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تقرير

ُ َ
ّ
«لم نعد ملزمين بالمطالبة بحصة أحد»

الحريري وباسيل:

التيار العوني( :عدم) الفصل بين الوزارة والنيابة

ما جمعته التسوية تفرقه شبكة المصالح

بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل ،واقعية سياسية مبنية على تسوية رئاسية وحكومية ومستقبل نفطي
واقتصادي .ما دون ذلك تباعد في الرؤية واألهداف .الخالف حول النازحين أول العنقود
هيام القصيفي
قــد ي ـكــون ال ــوزي ــر ج ـبــران بــاسـيــل أول
من تعاملوا بجدية مع ملف النازحني
الـ ـس ــوري ــن ،ف ــي م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء في
عهد الرئيس السابق ميشال سليمان.
وهو تعرض لحملة سياسية اتهمته
بالعنصرية ،معترضة على تحذيره
مــن خ ـطــورة تــدفــق الـنــازحــن باملئات
إلى لبنان ومطالبته املستمرة بحصر
دخ ــول ـه ــم ف ــي م ـنــاطــق م ـح ــددة وع ــدم
تمكينهم م ــن ال ـتــوســع عـلــى مساحة
لبنان.
من هذا املنطلق ،يفترض وضع اإلطار
الصحيح ،ألداء باسيل ،منسجمًا مع
نفسه كوزير للخارجية ورئيس للتيار
الوطني الحر ،وتصرفه مع املفوضية
الـعـلـيــا ل ـش ــؤون الــاج ـئــن ف ــي لـبـنــان،
ّ
ورد ف ـع ــل ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
وكــوادر تيار املستقبل عليه .فباسيل

للحريري حساباته الداخلية التي يريد
من خاللها تعويم وضعه كرئيس
للحكومة مطلق الصالحية
ال يـخــرج عــن الـخــط ال ــذي اعـتـمــده في
مقاربة هذا امللف ،حني كان على خالف
سياسي مع تيار املستقبل وقــوى 14
آذار .وهــو مــارس منذ اللحظة األولــى
النفجار هذه القضية سياسة واحدة،
وإن كانت وتيرتها تخف وتحتد وفقًا
لطبيعة املــرحـلــة وضـ ــرورات التهدئة
مع الحريري وتياره.
يمكن أن يؤخذ على وزيــر الخارجية
ت ـ ـصـ ــوي ـ ـبـ ــه ع ـ ـل ـ ــى وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
االجتماعية بيار أبو عاصي ،في ملف
النازحني ومؤتمر بروكسيل ،في إطار
تصفية الحسابات العونية ـ ـ القواتية
وتـ ـحـ ـيـ ـي ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري وهـ ـ ـ ــو رئـ ـي ــس
الحكومة املعني ،ويؤخذ عليه أيضًا
أنــه رفــع السقف حاليًا إلــى هــذا الحد،
لتحييد النظر عن هفوات فاضحة في

وزير الخارجية ،بات يواجه اليوم ملفات شائكة تولد خالفات مع كل أفرقاء التسوية (هيثم الموسوي)

مرسوم التجنيس ،لكنه سيكون أمام
تحد كبير في االستمرار في الدفع به
إلى خواتيمه ،ألن هذه القضية يمكن
أن تفتح ثـغــرة كبيرة دولـيــا ومحليًا.
دوليًا ،حيث يستند الحريري إلى هذه
املساحة التي تؤمن له شبكة مصالح
واسعة ،وتغطية دولية تحمي ظهره
ومستقبله السياسي كما حصل في
أزمته السعودية ،وهو الذي يتعايش
مــع حــزب الله فــي حكومة واح ــدة ،في

ظل احتدام النظرة األميركية الحالية
إلـ ــى الـ ـح ــزب .وال ي ـح ـتــاج ق ـط ـعــا إلــى
أزمة مع مجتمع دولي يضعه ويضع
حكومته في خانة تصب في مصلحة
النظام السوري وخلفه إيران من دون
مواربة .أما الثغرة املحلية ،فتكمن في
أن العراقيل باتت تتوالى أمام تشكيل
ال ـح ـكــومــة وال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـحــريــري
وباسيل ليس في أوجه .علمًا أن وزير
الـخــارجـيــة ،بــات يــواجــه الـيــوم ملفات

شــائـكــة تــولــد خــافــات مــع كــل أفــرقــاء
ال ـت ـس ــوي ــة ،ال ـت ــي أص ـب ــح ش ـبــه وحـيــد
فيها ،بعدما غابت شخصية أساسية
ف ـي ـه ــا ع ـ ــن ال ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ،أي م ـس ـت ـشــار
الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري.
يتعدى الخالف بني الحريري وباسيل
ملف النازحني السوريني ،ألن التسوية
الرئاسية والحكومية واالتفاقات على
مـلـفــات اقـتـصــاديــة ونـفـطـيــة ،لــم تبدل
حــرفــا فــي قناعات الطرفني اإلقليمية

واملحلية .إذ ال يجمع بينهما أي شيء
عمليًا ،إال الــواقـعـيــة السياسية التي
حتمت على الـحــريــري تــدويــر الــزوايــا
فــي مــواضـيــع حـســاســة ومــرب ـكــة .وقــد
ي ـكــون مــوقـفــه أول م ــن أم ــس ردًا على
ما قاله قائد فيلق القدس في الحرس
الـ ـث ــوري اإليـ ــرانـ ــي ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي،
تـحــديـدًا ح ــول حـصــة الـتـيــار الــوطـنــي
ال ـح ــر واح ـت ـســاب ـهــا م ــن ح ـصــة حــزب
الله ،بمثابة الدفاع عن التيار ،من باب

الـعـمــل عـلــى تطبيع الــوضــع الــداخـلــي
بأقل األضرار املمكنة .فالحريري مدين
ب ـخــروجــه م ــن أزم ـت ــه ال ـس ـعــوديــة إلــى
رئيس الجمهورية وباسيل معًا ،وقد
اجـتــاز مطبات كثيرة فــي التعيينات
وفـ ــي إدارة ح ـكــوم ـتــه ال ـحــال ـيــة بــأقــل
ق ــدر م ــن امل ـش ـكــات مـعـهـمــا ،ال ب ــل إنــه
ذهــب بعيدًا فــي مسايرتهما ،وتمكنا
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــايـ ــش مـ ـ ــن دون م ــواجـ ـه ــة
مباشرة ،إلى حد أنهما تجاوزا قطوع
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة بـكــل أضــرارهــا
على الطرفني .كذلك نجح باسيل في
املرحلة السابقة بعدم التسبب بإحراج
الـ ـح ــري ــري وقـ ـط ــع ش ــوط ــا ك ـب ـي ـرًا هــو
اآلخــر فــي مسايرة أوضــاعــه الداخلية
والخارجية.
املشكلة هــي أن كليهما يحتاج اآلخــر
ح ــالـ ـي ــا ،وال ي ـظ ـه ــر أن أحـ ـ ـدًا مـنـهـمــا
قـ ــادر ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة ع ـلــى التخلي
عــن شــريـكــه .لـكــن لـكــل منهما أجندته
الداخلية والـخــارجـيــة ،وقــد أعطتهما
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة نـتــائــج مخيبة
ت ـفــرض عليهما رف ــع سـقــف الـخـطــاب
ال ـس ـيــاســي .لـبــاسـيــل ح ـســابــاتــه الـتــي
ي ــري ــد م ــن خــال ـهــا اإلمـ ـس ــاك بـمـلـفــات
ك ـث ـيــرة م ـقــدمــا نـفـســه رأس حــربــة في
ال ــدف ــاع ع ـن ـه ــا ،ك ـم ــا ح ـص ــل ف ــي مـلــف
ال ـن ــازح ــن وت ـح ــدي ــد ش ـ ــروط إلع ـطــاء
امل ــرأة الجنسية ألوالده ــا ،وللحريري
ح ـســابــاتــه ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــي ي ــري ــد من
خـ ــال ـ ـهـ ــا ت ـ ـعـ ــويـ ــم وضـ ـ ـع ـ ــه ك ــرئ ـي ــس
ل ـل ـح ـك ــوم ــة م ـط ـل ــق الـ ـص ــاحـ ـي ــة .لـكــن
املشكلة ال عنوان محليًا لها فقط.
ف ــالـ ـتـ ـط ــورات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـض ـغ ــوط
األمـ ـي ــركـ ـي ــة والـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن ج ـه ــة،
واالص ـ ـط ـ ـفـ ــاف اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي  -الـ ـس ــوري
مــن جهة أخ ــرى ،ال ــذي ي ــزداد حــدة في
ه ــذه امل ــرح ـل ــة ،سـيـحـتــم ع ـلــى كليهما
فـ ــي ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف االصـ ـ ـط ـ ــدام ول ــو
بملفات تبدو في الشكل عامة ،ويمكن
حلها ،كالتعامل مع املفوضية العليا
ل ـل ــاج ـئ ــن ،ل ـك ـن ـهــا ت ـخ ـفــي ك ـث ـي ـرًا مــن
التباينات في النظرة العميقة إلى كل
ما يجري حــول لبنان ،من السعودية
إل ــى إيـ ــران وس ــوري ــا .وال ـت ـحــدي الــذي
يــواجـهــه ال ــرج ــان فــي احـتـمــال تطور
الوضع اإلقليمي وارتداداته والقرارات
الدولية في ما خص إيران وحزب الله،
فكيف يمكن أن يتعامال معها ،عندما
يـظـهــر أن مــرح ـلــة ال ـت ـســويــات انـتـهــت
وبدأ وقت الجد.

يدور النقاش داخل التيار
الوطني ّ
الحر و«تكتل لبنان
القوي» ،حول تطبيق مبدأ
الفصل بين النيابة والوزارة،
ّ
أو تخطي هذا الشرط ،من
أجل الحفاظ على «الوجود
باسيل داخل
السياسي» لجبران ً
مجلس الوزراء .إضافة إلى
عدم تكرار تجربة الوزراء
«المستقلين» المحسوبين
على «التيار» ،التي لم تكن
ُمشجعة في حكومة سعد
الحريري األولى في عهد
الرئيس ميشال عون
ليا القزي
تطبيق فصل النيابة عن الوزارة ،الذي
تـحـ ّـدث عنه ن ــواب فــي الـتـيــار الوطني
ّ
الحر قبل االنتخابات النيابية« ،ليس
أم ـ ـرًا م ـح ـســومــا بـ ـع ــد» ،ب ـح ـســب أك ـثــر
م ــن م ـصــدر ع ــون ــي .ع ــاد ال ـن ـقــاش إلــى
نـقـطــة ال ـب ـحــث ف ــي إم ـكــانـ ّـيــة «الـفـصــل
ب ــن ال ـس ـل ـط ــات» لـ ــدى اخ ـت ـي ــار وزراء
الـ ـح ــزب ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ،أو
ّ
ّ
تخطي هذا املبدأ .داخــل «تكتل لبنان
َ
ّ
ال ـقــوي» ،تحضر وجهتا النظر بقوة.
ّ
وما بينهما ،هناك من يقول إن «األب
الروحي للتيار» ،الرئيس ميشال عون،
يـ ّ
ـؤي ــد الـفـَصــل ب ــن الـنـيــابــة والـ ـ ــوزارة،
مــن ب ــاب فـســح امل ـجــال لـلــوزيــر جـبــران
بــاس ـيــل ل ـص ـ ّـب اه ـت ـمــامــه ع ـلــى ال ـشــأن
الــداخ ـلــي ل ـحــزب «ال ـت ـي ــار» ،ومـهـمــاتــه
ّ
الـجــديــدة كنائب .فــي حــن أن مصادر
ّ ّ
ّ
أخ ــرى تــؤكــد أن «الـجـنــرال» ُمهتم بأن
ُي ـخـ ّـصــص بــاس ـيــل وق ـتــا أك ـثــر لـلـشــأن
ّ
الحزبي ،ولكن مع توليه وزارة من دون
حقيبة (األرجح أن تكون وزارة الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية) ،من أجل
أن ُي ـحــافــظ ع ــون ب ـهــذه الـطــريـقــة على
س ـقــف س ـيــاســي ُم ـع ـ ّـن داخـ ــل مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء .ي ـل ـت ـقــي ذلـ ــك م ــع م ـع ـلــومــات
ّ
«األخـبــار» ،بــأن ّ رئيس الحكومة سعد
ال ـحــريــري ُ
«ي ـفــضــل» أن يـكــون باسيل
مــوجــودًا داخ ــل مجلس الـ ــوزراء ،وهو
(ال ـح ــري ــري) أوحـ ــى بــذلــك إل ــى رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،خ ــال أح ــد لـقــاءاتـهـمــا.

ليس الحريري وحــده «مقتنع» بذلك،
ّ
فالعديد من النواب في «تكتل ُال ــ،»29
وبعض املـســؤولــن اإلداري ــن املقربني
م ـ ــن الـ ـقـ ـص ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ،حـ ــاولـ ــوا
«إقناع» عون بضرورة أن يكون باسيل
وزيرًا في الحكومة املقبلة.
ال ـن ـق ــاش يـ ـج ــري ،أسـ ــاسـ ــا ،حـ ــول ُ «أي
حكومة نــريــد؟ وهــل املطلوب أن ن ّ
كرر
ت ـجــرب ـت ـنــا ال ـ ــوزاري ـ ــة خـ ــال الـحـكــومــة
املــاضـيــة ،حــن جـ ّـربـنــا أفـ ــرادًا ال خبرة
ّ
لهم؟ أو األفـضــل أن
وزاري ــة أو نيابية ُ
نلجأ إلى أصحاب الخبرات السياسية
والـتـشــريـعـيــة وال ــوزاري ــة ،لـتـكــون قـ ّـوة
ُ
وت ّ
قدم انطباعًا
مؤازرة للعهد الرئاسي
ج ـ ّـي ـدًا ل ـل ــرأي ال ـع ــام ،عـلــى الـعـكــس من
الفترة املاضية؟».
توحي األسئلة التي تطرحها املصادر
ّ
ّ
سيصب في خانة
العونية ،بأن القرار
عــدم الفصل بني ال ــوزارة والنيابة ،ما
دامت األولوية «بالنسبة إلينا هي في
ـاص نــاجـحــن ،ولــم نعد
ا ُخـتـيــار أش ـخـ ٍ
نريد اختبار ّشخصيات جديدة» .مع
اإلشارة ،إلى أنه «داخل التيار ُالوطني
الحر ،كفاءات ّ
ّ
عدة ،ليس من املستبعد
ُ
ّ
ُ
أن تطرح لتولي حقائب معينة .وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـت ــرب ــن ،املـ ـط ــروح أن
ٌ
تتوالها شخصية حزبية ،مثال على
ذلك».
ت ــرف ــض امل ـ ـصـ ــادر الـ ــدخـ ــول ف ــي لـعـبــة

األسماء والحقائب« ،قبل االتفاق على
ّ
الوزارية للتيار ورئيس
الحصة
حجم
ّ
ّ
ال ـج ـم ـهــوريــة» .إال أن ـهــا ت ــؤك ــد ،فــي ما
خـ ـ ّـص م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء أن «ال ش ــيء ج ـ ّـدي ــا ب ـعــد ،في
ّ
كــل مــا ُيـطــرح» .النقطة الوحيدة التي
حسمها التيار العوني هي «املساواة
ّ
ّ
في توزيع الحقائب» .تؤكد املصادر أن
الهدف «ليس عرقلة ّ
مهمة أحد .ولكن
إذا كان املعيار لتوزيع الحقائب ،عدد
ّ
ّ
تكتل .وإذا ّ
قرر الحريري
النواب في كل
إعـطــاء ثــاثــة مقاعد للحزب التقدمي
االشـ ـت ــراك ــي ،وأربـ ـ ّع ــة م ـقــاعــد لـلـقــوات
اللبنانية ،يعني أنــه يجب أن نحصل
ن ـحــن (ال ـت ـي ــار ال ـع ــون ــي) ع ـلــى ثمانية
مـ ـق ــاع ــد ،م ـ ــن دون احـ ـتـ ـس ــاب ح ـ ّـص ــة
ّ
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،الـتــي لــن تـقــل عن

داخل
المطروح ّ
«التيار» أن يتولى أحد
الحزبيين وزارة الخارجية

ثالث حقائب» .وتنفي املصادر وجود
ّ
نية ّإلقـصــاء أحــد« ،فليتمثل الجميع.
إال أنـنــا ،على عكس امل ـ ّـرة املاضية ،لن
ن ــرب ــط وج ــودن ــا بـتـمـثـيــل أح ـ ــد» .م ــاذا
يعني ذلك؟
ُ
ّتزعم املصادر املطلعة داخــل «التيار»،
حكومات العهد
أنــه قبل تشكيل أولــى
ّ
الرئاسي« ،أبلغنا الجميع أننا لن نقبل
أن تـتـشـكــل ال ـح ـك ــوم ـ ُـة ،م ــن دون رضــا
القوات اللبنانية .ولم نعارض إعطاءها
م ـن ـص ــب ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،أو
حقيبة سيادية ،القوى األخرى َ هي التي
َ
رف ـضــت»« .ال ـق ــوات هــي مــن تــنـصــل من
للعهد
االتفاق ،حني لم تكن كتلة داعمة ّ
ومشاريعه ووزارتــه ،واستغلت ملفات
وزارية للقيام بحملتها االنتخابية».
َ
هل كان املطلوب أن تبصم لكم القوات
وال تعترض
الـلـبـنــانـيــةّ عـلــى ب ـي ــاضّ ،
ع ـل ــى املـ ـل ــف ــات الـ ـت ــي ت ـ ــرى أن ـ ــه ت ـحــوم
ّ
حــولـهــا ال ـش ـب ـهــات؟ ت ـ ّ
ـرد امل ـص ــادر بــأن
«ال ـغ ـي ــور ع ـلــى ال ـع ـهــد وص ــورت ــه ،كــان
ّ
عـلـيــه عـلــى األق ـ ــل أن ُي ـنـ ّـســق مـعـنــا ،أو
يـسـتــوضــح قـبــل أن ُيـطـلــق حـمـلــة ضـ ّـد
الـ ـ ــوزراءُ ،
ويـظـهــر نـفـســه حــريـصــا على
رئــاســة الـجـمـهــوريــة أكـثــر مــن الـتـيــار».
ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ُ
«م ـ ـحـ ــاولـ ــة ض ــرب
الـعـهــد خ ــال أزم ــة احـتـجــاز الـحــريــري
فــي ال ــري ــاض» .لــذلــك ،لــم «نـعــد ُملزمني
ّ
بحصة أحد».
باملطالبة

ّ
ّ
ً
أوحى الحريري إلى عون أنه ُيفضل أن يكون باسيل ُممثال في الحكومة (مروان بوحيدر)

تقرير

حصار العهد سعوديًا :تكبير حصة القوات وترميم « 14آذار»
غادة حالوي

(هيثم الموسوي)

يسير الرئيس املكلف سعد الحريري
بني نقاط وفواصل املطالب املتشعبة
للكتل والقوى السياسية .في باله،
ت ـجــربــة حـكــومـيــة ال ي ـمــانــع بــإعــادة
استنساخها ومحاذرة في التعامل
بواقعية مع نتائح انتخابات نيابية
أفرزت وقائع جديدة ،خصوصًا في
ال ـب ـي ــت ال ـس ـن ــي .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
امل ـط ـل ــوب م ـن ــه س ـع ــودي ــا أن يـعـطــي
ً
الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ت ـم ـث ـيــا وزاري ـ ــا
يـتـنــاســب ووزن ـهــا الـسـيــاســي ،وهــو
ال يستطيع أن يــديــر ظـهــره ملطالب
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وال ـع ـهــد .لــذا،
وبمعزل عــن تصريحاته اإلعالمية
املـتـفــائـلــة ب ـقــرب تـشـكـيــل الـحـكــومــة،
لــم يـبــادر الـحــريــري ،حتى اآلن ،إلى

إج ــراء أي ــة م ـش ــاورات جــديــة تتعلق
بامللف الحكومي .التقى مستشاره
ال ـس ـيــاســي ال ــوزي ــر غ ـط ــاس خ ــوري
بوزير اإلعالم ملحم رياشي مرتني،
ل ـكــن ال ـب ـحــث بـيـنـهـمــا ل ــم ي ـصــل إلــى
التفاصيل .لكن بعض «الكتل األكثر
ً
تمثيال» ،مثل اللقاء الديموقراطي
وح ــزب ال ـلــه وحــركــة أم ــل ،لــم تتلق،
حـ ـ ـت ـ ــى اآلن ،أيـ ـ ـ ـ ــة اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ت ـن ـب ــئ
بــالـجـلــوس عـلــى طــاولــة الـبـحــث في
تـفــاصـيــل امل ـلــف ال ـ ــوزاري وال بـقــرب
تشكيل َ الحكومة.
ُ
لــم ت ـس ــأل أي مــن ه ــذه ال ـج ـهــات ،عن
ال ـح ـق ــائ ــب الـ ـت ــي ت ـق ـتــرح ـهــا وال عــن
األسـ ـم ــاء ال ـت ــي ت ــري ــد ت ــوزي ــره ــا .ما
يـعـنــي أن ك ــل الـتـشـكـيــات والـصـيــغ
امل ـت ــداول ــة غـيــر دق ـي ـقــة .لـيـســت عـقــدة
واح ـ ــدة ت ـلــك ال ـتــي تـع ـتــرض تشكيل

ال ـح ـكــومــة ،ب ــل جـمـلــة عـقــد أصعبها
عقدة القوات اللبنانية التي تطالب
بحصة ال تقل عــن حصة التيار ،أي
ست وزارات في الحكومة لكل منهما
(رب ـطــا بتفاهم م ـع ــراب) ،األم ــر الــذي
يعتبره التيار والعهد بمثابة إشهار
حرب ضدهما.
في زيارته األخيرة إلى السعودية ،لم
يقابل رئيس الحكومة املكلف ال امللك
السعودي وال ولــي عهده محمد بن
سلمان ،غير أن ما تردد من معلومات
عن اجتماعه برئيس االستخبارات
الـعــامــة السعودية خــالــد الحميدان،
ظ ـ ــل مـ ـح ــل أخ ـ ـ ــذ ورد لـ ـك ــن س ـل ــوك
الـ ـح ــري ــري ب ـع ــد عـ ــودتـ ــه ،خـصــوصــا
لجهة تبنيه مطالب القوات حكوميًا،
أعطى إشــارة إلــى أنــه يتبنى املوقف
السعودي الذي كان قد تبلغه رئيس

القوات سمير جعجع بــأن الحريري
لــن يـبــرم أي تفاهم مــع ميشال عون
أو جبران باسيل على حساب القوات
اللبنانية.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـص ــر فـ ــريـ ــق ف ـ ــي ال ـت ـي ــار
الوطني الحر على رأسه باسيل ،بأن
كتلة ال ـقــوات ( 15نــائـبــا) ال تستحق
أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة م ـق ــاع ــد ،أي نـصــف
حصة كتلة لبنان القوي ( 30مقعدًا)
الـتــي يـفـتــرض أن تـنــال سـتــة مقاعد
وزاريـ ـ ـ ــة ،ل ـكــن ال ـح ــري ــري ي ـصــر على
أربـعــة مقاعد بالحد األدن ــى للقوات
وبينهم بطبيعة الحال موقع نائب
رئيس الحكومة.
وعندما ذهب ممثل القوات للتباحث
م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ب ـح ـصــة
معراب ،جاءه الجواب« :موقع نائب
رئـيــس الحكومة سيكون مــن حصة

عون للقوات:
نائب رئيس الحكومة
من حصة العهد

الـعـهــد .اذه ـبــوا إل ــى سـعــد الـحــريــري
وات ـ ـف ـ ـقـ ــوا مـ ـع ــه عـ ـل ــى الـ ـبـ ـقـ ـي ــة» .فــي
املقابل ،يردد رئيس الحكومة املكلف
أن مشكلة ال ـقــوات «حـلـهــا بــالــدرجــة
األول ـ ــى ب ــن ال ـت ـيــار والـ ـق ــوات وحــن
يتفقان على صيغة ما ،يبدأ الحديث

الجدي بتشكيل الحكومة» .التفسير
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ه ـ ـ ــو اآلت ـ ـ ـ ـ ـ ــي :ي ـت ـج ـن ــب
ال ـح ــري ــري م ــواج ـه ــة ال ـس ـعــوديــة في
ما يتعلق بحصة القوات ،ويريد أن
بالرفض املسيحي وتحديدًا
يتسلح
ً
العوني ذريـعــة النتفاء مسؤوليته،
وحتى يلقي بالحجة على اآلخرين.
ت ـك ـفــي ال ـح ــري ــري رس ــال ــة اس ـت ـق ـبــال
ال ـسـعــوديــن لـلـنــائــب ال ـســابــق ولـيــد
جـ ـنـ ـب ــاط وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا الـ ـلـ ـق ــاء ب ـي ـنــه
وب ــن ول ــي الـعـهــد .ص ــارت للرياض
حساباتها و«أحصنتها الرابحة».
ج ـع ـجــع بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـس ـعــوديــة
«رجـ ـ ـ ــل ثـ ـق ــة صـ ـ ـ ــادق وث ـ ــاب ـ ــت ع ـلــى
م ـ ــواقـ ـ ـف ـ ــه» .ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـت ـص ــرف
رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة عـ ـل ــى ق ــاع ــدة
أن الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ـع ـم ــل ضـ ــد ال ـع ـهــد
وأن ـه ــا ت ـقــدم لــرئ ـيــس ال ـق ــوات دعـمــا

مـعـنــويــا وسـيــاسـيــا وم ــادي ــا« ،وإذا
ت ـج ــاوب ال ـحــريــري م ــع ف ـكــرة أوس ــع
ت ـم ـث ـي ــل ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات ،ي ـع ـن ــي رض ــوخ ــه
للقوات والسعوديني ،وفــي املقابل،
سيكون ثمن الرفض تأخير تشكيل
ال ـح ـك ــوم ــة ،وهـ ــو ب ـحــد ذات ـ ــه يـشـكــل
ض ــرب ــة لـلـعـهــد واس ـت ـن ــزاف ــا ل ــه على
عتبة دخول عامه الثالث.
الـنـقـطــة الـثــانـيــة ال ـتــي تـسـعــى إليها
ال ـس ـعــوديــة لـتـطــويــق ال ـع ـهــد تتمثل
بـ ــإعـ ــادة إحـ ـي ــاء ف ــري ــق الـ ــرابـ ــع عـشــر
مــن آذار ،عـلــى رغ ــم ق ــول جعجع في
م ـج ـل ــس خ ـ ــاص إن  14آذار مــاتــت
فــي الـعــام  2011يــوم غــادر الحريري
لـبـنــان وف ـقــدت ه ــذه ال ـقــوى عمودها
ال ـف ـقــري الـ ـق ــوي ،وبــال ـتــالــي ،ل ــم تعد
تنفع كل وسائل اإلنعاش ،خصوصًا
أن ج ـن ـبــاط أعـ ــاد تـمــوضـعــه خ ــارج

 14آذار وال ـحــريــري نـســج تحالفات
مختلفة عــن تحالفاته الـســابـقــة في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،مـ ــا يـعـنــي
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب جـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــع ،ال ـ ـح ـ ــاج ـ ــة إل ـ ــى
تحالفات جديدة وليس إعادة إحياء
تحالفات قديمة.
في سياق تشكيل الحكومة ،تتبدى
مـ ــامـ ــح ح ـ ـ ــرب ت ـص ـف ـي ــة حـ ـس ــاب ــات
بــن ال ـقــوات والـتـيــار الــوطـنــي الـحــر.
يـ ـتـ ـص ــرف ج ـع ـج ــع عـ ـل ــى قـ ــاعـ ــدة أن
الـ ـتـ ـي ــار أخـ ـ ــل ب ـت ـع ـه ــدات ــه ال ـق ــدي ـم ــة،
فـيـمــا ي ـت ـصــرف ال ـت ـي ــار ع ـلــى قــاعــدة
أن مــوازيــن ال ـقــوى داخ ــل الـبـلــد وفــي
امل ـن ـط ـقــة ال ت ـس ـمــح ل ـس ـم ـيــر جـعـجــع
بأن يطلب ما يطلبه «فما كان أثناء
اتفاق معراب شيء وما وصلت إليه
األمور شيء آخر».
وعلى رغم كون حصة القوات ليست

الــوح ـيــدة أم ــام الـحـكــومــة مــع وجــود
عقبات درزية وسنية غير أن أي طرف
لــم يـتـحــدث عــن صـعــوبــات جوهرية
تـعـتــري تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،لـكــن في
املقابل ال أحــد يحكي عــن تشكيلها.
يـنـتـظــر ال ـح ــري ــري ن ـتــائــج ل ـقــائــه مع
ولـ ــي ال ـع ـهــد مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان في
روسيا على هامش احتفاالت البدء
بكأس العالم ملباراة كرة القدم حيث
دع ـ ــا ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ب ــوت ــن مــا
يقارب  300شخصية عاملية احتفاء
باملناسبة.
ق ــد ي ــزي ــد هـ ــذا ال ـل ـق ــاء إن ح ـصــل من
ّ
حيرته أكـثــر مما يـســاعــده على حل
ع ـقــدة ال ـح ـكــومــة ،لـيـعــود إل ــى لبنان
ويكون في انتظاره رئيس جمهورية
شبه متأكد أن «ما يفعله السعوديون
موجه ضدي» ويجب أال يرضخ له.
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سياسة
ّ
ّ
ّ
تقرير
«البشيري» نزار نجاريان ،فيما تسلم قائد
عين حزب الكتائب اللبنانية أمينًا عامًا جديدًا ليس إال قائد الوحدات العسكرية السابق في القوات اللبنانية،
ّ
ّ
القوات السابق فؤاد أبو ناضر لجنة العالقات السياسية الخارجية .األهداف واضحة وأبرزها لم شمل العسكر القديم الذي حج إلى معراب نتيجة سوء
إدارة الكتائب لسياستها

ّ
أمين عام «قواتي» للكتائب
رلى إبراهيم
ب ـ ــدأ رئـ ـي ــس ح ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب ال ـنــائــب
سامي الجميل "الــورشــة التنظيمية"
التي أعلن عنها في اجتماعات املكتب
السياسي السابقة عقب تقييم نتائج
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة والـفـشــل الــذي
م ـنــي ب ــه الـ ـح ــزبُ .ح ـ ّـم ــل األمـ ــن ال ـعــام
رفيق غانم جزءًا كبيرًا من املسؤولية
جراء املخالفات واألخطاء التي وقعت
في األقاليم ،بصرف النظر عن أن غانم
رفض هذا األمر بحجة أن فريقًا مقربًا
من الرئيس شكل "أمانة ظــل" اتخذت
كــل ال ـق ــرارات اإلداري ـ ــة ،فـكــان هــو آخــر
مــن يعلم .ال ه ـ ّـم ،يفترض أن يتحمل

يبحث الكتائب استحداث منصب
رئيس مجالس األقاليم الذي
سيعمل تحت ظل األمين العام
أحــدهــم مـســؤولـيــة ال ـف ـشــل ،وبالطبع
ُ
الرئيس لــن يفعلها ،فكان أن انت ِخب
أمــن عــام جديد يدعى نــزار نجاريان
بعد اقتراح الرئيس اسمه وتصويت
املكتب السياسي؛ أما غانم ّ
فعي نائبًا
ثالثًا للرئيس .يصعب هنا تحديد إن
كانت تلك محاسبة أو جائزة ترضية،
ع ـل ـم ــا أن ه ـ ــذا املـ ـنـ ـص ــب اس ـت ـح ــدث ــه
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس أمـ ـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـي ــل مـ ـ ــن أجـ ــل
كـتــائــب االغ ـت ــراب وأول نــائــب رئيس
حــزب شغله كــان توفيق سويد ،فيما
آخ ــر مــن شغله ك ــان املـحــامــي الــراحــل
أنـ ـط ــوان ري ـش ــا .ول ـك ــن أع ـي ــد اح ـي ــاؤه
ال ـي ــوم م ــع تـعـيــن غــانــم ح ـيــث تـطــرح
عــامــة اسـتـفـهــام حــول نــوعـيــة مهامه
املقبلة ،إذ تشير امل ـصــادر الكتائبية

بالتأكيد ،لن ّ
يتحمل سامي الجميل مسؤولية الفشل االنتخابي (مروان طحطح)

إل ــى أن املـنـصــب م ـج ـ ّـرد الف ـتــة فــارغــة
مــن مـضـمــونـهــا وال يـمـكــن ب ــأي شكل
من األشكال مقارنته بمنصب األمني
العام الذي يتمتع بصالحيات إدارية
واس ـع ــة .لـكـنـهــا تــؤكــد ف ــي امل ـقــابــل أن
شخصية األم ــن الـعــام هــي األه ــم في
مـنـصـبــه ،ون ـج ــاري ــان ه ــو «الـشـخــص
املناسب لهذا املوقع» .فاألخير الرئيس
السابق للوحدات الخاصة في القوات

اللبنانية وك ــان قــائــد ثكنة أدونـيــس.
تـنـقــل بــن قـطــر وك ـن ــدا ،ورفـيـقــه فــؤاد
أبو ناضر هو من اقترحه وساهم في
وصوله إلــى األمانة العامة ،علمًا أنه
تم عــرض أشخاص آخرين للمنصب
ك ــاألم ــن ال ـع ــام ال ـســابــق ول ـيــد ف ــارس
وأحـ ــد امل ـحــامــن ف ــي ب ــاري ــس ق ـبــل أن
يرسو الخيار على نجاريان .ويلفت
ك ــل م ــن ي ـعــرف ال ـقــواتــي ال ـســابــق إلــى

أنــه "بـشـيـ ّ
ـري" متشدد مـعــارض لنهج
أمني الجميل .التزم مع أبو ناضر عند
ق ـيــادتــه ال ـق ــوات لـيـجـلــس بـعــدهــا إلــى
يمني ايلي حبيقة ويهاجر إلى باريس
بعد االنـقــاب على حبيقة عــام .1986
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ل ــم ي ـك ــن ن ـج ــاري ــان
يــومــا "حــزبـيــا" بما للكلمة مــن معنى
وال ت ـب ــوأ م ـن ـص ـبــا .ت ـع ـيــن ن ـجــاريــان
ي ـت ــراف ــق م ــع ت ـع ـيــن رف ـي ـق ــه ال ـق ــوات ــي

أبــو ناضر على رأس لجنة العالقات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة إل ـ ــى جــانــب
نــائــب رئ ـيــس ال ـح ــزب سـلـيــم الـصــايــغ
ال ــذي ك ــان مـكـلـفــا بــالــوظـيـفــة نفسها.
بــات الـهــدف واضـحــا" :إع ــادة لــم شمل
العسكر القديم الــذي حـ ّـج إلــى معراب
نتيجة سوء إدارة الكتائب لسياستها
وإبـعــاد ســامــي للبعض تحت عنوان
ت ــأس ـي ــس حـ ــزب ش ـب ــاب ــي ج ــدي ــد قـبــل

أن يـتـضــح لــه أن ــه ال يـمـكــن لــه تعويم
السفينة من خالل أصدقائه اليافعني
فــي الـسـيــاسـيــة» .إش ــارة هـنــا إل ــى أنــه
جرى إنشاء  12لجنة خالل االجتماع
ال ـ ـ ــذي ع ـق ــد ي ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،مـ ــوزعـ ــة بــن
ثقافية ودينية واجتماعية وغيرها
لتكون بمثابة لجان متخصصة في
املواضيع التي سلمت إليها.
وقــد بحث خــال االجـتـمــاع فــي إعــادة
إحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء مـ ـنـ ـص ــب رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـج ــال ــس
األقـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــم إل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاؤه م ـن ــذ
س ـنــوات (ك ــان يشغله صـهــر الجميل
ال ـســابــق مـيـشــال مـكـتــف ال ــذي ترشح
لــانـتـخــابــات الـنـيــابـيــة األخ ـي ــرة على
الئـ ـح ــة ال ـ ـقـ ــوات ف ــي امل ـ ــن ال ـش ـمــالــي)
وألحقت صالحياته برئيس اللجنة
الـتـنـفـيــذيــة أي امل ـن ـصــب الـ ــذي شغله
النائب ســامــي الجميل قبل انتخابه
رئـيـســا ل ـل ـحــزب .ويـ ـت ــداول أن ــه سيتم
ت ـع ـيــن ن ــائ ــب األمـ ـ ــن الـ ـع ــام بــاتــريــك
ريشا في هذا املنصب (قدم استقالته
من منصبه عقب انتهاء االنتخابات
ويحمله بعض الكتائبيني مسؤولية
الفشل وقيادتهم إلــى خيار التحالف
مـ ــع امل ـج ـت ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي) .ف ـي ـم ــا يـنـفــي
ريـ ـش ــا األم ـ ـ ــر ك ـل ـي ــا إن فـ ــي مـ ــا خــص
تسلمه «رئــاســة مجلس األقــالـيــم» ،أو
اس ـت ـحــداث املـنـصــب مــن أص ـلــه .كذلك
ت ـقــول امل ـص ــادر إن ــه رب ـمــا يـتــم تعيني
أكثر من رئيس مجلس أقاليم واحــد،
بمعنى أن يفصل واحد لكل محافظة.
والغرض من ذلك هو "تفعيل األقاليم
التي كانت مهملة ومــن دون متابعة
أو مــراق ـبــة» .وعـمــا إذا ك ــان هـنــاك من
تضارب في الصالحيات بني منصب
رئيس مجلس األقاليم واألمني العام،
أي الـعــودة مـجــددًا إلــى معضلة غانم
خ ــال االن ـت ـخــابــات ،يـقــول امل ـصــدر إن
رئ ـيــس األقــال ـيــم يـعـمــل تـحــت إش ــراف
األمــن الـعــام ،وبالتنسيق الـتـ ّ
ـام معه،
ً
فضال عن أنه يصعب تخطي نجاريان
أو التقليل من صالحياته .لكن القصة
كـمــا تـخـبــرهــا املـ ـص ــادر ،أن ــه ال يمكن
للقواتي السابق «التلهي بتفاصيل
األقـ ــال ـ ـيـ ــم الـ ـضـ ـيـ ـق ــة واج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا
ومـشـكــاتـهــا ،ذل ــك ألن ــه مكلف بمهام
إدارية واسعة تتطلب منه تفرغًا تامًا
ل ـه ــا» .عـلـمــا أن االج ـت ـم ــاع ــات املـقـبـلــة
ستشهد تعيني "لجان مركزية جديدة
ً
وتبديال في أسماء رؤساء األقاليم».

تقرير

باسيل إلى عرسال:
شهادة النازحين أصدق من المفوضية
يمضى وزير الخارجية جبران باسيل
في معركة «تأديب» املفوضية العليا
ل ـشــؤون الــاجـئــن فــي لـبـنــان ،بعدما
ل ـ ّـوح بــاملــزيــد مــن اإلج ـ ــراء ات ،وعلمت
«األخـ ـب ــار» أن بــاسـيــل سـيـتــوجــه ،في
ال ـســاعــات املـقـبـلــة ،إل ــى ب ـلــدة عــرســال
م ــن أجـ ــل ت ـف ـقــد م ـخ ـي ـمــات ال ـن ــازح ــن
ً
واالسـتـمــاع إلــى أحــوالـهــم ،فـضــا عن
الـ ـت ــواص ــل مـ ــع ع ـ ّـي ـن ــة مـ ــن ال ـن ــازح ــن
ال ــذي ــن س ـي ـعــودون إل ــى ب ــاده ــم غ ــداة
ع ـي ــد ال ـف ـط ــر وامل ـ ـقـ ـ َّـدر ع ــدده ــم بـنـحــو
.3600
َّ
وف ـي ـم ــا ح ـ ـ ــذر ب ــاس ـي ــل مـ ــن أن ي ـكــون
م ـ ـل ـ ــف ع ـ ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازح ـ ـ ــن مـ ــوضـ ــع
ان ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــام داخـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــي ،بـ ـ ـ ـ ــدت رئ ـ ــاس ـ ــة
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـصـ ـمـ ـم ــة ع ـ ـلـ ــى إع ـ ـطـ ــاء
إشـ ــارات متناقضة لـتــوجـهــات وزارة
الخارجية ،فــي محاولة لإليحاء إلى
املجتمع الدولي أن من يحدد سياسة
لـبـنــان الـخــارجـيــة هــو رئـيــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء س ـعــد ال ـح ــري ــري ،ول ـي ــس أي
وزير في حكومته.
فــي هــذا الـسـيــاق ،قــال املتحدث باسم
املفوضية العليا أنــدري ماهيسيتش
للصحافيني في جنيف« :نحن قلقون
ج ـدًا إزاء اإلع ــان ال ــذي أص ــدره وزيــر
خارجية لبنان جبران باسيل ،في ما
يتعلق بتجميد منح أذونــات اإلقامة
ل ـل ـمــوظ ـفــن ال ــدولـ ـي ــن ال ـع ــام ـل ــن فــي
املـفــوضـيــة فــي لـبـنــان ،ونــأمــل الـعــودة
عن قرار وزارة الخارجية من دون أي
تأخير».
وبــال ـتــزامــن ،اصـطـحــب املـنـســق املقيم
لـ ــأمـ ــم املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،مـ ـنـ ـس ــق ال ـ ـشـ ــؤون
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــان فـ ـيـ ـلـ ـي ــب
الزاري ـ ـنـ ــي ،مـمـثـلــة م ـك ـتــب املـفــوضـيــة
الـعـلـيــا ل ـش ــؤون الــاج ـئــن ف ــي لـبـنــان
مـ ـ ـي ـ ــراي جـ ـ ـي ـ ــرار (اسـ ـتـ ـه ــدفـ ـه ــا ق ـ ــرار
باسيل) ،إلــى السرايا الكبيرة ،حيث
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الجيش في بعلبك :ال تهاون وال مواجهة مع األهــالي!
باألمس الطفلة رؤى مظلوم.
غدًا رؤى مظلوم ثانية .ال يتوقف
مسلسل الفوضى وحرب العصابات
في منطقة البقاع الشمالي .حتى
خطة أمنية أو
إن الحديث عن ً
عسكرية صار ممال .كل يوم مداهمة
ومصادرة أسلحة وذخائر ومواد
مخدرة من أصناف مختلفة (حشيشة
و«سيلفيا» و«سيمو» إلخ ...لكن
هاجس الناس صار األمن قبل الرغيف
وقبل المدرسة وفرصة العمل
النادرة في هذه المنطقة المنكوبة
اجتماعيًا
داود رمال
فــي سـيــاق خريطة طــريــق حــدد أبــرز
معاملها قائد الجيش العماد جوزيف
عـ ـ ــون ،قـ ـ ــررت امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة
اقتحام منطقة بعلبك ـ ـ ـ الهرمل ،ليس
أمنيًا ،بل بانتقال مديرية املخابرات
من اليرزة إلــى قلب البقاع الشمالي
م ــن أج ـ ــل االسـ ـتـ ـم ــاع إل ـ ــى فــاع ـل ـيــات

املنطقة مـبــاشــرة وتـلـ ّـمــس مشاكلهم
ومخاوفهم.
وف ــي املـعـلــومــات ،أن ق ـيــادة الجيش،
ممثلة بمدير املخابرات العميد الركن
أنـطــوان منصور ،ومـســاعــده العميد
ال ــرك ــن ع ـل ــي ش ــري ــف ،ورئـ ـي ــس ف ــرع
الـبـقــاع الـعـمـيــد الــركــن عـلــي عــواركــة،
التقت عددًا كبيرًا من وجهاء العشائر
والـ ـع ــائ ــات ف ــي م ـحــاف ـظــة بـعـلـبــك ـ ـ
ال ـه ــرم ــل ،ونــاق ـشــت مـعـهــم األوضـ ــاع
الـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــدة فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،وخـ ــاصـ ــة
األمنية ،وكيفية إيجاد حلول ملذكرات
التوقيف التي تطاول عددًا كبيرًا من
أهالي املنطقة.
وع ـل ـم ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـل ـق ــاء ك ــان
ب ـم ـث ــاب ــة كـ ـس ــر ج ـل ـي ــد بـ ــن ال ـج ـيــش
والعائالت البقاعية ،وقد أبدى مدير
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ت ـ ـجـ ــاوب امل ــؤسـ ـس ــة مــع
ّ
معظم املـطــالــب ،مــع وعــد بـحــل كثير
من القضايا التي تسهم في تخفيف
العبء عن كاهل األهالي ،مشددًا على
أن الـعـشــائــر وال ـعــائــات فــي املنطقة
هـ ــم رأس ح ــرب ــة م ـك ــاف ـح ــة امل ـش ــاك ــل
مــن خـطــف (ألج ــل الـفــديــة) وتـعــديــات
وإط ـ ـ ـ ـ ــاق ن ـ ـ ــار وس ـ ــرق ـ ــة وم ـ ـخ ـ ــدرات
وغيرها.
ونـ ـق ــل م ـن ـص ــور عـ ــن ق ــائ ــد ال ـج ـيــش
أن أب ـن ــاء مـنـطـقــة ال ـب ـقــاع «ه ــم خ ــزان
الجيش اللبناني» ،بدليل أن هنالك
 ٤٢٦ضــابـطــا و ١١٧٨١رتـيـبــا وف ــردًا
و ٣٤٥٩م ـج ـن ـدًا م ــن م ـن ـط ـقــة ال ـب ـقــاع

وحدها ،كذلك إن عدد شهداء الجيش
مــن أبـنــاء محافظة بعلبك ـ ـ الهرمل
ي ـت ـج ــاوز ال ـع ـش ــري ــن ض ــاب ـط ــا و108
رت ـبــاء .وق ــال مــديــر امل ـخــابــرات :جئنا
إليكم بهدفني :األول ،سماع وجعكم
بـ ـقـ ـل ــب وع ـ ـقـ ــل م ـن ـف ـت ـح ــن إليـ ـص ــال
ص ــوتـ ـك ــم إلـ ـ ــى أب ـ ـعـ ــد م ـ ـكـ ــان م ـم ـكــن.

الهدف الثاني ،أضاف منصور« ،كما
استمعنا إلــى أوجــاعـكــم ومطالبكم،
عليكم االستماع إلى عتبنا ،ألن هناك
مــن ي ـشـ ّـوه ص ــورة املنطقة وه ــم قلة،
بدليل أن  50ألف عائلة في محافظة
بعلبك  -الهرمل تنتسب إلــى الدولة
عبر مؤسساتها العسكرية واألمنية،

عدد شهداء الجيش من أبناء محافظة بعلبك ــ الهرمل
يتجاوز العشرين ضابطًا و 108رتباء (مروان طحطح)

وهذا يعني أن الدولة ال تغلق األبواب
بوجهكم ،إنما مفتوحة الذراعني لكم
دائمًا».
خالل الحوار ،عرض عدد من وجهاء
الـعـشــائــر وال ـع ــائ ــات ملـطــالـبـهــم ،وال
س ـي ـم ــا ق ـض ـي ــة م ـ ــذك ـ ــرات ال ـت ــوق ـي ــف
ً
التي ال تكاد تستثني عائلة ،فضال
ع ــن تـكـثـيــف ح ـضــور ال ـق ــوى األمـنـيــة
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة (دوري ـ ـ ـ ـ ـ ــات وحـ ــواجـ ــز
ومخافر ومداهمات ونقاط عسكرية
ثابتة إلخ.)...
أحد وجهاء آل جعفر قال «نحن دائما
كـنــا م ــع الـجـيــش الـلـبـنــانــي وسنظل
مـعــه ،ونــريــد مــن الــدولــة ان توصلنا
ال ــى ال ـث ـمــرة ال ـتــي نــريــدهــا جميعنا
وه ــي ال ـع ـفــو ال ـع ــام والـ ـغ ــاء مــذكــرات
ال ـت ــوق ـي ــف ومـ ـس ــاع ــدة هـ ــذه املـنـطـقــة
بــاعــادتـهــا الــى حضن الــوطــن بعدما
طال ّ
تعمد الدولة اهمالها والتعاطي
مـعـهــا وكــأن ـهــا دخـيـلــة عـلــى خريطة
ال ــوط ــن ،ونـحــن مشكلتنا ليست مع
ال ـج ـيــش ابـ ـ ــدا ،ول ــن ت ـك ــون ،ان ـم ــا مع
ال ـح ــرم ــان امل ــزم ــن ال ـ ــذي ت ـ ــرزح تحت
وطأته املنطقة وما عاد يطاق».
في هذا السياق ،شددت قيادة الجيش
ع ـل ــى أن الـ ـح ــل ال ـ ـجـ ــذري لـلـمـشــاكــل
املـ ــزم ـ ـنـ ــة «طـ ـ ــويـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ــد ،وي ـش ـم ــل
مجاالت عديدة ،وبالتأكيد لن يكون
بــن ليلة وض ـحــاهــا ،مــع الـتــأكـيــد أن
ال تسويات مع املجرمني واملطلوبني
الذين سيستمر عمل األجهزة األمنية

 50ألف عائلة في
محافظة بعلبك -
الهرمل تنتسب إلى
الدولة عبر مؤسساتها
العسكرية واألمنية

ل ـيــل ن ـه ــار م ــن أج ــل تــوقـيـفـهــم مهما
ط ــال الــوقــت أو قـصــر ،ومحاسبتهم
أمام القضاء املختص وفقًا للقوانني
الـلـبـنــانـيــة ،وه ــي تـقــوم مــن أج ــل ذلــك
ب ـم ــداه ـم ــات ي ــوم ـي ــة ألم ــاك ــن وج ــود
املـطـلــوبــن ،وقــد دفـعــت أكـثــر مــن مرة
ضريبة دم غالية فــي سبيل تحقيق
هـ ــذه امل ـه ـم ــة ،ال ـت ــي تـبـقــى ف ــي صلب
أولويات املؤسسة العسكرية».
الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـ ــذي دام س ـ ــاع ـ ــات ،تـخـلـلــه
تـعـهــد الـجـيــش بـتـســويــة الـعــديــد من
األمــور التي يمكن تسويتها سريعًا،
وبالفعل ،جرت تسوية أوضــاع نحو
 ٢٠٠مـطـلــوب ،عـلــى أن يستمر رصــد
ُامل ـط ـل ــوبــن ال ـخ ـط ـي ــري ــن ،ع ـل ـمــا بــأنــه
أوقـ ـ ــف ن ـحــو  ٩٠٠م ـط ـلــوب بـقـضــايــا
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مختلفة ،حتى اآلن.
وأبلغت مديرية املخابرات الحاضرين
أن ال ـج ـي ــش «ل ـ ــن يـ ـتـ ـه ــاون أبـ ـ ـدًا فــي
معالجة أي خلل أو مشاكل أمنية رغم
الـظــروف غير الطبيعية والحساسة
لهذه املنطقة ،لكن ،في الوقت نفسه،
ال يمكن دفع الجيش للصدام مع أهله
ع ـبــر تــوج ـيــه االف ـ ـتـ ــراءات وادعـ ـ ــاءات
الـتـقـصـيــر ،فــاملـشــاكــل ال ـتــي تعانيها
املنطقة بحاجة إلى تضافر الجهود
اإلنمائية واالجتماعية واالقتصادية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـج ـه ــود
ّ
األمـنـيــة ل ـحــل معضالتها وتخفيف
العبء عن أهلها وعن أمنهم ،فالعمل
األم ـنــي لــم يـتــوقــف يــومــا ،وه ــو عمل
مستمر ورهــن بالظروف التي تؤمن
نـجــاحــه ول ـيــس بــروبــاغ ـنــدا وتعلية
سقوف دون جدوى.
وكان الفتًا لالنتباه ،في هذا السياق،
ق ـي ــام وفـ ــد م ــن فــاع ـل ـيــات ع ـش ـيــرة آل
جعفر في بعلبك – الشراونة بزيارة
ال ـع ـم ـيــد ع ـلــي ع ــوارك ــة ف ــي م ـقــر فــرع
م ـخــابــرات ال ـب ـقــاع «وكـ ــان ث ـنــاء على
الـتــزام التعهد الــذي سبق أن قطعته
ع ـلــى نـفـسـهــا ع ـش ـيــرة آل ج ـع ـفــر في
املـســاهـمــة بخفض الـتــوتــر وب ــذل كل
جهد لتحقيق االستقرار في املنطقة،
وب ـش ـكــل خـ ــاص ف ــي حـ ـ ّـي ال ـش ــراون ــة
وبلدة دار الواسعة ،بما يعيد الحياة
الـطـبـيـعـيــة وال ـه ــادئ ــة إل ــى مـحــافـظــة
بعلبك – الهرمل».

اجـ ـتـ ـمـ ـع ــا ب ــالـ ـح ــري ــري ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاره
لـشــؤون الـنــازحــن نــديــم املـنــا .وعلى
غ ـي ــر عـ ــادتـ ــه ،ت ـع ـمــد الـ ـح ــري ــري ،بـعــد
انـتـهــاء الـلـقــاء ،اإلدالء بتصريح أمــام
الصحافيني املعتمدين فــي الـســرايــا،
يحيط به الزاريني وجيرار ،قال فيه:
«ف ــي نـهــايــة امل ـط ــاف ،بــالـنـسـبــة إلـيـنــا
كـمــا ه ــو ال ـح ــال بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــم ،هم
شركاء في مساعدتنا اليوم ملعالجة
م ــوض ــوع ال ــاج ـئ ــن .ك ــذل ــك إن الـحــل
ال ـن ـه ــائ ــي ف ــي م ــا يـ ـخ ـ ّـص ال ــاج ـئ ــن،
بالنسبة إلينا وكذلك إليهم ،هو في
عودتهم إلى سوريا».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال الزاري ـ ـ ـنـ ـ ــي« :أك ــدن ــا
ب ــاس ـت ـم ــرار أن ع ـ ــودة ال ــاج ـئ ــن إل ــى
سوريا أو إعادة تموضعهم في دولة
ثالثة هما الحالن الدائمان الوحيدان.
وإلـ ـ ــى ح ـي ـن ــه ،ن ـح ــن ن ـح ـت ــرم ق ــراره ــم
الشخصي بعودتهم إلى ديارهم ،ولن
نعوق أبدًا أي عودة يمكن أن تحصل،
تكون قائمة على قرارهم الخاص .إنه
حقهم ،وسيكون غير قابل للتصديق
أن ت ـ ـ ـعـ ـ ــارض األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة قـ ـ ــرار
الالجئني بشأن مستقبلهم».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،وب ـع ــد ت ــرؤس ــه اج ـت ـمــاع
«ت ـك ـتــل ل ـب ـنــان ال ـ ـقـ ــوي» ،ك ـشــف وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران بــاسـيــل أن لــوائــح
ال ـن ــازح ــن املـ ــوجـ ــودة لـ ــدى مـفــوضـيــة
ال ــاج ـئ ــن «ك ــان ــت ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة
ق ــد ق ــام ــت بـ ـتـ ـب ــادل رس ــائ ــل م ــن أج ــل
ال ـح ـصــول عـلـيـهــا لـيـتــم ح ــذف بـطــاقــة

(مروان بو حيدر)

باسيل يطالب
بري بتشكيل لجنة
تحقيق برلمانية
للتحقيق في موضوع
حجب معلومات عن
األجهزة األمنية

ال ـ ـنـ ــزوح ع ــن غ ـي ــر الـ ـ ـن ـ ــازح ،ف ــال ـن ــازح
االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـي ــس ن ــازح ــا س ـيــاسـيــا
وال أمـنـيــا ،يـجــب أن نـعــرف مل ــاذا هــذه
ال ـل ــوائ ــح غ ـيــر م ــوج ــودة ع ـلــى املـعــابــر
الحدودية كي نقول لكل نازح سوري
يخرج إلى سوريا إنه ال يمكنه العودة
أو على األقل يكون أمام خيارين ،إما
ع ــدم ال ـع ــودة ،وإم ــا نــأخــذ مـنــه بطاقة
ال ـ ـنـ ــزوح ك ــي ال ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ـج ــددًا مــن
خدمات اجتماعية وصحية وغيرها،
بـصـفـتــه ن ــازح ــا ألن ــه ل ــم ي ـعــد ن ــازح ــا.
وعندما يعود النازح إلى بلده تنتفي
عنه صفة النزوح».
أض ــاف« :إن هــذه الـلــوائــح مــوجــودة
فـ ــي وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
ون ـحــن ن ـســأل مل ــاذا لـيـســت مــوجــودة
ال ـيــوم مــع األم ــن ال ـعــام عـلــى املـعــابــر
ا ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدود يـ ـ ـ ــة ،و نـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــد أن ن ـ ـعـ ــرف
مل ـ ــاذا ل ــم ي ـط ـب ــق م ــا اتـ ـف ــق ع ـل ـي ــه فــي
ال ـح ـكــومــة وت ـك ــرر أك ـثــر م ــن م ــرة فــي
حـكــومــة الــرئـيــس تـمــام س ــام ،لجهة
اسـتـعـمــال بـنــك املـعـلــومــات لتخفيف
ع ـ ــدد الـ ـن ــازح ــن ف ــي ل ـب ـن ــان ون ـن ــزع
ع ـن ـه ــم بـ ـط ــاق ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزوح؟» .وط ــال ــب
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ــواب ب ـت ـش ـك ـيــل
ل ـج ـنــة ت ـح ـق ـيــق ب ــرمل ــان ـي ــة لـلـتـحـقـيــق
فـ ـ ــي مـ ـ ــو ضـ ـ ــوع عـ ـ ـ ــدم و صـ ـ ـ ـ ــول هـ ــذه
املـ ـعـ ـل ــوم ــات إل ـ ــى األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة
ل ــا سـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـه ــا وال ـت ـخ ـف ـي ــف مــن
أعداد النازحني.
(األخبار)

مؤمتر املدارس الخرضاء ...من فرنسبنك
نظــم فرنســبنك و e-EcoSolutionsمؤمتــر املــدارس الخ ـراء الســنوي الــذي
حمــل عنــوان «حلــول لخفــض تكاليفــك» ،وذلــك خــال أســبوع البيئــة العاملــي
يف فنــدق مونــرو يف بــروت ،بحضــور ممثــل عــن وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل
يف لبنــان وحــواىل  200شــخصية ،تضمنــت أكــر مــن مئــة مــن ممثــي الهيئــات
التعليميــة ومديــري املــدارس مــن كافــة مناطــق لبنــان.
يهــدف املؤمتــر ،مــن خــال رصــد قصــص نجــاح واقعيــة ودراســتها ،إىل اإلضــاءة
عــى قــدرة التدابــر الخـراء يف مســاعدة املدرســة لتقليــل تكاليفهــا الســنوية
واعتامدهــا يف الوقــت نفســه للمســاهمة يف حاميــة الكوكــب .وتض ّمــن املؤمتــر
ٍ
جلســات فنيــة وعمليــة أدارهــا خــراء يف هــذا املجــال ،إضافــة إىل توزيــع
شــهادات اإلصــدار الثالــث لربنامــج شــهادات املــدارس الخــراء يف لبنــان،
حيــث حصلــت  19مدرســة رســمية وخاصــة عــى شــهادات املــدارس الخـراء،
بحضــور الدكتــورة نــدى عويجــان رئيســة املركــز الرتبــوي للبحــوث واإلمنــاء
بالوكالــة ،ممثلــة معــايل وزيــر الرتبيــة والتعليــم العــايل ،مــروان حــادة ،كــا
القصــار.
واملديــر العــام لفرنســبنك نديــم ّ
وكان قــد تــم إطــاق برنامــج شــهادات املــدارس الخ ـراء يف عــام  2015مــن
قبــل  e-EcoSolutionsبرعايــة وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل وبدعــم مــن
وزارة البيئــة يف لبنــان ،بهــدف «وضــع كل طالــب لبنــاين يف مدرســة خـراء».
وقــد انضمــت حتــى يومنــا هــذا  150مدرســة إىل الربنامــج ،وحصلــت 50
مدرســة عــى شــهادات مبســتويات مختلفــة.
وتحــت شــعار املؤمتــر «حلــول لخفــض تكاليفــك» ،قــدم جــورج أنــدراوس مدير
العالقــات الدوليــة يف فرنســبنك ،مبــادرة فرنســبنك لتمويــل الطاقــة املســتدامة
( .)SEFوتطــرق أنــدراوس إىل الحلــول ذات القيمــة املضافــة التــي يقدمهــا
فرنســبنك لزبائنــه والتــي أدت إىل إقامــة رشاكات مــع جهــات فاعلــة رئيســية يف
الســوق الخـراء ،كاتفاقيــات التعــاون املربمــة مــع  e-EcoSolutionsمــن أجل
برنامــج شــهادات املــدارس الخـراء ورابطــة الصناعيــن اللبنانيــن ،وغريهــا.
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مجتمع

مجتمع
ّ
تحقيق «الملحات في خطر» .بطاقة حمراء رفعت في وجه المشروع السياحي المقرر إنشاؤه في محيط دير
سيدة الناطور األثري في أنفة .ليس المنتجع أول األخطار المحتملة التي تهدد وجود «المالليح» ،لكنه قد يقضي
على قطاع إنتاج الملح الذي ال يزال العشرات يعتاشون منه .أصحاب المشروع وشريكتهم مطرانية األرثوذكس،
يرفعون شعار حماية الدير والمالحات ،فيما األهالي والنشطاء األثريون والبيئيون يشككون
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مخطط المشروع
على اليابسة لم
يعرض ،ال على
المجلس األعلى وال
على مجلس الوزراء

تصوير
علي حشيشو

ّ
الدير مصر على «مشروع تثبيت أبنائنا في أرضهم»

ُ
األبرشية تدخل أنفة في «التجربــة»!
آمال خليل

األخت الحزينة:
هل نفتح
«منتجعًا دينيًا»!؟

ت ـت ـكـ ّـوم ال ــراه ـب ــة كــاتــريــن ال ـج ـمــل ف ــي زاوي ـ ــة عند
مدخل دير رأس الناطور .ليس اتشاحها بالسواد
مــن رأس ـهــا حـتــى قدميها مــا يشير إل ــى حزنها
ف ـح ـســب .ت ـب ــدو ال ـس ـيــدة الـسـتـيـنـيــة ثـكـلــى تــرثــي
املكان الذي تقيم فيه وحدها منذ  45عامًا .ما إن
تسمع عن املشروع حتى تثور غاضبةّ .
«خب ّروا
إن الراهبة ضد املشروع وتشكو الله كل من وقع
عليه وتصلي لئال ينجز» .تستغرب مــا تسمعه
عــن ج ــذب ال ـس ـيــاح إل ــى ال ــدي ــر« :يـصـبــح منتجعًا
دينيًا؟» ،تتساءل« .كيف سيكون الحال .قداديس
هنا ومايوهات ورقــص هناك؟ .السياح الدينيون
يأتون على اليخوت؟» .تشكك في أن أحد أهداف
ّ
املـشــروع تطوير الــديــر .تــذكــر بأنها ّرمـمــت الدير
الذي كان مهجورًا ،من التبرعات وبعملها كخياطة
فصلت أثــوابــا لــرجــال الــديــن لـقــاء أم ــوال أنفقتها
على تأهيل الدير ورسم أيقونات داخل الكنيسة.
«كثر خيري ،ظبطت الدير من دون أن آخــذ ليرة
واحــدة من املطرانية» .تأسف ناطورة الدير ألنها
لم تستشر قبل توقيع عقد االستثمارّ .
تصر على
موقفها الــرافــض وتحريضها األهــالــي واملالحني
على الوقوف ضد املشروع« .ولو قالوا لي غادري
الدير ،فسأغادر مش فارقة معي».
ّ
تـشــكــك الـجـمــل ف ــي ك ــل ال ـت ـع ـهــدات ال ـتــي يقدمها
أصحاب املشروع .أما املستشار الثقافي في هيئة
ت ــراث أن ـفــة وج ــواره ــا امل ـه ـنــدس ج ــورج ســاســن،
فيربط تنفيذ التعهدات برقابة الدولة .لكنه يستبعد
أال يتسبب املـشــروع في أضــرار بيئية« :مــاذا عن
الــزيــوت الـتــي قــد تـتـسـ ّـرب مــن الـيـخــوت والـ ــزوارق
فــي امليناء املــرتـقــب؟ م ــاذا عــن التنوع البيولوجي
فــي النباتات والـحـيــوانــات الـتــي تسكن فــي موقع
ّ
وصب
املشروع في البر والبر؟ ماذا عن آثار الردم
الخراسانات في املياه ،على األسماك واألعشاب
ال ـب ـحــريــة؟» .أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى امل ــاح ــات ،فيلفت
ســاســن ال ــى أن امل ـشــروع ج ــزء مــن ح ــرب طويلة
مارستها الــدولــة على املــاحــات وأصـحــابـهــا ،من
رفع الرسوم الجمركية عن استيراد امللح املصري
إل ــى تــوقــف وزيـ ــر املــال ـيــة ع ــن إص ـ ــدار تــراخـيــص
لتشغيل املالحات الواقعة ضمن امللك العام.

الموقع
المنوي
إقامة
المشروع
فوقه

ل ــم تـكـتـمــل فــرحــة األن ـفــاوي ــن بقطف
أولـ ــى ط ــائ ــع م ــوس ــم «زه ـ ــرة امل ـل ــح»،
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،ف ــي م ــاح ــات ديــر
سيدة رأس الناطور في أنفة .في ذلك
اليوم ،توفي الياس حنا سليمان (96
ع ــام ــا) أقـ ــدم مـشـغـلــي تـلــك امل ــاح ــات.
ح ـتــى ال ــرم ــق األخـ ـي ــر ،ل ــم يـتـعــب ابــن
بلدة دده الذي ورث صناعة امللح قبل
أكـثــر مــن  65عــامــا وأورث ـهــا لعائلته.
م ـعــه ،خـســر مـلــح أن ـفــة أح ــد «أركـ ــان»
صناعته ،في وقت تسهم عوامل عدة
في دفع هذا القطاع نحو االنقراض.
أس ــوأ مــن خ ـســارة سليمان تزامنها
م ـ ـ ــع «الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوع» الـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ــواج ـ ـهـ ــه
«امل ــال ـي ــح» بــإح ـيــاء م ـش ــروع «إن ـمــاء
نـ ـ ــاطـ ـ ــور» امل ـ ـجـ ـ ّـمـ ــد مـ ـن ــذ  20ع ــام ــا،
وال ــذي تأسست ألجله شركة حملت
االس ـ ــم ن ـف ـســه ل ـت ـطــويــر ّ واجـ ـه ــة أنـفــة
الـسـيــاحـيــة .حـيـنـهــا ،وق ـعــت أبــرشـيــة
طرابلس والـكــورة وتوابعهما للروم
األرث ـ ــوذك ـ ــس ع ـق ــد اس ـت ـث ـم ــار طــويــل
األج ـ ـ ــل مـ ــع عـ ـ ــدد مـ ــن امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن،
يقضي بإنشاء منتجع سياحي على
أراضــي الوقف التابعة للدير ،والتي
تضم عشرات املالحات (معظمها كان
قيد التشغيل آنذاك).
أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،أن ـ ـجـ ــز أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـشـ ــروع
ال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــازم ـ ـ ـ ــة وامل ـ ـخ ـ ـطـ ــط
الهندسي .منتصف الشهر املاضي،
وب ـم ــوج ــب املـ ــرسـ ــوم ال ــرق ــم  58ع ــام

 ،2009ت ـقــدمــوا بـطـلــب ال ــى املـجـلــس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم املـ ــدنـ ــي لـل ـسـمــاح
لهم باالستثمار فــي األم ــاك العامة
ال ـب ـحــريــة وإشـ ـغ ــال م ـســاحــة بـحــريــة
وردم ج ــزء م ــن شــاطــئ أن ـفــة إلنـشــاء
ميناءين سياحيني تابعني للمشروع.
رف ــض امل ـج ـلــس ال ـط ـلــب وأح ــال ــه إلــى
مجلس الـ ــوزراء صــاحــب الصالحية
ّ
فــي بــتــه بحسب املــرســوم نـفـســه .أمــا
مـخـطــط امل ـش ــروع عـلــى الـيــابـســة فلم
يـعــرض ،ال عـلــى املـجـلــس األعـلــى وال
على مجلس الوزراء لبحثه.
اسـتـبــاقــا ل ـقــرار الـحـكــومــة ومــواجـهــة
للشائعات الـتــي تتحدث عــن تمرير
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار املـ ـح ــاصـ ـص ــة
الـطــائـفـيــة امل ـع ـت ــادة ،انـطـلـقــت حملة
م ـح ـل ـي ــة ودولـ ـ ـي ـ ــة مل ــواجـ ـه ــة «إنـ ـم ــاء
ّ
نــاطــور» .أمــس ،وزع ناشطون تحت
اسـ ــم «امل ـج ـل ــس ال ـع ــامل ــي ال ـل ـب ـنــانــي»
عــري ـضــة ح ـمـلــت ش ـع ــار «أنـ ـق ــذ رأس
ال ـ ـنـ ــاطـ ــور أن ـ ـفـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــوقـ ــع ط ـب ـي ـعــي
وت ــاريـ ـخ ــي ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ــراث عـ ــاملـ ــي» ،تــدعــو
ال ــى ال ـت ـحــرك فــي وج ــه «م ــا يتعرض
لــه رأس الـنــاطــور مــن م ـشــروع مدمر
للبيئة والـتــراث والقيم والجمال في
املنطقة التي ال تــزال عــذراء» .بحسب
الـعــريـضــة ،ف ــإن الـسـيــاسـيــن ورج ــال
األع ـ ـمـ ــال «ي ــرغـ ـب ــون ف ــي دفـ ــن (رأس
الـ ـن ــاط ــور) ت ـحــت م ـج ـمــع خـ ــاص من
األحجار الرخامية بمساحة سطحية
تبلغ مليون متر مربع ،منها  30ألف
م ـتــر م ــرب ــع سـيـتــم ال ـح ـص ــول عليها

ّ
وصب
بفضل عمليات بناء الـســدود
الخرسانة في قاع البحر ،لبناء ميناء
لرسو اليخوت ألصحاب املجمع».

«المشروع ــــ الضمانة»
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـع ـ ــرض لــه
امل ـشــروع ،أص ــدرت األبــرشـيــة (مالكة

هيئة تراث أنفة:
المشروع جزء من
حرب طويلة مارستها
الدولة على المالحات
وأصحابها
تسأل الراهبة
كاترين الجمل:
كيف سيكون
الحال؟ قداديس هنا
ومايوهات
ورقص هناك؟

األرض والـشــريـكــة فـيــه) بـيــانــا قالت
فيه إنــه «بـهــدف تثبيت أبنائنا في
أرض ـ ـهـ ــم وب ـت ــدب ـي ــر إل ـ ـهـ ــي ،جـمـعـنــا
نخبة مــن أب ـنــاء طائفتنا وتوافقنا
معهم على تأسيس شركة مهمتها
ال ـق ـي ــام ب ــاس ـت ـث ـم ــارات ع ـمــران ـيــة في
ال ـع ـق ــارات ال ـتــي يـمـلـكـهــا دي ــر سـيــدة
الـنــاطــور ع ـبــارة عــن م ـشــروع سكني
سياحي وقرية بيئية تتكامل عقاريًا
وبشريًا وتحافظ على حركة الدير».
وأك ـ ـ ــدت األب ــرشـ ـي ــة أن امل ـ ـشـ ــروع مــن
شــأنــه «أن يــولــد فــي مــرحـلــة إع ــداده
وتنفيذه وإداراتــه آالف فرص العمل
ألبناء الشمال ،وينشط دورة الحياة
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـح ــرك ــة الـسـيــاحـيــة
فــي املنطقة مــن خــال إب ــراز معاملها
ال ـتــراث ـيــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا الـكـنــائــس
األث ــري ــة وح ــرف ــة صـنــاعــة امل ـلــح الـتــي
قضى اإلهمال عليها».
املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـش ــروع امل ـه ـنــدس
إبــراهـيــم فـيــاض أك ــد ل ــ«األخ ـبــار» أن
امل ـشــروع «سيشكل ضـمــانــة لــوجــود
املــاحــات وحمايتها مــن االنـقــراض،
ً
ف ـض ــا ع ــن أنـ ــه سـيـشـجــع الـسـيــاحــة
ال ــدي ـن ـي ــة إلـ ــى ديـ ــر س ـي ــدة ال ـن ــاط ــور
وســائــر كنائس أنـفــة األثــريــة» .كيف
ذلك؟
ّ
عام ُ ،1998وقــع عقد أولـ ّـي الستثمار
أراضــي وقف الدير البالغة  780الف
متر مربع بني فريق األبرشية وعدد
من رجــال األعمال تجمعوا في إطار
شــركــة «إنـ ـم ــاء ن ــاط ــور» .اإلجـ ـ ــراءات

اإلداريـ ــة واملـيــدانـيــة اسـتـلــزمــت وقتًا
ً
طـ ــويـ ــا ،ال س ـي ـمــا إخـ ـ ــاء امل ــاح ــات
ال ـتــي ك ــان يـشـغـلـهــا ع ــدد م ــن أهــالــي
ـإذن م ــن األبــرش ـيــة.
أن ـفــة والـ ـج ــوار بـ ـ ُ
بــن  2000و ،2005أخـلــي حــوالــى 60
مـ ــاحـ ــة ،ع ـق ــب مـ ـف ــاوض ــات ق ــادت ـه ــا
األب ــرشـ ـي ــة ل ـق ــاء ت ـع ــوي ـض ــات مــالـيــة
دفعتها الشركة .حاليًا ،لم يبق سوى
ست مالحات قيد التشغيل ،منها ما
يقع ضمن وقف الدير ومنها ما يقع
ضمن امللك العام .بعد ذلك ،انصرف
أصحاب املشروع الختيار تصميمه.
لكن اغتيال الرئيس رفيق الحريري
ثم انــدالع أحــداث طرابلس والشمال
ّ
تسببا في تأخير املشروع وانسحاب
معظم الـشــركــاء .حــالـيــا ،يشكل جاك
صـ ـ ــراف امل ـس ـت ـث ـمــر األول ،وت ـتــولــى
شركته «مجموعة ماليا هولدينغ»
التنفيذ.
يـكـشــف ف ـيــاض أن امل ـش ــروع ينقسم
إل ـ ــى مـ ــراحـ ــل ع ـ ــدة س ـت ـن ـفــذ ت ـب ــاع ــا؛
األولـ ـ ــى س ـت ـن ـفــذ ف ــي امل ــرب ــع ال ــواق ــع
جـ ـن ــوب ال ــدي ــر ع ـل ــى م ـس ــاح ــة نـحــو
مئة ألف متر .بني الصخور الناتئة
وف ــوق أن ـق ــاض امل ــاح ــات املـهـجــورة
وال ـ ــريـ ـ ـح ـ ــان والـ ـصـ ـعـ ـت ــر والـ ـبـ ـل ــوط
ّ
ستشيد
وال ـبــان واألزهـ ــار ال ـبــريــة،
وحدات سكنية صغيرة من طبقتني
فوق األرض أو طبقة سفلية وثانية
أرضية ،ال يزيد ارتفاع كل منها على
 9أمتار .يؤكد أن أصحاب املشروع
س ـي ـحــاف ـظــون ع ـلــى م ـم ـي ــزات امل ـكــان
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة« :ال ــواجـ ـه ــة ال ـص ـخــريــة
ل ــن ت ـم ــس ،ول ــن ي ـتــم تــدم ـيــر ّ
أي من
ُ
ال ـص ـخ ــور ف ــي امل ــوق ــع .ل ــذل ــك ،أب ـعــد
مــوقــع مـيـنــاء الـصـيــاديــن السياحي
عــن الـصـخــور وت ـحــدد ف ــوق أنـقــاض
ق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة م ـه ـج ــورة شـ ّـيــدت
ف ــي ال ـح ــرب األه ـل ـيــة (م ــوق ــع املـيـنــاء
الثاني لم يحدد بعد)» .أما املالحات
الــواقـعــة فــي جــزء مــن املــربــع ،فيؤكد
فـ ـي ــاض أن ح ـم ــاي ـت ـه ــا وت ـط ــوي ــره ــا
يـ ــدخـ ــان ض ـم ــن أهـ ـ ـ ــداف امل ـ ـشـ ــروع،
كاشفًا عن طلب قدم إلى بلدية أنفة
في شباط الفائت لترميم املالحات
ال ـتــاب ـعــة ل ــوق ــف ال ــدي ــر .إلـ ــى جــانــب
الـ ـت ــرمـ ـي ــم ،ي ـت ـع ـهــد امل ـ ـشـ ــروع بــدعــم
م ـش ـغ ـلــي امل ــاح ــات ال ــواقـ ـع ــة ضـمــن
املـلــك الـعــام الـبـحــري امل ـحــاذي ملوقع
امل ـ ـشـ ــروع وت ــركـ ـي ــب دوال ـ ـيـ ــب هـ ــواء
ت ـش ـغــل امل ــاح ــات وت ـ ـ ـ ّ
ـزود امل ـش ــروع
بالطاقة.
ي ـش ـت ـم ــل املـ ـخـ ـط ــط عـ ـل ــى ت ـف ــاص ـي ــل
كثيرة تغير معالم املنطقة .الطريق
الــدولـيــة الساحلية الـتــي تــربــط أنفة
ب ــال ـق ـل ـم ــون وطـ ــراب ـ ـلـ ــس س ـت ـطــال ـهــا
ُ
مرحلة التنفيذ األولى .تضم الطريق
الـحــالـيــة (بـحـســب ال ـخــرائــط هــي من
ضمن أراض الدير) إلى حرم املنتجع
ً
وتستحدث بدال منها طريقا دائرية
تـمــر فــي الـقـســم الـعـلــوي مــن أراض ــي
ال ــوق ــف ،وتـنـتـهــي بـمـسـتــديــرة تـقــود
إما إلى طرابلس أو إلى الدير أو إلى
امل ـن ـت ـجــع .ي ـجــزم ف ـيــاض ب ــأن مــدخــل
ً
الــديــر سيبقى عـلــى حــالــه ومستقال
عن املنتجع .إال أن األشغال ستطال
حـ ــرمـ ــه املـ ـمـ ـت ــد عـ ـل ــى مـ ـس ــاح ــة 100
الـ ــف م ـتــر م ــرب ــع« :س ـن ـق ــوم بـتــأهـيــل
املــدخــل والـحــديـقــة املـحـيـطــة املمتدة
عـلــى مـســاحــة  50ال ــف مـتــر وتــأهـيــل
املالحات التابعة للدير الواقعة إلى

الحريشة
محمية
بــال ـن ـظــر إلـ ــى ال ـن ـص ــوص ،يـصـبــح
االلتزام بالقوانني ضامنًا لحماية
املالحات .املخطط التوجيهي العام
ألنفة والحريشة (وقف دير سيدة
ال ـن ــاط ــور) الـ ـص ــادر ع ــام ، 2016
ي ـنــص ع ـلــى أن «ت ـب ـقــى ال ـع ـقــارات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي ع ـ ـلـ ــى مـ ــاحـ ــات
خاضعة للمناطق االرتفاقية التي
تـقــع فـيـهــا مــن حـيــث ن ـظــام الـبـنــاء
وم ــا ع ــداه مــن ال ـش ــروط الـخــاصــة
س ــوى فــي مــا يـعــود للمؤسسات
املـ ـسـ ـم ــوح ــة ضـ ـم ــن كـ ــل م ـن ـط ـقــة
على حــدة .وعند طلب رخصة أو
اس ـت ـث ـمــار ملــاحــة ي ـعــرض الـطـلــب
ع ـل ــى امل ـج ـل ــس االع ـ ـلـ ــى لـلـتـنـظـيــم
املدني للموافقة املسبقة ويعرض
ع ـل ــى وزارة ال ـب ـي ـئ ــة .وف ـ ــي ح ــال
وجــود مالحة تعمل في عقار ما
يخضع العقار للموافقة املسبقة
م ــن ق ـبــل وزارة الـبـيـئــة واملــديــريــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ــآث ـ ــار لـ ـتـ ـح ــدي ــد واق ـ ــع
املــاحــات ومــدى أهميتها ووضــع
الشروط املالئمة للمحافظة عليها
أو إعادة تأهيلها».

تجربة المنتجعين السياحيين المجاورين للدير ال تبشر بالخير لجهة التزام التعهدات

شماله بمساحة  50ألف متر».
يـ ــرثـ ــي أه ـ ــال ـ ــي أن ـ ـفـ ــة الـ ـح ـ ّـي ــز الـ ـع ــام
الـ ــواقـ ــع ت ـح ــت أراض ـ ـ ــي ال ــدي ــر حـيــث
تـ ـق ــع م ـ ــاح ـ ــات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ُ
ويـ ـقـ ـص ــد
الشاطئ للسباحة .وهم واثقون بأن
املشروع ،على غرار سائر املنتجعات
ّ
سيسيج بـســور ويقطع
السياحية،
الـطــريــق إل ــى ال ـشــاطــئ« .أض ـمــن بــأن
ي ـب ـقــى امل ـ ـشـ ــروع م ـس ــاح ــة مـفـتــوحــة
للعموم وإبقاء املمر اإللزامي المتداد
الشاطئ اللبناني مفتوحًا كما ينص
القانون» يؤكد فياض.
ف ــي ال ـق ـس ــم ال ـع ـل ــوي م ــن الـ ــوقـ ــف ،ال
تزال سكة القطار على حالها .عالها

ال ـ ـ ـصـ ـ ــدأ ،لـ ـك ــن ه ـي ـك ـل ـه ــا الـ ـح ــدي ــدي
وال ـ ـبـ ــراغـ ــي والـ ـل ــوح ــة امل ـث ـب ـت ــة عـنــد
محطة أنفة ،لم تتأثر بمرور الزمن.
فهل تتأثر بــ«إنـمــاء نــاطــور»؟ يقدم
فـ ـ ـي ـ ــاض ت ـ ـع ـ ـه ـ ـدًا ج ـ ـ ــديـ ـ ـ ـدًا« .ج ـم ـي ــع
العناصر التي تضفي طابعًا تراثيًا
وجماليًا على املنتجع ،ستبقى في
مكانها من ضمنها سكة الحديد».
ربما يجد مخطط املـشــروع حماسة
ل ـ ـ ــدى ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،لـ ـك ــن الـ ـخـ ـشـ ـي ــة مــن
ت ـن ـف ـيــذه ع ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
ت ـ ـجـ ــربـ ــة املـ ـنـ ـتـ ـجـ ـع ــن ال ـس ـي ــاح ـي ــن
امل ـجــاوريــن لـلــديــر ال تبشر بالخير.
مـنـتـجـعــا الس ســال ـي ـنــاس ومــاري ـنــا

ش ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــدا ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاض امل ـ ـ ــاح ـ ـ ــات.
ح ـي ـن ـه ــا ق ـ ـ ــال أصـ ـح ــابـ ـهـ ـم ــا إن ـه ـم ــا
سيلتزمان بالقوانني واألعـ ــراف .ما
الـنـتـيـجــة؟ ش ـ ّـي ــدوا طـبـقــات ع ــدة ولــم
ي ـل ـتــزمــوا ب ـع ــدم االرتـ ـف ــاع ألك ـث ــر من
ت ـس ـعــة أم ـ ـتـ ــار .اس ـت ـب ــدل ــوا تــوظـيــف
أبـ ـن ــاء ال ـب ـل ــدة وجـ ــوارهـ ــا بـتــوظـيــف
العمالة األجنبية .أنـشــأوا ميناءين
سياحيني لليخوت والزوارق وخنقا
ّ
بينهما ميناء الصيادين .هنا ،يؤكد
فـيــاض أن «الكنيسة عنصر ضامن
لـلـكــل ،لـنــاحـيــة الـتــوظـيــف واالل ـت ــزام
بــالـضــوابــط البيئية فــي اإلن ـش ــاءات
وإدارة املنتجع».

يؤكد أصحاب المشروع
أنهم سيحافظون
على المميزات
الطبيعية فيما يشتمل
المخطط على تفاصيل
تغير معالم المنطقة
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مجتمع

مجتمع
تقرير

ّ
«يونيسيف» 6 :أطفال من كل  10يتعرضون للعنف
زينب إسماعيل
ُ
 %57مـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال امل ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــن فــي
ل ـب ـن ــان يـ ـتـ ـع ـ ّـرض ــون ل ـل ـع ـنــف بـشـكــل
ّ
دائ ــم بـحـســب ُمـنــظـمــة األم ــم املـتـحــدة
للطفولة (اليونيسف) الـتــي أطلقت،
أم ــس ،حملة «ب ـ ّـدي ّ
ربـيــك بــا عنف»،
بــالـتــزامــن مــع الـيــوم الـعــاملــي ملكافحة
عمل األطفال.
ُمـســؤولــة بــرنــامــج حـمــايــة الـطـفــل في
ّ
ّ
املنظمة زمن علي حسن أوضحت أن
إط ــاق الـحـمـلــة ،بــالـتـعــاون مــع وزارة
الشؤون االجتماعية ،يهدف إلى ّ
الحد
م ــن م ـظــاهــر ال ـع ـنــف امل ـت ــزاي ــدة .وهــي
تستهدف كل األهــالــي واألطـفــال على
األراضــي اللبنانية ،وبالتالي ليست
موجهة الى اللبنانيني فقط.
مـ ـصـ ـطـ ـل ــح ال ـ ـع ـ ـنـ ــف امل ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم فــي
ً
أشكاال ُم ّ
تعددة :العنف
الحملة يحمل
الجسدي ،النفسي ،املــادي ،الجنسي،
إضافة إلى اإلهمال واإلساءة.
وتـعـمــل املنظمة مــن خ ــال البرنامج
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـطـ ــويـ ــر سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات جـ ــديـ ــرة

بــالـتـحــول إل ــى قــوانــن رسـمـيــة (على
غـ ـ ــرار س ـي ــاس ــة ح ـم ــاي ــة ال ـت ـل ـم ـيــذ فــي
ال ـب ـي ـئ ــة املـ ــدرس ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـت ـهــا
ســابـقــا) ،عــدا عــن دور وزارة التربية
ت ـحــدي ـدًا كــون ـهــا املـ ـس ــؤول األول عن

امل ــدارس الرسمية والـخــاصــة .العمل
بهذه السياسات سيبدأ خالل السنة
الحالية ،وستتمحور حول األساليب
الـتــي يجب على املعلمات واملعلمني
اس ـت ـع ـم ــال ـه ــا فـ ــي ح ـ ــال مــواج ـه ـت ـهــم

حاالت عنف عند تالميذهم ،والجهة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـج ــب أن ت ـ ـحـ ــال إلـ ـيـ ـه ــا ه ــذه
الحاالت.
إلى جانب املتابعة املباشرة لألطفال،
خـ ـ ـ ـ ّـص املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع األهـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ــورش ـ ــات

المستخدم ّ
ضد الطفل قد ّ
العنف ُ
يحوله الى فرد عنيف ُيمارس عنفه على اآلخرين (هيثم الموسوي)

ولـقــاءات تــوعـ ّ
ـويــة ،مــن شأنها تغيير
نظرتهم حــول التربية ،وتشجيعهم
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـم ـ ــارس ـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع ال ـ ـحـ ــديـ ــث
والفعال منها ،عــوض تلك التقليدية
والـ ـع ــادات،
الـقــائـمــة عـلــى امل ــوروث ــات ُ
وال ـتــي تـجـعــل مــن الـ ُـعـنــف املـسـتـخــدم
«طبيعيًا» ويدخل في سياق التربية،
ما «يؤثر على صحة الطفل النفسية
ّ
يحوله
والجسدية ،ومــن املحتمل أن
إم ــا إل ــى ضـحـيــة أو إل ــى ف ــرد عنيف
يـ ـ ـم ـ ــارس الـ ـعـ ـن ــف عـ ـل ــى اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن»،
بحسب ّ
القيمني على املشروع.
ُوال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن شـ ــري ـ ـحـ ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مــن
ُاملـ ـقـ ـيـ ـم ــن ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ت ـن ـت ـه ــج ه ــذه
املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ُ ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة .فـبـحـســب
ّ
إح ـص ــاءات امل ـنــظ ـمــة ،يـ ُتـعــرض  6من
أصــل كل  10أطفال للعنف بواحد أو
أكثر من أشكاله.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـق ــوم وزارة ال ـش ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي ُمـ ـس ــاع ــدة
األهـ ـ ــالـ ـ ــي عـ ـل ــى «خ ـ ـلـ ــق ج ـ ـ ّـو م ـح ـبــب
وسـلــس بينهم وبــن أطـفــالـهــم» ،عبر
برنامج التربية اإليجابية.

مفكرة

منبر

عذرًا فخامة
الرئيس

انتخابات

رابطة قدامى «اللبنانية»« :منع» حسن اسماعيل من الترشح
فاتن الحاج
ال اصـطـفــاف واض ـحــا بــن املــرشـحــن
الن ـت ـخ ــاب ــات رابـ ـط ــة ق ــدام ــى أس ــات ــذة
الجامعة اللبنانية (املتقاعدين) التي
تـ ـج ــري ال ـ ـيـ ــوم .ال ت ـح ــال ـف ــات عـلـنـيــة
ألحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـل ـط ــة وال ح ـت ــى ل ــوائ ــح
إنما يختار الناخبون وعــددهــم 127
أسـتــاذًا ممن س ــددوا اشتراكاتهم 12
عضوًا من بني  20مرشحًا يتوافقون
ف ــي م ــا بـيـنـهــم ع ـلــى ص ـيــغ تنسيقية
ومحاصصات تحت الطاولة.
ثمة تنسيق ،لكن انتخابات الرابطة
الـتــي تــأسـســت عــام  2005تــأخــذ بعدًا
مختلفًا هذه الدورة نظرًا للخطر الذي
يهدد نظام التقاعد والراتب التقاعدي

فــي سـيــاق نتائج مؤتمر «سـيــدر ،»1
وقد ازداد انخراط األساتذة فيها أكثر
فــأكـثــر فــي اآلونـ ــة األخ ـي ــرة .وم ــن بني
ه ــؤالء املـنـخــرطــن األس ـت ــاذ املـتـقــاعــد
املنتمي إلــى الـحــزب الشيوعي حسن
اس ـم ــاع ـي ــل ،ص ــاح ــب الـ ـب ــاع ال ـن ـقــابــي
الطويل في التعليم الثانوي الرسمي
ومن ثم التعليم الجامعي ،واملنتسب
إلى رابطة القدامى منذ  3سنوات.
وملــا قــرر اسماعيل الترشح لعضوية
الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة ل ـلــراب ـطــة ق ـبــل طلبه
ووزع اسـ ـم ــه ض ـم ــن الئـ ـح ــة أسـ ـم ــاء
ّ
املــرش ـحــن ،ول ــم يـشـطــب إال قـبــل يــوم
واحد من موعد االنتخابات ،استنادًا
إلـ ــى املـ ـ ــادة  10ال ـف ـق ــرة  2م ــن ال ـن ـظــام
األس ــاس ــي لـلــرابـطــة ال ــذي يـشـتــرط أن

اسماعيل أعلن
استمراره في الترشح:
المرجع الوحيد هو
ثقة الهيئة الناخبة

يـ ـك ــون املـ ــرشـ ــح قـ ــد أمـ ـض ــى  20سـنــة
خدمة في الجامعة على األقــل ،وهذه
ليست حــال اسماعيل .لكن اسماعيل

وم ــؤي ــدي ــه م ــن األس ــات ــذة املـتـقــاعــديــن
يـســألــون مل ــاذا سـمــح لــه ولـغـيــره ممن
لم يغطوا  20سنة خدمة باالنتساب
ل ـل ــراب ـط ــة وت ـس ــدي ــد اشـ ـت ــراك ــات عـلــى
م ــدى س ـنــوات مـنــذ الـتــأسـيــس وحتى
ال ـيــوم ،إذا ك ــان ال يـحــق لـهــم الترشح
لــانـتـخــابــات؟ ومل ــاذا لــم يـجــر تطبيق
املادة  7نفسها التي تنص أيضًا على
اب ــاغ امل ــرش ــح ب ـعــدم ق ـبــول ترشيحه
قبل  7أيــام من اليوم االنتخابي وهو
ما لم يحصل معه؟
يقول رئيس الرابطة عصام الجوهري
«إننا صراحة لم نتحقق من األمر ولم
نــدقــق بــاألس ـمــاء ال ـتــي انـتـسـبــت على
مسؤوليتها وقد يجوز أن من بينها
أسـ ــاتـ ــذة لـ ــم ي ـم ـض ــوا  20س ـن ــة عـلــى

األقــل في خدمة الجامعة ،لكن بعض
أعـ ـض ــاء ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ـ ـ ــة اج ـت ـم ـعــوا
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــوا أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء امل ــرشـ ـح ــن
ووجـ ـ ـ ــدوا أن اس ـم ــاع ـيــل ه ــو املــرش ــح
الــوحـيــد ال ــذي ال تـتــوافــر فـيــه شــروط
الترشح وسيشطب اسـمــه مــن الئحة
املــرشـحــن» .إال أن مــؤيــدي اسماعيل
يـ ـق ــول ــون إن ال ـ ـقـ ــرار اتـ ـخ ــذ مـ ــن دون
موافقة الهيئة اإلداريــة للرابطة ،فيما
وزع اسماعيل برنامجًا انتخابيًا على
زمالئه وأعلن استمراره في الترشح
ّ
بــاع ـت ـبــار أن امل ــرج ــع الــوح ـي ــد ل ــه هو
ثـقــة الـهـيـئــة الـنــاخـبــة وإذا ك ــان هناك
مــن يريد مــن بــن الناخبني أن يطعن
بـتــرشـحــه فـلـيـتـفـضــل و«ان ـ ــا احـتـكــم»
لهم.

متابعة

حديقة مائية
في «زيرة»
صيدا

تتحضر بلدية صيدا وجمعية أصدقاء زيرة صيدا الفتتاح حديقة مائية في محيط الجزيرة (الزيرة) الواقعة قبالة قلعة صيدا وتبعد حوالي 600
متر عن الشاطئ .ست دبابات وأربع ناقالت جند كانت مركونة في قاعدة عمشيت ،غير قابلة لإلستخدام ،قدمتها قيادة الجيش للبلدية والجمعية.
بعد تنظيفها من آثار الزيوت ،ستنزل إلى قاع البحر على عمق يراوح بني  14و 25مترًا ،لتتحول إلى ملجأ لألسماك والشعب املرجانية واألعشاب
البحرية« .الحديقة» التي ستحمل اسم الجيش ،ستفتح أمام هواة الغطس .كما تبحث الجمعية في استقدام مراكب ذات أرضيات زجاجية يمكن من
خاللها رؤية قاع البحر( .تصوير علي حشيشو)

أهالي تالمذة الليسيه فردان :لجنة األهل ال تمثلنا
تحسم الساعات املقبلة مصير االتفاق
ـ ـ املصالحة ال ــذي وقعته لجنة األهــل
ف ــي الـلـيـسـيــه ف ـ ــردان ،الـتــابـعــة للبعثة
العلمانية الفرنسية ،مع إدارة املدرسة،
إذ يـنـتـظــر أن ت ـت ـخــذ قــاض ـيــة األمـ ــور
املستعجلة في بيروت ،ماري كريستني
عيد ،قرارًا بقبول االتفاق أو عدم قبوله.
فيما أعـلــن االســاتــذة اإلض ــراب ابـتــداء
من اليوم احتجاجا على عدم مصادقة
ق ــاضـ ـي ــة االم ـ ـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـل ــة ع ـلــى
املـصــالـحــة بــن إدارة امل ــدرس ــة ولجنة
االه ـ ــل .وت ـق ـضــي امل ـصــال ـحــة بـمــوافـقــة
لجنة األهــل على اإلف ــراج عن مليارين
و 750مليون ليرة وهــي كامل الزيادة
على األقـســاط املدرسية املفروضة في
املــوازنــة السنوية الـعــام  2017ـ ـ 2018

طالب األهالي
القضاء بعدم
المصادقة على
المصالحة
من اعتصام األهالي أمام المحكمة أمس (األخبار)

(مليون و 700ألف ليرة يدفعها األهل
عن كل تلميذ).
وب ـي ـن ـم ــا ك ـ ــان م ـن ـت ـظ ـرًا أن ت ـب ــت عـيــد
باالتفاق أمس ،أرجأت قرارها للتدقيق.
ـال
أت ـ ــى ذل ـ ــك ع ـل ــى وق ـ ــع اعـ ـتـ ـص ــام أه ـ ـ ٍ
حضروا إلى املحكمة ليقولوا للقاضية
ّ
إنهم األصــل ،وأن لجنة األهــل الحالية
فاقدة للشرعية ومتواطئة مع اإلدارة
وال تمثلهم .وفي الجلسة التي عقدت
بحضور محامني ممثلني عــن اإلدارة
ولـجـنــة األه ــل واألعـ ـض ــاء املستقيلني
من اللجنة ،تقدم األعضاء املستقيلون
من لجنة األهل بدعوى إبطال محضر
الجلسة التي وقع فيها االتفاق.
املـعـتـصـمــون ي ــؤك ــدون أن مشكلتهم
ليست مع املعلمني إنما مع لجنة األهل
واإلدارة ال ـتــي قــابـلــت كــل املـفــاوضــات
واملـبــادرات بالسلبية ووضــع الشروط
ال ـت ـع ـج ـيــزيــة ال س ـي ـمــا ف ــي م ــا يـخــص
تـحــريــر  668أل ــف ل ـيــرة عــن كــل تلميذ
ً
بـشــرط أن يخصص هــذا املبلغ كامال
ل ـح ـقــوق املـعـلـمــن ف ــي ق ــان ــون سلسلة
ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب ف ـق ــط ،بــاع ـت ـبــار أن
هناك عالمات استفهام حول الزيادات
الكبيرة واملبالغ بها ال سيما البند في
املوازنة املتعلق بنفقات املدرسة والذي
تـضـمــن ب ـعــض ف ـقــراتــه زيـ ـ ــادات تـفــوق
املليار ليرة لبنانية.

وف ـ ـ ــي ع ــريـ ـض ــة ي ــوقـ ـع ــونـ ـه ــا ،ي ـط ــرح
األهــالــي الثقة برئيسة اللجنة سعاد
شـعـيــب «ب ـعــد س ـقــوط أهـلـيـتـهــا وعــدم
ام ـتــاك ـهــا الـسـلـطــة لـتـمـثـيـلـنــا قــانــونــا
ولكونها فرضت نفسها علينا وعملت
ض ــد مـصــالـحـنــا م ـنــذ تــولـيـهــا رئــاســة
لجنة األه ــل» ،مطالبني القضاء بعدم
امل ـص ــادق ــة ع ـلــى م ــا س ـم ــوه االتـ ـف ــاق ـ ـ
ال ـف ـض ـي ـحــة امل ــوق ــع م ــع إدارة الـبـعـثــة
العلمانية الفرنسية.
«هي قضية حق وليست مسألة القدرة
على الــدفــع مــن عــدمـهــا» ،هــذا مــا يركز
عليه عليه األهــالــي املـعـتــرضــون إذ ال
يـجــدون أي مبرر قانوني واقتصادي
مل ـضــاع ـفــة ال ـق ـس ــط املـ ــدرسـ ــي  3م ــرات
خ ــال  12سـنــة ،فيما أع ــداد األســاتــذة
ُ
والتالمذة لم تتغير ولم تدخل املدرسة
أي تـحـسـيـنــات عـلــى مـبـنــاهــا والبيئة
املدرسية أو أي تقديمات استثنائية.
وي ـ ــذك ـ ــرون ك ـي ــف أن رئ ـي ـس ــة الـلـجـنــة
ك ــان ــت ف ــي ك ــل مـ ــرة ت ـب ــرر مـطــالـبـتـهــم
ب ــدف ــع الـ ــزيـ ــادة ع ـل ــى مـ ــدى ال ـس ـن ــوات
السابقة كــي تخفف عنهم فــي مــا بعد
كلفة تطبيق القانون الجديد لسلسلة
ال ــروات ــب ف ـكــانــت الـنـتـيـجــة أن تـفــرض
عليهم زي ــادة مليون و 700ألــف دفعة
واحدة!
ف .ح.

أجرت الهيئة العامة للنادي الثقافي العربي
انتخابات هيئتها اإلدارية لدورة  2018ـ ـ
 ،2020وقد فازت الهيئة اإلدارية بالتزكية،
ووزعت المهام على أعضائها على النحو
التالي :فادي تميم رئيسا ،سميح البابا
نائبا للرئيس ورئيسا للجنة معرض
بيروت العربي الدولي للكتاب ،عمر فاضل
أمينا للسر ،علي بيضون أمينا للمال،
عصام عرقجي مالحظا للنادي ،نرمين
الخنسا رئيسة للجنة الثقافية ،أسيمة
دمشقية رئيسة للجنة الفنية ،محمد
حمود رئيسا للجنة العالقات العامة.
واالعضاء :جورج دلل ،سامي مشاقة،
الدكتور فيصل القاق وعصام علم الدين.
¶¶¶

تطلق مؤسسة فرام للصناعة أول سيارة
رباعية الدفع FREM IMMORTAL
لبنانية الصنع تصميم عسكري ،خالل

حلما أيها القائد.
ليتك بقيت ّ
تشفطو ليش عم ّ
وليش عم
صو
تخب
ليش عم
َّ
َّ
ّ
شفط َّ
وخبص وجنس!
تجنسو؟ اللي قبلنا
دعــونــي أسألكم بكل محبة م ـجـ َّـردة :هــل انتم
جايني تعملوا متل ما عمل غيركم او َّ
تغيرو
ّ
قبلكم؟
عملوه
اللي
حو
وتصل
ِّ
اسـمــح لــي فخامة الــرئـيــس ان ألــخــص لكم ما
توقيعكم
اسمعه منذ حوالى عــام ،اي ما قبل ُ
ع ـل ــى م ــرس ــوم ال ـت ـج ـن ـيــس ال ـش ـه ـ ّي ــر .ذه ـل ــت
ُودهـشــت ِّ عندما سمعت بهذا وتذكرتكم يوم
كنتم تحذرون ّ
سيد بكركي من هذا املوضوع.
ُ
انــا مواطن َسـكــرت بنشوة اطاللتكم في آخر
الثمانينيات ألنكم احييتم قضية كانت مدفونة
تحت الرمال.
اك ـث ــر م ــن م ـل ـيــون ل ـب ـنــانــي زحـ ــف الـ ــى بـعـبــدا
وبــايـعــوكــم اذ كنتم خشبة ال ـخــاص فــي بلد
يغرق في اوقيانوسات الـفــراغ .حاربتم العالم
كله ولم يحصل احد على توقيعكم ،بل حصل
مؤخرا بتوقيعكم على مرسوم التجنيس.
لستم كمن سبقكم من الرؤساء ولن ّ
أشبهكم
باحد .أنتم اقمتم لبنان من املوت وأذهلتم العالم
بمواقفكم التي ال غبار عليها .كان الوطن كله
كبير
مــن جـيــش وشـعــب وراءكـ ــم وكـلـهــم ام ــل ُ ُ
بجزمتكم .كثر
فيكم وانكم ستطبعون التاريخ
َّ
هم اليوم الذين اصيبوا باإلحباط وتبخر الحلم
وانطفأت نار القضية.
اضافة الى ذلك هناك ضباط شرفاء نسيتموهم
محبذيكم .أين هم َّ
ولم يعودوا من عداد ِّ
الضباط
الــذيــن حملوا رايتكم تحت كــل سـمــاء وبـمــاذا
كافأتموهم اال بالنبذ والتجاهل؟
ان معالجة قضية مليوني ســوري فــي لبنان
تبدأ بمزياره اثنني.
مكافحة الفساد تبدأ بمخافر الــدرك والتغيير
بتنفيذ احكام القضاء.
واحيلكم الى مقال كتبته يوالند الحلو عساكم
تبحثوا عنه فهو كل الحقيقه الناصعة.
ساسني شلفون ـ ـ جونية

أمسية شعرية غنائية بدعوة من «الندوة
الثقافية االجتماعية في الرملية» بعنوان
«شعراء في البال» ،في حضور حشد من
الفاعليات السياسية والثقافية واالجتماعية.

¶¶¶

أحيت «فرقة المادحين اإلسالمية» بقيادة
األخوين أحمد ويوسف المزرزع ،ليلة
القدر في ساحة النجمة ،ضمن فعاليات
مهرجان «رمضان بالساحة» .وقدمت
الفرقة اناشيد دينية في أجواء روحانية
متناغمة مع الشهر الفضيل .وأعلنت شركة
 Itsالمنظمة للمهرجان إستمرار فعاليات
المهرجان طيلة ايام عيد الفطر السعيد في
برنامج فني وترفيهي يبدأ الجمعة ويستمر
حتى األحد عبر «كارمس لألطفال»
وعروضات مسرحية ونشاطات ترفيهية
الى جانب سوق الحرفيين نهارا ،فيما
ستشهد ساحة النجمة السبت واألحد ليال
عروضات فنية لعدد من المطربين والـ .DJ
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¶¶¶

حفل تقيمه عند السابعة من مساء
الثالثاء في  19الجاري ،في جامعة الروح
القدس  -الكسليك ،في حضور الرئيس
سعد الحريري ووزير الصناعة في
حكومة تصريف االعمال حسين الحاج
حسن وقائد الجيش العماد جوزف عون
وشخصيات.
¶¶¶

أقيمت في حديقة الشاعر أنور سلمان في
بلدة الرملية ـ ـ قضاء عالية ،برعاية وزير
الثقافة في حكومة تصريف االعمال غطاس
الخوري ممثال بالمحامي غسان خوري،

أحيا مركز ميالد الغزال الثقافي ـ ـ الرياضي
في زغرتا حفلة راقصة منوعة باللوحات
الفنية لفئات عمرية مختلفة من الفتيات
اللواتي ُتدربن على فنون الرقص طوال
السنة .وقدمت رقصات على أصداء االغنيات
الغربية والشرقية بأزياء تراثية وأخرى
أجنبية.
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رأي

األزمة السورية في هزيعها األخير!
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت

عدنان بدر حلو *
ما من شك في أن استعادة الدولة السورية
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ع ـم ــوم امل ـنــاط ــق الــداخ ـل ـيــة
من التنظيمات املسلحة التي انكفأت إلى
مناطق حــدوديــة تحظى بحمايات دولية
(ت ــرك ـي ــا ف ــي ال ـش ـم ــال والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
فــي الـشــرق والـنـفــوذ األمـيــركــي  -األردن ــي -
ً
ّ
اإلســرائ ـي ـلــي فــي ال ـج ـنــوب) تـشــكــل انـتـقــاال
إل ــى مــرح ـلــة ج ــدي ــدة ومـخـتـلـفــة ف ــي األزم ــة
ال ـســوريــة ال يـمـكــن أن يـتــم الـتـعــامــل معها
بــالــوســائــل واألس ــال ـي ــب ال ـت ــي اسـتـخــدمــت
فــي املناطق الــداخـلـيــة! (الـتـفــاوض بضغط

الحصار والضغط العسكري املباشر).
لكن ال يمكن القول بإمكانية الوصول إلى
ٍّ
ح ــل سـيــاســي لــأزمــة دون تــوفــر صـيــغ ما
للتعامل مع هذا الواقع الجديد ،بما يؤدي
إلى «تحرير» تلك املناطق وإعــادة دمجها
فــي الخريطة الوطنية الـســوريــة ،وهــو أمر
ال يـمـكــن ت ــوق ــع ح ــدوث ــه دون ال ــدخ ــول في
مفاوضات دولية جدية تشارك فيها هذه
الــدول األجنبية الراعية لوجود املسلحني
عـلــى األراض ــي الـســوريــة! فعلى أي أســاس
(أو مجموعة أســس) يمكن أن تنطلق مثل
هذه املفاوضات؟
ال يمكن الــدخــول في مضمون اإلجــابــة عن

هــذا الـســؤال دون وضــع اليد على مساحة
استراتيجية يمكن أن تشكل منطقة تقاطع
ملصالح هذه القوى الدولية (أو األساسية
منها على األقل)!

في البدء كان الصدام
عندما وضعت الواليات املتحدة (وضمنًا
إسرائيل) يدها على «الثورة السورية» كان
هدفهما االستراتيجي هــو تدمير سوريا
(ب ـع ــد ت ــدم ـي ــر ال ـ ـعـ ــراق) ومـ ـح ــاص ــرة ح ــزب
الـلــه فــي لـبـنــان ودف ــع إي ــران ومحاصرتها
وإبـعــادهــا آالف الكيلومترات عــن املنطقة،
وف ـت ــح أبـ ـ ــواب املـ ـش ــرق ال ـع ــرب ــي وال ـخ ـل ـيــج

ٍّ
ال يمكن القول بإمكانية الوصول إلى حل سياسي دون توافر صيغ للتعامل مع الواقع الجديد (أ ف ب)

¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

أمـ ــام هـيـمـنــة مـطـلـقــة ل ـل ـن ـفــوذ األم ـي ــرك ــي -
ال ـص ـه ـي ــون ــي .ك ـم ــا ي ـت ــم ف ــي ه ـ ــذا ال ـس ـيــاق
نشر حــالــة إسالمية وهابية عاصفة على
ً
امتداد الشرق اإلسالمي وصوال إلى الدول
الـســوفـيــاتـيــة الـســابـقــة ف ــي ج ـنــوب روسـيــا
وغرب الصني بما يهدد األوضاع الداخلية
للدولتني اللتني تعتبران مصدر التحدي
املباشر للهيمنة األميركية على العالم!
وع ـنــدمــا تــدخـلــت ال ـقــوى الـحـلـيـفــة للنظام
(حــزب الله وإيــران ثم روسـيــا) كــان الهدف
االستراتيجي لهذه القوى معاكسًا تمامًا
ملــا سـبــق ،أي مـنــع الــواليــات املـتـحــدة ،ومــن
يـ ـل ــوذ ب ـه ــا مـ ــن دول وقـ ـ ـ ــوى ،مـ ــن تـحـقـيــق
أهــدافـهــا املــذكــورة فيما تـقــدم :منع سقوط
النظام وانهيار الدولة السورية .وهــذا ما
ً
ت ــم تـحـقـيـقــه ف ـعــا خ ــال ال ـس ـنــوات الـثــاث
األخيرة .لكن تحقيق هذا الهدف (للمحور
السوري  -اإليراني  -الروسي) لم ِّ
يؤد فقط
إلــى منع املحور األول من تحقيق أهدافه،
بل أكثر من ذلــك؛ خلق واقعًا استراتيجيًا
جــدي ـدًا ومـخـتـلـفــا جــذريــا عـمــا كــانــت عليه
األمور قبل :2011
 -1الـجـيــش ال ـســوري ال ــذي كــان يـعــانــي من
أوضاع رثة (بكل معنى الكلمة) في ظروف
مــا قـبــل  2011وم ــا ك ــان يـطـغــى عـلـيـهــا من
ّ
استبداد وفساد وتفلت خرج من األحــداث
الـحــالـيــة ب ـص ــورة مـخـتـلـفــة كـلـيــا وج ــذري ــا.
صحيح أنه خسر كثيرًا من عدته وعديده
بــاالن ـش ـقــاقــات ال ــواس ـع ــة ال ـت ــي ح ــدث ــت في
صفوفه وعمليات النهب التي تعرضت لها
مخازنه ،وخسر كثيرًا أيضًا بما قدمه من
تضحيات بشرية كبيرة ج ـدًا فــي ميادين
القتال (يتحدث البعض عن أرقام تتجاوز
مئة وخمسني ألفًا) ،لكنه اكتسب في املقابل
مـهــارات فنية وعملية وتنظيمية وقتالية
ما كان يمكن لها أن تتحقق خارج ظروف
املعارك الكبيرة التي خاضها على امتداد
ه ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــوات وعـ ـل ــى ات ـ ـسـ ــاع األراض ـ ـ ــي
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ك ـم ــا ح ـظ ــي ب ـع ـم ـل ـيــة ت ـحــديــث
وإعــادة تسليح وتدريب وتنظيم بإشراف
خـبــرات روسـيــة متقدمة لــم يـكــن بــاإلمـكــان
حدوثها خــارج نطاق هذه املعركة .وهكذا
تحول بهذه املواصفات إلــى قــوة عسكرية
مؤهلة يحسب لها ألــف حـســاب باملقارنة
مع أوضــاعــه قبل األزم ــة ،بل أكثر من ذلك؛
بات يشكل ،بهيكليته الجدية ومواصفاته
املـ ــذكـ ــورة أس ــاس ــا صــال ـحــا ل ـب ـن ـيــة وطـنـيــة
جديدة في الدولة السورية.
 -2انـتـقــل حــزب الـلــه ،ال ــذي كــان ي ــراد لــه أن
يـتـقــوقــع م ـحــاص ـرًا فــي ال ـج ـنــوب الـلـبـنــانــي
ً
مـ ـع ــزوال ع ــن ع ـم ـقــه ف ــي س ــوري ــا وشــريــانــه
الحيوي مع إيران ،إلى قوة عسكرية فعالة
على املستوى اإلقليمي وقــد تطورت لديه
مهارات تجاوزت بما ال يقاس حالته قبل
األحـ ــداث وال سـيـمــا عـلــى صـعـيــد املــواء مــة

قد تسلم واشنطن
وتل أبيب بالنتائج الحالية
لكنهما لن تقبال بتهديد
وجودي إلسرائيل

قتاليًا وفنيًا بني حرب العصابات والحرب
ً
النظامية ،كما تحقق له انتشارًا متواصال
جغرافيًا يمتد من جنوب لبنان إلى العمق
الـ ـع ــراق ــي ش ــرق ــا والـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـس ــوري ــة مــع
فلسطني املحتلة واألردن جنوبًا.
ً
 -3وبـ ــدال م ــن أن تـنـتـهــي األح ـ ــداث بــإيــران
َ
مرتدة ُمبعدة آالف األميال عن بالد الشام،
انتهت األم ــور بــوجــود سياسي وعسكري
واقتصادي متواصل من طهران إلــى مياه
البحر األبيض املتوسط!
 -4أمــا روسـيــا التي كانت مـهــددة بحصار
شــواطـئـهــا الــرئـيـسـيــة عـلــى الـبـحــر األس ــود
(مع أحداث أوكرانيا) وبعاصفة إسالموية
وهــاب ـيــة ف ــي ج ــواره ــا ،ب ــل ف ــي ع ـقــر داره ــا
(ث ـمــة م ــا يــزيــد ع ــن ع ـشــريــن م ـل ـيــون مسلم
في روسيا االتحادية نفسها) ،فقد حققت
إنجازات ال حدود لها جراء انخراطها في
الحرب السورية:
• ألول مــرة في تاريخ روسيا (القيصرية
وال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة وال ـبــوت ـي ـن ـيــة) ي ـتــوفــر لـهــا
هذا الحضور العسكري الجوي والبحري
والبري امتدادًا من إيران إلى املياه الدافئة
في املتوسط.
• ت ـح ــول ــت مـ ــن ش ــاه ــد زور فـ ــي م ـســاعــي
تـســويــة أزم ــات املـنـطـقــة إل ــى فــاعــل رئيسي
فيها بدور معترف به من جميع األطراف.
• فرضت تغييرًا سياسيًا على املستوى
ال ــدول ــي لــم يـسـبــق أن تـحـقــق مـنــذ ان ـفــردت
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ب ـمــوقــع ال ـق ــوة األع ـظــم
إثـ ــر ان ـه ـي ــار االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي مـطـلــع
تسعينيات القرن املاضي.
هكذا ،تحولت األحداث السورية من فرصة
إلنـجــاز الهيمنة األمـيــركـيــة  -الصهيونية
على املنطقة والعالم إلى انقالب كبير على
هذه الهيمنة .فهل يمكن لقوى هذا املحور
أن تتقبل ان ـقــاب مخططها إل ــى نقيضه؟
هــذه هــي النقطة االستراتيجية املفصلية
التي تقف األزمة السورية أمامها اآلن:
قــد تسلم أميركا وإســرائـيــل (على مضض
طبعًا) بـعــدم تحقيق اآلم ــال الكبيرة التي
ك ــانـ ـت ــا ت ـع ـل ـق ــان ـه ــا عـ ـل ــى مـ ـس ــار األح ـ ـ ــداث
السورية ،لكن أن ينقلب األمــر إلى نقيضه

تمامًا ويـتـحــول إلــى هزيمة لهما وتغيير
جذري في موازين القوى ال يهدد مصالح
واش ـن ـط ــن وتـ ــل أب ـي ــب ف ـح ـس ــب ،ب ــل يـشـكــل
أيضًا تهديدًا وجوديًا للكيان الصهيوني
نفسه ،فهذا أمر ال يمكن التسليم به وال بد
من السعي الحتوائه بأي حال!

البدائل األميركية  -الصهيونية
مــن الــواضــح أن ال ـعــودة إلــى الـخـيــار األول
(تــدمـيــر ســوريــا والـسـيـطــرة عـلــى املنطقة)
لم يعد متاحًا ،فما هو املمكن؟ العمل بكل
الــوســائــل والـسـبــل عـلــى تـقــزيــم انـتـصــارات
ال ـ ـطـ ــرف اآلخـ ـ ــر واحـ ـت ــوائـ ـه ــا ض ـم ــن أدنـ ــى
الحدود املمكنة.
بني الضغوط واإلغراء ات:
 -1الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى دم ـ ـشـ ــق عـ ـب ــر امل ـن ــاط ــق
الـحــدوديــة املسيطر عليها واستثمار تلك
السيطرة لفرض شروط وتنازالت سياسية
وأمنية وبنيوية قبل السماح بعودة تلك
املناطق إلى حضن الدولة السورية.
 -2استثمار الحاجة إلى إعادة اإلعمار من
أج ــل الـتـسـلــل عـبــر الـكـثـيــر مــن األطـ ــراف (ال
سيما املـقــاولــون ورج ــال األعـمــال والقطاع
ال ـخ ــاص واملـ ـص ــارف اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
وكذلك الدول الخليجية التي ال تتحرك إال
بأوامر من واشنطن).
 -3تصعيد الـضـغــوط الــدولـيــة واإلقليمية
وال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى حـ ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي ل ـب ـنــان
(ال ـع ـق ــوب ــات امل ـصــرف ـيــة ول ــوائ ــح اإلره ـ ــاب،
والــدعــم املــالــي والسياسي للقوى املعادية
للحزب وغير ذلك) حتى التلويح بالحرب
املباشرة على لبنان!
 -4رف ــع م ـس ـتــوى ال ـض ـغــط األم ـي ــرك ــي على
إيران إلى أعلى مستوى ممكن كاالنسحاب
من االتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة
ع ـلــى ط ـه ــران وع ـل ــى ال ـش ــرك ــات األوروبـ ـي ــة
التي تتعامل معها.
 -5تجديد الضغوط على روسيا والسعي
الس ـت ـث ـم ــار ال ـن ـف ــوذ ال ـص ـه ـيــونــي م ــن أج ــل
التأثير في قرارات موسكو سواء باملساعي
املـ ـب ــاش ــرة املـ ـتـ ـك ــررة ل ـب ـي ـنــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو
والــوزيــر أفـيــدور ليبرمان ،أم بالتهديدات
غير املـبــاشــرة مــن الـلــوبــي الصهيوني في
الكونغرس واإلدارة األميركية.
م ــا م ــن ش ــك ف ــي أن ه ــذه ال ـض ـغــوط مــؤثــرة
بــالـفـعــل (وإن ك ــان تــأثـيــرهــا مـتـفــاوتــا هنا
وهناك) لكنها في جميع األحــوال ال ترقى
إلى مستوى إحداث تغيير استراتيجي ملا
وصـلــت إلـيــه مــوازيــن الـقــوى عـلــى الساحة
السورية وامتداداتها اإلقليمية والدولية.
إن أقـصــى مــا يمكن األم ــل فــي تحقيقه هو
االح ـت ــواء ،ب ـصــورة شــديــدة الـخـصــوصـيــة،
ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـخ ـطــر الـ ــوجـ ــودي عـلــى
الـ ـكـ ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي ،وه ـ ــو أم ـ ــر لـ ــم يـعــد
بــاإلم ـكــان تحقيقه إال بــالـتـلــويــح بتسوية

أردوغان وخامنئي
محمد سيد رصاص *
يـشـتــرك رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان والـسـيــد علي
خامنئي فــي أمــور عــديــدة :االثـنــان أتيا بعد
قامتني كبيرتني (نـجــم الــديــن أربــاكــان وآيــة
الـلــه الخميني)ّ ،وتجمعهما ينابيع فكرية
متالقية ،رغــم سنية األول وشيعية الثاني،
وي ـم ـك ــن تـكـثـيـفـهــا ف ــي أن ال ـس ـي ــد خــامـنـئــي
قــد تــرجــم كـتــاب سيد قطب «املستقبل لهذا
الدين» إلى الفارسية عام  1966وأنجز معظم
تــرجـمــة كـتــاب آخ ــر لــه «خـصــائــص التصور
اإلســامــي ومـقــومــاتــه» ،ثــم لــم يكمله بسبب
ظروف املالحقة والسجن في زمن الشاه .قاد
االث ـن ــان نهضة اقـتـصــاديــة الفـتــة لبلديهما
وحـ ّـصــا أدوارًا إقليمية كـبــرى .عندما كانا
ّ
فــي ظلي أربــاكــان والخميني لــم يكن ممكنًا
قراءة إمكاناتهما التي ظهرت بعد توليهما
السلطة ،وهو ما ينطبق على ستالني الذي لم
يكن بارزًا في ظل لينني بالقياس إلى آخرين
مثل تروتسكي وكامينيف وبوخارين.
ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ،يـلـفــت الـنـظــر إل ــى الـتـشــابــه
بــن كـتــاب سـيــد قـطــب «مـعــالــم فــي الـطــريــق»
( ،)1964وكـ ـ ـت ـ ــاب ال ـخ ـم ـي ـن ــي «الـ ـحـ ـك ــوم ــة
اإلسالمية» ( )1971من حيث ّ
توحدهما على
ف ـكــرة «الـحــاكـمـيــة ل ـلــه» ،ولكنهما يختلفان

على الوسيلة ،إذ يــرى قطب أن ذلــك يتم من
خـ ــال «ط ـل ـي ـعــة م ــؤم ـن ــة» ،بـيـنـمــا الـخـمـيـنــي
يعتبر أن ذلــك يتحقق عبر «الــولــي الفقيه».
مــا يجمع الخميني وسـيــد قـطــب ،ومعهما
أرب ــاك ــان وأردوغ ـ ــان وخــامـنـئــي ،هــو املــوقــف
السلبي من الحضارة الغربية ومن أتاتورك
وع ـل ـم ــان ـي ـت ــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ش ـ ــاه إيـ ـ ــران،
والخمسة تجمعهم أيضًا فكرة أن «اإلســام
هو صاحب رسالة عاملية ،وأنه مؤهل لقيادة
العالم» ،ويرون أن هناك «حاجة إلحياء هذا
الـ ــدور اإلس ــام ــي الـعــاملــي الــذيــن يجتمعون
على أنه انتكس بفعل الهجمة الغربية على
العالم اإلسالمي» .هناُ ،يقال إن أحد أسباب
تشجيع واشنطن للعسكر األتاتوركيني على
انقالب  28شباط  1997ضد رئيس الــوزراء
ال ـت ــرك ــي ن ـج ــم ال ــدي ــن أربـ ــاكـ ــان ألن تـفـكـيــره
املعلن كان إقامة محور سياسي – اقتصادي
مشرقي يضم الرباعي :أنقرة ،طهران ،بغداد
ودمشق .ولــم ُيعلن ذلــك في أنقرة ،وإنما تم
االك ـت ـفــاء ب ــ«ال ـح ـفــاظ عـلــى راي ــة العلمانية»
أمام أول رئيس وزراء تركي من أيديولوجية
إسالمية.
إذا رجـعـنــا إل ــى خامنئي وأردوغ ـ ــان ،نالحظ
الـبــراغـمــاتـيــة ال ـشــديــدة ،فــالــزعـيــم اإلي ــران ــي لم
يتملكه أي وسواس في التحالف مع واشنطن

في العراق املغزو واملحتل عام  ،2003وعندما
ش ـعــر بـ ــأن ه ـن ــاك حـصـيـلــة م ـكــاســب إيــران ـيــة
تمت مراكمتها من خالل «البوابة البغدادية»
نحو التمدد اإلقليمي لم يـتـ ّ
ـورع عن الدخول
ف ــي مـجــابـهــة ع ــام  2005م ــع األم ـيــرك ـيــن من
خالل استئناف البرنامج اإليراني لتخصيب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،ث ــم ظ ـه ــرت هـ ــذه ال ـبــراغ ـمــات ـيــة
ثانية عندما قايض خامنئي إيقاف برنامج
التخصيب باتفاق  2015مقابل رفع الواليات
امل ـت ـح ــدة ال ـع ـق ــوب ــات االق ـت ـص ــادي ــة ع ــن إيـ ــران
وسـ ّكــوتـهــا عــن املـكــاســب اإلقـلـيـمـيــة اإليــرانـيــة
وغ ــض بـصــرهــم ع ــن ال ـبــرنــامــج ال ـصــاروخــي.
ظ ـهــرت بــراغـمــاتـيــة أردوغ ـ ــان بـعــد ف ــوز حزبه
بانتخابات برملان 2002عندما ّقدم إسالميته
عـ ـن ــد واشـ ـنـ ـط ــن ك ـ ــ«بـ ــديـ ــل إسـ ــامـ ــي حـلـيــف
لألميركيني» في عالم ما بعد  11أيلول ،وهو
الــذي ّ
شجع على حــوار واشنطن مع التنظيم
الـعــاملــي لجماعة اإلخ ــوان املسلمني مـنــذ عــام
ً
 ،2005وص ــوال إل ــى أن ك ــان دوره ك ـع ـ ّـراب في
«الربيع العربي» عام  2011لتسهيل أن يكون
اإلس ــام ـي ــون ع ـنــد واش ـن ـطــن ه ــم ال ـبــديــل في
تونس والقاهرة وصنعاء وطرابلس الغرب،
وهـ ـ ــذا ق ـب ــل أن ي ـن ـفــك ت ـح ــال ــف واش ـن ـط ــن مــع
اإلســامـيــن الـعــرب ومــع أردوغ ــان عــام .2013
ليست البراغماتية عندهما بــا ضـفــاف ،بل

ّ
يقيدها مزيج دقيق يضم املبادئ واملصالح،
م ــع ب ــراع ــة سـيــاسـيــة تـكـتـيـكـيــة ي ـتـم ـيــزان بها
فـ ــي ال ـ ـصـ ــراعـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة (عـ ـن ــد أردوغـ ـ ـ ــان
ف ــي قـصـقـصــة ن ـف ــوذ ال ـع ـس ـكــر األت ــات ــورك ـي ــن
الــذيــن كــانــوا حــاكـمــن فــي أن ـقــرة مـنــذ انـقــاب
1960علنًا أو من وراء ستار الحكومات املدنية،
وع ـنــد خــامـنـئــي فــي تفشيل تـجــربــة الــرئـيــس
اإلصــاحــي محمد خــاتـمــي  2005-1997وفــي
مواجهة تظاهرات  2009الواسعة) ،باإلضافة
إلى استغالل التطورات اإلقليمية ملصلحتهما
(األزمة السورية نموذجًا).
هـنــا يـمـكــن تـسـجـيــل أن أردوغ ـ ــان ،املـهـجــوس
بـ ـتـ ـح ــال ــف واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن م ـ ــع ح ـ ـ ـ ــزب االت ـ ـح ـ ــاد
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي وهـ ــو امـ ـت ــداد ك ـ ــردي س ــوري
ل ـحــزب عـبــد ال ـلــه أوجـ ــان مـنــذ ع ــام  ،2014ثم
الدالئل الكثيرة على تــورط الواليات املتحدة
فــي مـحــاولــة االن ـق ــاب الـفــاشـلــة ض ــده فــي 15
تموز  ،2016عاد وتالقى مجددًا عام  2017مع
خامنئي الذي عادت واشنطن دونالد ترامب
إلى مواجهته بعد إدارة ظهرها التفاق باراك
أوباما مع علي خامنئي تجاه امللف النووي
اإلي ــران ــي ع ــام  2015بـعــد تـبــاعــدهـمــا ف ــي ظل
األزمة السورية.
ي ـج ـم ـع ـه ـم ــا اآلن ع ـ ـ ـ ـ ــداء واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ل ـه ـم ــا،
وه ــواج ـس ـه ـم ــا م ــن األكـ ـ ـ ـ ــراد ،وم ـحــاوالت ـه ـمــا

استغالل الخالف األميركي – الروسي البادئ
ّ
م ــع إدارة ت ــرام ــب الـ ــذي شــكــل عـجـيـنــة كــافـيــة
لصنع مؤتمر «سوتشي الثالثي» في تشرين
ال ـثــانــي  .2017مــن خ ــال ال ـت ـقــارب ال ــروس ــي ـ ـ
الـتــركــي استحصل أردوغـ ــان ع ــام  2016على
شريط جرابلس ـ الباب ـ أعــزاز ،ثم عام 2018
عـلــى عـفــريــن ك ـكــوريــدور وص ــل ه ــذا الـشــريــط
بإدلب ،وأصبح بذلك ألنقرة منطقة نفوذ تمتد
مــن بــدامــا حتى جــرابـلــس على طــول الـحــدود
السورية ـ التركية يسيطر عليها إسالميون
سوريون يأتمرون بأوامر األتراك ،ومن املؤكد
أن أنقرة ستسعى مع موسكو ألن يكون لها

تقارب أكبر حركتين
إسالميتين حديثتين
في الفكر أنتج تقاطعات
سياسية بينهما

حصة وازن ــة فــي التسوية السورية الشاملة.
خامنئي لــن يعترض على األرج ــح ،وخاصة
ف ــي ظ ــل ب ـ ـ ــوادر خـ ــاف روس ـ ــي ـ ـ إيـ ــرانـ ــي فــي
الحريص
سوريا ،وال السيد حسن نصر الله
ّ
على العالقة مــع حركة «حـمــاس» التي تمثل
االم ـ ـ ـتـ ـ ــداد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ل ـج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـمــن ،رغ ــم ك ــل ال ـخ ــاف ــات ف ــي ال ـس ـنــوات
األخيرة تجاه األزمة السورية.
تطرح تقاربات أردوغان – خامنئي ،وتقاربات
أربــاكــان مع طهران في التسعينيات وقبلهم
تـ ــوحـ ــد سـ ـي ــد قـ ـط ــب والـ ـخـ ـمـ ـيـ ـن ــي ف ـ ــي ف ـك ــرة
تقارب
«الحاكمية لله» ،حالة إشكالية كبرى:
ّ
أكبر حركتني إسالميتني حديثتني عند السنة
والشيعة ،أي «اإلخوان» و«الحركة الخمينية»،
في الفكر أنتج تقاطعات سياسية بينهما لم
تهتز رغم العواصف خالل ما يقارب األربعني
عــامــا تـقــريـبــا أي مـنــذ وص ــول الـخـمـيـنــي إلــى
السلطة فــي  .1979هــذا يتعاكس أو لــم يتأثر
بـحــالــة الـتــوتــر الـسـنــي ـ ـ الـشـيـعــي ال ـتــي ّ
عمت
املنطقة بتأثير الحرب العراقية ـ اإليرانية في
الثمانينيات أو بالتوتر الشيعي – السني في
بغداد ما بعد  9نيسان  2003وفي بيروت ما
بعد  14شباط  2005وفي صنعاء ما بعد 20
أيلول .2014
* كاتب سوري

دولية إقليمية تربط ما بني األزمة السورية
واألزم ـ ــة فــي املـنـطـقــة ،عـلــى نـحــو يـمـكــن أن
تتقاطع فيه مصالح جميع األطراف:
• مقابل السماح بعودة املناطق الحدودية
إل ــى ك ـنــف ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة ودمـ ــج أع ــداد
كبيرة من املقاتلني السوريني في صفوف
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ب ــأط ــره ــا
التنظيمية الـجــديــدة وعلى قــواعــد وطنية
صـ ــارمـ ــة ،يـ ـج ــري اس ـت ـئ ـن ــاف املـ ـف ــاوض ــات
الـســوريــة  -اإلسرائيلية مــن أجــل التسوية
انطالقًا مــن النقطة التي كانت قــد توقفت
عندها في املراحل املاضية.
• يجري البحث في توفير حل للمشكالت
الـ ـح ــدودي ــة ال ـب ــري ــة وال ـب ـح ــري ــة ب ــن لـبـنــان
وإسرائيل يسحب ذريعة احتفاظ حزب الله
بسالحه ،مــا يوفر مناخًا مالئمًا للتوصل
إلى استراتيجية دفاعية جديدة في لبنان
ت ـت ـض ـم ــن احـ ـ ـت ـ ــواء ال ـ ــدول ـ ــة ل ــذل ــك الـ ـس ــاح
بطريقة ما (يالحظ هنا ما كشفه الرئيس
نبيه بري قبل أيام حول الرسالة األميركية
املفاجئة بشأن استعداد إسرائيل للتفاوض
حول الحدود البحرية والبرية ،بما في ذلك
موضوع مزارع شبعا!).
• الوصول بالتصعيد األميركي مع إيران
إل ـ ــى ت ـس ــوي ــة ت ـس ـمــح ب ــال ــرب ــط ال ـج ـغ ــراف ــي
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ب ـ ــن طـ ـ ـه ـ ــران واملـ ـت ــوس ــط
مقابل اندماج إيــران في عملية السالم مع
إســرائ ـيــل ،خــاصــة فــي الــوقــت ال ــذي تــدخــل
فيه الدول العربية أفواجًا في تلك التسوية
(عـلـمــا ب ــأن الـتـهــديــدات بــالـحــرب مــع إي ــران
ال م ـع ـن ــى ل ـه ــا ب ـس ـب ــب ه ـش ــاش ــة امل ـص ــال ــح
األمـيــركـيــة فــي املنطقة تـجــاه مـخــاطــر مثل
ت ـل ــك ال ـ ـحـ ــرب ،ك ـم ـض ـيــق ه ــرم ــز وامل ـن ـش ــآت
النفطية الـحـســاســة فــي الخليج واملنطقة
الشرقية من السعودية التي تقع جميعها
تحت مرمى حجر من األراضي اإليرانية)!
• الدخول الجدي في عملية تسوية لألزمة
األوكرانية تحرر روسيا من أعبائها ومن
ال ـع ـق ــوب ــات ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي تــرت ـبــت عـلـيـهــا
(يــاحــظ فــي ه ــذا امل ـجــال أن مـجـلــس األمــن
الدولي قد توصل في الخامس من حزيران
ال ـج ــاري ،ألول م ــرة مـنــذ وق ــت طــويــل ،إلــى
ب ـي ــان ت ـب ـنــاه ب ــاإلج ـم ــاع ي ـطــالــب الـحـكــومــة
األوك ــران ـي ــة بـسـحــب األس ـل ـحــة الـثـقـيـلــة من
امل ـنــاطــق ال ـشــرق ـيــة وت ـجــديــد الـ ـح ــوار بـنــاء
على اتفاقات مينسك (شباط  )2015التي
كان الغرب قد انقلب عليها بعد يوم واحد
من إنجازها ،ورفض مذذاك العودة إلى ما
تحتويه من تفاهمات!).
في هذه املساحة من التهديدات والضغوط
واإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ،ت ـق ــف ح ــال ـي ــا مـ ـ ــآالت األزم ـ ــة
السورية وربما أزمة املنطقة بكاملها! فهل
ت ـصــل ه ــذه امل ـ ــآالت إل ــى ن ـهــايــات ـهــا؟ مـتــى؟
وكيف؟
* كاتب سوري
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عن بري ونصر الله
يجيب ...جعجع!
عبد الغني طليس*
ً
إذا كــان تعبير املارونية السياسية ال يــزال معموال بــه ،وبما
ي ــوازي ــه فــي الـبـلــد ،ف ـ ّ
ـإن رمـ ـزًا أســاسـيــا مــن أبـنــائــه هــو رئيس
«الـقــوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع .فهو عندما خرج
من لقاء الرئيس ميشال عون خالل فترة مشاورات تكليف
رئيس الحكومة استلهم الشيعية السياسية ،مطالبًا «التيار
الوطني الحر» بمعاملته بعد االنتخابات كما يتعامل «الثنائي
الشيعي» أحدهما مع اآلخر.
ّ
كــأنـمــا «املــارونـيــة السياسية» الـتــي انبنت فــي لبنان سنوات
ً
ط ــواال ،وكــانــت محكومة بمجموعة مــن الخالفات السياسية
ال ـح ــادة الـتــي منعت الـتـق ّــاء حـتــى زعـيـمــن أو أكـثــر منها في
تحالف ّ
جدي وحقيقي إل نادرًا جدًا ،باتت تعترف بأن هناك
«طائفة سياسية» أخرى حققت ما لم تحققه هي ،ال بل تريد
استلهام هذه الطائفة في االعتراف باآلخر والتوازن واملنطق.
يعرف الدكتور جعجع طبعًا أن «الثنائي الشيعي» وصل إلى
هذه الحال من التماسك والتنسيق والثقة شبه املطلقة بينهما،
تحت معمودية النار ،أو معمودية الفوضى التي ضربت لبنان
منذ  2005ســاعــة اغتيال الرئيس الشهيد رفـيــق الحريري.
وخالل وقت قصير جدًا ،واستثنائي في كثافته ،أدرك رئيس
مجلس النواب نبيه بري (كحركة أمل) والسيد حسن نصر الله
(كأمني عام لحزب الله) أن الخطر يتجه نحو املقاومة (وطائفة
ّ
املقاومة) في لعبة دولية مفزعة كشرت عن أنيابها منذ لحظة
عليهما ،كثنائي كبير ،له قواعد واسعة
االغتيال ،وكان لزامًا ً
جنوبًا وبقاعًا وضاحية أن يباشرا بخطة مواجهة رسمت
فورًا مهمات كل طرف ،بحيث ظهر أن كل التعاون والتنسيق
السابق بينهما كــان «تدريبًا» و«تمرينًا» على ما ينتظرهما
ّ
وتعرجات املحكمة الدولية،
داخليًا وخارجيًا (حــرب ،2006
وحكومة السنيورة املعفاة من الشيعة ،والعقوبات األميركية
والعربية وغيرها كثير)...
ثالثة عناصر فعلية أوصلت العالقة بني الثنائي الشيعي إلى
هنا:
ً
أوال :الكيمياء ،فهناك عالقة شخصية تخلت عن كل شك أو
ريب أو غموض بني بري ونصر الله بحيث يغيب أحدهما عن
اآلخر حوالى سبع سنوات كاملة ،كما قيل بعد آخر لقاء لهما
وال يتأثر حرف واحد من االتفاق بينهما الذي يجب القول إنه
ضمني ال ورقة فيه وال رؤوس أقالم!
ومع الكيمياء احترام متبادل يشعر به كل من يسمع أحدهما
متحدثًا عــن اآلخ ــر فــي الـخـطــابــات واملـنــاسـبــات الـعــامــة وفــي
الصالونات الخاصة التي يذكر اسماهما فيها.
ثــان ـيــا :ه ـنــاك ط ــرف ف ــي ه ــذا الـثـنــائــي ّه ــو ح ــزب ال ـل ــه ،مقتنع
والقناعة عـنــده راسـخــة بــأنــه عندما ســلــم الــرئـيــس بــري رايــة
الـطــائـفــة الشيعية فــي الـبـعــد الــداخـلــي اللبناني كــان يتخفف
فــي املـشــاكــل مــع ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة األخ ــرى ق ــدر املستطاع،
تاركًا املسؤولية بني يــدي بــري العارف بطالسم هــذه الدولة.
لكن بــري لــم يكن يــومــا إال مــركــز استقطاب ايجابي لجميع
الفئات اللبنانية (التعاون بشرف والتخاصم بشرف) من دون
استثناء ،فالذين يحبونه يقولون ذل ــك ،والــذيــن يخاصمونه
يقولون ذلك ...ومنذ  2005كان ضابط اإليقاع الوحيد الذي ما
ارتبك وال تقلقل في إدارة البلد.
ثالثًا :هناك ما يمكن وصفه بتوزيع األدوار بني بري ونصر
الله .فبري عني على الداخل اللبناني وعني على الخارج املرتبط
بــالــداخــل ،ونـصــر الـلــه عــن على الـخــارج اإلقليمي وعــن على
الخارج الدولي ووجوده فيهما مؤثر وفعال .وصاحب كل دور
يؤدي السيناريو الذي يؤلفه ويراه مناسبًا في الوقت املناسب،
وفي القضية املناسبة بدعم من اآلخر.
إن االغـ ــراءات الـتــي طــرحــت بــن يــدي الــرئـيــس بــري مــن جهة،
وس ـمــاحــة ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــر ال ـلــه م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ومــن
مـصــادر مختلفة ومتناقضة أحـيــانــا مــن أجــل فــك التحالف
بينهما قــادرة على هز الجبالّ ،
ّ
تصرفا حسب
لكن الجانبني
حكمة اإلمام علي :كن في الفتنة كابن اللبون ،ال ظهر فيركب
وال ضرع فيحلب.
لــم يحدث فــي تــاريــخ الشيعة اللبنانيني أن ّأدوا ال ــدور األبــرز
واأله ــم فــي تــاريــخ لـبـنــان .هــم اآلن ي ـ ّ
ـؤدون ــه ب ـجــدارة «الثنائي
ّ
الشيعي» الــذي كان مخاصموه يتهمونه باحتكار «الشيعة»
وإف ـشــال «امل ـعــارضــن» فـيـهــم ،عـلــى املـنــابــر واإلعـ ــام ،فباتوا
ّ
يـتـمــنــون مــن اآلخــريــن أن يـعــامـلــوهــم بـهــذا األس ـلــوب ال ــذي ال
نستبعد أن يـسـ ّـمــى «األس ـل ــوب الـشـيـعــي» ،ش ــرط أن تحفظ
لبري ونصر الله في زمن تمويه ّ
ّ
ّ
الفكرية ّ
امللكيات.
امللكية
ّ
أين كان الشيعة في لبنان في بداية الحرب اللبنانية 1975؟
وأين أصبحوا في املعادلة في 2018؟ ّربما أكثر القادرين على
اإلجابة هو الدكتور سمير جعجع ،ألنه ذاكــرة تحلل املاضي
والـحــاضــر ،لكن اتـفــاق «أوع ــى خـ ّـيــك» ال ــذي كــان حديقة أمل
وطنية ال مسيحية فحسبّ ،
حيرنا بني أنه قادر ،بعد أيام من
توقيعه على إنجاب رئيس قوي لجمهورية لبنان ،أو أنه غير
قــادر بعد سنة ونصف سنة على إنـجــاب ...مدير لتلفزيون
لبنان.
* إعالمي لبناني
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ّ
حلت غزة قضية رأي عام ّ
حركت الشارع الفلسطيني الراكد
فلسطين من وسط رام الله
في الضفة منذ مدة .ليست القضية هذه المرة قضية حرب إسرائيلية ،بل طفح الكيل
كما يقول المتظاهرون بما تفعله السلطة بالغزيين

الحكومة تراها «تظاهرات مشبوهة»

«نبض غزة»
في الضفة
رام الله ــ األخبار
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى م ـنــذ سـ ـن ــوات تكسر
الجماهير الفلسطينية فــي الضفة
املـحـتـلــة حــالــة الـصـمــت أو مــا يمكن
تـسـمـيـتـهــا «الـ ـحـ ـي ــاد» ت ـج ــاه ضغط
ال ـس ـل ـط ــة ع ـل ــى قـ ـط ــاع غ ـ ــزة ب ـجــانــب
ال ـ ـح ـ ـصـ ــار املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروض ع ـ ـلـ ــى أه ـ ـلـ ــه،
وتـحــديـدًا الـعـقــوبــات الـتــي فرضتها
رام الله منذ شهور وتسميها األخيرة
«إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات» .ف ـم ـنــذ أول م ــن أم ــس،
تـشـهــد مـ ـس ــاءات رام ال ـل ــه مـسـيــرات
ملــا بــات ُيـعــرف بــاســم «ح ــراك ارفـعــوا

حذرت «الشعبية»
من محاوالت «شيطنة»
الحراك وضرب رموزه
ال ـع ـق ــوب ــات» ،ال ـ ــذي القـ ــت تـظــاهــرتــه
األول ــى وس ــط املــديـنــة نـجــاحــا كبيرًا
األحـ ــد امل ــاض ــي عـلــى رغ ــم م ـحــاوالت
التشويش من مؤيدي السلطة.
وأمـ ـ ـ ـ ــس جـ ـ ـ ـ ـ ّـدد «ح ـ ـ ـ ـ ــراك #ارفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوا_
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات» دعـ ـ ــوتـ ـ ــه ل ـل ـج ـم ــاه ـي ــر
لـلـمـشــاركــة ف ــي ال ـت ـظــاهــرة الــراف ـضــة
ّ
لـ ـلـ ـعـ ـق ــوب ــات ض ـ ــد غـ ـ ـ ـ ــزة ،وذلـ ـ ـ ــك فــي
ت ـمــام الـتــاسـعــة وال ـن ـصــف م ـســاء ،إذ
ق ــال منظمون فــي ال ـحــراك إن نجاح

التظاهرة األولــى دفعهم إلــى إطالق
الثانية ،خصوصًا أن «األولى نجحت
في تحريك الرأي العام ولفتت انتباه
وســائــل اإلع ــام املحلية والــدول ـيــة...
ل ــن ت ـت ــوق ــف ال ـف ـع ــال ـي ــات إال بــإل ـغــاء
العقوبات املفروضة على شعبنا».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أوض ـ ــح امل ـن ـظ ـمــون أن
العقوبات فاقمت األوضاع اإلنسانية
خالل العام الحالي بصورة خطيرة،
«فـ ـف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ت ـس ـت ـق ـبــل م ــدن
ال ـض ـفــة ع ـيــد ال ـف ـطــر ،ف ــإن أه ـل ـنــا في
ّ
غـ ـ ــزة ت ـت ــواص ــل ب ـح ـق ـهــم اإلجـ ـ ـ ــراءات
العقابية والحصار الشامل بتواطؤ
النظام املصري ،وبعقوبات السلطة
الجائرة» ،وفقًا لبيانهم.
ُ
وت ّ
قدر مصادر مطلعة ،في حديث إلى
«األخبار» ،أن عدد املشاركني تجاوز
 1800متظاهر فــي الفعالية األولــى،
وه ـ ــو رقـ ـ ـ ٌـم الف ـ ــت ويـ ـس ـ ّـج ــل ك ــأوس ــع
مشاركةٍ في فعاليةٍ احتجاجية منذ
التظاهرات الحاشدة املطالبة بإقالة
ح ـك ــوم ــة س ـ ــام فـ ـي ــاض ع ـ ــام ،2012
أي م ـن ــذ م ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  5س ـن ــوات.
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي تـ ـح ــاول وســائــل
اإلع ــام املـقــربــة مــن السلطة اخـتــزال
ال ـحــراك فــي قضية روات ــب املوظفني
املحسوبني على رام الله ،خصوصًا
م ــع ت ـصــاعــد األص ـ ـ ــوات ال ـف ـت ـحــاويــة
ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة ب ــاملـ ـط ــال ــب نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ف ــإن
م ـطــالــب الـ ـح ــراك ت ـش ـمــل اإلج ـ ـ ــراءات

طائرات غزة الورقية...
تهزم جبروت االحتالل
يحيى دبوق
لم تجد إسرائيل في مواجهة «إرهاب»
الـ ـط ــائ ــرات ال ــورقـ ـي ــة وح ــرائ ـق ـه ــا ،إال
الـتـحــريــض وم ـحــاولــة إي ـجــاد شــروخ
ب ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ومـ ـق ــاومـ ـتـ ـه ــم،
وم ـ ــزيـ ـ ـدًا مـ ــن الـ ـحـ ـص ــار عـ ـل ــى ق ـط ــاع
غــزة .ســاح املحاصرين ،الــذي ّ
تحول

أعلن جيش االحتالل أنه
سيتم تقييد حركة إدخال
غاز الهيليوم إلى غزة
إل ــى س ــاح فــاعــل ومــؤثــر فــي مرحلة
تـخـلــى ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ع ــن الـقـضـيــة
الفلسطينية ،بات يقلق املستوطنني
وقـيــادتـهــم األمـنـيــة والـسـيــاسـيــة ،إلى
الـحــد ال ــذي يـقـفــون مـعــه حــائــريــن في
م ــواجـ ـه ــة هـ ـ ــذا ال ـ ـسـ ــاح وم ـفــاع ـي ـلــه
وتأثيراته.

الطائرات الورقية وإشعالها الحرائق
ف ــي أراض ـ ـ ــي امل ـس ـت ــوط ـن ــات ال ـقــري ـبــة
م ــن ال ـس ـيــاج الـ ـح ــدودي م ــع ال ـق ـطــاع،
ت ـع ــد س ــاح ــا ب ــدائـ ـي ــا ،ل ـك ــن ال يـمـكــن
اإلغـ ـف ــال أن ــه مـبـتـكــر جـ ـدًا ويـتـنــاســب
مـ ـ ــع ظـ ـ ـ ـ ــروف امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة وضـ ـ ـ ـ ـ ــرورات
العمل على إيجاد ما يقلق االحتالل
ودفعه للتسويات ،وباألخص إذا ما
تضافر «الجهد الورقي» ،بعد التأكد
م ــن ت ــأثـ ـي ــره ،م ــع م ــواص ـل ــة ال ـج ـهــود
الفلسطينية املفعلة في هذه املرحلة،
لـلــدفــع بــات ـجــاه «ت ـســويــة م ــا» تخفف
الـ ـحـ ـص ــار عـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ،األمـ ـ ــر الـ ــذي
بـ ــدأت تـعـبـيــراتــه تـظـهــر ف ــي الـجــانــب
اإلســرائـيـلــي ،وإن كــانــت محل خالف
حتى اآلن ،بني القيادة العسكرية التي
تطلب التخفيف عــن غ ــزة ،والـقـيــادة
السياسية التي تعاند إلــى اآلن ،كي
ال ت ـظ ـه ــر ب ـ ـصـ ــورة امل ـس ـت ـس ـل ــم أمـ ــام
الفلسطينيني.
بحسب التعليقات اإلسرائيلية ،وجد
الفلسطينيون ،إضــافــة إلــى التظاهر
واالحتجاجات على الحدود ،وسيلة

كافة التي طاولت قطاعات :الصحة،
والكهرباء ،واملستلزمات واملصاريف
التشغيلية ،ورواتب املوظفني ،وكذلك
وق ــف ج ــزء مــن الـتـحــويــات الطبية،
وحرمان عدد من املرضى والجرحى
من مغادرة غزة لتلقي العالج الالزم.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت «وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة غـ ـ ـ ــوث وت ـش ـغ ـي ــل
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن» (أون ـ ــروا)
قــد أعـلـنــت أول مــن أم ــس ،أن  80في
املـئــة مــن الـسـكــان فــي غــزة يعتمدون
على املساعدة اإلنسانية ،مؤكدة أن
مـسـتــويــات الـبـطــالــة الـعــامــة فــي غــزة
ارتفعت من  49.1في املئة إلى  80في
املئة في فئة السكان الذين يعتمدون
على املساعدة اإلنسانية.
املـصــادر نفسها تكشف لــ«األخـبــار»
أن قـ ــرار االنـ ـط ــاق م ــن رام ال ـلــه كــان
بـحـكــم وج ــود الـنـخـبــة الفلسطينية
الحاكمة فيها ،وكذلك السلطة التي
تمتلك قرار رفع العقوبات ،لكن الحقًا
ستنطلق الـفـعــالـيــات االحـتـجــاجـيــة
ـات أخ ـ ــرى من
ت ــدري ـج ــا ف ــي م ـح ــاف ـظ ـ ٍ
الضفة وخارجها.

من يقف خلف الحراك؟
«ارف ـ ـع ـ ــوا الـ ـعـ ـق ــوب ــات» يـ ـع ــرف نـفـســه
ّ
فئات مختلفة
بأنه حــراك واســع يضم
ٍ
تتنوع ما بني أكاديميني وصحافيني
وبــاح ـثــن وف ـنــانــن وأسـ ــرى مـحــرريــن
وناشطني قرروا «طرق جدران الخزان

بـسـيـطــة ل ـكــن ف ـعــالــة إلحـ ـ ــداث ض ــرر،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـض ـغــط ال ـن ـف ـســي على
املستوطنني ومن خاللهم على القيادة
اإلسرائيلية ،العسكرية والسياسية.
األض ـ ـ ــرار ال ـك ـب ـيــرة نـتـيـجــة ال ـحــرائــق
التي بلغت املئات ،يعزز من فاعليتها
مشهد الحرائق التي ال تتوقف ،وهو
مشهد يرافق املستوطنني منذ أكثر
مــن شـهــر ،وبـحـســب تعبير صحيفة
«ه ـ ــآرت ـ ــس» ي ـث ـي ــر ال ـ ـخـ ــوف وال ـك ــآب ــة
لديهم ،ويعرض الحكومة للضغوط
للوقوف بال فاعلية في مواجهة هذا
التهديد الجديد.
ل ـل ـطــائــرات ال ــورق ـي ــة ،ك ـس ــاح ،أثـ ــران
ت ـج ـه ــد إس ــرائـ ـي ــل ل ـت ـج ــاوزه ـم ــا بــا
ط ــائ ــل :األول ي ـت ـع ـلــق بـفـلـسـطـيـنـيــي
قـطــاع غ ــزة ،بعد تأثير وفاعلية هذا
الـســاح وعـجــز إســرائـيــل فــي مقابله.
األمــر الــذي يدفع الفلسطينيني أكثر
ل ـل ـت ـم ـســك بـ ـه ــذا ال ـ ـسـ ــاح وت ـط ــوي ــره
واملثابرة عليه .في مقابل هــذا األثــر،
يتعذر على إسرائيل «كسر األدوات»
والرد عسكريًا بما ال يتناسب مع هذا
ال ـس ــاح ،ل ـيــس ألن ـهــا تـ ــردع ألس ـبــاب
إنسانية ،بــل ألن الــرد غير املتناسب
يــدفــع الفسطينيني إل ــى ال ــرد املقابل
ومن ثم إلى التدحرج ملواجهة تمتنع
إسرائيل عن التسبب بها لخشيتها
من تداعياتها ،خصوصًا أن الفصائل
أثـبـتــت فــي األســاب ـيــع املــاض ـيــة إرادة
الرد على االعتداءات اإلسرائيلية.
األثـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـثـ ــانـ ــي لـ ـ ـس ـ ــاح ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
ال ــورق ـي ــة ،أن ــه مـلـهــم للفلسطينيني،
ولـيــس بما يرتبط بالفصائل ،التي

محافظات أخرى من الضفة وخارجها
ستنطلق الفعاليات االحتجاجية تدريجًا في
ٍ

والـ ــوقـ ــوف ع ـنــد م ـســؤول ـيــات ـهــم تـجــاه
ّ
أبناء شعبهم في غزة ،للمطالبة بإنهاء
اإلج ـ ـ ــراءات ال ـع ـقــاب ـيــة ال ـت ــي تـفــرضـهــا
السلطة الفلسطينية عليهم منذ آذار
م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي» .وم ــن ب ــن الــذيــن
دعموا التظاهرة األولى بعض أعضاء
ّ
ّ
وكت ٌ
اب ومحللون
«املجلس الوطني»،
س ـيــاس ـيــون ،وب ـعــض ع ــائ ــات شـهــداء
«انـ ـتـ ـف ــاض ــة ال ـ ـق ـ ــدس» ،ومـ ـح ــاض ــرون
ج ــام ـع ـي ــون وب ـع ــض أعـ ـض ــاء ن ـقــابــات

وج ـ ــدت ف ـيــه س ــاح ــا م ــؤثـ ـرًا ودف ـعــت
ب ــات ـج ــاه تـفـعـيـلــه أكـ ـث ــر ،ب ــل بــات ـجــاه
عامة الغزيني أنفسهم ،الذين يعرفهم
االحـتــال بالفلسطينيني املستقلني،
ما يشير إلى أن هذا السالح سيصل
ً
إلى حده األقصى تفعيال وتأثيرًا ،في
موازاة امتناع إسرائيلي ،للتعذر ،عن
التسبب بمواجهة فــي هــذه املرحلة.
وعلى هذه الخلفية ،يأتي التوصيف
اإلســرائـيـلــي لـهــذا ال ـســاح« :طــائــرات
ورقية خفيفة ،مع تداعيات ثقيلة».
وع ـ ـ ّـب ـ ــر وزي ـ ـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــن اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي،
أفيغدور ليبرمان ،أمس عن «العجز»
أمام السالح الفلسطيني الجديد ،وإن
كــان موقفه ليس جــدي ـدًا ،وص ــدر عن
امل ـســؤولــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن ف ــي األي ــام
امل ــاض ـي ــة ت ــأك ـي ــدات م ـشــاب ـهــة ،إال أن
ليبرمان ركز في كالمه على التحريض
ومحاولة إيجاد شرخ ما بني فصائل
املـ ـق ــاوم ــة وب ـي ـئ ـت ـهــا ،م ــع اض ـ ـطـ ــراره،
نتيجة فاعلية هــذا ال ـســاح ،إلطــاق
م ــواق ــف وت ـص ــري ـح ــات م ــن امل ـش ـكــوك
أن ت ـجــد ص ــداه ــا ل ــدى املـسـتــوطـنــن،
وكذلك لدى الفلسطينيني.
وق ـ ــال ل ـي ـبــرمــان ف ــي ل ـه ـجــة تـبــريــريــة
ح ـ ــول «ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة إرهـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـط ــائ ــرات
ال ــورقـ ـي ــة» ،إض ــاف ــة إلـ ــى ت ــوس ــع هــذه
الظاهرة في األيام األخيرة ،إن «ثلثي
هــذه الـطــائــرات ننجح فــي اعتراضها
بالبالونات ،على رغم الحجم الكبير
ف ــي اس ـت ـخ ــدام هـ ــذه ال ــوس ـي ـل ــة .نحن
نـعـلــم م ــع م ــن ح ـســاب ـنــا .اع ـت ـقــد أنـهــم
يـشــدون الحبل أكثر مــن ال ــازم ،وفي
نهاية األمر هذا الحبل سينقطع» ،في

ـدد مـ ــن ال ـج ــام ـع ــات
ال ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي ع ـ ـ ـ ٍ
وغيرهم.
أما غالبية الفصائل ،فثمنت الفعالية
ً
األول ـ ــى ف ــي رام ال ـل ــه ،م ــؤك ــدة ض ــرورة
رف ــع ال ـع ـقــوبــات ،وم ــن ه ــذه الـفـصــائــل:
«ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي»« ،ح ـ ـم ـ ــاس»،
«ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـع ـب ـيــة» ،وأي ـض ــا «ل ـجــان
ّ
املـ ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي غ ـ ـ ــزة ،لـيــس
ه ــذا فـحـســب ،بــل إن «ف ـتــح» فــي إقليم
ش ـ ـ ـ ــرق غ ـ ـ ـ ــزة أع ـ ـ ــرب ـ ـ ــت ع ـ ـ ــن «فـ ـخ ــره ــا

التوصيف اإلسرائيلي لهذا السالح :طائرات
ورقية خفيفة مع تداعيات ثقيلة (أ ف ب)

واعـتــزازهــا بجماهير الضفة الباسلة
ال ــذي ــن خ ــرج ــوا نـ ـص ــرة ل ـق ـط ــاع غ ــزة،
ورفـ ـ ـض ـ ــا لـ ـ ــإجـ ـ ــراءات ال ـ ـظـ ــاملـ ــة ال ـت ــي
أقــرتـهــا الـحـكــومــة الفلسطينية تجاه
املواطنني على وجه العموم واملوظفني
الحكوميني على وجه الخصوص».
لكن ،فوجئ املتظاهرون في الفعالية
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ــإن ـ ـ ــزال ب ـ ـعـ ــض أش ـ ـخـ ــاص
الفتات كبيرة على األبنية والجدران
ف ــي مـحـيــط دوار املـ ـن ــارة ت ــزام ـن ــا مع

ُ
التظاهرة ضد العقوبات ،وكتب على
الالفتات« :االنقالب الحمساوي سبب
كــل املـصــائــب» ،والفـتــة أخ ــرى-6-14« :
دام ف ــي ت ــاري ــخ ال ـش ـعــب»،
 2007ي ــوم ٍ
والفـ ـ ـت ـ ــة ثـ ــال ـ ـثـ ــة 17« :مـ ـلـ ـي ــار دوالر
ّ
صرفتها السلطة على قطاع غزة ،غزة
لن تنسى ولن تغفر القتل والتجويع
والتدمير».
جراء ذلك ،حذرت «الجبهة الشعبية»
ـان أم ــس ،مــن «تـشــويــه صــورة
فــي بـيـ ٍ
امل ـن ــاض ـل ــن» ،مـضـيـفــة أن «اإلس ـ ــاءة
بحق أحد الرفاق املناضلني واألسرى
املحررين من مخيم الدهيشة ببيت
ل ـ ـحـ ــم ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـض ــى ف ـ ــي س ـج ــون
االح ـتــال أكـثــر مــن  7أع ــوام وفبركة
شريط بحقه هــو محاولة مشبوهة
ومـ ـكـ ـش ــوف ــة لـ ــن ت ـن ـط ـل ــي عـ ـل ــى أح ــد
لشيطنة شباب حراك رفع العقوبات
واإلس ـ ــاءة لـلـمـشــاركــن ف ـيــه» .وتــابــع
الـ ـبـ ـي ــان« :ال ـج ـب ـه ــة س ـت ـت ــاب ــع امل ـلــف
وت ـح ـ ّـم ــل ال ـج ـه ــات ال ـت ــي ت ـق ــف وراء
ه ــذا الـتـشــويــه املـســؤولـيــة ،وإن الــرد
ع ـل ــى مـ ـم ــارس ــات األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
وبلطجيتها يكون باستمرار الحراك
الجماهيري وامتداده».
«فايسبوك»،
في
وكانت عدة صفحات
ّ
منها ما هو ممول ،قد شنت هجومًا
عـلــى األس ـي ــر امل ـح ــرر ب ــال الصيفي
ٌ
من الدهيشة ،واتهمته بأنه «عميل
ي ـس ـت ـخ ــدم ح ــاف ـل ـت ــه ل ـن ـق ــل ال ـ ـقـ ــوات
الـخــاصــة اإلســرائـيـلـيــة» ،ورب ـطــت ما
أسمته «عمالة الصيفي» بـ«مشاركته
في حراك رفع العقوبات» ،األمر الذي
القى استهجانًا واسعًا في املخيم.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أك ــد مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء في
حكومة «الوفاق الوطني» خالل جلسته
األس ـبــوع ـيــة أمـ ــس« ،الـ ـت ــزام الـحـكــومــة
حرية الرأي والتعبير ،ورفضها املطلق
ألي مساس بهذه الحريات التي كفلها
ال ـ ـقـ ــانـ ــون األس ـ ــاس ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي»،
ل ـك ـنــه وص ـ ــف ال ـ ـحـ ــراك امل ـ ـنـ ــادي بــرفــع
العقوبات عن غزة بـ«محاوالت تضليل
وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي
ال ـعــام واخ ـت ــزال مـشــاكــل غ ــزة بمسألة
الــرواتــب» .وأضافت الحكومة« :دفعنا
رواتـ ــب عـلــى م ــدار  11عــامــا عـلــى رغــم
أن بـعــض املــوظـفــن هــاجــروا مــن غــزة،
وخصومات الــرواتــب موقتة و 35ألف
م ــوظ ــف م ــن ي ـت ـق ــاض ــون  50ف ــي امل ـئــة
م ــن ال ـ ــرات ـ ــب» ،م ــع أن ال ــافـ ـت ــات ال ـتــي
رفعها املـتـظــاهــرون على دوار املـنــارة
لــم تـتـنــاول مسألة «روات ــب املوظفني»
ّ
ب ــل ركـ ــز الـ ـح ــراك ع ـلــى ض ـ ــرورة إل ـغــاء
العقوبات كافة.

تهديد مــن املشكوك تفعيله فــي هذه
املرحلة.
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـتـ ـح ــريـ ـض ــي فـ ـ ــي كـ ــام
لـيـبــرمــان ،تــأكـيــده أن «حــركــة حماس
ت ـس ـت ـغــل ال ـج ـه ــاز ال ـط ـب ــي ف ــي ق ـطــاع
غــزة فــي شكل س ــيء ،وب ــدل أن يذهب
غـ ـ ــاز ال ـه ـي ـل ـي ــوم فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات،
لـلـتـجـهـيــزات ال ـط ـب ـيــة ،يـسـتـخــدمــونــه
إلطالق الطائرات وإحراق الحقول في
الجنوب».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،وف ــي مـحــاولــة
لـلـتــأثـيــر وال ـح ــد م ــن ال ـظ ــاه ــرة ،أعـلــن
ج ـي ــش االح ـ ـتـ ــال أن ـ ــه س ـي ـتــم تـقـيـيــد
حركة إدخال غاز الهيليوم إلى قطاع
غــزة ،وبحسب بيان صــادر عنه« :في
حــال استمر استغالل غــاز الهيليوم
مــن قبل جـهــات إرهــابـيــة فــي القطاع،
فسيتم منع إدخاله ،ومسؤولية ذلك
تقع على حكم حماس».
ت ـع ـب ـي ــرات ل ـي ـب ــرم ــان ع ــن «ال ـض ـي ــق»
جـ ـ ـ ــاءت ف ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـتـ ــام ج ــولـ ـت ــه أم ــس
على مستوطنات غــاف غــزة ،إذ قال
ف ــي «رسـ ــالـ ــة إلـ ــى الـ ـغ ــزي ــن» دع ــاه ــم
ف ـي ـهــا إلـ ــى إسـ ـق ــاط «ح ـك ــم ح ـم ــاس»،
وعمليًا إلــى االبـتـعــاد عــن تطلعاتهم
وت ـح ــرره ــم م ــن االحـ ـت ــال واالك ـت ـف ــاء
بــالــرشــى االق ـت ـصــاديــة ب ـعــد التخلي
عــن قضيتهم ومقاومتهم« :تحولتم
ع ـم ـل ـي ــا إل ـ ـ ــى ره ـ ــائ ـ ــن ل ـ ـ ــدى حـ ـم ــاس.
يمكنكم بناء مستقبل أفضل ملصلحة
أوالدك ـ ـ ـ ـ ــم ،ي ـم ـك ـن ـكــم الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
امل ـس ــاع ــدة اإلن ـســان ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
واملدنية ،لكن عليكم أن تتخلصوا من
حماس».
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سوريا

التزام «عسكري» أميركي بتنفيذ «اتفاق منبج»
تستضيف ألمانيا مشاورات
أميركية ـ تركية بشأن
تطبيق «خريطة الطريق»
الخاصة بمدينة منبج ،وسط
التزام من «البنتاغون» بعدم
المماطلة في تنفيذ بنود
االتفاق والتعاون مع
القوات التركية
ي ــواص ــل «ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي» عـمـلـيــاتــه
الـعـسـكــريــة ال ـهــادفــة إل ــى الـسـيـطــرة على
املنطقة الحدودية مع العراق التي تمتد
عـلــى ري ـفــي الـحـسـكــة ودي ــر الـ ــزور ،فيما
تستعد قواته ،وال سيما األميركية ،إلى
ال ـبــدء فــي ال ـت ـعــاون مــع الـجــانــب التركي
بشأن خريطة الطريق فــي مدينة منبج
وم ـح ـي ـط ـهــا .املـ ـع ــارك ال ــدائ ــرة ع ـلــى تلك
الجبهة تتيح للواليات املتحدة بصفتها
ق ـ ــائ ـ ــدة «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» ،إشـ ـ ـغ ـ ــال «ق ـ ـ ــوات
سوريا الديموقراطية» وخاصة مقاتلي
«وحـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب» ال ـكــرديــة ،في
معارك ضد «داعش» ،بما يحمله ذلك من
«شرعية» ّلنشاط تلك الـقــوات ودعمها.
ك ــذل ــك ،ت ــوف ــر ه ــذه الـعـمـلـيــات الـبـطـيـئــة،
ً
غطاء ملشاركة دولية أوســع في صفوف
قــوات «الـتـحــالــف» العاملة على األرض،
وسط معلومات تناقلتها وسائل إعالم
تركية عن وصول قوات إيطالية إلى ريف
دير الزور الشرقي ،وانتشارها في قاعدة
عـسـكــريــة تـتـمــركــز فـيـهــا ق ــوات أمـيــركـيــة
وف ــرن ـس ـي ــة ق ـ ــرب ح ـق ــل ال ـت ـن ــك ال ـن ـف ـطــي.
وتـ ـب ــدو ال ـخ ـط ــط األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ ال ـتــرك ـيــة
ح ــول مـنـبــج ف ــي طــريـقـهــا إل ــى الـتـنـفـيــذ،
وفــق تصريحات املسؤولني العسكريني
األم ـيــرك ـيــن واألت ـ ـ ــراك .وم ــن املـنـتـظــر أن
يلتقي الـطــرفــان فــي مدينة شتوتغارت
األمل ــانـ ـي ــة ،خـ ــال هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،لبحث
تفاصيل تطبيق «اتفاق منبج» .وأوضح
وزير الدفاع األميركي جايمس ماتيس،
أن ب ـ ــاده م ـس ـت ـعــدة لـتـطـبـيــق «خــري ـطــة
الـطــريــق» الخاصة باملدينة مــع الجانب
ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،و«الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون عـ ـب ــر ال ـخ ـط ــوط
لقواتنا ،بــدءًا مــن معرفة نقاط
األمامية ّ ّ
وج ــود كــل مــنــا» .ولـفــت إلــى أن الخطوة

الــاحـقــة تتضمن الـقـيــام بــدوريــات على
ك ــل ج ــان ــب ،لـيـصــار بـعــدهــا إل ــى تسيير
دوريات مشتركة داخل جيب منبج .وأكد
ال ـجــانــب ال ـتــركــي بـ ــدوره ال ـل ـقــاء املــرتـقــب
في أملانيا ،على لسان وزيــر الــدفــاع نور
الدين جانيكلي ،الــذي قــال إنــه سيجري
إخ ــراج عناصر «الــوحـ ّـدات» الكردية من
مــدي ـنــة م ـن ـبــج« ،وس ـي ـنــفــذ ج ـنــود أت ــراك
وأميركيون» هــذا .ولفت إلــى أن ماتيس
أك ــد ع ــدم وج ــود «مـمــاطـلــة» فــي تطبيق
ب ـنــود «خــري ـطــة ال ـط ــري ــق» ،مــوض ـحــا أن
بالده والواليات املتحدة ستحددان معًا
املشاركني في «اإلدارة املحلية» للمدينة.
وفي انتظار تطبيق الخطوات الفعلية
األول ـ ـ ــى م ــن أجـ ـن ــدة هـ ــذه ال ـخ ـط ــة ،ب ــدا
الفتًا في ضوء حديث مسؤولني أكراد
فــي «مـجـلــس ســوريــا الــديـمــوقــراطـيــة»
عــن الترحيب بمفاوضات مــع دمشق،
خــروج املجلسني العسكريني ملدينتي
جــراب ـلــس والـ ـب ــاب ،ال ـتــاب ـعــن ل ــ«ق ــوات
سـ ــوريـ ــا ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» ،ب ـب ـيــانــات
ت ـ ـنـ ــدد بـ ــالـ ــوجـ ــود ال ـ ـتـ ــركـ ــي ف ـ ــي ك ـل ـتــا
املــديـنـتــن ،وت ـطــالــب األط ـ ــراف الفاعلة
ب ــإج ـب ــار ت ــرك ـي ــا ع ـل ــى االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
ه ـ ـنـ ــاك ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد أي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة عـلــى
إع ــان «ات ـفــاق مـنـبــج» .ويــأتــي ذلــك في
موازاة إدانة دمشق املستمرة لعمليات
«ال ـت ـحــالــف» ف ــي ري ـفــي الـحـسـكــة ودي ــر
ال ــزور ،إذ أكــدت رسالة وجهتها وزارة
الخارجية السورية إلــى كل من األمني
ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة ورئ ـيــس مجلس
األم ـ ـ ــن ،أن «اسـ ـتـ ـم ــرار ه ـ ــذا ال ـت ـحــالــف
ب ــارتـ ـك ــاب جـ ــرائـ ــم ال ـ ـحـ ــرب والـ ـج ــرائ ــم

ضــد اإلنسانية بحق الشعب السوري
واستمراره بدعم اإلرهاب واستخدامه
اإلرهــابـيــن وامليليشيات االنفصالية
لـتـحـقـيــق أغ ــراض ــه إن ـمــا ي ـبــرز تــراخــي
األمم املتحدة ومجلس األمن في إعمال
القانون الدولي ...ووضع ّ
حد ملمارسات
التحالف ومخططاته العدوانية التي
تستهدف سـيــادة أراض ــي الجمهورية
العربية السورية ووحدتها وسالمتها،
وتسعى إلطالة أمد األزمة فيها» .وجاء
البيان بعدما استهدفت غــارات جوية
ّ
نــفــذتـهــا طــائــرات «الـتـحــالــف» قــريــة تل
الشاير في ريف الحسكة الجنوبي ،ما
أدى إل ــى اسـتـشـهــاد وج ــرح  14مدنيًا
من عائلة واحــدة ،وفق ما نقلت وكالة
«سانا» الرسمية.
وض ـ ـمـ ــن ج ـ ـهـ ــود األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ــدف ــع
م ـس ــار ت ـش ـك ـيــل «ال ـل ـج ـن ــة ال ــدس ـت ــوري ــة»
وت ـج ـي ـيــرهــا مل ـح ــادث ــات ج ـن ـيــف ،الـتـقــى
املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا،
الرئيس املـصــري عبد الفتاح السيسي،
في القاهرة ،حيث بحثا امللف السوري.
وق ــال املـتـحــدث الــرسـمــي بــاســم الرئاسة
املصرية بـســام راض ــي ،إن السيسي أكد
خ ــال ال ـل ـقــاء «اس ـت ـعــداد مـصــر لتكثيف
اتصاالتها للتوصل إلى حل دائم لألزمة
فــي ســوريــا» .وأش ــار دي مـيـسـتــورا ،إلى
أهمية قيام كافة األط ــراف املعنية ببذل
مـســاعـيـهــا لـكـســر ال ـج ـم ــود ال ـح ــال ــي في
ّ
األزم ــة الـســوريــة ،معربًا عــن تطلعه إلى
زي ــادة التنسيق والـتـشــاور مــع الـقــاهــرة
خالل الفترة املقبلة.
(األخبار)

من أجواء األسواق التجارية في دمشق تحضيرًا النطالق مباريات كأس العالم (أ ف ب)

ّ
«الدين السوري العام» :تمخض الجبل فولد فأرًا!
نسرين زريق

ٌّ
ٌ
تهويلية اشتغل البعض على
«األرض مقابل الــديــن» ،ع ـبــارة
ّ
ً
ّ
ترويجها سنوات ّ
ُ
عدة ُ«مبشرًا» بأنها ستكون مخرجًا محتمال
ٍ
ّ
ّ
تسلكه الدولة السورية لحل مشكالت الدين العام الذي «سجل
أرق ــام ــا فـلـكـ ّـيــة» وف ــق تـلــك امل ــزاع ــم .ل ـكـ ّـن ه ــذه ال ـع ـبــارة ُس ِحبت
من الـتــداول فجأة ،أو تكاد ،ع ِقب إصــدار البنك الــدولــي تقريره
اإلحـصــائــي للديون الــدولـيــة International Debt Statistics
 .2018التقرير املذكور كشف عن ّأن حجم الدين العام السوري
ال ي ـت ـجــاوز  3.5م ـل ـيــارات دوالر ،وب ـحـ ّـصــة  195دوالرًا فقط
للفرد الواحدّ .
(تقدر األمم املتحدة عدد سكان سوريا بحوالى
 18.283.000نسمة ،أمــا مكتب اإلح ـصــاء املــركــزي الـســوري
فيقدر الـعــدد ب ـ  24.422.000نسمة ،مــا يخفض حصة الفرد
الواحد من الدين ًالعام إلى  144دوالرًا فقط) .وفي كلتا الحالتني،
ّ ّ
ّ
حقيقية لكل من كان يراهن على إغراق
يمثل الرقم خيبة أمل
ّ
ســوريــا بــالــديــون إل ــى ح ــد عـجــزهــا عــن ال ـس ــداد .لتقدير حجم
مخاطر الدين العام ،يعمد االقتصاديون إلى قياس نسبة هذا
الدين إلــى الناتج املحلي من جهة ،وحصة الفرد فيه من جهة
ّ
ثانية .قبل الحرب ،كان االقتصاد السوري يتغنى بناتج محلي
مليار دوالر سنويًا ،وبنسبة نمو
متنوع األســس يقدر ب ـ ّ 60
رائدة تصل إلى  5في املئة ،وتوقعات إيجابية عاملية بتطور هذا
ّ
ّ
سنويًا لــو لــم تــدق الـحــرب طبولها.
الناتج إلــى  79مليار دوالر
ُ
ّ
أفرزت الحرب خسارة في الناتج املحلي اإلجمالي تقدر بـ 169
مليار دوالرّ ،تمت إضافتها كرقم أساس في تقديرات خسائر
الحرب التي خاضها االقتصاد السوري باستراتيجية انكماشية
ًّ
ّ
تقشفية ارتأتها الحكومات املتتابعة حل.

وصل الناتج املحلي اإلجمالي حسب التقديرات إلى  45مليار
دوالر ،بناء على آخر إحصاء قام به «معهد التمويل الدولي».
ـزل ع ــن الـعـجــز وه ـشــاشــة الـتـمــويــل املـخـصــص إلع ــادة
وب ـم ـعـ ٍ
ً
ً
اإلعمار ،يأتي حجم الدين العام مقبوال وقابال للسداد ،ما أبعد
سوريا عن تقرير «بلومبيرغ» للتصنيف االئتماني الذي حدد
الدول األكثر خطورة في احتمال عجزها عن إيفاء ديونها.
ووفــق التقرير املــذكــور ،جــاء لبنان فــي ص ــدارة ال ــدول الشرق
ّ
أوسطية بنسبة  %154دين عام من الناتج املحلي .تلته مصر
ّ
بكتلة دين ّوصلت الى  203مليارات دوالر ،ثم البحرين فتركيا.
ّ
ـادي ال ـســوري لـعــامــي 2018
ســجـلــت تــوقـعــات الـنـمــو االق ـت ـصـ ٌ
ّ
لبلد لم تضع الحرب
و 2019نسبة  3في املئة ،وهي نسبة جيدة ٍ
أوزارهــا فيه بعد ،وال ّ
سيما باملقارنة مع نسب سالبة ُس ّجلت
ّ
ّ
ُ
في سنوات الحرب الطويلة (أشدها قسوة سجل عام .)2012
إلى اآلن ال تزال األخبار ّ
«جيدة» ،لكن األخبار السيئة ستأتي
ّ
فــي حــال اسـتـمــرار االسـتــراتـيـجـيــة التقشفية الـتــي اخـتــارهــا
االقتصاد السوري بوجهه الحربي مع التركيز على تحقيق
ً
أقــل سعر صــرف وعلى ترشيد اإلنـفــاق .إذ ال يبدو مقبوال
أن يستمر منهج «االق ـت ـصــاد ال ـحــربــي» فــي حقبة «الـســام
والبناء»ّ .إن «إعادة اإلعمار» التي تتحقق من ورائها توقعات
نسبة النمو تحتاج إلى دعم بميزانية أكبر بكثير من رقم 100
مليون دوالر (مخصصات «إع ــادة اإلع ـمــار» وفقًا للموازنة
السورية لعام  .)2018وهــو رقــم قد ال يكفي إلصــاح بعض
الطرقات .وفــوق ذلــك ،تم توجيهه للبناء وليس إلعــادة إعمار
أهــم النسج املتهتكة من االقتصاد الـســوري ،وهــو االقتصاد
الصناعي الــذي تم تدميره بشكل ممنهج لتتجاوز خسائره
حاجز الـ  18مليار دوالر.
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العالم

العراق

ليبيا

الصدر والعامري يتحالفان ...في مواجهة «الــدعوة»؟
أعلن مقتدى الصدر ،أمس ،انضمام هادي العامري إلى تحالفه مع
عمار الحكيم ّوإياد عالوي الذي ال يزال موقفه مبهمًا إلى اآلن.
التحالف الذي ُركب على عجل أطاح نقاشات سابقة ،أساسها تقويض
انتصار الصدر في االنتخابات التشريعية .وعليه ،فإن التحالف بين
الفائز َين األول والثاني ،والحديث عن تشكيلهما الكتلة النيابية األكبر،
ِ
يقود إلى التساؤل عن مستقبل «الدعوة» في الحكم
بغداد ــ األخبار
مـ ـن ــذ إع ـ ـ ـ ــان نـ ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التشريعية الشهر املــاضــي ،أجمعت
قراءات خريطة املقاعد النيابية على
استحالة التحالف بني زعيم «التيار
ال ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـص ــدر ،واألم ــن
العام لـ«منظمة بدر» هادي العامري.
تـ ـق ــارب م ــن ه ـ ــذا الـ ـن ــوع ك ـ ــان أش ـبــه
بخطوة بروتوكولية ،خصوصًا بعد
زيــارة الصدر لبغداد ،ولقائه معظم
ق ــادة ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،باستثناء

يطرح التحالف الجديد
تساؤالت عن مستقبل
كتلة «الفتح»
غ ــري ـم ــه ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
نـ ـ ــوري امل ــالـ ـك ــي .إعـ ـ ــان أمـ ـ ــس ،ج ــاء
بمثابة قنبلة سياسية ثقيلة الوقع
على حلفاء طـهــران وخصومها في
آن واح ــد ،ليصف الـبـعــض مــا جــرى
في كواليس اللعبة السياسية خالل
ال ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة ب ـم ـقــولــة« :ك ــام
الليل يمحوه النهار».
ّ
حل العامري ضيفًا على الصدر في
مدينة النجف ،حيث خــرج الرجالن
ب ـم ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي مـ ـشـ ـت ــرك ،أع ـلــن

فـيــه األخ ـي ــر دخـ ــول «ت ـحــالــف الفتح
مــع ســائــرون فــي الـفـضــاء الــوطـنــي»،
ليضاف ّ
املكون الجديد إلى التحالف
الـ ـث ــاث ــي بـ ــن «سـ ـ ــائـ ـ ــرون» و«تـ ـي ــار
الحكمة» و«ائـتــاف الوطنية» ،على
الرغم من ضبابية موقف إياد عالوي
إزاء هذا االئتالف ،ورفضه توصيفه
بــالـتـحــالــف ،ودع ــوات ــه امل ـت ـكــررة إلــى
إعـ ـ ـ ــادة إجـ ـ ـ ــراء االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات .وقـ ــال
الـ ـ ـص ـ ــدر إن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة
ستكون شاملة ،تـضـ ّـم جميع الكتل
الوطنية» ،الفتًا إلى أن «موقف ّ
التيار
َ
من حريق مخازن املفوضية سيعلن
بعد النتائج».
وفيما تطرق العامري في تصريحه
إلـ ــى م ـســألــة الـ ـع ـ ّـد والـ ـف ــرز الـ ـي ــدوي،
َ
وح ـ َـص ــر مــوافـقـتــه عـلـيـهــا ب ـشــرط أن
ت ـكــون نـسـبـتـهــا « 5أو  ،»%10أش ــار
ال ـنــاطــق الــرس ـمــي ل ــ«ال ـف ـتــح» ،أحـمــد
األسـ ـ ــدي ،إل ــى «أن ـن ــا م ــع (س ــائ ــرون)
ّ
شــكـلـنــا ن ــواة الـكـتـلــة األك ـب ــر» ،داعـيــا
الكتل الـفــائــزة إلــى املـشــاركــة فــي هذا
ال ـت ـحــالــف «وف ـ ــق ب ــرن ــام ــج حـكــومــي
ُيـتـفــق عليه يـكــون مناسبًا ملواجهة
الـتـحــديــات واألزمـ ــات الـتــي يـمـ ّـر بها
الـ ـع ــراق ف ــي ه ــذه امل ــرح ـل ــة وامل ــراح ــل
ال ـق ــادم ــة» ،عـلـمــا أن ــه ـ ـ اس ـت ـن ــادًا إلــى
ّ
يضم التحالف
عدد املقاعد الفائزة ـ
الجديد  120نائبًا (« 54سائرون»47 ،
«الفتح»« 19 ،الحكمة») ،ما يعني أنه

أجمعت معظم القراءات السابقة على «استحالة» تحالف الصدر ــ العامري (األناضول)
بحاجة إلى  45نائبًا حتى يتمكنوا
من تشكيل الحكومة ،وهو ما يمكن
تأمينه بواسطة تحالفات مــع قوى
«سنية» وكردية.
وفـ ـ ــق مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ف ــإن
تــوج ـهــا إي ــران ـي ــا مـفــاجـئــا ب ـض ــرورة
«اس ـت ـي ـعــاب ان ـت ـصــار ال ـص ــدر» ّأدى
إلـ ــى إع ـ ــان هـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف ،بـعــدمــا
جــرى في األروقــة السياسية حديث
ع ــن ن ـيــة ط ـه ــران ت ـقــويــض ان ـت ـصــار
ال ـص ــدر ،وتـشـكـيــل «الـكـتـلــة األك ـبــر»

ّ
مــن دون ــه ،وهــو مــا ملــح إلـيــه الـصــدر
ب ــإع ــان ــه اسـ ـتـ ـع ــداده لــان ـت ـقــال إلــى
صـ ـ ـف ـ ــوف «املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة» ،فـ ـ ــي حـ ــال
تـشـكـيــل أغ ـل ـب ـيــة ن ـيــاب ـيــة م ــن دون ــه،
ت ـن ـب ـث ــق م ـن ـه ــا حـ ـك ــوم ــة ب ـ ـ «رع ــاي ــة
ّ
إقـلـيـمـيــة» .صـبــاح أم ــس ،رت ــب قائد
«قــوة الـقــدس» في «الـحــرس الثوري
اإليـ ــرانـ ــي» ،ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،لـقــاء
ال ـ ـصـ ــدر ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــامـ ــري ،ب ـع ــدم ــا قـ ـ ّـرب
وجـهــات النظر بينهما ،على الرغم
من أن سليماني نفسه عقد سلسلة

اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ـ ـ ـ ـ مـ ـن ــذ وص ـ ــول ـ ــه إل ــى
بـ ـغ ــداد األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي ـ ـ ـ ب ـهــدف
إحياء آمــال بعض حلفائه ،والعمل
ع ـلــى إن ـش ــاء ت ـحــالــف ن ـيــابــي واس ــع
مــن ال ـقــوى «الـشـيـعـيــة» و«الـسـنـيــة»
وال ـك ــردي ــة ،يـشـكــل بـ ــدوره الـحـكــومــة
ّ
امل ـق ـب ـلــة .وت ـض ـيــف املـ ـص ــادر أن مــن
«غـ ـي ــر املـ ـفـ ـه ــوم حـ ـت ــى اآلن» سـبــب
ّ
تبدل قناعات طهران التي ترجمها
س ـل ـي ـم ــان ــي ب ــال ــدف ــع ن ـح ــو ت ـحــالــف
أكـ ـب ــر ك ـت ـل ـت ــن ن ـي ــاب ـي ـت ــن ،غـ ـي ــر أن

خـطــوة كـهــذه تشي بقناعة إيرانية
بضرورة استيعاب الصدر وشارعه
فـ ــي م ـس ـع ـ ًـى ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى وحـ ــدة
«البيت الشيعي العراقي ،والتشديد
على أن إي ــران هــي الجهة الــراعـيــة»،
وإع ــام واشنطن والــريــاض وأنـقــرة
بــأن طـهــران لها «الـيــد الـطــولــى» في
ال ـل ـع ـب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـه ـم ــا «ك ــان ــت
الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،أو عـ ــا سـ ـق ــف ال ـه ـج ــوم
عـلـيـهــا م ــن ق ـبــل ال ـب ـع ــض» ،بحسب
ما يقول مصدر سياسي عراقي في
حديثه إلى «األخبار».
ويـ ـق ــود هـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف ،أيـ ـض ــا ،إلــى
سؤالنيّ :
األول ،عن مستقبل «الفتح»
وإمـكــانـيــة ان ـف ــراط ع ـقــده ،وال سيما
أن كـتـلــة «عـصــائــب أه ــل ال ـحــق» (15
نائبًا) ترفض أي تقارب مع الصدر،
إال أن مصادر «الفتح» ،في حديثها
إلـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ت ـن ـف ــي ح ـ ـ ــدوث أي
ان ـش ـقــاق داخ ـل ــي ألي سـبــب كـ ــان ،إذ
ي ـحــرص «ال ــراع ــي اإليـ ــرانـ ــي» تـمــامــا
ع ـل ــى إبـ ـق ــاء «الـ ـفـ ـت ــح» ك ـي ــان ــا واح ـ ـدًا
حـ ـت ــى ت ـش ـك ـي ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـل ــة.
أم ــا ال ـســؤال الـثــانــي ،ف ـيــدور فــي فلك
الحكومة املقبلة ،وشخص رئيسها
وتوجهاته ،فهل يكون الرئيس املقبل
من خارج «حزب الدعوة اإلسالمية»؟
الجواب ـ إلى اآلن ـ غير محسوم وفق
مصادر عدة ،إال أن بعض التقديرات
تشير إلــى ذلــك ،خصوصًا أن رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ل ــم يحسم
ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة خ ـ ـيـ ــاره بــال ـت ـحــالــف
مــع الـصــدر ،علىى الــرغــم مــن تقارب
وجهات النظر بينهما ،لكن اشتراط
الصدر على العبادي االستقالة من
حــزب «الــدعــوة» مقابل بقائه رئيسًا
دف ــع بــاألخ ـيــر إل ــى ال ـت ــري ــث .وعـلـيــه،
فــإن خـيــارات الـعـبــادي تضيق شيئًا
ف ـش ـي ـئــا ،م ــا ق ــد ي ــدف ـع ــه إل ـ ــى ال ـب ـقــاء
ّ
(ويعرض كتلته للتشظي) أو
وحيدًا
التحالف مع املالكي ،وإع ــادة إحياء
«الدعوة» مجددًا.

اليمن

َ
اإلمارات ترفع مستوى التهويل ...و«أنصار الله» ت ِعدها بالهزيمة
في محاولة لهزم سلطات صنعاء نفسيًا،
أعلنت اإلمارات انتهاء المهلة الممنوحة
للجهد السياسي ،توازيًا مع الدفع بتعزيزات
ضخمة إلى جنوب محافظة الحديدة.
وعلى الرغم من تواصل االتصاالت األممية
والدولية لمنع الهجوم ،تتابع «أنصار الله»
استعداداتها لهذه المعركة
ّ
استغلت قيادة تحالف الـعــدوان على
ال ـي ـم ــن ال ـض ـج ــة األمـ ـمـ ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة
حــول ميناء الـحــديــدة لترفع منسوب
ال ـت ـه ــوي ــل ،وت ـص ـ ّـع ــد ض ـغــوط ـهــا على
«أنصار الله» بهدف حمل الحركة على
تسليم امليناء تحت طائلة العمليات
العسكرية .ضغوط قوبلت على ضفة
ـات صـنـعــاء ب ــاالت ــزان وال ـث ـبــات،
سـلـطـ َ
ـرافــقــن مــع تــواصــل االس ـت ـعــدادات
امل ـتـ ِ
مل ـعــركــة تـتـمـنــى أب ــو ظ ـبــي أن «تـجـلــب
الـحــوثـيــن إل ــى ط ــاول ــة امل ـف ــاوض ــات»،
إال أنـهــا لــن ت ــؤدي  -فــي مــا لــو ب ــدأت -
إال إل ــى خـلــق مــربــع اس ـت ـنــزاف جــديــد
ي ـص ـع ــب ع ـل ــى «الـ ـتـ ـح ــال ــف» تـحـقـيــق
ّ
إن ـج ــاز م ــن خ ــال ــه .ول ـع ــل ذل ــك ه ــو ما
يــدفــع الحكومات الغربية إلــى إطــاق
ت ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات مـ ـت ــاحـ ـق ــة مـ ـ ــن عـ ــواقـ ــب
الهجوم ،كان آخرها ما جاء على لسان
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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ّ
وتولى وزير الدولة اإلماراتي للشؤون
الخارجية ،أنــور قــرقــاش ،أمــس ،إدارة
ً
دف ــة ال ـت ـهــديــد ،ق ــائ ــا ف ــي م ـقــاب ـلــة مع
ص ـح ـي ـف ــة «لـ ــوف ـ ـي ـ ـغـ ــارو» ال ـف ــرن ـس ـي ــة:
«(إننا) أمهلنا املبعوث األممي ،مارتن
غريفيث 48 ،ساعة إلقـنــاع الحوثيني
ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن م ــديـ ـن ــة الـ ـح ــدي ــدة
وم ـي ـنــائ ـهــا» ،مـضـيـفــا أن هـ ــذه املـهـلــة
«ت ـن ـت ـهــي ل ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء  -األرب ـ ـعـ ــاء».
ت ـه ــدي ــدات اسـتـبـقـتـهــا «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
ب ـط ـمــأنــة الـيـمـنـيــن إلـ ــى أن «ال قـلــق»
على مدينة الحديدة؛ ذلك «(أنهم) إذا
اس ـت ـم ــروا بــالـتـصـعـيــد ف ــرج ــال الـيـمــن
يعرفون كيف يواجهونهم ويلقنونهم
الـ ـ ـ ـ ــدروس» ،ع ـل ــى ح ــد ت ـع ـب ـيــر رئ ـيــس
«اللجنة الثورية العليا» محمد علي
ال ـحــوثــي .وأك ــد ال ـحــوثــي ،فــي سلسلة
ً
تغريدات على «تويتر» ،قائال(« :إننا)
َ
ال ن ـ ِـع ــد أي م ـغ ــام ــرة م ــن هـ ــذا الـقـبـيــل
ُ ِّ
إال بــالـفـشــل وال ـه ــزي ـم ــة» ،م ــذكـ ـرًا بــأن
«خطتهم العسكرية الجـتـيــاح اليمن
كانت ألسبوع وفشلت».
استحضار تلك الحقيقة يبدو مفيدًا،
ّ
ف ــي ظ ــل ت ــوه ــم ق ـي ــادة «ال ـت ـحــالــف» أن
«ت ـح ــري ــر امل ــدي ـن ــة واملـ ـيـ ـن ــاء سـيــوجــد
واقعًا جــديـدًا ،ويأتي بالحوثيني إلى
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات» ،وفـ ــق م ــا قـ ــال ق ــرق ــاش
ف ــي ت ـغــريــدات عـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،مشيرًا
إل ـ ـ ــى أن «احـ ـ ـت ـ ــال الـ ـح ــوثـ ـي ــن غ ـيــر
القانوني للحديدة في الوقت الحالي
ي ـط ـيــل أمـ ــد حـ ــرب ال ـي ـم ــن» .ق ــد ي ـكــون
ال ــوزي ــر اإلمـ ــاراتـ ــي ف ـ ِـال ـح ــا ف ــي تــأديــة

مـهـمــة الـتـضـلـيــل وال ـت ـخ ــوي ــف ،إال أن
ت ـصــري ـحــاتــه امل ـت ـقــدمــة ت ـن ـ ّـم بــوضــوح
عــن جـهــل بـتــاريــخ الـيـمــن ،وم ــا ّ
سجله
من وقائع ّ
بينة بشأن كل من حاولوا
تثبيت قدم في هذا البلد .كذلك ،تحيل
تغريدات قــرقــاش إلــى سلسلة معارك
خ ــاس ــرة خــاض ـهــا «ال ـت ـح ــال ــف» ط ــوال

ً
أك ـثــر م ــن  3سـ ـن ــوات ،أمـ ــا ف ــي تــولـيــد
ه ــذا «ال ــواق ــع ال ـجــديــد» ال ــذي تتحدث
عـنــه أب ــو ظـبــي مــن دون نـتـيـجــة ،بــدءًا
مــن تـعــز ،م ــرورًا بالبيضاء وصنعاء،
ً
وص ـ ــوال إل ــى ح ـجــة .والـ ـي ــوم ،ال يـبــدو
أن حـظــوظ الـسـعــوديــن واإلمــارات ـيــن
عـلــى ال ـســاحــل ال ـغــربــي سـتـكــون أكـبــر

دفعت قيادة «التحالف» ،أمس ،بتعزيزات عسكرية إلى جنوب الحديدة (أ ف ب)

مـمــا حــالـفـهــم خ ــال األع ـ ــوام الـفــائـتــة،
بــالـنـظــر إل ــى االس ـت ـع ــدادات الضخمة
التي ّ
هيأها الجيش واللجان الشعبية
لهذه املعركة ،وقدرتهما على تطويع
الـجـغــرافـيــا ملصلحتهما ،وتحويلها
إلى ّ
للمهاجمني ،وهو ما ال
«كماشة»
ِ
يستطيعه «التحالف».
ّ
لـ ـع ــل ت ـ ـقـ ــديـ ــرات واقـ ـعـ ـي ــة مـ ــن الـ ـن ــوع
ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ذك ـ ـ ــره هـ ــي الـ ـت ــي تـحـمــل
األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،وف ـ ـ ــي م ـقــدم ـهــا
أميركا ،على رفــع «البطاقة الصفراء»
بــوجــه «الـتـحــالــف» ،وتـحــديـدًا القيادة
اإلماراتية بشأن عزمها على السيطرة
ع ـلــى امل ـي ـن ــاء .وهـ ــذا م ــا ت ـ ــواله ،أم ــس،
ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي خـ ــال مـبــاحـثــات
هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي محمد
بــن زاي ــد ،حيث دعــا األط ــراف املعنيني
إل ــى «ضـبــط الـنـفــس وحـمــايــة السكان
امل ــدن ـي ــن» بـحـســب م ــا ج ــاء ف ــي بـيــان
ص ــادر عــن اإلل ـيــزيــه .وسـبـقــت املــوقــف
ال ـف ــرن ـس ــي رسـ ــالـ ــة ت ـح ــذي ــري ــة بـعـثــت
ب ـهــا ح ـكــومــات أوروبـ ـي ــة مــان ـحــة إلــى
منظمات أهلية في اليمن يوم السبت،
جاء فيها أن «الهجوم العسكري يبدو
وشيكًا اآلن» ،وأن «اإلماراتيني أبلغونا
ال ـيــوم أنـهــم سيمهلون األم ــم املتحدة
وشركاءها ثالثة أيام ملغادرة املدينة».
لكن ما يعزز الطابع التهويلي للمهلة
اإلمــاراتـيــة هــو تعليق املتحدث باسم
«ال ـت ـحــالــف» ،تــركــي املــالـكــي ،عـلــى نبأ
الرسالة املشار إليها بالقول(« :إننا)
نعمل بالقنوات املفتوحة ،ومستمرون

دعا ماكرون
في اتصال مع بن زايد
إلى «ضبط النفس
وحماية المدنيين»

بالتواصل مع املبعوث األممي إلعطاء
فرصة للحل السياسي»« .فرصة» ّأيد
الحديث عنها دبلوماسي غربي ،أفاد
«روي ـتــرز» أمــس بــأن ثمة «محاولتني
أخيرتني» لكبح التصعيد ،موضحًا أن
ذلــك يشمل خطة لـ«وقف إطــاق النار
مؤقتًا».
ُ
ّ
مواز ،أعلن عن زيارة للرئيس
على خط ٍ
الـيـمـنــي املـسـتـقـيــل ،عـبــد رب ــه منصور
ه ــادي ،إلــى اإلم ــارات ،بعد فترة جفاء
دامــت شـهــورًا ،لــم تنكسر إال قبل أيــام
بـ ــزيـ ــارة ل ــوزي ــر داخ ـل ـي ــة «ال ـش ــرع ـي ــة»
أحمد امليسري إلــى أبــو ظبي .والتقى
ه ــادي ،مـســاء أول مــن أم ــس ،فــي مكة،
وزي ــر الـخــارجـيــة اإلم ــارات ــي ،عبد الله
بن زايد ،الذي جدد «وقوف بالده إلى
جانب الشرعية بما يكفل عودة األمن
واالستقرار لليمن».
(األخبار)

الصراع على أنصار القذافي يحتدم:

ميليشيات طرابلس تدخل السباق؟
ّ
ُ
ضمن الفوضى الليبية ،ت َع ّد تصفية ملف كوادر نظام
القذافي إحدى أكثر القضايا تعقيدًا ورواجًا في سوق
ّ
ّ
ّ
والغربية،
الشرقية
السياسية بين سلطات البالد
المضاربة
وما يحيط بها من ميليشيات وقبائل .وفي العامين
األخيرين ،عرفت ليبيا على مستوى هذا الملف ّ
تطورات
ّ
مهمة ،كان آخرها ما صدر قبل أيام عن مكتب النائب
العام بإطالق سراح عدد من رموز النظام السابق
حبيب الحاج سالم
ل ـي ـل ــة األحـ ـ ـ ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،أع ـ ـلـ ــن مـكـتــب
ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام ال ـل ـي ـبـ ّـي إط ـ ــاق س ــراح
ع ــدد مــن رم ــوز ن ـظــام مـعـمــر ال ـقــذافـ ّـي.
ورغ ـ ــم م ـ ــرور أي ـ ــام م ــن دون أن ُي ـنــفــذ
ّ
املتسربة من
اإلعــان ،تشير املعطيات
طرابلسّ ،
احتمال
إلى
االحتجاز،
مقر
ّ ُ
تجاوز األمر حدوده القضائية املعلنة،
لـيـشـمــل صـفـقــة سـيــاسـ ّـيــة م ــع فاعلني
فــي الـعــاصـمــة .وق ـبــل عــامــن مــن اآلن،
أع ـل ـن ــت «ك ـت ـي ـبــة أبـ ــو ب ـك ــر ال ـص ــدي ــق»
املتمركزة في مدينة الزنتان (تقع في
غرب البالد ،وفيها موالون للسلطات
ّ
الشرقية) إطالق سراح سيف اإلسالم
القذافي ،وذلــك تطبيقًا لقانون العفو
ال ـعــام ال ــذي أقـ ـ ّـره ال ـبــرملــان ال ــذي يدير
أعماله انطالقًا من مدينة البيضاء في
ش ــرق ال ـب ــاد .مـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،تكاثر
الناطقون باسم نجل الزعيم الراحل،
وع ـقــد بعضهم نـ ــدوات عــرضــوا فيها
بــرنــامـجــه ال ـس ـيــاسـ ّـي لـلـفـتــرة املـقـبـلــة،
لكن «ال يوجد دليل على توقيع إطالق
سراحه» ،وفق ما يرى جالل حرشاوي،
الـ ـب ــاح ــث فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن الـ ـلـ ـيـ ـب ـ ّـي ،خ ــال
حديث إلى «األخبار» .كالم حرشاوي
ال يــأتــي مــن ف ــراغ ،إذ تـبــرز بــن الفينة
واألخـ ـ ــرى م ـع ـلــومــات ع ــن ق ــرب ظـهــور
سيف اإلسالم ،وعن وجوده «في مكان
ما» داخل مدينة الزنتان أو خارجها،
دون أن ُيردف ذلك بدالئل ملموسة.
ّ
ّ
السياسية كان
لكن الالفت من الناحية
ّ
رد فعل خليفة حفتر ،حيث اتخذ قرارًا
ّ
بحل «كتيبة أبو بكر الصديق» ،وأعاد
دمجها ضمن تشكيالت أخــرى تابعة
له في غــرب الـبــاد .وبــدايــة هــذا العام،
ّ
أدلى الرجل بتصريحات ملجلة «جون
أفــريـ ّـك» قــال فيها «ال يــزال العديد من
ال ـس ــذج لــأســف يـعـتـقــدون فــي إمـكــان
ً
أن يكون سيف اإلســام ح ــا ...مرحلة
ن ـفــوذه ص ــارت مــن امل ــاض ــي» ،مضيفًا

ال ـقــول« :هــو اآلن سـجــن ،ن ـ ّ
ـود اإلف ــراج
عنه في أقرب وقت ممكن ،لكن البعض
ي ـس ـعــى إلـ ــى م ـســاوم ـتــه واس ـت ـخــدامــه
ألغ ـ ــراض أخـ ـ ــرى» ،وه ــو أم ــر يـعــاكــس
ق ــول رج ــال ــه امل ـي ــدان ـ ّـي ــن ال ــذي ــن أك ــدوا
إخالء سبيله.
وال يـ ــرى حـ ــرشـ ــاوي غ ــراب ــة ف ــي ه ــذه
املــواقــف املتناقضة ،فحفتر بالنسبة
إل ـي ــه «ل ـي ــس ق ــذاف ـ ّـي ــا ،ب ــل ه ــو إن ـس ــان
ـاد ل ـل ـق ــذاف ـ ّـي ــة» .رغ ــم عــدم
م ـحــافــظ م ـع ـ ٍ
إيـ ـم ــان ــه بـ ـه ــم ،اح ـت ـض ــن الـ ــرجـ ــل قـبــل
ش ـه ــر م ــؤت ـم ـرًا م ـه ـ ّـم ــا ل ـل ـق ــذاف ـ ّـي ــن فــي
مــدي ـنــة ب ـن ـغ ــازي ،مـنـطـقــة نـ ـف ــوذه في
شـ ــرق ال ـ ـبـ ــاد .ح ـي ــث ان ـع ـق ــد «مـلـتـقــى
ّ
ّ
الليبية» تحت شعار
الوطنية
القوى
«م ــن أج ــل إن ـق ــاذ ّال ــوط ــن م ــن اإلرهـ ــاب
ّ
األجنبي» ،وجمع
والفوضى والتدخل
عددًا من املسؤولني السابقني ،وانتهى
ّ
العسكرية.
بإعالن الدعم لجهود حفتر
لتفسير املفارقة أكثر ،يقول حرشاوي:
ّ
ّ
اإلسالميني
«ألن حفتر يحارب أساسًا
منذ شهر أيار  ،2014اضطر إلى إبداء
ب ـع ــض االنـ ـفـ ـت ــاح تـ ـج ــاه الـ ـع ــدي ــد مــن
ّ
القذافية ،بخطوات محدودة،
التيارات
وال ي ـم ـك ــن حـ ـت ــى اآلن الـ ـح ــدي ــث عــن
ّ
ّ
وقوي» .ويرى الباحث
نهائي
تحالف
ّ
ّ
ّ
أن من أسباب ذلك «السلفية املدخلية،
الذين يريدهم حفتر إلى جانبه ،وهم
ّ
م ـعــارضــون ب ـش ـ ّـدة ل ـل ـقــذافـ ّـيــن ...وألن
حـفـتــر ل ــم يـحـتـضــن جـمـيــع ال ـت ـي ــارات
ّ
وألن
ال ـق ــذاف ــي ــة امل ــوج ــودة ف ــي لـيـبـيــاّ ،
ب ـع ــض هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات ت ـش ـع ــر ب ــأن ــه
ّ
ي ـت ـج ــاه ـلـ ـه ــا ،ف ـ ـ ـ ــإن م ـ ــن املـ ـحـ ـتـ ـم ــل أن
تتحالف مع أعدائه».

ميليشيات الغرب ...ال مواقف
ثابتة
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أع ـ ـ ـ ـ ــداء حـ ـفـ ـت ــر ت ـع ـنــي
بـ ــال ـ ـضـ ــرورة امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات امل ـن ـت ـشــرة
ف ــي غ ـ ــرب ال ـ ـبـ ــاد ،وأه ـ ّـمـ ـه ــا ف ــي ه ــذه
ال ـحــالــة تـلــك امل ـت ـمــركــزة ف ــي الـعــاصـمــة

طرابلس .هناك ،ال توجد أجهزة ّ
أمنية
ّ
ّ
ّ
رسمية إال على ال ــورق ،ما
وعسكرية
ّ
يوجد فعليًا هي ميليشيات مختلفة
املـشــارب ،بعضها مـتـ ّ
ـورط فــي أنشطة
والنفط
ـر
ـ
ش
ـ
ب
ـ
ل
ا
إجــرامـ ّـيــة مـثــل تـهــريــب
ّ
ّ
وت ـخ ـض ــع ل ـع ـق ــوب ــات دول ـ ــي ـ ــة ،لـكــنـهــا
تتلقى دفــوعــات ورواتـ ــب مــن حكومة
ّ
ـرف بـهــا دولـ ّـيــا
ال ــوف ــاق الــوط ـنــي املـعـتـ ّ
حتى تحمي وجودها الهش.
ّ
ّ
ّ
فإن بعض ّ
أهم
القذافيني،
يخص
في ما
شخصياتهم تقع تحت سلطة هيثم
الـ ـت ــاج ـ ّ
ـوري ،وه ــو زع ـي ــم إحـ ــدى أكـبــر
ميليشيات الـعــاصـمــة الـعــامـلــة تحت
اسم «كتيبة ثوار طرابلس» .منتصف
العام املاضي ،دهمت قوات التاجوري
«سجن الهضبة» ،وافتكته من قبضة
قوات تتبع «حكومة اإلنقاذ» ورئيسها
خ ـل ـي ـفــة الـ ـغ ــوي ــل ،وهـ ــي ح ـك ــوم ــة غـيــر
ّ ُ
دوليًا طردت من طرابلس
معترف بها
مع وصول حكومة الوفاق ،وال تحظى
اآلن إال بدعم محدود للغاية في بعض

تبرز بين الفينة
واألخرى معلومات
عن قرب ظهور سيف
اإلسالم القذافي

مناطق غرب البالد.
سيطرة التاجوري على السجن،
عقب
َ
ّ
الثانوية من نظام
أطلق بعض الوجوه
القذافي ،واحتفظ بالوجوه البارزة في
«م ـكــان احـتـجــاز فــاخــر وم ــري ــح» ،وفــق
م ــا ي ـق ــول ال ـب ــاح ــث جـ ــال ح ــرش ــاوي.
ع ـم ـلـ ّـيــا ،ال ُي ـع ــرف الـك ـث ـيــر ع ــن بــرامــج
ال ـتــاجــوري تـجــاه ه ــؤالء ،لـكــن املعلوم
هــو إص ــدار ّمحكمة فــي طرابلس قــرار
تبرئة في حق الساعدي القذافي ،نجل
ّ
معمر القذافي ،قبل ثالثة أشهر ،دون
أن ُيـطـلــق ســراحــه حـتــى اآلن .املـعـلــوم
ّ
أيـضــا أن األس ـم ــاء الـتــي أعـلــن النائب
ال ـ ـعـ ــام إط ـ ـ ــاق س ــراحـ ـه ــا يـ ـ ــوم األحـ ــد
موجودة في سجون التاجوري .ومن
تـلــك األس ـم ــاء يــوجــد أب ــو زي ــد دوردة،
مـ ـ ـس ـ ــؤول األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ـ ّـي ،وع ـب ــد
الـحـمـيــد ع ـمــار أوحـ ـي ــدة ،أح ــد ضـبــاط
ّ
العسكرية( ،محكومان
االستخبارات
ّ
ف ـ ــي الـ ـ ـط ـ ــور االب ـ ـت ـ ــدائ ـ ــي ب ـ ـ ــاإلع ـ ـ ــدام)،

وج ـ ـبـ ــريـ ــل الـ ـك ــاديـ ـك ــي امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول عــن
ّ
العسكري في آخــر زمــن حكم
الطيران
ّ
االبتدائي
القذافي (محكوم في الطور
بالسجن ملدة  12عامًا).
ّ
بــال ـعــودة إل ــى امل ـلــف ،نـجــد أن الـنــائــب
الـ ـع ــام ،وه ــو ل ــإش ــارة أح ــد املـنــاصــب
العليا القليلة الـتــي ال تشهد تنازعًا
ب ــن س ـل ـط ـتــي الـ ـش ــرق والـ ـ ـغ ـ ــرب ،ب ـ ّـرر
قـ ـ ـ ــرار الـ ـتـ ـس ــري ــح بـ ـت ــده ــور ال ـ ـظـ ــروف
ّ
ّ
الصحية للمحتجزين .كذلك نجد أن
ّ
إيجابيًا مع القرار،
التاجوري تفاعل
حيث أصــدر أمـرًا يسمح لهم باإلقامة
والـ ـتـ ـج ــوال ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة .أب ـع ــد مــن
ّ
إيطالي
ذلك ،نشر أول من أمس موقع
مـخـتـ ّـص ف ــي ال ـش ــؤون الـلـيـبـ ّـيــة ،خـبـرًا
ّ
مقربة من عائلة
يرتكز على «مصادر
ال ـ ـقـ ــذافـ ــي» ،م ـ ـفـ ــاده انـ ـعـ ـق ــاد اج ـت ـم ــاع
فـ ــي فـ ـن ــدق «رادي ـ ـ ـسـ ـ ــون بـ ـل ــو» ع ـشـ ّـيــة
يـ ــوم األحـ ـ ــد ،ج ـمــع الـ ـت ــاج ــوري وأح ــد
معاونيه بــدوردة والساعدي القذافي
ورئ ـي ــس االس ـت ـخ ـبــارات ال ـســابــق عبد
ال ـل ــه ال ـس ـن ــوس ـ ّـي ،وشـ ـ ــارك ف ـيــه أيـضــا
ّ
الرئاسي (هيكل
أحد أعضاء املجلس
يـشــرف عـلــى أع ـمــال حـكــومــة الــوفــاق)،
وه ــو يــأتــي «ض ـمــن م ـســار املـصــالـحــة
ّ
الوطنية».
فــي تعليق عـلــى ه ــذه ال ـت ـطـ ّـورات ،قــال
مصدر مـقـ ّـرب مــن ميليشيات املنطقة
ّ
الغربية خــال حديث إلــى «األخـبــار»،
ّ
إن «إطــاق ســراح هــؤالء يبدو مدفوع
األجــر ،فقد جــاء بعد عــودة التاجوري
وعـ ــدد م ــن قـ ــادة امل ـج ـمــوعــات م ــن أبــو
ظـ ـب ــي ،وعـ ـ ـ ــودة ح ـف ـت ــر وال ـ ـس ـ ــراج مــن
رح ـ ـلـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـودي ـ ــة» .وأض ـ ـ ــاف
ّ
الثورية
املـصــدر« :تعتقد املجموعات
ّ
أن ش ـي ـئ ــا مـ ــا يـ ـج ــري ال ـت ـخ ـط ـيــط ل ــه،
ت ـح ـض ـي ـرًا لـتـشـكـيــل ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة
تــوصــل حفتر إلــى طــراب ـلــس ...وتـهـ ّـدد
بعض املجموعات باالنتقام إذا حاول
ّ
القذافيون العودة إلى املشهد».
وتحيل اإلشارة األخيرة بشكل واضح
إلــى ميليشيا «ق ـ ّـوة ال ــردع الـخـ ّ
ـاصــة»،
ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا ال ـش ـيــخ ال ـس ـل ـفـ ّـي عبد
ال ـ ـ ـ ــرؤوف كـ ـ ـ ــارة ،وه ـ ــي ت ـس ـي ـطــر عـلــى
مـطــار معيتيقة فــي طــرابـلــس (خ ــارج
عــن ال ـخــدمــة) وأس ـســت داخ ـلــه سجنًا
ي ـح ــوي أك ـث ــر م ــن أل ـف ــي م ــوق ــوف دون
ّ
ّ
«القوة» برعاية
قضائي .وتحظى
إذن
ّ
خاصة من رئيس حكومة الوفاق فائز
ال ـ ـسـ ــراج ،ح ـيــث أص ـ ــدر ب ــداي ــة الـشـهــر
املاضي مرسومًا ّ
يوسع من صالحيات
عملها داخل العاصمة.
ّ
ل ـكـ ّـن امل ـه ـ ّـم ه ــو ال ــرف ــض ال ـشــديــد ال ــذي
ّ
تكنه املجموعة للقذافيني ،حيث أوقفت
ّ
نهاية الشهر املاضي ما ّ
«خلية
سمته
ّ
تـخــريـبـ ّـيــة» تـتـبــع «الـجـبـهــة الشعبية
لـ ـتـ ـح ــري ــر لـ ـيـ ـبـ ـي ــا» (تـ ـنـ ـظـ ـي ــم قـ ــذافـ ـ ّـي
ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوجـ ــه) .الحـ ـق ــا ،ق ــدم ــت «ال ـج ـب ـهــة»
ّ
روايــة أخــرى لــأحــداث ،حيث قالت إن
ّ
شخصيات
جميع املــوقــوفــن ّ تقريبًا ّ
عسكري ،وهم يمثلون وفد
ماض
لها
ٍ
م ـصــال ـحــة أرس ـل ـت ــه بـطـلــب م ــن بعض
الـفــاعـلــن فــي ُالـعــاصـمــة ،لكنهم «وقــع
استدراجهم وغدر بهم» .ومن ّ
املهم هنا
ّ
تقوية حكومة الوفاق
اإلشــارة إلى أن
ّ
ملـيـلـيـشـيــا كـ ــارة ت ـغ ــذي الـ ـص ــراع على
ّ
التاجوري ،وهو
السيطرة بينه وبــن
ّ
أمر يرى جالل حرشاوي أنه قد يكون
دافعًا «ألن يقوم (األخير) بما يبغضه
ّ
ّ
القذافيني».
السلفيون :مصادقة

اضطر حفتر
إلى إبداء
انفتاح تجاه
بعض ّالتيارات
ّالقذافية
يحارب
ألنه ّ
اإلسالميين
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على الغالف

«مباراة القرن» في شرق آسيا

مقالة

ترامب وكيم :ماذا بعد «اللحظة التاريخية»؟
«لحظة تاريخية» جمعت بين دونالد
ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة.
الرجالن اللذان وقفا وجهًا لوجه ،للمرة
األولى في تاريخ العالقات األميركية
– الكورية الشمالية ،تصافحا وتبادال
االبتسامات العريضة ،قبل أن ينزويا في
محادثات مغلقة أفضت إلى التوقيع
على «وثيقة شاملة» ،تهدف إلى فتح
«صفحة جديدة» ،ال تزال تداعياتها
الجيوسياسية مرتبطة بالكثير من
المفاصل المعقدة على مسار «السالم
النووي» في شبه الجزيرة الكورية،
ّ
والمعبد بالكثير من األلغام
وسام متى
ّ
بــدا املشهد استثنائيًا أمــس ،حتى إن
ّ
ليتخيله قبل أشهر خلت.
أحدًا لم يكن
الـصـحــافـيــون املـحـتـشــدون أم ــام فندق
«كابيال» السنغافوري ،واملاليني الذين
ت ـسـ ّـمــروا أم ــام شــاشــات الـتـلـفــزة حــول
العالم ،بذلوا كل ما في وسعهم حتى
ال يفوتهم ّ
أي تفصيل .هو اللقاء األول

الــذي يجمع رئيسًا للواليات املتحدة
بزعيم كوري شمالي ،في مسعى لحل
مــا يمكن وصـفــه بالتركة األخـيــرة في
«الحرب الباردة» بنسختها األميركية
– السوفياتية.
هذا الشغف في تتبع مجريات املشهد
الـ ـسـ ـنـ ـغ ــاف ــوري لـ ــم ت ـق ـت ـص ــر أس ـب ــاب ــه
عند كثيرين على الـحــدث السياسي،
فـنـجـمــا ال ـل ـق ــاء رج ـ ــان اس ـت ـث ـنــائ ـيــان،
تجمعهما أش ـيـ ٌ
ـاء كـثـيــرة ،ب ــدءًا بنزعة
«ال ـج ـن ــون» ،مـ ــرورًا بـعـشــق الــرفــاهـيــة،
ً
وص ــوال إلــى التشابه فــي «خــط الـيــد»؛
تفرقهما أشـيــاء أكـثــر ،ابـتـ ً
بقدر مــا ّ
ـداء
بـتــركــة ال ـح ــرب ال ـكــوريــة ال ـتــي ال ت ــزال
رس ـم ـي ــا ت ـع ـي ــش فـ ــي ح ـ ــال «الـ ـه ــدن ــة»
الـثــابـتــة وال ـه ـشــة م ـعــا ،وان ـت ـهـ ً
ـاء بتلك
الريبة املتبادلة ،التي دفعت بالزعيم
الـ ـك ــوري وشـقـيـقـتــه ال ـن ــاف ــذة لـلــذهــاب
إلــى سنغافورة بطائرتني مختلفتني
تـحـسـبــا ألي «كـ ــارثـ ــة» ،وال ـت ــي تجعل
اليوم ّ
أي حديث عن «صفحة جديدة»
ب ــن واش ـن ـط ــن وب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ مـلـيـئــا
ب ــال ـش ـك ــوك ،فـ ــي ظـ ــل ت ـ ـجـ ــارب طــوي ـلــة
ومـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــرة ،ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز م ـ ـيـ ــدان ـ ـهـ ــا شـ ــرق
آس ـيــا ،وإدراك واض ــح لـقــواعــد اللعبة
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ب ـكــل
تـع ـق ـيــداتـهــا وم ـصــال ـح ـهــا املـتـنــاقـضــة
آن واحد.
واملتقاطعة في ٍ
عـلــى ه ــذا األسـ ــاس ،ال يمكن التسليم

وثيقة التفاهم
يعلن الرئيسان دونالد ترامب وكيم جونغ أون ما يلي:
 1ـ تتعهد الدولتان بإقامة عالقات جديدة وفقًا لرغبة شعبي البلدين في السالم واالزدهار.
2ـ ـ الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ستوحدان جهودهما من أجل إقامة نظام
دائم ومستقر للسالم في شبه الجزيرة الكورية.
 3ـ مؤكدة مجددًا على إعالن بانمونجوم في  27نيسان  ،2018تتعهد جمهورية كوريا الشعبية
الديموقراطية العمل نحو نزع السالح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.
 4ـ تتعهد الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية العثور على رفات أسرى الحرب
واملفقودين واإلعادة الفورية ملن يتم تحديد هوياتهم.
إقرارًا منهما بأن ّ
القمة بني الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية للمرة األولى في
ّ
التاريخ هو حدث ذو أهمية كبرى فهو يطوي صفحة عقود من التوتر والعداء بني البلدين ويبشر
بمستقبل جديد ،يتعهد الرئيس ترامب والرئيس كيم جونغ أون بتطبيق مواد هذا البيان املشترك بشكل
كامل.
تتعهد الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية إجراء محادثات للمتابعة في أقرب
فرصة يقودها وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو ونظير رفيع املستوى من جمهورية كوريا
الشعبية الديموقراطية لتطبيق نتائج القمة بني البلدين.

ّ
بــأن املصافحات املـتـكــررة بــن دونالد
ترامب وكيم جونغ أون ،واالبتسامات
الـ ـ ـع ـ ــريـ ـ ـض ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ارت ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــت ع ـل ــى
وجهيهما ،أو حتى «الوثيقة الشاملة»
التي يمكن تلخيصها بعبارة «التفكيك
ال ـن ــووي مـقــابــل الـضـمــانــات األمـنـيــة»،
مــؤشــر على انـقــاب جيوسياسي في
العالقة بــن الـشــرق اآلسـيــوي والغرب
األم ـيــركــي .فــاألل ـغــام ال ـعــابــرة للحدود
ال تــزال كثيرة ،ومنسوب «عــدم الثقة»
ّ
ب ــدون ــال ــد تـ ــرامـ ــب فـ ــي تـ ــزايـ ــد م ــط ــرد،
وال ـشــواهــد كـثـيــرة عـلــى ذل ــك ،ب ــدءًا من
ً
إيـ ــران ،م ــرورًا بفلسطني ،وص ــوال إلــى
«قمة السبعة» قبل أيام.
ّ
م ــع ذلـ ــك ،فـ ــإن ث ـمــة كـ ـ ّـوة فـتـحــت أمــس
ّ
في الـجــدار ،بعدما مهدت لها سلسلة
ت ـحـ ّـركــات أمـيــركـيــة ـ ـ ك ــوري ــة شـمــالـيــة،
فــي خضم التوتر ال ــذي أرخ ــى بظالله
ع ـل ــى خ ــط واش ـن ـط ــن – ب ـي ــون ــغ يــانــغ
م ـ ـنـ ــذ وص ـ ـ ـ ـ ــول ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب إل ـ ـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــت
األبـيــض ،وال ــذي بلغ ذروت ــه حــن فـ ّـرغ
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي وغــري ـمــه ال ـكــوري
ال ـش ـم ــال ــي ش ـح ـنــات ـه ـمــا ذات ال ـتــوتــر
العالي ،تفاوتت أشكالها بني التهديد
بالقصف املـتـبــادل ،والـتـبــاهــي بحجم
«الزر النووي» األحمر الذي يمتلكه كل
منهما.
خ ـل ــف هـ ـ ــذا «الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــون» ،ال ـ ـ ــذي جـعــل
الـ ـع ــال ــم ،أو ع ـل ــى األق ـ ــل ج ـ ــزءًا واس ـع ــا
م ـن ــه ،ي ـح ـبــس أنـ ـف ــاس ــه ،وهـ ــو يـتــرقــب
ّ
الكيمية
جنوح الهستيريا الترامبية –
ن ـحــو «أب ــوك ــال ـي ـب ــس» الـ ـق ــرن ال ـح ـ ّـادي
والعشرين ،كانت ثمة «طبخة» تحضر
خلف الكواليس ،وعلى الخشبةّ ،
تبدت
مالمح قرب «استوائها» خالل األلعاب
األوملـبـيــة الشتوية الـتــي استضافتها
كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة فـ ــي الـ ـس ــاب ــع مــن
شباط املاضي ،والتي شهدت مشاركة
ن ـ ــادرة لـشـقـيـقــة ال ــزع ـي ــم الـ ـك ــوري كيم
ي ــو ج ـن ــغ ال ـت ــي ك ــان ــت أمـ ــس ش ــاه ــدة،
إلــى جانب وزيــر الخارجية األميركي
مــايــك بــومـبـيــو عـلــى م ـجــريــات توقيع
«الوثيقة الشاملة» ،ومن ثم في الزيارة
التاريخية التي قام بها الزعيم الكوري
الـ ـش ــاب ل ـل ـش ـطــر ال ـج ـن ــوب ــي م ــن شـبــه
ال ـجــزيــرة ف ــي نـيـســان امل ــاض ــي ،والـتــي
جــاءت في خضم اتصاالت ماراثونية
ظـلــت تـجــرى ط ــوال أســابـيــع عـلــى خط
واشنطن – بيونغ يانغ.
كل ما سبق ّ
مهد لـ«اللحظة التاريخية»
يوم أمسّ .
نحى ترامب وكيم الخطاب

ال ـه ـس ـت ـي ــري ج ــانـ ـب ــا ،وت ـ ـصـ ـ ّـرفـ ــا ،كـمــا
ل ـ ـ ــو أن ـ ـه ـ ـمـ ــا ش ـ ـخ ـ ـصـ ــان آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،أو
كأنهما وضـعــا عـلــى وجهيهما قناع
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة« .رج ـ ـ ـ ــل ال ـ ـص ـ ــاروخ
الصغير» الثالثيني توجه إلى «الرجل
املـصــاب بــالـخــرف» السبعيني بفيض
ً
مــن االح ـت ــرام ق ــائ ــا« :سـعـيــد بلقائكم
سيدي الرئيس .الطريق للوصول إلى
ً
هـنــا ل ــم يـكــن س ـه ــا .األح ـك ــام املسبقة
ّ
ال ـقــدي ـمــة وال ـ ـعـ ــادات ال ـع ـت ـي ـقــة شــكـلــت
عقبات كثيرة ،لكننا تجاوزناها كلها
من أجل أن نلتقي اليوم» ،فـ ّ
ـرد األخير
ً
ب ـمــزيــد م ــن اإلط ـ ــراء وال ـت ـف ــاؤل ق ــائ ــا:
«ينتابني شعور عظيم حقًا .سنجري
نقاشًا رائعًا ،وسنحقق نجاحًا كبيرًا.
هــذا شــرف لي وسنقيم صداقة رائعة،
ليس ّ
لدي شك في هذا».
ي ـب ــدو ذلـ ــك كــاف ـيــا ل ـل ـقــول إن اج ـت ـمــاع
الدقائق الثماني واألربعني قد تجاوز
النفسي أم ــام انـطــاق عملية
الـحــاجــز
ّ
سياسية معقدة ،وضعها ترامب قبل
أي ــام فــي إط ــار «الـفــرصــة مل ـ ّـرة واح ــدة»،
ّ
والتي أثمرت تفاهمًا مكتوبًا ،سيشكل
األس ــاس لـلـتـفــاوض املستقبلي ،الــذي
سيكون مسكونًا بشيطان التفاصيل.
ّ
وفـ ــي ال ـع ـم ــوم ،ف ـ ــإن ب ـن ــود الــوث ـي ـقــة ال
ت ـخ ـت ـل ــف فـ ــي جـ ــوهـ ــرهـ ــا ،وحـ ـت ــى فــي
بعض عباراتها ،عن تلك التي توصل
إلـيـهــا ال ـطــرفــان فــي ع ــام  ،1993لجهة
التعهد العام من قبل كوريا الشمالية
ب ــ«ال ـع ـمــل نـحــو ن ــزع ال ـس ــاح ال ـنــووي
بالكامل مــن شبه الـجــزيــرة الـكــوريــة»،
و«توحيد الجهود من أجل إقامة نظام
دائم ومستقر للسالم في شبه الجزيرة
الكورية».
ّ
وم ـ ــع ذل ـ ــك ،ف ـ ــإن ال ـك ـل ـم ــة املـ ـفـ ـت ــاح فــي
ال ــوث ـي ـق ــة امل ــوق ـع ــة ه ــي «ال ـض ـم ــان ــات»
األمـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـه ــد بـ ـه ــا ال ــرئ ـي ــس
األميركي لكي تقدم بيونغ يانغ على
نــزع سالحها الـنــووي ،والتي وصفها
بومبيو ،عشية القمة ،بأنها ستكون
«فريدة ومختلفة».
وإذا ك ــان ــت ت ـلــك «ال ـض ـم ــان ــات» ،الـتــي
ً
يريدها النظام الكوري الشمالي بديال
مــن «ال ـنــووي» لحماية نفسه ،عنصرًا
ج ــدي ـدًا ف ـ ّـي املـ ـف ــاوض ــات ،ع ـلــى الـنـحــو
الـ ــذي يـبــشــر ب ـعــدم ت ـك ــرار الـتـجــربـتــن
الـفــاشـلـتــن ف ــي ع ــام ــي  1994و،2004
ّ ّ
ف ــإن قــلــة تعتقد بــأن عملية التفاوض
ستكون سهلة ،أو أنها ستفضي إلى
تحقيق الـنـتــائــج املــأمــولــة ،وال ـتــي من

االتجاه نحو حلّ ما يمكن وصفه بالتركة األخيرة من «الحرب الباردة» (أ ف ب)

شأنها أن ّ
تغير مــن األف ــق األمـنــي في
ش ـم ــال شـ ــرق آس ـي ــا ب ـش ـكــل م ـمــاثــل ملا
ج ــرى ف ــي أوروب ـ ــا ب ـعــد ان ـه ـيــار ج ــدار
برلني في عام .1989
حتى التجارب التاريخية واملعاصرة
ت ـج ـع ــل ال ـ ـحـ ــذر س ـ ّـي ــد امل ـ ــوق ـ ــف .فـمـنــذ
تسعينيات القرن املنصرم ،كان النكث

الكلمة المفتاح
في الوثيقة هي
«الضمانات» األمنية
التي تعهد بها
الرئيس األميركي

بــال ـت ـع ـهــدات ه ــو ال ـن ـهــج الـ ــذي س ــارت
عليه الــواليــات املـتـحــدة فــي مقاربتها
للملف ال ـك ــوري الـشـمــالــي .أض ــف إلــى
ذلك ،أن استحضار «النموذج الليبي»
م ــن ق ـبــل جـ ــون ب ــول ـت ــون ،ع ـلــى سبيل
امل ـث ــال ،يـثـيــر مــا يـكـفــي مــن الـهــواجــس
إلغـضــاب الـكــوريــن الشماليني ،وعــدم
توقيع «شيك على بياض» لألميركيني
ً
م ــذي ــا ب ـع ـبــارة «نـ ــزع أس ـل ـحــة نــوويــة
كــامــل ويـمـكــن الـتـحـقــق مـنــه وال عــودة
ع ـن ــه» ،وه ــي صـيـغــة ظ ــل ي ـطــالــب بها
األمـيــركـيــون كمظلة للقيام بعمليات
تفتيش.
ّ
وعــاوة على ما سبق ،فــإن الكل ينظر
ال ـي ــوم ب ـعــن ال ـق ـلــق إل ــى م ــدى اح ـتــرام
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ل ـت ـع ـهــدات ـهــا ،بعد
انسحاب تــرامــب مــن االتـفــاق الـنــووي،
وطموحات الهيمنة االقتصادية التي
ّ
املحرك األول واألخير لكل امللفات
باتت
السياسية فــي عـهــده ،بما يعنيه ذلك
من نزعة إلى إلغاء اآلخرين ،بمن فيهم

الحلفاء األوروبيون ،بحسب ما ّ
تبدى
في قمة السبعة في كندا ،على النحو
الـ ــذي ي ـع ــزز ال ـش ـك ــوك ب ـش ــأن خ ـي ــارات
ترامب الكورية الشمالية ،وهو ما جعل
شخصًا مثل السفير األميركي السابق
لــدى روسيا مايكل ماكفول ،يتساءل:
«إذا كــان تــرامــب عــاجـزًا عــن التفاوض
ع ـلــى اتـ ـف ــاق حـ ــول ال ـح ـل ـيــب ،م ــع أحــد
أكثر حلفائنا املقربني ،فكيف سيمكنه
التوصل إلى اتفاق حول نزاع السالح
النووي مع أحد أكبر خصومنا؟!».
ّ
ب ــذل ــك ،فـ ــإن امل ـس ــار ال ــواق ـع ــي الــوحـيــد
بالنسبة إلى الواليات املتحدة وكوريا
الشمالية بقي عملية تفاوضية بإيقاع
«خطوة خـطــوة» ،ما يجعل التوقعات
ب ـشــأن الـنـ ّجــاح أو الـفـشــل ضـمــن إطــار
ح ــذر ومـعــقــد ت ـحـ ّـدث عـنــه نــائــب وزيــر
الخارجية األميركي السابق ريتشارد
ارمـيـتــاج أخ ـي ـرًا حــن ق ــال إن «املـســافــة
بني املكان الذي نحن فيه واملكان الذي
يجب أن نكون فيه تقاس بالسنوات».

تحليل إخباري

أمان إسرائيلية بتفاهم مماثل مع طهران
ٍ
علي حيدر
لم يكن مفاجئًا اهتمام تل أبيب االستثنائي
بـقـمــة س ـن ـغــافــورة .تـصــرفــت كـمــا ل ــو أنـهــا
طرف مباشر معني بنتائجها ورسائلها.
وهــو ما بــرز في مواقف مسؤوليها الذين
ّ
رحبوا بالتفاهم الذي تم اإلعــان عنه ،كما
ّ
ل ــو أن ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ج ــزء م ــن بيئتها
اإلقليمية املباشرة .مع ذلــك ،فإن االحتفال
أو الـتـفــاؤل املـبــالــغ بــه فــي هــذه املــرحـلــة ،هو
مصطنع وتعبير عن أماني أكثر من كونه
ّ
يعبر عن واقــع .فما جــرى هو تفاهم أولي
ما زالت أمامه أشواط طويلة من املفاوضات
حتى يتحقق على أرض الواقع ،مع التأكيد
ّ
على أن التفاهم الذي تم اإلعالن عنه يشكل

خـطــوة بــاتـجــاه الـتــوصــل إلــى اتـفــاق شامل
ومـفـصــل تــم تـحــديــد قــاعــدتــه – ضـمــانــات
مقابل نــزع الـســاح ال ـنــووي .هــذه النتيجة
األول ـي ــة شـكـلــت داف ـع ــا ل ـقــدر م ــن االرت ـي ــاح
وتـعــزيــز اآلم ــال فــي تــل أبـيــب .لكن مشكلة
الـتـقــديــر اإلســرائ ـي ـلــي أي ـضــا أن ــه ق ــد يبالغ
أحيانًا في املسارعة الستنساخ ما جرى
مــع كــوريــا الشمالية لتطبيقه على إي ــران.
وهــو مــا حضر مبكرًا فــي مــواقــف العديد
من املسؤولني الذين ّ
عبروا عن أمانيهم بأن
ً
يكون ذلك مدخال لتكرار النموذج نفسه في
الشرق األوسط.
برز االهتمام اإلسرائيلي بقمة سنغافورة
في مواقف املسؤولني الرسميني واملعلقني،
وسـنـشـهــد خ ــال األي ــام املـقـبـلــة املــزيــد من

التحليالت والقراءات التي يتناولها الخبراء
املـخـتـصــن ،السـتـشــراف م ــدى انعكاسها
على معادالت الصراع في املنطقة .حضرت
القمة فــي مكتب رئـيــس الحكومة بنيامني
نتنياهو الــذي كشفت مـصــادر مــن داخله
عـلــى أن «الــرئـيــس ك ــان يـتــابــع لـقــاء الـقـمــة».
وقبل ذلك ،كان قد أعرب عن أمانيه بنجاح
الرئيس األميركي في مساعيه .وكالعادة
في مثل هــذه املحطات ،عمد إلــى استغالل
ح ــدث الـقـمــة مــن أج ــل مـقــارنـتـهــا ،بــزيــارتــه
األخـ ـي ــرة إل ــى أوروب ـ ـ ــا ،وربـ ــط ب ــن قـضــايــا
ال ـشــرق األق ـصــى واألول ــوي ــات اإلسرائيلية
امل ـت ـص ـل ــة ب ــال ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ـن ـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي
والحضور اإليراني في سوريا.
يـنـبــع االه ـت ـمــام اإلســرائ ـي ـلــي بـنـتــائــج ومــآل

املـســار ال ــذي افتتحته قمة سنغافورة من
تقدير مفاده بأن مصلحتها الحيوية تكمن
ف ــي ن ـج ــاح خـ ـي ــارات ت ــرام ــب ال ـت ــي تستند
إلــى سـيــاســة حــافــة الـهــاويــة .وت ــرى أن هــذا
ّ
الـنـجــاح سـيـشــكــل دفـعــا إضــافـيــا للمضي
في السياسة نفسها مع إيران ،وفي مجمل
مـنـطـقــة ال ـشــرق األوس ـ ــط .ويــأم ـلــون أيـضــا
بــأن يساهم ذلــك فــي تعزيز منطقه داخــل
ال ــوالي ــات املـتـحــدة نفسها بـهــدف الـتــرويــج
ملقولة أن سياسة فرض العقوبات القاسية
واعـتـمــاد سياسات أكثر هجومية ،تهدف
إل ــى ت ـعــزيــز الـ ـ ــردع ،ه ــي األج ـ ــدى واألك ـث ــر
مالءمة مع األنظمة املعادية للواليات املتحدة
وإســرائـيــل ،وللتأكيد على أن هـنــاك بدائل
واقعية ،أكثر جدوى وأقل كلفة للنهج الذي

اعتمدته إدارة باراك أوباما.
ّ
تشكل ق ــدرات وعــاقــات كــوريــا الشمالية،
مـصــدر قـلــق فــي تــل أب ـيــب .يـعــود ذل ــك إلــى
كونها تتمتع بعالقات تبادلية مــع طهران
ودم ـش ــق ،وبــالـتــالــي ف ــإن خـضــوعـهــا الـتــام
ملـعــادلــة «الـضـمــانــات مـقــابــل ن ــزع األسلحة
النووية» ،قد ينعكس إيجابًا – من منظور
إسرائيلي – في ساحات أخرى .مع اإلشارة
إلى أن هذا النوع من القضايا لم يطرح في
القمة ولــم يكن حاضرًا في وثيقة التفاهم
التي تم التوصل إليها .لكن تل أبيب تراقب
وتــأمــل بــأن يـكــون السـتـكـمــال املـفــاوضــات
الحقًا ،والتوصل إلى خواتيم ّ
تجسد األمال
اإلسرائيلية ،انعكاساته على العالقات بني
إيران وكوريا الشمالية.

ت ــراه ــن ت ــل أب ـيــب ع ـلــى أن ن ـجــاح إدارة
ترامب في تحقيق إنـجــازات فعلية في
مقابل كوريا الشمالية ،ســوف يساهم
فــي تـفــرغـهــا للملف ال ـن ــووي اإلي ــران ــي.
وعلى األقل سوف يقطع الطريق على أي
تطور دراماتيكي فــي الـشــرق األقصى
ق ــد يـخـطــف اه ـت ـمــام وج ـه ــود ال ــوالي ــات
املتحدة السياسية والعسكرية عن إيران
وس ــوري ــا .مــع ذل ــك ،ف ــإن ه ــذه الــرهــانــات
والتقديرات تستند إلى مضمون محدد
ألي اتـفــاق تفصيلي يتم تطبيقه على
أرض الــواقــع ،وإال فــإن بعض املضامني
قد ترفع من مستوى القلق في تل أبيب،
وتحديدًا في حال لم يتم تطبيقه الحقًا.
وف ــي ح ــال تــراجــع تــرامــب عــن سقوفه

املرتفعة ،ومن ضمنها تجاهل القدرات
الصاروخية في نهاية املفاوضات ،كما
حـصــل حـتــى اآلن فــي الــوثـيـقــة .واألم ــر
نـفـســه يـنـسـحــب ع ـلــى ع ــاق ــات كــوريــا
الخارجية والشرق أوسطية.
م ــن ال ــواض ــح أن إس ــرائ ـي ــل ت ـن ـظــر إلــى
م ـحــادثــات سـنـغــافــورة بـعـيــون إيــرانـيــة
ّ
وتقيمها بمدى انعكاسها في طهران،
وت ـعـ ّـبــر ع ــن مــواقـفـهــا م ــن مضامينها
بخلفيات شرق أوسطية .من هنا ،تأمل
من أن يدفع االتفاق وتنفيذه ،طهران إلى
تغيير قناعاتها والـقـبــول بــالـعــودة إلى
طــاولــة املـفــاوضــات لبحث اتـفــاق نــووي
جديد ،على أسس مغايرة لتلك التي تم
االرتكاز عليها في اتفاق عام .2015

ترامب بعد الرفيق كيم :واآلن إيران
إقناع كيم جونغ أون بتفكيك أسلحته النووية (ال البرنامج النووي برمته) ليس إال
أحد العناوين لتلك المصافحة الحارة مع دونالد ترامب .العنوان الخلفي لــ«قمة
أكثر من مئة دقيقة في
القرن» (على ما عنون به اإلعالم الغربي) اجتماع لم يدم ً
ّ
ّ
سنغافورة ،قد يكون مبالغًا به مقارنة بتواضع ما أنجز فعال إلى حد التساؤل عما إذا
كان السخاء في االبتسامات ليس أكثر من محاولة إلخفاء «عورات» سنغافورة
ال ـصــن» إل ــى الـخـلــف ،وتـقــديــم ال ـشــرق االوسـ ــط .مــا يمكن
وليد شرارة ،محمد بلوط
اآلن الـقــول مــن دون مخاطرة ،إن استراتيجيتها الجديدة
ّ
ّ
تفضي قراءة سريعة ملا تسرب عن االتفاق إلى أنه قد ال تـتـبـلــور م ــن خ ــال تـفـكـيــك م ــا تـبـقــى م ــن االسـتــراتـيـجـيــة
ّ
يكون أكثر من خديعة بالتراضي .كيم جونغ أون يبحث التي تبنتها إدارة الرئيس السابق بــاراك اوبــامــا ،وتصفية
عن إنجاز سريع لتبريد شبه الجزيرة ،وإرضاء الصني ،حسابات املحافظني الـجــدد العائدين الــى قـيــادة السياسة
ودون ــال ــد تــرامــب الـســاعــي لـلـتــوجــه بكليته نـحــو الـشــرق
الخارجية االميركية من خلف الترامبية ،مع صعود قطبها
االوس ــط ...وإي ــران ،إذ لم يــرد في االتفاق ســوى الحديث
جــون بولتون إلــى مستشارية األمــن القومي ،أو املسيحية
عن نزع األسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية .فال
جواب عن مصير برنامج إنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم ،الصهيونية التي تقف في ظالل ترامب من خالل نائبه مايك
قــاعــدة ديـمــومــة أي بــرنــامــج تـسـلـحــي ،فـيـمــا ك ــان مثيله بنس.
اإليراني موضع تفكيك منهجي تحت رعاية الصني ،وال ك ــان أوبــامــا قــد جـعــل مــن االس ـت ــدارة نـحــو آسـيــا واح ـتــواء
شيء عن املنظومة الصاروخية الكورية العابرة للقارات ،الصني أولوية إدارته .أكثر من مفكر استراتيجي اجتمعوا
ً
والتي هي أهم بكثير من البرنامج اإليراني على مستوى إللهام التوجه األوبامي نحو «الصني أوال» وقبل أي دائرة
املــدى والشحنات ،بعشرات املــرات .ولــم يطلب األميركي جيواستراتيجية أخ ــرى :زبغنيو بريجنسكي مستشار
م ــن الـ ـك ــوري تـسـلـيــم أي وث ــائ ــق أو ال ـك ـشــف ع ــن حجم األم ــن الـقــومــي إلدارة جيمي ك ــارت ــر ،بــرنــت سـكــوكــروفــت
برنامجه ال ـنــووي بعكس طـهــران الـتــي سلمت وثائقها م ـس ـت ـشــار االمـ ــن ال ـق ــوم ــي ف ــي إدارة جـ ــورج ب ــوش االب،
كــامـلــة إل ــى مفتشي وكــالــة الـطــاقــة الــدول ـيــة .ول ــم ي ــرد في ريـ ـتـ ـش ــارد ه ـ ــاس رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة
االتـفــاق أي تفصيل عن عودتهم إلــى عملهم في كوريا االميركية .تقاطع دعوات الثالثي إلى االعتدال في التركيز
الشمالية ،كما لم يتحدث أحد عن وقف التجارب النووية ،على الـشــرق االوس ــط ،وأن ــه ينبغي على الــواليــات املتحدة
ولو أن بيونغ يانغ كانت قد دمرت مواقعها أمام الصحافة أن تــركــز على قضايا الـعــالــم االخ ــرى ،وتجعل مــن بينها
الـغــربـيــة ،كـمــا أن أح ـدًا لــم يـشـتــرط أي ج ــدول زمـنــي في أولوية استراتيجية ،من بينها الصني .وعندما اندفع أوباما
تصريحات سنغافورة ،وال في منت االتفاق ،فيما تزدحم لوضع حد ألزمة النووي اإليراني ،التي اختلقتها الواليات
آالف الصفحات فــي اتـفــاق فيينا اإليــرانــي ،بااللتزامات املتحدة نفسها ،وقفت اعتبارات كثيرة وراء توقيعه اتفاق
حتى عام .٢٠٢٥
الــرابــع عشر مــن تـمــوز  ،٢٠١٥ومــن بينها مــن دون شك،
ّ
لن يضيع الرئيس األميركي وقت من تساءل عن الغاية قلب الـتــوازنــات فــي إي ــران وتغيير النظام ولكن مــن خالل
من اجتماعه بكيم جونغ أون ،وفي سنغافورة نفسها .الرهان على رفــع العقوبات االقتصادية وإفضائها حكمًا
فمع فــراغ االتفاق من كل تلك العناصر التقليدية لوقف إلى تغليب الرئيس حسن روحاني وجناح االصالحيني في
أي بــرنــامــج ن ــووي ،إال إذا كــان الهدف
الصراع مع املحافظني والحرس الثوري.
ت ـج ـم ـي ــد امل ـ ـلـ ــف ال ـ ـ ـكـ ـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي،
لكن االعتبار األول ،كان فك االشتباك مع
ومهادنة كيم جونغ اون ،بالتفاهم مع
إي ــران ضــروريــا فــي لحظة تــراجــع قــدرة
ّ
الصني ،من أجل التفرغ ملواجهة طهران،
رمم بولتون كل
واشنطن عــن إدارة عــدة نــزاعــات عاملية
إذ ربـ ــط دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي مــؤتـمــره
الـصـحــافــي عـلــى ال ـفــور بــن «إن ـج ــازه» العدة األيديولوجية وإقليمية في آن واحد ،كي تتفرغ ملواجهة
الصعود الصيني الــذي يـهـ ّـدد هيمنتها
الكوري وبني إيران ،واستخلص نتائج للمحافظين الجدد
على «بحيرتها» ،املحيط الـهــادئ ،وعلى
تحييد امللف الـنــووي عليها حتى قبل
األس ــواق اآلسـيــويــة واألوروب ـي ــة ،ومــآالت
أن ي ـج ــف ح ـب ــر ت ــوق ـي ــع ج ـل ـي ـســه فــي
العوملة.
سـنـغــافــورة على االت ـفــاق الــولـيــد« :آمــل
اعتبارات مشابهة قد تسود في خلفية
أنــه فــي الــوقــت املـنــاســب ،بعد أن تكون
العقوبات قد فعلت فعلها ،وهي عقوبات قاسية جدًا ،أن املرونة األميركية تجاه قنابل كيم جونغ أون النووية ،ال
يعود اإليرانيون إلى التفاوض على اتفاق حقيقي ،ألني سيما الدفع إلى تغيير سلوك النظام ،وليس تغييره برمته،
أرغب في أن أكون قادرًا على االتفاق معهم ،لكن األوان لم وهــو مــا يكفي للتعايش مــع «نــوويـتــه» ،مــن دون أنيابها
يحن بعد ...أعتقد أن إيران بلد يختلف ّ
عما كان عليه قبل املسلحة .لكن االعتبار الرئيسي لتلك املرونة هو التفرغ
ثالثة أو أربعة أشهر .ال أعتقد أنهم يهتمون باملتوسط ،مرة ثانية لالستدارة نحو الشرق األوسط ،ال سيما إيران.
وال بما يجري في سوريا ،كما كانوا يفعلون بثقة كاملة .ولـيــس س ـرًا أن الـعــودة إلــى التركيز على الـشــرق األوس ــط،
ال أعتقد أنـهــم مــا زال ــوا يتمتعون بنفس الثقة بالنفس وإي ـ ــران ،مــرجـعـهــا تـلــك ال ـع ــودة املـظـفــرة لـقـطــب املحافظني
اليوم».
الجدد جون بولتون وتسلمه االمن القومي لرئيس من دون
ّ
يمكن إي ــراد الئـحــة طويلة مــن الـتـســاؤالت عــن دواف ــع تلك بوصلة .رمــم بولتون كــل الـعــدة األيديولوجية للمحافظني
املرونة الترامبية في التعامل مع النووي الكوري .ولكن ما الجدد ،ونفض عنه غبار واليتني متتاليتني ألوباما ،وعاد
باراك أوباما التفكير في أن السيطرة الكاملة على الشرق األوســط هي
يتقدم منها هو مواصلة تفكيك كل ما صنعه ّ
أولوياته
م
سل
في الداخل والخارج .تفكيك إرث السلف وقلب
املدخل لترميم التراجع األميركي في ظل أوباما ،وترسيخ
االستراتيجية رأســا على عقب ،هي الوجهة الوحيدة التي
السيطرة على العالم .وعلى هــذا االســاس قـ ّـدم املحافظون
ّ
قد تستحق وصفها بالثبات ،وما يمكن أن يشكل عقيدة
الجدد الحرب على العراق ضرورة حيوية للواليات املتحدة،
الرئيس دونالد ترامب ،إذا ما صح القول بعقيدة ما لترامب،
من فرط ما توالى من انقالبات على إنضاج استراتيجية وسـ ّـوقــوهــا كخيار ال بــد منه إلدام ــة االمـبــراطــوريــة .يسلم
واض ـحــة ل ـهــذه اإلدارة فــي ف ـتــرة قـيــاسـيــة فــي قـصــرهــا لم ترامب لهذا الفريق قيادة السياسة الخارجية ،ألنه ال يزال
تتجاوز العام السياسي الواحد ،ومن فرط التناقض الواضح يرى كما عشية حرب العراق ،ويتفق معه أن الشرق األوسط
فــي مقاربتها لسياسة تــزعــم الـحــد مــن انـتـشــار االسلحة هو البطن الرخو للنظام الــدولــي ،ويمكن تحقيق إنجازات
النووية بــن مقلبها الـكــوري «الـتـفــاوضــي» ،ونبش فــؤوس واختراقات كبيرة فيه ،خصوصًا مع انهيار النظام االقليمي
الـحــرب وإط ــاق صيحاتها املجنونة ،فــي مقلبها اإليــرانــي العربي .كما يتفق معه باالعتقاد ،وهو يلغي االتفاق النووي
مع إيــران ويتحدى األســرة الدولية ،أن املواجهة مع إيــران،
والشرق أوسطي.
نزعم أن االشكالية الحقيقية بالنسبة إلى اإلدارة األميركية املحاطة بحلفاء واشنطن في الخليج ،أسهل من املواجهة مع
في سنغافورة ليست االنتشار النووي وال الحد منه أينما كوريا الشمالية التي يلوح شبح الصني خلفها في ّأي خيار
كان وبأي ثمن ،بل ترتيب األولويات مجددًا ،ودفع «احتواء يتجاوز خيار سنغافورة.

18

األربعاء  13حزيران  2018العدد 3490

األربعاء  13حزيران  2018العدد 3490

العالم

تقرير

وقفة

ُ
األزمنة المظلمة :الفاشيست إلى الشوارع في لندن
لم يعن اضمحالل حزب
االستقالل البريطاني موت
ّ
الفاشستية في
الظاهرة
ّ
بريطانيا ،إذ يبدو أنها انتقلت
من أروقة السياسة إلى
الساحات والشوارع في حين
ّ
التقليدية غير
تبدو األحزاب
قادرة على مواجهتها.
ٍ
غرق المملكة العجوز في
األزمنة المظلمة لن يوقفه
سوى تصدي الطبقة
العاملة ،وفي الشارع تحديدًا،
للفاشيست وحماتهم

أعداد أكبر من املتظاهرين ( 20- 15ألفًا)،
بينما تجمع أقل من ألف من املناهضني
ّ
للفاشستية في التحرك املضاد وكــادوا
ي ـت ـحــولــون إل ــى لـقـمــة ســائ ـغــة لـهـجـمــات
ّ
عدوانية لوال تدخل الشرطة لحمايتهم.
عــدد املتظاهرين ،وعدوانيتهم الظاهرة
وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ح ـم ـلــوهــا
كـمــا غـيــاب مـنــاهـضــة حقيقية للظاهرة

ّ
اليسارية
األحزاب
ّ
واالشتراكية
غير قادرة على
استقطاب دعم
شعبي ذي معنى

ّ
ال ـف ــاش ـس ـت ـ ّـي ــة فـ ــي  2018أقـ ــلـ ــه م ـق ــارن ــة
ّ
ب ـج ـم ـه ــور ش ـ ـ ــارع ك ـي ـب ــل ،ح ـم ـل ــت كــل ـهــا
اش ــارت قاتمة ومقلقة فــي شــأن تصاعد
املـ ّـد اليميني فــي العالم الغربي عمومًا،
وت ـع ــاظ ــم ال ـ ـعـ ــداء ل ــأج ــان ــب  -املـسـلـمــن
م ـن ـه ــم تـ ـح ــديـ ـدًا  ،-وان ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـن ــزع ــات
ّ
ّ
الهامشية في
الفاشستية مــن مواقعها
ّ
الـشــارع والسياسة بعد الـحــرب العاملية

لندن ــ سعيد محمد
فرضت تظاهرة نهاية هذا األسبوع التي
ّ
البريطاني في
نظمها اليمني الفاشستي
قـلــب الـعــاصـمــة لـنــدن عـقــد امل ـقــارنــات مع
تظاهرة  9آالف من الفاشيست اإلنكليز
فـ ــي شـ ـ ــارع ك ـي ـبــل (شـ ـ ــرق امل ــديـ ـن ــة) ع ــام
 1936والتي تصدى لها حينذاك  20ألفًا
جمعهم تحالف عريض من الشيوعيني
والفوضويني واالشتراكيني والجمعيات
ّ
اليهودية ،اصطدموا في معركة شــوارع
قاسية مــع املتظاهرين وق ــوات الشرطة
ال ـتــي كــانــت تـحـمـيـهــم ل ـي ـصــاب ويعتقل
املئات قبل أن ينجحوا في كسر التظاهرة.
تظاهرة عــام  2018نجحت في استدعاء

تظاهرة عام  2018نجحت في استدعاء أعداد أكبر من المتظاهرين (أ ف ب)

الـثــانـيــة إل ــى قـلــب ال ـح ــدث .لـكــن األخـطــر
ّ
مــن ذلــك كــلــه أن تجمع الفاشيست الــذي
ّ
ّ
تــاقــت أطــرافــه على الـقــومــيــة اإلنكليزية
واإلســامــوفــوبـيــا ،ال يجد فــي مواجهته
ّ
التقليدية
أي قوى حازمة :ال من األحزاب
في السلطة أو املعارضة على حد سواء،
وال بـ ــن ق ـ ــوى الـ ـيـ ـس ــار – املـ ـه ـ ّـم ــش حــد
االن ـ ـقـ ــراض – نــاه ـيــك ع ــن أي تـجـمـعــات
ّ
ّ
عمالية.
شعبية أو
ال ـت ـظــاهــرة م ــع ذل ــك – وب ـمــا حـمـلـتــه من
إشـ ــارات  -لــم تـكــن حــدثــا مـفــاجـئــا ألحــد.
ف ـم ــوج ــة االن ـ ـق ـ ـسـ ــام ال ـ ّـسـ ـي ــاس ــي ال ـح ــاد
فــي بــريـطــانـيــا ب ــدأت فــي م ـ ــوازاة شعور
ب ــالـ ـص ــدم ــة وفـ ـ ـق ـ ــدان الـ ـثـ ـق ــة بـ ــاألحـ ــزاب
الـحــاكـمــة الـنـيــولـيـبــرالـ ّـيــة منها أو حتى
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة االش ـت ــراك ـ ّـي ــة ال ـ ــذي عـ ّـم
ّ
العاملية ،2008
أوروبا ّإبان األزمة املالية
ب ـع ــد أن ت ــوافـ ـق ــت ال ـط ـب ـق ــات ال ـحــاك ـمــة
وقتها على إنقاذ البنوك واستثماراتها
الـفــاشـلــة عـلــى ح ـســاب الـطـبـقــة الـعــامـلــة
ومن أمــوال دافعي الضرائب عبر برامج
ت ـق ـشــف ق ــاس ـي ــة .وقـ ــد ت ـس ـب ـبــت مـشــاعــر
الصدمة تلك في تصعيد نموذج جديد
م ـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــن ال ــذي ــن
نجحوا – مستفيدين من ضعف اليسار
وانـقـســامــاتــه  -فــي تحويل أنـظــار قطاع
ّ
اإلنكليزية عن
عريض من الطبقة العاملة
ّ
الطبقية التي هم ضحاياها إلى
الحرب
ّ
عــدو آخــر :األجــانــب والالجئني ال سيما
املسلمني منهم .بعض هؤالء السياسيني
ان ـت ـظــم ف ــي م ــا ع ــرف ب ـح ــزب االس ـت ـقــال
الـبــريـطــانــي ال ــذي مــا لـبــث أن ت ـحـ ّـول في
وق ـ ــت ق ـي ــاس ــي إل ـ ــى ق ـ ــوة ث ــال ـث ــة ت ـح ـ ّـدت
ظاهرة الحزبني الكبيرين في السياسة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،فـسـيـطــر ع ـلــى عـ ــدد كبير
م ــن ال ـب ـلــديــات املـحـلـ ّـيــة ووص ــل ممثلوه
إلــى الـبــرملــان ،وك ــان ال ـقـ ّـوة الــدافـعــة وراء
تـصــويــت  52فــي املـئــة مــن البريطانيني

ملصلحة الـخــروج من االتـحــاد األوروبــي
في استفتاء .2015
صعود اليمني البريطاني املتطرف رافقه
ص ـع ــود تـ ـي ــارات ش ـع ـبــويــة م ــوازي ــة في
أوروبــا بغربها وشرقها ،وهي جميعها
ً
ت ـل ـقــت دع ـم ــا ه ــائ ــا بــان ـت ـخــاب دون ــال ــد
ترامب رئيسًا للواليات املتحدة وتولي
م ـت ـطــرفــن م ــن أق ـص ــى ال ـي ـم ــن مـفــاتـيــح
ّ
اإلمبراطورية العظمى .ومنذ
السلطة في
ً
تلك اللحظة ،لم يعد ّ
ثمة ما يقف حائال
ّ
اليمينية على السلطة
دون قفز األحزاب
من خــال صناديق االقـتــراع ،األمــر الذي
حـ ـ ــدث ب ــال ـف ـع ــل فـ ــي غ ـي ــر ب ـل ــد أوروب ـ ـ ــي
كــان آخــرهــا إيطاليا .مــا منع تـكــرار ذلك
السيناريو حتى اآلن في بريطانيا كان
ً
رج ـ ــا واح ـ ـ ـ ـدًا :ج ـيــري ـمــي ك ــورب ــن زع ـيــم
حزب العمال املعارض ،والــذي على رغم
تحالف الطبقة املهيمنة مع بقايا تيار
توني بلير داخل حزبه ملحاولة اسقاطه
ّ
إال أن ـ ـ ــه ن ـج ــح فـ ــي ت ـق ــدي ــم ب ــدي ــل مـقـنــع
ّ
س ـ ــواء ل ـنــاح ـيــة أخ ــاق ـي ــات ــه ال ـس ـيــاســيــة
أو برنامجه الـحــزبــي املـضــاد للتقشف،
وأصـبــح بمثابة املــرشــح األق ــوى لتولي
ـوزراء ح ــال ف ـقــدان املـحــافـظــن
رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ّ
لغالبيتهم الهشة في أية لحظة.
ظ ــاه ــرة ك ــورب ــن تـسـبـبــت ف ــي الـنـهــايــة –
تـ ــوازيـ ــا م ــع ان ـك ـش ــاف دج ـ ــل سـيــاسـيــي
«البريكست»  -في انفجار فقاعة حزب
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي وخـ ـس ــارت ــه
ملـعـظــم م ـقــاعــده س ــواء ف ــي ال ـب ـلــديــات أو
ف ــي الـ ـب ــرمل ــان .ل ـكــن س ـق ــوط الـ ـح ــزب في
صـ ـن ــادي ــق االنـ ـتـ ـخ ــاب لـ ــم ي ـع ــن ان ـت ـهــاء
ال ـظــاهــرة الـفــاشـسـتـ ّـيــة ،بــل هــي تحولت
اآلن إل ــى حـ ــراك ش ــارع ــي مـنـفـعــل ،نجح
ّ
متطرف مثل تومي روبنسون
سياسي
– املـسـجــون بتهمة اإلس ـ ــاءة للمحكمة
– فــي توحيده كما فــي تظاهرة السبت
وإط ــاق ــه إل ــى الـعـلــن .وه ــو ح ــراك يهدد

بمزيد من االستقطاب الحاد في الشارع
ً
ال ـبــري ـطــانــي ،ون ـق ــا ل ـل ـصــراع م ــن لعبة
ّ
الصناديق االنتخابية إلى الشوارع .وال
تمتلك بريطانيا بتاريخها اإلمبريالي
وم ــاضـ ـيـ ـه ــا الـ ـعـ ـنـ ـص ــري مـ ـن ــاع ــة ل ـع ــدم
ال ــوق ــوع ف ــي ب ــراث ــن ال ـفــاش ـس ـتـ ّـيــة ،وهــي
التي كانت ملكتها نفسها ترفع يديها
بتحية ال ـنــازيــن قـبــل أن تـتـحــول أق ــدار
ال ـس ـي ــاس ــة وت ـن ـق ـل ــب ن ـخ ـبــة بــري ـطــان ـيــا
ضدهم في الحرب العاملية الثانية بحثًا
عــن مصالحها اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة ،فــي ذات
الــوقــت ال ــذي ال تـبــدو فيه أي مــن القوى
بقادرة على املبادرة في االتجاه اآلخر.
ف ـحــزب الـ ّسـلـطــة – امل ـحــاف ـظــون – يمتلك
ً
ّ
غالبية هشة في البرملان مستمدة أصال
ّ
م ــن ق ــاع ــدة شـعـبــيــة مـشـتــركــة م ــع الـكـتــل
الـيـمـيـنـ ّـيــة امل ـت ـطــرفــة ،وحـكــومـتــه بـقـيــادة
تيريزا ماي تبدو في غاية الهزال ملواجهة
اس ـت ـح ـقــاقــات اس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة ف ــي ال ـشــأن
االقتصادي والسياسي معًا ،ليست أقلها
املفاوضات الشاقة مع االتحاد األوروبي
ناهيك عــن إمـكــان الـحـصــول على تأييد
ش ـع ـبــي واس ـ ــع مل ــواج ـه ــة االس ـت ـق ـطــابــات
بسبب سـيــاســات التقشف الـتــي انهكت
الطبقة العاملة.
كــذلـ ّـك ف ــإن ح ــزب الـعـمــال امل ـعــارض يبدو
ّ
الكوربينية
وكــأنــه قــد استنفذ الـظــاهــرة
إل ــى أق ـصــاهــا وتـ ــورط ف ــي لـعـبــة انـتـظــار
س ـ ـقـ ــوط الـ ـحـ ـك ــوم ــة أو ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
ان ـت ـخ ــاب ــات ع ــام ــة عـ ـ ّ
ـاديـ ــة ف ــي  2022قــد
ّ
نظريًا إلى السلطة .كما أن يمني
تحمله
الحزب (أنصار توني بلير) ما زال على
رغــم هزائمه املـتـكــررة أمــام كــوربــن قــادرًا
على إث ــارة املشاكل لــه فــي كــل استحقاق
سياسي أو انتخابي مقبل ،وهم بالفعل
يستهلكون جــزءًا كبيرًا من طاقة الحزب
على مواجهة املحافظني.
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ـ ّ
ـاري ـ ــة واالشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ـ ّـي ـ ــة

ال ـبــري ـطــانـ ّـيــة جـمـيـعـهــا غ ـيــر ق ـ ــادرة على
استقطاب دعــم شعبي ذي معنى ســواء
ف ــي الـ ـش ــارع أو ف ــي ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع،
وهي على كثرة دكاكينها ليست موحدة
التوجهات ،وتكتفي غالبًا بالتصارع في
ّ
تاريخية تتعلق
مــا بينها على مسائل
ب ـس ـت ــال ــن وت ــروتـ ـسـ ـك ــي أو فـ ــي تـفـسـيــر
ّ
شعبية الزعيم كوربن ،وال ينجح
صعود
أي مـنـهــا فــي جـمــع أك ـثــر مــن ع ــدة مـئــات
مــن امل ـشــاركــن فــي نـشــاطــاتـهــا املختلفة
معظمها مــن الــوجــوه الـيـسـ ّ
ـاريــة املعتقة
ذاتها.
ّ
السياسية
في ظل تخاذل كل هذه القنوات
ال ـفــاع ـلــة ف ــي مــواج ـهــة ال ـفــاش ـي ـســت ،فــإن
آخـ ــر خ ــط دف ـ ــاع ل ــن ي ـك ــون ح ـت ـمــا ســوى
ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ال ـب ــري ـط ــان ـ ّـي ــة وفـ ـق ــراء
ّ
ستعي عليهم أن يرسلوا
الشعب الذين
للفاشيست وللسياسيني الغافلني معًا
رســالــة واضـحــة فــي شــأن موقفهم تجاه
ه ــذه ال ـظــاهــرة قـبــل أن تـتــوســع وتمسك
بزمام السلطة في البالد .ولعل التظاهرة
املخطط لها في  13تموز /يوليو املقبل
تزامنًا مع زيارة ترامب للندن تكون آخر
فــرصــة لـهــا إلظ ـه ــار ان ـح ـيــازهــا الـحــاســم
ّ
الهويات
ضــد الهيمنة والـغــزو وح ــروب
املتخيلة وصعود الفاشيست .قد فعلها
ال ـب ــري ـط ــان ـ ّـي ــون ي ـ ــوم خـ ــرجـ ــوا فـ ــي أك ـبــر
تـظــاهــرة فــي تــاريــخ ال ـبــاد ضــد اشـتــراك
حكومة تــونــي بلير بالتخطيط للحرب
ع ـلــى الـ ـع ــراق ،وه ــم م ــدع ــوون ال ـي ــوم من
جديد لتولي قيادة املواجهة ،وبغير ذلك
ف ــإن ال ـجــزيــرة الـبــريـطــانـ ّـيــة سـتـغــرق في
األزمـنــة املظلمة ،وهــي األوقــات التي قال
ُ
لنا غرامشي قبل ثمانني عامًا أنها تخرج
الوحوش من أوكارها عندما يموت نظام
قديم بينما تتأخر والدة نظام جديد .لقد
شــوهــدت ه ــذه ال ــوح ــوش وه ــي تتظاهر
السبت املاضي في قلب لندن.

تقرير

االنتخابات التركية :األكراد عقدة أردوغان
ّ
يعزز رجب طيب أردوغان
وحزبه الضغط على حزب
«الشعوب الديموقراطي»
لمنعه من الفوز بنسبة تتيح
له تغيير توازنات الجولة
الثانية من االنتخابات ،ودخول
البرلمان بكتلة حاسمة في
تشكيل ّ
أي أغلبية برلمانية
إسطنبول ــ حسني محلي
ت ــوق ـع ــت ك ــل اس ـت ـط ــاع ــات ال ـ ـ ــرأي ال ـتــي
أجراها حزب «الشعوب الديموقراطي»
أن ي ـ ـص ـ ـبـ ــح مـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح ك ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادالت
املستقبلية بعد االنتخابات املقبلة في
 24ح ــزي ــران الـ ـج ــاري .ه ــذا بــالـطـبــع إذا
ت ـجــاوز الـعـتـبــة االنـتـخــابـيــة وه ــي %10
من مجموع أصوات الناخبني في تركيا،
البالغ عددهم  59مليونًا .وأشــارت إلى
أن الحزب سوف يحصل على نسبة قد
تـ ـت ــراوح ب ــن  11و ،%14وه ــي الـنـسـبــة
ال ـ ـتـ ــي حـ ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
حــزيــران  ،2015ومــن بعدها انتخابات
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ف ــي الـ ـع ــام ن ـف ـســه .فقد
ح ـظــي ال ـح ــزب ف ــي ان ـت ـخــابــات ح ــزي ــران
بتأييد  6.1ماليني نــاخــب ،أي %13.12

م ــن م ـج ـمــوع أص ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــن ،وك ــان
عددهم آنذاك  54.8مليونًا ،شارك %86.6
مـنـهــم ف ــي عـمـلـيــة االق ـ ـتـ ــراع .وتــراج ـعــت
أصــوات الحزب في تشرين الثاني ،إلى
ّ
بستي مقعدًا من
معدل  %10.75ليفوز
أصــل  550بعد أن خسر  20مــن املقاعد
ال ـتــي ف ــاز بـهــا ف ــي ان ـت ـخــابــات ح ــزي ــران.
حصول حــزب «العدالة والتنمية» على
ّ
 %40.8ف ــي ان ـت ـخــابــات ح ــزي ــران ،كــلـفــه
خسارة األغلبية في البرملان بعد أن فاز
بـ 258مقعدًا فقط .ودفعت هذه النتيجة
«العدالة والتنمية» إلى إجراء انتخابات
ثانية في تشرين الثاني ،شهدت البالد
قبلها سلسلة من األعمال اإلرهابية التي
قالت عنها أحــزاب املعارضة آنــذاك إنها
كانت بعلم الحكومة التي كان يترأسها
أحـمــد داود أوغ ـلــو .وشـهــدت العاصمة
أنـقــرة صباح العاشر مــن تشرين األول
خ ــال تـظــاهــرة عـمــالـيــة يـســاريــة كبيرة
عملية انتحارية نفذها تنظيم «داعش»
وأودت بحياة  110مواطنني ،وسبقتها
ع ـم ـل ـيــة انـ ـتـ ـح ــاري ــة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي مــدي ـنــة
س ـ ــوروج ( 20ت ـم ــوز) أودت ب ـح ـيــاة 34
مــن ال ـش ـبــاب ال ـي ـســاري ،مـمــن كــانــوا في
طريقهم إلــى بلدة عــن الـعــرب السورية
في حملة إنسانية .وجاءت املفاجأة من
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء داود أوغ ـل ــو ،ال ــذي قــال
إن األعـمــال االرهــابـيــة زادت مــن شعبية
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» ،وهـ ــو م ــا تحقق
عمليًا في انتخابات تشرين الثاني حيث
ارت ـف ـعــت أصـ ــوات ال ـح ــزب إل ــى %49.49

ال تستبعد
استطالعات الرأي
أن يكون نحو %15
من مؤيدي إينجه
من األكراد

ليفوز بـ 317مقعدًا ،بعد حملة انتخابية
ق ــاده ــا ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ــان
شخصيًا ،رغم أن الدستور يفرض عليه
أال ينحاز إلــى أي طــرف سياسي .وكان
«االره ـ ــاب
الـتــركـيــز خ ــال الـحـمـلــة عـلــى ٍ
الـ ــذي س ـيــدمــر تــرك ـيــا واس ـت ـق ــراره ــا في
حال إسقاط حكومة العدالة والتنمية»،
وهو ما اقتنع به الناخب بفضل اإلعالم
املوالي ألردوغــان ،الذي يراهن اآلن على
نفس الــورقــة ،وه ــذه امل ــرة عبر العملية
الـعـسـكــريــة ض ــد م ــواق ــع ح ــزب «الـعـمــال
الـكــردسـتــانــي» فــي جـبــال قـنــديــل شمال
العراق ،وقبلها في عفرين ،وربما منبج
ق ـب ــل الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن ان ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسة في الثامن من تموز املقبل .ولم
ّ
يكتف أردوغان بكل ذلك ،بل ّ
وتوعد
هدد

زعـيــم حــزب «الـشـعــوب الــديـمــوقــراطــي»،
صـ ـ ـ ــاح الـ ـ ــديـ ـ ــن دم ـ ـ ـيـ ـ ــرتـ ـ ــاش ،امل ـع ـت ـق ــل
واملرشح النتخابات الرئاسة ،باإلعدام،
فـ ــي مـ ـح ــاول ــة جـ ــديـ ــدة مـ ـن ــه السـ ـتـ ـف ــزاز
الـشـعــور الـقــومــي لـلـنــاخـبــن .وق ــال لهم
أردوغ ــان إن دميرتاش «إرهــابــي» حاله
حــال قيادات «الشعوب الديموقراطي»،
وإن تركيا «مصممة على القضاء عليهم
م ـه ـمــا ك ـل ـف ـهــا ذل ـ ـ ــك» .وت ـت ــوق ــع أوسـ ــاط
ّ
يصعد
إعالمية وسياسية ألردوغان أن
م ــن حـمـلـتــه امل ـعــاديــة ل ـحــزب «الـشـعــوب
الديموقراطي» في آخر محاولة منه ملنع
الناخب التركي من التصويت للحزب،
حتى ال يحصل على  %10من األصوات،
بما يزيد من مقاعد «العدالة والتنمية».
فقانون االنتخابات يقول إن املقاعد التي
سيفوز فيها «الشعوب الديموقراطي»،
وه ـ ــي تـ ـق ــدر ب ـن ـحــو  70مـ ـقـ ـعـ ـدًا ،س ــوف
تذهب إلى الحزب صاحب أكبر عدد من
األصوات وهو «العدالة والتنمية» ،وذلك
إذا لم يحصل «الشعوب الديموقراطي»
على نسبة ال ــ ،%10فيما يعرف الجميع
أن الحزب سيتحول إلى عنصر أساسي
فــي مجمل م ـعــادالت املستقبل فــي حال
حـصــولــه عـلــى أك ـثــر م ــن  %10ودخــولــه
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،إذ تـ ـب ـ ّـن االسـ ـتـ ـط ــاع ــات أن
«ت ـح ــال ــف األمـ ـ ــة» ال ـ ــذي ي ـضــم «ال ـش ـعــب
ال ـج ـم ـه ــوري» و«الـ ـسـ ـع ــادة» اإلس ــام ــي
و«الديمقراطي» و«الخير» ،سوف يتقدم
ع ـلــى «ت ـحــالــف ال ـج ـم ـهــور» الـ ــذي يضم
«العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»

و«الوحدة الكبرى» ،من دون أن يحالف
الحظ أحــد التحالفني لضمان األغلبية
املطلوبة لتغيير الدستور ( 401مقعد)
إال ب ــدع ــم «الـ ـشـ ـع ــوب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»
الــذي يتعرض ّ ملضايقات من السلطات
الرسمية ،ومرشحه موجود في السجن
ح ــال ــه حـ ــال م ــا ال ي ـقــل ع ــن ع ـش ــرة آالف
من أتباعه وأنصاره ،بمن فيهم غالبية
رؤساء البلديات الذين تم إقصاؤهم من
مناصبهم التي فازوا بها في انتخابات
 2014فـ ـ ــي  11والي ـ ـ ـ ــة ومـ ـعـ ـظ ــم املـ ـ ــدن
واألقضية والبلدات جنوب شرق البالد.
وت ـت ــوق ــع مـ ـص ــادر الـ ـح ــزب أن يـتـعــرض
أن ـصــاره لضغوط نفسية خــال عملية
ال ـت ـص ــوي ــت ،إذ قـ ـ ــررت ال ـل ـج ـنــة الـعـلـيــا
لالنتخابات نقل الصناديق من أماكنها
املعتادة إلى أماكن أخرى بحجة املشاكل
األم ـن ـي ــة ،وه ــو م ــا سـيـضـطــر ن ـحــو 260
ألف ناخب ـ معظمهم من مؤيدي الحزب
ـ ـ إلــى السفر مــن قــراهــم أو بلداتهم إلى
أم ــاك ــن ب ـع ـي ــدة ل ـل ـت ـصــويــت ،امل ـه ــم ج ـدًا
ملـســاعــدة ال ـحــزب للحصول عـلــى نسبة
ال ـ ـ  ،%10وت ـج ــاوز الـعـتـبــة االنـتـخــابـيــة،
وب ــال ـت ــال ــي مل ـس ــاع ــدة م ــرش ــح «ال ـش ـعــب
ال ـج ـم ـهــوري» م ـحــرم إي ـن ـجــه ،لـلـفــوز في
الجولة الثانية من االنتخابات بعد أن
أكد األخير أكثر من مرة أنه سيعمل على
ح ــل املـشـكـلــة ال ـكــرديــة فـ ــورًا ،وف ــي إط ــار
ّ
أخوي يحترم كرامة وشرف األكراد .وزار
إينجه دميرتاش في السجن ،فيما زارت
زوجته زوجة دميرتاش في منزلها في

العالم
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مدينة ديار بكر ،معقل الحزب.
ـان فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـح ــاالت
وي ـب ـق ــى ال ـ ــره ـ ـ ُ
ع ـلــى ال ـن ـتــائــج املـحـتـمـلــة لــانـتـخــابــات،
واملـ ـ ـه ـ ــم ف ـي ـه ــا أن ي ـح ـص ــل «الـ ـشـ ـع ــوب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن ،%10
ووف ــق رأي الكثير مــن أنـصــار «الشعب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري» ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـقـ ــولـ ــون إن ـه ــم
سـيـصـ ّـوتــون ل ـهــذا ال ـحــزب حـتــى يدخل
ال ـب ــرمل ــان وي ـم ـنــع «الـ ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة»
م ــن ال ـح ـصــول ع ـلــى األغ ـل ـب ـيــة .ويـتــوقــع

الكثيرون لـهــذا التضامن أن يسهم في
ضـمــان تأييد األك ــراد ملـحــرم إينجه في
الجولة الثانية ،وقد يختار قبلها إينجه
أحد األكراد نائبًا له جنبًا إلى جنب مع
نائب آخر من «السعادة» اإلسالمي وآخر
م ــن ح ــزب «ال ـخ ـي ــر» ،وك ــل ذل ــك لـضـمــان
تأييد اإلسالميني والقوميني املعتدلني
له وإلحاق الهزيمة بالرئيس أردوغــان.
وال ت ـس ـت ـب ـعــد اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي أن
يحظى إينجه بتأييد  52إلــى  %54من

األصوات ،على أن يكون منها نحو %15
ّ
سيصوت
عـلــى األق ــل مــن األكـ ــراد ،فيما
آخرون ألردوغان ألسباب عديدة ،أهمها
أنه إسالمي ،وآخــرون ملصالح مادية أو
لعداءات عشائرية سببها انضمام أكثر
م ــن  100أل ــف م ــن األكـ ـ ــراد إل ــى «حـ ـ ّـراس
القرى» الذين حاربوا ويحاربون جنبًا
إلــى جنب مع الجيش واألمــن التركيني،
ض ــد «الـ ـعـ ـم ــال الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» .وت ـجــد
جميع األطراف املعنية بالقضية الكردية
نفسها اآلن أمام وضع جديد بعد الدعم
األمـيــركــي لسيطرة األكـ ــراد عـلــى شمال
سوريا .وجاء ذلك بعد الرفض األميركي
الستفتاء مسعود البرزاني في الشمال
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــرف ال ـج ـم ـي ــع أن ــه
عرضة لرياح وعواصف إيرانية وتركية
وإقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة ،ول ــن ي ـكــون الحسم
ً ّ
فـيــه س ـه ــا ،إل بــوصـفــة بـسـيـطــة ،وهــي
املـ ـش ــروع ال ـ ــذي اق ـت ــرح ــه م ـح ــرم إيـنـجــه
وكـ ـم ــال ك ـل ـي ـش ــدار أوغ ـ ـلـ ــو ،وال ـقــاض ـيــة
بـتـشـكـيــل «م ـن ـظ ـمــة الـ ـس ــام وال ـت ـع ــاون
الشرق أوسطية» والتي ستضم سوريا
وإيـ ـ ـ ــران وال ـ ـعـ ــراق وت ــركـ ـي ــا ،وقــاس ـم ـهــم
املشترك هو األكراد!
قد يختار
مرشح «الشعب
الجمهوري» أحد
األكراد نائبًا له
مع آخرين من
حزبي «السعادة»
و«الخير» (أ ف ب)

تتطلع السعودية إلى تعويض ِّ
أي نقص قد ينجم عن العقوبات على إيران

ّ
ترقب الجتماع «أوبك»:
السعودية تضغط لفسخ
اتفاق 2017
على بعد أيام من اجتماعها الحاسم املتوقع األسبوع املقبل لتقرير املضي
في زيادة إنتاج النفط من عدمه ،أصدرت منظمة «أوبك» ،أمس ،تقريرها
الشهري الذي تحدث عن «ضبابية شديدة» تكتنف آفاق سوق النفط في
ّ
املصدرين إلى
النصف الثاني من العام الحالي .ضبابية ُيفترض أن تدفع
التريث في تخفيف قيود اإلنتاج ،إال أنها لن تفعل ذلك ،على ما يبدو ،في
ظل توقعات بأن تدعم السعودية ،في االجتماع املقرر في الـ 22والـ 23من
حزيران /يونيو الحالي ،زيادة إنتاج الخام .هذا التوجه كانت السعودية
بدأته منذ أيار /مايو املاضي ،مع رفعها إنتاجها من النفط إلى ما يزيد
ً
قليال على عـشــرة مــايــن برميل يوميًا ،مــن دون أن تـخــرج مــن نطاق
الحدود املستهدفة في اتفاق خفض اإلنتاج املبرم في كانون الثاني /يناير
 .2017وبالنظر إلى ّ
تحمسها اليوم لتعويض أي نقص في اإلمدادات قد
ّ
ينجم عن العقوبات األميركية املفروضة على إيران ،من املرجح أن تدفع
املفروضة على اإلنتاج .وهو ما
الرياض بقوة نحو التخلص من القيود ّ
كانت طهران قد أعلنت معارضتها له ،محذرة على لسان محافظ إيران
في «أوبــك» ،حسني كاظم بور أردبيلي ،من أنه في حال ُّ
تحرك املنظمة
ضد إيــران وفنزويال ،العضوين املؤسسني فيها ،فــإن سعر النفط قد
يالمس  140دوالرًا.
تحذير يــؤيــده ،كذلك ،خبراء نفطيون ،بتنبيههم إلــى أنــه في حــال قيام
السعودية واإلم ــارات والكويت وروسـيــا برفع إنتاجها بمقدار مليون
بــرمـيــل يــومـيــا ،فــإنـهــا بـهــذا ستسبب تقليص الـحــد األدن ــى مــن الطاقة
ّ
الفائضة (اإلنتاج الزائد الذي يمكن الــدول النفطية أن تبدأ ضخه خالل
ّ
وقــت قصير بما يجنب األس ــواق العاملية تبعات أي كــارثــة طبيعية أو
صراع) إلى «مستويات تاريخية غير مريحة في ضوء املخاطر العالية
واملتنامية لحدوث اضطرابات جيوسياسية» ،على حد تعبير روبــرت
مكنالي من مجموعة «رابـيــدان إنرجي لالستشارات» .ويوضح هؤالء
الـخـبــراء أن الـهــدف الــرئـيــس مــن اتـفــاق  2017كــان تقليص املـخــزونــات
العاملية الضخمة بهدف دعــم أسعار النفط ،إال أنــه اليوم «لــم يعد لدينا
مخزون احتياطي أو طاقة إنتاج فائضة كبيرة» (وهــو ما أكــده تقرير
دول املنظمة ومعها
«أوب ــك» الـصــادر أمــس ،وال ــذي أفــاد بــأن مـخــزونــات ّ
روسيا انخفضت في نيسان /أبريل املاضي إلى ما يقل عن  26مليون
برميل ،بعدما بلغت  340مليون برميل فوق املتوسط في كانون الثاني/
يناير  ،)2017وبالتالي إن «أي أحداث جيوسياسية يمكن أن تؤدي إلى
ارتـفــاع فــي األس ـعــار» ،وفــق مــا يقول الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»
اإليطالية ،كالوديو ديسكالزي.
هــذه املـخــاوف ال تقتصر على إي ــران وفنزويال والـخـبــراء النفطيني ،بل
أعضاء آخرين في «أوبك» من بينهم العراق ،الذي ّ
ً
شدد أول
تشمل كذلك
من أمس على ضرورة التزام املنتجني اتفاق  ،2017بهدف «زيادة الدعم
واالستقرار ،والوصول إلى أسعار منصفة وواقعية» .ورأى وزير النفط
العراقي ،جبار اللعيبي ،في بيان ،أن «املنتجني من داخــل منظمة أوبك
وخارجها لم يصلوا بعد لألهداف املخطط لها ...أسعارالنفط ما زالت
ً
دون مستوى الطموح» ،متهمًا دوال منتجة للنفط بتجاوز حصتها التي
ّ
حددتها لها منظمة «أوبك» .وعلى الرغم من الحدة التي اتسمت بها تلك
التصريحات ،إال أن اللعيبي عــاد ليقول(« :إنـنــا) نحترم قــرارات أوبــك»،
مـشــددًا فــي الــوقــت نفسه على أن «القضية الرئيسة التي يتعني اتخاذ
قــرار بشأنها (فــي فيينا) تتعلق باستقرار الـســوق» ،مضيفًا أن بالده
«ستجتمع مع اإليرانيني والسعوديني ملناقشة ذلك».
(األخبار)

20

األربعاء  13حزيران  2018العدد 3490

األربعاء  13حزيران  2018العدد 3490

إعالنات

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

أوالدهــا هيام وزوجته جورجني
الشاعر
فادي وزوجته مهات شحاده
سمير وزوجته جينا قرداحي
أحفادها جورج وزوجته تاتيانا
ب ــوخ ــاط ــر وأوالده ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا :هـ ـي ــام ،
جواد ،هادي وشبلي
نـ ـبـ ـي ــل وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه لـ ـلـ ـي ــا ال ـ ـخـ ــازن
وولديهما :ماريا ونائل
جـ ـ ـ ـ ــاد وزوجـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه ن ـ ـ ــادي ـ ـ ــن دي ـ ــب
وابنتهما لورن
ناجي
رمزي
أرملة سلفها شوقي :لور األسمر
وعائلتها
أرملة سلفها وجــدي :نهاد دياب
وعائلتها
ّ
وع ـمــوم ع ــائ ــات :م ــاط  ،فــريـفــر،
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوري ح ـ ـلـ ــو  ،ش ـ ـكـ ــرال ـ ـلـ ــه ،
الـ ـش ــاع ــر ،ش ـ ـحـ ــاده  ،ق ـ ــرداح ـ ــي ،
بوخاطر ،الخازن  ،ديب  ،األسمر،
ديـ ـ ـ ــاب وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات ب ـع ـبــدا
وأنـسـبــاؤهــم فــي الــوطــن واملهجر
يـنـعــون إلـيـكــم فـقـيــدتـهــم الـغــالـيــة
املأسوف عليها املرحومة
لور يوسف فريفر
أرم ـ ـلـ ــة الـ ـق ــاض ــي ج ـ ـ ــورج شـبـلــي
ّ
مالط
الـ ـ ــراقـ ـ ــدة عـ ـل ــى رج ـ ـ ـ ــاء ال ـق ـي ــام ــة
املـجـيــدة ي ــوم اإلث ـنــن الــواقــع فيه
 11حزيران  2018مزودة باألسرار
املقدسة.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم ــي االربـ ـع ــاء
والـخـمـيــس  13و 14ال ـج ــاري في
صــالــون كنيسة الـقــديـســن عبدا
وفــوقــا ،بعبدا ابـتـ ً
ـداء مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر لغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ــدال األكــال ـيــل بالتبرع
للكنيسة واع ـت ـبــار ه ــذه الــدعــوة
إشعارًا خاصًا.

انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إلـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه ت ـع ــال ــى
املرحومة
الحاجة توفيقة محمد غريب
زوجها الحاج حسن محمد خليل
أبـنــاؤهــا :وزيــر املــال النائب علي
حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،أحـ ـ ـم ـ ــد ،م ـح ـم ــد،
إخــاص زوجـهــا نبيل بــدر ،وفــاء
زوج ـه ــا واصـ ــف عـنـيـســي وآم ــال
زوجها محمد يزبك
تقبل الـتـعــازي فــي بـيــروت اليوم
األربـ ـع ــاء  13ح ــزي ــران  2018في
الجمعية اإلســامـيــة للتخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء من الساعة الثانية بعد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة
ك ـمــا ت ـق ــام ذك ـ ــرى األسـ ـب ــوع يــوم
األح ـ ـ ـ ــد  17حـ ـ ــزيـ ـ ــران  2018فــي
ح ـس ـي ـن ـي ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ف ـ ــي ال ـخ ـي ــام
الساعة العاشرة صباحًا للرجال
والنساء.
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إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـتــأمــن آل ـي ــات املــؤسـســة
ض ــد ال ـغ ـيــر وامل ـس ــؤول ـي ــة امل ــدن ـي ــة ول ـتــأمــن
الشاحنات والصهاريج ضد كافة االخطار
ملــدة سنة ،موضوع اسـتــدراج الـعــروض رقم
ث4د 334/ت ــاري ــخ  ،2018/1/16ق ــد م ــددت
لغاية يــوم الجمعة  2018/7/13عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11:00
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /225 000/ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم ع ــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/6/6
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1232
إعالن
ت ـع ـل ــن وزارة امل ــالـ ـي ــة ان ـ ـهـ ــا وض ـ ـعـ ــت قـيــد
ال ـت ـح ـص ـي ــل جـ ـ ـ ــداول ال ـت ـك ـل ـي ــف األس ــاس ـي ــة
ل ـض ــري ـب ــة األمـ ـ ـ ــاك امل ـب ـن ـي ــة ،الـ ـ ـص ـ ــادرة عــن
مـحــافـظــة جـبــل لـبـنــان (ق ـضــاء ال ـش ــوف) عن
إيرادات عام  2015تكليف عام  ،2018وتدعو
جميع املكلفني لتسديد هــذه الـضــرائــب ،مع
االش ــارة ال ــى أن املكلفني الــذيــن ال يـســددون
الضريبة املتوجبة عليهم يتعرضون لغرامة
بنسبة مقدارها  %1شهريًا (ويعتبر كسر
ً
الشهر شهرًا كامال) لغاية تاريخ التسديد،
وتسري هذه الغرامة إعتبارًا من:
 انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا االعالنفــي ع ــدد الـجــريــدة الــرسـمـيــة ال ــذي سيصدر
بتاريخ  2018/06/14للعقارات التي ال تزيد
إيراداتها عن  20.000.000ليرة لبنانية.
 إعتبارا من تاريخ إنتهاء املهلة األساسيةللتصريح للعقارات التي تزيد إيراداتها عن
 20.000.000ليرة لبنانية.
تبدأ مهلة االعتراض على الضريبة املذكورة
املـحــددة بشهرين اعـتـبــارًا مــن الـيــوم التالي
لتاريخ نشر هذا االعــان أي في  15حزيران
 2018وتنتهي في  15آب  2018ضمنًا.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1244
إعالن
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم العروض
العائد لتيويم دفتر الشروط العائد النشاء
مــركــز الـتـحـكــم ال ـخ ــاص ب ــال ـع ــدادات الــذكـيــة
واعـ ـ ــداد دف ـت ــر شـ ــروط ل ــاش ــراف ع ـلــى هــذه
االعمال ،ومواكبة املؤسسة خالل كل مراحل
اسـ ـ ـت ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض ،م ــوض ــوع اسـ ـت ــدراج
العروض رقم ث4د 590/تاريخ ،2018/1/24
قد مددت لغاية يوم الجمعة  2018/7/6عند
نـهــايــة الـ ــدوام الــرسـمــي الـســاعــة  11:00قبل
الظهر.
يـمـكــن ل ـلــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك بــاس ـتــدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على نسخة
م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان ـ ـ
امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة  ،)1223مبنى
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر وذلك لقاء مبلغ
قدره  /50 000/ل.ل.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وت ـقــدم بها
بعض املوردين ال تزال سارية املفعول ومن
املـمـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ــوال تـقــديــم ع ــروض
جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء
لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق « »12ـ ـ املبنى
املركزي.
بيروت في 2018/6/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1241
إعالن
عن املدير العام للشؤون العقارية
ي ـع ـل ــن م ــدي ــر ع ـ ــام ال ـ ـشـ ــؤون الـ ـعـ ـق ــاري ــة عــن
اع ــادة تكوين الصحيفة الـعـقــاريــة املفقودة
للقسم  7مــن الـعـقــار رق ــم  3065مــن منطقة
الـهــرمــل الـعـقــاريــة بــالـطــريـقــة االداري ـ ــة وفقًا
الحكام املــادة الثانية الجديدة من املرسوم
االشـتــراعــي رقــم  77/37واملـعــدلــة بالقانون
رقم .1996/509

لـكــل صــاحــب مـصـلـحــة أو ح ــق ان يعترض
عـلــى ق ــرار اع ــادة الـتـكــويــن بــاسـتــدعــاء يقدم
الى حضرة امني السجل العقاري في بعلبك
 الهرمل خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخنشر هذا االعالن.
مدير عام الشؤون العقارية
جورج ّ
املعراوي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب املـحــامــي احـمــد محمد قــاطـبــي ملوكله
علي سميح قعباز شـهــادة قيد بــدل ضائع
للعقار  1892يحمر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب احمد محمد قاطبي شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  1165كفرتبنيت.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلـبــت داري ـ ــن مـحـمــد ح ـمــزه بــوكــالـتـهــا عن
خــدي ـجــة حـبـيــب مــزهــر بــوكــالـتـهــا ع ــن علي
مـحـمــد اب ــو زي ــد مل ــورث ــه مـحـمــد م ـه ــدي ابــو
زي ــد ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 2226
كفررمان وكما طلبت ملورثتها بهية محمود
حمود شهادة قيد بدل ضائع للعقار 2219
كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طـلــب ال ـيــاس جــرجــس اس ـكــاف بــوكــالـتــه عن
ع ـبــد ال ـل ــه ام ـي ــل خـ ــوري بـصـفـتــه اح ــد ورث ــة
ان ـط ــوان امـيــل خ ــوري سـنــد تمليك ب ــدل عن
ض ــائ ــع ع ــن ح ـص ــة مـ ــورثـ ــه /ان ـ ـطـ ــوان ام ـيــل
خوري بالعقار  3696راس بيروت.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2014/477
الرئيس فيصل مكي
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليها :شركة املركز املدني سان شارل
ش.م.ل.
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد ق ــرض وعـقــد تأمني
وش ـه ــادة تــأمــن وك ـشــوفــات ح ـســاب بقيمة
/21.475.901/د.أ .ع ــدا ال ـفــوائــد وال ــرس ــوم
واملصارف.
تاريخ التنفيذ2014/3/8 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/3/10 :
تاريخ قرار الحجز2014/4/2 :
تاريخ تسجيله2014/4/5 :
تاريخ محضر الوصف2014/5/19 :
تاريخ تسجيله2014/5/26 :
بيان العقار املـطــروح للبيع /404/ :منطقة
ميناء الحصن العقارية.
تـ ـع ــدى ه ـ ــذا الـ ـعـ ـق ــار ع ـل ــى االمـ ـ ـ ــاك ال ـعــامــة
بمساحة ثمانية امتار مربعة  ،اظهار حدود
ه ــذا ال ـع ـقــار ب ـمــوجــب امل ـعــام ـلــة الـفـنـيــة رقــم
 98/1257بتاريخ  1999/4/3تبني انه يوجد
ضمنه بـنــاء قيد الترميم مــؤلــف مــن سفلي
ث ــام ــن وس ــاب ــع وسـ ـ ـ ــادس وخ ــام ــس وراب ـ ــع
وثالث وثاني واول وارضي.
ومن االول حتى الثالث والعشرون لم تذكر
م ـح ـتــويــاتــه بــالـتـفـصـيــل ل ـحــن اجـ ـ ــراء عقد
انـ ـش ــاءات ودف ــع ال ــرس ــوم املـتــوجـبــة قــانــونــا
وهو ضمن املنطقة االرتفاقية الثالثة ملدينة

دعوة اىل اجتامع الجمعية العمومية غري العادية
للمساهمني يف رشكة مستشفى املرشق ش.م.ل.
املسجلة يف السجل التجاري يف جبل لبنان تحت رقم 63346
يترشف مجلس االدارة بدعوة حرضة املساهمني اىل حضور اجتامع جمعية عمومية غري عادية يف
مركز الرشكة نهار الثالثاء املوافق يف  2018/7/3يف متام الساعة العارشة من قبل الظهر للبحث
بجدول األعامل التايل:
أوالً :االستامع واملوافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة.
ثانياً :تعديل إسم الرشكة وتعديل املادة  /1/من النظام التأسييس للرشكة.
ثالثاً :أمور مختلفة وطارئة.

دعوة اىل اجتامع الجمعية العمومية العادية
للمساهمني يف رشكة مستشفى املرشق ش.م.ل.
املسجلة يف السجل التجاري يف جبل لبنان تحت رقم 63346
يترشف مجلس االدارة بدعوة حرضة املساهمني اىل حضور اجتامع جمعية عمومية عادية يف مركز
الرشكة نهار الثالثاء املوافق يف  2018/7/3يف متام الساعة الحادية عرشة والنصف من قبل الظهر
للبحث بجدول األعامل التايل:
أوالً :االستامع واملوافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة.
ثانياً :املوافقة واملصادقة عىل االجراءات املتخذة والرشوط املطبقة من قبل رئيس مجلس االدارة
 املدير العام منذ تاريخ  2017/8/22حتى تاريخه املتعلّقة بعقد اإلدارة واالستثامر.ثالثاً :أخذ القرارات املناسبة املتعلقة بعقد اإلدارة واالستثامر ملستشفى مجهز املوقّع مع رشكة
مستشفى املرشق املؤسسة الطبية ش.م.ل.
رابعاً :أخذ العلم بتفرغات عن أسهم.
خامساً :أمور مختلفة وطارئة.

دعوة إىل اجتامع الجمعية العمومية العادية
لرشكة مستشفى املرشق املؤسسة الطبية ش.م.ل.
املسجلة يف السجل التجاري يف جبل لبنان تحت رقم 69708
يترشف مجلس االدارة بدعوة حرضة املساهمني اىل حضور اجتامع جمعية عمومية عادية يف
مركز الرشكة نهار الثالثاء املوافق يف  2018/7/3يف متام الساعة الواحدة من بعد الظهر للبحث
بجدول األعامل التايل:
أوالً :االستامع واملوافقة عىل تقرير مجلس اإلدارة.
ثانياً :املوافقة واملصادقة عىل االجراءات املتخذة والرشوط املطبقة من قبل رئيس مجلس االدارة
 املدير العام منذ تاريخ  2017/8/22حتى تاريخه واملتعلّقة بعقد اإلدارة واالستثامر.ثالثاً :أخذ القرارات املناسبة املتعلقة بعقد اإلدارة واالستثامر ملستشفى مجهز املوقّع مع رشكة
مستشفى املرشق ش.م.ل.
رابعاً :أخذ العلم بتفرغات عن أسهم.
خامساً :أمور مختلفة وطارئة.

بيروت.
 مساحته/7690/ :م2 حدود العقار :غربًا :عقار رقم ./400/شرقًا :عقار رقم /1305 - /1279/ - /1297/
 /1304/ً
ش ـم ــاال :أم ــاك عــامــة وع ـقــار رق ــم - /1279/
/1303/
جنوبًا :أمالك عامة
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1305/مـنـطـقــة مـيـنــاء
الحصن.
وهو عبارة عن قطعة ارض مفرزة عن العقار
رق ــم  /404/مـيـنــا الـحـصــن وتـخـضــع ل ــذات
الوقوعات املبينة اعاله.
 العقار رقــم  /404/وهــو خاضع للمنطقةاالرتفاقية الثالثة ملدينة بيروت.
 مساحته /502/ :م2 حدود العقار :غربًا :عقار رقم /404/ شرقًا :أمالك عامةً
 شماال :عقار رقم /1304/ جنوبًا :امالك عامة.ب ـي ــان ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1303/مـنـطـقــة مـيـنــاء
الحصن.
وهو عبارة عن قطعة ارض مفرزة عن العقار
رق ــم  /404/مـيـنــاء الـحـصــن وتـخـضــع لــذات
الــوقــوعــات املبينة عـلــى الـعـقــار رق ــم /404/
وه ــو خــاضــع للمنطقة االرت ـفــاق ـيــة الـثــالـثــة
ملدينة بـيــروت باستثناء تعدي هــذا العقار
على كافة العقار رقم  /414/بمساحة سبع
واربعون مترًا على كامل العقار رقم /1297/
ب ـم ـس ــاح ــة ث ــاث ــة وسـ ـبـ ـع ــون مـ ـتـ ـرًا مــرب ـعــا
باملحضر الفني .98/1257
 مساحة العقار رقم  713م2 حدود العقار:غربًا :عقار رقم /404/
شرقًا :عقار رقم  /1297/و/414/
ً
شماال :أمالك عامة
جنوبًا :عقار رقم /404/
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /1304/مـنـطـقــة مـيـنــاء
الحصن.
وه ـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض مـ ـف ــرزة عــن
العقار رقــم  /404/ميناء الحصن وتخضع
لـ ــذات ال ــوق ــوع ــات املـبـيـنــة ع ـلــى ال ـع ـقــار رقــم
 /404/ميناء الحصن وهو خاضع للمنطقة
االرتفاقية الثالثة ملدينة بيروت باستثناء
تعدي هــذا العقار على العقار رقــم /1305/
بمساحة /151/م.2
 مساحة العقار رقم  /1825/م2 حدود العقار :غربًا عقار رقم /404/شرقًا :أمالك عامة
ً
شماال :عقار رقم  /1297/و/404/
جنوبًا :عقار رقم /1305/
 وبالكشف الحسي تبني ان العقارات املشاراليها اعاله اصبحت وحدة عقارية متكاملة
تضم فندق الهوليدي إن ،الذي يشكل نسبة
 /%77.4/من إجمالي االنـشــاءات البنيوية
ح ـيــث بـلـغــت  112.442م 2وه ــو مــؤلــف من
س ـف ـلــي ث ــام ــن وس ــاب ــع وسـ ـ ــادس وخ ــام ــس
م ـط ـمــورة وت ـح ـتــوي عـلــى م ـس ـتــودع وم ــرآب
سفلي ورابــع وثالث وثاني واول وتحتوي
ع ـل ــى م ـس ـت ــودع ــات وم ـن ـت ـف ـع ــات خــدمــات ـيــة
وط ـ ــاب ـ ــق ارض ـ ـ ـ ــي يـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى م ـص ــاع ــد
وم ـس ـتــودع وع ـلــى غــرفــة ادارة وسكرتيريا
وم ـح ــاس ـب ــة واسـ ـتـ ـع ــام ــات وغـ ــرفـ ــة ط ـعــام
ومـجـمــوعــة حـمــامــات وم ـس ـتــودعــات وبــركــة

◄ مبوب ►
◄خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
AKHTER HOSEN
MOHAMMED ABDUL KARIM
HANNAN
أحمد االحمدى حسن عقرب
SOHEL TALUKDER
MOHAMMAD SOHAG
MAMUN MIA
MILON HOSSAIN
MAMUN MIA
MOHAMMAD SOHEL HASSAN
SHAMOL CHANDRA DAS
MD ROTIN MIA
MOLLIK FARUK
MIRUZ
KAMAL
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/229881

سباحة كبيرة وصـغـيــرة وحــديـقــة عــدد ()3
مكشوفة.
وم ــن الـطــابــق االول حـتــى الـطــابــق الـســادس
والعشرون وهي طوابق مكشوفة ومتضررة
بشكل كــامــل وذل ــك بفعل الحريق واالعـمــال
ال ـح ــرب ـي ــة ،وهـ ــو ش ــاغ ــر بــأغـلـبـيــة ال ـطــوابــق
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـس ـف ـل ــي الـ ـس ــاب ــع وال ـ ـسـ ــادس
املـخـصــص اسـتـعـمــالـهــا لـخــدمــة امل ـ ــرآب .أمــا
الـبـنــاء الـثــانــي يضم مــا نسبته  % 18.9من
اجمالية االنشاءات البنوية املتعلقة بمركز
ال ـس ــان شـ ــارل ش.م.ل .وامل ــوص ــول بــأوتـيــل
ال ـهــول ـيــدي إن ومـلـحـقــاتــه وه ــو م ــؤل ــف من
س ـف ـلــي ث ــام ــن وس ــاب ــع وسـ ـ ــادس وخ ــام ــس
وت ـح ـتــوي عـلــى م ـس ـتــودع وم ـ ــرآب ،وسفلي
رابـ ـ ــع م ـس ـت ــودع ــات وس ـف ـل ــي ث ــال ــث وث ــان ــي
ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى مـ ـخ ــازن وم ـص ــاع ــد وسـفـلــي
اول يحتوي على كافتيريا وغــرفــة ماكنات
لـلـتــدفـئــة وال ـت ـبــريــد وم ـس ـتــودع ومـجـمــوعــة
حمامات.
ط ــاب ــق ارض ـ ــي ي ـح ـتــوي ع ـلــى ص ــال ــة كـبـيــرة
واستعالمات .طابق اول يحتوي على صالة
كبيرة ومصعد ومـكــاتــب عــدد  /5/وحمام
عدد  /5/ومن الطابق الثاني حتى الطابق
الثامن يحتوي كل منها على صالة كبيرة
ضمنها مصعد عدد  /4/وبيت درج.
ال ـط ــاب ــق ال ـت ــاس ــع ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ـس ـتــودع
وغرفة املصعد ومنور.
قيمة التخمني/328.663.482/ :د.أ.
وق ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرح ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة الـ ـ ـث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــة:
/164.331.741/د.أ.
موعد املزايدة ومكان اجرائها :يوم االربعاء
ال ــواق ــع ف ــي  2018/7/11ال ـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا في دائرة تنفيذ بيروت.

تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
للمرة الثالثة حصص املنفذ عليها البالغة
 2400س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــارات رقـ ــم - /404/
 /1305/ - /1304/ - /1303/بمنطقة
ميناء الحصن العقارية وهي تشكل مركز
شــركــة س ــان ش ــارل املــدنــي ش.م.ل .وفـنــدق
ال ـه ــول ـي ــدي إن وال ي ـم ـكــن ب ـي ــع ك ــل ع ـقــار
على حــدة كونها أصبحت وحــدة عقارية
متكاملة.
ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي الـ ـش ــراء تـنـفـيـذًا الح ـكــام
املـ ـ ـ ــواد  973و  978و  983مـ ــن االص ـ ــول
امل ــدنـ ـي ــة ،أن ي ـ ـ ــودع ب ــاس ــم رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت قبل املباشرة باملزايدة لدى
صندوق الخزينة أو احد املصارف املقبولة
مبلغًا مــوازيــا لبدل الـطــرح أو يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
م ـخ ـتــارًا ف ـيــه ،واال ُع ـ ّـد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مـخـتــارًا ل ــه ،وعـلـيــه ايـضــا فــي خ ــال ثالثة
ايــام من تاريخ صــدور قــرار االحــالــة ايــداع
كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في
صندوق الخزينة او احد املصارف املقبولة
تحت طائلة اعــادة املزايدة بزيادة العشر،
واال ف ـعـلــى ع ـهــدتــه فـيـضـمــن ال ـن ـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن
وال ــرس ــوم وال ـن ـف ـقــات بـمــا فـيــه رس ــم دالل ــة
خـمـســة بــاملــايــة مــن دون حــاجــة إلنـ ــذار أو
طلب وذلــك خــال عشرين يومًا من تاريخ
صدور القرار باالحالة ،للراغب في الشراء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
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أفقيا
 -1موسيقي وملحن مصري راحل –  -2أغنى أقاليم كندا واكثرها سكانًا –  -3أسرة
لبنانية خدمت الصحافة العربية منها صحيفة األهــرام – فنانة ومطربة لبنانية
–  -4خالف خير – ثرى – للتعريف –  -5من الطيور – من أسماء الطحني –  -6سكن
شركي قريش
في املكان – قرية جنوب غربي املدينة انتصر فيها املسلمون على ُم
ً
–  -7عاصمة جزيرة موريس –  -8أول كاردينال صيني ّ
عي سرًا كارديناال للصني
الشيوعية – حرف جر –  -9مدينة فرنسية – عاصمة أوروبية –  -10رحالة إيطالي
شهير مــن البندقية عمل كتاجر ومستكشف وكــان مــع عائلته أول الــذيــن سلكوا
طريق الحرير الى الصني

عموديًا
تشتهر بصناعة األجــراس – يجري في العروق – -2
 -1بلدة لبنانية بقضاء املنت
ُ
من رجــال صــاح الدين األيوبي تنسب اليه أحكام مشهورة بغرابتها –  -3ماركة
غاالت ومفاتيح عاملية – قام بواجب إجتماعي أو عاد املريض – مقياس أرضي – -4
شخصية تمثيلية فكاهية سورية – دكانك التجاري –  -5إشتاق اليه – اسم موصول
– من مسرحيات األخــويــن رحباني –  -6وحــدة لقياس الطول – مدينة فرنسية –
 -7كــاتــب املــزامـيــر فــي ال ـتــوراة – ينطلق بــاكـرًا –  -8يـقــرع الـجــرس – شعلة الـنــار –
لــإسـتــدراك –  -9يـشــارك فــي امل ــزاد العلني – مهر بلغ السنة –  -10لقب األسكندر
الكبير

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 2893

حلول الشبكة السابقة

1

 -1عام – عيد – شك –  -2نمرود – أهبل –  -3جسور – حراري –  -4كروم –  -5فهد – إيران – -6
فهم – سجن – ّ
لج –  -7آر – بلل – ملا –  -8رسالة – ساحر –  -9ال – أحيجو –  -10أدولف هتلر

عموديًا

 -1عنجر – فاريا –  -2أمس – فهرس –  -3مرورهم – الو –  -4ور – بالل – ّ -5
عد –
سلة –  -6حراجل – آه –  -7دارويــن – ُس ْحت –  -8هامر – اليل –  -9شبر – املحجر
–  -10كليمنجارو

حل الشبكة 2892

إعداد
نعوم
مسعود
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11

سـيــاســي انـكـلـيــزي مــن املـحــافـظــن ووزيـ ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون الـخــارجـيــة
والـكــومـنــولــث منذ الـعــام  .2014دخــل الـبــرملــان بعد انتخابه عــام 1997
وتنقل في مناصب وزارية مختلفة
 = 7+4+5+2+3دولة عربية ■  = 11+6+1أسرع حيوان ■  = 10+9+8قمر
باألجنبية

حل الشبكة الماضية :ماجد عبدالله
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون معاصرة

ريان تابت يجمع «فتات» حضارتنا المــنهوبة!

في معرضه الجديد الذي
تحتضنه «غاليري صفير
تجر كل ّ
زملر»ّ ،
سردية
األخرى .نحن أمام شذرات
من سيرة ّ
عائلية وفردية
ّ
ترجع صدى األحداث
السياسية التي رسمت تاريخ
المنطقة .أسئلة كثيرة
ّ
تتعلق بالثقافة المادية،
وجغرافية المنطقة
وطبيعة األرض واألهم
سرقة اآلثار خالل مرحلة
االحتالل واالستعمار

سحر
المشرق
ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـقـ ــديـ ــم ق ـ ـ ـ ــراءة
أدائية ّ
لنصه «عزيزتي
ف ـ ـي ـ ـك ـ ـت ـ ــوري ـ ــا» الـ ـ ـ ــذي
يـ ـت ــواف ــر فـ ــي امل ـع ــرض
ع ـب ــر ت ـج ـه ـيــز سـمـعــي
ملـ ـ ـ ـ ّـدة ثـ ــاثـ ــن دق ـي ـق ــة،
تـقــام ج ــوالت تعريفية
وت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة فـ ــي
«غـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري صـ ـفـ ـي ــر
زملر» كل ثالثاء طوال
م ـ ّـدة امل ـعــرض باللغات
اإلن ـك ـل ـيــزيــة وال ـعــرب ـيــة
ّ
والفرنسية .وبالتعاون
م ـ ـ ــع «م ـ ـع ـ ـهـ ــد غـ ــوتـ ــه»
ف ــي ل ـب ـنــان ،سـ ُـيـعــرض
وثــائـقــي «مــاكــس فــون
أوبـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ س ـح ــر
املـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرق» مل ـ ــوري ـ ــس
ف ـي ـل ـي ــب ري ـ ـمـ ــي ال ـ ــذي
يتناول سيرة أوبنهايم
واف ـت ـتــانــه بــال ـح ـضــارة
املشرقية ،عند السابعة
م ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم
األربعاء.

روان عز الدين
ّ
بــدأ البحث مــن مــؤلــف بغالف أصفر
وجــده ّ
ريــان تابت ( )1983في مكتبة
ّ ََ
العائلة بعنوان «دير تل حلف» ملاكس
فــون أوبـنـهــايــم ،سيعيده عـقــودًا إلى
ّ
تجسس حصلت
ال ــوراء .هــي «قـ ّـصــة
ّ
عام  »1929كما يخبرنا نص معرض
ُ
«فتات» الفردي للفنان اللبناني الذي
يـسـتـمـ ّـر ح ـتــى  4آب (أغ ـس ـط ــس) في
«غــال ـيــري صـفـيــر زم ـلــر» (الكرنتينا
ـ ـ بـ ـي ــروت) .ي ـت ـف ّـ ّـرع مـعــرضــه الـجــديــد
ّ
م ــن م ـش ــروع فــنــي اسـتـهــلــه بتجهيز
ّ
«متحجرات» ( )2006الذي وضع فيه
ّ
املـكــان اللبناني املـتـبــدل فــي حقائب
اسمنتية .جــاء تابت مــن اختصاص
ال ـع ـم ــارة إلـ ــى الـ ـف ــن .ل ــذل ــك ،ال يغيب
الـتـفـكـيــر ف ــي املـ ــواد واسـتـخــدامــاتـهــا
ع ــن أع ـم ــال ــه .غــال ـبــا م ــا يـخـبــئ فيها
ت ــرم ـي ــزات س ـيــاسـ ّـيــة وج ـغــراف ـيــة من
تــاريــخ املنطقة كـمــا فــي عمله «وجــه
ال ـعــدو مــرســوم فــي ال ــرص ــاص» (نــال
عنه «جائزة أبــراج كابيتال للفنون»
عـ ـ ــام  ،)2013وفـ ـ ــي «الـ ـبـ ـح ــر امل ـ ّـي ــت
وأج ــزاؤه الثالثة» الــذي لجأ فيه إلى
ط ــن الـبـحــر امل ـيــت ك ـم ـ ّ
ـادة لتجهيزه
ح ــول تقسيم الـبـحــر ج ـ ّـراء االحـتــال
اإلسرائيلي لفلسطني.
ّ
في معرضه الجديدّ ،
سردية
تجر كل
ّ
العائلية
األخرى ،شذرات من السيرة
لتابت ومن األحداث السياسية التي
صورًا
رسمت ّتاريخ ّاملنطقة .يعرض ُ
فائق ُبرخش
شخصية للجد األكبر
ّ
ورسائل ّ
خاصة وحقيبة توثق إقامته
ّ
ّ
ملدة ستة أشهر في املوقع األثري لتل
ح ـلــف الـ ـس ــوري ع ــام  .1929سـتـكــون
هـ ـ ــذه امل ـق ـت ـن ـي ــات ف ــات ـح ــة امل ـم ــارس ــة

ريان تابت خالل أداء «عزيزتي فيكتوريا» ( 30د ــ جنس زتيهي)

ّ
ّ
املتشعبة الـتــي يتبعها ريــان
الفنية
ت ــاب ــت فـ ــي مـ ـع ــرض ــه ،م ـع ـت ـم ـدًا عـلــى
األداء الصوتي والتوثيق والخرائط
وال ــرس ــم والـ ـس ــرد واألرك ـي ــول ــوج ـي ــا.
تأتي تجهيزاته الفنية السبعة التي
ّ
نــفــذهــا خ ــال إقــامــة فنية فــي أملانيا
ّ
على مــدى عامني ،فسحة للتأمل في
القطع األثـ ّ
ـريــة نفسها التي ال تتبدل
ب ـف ـع ــل الـ ــوقـ ــت وال ـط ـب ـي ـع ــة ف ـح ـســب،
بــل تعيد األحـ ــداث السياسية صنع
سياقات جديدة لها .حني يستعيدها
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة الـ ــدمـ ــويـ ــة فــي
ّ
الجد مع أوبنهايم
سوريا ،فإن عالقة
وم ــا يـقــع بينها مــن أحـ ــداث ،تصبح
غـ ـ ـط ـ ــاء مـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــودًا ألس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ك ـث ـي ــرة
ت ـت ـعـ ّـلــق بــال ـث ـقــافــة املـ ـ ّ
ـاديـ ــة ،وت ــاري ــخ
االس ـت ـع ـمــار وت ـع ــدي ــات ــه ،وج ـغــراف ـيــة

املنطقة وطبيعة األرض واألهم اآلثار
وس ــرق ـت ـه ــا الـ ـت ــي ي ـض ــع ل ـه ــا سـيــاقــا
تاريخيًا ومستقبليًا بـهــدف البحث
عــن طــرق وأساليب معاصرة تحفظ
ما أخفاه املاضي أو تبعثه من جديد.
ع ـ ّـي ـن ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــة ال ـجــد
األكـبــر لتابت (يــدعــى فــائــق برخش)
ليكون أمني ّ
سر الديبلوماس األملاني
مــاكــس ف ــون أوب ـن ـهــايــم ب ـهــدف جمع
امل ـع ـلــومــات ع ــن الـتـنـقـيــب الـ ــذي كــان
ّ
يعمل عليه األخير في قرية تل حلف
الـســوريــة .كــان ذلــك أثـنــاء االحتاللني
ال ـف ــرن ـس ــي وال ـب ــري ـط ــان ــي ،ح ــن ك ــان
األملان يرسلون ضباط مخابرات في
بعثات إثـنــوغــرافـ ّـيــة وأثـ ّ
ـريــة كتمويه
على العمل املخابراتي للحصول على
املعلومات املطلوبة تحضيرًا لهجوم

عـ ـسـ ـك ــري .اكـ ـتـ ـش ــف األركـ ـي ــول ــوج ــي
األمل ــان ــي املـ ـه ــووس بـ ــاآلثـ ــار ،املــوقــع
ّ
اآلرامـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ــام  ،1899لـ ـك ــن أح ــداث ــا
ّ
العملية ،منها الحرب
كثيرة عرقلت
ّ
ّ
العاملية األولى ،قبل أن يتمكن الحقًا

اعتماد على األداء
الصوتي والتوثيق والخرائط
والسرد واألركيولوجيا
مــن نقل مجموعة منها إلــى متحف
ّ
«تــل حلف» الــذي افتتحه في مصنع
ّ
مهجور في شارلوتنبورغ األملانية.
ال نعلم إن كان تابت قد ّ
تعمد إخفاء
وق ــائ ــع تـكـشــف مـ ـص ــادرة الـسـلـطــات

ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة حـ ـيـ ـنـ ـه ــا مل ـ ـ ــا اعـ ـتـ ـب ــره ــا
أوب ـن ـه ــاي ــم مـمـتـلـكــاتــه ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة من
الكنوز اآلرامـيــةّ ،
مدعيًا أنــه اشتراها
مــن بـعــض قـبــائــل ال ـبــدو ه ـنــاك .أمــام
ّ
السردية ،يلجأ تابت إلى تكثيف
هذه
ّ
ّ
جوانب محددة وإشكالية منها عبر
تجهيزاته الفنية .في «جينيالوجيا»،
ّ
علق قطعًا من بساط بدوي مصنوع
من شعر املاعز جاء به فائق برخش
من تل حلف .هذا البساط هو ممتلكه
ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي ب ـقــي ل ــه ق ـبــل وف ــات ــه.
أورث كـ ــل ق ـط ـع ــة مـ ـن ــه إلـ ـ ــى أب ـن ــائ ــه
طــال ـبــا مـنـهــم تــوري ـث ـهــا قـطـعــا أيـضــا
إلى أبنائهم بدورهم .وهكذا حتى ال
يبقى منها إال نتفًا صغيرة .القطع
ّ
امل ـعــل ـقــة ض ـمــن م ــا ي ـش ـبــه ال ـش ـجــرات
العائلية املنفصلة ،تحيل إلــى أبناء

مرثية

محمود جاسم النجار سيد الغربة والمنافي
هناء عبد الخالق *
َ
ص ـع ـ ٌـب ج ـ ـدًا ،أن تـ ـع ـ ِـرف شـخـصــا يشبه
م ـح ـم ــود الـ ـنـ ـج ــار وال تـ ـع ــرف أح ـ ـ ـدًا مــن
أقاربه أو معارفه.
س ـيــئ ج ـ ـدًا أن تـتـلـقــى خ ـبــر وف ــات ــه في
منزله في مصر ،وأنه مات منفردًا.
ملاذا يا صديقي ،كتبت موتك عدة ّ
مرات
وهذه املرة كتبوا عنك؟
مل ــاذا تــركـتـهــم ي ـن ـشــرون ه ــذا الـخـبــر ولــم
ّ
ّ
وتنمقه بـعـبــاراتــك البليغة رغم
تجمله
اصطباغها بالحزن الدائم؟
َّ
ملـ ُـاذا لم تكتبها قصيدة كي نتغنى بها
ون ــذرف دموعنا عند إلقائها ،كما حال
قصائدك ورواياتك؟
سيد الغربة واملنافي ،كان اللقب األقرب
إليك واليوم َت ّ
كرس مع اسمك.

منذ هاجرت بغداد ،وأنت تحلم بالعودة
َ
إليها ،عــودة رجــل ُم َّ
عشت
كرم في بلده.
ُ
ـذاب
س ـنــوات الــغــربــة فــي أل ـ ٍـم جـسـ
ـدي ّوع ـ ٍ
ّ
وروحي ،وبقي ُحب بغداد
نفسي وفكري
والحنني إليها الحب األول.
الـتـقـيـتــك ف ــي اف ـت ـت ــاح م ـعــرضــي «أح ــام
فـ ــي زم ـ ـ ـ ٍـن هـ ـ ـ ــارب» فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت وك ــان ــت
املـ ــرة األولـ ـ ــى ،ل ـت ـعــود ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
وت ـخ ـبــرنــي أنـ ــك ت ــري ــد أن ت ـتــأمــل لــوحــة
ّ
خطفت أنفاسك وأحسست أن فيها شيئًا
مــن قلبك البديل ،وتــريــد أن تكون غالفًا
لروايتك «القلب البديل» (الصورة) وكان
لك ما أردت.
في «القلب البديل» ،قــرأت للمرة األولــى
رواية ما زال صاحبها على قيد الحياة،
اكـتـشـفــت إنـســانـيـتــك ع ــذاب ــات ــك ،رحـلـتــك
فــي الـحـيــاة ،وحــدتــك ،تـحـ ّـديــك لـلـمــرض..

ُ
ســألــتــك هــذه قصتك الــواقـعـيــة؟ أجبتني
بــألــم ج ــزء مـنـهــا .كـنــت تــراهــن عـلــى هــذا
القلب الـبــديــل ،الــذي أم ـ َّـدك بحب الحياة
ُ
أك ـثــر لــتـبــدع أك ـثــر وتـنـتـشــر بمؤسستك
«أوط ــان» التي تطمح أن يكون لها مقرًا
في لبنان ،ولكن اكتشفت أن لبنان ليس
َّ
م ــوط ــن الـ ـك ــت ــاب وال ـ ـش ـ ـعـ ــراء مـ ـح ــدودي
ال ــدخ ــل ـ ـ ـ ك ــي ال أقـ ــول أك ـث ــر ـ ك ـنــت غنيًا
بأخالقك ،بطيبتك ،بإنسانيتك.
أص ــررت على دعــوتــي إلــى اله ــاي ،مكان
إقامتك الدائمُ ،
وجلنا املدينة سويًا مشيًا
ُ
عـلــى األقـ ـ ــدام ،زرنـ ــا مـعــاملـهــا الـحـكــومـيــة
والرسمية والـتــاريـخـيــة ،شربنا القهوة
ف ــي بــاحــات ـهــا ،م ـم ــزوج ــة بـطـعــم الـتــأمــل
ومـسـحــة ال ـحــزن مــن خ ــال الـحــديــث عن
حياتك وغربتك ووجعك وآمالك.
أكـتــب ال ـيــوم مــا أرجـعـتـنــي إلـيــه الــذاكــرة

بـ ـع ــد س ـ ـمـ ــاع خـ ـب ــر رحـ ـيـ ـل ــك املـ ـف ــاج ــئ،
وددت التكلم ّمــع أح ــد ،وددت أن أعــرف
امل ــزي ــد ع ــن ت ـلــقــي عــائـلـتــك ال ـن ـبــأ .وددت
أن أق ــول لهم إنـكــم خـســر ّتــم ،ليس روئيًا
وشــاعـرًا استطاع أن يشق طريقًا له في
بــاد االغـتــراب ،وأن يكون نجمًا ُمضيًا،
بــل خـســرتــم إنـســانــا بـكــل مــا للكلمة من
مـعـنــى ،مــداف ـعــا شــرســا ع ــن الـ ـع ــراق ،كي
ي ـع ــود ال ـي ــه ي ــوم ــا ُمـطـمـئـنــا .الــرح ـمــة لك
صديقي والعزاء لعائلتك ومن عرفك من
خالل أعمالك وما أنجزت .القلب البديل
ل ــم ي ـم ـ ّـدك بــالـعـمــر ال ـط ــوي ــل ،إن ـم ــا أم ـ ّـدك
بــاإلبــداع أكـثــر ،بإحساسك أنــك ستغادر
وعليك أن تبصم إنجازاتك بسرعة.
تحياتي لك أينما كنت
* فنانة تشكيلية وأستاذة جامعية من لبنان

ال ـجــد األك ـب ــر .م ــن ب ــن  27قـطـعــة هو
مـ ــا صـ ـ ــار ع ـل ـي ــه الـ ـبـ ـس ــاط األصـ ـل ــي،
استطاع تابت أن يستعير  12واحدة
ف ـقــط .اس ـت ـبــدل تــابــت ت ـلــك الـنــاقـصــة
ّ
ب ــأخ ــرى م ـص ـنــوعــة م ــن الـ ـك ــت ــان ،أو
تــرك أمكنتها فارغة كمساءلة ملعنى
االنتماء والتوارث العائلي وطبيعته.
ثـ ّـمــة سـيــاقــات مـتــوازيــة فــي املـعــرض.
إذ إن ه ــذا ال ـف ــراغ ي ـبــدو م ــرآة لـفــراغ
آخ ــر ت ـسـ ّـبــب ب ــه س ـق ــوط قــذي ـفــة على
مـتـحــف «ديـ ــر ت ــل ح ـلــف» ف ــي أملــانـيــا
خــال إحــدى الـغــارات على برلني في
ّ
الحرب العاملية الثانية .تفتتت معظم
مـقـتـنـيــات امل ـت ـح ــف ،ون ـق ـلــت قطعها
املـهـشـمــة ال ـت ــي تـبـلــغ  27أل ــف قطعة
إلى «ألبيرغامون» ،حيث ما زال يتم
العمل على تركيبها حتى اآلنّ .
يبدل
ً
تابت مــن أدوات ــه مـحــاوال خلق مــواد
وم ـم ــارس ــات فـنـيــة ج ــدي ــدة م ــن هــذه
الخسارة األثرية التي تنفي خطابات
االستعمار القائلة بأن اآلثار ستكون
محمية في الغرب .في مساحة أخرى
مــن امل ـع ــرض ،يـقـتــرح طــريـقــة إلحـيــاء
هـ ــذا ال ـق ـط ــع امل ـف ـت ـت ــة .ك ـي ــف حـفـظـهــا
اآلن؟ كــل مــا يفعله تــابــت هــو إع ــادة
ب ـن ــاء ل ـه ــذا امل ـت ـحــف امل ـ ّ
ـدم ــر ،مضيفًا
ّ
إليه بعض العناصر األخ ــرى .تمكن
الفنان من الوصول إلى هذه الشذرات
املتحفية خالل إقامة ّ
فنية في برلني
ل ـي ـن ـجــز ع ـم ـلــه «شـ ـظ ــاي ــا الـ ـب ــازل ــت».
ي ـت ــأل ــف ال ـع ـم ــل م ــن مـ ـئ ــات ال ــورق ــات
ال ـب ـي ـضــاء ال ـت ــي ن ـقــش عـلـيـهــا تــابــت
سـطــح ال ـع ـمــل .وض ــع أوراق ـ ــا بيضاء
ّ
ع ـلــى إحـ ــدى ال ـق ـطــع املـفـتـتــة وحــكـهــا
ب ـق ـلــم ف ـح ــم ،مـحـتـفـظــا ب ــأح ــد وج ـّـوه
هذه البقايا املجهولة بوسائط فن ّية
أخرى .باللجوء إلى األوراق والفحم،
يـتـبــع تــابــت الـطــريـقــة نفسها لحفظ
وجوه  24من أصل  194لوحًا حجريًا
عثر عليها أوبنهايم عام  .1911إنها
ألــواح حجرية مصنوعة من البازلت
األســود والحجر الجيري لحيوانات
ونباتات وكائنات أخــرى .لقد فقدت
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ّ
وس ــرق ــت فـيـمــا يـقـبــع أقـ ــل م ــن نصف
عددها في «متحف ألبيرغامون» في
بــرلــن ،وأخـ ــرى فــي «مـتـحــف حـلــب»،
وأربـعــة في «متحف املتروبوليتان»
في نيويورك .يعيد تابت تكوين ما
البصرية لـهــاّ .
ّ
يشبه الـهـ ّ
يقدم
ـويــات
ً
ّ
لنا ّشكال متطورًا من هذه الحجارة،
يـتـمــثــل ف ــي سـطـحـهــا امل ـن ـقــوش على
ّ
الــورق األبـيــض .فوقها ،يعلق الئحة
متحفية كاملة للـ  194لوحًا ،الضائع
ّ
تتضمن املعلومات
منها واملــوجــود،
امل ـ ـ ـتـ ـ ــوافـ ـ ــرة عـ ـنـ ـه ــا وعـ ـ ـ ــن أم ـك ـن ـت ـه ــا
وحاالتها.
ك ـل ـمــة «ضـ ــائـ ــع» هـ ــي األك ـ ـثـ ــر تـ ـك ــرارًا
ف ـ ــي سـ ـي ــر األل ـ ـ ـ ـ ـ ــواح ،م ـ ــا ي ـش ـي ــر إل ــى
الحجم الفادح لتجارة القطع األثرية
وس ــرق ـت ـه ــا خ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرات االحـ ـت ــال
واالسـتـعـمــار .يــواصــل تــابــت التفكير
ّ
في محتويات موقع تل حلف األثري،
وف ــي اللعنة الـتــي الحـقــت الـقـطــع من
املوقع إلى املتحف األملاني ّ
املهدم .هذه
ّ
املرة يعاين دمار تمثال فينوس خالل
قصف املتحف أيضًا في تجهيزه «آه،
جـمـيـلـتــي ف ـي ـن ــوس» .ك ــان ــت فـيـنــوس
املـصـنــوعــة مــن ّ ال ـبــازلــت األسـ ــود هي
ال ـت ـم ـث ــال املـ ـف ــض ــل ل ـ ــدى أوب ـن ـه ــاي ــم،
والقطعة الفنية األساسية في متحفه.
يدعونا تابت فــي املـعــرض إلــى رؤيــة
فينوس ّ
مقسمة إلــى أجــزاء متباعدة
ّ
ت ــزع ــج الـ ــرؤيـ ــة أك ـث ــر م ـم ــا تـ ـق ــدم لـهــا
شيئًا .لقد صنعها من قالب التمثال
األص ـ ـلـ ــي ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان قـ ــد اس ـت ـخــدمــه
ّ
مرممو متحف «البيرغامون» إلعادة
ّ
وصــل أجــزائــه املبعثرةّ .يجمد تابت
فينوس فــي حالتها الـهــشــة .يعرض
ّ
أج ــزاء ه ــا امل ـفــك ـكــة ف ــوق  6,5ط ــن من
بالط البازلت األســود (يساوي حجم
التمثال األصلي) استورده من مقلع
حجارة في سوريا التي تشهد حربًا
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات .هـ ـك ــذا دبـ ـ ـ ّـر لـ ـق ـ ً
ـاء بــن
حدثني سياسيني عنيفني في بلدين
ّ
الضحية
مختلفني ،جمعت بينهما
ً
الـجـمـيـلــة ف ـي ـنــوس .م ـث ـقــا بالسخط
ّ
بعد دمــار املتحف ،لــم يتمكن اليأس
ّ
مــن أوبـنـهــايــم؟ خــلــف وصـ ّـيــة لكل من
يريد العمل على تجميع قطع املتحف
املبعثرة« :كــن صـبــورًا! حظًا سعيدًا!
واب ـ ــق م ـب ـت ـس ـم ــا!» .فـ ــي ع ـم ــل يـحـمــل
اس ـمــه ه ــذه ال ـع ـبــارة ،اسـتـخــدم تابت
ق ـل ــم «م ـ ــون ب ـ ــان» ص ـن ــع خـصـيـصــا
بـنـســخ مـ ـح ــدودة ل ـت ـكــريــم أوب ـن ـهــايــم
عـ ـ ـ ــام  .2009ع ـ ـلـ ــى قـ ـطـ ـع ــة ع ـم ــاق ــة
ّ
م ــن الـ ـك ــت ــان ،ك ـتــب هـ ــذه ال ـع ـب ــارة في
املعرض بطريقة مزخرفة وبخطوط
متداخلة تترجم حجم الجهد الهائل
وامل ـط ـل ــوب م ـمــن ّي ــري ــد إعـ ـ ــادة وصــل
أج ــزاء القطع املـهــشـمــة .فــي جــزء آخر
من املعرض ،يستكشف معنى حدود
الـ ـبـ ـل ــدان واالس ـت ـع ـم ــار ع ـب ــر تـجـهـيــز
لخيم عسكرية استلهمها األملــان عام
 1899مــن األزي ـ ــاء ال ـبـ ّ
ـدويــة الـعــربـيــة،
واس ـت ـخــدم ـت ـهــا ال ـج ـي ــوش الــروس ـيــة
واألمل ــانـ ـي ــة وال ـفــرن ـس ـيــة واألم ـيــرك ـيــة
في هجوماتها العسكرية في شمال
أف ــريـ ـقـ ـي ــا وبـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـش ـ ــام وال ـخ ـل ـي ــج
خ ــال ال ـقــرن الـعـشــريــن .إح ــدى مـهـ ّ
ـام
أوب ـن ـه ــاي ــم ك ــان ــت ج ـم ــع امل ـع ـل ــوم ــات،
وت ــوث ـي ــق ح ـي ــاة ق ـب ــائ ــل الـ ـب ــدو ال ـتــي
ّ
كتب عنها أربعة مؤلفات ،باإلضافة
إل ـ ـ ــى ش ـ ـجـ ــرة ل ـن ـس ـب ـه ــا م ـ ــع خ ــرائ ــط
لـ ـتـ ـنـ ـق ــاتـ ـه ــا بـ ـ ــن فـ ـصـ ـل ــي ال ـص ـي ــف
وال ـش ـت ــاء .ال ي ـج ــاور تــابــت ب ــن هــذه
الـعـنــاصــر عـبـثــا .يستعيد مـســاريــن:
واح ــد لقبائل لــم تقف ّ ال ـحــدود يومًا
ع ــائـ ـق ــا فـ ــي وجـ ـ ــه تـ ـن ــق ــاتـ ـه ــا ،وثـ ــان
للجيوش االستعمارية التي ًلم تجئ
ّ
متحصنة بخيم
إال من أجل الحدود،
عسكرية .كل ذلك في وقت يشهد فيه
العالم العربي إحــدى أكبر الهجرات
إلى خارج الحدود هربًا من املوت.
ُ«فتات» ّ
لريان تابت :حتى  4آب (أغسطس)
ـ ـ «غــال ـيــري صـفـيــر ـ ـ زم ـلــر» (الـكــرنـتـيـنــا ـ
بيروت) .لالستعالم01/566550 :

«الواق واق»
ّ
هذه «درة الزبد»
فأين الكوميديا؟!
ملوقع التصوير ،لكن من دون أي معنى أو توظيف سليم.
نادين كنعان
هكذا ،وقفت املــادة املكتوبة عند حــدود دعابة التسعينيات
ّ
ّ
نتوقع من ممدوح حمادة والليث حجو أكثر مما ّ
قدماه لنا
كنا
معيط» (رجــل البورصة ّ يلعب دوره
«الدكتور
نسمع
ـأن
ـ
ك
ّ
هذا العام .الكاتب واملخرج اللذان صنعا أيقونات الكوميديا جرجس جبارة) يسأل الفلح الدرعاوي «أبو دقور» (جمال
السورية في عهدها املعاصر بدءًا من ًلوحات «بقعة
ضوء» العلي) عن السبب الذي جعله يهاجر إلى أميركا وماذا يريد
وصوال إلى «الخربة»ّ ،
با
خي
مرورًا بجزئي «ضيعة ضايعة»
أن يعمل هناك ،فيجيب «إما مستخدمًا أو وزيرًا»!
الجديد
عملهما
ـي
ـ
ف
ـض
ـ
ي
ـر
ـ
ع
ه ــذه امل ـ ّـرة ظ ـ ّـن جمهورهما الـ
ل ــم ت ـكــن ال ـح ــال أف ـض ــل ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـت ـم ـث ـيــل ،بـخــاصــة
ّ
«الواق واق» (إنتاج إيمار الشام -يعرض حصريًا على «قناة أن الـشـخـصـ ّـيــات ضــائـعــة تـمــامــا ال تـجـمـعـهــا و ّحـ ــدة أداء.
لنا» ـ ـ  .)21:00املسلسل ينطلق من حادثة غرق مجموعة قسم يلعب بطريقة الـ ــ Farceوبعضه اآلخــر يمثل بشكل
أشخاص في عرض البحر ،ولجوئهم إلى جزيرة معزولة ،واقـعــي ،في حني يعجز أداء «املــاريـشــال» (رشيد ّ
عساف)
ّ
ثم الشغل على بناء دولتهم على أراضيها ...تفتتح الكاميرا عــن جــذب أي اهتمام ،ويقع «الكابنت طــنــوس سيخ البحر»
الـبــاب أمــام إسقاطات سياسية ح ــادة ،وفــرص غنية للعب (باسم ياخور) في ّ
مطب التكرار واستعارة لهجة «جــودة
على مفاصل الدراما الجذابة بأريحية.
مبدئيًا ،يفقد العمل أبــو خميس» فــي «ضيعة ضايعة» .األمــر ذاتــه يحصل مع
الجدة على اعتبار أن الفرضية ّ
عنصر ّ
ّ
من
أكثر
في
مت
قد
شــريـكــه «حـســن عــبــاس» (ع ـبــدو غــاصــم) وأي ـضــا جمال
ّ
م ـك ــان ،أقــل ـهــا ف ــي املـسـلـســل الــروســي
ال ـع ـلــي الـ ــذي يـعـيــد ت ـقــديــم الـكــاركـتـيــر
«الـ ـج ــزي ــرة امل ـن ـس ـيــة» واملـ ـص ــري «فــي
ذاتـ ـ ــه ،ال ـ ــذي ج ـ ّـس ــده ســاب ـقــا ع ـشــرات
ّ
ال الال الن ـ ــد» (ت ــأل ـي ــف ه ـش ــام جـمــال
املر ّات ،إلى جانب اللوازم الكالمية مثل
وم ـص ـط ـف ــى صـ ـق ــر وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج أح ـم ــد
«مرقص املي ع التوت ّ
ني التي يقولها
ال ـج ـن ــدي) .ل ـكــن كـ ــان أم ـ ــام املـسـلـســل
عـ ـب ــدو غـ ــاصـ ــم» ّأو «ك ــرجـ ـي ــة وابـ ــن
مفتعلة،
مباشرة
ّ
ال ـس ـ ّـوري مـســاحــة لـلـتـفـ ّـرد ،مــن خــال
سنو يقولها أبــو دق ــور) والـتــي يتبدد
الـتــوغــل فــي مفاصل الـجــرح الـســوري ومبالغة عند غالبية
مفعولها بعد تكرارها ،لنسمعها مرارًا
بـطــريـقــة «ال ـب ــاك كــوم ـيــدي» واإلحــالــة
على مــدار جميع الحلقات .أضــف إلى
الشخصيات
الصريحة ملئات آالف السوريني الذين
ذلــك املـبــاشــرة املفتعلة ،واملـبــالـغــة عند
رك ـب ــوا ال ـب ـحــر قــاصــديــن أوروبـ ـ ــا ظنًا
غــالـبـيــة الـشـخـصـيــات س ــواء املحامية
منهم ّأنها «بالد األحالم» .لكن سرعان
(ش ـك ــران مــرتـجــى) أو مغنية األوب ــرا
ّ
ما خلف إيقاع العمل الخيبة ،بدءًا من
(ســوزانــا ال ــوز) أو املـتــديــن (مصطفى
ّ
شارته التي غناها كاظم الساهر من دون أن يجيد لهجة املصطفى) ،وإن كان املشاهد يعتقد بأن وراء ثنائية «وديع
أهل الشام املطلوبة ،مرورًا بمشهد الغرافيك املتواضع لغرق وصفا» (أحمد األحمد ومحمد حداقي) ّ
تطورًا ّدراميًا الفتًا،
ّ
ً
وصوال إلى املقولة باعتبار أنهما ّ
كل حلقة،
مكبالن بجنزير واحدّ ،يدعي كل ّمنهما أنه
السفينة ،والذي يتكرر مع بداية ً
االفتتاحية للعمل وهي 17«ّ :رجال وامرأة هربوا بأحالمهم رجل األمن ،واآلخر هو معتقل .إال أن الخط املسطح لهاتني
إلى قلب العاصفة» .يتحول «الــواق واق» نتيجة اللعب على
عناصر امللل اإلضافية ،بخاصة
ّ
منصة واح ــدة أي الـجــزيــرة إلــى مــا يشبه «سـيــت ك ــوم» ،أو الشخصيتني يجعلهما من ّ
يتمكنون من بناء مدينتهم «درةّ
أن الناجني من السفينة
شيئًا ّ شبيهًا ب ـ «الكباريه السياسي» .وهــذا الـنــوع يحتاج الزبد» على أرض الجزيرة ،ويعجزون بغرابة غير مقنعة عن
ّ
إلى نص ّمحكم ،ونكتة ذكية ،حاضرة البديهة ،يوافيها أداء
فك قيدهما.
ّ
رشيق علها تخلق التفاعل املطلوب عند الجمهور .إال أن تنتهي الحلقة  22من دون أن نرصد أي مالمح لــردة فعل
ّ
الكلي نحو جماهيرية ّ
ما حصل مع هذا النص هو إشكالية انصرافه
تتقمص الشخصيات ،وتتداول مفرداتها على
ـون
ـ
م
ـ
ض
ـ
مل
ـا
ـ
ب
اإلس ـق ــاط ــات الـسـيــاسـيــة امل ـب ــاش ــرة ،واه ـت ـمــامــه
ّ السوشال ميديا كما كان يحصل مع أعمال حمادة وحجو...
أن
تمامًا
متناسيًا
الثقيل ،على حساب الشكل الكوميدي،
يبدو األمر طبيعيًا طاملا أن املسلسل عجز عن الوصول إلى
استفراد
جانب
ـى
ـ
ل
إ
مهمته األول ــى هــي إضـحــاك املـشــاهــد،
مبتغاه في قنص ابتسامة واحدة من مشاهديه!
الـكــامـيــرا بـمــامــح الطبيعة التونسية الـخــابــة ،فــي هامش
واســع مــن زمــن الحلقات ،بقصد إظـهــار الناحية الجمالية «الواق واق» :يوميًا  21:00على قناة «لنا»
رشيد عساف في العمل

األربعاء  13حزيران  2018العدد 3490

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

سيجيء ّ
ُ
الحب...

ِّ ُ
ُ
أوانهاَ ،
للحب أوان ُه أيضًا.
كذلك
كما للحيا ِة
ْ ُْ ْ
َ
فإذن ال تف ِرط في شكا ِت َك يا «أنا» ،وال
ـجيء ّْ
َتستعج ْل م َ
الحب!
ِ
ّ
فغدًا (غدًا ليس إل)
َ
ُ
تكون قد ص َ
األموات
رت ميتًا ،كهؤالء
حني
ِ
ِ
املحظوظني
َ
األصحاب في َّ
ُ
محبتهم اآلن
الذين َيـتـبارى
ُ
ََ
َ
أرواحهم
ـأنينة
(اآلن ،وهم َيـتـن ّـعمون بط َم ِ
ِ
ُ
وهناء ِة نعوشهم)
دور َك َ
ليس ّإلَ ...
غدًا َ
جيء ُ
سي ُ
أنت اآلخر؛
َ
َ
اشت َ
هيت وما يشتهون
در ما
ق
وعلى ِ
َ
ُ َ
مق ّ
طابور
مة
د
وجود َك في
سينـت َب ُه إلى
ِ
ِ
ِ
ناء ِت َك َاأل َ
ُم َـش ِّـيـعيك /طابور َه َ
سو ْد؛
ِ
َ
َ
َ
رضيت أم لم ترض،
َو...

صورة
وخبر

تختتـم اليـوم فـي مدينـة كولكاتـا الهنديـة فعاليـات البرنامـج الثقافـي المشـترك
ّ
يسـتمر علـى مـدى ثالثـة أيـام .هـذا الحـدث الـذي تتخللـه
بيـن الصيـن والهنـد الـذي
عـروض ّ
منوعـة لعـدد كبيـر مـن الفنانيـن ،يأتـي فـي سـياق ًتوطيـد العالقـات بيـن
الجانبيـن ،ويرمـي إلـى التبـادل الحضـاري والفنـي بينهمـا ،أملا بـأن يشـمل مياديـن
أخـرى( .ديفيانشـو سـاركار ـــ أ ف ب)

«متروبوليس» تعلنها
ليلة األفالم القصيرة
بعد النجاح الذي حققته في شباط
ّ
«الجمعية
(فبراير) املاضي ،تنظم ّ
اللبنانية للسينما املستقلة ـ
متروبوليس سينما» في  20حزيران
(يونيو) الحالي الدورة الثانية من
«أمسية األفالم اللبنانية القصيرة».
ّ
سيتخلل الحدث عرض أربع أفالم
لبنانية قصيرة حديثة ،يليها
نقاش مع مخرجيها بحضور فرق
العمل التي شاركت فيها .االفتتاح
ّ
«متوسط» ( 7د ـ  )2017لطالل
مع
خوري ،يليه «الجفت ،الواوي ،الذئب
والصبي» ( 19د ـ  )2015لوليد
ّ
مونس ،ثم « 95أوكتان» ( 23د ـ
 )2017لفرنسوا يزبك ،فـ «تشويش»
( 26د ـ  /2017الصورة) لفيروز
سرحال.
«أمسية األفالم اللبنانية القصيرة :»2
األربعاء  20حزيران ـ بدءًا من 20:00
ـ سينما «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت).
لالستعالم01/204080 :

سـ َـيـذرف َ
اآلهات والدموع واألكاذيب
ـون
ِ
و َســ ...ي ِـح ّـب ْ
ـونك.

2017/11/24
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َ َّ
َّ
«ويوم ما هـ بطل أشجع...
حكون ميت أكيد»

رياضة

كأس العالم 2018

لم يفكر محمد صالح كثيرًا عندما سدد ضربة الجزاء أمام فريق الكونغو (أ ف ب)

2

رياضة
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رياضة
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أرقام

■ ل ـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل امل ـن ـت ـخ ــب
امل ـ ـصـ ــري ط ـي ـل ــة ال ـت ـص ـف ـيــات
سوى  3أهداف
■ سجل الفريق املـصــري في
تصفيات مونديال روسيا 11
هدفًا
■ فـ ــي ت ـص ـف ـي ــات م ــون ــدي ــال
ّ 2010
سجلت مصر  22هدفًا
■ فـ ــي ت ـص ـف ـي ــات م ــون ــدي ــال
 2017سـ ّـجــل امل ـصــريــون 18
هدفًا
■ فــي تـصـفـيــات ك ــأس العالم
 1990تلقت مصر هــدفــا من
ليبيريا وهدفًا من ماالوي
■ أشـ ـه ــر أه ـ ـ ــداف  1990هــو
ه ـ ـ ـ ــدف ح ـ ـ ـسـ ـ ــام ح ـ ـسـ ــن ف ــي
التصفيات الذي ضمن العبور
على حساب الجزائر

كان المنتخب المصري السبب في تشييد قانون جديد في عالم المستديرة بعد كأس العالم  1990في هولندا الذي منع أي حارس من اإلمساك بالكرة في حال إرجاعها إليه من أحد المدافعين (أ ف ب)

مصر  1990ـ ـ 2018

ّ
ما الذي تغير بعد سنوات الجفاف؟
لم يعد الحلم المصري بعيدًا .الجماهير المصرية سترى
منتخبها في كأس العالم ،بعد  28عامًا من الغياب عن
المسابقة العالمية .لم تعاصر فئة كبيرة من الجماهير
المصرية ،الظهور السابق لمصر في كأس العالم ،وأغلب
مشجعي المنتخب من جيل ًالشباب لم يعرفوا  ،1990حيث
كان المنتخب آنذاك يضم جيال المعًا كما هي الحال اليوم
ياسمين عبيد
ّ
على الرغم من أن مصر مثلت العرب
في النسخة الثانية من كــأس العالم
ع ـ ــام  ،1934إال أن ف ــرص ــة الـ ـع ــودة
كــانــت مستعصية عـلــى م ــدار عـقــود.
انتهى انتظارهم الطويل فــي نهاية
املـ ـ ـط ـ ــاف ف ـ ــي  ،1990عـ ـن ــدم ــا ن ـجــح
جـيــل ذه ـبــي ب ـق ـيــادة املـ ــدرب الــراحــل
محمود الـجــوهــري بــإعــادة الفراعنة
إلــى الحدث .كــان الفريق املصري في
املجموعة األصـعــب فــي البطولة ،إال
أن امل ـصــريــن أث ـب ـت ــوا أن ـه ــم قـ ــادرون
على لعب مباراة بتكتيك عال .دفعوا
بقوة من أجل حجز مكان في مرحلة
خروج املغلوب .وعلى الرغم من أنهم
وصلوا في نهاية املطاف إلى مرحلة
ق ـص ـي ــرة ،خ ــرج ــوا بـنـقـطـتــن وه ــدف
وحيد ،إال أنهم لم يتمكنوا من تكرار

ه ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات اآلتـ ـي ــة.
وبــال ـف ـعــل ،ف ــإن امل ــرك ــز «األسـ ـط ــوري»
املمنوح لضربة مجدي عبد الغني قد
نما مع كل بطولة الحقة لكأس العالم
التي غابت عنها مصر .وهو الجفاف
ال ــذي اسـتـمــر  28عــامــا ـ ـ عـلــى الــرغــم
ً
من أن مصر تملك جيال موهوبًا فاز
بـثــاثــة أل ـق ــاب أفــريـقـيــة مـتـتــالـيــة في
نفس الفترة ـ وانتهى بتأهل الفريق
لروسيا .2018
حكاية العاملية الكروية بدأت في تلك
اللحظة تحديدًا .كانت قرعة تصفيات
كــأس العالم  1990قد وضعت مصر
في مجموعة ضعيفة خلت من القوى
اإلفريقية التقليدية ،وضمت ليبيريا
وكينيا ومـ ــاالوي ،وبــالــرغــم مــن هــذا
إال أن الـتــأهــل عــن املـجـمــوعــة لــم يكن
ً
سهال في ظل بناء فريق جديد شاب
وتجربة العديد من املواهب البعيدة

عـ ــن األه ـ ـلـ ــي والـ ــزمـ ــالـ ــك .فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه كــان الجوهري يمنح الفرصة
لـلـشـبــاب ك ــي يــرس ـخــوا أقــدام ـهــم في
الهيكل األســاســي للمنتخب ،هاني
رمـ ـ ـ ــزي ( 20ع ـ ــام ـ ــا) ،ال ـ ـت ـ ــوأم حـســن
وأشرف قاسم ( 23عامًا) أحمد رمزي
وأحمد الكأس ،وهشام عبد الرسول
ً
( 25ع ـ ــام ـ ــا) ،فـ ـض ــا عـ ــن االح ـت ـف ــاظ
بـعـنــاصــر الـخـبــرة املتمثلة فــي قائد
الفريق جمال عبد الحميد ( 32عامًا)
ومجدي عبد الغني (30عــامــا) أحمد
شــوب ـيــر ورب ـي ــع ي ــاس ــن ( 29ع ــام ــا).
ورغ ــم كــل الـصـعــوبــات الـتــي واجـهــت
املـنـتـخــب ف ــي ذاك ال ــوق ــت ،وتـصــاعــد
الخالفات بني الجوهري وطاهر أبو
زيــد ألسـبــاب تتعلق بــاألنــديــة ،نجح

كانت قرعة تصفيات كأس
العالم  1990قد وضعت مصر
في مجموعة ضعيفة خلت من
القوى اإلفريقية التقليدية
املنتخب فــي خـطــف بـطــاقــة الترشح
ل ـكــأس ال ـعــالــم  1990م ــن ب ــن أن ـيــاب
املنتخب الـجــزائــري الـقــوي واملــدجــج
بـكـبــار املـحـتــرفــن فــي أوروبـ ــا وعلى
رأسهم رابح ماجر.
 22نجمًا تم اإلعالن عنهم بعد انتهاء

معسكر املنتخب فــي أوروب ــا والــذي
ً
كــان بــديــا مــن إلـغــاء ال ــدوري وكــأس
م ـص ــر ح ـس ــب ط ـل ــب الـ ـج ــوه ــري فــي
وقتها .هكذا سافر املنتخب املصري
إل ــى إيـطــالـيــا عــازمــا عـلــى تــأديــة أداء
م ـش ــرف ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن الـقــرعــة
وضعته في مجموعة صعبة للغاية.
ك ــان ــت ه ــولـ ـن ــدا قـ ــد ف ـ ـ ــازت ب ـب ـطــولــة
أوروبـ ــا قـبــل عــامــن ،وكــانــت إنكلترا
تـمـتـلــك الع ـبــن م ـم ـتــازيــن يتمتعون
بـخـبــرة هــائـلــة ،كــذلــك لـعـبــت ايــرلـنــدا
بقوة بدنية رهيبة .اللقاء األول كان
ض ــد ه ــولـ ـن ــدا .ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت ك ــان
امل ـن ـت ـخــب ي ـض ــج ب ــأس ـم ــاء ك ـب ـي ــرة ال
يمكن أن تراهم سوى على التلفزيون.
جـيــل مـيــان الـتــاريـخــي .تـحــدث عبد
ال ـغ ـنــي ،الـ ــذي ت ــرك بـصـمــة ال تمحى
في كــرة القدم املصرية أثناء ظهوره
ف ــي نـهــائـيــات ك ــأس ال ـعــالــم الـثــانـيــة:
«عندما رأينا هــؤالء الالعبني وجهًا
لوجه ،تلك النخبة من نجوم العالم،
م ـثــل غــول ـيــت ،ف ــان ب ــاس ــن ،راي ـك ــارد
وكــومــان ،كــان الشعور :كيف يمكننا
ال ـص ـم ــود ،وم ـ ــاذا س ـت ـكــون النتيجة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم؟» .مـ ــع ذل ـ ــك ك ــان ــت الـنـتـيـجــة
التعادل .كيف حقق الفريق مثل هذه
النتيجة املذهلة؟
فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم ،تـ ـعـ ـك ــس ش ـج ــاع ــة
الــاعـبــن وإن كــانــوا أقــل مستوى من
الـفــريــق اآلخ ــر أداءًا جـيـدًا عـلــى أرض
امل ـل ـعــب .كــانــت ال ـش ـكــوك ق ـبــل امل ـب ــاراة

طبيعية .التباين الفني كبير .لكن لم
يكن الهدف تعويض األرق ــام ،خاصة
ب ـع ــد م ـع ـس ـك ــرات ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـش ــاق ــة
للغاية التي أجريت في اإلعــداد .اتفق
الــاع ـبــون عـلــى أنـهــا سـتـكــون معركة
ب ــن  11الع ـبــا م ــن ك ــل ج ــان ــب ،وأن ـهــم
سينفقون كــل طــاقــاتـهــم فــي املـعــركــة.
مــع تقدم اللعبة ،أصبح الفريق أكثر
ث ـقــة ،عـلــى عـكــس الـهــولـنــديــن ،الــذيــن
بــدوا متوترين بعد فشلهم فــي خلق
الـ ـع ــدي ــد م ــن الـ ـف ــرص أو ال ـت ـس ـج ـيــل.
كــان ذلــك حتى سجلوا هدفهم األول
بعد خطأ بسيط .لم يشعر الالعبون
بخيبة أمــل مــن هــدفـهــم .أص ــروا على
الهجوم وخلق العديد من الفرص قبل
أن تحصل مصر على ضربة جزاء .في
تـلــك اللحظة ق ــال عـبــد الـغـنــي ،اقـتــرب
ب ـع ــض زمـ ــائـ ــي مـ ــن الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
للفريق ليشجعوني .تمنوا لــه حظًا
سعيدًا« .لقد ّ
عينني امل ــدرب محمود
الجوهري كخيار أول لركلة جزاء ،لكن
بما ًأنني لم أكن أتوقع أن يتم منحنا
خـطــأ ،فــإن ذلــك كــان مفاجئًا بالنسبة
لي .وضعت الكرة على الفور وقررت أن
أسدد على نفس الجانب الذي سددت
فيه في العديد من املناسبات السابقة.
راقبت الحارس وأطلقته على يمينه.
ل ـقــد سـجـلـنــا وع ــدل ـت ـن ــا ،وك ـ ــان هـنــاك
ابتهاج لطول بالدنا واتساعها .لقد
كــان هدفًا ال يقدر بثمن جعلنا نملك
نـقـطــة ف ــي م ـب ــاراة كـبـيــرة ض ــد أبـطــال

أوروبــا» .عبد الغني بقي يتحدث عن
ه ــذا ال ـهــدف ط ــوال حـيــاتــه ،لــدرجــة أن
املصريني صاروا يتعاملون مع األمر
كما لو أنه نكتة.
م ـص ــر ب ـع ــده ــا تـ ـع ــادل ــت س ـل ـب ـيــا مــع
اي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة وخ ـ ـسـ ــرت أمـ ــام
إنكلترا بهدف وحيد وودعت البطولة
مــن ال ــدور األول .وبـعــد أن قــاد املدير
ال ـف ـنــي الــوط ـنــي م ـح ـمــود ال ـجــوهــري
منتخب الفراعنة لنهائيات مونديال
 ،1990ل ـ ـي ـ ـكـ ــون أول وآخ ـ ـ ـ ــر م ــدي ــر
ف ـنــي م ـص ــري ي ـق ــود مـنـتـخــب ال ـبــاد
ل ـن ـهــائ ـيــات الـ ـع ــرس الـ ـع ــامل ــي ،تـمـكــن
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي هـ ـيـ ـكـ ـت ــور كـ ــوبـ ــر فــي
ال ـص ـعــود بمنتخب مـصــر ملــونــديــال
 .2018تأهل املنتخب املصري لكأس
الـ ـع ــال ــم فـ ــي روس ـ ـيـ ــا  2018ب ـع ــد أن
انتزع نصرًا هامًا أمــام الكونغو في
الــدقـيـقــة  94بـهــدفــن ل ـه ــدف ،لينهي
الفراعنة عقمًا دام لـ  28عامًا ليصدر
ثاني إنجازات املنتخب وأغالها بعد
التأهل ألمم أفريقيا  2017على نفس
امللعب «إكلينيكيا» ،بعد الفوز على
أول منتخب إفــريـقــي تــأهــل لروسيا
 ،2018نيجيريا .الحديث عن املنتخب
امل ـصــري فــي مــرتــي الـتــأهــل يتمحور
حـ ـ ـ ــول نـ ـقـ ـطـ ـت ــن .األول ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــركـ ـي ــز
واإلس ـ ـ ـ ـ ــراف فـ ــي الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ،وال ـث ــان ـي ــة
امل ــرت ــدات .ومثلما «نـطـقـهــا» الكابنت
ال ـظــريــف ال ــراح ــل مـحـمــود ب ـكــر ،كــان
املنتخب املصري السبب في تشييد
ق ــان ــون ج ــدي ــد ف ــي ع ــال ــم امل ـس ـتــديــرة
بعد كــأس الـعــالــم  1990فــي هولندا،
الـ ــذي م ـنــع أي حـ ــارس م ــن اإلم ـس ــاك
بــال ـكــرة ف ــي ح ــال إرج ــاع ـه ــا إل ـيــه من
أح ــد املــداف ـعــن .كــانــت خـطــة منتخب
م ـصــر حـيـنـئـ ٍـذ ت ـحــت اإلدارة الـفـنـيــة
للكابنت محمود الجوهري هي دفاع
املنطقة ،واالعتماد فقط على الكرات
ال ـطــول ـيــة اآلتـ ـي ــة م ــن أح ـم ــد شــوبـيــر
حــارس املرمي وقتها ،أمــا كوبر فقد
اعـتـمــد عـلــى بـنــاء الهجمة بــدايــة من

خ ــط ال ــدف ــاع م ــن ال ـجــان ـبــن اع ـت ـمــادًا
على سرعة الجناحني محمد صالح
ومحمود تريزيغيه .يتحرك املنتخب
املصري بالكامل لتنفيذ هجمة ،مما
ي ـج ـعــل األم ـ ــر ب ــال ــغ ال ـص ـع ــوب ــة عـلــى
الخصم ،عندما يتحرك عشرة العبني
ً
دفـعــة واح ــدة لتنفيذ هجمة مــرتــدة.
لكن فــي ظــل كــرة الـقــدم الحديثة هذا
أمـ ــر ص ـعــب الـتـطـبـيــق وخ ـط ـيــر ج ـدًا
فــي حــالــة الـهـجـمــات امل ــرت ــدة .األرق ــام
ت ـبـ ّـن االع ـت ـمــاد امل ـفــرط خ ــال الـفـتــرة
األخـيــرة على الــدفــاع (راجــع الـكــادر).
وهنا تبرز مفارقة الفتة :أفراد الفريق
امل ـص ــري أمـ ــام مـنـتـخــب ال ـجــزائــر في
17تشرين الثاني/نوفمبر عام 1989
ل ــم يـسـجـلــوا ف ــي مـسـيــرتـهــم الــدولـيــة
ســوى  63هــدفــا ،وال ـهــداف آن ــذاك هو
جـمــال عـبــد الحميد ب ـ  25هــدفــا ،هو
صاحب ثاني أقل عدد أهــداف دولية
ألي أفــراد جيل مصري في تصفيات
ك ـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم آخ ـ ـ ــر  60سـ ـن ــة ب ـعــد
تصفيات كــأس الـعــالــم  .2002يليهم
ً
م ـبــاشــرة أفـ ــراد جـيــل مـنـتـخــب مصر
 2018الذين لعبوا أمام الكونغو يوم
 8تـشــريــن األول /أكـتــوبــر حـيــث بلغ
م ـج ـمــوع األه ـ ـ ــداف ال ــدول ـي ــة ل ـهــم 66
هدفًا فقط ،والهداف هو محمد صالح
ب ـ ـ  32ه ــدف ــا .ل ـكــن ش ـتــان ب ــن جــزائــر
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات وم ـن ـت ـخــب ال ـكــون ـغــو
الـ ـ ـ ــذي واجـ ـهـ ـت ــه م ـ ـصـ ــر ،فــامل ـن ـت ـخــب
العربي الـقــوي كــان يعج بنجوم من
وزن رابـ ـ ــح م ــاج ــر وأخـ ـض ــر بـلــومــي
وشـ ــريـ ــف الـ ـ ــوزانـ ـ ــي وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ،وق ــد
حقق بعد شهور قليلة على خسارة
التأهل للمونديال لقب أمــم أفريقيا
 .1990أمــا املنتخب الكونغولي فهو
منافس متواضع فقد فــرص التأهل
ب ــاك ـرًا ،وتــذيــل مـجـمــوعــة تـعــد أسهل
م ـج ـمــوعــات ال ـت ـص ـف ـيــات األفــري ـق ـيــة.
كـمــا أن منتخب الـجــوهــري لــم يضم
سـ ـ ـ ــوى مـ ـحـ ـت ــرف واح ـ ـ ـ ــد هـ ـ ــو الع ــب
الـ ــوسـ ــط مـ ـج ــدي ع ـب ــد ال ـغ ـن ــي (كـ ــان
يلعب في بيرامار البرتغالي) علمًا أن
االحـتــراف لم يعلن رسميًا في مصر
س ــوى بـعــد ال ـعــودة مــن املـشــاركــة في
إيـطــالـيــا .أم ــا منتخب كــوبــر الحالي
فيضم نـجــومــا كثيرين يلعبون في
دوريـ ـ ـ ـ ــات أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،أب ـ ــرزه ـ ــم مـحـمــد
ص ــاح م ــن ل ـي ـفــربــول ،مـحـمــد الـنـنــي
من أرسنال ،أحمد حجازي من وست
بروميتش ألبيون ،رمضان صبحي
م ــن س ـت ــوك س ـي ـت ــي ،وج ـم ـي ـع ـهــم فــي
ال ــدوري اإلنكليزي ،وآخــريــن .عندما
شاركت مصر في كأس العالم للمرة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ل ـ ــم يـ ـك ــن مـ ـحـ ـم ــد ص ــاح
ورم ـض ــان صـبـحــي وأح ـمــد حـجــازي
قــد ولـ ــدوا .وب ـعــد نـحــو ثــاثــة عـقــود،
ب ــات هـ ــؤالء رك ـي ــزة جـيــل ش ــاب أع ــاد
«الفراعنة» إلى املونديال .لكن لو أراد
املصريون توجيه الشكر إلى شخص
واح ــد فبالتأكيد هــو محمد صــاح،
الذي سجل هدف االنتصار في وقت
بدا أن كل شيء قد ينهار.
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تقول األسطورة إن الملك اإلغريقي «سيزيف» أغضب سادة األوليمب ،فحكموا عليه بالعذاب
األبدي :أن يحمل صخرة إلى قمة الجبل ،وفي كل مرة يقترب من القمة ،تسقط منه الصخرة إلى
الوادي .وكأن هذه األسطورة بحذافيرها تنطبق على العبقري «المنحوس» هيكتور كوبر ،المدير
الفني للمنتخب المصري لكرة القدم

مصري أكثر من المصريين
كوبر األرجنتيني ّ
يأكل الفتة ويصلي الجمعة مع الالعبين

أحمد ناصر حجازي
فــي حـيــاتــه الـيــومـيــة يـحـمــل «ك ــوب ــر» وجهًا
ً
صارمًا قليال ما تكسوه االبتسامة .لكنه
ُ
خ ـف ـيــف الـ ـظ ــل ي ـج ـي ــد ال ـس ـخ ــري ــة وتـ ـب ــادل
ال ــدع ــاب ــات .فــي عــالــم ال ـســاحــرة املـسـتــديــرة
ه ــو عـبـقــري اع ـت ــاد قـهــر املـسـتـحـيــل ،أثـنــاء
قيادته الفنية لألندية واملنتخبات متوسطة
املـ ـسـ ـت ــوى إل ـ ــى م ـن ـص ــات الـ ـتـ ـت ــوي ــج .لـكـنــه
املنحوس الذي ال يحمل الذهب بني يديه إال
فيما ن ــدر .يكتفي كــل م ــرة ب ــدور وصيف
الـبـطــل« .خـبــراتــي وذكــريــاتــي ُ سيئة فــي ما
يتعلق ب ـهــذا األمـ ــر ،ل ــذا فـلــن أع ـطــي محمد
صالح ّأية نصائح قبل نهائي دوري أبطال
أوروب ـ ـ ــا» .ب ـهــذه الـكـلـمــات املـقـتـضـبــة م ــازح
كوبر الصحافيني الذين طلبوا منه توجيه
نصيحة لجناح فريق ليفربول اإلنكليزي،
قبل أيام قليلة من خوضه املباراة النهائية
لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال
م ــدري ــد اإلس ـبــانــي حــامــل لـقــب النسختني
املاضيتني .كلمات تبدو عابرة والهدف منها
ُ
املزاح ،لكنها تلخص مسيرة كوبر في عالم
التدريب ،حيث لم ينجح خالل مسيرته التي
بدأت قبل ربع قرن ،سوى في الفوز بثالث
بطوالت فقط .تتجسد عبقرية األرجنتيني
كوبر ،في الوصول بهذه الفرق إلى منصات
التتويج بإمكانيات شبه مـعــدومــة مقارنة
بــاملـنــافـســن .وآخ ــر تـلــك ال ــرح ــات املــذهـلــة
هي مع املنتخب املصري التي بدأها بإعادة
الفراعنة إلى بطولة أمم أفريقيا بعد الغياب
ث ــاث ب ـط ــوالت مـتـتــالـيــة ،ف ــي سـيـنــاريــو لم
يتوقعه أشد املتفائلني ،ثم قيادته املنتخب
املصري لنهائيات كأس العالم للمرة األولى

م ـن ــذ  28سـ ـن ــة ،م ـح ـق ـقــا ح ـل ــم امل ـص ــري ــن
بالتواجد بــن كبار اللعبة الشعبية األولــى
في أكبر حدث رياضي في العالم بعدما كاد
مشجعو الفراعنة أن يفقدوا األمل.
ال ـع ـجــوز يـتـصــرف وك ــأن ــه م ــول ــود ف ــي أحــد
األحياء الشعبية املصرية .الذين ال يتابعون
كــرة الـقــدم قــد يظنون أن كــوبــر مــديــر فني
مـحـلــي ل ـل ـفــراع ـنــة .يـ ــردد الـنـشـيــد الــوطـنــي
املصري قبل كل مباراة .وصل األمر إلى ما
هو أعمق من ذلك :حضر املدرب األرجنتيني
خطبة الجمعة فــي املـسـجــد بــرفـقــة العبيه
وج ـهــازه امل ـع ــاون ،ع ــدة م ــرات ،خ ــال سفر
املنتخب املصري لخوض مباريات خارجية.
في مصر تخلى عن تحفظه وصرامته حني
قفز بالبدلة الرسمية في حــوض السباحة

أبو صالح

بفندق إقامة املنتخب كي يحتفل مع العبيه
بالفوز على منتخب غــانــا ،فــي التصفيات
املؤهلة ملونديال روسيا  ،2018كما شارك
في إعالن تلفزيوني لصالح إحدى شبكات
الـ ـه ــوات ــف امل ـح ـم ــول ــة ،ل ـي ـغ ـنــي ف ــي اإلعـ ــان
ويتناول «الفتة» وهي أكلة شعبية مصرية
شهيرة ،ليستحق لقب «مصري أكثر من
املصريني» .لكن ،في بلد مثل مصر ،اعتاد
أهله على السجال واملساجلة في «الكورة»،
لــم يسلم كــوبــر مــن االنـتـقــادات الــدائـمــة من
بـعــض الـجـمــاهـيــر وال ـن ـقــاد ،بـسـبــب طريقة
اللعب الدفاعية والتي تتصادم مع قناعات
املصريني املحبني لكرة القدم الجميلة ،التي
ميزت «منتخب الساجدين» مع املعلم حسن
شحاتة من  2006ـ  2010والذي فاز بثالث
كؤوس قارية متتالية .لكن ،هل يمكن اللعب
اآلن بطريقة مشابهة؟ «أتناول دواء ضغط
ال ــدم ،بسبب التوتر ال ــذي أعــانــي منه جــراء
االن ـت ـق ــادات ،الـحـيــاة مليئة بــاإلج ـهــاد ،لكن
اإلجهاد الذي واجهته ،من أجل الوصول إلى
كــأس العالم ،هو األصـعــب» .هــذا التصريح
األبـ ــرز لـكــوبــر عـقــب ال ـتــأهــل إل ــى مــونــديــال
روسيا ،ردًا على أسئلة الصحافيني حول
تـعــامـلــه م ــع االن ـت ـق ــادات الـعـنـيـفــة عـقــب كل
تـعـثــر للمنتخب تـحــت ق ـيــادتــه ،مــع اتـهــامــه
ب ــأن ال ـفــراع ـنــة أص ـب ـحــوا مـنـتـخــب «بــاصــي
لصالح» وهو سيكمل املهمة بجهد فردي.
وهو ما رد عليه كوبر بأنه من املستحيل أن
يستطيع صالح وحده إنجاز املهمة ولكنها
جهود زمالئه الالعبني والجهاز الفني .وهو
ما أكده محمد صالح نفسه في تصريحات
صحافية حني قال ردًا على االنتقادات التي
يواجهها كوبر« :نتائجه تتحدث عنه».

كوبر في سطور

( أ ف ب)

بـ ـ ــدأ ك ــوب ــر ال ـ ـتـ ــدريـ ــب مـ ــع ف ــري ــق
هـ ـ ــوراكـ ـ ــان األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ،الـ ــذي
استمر معه ملدة عامني ،ثم انتقل
إلـ ـ ــى الن ـ ـ ــوس األرج ـن ـت ـي ـن ــي ع ــام
 1995وق ــاده لتحقيق لقب كأس
كونميبول .ثم رحل إلى إسبانيا
عام  1997لتدريب ريال مايوركا
الذي حقق معه لقب كأس السوبر
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي عـ ـ ــام ُ .1998ويـ ـع ــد
هيكتور كوبر ،أحد أبرز املديرين
ال ـف ـن ـيــن ف ــي ت ــاري ــخ األرج ـن ـت ــن،
حيث أنـهــى مسيرته كــاعــب في
مركز قلب الدفاع عام  1992بعد
مسيرة احترافية طويلة بدأت عام
 ،1976لينطلق بعدها في مشواره
ال ـتــدري ـبــي ال ـحــافــل .وس ــرع ــان ما
قاده تألقه لتولي تدريب فالنسيا
فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة مـ ـ ــن  1999ح ـتــى
 ،2001ح ـي ــث ق ـ ــاد ال ـخ ـفــاف ـيــش
ل ـل ـقــب كـ ــأس ال ـس ــوب ــر اإلس ـبــانــي
ومركز الوصيف في دوري أبطال
أوروبــا مرتني متتاليتني ،وهــو ما
دفــع إدارة العمالق اإليطالي إنتر
مـيــانــو لـلـتـعــاقــد م ـعــه ،حـيــث قــاد
الفريق في الفترة من  2001إلى
 ،2003ونافس على لقب الــدوري
اإليطالي حتى األسابيع األخيرة
لكنه خسر اللقب .وعاد كوبر عام
 2004إلــى ريــال مايوركا ثــم إلى
ري ــال بيتيس عــام  ،2007وتنقل
في الفترة من  2008حتى ،2014
بـ ــن ريـ ـ ـ ــال ب ـي ـت ـي ــس اإلسـ ـب ــان ــي،
وبـ ـ ــارمـ ـ ــا اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ،وم ـن ـت ـخ ــب
جـ ــورج ـ ـيـ ــا ،وأري ـ ـ ـ ــس الـ ـي ــون ــان ــي،
ورايـسـنــج سانتاندير اإلسباني،
وأوردو سبور الـتــركــي ،والوصل
اإلم ــارات ــي ،قبل أن يتولى تدريب
املنتخب املصري عام .2015
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«من العتبة جينا ومن شبرا ...يا تريكة يا بو فانيال حرير حمرا»

«الماجيكو»

ثالثة مستحيالت في ذاكرة «صانع األلـعاب» المصري

مازن حلمي
لم يكن أبو تريكة بعيدًا عن التقلبات
السياسية عقب سقوط نظام اإلخوان
املـ ـسـ ـلـ ـم ــن ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر .ب ـ ـ ــدأ اإلع ـ ـ ــام
ً
يمارس شكال من أشكال «املكارثية»
ضد كل شخص يشك في انتمائه أو
تعاطفه مع جماعة اإلخوان املسلمني.
أبو تريكة الذي لم يعلن يومًا انتماءه
إلـ ــى أي ج ـمــاعــة أو حـ ــزب س ـيــاســي،
أعلن دعمه للمرشح الرئاسي وقتها
مـ ـحـ ـم ــد م ـ ــرس ـ ــي ،ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية األولى عقب ثورة  25يناير.
الجميع ك ــان يعلم األزم ــة الحقيقية
وراء عداء الدولة ألبو تريكة .الجميع
كان يعلم أن الدولة قــررت أن معاقبة
نجمها األبــرز في كــرة الـقــدم ،بعد أن
رفض مصافحة وزير الدفاع ورئيس
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـعـ ـسـ ـك ــري آن ـ ـ ـ ــذاك امل ـش ـيــر
َ
محمد حـســن طـنـطــاويِ ،ح ــن ذهـ َـب
إل ــى امل ـطــار السـتـقـبــال فــريــق األهـلــي،
عـقــب مــذبـحــة بــورسـعـيــد ع ــام .2010
عــاقـبــت ال ــدول ــة أب ــو تــريـكــة بالحجز
على جميع أمالكه في مصر ،واتهامه
في قضية لم يحكم فيها بعد ،ووضع
اسـمــه فــي قــوائــم اإلره ـ ــاب .سيشارك
أب ــو تــري ـكــة ب ـعــد أيـ ــام ِعـ ــدة ف ــي كــأس
العالم  2018في روسيا ،ال كالعب ،بل
ِّ
كمحلل إلح ــدى الـقـنــوات الفضائية.
يـشــاهــد املنتخب امل ـصــري يلعب في
كــأس العالم بعد محاوالت وقصص
ملحمية عاشها من أجل املشاركة في
تلك اللحظة وهو العب ،لكنه لم يكن
محظوظًا ،حتى أصبح األمــر بمثابة
الحلم الذي ظل يطارده ،كما تطارده
«الحكومة» في مصر .بات ألبو تريكة
ح ـك ــاي ــة م ـك ـت ـم ـلــة املـ ــامـ ــح ال ــدرامـ ـي ــة
وتـسـتـحــق أن ت ـ ــروى ،ق ـبــل أن تتخذ
رمزيتها كرابع املستحيالت.

كيف دخل أبو تريكة ألفية مصر
الثالثة؟
بـعــد س ـنــوات قليلة مــن دخ ــول مصر
األلفية الثالثة ،كانت أسطورة جديدة
ُ َ
تـصــنــع فــي ك ــرة ال ـقــدم .الع ــب يــرتــدي
القميص ذا الرقم  22انتقل من نادي
ال ـت ــرس ــان ــة إلـ ــى األه ـ ـلـ ــي ً ،ف ــي صـفـقــة
ل ــم ت ـك ــن ض ـخ ـمــة مـ ـق ــارن ــة بـصـفـقــات
ـادي األهـ ـل ــي خــال
عـ ــدة أب ــرم ـه ــا الـ ـن ـ ً
تلك الـفـتــرة ،خــاصــة أن الــاعــب ليس
صغيرًا في السن ،وبدأ عامه السادس
ُ
نجم
والـعـشــريــن .لكن سريعًا مــا بــدأ
أبو تريكة في الصعود .وبعد السنة
األولى له مع النادي ،أصبح هو نجم
الفريق األول.
العب خط وسط (هجومي) ال يمتلك
س ــرع ــة ك ـب ـي ــرة وال ي ـم ـت ـلــك مـ ـه ــارات
مذهلة مثل الخطيب أو حمادة عبد
اللطيف (أسطورة النجمة اللبناني).
لكنه امتلك شيئًا لــم يمتلكه العديد
مــن الــاعـبــن املـصــريــن فــي الـتــاريــخ:
ً
الــذكــاء التكتيكي .كــان مذهال وقــادرًا
على استغالل املساحات بني خطوط
املـ ـن ــافـ ـس ــن ،وصـ ـن ــاع ــة تـ ـم ــري ــرات ال
يـخـطــئ قـيــاسـهــا أب ـ ـدًا ،ممتلكًا قــدمــا

قادرًا على تحريكها قطريًا وصناعة
ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة م ــن أي وضـعـيــة
ف ــي امل ـل ـعــب ،بـجــانــب ق ــدرت ــه الـكـبـيــرة
ع ـل ــى إحـ ـ ـ ــراز األه ـ ـ ـ ـ ــداف ،خ ــاص ــة فــي
األوق ـ ـ ــات ال ـح ــاس ـم ــة .ت ـلــك ّ قـ ـ ــدرات لم
يـمـتـلـكـهــا الـكـثـيــر م ــن ص ــن ــاع الـلـعــب
املصريني .أحــب الجمهور أبــو تريكة
ح ـتــى أص ـب ــح أش ـه ــر ال ـه ـت ــاف ــات عند
الجماهير املصرية« :من العتبة جينا
وم ــن ش ـبــرا /يــا تــريـكــة يــا بــو فانيال
حرير حمرا» .هكذا بدأ أبو تريكة في
ـواز لتاريخ
تسطير تــاريــخ خ ــاص م ـ ٍ
النادي األهلي ومنتخب مصر .ومع
بداية  2006كانت مصر تنظم بطولة
األمـ ـ ــم األف ــري ـق ـي ــة ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــا ،مــع
ق ـيــادة فنية جــديــدة لحسن شحاتة،
ال ـ ـ ــذي ت ـس ـل ــم امل ـه ـم ــة فـ ــي املـ ـب ــاري ــات
األخيرة خلفًا لتاردلي ،الذي فشل في
املـنــافـســة عـلــى بـطــاقــة الـتــأهــل لكأس
ال ـع ــال ــم امل ـق ــام ــة ف ــي أمل ــان ـي ــا .وصـلــت
مصر إلى املباراة النهائية في بطولة
األمم األفريقية ،بعد املساندة الكبيرة
للجماهير وتــألــق عــدد مــن الالعبني،
عـلــى رأس ـهــم أب ــو تــريـكــة ،ال ــذي أحــرز
أهـ ـ ــداف عـ ــدة حــاس ـمــة ف ــي ال ـب ـطــولــة.
كانت املـبــاراة النهائية أمــام منتخب
ســاحــل ال ـع ــاج ،ال ــذي قــابـلــه املنتخب
املصري في افتتاح البطولة ،وفــازت
ب ـثــاثــة أه ـ ــداف م ـقــابــل ه ــدف واح ــد.
َ
وصل الفريقان إلى ركالت الترجيح،
بعد انتهاء املباراة بوقتيها األصلي
الركلة األخيرة للمنتخب
واإلضافيُ .
َ
امل ـ ـصـ ــري ،إذا أح ـ ـ ـ ـ ـ ِـرزت تـ ـف ــوز مـصــر
بــالـبـطــولــة .ت ـقــدم أب ــو تــريـكــة ليسدد
الركلة األخـيــرة .تحركت شفاه وكــان
دعاءّ .
ً
سدد الكرة محرزًا بطولة
يردد
األم ــم الـخــامـســة للمنتخب امل ـصــري،
بحضور آالف املشجعني في امللعب،
ورئيس الجمهورية ،الذي كان آنذاك،
ً
حسني مباركّ .
تردد أبو تريكة قليال
بـعــد إحـ ــرازه الــركـلــة ،ب ــدا عليه أن ــه ال
يعلم بــالـفــوز وأنـهــا الــركـلــة األخـيــرة،
ل ـك ـنــه ع ـ ـ َ
ـاد واح ـت ـف ــل م ــع زم ــائ ــه فــي
الـ ـف ــري ــق .شـ ـع ـ َـر أبـ ــو ت ــري ـك ــة ف ــي تـلــك
الـثــوانــي امل ـع ــدودة ب ــأن املـشـهــد الــذي
يعيشه في تلك اللحظة قد تكرر في
لحظة ما أو حلم ما قديم ،لكن ّ
غصة
ٍ
فــي قلبه كانت تخبره أن الحلم غير
مكتمل .ثمة ما ينقص.

كأس العالم :الحلم واألسطورة

ّ
ظ ــل الـتــاريــخ الـعــربــي الـقــديــم يحوك
ُ َّ
أساطيره متخطيًا كل ما هو منطقي،
باحثًا عن صناعة األسطورة ،وترك
مل ـع ــان ـه ــا لـ ـل ــزم ــن .وه ـ ـ ــذا ال ي ـتــوقــف
ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــرب ،بـ ــل ه ـ ــذه هـ ــي أح ـ ــوال
األســاط ـيــر .رغ ــم كــل األســاطـيــر التي
ص ـن ـع ـهــا الـ ـت ــاري ــخ الـ ـع ــرب ــي ،تــوقــف
عند مستحيالت ثــاثــة ،لــم يستطع
ح ـي ــاك ــة أي ق ـص ــة ت ــوث ــق ح ــدوث ـه ــا،
فـصـنـ َـع قـصـصــا تــؤكــد استحالتها.
سميت أسطورة املستحيالت الثالثة
عند الـعــرب :الغول والعنقاء والخل
ال ــوف ـ ّـي .م ــع ال ــزم ــن أص ـبــح الـتـشــديــد
ع ـل ــى ص ـع ــوب ــة ش ـ ــيء م ـ ــا ،أن ي ـق ــال:

أحمد ناصر حجازي

مباراة القاهرة واملباراة الفاصلة في
ال ـخــرطــوم .لــم ينجح أب ــو تــريـكــة في
محاولته الثانية أن يبلغ حلمه.

 .2013أحداث عدة في مصر .تظاهرات  30حزيران/يونيو.
عزل محمد مرسي عن رئاسة مصر ّ
وزجه في السجن.
بعدها بعدة ُ
أشهر ،اعتزل محمد محمد أبو تريكة كرة
القدم عن  39عامًا ،عقب إحرازه بطولة أفريقيا مع النادي
خرج أبو تريكة من الملعب للمرة األخيرة وهو
األهليً .
ينحني تحية آلالف المشجعين الذين رفعوا صوره وأحبوه
كما لم يحبوا العبًا من قبل .هبط الساحر من المسرح وهو
في كامل حيويته العقلية والبدنيةَ ،
خرج من المسرح قبل
أن ترتعش قدمه وهو ُينفذ إحدى خدعه السحرية .ما
الذي يجمع أبو تريكة بأبو صالح؟

ّ
المستحيل الثالث :الخل الوفي
()2014

لم يكن الفتى
الصغير الذي
يعمل في أحد
مصانع الطوب
في قرية «ناهيا»
يعلم بعد الكثير
عن كرة القدم
(أرشيف)

«مـ ــن رابـ ـ ــع امل ـس ـت ـح ـي ــات» .ات ـخ ــذت
األسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة م ـك ــان ـت ـه ــا ف ـ ــي ال ــوع ــي
شعريًا،
الـعــربــي ،وب ــدأ التوثيق لها
ّ
َ
ِح ــن ق ــال صـفــي ال ــدي ــن ال ـح ـلــي« :مل ــا
ّ
ٌّ
ُ
َ
ـان وم ــا ب ـ ِـه ــم /خــل
رأي ـ ــت ب ـن ــي الـ ــزمـ ـ ِ
ّ
وف ـ ٌّـي لـلـشــدائـ ِـد أصـطـفـ ُـي /أيـقـنـ ُـت أن
ُ
َ
َ
والع ُ
نقاء
املستحيل ثالثة ٌ /:الــغــول
ّ
َ
ـخ ــل ال ــوف ــي» .ل ــم يـبـتـعــد م ـشــوار
وال ـ ِ
مصر في تصفيات كــأس العالم عن
األســاط ـيــر الـتــاريـخـيــة ،كـلـمــا اقـتــرب
الحلم من التحقق ،كــان يتحول إلى
كابوس ثقيل ،حتى أصبح الوصول
إل ــى ك ــأس الـعــالــم بمثابة األســاطـيــر
واملالحم الخيالية.
ك ــان ــت الـ ـق ــاه ــرة ت ــدخ ــل آخ ـ ــر أع ـ ــوام
الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،م ـم ـت ـل ـئ ــة ب ـص ــوت
م ـح ـم ــد مـ ـنـ ـي ــر ،وقـ ـ ـ ــدم ه ـ ـشـ ــام ع ـبــد
ال ــرس ــول ،وال ـ ــرأس الــذهـبـيــة لجمال
عبد الحميد .لم يكن الفتى الصغير

لم يكن ٌّ
أي من المنتخابات األفريقية
المنتخب المصري
قادرًا على هزيمة ً
الذي كان يمتلك جيال ذهبيًا
الــذي يعمل في أحد مصانع الطوب
فــي قــريــة «نــاهـيــا» يعلم بعد الكثير
عـ ــن ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم .لـ ــم ي ــذه ــب يــوم ـهــا
إل ــى ال ـع ـمــل ،لـيـشــاهــد املـ ـب ــاراة الـتــي
ينتظرها الجميع ،امل ـبــاراة األخـيــرة
في التصفيات املؤهلة لكأس العالم
 1990في إيطاليا .كان الفتى الصغير
آنذاك محمد أبو تريكة ،يدخل عامه
الحادي عشر في آخر الثمانينيات.
انتصر يومها املنتخب املصري على
نـظـيــره ال ـج ــزائ ــري ،ب ـهــدف مـقــابــل ال
شيء ،برأسية املهاجم حسام حسن.
م ـش ـهــد رآه أب ـ ــو ت ــري ـك ــة فـ ــي إحـ ــدى
ال ـش ــاش ــات ال ـص ـغ ـيــرة داخـ ــل قــريـتــه.

أصـبــح فــي مــا بـعــد حلمًا سـيـطــارده
ل ـ ـع ـ ـشـ ــرات ال ـ ـس ـ ـنـ ــن :ح ـ ـسـ ــام ح ـســن
يـحـتـفــل ب ـهــدف ال ـص ـعــود إل ــى كــأس
ال ـع ــال ــم ،م ـحــاطــا بـمـئــة أل ــف مشجع
داخـ ـ ـ ــل م ـل ـع ــب «اسـ ـ ـت ـ ــاد ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة».
َ
بـ ـع ــده ــا بـ ـسـ ـن ــوات ِح ـ ـ ــن دخـ ـ ــل أب ــو
تريكة جامعة القاهرة ،لدراسة «آداب
َ
سمع محاضرة ألقاها أحد
تــاريــخ»
أساتذته في الجامعة عن األساطير
فــي الـتــاريــخ الـعــربــي ،وح ــول مفهوم
امل ـس ـت ـح ـي ــات الـ ـث ــاث ــة .ت ــوق ــف أب ــو
ً
تــريـكــة قـلـيــا عـنــد األمـ ــر ،ول ــم يفهم
ّ
دالل ــة ع ــدده ــا ،لكنه دون فــي دفـتــره
أسـمــاء املستحيالت الـثــاثــة :الغول
ّ
والعنقاء والخل الوفي.

الــمــســتــحــيــل األول :الــغــول
()2006

َ
ُع ــرف الـغــول فــي القصص الشعبية
وال ـح ـكــايـ ٌـات ال ـفــول ـك ـلــوريــة الـعــربـيــة
بــأنــه وحـ ــش ق ــوي وض ـخــم ال يمكن
هــزي ـم ـتــه ،وق ــدي ـم ــا ك ــان ــت تـسـتـخـ َـدم
سـيــرتــه إلخــافــة األط ـف ــال .لـكــن عــرف
أيضًا أنــه أحــد املستحيالت الثالثة.
كانت مجموعة مصر في التصفيات
األفريقية املؤهلة لكأس العالم 2006
فــي أملــانـيــا ،بمثابة مجموعة املــوت،
حـيــث أوق ـعــت املـنـتـخــب امل ـصــري مع
الـكــامـيــرون وســاحــل ال ـعــاج .ويكفي
تــذكــر منتخب الـكــامـيــرون فــي كــأس
األم ـ ـ ــم األف ــريـ ـقـ ـي ــة عـ ـ ــام  .2002ك ــان
رهيبًا .أبو تريكة الذي انتقل حديثًا
إلــى ال ـنــادي ألهـلــي ،وج ـ َـد نفسه بني
ً
ع ـش ـي ــة وضـ ـح ــاه ــا يـ ــواجـ ــه ك ـ ــا مــن
منتخب الكاميرون وســاحــل العاج.
شـعـ َـر صــاحــب الـ ـ  24عــامــا بالخوف
ً
قليال ،ألنه سيواجه أقوى منتخبات
أفريقيا .وقتها كانت تصاغ حكايات
وأسـ ـ ــاط ـ ـ ـيـ ـ ــر ح ـ ـ ـ ــول ق ـ ـ ـ ــوة امل ـن ـت ـخ ــب
ال ـكــام ـيــرونــي واإلمـ ـك ــان ــات الـبــدنـيــة

لــاعـبـيــه ،لـكــن األس ـط ــورة الحقيقية
كانت تصاغ حول املهاجم اإليفواري
ديـ ــديـ ــه دروغـ ـ ـب ـ ــا ،املـ ـه ــاج ــم امل ـن ـت ـقــل
حــدي ـثــا آن ـ ــذاك إل ــى ف ــري ــق تشيلسي
اإلنـكـلـيــزي ،آتـيــا مــن مــرسـيـلـيــا .كــان
بمثابة «الغول» الذي َ
ترك األساطير
وال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــات الـ ـف ــولـ ـكـ ـل ــوري ــة وب ـ ــدأ
ممارسة كرة القدم ،رؤيته في امللعب
ف ـقــط كــانــت تـ ــزرع ال ــرع ــب ف ــي قـلــوب
املنافسني .مع بداية شهر حزيران/
يونيو  ،2004كــان املنتخب املصري
على موعد مع نظيره العاجي .دخل
املنتخب املصري املباراة بثقة كبيرة
بعد الفوز الذي حققه على املنتخب
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودانـ ـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة األولـ ـ ـ ــى
ب ـثــاثــة أهـ ـ ــداف دون م ـق ــاب ــل .أح ــرز
أب ــو تــريـكــة أول أه ــداف ــه الــدول ـيــة في
تلك امل ـبــاراة .دخــل املنتخب املصري
م ـب ــاراة ســاحــل ال ـع ــاج وف ــي جعبته
ث ــاث ن ـقــاط .فــي ملعب اإلسـكـنــدريــة
املقامة عليه املباراة ،رأى أبو تريكة
ألول مـ ــرة الـ ـغ ــول «دروغـ ـ ـب ـ ــا» ال ــذي
كثيرًا مــا سمع عـنــه ،تــذكــر لحظتها
أن أول امل ـس ـت ـح ـي ــات ك ـ ــان الـ ـغ ــول.
ُ
هـ ِـزم املنتخب املصري في املباراتني
أمــام املنتخب اإليـفــواري .في املباراة
األولى على ملعبه ووسط جماهيره،
ُ
ه ـ ـ ـ ِـز َم ب ـهــدفــن م ـقــابــل هـ ــدف واحـ ــد،
أحـ ــرزه أب ــو تــري ـكــة .فــي تـلــك امل ـبــاراة
أح ــرز دروغ ـبــا هــدفــا أيـضــا .لكن أبو
ت ــري ـك ــة شـ ـع ـ َـر ب ـغ ـضــب ش ــدي ــد ،ألن ــه
كان يعلم أن دروغبا لم يستخدم إال
جــزءًا بسيطًا من طاقته .كان مخيفًا
حقًا .في املباراة الثانية بدأ دروغبا
بــاسـتـخــدام قــوتــه .أح ــرز هــدفــن في
أق ــل مــن خـمــس دق ــائ ــق .ب ــدا دروغ ـبــا
أسـ ـط َــوري ــا ،ح ـتــى إن ق ـصــة شعبية
ص ـيــغــت آن ـ ــذاك ف ــي م ـصــر ،ت ـقــول إن
دروغبا قادر على الركض أليام دون
أن يشعر بالتعب .تـضــاء لــت فرصة

املنتخب امل ـصــري فــي الـصـعــود إلــى
كأس العالم ،حتى أصبحت معدومة
تمامًا .األهداف الثالثة التي أحرزها
أب ــو تــري ـكــة ف ــي الـتـصـفـيــات ل ــم تكن
كــاف ـيــة لـيـحـقــق حـلـمــه ال ـق ــدي ــم .لكنه
ك ــان ي ـعــرف أن أم ــام ــه فــرصــا أخ ــرى
في مرات مقبلة ،ربما في التصفيات
املـقـبـلــة .لـكــن تـلــك امل ــرة لــم يـكــن ألحـ ٍـد
أن ي ـجــاري ال ـغــول اإليـ ـف ــواري ،الــذي
خطف التأهل ملنتخبه.

المستحيل الــثــانــي :العنقاء
()2010
ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ف ــاصـ ـل ــة جـ ـمـ ـع ــت بــن
املنتخبني ،وجاءت بعد فوز املنتخب
امل ـصــري عـلــى نـظـيــره ال ـجــزائــري في
ال ــدق ـي ـق ــة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ال ــوق ــت ب ــدل
الـ ـض ــائ ــع ،ب ـع ــد دق ـي ـق ــة واحـ ـ ـ ــدة مــن
هتاف ردده أكثر من  80ألف مشجع
م ـصــري فــي مـلـعــب اس ـتــاد ال ـقــاهــرة:
«كــاس الـعــالــم ...كــاس الـعــالــم ...كاس
الـ ـع ــال ــم» ،ه ـت ــاف بـ ــدأ م ــن م ــدرج ــات
الــدرجــة الثانية فــي اسـتــاد القاهرة،
م ــن م ـش ـجــع واحـ ـ ــد ،إلـ ــى ال ـع ـش ــرات،
حتى أصبح هتافًا واحدًا تصدح به
آالف الحناجر تحت سماء القاهرة.
تعقدت مجموعة املنتخب املصري،
بعد أن خسر في مباراته األولــى مع
َ
الجزائر في بداية التصفيات .دخل
املنتخب املـصــري التصفيات ولديه
ث ـقــة ل ــم يـمـتـلـكـهــا م ــن ق ـب ــل ،ب ـعــد أن
أحــرز بطولة األمــم األفريقية مرتني
تــوال ـيــا وتــربــع عـلــى ع ــرش أفــريـقـيــا.
لم يكن ٌّ
أي من املنتخابات األفريقية
قــادرًا على هزيمة املنتخب املصري،
ً
الذي أصبح يمتلك جيال ذهبيًا ،فاز
على معظم منتخبات أفريقيا .أبو
تريكة الذي أصبح آنــذاك نجم مصر
األول في كــرة الـقــدم ،كــان يشعر ًبأن
حلمه الـقــديــم قــد اق ـتــرب ،خــاصــة أن

مجموعة مـصــر ليست قــويــة ،حتى
املنتخب الجزائري لم ّ
يعد باملنتخب
املـخـيــف آن ـ ــذاك .لــم يـكــن لــديــه نجمه
رابـ ـ ـ ــح م ـ ــاج ـ ــر ،وال ريـ ـ ـ ــاض مـ ـح ــرز،
حتى إنه لم يتأهل إلى بطولة األمم
األفريقية منذ عدة دورات .كان معلنًا
أن املـ ـب ــاراة األخـ ـي ــرة ف ــي املـجـمــوعــة
ستكون أمام املنتخب الجزائري في
مصر وعلى ملعب «استاد القاهرة».
رأى أبــو تريكة مالمح حلمه القديم
تتشكل .الـفــريــق نفسه ،على امللعب
ذات ــه ،تفصل بينهما عـشــرون عامًا.
كانت املباراة الفاصلة في الخرطوم.
ذه ـ ـ ـ ـ ـ َـب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم
لالحتفال .لم يكن لدى املصريني أي
شك في أن منتخبهم غير قادر على
تحقيق الـفــوز .انعكست تلك الحالة
ع ـل ــى ال ــاعـ ـب ــن ،ف ـظ ـهــر ال ـف ــري ــق فــي
أس ــوأ حــاالتــه ،غير ق ــادر على صنع
هجمة واح ــدة عـلــى مــرمــى املنتخب
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ،وقـ ـب ــل ن ـه ــاي ــة ال ـش ــوط
األول ،ظـهـ َـر املــدافــع الـجــزائــري عنتر
يحيى مثل عنقاء الرماد من الدمار،
وأحـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـه ـ ــدف األول ف ـ ــي ش ـب ــاك
املنتخب املصري .صاغت األساطير
والـحـكــايــات الشعبية الـعـنـقــاء على
أنــه طائر أسـطــوري ،لــه حجم هائل،
وقــادر على خطف فريسته في جزء
م ــن ال ـث ــان ـي ــة ،وارت ـ ـبـ ــط ق ــدي ـم ـ َـا عـنــد
الـعــرب بــالــدمــار والــرمــاد .وع ــرف أنه
ثــانــي املـسـتـحـيــات ال ـثــاثــة .انتهت
املباراة وسط ذهول الجميع ،لم يكن
أحدًا قادرًا على إدراك ما يحدث ،لقد
خـطــف عـنـتــر يـحـيــى بـطــاقــة الـتــأهــل
للمنتخب الجزائري .انقلب حلم أبو
تريكة إلى كابوس ثقيل .كان يشعر
بثقل بتلك اللحظة التي أطلق فيها
ح ـكــم املـ ـب ــاراة صــافــرتــه ع ـلــى ملعب
الـخــرطــوم ،معلنًا نهاية حلم عاشه
الـجـمـيــع فــي امل ــدة ال ـتــي فـصـلــت بني
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شـ ـم ـ ٌـس ص ـي ـف ـيــة ت ــرح ــل عـ ــن س ـمــاء
مـلـعــب ب ــاب ــا يـ ــارا (م ـل ـعــب كــومــاســي
الــريــاضــي) فــي غــانــا .أول أي ــام عيد
األض ـحــى ف ــي  ،2013الـجـمـيــع خلف
الـشــاشــات يــراقـبــون تـجــدد حلم قتل
عــدة مــرات من قبل .يراقبون صعود
النجم وخفوته في آن واحد .لم يكن
جرح مباراة الخرطوم ملتئمًا تمامًا،
رغـ ــم م ـ ــرور سـ ـن ــوات ع ـ ــدة .كـ ــان أبــو
تريكة يعلم جيدًا ذلك الشعور الذي
عصف بأحالمه هو وجيله .كان يعلم
أنه يدخل عامه الخامس والثالثني،
بعد أقل من شهر ،ولم يعد في العمر
جولة أخرى تحمله إلى الحلم ،كأس
ال ـعــالــم .قـبــل أن يـطـلــق حـكــم م ـبــاراة
الجولة املؤهلة إلى كأس العالم 2014
فــي ال ـبــرازيــل ،الـتــي تجمع املنتخب
الغاني واملنتخب املصريَ ،
نظر أبو
تــريـكــة إل ــى زمــائــه .رأى وجــوهــا قد
غابت بفعل الزمن من دون الوصول
إلى الحلم الذي صار في السماء .رأى
وجوهًا جديدة وشابة ،غير تلك التي
عــرفـهــا ط ــوال مسيرته مــع املنتخب
املـصــري .وج ــاء فــي الـتــاريــخ العربي
واألس ــاط ـي ــر الـشـعـبـيــة ،أن الـصــديــق
مهما كان مخلصًا لصديقه ،ال يمكن
أن يخلص لــه أكـثــر مــن نفسه .حتى
ّ
أصبح الخل الوفي أحد املستحيالت
الثالثة .بــدأت املـبــاراة ،وفــي الدقائق
األولــى أحــرز املنتخب الغاني هدفه
َ
شعر أبو تريكة لحظتها بأن
األول،
التاريخ تكرار لسذاجة الحاملني .نظرَ
إلــى شاشة امللعب ،ليرى أن املـبــاراة
م ــا زالـ ـ ــت ف ــي ب ــداي ـت ـه ــا .وقـ ــد ت ـكــون
تـلــك م ـبــاراتــه األخ ـي ــرة ،ولــديــه باقي
ً
ال ـع ـمــر يـعـيــد ف ـيــه الـ ــذاكـ ــرة ،م ـحــاوال
اس ـت ـن ـت ــاج ال ـخ ـط ــأ ال ـ ــذي ي ـح ــرق كــل
شــيء قبل مالمسة النجم بلحظات.
َ
ظهر املنتخب املصري مرتعشًا أمام
نـظـيــره ال ـغــانــي ،مــع أخ ـطــاء دفــاعـيــة
كـ ـثـ ـي ــرة ،وبـ ـع ــد دقـ ــائـ ــق مـ ــن ال ـه ــدف
األول ،أح ــرز املنتخب الـغــانــي هدفه
ال ـثــانــي .ن ـظـ َـر أب ــو تــريـكــة حــولــه ولــم
ي ـجــد ال ـك ـث ـيــر م ــن «خـ ـ ــان» امل ــاض ــي.
َ
ونظر إلى الالعب الصاعد
لكنه عاد
آن ـ ـ ــذاك م ـح ـمــد صـ ـ ــاح ،الـ ـ ــذي يـلـعــب
بجانبه ،وأحــرز العديد من األهــداف
خـ ــال ال ـت ـص ـف ـيــات .كـ ــان أبـ ــو تــريـكــة
فـ ــي تـ ـل ــك امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ع ـص ـب ـي ــا ،ي ـن ــدب
حظه مع كل كــرة يضيعها املنتخب
امل ـصــري .لـلـمــرة األول ــى فــي تاريخه
يظهر في تلك الحالة .قبل دقائق من
نهاية الـشــوط األول احتسب الحكم
ركـلــة ج ــزاء للمنتخب امل ـصــري ،بعد
تعرض صالح لدفع من مدافع غانا
داخل منطقة الجزاء .تقدم أبو تريكة
وســدد الركلة ،معلنًا هــدف تقليص
َ
سجد أبو تريكة بعد الهدف،
الفارق.
ـود
ث ــم ط ــال ــب ال ــاع ـب ــن ب ـب ــذل م ـج ـهـ ٍ
أكبر.
ان ـت ـه ــت امل ـ ـبـ ــاراة ب ـهــزي ـمــة املـنـتـخــب
املـصــري بستة أه ــداف ،مقابل هدف
واحـ ــد .ك ــان ال ـشــوط ال ـثــانــي بمثابة
الكارثة التي أجهزت على كل األحالم.
لــم يعد ملـب َــاراة الـعــودة فــي مصر أي
أهمية .وقف أبو تريكة في منتصف
امل ـل ـع ــب ع ـق ــب ن ـه ــاي ــة امل ـ ـب ـ ــاراة ،ك ــان
ينظر إلى السماء وعيناه ممتلئتان
بـ ــالـ ــدمـ ــوع .ورب ـ ـمـ ــا ت ــذك ــر لـحـظـتـهــا
املستحيالت الـثــاثــة 3 ،أســاطـيــر3 ،
مرات ال يتأهل .مشى أبو تريكة نحو
َ
َ
صالح ،وحني وصل بجانبه انهمرت
دمــوعــه على حلم قــد تــاشــى .أمسك
ُّ
ب ــرأس صــاح وكــأنــه ردد« :أن ــا خلك
ّ
الوفي يا صالح».

«ده عاش جوه القلب دايما أمير ...أبو تريكة ...صعب يتكرر وزيه مفيش كتير ...أبو
تريكة» .أغنية لعبد العظيم الذهبي دائمًا ما ترددها الجماهير ،لـ«املاجيكو» محمد
محمد محمد أبو تريكة .هذا الشاب البسيط الذي أتى من محافظة الجيزة وتحديدًا
من قرية ناهيا ،ليتألأل في املالعب ،ويحفر اسمه في قلب مصر وتاريخها .ورغم
مرور  5سنوات على اعتزاله اللعب إال أن اسم «تريكة» معشوق الجماهير املصرية
وجماهير الشياطني الحمر مازال يتردد .يظهر إلى الواجهة مع كل حدث .إنه حجر
الزاوية في الجيل الذهبي ملنتخب مصر مع «املعلم» حسن شحاتة  2006ـ ،2010
والجيل الذهبي للنادي األهلي مع مانويل جوزية  2005ـ  ،2013حتى وصل الحال
بالجمهور واملحللني والنقاد إلى اعتبار أن هذا الجيل هو «جيل أبو تريكة» .حتى
خليفته« ،مــو» ،لم ُ
يمح ذكريات «املاجيكو» من قلوب وعقول الجماهير املصرية،
بل على العكس ظهرت املقارنات والنقاشات والسجاالت حول صالح وأبو تريكة.
فالجمهور ال يمكن أن ينسى «محبوبه» األول ،الذي تجمعه بمحمد صالح عالقة
قوية .يعتبره صــاح أحــد أساطيره ،بل ومستشاره أحيانًا إذا ما اقتضى األمر
االسـ ـتـ ـش ــارة .وه ـ ــذا م ــا ي ـف ـســر س ـ ّـر
ظهورهما معًا في مناسبات عديدة.
يـفـتـخــر أب ــو تــري ـكــة ب ــأص ــول ــه ،وبــأنــه
مــن قــريــة ناهيا الـبـعـيــدة .لكن حياته
عمليًا ب ــدأت ،عندما ارت ــدى القميص
األحـمــر (األه ـلــي) فــي كــانــون الثاني/
يـنــايــر  .2004أم ــا الـلـقـطــة الـســاحــرة
فــي مـسـيــرة املــاجـيـكــو وال ـتــي خلدها
التاريخ ،فكانت في ستاد «رادس» ،إذ
أطلق سهمًا فاق في شهرته وتأثيره
وح ـس ـمــه س ـهــم «ك ـي ــوب ـي ــد» ليصيب
ج ـمــاه ـيــر األهـ ـل ــي املـ ـص ــري ف ــي كــل
مـكــان بــالـسـعــادة ،عندما سجل على
غ ـي ــر ع ــادت ــه ب ـق ــدم ــه ال ـي ـس ــرى هــدفــا
فــي الــدقـيـقــة األخ ـيــرة مــن الــوقــت بــدل
الـضــائــع ضـ ّـد الصفاقسي التونسي
فــي إي ــاب نهائي دور أبـطــال أفريقيا
ع ــام  ،2006لـيـهــدي األه ـلــي لقبًا في
ثوان معدودة .كان فوزًا هيتشكوكيًا.
وخالل مباراة البرازيل بكأس القارات
في  ،2009والتي جــارت فيها مصر
ال ـس ــام ـب ــا الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ،وصـ ــل ال ـح ــال
بعصام الشوالي املعلق الشهير إلى
أن يقول «مصر هي البرازيل» ،بفضل
أبو تريكة.
«أب ـ ــو ت ــري ـك ــة» ل ـيــس الع ـب ــا وح ـســب.
ع ـنــدمــا ه ــز ش ـب ــاك ال ـغــريــم األب ـي ــض،
َ
الزمالك ،في  ،2004توجه إلى ثابت البطل« ،مدير الكرة» باألهلي آنذاك ،وق ّبل رأسه.
كــان البطل يعاني من مــرض خبيث ،لكنه أصــر على حضور املـبــاراة من امللعب،
ليموت بعدها بفترة قليلة .وخالل بطولة أفريقيا عام ّ ،2006
سجل موقفًا دينيًا،
عندما ارتدى قميصًا أبيض ،حمل عبارة« :نحن فداك يا رسول الله» .وفي بطولة
أفريقيا  2008أعلن أبو تريكة تضامنه مع قطاع غزة املحاصر وأشهر قميصه.
«املاجيكو» كان من الالعبني القالئل الذين أعلنوا دعمهم لجماهير «األلتراس» .فقد
شــارك شباب ألتراس أهــاوي الهتاف عقب مذبحة استاد بورسعيد في شباط/
فبراير  ،2012وحرص على زيارة أهالي شهداء ومساعدتهم ماديًا ومعنويًا ،بل
واتخذ قــرارًا مصيريًا بعدم خوض مباراة السوبر املصري عام  ،2012نظرًا إلى
رفض الجماهير إلقامة املباراة .وهو قرار كلفه غرامة مالية ضخمة من إدارة األهلي
وسحب شارة قيادة الفريق منه .ورغم ذلك استمر أبو تريكة في دعم الجماهير .لم
يقتصر دعم أبو تريكة على جماهير األهلي بل حرص على حضور عزاء شهيد
ألتراس نادي الزمالك عمرو حسني في .2013
في  18كانون األول /ديسمبر  2013كانت النهاية ملسيرة أبو تريكة الحافلة .اعتزل
كرة قدم ،عقب إحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا  2013ليشارك مع األهلي في كأس
العالم لألندية ،وينال عام  2014جائزة أفضل العب في أفريقيا ،ليصبح أول العب
يتوج بجائزة األفضل بصفة رسمية بعد اعتزاله.

إنجازاته مع األهلي
حقق محمد أبو تريكة مع األهلي  7ألقاب للدوري وبطولتني لكأس مصر ،و 6ألقاب
للسوبر املصري ،و 5كؤوس لــدوري أبطال أفريقيا ،و 4بطوالت سوبر أفريقية،
ليحصد جائزة االتـحــاد األفريقي لكرة القدم (كــاف) ألفضل العــب داخــل قارة
أفريقيا أعــوام  2006و 2008و 2012و ،2013وثاني أفضل العــب أفريقي عام
 ،2008وجائزة هيئة اإلذاعــة البريطانية «بي بي سي» ألفضل العب في أفريقيا
لعام  ،2008وأفضل العب في مصر أعوام  2004و 2005و 2006و 2007و،2008
ّ
وهداف بطولة كأس العالم لألندية عام 2006
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جمهور «الدرجة التالتة»

هكذا لعب «األلتراس» دورًا حاسمًا في  25يناير
ً
من أميركا الالتينية ،وخاصة البرازيل ،التي
تتشابه أحوالها االقتصادية وتركيبتها
االجتماعية مع المجتمعات العربية،
انتقلت ظاهرة األلتراس لتعم أرجاء الوطن
العربي .لكنها انتقلت إلى مصر عبر «الوداد
البيضاوي» المغربي ورابطة مشجعيه،
لتصير أسطورة في مصر ،تروى حولها
القصص .كان «ألتراس أهالوي» هو أول
رابطة يتم إنشاؤها في مصر ،لروابط
مشجعين مستقلين يجتمعون لهدف
واحد :تشجيع النادي .تبعهم بعد ذلك
مجموعة رابطة مشجعي «وايت نايتس»
لتشجيع نادي الزمالك ،ثم كرت السبحة:
ألتراس «يلو دراغونز» الخاص بجماهير نادي
اإلسماعيلي« ،ألتراس  »300لنادي طنطا ،و«بلو
واريورز» لنادي دمياط ،وألتراس «غرين إيغلز»
الخاص بمشجعي النادي «البورسعيدي».
واكتمل تشكيل الروابط المهمة في عام
 2008بألتراس «غرين ماجيك» لمشجعي
نادي االتحاد السكندري ،وألتراس «ويلز»
الخاص بمشجعي نادي غزل المحلة .بالطبع
قامت جماعات أخرى لكن تلك هي الروابط
الجماهيرية األبرز واألهم
يوسف الحريري
كأي جماعة ناشئة ،عملت روابط األلتراس على
اسـتـغــال انـضـمــام الـشـبــاب لبعضهم البعض
لتعيل نفسها ،وتغطي تكاليفها التنظيمية من
مـعــدات وتكاليف رح ــات جماعية للتشجيع.
ومع ظهورهم رسميًا بدأت أول حلقات النزاع
بينهم وب ــن بعضهم الـبـعــض ،وبـيـنـهــم وبــن
الدولة .إن طبيعة األلتراس كجماعة تشجيعية
تتحرك بالعقل الجمعي .متعصبون .على هذه
األرضية ،كان من السهل أن تتصادم الجماعات
الـنــاشـئــة مــع بعضها الـبـعــض ســريـعــا ،كونها
جـمــاعــات نــاشـئــة ،كــل فيها يــريــد صــوتــه أعلى
مـ ــن ب ـق ـيــة األصـ ـ ـ ـ ــوات .صـ ـ ـ ــاروا ت ـح ــت امل ــراق ـب ــة
سريعًا .كــان أول «تــرصــد» لأللتراس أهــاوي ـ
بشهادة بعض األعـضــاء ـ ـ فــي فترة  2011بعد
قيام أحداث  25يناير ،تحديدًا بعد حادثة حرق
راي ـت ـهــم م ــن قـبــل مـشـجــع يـنـتـمــي إل ــى أل ـتــراس
«وايت نايتس» ،الغريم «الزملكاوي» التقليدي.
نتج عــن تلك الـحــادثــة تـحــرك األجـهــزة األمنية
للتحري عن تلك الرابطة وأعضائها .طبعًا ،لم
يكن هــذا هــو السبب الــوحـيــد .ولكنه كــان أحد
األس ـبــاب املصاحبة الـتــي فتحت عـيــون األمــن.
فاألمر أيضًا كان يتعلق بأحقيتهم في دخول
اإلستاد ومعاملتهم معاملة كريمة .األلتراس
ك ـج ـم ــاع ــة ت ــؤم ــن بـ ــامل ـ ـسـ ــاواة بـ ــن كـ ــل ط ـب ـقــات
املـجـتـمــع ،بينما ك ــان األم ــن يتبنى سـيــاســات
«تفريقية» .فجمهور املنصة واملدرجات األخرى
«غير الدرجة التالتة» .يخضعون لتفتيش أقل
مــن مشجعي جـمـهــور الــدرجــة الـثــالـثــة األدن ــى
م ــن ح ـي ــث ق ـي ـمــة الـ ـت ــذك ــرة وغـ ـي ــر ذلـ ـ ــك .ك ــان ــوا
يتعرضون لتفتيش دقيق ،ويمنع اصطحابهم
للمتعلقات أو ال ـبــانــرات ( ،)Bannersحـتــى أن
أول إع ــان رسـمــي عــن رابـطــة أل ـتــراس أهــاوي
شـهــد م ـنــاوشــات بــن أفـ ــراد الـشــرطــة وأع ـضــاء
ال ــراب ـط ــة ،ق ـبــل تـعـلـيــق ال ـب ــان ــر الــرئ ـي ـســي .كــان
ّ
ويفسر الطبيعة
التعامل األمني سيئًا للغاية،
الـقــاسـيــة لــأمــن وم ـح ــاوالت ــه لـبـســط الهيمنة،
ّ
م ـق ــاب ــل ت ـم ــرد ج ـم ــاع ــي ت ـش ــكــل ف ــي األل ـ ـتـ ــراس.
تطور األمر إلى استدعاء «كابوهات» (زعماء)
األلتراس لالستفسار ومعرفة الشعارات التي
سـتــرفــع وستنشد فــي امل ـبــاريــات .كــل ذل ــك كــان
س ـب ـبــا ف ــي الـ ـخ ــاف ال ــدائ ــم ب ــن األل ـ ـتـ ــراس من
جــانــب والـشــرطــة مــن جــانــب آخ ــر .أول اشتباك
«جــدي» مباشر للشرطة مع األلـتــراس كــان في

موسم  2008ـ  2009خالل مباراة بني النصري
البورسعيدي والنادي األهلي.

الهتاف ّ
ضد الحضري

ك ـ ــان ت ــوج ــه رمـ ـ ــوز ال ـن ـظ ــام األسـ ـب ــق وخ ــاص ــة
جمال مـبــارك« ،الــوريــث املنتظر» ،هو الوقوف
على النقاط املؤثرة باملجتمع والتأثير عليها
واح ـتــواؤهــا .ربـمــا كــانــت األنــديــة الجماهيرية
بـمـشـجـعـيـهــا أحـ ــد ت ـلــك ال ـن ـق ــاط .ل ـكــن األن ــدي ــة
الجماهيرية وعالقاتها املعقدة مع الجمهور،
إض ــاف ــة إل ــى االس ـت ـق ـطــاب ال ــدائ ــر ب ــن األن ــدي ــة
املختلفة جعل األمر صعبًا .كان األمر سيعني
ـاد آخ ــر.
ـاد ف ــي وجـ ــه ن ـ ـ ٍ
ال ــوق ــوف إلـ ــى ج ــان ــب ن ـ ـ ٍ
وه ـ ـ ــذا ره ـ ـ ــان خ ــاس ــر ال يـ ــربـ ــح .كـ ـ ــان ال ـخ ـي ــار
األك ـثــر ســامــة هــو االب ـت ـعــاد عــن تـلــك الـســاحــة
الشائكة .ولكن املنتخب الوطني أعطى الفرصة
الــذه ـب ـيــة ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى م ـســاحــة واحـ ـ ــدة من
الجميع وكسب التأييد ،حينما بــدأت سلسلة
اإلنجازات الخاصة بالجيل الذهبي ،من كأس
األمم اإلفريقية لعام  2006إلى نسخة  ،2008ثم
األداء املشرف بكأس القارات في  ،2009والذي
سبق املرحلة األخـيــرة مــن التصفيات املؤهلة
ل ـك ــأس الـ ـع ــال ــم .ت ـع ـل ـقــت ال ـق ـل ــوب بــال ـســاحــرة
املستديرة ومعها أه ــداف الـقـيــادة السياسية.
التفوا جميعًا حــول املنتخب رسميًا ،وتصدر
ال ـس ـيــاس ـيــون امل ـش ـهــد اإلع ــام ــي ب ـظ ـهــور أكـبــر
من ظهور نجوم الكرة أنفسهم .حضروا على
مـسـتــوى «الـ ـك ــوادر» فــي مـبــاراتــي الـجــزائــر في
ال ـقــاهــرة واملـ ـب ــاراة الـحــاسـمــة ب ــال ـس ــودان .ولــم
يظهر األل ـت ــراس بــالـصــورة بـكــل ق ـيــاداتــه ،ذلــك
ألن عقيدة األل ـتــراس تلتف بشكل كــامــل حول
تأييد الكيان املتمثل في النادي فقط الغير .لم
يشاهدوا املنتخب املصري بوصفهم منتسبني
إلى «ألتراس» بل كمصريني .لكن حضور أفراد
منهم وهـتــافـهــم ضــد عـصــام الـحـضــري أسهم
في تصعيد غير مألوفُ .ع ّدت الظاهرة سابقة،
أي أن يـهـتــف أح ــد املـشـجـعــن امل ـصــريــن ضد
العــب من املنتخب الوطني .وذلــك بسبب أزمة
الحضري مع األهلي ،حيث كان شحاته (املدرب
الـ ــذي اس ـتــدعــى ال ـح ـضــري لـتـمـثـيــل املـنـتـخــب)
وجهًا غير محبوب بالنسبة إلى الرابطة ،ألنه
يـنـتـمــي إل ــى ال ـن ــادي ال ـغــريــم ،وألن ـه ــم يـقــولــون
إن ــه أجـبــر الــاعـبــن عـلــى االنـضـمــام إل ــى نــادي
الزمالك ،أو ألنه ضم العبني للمنتخب املصري
مــن الــزمــالــك ،لــم يـكــونــوا فــي رأي ـهــم باملستوى
املـ ـطـ ـل ــوب .ب ــال ـه ـت ــاف ض ـ ـ ّـد الـ ـحـ ـض ــري ،وض ــع
األلـ ـت ــراس نـفـســه ف ــي خــانــة أك ـثــر خـصــوصـيــة،
جعلته بطاقة مؤجلة ملدى طويل ،ال ُيستحب
استعمالها ،وال تأثير لها على الرأي العام إال
في ما يتعلق بجمهور األهلي ومشجعيه غير
املنتمني للرابطة ،املشجعني العاديني .ولكن مع
اقـتــراب حلم الــوصــول غلبت املشاعر الوطنية
أي انـتـمــاء آخ ــر ،مــن دون أي مخالفة لتقاليد
الــراب ـطــة .ح ـضــروا م ـجــددًا بكثافة كـبـيــرة ،لكن
كمصريني.

الشعب المقهور
شـهــدت فـتــرة مــا بـعــد م ـب ــاراة مـصــر والـجــزائــر
أح ــداث ــا اسـتـغـلـهــا اإلع ـ ــام (ال ــرس ـم ــي) املــوجــه
ل ـص ــال ـح ــه ،ل ـي ـح ــدث ح ــال ــة مـ ــن ال ـش ـح ــن ض ـ ّـد
الـ ـج ــزائ ــر ،لـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر ع ــن فـ ـس ــاد ال ـن ـظــام
وأحــوال املصريني املعيشية الصعبة .أدى ذلك
إلــى أزم ــات كبيرة بــن البلدين على املستوى
الدبلوماسي ،أيدتها القيادات السياسية لغاية
خبيثة :رفع رصيد الوريث املنتظر لدى الشعب
امل ـصــري املـقـهــور لـضـيــاع حـلـمــه بــالـتــأهــل إلــى
املــونــديــال مــرة أخ ــرى .لــم يسجل األل ـتــراس في
تلك القضية موقفًا يضعه فــي خــانــة الحليف
للنظام أو الـعــدو .ظلوا جماعة مــن املشجعني
تختلف مع غيرها من الجماعات املشابهة ،ومع
األم ــن ،ليعتقل بـعــض أعـضــائـهــا ويتعرضون
للتعذيب أح ـيــانــا ،فــي سبيل شـغـفـهــم .وربـمــا
كانت احتجاجات  25يناير الحدث الذي ألقى
بالضوء على جميع التيارات التي تعمل خارج
بقعة السلطة .ورغ ــم تنديد بعض املشاركني
في احتجاجات يناير ،قبل الحدث ،باأللتراس
إع ــام ـي ــا ،وتـصـنـيـفـهــم كـمـثـيــري ش ـغ ــب ،صــار
هــؤالء أعضاء تنظيمًا قــادرًا على إحــداث فرق،
نظرًا إلــى التجانس امللحوظ فيما بينهم25 .
يناير أظـهــرت قوتهم وتأثيرهم الحقيقي .لم

يتفاوضوا مــع أحــد أط ــراف الـنـظــام الحكم من
عـمــر سليمان أو املـجـلــس الـعـسـكــري أو غـيــره.
وهــذا عكس ما فعل تنظيم اإلخــوان املسلمني،
مما جعل رصيد األلتراس أكبر في نظر القوى
الثورية وفي نظر الشعب .وجودهم رجح الكفة
بخبراتهم التنظيمية وتحركهم ككتلة واحدة.
كــانــت خـبــرتـهــم سـبـبــا ف ــي ن ـجــاح احـتـجــاجــات
يناير في تحقيق معظم أهدافها وإسقاط نظام
م ـبــارك .املــرحـلــة الـتــي ستتبع يـنــايــر ،بالنسبة
أللـ ـت ــراس أه ـ ــاوي أو ألـ ـت ــراس وايـ ــت نــايـتــس،
سـتـكــون مــرحـلــة م ـحــوريــة ف ــي تـحــديــد مصير
الرابطتني ،نظرًا الحتكاكهما بالدولة كونهم
الــروابــط الناشطة فــي العاصمة التي تتمركز
فيها كل أجهزة الدولة وهيئاتها .ما بعد يناير
كان صعبًا .انتشرت القنوات الدينية املختلفة
املــؤيــدة للسلفيني واإلخ ــوان .الفرق املوسيقية
املستقلة التي ال تغني حسب ضوابط انتشرت
أيضًا ،وكذلك األفالم الوثائقية والبرامج كسرت
س ـقــف ال ـن ـظــام ال ـس ــاب ــق ،وظ ـه ــرت املـطـبــوعــات
املهاجمة للفلول وأفراد النظام السابق .وحكي
عــن محاكمة أخالقية للشرطة .كــل هــذا وأكثر
ح ـ ــدث ،ك ــان ــت ف ـت ــرة ت ـغ ـي ــرات ك ـب ـي ــرة ،أظ ـه ــرت
ج ـم ـيــع الـ ـتـ ـي ــارات بــامل ـج ـت ـمــع وت ـ ـعـ ــددت فـيـهــا
األحــزاب السياسية ألول مرة .لكن األلتراس لم

ينس شغفه األول .عــاد األل ـتــراس إلــى املالعب
ـ ـ مـكــانــه الطبيعي ـ ـ بـعــد اسـتـئـنــاف الـبـطــوالت
املحلية .ع ــادوا للهتافات الـتــي ظـهــرت بصور
أكثر ج ــرأة .كثرت صداماتهم مــع «الداخلية».
ظ ـهــر ال ـعــديــد م ــن أع ـضــائ ـهــم ف ــي احـتـجــاجــات
وتظاهرات شعبية ،كأحداث «محمد محمود»
بصيغة رسـمـيــة .حـتــى أن أول شهيد يتوفى
ُ
اعتبر أول شهيد للرابطة.
في محمد محمود ِ
خلف األبواب الخلفية كان اإلخوان وغيرهم من
الفصائل الدينية واملدنية السياسية يحاولون
استقطاب األلتراس.

ما بعد بور سعيد
ب ــدأت تـظـهــر بـ ــوادر أول ان ـش ـقــاق بـعــد سـقــوط
مـ ـب ــارك .ف ــاأللـ ـت ــراس رابـ ـط ــة تــأس ـســت ف ــي ظل
الـنـظــام الـســابــق .كــل مــا يجمع أعـضــاء هــا كان
االنـتـمــاء الـكــروي لنفس الـفــريــق ،لكن هــذا كان
باملاضي .ظهر متنفس للتعبير السياسي ولم
يـعــد االن ـت ـمــاء لفصيل سـيــاســي تهمة تالحق
صاحبها .تـصــدرت السياسة املشهد .ومعها
خـطــف بــريــق الـشـهــرة وج ــوه بـعــض الـقـيــادات
الـشـهـيــرة عـلــى امل ــدرج ــات .األع ـضــاء الـعــاديــون
ص ـ ـ ـ ــاروا يـ ـعـ ـتـ ـب ــرون أن مـ ــن ح ـق ـه ــم االنـ ـتـ ـم ــاء
لـفـصــائــل سـيــاسـيــة مـخـتـلـفــة .ك ــان ــت األطـ ــراف

امل ـفــاوضــة لـكــي تستقطب األل ـت ــراس م ـعــدودة،
إم ــا اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــون أو األط ـ ـ ــراف املــدن ـيــة.
وقد كان اإلخــوان أكثر جدية نظرًا إلى قدرتهم
عـلــى الـتـنـظـيــم ،وشـعـبـيـتـهــم ال ـتــي اكـتـسـبــوهــا
من العمل .كذلك ،ظهرت األحــزاب املدنية .أبرز
األخ ـبــار الـتــي راج ــت ،كــانــت تتعلق بمفاوضة
أطراف لقيادات األلتراس من أجل دعمهم ماديًا
مقابل إشراكهم في الحياة السياسية ،وأغلبها
ك ــان يــرتـبــط بــأسـمــاء خـيــرت الـشــاطــر وأبـنــائــه،
الذين كانوا ينتمون لسن يسمح لهم بالتقارب
م ــع أف ـ ــراد األل ـ ـتـ ــراس .ف ــي أي ــة حـ ــال ،ل ــم ينتظر
مشاهدو الـعــرض املسرحي كثيرًا حتى تصل
األحــداث إلى الــذورة .سرعان ما وقعت مذبحة
بورسعيد ،والتي راح ضحيتها  72شهيدًا من
الرابطة ،قتلوا وسط تجاهل أفراد األمن الذين
وقفوا يشاهدون .كــان «البلطجية» حاضرين.
مـجــزرة بــور سعيد رسـمــت ص ــورة «اإلخ ــوان»
بالنسبة إلى األلتراس .فاإلخوان لم يستطيعوا
فعل أي شيء .كانوا يخافون أن تضيع فرصة
ال ـح ـكــم ب ـعــد ث ـمــانــن ع ــام ــا م ــن االن ـت ـظ ــار ،ولــم
يكونوا قادرين على دفع ثمن «النقاش» حتى
في املذبحة .لم يكونوا على استعداد للتنديد،
ً ِّ
قبل أن يحاكموا أصــاُ .سلمت بعض األسماء
كـكـبــش ف ـ ــداء ومـ ـ ــددت ف ـت ــرة امل ـحــاك ـمــات حتى

أميتت القضية تمامًا .وأخيرًا ،حصل املتهمون
أغ ـل ـب ـهــم ع ـلــى ال ـ ـبـ ــراءة وع ـل ــى أح ـك ــام مـخـفـفــة.
األسـ ـ ــوأ ،ه ــو اس ـت ـغــال إعـ ــام ال ـن ـظــام الــاحــق
للمذبحة لشحن ال ــرأي ال ـعــام ض ـ ّـد األل ـتــراس.
وهكذا ،انطفأت الكرة عمومًا في مصر بعد ما
حــدثُ .منعت الجماهير من حضور املباريات
على مستوى جميع األندية في بطوالت الدولة
الرسمية .حتى املباريات اإلفريقية الهامشية
أيضًا .ولــم تستثن إال مباريات األدوار املهمة
والنهائية ،التي هدد الفيفا والكاف بإلغائها
أو ن ـق ـل ـه ــا إن لـ ــم ي ـح ـض ــره ــا جـ ـمـ ـه ــور يـلـيــق
باملسابقات.

هل يحق االحتفال على دماء الشهداء؟
كرة القدم نفسها لم تعد قياسًا لحالة املصريني،
الذين استنزفوا تمامًا في أحداث سياسية مرت
بسرعة شــديــدة .املنتخب الوطني كــان يخرج
من التصفيات املؤهلة للبطوالت املهمة تصفية
وراء األخرى ولم يكن أحد يبالي .ميزانية اتحاد
الكرة لم تعد كسابقتها في عهد مبارك ووريثه
وأعوانهما .اقتحم اتحاد كــرة الـقــدمُ ،
وس ِرقت
بعض املتعلقات في سابقة لم تحدث من قبل.
حتى الهزيمة بسداسية التي مني بها املنتخب
أمام غانا والتي تعتبر من أثقل هزائمه على مر

التاريخ ،مرت مرور الكرام .األهلي فقط استطاع
تحقيق دوري أبطال إفريقيا ،عائدًا بالنجمة
ال ـث ــام ـن ــة ،م ـحــاف ـظــا ع ـل ــى ال ـ ــري ـ ــادة األه ــاوي ــة
لـلـســاحــة اإلفــري ـق ـيــة .ول ـكــن حـتــى ذل ــك اإلن ـجــاز
كان وألول مرة في وسط جمهور الرابطة محل
جــدل .هــل يحق االحـتـفــال على دمــاء الشهداء؟
حتى النجوم صنفوا .أبو تريكة نال مكانته في
قلوب كل فرد بالرابطة ملوقفه املباشر الواضح
املـ ـن ــدد ب ـمــا حـ ــدث ب ـبــورس ـع ـيــد .وضـ ــع بعض
الالعبني بخانة املغضوب عليهم ،حتى أعضاء
مجلس اإلدارة صنفوا في خانات .اإلدارة ،على
الجانب اآلخر ،ظلت إلى جانبهم .تكرم كل سنة
في الــذكــرى السنوية أمهات الشهداء وذويهم
بالفرع الرئيسي للنادي بالجزيرة .تتضامن
م ـع ـه ــم وتـ ـت ــاب ــع تـ ـ ـط ـ ــورات سـ ـي ــر امل ـح ــاك ـم ــات
وترفض تسليم أي منهم لألجهزة األمنية ،أو
ً
تيار اإلخوان ،إال أن خلال ما بدأ يظهر .الرسالة
املـبــاشــرة األخـيــرة التي وجهت لــألـتــراس قبل
املـضــي فــي سلسلة اعـتـقــاالت قـســريــة أو تقيد
أو تـشــويــه لـلــرابـطــة أو اع ـت ـبــارهــا راب ـط ــة غير
قانونية ،لم تمس ألتراس أهالوي لكنها كانت
من نصيب األلتراس «وايت نايتس» .قتل منهم
 20فــردًا عن طريق الحبس بني بوابات إستاد
الدفاع الجوي ،محاصرين بقنابل الغاز .تركهم

األم ــن يتكدسون ،مــا أودى بحياة املشجعني،
ف ــي ظـ ــروف ره ـي ـبــة .وكـ ــان ذل ــك ب ـعــد س ـنــة من
تولي مرتضى منصور رئــاســة الــزمــالــك ،الــذي
ُعرف بكرهه الشديد لرابطة األلتراس وتواطئه
مع األمن ّ
ضدهم .بعد املجزرة تضامن جمهور
ال ــراب ـط ـت ــن .نـ ـ ــددوا ب ـمــا حـ ــدث ف ــي ت ـظــاهــرات
لوحق معظم املشاركني فيها أمنيًا ،وحاولوا
إحياء الــذكــرى ،لكن من دون جــدوى فقد أحكم
الخناق عليهم تمامًا .رغم كل ذلك ظلت رابطة

كانت األطراف المفاوضة لكي
تستقطب األلتراس معدودة :إما اإلخوان
المسلمون أو األطراف المدنية

كرة القدم نفسها لم تعد قياسًا لحالة المصريين ،الذين استنزفوا تمامًا في أحداث سياسية (أرشيف)

أل ـ ـتـ ــراس أه ـ ـ ــاوي ت ـح ـت ـفــظ ول ـ ــو ب ـب ــارق ــة أم ــل
واحــدة ،فــاإلدارة ظلت تقف إلى جانب األهلي.
لــم يـصـنــف األل ـت ــراس بـعــد كـجـمــاعــة إرهــابـيــة،
إنـمــا جماعة أسـســت مــن دون أســس قانونية،
وه ــذا يسلبهم متعة ارتـ ــداء «ت ــي ش ـيــرت» في
ال ـش ــارع ،أو حــق الـهـتــاف بــأنــاشـيــدهــم .لكنهم
ظ ـلــوا ي ـحــاف ـظــون ع ـلــى وج ــوده ــم االف ـتــراضــي
آمنني ـ ولــو جزئيًا ـ مع حمالت أمنية ،شملت
إغ ــاق م ــواق ــع صـحــافـيــة وسـيــاسـيــة مختلفة،
وصدور قوانني خاصة بالتظاهر .ولكن« ،لسا
جوا القلب أمل».

الضربة القاضية
بـعــد ك ــل ش ــيء ،أت ــى «ب ـي ـبــو» أس ـط ــورة ال ـنــادي
األهــاوي ومعشوق الجماهير وتلميذ صالح
سليم رمــز امل ـبــادئ .استبشر بــه الجميع خيرًا
وأول ـه ــم راب ـط ــة األلـ ـت ــراس ال ـتــي أع ـل ـنــت نيتها
ب ــالـ ـت ــزام الـ ـق ــوان ــن ال ـع ــام ــة والـ ـنـ ـظ ــام ل ـل ـعــودة
ل ـل ـمــدرجــات ،ب ـعــد ال ـي ــأس م ــن أي تـغـيــر مـقـبــل،
إال أن ضــرب ـتــن مــوج ـع ـتــن أت ـي ـتــا م ــن نــاحـيــة
الخطيب (بـيـبــو) .تحطم كــل ش ــيء« .الخبطة»
األولى كانت بتسرب أخبار عن تسليم الخطيب
لـقــوائــم تحمل بـيــانــات عــن مشجعني لـلـنــادي،
لجهات أمنية تالحقهم .صدم الخبر األلتراس،
والجمهور األه ــاوي ال ـعــادي ،وجمهور الكرة
في مصر عمومًا .ورغم عدم نفيه أو تأكيده ،إال
أن شائعة كتلك ،ظهرت منطقية في ظل النظام
الـحــالــي .تــركــت شــرخــا كبيرًا فــي عــاقــة الـنــادي
بالرابطة وبالجمهور .أمــا «الخبطة» الثانية
فتعلقت بإهداء األمير تركي آل شيخ الرئاسة
الشرفية .رغم أن ذلك بدا طبيعيًا إال أن حساسية
املواطن املصري من فكرة «البترو دوالر» اآلتي
عــن طريق الخليج ،وتــدخــات األمـيــر املتتالية
في شــؤون الـنــادي العريق ،وتصريحاته التي
نــالــت مــن الـعــديــد مــن الــاع ـبــن ،وســاهـمــت في
قتل الروح املعنوية ،كل تلك الفوضى استلزمت
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل .لـ ــم تـ ـ ــرد اإلدارة عـ ـل ــى ت ـص ــري ـح ــات
تــركــي ،ولـكـنـهــا فــاجــأتــه بــإعـفــائــه مــن الــرئــاســة
الشرفية ،ليجول بني صفحات مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي فــي بـيــانــات مختلفة يفضح فيها
عــاقـتــه ب ـ ــاإلدارة وق ــدر األمـ ــوال ال ـتــي دع ــم بها
النادي ،والخطة التي وضعها لتدعيمه ،محدثًا
بناد تاريخي وكبير مثل النادي
جلبة ال تليق ٍ
األهلي القاهري.
في خضم كل هــذا أعلن ألـتــراس أه ــاوي ،على
ّ
صفحته الرسمية على فيسبوك ،حل الرابطة،
وانتهاء نشاطها نظرًا «إلى ظروف تحول بني
إك ـمــال الــراب ـطــة لــرســالـتـهــا فــي امل ــاع ــب» .مــرت
بضعة أي ــام وأعـلــن أل ـتــراس واي ــت نايتس حل
الرابطة أيضًا ألسـبــاب مشابهة .رحــا بهدوء
تام في بيان هادئ وبال صخب .األمر الغريب
هو اقتصار املهتمني على نشطاء وحقوقيني
وص ـحــاف ـيــن مـسـتـقـلــن وإع ــام ـي ــن شــامـتــن،
حتى وسـيــط الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ال ــذي كان
أكبر منابر األلـتــراس لــم يجد لــه صــدى واســع
ل ـغ ـيــر امل ـه ـت ـمــن ب ــأخ ـب ــار امل ـش ـج ـع ــن .انـشـغــل
ال ـج ـم ـيــع ب ـت ـج ـه ـيــزات امل ـن ـت ـخ ــب ،الـ ـ ــذي وص ــل
بشق األنـفــس إلــى كــأس الـعــالــم ،فــي ظــل تــردي
م ـس ـتــوى ف ــرق الـ ـق ــارة ،وآخـ ــر تـ ـط ــورات قضية
تركي آل شيخ .هل نسي املصريون الكرة؟ كان
ذل ــك لـيـكــون منطقيًا ،ل ــوال ظـهــور بـطــل شعبي
جديد في كــرة القدم .محمد صــاح أعــاد األمل
للمصريني.
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كرة القدم المصرية من أ ِلفها إلى يا ِئها

ّ
محمد صالح سدد باسم ماليين المقهورين
وقف نجم المنتخب على نقطة الجزاء ليسدد الكرة الحرجة .ماليين المصريين توقفت قلوبهم للحظات ،في مشهد متكرر ،خوفًا من ضياع حلم لم يتحقق لمدة  28سنة ،ومجموعة
أحالم صغيرة على جانبي الواقع .وكان الدعاء هو الحل .نتحدث عن محمد صالح وإرث األحالم الطويلةّ .
مر تاريخ كرة القدم في مصر بمراحل تتطابق مع شكل الحياة بكل عواملها،
فهي االنعكاس األمين لحالة المصريين .بدأت اللعبة كوسيلة إلزالة الفروق بين الطبقات الغنية والفقيرة ،ثم تحولت إلى وسيلة مقاومة شعبية لالحتالل البريطاني وهزيمته ،ولو معنويًا.
انتشرت في المدارس والشوارع ،وتأسست األندية في بدايات القرن العشرين ،التي اشتركت في مسابقة تحت إشراف البريطانيين .حتى قرر المصريون «تأميم» اللعبة بمسابقة مصرية خالصة
نتج منها االشتراك في كأس العالم  ،1934فيما غابت بريطانيا نفسها آنذاك .ظلت لعبة شعبية بحتة يحميها الملك فاروق ويشجعها ،وشهدت تغيرات ،كبرت ككرة الثلج ،وتدحرجت.

كان عقد الثمانينيات مسرحًا لمقاومة ّ
المد الديني (أرشيف)

إسالم حامد
ب ـع ــد ثـ ـ ــورة  ،1952س ـي ـطــر ال ـض ـبــاط
األحرار على الرياضة ضمن تأسيس
دولـ ــة اش ـت ــراك ـي ــة .تــدخ ـلــت الـسـيــاســة
فـ ــي ال ـل ـع ـب ــة ،ف ــأض ـي ـف ــت شـعـبـيـتـهــم،
ك ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ط ـ ـ ـ ـ ـ ــردت املـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــر،
لـ ـشـ ـعـ ـبـ ـيـ ـتـ ـه ــا ،وان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــرت ف ـ ـ ــي ك ــل
املحافظات وشــواطــئ السواحل التي
أفـ ــرزت ق ــاعــدة ضـخـمــة م ــن الــاعـبــن،
ل ـ ـت ـ ـح ـ ـصـ ــل مـ ـ ـص ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـط ــولـ ـت ــن
دول ـي ـت ــن .تــوقــف ال ـن ـشــاط الــريــاضــي
ملدة  7سنوات بسبب هزيمة حزيران،
ل ـك ــن م ـم ــارس ــة ال ـل ـع ـبــة ف ــي الـ ـش ــوارع
وع ـل ــى الـ ـش ــواط ــئ ل ــم ت ـت ــوق ــف ي ــوم ــا،
وعـ ـ ــادت ب ـعــد ان ـت ـص ــار أك ـت ــوب ــر أكـثــر
ق ـ ــوة .وص ـل ــت إلـ ــى ذروتـ ـه ــا ف ـن ـيــا في
فترة ثمانينيات القرن املاضي ،التي
اختتمت باملشاركة الثانية في كأس
ال ـعــالــم  .1990ثــم تـغـ ّـيــر شـكــل اللعبة
تـمــامــا ،بـعــد تطبيق نـظــام االح ـتــراف
ودخـ ــول ال ــرع ــاة ورجـ ــال األع ـم ــال في
التسعينيات ،وفـتــح س ــوق انـتـقــاالت
الــاعـبــن عـلــى مـصــراعـيــه ،لتنحصر
املـنــافـســة بــن نــاديــن فـقــط وتـتــراجــع
ب ــاق ــي األنـ ــديـ ــة .ومـ ــع دخـ ـ ــول األل ـف ـيــة
الجديدة ،أصبحت مشاهدة املباريات
غير املحلية عبئًا ماديًا على َّالجمهور،
بسبب احتكار القنوات املشفرة لنقل
البطوالت .لكن جيل املنتخب الذهبي
ف ــي  2010ك ــان يـسـتـحــق ه ــذا ال ـعــبء
امل ـ ــادي .ف ــاز ب ـث ــاث ب ـط ــوالت دول ـي ــة،
ك ــذل ــك إن احـ ـت ــراف الع ـب ــن مـصــريــن
ً
فــي ال ــدوري ــات األوروب ـي ــة فتح مجاال
للشعور بـنــوع جــديــد مــن االنـتـصــار،
أكبر من تكلفة املشاهدة في املقاهي.
واآلن ،وصـ ــل امل ـن ـت ـخــب ال ـح ــال ــي إلــى
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة ،2018
على الــرغــم مــن أنــه األق ــل فنيًا ،ولعب
مـبــاريــات ال ــدوري وال ـكــأس املصريني
بال جمهور منذ عام  .2012في الواقع،
ّ
الــرحـلــة طــويـلــة .تعلم املـصــريــون كرة
ال ـق ــدم م ــن االحـ ـت ــال ال ـبــري ـطــانــي في
مدينة اإلسـكـنــدريــة عــام  .1882ومنذ

ذلـ ــك الـ ـت ــاري ــخ ،أص ـب ـحــت ال ـل ـع ـبــة من
أساسيات الحياة كالطعام والشراب.
وح ـت ــى أوائ ـ ـ ــل ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،كــانــت
الـشــوارع تخلو تمامًا أثناء مباريات
األه ـلــي والــزمــالــك ،وح ــن يلعبان في
أفريقيا ،وطبعًا عندما يلعب املنتخب
الوطني.

اللحظات الحرجة
يحفل هذا التاريخ الطويل بمجموعة
مــن اللحظات الـحــرجــة ،تتوقف فيها
ك ــل أوجـ ـ ــه الـ ـحـ ـي ــاة .وال م ـج ــال فـيـهــا
ل ـل ـت ــوق ـع ــات ،ف ــامل ـض ـم ــون ال يـتـحـقــق،
واملستحيل يحدث بمنتهى السهولة،
وكــاهـمــا ال يخضع لـقــواعــد أرضـيــة.
فــدائـمــا يــأتــي امل ـصــريــون مــن املنطقة
املظلمة ،الخارجة عن كل الحسابات،
لـيـقـلـبــوا ك ــل ال ـتــوق ـعــات وال ــره ــان ــات،
بينما تخفت حماستهم عندما يسلط
عليهم الـضــوء ،أو يكونون على قمة
الـتــوقـعــات اإليـجــابـيــة .نـعــود بالزمن
إل ــى ال ـبــدايــات .فــي  ،1895ق ــرر محمد
أفـ ـن ــدي ن ــاش ــد ت ـكــويــن ف ــري ــق شعبي
من أحياء مختلفة .دربــه مدة طويلة،
وتحدى فريق «األورنص اإلنجليزي»
ع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب ت ـ ـ ــراب ـ ـ ــي ،وكـ ـ ـ ـ ــان ح ـكــم
املباراة إنكليزيًا .كان الفوز مضمونًا
لإلنكليز ،فهم األقــوى واألعلى مكانة
واألغنى .لكن فاز فريق محمد أفندي
بهدفني دون مقابل .مــن هنا اكتشف
املـصــريــون وسيلة شعبية للمقاومة
وتحقيق االنتصارات عندما تغلبهم
الحياة ،أو يقسو عليهم الواقع .الحقًا
عـ ــاشـ ــت مـ ـص ــر أك ـ ـبـ ــر ل ـح ـظ ــة ح ــرج ــة
فــي تــاريـخـهــا ال ـك ــروي .فـبـعــد هزيمة
 ،1967توقف النشاط الرياضي .وكان
نـ ـ ــادي اإلس ـم ــاع ـي ـل ــي ،م ـم ـث ــل مــدي ـنــة
اإلس ـم ــاع ـي ـل ـي ــة إح ـ ـ ــدى م ـ ــدن ال ـق ـن ــاة،
بـطــل الـ ــدوري ال ـعــام .سـ ّـبـبــت الهزيمة
اح ـتــال سـيـنــاء وتهجير معظم مــدن
الـقـنــاة .وفــي عــام  ،1969قــرر الرئيس
ج ـم ــال ع ـبــد ال ـن ــاص ــر م ـش ــارك ــة مصر
في دوري أبطال أفريقيا ،لرفع الروح
امل ـع ـن ــوي ــة فـ ــي ظـ ــل ح ـ ــرب اس ـت ـن ــزاف

وأزمة اقتصادية .وكان من املستحيل
أن يلعب اإلسـمــاعـيـلــي مـبــاريــاتــه في
البطولة على ملعبه في اإلسماعيلية.
فــأقــام الــاعـبــون فــي الـقــاهــرة ،ولعبوا
جميع مباريات البطولة فيها .هكذا
ح ـق ــق اإلس ـم ــاع ـي ـل ــي املـ ـعـ ـج ــزة وفـ ــاز
فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة عـ ـل ــى ف ــري ــق
«إن ـغ ـل ـب ـي ــر» ب ـط ــل زائ ـ ـيـ ــر (ال ـك ــون ـغ ــو
الديموقراطية حــالـيــا) ،وأق ــوى فريق
فـ ــي أف ــري ـق ـي ــا وقـ ـتـ ـه ــا ،وي ـص ـب ــح أول
فريق مصري يفوز بالبطولة .ثم كان
ع ـقــد الـثـمــانـيـنـيــات م ـســرحــا ملـقــاومــة
امل ـ ّـد الــديـنــي ال ــذي فـتــح بــابــه الرئيس
األسـ ـ ـب ـ ــق أن ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادات ،ب ــإط ــاق
ســراح الجماعات اإلسالمية ،وانتشر
ب ـس ـب ــب الـ ـهـ ـج ــرة إل ـ ــى دول ال ـخ ـل ـيــج
ونقل تعاليمها الوهابية إلــى مصر.
وكــان الـصــراع االجتماعي في أقصي

شهدت كرة القدم أسوأ كارثة
عندما توفي  72مشجعًا في
مباراة األهلي في بورسعيد
مراحله ـ ـ بعد تــراجــع تحضر مرحلة
الستينيات ـ بني بقايا تحرر مرحلة
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،وان ـ ـغـ ــاق ال ـت ـعــال ـيــم
ال ــديـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة ال ـ ـتـ ــي وجـ ــدت
أرض ــا خـصـبــة لـهــا بــن أب ـنــاء الطبقة
الـفـقـيــرة ،والـتـحــول الـتــام إلــى الحياة
االس ـت ـهــاك ـيــة .وت ــأت ــي لـحـظــة حــرجــة
ج ــدي ــدة ف ــي ع ـ ــام  1986ف ــي املـ ـب ــاراة
النهائية لبطولة كأس األمم األفريقية
فــي ال ـقــاهــرة ،وس ــط انـتـشــار ف ـكــرة أن
كــرة الـقــدم حــرام شــرعــا .لكن تجذرها
ف ـ ــي املـ ـجـ ـت ـم ــع املـ ـ ـص ـ ــري نـ ـس ــف ه ــذه
الـفـكــرة دائ ـمــا .ك ــان املنتخب املـصــري
ق ــد خ ـســر ف ــي مـ ـب ــاراة االف ـت ـت ــاح أم ــام
منتخب السنغال ،وأصـبــح األمــل في
فــوزه بالبطولة ضعيفًا ،كذلك حصل
نجم مصر وقتها طاهر أبوزيد على
إنــذاريــن فــي دور املـجـمــوعــات ُلي َ
حرم

اللعب في مباراة دور نصف النهائي
أم ـ ــام م ـن ـت ـخــب امل ـ ـغـ ــرب ال ـ ـقـ ــوي .لـكــن
االتـحــاد الــدولــي ألغى اإلنــذار الثاني،
وفـ ــاز ال ـفــريــق امل ـص ــري عـلــى املـغــربــي
ب ـه ــدف ألبـ ــوزيـ ــد ن ـف ـس ــه ،ل ـي ـقــابــل فــي
ال ـن ـهــائــي ف ــري ــق ال ـك ــام ـي ــرون األف ـضــل
ف ــي أفــري ـق ـيــا وق ـت ـهــا .ان ـت ـهــت امل ـب ــاراة
ب ــال ـت ـع ــادل ال ـس ـل ـبــي ،ث ــم ف ـ ــازت مصر
 5ـ ـ  4ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح ،ف ــي بـطــولــة
درامية كان الدعاء يصاحبها في كل
مـ ـب ــاراة .وتـ ـك ــررت ال ـل ـح ـظــات .فتحت
معركة املنتخب املصري مع املنتخب
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري فـ ــي م ـ ـبـ ــاراة اإلي ـ ـ ـ ــاب ،فــي
تـصـفـيــات دورة األل ـع ــاب األولـيـمـبـيــة
عــام  1984بالقاهرة ،بــاب «خصومة»
ب ــن الـفــريـقــن ف ــي ك ــل مــواج ـهــة .وفــي
امل ـبــاراة الـفــاصـلــة فــي تصفيات كــأس
ال ـع ــال ــم  ،1990ك ــان ــت م ـص ــر تـحـتــاج
إلــى الـفــوز بــأي نتيجة عـلــى الـجــزائــر
ـاش
لـ ـتـ ـت ــأه ــل إل ـ ـ ــى الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات .وع ـ ـ ً
املـصــريــون  90دقـيـقــة حــرجــة ،خــاصــة
أن املنتخب الجزائري كــان من أفضل
الـفــرق األفريقية .الـفــوز عليه كــان في
ً
ن ـظ ــر املـ ـص ــري ــن م ـس ـت ـح ـي ــا .أحـ ــدث
امل ـن ـت ـخــب املـ ـص ــري امل ـف ــاج ــأة ب ــإح ــراز
هدف بعد أربع دقائق فقط من بداية
امل ـبــاراة ،لتتحول امل ـبــاراة إلــى موقعة
حــرب ـيــة ك ــان امل ـط ـلــوب فـيـهــا الـحـفــاظ
ع ـلــى ال ـه ــدف ح ـتــى ص ــاف ــرة الـنـهــايــة.
هكذا صعدت مصر إلــى كــأس العالم
في إيطاليا حيث قدمت ً
أداء ِّ
مشرفًا.

تسعينيات التكفير

ّ
استقر شكل
مع بداية التسعينيات،
امل ـج ـت ـمــع املـ ـص ــري ف ــي ك ــف االلـ ـت ــزام
الديني .انتشر الحجاب ،وبدأ وصف
الـ ـفـ ـت ــاة غـ ـي ــر امل ـح ـج ـب ــة ب ــامل ـت ـب ــرج ــة
والسافرة .كذلك وصلت رحلة البحث
عن لقمة العيش اليومية إلى ذروتها،
وظهرت السجدة في مالعب الكرة بعد
إحــراز األه ــداف ،مع اعتماد التفسير
ال ــديـ ـن ــي وال ـ ـق ـ ــدري ل ـك ــل مـ ــا ي ـح ــدث.
وفــي عــام  ،1998اشـتــرك املنتخب في
بطولة كأس األمــم األفريقية بجنوب

أفريقيا ،وسط يقني بخروجه من دور
املجموعات ،ليفاجئ الجميع بالفوز
بالبطولة .مع بداية األلفية الجديدة،
ط ــرأ ع ـلــى ك ــرة ال ـق ــدم ف ــي م ـصــر أهــم
تغير يؤثر في املشجعني ،وال سيما
ال ـب ـس ـطــاء :اح ـت ـكــار إذاع ـ ــة الـبـطــوالت
غـيــر املـحـلـيــة لــأنــديــة واملـنـتـخــب من
قنوات مشفرة .أضاف هذا عبئًا ماديًا
جديدًا على أعباء الحياة الكثيرة عند
جمهور الكرة .أصبح الحساب عسيرًا
ل ـل ـفــريــق الـ ـ ــذي ي ـت ـخ ــاذل أو يـخـســر،
ألن امل ـش ــاه ــدة أص ـب ـحــت م ـك ـل ـفــة .في
 2006اسـتـضــافــت مـصــر ك ــأس األم ــم
األفــريـقـيــة ،وســط تشكيك وانـتـقــادات
وتـشــاؤم لم يحدث من قبل ،وخاصة
مــن اإلع ـ ــام .ول ـل ـمــرة األولـ ــى يختفي
ال ـج ـم ـهــور امل ـع ـت ــاد ال ـب ـس ـيــط م ــادي ــا،
وي ـح ـض ــر مـ ـب ــاري ــات ه ـ ــذه ال ـب ـطــولــة
جـمـهــور مــن الـطـبـقــة ف ــوق املتوسطة
والغنية .فاز املنتخب بالبطولة .ولم
تتوقف حـمــات التشكيك فــي قدرته
على تحقيق إنـجــاز آخ ــر ،ليعود في
بـطــولــة  ،2008وي ـفــوز بـهــا مــع تقديم
أداء ممتع .لكن الفقراء كانوا ُيبعدون
مجددًا ومجددًا .في املباراة الفاصلة
في تصفيات كــأس العالم  2010أمام
ال ـجــزائــر فــي ال ـقــاهــرة ،ك ــان املنتخب
يـحـتــاج إل ــى  3أه ــداف لـلـتــأهــل .وكــان
ف ـ ــوزه بـ ــامل ـ ـبـ ــاراة ي ـص ــل إل ـ ــى مــرح ـلــة
اليقني ،وبعدد كبير من األهداف ،بعد
ترشيح الصحافة العاملية لــه ،ليس
فـقــط بــال ـتــأهــل ،ب ــل لـيـكــون الـحـصــان
األس ـ ـ ــود ف ــي امل ــون ــدي ــال .وك ــالـ ـع ــادة،
وضــع الـفــريــق الجمهور املـصــري في
لحظة حــرجــة جــديــدة .سـ ّـجــل هدفني
ف ـق ــط .ت ــأج ــل ال ـتــأهــل ملـ ـب ــاراة فــاصـلــة
لعبت في السودان ،وخسرتها مصر
ِ
بـهــدف دون مـقــابــل .فشلت مصر في
ال ـتــأهــل ف ــي لـيـلــة ك ــان الـغـضــب فيها
مضاعفًا .هــذا الجيل الذهبي اختتم
مسيرته بــالـفــوز بـكــأس أم ــم أفريقيا
 2010لـلـمــرة الـثــالـثــة تــوال ـيــا ،ويصل
بترتيب مصر إلى املركز التاسع على
العالم.
بـعــد ث ــورة غ ـيــرت وج ــه مـصــر تمامًا
ف ــي  ،2011ش ـهــدت ك ــرة ال ـق ــدم أس ــوأ
كارثة في تاريخها عندما توفي 72
مشجعًا في مباراة األهلي واملصري
فــي بورسعيد فــي ال ــدوري الـعــام في
ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر  .2010ق ــرر الـنـظــام
إقــامــة املـبــاريــات بــا جمهور .وهكذا
ه ـب ــط م ـس ـت ــوى ال ـل ـع ـب ــة ،ون ـت ــج مـنــه
مـنـتـخــب هــو األض ـعــف فــي ال ـتــاريــخ.
خ ـ ـ ــاض املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب تـ ـصـ ـفـ ـي ــات ك ــأس
العالم  2014من دون اهتمام يذكر من
الجمهور ،حتى وصــل إلــى مباراتني
فاصلتني أمــام غانا .وكــان فــوزه بكل
م ـب ــاري ــات ال ـت ـص ـف ـيــات م ـح ـف ـزًا ل ـغـ ّـدة
األم ـ ــل ع ـنــد ال ـج ـم ـه ــور ،وال ـت ــأك ــد من
تأهله إلى كأس العالم .تلقى املنتخب
ه ــزي ـم ــة ث ـق ـي ـلــة ف ــي م ـ ـبـ ــاراة ال ــذه ــاب
بنتيجة ال يستطيع تعويضها في
ال ـق ــاه ــرة .ث ــم ت ـك ــرر س ـي ـنــاريــو 1998
فـ ــي ب ـط ــول ــة ك ـ ــأس األم ـ ـ ــم األف ــري ـق ـي ــة
 ،2017بــاسـتـثـنــاء ال ـفــوز فــي امل ـبــاراة
الـنـهــائـيــة ،ال ـتــي تـحــولــت إل ــى لحظة
ح ــرج ــة ج ــدي ــدة ب ـخ ـس ــارة املـنـتـخــب
أمام الكاميرون .لذلك ،لم يفكر محمد
صـ ــاح ك ـث ـي ـرًا ،ع ـنــدمــا سـ ــدد ضــربــة
الجزاء أمــام فريق الكونغو .ال مجال
لـ ـلـ ـمـ ـه ــارات ،وال ج ـ ــدوى مـ ــن لـحـظــة
حــرجــة جــديــدة تعقبها خ ـســارة .وال
ضمان للتأهل مرة أخرى في القريب
الـ ـع ــاج ــل .س ــدده ــا ب ـم ـن ـت ـهــى الـ ـق ــوة،
سددها ّ
ضد سنوات طويلة ،وباسم
ماليني املقهورين.

