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لبنان

لبنان
قضية اليوم

ّ
المقاومة تجدد تحذيرها :ال عمل في «كاريش» قبل ضمان الحقوق

«إسرائيل» تقترح بيع لبنان «حصتها» في «قانا»
إبراهيم األمين
ال ـح ـي ــرة ف ــي م ـق ــارب ــة م ـل ــف تــرس ـيــم
ّ
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ت ـت ـع ــل ــق ب ـت ـن ــاق ــض فــي
املواقف ،بل في كون الوقائع الصلبة
املــرت ـب ـطــة بــامل ـلــف ال تـشـيــر ال ــى حل
ق ــري ــب .وهـ ــو م ــا ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ــام
أسئلة مقلقة حــول مستقبل الوضع
األم ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـج ـنــوب ـيــة
للبنان ،وخصوصًا فــي ظــل الدرجة
الـ ـع ــالـ ـي ــة مـ ــن «االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار األمـ ـن ــي
الـصــامــت» ،رغــم امتناع كــل األطــراف
املعنية عن الحديث عن املوضوع.
امل ـفــاوضــات ال ـتــي خــاضـهــا الــوسـيــط
األمـ ـي ــرك ــي عـ ــامـ ــوس ه ــوك ـش ـت ــن مــع
املـ ـس ــؤول ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ان ـت ـه ــت،
بـحـســب امل ـع ـلــومــات ،ال ــى ّ
«رد أول ــي»
م ــن ال ـع ــدو ع ـلــى االق ـ ـتـ ــراح الـلـبـنــانــي
ال ـ ــذي ن ـق ـلــه هــوك ـش ـتــن .وال ــاف ــت أن
«إسرائيل» ال تعتمد في نقل موقفها
على الجانب األميركي فقط ،بل أيضًا
عـ ـل ــى مـ ـس ــؤول ــن أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن وع ـل ــى
منسقة األمم املتحدة في لبنان يوانا
فرونتيسكا الـتــي نقلت «ردودًا غير
رسمية» الــى عــدد مــن املـســؤولــن في
لبنان ،علمًا بــأن السفيرة األميركية
ف ــي بـ ـي ــروت دوروثـ ـ ـ ــي ش ـي ــا ب ــاش ــرت
بإطالع الجهات الرسمية على فحوى
رســالــة هــوكـشـتــن ،مــن دون الكشف
ع ــن مـضـمــونـهــا ،عـلــى أن ي ـصــار الــى
تــواصــل مـبــاشــر فــي وق ــت قــريــب بني
نــائــب رئـيــس مجلس ال ـنــواب إلـيــاس
بــوصـعــب وهــوكـشـتــن لــاتـفــاق على
الخطوات املقبلة.

فحوى رد العدو
بحسب مصادر متابعة ،فــإن املوقف
اإلسرائيلي من املقترحات اللبنانية
أخـ ــذ ب ـع ـدًا ي ــوح ــي بــإي ـجــاب ـيــة ،لكنه
ت ـض ـ ّـم ــن م ــاح ـظ ــات ت ـع ـكــس سـلـبـيــة
وتؤدي الى تعقيد الخالف .وبحسب
املصادر ،فإن املوقف اإلسرائيلي هو
على النحو اآلتي:
ً
أوال ،ت ـ ـ ّ
ـرح ـ ــب إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ــامل ــوق ــف
ال ـل ـب ـنــانــي امل ــوح ــد ال ـ ــذي ال يـتـحــدث
عــن الخط  29كخط تفاوضي ،وتــرى
أن ه ــذا الـ ـج ــواب يـسـحــب م ـلــف حقل
«كاريش» من التداول كمنطقة متنازع
ع ـل ـي ـهــا .وب ــال ـت ــال ــي ،تـ ــرى أن املــوقــف
اللبناني يسمح لها باالستمرار في
خطة عملها الستخراج النفط والغاز
من هذا الحقل في أيلول املقبل.
ثانيًاّ ،
تقر إسرائيل بأن الخط  23يمثل
نقطة مركزية في التفاوض .لكنها ال
تقبل مطلب لـبـنــان بــالـحـصــول على
كامل «حقل قــانــا» ،والـتـفــاوض حول

ال ـخ ــط  23يـعـنــي أن إس ــرائ ـي ــل تملك
حـقــا وح ـصــة ف ــي ال ـح ـقــل ،م ــع اإلق ــرار
بــأن حصة لبنان في الحقل أكبر من
حصة إسرائيل.
ثالثًا ،ترى إسرائيل أن التفاوض مع
لبنان ال يحتاج إلى العودة الى إطار
الجلسات الـتــي عـقــدت فــي الـنــاقــورة،
وأن الـ ــوسـ ــاطـ ــة ي ـم ـك ــن أن ت ـس ـت ـمــر
م ــن خـ ــال ال ــوس ـي ــط األمـ ـي ــرك ــي ،وأن
امل ـفــاوضــات يـجــب أن تــركــز اآلن على
كيفية معالجة «القسم املشترك» في
حقل قانا.
رابعًا ،قال املسؤولون في إسرائيل إن
على املجتمع الدولي «ردع» لبنان عن
ّ
تبني الـتـهــديــدات الـتــي أعلنها حزب
الـلــه ،ومنعه مــن الـقـيــام بــأي عمل قد
يؤدي الى تضرر لبنان بقوة.

ماذا يعني الرد؟
ب ـح ـس ــب ج ـ ـهـ ــات ل ـب ـن ــان ـي ــة وأم ـم ـي ــة
متابعة للملف ،تريد إسرائيل من هذا
املوقف الحصول على اآلتي:

ً
أوال ،عــدم ربــط عمليات االسـتـخــراج
م ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـقـ ـ ــل «كـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ــش» ب ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج
املـفــاوضــات الـجــاريــة ،وأن يـكــون لها
الحق بالقيام بما تــراه مناسبًا على
صعيد االسـتـخــراج مــن دون الحاجة
الى انتظار أي موقف لبناني.
ث ــان ـي ــا ،ت ــرف ــض إس ــرائـ ـي ــل امل ـقــاي ـضــة
الـضـمـنـيــة امل ـق ـتــرحــة م ــن ل ـب ـنــان بــأن
ً
يكون «حقل قانا» كامال للبنان مقابل
ً
أن يـكــون «حـقــل كــاريــش» كــامــا لها،
وتتمسك بالفرضية التي تقول إن لها
حصة في «قانا».
ثــالـثــا ،إن إســرائـيــل تـعــود عمليًا الــى
ف ـكــرة الــوس ـيــط األم ـيــركــي ب ــأن هـنــاك
ف ــرص ــة ل ـع ـمــل م ـش ـت ــرك فـ ــي امل ـنـط ـقــة
امل ـت ـن ــازع عـلـيـهــا ،ع ـبــر ش ــرك ــة عــاملـيــة
يتفق عليها الطرفان ،ويترك للشركة
ت ـحــدي ــد ال ـح ـص ــص والـ ـب ــدء بــالـعـمــل
ووضع العائدات في صندوق مستقل
توزع عائداته على الجانبني.
ّ
تتوحد
لكن القراءة اللبنانية التي لم
بعد بصورة نهائية ،يمكن أن تكون

رهـ ـ ــن ت ـل ـق ــي ال ـ ـج ـ ــواب رسـ ـمـ ـي ــا عـبــر
ال ــوس ـي ــط األم ـي ــرك ــي ول ـي ــس ع ـبــر أي
قـ ـن ــوات أخـ ـ ــرى .إال أن ذلـ ــك ل ــم يمنع
حصول مشاورات أولية بني الجهات
املعنية ،توصلت الى تفاهمات أولية
ت ـح ـت ــاج الـ ــى م ــزي ــد م ــن ال ـب ـح ــث قـبــل
إعالن موقف لبنان الرسمي وإبالغه

يعمل األميركيون
لتأخير أي اتفاق إلى
ما بعد والية عون
لعدم تحقيق اي انجاز
يستفيد منه باسيل

الى األميركيني.
وبحسب املداوالت ،فان لبنان يرفض
أي محاولة من العدو للحصول على
حـصــة فــي «حـقــل ق ــان ــا» ،كـمــا يرفض
فكرة استمرار التفاوض عبر الوسيط
ويـصــر عـلــى ال ـعــودة ال ــى اجتماعات
الناقورة ،كذلك لن يقبل فكرة العمل
املشترك من خالل شركة عاملية نظرًا
إلى وجود شبهة تطبيع ،وهذا األمر
سمعه املــوفــد األميركي بــوضــوح من
الرؤساء الثالثة في زيارته األخيرة.
وفــي هــذا الشأنّ ،
تبي أن األميركيني
 بــال ـت ـشــاور م ــع اإلســرائ ـي ـل ـيــن ومــعع ــواص ــم أوروبـ ـي ــة  -يـقـتــرحــون فـكــرة
تـمـنــع ل ـب ـنــان م ــن إلــزام ـيــة ال ـت ـفــاوض
املـ ـب ــاش ــر حـ ـ ــول حـ ـق ــل قـ ــانـ ــا .ويـ ـق ــول
املقترح إنه طاملا أن الحصة اللبنانية
هي األكبر ،والحصة اإلسرائيلية هي
األصـ ـغ ــر ،فـلـيـعـمــد ل ـب ـنــان الـ ــى ش ــراء
حصة الـعــدو مــن خــال شــركــة عاملية
ت ـتــولــى عـمـلـيــة االسـ ـتـ ـخ ــراج ،ورب ـمــا
البيع أيضًا .وجرت اإلشارة ،هنا ،الى

رسم الجانب اإلسرائيلي خطًا وهميًا
ع ـشــوائ ـيــا حـ ــول ح ـق ـلــن ي ـح ـت ـمــل أن
يكون قد اكتشفهما قبل عــام 2009
أو خــالــه ،بـنـ ًـاء على كشوفات املسح
ال ــزل ــزال ـي ــة ال ـت ــي ُ أج ــراه ــا ع ـبــر شــركــة
«س ـب ـك ـت ــروم» .أطـ ـل ــق ع ـلــى الـبـلــوكــن
تسمية  Alone Dو Alone Fقبل أن
ُت ّ
عدل التسمية الحقًا إلى ُالبلوك .72
ّ
في األول من آذار  2009لزم البلوكان
إل ـ ــى ش ــرك ــة «نـ ــوبـ ــل إن ـ ــرج ـ ــي» ،قـبــل
شهرين مــن وضــع لبنان إلحــداثـيــات
الـ ـخ ــط  ،23ل ـك ــن الـ ـخ ــط ال ـ ـ ــذي رس ــم
بـ ـمـ ـح ــاذاة الـ ـبـ ـل ــوك ــن ،لـ ــم ي ـك ــن خـطــا
لترسيم الحدود بل لتحديد البلوكني.

ف ـ ــي  29نـ ـيـ ـس ــان  ،2009وض ـع ــت
اللجنة املشتركة التي شكلت بموجب
قـ ــرار رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء الــرقــم
 2008/107ت ــاري ــخ 2008/12/30
اإلحــداثـيــات الجغرافية للخط  ،23ما
يعني أن اإلحداثيات األساسية للخط
كان مصدرها إسرائيليًا.
آن ــذاك ،لــم يكن «حـقــل قــانــا» مكتشفًا
بعد من الجانب اللبناني ،ولكن كانت
لــدى خـبــراء نفط معطيات تشير إلى
اح ـت ـم ــال وج ـ ــود ح ـقــل غ ـ ــازي داخ ــل
البلوك الرقم  9اللبناني ،يمتد أسفل
الخطوط باتجاه البلوكات اإلسرائيلية
امل ـح ـت ـلــة .واس ـت ـن ــد هـ ــذا ال ـت ـقــديــر إلــى

م ـس ــوح ــات ث ـنــائ ـيــة وث ــاث ـي ــة األب ـع ــاد
للبلوك  72وبقية الـبـلــوكــات املحاذية
للحدودّ ،بينت وجود مكامن مشتركة،
بغض النظر عن مسار خط الحدود.
الحقًاّ ،
مرت شركة «نوبل إنرجي» في
ّ
ّ
تعثر مالي كبير اضطرها إلى تأجيل
التنقيب في هذا البلوك .استمرار تلكؤ
الشركة األميركية دفع بكيان االحتالل
إل ــى سـحــب الـتــرخـيــص منها وإع ــادة
طـ ــرح ال ـب ـل ــوك  72مل ـنــاق ـصــة ج ــدي ــدة.
ولـكــن ،قبل إط ــاق دورة املناقصات،
عام  ،2019اشترت شركة «شيفرون»
األمـيــركـيــة الـعـمــاقــة «نــوبــل إنــرجــي»
بــالـكــامــل ،مــا أح ــال حــق التنقيب في

شركة «توتال» الفرنسية بتفويضها
عـمـلـيــات امل ـســح والـتـخـمــن وتـحــديــد
حصة كــل طــرف ،ومــن ثــم تتولى هي
ش ــراء الـحـصــة اإلســرائـيـلـيــة ،عـلــى أن
تـحـصــل ع ـلــى كـلـفـتـهــا م ــن ال ـعــائــدات
اإلجمالية لبيع املواد املستخرجة ،مع
تشديد من الجانب الفرنسي على أن
حقل قانا يحتوي على كميات تسمح
بهذا النوع من املقايضة.
وب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ف ـ ــإن ال ـجــانــب
األميركي يراهن على سماه «املرونة»
الـلـبـنــانـيــة إزاء ه ــذا ال ـع ــرض .وقــالــت
املصادر إنه سبق للوسيط األميركي
أن «ح ــث ال ــرؤس ــاء الـلـبـنــانـيــن على
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـف ــرص ــة وامل ـب ــاش ــرة
ب ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـن ـق ـي ــب واالسـ ـتـ ـخ ــراج
لتغطية أكــاف إعــادة بناء االقتصاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي» ،وأرف ـ ـ ــق نـصـيـحـتــه ه ــذه
بتهديدات ضمنية من نوع «أن لبنان
ال يحتمل حربًا جديدة ألن إسرائيل
سـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـرد ب ـ ـق ـ ـسـ ــوة ع ـ ـلـ ــى أي هـ ـج ــوم
وسيكون لبنان في وضــع أســوأ مما
هو عليه».

ما بعد عون؟

كيف قامت الخالفات حول الخط 23؟
البلوك  72إليها .ودفعت هذه الخطوة
للتنبه إلى احتمال أن يكون ّ
لبنان ّ
العدو
يــرســم شـيـئــا م ــا ،وال سـيـمــا أن ــه كــان
يعمل على تسريع خطواته بالتوازي
مــع ش ــروع لـبـنــان فــي تـســريــع وتـيــرة
التلزيمات البحرية في بلوكاته .لكن،
وألسباب ّادعت إسرائيل أنها تتصل
بجائحة كورونا ،أرجــأت إطالق دورة
التراخيص الثالثة حتى العام الجاري
ً
لتطلق ب ــدال مــن ذلــك دورة تراخيص
رابعة وضعت فيها مجموعة بلوكات،
وأبقت البلوك  72خارجها ،ما ّ
كرس
االعتقاد بأن الخطوة تعود إلى رغبة
في تأجيل املشكل الناشئ عن وجود

الـجــزء الجنوبي مــن «حـقــل قــانــا» في
هذا البلوك ،وإفساحًا في املجال أمام
الوساطة األميركية.
ويزعم الجانب اإلسرائيلي أن الجزء
الجنوبي مــن «حقل قــانــا» يعود إليه،
ألسباب عــدة ،منها أن الجزء املذكور
ي ـقــع ض ـمــن ال ـب ـلــوك  72اإلســرائ ـي ـلــي
املـ ـل ـ ّـزم ،وال ـس ـبــب ال ـثــانــي واألس ــاس ــي
بـ ـسـ ـب ــب إيـ ـ ـ ـ ــداع لـ ـبـ ـن ــان ع ـ ـ ــام 2011
إحــداث ـيــات الـخــط  23ك ـحــدود بحرية
ل ــه ل ــدى األم ــم امل ـت ـحــدة عـبــر املــرســوم
 ،6433مــا يعني اعـتــرافــا لبنانيًا بأن
جنوب الخط  23هــو منطقة سيادية
إسرائيلية.

بورتريه

البلوك الرقم  9و«توتال»
اكتشفت شركة «نوبل إنرجي» األميركية البلوك الرقم  9عام
 2009في عمليات املسح التي أجرتها .الحقًاّ ،
قسمت املنطقة
إلى مساحات وبلوكات ،من بينها البلوك  .9في كانون األول
ّ ،2017
أقرت الحكومة اللبنانية منح رخصتني للتنقيب عن
النفط في البلوكني  4و 9لتحالف شركات «توتال» الفرنسية
و«إي ـنــي» اإليـطــالـيــة و«نــوفــاتــك» الــروسـيــة ،مــا أغـضــب العدو
اإلسرائيلي الذي ّ
يعد املنطقة التي يقع فيها البلوك الرقم 9
متنازعًا عليها بحكم رسمه للخط الحدودي الرقم  ،1ولكون
لبنان رسم الخط  ،23ما يعني أن مساحة هذه املنطقة البالغة
 860كيلومترًا ،وال يجوز بــأي شكل من األشـكــال السماح
بالعمل فيها.
ف ــي  29ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،2018أب ــرم ــت الـحـكــومــة اللبنانية
ّات ّ
فاقية التنقيب واإلنتاج مع كونسورتيوم «توتال ّ -إيني -
نوفاتك» ّ
ونصت على وجــوب حفر بئرين على األقــل خالل
ثالث سنوات من تاريخ التوقيع :إحداهما في البلوك الرقم 4
والثانية في البلوك الرقم  . 9لكن «توتال» امتنعت عن تنفيذ
برنامجها في البلوك الرقم  9بحجة وجــود نــزاع بحري مع
ّ
إســرائـيــل ،مــا قــد يــرتــب عليها إج ــراءات قانونية ،علمًا بأن
الشركة الفرنسية نفسها بدأت الحفر في املنطقة القبرصية
الخالصة بالتعاون من شركة «إيـنــي» ،وتحديدًا في البلوك
الــرقــم  6ال ــذي تـقــول تركيا إن قسمه الشمالي يقع ضمن
منطقتها االقتصادية ،وبالتالي يصبح متنازعًا عليه.
مع انتشار جائحة كــورونــا ،تـ ّ
ـذرعــت «تــوتــال» بعدم قدرتها
على استكمال أعـمــالـهــا ،لتنتهي املهلة األول ــى فــي  27أيــار
ُ ،2021فم ّدد لها حتى  22تشرين األول  2022ربطًا بقانون
تـمــديــد امل ـهــل ال ـص ــادر عــن الـحـكــومــة ،وف ــي جـلـســة مجلس
ال ــوزراء في  5أيــار  2022وافــق مجلس ال ــوزراء على تمديد
ث ــان مل ــدة  3س ـنــوات تنتهي فــي  21أي ــار  .2025ح ــدث ذلــك
رغــم أن معلومات جــرى ال ـتــداول بها عــام  2020نقلت عن
السفير الفرنسي في بيروت آنــذاك أن «توتال» تفضل دفع
البند الجزائي على املغامرة في االستكشاف في البلوك  9وأن
لديها نية باالنسحاب من لبنان.

وال ـ ــواض ـ ــح بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـج ـهــات
امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة أن الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب األم ـ ـيـ ــركـ ــي
ال ـ ــذي ي ـس ـعــى الـ ــى ك ـســب ال ــوق ــت في
مـفــاوضــات طويلة األم ــد ،إنما يعمل
على أساس أن أي اتفاق لن يتم خالل
مــا تـبـقــى مــن والي ــة الــرئـيــس ميشال
عـ ــون ،وأنـ ــه ل ــن يـسـمــح بـتـحـقـيــق أي
إن ـجــاز يستفيد مـنــه ال ـنــائــب جـبــران
بــاس ـيــل .وي ـب ــدو ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق أن
املــوقــف األميركي يتناغم مــع رغبات
مرجعيات وقوى ّلبنانية بارزة تشيع
أيـضــا أنــه ال ُيـتــوقــع إنـجــاز أي اتفاق
ف ــي ظ ــل ال ـع ـهــد ال ـح ــال ــي ،وأن تغيير
وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة أمـ ــر ض ـ ــروري لـلـسـيــر
بالخطوات مع األميركيني .وأن األمر
ال يتعلق بترسيم ال ـحــدود فـقــط ،بل
يشمل ملف استجرار الطاقة والغاز
من األردن ومصر.
وي ـع ـمــل األم ـي ــرك ـي ــون ع ـلــى ال ـتــرويــج
لدى قوى سياسية لبنانية بضرورة

السير في هذه الفكرة ،وقد ال يتأخر
الوقت حتى تنطلق في لبنان جوقة
تــدعــو ال ــى «الــواق ـع ـيــة والـسـيــر بهذه
املقترحات لتحصيل مكاسب مالية
ي ـح ـتــاج إل ـي ـهــا ل ـب ـن ــان» ،وس ـي ـتــرافــق
األمر مع «حملة تهويل ضد حزب الله
ملنعه من القيام بأي رد فعل في حال
فشل االتفاق».

ماذا عن حزب الله؟
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،ف ــإن
امل ـســؤولــن املـعـنـيــن فـيــه يتمسكون
باملوقف الــذي سبق أن أعلنه األمــن
العام للحزب السيد حسن نصر الله،
وال ــذي يـقــول إن املـقــاومــة تقف خلف
ق ــرار ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة .لـكــن الـحــزب
ك ــان ق ــد أوضـ ــح ســاب ـقــا ،وعـ ــاد وك ــرر
ذلك في الفترة القريبة املاضية ،وأمام
ج ـه ــات لـبـنــانـيــة وخ ــارج ـي ــة ،ب ــأن ــه ال
يمكنه الـقـبــول ب ـ ّ
ـأي حــل على حساب
حقوق لبنان ،واأله ــم أن املقاومة لن
تـسـمــح لـلـعــدو بــامل ـبــاشــرة بعمليات
االسـتـخــراج مــن حقل «كــاريــش» قبل
الـتــوصــل الــى اتـفــاق يضمن مباشرة
لبنان العمل فــي املنطقة العائدة له.
وجاءت هذه التوضيحات ردًا على ما
تسرب من جانب العدو بــأن «تراجع
لبنان عن املطالبة بالخط  29يعني أن
حقل كاريش لم يعد منطقة متنازعًا
ع ـل ـي ـهــا ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـح ــق إلس ــرائ ـي ــل
مباشرة العمل فيها».
ومع أن البعض يشير الى غموض في
هــذا الجانب من امللف ،إال أن ما قاله
املسؤولون في حزب الله كان واضحًا،
وهو ما جعل العدو يتصرف بحذر،
كما أنه هو ما دفع الواليات املتحدة
ً
ودوال أوروب ـيــة ومــن حلف األطلسي
إلى القيام بخطوات عمالنية لــ«ردع
امل ـقــاومــة» و«ط ـمــأنــة» ال ـعــدو .ويـبــدو
أن حركة القطع البحرية الغربية لم
تـقـتـصــر عـلــى األم ـيــرك ـيــن ،ب ــل هـنــاك
تـطــور جــديــد يشير الــى حــركــة قامت
بها فرنسا في األيام القليلة املاضية
باتجاه ميناء حيفا ،الــذي يقع حقل
كاريش ضمن نطاقه العسكري.
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ّ
للطاقة:
ميقاتي
ح
مرش
ّ
ِّ
الغاز مسرع فعال
للسالم مع العدو!
علي مراد
فــي «الخلطة» الحكومية التي ّقدمها
الرئيس املكلف إلى رئيس الجمهورية
قبل يومني ،وهي قد تكون األسرع في
تاريخ تأليف الحكومات في لبنان في
العقود األخيرةّ ،
«دس» نجيب ميقاتي
«اكتشافه» األهـ ّـم :وليد سنو مرشحًا
لوزارة الطاقة.
ّ
بـعـيـدًا عــن الـكـيــديــة الــواض ـحـ َـة ،وعــمــا
إذا ك ــان مـيـقــاتــي قـ ّـدم ـهــا ل ــل ـ ّـي ذراع
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،أو ف ـق ــط مــن
ّ
أجــل تمرير الوقت لكي َّال يشكل ،إال
ُ
أن ــه تـسـ َّـجــل للرئيس املـكــلــف «ج ــرأة»
ُ
ل ــم ت ـع ــرف عـنــه ســاب ـقــا ،و«ان ـف ـصــام»
ُ
لطاملا نسب إليه بسبب مبالغته في
قول الشيء ونقيضه .تكمن «الجرأة»
و«االنفصام» في أن ّ
تقدم إلى رئيس
ّ
يتضمن اســم
الـجـمـهــوريــة مــرســومــا
وزيــر يعتبر أن الــدولــة اللبنانية اليوم
يحكمها «ثنائي املافيا (التيار الوطني
الـ ـح ــر) وامل ـي ـل ـي ـش ـيــا (حـ ـ ــزب الـ ـل ــه)»،
«والءه لــواليــة الفقيه
آخ ـذًا على األول ّ
ومـيـلـيـشـيــاتـهــا امل ـحــل ـيــة» .ول ـيــس أقــل
«جرأة» و«انفصامًا» أن تكون رئيسًا
َّ
م ـكــل ـفــا بـ ــأصـ ــوات ن ـ ــواب حـ ــزب ال ـل ــه،
ّ
وتضمن تشكيلتك وزيرًا يسخر من
َّ
«حرب حزب الله املقدسة ضد السالم
ب ــن ل ـب ـن ــان وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» لـيـشـ ّـبـهـهــا
ّ
بـ«رهاب املثلية» أو ردة الفعل املتمثلة
«بتوزيع الحلويات عندما ينتشر في
املـنــزل خبر مقتل جـنــدي إسرائيلي
بدم بارد».
ال ـع ـب ــارات الـســالـفــة ال ــذك ــر وردت في
ُ
م ـقــال ن ـشــر ف ــي آذار امل ــاض ــي لوليد
ّ
ّ
سنو« ،االختصاصي» الــذي رشحه
ميقاتي إلدارة وزارة الــوصــايــة على
الـ ـث ــروة الــوط ـن ـيــة ،ال ـت ــي ي ـتـ ّ
ـربــص بها
ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي ويـسـعــى لنهبها.
ّ
وإذا كان دولة الرئيس قد رشحه من
دون معرفة خلفيته فتلك مصيبة ،أما
إذا كان ال يعلم فاملصيبة أعظم .لكن
ّ
من حق الناس أن ّ
يتعرفوا إلــى سنو
ّ
الذي يشكل ترشيحه اليوم قفزة غير
معهودة في تاريخ تشكيل الحكومات،
مع ترشيح أشخاص يدعون علنًا إلى
التطبيع لتولي مناصب حكومية.
ّ
يشغل وليد سنو منذ نيسان 2019
منصب املدير التنفيذي في مجموعة
«دل ـت ــا أوي ـ ــل» االس ـت ـث ـمــاريــة (م ـقـ ّـرهــا
بــري ـطــان ـيــا) ،وك ــان ق ــد ّأس ــس شــركــة
Tigris Capital Advisors Ltd
عام ّ 2009
(مقرها في جزر كايمان
البريطانية ولها فــرع فــي بريطانيا)،
وهـ ــي ش ــرك ــة تـ ـق ـ ّـدم خ ــدم ــات إداري ـ ــة
واس ـت ـشــاريــة ف ــي ق ـطــاع ال ـط ــاق ــة ،وال

سـيـمــا ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
وأف ـ ــري ـ ـق ـ ـي ـ ــا .ع ـ ـم ـ ــاء شـ ــرك ـ ـتـ ــه هــم
مـسـتـثـمــرون وش ــرك ــات ن ـفــط وغ ــاز.
ّ
تلقى تعليمه األساسي والجامعي في
فرنسا ،حيث حصل على إجــازة في
الهندسة امليكانيكية من جامعة ليون
املركزية عام  ،1991وحاز املاجستير
فـ ــي هـ ـن ــدس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول مـ ــن امل ـع ـهــد
الفرنسي للبترول عام  .1994وشارك
ّ
منظمة في سويسرا ّ
تسمى
بتأسيس
ّ
«املحاسبة اآلن» ،تــدعــي فــي موقعها
اإللـكـتــرونــي ب ـ ّ
ـأن «مـهـ ّـمـتـهــا هــي دعــم
املـجـتـمــع املــدنــي الـلـبـنــانــي فــي رغبته
بوضع حـ ّـد إلفــات املـســؤولــن ،الذين
ّروجـ ـ ـ ــوا مل ـصــال ـح ـهــم ال ـخ ــاص ــة عـلــى
حساب مصالح الشعب اللبناني ،من
العقاب».
ّ
«املـحــاسـبــة اآلن» ،املنظمة الـتــي ظهر
ّ
ّ
اسم سنو عبرها ،والتي ّتدعي بأنها
ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى م ـح ــاس ـب ــة املـ ـس ــؤول ــن

إسرائيل ليست
سنوّ :
أسطورة .إنها حقيقة
ذات ثروة ثقافية
مذهلة

ّ
الفاسدين فــي لبنان ،يتألف مجلس
إدارتها من تسعة أعضاء ،ثالثة منهم
فقط لبنانيون ،هم :وليد سنو وزينة
واكيم وإدغار جوجو ،وفق ما يذكره
موقعها اإللكتروني وظهر اسم سنو
مع زميلته زينة واكيم العام املاضي
عندما ُنقل ّ
بأن منظمتهما «املحاسبة
ِ

اآلن» ّادعــت في القضاء السويسري
ع ـلــى ح ــاك ــم م ـص ــرف ل ـب ـنــان ري ــاض
ســامــة ب ـجــرم االخ ـت ــاس وتبييض
األموال ،لكن سرعان ما عاد وخبا اسم
َ
ّ
املنظمة الحـقــاُ .يــذكــر ّأن ســنــو سبق
أن ظـهــر فــي بــرامــج وســائــل إعالمية
ّ
ألبير
«ثــوريــة» ،كبرنامج الــذي يقدمه ّ
كوستانيان ،املدير التنفيذي ملنظمة
«كـلـنــا إرادة» ،وف ــي ح ــزي ــران 2019
شارك كمدير إلحدى جلسات منتدى
حول الطاقة في البحر املتوسط ُع ِقد
في بكفيا ،بتنظيم من بيت املستقبل
ّ
الجميل.
التابع ألمني
ّ
لوليد سنو نشاط في مواقع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،ف ـهــو ي ـغ ـ ّـرد ف ــي تــويـتــر
ً
مستعمال حسابًا وهـمـيــا .فــي ّ
تتبع
ّ
لـتـغــريــداتــه يظهر أن ــه يتملق ميقاتي
م ـنــذ  2011ع ـلــى األق ـ ــل ،ويـتـحــاشــى
ّ
ان ـت ـقــاده مــع املـنـتـقــديــن .لـكــنــه يـكـ ّـرس
تـ ـغ ــري ــدات ــه ل ـل ـه ـج ــوم ع ـل ــى امل ـق ــاوم ــة
وم ـي ـشــال ع ــون ويـنـســب لـهـمــا أغـلــب
امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي ي ـعــانــي مـنـهــا ل ـب ـنــان.
ً
ّ
يرىأن «من مصلحة حزب
فمثال هو
ّ
ال ـلــه الـتـحــكــم بـمـلــف تــرسـيــم ال ـحــدود
البحرية للوصول إلى نتيجة مرضية
إليــران لتثبيت مــزارع شبعا البحرية،
ملنع إغالق ملف الحدود مع إسرائيل،
ل ــذل ــك ت ـشـ ّـبــث م ــن خ ــال امل ـفــاوضــن
ّ
التوصل
العسكريني بالخط  29ملنع
ّ
إلى أي حل ،وبالتالي منع املتابعة في
ً
العملية االستكشافية ،تــاركــا مجاال
ّ
للمفاوضات الـنــوويــة» .ســنــو معجب
بــالـثـقــافــة الـصـهـيــونـيــة ،فـهــو يخاطب
ديـمــا ص ــادق فــي تعليق.على إحــدى
تغريداتها بـ ّ
ـأن «السالم يبدأ بتكريم
ث ـقــافــة مـنـطـقـتـنــا ،وإس ــرائ ـي ــل ليست
ّ
أس ـ ـطـ ــورة ،إنـ ـه ــا ح ـق ـي ـقــة ذات ث ــروة
ّ
ثقافية مذهلة» ،ليرشح لها مقطوعة
موسيقية ل ـعــازف كـمــان صهيوني.
ّ
وك ـ ــان س ــن ــو ق ــد ع ـ ّـب ــر ف ــي أك ـث ــر من
ّ
«املتقدمة» في املوقف
مقال عن آرائــه
ّ
املستعد للتطبيع مع كيان العدو ،ففي
مقال بعنوان «واغنر تربح» نشره في
 21أيلول  2021قال سنو« :التداعيات
ّ
للتطورات األخيرة في
الجيوسياسية
بالد الشام كبيرة .من ناحية ،يبدو ّأن
َّ
(املعزز بتأثير اتفاقيات أبراهام)
الغاز
ق ــد ي ـكــون أك ـثــر م ـس ـ ِّـرع س ــام فـ ّـعــال
ووشيك تم تحقيقه على اإلطالق في
تاريخ املنطقة» .عمليًا ،يقترح ميقاتي
ً
ّ
«مسرعًا
وزير طاقة يرى الغاز عامال
ً
وفـ ّـعــاال» لعملية التطبيع ،في حكومة
لبنانية سـيـكــون عليها ات ـخــاذ قــرار
تاريخي حاسم على املستوى الوطني
ف ــي م ـســألــة ال ـت ـفــاوض غـيــر املـبــاشــر
حول حقوق لبنان البحرية!
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تقرير

لقاء باهت لوزراء الخارجية العرب :مقاطعة لبنان مستمرة

اقترح االستيالء على المال العام بـ«صندوق التعافي»

عون يتمسك بحكومة سياسية – تقنية
توحي الوقائع السياسية في مدارها
الــداخـلــي واإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي ب ــأن ال
تأليف لحكومة جديدة .مقابل تعاظم
املـ ــؤشـ ــرات ع ـلــى رغ ـب ــة قـ ــوى داخ ـل ـيــة
وخ ــارج ـي ــة ف ــي تــدم ـيــر م ــا ت ـب ـقــى من
واليـ ــة الــرئ ـيــس م ـي ـشــال عـ ــون .وب ـ َ
ـات
واضـحــا أن األمـيــركـيــن واألوروب ـيــن
والسعوديني يــريــدون أن يحكموا ما
بقي من العهد بمعادلة واضحة تقوم
على :إمــا تنفيذ ما نريد أو الفوضى
التامة.
ب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـطـ ـي ــاتّ ،
وج ـ ـ ــه ال ــرئ ـي ــس
عــون دعــوة الــى ميقاتي لــزيــارة قصر
بـعـبــدا ال ـي ــوم ملـنــاقـشـتــه ف ــي الصيغة
امل ـق ــدم ــة م ــن ق ـب ـلــه .وت ـش ـيــر امل ـص ــادر
ال ــى أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة سيعيد
أمـ ـ ــام ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف أن ال ـح ـكــومــة
امل ـف ـتــرض أن تــديــر ال ـبــاد فــي الـفـتــرة
الفاصلة عــن االنـتـخــابــات الرئاسية،
س ـت ـك ــون أم ـ ــام اس ـت ـح ـق ــاق ــات ك ـب ـيــرة،

المشاورات الجانبية
متوقفة وتشكيلة ميقاتي
جمدت الحراك الحكومي
ل ـيــس أق ـل ـهــا مـعــالـجــة امل ـل ـفــات املــالـيــة
واالقـتـصــاديــة الداخلية والخارجية،
وهو أمر يتطلب وجود طاقم سياسي
لــه تمثيله الحقيقي املرتبط بنتائج
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات وق ـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى ت ــوف ـي ــر
املظلة السياسية ألي قــرار .ويبدو أن
الرئيس عــون ال يــزال متمسكًا بفكرة
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـش ـت ــرك ــة م ــن سـيــاسـيــن
واخ ـت ـصــاص ـيــن ،وال ي ـمــانــع تمثيل
الجميع بمن فيهم الـقــوات اللبنانية
بستة وزراء سياسيني ،ويــؤيــد بقوة
أن يتمثل الفريق النيابي الذي يسمي
ً
نفسه مستقال أو تغييريًا بمن يتحدث
باسمه في املوضوع السياسي.
وي ـبــدو أن الــرئـيــس ع ــون ال يتصرف
بـطــريـقــة عــاديــة مــع املـلــف الـحـكــومــي،
وهو يعرف أن الصيغة املقترحة تمثل
امل ـص ــال ــح امل ـب ــاش ــرة ل ـفــريــق سـيــاســي
داخـ ــل ال ـح ـكــم وخ ــارج ــه .ل ـكــن جميع
عناصر الفريق يتفقون على معارضة
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة وع ـلــى ض ــرب ما
تبقى مــن عـهــده ،وهــو لــن يقبل بهذه
التركيبة.

(هيثم الموسوي)

وفي ظل االنقسام السياسي الداخلي
الكبير بشأن الحكومة ،يشهد لبنان
الـيــوم وغ ـدًا اجتماعات دبلوماسية
عــربـيــة ،بينها االجـتـمــاع الـتـشــاوري
ـرب ،الـ ــذي
لـ ـ ـ ـ ـ ُـوزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ـ ّ
سيعقد فــي بـيــروت غـدًا ليؤكد على
مقاطعة لبنان خليجيًا ،واستكمال
الـحـصــار عليه .إذ علمت «األخ ـبــار»
أن وزي ـ ـ ـ ـ ـ َـري خـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـس ـع ــودي ــة

واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ل ــن ي ـح ـض ــرا (امل ـش ــارك ــة
سـتـكــون عـلــى مـسـتــوى مندوبيهما
في الجامعة العربية) ،كما سيغيب
وزيــر الخارجية املصري (سيحضر
نائبه) ،فيما سيشارك وزراء خارجية
كـ ــل مـ ــن األردن ،الـ ـيـ ـم ــن ،الـ ـج ــزائ ــر،
تـ ــونـ ــس ،قـ ـط ــر ،ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،فـلـسـطــن
املـحـتـلــة ،ال ـس ــودان ،ال ـصــومــال ،جــزر
القمر .أما في ما يتعلق بالعراق ،فقد

اع ـت ــذر وزي ـ ــره ف ــي الـلـحـظــة األخ ـيــرة
بـسـبــب لـ ـق ــاءات م ـح ــددة مـسـبـقــا مع
األك ـ ـ ــراد تـتـعـلــق ب ــال ـش ــأن ال ــداخ ـل ــي،
كما اعتذر الــوزيــر العماني عن عدم
املـشــاركــة .وفيما سترسل جيبوتي
وموريتانيا وفودًا عادية لتمثيلها،
ستشارك كل من ليبيا واملغرب عبر
مـنــدوبـ ْـيـهـمــا ف ــي الـجــامـعــة الـعــربـيــة
أيضًا ،بينما ستكون سوريا غائبة

بسبب تجميد عضويتها.
وبحسب جــدول األعـمــال الــذي ّ
أعدته
وزارة الخارجية اللبنانية ،بالتعاون
مع األمانة العامة للجامعة العربية،
فـ ــإن االج ـت ـم ــاع ــات ال ـت ــي سـتـعـقــد في
ف ـنــدق ال ـح ـب ـتــور ،سـتــواكـبـهــا ج ــوالت
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوزراء عـ ـل ــى ال ـ ـ ــرؤس ـ ـ ــاء الـ ـث ــاث ــة،
تحضيرًا الجتماعات القمة العربية
التي ستعقد في الجزائر في تشرين

ميقاتي ينسف االتفاق مع صندوق النقد

األول املقبل.
ووصفت مصادر دبلوماسية املؤتمر
بــأنــه «بــاهــت» ،مشيرة إلــى أن «هناك
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ث ــانـ ـي ــا فـ ــي أي ـ ـل ـ ــول ،وب ــن
االجتماعني تحصل مشاورات مغلقة
م ــن دون جـ ـ ــدول أعـ ـ ـم ـ ــال» .وأشـ ـ ــارت
املصادر إلى أن «الكالم في الكواليس
يتحدث عــن سبب املقاطعة ،وهــو أن
الـ ــدول الـخـلـيـجـيــة ،وت ـحــدي ـدًا اململكة
ال ـعــرب ـيــة ،تــريــد أن ي ـخــرج ب ـيــان بـعـ َـد
اللقاء يحمل ذات الصيغة التي كانت
تحملها بياناتهم تجاه لبنان وفيها
م ـضــامــن عــال ـيــة ال ـل ـه ـجــة ض ــد حــزب
الـلــه وأحـيــانــا الـعـهــد» .ورأت املـصــادر
أن تخفيض مستوى التمثيل يعني
ال ـق ــول «إمـ ــا أن يـتـخــذ لـبـنــان مــواقــف
متجانسة مع مواقف الــدول العربية،
ً
وإمـ ـ ــا س ـي ـك ــون م ـ ـع ـ ــزوال» ،مـتـســائـلــة
«عن كلمة لبنان في االجتماع ،وعما
إذا كــان سيطالب بـعــودة ســوريــا إلى
ّ
الجامعة العربية ،أم سيظل خاضعًا
للضغوط؟» .فيما كان بارزًا ما أعلنته
ق ـطــر ع ــن تـقــديـمـهــا دع ـم ــا بـمـبـلــغ 60
م ـل ـي ــون دوالر ل ـل ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي،
ون ـق ـل ــت وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـق ـط ــري ــة أن
«ذل ــك الــدعــم يــأتــي تــزامـنــا مــع الــزيــارة
الـ ـت ــي يـ ـق ــوم ب ـه ــا ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد بــن
ع ـبــد الــرح ـمــن آل ثــانــي نــائــب رئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة،
ورئـيــس مجلس إدارة صـنــدوق قطر
للتنمية ،إل ــى الـجـمـهــوريــة اللبنانية
حاليًا لحضور االجتماع التشاوري
ل ـ ــوزراء ال ـخــارج ـيــة ال ـع ــرب الـ ــذي دعــا
إليه لبنان» ،باعتباره يــرأس الــدورة
الحالية.
أمـ ــا ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـح ـك ــوم ــي ،فـقــد
أصـ ـبـ ـح ــت ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة أك ـث ــر
اق ـت ـنــاعــا بـ ــأن ع ـن ـصــر ال ـس ــرع ــة ال ــذي
بــاغــت فـيــه مـيـقــاتــي الـجـمـيــع بتقديم
صيغة حكومية «ملغومة» كان يقصد
بــه إيـقــاع الرئيس عــون بفخ الــرفــض،
لتحميله مسؤولية التعطيل .وما عدا
الخبر الذي نقلته قناة «الجديد» عن
َ
ات ـصــال ج ــرى ب ــن ع ــون ومـيـقــاتــي تم
االتفاق خالله على استمرار التواصل،
أكدت مصادر معنية بملف الحكومة
أن «املشاورات الجانبية متوقفة ،وأن
الخطوة التي َ
قام بها ميقاتي جمدت
الحراك الحكومي حيث ال تزال القوى
تناقش الخطوة لتبني عليها الحقًا».
(األخبار)

افتتح رئيس الحكومة
جلسة لجنة المال والموازنة،
التي عقدت أمس ،بنسف
االتفاق األولي مع صندوق
النقد الدولي (االتفاق على
مستوى الموظفين) الذي
تحولها
ّ
أقرته الحكومة قبل ّ
إلى تصريف األعمال .لكنه
قرر أيضًا
لم يكتف بذلك ،بل ّ
إجراء تعديل «بسيط» على
اسم الصندوق السيادي،
ليصبح صندوق التعافي،
إنما من دون أي تعديالت
تتعلق بالهدف من إنشائه
لالستيالء على المال العام
وتحويله إلى الجيوب الخاصة
رلى إبراهيم
أخرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
أرنـ ـب ــا ج ــديـ ـدًا يـ ــوم أم ـ ــس ،ف ــي جـلـســة
لجنة املــال واملــوازنــة ،أطلق عليه اسم:
ص ـن ــدوق ال ـت ـعــافــي .بـ ـ ّـرر ه ــذا اإلجـ ــراء
باإلشارة إلى إجراء تعديالت جوهرية
على الخطة املتفق عليها مع صندوق
النقد الدولي والتي ّ
أقرتها الحكومة،
طالبًا مــن الحاضرين عــدم اعتمادها
ّ
ك ـ ـمـ ــرجـ ــع ألنـ ـ ـ ــه أعـ ـ ـ ـ ـ ّـد خ ـ ــط ـ ــة جـ ــد ُيـ ــدة
سيضاف إليها هــذا الـصـنــدوق املـعــدّ
«السترداد حقوق املودعني».
أتى ذلك ،ربما ألن الصندوق السيادي
ُ
اســت ـه ـلــك وبـ ــات م ـج ــرد ال ـحــديــث عنه
يثير االن ـت ـقــادات .فــارتــأى ميقاتي أن
ي ـقـ ّـدم للجنة امل ــال وامل ــوازن ــة اقـتــراحــا
يـقـضــي بــإن ـشــاء ص ـن ــدوق م ـمــاثــل في
تركيبته للصندوق السيادي ويحمل
األه ـ ــداف نـفـسـهــا ،أي االس ـت ـيــاء على
اإليرادات العامة وتوزيعها على حفنة
من كبار املودعني واملصارف .وبحسب
قول ميقاتي أمام أعضاء اللجنة ،فإنه
سـيـتــم تــأمــن تـمــويــل ه ــذا الـصـنــدوق
عـبــر ثــاثــة م ـص ــادر :أول ـه ــا %50 ،من
فــائــض املــوازنــة األول ــي فــي حــال حقق
الناتج املحلي نموًا بنسبة تفوق .%2

تقرير

ندى أيوب
شـ ـ ــارف األس ـ ـبـ ــوع الـ ـث ــال ــث إلض ـ ــراب
موظفي اإلدارة العامة على االنتهاء
من دون أي ّ
تقدم على صعيد الحلول.
ف ــي ب ــداي ــة األس ـ ـبـ ــوع ،اج ـت ـم ــع ب ـيــرم
م ــع راب ـط ــة مــوظ ـفــي اإلدارة ال ـعــامــة،
كمفوض من رئيس الحكومة نجيب
ٍ
م ـي ـقــاتــي .وأول م ــن أم ـ ــس ،ن ـقــل إلــى
رئيس الحكومة اقتراحاتهم ،وأهمها
تصحيح األجــور وتعديل بدل النقل
ودعـ ــم ال ـص ـنــاديــق ال ـضــام ـنــة .وك ــان
امل ــوظـ ـف ــون قـ ــد ط ــالـ ـب ــوا بــاح ـت ـســاب
الــراتــب على سعر ال ــدوالر املصرفي،
ف ـي ـمــا عـ ــرض عـلـيـهــم ب ـي ــرم تـ ـص ـ ّـورًا،
مصدره عاملون في ديوان املحاسبة
ويقضي بقسمة الراتب على ثمانية
ودف ــع الحصيلة ب ــال ــدوالر الـفــريــش.

االقتراحان لم يحوزا موافقة ميقاتي،
ّ
تصور
وفــي األص ــل تــرفــض الــرابـطــة
ديــوان املحاسبة ،وترى أن اقتراحها
تنازل عن املطلب األساسي لتصحيح
األج ــور باعتماد سعر دوالر منصة
«صيرفة» أو مؤشر غالء األسعار.
ان ـت ـقــى م ـي ـقــاتــي م ــن الئ ـح ــة مـطــالــب
املـ ــوظ ـ ـفـ ــن م ـ ــا ال يـ ـح ـ ّـم ــل ح ـكــوم ـتــه
أع ـبــاء .أسـقــط تصحيح األج ــور ولــو
أنــه غير كــاف بشكله امل ـطــروح ،إنما
ارت ـضــى اق ـتــراحــات ثــانــويــة ال ّ
تغير
ف ــي األوض ـ ـ ــاع امل ـع ـي ـش ـيــة لـلـمــوظــف،
ك ــاس ـت ـح ــداث ط ــاب ــع امل ــوظ ــف ال ـع ــام،
علمًا بأن هذا األمر هو إجراء ضريبي
م ـت ـخ ـلــف وي ـخ ـص ــص ض ــري ـب ــة لـفـئــة
معينة ،ويتطلب إق ــراره فــي مجلس
النواب .كذلك األمر ،اقترح استحداث
صندوق خاص بكل موظفي القطاع

يتم فيه جمع الغرامات واالستفادة
من بعض مخرجات الرسوم لتغذية
ً
احتياجات القطاع وموظفيه ،فضال
ع ــن إع ـ ــادة تــأك ـيــد ت ـحــريــر امل ـســاعــدة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة مـ ــن شـ ـ ــرط ال ـح ـض ــور

السلطة ترفض تصحيح
أجور الموظفين
وتطلب العودة إلى
نظام المداورة

ليستحقها املوظف ،وإعفاء املوظفني
مــن األق ـســاط ال ــدوالري ــة فــي امل ــدارس
الخاصة ،وكأن في األساس للمدارس
ّ
ال ـح ــق ف ــي دول ـ ــرة األقـ ـس ــاط .الـبـحــث
مع حاكم مصرف لبنان في تسهيل
س ـح ــب اعـ ـتـ ـم ــادات امل ــو ّظ ـف ــن كــامـلــة
مــن امل ـص ــارف ،وه ــو ح ــق للموظفني
وس ــائ ــر ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ي ـف ـت ــرض أن
ـث وال مطالبة وال
يـكــون مــوضــع بـحـ ٍ
يحتاج إلى موافقة ميقاتي في دولةٍ
تحترم قوانينها ومواطنيها.
ع ـ ــاد بـ ـي ــرم إل ـ ــى امل ــوظ ـف ــن واج ـت ـمــع
بالرابطة أمــس ،مجددًا الطلب إليهم
لـ ـلـ ـم ـ ّـرة ال ـث ــال ـث ــة ت ـع ـل ـيــق إض ــراب ـه ــم
امل ـف ـت ــوح .ي ـب ـنــي ب ـي ــرم ع ـلــى م ــا ي ــراه
«إيجابية» كامنة في استمرار الحوار،
وتـحــريــر امل ـســاعــدة االجـتـمــاعـيــة من
ال ـ ـش ـ ــروط .وب ـح ـس ــب ن ــائ ــب رئ ـي ـســة

وثــان ـي ـهــا ،م ــن ف ــوائ ــد شـ ـه ــادات إي ــداع
مصرف لبنان التي تحملها املصارف
في محفظة توظيفاتها .وثالثها ،نقل
ثلث رساميل املصارف الى الصندوق
(ف ــي ال ــواق ــع ال أح ــد مــن ن ــواب اللجنة
لديه تفسير واضح لهذه املسألة).
ّ
عمليًا ،تـقــوم خــطــة ميقاتي على نقل
الخسائر من مصرف لبنان لتوطينها
في الصندوق ،مقابل تمويل الصندوق
ً
بشكل أســاســي مــن امل ــال ال ـعــام .وبــدال
م ــن اس ـت ـخ ــدام أص ـ ــول ال ــدول ــة بشكل
م ـ ـ ــوارب ف ــي ت ـم ــوي ــل ه ـ ــذه ال ـخ ـســائــر،
سيتم اسـتـخــدام امل ــال الـعــام مباشرة،
وتوزيع هذه األمــوال إلى جيوب كبار
امل ــودع ــن ك ـت ـعــويــض ع ــن خـســائــرهــم
في املصارف ،وكتعويض عن خسائر
املصارف مع مصرف لبنان.
وبذلك ،فإن هرم تحميل املسؤوليات،
ّ
وفـ ــق خ ــط ــة م ـي ـق ــات ــي ،ي ـح ـ ّـم ــل ال ــدول ــة
ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن ال ـخ ـســائــر ،وي ـحــرم
الـ ـشـ ـع ــب م ـ ــن ه ـ ـ ــذه اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ــي
يـ ـفـ ـت ــرض اس ـت ـع ـم ــال ـه ــا فـ ــي مـ ـج ــاالت
ت ـت ـع ـلــق بــامل ـص ـل ـحــة الـ ـع ــام ــة .بـمـعـنــى
أوض ـ ـ ــح ،س ـي ـتــم إعـ ـف ــاء امل ـ ـصـ ــارف مــن
ّ
تحمل مسؤولية هذه الخسائر ،ال بل
سيتم تعويضها من خالل عملية نقل
ثلث الرساميل إلى الصندوق .وسيتم
إع ـف ــاء م ـصــرف لـبـنــان م ــن املـســؤولـيــة
أيضًا.
ب ـه ــذه الـ ـط ــروح ــات ،م ـ ّـر مـيـقــاتــي على
إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة املـ ـص ــارف ســري ـعــا من
دون أن ي ـع ـيــر األم ـ ــر ّ
أي اه ـت ـم ــام .بل
أشـ ــار ال ــى أن ه ــذه امل ـس ــأل ــة ت ــأت ــي في
املرحلة األخـيــرة .كما قفز فــوق مسألة
املـحــاسـبــة وتـحـمــل امل ـســؤول ـيــات على
م ـبــدأ فـتــح صـفـحــة ج ــدي ــدة ،عـنــوانـهــا
«عـ ـف ــا الـ ـل ــه ع ـم ــن س ـ ـ ــرق» .وأش ـ ـ ــار فــي
معرض آخــر لــدى ســؤالــه عما إذا كان
ص ـنــدوق الـنـقــد مــوافـقــا عـلــى مــا سبق
كونه غير مشمول باالتفاق األصلي،
ّ
رد بأن «هذا التعديل ال يفسد االتفاق
مع الصندوق» .لكن ميقاتي لم يحمل
اقتراحًا مكتوبًا ،إنما تال على النواب
األع ـ ـضـ ــاء خ ـط ـت ــه ش ـف ـه ـيــا وب ـطــري ـقــة
س ــري ـع ــة ،ف ـط ــال ــب مـعـظـمـهــم ب ــإرس ــال
ً
ال ـنــص مـكـتــوبــا ومـفـصــا حـتــى تضع
ال ـك ـت ــل م ــاح ـظ ــات ـه ــا ع ـل ـي ــه ،رغ ـ ــم أن ــه
ال إم ـكــان ـيــة فـعـلـيــة لــرئ ـيــس الـحـكــومــة
ّ
ّ
املكلف حديثًا إرسال خطة معدلة الى
مجلس النواب في ظل عدم قدرته على
التشكيل حتى الساعة.

تخللت جلسة املال واملوازنة مداخالت
م ــن ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــواب ح ـ ــول اق ـت ــراح ــات
ميقاتي ،فرأى النائب علي حسن خليل
ُ
أن م ــا ط ـ ــرح ق ــاب ــل ل ـل ـن ـقــاش ويـحـتــاج
ّ
إلـ ــى ت ـقــدي ـمــه بـشـكــل رس ـم ــي وخ ــط ــي.
وسـ ـ ــأل ع ــن م ــواف ـق ــة صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد،

أعضاء لجنة المال
والموازنة طلبوا من
ميقاتي اقتراحًا خطيًا
لمناقشة التعديالت
على الخطة

ف ـق ــال مـيـقــاتــي إن ــه ي ـق ــوم بــالـتـفــاوض
مــع ممثلي الـصـنــدوق ولــم ينته بعد.
أمـ ــا رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـن ــائ ــب إبــراه ـيــم
كنعان ،فلفت الــى أن املجلس النيابي
ال ي ـس ـت ـط ـيــع تـ ـج ــاوز ال ــدسـ ـت ــور عـنــد
م ـنــاق ـشــة ال ـخ ـطــة ال ـت ــي ت ـح ـتــوي على
نـقــص م ــن نــاحـيــة مـعــالـجــة ال ـتــزامــات
املـ ـص ــارف ت ـج ــاه امل ــودع ــن وال ـتــوزيــع
العادل للخسائر طاملا هناك حديث عن
شطب  70مليار دوالر .فطلب ميقاتي
من كنعان نسيان الخطة القديمة.
(هيثم الموسوي)

بـمــوازاة ذلــك ،تطرق كنعان الــى ّ
تعدد
أسـعــار الـصــرف املــذكــورة فــي املــوازنــة
وال ـتــي تنعكس سلبًا عـلــى اإليـ ــرادات
ً
والـ ـنـ ـفـ ـق ــات واألرقـ ـ ـ ـ ـ ــام .فـ ـض ــا عـ ــن أن
املوظفني ال يزالون يتقاضون رواتبهم
عـلــى سـعــر ص ــرف يـ ــوازي  1500لـيــرة
لبنانية ،في حني أن الضرائب والرسوم
في املــوازنــة محددة وفــق سعر منصة
صيرفة .وطلب توحيد سعر الصرف
للتمكن مــن إنـهــائـهــا ،فــأحــال ميقاتي
ط ـلــب ك ـن ـعــان الـ ــى وزي ـ ــر امل ـ ــال ليضع
تصورًا ويرسله الى اللجنة.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أع ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـنـ ــائـ ــب غ ـس ــان
حــاص ـبــانــي امل ـطــال ـبــة ب ــاق ـت ــراح خطي
طاملا أن الحكومة لم تحل أي مشروع
ق ــان ــون أو م ــرس ــوم إح ــال ــة لـلـخـطــة مع
مشاريع القوانني الخاصة بها .ورأى
أن حــديــث مـيـقــاتــي عــن أف ـكــار جــديــدة
ب ــدي ـل ــة تـ ـف ــرض ع ـل ـيــه إرس ــالـ ـه ــا وف ــق
األصــول ملناقشتها ،واصفًا ما يجري
داخـ ــل الـجـلـســة بــأنــه «ع ـصــف أف ـكــار»
ممتاز ،إنما يجب ترجمته خطيًا .أما
الـنــائــب ف ــؤاد مـخــزومــي ،فقد ســأل عن
كلفة إعــادة الحسابات املصرفية التي
ت ـصــل الـ ــى  100ألـ ــف دوالر واملـ ـق ــدرة
ن ـس ـب ـت ـهــا وفـ ـق ــا مل ـي ـق ــات ــي ب ـ ـ  %88مــن
الــودائــع كـكــل ،وكـيــف تـنــوي الحكومة
تسديدهاّ .
فرد ميقاتي بأن كلفتها 24
مليار دوالر ،مــن دون أن يـقــدم طرحًا
واضحًا حول آلية الدفع ومصدره .أما
النائب حسن فضل اللهّ ،
فقدم مطالعة
عـ ــن حـ ـق ــوق امل ـ ــودع ـ ــن الـ ـت ــي يـكـفـلـهــا
الــدسـتــور ورف ــض كتلته التمييز بني
مـ ـ ــودع وآخ ـ ـ ــر ،ط ــال ـب ــا ك ــزم ــائ ــه خـطــة
مكتوبة لدراستها.
حـضــر الـجـلـســة إض ــاف ــة ال ــى مـيـقــاتــي،
نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سـعــادة
ال ـشــامــي وك ــل م ــن وزيـ ــر املـ ــال يــوســف
الخليل ووزي ــر االقـتـصــاد أمــن ســام.
وبــدا الفتًا إص ــدار الشامي بيانًا بعد
انتهاء الجلسة يقول فيه إن «ممثلي
ال ـح ـكــومــة اس ـت ـم ـعــوا بــاه ـت ـمــام كبير
الى مالحظات النواب والتي يمكن أن
تغني الخطة وتـســاعــد فــي تطويرها
ب ـم ــا ال ي ـت ـع ــارض م ــع م ــا ات ـف ــق عـلـيــه
م ــع صـ ـن ــدوق الـ ـنـ ـق ــد» ،وكـ ـ ــأن ال ـن ــواب
ال م ـي ـق ــات ــي هـ ــم الـ ــذيـ ــن أدخ ـ ـلـ ــوا ه ــذه
التعديالت .وختم على تأكيد ميقاتي
تنفيذ اإلجراءات املسبقة للتوصل الى
اتـفــاق نهائي مــع الـصـنــدوق فــي أقــرب
وقت ممكن.

ّ
حق ّ
الرد

ّ
إضراب الموظفين :رئيس الحكومة يغلق أبواب الحلول
حتى الساعة ،بات شبه مؤكد أن
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي،
بصيغتها الحالية ،والقادمة إن أفلح
في التأليف ،لن تقدم على حماية
أجور موظفي القطاع العام.
ّ
مداوالت اليومين األخيرين بمعية
وزير العمل مصطفى بيرم ،وصلت
حائط مسدود ،إذ يمتنع ميقاتي
إلى ٍ
بدل النقل
عن الموافقة على تعديل ً
ودعم الصناديق الضامنة ،فضال عن
رفضه القاطع ّ
ألي تصحيح لألجور في
القطاع العام
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الــرابـطــة إبــراهـيــم نـحــال ،فــإن الــوزيــر
يـ ـع ـ ّـول ع ـل ــى أن «الـ ــوزيـ ــر وم ـي ـقــاتــي
يـ ـق ـ ّـران بـصـعــوبــة أوض ـ ــاع املــوظـفــن
املعيشية المتصاص غضبهم .وهو
ما ال ينتظره املوظف املدرك لحقوقه
الـتــي لــن ينالها بإيجابية استمرار
ال ـحــوار ف ـقــط» .كـمــا أش ــار نـحــال إلــى
أن خـلـفـيــات رف ــض اق ـتــراحــات زي ــادة
األجــور املطروحة هي «ذريعة ّ بأنها
س ـت ـح ــدث امل ــزي ــد م ــن ال ـت ـض ــخ ــم فــي
العملة الــوطـنـيــة» .وبـنـفــس الــذريـعــة
«قفز ميقاتي فوق األهم وباع املوظف
ُ
موافقات ال تثمر».
سـ ـلـ ـبـ ـي ــة مـ ـيـ ـق ــات ــي ق ــابـ ـلـ ـه ــا رفـ ــض
املوظفني لتعليق إضرابهم املفتوح.
عـنــدهــا اق ـتــرح عليهم ب ـيــرم ال ـعــودة
إل ـ ــى نـ ـظ ــام م ـ ـ ـ ــداورة ج ــدي ــد يـحـضــر
بـمــوجـبــه امل ــوظ ــف ال ــى مــركــز العمل

يــومــا واحـ ـدًا فــي األس ـبــوع ،مــا قرأته
ال ــراب ـط ــة ع ـلــى أنـ ــه ف ــك غ ـيــر مـبــاشــر
ل ــإض ــراب ،ورف ـض ـتــه .ق ــوى السلطة
ـرخ بــن املــوظـفــن
ت ـحــاول إحـ ــداث ش ـ ٍ
وس ــائ ــر امل ــواط ـن ــن ب ـت ـك ــرار ســرديــة
أن اإلض ــراب بــوجــه الـنــاس وتعطيل
مصالحهم ،وهــو أسلوبها املعتمد
ً
فـ ــي ال ـض ـغ ــط ع ـ ـ ـ ــادة .ظ ـه ــر ذل ـ ــك فــي
ســؤال بيرم للموظفني أمــس «بوجه
مــن اإلضـ ــراب؟» فأجابه الحاضرون
«ب ــوج ــه ال ـس ـل ـط ــة» ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن
الخصم ليس واضحًا.
خ ــاص ــة األخـ ـ ــذ والـ ـ ـ ــرد ،ك ــان ــت ق ـ ــرارًا
اتخذته الرابطة بـ«تصعيد التحركات
واالتـصــال بكل الــروابــط واملتضررين
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـع ـ ــام م ـ ــن ع ـس ـكــريــن
ومــدنـيــن ،لــوضــع آلـيــة وخـطــة تحرك
سريعة».

نشرت «األخـبــار» ( )2022/6/30خبرًا بعنوان «القضاة الشرعيون:
ساوونا باملدنيني» ،وردت فيه مغالطات ال ّ
تمت إلى الحقيقة ،ونهيب
بجريدة «األخبار» أن تستقي األخبار الخاصة باملحاكم الشرعية من
مصادرها عبر رئاسة املحاكم الشرعية ،وليس عبر بعض املغرضني
الذين يــريــدون الكيد باملحاكم الشرعية عبر إطــاق الشائعات .لذلك
نوضح التالي:
ً
أوال :ال يوجد نص في قانون أصول املحاكمات الشرعية ،على أن ما
يسري على القضاة املدنيني يسري أيضًا على القضاة الشرعيني في
ما يخص التقديمات التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة العدليني.
فصندوق تعاضد القضاة الشرعيني واملذهبيني منفصل تمامًا عن
صندوق تعاضد القضاة العدليني ،وما يأتي من هبة لصندوق تعاضد
القضاة العدليني ال دخــل للقضاة الشرعيني واملذهبيني بها ،والهبة
املقدمة من اإلخوة القضاة في دولة العراق الشقيق لصندوق تعاضد
العدليني ،ال عالقة للقضاة الشرعيني بها ،مــا يدحض قول
القضاة
ّ
القائل« :وقد تجلى هذا األمر حينما أرسل قضاة العراق هبة مالية إلى
القضاة اللبنانيني ،من دون أن يطالب املسؤولون في القضاء الشرعي
بحصتهم من هذه الهبة» ،وال أحد من القضاة الشرعيني طالب بحصة
من هذه الهبة كما ذكر الخبر.
ثانيًا :نقلت «األخبار» أن رئيس املحكمة الشرعية السنية قام بتحويل

بعض املوظفني إلى التفتيش القضائي ومعاقبتهم بنقلهم من أماكن
عملهم إلى أخــرى أبعد عن منازلهم بعدما اعتكفوا عن العمل أسوة
ـار عــن الـصـحــة جملة
بــزمــائـهــمً فــي الـقـضــاء امل ــدن ــي» ،وه ــذا ك ــام ع ـ ٍ
وتـفـصـيــا .فـقــد ج ــرى نـقــل مــوظـفــن اثـنــن فـقــط مــن مـكــان عملهما
إلى مكان أقــرب إلى مكان إقامتهما وليس أبعد كما جاء في الخبر،
وذلك بعد شكاوى عدة أتت إلى رئاسة املحاكمة من تصرفات هذين
املوظفني ،وأما تحويل املوظفني إلى التفتيش القضائي فهذا أمر طبيعي
عند محاربة الفساد الــذي تسعى رئاسة املحاكمة الشرعية السنية
إل ـيــه .فعندما يتفق مــوظـفــو املحكمة عـلــى إق ـفــال املحكمة ويحضر
القاضي إلدارة جلساته ويجد املحكمة مقفلة من دون قرار من مجلس
القضاء الشرعي األعلى الــذي له الحق فقط في إصــدار قــرار بإقفال
املحاكم الشرعية ،ويتسبب تصرفهم بــاإلضــرار بأصحاب العالقة،
فأمر طبيعي أن يحالوا على التفتيش القضائي لإلخالل بواجبهم في
العمل ،وال أرى أن جريدة «األخبار» ضد محاربة الفساد ،والسعي إلى
اإلصالح في املحاكم ،لذلك نهيب بها أن ال تسمع إلى املغرضني الذين
ّ
املختصة.
أصبحوا معروفني لدينا ونحتفظ بمقاضاتهم أمام الجهات
الشيخ محمد عساف
رئيس املحاكم الشرعية السنية
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لبنان

لبنان
قضية ّتفرض أزمة رغيف الخبز واقعًا مريرًا على المقيمين على األراضي اللبنانية بعد تقليص كميات الطحين
المسلمة إلى األفران .عرسال ،البلدة التي استضافت آالف النازحين السوريين ،ترزح تحت نير أزمة رغيف حادة ما
ّ
السوريين من جهة ثانية
يثير مشكالت بين العراسلة من جهة وبين

تقرير

بيروت من دون مياه
ومخاتيرها يحذّرون

أزمة الرغيف في عرسال تثير حساسية لبنانية  -سورية
رامح حمية
ب ــات ــت «الـ ـلـ ـقـ ـم ــة» الـ ـت ــي يـ ـحـ ـت ــاج رب
الـعــائـلــة إل ــى تأمينها يــومـيــا ألوالده
وعــائ ـل ـتــه «م ـغـ ّـم ـســة» بــال ـتــدافــع ت ــارة
وبالتالسن والتضارب بني اللبنانيني
أن ـف ـس ـه ــم وب ـي ـن ـه ــم وبـ ـ ــن ال ـن ــازح ــن
الـســوريــن ت ــارة أخ ــرى ،فــي مشهد ال
ّ
يـحـمــل ف ــي طـيــاتــه إال الـ ــذل للجميع.
ّ
ّ
تتعدد أسباب املشكالت ،إال أن أكثر ما
يثير استياء اللبنانيني ،إقــدام بعض
السوريني على شــراء الخبز وبيعهم
ّإيــاه بسعر «السوق السوداء» .وفيما
تـ ـجـ ـت ــرح ح ـ ـلـ ــول م ـ ــن قـ ـبـ ـي ــل ت ـن ـظ ـيــم
صفوف عند أبواب األفران للسوريني
من جهة واللبنانيني من جهة ثانية،
ترتفع بعض الدعوات إلى اعتصامات
تطالب بترحيل السوريني كما حصل
في مدينة بعلبك أول من أمس.
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م ــا دون ال ـن ـصــف واق ـت ـص ــار تصنيع
الــرغـيــف على فــرن واح ــد األم ــر ،بــدأت
املشكالت تقع بني املنتظرين عند باب
الفرن ،وتــزداد حساسيتها إذا وقعت
ب ــن اب ــن ع ــرس ــال وب ــن نـ ــازح س ــوري
ُ ّ
«ح ـت ــى الـ ـي ــوم تـ ـح ــل هـ ــذه ال ـخ ــافــات
بالتي هي أحسن ولكننا نخشى من
ّ
تتطور».
أن
ُ
ويعيد بعض أبناء البلدة استياءهم
من السوريني إلى فترة زمنية مضت
(قـبــل أش ـهــر) ،مــع مــزاحـمــة الـســوريــن
ل ـل ـب ـنــان ـيــن فـ ــي امل ـ ـحـ ــات ال ـت ـج ــاري ــة
والبيع بأسعار تنافسية «يستقدمون
بـضــائـعـهــم م ــن س ــوري ــا ويـبـيـعــونـهــا

بأسعار أرخ ــص» .وقــد أق ــدم عــدد من
الشبان العراسلة على إقفال محالت
وتكسير دراج ــات للسوريني ومنهم

مخبزان في البلدة
أقفل َ ّ
ولم يبق إل وحدًا ال يحصل
على كمية طحين كافية
م ــن طــالــب بـمـغــادرتـهــم إل ــى بـلــداتـهــم
السورية.

رفع كمية الطحين

ه ــذه الـخـشـيــة يـعـ ّـبــر عنها الـطــرفــان،

ً ّ
ويـ ـقـ ـت ــرح ــان لـ ـه ــا حـ ـ ـل ـ ــوال ك ـ ـ ــل ع ـلــى
طريقته.
يـشـيــر رئ ـيــس بـلــديــة ع ــرس ــال بــاســل
الـ ـحـ ـجـ ـي ــري إلـ ـ ــى اتـ ـ ـص ـ ــاالت مـكـثـفــة
أج ـ ــراه ـ ــا مـ ــع مـ ـس ــؤول ــن «لـ ـ ــم تـعــط
ثـ ـم ــاره ــا ،رغ ـ ــم أنـ ـن ــا لـ ــم ن ـط ــال ــب إال
ّ
ب ــإع ــادة الـكـمـيــات ال ـتــي كــانــت تسلم
إلى املخبز اآللي الوحيد في عرسال
كـمــا كــانــت ســاب ـقــا»ُ .
وي ـطــالــب وزارة
االقـتـصــاد تـحـ ّـمــل مـســؤولـيــة تسليم
الـطـحــن مــع مــراعــاة أع ــداد املقيمني
فــي البلدة «إذ ال يمكن أن تتساوى
بلدة تحوي أكثر من  115ألف نسمة
مــع ب ـلــدات صـغـيــرة ال يقطنها أكثر

وضعت أكثر من خطة لمنع تفاقم المشكالت (هيثم الموسوي)

إقفال مخبزين

فـ ــي ب ـع ــض الـ ـبـ ـل ــدات ال ـب ـق ــاع ـ ّـي ــة ثـمــة
حسابات خاصة لألزمات ،وحيثيات
تـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ـ ــال ـ ــواق ـ ــع الـ ــدي ـ ـمـ ــوغـ ــرافـ ــي
واالجتماعي ـ املعيشي .بلدة عرسال
إحــدى هــذه الـقــرى التي فــرض عليها
النزوح السوري واقعًا قاسيًا .فالبلدة
تـحـتـضــن م ــا ي ـفــوق الـ ـ ــ 70أل ــف ن ــازح،
عدا عن العراسلة املقيمني الذي يفوق
ع ــدده ــم ال ـ ـ ــ 45ألـ ــف ن ـس ـمــة .م ـنــذ أي ــام
تعيش البلدة معاناة شـ ّـح في رغيف
الخبز ،بعد إقفال مخبزين في البلدة
وبقاء مخبز آلي واحد في الخدمة ،ال
يـحـصــل عـلــى كـمـيــة الـطـحــن الكافية
لتلبية طلبات البلدة من الخبز.
فرن السماح ،هو املخبز اآللي الوحيد
الـ ـ ــذي ال زال ي ــواص ــل إنـ ـت ــاج الـخـبــز
ألك ـث ــر م ــن  115ألـ ــف ن ـس ـم ــة ،ويـفـتــح
ً
أبوابه للتسليم ليال ،كما يؤكد حافظ
الـحـجـيــري صــاحــب املـخـبــز ،موضحًا
أن م ـخ ـبــزه يـعـمــل بـطــاقـتــه الـقـصــوى
وال يـمـكـنــه ت ــأم ــن ك ــام ــل احـتـيــاجــات
ّ
املـقـيـمــن إل ــى ال ـخ ـبــز ب ـعــدمــا قــلـصــت
وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة كـمـيــة
ُ ّ
ال ـط ـح ــن ال ـت ــي ت ـس ــل ــم إل ـي ــه م ــن 207
أطنان شهريًا إلى  90طنًا .هذه الكمية
ال تتيح له أن يفتح الفرع اآلخر للفرن
«إال إذا رفعت الوزارة كمية الطحني».
ّ
وعليه ،مع تقلص كمية الطحني إلى

راجانا حمية

فائض في االعتمادات

اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،ي ـ ــدخ ـ ــل ح ـ ّـي ــز
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ق ـ ـ ـ ــرار امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة الـ ـع ــام ــة
لتعاونية موظفي الدولة ،والقاضي
ب ـت ـعــديــل ت ـع ــرف ــات األعـ ـم ــال الـطـبـيــة
امل ـت ـنـ ّـوعــة .عـمـلـيــا ،وبـحـســب ال ـق ــرار،
ي ـطــاول الـتـعــديــل الـتـعــرفــات الطبية
االستشفائية وتعرفات الفحوصات
املـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــري ـ ــة وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور الـ ـص ــوتـ ـي ــة
وامل ـغ ـن ــاط ـي ـس ـي ــة وأتـ ـ ـع ـ ــاب األطـ ـب ــاء
وك ــذل ــك ع ــاج ــات األس ـ ـنـ ــان ،بـمـعـ ّـدل
زيادة يقارب الـ.%400
ـاف إذًا ه ـ ـ ــي ق ـي ـم ــة
أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة أض ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ٍ
«ال ـ ـ ـ ــزودة» ال ـت ــي ح ـ ّـددت ـه ــا املــديــريــة
العامة للتعاونية لتغطية جــزء من
التكاليف الـتــي يدفعها املنتسبون
واملـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدون ف ـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
والـصـيــدلـيــات واملـخـتـبــرات الطبية،
وال ـتــي قـ ّـدرت ـهــا عـلــى أس ــاس دراس ــة
م ــال ـي ــة اسـ ـتـ ـن ــدت ف ـي ـه ــا إلـ ـ ــى أرقـ ـ ــام
م ــوازنـ ـت ــي عـ ــام  2020امل ـ ـقـ ـ ّـرة وع ــام
.2021

في األسـبــاب املوجبة لتلك الــزيــادة،
ل ــم ي ـكــن ف ــي الـ ـق ــرار م ــا ي ــوج ــب هــذا
ال ـتــوجــه س ــوى ال ـخ ـســارة امل ــزدوج ــة
ال ـتــي لـحـقــت بــاملــوظ ـفــن ،سـ ــواء من
ناحية الــرواتــب التي فقدت قيمتها
الـفـعـلـيــة بـسـبــب الـ ـظ ــروف الـصـعـ ّبــة
التي ّ
تمر بها الـبــاد «والـتــي تدنت
إلــى مــا يـقــارب ال ــ »%5أو مــن ناحية
الغنب الــذي يلحق بـهــؤالء املوظفني
ب ـس ـب ــب الـ ـتـ ـع ـ ّـس ــف الـ ـ ـ ــذي ت ـم ــارس ــه
املستشفيات بحقهم ،خصوصًا مع
امتناع الكثير منها عن استقبالهم.
وقد أدى هذا األمر إلى تراجع كبير
ف ــي خ ــدم ــات االس ـت ـش ـفــاء والـطـبــابــة
ع ـلــى «حـ ـس ــاب» امل ــدي ــري ــة .وهـ ــو مــا
ب ـ ّـي ـن ـت ــه الـ ـسـ ـنـ ـت ــان األخ ـ ـيـ ــرتـ ــان مــن
عـ ـم ــر األزمـ ـ ـ ـ ــة ،إذ ت ــراجـ ـع ــت أعـ ـ ــداد
املـسـتـفـيــديــن م ــن ال ـخــدمــات الطبية
لعدم قدرتهم على تسديد الفواتير
االستشفائية الباهظة ،على ما يقول
امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـل ـت ـعــاون ـيــة ،الــدك ـتــور
يحيى خميس .ومــع اشـتــداد األزمــة

عزف المنتسبون عن تقديم
الفواتير إلى التعاونية
ّ
فتحقق بعض الوفر
فــي االعـتـمــادات املــرصــودة لألعمال
الطبية واالستشفاء .من هنا ،عملت
املديرية على القيام بالدراسة املالية
التي ّ
بينت «أنــه بإمكاننا استغالل
هـ ـ ــذا الـ ــوفـ ــر ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف عـ ــن ك ــاه ــل
امل ـن ـت ـس ــب» ،وب ـ ّـي ـن ــت ك ــذل ــك وص ــول
حدود االستفادة من هذا الوفر إلى
أربعة أضعاف.

القرار صــدر ،وإنما «حسن التنفيذ»
يبقى رهـنــا بنية املستشفيات .وإن
كانت املديرية ماضية في املحاوالت
ُ
لـحـمــايــة منتسبيها املـ ـق ـ ّـدر عــددهــم
ب ـن ـح ــو  87أل ـ ـفـ ــا ،وم ـ ــا ي ـل ـح ـق ـهــم مــن
مستفيدين بحدود  350ألفًا ،إال أنه
ُّ
ّ
يـعــرف ب ــأن مــا ات ـخــذ ال يـحــل األزم ــة،
خصوصًا في ظل الفوارق بني أسعار
الصرف .من هنا ،يعمل خميس منذ
يوم أمس على التواصل املباشر مع
املستشفيات املتعاقدة مع التعاونية
لــرســم خـطــة عـمــل واض ـحــة .لـكــن ،هل
سيكون الطريق سالكًا بني الطرفني؟
ُ
عـلــى أس ــاس ق ــرار الـتـعــاونـيــة ،ت ـقـ ّـدر
األضعاف األربعة على أساس السعر
ال ــرسـ ـم ــي لـ ـ ـل ـ ــدوالر وال ـ ـ ـ ــذي ال يـ ــزال
ً
معموال به في املؤسسات واإلدارات
الرسمية ،وهذا يعني عمليًا أن زودة
التعاونية هي عبارة عن انتقال من
دوالر ُي ّ
قدر بــ 1500ليرة لبنانية إلى
دوالر ُيـحـتـســب عـلــى أس ــاس  6آالف
ل ـ ـيـ ــرة .وه ـ ــي زودة «مـ ــؤكـ ــد أنـ ـه ــا ال

ّ
تحذيري
اعتصام

اقتراحات حلول
ي ــؤك ــد إب ــراه ـي ــم امل ـس ـل ـمــانــي ،رئـيــس
ل ـج ـنــة صـ ــوت ال ـ ـنـ ــازح ال ـ ـسـ ــوري فــي
عرسال على تفاقم الخالفات مع أبناء
ّ
يتعرضون
عرسال «وبات السوريون
إل ـ ــى اإله ـ ــان ـ ــة والـ ـ ـك ـ ــام امل ـ ـسـ ــيء فــي
ّ
ك ــل م ــرة ي ـن ـت ـظــرون فـيـهــا الـحـصــول
على ربطة خبز ،ونسعى دائمًا إلى
الـتــواصــل مــع األخ ــوة والــوجـهــاء في
ع ــرس ــال م ــن أج ــل امل ـســاعــدة ف ــي درء
الفتنة» .يذكر أن النازحني السوريني
فـ ــي عـ ــرسـ ــال كـ ــانـ ــوا ي ـح ـص ـل ــون مــن
إحــدى الجمعيات على كيس طحني
يؤمن حاجة نحو  %30منهم ،ولكن
هذه املساعدة توقفت« .طرحنا فكرة
ترشيد اسـتـهــاك الـخـبــز ،وأوصينا
بــاعـتـمــاد الـطـبـخــات الـتــي ال تحتاج
إلــى الخبز ،ورغــم ذلــك ال زلنا نشهد
اس ـت ـف ــزازات ومـشـكــات يــومـيــة .كما
طلبنا من صاحب الفرن تخصيص
وق ــت م ـح ـ ّـدد ل ـل ـســوريــن ،ووضـعـنــا
بعض الخطط واآلليات لنكون جزءًا
ّ
ّ
من الحل ،لكن أول من أمس لم يسلم
لـ ـلـ ـس ــوري ــن وال ربـ ـ ـط ـ ــة ،وخ ـص ــص
البيع في الفرن للبنانيني وأصحاب
فانات التوزيع» .املسلماني ّ
أكد على
«التواصل املستمر مع املفوضية عبر
مكتب زحلة ومسؤولة مكتب عرسال
ول ــم نحصل بـعــد عـلــى ج ــواب شــاف
علمًا أن مطالبنا ال تتعدى اإلســراع
ف ـ ــي مـ ـع ــالـ ـج ــة أزمـ ـ ـ ــة الـ ـطـ ـح ــن ع ـنــد
النازحني السوريني في عرسال».
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» م ــن مـ ـص ــادر في
وزارة االقـتـصــاد والـتـجــارة أن حصة
ّ
عرسال بالفعل تقلصت لفرن السماح،
إال أنـ ــه ف ــي امل ـق ــاب ــل ه ـن ــاك أي ـض ــا من
ّ
ال ي ــزال يتسلم بــونــات طـحــن ولكنه
ي ـع ـم ــد إل ـ ــى ت ـ ّه ــري ـب ـه ــا وب ـي ـع ـه ــا إل ــى
س ــوري ــا ،وي ـحــقــق أرب ــاح ــا أف ـضــل من
خبزها إذ يتسلم كيس الطحني بـ400
ألف ويبيعه بمليون ليرة».

ّ
ّ
ّ
«تعاونية الموظفين» تعدل تعرفة االستشفاء 6 :آالف ال تحل األزمة
أكـ ـث ــر والـ ـ ـف ـ ــارق ال ــدرام ــاتـ ـيـ ـك ــي بــن
س ـ ـ ـعـ ـ ــر صـ ـ ـ ـ ـ ــرف دوالر الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
الـ ـض ــامـ ـن ــة ودوالر امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات،
عزف املنتسبون عن تقديم الفواتير
إلــى الـتـعــاونـيــة ،بعدما بــاتــت «مش
ح ــرزان ــة» ،ي ـقــول خـمـيــس .وق ــد ّأدى
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــزوف إل ـ ــى ت ـك ــوي ــن فــائــض

أسبوعان مـ ّـرا على بيروت العاصمة وهــي من دون مياه .أسبوعان
كفيالن بتحويل حـيــاة مليون ونـصــف مليون إنـســان يعيشون في
ّ
بـيــروت إلــى جحيم فــي ظــل ظ ــروف اقـتـصــاديــة واجتماعية وصحية
ومناخية قاسية .انتعشت خــال هــذه الفترة خدمة الصهاريج التي
لم يتوقف هديرها في نطاق جديد عليها .وفي انتظار تنفيذ الوعود
ّ
بحل املشكلة بعد إصــاح القسطل الــذي ّ
يجر املياه من الضبية إلى
ُ
ّ
بـ ـي ــروت ،ول ـ ــدت م ـش ـكــات ج ــدي ــدة ي ـحــمــل ع ــدد م ــن أب ـن ــاء الـعــاصـمــة
مسؤوليتها إلى «التيار الوطني الحر».

من  20ألف نسمة».
أحـ ــد أبـ ـن ــاء ع ــرس ــال ط ــال ــب ال ـج ـهــات
امل ــانـ ـح ــة وم ـف ــوض ـي ــة األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
املسارعة إلى تسليم النازحني الخبز
أو الـطـحــن ،وه ــو مــا طــالــب بــه أيضًا
نازحون سوريون املفوضية «بعدما
بات صعبًا تأمني الخبز».

تقرير

حسن التنفيذ؟

رحيل دندش

تحل املـشـكــل» ،يـقــول نقيب أصحاب
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،س ـل ـي ـمــان
هـ ــارون .وبـحـســب األخ ـيــر ،مــا تفعله
ّ
هذه النسبة أنها تخفف من الفروقات
التي يدفعها املنتسبون على عاتق
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،ولـ ـك ــن مـ ــن املـ ــؤكـ ــد فــي
املـقــابــل أن «ف ــات ــورة ال ـفــروقــات التي
س ـي ـب ـق ــى املـ ــريـ ــض ي ــدف ـع ـه ــا ك ـب ـيــرة
ج ـ ـ ـدًا ،خ ـص ــوص ــا م ــع إخ ـ ـ ــراج أدويـ ــة
املستشفيات من الدعم وكذلك معظم
املـسـتـلــزمــات الطبية وال ـخــدمــات في
املستشفى».
وه ــذا «واضـ ــح ج ـ ـدًا» ،ي ـقــول ه ــارون،
ويقاس بالفارق ما بني  6آالف ليرة
تـعـتــرف بـهــا الـتـعــاونـيــة وم ــا بــن 28
ألفًا لـلــدوالر الـيــوم .مــاذا يعني ذلــك؟
ّ
يتحمل بعد».
«أن املواطن عليه أن
أمـ ــا م ــا ه ــو أك ـث ــر وض ــوح ــا ،ف ـهــو أن
ال ـص ـنــاديــق وال ـج ـهــات الـضــامـنــة لن
يـ ـك ــون بـ ـمـ ـق ــدوره ــا ت ـغ ـط ـيــة ال ـك ـل ـفــة
الـفـعـلـيــة لــاس ـت ـش ـفــاء ،إال ف ــي حــالــة
واحــدة «أن يأتي دعــم خارجي لها»،
يختم هارون.

ّ
يعول المستثمرون على المغتربين (علي حشيشو)

تقرير

بورصة الشاليهات:
فوضى تسعيرات بغياب الدولة
آمال خليل ،محمد زناتي
تـ ـص ـ ّـدرت ال ـشــال ـي ـهــات وامل ـس ــاب ــح قــائـمــة
امل ـن ـت ـجــات ال ـت ــي ي ـب ـحــث ع ـن ـهــا ك ـث ـيــر من
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي ال ـص ـي ــف .س ــاب ـق ــا ،كــانــت
ت ـن ـح ـص ــر ال ـ ـح ـ ـجـ ــوزات فـ ــي امل ـن ـت ـج ـع ــات
ّ
التي تجذب طبقات محددة .لكن جائحة
كــورونــا فــرضــت سلوكيات جــديــدة حتى
ف ــي ال ـتــرف ـيــه والـ ـن ــزه ــة ،م ـن ـهــا اسـتـئـجــار
شاليه ومسبح خاص بالعائلة يوفر عدم
االخـ ـت ــاط واح ـت ـم ــال ال ـت ـق ــاط ف ـيــروســات
م ــن ال ـس ـبــاحــة ال ـج ـمــاع ـيــة م ــن ج ـه ــة ،إلــى
ضمان الخصوصية من جهة أخــرى .هذا
االسـتـثـمــار الـسـيــاحــي الـجــديــد مــن نوعه
الق ــى ان ـت ـشــارًا واس ـع ــا ب ــن ف ـئــات ل ــم تكن
تعمل فــي هــذا املـجــال ســابـقــا .ومعظمهم
لــم يتوانوا عــن تأجير منازلهم الثانوية
ّ
أو حتى محل إقامتهم الدائم في الصيف
بعد استحداث مسبح ،مع توفير خدمات
متنوعة من املنامة إلى ّالسماح باستخدام
مـحـتــويــات امل ـط ـبــخ .حــقــق هـ ــؤالء أربــاحــا
طائلة ،ما ّ
شجع آخرين على االستثمار في
هذا املجال .لكن وعلى الطريقة اللبنانية
ب ـغ ـي ــاب ال ــرق ــاب ــة والـ ـش ــرط ــة ال ـس ـيــاح ـيــة،
تحولت الشاليهات الـخــاصــة إلــى "حــارة
كل مني إيدو إلو".

دقـ ــائـ ــق" .وهـ ـن ــا ،ي ـس ـت ـطــرد ف ــي ال ـحــديــث
عــن غـيــاب الــدولــة ،الفـتــا إلــى أن املستثمر
ينشئ بنفسه الـبـنــى التحتية ،كـمــا فعل
هو باستحداث الطريق" .يحق لي أن آخذ
ً
ميكانيك مــن ال ـس ـيــارات ب ــدال مــن الــدولــة"
ق ــال .يــدخــل شــريــم فــي أص ـغــر التفاصيل
ال ـتــي يـقـ ّـدمـهــا ل ـلــزبــون داخـ ــل ال ـغ ــرف من
ث ـم ــن املـ ـن ــاش ــف وال ـ ـشـ ــراشـ ــف وامل ـ ـخـ ــدات
وال ـش ــام ـب ــو والـ ـص ــاب ــون وك ـل ـف ــة غـسـلـهــا
إلــى تنظيف الـغــرف" .ل ـ ّ
ـدي عاملتا نظافة
ّ
إثـيــوبـيـتــان راتـ ــب ك ــل مـنـهـمــا  300دوالر
فــي الـشـهــر" .أم ــا خ ــارج ال ـغــرف ،فيتحدث
عــن كلفة امل ــازوت ّلتشغيل املــولــد بغياب
كهرباء الدولة وضخ املياه إلى املسبح من
البئر االرت ــوازي ــة ومعالجة مـيــاه املسبح
والـ ـعـ ـن ــاي ــة ب ــال ـح ــدي ـق ــة .ي ــؤك ــد ش ــري ــم أن
زمــاءه "في حال ّ
قدموا الخدمات بجودة
ـون تـسـعـيــرات أعلى
عــالـيــة ،س ــوف يـفــرضـ ّ
مني .أنا كمستثمر ،يحق لي أن أنفق على
الـتـكــالـيــف الـتـ ّشـغـيـلـيــة م ــن جـيــب الــزبــون
وليس مني ألني أريد أن أربح".
لم تؤثر الحملة سلبًا على شاليه حومني.
"قبلها ،كانت الحجوزات مقفلة حتى نهاية
تموزّ .وبعدها زادت ليس بسبب الدعاية
الـتــي وفــرتـهــا الحملة فـقــط .بــل ألن املوسم
قد بدأ" .تبريرات شريم لم ّ
يتقبلها كثر في

شاليه حومين الفوقا
منذ نحو أسبوعني ،لم تهدأ الضجة التي
أثــارهــا خـبــر انـتـشــر عــن أح ــد الشاليهات
في حومني الفوقا (قضاء النبطية) على
مواقع التواصل االجتماعي .على ّ
مدونة
خـ ــاصـ ــة ب ـن ـش ــر ص ـ ـ ــور ومـ ـعـ ـل ــوم ــات عــن
األماكن السياحية في لبنان ،نشر صاحب
الشاليه سعيد شريم إعالنًا يشير فيه إلى
أن بدل إيجاره لنحو  24ساعة يبلغ 375
دوالرًا .تـحـ ّـولــت "الـتـسـعـيــرة" إل ــى مصدر
وحي ملئات النكات التي ربطت بني املبلغ
الـخـيــالــي ومــوقــع الـشــالـيــه ومـمـيــزاتــه في
بلدة نائية ومحرومة كحومني!
ّ
وتركزت االنتقادات على أن "كلفة السفر
للسياحة فــي تركيا ال تكلف هــذا املبلغ".
ش ــري ــم ل ــم ي ـتــأثــر س ـل ـبــا بــال ـح ـم ـلــة ،أو لم
يجد في آالف التعليقات داعيًا لتخفيض
السعر .فالرجل الذي جنى ثروته من عالم
األع ـم ــال واإلعـ ــام بــن أوروبـ ــا والـخـلـيــج،
ّ
يعتد ببلدته التي يجدها "أهم من جزيرة
ب ــال ــي ف ــي إن ــدون ـي ـس ـي ــا" ،مـثـلـمــا ي ـجــد أن
"خ ــدم ــات ال ـخ ـمــس ن ـج ــوم ال ـت ــي يـقــدمـهــا
تستحق وأكثر".
ّ
في حديثه لـ"األخبار" ،فند شريم التكاليف
ال ـتــي ينفقها عـلــى تشغيل الـشــالـيــه ،في
إطــار تبرير التسعيرة التي وضعها .أول
التكاليف "خصوصية املـكــان النائي عن
األحـ ـي ــاء الـسـكـنـيــة وال ـط ــري ــق إل ـيــه تعفي
ال ــزائ ــر مــن اجـتـيــاز ب ـلــدات ع ــدة وتــوصـلــه
مـبــاشــرة مــن أوتــوس ـتــراد النبطية بــأربــع

لم تؤثر الحملة سلبًا على
شاليه حومين فالحجوزات
مقفلة لشهر كامل
حومني نفسها التي تتشابه فــي الظروف
االقـتـصــاديــة الصعبة بـعــد انـهـيــار القيمة
ال ـشــرائ ـيــة ل ـل ـيــرة .أريـ ــج شــريــم أكـ ــدت أنـهــا
لن تقصد شاليه بلدتها "ألن هناك أماكن
بخدمات ومميزات طبيعية أهــم وأرخــص
ً
بكثير" .فضال عــن أنها لــن تتمكن مــن ذلك
ألن إيجار الليلة الواحدة فيه "يعادل أربعة
ّ
يتفهم
معاشات بالنسبة إلــي" .في املقابل،
صاحب الشاليه انتقاد أصحاب املداخيل
بالليرة" .أنــا أستهدف شرائح مـحـ ّـددة في
امل ـج ـت ـمــع .وم ــن يـتـصــل لـيـحـجــز ف ــي هـكــذا
أم ــاك ــن ،ال ي ـســأل ـنــا ع ــن ال ـس ـعــر ألن ــه ي ــدرك
غال".
مسبقًا بأن كل شيء ٍ

الحجوزات «مسكرة}
وإذا ك ــان شــريــم ي ـبـ ّـرر تسعيرته املرتفعة
بـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل ،فـ ـ ـ ــإن ش ــال ـي ـه ــات
ومـنـتـجـعــات أخ ــرى فــي مـنــاطــق يقصدها
السياح أكثر من حومنيّ ،
حددت تسعيرات

أقـ ــل ب ـك ـث ـيــر .ج ــول ــة "األخـ ـ ـب ـ ــار" اسـتـهــدفــت
نـ ـ ـم ـ ــاذج ف ـ ــي امل ـ ـنـ ــاطـ ــق .وت ـ ـبـ ــن أن أح ــد
مـنـتـجـعــات إي ـع ــات (ق ـض ــاء بـعـلـبــك) ح ـ ّـدد
تسعيرة الشاليه بحسب حجمه وتوقيت
الحجز بــن أي ــام األس ـبــوع أو نهايته بما
ب ــن  65و 95دوالرًا ل ـيــوم ك ــام ــل .أم ــا أحــد
ب ـيــوت الـضـيــافــة ف ــي ح ــدث الـجـبــة (قـضــاء
ب ـشــري) امل ـشــرف عـلــى وادي قـنــوبــن ،فقد
ّ
حدد تسعيرة الشاليه بحسب حجمه بـ70
دوالرًا لليلة األولــى على أن تسعر الليالي
ال ــاح ـق ــة ب ـ ــ 50دوالرًا ك ـس ـعــر تـشـجـيـعــي.
وتـتـضـمــن ال ـخ ــدم ــات جــولــة سـيــاحـيــة مع
م ــرش ــد .وفـ ــي م ـي ــروب ــا (قـ ـض ــاء كـ ـس ــروان)
ُيـ ــراوح ب ــدل إي ـجــار الـشــالـيــه بــن  95و115
دوالرًا ل ـيــوم ك ــام ــل .وف ــي ال ـخ ـيــام (ق ـضــاء
مرجعيون) وصلت التسعيرة إلى أكثر من
 350دوالرًا .فيما بلغ بدل إيجار شاليه في
استراحة صور  415دوالرًا مع فطور .وفي
محمية األرز ،يبلغ اإليجار نحو  50دوالرًا.
وفي الطيبة (قضاء مرجعيون) يبدأ سعر
اإلي ـ ـجـ ــار بـ ـ ـ ــ 175دوالرًا .وفـ ــي الـشـعـيـتـيــة
(قـضــاء ص ــور) ،يبلغ إيـجــار شاليه خاص
ض ـم ــن ب ـس ـت ــان مـ ــا بـ ــن  80و 100دوالر
لشهري أيــار وحــزيــران وسيبلغ في تموز
وآب م ــا ب ــن  100و 120دوالرًا .وف ـي ـمــا
تزدحم مواقع التواصل بانتقاد األسعار،
تــزدحــم الـشــالـيـهــات نفسها بــالـحـجــوزات.
وعلى صفحات معظمها ،أعلنت إدارتـهــا
أن الحجوزات "مسكرة" حتى بداية أيلول
املقبل ومنها حتى تشرين األول.

ّ
الحق على المغتربين

ّ
مــدي ـنــة ص ــور حــلــت ف ــي املــرت ـبــة األول ــى
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع أسـ ـ ـع ـ ــار امل ـط ــاع ــم
واملنتجعات والشاليهات .ومن النكات
ال ـت ــي ان ـت ـش ــرت ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
"ت ـ ــراج ـ ــع ش ــالـ ـي ــه ح ــوم ــن إلـ ـ ــى امل ــرت ـب ــة
الـثــانـيــة أم ــام منتجع تـيــركــواز جنوبي
ص ــور ال ــذي سـ ّـعــر ب ــدل إي ـج ــار الـشــالـيــه
ما بني  500و 700دوالر لليوم الواحد".
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن بـ ـ ــدل اسـ ـتـ ـئـ ـج ــار غـ ــرفـ ــة فــي
الفنادق الصغيرة في "حارة املسيحية"
ال ي ـقــل ع ــن  300دوالر لـلـيـلــة ال ــواح ــدة.
فما سبب "األس ـعــار ال ـنــار"؟ .فــي حديث
لـ"األخبار" قال نائب رئيس بلدية صور
إن "الـشــرطــة السياحية التابعة لــوزارة
ال ـس ـي ــاح ــة غ ــائ ـب ــة ت ـم ــام ــا وكـ ــل صــاحــب
مــؤسـســة يـسـ ّـعــر عـلــى ذوق ــه" .ولـفــت إلــى
أن البلديات عمومًا ال صالحية لها في
ض ـبــط األس ـ ـعـ ــار .أمـ ــا ع ــن س ـبــب ال ـغــاء
ف ــي ص ـ ــور ،فــرب ـط ـهــا صـ ـب ــراوي بـنـسـبــة
املـ ـغـ ـت ــرب ــن الـ ـع ــالـ ـي ــة م ـ ــن ّأبـ ـ ـن ـ ــاء ص ــور
وم ـن ـط ـق ـت ـهــا الـ ــذيـ ــن يـ ـض ــخ ــون س ـيــولــة
كبيرة خــال أوق ــات تمضية إجــازاتـهــم.
"امل ـ ـغ ـ ـتـ ــربـ ــون خ ـ ــرب ـ ــوا ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق .وب ـ ــات
املستثمر يرفع األسعار ألن املغترب ما
بتفرق معه .وبتروح على املقيمني".

قبل الواحدة من ظهر أمس بدأ تجمهر األهالي الغاضبني أمام شركة
مياه بيروت في تلة الخياط ،تلبية لدعوة من مخاتير بيروت وملتقى
الجمعيات البيروتية ،احتجاجًا على انقطاع املـيــاه الـتــي غــابــت عن
الـعــاصـمــة مـنــذ نـحــو األس ـبــوعــن ،مـهـ ّـدديــن بالتصعيد .تـقــول إحــدى
الـسـيــدات« :يـبــدو أن املـســؤولــن رأوا أنـنــا ال نغضب فــأعـطــوا الـضــوء
األخـضــر ملافيات السيترنات لتنهشنا هــي األخ ــرى» .مشيرة إلــى أن
ّ
سعر نقلة املياه ( 10براميل) تكلف بالحد األدنــى  500ألــف ليرة هذا
باإلضافة إلى أن املياه لم تكن نظيفة .تتدخل سيدة أخرى لتؤكد أنه
«ال تصل الدوالرات من الخارج إلى كل الناس».
ّ
ونطم
يصرخ املختار يوسف عيتاني «شو بدن نحفر قبورنا بإيدنا
حالنا أحـيــاء!» مشيرًا إلــى أن «موظف معاشه  3ماليني ال يكفيه بدل
تنقل تضيفون عليه عبء شراء املياه .بقي النفس لم ندفع حقه!».
وطالب املتحدثون املسؤولني بالتدخل فورًا وإعادة املياه إلى العاصمة
ووضع ّ
حد لهذه الكارثة والكشف عمن يقف وراء هــا ،علمًا أن «بعض
األم ــراض املـعــويــة والـفـيــروسـيــة والـجـلــديــة ب ــدأت تنتشر نتيجة عــدم
حسبما أش ــارت الكلمات التي المــت نــواب بـيــروت على
تــوافــر املـيــاه» ّ
«التركيز على مـلــف األح ــوال الشخصية ،واضـعــن هـمــوم فـقــدان املــاء
والرغيف والكهرباء واالستشفاء واملال العام املنهوب في صف الحق
من مجاالت االهتمام».
في اإلطار نفسه أكد مختار ميناء الحصن عبد الرحمن يموت ضرورة
اإلعــان عن ّ
مسببي هذه املشكالت ،متهمًا ّ
القيمني على وزارة الطاقة
واملياه.

ّ
ّ
تعطل المولد

في أسباب املشكلة ،تقول مصادر خاصة لـ«األخبار» إن املشكلة في
البداية كانت بسبب انفجار القسطل الذي ّ
يجر املياه إلى بيروت من
الضبية ّ
وتم إصالحه منذ أسابيع ،وأعيد كسره مرة ثانية ثم جرى
إصالحه.
بـعــد الــوقـفــة االحـتـجــاجـيــة اجتمعت مجموعة مــن مخاتير بـيــروت
وممثلي املدينة مــع املهندس زيــاد صعب فــي شركة املـيــاه ملناقشة
ّ
فتبي وفق املصادر وجود
املشكلة والتوصل إلى حلول مستدامة،
ّ
مشكالت أخرى كتعطل املولد في شركة املياه وسعته  .1000Kvaأما
صيانته فتتطلب ،وفــق املـصــادر ،نحو  2000دوالر بالحد األقصى
«فهل يعقل أن مؤسسة املياه ال تملك هذه األموال» .وترفض املصادر
تصديق هــذه الحجة ألن «ثمة  250ألــف اشتراك ُيجمع من بيروت
سنويًا .الـحــد األدن ــى يصل إلــى مليوني لـيــرة مــن كــل بـيــت ،وتصل
ّ
الجباية إلى  .»%90لكن األموال بحسب املصدر «كانت طيلة األربع
سنوات املاضية ُت ّ
حول ملعالجة مشاكل كسروان ألغراض سياسية،
وخصوصًا أن القائمني على الشركة تابعون للتيار الوطني الحر».
وفيما كــان املـفــروض أن ّ
تعوض مياه آبــار الــدامــور واملـشــرف غياب
ّ
م ـيــاه الـضـبـيــة إل ــى ح ــن إجـ ــراء الـصـيــانــة ال ــازم ــة ،تـســبــب انـقـطــاع
الكهرباء عن محطة الدامور ،باإلضافة إلى غياب املازوت ،في تعطيل
ّ ً
محمال األهالي أعباء إضافية لم يعودوا قادرين عليها.
هذا البديل
(مروان بو حيدر)
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نذور
اإلمبراطورية

(أ ف ب)

رند وهبة *
داخ ــل مبنى زجــاجــي حــداثــي الـطــابــع على
ال ـض ـف ــة ال ـش ــرق ـي ــة ل ـن ـه ــر ال ـت ـي ـب ــر امل ـقــاب ـلــة
للفاتيكان يــرقــد مــذبــح الـســام األغـسـطــي.
املـبـنــى ال ـق ـشــرة ه ــو املـتـحــف ال ــذي صـ ّـمـمــه
املعماري األميركي ريتشارد ماير ،والــذي
ن ــال قـسـطــه مــن ال ـجــدل والـتــوبـيــخ مــن قبل
اإليـطــالـيــن ،ولـكــن املـثـيــر لـلـجــدل أكـثــر هو
ه ـ ــذا املـ ــذبـ ــح ال ـص ـغ ـي ــر ال ــرخ ــام ــي داخـ ـل ــه.
فبالرغم من حجمه الصغير كان إحدى أهم
أدوات أغـسـطــس فــي إدارة اإلم ـبــراطــوريــة.
ه ــذا الــرجــل ال ــذي أظ ـهــر الـحـنـكــة مـنــذ عمر
ـرف أن ال ــده ــاء س ــاح يضاهي
صـغـيــر وع ـ ً
الـ ـق ــوة ف ـع ــال ـي ــة ،وبـ ـه ــذا الـ ــدهـ ــاء اس ـت ـخــدم
أغـسـطــس الـسـلــم -األم ــر األك ـثــر ال رومــانـيــة
على وجه الخليقة -لقمع أي منافسة له في
الحكم.
ّ
يقدس الرومان العنف والقوة ،ويرونهما
م ــن م ـك ــارم األخـ ـ ــاق .وكـ ــان ال ــوص ــول إلــى
ً
ق ـمــة ال ـس ـل ـطــة ي ـت ـط ـلــب ،أوال ،م ــن الـنــاحـيــة
الـقــانــونـيــة ،أن يـخــوض امل ــرء (السيناتور)
غمار الحرب ملدة عشر سنوات على األقل،
ويفتح «املجاهل البربرية» ويضمها إلى
اإلم ـبــراطــوريــة «امل ـج ـيــدة» .ثــانـيــا ،عليه أن
ي ـف ــرض تــرش ـحــه ع ـلــى أق ــران ــه ومـنــافـسـيــه
ب ـش ـع ـب ـي ـتــه ،وه ـ ــي بـ ــدورهـ ــا أيـ ـض ــا تـطـلــب
ّ ً
مـ ـن ــه أن ي ــدخ ــل روم ـ ـ ــا م ـن ـت ـص ـرًا ومـ ـك ــل ــا
ّ ً
ـا بــالـكـنــوز وج ـ ّ
ـارًا من
بــالـغــار م ــرارًا ،مـحــمـ
خـلـفــه قــوافــل الـعـبـيــد واألس ـ ــرى .ل ــذا فــرض
أغ ـس ـط ــس ال ـس ـل ــم ع ـل ــى ال ـ ــروم ـ ــان وأغ ـل ــق
الـبــاب على منافسيه مــن النخبة الحاكمة
وك ـس ــر شــوك ـت ـهــم ب ـعــد أن سـيـطــر ع ـلــى ما
يسميه الـ ّـرومــان بالجزء املفيد من العالم،
وهـ ـك ــذا دش ـ ــن م ــا أص ـب ــح ُيـ ـع ــرف الـ ـي ــوم ب ـ
 ،Pax Romanaأي الـسـلــم الــرومــانــي ،وهــو
تعبير عن فترة السلم النسبي الــذي ساد

املتوسط بعد أن بسط الرومان سيطرتهم
عليه في عهد أغسطس .وباملناسبة ،السلم
فــي املفهوم الــرومــانــي هــو اإلخـضــاع التام
لـكــل الـخـصــوم والـسـيـطــرة عـلــى كــل امل ــوارد
وإع ــدام ّ
أي منافسة ،وهــي رؤيــة يشاركهم
ف ـي ـه ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــون ،ب ــدل ـي ــل اس ـت ـعــارت ـهــم
للتعبير ذاته.Pax Americana :
إذًا ،اسـ ـتـ ـخ ــدم أغـ ـسـ ـط ــس الـ ـسـ ـل ــم س ــاح ــا
إلخـ ـ ـض ـ ــاع خ ـ ـصـ ــوم الـ ـ ــداخـ ـ ــل ول ـ ـكـ ــن ك ـيــف
ساعده ذلك في السيطرة على املستعمرات
ّ
والـ ـتـ ـح ــك ــم بـ ـه ــا؟ الـ ـ ـج ـ ــواب ي ـم ـك ــن ق ــراء ت ــه
م ــن خ ـ ــال ج ـ ـ ــدران ه ـ ــذا امل ـب ـن ــى امل ـت ـنــاهــي
ال ـص ـغــر ،الـخـطـيــر فــي املـعـنــى والـتــوظـيــف،
أي مــذبــح ال ـس ــام األغ ـس ـطــي ،وه ــو عـبــارة
ع ـ ــن ح ـ ـجـ ــرة ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة« ،قـ ـ ـ ــدس أقـ ـ ـ ـ ــداس»،
مـصـنــوعــة مــن ال ــرخ ــام ال ـكــامــل ،لـهــا بــابــان
مـتـقــابــانُ ،يـفـتـحــان فــي حــالـتــن فـقــط؛ في
حالة الحرب ،وفي املوعد السنوي لتقديم
الــذبــائــح آللـهــة الـسـلــم .افتخر أغسطس أن
ّ
امل ــذب ــح قــل ـمــا ف ـتــح أب ــواب ــه ل ـل ـحــالــة األول ــى
فــي ع ـهــده .وعـلــى جــدرانــه تـصــاويــر ب ــارزة
ّ
تمجد اآللهة الرومانية ،ويظهر فيها عدد
مــن األطـفــال بــأزيــاء «فولكلورية» ،إن صح
التعبير ،لشعوب «غير» رومانية ،وهؤالء
ه ــم م ــا اص ـط ـلــح ع ـلــى تـسـمـيـتـهــم ب ـ ـ «ن ــذور
اإلمـبــراطــوريــة» ،بحسب البروفيسورة في
تــاريــخ الـعـمــارة ديــانــا كالينر ،الـتــي أجــرت
بحثًا خاصًا حــول هــؤالء األطـفــال بعنوان
«نذور اإلمبراطورية».
ك ـ ــان ع ـل ــى امل ـ ـلـ ــوك والـ ـحـ ـك ــام ال ـخ ــاض ـع ــن
ل ـس ـي ـطــرة رومـ ــا إرس ـ ــال أب ـنــائ ـهــم وأول ـي ــاء
ً
عـهــدهــم كــرهــائــن ،أو ،بـتـعـبـيــر أك ـثــر نـبــا،
كـنــذور يثبتون فيها والء ه ــم وإخالصهم
ل ــإمـ ـب ــراط ــوري ــة .وه ـ ـ ــؤالء األط ـ ـفـ ــال ك ــان ــوا
ُيستخدمون كبوليصة تأمني تحمي روما
مــن أي ث ــورات محتملة مــن قبل اآلب ــاء ،إال
أن أغسطس أحــدث تـطــورًا جــذريــا فــي هذا

ال ـش ــأن ،إذ ض ـ ّـم هـ ــؤالء األط ـف ــال إل ــى بيته
وعــامـلـهــم مـعــامـلــة األب وأن ـشــأهــم تنشئة
الـ ــرومـ ــان ،ل ـك ـنــه حـ ــرص ،ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه،
ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى م ـظ ـهــرهــم ال ـت ـق ـل ـيــدي،
وب ـه ــذا ال ـح ـجــر ك ــان ق ــد رم ــى عـصـفــوريــن؛
ّ
األول أن ه ــؤالء األط ـفــال سـيـعــودون لحكم
بــادهــم وأهـلـهــم كــرومــان وملصلحة رومــا،
ويـسـتـقـبـلـهــم شـعـبـهــم ك ـعــائــديــن مـنـقــذيــن،
ولـكــن هــذه امل ــرة سـيـخــدمــون روم ــا راغـبــن
غـيــر مــرغـمــن ،فـقــد تـ ّـمــت إع ــادة برمجتهم
ب ــال ـك ــام ــل وأصـ ـبـ ـح ــوا رومـ ــانـ ــا ف ــي ال ـع ـقــل
والـقـلــب وي ـن ـظــرون إل ــى اإلم ـبــراطــور نظرة
األبّ .أما الحجر الثاني ،فقد رماه أغسطس
وأص ــاب بــه طموحات النخبة املنافسة له
على كرسي الحكم في مقتل؛ إذ حرص على
إف ـه ــام الـجـمـيــع أن مـسـتـقـبــل املـسـتـعـمــرات
بـ ـي ــده وحـ ـ ــده وداخ ـ ـ ــل أسـ ــرتـ ــه ،ول ـ ــن تـنـفــع
امل ــؤام ــرات ض ــده م ــع أي م ــن املـسـتـعـمــرات.
وبــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى إمـ ـب ــراط ــوري ــة م ـث ــل روم ــا
أصـ ـب ــح اقـ ـتـ ـص ــاده ــا واقـ ـتـ ـصـ ــاد نـخـبـتـهــا
مـعـتـمـ ْ
ـديــن بــأســاسـيــاتـهـمــا ورفــاهـيــاتـهـمــا
عـلــى املـسـتـعـمــرات ،ف ــإن املـســألــة ال تحتمل
ّ
والتمرد.
املخاطرة
ّ
جيدًا،
األغسطي
السالم
سياق
فهم
من املهم
ّ
فعندما كان أغسطس ال يزال مراهقًا خضت
روم ــا أزم ــة عــاقــة كــل مــن يــولـيــوس قيصر
ومـ ـ ــارك أن ـت ــون ــي ب ـك ـل ـيــوب ـتــرا ،وقـ ــد اق ـتــرفــا
خطيئة مميتة ب ــإدخ ــال م ـصــر ،الخاضعة
لحكم الرومان ،كالعب سياسي يتدخل في
اإلمبراطورية ،ال بل يقسم الــوالءات
شؤون
ّ
في داخلها .أثرت مصر وعالقتها بروما في
ّ
حياة أغسطس مباشرة منذ صغره ،وشكل
اغتيال قيصرّ ،
عمه بالتبني ،وتحالفه ثم
انقالبه على مارك أنثوني مفاصل رئيسية
من سيرة حياته .ما فهمه وأراده أغسطس
ً
مــن مـصــر وبـقـيــة املـسـتـعـمــرات ك ــان امـتـثــاال
ً
كامال لروما عن طريق امتثال أبناء الحكام

ل ــه شـخـصـيــا ك ـحــاكــم واع ـت ـب ــاره ــم ل ــه كــأب
قـبــل أن ي ـكــون إم ـب ــراط ــورًا ،واألهـ ــم مــن ذلــك
ض ـم ــان ع ــدم دخــول ـهــم ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة
الداخلية لــرومــا ،فــا يشقون نخبتها عنه
ّ
التقرب منهم باملقابل.
وال تستطيع النخبة
ّ
وهـ ـك ــذا ن ـج ــح أغ ـس ـط ــس ح ـي ــث ف ـش ــل عــمــه
بــال ـت ـب ـنــي ،ي ــول ـي ــوس ق ـي ـصــر ،ال ـ ــذي اغـ ّتـيــل
ملـحــاولـتــه إن ـهــاء الـجـمـهــوريــة ،بينما دشــن
أغسطس العهد اإلمـبــراطــوري وطــال عمره
وحكمه أكثر من ّ
أي حاكم روماني آخر.

تركة أغسطس
لنواح
ال بد أن ما فعله أغسطس كان ملهمًا
ٍ
عــديــدة لكثير مــن الـقــادة األوروب ـي ــن .أولــى
هذه النواحي هي احتكار العنف ،كما رصده
ن ــورب ــرت إي ــاي ــس ف ــي بـحـثــه ح ــول عملية
الـتـحـضــر ونـ ــزع س ــاح ال ـخ ـصــوم واألمـ ــراء
املتحاربني ،وإع ــادة دمجهم داخــل وظائف
الدولة وإعــادة تعريف قواعد التنافس بني
ً
هذه النخبة في أوروبــا ،وصوال إلى ما قام
بــه لــويــس الــرابــع عشر باألرستقراطية من
عملية تــدجــن مـقـصــودة حـ ّـولــت املنافسني
على السلطة ،مــن نخبة ذات شعبية وقــوة
عسكرية ،إلــى نخبة مرفهة معزولة عن أي
أقــالـيــم ذات أهـمـيــة ومـسـجــونــة بــن ج ــدران
فرساي تتنافس في املوضة واإليتيكيت في
مــا بينها لنيل رضــى امللكية املطلقة التي
احتكرت العنف بنجاح منقطع النظير.
مـ ـ ـ ــن نـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم
بــاملـسـتـعـمــرات وأث ــر ذل ــك فــي تـ ــوازن الـقــوى
ً
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي؛ م ـ ـثـ ــا ،ح ـي ـن ـم ــا شـ ـع ــرت امل ـل ـكــة
فكتوريا أن صالحياتها كملكة مـحــدودة،
ّ
وأن صــورتـهــا أم ــام الـعــامــة قــد اضـمـحــلــت،
ل ـج ــأت إل ــى امل ـس ـت ـع ـمــرات ،وعـ ّـي ـنــت نفسها
إم ـب ــراط ــورة عـلــى ال ـه ـنــد ،وه ــو ك ــان رســالــة
لـلـنـخـبــة ال ـحــاك ـمــة بـ ــأن ل ـهــا وزن ـ ــا وأهـمـيــة
ال ي ـم ـك ــن إغ ـف ــال ـه ـم ــا ،ف ــامل ـس ـت ـع ـم ــرات ألي

إم ـبــراطــوريــة ،بـثــرواتـهــا وغـنــائـمـهــا ،تعيد
تشكيل اقتصاد ومجتمع «البلد األم» مع
الوقت ،وتصبح مصدر إدمــان ال غنى عنه،
وف ــي أغـلــب األح ـي ــان تصبح أثـمــن مـقــدرات
اإلمبراطورية ،أكثر من املتروبول نفسه.
ّأمــا أهم النواحي ،فهي تركة تربية النذور.
ً
فالبريطانيون ،مـثــا ،أتـقـنــوا الـحــرفــة ،إلى
الحد الــذي خلقوا فيه نخبة هندية حاكمة
تؤمن بأصلها اآلري النبيل وتأسف للقدر
ال ــذي تــركـهــا بــن ه ــؤالء الـهـنــود األشـقـيــاء.
ّ
هذه النخبة التي مكنت جزيرة صغيرة مثل
بــريـطــانـيــا مــن الـسـيـطــرة عـلــى شـبــه ال ـقــارة
ال ـه ـنــديــة ،خـلـقـتـهــا بــري ـطــان ـيــا بــاس ـت ـخــدام
م ــزي ــج م ــن الـ ـق ــوان ــن واألن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــا،
واألهم املدارس الداخلية والكليات الحربية
ّ
وأهمها كلية ساندهيرست العسكرية التي
درس فيها أم ــراء وأبـنــاء الحكام املحليون
للمستعمرات البريطانية – بمن فيهم حكام
ب ــادن ــا .م ــن ب ـعــد ات ـفــاق ـيــة كــوي ـن ـســي ورث
األمـيــركـيــون منطقتنا ،وه ــم أيـضــا تابعوا
ت ـق ـل ـيــد ال ـ ـنـ ــذور هـ ـ ــذا ،وهـ ـكـ ــذا بـ ـ ــدأت نـخــب
الـ ــدول املـسـتـقـلــة ص ــوري ــا ب ــإرس ــال أبـنــائـهــا
إلى الواليات املتحدة للتربية قبل التعليم،
وأصبحت جامعات مثل جورج تاون ّ
تخرج
أبـنــاء النخبة الحاكمة فــي ال ــدول املستقلة
صوريًا .وعلى رأس هؤالء نخبة آل سعود.
ت ــأق ـل ــم األمـ ـي ــركـ ـي ــون مـ ــع الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـتــي
فرضها عصر الحرب الباردة ،ولم يعد أبناء
الحكام وحدهم بوليصة تأمني كافية ،لهذا
عملت برامج صندوق دعــم الديموقراطية،
وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ك ـ ـ ـ ــ«فـ ـ ـ ــورد» و«روك ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــر»،
وغ ـي ــره ـم ــا ،ع ـلــى ت ــدري ــب واب ـت ـع ــاث نخبة
مــن أبـنــاء البلدان املستهدفة ،ليعودوا إلى
ب ـلــدان ـهــم «دعـ ـ ــاة دي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ي ــروج ــون
بـ ــرامـ ــج ومـ ـص ــال ــح اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ألب ـن ــاء
جلدتهم .هذه النخبة هي أوالد شيكاغو في
التشيلي ،وأوالد هارفرد في روسيا ،وأوالد

لم يكن محمد
بن سلمان
النهاية
يومًا ّ
المتوق ّعة
أو المرجوة
أميركيًا
لخط وراثة
آل سعود،
خصوصًا أنه
على عكس
عدد ّمن
أبناء عمه
المؤهلين
لم َّ
يترب تربية
النذور

بريمر فــي الـعــراق ،وهــم مــن ي ـ ّ
ـروج للجرائم
اإلم ـب ــراط ــوري ــة ب ـحــق شـعــوبـهــم ع ـلــى أنـهــا
مصلحة وطنية ال مفر منها .هــذه النخب،
من زيلينسكي وغوايدو إلى املوظفني وقادة
األحزاب ،ال يدركون معنى أن يكونوا نذورًا،
َّ
مصممون ليتم التضحية ال
وال يعون أنهم
ألجلهم.

نصف ّ
تمرد

يكن محمد بن سلمان يومًا هو النهاية
لم ّ
ّ
املرجوة أميركيًا لخط وراثة آل
املتوقعة أو
سـعــود ،خصوصًا أنــه على عكس عــدد من
أبناء ّ
َّ
يترب تربية النذور
عمه املؤهلني لم
ّ
ّ
ولم يتعلم أو يتدرب على أيد أميركية .وفوق
كــل ذلــك ،شخصيته صعبة امل ــراس يصعب
سياستها ،لهذا فهو ،في نظر األميركيني،
شخص خطير على مصالحهم في املنطقة.
ّ
ك ــل هـ ــذا ج ـعــل م ــن ت ـســل ـقــه س ـلــم الـشــرعـيــة
محفوفًا بالتحديات ودفــاتــر ال ـشــروط من
قبل اإلدارات األميركية .لم يكن ابن سلمان
ّ
ً
أهــا للمهمات التي تكلف بها ،وهكذا بدأ
الشرخ بينه وبني اإلدارات األميركية يتسع
بــات ـســاع رق ـع ــة ال ـف ـشــل واإلهـ ــانـ ــات والـنـبــذ
واألثمان الباهظة التي دفعها الرجل «دية»
لكرسيه.
إن أهم اختبار اضطلع وفشل به ولي ولي
العهد الـسـعــودي هــو ال ـعــدوان على اليمن،
ّ
بررت السعودية العدوان على أنه دفاع عن
الشرعية .لكن ،شرعية من التي تبحث عن
اعتراف في هذه الحرب اإلجرامية؟ الحقيقة
أن ص ـ ــراع ال ـشــرع ـيــة ال ـ ــذي ي ـخ ــاض بــدمــاء
اليمنيني ال يــدور حول من يحكم اليمن بل
ح ــول م ــن يـحـكــم ال ـس ـعــوديــة ،خـصــوصــا أن
ابــن سلمان لــم يفشل فــي تحقيق املصالح
األميركية في املنطقة فحسب ،بل ساعدت
حــربــه عـلــى تـطــويــر قـ ــدرات حــركــة «أن ـصــار
الله» وتوسعة تحالفاتها املحلية وتنمية
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خـبــراتـهــا وتعميق شعبيتها وشرعيتها،
األمر الذي يقلب املوازين في املنطقة.
مع تراكم املــآزق واإلهــانــات ،ومغازلة بوتني
لـحـلـفــاء أم ـي ــرك ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــن م ـنــذ س ـن ــوات،
والفرصة الذهبية التي سنحت مع العملية
العسكرية الــروسـيــة فــي أوكــرانـيــا ومــا نتج
عن ذلك من عقوبات وأزمة طاقة ،وجدنا ابن
سلمان يعلن ّ
تمرده على واشنطن ويرفض
رفـ ــد الـ ـس ــوق ال ـن ـف ـطــي لـلـتـخـفـيــف م ــن حــدة
األزمــة النفطية التي تسببت بها العقوبات
التمرد هو ّ
ّ
قمة الحنكة
األميركية .وإن كــان
ّ
التمرد للكبرياء املجروح
واملنطق ،فإن نصف
هــو انـتـحــار سيدفع ثمنه ابــن سـلـمــان ،كما
دفعه ّ
عمه فيصل ،أو صدام حسني ،أو معمر
القذافي ،ألن أميركا كحليف أخطر من أميركا
كعدو.
ال يهم شكل االنتقام األميركي من ولي العهد
السعودي حينها ،املهم أن اإلمبراطورية لن
ّ
التمرد ولو بعد حني ،ولن تغفر خطايا
تغفر
اب ــن سـلـمــان األخـ ـّـرى الـتــي مــن أخـطــرهــا أنــه
تـجــرأ على الـتــدخــل فــي السياسة الداخلية
األميركية وحاول التأثير في صناعة القرار
وترجيح كفة حزب على آخر ،خصوصًا في
االنـتـخــابــات األخ ـي ــرة .وي ـبــدو مــن تـحـ ّـركــات
ابــن سلمان اإلقليمية األخـيــرة أن ما قــام به
مجرد نصف ّ
ّ
تمرد واعتراض ،وأنــه أتم
كان
ّ
ستتوج خــال زيــارة
صفقة مــع األميركيني
ب ــاي ــدن املـقـبـلــة ،وفـيـهــا س ـيــدق م ـس ـمــارًا في
فإما ّ
أحد نعشني؛ ّ
يروض ابن سلمان ويدفع
ً
آجالّ ،
وإما أن يكون قد نجح في ابتزاز
الثمن
أميركا للقبول به وريثًا للعرش دون تبعات،
وهــذا إن حــدث يعني أن املسمار ُ
سيدق في
نعش اإلمبراطورية التي وصلت إلــى الحد
الذي ترضخ فيه لرغبات وابتزاز املستعمرات
واملحميات.
* كاتبة عربية

اسم العراق عبر التاريخ :األصل والترجمة
عالء الالمي *
إن استقراء وتحليل جــذور اســم «الـعــراق»،
ومناقشة النظريات العلمية حوله وربطه
ّ
علميًا بجذره الجزيري «السامي» ،كل ذلك
ً
يرتبط ّأوال وقبل كل شــيء بحقيقة وجود
ه ــذا االسـ ــم ف ــي ال ـق ــرن ال ـثــامــن ق ـبــل امل ـيــاد
ب ـص ـي ـغــة «أراك ـ ـ ـيـ ـ ــا /أراقـ ـ ـي ـ ــا» ف ــي ال ــوث ــائ ــق
ّ
اآلشـ ــوريـ ــة ال ـت ــي ن ـش ــره ــا وح ــل ـل ـه ــا ال ـعــالــم
واملـ ّ
ـؤرخ األميركي ألبرت أوملستيد صاحب
كـتــاب « .»HISTORY OF ASSYRIAوهــذا
ال ـت ــوث ـي ــق اآلث ـ ـ ـ ــاري /األركـ ـي ــول ــوج ــي ال ــذي
ي ـق ـ ّـدم ــه أومل ـس ـت ـي ــد ي ـم ـكــن أن ي ـل ـخــص ل ـنــا،
وبشكل غير قابل للدحض ،الهوية العربية
الـجــزيــريــة لـهــذا الـبـلــد ،ب ــدءًا وح ــاض ـرًا ،رغــم
أن ــه يختلف فــي التفاصيل عــن التخريجة
اإلتـيـمــولــوجـيــة /التأثيلية والفيلولوجية
باملعنيني الـلــذيــن يستبطنهما فـقــه اللغة
ودراسـ ـ ــة ال ـن ـصــوص ال ـقــدي ـمــة ،ال ـتــي تــربــط
بـ ــن اسـ ـ ــم الـ ـ ـع ـ ــراق واس ـ ـ ــم «أوروك» ،كـمــا
سيأتي بيانه بعد قليل .ويكشف لنا كيف
تـطــورت امل ـفــردة عبر الـتــاريــخ مثلما تطور
نـسـيــج ال ـبــاد اإلن ــاس ــي /األنـثــروبــولــوجــي
وال ـس ـك ــان ــي /الــدي ـمــوغــرافــي واس ـت ـقــر عند
التجلي الـجــزيــري األخ ـيــر« ،ال ـعــربــي» ،قبل
أربـعــة عشر قرنًا مستمرة ،م ــرورًا بسلسلة
الـتـمـظـهــرات اإلنــاس ـيــة (األنـثــروبــولــوجـيــة)
ال ـج ــزي ــري ــة ال ـس ــاب ـق ــة ان ـط ــاق ــا م ــن هــويـتــه
األكــديــة ثــم األمــوريــة فــاآلشــوريــة واآلرام ـيــة
فالكلدانية التي انتهت باالحتالل الفارسي
ُ
األخ ـم ـي ـن ــي ث ــم اخ ــت ـت ـم ــت ب ـه ــوي ــة جــزيــريــة
جــديــدة هــي الـعــربـيــة ال ـتــي س ــادت وأمـســت
عماد الحضور الديموغرافي العراقي بعد
أك ـث ــر م ــن أرب ـع ــة ع ـشــر ق ــرن ــا أع ـق ـبــت الـفـتــح
العربي اإلسالمي في القرن السابع امليالدي.
إن ق ــراءة الـســرديــة والحيثيات التاريخية
ف ــي تـسـلـسـلـهــا ال ــزم ـن ــي (ال ـك ــرون ــول ــوج ــي)
الـ ـخ ــاص ــة ب ــاس ــم «ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق» ت ـع ـك ــس بــدقــة
ْ
ووضوح هذا الواقع الهوياتي العربي ،وإن
بشكل غير مباشر أو غير مـقـصــود ،ولكن
بشكل ال يمكن نـكــرانــه أو الـتــاعــب بــه كما
ي ـح ــاول امل ـنــاه ـضــون امل ـع ــاص ــرون لـعــروبــة
ال ـع ــراق ال ـح ـضــاريــة واإلن ــاس ـي ــة أن يفعلوا
بعد االحتالل األميركي سنة  .2003ونقول

«العروبة الحضارية واإلناسية» ال العروبة
العرقية الساللية .فهذه األخيرة أمست في
عموم املشرق خرافة فارغة من أي محتوى
منذ قرون عديدة ،بفعل الهجرات الواسعة
النطاق والكوارث الطبيعية وعوامل املناخ
والحروب والغزوات التي قامت بها شعوب
املنطقة جمعاء وطاولت كل زاوية من زوايا
الـ ـش ــرق ت ـقــري ـبــا ،ب ــل وشـ ـ ــارك ف ـي ـهــا ال ـغــرب
األوروب ـ ـ ــي بـقـســط وافـ ــر ف ــي ص ـنــع وكـتــابــة
تاريخ املنطقة قديمًا وحتى حروب الفرنجة،
التي ّ
سماها الغربيون ال العرب «الحروب
الـصـلـيـبـيــة» وم ــزج ــت ف ــي م ــرج ــل ال ـتــاريــخ
والديالكتيك شعوب املنطقة مزجًا عميقًا
ع ـل ــى ص ـع ـيــد اإلنـ ـث ــوغ ــراف ــي م ــع اح ـت ـفــاظــه
بـهــوي ـتــه ال ـث ـقــاف ـيــة  -ال ـل ـغــويــة  -ال ـجــزيــريــة
السامية العربية في العراق والشام وشبه
الجزيرة ثم امتدادًا إلى مصر وبلدان شمال
أفريقيا الحقًا.
ع ـ ــودًا إلـ ــى م ــوض ــوع اسـ ــم الـ ـع ــراق ال ـقــديــم،
نـ ـج ــد أن بـ ـع ــض الـ ـب ــاحـ ـث ــن وامل ـت ــرج ـم ــن
واإلع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب  -وح ـ ـت ـ ــى ب ـع ــض
العراقيني -يستعملون الترجمة اإلغريقية
«ميزوبوتاميا» للمصطلح اآلرامي العريق
«ب ـيــث ن ـهــريــن /بــن ن ـهــريــن» دون اإلش ــارة
إل ــى أن ـهــا تــرجـمــة ل ـهــذا األخ ـي ــر .وي ـص ـ ّـرون
أحـيــانــا عـلــى استعماله بـمــا يــوحــي وكــأنــه
االسـ ــم األص ـل ــي ل ـل ـعــراق ال ـق ــدي ــم .وال ـن ـهــران
املقصودان هما دجلة والـفــرات .وهناك َمن
ال يـسـتـعـمــل ع ـب ــارة «م ــا ب ــن ال ـن ـهــريــن» أو
«ب ــاد ال ــراف ــدي ــن» ال ـتــي تعنيها ت ـمــامــا ،بل
يـكــرر الترجمة اإلغــريـقـيــة «ميزوبوتاميا»
بالحرف العربي؛ ّأما عبارة «العراق القديم»
فـهــي مــن املـهـمــات أو ربـمــا املـحــرمــات عند
بعضهم ،ولهذا التصرف تفسيراته التي ال
عالقة لها باملوضوعية البحثية غالبًا بل
الجانب النفساني والسلوكي للباحث الفرد
وبعدم معرفته بهذه املعلومة.
إن اعتبار مصطلح «بالد ما بني النهرين/
بـ ــاد ال ــراف ــدي ــن» تــرج ـمــة عــرب ـيــة م ــأخ ــوذة
ع ــن املـصـطـلــح اإلغــري ـقــي «مـيــزوبــوتــامـيــا/
م ـ ـي ـ ـت ـ ـسـ ــوبـ ــوتـ ــام ـ ـيـ ــا» ،ه ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ــام خ ــاط ــئ
ً
جـمـلــة وت ـف ـص ـيــا ،ي ـت ـكــرر ف ــي املــوســوعــات
امل ـع ـلــومــات ـيــة ع ـل ــى ال ـن ــت وفـ ــي الـ ــدراسـ ــات
اإلناسية االستشراقية والعربية ،وهو غير

دقيق تمامًا؛ فعبارة «بيث نهرين» اآلرامية
هي األصل ،وكانت متداولة في عهد الدولة
اآلشــوريــة التي ّ
تأسست فــي بــاد الرافدين
خ ــال ال ـق ــرن ال ــراب ــع ع ـشــر ق.م ،وزال ـ ــت من
الــوجــود كدولة في القرن السابع ق.م .هذه
العبارة «بيث نهرين» هي األقــدم تاريخيًا
مــن ترجمتها اإلغــريـقـيــة «مـيــزوبــوتــامـيــا»،
ثم الروماني لفترة قصيرة كاسم ملقاطعة
مـحـتـلــة م ــن ق ـبــل ال ــروم ــان ف ــي ش ـم ــال بــاد
ال ــراف ــدي ــن ف ــي ع ـهــد اإلمـ ـب ــراط ــور ت ــروج ــان
سنة  116م ،حتى انسحاب الــرومــان منها
فـ ــي ع ـه ــد ه ـ ــادري ـ ــان ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات ق ـل ـي ـلــة،
والتي ولدت في القرن الثاني ق.م .وكما أن
اللفظة األصلية اآلرامية «بيث نهرين» هي
ً
األط ــول عـهـدًا واألوسـ ــع اسـتـعـمــاال واألق ــدم
مــن مـيــزوبــوتــامـيــا اإلغــريـقـيــة ب ـعــدة ق ــرون،
ومــرادفـهــا العربي الصحيح والـحــرفــي هو
ُ
ب ــاد «م ــا ب ــن ال ـن ـه ــري ــن» ،واخ ــت ـص ــرت في
اال ّسـتـعـمــال ال ـيــومــي إل ــى «ب ــاد الــرافــديــن»
لخفتها وسالستها النطقية .وتكون النسبة
إليها «الــرافــدانــي» على منوال «البحراني»
وصنعاني وبهراني كما ورد في موسوعة
«لسان العرب» البن منظور ومراجع أخرى،
ََ
العلمية.
في موضوع النسبة
ّأمــا ترجمة «بيث نهرين» إلى عبارة «بيت
النهرين» ترجمة خاطئة ،فمنشؤها  -كما
يـكـتــب أح ــد املـهـتـمــن بــاملــوضــوع  -الخلط
بني كلمة «بيث» و«بيت» التي تعني البيت
واملـنــزل ،ولكن التدقيق فــي هيئة الكلمتني
بالخط اآلرامي ال يظهر لنا أي فرق بينهما
كتابة ،فهل هناك فرق لفظي ال نعرفه؟ يبقى
هذا السؤال مفتوحًا في الوقت الحاضر على
األق ــلّ .أم ــا ترجمتها إل ــى «وط ــن الـنـهــريــن»
ف ــال ــراج ــح أ ْن ـه ــا لـيـســت تــرج ـمــة ب ـع ـيــدة عن
َّ
املضمون ،إذ إن البيت يعني فــي مــا يعني
الوطن ،ليس في اللغات الجزيرية السامية
فـحـســب ،بــل حـتــى فــي الـلـغــات الـهـنــدوآريــة
كاإلنكليزية املعاصرة.
إذًا« ،بـيــث نـهــريــن» هــو اســم ال ـعــراق القديم
ف ــي ال ـل ـغــة اآلرام ـ ـيـ ــة  -وهـ ــي أق ـ ــرب ال ـل ـغــات
ال ـجــزيــريــة «ال ـس ــام ـي ــة» إل ــى ال ـعــرب ـيــة ،وقــد
تـ ـط ــورت اآلرام ـ ـيـ ــة الح ـق ــا إلـ ــى ال ـســريــان ـيــة؛
وتعني عبارة «بيث نهرين» باللغة العربية
«ب ــن ن ـهــريــن» ،وه ــي املـنــاطــق الــواق ـعــة بني

نـهــري دجـلــة وال ـف ــرات ومحيطهما وكــذلــك
روافدهما .واالسم يشير أيضًا إلى املنطقة
باعتبارها حول األنهار ،وليس فقط حرفيًا
بــن األنـهــار .ومنه اشتقاق «نـهــرايــا» ،وهو
املعادل اآلرامي لـ«بالد ما بني النهرين».
وعـ ــن ال ـع ــاق ــة ب ــن اآلرام ـ ـيـ ــة وال ـســريــان ـيــة،
يـمـكــن ال ـتــذك ـيــر ه ـنــا ب ــأن ب ـعــض الـبــاحـثــن
يرى أنها هي اللغة نفسها تقريبًا ،أو ربما
ّ
تكون لهجة منها ،ولكن املسيحيني العرب
والشرقيني نأوا بأنفسهم عن اسم «آرامية»
ألنه عندهم ذو محموالت وثنية فاستقروا
على اســم «السريانية» ،فيما نسب الشيخ
الباحث جعفر املهاجر أخيرًا ،في مقالة له
فــي «األخ ـبــار»  16حــزيــران  ،2022السريان
إل ــى مــديـنــة سـ ّـمــاهــا «س ـ ــورى» ق ــرب الحلة
العراقية .وهي بلدة «سورا أو سوراء» على
نهر بهذا االسم واختلفوا في صيغة النسبة
(السورانيّ ،
السائدة إليها بني ّ
والسوراوي،
ّ
والسيوري) .ووجهة نظر املهاجر تستحق
التمحيص والتحليل املنهجي باستعمال
ط ــرائ ــق ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي اإلي ـت ـي ـمــولــوجــي
وال ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــولـ ـ ــوجـ ـ ــي واألدل ـ ـّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلث ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــة
ْ
«األركـ ـي ــول ــوجـ ـي ــة» إن تـ ــوفـ ــرت وال ي ـعــول
فـقــط عـلــى اإلن ـش ــاء االنـطـبــاعــي وامل ـقــاربــات
التخمينيةّ .أما نسبة السريان والسريانية
إلى سوريا ،فهي وجهة نظر أخرى يتبناها
باحثون عديدون لهم حججهم وفيها نقاط
ضعفها مثلما فيها نـقــاط قــوتـهــا ،ونــأمــل
أن نخصص لهذا املفصل من البحث وقفة
ً
أخرى مستقبال.
ّ
َّ
إن اسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق اآلرام ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــوثـ ـ ــق م ـنــذ
اع ـت ـمــاد اآلرامـ ـي ــة ال ـقــدي ـمــة كـلـغــة مـشـتــركــة
ل ــإمـ ـب ــراط ــوري ــة اآلش ـ ــوري ـ ــة ال ـح ــدي ـث ــة فــي
ال ـق ــرن ال ـث ــام ــن ق.مّ .أمـ ــا االسـ ــم ال ـيــونــانــي،
ميزوبوتاميا ،فاألرجح أنه صيغ ألول مرة
كـتــرجـمــة لـبـيــث نـهــريــن اآلرام ـي ــة فــي الـقــرن
الثاني ق.م ،من قبل ّ
املؤرخ بوليبيوس خالل
َ
صيغ أخرى قريبة
الفترة السلوقية .وهناك ِ
في السريانية الكالسيكية «اآلرامية» األقل
شيوعًا األخرى لالسم منها بيت ناهراواتا
(بــن األنـهــار) ،و ()Meṣʿaṯ Nahrawwāṯā
أي (وسط األنهار).
وقد استخدم مصطلح بالد ما «بني نهرين»
فــي جـمـيــع صـفـحــات الـتــرجـمــة السبعينية

اليونانية للتوراة (حوالي  250قبل امليالد)
كترجمة معادلة للمفردة اآلرامية والعربية
ن ـه ــراي ــم ( .)Naharaimوهـ ـن ــاك اس ـت ـخ ــدام
يــونــانــي ســابــق الســم بــاد مــا بــن النهرين
بـصـيـغـتــه اآلرام ـ ـيـ ــة ورد ف ــي «أنــابــاس ـيــس
اإلسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدر= ت ـ ــاري ـ ــخ رح ـ ـ ـ ــات اإلسـ ـكـ ـن ــدر
الـحــربـيــة» بلفظة بــوتــامــوس ن ـهــرايــم .ورد
هــذا االسـتـخــدام فــي األنــابــاسـيــس فــي عهد
ُ
اإلسكندر ،الذي كتب في أواخر القرن الثاني
امل ـيــادي ،ولكنه يشير على وجــه التحديد
إلى مصادر أقدم من زمن اإلسكندر األكبر.
وي ـش ـمــل امل ـص ـط ـلــح آنـ ـ ــذاك م ـقــاط ـعــة تشكل
جزءًا من بالد الرافدين القديمة ويشمل هذا
الجزء األرض الواقعة شرق نهر الفرات في
شمال سوريا الحالية.
كـمــا اسـتـخــدم مصطلح «بـيــريـتــم نــاريــم /بيريتم  »biritum / birit narimذو األصــل
اآلرامي في التوراة مرات عديدة أيضًا.
ي ـش ـم ــل إق ـل ـي ــم «بـ ـي ــث ن ـه ــري ــن» ال ــراف ــدي ــن،األراضــي الواقعة بني نهري الفرات ودجلة،
وي ـغ ـطــي ح ــوال ــي  35،600كـيـلــومـتــر مــربــع،
وي ـض ــم قــدي ـمــا ج ـم ـيــع م ـنــاطــق جـمـهــوريــة
الـ ـع ــراق امل ـع ــاص ــرة إض ــاف ــة إلـ ــى أجـ ـ ــزاء من
ج ـن ــوب ش ــرق تــرك ـيــا وش ـم ــال غ ــرب إيـ ــران،
شـ ـم ــال شـ ـ ــرق سـ ــوريـ ــا ان ـف ـص ـل ــت ع ـن ــه فــي
العصور الالحقة مع والدة الدول املعاصرة
بعد فترة الغزو (االستعمار) األوروبي.
بـعــد زوال الـحـضــارات الــرافــدانـيــة القديمةوم ـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال الـ ـف ــارس ــي األخ ـم ـي ـن ــي ثــم
الساساني حتى الفتح العربي اإلســامــي،
ظل مصطلح بالد الرافدين «ما بني نهرين»
ً
مستعمال بصيغة «آرام نهريم» في اآلرامية
ً
ال ـق ــدي ـم ــة (الـ ـس ــري ــانـ ـي ــة) ،وظ ـ ــل مـسـتـعـمــا
م ــن ق ـبــل رجـ ــال ال ــدي ــن وامل ـتــدي ـنــن الـيـهــود
املتعاملني مع كتابهم ّ
املقدس «التوراة» ولم
تستعمل صيغة «ميزوبوتاميا» اإلغريقية.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ب ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوص ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــن
«م ـي ــزوب ــوت ــام ـي ــا» ،ف ـم ــاذا ب ـخ ـصــوص اســم
العراق العربي وبهذا اللفظ تحديدًا ،ومتى
ظهر هــذا االســم ومــا هــي أقــوى التفسيرات
والتأويالت له؟
يـعـتـقــد ك ـث ـي ــرون أن اسـ ــم الـ ـع ــراق ه ــو اســم
حديث جــاء به العرب املسلمون الفاتحون
في القرن السابع امليالدي وهذا خطأ شائع

آخ ــر .فـقــد ورد اس ــم ال ـعــراق بلفظه العربي
الـحــالــي فــي الـشـعــر الـجــاهـلــي فــي عـصــر ما
قبل اإلسالم كثيرًا .وعلى سبيل املثال يذكر
س ــال ــم اآلل ــوس ــي ال ـ ــذي خـ ـ َّـص اسـ ــم ال ـع ــراق
بكتاب عنوانه «اسم العراق :أصله ومعناه
عبر العصور التاريخية» مــا قــالــه الشاعر
ّ
املتلمس الضبعي (تـ  580م) في هذا البيت
َ َ
الجميلُ ُ َ َ َ َ :
َّ
كانوا َ
الهوى **** ف ِإذا نأى
العراق َوأهله
إن
َ ُ ِ ُّ ُ
ُ
َ
بي ودهم فليبع ِد
ّ
واملتلمس الضبعي هو خال الشاعر طرفة
ّ
بــن العبد وال ــذي يــرجــح املــؤرخــون أنــه ولد
ْ
شاهدي عيان على
حوالي سنة  ،543وكانا
ما كان فيه ملك الحيرة العربي في جنوب
العراقَ ،عمرو بن املنذر ،املشهور بعمرو بن
هـنــد ،وأخ ــوه قــابــوس ،مــن ت ــرف واسـتـبــداد
وظ ـلــم؛ فنظما أش ـعــارًا فــي هجائهما فقرر
املـ ـل ــك االن ـ ـتُ ـ ـقـ ــام م ـن ـه ـم ــا ب ـح ـي ـل ــة ال ــرس ــال ــة
َ
املختومة فق ِتل طرفة ونجا املتلمس.
وخ ــال بحث ســريــع فــي امل ـصــادر واملــراجــع
عن أمثلة أخرى وجدت هذه األمثلة:
لـعـنـتــرة ب ــن شـ ــداد الـعـبـســي -امل ــول ــود وفــق
ب ـعــض الـ ــروايـ ــات س ـنــة 525م ق ـيــاســا على
مـشــاركـتــه فــي ح ــرب داح ــس وال ـغ ـبــراء سنة
568م -قـصـيــدة يــذكــر ال ـع ــراق فـيـهــا مــرتــن
ويقول
مطلعهاُ ُ :
َ َ
َ َ َُ َ
َ
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ّأمــا مليح الهذلي  -وربما كان املقصود أبا

الهذلي من عصر صدر اإلسالم  -فذكر
مليح ُ
ساحل للبحر في بيت له قال:
العراق امل
ِ
َ
مساحلة ال ـعــراق البحر حتــى رفـعــن ****
ّ
كأنما هن القص ــور
وهــذا التاريخ  -القرنان السادس والسابع
ب ـعــد امل ـي ــاد  -ال يـعـنــي ت ــاري ــخ والدة اســم
ال ـعــراق بــل هــو مـجــرد إش ــارة إلــى أن االســم
ً
كان متداوال بشكل طبيعي بني العرب قبل
ه ــذا ال ـتــاريــخ بـفـتــرة ال يمكننا ال ـجــزم بها
بدقة وقد تصل إلى عدة قرون سبقت.
ّ
ّ
تترسخ هــذه الحيثية املــؤكــدة ألصالة اسم
العراق باللفظ العربي الحي بالكشف املهم
ال ـ ــذي أع ـل ــن ع ـنــه املـ ـ ــؤرخ األم ـي ــرك ــي أل ـبــرت
ّ
أوملستيد فــي مــؤلـفــه الضخم «HISTORY
 ،»OF ASSYRIAوهو كتاب مهم ولكنه لم

يذهب
أولمستيد ،كما
ّ
يلخص لنا سالم
طه ّفي ورقة
أعدها حول
الموضوع،
إلى «أن أول
استعمال
لكلمة العراق
وردت في
العهد البابلي
الكاشي/
الكيشي»

ُيترجم إلى العربية حتى اآلن رغم أن طبعته
األولــى صــدرت في عــام  1923وصــدرت منه
طبعات الحقة لكونه مرجعًا في موضوعه،
وقد ذكره العالمة العراقي الراحل طه باقر
فــي كـتــابــه «م ـقــدمــة فــي تــاريــخ ال ـح ـضــارات
ال ـق ــدي ـم ــة» ال ـ ـصـ ــادرة طـبـعـتــه األولـ ـ ــى سنة
1951م ،بشكل محايد وعرضي ،ولكنه قال
إن أوملستيد يعتقد أن اسم العراق جاء من
إقليم أيرقا كاسم لبالد بابل والــذي انتشر
فــي العهد الكيشي منتصف األل ــف الثاني
ق.م ف ــي وثـيـقــة تــأريـخـيــة تــرقــى إل ــى الـقــرن
الثاني عشر («مقدمة في تاريخ الحضارات
القديمة»  -مج  - 1ص 21؛ .ولم يوضح باقر
لألسف.
معنى كلمة أيرقا
ّ
يذهب أوملستيد ،كما يلخص لنا سالم طه
في ورقة ّ
أعدها حول املوضوع ،إلى «أن أول
اسـتـعـمــال لكلمة ال ـع ــراق وردت فــي العهد
البابلي الكاشي /الكيشي» في وثيقة ترقى
إلى حدود القرن الثاني عشر قبل امليالد عن
العاهل اآلشوري أورتا توكلتي ،وجاء فيها
اسم إقليم على هيئة لفظة «أراكيا  -أراقيا»
والذي صار في ما بعد األصل العربي لبالد
بابل .وعلى هذا يمكن الترجيح وبقوة أنها
الكلمة نفسها بالعني والقاف «عراق» وذلك
ألن الحرفني العني والقاف ال وجود لهما في
ُ
اللغة األكدية  -واآلشورية التي تعتبر لهجة
مــن لهجاتها  -فقد جــاء االســم بـهــذا اللفظ
«أراكيا» ثم أخذ الحرفني ،العني والقاف ،في
اللفظ العربي فصار «عراقيا ،عراق».
إن أوضــح استعمال شــاع ملصطلح العراق
بـ ــدأ م ــا ب ــن ال ـق ــرن ــن ال ـخ ــام ــس والـ ـس ــادس
امليالديني ،وهذا يعني أن اسم العراق الذي
شــاع فــي الشعر الجاهلي وفــي لغة العرب
فــي هــذيــن الـقــرنــن يـجــد ام ـت ــداده وتعبيره
ال ـص ــوت ــي/ال ـف ــون ــول ــوج ــي ال ـق ــدي ــم ف ــي هــذا
ال ـك ـشــف امل ـم ـت ـ ّـدة جـ ـ ــذوره ح ـتــى ع ـهــد املـلــك
اآلش ــوري أورت ــا توكلتي فــي الـقــرن الثاني
عشر ق.م.
يبقى ،إذًا ،أق ــرب التفاسير اإلتيمولوجية
إلى الصحة السم العراق ،إضافة إلى تفسير
أوملستيد باسم إقليم «أراكيا  -أرقيا» ،هو
ال ــذي ق ــال بــه الـعــامــة ال ـعــراقــي ال ــراح ــل طه
باقر وبعض زمــائــه ومنهم الــراحــل هــادي
ال ـع ـل ــوي م ــن أن ـ ــه ل ـف ــظ ع ــرب ــي ح ــدي ــث قـبــل

اإلســام بعدة قــرون السم أوروك السومري
بقلب الهمزة عينًا والـكــاف قــافــا ومـ ّـد الــراء
باأللف وليس بالواو.
معنى ذلك أن «لفظ العراق يرجع في أصله
إلى تــراث لغوي قديم ،وهو مأخوذ ّإمــا من
السومريني  -الذين يخضع وجودهم كشعب
لجدل وتشكيك كبيرين  -أو من قوم آخرين
من غير السومريني كالجزيريني /الساميني
الذين استوطنوا السهل الرسوبي منذ أقدم
ع ـصـ ّـور مــا قـبــل ال ـتــاريــخ .وإن لـفــظ ال ـعــراق
مشتق من كلمة تعني املواطن /املستوطن
ولفظها «أوروك» أو «أونــوك» ،وهي الكلمة
التي سميت بها املدينة السومرية الوركاء.
ّأما أضعف تفسير ،فهو ذلك الذي يقول إن
ال ـعــراق هــو ترجمة عربية لـعـبــارة فارسية
تعني الـبــاد املنخفضة أو البعيدة ،وهــذا
تفسير متهافت تمامًا ،فالعراق بلد مجاور
إلي ــران ولـيــس بـلـدًا بعيدًا عنها .ثــم إن هذا
الـتـفـسـيــر أو االسـ ــم ل ــم ي ــرد ف ــي أي ــة وثـيـقــة
أو دلـ ـي ــل آثـ ـ ـ ــاري فـ ــارسـ ــي قـ ــديـ ــم ،بـ ــل عـلــى
العكس نجد فــي اللغة الفارسية مصطلح
«م ـیــانــرودان مـيــان رودان» أي بــاد مــا بني
نهرين ،وهــذه ترجمة حرفية الســم العراق
ُ
اآلرام ـ ـ ـ ــي «بـ ـي ــث نـ ـه ــري ــن» م ـث ـل ـمــا تــرج ـمــت
العبارة إلى اإلغريقية حرفيًا بالد «ما بني
النهرين»!
وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ف ـ ــإن مـ ــن املـ ــؤسـ ــف حـ ـق ــا ،أن ه ــذا
الـكـشــف والـنـظــريــة التفسيرية الـتــي بنيت
عـلـيــه ،وال ـتــي قـ ّـدمـهــا امل ــؤرخ أوملـسـتـيــد قبل
حــوالــي ال ـقــرن فــي كـتــابــه الـســالــف الــذكــر لم
يناال االهتمام البحثي والعلمي الــازم من
ّ
املتخصصني العراقيني ومن املؤسسة
قبل
األركيولوجية العراقية ،فكتاب أوملستيد لم
ُيترجم إلى العربية حتى اليوم رغم أهميته
الـفــائـقــة فـيـمــا يـخـ ّـص ال ـح ـضــارة اآلشــوريــة
الرافدانية ،رغم أن الباحث العراقي اآلثاري
األش ـهــر طــه بــاقــر قــد نـ ـ َّـو َه بــه فــي منتصف
القرن املاضي تقريبًا ،والذين قــرأوه بلغته
األصلية وكتبوا عنه لم يهتموا بأمر وثيقة
أورت ــا توكلتي ويـحــاولــوا الحصول عليها
ودراستها بحثيًا ،وتقديمها لطالب العلم
في فروع اآلثاريات بالجامعات العراقية!
*كاتب عراقي
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على الغالف
انتهت ّ
قمة «حلف شمال األطلسي» (الناتو) المنعقدة في مدريد ،مع انتصاف نهار أمس ،وغادر رؤساء
دول ُوحكومات الغرب إلى بلدانهم ّ،وفي ُجعبهم خطط َلمزيد من اإلنفاق الحربي والتجنيد والتصعيد،
فيما تواجه اقتصاداتهم أزمات تضخم وركود لم يشهد مثلها العالم منذ الحرب العالمية الثانية .وبدت
الواليات المتحدة ،في خالل إعالن مخرجات ّ
القمة ،وكأنها ألقت على نفسها رداء العسكرة ،وعزمت على
ّ
أخذ العالم ّ
برمته نحو الحرب ،وذلك بعدما بثت الروح في جسد «الناتو» ،وفرضت ّتضخيم عديده في
ّ
شرقي أوروبا إلى ضعف حجم الجيش الروسي ،وأعادت توجيه بوصلته نحو عدو مباشر ّ
ّ
وتحد
آني (روسيا)،
ِ
استراتيجي (الصين) ،إضافة إلى تجديد االلتزام بـ«مكافحة اإلرهاب» في العالم العربي والساحل

أميركا تحزم أمرها:
نحو عسكرة العالم
لندن ــ سعيد ّ
محمد
واف ــق رؤس ــاء دول وحـكــومــات «حلف
شمال األطلسي» ،في ّ
قمتهم الطارئة
الـتــي ُعـقــدت فــي العاصمة اإلسبانية
مــدريــد ،على صياغة جــديــدة لفلسفة
الحلفُ ،ت ّ
حدد استراتيجياته ومهامه
ُّ
األســاسـيــة للعقد املـقـبــل .وف ــي تـحــول
كـ ـبـ ـي ــر ع ـ ــن وثـ ـيـ ـق ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة (قـ ـ ـ ّـمـ ـ ــة لـ ـشـ ـب ــون ــة )2010
ال ـت ــي ك ــان ــت اع ـت ـبــرت روس ـي ــا شــريـكــا
ً
م ـح ـت ـمــا ،فـ ــإن م ــوج ــز الــوث ـي ـقــة الـتــي
ت ـ ّـم ال ـتــوافــق عـلـيـهــا ف ــي م ــدري ــد يـقــول
ّ
إن روس ـ ـيـ ــا تـ ـظ ــل «الـ ـتـ ـه ــدي ــد األك ـث ــر
أهمية ومباشرة ألمن الــدول األعضاء
ول ـل ـس ــام واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار» ،ك ـم ــا يـضــع
ّ
الصنيّ ،
«التحدي
ألول مـ ّـرة ،في خانة
الــرئ ـيــس ألم ــن الـحـلـفــاء ومـصــالـحـهــم
َ
وقيمهم» .واعتبر املجتمعون أن بيئة
األم ــن األوروبـ ــي تـغـ ّـيــرت كـلـ ّـيــا نتيجة
«ال ـ ـعـ ــدوان» ال ــروس ــي ع ـلــى أوك ــران ـي ــا،
و«ان ـت ـه ــاك امل ـعــاي ـيــر وامل ـ ـبـ ــادئ» الـتــي

س ــاه ـم ــت فـ ــي ضـ ـم ــان اسـ ـتـ ـق ــرار تـلــك
البيئة لعقود ،ولم يستبعدوا «احتمال
ش ـ ّـن هـجــوم روس ـ ّـي فــي ّ
أي وق ــت ضـ ّـد
س ـيــادة الـحـلـفــاء وســامــة أراضـيـهــم»،
م ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــديـ ــن ب ـ ـج ـ ـه ـ ــود م ــوسـ ـك ــو
لـتـحــديــث قـ ّـوت ـهــا ال ـن ــووي ــة ،ورفـضـهــا
ّ
للحد
االم ـت ـثــال لــال ـتــزامــات الــدول ـيــة
من التسلح ،وما وصفوه بمحاوالتها
«زعـ ــزعـ ــة اسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـ ــدول املـ ـج ــاورة
عـلــى الـجـنـ َ
ـاحــن الـشــرقــي والـجـنــوبــي
للناتو».
كـ ـم ــا ت ـ ـعـ ـ ّـهـ ــدوا بـ ــ«الـ ـعـ ـم ــل مـ ـع ــا فــي
ّ
للتحديات املنهجية التي
الـتـصـ ّـدي
تفرضها الصني على األمن األوروبي
َ
 األطلسي جـ ّـراء طموحاتها املعلنةّ
وس ـيــاســات ـهــا الـقـمـعـيــة ال ـت ــي ت ـهــدد
م ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرب ،وم ـ ـحـ ــاوالت ـ ـهـ ــا
الـحـثـيـثــة لـلـسـيـطــرة ع ـلــى الـتـقـنـيــات
وال ـص ـنــاعــات الــرئ ـي ـســة ،م ــع تجاهل
ال ـق ــواع ــد وال ـل ــوائ ــح ال ــدولـ ـي ــة» .ومــع
ذل ــك ،ل ــم ي ـنـ ّـص االت ـف ــاق عـلــى وصــف
ال ـص ــن ب ــال ـع ــدو ،ب ــل أك ــد أن الـحـلــف

منفتحًا عـلــى إمـكــانـيــة بناء
ال ي ــزال
عــاقــات بـ ّـنــاءة معهاّ ،
ربـمــا فــي حالة
ّ
ّ
االستراتيجية
تخليها عن شراكتها
مع روسيا ،والتي ّ
عدها املجتمعون
«ط ـل ـي ـع ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدي االس ـ ـت ـ ـبـ ــدادي»
لقواعد النظام الــدولــي .وفــي الواقع،
ف ــإن ال ـش ــراك ــة الـصـيـنـيــة  -الــروس ـيــة
تبدو أخطر تهديد لهيمنة الغرب منذ
انهيار االتحاد السوفياتي ،وانتهاء
الحرب الباردة ،إذ نجحت روسيا في
عـقـ َـديــن مــن ُحـكــم الــرئـيــس فالديمير
بوتني في استعادة حيويتها ،فيما
ُ
ّ
ّ
تقدمت الصني بشكل مطرد لتنافس
الــواليــات املـتـحــدة الـيــوم على مكانة
أكبر اقـتـصــادات العالم ،وهما اليوم
تتعاونان في غير مجال ،في ما من
شــأنــه الـتـمـهـيــد لـنـ ُشــوء بـيـئــة بديلة
ال تخضع لــرغـبــات نـخـبــة واشـنـطــن،
وقادرة على استيعاب شعوب أخرى
في الجنوب.
وبــالـعــودة إلــى الــوثـيـقــة ال ـصــادرة عن
ّ
ال ـق ـ ّـمــة ،ف ــإن «اإلره ـ ــاب ال يـ ــزال يـشــكــل

ت ـهــدي ـدًا م ـس ـت ـمـ ّـرًا غ ـيــر مـتـكــافــئ ألمــن
ً
ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء» (الـ ـث ــاث ــن) ،فـضــا
عــن تـغـ ّـيــرات املـنــاخ ،والتكنولوجيات
ّ
الحديثة املخلة باالستقرار ،وانتشار
األسـلـحــة .كما ش ـ ّـدد املجتمعون على
ّ
حـ ــق ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد املـ ـس ــل ــح عـ ـل ــى ال ـه ـج ـم ــات
الهجينة (السايبرية وعـبــر الفضاء)
التي قد تستهدف دول الحلف ،وعلى
دور األخـيــر فــي ال ــردع والــدفــاع ومنع
األزمات وإدارتها ،كما التعاون األمني
(االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي) ،وال ـ ـ ــذي يـقـتـضــي
ّ
وتضمنت الوثيقة
استدامة عملياته.
ع ـ ـ ـ ّـدة إشـ ـ ـ ـ ــارات إلـ ـ ــى شـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا
وال ـش ــرق األوسـ ــط ومـنـطـقــة الـســاحــل،
ّ
بحجة أن ّ
أي «صراع أو عدم ّاستقرار»
في هذه املناطق يمكن أن «يؤثر بشكل
مباشر على أمـنـنــا» ،وهــو مــا سيثير
ارت ـيــاح أعـضــاء «الـنــاتــو» فــي جنوبي
أوروب ــا ،وال سيما إسبانيا وإيطاليا
والـيــونــان ّالتي طاملا طالبت بدعمها
ملواجهة تدفق الالجئني من الجنوب.
ك ــذل ــك ،أشـ ــار امل ــوج ــز إل ــى أن املـنــاطــق
ُ
امل ـ ــذك ـ ــورة تـ ــواجـ ــه «تـ ـح ـ ّـدي ــات أم ـن ـيــة
واقتصادية وسياسية
وديموغرافية
ّ
للتفاقم»،
حة
ومرش
ومترابطة
عميقة
ّ
مضيفًا أن «هــذه الديناميكيات توفر
أرضـ ـ ــا خ ـص ـبــة الن ـت ـش ــار ال ـج ـمــاعــات
ّ
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،بـ ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك امل ـن ــظ ـ ّم ــات
اإلرهــابـيــة ،وتـشـ ّـرع األب ــواب لتدخالت

ّ
ستتعين على ستولتنبرغ
ُ
متابعة الحلفاء للحصول على
ّ
بالمساهمة
منهم
دات
تعه
ّ
ومعدات وتمويل
بقوات إضافية
تــزعــزع االسـتـقــرار مــن ِقـ َـبــل املنافسني
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــن»  -ف ــي إش ـ ـ ــارة إل ــى
الصني وروسيا .-
إل ــى ج ــان ــب ذلـ ــك ،ق ـ ـ ّـررت ال ـقـ ّـمــة دع ــوة
فنلندا والـســويــد ،رسميًا ،لالنضمام
إلـ ــى «الـ ـن ــات ــو» ،ع ـل ـمــا أن الـتـحــاقـهـمــا
ّ
ب ــه س ـي ـع ــزز تـ ــواجـ ــده ف ــي ب ـي ـئــة بـحــر
ّ
ويسهل «الدفاع» عن التفيا
البلطيق،
ولـيـتــوانـيــا وإسـتــونـيــا الـقــابـعــة تحت

أهم القرارات الصادرة عن القمة كان زيادة تعداد ّ
ّ
القوة الضاربة
للحلف في أوروبا من  40ألف جندي إلى  300ألف (أ ف ب)

هــاجــس «الـ ـغ ــزو» ال ــروس ــي .لـكــن أه ـ ّـم
ال ـ ـق ـ ــرارات ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن املـجـتـمـعــن
ف ــي م ــدري ــد ،ك ــان زيـ ــادة ت ـع ــداد ال ـقـ ّـوة
ال ـضــاربــة لـلـحـلــف ف ــي أوروب ـ ــا مــن 40
ألف جندي حاليًا ،إلى  300ألف ،وفق
مقترح األمــن الـعــام لــ«الـنــاتــو» ،ينس
ّ
ستولتنبرغ .على أن هــذا الـقــرار يظل
ّ
ّ
ستتعي على
مجرد إطــار عمل ،فيما
ستولتنبرغ متابعة الحلفاء للحصول
على ّ
تعهدات منهم باملساهمة بقوات
ّ
إض ــاف ـي ــة وم ـ ـعـ ــدات وت ـم ــوي ــل .وقــالــت
أمل ــانـ ـي ــا إن ـ ـهـ ــا س ـت ـخ ـ ّـص ــص  15أل ــف
ج ـنــدي ل ـهــذه ال ـغــايــة ،وت ـعـ ّـهــدت كـنــدا
ب ــرف ــع ت ــواج ــده ــا األوروب ـ ـ ــي م ــن نحو
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ّ
لكن االندفاعة األكبر أتت من الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ،ج ــو بـ ــايـ ــدن ،الـ ـ ــذي أع ـلــن
ُ ّ
ّ
أن ب ـ ــاده س ــت ـع ــزز ت ــواج ــده ــا ف ــي كــل
ُ
ّ
وست ّ
خصص أسلحة ومعدات
أوروبا،
ّ
متطورة لدعم حضور «الناتو» بحرًا
ّ
وب ـ ـ ـ ـ ّـرًا وج ـ ـ ـ ــوًا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة روسـ ـي ــا.
َ
وت ـش ـمــل ال ـخ ـطــط األم ـي ــرك ـي ــة املـعــلـنــة
ّ
مقرًا دائمًا في بولندا ،و 5000جندي
إض ــاف ــي ف ــي روم ــانـ ـي ــا ،وس ـ َ
ـرب ــن مــن
ّ
طائرات «إف »35-في اململكة املتحدة،
ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـدات دف ـ ـ ـ ــاع ج ـ ـ ــوي م ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدم فــي
ّ َ
َ
ومدمرتني بحريتني
إيطاليا وأملانيا،
في إسبانيا .وتمتلك الواليات املتحدة
وجـ ـ ــودًا ع ـس ـكــريــا دائـ ـم ــا ف ــي  13بـلـدًا
أوروب ـي ــا ،ويـصــل تـعــداد جـنــودهــا في

ّ
القارة إلى 70
مختلف القطاعات عبر
ألفًا اآلن ،فيما يمكن أن يبلغ بعد ّ
القمة
 100ألف ،وفق تقديرات الخبراء.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أعـ ــربـ ــت إسـ ـب ــانـ ـي ــا عــن
راحتها لحصولها على ضمانات من
«الناتو» لحماية سبتة ومليلة ،وهما
ّ
مدينتان ُعربيتان تحتلهما في شمال
أفريقيا .ونقل عن رئيس هيئة األركان
اإلسبانية ،تيودورو لوبيز كالديرون،
قــولــه إن الـ ـت ــزام ال ـح ـلــف ب ــال ــدف ــاع عن
«السالمة اإلقليمية» لـلــدول األعضاء
يـشـمــل أي ـضــا مـمـتـلـكــات إسـبــانـيــا في
ال ـ ـقـ ــارة األف ــري ـق ـي ــة .ب ــري ـط ــان ـي ــا ،أع ـلــن
ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون ،رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء،
ّ
عــن دعــم مسلح إضــافــي بقيمة مليار

تــوسـيــع «األط ـل ـســي» وتـقــويـتــه ،و«إذا
كـ ــان م ــا ح ـصــل ف ــي م ــدري ــد ان ـت ـصــارًا
لتركيا ،فلماذا يقهقه جو بايدن إذًا؟
األمر لم يكن نصرًا بل غفلة».
ويـ ـضـ ـي ــف مـ ـحـ ـم ــد عـ ـل ــي غ ـ ــول ـ ــر ،فــي
صحيفة «جـمـهــوريـيــات» ،إل ــى قائمة
«ت ـن ــازالت» تــركـيــا ،مــا حـصــل فــي عــام
 ،2009ع ـنــدمــا واف ـ ــق حـ ــزب «ال ـع ــدال ــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» ع ـل ــى عـ ـ ــودة ف ــرن ـس ــا إل ــى
الـجـنــاح العسكري للحلف ،على رغم
أن الرئيس الفرنسي في حينه ،نيكوال
ســاركــوزي ،كــان يناهض تركيا التي
كانت هي األخرى تفرض مقاطعة على
البضائع الفرنسية .وفــي عــام ،2016
وفي وقت كانت فيه العالقات التركية
 اإلســرائـيـلـيــة فــي الـحـضـيــض ،وافــقإردوغ ـ ــان عـلــى فـتــح مكتب إلســرائـيــل
فــي م ـقـ ّـر «ا َّل ـن ــات ــو» .ووف ــق غــولــر ،فقد
ّ
ـان «مـتــوقـعــا» أن تتخلى تــركـيــا عن
كـ ّ
حـ ــق ال ـن ـقــض ضـ ـ ّـد ان ـض ـم ــام ال ـســويــد
ليس بهذه
وفنلندا إلى الحلف« ،لكن ّ
الـســرعــة» .وتــابــع« :عـنــدمــا نــدقــق اآلن
فــي ب ـيــان مــدريــد ال ـثــاثــي ،ف ــإن أنـقــرة
لــم تـحـصــل عـلــى ّ
أي ال ـت ــزام فـعـلــي ّمن
الدولتني بتطبيق االتفاق»؛ إذ يصنف
ّ
«العمال الكردستاني»
االتفاق الثالثي
ّ
مـنــظـمــة إره ــاب ـي ــة ،لـكـنــه ال يـفـعــل ذلــك
مع «وحــدات حماية الشعب» ،مكتفيًا
ّ
ً
بــوص ـف ـهــا ب ــ«امل ـن ــظ ـم ــات» ،م ـت ـســائــا:
«مل ـ ـ ــاذا ه ـ ــذا ال ـت ـم ـي ـي ــز؟ ألن ال ــوالي ــات
املتحدة ال تــرى في الــوحــدات الكردية
منظمة إرهــابـيــة .ومل ــاذا يشير البيان
إلـ ــى ج ـم ــاع ــة ف ـت ــح ال ـل ــه غ ــول ــن بــأنـهــا
ّ
(املنظمة ّ
املعرفة باإلرهابية في تركيا)

ف ـقــط؟» .الـتـعـ ّـهــدات املـتـبــادلــة ،بحسب
ه ــذا ال ـكــاتــب« ،لـيـســت مـتـكــافـئــة .أحــد
الـ ـط ــرف ــن اسـ ـت ــوف ــى ال ـ ـشـ ــرط (دخ ـ ــول
ال ـســويــد وفـنـلـنــدا ال ـح ـلــف) ،وال ـطــرف
ـوف ــه .وإذا لـ ــم ت ـلـ ِّـب
الـ ـث ــان ــي لـ ــم يـ ـسـ ـت ـ ِ
استوكهولم وهلسنكي شروط أنقرة،
فـهــل يمكن سـحــب الـعـضــويــة منهما؟
َ
حـ ـل ــف شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي غـ ـي ــر مـ ـل ــزم
اجتمعت
بــاالت ـفــاق ألن ــه ث ــاث ــي ،وإن ّ
الــوفــود بــرعــايـتــه .هــذا هــو الـفــخ الــذي
ن ـص ـبــه األط ـل ـس ــي ل ـت ــرك ـي ــا» .واع ـت ـبــر
غ ــول ــر أن «ال ـق ـض ـي ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة

كانت ،منذ البداية ،توسيع األطلسي،
ف ـي ـمــا ْ
دع ـ ــم امل ـن ـظ ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة من
ع ــدم ــه م ـس ــأل ــة ت ـك ـت ـي ـك ـيــة .ل ــذل ــك ،ك ــان
ّ
عـلــى تــركـيــا أل تـشـتــرط عـلــى السويد
ْ
وفنلندا قطع دعمهما لإلرهاب ،بل أن
تقطع الــواليــات املتحدة دعمها لهذه
املنظمات».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،رأى ال ـس ـف ـي ــر امل ـت ـق ــاع ــد،
ف ــاروق لــوغ أوغـلــو ،أن السلطة تعمل
عـلــى إظ ـهــار االت ـف ــاق فــي مــدريــد على
ّ
أنه انتصار ،لكن تركيا لم تحصل من
ّ
خــالــه على ّ
أي تـعــهــدات أو ضمانات

ُ
َ
قراءات في االتفاق الثالثي« :الناتو» أوقع بتركيا

انضمام
انقسمت اآلراء في تركيا حول االتفاق الثالثي الذي رفعت بموجبه
األخيرة «الفيتو» عن ِّ
ُ
السويد وفنلندا إلى «حلف شمال األطلسي» ،في مقابل ّ
«تعهدات» غير ملزمة ،طالما لم توقع
ّ
المحللين ،وإن كان َّ
آخرون «انتصارًا» صافيًا ألنقرة.
ها
عد
ّعليها الواليات المتحدة ،وفق رأي بعض
ّ
ّ
مكالمة هاتفية
إل أن معارضي االتفاق رأوا فيه «خدعة أطلسية» أوقعت تركيا في الفخ ،بمجرد
ٍ
من الرئيس األميركي ،جو بايدن
محمد نور الدين
اح ـت ـفــت ال ـص ـحــافــة ا َّل ـتــرك ـيــة املــوال ـيــة
باالتفاق الثالثي املوقع في مدريد ،بني
تركيا والسويد وفنلندا ،والذي رفعت
أنقرة بموجبه «الفيتو» عن انضمام
َ
هـ ــذيـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن إل ـ ــى «حـ ـل ــف ش ـمــال
األط ـل ـســي» ،فــي مـقــابــل وقــف دعمهما
ُ
ّ
للمنظمات «اإلره ــاب ـي ــة» الـتــي تقاتل
تركيا .من جهتهم ،انتقد املعارضون
االت ـف ــاق الـ ــذي ل ــم يـحـمــل ّ
أي مـكــاســب
م ـه ـ ّـم ــة ل ـت ــرك ـي ــا ،بـ ـخ ــاف «ال ـ ـنـ ــاتـ ــو».
ّ
وتحدثت صحيفة «صباح» عن عودة
الرئيس رجب طيب إردوغان إلى بالده
«ظــافـرًا» ،فيما اعتبرت «حرييات» أن
ّ
ما جرى يشكل «انتصارًا» لتركيا .وفي
ـاء ،كــانـ ُـت صحيفة
م ــوازاة هــذا االحـتـفـ ّ
«(إنـنــا) خدعنا ّ
مرة
«ســوزجــي» تقول
أخ ــرى» ،وصحيفة «ق ــرار» تحكي عن
ّ
ّ
هاتفية
«ال ـع ـقــدة ال ـتــي ُحــلــت بـمـكــاملــة
(مـ ـ ــن جـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن)» .وكـ ـت ــب سـ ـ ــادات
إرغ ـ ـ ــن ،ف ــي «ح ــريـ ـي ــات» ،أن االت ـف ــاق
ّ
الـثــاثــي «سـمــح بتخطي أزم ــة كبيرة
ك ــان يمكن أن يــواجـهـهــا حـلــف شمال

األط ـل ـســي» ،عـلــى اف ـت ــراض أن األخـيــر
ك ــان يمكن أن يـقــع فــي «أك ـبــر فـشــل له
فــي تــاريـخــه ،لــو لــم يـتـ ّـم الـتـ ُّ
ـوصــل إلــى
هذا االتفاق ،ولكان األمن العاملي أمام
زلزال كبير لو ُرفضت عضوية السويد
ّ
على
وفنلندا ،في ظل الهجوم الروسي ّ
أوكرانيا» .وبحسب هذا الكاتب ،يمثل
االت ـفــاق «ان ـت ـصــارًا» مــن وجـهــة النظر
ّ ّ
مهم ،لكن التطبيق هو
التركية« ،وهو
ّ
أهمية» .في املقابل ،استحضر
األكثر
معارضو االتفاق سوابق تاريخية لم
تستطع فيها تركيا االستمرار إلى ما
ال نهاية في مقاومة رغبات الواليات
املتحدة .وفي هذا اإلطــار ،رأى توفيق
كادان ،في صحيفة «آيدنلق» ،أن «دعاة
األطـلـسـ ّـي فــي تــركـيــا لـطــاملــا حاججوا
ب ــأن ح ــق الـنـقــض يعطي بـلــدهــم وزنــا
ك ـب ـي ـرًا داخ ـ ــل ال ـح ـل ــف ،س ـي ـخ ـســره لو
خ ــرج م ـن ــه» ،الف ـت ــا إل ــى أن ّأن ـق ــرة «لــم
تستطع استخدام هذا الحق ولو ّ
ملرة
واحدة في القرارات املصيرية ،ودائمًا
ما كانت ترضخ للضغوط األميركية».
ويمكن االسـتــدالل على ذلــك من خالل
سوابق عديدة:

 -1فــي ع ــام  ،1974اعـتــرضــت الـيــونــان
على موقف «الـنــاتــو» «املتساهل» مع
ال ـغ ــزو ال ـت ــرك ــي ل ـق ـب ــرص ،وانـسـحـبــت
 احـتـجــاجــا  -مــن الـجـنــاح العسكريل ـل ـح ـلــف .وب ـع ــد ذل ـ ــك ،ف ـّـي عـ ــام ،1977
ق ـ ّـررت ال ـعــودة إلـيــه ،لكنها اصطدمت
بـ«الفيتو» التركي .غير أن القائد العام
لــ«األطـلـســي» «أقـنــع» قــادة انـقــاب 12
أيلول  ،1980برفع «الفيتو» ،وهــو ما
حصل في  20تشرين ّ
األول .1980
 -2ف ــي ع ــام  ،2009أرادت ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة تـ ـعـ ـي ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــي ،أن ـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ــوغ
راسـمــوســن ،املـ ّ
ـؤيــد لــ«حــزب ّ
العمال
الـكــردسـتــانــي» ،أمينًا عــامــا للحلف.
وع ـل ــى رغ ــم اع ـت ــراض ـه ــا« ،اقـتـنـعــت»
تركيا الحقًا بالخيار األميركي.
 -3في عام  ،2019رفضت تركيا املوافقة
عـ ـل ــى خـ ـ ّـطـ ــة «األطـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي» الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة
ُ
درج الحلف
بالبلطيق وبولندا ،ما لم ي ِ
«قـ ــوات حـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـكــرديــة في
ّ
قائمة املنظمات اإلرهابية .لكن أنقرة
ّ
ع ــادت وبـ ّـدلــت رأي ـهــا ،لتوضع الخطة
موضع التنفيذ.

 -4وال ـح ــال ــة األخ ـ ـيـ ــرة ّ ،ك ــان ــت تــراجــع
تركيا عن استخدام حق النقض الذي
هـ ـ ّـددت ب ــه ملـنــع ال ـســويــد وفـنـلـنــدا من
االنضمام إلى الحلف.
ً
ّ
خاصًا
ورأت «آيدنلق» أن هناك ميال
لدى دول الحلف إلى األرمن واليونان،
َ
اللوبيني اليوناني واألرمني،
بتأثير
وأن لديها قناعة بأنه يمكن «إقناع»
ت ــركـ ـي ــا ،فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،ل ـت ـت ــراج ــع عــن
موقفها .وفــي الصحيفة نفسها ،قال
مـصـطـفــى إيـلـكـيــر يــوجـيــل إن «تــركـيــا
ُ
تـغـضــب ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مــن جـهــة،
وتـ ـس ــاع ــد ع ـل ــى ت ـق ــوي ــة ح ـل ــف ش ـمــال
األط ـل ـســي م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،عـلـمــا أنــه
ّ
ـف أط ـل ـســي مـسـتـقــل من
ل ـيــس م ــن ح ـلـ ٍ
دون أميركا .ومن دون علم البنتاغون،
ال يطير عصفور واحــد داخــل الحلف.
تكبير األطلسي هــو تكبير للواليات

ُ ّ
أن ينعكس االتفاق
ع
توق
ال ي
ُّ
الثالثي تحسنًا ملموسًا في
العالقات التركية  -األميركية
املتحدة .لقد ّ
قسم الحلف يوغسالفيا،
ّ
واعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدى ع ـ ـل ـ ــى ل ـ ـي ـ ـب ـ ـيـ ــا ،واحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــل
أفغانستان ،وعينه اآلن على روسيا
والصني وتركيا .لم يقصف األطلسي
موسكو وال بـكــن ،ولكنه قصف عبر
جماعة فتح الله غولن إسطنبول في
محاولة االنقالب الفاشلة» .وبحسب
الكاتب نفسه ،فإن إردوغان يساهم في

ّ
رأى معارضو االتفاق أنه «خدعة أطلسية» أوقعت تركيا في الفخ (أ ف ب)

جنيه إسترليني ألوكــرانـيــا ،وهــو ما
مــن شأنه أن يرفع مجموع مــا ّ
قدمته
لندن لكييف منذ شباط املاضي ،إلى
 2.3مليار جنيه إسترليني ( 2.8مليار
دوالر أم ـيــركــي) ،األم ــر ال ــذي يجعلها
أك ـبــر مـمـ ّـولــي الـنـظــام األوك ــران ــي بعد
ّ
وتعهد جونسون،
الــواليــات املتحدة.
الــذي يواجه ضغوطًا داخلية شديدة
ل ــاس ـت ـق ــال ــة ،بـ ــزيـ ــادة ح ـج ــم اإلنـ ـف ــاق
العسكري لبالده داخــل «الناتو» ،إلى
 %2.5من مجموع الناتج القومي ،أي
ّ
ب ــزي ــادة  %20ع ــن ال ـحــد األدنـ ـ ــى .لـكــن
سخاء الرئيس من جيوب البريطانيني
ّ
لن يكون من دون عواقب محلية على
األق ــلّ ،حيث يشتكي وزيــر الــدفــاع من
عدم توفر االعتمادات الكافية َللجيش
البريطاني ،فيما تمأل الصحف التي
سيقرأها أثناء رحلة العودة إلى لندن
تصريحات محبطة مــن أن ــدرو بيلي،
محافظ بنك إنكلترا (املــركــزي) ،الــذي
قال في مؤتمر في البرتغال إن اململكة
املـتـحــدة  -مــن الناحية االقـتـصــاديــة -
فــي أســوأ وضــع ممكن  ،-وتعاني من
أزمــة طاقة أكثر من ّ
بقية أوروبــا ،وقد
ّ
تعيش حالة تضخم أعلى َّلفترة أطول.
ُ
وح ـض ــرت ال ـي ــاب ــان  -م ـمــث ـلــة بــرئـيــس
وزرائها فوميو كيشيدا ّ -
القمة ،وذلك
ّ
ألول مـ ـ ـ ّـرة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـح ـل ــف ال ــذي
ّ
تأسس قبل  73عامًا .وشــارك كيشيدا
زع ـمــاء الـحـلــف مـخــاوفـهــم مــن صعود
الصني ،وقلقهم على مستقبل تايوان،
ّ
ل ـك ــن م ــراق ـب ــن أع ــرب ــوا ع ــن خشيتهم
من أن األميركيني سيعيدون عسكرة
ال ـ ـيـ ــابـ ــان ،ك ـم ــا شـ ــرعـ ــوا ب ــال ـف ـع ــل فــي
ّ
عسكرة أملانيا ،مع كــل ما يحمله هذا
فاشيات القرن العشرين.
من كوابيس
القم َة أيضًا مجموعة ّ
وحضرت ّ
ممن
ّ
تسميهم واشـنـطــن شــركــاء «الـنــاتــو»،
وم ــن هـ ــؤالء رؤس ـ ــاء دول وح ـكــومــات
أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ،وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا (عـ ـ ــن ب ـع ــد)،
وجـ ــورج ـ ـيـ ــا ،وكـ ــوريـ ــا (ال ـج ـن ــوب ـي ــة)،
ً
ف ـضــا عــن رئ ـيــس املـجـلــس األوروبـ ــي
ّ
ضية األوروبية والسويد
ورئيس
املفو ّ
َ
وفـنـلـنــدا .وتـمــثــل األردن وموريتانيا
م ــن خ ــال وزيـ ـ ـ َـري خــارجـ ّـي ـت ـه ـمــا ،في
حــن ُسـ ّـجــل حـضــور وزي ــر الــدفــاع في
البوسنة والهرسك.

بتطبيقه .والالفت ،بحسبه ،أن االتفاق
جاء بعد اتصال بني بايدن وإردوغان،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه يعتقد أن َ«تــركـيــا لم
ُ
ُ
وبلغة
تكتب االتفاق ،بل كتب من قبلِ ،
ّ
مركزة» .وحــول تأثيره على العالقات
ّ
َ
الـتــركـيــة  -األم ـيــرك ـيــة ،ال ي ـتــوقــع لــوغ
أوغ ـل ــو أن يـنـعـكــس تـحـ ُّـسـنــا ملموسًا
فــي الـعــاقــات الثنائية ،إذ إن «تركيا
بموقفها هذاّ ،ربما حالت دون توسيع
ّ
الشقاق مــع أمـ ّيــركــا ،ال أكـثــر وال أقــل».
ً
في املقابل ،توقع لوغ أوغلو «بــرودة»
ف ــي الـ ًـع ــاق ــات ال ـت ــرك ـي ــة  -ال ــروس ـي ــة،
نتيجة توسيع «األطـلـســي» ،وقــال إن
الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ،فــاديـمـيــر بــوتــن،
راض إطالقًا عن املوقف التركي،
غير
ٍ
ّ
ّ
روسيًا
مرجحًا أن ينعكس ذلك رفضًا
ّ
ّ
صارمًا ضد أي عملية عسكرية تركية

في شمال سوريا.
ّ
وتــذكــر صحيفة «جـمـهــوريـيــات» ،في
ّ
تحليل لها ،بأن هذه هي املرة الرابعة
ّ
على األق ــل الـتــي يــدلــي فيها إردوغ ــان
ّ
بـتـصــريـحــات ح ـ ــادة ،وم ــن ث ــم ينقلب
ع ـل ـي ـه ــا .ح ـص ــل ذل ـ ــك مـ ــع ال ـص ـحــافــي
األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي مـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــل تـ ـ ــركـ ـ ــي ،دي ـن ـي ــز
ُ
ّ
التجسس
يوجيل ،الذي اعتقل
بتهمة ُّ
ّ
تدخ ًال أملانيًاّ
واإلرهاب عام  ،2017لكن
أطلق سراحه؛ ومع الراهب األميركي،
ُ
أندرو برونسون ،الذي اعتقل بالتهمة
ّ
نفسهاّ ،
ثم ضغط دونالد ترامب ُمهددًا
ب ـتــدم ـيــر االق ـت ـص ــاد ال ـت ــرك ــي ،فــأط ـلــق
ّ
قضية مقتل جمال
سراحه؛ وأيضًا في
خــاشـقـجــي ع ــام  ،2018ح ـيــث تــراج ّــع
ّ
ّ
إردوغان عن كل اتهاماته ،وسلم امللف
إلى السلطات السعودية.

مع إعالن «حلف شمال األطلسي» وثيقته الجديدة التي ّ
عدت
لهْ ،تدخل العالقة بين موسكو والحلف
روسيا التهديد األكبر ّ
من التأزم ،إن لم يكن االنهيار .وعلى رغم ما تشي
مرحلة جديدة َ
تصريحات الطرفين من حرص على عدم االنجرار إلى مواجهة
به
مباشرةّ ،إل أن إصرار «الناتو» على ّ
التوسع شرقًا ،وتلويح روسيا بردّ
عملياتي على ذلك ،ينذران بتداعيات خطيرة في منطقة بحر
البلطيق ،وبانتقال النيران المشتعلة في أوكرانيا إلى دول أخرى،
على رأسها مولدوفا وجورجيا

وثيقة «الروسوفوبيا»:
فتيل تفجير في «البلطيق»
موسكو ــ األخبار
لم تكن قرارات ّ
قمة «حلف شمال األطلسي»
ف ــي م ــدري ــد ،م ـفــاج ـئــة ل ـل ـك ـث ـيــريــن ،حتى
ّ
تضمنته الوثيقة
في روسيا ،بما أن ما
الجديدة ،املشتملة املفهوم االستراتيجي
املـحـ َّـدث للحلف ،كــان قــد ُس ـ ّـرب جــزء منه
إلــى اإلعــام في الفترة املاضية .الوثيقة
ّ
ّ
ستمتد حتى عام  2030بعدما حلت
التي
ّ
م ـح ــل وث ـي ـقــة  2010ال ـت ــي ك ــان ــت تصف
«شريك» لـ«الناتو» ،بدت
موسكو بأنها
ً
«الروسوفوبيا» طاغية عليها؛ إذ أفردت
ج ــزءًا أســاسـيــا منها لــروسـيــا ،ووصـفــت
ّ
األهم واملباشر»
األخيرة بأنها «التهديد
ألمـ ــن ال ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء .وج ـ ــاء ف ـي ـهــا أن
«البناء العسكري ملوسكو ،بما فــي ذلك
في مناطق بحر البلطيق والبحر األسود
ً
والبحر املـتـ ّ
ـوســط ،فـضــا عــن اندماجها
ّ
ّ
العسكري مع بيالروس ،يشكالن تحديًا
ألمننا ومصالحنا» .كما جاء أن موسكو
«تسعى إلى إقامة مناطق نفوذ وسيطرة
م ـب ــاش ــرة م ــن خـ ــال اإلك ـ ـ ــراه وال ـت ـخــريــب
وال ـعــدوان وال ـضـ ّـم» .وإذ بــرزّ الجمع بني
ت ـه ــدي ـ َـدي ــن  -ذلـ ــك الـ ـ ــذي ت ـمــث ـلــه روس ـي ــا
والـتـهــديــد اإلره ــاب ــي  -فــي فـقــرة واح ــدة،
فقد أكــد املجتمعون أن «ال ــدول األعضاء
ف ـ ــي ال ـ ـنـ ــاتـ ــو سـ ـتـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـر ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
الـتـهــديــدات الــروسـيــة وال ـ ّ
ـرد عـلــى أعـمــال
موسكو العدائية ومحاربة اإلرهاب وفقًا
للقانون الدولي» ،واعدين بمواصلة دعم
كييف ،وإبـقــاء أب ــواب «الـنــاتــو» مفتوحة
أمام أعضاء جدد.
وع ـلــى رغ ــم ذل ــك الـتـصـعـيــد ال ــذي َيعقب
ان ـق ـطــاع ال ـعــاقــات ب ــن ال ـغ ــرب وروس ـيــا
ّ
إث ــر انـ ــدالع ال ـحــرب فــي أوك ــران ـي ــا ،إل أن
َ
الواضح أن موسكو و«األطلسي» كليهما
ّ
ال ي ــري ــدان مــواج ـهــة ُمـفـتــوحــة .ويـتـجــلــى
هذا بوضوح في ما ذكر في الوثيقة من
أن «الـنــاتــو ال يسعى إل ــى املــواج ـهــة ،وال
ً
ّ
يشكل تهديدًا لالتحاد الروسي» ،فضال
عن إعراب الحلف عن استعداده للحفاظ
ّ
على قنوات اتصال مفتوحة مع روسيا
«م ــن أج ــل إدارة وتـقـلـيــل املـخــاطــر ومنع
التصعيد وزي ــادة الـشـفــافـيــة» ،وتأكيده
أنه «يسعى جاهدًا إلى تحقيق االستقرار
ّ
التنبؤ في املنطقة األوروبية
والقدرة على
األط ـل ـس ـي ــة وفـ ــي الـ ـع ــاق ــات ب ــن ال ـنــاتــو
وروس ـي ــا» ،وأن ّ
«أي تغيير فــي عالقتنا
يعتمد على ما إذا كان االتحاد الروسي
سيوقف سلوكه العدواني ،ومــا إذا كان
سيحترم القانون الدولي بالكامل».
م ــع ذل ـ ــك ،ح ـم ـلــت ق ـ ّـم ــة م ــدري ــد ت ـطـ ّـوريــن
مـهـ َّـمــن تـصـعـيـ َّ
ـديــن ف ــي وج ــه مــوسـكــو،
َتـمـ ّـثــل ّ
األول فــي دع ــوة «ال ـنــاتــو» ،فنلندا
وال ـســويــد ،إل ــى االن ـض ـمــام إل ـيــه رسـمـيــا،
بـعــد مــوافـقــة تــركـيــا الـتــي «حـصـلــت على
وإستوكهولم،
مــا تــريــده» مــن هلسنكي
ّ
ّ
والـتــي تـ ّـم تكريسها فــي مــذكــرة وقعتها
ال ـ ــدول الـ ـث ــاث؛ ّأمـ ــا ال ـثــانــي ف ـهــو إع ــان
ال ــرئـ ـي ــس جـ ــو بـ ــايـ ــدن خ ـط ــط واش ـن ـط ــن
لــزيــادة وجــودهــا العسكري فــي أوروب ــا،
ورف ــع عــديــد ق ـ ّـوات ال ـ ّ
ـرد السريع التابعة
للحلف في أوروب ــا الشرقية من 40.000
ُ
إل ــى  300.000ج ـن ــدي .وتـ ـ ــدرج مــوسـكــو
ه ــذه الـ ـق ــرارات ف ــي س ـيــاق تـعــزيــز مـســار
«العداء» املتواصل ّ
ضدها ،وهو ما ّ
عبر
عنه الرئيس فالديمير بوتني بقوله إن

اس ـت ـع ــدادات «ال ـن ــات ــو» ملــواج ـهــة روسـيــا
قــائـمــة مـنــذ ع ــام  ،2014ولـيـســت جــديــدة،
ّ
ّ
تصرفاتنا الحازمة
«يفسر
وهذا برأيه ما
ل ـح ـم ــاي ــة مـ ـص ــالـ ـحـ ـن ــا» .وعـ ـ ــن ان ـض ـم ــام
ال ـســويــد وف ـن ـل ـنــدا إل ــى ال ـن ــات ــو» ،أوض ــح
بوتني أن هذه العملية لن تزعج موسكو،
وأن األخ ـيــرة ليست لديها ّ
أي مشكالت
السويد وفنلندا ،مستدركًا بأنه في
مع ْ
حال نشر وحدات عسكرية وبنية تحتية
َ
للحلف فــي هــاتــن الــدول ـتــن ،ف ــإن بــاده
ْ
«ستضطر ّ
ّ
للرد بطريقة معكوسة وخلق
ال ـت ـه ــدي ــدات نـفـسـهــا ف ــي األراضـ ـ ــي الـتــي
ّ
يهددوننا منها».
ّ
ّ
وف ــي االت ـج ــاه نـفـســه ،ج ــاءت ردود بقية
ـؤولــن ال ــروس قبل الـقـ ّـمــة وخاللها،
املـسـ ً
منطلقة مــن املــوقــف ال ـحــازم ال ــذي أعلنه
ِ
ب ــوت ـ ّـن فـ ــي الـ ـخ ــري ــف امل ـ ــاض ـ ــي ،والـ ـ ــذي
ي ـت ـل ــخ ــص ف ــي ت ـق ــدي ــم م ـص ــال ــح روس ـي ــا
األمـنـيــة عـلــى ّ
أي اعـتـبــار آخ ــر .وف ــي هــذا
اإلطـ ــار ،أك ــد نــائــب رئـيــس مجلس األمــن
ال ـقــومــي ال ــروس ــي ،دم ـي ـتــري مــدفـيــديــف،
أن روس ـيــا س ـتـ ّ
ـرد عـلــى انـضـمــام فنلندا
والـ ـس ــوي ــد إلـ ــى «ال ـ ـنـ ــاتـ ــو» ،ب ـم ــا يـضـمــن
ت ـع ــزي ــز حـ ــدودهـ ــا الـ ـب ـ ّـري ــة مـ ــع ال ـح ـل ــف،
والتي ستزداد أكثر من الضعف .وجـ ّـدد
م ــدفـ ـي ــدي ــف تـ ـح ــذي ــره مـ ــن أن «ال ــوض ــع
غـيــر ال ـن ــووي لـبـحــر الـبـلـطـيــق سيصبح
ش ـي ـئ ــا مـ ــن املـ ــاضـ ــي ،وسـ ـ ـي ـ ــزداد ت ـجـ ّـمــع

بوتين ّأن روسيا
أكد
ّ
ستضطر للرد في حال
ْ
نشر قوات لـ«الناتو»
في السويد وفنلندا

القوات ّ
البرية والبحرية في االتجاهات
ّ
الشمالية بشكل خطير» ،األمر الذي نبه
إليه أيضًا نائب وزير الخارجية ،سيرغي
ريابكوف ،الذي اعتبر أن ّ
توسع «الناتو»
ّ
لن يجلب األمن لدوله األعضاء .أما نائب
رئ ـي ــس مـجـلــس االتـ ـح ــاد ،كــونـسـتــانـتــن
ّ
تصرفات «الناتو»
كوساتشيف ،فرأى أن
ّ
ُ
ت ـ ـ ـعـ ـ ــزز م ـ ــن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ب ــوج ــه
واش ـن ـط ــن وب ــروكـ ـس ــل ،مـضـيـفــا أن ثـ ّـمــة
ـاريــن ال ثــالــث لـهـمــاّ :
خ ـيـ َ
«إمـ ــا مـعــاهــدات
أمـنـيــة صــارمــة ،أو إجــراءات ـنــا الحاسمة
لحماية مصالحنا».
وي ـع ـت ـقــد الـ ـخـ ـب ــراء الـ ـ ـ ــروس ،بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
ت ـل ــك الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـورات ،أن بـ ــادهـ ــم س ـت ـكــون
ّ
مضطرة لتعزيز قدراتها العسكرية من
ّ
أجــل ضـمــان أمنها الـقــومــي ،ردًا على ما
يقوم بــه «الـنــاتــو» .وعلى رغــم اقتناعهم
ب ــأن الـحـلــف ل ــن ُي ـق ـ ِـدم عـلــى ّ
أي تصعيد
عملياتي مباشر ضـ ّـد موسكو ،إال أنهم
ّ
يحذرون من أن تفاقم الصراع بني روسيا
والغرب ،لن يتيح إبقاء الحرب محصورة
ف ــي حـ ـ ــدود أو ّكـ ــران ـ ـيـ ــا؛ إذ إن م ــول ــدوف ــا
وجورجيا مرشحتان أيضًا لالشتعال،
والحال هذه.
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العالم

العالم

ّ
ّ
الحدث دخلت إسرائيل في دوامة انتخابات هي الخامسة في أقل من أربع سنواتّ ،في ٌترجمة
واضحة لحجم األزمــة التي يواجهها كيان العدو على المستوى الداخلي .دوامــة تشي
التقديرات بأنها ستكون ّ
أشد ضراوة من سابقاتها ،حيث رئيس المعارضة ،بنيامين نتنياهو،
ّ
وحلفاؤه سيبذلون كل ما في وسعهم كي ال يبقى يائير لبيد في منصب رئاسة الحكومة،
ّ
ّ
سيكرس األخير في هذا المنصب ،ويمنحه
وخاصة أن الفشل في تشكيل حكومة بديلة
فرصًا إضافية لتعزيز حضوره الشعبي .في المقابل ،سيعمد خصوم نتنياهو إلى «فعل
المستحيل» ،كما ّ
عبر بعضهم ،من أجل الحؤول دون عودته إلى رئاسة الحكومة ،على
أمل أن يساهم ذلك في دفع حزب «الليكود» أو ّ
«بيبي»،
أي من
حلفائه ،إلى االنفضاض عن َ
ً
ّ
بهدف كسر المعادلة النيابية التي ّ
سببت شلال حكوميًا ومؤسساتيًا ،واستولدت حكومتين،
واحدة لم تصمد عامًا واحدًا ،وثانية بالكاد بلغته

إسرائيل إلى االنتخابات مجددًا:
لبيد أمام اختبار «األهلية»
معًاّ ...
ضد نتنياهو
هـ ــذا املـ ـس ــار ،ت ـب ـلــور بـشـكـلــه امل ـف ـتــوح
ع ـلــى س ـي ـن ــاري ــوات مـ ـتـ ـع ـ ّـددة ،بـعــدمــا
ّ
صـ ــادق «ال ـك ـن ـي ـســت» ع ـلــى ح ــل نفسه
َ
صـ ـب ــاح أم ـ ــس ،ب ــالـ ـق ــراءت ــن ال ـثــان ـيــة
والثالثة ،وبتأييد  92عـضـوًا .وبهذا،
ي ـص ـب ــح ّ
األول مـ ــن تـ ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي
املـقـبــل مــوع ـدًا لــانـتـخــابــات الـجــديــدة،
ّ
ف ـي ـمــا يـ ـت ــول ــى رئـ ـي ــس ح ـ ــزب «ي ــوج ــد
مستقبل» ،يائير لبيد ،منصب رئيس
الحكومة االنتقالية ،بموجب االتفاق
ّ
االئـتــافــي ال ــذي تشكلت على أساسه
ّ
َّ
الـحـكــومــة ال ـحــال ـيــة .وش ــك ــل قـ ــرار حــل
«الـكـنـيـســت» ،نهاية ملجلس وزراء لم
ـض عـلـيــه س ــوى ع ــام واح ـ ــد ،على
ي ـم ـ ِّ
رغم كل املحاوالت التي بذلها أطرافه
للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة ،على
ّ
األقـ ــل إل ــى الـلـحـظــة ال ـتــي يـطـيــح فيها
حــزب «الليكود» رئيسه نتنياهو ،إال
أن األخـيــر نجح فــي تطويق االئتالف
وتـقــويـضــه مــن ال ــداخ ــل ،عـبــر الضغط
عـلــى ال ـج ـنــاح الـيـمـيـنـ ّـي ف ـيــه ،م ــا ّأدى
فــي نهاية املـطــاف إلــى انـسـحــاب أكثر

من عضو «كنيست» من حــزب رئيس
ال ـح ـكــومــة ،نـفـتــالــي ب ـي ـنــت« ،يـمـيـنــا»،
األمــر الــذي ّ
تسبب بفقدانها األغل ب ي ة
النيابية.
ّ
وفـ ــي ظـ ــل هـ ــذه األج ـ ـ ـ ــواء ،قـ ـ ـ ّـرر بـيـنــت
اإلم ـ ـسـ ــاك ب ــزم ــام املـ ـ ـب ـ ــادرة ،وح ــرم ــان
نتنياهو االستفادة من الوقت ،من أجل
بلورة أغلبية نيابية ملصلحة تشكيل
حكومة برئاسته تـفــاديــا النتخابات
غـ ـي ــر مـ ـضـ ـم ــون ــة ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج ،ف ـم ـضــى
ّ
بــاالت ـفــاق مــع شــريـكــه لـبـيــد نـحــو حــل
ّ
«الكنيست» .في املقابل ،لم تنجح كل
املساعي التي بذلها نتنياهو في األيام
األخيرة لتحقيق هدفه في العودة إلى
ّ
السلطة فــي ظــل «الكنيست» الحالي.
ّ
ّ
وفــي النهاية ،تشكل تــوافــق على حل
البرملان ،بالنظر إلى عدم معارضة ّ
أي
َ
عضو لذلك ،وامتناع كتلتي «العمل»
و«إســرائ ـيــل بيتنا» عــن دع ــم مـشــروع
القانون ،احتجاجًا على امتناع أحزاب
االئ ـتــاف عــن تمرير «قــانــون املـتــرو»،
الــذي بــادرت إلى طرحه وزارتــا املالية
واملواصالت.
لـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــدث األب ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـ ــذي ت ــزام ــن

م ـ ــع ع ـ ـ ـ ــودة إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل إل ـ ـ ــى ّ
دوام ـ ـ ـ ــة
االنتخابات ،كان إعالن بينت اعتزاله
ال ـح ـيــاة ال ـس ـيــاس ـيــة .وه ــو قـ ــرار بــدا
مـ ّ
ـرجـ ـح ــا م ـن ــذ ل ـح ـظ ــة إعـ ــانـ ــه قـ ــرار
ّ
ح ــل «الـكـنـيـســت» ،وت ـبــادل املناصب
مــع لبيد .وتـبـلــور هــذا االت ـجــاه لدى
بـيـنــت ،بـعــد ت ــراج ــع شـعـبـيـتــه داخ ــل

المقبلة
االنتخابات
ّ
ستكون أشد ضراوة من
الجوالت السابقة
م ـع ـس ـكــر الـ ـيـ ـم ــن ،مـ ــا ج ـع ـل ــه يـ ــدرك
أن م ــن املـ ـ ّ
ـرجـ ــح جـ ـ ـدًا أن ي ـف ـشــل فــي
تجاوز العتبة االنتخابية ،التي من
دونـهــا لــن يـعــود إلــى الـبــرملــان ،األمــر
ّ
سيتوج مسيرته بفشل ذريــع،
الــذي
ً
وس ـ ُـيـ ـع ـ ّـد إذالال ك ـب ـي ـرًا ل ـ ــه ،ون ـص ـرًا
ّ
مدويًا لخصمه نتنياهو .ولذلكّ ،
قرر
ّ
أن يــوفــر عـلــى نـفـســه ه ــذه املـغــامــرة،
ورم ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــرة فـ ــي م ـل ـع ــب خـلـيـفـتــه،
وزيرة الداخلية إيلييت شاكيد ،التي

وتقويضه من
نجح نتنياهو في تطويق االئتالف
ّ
اليميني فيه (أ ف ب)
الداخل ،عبر الضغط على الجناح

ّ
ستتولى رئاسة «يمينا» من بعده.
ّ
في املقابل ،سيواجه نتنياهو تحدي
تأمني أغلبية  61عضوًا كــي يضمن
تشكيل حـكــومــة يــراهــن مــن خاللها
على توفير قدر من الحصانة له في
مــواجـهــة تهم الــرشــى املـ ّ
ـوجـهــة إليه.
ول ـك ــن ل ـتــوف ـيــر الـ ـع ــدد امل ـط ـل ــوب ،قد
ّ
معنيًا بمخاطبة قادة وجمهور
يكون
اليمني والــوســط ،الــذيــن إن استطاع
ج ــذب ـه ــم ،س ـتــرت ـفــع أس ـه ـم ــه ،بـعــدمــا
ال ـت ـص ــق ف ــي ال ـ ـجـ ــوالت االن ـت ـخــاب ـيــة
ّ
املتطرف .واستنادًا
السابقة باليمني
إلى رهانات مشابهة ،سيسعى لبيد

إلــى أن ُيثبت أهليته ملنصب رئاسة
ال ـح ـكــومــة ،كـمــا س ـي ـحــاول مخاطبة
ال ـج ـم ـه ــور الـ ـ ــذي ي ـق ــع ع ـل ــى يـمـيـنــه،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـكـتـلــة ال ـعــائ ـمــة من
ال ـج ـم ـه ــور ،وامل ـع ـت ــدل ــن م ــن الـيـمــن
اإلسرائيلي.

ّ
التحديات واالختبارات

ّ
فـ ــي كـ ـ ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،سـ ـي ــواج ــه لـبـيــد
ّ
مجموعة من التحديات املاثلة أمام
ال ـك ـيــان ال ـع ـب ــري ،وف ــي ض ــوء أدائـ ــه،
ُ
س ــت ـظ ـه ــر نـ ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات إن
استطاع أن يترك انطباعًا استثنائيًا

لدى الجمهور اإلسرائيلي .وسيكون
ً
عليه أوال الـحـفــاظ على «االسـتـقــرار
األم ـنــي» ،ومـنــع التصعيد مــع قطاع
غـ ـ ــزة .وف ـ ــي ح ـ ــال ن ـج ــاح ــه ف ــي ذل ــك،
ُ
ست ّ
قدم حالة الهدوء و»الردع» ،كجزء
من إنجازاته خالل واليته املفتوحة
َ
على احتمالني:
ّ
األول ،أن تقتصر على عدة أشهر إلى
ّ
ّ
ح ــن تـشــكــل حـكــومــة بــديـلــة ف ــي ظــل
«الكنيست» القادم.
والـثــانــي ،أن تكون أطــول ّ
مما يأمله
ّ
السيناريو
نتنياهو في حال تحقق
ّ
ّ
ّ
يتخوف منه ،واملتمثل
املضاد الذي

فــي ع ــدم إفـ ــراز االن ـت ـخــابــات مـعــادلــة
ن ـي ــاب ـي ــة ت ـس ـم ــح ب ـت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
جـ ــديـ ــدة ،م ــع اإلش ـ ـ ـ ــارة ه ـن ــا إل ـ ــى أن
اسـتـطــاعــات الـ ــرأي ال ـتــي ستتوالى
م ــن اآلن فـ ـص ــاعـ ـدًا ،ق ــد ت ـك ــون أب ـعــد
م ــن أن ت ـع ـ ّـب ــر ع ــن ح ـق ـي ـقــة ال ـن ـتــائــج
ال ـت ــي سـيـنـتـهــي إل ـي ـهــا االس ـت ـح ـقــاق
بـعــد أرب ـعــة أش ـهــر .وال ـس ـبــب ،هــو أن
ال ـف ـتــرة الــزمـنـيــة ال ـطــوي ـلــة ،مفتوحة
ّ
املتغيرات الداخلية
على الكثير من
وال ـخــارج ـيــة ،وال ـتــي قــد تـســاهــم في
بـلــورة ال ــرأي الـعــام فــي هــذا االتـجــاه،
أو ذاك.
وفـ ــي االنـ ـتـ ـظ ــار ،س ـي ـكــون االخ ـت ـبــار
األول ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الب ـ ـيـ ــد ،ل ــدى
اسـت ـقـبــالــه الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،جو
بايدن ،بصفته رئيس حكومة ،حيث
سيطرح أمامه مروحة من القضايا
وال ـت ـحـ ّـديــات الـتــي تــواجــه تــل أبـيــب،
ب ــدءًا مــن الـخـطــر اإلي ــران ــي واالت ـفــاق
ال ـ ـنـ ــووي ،وامل ـس ــاع ــي ل ـب ـل ــورة حلف
ً
دفاعي إقليمي ،وصوال إلى مجموعة
م ـطــالــب م ــن أجـ ــل «أم ـ ــن إس ــرائ ـي ــل»،
س ـي ـك ــون ب ــاي ــدن أكـ ـث ــر إصـ ـغ ــاء لـهــا
ع ـش ـ ّـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـص ـف ـيــة فــي
ّ
«اإلن ـجــاز»
الــوالّيــات املـتـحــدة .ولـعــل ّ
األهــم الــذي يحلم لبيد بتحققه على
يــديــه ،هــو بعض الـخـطــوات العملية
عـلــى طــريــق الـتـطـبـيــع بــن إســرائـيــل
وال ـس ـع ــودي ــة ،وال ـت ــي سـيـسـعــى إلــى
استثمارها فــي حملته االنتخابية.
ّ
إال أن م ــا ي ـعــكــر ذل ــك وجـ ــود خشية
من أن يدفع تصاعد مسار التطبيع،
وخصوصًا في املرحلة االنتقالية في
الكيان العبري ،الفلسطينيني إلى ّ
رد
فــي الـعـمــق اإلســرائـيـلــي ،كـمــا حصل
ُب ــال ـت ــزام ــن م ــع ل ـق ــاء ال ـن ـق ــب ،عـنــدمــا
نفذت عملية قاسية في بئر السبع.
ويواجه لبيد ،أيضًاّ ،
تحدي «ضبط»
ّ
التصعيد مع إيران ،في ظل تقديرات
فــي إســرائ ـيــل ح ــول تصميم إيــرانــي
ع ـلــى الـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـلــى ب ـعــض االغ ـت ـي ــاالت
التي استهدفت ضباطًا في الحرس
َ
الثوري .كذلك ،ستحضر أمام رئيس
الـحـكــومــة ال ـجــديــد مـســألــة الـتـعــامــل
م ــع األزم ـ ــة األوك ــران ـي ــة وإش ـكــال ـيــات
ال ـع ــاق ــة م ــع روس ـ ـيـ ــا ،وخ ــاص ــة أن ــه
ت ـمـ ّـيــز ب ـمــواق ـفــه األكـ ـث ــر تـ ـش ـ ّـددًا إلــى
ّ
ج ــان ــب ك ـي ـيــف ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ي ـتــولــى
مـنـصــب وزارة ال ـخــارج ـيــة ،فــي حني
ّ
أن ّ
أي موقف سيتخذه اآلن ،سيكون
بصفته رأس الهرم السياسي.

تقرير

مفاوضات الدوحة :جولة أولى بال نتائج
لم تفض المحادثات اإليرانية  -األميركية غير المباشرة ،إلى ما كان ّ
يتأمله
الوسيط ِاألوروبي من خرق يعيد َ
رسم أفق واضح إلحياء االتفاق النووي،
َ ٍ
َّ
ّ
جراء استمرار إصرار الجانبين المعنيين على موقفهما .إذ تسعى طهران
آلية تضمن لها عدم تكرار تجربة االنسحاب األميركي من االتفاق الذي
وراء ٍ
ينبغي أن يعود عليها أيضًا بمنافع اقتصادية ،فيما ترفض واشنطن،
وتتمسك ْ
ّ
من جهتها ،إعطاء ّ
بفصل
أي ضمانات تخرق الجمود الحاصل،
فشل محادثات الدوحة باحتماالت
الموضوعات بعضها عن بعض .وينبئ ّ
تصعيد على أكثر من مستوى ،في ما لو ظل االنسداد على حاله
طهران ــ محمد خواجوئي
انتهت املحادثات غير املباشرة بني
إي ــران وال ــوالي ــات املـتـحــدة بوساطة
أوروبيةّ ،أول من أمس ،في العاصمة
الـقـطــريــة ال ــدوح ــة ،مــن دون تحقيق
نـتـيـجــة م ـ ـحـ ـ ّـددة ،ف ـي ـمــا ل ــم تستطع
َ
ـق واضــح يكفل إحياء
أيضًا رســم أفـ ٍ
االت ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي .وأبـ ـ ـل ـ ــغ م ـص ــدر
ّ
ديبلوماسي مطلع« ،األخـبــار» ،بأن
مـحــادثــات الــدوحــة «لــم يكن لها أثر
فــي انـحـســار الـخــافــات القائمة بني
ّ
إيران وأميركا في سبيل إحياء خطة
العمل الشاملة املشتركة ،واقتصرت

َ
على تبادل الرسائل بني الطرفني من
خــال الــوسـيــط األوروب ـ ــي» .وأضــاف
املصدر أن ّ
منسق االتحاد األوروبــي
َ
لـلـمـحــادثــات ،إنــريـكــي م ــورا ،هــو مــن
اض ـط ـلــع بـ ــدور ال ــوس ـي ــط ،ب ــن كبير
امل ـفــاوضــن اإليــران ـيــن عـلــي بــاقــري،
ونظيره األميركي روبرت ماليَ ،
بيد
أن تـ ّبــادل اآلراء ووج ـهــات الـنـظــر ،لم
يتمخض عنه إيجاد قاسم مشترك.
وبحسب املصدر نفسه ،ال تزال إيران
ّ
الحد من
في صدد إرساء آلية تضمن
ت ـكــرار تـجــربــة االن ـس ـحــاب األمـيــركــي
ُّ
مـ ـ ــن االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــأكـ ـ ــد مـ ـ ــن أن ـه ــا
ستنتفع اقتصاديًا من وراء إحيائه،

م ـقــابــل تـقـيـيــد بــرنــام ـج ـهــا ال ـن ــووي،
غ ـيــر أن ال ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي يــرفــض
إع ـطــاء ضـمــانــات مــن ه ــذا ال ـن ــوع ،أو
خصوصًا
باآللية املـقـتـ َـرحــة،
َ
القبول َ
وأن ال ـط ــرف ــن «ال يـ ـ ــزاالن مـخـتـلــفــن
ح ــول قــائ ـمــة ال ـع ـقــوبــات ال ـت ــي يجب
رفعها ،إذ َيعتبر الجانب األميركي
أن مطالب طهران حول إعفاء العديد
مـ ــن الـ ـكـ ـي ــان ــات والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات مــن
العقوبات ،تقع خارج نطاق االتفاق،
وال يـمـكــن ال ـق ـب ــول ب ـه ــا» .وكـ ــان أكــد
امل ـن ـ ّـس ــق األوروبـ ـ ـ ــي ف ـشــل م ـحــادثــات
ً
ال ــدوح ـ ّـة ،ق ــائ ــا« :ل ــم يـ ّحـصــل الـتـقـ ُّـدم
ال ــذي كــنــا نـنـشــده ،لـكــنـنــا سـنــواصــل
الـ ـعـ ـمـ ــل عـ ـلـ ــى إع ـ ـ ـ ـ ــادة وضـ ـ ـ ــع ع ــرب ــة
ّ
االتـفــاق على السكة الرئيسة» ،فيما

استئناف المفاوضات
ال يعني بالضرورة الخروج
من مأزق األشهر األخيرة
أفــاد الناطق باسم وزارة الخارجية
اإليرانية ،ناصر كنعاني ،بأن باقري
ومـ ـ ــوراس ـي ـكــونــان ع ـلــى ات ـص ــال في
املرحلة املقبلة من املفاوضات.
وينبئ مــا ت ـ ق ـ َّـد م ،بــأن الـخــافــات بني

إيران والواليات املتحدة ال تزال على
حالها ،وبأن استئناف املفاوضات ال
يعني بالضرورة الـخــروج من مأزق
األش ـ ـهـ ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة .وج ـ ـ ــرى االتـ ـف ــاق
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـ ُّج ــول ــة ب ـع ــد ن ـح ــو 100
ي ــوم عـلــى تــوقــف م ـفــاوضــات فيينا،
وذلك في أعقاب الزيارة التي أجراها

وزيـ ــر خــارج ـيــة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
جــوزيــب ب ــوري ــل ،األس ـب ــوع املــاضــي،
إلــى طـهــران .على أن فشل محادثات
الدوحة قد يكون من شأنه تخفيض
منسوب اآلمــال املعقودة على إحياء
ّ
«خ ــط ــة ال ـع ـمــل ال ـشــام ـلــة امل ـش ـتــركــة»
أكثر من ذي قبل ،األمر الذي سيزيد

الخالفات بين إيران والواليات المتحدة ال تزال على حالها (أ ف ب)

ّ
ب ــدوره مــن ح ـ ّـدة ال ـتــوتــرات .ولــم يكن
لـهــذه املـحــادثــات ص ـ ًـدى إيجابي في
األوس ـ ـ ـ ــاط اإلع ــامـ ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
واإليرانية على السواء ،إذ
األميركية
َ
ّ
ّ
يتهم كــل مــن الـطــرفــن اآلخــر بوضع
العصي في الدواليب والحيلولة دون
إنجاحها .وفي هذا اإلطار ،نقل موقع
«أكسيوس» اإلخباري األميركي عن
مسؤول رفيع في اإلدارة األميركية،
قوله إن «اإليرانيني ال ُيظهرون أنهم
في عجلة من أمرهم ،وقد أثاروا ّ
مرة
ثــانـيــة الـقـضــايــا الـقــديـمــة الـتــي ّ
تمت
تسويتها قـبــل أش ـهــر ع ــدي ــدة ،حتى
ّ
تمت
أنهم طرحوا قضايا جديدة ال
ّ
إلــى خــطــة الـعـمــل الـشــامـلــة املشتركة
بصلة» .وأضــاف املـســؤول أن اتخاذ
الـ ـق ًــرار ف ــي شـ ــأن االتـ ـف ــاق ال ـن ـهــائــي،
ُمـلــقــى عـلــى عــاتــق الـجــانــب اإليــرانــي
منذ أشهر.
من جهتها ،كتبت صحيفة «جوان»
ال ـق ــري ـ َب ــة م ــن الـ ـح ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري ،أن
إيران ق ِبلت باملشاركة في املحادثات
ّ
تتغير
النووية في قطر «شريطة أن
ّ
املواقف األميركية» ،إل أن املعطيات
ُ
املستقاة تـبـ ّـن أن الــواليــات املتحدة
«حـ ـض ــرت إلـ ــى ط ــاول ــة امل ـف ــاوض ــات
بـ ــاإلطـ ــار ن ـف ـســه الـ ـ ــذي ط ــرح ـت ــه فــي
فيينا ،وال ــذي ال ينطوي على آفــاق

تـسـتـفـيــد مـنـهــا ط ـه ــران اق ـت ـصــاديــا،
ّ
وألحت على مطالبها املبالغ فيها».
وفي االتجاه نفسه ،وصفت صحيفة
«كـيـهــان» القريبة مــن مكتب املرشد
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة،
ـادثــات الــدوحــة،
عـلــي خــام ّـنـئــي ،م ـحـ ُ
بأنها «فــخ أميركي» نصب من أجل
«ابـ ـت ــزاز» إي ـ ــران .وق ــال ــت ،ف ــي مقالة
ح ـم ـلــت ع ـ ـنـ ــوان «أمـ ـي ــرك ــا الـ ــدوحـ ــة،
ه ـ ــي ن ـف ـس ـه ــا أمـ ـي ــرك ــا فـ ـيـ ـيـ ـن ــا» ،إن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة «ال تــريــد إطــاقــا
رفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات ك ــام ـل ــة .ومـ ــن جهة
أخــرى ،وجدت أنه على النقيض من
املـحــادثــات الـتــي أفـضــت إلــى توقيع
االتفاق النووي ،فإنها هذه ّ
املرة أمام
غريم لن يكون جاهزًا ملنح تنازالت
نقدًا» .ورأت أن «أميركا بحاجة إلى
املحادثات في ذاتها ،ال النتيجة التي
ستحصل بعد امل ـشــاورات واالتـفــاق
بــن الـطــرفــن! إن أميركا وحلفاءها
األوروب ـ ـيـ ــن ب ـحــاجــة إلـ ــى مــواص ـلــة
املحادثات العقيمة من أجــل توريط
ب ــادن ــا ف ــي تــداع ـيــات ـهــا وتـبـعــاتـهــا
الضارة ،بما في ذلك اشتراط أسعار
ّ
الذهب والعملة األجنبية ،وتقلبات
األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،وع ـ ـ ـشـ ـ ــرات االرت ـ ـبـ ــاكـ ــات
ّ
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـنـ ــات ـ ـجـ ــة مـ ـ ــن تـ ـق ــلـ ـب ــات
االقتصاد في البالد».
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إضاءة
ّ
تجاوزت «بطوالت» تركي آل الشيخ كل الحدود الجغرافية ،فبدا حاكمًا بأمره في مصر،
مع ُم ّ
ضي أسابيع على اختفاء طليقته المطربة آمال ماهر ،التي كان قد اضطهدها
مستخدمًا عالقاته السياسية التي تصل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي .في هذا الوقت،
تناولته صحف أميركية كبرى «بالخير» ،كاشفة عن إرساله جواسيس لمضايقة معارضين
سعوديين ،ومحاولة ابتزازهم

من مصر إلى أميركا:
تركي آل الشيخ ال يعترف بالحدود
املعارضني ومحاولة ابتزازهم واستدراجهم ،عبر حسابات
حسين إيراهيم
َ ّ
وهمية على وسائل التواصل االجتماعي .وتكشفت خيوط
ّ
لم يجرؤ سياسيَ أو فنان في مصر على تناول قضية آمال ه ــذه «امل ــؤام ــرة» بـعــد أن اتـهــم مكتب التحقيقات الـفـيــدرالــي
ماهر ،وإن فعل فعلى خفر ،ولتقديم التطمينات الفارغة التي األميركي ،رسميًا ،املواطن السعودي إبراهيم ُ
الحصني (42
َ ّ
ال تستند إلــى أســاس حــول
مصيرها ،بل تطوع الكثير من عــامــا) ،بتهديد معارضني سعوديني مقيمني فــي الــواليــات
هــؤالء للتبشير بـ«سالمة» آمــالُ ،م ّ
الشيخ،
آل
ضمنًا
ئني
بر
املتحدة ،بحسب دعــوى قضائية في محكمة في نيويورك
ّ
ّ
ّ
َّ
يكون قــد حــل بها مــن تعذيب
ـأت على سيرة
ّتم نشرها الثالثاء املاضي ،لكن املكتب لم يـ ِ
«ول ــي النعمة» ّ ،مما يمكن أن ّ
ّ
بكل
العاديون
املصريون
ى
تحل
املقابل،
في
ما
وإن
واضطهاد.
آل الشيخ ،على رغــم مــا ذكــرتــه صحيفة «نـيــويــورك تايمز»
ّ
َ
ّ
الجرأة لصب غضبهم على من سموه «شوال الرز» ،وإظهار مــن أن الـشـكــوى نفسها تشير إلــى أن الحصني كــان على
ُّ
التظلم من قدرته على فعل ما يشاء في بلدهم ،وعلى عدم ّ
اتـصــال منتظم معه .واسـتـخــدم الحصني حسابات وهمية
ّ ّ
ّ
وجود «رجالة» تستطيع وضع حد لغيه وانتقامه من آمال ،بينها حساب باسم «@ »Samar16490على «إنستغرام»،
ّ
املستمر منذ سـنــوات ،حــن أفصحت لــه عــن أنها ال تريده ،لـتــوجـيــه ت ـهــديــدات إل ــى م ـعــارضــن س ـعــوديــن مـقـيـمــن في
ُ
فاعتدى عليها بالضرب ،وأجبرها على اعتزال الغناء ،وأغلق ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،أغـلـبـهــم مــن ال ـن ـسـ ّـاء .كـمــا ع ـثــر فــي أحــد
االستديو الـخــاص بها ،وقناتها على «يــوتـيـ
ـوب» ،كما أقفل الهواتف املحمولة التابعة له ،وهو املوظف في الديوان امللكي
ّ
َ
صيدلية شقيقها بالشمع األحمر .ولم ِ
يكفه كل هــذا ،فقام السعودي واملبتعث لدراسة الدكتوراه في السياسة العامة،
ّ
ّ
بإخفائها ،على حــد قـّـول معظم املـغــرديــن على وســم «آمــال على العديد من الصور والتغريدات لخاشقجي ،والتي يرجع
ماهر فني» الذي يتصدر «الترند» ّفي مصر منذ أيام ،لينتقل تاريخ حفظها على الجهاز إلى عام  ،2017أي قبل نحو عام
َ
َ
فــي الـيــومــن املــاضــيــن إلــى الـتـصــدر فــي دول عربية أخــرى ،من مقتل الصحافي السعودي في القنصلية السعودية في
حيث صار الكثير منهم يجاهر بخشيته من أن تنتهي هذه إسطنبول.
الدراما الطويلة إلى ّ
ّ
قصة «موت
قـضـيــة ال ـت ـجــســس ت ـلــك ليست
َ
معلن».
األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن نـ ــوع ـ ـهـ ــا ،ل ـك ـن ـهــا
القلق املشروع للمصريني ،ينبع
تشير إلــى اسـتـمــرار املحيطني
فــي األس ــاس مــن الـتـســاؤل عن
ب ــاب ــن س ـل ـم ــان الـ ــذيـ ــن ُي ـع ـت ـبــر
بابن
المحيطين
وباقي
الشيخ
آل
سبب امتناع السلطات املصرية
آل ال ـش ـي ــخ أح ـ ــد أب ـ ــرزه ـ ــم ،فــي
ُّ
عن التدخل لحسم
هذه القضية سلمان لم تردعهم الضجة التي
ممارسة أنشطتهم في الواليات
ّ
الـ ـت ــي ص ـ ـ ــارت مـ ـح ــط اه ـت ـم ــام
املـ ـتـ ـح ــدة الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـعـ ّـهــدت
أثارها اغتيال خاشقجي
وإظهار آمال أمام الناس
عربي،
ب ـم ـح ــاس ـب ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـلــى
ِ
ّ
يستمر
فيديو
شريط
ـي
ولــو فـ
ان ـت ـه ــاك ــات حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،
ث ــوان ـ َـي م ـع ــدودة ويـقـطــع الـشــكّ
ف ــإذا بــاملـعــارضــن السعوديني
باليقني (خرجت ماهر بالفعل
امل ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى أراضـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا
ًّ
َّ
الحقًا ،عبر
مصور
في شريط
مـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــوف ـ ــون ومـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــون
ّ
َ
جريدة «اليوم السابع» ،إل أنها
للمطاردة من ِقبل هؤالء .ففي
َ
بدت خالله َ
وجه ّ
أيلول ّ ،2020
ومجبرة على
مربكة
االدعاء العام
ما تقول ،وهو ما فاقم الشكوك
فــي ســان فرانسيسكو الئحة
ً
بدال من أن يطفئها) ،في حني أن
اتهامات إلى املواطن السعودي،
ّ
ّ
مجرد فكرة أن بلد املئة مليون
أحمد أبو عمو ،املتهم في قضية
ّ
ّ
نـسـمــة ال يــوجــد فـيــه مــن يـقــدم
التجسس على «تــويـتــر» على
تفسيرًا ملا حــدث ،يثير الرعب،
مـعــارضــن سـعــوديــن لصالح
وخ ــاص ــة ل ــدى ال ـن ـســاء الـلــواتــي
مـ ــديـ ــر م ـك ـت ــب اب ـ ـ ــن س ـل ـم ــان،
ّ
خوفهن أكبر ،بفعل تكرار
كان
ب ــدر ال ـع ـســاكــر .وم ــن ب ــن تلك
ّ
ّ
مصر
في
هن
ضد
القتل
حوادث
االتهامات ،العمل بصفة عميل
ّ
يستمر المحيطون بابن سلمان في ممارسة أنشطتهم
وبلدان عربية أخــرى في اآلونة
لدولة أجنبية من دون إخطار
داخل الواليات المتحدة (من الويب)
ّ
األخيرة .استقالة نقيب الفنانني
وزارة العدل األميركية ،وغسيل
ّ
باألدلة .واليوم ،تشير أوراق الشكوى ّ
املصريني ،هاني شاكر ،وحدها،
ضد
األموال ،والتالعب
ّ
تثير أسئلة كثيرة ّ
ُ
للمطربة،
ًا
حق
حدث
قد
يكون
عما يمكن أن
الحصني إلى أنه استخدم الحساب الوهمي لتهديد مواطنة
ألنها جــاءت بعد أيــام ّقليلة على بيان ُوصــف بـ«الضعيف» سعودية تنتقد سياسات الحكومة ،بالقتل ،حني أبلغها أنها
ّ
واطمأنت إلى أنها ستواجه مصير ندى القحطاني ،وهي ّ
للنقابة ،قالت فيه إنها اتصلت بأسرة آمال،
شابة قتلها شقيقها
بخير ،وهو ما لم ُيقنع القلقني ،باعتبار أن النقابة كان يجب بالرصاص قبل سنوات .كما بعث برسالة إلى امرأة سعودية
ّ
أن تتصل بآمال نفسها ال بأسرتها ،وتأتي بتفسير واضح أخرى في عام  ،2020وصفها فيها بـ«العاهرة» .وكذلك ،بعث
َ
لغيابهاّ .أما السلطات األمنية املصرية التي ُيفترض أن تكون برسائل تهديد خاصة باللغتني اإلنكليزية والعربية إليصال
ً ّ
ّ
لكل منهم« :إذا لم ّ
تربك
املعنية األول ــى بتوضيح مالبسات االخـتـفــاء ،فكانت غائبة تحذيرات إلى منتقدي الحكومة ،قائال
ُ
تمامًا عــن املشهد ،فــي مــا اعتبر خضوعًا تـ ّـامــا مــن جانب عائلتك جيدًا ،فسوف نؤدبك ،وسوف يمسحك ابن سلمان
«أمن البلد» ملشيئة «شوال الرز» وفلوسه الكثيرة.
من ّ على وجه األرض ،وسترى».
لكن ّ
يتبي أن «الفلوس» التي لها ّتأثير معروف في مصر ت ــدل تـلــك ال ـت ـط ـ ّـورات عـلــى صـعــوبــة إق ــاع اب ــن سـلـمــان عن
معارض
وبـلــدان فقيرة أخ ــرى ،ص ــارت تــؤثــر فــي بـلــدان غنية أيضًا ،إدمانه على التآمر الــذي يدفع به إلى مطاردة آخر
ِ
معارضة إلى أقاصي األرض مهما كان تأثيره أو تأثيرها
ومـنـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال ـتــي ي ـبــدو أن آل الـشـيــخ وبــاقــي أو
بولي العهد السعودي ،محمد بن سلمان ،يمكنهم محدو ِدًا ،وهو ما ّ
املحيطني ّ
ينم عن الخوف الذي يسكنه وشعوره الدائم
ّ
أن يلعبوا اللعبة نفسها فيها ،ويـظــلــوا «فــي الـسـلـيــم» ،من بالتهديد الــذي يواجه نظامه ،حتى وهــو يجبر زعماء دول،
ّ
ّ
يستعد لزيارته في
الضجة التي أثارتها حادثة اغتيال جمال على رأسهم األميركي جو بايدن ،الذي
دون أن تردعهم
ّ
ّ
خاشقجي التي كــادت تطيح بـ«سيدهم» ،إذ جــرى الكشف منتصف الشهر املقبل ،على مجاراته والتغاضي عن كل ما
ّ
للتجسس على يفعله.
أخـيـرًا عــن أن آل الشيخ يرسل جواسيسه
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العالم

العالم

سوريا

وساطة إيرانية بين تركيا و«قسد»:
ّ ّ
ال حل إل بتطبيق «أضنة»

مع عودة تركيا إلى التلويح
ّ
بشن عملية عسكرية في
الشمال السوريُ ،
وتراجع
حظوظ تفاهمها مع
روسيا بهذا الخصوص في
أعقاب دعمها انضمام
فنلندا والسويد إلى حلف
«الناتو»ْ ،تدخل إيران على
ّ
خط إيجاد تسوية بين أنقرة
و«قسد» ،تقوم على
تهدئة مخاوف األولى،
ْ
ودرء هجوم وشيك عن
األخيرة .وعلى رغم تفسير
البعض التصريحات اإليرانية
األخيرة حول ذلك بأنها
َ
المفترضة،
ّدعم للعملية
إل أن اإليضاحات الالحقة
الصادرة عن طهران،
جانب المعلومات
إلى َّ
المؤكدة ،تفيد بأن إيران
تدعم خيارًا وحيدًا ،هو انتشار
الجيش السوري في المدن
الحدودية ،أو في ريف حلب
ّ
على األقل ،حيث التهديد
التركي األكبر

الحسكة ــ أيهم مرعي
بـ ـع ــد نـ ـح ــو ع ـ ـشـ ــرة أيـ ـ ـ ــام عـ ـل ــى غ ـي ــاب
ّ
التصريحات التركية حول شن عملية
ع ـس ـك ــري ــة جـ ــديـ ــدة ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود مــع
س ــوري ــا ،ع ــاد الـحــديــث الـتــركــي مـجـ ّـددًا
ع ــن إطـ ــاق وش ـيــك ل ـهــذه الـعـمـلـيــة ،من
دون ب ــروز مـعـطـيــات مـيــدانـيــة داع ـمــة،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء حـ ـض ــور عـ ـسـ ـك ــري تــركــي
إض ــاف ــي ف ــي امل ـن ـط ـقــة امل ـق ــاب ـل ــة ملــديـنــة
منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.
ّ
وكررت أنقرة ،في تصريحاتها األخيرة،
ّ
رغم
على
ـوم
ـ
ج
ـ
ه
ـ
ل
ا
ـن
ـ
ش
على
ـا
ـ
ه
ـرار
ـ
ص
إ
ً
املعارضة الروسية واألميركيةُ ،
علنة
م
ِ
ع ـلــى ل ـس ــان امل ـت ـح ـ ّـدث ب ــاس ــم الــرئــاســة
ال ـ ّت ــرك ـي ــة ،إب ــراه ـي ــم ق ــال ــن ،أن «تــركـيــا
نــفــذت عمليات فــي الـســابــق فــي شمال
وحينها كــانــت هـنــاك ضغوط
ســوريــاّ ،
عـلـيـنــا .لـكــنـنــا انطلقنا مــن مصالحنا
الوطنية فقط .وقــال رئيسنا بوضوح
شــديــد ،يمكن أن تـبــدأ العملية فــي ّ
أي
ّ
مستعدون لها» .والظاهر
لحظة .ونحن
أن األت ـ ــراك ي ـع ـيــدون ت ـك ــرار سـيـنــاريــو
َ
ع ـم ـل ـي ــت ــي «ن ـ ـبـ ــع ال ـ ـ ـ ْسـ ـ ــام» و«غـ ـص ــن
ّ
الزيتون» ،من خالل منح مهلة لكل من
موسكو وواشـنـطــن لتنفيذ وعودهما
بإبعاد «قسد» عن الحدود ،تحت طائلة
ُ
إطالق العملية العسكرية فعليًا .وترفق
أنقرة رسائلها تلك ،بخطوات تستهدف
إث ـبــات جـ ّـديـتـهــاِ ،م ــن ِم ـثــل تنفيذ عـ ّـدة
تدريبات بالذخيرة ّ
الحية مع الفصائل
ّ
املسلحة ،بالقرب مــن خطوط التماس
مــع «قـســد» والجيش ال ـســوري ،إضافة
إلى الدفع بتعزيزات عسكرية إلى ريف
حلب.
ّ
وفـ ـ ــي ظـ ـ ــل ال ـت ـش ــدي ــد األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
ضـ ــرورة ّأل تـطــال ّ
أي عملية محتملة
م ـنــاطــق ت ــواج ــد ال ـج ـن ــود األم ـيــرك ـيــن
فــي الحسكة وديــر ال ــزور ،ألقت «قسد»

ّ
دخلت طهران على خط دعم الجهود الروسية في منع حصول العملية العسكرية التركية (أ ف ب)

باملسؤولية عــن ّ
أي هجوم تركي على
الـجــانــب الــروســي ،لـكــون بقية املناطق
تـقــع ضـمــن دائ ـ ــرة ن ـفــوذ األخـ ـي ــر .وفــي
ُ
املقابل ،تواصل روسيا تنفيذ طلعاتها
ّ
الجوية اليومية ،على امـتــداد الشريط
الحدودي من املالكية في ريف الحسكة

ّ
موسكو وطهران تتبنيان
فكرة تسليم الشريط الحدودي
بالكامل إلى الجيش السوري

الشمالي ،وحتى منبج وتــل رفعت في
األطـ ــراف الشمالية الـشــرقـيــة ملحافظة
حلب ،توازيًا مع تنفيذ دوريات مشتركة
م ــع ال ـ ـقـ ــوات ال ـتــرك ـي ــة ف ــي م ــدي ـن ــة عني
العرب .وفي هذا السياق ،تفيد مصادر
ّ
مطلعة على مـســار الـلـقــاءات الروسية
مــع املسؤولني األك ــراد« ،األخ ـبــار» ،بأن

ّ
اغتيال قيادي سابق في «النصرة»

«الــروس أبلغوا قيادة قسد بأنهم غير
ّ
قادرين على حماية املنطقة ،إل في حال
كــانــت تـحــت س ـيــادة ال ــدول ــة ال ـســوريــة،
ألنـهــم هنا بــدعــوة رسمية مــن القيادة
السورية» ،مضيفة أن «الــروس جـ ّـددوا
دع ــوتـ ـه ــم ق ـس ــد إل ـ ــى ت ـس ـل ـيــم املـنـطـقــة
إل ــى ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة ،وال ـع ـمــل تحت
ّ
س ـي ــادت ـه ــا ،ل ـض ـم ــان عـ ــدم شـ ــن تــركـيــا
ّ
أي عمل عسكري جــديــد فــي الـشـمــال».
ّ
وتنفي املصادر األنباء التي تحدثت عن
وجود مفاوضات مثمرة بني الحكومة
ً
السورية و«قسد» ،مؤكدة أن «ال وجود
للقاءات مباشرة بني الطرفني ،بل هناك
ّ
متكررة مع قيادة قسد،
لقاءات روسية
أي ّ
من دون تحقيق ّ
تقدم الفت إلى اآلن»،
ّ
مبينة أن «قيادة قسد أعادت طرح فكرة
زيادة عدد جنود الجيش السوري على
الـ ـح ــدود وخ ـط ــوط ال ـت ـم ــاس ،م ــن دون
الـقـبــول بـفـكــرة تسليم امل ــدن والـبـلــدات

عـسـكــريــا وإداريـ ـ ـ ــا ل ـلــدولــة ال ـس ــوري ــة».
وإذ َتعتبر أن «هــذه الخطوة لــن ُت ّ
غير
ّ
ف ــي ال ــواق ــع ال ـح ــال ــي ،ف ــي ظ ــل الــوجــود
العسكري املحدود للجيش على امتداد
مدن وبلدات الشريط الـحــدودي» ،فهي
تــرى أن «الـقـيــادات الكردية تساهم في
ّ
منح الذرائع لتركيا لشن عدوان جديد،
من خالل اإلصــرار على رفع صور عبد
ال ـل ــه أوج ـ ــان ورايـ ـ ــات حـ ــزب ال ـع ـ ّـم ــال،
ّ
باحتمالية
حتى في التظاهرات املنددة ّ ً
حصول الهجوم الجديد» ،منبهة إلى أن
«عدم قبول قسد بتغيير الواقع امليداني
واإلداري في مناطق الشريط الحدودي،
سيجعل مــن الـتـهــديــدات الـتــركـيــة أم ـرًا
واقعًا في ّ
أي لحظة».
ف ــي خ ـض ـ ّـم ذل ـ ــك ،ب ـ ــدا ،خـ ــال األس ـب ــوع
األخير خصوصًا ،أن اإليرانيني دخلوا
ّ
على خط دعم الجهود الروسية في منع
حصول العملية العسكرية التركية ،من
خالل تشديد وزير الخارجية اإليراني،
حسني أمـيــر عبد الـلـهـيــان ،فــي مؤتمر
صحافي مع نظيره التركي في أنقرة،
على وج ــوب «تبديد املـخــاوف األمنية
لـتــركـيــا ف ــي س ــوري ــا ،ف ــي أس ـ ــرع وق ــت،
وبشكل دائ ــم» .وإذ تباينت تفسيرات
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ل ـل ـم ــوق ــف اإليـ ــرانـ ــي،
وس ــط تــأوي ـلــه م ــن ِق ـ َـب ــل ال ـب ـعــض على
ّ
أن ــه مــواف ـقــة صــريـحــة عـلــى ش ــن تركيا
عـمـلـيـتـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ،ف ــإن الـتــوضـيــح
جــاء على لسان كبير مستشاري وزير
الخارجية اإليراني ،على أصغر خاجي،
الذي دعا «إلى بذل جهود أكبر من أجل
تمكني الجيش ال ـســوري مــن االنتشار
عـلــى حـ ــدود تــركـيــا ملـعــالـجــة امل ـخــاوف
األمنية لــدى القيادة التركية ،في إطار
اتـفــاقـيــة أض ـنــة املـبــرمــة بــن الـبـلـ َـديــن».
ّ
وجاءت هذه التصريحات في ظل ورود
ّ
معلومات مؤكدة عن دخول طهران على
ّ
خــط إقناع قيادة «قسد» بتسليم مدن
الـشــريــط ال ـح ــدودي للجيش ال ـســوري،
ّ
على األقــل في ريف حلب ،وتحديدًا في
تــل رفعت ومنبج ،اللتني أعلن األت ــراك
ّنيتهم مهاجمتهما .وعـلـيــه ،فقد بات
ًّ
من ّالواضح أن كل من موسكو وطهران
تتبنيان فكرة تسليم الشريط الحدودي
بالكامل إلى الجيش السوري ،للحؤول
دون الـهـجــوم العسكري الـتــركــي ،وهو
أمر ال يزال يصطدم بعدم موافقة «قسد»
عليه ،ما ُيبقي املنطقة تحت الخطر.

ّ
الطائرات األميركية تحت إمرة الجوالني!
لعمليات االغتيال
خالفًا
ّ
السابقة التي نفذتها
الواليات المتحدة في إدلب،
ّ
وتمكنت في خاللها من
أن تستعرض حضورها
وتعيد بناء غطاء «محاربة
اإلرهاب» ،لم ّ
تمر العملية
األخيرة التي أقدمت عليها
أيام بالسالسة نفسها،
قبل ُ
َ
كما لم تطو صفحتها
َبعد استهالكها إعالميًا ،إذ
فتحت الباب أمام تساؤالت
عديدة حول ّ
قوة العالقة
التي باتت تربط واشنطن
بـ«هيئة تحرير الشام»
التي ّ
يتزعمها أبو محمد
الجوالني ،ومدى قدرة
الرجل على التأثير َفي ُّ قرارات
األولى ،إلى درجة تمكنه
من استثمار هذه العمليات
وتسيير طائرات الغتيال
خصومه

عالء حلبي
ع ـل ــى مـ ـ ــدار األي ـ ـ ــام ال ـث ــاث ــة امل ــاض ـي ــة،
ض ـ ّـج ــت األوس ـ ـ ـ ــاط «الـ ـجـ ـه ــادي ــة» فــي
ـوري بـتـفــاصـيــل حــادثــة
ال ـش ـمــال الـ ـس ـ ّ
االغتيال التي نفذتها طائرة أميركية
تابعة لـ«التحالف ًالدولي» قرب مدينة
ً
إدلـ ـ ــب ،م ـس ـت ـه ـ ِـدف ــة رجـ ـ ــا ك ـ ــان ي ـقــود
ّ
جنوب
دراجــة نارية في طريق زراعــي
ّ
ش ــرق ــي امل ـح ــاف ـظ ــة ،ف ــي وقـ ــت م ـتــأخــر
مــن لـيــل اإلث ـنــن املــاضــي ،مــا ّأدى إلــى
ّ
تفحم جثته .وعلى إثر وقوع الحادثة،
خــرجــت ال ـق ـيــادة املــركــزيــة األمـيــركـيــة،
ُ
علن أن الشخص
فــي الـيــوم التالي ،لت ِ
َ
املستهدف هو أبو حمزة اليمني ،أحد
ّ
ّ
أب ــرز قـيــاديــي تنظيم «ح ــراس الــديــن»
ً
التابع لتنظيم «القاعدة» ،معتبرة أن
ّ
هــذا االغتيال «سيعطل قــدرة القاعدة
ّ
على تنفيذ هجمات ضــد األميركيني
وش ــرك ــائ ـه ــم األبـ ــريـ ــاء حـ ــول ال ـع ــال ــم».
ُ
ويعتبر اليمني أحد ُمهندسي عملية
اق ـت ـح ــام «ال ـج ـه ــادي ــن» مــدي ـنــة إدل ــب
والـسـيـطــرة عليها عندما كــان ينشط
ف ــي ص ـفــوف تـنـظـيــم «ج ـنــد األق ـصــى»
عام  ،2015بعد َ
عامني نشط خاللهما
فــي تنظيم «جبهة الـنـصــرة» ،لينتقل
إثــر ذلــك إلــى تنظيمات ع ـ ّـدة  -بعدما
ّ
حــلــت «ال ـن ـص ــرة» «ج ـنــد األقـ ـص ــى» ،-
آخ ــره ــا «ج ـنــد امل ــاح ــم» الـ ــذي انــدمــج
ب ّ
املبايع لـ«القاعدة».
ـ«حراس الدين»
ِ
على أن البيان األميركي الــذي احتفل
ه ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ب ــاغـ ـتـ ـي ــال ال ـي ـم ـن ــي بـعــد
َ
َ
محاولتني سابقتني تــداولــت وسائل
إعــامـيــة أمـيــركـيــة أنـهـمــا استهدفتاه

(أ ف ب)

اليمني ما زال ّ
بينما
ًا
حي
َ
المستهدف هو شخص آخر ُيعتبر
من أبرز خصوم الجوالني

م ــن دون ّ
أي تــأك ـيــد رس ـم ــي ،اص ـطــدم
ب ـح ـقــائــق م ـغ ــاي ــرة ع ـل ــى األرض ،مــع
تأكيد املصادر «الجهادية» أن الرجل
ال يــزال حـ ّـيــا ،وأنــه يـمــارس مهامه في
َ
املستهدف هــو شخص
التنظيم ،وأن
آخر ُيعتبر من أبرز خصوم الجوالني.
امل ـصــادر الـتــي أوض ـحــت أن الشخص
الــذي ّ
تم اغتياله هو القيادي السابق
فـ ــي «ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر ال ـ ـش ـ ــام» ،نـ ــوري
محمد ه ــزاع أبــو ه ــزاع الــديــري ،الــذي
ّ
ان ـشــق عــن الـهـيـئــة بـعــد انـفـكــاكـهــا عن
«الـ ـق ــاع ــدة» ،س ـخ ــرت م ــن ال ـث ـقــة الـتــي
ُ
باتت توليها واشنطن للجوالني إلى
درج ــة تــدفـعـهــا لتسيير طــائــرة ألكثر

من ثالث ّساعات الغتيال شخص في
وق ــت مـتــأخــر مــن الـلـيــل ،واإلعـ ــان عن
أي ّ
اسمه واالحتفال به من دون ّ
تريث
ّ
للتأكد من املعلومات.
ّ
وعـ ـ ــن سـ ـب ــب ات ـ ـب ـ ــاع ال ـ ـجـ ــوالنـ ــي ه ــذا
التكتيك واالعـتـمــاد على «التحالف»
ً
ب ـ ــدال م ــن اع ـت ـق ــال خ ـصــومــه أو حتى
اغتيالهم عـلــى األرض ،ت ــرى مـصــادر
«ج ـ ـ ـهـ ـ ــاديـ ـ ــة» م ـ ـنـ ــاوئـ ــة لـ ـ ــه أن زعـ ـي ــم
ّ
«تـحــريــر ال ـشــام» يتبع تكتيكات عـ ّـدة
ف ــي الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى خـ ـص ــوم ــه؛ ف ـت ــارة
ّ
ي ـشــن هـجـمــات عـلــى م ـقـ ّـراتـهــم ويـقــوم
ّ
ب ــاع ـت ـق ــال ق ـي ــادي ـي ـه ــم ،وتـ ـ ــارة أخ ــرى
يعمد إلى تنفيذ عمليات اغتيال ،وفي
بعض األحيان يلجأ إلى «التحالف»،
ّ
خصوصًا إن تعلق األمر بشخصيات
ذات تأثير فــي املجتمع ،مثل الــديــري.
ُ
وتـ ـب ـ ّـن املـ ـص ــادر أن األخ ـي ــر م ـعــروف
ّ
بقوة ّ
حجته وقدرته على اإلقناع ،وله
أت ـب ــاع ك ـثــر ،بــاإلضــافــة إل ــى أن خــافــا
كـبـيـرًا وق ــع فــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة بينه
وبني «أبو ماريا القحطاني» ،أحد أبرز
م ـســاعــدي ال ـج ــوالن ــي ،والـ ــذي ينتمي
ّ
يتحدر منها
إلى العشيرة نفسها التي
الديري (عشيرة الجبور) ،األمــر الذي
قــد ُيــدخــل «هـيـئــة تـحــريــر ال ـش ــام» في
ّ
دوامــة صــراع عشائري في حال قامت
هي باغتيال األخير.
ّ
وعلى الرغم من وقوع واشنطن في فخ
ال ـجــوالنــي ،ت ــرى م ـصــادر «ج ـهــاديــة»،
في حديث إلى «األخبار» ،أن «العالقة»
بــن ّ األمـيــركـيــن و«تـحــريــر ال ـشــام» لن
تتأثر بسبب هذه الحادثة ،خصوصًا
بعد أن أثبت الــرجــل فــي م ـ ّـرات عديدة

ّ
سابقة والءه ،وق ـ ّـدم معلومات مكنت
الواليات املتحدة من اغتيال عدد كبير
ّ
ّ
املتشددة ،على
قياديي التنظيمات
من
رأسهم زعيما تنظيم «داعــش» اللذان
كـ ــان ي ـخ ـت ـب ـئــان ف ــي ريـ ــف إدل ـ ـ ــب ،أب ــو
بكر البغدادي ،وخليفته أبــو إبراهيم
القرشي ،معتبرة أن الرصيد الذي بات
يمتلكه الـجــوالنــي يـهـ ّـيــئ لــه إمكانية
ً
ت ـجـ ُ
ـاوز األم ــر ،بــل وت ـك ــراره مستقبال،
تـ ـح ــت غ ـ ـطـ ــاء «م ـ ـحـ ــاربـ ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب»،
خ ـص ــوص ــا أن الـ ــديـ ــري ال ـ ــذي اغ ـتــالــه
التحالف ّ
وادع ــى أنــه اليمني ،ينشط
أيضًا في صفوف ّ
«حراس الدين».
كذلك ،ترى املصادر ذاتها أن «تحرير
ال ـش ــام» ال ـتــي بــاتــت تـمـلــك ح ـظــوة في
ُ ّ
أن ـق ــرة وواش ـن ـطــن تـمــكـنـهــا م ــن بسط
ّ
سيطرتها املطلقة على إدلــب ،تتمهل
فــي عملية الـقـضــاء عـلــى التنظيمات
«الـ ـجـ ـه ــادي ــة» األخ ـ ـ ـ ــرى ،ح ـي ــث تـعـمــل
عـلــى تفكيكها بـبــطء شــديــد ،مــن أجــل
ّ
اسـتـثـمــار وجــودهــا فــي الـتـخــلــص من
ج ـم ـيــع م ـع ــارض ــي ال ـه ـي ـئــة م ــن ج ـهــة،
واستغالل عمليات القضاء على تلك
التنظيمات في تمتني عالقة «تحرير
بقوى عـ ّـدة ،أبــرزهــا واشنطن،
الـشــام» ّ
ال ـتــي ت ـغــض ال ـطــرف بـشـكــل كــامــل عن
ّ
الـجــوالنــي ومقاتليه الــذيــن ينظمون
اس ـت ـع ــراض ــات ع ـس ـكــريــة ،وي ـتــاب ـعــون
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـت ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــد والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب،
ّ
ويتمددون إلى ريف حلب على الرغم
من تصنيفهم على لوائح «اإلرهــاب»،
وتطارد أشخاصًا على دراجات نارية
أراض زراعـيــة لساعات في أوقــات
في ّ ٍ
متأخرة من الليل الغتيالهم.

ّ
َ
حوار على وقع «الهبة»:
أزمة اإلكوادور تتناسل
تقرير

مع ّ إعالن ّالحكومة اإلكوادورية أمس استئناف الحوار مع
السكان األصليين الذين يخوضون احتجاجات شرسة ضدّ
ممثلي
ً
ُحكم الرئيس غييرمو السو ،تدخل األزمة في هذا البلد فصال
جديدًا ،ال يبدو مضمونًا أن ّ
يؤدي إلى حلول ،بعدما أخفقت
الجولة األولى من الحوار في تحقيق ّ
أي خرق إيجابي .وفي
ّ
ظل ُّ
تعمق األزمة االقتصادية والمعيشية على ّرغم استفادة
اإلكوادور من ارتفاع أسعار النفط العالمية ،ال ُيتوقع أن تجد
هذه الموجة الجديدة من االحتجاج نهاية قريبة
ب ـع ــد مـ ـ ــرور أكـ ـث ــر م ــن أس ـب ــوع ــن عـلــى
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـش ـع ـب ـيــة الـ ـت ــي عـ ّـمــت
ّ
أرجــاء اإلك ــوادور ،ال يــزال الـتــأزم طاغيًا
عـ ـل ــى املـ ـشـ ـه ــد ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــد ال ــاتـ ـيـ ـن ــي،
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل ف ـش ــل ال ـ ـحـ ــوار ال ـ ــذي أط ـل ـق ـتــه
ّ
ُ
طلقي
الحكومة مع السكان األصليني ،م ِ
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات .وكـ ــانـ ــت ال ـت ـظ ــاه ــرات
بـ ـ ــدأت م ـن ــذ ن ـح ــو أس ـب ــوع ــن ف ــي ري ــف
اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا أعـ ـ ـل ـ ــن «اتـ ـ ـح ـ ــاد
الـقــومـيــات األصـلـيــة» امل ـعــارض (كــونــي
 )CONAIEبــرئــاســة لـيــونـيــداس إيـســا،
بــدء إضــراب عــام سعيًا لتحقيق عشرة
مـطــالــب أســاس ـيــة ،عـلــى رأس ـهــا خفض
سعر الوقود؛ بعدما ارتفع سعر غالون
الديزل ( 3.78ليترات) بنسبة ( %90إلى
 1.90دوالر) ،وال ـب ـنــزيــن بـنـسـبــة %46
(إلى  2.55دوالر) في عام واحد تقريبًا.
وإلى جانب ذلك املطلب ،تشمل القائمة
أيـ ـض ــا :إعـ ـف ــاء ال ـف ــاح ــن م ــن ال ــدي ــون،
مراقبة األسعار الزراعية ،توفير املزيد
م ــن ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل ،ت ـع ـل ـيــق ام ـت ـي ــازات
ّ
في أراضــي السكان األصليني
التعدين ّ
ال ــذي ــن يـمــثـلــون أك ـثــر م ــن  17.7مليون
إكـ ـ ـ ــوادوري ،إض ــاف ــة إل ــى رف ــع مـيــزانـيــة
ّ
الصحة والتعليم والسالمة .وسرعان
ّ
ما امتدت االحتجاجات من الريف إلى
امل ــدن ،بما فيها العاصمة كيتو ،التي
ّأدى ق ـطــع ال ـط ــرق الــرئ ـي ـســة فـيـهــا إلــى
حالة من الشلل ،فيما شهدت مناطقها
اشتباكات بــن املتظاهرين والشرطة،
ّ
ّ
خــل ـفــت م ــا ال ي ـقــل ع ــن  4ق ـت ـلــى ،ونـحــو
 500ج ــري ــح .وع ـلــى خـلـفـيــة ذلـ ــك ،أعـلــن
الــرئـيــس اإلك ـ ـ ــوادوري ،غـيـيــرمــو الســو،
حــالــة ال ـطــوارئ فــي سـ ٍّـت مــن مقاطعات
ُ
الـبــاد البالغ عــددهــا ( 24قبل أن ترفع
السبت املاضي ويعاد فرضها في أربع
م ـق ــاط ـع ــات األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء) ،ف ــي ح ــن ب ــدت
منطقة األمـ ّـازون األكثر سخونة  -نظرًا
ّ
إلى أنها تمثل موطن السكان األصليني
 ،حيث اعترفت الحكومة بأنها فقدتالـسـيـطــرة عـلــى ب ـلــدة بــويــو الـصـغـيــرة،
وأنـهــا فـقــدت حــوالــى  18ضابطًا جـ ّـراء
االشتباكات هناك.
وعـ ـل ــى رغـ ــم بـ ــدء ال ـح ـك ــوم ــة ح ـ ـ ــوارًا مــع

ّ
ّ
م ـمــث ـلــي الـ ـس ــك ــان األصـ ـلـ ـي ــن ،وع ـقــدهــا
جلسة أولــى معهم يــوم اإلثـنــن املاضي
فــي ملحق تــابــع للكنيسة الكاثوليكية
ّ
فــي املــركــز الـتــاريـخــي لـلـعــاصـمــة ،إل أن
ّ
علق هذا الحوارُ ،م ّ
بررًا
السو سرعان ما
ق ــراره بــ«مـقـتــل عـسـكــري فــي هـجــوم في
السابقة» .وقال الرئيس ،في كلمة
الليلة
ّ
مـقـتـضـبــة(« ،إن ـ ـنـ ــا) ل ــن نـجـلــس م ـج ـ ّـددًا
ّ
للحوار مــع إيـســا ،الــذي ال يــدافــع إل عن
مصالحه السياسية ّوليس عن مصالح
قــاعــدتــه» ،مضيفًا «(أن ـنــا) لــن نتفاوض
مــع الــذيــن يحتجزون اإلكـ ــوادور رهينة
ـون قــوات ـنــا األم ـن ـيــة...
أو ال ــذي ــن يـهــاجـمـ ّ
ّ
عـنــدمــا يـتــوافــر مـمــثـلــون شــرعـ ّـيــون لكل
ال ـش ـع ــوب ف ــي اإلك ـ ـ ـ ــوادور ي ـس ـعــون إلــى
حـ ـل ــول فـ ـعـ ـلـ ـي ــة ...س ـن ـع ــود إل ـ ــى ط ــاول ــة
ّ
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار» .وف ـ ــي ّ
رده ع ـل ــى ذل ـ ــك ،ات ـه ــم
«اتحاد القوميات األصلية» ،الحكومة،

استؤنف الحوار ّبين
الحكومة وممثلي
ّ
السكان األصليين أمس
ّ
ً
ب ــ«ال ـت ـس ــل ــط ،واف ـت ـق ــاد اإلرادة» ،قــائــا
ّ
ف ــي ت ـغ ــري ــدة« :ن ـحــمــل الس ــو مـســؤولـيــة
تــداعـيــات سياسته الـعــدائـيــة ...الســو لم
يوقف الـحــوار مــع ليونيداس إيـســا ،بل
مــع الـشـعــب» .وأعـلــن إيـســا ،ب ــدوره ،أمــام
الحوار
عشرات من أنصاره ،أن «عملية
ّ
ُوصلت إلى طريق مسدود راهنًا ،لكننا
نـبـقــي ال ـب ــاب مـفـتــوحــا .نــريــد ال ـس ــام!».
ـات من تلك الـتـطـ ّـورات ،أفلت
وبعد ســاعـ ٍ
رئـيــس ال ـبــاد ،مـســاء أول مــن أم ــس ،من
ّ
خطر اإلقــالــة ،مــع رفــض البرملان مذكرة
ُت ّ
حمله مسؤولية ما آلت إليه األوضاع،
بـسـبــب س ــوء إدارتـ ـ ــه ل ـل ـت ـظــاهــرات الـتــي
ّ
ّ
تـشــل اإلكـ ــوادور .وحصلت هــذه املــذكــرة

ّ
ال تزال احتماالت تعقد المشهد في البلد الالتيني مرتفعة (أ ف ب)

التي َت ّ
قدم بها حزب الرئيس االشتراكي
السابق ،رافاييل كــوريــا ،على تأييد 80
صــوتــا ،فيما كــان يحتاج تمريرها إلى
ّ
 92ص ــوت ــا ،عـلـمــا أن امل ـع ــارض ــة تـتـمــتــع
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ّ
نائبًا ،إل أنها منقسمة على نفسها.
وهــذه ليست املـ ّـرة األولــى التي ينتفض
فيها «كــونــي» في وجــه السلطة؛ إذ كان
قد لعب دورًا بارزًا في االنتفاضات التي
أطــاحــت ثــاثــة رؤس ــاء إك ــوادوري ــن بني
َ
عامي  1997و .2005وعلى الرغم من أن
األزمـ ــة املـعـيـشـيــة ف ــي اإل ّك ـ ــوادور ليست
ّ
وليدة اليوم ،إل أن التضخم االقتصادي
سجل ّ
الذي ّ
معدالت عالية ّ
جراء انتشار
وب ــاء «كــوفـيــد  ،»19 -وم ــا تـبــع ذل ــك من
ُّ
تعمق الفقر املزمن وعدم املساواة (أكثر
ّ
ّ
مــن  %32مــن الـســكــان يكسبون أق ــل من
ّ
ثالثة دوالرات في اليوم) ،كل ذلك أضاف
ّ
ـات هــائ ـلــة ع ـلــى عــاتــق الـحـكــومــة
ت ـح ــدي ـ ٍ
ّ
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة الـ ـت ــي ل ــم ت ـح ـســن ال ـت ـص ــرف
إزاء هـ ـ ـ ــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ّأدى إلـ ــى ان ـف ـجــار
َ
الــوضــع بوجهها .وعـلــى رغــم مــا تـقـ ّـدم،
ّادعى وزير الخارجية اإلكوادوري ،خوان
كارلوس هولغوين ،أن «الحكومة بذلت
ّ
ك ــل مــا فــي وسـعـهــا لـخــدمــة مواطنيها،
بما فــي ذلــك تطعيم ماليني األشخاص
ضـ ّـد فـيــروس "كــورونــا" فــي فـتــرة زمنية
ق ـص ـي ــرة»ُ ،م ــداف ـع ــا ب ــأن ــه «فـ ــي عـ ــام مــن
الـ ُـح ـكــم ،م ــن املـسـتـحـيــل تـغـيـيــر املـشــاكــل
الـهـيـكـلـيــة ...حكومتنا فــي طريقها إلــى
تـحـقـيــق الــرفــاه ـيــة ال ـتــي ن ـح ـتــاج إلـيـهــا
جميعًا».
ُ
وت ـع ـت ـب ــر م ــوج ــة ال ـت ـظ ــاه ــرات األخ ـي ــرة
األك ـبــر فــي ال ـبــاد مـنــذ ع ــام  ،2019على
رغــم أن «ارت ـفــاع أسـعــار الـنـفــط العاملية
أف ـ ــاد اإلكـ ـ ـ ـ ــوادور ،ألن ال ــوق ــود ه ــو أحــد
صــادراتـهــا الــرئـيـســة ،لكن هــذا لــم يصل
حتى اآلن إلــى َمــن هم في أمـ ّـس الحاجة
ً
إليه ...عادة عندما ترتفع أسعار النفط،
نرى املزيد من األموال في البالد ،ويزيد
االس ـت ـث ـمــار ...لكننا لــم ن ـ َـر ذل ــك مــع هــذه
ّ
الحكومة» ،بحسب ما تؤكده «مجموعة
األزم ـ ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة» .ومـ ــع أن الـحـكــومــة
أع ـل ـن ــت ،أم ـ ــس ،مـ ـع ــاودة ال ـت ـف ــاوض مع
امل ـح ـتـ ّـجــن ،إذ ق ــال ــت ع ـلــى ل ـس ــان وزي ــر
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،ف ــران ـس ـي ـس ـك ــو
خيمينيس ،إنها «قبلت وساطة مجلس
أســاق ـفــة اإلك ـ ـ ــوادور السـتـئـنــاف ال ـحــوار
فــي محاولة إلع ــادة الـســام إلــى الشعب
ّ
اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ــوادوري» ،إل أن ع ــال ــم االج ـت ـمــاع
ّ
وامل ـ ـح ـ ــل ـ ــل ،إنـ ـ ـك ـ ــاري ك ـ ــوي ـ ــي ،يـ ـ ــرى أن
«األمــور ستطول» ،موضحًا أن «طبيعة
االحتجاجات ونطاقها الواسع يشيران
إلى أن البالد قد تواجه فترة طويلة من
االضـطــرابــات ...يبدو أنــه سيكون هناك
تصعيد».
(األخبار)
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن عن إجراء مناقصة عمومية
فـ ــي تـ ـم ــام الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ي ــوم
الجمعة الــواقــع فيه  2022/7/8الثامن
من شهر تموز عام  ،2022يجري مجلس
ال ـج ـن ــوب م ـنــاق ـصــة ع ـم ــوم ـي ــة ،لـتـلــزيــم
أشغال أعمال الخرسانة وبناء الحوائط
الخارجية والداخلية واألعمال املرتبطة
بها للقاعات في مدرسة بنعفول قضاء:
صيدا ،وعلى أساس تقديم أسعار.
يمكن للمتعهدين املـصـنـفــن بــالــدرجــة
األولـ ـ ـ ـ ــى ألشـ ـ ـغ ـ ــال مـ ـب ــان ــي والـ ــراغ ـ ـبـ ــن
بــاالشـتــراك فــي املناقصة الحضور إلى
اإلدارة أثـنــاء ال ــدوام الرسمي للحصول
على امللف الكامل لألشغال لدى مصلحة
الديوان بعد تسديد ثمن امللف.
تــرســل ال ـع ــروض بــالـبــريــد املـضـمــون أو
تسلم باليد على أن تصل وتسجل في
قـلــم املــديــر ال ـعــام ملـجـلــس الـجـنــوب قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد إلجراء املناقصة.
نائب رئيس مجلس الجنوب
جان مخايل
التكليف 374
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة االب ـتــدائ ـيــة املــدن ـيــة في
صـيــدا بــرئــاســة الـقــاضــي محمد الـحــاج
عـلــي وعـضــويــة الـقــاضـيــن مــي اب ــو زيــد
وسما سموري املستدعى ضدها سعاد
حسن عبد العلي دعـمــوش ،واملجهولة
محل إقامتها املستدعى ضدها سعاد
حسن عبد العلي دعـمــوش ،واملجهولة
محل إقامتها الحضور إلى قلم املحكمة
الستالم نسخة عن الحكم رقم 2021/68
تاريخ  2021/9/2واملقام من مي أحمد
ص ـف ــي الـ ــديـ ــن ورف ــاقـ ـه ــا والـ ـ ـ ــذي قـضــى
باعتبار العقار  /802من منطقة البابلية
ال ـع ـقــاريــة غ ـيــر ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة العينية
وط ــرح ــه ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي أم ـ ــام الـعـمــوم
أمام دائرة التنفيذ املختصة وذلك خالل
شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية املدنية
في النبطية
برئاسة القاضي املكلف أحمد مزهر
وعـ ـض ــوي ــة ال ـق ــاضـ ـي ــن ل ـي ـل ــى الـ ـخ ــراط
وسيرينا صفير
سـ ـنـ ـدًا ل ـل ـم ــادة  3م ــن الـ ـق ــان ــون 82/16
إبـ ـ ـ ـ ــاغ امل ـ ـس ـ ـتـ ــدعـ ــى ض ـ ــده ـ ــم إن ـ ـصـ ــاف
م ـح ـم ــد أب ـ ـ ــو قـ ــاسـ ــم ومـ ـ ـن ـ ــال وس ــوس ــن
وتـغــريــد وس ـنــاء وغ ــادة ولـيـلــى وحسن
وحـ ـس ــن وحـ ـسـ ـن ــاء وزي ـ ـنـ ــب ع ـل ــي أب ــو
زب ــد املـجـهــولــي مـحــل اإلق ــام ــة الحضور
إل ــى ق ـلــم املـحـكـمــة الس ـت ــام نـسـخــة عن
االسـ ـت ــدع ــاء وم ــرب ــوط ــات ــه وامل ـ ـقـ ــدم مــن
املستدعي :محمد دخلله فرحات ورفاقه
بوكالة املحامي علي جــابــر بموضوع:
إزالـ ـ ـ ــة شـ ـي ــوع ل ـل ـع ـق ــار  /413/مـنـطـقــة
كفررمان العقارية واملسجل برقم أساس
/236ش 2020/مـ ــدور /160ش2022/
واتـ ـ ـخ ـ ــاذ مـ ـح ــل اإلق ـ ــام ـ ــة ضـ ـم ــن ن ـط ــاق
املحكمة وال ـجــواب خــال عشرين يومًا
تلي النشر أو توكيل مـحــام حيث يعد
مكتبه مقامًا مختارًا لكم أينما وجد هذا
املكتب وإال سيتم إبالغكم بقية األوراق
وال ـق ــرارات بــواسـطــة التعليق على باب
ردهة املحكمة.
رئيس القلم
فاطمة فحص
تبليغ مجهول املقام
مـ ـحـ ـكـ ـم ــة إي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارات صـ ـ ـي ـ ــدا ب ــرئ ــاس ــة
القاضي جورج سالم تدعو املدعى عليه
فــؤاد عبد املجيد شعيب للحضور الى
قلم املحكمة وإستالم أوراق الدعوى رقم
 2022/384املقامة مــن املدعية محاسن
ع ـل ــي ع ـ ــون وم ــوض ــوع ـه ــا إسـ ـق ــاط حــق
املدعى عليه بالتمديد القانوني وإلزامه
بـ ــإخـ ــاء املـ ــأجـ ــور الـ ـك ــائ ــن فـ ــي ال ـطــابــق
الثالث من البناء القائم على العقار رقم
 /1182املية ومية وإال ُيصار إلى إبالغك
بقية األوراق والقرارات بإستثناء الحكم
النهائي بواسطة رئيس القلم والتعليق

على لوحة إعالنات املحكمة.
رئيس القلم
محمد إبراهيم
إعالن قضائي
صادر عن محكمة األمور املستعجلة في
صـيــدا بــالــدعــوى رق ــم  2022/267غرفة
ال ـقــاضــي زي ـنــة ال ـح ـجــار إلبـ ــاغ املــدعــى
عليها فاتن مطر واملجهولة محل اإلقامة
الـحـضــور ب ــال ــذات أو بــواسـطــة وكيلها
القانوني الى قلم هذه املحكمة الستالم
ن ـس ـخ ــة عـ ــن االسـ ـتـ ـحـ ـض ــار وم ــرف ـق ــات ــه
بالدعوى املقدمة من املدعية زكية أحمد
شحوري وكيلها املحامي وسام عثمان
بموضوع إخالء الطابق األرضي القائم
على العقار /1005الغازية.
وعليها اتخاذ محل إقامة مختار ضمن
نـطــاق الــدائــرة وإال فكل تبليغ لها بعد
ان ـق ـضــاء مـهـلــة الـنـشــر بــواس ـطــة رئـيــس
ال ـق ـلــم والـتـعـلـيــق ع ـلــى الئ ـح ــة إع ــان ــات
الدائرة يعتبر قانونيًا.
رئيس القلم
رشا دغمان

إﺷﺘﺮاﻛﺎت
إﻋﻼﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ
وﻣﺒﻮﺑﺔ

وﻓﻴـ ــﺎت
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رياضة

رياضة

تصفيات كأس العالم

حول العالم

لبنان  xاألردن:
ّ
يستقبل منتخب لبنان لكرة السلة (الساعة
 )21:00من مساء اليوم نظيره األردني
ضمن إطار «النافذة الثالثة» من تصفيات
ّ
اآلسيوية الثالثة المؤهلة إلى
المجموعة
ّ
نهائيات كأس العالم المقررة بين  25آب
و 10أيلول من العام المقبل .مباراة الليلة
تحمل عنوانًا «ثأريًا» للبنان الذي خسر مباراته
أمام ّ
األردنيين في ّ
عمان خالل «النافذة
ّ
سيتصدر المجموعة التي
الثانية» ،والفائز
تضم أيضًا السعودية وإندونيسيا ،قبل
االنتقال إلى المرحلة المقبلة من التصفيات
المقررة في آب المقبل
ع ـل ــى م ـ ــدى أكـ ـث ــر مـ ــن  10أي ـ ـ ــام ّك ــان
منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر
ع ـلــى مـلـعــب مـجـمــع ن ـهــاد نــوفــل في
ذوق مكايل ملباراة األردن التي باتت
ُ
ت ـ ـعـ ــرف بـ ــ«ك ــاسـ ـيـ ـك ــو» غ ـ ــرب آس ـيــا
نتيجة املنافسة القوية بني الفريقني.
املنتخب اللبناني بـكــامــل عناصره
استعد جـيـدًا للمباراة املنتظرة من
ال ـج ـم ـه ــوري ــن ال ـل ـب ـنــانــي واألردنـ ـ ـ ــي،

الفائز في مباراة اليوم
سيضمن صدارة المجموعة
قبل االنتقال إلى المرحلة
المقبلة من التصفيات
ّ
سيعتمد لبنان اللعب السريع في مباراة اليوم ()FIBA

إلـ ـ ــى كـ ــل مـ ــن س ـي ــرج ـي ــو الـ ــدرويـ ــش
وجيرارد
وعلي مزهر وكريم زينون
ّ
حـ ــديـ ــديـ ــان كـ ـم ــا ال ـ ــاع ـ ــب امل ـج ــن ــس
ج ــون ــاث ــان آرالدج وال ـن ـج ــم ال ــواع ــد
ي ــوس ــف خـ ـي ــاط ،ال ـ ــذي ن ـج ــح أخ ـي ـرًا
بـلـفــت أن ـظ ــار أن ــدي ــة ع ــدة ف ــي دوري
ك ــرة ال ـس ـلــة لـلـجــامـعــات األم ـيــركـ ّـيــة،
وت ـح ــدث ــت ت ـق ــاري ــر ع ــن ان ـت ـقــالــه إلــى
جامعة ميشيغان.
ورغـ ـ ـ ــم ت ـع ــرض ـه ـم ــا إلص ــابـ ـت ــن فــي

سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ن ـ ـهـ ــائـ ــي ب ـ ـطـ ــولـ ــة لـ ـبـ ـن ــان،
ش ــارك كــل مــن وائ ــل عــرقـجــي وهــايــك
غ ـيــوق ـج ـيــان ف ــي مـعـسـكــر املـنـتـخــب،
دون أن تـ ـت ــوض ــح ال ـ ـص ـ ــورة ح ــول
إمكانية مشاركتهما لوقت طويل في
املباراتني.
تشكيلة املنتخب واألسماء املوجودة
تعطي انطباعًا واضحًا بأن أسلوب
ال ـل ـع ــب س ـي ـك ــون س ــري ـع ــا جـ ـ ـدًا عـبــر
الـ ـ ـ ـ ـ ــ« »small ballخ ــاص ــة ف ــي حــالــة

االنـ ـتـ ـق ــال م ــن الـ ــدفـ ــاع إلـ ــى ال ـه ـجــوم
وال ـع ـك ــس ،وه ــو م ــا يـمـكــن أن يــربــك
ال ــدف ــاع ــات األردن ـ ّـي ــة ويـعـطــي حـ ّ
ـريــة
أك ـبــر لـبـعــض الــاع ـبــن الـلـبـنــانـيــن،
خــاصــة عـنــد املــركــز ( )2أو األجنحة
لـ ــاخ ـ ـتـ ــراق تـ ـح ــت الـ ـسـ ـل ــة أو حـتــى
ال ـت ـســديــد ب ــراح ــة ع ــن خ ــط الــرم ـيــات
الـثــاثـ ّـيــة .وفــي هــذه النقطة سيكون
االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى الـ ـ ــدرويـ ـ ــش وإيـ ـل ــي
شمعون وكريم زينون ،مع مشاركة

مــن يــوســف خـيــاط ال ــذي يجيد لعب
أكثر من دور.
ومن أوراق القوة عند اللبنانيني هي
قدرة حيدر وحديديان وآرالدج على
ش ـغــل م ــرك ــزي ( )4و( )5ت ـحــت سلة
األردنـ ـي ــن وه ــو م ــا يـعـطــي خ ـيــارات
أوسـ ـ ــع ل ـل ـم ــدرب ج ـ ــاد ح ـ ــاج وي ــرب ــك
حـســابــات األردن .والـجــديــر ذك ــره أن
امل ـج ـنــس ال ـجــديــد ج ــون ــاث ــان آرالدج
ي ـش ــارك ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ــع املنتخب
ً
اللبناني وبــالـتــالــي لــن يـكــون سهال
على الدفاع األردنــي قراءته ومعرفة
طريقة لعبه.
وعلى الجهة املقابلة ستكون نقاط
ق ـ ّـوة املـنـتـخــب األردن ـ ــي واض ـحــة مع
حضور العمالق أحمد الدوري ،نجم
ن ـ ــادي ف ـنــرب ـخ ـشــة ال ـت ــرك ــي ال ـســابــق
وتورصة سبور الحالي ،إضافة إلى
املجنس دار تاكر وأحمد الحمارشة.
س ـي ـحــاول األردن ـ ـيـ ــون ف ــرض الـلـعــب
البطيء على املنتخب اللبناني منذ
ال ـبــدايــة ب ـهــدف تسيير امل ـب ــاراة كما
ً
يريدون إال أن األمر لن يكون سهال.
ُ
مباراة اليوم ستلعب على جزئيات
ً
ص ـغ ـي ــرة ،ومـ ــن يــرت ـكــب أخـ ـط ــاء أقــل
سيخرج فائزًا ويضمن الصدارة قبل
االنـتـقــال إلــى املرحلة املقبلة املـقــررة
ف ــي آب امل ـق ـب ــل .وفـ ــي هـ ــذه األخ ـي ــرة
ً
سـيــواجــه لـبـنــان ك ــا مــن نيوزيلندا
والفيليبني والهند (ذهــابــا وإيــابــا)،
ك ـمــا سـيـلـعــب «الـ ـن ــاف ــذة ال ـخــام ـســة»
(تـشــريــن الـثــانــي  ،)2022و«ال ـنــافــذة
السادسة» واألخـيــرة (شباط )2023
ّ
لتتحدد على إثرها املنتخبات التي
س ـت ـت ــأه ــل ع ــن الـ ـق ــارت ــن اآلس ـي ــوي ــة
واألوقـ ـي ــانـ ـي ــة إل ـ ــى ن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
العالم.
والـجــديــر ذك ــره أن الـلـقــاء بــن لبنان
واألردن سيكون الثالث بينهما خالل
العام الجاري ،إذ التقى املنتخبان في
شباط الفائت في بطولة العرب التي
ج ــرت فــي دب ــي وف ــاز لـبـنــان بنتيجة
( )52-64ف ـ ــي ط ــريـ ـق ــه إل ـ ـ ــى إح ـ ـ ــراز
اللقب .وبعد أيــام تــواجــه املنتخبان
ف ــي الـعــاصـمــة األردنـ ـي ــة ع ـ ّـم ــان فـفــاز
األردن ( .)63-74وكانت ّهي الخسارة
الوحيدة للبنان (املصنف  54عامليًا
و 9قاريًا) في التصفيات.
(األخبار)

بطولة غرب آسيا

لبنان يخسر اللقب ويكسب ناشئين للمستقبل
عبد القادر سعد

ّبرز القائد شفيق
يمين بشكل الفت
(موقع االتحاد
اللبناني)

خـ ـس ــر م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
ل ـل ـن ــاش ـئ ــن ف ــرص ــة إح ـ ـ ــراز أول لـقــب
لبطولة غرب آسيا بعد خسارته أمام
منتخب األردن صاحب الضيافة 1-0
في املباراة النهائية التي أقيمت أمس
في مدينة العقبة.
ق ــد تـ ـك ــون خـ ـس ــارة ال ـل ـق ــب ه ــي األم ــر
الــوح ـيــد ال ــذي خ ـســره نــاشـئــو لـبـنــان،
مقابل تحقيق مكاسب عديدة تتعلق
ب ـم ـن ـت ـخــب هـ ــذه ال ـف ـئ ــة ب ـش ـكــل خ ــاص
وبالكرة اللبنانية بشكل عام.
هذه هي املشاركة الثانية ملنتخب دون
 16عامًا بعد األولــى العام املاضي في
مدينة الدمام السعودية .هذا املنتخب
الذي ّ
تم تشكيله في آذار  2021خاض

أنتونيو كونتي خالل سوق االنتقاالت الحالية مع الجناح الكرواتي إيفان
بيريشيتش بصفقة حرة من إنتر اإليطالي والحارس فرايز فورستر
من ساوثمبتون والعب الوسط املالي إيف بيسوما من برايتون.

كوريا الجنوبية مستعدة الستضافة كأس آسيا

قمة كبيرة في الطريق إلى المونديال

ََ
خاصة وأن البطاقات نفدت قبل أيام
ع ـلــى م ــوع ــد ال ـل ـق ــاء .مـ ــدرب منتخب
لبنان جــاد الـحــاج أكــد أكثر مــن مرة
على جاهزية الالعبني ملباراة اليوم،
وذل ــك قبل مــواجـهــة الـسـعـ ّ
ـوديــة ـ في
مباراة أسهل على الورق ـ يوم اإلثنني
امل ـق ـب ــل فـ ــي ذات الـ ـت ــوقـ ـي ــت .ال ـح ــاج
سيعتمد على تشكيلة تضم مزيجًا
مــن العبي الخبرة والـشـبــاب .القائد
عـلــي ح ـيــدر سـيـكــون جــاه ـزًا خاصة
بعد أن تحسن مستواه بشكل الفت
خالل بطولة الدوري املحلي ،إضافة
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أولـ ــى م ـنــاف ـســاتــه ف ــي ال ــدم ــام ،فخسر
ثالث مباريات أمام العراق والسعودية
واإلم ــارات .في نسخة هذا العام ،ظهر
مـنـتـخــب ال ـنــاش ـئــن ب ـص ــورة مـغــايــرة
ك ـل ـي ــا .ف ـه ــو ح ـق ــق ث ــاث ــة انـ ـتـ ـص ــارات
ووص ــل إل ــى الـنـهــائــي .ب ــدا واض ـحــا أن
العبي منتخب الناشئني أصبح لديهم
ث ـقــافــة الـ ـف ــوز ،إل ــى ج ــان ــب اكـتـســابـهــم
للثقة ،إضافة إلــى الكيميائية العالية
التي ظهرت في أدائهم وأوصلتهم إلى
النهائي .العبو املدرب محمد إبراهيم
أص ـب ــح لــدي ـهــم الـ ـج ــرأة وب ـ ــدا ال ـت ـطــور
واضـ ـح ــا ع ـل ــى ال ــاع ـب ــن وخ ـصــوصــا
ال ـ ـح ـ ــارس جـ ـ ــاد ج ــوه ــر العـ ـ ــب ف ــري ــق
الـ ـه ــدى (أك ــادي ـم ـي ــة  BFAال ـت ــي تملك
ثمانية العبني أساسيني فــي منتخب
الـنــاشـئــن) ال ــذي قــدم بطولة ممتازة،

ق ـب ــل أن يـ ـص ــاب ب ـك ـت ـفــه وي ـغ ـي ــب عــن
املباراة النهائية .طبيب الفريق ألفريد
خ ــوري أوص ــى بـعــدم مـشــاركــة جوهر،
فـ ـح ــل مـ ـك ــان ــه ال ـ ـح ـ ــارس ك ــري ـس ـت ـي ــان
عــوكــر ف ــي أول م ـب ــاراة يـخــوضـهــا في
البطولة .واختير جوهر أفضل حارس
فــي الـبـطــولــة ،وق ــد تسلم بــديـلــه عوكر
ّ
الجائزة عنه وسلمها له.
ال ـت ـط ــور ف ــي األداء ظ ـه ــر أي ـض ــا عـلــى
املدافع شفيق يمني العب نادي النصر
الـ ـح ــدث (أك ــادي ـم ـي ــة  )EFPوال ـظ ـه ـيــر
األيمن رواد مشنتف العب  ، BFAإلى
ج ــان ــب العـ ــب ال ـص ـف ــاء م ـح ـمــد يــاســن
الـ ــذي ب ــرز بـحـســه الـتـهــديـفــي وزمـيـلــه
سمير قصاص أيضًا من .BFA
وت ــأت ــي ال ـب ـطــولــة ض ـمــن اس ـت ـع ــدادات
املـنـتـخــب لـلـمـشــاركــة فــي بـطــولــة كــأس

العرب في شهر آب املقبل في الجزائر،
إلــى جانب تصفيات كــأس آسيا لهذه
الفئة والـتــي ستقام فــي شهر تشرين
األول فــي ُع ـمــان حـيــث وق ــع لـبـنــان في
مجموعة تضم ال ـعــراق وقـطــر وعمان
والبحرين.
ومـ ــع ن ـهــايــة ال ـب ـطــولــة ورغ ـ ــم خ ـســارة
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــن ل ـ ـل ـ ـقـ ــب ،إال أن
مـ ـش ــاركـ ـت ــه فـ ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
صنفته كمنتخب يملك عناصر واعدة
للكرة اللبنانية ،لينضم إلــى منتخب
ال ـش ـب ــاب ب ـق ـي ــادة املـ ـ ــدرب بـ ــال فليفل
الذي برز العام املاضي في بطولة غرب
آسيا في العراق حني وصل إلى املباراة
الـنـهــائـيــة وخ ـســر ب ــرك ــات الـتــرجـيــح،
إضــافــة الــى النتائج الـتــي حققها هذا
العام.

ّ
تقدمت كوريا الجنوبية يوم أمس بملف ترشيحها الستضافة
كأس آسيا  2023بعد انسحاب الصني بسبب جائحة فيروس
ُ
كورونا .وكان من املقرر أن تقام البطولة في  10مدن صينية خالل
الفترة املمتدة من  16حزيران /يونيو إلى  16تموز /يوليو 2023
بمشاركة  24منتخبًا ،لكنها اعتذرت عن عدم االستضافة بسبب
تداعيات جائحة كوفيد 19-منتصف أيار /مايو املاضي .وفتح
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الباب أمام اتحاداته الوطنية األعضاء،
ُ
من أجل إبداء الرغبة الستضافة البطولة التي تقام كل أربع سنوات،
مشيرًا إلى أنه ّ
ّ
املهتمة التقدم بترشيحها بحلول
يتعي على الدول
 30حزيران /يونيو قبل أن يمدد املهلة حتى منتصف الشهر املقبل.
وقال االتحاد الكوري للعبة على حسابه على تويتر« :قدم االتحاد
الكوري رسميًا خطاب نوايا الستضافة كأس آسيا  2023إلى
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم» .وأضاف «تحاول كوريا الجنوبية
استضافة كأس آسيا والفوز بها ألول مرة منذ  63عامًا! نطلب
دعمكم واهتمامكم».

نتائج اللوتو اللبناني
27 42 37 30 17 12 3
جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  2018وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقــام الرابحة42 - 37 - 30 - 17 - 12 - 3 :
الرقم اإلضافي27 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ قيمة الجوائز اإلجمالية :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مطابقة مع
الرقم اإلضافي):
 قيمة الجائزة اإلجمالية حسب املرتبة :الشيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــائــزة اإلجـمــالـيــة159,229,800 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 19 :شبكة ق ـي ـم ــة الـ ـج ــائ ــزة اإلفـ ـ ــراديـ ـ ــة ل ـك ــل ش ـب ـكــة: 8,380,516ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـج ــائ ــزة اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 159,229,800ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 801 :شبكة. ق ـي ـم ــة الـ ـج ــائ ــزة اإلفـ ـ ــراديـ ـ ــة ل ـك ــل ش ـب ـكــة: 198,789ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــائــزة اإلجـمــالـيــة382,432,000 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 11,951 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 32,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 6,134,733,311 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب زي ــد الــرقــم 2018
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح67743 :
¶ الجائزة األولى 75,000,000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة 4 :أوراققيمة الجائزة اإلفرادية 18,750,000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7743 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.743 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .43
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.التراكم للسحب املقبل 75,000,000 :ل.ل.
نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم 1240
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة369 :
• يومية أربعة2916 :
• يومية خمسة48748 :

هاردن باق في فيالدلفيا

ّ
قرر جيمس هاردن نجم فيالدلفيا سفنتي سيكسرز عدم تفعيل
خيار تمديد عقده مع النادي الذي سيسمح له بتقاضي  47.36مليون
دوالر املوسم املقبل ،وذلك من أجل السماح لفريقه الذي من املتوقع
أن يبقى في صفوفه ،تعزيز تشكيلته ،وفق ما أفادت وسائل إعالم
أميركية .وذكر موقع «فيالدلفيا إنكوايرر» أن هاردن الذي انضم
إلى سفنتي سيكسرز في شباط /فبراير الفائت في صفقة تبادل
مع بروكلني نتس ،مستعد إلى قبول راتب أقل من الحد األقصى
الذي يمكن أن يحصل عليه كالعب حر وذلك في مسعى ناديه لبناء
فريق قوي حوله وحول الكاميروني جويل إمبيد .وكشف «فيالدلفيا
«بي جاي تاكر» ،زميل هاردن السابق في هيوسنت
إنكوايرر» أن ّ
روكتس ،من املتوقع أن ينضم إليه في فيالدلفيا.

توتنهام يعزز ترسانته الهجومية

يتحضر نادي توتنهام اإلنكليزي لكرة القدم لتدعيم ترسانته
الهجومية عبر التعاقد مع مهاجم إيفرتون البرازيلي ريشارليسون
في صفقة قد تصل قيمتها إلى  60مليون جنيه استرليني ( 73مليون
دوالر) ،حسب ما أفادت وسائل إعالم بريطانية يوم أمس الخميس.
وأشار موقع «ذي أثلتيك» أنه تم االتفاق على مبلغ مبدئي قدره 50
مليون جنيه إسترليني ،إضافة إلى  10ماليني كمكافآت .وانضم
ريشارليسون ( 25عامًا) إلى إيفرتون قادمًا من واتفورد في عام
 2018مقابل  50مليونًا .وسجل «راقص السامبا»  53هدفًا في 152
مباراة لصالح الـ«توفيز» ،منها  6أهداف في مباريات التسع األخيرة في
املوسم املاضي ليساهم في بقاء نادي ميرسيسايد في الـ«بريميرليغ».
ويلبي االنتقال إلى توتنهام رغبة ريشارليسون في املشاركة بمسابقة
دوري أبطال أوروبا ،لكنه سيواجه منافسة قوية لفرض نفسه واللعب
بانتظام في ظل وجود الثنائي الهجومي هاري كاين والكوري الجنوبي
سون هيونغ ـ مني .وتعاقد توتنهام الذي يشرف عليه املدرب اإليطالي
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أفقيا

ّ
 -1عاصمة أميركية –  -2في الحكومة – رقصة يونانية –  -3حكام أفغانستان – -4
يناضل – سئم وضجر –  -5يسيرة الحل – دولة آسيوية –  -6أوتوماتيكي – مادة
قاتلة – أراد واشتهى –  -7موقع سياحي في األردن في محافظة إربد – للندبة – -8
بحر – والدة – من خسر تجارته وأمواله –  -9عائلة فنانة إستعراضية لبنانية – من
األلوان –  -10عيد وطني

عموديًا

 -1جبهة مسلحة تنادي بإنشاء دولة مستقلة في الصحراء الغربية في املغرب –
 -2من الحبوب – من جــاوز الثالثني من عمره – بقرة وحشية –  -3دولــة أوروبية
– لإلستدراك –  -4من الحيوانات – حضارة قديمة في الهوندوراس وغواتيماال
وشبه جزيرة يوكاتان في املكسيك –  -5الصق النسب – مـ ِـرض –  -6لصق الطني
واصبح صلبًا – جاهل – ّ
وبخ –  -7يستمر بعمله – من مكونات املنقوشة –  -8أقرع
الجرس – من الحيوانات – من الخضر –  -9دولة آسيوية –  -10رئيس لبناني راحل

أفقيا
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حل الشبكة 4064

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
كبيرة وكل مربع كبير ّ
مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 4065

حلول الشبكة السابقة

 -1قيس بن ذريح –  -2طاووس – يفرم –  -3رف – ماكاو –  -4اباالش – مر –  -5أنني – ي ي ي – -6
ركوة – وان –  -7أول – كسل – كع –  -8بسيون – بيرو –  -9لت – ال بامبا –  -10سويسرا – ّ
نسد

7

شروط اللعبة

1

 -1قطر – طرابلس –  -2يافا – كوستو –  -3سو – باولي –  -4بوبانة – ولس –  -5نس – لي – كنار
–  -6مانوس – با –  -7رياش – البا –  -8يفك – ين – يمن –  -9حرامي – كربس –  -10موريس عواد

عموديًا
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رئيس وزراء انكليزي سابق .كان زعيمًا لحزب العمال .من أشد مؤيدي
حرب العراق عام  .2003أصوله اسكوتلندية
إعداد
نعوم
مسعود

 = 5+4+8+2+7مدينة فرنسية ■  = 1+10+3+11عاصمتها أوسلو ■
 = 6+9حرف نصب

حل الشبكة الماضية :ابن األنباري
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

فنون ترفيهية

وقت للكتابة

«ستاند اب كوميدي» يسخر من واقعنا التعيس

ّ
محمد دايخ «يفش خلقه» في «المــدينة»
نادين كنعان
بمعناه العام ،الـ «ستاند ـ أب» نوع
مــن الكوميديا الـتــي تـقـ َّـدم بواسطة
ً
م ـ ـ ـ ـ ٍّ
ـؤد م ـ ـن ـ ـفـ ــرد ي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث م ـ ـبـ ــاشـ ــرة
إلـ ــى ال ـج ـم ـه ــور ف ــي ب ـع ــض مـظــاهــر
ال ـع ـفــويــة .ي ـعـ ّـد ه ــذا «ال ـج ـن ــر» ،على
ّ
األقل بالشكل الذي ُيعرف به اليوم،
ظ ــاه ــرة تــرف ـي ـه ـيــة حــدي ـثــة إلـ ــى حــد
م ـ ــا .ف ــي ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،حـيــث
ً
ّ
تطور ّأوال وحظي بأوسع شعبية،
ترتبط أصوله بأسماء «أصيلة» في
مجال الهزل ،مثل مارك توين ،الذي
جاب البالد في القرن التاسع عشر.
ب ــدأ فــي الـظـهــور ك ـنــوع مــن الترفيه
الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــودف ـ ـيـ ــل (ن ـ ــوع
مـســرحــي ترفيهي يـمــزج غــالـبــا بني
الـ ـ  farceواملــوسـيـقــى ،الق ــى شعبية

محتوى العرض «قد يكون
آخر ما نطرحه عن المجتمع
الشيعي» (م .د)
ّ َ َ ْ
«ه ْر َدبشت»
فيلمه األول
يصل إلى الصاالت في الخريف،
من بطولة حسين قاووق،
غابريال يمين وغيرهما
خ ـص ــوص ــا فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
وكـ ـن ــدا م ـن ــذ ب ــداي ــة الـ ـ ـ  1880حـتــى
أوائ ــل الـ ـ  )1930فــي الـعـقــود األول ــى
ّ
م ــن الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن .ف ــي ح ــن أن
الـكــومـيــديــاكــانــت عـنـصـرًا أســا ّسـيــا
ّ
فــي ك ــل ع ــروض الـفــودفـيــل ،إال أنـهــا
غـ ــال ـ ـبـ ــا مـ ـ ــا ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت ش ـ ـكـ ــل ف ـ ـقـ ــرات
م ـج ـ ّـم ـع ــة ت ـق ـ ّـدم ـه ــا ف ـ ــرق ك ــوم ـي ــدي ــة
(ت ـ ـحـ ـ ّـدث أعـ ـض ــاؤه ــا إل ـ ــى بـعـضـهــم
ول ـي ــس ل ـل ـج ـم ـه ــور) .ت ــم ص ـق ــل ه ــذا
األسـ ـل ــوب الـ ـف ــردي ب ـش ـكــل أك ـب ــر في
منتجعات منطقة جـبــال كاتسكيل
ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك ف ـ ـ ــي ث ــاثـ ـيـ ـنـ ـي ــات
وأربعينيات الـقــرن العشرين .طـ ّـور

حسين قاووق «سحلوا من شعرو»
خليل الحاج علي
في معظم الدراماتورجيات الهزلية،
يظهر املـمـثــل الـكــومـيــدي ،فــي نشوة
ّ
ال ـهــزل املـطـلــق .هــو ـ ـ بـحـســب املـنــظــر
بــاتــريــس بــافـيــس ـ ـ «ك ـمــا امل ـج ـنــون...
ومـظـهــره ال ـخــارجــي ،يـسـمــح لــه بــأن
ّ
ي ـع ــل ــق ع ـل ــى األح ـ ـ ـ ــداث ،م ــن دون أن
يخشى العقاب .ويــرى بكل بساطة،
ما تعجز حكمة اآلخرين عن إدراكه».
هـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـنـ ـطـ ـب ــق ع ـلــى
امل ـم ـث ــل ال ـك ــوم ـي ــدي ح ـس ــن ق ـ ــاووق،
خصوصًا بعد الحملة التي ّ
تعرض
إليها ،مع املخرج املسرحي واملمثل
محمد دايــخ ،على إثــر عــرض مشهد
كوميدي على شاشة قناة «الجديد»،
قـبــل أش ـهــر خ ـلــت ،وان ـط ــاق حمالت
ض ـ ــدهـ ـ ـم ـ ــا ،مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ب ـ ـعـ ــض رواد
منصات التواصل االجتماعي تحت
هاشتاغ «اسحلو من شعرو».
اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن الـ ـي ــوم ،ي ـع ــود ال ـث ـنــائــي
ف ــي عـ ــرض «س ـت ــان ــد أب كــوم ـيــدي»
بالعنوان ذاته ( 60د ـ ـ إخراج :محمد

دايخ ـ ـ كتابة :حسني قاووق ومحمد
دايخ) ،على خشبة «مسرح املدينة».
ويـ ـ ـش ـ ــارك فـ ــي األداء االفـ ـتـ ـت ــاح ــي،
حسني دايــخ ،الــذي يفتتح العرض،
بأسلوب كوميدي ،محبب ولطيف.
بعد غياب سنتني عن تقديم قاووق
عروضًا مماثلة ،يأتي الـ «ستاند أب
ً
كوميدي» متصال بالسياق املباشر
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـي ـش ــه الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون ،مــن
أزمــات متالحقة .كما ّ
يعري النفاق
امل ـج ـت ـم ـع ــي وال ـع ـن ـص ــري ــة امل ـق ـي ـتــة.
يـ ـظـ ـه ــر حـ ـس ــن ق ـ ـ ـ ـ ــاووق ،كـ ـع ــادت ــه،
بصدق ،وعفوية ،وفطرية ،بعيدًا عن
املسميات واملفاهيم واملصطلحات
الكبرى ،في مقاربته للواقع املعاش.
يـقــول لـنــا إن مـحـتــوى الـعــرض غير
مـحـصــور بالجمهور الـلـبـنــانــي ،بل
يـطــال شــرائــح مختلفة مــن املنطقة
العربية أيضًا.
قــد يكون غير رائ ــج ،تقديم «ستاند
أب كوميدي» على خشبات مسارح
ً
ك ـ ـ ـ «امل ـ ــدي ـ ـن ـ ــة» ،إذ عـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ــا ت ـق ــدم
ع ـ ـ ـ ــروض مـ ـم ــاثـ ـل ــة ،عـ ـل ــى خ ـش ـب ــات

«ال ـش ــان ـس ــون ـي ــه» .ف ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ــار،
ي ـق ــول ق ـ ــاووق إن ال ـه ــدف م ــن إقــامــة
ال ـع ــرض ف ــي ه ــذا امل ـكــان بــالـتـحــديــد،
هو استقطاب الجمهور إلى خشبات
املـ ـس ــارح ،وتـفـعـيــل الـعـمــل الـثـقــافــي،
وتـحـفـيــز حـ ّ
ـاسـتــي الـسـمــع والـبـصــر،
لـ ـ ــدى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،وت ـف ـع ـي ــل ت ـل ـق ـيــه،
وانتباهه ،بخاصة لناحية محتوى
العرض.
«الجمهور الذي يرتاد مسرحياتنا،
ق ــد ال ي ـك ــون بــأغ ـل ـبــه ،م ـع ـت ــادًا عـلــى
ارتياد املسارح ،وهــذا طبيعي بفعل
ال ـت ـه ـم ـيــش وع ـ ــدم اإلنـ ـم ــاء الـثـقــافــي
امل ـ ـتـ ــوازن» .لـ ــذا ،ي ــأت ــي «اس ـح ـلــو من
شعرو» بهدف تفعيل ثقافة املسرح،
ّ
وإيصالها إلى كل الفئات ،و«هذا جل
ما نطمح إليه» وفق ما يؤكد قاووق،
مـضـيـفــا« :ال ن ـفــرض أس ـل ــوب حـيــاة،
أو م ـقــاربــات لـطــريـقــة عـيــش مـحــددة
عـلــى ال ـج ـم ـهــور ،ب ــل ن ـت ـنــاول واق ـعــا،
ون ـح ــاول تـشــريـحــه ،وم ــن ث ــم س ــرده
ض ـم ــن ح ـب ـك ــة ك ــومـ ـي ــدي ــة» .وع ـل ـي ــه،
يــأتــي «اس ـح ـلــوا مــن ش ـعــروا» بعيدًا

عــن الخطاب األخــاقــي والسياسي.
ّ
«كــل ما في األمــر أن العرض يالحظ
أم ـ ــورًا مـعـيـنــة ،يـعـيـشـهــا الـجـمـهــور،
وينقلها إلـيــه مــن خــال عمل فني».
إذًا ،يقحم قــاووق ،كعادته ،حكايات،
وقـ ـصـ ـص ــا ،وط ـ ــرائ ـ ــف ،ع ــاش ـه ــا مــع
ّ
ويحولها
أهـلــه ،ونــاســه ،ومحيطه،
إلـ ـ ــى دع ـ ــاب ـ ــة ،ت ـس ـت ــدع ــي ال ـت ـف ـك ـي ــر،
وصياغة التساؤالت عن الراهن ،كأن

يطرح األزمة الحالية
ّ
ويعري النفاق المجتمعي
والعنصرية المقيتة
التراجيديا والكوميديا ،تتساويان
في هذا العرض.
يقول قاووق إنه ملس من خالل العمل
فـ ــي امل ـ ـسـ ــرح ،ت ــرح ـي ـب ــا ج ـمــاه ـيــريــا
ّ
ك ـب ـي ـرًا ،م ــا ي ـحــتــم ع ـل ـيــه مـســؤولـيــة
مضاعفة اليوم ،لعدم التفريط بكل
ما تم بناؤه أخـيـرًا .رغــم أن شعبية

ّ َ
منصتي
قاووق تم بناؤها من خالل
ّ
إنستغرام وفايسبوك ،إل أن املسرح
ً
بقي مناال يسعى إليه قاووق دائمًا.
«ال أطمح إلى أن أكون نجم سوشال
م ـي ــدي ــا» ،ف ــامل ـس ــرح ي ــأت ــي ف ــي امل ـقــام
َّ
األول بالنسبة إليه .لعله بذلك يقحم
رواد الـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،فــي
فضاء ات جديدة ،ومساحات ثقافية
لم يعتادوها من قبل.
يـشـ ّـدد ق ــاووق على أن الـعــرض ،كما
قبله ،مــن إنـتــاج ف ــردي وخ ــاص ،وال
«صناديق ثقافية أو جهات مانحة
ّ
تمول عروضه» .وكذلك األمر في ما
يخص أي عمل تلفزيوني مرتقب.
ي ـعــاود حـســن الـعـمــل املـســرحــي من
بـ ــوابـ ــة ال ـ ـ ـ «سـ ـت ــان ــد أب ك ــوم ـي ــدي»
لـ ـيـ ـط ــل عـ ـل ــى ج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،ق ـ ــد ت ـف ــرق ــه
الـصــراعــات الكبرى ،لكن مــا يجمعه
هو التمزقات االجتماعية ،واألزمات
املتالحقة .ربما تختلف اآلراء حول
ما يقدمه قــاووق ،على قدر اختالف
االنتماء ات ،لكن الجامع الوحيد هو
«الوجع» الواحد بني الجميع.

املـ ـمـ ـثـ ـل ــون الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــون أسـ ـل ــوب
مونولوج مليئًا بالهدوءّ ،
يتم اللعب
ف ـيــه ع ـلــى وت ــر مــواض ـيــع كــومـيــديــة
ّ
م ــأل ــوف ــة ،كــال ـح ـمــاة امل ـت ـســل ـطــة على
سبيل املثال!
ّ
تـ ـ ـط ـ ـ ّـور ه ـ ــذا الـ ـ ـف ـ ــن خ ـ ــال الـ ـح ــرب
العاملية الثانية ،حني استحال جزءًا
من املسرحيات الهزلية بشكل أكثر
اح ـت ــراف ـي ــة ،ف ــي س ـب ـيــل رفـ ــع الـ ــروح
املعنوية لألميركيني خــال الحرب.
مكانته بني الفنون راحــت تكبر في
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات ،ل ـت ـك ــون ان ـطــاق ـتــه
الـفـعـلـيــة ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات ،قـبــل أن
ت ـن ـت ـشــر «نـ ـ ـ ــوادي ال ـك ــوم ـي ــدي ــا» فــي
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات خ ـصــوصــا وت ـتــزايــد
أع ـ ــداد ال ـج ـم ـهــور وت ـت ـك ـ ّـرس أس ـمــاء
المـعــة بحلول التسعينيات .قائمة
نجوم ال ـ «ستاند ـ ـ أب» األميركيني
تـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــل :إي ـ ـ ـ ـ ــدي م ـ ـي ـ ــرف ـ ــي ،جـ ـي ــري
ساينفيلد ،ستيف مــارتــن ،كريس
روك ،كـي ـفــن ه ـ ــارت ،دي ــف شــابـيــل،
ّ
كريس تاكر غيرهم .علمًا بأن األمر
لم يقتصر على الواليات املتحدة بل
شمل بقاعًا أخرى حول العالم.
مـحـلـيــا ،ال يعتبر الـ ـ «سـتــانــد ـ ـ أب»
طــارئــا وإن كــانــت الـتـجــارب خجولة
في املاضي ،فيما يبرز فادي رعيدي
في ّ
مقدمة الشخصيات التي ُيجمع
ّ
على حبها اللبنانيون.
لـكــن فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،تشهد
ال ـســاحــة الـفـنـيــة زح ـمــة ع ــروض من
هــذا الـنــوع ،أبطالها شباب يجدون
ف ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ات ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة مـ ـس ــاح ــة
ل ـل ـت ـع ـب ـيــر واس ـ ـت ـ ـعـ ــراض مــواه ـب ـهــم
(فــي ّ
مقدمتها  .)awk.wordصحيح
ّ
ّ
ّ
سوية ما يقدم في هذه املواعيد
أن
م ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة جـ ـ ـ ـ ـدًا وت ـ ـج ـ ـنـ ــح صـ ــوب
ّ
االب ـتــذال فــي أحـيــان كـثـيــرة ،غـيــر أن
مـحـ ّـبـيـهــا ف ــي ازدي ـ ــاد م ـس ـت ـمـ ّـر ،ومــا
ن ـف ــاد ال ـب ـطــاقــات ب ـســرعــة ال ـب ــرق إال
دليل على ذلك.
في هذا اإلطار ،يعود حسني قاووق
الليلة إلى عالم الـ  stand-upبعرض
«اسحلو من شعرو» الــذي يتشارك
ك ـت ــاب ـت ــه م ــع مـ ـخ ــرج ال ـع ـم ــل مـحـمــد
داي ــخ عـلــى خشبة «مـســرح املــديـنــة»
(الحمرا ـ بيروت).
بـعــد تـجــربــة تـلـفــزيــونـيــة لّــم تكتمل
ومـ ـس ــرحـ ـي ــة ن ــاجـ ـح ــة تـ ـن ــقـ ـل ــت بــن
الـحـمــرا والـطـ ّـيــونــة ،اخ ـتــار الثنائي
املحبوب خــوض تجربة جديدة في
هـ ــذا اإلطـ ـ ــار ب ــال ـت ـع ــاون م ــع حـســن
ّ
متطرقني إلــى مــواضـيــع عـ ّـدة
داي ــخ،
من رحم معاناة أبناء «بالد األرز».
ل ـك ــن مل ـ ــاذا الـ ـ ـ «س ـت ــان ــد ـ ـ ـ أب» ّ اآلن؟
«ل ــدي ـن ــا ال ـك ـث ـيــر ل ـن ـق ــول ــه ،ل ـكــن ـنــا ال
نملك ترف الوقت إلنجاز مسرحية،
ّ
ف ــوج ــدن ــا أن هـ ـ ــذه أف ـ ـضـ ــل ط ــري ـق ــة
مـتــاحــة لتفريغ مــا لــديـنــا والتعبير
عن أفكارنا» ،يقول محمد دايخ لنا.
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ن ـج ــاح تـ ـج ــارب الـ ـ
ّ
«ستاند ـ أب» املرتبطة باسمه ،إال أن
ـرح
الـشــاب الـعــاشــق
للسينما واملـسـ ّ
ّ
ليس من هواة هذا الفن! «أشعر أنه
ال يرتقي إلى مستوى املسرح الذي
أح ـ ـ ـ ّـب ...ه ــذا م ـج ـ ّـرد رأي شـخـصــي.
وكـمـيــة ال ـعــروض مستغربة حاليًا،
ّ
إذ يشعر املــرء كــأن الجميع يريدون
أن يكونوا كوميديني».
ّ
وفي لبنان تحديدًا ،يعتبر دايخ أنه
بات «ضائعًا بني الهزل والضحالة
ال ـف ـك ــري ــة الـ ـت ــي ت ـج ـعــل م ــن غــالـبـيــة
ال ـع ــروض مـتـمـحــورة ح ــول الجنس
ّ
متعمدة
والــديــن ،مــع سيطرة تـبــدو
ل ـق ـض ــاي ــا م ـع ـ ّـي ـن ــة مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا ت ـلــك
امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـم ـج ـت ـمــع امل ـ ـيـ ــم» .ويـ ــرى
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ّ
ّ
أن املـشـكـلــة أن هـنــاك مــن يـصـعــدون
عـ ـل ــى املـ ـ ـس ـ ــرح م ـ ـحـ ــاولـ ــن «تـ ـق ــدي ــم
كوميديا مستندة إلى نكات أجنبية
ّ
كـ ــأن ـ ـهـ ــم يـ ـ ــريـ ـ ــدون ل ـب ـن ـن ــة ع ـ ــروض
ّ
غــربـيــة! أمــا املشكلة األكـبــر ،فهي أن
ه ـن ــاك ج ـم ـه ــورًا ي ـح ـ ّـب ه ــذا وي ـجــده
مضحكًا»ّ .
يــؤكــد داي ــخ أن ــه أث ـنــاء كـتــابــة النص
«ه ـ ـنـ ــاك مـ ــواقـ ــع عـ ـ ـ ّـدة أحـ ـ ــرص عـلــى
ع ــدم االنـ ــزالق نـحــوهــا ،عـ ّلــى رأسـهــا
إهــانــة فـئــات أو أف ــراد .أفــضــل تناول
تفاصيل ضمن مجتمع كامل ،بعيدًا
عن اإلسـفــاف والشخصنة ،وأحــاول
ّ
املتفرج».
نفسي دائمًا مكان
أن أضع
ّ
ّأم ـ ـ ـ ــا ع ـ ــن تـ ــوق ـ ـعـ ــاتـ ــه ح ـ ـ ــول أص ـ ـ ــداء
ّ
«اس ـح ـل ــو م ــن شـ ـع ــرو» ،ف ـي ـش ـ ّـدد أن
«ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أش ـ ـخـ ــاصـ ــا س ـي ـض ـح ـك ــون
على أي حــال ملـجـ ّـرد أن يــروا حسني
(ق ـ ـ ــاووق) ع ـلــى املـ ـس ــرح ،ف ــي مـقــابــل
آخ ــري ــن ل ــدي ـه ــم رغـ ـب ــة ح ـق ـي ـق ـيــة فــي
مـعــرفــة م ــاذا لــديـنــا م ــن ج ــدي ــد ،ومــا
هــي األف ـك ــار ال ـتــي نــريــد إيـصــالـهــا».
ّ
ويـشـيــر أي ـضــا إل ــى أن مـحـتــوى هــذا
ال ـعــرض «ق ــد يـكــون آخ ــر مّــا نطرحه
ع ــن املـجـتـمــع ال ـش ـي ـعــي ،ألن ـن ــا نــريــد
ً
توسعة البيكار قليال».
هدف ،سيعمل عليه محمد وحسني
ف ــي ال ـف ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة ب ـه ــدف تـحـقـيــق
املــزيــد مــن الـتـســويــق واالنـتـشــار عن
طريق مواضيع ّ
تهم دائرة أوسع من
ّ
الجمهور املحلي.
ـذا ال ـس ـيــاق ت ـحــدي ـدًا ،يخبرنا
ف ــي ه ـ ّ
حلقة
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـل
ـ
م
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـى
ـ
ه
ـ
ن
أ
ـه
ـ
ـ
أن
دايـ ــخ
ّ
أول ــى مــن مـسـلـســل قـصـيــر ،غـيــر أنــه
ينتظر فرصة اإلنتاج من أجل إكمال
املشروع ،فيما تبدو عينه شاخصة
ّ
ّ
عـلــى مـنـصــات ال ـب ــث ال ـتــدف ـقــي الـتــي
تتنافس في منطقتنا.
مشكلة اإلنتاج تنسحب أيضًا على
املحتوى الــذي قد ّ
يقدمه مع قاووق
على يوتيوب ،حيث هامش الحرية
أكبر والعمل «أريح» مقارنة باإلعالم
ال ـت ـق ـل ـيــدي ،فــإن ـتــاج ح ـل ـقــات خــاصــة
ّ
بهذه املنصة يتطلب ميزانية «وهي
غير موجودة».
ّ
ّ
هـ ـ ــذا لـ ـي ــس كـ ـ ــل شـ ـ ـ ــيء .فـ ــوسـ ــط ك ــل
االنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاالت ،وص ـ ـ ـ ــل داي ـ ـ ـ ـ ــخ إلـ ــى
الـ ـلـ ـمـ ـس ــات الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ف ـ ــي م ــرح ـل ــة
مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ل ـف ـي ـل ـم ــه ّ
األول
ْ
ّ
َ
«ه ـ ـ ْـر َد َب ـ ــش ـ ــت» ال ـ ــذي ت ــول ــى كـتــابـتــه
ّ
وإخ ــراج ــه وأن ـت ـجــه أم ـيــر فـ ــواز عبر
ش ـ ــرك ـ ــة «فـ ـيـ ـنـ ـيـ ـسـ ـي ــا بـ ـيـ ـكـ ـتـ ـش ــرز».
ّ
يمتد على  90دقيقة
الشريط الــذي
ُ
ويفترض أن يصل إلى الصاالت في
ال ـخــريــف امل ـق ـبــل ،مــن بـطــولــة حسني
قاووق ،غابريال يمني ،حسني دايخ،
رن ــدة كـعــدي ،ف ــؤاد يـمــن ،لكساندرا
ق ـ ـهـ ــوجـ ــي ،مـ ـحـ ـم ــد عـ ـ ـب ـ ــده وم ـ ــاري ـ ــا
ن ـ ــاك ـ ــوزي .ال ـق ـص ــة غ ـي ــر ك ــوم ـي ــدي ــة،
ّ
ت ـتــركــز ع ـلــى ثــاثــة إخـ ــوة يـعـيـشــون
مــع والــدت ـهــم فــي مـنـطـقــة األوزاع ـ ــي،
اثـنــان منهم «زع ــران» بينما الثالث
ملتزم دينيًا ،وهــو «أمــل والــدتــه في
الـحـيــاة» .يـتـعـ ّـرض هــذا األخ ملوقف،
ت ـبــدأ م ــن ب ـعــده األح ـ ــداث بــالـتـطـ ّـور.
انطالقًا من هذه العائلة الغارقة في
الفقر املدقعّ ،
يعرج الفيلم «الجريء
جدًا» (بحسب تعبير صاحبه) على
مــروحــة مــن املــواضـيــع ،منها الدولة
وهيبتها وحياة الشارع.
رض «اس ـح ـل ــو م ــن شـ ـع ــرو» 1 :و 2و3
و 6و  7تـمــوز (يــولـيــو) الـحــالــي ـ ـ الساعة
ً
مساء ـ «مسرح املدينة» (الحمرا
التاسعة
ـ بيروت) .البطاقات متوافرة في «مكتبة
أنطوان» .لالستعالم01/753010 :

َوينو َ
حس ْن ؟
في ناس راحوا يسألوا ع البحر
ّ
في ناس نزلوا يفتشوا ببيروت
في ناس فاتوا ع «الخيام»
ّ
ضلوا َ
بالبساطة ِيضحكوا:
..وفي ناس
راجع َ
حسن!
هيدا َ
الحس ْن
ْ
َه الكان َع صوات الحبايب
واملصايب
َ
مؤت َم ْن
ما كان يسكن بالبيوت العابرة
ساكن بـ «دردارة» الضيعة َ
والحقالي
وفوق..
َ
ع جناحات لعصافير والغيمة سك ْن
وم ـ ــا ك ـ ــان ي ـف ـهــم ل ـي ــش أي ـ ــام ال ـط ـفــولــة
الضايعة
ْ
إلها على الحاضر َثم ْن،
ما كان عارف
كيف بيصيب الزمان ِامل ْس ِتوي
ْ
مع ْ
شجرة ُ
املشمشَ ..و َه ْن
بالشمس يلعب
بالشتي يلعب

َ ْ َ
عا قـ ـ ــبر الوطـ ـ ــن
وعا إيدو خبز ّإمو َع َج ْن
َ
كانت على ْبوابو القصيدة تشلح تيابا
ْ
وترقص َحن َج ِلة
وتسقط َعليه تخربطوا
َ
ويل ِّب َسا
ّ َ
مرة عروس ْم َه َ
ّ
ومرة كف ْن
فهفة..
شعب أطفال
وعندو ّ ِ
َ
ْ
ّ
ِحفظوا كل شي غنى وكتب إلهن
ّ ُ َ ُ
وسرحلن خيالن
ّ
َ
َ ْ ُ
ْ
وبن ذي
أبع ْد م ِن الغول والتيس الغبيِ ..
َي َزن
الحسنْ
هيدا َ
مارق َع راسو ناس مجهولة
ْجناس ْجناس
األمك ِنة
والراعي ِرعي حتى ضباب ِ
ووجوه «خضراء ِّالد َم ْن»..
ومارق على قلبو
ْ
َحكي ليالي الطبيعة القاسية
َ
شجر ي ْغ ُنج تحت ّ
وموكب َ
ضو القمر
ِ
ّ
و ْيسلموا حالو َ
الزم ْن
ِ
ْ
ومرقت َم َرا
ّ
ضلت ّ
مخباية ورا ِم ّية َ
مرا
ْ َ
وما كان يعرف ِيك ِمشا
َ
وه ْمست بإذنو..قال بدا تنطروا
ّ ُ
ّ
ُ
ْ
ْ
ب كل ْ
ورقة ِشعر ِب كل املدن .
ِ
ّ
هالحسنْ
َ
ْ
َ
ما في مرا ِعرفت شو بدو
مجنون؟ عاقل؟ َ
أسود وأبيض؟

مرا َ
وفي ّ
هجم ع اللون
َ
بـ ّـدو يــاكـلــوا..لــوحــات مــا فيها حــدا غير
َ
الهوا
َ
واألرض سكرانة ع موسيقى ش َج ْن..
هيدا َ
الحسن
َ
ّ
ّ
بيمسك شي قلم ِب ِيلت قمصانو
ملا
ِ
َ
ْ
ِم ِسك ريشة ول ّت شواربو ّ
ووجو
ْ
وحمل كمشة من تراب «الخ َيام»
وقال َ«هوني مطرحي»..
َ ّ
ـومـتـهــا َر َسـ ــم ق ـبــرو ..وح ــط ــو
وان ـ َق ــال َيـ ِ
َ
بالعل ْن.
َ
وهيدا الحسن
ّ ََ
ّ
ِهني وعم يصلوا عليه
َ
غفرة
ويطلبولوا امل ِ
شافوه ...عم يبعت رسالة
ْي ِقلهن:
َ
ّ
ال ِتعتلوا همي أنا روحي بأمان
َ
ُ
صحابوا..الب َد ْن!
ويقبر
َ
ْ
َ
وح ّسون ّ
ض ْي ِقة نف ْس:
مر ُة قال ِمن ِ
ْ
َ
ْ
ِ«من أين أدخل في الوطن؟»
ملعون يا ّ
حسون
ّ
َ ّ
ضــلـيــت خــافــي ْبـ َـبـسـمـتــك عــنــا الـجــواب
ْ
األر َيحي
ّ
َْ
ّ
هلق عرفنا كيف ِبعتا هالدني
ْ
ْ ُ
َ
ْ
مصطبة حاكورتك
ب ِقشرة بصل من َ ْ ِ
تا تفوت ..عا قبر الوطن.

ذكرى

محمد حسين فضل الله« ...الفقيه االستثنائي»
محمد عبدالله فضل الله *
ّ
قلما تعثر على رج ــاالت يدخلون اسـتـثـنــاءات الــوعــي الجمعي
ّ
الوجدان بال إكراه ،ينسلون من عوالم تصنعها
ويتجذرون في ً
ّ
ويحولونها
التجارب مسعوفة باملواهب ،فيتقنون لغة السماء
بطراوة إلى لغة بشرية مطواعة يفتحون فيها ما انغلق في دنيا
الفقه واألدب والسياسة.
السيد محمد حسني فضل الله الذي توفي في  4تموز (يوليو)
 2010كــان فقيهًا استثنائيًا متمرسًا بما أتقنه مــن إمساك
بمفاتح قــراءة النصوص العصية ،وكــان مؤلفًا متميزًا بحجم
ما تركه من آثارّ ،
تنوعت بني التفسير والفقه والعقيدة واألدب
والفكر والسياسة .عاد إلى لبنان من العراق
بعد مسيرة طويلة عــام  ،1966فساهم في
تــأس ـيــس ال ـع ـمــل اإلس ــام ــي وال ـج ـه ــادي في
خـ ـض ــم ت ـح ــدي ــات وطـ ــروحـ ــات ت ـغ ـلــي عـلــى
كثير من التقلبات والتوترات والشعارات من
يمينية ويسارية.
ً
ك ــان رجـ ــا اسـتـثـنــائـيــا ع ـنــدمــا ق ــام بـ ــأدوار
مختلفة على الساحة اإلسالمية والوطنية من
رعايته للرعيل األول ّ
ممن أسسوا للمقاومة
وساهم خطابه التعبوي في استنهاض الهمم
وب ـل ــورة وع ــي نـضــالــي آم ــن ب ـقــدرة اإلن ـســان
ّ
التحرر من مقيداته والغوص في اآلفاق
على
الرحبة وإطــاق إمكاناته في سبيل األهداف
الكبرى التي تحقق له كيانه وكرامته.
الحركات
مواقفه كان لها بليغ األثر في توجيه
ً
اإلسالمية واستنفار اتجاهاتها ،لم ُ
تخب يومًا سالكة في لجج
جبهات :القضية اللبنانية ،والقضية الفلسطينية ،وقضية الحوار
اإلسالمي ـ املسيحي ناهيك بطرق أبــواب كل امللفات اإلقليمية
ً
والدولية ،حيث كان متابعًا من الدرجة األولى لم يترك تفصيال
ً
ول ــو بسيطًا وصـغـيـرًا ،إال وك ــان عـلــى دراي ــة ب ــه .وك ــان محلال
بارعًا وجريئًا يبتعد عن انغالقات التكتيكات املرحلية ليرسم
استراتيجيات تتصل بمسار األمة ومصيرها ببراعة وعمق.
من املراجع النشطني حركة واجتهادًا ،إذ حاول بدقة وصراحة
وم ـصــال ـحــة ت ـطــويــع ال ـن ـص ــوص وف ـت ــح ال ـط ــري ــق أمـ ــام قــراءت ـهــا
واستخالص األفكار منها بأناة وتـ ّ
ـدرج في العرض وتسلسل
فــي التعبير مـشـفــوعــا ب ــذوق أدب ــي رقـيــق وق ــدرة لـغــويــة عالية
ّ
مكنته من أن يتعامل مع النص بعمق وإحاطة وأصالة وفهم ّأدق
للنصوص الشرعية.
ّ
مــن بــن ميزاته االجتهادية اتكاله املــوفــق على الــرؤ ّيــة القرآنية
األصيلة بوصفها األســاس التشريعي األول في سلم مصادر
التشريع .أضف إلى ذلك استعانته بالفهم العرفي في تعامله مع

ّ
النص في داللته ومعطياته بما خلق تناغمًا توفيقيًا بني النظرية
الفقهية وتجلياتها التطبيقية ضمن رؤية متكاملة.
آمن بأن الوعي مشترك قادر أن يجمع كل الرؤى املخلصة من
أجــل صناعة قــارئ ّ
متنور وإنسان ملتزم على قــدر مسؤولية
إنسان الله الذي يقتحم زمن الخالد ويسجل حضوره بانسياب.
ّ
شدد على وجود النزعة اإلنسانية ووحدة الهدف في الديانات،
داعـيــا إلــى االع ـتــراف بما تملكه مــن قــواســم وتـقــاطـعــات تغني
الحياة واإلنسان وتدفع نحو عقالنية ّ
تهدئ من فورة األنانيات
والـعـصـبـيــات املــوحـشــة وتـعـمــل عـلــى غ ــرس ال ـعــدل ورف ــع الظلم
كمكون أساسي ومقصد نهائي لألديان والرساالت.
نـ ّـبــه إل ــى ال ـفــروقــات الـتــي يمكن أن تحدثها الـسـيــاســة الخبيثة
بــالــروحــانـيــة الـتــي أرادهـ ــا الـلــه مسحة جمالية
ترتفع بــاإلنـســان عــن س ـ ْـورة امل ــادي ــات ،لتخلق
ً
مـنــه أن ـمــوذجــا ربــان ـيــا ج ــدي ـرًا بــالـحـيــاة عــامــا
على الـتـقــارب والــوحــدة ،متمايزًا بحس نقدي
ّ
بــنــاء غـيــر مـعـلــب ومــؤطــر عـلــى قــاعــدة األخ ــوة
اإلنسانية التي تنبعث من حرارتها روح إيمانية
ّ
وعمالنية تضفي على الواقع حيوية ال
نشطة
لــوثــة فيها .لــم يــؤمــن يــومــا بعنف األس ـلــوب أو
الفكرة التي تخلق إنسانًا عنفيًا ،بل عمل حتى
في دائرته اإلسالمية على إعداد جيل يطمح إلى
بناء ساحات من التصالح مع الــذات واملــوروث
منطلقًا بـثـبــات إل ــى واق ــع صــاخــب ال ينجرف
ّ
تـحــت وط ــأة ت ـحــديــاتــه .ح ــذر م ــن الصهيونية
وال ـس ـي ــاس ــة املـتـصـهـيـنــة ال ـت ــي ت ـش ـكــل خـطـرًا
داهمًا ودائمًا على الجميع ،منبهًا من خدمات
الطائفيني واملتمذهبني الـتــي يقدمونها مجانًا للعدو وألع ــداء
األم ــة .وبــديـهــي أن ــه آم ــن بــرســالـيــة لـبـنــان الـقــائـمــة عـلــى الصيغة
التعايشية السلمية التعددية املنتجة واملتوحدة الحضارية في
مواجهة كل األخطار.
بـعــد  12سـنــة عـلــى رحـيـلــه ،م ــاذا فعلنا مــن أج ــل نـشــر نتاجه
وتعريف األجيال بفكره وريادته؟ في وقت تحشى فيه الذاكرة
الجمعية بكثير مــن مـحــاوالت البعض ممن يكتبون تاريخنا
ويرسمون مسار ذاكرة أجيالنا كما يحلو لهم.
وملــاذا هــذا التغييب لــدور هــؤالء الكبار عن الحضور اإلعالمي
والفكري واإلنساني بوجه عام؟ في وقت نحن بمسيس الحاجة
إلــى مــن يثبت لنا هويتنا وتــراثـنــا األصـيــل فــي وجــه عواصف
السطحية وتـفــريــغ ال ــذات مــن فعلها اإلي ـجــابــي امل ـط ـلــوب ،وفــي
وقت تتعرض فيه الطوائف كنعمة إلى سلخ نفحات الروحانية
والـتـفـكــر مـنـهــا ،لـيــس عـلــى مـسـتــوى الشيعة فحسب بــل على
مستوى طوائف الشرق ككل إسالمية ومسيحية.
* أكاديمي وحوزوي
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ُ
ّ
ّ
يسـتمر إلى  20تشـرين األول (أكتوبـر) .2023
أمـس الخميـس ،افتتـح معـرض لدانيـال بوريـن فـي جزيرة إيـل دارز الفرنسـية ،إذ
ّ
المفاهيمي البالـغ  84عامًا سـبعة أعمال
الجميلـة التـي تمأل المـكان ،أنجز الفنـان الفرنسـي
مـن وحـي المناظـر الطبيعيـة
ّ
ّ
تتنـوع بيـن الرسـم والنحـت ،علمـا أن فـي رصيـد بوريـن باقـة كبيـرة مـن الجوائـز ،مـن بينهـا «األسـد الذهبـي» فـي «بينالـي
البندقيـة» (ُ .)1986يعـرف الفنـان الـذي يصفه بعضهم بالـ «مينيمالي» باسـتخدام خطوط ّ
ملونـة منتظمة متناقضة في
محاولـة لدمـج السـطح المرئـي والمسـاحة المعماريـة ،وال ّ
سـيما فـي األبنيـة والمعالم( .ليـوك فونانس ـــ أ ف ب)

صورة
وخبر

المفكرة

من زياد لـ «العندليب»ّ ...
تحية
■ غاب عبد الحليم حافظ ( 1929ـ
 /1977الصورة) عن عاملنا منذ  45عامًا،
ّ
لكنه ما زال حاضرًا ُيرافق كل األجيال
وينافس نجوم ًاليوم على استقطاب
املستمعني .تحية إلى «العندليب األسمر»
ّ
الذي شكل ظاهرة حقيقية في عالم
الغناءُ ،يحيي الفنان اللبناني زياد سحاب
حفلة ّ
مخصصة له في ،NOW Beirut
ّ
ّ
غد األحد .سيغني سحاب ويعزف
بعد ٍ
على عوده مجموعة من أغاني «حليم»،
ّ
بمرافقة فرقة مصغرة مؤلفة من :رمزي
بو كامل (كيبورد) ،خليل البابا (كمنجة)،
تشارلي فاضل (درامز) ونادر مرقس
(إيقاع) .ضمن الريبيرتوار ،تحضر أغنية
«فاتت جنبنا» التي تستوحي السهرة
اسمها منها ،وهي من ألحان محمد عبد
الوهاب وكلمات حسني ّ
السيد ،باإلضافة
إلى أعمال أخرى من ألحان بليغ حمدي
ومحمد املوجي .من خالل هذا النشاط،
يرغب سحاب بتذكير الجمهور ،خاصة
الجيل الجديد ،بهذه األغاني التي ملعت في
فترة الستينيات والسبعينيات وما زالت
حاضرة لغاية اليوم .يعتبر زياد ّأن عبد
الحليم صوت «رائع» ،وعمل مع عباقرة
املوسيقى في جيله أمثال كمال الطويل

وبليغ حمدي ومحمد املوجي الذين
ّ
استطاعوا «نقل موهبته الفذة إلى أبعاد
جديدة» ،وفق ما يقول لـ «األخبار» .وقد
سبق لزياد أن أقام حفالت ّ
عدة لتكريم
فنانني كبار ،كمحمد عبد الوهاب وجورج
وسوف .يصف ّ
سحاب هذا النوع من
ّ
ّ
األمسيات بأنه «لطيف ومحبب للجمهور
ّ
ّ
نواد ليلية تقدم هكذا
ألنه نادرًا ما نجد ٍ
سهرات» .لكن لن تقتصر هذه املواعيد
ً
ّ
وملحنني،
مستقبال على تكريم مطربني
ّ
بل سينظم زياد حفالت لعزف أنماط
موسيقية ّ
مميزة ،وهو ُيخطط حاليًا
ّ
إلحياء أمسية خاصة باملوشحات.
حفلة «فاتت جنبنا» لزياد ّ
سحاب:
غد األحد ـ س 21:00 :ـ NOW
بعد ٍ
( Beirutشارع سليم بسترس ـ
األشرفية ـ بيروت) .لالستعالم:
01/211122

رلى الجردي :االستعمار
والصهيونية ودروز لبنان
■ ضمن الفعاليات واألنشطة الثقافية
التي تقيمها حركة «املسار الثوري
الفلسطيني البديل» بالتعاون مع
«شبكة صامدون» للدفاع عن األسرى
الفلسطينيني استعدادًا إلحياء ذكرى
مرور خمسني عامًا على استشهاد
األديب الفلسطيني ّ
غسان كنفاني ( 1936ـ
ُ ّ
 /1972الصورة) ،تنظم «الهيئة الفنية ـ ـ
األدبية» لـ «املسار البديل» حلقة مناقشة
مع الكاتبة والشاعرة رلى الجردي ،في 10
تموز (يوليو) الحالي ،عبر منصة «زوم»
حول روايتها «في علبة الضوء» التي
حازت «جائزة خير الله» العام املاضي.
يحكي الكتاب عن شغف فتاة تدعى
«نور» بالفوتوغرافيا وانتقالها من خلوة

¶ رئيس التحرير
ابراهيم األمين
صادرة عن
شركة أخبار بيروت

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه

¶ مجلس التحرير
أمل األندري
محمد وهبة
وليد شرارة
دعاء سويدان
جمال غصن
حسين سمور

في دير القمر اللبنانية ،حيث كانت ّ
عمتها
ّ
ّ
العرفانية،
الست «سارة» تنشر تعاليمها
إلى نيويورك لدراسة اإلخراج السينمائي.
الكاميرا التي تحملها نور تشهد وتصنع
ُ
وت ِّ
غير حيوات بشر وتاريخ مدن .من
الشوف إلى البصرة ومن فلسطني إلى
نيويورك ،تروي َ
الصور التي تلتقطها
«نور» حقائق غريبة عن ماضي

والدها الخطير ،عن الدروز وعالقاتهم
بالكيان اإلسرائيلي ،عن «مستر ريبلي»
اإلنكليزي وسيرته الباهرة ،عن الشيخ
فوزي التكفيري ...وعن ذاتها هي.
يجري اللقاء بإشراف جوانا الحافي،
ً
متناوال ثيمات االستعمار والصهيونية
ودروز فلسطني ،التي أبرزتها الجردي في
روايتها.
مناقشة رواية «في علبة الضوء»:
األحد  10تموز  2022ـ س 20:00:ـ
منصة «زوم» (رابط النشاط على
موقعنا).

ّ
يستمر لغاية  15تموز (يوليو) الحالي.
عمل شاربونييه في بداية الثمانينيات
في نيويورك كمساعد ُم ّ
صور في مجال
املوضة واألزياء والبورتريه .وفي عام
 ،1988بدأ العمل على تصوير العالقة
بني الحيوانات والبشر ،وهو مشروع
حصل من أجله على منح ّ
عدة .وفي
 ،2015انتقل شاربونييه للعمل في
منطقة البحر األبيض املتوسط وحصل
على إقامات فنية في «فيال ميديشي» في
روما ،و«متحف الفن الحديث واملعاصر»
( )MACAMو «زيكو هاوس» في لبنان.
عرض شاربونييه أعماله في نيويورك
ودوسلدورف وفيينا وكولونيا وباريس
وأصبحت الصور التي يلتقطها جزءًا من
مجموعات فنية مرموقة في جميع أنحاء
العالم .وهو ّ
يتميز بعدم استخدام الطباعة
ّ
الرقمية إطالقًا ،بل يفضل عليها التقنيات
التقليدية مثل الفضة الجيالتينية
والبالديوم البالتيني والسيباكروم
والفحم.
*افتتاح معرض Walls of Dialogues
ليان شاربونييه :اليوم الجمعة ـ
من الساعة الخامسة بعد الظهر
ً
مساء ـ فندق Arthaus
لغاية العاشرة
(الجميزة ـ بيروت) .لالستعالم:
01/446010

يان شاربونييه ...جدران الحوارات

ّ
واملصور
■ اليوم الجمعة ،يفتتح الفنان
الفرنسي يان شاربونييه معرضه
الفوتوغرافي  Walls of Dialoguesفي
فندق  Arthaus Beirutفي الجميزة ،حيث

¶ المدير الفني
صالح الموسى

¶ المكاتب
بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر
كونكورد الطابق الثامن

/AlakhbarNews
@AlakhbarNews

¶ تلفاكس01759597 01759500 :
¶ ص .ب 113/5963

/alakhbarnewspaper

ّ
ل ــم أقـ ــرأ م ــذك ــرات صــائــب ســام
ُ
ب ـع ــد .ق ـ ـ ُ
ـرأت م ــا ن ـش ــر مـنـهــا في
ّ
«الشرق األوسط» .سعر املذكرات
على مــوقــع «مكتبة أن ـطــوان» هو
 930دوالرًا (ل ـكــن الـسـعــر ليس
ّ ُ
صحيحًا ألنها تباع بـ  57دوالرًا).
صائب سالم عمل مع الصحافي
ش ـك ــري ن ـصــر ال ـل ــه ع ـلــى كـتــابــة
ّ
مــذكــراتــه فــي جنيف .كــان نصر
ّ
ّ
يسجلها لــه على كاسيتات
الـلــه
ع ـل ــى مـ ــدى أشـ ـه ــر .ك ـت ــب نـصــر
الله عن ذلــك في كتابه «مذكرات
قبل أوانها» .سمير عطالله كتب
في «الشرق األوســط» ّأن صائب
س ــام اع ـت ـنــى بـتـنـقـيــح وتـحــريــر
ّ
املـ ــذكـ ــرات .ه ــذا غ ـيــر أك ـي ــد :كــان
سـ ــام فـصـيـحــا وب ـل ـي ـغــا بــالـلـغــة
العربية ومن الواضح ّأن املذكرات
ُم ّ
فرغة من شريط من دون تعديل
ُ
أو تحرير ،ما يضفي طابعًا غير
ّ
أدب ــي عليها .وتـ ّـمــام ســام تمنع
ّ
ّ
لسنوات عن نشر املذكرات ألنها
ّ
تتضمن نـقـدًا للنظام ال ـســوري،
ُ
مــع أس ـبــاب أخ ــرى .مــا طـلـعــت به
ّ
من املذكرات املنشورة ّأن )1 :كم
ّ
أنه كان حقودًا ،يحمل الضغائن
ويمضي بها إلى القبر .ضغائن
ّ
ّ
ش ــت ــى ض ـ ّـد خ ـص ــوم ش ــت ــى)2 .
ّ
ك ــم ّأن امل ــذك ــرات تـبــالــغ ف ــي دور
صــائــب س ــام .ليس مــن املبالغة
القول ّإن الدور السياسي لسالم
ّ
تعطل عند استقالته الشهيرة في
نيسان  1973ـ ـ باستثناء مرحلة
ّ
قصيرة في حصار بيروت ألنه
ك ــان وس ـي ـطــا ب ــن ق ـي ــادة «ف ـتــح»
وب ــن اإلدارة األمـيــركـيــة واليمني
الـلـبـنــانــي )3 .يـعـتــرف بـ ـ ّ
ـأن أمـلــه
خـ ــاب بـبـشـيــر ال ـج ـم ـ ّـي ــل ،بـعــدمــا
كــان عـ َّـول عليه بإيعاز سعودي
(كـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ــيء عـ ـن ــد سـ ـ ـ ــام ك ــان
بإيعاز سعودي) )4 .يتهم سالم
جـنـبــاط بـمـمــاشــاة األمـيــركـ ّـيــن،
وكان بني سالم وجنبالط عداوة
لــم تشهدها الـسـيــاســة اللبنانية
من قبل أو بعد )5 .يروي مشهدًا
عـ ــن ي ــاس ــر عـ ــرفـ ــات ي ـ ـهـ ـ ّـدد فـيــه
بـقـصــف جــون ـيــة .وهـ ــذا املـشـهــد
يعطي ص ــورة عــن نكبة الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي بـ ـقـ ـي ــادة ع ــرف ــات
ال ـخــرقــاء )6 .يـتـحـ ّـدث س ــام عن
ج ــان ــب غ ـي ــر مـ ـع ــروف ع ــن دور
وليد جنبالط في حصار بيروت:
ّ
كيف ّأنه كان ّ
ويبتز املقاومة
يهدد
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة م ــن أج ــل ال ـخــروج
من بيروت .جنبالط هـ ّـدد بجلب
جماعته مــن الجبل كــي تتظاهر
ّ
ضد منظمة التحرير لطردها من
بيروت .املفارقة ّأن موقف «أمل»
(في بيروت) أثناء الحصار كان
ألطف من موقف جنبالط ،مع ّأن
الحركة كانت تخوض معارك مع
«فتح» قبل االجتياح.
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