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الفاتيكان يستدعي
الكنيسة المارونية

Flash
زياد الرحباني

بس
ـ ـ األمـ ـي ــرك ــان (عـ ــم نـحـكــي
بس)،
عن اإلدارة حصرًاّ ...
األمـيــركــان مــا بيقتلو اللي
مـ ـ ّـا بـ ـيـ ـص ـ ّـدق ــوه ،ب ـي ـق ـت ـلــوا
ال ــل ــي ب ـي ـص ـ ّـدق ــوه .الـ ّــروس
ب ــال ـ ِق ـ ِـل ـ ْـب ،بـيـقـتـلــوا ال ــل ــي ما
بـيـصـ ّـدقــوه ...ليه هالفرق؟
ّ
ألنـ ـ ــو األمـ ـي ــرك ــان ع ـنــدهــن
شـ ُـعــور ّوسعي دايــم لحكم
الكون كلو ،وليصيروا الله...
َ ُ
واحد
بسّ ،فوقتهن ّمعهنّ ،
ما صدقوه خليه ما بيأثر،
بـيـجــي وق ـت ــوّ ،أمـ ــا ال ـ ّـروس
َ
ف ـ ـ ُـي ـ ــوم ب ـي ــوم ــو ب ـي ـ ّت ـعــل ـ ّمــوا
ُّ
مــنــو وعـمـلـ ّـيــا بـيـخــلــوا الــلــي
ّ
ّ
ألنو أخطر،
بيصدقوه بسّ ،
ومـمـكــن بــس يـخــلــوه ياخد
مجدو ويصير بعد أخطر،
يعني ساعتها بــس بيجي
وقتو.

وعـ ّـبــر تـكــرارًا عــن تعاطفه مــع لبنان
وأمله للحروب التي يعيشها .وأشاد
ال ـب ــاب ــا ب ـش ـج ــاع ــة ال ـك ـن ـي ـســة وروح
اإليمان الذي تتحلى به ملواجهة ما
يـمــر ب ــه املـسـيـحـيــون والـلـبـنــانـيــون.
وك ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا ت ــركـ ـي ــزه عـ ـل ــى الـ ـ ــدور
اإليجابي لإلكليروس املــارونــي في
خدمته وشهادته وفي عمل التربية
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــي ،م ـس ـت ـخ ــدم ــا
عـ ـب ــارات إشـ ـ ــادة م ـت ـك ــررة ،مـتـحــدثــا
ً
طــويــا عــن الـخــدمــات الـتــي تقدمها
الكنيسة في املساعدات االجتماعية
والدينية وتسهيل حياة املواطنني
خالل الحرب.
ال ـظــروف الـيــوم تختلف عــن مرحلة
 .1989والـكـنـيـســة املــارون ـيــة تعيش
ع ـص ـرًا ج ــديـ ـدًا ،واألس ــاب ـي ــع املـقـبـلــة
يفترض أن تكون مناسبة للتحضير
ل ـ ـل ـ ـقـ ــاء نـ ـ ــوعـ ـ ــي ،فـ ـ ــي ظـ ـ ــل األسـ ـئـ ـل ــة
امل ـط ــروح ــة ح ــول ــه وع ــن غــاي ـتــه ومــا
يمكن أن يقوله الفاتيكان للكنيسة
املــارونـيــة ،فــي لقاء استثنائي ،وما
يمكن أن تقوله الكنيسة املارونية.
وع ـلــى رغ ــم أن ه ــذه ال ــزي ــارة دوري ــة
بالنسبة الى الكنائس الكاثوليكية
فــي الـعــالــم ،إال أن أهـمـيــة املــواضـيــع
التي تطرح والتغطية التي تحظى
ب ـ ـهـ ــا ،تـ ـعـ ـط ــي ف ـ ـكـ ــرة واض ـ ـح ـ ــة عــن
األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـط ــى ل ـل ـت ـق ــاري ــر
والنقاشات التي تدور في اللقاء.
وألن الــزيــارة بالنسبة الــى كنيسة
ش ــرق ـي ــة وإل ـ ــى ال ـك ـن ـي ـســة امل ــارون ـي ــة
بــالـحـجــم ال ــذي تـمـثـلــه زيـ ــارة الفـتــة،
الوقوف على رأي
حاولت "األخبار"
ّ
ب ـكــركــي ،لـكــن األخ ـي ــرة فــضـلــت عــدم
التعليق.
أبرز لقاء حصل مع الكنيسة ،تحت العنوان نفسهّ ،
تم عام  ،1989إبان حبرية البابا يوحنا بولس الثاني (هيثم الموسوي)

هيام القصيفي
فـ ــي ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي امل ـق ـب ــل تـلـبــي
ال ـك ـن ـي ـس ــة املـ ــارون ـ ـيـ ــة دع ـ ـ ــوة الف ـت ــة
لــزيــارةالـفــاتـيـكــان تـسـ ّـمــى "visite ad
."limina
ما هي هذه الزيارة؟
ف ــي الـتـعــريــف الـبـسـيــط ،إن ـهــا زي ــارة
"األعتاب الرسولية" يقوم بها أساقفة
الكنائس الغربية ومسؤولوها الى
ال ـفــات ـي ـكــان ك ــل خ ـمــس سـ ـن ــوات ،في
َ
زيارة حج دينية الى َ
قبري الرسولني
بطرس وبــولــس .ثم يلتقون خاللها
الـبــابــا ،ويــرفـعــون إلـيــه تـقــاريــر حول
أح ــوال كنيستهم ورعــايــاهــمُ .
ويـ ِـعـ ّـد
امل ـ ـطـ ــارنـ ــة واألس ـ ــاقـ ـ ـف ـ ــة وال ـ ـكـ ــرادلـ ــة
املـعـنـيــون مـلـفــات خــاصــة تبحث في
شــؤون كنيستهم مع الحبر األعظم،
ومــع مسؤولني فاتيكانيني معنيني
مـبــاشــرة بملفات تنظيمية وإداري ــة
وكنسية.
هــذا التقليد الـقــديــم ،يــرجــح أنــه بدأ
ق ـبــل ن ـحــو م ـئــة عـ ــام ،يــأتــي تطبيقًا
لـ ـق ــوان ــن ت ــرع ــى ش ـ ـ ــؤون ال ـك ـن ـي ـســة
الــات ـي ـن ـيــة واألب ــرشـ ـي ــات وال ــرع ــاي ــا
التابعة لها في مختلف دول العالم.
ع ــرف ــا ،ل ــم ت ـكــن ال ـك ـنــائــس الـشــرقـيــة
معنية بهذا القانون ،وكانت تكتفي
بــإرســال تقارير دوري ــة ،وكــل خمس
س ـن ــوات ال ــى ال ــدوائ ــر الـفــاتـيـكــانـيــة
املـخـتـصــة ،وإن كــانــت تعقد لـقــاء ات

فردية أو موسعة مع البابا في أكثر
من مناسبة.
ملـ ـ ــاذا ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة ح ــالـ ـي ــا ،ومل ـ ــاذا
وج ـ ـه ـ ــت الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوة ال ـ ـ ـ ــى ال ـك ـن ـي ـس ــة
املارونية؟
ل ــم يـلـحــظ بــرنــامــج الـفــاتـيـكــان لـهــذه
الـسـنــة رسـمـيــا أي دع ــوة لــزيــارة "ad
 "liminaللكنيسة املارونية .من هنا،
كـ ـ ــان ت ــوج ـي ـه ــه ال ـ ــدع ـ ــوة م ـن ــذ ف ـتــرة
قصيرة ،مثيرًا لألسئلة ،وال سيما أن
ثمة "ضجيجًا" في أروقــة الفاتيكان
حــول الكنيسة املــارونـيــة فــي لبنان.
ث ـم ــة م ــاحـ ـظ ــات ي ـب ــدي ـه ــا ال ـك ــرس ــي
الرسولي على أدائها ،وهذه الدعوة
العامة تهدف الى عقد لقاء مصارحة
وم ـكــاش ـفــة ب ــن ال ـك ــرس ــي الــرســولــي
والكنيسة املارونية.
ال يمكن فصل أداء البابا فرنسيس
ف ــي شـ ــأن إص ــاح ــات ال ـك ـن ـي ـســة عــن
رغبته في النظر في أحوال الكنيسة
املــارونـيــة ،وال سيما أن الــزيــارة قد
تـصــب أي ـضــا فــي خــانــة تـعــزيــز دور
ه ـ ــذه ال ـك ـن ـي ـس ــة ب ـع ــدم ــا ان ـح ـص ــرت
الــرؤيــة إليها فــي السنوات األخيرة
ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن ك ـن ــائ ــس
م ـشــرق ـيــة ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي تـكــرس
أيضًا خالل زيارة البابا بنديكتوس
الـســادس عشر للبنان تحت عنوان
تـ ـع ــزي ــز وضـ ـ ــع م ـس ـي ـح ـي ــي الـ ـش ــرق
األوسط.
ال ش ــك أن رؤي ـ ــة ال ـب ــاب ــا فــرنـسـيــس

ثمة مالحظات
يبديها الكرسي
الرسولي على أداء
الكنيسة المارونية

الـحــالـيــة ح ـيــال مــواضـيــع حـســاســة،
ونـ ـ ـظ ـ ــرت ـ ــه الـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــة الـ ـ ـ ــى ب ـع ــض
الـعـنــاويــن الــديـنـيــة أو األخــاقـيــة أو
اإلن ـس ــان ـي ــة ،ال تـنـفـصــل ع ــن رؤي ـتــه
أيضًا اإلصالحية والتقدمية تجاه
دور الـكـنــائــس وتــرت ـيــب أوضــاعـهــا
ً
الــداخ ـل ـيــة ب ـمــا ي ـخ ــدم أوال وأخ ـي ـرًا
ق ـض ـيــة اإلنـ ـس ــان واالل ـ ـتـ ــزام بــالـقـيــم
الدينية واألخالقية .وتظهر عالقته
بالكنائس من خــال الــزيــارات التي
حـصـلــت ت ـحــت االسـ ــم ن ـف ـســه ،نـظــرة
متطورة وإصالحية ،تعنى بتقديم
ن ـظ ــرة راقـ ـي ــة ل ـل ـك ـنــائــس وعــاق ـت ـهــا
بـمـجـتـمـعـهــا ،وال س ـي ـمــا أنـ ــه أدخ ــل
تـعــديــات أســاسـيــة عـلــى شـكــل هــذه
الـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،ف ـف ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب ل ـن ـق ــاش ــات
مـ ــوس ـ ـعـ ــة بـ ـيـ ـن ــه وب ـ ـ ـ ــن األسـ ــاق ـ ـفـ ــة

فـ ــي حـ ـض ــور الـ ــوفـ ــد ال ـك ـن ـس ــي ك ـلــه،
ل ـط ــرح ن ـق ــاش ــات وأس ـئ ـل ــة وأج ــوب ــة
ح ــول أوض ـ ــاع ال ـك ـنــائــس وامل ـشــاكــل
والتقارير املرفوعة إليه ،وليس عبر
لقاء ات فردية كانت تتم عادة خالل
الزيارة.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون ل ـل ـبــابــا
رؤي ــة مـخـتـلـفــة لـلـكـنـيـســة املــارون ـيــة
ودوره ــا في مجتمعها وفــي لبنان،
ف ــي خ ــال ل ـقــاء ه ــو األول عـلــى هــذا
املستوى منذ سنوات طويلة .ولعل
أبرز لقاء حصل مع الكنيسة ،تحت
الـعـنــوان نفسه ،تــم عــام  ،1989إبــان
حبرية البابا يوحنا بولس الثاني،
مع البطريرك مار نصر الله بطرس
صفير واألســاقـفــة حينها .ومــا ميز
ت ـلــك الـ ــزيـ ــارة ،وهـ ــي س ـب ـقــت بـكـثـيــر
الـتـحـضـيــر ل ـل ـس ـي ـنــودوس م ــن أجــل
لـ ـبـ ـن ــان ،الـ ـحـ ـف ــاوة الـ ـت ــي اسـتـقـبـلــت
بها الكنيسة املــارونـيــة ،واإلش ــادات
ال ـتــي خ ــص بـهــا ال ـبــابــا ف ــي خـطــابــه
ال ـ ـب ـ ـط ـ ــري ـ ــرك واألس ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة لـ ـ ـل ـ ــدور
اإلي ـجــابــي ال ــذي ت ـقــوم ب ــه الكنيسة
في لبنان وفي مجتمعها ،وال سيما
في ظل املعاناة التي يمر بها لبنان.
مراجعة ذلك الخطاب الذي توجه به
البابا الى املوارنة وإلى اللبنانيني،
تدل على مدى االهتمام الذي خص
به الحبر األعظم الكنيسة املارونية،
وال س ـي ـم ــا أن امل ـس ـي ـح ـي ــن ك ــان ــوا
يعيشون تلك الفترة حروبًا داخلية،
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غداة وصول القائد الجديد
لـ«اليونيفيل» اإليطالي
ستيفانو ديل كول ،وعشية
التجديد لقوات األمم
المتحدة العاملة في الجنوب
لمدة ستة أشهر جديدة،
بطريقة روتينية خالفًا إلرادة
األميركيين (ومن خلفهم
تل أبيب) ،يستمر التشويش
اإلسرائيلي على دور هذه
القوات وواجبات قيادتها
يحيى دبوق
عــاقــة إســرائ ـيــل ب ـق ــوات االم ــم املـتـحــدة
املنتشرة في جنوب لبنان (اليونيفيل)،
عالقة وظيفية لتحقيق مصالح تل أبيب
األمـنـيــة .هــذه هــي الـنـظــرة اإلسرائيلية
للقوة الدولية ،التي تعززت في أعقاب
حــرب عــام  ،2006مع صالحيات جاءت
أوس ـ ــع م ـمــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه ف ــي ال ـســابــق،
لكنها ال تصل ،إلى الحد األكثر اتساعًا،
مــن ناحية عملية ممكنة ،كما تريدها
إسرائيل.
ومــع أي استحقاق أو تغيير فــي القوة
الــدول ـيــة ،إن لجهة تـمــديــد انـتــدابـهــا أو
ان ـت ـش ــاره ــا أو ع ــدي ــده ــا أو تـغـيـيــر في
قياداتها ،تقفز إلى الواجهة تصريحات
وتـ ـق ــاري ــر عـ ـب ــري ــة ،تـ ـك ــرر ال ـت ـف ـس ـي ــرات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة لــوظ ـي ـفــة «ال ـيــون ـي ـف ـيــل»
وحـ ـص ــره ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ح ـ ــزب ال ـل ــه.
وه ــو م ــا يـتـمــاهــى بـطـبـيـعــة ال ـح ــال مع
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إس ــرائـ ـي ــل ال ــدائـ ـم ــة فــي
م ـ ـحـ ــاولـ ــة تـ ـع ــزي ــز الـ ـ ـف ـ ــرص وتـ ـح ــوي ــل
التهديدات إلى فرص ،وإن من خالل قلب
الحقائق وتحريفها ،في أي استحقاق
أو نتيجة تصل إليها ،في نزالها الدائم
ضد أعدائها ،وفي املقدمة حزب الله.
وإن كان باالمكان املجادلة حول وظيفة
«اليونيفيل» ودوره ــا ،مــن وجـهــة نظر
متناقضة للطرفني ،س ــواء كــان الــواقــع
ي ـصــب وي ـت ــواف ــق م ــع وج ـهــة ن ـظــر دون

أخرى ،إال أن القدر املتيقن هو أن القوة
الدولية كما ّ
نص تفويضها الجديد مع
التغير النسبي فــي صــاحـيــاتـهــا ،هي
كيان عسكري هجني في قوته وعديده
وإم ـكــانــاتــه وأي ـضــا وظـيـفـتــه ،لـكـنــه في
ت ــواف ــق تـ ــام م ــع ال ـظ ــرف ال ـ ــذي تشكلت
ف ـيــه الـ ـق ــوة ،ف ــي أعـ ـق ــاب ف ـشــل الـجـيــش
اإلسرائيلي عام  2006في مواجهة حزب
الله.
لــو كــانــت ال ـحــرب حققت نتائجها كما
أرادتـهــا إسرائيل ،لكانت القوة مغايرة
ت ـم ــام ــا ،ف ــي وظ ـي ـف ـت ـهــا وصــاح ـيــات ـهــا
و"شراستها" ،وال تختلف عن شبيهات
ل ـهــا ف ــي م ـنــاطــق مـخـتـلـفــة م ــن املـنـطـقــة
وال ـعــالــم .إال أن ال ـقــوة كــانــت وم ــا زالــت
ان ـع ـكــاســا لـفـشــل ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
وإخـفــاقــه وهزيمته ،بحسب املسميات
واخ ـ ـتـ ــاف ـ ـهـ ــا ،وإن كـ ــانـ ــت ت ـح ـم ــل فــي
م ــرك ـب ــات ـه ــا ،ك ـك ـي ــان عـ ـسـ ـك ــري ،فــرصــة
وإمكانًا كبيرين جدًا ،لتحقيق املصالح
األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،فــي ح ــال تغيرت
الظروف واإلمكانات.
على هذه الخلفية ،وبمناسبة استحقاق
ّ
التغيير في قيادة «اليونيفيل» وتولي
الـجـنــرال اإليـطــالــي ستيفانو ديــل كول
ق ـيــادة ال ـق ــوة ،خـلـفــا لــإيــرلـنــدي مايكل
ب ـ ـيـ ــري ،أع ـ ـ ـ ــادت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وت ـح ــدي ـدًا
امل ــؤسـ ـس ــة األمـ ـنـ ـي ــة فـ ـيـ ـه ــا ،ال ـت ـش ــدي ــد
عـلــى تفسيرها لوظيفة «اليونيفيل»،
وضـ ــرورة "تـشــديــد الــرقــابــة" عـلــى حــزب
الله في الجنوب اللبناني ،مع األمل بأن
تكون القيادة الجديدة مغايرة للقيادة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،فـ ــي س ـل ــوك ـه ــا وت ــدابـ ـي ــره ــا
وإجـ ـ ـ ــراءات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،فـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة أعـ ـ ـ ــداء
إسرائيل ،وتحديدًا في القرى واملناطق
امل ـب ـن ـيــة ،ال ـت ــي اب ـت ـع ــدت عـنـهــا ال ـق ـيــادة
السابقة لقوات «اليونيفيل».
رئـ ـي ــس أركـ ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
غادي ايزنكوت ،التقى األسبوع املاضي
ديــل كــول ،في لقاء هو األول بعد تولي
ال ـج ـن ــرال اإلي ـط ــال ــي امل ـن ـص ــب ،وطــالـبــه
بـ ـض ــرورة ف ــرض سـلـطــة «الـيــونـيـفـيــل»
على أنشطة حزب الله في جنوب لبنان.
وب ـح ـس ــب اإلعـ ـ ــام ال ـع ـب ــري (صـحـيـفــة
إس ــرائ ـي ــل الـ ـي ــوم) ،ت ــأم ــل إس ــرائ ـي ــل من
ال ـق ــائ ــد ال ـج ــدي ــد أن ي ـك ــون م ـغ ــاي ـرًا في
سلوكه وإجراءاته ملن سبقه في املنصب
(الـ ـجـ ـن ــرال اإلي ــرلـ ـن ــدي مــاي ـكــل ب ـي ــري)،

ال ــذي ك ــان "يــرفــض" مــاحـقــة ح ــزب الله
داخل القرى والبلدات واملناطق املبنية،
فــي منطقة عـمــل وصــاح ـيــة ال ـقــوة في
الجنوب اللبناني .وتضيف الصحيفة
أن "اليونيفيل لم تنجح ـ ـ ـ ومن املشكوك
فيه أنها حاولت ـ ـ ـ في منع سيطرة حزب

لم تنجح «اليونيفيل»
في منع سيطرة
حزب الله الكاملة
على جنوب لبنان

الله الكاملة على جنوب لبنان ،وتحويل
املنطقة إلى ساحة قتال مكتظة".
امل ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،عبر
الصحيفة ،أشادت بالضباط االيطاليني
وأفـعــالـهــم الـســابـقــة فــي ال ـقــوة الــدولـيــة،
لتؤكد ضرورة التفاؤل بتولي الجنرال
االيطالي ،دي كول ،قيادة «اليونيفيل»،
إذ "يأملون في إسرائيل إحــداث تغيير

في أداء القوة الدولية بقيادة دي كول،
ذل ــك أن ال ـقــادة اال ّيـطــالـيــن فــي السابق
كانوا فاعلني وتبنوا بشكل عام موقف
إسرائيل ،رغم أنهم امتنعوا عن مواجهة
حــزب الله خشية التسبب بخسائر في
صفوفهم".
رســالــة املــؤسـســة األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة
ال ـث ــان ـي ــة ت ـت ـع ـلــق ب ــالـ ـج ــدار االس ـم ـن ـتــي
الـفــاصــل عـلــى ال ـح ــدود ،فــي الـتــأكـيــد أن
إس ــرائـ ـي ــل غ ـي ــر م ـع ـن ـيــة ب ـت ـص ـع ـيــد مــع
لبنان ،رغم إصرارها على بناء الجدار.
وتشير املؤسسة األمنية اإلسرائيلية،
أيـضــا عـبــر الصحيفة الـعـبــريــة ،إل ــى أن
"االخـ ـتـ ـب ــار األول ل ـل ـج ـن ــرال اإلي ـط ــال ــي
هـ ــو ال ـ ـخـ ــاف اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـل ـب ـنــانــي
عـلــى ال ـخــط الـ ـح ــدودي ،حـيــث األش ـغــال
الهندسية إلقامة العائق على الحدود"،
وتضيف أن "لبنان يزعم أن اج ـ ً
ـزاء من
الـجــدار تقام على أراضـيــه ،فيما امتنع
ال ـج ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـ ــن اس ـت ـك ـمــال
اشغاله ،إلى أن يتم جالء األمر" .رسالة،
ت ـع ـ ّـد ف ــي ذات ـه ــا طـلـبــا إســرائ ـي ـل ـيــا غير
ً
ّ
للتروي ولبنانيًا محال للتأمل
مباشر
واملتابعة ،بعد قرار استئناف استكمال
بناء الجدار ،في التصاق تام مع األرض
اللبنانية على مسافة أكـثــر مــن عشرة
ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ع ـل ــى ط ـ ــول ال ـ ـحـ ــدود مــع
فلسطني املحتلة.

ديل كول يلتقي ايزنكوت في لقاء هو األول بينهما (علي حشيشو)

علم
و خبر
شيك مصرفي يوقع
برئيس مكتب حماية اآلداب
أوقــف فــرع املعلومات في قــوى األمــن الداخلي رئيس مكتب
حماية اآلداب العقيد (ج.ح ).على خلفية شبهة تــورطــه في
عملية ابتزاز وقبض رشــى .يأتي التوقيف في إطــار الحملة
التي أطلقتها املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي ملكافحة
الفساد على مستوى الضباط والعناصر في املؤسسة.
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ّأنـ ــه ج ــرى تــوق ـيــف رئ ـيــس امل ـك ـتــب ب ـنـ ً
ـاء
ُ
على أدلــة تثبت تقاضيه شيكًا بقيمة  ٦آالف دوالر من أحد
ّ
األشخاص الــذي يملك عدة فنادق .وبحسب املعلومات ،فإن
املبلغ املالي هذا كان عبارة عن دفعة دوريــة كان يتقاضاها
رئـيــس املكتب ج ــراء اب ـتــزازه صــاحــب الـفـنــادق ،لـكــون األخير
يـسـتـخــدمـهــا ل ـل ــدع ــارة .وع ـل ــم أن عـ ــددًا م ــن ع ـنــاصــر املـكـتــب
م ـتــورطــون مــع رئـيــس املـكـتــب فــي عـمـلـيــات االب ـت ــزاز وقبض
ال ــرش ــى .وال ي ــزال الـضــابــط وع ــدد مــن الـعـنــاصــر يخضعون
للتحقيق ،عـلــى أن يـتــم ع ــزل رئ ـيــس مـكـتــب مـكــافـحــة اآلداب
وتعيني ضابط آخر مكانه قريبًا.

أولينا الحاج تستقيل
علمت «األخـبــار» أن املتحدثة باسم رئاسة الحكومة أولينا
الحاج ّ
قدمت استقالتها منذ فترة «ألسباب شخصية» ،ولم
ُ
تعد تحضر في منزل الرئيس سعد الحريري في وادي أبو
ّ
جميل .ومن الالفت أن الحاج التي لم يسجل لها أي تصريح
بــاســم الــرئــاســة الـثــالـثــة وال الـنـطــق رسـمـيــا بـلـســان الحكومة
ُ
أو رئيسها (مـنــذ تعيينها فــي آذار  ،)2017طــرحــت عالمات

استفهام حولها أثناء اعتقال الحريري في الرياض واجباره
على االسـتـقــالــة ،إلــى أن عــاد الـحــريــري وأبـطــل هــذه الشكوك
بمنحها صالحيات استثنائية ،حتى رحلتهما األخيرة إلى
إسبانيا.

«منظمة أخضر بال حدود»
ت ــوص ــل م ـن ــدوب ــو الـ ـ ــدول امل ـش ــارك ــة ف ــي ن ـق ــاش ــات اإلع ـ ــداد
لـتـمــديــد مـهـمــة ق ــوات «الـيــونـيـفـيــل» فــي مـجـلــس األم ــن في
نيويورك إلى اتفاق حول الفقرة التي تتطرق إلى جوالت
عــدد مــن ق ــادة «الـحـشــد الـشـعـبــي» فــي الـجـنــوب اللبناني.
وتتضمن املسودة األخيرة «التعبير عن قلق مجلس األمن
إزاء زيارات قادة ميليشيات غير لبنانية على طول الخط
األزرق» .وتمكن الفرنسيون من إجهاض الفقرة املقترحة
أميركيًا بإدانة «منظمة أخضر بال حــدود» .وظلت عالقة
ال ـف ـقــرة ال ـتــي يـطـلــب األم ـيــرك ـيــون إضــاف ـت ـهــا ح ــول «حـظــر
السالح في منطقة عمليات اليونيفيل» ،باستثناء قوات
األم ــم امل ـت ـحــدة وال ـق ــوات ال ـتــي تـتـبــع لـلـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة
(جيش وقوى أمن).

ّ
كم أفواه في «القوات»!
ُأح ـيــل إل ــى مـجـلــس ال ـشــرف فــي ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ع ـ ٌ
ـدد من
ّ ّ
تي طرابلس واملنية ـ ـ ـ الضنية،
كــوادر «الـقــوات» في منس ّقي ُ
على خلفية تقارير صحافية نشرت عن األوضــاع الحزبية
ً
الــداخ ـل ـيــة ،مــا بــن الـفـتــرة املـمـتــدة مـ ّـن الـ ـ ــ 2017وص ــوال إلــى
ُ
االنـتـخــابــات النيابية األخ ـيــرة .وتـحــقــق اللجنة املــؤلـفــة من

الوزير السابق طوني كرم وسمير الزغريني مع القواتيني
ُ
«املتهمني» بتسريب الوثائق واملعلومات ،ملعرفة من الذي
تواصل مع وسائل اإلعالم ،وتحديدًا «األخبار» ،في انتظار
ّ
صدور القرار الظني.

الحريري ضيف مرسيل غانم في  13أيلول
ي ــراه ــن الــزم ـيــل مــرس ـيــل غ ــان ــم ع ـلــى أن تـشـكــل اسـتـضــافـتــه
للرئيس املكلف سعد الحريري ،في أولــى حلقات برنامجه
«صار الوقت» ،عبر شاشة «إم تي في» ،في الثالث عشر من
أيلول ،مناسبة إلعالن الرئيس املكلف موعد والدة حكومته
ّ
مسودة جدية باألسماء والحقائب.
ووضع أول

باسيل يتمنى مشاركة روسية
في دورة التراخيص الثانية
تـمـنــى وزي ــر خــارجـيــة لـبـنــان ج ـبــران بــاسـيــل ،خ ــال لقائه
األخ ـيــر فــي مــوسـكــو بـنـظـيــره ال ــروس ــي سـيــرغــي الف ــروف،
عـلــى الـشــركــات الــروسـيــة الـعــامـلــة فــي مـجــال التنقيب عن
ال ـغــاز امل ـشــاركــة فــي دورة الـتــراخـيــص الـثــانـيــة فــي مطلع
عــام  .2019وكــانــت وزارة الـطــاقــة اللبنانية أطـلـقــت دورة
تراخيص أولــى في عــام  ،2017ووافـقــت على خطة ّ
قدمها
الكونسورتيوم الــذي يضم «تــوتــال» الفرنسية و«إيـنــي»
اإليطالية و«نوفاتك» الروسية ،على أن يبدأ التنقيب في
نهاية الـعــام املقبل ،بحسب املــديــر الـعــام لشركة «تــوتــال»
فيليب آمبالر.
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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

كتلة المستقبل تشدد
على أهمية تحصين
التسوية السياسية
(داالتي ونهرا)

مــا لــم يـحـصــل أي ت ـطــور إي ـجــابــي من
ه ــذا ال ـح ــراك ،فــأنــا أخـشــى أن التأليف
سـ ـيـ ـط ــول أك ـ ـث ـ ــر .أس ـ ـت ـ ـغـ ــرب ال ــوض ــع
الـ ـح ــاص ــل فـ ــي ظـ ــل اعـ ـتـ ـب ــار ال ـب ـعــض
أن أع ــراف ــا أص ـب ـحــت أقـ ــوى م ــن الـنــص
الــدس ـتــوري ،ال سيما منها أن تأليف
الحكومة يستمر أشهرًا طويلة».
وأضــاف بــري« :لــم أسلم بهذا الوضع.
املجلس النيابي يعمل وأنتظر أن تنجز
الـلـجــان الـنـيــابـيــة املـشـتــركــة مجموعة
من املشاريع التي إذا انتهت غـدًا (في
جلسة اللجان املشتركة برئاسته) ،فإن
مــوعــد الـجـلـســة ال ـعــامــة س ـي ـكــون بعد
ثــاثــة أيـ ــام» .سـئــل أال يـحـتــاج انـعـقــاد
املجلس لعقد استثنائي ،أجــاب بــري:
«الــدس ـتــور واض ــح فــي امل ــادة  69التي
ت ـقــول إن ــه ع ـنــدمــا تـسـتـقـيــل الـحـكــومــة
يصبح املجلس في حالة انعقاد دائم».
وأش ــار إلــى أن مجموعة مــن املشاريع
امل ــال ـي ــة ي ـس ـتــدعــي إق ـ ــراره ـ ــا ال ـع ـج ـلــة،
مؤكدًا أن منسق مؤتمر «سيدر» اتصل
ً
به من باريس وطلب منه موعدًا عاجال
ملـقــابـلـتــه .وقـ ــال ب ــري إن ــه سيستقبله
قريبًا.

الحريري:
ال مهلة تلزمني...
وسأبقى مكلفًا
مع بدء شهر رابع لموسم التأليف ،لم يغادر الخطاب
السياسي مربع تنصل معظم األطـــراف مــن أية
مسؤولية في ما يتصل بتأخير والدة الحكومة
الجديدة ،خصوصًا أن الــرأي العام اللبناني ال يبدو
مهتمًا ألمــر الحكومة والــحــكــام ،بقدر مــا يبدي
اهتمامًا لقضاياه االجتماعية والمعيشية التي ال
يضعها المسؤولون في حسبانهم
ب ـي ـن ـمــا كـ ــان ي ـن ـت ـظــر أن تـ ـ ــؤدي ع ــودة
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري إل ــى بـيــروت
واستئنافه مشاوراته ،إلى تزخيم ملف
تأليف الحكومة ،حذر الرئيس املكلف
ُ
مــن أن ــه «ف ــي ح ــال لــم تـشـكــل الحكومة
قريبًا سأسمي املعرقلني بأسمائهم»،
وك ـشــف فــي دردشـ ــة مــع الـصـحــافـيــن،
قبيل ترؤسه اجتماع كتلته النيابية،
أم ــس ،أنــه اتـصــل برئيس الجمهورية
العماد ميشال عون واتفقا على قيامه
باتصاالت ،على أن يزوره خالل األيام
املقبلة .وأشــار إلى أنه «سيلتقي عددًا
مــن ال ـفــرقــاء الـسـيــاسـيــن عـلــى أم ــل أن
يتبلور شــيء خــال يومني أو ثالثة»،
وه ـ ــو مـ ـه ــد لـ ــذلـ ــك ب ــاسـ ـتـ ـقـ ـب ــال وزي ـ ــر
اإلع ــام ملحم ريــاشــي ،أول مــن أمــس،
وبالتواصل مع الرئيس نبيه بري عبر
معاونه السياسي الــوزيــر علي حسن
خ ـل ـيــل وم ـ ــع رئـ ـي ــس ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ً
ال ـح ــر ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل ،فـضــا
عــن تــواصـلــه الــدائــم مــع ق ـيــادة الـحــزب
التقدمي االشتراكي.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الفـ ـ ـت ـ ــة لـ ــان ـ ـت ـ ـبـ ــاه ،مـ ـ ـب ـ ــادرة
الـ ـح ــري ــري ،إلـ ــى اس ـت ـق ـبــال الــرئـيـســن
ن ـج ـي ــب م ـي ـق ــات ــي وفـ ـ ـ ــؤاد ال ـس ـن ـي ــورة،
فــي دارت ــه ،بـنــاء على دع ــوة مـنــه ،فيما
ت ـغ ـيــب ال ــرئـ ـي ــس تـ ـم ــام س ـ ــام ب ــداع ــي
الـ ـسـ ـف ــر .خـ ـط ــوة اجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـح ــري ــري
برؤساء الحكومات السابقني ،وضعها
ف ــي خ ــان ــة «الـ ـتـ ـش ــاور» ،وت ـح ــدي ـدًا في

ال ـخ ـي ــارات امل ـتــاحــة أم ــام ــه ،خـصــوصــا
في ضوء املطالعة التي وضعها وزير
ال ـع ــدل ف ــي حـكــومــة تـصــريــف األع ـمــال
سـلـيــم جــري ـصــاتــي بـطـلــب م ــن رئـيــس
الجمهورية العماد ميشال عون الذي
نقلت عنه صحيفة «الـشــرق األوســط»
قــولــه ،أول مــن أم ــس ،إن فـتــرة  5إلــى 6
أش ـه ــر ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة «قـ ــد تـكــون
مقبولة لكن ليس أكـثــر» .مــا يعني أن
 3أشـهــر أو أقــل متبقية أم ــام الرئيس
املكلف للتأليف ،كما جــاء فــي مقدمة
النشرة اإلخبارية ملحطة «أو تي في»
ليل أمس.
إل ــى ذل ــك ،تــوقــف املــراق ـبــون عـنــد بيان
ك ـت ـل ــة امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ل ـج ـه ــة اس ـت ـخ ــدام ــه
م ـ ـف ـ ــردات غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة مـ ـن ــذ إبـ ـ ــرام
الـتـســويــة الــرئــاسـيــة قـبــل عــامــن ،مثل
الدعوة «إلى الكف عن أساليب تخريب
ً
العالقات الرئاسية» ،فضال عن التأكيد
أن ت ـع ــاون ع ــون وال ـح ــري ــري «ل ــم يكن
نــزهــة سـيــاسـيــة ،تنتهي بــانـتـهــاء هــذا
االسـتـحـقــاق أو ذاك» ،كـمــا استجابت
ال ـك ـت ـلــة مل ـطــال ـبــة اإلمـ ـ ـ ــارات بـمـهــاجـمــة
زيارة الوفد الحوثي إلى بيروت .زيارة
أدرج ـت ـهــا الـكـتـلــة فــي «خــانــة ال ـخــروج
على التوافق الوطني وتهديد املصالح
امل ـبــاشــرة لـلـبـنــان وال ـل ـب ـنــان ـيــن» .ولــم
تـمــض ســاعــات قليلة حـتــى كــان وزيــر
الــدولــة اإلمــاراتــي لـلـشــؤون الخارجية
أنـ ـ ــور قـ ــرقـ ــاش ،ي ـش ـيــد ب ـم ــوق ــف كـتـلــة

باسيل :حذار المس بالصالحيات

امل ـس ـت ـق ـب ــل «اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي وامل ـ ـس ـ ــؤول»،
م ـط ــال ـب ــا ك ــاف ــة األحـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـقـ ـي ــادات
اللبنانية «بتأكيد هذا املوقف»!
وفـ ـ ــي رد قـ ـ ــاس ع ـل ــى م ـط ــال ـع ــة وزيـ ــر
العدل سليم جريصاتي األخـيــرة ،قال
الـ ـح ــري ــري« :ال أحـ ــد ي ـح ــدد ل ــي مـهـلــة

ً
بري :لست متفائال
وسأدعو الهيئة
العامة لاللتئام
(للتأليف) ،إال الدستور اللبناني وال
تعنيني مطالعات دستورية يقدمها
هذا الوزير أو ذاك وأنا الرئيس املكلف
وس ــأبـ ـق ــى م ـك ـل ـفــا وأش ـ ـكـ ــل ال ـح ـكــومــة
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ونقطة على السطر».
وعـ ــن م ــوق ــف حـ ــزب ال ـل ــه م ــن مـحـكـمــة
العدل الدولية ،قــال الحريري« :موقف
حــزب الله من املحكمة واضــح والكالم
ليس جديدًا» ،وأضاف« :أنا ما يهمني
هو استقرار البلد والعدالة ستتحقق».
وف ــي مـلــف ال ـنــازحــن ال ـس ــوري ــن ،قــال

الحريري« :لم نقفل أبوابًا على سوريا
وفتحنا أبوابنا لالجئني ومــن هم مع
النظام كــانــوا يسافرون مــن مطاراتنا
ومؤسف ما يحصل من الطرف اآلخر».
وأضافّ :
«نسقت مع باسيل قبل وبعد
سفره إلــى روسيا وننسق مع الــروس
بـمـلــف ال ـن ــازح ــن ،وك ـل ـنــا نــريــد ع ــودة
النازحني ولكن بإرادتهم وبمساعدات
دولـ ـي ــة ،وال ـن ـق ــاش ب ـه ــذا األم ـ ــر ال يتم
بفتح حوار مع النظام (السوري)».

المستقبل :التسوية ليست نزهة
وبعد اجتماعها برئاسة الحريري ،في
وادي أبــو جميل ،ردت كتلة املستقبل
على مطالعة جريصاتي «الـتــي أفتت
ب ــاع ـت ــذار الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ع ــن تــألـيــف
الـحـكــومــة ،أو تكليف مـجـلــس الـنــواب
بـ ــات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ـ ــرار ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه»،
فــأطـلـقــت تـحــذيـرًا «م ــن وج ــود دع ــوات
غير بريئة ،ترى فيها (الكتلة) تجاوزًا
ألحـكــام الــدسـتــور ومخالفة موصوفة
ل ـ ــروح ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــائ ــف وم ـق ـت ـض ـيــات
الـ ــوفـ ــاق ال ــوطـ ـن ــي» .وت ــوق ـف ــت الـكـتـلــة
ع ـنــد «ال ـت ـم ــادي ف ــي تـحـمـيــل الــرئـيــس
املكلف مسؤولية التأخير فــي تأليف
الحكومة ،واإلسراف في قلب الحقائق
وتجهيل األس ـبــاب الحقيقية لــأزمــة،
م ــن خ ـ ــال ل ـغ ــة ت ـس ـت ـح ـضــر م ـنــاخــات
االنـ ـقـ ـس ــام وال ـت ـع ـط ـي ــل واالصـ ـطـ ـف ــاف
الطائفي املقيت».

وحــذرت من «تنامي خطاب يتعارض
م ــع م ـفــاع ـيــل ال ـت ـس ــوي ــة الـ ـت ــي أع ـ ــادت
االعتبار لدور املؤسسات الدستورية،
ووضعت حـدًا لفراغ استمر ألكثر من
عامني في موقع رئاسة الجمهورية»،
وش ــددت على أن الـتـعــاون بــن رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة وال ـ ـحـ ــريـ ــري« ،لـ ـ ــم يـكــن
نـ ــزهـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ت ـن ـت ـه ــي ب ــان ـت ـه ــاء
ه ــذا االسـتـحـقــاق أو ذاك ،بــل هــو كــان
وسـيـبـقــى فــي أس ــاس م ـشــروع حماية
ال ـبــاد» .ودع ــت الكتلة «إل ــى الـكــف عن
أساليب تخريب العالقات الرئاسية»،
وشددت «على أهمية تحصني التسوية
الـسـيــاسـيــة وك ــل م ــا تــرتــب عـلـيـهــا من
ان ـف ــراج ــات ،ل ــم ت ـتــوقــف ع ـنــد انـتـخــاب
رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة وقـ ـي ــام حـكــومــة
جــديــدة ،بل هي انسحبت على الواقع
الشعبي لتسهم في تحقيق مصالحات
أهلية بني جمهورين وبيئتني ،سيكون
من الخطأ الجسيم إعادتهما إلى زمن
االنـقـســامــات واالصـطـفــافــات الحزبية
والطائفية».

ً
بري :لست متفائال

مــن جهته ،أوض ــح الــرئـيــس نبيه بري
أمام زواره ،أمس ،أنه لم يقل أنه متفائل
فــي مــوضــوع تأليف الحكومة «بــل ما
زلــت أنتظر مــا سيستجد مــن الـحــراك
ال ـجــديــد الـ ــذي بـ ــدأه الــرئ ـيــس املـكـلــف.
مــا زل ــت آم ــل فــي أن تـتـقــدم األمـ ــور .إذا

بـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد الـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران بــاسـيــل
رفضه «العودة إلى أسر عملية تأليف
الـحـكــومــة بــأمــور خــارجــة عــن الـحــدود
اللبنانية» .وأم ــل ،بعد اجـتـمــاع تكتل
«لبنان الـقــوي» ،أمــس« ،أن نتمكن من
ال ــذه ــاب ف ــي ه ــذه ال ـح ـكــومــة بــالـنـفــس
الــوط ـنــي ذات ــه ونـتـمـكــن م ــن ع ــدم ربــط
أنفسنا بأي عملية في الخارج».
وقـ ــال بــاس ـيــل« :ال نـسـتـطـيــع أن نــدفــع
م ـجــددًا ثـمــن أخ ـطــاء اسـتــراتـيـجـيــة من
زمن الطائف إلى القانون األرثوذكسي،
إلـ ــى ق ـض ـيــة ال ــرئ ـي ــس الـ ـق ــوي وكـيـفـيــة
انتخابه ،وأن يكون يحظى بالتمثيل
األوسع لشريحته .ال نستطيع العودة
إل ـ ـ ــى الـ ـلـ ـع ــب ب ـ ـهـ ــذه امل ـ ـقـ ــومـ ــات ال ـت ــي
ح ـص ـل ـنــاهــا ودف ـع ـن ــا ثـمـنـهــا جـمـيـعــا،
ن ـع ــود إل ــى ال ـت ـن ــازل عـنـهــا ألن واحـ ـدًا
يتطلع إلى مكسب سياسي معني».
وأضـ ــاف« :ح ـصــة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
داخ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وصـ ـ ــل ال ـب ـع ــض فــي
ال ـط ــائ ــف يـ ـق ــول إنـ ـه ــا ي ـج ــب أن تـبـلــغ
الثلث لتعوض جزئيًا عن صالحياته
املـفـقــودة فــي الــدسـتــور .نحن لــم نصل
إلــى هنا ،ولكن هــذا ال يعني أن يصل
ال ـب ـعــض إل ــى تـصـفـيــرهــا ويحتسبها
عـ ـل ــى ع ـ ــدد الـ ـ ـن ـ ــواب .ف ـ ـكـ ــرة ال ــرئ ـي ــس
القوي هي ،أن يضاف إلى صالحياته
ال ـق ـل ـي ـل ــة وأهـ ـمـ ـه ــا ص ــاحـ ـي ــة تــوق ـيــع
م ــرس ــوم ال ـح ـك ــوم ــة ،ق ــوت ــه بـشـخـصــه
وبشخصيته ،وتضاف القوة النيابية
لـلـكـتـلــة ال ـتــي تــدعـمــه بـشـكــل أســاســي،
وإال م ــا الـ ـج ــدوى م ــن ف ـك ــرة الــرئ ـيــس
القوي إن لم ننجز هاتني املجموعتني
ونـضـيـفـهـمــا إل ــى بـعـضـهـمــا الـبـعــض.
املس بأي سلم من هذين السلمني هو
خطأ استراتيجي يرتكب وندعو إلى
االبتعاد عنه».
(األخبار)

تقرير

لماذا تنتج «إسراء سلطان»  %54من قدرتها؟
محمد وهبة
ال ـ ـقـ ــول املـ ـتـ ـك ــرر ب ـض ـع ــف قـ ـ ــدرة شـبـكــة
ن ـقــل ال ـك ـهــربــاء ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب ال ـق ــدرة
اإلن ـت ــاج ـي ــة ال ـك ــام ـل ــة ل ـل ـب ــاخ ــرة «إس ـ ــراء
س ـل ـطــان» ال ـبــال ـغــة  220م ـي ـغ ــاوات فتح
الباب أمام طرح أسئلة بديهية .فقد ّ
تبي
أن الشبكة ال يمكنها استيعاب أكثر من
 120مـيـغــاوات مــن إن ـتــاج ه ــذه الـبــاخــرة
بعد ربطها بمعمل ال ــذوق الكسرواني
(أي  %54من قدرتها اإلنتاجية الكاملة)،
ف ـي ـم ــا ت ـت ـق ـلــص الـ ـ ـق ـ ــدرة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة
لـلـشـبـكــة إل ــى أق ــل م ــن  50م ـي ـغ ــاوات لو
رب ـط ــت ان ـط ــاق ــا م ــن م ـع ـمــل ال ـج ـ ّـي ــة فــي
ساحل الشوف.
ه ـنــا أي ـض ــا ي ـص ـ ّـح طـ ــرح الـ ـس ــؤال حــول
دواف ـ ـ ــع وزارة ال ـط ــاق ــة خـ ــال الـسـنـتــن
املــاض ـي ـتــن ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن مـنــاقـصــات
لـتـلــزيــم اس ـت ـقــدام مـعــامــل إن ـت ــاج عائمة
ع ـل ــى الـ ـب ــواخ ــر بـ ـق ــدرة إن ـت ــاج ـي ــة تـصــل
إلــى  800مـيـغــاوات ،أي مــا يـفــوق قــدرات
«إس ــراء» بــأضـعــاف ،إذ كيف كــان سيتم
ربطها بالشبكة في ظل ضعف القدرات
االسـتـيـعــابـيــة؟ هــل الـشـبـكــة قـ ــادرة على
اس ـت ـي ـع ــاب ك ــام ــل قـ ـ ــدرة إنـ ـت ــاج ب ــاخ ــرة
واحدة بقدرة  400ميغاوات؟ هل ال تزال
هذه القدرة ضعيفة أم جرى تحسينها؟
إزاء هـ ــذه األسـ ـئـ ـل ــة ،بـ ــرز ت ـف ـس ـي ــران ملــا
يحصل؛ األول ،مصدره مؤسسة كهرباء
لبنان ،والثاني ،مصدره القطاع الخاص.
وفق مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان،
ف ــإن كــامــل إن ـت ــاج ب ــاخ ــرة «إس ـ ــراء» كــان
يمكن استيعابه لو ربطت على الشبكة
في الزهراني ،وهــذا األمــر يفيد املناطق
الجنوبية دون غيرها .كذلك كــان يمكن
استيعاب كامل قــدرة الباخرة «إس ــراء»
لــو ربطت على الشبكة انطالقًا مــن دير
عمار ،وهو ما يعني أن مناطق الشمال
كانت ستكون املستفيد األكبر ،لكن رسو
الباخرة هناك يحتاج إلى إنجاز كاسر
للموجّ .
مدة إنجاز الكاسر طويلة ،فيما
االس ـت ـف ــادة املـجــانـيــة م ــن ه ــذه الـبــاخــرة
ّ
مدتها ثالثة أشهر وهــي مـ ّـدة ال تسمح
ً
بــإنـجــاز ه ــذا ال ـكــاســر ،ف ـضــا عــن كلفته
الكبيرة.
كـ ــذلـ ــك ت ـش ـي ــر م ـ ـصـ ــادر امل ــؤسـ ـس ــة إل ــى
أن م ـن ــاق ـص ــات ت ـل ــزي ــم الـ ـب ــواخ ــر ال ـتــي
أطلقت خــال السنتني املاضيتني كانت
ً
تتضمن أعماال تحضيرية وتقنية تتيح
االستفادة الكاملة من القدرات اإلنتاجية
للمعامل املطلوب إنشاؤها على البحر
ّ
والبر.
الـتـفـسـيــر ال ـث ــان ــي ،بـحـســب م ـص ــادر في
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،ي ـع ـت ـبــر أن املـشـكـلــة
ال ت ـت ـع ـلــق ب ــآل ـي ــة ال ــرب ــط ع ـل ــى الـشـبـكــة
واألعـ ـم ــال الـتـحـضـيــريــة املـتـصـلــة بــربــط
معامل جديدة على الشبكة ،بمقدار ما

تتعلق بقدرة الشبكة على االستيعاب.
ف ـمــن املـ ـع ــروف أن شـبـكــة ال ـك ـهــربــاء في
ل ـب ـن ــان ل ـي ـس ــت ش ـب ـك ــة م ـق ـف ـل ــة ،بـ ــل هــي
مفتوحة وينقصها الــربــط .أهــم عنصر
ف ــي ه ــذا ال ــرب ــط ه ــو وص ـلــة املـنـصــوريــة
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم تـ ـنـ ـج ــز ب ـ ـعـ ــد .رب ـ ـ ــط ال ـش ـب ـك ــة
ببعضها البعض لتصبح شبكة مقفلة
لــديـهــا مــرونــة كــافـيــة ل ـتــوزيــع الـكـهــربــاء
بني املناطق ،يتطلب إنجاز هذه الوصلة
بـشـكــل أس ــاس ــي .مــن دون ه ــذا اإلن ـجــاز،
فــإن ربــط أي معمل إنـتــاج على الشبكة
انطالقًا من ديــر عمار ،ســواء كــان عائمًا
أو ث ــاب ـت ــا ،ل ــن ي ـس ـتــوعــب أك ـث ــر م ــن 250
م ـي ـغــاوات إضــاف ـيــة ،مــا يـعـنــي أن تلزيم
بواخر بقدرة  400ميغاوات سيكون فيه
نحو  150ميغاوات هدرًا .كما أن ربط أي
معمل إنـتــاج على ّ الشبكة ،انـطــاقــا من
الــزهــرانــي ،لــن يــوفــر استيعاب أكـثــر من
 300ميغاوات ّ
كحد أقصى ،ما يعني أن
اسـتـئـجــار بــواخــر بـقــدرة  400مـيـغــاوات
فيه نحو  100ميغاوات هــدرًا .كلفة هذا
الهدر كبيرة جدًا.
أمــا وصـلــة املـنـصــوريــة ،فهي عـبــارة عن
مشروع قيد التنفيذ منذ  ،1997أي منذ
 21س ـن ــة .ل ــم تـتـمـكــن مــؤس ـســة ك ـهــربــاء
لبنان وال وزارة الطاقة مــن إنـجــاز هذه
الوصلة بسبب خالفات وآراء متناقضة
ع ــن األثـ ــر الـسـلـبــي ل ـه ــذه الــوص ـلــة على
صحة الساكنني في املنطقة .في مقابل
مطالبة السكان بتمديد الوصلة تحت
األرض ،كان هناك إصرار على تمديدها
فــوق األرض كـمــا م ـ ّـددت كــامــل شبكة ال ـ
 220ك .ف .وهكذا ّ
تحول مشروع وصلة
املنصورية إلى عنصر تجاذب سياسي
ب ــن ت ـ ـيـ ــارات م ـت ـص ــارع ــة ع ـل ــى ال ـن ـفــوذ
االنتخابي في املنطقة .ال بل أصبح في
مــرح ـلــة م ــن امل ــراح ــل م ـح ــور صـ ــراع بني
أبناء التيار السياسي الواحد.
تقنيًاّ ،
تعد أهمية هذه الوصلة كبيرة.
ّ
ففي ورقــة سياسة القطاع التي أقرها
مجلس الــوزراء في عام  2010حني كان
جبران باسيل وزي ـرًا للطاقةّ ،
خصص
بـ ــاب أس ــاس ــي ل ـت ـحــديــث ش ـب ـكــة الـنـقــل
ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى وصـ ـل ــة املـ ـنـ ـص ــوري ــة .مــن
ش ــأن ه ــذه الــوصـلــة إل ـغــاء االخـتـنــاقــات
وخ ـ ـفـ ــض الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـت ـق ـن ـي ــة ورب ـ ــط
معامل اإلنتاج بمراكز الطلب باستقرار
وكـلـفــة مـنـخـفـضــة« .ن ـظ ــام الـنـقــل يبلغ
 1427كـلــم مــن خ ـطــوط ،220 ،150 ،66
 400ك ـي ـلــوفــولــت م ــع 1920م ـ ـت ـ ـرًا غـيــر
مكتملة لسنوات عــدة في حلقة ال ـ 220
كـيـلــوفــولــت فــي املـنـصــوريــة وال ـتــي إذا
اكـتـمـلــت سـتــرفــع االس ـت ـقــرار وتخفض
الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـت ـق ـن ـي ــة  .»%1وب ـح ـســب
الــورقــة ،فــإن كلفة هــذه الوصلة ال تزيد
عـلــى مـلـيــون دوالر ويتطلب تنفيذها
كحد أقصى سنة واحدة.

تقرير

صادقت الهيئة
االتهامية في بيروت
على قرار قاضي التحقيق
أسعد بيرم الذي أصدر
مذكرة وجاهية بتوقيف
العقل المدبر ألكبر عملية
قرصنة إلكترونية في
تاريخ لبنان ّ
المدعى عليه
خليل صحناوي

ف ــي ق ـ ــرار ج ـ ــريء رب ـط ــا بــال ـض ـغــوط
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـق ـض ــائ ـي ــة واألم ـن ـي ــة
ال ـت ــي ي ـت ـعــرض ل ـهــا ه ــو وغ ـي ــره من
الـ ـقـ ـض ــاة امل ـع ـن ـي ــن ب ــاملـ ـل ــف ،رف ــض
رئيس الهيئة االتهامية في بيروت
القاضي ماهر شعيتو طلب تخلية
س ـب ـيــل ال ـع ـقــل امل ــدب ــر ألك ـب ــر عـمـلـيــة
قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان
امل ـ ـ ّـدع ـ ــى ع ـل ـي ــه خ ـل ـي ــل صـ ـحـ ـن ــاوي،
بـعــدمــا ك ــان وك ـيــل األخ ـيــر املـحــامــي
آالن أب ــو ض ــاه ــر ق ــد اس ـتــأنــف ق ــرار
التوقيف .وجــاء القرار أمــس بعدما
ت ـ ـهـ ـ ّـرب رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة االت ـه ــام ـي ــة
املناوب القاضي سامي صدقي من

ك ـي ــف ت ــؤم ــن ه ـ ــذه ال ــوصـ ـل ــة اس ـت ـق ــرار
ال ـش ـب ـك ــة؟ ت ـج ـي ــب م ـ ـصـ ــادر أخ ـ ــرى فــي
م ــؤس ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ب ــإش ــارت ـه ــا
إل ـ ــى اآلتـ ـ ـ ــي :اس ـت ـع ـم ــال ه ـ ــذه ال ــوص ـل ــة
يتيح تصريف كميات إنـتــاج ُ إضافية،
ّ
وخ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا م ـ ـ ــع تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ املـ ـ ـخ ـ ــط ـ ــط
التوجيهي لإلنتاج والنقل ،الذي ّ
أعدته
مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان بــالـتـعــاون مع
ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ف ــرن ـس ــا  ،EDFوال ـ ــذي
واف ــق عـلـيــه مـجـلــس الـ ـ ــوزراء فــي ق ــراره
الـ ــرقـ ــم  20تـ ــاريـ ــخ  .2017/9/7وم ــن
إي ـجــاب ـيــات الــوص ـلــة أن ـهــا م ـف ـيــدة على
صعيد ُاستجرار الطاقة الكهربائية من
ال ــدول امل ـج ــاورة لجهة زي ــادة الكميات
املـسـتـجــرة م ــن دول الــرب ــط الـكـهــربــائــي
العربي لتصل الى حدود  260ميغاوات
على محول كـســارة  400ك .ف ،وزيــادة
التغذية بالتيار الكهربائي لكل لبنان.
كذلك تــؤدي هذه الوصلة دورًا رئيسيًا
فـ ـ ــي حـ ـ ــل ُمـ ـشـ ـكـ ـل ــة ت ـ ـصـ ــريـ ــف الـ ـط ــاق ــة

تلزيم بواخر بقدرة 400
ميغاوات سيكون فيه
نحو  150ميغاوات هدرًا

الـكـهــربــائـيــة م ــن مـعـمــل دي ــر ع ـمــار الــى
منطقة جبل لبنان (الشياح وأنطلياس
وقسم مــن بـيــروت اإلداري ــة) ،وذلــك عبر
ن ـق ــل ح ـم ــول ــة ب ـع ــض م ـ ـخـ ــارج ال ـت ــوت ــر
املتوسط التي تغذي منطقة جبل لبنان
الى محطات الـ  220ك .ف( .رأس بيروت،
شبكة
املكلس وحاالت) .وعلى مستوى
ّ
التوتر املتوسط في املنت الشمالي ،توفر
ً
الوصلة بــديــا لتغذية مـخــارج التوتر
ّ
املتوسط فــي محطة املكلس الرئيسية
ع ـبــر مـحـطـتــي ع ــرم ــون وب ـص ــال ـي ــم ،ما
ي ــؤم ــن اسـ ـتـ ـف ــادة أفـ ـض ــل مل ـن ــاط ــق امل ــن
ّ
الشمالي ،وال سيما ســن الفيل وجسر
ّ
ال ـب ــاشّــا وامل ـك ــل ــس وامل ـن ـص ــوري ــة حيث
ي ـ ـت ـ ـعـ ــذر تـ ــأمـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـغ ــذي ــة وس ــد
ال ـح ــاج ــات املـسـتـقـبـلـيــة ل ـهــذه امل ـنــاطــق،
وخ ـصــوصــا لـجـهــة امل ـشــاريــع السكنية
والتجارية التي ستنشأ فيها من دون
االنتهاء من وصلة املنصورية وتشغيل
محطة املكلس بصورة كاملة.
تـحــديــث الـشـبـكــة وتــأهـيـلـهــا الستيعاب
ال ـطــاقــة املـنـتـجــة أم ــر أك ـثــر ض ـ ــرورة من
التناتش بــن الـتـيــارات السياسية على
عـمــوالت تتعلق بتلزيم بــاخــرة مــن هنا
وتـلــزيــم إنـشــاء معمل على اليابسة من
هناك .هذا التناتش لم ّ
يؤد إلى تضييع
أكـثــر مــن ث ــاث س ـنــوات مــن دون تعزيز
القدرة اإلنتاجية فحسب ،بل ّ
فوت أيضًا
فــرصــة ت ـعــزيــز ق ـ ــدرات الـشـبـكــة ف ــي نقل
ال ـك ـهــربــاء ومــرون ـت ـهــا ف ــي ال ـتــوزيــع بني
املناطق واألحياء.
(هيثم الموسوي)

تقرير

باق في السجن
صحناوي ٍ
رضوان مرتضى
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محاولة فرار أم انتحار؟
ّ
بت االستئناف نهار الجمعة الفائت
لتصل القضية تلقائيًا إلى شعيتو.
إذًا ،ل ــم ي ــواف ــق ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى ُطـلــب
تخلية سبيل صحناوي الــذي أعيد
إلى نظارة قصر عدل بيروت بعدما
َ
مــكــث أي ــام ــا ف ــي املـسـتـشـفــى .غـيــر أن
املستغرب هو عدم استماع محققي
فــرع املعلومات حتى اآلن إلــى إفــادة
صحناوي ،رغــم أن قاضي التحقيق
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت أس ـ ـعـ ــد ب ـ ـيـ ــرم كـ ـ ــان قــد
ّ
دون ف ــي اس ـت ـنــاب ـتــه إشـ ـ ــارة تسمح
لـلـمـحـقـقــن ب ــاس ـت ـخ ــراج ــه لـلـتــوســع
بالتحقيق معه .يأتي ذلك في ضوء
معلومات عن ضغوط كبيرة تمارس
عـلــى الـقـ ّـيـمــن عـلــى ف ــرع املـعـلــومــات
ل ـل ـت ـب ــاط ــؤ ف ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات ،ف ـهــل

يستجيب الفرع لهذه الضغوط؟
وت ـ ــزام ـ ــن ق ـ ـ ــرار ال ـه ـي ـئ ــة االت ـه ــام ـي ــة
أم ــس مــع انـعـقــاد جلسة اسـتـجــواب
اسـتـمــع فيها قــاضــي التحقيق إلــى
إف ـ ــادة امل ـقــرصــن اإلل ـك ـت ــرون ــي رام ــي
ص .ل ـس ــؤال ــه ع ــن م ـض ـمــون تـقــاريــر
أنـ ـج ــزه ــا ال ـ ـفـ ــرع ال ـت ـق ـن ــي فـ ــي ف ــرع
املعلومات (من حوالى أربعني جهاز
البـتــوب تمت مـصــادرتـهــا مــن منزل
صحناوي) .كذلك جــرى استجوابه
بشأن معظم امللفات التي ُعثر عليها
ف ــي ح ــاس ــوب ــه ال ـش ـخ ـص ــي .غ ـي ــر أن
ما يجدر التوقف عنده عــدم وجود
ادعاء شخصي بعد ضد صحناوي
مــن قبل شركة اإلنترنت  IDMالتي
أث ــارت الـقـضـيــة قـبــل شـهــريــن ،علمًا

بــأن املدير العام لألمن العام اللواء
عباس إبراهيم طلب تقريرًا من فرع
املعلومات في قــوى األمــن الداخلي،
بصفته ّ
القيم على التحقيق ،ملعرفة
ح ـج ــم االخـ ـ ـت ـ ــراق الـ ـ ــذي تـ ـع ــرض لــه
األمن العام.
وب ـن ـ ً
ـاء عـلــى الـتـقــريــر وت ـقــديــر حجم
الـ ـض ــرر ،أرسـ ــل األمـ ــن ال ـع ــام شـكــوى
ق ـضــائ ـيــة ض ــد امل ـت ـس ـب ـبــن بــأع ـمــال
الـ ـق ــرصـ ـن ــة عـ ـب ــر الـ ـنـ ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة
الـتـمـيـيــزيــة ،وال سـيـمــا أن أح ـ ـدًا من
باقي الوزارات الرسمية ،سواء وزارة
الداخلية أو االقتصاد أو االتصاالت
أو أوجيرو أو حتى التنمية اإلدارية
أو إدارة ال ـط ـيــران امل ــدن ــي ف ــي مـطــار
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ،ل ــم ي ـح ـ ّـرك ســاكـنــا

ضغوط كبيرة
تمارس على
ّ
القيمين على فرع
المعلومات للتباطؤ
في التحقيقات

لتقديم شـكــوى أم ــام هيئة القضايا
في وزارة العدل ،كما يفرض القانون
عند تعرضهم للضرر أو االعتداء.
وب ــال ـع ــودة إل ــى م ـســار الـتـحـقـيــق ،ال
ّ
يزال محققو فرع املعلومات يحللون
تقنيًا امللفات اإللكترونية التي جرى
استخراجها من حواسيب صحناوي
َ
واملقرصنني اللذين يعمالن لحسابه،
وه ـمــا :رام ــي ص .وإي ـه ــاب ش .على
الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن صـ ـحـ ـن ــاوي ن ـف ــى أن
ي ـك ــون ق ــد كـلـفـهـمــا بـمـهـمــة قــرصـنــة
املــواقــع الــرسـمـيــة وجـمــع املعلومات
مل ـص ـل ـح ـت ــه ،إال أن ه ـ ـنـ ــاك تـطـبـيـقــا
إلكترونيًا للمحادثات السرية كان
يـسـتـخــدمــه االثـ ـن ــان ،ص ـ ّـدف أن ُعـثــر
فـ ـي ــه عـ ـل ــى مـ ـح ــادث ــة تـ ــوثـ ــق وجـ ــود

ط ـل ـب ــات م ــن ص ـح ـن ــاوي لـلـمـقــرصــن
رام ـ ـ ــي ص .لـ ـخ ــرق مـ ــواقـ ــع وس ـحــب
دات ــا ،مقابل مبالغ مالية ،علمًا بأن
هذا التطبيق مبرمج بطريقة تؤمن
مـحــو امل ـحــادثــات بـعــد ف ـتــرة وجـيــزة
جدًا من إتمامها .وعلمت «األخبار»
من مصادر خاصة أن املقرصن رامي
ص .تــوقــف عــن االسـتـجــابــة ملطالب
صـحـنــاوي بعدما شعر بــأن األخير
ي ـع ـم ــد إل ـ ــى ب ـي ـع ـهــا إل ـ ــى ج ـه ــة غـيــر
محددة.
تـ ـ ـج ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن ق ــاض ــي
الـتـحـقـيــق أس ـعــد ب ـيــرم أرجـ ــأ جلسة
االستجواب إلى نهار الثالثاء املقبل
الستكمال التحقيق مع املدعى عليه
صحناوي واملقرصن رامي ص.

إثر خروجه من جلسة استجواب لدى قاضي التحقيق في بيروت ،بالل حالوي،
في قصر العدل في بيروت ،تمكن املوقوف (ج .ج ).املكبل باألصفاد من اإلفالت
من عناصر مكتب مكافحة املـخــدرات املــركــزي ورمــي نفسه من نافذة تقع عند
«سفرة» الدرج بني الطبقتني الثانية والثالثة في مبنى العدلية في املتحف .املوقوف
بجرم ترويج مخدرات هوى على سيارة عسكرية تابعة لقوى األمن الداخلي كانت
مركونة في الباحة الداخلية لقصر العدل .وتــم ُ
نقله بحالة حرجة جــراء إصابته
بنزف حاد في رأسه إلى مستشفى الحياة بواسطة سيارة تابعة للصليب األحمر
اللبناني .وعلم أن (ج .ج ).كــان قد أوقــف قبل أيــام وبحوزته كمية من الكوكايني
موضبة في أكياس صغيرة .وقد أصــدرت شعبة العالقات العامة في قوى األمن
الداخلي بيانًا ذكــرت فيه أنــه بعد انتهاء جلسة تحقيق كــان يحضرها املوقوف
(ج .ج ).وهو لبناني من مواليد عام  ،1977بجرم مخدرات ،لدى قاضي التحقيق
في عدلية بـيــروت ،وعند خروجه من مكتب القاضي ،حــاول الـفــرار من عناصر
الــدوريــة ،فألقى بنفسه من النافذة ليسقط على السيارة العسكرية املركونة في
الباحة الداخلية لقصر العدل.
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مجتمع
بيئة

مجتمع

ّ
يستهلك االنسان ،يوميًا ،مواد كثيرة تختلف في تكوينها وأنواعها وأشكالها وطريقة تعليبها ومنافعها ،ويستغني عما تبقى بنسب متفاوتة.
هكذا ،تتحول المواد ،في لحظات ،من حاجة ضرورية وأساسية ،الى نفاية ال يمكن تخزينها او إعادة استخدامها ...فما هي المبادئ العامة التي تحكم
التخطيط السليم الدارة البقايا او الفضالت الناتجة من االستخدامات المختلفة؟

ّ
أزمة النفايات :أي عالج ال يعتمد الفرز من المصدر ال يعول عليه
راشد سركيس
أظ ـهــرت ال ـت ـحــوالت البيئية العاملية
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ق ـ ـ ـصـ ـ ــوى ل ـ ـل ـ ـتـ ــوجـ ــه ال ـ ــى
اس ـت ـك ـمــال ال ـح ـيــاة ال ــدائ ــري ــة لـلـمــواد
التي نستخدمها في يومياتنا ،وهو
مــا يــوجــب اع ــادة الـنـظــر ،بــاسـتـمــرار،
فــي تركيبة النفايات (مــن األصـنــاف
واملـ ـ ـ ـ ـ ــواد) ،ل ـت ــاف ــي األن ـ ـ ـ ــواع امل ـك ـل ـفــة
فــي املـعــالـجــة وامل ــؤذي ــة للبيئة .وفــي
الحالة اللبنانية ،املراجعة املستمرة
مطلوبة البتداع حلول تتماشى مع
نوعية نفاياتنا .فيما العالج الجدي،
في كل الحاالت ،يبدأ باعتماد الفرز
ً
مــن امل ـصــدر ،أوال ،وفـصــل كــل مــا هو
قابل للتدوير عن كل ما هو عضوي
مواد عضوية.
او ناتج عن ُاستهالك ّ
وه ـ ـ ـ ـ ــذا ،إن طـ ـ ـ ّـبـ ـ ــق ،يـ ـخ ــف ــض ح ـجــم

تطبيق الفرز من المصدر
ّ
النفايات الى اقل
حجم
ض
يخف
ّ
ويسهل عملية
من النصف
المعالجة بشكل جذري
ّ
ويسهل
النفايات الى اقل من النصف،
عملية املعالجة بشكل جذري.
ي ـبــدأ «م ـس ـيــر» ال ـن ـفــايــات بالتشعب
ب ـس ـبــب تـ ـف ــاوت ان ــواعـ ـه ــا ،وهـ ــي فــي
لبنان تكتنز نسبة رطــوبــة عالية ال
تسمح بالتفكير كثيرا في تجفيفها
ب ـس ـب ــب ك ـل ـف ـت ـهــا امل ــالـ ـي ــة وال ـب ـي ـئ ـيــة
والـطــاقــويــة الـبــاهـظــة .فيما يفترض
التعاطي الحكيم وضــع سلم هرمي
واقعي يتطابق مع تركيبة النفايات
اللبنانية ،وف ــرض سلسلة متكاملة
مــن االجـ ــراءات العملية الـتــي تسمح
بمعالجة نهائية.

الخطة المركزية
الترجمة العملية تتلخص باتخاذ
تدابير مركزية ،تشريعية وتنفيذية،
وأخرى المركزية.
م ـ ــرك ـ ــزي ـ ــا ،ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ وضـ ــع
ج ـ ـ ــدول بـ ــاملـ ــراحـ ــل الـ ـت ــي ت ـع ـب ــر بـهــا
امل ـ ــواد ب ـعــد ان ـت ـه ــاء اس ـت ـخــدام ـهــا او
استهالكها (اق ـفــال الـحـيــاة الــدائــريــة

يفترض التعاطي الحكيم وضع سلم هرمي واقعي يتطابق مع تركيبة النفايات اللبنانية (هيثم الموسوي)

لـلـمــواد) ،وفــرض ضــرائــب تصاعدية
عـلــى املـنـتـجــات ال ـتــي تـنـتــج نـفــايــات
تحتاج كلفة عالية للمعالجة ،وبناء
عليه اتـخــاذ قــرار «ممنوع استخدام
كيس النايلون» .كما يفترض وضع
ضــوابــط على امل ــواد املستخرجة من
الطبيعة ،ومعايير حازمة للتوضيب
واس ـت ـخ ــدام الـبــاسـتـيــك وال ـك ــرت ــون،
وت ــأسـ ـي ــس م ـع ـهــد ت ـع ـل ـيــم وتــوج ـيــه
بيئي يعاونه مركز ابحاث ومرصد

ملتابعة العمليات واجراء االختبارات
واصـ ـ ـ ـ ــدار ارق ـ ـ ـ ــام ح ـق ـي ـق ـي ــة ،ووضـ ــع
معايير ملزمة لكل مهمة تعامل مع
النفايات من االنتاج الى االستخدام
فـ ــال ـ ـج ـ ـمـ ــع وال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــل وال ـ ـتـ ــوض ـ ـيـ ــب
واملعالجة.
الخطة املركزية تقتضي أيضًا فرض
معايير بيئية تـلــزم ع ــدم نـقــل امل ــواد
الـ ـعـ ـض ــوي ــة ملـ ـس ــاف ــات بـ ـعـ ـي ــدة (ي ـت ــم
تحديد سقف 12كـلــم مـثــا) .واطــاق

حمالت توعية لتوفير اكبر قــدر من
البيئة الحاضنة للحلول السليمة،
ووضع تشريع مالي ّ
يحول النفايات
ال ــى سـلـعــة خــاضـعــة للبيع وال ـشــراء
بحسب نوعيتها ،وتـشــريــع اداري ـ ـ
مالي ـ ـ تجاري لتوفير كل الخدمات
مـ ــن جـ ـم ــع وكـ ـن ــس ونـ ـق ــل وت ـخ ــزي ــن
وم ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة وتـ ـ ـص ـ ــري ـ ــف وتـ ـح ــوي ــر
وتـ ـح ــوي ــل وانـ ـ ـت ـ ــاج طـ ــاقـ ــات نـظـيـفــة
مختلفة.

ب ـعــد ال ـت ـجــربــة ،ك ــل خ ـطــة مــركــزيــة ال
تـسـتـنــد ال ــى خــري ـطــة وط ـن ـيــة كــامـلــة
ت ـب ـقــى م ــوض ــع شـ ــك ألن الـتـخـطـيــط
السليم يجب ان يترافق مــع خريطة
تظهر عليها كل املحطات واملختبرات
واملـعــامــل وربـطـهــا بنظام معلومات
مـتـكــامــل .كـمــا يـتــوجــب عـلــى السلطة
املـ ــركـ ــزيـ ــة ان تـ ـع ــي اهـ ـمـ ـي ــة ت ــوزي ــع
مـ ــواقـ ــع امل ـع ــال ـج ــات ض ـم ــن س ـيــاســة
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة اي

استهداف للبنية التحتية اللبنانية
كما لتأمني البدائل في حال الضرورة.

االستخدامات اليومية .وكل من هذه
ّ
االصناف يتطلب مقاربة خاصة.

التدابير الالمركزية

القطاع الخاص

بعد الخطة املركزية ،ال بد من اطالق
عمل شــركــات متخصصة فــي مجال
امل ـع ــال ـج ــات امل ـع ـت ــرف ب ـه ــا ،واطـ ــاق
يــد البلديات فــي املــراقـبــة والتحفيز،
ووضــع اطــر تنفيذية ملراقبة تطبيق
املعايير في كل مراحل املعالجة ،وال
سيما السهر على تنفيذ فــرز ّ
مكمل
ل ـل ـن ـفــايــات ب ـعــد ف ــرزه ــا م ــن امل ـص ــدر،
ووضع برامج تربوية على املستوى
املحلي تــازم العمل اليومي ،واعــادة
رســم اط ــار علمي لـلـتــداول فــي املــواد
قـ ـب ــل وب ـ ـعـ ــد اس ـت ـه ــاك ـه ــا وت ـح ــدي ــد
ط ـ ـ ــرق ج ــريـ ـئ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ــادارة ال ـس ـل ـي ـم ــة.
وخـلــق مــؤسـســة وطـنـيــة متخصصة
ف ــي ه ــذا امل ـج ــال تـغـطــي ك ــل املـنــاطــق
وتـســاعــد عـلــى تــوفـيــر كــل الـحــاجــات
ومـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــاتـ ـه ــا ،وتـ ـطـ ـل ــق ب ــرام ــج
تــربــويــة ه ــادف ــة ،وخ ـل ــق ف ــرص عمل
مميزة عبر اطــاق ان ــواع جــديــدة من
االخـ ـتـ ـص ــاص ــات وت ــوج ـي ــه ال ـش ـبــاب
اليها.

ّ
في الشق العملي ،من جمع النفايات
ال ــى معالجتها ،يقتضي التخطيط
ال ـس ـل ـيــم ف ـت ــح الـ ـب ــاب امـ ـ ــام تــأسـيــس
شــركــات وتـصـنـيـفـهــا ،فـيـكــون منها:
ّ
مكاتب استشارية تتولى الدراسات
الالزمة في كل ما له عالقة بالنفايات
وامل ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة واالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،وأخـ ـ ـ ــرى
م ـت ـخ ـص ـص ــة ف ـ ــي مـ ــراق ـ ـبـ ــة ت ـط ـب ـيــق
املـعــايـيــر وال ـتــدق ـيــق الـفـنــي وتــدريــب
الفرق العاملة في القطاع ،وشركات
تقدم خدماتها الى البلديات وتعنى
ف ـق ــط بــال ـك ـنــس وت ـن ـظ ـيــف الـ ـش ــوارع
بحسب معايير توضع لها ،وأخــرى
تـعـنــى بـجـمــع امل ـ ــواد غـيــر الـعـضــويــة
بـ ـشـ ـك ــل م ـن ـف ـص ــل لـ ـ ــزيـ ـ ــادة ق ـي ـم ـت ـهــا
املـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــة ،وثـ ــال ـ ـثـ ــة تـ ـهـ ـت ــم حـ ـص ــرا
بجمع امل ــواد الـعـضــويــة ونقلها الــى
املعامل املختصة باملعالجة ،ورابعة
متخصصة في مجال الفرز والتدقيق
والفصل الكامل بني املــواد العضوية
وغيرها.

مبدأ االنفصال الكامل

دور وزارة البيئة

ال تحتاج اية مواد تنتج في اساسها
مــن االرض (م ـع ــادن ،زجـ ــاج ،خشب،
كـ ــرتـ ــون ،ورق )...ال ـ ــى اي م ـعــال ـجــة.
فـمـنـهــا م ــا ي ـت ـحــول ال ــى مـ ــواد اول ـيــة
جديدة عبر عمليات تدوير محدودة،
ومنها ما يتم خلطه مع مــواد اخرى
النتاج نوع جديد ،ومنها ما ال يمكن
اع ــادة تــدويــره مـمــا يحتم معالجته
بطرق خاصة.
ام ـ ــا املـ ـ ـ ــواد الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن رواس ـ ــب
كـيـمـيــائـيــة فينبغي حـصــرهــا وع ــدم
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ــاخـ ـت ــاطـ ـه ــا ب ـ ـ ــأي م ـ ــواد
اخـ ــرى م ـمــا يـحـتــم فـصـلـهــا كـلـيــا من
امل ـ ـصـ ــدر .ف ـي ـمــا تـ ـتـ ـف ــاوت االصـ ـن ــاف
الـ ـت ــي ت ـن ـت ــج مـ ــن امل ـ ـ ـ ــواد ال ـع ـض ـ ّ
ـوي ــة
ف ــي ام ـكــان ـيــة تـحــولـهــا ومـعــالـجـتـهــا.
فهناك النفايات العضوية الزراعية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ــورده ـ ـ ــا اس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـخـ ـض ــار
الكبيرة (جملة وم ـفــرق) ،وتلك التي
تنتجها املــرافــق السياحية (مطاعم
وفنادق )...بكميات كبيرة ،والنفايات
الـعـضــويــة الـتــي تنتجها امل ـنــازل في

ال ي ـك ـمــن ال ـح ــل ال ـب ـي ـئــي ال ـس ـل ـيــم في
الطمر كما ليس في الحرق ،وانما في
االستفادة الكلية من الناتج العضوي
واستثمار كل ما فيه من انواع الطاقة
التي يزخر بها ،واستعمالها في اطار
اسـتــدامــة امل ــوارد الطبيعية مــن دون
ّ
عـنــاء او كلفة اضــافـيــة .ويـتــركــز دور
وزارة البيئة في وضع االسس ورسم
االطر الضابطة .فوزارة البيئة ليست
معنية بــاملـنــاقـصــات ،بــل باملساعدة
فـ ــي وض ـ ــع امل ـع ــاي ـي ــر والـ ـسـ ـه ــر عـلــى
تطبيقها .فيما تتابع البلديات ادارة
املشروع الذي يقع في صلب مهامها.
وم ــن املـسـتـحـســن ،ف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
دمج وزارة البيئة مع البلديات .ومن
اجل ذلك يجب:
ـ ـ استحداث مرجعية وطنية تساعد
عـ ـل ــى وض ـ ـ ــع م ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات ل ـب ـن ــان ـيــة
للنفايات بكل انــواعـهــا ()typologie
وط ــرق املعالجة السليمة والـشــروط
الفنية واملعايير الضابطة لكل منها
والسهر على حسن تطبيقها.

ـ ـ وضــع مواصفات ملزمة فــي كــل ما
يتعلق بالنفايات من املواد واالنتاج
الــى الجمع واملعالجة وحتى الناتج
الـنـهــائــي مــن املـعــالـجــة (غ ــاز ،اسـمــدة
صلبة او سائلة) ومراقبة تطبيقها.
ـ ـ ـ ـ ـ اص ـ ـ ــدار ب ــرام ــج تـثـقـيـفـيــة تـســاعــد
املواطن على فرز نفاياته من املصدر
واعـطــائــه مـحـفــزات قــانــونـيــة ومالية
عملية.
ـ ـ اعـطــاء البلديات صالحيات كاملة
فــي إدارة مـعــالـجــة الـنـفــايــات محليًا
وفق معايير توضع مركزيًا.
ـ ـ ـ ـ وض ــع ت ـشــري ـعــات ج ــدي ــدة تضبط
االسـتـخــدامــات الــاحـقــة لـلـمــواد بعد
امل ـعــال ـجــة ل ـل ـن ـفــايــات ال ـع ـضــويــة فــي
ك ــل م ــا ي ـع ــود الـ ــى الـ ـغ ــاز واالسـ ـم ــدة
ومجاالت التطبيق العملي لها.
أما في البعد الوطني العام فينبغي:
ـ ـ ـ ـ ـ وض ـ ــع م ـع ــاي ـي ــر ع ـل ـم ـيــة م ـت ـجــردة
لـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـ ـج ـ ــدوى االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والبيئية ليستطيع املهتمون اتخاذ
قراراتهم وفقا لدراسات علمية بعيدا
من كل ضغط سياسي او تجاري.
ـ ـ ـ ـ تـحـقـيــق ال مــركــزيــة حـقـيـقـيــة على
م ـس ـت ــوى ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات الـ ـت ــي ت ـقــررهــا
السلطة املحلية ومجتمعها واحترام
خيار كل منها ،مع الزامها بتطبيق
املعايير املركزية.
ـ ـ ـ ـ عـلــى الـحـكــومــة املــركــزيــة ان تـعــدل
ب ــن امل ــواطـ ـن ــن ع ـب ــر ت ــداب ـي ــر مــالـيــة
دقيقة تعالج الخلل السابق في ادارة
م ـل ــف ال ـن ـف ــاي ــات وت ـع ـت ـمــد املـ ـس ــاواة
ب ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات حـ ـس ــب اح ـج ــام ـه ــا
ون ـط ــاق ــات ـه ــا .ف ــا ي ـج ــوز ان ت ـتــراكــم
دي ـ ـ ــون ع ـل ــى بـ ـل ــدي ــات م ـع ـي ـنــة فـيـمــا
تستفيد أخــرى من تقديمات وهبات
وقروض ملعالجة النفايات.
ـ ـ تطبيق ال مــركــزيــة حقيقية خــارج
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات وف ـ ـ ـتـ ـ ــح اطـ ـ ـ ـ ـ ــار خ ـ ــاص
لتشجيع الـبـلــديــات امل ـت ـجــاورة على
التعاون ومساعدتها على املشاركة
في ادارة نفاياتها .ويكون ذلــك عبر
إقــرار دعــم لكل بلدية تؤمن معالجة
النفايات الناتجة من نطاقها البلدي
ً
( 10دوالرات لـلـطــن ال ــواح ــد م ـث ــا)،
ودع ـ ــم م ـضــاعــف ل ـكــل ب ـلــديــة تـعــالــج
نفايات غيرها من البلديات املجاورة
( 20دوالرًا مثال).
* مهندس مدني ـ باحث

تقرير

محطة لتكرير الصرف الصحي على نبع العاصي!
رحيل دندش
على طريقة القصة الشهيرة عن بناء
مستشفى ق ــرب ح ـفــرة ب ــدل ردم ـهــا،
اخـ ـت ــار م ـج ـلــس االن ـ ـمـ ــاء واإلعـ ـم ــار
إق ـ ــام ـ ــة م ـح ـط ــة لـ ـلـ ـص ــرف ال ـص ـح ــي

موقع المحطة فوق
السيل
واحد من مجاري
ّ
الطبيعية التي تصب في النهر
تـخــدم الـبـقــاع الشمالي قــرب مكبني
عشوائيني للنفايات في خراج بلدة
رأس بعلبك ،بدل إقفال ّ
املكبني اللذين
ّ
يعدان مصدرًا رئيسيًا ـ ـ بني مصادر
ّ
أخرى ـ ـ لتلوث نهر العاصي .املوقع
املختار يقع على واحــد من مجاري
ال ـس ـيــل الـطـبـيـعـيــة ال ـت ــي ت ـص ـ ّـب في
النهر ،ويبعد كيلومترات قليلة عن

نبع «عني الزرقا» ،ما يضع العاصي
عـلــى خـطــى الليطاني ال ــذي رصــدت
الــدولــة ،مـتــأخــرة ج ـدًا ،مـئــات ماليني
الدوالرات لتنظيفه من التلوث.
ال ـع ـقــار ال ــذي اخ ـت ــاره املـجـلــس تابع
لبلدة الفاكهة ويضم مكبني لنفايات
ب ـ ـ ـلـ ـ ــدات ال ـ ـفـ ــاك ـ ـهـ ــة وال ـ ـ ـعـ ـ ــن ورأس
بعلبك ومصبًا للمياه املبتذلة التي
تـسـتـخــرج م ــن ال ـج ــور الـصـحـيــة في
البلدات الثالث ،ما يجعله واحدًا من
أب ــرز م ـصــادر تـلــويــث نـهــر الـعــاصــي
بـسـبــب ت ـس ـ ّـرب عـ ـص ــارات الـنـفــايــات
ُ
واملـيــاه املبتذلة التي تــرمــى فيه الى
املياه الجوفية ،فيما تحمل السيول
امل ــوسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ــرب امل ـن ـط ـقــة
النفايات الصلبة الى مجرى النهر.
ال ـقــرار أث ــار غضبًا بــن أهــالــي بلدة
ال ـ ـهـ ــرمـ ــل املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـج ــري
ال ـع ــاص ــي ف ــي أراضـ ـيـ ـه ــا ،وت ـع ـتــاش
م ـ ـئـ ــات م ـ ــن ع ــائ ــاتـ ـه ــا م ـ ــن ت ــرب ـي ــة
األس ـم ــاك وامل ــراف ــق الـسـيــاحـيــة على

ضـفـتـيــه .وك ــان ه ــؤالء رف ـض ــوا قبل
عــامــن إق ــام ــة مـحـطــة لـتـكــريــر مـيــاه
الصرف الصحي في املدينة بعدما
اخـ ـت ــار م ـج ـل ــس االن ـ ـمـ ــاء واالعـ ـم ــار
م ــوقـ ـع ــا عـ ـل ــى «كـ ـ ـت ـ ــف» الـ ـنـ ـه ــر ،فــي
منطقة غـنـيــة بــالـيـنــابـيــع الـجــوفـيــة،
ومن دون إجراء دراسة أثر بيئي!
ال ـق ــرار م ـ ّـر «م ــن دون م ـش ــورة ن ـ ّـواب
املـنـطـقــة وق ــد عـلـمـنــا ب ــامل ـش ــروع عن
طريق الصدفة» ،كما أكد لـ«األخبار»
نــائــب املــديـنــة إي ـهــاب ح ـمــادة .ولفت
الى أن جزءًا كبيرًا من موازنات مثل
هـ ــذه املـ ـش ــاري ــع ُ
«ي ـن ـف ــق ف ــي ال ـع ــادة
على الدراسات وليس على التنفيذ.
فكيف لم ّ
تبي الدراسات خطر وجود
محطة تكرير في مجرى السيل؟ وما
ً
ه ــي ال ـض ـمــانــة م ــن أن س ـي ــا كــالــذي
ض ــرب رأس بـعـلـبــك وال ـفــاك ـهــة هــذه
الـسـنــة وج ــرف الـجـســور والـصـخــور
لــن يـجــرف املـحـطــة ومخلفاتها إلــى
الـ ـنـ ـه ــر؟» .حـ ـم ــادة ال ـت ـقــى مـهـنــدســي

امل ـ ـش ـ ــروع ل ـ ـشـ ــرح «خ ـ ـط ـ ــورة إق ــام ــة
املحطة في هذا املوقع ،وقد اقتنعوا
بـ ـ ــوجـ ـ ــود خ ـ ـطـ ــأ ووعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا ب ـ ــإع ـ ــادة
الدراسة بناء على اقتراح مكان آخر».
ولفت الــى اقتراح بإقامة املحطة في
سهل القاع «ألن األرض هناك أفضل
عمليًا لناحية انخفاضها بـ  100متر
ع ــن م ــوق ــع امل ـح ـطــة امل ـع ـت ـمــد ،وكـلـمــا
ان ـخ ـف ــض ارت ـ ـفـ ــاع األرض ال ت ـعــود
ً
ه ـنــاك حــاجــة ال ــى ال ـض ــخ ،ف ـضــا أن
سهل القاع أجرد وال سكان فيه ،وهو
بعيد عن النهر».
ل ــن ي ـس ـمــح أه ــال ــي الـ ـه ــرم ــل ب ـم ــرور
املـشــروع «املـخــاطــرة» ،يؤكد حمادة.
«ف ـل ـي ــس ث ـم ــة ع ــاق ــل ي ـق ـبــل أن ت ـقــام
م ـح ـطــة ت ـك ــري ــر ل ـل ـم ـجــاريــر ع ـل ــى ف ـ ّـم
ال ـ ـعـ ــاصـ ــي وت ـ ـه ـ ــدد م ـ ـقـ ــوم الـ ـحـ ـي ــاة
األســاســي فــي املـنـطـقــة» ،مـشـيـرًا الــى
أن مـثــل ه ــذه امل ـشــاريــع «ت ـم ــرر على
أسـ ـ ــاس أن امل ـح ـط ــة س ـت ـن ـفــذ بـشـكــل
مـتـقــن وم ـثــالــي ،لـكـنـهــا ،ف ــي ال ـع ــادة،

غ ــال ـب ــا م ــا ت ـك ــون مـ ــزاريـ ــب يـسـتـفـيــد
م ـن ـهــا مـنـتـفـعــون وت ـص ــب امل ـصــائــب
عـلــى رؤوس امل ــواط ـن ــن» .فالتنفيذ
واملـ ـت ــابـ ـع ــة واإلش ـ ـ ـ ـ ــراف وال ـص ـي ــان ــة
«لــن تـكــون أفـضــل مــن محطة إيعات
الذائعة الصيت التي ّأدت الى زيادة
م ـن ـس ــوب الـ ـتـ ـل ــوث فـ ــي ق ـ ــرى ق ـضــاء
بعلبك وإلى تفشي الروائح الكريهة
ف ــي إي ـع ــات والـ ـق ــرى امل ـح ـي ـطــة حتى
وصل األمر أخيرًا بسكان البلدة الى
املطالبة بجرفها»!
لكن ماذا عن املكبني؟ يجيب حمادة:
«بعد استنفاد كل الخطوات من رفع
ك ـت ــب ون ـ ـ ـ ــداءات إلـ ــى رؤس ـ ـ ــاء بـلــديــة
رأس ب ـع ـل ـبــك والـ ـبـ ـل ــدي ــات األخ ـ ــرى
وم ـحــافــظ بـعـلـبــك ال ـهــرمــل ووزارتـ ــي
البيئة واألش ـغ ــال ،مــن دون ج ــدوى،
سنعمد كــأهــالــي الـهــرمــل إل ــى إقـفــال
املـكــب بــأنـفـسـنــا» .الفـتــا إل ــى أن هــذه
الخطوة تأخرت «حرصًا على املوسم
السياحي».

نواب المنطقة علموا
بالمشروع عن طريق
الصدفة (حيدر قانصوه)
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مفكرة
صيدا :جبل النفايات يحترق
والكهرباء والمياه مقطوعتان

فــي صـيــدا ولـلـمــرة األول ــى منذ أشـهــر ،شــب حــريــق ضخم فــي مكب النفايات
املحاذي لبحيرة املياه اآلسنة قرب معمل معالجة النفايات .وارتفعت سحب
الدخان األسود لساعات وغطت الواجهة الجنوبية للمدينة وضاعفت الروائح
الكريهة التي تصدر من محيط املعمل والبحيرة .أزمــة النفايات تزامنت مع
أزمــة انقطاع الكهرباء واملـيــاه التي تشهدها املدينة منذ منتصف األسبوع
الفائت .األزمة استدعت اعتصامًا شعبيًا نظم ليل اإلثنني امام مؤسسة مياه
لبنان الجنوبي عند محلة البوابة الفوقا فــي املدينة .التجمع الــذي تقدمه
النائب اسامة سعد ،شهد قطعًا للطرقات باإلطارات املشتعلة .وقبل ظهر أمس،
تكرر التجمع امام مقر املؤسسة للمطالبة بتعديل برنامج التقنني القاسي في
التيار الكهربائي الذي تعاني منه املدينة ويؤدي إلى انقطاع في املياه .هيئة
متابعة أزمــات املياه والكهرباء في صيدا استنكرت «سياسة التقنني الحاد
للمياه في ظل توافر املــوارد املائية واآلبــار األرتــوازيــة واملــولــدات الكهربائية
الخاصة باملؤسسة الستخدامها في حال انقطاع التيار الكهربائي».

القاضي العقاري يحكم
بمسح جوي لهونين المحتلة
بعد أن أصــدر ق ــرارًا بمسح جــوي ألراض ــي العديسة املحتلة ،أرســل القاضي
العقاري في النبطية أحمد مزهر كتابًا الى املدير العام للشؤون العقارية طلب
فيه اطالق أعمال املسح في قرية هونني الحدودية .وجاء في القرار« :ملا كانت
هونني في ظل وضعها الراهن وخضوعها جزئيا الحتالل العدو االسرائيلي
تجعل من اعمال املسح فيها متصلة باملصلحة الوطنية العليا ( )...نطلب
اليكم بالبدء باالجراءات الالزمة الطالق اعمال املسح في قرية هونني .وفيما
تنص املــادة  2من الدستور اللبناني على عدم جــواز التخلي عن أحد اقسام
األراضي اللبنانية أو التنازل عنه ،بإمكان فرق املساحة ،مسح األراضي عبر
الصور الجوية».
وكانت العصابات الصهيونية احتلت عام  1948وبنت فوق أنقاض بيوتها
مستعمرة «موشاف مرغيلوت» .وبعد تحرير الجنوب عام  ،2000أعاد ترسيم
الخط االزرق مئات الدونمات من أراضي البلدة .لكن األهالي طالبوا باستعادة
ترسيم جرى عام  1920عند قيام دولة لبنان الكبير،
االراضي التي قضمت في ُ
فضال عن عمق هونني الذي أقيمت فوقه مستعمرة في سهل الخالصة.

OPEN TENDER
CARE International in Lebanon and Action Against Hunger
are seeking proposals to hire
a consultant for assessing, designing and supervising
rehabilitation and upgrade of a water supply systems
in Tyre district, South Lebanon.
Interested vendors are invited to obtain the bid
documentation ref: 201808/CILBAHH0001 by picking
it up from CARE office in Beirut, Lebanon at the
following address: Sami El Solh Ave, Serhal Building,
4th floor, Badaro, Beirut, Lebanon
Tel: +961 1 381 775 ext: 0
The bid documentation is available only in English, but
vendors can submit offers in English or Arabic.
Site visit will be conducted on September 5th, 2018.
Offers in response to this bid shall be submitted no
later than September 14th, 2018 5:00pm Beirut Time
to the above-mentioned address.
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رياضة

رياضة

الكرة المصرية كبرت كرة الخالفات بين النجم المصري
محمد صالح ،واتحاد الكرة في بالده .قبل انطالق كاس العالم،
اعترض صالح على استخدام صورته من دون إذنه :وجه صالح
على طائرة المنتخب .يداه مفتوحتان ،معلنًا االحتفال بالتأهل

إلى المونديال .االتحاد أراد أن يستثمر بصورة نجمه الدولي،
واألخير يعترض على استعمال صوره دون إذنه .خالف بدا تجاريًا،
ولكنه برأي كثيرين ،ال يخلو من حسابات «شخصية» ،واألهم...
«سياسية» بامتياز .في الظاهر ،صورة صالح بالنسبة إلى االتحاد

باالحترام ،االتحاد ال يجيب على رسائلنا» .يظهر اتحاد الكرة المصرية
أهم من مشاعره ورغباته .هكذا يرى االتحاد ،وربما جميع
ّ
االتحادات التي ترى أن الالعبين ملكها ،وال يحق لهم أن يكونوا وكأنه يريد تأديب نجم نادي ليفربول :ممنوع على أي أحد أن
ّ
بـ«التكبر على البلد» جاهزة!
أحــرارًا .انتهت بطولة كأس العالم ،والخالفات مستمرة .انفجر يخرج من تحت العباءة .االتهامات
صالح وخرج عن صمته« :على مدار الفترة الماضية لم نحظ
إعداد جاد طويل

الصراع على «أبو صالح»

االتحاد المصري يستثمر «معبود الجماهـير»
م ـح ـمــد صـ ــاح ي ـع ـتــزل ال ـل ـعــب دول ـي ــا.
األك ـ ـ ـيـ ـ ــد أن م ـ ـئـ ــة وع ـ ـشـ ــريـ ــن م ـل ـي ــون
مصري ال يريدون سماع هذه الجملة،
وال ق ــراء تـ ـه ــا ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي .لكن من يراقب التطورات
ب ــن ن ـجــم نـ ــادي ل ـي ـفــربــول اإلنـكـلـيــزي
وامل ـن ـت ـخ ــب امل ـ ـصـ ــري م ـح ـم ــد صـ ــاح،
واالت ـحــاد املـصــري لكرة الـقــدم ،يتوقع
أن األم ـ ـ ــور ذاهـ ـب ــة ف ــي ه ـ ــذا االتـ ـج ــاه.
«انـ ـفـ ـج ــر» صـ ــاح وأخ ـ ـ ــرج ك ــل م ــا فــي
قـلـبــه م ــن ح ــزن ومــاح ـظــات عـلــى أداء
اتحاد الكرة في بالده .قبل بداية كأس
الـعــالــم ،وضــع االتـحــاد املـصــري للعبة
ص ــورة ص ــاح عـلــى ط ــائ ــرة املـنـتـخــب،
واسـ ـتـ ـعـ ـم ــل صـ ـ ـ ــوره فـ ــي كـ ــل ال ـح ـم ـلــة
اإلعالنية واإلعالمية الخاصة ببطولة
كأس العالم ،وهو ما لم يعجب الالعب
املصري ،ألنهم لم يأخذوا موافقته على
ه ــذا األم ـ ــر .تــدخ ـلــت ج ـه ــات سـيــاسـيــة
ّ
وح ــل ــت امل ــوض ــوع م ــع ص ــاح حينها.
ُ َ ّ
هـ ـك ــذا تـ ــحـ ــل امل ــواضـ ـي ــع ف ــي ب ـلــدان ـنــا
ً
ع ـ ـ ــادة .تـ ـط ــورت األم ـ ـ ــور أكـ ـث ــر ،وض ــع
الــاعــب املـصــري تغريدة على حسابه
عـلــى تــويـتــر ،قــال فـيـهــا« :الطبيعي أن
أي اتـ ـح ــاد كـ ــرة ي ـس ـعــى ل ـحــل مـشــاكــل
العـبـيــه حـتــى ي ــوف ــروا لــه ال ــراح ــة .لكن
في الحقيقة ما أراه عكس ذلــك تمامًا.
ل ـي ــس م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ي ـت ــم تـجــاهــل
رســائ ـلــي ورس ــائ ــل امل ـحــامــي ال ـخــاص
بي .ال أدري ملاذا كل هذا .أليس لديكم
الوقت الكافي للرد علينا؟!» .لم يلتفت
أح ــد إل ــى م ـنــاشــدات ص ــاح ،ب ــل خــرج
االتـحــاد املـصــري فــي بيان وصــف فيه
مطالبات نجم املنتخب ّ
األول بـ«املبالغ
ب ـه ــا» ،كــذلــك ُس ـ ِّـر َب ــت جـمـيــع الــرســائــل
ال ـتــي أرس ـل ـهــا ص ــاح ووك ـي ــل أعـمــالــه
عـبــر اإلنـتــرنــت ،وهــو أمــر عـ ّـبــر الــاعــب
امل ـصــري عــن اسـتـغــرابــه مــن حـصــولــه،
خاصة أنها رسائل بني الالعب واتحاد
الـكــرة فــي ب ــاده ،ولـيــس مــن القانوني
نشرها على اإلنترنت .رأى االتحاد في
بيانه أن «املـبــالـغــة فــي الطلبات التي
يمكن وصــف بعضها بغير املنطقية،
أم ــر ل ــن يـقـبـلــه االت ـح ــاد امل ـص ــري لـكــرة
الـقــدم ،حيث إننا ال نتعامل بسياسة
ال ـكـ ـي ــل ب ـم ـك ـي ــال ــن بـ ــن العـ ـ ــب وآخـ ـ ــر،
حفاظًا منا على توفير بيئة رياضية
قــائـمــة عـلــى ال ـعــدل وامل ـس ــاواة واللعب

النظيف ،دون تفرقة بني العب وآخر»،
م ــؤكـ ـدًا أن «طـ ـلـ ـب ــات ّ
أي الع ـ ــب تـلـقــى
االهتمام والعناية الالزمة طاملا تسعد
العبيه وال تخالف القواعد واألصــول
والـ ـل ــوائ ــح» .وأوض ـ ــح ع ـضــو االت ـح ــاد
املـصــري لكرة الـقــدم أحمد مجاهد ،أن
طلبات صالح شملت «وجود حارسني
خـ ـ ـ ــارج غ ــرفـ ـت ــه (خـ ـ ـ ــال املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات)
وحارس عند املصعد» ،وأال يتوقع من
الالعب أن يقوم «بأي ظهور في لقاءات
أو اجـتـمــاعــات أو أي أحـ ــداث رع ــاة أو
زيـ ــارات رسـمـيــة إال بـعــد مناقشة ذلــك
م ــع املـ ـح ــام ــي» .وت ـض ـم ـنــت ال ـط ـل ـبــات
أي ـضــا ،بـحـســب االت ـح ــاد امل ـص ــري ،أنــه
«عـنــدمــا يسافر الــاعــب ألداء الــواجــب
الــدولــي ،يجب على االتـحــاد استقباله
ع ـنــد ال ـط ــائ ــرة واص ـط ـح ــاب ــه م ـبــاشــرة
إلـ ــى غ ــرف ـت ــه (دون ت ـع ــرض ــه لـطـلـبــات
ت ـص ــوي ــر) ،وال ـت ـع ـهــد ب ــأن ص ــورت ــه لن
تستخدم بمعرفة االتحاد دون موافقة
كتابية من املحامي ،ســواء بمفرده أو
مع الالعبني» .ما يراه االتحاد املصري
خارجًا عن املألوف ،هو طبيعي لالعب
محترف في أي دولة في العالم.
ّ
رد االتـ ـح ــاد وم ـ ـحـ ــاوالت «ت ـحــريــف»
كــام صــاح ،دفــع األخير إلــى الخروج
بتسجيل فيديو مصور على حسابه
على فايسبوك ،خاصة بعد أن اتهمه
االت ـحــاد امل ـصــري بالتكبر عـلــى بـلــده.
بــدا صــاح مـسـتـ ً
ـاء مــن اسـتـخــدام أحــد
أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة الـ ـك ــرة امل ـص ــري ــة كـلـمــة
«املــدعــو محمد ص ــاح» .الــاعــب الــذي
يـعـتـبــر سـفـيــر م ـصــر ف ــي ال ـع ــال ــم ،بــات
يـقــال عـنــه «املــدعــو» فــي ب ــاده .صــورة
محزنة لواقع محزن .وقــال صــاح في
تسجيله إن ما طلبه من اتحاد اللعبة
«هو بناء على أمــور أراهــا في الخارج
وأتـعــامــل معها فــي ال ـخــارج وأتـعــامــل
معها مــن دون أن أطلبها أن ــا .عندما
أطلب أمرًا وأقول هذا هو األفضل ،أقول
هذا هو األفضل بالنسبة إلى الالعبني
كلهم ولـيــس لـصــاح كشخص .وربــط
صالح مباشرة بني هذه الطلبات وما
جرى على هامش مشاركة املنتخب في
نهائيات كأس العالم  2018في روسيا،
وال س ـي ـم ــا ل ـج ـه ــة دخ ـ ـ ــول مـشـجـعــن
املنتخب
وشخصيات إلــى مقر إقــامــة
ّ
اللتقاط صور مع الالعبني .وكشف أنه

حملة تضامن
مع «الفرعون»
ّ
ضجت وسائل التواصل االجتماعي
فـ ــي م ـص ــر ب ــالـ ـخ ــاف بـ ــن االتـ ـح ــاد
املصري والنجم محمد صالح .وأعلنت
ال ـج ـمــاه ـيــر امل ـص ـ ًـري ــة ت ـضــام ـن ـهــا مع
«الفرعون» ،مشيرة إلى ّأن على اتحاد
ك ــرة ال ـق ــدم تــوفـيــر الـحـمــايــة لـصــاح،
وعـ ــدم ال ـس ـم ــاح ب ـح ـصــول ت ـج ــاوزات
تؤثر بالالعب .وفي هذا السياق ،أعلن
عــدد كبير من املمثلني تضامنهم مع
الــاعــب املـصــري فــي األزم ــة التي ّ
يمر
ّ
بها مع االتحاد املصري للعبة .وطالب
بعض الفنانني املصريني بعدم السعي
لتشويه صورة صالح ،خاصة أنه بات
رمزًا للبالد ،ويمتلك أهمية كبيرة ،وأنه
ُمخلص لبالده ،ولم ُيظهر في أي يوم
ّ
تكبرًا على املنتخب املصري أو زمالئه
في املنتخب .وذهب بعض األشخاص
إلى وصف أداء االتحاد املصري لكرة
القدم في قضية صالح بـ«املخجل».

ُ
استخدمت صورة
محمد صالح في
الحمالت اإلعالنية
دون إذنه

غضب محمد صالح
من استعمال البعض مصطلح
«المدعو محمد صالح»
خالل «املعسكر األخير عندما شاركت
مــع املـنـتـخــب ،نـمــت الـســاعــة الـســادســة
صـبــاحــا .ال أري ــد أن أوج ــه اتـهــامــا إلــى
أحد َّ
معي ،لكن أنا في منتخب مصر،

وهــذا فريق ،واملعسكر يجب أن يكون
مـغـلـقــا ّ وأال نـ ــرى أحـ ـ ـ ـدًا» .ك ــذل ــك شــدد
ع ـلــى أن ـ ــه «ع ـن ــدم ــا ي ـك ــون ل ــدي ــك العــب
أو العـبــون ينامون الساعة السادسة
ص ـبــاحــا ،يـعـنــي أن ثـمــة مـشـكـلــة .مل ــاذا
ال ي ـكــون لــديـنــا قـنــاعــة بــأنــه يـمـكــن أن
نكون على خطأ؟ يمكن أن يكون ثمة
خطأ ونعالجه .أنا ال أطلب األمن لكي
ينام إلــى جانبي ،طلبت أن يكون ثمة
أمــن لتتوافر راح ــة الــاعـبــن بالفندق

واملعسكر».
ومـ ـ ــن امل ـ ـع ـ ــروف أن ج ـم ـي ــع األنـ ــديـ ــة
ُ
واملنتخبات تحمي العبيها وتبعدهم
عن الصحافيني والجماهير ،خاصة
خالل املعسكرات اإلعدادية للبطوالت
واملباريات الكبيرة ،كتصفيات كأس
الـعــالــم ،أو التصفيات الـقــاريــة ،وذلــك
ل ـكــي ال ي ـف ـق ــدوا تــرك ـيــزهــم الــذه ـنــي.
ولـ ـ ـ ــم يـ ـع ــد خ ــافـ ّـي ــا عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ــد ب ـعــد
حــديــث صــاح أن ــه ُسـمــح للعديد من

«أبو صالح» (في النهاية) ال يلعب لوجه الله!
حسن رمضان
 200مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ـ ــورو .هـ ـ ــذه هـ ــي قـيـمــة
الـنـجــم امل ـص ــري ،ج ـنــاح ن ــادي ليفربول
اإلنكليزي محمد صالح ،بحسب موقع
ُ
« .»TransferMarketهــذه القيمة تـ َـعـ ّـد
عالية جدًا ،لكن طبعًا بالنسبة إلى ماليني
املصريني« ،أبــو صــاح» ال يـقـ ّـدر بثمن.
صحيح أن أسعار الالعبني في السنوات
األخيرة شهدت بدورها ارتفاعًا كبيرًا،
وكــان لنيمار دا سيلفا البرازيلي العب
بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ال ـســابــق وبــاريــس
سان جيرمان الحالي الفضل األكبر في
التأثير بـهــذه األس ـعــار ،فتكلفة صفقة
انتقاله من الفريق الكاتالوني إلى نادي

الـعــاصـمــة الـبــاريـسـيــة وصـلــت إل ــى 222
مليون يورو .لكن صالح حالة «خاصة»
ُ
شعبيًا .فــي األرقـ ــام ،تـ َـعـ ّـد قيمته وحــده
أكـبــر أو أغـلــى مــن قيمة (الـســوقـيــة) كل
ّ
العبي ال ــدوري املصري في كفة واحــدة
( 138.83مـلـيــون ي ــورو بـحـســب املــوقــع
ع ـي ـن ــه) .م ــا ال ش ــك ف ـي ــهّ ،أن ع ــال ــم كــرة
ال ـق ــدم أص ـب ــح اس ـت ـهــاك ـيــا ـ ـ ـ تـســويـقـيــا
بامتيازُ .جل الالعبني الكبار ـ على غرار
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي
كريستيانو رونــالــدو والبرازيلي نيمار
ـ يعتمدون في بناء ثرواتهم ،في املقام
ّ
األول ،على عالم آخر يختلف كثيرًا عن
عــالــم ك ــرة ال ـق ــدم :عــالــم الــدعــايــة والـعــالــم
االس ـت ـهــاكــي ،عــالــم «ال ـك ــوال» وش ـفــرات

الحالقة وما شابه من أصناف اإلعالنات
التجارية .كل من هــؤالء الالعبني الذين
ُ
ذك ـ ـ ــروا ،يـحـصـلــون ع ـلــى م ـ ــردود أكـبــر
بكثير مــن ال ــذي يتقاضونه مــع فرقهم
(برشلونة /يوفنتوس /باريس) بسبب
غرقهم في هذا العالم.
ّ
بماهية محمد صالح
الجميع على دراية
الـيــوم كــاعــب لليفربول وكــأحــد أفضل
الالعبني الحاليني في الدوريات األوروبية
ال ـخ ـم ــس الـ ـكـ ـب ــرى .ف ـ ــأن تـ ـك ــون ه ــداف ــا
لـلــدوري اإلنـكـلـيــزي ،وأفـضــل العــب فيه،
ً
ليس أمـرًا سهال .في حالة صــاح ،ومن
ّ
دون أن يفكر ،سيصبح واجـهــة الكثير
ّ
من السلع واملنتجات التي ستتمنى على
ّ
العب كـ«أبو مكة» أن يظهر «راعيًا» لها.

إل ــى جــانــب كــل مــن ميسي ودي ـلــي آللي
وتــونــي ك ــروس ومــارسـيـلــو ،كــان محمد
صالح واحدًا من بني الوجوه التي ظهرت
أخـيـرًا على أحــد منتجات أكثر شركات
امل ـش ــروب ــات ال ـغــازيــة ش ـهــرة ف ــي الـعــالــم.
إذًا ،ص ــاح «مـ ــادة دس ـمــة» لالستهالك
واإلع ــان .شــاء ذلــك أو أب ــى ،هــذه السمة
تبحث عنه ،حتى وإن كان ال يبحث عنها.
وما حدث بني صالح واالتحاد املصري
ل ـكــرة ال ـقــدم قـبــل بــدايــة امل ــون ــدي ــال ،يأتي
في هــذا اإلطــار .إذ يذكر الجميع القصة
الـشـهـيــرة ،حــن وضــع االت ـحــاد املصري
صورة ملحمد صالح على إحدى طائرات
امل ـن ـت ـخ ــب ال ــوطـ ـن ــي إل ـ ــى ج ــان ــب الع ـبــن
آخ ــري ــن م ــن امل ـن ـت ـخ ــب ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
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الـشـخـصـيــات «ال ـن ــاف ــذة» خ ــال فـتــرة
معسكر املنتخب املـصــري قبل كاس
ال ـع ــال ــم ،وخـ ــال ف ـت ــرة امل ــون ــدي ــال في
روسيا ،بالصعود إلى غرف الالعبني
املـ ـص ــري ــن ،وتـ ـح ــديـ ـدًا غ ــرف ــة مـحـمــد
صــاح فــي أوق ــات متأخرة مــن الليل،
اللتقاط الـصــور وتوقيع الـتــذكــارات،
وه ــو م ــا ي ـع ـ ّـرض الــاع ـبــن للضغط
النفسي ،وعدم نيلهم قسطًا كافيًا من
الراحة .وفي هذا اإلطار ،انتقد صالح

إعــان لشركة اتـصــاالت تربطها عالقة
استثمارية بينها وبني االتحاد .هذا األمر
أزعج نجم ليفربول كثيرًا ،بل جعله يبدأ
جـ ّـديــا بتوجيه االتـهــامــات أكـثــر مــن مـ ّـرة
إلى االتحاد بـ«قلة املسؤولية» .الالفت ،أن
قــرار صــاح واسـتـيــاءه لــم يكونا بسبب
مــوقــف «ثـ ّـابــت» مــن تحويله إل ــى سلعة،
ب ــل ألن ــه وق ــع ع ـق ـدًا ت ـجــاريــا م ــع شــركــة
َ
اتصاالت أخرى (لم ُيذكر اسم الشركتني
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــال املـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل بـ ـ ــن صـ ــاح
واالتحاد .كان قرار االتحاد املصري غير
مبال بقرارات صالح «التجارية» ،واتخذ
ٍ
قرارًا باسمه ،وكان قرارًا تجاريًا أيضًا!
ِّ
السجال إذًا ،تجاري ،حتى اآلن.
ل ـكــن ص ــاح ل ـيــس م ـس ـتـ ًـاء م ــن األب ـع ــاد
الـتـجــاريــة وح ـســب .وج ــاء فــي الـتـغــريــدة
ال ـتــي نـشــرهــا عـبــر حـســابــه عـلــى مــوقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي «ت ــويـ ـت ــر» ال ـتــي
استنكر فيها عــدم ّرد االتحاد املصري

نفي مـســؤولــن فــي االت ـحــاد املصري
ح ـص ــول م ـض ــاي ـق ــات ل ــاع ـب ــن خ ــال
ً
املـعـسـكــر ،ق ــائ ــا« :مـمـكــن أن تـســألــوا
الـفـنــدق ،ممكن أن تـســألــوا الــاعـبــن،
ل ـكــن ال أري ـ ــد أن أدخ ـ ــل ال ــاع ـب ــن في
املـ ــوضـ ــوع ،ألن امل ـش ـك ـلــة مـشـكـلـتــي».
ون ـ ـفـ ــى صـ ـ ــاح أن ي ـ ـكـ ــون قـ ــد ط ــال ــب
بمعاملة خــاصــة ،وق ــال فــي تسجيله
ّ
املصور« :لم أطلب معاملة خاصة من
أحــد ،لم أطلب أن أمشي بمفردي ،أنا

ع ـلــى م ــوض ــوع «ال ـ ـصـ ــورة» ال ـت ــي أث ــارت
ال ـب ـل ـب ـلــة« :ال ـط ـب ـي ـعــي أن أي اتـ ـح ــاد كــرة
يـسـعــى إل ــى ح ــل مـشــاكــل العـبـيــه حتى
يوفروا له الراحة ،لكن في الحقيقة ما أراه
عكس ذلــك تمامًا .ليس من الطبيعي أن
يتم تجاهل رسائلي ورســائــل املحامي
الخاص بي ،ال أدري ملــاذا كل هــذا .أليس
لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!» .وهكذا
ينقل صــاح «املـعــركــة» مــع االت ـحــاد من
معركة «تجارية» إلى معركة «أخالقية»
ّ
يعبر فيها عن انزعاجه من طريقة إدارة
االت ـح ــاد امل ـصــري لـلـعــاقــة مــع الــاعـبــن
املصريني.
فــي أي ــة ح ــال ،أصـبـحــت األم ــور الدعائية
وال ـت ــروي ـج ـي ــة ج ـ ــزءًا أس ــاس ـي ــا م ــن ك ــرة
الـ ـق ــدم .وم ـح ـمــد ص ــاح ج ــزء م ــن عــالــم
الكرة ،وتاليًا يطاوله «االستهالك» .النجم
املصري ،الذي رفع عاليًا اسم بلده والدول
ال ـع ــرب ـي ــة ج ـم ـع ــاء ب ـس ـبــب م ــا ق ـ ّـدم ــه مــع

أطلب ما أراه بعيني أنــه ُيقام به في
ال ـخ ــارج ،وأرى أن لــديـنــا اإلم ـكــانــات،
ً
وس ـهــل جـ ـدًا أن ن ـقــوم ب ـه ــا» ،ســائ ــا:
«كـ ـي ــف ي ـص ـعــد الـ ـن ــاس إل ـ ــى ال ـغــرفــة
وي ـل ـت ـق ـطــون ال ـص ــور م ـع ــي؟ ال أطـلــب
امـ ـتـ ـي ــازات .طـلـبــت أن أكـ ــون مــرتــاحــا
ّ
فــي ال ـغــرفــة ،أل ي ــزورن ــي أح ــد فــي أي
ّ
وقت كان ،أل يقرع الباب في أي وقت
كان» .وأحيطت مشاركة املنتخب في
ن ـهــائ ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم ب ـج ــدل حــول
أم ــور كـثـيــرة ،أبــرزهــا زي ــارة الرئيس
الشيشاني رمـضــان قــديــروف ملحمد
صــاح فــي ملعب تــدريـبــات املنتخب
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،وال ـ ـت ـ ـقـ ــاط الـ ـ ـص ـ ــور م ـع ــه.
واألكيد أن هذا األمــر لم يحصل دون
مــوافـقــة بـعــض الـجـهــات الـقـ ّـيـمــة على
املنتخب.
مالحظات كثيرة ّقدمها محمد صالح،
وال ّ
شك في أن جميعها نقاط متعارف
عليها في كرة القدم املحترفة ،خاصة
ع ـنــدمــا ي ـك ــون ال ــاع ــب أو ال ـفــريــق في
مرحلة االسـتـعــداد لـخــوض مـبــاراة أو
ّ
بـطــوالت رسـمـ ّـيــة .لـكــن رفــض مــا تقدم
ّ
ب ــه ال ــاع ــب م ــن مــاح ـظــات ي ـص ــب في
مصلحة من يريد االستفادة من صورة
م ـح ـمــد ص ـ ــاح ،ع ـلــى ح ـس ــاب وضـعــه
ّ
البدنية
الصحي والنفسي ،وجاهزيته
قبل املباريات ،وذلك بحسب ما وصفت
ّ
ّ
وأجنبية
عربية
جهات صحفية عـ ّـدة
أعربت عن تعاطفها مع النجم املصري.
ومــن جهته ،رأى وكـيــل أعـمــال الالعب
املـ ـ ـص ـ ــري ،رامـ ـ ــي عـ ـب ــاس عـ ـيـ ـس ــى ،أن
«أسـهــل طريقة للتضليل هــي تشويه
مـطــالـبـنــا .لــم نـطـلــب تــرتـيــب انـتـقــاالت
ملحمد ص ــاح فــي املـعـسـكــرات منفردًا
بعيدًا عن زمالئه» .وأوضــح أن وجود
األمــن «هــي الطريقة الوحيدة لضمان
عدم طرق باب غرفة محمد في الثانية
فجرًا والرابعة فجرًا للتصوير وتوقيع
أوتوغرافات».
ٌّ
تــدحــرجــت ك ــرة ال ـخ ــاف ــات ،وبـ ــات كــل
ّ
يدافع عن وجهة نظره ،لكن األكيد أن
صورة صالح هي األهم ،وهي الصورة
الـ ـت ــي ت ـ ـحـ ــاول ه ـي ـئ ــة ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم فــي
مصر استثمارها ،على حساب وضع
املنتخب ووضــع الالعبني وصورتهم.
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب سـ ـ ـي ـ ــدخ ـ ــل فـ ـ ـ ــي م ـع ـس ـك ــر
لــاسـتـعــداد مل ـب ــاراة مـصــر مــع النيجر
فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن ت ـص ـف ـيــات
ك ــأس األم ــم اإلفــريـقـيــة ،واألك ـي ــد أيضًا
أن اس ـت ـم ــرار ال ـخ ــاف ــات ب ــن االت ـح ــاد
املـ ـص ــري وم ـح ـم ــد صـ ــاح سـيـنـعـكــس
على املنتخب والــاعـبــن ،نظرًا لقيمة
ّ
منتخب
صالح الفنية واملعنوية داخل ً
ال ـف ــراع ـن ــة ،ال ـت ــي ظ ـه ــرت واضـ ـح ــة إثــر
غيابه عن مباراة منتخب بالده األولى
فــي كــأس الـعــالــم ،وع ــدم جــاهــزيـتــه في
املباريات الالحقة نتيجة اإلصابة.

ليفربول وروما وفيورنتينا وبازل ،ليس
العبًا «اشتراكيًا» ،أو يلعب «لوجه الله»،
واالت ـحــاد يتصرف «عـلــى مــزاجــه» وفقًا
لحسابات شخصية وسياسية من دون
الــرجــوع إلــى ص ــاح ،وال إلــى غـيــره ،كما
يقول الكثير من املتابعني املصريني .في
النهاية ،إن ّ
أحبه ماليني املصريني ،فلديه
أيضًا حساباته الشخصية وماليينه التي
يتقاضاها باعتباره العبًا محترفًا ،كبدل
عالم لم يعترف إال باملال.
ملا يقدمه ،في ٍ
وعـلــى هــذا األس ــاس ،ينتظر مــن االتـحــاد
املصري احترام حياته املهنية ،كما تحدث
ف ــي إن ـك ـل ـتــرا ،ال كـمــا ت ـحــدث األمـ ــور في
صالح
مصر .األزمــة تتسع ،وواضــح أن ّ
يعتبر ما حدث «إساءة» لم يكن ليتوقعها
على ّ
الصعيد الشخصي ّمن قبل «الدولة»
ّ
واالتحاد املصري .علينا أل ننسى أن هذا
كـلــه بسبب الـعــالــم «االس ـت ـهــاكــي» الــذي
ّ
تدرج اسم محمد صالح فيه.

فالش باك
إريك كانتونا «جنون العظمة»
عراك وشتائم وركالت شهدتها مباريات كرة القدم مع النجم الفرنسي
إريك كانتونا .لم يكن أحد يتوقع أن يشارك النجم الفرنسي مع منتخب
بالده ،أو حتى مع الفرق التي لعب فيها لوقت طويل« .امللك إريك» ،كما
يحلو لعشاق مانشستر يونايتد تسميته ،اعـتــزل كــرة الـقــدم نهائيًا
عــام  1991بعد مشاكل ّ
جمة مع االتـحــاد الفرنسي واملــدربــن ،قبل أن
مباراة سجل خاللها
يعود مرة أخرى ويلعب في صفوف املنتخب 45
ُ
 20هدفًا ،كان آخرها في عام  .1995في العام نفسه ،أوقف عن اللعب
بعد ّ
ّ
مشجع في املدرجات ،ليطوي بعدها بعامني
تعديه بالضرب على
صفحة كرة القدم نهائيًا ،عقب الفوز بلقب الدوري اإلنكليزي مع مانشستر يونايتد.

أوزيل وأردوغان

انتقادات ّ
جمة طاولت النجم األملاني مسعود أوزيل .صورة التقطها مع
ّ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،كانت السبب .سهلت هذه الصورة
أيضًا تحميله ذنب الخروج املبكر ألملانيا من بطولة كأس العالم األخيرة
في روسيا .بعدها ،أعلن األملاني ذو األصول التركية اعتزال اللعب ّ
دوليًا
َ
قبل أسابيع ،ومن ث ّم فتح النار على إدارة االتحاد األملاني ،واتهم البعض
ّ
بالعنصرية .اعتزل أوزيل اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت تسعة أعوام،
لعب خاللها في  92مباراة دولية وسجل  23هدفًا .كذلك أسهم في فوز
املنتخب األملاني بكأس العالم في البرازيل عام .2014

ّ
المتمرد»
ريبيري «النجم

َ ّ
كأس العالم 2006؟ ال أحد ،إال
م ّن منا كان يعرف فرانك ريبيري قبل ً
قلة كانت مهتمة بالدوري الفرنسي ،خاصة فريق مرسيليا في جنوب
فــرنـســا .غـيــر ذل ــك ،الـجـمـيــع فــوجــئ بـفــرانــك «بـ ــال» ريـبـيــري صاحب
القميص رقــم  22فــي املنتخب الفرنسي .فــي عــام  ،2014كانت نهاية
املسيرة الدولية للفرنسي .أعلن فــرانــك ريبيري اعتزاله اللعب الدولي
مع منتخب بالده في تصريحات ملجلة «كيكر» األملانية .جذب ريبيري
انتباه العالم إليه .ليس فقط بسبب أدائه ،بل بسبب سلوكه أيضًا .اشتهر
حدثها في أجواء املنتخب الفرنسي ،وكان آخرها
بمشاكله الكبيرة التي ُي ِ
وأكثرها وقعًا إيقافه عن املشاركة مع «الديوك» بعد املشاكل التي الزمت املنتخب في كأس العالم
 2010بجنوب أفريقيا ،وكان ريبيري أحد أطرافها.

ميسي وليالي «السقوط»
حــال صعبة يعيشها ليونيل ميسي مع املنتخب األرجنتيني ،بعكس
ما هي الحال مع برشلونة .منتخب «التانغو» عانى بشدة في تصفيات
كأس العالم  ،2018وحتى في النهائيات في روسيا .في كل مرة يخسر
املنتخب األرجنتيني ،تتجه األنـظــار نحو ليونيل .منتخب األرجنتني
يعاني مــن مشاكل عــديــدة تتخطى ليونيل فــي بعض األحـيــانّ ،
تخبط
االتحاد األرجنتيني في صنع القرار ،وحالة الحروب الداخلية التي يمرّ
بها .والنتيجة االستمرار في تغيير املدربني ومضايقتهم أثناء العمل،
وبالتالي اختالل منظومة العمل في أرض امللعب .فاجأ ميسي الجميع باعتزاله بعد نهائيات عدة
خرج منها خالي الوفاض ،لكنه عاد على أمل تحقيق الحلم .وطوال هذه الفترة كانت العالقة بني
ميسي واتحاد الكرة االرجنتيني متوترة.

إبراهيموفيتش خارج «الفايكنغ»
مشاكل كالمية مع مسؤولي االتحاد السويدي ،كانت السبب في اعتزال
النجم السويدي زالتــان إبراهيموفيتش اللعب دوليًا مع منتخب بالده،
بعد الخروج من كأس األمم األوروبية «يورو  .»2016ومع تأهل املنتخب
لكأس العالم  ،2018عاد نجم لوس أنجلوس غاالكسي للمطالبة بالعودة
لتمثيل أحـفــاد «الفايكنغ» فــي املــونــديــال الــروســي ،لكن م ــدرب الفريق
رفض ذلك عقابًا له على اعتزاله ،واحترامًا لزمالئه في املنتخب.

مونتاري وبواتينغ «واالحتياط»
على خلفية اعتداء الالعب سولي مونتاري على أحد املسؤولني في بعثة
املنتخب الغاني ،قام جيمس أبياه املدير الفني ملنتخب غانا باستبعاده
عــن التشكيلة املستعدة ملــاقــاة البرتغال فــي مـبــاراة مصيرية للتأهل
لــدور الستة عشر في مونديال البرازيل  .2014وأعلن االتحاد الغاني
إيقاف العب وسط الفريق اآلخــر ،كيفني برنس بواتينغ ،إلى أجل غير
مسمى ،وترحيله أيضًا برفقة مونتاري خــارج معسكر الفريق ،وذلك
بعد مشاجرة في التدريبات مع املدرب أبياهّ ،
وجه فيها الالعب إهانة إلى
املدرب إلجالسه احتياطيًا.

فيدال ال يريد المنتخب
اشتهر نجم برشلونة الحالي أرتــورو فيدال بمشاكله الكثيرة في بلده
تشيلي ،ما دفع الجماهير إلى مهاجمة الالعب .فما كان ّ
رده إال التهديد
باعتزال اللعب دوليًا .عقب الخسارة أمام باراغواي في تصفيات كأس
العالم املاضية ،كتب الالعب« :على األصــوات السيئة أن تكون سعيدة
اآلن ،هناك الكثير من اللنب الفاسد في تلك البلد ،بالنسبة ّ
إلي ،كل يوم
ّ
رغبتي في البقاء تقل ،وصار من السهل إعالن الرحيل قريبًا».
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كالشيو

أتالنتا يفاجئ الجميع

غاسبيريني يقود «الحصان األسود»
في موسم -2016
ّ ،2017
عينت إدارة نادي
أتالنتا ّ
المدرب جان بييرو
غاسبيريني على رأس الجهاز
الفني للفريق ،ومنذ ذلك
الحين حتى اليوم ،أصبحت
جميع الفرق اإليطالية
دون استثناء تحسب ألف
حساب قبل الترحال إلى
ملعب «بيرغامو» الخاص
بنادي أتالنتا .لكل ّ
مدرب
أفكاره ّ
الخاصة ،ولكل
مدرب أسلوبه أيضًا .شهر
عسل في أتاالنتا
حسن رمضان
هل يعود مورينيو إلى اإلنتر؟ ( أولي سكارف  -أ ف ب )

بريميير ليغ

تداعيات فضيحة األولد ترافورد

مورينيو يحارب على أربع جبهات خاسرة
ّ
«ستتعرض لإلقالة في
ّ
الصباح» ،هكذا هتفت
جماهير توتنهام في
ملعب أولد ترافورد مساء
أول من أمس .الجماهير التي
لم ُي َ
سمع صوتها طوال
أربعة مواسم سابقة في
الملعب ،بعد أن فشل
هذا
ّ
بالتسجيل في أيٍّ
فريقها
ّ
من المباريات األربع السابقة،
مأل صوتها الملعب بعد
رؤية فريقها ُ«يذل» مانشستر
يونايتد بثالثة أهداف دون
ّرد على أرضه .أصوات
جماهير ّسبيرز العالية قوبلت
ّ
من أنصار
ام
الت
مت
بالص
ّ
ّ
الشياطين الحمّر ،التي باتت
رغبتها األولى ربما في طرد
«سبيشيل وان» خارج قلعة
مسرح األحالم ،حيث بات من
ّ
الصعب للفريق أن يحلم
ّ
بالمنافسة على األلقاب
ى
حت
ّ
في ظل األوضاع المتردية
في النادي
حسين فحص
بــدأت العاصفة في ّ
الصيف هذه املـ ّـرة،
ّ
حيث لم يتوقف ّجوزيه مورينيو عن
انتقاد سياسة النادي في االنتقاالت.
ج ـ ـ ــاءت م ـط ــال ــب املـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب ال ـب ـ ًـرت ـغ ــال ــي
ّ
بتعزيز صفوف فريقه خاصة بالشق
الـ ــدفـ ــاعـ ــي بـ ـع ــد نـ ـت ــائ ــج م ـخ ـ ّـي ـب ــة فــي

اس ـت ـع ــدادات املــوســم ال ـجــديــد .مطالب
قــوبـلــت بــالـ ّـرفــض م ــن مـجـلــس اإلدارة
ّ
ال ــذي رأى أن ال ـحــل بــإح ـضــار الــاعــب
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ف ــري ــدي ــري ـك ــو رودريـ ـغـ ـي ــز
س ــان ـت ــوس امل ـ ـعـ ــروف ب ــاس ــم «ف ــري ــد»،
ق ــادم ــا م ــن نـ ــادي ٌشــاخ ـتــار دونـتـسـيــك
األوك ــران ــي .صـفـقــة لــم ت ـلـ ِّـب طـمــوحــات
مــوري ـن ـي ــو ال ـ ــذي كـ ــان ي ـط ــال ــب ب ـقــدوم
ظ ـه ـيــر ي ــوف ـن ـت ــوس ال ـب ــرازي ـل ــي أل ـكــس
س ــان ــدرو ،هـ ــاري مــاغــوايــر ق ـلــب ًدف ــاع
ليستر سيتي اإلنكليزي ،إضــافــة إلى
ـدريـ ــد ،ال ـفــرن ـســي
م ـه ــاج ــم أت ـل ـت ـي ـكــو مـ ـ ٌ
خيبة جعلت ّ
املدرب
أنطوان غريزمان.
ّ
ّ
يصرح علنًا بأن اليونايتد
البرتغالي
قــــ ٌ
ـادم ع ـل ــى مـ ــوسـ ـ ٍـم صـ ـع ــب ،م ـطــال ـبــا
ّ
ّ
األنـصــار بخفض ّسقف الطموح .لكن
الجماهير لــم تتوقع أن يكون املوسم
ب ـهــذه الـ ّـص ـعــوبــة ،فـبـعــد ث ــاث جــوالت
ّ
م ــن ب ــداي ــة ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ،تمكن
عمالق ّإنكلترا من تحقيق فــوز واحد
جــاء بشق األنفس أمــام ليستر سيتي
فــي أول ــى ج ــوالت ال ـ ـ ّـدوري اإلنـكـلـيــزي
ٌ
ب ـن ـت ـي ـجــة  .1-2فـ ـ ــوز ت ـل ـتــه خ ـس ــارت ــان
ٍّ
متتاليتان أمــام كــل مــن نــاديــي براينت
هوتسبر بنتيجتي  2-3و
وتوتنهام
ّ
 0-3تواليًا ،وقــد حقق مورينيو بهذه
الـ ـ ّب ــداي ــة رق ـم ــا س ـل ـبـ ّـيــا ل ــم ي ـح ــدث مــع
ّالشياطني الحمر منذ  26عــامــا ،حيث
إن ـّه ــا امل ـ ـ ّـرة األول ـ ــى ال ـتــي يـخـســر فيها
النادي مباراتني ًمن أول ثالث مباريات
منذ  ،1992إضافة إلى أن الخسارة 0-3
عـلــى أرضـ ــه ه ــي ال ـخ ـســارة األك ـب ــر في
تاريخ ّ
املدرب البرتغالي.
مــوري ـن ـيــو ص ــار ف ــي وضـ ـ ٍـع ال يحسد
ـدرب ّ
ّ
عليه .امل ـ ّ
«متخصصًا
املميز بــات
ب ــالـ ـفـ ـش ــل» ،ف ـب ـعــد ث ـ ّـاث ــة مـ ــواسـ ــم فــي
الـ ّقـلـعــة ال ـح ـمــراء تـمــثـلــت ّقيمة صافي
الــنـفـقــات على صفقات الــنــادي ب ـ 302
ٌ
مليون جنيه إسترلينيٌ .
ضخم لم
رقم
ّ
ّ
يجلب ّمعه ّللنادي األلقاب املرجوة ،إذ
مورينيو
لــم يحقق الــنــادي فــي حقبة
ّ
س ــوى ثــاثــة أل ـق ــاب م ـغ ـمــورة ،تمثلت
بـكــأس ال ـ ّـدرع الـخـيـ ّ
ـريــة ،وك ــأس رابـطــة
ّ
امل ـح ـت ــرف ــن اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى

ف ــوزه ب ــال ـ ّـدوري األوروب ـ ــي ،واحـتــالــه
ّ
ـسـ ــادس ف ــي مــوس ـمــه األول،
امل ــرك ــز الـ ـ ّ
وامل ــرك ــز ال ــث ــان ــي ف ــي مــوس ـمــه الـثــانــي
ّ
املتصدر مانشستر سيتي بـ 19
خلف
ّ
نقطة .مراكز ّوتخبطات بــاألداء أنزلت
مــن أسـهــم الــنــادي األنـجــح فــي إنكلترا
فــي العقود الثالثة ّ
السابقة .وال يــزال
ّ
مانشستر يــونــايـتــد بـعـيـدًا ك ــل البعد
عـ ّـمــا كــان عليه فــي عـهــد الـ ّـسـيــر ألكس
فيرغسون ،ذلــك الـ ّـرجــل ّالــذي كــان ّ
يعد
ّ
موسمه ّ
سيئًا إذا ّحصد كأسًا محلية
ّ
ّ
وح ــق ــق امل ــرك ــز ال ــث ــان ــي ف ــي الـ ـ ـ ــدوري.
ّ
ـذي بـلــغ صــافــي إنـفــاقــه على
ال ــرج ــل ال ـ ّ
صـفـقــات ال ــن ــادي  226.5مـلـيــون جنيه
إسترليني في  27سنة قضاها داخل
ّ ً
محصال  38لقبًا،
قلعة األولد ترافورد،
بـيـنـهــا ث ــاث ــة ع ـشــر لـقـبــا ف ــي الـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ،ولـ ًقـبــان فــي دوري أبـطــال
أوروب ــا ،إضــافــة إلــى خمسة ألـقــاب في
ّ
كأس االتحاد اإلنكليزي.
ُ
ّ
ي ـخــوض املـ ــدرب ال ــذي طــاملــا وج ــد في
قائمة أفضل ّ
مدربي العالم اليوم ،حربًا
ّ
ّ
على أربع جهات .الصحافة اإلنكليزية
ّ
بالدرجة األول ــى ،الـتــي تــواجــه تاريخًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن األخـ ـ ــذ والـ ـ ـ ـ ّـرد م ـع ــه ،حـيــث
ّ
يعد مورينيو مـ ّـادة دسمة لعائداتها.
ّ
الجبهة الـثــانـيــة ض ــد الــاعـبــن ،حيث
خـ ـس ــر امل ـ ـ ــدرب ال ـ ـحـ ــرب داخ ـ ـ ــل غــرفــة
م ــاب ــس ال ـفــريــق ب ـعــد األسـ ـل ــوب ال ــذي
ات ـب ـعــه م ـع ـهــم ،إذ أس ـ ــاء إلـ ــى عـ ــدد من
ّ
املخيب
العبيه أمام اإلعالم بعد أدائهم
وعـ ـ ــدم الـ ـت ــزامـ ـه ــم ،م ــن أمـ ـث ــال بــوغ ـبــا
ومارسيال .الجبهة الثالثة ّ
ضد اإلدارة،
حيث لم يبخل مورينيو ّبفتح نيرانه
ّ
أيضًا،
أمام الصحافة على إدارة النادي ّ
سياستها املتقشفة
التي طاملا وصف
ّ
ّ
باملضرة تجاه مستقبل الــنــادي ،علمًا
ّ
أنها دعمته بالكثير من املــواقــف ،كان
ّ
آخــرهــا تجديد عقده حتى عــام ،2020
ّ
فــي ظــل الـغـمــوض حــول مستقبله في
املوسم ّ
حربه األخيرة
السابق.
وتبقى ّ
التي سيخوضها ّ
ضد القشة األخيرة
التي تبقيه عائمًا ،أال وهي الجماهير،
ّ
ّ
إذ إن العاطفة التي يمتلكها مورينيو

ّ
الشياطني الحمر ّ
تعد األمل
في قلوب
ّ
األخـيــر ال ــذي قــد يشفع لــه عند اإلدارة
بإعطائه فرصة أخــرى ،حيث بــرز ذلك
ّ
جليًا بعد أن حاول «املدرب املميز» كما
ّ
يسمي نفسه ،إخماد غضب الجماهير
ّ
ً
بــالــتـصـفـيــق لـهّــم ط ــوي ــا بـعــد امل ـب ــاراة
لبقائهم في صفه ،وهو ما حصل ّعليه
ّ ّ
مــن قـســم مـنـهــم ،إل أن الـقـســم الّــثــانــي
ل ــدي ــه ال ـ ّـرغ ـب ــة ب ـخ ــروج ــه م ــن ال ــن ــادي،
بعدما لم يبد أي ّ
رد فعل تجاهه.
ِ
ّ
ّ
ي ـ ـ ــدرك م ــوري ـن ـي ــو جـ ــي ـ ـدًا أن سـمـعـتــه
ّ
ال ـت ــدري ـب ـي ــة ب ــات ــت ع ـل ــى امل ـ ـحـ ـ ّـك ،وأن
ّ
اسـهـمــه بــن كـبــار مـ ّ
ـدربــي الـعــالــم قلت
ً
كثيرًا ،مقارنة بفترة وجوده في اإلنتر،
ّ
تـشـيـلـســي والـ ـ ّـريـ ــال .وي ـع ـلــم ج ـ ّـي ـدًا أن
نهايته مع يونايتد باتت قريبة ّ
جدًا،
ّ
لكنه يحاول جاهدًا أن يخرج بأفضل
ص ـ ــورة مـمـكـنــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى اس ـمــه.
عرف عن مورينيو ّ
ُي َ
جيدًا كيف يخرج

ّ
ّ
متمسكًا
مورينيو
ظل
بعقيدته ّ
الدفاعية مع
شحن الالعبين بالمعنويات

بموسم يقنع الجماهير ،يشهد على
ذلــك ما حــدث في موسمه ّ
األول برفقة
الوصول إلى
يونايتد ،حيث فشل في
ّ
ّ
األربعة الكبار في الـ ّـدوري ،لكنه تمكن
ّ ّ
من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عبر
ّ
بوابة الــدوري األوروبــي .كذلك فإن من
املعروف ّعنه أيضًا قدرته الهائلة على
إبعاد الضغط عن ناديه والعبيه عبر
مؤتمراته ّ
الصحافية املثيرة للجدل،
ّ
ّإل ّأن هذه ّ
السنة لن يتمكن من اإلفالت
ّ
من اإلقالة بهذه السهولة ،حيث تشبه
فـتــرتــه ال ـحــالـ ّـيــة إل ــى ح ـ ٍّـد كـبـيــر سنته
األخ ـي ــرة بــرفـقــة تشيلسي ع ــام .2015
آنذاك ،خسر غرفة املالبس بعد مشاكله
الكبيرة مع دييغو كوستا ،التي طرد
على إثــرهــا فــي منتصف املــوســم بعد
مشاكل مع الالعبني واإلدارة .كل هذه
األس ـب ــاب ،وب ــرأي الـكـثـيــريــن ،ستجعل
اإلقالة مسألة وقت ال أكثر.

عـلــى ال ــورق ،ورغ ــم كــل ش ــيء ،يمتلك
مـ ــوري ـ ـن ـ ـيـ ــو ت ـش ـك ـي ـل ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
ّ
ّ
امل ـنــاف ـســة ع ـلــى ال ــل ـق ــب ح ــت ــى ال ـ ّ ّـرم ــق
األخير .لكن أصل املشاكل في النادي
ّ
ـدرب ،حيث ّ
تمثلت بأسلوب املـ ّ
حجم
ال ـ ـ ّـدف ـ ــاع املـ ـف ــرط م ــن ق ـب ـلــه إم ـك ــان ــات
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الع ـ ـب ـ ـيـ ــه .ف ـم ــوري ـن ـي ــو
ّ
يطلب دائـمــا مــن كــل الــاعـبــن الـتــزام
الــواج ـبــات الــدفــاعـيــة املـبــالــغ فـيــه ،ما
ّ
الهجومية
ح ـ ّـد مــن إ ّمـكــانــات بــوغـبــا
ال ـت ــي ت ـمــثــل أك ـب ــر م ـم ـ ّـي ــزات ــه ،إضــافــة
إل ـ ــى ان ـط ـف ــاء ن ـج ــم س ــان ـش ـي ــز ،ال ــذي
ك ــان أح ــد أف ـض ــل الع ـب ــي الـبــريـمـيـيــر
لـيــغ بــرفـقــة أرس ـن ــال .ون ـحــن اآلن في
عهد ّ
ّ
وتغيرت
تطورت فيه كرة القدم
ّ
ّ
أساليبها ،لكن ظل مورينيو متمسكًا
بعقيدته ّ
الدفاعية مع شحن الالعبني
ب ــاملـ ـعـ ـن ــوي ــات ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى إح ـ ــداث
البلبلة في الوسط ّ
حافي إليجاد
الص ّ
ّ
بيئة سليمة داخــل كل الــنــوادي التي
ّ
دربـ ـه ــا .أسـ ـل ـ ٌ
ـوب ب ــات مـكـشــوفــا بعد
ّ
سـ ـن ــوات م ــن ال ــتـ ـك ــرار دون ت ـطــويــر
أفكاره لتتالءم مع الكرة الحديثة ،ما
ً
جعل مورينيو خصمًا سهال ألغلب
املـنــافـســن مهما ك ــان حجمهم .أمــام
املـشــاكــل الـجـ ّـمــة الـتــي تــواجــه امل ـ ّ
ـدرب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ،س ـي ـت ـعـ ّـن ع ـل ـيــه سـلــوك
ّ
الطريقنيّ :
السيطرة على زمام
إحدى
األمور في مانشستر من خالل تحرير
ّ
اللعبني من قيودهم ّ
الد ّ
فاعية
بعض
وتغيير أفكاره وقناعاته ،أو الحفاظ
عـلــى أس ـلــوبــه ال ـبــدائــي وال ـب ـحــث عن
مغامرة جديدة خــارج أســوار مسرح
األحالم ّالستعادة بريقه ّاملفقود .وقد
تميل الكفة إلى الخيار الثاني ،حيث
تجذب األض ــواء ّ
الساطعة من جديد
ّ
فــي إيـطــالـيــا أع ــن مــوريـنـيــو ،وربـمــا
ّ
الوجهة
شكل موطنه
القديم ،اإلنترّ ،
ّ
األفـضــل لــه ،فــي ظــل مـشــروع الــنــادي
ّ
ال ـج ــدي ــد ،وال ـع ــاط ـف ــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي
ّ
يمتلكها ّ
املشجعني،
املدرب في قلوب
إضــافــة إلــى أزم ــة كبيرة ب ــدأت تلوح
في األفق مع سباليتي ،مدرب اإلنتر
الذي لم ّ
يقدم شيئًا حتى اآلن.

يعتبر ج ــان بـيـيــرو غاسبيريني من
بني املـ ّ
ـدربــن «غير الكالسيكيني» في
ال ــدوري اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم .مــدرب
ّ
الخاصة ،ال يخاف من أي
له فلسفته
ّ
م ــواج ـه ــة .ه ـن ــاك ن ـق ــاط عـ ــدة يختلف
ف ـي ـه ــا غ ــاس ـب ـي ــري ـن ــي ع ـ ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن،
ّ
يتفوق عن باقي مدربي
تجعله ربما
الـكــالـشـيــو .مــا هــو م ـتــداول ومـعــروف
عن إيطاليا وعــن ّ
مدربيها ،وتحديدًا
ّ
املوجودين في الدوري املحلي «سيري
ّ
بعون خططًا
إي ــه» ،أنـهــم دائـمــا مــا يت ّ
وطرق لعب تميل إلى التحفظ الدفاعي
بشكل واضح .فإذا اطلعنا على خطط
ال ـفــرق اإلي ـطــال ـيــة ،فــأغـلـبـهــا مــا يكون
م ـع ـت ـم ـدًا ع ـلــى خ ـمــاســي ف ــي ال ــدف ــاع،
ك ـي ــف ال وه ـ ــي الـ ـب ــاد الـ ـت ــي خــرجــت

م ـن ـهــا ألـ ـق ــاب ع ـ ـ ّـدة كــال ــ«كــات ـي ـنــات ـشــو
اإليطالي» ،واملحاربة والروح القتالية
في الدفاع (الغرينتا) .ولكن دائمًا ما
يكون هناك اسـتـثـنــاءات ،ومــن بينها
غاسبيريني .يلعب امل ــدرب اإليطالي
ّ
هجومية في أغلب املباريات،
بطريقة
وخـ ـص ــوص ــا ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون م ـحــاطــا
بـجـمــاهـيــر فــري ـقــه ،أي ع ـنــدمــا يلعب
ّ
أرضية ميدانه .هذا ما شاهدناه
على
ف ــي أولـ ــى م ـب ــاري ــات «ال ـن ـي ــرات ــزوري»
والتي حقق فيها انتصارًا كبيرًا أمام
الـفــريــق الـصــاعــد إلــى دوري األض ــواء
فروسينوني برباعية نظيفةّ .
نصب
ـو» كما يحب مشجعو الفريق
«الـبــابـ ّ
ب ــأن ي ـلــق ـبــوه نـفـســه نـجـمــا ل ـل ـم ـبــاراة،
فـقــد سـ ّـجــل أل ـي ـخــانــدرو غــومـيــز قائد
الفريق هدفني اثنني حسم بهما اللقاء
لصالح فريقه.
ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،وال ـت ــي ل ــم تكن
سهلة أب ـدًا على غاسبيريني وفريقه
أتــانـتــا على ال ــورق ،والـتــي جمعتهم
معقلهم
بـنــادي «الــذئــاب» روم ــا وفــي ّ
األول ـ ـي ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـكـ ــو .مـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان يـ ـت ــوقـ ـع ــه
املتابعون للدوري اإليطالي ،بأن روما
يسير على الــدرب السليم في الدوري
ن ـظ ـرًا إل ــى ال ـت ـعــاقــدات ال ـجــديــدة التي
أبرمها في سوق االنتقاالت الصيفية،
وملـ ـ ّ
ـدربـ ــه امل ـم ـ ّـي ــز اإلي ـط ــال ــي أوزي ـب ـيــو
دي ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو ال ـ ـ ـ ــذي اس ـت ـط ــاع
امل ــوس ــم امل ــاض ــي أن يـقـصــي الـعـمــاق
الكاتالوني برشلونة من ربع نهائي
دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا «تـشــامـبـيــونــز
ليغ» .مع إطالق حكم املباراة اإليطالي
مايكل فابري لصافرته ،معلنًا بداية
الـلـقــاء األخـيــر ضـمــن الـجــولــة الثانية
مــن ال ـ ــدوري ،لــم ينتظر األرجـنـتـيـنــي
خافيير باستوري ـ املنتقل حديثًا من
ن ــادي بــاريــس ســان جـيــرمــان _ سوى
دق ـي ـق ـتــن لـيـعـلــن تـ ـق ـ ّـدم فــري ـقــه روم ــا
ب ـهــدف مـمـ ّـيــز وبـطــريـقــة «اح ـتــراف ـيــة»

بكعب قدمه .باسوري يعرف الــدوري
اإلي ـط ــال ــي ج ـ ّـيـ ـدًا ،ك ــون ــه ل ـعــب ل ـنــادي
بــالـيــرمــو ســابـقــا فــي ال ــ«س ـيــري إي ــه».
بـ ـع ــد ال ـ ـهـ ــدف ال ـج ـم ـي ــل ل ـب ــاس ـت ــوري
ب ــدت األم ـ ــور وكــأن ـهــا سـ ـت ــزداد س ــوءًا
بالنسبة إلى الكولومبي دوفان زاباتا

ال يمكن ألي مدرب في
العالم أن يخرج من أفكاره
مهما كانت الظروف
م ـهــاجــم أت ــان ـت ــا ورف ــاق ــه .ل ـكــن وكـمــا
ّ
شخصيته
ذكــرنــا ســابـقــا ،لـكــل فــريــق
ّ
الـ ـخ ــاص ــة .لـ ــم ي ـت ـخ ــل ال ــاعـ ـب ــون عــن
أف ـكــار مــدرب ـهــم غــاسـبـيــريـنــي ،فـبــدأت
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة تـ ـل ــو األخ ـ ـ ــرى

تهدد مرمى السويدي روبــن أولسن
ّ
ح ـ ـ ــارس م ــرم ــى رومـ ـ ـ ــا .حـ ـت ـ ّـى ت ـمــكــن
ف ــري ــق ال ـل ــون ــن األسـ ـ ــود واألزرق من
ال ـت ـقـ ّـدم فــي الـنـتـيـجــة وب ـف ــارق هدفني
بـتـسـجـيـلــه ل ـث ــاث ــة أه ـ ـ ــداف مـتـتــالـيــة
(البلجيكي تيموثي كاستانيي د،19
األرجنتيني إيميليانو ريغوني العب
زينيت الــروســي السابق د 22ود.)38
أهــداف جعلت العبي روما وجماهير
االوملبيكو في حالة صدمة.
ف ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،وال ـ ـ ــذي ُي ـع ــرف
ب ـ ـ ـ ــ«شـ ـ ـ ــوط املـ ـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ـ ــن» ،تـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ّـوق دي
ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو عـ ـل ــى غ ــاس ـب ـي ــري ـن ــي.
ت ـب ــدي ــات م ــن طـ ـ ــراز ال ـف ــرن ـس ــي بـطــل
الـ ـع ــال ــم والعـ ـ ـ ــب إش ـب ـي ـل ـي ــة ال ـس ــاب ــق
س ـت ـي ـف ــن نـ ـ ــزونـ ـ ــزي ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الـشــاب الهولندي جاسنت كلويفارت
نجل الــاعــب الكبير الـســابــق باتريك

ّ
هجومية في أغلب المباريات (أرشيف)
يلعب المدرب اإليطالي «األشيب» بطريقة

كلويفارت ،كانت كفيلة بتغيير أداء
ف ــري ــق ال ـع ــاص ـم ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة .فـعـنــد
ّ
الــدقـيـقــة  60م ــن عـمــر املـ ـب ــاراة ،قــلــص
الظهير أليساندرو فلورينزي الفارق،
لتشتعل جماهير األوملبيكو من جديد
ويعود إليها األمل في تحقيق تعادل
على األقل في مباراة أمام فريق صدم
الجميع كأتالنتا .وكان لها ما أرادت،
صــاحــب الـخـبــرة ،ومـعـشــوق جماهير
«الرومانيستا» أمــام برشلونة العام
املاضي ،اليوناني كوستاس مانوالس
كــانــت لــه الـكـلـمــة الـفـصــل فــي تحقيق
ال ـ ـهـ ــدف ال ـ ــذي ان ـت ـظ ــرت ــه ال ـج ـمــاه ـيــر
ً
ط ــوي ــا ع ـنــد الــدق ـي ـقــة  82م ــن ال ـل ـقــاء.
انتهت املباراة «املاراتونية» بالتعادل
اإلي ـجــابــي بـثــاثــة أه ــداف لـكــل فــريــق،
ولـكــن ال بــأس فــي بعض التحليالت.
مــا ال ــذي يــدفــع بـمــدرب كغاسبيريني
إلــى اللعب بطريقة هجومية ّ
مميزة
وه ــو ال يمتلك األس ـم ــاء الـكـبـيــرة في
فريقه؟ الجواب ببساطة« ،العقلية» ،ال
يمكن ألي مــدرب في العالم أن يخرج
مـ ــن أف ـ ـكـ ــاره م ـه ـم ــا ك ــان ــت ال ـ ـظـ ــروف،
وأبـ ـ ــرز دل ـي ــل ع ـلــى ذلـ ــك م ــا حـ ــدث مع
املـ ــدرب الـبــرتـغــالــي جــوزيــه مورينيو
مــع فريقه مانشستر يونايتد ،حيث
استمر فــي تطبيق أف ـكــاره «املنتهية
الصالحية» على الرغم من عدم إعطاء
الـنـتــائــج امل ــرج ـ ّـوة .األم ــر عـيـنــه ملــدرب
ً
إيطالي لم يمض على وجوده طويال
في عالم التدريب ،وهــو مــدرب ميالن
جينارو غاتوزو ،الذي ورغم امتالكه
أسماء أكبر وأفضل من التي بحوزة
ّ
غاسبيريني ،إل أنــه مستمر بأفكاره
«الــدفــاعـيــة» والـتــي لــم تعتد جماهير
ميالن على مشاهدتها .غاسبيريني
ح ـقــق  4ن ـقــاط م ــن أص ــل  6ف ــي بــدايــة
الدوري ،ولكن مستوى أتاالنتا خاصة
على ملعب كاالوملبيكو يبشر بموسم
ّ
جيد ألتالنتا ومدربهم املثابر.

فالشينغ ميدوز

هاليب تودع باكرًا وتأهل سهل لسيرينا
ُ
أقـصـيــت الــرومــانـ ّـيــة سيمونا هاليب
املصنفة أولــى عامليًا مــن ال ــدور األول
لبطولة الــواليــات املـتـحــدة املفتوحة،
آخر البطوالت األربــع الكبرى في كرة
املضرب ،فيما ضمن اإلسباني رافايل
ن ــادال واألمـيــركـيــة سيرينا وليامس
عبورهما بسهولة إلى الــدور الثاني.
وبـعــد الــروسـيــة مــاريــا شــارابــوفــا في
 ،2017رض ـ ـخـ ــت ه ــالـ ـي ــب ل ـض ــرب ــات
األس ـت ــون ـي ــة م ــاي ــا كــان ـي ـبــي املـصـنـفــة
 44عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،لـ ـت ــودع
اب ـنــة ال ـســادســة وال ـع ـشــريــن الـبـطــولــة
فـ ــي س ــاع ــة و 16دقـ ـيـ ـق ــة .وأص ـب ـح ــت
هاليب أول مصنفة أول ــى تـخــرج من

تسعى األميركية سيرينا
ويليامز إلى زيادة عدد ألقابها
الكبرى (غراند سالم)

(سارة ستيير
ــ أ ف ب)

الــدور األول لبطولة فالشينغ ميدوز
األم ـي ــرك ـي ــة ،ك ـمــا أن ـه ــا امل ـ ــرة الـثــانـيــة
تواليًا التي تخرج فيها الرومانية من
الــدور األول للبطولة .وقــالــت هاليب:
«لــم ألـعــب بشكل جـيــد ،فــي حــن أنها
(ك ــانـ ـيـ ـب ــي) ف ـع ـل ــت ذل ـ ـ ــك .ت ــوق ـع ــت أن
تضرب الكرة بقوة ،وحاولت التركيز
عـلــى ال ـكــرات الـطــويـلــة إال أن األم ــر لم
ي ـك ــن ك ـم ــا ت ـم ـن ـيــت .ل ــم أجـ ــد الـ ـت ــوازن
املطلوب فــي إيقاعي .وال عالقة لذلك
بــالـضـغــوط ال ـتــي تـعــرضــت ل ـهــا» .من
ّ
جــانـبـهــا ،رأت كــانـيـبــي ( 33عــامــا) أن

«الـ ـن ــزع ــة ال ـه ـج ــوم ـي ــة» ل ــدي ـه ــا كــانــت
م ـف ـتــاح ف ــوزه ــا .وتــأه ـلــت اإلسـبــانـيــة
غ ــاربـ ـيـ ـن ــي مـ ــوغـ ــوروت ـ ـسـ ــا امل ـت ــوج ــة
بـلـقـبــن ف ــي ال ـغ ــران ــد سـ ــام ،بـفــوزهــا
ع ـل ــى ال ـص ـي ـن ـيــة ج ــان ــغ شـ ـ ـ ــواي .كـمــا
أقصت حاملة اللقب واملصنفة ثالثة
األمـيــركـيــة سـلــون ستيفنز الــروسـيــة
يفغينيا رودينا.

عبور سهل لسيرينا ونادال
احتاجت سيرينا وليامس الطامحة
للقبها الرابع والعشرين في البطوالت
الكبرى (غراند ســام) ،إلــى  70دقيقة
لتخطي البولندية ماغدا لينيت .وبعد
عام على إنجابها مولودتها أوملبيا،
عـ ــادت امل ـص ـن ـفــة أولـ ــى عــامل ـيــا ســابـقــا
لتتخطى لينيت املـصـنـفــة  68عامليًا
دون خ ـس ــارة إرس ــال ـه ــا ف ــي املـ ـب ــاراة.
وتلتقي سيرينا في الــدور املقبل مع
األملانية كارينا فيتهوفت ،مع احتمال
مــواج ـهــة شقيقتها ال ـك ـبــرى فينوس
التي أقصت حاملة سابقة للقب وهي
الــروس ـيــة سـفـتــانــا كــوزنـتـســوفــا .من
جهته ،أقصى رافاييل نــادال املصنف
أول ع ــامل ـي ــا م ــواطـ ـن ــه داف ـ ـيـ ــد ف ـيــريــر
بـعــد انـسـحــاب األخ ـيــر مــن املجموعة
الثانية ،وإعالنه خوض آخر بطوالته
الـكـبــرى .وق ــال فـيــريــر ،املـصـنــف ثالثًا
ّ
حاليًا ،انسحابه
عامليًا سابقًا و148
مــن املجموعة الثانية بسبب إصابة
في كاحله األيسر عندما كان متقدمًا
 .3-4وقـ ــال ف ـي ــرر« :هـ ــذه آخ ــر بـطــولــة
ك ـب ــرى لـ ــي .لـ ــدي ذك ــري ــات رائـ ـع ــة فــي

هذه البطولة ،ويؤسفني عدم تمكني
م ــن إنـ ـه ــاء امل ـ ـبـ ــاراة ال ـ ـيـ ــوم» .بـ ـ ــدوره،
قـ ــال نـ ـ ـ ــادال« :أن ـ ــا آسـ ــف ج ـ ـدًا لــداف ـيــد
وحزين ألجله .نحن صديقان مقربان
وتشاركنا ذكريات رائعة ،في نهائي
روالن غ ـ ــاروس وال ـت ـتــويــج ف ــي كــأس
ديـفـيــس» .وع ــاش األرجنتيني خــوان
مارتن دل بوترو املصنف ثالثًا عامليًا
أمـسـيــة هــادئــة ب ـفــوزه عـلــى األمـيــركــي
دونالد يونغ املتأهل من التصفيات.

عودة ناجحة لموراي
أم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي أن ـ ـ ـ ـ ــدي م ـ ـ ـ ـ ــوراي،
أول عــامل ـيــا س ــاب ـق ــا ،فحقق
امل ـص ًـنــف ً
عــودة ناجحة إلــى البطوالت الكبرى
ب ـع ــد غ ـي ــاب ــه ع ـن ـهــا م ـن ــذ وي ـم ـب ـلــدون
 2017بـسـبــب خـضــوعــه ل ـجــراحــة في
وركـ ــه ،مـتـخـطـيــا األس ـت ــرال ــي جيمس
داكـ ــوورث .وق ــال االسكتلندي البالغ
 31عامًا« :افتقدت للمشاركة في هذا
ال ـن ــوع م ــن الـ ـبـ ـط ــوالت» .ومـ ــن جهته
أقصي البلغاري غريغور ديميتروف
املصنف ثامنًا مــن ال ــدور األول أمــام
السويسري املخضرم ستانيسالس
فافرينكا بطل  .2016وأبدى فافرينكا
سعادته بــالـعــودة مـجــددًا إلــى ملعب
«آرثـ ــر آش» ال ــذي شـهــد تـتــويـجــه في
 2016عـلــى ح ـســاب ال ـصــربــي نــوفــاك
ً
ديوكوفيتش ،قــائــا« :هــذا أمــر رائــع!
امل ــرة األخ ـي ــرة ال ـتــي لـعـبــت فـيـهــا هنا
ك ــان ــت ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــايــة لنسخة
 .2016وكـ ـ ـن ـ ــت أعـ ـ ـ ـ ــرف جـ ـ ـيـ ـ ـدًا أنـ ــي
سأخوض مباراة صعبة».
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عالء الالمي *
ال يخلو كتاب «جغرافيا التوراة في جزيرة
ال ـف ــراع ـن ــة» ،لـلـبــاحــث امل ـص ــري أح ـم ــد عـيــد،
م ــن ال ـن ـص ــوص امل ـك ـتــوبــة ب ـحــرف ـيــة وجـهــد
موسوعي ملحوظ هنا وهناك ،ما يجعلها
قــاب ـلــة ل ـل ـن ـقــاش ال ـع ـل ـمــي ،وت ـح ــدي ـدًا رحـلــة
الحاجة إيثيريا إلى األرض املقدسة ،والتي
يعتقد الكاتب أنها في اليمن.
لعل أخطر ما ورد في معرض كالم الباحث
عيد عن الحاجة إيثيريا إلى األرض املقدسة
ال ـتــي يعتقد أن ـهــا فــي الـيـمــن ،خ ــال العهد
الفرعوني ومن دون تحديد تأريخي دقيق،
ورغم أن املؤلف أكد في إحدى فقرات كتابه
رفضه ومناهضته للصهيونية ،هو تطرقه
غير امل ــدروس واملتعجل إلــى الحديث الذي
نـسـبــه اب ــن إس ـحــاق إلح ــدى زوجـ ــات النبي
العربي الكريم محمد ،وهــي أم هانئ بنت
أبي طالب ،حول مروية «اإلســراء واملعراج»
ال ـقــرآن ـيــة ،بـمــا ي ــؤك ــد ،م ــن وج ـهــة ن ـظ ــره ،أن
رحـلــة النبي الـسـمــاويــة قــد تمت الــى «بيت
املقدس في اليمن» ،وليس إلى بيت املقدس
في فلسطني ،على اعتبار يصرح به املؤلف،
وهو أن شمال اليمن يدعى الشام ،من دون
أن يــوثــق كــامــه أدن ــى تــوثـيــق ،ليكتب بعد
ذل ــك «وي ــؤك ــد م ــا ن ــذه ــب إل ـي ــه أن الـقــديـســة
إيـثـيــريــا ق ــد أدت فــريـضــة ال ـحــج ف ــي اليمن
مــا يلي :ذكــر ابــن إسـحــاق فيما بلغه عــن أم
هانئ أنها قــالــت .»...ثم يــروي الكاتب نص
الحديث وخالصته كما جــاء على لسان أم
هانئ ،أن اإلسراء بالنبي تم من بيتها وقد
ّ
فترجته
حدث،
أخبرها النبي بتفاصيل ما ِّ
أال ِّ
يحدث الناس بذلك لئال يكذبوه فرفض
وحدثهم ،فقالوا: ما آية ذلك يا محمد؟ فذكر
لـهــم الـنـبــي أن ــه م ـ ّـر بـعـيــر ألن ــاس معلومني
ُ
َّ
أقبلت
موجه إلــى الـشــام. ثم
وأضــاف «وأنــا
حتى إذا كنت بضجنان م ــررت بعير بني
ف ــان ،فــوجــدت الـقــوم نيامًا ،ولـهــم إن ــاء فيه
مــاء قــد غطوا عليه بـشــيء ،فكشفت غطاءه
وشـ ــربـ ــت مـ ــا ف ـ ـيـ ــه ،ثـ ــم غ ـط ـي ــت ع ـل ـي ــه كـمــا
ك ــان؛ وآي ــة ذل ــك أن عـيــرهــم اآلن يـصــوب من
البيضاء ،ثنية التنعيم ،يقدمها جمل أورق،
عليه غــرارتــان ،إحــداهـمــا س ــوداء ،واألخــرى
برقاء» .فتأكد الناس من صدق كالم النبي.
ليستنتج الباحث من هذا الحديث ما يلي
«وإذا ما عرفنا أن ثنية التنعيم على مسافة
ستة أميال جنوب مكة ألدركـنــا على الفور
سبب االبتدار الذي أشار إليه ابن إسحاق.
أمــا ضنجان ،وهــو املـكــان الــذي جــاءت منه
القافلة ،فهو «ضنكان» وهي واد في أسفل
ج ـبــل الـ ـس ــراة ي ـصــب ف ــي ال ـب ـح ــر ،وهـ ــو من
مـخــالـيــف ال ـي ـمــن ،وال ضـنـجــان أو ضنكان
إال في اليمن .فرحلة الرسول عليه الصالة
والسالم كانت إلى الجنوب مرورًا بضنكان
إل ــى ب ـيــت امل ـق ــدس ف ــي ال ـي ـمــن /ص .»19إن
اس ـت ـن ـت ــاج أحـ ـم ــد ع ـي ــد ه ـ ــذا غ ـي ــر صـحـيــح
بـتــاتــا م ــن الـنــاحـيــة الـجـغــرافـيــة ،فضجنان
والتنعيم كالهما شمال مكة ،والواضح أن
ّ
فتحول في قراءته
الكاتب قــرأ االســم خطأ،
من «ضجنان» كما ورد في جميع املصادر
اإلسالمية إلــى «ضـنـجــان» .وعلى افتراض
ّ
أنــه يقصد «ضجنان» ولـكــن خطأ مطبعيًا
قد وقع عند كتابته االسم ،فهذا االستنتاج
الـ ـ ــذي ي ـط ــرح ــه م ـغ ـل ــوط ت ـم ــام ــا وهـ ـ ــذه هــي
الحيثيات واألدلة:
ـ ـ اسم «ضجنان» يأتي بمعنيني ،األول جبل
الطريق منها إلى
ضجنان ُشمال مكة وفي َّ َ ْ
(ور ِوي عن ُعـ َـمــر :أنــه أقـ َ َـبــل حتى إذا
املدينة
َ َ ْ َ َ
ٌ
َ
قال :هو َم ْ
ض ٌع أو َج َبل بني
و
،
نان
ج
بض
ِ
َّ َ
كان َ َ
مكة واملدينةِ  /تاج العروس ـ الزبيدي).
واملعنى الثاني ،ضجنان َحـ َّـرة  -أرض ذات

ح ـجــارة سـ ــوداء  -شـمــال مـكــة يـمــر الطريق
ً
بنعفها الغربي ،على مسافة  54كيال على
طريق املدينة ،تعرف اليوم بحرة املحسنية
(موسوعة السيرة – معجم األماكن – وزارة
األوقاف السعودية).
ـ ـ ـ ـ ث ـن ـيــة ال ـت ـن ـع ـيــم وف ـي ـهــا م ـس ـجــد الـتـنـعـيــم
العريق ،ويسمى أيضًا مسجد عائشة ُ(بني
ف ــي امل ـك ــان الـ ــذي أح ــرم ــت م ـنــه أم املــؤمـنــن
عائشة رضــي الله عنها بالعمرة في حجة
ال ــوداع سنة  9للهجرة ،ويـقــع التنعيم في
ال ـج ـه ــة ال ـش ـمــال ـيــة ال ـغ ــرب ـي ــة م ــن م ـك ــة عـلــى
ً
ب ـعــد  7.5ك ـلــم ع ــن امل ـس ـجــد الـ ـح ــرام ش ـمــاال
على طــريــق مكة املـكــرمــة واملــديـنــة املـنــورة/
موسوعة السيرة  -معجم األماكن) .وهكذا،
فالخط الجغرافي الــذي يتضمنه الحديث
ً
الـ ـنـ ـب ــوي ،ي ـم ـتــد ن ـ ـ ــازال م ــن الـ ـشـ ـم ــال ،حـيــث

َّ
يرى حسام الدين عفانه أن كل ما ذكره زيدان عن مكان المسجد األقصى ،ما هو إال تكرار لما قاله بعض المستشرقين (أرشيف)

جبل ضجنان في االحتمال األول ،أو َحـ َّـرة
الضجنان فــي االحـتـمــال الـثــانــي ،وكالهما
شمال مكة ،إلــى ثنية التنعيم ،وهــي أيضا
شمال غربي مكة ،وال عالقة لكال املوضعني
باليمن أو باالتجاه نحوها من جنوب مكة.
كـ ــان يـنـبـغــي ع ـلــى ال ـب ــاح ــث أح ـم ــد ع ـيــد أن
ي ـت ـفــادى ال ــوق ــوع ف ــي ه ــذا الـخـطــأ الصغير
ف ــي ق ـ ــراءة ال ـك ـل ـمــة ،الـ ــذي ت ـح ـ ّـول إل ــى خطأ
علمي ومنهجي ،وربما المس ما هو ثقافي
وس ـي ــاس ــي ،ت ـحــت وط ـ ــأة تـحـمـســه مل ــا ظنه
اكـتـشــافــا علميًا .ورغ ــم ذل ــك ،ف ــإن مــا طرحه
ً
الـبــاحــث عـيــد يـبـقــى اج ـت ـهــادًا قــابــا لألخذ
وال ـ ــرد وال ـت ـصــويــب والـتـخـطـئــة ،وال يمكن
تـحـمـيـلــه أك ـث ــر م ـمــا ورد ف ـيــه ض ـمــن نـطــاق
حرية البحث العلمي وإبداء اآلراء.
أمــا بخصوص مــا كــرره بحماسة د .يوسف
زيــدان في السنوات األخيرة ،فاألمر مختلف
تـمــامــا؛ فكتاباته وإطــاالتــه الكثيفة توحي
ك ــأن ــه ي ـخ ــوض ح ـم ـلــة مـمـنـهـجــة ل ـن ـشــر رأي ــه
الـخـطـيــر هـ ــذا .ل ـقــد ب ــال ــغ ي ــوس ــف زي ـ ــدان في
ّ
تصور
تبنيه لحديث مسجد الجعرانة ،حتى
الـبـعــض أن ــه هــو مـخـتــرع ه ــذه الـقـصــة كلها،
ثم انتهى إلى إنكار فلسطينية بيت املقدس
وع ــروب ـت ــه وإس ــام ـي ـتــه ،وكـ ــرر ذل ــك بــإلـحــاح
كتاباته ولقاءاته التلفزية
يثير الشبهة في ُ
االستعراضية التي كثرت في السنوات القليلة
املاضية .وسيسهل علينا فهم مقاصد الرجل
إذا ما علمنا أنه هو صاحب مقولة «الحرب
بيننا وبني اسرائيل ال معنى لها» ،وهو الذي
بـ ـ ّـرأ ال ــدول ــة الـصـهـيــونـيــة م ــن م ـج ــزرة صـبــرا
وشــات ـيــا ب ـقــولــه «ب ـمــا أن امل ـج ــزرة ارتـكـبـهــا
حــزب الكتائب اللبناني ،فليس هناك سبب

كان ينبغي على أحمد
عيد أن يتفادى الوقوع
في خطأ ّفي قراءة
كلمة تحول إلى خطأ
علمي ومنهجي

إلل ـقــاء ال ـلــوم عـلــى وزي ــر الــدفــاع اإلســرائـيـلــي
شـ ـ ـ ــارون» ،ول ـي ــس ان ـت ـه ـ ً
ـاء ب ــإن ـك ــاره لــوجــود
ب ـيــت املـ ـق ــدس ب ـقــولــه «مـ ــا ي ـق ــال ع ــن ال ـقــدس
ليس إال خــرافــة ،ومــا فيش حــاجــة ك ــده ...فال
بيت مقدس وال قــدس شريف وال إس ــراء وال
معراج من القدس .واإلسراء جاء في ليلة كان
ً
فيها الرسول حيران فسرى ليال من مكة إلى
الطائف وكان في الطريق مسجدان أحدهما
األدن ــى والثاني األقـصــى ،وهــو املقصود في
اآلية الكريمة ،وليس أقصى القدس الذي بناه
عبد امللك بن مروان في سنة  62هجرية» .كما
اقتبس كالمه هذا علي الصالح في مقالة له
حول املوضوع ،حتى استحق زيدان أن توجه
له سفارة الدولة الصهيونية في مصر كتاب
شكر وتقدير لجهوده «العلمية»!
فما قصة مسجد الجعرانة ومن أين جاء بها
يوسف زيدان؟
ل ــم ت ـكــن الـنـسـخــة األص ـل ـيــة م ــن ه ــذه الـفــريــة
املفبركة من ابتكار يوسف زي ــدان ،بل سبقه
إلـيـهــا مـسـتـشــرقــون صـهــايـنــة أو ذوو ميول
صهيونية فــي «إســرائـيــل» وخــارجـهــا .وكــان
الكاتب املصري محمد عمارة قد وثــق ّ
جيدًا
هــذه الفرية وكتب بخصوصها «إن مــا جاء
ب ــه زي ـ ــدان مـ ـص ــدره وث ـي ـقــة كـتـبـهــا مــؤســس
مــا تسمى راب ـطــة الــدفــاع الـيـهــوديــة دانـيـيــال
بــايـبــس ،ونـشــرتـهــا مجلة األهـ ــرام فــي أبــريــل
 .1999وتستند الوثيقة إلى أنه عندما نزلت
اآلي ـ ــة ـ ـ ـ ال ـخ ــاص ــة بـ ــاإلسـ ــراء ـ ـ ـ ل ــم ي ـكــن هـنــاك
م ـس ـجــد ج ــام ــع اس ـم ــه األق ـ ـصـ ــى» .ويـضـيــف
الصالح «وهذه الشبهة ،يقول عمارة ،مردها
عدم الفهم لكلمة مسجد .فالرسول أسري به
من املسجد الـحــرام ،لم يكن نائمًا وال مقيمًا
فــي املسجد ال ـحــرام ،كــان مقيمًا فــي مـكــة ،أي
أسري به من الحرم املكي إلى الحرم القدسي.
الـ ـق ــراءات ل ــم ت ـت ـحــدث ع ــن ب ـنــاء أو جـ ــدار أو
شبابيك اسمها املسجد الحرام ،أو االقصى،
بل تحدثت عن االســراء من الحرم املكي ،ألن
كل مكة حرم ،إلى الحرم القدسي في القدس».
وأم ــا عــن وج ــود األقـصــى فــي مـكــان بــن مكة
والطائف في السعودية ،يضيف عمارة ،فإن
ه ــذا ال ـكــام ردده فــي يــولـيــو  2009مــردخــاي
كيدار ،أستاذ التاريخ اإلسالمي في جامعة
«ب ــار إي ــان» اإلســرائـيـلـيــة ،فــي مـحــاضــرة في
الكنيست قال فيها «إن القدس يهودية وعلى
املـسـلـمــن أن يـحـمـلــوا أح ـجــار قـبــة الـصـخــرة
لـيـبـنــوهــا ب ـم ـكــة ،فــامل ـس ـجــد األق ـص ــى مـكــانــه
«ال ـج ـعــرانــة» بــن مـكــة وال ـط ــائ ــف» .ويــوضــح
ع ـمــارة أن كــل مــن كـتــب عــن اإلس ــام وتــاريــخ

اإلس ــام يجمع على أن أول مسجد بني في
اإلسالم هو مسجد قباء على مشارف املدينة،
وأن مسجد الـجـعــرانــة بـنــاه الــرســول وأحــرم
منه للعمرة عــام  6هـجري ،أي بعد اإلســراء،
ونـ ــزول آي ـتــه بـنـحــو عـشــر س ـن ــوات .ول ــم يكن
التشكيك فــي املسلمات االسالمية املقدسية
فقط سوى املدخل الذي أراده الدكتور االديب
يــوســف زي ــدان مــن أجــل التشكيك فــي مجمل
قواعد وأسس وركائز القضية الفلسطينية،
لغرض في نفس يعقوب ...فبعد التشكيك في
قدسية القدس لن يكون هناك ـ في اعتقاده
ـ ـ م ـحــرمــات أو خ ـطــوط ح ـم ــراء ف ــي الـقـضـيــة
الفلسطينية.
واضـ ــح أن ك ــون مـسـجــد ال ـج ـعــرانــة ق ــد بـنــاه
الــرســول وأح ــرم منه للعمرة عــام  6هـجري،
أي بـعــد اإلسـ ـ ــراء ،وف ــق بـعــض ال ــرواي ــات ،أو
أنهما مسجدان صغيران ،وفق روايات أخرى
سنذكرها بعد قليل ،هما مسجد أقصى (في
أقصى الوادي) وآخر أدنى (في أدنى الوادي)،
ينسف هذه الخرافة الصهيونية من أساسها
وال يترك أي مجال حتى ملناقشتها واألخــذ
وال ــرد بـصــددهــا ألنـهــا بــاطـلــة أســاســا بحكم
الـتــأريــخ .فـســورة اإلس ــراء نــزلــت فــي مكة في
السنة العاشرة أو الحادية عشرة من البعثة
أي قبل الهجرة ،أمــا حــدث اإلس ــراء واملـعــراج
ن ـف ـس ــه ف ـق ــد اخ ـت ـل ــف امل ـ ــؤرخ ـ ــون امل ـس ـل ـمــون
على سنة وشـهــر وقــوعــه بالضبط ،ولكنهم
يـتـفـقــون عـلــى أن ــه ح ــدث قـبــل الـهـجــرة بسنة
إلــى خمس سـنــوات ،وفــي الفترة الـتــي كانت
الـقــدس تحت االحـتــال الفارسي األخميني،
ول ــم يـكــن مــوضــع ومـسـجــد الـجـعــرانــة قائمًا
حــن نــزلــت س ــورة اإلسـ ــراء ،ولــم يــرد أي ذكر
لهذا املسجد أو املصلى قبل الهجرة في أي
نص إسالمي .إن املعروف واملتفق عليه هو
أن أول مسجد فــي اإلس ــام هــو مسجد قباء
الــذي َ
بني في السنة األولــى للهجرة املوافق
لسنة 622م ،أمــا إح ــرام الــرســول مــن موضع
ال ـج ـعــرانــة الـ ــذي ت ـحــول الح ـقــا إل ــى مـسـجــد،
فتم في السنة السادسة للهجرة وفي عمرته
ال ـثــال ـثــة ،أي إن ب ــن ال ـح ــدث ــن ،نـ ــزول س ــورة
اإلسراء وبني ظهور اسم «الجعرانة» وإحرام
النبي منه ستة عشر إلــى سبعة عشر عامًا.
فهل يستقيم ويصح البناء تأريخيًا لحدث
وقــع بعد تــأريــخ محدد الحقًا على دليل من
موضع تاريخي غير قائم قبله؟
ولكي نفرغ تمامًا مــن دحــض وتفنيد هذه
ال ـف ــري ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة االس ـت ـش ــراق ـي ــة ال ـتــي
يكررها يوسف زيدان وصحبه ،دعونا نقرأ

نقديًا املزيد مما كتب عن هذا املوضوع:
َّ
يــرى د .حسام الــديــن عفانه أن كــل مــا ذكــره
يــوســف زي ــدان عــن مـكــان املـسـجــد األقـصــى،
ٌ
تكرار ملا قاله بعض املستشرقني
ما هو إال
الـ ـيـ ـه ــود وغـ ـي ــر الـ ـيـ ـه ــود مـ ــن ذوي امل ـي ــول
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،وم ـن ـه ــم ال ـب ــاح ــث ال ـي ـه ــودي
أهارون بن شيمش مترجم القرآن إلى اللغة
العبرية ،ومردخاي كيدار ،ويهودا ليطاني،
وإسحق حسون ،والباحثة حوا التسروس
أكدت فيه أن املسجد
يافه التي كتبت بحثًا
ُ
املذكور في آية اإلســراء قد فهم منذ البداية
ٌ
ٌ
ٌ
سماوي ،ولم ُيقصد
أنه مسجد بعيد قصي ُ َ
منه ذلك املسجد الذي لم يقم في القدس إال
زمــن األمــويــن .ودعـمــت التـســروس فكرتها
ب ـم ـقــال ك ـت ـبــه ج ــوزي ــف ه ــوروف ـي ـت ــش حــول
َّ
امل ــوض ــوع نفسه أك ــد فـيــه أن املـسـجــد الــذي
ً
عنته آية اإلســراء ،إنما هو مصلى سماوي
يـقــع فــي ال ـقــدس الـسـمــاويــة الـعـلـيــا .ويــذكــر
د .عــدنــان إبــراهـيــم فــي أح ــد ردوده عـلــى د.
يوسف زيدان ،أن الباحثة اإلسرائيلية يافه
اس ـتــدركــت فـكـتـبــت الح ـقــا «ال نـسـتـطـيــع أن
نشكك في قدسية بيت املقدس عند املسلمني
منذ األيام األولى لإلسالم» ،أي إنها تحترم
قــدسـيــة بـيــت امل ـق ــدس عـنــد ّ املـسـلـمــن ،على
العكس من زيدان الذي يسفه هذه القدسية
ل ــأس ــف ّأي ـم ــا تـسـفـيــه ،ول ــه ف ــي ذل ــك أق ــوال
وتوصيفات مسيئة ومحرجة.
ويخلص عفانة الى القول «ما قاله يوسف
زيـ ــدان ح ــول تــاريــخ ب ـنــاء املـسـجــد األقـصــى
املـبــارك املــوجــود فــي مدينة الـقــدس ،مــا هو
إال ت ـ ٌ
ـرداد ملا قاله املستشرقون قبله ،أمثال
املســتشرق املجري اليهودي كولــد تســيهر
واملـسـتـشــرق الـيـهــودي غويتاين وغيرهما
مــن املستشرقني .أعتقد أن عفانة قــد أخطأ
ف ــي إدراج امل ـس ـت ـشــرق غــوتــن أو غــواتــايــن
م ــع هـ ــذه امل ـج ـمــوعــة م ــن امل ـس ـت ـشــرقــن ،ألن
هــذا األخير قد طــرح أفكارًا معاكسة ألفكار
ه ــؤالء ،وق ــد نـشــر مـقــالــة بـعـنــوان «الخلفية
الـ ّتــاريـخـيــة لـبـنــاء مـسـجــد قـبــة ال ـص ـخــرة»،
ف ــن ــد ف ـي ـه ــا مـ ــا ط ــرح ــه ك ــول ــد ت ـس ـي ـه ــر ،ثــم
أصــدر غوتيان كتابًا بعنوان «دراســات في

لم تكن النسخة األصلية
من الفرية المفبركة
من ابتكار يوسف زيدان
بل سبقه إليها
مستشرقون صهاينة

ال ـتــاريــخ اإلســام ـيــة وامل ــؤس ـس ــات» دحــض
فيه كــل مــا ذكــر بخصوص خــرافــة «مسجد
الجعرانة» .ويذكر عفانة أن الذين زعموا أن
املسجد األقصى في الجعرانة اعتمدوا على
روايات ذكرها مؤرخون مسلمون من ُّ
السنة
ٍ
كــالــواقــدي فــي كتابه املـغــازي واألزرق ــي في
تاريخ مكة املكرمة وغيرهما ،ومن املؤرخني
واملراجع الشيعة يذكر عفانة اسمي جعفر
العاملي وعباس القمي اللذين قاال بوجود
ب ـيــت املـ ـق ــدس ف ــي الـ ـسـ ـم ــاوات ال ـع ـل ــى .وقــد
أســاء املستشرقون فهم املقصود إمــا عمدًا
ً
أو جهال بلغة العرب وباألمكنة التاريخية،
وتحديدًا في كالم بعض صحابة النبي عن
مــوضــع إح ــرام ــه لـلـحــج وردت فـيــه عـبــارتــا
املسجد األقصى واألدني ،فما هي حيثيات
هذا الخلط ،وما تفاصيل وخلفيات القصة
التي رواها الواقدي لبناء قبة الصخرة في
عهد الخليفة األمــوي عبد امللك بن مــروان،
ً
وهل حقًا أرادهــا بديال من مكة يحج إليها
ً
املسلمون؟ هذا ما سنتوقف عنده تفصيال
ونقرأ نقديًا كل ما قيل بخصوصه من قبل
ّ
مروج النسخة العربية من خرافة « املسجد
األقـ ـص ــى ف ــي ال ـج ـع ــران ــة» ال ـت ــي يـبـشــر بها
زيدان ،في مقالة الحقة.
(هـ ــذه امل ـقــالــة ج ــزء م ــن دراس ـ ــة م ـطـ ّـولــة ستنشر
كملحق فــي كـتــاب «مــوجــز تــاريــخ فلسطني منذ
ف ـجــر ال ـت ــاري ــخ ح ـتــى ال ـف ـتــح ال ـع ــرب ــي اإلس ــام ــي»
ً
سيصدر مستقبال)
* كاتب عراقي
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عن طريق الخداع:
عشرون عامًا من األخبار السيئة عن فنزويال
سعيد محمد
تميل كثرة من املتعلمني إلى التصديق بوجود نظام دولي عاملي
قائم على منظومة سيادة متبادلة من قبل عدد من ّالدول التي
ّ
شرعية معترفًا إلدارة إقليم جغرافي محدد
يمتلك كل منها
بما فيه من سكان ومــوارد ،ويقبل منه إصــدار جــوازات سفر
وتـبــادل سـفــارات وإص ــدار طوابع البريد واالحتفاظ بعضوية
منظمات دولـ ّـيــة وعـلــم رسـمــي وموسيقى نشيد وطـنــي .لكن
ّ
الشكلية،
الـخـبــراء فــي علم السياسة ال تـغـ ّـرهــم هــذه املـظــاهــر
ويبحثون لفهم القضايا االستراتيجية في ما وراء هذي الرموز
الفارغة من املضمون.
ّ
رأسمالية معوملة تتمركز في
فالنظام العاملي الحالي منظومة
الواليات املتحدة ،لكنها ّ
تتوسع كدوائر نفوذ متعددة املستويات
تنخرط جميعها في نظام إنتاج اقتصادي وتبادل واستهالك
عاملي ـ غايته استمرار تعظيم العوائد لقلة مرفهة على حساب
ّ
ّ
األساسية الــدوالر
الغالبية العظمى من سكان العالم ـ وأدات ــه
األم ـيــركــي ال ــذي يسيطر عـلــى أكـثــر مــن  %80مــن الـتـبــادالت
ّ
التجارية حول العالم.
ّ
ّ
األميركية،
اإلمبراطورية
هذا النظام ـ الذي يطلق عليه اصطالحًا ـ
يقوم أساسًا على خضوع مختلف دول العالم لهيمنتها وعلى
ّ
اإلمبراطورية ـ التي هي مجرد إصدار
استمرارها بمنح عملة
ورقــي ليس لــه غطاء ذهبي أو غيره ـ ـ الثقة مــن خــال الـتــداول
بــالــدوالر واالق ـت ــراض بــه وتـمــويــل ص ــادرات الـعــالــم مــن امل ــوارد
ّ
ّ
األساسية به.
الطبيعية
ّ
ّ
منطق اإلمبراطورية ال يتقبل مطلقًا فكرة أن تمتلك أي دولة
ّ
ّ
االستراتيجية ،ألن
حقيقية على مقدراتها
نوعًا مــن سـيــادة
ذلك بكل بساطة يعني انتقاصًا مباشرًا من الهيمنة األميركيةّ
ّ
اإلمبراطورية
املعوملة ،وهــو األمــر الــذي إن انتشر يهدد أســس
ّ
ورفاهية نخبتها .لذا ،إن الواليات
من جذورها ويهدم تفوقها
ّ
املتحدة ـ وال ّ
العاملية الثانية ـ لم تعد
سيما بعد انتهاء الحرب
ّ
تتهاون مع أي نزوع للسيادة الحقيقية حول العالم من أوروبا،
حيث نظمت أكبر عمليات الخداع في التاريخ لضمان سيطرة
ّ
األوروبية
اليمني املوالي لواشنطن على مقاليد الحكم في األمم
ُ
ّ
الشرقية حيث شنت حرب بــاردة ال
دون استثناء ،إلى الكتلة
ترحم على دول املنظومة الستالينية ،إلى أن تفككت كما تتفكك
ّ
ُ
ّ
عسكرية
السبحة ،بينما نفذت تدخالت مباشرة أو انقالبات
بـيـضــاء أو دمــويــة فــي غـيــر بـلــد فــي الـعــالــم تـجــرأ عـلــى مجرد
ّ
ّ
جزئية .من مصدق إيران
حقيقية ،ولو
الحلم بامتالك سيادة
إلــى لومومبا الكونغو ،ومــن ناصر مصر إلــى قــذافــي ليبيا...
ّ
الوردية بإقصاء قادتها بمنتهى القسوة
انتهت كل تلك األحالم
ّ
وتسليم مقاليدها لعناصر شديدة الوالء للسيد األميركي.
فنزويال التي تمتلك أكبر رصيد مؤكد فــي العالم مــن النفط
بقيت طــوال عقود نظامًا صديقًا للواليات املتحدة تتمتع فيه
ّ
ّ
برفاهية مبالغ بها ـ على النمط الخليجي ـ من خالل
أقلية فاسدة
ّ
احتكار ريع صادرات النفط على حساب األغلبية الساحقة من
الفنزويليني ـ وال ّ
سيما سكان البالد األصليني ـ التي عاشت
في دائرة متطاولة من جهل وحرمان وفقر دائم .وحتى عندما
ّ
النيوليبرالية الجديدة،
قررت السلطات الحاكمة تبني سياسات
برفع ّالدعم عن أسعار املحروقات التي كانت تباع بقيمة رمزيةّ
للمواطنني وخرج الناس للشوارع محتجني ،فإن الواليات املتحدة
أو أح ـدًا فــي الـغــرب لــم يــدن الــرد العنيف الـ ّـذي شنته السلطات
على املتظاهرين وأدى إلــى مقتل مــا ال يقل عــن  3000منهم
ّ
ّ
الخلفية.
جماعية وفي حدائق املنازل
دفنوا سريعًا في مقابر
ّ
ولــم يتفضل علينا أحــد مــن الـخـبــراء واملعلقني والصحافيني
ّ
الرأسمالية املتكرر عبر العالم وفي الحالة
بتحليالت عن فشل
ّ
الفنزويلية تـحــديـدًا ،ألن األكــاديـمـيــا واإلع ــام الـعــاملــي هــي في
ّ
ّ
النهاية أدوات أخرى تمتلكها اإلمبراطورية وتكرس من خاللها
ّ
الكوكبية الطابع.
هيمنتها
ّ
تغير ذلك كله في يوم وليلة قبل عشرين عامًا تقريبًا عندما
تولى هوغو تشافيز ،الضابط الوطني الخارج من قلب معاناة
الشعب ،السلطة رئيسًا فــي  .1999تشافيز كــان يريد كسر
دائرة الفقر التي كانت تخنق حياة العمال والفالحني ،لذا شرع
ّ
ّ
ّ
تدريجية لخلق نوع
وسياسية
اقتصادية
في تنفيذ سياسات
من التوازن الداخلي للبالد املصابة بعيوب بنيوية عميقة من
بنية الـفـســاد املـتـشــابــك وف ـســاد اإلدارات املحلية واصـطـفــاف
ـوازيــة بصلف مــع اإلمـبــراطـ ّ
نخبتها الـبــرجـ ّ
ـوريــة األمـيــركـ ّـيــة .لم
يتمكن تشافيز خالل فترة حكمه التي استمرت  14عامًا من
تحقيق انقالب اشتراكي كامل بالنظر إلــى مجموع الظروف

املوضوعية التي وجــد البالد عليها ،وال ّ
ّ
سيما العداء السافر
الذي بادرته الواليات املتحدة وأتباعها الغربيون به ،في ّالوقت
تنب
الذي كانت فيه روسيا تعيش غيبوبة يلتسن والصني ملا ِ
بعد الثقة للمبادرة عبر البحار.
ّ
ّ
بــدأ تشافيز مـشــروعــه لتحرير األغـلـبــيــة الشعبية املسحوقة
وتوعيتها مــن خــال اإلنـفــاق مــن عــائــدات النفط على التعليم
ّ
اإلجتماعية والتقديمات وتنفيذ محاوالت
والصحة والخدمات
جــزئـ ّـيــة لتعديل ملكية األراض ــي والـصـنــاعــات عبر دعــم قيام
ّ
األميركية املعلنة
تعاونيات تعيد توزيع الثروة .وهو رغم الحرب
ـ التي تضمنت في مرحلة ما انقالبًا عسكريًا وعدة محاوالت
اغتيال ـ نجح في تحقيق إنجاز هائل في تلك املجاالت جميعها،
ّ
الدولية املعادية.
تشهد عليها حتى أرقام املنظمات
ّ
لــم يكتف تشافيز بتصحيح مـيــزان الـعــدالــة االجـتـمــاعــيــة في
بالده ،بل ّ
مد يد العون للشعوب األخرى في أميركا الالتينية،
فدعم الحكومات اليسارية ماليًا وديبلوماسيًا ،وتلك كانت عند
األميركي ذنبًا ال يغتفر ،فكان القرار بتصعيد الهجوم املضاد
من خــال خنق صناعة النفط الفنزويلية التي تـ ّ
ـدر  %96من
دخل البالد .لقد أصاب هذا الهجوم الغادر التجربة الفنزويلية
ّ
االشتراكية في مقتل ،بعدما ُو ّجه التابع السعودي
السائرة نحو
ّ
إلى إغراق األسواق العاملية بالنفط ،ما دفع األسعار إلى هبوط
ّ
النفطية
قياسي ،األمر الذي خدم الغرب ،لكنه أيضًا أنهك ّالدول
التي تحاول ّ
فك ارتباطها باملشروع األميركي ،وتحديدًا روسيا
وإيران وفنزويال ،إضافة إلى تقليل حصة فنزويال من سوق
الـتـصــديــر إل ــى ال ـحــد األدن ـ ــى ،تــراف ـقــا م ــع ح ـصــار خــانــق على
كاراكاس في ما يتعلق بمواد وتكنولوجيا صيانة آبار النفط
واستخراجه.
ّ
غاب تشافيز في وقت صعب على التجربة الفنزويلية ،وترك
تــراثــه الـشـجــاع ألح ــد رفــاقــه األق ــرب إل ـيــه :نـيـكــوالس م ــادورو.
مادورو ثائر «بوليفاري» عنيد منحدر من قلب الطبقة العاملة،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االستثنائية
بالشعبية
الخلفية ،ولم يتمتع
عسكري
لكنه لم يكن
للقائد الراحل ذي الكاريزما ،لذا كان التحدي أمامه أصعب مما
ّ
األميركية ،وهو
واجهه تشافيز في مواجهة استشراس الهجمة
ال يزال يقود التجربة بشجاعة منقطعة النظير ،رغم األخطار
ّ
الشخصية التي يتعرض لها ،وكــان آخرها محاولة االغتيال
بداية شهر آب /أغسطس الحالي.
ال أحــد لــديــه أوه ــام اآلن بـشــأن الـظــروف االقـتـصـ ّ
ـاديــة الصعبة
وال ـت ـحــديــات ال ـتــي يــواجـهـهــا الـنـظــام الـفـنــزويـلــي ،لـكــن صياغة
األخبار والتحديثات عن هذا البلد الصامد يشوبها انحياز ال
ّ
ّ
ّ
ّ
بالتبعية ـ وتعتمد
والعربية
العاملية ـ
يصد ّق في وسائل اإلعالم
في جلها على املبالغات والتلفيق والكذب واالجتزاء.
ً
خذ مثال الخرافة التي تداولها اإلعالم العاملي عن أن التضخم
في فنزويال سيصل إلى مليون في املئة مع نهاية العام الحالي.
مصدر تلك التلفيقة كان مؤسسة النقد الدولي ـ إحدى أدوات
ّ
األميركية ـ التي ما راحت تنشر التقارير تلو التقارير
الهيمنة
ّ
عن انهيار وشيك في االقتصاد الفنزويلي ،تبي أنها جميعها
ّ
ّ
العلمية ،وال حتى بالدقة أو وضوح املصادر.
بالصدقية
ال تتمتع
ّ
وقــد شــن بــروفـيـســور االقـتـصــاد األمـيــركــي امل ـعــروف ستيف
هانكيه ـ وهو من أشد املناهضني لنظام مادورو ـ هجومًا الذعًا
على تكهن مؤسسة النقد بوصول التضخم إلى حدود املليون
باملئة ،مشيرًا إلى أن هذا النوع من الخزعبالت ّ
ّ
يضر
والدجل
باملجهود األمـيــركــي إلسـقــاط م ــادورو أكـثــر مما يـفـيــده .لكن
ّ
اإلعالم العاملي تجاهل ذلك ،واستمر في ترديد خرافة التضخم
املليوني وال يزال.
مثلها أيضًا الكذبة التي تداولها اإلعــام العاملي ،في أن حالة
ّ
التضخم في فنزويال هي األســوأ في التاريخ ،بينما الحقيقة
أن فنزويال تقف اآلن وقبل إص ــدار عملتها الـجــديــدة فــي 20
آب /أغـسـطــس امل ــاض ــي ،فــي املــوقــع  23مــن ت ـجــارب التضخم
ّ
العاملية .وقس على ذلك بالطبع سيل األخبار السيئة القادمة من
فنزويال خالل العشرين سنة املاضية.
ليس عند الفنزويليني اليوم خـيــارات كثيرة .فإما أن يدعموا
نـظــامـهــم الــوطـنــي فــي رحـلـتــه الـجـبـلـ ّـيــة الـصـعـبــة لـبـنــاء سـيــادة
واستقالل حقيقيني ،وإما أن يعودوا أذالء صاغرين إلى حديقة
اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة األمـيــركـ ّـيــة .الـبــرجــوازيــة اخ ـتــارت الحديقة كما
ديدنها التاريخي واملوضوعي ،أما العمال والفالحون ،فليس
لديهم ما يخسرونه في هذه املواجهة سوى فقرهم ذاته ،وهم
ّ
األميركية عبر العالم مهما
موضع أمل كل مناهضي الهيمنة
ّ
العاملية الفاسدة.
كتبت الصحافة
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سوريا

سوريا

على الغالف

تقرير

حصدت الحرب بدمارها وخرابها منشآت ومعامل خاصة كثيرة (األخبار)

بحضورها الصناعي والتجاري من
قبل.

النزوح األول

حدثان كانا قاسيين على مستقبل «البرجوازية» السورية خالل نصف قرن من الزمن ،األول تمثل في
إجراءات التأميم الصارمة التي أعقبت صعود حزب البعث إلى السلطة في العام  ،1963والثاني كان
مع دخول البالد في أزمة ّ
مدمرة ،بدأت في العام  2011وتعمقت أكثر بعد منتصف العام ،2012
ً
فضال عن تغلغل ظاهرة الفساد الحاضرة في السنوات الماضية

ثالثة تحوالت «قصمت ظهرها»

البرجوازية السورية في نصف قرن
دمشق ــ زياد غصن
في العام  2007اختير سعيد الحافظ،
وهو صاحب السجل الصناعي رقم
واحــد في ســوريــا ،ليكون عضوًا في
مـجـلــس إدارة املــؤس ـســة الـحـكــومـيــة
ل ـل ـص ـن ــاع ــات ال ـه ـن ــدس ـي ــة .امل ـف ــارق ــة
فــي ال ـحــادثــة ،أن املــؤسـســة املــذكــورة
ت ـضـ ّـم ب ــن شــركــات ـهــا ال ـثــاثــة عـشــر،
شــركــة أسـسـتـهــا عــائـلــة ال ـحــافــظ في
خـمـسـيـنــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وج ــرى
تأميمها الحقًا من قبل الحكومة في
العام .1963
لـ ـك ــن ذل ـ ـ ــك ل ـ ــم يـ ـمـ ـن ــع ال ـ ـحـ ــافـ ــظ مــن
االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ل ـ ـل ـ ـق ـ ــرار الـ ـحـ ـك ــوم ــي،
وم ـح ــاول ــة ت ـقــديــم خ ـبــرتــه الـطــويـلــة
ل ـتـ ـط ــوي ــر ه ـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــة وغـ ـي ــره ــا.
وبـحـســب م ــا يــذكــر الـعـمـيــد الـســابــق
لـلـمـعـهــد ال ــوط ـن ــي ل ـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة،
ال ــدك ـت ــور عـقـبــة ال ــرض ــا ،وال ـ ــذي كــان
أيـضــا عـضـوًا فــي ذل ــك املـجـلــس ،فــإن
«ال ـح ــاف ــظ كـ ــان يـ ـم ــارس م ـهــامــه في
م ـج ـل ــس اإلدارة ب ـح ـس ــه ال ــوط ـن ــي
العالي ،بل ربما بحس عائلة الحافظ
الـتــي أسـســت الـشــركــة لـتـقــدم منتجًا
للمواطن السوري بجودة عالية من
نــاح ـيــة ،ول ـتــؤمــن ف ــرص ع ـمــل الئـقــة
ألب ـ ـنـ ــاء الـ ــوطـ ــن مـ ــن ن ــاح ـي ــة ث ــان ـي ــة،
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ولتعظيم الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
مــن ناحية ثــالـثــة» .ويضيف الرضا
ف ــي حــديـثــه ل ــ«األخ ـب ــار» أن ــه عندما
«ب ـ ــدأت ال ـح ــرب ع ـلــى س ــوري ــا انـتـقــل
الحافظ وعائلته لإلقامة في بيروت
بـ ـع ــد ت ــدمـ ـي ــر م ـن ـش ــأت ــه فـ ــي مـنـطـقــة
السبينة (ريف دمشق) ،إال أن شركة
ال ـ ـحـ ــافـ ــظ ح ــافـ ـظ ــت عـ ـل ــى ع ـم ــال ـه ــا،
وسددت رواتبهم كما لو كانوا على
رأس عملهم (مثلما قامت به الدولة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة) .وبـ ـع ــد فـ ـت ــرة ع ـل ـمــت أن
الـحــافــظ أســس مـشــروعــه فــي لبنان،
ونقل إلى هناك مجموعة كبيرة ممن
عملوا معه في سوريا».
رب ـ ـمـ ــا ي ـ ـكـ ــون الـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ ،ومـ ـق ــارن ــة
ب ـغ ـي ــره مـ ــن ال ـص ـن ــاع ـي ــن وال ـت ـج ــار
األوائ ــل ،محظوظًا لتمكنه من إبقاء
اس ــم عــائـلـتــه ع ـلــى الئ ـحــة ال ـعــائــات
امل ـ ـت ـ ـصـ ــدرة ل ـل ـم ـش ـه ــد االقـ ـتـ ـص ــادي
الـ ـ ـس ـ ــوري خـ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــود ال ـخ ـم ـســة
األخ ـيــرة ،وهــي العقود التي شهدت
ت ـ ـحـ ــوالت اقـ ـتـ ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
تـسـبـبــت ب ــإزاح ــة ط ـب ـقــة اجـتـمــاعـيــة
واسـ ـع ــة ت ـبــاي ـنــت امل ــواق ــف حـيــالـهــا.
هــذه الطبقة عرفت بـ«البرجوازية».
وبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ــاح ـ ــث
االق ـت ـص ــادي زك ــي مـحـشــي ف ــإن ــه «ال
يمكن الـقــول إن الطبقة البرجوازية

ب ــال ـك ــام ــل ك ــان ــت م ـس ـت ـغ ـلــة ل ـح ـقــوق
اآلخ ـ ــري ـ ــن ،ل ـك ـن ـهــا غ ــالـ ـب ــا ،ال سـيـمــا
شريحة مالك األراضي والصناعيني
الكبار ،كانت تقف عائقًا أمام حصول
ال ـع ـم ــال والـ ـف ــاح ــن ع ـل ــى حـقــوقـهــم
العـ ـتـ ـب ــارات ت ـت ـع ـلــق ب ــاملـ ـخ ــاوف مــن
ت ــراج ــع األرب ـ ـ ــاح وال ـس ـي ـط ــرة ،وه ــذا
م ــا شـكــل عــائـقــا أمـ ــام عـمـلـيــة تنمية

ّ
تسللت شريحة اجتماعية
جديدة إلى الحياة العامة من
نافذة اقتصاديات الحرب
تضمينية تأخذ في االعتبار حقوق
الجميع ودورهم ،إضافة إلى العالقة
القوية قبل التأميم بني البرجوازية
الغنية والسياسة مما أثر سلبًا على
استقاللية وسيادة البالد».
أولى التحوالت العميقة كانت مرحلة
الـتــأمـيــم ع ــام  ،1963وال ـتــي تعاملت
مــع جميع أص ـحــاب رؤوس األم ــوال
واملـ ـلـ ـكـ ـي ــات ع ـل ــى أنـ ـه ــم م ـس ـت ـغ ـلــون
ومـتــاجــرون ،من دون أدنــى استثناء
أو تمييز ملا قدمه البعض من قيمة
مضافة اقتصاديًا واجتماعيًا ،ال بل
أن الباحث محشي يعتبر في حديثه

ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ع ـم ـل ـي ــات ال ـتــأم ـيــم
«وبـ ـخ ــاص ــة ت ـل ــك الـ ـت ــي أج ــري ــت فــي
منتصف الستينيات كانت متطرفة
إلـ ـ ــى أق ـ ـصـ ــى ال ـ ـح ـ ــدود (م ـ ـثـ ــل ال ـح ــد
األع ـل ــى ملـلـكـيــات األراض ـ ــي الــزراع ـيــة
كــان منخفضًا ج ـدًا) وأدت إلــى ظلم
كبير ليس على املــاك والصناعيني
الكبار فقط ،وإنما على البرجوازية
ال ـص ـغ ـي ــرة واملـ ـت ــوسـ ـط ــة وع ـس ـك ــرت
االقـ ـتـ ـص ــاد وخ ـل ـق ــت ف ـئ ــة إق ـصــائ ـيــة
ج ــدي ــدة» .ث ــم ج ــاء ال ـت ـحـ ّـول املــرتـبــط
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة حـ ـج ــم ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد وت ـغ ـل ـغ ـلــه
اجتماعيًا ومؤسساتيًا نتيجة زيادة
تدخل الدولة في الشأن االقتصادي
وتراخيها فــي محاسبة الفاسدين،
ً
ّ
التحول الثالث األخطر
وصــوال إلــى
واملتمثل في مرحلة الحرب الحالية،
التي قلبت املجتمع رأسًا على عقب.
وعقب كل تـحـ ّـول ،كانت هناك طبقة
«ب ــرج ــوازي ــة» ج ــدي ــدة تـتـشـكــل على
«أن ـ ـ ـقـ ـ ــاض» ال ـط ـب ـق ــة «الـ ـب ــرج ــوازي ــة
ال ـع ــري ـق ــة» .ط ـب ـقــة راكـ ـم ــت ث ــروات ـه ــا
وأمالكها من تحالفها مع املسؤولني
الـفــاســديــن وأص ـح ــاب ال ـن ـفــوذ ،ومــن
اسـتـغــالـهــا واسـتـثـمــارهــا لـلـظــروف
واألوض ـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة ال ـجــديــدة،
فـكــان أن تـسـ ّـيــد املـشـهــد االقـتـصــادي
ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات ل ـ ـ ــم ي ـ ـس ـ ـمـ ــع الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــون

م ــع ال ـت ـحـ ّـول األول ،ف ـقــدت كـثـيــر من
ال ـع ــائ ــات «الـ ـب ــرج ــوازي ــة» أمــاك ـهــا
وم ـن ـشــآت ـهــا وم ـع ــام ـل ـه ــا ،ال ـت ــي ك ــان
يعمل بها نحو  117ألف عامل وفقًا
ّ
لـتـقــديــرات بعض الـبــاحـثــن ،وتمكن
بعضها مــن الـهــرب إلــى ال ـخــارج مع
ما استطاعت حمله من أموال قدرت
آنــذاك بنحو  800مليون ليرة .وهذا
مــا ق ــاد الح ـقــا ،وإل ــى جــانــب أسـبــاب
أخـ ـ ــرى ،ل ـغ ـيــاب ق ـس ــري ل ـل ـعــديــد من
ال ـعــائــات «ال ـب ــرج ــوازي ــة» الــوطـنـيــة،
وانسحابها من الحياة االقتصادية
امل ـح ـل ـيــة .وب ـح ـســب م ــا ي ــذك ــر عضو
جمعية العلوم االقتصادية ،الدكتور
فؤاد اللحام ،فقد «تباينت ردود فعل
البرجوازية الوطنية تجاه إجــراءات
التأميم ،فقسم منها خرج من البالد
مع ما أمكن من أمواله وتابع نشاطه
التجاري أو أقام نشاطًا صناعيًا في
عــدد مــن الـبـلــدان العربية امل ـجــاورة،
م ـس ــاه ـم ــا ب ــذل ــك ب ـ ــإدخ ـ ــال ال ـن ـش ــاط
الصناعي ،وخصوصًا النسيج ،إلى
ً
لـبـنــان ،األردن ،وصـ ــوال إل ــى املـغــرب
وغيرها .أما القسم الثاني فقد بقي
فــي الـبـلــد ،وتــابــع نشاطه الصناعي
بعد فترة من خالل منشآت صغيرة
الحجم متوزعة في أماكن عدة تجنبًا
للظهور في شكل واضح».
ولـ ــم ي ـقــف األم ـ ــر ع ـنــد إجـ ـ ــراء تــأمـيــم
أمـ ـ ـ ـ ــاك هـ ـ ـ ــذه الـ ـطـ ـبـ ـق ــة ك ـ ـمـ ــا ي ـش ـيــر
ع ـ ـق ـ ـبـ ــة الـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ـهـ ـ ــذه «الـ ـطـ ـبـ ـق ــة
االجتماعية االقتصادية ،التي دعيت
بالبرجوازية ألسباب تتعلق بالنهج
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـ ـ ــذي سـ ـ ــاد ف ـ ــي ب ــداي ــة
ستينيات القرن املاضي ،تم وصفها
بأنها معادية للتطور وتعمل على
س ـل ــب ل ـق ـم ــة ع ـي ــش الـ ـع ــام ــل ،وغ ـيــر
ً
ذلـ ــك م ــن ن ـع ــوت س ـل ـب ـيــة ،ف ـض ــا عن
ت ـع ـم ـيــة امل ـج ـت ـم ــع عـ ــن الـ ـ ـ ــدور الـ ــذي
لـعـبـتــه ال ـب ــرج ــوازي ــة ال ـس ــوري ــة بعد
االس ـت ـق ــال م ـب ــاش ــرة ،وخ ـي ــر شــاهــد
على ذلك هو االحتفال األخير بعيد
الـعـمــال بـتــاريــخ  1أي ــار  2018والــذي
تـ ــم فـ ــي الـ ـش ــرك ــة «ال ـخ ـم ــاس ـي ــة» فــي
منطقة الـقــابــون ،وهــي الشركة التي
جاءت تسميتها من أسماء العائالت
الدمشقية الخمسة التي أسستها».
ل ـك ــن ،وكـ ــي ال ن ـل ـقــي بــالــائ ـمــة فقط
عـلــى مــرحـلــة الـتــأمـيــم ،الـتــي حــاولــت
ح ـكــومــات مــا بـعــد ال ـعــام  1970قلب
صفحتها والتخفيف من تأثيراتها
ال ـس ـل ـب ـي ــة وت ـ ـعـ ــزيـ ــز إي ـج ــاب ـي ــات ـه ــا،
ف ـ ــإن مـ ــا ع ـ ّـج ــل ب ــرص ــاص ــة ال ــرح ـم ــة
ع ـلــى ح ـض ــور وم ـســاه ـمــة ال ـعــائــات
ال ـت ـج ــاري ــة وال ـص ـن ــاع ـي ــة امل ـش ـه ــورة
آنـ ـ ـ ــذاك ،ك ـ ــان أيـ ـض ــا شـ ـي ــوع ال ـف ـســاد
منذ عقد الثمانينيات وإسهامه في
ّ
إنتاج طبقة اجتماعية طفيلية تولت
ّ
قيادة النشاط االقتصادي ،وتحولت
تدريجًا إلــى قــوة ضغط ال يستهان
بها مع دخول البالد مرحلة االنفتاح
واللبرالية االقتصادية ،وبقيت كذلك
حتى مطلع العام .2011

حيتان الحرب
ال تبدو نتائج الحرب الحالية بأقل
تــأثـيــر عـلــى م ــا تـبـقــى م ــن الـعــائــات
«الـبــرجــوازيــة» القديمة أو تلك التي
دخ ـل ــت ع ــال ــم امل ـ ــال واألع ـ ـمـ ــال خــال
ال ـع ـق ــود األربـ ـع ــة امل ــاض ـي ــة ،فــارضــة
ن ـف ـس ـهــا ب ـط ــري ـق ــة أو بـ ــأخـ ــرى عـلــى
امل ـش ـه ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـ ـس ـ ــوري ،إذ
حـصــدت الـحــرب بــدمــارهــا وخرابها
م ـن ـش ــآت ومـ ـع ــام ــل خ ــاص ــة ك ـث ـي ــرة،
م ـت ـس ـب ـب ــة ب ـ ـخـ ــروج أم ـ ـ ـ ــوال ال تـ ــزال
تقديراتها إلى اليوم غير دقيقة ،إنما
حجمها يتجاوز وفق كل التوقعات
مليارات الدوالرات.
ّ
هنا أيضًا تسللت شريحة اجتماعية
جديدة إلى الحياة العامة من نافذة
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،م ـس ـت ـف ـيــدة
م ـ ــن ظ ـ ـ ـ ــروف األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والـ ـعـ ـق ــوب ــات
االقتصادية ،والفساد املستشري في
مؤسسات الــدولــة واملجتمع ملراكمة

تأكيدات لزيارة وفد أمني أميركي لدمشق

دور الصحافة
يــرى الباحــث االقتصــادي زكــي
محشــي أن مؤسســات الدولــة يجــب
أن تلعــب الــدور األكبــر مــع إعطــاء
املســاحة الكاملــة والحــرة للمجتمــع
املدنــي ،بمــا فــي ذلــك الصحافــة للقيــام
بعمليــات املراقبــة والحشــد والنقــد
واملناصــرة للسياســات التنمويــة
التضمينيــة والناجحــة ،طبعــا هنــاك
ضــرورة إلعــادة هيكلــة مؤسســات
الدولــة بشــكل جــذري ملواجهــة تحالــف
الفســاد مــع أصحــاب النفــوذ ،إضافــة
إلى إيجاد اإلطار واآلليات التشريعية
والقانونيــة والتنفيذيــة لتعزيــز
شــفافية وفاعليــة عمــل مؤسســات
الدولــة وتفاعلهــا الدائــم واإليجابــي مــع
املجتمــع املدنــي والقطــاع الخــاص.

ث ــروات ومـلـكـيــات واسـعــة غـيــر معروفة
املصدر ،وبات حجمها مع مرور الوقت
بأرقام «خيالية».
الـ ـخـ ـط ــورة ال ـن ــاش ـئ ــة ع ــن هـ ــذه الـطـبـقــة
الطفيلية ال ـجــديــدة ال تتمثل فـقــط في
ح ــال ــة اإلقـ ـص ــاء وال ـت ـه ـم ـيــش املـتـعـمــدة
لـ ـش ــريـ ـح ــة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ـ ــن ال ـص ـن ــاع ـي ــن
وال ـت ـج ــار ع ـم ـلــوا ل ـس ـنــوات وع ـق ــود في
الـســوق املحلية وكــونــوا خـبــرات هائلة
إداري ــا ومهنيًا ،وإنما كذلك في طبيعة
األن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تـمــارسـهــا
ت ـلــك ال ـط ـب ـقــة ،وال ـت ــي ي ـن ــدرج معظمها
فــي إط ــار الـسـعــي نـحــو الــربــح الطفيلي
الـســريــع ،بــأي طريقة وعـلــى حـســاب أي
مبدأ ،في حني أن حاجة البالد تقتضي
االهتمام والتوجه أكثر نحو االقتصاد
اإلنتاجي املــولــد لفرص العمل والسلع
والقيمة املضافة.
وهذا ما يدفع بالعميد السابق للمعهد
الــوط ـنــي لـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة إل ــى الـتــأكـيــد
على أن سوريا اليوم «وفــي ظل ضعف
م ـ ـ ــوارد الـ ــدولـ ــة إلع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار ،فـهــي
ب ـحــاجــة إلـ ــى ف ـتــح ح ـ ــوار م ــع م ــا سمي
بــالـبــرجــوازيــة الـســوريــة لــاسـتـفــادة من
خبرتها ،وطنيتها ،لوضع ،على األقــل،
ق ــان ــون ال ـت ـشــارك ـيــة رقـ ــم  5ل ـع ــام 2016
موضع التطبيق ،وذلك من خالل األخذ
بــرأي ـهــا وتـ ـ ــدارك م ـعــوقــات تـطـبـيـقــه .أو
لتدارك العثرات في قوانني أخرى تكبح
دخول االستثمارات إلى السوق املحلية،
مثل قانون ضريبة الدخل رقم  24لعام
 2003وتـعــديــاتــه وغ ـيــره مــن الـقــوانــن
بهدف منح حوافز تشجيعية ،أو إعادة
النظر ببعض القرارات التي تنظم منح
الـتــراخـيــص اإلداريـ ــة للمنشآت املــدمــرة
إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء ق ـط ــاع األعـ ـم ــال مـ ـج ــددًا».
مــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن املـطــالـبــة الشعبية
بـتـحـيـيــد أث ــري ــاء الـ ـح ــرب واالس ـت ـف ــادة
مــن خ ـبــرات قـطــاع األع ـم ــال الــوط ـنــي ،ال
تعني بأي حال تبيض كامل لـ«صفحة»
الطبقة الـبــرجــوازيــة القائمة قبل العام
 ،2011فالعديد مــن أفــرادهــا كــانــوا وما
زالوا شركاء لحيتان األزمة الحاليني.
فــي ال ـعــام  ،2005وعـنــدمــا كــانــت الـبــاد
تـشــق طــريـقـهــا مـســرعــة نـحــو االنـفـتــاح
االقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي ،مـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
الصناعيني السوريني «القلم األخضر»
إلقـ ـ ـ ـ ــرار م ـ ــا يـ ــريـ ــدونـ ــه م ـ ــن ت ـش ــري ـع ــات
وإجـ ــراءات وقـ ــرارات ،وهــذا مــا شجعهم
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي إمـ ـك ــانـ ـي ــة امل ـط ــال ـب ــة
ب ـم ـنــح ت ـع ــوي ـض ــات مل ـت ـض ــرري مــرحـلــة
التأميم السابقة .والسؤال :ملن يمكن أن
ُيعطى القلم األخـضــر فــي هــذه املرحلة
املصيرية؟ هل للجميع من دون تمييز
كما تعامل التأميم في ستينيات القرن
ـي؟ وكيف يمكن للدولة السورية
املــاضـ ّ
أن تتدخل لدعم الطبقة «البرجوازية»
الوطنية والحقيقية؟

أول «اجتماعات إدلب» في مجلس األمن
ّ
أكدت وكالة «رويترز» ،أمس ،ما نشرته
«األخبار» عن زيارة وفد أميركي أمني
لــدمـشــق فــي حــزيــران املــاضــي .ونقلت
ال ــوك ــال ــة ع ــن م ـس ــؤول ف ــي «ال ـت ـحــالــف
اإلقليمي» الداعم لدمشق تأكيده زيارة
ال ــوف ــد الـ ــذي يـضــم م ـســؤولــن أمـنـيــن
واستخباريني ،وأن «معظم التفاصيل
الـ ـ ـت ـ ــي وردت فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر األخـ ـ ـب ـ ــار
صحيحة» .وفــي تعليق على التقرير،
قال مسؤوالن أمنيان أميركيان رفيعا
املستوى ،رفضا ذكر اسميهما ،إنه كان
هـنــاك «ح ــوار مستمر مــع أع ـضــاء في
نظام األسد» حول إخراج «داعش» من
سوريا ومخزون األسلحة الكيميائية
واستخدامها ،بما في ذلــك الكلورين،
ومـصـيــر الـصـحــافــي أوس ـت ــن تــايــس،
الــذي يعتقد مسؤولون بأنه محتجز
لدى دمشق أو حلفائها ،على ما نقلت
الوكالة.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،اف ـت ـت ـحــت مــوس ـكــو،
أم ـ ــس ،أول ـ ــى ج ـل ـســات م ـج ـلــس األم ــن
امل ـخ ـص ـص ــة ل ـب ـح ــث الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات فــي
مـنـط ـقــة إدل ـ ــب وم ـح ـي ـط ـهــا ،والـ ـت ــي ال
ي ـت ــوق ــع أن تـ ـك ــون وح ـ ـيـ ــدة ،وخ ــاص ــة
ف ــي ح ـ ــال انـ ـط ــاق ع ـم ـل ـيــات الـجـيــش
السوري املرتقبة هناك .الجلسة ،التي
ع ـق ــدت ب ــدع ــوة روسـ ـي ــة ،ب ــدت تـحــركــا
استباقيًا ألي حشد دبلوماسي غربي
محتمل ،قــد يسعى إلــى تقييد تحرك
دم ـش ــق وح ـل ـفــائ ـهــا ع ـلــى األرض ،أو
استغالل ذلك لتبرير تنفيذ اعتداءات
ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـل ــى س ـ ــوري ـ ــا .وت ـض ـم ـن ــت
تـنــويـهــا م ــن ق ـبــل ال ــوف ــدي ــن ،ال ـس ــوري
وال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،إلـ ـ ــى وج ـ ـ ــود م ـع ـل ــوم ــات
حــول مـســاع لفبركة هـجــوم كيميائي
جــديــد فــي إدل ــب أو محيطها ،لتبرير
ض ــرب ــة ع ـس ـكــريــة غــرب ـيــة ض ــد مــواقــع
ح ـكــوم ـيــة س ــوري ــة ،س ـبــق أن تـعـهــدت
بـتـنـفـيــذهــا كــل م ــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وبــري ـطــان ـيــا وف ــرن ـس ــا .ووسـ ــط غـيــاب
س ـف ـيــري ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وفــرنـســا
ل ـ ـ ــدى املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،وحـ ـض ــور
ن ــواب عـنـهـمــا ،أعـ ــادت ب ـيــانــات ال ــدول
املـتـحــالـفــة مــع واش ـن ـطــن ،تحذيراتها
م ـ ــن «املـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر» ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد تـحـمـلـهــا
العملية العسكرية على املــدنـيــن في
إدلب .وعبرت الدبلوماسية األميركية

كيلي ك ــوري ،التي مثلت بــادهــا ،عن
قلقها من إمكانية «استخدام النظام
أسلحة كيميائية ضد املدنيني هناك».
وكما العادة ،تجاهل أي من مندوبي
تلك الــدول ،الحديث عن وجود «هيئة
تـ ـح ــري ــر ال ـ ـش ـ ــام» وبـ ــاقـ ــي ال ـف ـص ــائ ــل
املــرتـبـطــة بتنظيم «ال ـق ــاع ــدة» ،مقابل
تـشــديــد روس ــي ـ ـ ـ ـ س ــوري عـلــى الـحــق
في إنهاء وجــودهــا هناك ،ودعــوة من
ممثل روسيا إلى واشنطن وحلفائها،
إلى الضغط على الجماعات املسلحة
لفصلها عن «التنظيمات اإلرهابية».
وهــو ما يتقاطع مع ما نقل عن وزير
الدفاع سيرغي شويغو ،الــذي قال إن
الجيش الروسي يجري محادثات مع
جـمــاعــات مسلحة فــي إدل ــب للتوصل
إلى «تسوية سلمية» .وتولت مساعدة
السفير الفرنسي لــدى األم ــم املتحدة
آن غ ـي ـغ ــن ،م ـه ـمــة ت ـج ــدي ــد ال ـت ـهــديــد
ل ـل ـح ـكــومــة الـ ـس ــوري ــة بـ ــأن اس ـت ـخ ــدام
األس ـل ـح ــة الـكـيـمـيــائـيــة سـيـلـقــى «ردًا
عـسـكــريــا» م ــن جــانــب ب ــاري ــس ولـنــدن
وواشـنـطــن .وهــو مــا حضر أيـضــا في
تـصــريـحــات لــوزيــر ال ــدف ــاع األمـيــركــي
جايمس ماتيس ،الذي أكد في الوقت
ن ـف ـس ــه وجـ ـ ـ ــود «ق ـ ـنـ ــاة ت ـ ــواص ـ ــل» مــع
الجانب الروسي ،في هذا الشأن.
وم ــع ال ـع ــودة املــرتـق ـبــة ل ـن ـشــاط مـســار
جنيف ،بدا الفتًا أن املعسكر األميركي

ّ
أعد توافقات عامة في الشأن السوري،
سـ ـيـ ـخ ــوض وفـ ـقـ ـه ــا ال ـ ـن ـ ـقـ ــاشـ ــات مــع
ال ـجــانــب األم ـم ــي ،كـمــا مــع روس ـي ــا .إذ
كرر وزير الدفاع األميركي أمس ،خالل
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ـش ـتــرك م ــع رئـيــس
هيئة األركان جوزف دانفورد ،ما أشار
ً
إليه قبال ،الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،عن ضرورة السعي لـ«تمكني
الـشـعــب ال ـس ــوري مــن اخـتـيــار قـيــادتــه
املـسـتـقـبـلـيــة ب ـن ـف ـســه» ،ووف ـ ــق تعبير
ماتيس :لـ«تشكيل حكومة جديدة من
دون (الرئيس بشار) األسد» .هذا اإلطار
الـعــام املـشـتــرك ،يلتزم فـكــرة «االنتقال
السياسي» وفق مقررات جنيف ،لكنه
ال يعطي موقفًا واضحًا وحاسمًا من
طرح «اللجنة الدستورية» الذي خرج
مـ ــن «سـ ــوت ـ ـشـ ــي» .وسـ ـيـ ـك ــون ح ـضــور
ممثلي الدول األعضاء في «املجموعة

أكدت واشنطن بقاء
قواتها حتى تحقيق
ّ
«تقدم» في جنيف

من تظاهرة أمس ضد قرار «اإلدارة الذاتية» إغالق
مدرستين سريانيتين في مدينة القامشلي (األناضول )

املصغرة» إلى جنيف ً
بناء على دعوة
مـ ــن املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـمـ ــي س ـت ـي ـف ــان دي
مـيـسـتــورا ،فــي الــرابــع عشر مــن أيلول
املـقـبــل ،أول اخـتـبــار حقيقي الحتمال
تعاون تلك الــدول مع مبادرة «اللجنة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة» .وسـ ـتـ ـك ــون الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة ح ــاض ــرة ف ــي االج ـت ـم ــاع ــات،
التي ستعقد بعد يومني على لقاءات
م ـمــاث ـلــة ي ـجــري ـهــا دي م ـي ـس ـت ــورا مــع
ممثلي تــركـيــا وإي ـ ــران وروس ـي ــا ،عبر
املمثل الخاص الجديد املعني بامللف
ال ـس ــوري ،جيمس جـيـفــري ،ومبعوث
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ال ـ ـخـ ــاص ب ـس ــوري ــا،
جويل ريبورن.
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أمـ ـ ـ ــس ،ت ــأكـ ـي ــد ك ـ ــل مــن
مــات ـيــس ودان ـ ـفـ ــورد خ ـطــط بــادهـمــا
الخاصة بمستقبل القوات األميركية
في سوريا .إذ أعاد وزير الدفاع طرح
«ثــاثــة ش ــروط» تسبق أي انسحاب
م ـح ـت ـم ــل م ـ ــن هـ ـ ـن ـ ــاك ،وهـ ـ ــي هــزي ـمــة
تنظيم «داعـ ــش» بــالـكــامــل ،وتــدريــب
قــوات أمــن محلية ق ــادرة على «حفظ
األمن» وضمان عدم عودة «التنظيم»
إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـش ــاط مـ ـ ـج ـ ــددًا ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب
تحقيق تقدم جــدي في مسار «الحل
ال ـس ـيــاســي» ع ـبــر م ـح ــادث ــات جنيف
فـقــط ،وال ـتــي تــرعــاهــا األم ــم املـتـحــدة.
ومع تأكيد ماتيس ودانفورد أن وزير
الخارجية مايك بومبيو ،يقود جهودًا
م ـك ـث ـفــة م ــع «الـ ـش ــرك ــاء اإلق ـل ـي ـم ـيــن»
لـتــأمــن الـتـمــويــل الـ ــازم لـعـمــل قــوات
«التحالف الدولي» وتدريب نحو 15
ألف عنصر من ضمن «قــوات سوريا
الديموقراطية» ملهمات «حفظ األمن»،
أكد املسؤوالن العسكريان أن إخراج
الـقــوات اإليرانية من سوريا سيبقى
ضمن أهداف واشنطن األولــى .وجاء
ذل ــك بــال ـتــوازي مــع مــا نقلته وســائــل
إع ــام إيــرانـيــة عــن امللحق العسكري
اإليــرانــي في دمشق أبــو القاسم علي
نجاد ،من تأكيد أن «استمرار وجود
م ـس ـت ـش ــاري ــن إي ــرانـ ـي ــن ف ــي س ــوري ــا
ه ــو أح ــد ب ـن ــود االت ـفــاق ـيــة الــدفــاع ـيــة
والتقنية بني طهران ودمشق» والتي
ت ــم تــوق ـي ـع ـهــا أخـ ـيـ ـرًا ،ودخـ ـل ــت حيز
التنفيذ مباشرة.
(األخبار)

تقرير

وزير إسرائيلي :معركة «إخراج» اإليرانيين ...طويلة
يحيى دبوق
أكــدت تل أبيب ،أمــس ،صعوبة تحقيق املصالح األمنية
ف ــي س ــوري ــا ،وف ــي مـقــدمـهــا مـنــع «ال ـت ـمــركــز اإلي ــران ــي»
وتـنــامــي تـهــديــده فـيـهــا ،رغ ــم الـتــأكـيــد فــي املـقــابــل على
اإلصرار على تحقيق هذه املصالح .التأكيد اإلسرائيلي،
جـ ــاء ع ـل ــى ل ـس ــان ع ـض ــو امل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزاري املـصـغــر
للشؤون األمنية والسياسية في تل أبيب ،وزيــر األمن
الداخلي غلعاد أردان ،الذي أشار في حديث مع صحيفة
«يديعوت أحرونوت» ،إلى رفض تل أبيب أي اتفاق يعقد
بــن طـهــران ودمـشــق ،ي ــؤدي إلــى منح شرعية للوجود
اإليراني في املنطقة.
وق ــال أردان ،فــي تـحــذيــر مـ ّ
ـوجــه إل ــى الــرئـيــس الـســوري
بشار األســد ،إن «سياسة إسرائيل لن ّ
تتغير وهي لن
ترضى بوجود إيــرانــي في ســوريــا ،وكذلك بعد انتهاء
الحرب وحسمها ملصلحة النظام السوري» .وأضاف إن
«الثمن الذي سيدفعه األسد سيكون أعلى بكثير ،ونحن
سنوضح لــأســد الثمن الباهظ ال ــذي سيدفعه ،تباعًا،
جــراء إبقاء إيــران لديه» .وأضــاف «املواجهة بيننا وبني
اإليرانيني ،ستكون على األرض السورية ،ما سيقوض
االستقرار فيها ويفقدها األمان املنشود».
مع ذلك ،ورغم هذا التهديد ،أكد أردان أن إسرائيل لم تكن
تتوقع ،منذ البداية ،أن يرفع اإليرانيون الراية البيضاء

استسالمًا ،األمر الذي يفهم من زيارة وزير الدفاع ،أمير
حاتمي ،واالتفاق الــذي أبرمه في دمشق حول التعاون
العسكري بني الجانبني .وأضاف أردان إن أي اتفاق بني
سوريا وإيران ،بشأن إعادة تأهيل الجيش السوري هو
مجرد «ذريـعــة وخــدعــة» إلضفاء الشرعية على وجود
ً
القوات اإليرانية في املنطقة ،وهــو ما ال نقبل بــه ،قائال
«هذه اللعبة ال تنطلي علينا ،ولن نقبل بوجود إيراني في
سوريا ،ولن يصبح من ناحيتنا شرعيًا أبدًا».
وردًا على س ــؤال حــول استراتيجية إخ ــراج اإليرانيني
من سوريا ،وسط جملة التعقيدات القائمة فيها ،وفي
املـقــدمــة الــوجــود الـعـسـكــري ال ــروس ــي ،أج ــاب أردان مع
إش ــارات دالــة على تراجع في «الـحــزم» الــذي كــان يبديه
املسؤولون اإلسرائيليون حيال هذا «التهديد» تحديدًا،
أن «إســرائ ـيــل ت ــدرك ب ــأن ه ــذه املـعــركــة (ض ــد التمركز
اإليــران ــي) طويلة األم ــد ،وهــي ال تحسم خــال أسابيع
أو أش ـهــر مـقـبـلــة» .واع ـت ـبــر أن «ه ــذه امل ـعــركــة مرتبطة
باملعلومات االستخبارية وباتخاذ قرارات جدًا نقطوية»،
في إشــارة منه إلــى استمرار الهجمات املوضعية غير
الــواسـعــة ،ضمن املـتــاح واملـقــدور عليه ،مــع اإلش ــارة إلى
تعقيدات الساحة وضوابط يفرضها الوجود الروسي،
إذ أكد أن اتخاذ القرارات (والضربات) النقطوية ،تشترك
فيها املصالح اإلقليمية ،مــع اإلدراك ومعرفة (ماهية)
الوجود الروسي ،والحساسية تجاهه».

ّ
أردان يعلق على تقرير «األخبار»

ّ
عــلــق غ ـل ـعــاد أردان ع ـلــى امل ـع ـلــومــات ال ـتــي ن ـشــرت في
«األخبار» ،أول من أمس ،حول زيارة الوفد االستخباري
األم ـيــركــي لـلـعــاصـمــة ال ـســوريــة ،وال ـع ــرض ال ــذي حمله
لــدمـشــق بمقايضة ال ــوج ــود الـعـسـكــري األم ـيــركــي في
ّ
التنف وشرق الفرات بسلة مطالب مقابلة ،في مقدمها
ان ـس ـح ــاب إيـ ـ ــران ب ـش ـكــل ك ــام ــل م ــن مـنـطـقــة ال ـج ـنــوب
السوري.
وفــي تعليقه ،قــال إن «االت ـصــاالت تـجــرى ط ــوال الوقت
مــع الــواليــات املتحدة وروس ـيــا ،حــول إخ ــراج اإليرانيني
وال ـقــوات األجنبية مــن ســوريــا ،إذ إن الــواليــات املتحدة
تدرك أيضًا( ،إلى جانب إسرائيل) األضرار الهائلة التي
ّ
يتسبب بها الوجود اإليراني في الشرق األوسط».
الــوزيــر اإلســرائـيـلــي ،شــدد فــي املـقــابــل على أن الـحــراك
األميركي تجاه سوريا ال يلغي أن «كل شيء ،وقبل أي
شيء آخر ،كون املسألة (إخراج إيران من سوريا) هي
ً
مصلحة إســرائـيــل مـبــاشــرة» ،قــائــا «ال أدري مــا الــذي
يمكن لـ ــإدارة األمـيــركـيــة أن تـقــدمــه (ل ـســوريــا) مقابل
إخـ ــراج اإلي ــران ـي ــن» .فــي إشـ ــارة مـنــه إل ــى أن ال ـعــروض
األميركية قد ال تعني إسرائيل ،وإن كانت منسقة معها،
ما لم تأت النتيجة مطابقة للمصلحة األمنية اإلسرائيلية،
وتحديدًا إنهاء الوجود اإليراني في سوريا.
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اليمن
أغلق «التحالف» مطار صنعاء حتى أمام األشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنة (أ ف ب)

على رغم توثيقه عددًا كبيرًا من جرائم السعودية واإلمارات في اليمن باألرقام ّوالتفاصيل ،إال
أن التقرير غير المسبوق الصادر أمس عن فريق الخبراء التابع لألمم المتحدة لن يخلف ما ُيفترض
منطقيًا أن يتركه من تأثيرات كابحة على مسار الحربّ .
مرد ذلك استمرار الغطاء والدعم األميركيين،
واللذين ّ
جددهما وزير الدفاع جيمس ماتيس ،من دون أن ينسى تظهير حرص بالده المزعوم على
«نظافة» عمليات «التحالف»

وثيقة أممية بجرائم «التحالف»:
غدًا مجزرة أخرى
لقمان عبد الله
إذا كـ ـ ــان ل ـت ـح ــال ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان عـلــى
ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،ف ـ ــي م ـ ــا م ـ ـضـ ــى ،أن ي ـن ـكــر
اإلدان ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـكـ ــررة واملـ ـتـ ـف ــرق ــة لــه
على خلفية جرائمه فــي هــذا البلد،
فــإنــه سـيـجــد مـهـ ّـمـتــه أك ـثــر صعوبة
ه ــذه املـ ــرة ،بـعــد ص ــدور ت ـقــريــر ،هو
األول م ــن ن ــوع ــه ،ل ـف ــري ــق ال ـ ّخ ـب ــراء
ال ـت ــاب ــع ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ،ي ــوث ــق فــي
إح ــدى وأرب ـع ــن صـفـحــة انـتـهــاكــات
«الـتـحــالــف» بحق اليمنيني .جرائم
مهولة ليس الحديث عنها جديدًا،
ل ـك ــن اج ـ ّت ـم ــاع ـه ــا ف ــي ت ـق ــري ــر واح ــد
يكاد يلخص الصورة القاتمة التي
ّ
شكلتها السعودية واإلم ــارات منذ
تدخلهما فــي الـيـمــن :غ ــارات جوية
م ـم ـي ـتــة ل ــم ت ـس ـت ـثـ ِـن أحـ ـ ـدًا أو شـيـئــا
ّ
وتسببت بمعظم الخسائر البشرية،
ّ
ّ
حصار مطبق خلف آثــارًا «مــدمــرة»
ع ـلــى امل ــدن ـي ــن ،واح ـت ـج ــاز تعسفي
وإخـ ـف ــاء ق ـس ــري وع ـم ـل ـيــات تـعــذيــب
م ـم ـن ـه ـجــة ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـخــاض ـعــة
ل ـس ـي ـطــرة «الـ ـتـ ـح ــال ــف» وال ـح ـكــومــة
املوالية له.
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،الــداع ـمــة األكـبــر
ل ـت ـحــالــف ال ـ ـعـ ــدوان وال ـش ــري ـك ــة فــي
جـ ــرائ ـ ـمـ ــه ،س ـ ــارع ـ ــت ،عـ ـق ــب صـ ــدور
الـتـقــريــر ،إلــى مــا اعـتــادتــه دائـمــا من
محاولتها نفض يدها من الفظائع
املــرتـكـبــة فــي الـيـمــن .إذ ادع ــى وزيــر
الــدفــاع األمـيــركــي ،جيمس ماتيس،
ُ
أن بالده «تراجع على الدوام» الدعم
الــذي ّ
تقدمه لـ «التحالف» ،مــن دون
أن يفيد بما آلت إليه تلك املراجعات
إن كــانــت ق ــد حــدثــت ح ـقــا .وأض ــاف
مــاتـيــس إن «سـلــوكـنــا ه ـنــاك (يــركــز

ع ـلــى) م ـحــاولــة أن ت ـكــون الـخـســائــر
البشرية (في صفوف) األبرياء الذين
يـسـقـطــون قـتـلــى عــن غـيــر عـمــد عند
أدنــى حــد ممكن» ،وهــو بذلك ّ
يبرئ
«الـتـحــالــف» مــن اسـتـهــداف املدنيني
ع ـم ـدًا ،م ــن ج ـهــة (ع ـل ـمــا ب ــأن تـقــريــر
ّ
الخبراء شكك في احترام السعودية
ُ
ِّ
واإلمــارات مبدأ التمييز ،منبهًا إلى
أن استخدام الذخائر املوجهة بدقة
يشير عادة إلى أن ما تم ضربه هو
الـ ـه ــدف!) ،وي ـع ـيــد اج ـت ــرار الـحــديــث
ع ــن ح ـ ــرص واش ـن ـط ــن ع ـل ــى تـقـلـيــل
الـخـســائــر مــن جـهــة أخ ــرى ،مــن دون
ُ
قدم على خطوة عملية في هذا
أن ت ِ
االت ـج ــاه (يـعـتـقــد مــاتـيــس أن تقليل
ُ
الــدعــم امل ـقـ ّـدم ل ـ «الـتـحــالــف» لــن يفيد
في ذلك) .وتابع الوزير األميركي إن
«هــدفـنــا هــو الـحـ ّـد مــن هــذه املــأســاة،
ون ـق ـل ـهــا إلـ ــى م ــائ ــدة (مـ ـف ــاوض ــات)
ب ــرع ــاي ــة األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي أقـ ــرب
وقـ ـ ــت» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ش ـ ــيء ،ف ــي مــا
يتصل بهذه املـفــاوضــات ،يشي إلى
اآلن ب ـ ــأن ث ـم ــة إرادة أم ـي ــرك ـي ــة فــي
إرساء التسوية.
وسـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــت تـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات م ــاتـ ـي ــس
ٌ
تسريبات أوردتها شبكة «سي أن أن»
ً
األمـيــركـيــة ،نـقــا ّعــن ال ـ «بـنـتــاغــون»،
مــن أن األخ ـيــر ح ــذر الـسـعــوديــة من
أن ــه عـلــى اس ـت ـعــداد لتقليص الــدعــم
العسكري واالستخباري ُامل ّ
قدم لها
فــي الـيـمــن ،إذا لــم ُيـبـ ِـد الـسـعــوديــون
ج ـه ـدًا ل ـل ـحـ ّـد م ــن ال ـخ ـســائــر املــدنـيــة
فــي ال ـغ ــارات ال ـجــويــة .لـكــن الـخـبــراء
فــي السياسة الـخــارجـيــة األميركية
ي ـض ـعــون ت ـلــك ال ـت ـســري ـبــات ،أي ـضــا،
فـ ــي إط ـ ـ ــار م ـس ــاع ــي إدارة دون ــال ــد
ّ
ت ــرام ــب إل ــى ال ـت ـمــلــص م ــن ال ـجــرائــم

املــرت ـك ـبــة ب ـحــق املــدن ـيــن الـيـمـنـيــن،
وتـ ـظـ ـهـ ـي ــر نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
الضغوط الداخلية واألممية لوقف
الــدعــم األمـيــركــي ،بمظهر الحريص

أعلن «التحالف»
إحالة تقرير الخبراء إلى
«الفريق القانوني»
على «نظافة» الـحــرب .ويــرى هؤالء
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم اتـ ـ ـس ـ ــاع دائـ ـ ــرة
االعتراض في الكونغرس األميركي،
وكذلك داخل العديد من املؤسسات

األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
حــرب اليمن( ،استفاق قائد القوات
الجوية في الشرق األوسط ،املشارك
في عمليات «التحالف» ،اللفتنانت
جـ ـ ـن ـ ــرال جـ ـيـ ـف ــري ه ـ ــاريـ ـ ـج ـ ــان ،ق ـبــل
ّ
ليعبر عن قلقه
أسبوع من تقاعده،
وإح ـ ـبـ ــاطـ ــه ب ـ ـشـ ــأن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات فــي
صـفــوف املــدن ـيــن) ،إال أن واشـنـطــن
ُ
لــن تـقـ ِـدم فــي نهاية املـطــاف على ما
يـخــالــف مـصـلـحـتـهــا ،املــرتـب ـطــة إلــى
اآلن بمواصلة دعم عمليات تحالف
العدوان.
وه ـ ـ ــو دع ـ ـ ــم ي ـن ـس ـح ــب كـ ــذلـ ــك ع ـلــى
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــن ،ال ـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ي ـل ـت ـئــم

«جرائم حرب» بالجملة
ّ
ّ
باليمن« ،التحالف» بقيادة السعودية،
حمل فريق الخبراء الدوليني واإلقليميني املعني ّ
املسؤولية عن «سقوط معظم اإلصابات املدنية املوثقة» ،الفتًا إلى أن «الغارات الجوية
استهدفت مناطق سكنية وأسواقًا وجنازات وحفالت زفاف ومرافق احتجاز وقوارب
مدنية ومرافق طبية» ،مؤكدًا أن «هذه األفعال قد ترقى إلى جرائم حرب» .وتحدث تقرير
فريق الخبراء عن الحصار البري والجوي والبحري املفروض على اليمنيني ،مشيرًا إلى أنه
كان لذلك الحصار «آثار واسعة النطاق ومدمرة وكارثية على السكان املدنيني»ّ .
ونبه إلى أن
هذه القيود «لن تكون فعالة في تحقيق األهداف العسكرية املعلنة» ،جازمًا أنه لم يتم «خالل
السنوات الثالث (املاضية) ،ضبط أي أسلحة عبر عمليات التفتيش التي تجريها قوات
التحالف واألمم املتحدة» ،متابعًا إن «هكذا أفعال قد ترقى ،مع توافر شرط النية ،إلى جرائم
ّ
وتطرق التقرير إلى قضية السجون الخاضعة لسيطرة «التحالف» في املحافظات
دولية».
ُ
الجنوبية ،متحدثًا عن أن املعتقلني هناك «تعرضوا للتعذيب واملعاملة القاسية» ،وكذلك
ُ ّ ً
حمال حكومات اليمن (حكومة
للعنف الجنسي واالغتصاب على أيدي القوات اإلماراتية ،م
هادي) واإلمارات والسعودية املسؤولية عن حاالت االختفاء القسري في تلك املحافظات.
(األخبار)

ملناقشة الجرائم املرتكبة في اليمن
إال لــدى وق ــوع «مــذبـحــة ضـحـيــان».
وإذ اق ـت ـص ــر ت ـف ــاع ـل ــه م ــع املـ ـج ــزرة
ع ـلــى ال ــدع ــوة إل ــى الـتـحـقـيــق فـيـهــا،
ج ــاء ت ع ـب ــارات رئـيـسـتــه ،املـنــدوبــة
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة كـ ــاريـ ــن ب ـ ـيـ ــرس ،فــي
َّ
االجـ ـتـ ـم ــاع امل ـغ ـل ــقُ ،م ـغ ــل ـف ــة بـكـثـيــر
م ــن ال ـت ـه ــذي ــب وامل ـ ــراع ـ ــاة ل ـل ـجــانــب
ال ـس ـعــودي ،إذ تـعـ ّـمــدت بـيــرس عــدم
ذك ــر اس ــم ال ـس ـعــوديــة أو تحميلها
أي مـســؤولـيــة عــن امل ـج ــزرة ،كـمــا لم
ت ـنـ َـس جــريــا ع ـلــى عـ ــادة حـكــومـتـهــا
امل ـ ـسـ ــاواة ب ــن ال ـض ـح ـيــة والـ ـج ــاد،
ب ــإش ــارت ـه ــا إل ــى أن امل ـج ـلــس يــدعــو
جـ ـمـ ـي ــع األط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف إلـ ـ ـ ــى االم ـ ـت ـ ـثـ ــال
الل ـ ـتـ ــزامـ ــات ـ ـهـ ــا بـ ـم ــوج ــب الـ ـق ــان ــون
اإلنساني الدولي .ومــذذاك ،ال يزال
ال ـع ــال ــم ي ـن ـت ـظــر الـ ـج ــاد ال ـس ـعــودي
حتى يصدر نتائج التحقيق ،فيما
تـ ـب ــدو ت ـص ــري ـح ــات األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
وبـ ـي ــان ــاتـ ـه ــا وت ـ ـقـ ــاريـ ــرهـ ــا ع ــاج ــزة
عـ ـ ــن تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أه ـ ـ ـ ـ ــداف ردع ـ ـ ـيـ ـ ــة أو
عقابية ،من قبيل إجبار السعودية
ع ـ ـلـ ــى ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع ال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد املـ ـعـ ـم ــول
بـ ـه ــا دولـ ـ ـي ـ ــا ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــرض ع ـلــى
ال ــدول املـتـصــارعــة حـمــايــة املــدنـيــن
وتجنيبهم املخاطر.
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـق ـ ـصـ ــور األمـ ـ ـم ـ ــي والـ ـغـ ـط ــاء
الغربي هو ما يدفع السعودية إلى
ال ـت ـم ــادي ف ــي ال ـجــري ـمــة ،ل ـيــس عبر
االعتراف بها فقط ،بل والدفاع عنها
أيـ ـض ــا ،ورفـ ـ ــض أي اس ـت ـن ـك ــار ل ـهــا.
بطريقة أو بأخرى ،يقول املسؤولون
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــون ل ـ ـ ــأم ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة
واملجتمع الــدولــي إن عليهما ليس
فقط السكوت ،إنما أن يجيدا أيضًا
فن الصمت؛ ال لشيء إال ألن «مملكة
الـخـيــر» تـنـفــق مـبــالــغ طــائـلــة لـشــراء
املـ ــواقـ ــف ،وي ــزع ــج أمـ ــراء هـ ــا س ـمــاع
عبارات التنديد والقلق أو التعاطف
مع أهالي الضحايا .انزعاج جاء ت
آخ ــر تـجـلـيــاتــه ع ـلــى ل ـس ــان الـنــاطــق
بــاســم «ال ـت ـح ــال ــف» ،تــركــي املــال ـكــي،
ال ـ ـ ــذي اتـ ـه ــم امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن األم ـم ـي ــن
ب ــاتـ ـخ ــاذ «م ـ ــواق ـ ــف غـ ـي ــر حـ ـي ــادي ــة،
وتـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــق الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة».
وي ــوم أم ــس ،أعـلــن املــالـكــي أن ــه تمت
إحــالــة تـقــريــر الـخـبــراء إلــى «الـفــريــق
ً
القانوني» ،قائال إنه «بعد املراجعة
القانونيةُ ،
سيتخذ املوقف املناسب
بهذا الشأن».
أم ــا اإلمـ ـ ــارات ،ف ـســارعــت ،كـعــادتـهــا،
إل ــى الـتـقـلـيــل م ــن أه ـم ـيــة م ــا أورده
ال ـت ـق ــري ــر ،وت ـب ــري ــره ب ـ ـ «الـ ـض ــرورات
األمـ ـنـ ـي ــة» ،ف ــي اس ـت ـل ـشــاق مـقـصــود
بمئات الضحايا الذين بلغ عددهم
بـ ـحـ ـس ــب خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء مـ ـجـ ـل ــس حـ ـق ــوق
ً
اإلنسان  ،16706بينهم  6475قتيال.
إذ اع ـت ـبــر وزي ـ ــر ال ــدول ــة اإلم ــارات ــي
ل ـل ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة أنـ ــور قــرقــاش
أن «لكل أزمــة تحدياتها السياسية
واإلن ـســان ـيــة ،ول ـكــن يـبـقــى األس ــاس
ف ـ ــي أزمـ ـ ـ ــة الـ ـيـ ـم ــن ق ـ ـيـ ــام ال ـت ـح ــال ــف
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ن ـ ـحـ ــو اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ال ـ ــدول ـ ــة
اليمنية وحفظ مستقبل املنطقة من
ّ
التغول اإليراني» .وفي محاولة منه
لـصــرف األنـظــار عــن فــداحــة مــا اتهم
بــه الـتـقــريــر «الـتـحــالــف» ،وتضخيم
مــا تضمنه مــن اتـهــامــات ل ـ «أنـصــار
الـلــه» ،قــال قــرقــاش« :تقرير الخبراء
الـيــوم ال بــد لنا مــن مراجعته والــرد
عـلــى حيثياته ومــراجـعــة مــا يقوله
عـ ـ ــن ف ـ ـظـ ــائـ ــع الـ ـ ـح ـ ــوث ـ ــي وإجـ ـ ــرامـ ـ ــه
واستهدافه للمدنيني».
أم ــا م ــا تـسـمــى «ال ـش ــرع ـي ــة» ،وال ـتــي
تـتـخــذ مــن ال ــري ــاض م ـق ـرًا ل ـهــا ،فهي
دائ ـم ــا ف ــي م ــوق ــع املـ ــزايـ ــدة ،وأح ــدث
مظاهرها احتجاج وزي ـ َـري اإلعــام
وحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي حـ ـك ــوم ــة
الــرئـيــس املنتهية والي ـتــه ،عـبــد ربــه
منصور هــادي ،على عيادة منسقة
ال ـشــؤون اإلنـســانـيــة فــي الـيـمــن ،ليز
غ ــران ــدي ،جــرحــى مــذبـحــة ضحيان،
حيث انفجرت بالبكاء وبــدا عليها
ال ـ ـتـ ــأثـ ــر ،فـ ـم ــا ك ـ ــان م ـ ــن الـ ــوزيـ ــريـ ــن
امل ــذك ــوري ــن إال تــوج ـيــه االت ـه ــام لها
بـ «االنحياز وعدم الصدقية».

«اإلمارات ليكس»
«السوبر سفير» في بغداد :على خطى السبهان!
خليل كوثراني
ل ـي ـســت بـ ـغ ــداد اس ـت ـث ـن ـ ًـاء م ـم ــا تكشفه
«اإلم ـ ـ ـ ــارات ل ـي ـكــس» ح ــول طـبـيـعــة عمل
سفراء دولــة اإلمــارات في الــدول العربية.
عـلــى أن ّ الـ ـع ــراق ،كـســاحــة صـ ــراع وبـلــد
م ـت ـش ــظ ،ي ـظ ـهــر أك ـث ـ ّـر دس ــام ــة لـنـشــاط
أجهزة ّ أبــو ظبي املتنطحة لــدور إقليمي
في تعقب التفاصيل الداخلية بغية التأثير
وال ـت ــدخ ــل ،واعـ ـت ــراض خ ـطــوط ال ـصــراع
اإلقليمي املتشابكة عند بــاد الرافدين.
السفير اإلم ــارات ــي ل ــدى ال ـع ــراق ،حسن
ّ
أحمد الشحي ،وإن تستر في تحركاته
الظاهرة بلبوس يضفي عليه طابعًا أكثر
لباقة ودبلوماسية من نظيره السعودي
السابق ثامر السبهان ،إال أن مراسالت
الـ ـشـ ـح ــي لـ ــدول ـ ـتـ ــه تـ ـظـ ـه ــره كـ ــ«س ــوب ــر
سـفـيــر» عـلــى خـطــى الـسـبـهــان ،وتظهر
ً
سفارته معقال يتجاوز دوره محددات
الدبلوماسية ،واألخطر تميط اللثام عن
طريقة التفكير اإلمــاراتـيــة تـجــاه الـعــراق
في مرحلة ما بعد «داعش» وافتتاح ملف
إعادة اإلعمار واحتدام األزمة الخليجية.
«ت ـ ـجـ ـ ّـسـ ــس» الـ ـشـ ـح ــي وفـ ــري ـ ـقـ ــه ع ـلــى
الـ ـ ـس ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــن واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
وح ـت ــى ال ـع ـس ـكــريــن وال ــرص ــد الــدقـيــق
لـتـحــركــاتـهــم ،واالس ـت ـعــانــة ب ــ«م ـصــادر
موثوقة» الستطالع نشاطهم ،ال يعني
بحال مــن األح ــوال أن كــل «التحليالت»
ال ـت ــي ي ـقــدم ـهــا ال ـس ـف ـيــر ملــرجـعـيـتــه في
أب ــو ظـبــي تـتـســم بــال ـك ـفــاءة والــرجــاحــة.
وت ـق ــود ت ـقــاريــر ال ـس ـف ـيــر ال ـش ـحــي إلــى
ع ــدائ ـي ــة راسـ ـخ ــة ب ـح ــق ف ـئ ــات عــراق ـيــة
وازن ـ ــة ،يـصـفـهــا ب ــ«ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة

يورد السفير اإلماراتي
معلومات حول أسباب
زيارة الجعفري للدوحة

وامليليشيوية املعارضة النفتاح العراق
عـلــى محيطه ال ـعــربــي» .يــزعــم الشحي
في برقية حصلت عليها «األخـبــار» أن
«موقف رئيس ال ــوزراء العراقي (حيدر
العبادي) أقــرب إلى املحور السعودي».
البرقية تجلي بوضوح انخراط أبو ظبي
في العمل على مجابهة النفوذ اإليراني
فــي بـغــداد ،عبر احـتــواء الـعـبــادي ،أو ما
يطلق عليه السفير اإلمــاراتــي «املـحــور
الـقـطــري ـ ـ اإلي ــران ــي» ،لـحـســاب «مـحــور
املقاطعة (لقطر) الذي تتبناه السعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات» .فـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي،
وف ــق الـبــرقـيــة ،أصـبـحــت «تــدعــم األخـيــر
(العبادي) من أجل التخلص من النفوذ
اإليراني الطاغي في العراق».
لـكــن الـحـســاسـيــة اإلمــارات ـيــة تــرتـفــع مع
رص ـ ــد أي م ـس ـع ــى لـ ـل ــدوح ــة ل ـل ــدخ ــول
إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ،س ـ ــواء م ــن ب ــواب ــة ال ـق ـيــام
بــدور منافس في «عملية إعــادة إعمار
الـعــراق بعد انتهاء حقبة تنظيم داعش
اإلره ـ ــاب ـ ــي» ،أو إعـ ـ ــادة اف ـت ـت ــاح س ـفــارة
قـطــر فــي ب ـغ ــداد .وه ــذا مــا رك ــزت عليه
بــرق ـيــة صـ ـ ــادرة ب ـت ــاري ــخ  14نــوفـمـبــر/

ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ع ــن س ـفــارة
اإلمـ ـ ــارات فــي ب ـغ ــداد ،م ـم ـهــورة بتوقيع
السفير الـشـحــي ،وتتضمن تـقــريـرًا له
ح ــول زي ــارة وزي ــر الـخــارجـيــة الـعــراقــي،
إبــراهـيــم الجعفري ،لقطر (فــي تشرين
الثاني املــاضــي) ،ولقائه األمير ورئيس
الــوزراء ووزير الخارجية .يورد السفير
اإلماراتي معلومات حول أسباب زيارة
الجعفري للدوحة «حصلنا عليها من
أحد مصادرنا املوثوقة» ـ ـ كما يقول ـ ـ
«تفيد بأن الزيارة أتت كجزء من التحرك
املنسق ،األردنــي العراقي ،باتجاه قطر،
بـعــد أخــذ الـضــوء األخـضــر مــن اململكة

العربية السعودية بحسب املصدر ،من
أجل إعادة دولة قطر إلى الصف العربي،
وإبعادها عن املحور اإليراني» .وبحسب
زع ــم ال ـبــرق ـيــة ،ف ــإن الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
توافرت لديها معلومات تفيد بأنه «تمت
بلورة خطة تحرك إيرانية قطرية داخل
العراق من أجل إرباك الوضع السياسي
القائم فــي البلد ،مــن خــال دعــم جهات
س ـيــاس ـيــة داخ ـل ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة وق ــوى
ميليشيوية ت ـعــارض تــوجـهــات رئيس
الوزراء حيدر العبادي املتمثلة باالنفتاح
ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـح ـ ـيـ ــط الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ،وت ـح ـض ـي ــر
األرض ـ ـي ـ ــة لـ ـه ــا لـ ـلـ ـف ــوز ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات

الشحي :قطر تستعين بضباط عراقيين
فــي برقيــة للســفارة اإلماراتيــة فــي العــراق ،تحمــل تاريــخ  21تشــرين الثانــي /نوفمبــر
اإلماراتــي حســن أحمــد الشــحي ،وفــي إطــار
(املاضــي) ،مذيلــة بتوقيــع الســفير
ّ
مالحقــة النشــاط القطــري فــي املنطقــة ،يبلــغ األخيــر دولتــه بمعلومــات أمنيــة حصلــت
عليهــا بعثتــه «مــن مصادرهــا الخاصــة» تفيــد باســتعانة أجهــزة قطريــة بضبــاط
ً
عراقيــن ســابقني .ويــرد فــي الرســالة املقتضبــة التــي ال تتضمــن تحليــا أو مقترحــات
إضافيــة ،أن «دولــة قطــر تقــوم بإعــادة تأهيــل املركــز االســتراتيجي للعلــوم العســكرية،
وقــد تمــت االســتعانة بعــدد مــن ضبــاط الجيــش العراقــي الســابق» .ويذكــر الشــحي
مــن بــن هــؤالء اســم اللــواء الركــن الســابق صالــح الصايــل.
وفــي ســياق يظهــر متابعــة دقيقــة مــن قبــل أبــو ظبــي للساســة والنخــب العراقيــن بمــن
فيهــم «األصدقــاء» املفترضــون لإلمــارات ،يحــذر الســفير اإلماراتــي مــن أن «صالــح
الصايــل ووســام الحــردان سيشــاركان فــي االنتخابــات (التشــريعية) املقبلــة ضمــن
كتلــة الســيد مقتــدى الصــدر» ،مــن دون أن توضــح البرقيــة أســباب إيــراد اســم الحــردان
أو صفتــهّ .
وينبــه الشــحي حكومــة بــاده أيضــا إلــى أن «اململكــة العربيــة الســعودية
قدمــت دعــوة لعــدد مــن أعضــاء كتلــة الصــدر فــي ذكــرى املولــد النبــوي ،وعلمنــا بــأن
صالــح الصايــل ووســام الحــردان مــن ضمــن املرشــحني لزيــارة الســعودية ضمــن كتلــة
الصــدر فــي نهايــة شــهر نوفمبــر (تشــرين الثانــي) الجــاري (املاضــي)».

(التشريعية) القادمة (األخـيــرة) ،وعلى
رأسها (نائب الرئيس العراقي ورئيس
الـ ــوزراء الـســابــق) ن ــوري املــال ـكــي» .لكن
الشحي يعود ويضع الــزيــارة في خانة
«مقاربة قد تبدو متناقضة مع االنفتاح
السعودي على الـعــراق ،ومحاولة إيــران
إح ــراج رئـيــس ال ـ ــوزراء حـيــدر الـعـبــادي
أمـ ــام بـقـيــة دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،الـتــي
أصبحت تدعم األخير من أجل التخلص
من النفوذ اإليراني الطاغي في العراق».
أما على الضفة القطرية ،فيرى السفير
اإلمــاراتــي أن الــدوحــة تـحــاول مــن خالل
الــزيــارة «ال ـخــروج مــن العزلة املفروضة
عليها خليجيًا وعــربـيــا ،وت ــدرك جيدًا
موقف رئيس الوزراء العراقي (العبادي)
األقـ ـ ــرب إلـ ــى املـ ـح ــور الـ ـسـ ـع ــودي ،ومــن
ه ـنــا ف ـهــي ت ـح ــاول أن ت ـك ــون مــواقـفـهــا
متماشية مع توجهات الحكومة العراقية
وأول ــوي ــات ـه ــا ،وخ ـصــوصــا امل ــوق ــف من
قضية االستفتاء وملف إعادة اإلعمار،
وأن يـ ـك ــون وج ـ ــوده ـ ــا ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق بـمـسـتــوى
الوجود السعودي واإلماراتي».
ومن الالفت ،في تقرير السفير الشحي،
ً
توقفه طويال عند تصريحات الجعفري
مــن ال ــدوح ــة ،املـنـتـقــدة لـقـنــاة «الـجــزيــرة»
ال ـق ـطــريــة ،ح ـيــث يـقـتـبــس مــوقــف وزي ــر
الـخــارجـيــة الـعــراقــي مــع مــراســل الـقـنــاة،
ً
حــن رفــض اإلجــابــة عــن أسئلته ،قائال:
«قـنــاة الـجــزيــرة عملت على تغذية أدب
الفرقة وارتكاب خطأ تاريخي في ذلك»،
مضيفًا أنــه عندما تصحح «الـجــزيــرة»
ت ـلــك األخـ ـط ــاء «س ـت ـل ـقــى م ـنــي ت ـجــاوبــا
واحترامًا».

العراق

ّ
استنفار أميركي عشية انعقاد البرلمان ...وترقب لموقف األكراد
تحركات
في ظل ّ
أميركية مكثفة لثني
الكتلتين «السنية» والكردية
عن االنضمام إلى ما تعتبره
واشنطن «المعسكر
اإليراني» ،تتجه األنظار إلى
موقف األكراد ،والذي
ُ
خالل األيام
يفترض أن يتبلور ّ
القليلة المقبلة ،ليشكل
ً
عامال حاسمًا في مسار
«الكتلة األكبر»
ق ـب ـيــل  5أي ـ ــام م ــن امل ــوع ــد امل ـف ـتــرض
الن ـع ـق ــاد ال ـج ـل ـســة ّاألولـ ـ ــى لـلـبــرملــان
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ـ ـ ــي ،ت ـ ـت ـ ـكـ ــثـ ــف ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة ع ـلــى الـســاحــة
السياسية ،بـهــدف الــدفــع إلــى حسم
النزاع على الكتلة البرملانية األكبر.
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ب ــدت الف ـت ــة ،أم ــس،
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات املـ ـك ــوكـ ـي ــة الـ ـت ــي ع ـقــدهــا
املبعوث األميركي إلى العراق ،بيرت
ماكغورك ،في جولة أثارت انتقادات
مـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل ال ـك ـت ـل ــة املـ ـحـ ـس ــوب ــة عـلــى
«ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» .وفـيـمــا اسـتـمـ ّـر
االنـ ـقـ ـس ــام داخـ ـ ــل «الـ ـبـ ـي ــت ال ـس ـنــي»
على خلفية منصب رئــاســة مجلس
الـنــواب ،ظهرت الكتلة الكردية أكثر

تماسكًا وقــدرة على انتزاع تنازالت
مفاوضيها.
من
ِ ّ
تماسك تجلى ،أم ــس ،فــي االجتماع
ال ـ ـ ــذي ُعـ ـق ــد فـ ــي أرب ـ ـيـ ــل بـ ــن وفـ ـ ـ َـدي

«الحزب الديموقراطي الكردستاني»
و«االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي الـكــردسـتــانــي»
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف وض ـ ـ ـ ـ ــع ورقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ّ
ـوحـ ـ ـ ــدة،
سيحملها وفد مشترك من الطرفني
إلى بغداد خالل األيام القليلة املقبلة،
ردًا ع ـلــى «عـ ــروضـ ــات» املـعـسـكـ َـريــن
َ
َ
املتنافسني .وكــان آخر
«الشيعيني»
تلك «العروضات» ما حمله ،أول من
أمــس ،وفــد مشترك من «نــواة الكتلة
األكـ ـ ـب ـ ــر» (ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ـ ّـم «س ـ ــائ ـ ــرون»
امل ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــدى الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر،
و«الـنـصــر» بزعامة حـيــدر العبادي،
و«ال ـح ـك ـمــة» ب ـق ـيــادة ع ـمــار الـحـكـيــم،
و«الــوط ـن ـيــة» بــزعــامــة إي ــاد ع ــاوي)
إلــى الـحــزبــن الـكــرديــن ،وال ــذي نفى
ع ـض ــو الـ ــوفـ ــد ،خ ــال ــد ال ـع ـب ـي ــدي ،أن
يـكــون قــد تـطـ ّـرق إلــى «مـلــف كــركــوك»
(ع ـل ـم ــا أن ه ـ ــذا املـ ـل ــف ي ـش ـكــل جـ ــزءًا
رئ ـي ـســا م ــن امل ـطــالــب ال ـتــي يطرحها
ـاوضـ ـيـ ـه ــم) .نـفــي
األكـ ـ ـ ـ ــراد عـ ـل ــى مـ ـف ـ ِ
قابله ،على املقلب املنافس (املعسكر
الــذي يجمع «ائتالف دولــة القانون»
ب ــزع ــام ــة نـ ـ ــوري امل ــالـ ـك ــي ،وت ـحــالــف
«ال ـف ـت ــح» ب ـق ـيــادة هـ ــادي ال ـع ــام ــري)،
تصريح أكثر واقعية ،وإن لم َت ُ
ثبت
ُ
جـ ّـديـتــه إلــى اآلن .إذ نـقــل عــن قيادي
في «دولة القانون» قوله إن األحزاب
الكردية ّ
«قدمت تنازالت ومقترحات
ل ــانـ ـضـ ـم ــام إل ـ ـ ـ ــى» ذل ـ ـ ــك امل ـع ـس ـك ــر،

م ــن بـيـنـهــا ال ـق ـبــول ب ـ ــإدارة مشتركة
لـكــركــوك وامل ـنــاطــق امل ـت ـنــازع عليها،
إلى حني إجراء االنتخابات املحلية.
وبـمـعــزل عــن صحة مــا ي ـ ّ
ـروج لــه كال
املـعـسـكــريــن ،ف ــإن ال ـثــابــت أن الكتلة
ُ
فاضل ما بني «العروضات»
ُالكردية ت ِ
املـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ـ ــة إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ض ـغ ــوط
أم ـي ــرك ـي ــة مـ ـت ــزاي ــدة ع ـل ـي ـهــا لـثـنـيـهــا
ع ــن االن ـض ـمــام إل ــى تـحــالــف املــالـكــي
 ال ـع ــام ــري .وم ـس ــاء أول م ــن أم ــس،الـتـقــى مــاك ـغــورك ،فــي أرب ـيــل ،رئيس
حـكــومــة إقـلـيــم كــردس ـتــان ،نيجرفان
ب ــارزان ــي ،قبل أن ينتقل إلــى بـغــداد،
ملمارسة ضغوط مماثلة على الكتلة
«ال ـس ـن ـيــة» (امل ـح ــور ال ــوط ـن ــي) ،الـتــي
ال ـت ـق ــى م ـن ـه ــا ،أمـ ـ ــس ،ن ــائ ــب رئ ـيــس
الجمهورية ،املرشح لرئاسة البرملان
أســامــة الـنـجـيـفــي .ل ـق ــاءات استبقها
أمني عام «عصائب أهل الحق» ،قيس
الخزعلي ،بالتنبيه إلــى أن «أميركا
تـ ـت ــدخ ــل ف ـ ــي مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ت ـش ـك ـيــل
الحكومة بشكل ســافــر» ،والتحذير
مــن أنــه «فــي حــال اسـتـمــرت السفارة
األمـيــركـيــة فــي الـتــدخــل فــي الـشــؤون
العراقية ،فإننا لن نسكت على ذلك».
وعلى رغــم الدفع األميركي الحثيث
في اتجاه إبعاد الكتلتني «السنية»
وال ـ ـكـ ــرديـ ــة عـ ــن م ـع ـس ـك ــر امل ــالـ ـك ــي -
الـعــامــري ،إال أن مـحــاوالت واشنطن
هذه ال يبدو أنها آتت أكلها إلى اآلن.
إذ إن األك ــراد يـظـهــرون استعدادهم
َ
املعسكرين مقابل
للتحالف مع أي من
تقديم ضمانات لهم ،في حني تظهر

يجري المبعوث األميركي لقاءات
مكوكية ما بين أربيل وبغداد

قوى «البيت السني» ُمشتتة ما بني
َ
«الشيعيني» ،خصوصًا أن
القطبني
أحــدهـمــا (ال ـصــدر  -الـعـبــادي) وضع
«ف ـيـتــو» عـلــى ان ـضـمــام ال ـق ـيــادي في

الخزعلي :أميركا تتدخل
في مفاوضات تشكيل
الحكومة بشكل سافر
«امل ـحــور الــوطـنــي» خميس الخنجر
إلـ ـي ــه .وت ـل ــك ن ـق ـطــة ح ـ ــاول ال ـعــامــري
االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة مـ ـنـ ـه ــا م ـ ـج ـ ــددًا أم ـ ــس،
بالقول إنــه «إذا كانت على الخنجر
مــاحـظــات سلبية ،فـلـمــاذا سـمــح له

القضاء باملشاركة في االنتخابات؟».
ومـ ــا ي ـض ــاع ــف م ــن ح ــراج ــة امل ــوق ــف
«السني» هو انقسام «املـحــور» على
ه ــوي ــة رئـ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان املـ ـقـ ـب ــل ،مــا
ب ــن الـنـجـيـفــي ومـحـمــد الحلبوسي
(محافظ األنبار) ومرشحني آخرين
ت ـقـ ّـدمــت أس ـم ــاؤه ــم خ ــال ال ـســاعــات
املاضية.
وف ــي قـبــالــة ال ـح ــراك األم ـيــركــي على
ّ
خط «الكتلة األكبر» ،يتواصل الحراك
ً
اإليــرانــي على الخط نفسه ،أمــا في
إع ـ ــادة إح ـي ــاء «ال ـت ـحــالــف الــوط ـنــي»
ال ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان يـ ـجـ ـم ــع قـ ـ ـ ــوى «الـ ـبـ ـي ــت
ال ـش ـي ـعــي» .وهـ ــو «أمـ ـ ــل» ل ــم ينطفئ
إلــى اآلن فــي ظــل الـحــديــث املتواصل
ع ــن ج ـه ــود م ـس ـت ـمــرة لـلـتـقــريــب بني
م ـ ـ ـحـ ـ ـ َ
ـوري «س ـ ـ ــائ ـ ـ ــرون  -الـ ـنـ ـص ــر»/
«دول ــة الـقــانــون  -الـفـتــح» .لـكــن ،وفي
ظ ــل االس ـت ـق ـطــاب ال ـح ـ ّ
ـاد ب ــن الـقــوى
«الشيعية»ّ ،
يتم االشتغال على خطة
بديلة محورها تدعيم محور املالكي
 ال ـعــامــري ،وج ــذب ال ـقــوى الـكــرديــةّ
و«السنية» إليه .ولعل ذلك االشتغال
املـتــوازي هو ما قصدته تصريحات
ال ـع ــام ــري وال ـخــزع ـلــي أمـ ــس ،إذ قــال
األخـيــر إن «تحالف الفتح وحلفائه
يمتلكون األعـ ــداد الـكــافـيــة لتشكيل
الـكـتـلــة األكـ ـب ــر» ،ف ــي ح ــن أك ــد األول
«(أن ـ ـنـ ــا) م ـس ـت ـمــرون ف ــي اسـتـقـطــاب
الجميع ،وهـنــاك تـقــدم متواصل في
عملية تشكيل الكتلة األكـبــر ،والكل
مدعوون للحوار من أجل تشكيلها».
(األخبار)
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تقرير

إيران

روسيا وأفريقيا الوسطى :زحف صامت على طريق العودة
ّ
وقع يوم الثالثاء الماضي
ّ
وجمهورية أفريقيا
وزيرا دفاع روسيا
ّ
ّ
اتفاقية تعاون عسكري على
الوسطى
ّ
هامش معرض دفاعي قرب موسكو.
ّ
ويمثل هذا «االتفاق اإلطاري» خطوة
ّ
إضافية في مسار تعميق التعاون
بين البلدين ،الذي بدأ منذ العام الماضي،
ووصل إلى ّ
حد إسهام موسكو في
ّ
الشخصي لرئيس أفريقيا
توفير األمن
الوسطى وعقد جلسات حوار مع زعماء
المعارضة والمتمردين الذين يسيطرون
على أغلب مجال البالد

زعـمــاء الـتـمـ ّـرد ،حيث قــابــل مبعوثون
لـهــا ثــاثــة م ــن ك ـبــار رمـ ــوز املـعــارضــة
حتى اآلن ،من بينهم الرئيس السابق
ميشيل دجــوتــوديــا ،مستغلة عالقات
قــديـمــة مـعــه تـكـ ّـونــت حــن درس خــال
ّ
الروسية لصداقة
شبابه في «الجامعة
الشعوب».
مــن جهة أخ ــرى ،تعمل روسـيــا ،ســواء
ّ
خاصة ،ومن
حكومية أو
عبر شركات
ّ
خــال عالقاتها بالحكومة وأعدائها،
على تحصيل عقود وحقوق استغالل
مناجم للمعادن واليورانيوم منتشرة
في طول البالد وعرضها .وحتى اآلن،
ّ
الداخليني
ال يبدو أن ّأيًا من الفاعلني
ّ
معترض على ذلك.
ع ـل ــى ع ـك ــس ذل ـ ــك ،ت ــوج ــد دالئ ـ ــل عـلــى
تـخـ ّـوف فرنسا مــن الحضور الــروسـ ّـي
فــي أفريقيا الوسطى أو حتى عملها
ع ـل ــى ت ـق ــوي ـض ــه .ق ـب ــل أش ـ ـهـ ــر ،رف ـعــت
ّ
فرنسية في
مجموعة مسلحة أعــامــا
أحد أحياء العاصمة ،ووزعــت بيانات
زعـمــت فيها ّأن ـهــا تـهــاجــم ق ــوات األمــم
املـتـحــدة بــدعــم فــرن ـسـ ّـي .وف ــي املـقــابــل،
ّ
نددت
أصدرت السفارة الفرنسية بيانًا ّ
فيه بتوظيف اسمها على هذا النحو.
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارًا مـ ــع هـ ـ ــذا الـ ـ ـخ ـ ـ ّـط ،تـ ـح ـ ّـدث
مـسـتـشــار ل ـتــواديــرا مــع مـ ّـجـلــة «جــون
أفريك» عن ّ
تخوفات يحملها الرئيس

حبيب الحاج سالم
ّ
األفريقي
خسرت روسيا حضورها
ب ـعــد س ـق ــوط االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتـ ّـي.
ورغــم عملها على اكتساب أصدقاء
ج ـ ـ ــدد ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــارة خ ـ ـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن
امل ــاضـ ـي ــن ،إال أن ج ـه ــوده ــا كــانــت
ّ
تـصـطــدم دائ ـم ــا بــاملـصــالــح الـغــربـ ّـيــة
ُاملـنــافـســة .ولـعــل أب ــرز أمثلة الـصــدام
ّ
ـدخــل حلف «الـنــاتــو» فــي ليبيا
هــو تـ ّ
ع ــام  ،2011وإس ـه ــام ــه ال ـحــاســم في
معمر القذافي ،ما حرم
إسقاط نظام ّ
مــوسـكــو مــن عـقــود شملت قطاعات
ّ
التحتية.
الطاقة والتسليح والبنية

اليوم ،تعود موسكو رويدًا رويدًا إلى
ّ
جغرافية مختلفة،
أفريقيا ،من بوابات
ومـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون يـ ـتـ ـش ــاب ــك ف ـي ـهــا
ّ
ّ
ّ
والحكومي
االقـت ـصــادي بــالـعـسـكــري،
ّ
مما يبدو تراجعًا
بالخاص،
مستفيدة ّ
ّ
ل ـل ـق ــوى الـ ـغ ــرب ــي ــة .وتـ ـم ـ ّـث ــل أفــري ـق ـيــا
الــوسـطــى اآلن جبهة العمل الروسية
األبرز.

أفريقيا الوسطى:
وداعًا فرنسا؟

ّ
جمهورية أفريقيا الوسطى
استقلت
ّ
عــن فرنسا فــي عــام  ،1960لكن الحبل
ّ
ّ
الـ ـس ــري االس ـت ـع ـم ــاري ل ــم ي ـس ـقــط مع
تدخلها
ال ــز ّم ــن .اسـتـمــرت فــرنـســا فــي ّ
الفج في شؤون مستعمرتها السابقة،
وأسـ ـهـ ـم ــت فـ ــي انـ ـ ـع ـ ــدام اسـ ـتـ ـق ــراره ــا
ّ
السياسي املــداوم ،داعمة وصول جان
بيدل بوكاسا إلى السلطةّ ،
ثم إخراجه
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الحكام الالحقني.
منها،
وتوجيه ُ
اقـتـصـ ّ
ـاديــا ،أوصـلــت الـتـطــورات البالد
إلــى مـصــاف الـبـلــدان األق ــل ن ـمـ ّـوًا ،رغم
ّ
ثــرائ ـهــا بــالـطــاقــة واملـ ـع ــادن ،ودخ ـلــت،
ّ
متقطعة
سـيــاسـ ّـيــا ،فــي ح ــروب أهـلــيــة
ّ
ب ــدأ آخــرهــا ع ــام  2012وه ــي مستمرة
حتى اآلن .لم تكن فرنسا بعيدة ،حيث
ّ
عملية أطلق
تدخلت نهاية  ،2013في
ّ
عليها اس ــم «ســان ـغــاريــس» ،وأزاح ــت
ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـش ـيــل دجـ ــوتـ ــوديـ ــا .لـكــن
حضور باريس لم يتواصل ،ولم ّ
يثبت
شامال في البالد ،حيث انسحبت
حال
ً
ً ّ
بمجرد انتخاب رئيس جديد ،فوستني
ـ ـ ارشانج تواديرا ،وعــادت املواجهات
ّ
األهلية الدامية من جديد.
ب ـ ــدا ك ـ ــأن ف ــرن ـس ــا غ ـي ــر قـ ـ ـ ــادرة عـلــى
ّ
تحمل تكلفة الــذهــاب أبعد مــن ذلــك،
ّ
ـاص ــة م ــع تــرك ـيــزهــا ع ـلــى مـقــاومــة
خـ ّ
ّ
ّ
الخطر «الـجـهــادي» في مالي وبقية
دول ال ـس ــاح ــل .وإذا م ــا ك ــان مــوقــف
أكثر ّ
ّ
غربية ارتباطًا بالبلد على
قوة
ذل ــك ال ـن ـحــو ،ف ــإن ال ــوالي ــات املـتـحــدة

ـدخ ــل،
ل ـ ــم تـ ـك ــن أك ـ ـثـ ــر حـ ـم ــاس ــة لـ ـلـ ـت ـ ّ
ـاصــة مــع بــرنــامــج دون ــال ــد تــرامــب
خـ ّ
لـتـقـلـيــص ع ــدي ــد الـ ـق ــوات األم ـيــركـ ّـيــة
في القارة ككل ،وجعل جهود بالده
ّ
ّ
العسكرية متركزة فــي التدخل عبر
ّ
الطائرات املسيرة ،فيما تكاد تنعدم
ّ
االقتصادية وبرامجها
مساعداتها
ّ
االجتماعية.
العام املاضي ،أي بعد حوالى سنة من
انـتـخــابــه ،تـ ّ
ـوجــه تــواديــرا إلــى مجلس
األمـ ــن الـ ــدولـ ـ ّـي ،طــال ـبــا امل ـعــونــة ورف ــع
حـظــر التسليح امل ـفــروض عـلــى بــاده
ّ
الغربيني
منذ  ،2013ومتذمرًا من بطء
ـردده ـ ــم فــي
ف ــي مـ ـ ّـد ي ــد املـ ـس ــاع ـ ّـدة وت ـ ـ ّ
الرسمية للسيطرة على
دعــم الـقــوات
ـاص ــة أن بـعـثــة
ـ
خ
ـة،
ـ
ت
ـ
ل
ـ
ف
ـ
ن
امل ـن ــاط ــق امل ـ
ّ
األم ــم املـتـحــدة الـتــي تـضـ ّ ّ
قليال
ـر
ـ
ث
ـ
ك
أ
ـم
ً
مــن  12أل ــف عنصر تـبــدو عــاجــزة عن
ّ
األهلي وضبط األوضاع
حفظ السالم
ّ
األمنية .وفيما أشاح الجميع بوجهه
ب ـع ـي ـدًا ،ت ـق ـ ّـدم ــت روسـ ـي ــا خ ـط ــوة إلــى
األمام.

أهال بالصديق الجديد!
ً
نهاية الـعــام املــاضــي ،نجحت روسيا
ف ــي تـحـصـيــل اسـتـثـنــاء لـهــا م ــن حظر
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــروض ع ـ ـلـ ــى أف ــريـ ـقـ ـي ــا
تردد فرنسا في البداية،
الوسطى ،رغم ّ
استثناء مشابهًا
منحها
خاصة لعدم
ّ
ً
ق ـبــل عـ ــام ب ـم ـعــارضــة م ــن روسـ ـي ــا .لم
يمض وقت طويل حتى وصلت ثالث
شحنات من السالح الخفيف إلى البلد،
ّ
ومعها م ّ
عسكريون أنشئت لهم
دربون
ُ
أكــاديـمـ ّـيــة فــي قـصــر الــرئـيــس السابق
بــوكــاســا .أكـثــر مــن ذل ــك ،صــار الــروس
ّ
الشخصي للرئيس
جــزءًا من الحرس
تــواديــرا .وتشير تقارير ،غير مؤكدة،
إلــى نشر جنود تابعني لشركة األمــن
الخاصة «فاغنر» في مناطق مختلفة
ّ
م ــن ال ـب ــاد ،وه ــي شــركــة ُمـسـ ّـجـلــة في
ّ
الروسي
األرجنتني (ال يسمح القانون
ّ
الخاص)،
بمثل هذا النوع من النشاط
ّ
رسمية مع الكرملني.
ولها روابط غير

اس ـت ـطــاعــت روسـ ـي ــا إذًا أن ت ـن ـجــز ما

ع ـج ــز ع ـن ــه ،أو رفـ ـض ــه ،غ ـي ــره ــا .مـنــذ
ت ـل ــك ال ـن ـق ـط ــة ،أخ ـ ــذت الـ ـع ــاق ــات بــن
الـبـلــديــن منحى تـصــاعـ ّ
ـديــا .فــي أيــار/
م ــاي ه ــذا الـ ـع ــام ،ت ـقــابــل ت ــوادي ــرا مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتني على
ّ
هامش املنتدى االقـتـصــادي فــي سان
بطرسبورغ ،وأش ــارا خــال حديثهما
إل ــى ال ـعــاقــات الـتــي جمعت بلديهما
في عقدي الستينيات والسبعينيات،
تطلعهما إل ــى اس ـت ـعــادة ذلــك
وأعـلـنــا ّ
الوهج.
ل ــم ت ـقــف ج ـه ــود روس ـي ــا ف ــي أفــريـقـيــا
الــوسـطــى عند العتبة الـعـسـكـ ّ
ـريــة ،بل
س ـعــت إلـ ــى تــأس ـيــس م ـق ــارب ــة أوسـ ــع.
ت ـع ـمــل م ــوس ـك ــو مـ ـث ـ ًـا ع ـل ــى ال ـجــانــب
اإلن ـســانـ ّـي ،حيث نـشــرت مستشفيات
م ـت ـن ـق ـلــة ،وت ـس ـع ــى إلـ ــى اإلس ـ ـهـ ــام فــي
ق ـطــاع التعليم (تـعـ ّـلــم ت ــوادي ــرا نفسه
فــي شـبــابــه عـلــى أي ــدي أس ــات ــذة روس
ُأرسلوا إلى بــاده) ،إضافة إلى البنى
ّ
التحتية األخرى .من جانب آخر ،تعمل
روسيا على إقامة خطوط تواصل مع

تـجــاه فــرنـســا وال ـغ ــرب .خ ــال حديثه،
قــال املستشار إن «الـغــربـ ّـيــن ق ــادرون
ّ
ع ـلــى تـنـظـيــم إس ـق ــاط تـ ــواديـ ــرا» ،وإن
ّ
ضده» .إضافة
األخير
«واع بما يحاك ّ
ٍ
ّ
محلية
تتحدث وسائل إعالم
ذلك،
إلى
ّ
بــاسـتـمــرار عــن «م ــؤام ــرة» تـحــاك ضـ ّـد
الـبــاد ،مــع إش ــارات للغرب ،ومــع ّأنها
ّ
تصورًا واضحًا عن طبيعتها،
ال ُتقدم
إال ّأنها ال تلقى أيضًا إدانة أو نفيًا من
ّ
السلطات.
وبصرف النظر عن وجود مؤامرة من
عدمه ،من الواضح أن خيبة أمل تجاه
ّ
ال ـغــرب بـصــدد االنـتـشــار فــي أفريقيا،
ّ
تدخالت بلدانه االنتقائية
سواء بسبب ّ
أو دوره ال ـس ـل ـبـ ّـي ف ــي تـنـمـيــة ال ـق ــارة،
وم ــا ُي ـصــرف عـلــى ال ـحــرب والتسليح

والدمار من قبلها يتجاوز في أحيان
كثيرة ما ُي ّ
صور كـ«مساعدات» .ضمن
هذا املناخ ،تجد روسيا هامشًا أوسع
ّ
ّ
تصور
ـاء على
للتحرك فــي الـقــارة ،بـنـ ً
ّ
جديد لسياستها الــدولــيــة يقوم على
تدعيم االستقرار والـسـيــادة ،من دون
ّ
ّ
عسكرية
جانبية ،وبرامج
اشتراطات
واقـتـصـ ّ
ـاديــة يتشارك فيها القطاعان
العام والخاصّ.

روحاني في موقف أضعف:
ُ
هل يجبر خامنئي على رفع «الغطاء»؟
دخل الرئيس اإليراني،
حسن روحاني ،أمس ،إلى
البرلمان من أجل الخضوع
لالستجواب ،ليخرج منه
بموقف َأكثر ضعفًا
بعد لكمتي المؤسسة
التشريعية التي أسقطت
َ
وزيرين في فريقه
االقتصادي .الحقت أسئلة
الملف االقتصادي روحاني
مجددًا ،من دون أن ينجح
في تقديم أجوبة شافية
للنواب ،ما أعاد طرح
اإلشكاليات حول مصير
روحاني ،واحتمال رفع
«الغطاء» عن الرجل
تتعالى وتيرة الحراك السياسي الداخلي
فــي إي ــران ،منذ دخــول الدفعة األول ــى من
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ح ـي ــز ال ـت ـط ـب ـيــق،
وم ــا تــركـتــه مــن آث ــار عـلــى االق ـت ـصــاد .في
البرملان ،كما في القضاء ،تحضر ملفات
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي شـ ــأن مـلــف
االقتصاد والتعامل مع االهـتــزازات التي
ت ـمــر ب ـهــا ال ـع ـم ـلــة واألس ـ ـ ـ ــواق ومـخـتـلــف
ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ـ ــات .وك ـ ـم ـ ــا ُيـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ َ
ـاء ل رئـ ـي ــس
ُ َ
الـجـمـهــوريــة فــي ال ـبــرملــان ،ي ـحــاكــم رجــال
أع ـمــال وت ـجــار م ـضــاربــون أم ــام الـقـضــاء
ب ـت ـه ــم ت ـت ـع ـل ــق بـ ـ ــاإلضـ ـ ــرار ب ــاالق ـت ـص ــاد
اإليراني وســوق العمالت .خلف كل ذلك،
َي ـظ ـهــر حـ ــرص ال ـن ـظ ــام ف ــي ط ـه ــران على
الحد من آثار العقوبات األميركية ،ونقل
النقاش املحتدم حــول امللفات املعيشية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة إل ـ ــى داخـ ـ ــل امل ــؤس ـس ــات،
ً
ب ــدال م ــن ال ـش ــارع ال ــذي يـشـهــد تـحــركــات
ُ
ّ
احتجاجية متقطعة ،تـعــد بالنسبة إلى
صـ ـن ــاع ال ـ ـقـ ــرار اإلي ـ ــران ـ ــي ب ـي ـئــة خـصـبــة
لالستغالل من الخارج.
ويـ ـتـ ـي ــح ت ـف ـع ـي ــل عـ ـم ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــات فــي
املساءلة واملحاسبة سحب فتيل االحتقان

ال ـش ـع ـبــي م ــن ج ـه ــة ،ك ـمــا ي ـ ّ
ـؤم ــن لـلـنـظــام
فرصة إغالق الثغرات في مرحلة مواجهة
الضغوط األميركية من جهة ثانية ،عبر
تحصني النظام ببرامج مكافحة الفساد
وت ـح ــدي ــث الـ ـب ــرام ــج االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .لـكــن
ال ـث ــاب ــت ،ح ـتــى اآلن ،وع ـلــى رغ ــم إطــاحــة
ال ـبــرملــان بــوزيــريــن فــي حـكــومــة الــرئـيــس
حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،أن ملـ ــا يـ ـج ــري سـقـفــا
ً
لـيــس س ـهــا تـ ـج ــاوزه ،يـتـمـثــل ف ــي رفــض
مؤسسات النظام حــدوث فــراغ كبير في
ال ــدول ــة أث ـن ــاء ه ــذه امل ــرح ـل ــة ال ـح ـســاســة،
كإزاحة الرئيس .تحت هــذا السقف الذي
حدده املرشد علي خامنئي ،من املمكن أن
تأخذ الحملة مداها في إجبار روحاني
ع ـلــى تـغـيـيــر فــري ـقــه االق ـت ـص ــادي ،وفـتــح
امللفات املشوبة بعالمات االستفهام حول
األداء الحكومي فيها.
أم ـ ـ ــس ،ح ـض ــر روحـ ــانـ ــي ك ـم ــا وع ـ ــد إل ــى
ال ـب ــرمل ــان لــإجــابــة ع ـلــى أس ـئ ـلــة ال ـن ــواب.
جلسة عــاصـفــة انـتـهــت إل ــى فـشــل الــرجــل
ف ــي إق ـن ــاع م ـس ـت ـجـ ِـوب ـيــه ،س ــوى بــإجــابــة
واح ـ ـ ــدة ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ـق ــوب ــات امل ـصــرف ـيــة
م ــن ب ــن أس ـئ ـلــة خـمـســة (س ـعــر ال ـصــرف،
والتهريب ،والبطالة ،والــركــود ،وأسباب

استمرار العقوبات املالية املصرفية على
ُ
رغم االتفاق النووي) طرحت عليه .حاول
ال ــرئ ـي ــس أن ي ـب ــدو م ـت ـمــاس ـكــا وحــاس ـمــا
فــي إجــابــاتــه ،مستعينًا بخطاب الوحدة
الــوطـنـيــة لـيــؤكــد ض ــرورة حـمــايــة النظام
والـحـكــومــة بــوجــه «ال ـع ــدو» وسـيــاســاتــه،
ح ـ ّـد اع ـت ـبــاره االح ـت ـجــاجــات فــي ال ـشــارع
سببًا مشجعًا لـقــرار الرئيس األميركي،
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،االن ـس ـحــاب مــن االت ـفــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي .وإذ أقـ ـ ـ ـ ّـر روح ـ ــان ـ ــي ب ــوج ــود
«مـ ـشـ ـك ــات» ،ت ـم ـ ّـس ــك ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه

ّ
بأن
روحاني
أقر
االتفاق النووي لم ُي ِّ
لب
الطموحات
المعقودة عليه

اتسمت إجابات روحاني بالعمومية والتركيز على أهمية «الوحدة» (أ ف ب)

بخطاب عمومي نفى فيه وجود «أزمة»،
إذ قــال« :ال يجب القول إننا نواجه أزمة.
ال تــوجــد أزم ـ ــة .إذا قـلـنــا إن ه ـنــاك أزم ــة
فـسـيـتـحــول األمـ ــر إل ــى مـشـكـلــة بالنسبة
للمجتمع ،ومن ثم إلى تهديد» .وأضاف:
«الناس ال يشعرون بالخوف من الواليات
املتحدة ،بل هم خائفون من خالفاتنا .إذا
رأى الـشـعــب أنـنــا مـتـحــدون فـسـيــدرك أن
ُ
املشكالت ست َحل»« .املبارزة» بني الرئيس
وال ـ ـبـ ــرملـ ــان ب ـل ـغ ــت أوج ـ ـهـ ــا مـ ــع م ــداخ ـل ــة
النائب عن مدينة قــم ،مجتبى ذو النور،
ال ــذي ق ــال« :بـنـيـتــم ق ـص ـرًا مــن التمنيات
ي ــدع ــى خ ـطــة ال ـع ـمــل ال ـشــام ـلــة املـشـتــركــة
(االتـ ـف ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي) ...بــرك ـلــة واح ـ ــدة من
تــرامــبُ ،د ّم ــر هــذا القصر ولــم يكن لديكم
أي بديل منه» ،وهو ما استدرج روحاني
لـلــرد واالع ـتــراف بــأن االتـفــاق لــم ُيـلـ ِّـب كل
الطموحات املعقودة عليه.
ف ــي امل ـح ـص ـل ــة ،ن ـج ــح خ ـص ــوم روح ــان ــي
فــي إض ـعــاف مــوقـفــه أك ـثــر ،ال سيما أمــام
الــرأي العام اإليــرانــي .اآلثــار بدت سريعة
وجلية النـعـكــاس السياسة فــي الـشــارع،
حـيــث تــراج ــع ال ــري ــال اإلي ــران ــي أم ــس من
جديد إلى ما يقرب  11100مقابل الدوالر.
مـشـهــد روح ــان ــي ف ــي ال ـب ــرمل ــان ،وخـطــابــه
إجــابــة عـلــى أسـئـلــة ال ـن ــواب ،سيحظيان
باالهتمام والتقييم أكثر داخليًا ،ســواء
فــي الـشــارع أو على املستوى السياسي،
ُ
لــت ـف ـتــح األس ـئ ـل ــة ال ـص ـع ـبــة ع ــن م ــا بـعــد
الـخـطــاب ،وأهـمـهــا :هــل تنجح محاصرة
روحاني في تخلي املرشد عنه؟ ال شيء
إلى اآلن ّ
يرجح رفع «الحماية» عن الرجل،
لكن مسار استجوابه يجعل األمر ممكنًا
قانونيًا ،في حال تمت الدعوة إلى جلسة
ُ
مساءلة تطرح فيها أهلية الرئيس على
ال ـت ـصــويــت .إال أن الـتـصــويــت عـلــى عــدم
ّ
أه ـل ـيــة ال ــرئ ـي ــس ي ـت ـطــلــب أصـ ـ ــوات ثلثي
أع ـ ـضـ ــاء ال ـ ـبـ ــرملـ ــان .وي ـب ـق ــى خـ ـي ــار آخـ ــر،
هــو إحــالــة نتيجة األجــوبــة إل ــى السلطة
ُ
ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـت ــي تـ ـع ـ ّـد ت ـق ــري ـرًا لـلـبــرملــان
واملرشد .لكن ،وفي كل األحوال ،املسارات
جميعها تنتهي عند املرشد الــذي يملك
الـ«فيتو» على أي قرار ،وهو الذي اعتبر
قبل أيام أن الدعوة إلى إسقاط الحكومة
تنفيذ لــ«مـخـطــط األع ـ ــداء» ،م ـشــددًا على
أن «الحكومة يجب أن تبقى ،وأن تكون
ق ــوي ــة ،وأن تـ ـم ــارس وظ ـي ـف ـت ـهــا ف ــي حــل
مشاكل الشعب».
(األخبار)

تقرير

اتفاق واشنطن ـ مكسيكو سيتي :كندا خارج «نافتا»؟
قطعت وزيرة الخارجية الكندية
األوروبية وهرعت إلى
جولتها
ّ
واشنطن ،حيث أكد كبار المستشارين
التجاريين للرئيس األميركي ،دونالد
ّ
ترامب ،أن الواليات المتحدة مستعدة
لترك كندا خارج اتفاق «نافتا» ،بعد
توقيعها اتفاقًا تجاريًا ثنائيًا مع
المكسيك

فــي سـيــاق الـتــرويــج التـفــاق التجارة
ال ــذي أبــرمـتــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة مع
امل ـك ـس ـيــك ،أول م ــن أمـ ــس ،بــاعـتـبــاره
«نصرًا كبيرًا» ،سعى مسؤولو إدارة
ت ــرام ــب إلـ ــى زي ـ ـ ــادة ال ـض ـغ ــوط عـلــى
ّ
كـنــدا ،مؤكدين ض ــرورة إتـمــام اتفاق
ب ــن ال ـجــان ـبــن األم ـي ــرك ــي وال ـك ـنــدي
بحلول نهاية األسبوع ،ينقذ صيغة
ّ
محدثة من اتفاق التبادل الحر لدول
أميركا الشمالية «نافتا» الذي جمع
االقتصادات الثالثة منذ عام .1994
فــي ه ــذا اإلط ــار ،ق ــال وزي ــر الـتـجــارة،
ويلبر روس ،إن االتفاق مع املكسيك،
«وض ـ ــع بـشـكــل ج ـ ّـي ــد جـ ـ ـدًا .ل ـ ــذا ،فــإن
ّ
للمضي
الــرئـيــس (ت ــرام ــب) مستعد
قدمًا ،مع كندا أو من دونها» .وأضاف
في حديث لـ«فوكس بزنس»« ،إذا لم
يحدث ذلك (االتفاق مع كندا) ،يجب
علينا معاملتهم عـلــى أنـهــم دخــاء
ّ
حقيقيون» ،معربًا عن ثقته بأن كندا
ّ
ستنضم في النهاية إلى الصفقة ،ألن

قطعت وزيرة الخارجية الكندية جولتها األوروبية وتوجّهت إلى واشنطن ( أ ف ب)

«مشكلة سيارات»
االقـتـصــاد الكندي «ال يمكنه البقاء
على قيد الحياة» من دون الواليات
املتحدة.
ت ـضــع هـ ــذه ال ـت ـصــري ـحــات ضـغــوطــا
كبيرة على كندا ّ
لتقرر ما إذا كانت
س ـت ـن ـضــم إلـ ـ ــى االتـ ـ ـف ـ ــاق بــال ـص ـي ـغــة
التي تناسب حليفتها الكالسيكية،
أم أنها ستخرج مــن اتفاقية ثالثية
األطراف استمرت حوالى ربع قرن.
وفيما جاءت التصريحات األميركية
متسقة ،أعلن وزيــر الخزانة ستيفن
منوتشني ،أنــه «إذا لــم ّ
يتم التوصل
إل ـ ـ ــى ات ـ ـف ـ ــاق م ـ ــع ك ـ ـن ـ ــدا ،س ـت ـم ـضــي
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ق ــدم ــا ف ــي ات ـفــاق
تجارة منفصل مع املكسيك» .وأشار
ـرس
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه «ي ـع ـت ـق ــد أن ال ـك ــون ـغ ـ ّ
سيوافق على اتفاق منفصل» ،لكنه
ّ
رجــح فــي مقابلة مــع شبكة «ســي أن
بي ســي» أن يتم إبــرام اتفاق تجارة
ثـنــائــي ب ــن الـبـلــديــن ه ــذا األس ـب ــوع.
وقــال« :الـســوق األميركية واألســواق

االقتصاد الكندي «ال
يمكنه البقاء على
قيد الحياة» من دون
الواليات المتحدة

الكندية متشابكة للغاية ...من املهم
بالنسبة إليهم الحصول على هذه
الصفقة املهمة أيضًا بالنسبة إلينا».
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن امل ـ ـم ـ ـثـ ــل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
األمـ ـي ــرك ــي ،روب ـ ـ ــرت الي ـت ـه ــاي ــزر ،أن
ّ
«ت ــرام ــب يـخــطــط إلب ــاغ الـكــونـغــرس
بأنه توصل إلــى اتـفــاق مــع املكسيك

ُ
إذا لم تختتم املحادثات مع كندا في
نهاية هذا األسبوع».
وفـ ـ ـ ــور وصـ ـ ـ ــول وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـك ـن ــدي ــة ،كــري ـس ـت ـيــا ف ــري ــان ــد ،إل ــى
واشنطن ،أمس ،في محاولة النتزاع
اتفاق تجاري من الواليات املتحدة،
ق ــال ال ـ ّنــاطــق بــاس ـم ـهــا ،آدم أوس ــن،
«سـنــوقــع فـقــط عـلــى «نــافـتــا» جــديــد،
يكون جيدًا لكندا وللطبقة الوسطى
في بلدنا».
وكانت رئاسة الوزراء الكندية أعلنت،
أول م ــن أمـ ـ ــس ،أن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
ج ـ ّـاس ــن ت ـ ـ ـ ــرودو أج ـ ـ ــرى «مـ ـح ــادث ــة
ب ـ ـ ــن ـ ـ ــاءة» م ـ ــع تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـعــد
اإلعالن عن ّ
توصل الواليات املتحدة
واملـكـسـيــك إل ــى ات ـفــاق .وأضــافــت في
ب ـيــان أن «الــزعـيـمــن ّ
رح ـبــا بــالـتـقـ ّـدم
ٍ
ال ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ّـم إحـ ـ ـ ـ ــرازه فـ ــي املـ ـح ــادث ــات
ّ
م ــع امل ـك ـس ـيــك وه ـم ــا ي ـت ـطــل ـعــان إلــى
مــواصـلــة فريقيهما امل ـحــادثــات هــذا
األسبوع بهدف التوصل إلــى نهاية

ناجحة للمفاوضات».
ّ
ل ـك ــن امل ــراق ـب ــن يـشـكـكــون ف ــي نـجــاح
املفاوضات .فمن جهته ،يرى الخبير
االقتصادي في مصرف «سي آي بي
س ــي» ،أف ـيــري شينفيلد ،أن «بــدايــة
ّ
األم ـ ــور لـيـســت مـثــالـيــة ألوتـ ـ ــاوا ألن
كندا ستكون أمــام اقـتــراح عليها أن
تقبل بــه أو تــرفـضــه ،مــع تهديد بأن
الواليات املتحدة مستعدة لترك كندا
جانبًا والعمل على أساس ثنائي مع
املـكـسـيــك» .أم ــا الخبير فــي الـتـجــارة
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي «جـ ــام ـ ـعـ ــة أوتـ ـ ـ ـ ـ ــاوا»،
بــاتــريــك لــوبـلــون ،فيقول إن «تــرامــب
يــريــد تحقيق انـتـصــار ســريــع» قبل
انتخابات منتصف الوالية املرتقبة
في منتصف تشرين الثاني /نوفمبر
املقبل ،ألنه يعتقد أن «ذلك (التفاهم
ب ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وامل ـك ـس ـيــك)
سـيـشـكــل ض ـغ ـطــا ع ـلــى ك ـن ــدا إلبـ ــرام
اتفاق».
(األخبار)

تتعلــق إحــدى أهــم نقــاط االتفــاق بــن الواليــات
املتحــدة واملكســيك بقطــاع الســيارات .وقــد قــام
البلــدان بتحديــث القواعــد األصليــة لتشــجيع
«قطــاع الصناعــات التحويليــة األميركيــة ...علــى
أن يكــون حوالــى  75فــي املئــة مــن مكونــات
الســيارات مصــدره الواليــات املتحــدة أو
املكســيك» .وفــي االتفــاق الســابق كانــت نســبة
املكونــات التــي يجــب أن يكــون مصدرهــا
أميركيــا شــماليًا  62.5فــي املئــة.
كمــا يشــترط االتفــاق أن يكــون مــا بــن  40إلــى
 45فــي املئــة مــن مكونــات الســيارات أنتجــه
عمــال ينالــون  16دوالرًا فــي الســاعة علــى األقــل.
وكان املمثلــون املكســيكيون يســعون إلــى
توقيــع االتفــاق الجديــد قبــل نهايــة الشــهر
الجــاري أي خــال األســبوع الجــاري ألنهــم
يريــدون موافقــة الســلطة التشــريعية قبــل أن
يتســلم الرئيــس الجديــد مهامــه.
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إعالنات

تقرير

ّ
بيونغ يانغ تحذر واشنطن :المحادثات النووية في خطر
ذكرت تقارير إخبارية
أميركية أن مسؤولين
من كوريا الشمالية
ّ
حذروا في خطاب
للواليات المتحدة من
أن محادثات نزع السالح
ّ
«معرضة مرة
النووي
أخرى للخطر وقد تنهار»،
األمر الذي كان سببًا في
إلغاء رحلة مايك بومبيو
المقررة إلى بيونغ يانغ
أكـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــت ش ـ ـب ـ ـكـ ــة «سـ ـ ـ ـ ــي إن إن»
اإلخـ ـب ــاري ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،أم ـ ــس ،مــا
ب ـ ـ ـ ــدأت بـ ـ ــه صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
بـ ــوسـ ــت» األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إذ كـشـفــت
عـ ـ ـ ــن مـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوى رسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة ك ـ ــوري ـ ــة
ش ـم ــال ـي ــة ك ــان ــت قـ ــد وصـ ـل ــت إل ــى
وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ،مايك
بــومـبـيــو ،ي ــوم الـجـمـعــة املــاضــي ـ ـ
ب ـعــد ي ــوم م ــن اإلع ـ ــان ع ــن رحـلـتــه
ُ
املقررة إلى بيونغ يانغ ـ ـ واعتبرت
ال ـس ـب ــب ف ــي إلـ ـغ ــاء هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة.
ً
وقـ ــالـ ــت «س ـ ــي إن إن» ،نـ ـق ــا عــن
«مـصــادر مطلعة» ،إن «مسؤولني
م ــن ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ح ـ ــذروا في
خ ـطــاب ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة م ــن أن
م ـح ــادث ــات نـ ــزع الـ ـس ــاح ال ـن ــووي
م ـعــرضــة م ــرة أخـ ــرى لـلـخـطــر وقــد
تـ ـنـ ـه ــار» ،م ـض ـي ـفــة إن امل ـس ــؤول ــن
ال ـك ــوري ــن ق ــال ــوا ف ــي ال ـخ ـط ــاب إن
«الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ال ت ـ ــزال غـيــر
مستعدة للوفاء بتوقعات (كوريا
الشمالية) فــي مــا يتعلق باتخاذ
خـ ـط ــوة إل ـ ــى األم ـ ـ ــام ن ـح ــو تــوق ـيــع
ات ـفــاق ـيــة س ـ ــام ...وإنـ ــه إذا ل ــم يتم
التوصل إلــى تسوية وإذا انهارت
امل ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات ،ف ـ ـ ــإن بـ ـي ــون ــغ ي ــان ــغ
س ـت ـس ـتــأنــف أن ـش ـط ـت ـهــا ال ـن ــووي ــة
والصاروخية» .وتابعت «ســي إن
إن»« :إن الخطاب أرسله كيم يونغ
ت ـش ــول ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق لـجـهــاز
امل ـخ ــاب ــرات ف ــي ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة،
لكن لم يعرف كيف أرسل».
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت «واشـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـط ـ ـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت»
قـ ـ ــد أف ـ ـ ـ ـ ــادت أول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،عــن
هـ ــذه ال ــرس ــال ــة ،دون ال ـك ـش ــف عــن
ّ
م ـ ـح ـ ـتـ ــواهـ ــا ،إل أنـ ـ ـه ـ ــا ق ـ ــال ـ ــت إن
«م ـ ـسـ ــؤولـ ــن أمـ ـي ــركـ ـي ــن وصـ ـف ــوا
الــرســالــة بأنها عــدائـيــة» .وتابعت
َ
ً
ال ـص ـح ـي ـف ــة نـ ـق ــا عـ ــن مـ ـس ــؤول ــن
اث ـنــن ف ــي اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،إنــه
«ب ـعــدمــا تـسـلــم بــومـبـيــو الــرســالــة
وع ــرض ـه ــا ع ـلــى ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
تــرامــب ،تــوصــا إلــى أنـهــا تنطوي
ع ـل ــى درجـ ـ ــة م ــن ال ـع ــدائ ـي ــة تـكـفــي
إلل ـغــاء ال ــزي ــارة» ،مضيفة« :وعـنــد
ً
إلغائه الــزيــارة ،غـ ّـرد تــرامــب قائال
إنه لم ير تقدمًا كافيًا على صعيد
ن ـ ـ ــزع الـ ـ ـس ـ ــاح ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ل ـب ـي ــون ــغ
يانغ».
ُيذكر أن وزارة الخارجية األميركية
كــانــت قــد أعلنت أن بومبيو بحث
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي م ـ ــع ن ـظ ـيــريــه
فـ ــي كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ّ والـ ـي ــاب ــان
«الخطوات التالية» املتعلقة بكوريا
الشمالية ،فــي الــوقــت الــذي تـ ّـم فيه
إلـغــاء رحلته إلــى الـبــاد .وأضافت
ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـ ــدر أول م ـ ــن أم ـ ــس،
إن «بــوم ـب ـيــو ووزي ـ ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة
ال ـك ــوري ــة الـجـنــوب ـيــة ك ــان ــغ كـيــونــغ
وا أكــدا محافظة الــواليــات املتحدة
وجمهورية كوريا على التزامهما

بنزع ّالسالح النووي بشكل كامل
ومتحقق منه في كوريا الشمالية».
وأع ـ ـ ـطـ ـ ــى الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ك ـ ــذل ـ ــك ع ــرض ــا
مشابهًا ملـكــاملــة بومبيو مــع وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـيــابــانــي تـ ــارو كـ ّـونــو.
وقـ ــال إن بــومـبـيــو وك ــون ــو «ات ـف ـقــا
ع ـلــى ض ـ ــرورة مــواص ـلــة الـضـغــوط
ح ـت ــى تـ ـن ــزع (ك ـ ــوري ـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة)
سالحها النووي».
ع ـلــى هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد ،ص ـ ـ ّـرح وزي ــر
الدفاع األميركي ،جيمس ماتيس،
بـ ــأن بـ ـ ــاده ت ـس ـت ـعــد «الس ـت ـئ ـنــاف
ال ـتــدري ـبــات الـعـسـكــريــة مــع كــوريــا
ال ـج ـنــوب ـيــة ب ـع ــد تـعـلـيـقـهــا لـفـتــرة
وج ـ ـيـ ــزة فـ ــى الـ ـصـ ـي ــف املـ ــاضـ ــي».
وقـ ـ ــال م ــات ـي ــس أم ـ ــس ف ــي مــؤت ـمــر
صـ ـح ــاف ــي ،إن ـ ــه «اتـ ـخ ــذن ــا خ ـطــوة
لتعليق العديد من أكبر املناورات
الـعـسـكــريــة ك ــإج ــراء حـســن الـنـيــة...
ليس لدينا خطط فــي هــذا الوقت
لـتـعـلـيــق امل ــزي ــد م ــن ال ـت ــدري ـب ــات».
وأضـ ـ ــاف« :سـنـعـمــل بـشـكــل وثـيــق
مــع وزي ــر الـخــارجـيــة وم ــا يحتاج
إل ـيــه م ــن ع ـمــل ،س ـن ـقــوم بــالـتــأكـيــد

ب ـت ـعــزيــز جـ ـ ـه ـ ــوده ...ل ـك ــن ف ــي ه ــذا
الوقت ال يوجد نقاش حول املزيد
من التعليق».
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت ال ـيــابــان أم ــس أن
ّ
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ال تـ ـ ــزال تـشــكــل
«تـهــديـدًا خـطـيـرًا ووش ـي ـكــا» ،وذلــك
ف ـ ــي أول مـ ــراج ـ ـعـ ــة ل ـس ـي ــاس ــات ـه ــا
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ـن ـ ــذ االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق ـ ـ ــات

ّ
تستعد واشنطن
الستئناف التدريبات العسكرية
مع كوريا الجنوبية
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي أزمـ ـ ـ ـ ــة ش ـبــه
الجزيرة الكورية .وأشارت «الورقة
البيضاء» السنوية لعام  2018التي
تنشرها طوكيو حــول سياساتها
الدفاعية أيضًا إلى صعود الصني
كقوة عسكرية ،الفتة إلــى أن بكني
ت ـث ـيــر «م ـ ـخـ ــاوف أم ـن ـي ــة ق ــوي ــة فــي
املنطقة وفــي املجتمع الــدولــي ،بما
في ذلك اليابان».
(األخبار ،أ ف ب)

أرسل الخطاب ،إلى بومبيو ،الرئيس السابق لجهاز المخابرات في كوريا الشمالية (أ ف ب)
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إنا لله وإنا إليه راجعون
ان ـت ـق ـل ــت ال ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة
الحاجة خديجة سليم حيدر
زوجة الحاج رضا مراد
اوالدهـ ـ ـ ــا :الـ ـح ــاج أك ـ ــرم وال ــدك ـت ــور
محمد
بـنــاتـهــا :املــرحــومــة بــاس ـمــة ،بهية،
ال ـح ــاجــة اي ـم ــان،ال ـح ــاج ــة اح ـس ــان،
حنان ونسرين
اخ ــوتـ ـه ــا  :ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــي ،الـ ـح ــاج
حـ ـس ــن ،املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج م ـح ـمــد،
امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج اح ـم ــد وامل ــرح ــوم
الحاج حسن
شقيقتها املرحومة الحاجة فاطمة
حيدر زوجــة املرحوم الحاج حسن
دخل الله
اصهرتها:عبد الله شلهوب،عصام
جــراح،ال ـحــاج حـســن فـقـيــه ،الـحــاج
علي شور وفؤاد طراد
وقـ ـ ــد ووري ـ ـ ـ ــت ال ـ ـثـ ــرى فـ ــي ج ـبــانــة
بلدتها الرمادية
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ي ــوم غ ــد الخميس
 30آب ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــة اإلس ــام ـي ــة
للتخصص العلمي قرب أمن الدولة
من الساعة  3حتى  7وتقام ذكرى
االس ـب ــوع ي ــوم األحـ ــد ف ــي  2أيـلــول
عـنــد ال ـســاعــة  10:30ف ــي حسينية
بلدة الرمادية
اآلس ـفــون :آل م ــراد  ،حـيــدر وعموم
أهالي الرمادية وقانا

◄ مطلوب ►

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

2952 sudoku

كلمات متقاطعة 2 9 5 2

◄ وفيات ►

◄ مبوب ►
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Lebanese Competent
Waiter/operator
needed for restaurant
in Hamra having good
presentation skills
job experience and
speak eth
english language For
Call 01/738443

مطلوب شاب
للعمل كويرت واوبريرت
من الجنسية اللبنانية -
ذو جدارة وخربة –
يجيد األنكليزية -
ملطعم يف الحمراء –
لالتصال من 9ص اىل  4ب ظ
-01/738443

Competent Chef
is needed
for restaurant
in Hamra having
professional
experience
For Call 01/738443
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مطلوب
شيف مطبخ –
ذو خربة
للعمل مبطعم
يف الحمراء
لالتصال من 9ص اىل  4ب ظ
-01/738443
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◄ خرج ولم يعد ►
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غادرت العاملة الفيليبينية
AILEEN DE LA CRUZ IGNACIO
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/888609

أفقيا
 -1ملك ورئيس دولة املغرب الحالي إختير من بني ُ أكثر خمسني شخصية مؤثرة
فــي العالم بحسب دراس ــة نشرت عــام  -2 – 2009نصب صخري جـ ّـبــار فــي مصر
لصنم فرعوني هائل –  -3ممر تحت األرض – أصيل –  -4واحــة في الحجاز على
ّ
الحج من دمشق الى املدينة – رشوة –  -5جرى املاء – للتأوه – ضمير منفصل
طريق
–  -6يجازيه ويحكم عليه – نجم ّ
بهي طلوعه على بالد العرب في أواخر القيظ –
 -7رئيس وزراء بريطاني سابق –  -8طعام ُيتخذ من دقيق ولنب وسمن – جورب
باألجنبية –  -9لحم غير مطبوخ – مدينة في شمال فرنسا –  -10منخفض بني
ّ
ضفتي األردن الشرقية والغربية

عموديًا
 -1مــن رج ــال الــدولــة فــي الـصــن ومــن مؤسسي الـحــزب الشيوعي فيها –  -2ود –
عائلة مارشال إيطالي راحل ورئيس الوزراء بعد سقوط موسوليني –  -3مؤسس
الحزب الفاشي في إيطاليا أعــدم بعد إنتهاء الحرب العاملية الثانية –  -4بيتك –
مدينة قديمة في آسيا الصغرى وعاصمة األمبراطورية البيزنطية –  -5أخاصم
أشـ ّـد الخصومة – استعداد ُ
وعـ ّـدة السفر –  -6عطشه الشديد – اسم موصول – -7
ّ
بنزين ممتاز باألجنبية – مــادة شديدة اإلنفجار –  -8للتعريف – غير منجس أو
نقي – مناص –  -9نسبة الــى مواطن من بلد أفريقي – عاصمة أملانيا اإلتحادية
سابقًا –  -10دولة أفريقية

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1جيرالد فــورد –  -2برازيليا –  -3ليبيا – علني ّ–  -4إد – زوج – د د د –  -5هند
– هل –  -6جريكو – يمنح –  -7راما – قرن –  -8مط – فهد – إسم –  -9قيدوم – وزر
–  -10بحر الجليل

عموديًا
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غادرت العاملة االثيوبية
YEMSRACH JEMBERE LETA
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/624114

مشاهير 2952

حلول الشبكة السابقة

الجرمق –  -2يريد – بيطار –  -3راب – غيم – دح –  -4أزيز – كافور –  -5لياو هو – هما
 -1جبل
ّ
جن – قد –  -7فيع – دير – وج –  -8والد – منازل –  -9ندهن – ّ
سري –  -10دريد لحام
–  -6دل –

حل الشبكة 2951

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رئيس جمهورية جــزائــري أعطت رزانـتــه ثمارها فــي إدارة أخطر أزمــة
شـهــدتـهــا ال ـجــزائــر ف ــي تــاري ـخ ـهــاُ .ي ـع ـ ّـد أول رئ ـيــس جـمـهــوريــة إنتخب
بطريقة ديموقراطية
 = 11+9+10+2+1في الطليعة ■  = 6+5+4+3خالف يسار ■  = 8+7في
القميص

حل الشبكة الماضية :ويليام هارلي

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـل ــن ك ـ ـهـ ــربـ ــاء لـ ـبـ ـن ــان ب ـ ـ ــأن م ـه ـلــة
ت ـق ــدي ــم الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد لـلـتـعــاقــد
مــع اسـتـشــاري للمساعدة فــي ادارة
م ـش ــروع مـقــدمــي خ ــدم ــات ال ـتــوزيــع،
م ــوض ــوع اس ـ ـتـ ــدراج الـ ـع ــروض رقــم
ث4د 5190/ت ــاري ــخ ،2018/5/22
قـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــددت ل ـ ـغـ ــايـ ــة يـ ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
 2018/9/21عـ ـن ــد نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـ ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ـ ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك
بــاس ـتــدراج ال ـعــروض املــذكــور اعــاه
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ن ـس ـخ ــة مـ ــن دف ـت ــر
الشروط من مصلحةالديوان ـ ـ امانة
ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق ( 12غ ــرف ــة ،)1223
مبنى كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر
وذل ــك ل ـقــاء مـبـلــغ ق ــدره /250 000/
ل.ل (م ــائ ـت ــي وخ ـم ـس ــون الـ ــف ل ـيــرة
لبنانية).
تسلم العروض باليد الى أمانة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/8/20
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1753
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مــوجــه الــى املنفذ عليه معني احمد
حمود املجهول محل االقامة
تنذركم هذه الدائرة سندًا للمادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور
الـيـهــا لتسلم االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي في
املـعــامـلــة رق ــم  2018/1408املتكونة
بـيـنــك وب ــن مـ ــروان مـحـمــد الــرافـعــي
بخالل  /30/يومًا من تاريخ النشر
وات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة مـخـتــار ضمن
نطاق الــدائــرة واال ُعــد قلمها مقامًا
مـ ـخـ ـت ــارًا ت ـت ـب ـل ـغ ــون ب ــواس ـط ـت ــه كــل
االوراق املوجهة اليكم فــي املعاملة
املذكورة.
مأمور التنفيذ
عباس حمادي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب ايـلــي داود بشعالني املفوض
من سفارة اململكة االردنية الهاشمية
س ـن ــدات مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع للعقار
 4 /1622و 5و 6و 7و A 8بعبدا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
اعالن صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الــى املنفذ عليهم زيـنــب أمهز
وغدير الخطيب وحسني أمهز ورثة
املرحوم علي حسني أمهز مجهولي
محل االقامة.
ً
عـ ـم ــا ب ــاحـ ـك ــام املـ ـ ـ ــادة /409أ.م.م.
ت ـح ـي ـط ـكــم ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ع ـل ـمــا ب ــأن
لــديـهــا ف ــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رقــم
 2015/1639املقدم من طالب التنفيذ
بـنــك ع ــوده ش.م.ل .اش ـعــار يتضمن
نسخة عن السند التنفيذي الجاري
تنفيذه فــي املعاملة املــذكــورة اعــاه
وهو عبارة عن عقد قرض مع سند
م ـ ـج ـ ــدول وك ـ ـشـ ــف ح ـ ـسـ ــاب ب ـق ـي ـمــة
/23.200.000/ل.ل .ع ـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ت ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة
للحضور اليها بــالــذات أو بواسطة
وك ـ ـيـ ــل قـ ــانـ ــونـ ــي ل ـت ـس ـل ــم االش ـ ـعـ ــار
امل ــذك ــور مــع مــربــوطــاتــه خ ــال مهلة
عشرين يومًا على نشر هذا االعالن
م ــع تـعـلـيــق نـسـخــة عـنــه عـلــى لــوحــة
اعالنات دائرة تنفيذ بيروت ليصار
بعد انقضاء هذه املهلة الى متابعة
ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي ح ـق ـكــم ح ـت ــى ال ــدرج ــة
االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت

ازدهار عاصي
إعالن
م ـ ــن أم ـ ــان ـ ــه الـ ـسـ ـج ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري فــي
الشوف
طلب انطوان سعيد داغر احد ورثة
سعيد يوسف داغر سند ملكية بدل
ضائع للعقار  289الجميلية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن
يـ ـعـ ـل ــن ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد بـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــات الـ ـبـ ـق ــاع
االوسـ ــط لـلـمــرة الـثــانـيــة ع ــن رغـبـتــه
فــي اج ــراء مناقصة عمومية لشراء
سيارة جيب رباعية الدفاع لصالح
االت ـ ـحـ ــاد ،ي ـم ـكــن ل ـلــراغ ـبــن االطـ ــاع
على دفتر الشروط في االتحاد اثناء
الدوام الرسمي.
تـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض وفـ ـ ـق ـ ــا لـ ــأصـ ــول
املنصوص عنها فــي دفتر الشروط
الـ ـ ــى قـ ـل ــم االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد عـ ـل ــى ان ت ـصــل
قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة ظـهـرًا مــن يــوم
الـخـمـيــس فــي  2018/9/13عـلــى ان
يـجــري فــض ال ـعــروض يــوم الجمعة

الـ ــواقـ ــع ف ــي  2018/9/14اال ـس ــاع ــة
العاشرة صباحًا.
مكسه في 2018/8/16
رئيس اتحاد بلديات البقاع
االوسط
محمد البسط
إعالن
املوضوع :طلب اثبات وفاة
امل ــرج ــع :محكمة النبطية الشرعية
الجعفرية
رقم الصادر2018/651 :
التاريخ2018/08/28 :
ت ـف ـيــد م ـح ـك ـمــة ال ـن ـب ـط ـيــة ال ـشــرع ـيــة
الجعفرية انــه بـتــاريــخ 2018/8/16
وتحت رقم أساس  2018/1748تقدم
املدعو علي احمد ترحيني بوكالته
عن عباس حسن معلم بطلب اثبات
وفـ ـ ــاة املـ ــدعـ ــو ح ـس ــن ع ـي ـس ــى مـعـلــم
تــولــد  1930مــن بـلــدة عبا فمن لديه
اعـتــراض عليه ان يتقدم باعتراضه
الى قلم املحكمة خالل عشرين يومًا
تلي النشر تحريرًا في .2018/8/28
رئيس قلم محكمة النبطية
الشرعية الجعفرية
هشام فحص

الرشكة العقارية للدار ش.م.م.
دعوة املساهمني

اىل جمعية عمومية غري عادية للرشكاء

يدعو املدير العام لرشكة العقارية للدار ش.م.م .الرشكاء اىل جمعية عمومية غري عادية
تعقد يف متام الساعة الحادية عرش من نهار الثالثاء الواقع فيه  2ترشين االول  2018يف
مكتب املدير العام ،شارع مرصف لبنان ،بناية الشالح.
جدول االعامل:
 )1اإلطالع عىل البيانات املالية السنوية للرشكة العائدة لسنوات:
1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990 - 1989 - 1988 - 1987 - 1986
 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 19972017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007
ولغاية .30/9/2018
 )2إبراء ذمة املدير العام عن األعامل التي قام بها خالل السنوات املذكورة يف الفقرة
األوىل.
 )3مناقشة حل الرشكة إستناداً للامدة  29الفقرة ( )4الرابعة من نظام الرشكة األسايس.
 )4أمور أخرى.
الرشكة العقارية للدار ش.م.م.
املدير العام
جربان برغود

عن حاجتها
تعلن جريدة
إلى توظيف محرر/محررة بدوام عمل كامل.
الخبرة ضرورية .الرجاء إرسال السيرة الذاتية
على العنوان البريدي ،HR@al-akhbar.com
مع عينة عن الكتابات
أو االنتاج اإلعالمي لصاحب العالقة
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األربعاء  29آب  2018العدد 3551

ثقافة وناس

األربعاء  29آب  2018العدد 3551

ثقافة وناس

تلفزيون

وثائقي

ميديا
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صابر نزار ـ باكستان

أدواره عكست التبدالت االجتماعية والسياسية في الخليج

عبدالحسين عبد الرضا ...ذاكرة الكويت المضيئة
مريم عبد الله
فــي ال ــذك ــرى الـسـنــويــة األولـ ــى لــوفــاة
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي عـ ـب ــدالـ ـحـ ـس ــن
عـبــدالــرضــا ( 1939ـ ـ  ،)2017عرضت
قـ ـن ــاة «الـ ـع ــربـ ـي ــة» أخ ـ ـي ـ ـرًا بــرنــام ـجــا
وثــائ ـق ـيــا م ــن ج ــزء ي ــن يـحـكــي سـيــرة
ال ـف ـنــان ال ــراح ــل ،ح ـمــل ع ـن ــوان «ه ــذا
ح ـس ـي ـنــوه» (إخ ـ ــراج دعـ ــاء األش ـق ــر)،
سلط الـضــوء على تـحــوالت الخليج
قـبــل الـنـفــط وم ــا ب ـعــده ،وانـعـكــاســات
ذلك على ما قدمه «عمالق الكوميديا»
الخليجي أو «حسينوه» أشهر أدوار
عبدالحسني في أشهر عمل خليجي
ع ـلــى م ــر عـ ـق ــود ،أي مـسـلـســل «درب
الــزلــق» ( 1977ـ ـ ـ إخــراج حمدي فريد
ـ تأليف عبد األمير التركي).
محطات الوثائقي العشر ،بــدأت مع
والدة طـفــل ورث ال ـحــس الـكــومـيــدي
وم ـ ــارس ـ ــه ب ــالـ ـفـ ـط ــرة .ولـ ـ ــد ف ـ ــي ع ــام
 1939ألب يعمل «ن ــوخ ــذه» أي قائد
س ـف ـي ـن ــة ت ـع ـم ــل ب ـ ــن امل ـ ــوان ـ ــئ لـنـقــل
الـبـضــائــع .وك ــان لــوالــد عبدالحسني
ف ــرق ــة مــوس ـي ـق ـيــة ي ـغ ـنــي م ـع ـهــا على
ال ـس ـف ـي ـنــة ال ـت ــي ي ـع ـمــل ع ـل ـي ـهــا .بـعــد
وفــاة الوالد ،أجبرت العائلة الكبيرة
الطفل الــذي لم يبلغ عامه ال ــ 16على
العمل موظفًا في امليناء مرة ،وبائعًا
للشاي ألصحاب سيارات نقل الركاب
الـجــوالــة بــن امل ــدن مــرة أخ ــرى .يقول
ابـنــه بـشــار عــن نـجــاح وال ــده فــي نقل
وت ـقــديــم ه ـمــوم مـجـتـمـعــه الـكــويـتــي:
«في أدوار الغني ما يقنعك ،في أدوار
الفقير يتألق ،ألنه ولد فقيرًا أبدع في
ثوب الفقير».
أن ـهــى عـبــدالـحـســن مــرحـلــة التعليم
الثانوي في مدارس «املباركية» حيث
تم اختياره من قبل مسؤول النشاط
املـ ــدرسـ ــي الـ ـخ ــاص ب ــاملـ ـس ــرح ،ألداء
مشاهد تمثيلية كوميدية من اختيار
املـ ــدرسـ ــة .ي ــوم ـه ــا ،ان ـش ـغ ــل مــؤســس

ال ـ ـبـ ــاد عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـس ــال ــم ال ـص ـب ــاح
بوضع الكويت على سكة التحديث
ع ـبــر وض ــع دس ـت ــور ل ـل ـبــاد وإن ـشــاء
ً
مدارس ومراكز تعليمية وصوال إلى
بناء العديد من صاالت املسرح .وقد
تمكن مؤسسوه من رصد التحوالت
الـ ـه ــائـ ـل ــة الـ ـت ــي ع ـص ـف ــت بــامل ـج ـت ـمــع
والحياة مــع بــدء طفرة النفط ،وكــان
لعبدالحسني عـبــدالــرضــا دور كبير
في ذلك.
بعد «املباركية» ،التحق عبدالحسني
بــالـعـمــل فــي قـســم الـطـبــاعــة فــي وزارة
اإلعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي اب ـت ـع ـث ـتــه
لدراسة فنون الطباعة في مصر .كانت
الشعوب العربية حينذاك تعيش فترة
املد القومي ،ولم يسلم عبدالحسني من
ّ
فتشرب األفكار القومية
تلك «اللوثة»،
وحمل هموم الوطن العربي حتى آخر
أيام حياته.
في سنة  ،1956وقــع الـعــدوان الثالثي
عـ ـل ــى م ـ ـصـ ــر .يـ ــوم ـ ـهـ ــا ،قـ ـ ـ ــرر الـ ـش ــاب
الكويتي االلتحاق باملقاومة الشعبية
وت ـ ــدرب ع ـل ــى ح ـم ــل ال ـ ـسـ ــاح .أص ـيــب
إص ــاب ــة طـفـيـفــة بـعــد قـصــف االح ـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ألحـ ــد املـ ــواقـ ــع ،واع ـت ـبــر
فــي ع ــداد ال ـش ـهــداء .لـكـنــه ع ــاد وفــاجــأ
ال ـج ـم ـي ــع حـ ــن دخـ ـ ــل ص ــال ــة تــأب ـي ـنــه
ف ــي «جـمـعـيــة ال ـكــويــت ال ـث ـقــاف ـيــة» في
ال ـق ــاه ــرة .يــومـهــا ت ــم خـصــم شـهــر من
راتبه باعتباره متغيبًا وليس شهيدًا!
ب ـ ــرز وع ـ ــي ع ـب ــدال ـح ـس ــن ع ـبــدالــرضــا
ال ـعــربــي ف ــي مـســرحـيــة «بـ ــاي ب ــاي يا
ع ـ ــرب» ( ،)1986ب ـمــا حـمـلــت م ــن نقد
قــاس لـلــواقــع الـعــربــي وحـلــم الشعوب
بالوحدة.
الـتــأثـيــر امل ـصــري طـبــع عـبــد الـحـســن.
ّ
انبهر ابــن البحر بالفن ،وكــان يقتطع
مــن مـصــروفــه القليل لـحـضــور أعـمــال
نجيب الريحاني وإسماعيل ياسني.
ً
م ــرة ،رأى إعــانــا فــي إح ــدى الصحف
امل ـح ـل ـيــة ع ــن ح ــاج ــة وزارة الـ ـش ــؤون

حمل السالح شابًا وأصيب في القصف اإلسرائيلي

الكويتية إل ــى ممثلني للمشاركة في
تأسيس «فــرقــة املـســرح الـعــربــي» عام
 ،1961ليتقدم ضمن مجموعة مكونة
من  300شخص ،بينهم مريم الصالح
ومريم الغضبان اللتان فتحتا أبواب
الفن للنساء في الكويت والخليج.
يـ ـص ــور ال ــوث ــائـ ـق ــي ،بـ ــدايـ ــة ان ـط ــاق ــة
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـح ـ ـسـ ــن م ـ ـ ــع زك ـ ـ ـ ــي ط ـل ـي ـم ــات
وم ـســرح ـيــة «ص ـق ــر الـ ـع ــرب» (،)1962
عــن عـبــدالــرحـمــن ال ــداخ ــل ،حـيــث لعب
ع ـبــدال ـح ـســن ك ـم ـم ـثــل ب ــدي ــل .يــومـهــا
كان الحدث األبرز ظهور أول مشاركة
نـ ـس ــائـ ـي ــة ف ـ ــي عـ ـم ــل خ ـل ـي ـج ــي مل ــري ــم
ال ـصــالــح وم ــري ــم ال ـغ ـض ـبــان .خصص

ّ
مرحلة
أن
اعتبر وثائقي «العربية»
ّ
بالخيبات» وحمل
عبدالناصر «مليئة
ّ
إيران مسؤولية المد الوهابي
بـعــدهــا املـمـثــل ال ـط ـمــوح وق ـتــا لكتابة
أع ـمــال مـســرحـيــة بــالـلـهـجــة الكويتية
للمسرح والتلفزيون واإلذاعة.
بـ ـع ــده ــا ب ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،ص ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ــرار مــن
مجلس األم ــة الـكــويـتــي يقضي بمنع
مسرحية «بــوهـيــان» ( 1971ـ اسمها
امل ـس ـج ــل «ح ـ ــط ال ـط ـي ــر ط ـ ــار ال ـط ـي ــر»
لكنها اشتهرت باسم الشخصية التي
يؤدها عبدالحسني) التي تناول فيها
أن ـ ــواع الـ ـص ــراع الـطـبـقــي ب ــن ال ـف ـقــراء
واألغنياء في إطــار ساخر وكوميدي.
أمـ ــر س ـي ـت ـكــرر الح ـق ــا ف ــي أعـ ـم ــال عــدة
لعبدالرضاّ ،
عرضته املسرحية ملعركة
ق ـضــائ ـيــة وم ـحــاك ـمــة ش ـه ـي ــرة .وتـمــت
إعــادتـهــا إلــى الـعــرض بطلب مــن أمير
البالد صباح السالم الصباح ،لتخرج
عناوين الصحافة يومها بمانشيتات
كبيرة منها «أعـضــاء املـســرح العربي
أقوى من نواب الحكومة».

فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــن 12
ً
مسلسال إذاع ـيــا .يومها كــان الــراديــو
رف ـي ــق ال ـس ـه ــرة الـ ـ ــذي ت ـت ـح ـلــق حــولــه
الـعــائــات فــي الـكــويــت والـخـلـيــج .قــدم
عـبــدالـحـســن فــي ع ــام  1964املسلسل
اإلذاعـ ــي «يــوم ـيــات بــو عـلـيــوي» الــذي
انـ ـتـ ـق ــل بـ ـع ــد نـ ـج ــاح ــه الـ ـس ــاح ــق إل ــى
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ك ـ ـ ــأول م ـس ـل ـســل كــوي ـتــي
ي ـع ــرض ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون الـحـكــومــي.
وب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ـ ــرور ع ـ ـ ــام عـ ـل ــى «ي ــومـ ـي ــات
ب ــو ع ـل ـي ــوي» ،قـ ــدم ع ـبــدال ـح ـســن أول
وآخــر أعماله السينمائية الــذي حمل
اس ــم «ال ـع ــاص ـف ــة» .ي ـقــول أح ــد الـنـقــاد
ّ
املـ ـش ــارك ــن ف ــي ال ــوث ــائ ـق ــي ،إن سـبــب
ع ـ ـ ــزوف ع ـب ــدال ـح ـس ــن عـ ــن ال ـس ـي ـن ـمــا
«كــونـهــا تمنعه مــن مـمــارســة هوايته
املفضلة وهي الخروج عن النص».
يـظـهــر الــوثــائ ـقــي ع ـشــق عـبــدالـحـســن
ع ـب ــدال ــرض ــا ل ـل ـم ـســرح ،إذ ات ـج ــه بعد
الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل واإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـكـ ـت ــاب ــة
امل ـس ــرح ـي ــة ،ودخـ ـ ــل ت ـج ــرب ــة ال ـك ـتــابــة
امل ـش ـتــركــة م ــع شــري ـكــه امل ـف ـضــل سعد
الفرج التي تم معها التمرد على نظام
«ج ـم ـع ـيــات ال ـن ـفــع الـ ـع ــام» الـحـكــومـيــة
ال ـ ـتـ ــي م ـن ـع ـت ـه ـم ــا م ـ ــن ال ـ ـخ ـ ــوض فــي
السياسة ،وعـمــا على تأسيس فرقة
أهـلـيــة ،كــانــت أول أعـمــالـهــا مسرحية
«على هامان يا فرعون» ()1978
ي ــروي ال ـفــرج حــادثــة حـصـلــت معهما
عام  .1975يومها ،اقتحم أمير كويتي
جـلـسـتـهـمــا م ــع م ـس ــؤول خـلـيـجــي في
ال ـك ــوي ــت ،وبـ ـ ــادر ب ـح ـســب الـ ـف ــرج إلــى
تحذير املسؤول الخليجي من املمثلني
بــال ـقــول« :مـجـلــس األمـ ــة األم ـي ــر يـقــدر
يحله ،لكن هؤالء الذين حولك ما نقدر
نـحـلـهــم بـ ـم ــرس ــوم» ،مـ ـح ــذرًا إي ـ ــاه من
الـحــديــث معهما ،ومــن إفـســاح املجال
أمام املسرح في بالده.
وب ــن املــاضــي وال ـحــاضــر ،اسـتـعــرض
الجزء الثاني من الوثائقي ،ما حدث
لـلـعــرب والـخـلـيــج بـعــد ح ــرب اكـتــوبــر

 1973والطفرة النفطية .أمــر ظهر في
أبـ ـ ــرز أعـ ـم ــال ع ـب ــدال ـح ـس ــن ،مـسـلـســل
«درب الـ ــزلـ ــق» ( )1977ح ـي ــث جـســد
امل ــرح ـل ــة ال ـن ـف ـط ـيــة واإلث ـ ـ ـ ــراء ال ـســريــع
ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،مـ ـ ــا ج ـع ـلــه
يكتسح األع ـمــال املـصــريــة والـســوريــة
فــي ذلــك الــوقــت ،ويشكل ذاك ــرة أجيال
خ ـل ـي ـج ـيــة ال تـ ـ ــزال ت ـس ـت ـم ـتــع ب ــإع ــادة
مـشــاهــدتــه .تـحــوالت املــرحـلــة النفطية
عـ ــاد وج ـس ــده ــا ف ــي م ـســرح ـيــة «ب ــاي
ب ــاي ل ـنــدن» ( ،)1982الـتــي ج ــاءت ردًا
عـلــى مـســرحـيــة بــريـطــانـيــة تسخر من
الـ ـع ــرب وم ـ ــن ب ــذخ ـه ــم ف ــي ال ـع ــواص ــم
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
املـ ــاضـ ــي .ك ـم ــا حـ ــوى ال ــوث ــائ ـق ــي آراء
فـنــانــن س ـعــوديــن وكــويـتـيــن عملوا
م ــع ع ـبــدال ـح ـســن ع ـب ــدال ــرض ــا ،منهم
ن ـ ــاص ـ ــر الـ ـقـ ـصـ ـب ــي وداوود ح ـســن
وحياة الفهد واثنان من أوالد الفنان
الراحل .وفي املسرح الغنائي ،ساهمت
مسرحية «هــالــو دول ـلــي» ( )1974مع
املـمـثـلــة املـصــريــة شــوي ـكــار ،فــي كشف
موهبة عبدالحسني الغنائية ،ليعود
ويستثمر التلفزيون الكويتي نجاحه
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع ،وي ـن ـت ــج لـ ــه ثــاث ـيــة
«أوبريت مداعبات قبل الزواج ،وشهر
العسل ،وبعد العسل».
ط ـ ـب ـ ـعـ ــا ،ال يـ ـخـ ـل ــو ع ـ ـمـ ــل ل ـت ـل ـف ــزي ــون
«الـ ـع ــربـ ـي ــة» الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ ـ ـ خ ــاص ــة مــا
يـتـنــاول ال ـت ـحــوالت فــي الـخـلـيــج ـ ـ ـ من
إعـ ـ ــادة تـلـبـيــس الـ ـث ــورة اإلي ــرانـ ـي ــة ما
أسمته القناة التابعة ملحمد بن سلمان
بـ«عصر الظلمات» ،الــذي صــارت فيه
الجماعات اإلسالمية املتشددة تنمو
كــال ـف ـطــر ف ــي ك ــل ب ـلــد خ ـل ـي ـجــي .حمل
أح ــد ف ـصــول الــوثــائـقــي عــن ح ـيــاة من
اجـتـمــع عليه كــل الخليجيني ،عـنــوان
«ف ــات ـحــة ال ـظ ـل ـمــات» الـ ــذي ص ــور فيه
انـتـصــار ث ــورة الخميني بأنها بداية
ن ـهــايــة ال ـت ـعــايــش ف ــي ال ـك ــوي ــت ودول
ال ـ ـجـ ــوار .يــوم ـهــا أخ ـ ــرج عـبــدالـحـســن
عمله املسرحي «هذا سيفوه» (،)1987
لينال بسببه حكمًا قضائيًا بالسجن
ستة أشـهــر ومـحــاولــة اغـتـيــال وحــرب
ش ـع ــواء بـسـبــب «ت ـه ـمــة ازدراء ال ــذات
اإلل ـ ـه ـ ـي ـ ــة» .مـ ـنـ ـع ــت بـ ـع ــده ــا أعـ ـم ــال ــه
الـفـنـيــة ال ـتــي ُع ــرض ــت ّف ــي الـسـتـيـنــات
والـسـبـعـيـنــات ،وقـيــل إنـهــا حــرب على
عبدالحسني كونه ينتمي إلى الطائفة
الـشـيـعـيــة ،رغ ــم نـفــي الـفـنــان الكويتي
جاسم النبهان ذلــك بالقول للقائمني
ع ـلــى ال ـع ـمــل ف ــي «ال ـع ــرب ـي ــة»« :كــانــت
الفرق الفنية في الكويت وحدة وطنية
مصغرة».
كل تحوالت وأزمات الكويت املعاصرة
تــم تخليدها فــي أعـمــال عبدالحسني،
م ــن ال ـف ـســاد ون ـقــد ال ــرق ــاب ــة واألزم ـ ــات
االقتصادية وانهيار ســوق البورصة
(األخـيــرة كتب لها مسرحية «فرسان
املناخ»  )1983إلى سرد قصة احتالل
الـعــراق للكويت فــي مسرحية «سيف
الـعــرب» ( )1992التي جسد فيها دور
صــدام حسني .يومها تعرض إلطــاق
نـ ــار ق ـبــل أحـ ــد ال ـ ـعـ ــروض ،ل ـك ـنــه أصــر
عـلــى االس ـت ـمــرار لـيـقــدم أج ـمــل أدواره
ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة ب ـع ــد ت ـ ـجـ ــاوزه رص ــاص ــة
تخطته بمسافة  3سنتيمترات فقط.
ُ
لـ ــم يـ ـخ ــل ال ــوث ــائـ ـق ــي مـ ــن ال ـه ـم ــز إل ــى
مرحلة عبدالناصر املليئة بالخيبات
والخسائر العربية بحسب «العربية»،
ولـ ــم ت ـن ـفــد الـ ـج ــارة إيـ ـ ــران م ــن كــونـهــا
مسببة للعصر الوهابي الــذي ضرب
الخليج حتى وصلت أض ــراره ألبــراج
الحليف األميركي .كل هذا لم يمنعنا
مــن االسـتـمـتــاع ب ــإرث ومـحـطــات األب
ال ــروح ــي ل ـه ــول ـي ــوود ال ـخ ـل ـيــج ،ال ــذي
أسـهـمــت أع ـمــالــه ال ـتــي تـخـطــت الـ ــ100
فـ ــي ت ـت ــوي ــج الـ ـك ــوي ــت ع ــاص ـم ــة لـلـفــن
الخليجي.

وقفة

رسالة من لويس السادس عشر إلى محمد بن سلمان!
عباس الزين
ظ ـ ـه ـ ــرت الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات املـ ـطـ ـلـ ـبـ ـي ــة فــي
ال ـس ـعــوديــة ،وم ــا راف ـق ـهــا وتـبـعـهــا من
ظ ـهــور نــاشّـطــن حـقــوقـيــن ومــدنـيــن،
ب ـش ـكـ ٍـل م ـكــثــف ،ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـتــي تلت
بــدايــة «ال ـثــورات العربية» .تــزامــن ذلك
م ــع اخ ـت ــراق مـفــاهـيــم مــدنـيــة املجتمع
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ،ت ـ ــدع ـ ــو إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ــريـ ــات
ال ـفــرديــة والـجـمــاعـيــة .كــانــت مــوجــودة
ســاب ـقــا ،لـكـنـهــا أص ـب ـحــت ف ــي زم ــن ما
بـعــد «الـ ـث ــورات» ،أكـثــر تــأثـيـرًا وأوس ــع
انتشارًا .أسهم اإلعــام التابع للنظام
السعودي فــي الترويج لتلك املفاهيم
املتضمنة للحريات والحقوق املدنية،
بفتح منابره للمعارضني من أصحاب
الرأي املناوئ لألنظمة التي ال تتوافق
م ــع سـيــاسـتــه .وه ــي تـجــربــة محفوفة
باملخاطر ،كانت قد ساهمت في انهيار
الحكم امللكي الفرنسي بعد ثــورة عام
.1789
بــن عــامــي  1775و ،1783دع ــم الحكم
امل ـل ـك ــي ف ــي ف ــرن ـس ــا حـ ــرب االس ـت ـق ــال
األم ـي ــرك ـي ــة أو «الـ ـ ـث ـ ــورة األم ـي ــرك ـي ــة»
الـ ـت ــي قـ ــادهـ ــا ج ـ ـ ــورج واشـ ـنـ ـط ــن ضــد
ال ـتــاج املـلـكــي الـبــريـطــانــي .إل ــى جانب
الدعم العسكري ،جعلت حكومة امللك
الـفــرنـســي لــويــس ال ـس ــادس ع ـشــر ،من
صحفها ومـنــابــرهــا اإلعــامـيــة منصة
س ـم ـحــت م ــن خ ــال ـه ــا ل ــرائ ــد ال ــدع ــاي ــة
األميركية حينها ،بنجامني فرانكلني،
الــذي كــان موفد الـثــورة األميركية إلى
ّ
فــرنـســا ،ب ــأن يـشــن حملة واس ـعــة ضد
االستعمار البريطاني ،ويحث سكان
املستوطنات األميركية على «الثورة»
الجمهورية املستقلة عن
من أجل بناء
ّ
الـتــاج امللكي .فقد سخر الحكم امللكي
الـفــرنـســي صـحــافـتــه لـلـتــرويــج ألفـكــار
الـثــورة األميركية مــن خــال إص ــدارات
فرنسية نشر فيها فرانكلني العديد من
مقاالته ،ومقاالت من صحف أميركية،

كان يقدمها للصحف الفرنسية إلعادة
نشرها.
الــدعــم الـفــرنـســي ل ـثــورة املـسـتــوطـنــات
األميركية كان دافعه العداء التقليدي
وال ـت ــاري ـخ ــي ل ـبــري ـطــان ـيــا ،ف ــا يــوجــد
رغبة فرنسية منفصلة عن هذا العداء،
في ظهور جمهورية أميركية مستقلة،
ل ـكــن خ ـطــابــات ومـ ـق ــاالت وم ـن ـشــورات
ف ــران ـك ـل ــن ال ـح ـم ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـص ـحــف
الفرنسية الرسمية ،التي اتخذت طابع
الدعوة إلى الحريات والحقوق املدنية
الـ ـت ــي ي ـج ــب أن ي ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ال ـش ـعــب
األميركي خارج االستعمار البريطاني،
ما لبثت أن ارتــدت سلبًا على حكومة
لــويــس الـســادس عـشــر .إذ إن تأثيرها
لم يطل سكان املستوطنات األميركية
فـقــط ،بــل ط ــال أيـضــا الـحــركــة الـثــوريــة
الفرنسية فيما بعد ،والتي استلهمت
م ـن ـهــا ت ـحــركــات ـهــا ض ــد دي ـك ـتــاتــوريــة
لويس السادس عشر ،في عام  1789أي
بعد ســت سـنــوات مــن إع ــان الــواليــات
املتحدة األميركية جمهورية مستقلة
ع ــن بــريـطــانـيــا ،لـتـطـيــح بـحـكــم لــويــس
السادس عشر.
إفساح املجال أمــام الدعاية والترويج
ملفاهيم «الثورة األميركية» التي قادها
فرانكلني ببراعة متهجمًا خاللها على
بــريـطــانـيــا ،ك ــان الـخـطــأ ال ـف ــادح ال ــذي
ارتكبته حكومة لويس السادس عشر،
ّ
ألنه شكل أبرز األسباب التي أوصلته
إل ــى «امل ـق ـص ـلــة» بـتـهـمــة «ال ـت ــآم ــر ضد
ال ـح ــري ــة وال ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة» ف ــي عــام
 .1793ويظهر هنا أن التهم املوجهة
إلــى لــويــس الـســادس عـشــر ،هــي ذاتها
«امل ـف ــاه ـي ــم» ال ـت ــي دعـ ــا فــران ـك ـلــن إلــى
تطبيقها بوجه االستعمار البريطاني
للمستوطنات األميركية ،عبر مقاالته
في صحف امللك الفرنسي .يقول فيليب
تــاي ـلــور ،فــي كـتــابــه «ق ـصــف ال ـع ـقــول»،
ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى الـ ـح ــادث ــة ،إن ال ــدع ــاي ــة
املناهضة للملكية والتي أوصلت إلى

الشعب الفرنسي «فقه اإلرادة» قد تلقت
دف ـع ــة ق ــوي ــة خ ــال الـ ـث ــورة األمـيــركـيــة
حينما سمح الحكم امللكي الفرنسي
لـكــراهـيـتــه الـتـقـلـيــديــة لـبــريـطــانـيــا بــأن
تـعـمــي أبـ ـص ــاره ع ــن أخ ـط ــاء ال ـتــرويــج
لـلـثــورة األمـيــركـيــة ضــد الـحـكــم امللكي
البريطاني.
ت ـع ــود ت ـلــك الـ ـح ــادث ــة ،وب ـغ ــض الـنـظــر
عن أسباب ونتائج الثورة الفرنسية،
ف ــي حـيـنـهــا ،لـتـظـهــر بـتـفــاصـيـلـهــا في
ال ــدع ــم ال ـ ــذي ق ــدم ــه اإلع ـ ـ ــام الــرس ـمــي
السعودي ملفاهيم «الثورات العربية».
عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـسـبــع األخ ـيــرة،
فتحت السعودية صحفها ومنابرها
اإلع ـ ــام ـ ـي ـ ــة ك ـ ــاف ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــام ص ـح ــاف ـي ــي
وم ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــري مـ ـ ـ ــا س ـ ـم ـ ــي ب ـ ــ«ال ـ ــرب ـ ـي ـ ــع
العربي» ،الــذي حمل شعارات شبيهة
بـشـعــارات الـثــورة الفرنسية ،مــن جهة

فتحت السعودية صحفها
ومنابرها اإلعالمية أمام منظري
ما سمي بـ«الربيع العربي»
الحريات املدنية وإقامة الجمهوريات
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة .وم ـ ــن دون ال ـخ ــوض
ف ــي ن ـت ــائ ــج ت ـل ــك ال ـ ـثـ ــورات وأه ــداف ـه ــا
الحقيقية ،فإن السعودية بدأت تواجه
النتائج املـتــرتـبــة ،على فـتـ ِـح منابرها
اإلع ــام ـي ــة ملـخـتـلــف أش ـك ــال «امل ـطــالــب
املدنية» املوجهة سياسيًا.
ّ
شــنــت السلطات الـسـعــوديــة ،وال تــزال،
حـمـلــة اع ـت ـق ــاالت غ ـيــر مـسـبــوقــة بحق
ناشطني حقوقيني ومدنيني و«دعــاة»،
وصــل عــددهــم إلــى أكـثــر مــن مئة خالل
السنة التي مــرت ،وفــق األسـمــاء املعلن
ع ـن ـه ــا .يـ ـض ــاف ــون إلـ ـ ــى اآلالف ال ــذي ــن
اعتقلتهم السلطات السعودية مع بداية
«الربيع العربي» ،ال سيما في املناطق

الشرقية للمملكة الـتــي شـهــدت حراكًا
واسـ ـع ــا ط ــال ــب ب ــال ـح ــري ــات وال ـح ـقــوق
املـ ــدن ـ ـيـ ــة .وب ـ ـعـ ــد س ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن ت ـب ـنــي
اإلع ــام الـسـعــودي الــرسـمــي ملــا وصفه
بـ«الثورات الشعبية وحق الشعوب في
ّ
إقصاء الحكام والحريات املدنية» في
بلدان عربية عــدة ،يعاني نظام الحكم
ف ــي ال ـس ـعــوديــة حــالـيــا م ــن «املـفــاهـيــم»
التي ّ
روج لها .فــ«الـحــريــات» التي دعا
ّ
إلــى تطبيقها فــي ســوريــا كــان أول من
تلقفها ناشطون حقوقيون سعوديون،
رأوا أن بالدهم «أولى بهذا املعروف» من
غيرها ،وبــدأو بالتحرك على الرغم من
الصعوبات األمنية الكبيرة.
ت ــؤك ــد كــات ـبــة سـ ـع ــودي ــة ،ف ـض ـلــت عــدم
ال ـك ـشــف ع ــن اس ـم ـه ــا ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
«الـسـعــوديــة تعتبر كــل ال ــدول العربية
ً
واإلســام ـيــة فــي مـقــام الـتــابــع أوال ،أي
ً
أنها ال تقارن نفسها بهذه الدول أصال».
وتشير إلى أن «املفاهيم التي ّ
روج لها
اإلعـ ـ ــام ال ـس ـع ــودي مل ــواك ـب ــة م ــا سـمــيَ
بالربيع العربي ،إذا أردنا عكسها على
الــداخــل السعودي يتم اتهام املروجني
لـهــا سـعــوديــا بالعمالة والـخـيــانــة ،أي
إن امل ـفــاه ـيــم وال ـع ـنــاويــن ال ــداع ـي ــة إلــى
الـ ـح ــري ــات والـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة تـصـنــع
للتصدير ال ـخــارجــي فـقــط فــي ســوريــا
والعراق واليمن» .وتوضح أن «الكتاب
والصحافيني الــذي يروجون للحريات
فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدول هـ ــم ذات ـ ـهـ ــم مـ ــن يـتــم
استخدامهم لشيطنة وتخوين النشطاء
الــذي ــن يـطــالـبــون بتطبيقها داخ ـل ـيــا»،
م ـس ـت ـط ــردة أن مـ ــن ب ـي ـن ـهــم مـعـتـقـلــن
سابقني في السجون السعودية ،أمثال
تــركــي الحمد ،ال ــذي استخدمته أخيرًا
ل ـل ـت ـه ـجــم ع ـل ــى ال ـن ــاش ـط ــن ووص ـف ـهــم
بـ«العمالء» .وتتابع الكاتبة السعودية
أنــه «مــع بــدايــة ال ـثــورات الـعــربـيــة ،وفي
أوج الترويج الذي كان يمارسه اإلعالم
السعودي للحريات املدنية في سوريا،
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـ ـثـ ـ ــال ،كـ ــانـ ــت اآلل ـ ـيـ ــات

العسكرية السعودية تــدخــل البحرين
لقمع الـحــراك ال ــذي يطالب بالعناوين
ذاتها ،التي يروج لها اإلعالم السعودي
بلدان أخرى!».
في
ٍ
تــزام ـنــت االع ـت ـق ــاالت خ ــال الـسـنــوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،م ــع إصـ ــاحـ ــات اجـتـمــاعـيــة
مزعومة حــاول من خاللها ولــي العهد
السعودي محمد بن سلمان ،االلتفاف
ع ـلــى امل ـط ــال ــب الـشـعـبـيــة ك ــي ال يـكــون
تـحـقـيـقـهــا ع ـب ــر ال ـ ـحـ ــراك وال ـنــاش ـطــن
م ـ ـص ـ ــدر ق ـ ـ ـ ــوة ل ـ ـه ـ ــمُ ،يـ ـسـ ـتـ ـن ــد إل ـي ـه ــا
لـتـطــويــر امل ـطــالــب ،وال ــوص ــول بـهــا إلــى
اإلصـ ــاحـ ــات ف ــي ن ـظ ــام ال ـح ـك ــم .إال أن
النظام السعودي يدين نفسه بنفسه،
من خالل الترويج للحريات في بعض
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ،وي ـس ـهــم م ــن ح ـيــث ال
يدري في تقوية حجج وذرائع املطالبني
بــال ـح ـقــوق امل ــدن ـي ــة داخ ـ ــل امل ـم ـل ـكــة ،ما
يـ ّ
ـؤم ــن ب ـش ـكـ ٍـل ت ــدري ـج ــي أرضـ ـي ــة لــدى
األفــراد والجمعيات للتحرك واملطالبة
بالحريات ،مستندين إلى تبني النظام
الـسـعــودي لتلك املفاهيم ولــو ألهــداف
م ـخ ـت ـل ـف ــة .وت ـظ ـه ــر مـ ـ ـح ـ ــاوالت بـعــض
رجال الدين التابعني للنظام السعودي
«ت ـ ـقـ ــديـ ــس ال ـ ـحـ ــاكـ ــم» ب ـص ـف ـت ــه «ول ـ ــي
األم ــر» الــذي ال يجوز الـخــروج عليه أو
معارضته ،أكثر سذاجة من مرحلة ما
قبل «الثورات العربية» ،ال سيما أن هذا
الحاكم هو من دعا سابقًا ،عبر إعالمه،
إلى الخروج على «والة أمــر» في بلدان
عديدة أخرى .يكفي ألي ناشط حقوقي
سعودي أو كاتب معارض ،أن يستعني
بـمـقــال ألح ــد ك ـتــاب صـحـيـفــة «ع ـكــاظ»
ال ـس ـع ــودي ــة ع ــن «ال ـ ـثـ ــورة الـ ـس ــوري ــة»،
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،وم ــا يتضمنه من
الدعوة إلى الحريات ،وإدانات لـ«القمع
واالسـتـبــداد الــذي يمارسه نظام بشار
األســد» ،بغض النظر عن صحتها ،كي
يدين بها قمع الحريات الــذي يمارسه
ال ـن ـظــام امل ـل ـكــي ال ـس ـع ــودي ،ب ـمــا يــدعــم
حججه!
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ٌ
محتاج وأكثر..
«إلى ّ
مياسة سعود»..

صورة
وخبر

منذ عام  ،1957وجودي دنش ناشـطة في المشـهد السـينمائي والمسـرحي .النجمة
البريطانية التي تبلغ اليوم  83عامًا ،سـتنال «جائزة دونوسـتيا الفخرية» في الدورة 66
مـن «مهرجـان سـان سيباسـتيان السـينمائي» التـي تقام في أيلـول (سـبتمبر) المقبل،
تكريمـا لهـا علـى «مسـيرتها الطويلـة والغزيـرة» ،وفـق مـا جـاء فـي بيـان المنظمـة
(أ ف ب ـ جـاك هيل)

َ
عشي َة هذا الزمان الضاري ،ل ْن َأ َّ
ٌ
محتاجّ ،
مد يدي الكليلة
ِ
ِ
َ
«محتاج» َأ َّ
ْ
مد ْ
َّ
وعيني وقلبي ودمعتي
يدي
هكذا ..وأقول:
َ
ُ
ولهاثي ،وأقول« :محتاااج».
ُ
َ
َ
ٌ
َ َ ُ
ين ،وأ َح ُّن ِمن صدر ،وأدفأ
محتاج إلى ما هو أرحب ِمن يد ِ
من سريرُ َ ،
بيت يتامى.
وآمن ِمن ٍ
ِ
ملجأ أو ِ
ٌ
وعطف
أشواك الورد ِة)،
محتاج إلى الورد ِة َ(و َوخز ِة
ِ
ِ
املشتاق.
دمعة
ورنني
وشهقة ال ُـم ِح ّب،
والضحكة،
املوسيقى،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ٌ
أحد ،وكل شيء..
«أنت» ،وكل ٍ
محتاج إلى كل «أنت» ،وكل ِ
ٌ
محتاج إلى نفسي.
َو..
ٌ
ُ
َ
ُ
آلخر
محتاج ،وأنا أعبر هذا الدرب اآلن (كما لو أنني أعبره ِ
ّ ّ
وأول ّ
مرة)
مر ٍة ِ
ْ َ
أست ِ َ َّ
جدير
غير
سبيل
عابر
أن
ٍ
ٍ
(جدير بمحبتي أو ِ
ٍ
وقف أي ِ
بها)
ُ
ّ
ََ ّ ُ
ُ
الخالئ ِق كلها):
وأتوسل إليه (كما لو أنه رسول
ِ
َ َ
ْ
أرجوك!
أرجوك ُبن َّي،
َ َََ
ْ
َ
ّ
أرجوك!
وعدوي ورسول قتلتي،
أرجوك أخي و وحبيبي
َ ْ
وقل لي َ
أنك ُت ُّ
حبني
قلبك
خذني إلى
حضن ِ
ِ
ٌ
َ
محتاج إلى ّ
محبتي.
وأنك
َ
أرجوك ،خذني إلى ..ملجأ!
2018/8/28

ّ
تويتر تعلق حساب عامر حالل:
ممنوع نقد السعودية من بيروت؟
ال «أمل»
بدون الموسيقى

الصيف يحلو
في جبل الريحان

تحت عنوان ُ
«منيتي» ،تقيم
منظمة «العمل لألمل» احتفال
ّ
تخرج الدفعة الثانية من
طالب مدرسة «العمل لألمل
للموسيقى» في لبنان .تتألف
الدفعة من  12طالبًا وطالبة
تعلموا املقامات والنوتة
املوسيقية وتاريخ ونظريات
املوسيقى ،وتوزعوا على
تخصصات موسيقية متنوعة.
يتضمن االحتفال الذي يقام في
«استديو زقاق» مساء الثامن من
أيلول (سبتمبر) ،مقطوعات من
التراث العراقي ،والفلسطيني،
واملصري ،والسوري بكل
تنوعاته بما فيها املوسيقى
ّ
الكردية والسريانية .يذكر أن
منظمة «العمل لألمل» تأسست
عام  2015لتعمل «مع أفراد
املجتمعات املحلية املأزومة
لتمكينهم من مواجهة تحدياتهم
االجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،من خالل إطالق
خيالهم وقدراتهم اإلبداعية».

يوم األحد املقبل ،ينطلق
«املهرجان الصيفي لجبل
الريحان» ،الذي ينظمه «اتحاد
بلديات جبل الريحان».
املهرجان الذي يفتح ذراعيه
لكل الناس ،يجمع بني األنشطة
البيئية والرياضية والقروية.
يتضمن البرنامج مسيرًا بيئيًا
بمسافة  7كلم ،إلى جانب
إقامة أنشطة ثقافية متنوعة،
ومعرض للمنتوجات البلدية.
ستسبق هذا االفتتاح جولة
للصحافة غدًا ،على معالم
بيئية وسياحية في تلك البقاع،
تبدأ بزيارة ملغارة «الريحان»
الطبيعية ،مرورًا بمعاينة
موقع «سجد» الذي شهد أبرز
عمليات املقاومة اللبنانية.
ّ
التعرف
الجولة ستشمل أيضًا،
إلى أكبر حرج للصنوبر
في لبنان موجود في بلدة
العيشية الجنوبية.

ُ«منيتي» 20:00 :مساء  8أيلول
(سبتمبر) ـ «استديو زقاق» (كورنيش
النهر) ـ لالستعالم01/739243 :

«املهرجان الصيفي لجبل الريحان»
بدءًا من األحد القادم عند الساعة
 8:00في «حرش األفندي»  -عرمتى
(جنوب لبنان)  -لالستعالم :
07/825420

«مملكة الخير» تضرب من جديد .بعد
بسط سيطرتها على غالب القنوات
اللبنانية ومحاولة احتواء الناشطني
اللبنانيني على تويتر ضمن فعاليات
«فنجان قهوة» ،ها هي توقف صوتًا
من اصوات معارضتها على تويتر.
فقد أقفلت ادارة موقع التغريد األشهر
حساب الناشط عامر حالل (الصورة)،
ّ
من دون سابق انذار .واملعلوم أن حالل
نشط بشكل كبير في قضية جمع
التبرعات للطفل محمد العوطة ،مع
ّ
زمالء آخرين .والكل يتذكر موقفه من
القائم باألعمال السعودي في لبنان
وليد البخاري ،الذي حاول سرقة
األضواء والتبرع بمبلغ  ١٠اآلف دوالر
للطفل .مبلغ اقترح الناشط اللبناني
تحويله الى أطفال اليمن .تلك كانت
«الضربة األولى» للبخاري .أما الثانية،
فقد تجلت في إطالق حالل هاشتاغ
«#اطردوا_البخاري_رأس_الفتنة» الذي

أضحى االول في التداول قبل أيام .جاء
ذلك على خلفية قضية الصحافي حسني
مرتضى الذي حاول فرع املعلومات
استدعاءه بعدما «انتقد السعودية
والبخاري» كما روج وقتها.
اذًا ،أوقف حساب عامر حالل ،بعد
اتصاالت تهديد تلقاها كما يروي لنا.
إذ أفاق أمس على رسالة من تويتر
تعلمه ّبـ «خرق قوانينه» .لكن املعلوم
أيضًا أنه ولو حدث انتهاك معني
لقواعد تويتر ،فإنه يلجأ في البداية
الى املعاقبة بتعليق نشاط الحساب
لساعات محددة ،ال االيقاف النهائي
واملنع من انشاء آخر كما حصل مع
حالل .وينتظر حالل رسالة الرد
من تويتر على سؤال «أين انتهكت
قوانينكم؟» .بالطبع لن يجد الجواب
الشافي ،فكل اإلشارات تدل على
تسيد سياسة ّ
كم أفواه َمن يناهض
آل سعود.

«جمعية األدب والثقافة»:
التطبيع «صفقة القرن»
في الذكرى الـ  36النطالقة
«جبهة املقاومة الوطنية
ّ
اللبنانية» ،تنظم «جمعية
األدب والثقافة» جلسة نقاش
حول «مقاومة التطبيع وصفقة
القرن» ،مع الزميل بيار أبي
صعب .نقاش سيطال موجة
التطبيع العربية مع االحتالل
اإلسرائيلي ،والجهود التي
ّ
تبذل من أجل تسويق أن
«إسرائيل» ليست عدوًا.
بالطبع ،فقضية التطبيع ،ال
سيما الثقافي منه ،ستقترن
بنقاش مواز يخص «صفقة
القرن» األميركية -الخليجية،
التي تسعى إلى «إنهاء الصراع
العربي-اإلسرائيلي» وتصفية
القضية الفلسطينية ،عبر
ّ
فلسطينيي الشتات في
توطني
البالد املوجودين فيها ،وإنهاء
حق العودة.
جلسة «مقاومة التطبيع وصفقة
القرن» :الخميس  13أيلول
(سبتمبر) ،عند الساعة - 18:30
في مقر «جمعية األدب والثقافة»
 صيدا (بناية التنمية  -الطابقالخامس).

