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سلطة التفاهة :العسكريون يخطفون ويذبحون تحت

ملاذا ال تصارح السلطة اللبنانيني بما يجري
في عرسال؟ ملاذا ال تقول إن هذه املنطقة خرجت
من «كنف الدولة» ،وانها تكبل الجيش العاجز عن
تنفيذ عملية لردع اإلرهابيني الذين يحتلون عرسال
وجرودها؟ ملاذا ال تعلن خطة طوارئ لتزويد
الجيش بما يحتاج إليه؟ من يتحمل مسؤولية
تصفية العسكريني في عرسال؟
بـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــب ،إن لـ ـ ـ ــم ي ـك ــن
ً
م ـس ـت ـح ـيــا ،ال ـع ـث ــور ع ـل ــى ال ـك ـل ـمــات
ال ـتــي تـلـيــق بـ ــأداء الـسـلـطــة ت ـجــاه ما
يجري في عرسال املحتلة وجرودها.
شـهــداء الجيش يتساقطون الــواحــد
تـلــو اآلخ ــر؛ ُيـخـطـفــون مــن مــراكــزهــم،
او م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ــرسـ ـ ــال؛ ُي ــذبـ ـح ــون
وتـ ـفـ ـج ــر بـ ـه ــم ال ـ ـع ـ ـبـ ــوات ال ـن ــاس ـف ــة؛
تنظيما «جبهة النصرة» و«داعــش»
يحكمان البلدة وجرودها ويطبقان
فـ ـيـ ـه ــا ش ــريـ ـعـ ـتـ ـهـ ـم ــا؛ كـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ــك فــي
م ـقــابــل سـلـطــة ع ــاج ــزة ومـسـتـسـلـمــة.
ف ــي أب ـس ــط م ـظــاهــر هـ ــذا ال ـع ـج ــز ،ان
الجيش اللبناني كــان ممنوعًا عليه
ح ـتــى ل ـيــل امـ ــس دهـ ــم مـ ـن ــازل الــذيــن
شاركوا في قتاله مطلع آب املاضي.
عمليات الدهم التي نفذت امس إنما
حصلت عـلــى خلفية التفجير الــذي
اسـ ـتـ ـه ــدف أمـ ـ ــس ش ــاحـ ـن ــة لـلـجـيــش
داخ ــل ال ـب ـلــدة ،وأدى إل ــى اسـتـشـهــاد
جـنــديــن وج ــرح  4آخــريــن .قـبــل ذلــك،
ال ـس ـل ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة كـ ــانـ ــت ت ـكـ ّـبــل
الجيش ،وتحول بينه وبني من قتلوا
عسكرييه ،الــذيــن يعيش جــزء منهم
داخــل عرسال .اما الجرود ،فمتروكة
أيضًا :سلطة التفاهة لم تستطع بعد
ت ـقــديــم م ــا ي ـس ـمــح لـلـجـيــش بتنفيذ
عملية عسكرية ذات فعالية في تلك
املنطقة .فال هو قادر على شن هجوم
لتحرير العسكريني ،وال باستطاعته
مـنــع «داعـ ــش» و«ال ـن ـصــرة» مــن حكم
ال ـ ـجـ ــرود .ي ـق ــول ع ـس ـكــريــون إن شن
حملة واسعة في الجرود بحاجة إلى
استعدادات وإمكانات غير متوافرة.
يضيف آخرون ان السلطة السياسية
ال ت ــؤم ــن أي غـ ـط ــاء جـ ـ ــدي لـتـنـفـيــذ
ع ـم ـل ـيــة ك ـه ــذه ي ـسـتـحـيــل ش ـن ـهــا مــن
دون تنسيق بــن الجيشني السوري
واللبناني .وهذا التنسيق دونه خط
احمر سياسي رسمه تيار املستقبل

ورعــاتــه اإلقـلـيـمـيــون .وب ــدل ان يضع
ال ـج ـيــش ال ـخــاط ـفــن ت ـحــت الـضـغــط،
يستخدم اإلرهابيون جنود الجيش
املـخـطــوفــن للضغط عـلــى املــؤسـســة
ال ـع ـس ـكــريــة .فـبـعــد ق ـتــل الـعـسـكــريــن
بعبوة ناسفة ،خرجت جبهة النصرة
تـتــوعــد بتصفية جـنــود مخطوفني،
ب ــذري ـع ــة االن ـت ـق ــام مل ــن دهـ ــم الـجـيــش
منازلهم امس!
ف ـقــد وردت م ـع ـلــومــات م ــن أك ـث ــر من
م ـصــدر ف ــي «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» تــؤكــد
تصفية العسكري محمد حمية رميًا
بالرصاص .معظم املواقع التي تدور
ف ــي ف ـلــك «ال ـن ـص ــرة» تـنــاقـلــت الـخـبــر
على أنــه بــات حقيقة .وح ــده حساب
«جبهة النصرة» على موقع التويتر
لم يعلن الخبر صراحة .وحتى ساعة
م ـتــأخــرة مــن لـيــل أم ــس ،ك ــان يكتفي
فقط بالتلميح إلى قتل حمية من دون
أن يـتـبـنــاه ص ــراح ــة .وض ـم ــن سـيــاق
الـ ـح ــرب ال ـن ـف ـس ـيــة ال ـت ــي ي ـخــوض ـهــا،
ان ـت ـق ــل إل ـ ــى خ ـط ــوت ــه الـ ـت ــالـ ـي ــة« .م ــن
سيدفع الثمن الـثــانــي» مــع هاشتاغ
«الجيش اللبناني يقتل عناصره»،
ع ـب ــارات كــانــت كفيلة بــاإلي ـحــاء بــأن
ح ـم ـيــة ق ــد اس ـت ـش ـهــد ،وأن ال ـخ ـطــوة
الـثــانـيــة تـصـفـيــة عـسـكــري آخ ــر ،لكن
ال ش ــيء مــؤكــدا .فــي الـضـفــة املقابلة،
ك ــان ــت ع ــائ ـل ــة ال ـع ـس ـك ــري امل ـخ ـطــوف
تـتـمـســك ب ـح ـبــال األم ـ ــل .ع ـلــي حـمـيــة،
والــد العسكري املهدد بالقتلّ ،
صرح
بأنه تلقى تطمينات من فعاليات في
ّ
عــرســال ،بحسب تـعـبـيــره ،تفيد بــأن
ابنه «ال يزال على قيد الحياة ،وهو في
صـحــة ج ـيــدة» .وتـحــدثــت املعلومات
عن أن والــد محمد حمية تلقى وعدًا
بأنه سيحصل على معلومات دقيقة
ع ــن اب ـن ــه ص ـب ــاح الـ ـي ــوم ،ع ـل ـمــا بــأنــه
ّ
يحمل فيه
سيعقد مؤتمرًا صحافيًا
م ـســؤول ـيــة م ــا يـلـحــق بــاب ـنــه للشيخ

العرسالي مصطفى الحجيري (أبو
طــاقـيــة) .واألخ ـيــر ،سألته «األخ ـبــار»
عـمــا إذا كــانــت «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» قد
قـتـلــت ال ـع ـس ـكــري ام ال ،ف ــرد بــالـقــول
بأنه ال يعلم.
الشائعات التي جرى تداولها عن قتل
حمية سبقها اعتداء العبوة الناسفة،
الذي أضاف إلى الئحة الشرف اسمي
الشهيدين الجنديني محمد ضاهر
اب ــن بـلــدة عـيــدمــون الـعـكــاريــة ،وعلي
ال ـخ ــراط اب ــن مــديـنــة ص ـي ــدا ،وأرب ـعــة
عسكريني أصيبوا بجروح مختلفة.
ه ــذه املـ ــرة ج ــاء االعـ ـت ــداء ع ـلــى شكل
عبوة ناسفة ،زرعت عند طرف طريق

يربط أحد أحياء بلدة عرسال بمحلة
وادي حميد .وأكدت مصادر عسكرية
أن الـ ـعـ ـب ــوة الـ ـن ــاسـ ـف ــة الـ ـت ــي زرعـ ــت
عـنــد ط ــرف ال ـطــريــق اسـتـهــدفــت آلـيــة

والد الجندي سيحمل مسؤولية
حياة ابنه لـ«أبو طاقية» واألخير
ينفي علمه بمصير المخطوف
عـسـكــريــة كـبـيــرة للجيش الـلـبـنــانــي،
من نوع ّ
"ريو" كان على متنها سبعة
عـسـكــريــن ،يـنـقـلــون ع ــددًا مــن "فــرش

ال ـن ــوم ال ـع ـس ـكــريــة" إل ــى اح ــد املــواقــع
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي م ـح ـلــة وادي حميد
ـ املـ ـصـ ـي ــدة ،انـ ـفـ ـج ــرت ل ـ ــدى وصـ ــول
اآللية إليها ،وقد أدت إلى استشهاد
عـسـكــريــن وإص ــاب ــة أرب ـع ــة ب ـجــروح،
حــالــة أحــدهــم "خـطــرة جـ ـدًا" ،وتضرر
اآللـ ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة ب ـش ـظــايــا ال ـع ـبــوة
الناسفة.
عـ ــدد م ــن أب ـن ــاء ب ـل ــدة ع ــرس ــال وف ــور
س ـم ــاع ـه ــم دوي االن ـ ـف ـ ـجـ ــار عـ ـم ــدوا
إل ــى نـقــل شـهـيــدي الـجـيــش وجــرحــاه
إل ـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى ال ــرحـ ـم ــة املـ ـي ــدان ــي،
لـيـنـقـلــوا الح ـق ــا ب ـس ـي ــارات الـصـلـيــب
األح ـم ــر الـلـبـنــانــي إل ــى مستشفيات

تقـرير

الرمضان يكشف مكان احتجاز العسكريين :التويني يقود الخاطفــ
رامح حمية   
«أوق ــف ذاب ــح العسكري عـبــاس مدلج؟
ضـ ـب ــط ب ـ ــن ثـ ــاثـ ــة س ـ ــوري ـ ــن أوقـ ـف ــو
بالصدفة لدخولهم لبنان خلسة .ولم
يـلـبــث أن اع ـت ــرف ب ــذب ــح م ــدل ــج» .خـبـ ٌـر
ان ـت ـشــر ك ــال ـن ــار ف ــي ال ـه ـش ـيــم .م ـصــادر
ف ــي تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» نفت
لــ«األخـبــار» أن يكون أي من املوقوفني
يـنـتـمــي إل ـي ــه ،وك ـش ـفــت أن «ال ــذب ــاح ال
ي ــزال فــي القلمون» .وعلى وقــع الخبر،
ل ــم تـتـمـكــن عــائ ـلــة ال ـش ـه ـيــد م ــدل ــج من
كتم غضبها .حــرقــة قلبها على ابنها
امل ـخ ـطــوف ،حـ ّـرك ـهــا ش ـيــوع الـخـبــر في
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام مـنـتـصــف ل ـيــل أم ــس،
الذي تحدث عن اعتراف موقوف سوري
ف ــي مـخـفــر بـعـلـبــك بـ ــ«ذب ــح الـعـسـكــري
مــدلــج» .ومــا لبث أفــرادهــا أن تجمعوا
أم ـ ــام فـصـيـلــة درك بـعـلـبــك ،للمطالبة
بتسليمهم املــوقــوفــن الـســوريــن بغية

«تنفيذ حكم اإلعــدام بحق قاتل ابننا».
ت ـج ـمـ ُـهــر ع ــائ ـل ــة ال ـش ـه ـيــد أمـ ـ ــام مـبـنــى
الفصيلة تواصل حتى الثالثة فجرًا ،إلى
أن تأكدت العائلة أن املوقوفني الثالثة
نـقـلــوا مــن بعلبك إل ــى ب ـيــروت ،بعدما
حضرت قوة كبيرة من فرع املعلومات
ّ
لتسلم التحقيق .عائلة الشهيد مدلج
عادت صباح أمس لتقطع مدخل مدينة
بـعـلـبــك ال ـج ـنــوبــي ف ــي م ـح ـلــة دورس،
ب ــاإلط ــارات املـشـتـعـلــة ،مـطــالـبــة بــإعــدام
املـ ــوقـ ــوف ف ـ ـ ــورًا ،أو تـسـلـيـمــه لـلـعــائـلــة
لتتولى «تحقيق العدالة» .علي مدلج،
والد الشهيد ،قال بحرقة إن «دم عباس
مــا رح ي ــروح ه ــدر» ،وأن «املـطـلــوب من
الدولة اللبنانية إذا فيها كرامة أن تنفذ
حكم اإلعــدام بحق قاتل ابننا ،إذا تبني
ً
فعال أنه هو من ذبح ابننا أو شارك في
ذلك».
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ن ـ ـف ـ ــى م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول أم ـ ـنـ ــي
لـ«األخبار» أن يكون املوقوف السوري

ّ
دح ــام عبد الـعــزيــز الــرمـضــان قــد أدلــى
باعترافات بأنه أقــدم على ذبح مدلج،
موضحًا أنه كشف عن اشتراكه بالقتال
ضــد الجيش فــي عــرســال ،وانـتـمــائــه لـ
ُ
«داع ــش» وأن ــه «طـلــب منه حفر حفرة
ف ــي وادي ال ــره ــوة ف ــي جـ ــرود عــرســال
ت ـب ـع ــد قـ ــرابـ ــة ال ـك ـي ـل ــوم ـت ــر عـ ــن مــوقــع
انتشارهم في إحــدى املـغــاور ،من أجل
طـمــر اسـلـحــة وذخ ـيــرة ،قــد يحتاجون
إليها في القتال الحقًا ،وليتبني بعدها
بيومني أن الحفرة دفن فيها مدلج».
الحكاية بــدأت الثالثاء عندما أوقفت
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات الـ ـجـ ـي ــش عـ ـن ــد م ـف ــرق
إيـ ـع ــات ـ ـ ـ ال ـك ـي ــال ،ال ـس ــوري ــن ال ـثــاثــة
ّ
دحـ ـ ــام ال ــرم ـض ــان وخ ــال ــد ال ـب ـك ـيــر(40
ع ــام ــا) وع ـب ــدال ـل ــه س ـل ــوم ( 21ع ــام ــا)،
لـيـخـضـعــوا للتحقيق قـبــل تسليمهم
إلــى مخفر بعلبك ،تمهيدا لتحويلهم
إل ــى األم ــن ال ـعــام ب ـجــرم دخ ــول الـبــاد
خلسة .الرمضان كان قد عمد في وقت

سابق إلى محو الصور والرسائل عن
هاتفه الخلوي ،األمر الذي لم تتنبه له
استخبارات الجيش ،فيما تمكن أحد
عناصر مخفر بعلبك من كشف الصور
امل ـخ ــزن ــة ،ال ـت ــي ظ ـهــر فـيـهــا الــرم ـضــان
ورفـ ـيـ ـق ــاه ي ـ ــرت ـ ــدون ب ـ ـ ــزات ع ـس ـكــريــة،

أقر الموقوف بأنه حفر
حفرة لطمر أسلحة قبل أن يتبين
أنها كانت لدفن جثة مدلج
تجمعهم مع عناصر من «داعــش» في
القلمون وعــرســال ،ويحملون أسلحة
خفيفة ومتوسطة .وبحسب املصدر،
اع ـتــرافــات الــرم ـضــان كشفت أن ــه قاتل
في القصير ثم انتقل إلى بلدة عرسال
وج ـ ــرود ال ـق ـل ـم ــون .وك ـش ــف أن دح ــام
ينتمي إلى «داعش» ،ويقاتل في جرود

ع ــرس ــال ض ـمــن مـجـمــوعــة امل ـ ــازم أول
املـنـشــق مــن الـجـيــش ال ـس ــوري «عــرابــة
غازي إدريس» ،علمًا بأن األخير يقود
مجموعة «مغاوير القصير».
ف ـ ــي أحـ ـ ـ ـ ــداث ع ـ ــرس ـ ــال األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ك ــان
الرمضان ،بحسب اعترافاته ،في عداد
املـقــاتـلــن ال ــذي ــن هــاج ـمــوا الـجـيــش في
وادي الـ ـحـ ـص ــن ،وشـ ـ ـ ــارك ف ــي م ـع ــارك
محور املهنية ـ ـ الكتيبة  83في عرسال،
وق ــد ب ــدا ذل ــك مــن خ ــال ص ــور جمعته
مــع مسلحني آخــريــن عند بــوابــة معهد
ع ــرس ــال ال ـف ـن ــي .وق ـ ــد أدل ـ ــى امل ــوق ــوف
ب ـم ـع ـل ــوم ــات عـ ــن م ـ ـكـ ــان ال ـع ـس ـكــريــن
امل ـخ ـطــوفــن لـ ــدى «داع ـ ـ ـ ــش» ،فــاع ـتــرف
ب ــأن ـه ــم ن ـق ـل ــوا ج ـث ــث ق ـت ـلــى املـسـلـحــن
م ــن ع ــرس ــال إل ــى ال ـج ــرد .وأن ـه ــم نقلوا
عسكريي الجيش اللبناني إلــى محلة
وادي الرهوة حيث توجد إحدى املغاور
الكبيرة التي يحتجز فيها العسكريني.
وبحسب اعترافاته ،فإن املجموعة التي

سياسة

السبت  20أيلول  2014العدد 2399

73

كالم في السياسة

أعين الدولة
يــون ـي ـفــرســال ف ــي رأس بـعـلـبــك ودار
ال ـح ـك ـمــة ودار األم ـ ــل ال ـجــام ـعــي فــي
بعلبك.
ال ـج ـيــش اس ـت ـقــدم ت ـع ــزي ــزات وف ــرض
ط ـ ــوق ـ ــا أم ـ ـن ـ ـيـ ــا مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــددًا ف ـ ـ ــي مـ ـك ــان
االنـفـجــار ،مانعًا أح ـدًا مــن االق ـتــراب،
ف ـي ـم ــا نـ ـف ــذت وح ـ ـ ـ ــدات مـ ــن ال ـج ـيــش
انتشارًا واستنفارا واسعًا في جميع
م ــواق ـع ــه ف ــي م ـح ـيــط ب ـل ــدة ع ــرس ــال،
وف ــي مــواقـعــه األمــام ـيــة املـتـقــدمــة في
الـ ـحـ ـص ــن وامل ـ ـص ـ ـيـ ــدة ووادي عـطــا
وعقبة الجرد ،كما نفذت قوة من فوج
املجوقل عملية دهم لعدد من املنازل
القريبة واملطلة على مكان االنفجار،

داعش لبنان :مشاهدات وتقارير
جان عزيز

ب ـعــدمــا ت ـبــن أن ال ـع ـبــوة ف ـ ّـج ــرت عن
ب ـعــد ،وس ــط تــرجـي ـحــات بــاسـتـعـمــال
"جـ ـه ــاز السـ ـلـ ـك ــي" ل ـت ـف ـج ـيــرهــا ،كـمــا
تـ ـح ــدث ــت م ـ ـصـ ــادر أمـ ـنـ ـي ــة .ال ـخ ـب ـيــر
العسكري حضر إلى مكان التفجير،
وك ـ ـشـ ــف عـ ـل ــى ال ـ ـح ـ ـفـ ــرة ال ـص ـغ ـي ــرة
التي خلفتها العبوة الناسفة ،التي
زرعـ ــت ع ـلــى م ـســافــة تــزيــد ع ـلــى متر
ونـ ـص ــف م ـت ــر م ــن ال ـط ــري ــق بــال ـقــرب
م ـ ــن "مـ ـحـ ـط ــة م ـ ـحـ ــروقـ ــات الـ ـ ـس ـ ــام".
وأوضـحــت مـصــادر امنية أن العبوة
جــرى تفجيرها عــن بعد ويــرجــح أن
ذلــك "ج ــرى بواسطة جـهــاز السلكي،
أو ه ــات ــف ك ـمــا درج ـ ــت الـ ـع ــادة لــدى
املسلحني فــي استعمالهم للهواتف
ف ــي تـفـجـيــر ال ـع ـبــوات امل ــزروع ــة عند
أطـ ــراف ال ـطــرقــات ،ومـنـهــا الـعـبــوتــان
الـ ـلـ ـت ــان زرع ـ ـتـ ــا ع ـن ــد م ــدخ ــل مــدي ـنــة
ال ـهــرمــل ،واسـتـهــدفـتــا آل ـيــة عسكرية
للجيش اللبناني".
ال ـطــائــرات الـحــربـيــة ال ـســوريــة نفذت
غارات على جرود السلسلة الشرقية
املطلة على عــرســال ،فيما استهدفت
مدفعية الجيش ال ـســوري تجمعات
املـسـلـحــن ف ــي جـ ــرود فـلـيـطــا ورأس
امل ـ ـ ـعـ ـ ــرة ،كـ ـم ــا واس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ال ـج ـي ــش
اللبناني بقذائف املدفعية تحركات
ملـسـلـحــن ف ــي ج ـ ــرود ب ـل ــدة ع ــرس ــال،
وسط حالة استنفار واسعة استمرت
ح ـتــى مـنـتـصــف ل ـيــل أم ـ ــس .وت ـجــدر
اإلشارة إلى أن الجيش تمكن صباحًا
في محلة املصيدة من توقيف كل من
العرسالي بسام يوسف الحجيري،
وب ــرف ـق ـت ــه الـ ـس ــوري ــان أحـ ـم ــد سـمـيــر
حني ،وفــادي عمار الحلبي ،ليعترف
ال ـ ـسـ ــوريـ ــان ب ــأن ـه ـم ــا ي ـن ـت ـم ـيــان إل ــى
تنظيم إرهابي.
وغ ـيــر بـعـيــد عــن مـحـلــة وادي حميد
فــي عــرســال ،فقد تابعت املجموعات
املسلحة عمليات السطو على أبناء
بـلــدة عــرســال ،وآخــرهــم املــدعــو خالد
الحجيري صاحب محل تجاري لبيع
الــدخــان ،حيث أقدمت مجموعة "أبو
حـســن الـفـلـسـطـيـنــي" ال ــذي قـتــل إبــان
"غزوة عرسال" ،على سلب الحجيري
ك ــل م ـح ـت ــوي ــات م ـح ـل ــه ،م ــن ال ــدخ ــان
والتبغ" ،ألنها حرام شرعًا" ،كما قال
للحجيري أحد املسلحني ،واستودعه
بكلمة "سامحنا".

ي ـ ــروي ش ــاه ــد عـ ـي ــان ،ع ــاب ــر ل ـل ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة
السورية عند نقطة املصنع قبل أيــام ،أن طابورًا
من الباصات الكبيرة كان يدخل أمامه من سوريا
إلــى األراض ــي اللبنانية .لفته أن الباصات تحمل
لوحات تسجيل سورية عائدة إلى محافظة الرقة.
كــان بـعــض رك ــاب تـلــك الـبــاصــات يـتــرجـلــون منها
ويمشون صوب مراكز العبور ،في انتظار وصول
باصاتهم إليها .كــان معظمهم من الــرجــال .وكان
بـعـضـهــم مـلـتـحـيــا .بـ ــادر ال ــرج ــل إل ــى مـحــادثـتـهــم.
ســألـهــم مــن أي منطقة ســوريــة ي ــأت ــون .فــأجــابــوه
بصراحة :من الرقة .من عاصمة خالفة البغدادي.
سألهم كم استغرقت رحلتهم .فأشاروا إلى أنهم
أمضوا نحو  48ساعة على الطريق .بني التفاف
على صحراء وتجنب نقاط غير آمنة وتوسل طريق
صــالـحــة ل ـل ـمــرور .فــاسـتــوضـحـهــم :وك ــم تستغرق
الرحلة بني منطقتهم وبــن الـحــدود السورية مع
تركيا ،فكان جوابهم بوضوح :بضع ساعات فقط.
مل ــاذا اخترتم إذن الطريق األبـعــد واألكـثــر مسافة
للجوء إلى لبنان بدل تركيا؟ ليأتيه الرد مباشرًا:
هنا أفضل!
يكمل شاهد العيان روايـتــه ،يقول إنــه منذ بــدأت
االس ـت ـع ــدادات اإلعــامـيــة والــدبـلــومــاسـيــة للحرب
األمـيــركـيــة الغربية على "داعـ ــش" ،انطلقت حملة
نـ ــزوح ج ــدي ــدة وكـثـيـفــة م ــن مـنــاطــق سـيـطــرة هــذا
التنظيم اإلرهابي ،وخصوصًا في اتجاه األراضي
الـلـبـنــانـيــة .م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،يــؤكــد بـعــض ه ــؤالء
ال ـنــازحــن ،أن ــه بـعــد ال ـغ ــارة الـغــربـيــة األولـ ــى على
مناطق سيطرة اإلرهابيني في شمال غرب العراق،
اختفى الوجود الداعشي في الرقة نفسها ،كما في
العديد من مــدن سيطرة "داع ــش" .قيل في املدينة
إنهم أعــادوا انتشارهم .قيل أيضًا إن قسمًا كبيرًا
م ــن املـسـلـحــن انـتـقــل إل ــى م ــراك ــزه الـقـتــالـيــة .قيل
كذلك إن إرهابيي "الخالفة" انــدســوا بني السكان
واندمجوا في املحيط املدني .وقيل أيضًا إن قسمًا
منهم انتقل إلى مناطق أخرى.
مهما تكن صحة الــروايــات ودقــة الوقائع ،تعتقد
جـ ـه ــات س ـيــاس ـيــة ل ـب ـنــان ـيــة م ـتــاب ـعــة ل ـل ـم ـلــف ،أن
إرهابيي "داعش" يستمرون في التدفق إلى لبنان.
وأن خطوط نقلهم وانتقالهم بني الرقة ،وبالتالي
بني خالفتهم في غرب العراق وشرق سوريا ،وبني
شمال شرق لبنان ،ال تزال مفتوحة .كل التواصل
م ـت ــاح ع ـلــى ت ـلــك الـ ـ ـ ــدروب .األشـ ـخ ــاص وال ـس ــاح
والــذخــائــر ،وطبعًا عـتــاد العنف ومـخــزون الحقد
وحوافز القتل الوحشي.
ف ــي م ـق ـلــب آخـ ــر ب ـع ـيــد ج ـ ـدًا ع ــن دولـ ـ ــة "داع ـ ـ ــش"،
يـ ـتـ ـح ــدث ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــون ع ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــروع ح ـ ـ ــرب ضــد
«حشاشي» شيخ الجبل الجديد .حرب لم يتحدد
في عواصم الغرب بعد موعد بدايتها .بعضهم
وشيكة .بعض آخر يريدها فورًا .بعض
يتوقعها
ُ
ثالث يفضل أن تعلن بعد قرار من مجلس األمن،

وأن تحمل رقمًا مميزًا تحت رقم الفصل السابع
الشهير .لكنهم جميعًا يعرفون موعد نهاية تلك
الحرب .أو على األقل يتوافقون حول آجالها .إنها
حــرب ألع ــوام طويلة .حــرب لعقد آت ربـمــا .حرب
ح ــددت أهــداف ـهــا الـعـسـكــريــة عـلــى نـحــو غــامــض:
غــارات جوية على مراكز «داع ــش» ،لكن أهدافها
السياسية مـحــددة على نحو أكثر غموضًا :هل
هــي الح ـت ــواء ذل ــك الـتـنـظـيــم؟ أم السـتـئـصــالــه؟ أم
إلضعافه واالسـتـمــرار في استخدامه؟ أم إلعــادة
ً
رســم حــدود دولـتــه املـقــدر لها أن تعيش طــويــا؟
ام ملـجــرد حـمــايــة الـخـطــوط الـحـمــر الـغــربـيــة التي
ت ـخ ـطــاهــا ال ــدواع ــش ف ــي ن ـش ــوة ده ـس ـهــم ل ـلــدول
والحدود والرؤوس؟
قبل أي ــام قيل كــام اسرائيلي عــن أن املمنوع هو
وصــول «داعــش» إلى األردن .وكل يوم ثمة همس
مــن صــوب الـعــارفــن بنيات اســرائـيــل ،عــن شريط
عـ ــازل ب ــات مـنـجـزًا ف ــي جـ ــوار الـقـنـيـطــرة .بــزعــامــة
إسالميني ال يختلفون عن الــدواعــش ،إال باإلمرة
الخليجية الصغيرة املـعــروفــة .شريط احتياطي
استباقي لفوضى داعشية قد يفجرها الغرب في
كل املنطقة ،وقد تتفجر وتتوالد وتتوالى.
ب ــن ح ــرب دولـ ــة «داعـ ـ ــش» ال ــواق ـع ــة ب ــن دول ـتــي
العراق وسوريا ،وحرب الغرب املقبلة على أجنحة
دول األط ـل ـســي ب ـمــدى أعـ ــوام طــوي ـلــة ،ثـمــة حــرب
كبيرة منسية فــي دول ــة صغيرة منسية اسمها
ل ـب ـنــان .ك ـيــف يـمـكــن اح ـت ــواؤه ــا؟ ك ـيــف الـتـصــدي
لها أو ربحها أو على األقــل عــدم خسارتها ،من
أجل عدم خسارة وطن واستباحة شعب؟ فعليًا،
ي ـبــدو امل ــوض ــوع غــائ ـبــا ع ــن أذه ـ ــان ك ـث ـيــريــن .في
التقارير املحظورة تعلو لهجات التحذير .يقال
إن الخاليا النائمة باتت فــي كــل لبنان .يقال إن
ب ــؤرًا ثــاثــا بــاتــت مـقـلـقــة :بـعــد ع ــرس ــال ،الـشـمــال
ب ــات لــه "أم ـي ــره" ،والـبـقــاع الـغــربــي يـسـتـعــد .يقال
أكثر إن الشتاء لن يكون فصل الخير هذه السنة،
إذا ما استمر السلوك الرسمي والحكومي على
هــذا النحو .شتاء عرسال ينذر بمعركة .وشتاء
كــل الـقــرى الجبلية يسكنه الــرعــب منذ اللحظة.
بـعــض رؤسـ ــاء ال ـب ـلــديــات ف ــي امل ـنــاطــق املــرتـفـعــة،
رف ـع ــوا ت ـقــاريــر إل ــى ج ـهــات سـيــاسـيــة ،تـفـيــد بــأن
عدد "النازحني" في بلداتهم بات أكبر بكثير من
عدد سكان تلك القرى والبلدات في فصل الشتاء.
ف ــي إحـ ــدى ال ـق ــرى ال ـك ـســروان ـيــة ث ـمــة  600ن ــازح،
فيما شتاؤها ال يؤنسه أكـثــر مــن مئتي مواطن
مــن ابنائها فــي بيوتهم .مــاذا لــو كــان بــن هــؤالء
م ـس ـل ـحــون؟ ق ــد ي ـك ــون س ـي ـنــاريــو ش ـم ــال ال ـغــرب
العراق أكثر تلقائية وهدوءًا وانقالبًا ابيض ،قبل
أبيض الثلج حتى...
وي ـق ــال أي ـض ــا ،إن ال ـج ـيــش قـ ــادر ح ـتــى اآلن على
الحسم .ال يلزمه إال قــرار سياسي وطني ميثاقي
جــامــع .ق ــرار ال يـلــزمــه إال سـلـطــة لـبـنــانـيــة مكونة
على هذا األساس .فهل تكون قبل الشتاء ،أم تأتي
العاصفة صوب الفراغ ،كما في كل طبيعة؟!

(األخبار)

تقـرير

ــين
تحتجز الـعـسـكــريــن يـقــودهــا شخص
ُيدعى «التويني» ،وهو نائب أبو أحمد
جمعة ،قائد ل ــواء "فجر اإلس ــام" الــذي
أشعل توقيفه أحــداث عرسال .وذكر أن
ّ
التويني كلف مجموعة خاصة حراسة
العسكريني املخطوفني ،وهي تتألف من
 15مسلحًا ســوريــا ،وخمسة لبنانيني
مــن منطقة ال ـش ـمــال ،فيما يمنع بقية
عناصر التنظيم من االقتراب أو الدخول
إلــى املـغــارة .وعــن انتقالهم من الجرود
إل ـ ــى عـ ــرسـ ــال ،وم ـن ـه ــا إل ـ ــى ط ــراب ـل ــس،
يكشف الــرمـضــان أن «الـتــويـنــي» طلب
منهم «االس ـت ــراح ــة فــي عــرســال عشرة
أيام ،قبل االنتقال إلى طرابلس لتجنيد
ش ـ ـبـ ــان وت ـس ـه ـي ــل ن ـق ـل ـه ــم إل ـ ـ ــى درع ـ ــا
حيث يحتاج املـجــاهــدون هناك للدعم
واملساندة» .وذكــر أن شخصًا من بلدة
عــرســال نقلهم إل ــى بـلــدة إي ـعــات حيث
كــان يفترض أن يقلهم شخص يدعى
«أبو أحمد الطرابلسي» إلى طرابلس.

َ
من حمود إلى الحجيري :هل نسيت بيشاور؟

ب ـ ـعـ ــث إم ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـسـ ـج ــد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس ف ــي
صـيــدا الـشـيــخ مــاهــر حـمــود برسالة
إل ـ ــى ال ـش ـي ــخ الـ ـع ــرس ــال ــي مـصـطـفــى
الحجيري (أبو طاقية) ،قال فيها:
تأخرنا في إرسال هذه الرسالة ألننا
لــم نـكــن مـتــأكــديــن مــن أن ــك الشخص
نفسه الذي كان عندنا في صيدا ملدة
طويلة إماما ملسجد الهداية وقتها
(مسجد الصحابة ال ـيــوم) .يــا شيخ
مصطفى لـقــد قـلــت لــي بــالـحــرف في
يــوم من األيــام إنــك كنت في بيشاور
ورأيت بأم العني وبالتجربة املعيشة
أن عـلـمــاء الــديــن وأص ـحــاب امل ــدارس
الدينية كانوا هنالك بأعداد كبيرة:
يكون أحدهم أستاذًا يخرج األجيال
وف ـجــأة يكتشف ال ـطــاب أو آخ ــرون
أن ــه ك ــاف ــر فـ ـي ــذب ــح وت ـس ـب ــى ن ـس ــاؤه
وتنهب مدرسته أو تحتل .كنت تقول
ذلك باستنكار شديد .فكيف تشارك

في لبنان ،النصرة وداعش أعمالهما
وهما من الطينة نفسها التي كانت
تذبح األساتذة وعلماء الدين هنالك
ف ــي ب ـي ـش ــاور؟ ن ـعــم ن ـع ـلــم أن أداءك
ّ
تحسن وأنت اليوم أشبه بالوسيط،
ول ـ ـكـ ــن فـ ــي يـ ـ ــوم قـ ــريـ ــب كـ ـن ــت جـ ــزءًا
مــن ه ــؤالء الــذيــن ال يــردعـهــم دينهم
أن يـقـتـلــوا أســاتــذت ـهــم ومـشــايـخـهــم
وض ـب ــاط الـجـيــش وج ـن ــوده بحجج
واهية ال قيمة لها.
هـ ــذا ك ــام ــك ح ـج ــة ع ـل ـيــك وع ـل ــى كــل
مــن فــي هــذا الطريق وال يــزال هنالك
مجال للتوبة ولـلـتــراجــع ...وال حول
وال قوة إال بالله.
ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ف ــي
مجتمعاتنا اإلسالمية والعربية هي
الحالة التكفيرية الجاهلية املتخلفة.
فاملشهد األكـثــر استقطابا للشباب
«املتدين» هو مشهد ما سمي زورًا،

ال ــدول ــة االســام ـيــة وم ــا يــرافـقـهــا من
م ـظ ــاه ــر ال ـت ـخ ـلــف وال ـح ـق ــد األع ـم ــى
الجاهلي والجهل املتمادي بأبسط
م ـ ـبـ ــادئ ال ـ ــدي ـ ــن .ثـ ــم هـ ــل مـ ــن صـ ــراع
حقيقي بني من يدفع األمة إلى األمام،
ومن يشدها إلى الخلف؟ أم أن هنالك
حالة استسالم أو تعايش بني هاتني
الظاهرتني؟
نقول ونحن ننتمي من دون شك إلى
من يحاول أن يدفع األمة إلى األمام،
ً
إن األم ــر لـيــس سـهــا عـلــى اإلط ــاق،
ول ــوال اإلي ـمــان بالغيب وب ـقــدرة الله
عز وجل على التغيير بكلمة (كــن)...
ولـ ــوال إي ـمــان ـنــا ب ــأن ه ــذه األمـ ــة هي
ام ــة الـخـيــر ،ول ــوال إيـمــانـنــا ب ــأن هــذا
الدين هو دين الله ،هو يجدده ،وهو
يـنـصــره ،وه ــو يـمــن عليه بــرجــالــه ...
لــوال كــل هــذا أللقينا الـســاح ولقلنا
إننا عاجزون أمــام موجات التخلف

املتالحقة ،وأمام العصبية الجاهلية
املتنامية واملتصاعدة في أنحاء عدة
من العالم اإلسالمي.
ف ــي صـ ـي ــدا ،مـ ــرت ذك ــرى اس ـت ـش ـه ــاد
سـلـيــم ح ـج ــازي وبـ ــال عـ ــزام ال ـ ـ ،32
دون أي احـتـفــال أو تــذكـيــر .بــرغــم أن
ه ــذا االسـتـشـهــاد ك ــان عــامــة فــارقــة،
إذ أثبت أن شبابنا مستعدون لبذل
النفس رخيصة دون انتظار أمر من
احــد وال انتظار ج ــزاء مــن أح ــد ،لكن
ولــأســف ال ـشــديــد ،لـعــل ج ــزءًا مهمًا
م ــن إخـ ــوة الـشـهـيــديــن سـلـيــم وب ــال
والـشـهـيــد جـمــال حـبــال وثـلـتـهــم ،من
بعض أترابهم وإخوانهم ،أصبحوا
اليوم في مكان آخر ،في غير االتجاه
الصحيح ،وينظر أحــدهــم إلــى ثوبه
امللطخ بعار الجاهلية الحديثة وهو
يبدي إعجابه بهذه األوساخ وبهذه
ً
القاذورات التي يراها زينة وجماال.
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في الواجهة
رسائل إلى المحرر
األجندة
لقد نجح قادة تيار املستقبل في
جعل شبابهم يصدقون أن والية
الـفـقـيــه ستحكم لـبـنــان بــأمــرهــا،
برغم ان هؤالء القادة يعلمون أن
من يدعم حزب الله ،دول علمانية
ع ـ ـمـ ــاقـ ــة ،ت ـ ــرف ـ ــض قـ ـ ـي ـ ــام دولـ ـ ــة
دينية فــي لبنان وســوريــا أقله.
ان قـ ــادة ال ـت ـيــار ي ـعــرفــون تمامًا
فـحــوى وصـيــة وزي ــر الخارجية
األميركية األسبق جون فوستر
داالس ،الــداع ـيــة ع ــام  1969الــى
اشعال حرب بني السنة والشيعة
في العالم العربي ،إلراحة الكيان
ال ـص ـه ـيــونــي .ل ــذا ف ـهــم يـعـلـمــون
تمامًا من له املصلحة العليا في
اغـتـيــال الــرئـيــس الـشـهـيــد رفيق
الحريري ،لكنهم يغضون الطرف
عن الحقيقة ،لكونهم رأسماليني
مـ ـكـ ـلـ ـفـ ــن تـ ـنـ ـفـ ـيـ ــذ مـ ـ ـن ـ ــدرج ـ ــات
أجـ ـن ــدة امل ـن ـظ ــوم ــة اإلم ـبــريــال ـيــة
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ،ل ـت ـب ـقــى أرداف ـ ـهـ ــم
ملتصقة بعروشهم ألطول فترة
م ـم ـك ـن ــة .ل ـق ــد م ـن ــح الـ ـنـ ـظ ــام فــي
س ــوري ــا شـعـبــه الـطـبــابــة والـعـلــم
امل ـج ــان ـي ــن ،ب ـي ـن ـمــا ال ـس ـيــاســات
الحريرية االقتصادية اإلفقارية
ج ـع ـلــت ال ـل ـب ـنــانــي ي ـط ـلــب الـعـلــم
ف ــي ال ـص ــن ،وي ـع ـقــد ق ــران ــه على
الـ ـبـ ـط ــال ــة وال ـ ـب ـ ـطـ ــالـ ــة امل ـق ـن ـع ــة.
أق ــول لشباب املستقبل ،قادتكم
أوه ـ ـمـ ــوكـ ــم ب ــأنـ ـه ــم ال ي ـت ـل ـقــون
األوامـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج الـ ـ ـح ـ ــدود.
كيف؟ وانتم قد رأيتم كوندوليزا
راي ـ ـ ــس عـ ـ ــام  2006كـ ـي ــف أم ـل ــت
أوام ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــا عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ف ـ ــي ع ــوك ــر
ورأي ـتــم كيف حضر وفــد مــن 14
آذار حـفــل تـكــريــم ج ــون بولتون
ف ـ ــي واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،وك ـ ـيـ ــف ح ـضــر
جــوزيــف بــايــدن ال ــى لـبـنــان عــام
 ،2009قبل يــوم واحــد من موعد
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة وحــاضــر
فيهم .قطار االمبريالية يقول أنا
أتسع لجميع من يركبني ألنني
ك ــري ــم ال ـن ـف ــس ،أم ـ ــا م ــن يــرفــض
ركوبي ،فأقول له أنا أسير وانت
ت ـن ـبــح ،ف ـقــادت ـكــم رك ـب ــوه ألن ــه ال
ي ـ ـخـ ــذل ركـ ــابـ ــه األوفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء ،وه ــم
يعلمون ان نيكسون ق ــال يومًا
«مــن يسيطر على نفط الخليج
والشرق األوســط ،فسوف يحكم
ً
امل ـس ـت ــدي ــرة م ـس ـت ـق ـبــا»؛ لكنهم
يتناسون ،لكي ال تحزن األجندة.
قادتكم يــريــدون انسحاب حزب
ُ
الـلــه مــن ســوريــا ،لـكــي ال تـصــاب
تلك األجـنــدة الـتــي تمنحهم لنب
العصافير باالنهيار العصبي.
ان قـ ـص ــة قـ ــادت ـ ـكـ ــم مـ ـث ــل ق ـصــة
ّ
الفتاة ليندا ،عندها أجندة كلها
أسـمــاء ،طوني ومايك ومعروف
وسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي« .ريـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ت ـس ـل ـم ـل ــي
األجندة» تقول ليندا ،واألجندة
م ـك ـن ـت ـهــا مـ ــن اصـ ـطـ ـي ــاد عــريــس
يملك مزرابًا من ذهــب .وقادتكم
عـ ـن ــدم ــا ي ـس ـت ـف ـي ـق ــون كـ ـ ــل ي ــوم
صباحًا ،يقولون ريتها تسلملي
األجـنــدة .ومــن يستمر في عشق
تلك األجندة ،فإنه يستحيل عليه
القول ذات مساء ،تصبحون على
وطن مقاوم ّ
قوي.
ريمون ميشال هنود

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ميشال إده «من شرفته» :مشكلتنا الــ
طاف الى سطح جهود
تحريك االستحقاق الرئاسي
اقتراح بانتخاب رئيس
للجمهورية ملرحلة انتقالية
لسنة او سنتني ،استعدادا
النتخابات نيابية وابرام
تسوية داخلية يليها انتخاب
البرملان الجديد رئيسا لوالية
السنوات الست .رشح البعض
للمرحلة االنتقالية الوزير
السابق ميشال اده
نقوال ناصيف
ُعزي اقتراح املرحلة االنتقالية وانتخاب
رئيس لسنة او اثنتني الى النائب وليد
جنبالط ،وقيل ان الوزير السابق ميشال
اده م ــن ب ــن ابـ ــرز َم ــن ص ــار ال ــى ت ــداول
اسمائهم لدى اصحاب االقتراح واولئك
الذين عملوا على خطه .بيد ان اده ،من
شرفته ،يتفرج على املشهد املضطرب في
الداخل ويكتفي بهذا الدور.
قـيـلــت ه ــذه ال ـع ـب ــارة ف ــي ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
شـهــاب مــرتــن :اول ــى عندما كــان ال يــزال
قائدا للجيش مطلع الخمسينات ،حينما
كشف عن ّ
تعرفه الــى الطبقة السياسية
مــن خ ــال شــرفــة ال ـق ـيــادة يــراقــب عبرها
العمل السياسي والعبيه .ثم قيلت فيه
العبارة مجددا بعد عزوفه عن الترشح
النتخابات الرئاسة عام  ،1970قائال انه
ال ي ــزال عـلــى الـشــرفــة نفسها يــراقــب من
فوق ما يجري تحت.
خمس مرات كاد اده يصبح رئيسا ،ثم
ـ ـ كما يقول وقالها له من قبل الرئيس
ال ـ ـيـ ــاس س ــرك ـي ــس ع ـ ــام  1982ـ ـ ـ ـ ـ م ــرت
الرئاسة «من تحت املنخار» بني أعوام
 1982و .2007ف ــي ك ــل م ــن املـ ــرات تـلــك،
كانت لعبة السياسة ّ
تفوت عليه الحظ:
رفـ ـ ــض س ـ ـ ــوري ثـ ـ ــاث م ـ ـ ـ ــرات ،ورفـ ــض
اســرائ ـي ـلــي م ــرت ــن .ال ـي ــوم ،يـكـتـفــي إده
بالتفرج على ما يجري تحت ،وال يريد

ان يكون مرشحا للمرة السادسة.
يقول :املشهد فعال محزن .لكنني لست
م ـت ـش ــائ ـم ــا .عـ ـل ــى مـ ـ ـ ّـر ت ــاريـ ـخـ ـن ــا ك ــان ــت
مـشـكــاتـنــا ت ـتــأتــى م ــن ال ـ ــدول الـعــربـيــة،
كمصر وســوريــا وال ـع ــراق والـسـعــوديــة.
الـجـمـيــع اآلن ف ــي ح ــال م ــزري ــة وارب ـ ــاك،
ويتخبطون في ازمات داخلية ال يعرفون
كيف يتخلصون منها .التطور الجديد
في املنطقة هو تنظيم داعــش الــذي اطل
كوحش خطير .والنه اصبح كذلك ،نشأ
تحالف دول ــي عليه بعدما تبني وجــود
اكثر من  4اآلف اجنبي في صفوف هذا
التنظيم ،الذين تمثل عودتهم الى الغرب
تـهــديــدا حقيقيا لــه .فــي ظـنــي ان داعــش
هو الذي انتحر ويتسبب بانهاء نفسه،
عندما ارتكب الفظاعات والوحشية من
دون ان يـكـتـفــي بــال ـق ـتــل .م ـج ــرد الــذبــح
أثار العالم كله ضده ،مستهجنا ومقررًا
ازال ـ ـ ــة وج ـ ـ ــوده ع ـب ــر ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي
االخـ ـي ــر .طـبـعــا داعـ ــش ل ـيــس مشكلتنا.
ل ـكــن ّ يـنـبـغــي ان ال نـنـســى ان قـسـمــا من
الـســنــة اللبنانيني فــي طــرابـلــس وعـكــار
وال ـب ـقــاع ال ـغــربــي وع ــرس ــال يـتـعــاطـفــون
مع هذا التنظيم ،بينما االمر ليس كذلك
في بيروت .لست خائفا على لبنان بعد
اعالن التحالف الدولي على داعش ،لكن
مشكلتنا الفعلية هي في شغور رئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة .ك ــان ــوا ي ـقــولــون ان ال دور
لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ألن ال صــاحـيــات
له .الشغور أظهر العكس ،وهو ان البالد
كلها ،واملؤسسات الدستورية كلها ،شلت
بعدما تعذر انتخاب رئيس الجمهورية.
ال ال ـح ـك ــوم ــة ت ـع ـم ــل ك ـم ــا ي ـن ـب ـغ ــي ،وال
املـجـلــس يـنـعـقــد .وه ــذا ي ــدل عـلــى املــوقــع
الرئيسي والحيوي للرئاسة .من دونها
ال حـيــاة الي مؤسسة .الجميع يــريــدون
الــرئـيــس .وال يــريــدونــه اال مــارون ـيــا .وال
يكون كذلك .هذا ما يقول به
يمكن اال ان ّ
الشيعة والسنة والدروز .قبل ستة اشهر
قال لي وليد جنبالط انه أخطأ بابتعاده
ع ــن املـ ــوارنـ ــة .ق ـ ــال :ان ـت ــم ون ـح ــن ل ـبـنــان.
اجبته :ال انتم ونحن لبنان ،ألن الــدروز
هم األساس في لبنان ،وهم قبل املوارنة
فيه .عندما يصبح كل وزير في الحكومة
الحالية ،من خــال توقيعه املـلــزم ،أشبه
برئيس للجمهورية ،أال يفصح ذلك عن
أهمية وجود رئيس الدولة؟».

ال يــوافــق إده عـلــى الـحـجــة الـقــائـلــة بــأن
ال ـش ـغــور ال ــرئ ــاس ــي مـشـكـلــة تـسـبــب بها
املسيحيون .ال يؤيد ايضا القائلني بأن
اتفاق املسيحيني كاف النتخاب الرئيس.
يالحظ ان أيــا من استحقاقات الرئاسة
التي خبرها لبنان لم يتفق املسيحيون
في ما بينهم على رئيس للجمهورية.
ي ـض ـي ــف« :امل ـش ـك ـل ــة تـ ـ ــدور الـ ـي ــوم ح ــول
العماد ميشال عــون الــذي يخوض آخر
معركة رئاسية النتخابه ،وهــذا ال يقلل
من قدراته وكفاياته واستحقاق انتخابه
رئيسا ،لكنه لــن ينتظر معركة رئاسية
اخ ـ ـ ــرى ب ـع ــد سـ ــت س ـ ـنـ ــوات ،ول ـ ــن ي ـكــرر
موافقته على ما حصل قبل ست سنوات.
بـسـبــب اص ـ ــراره عـلــى ان ـت ـخــابــهُ ،جـ ّـمــدت
االنتخابات نهائيا .اما الى متى يستمر
الشغور ،فهنا تكمن املشكلة .ربما كان

م ــن امل ـف ـضــل ل ــو ُم ـ ــددت والي ـ ــة الــرئ ـيــس
ميشال سليمان الى ان نتمكن من امرار
القطوع االقليمي الحالي .نحن في حال
استثنائية ال نعرف كيف ستنقضي».
كيف الخروج من املأزق؟
يـقــول« :االم ــر متوقف على العماد عون
الذي يعتقد بأن حظه في الرئاسة ال يزال
م ـتــاحــا ،وه ــو يـسـتـمــر ف ــي ال ـت ـحــاور مع
الـقــوى املعنية باالستحقاق .فــي نهاية
املطاف سيكون هناك موقف نهائي مع
اس ـت ـم ــرار ت ــراج ــع ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي،
وتـ ــأث ـ ـيـ ــر ال ـ ـش ـ ـغـ ــور عـ ـل ــى ك ـ ــل املـ ـن ــاح ــي
الوطنية .اعتقد ان االمر لن يحتمل ،وقد
ال يطول الــى اكثر من ثالثة اشهر حتى
ي ـك ــون ه ـن ــاك رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة .قبل
نهاية السنة ربما».
بأي مواصفات؟

قد يصبح لدينا رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة (أرشيف)

تقـرير

منافسة طاحنة في «عاصمة األرثوذكس»

ال تنتظر دائرة بيروت األولى
(األشرفية والرميل والصيفي)
ّ
صفارة االنتخابات النيابية
لتفتح حلبة املعارك الطاحنة
بني مرشحيها ولو تحت عناوين
مختلفة :البعض طموحه
استمرارية زعامته ،والبعض اآلخر
يرغب في كسر «أرستقراطية»
العائالت ،فيما بعض ثالث يضع
نصب عينيه مقعد حليفه
رلى ابراهيم
ال يمكن العاتبني على غياب النائب نايلة
دائرتها االنتخابية وتمديدها
تويني عن ّ
لنفسها وترشحها مجددًا أن يقولوا لها
أبـلــغ مـمــا كتبته أخـتـهــا ميشيل أول من
أمس ،حني وصفت املرشحني لالنتخابات
النيابية ،الــذيــن تتقدمهم نايلة طبعًا ،بـ
«مرشحي الـكــذب» .فــي األشــرفـيــةُ ،يحكى
عن ارث أرثوذكسي من فــؤاد بطرس الى
مـيـشــال ســاســن ال ــى آل الـتــويـنــي ـ ـ ـ الـجـ ّـد
واالب ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ الـ ــى الـ ـع ــائ ــات األرث ــوذك ـس ـي ــة

الـ ـسـ ـب ــع .ويـ ـكـ ـف ــي أي مـ ّــرشـ ــح أن ي ـك ــون
واحـدًا منهم ليدخل «جنة املطران الياس
ع ــودة» ويكسب أص ــوات أبـنــاء األشرفية
وعــائــاتـهــا .لــذلــك« ،ك ــان يمكن لنايلة أن
تـضـمــن نـيــابـتـهــا ل ـع ـشــرة أعـ ـ ــوام مـقـبـلــة،
وخصوصًا أن ال خصم فعليًا في وجهها،
لكنها أطــاحــت االرث وأدارت ظهرها ملن
وضع ثقته فيها» ،يقول أحد نواب دائرة
بـيــروت األول ــى .الـيــوم ،يكفي ذكــر اسمها
بـ ــن األهـ ــالـ ــي ح ـت ــى يـ ــديـ ــروا ظ ـه ــوره ــم.
نايلة «املـفـقــودة» ،ال تحضر اال في سوق
الترشيحات ،وســط اش ــارة النائب عينه
ال ــى أن «تــرشـيـحـهــا رســالــة ال ــى ق ــوى 14
آذار الفهامهم أن تبني أي مرشح سواها
يـنـبـغــي أن ي ـج ــري ع ـبــرهــا وبــالـتـنـسـيــق
معها».
تولي األح ــزاب السياسية أهمية للمقعد
األرث ــوذك ـس ــي ف ــي ب ـي ــروت األولـ ـ ــى .يـقــول
أحــد أبناء األشرفية العتيقني إن املرشح
ع ـلــى هـ ــذا امل ـق ـعــد ي ـم ـثــل رافـ ـع ــة لــائ ـحــة،
ّ
وعليه ُيتكل فعليًا فــي تجيير األص ــوات
ل ـب ـق ـيــة امل ــرشـ ـح ــن .ي ــذه ــب ال ـب ـع ــض ال ــى
وصــف الــدائــرة ب ـ «عاصمة األرثــوذكــس»،
تـ ـم ــام ــا كـ ـم ــا زح ـ ـلـ ــة ع ــاصـ ـم ــة ال ـك ـث ـل ـك ــة،
ويـشـيــرون ال ــى أن كاثوليكيي األشرفية
ل ـل ـت ـمــويــل وأرث ــوذك ـس ـي ـي ـه ــا ل ـل ــوج ــاه ــة.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،أق ـف ـلــت ال ـتــرش ـي ـحــات ع ـلــى ستة
مرشحني ،أحدهم رئيس تجمع «عائالت

بيروت األرثوذكسية» نقوال تويني الذي
ينشط اجتماعيًا ،وتجمعه عالقة جيدة
بالعائالت و ...بالنائب ميشال عون .ولكن
لـلـتـيــار الــوطـنــي الـحــر مــرشـحــه الـحــزبــي،
الـ ـقـ ـي ــادي زيـ ـ ــاد ع ـب ــس ،وهـ ــو بـ ــات خــال
ثــاثــة أع ــوام رقـمــا صعبًا ومــوجـعــا ،ليس
لخصم طائفته فقط بل لكل الئحة قوى 14
آذار .في مــوازاة التوينيني وعبس ،هناك
مــرشــح الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ع ـمــاد واك ـيــم،
ومــرشــح تـجــار بـيــروت أو تـيــار املستقبل
نقوال شماس؛ واألرج ــح أن يكون األخير
بــديــا عــن واك ـيــم فــي ح ــال رف ــض املـطــران
عــودة تبنيه .أمــا املرشحة ـ ـ الحدث ،فهي
الوزيرة السابقة منى عفيش التي رأت في
تجربتها الوزارية «االستثنائية» ما يسند
تــرشـيـحـهــا ف ــي دائ ـ ــرة ال ت ـعــرف هويتها
أبـ ــدا .ط ـفــرة األرثــوذك ـس ـيــن تـقــابـلـهــا قلة
كاثوليكية تتمثل بمرشحني رئيسيني:
ال ــوزي ــر ال ـســابــق ن ـقــوال ص ـح ـنــاوي ال ــذي
يـفــرضــه ح ـضــوره مــرشـحــا عــونـيــا دائـمــا،
ووزير السياحة ميشال فرعون الذي ّ
يسر
فــي مـجــالـســه بــأنــه مستقل مـتـحــالــف مع
الـحــريــري ال عضو فــي كتلته .أمــا عــزوف
املرشح دفيد عيسى عن الترشح هذه املرة،
فقد أراح فــرعــون مــن هـ ّـم مــواجـهــة خصم
من الخط السياسي نفسه كما وفــر على
القوات احراجًا ال ينقصها.
م ــارون ـي ــا ،ال ـنــائــب نــديــم الـجـمـيــل مــرشــح

طـبـعــا ،وجــاهــز ملــواجـهــة الـجـمـيــع ،وربـمــا
يــرفــع هــذه امل ــرة علم «داع ــش» الــى جانب
ص ــوره االنتخابية ّ
مذيلة بـعـبــارة« :ملــاذا
مـهــاجـمــة داع ـ ــش وه ــي ل ــم تـهـجــم علينا
بعد؟» .ينافس نديم على مقعده وقاعدته
وج ـم ـه ــور قـ ــوى  14آذار مـ ـس ــؤول ثكنة
األش ــرف ـي ــة ال ـســابــق م ـي ـشــال ج ـب ــور ال ــذي
ينشط خــدمــاتـيــا مــن خ ــال ادارتـ ــه ملكتب
ّ
يصعب مهمة نديم
أنـطــون الصحناوي.
م ــن الـنــاحـيــة األخ ـ ــرى اس ـت ـمــرار مسعود
األشقر في الترشح لكونه كتائبيًا سابقًا
أيضًا ،وأحد أبرز أصدقاء بشير الجميل،
ف ـضــا ع ــن تـ ـف ـ ّ
ـرده بـحــركـتــه االجـتـمــاعـيــة
الدائمة في أحياء األشرفية وشعبيته بني
مقاتليها السابقني .أما الالفت في القائمة
املــارون ـيــة ،فـهــو غـيــاب اس ــم رئـيــس نــادي
الـحـكـمــة ال ـســابــق جـ ــورج ش ـه ــوان مـنـهــا،
بـعــدمــا اع ـت ــاد اربـ ــاك خـصــومــه وحلفائه
بـحـمــاتــه االن ـت ـخــاب ـيــة امل ـم ـيــزة وامل ــرح ــة.
فــي مــا ق ــررت ريـتــا بــاخــوس تــولــي تبريد
األج ــواء عبر خوضها معركتها في وجه
املرشحني الثالثة األقوياء من دون غطاء
حزبي أو شعبي أو اجتماعي.
يقابل املرشحني االثني عشر على املقاعد
الثالثة (أرثــوذكــس وكاثوليك ومــوارنــة)
أحــد عشر ترشيحًا على مقعدي األرمــن
األرث ـ ــوذك ـ ــس وال ـك ــاث ــول ـي ــك! وال ــاف ــت أن
تيار املستقبل نقل ترشيح النائب جان
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ــرئاسة ال داعش
يـ ـق ــول« :اع ـت ـق ــد ان ل ـج ــان ع ـب ـيــد افـضــل
ال ـح ـظ ــوظ ح ـتــى اآلن .هـ ـ ــادىء وم ـت ــزن،
مـنـفـتــح ومـ ـح ــاور ،ع ــارف بــدقــة الــوضــع
الداخلي واسلوب التعامل معه بحكمة،
وله عالقات محلية وخارجية متشعبة».
لكن إده ّ
يبرر للكتل النيابية التي تقاطع
جلسات انتخاب الرئيس موقفها بالقول
ان مــن حقها ان تقاطع وال تتوجه الى
مجلس الـنــواب .هــذا جــزء مــن حرياتنا.
ليس االمــر ديكتاتورية وارغ ــام النواب
على الذهاب الى املجلس .للنائب حرية
في ما يقرره بإزاء هذا االستحقاق سلبا
او ايـجــابــا .اآلن فــي ظــل املــوقــف الحالي
للعماد عون ،ال مجال للبحث في مرشح
ثــالــث يتفق االط ــراف عليه .ربـمــا يصح
ذلــك فــي وقــت الحــق .فرنسا عرفت هذه
التجربة فــي الخمسينات عندما تعذر

انتخاب رئيس ،فجيء برينه كوتي ـ ـ ولم
يكن مرشحا ـ ـ كي يكون حال وسطا بني
االفرقاء املتنازعني .رينه كوتي هو الذي
اتى بديغول من بعده رئيسا».
م ــاذا ي ـقــول فــي اق ـت ــراح انـتـخــاب رئيس
ملرحلة انتقالية« :انــا ضــد مـ ّـس الوالية
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة لـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
والـ ـت ــاع ــب ب ــال ـس ـن ــوات الـ ـس ــت .اه ـم ـيــة
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة فـ ــي ن ـظ ــام ـن ــا ان ــه
ي ــؤم ــن االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار .ف ــي امل ــاض ــي كــانــت
الـ ـ ـص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات ب ـ ـ ــن يـ ـ ــديـ ـ ــه ول ـ ـ ـ ــم ي ـك ــن
ي ـمــارس ـهــا ع ـلــى ال ـن ـحــو امل ــائ ــم ،ورب ـمــا
ل ــم ي ـكــن م ــن امل ـن ــاس ــب ان ت ـك ــون كــذلــك.
ال ــرؤس ــاء جـمـيـعــا ،قـبــل ات ـفــاق الـطــائــف،
تـ ـص ــرف ــوا ب ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة وغ ـ ــال ـ ــوا فــي
استخدام الصالحيات .الـيــوم قــد يكون
املطلوب ازالــة بعض الثغر التي تشوب
صالحيات الرئيس ،كإعطائه صالحية
ح ــل م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب او ع ـ ــدم تـقـيـيــده
بمهلة لـتــوقـيــع املــراس ـيــم والـ ـق ــرارات او
س ــواه ــا .ال يـحـتــاج الــرئ ـيــس س ــوى الــى
صــاحـيـتــن أو ث ــاث صــاح ـيــات فقط
لتعزيز دوره وت ـفــادي هــذه الـثـغــر ،لكن
ب ــال ـت ــأك ـي ــد اظـ ـه ــر ل ـن ــا الـ ـشـ ـغ ــور حــاجــة
االفـ ـ ــرقـ ـ ــاء ج ـم ـي ـعــا الـ ـ ــى وج ـ ـ ــود رئ ـيــس
لـلـجـمـهــوريــة وان بــال ـصــاح ـيــات الـتــي
ل ــه الـ ـي ــوم والـ ـت ــي يـ ـق ــول ال ـب ـع ــض إن ـهــا
غير كافية .انــا مــع تــرك مجلس الـنــواب
يسمي الرئيس املكلف تأليف الحكومة
لتفادي مشكالت واجهناها في املاضي،
عـنــدمــا ك ــان رئـيــس الـجـمـهــوريــة يختار
رئيسا للحكومة خالفا الرادة طائفته.
ال ب ــد م ــن االخـ ـ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار وج ـهــة
نـظــر ال ـفــريــق اآلخـ ــر ومــوق ـفــه .ان ــا مـيــال
الــى تأييد الصالحيات الحالية ،النني
اعـتـبــر الــرئـيــس يستمد قــوتــه مـ ّـن دوره
ومن توقيعه .من دونه كل أمر ُيشل في
الجمهورية».
يتوقف إده عند تقييمه «النظام الطائفي
ّ
ويعده «افضل نظام ملجتمع
في لبنان»،
غير متجانس كاملجتمع اللبناني .في
املجتمع املتجانس هناك غالبية واقلية.
الـغــالـبـيــة تـحـكــم واالق ـل ـيــة ت ـع ــارض ،ثم
تنقلب االدوار فــي االنـتـخــابــات العامة.
ُ
فـ ــي ل ـب ـن ــان ت ـ ـحـ ــرم االقـ ـلـ ـي ــة دورهـ ـ ـ ــا اذا
تـصـ ّـرف املجتمع ـ وهــو غير متجانس ـ
على ان السلطة تديرها اكثرية».
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كوخافي قائدًا للجبهة الشمالية:
االستخبارات لمواجهة حزب الله
يحيى دبوق
تشهد تل ابيب ،يوم االثنني املقبل ،حفل تسليم وتسلم،
بــن قائد املنطقة الشمالية فــي الجيش االسرائيلي،
ال ـلــواء يــائـيــر غ ــوالن ،وخليفته املـعــن حــديـثــا ،الـلــواء
افيف كوخافي .وإذا كان رحيل االول ومجيء الثاني
مسألة روتينية فــي الـظــاهــر ،اال انها تحمل اكثر من
داللــة في سياقاتها ،وتحديدا ما تقدر تل ابيب انها
تــواج ـهــه م ــن ت ـحــديــات وت ـه ــدي ــدات تـتـصــل بالجبهة
الـشـمــالـيــة خ ـصــوصــا ،واالم ـ ــن ال ـقــومــي االســرائ ـي ـلــي،
عموما.
قـبــل ث ــاث س ـن ــوات ،ع ــن ال ـل ــواء يــائـيــر غـ ــوالن ،قــائــدا
للمنطقة الشمالية ،املنصب الذي يعد من اهم املناصب
حساسية في املؤسسة العسكرية ،اذ تلقى على عاتقه
«حـ ــراسـ ــة» أرض فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ش ـم ــاال ف ــي زمــن
الالقتال مع حزب الله ،وفي الوقت نفسه ،اعداد القوات
لخوض الحرب و»االنتصار» فيها ،في حال اندالعها.
بعد ثالث سنوات على توليه املسؤولية ،يخرج غوالن
من منصبه ،ليسلم قيادة املنطقة للواء افيف كوخافي،
اآلتي من منصب حساس جدا في الجيش االسرائيلي،
وهو رئاسة شعبة االستخبارات العسكرية (التي تولى
رئاستها أمس ،قائد وحدة املظليني السابق ،هيرتسي
هـل ـي ـفــي) .غـ ــوالن ق ــد ي ـكــون راض ـي ــا وق ـل ـقــا ف ــي الــوقــت
نفسه عما قام به طوال السنوات الثالث املاضية .فهو
راض عن ان الحرب لم تندلع مع حزب الله ،وبالتالي
كل ما قام به من جاهزية واستعداد ،وكل ما ادلى به
من تصريحات عن «االنتصار في الحرب املقبلة» ،لم
يوضع موضع التنفيذ واالختبار .اما القلق ،فيتعلق
بتعاظم حــزب الله وقــدراتــه التي باتت غير مسبوقة،
وتـحــديــدا عـجــزه والـجـيــش االســرائـيـلــي عــن مـنــع هــذا
التعاظم وصده ،رغم كل الجهود التي بذلت في سبيل
ذلك.
خليفة غــوالن ،رئيس شعبة االستخبارات العسكرية
حتى االم ــس ،افيف كوخافي ،لــم يــأت مــن مكان بعيد
غـيــر ذي صـلــة ب ـحــزب ال ـل ــه .مـنـصـبــه ال ـســابــق لصيق
بـمـتــابـعــة ل ـب ـنــان وال ـح ــزب وق ــدرات ــه ون ـيــاتــه ومـجـمــل
الحرب املقبلة ..كان شريكا لغوالن طوال فترة الالقتال
في السنوات املاضية ،وعمل معه على «حــد السيف»
في مواجهة حزب الله ،سواء في الساحة اللبنانية او
في الساحات االخرى ،القريبة والبعيدة.
ق ــدم غ ــوالن ال ــى املـنـصــب قـبــل ث ــاث س ـن ــوات ،بعدما
تــولــى مـســؤولـيــة اع ـ ــداد الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة ملــواجـهــة
صواريخ حزب الله ،في اعقاب حرب عام  .2006وقبل
دخــولــه املنطقة الشمالية ،وجـهــا لــوجــه فــي مواجهة

حــزب الله ،كــان يــدرك جيدا ما هو العدو ومــا قدراته
وكيف تغيرت وتعاظمت .كذلك كان يدرك جيدا وضع
اســرائـيــل الــدفــاعــي فــي مــواجـهــة صــواريــخ ح ــزب الله
وحقيقة وض ــع املستوطنني وإمـكــانــاتـهــم الــدفــاعـيــة.
يسلم املنصب لكوخافي ،يــوم االثنني املقبل ،في ظل
حديث الجيش والجمهور واالعــام في اسرائيل ،عن
تغييرات جــذريــة فــي استراتيجيا حــزب الله للحرب
املقبلة ،وفــي مقدمتها احـتــال الجليل .امــا كوخافي
نفسه ،فيأتي الــى املنصب وهــو يعلم اكثر من غيره،
كرئيس لالستخبارات ،ما لــدى حــزب الله من قــدرات
ووسـ ــائـ ــل ق ـتــال ـيــة «أكـ ـث ــر ح ـج ـمــا واكـ ـث ــر دقـ ــة واك ـث ــر
تدميرا».
م ــا ب ــن ظـ ــروف ال ـقــائــد االســرائ ـي ـلــي امل ـغ ــادر والـقــائــد
الجديد املقبل ،فروق ترتبط بوضع حزب الله واآلمال
من حوله .لدى تولي غوالن املنصب ،قبل ثالث سنوات،
كانت اسرائيل مشغولة ومشبعة باالمل بشأن الحرب
في سوريا واقتراب موعد سقوط الرئيس بشار االسد،
وتـبـعــا لــذلــك «اخ ـت ـنــاق» ح ــزب ال ـلــه فــي لـبـنــان وكـســر
«محور الشر» ،املمتد من طهران الى بيروت .ولعل اول
حديث صدر عن غوالن بعد تعيينه في حينه ،تضمن
تأكيدا من جانبه على قرب سقوط االسد ،محددا فترة
زمنية وجيزة تفصل االسرائيليني عن هــذه البشرى
وعن الفائدة االستراتيجية جراء سقوطه.
ام ــا ظ ــروف كــوخــافــي ،فـمـغــايــرة تـمــامــا .يتسلم قـيــادة
الجبهة الشمالية بعدما خرج االمل بسقوط الرئيس
ال ـس ــوري عــن املـشـهــد االقـلـيـمــي ،وبـعــدمــا ثـبــت االســد
قدميه فــي االرض الـســوريــة فــي وجــه اعــدائــه .لــم يعد
حــزب الـلــه فــي مــوقــع دفــاعــي يـحــاول منع «اختناقه»،
ب ــل ح ـتــى االصـ ـ ــوات ال ـتــي كــانــت تـنـتـقــده ف ــي الــداخــل
اللبناني ،التي راهنت اسرائيل عليها طويال ،تراجع
تأثيرها إلى حد كبير بعدما اكد الواقع صحة الضربة
الوقائية التي قــام بها في الساحة السورية .وكيفما
اتفق ،من ناحية اسرائيل فان الواقع مختلف تماما في
مواجهة حزب الله ،ولعل هذا هو السبب االساسي في
دفعها الختيار رئيس االستخبارات ،قائدا للمنطقة
الشمالية.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،دالل ـ ــة ت ـع ـيــن ك ــوخ ــاف ــي ،كــرئـيــس
سابق لالستخبارات العسكرية ،تشير الى ان الحرب
مــع حــزب الـلــه هــي حــرب كــانــت ومــا زال ــت قائمة على
االستخبارات ،وهي سمة املواجهة بني الجانبني ،سواء
فــي زمــن الـحــرب او فــي زمــن الــاقـتــال .هــذا مــا تنتظره
هذه الجبهة ،في لبنان وفي سوريا ،الساحتني اللتني
اعلن كوخافي ،في وقت سابق ،انهما جبهة واحدة في
ساحتني.

علم
و خبر
القوات :جوائز
ترضية المستقبل
أصبحت من الماضي

أوغاسبيان من الدائرة األولى الى الدائرة
الـثــانـيــة وس ــط حــديــث م ـصــادره عــن عــدم
رغبته فــي الـتــرشــح واص ــرار الـتـيــار على
ابقائه .يتبارى اليوم على مقعده لألرمن
األرثوذكس ستة مرشحني أبرزهم املرشح
امل ـق ــرب م ــن ال ـطــاش ـنــاق وع ـض ــو مجلس
بـلــديــة ب ـيــروت هــاغــوب تــرزيــان املـعــروف
ب ـم ـش ــاك ـس ـت ــه ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل الـ ـبـ ـل ــدي كـمــا
السياسي ،ويعمل من خالل منصبه على
تسهيل مــرور املشاريع االنمائية لدائرة
ب ـيــروت األولـ ــى خـصــوصــا ،فـيـمــا مرشح
ق ــوى  14آذار يــدعــى سـيـبــوه مـخـجـيــان،
وه ـ ــو م ـ ـعـ ــروف ل ـخ ــدم ــات ــه االج ـت ـمــاع ـيــة
الكثيفة على مدى  20عامًا من خالل توليه
ادارة مكتب الـنــائــب فــرعــون الـخــدمــاتــي،
بحيث بــات يتساءل البعض ان كــان هو
مــن ّ
ّ
ويثبت زعامته.
ينجح عمل فــرعــون
أمــا «وجــه سحارة» املرشحني فهو ألبير
كوستانيان واليكم سجله :ناشط سابق
في «لبناننا» ،ساهمت صداقته الحميمة

للنائب سامي الجميل ،يقول أحد املقربني
من بكفيا« ،في تعيينه عضوا في املكتب
الـسـيــاســي ل ـحــزب الـكـتــائــب وصـ ــوال الــى
تــرشـيـحــه فــي األشــرف ـيــة ،وذل ــك لسببني:
ارضاء طموحه وزكزكة نديم».
ع ـل ــى ض ـف ــة األرمـ ـ ـ ــن ال ـك ــاث ــول ـي ــك خـمـســة
مــرش ـحــن ،أح ــده ــم أوه ــان ــس تـســاقـيــان
وه ــو طــاشـنــاقــي مـلـتــزم وع ـضــو اللجنة
املــركــزيــة لـلـحــزب املــركــزيــة ،فيما االثـنــان
اآلخـ ــران مـقــربــان مــن الـطــاشـنــاق :سيرج
ج ــوخ ــدري ــان ع ـض ــو ف ــي م ـج ـلــس بـلــديــة
بـ ـ ـي ـ ــروت واب ـ ـ ـ ــن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق ج ــاك
ج ـ ــوخ ـ ــدري ـ ــان ورئ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ادارة
ش ــرك ــة «س ــوداتـ ـي ــل» بــاتــريــك ف ــاراج ـي ــان.
ي ـنــافــس ال ـطــاش ـنــاق ـيــون ال ـن ــائ ــب سـيــرج
طورسركيسيان املدعوم من قوى  14آذار
وحزب الهانشاك واملرشح القواتي ريشار
قيومجيان .في عام  2009خاض األخيران
معركة شــرســة بينهما لــركــوب الالئحة،
انتهت بانسحاب القواتي ملصلحة األول
بضغط مــن تـيــار املـسـتـقـبــل .وه ــو مــا لن
يتكرر الحقًا ،بحسب مصادر القوات« ،ال
في األشرفية وال في املنت وال في زحلة وال
في أي من مناطق نفوذ الحزب .أصــا ال
يملك الـهــانـشــاك مــا يــزيــد على العشرين
ص ــوت ــا ف ــي بـ ـي ــروت االولـ ـ ـ ــى ،واس ـكــات ـنــا
ب ـج ــوائ ــز تــرض ـيــة امل ـس ـت ـق ـبــل أص ـب ــح من
املاضي».

ما قل
ودل
بعدما كانت العالقة بني
حزب الله وحزب الكتائب
ُ
تم ّر بوزير العمل سجعان
القزي ،انتدب الكتائب
النائب إيلي ماروني
ملتابعة امللف .والتقى

ماروني النائب علي فياض
في اليومني املاضيني ،في
ّ
مطول ّ
تطرق إلى
اجتماع
مختلف امللفات .وتجدر
اإلشارة إلى أن ماروني
ُيعد من صقور الكتائب،
ّ
التهجم على
وهو دائم
حزب الله.

رئيس املحكمة :أطلقوا املوقوفني!
طلب رئيس املحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم ،من قائد الجيش
العماد جان قهوجي ،التدخل واملساعدة على تأمني غطاء لإلفراج عن
«ق ــادة امل ـحــاور» فــي طــرابـلــس ،املــوقــوفــن فــي سجن روم ـيــة ،وال ّ
سيما
س ـعــد امل ـص ــري وزي ـ ــاد ع ـلــوكــي .ويـ ــرى إب ــراه ـي ــم أن ب ـقــاء هـ ــؤالء داخ ــل
الـسـجــن ،يفسح املـجــال لإلسالميني املـتـشــدديــن أمـثــال ش ــادي املــولــوي
وأسامة منصور الستقطاب أتباع «قادة املحاور».

تدريبات االشتراكي
ّ
ّ
«مخيم كشفي» ،نظم الحزب التقدمي االشتراكي ،بالتنسيق
تحت ستار
ّ
ّ
مــع جماعة الــداعـيــة عــمــار ،مخيمًا تدريبيًا ألكـثــر مــن  60شخصًا في
تــال مدينة الـشــويـفــات ،بينهم عــدد مــن مشايخ بـلــدة ديــرقــوبــل .وهي
ليست ّ
املرة األولى التي تشهد فيها التالل تمارين ذات طابع عسكري،
ّ
ّ
تتضمن رمــايــة بــاألسـلـحــة ،إل أن الــافـ ّـت هــذه امل ــرة هــو إع ــداد دروس
نـظــريــة لـلـمـشــاركــن فــي امل ـخ ـيــم ،عـلــى رش ــاش ــات ثـقـيـلــة مـحـمــولــة على
سيارات رباعية الدفع ،إضافة إلى مدافع الهاون.

األمنيون املحرومون
خ ـلــق قـ ــرار أص ــدرت ــه امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـق ــوى األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،يتعلق
ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى أدوي ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ــراض امل ــزمـ ـن ــة ،إربـ ــاكـ ــا ل ـ ــدى ال ـض ـب ــاط
والعناصر ،بسبب عدم قدرة املديرية على تأمني األدوية املطلوبة ،التي
يصفها الطبيب املختص ،فتعمد إلــى استبدالها بأدوية أخــرى تزعم
أنها «مماثلة» .وقد دفع هذا القرار هؤالء العناصر إلى شراء األدوية
املوصوفة على نفقتهم الخاصة .وفي هذه الحالة ،ال يعود بإمكانهم
تقديم طلبات مـســاعــدة لالستحصال على ثمنها ،فيتكبدون نفقات
إضافية.
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«داعش» يقترب
من عين العرب ...والخوف
من «شنكال» جديدة
تتفاقم االزمة على
جبهة عني العرب املحاصرة
(كوباني) في ريف حلب
الشمالي يومًا بعد يوم .مئات
العائالت من عشرات القرى
نزحت باتجاه االراضي التركية
هربًا من غزوة ظالميي «داعش»،
الذي يحشد عددا كبيرا من
مقاتليه الستكمال املعركة،
في الوقت الذي ّ
يصمم فيه
املقاتلون االكراد على املقاومة
أيهم مرعي
بوتيرة متسارعة يحاول تنظيم «الدولة
اإلسالمية» التمدد في قــرى عني العرب
(كوباني) في ريف حلب الشمالي ،مقابل
مقاومة عنيفة ُيبديها مقاتلو «وحــدات
حماية الـشـعــب» الـكــرديــة ،بــالـتــزامــن مع
دعوات كردية للدفاع عن املدينة وريفها
على أثر املجازر التي ارتكبت في بعض
قراها.
وت ــواص ـل ــت االش ـت ـب ــاك ــات ال ـع ـن ـي ـفــة بني
«داعـ ـ ـ ــش» و«الـ ـ ــوحـ ـ ــدات» ف ــي قـ ــرى عــن
ُ
الـ ـع ــرب م ــن ث ـ ــاث جـ ـه ــات ،اس ــت ـخ ــدم ــت
كافة أن ــواع األسلحة الخفيفة والثقيلة

فيها ،في ظل تقدم «الدولة» في املنطقة
وس ـي ـط ــرت ـه ــا ع ـل ــى ق ـ ــرى جـ ــديـ ــدة ش ــرق
املدينة.
امل ـعــارك العنيفة دفـعــت مـئــات العائالت
من أكثر من مئة قرية ومزرعة في الريف
الشرقي للمدينة الى النزوح ،وخصوصًا
بـ ـع ــد اح ـ ـت ـ ــدام الـ ـقـ ـص ــف ال ـع ـن ـي ــف عـلــى
قــرى الـبــط وتــل حــاجــب وب ــرخ وقــاروكــي
وشاروغا واقتراب «داعش» من املدينة.
امل ـعــارك العنيفة الـتــي سقط فيها قتلى
من الطرفني ،قتل فيها القائد امليداني في
«داعش» املدعو «ابو البراء الشيشاني».
ّ
ّ
مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي أك ـ ــد لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
«غالبية املشاركني فــي هــذا الهجوم هم
مــن االج ــان ــب» .وكشفت مـصــادر محلية
ّ
أن «حـ ـش ــودًا م ــن داع ـ ــش ت ـت ـجــه م ــن تــل
ابيض في ريــف الرقة ومــن صرين نحو
مناطق االشتباكات بهدف قضم القرى
ً
على نحو سريع وصوال إلى مدينة عني
ّ
الـ ـع ــرب» .م ــن جـهـتـهــا ،ش ـ ــددت امل ـصــادر
املـيــدانـيــة عـلــى «امل ـقــاومــة الـشــرســة ضد
هجوم داعش التي يبديها االكراد».
ّ
م ـص ــدر م ـح ـلــي أكـ ــد أن امل ـ ـجـ ــازر «ال ـت ــي
شهدتها بعض القرى هي التي فرضت
على أهالي القرى النزوح خوفًا من تكرار
املشهد في قرى جديدة».
العمال الكردستاني
الـقـيــادي فــي حــزب
ّ
التركي ،مراد قره يالن ،حذر «من حصول
مجازر مشابهة ملجازر شنكال حتى مع
وجــود املقاومة» ،مؤكدًا ان «نــداء النفير
الـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه ال ـق ــائ ــد ع ـب ــدال ـل ــه أوجـ ــان
ل ـل ــدف ــاع ع ــن ك ــوب ــان ــي ف ــي وق ـ ــت ســابــق
ساري املفعول» ،داعيًا «الكرد لالنضمام

ع ــن ه ــذه ال ـتــدخــات وال ـتــوقــف ع ــن دعــم
ّ
داعـ ــش» .وأك ــد أن «إم ـكــانــات املقاطعات
الـثــاث العسكرية واملــاديــة ستكون في
خدمة مقاومة كوباني».
املركز اإلعالمي لـ«وحدات الحماية» قال،
بدوره ،في بيان« :تناضل قواتنا وتعمل
بكل عــزم وإص ــرار من أجــل كسر تقدمات

امل ــرت ــزق ــة فـ ــي ج ـب ـه ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،ون ـقــل
شعوبنا املقيمة في مواجهة الخطر إلى
األماكن اآلمنة».
مـشـهــد ال ـنــازحــن وخ ـط ــورة س ـقــوط عني
ال ـ ـعـ ــرب ،دف ـع ــا رئ ـي ــس إق ـل ـي ــم ك ــردس ـت ــان
ّ
الـ ـ ـع ـ ــراق ،م ـس ـع ــود ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي ،ال ـ ــى ح ــث
املجتمع الدولي أمس «على استخدام كل

على الحدود السورية ــ التركية أمس (األناضول)

إل ــى ص ـفــوف وحـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب».
ّ
ورأى أن «سد الطريق أمام ذلك هو بدعم
ومـ ـس ــان ــدة هـ ــذه املـ ـق ــاوم ــة ،ك ــل بـحـســب
طاقته».
م ـصــدر م ـيــدانــي ف ــي «الـ ــوحـ ــدات» كشف
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» أن «واق ــع امل ـعــارك جـيــد في
الجهة الجنوبية وهــو تحت السيطرة،
فيما نـخــوض مـعــارك عنيفة فــي الجهة
الغربية من املدينة ونحاول وقف تمدد
داع ـ ــش بـشـتــى ال ــوس ــائ ــل امل ـت ــاح ــة» .من
ج ـه ـتــه ،وفـ ــي ح ــدي ــث ل ـ ــ«االخ ـ ـبـ ــار» ،قــال
رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـ ـ ـ ـ ــ«اإلدارة
الــذاتـيــة ملقاطعة الـجــزيــرة» ،اكــرم حسو،
ّ
إن «االت ـ ـ ــراك ي ـم ـ ّـدون داعـ ــش بــاألسـلـحــة
والـ ـعـ ـت ــاد والـ ــذخـ ــائـ ــر ع ـب ــر الـ ـقـ ـط ــارات،
وفـ ـتـ ـح ــت ت ــركـ ـي ــا ح ـ ــدوده ـ ــا الس ـت ـق ـب ــال
جرحى داعش» ،مضيفًا «نحن في اإلدارة
الذاتية فــي املقاطعات الـثــاث ،الجزيرة
وك ــوب ــان ــي وعـ ـف ــري ــن ،ن ـن ــاش ــد املـجـتـمــع
الـ ـ ــدولـ ـ ــي الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ت ــركـ ـي ــا ل ـل ـكــف

انضم أكثر من 600
مقاتل من بلدات تركية
إلى صفوف «وحدات
الحماية»

ّ
بيعتا مرتين حتى اآلن حكاية «اختطاف» إيطاليتين في ريف حــ
حادثة اختطاف
الناشطتني اإليطاليتيني
فانيسا مارزولو وغريتا راميلي،
في ريف حلب ،لم تكن األولى
من نوعها ،لكن الجديد
فيها أن الناشطتني قد جرى
منذ كانتا في
«بيعهما» ّ
بالدهما ،إذ تولى «ناشط» من
أبناء بلدة األبزمو التنسيق
معهما لزيارة املنطقة.
وتؤكد معلومات «األخبار»
أن «الناشط» اتفق مع «قائد
املجلس الثوري» للبلدة على
بيعه الناشطتني ...ثم باعهما
األخير مرة ثانية!
صهيب عنجريني
ف ــي م ـط ـلــع آب املـ ــاضـ ــي ،ض ـ ّـج ــت وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـنـ ـب ــأ اخ ـ ـت ـ ـطـ ــاف ال ـن ــاش ـط ـت ــن
اإليطاليتني فانيسا مــارزولــو ( 21سنة)
وغريتا راميلي ( 20سنة) ،في بلدة األبزمو
(ري ــف حلب الـغــربــي) .الــروايــة الـتــي جرى
تــداول ـهــا أفـ ــادت حـيـنـهــا ب ــأن الناشطتني

«اختطفتا من منزل قائد املجلس الثوري
فــي األبــزمــو ،حيث كانتا فــي ضيافته مع
الـصـحــافــي دانـيـيــل ري ـن ـيــري ،ال ــذي تمكن
م ــن الـ ـه ــرب» .ف ــي حـقـيـقــة األم ـ ــر؛ ف ــإن سـ ّـر
اختفاء الناشطتني الــذي ُصـ ِّـور حتى اآلن
على أنه «حادثة اختطاف» لم يكن سوى
عملية بـيــع ،فــي مــا يـبــدو أن ــه ن ــوع جديد
مــن أن ــواع االت ـجــار بالبشر .فالناشطتان
بيعتا مرتني حتى اآلن! وتؤكد معلومات
ح ـص ـلــت عـلـيـهــا «األخ ـ ـبـ ــار» أن م ــارزول ــو
ُ
ورامـ ـيـ ـل ــي ،ق ــد اس ــت ــدرجـ ـت ــا ل ـل ـق ــدوم إل ــى
سوريا بغية بيعهما فحسب .أحمد (اسم
مـسـتـعــار) أح ــد أب ـنــاء ال ـب ـلــدة ،سـبــق لــه أن
ـذي
قــاتــل فــي صـفــوف «ل ــواء األن ـص ـ ّـار» ،الـ ٌ
تضطره إصابة
ينشط في املنطقة ،قبل أن
ّ
في الكتف إلى «االعتزال» .يؤكد الرجل أن
ّ
«كثيرًا من الناس هنا يعرفون أن الحجي
(في إشارة إلى قائد املجلس الثوري) كان
في انتظار وصول فتاتني أوروبيتني إلى
القرية ،وقــد اتفق سلفًا مع مستضيفهما
ّ
على شرائهما منه» .كل شيء كان مخططًا
ل ــه بـعـنــايــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك تــوقـيــت وص ــول
الضحيتني ،خالل وجود معظم مسلحيها
خارجها للمشاركة في «غزوة» في مدينة
ح ـل ــب .دخ ـل ــت ال ـف ـت ــات ــان ع ـبــر م ـع ـبــر بــاب
الـهــوى ال ـحــدودي ،وتـ ّ
ـوجـهـتــا إلــى البلدة،
حيث كان أحد الشبان قد اتفق َ معهما على
استضافتهما ،ووصلتا رفقة الصحافي
رينيري ،ومــرافــق مــن أبـنــاء املنطقة تولى
مهمة إيصالهما مقابل مبلغ مالي ُمتفق
الشاب
عليه .يرفض أحمد الكشف عن اسم
ّ
املستضيف ،مــؤكـدًا فــي الــوقــت نفسه أنــه

مفاوضات جارية
بين الخاطفين وروما
ولكن األخيرة ّ
تصر
على سريتها

أحــد «الـنــاشـطــن الـلــي بيضلو كــل الوقت
على االنترنت».
وكــانــت الـنــاشـطـتــان قــد أنـشــأتــا مؤسسة
غير ربحية اسمها «حريتي» ،وتنشط في
مجال الرعاية الصحية .كذلك نشطتا منذ
عام  2012في مجال «دعم الثورة السورية»
ع ـبــر تـنـظـيــم املـ ـع ــارض وال ـت ـظ ــاه ــرات في
ب ــاده ـم ــا .ث ــم ب ــدأت ــا ال ـت ـخ ـط ـيــط لـتـفـعـيــل
«م ـشــروع الــرعــايــة الصحية فــي ســوريــا»،
الــذي يتضمن توزيع معدات لإلسعافات
األولـ ـي ــة والـ ـط ــرود ال ـغــذائ ـيــة ف ــي املـنـطـقــة
الحدودية ،إضافة إلى تدريب كــوادر على

فانيسا مارزولو
دارسة في مجالي «الوساطة
اللغوية والثقافية ،واألنشطة
الدولية واملناهج متعددة
الثقافات» .تتقن العربية
واإلنكليزية ،إضافة إلى لغتها
األم .متطوعة في منظمة اإلغاثة
الدولية منذ عام  ،2012حيث
اقتصر نشاطها في هذا السياق
على األزمة السورية.
غريتا راميلي
تجيد اإلنكليزية واإلسبانية

اإلس ـعــافــات األول ـي ـ ّـة فــي حــالــة اإلصــابــات
الـطـفـيـفــة .وي ـبــدو أن ـه ـمــا قــد تـعـ ّـرفـتــا عبر
االن ـت ــرن ــت ع ـلــى أحـ ــد «ن ــاش ـط ــي الـ ـث ــورة»
ف ــي ال ـب ـلــدة امل ــذك ــورة ،وات ـف ـق ـنــا م ـعــه على
الـقـيــام بــزيــارة إلــى املنطقة ،تمهيدًا لبدء
املـ ـش ــروع .ي ــؤك ــد امل ـص ــدر لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
«الناشطتني والصحافي قد أقاموا أيامًا
ع ـ ّـدة فــي ضـيــافــة ال ـنــاشــط ،فــي بـيــت على
أط ـ ــراف ال ـب ـلــدة ق ـبــل أن يـتـجـهــوا بــرفـقـتــه
إل ــى مـنــزل الـحـجــي بـمـجــرد ع ــودة األخـيــر
مــن املـعــركــة» .ال يمتلك املـصــدر معلومات
عــن أس ـبــاب إط ــاق الـصـحــافــي االيـطــالــي،

واألملانية .متطوعة في منظمة
اإلغاثة الدولية في مجال نقل
املرضى في حاالت الطوارئ .في
 2011أمضت أربعة أشهر في
زامبيا متطوعة في مراكز التغذية
ملرضى اإليدز.
في كانون األول  2012أمضت
ثالثة أسابيع في كالكوتا في
الهند ،حيث مارست العمل
التطوعي مع جمعيات خيرية
تبشيرية ،تنشط في مجال تقديم
املساعدة إلى سكان األحياء
الهندية الفقيرة.

سوريا
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أخبار
الوسائل لحماية عــن الـعــرب مــن هجوم
ّ
داع ـ ــش» .وقـ ــال ،فــي ب ـيــان ،إن «إرهــابـيــي
ال ـ ــدول ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة ال بـ ــد مـ ــن ضــرب ـهــم
وتدميرهم أينما كانوا».
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،اح ـت ـشــد ال ـع ـش ــرات من
أه ــال ــي ب ـلــدة آم ــد الـتــركـيــة عـلــى ال ـحــدود
تضامنًا مــع أهــالــي عــن الـعــرب ،ولدعوة

حكومتهم إلــى التوقف عــن دعــم «داعــش
ض ــد أب ـن ــاء قــوم ـي ـت ـهــم» .ف ــي وق ــت انـضــم
ف ـيــه أك ـث ــر م ــن  600م ـقــاتــل بـعـضـهــم من
بلدات تركية لصفوف «وحدات الحماية»
بحسب امل ـصــادر .إلــى ذل ــك ،دعــا «الـحــزب
ال ـي ـســاري الـ ـك ــردي» ف ــي س ــوري ــا «جـمـيــع
الشعوب في املنطقة للوقوف صفًا واحدًا

مع وحدات حماية الشعب في الدفاع عن
مقاطعة كوباني».
فــي سياق آخــر ،سيطر الجيش السوري
ليل أمس على قرى تل غزال وابو قصايب
وشرموخ كلي وعمبار في ريف القامشلي
الشرقي ،بعد عملية شــارك فيها سالحا
الجو واملدفعية ،كما جرى تفكيك عدد من
العبوات الناسفة وااللغام.

حماه :الجيش يكمل ّ
تقدمه

وفي ريف حماه الشمالي ،استعادت قوات
الـجـيــش ال ـس ــوري الـسـيـطــرة عـلــى قريتي
التريمسة وكفرهود ،غربي بلدة محردة.
ّ
مصدر ميداني أكد لـ«األخبار» أن القوات
تستكمل تقدمها بــاتـجــاه الـشـمــال ،حيث
«س ـي ـط ــرت ع ـلــى ق ــري ــة ج ـ ّـب ــن ال ـت ــي تبعد
ً
عن قرية الجلمة  6كلم شماال» .وتحتشد
ال ـقــوات بــاتـجــاه كـفــرزيـتــا ،لتصبح القرى
الواقعة بني السقيلبية وطيبة اإلمام خطًا
ت ـحــت س ـي ـطــرة ال ـج ـي ــش ،ب ـح ـســب تعبير
املصدر نفسه.
وفيما استمر تساقط قذائف الهاون على
ع ــدد مــن االح ـيــاء السكنية للعاصمة من
دون وقــوع أي اصــابــات ،استمرت املعارك
في كل من الدخانية وعني ترما وحي جوبر
الشرقية للعاصمة دمشق ،في
في الغوطة ّ
الوقت الــذي كثف فيه سالح الجو غاراته
على مــواقــع املسلحني التابعني لـ«جيش
االسالم» في دوما.
ّ
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،س ــل ــم  128مـسـلـحــا من
بـ ـ ـل ـ ــدات م ـع ـض ـم ـي ــة الـ ـقـ ـلـ ـم ــون وم ـع ـل ــوال
وجبعدين في ريــف دمشق أنفسهم أمس
إلى الجهات املختصة لتسوية أوضاعهم،
بحسب مــا ذك ــرت وكــالــة «س ــان ــا» .وبــذلــك
يـصـبــح ع ــدد املـسـلـحــن واملـطـلــوبــن ممن
سلموا أنفسهم منذ بداية أيلول الجاري
 748شخصا من بلدات معضمية القلمون
ومـعـلــوال وجـبـعــديــن وج ـيــرود والــرحـيـبــة
والــزبــدانــي وبـسـيـمــة.وفــي درعـ ــا ،جـنــوبــا،
دارت اشتباكات بني «لواء فلوجة حوران»
و«جبهة النصرة» في بلدة املزيرب ،ما أدى
الــى مقتل العشرات فــي صفوف الطرفني.
وطلب «الـلــواء» في بيان له توضيحا ّمن
«ال ـن ـص ــرة» ب ـش ــأن «االع ـ ـتـ ــداء الـ ــذي شــنــه
املسلحون على مقر اللواء في البلدة».

ــلب
َ
لكن يمكن تخمني أن الـهــدف ك ــان إشاعة
نبأ اختطاف الناشطتني ،تمهيدًا إلثــارة
ضـجــة إعــامـيــة ت ـتـ ّـوج بــإطــاقـهـمــا مقابل
فدية .ويؤكد املصدر أن «املسلحني الذين
ج ــاؤوا الصـطـحــاب الناشطتني مــن منزل
الحجي فعلوا ذلــك بالتنسيق مـعــه ،وقد
ـات وذخـ ــائـ ــر»،
سـ ـ ـ ــددوا ث ـم ـن ـه ـمــا رش ـ ــاش ـ ـ ٍ
ويبدو أن حضور املسلحني بهذه الطريقة
كــان جــزءًا مــن مخطط إظـهــار األمــر وكأنه
عـمـلـيــة اخ ـت ـط ــاف ح ـق ـي ـق ـيــة .ال يـسـتـطـيــع
امل ـص ــدر ال ـج ــزم بتبعية املـسـلـحــن الــذيــن
ّ
اصطحبوا الناشطتني ،لـكــن املجموعات
املسلحة الـحــاضــرة بـقــوة فــي املنطقة هي
«ل ــواء أمـجــاد اإلس ــام» و«ل ــواء األنـصــار»
(يتبعان لجيش املجاهدين) ،إضافة إلى
«حركة أحرار الشام اإلسالمية».
وتعليقًا على األنباء التي تداولتها بعض
وســائــل اإلع ــام اإليـطــالـيــة خــال اليومني
امل ــاضـ ـي ــن ،عـ ــن ن ـي ــة ال ـخ ــاط ـف ــن تـسـلـيــم
الناشطتني إلــى «الــدولــة اإلسالمية» يرى
ّ
املـ ـص ــدر أن «هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر مـسـتـحـيــل عـلــى
األرجـ ـ ــح ،ف ـكــل امل ـج ـمــوعــات ال ـنــاش ـطــة في
ُ
املنطقة تـعــد فــي حــالــة حــرب مــع داع ــش».
وربما كان القصد من ترويج هذه األنباء
التهويل ،بغية الحصول على فدية أكبر.
وتشير معلومات «األخ ـبــار» مــن مصادر
أخ ــرى إل ــى أن «ه ـنــاك م ـفــاوضــات جــاريــة
بني الخاطفني ،والحكومة اإليطالية ،لكن
ّ
تصر على إحاطة هذه املفاوضات
األخيرة
بسرية تامة ،كما ان املفاوضات تجري عبر
وسطاء ،من بينهم عضو واحد على األقل
من أعضاء االئتالف الوطني املعارض».

االستخبارات األميركية:

أخطأنا في تقويم
قدرات «داعش»
قال مدير االستخبارات الوطنية
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ج ـ ـي ـ ـمـ ــس ك ـ ــاب ـ ــر،
فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ص ـح ـي ـف ــة «ذي
ّ
واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ب ـ ـ ــوس ـ ـ ــت» أم ـ ـ ـ ــس إن
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة «أخـ ـط ــأت فــي
ت ـق ــوي ــم قـ ـ ـ ــدرات م ـق ــات ـل ــي تـنـظـيــم
داع ـ ـ ــش ون ـ ّـي ــاتـ ـه ــم إذ ق ـل ـل ــت مــن
ش ــأن إرادت ـه ــم» .وع ــن س ــؤال عما
إذا كــانــت أج ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــارات
األم ـي ــرك ـي ــة ق ــد ن ـج ـح ــت ب ـتــوف ـيــر
«م ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــات اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــة
استباقية» عن تحركات «داعش»
ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،ق ــال كــابــر
إن محلليه «أطـلـعــوه على ظهور
التنظيم وعلى مدى براعة أفراده
وقـ ــدرت ـ ـهـ ــم» ،ك ـم ــا أطـ ـلـ ـع ــوه عـلــى
«أوجـ ـ ــه ال ـق ـص ــور ال ـت ــي يـعــانـيـهــا
الجيش العراقي».
ّ
وأوضــح كالبر أن «ما لم نتوقعه
كان عزم داعش على القتال ،تمامًا
كـ ـم ــا حـ ـص ــل م ـع ـن ــا تـ ـج ــاه قـ ــوات
فـيـيـتـكــونــغ ف ــي ح ــرب فـيـيـتـنــام»،
منتقدًا عــدم تقويم إرادة مقاتلي
«داع ـ ـ ــش» وال ـت ـق ـل ـيــل م ــن شــأنـهــا
واملبالغة في تقدير قــوة الجيش

الـ ـع ــراق ــي وج ــاه ــزيـ ـت ـّـه .وأض ـ ــاف
قـ ــائـ ــا «لـ ـ ــم أكـ ـ ــن أت ـ ــوق ـ ــع ان ـه ـي ــار
القوات العراقية في الشمال».
ولـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــي
االس ـت ـخ ـبــارات لــم يـنــاقـشــوا علنًا
آفاق نجاح استراتيجية الرئيس
األمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا ملكافحة
«الــدولــة اإلســامـيــة» عـبــر تكوين
«ائتالف» من الدول دون مشاركة
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ل ـ ـ ّل ـ ـقـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ـ ــه «ب ـ ــدا ع ـلــى بـعــض
املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن الـ ـقـ ـل ــق ح ـ ـيـ ــال ت ـلــك
االستراتيجية».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات
األمـيــركـيــة إن ــه يـعـتـقــد أن تنظيم
«ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ي ـم ـث ــل
«تهديدًا استراتيجيًا على املــدى
ال ـ ـطـ ــويـ ــل ل ـ ـلـ ــواليـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة»،
نظرًا ألفعاله وأقواله عن حتمية
املــواج ـهــة م ــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة.
بيد أنه قال إنه ال يستطيع تقديم
جـ ـ ـ ــدول زم ـ ـنـ ــي ب ـ ـشـ ــأن إم ـك ــان ـي ــة
تكوين التنظيم لشبكات وقدرات
ملهاجمة الواليات املتحدة.
(األخبار)

«منظمة الكيميائي» :سوريا امتلكت
برنامجًا إلنتاج غاز الريسني
كشف تقرير ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية ّأن
دمشق امتلكت سابقًا برنامجًا إلنتاج غاز «الريسني»
القاتل .وأوضح التقرير املنشور على موقع املنظمة
االلكتروني ،أمسّ ،أن سوريا كشفت في تموز املاضي
امتالكها ثالث منشآت ألسلحة كيميائية ،بينها منشأة
إلنتاج «الريسني».
إلى ذلك ،أشار تصريح لـ«مصدر مسؤول» في النظام
السوري إلى أنه جرى التخلص من غاز الريسني ،قبل
بدء سريان اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية ،التي
انضمت إليها سوريا العام املاضي.
(األناضول)

قائد «الزنكي» يطالب «التحالف الدولي»
بإسقاط النظام
طالب القائد العام لحركة
«نور الدين الزنكي» ،توفيق
شهاب الدين ،التحالف
الدولي ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» بالعمل على
إسقاط النظام السوري،
كشرط للتعاون في العمليات
العسكرية املزمع توجيهها
ضد التنظيم.جاء ذلك في
مؤتمر صحافي ،عقده شهاب الدين في إسطنبول،
أمس ،أكد فيه «ضرورة أن يكون إسقاط النظام النقطة
الخامسة في استراتيجية الرئيس األميركي باراك
أوباما ،التي أعلنها األسبوع املاضي ،من أجل التعاون
مع الواليات املتحدة في قتال تنظيم الدولة».وشدد على
أن «من حق الحركة إعالن موقفها ،فإذا لم يكن التدخل
الدولي ضد النظام ،وتنظيم داعش ،في وقت واحد،
فموقف الحركة سيكون حياديًا ،ألنها ستحارب على
الجبهتني ،ومن املحتمل أن تذهب املناطق التي تسيطر
عليها داعش إلى النظام» ،مؤكدًا أن «الحركة يمكنها
املشاركة في القتال على األرض» .وأوضح شهاب الدين
ّأن الحركة «أبلغت العالم أنه إذا لم تنقذوا الشعب من
نظام (الرئيس بشار) األسد ،فستصبح البالد ساحة
للتطرف واإلرهاب ،واليوم في ظل الحشد الدولي تحت
الفتة محاربة اإلرهاب ،تذكر الحركة املجتمع الدولي،
بأن من أسس االرهاب في البالد هو األسد ،ولديهم
األدلة».
(األناضول)

دمشق :نضبط أنفسنا بمواجهة اإلرهابيني
في منطقة عمل «األندوف»
قالت وزارة الخارجية السورية ،أمسّ ،إن «سوريا
تمارس أقصى درجات ضبط النفس بمواجهة
اإلرهابيني في منطقة عمل قوات حفظ السالم التابعة
لألمم املتحدة (األندوف)» ،حيث أنه «الحد األدنى من
استجابة الحكومة لنداءات األهالي الذين يتعرضون
لإلرهاب في املنطقة».وأوضحت الخارجية ،في رسالتني
متطابقتني إلى األمني العام لألمم املتحدة ورئيس
مجلس األمن الدولي ،أن «ما تقوم به قوات حفظ النظام
السورية في منطقة الفصل هو الحد األدنى من واجبات
الحكومة السورية لالستجابة ملطالب ونداءات اهالي هذه
املنطقة الذين يتعرضون ألعمال ارهابية ال تستهدفهم
فحسب ،بل تستهدف أيضا أفراد وقوة األمم املتحدة
بمساعدة مباشرة من قوات االحتالل االسرائيلي،
ومن اجهزة استخبارات دول عربية واقليمية ودولية،
أضحت معروفة للقاصي والداني».وأشارت الوزارة إلى
ّأن «مساعدة اسرائيل ودعمها للمسلحني اإلرهابيني
من جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات اإلرهابية
لوجستيًا ومعلوماتيًا ال يمثالن انتهاكًا التفاق فصل
القوات لعام  1974فحسب ،بل يعرضان أيضا األمن
والسلم االقليميني للخطر كما يعرضان سالمة وأمن
أفراد األمم املتحدة للخطر كما حصل أخيرًا».
(سانا)

7

 8مجتمع واقتصاد

السبت  20أيلول  2014العدد 2399

ّ
تغير المناخ :سيناريو التشاؤم من ق ـ
بيئة

مع تزايد انبعاث الغازات املسببة للتغير املناخي على مستوى العالم،
يتوقع أن تسهم قمة لزعماء العالم تعقد األسبوع املقبل في نيويورك في إحياء
غياب زعيمي الصني والهند .وقبل أسبوع على انعقاد
الطموح للتصدي للمشكلة ،رغم
ّ
القمة ،صدرت أربع دراسات علمية تحذر من اآلثار السلبية لظاهرة تغير املناخ ،مع
تفاؤل يتيم حول تعافي طبقة األوزون
بسام القنطار

المناخ واإلرهاب

دعــا األم ــن الـعــام لــأمــم املـتـحــدة بــان كــي مون
إلى عقد قمة يوم  23أيلول في نيويورك ،لحشد
التأييد السياسي التفاقية دولية من املنتظر
التوصل إليها فــي بــاريــس عــام  ،2015ستلزم
الـ ـ ــدول بــال ـحــد م ــن ان ـب ـع ــاث ال ـ ـغـ ــازات املـسـبـبــة
لالحتباس الحراري.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـق ـم ــة ل ـي ـســت ج ـ ــزءًا مــن
املفاوضات الرسمية الخاصة باتفاقية املناخ،
إال أنها تمثل بداية ملحادثات مهمة ستستغرق
 15شهرًا ،وسيشارك فيها أكثر من  125رئيس
دولة وحكومة ،رغم أن قائمة الحضور ال تضم
زعيمي الهند والصني ،واألخيرة هي أكبر دولة
ينبعث منها الكربون في العالم.

ّ
يحذر العلماء
من أن العالم ال
يمضي باتجاه
منع درجات
الحرارة من
االرتفاع
(أ ف ب)

مناخ لبنان
بــدأت الــدراســات تركز في اآلونــة األخيرة
على العالقة الطردية بني الجفاف وتدهور
األراضي ،كإحدى نتائج الكوارث الطبيعية
واإلرهاب في املنطقة العربية.
ويـ ـق ــول ودي ـ ــد ع ــري ــان خ ـب ـيــر ال ـت ـغ ـيــرات
املناخية والحد من الكوارث في الجامعة
العربية إن تزايد معدالت الجفاف وتدهور
األراض ــي الــزراعـيــة فــي املنطقة العربية،
ي ــزي ــد م ــن م ـع ــدالت ال ـب ـطــالــة ف ــي الـعـمــالــة
الــزراعـيــة ،وهــو مــا يدفعها (العمالة) إلى
اإلحـبــاط ومــن ثم االلتفاف حــول األفكار
املتطرفة.
وأض ـ ــاف« :خـ ــال ال ـ ـ  12عــامــا املــاضـيــة،
خسر العالم العربي  27مليون هكتار من
األراضــي القابلة للزراعة بسبب الجفاف
وتدهور األراضي بفعل اإلنسان .وبسبب
خروج هذه األراضي من الخدمة ،هجرت
العمالة املوسمية التي كانت تعمل بها إلى
امل ــدن وق ــدر عــددهــا خ ــال ه ــذه الـفـتــرة بـ
 22مليون نسمة ،وكونت تلك العمالة ما
يعرف بالعشوائيات».
وأش ــار إل ــى أن ــه فــي ض ــوء ارت ـفــاع تكلفة
خلق فرص عمل جديدة إلى  7آالف دوالر
لـكــل فــرصــة ع ـمــل ،ل ــم تـجــد تـلــك الـعـمــالــة
فرصة عمل« ،فكان االرتماء في أحضان
األفكار املتطرفة هو املالذ وامللجأ».
وتعد املنطقة العربية هي األكثر تعرضًا
للكوارث ،وفق تقرير التقويم العاملى للحد
مــن ال ـك ــوارث لـعــام  ، 2011وال ــذي أعــدتــه
املجموعة االستشارية الدولية للحد من
الكوارث.
ويشير التقرير إلى أن املنطقة العربية هي
األكثر ندرة في املياه على مستوى العالم،
ُ
وتـعــد األكـثــر عــرضــة للتأثيرات السلبية
لتغير املناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة
أو تهديد املناطق الساحلية وازدياد حدة
التصحر وملوحة املياه الجوفية وانتشار
األوبئة بشكل غير مسبوق.
ويـشـيــر الـتـقــريــر إل ــى أن الـنــاتــج الــزراعــى
بــاملـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ق ــد يـنـخـفــض بنسبة
 %21بـحـلــول ع ــام  2080مــع انـخـفــاض
ق ـ ــد يـ ـص ــل إلـ ـ ــى  %40ف ـ ــى أج ـ ـ ـ ــزاء مــن
شمال أفريقيا ،في الوقت الذي تستورد
ف ـيــه امل ـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة حــال ـيــا  %70من
احتياجاتها الغذائية.

ويظهر التقرير الوطني الثاني للبنان في شأن
تغير امل ـنــاخ ،ال ــذي ص ــدر ع ــام  ،٢٠١١أن ّ
ّ
معدل
درج ــات ال ـح ــرارة سيرتفع بـحـلــول سـنــة 2040
بني درجــة على الشاطئ ودرجتني في الداخل،
وبني  ٣.٥درجات على الشاطئ وخمس درجات
فــي ال ــداخ ــل بـحـلــول سـنــة  .2090وي ـف ـتــرض أن
يقدم لبنان تقريره الثالث حول تغير املناخ في
األشهر املقبلة ،مع احتمال أن يتضمن توقعات
أكثر مأسوية.
وخ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـقـ ــد األول مـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن الـ ـ ـح ـ ــادي
والعشرين ،ارتفعت حرارة سطح األرض بمعدل
 0,47درجة مئوية .ومعروف أن ارتفاعًا بمعدل
درجة مئوية واحدة يزيد بخار املاء في الغالف
الجوي بنسبة  ،%7مع العلم بــأن تبخر املياه
يشكل محركًا لتدفق الرياح واملتساقطات في
الـغــاف الـجــوي ،لــذا يتوقع أن تتسارع وتيرة
الظواهر املناخية.
وتـ ــرجـ ــح الـ ـف ــرضـ ـي ــات امل ـع ـت ـم ــدة فـ ــي أوس ـ ــاط
ال ـع ـل ـمــاء ارتـ ـف ــاع م ـع ــدل ال ـ ـحـ ــرارة ع ـلــى سطح
األرض درجتني مئويتني بحلول عام .2050
وي ـتــوقــع عـلـمــاء األرص ـ ــاد ال ـجــويــة أن تتشكل
الـ ـغـ ـي ــوم ب ـط ــري ـق ــة أسـ ـه ــل وأس ـ ـ ـ ــرع ،مـ ــا يـعـنــي
تــزايــد املـتـســاقـطــات ،وه ــذا مــن شــأنــه أن يــؤدي
خصوصًا إلى زيادة األمطار الغزيرة املفاجئة
والـفـيـضــانــات .وس ـيــؤدي ارت ـفــاع ال ـحــرارة إلى
تـضـخـيــم ال ـظــواهــر املـنــاخـيــة ال ـســائــدة حــالـيــا.
وسـتـكــون مــوجــات الصقيع مــن قبيل الــدوامــة
القطبية التي اجتاحت هذا الشتاء جزءًا كبيرًا
م ــن أم ـيــركــا الـشـمــالـيــة أك ـث ــر ش ــدة وان ـت ـظــامــا،
شأنها في ذلك شأن موجات الحر والجفاف.
ورغ ــم وص ــف م ــاري روبـنـســون مبعوثة األمــم
املـتـحــدة الـخــاصــة املعنية بتغير املـنــاخ غياب
ال ــدول ـت ــن ب ــأن ــه «م ـخ ـيــب ل ــآم ــال» ،إال أن ـه ــا ال
تـعـتـقــد بـ ــأن ذلـ ــك س ـي ـقــوض م ـح ــاول ــة جــديــدة
ملــواجـهــة التغير املـنــاخــي بـعــد خـمــس سـنــوات
تقريبًا مــن فشل محادثات فــي كوبنهاغن في
التوصل الى اتفاقية ملزمة.
وتتمثل مهمة روبنسون بصفتها أحــد ثالثة
م ـب ـعــوثــن ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ل ـت ـغ ـيــر املـ ـن ــاخ فــي
نـقــل الــزخــم ال ــذي قــد يـتــولــد فــي نـيــويــورك إلــى
امل ـح ــادث ــات الــرئـيـسـيــة ال ـتــال ـيــة ال ـتــي تجريها
األمــم املتحدة بشأن املناخ في ليما في كانون
األول ،ثم الضغط من أجل التوصل إلى نتيجة
إيجابية في باريس العام املقبل.
وقــالــت منظمة األرص ــاد الـجــويــة الــدولـيــة هذا
األسبوع إن كمية الغازات املسببة لالحتباس
ال ـ ـحـ ــراري ف ــي ال ـج ــو ب ـل ـغــت م ـس ـتــوى قـيــاسـيــا
فــي  2013إثــر زي ــادة كمية غــاز ثــانــي أوكسيد
الكربون.
ويحذر العلماء من أن العالم ال يمضي باتجاه
مـنــع درجـ ــات ال ـح ــرارة مــن االرت ـف ــاع ألك ـثــر من
درج ـت ــن مـئــويـتــن خ ــال ال ـق ــرن ال ـحــالــي كما
تعهدت الحكومات.

مؤشر االقتصاد منخفض الكربون
وقال تقرير نشر في الثامن من الشهر الجاري

إن االق ـت ـص ــادات ال ـك ـبــرى ف ــي ال ـعــالــم تـتــراجــع
بشكل أكبر كــل سنة عــن الــوفــاء بتقليل معدل
انـبـعــاث ال ـكــربــون الـ ــازم لــوقــف ارت ـف ــاع درجــة
الحرارة أكثر من درجتني هذا القرن.
ودرس ت ـقــريــر «م ــؤش ــر االق ـت ـص ــاد منخفض
ال ـ ـكـ ــربـ ــون» الـ ـسـ ـن ــوي ال ـ ـسـ ــادس ال ـ ـصـ ــادر عــن
شركة الخدمات املهنية بــي .دبلي .ســي .تقدم
االق ـت ـص ــادات ال ـك ـبــرى وال ـنــاش ـئــة نـحــو تقليل
كثافتها الكربونية أو انبعاثاتها لكل وحــدة
من الناتج املحلي اإلجمالي.
ويؤكد التقرير أن «الفجوة بني ما نحققة وما

 6تريليونات دوالر سنويًا
للمحافظة على نموذج البنى التحتية
التي تنفث ثاني أوكسيد الكربون
نحتاج إلــى فعله تتزايد اتساعًا كل عــام ،وإن
الـحـكــومــات منفصلة عــن ال ــواق ــع فــي التعامل
مع الهدف املحدد عن درجتني ،وأن التعهدات
ال ـحــال ـيــة تـضـعـنــا ع ـلــى امل ـس ــار إلي ـق ــاف درج ــة
الـحــرارة ثــاث درج ــات .وهــذا طريق بعيد عما
تتحدث عنه الحكومات».
واتفقت أكثر من  200دولة في محادثات األمم
املتحدة للمناخ على الحد من ارتـفــاع درجــات

الـ ـ ـح ـ ــرارة ال ـع ــامل ـي ــة ب ـن ـس ـبــة أق ـ ــل م ــن درج ـت ــن
مئويتني عن أزمنة ما قبل الصناعة وذلك للحد
من املوجات الحارة والفيضانات والعواصف
وارتفاع مستوى البحار في ما يتعلق بالتغير
امل ـنــاخــي .وارت ـف ـعــت درجـ ــات الـ ـح ــرارة بالفعل
حوالى  0.85درجة مئوية.
وأع ـل ــن امل ــرك ــز ال ــدول ــي ملــراق ـبــة ال ـن ــزوح الـتــابــع
للمجلس النرويجي لالجئني ،األربعاء املاضي،
أن نحو  22مليون شخص أجبروا على الفرار
مــن ديــارهــم بسبب ال ـك ــوارث الطبيعية الـعــام
املاضي ،وأن األعداد مرشحة للزيادة مع النمو
السكاني في املدن.
وجــاء في التقرير الصادر عن املركز أن معظم
ح ــرك ــة الـ ـن ــزوح ك ــان ــت ف ــي آس ـي ــا ،ح ـيــث تـشــرد
 19مـلـيــونــا بـسـبــب ال ـف ـي ـضــانــات وال ـعــواصــف
والزالزل.
وتسبب اإلعصار هايان في أكبر حركة نزوح
بعدما هجر  4.1ماليني شخص منازلهم في
الفيليبني بــزيــادة حــوالــى مليون شخص عن
ع ــدد ال ــذي ــن ن ــزح ــوا ف ــي أفــريـقـيــا واألمـيــركـتــن
وأوروبا واألوقيانوسية مجتمعني.
وشـ ــرد اإلعـ ـص ــار ت ــرام ــي  1.7م ـل ـيــون شخص
آخرين في الفيليبني وشــردت الفيضانات في
الصني  1.6مليون شخص.
وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر اإلحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاءات ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة أن عـ ــدد
املتضررين مــن ال ـكــوارث الطبيعية ارتـفــع إلى
أكثر من املثلني عما كان عليه قبل  40عامًا ،ومن
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ــمة نيويورك إلى اتـفاقية باريس
طحالب المحيطات تواكب تغير المناخ
وأظـهــرت دراس ــة جــديــدة أن الطحالب البحرية الصغيرة
يمكنها أن تتطور بسرعة تمكنها من مواكبة تغير املناخ
في مؤشر على أن بعض الكائنات البحرية قد تكون أكثر
ق ــدرة عـلــى الـتــأقـلــم مـمــا ك ــان يعتقد مــن قـبــل مــع ارتـفــاع
درجات الحرارة ونسبة الحموضة في املياه.
وعادة ،ال تتطرق الدراسات العلمية التي تحاول استنتاج
كيف سيؤثر ارتـفــاع درجــة الـحــرارة على كوكب االرض
خ ــال الـعـقــود املقبلة ال ــى عنصر الـتـطــور ألن التغيرات
الجينية تـحــدث بـبــطء بما لــن يساعد الكائنات الكبيرة
مثل الحيتان وأسماك التونا والقد .وأثبتت الدراسة ،التي

نـشــرت فــي دوري ــة نيتشر كــايـمـيــت تـشـيـنــج ،أن هناك
نوعًا من الطحالب املتناهية الصغر التي تنتج  500جيل
فــي ال ـعــام أي اك ـثــر مــن جـيــل فــي ال ـيــوم ال ــواح ــد يمكنها
التحمل والـنـجــاة حتى لــدى تعرضها لــدرجــات الـحــرارة
العالية ومستويات الحموضة في املحيطات املتوقعة في
منتصف الخمسينيات من القرن الحادي والعشرين.
وهذا النوع من الطحالب الذي يطلق عليه اسم (اميليانا)
ه ــو م ـص ــدر رئ ـي ـســي ل ـل ـط ـعــام بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى االس ـم ــاك
وكائنات بحرية أخرى ،كما أنه يمتص كميات كبيرة من
ثاني أوكسيد الكربون.

وأشار التقرير إلى أن نحو نصف سكان األرض
البالغ عددهم  7.2مليارات نسمة يعيشون في
امل ــدن الـتــي تسهم بنسبة  80باملئة مــن النمو
االقتصادي العاملي وبنحو  70باملئة من غازات
االحتباس الـحــراري املرتبطة بتوليد الطاقة،
لكن مدنًا كثيرة ال تزال تتمدد بشكل خارج عن
السيطرة.
وأشار التقرير إلى أن السنوات الخمس عشرة
املقبلة ستكون حاسمة ألن «االقتصاد العاملي
سـيـنـمــو أك ـث ــر م ــن ال ـن ـص ــف ،وس ـي ـن ـت ـقــل نحو
ً
مـلـيــار شـخــص لــإقــامــة فــي املـ ــدن» ،فـضــا عن
أن الـتـقـنـيــات ال ـجــديــدة ستغير وج ــه األع ـمــال
التجارية وأنماط الحياة.
وقالت املفوضية إن الحفاظ على نموذج البنى
التحتية الـتــي تنفث ثــانــي أوكـسـيــد الـكــربــون
بنسب عالية للمدن والنقل والطاقة وشبكات
املياه يستلزم استثمارات بقيمة  90تريليون
دوالر فــي الـسـنــوات الخمس عـشــرة املقبلة أو
ستة تريليونات دوالر في العام.
وباملقارنة ،فإن االنتقال إلى املصادر املنخفضة
الكربون مثل طاقة الــريــاح والطاقة الشمسية
سيكلف  270مليار دوالر في العام فقط.

طبقة األوزون تظهر تعافيًا
وذكرت دراسة لألمم املتحدة ،نشرت األسبوع
امل ـ ــاض ـ ــي أي ـ ـض ـ ــا ،أن طـ ـبـ ـق ــة األوزون ال ـت ــي
تـحـمــي ال ـح ـيــاة م ــن إش ـع ــاع ــات ال ـش ـمــس فــوق
البنفسجية ،التي تسبب اإلصابة بالسرطان،
تظهر أول مؤشر على أنها تــزداد سمكًا بعد

املتوقع أن هذا املنحى سيصبح أكثر سوءًا مع
انتقال املزيد من الناس إلى املدن املزدحمة في
الدول النامية.
وتـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار هـ ـ ـ ــذا االتـ ـ ـج ـ ــاه
التصاعدي مع انتقال املزيد واملزيد من الناس
للعيش والعمل في املناطق املعرضة للخطر.
وستكون أفريقيا بشكل خاص عرضة للخطر
فــي ظــل تــوقـعــات بتضاعف عــدد سكانها إلى
املثلني بحلول .2050
وف ـ ــي ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ،ت ـس ـب ـبــت ال ـف ـي ـضــان ــات
املــوسـمـيــة ب ـن ــزوح كـبـيــر ف ــي املـنـطـقــة الــواقـعــة
ج ـنــوبــي ال ـص ـح ــراء األفــري ـق ـيــة ،وال سـيـمــا في
النيجر وت ـشــاد وال ـس ــودان وج ـنــوب ال ـســودان
وهي دول تأثرت أيضًا بالصراعات والجفاف.
ومــن بــن اإليـجــابـيــات فــي التقرير تحسن في
االستعداد ملواجهة الكوارث وإجراءات اإلغاثة
ب ـمــا ف ــي ذل ــك أن ـظ ـمــة اإلنـ ـ ــذار امل ـب ـكــر واإلجـ ــاء
السريع ،وهــو ما يعني أن هناك فرصًا لنجاة
ع ــدد أك ـبــر م ــن ال ـن ــاس م ــن الـ ـك ــوارث .ويـســاعــد
تحسن عمليات جمع املعلومات في التخطيط
ً
ملواجهة الكوارث مستقبال.

مكافحة تغير املناخ تحفز النمو االقتصادي
وق ـ ــال ت ـق ــري ــر دول ـ ــي صـ ــدر األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي
أي ـضــا إن االس ـت ـث ـمــارات املـخـصـصــة لــإسـهــام
في مكافحة تغير املناخ يمكنها أيضًا تحفيز
ً
النمو االقتصادي بدال من إبطائه ،كما يخشى

كثيرون .لكنه حذر من أن الوقت ينفد لتحويل
املدن وتبديل مصادر الطاقة وهي عملية تبلغ
تكلفتها مليارات الدوالرات.
وقـ ــالـ ــت ال ـ ــدراس ـ ــة الـ ـت ــي ش ـ ـ ــارك فـ ــي وض ـع ـهــا
رؤســاء حكومات ورجــال أعمال واقتصاديون
وغـيــرهــم مــن ال ـخ ـبــراء إن الـخـمـسـة عـشــر عامًا
املقبلة ستكون حاسمة لالنتقال بدرجة أكبر
ً
إلى الطاقة النظيفة بدال من الوقود األحفوري
س ـع ـي ــا إلـ ـ ــى م ـك ــاف ـح ــة االح ـ ـت ـ ـبـ ــاس ال ـ ـحـ ــراري
وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية الناتجة
من أمراض يسببها التلوث.
وقال فيليب كالديرون رئيس املكسيك السابق
ورئيس املفوضية العاملية لالقتصاد واملناخ
«من املمكن معالجة تغير املناخ وتحقيق النمو
االقتصادي في الوقت نفسه».
وأض ــاف إن الكثير مــن الحكومات والشركات
مخطئة في خشيتها من أن تقوض اإلجراءات
التي ستتخذها ملكافحة االحتباس الـحــراري
النمو االقتصادي وفرص العمل.
ومن املفترض أن يقدم التقرير إرشادات ملؤتمر
القمة الذي دعا إليه بان كي مون في نيويورك.
وقـ ــال الـتـقــريــر «ال ـطــري ـقــة ال ـتــي سـتـتـطــور بها
املــدن األكبر واألس ــرع نموًا في العالم ستكون
حــاسـمــة ملـســار االق ـتـصــاد وامل ـنــاخ الـعــاملـيــن»،
مــوص ـيــا ب ـت ـحــول س ـك ــان املـ ــدن إل ــى اس ـت ـخــدام
ال ـس ـيــارات الـصـغـيــرة األق ــل اسـتـهــاكــا للطاقة
وزيادة االستثمار في وسائل النقل العام.

شركات النقل البحري باتت تواجه
المزيد من األمواج العمالقة التي يبلغ
ارتفاعها  40مترًا
سنوات من التآكل الخطر.
وقــال خبراء إن الــدراســة أظهرت نجاح الحظر
الذي فرض في عام  1987على انبعاث الغازات
الـتــي تـضــر بالطبقة الـهـشــة الـتــي تــوجــد على
ارتفاع عال ،وهو إنجاز يساعد في منع ماليني
الحاالت من اإلصابة بسرطان الجلد وحاالت
أخرى.
وج ـ ــاء ف ــي ال ـت ـقــريــر ال ـ ــذي اش ـت ــرك ف ــي إع ـ ــداده
املنظمة الـعــاملـيــة لــأرصــاد الـجــويــة وبــرنــامــج
البيئة التابع لألمم املتحدة أن فتحة األوزون
الـ ـت ــي ت ـظ ـه ــر س ـن ــوي ــا فـ ـ ــوق الـ ـ ـق ـ ــارة ال ـق ـط ـب ـيــة
الجنوبية توقف اتساعها في كل عام وإن كان
سيمر عقد قبل أن تبدأ في االنكماش.
وقــال األمــن العام للمنظمة العاملية لألرصاد
الـجــويــة مــايـكــل غ ــارود «الـعـمــل الــدولــي بشأن
طبقة األوزون قصة نجاح بيئية كبيرة ..يجب
أن يشجعنا ذلك على أن نظهر نفس املستوى
م ــن اإلل ـح ــاح وال ــوح ــدة لـلـتـعــامــل م ــع الـتـحــدي
األكبر وهو تغير املناخ».
ومـعــاهــدة مونتريال لـعــام  1987الـتــي حظرت
أو منعت عـلــى مــراحــل امل ــواد الـكـيـمــاويــة التي
تـسـبــب ت ــآك ــل األوزون؛ وم ــن بـيـنـهــا مــركـبــات
الكلوروفلوروكربون التي كانت تستخدم على
ن ـطــاق واس ــع فــي الـ ـب ــرادات وع ـلــب رش ال ــرذاذ

ستمنع  2مليون حالة إصابة بسرطان الجلد
سنويًا بحلول عام  2030وفقًا لبرنامج البيئة
ال ـتــابــع لــأمــم امل ـت ـح ــدة .وأض ــاف ــت ال ــوك ــال ــة إن
االتفاقية ستساعد في تجنب اإلضرار بالحياة
البرية والزراعة وعيون البشر وأجهزة املناعة
البشرية.

األرصاد الجوية تقدم صورة قاتمة
ومن االضطرابات الجوية املتزايدة إلى األمواج
ال ـع ـم ــاق ــة امل ـت ـف ــاق ـم ــة فـ ــي امل ـح ـي ـط ــات ،م ـ ــرورًا
ب ـمــوجــات ال ـح ــر وال ـص ـق ـيــع األك ـث ــر شـ ــدة ،قــدم
خـبــراء املـنــاخ ص ــورة قاتمة عــن مـنــاخ العقود
امل ـق ـب ـل ــة خ ـ ــال م ــؤت ـم ــر دولـ ـ ــي ع ـق ــد األسـ ـب ــوع
املاضي في مونتريال.
فـ ـبـ ـمـ ـب ــادرة مـ ــن امل ـن ـظ ـم ــة ال ـع ــامل ـي ــة ل ــأرص ــاد
الجوية التابعة لألمم املتحدة ،دارت نقاشات
شارك فيها نحو ألف عالم حول موضوع «أي
مستقبل ل ــأرص ــاد ال ـجــويــة؟» فــي س ـيــاق أول
مؤتمر عاملي عن علم األرصاد الجوية.
وبعد  10سنوات تقريبًا من دخول بروتوكول
كيوتو حيز التنفيذ بهدف الحد من انبعاثات
الغازات املسببة ملفعول الدفيئة ،لم تعد املسألة
ت ـق ـضــي ب ـم ـعــرفــة إذا ك ــان ــت األرض سـتـشـهــد
احترارًا.
ويكمن التحدي بالنسبة إلــى علماء األرصــاد
الجوية في إدماج «القوة اإلضافية» لالحترار
املـنــاخــي فــي ن ـمــاذج الـتــوقـعــات املـنــاخـيــة التي
ت ــزداد تعقيدًا .ولـهــذه الـغــايــة ،يحتاج العلماء
خــال الـعـقــود املقبلة إلــى حــواسـيــب خــارقــة ال
تزال أعدادها قليلة جدًا.
فـقــد ق ــام عــالــم األرص ـ ــاد ال ـجــويــة ب ــول ولـيــامــز
م ــن جــام ـعــة ردي ـن ــغ الـبــريـطــانـيــة بــاالسـتـعــانــة
بـ ـح ــاس ــوب خـ ـ ـ ــارق مـ ــن ج ــامـ ـع ــة بــري ـن ـس ـتــون
األميركية ،هــو مــن األق ــوى فــي العالم ،لدراسة
تــأثـيــر االح ـت ــرار املـنــاخــي عـلــى ت ـي ــارات الـهــواء
السريعة على علو عشرات الكيلومترات التي
تؤثر على املالحة الجوية.
وب ـعــد أســاب ـيــع م ــن الـتـحـلـيــات ،أت ــت الـنـتــائــج
قاطعة مفادها أن «االحترار املناخي يزيد من
قوة هذه التيارات ...أي أن معدل الرحالت التي
تواجه اضطرابات جوية سيتضاعف بحلول
عام .»2050
وش ــرح الـعــالــم أن  %1مــن ال ــرح ــات الـتـجــاريــة
يــواجــه حاليًا مثل هــذه االضـطــرابــات الجوية،
غ ـي ــر أنـ ــه م ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـ ـ ــزداد ن ـس ـبــة ثــانــي
أوكسيد الكربون ازديادًا شديدًا خالل السنوات
املـقـبـلــة ،و»ن ـحــن ال نعلم بـعــد كـيــف ستتفاعل
الطائرات» مع هذه الكتل الهوائية.
وال يمكن كــذلــك االعـتـمــاد على النقل البحري
للسفر بهدوء ،إذ من املتوقع أن تتفاقم ظاهرة
ّ
األمــواج العمالقة في املحيطات .وذكــر سايمن
وانغ بأن «شركات النقل البحري باتت تواجه
املـ ــزيـ ــد مـ ــن األم ـ ـ ـ ــواج الـ ـعـ ـم ــاق ــة» ،الـ ـت ــي يـبـلــغ
ارتفاعها  40مترًا ،في حني كانت األمواج التي
يصل ارتـفــاعـهــا إلــى  20مـتـرًا تعد عمالقة في
الـســابــق .وح ــذر الـعــالــم مــن أن ه ــذا كـلــه «ليس
سوى بداية التغير املناخي».
يـ ـض ــاف ال ـ ــى ذل ـ ــك إن الـ ـغـ ـط ــاء ال ـج ـل ـي ــدي فــي
غــريـنــانــد ب ــدأ ب ــال ــذوب ــان ،ويـمـكــن عـلــى امل ــدى
الطويل ،لكن «ليس قبل القرن املقبل» ،أن يؤدي
الى ارتفاع مستوى املحيطات بستة أمتار.
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تقرير

المصارف اللبنانية

الصورة الوردية
لـ«السيولة الوافرة»
التقرير الصادر عن
بنك عوده حول القطاع
املصرفي اللبناني يمتدح
«نشاط املصارف» ويصفه
بأنه «قوي ،محليًا وفي الخارج،
ضمن بيئة عاملية وإقليمية
ومحلية غير مؤاتية وغير
عادية» .ويخلص الى أن
موقع
املصارف اللبنانية «في ٍ
مؤات الستغالل أي انعكاس
ٍ
سلبي»

فراس أبو مصلح
ح ــافـ ـظ ــت امل ـ ـص ـ ــارف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ع ـلــى
«وض ـ ـ ـ ــع مـ ــالـ ــي سـ ـلـ ـي ــم» ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
األســواق التي توجد فيها« ،واستمرت
ف ــي ال ـن ـم ــو ب ـم ـس ـتــويــات أدن ـ ــى نـسـبـيــا
ّ
مــن ال ـســابــق ،لـكــن مـقـبــولــة»؛ شــكــل ذلــك
بـحـســب تـقــريــر ص ــادر ع ــن بـنــك ع ــوده،
ً
«دل ـي ــا إضــاف ـيــا عـلــى األس ــس الصلبة
واملمارسات السليمة لهذه املصارف»!
مــع األخ ــذ بــاالعـتـبــار ال ـتــدهــور األمـنــي
واالق ـت ـص ــادي ال ـحــاصــل ف ــي ال ـس ـنــوات
األخـيــرة فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان ،حيث
تعمل هذه املصارف.
ي ـ ـقـ ــول الـ ـتـ ـق ــري ــر إن ت ـح ـل ـي ــل امل ـخ ــاط ــر
امل ـت ـن ــوع ــة الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا املـ ـص ــارف
ً
اللبنانية يشكل «دلـيــا حسيًا على أن
ـؤات ملواجهة
املصارف تلك في وضع مـ ٍ
الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـن ــاشـ ـئ ــة غـ ـي ــر املـ ـت ــوقـ ـع ــة».
ال يـ ـش ــارك ال ـع ــدي ــد م ــن االق ـت ـص ــادي ــن
املـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــارف الـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة فـ ــرح ـ ـت ـ ـهـ ــا
ب ــ»إن ـج ــازات ـه ــا» ،ف ـه ــؤالء يـ ــرون أن مــن
الخطأ اعـتـبــار زي ــادة ربحية املـصــارف
مؤشرًا على سالمة االقتصاد ،وخاصة
اللبنانية لم تحقق زيــادة
أن املصارف
ُ
تــذكــر فــي ال ـقــروض املـعـطــاة للمشاريع
امل ـن ـ ِـت ـج ــة؛ «امل ـ ـصـ ــارف ت ـت ـعـ ّـمــد م ـجــافــاة

ارتفعت املوجودات اإلجمالية للمصارف  %9.7عن العام املاضي (مروان طحطح)

تقرير

الـ  TMAنحو اإلقفال
محمد وهبة
مـ ـ ـ ــاذا ي ـح ـص ــل ف ـ ــي شـ ــركـ ــة طـ ـ ـي ـ ــران ع ـبــر
امل ـتــوســط TMA؟ هــل صـحـيــح أن مالكي
ّ
الشركة قــرروا إقفالها نهائيًا والتخلص
مــن خ ـســارات مـتــراكـمــة تبلغ  230مليون
دوالر؟ أم أن ـ ـهـ ــم يـ ـسـ ـع ــون إل ـ ــى ت ـن ـف ـيــذ
ّ
م ـخ ــطــط آخـ ــر ي ـب ــدأ ب ـص ــرف ال ـع ـم ــال وال
ينتهي باإلقفال ،بل بتأجير حقوق النقل
واملساحات التي تشغلها هذه الشركة في
مـطــار ب ـيــروت ال ــدول ــي؟ وبــالـتــالــي مــا هو
مصير موظفي وطياري هذه الشركة؟
يــروي أحــد املطلعني على ملف ال ـ ،TMA
ّ
واملكلف باإلشراف على أعمال الشركة من
قـبــل مالكيها ،أي ورث ــة رفـيــق الـحــريــري،
أن الخسائر املتراكمة منذ عام  2009إلى
ال ـيــوم بلغت قيمتها  230مـلـيــون دوالر،
وأنه رغم كل محاوالت التشغيل لم تتمكن
اإلدارة مــن تحقيق الــربـحـيــة ...وبالتالي
ف ـ ــإن ال ــوق ــت ق ــد ح ـ ــان ل ـل ـخ ــروج م ــن ه ــذا
االستثمار وإقفال الشركة.
وعلى هذا األســاس ،كشفت إدارة الشركة
عن نياتها أمام موظفيها الـ  140وطياريها
تمض ساعات حتى أطلقت
الثمانية .ولم
ِ
اإلدارة مـفــاوضــات مــع املـكــاتــب العمالية
الـحــزبـيــة الـتــي تعتقد بــأنـهــم «فــاع ـلــون»،
أي حــزب الله وحركة أمــل .فــإدارة الشركة
ت ـع ـلــم أن م ـع ـظــم امل ــوظـ ـف ــن م ـح ـســوبــون
على هــاتــن الجهتني ،وأن الـتـفــاوض مع
رئ ـيــس االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـع ــام ورئـيــس
نقابة عمال ال ـ  TMAغسان غصن ،ليس
مجديًا وليس له أي تأثير على املوظفني
وال على النقابات ،وبالتالي فمن األجدى
التفاوض مع األصل ،ال مع الفرع.
ّ
وعندما انطلقت املفاوضات ،تبلغت هذه
الجهات الحزبية أن الشركة تعتزم اإلغالق

وصــرف املوظفني ومنحهم راتــب شهرين
ونصف شهر عن كل سنة خدمة .وفي رأي
املتابعني ،أن هذا الترغيب يستهدف إنهاء
األمــر بسرعة ومن دون ّ
ضجة كبيرة ،ألن
الـشــركــة مـسـتـعــدة لــدفــع مـبــالــغ كـبـيــرة لم
تدفعها سابقًا عندما صــرفــت  46طيارًا
في عام  ،2005علمًا بأنها لم تدفع لهم أي
قرش بعد!
ّ
وف ــي ج ــول ــة ال ـت ـف ــاوض ال ـثــان ـيــة ،تـبــلـغــت
الـجـهــات الحزبية مــن إدارة الـشــركــة أنها
عدلت قرارها لجهة اإلغالق وأنها ستضع
ّ
خطة إنقاذية تتطب مساعدتهم نظرًا إلى
كونها تتضمن عمليات صرف أيضًا ...إال
أن هذا العرض لم يكن األخير أيضًا ،فقد
عمدت إدارة الشركة الــى إبــاغ املوظفني،
الحقًا ،نيتها صرفهم جميعًا.
لــم يـصــدق أحــد أن هــذه الـشــركــة ستذهب
نحو اإلق ـفــال ،وخــاصــة أن الـ ـ  TMAتدير
مرفقًا عــامــا وتــديــر خـطــوط الشحن التي

أطلقت اإلدارة
مفاوضات
مع املكاتب
العمالية
الحزبية لصرف
العمال (مروان
طحطح)

تسعى إدارة TMA
إلى تأجير خطوط الشحن
التي تملكها

ّ
تملكها الدولة اللبنانية .وما عزز األفكار
املشككة هــو أن سـلـطــات الـطـيــران املــدنــي
كانت تمارس ضغوطًا غير مسبوقة على
الشركة من أجل دفع إيجاراتها للمساحات
فــي مطار بـيــروت الــدولــي ،وكــأن املطلوب
إظـهــار هــذا الـضـغــط إلــى الـعـلــن والكشف
عن أوضــاع الشركة املهترئة إلــى العموم

من أجل تبرير عمليات الصرف.
امل ـش ـك ـكــون ي ـع ـت ـقــدون ب ــأن مـسـعــى إدارة
 TMAهو أن ّ
تؤجر ،تحت اسمها ،خطوط
الـشـحــن ال ـتــي تحملها  ،ل ـشــركــات شحن
جـ ــوي ع ـمــاقــة أو ن ــاش ـئ ــة ،ل ـكــن ب ـق ــدرات
ضخمة يمكنها أن تستفيد منها .ويروي
ه ـ ــؤالء أن ال ـ ـ ـ  TMAلـ ــم ي ـك ــن بــإم ـكــان ـهــا
املنافسة مع باقي شركات الشحن الجوي،
ل ـك ـن ـه ــا ك ــان ــت ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ال ـط ـل ـب ـيــات
ال ـض ـخ ـمــة ،ول ـي ــس ع ـلــى ال ـط ـلــب ال ـيــومــي
واألسبوعي ،فهي على سبيل املثال عملت
والــذخــائــر مــن فرنسا
على نقل األسـلـحــة ّ
إلى العراق عندما شنت الواليات املتحدة
وحلفاؤها حربًا على العراق.
غـيــر أن الــافــت أن ال ــدي ــون تــراكـمــت على
الـشــركــة ،فيما كــانــت اإلدارة تنفق خــال
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات
على تجهيز املكاتب والتوظيف الجديد
وشـ ــراء طــائــرة واسـتـئـجــار طــائــرة ثانية

بكلفة كبيرة جدًا ...فلماذا لم تدفع اإلدارة
دي ـ ــون ال ـض ـم ــان؟ وملـ ـ ــاذا ل ــم ت ــدف ــع دي ــون
الطيران املدني؟ وملاذا لم تدفع للطيارين
املصروفني منذ أكثر مــن  9سـنــوات ،رغم
أن قيمة تعويضاتهم ال تساوي أكثر من
 2.5مليون دوالر وأن بعضهم أصبحوا
أمواتًا؟
ث ـمــة الـكـثـيــر م ــن األس ـئ ـلــة ال ـتــي ال إجــابــة
عـنـهــا ،لـكــن ال ــواض ــح أن الـشــركــة تتخبط
بني أكثر من مسار وأن أيــا من الــورثــة لم
يتمكن من حسم خياراته وفرضها على
شركائه في امللكية .وكذلك يبدو واضحًا
أن الرهانات التي وضعتها الشركة على
ت ـحــوي ـل ـهــا م ــن ش ــرك ــة ش ـح ــن جـ ــوي إل ــى
شركة نقل ركــاب فشلت قبل نحو سنتني
عندما ّ
أقر مجلس الوزراء تمديد حصرية
امليدل إيست ملــدة  12سنة إضافية ،علمًا
بــأنــه لــم يكن هـنــاك اعـتــراضــات سياسية
على هذا التمديد!
إذًا ،امل ـش ـهــد واضـ ــح أمـ ــام ال ـج ـم ـيــع ،وهــو
أن ال ـش ــرك ــة لــدي ـهــا م ـس ــاح ــات ف ــي مـطــار
ب ـي ــروت ال ــدول ــي ول ــدي ـه ــا خ ـط ــوط شحن
عاملية ،وليس لديها القدرة على منافسة
باقي شركات الشحن التي تملك طائرات
عمالقة ولــديـهــا إمـكــانــات أوس ــع وق ــدرات
تسويقية هــائـلــة ...وليست هـنــاك عقبات
أمـ ـ ــام م ــال ـك ــي ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــة ل ــاس ـت ـف ــادة
مـ ــن أص ــولـ ـه ــا وتـ ـع ــوي ــض خـ ـس ــاراتـ ـه ــم،
ســوى املوظفني ،ولــذلــك هــي تضغط على
املــوظ ـفــن وع ـلــى ال ـج ـهــات الـحــزبـيــة التي
ترعاهم .وأولــى نتائج ضغوطها أثمرت
مع تقديم  30موظفًا من املوظفني الجدد
ف ــي ال ـشــركــة اسـتـقــاالتـهــم بـعــد الـحـصــول
عـلــى تـعــويـضــات ت ـســاوي روات ــب ثمانية
ّ
أشهر لكل موظف .وفي كل األحوال ،يبدو
أن الشركة متجهة نحو اإلقفال.
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أخبار
منع الصيد ضمن نطاق البلديات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،وتـ ـشـ ـج ــع االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ،ال
اإلنتاج» ،يقول هؤالء.
ب ـح ـســب ال ـت ـق ــري ــر ،ال ـن ـش ــاط اإلج ـم ــال ــي
للقطاع ،الــذي يقاس بجمع موجودات
البنوك العاملة في لبنان ،ارتفع بنسبة
 %9.7ال ـعــام امل ــاض ــي ،لـيـصــل إل ــى 199
مليار دوالر فــي نهاية الـسـنــة؛ ويعود
ذلــك أساسًا بحسب التقرير إلــى زيــادة
ودائ ــع الزبائن بنسبة  %9.5فــي العام
ً
نفسه ،مـسـجــا أعـلــى نسبة نمو خالل
 3س ـنــوات (يـمـثــل تــراكــم ال ـفــوائــد جــزءًا
أساسيًا من زيادة الودائع واملوجودات،
ق ـ ــد يـ ـص ــل إلـ ـ ــى ح ـ ــوال ـ ــى ثـ ــاثـ ــة أربـ ـ ــاع
ال ــزي ــادة ،بـحـســب أح ــد االق ـت ـصــاديــن).
كـ ـم ــا ح ــافـ ـظ ــت املـ ـ ـص ـ ــارف عـ ـل ــى نـسـبــة
س ـي ــول ــة ع ــالـ ـي ــة ،ب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ،إذ
بلغت السيولة األولية الصافية كنسبة
مــن إجمالي الــودائــع عــام « 2013نسبة
س ـل ـي ـمــة» ق ــدره ــا  ،%30.7رغـ ــم كــونـهــا
أدن ــى م ــن الـنـسـبــة نـفـسـهــا ل ـعــام .2012
ت ـع ـكــس ن ـس ـبــة الـ ـق ــروض إلـ ــى ال ــودائ ــع
ص ـ ـ ــورة وض ـ ــع ال ـس ـي ــول ــة بـ ــدقـ ــة ،وه ــي
بلغت  %37.7العام املاضي (علمًا بأن
ال ـن ـس ـبــة ت ـل ــك ت ـع ـكــس ن ـس ـبــة ال ـق ــروض
إلى القطاع الخاص فقط .ويرى بعض
االقتصاديني أن عــدم احتساب قروض
الـقـطــاع الـعــام هــدفــه التقليل مــن نسبة
امل ـ ـخـ ــاطـ ــر) ،مـ ـق ــارن ــة بـ ـمـ ـع ــدل إق ـل ـي ـمــي
يبلغ  ،%70.2ومعدل  %77.1لألسواق
الناشئة ،ومعدل عاملي يبلغ .%83.1
يـفـســد واق ــع «االن ـك ـشــاف امل ـتــزايــد على
ال ــدي ــن ال ـس ـي ــادي الـ ــذي ش ـه ــده الـقـطــاع
املصرفي خالف العام الفائت» الصورة
الــورديــة لــ»الـسـيــولــة ال ــواف ــرة» ،بحسب
التقرير نفسه ،إذ زادت نسبة (سندات
ال ــدي ــن ال ـس ـي ــادي بــال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـيــة)
«الـ ـ ـي ـ ــوروب ـ ــون ـ ــدز» لـ ـلـ ــودائـ ــع بــال ـع ـم ـلــة
األج ـن ـب ـيــة م ــن  %13.4عـ ــام  2012إلــى
 %15.7ع ـ ـ ــام 2013؛ فـ ـب ــات ــت ت ـش ـكــل
 %101.2مــن حصص املساهمني العام
املاضي ،مقارنة بـ  %84.3عام .2012

يلحظ التقرير نموًا في اإلقــراض العام
املــاضــي «مدعومًا جزئيًا» مــن «رزمــات
التحفيز الــوازنــة» التي قدمها مصرف
ل ـب ـنــان ،إذ ن ـمــت الـ ـق ــروض ال ـصــاف ـيــة بـ
 ،%15.2لتصل إلــى إجـمــالــي  62مليار
دوالر فــي نـهــايــة ال ـعــام املــاضــي .وعلى
الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن نـ ـسـ ـب ــة تـ ـ ـح ـ ــوط «جـ ـ ـي ـ ــدة»
بـلـغــت  %77.7ع ــام ( 2013ي ــرى بعض
االق ـت ـصــاديــن أن اإلعـ ــان ع ــن مـعــدالت
تـ ـ ـح ـ ــوط مـ ــرت ـ ـف ـ ـعـ ــة ه ـ ــدف ـ ــه «ت ـ ـهـ ــريـ ــب
األرب ـ ـ ــاح») ،انـخـفـضــت نـسـبــة ال ـقــروض
امل ـش ـكــوك ف ــي تـحـصـيـلـهــا إل ــى إجـمــالــي

«انكشاف متزايد»
على الدين السيادي
خالف العام الفائت

الـ ـ ـق ـ ــروض مـ ــن  %7.1عـ ـ ــام  2012إل ــى
 %6.78عام  ،2013مسجلة أدنــى معدل
لها في العقد املاضي؛ ورغم كون املعدل
املذكور أعلى من املعدل اإلقليمي البالغ
 ،%4.6ف ـه ــو ي ـت ـســق ب ـح ـســب ال ـت ـقــريــر
مــع املـعــدل نفسه فــي األس ــواق الناشئة
والعاملية ،والبالغة  %6.7و %6.6على
الـتــوالــي .ولــدى إضــافــة الـقــروض «دون
املعيار» إلى تلك املشكوك بتحصيلها،
تـصـبــح نـسـبــة ال ـنــوعــن األخ ـي ــري ــن من
القروض إلى إجمالي القروض .%7.8
كـمــا يلحظ الـتـقــريــر «تـعــزيـزًا إضــافـيــا»
لــرس ـم ـلــة املـ ـص ــارف ،إذ ح ــاف ــظ ارت ـف ــاع
قيمة األس ـهــم بنسبة  %8.6عــام 2013
عـلــى نـسـبــة أس ـهــم ل ـل ـمــوجــودات بلغت
 .%8.9وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي ،ارتـ ـفـ ـع ــت نـسـبــة

إجمالي رأس املــال (لقيمة املوجودات)
ف ــي ال ـن ـظ ــام امل ـص ــرف ــي ال ـل ـب ـنــانــي كـكــل،
انسجامًا مع مقررات مؤتمر بازل  ،2إلى
 %14.31عــام  ،2013مقارنة ب ـ %13.86
ع ــام  .2012فــي الـسـيــاق نـفـســه ،ودائـمــا
بحسب التقرير ،حققت املصارف (عام
 )2013أربـ ــاحـ ــا ص ــاف ـي ــة ب ـل ـغــت 1894
مليون دوالر ،مسجلة ارتـفــاعــا نسبته
 ،%0.5مقارنة مع عام .2012
يــأتــي ه ــذا «ال ــرك ــود» ف ــي الــرب ـح ـيــة في
سياق نمو فــي الــربــح الصافي املتأتي
مــن (ف ــارق) الفوائد بلغ  ،%5.7وزيــادة
فــي الــدخــل الـنــاتــج مــن صــافــي الــرســوم
وال ـع ـمــوالت بـلــغ  ،)!(%4.2مــا أدى إلــى
نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة
 ،%3.9ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع األك ـ ــاف
الـتـشـغـيـلـيــة بـنـسـبــة ( %8.4ال يــوضــح
التقرير كيفية احتساب هــذه الــزيــادة).
بحسب التقرير ،فإن إجمالي استثمار
املـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــودات وهـ ـ ـ ــوامـ ـ ـ ــش الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل
ال ـصــاف ـيــة تــدنــت خ ــال ال ـع ــام املــاضــي،
مـتـسـبـبــة بــان ـك ـمــاش ف ــي ن ـســب عــوائــد
ال ـتــوظ ـيــف؛ فــانـخـفـضــت نـسـبــة الـعــائــد
مل ـع ــدل املـ ــوجـ ــودات ع ـنــد املـ ـص ــارف مــن
 %1.07إل ــى  ،%1.00بـيـنـمــا انخفضت
نسبة العائد ملعدل األسهم من %12.08
إلى .%11.09
يرى التقرير أن املصارف اللبنانية «في
ـؤات الستغالل أي انعكاس في
موقع مـ ٍ
ٍ
منحى األمور (السلبي) ،على املستوى
املحلي أو فــي األس ــواق اإلقليمية التي
ً
ت ــوج ــد ف ـي ـه ــا» ،ق ــائ ــا إن «األس ــاس ــات
املــال ـيــة املـتـيـنــة ل ـل ـم ـصــارف الـلـبـنــانـيــة،
وت ـنــوي ـع ـهــا ل ـن ـشــاطــات ـهــا ،وفـلـسـفــاتـهــا
اإلب ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي اإلدارة ،وخ ــدم ــات ـه ــا
وم ـن ـت ـج ــات ـه ــا ال ـ ـ ــرائ ـ ـ ــدة ،ت ـض ـع ـه ــا فــي
م ــوق ــع م ـنــاســب ل ـح ـصــد م ـنــافــع زيـ ــادة
الـطـلــب عـلــى الـخــدمــات املــالـيــة فــي عــدد
من األســواق التي تفتقر إلــى الخدمات
املصرفية ،والتي لها آفاق مهمة للنمو
على املديني املتوسط والطويل».

أعلن وزير البيئة محمد املشنوق ّأن بإمكان البلديات التي ترغب في منع
الصيد داخل أراضيها ،سواء أكانت ملكًا عامًا أم مشاعًا بلديًا ،تقديم
طلبات منع الصيد إلى وزارة البيئة ،وذلك وفقًا للقرار رقم  1/236تاريخ
 17/11/2012القاضي بتحديد األراضي التي يمنع الصيد فيها ً
بناء على
طلب مالكيها أو مستثمريها وتنظيم وضع لوحات منع الصيد عليها،
وإرفاق هذه الطلبات باملستندات املحددة في املادة الثالثة من هذا القرار،
حتى يصار إلى إصدار قرار من وزير البيئة بمنع الصيد على األراضي
موضوع الطلب ،واإلجازة للبلدية بوضع لوحات على حدود هذه األراضي
تمنع الصيد داخلها.

ّ
وقف العمل في ّ
سد بحيرة جنة
أصدر قاضي األمور املستعجلة في محكمة جبيل -قرطبا قرارًا طلب
ّ
فيه «وقف العمل في بناء ّ
سد بحيرة جنة إلى حني ورود تقرير الخبير
في شأن األعمال الجارية وتداعياتها ،خالل مهلة أربعة أيام بعد معاينة
مدى مطابقتها لألنظمة البيئية والسالمة العامة» ،وذلك إثر الشكوى التي
تقدمت بها الحركة البيئية اللبنانية إلى وزارة البيئة بشأن مخالفة ّ
سد
ّ
بحيرة جنة للقوانني البيئية .وكانت الحكومة قد أصدرت قرارين وزاريني
(رقم  2652و )1858لوقف األعمال الجارية في هذا ّ
السد إلى حني ّ
البت
بدراسة األثر البيئي امللزمة استنادًا إلى قانون حماية البيئة 444/20043
ّ
املتعلق بتقويم األثر البيئيّ .
لكن
واملرسوم االشتراعي 2012/8633
هذين القرارين لم يوقفا وزارة الطاقة واملياه عن القيام «باألعمال ّ
املشوهة
واملدمرة لوادي نهر إبراهيم املصنف موقعًا طبيعيًا».

أول قرار حماية في البقاع
أصدر القاضي أنطوان أبو زيد ،قرار الحماية األول في محافظة البقاع
ملصلحة سيدة تعرضت للعنف األسري على يد زوجها وابنها وزوجة ابنها.
وجاء في القرار إبعاد االبن وزوجته عن املنزل بصورة دائمة واالمتناع عن
التعرض لها .إضافة إلى إخراج الزوج من املنزل والعودة إليه فقط لدى إبرازه
ما يثبت خضوعه لجلسات تأهيل ،وإلزامه بتسديد بدل اإليجار الشهري
للمنزل الذي تقطنه الزوجة وسلفة شهرية قدرها  400ألف ليرة.

األونروا تحرم  1100عائلة نازحة املساعدات

تقرير

مسلسل أعطال الكهرباء مستمر
قـطــع ع ــدد م ــن األه ــال ــي طــريــق كــورنـيــش
املــزرعــة باتجاه البربير بعد ظهر أمــس،
احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي.
ُّ
كان سبب االنقطاع تعطل الكابل املطمور
ال ــرئ ـي ـس ــي ملـ ـخ ــرج ال ـب ــرب ـي ــر مـ ــن مـحـطــة
ـال
تـحــويــل الـكـهــربــاء الرئيسية (تــوتــر عـ ٍ
 م ـت ــوس ــط) ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـ ـحـ ــرج ،ال ــذييـغــذي محيط مستشفى البربير وجــزءًا
مــن منطقة املــزرعــة ،مـ ُّـا أدى إلــى عــزل 15
م ـح ـطــة ت ـحــويــل ل ـت ـع ــذر وج ـ ــود م ـصــادر
رديفة لتغذيتها ،بحسب مؤسسة كهرباء
ل ـب ـن ــان ،ال ـت ــي أع ـل ـن ــت أن ف ــرق ـه ــا الـفـنـيــة
بــاشــرت بــأعـمــال الـحـفــر إلص ــاح العطل
بعد االستحصال على الــرخــص الالزمة
من بلدية بيروت.
م ــن جـهـتـهــا ،أع ـل ـنــت مــؤس ـســة الـكـهــربــاء
أن ـه ــا «ت ـس ـعــى ج ــاه ــدة لـتـصـلـيــح جميع
األع ـط ــال ف ــي جـمـيــع امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة،
التي ال تتطلب معدات ومــواد من املبنى
املــركــزي املقفل قـسـرًا ،كما هــي حــال عطل
كــابــل البسطه – األونـسـكــو ال ــذي ال تــزال
عملية إصــاحــه متعذرة بسبب الحاجة
إل ــى مـ ــواد م ــوج ــودة ح ـص ـرًا ف ــي م ـخــازن
املؤسسة في املبنى املــركــزي» ،إذ يستمر
عـ ـم ــال «الـ ـكـ ـه ــرب ــاء» امل ـ ـيـ ــاومـ ــون ســاب ـقــا
بإقفاله منذ أكثر من  5أسابيع ،أي منذ
أن رفع مجلس إدارة املؤسسة مذكرة إلى
وزارة الـطــاقــة وامل ـي ــاه ومـجـلــس الـخــدمــة
املدنية ،حدد فيها شواغر املؤسسة بـ879
ً
ع ــام ــا فـقــط م ــن أص ــل نـحــو  1600عــامــل
مياوم سابقًا يطالب معظمهم بتثبيتهم
في املالك.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،ردت «الـ ـش ــرك ــة
الــوطـنـيــة لـلـخــدمــات الـكـهــربــائـيــة» NEU
املـلـتــزمــة خــدمــات الـكـهــربــاء فــي املناطق
الــواق ـعــة جـنــوبــي ب ـيــروت اإلداريـ ـ ــة على

اعتصم عدد من العائالت الفلسطينية النازحة في مخيم عني الحلوة
أمام مكتب مدير املخيم احتجاجًا على قرار األونروا شطب 1100
عائلة منكوبة من النازحني الفلسطينيني من سوريا في مخيمات لبنان
وحرمانها املساعدات اإلنسانية .ورأوا أن «قرار األونروا ظالم وجائر بحق
الالجئني والنازحني الفلسطينيني ،وأنه يهدف إلى تجويعهم وتهجيرهم
وحرمانهم أبسط حقوقهم».

إطالق مشروع «رعاية املرأة الحامل ومولودها»

الكالم عن صرف مخول وباجوق وشعيب عار عن الصحة (مروان بو حيدر)

عزل  15محطة
تحويل لعدم وجود
مصادر رديفة لتغذيتها

ال ـت ـص ــري ـح ــات الـ ـت ــي أط ـل ـق ـت ـه ــا «ل ـج ـنــة
املـتــابـعــة» لـعـمــال «الـكـهــربــاء» املـيــاومــن
ســابـقــا ،وال ـتــي اسـتـنـكــرت فيها توقيف
َ
وعضوي اللجنة
رئيسها لبنان مخول
شعيب عن العمل،
بــال باجوق َ وأحمد َ
ـاومــن السابقني ف ــادي واكيم
وط ــرد املـيـ
َ
ومارون عطار العاملني في دائرة كهرباء

ج ــزي ــن ،ورأت الـلـجـنــة أن «م ــا ت ـق ــوم به
ش ــرك ــات مـقــدمــي ال ـخــدمــات عـمــل مشني
من شأنه أن ّ
يحول املعركة إلى ساحتهم،
ً
وس ـت ـبــدأ مـعــاملـهــا بــالـظـهــور ابـ ـت ــداء من
يــوم االثـنــن املقبل ،فــي أي مكان وزمــان
يختاره العمال املياومون وجباة اإلكراء
ساحة لـلـنــزال»! إال أن الشركة أوضحت
فــي ب ـيــان أن ص ــرف واك ـيــم وع ـطــار جــاء
بـعــدمــا تـهـ ّـجــم األخ ـي ــران عـلــى مــديــر في
الـ ـش ــرك ــة خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه لـ ــدائـ ــرة جــزيــن
وت ـه ــدي ــده ب ــال ـس ــاح ،وت ــوج ـي ــه كـلـمــات
نــاب ـيــة إل ـي ــه وإل ـ ــى ال ـش ــرك ــة ومــديــري ـهــا.
وأوضـحــت الشركة أن الـكــام عــن صرف
مخول وباجوق وشعيب «عار تمامًا من
الصحة» ،وأنها «قامت بإجراءات إدارية
بـ ـح ــت ،ع ـب ــر ن ـق ـل ـهــم م ــن وظ ـي ـف ـت ـهــم فــي
شــركــة كهرباء لبنان إلــى وظيفة أخــرى
في مكاتبها».
ف .أ .م.

أطلق وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،مشروع «رعاية املرأة الحامل
ومولودها» في مستشفى راشيا الحكومي بالتعاون مع منظمة الصحة
العاملية واملقاصد الخيرية اإلسالمية ومفوضية شؤون الالجئني واالتحاد
األوروبي .يهدف املشروع إلى تحسني الوضع الصحي لألمهات والرضع
وتعزيزه ،وتسهيل معاينة الحوامل ،وعمليات الوالدة في املناطق األكثر
حاجة .رأى أبو فاعور أن «هذا البرنامج يطلق العتبار أساسي ،هو أن
املناطق النائية ال تحظى بالرعاية الصحية الالزمة ،وتحديدًا في مسألة
الوالدات والحمل ،وليس هناك رعاية صحية كاملة للنساء الحوامل في
فترة ما قبل الوالدة وفي ما بعدها ورعاية األطفال» .ولفت إلى أن «النسبة
العالية من وفيات األطفال هي في املناطق البعيدة ،ألن مركز الدولة يحظى
برعاية صحية متقدمة ،وهذا املشروع يهدف إلى رعاية الوالدة واملولود
في آن واحد ،وهو جزء من وظيفة الدولة االجتماعية ومسؤوليتها».

ورش عمل في وزارة األشغال استعدادًا للشتاء
أعلن وزير األشغال العامة والنقل غازي زعيتر ،انطالق ورش عمل تقوم
ُّ
بها الوزارة على مشارف فصل الشتاء .وأشار إلى أنه «اتخذت اإلجراءات
املناسبة لتنظيف األقنية واملجاري الصحية ودعوة الشركات املعنية
بهذا الشأن إلى متابعة عملها» ،مؤكدًا أن «مهندسي الوزارة سيتابعون
ويراقبون األعمال التي تقوم بها هذه الشركات ،وأن الوزارة ستبذل كل
الجهد لعدم حصول خلل ما ،إنما الظروف املناخية والعوامل الطبيعية
هي التي تتحكم أحيانًا في األمور» .وفي موضوع نفق املطار ،تمنى عدم
الوصول إلى ما حصل العام الفائت ،موضحًا أن وزارة األشغال العامة
والنقل «ال عالقة لها بما حصل ،ألنه خارج نطاق مسؤولياتها ،وصيانته
تعود إلى شركة امليز ،وأن املديرية العامة للطيران املدني أرسلت كتابًا
إلى الشركة تطالب فيه باتخاذ اإلجراءات الالزمة والقيام بواجبها لعدم
وقوعها في الخطأ نفسه ،وأن يكونوا على مستوى املسؤولية».
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فنون بصرية

«بيروت آرت فير» ...صورة معولمة عن الفن
يترسخ الحدث البيروتي أكثر في
نسخته الرابعة ،ولكنه يحتاج إلى قفزات
سريعة ومبادرات حيوية كي يحتل مكانة
الئقة به إلى جانب مواعيد مماثلة سبقته
فيه املنطقة العربية
حسين بن حمزة
ي ـ ـبـ ــدو «ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت آرت ف ـ ـيـ ــر» م ـثــل
احتفالية ضخمة تحتاج من الزائر
إل ــى بـعــض الـجـهــد كــي يـتـجــول في
أروقته ،ويصنع بعض االنطباعات
األول ـ ـيـ ــة ع ــن األع ـ ـمـ ــال املـ ـع ــروض ــة.
كثرة الغاليريات املحلية املشاركة
فـيــه تـسـ ّـهــل ذل ــك ،لـكـنـهــا تـشـيــر في
الوقت نفسه إلــى ضآلة املشاركات
الـعــربـيــة والــدول ـيــة .ه ــذه املــاحـظــة
ال ـت ــي ل ـطــاملــا ك ــررن ــاه ــا ف ــي وصــف
«م ـعــرض ب ـيــروت لـل ـك ـتــاب» ،نــراهــا
الئ ـ ـ ـقـ ـ ــة أي ـ ـ ـضـ ـ ــا بـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــدث الـ ـفـ ـن ــي
وال ـت ـش ـك ـي ـلــي الـ ـ ــذي بـ ـ ــدأت تـنـظـمـ ًـه
املدينة منذ أربـعــة أع ــوام ،محاولة
ال ـل ـحــاق ب ـت ـجــارب عــربـيــة سبقتها
في هــذا السياق ،وخصوصًا «آرت
دب ـ ــي» و«ف ـ ــن أبـ ــو ظـ ـب ــي» .سـنـعــود
طبعًا إلــى القول إن بيروت تعيش
عـلــى سمعتها كـعــاصـمــة مفتوحة
ومنفتحة على ه ــواء ات املعاصرة
واألفـ ـك ــار الـطـلـيـعـيــة ،ل ـكــن الـلــوحــة
وال ـت ـج ـه ـيــز وال ـف ـيــديــو آرت ليست
كتابًا كي نتباهى بأننا في النهاية
«عاصمة النشر العربي».
س ـ ــوق الـ ـف ــن ن ـف ـس ـهــا م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
سوق الكتاب ،وحتى جمهور الفن
مـخـتـلــف عــن جـمـهــور ال ـق ــراء ،وهــو
م ــا نـسـتـطـيــع مــاح ـظ ـتــه بـسـهــولــة
على الشرائح التي حضرت افتتاح
امل ـ ـعـ ــرض الـ ـضـ ـخ ــم أول مـ ــن أم ــس
الخميس.
ٌ
أفكار مثل هذه تخطر لنا بإلحاح،
إال أن ـهــا تـظــل ف ــي خـلـفـيــة املـعــرض
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـمـ ــاسـ ــك وي ـ ـت ـ ــرس ـ ــخ ف ــي
ن ـس ـخ ـتــه الـ ـج ــدي ــدة ،وي ـح ـت ــاج إل ــى
ق ـف ــزات ســري ـعــة وم ـ ـبـ ــادرات كـبـيــرة
في األعوام املقبلة كي يحتل مكانة
الئ ـق ــة ب ــه وبــال ـعــاص ـمــة ال ـت ــي ُي ـقــام
فيها .وفــي انتظار ذلــك ،ال يمكننا
الحدث بوصفه معارض
إال أن نرى
ّ
ع ــدي ــدة ومـ ـص ــغ ــرة داخـ ـ ــل م ـعــرض
ك ـب ـيــر ،ح ـيــث األمـ ــر ال ي ـع ــدو كــونــه
تجميعًا لبعض األعمال التي سبق
للغاليريات املشاركة (وخصوصًا
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة) أن عـ ــرض ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ــي
ب ــرمـ ـجـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة ال ـ ـعـ ــاديـ ــة،
وإع ــادة عــرضـهــا هـنــا .ال يقلل ذلــك
م ـ ــن أهـ ـمـ ـي ــة وجـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن

ال ـت ـجــارب امل ـش ــارك ــة ،حـيــث تصبح
ال ـخ ـي ــارات امل ـح ــددة لـلـعــرض نــوعــا
م ــن إعـ ـ ــان ك ــل غ ــال ـي ــري لـهــويـتـهــا
واس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ون ـظ ــرت ـه ــا إل ــى
املنتج التشكيلي املحلي والعربي
والـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــي ،وع ــاقـ ـتـ ـه ــا ب ــال ـف ـن ــون
املعاصرة واألسئلة التي تطرحها
األسماء الشابة ،والحوارات املعلنة
واملواربة لهذه األسماء مع األجيال
ال ـســاب ـقــة ،وأطــروحــات ـهــا املنقطعة

تعريض المشاريع
ألسئلة معاصرة وما
بعد معاصرة

أح ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــزات هـ ـ ـ ــؤالء
وأفـكــارهــم عــن الـلــوحــة وعــن العمل
الفني ككل .كل ذلك متاح للمقتنني
الكبار والصغار ،ولجمهور يتألف
ف ــي مـعـظـمــه م ــن فـنــانــن ورســامــن
ونقاد وأصحاب غاليريات.
يـمـكـنــك أن تـشــاهــد لــوحــة ليوسف
ع ـ ـبـ ــدل ـ ـكـ ــي ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ـنـ ـ ــاح غـ ــال ـ ـيـ ــري
«تانيت» ،ثم تصطدم به وهو يتأمل
لــوحــة ف ــي ج ـنــاح آخ ــر ،وأن يتكرر
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ذل ــك ف ــي م ـشــاهــدتــك ألع ـم ــال سعد
ي ـكــن ف ــي «غ ــال ـي ــري مـ ــارك ه ــاش ــم»،
وكميل حــوا فــي «املـحـتــرف» ،وريــم
الجندي وجوزيف حرب وهانيبال
س ـ ــروج ـ ــي ف ـ ــي «غ ـ ــالـ ـ ـي ـ ــري ج ــان ــن
ربـ ـي ــز» ،وهـ ـ ــادي س ــي (ال ـل ـب ـنــانــي/
الـسـنـغــالــي) ال ــذي اكـتـفــت «غــالـيــري
أج ـي ــال» ب ـعــرض م ـشــروعــه «الـحــب
يقتل».
ت ـت ــداخ ــل هـ ــذه األع ـ ـمـ ــال م ــع أس ـم ــاء
مـ ـ ـك ـ ــرس ـ ــة مـ ـ ـث ـ ــل م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــرواس
وسـبـهــان آدم وأح ـمــد مـعــا وال ـفــرد
بصبوص ومصطفى علي وحمود
شـنـتــوت ،إل ــى جــانــب أس ـمــاء أخــرى
مثل فاطمة مرتضى وياسر صافي
وروز الحسيني وبـســام جعيتاني
وزاد م ـل ـت ـقــى ،وت ـفــاج ـئ ـنــا ل ــوح ــات
ألدونـيــس فــي أحــد األجنحة ،بينما
سيكون علينا أن نرى اللوحات إلى
جوار تجهيزات ومنحوتات وأعمال
فـيــديــو فــي أجـنـحــة أخـ ــرى .الـطــاغــي
على هذه األعمال هو تعريض األفكار
واملشاريع ألسئلة معاصرة وما بعد
م ـعــاصــرة مـتــاحــة أك ـثــر ف ــي ال ـغــرب،
وربما مجلوبة من تجاربه املحمولة
ع ـل ــى م ـ ـ ــزاج الـ ـع ــومل ــة الـ ـت ــي ضــربــت
املعايير التقليدية للفن ،وباتت في
مرحلة متقدمة مــن تدمير وإفـســاد
الهويات املحلية القائمة على تراكم
ت ــاريـ ـخ ــي واجـ ـتـ ـم ــاع ــي وس ـي ــاس ــي
م ـخ ـت ـلــف .صـ ــورة ت ـب ــدو تــأويــات ـهــا
أكثر وضوحًا في األجنحة األجنبية
القليلة على أي حــال ،حيث تحظى
اللوحات واألعـمــال املعروضة فيها
ً
بـفـكــرة أن ـهــا خــالـيــة أوم ـع ـفــاة أص ــا
مــن هـمــوم ال ـهــويــات ،وال تطلب من
املشاهد املحلي سوى أن يركز على
اللحظة الـتــي يـشــاهــد فيها العمل.
لـحـظــة م ـت ـســارعــة ف ــي انطباعيتها
املـعـ ّـرضــة غالبًا ملجهولية أصحاب
هذه األعمال.
ان ـ ـط ـ ـبـ ــاعـ ــات سـ ــري ـ ـعـ ــة ومـ ـش ــوش ــة
ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدث فـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ــوت ـ ـ ــوغ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات
ب ــوش ـب ــام ــاال م ــن ال ـه ـن ــد ،وتـجـهـيــز
«غياب /حضور» لفيبا غالهورتا،
وف ــي فـحـمـيــات بـنـجــامــن ك ــارب ــون
من فرنسا ،وفي واقعيات األرمنية
ك ــاري ــن م ــات ـس ــاك ـي ــان ،وف ـ ــي لــوحــة
«شـ ــاب ـ ـلـ ــن وم ـ ـي ـ ـكـ ــي» لـ ـب ــريـ ـن ــووش
فــي « »Bel Air Fineمــن ســويـســرا.
ٌ
أع ـم ــال ت ـبــدو م ـثــل عـ ّـي ـنــات مــرسـلــة
إلينا كــي نتخيل الـصــورة األوســع
ملا يحدث في الحياة الفنية لبلدان
أص ـح ــاب ـه ــا ،ول ـك ـن ـهــا ت ـت ـج ــاور مــع
األعمال اللبنانية وتتشابه معها.
* «ب ـي ــروت آرت ف ـيــر» :حـتــى م ـســاء غد
األح ـ ــد ـ ـ ـ ـ بـ ـي ــروت (ب ـ ـيـ ــال) .لــاس ـت ـعــام:
03/386979

يحدث في القاهرة اآلن

عبد الرحمن األبنودي ...في مديح الجنرال!
القاهرة ــ مدحت صفوت
ل ـلـمــرة الـثــانـيــة خ ــال أرب ـع ــة أشـهــر،
يـ ـتـ ـع ــرض ال ـ ـشـ ــاعـ ــر امل ـ ـص ـ ــري ع ـبــد
الرحمن األبـنــودي ( )1939لسخرية
واسـ ـع ــة م ــن ال ـن ـش ـطــاء ع ـلــى مــواقــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،عـقــب نـشــره
قصيدته الـجــديــدة «ب ــاب املـجـلــس...
قصيدة مباشرة جدًا».
طوال الفترة األخيرة ،اعتاد األبنودي
أن ي ـث ـي ــر الـ ـ ـج ـ ــدل ح ـ ـ ــول ن ـص ــوص ــه
«الشعرية» وتصريحاته الصحافية،
فـ ـ ـ ـ ــاألولـ ـ ـ ـ ــى ات ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــت ب ـ ــاملـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة
وافتقادها للجماليات التي اشتهر
ب ـهــا ص ــاح ــب «املـ ــد وال ـ ـجـ ــزر» .نــزعــة
بـ ـ ــدأت ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ك ـت ــاب ــات ــه مـنــذ
ش ــروع ــه ف ــي ن ـش ــر «رب ــاعـ ـي ــات» فــي
ج ــري ــدة «ال ـت ـحــريــر» ق ـبــل أن يخص
ص ـح ـي ـفــة «امل ـ ـصـ ــري ال ـ ـيـ ــوم» بـنـشــر

قـصــائــده امل ـطــولــة .أم ــا تصريحاته،
فتواصل الهجوم على «ثورة يناير»
ألن ـهــا «أن ـت ـجــت ال ـخــونــة وال ـع ـمــاء»
عـلــى حــد قــولــه .وم ــع االع ـت ــراف بــأن
ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي ف ــي أغ ـل ــب ال ـب ـلــدان
فقد بوصلته الحقيقية ،فإن مواقف
ص ــاح ــب «أح ـ ـمـ ــد سـ ـم ــاع ــن» تـثـبــت
أن نـ ـق ــده ل ـل ـم ــرح ـل ــة لـ ـي ــس ب ـغ ــرض
ال ـت ـص ــوي ــب وال ـت ـص ـح ـي ــح بـ ـق ــدر مــا
يصب في مصلحة رافضي التغيير
ومؤيدي النظام الحاكم في مصر.
ه ـب ــوط امل ـس ـت ــوى ال ـف ـنــي وانـ ـح ــراف
بوصلة االنـحـيــاز لصاحب قصيدة
«وجـ ـ ـ ـ ـ ــوه ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــط» فـ ـ ــي ن ـصــه
األح ــدث ،قــوبــل بالسخرية وتدشني
هــاشـتــاغ «#تــوت_كــأنــك_األب ـنــودي»
الـ ـ ــذي ان ـت ـش ــر ب ـك ـثــافــة ع ـل ــى م ــواق ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،ف ـي ـمــا ع ـل ـقــت ال ـنــاش ـطــة
وال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــة نـ ـ ـ ـ ـ ــوارة ن ـ ـجـ ــم ع ـلــى

هجوم واسع
عليه بسبب قصيدته
الجديدة

صفحتها على فايسبوك «األبنودي
يتسبب فــي شـقــانــا» .وك ــان صاحب
«ج ــواب ــات ح ــراج ــي ال ـق ــط» سـبــق أن
نشر فــي حــزيــران (يــونـيــو) املــاضــي،
َ
نـصــا ب ـع ـنــوان «م ــن ِك ــت ــاب ال ـث ــورة»،
يشير إلــى أن أح ــداث يناير «طبخة
أميركية» أعدها ُ
«عمالء وجواسيس
ِّ َ
وقبيضة وشباب خاينني».

ويــرى الكاتب الشاب حسني البدري
أن األبـنــودي شاعر كبير ال يختلف
أح ــد عـلــى م ــدى تــأث ـيــره ف ــي املشهد
ال ـش ـع ــري املـ ـص ــري وال ـع ــرب ــي ط ــوال
النصف قرن املاضي .لكن انحيازاته
ت ـ ـجـ ــاه ال ـس ـل ـط ــة مـ ـن ــذ عـ ـه ــد مـ ـب ــارك
أفـ ـق ــدت ــه ص ـ ــورت ـ ــه ال ـ ـتـ ــي اك ـت ـس ـب ـهــا
بــوصـفــه «شــاعــر ال ـف ـقــراء» .ول ــم يكن
يتوقع أح ـ ٌـد أن الـشــاعــر ال ــذي سجن
في الستينيات بتهمة «الشيوعية»
ُ
وع ـ ـ ــرف ب ــأن ــه م ــن امل ـث ـق ـفــن ال ـقــائــل
املنتمني فكريًا إلــى التجربة املاوية
ف ــي ال ـص ــن ،ي ـهــاجــم الـ ـث ــوار ويــدعــم
السلطة بكل ما فيها من قبح ،ويدبج
القصائد مدحًا فــي جـنــرال استولى
على السلطة وأهــدر خيار «املدنية»
املرفوع منذ بدء الثورة وفق ما يقول
الـ ـب ــدري .وت ــاب ــع ص ــاح ــب «ره ــان ــات
خ ـ ــاس ـ ــرة» ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار»« :ي ـم ـك ــن

للقارئ بسهولة أن يكتشف تحوالت
األبنودي بمراجعة بسيطة لقصائده
وتواريخها ،وحاله مثل معظم أبناء
جيله من املثقفني املصريني الغائبني
عن كل معارك الثورة الكبرى الذين
تركوا الناس نهبًا للسلطة والقمع،
وتـحــولــوا مــن دون أن ي ــدروا إلــى ما
يمكن تسميته ب ـ «املثقف العضوي
للسلطة» بتبنيهم معظم خياراتها
في العلن ،وكــل قرارتها في الخفاء.
ّ
وامل ـحــزن أن الجماهير انـتـظــرت من
هؤالء مساندتها في معركة التغيير.
وكانت الطامة الكبرى انحيازهم إلى
صــف السلطة فــي وق ــت يـتـحــدد فيه
مـصـيــر الــوطــن رب ـمــا لـعـقــود مقبلة،
بعدما ظلوا يــرددون على مسامعنا
م ـقــولــة ل ـي ـنــن :امل ـث ـقــف أك ـث ــر ال ـنــاس
قــدرة على الخيانة ،ألنــه األقــدر على
تبريرها».
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معرض جماعي الفرد في غربته
Unheard Unsaid
 Untitledعنوان معرض
اختتم قبل أيام في «فيال
باراديزو» في منطقة
الجميزة .فاديا عنتر،
كليمانس كوتار ،مارك
معركش وشاديا سماحة،
تحت إشراف ليا صيدناوي
يأخذوننا إلى تجربة فريدة
من نوعها تدور في فلك
ّ
املهمشة
املجتمعات
روي ديب
أصـ ــوات رن ــن ال ـهــواتــف ت ـصــدح إلــى
الـخــارج وتــدعــوك للدخول إلــى عالم
داخل املعرض ،ال بل إلى داخل حكايا
أفراد ومجتمعات ّ
مهمشة.
 Unheard Unsaid Untitledك ــان
ع ـ ـنـ ــوان امل ـ ـعـ ــرض ال ـ ــذي اخ ـت ـت ــم قـبــل
أيــام فــي «فـ ّيــا بــاراديــزو» فــي منطقة
ال ـج ـم ـيــزة .إن ــه تـجــربــة ف ــري ــدة أعـ ّـدهــا
طالب املاجستير في النقد والتنسيق
الفنيني في «جامعة القديس يوسف»:
فــاديــا عنتر ،كليمانس كــوتــار ،مــارك
مـ ـع ــرك ــش وش ـ ــادي ـ ــا سـ ـم ــاح ــة ،تـحــت
إشراف ليا صيدناوي.
عند دخولك املعرض ،يستقبلك شربل
صاموئيل عون بتجهيز «صوت غير
ّ
املرئيني» .هواتف مثبتة على الجدار
ّترن بتواتر متفاوت وتدعوك إلى رفع
سـ ّـمــاعــات ـهــا لــاس ـت ـمــاع إل ــى قصص
ّ
مسجلة يرويها أشـخــاص ال يمكننا
تلمس مالمح وجوههم وال هوياتهم.
نحن هنا في اتصال مع عاملهم الخاص
والحميميّ .
يقدم شربل تجهيزًا آخر
ب ـع ـن ــوان «ح ـن ـف ـي ــات الـ ـهـ ـم ــس» .عـمــل
بليغ جدًا في قدرته على تجسيد ذلك
الـعــالــم املـظـلــم لـلـعــامــات األجـنـبـيــات
ف ــي املـ ـن ــازل ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ث ـقــل مخيف
يسيطر عـلــى فـضــاء تـلــك الـغــرفــة .إنــه
عالم مليء باملآسي ال يخترق صمته
الـثـقـيــل س ــوى ه ـم ـســات ووش ــوش ــات
ه ــؤالء ال ـن ـســاء األج ـن ـب ـيــات ال ـصــادرة
مـ ــن ال ـح ـن ـف ـي ــات ،ط ــالـ ـب ــات أن تــدنــو
لتستمع إل ــى ش ـكــواهــن .فــي املـقــابــل،
ي ــأخ ــذن ــا جـ ـ ــورج عـ ـ ــوده ع ـب ــر ص ــوره
ال ـفــوتــوغــرافـ ّـيــة إل ــى داخـ ــل حـمـيـمـ ّـيــة
عمال البناء السوريني .يقصد عوده
ه ـ ـ ــؤالء الـ ـعـ ـم ــال فـ ــي مـ ـن ــازلـ ـه ــم ،بـعــد
غياب الشمس وانتهاء دوام عملهم.
يقصدهم في زواياهم املهمشة ضمن
املجتمع اللبناني ،ويلتقط لهم صورًا
فــي غربتهم ،حيث يفترشون األرض

من أعمال جورج عوده
ليناموا في غرف صغيرة في انتظار
طـ ـل ــوع ال ـش ـم ــس ويـ ـ ــوم ع ـم ــل ج ــدي ــد.
ت ـت ـم ـيــز ص ـ ــور عـ ـ ــوده ب ــأن ـه ــا ت ـجـ ّـســد
ً
فضاء مهمشًا يقطنه أفراد مهمشون،
من دون أن تخلو من حالة إيروسية
م ـث ـل ـيــة ف ــي ك ـي ـف ـ ّـيــة الـ ـتـ ـق ــاط عــدس ـتــه
ألجساد هؤالء الرجال.
ّ
الفوتوغرافية
أمــا صــور نــديــم أ ّصـفــر
«س ـ ــري ـ ــري» فـ ـت ــوث ــق األشـ ـ ـك ـ ــال ال ـتــي
ّ
يرسمها سرير الفنان في كــل صباح
ً
متحولة إلــى أثــر لليل طــويــل .لكنها
أيـضــا تعيدنا إلــى أحــد أشـهــر أعمال
الفنان فيليكس غونزاليس توريس
الـ ـت ــي ت ـ ـقـ ـ ّ
ـدم سـ ــري ـ ـرًا فـ ــارغـ ــا مـ ــع أث ــر
ّ
لشخصني كــانــا مستلقيني هـنــا .قــدم
توريس ذلك العمل عام  ١٩٩١إثر وفاة
ّ
«روس» بفيروس االيدز الذي
عشيقه
قضى عليه أيضًا عام .١٩٩٦
فــي ال ـطــابــق ال ـثــانــي لـلـفـيــا ،وضـمــن
ّ
سينوغرافيا لغرفة جـلــوس ،تتوزع
ص ـ ـ ــور رن ـ ـ ـ ــدا مـ ـ ـي ـ ــرزا «ع ـ ـ ــن ال ـج ـن ــس
والـ ـجـ ـن ــدرة» .الـتـقـطــت م ـي ــرزا ص ــورًا
ألجساد عارية لرجل ونساء وأعادت
ت ــول ـي ـف ـه ــا ض ـم ــن أج ـ ـسـ ــاد ال جـنــس
م ـح ــددًا ل ـه ــا ،ب ــل ّم ــزي ــج م ــن الـجـنــس
والـ ـجـ ـن ـ ّ
ـدري ــة .ع ـلــقــت ب ـعــض ال ـصــور

صور رندا ميزرا
تسائل معنى الجنس
والجندرة
عـلــى ال ـج ــدران ،فيما ت ـ ّ
ـوزع ــت أخــرى
ضمن إطــارات على طــاوالت ،وأقفلت
باب الغرفة تاركة إيانا خلف النوافذ
الزجاجية نسترق النظر إلى أجساد
هجينة تــدعــونــا إلــى إع ــادة مساءلة
معنى الجنس والجندرة.
هـكــذا أيـضــا فعلت الرا تــابــت موزعة
صــورهــا فــي غــرفــة الـبـيــت الوسطية
بني صور كبيرة رفعت على الحائط
ض ـمــن إط ـ ـ ــارات م ــزرك ـش ــة وم ــذه ـ ّـب ــة،
وأخــرى جــرى تصفيفها على خزانة
األوان ــي وأخ ــرى على طــاولــة السفرة
وســط الـغــرفــة .تنقل لنا صــور تابت
«بينيلوبيات» لحظات مسروقة من
ح ـيــوات ن ـســاء يـقـضــن مــا تـبـقــى من

العمر في منازلهن ،مملكتهن ،حيث
لم يبق لهن سوى االنتظار.
أمــا ديما حـ ّـجــار ،فاختارت أن تــوزع
تجهيزها بــن مدخل الفيال ،وغرفة
في الطابق الثاني حيث تعيد تحويل
لوحة  Le Déjeuner sur l‘Herbeإلى
ف ـضــاء مـغـلــق داخ ــل غــرفــة زجــاجـيــة،
مـحــاطــة بـمــرايــا تــوحــي بــأنــك مــراقــب
فــي كــل م ـكــان ،مقترحة ذل ــك الفضاء
ال ـجــديــد ع ـلــى أن ــه «ال ـج ـنــة ال ـخ ـطــأ».
ت ـ ـقـ ـ ّ
ـدم حـ ـ ّـجـ ــار فـ ــي أح ـ ــد ن ـصــوص ـ ّهــا
ً
وص ـ ـفـ ــا جـ ـمـ ـي ــا ج ـ ـ ـدًا ل ـت ـل ــك ال ـج ــن ــة
ان ـطــاقــا م ـ ّـن ال ـلــوحــة« :ال ـج ـنــة مـكــان
مراقب .الجنة مكان غير ملموس .آدم
األول وآدم الثاني غارقان في نقاش
ّ
الزجاجية ّفيما تنظر
داخل الواجهة
إيفا إلى الخراب الذي خلفه الترميم
األخير للسماء .في حياتها السابقة
كانت إيفا تـ ّ
ـدرس الـقــرآن .في الجنة،
ّ
تحولت إلى تمثال من الرخام» .لكن
ّ
ل ــأس ــف ب ـقــي ذلـ ــك الـ ـن ــص بـكـلـمــاتــه
ّ
حرفيًا في التجهيز
أبلغ من ترجمته
الفني املعروض .في الغرفة األخيرة،
ت ـ ـقـ ــدم رن ـ ـ ــا عـ ـي ــد تـ ـجـ ـهـ ـيـ ـزًا ص ــوت ـي ــا
بعنوان «عبالي» .عبره ،تقودنا في
رحـلــة يختلط فيها الـخــاص والـعــام
ع ـب ــر أح ـ ـ ــداث ش ـخ ـص ـيــة وتــاري ـخ ـيــة
انطالقًا من عام .٢٠٠٣
هـ ـن ــا ال بـ ــد مـ ــن الـ ـت ــوق ــف عـ ـن ــد تـلــك
التجربة في تنسيق املعرض .تجربة
تنسيق فريدة من نوعها ،فمن النادر
أن نـتــابــع م ـع ــارض لـبـنــانـ ّـيــة أش ــرف
عليها منسقون عــديــدون .نحن أمام
مجموعة تتألف مــن أربـعــة منسقني
نـجـحــوا فــي تــوحـيــد تــوجــه املـعــرض
ً
ال شرذمته .نجحوا أوال في اختيار
مــوضــوع ّ
مهم وغـنـ ّـي يتمحور حول
ّ
األف ــراد واملجتمعات املهمشة ضمن
ّ
وغنية فنيًا.
مقاربات زوايــا مختلفة
ثــانـيــا ،ج ــاء اخـتـيــار تـقــديــم املـعــرض
داخل «فيال باراديزو» خيارًا صائبًا
جدًا .تلك األعمال كانت ستتخذ بعدًا
مختلفًا ج ـدًا لــو خـســرت ذل ــك البعد
ّ
الحميمي الذي يؤمنه منزل بطابقيه،
ّ
الحميمية
وغرفه ،خصوصًا أن تلك
ت ــرت ـب ــط ارتـ ـب ــاط ــا وث ـي ـق ــا ب ــاألع ـم ــال
امل ـقـ ّ
ـدمــة ومــوضــوع امل ـع ــرض .أخـيـرًا،
ّ
اس ـت ـطــاع املـنـسـقــون أن ي ـقــدمــوا لكل
فـنــان مـســاحـتــه الـخــاصــة واملـنــاسـبــة
لعمله ويمنحوا زائر املعرض فرصة
ت ـف ـقــد ك ــل ع ـم ــل م ــن دون أن يـطـغــى
أي عـمــل عـلــى آخ ــر .وأخ ـي ـرًا ،فتقديم
مـعــرض فــي فيال مميزة بهندستها
وتآكل جدرانها ،كان يمكنه بسهولة
ّ
املقدمة ،لكن
أن يطغى على األعـمــال
املنسقني نجحوا في تطويع وظائف
وس ـي ــاق ــات امل ــوق ــع ل ـخــدمــة األع ـم ــال،
ً
ّ
فظهرت الفيال أعمال الفنانني ،بدال
من أن تسرق الضوء منها.

فالش
■ بعد نجاحها فــي عــواصــم كل
م ــن فــرن ـســا وبــري ـطــان ـيــا وأملــان ـيــا
وإسـ ـب ــانـ ـي ــا والـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األم ـيــرك ـيــة ،سـتـعــرض مسرحية
«مـ ـج ــزرة» بـنـسـخـتـهــا الـلـبـنــانـيــة
(إخـ ـ ـ ــراج كـ ــارلـ ــوس ش ــاه ــن) فــي
بيروت ،وتحديدًا على «مسرح مونو» من 10
تـشــريــن األول (أك ـتــوبــر) ال ــى  2تـشــريــن الثاني
(نــوفـمـبــر) .الـعـمــل املـتــرجــم ال ــى الـعــربـيــة هــو في
األصل من كتابة الفرنسية ياسمينا ريزا ّ
وحوله
السينمائي املعروف رومــان بولنسكي الى فيلم
سينمائي عام  .2011يؤدي بطولة العرض كل من:
كــارول الحاج ،رودريــغ سليمان ،برناديت
حديب وفادي أبي سمرا (الصورة).
■ على خشبة «مسرح الجميزة» ،انطلقت أول
مــن أمــس ع ــروض مسرحية «الـ ــزودة» للكاتب

والسينمائي الفرنسي ج ــورج بـيــريــك .العمل
ّ
مــن تمثيل وإخ ـ ــراج كــل م ــن :نــاتــالــي كــتــورة،
ّ
ريـ ــن ص ـعــب ون ــات ــال ــي س ــام ــة ،ع ـل ـمــا بــأنــه
ن ــوع مــن كــومـيــديــا سـ ــوداء ضـمــن إي ـقــاع سريع
يستمر عرضه حتى  5تشرين األول (أكتوبر).
امل ـس ــرح ـي ــة تـ ـع ــرض م ــن ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــى األح ــد
لالستعالم76/409109:
■ ي ـ ـعـ ــرض فـ ـيـ ـل ــم «مـ ــونـ ــديـ ــال
 »٢٠١٠لـ ـل ــزمـ ـي ــل روي ديـ ــب
(ال ـص ــورة) الـيــوم ضمن فعاليات
مهرجا ن �Berwick Film & Me
 dia Arts Festivalفي بريطانيا.
ويتبارى الشريط مع أفــام قصيرة أخــرى على
جائزة تتمحور حول موضوع الحدود ،علمًا بأن
مدينة بيرويك أوبون تويد تقع على الحدود بني
بريطانيا واسكتلندا ،على أن يعرض الحقًا في

«معهد الفنون املعاصرة» ( )ICAفي لندن في
 ٢٤أي ـلــول (سـبـتـمـبــر) ضـمــن مـهــرجــان «سـفــر:
م ـه ّــرج ــان ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ال ـش ـع ـبـ ّـيــة» ال ــذي
ينظمه «املركز العربي البريطاني» .ويشارك في
املهرجان أيضًا الفنان اللبناني علي ّ
شري عبر
فيلمه «القلق» .وبعد لندن ،يسافر في  28أيلول
(سبتمبر) إلى تركيا ويشارك في فعاليات «آرت
إسطنبول».
■ يستمر «معرض في ثالثة فصول :نحت،
تجميع وتلوين» للفنان مارون الحكيم لغاية
 27أيـلــول (سبتمبر) فــي «البيت  -املحترف»
فــي مــزرعــة يـشــوع .رحـلــة مــع أعـمــال فنية من
مـنـحــوتــات ول ــوح ــات ت ـت ــدرج م ــن الـتـكـعـيـبــي الــى
ال ـت ـجــريــدي وت ـحــاكــي ال ــزم ــن ال ـحــالــي .األج ـســاد
اإلن ـســان ـيــة ح ــاض ــرة ب ـقــوة لـتـعـ ّـبــر ع ــن مـشــاعــر
مختلفة .لالستعالم03/267692 70/353193- :

شاهد من أهله

«أليس» في بالد الخراب
علي شحرور *
إنــه سريرها ،وكــر أحالمها وكوابيسها،
ح ـي ــث ي ـس ـ ّـج ــى ال ـج ـس ــد ل ـي ـح ـلــم ،يـبـتـعــد
م ـ ــن ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،يـ ـ ـم ـ ــوت ،ويـ ـلـ ـق ــي م ـح ـب ــوه
النظرة األخـيــرة عليه ،هــامـدًا عــاجـزًا عن

الحركة.
ه ــذا الـفـضــاء اخـتــارتــه املـخــرجــة واملـمـثـلــة سوسن
بــوخــالــد ( 1975ـ ال ـصــورة) وشريكها فــي الحياة
والعمل السينوغراف حسني بيضون ،ليكون املادة
الوحيدة في «أليس» الذي يعاد تقديمه اليوم في
«دوار الشمس» (األخبار .)2013/10/5
إنها رحلة سينوغرافيا تجيد ممثلة تحريكها،
تخلق صورها ،تلعب على شاعريتها ،تنفخ فيها
ً
روح ــا وأش ـك ــاال وشـخـصـيــات ،تـحــولـهــا وتـتـحــول
ً
معها ،ليشكال معًا عمال فنيًا تتميز فيه جمالية
الـسـيـنــوغــرافـيــا وابـتـكــاراتـهــا الـعـضــويــة مــع فكرة
العرض وكتابته.
اختارت سوسن االختزال في النص ،فكان عبارة
عــن جمل قصيرة مكثفة ،تحمل أسئلة وجــوديــة
وح ـيــات ـيــة ،ت ـت ـعــاطــى مـعـهــا بـ ـب ــرودة لـتـبـحــث في
زم ــن األش ـي ــاء وت ـحــوالت ـهــا .ه ــذا زم ــن ال ـب ــرد ال ــذي
تتالشى فيه األفكار وتعود لتتكثف في وقت غير
مناسب أي وقت الراحة والنوم الذي لم يعد هناك
مـتـســع ل ــه .ك ــذل ــك ،لـصــوتـهــا ف ــي امل ـي ـكــروفــون بعد
زمـنــي ومـكــانــي مختلف يــأتــي مــن سـكــون وف ــراغ.
ه ــذا الـ ـف ــراغ تـتـكـثــف ف ـيــه أف ـك ــار وذك ــري ــات ضمن
إي ـق ــاع مـتـبــاطــئ ،م ــا يـخـلــق جـ ـوًا شــاعــريــا يسمح
لـلـمـشــاهــد أن يـتـشـبــع م ــن ال ـص ــور وال ـحــالــة الـتــي
خلقها بيضون .حالة تحمل خطًا دراماتورجيًا
شعريًا شكل لوحات جمالية متتالية لليلة هذه
املرأة.
لـ ــوحـ ــات ت ـف ـص ــل ب ـي ـن ـهــا أحـ ـي ــان ــا ل ـق ـط ــة ف ـكــاه ـيــة
بريشتية تعيدنا إلى موقعنا كمشاهدين لعرض
مـســرحــي وتنتشلنا مــن ال ـصــور الـحــاملــة الـتــي قد
يتماهى معها الجمهور في أغلب اللوحات.
عـلــى م ــدار ســاعــة ،تـغــرق املمثلة فــي وح ــدة الليل
وب ــرودت ــه .لـيــل فــي مــديـنــة ي ـتــأرجــح سـكــانـهــا بني
ال ـح ـيــاة وامل ـ ــوت وتـضـيــع فـيـهــا امل ـفــاه ـيــم .تصبح

ذكـ ــريـ ــات ال ـط ـف ــول ــة م ـف ـع ـمــة ب ــال ـك ــواب ـي ــس ،حـيــث
الفرد يحلم بالعودة إلــى رحــم األم واالختباء في
أح ـشــائ ـهــا ،فـقــد تــدفــئ وح ـشــة الـلـيــل وتـحـمــي من
الوحش الذي يصنع جلده من رؤوس ألعاب األطفال
وملهاتهم.
في العرض ،تتحول امللحفة وحشًا عمالقًا يبتلع
أح ــام ــا ف ــي ال ـل ـي ــل .إنـ ــه األيـ ـق ــون ــة امل ـق ــدس ــة ال ـتــي
ت ـت ـخ ـفــى ت ـح ــت ط ـب ـق ــات م ـت ــراك ـم ــة م ــن ال ــذك ــري ــات
وال ـص ــور واألف ـك ــار وال ـن ـمــاذج امل ــوروث ــة الــراسـخــة
في عقولنا منذ الطفولة .أما الوسادة فتستحيل
غيمة تمتطيها املمثلة ويتحول السرير من بنيته
َّ
املعتادة ُليركب عاموديًا باتجاه السماء كشجرة
يعتليها عصفور يحمل هرة على كتفه .وسرعان
ما يتحول هذا الكائن الحر الى غربان سوداء تمأل
الفضاء.
«ألـيــس» هنا ال تحتاج حبة فطر سحرية لتصل
الى عالم العجائب .أرضنا أعجوبة و»أليس» جثة
ه ــرة م ـ ّـر عليها ال ــزم ــن ،فتعفنت وت ـقــدقــدت تحت
الـســريــر بـعــدمــا تــاهــت فــي مـهــزلــة ب ــاد العجائب
والخرائب.
* كوريغراف وراقص لبناني
«أليس» 20:30 :مساء اليوم وغدًا ـ «دوار الشمس»
(الطيونة ـ بيروت) ـ لالستعالم01/381290 :
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للرجال فقط!

هذا الشهر ،تحتفل
املجلة اإلباحية الشهيرة
بعيدها الستني .طوال هذه
الفترة ،لم ينحصر مؤسسها
هيو هيفنر الذي يتقن حرفة
«الجمال» بعرض العري واإلثارة،
بل استضاف أسماء كبيرة من
مختلف املجاالت
عبد الرحمن جاسم
ّ
اليـخـتـلــف إث ـن ــان ع ـلــى أن اإلسـ ــم وح ــده
يكفي ّ
ليعرف عــن «املـنـتــج»ُ .كلمة «بــاي
ب ــوي» وحــدهــا ،وب ــأي لغة نطقت تعني
شيئًا واحـ ـدًا فـقــط :الجنس والجميالت
ال ـ ـعـ ــاريـ ــات .هـ ـك ــذا أراده ـ ـ ـ ــا ه ـي ــو هـيـفـنــر
قبل ستني عــامــا ،الــرجــل الثمانيني (88
بقرض
عامًا تحديدًا) الــذي ّبدأ املشروع
ٍ
مــن والــدتــه ،مــؤكـدًا أن ــه سـيــرد لها الدين
أضـعــافــا مضاعفة ح ــال نـجــاحــه .هــو لم
يكن متأكدًا من الوفاء بوعده ،لكنه كان
ي ـع ــرف م ــن أيـ ــن ت ــؤك ــل ال ـك ـت ــف ،فصنعة
عرض
«اإلغــراء» و«العري» ليست مجرد
ٍ
وطلب ،بل هي أيضًا «فلسفة» كما يحب
دائمًا أن يقول ألصدقائه والصحافيني.
ك ـث ـي ــرون ال ي ـع ــرف ــون ع ــن م ـج ـلــة «ب ــاي
ّ
ب ــوي» س ــوى فتياتها ال ـعــاريــات ،مــع أن
املجلة استقطبت ـ وال تزال ـ أسماء المعة
ف ــي عــالــم الـكـتــابــة وال ـث ـقــافــة واألدب من
الروسي فالديمير نابكوف صاحب رواية
«لوليتا» الشهيرة ،إلــى البريطاني إيان
فيلمنغ صاحب شخصية جايمس بوند،
مـ ــرورًا بــالـيــابــانــي ه ــارواك ــو مــوراكــومــي
صاحب «كافكا على الشاطئ» ،والكندية
مارغريت أتوود الفائزة بجائزة «بوكر»
ً
خمس مرات ،وصوال إلى السير بي .جي.
ووده ــاوس وغـيــرهــم .املـشــروع بالنسبة
إلــى هيفنر ليس مـجــرد فتيات عــاريــات
ببساطة« :أن
يتمطني فــي الـشـمــس ،إنــه ّ
تعرف كيف تبيع «الجمال» .إنها حرفة
«ال ـ ـج ـ ـمـ ــال» م ـت ـض ـم ـنــة أف ـ ـكـ ــارًا أخ ـ ـ ــرى»،
ـف «ب ــاي
بـحـســب ك ــام ــه .ل ــذل ــك ل ــم ت ـك ـتـ ِ
ُب ــوي» بــاملـجـلــة األصـلـيــة نفسها (كــانــت
ت ـط ـب ــع وتـ ـ ـ ــوزع فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ً
أص ـ ـ ـ ــا) ،ب ــل اف ـت ـت ــح ف ــروع ــا مل ـج ـل ـتــه فــي
غالبية العواصم املعروفة تقريبًا وهي
ً
تصدر اليوم في أكثر من  30دولة ،فضال
عن إنتقاله من ّ
مجرد الطباعة إلى انتاج
األفالم ،واملسلسالت ،والعطور ،واملالبس
وك ــل م ــا م ــن ش ــأن ــه أن ي ـح ــرز م ــزي ـدًا من
ّ ً
محوال حلمه إلى حقيقة من خالل
املــال،
شركة «بالي بوي» التي تتاجر (بكل ما
للكلمة مــن معنى) فــي كــل شــيء مرتبط
بـ ــ«الـ ـجـ ـم ــال» .ح ـلــم تـلـمـيــذ ع ـلــم الـنـفــس
وخريج «جامعة إيلينوي» والصحافي
فــي مجلة «إيــزكــويــر» كــان إنـتــاج مجلة،
بوي»،
لكن اإلسم لم يكن بالتأكيد «بالي
ّ
بــل «سـتــاغ بــارتــي» ( ،)Stag Partyإال أنــه
ك ــان م ــأخ ــوذًا .وب ـعــد ن ـقــاش وأخـ ــذ ورد،
ّ
توصل إلــى إســم «بــاي بــوي» عن طريق
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و« bunniesبالي بوي» يزددن إثارة

عامًا
الصدفة لتبدأ رحلة املجلة االستهالكية.
بعد ذلك ،كان البحث عن «شعار» للمجلة،
ّ
وألنه كان يطمح بعيدًا ،فقد ّ
أصر على أن
يكون للمجلة شعار ال مجرد إســم فقط.
جاء أحد أشهر الشعارات ملاركة مسجلة:
األرن ــب ذو الـيــاقــة .شـعــار اخـتــاره هيفنر
ّ
ألنه «مثير وغامض ولعوب ،إضافة إلى
كــونــه مـضـحـكــا» .غــافــه ّ
األول فــي 1953
نجمة في ذلك
كان ملارلني مونرو ،أشهر
ً
الوقت ،ولم تكن الصورة خاصة باملجلة،
ُ
ب ــل أخـ ـ ــذت م ــن روزن ــام ــة سـنــويــة كــانــت
ـورة ش ـبــه ع ــاري ــة ملــونــرو
ت ـت ـصــدرهــا صـ ـ ّ
«تتمطى» كما لو أنها نائمة.
نجاح املجلة كــان سريعًا ومــدويــا ،حتى
ّ
إن دراســة إحصائية أشــارت إلــى أن ربع
األميركيني الشبان (الذكور) كان يشتري
املـجـلــة شـهــريــا وبــان ـت ـظــام ف ــي وق ــت مــا.

هيو هيفنر

ذك ـ ــاء ه ـي ـف ـنــر ف ــي ان ـتـ ـق ــاء األغ ـل ـف ــة ك ــان
ً
تلقائيًا فضال عن كونه كن يبحث دائمًا
عــن «ال ـج ـم ـيــات» املـخـتـفـيــات فــي الـقــرى
البعيدة واألحـيــاء الفقيرة .تلك الفرصة
«املدهشة» لدخول عالم األضــواء ،جعلت
ال ـبــاح ـثــات ع ــن ال ـش ـهــرة يـعـتـبــرن املجلة
ً
بــواب ـت ـهــن .وف ـع ــا ت ـحـ ّـولــت ك ـث ـيــرات إلــى
نـجـمــات (مـثــل عــارضــة األزيـ ــاء الشهيرة
س ـي ـن ــدي كـ ـ ــروفـ ـ ــورد ،املـ ـمـ ـث ــات بــام ـيــا
أنـ ــدرسـ ــون ،ش ـ ــارون س ـت ــون ،آن ــا نيكول
سميث) ،كما اختفت ّكثيرات .أما اليوم،
فيعتبر مـجــرد «الـتــرشــح» لـغــاف مجلة
«بالي بوي» نوعًا من االعتراف «العلني»
بجمال الشخصية املطلوبة وتأثيرها.
ل ــذل ــك ،تـلـجــأ ك ـث ـيــرات م ــن ّالـنـجـمــات إلــى
«التمظهر» للغالف ولو أنهن رفضن في
السابق ذلك العرض.
ف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،ظ ــل اه ـت ـمــام هيفنر
بــال ـجــانــب «ال ـث ـق ــاف ــي» م ـث ـي ـرًا لـلــدهـشــة.
شخصيات
ك ــان ي ـصـ ّـر عـلــى اسـتـضــافــة
ّ
سياسية واجتماعية وثقافية في مجلته
ضمن زوايا خاصة ،ويفرد لها صفحات.
ه ـكــذا ،ق ـ ّـدم الـنــاشــط والــزع ـيــم األمـيــركــي
الشهير مالكوم أكس ،ومغني الـ «بيتلز»
جون لينون وزوجته يوكو أونــو اللذين
كــانــا يتزعمان وقتها حــركــة ســام إبــان
حــرب فيتنام ،إضــافــة إلــى بطل املالكمة
مايك تايسون ،والرئيس األميركي (كان
وق ـت ـهــا مــرش ـحــا لــان ـت ـخــابــات) الـســابـ ّـق
جيمي كارتر الذي ّ
أسر له شخصيًا بأنه
«يـحــب الـنـســاء كـثـيـرًا ،ولـ ًكــن فــي أحالمه
ف ـق ــط» .ك ــام أثـ ــار «ض ـج ــة» كـبـيــرة حــول

الـسـيــاســي الـ ــذي اسـتـغـلـهــا لـلـنـجــاح في
السباق الرئاسي.
لكن األمــر األكثر تأثيرًا في نجاح املجلة
لم يكن «الـعــري» فحسب ،بل أيضًا ذكاء
هيفنر في تقديمه ضمن اإلطار املناسب.
في عــام  ،1969كانت نجمة إحــدى أغلفة
«بالي بوي» العارضة لوما هوبر مرتدية
«ربـ ـط ــة ع ـن ــق» رج ــال ـي ــة م ـح ــاك ــاة لـفـكــرة
«الصراع الجندري» الذي لم يكن شائعًا
ُ
إعــام ـيــا كـمــا ه ــو اآلن .واعــت ـبــر الـغــاف
واح ـ ـ ـدًا م ــن ال ـع ــام ــات ع ـلــى الـتـغـيـيــرات
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـث ـقــاف ـيــة املــرت ـب ـطــة بـهــذه
املسألة.
وف ـ ــي ،1971احـتـلــت الـعــارضــة األميركية
من أصل أفريقي جيان بيل ّ
للمرة األولى
غــاف املجلة ،في وقــت كانت العنصرية
مــن عــامــات املــرحـلــة .وع ــام  ،1977كانت
ب ــرب ــارا سـتــرايـسـنــد م ــن ال ـن ـســاء الـقــائــل
ال ـل ــوات ــي أج ـب ــرن هـيـفـنــر ع ـلــى إعـطــائـهــا
ال ـغ ــاف م ــن دون «ت ـعــري ـت ـهــا» ،ف ــارت ــدت
«ث ـيــابــا مـحـتـشـمــة» بـحـســب هـيـفـنــر :تي
ش ـي ــرت ي ـح ـمــل ش ـع ــار امل ـج ـل ــة وشـ ــورت

استضافت شخصيات
سياسية وثقافية
ورياضية بينها رجال

أبيض قصير .أما في سنة  ،1980فاقترب
«سياسيات»
هيفنر من السياسة ،وقـ ّـدم
ّ
أميركيات (نصف عــاريــات) فــي مجلته،
ّ
مـعـتـبـرًا أن «اإلث ـ ـ ــارة» ال ي ـحــددهــا مكان
العمل ،وهو ما فعله مع نساء البورصة
(وول ستريت) في  ،1989ومع شرطيات
ن ـي ــوي ــورك ف ــي  .1994ك ــل ذل ــك االهـتـمــام
بــال ـث ـقــافــة ،ل ــم يـمـنــع ال ــرج ــل الـثـمــانـيـنــي
مـ ــن «االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــام» أحـ ـي ــان ــا مـ ـم ــن رف ـضــن
عرضه للظهور عــاريــاتّ ،
فقدم في 1985
صــورًا لـ«ملكة البوب» مادونا ،كانت قد
ّ
صورتها في بداياتها الفنية ،وكذلك األمر
بالنسبة إلــى الجنوب أفريقية تشارليز
ثيرون في  .1999هنا ،تجدر اإلشارة إلى
ّ
أن املـجـلــة تـعـ ّـرضــت الع ـتــراضــات كثيرة
م ــن ق ـب ــل الـ ـح ــرك ــات ال ـن ـســائ ـيــة ب ــدع ــوى
اسـتـغــالـهــا لـلـنـســاء ك ـ ـ ــ«أدوات للجنس
وتـ ــروي ـ ـج ـ ـهـ ــا سـ ـي ــاس ــة املـ ـن ــافـ ـس ــة غ ـيــر
ً
ّ
الصحية بينهن» ،فضال عن أن عددًا من
جميالتها ( )bunniesيعانني من مشاكل
نفسية إثر االستغناء عن خدماتهن .في
اإلطار نفسه ،كان هيفنر مقدامًا وسباقًا
فــي أوق ــات كثيرة فــي التعامل مــع قرائه.
ً
ّقدم مثال غالفًا عام  ،1993لبطل مسلسل
عارضات،
 ،Seinfeldجيري ساينفيلد ،مع
ّ
فيما الكل كان مرتديًا مالبسه .حتى أنه
أف ــرد مـســاحــة للشخصيات الـكــرتــونـيــة،
سيمبسون» من
فظهرت شخصية «مارج
ً
مسلسل «عائلة سيمبسون» عارية على
أحــد األغلفة ( ،)1999مراهنًا على شهرة
ون ـجــاح املـسـلـســل فــي تحقيق املبيعات
املطلوبة.
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أزياء

خريف شتاء  2015حنين إلى الستينيات وهيلدا هاوية الصرعات

تعود موضة الفصلني املقبلني إلى الوراء ،وتحديدًا إلى خمسني سنة خلتّ .
قدمت معظم الدور العاملية مجموعاتها
مثل «غوتشي» و»لوي فيتون» وفالنتينو ،وطغت عليها التنانير القصيرة واملعاطف املصنوعة من الصوف والفرو .وفي الزاوية
املخصصة للنجمات ،نتعرف إلى ستايل هيلدا خليفة ّ
مقدمة برنامج «ستار أكاديمي»

يا زمان
الماضي...
فالنتينو

حنان الحاج
عـ ــودة إل ــى ال ـس ـت ـي ـن ـيــات .ه ــذه الـحـقـبــة
ّ
التي تــولــد حنينًا ونوستالجيا حتى
لـ ــدى ال ــذي ــن ل ــم ي ـع ــاص ــروه ــا .املـغـنـيــة
االمـيــركـيــة جانيس جــوبـلــن ،واملغنية
الـفــرنـسـيــة الـبــريـطــانـيــة ج ــن بـيــركــن،
وعـ ــازف األم ـيــركــي جـيـمــي هـنــدريـكــس
وغ ـيــرهــمّ .
رب ـم ــا ه ــو الـحـنــن إل ــى وقــت
أكثر وضوحًا وصدقًا ،أو ربما اإلقبال
الكبير على الـبــرنــامــج االمـيــركــي Mad
 Menفــي مــوسـمــه الـســابــع ال ــذي تــدور
غوتشي

ايف سان لوران

وق ّــائـعــه فــي ن ـيــويــورك الـسـتـيـنـيــات قد
ّ
املصممني على الــرجــوع إلــى هذه
حفز
ّ
الـحـقـبــة .قــدمــت مـعـظــم الـ ــدور الـعــاملـيــة
م ـ ـثـ ــل «غ ـ ــوت ـ ـش ـ ــي» و«لـ ـ ـ ـ ـ ــوي فـ ـيـ ـت ــون»
و«ف ــال ـن ـت ـي ـن ــو» و»إيـ ـ ـ ــف س ـ ــان لـ ـ ــوران»
و«دي ـس ـكــوارد »2ملوسم خريف وشتاء
 2015-2014تـصــامـيــم م ـس ـتــوحــاة من
ح ـق ـبــة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات .ت ـنــان ـيــر ق ـص ـيــرة،
وفساتني على شكل حرف  ،Aوجزمات
عــال ـيــة وأل ـ ـ ــوان بــاس ـت ـيــل ،إض ــاف ــة إلــى
الفرو والقبعات والريش.
جــاءت غالبية تصاميم «دار غوتشي»

ع ـلــى ش ـكــل ف ـســاتــن وت ـنــان ـيــر قـصـيــرة
مصنوعة من الجلد بــألــوان الباستيل
األزرق ،واألخضر ،والزهري واألصفر،
وكانت معظم ّ
القصات على شكل حرف
ُ
 .Aن ّسقت هــذه التصاميم مــع جزمات
جـ ـل ـ ّ
ـدي ــة ع ــال ـي ــة ومـ ـع ــاط ــف م ـص ـنــوعــة
ّ
م ــن ال ـص ــوف والـ ـف ــرو .ك ــذل ــك ،تضمنت
مـجـمــوعــة دار «ل ــوي ف ـي ـتــون» فساتني
قصيرة ذات خصر عال ّ
محددة بأحزمة
ٍ
ج ـلــديــة وي ــاق ــات ع ــري ـض ــة ،ك ـمــا حــوت
التصاميم فجوات وجيوبًا متنوعة.
تـنـ ّـوعــت األل ــوان بــن الـبـنــي والـ ُكــرامـيــل
وال ـب ـي ــج واألزرق وال ـ ــرم ـ ــادي .نـ ّـس ـقــت
التصاميم مع جزمات طويلة وقصيرة
وحـ ـق ــائ ــب ي ـ ــد جـ ـل ـ ّ
ـدي ــة صـ ـغـ ـي ــرة .أم ــا
فالنتينو فـقــد اس ـتــوحــى مــن ال ــ«بــوت
آرت» زمـ ـ ـ ــن الـ ـسـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ف ـ ـجـ ــاءت
تصاميمه على شكل فساتني قصيرة
وطويلة طغى عليها األحمر والفوشيا.
أمــا دار «إي ــف ســان ل ــوران» فقد ّ
قدمت
تشكيلة كبيرة من الفساتني والتنانير
املستلهمة مــن الـنـقــوش االسكتلندية.
طـغــت األلـ ــوان الــداك ـنــة عـلــى املجموعة
م ـث ــل األس ـ ـ ــود وال ـ ــرم ـ ــادي وال ـن ـب ـي ــذي.
أم ـ ــا دار «دي ـ ـس ـ ـك ـ ــوارد» 2ف ـق ــد ق ـ ّـدم ــت
مجموعة تصاميم َ
الفساتني
مترفة
من ُ
ّ
ّ
القصيرة الضيقة نسقت
والـتــايــورات ّ
مــع قـ ّـبـعــات وق ــف ــازات واك ـس ـس ـســوارات
ّ
كبيرة الحجم .ذكرتنا تصاميمه بأناقة
ال ـكــام ـي ـلــوت ج ــاك ــي ك ـي ـن ـيــدي ونـجـمــة
ّ
الـسـتـيـنـيــات أودري ه ـي ـب ــورن .م ــع أن
م ـع ـظــم ال ـت ـصــام ـيــم ك ــان ــت م ـس ـتــوحــاة
م ــن زم ــن الـسـتـيـنـيــات ،لـكــن ال ـت ــرف في
األقمشة وجودة الخياطة حتمًا تنتمي
إلى زمن أكثر ّ
تقدمًا.

طغت األلوان
الداكنة مثل األسود
والرمادي والنبيذي

رمز األناقة
افتتحت هيلدا خليفة األسبوع املاضي
املــوســم الـعــاشــر مــن «س ـتــار أكــاديـمــي»
ّ
(ال ـخ ـم ـيــس _  .)20:00أط ــل ــت بـفـسـتــان
مــاكـســي أزرق ذي كـتــف واح ــد وفتحة
ّ
ّ
ملصمم آلهة
جانبية حتى أعلى الساق
اإلغـ ــريـ ــق زهـ ـي ــر مـ ـ ــراد .ف ــاض ــت ه ـي ـلــدا
ط ــاق ــة وإي ـج ــاب ـي ــة ،م ــا أض ـ ــاف الـبـهـجــة
والـســرور على املشاركني واملشاهدين،
ف ــي ح ــن ل ــم ي ـص ـمــد أحـ ــد م ــن م ـقـ ّـدمــي
البرامج املنافسة بضعة مواسم من غير
ّ
متجددة
الشعور بالتكرار .تبدو هيلدا
مـ ـل ــؤه ــا ال ـ ـفـ ــرح واألمـ ـ ـ ـ ــل .هـ ـيـ ـل ــدا ال ـت ــي
تعشق الغناء والــرقــص تشارك أحيانًا
ال ـط ــاب املـتـســابـقــن ف ــي الـتـمــايــل على
املـســرح بــن وصــاتـهــم االستعراضية.
غــالـبــا م ــا تـنـ ّـســق إطــاالت ـهــا وأزي ــاء ه ــا
م ــع «تـ ـيـ ـم ــات» ال ـب ــرن ــام ــج ومـ ــع أح ــدث
صـ ـيـ ـح ــات املـ ــوضـ ــة حـ ـت ــى غـ ـ ــدت رم ـ ـزًا
ل ــأن ــاق ــة .ع ـمــومــا ،ت ـب ــدأ ه ـي ـلــدا املــوســم
الجديد من «ستار أكاديمي» بتصاميم
لــزه ـيــر م ـ ــراد لـكـنـهــا ت ـح ـ ّـب ال ـصــرعــات
والتغيير .فقد ارتدت الستايل الغجري،
وال ـبــوه ـي ـمــي ،وال ـكــاس ـي ـكــي وال ـس ـبــور
شيك والبرنسيسة .أمــا فــي اليوميات،
فترتدي «الكاجوال» واملالبس العملية
م ــع ال ـق ـل ـيــل م ــن امل ــاك ـي ــاج وت ـســري ـحــات
ّ
بسيطة .تقول هيلدا إن ثقة املرأة بنفسها
تـضـيــف أنــوثــة وأن ــاق ــة للتصميم .كما
تعتقد ّأن االكسسورارات ّ
مكملة ألنوثة
ّ
املــرأة وأناقتها .تفضل من دور األزيــاء

العاملية «دولتشي آند غابانا» وستيال
م ــاك ــارت ـن ــي .تـعـتـمــد ف ــي «ال ـب ــراي ـم ــات»
ماكياجًا قــويــا ،خصوصًا للعينني مع
إبــرازهـمــا بــرمــوش اصطناعية كثيفة،
ّ
وتـ ـط ــل بـ ــاأللـ ــوان ال ـج ــري ـئ ــة كــاألخ ـضــر
واألزرق والبنفسجي مع شفاه زهرية.
أم ـ ــا ال ـت ـس ــري ـح ــات ف ـت ـت ـن ـ ّـوع بـ ــن ذي ــل
ّ
املجعد املـفــرود أو األملس
الحصان أو
أوال ـش ـي ـن ـيــون أو ن ـصــف م ــرف ــوع .وفــي
حياتها الـعــاديــة ،تـهــوى هيلدا األنــاقــة
الـبـسـيـطــة كــالـجـيـنــز والـ ـ ـ «ت ــي شـيــرت»
واألح ــذي ــة املـسـطـحــة وال ـش ـعــر املــربــوط
إل ــى ال ـخ ـلــف م ــن دون م ــاك ـي ــاج .هـيـلــدا
خـلـيـفــة ال ـت ــي تـجـلــب الـبـهـجــة وال ـتــألــق
ّ
تجسد
والسرور إلى «ستار أكاديمي»
ّ
مـقــولــة أودري ه ـي ـبــورن الـشـهـيــرة بــأن
جمال املرأة يزداد مع مرور السنني.

شيرين
ونانسي
وعز الدين
ثالثهما
أط ـلــت املـغـنـيــة امل ـصــريــة شيرين
ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب (ال ـ ـص ـ ــورة) فــي
برنامج «ستار اكاديمي» ()lbci
ال ـخ ـم ـي ــس املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،واخـ ـ ـت ـ ــارت
ل ـت ـلــك امل ـن ــاس ـب ــة أثـ ــوابـ ــا كــاس ـيــة
مــن بينها فـسـتــان أس ــود قصير
مــن مـجـمــوعــة املـصـمــم التونسي
الفرنسي عز الدين ّ
علية .وكانت
نانسي عجرم ارتدت الثوب نفسه،
ّ
بقصة طويلة وبلون أبيض خالل
احتفال World Music Awards
في أيار (مايو) املاضي.

نيكول
«شتوية»
ط ــرح ــت ن ـي ـك ــول س ــاب ــا ب ــروم ــو
كليبها الـجــديــد «م ــا بـقــى تــدقـلــي»
(ال ـش ــاع ــر مـنـيــر ب ــوع ـس ــاف ،ومــن
أل ـ ـحـ ــان هـ ـش ــام ب ـ ــول ـ ــس) .وت ـظ ـهــر
املـغـنـيــة ف ــي عـمـلـهــا ال ـجــديــد بـلــوك
غــريــب ،فقد ارت ــدت معطفًا ّ
ممزقًا
مـ ــع ح ـ ـ ــذاء ش ـ ـتـ ــوي .ولـ ـف ــت نـجـمــة
«التجربة الدانماركية» (سيناريو
يـ ــوسـ ــف مـ ـع ــاط ــي وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج عـلــي
إدري ــس) االن ـظــار ،واعـتـبــر البعض
أن الفنانة تعتمد لوكًا خاصًا بها
بـعـيـدًا م ــن الـفـســاتــن األن ـي ـقــة ذات
املاركات العاملية.
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«ممانعة جديدة!»
سعد الله مزرعاني *
ت ـم ـيــزت األش ـه ــر ال ـثــاثــة املــاض ـيــة بـكـثـيــر من
امل ـف ــاج ــآت ذات ال ـع ـي ــار ال ـث ـق ـي ــل ،كـ ــان أهـمـهــا
اع ــان «ال ــدول ــة االســام ـيــة» عـلــى ج ــزء واســع
مــن االراض ــي الـعــراقـيــة والـســوريــةُ .بعيد ذلك
ّ
تحولت الــواليــات املتحدة االميركية
التاريخ
الى الالعب االول في املنطقة (ان لم يكن شبه
ال ــوحـ ـي ــد) ،ح ـتــى اآلن ،ف ـي ـمــا ت ــراج ـع ــت ادوار
االخرين وخصوصًا الدور الروسي.
ل ــم ي ـك ــن ال ــوض ــع ع ـل ــى هـ ــذا ال ـن ـح ــو ق ـب ــل ذل ــك
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ إذ ك ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ــروسـ ـ ــي ي ـت ـق ــدم
ب ــاس ـت ـم ــرار ،خ ـص ــوص ــا ح ـت ــى اواخ ـ ـ ــر ال ـسـنــة
املاضية .تكرس هذا التقدم في مؤتمر جنيف
الثاني الذي انتهى على خيبة كبيرة لالدارة
االمـ ـي ــركـ ـي ــة وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا وخـ ـص ــوص ــا م ـن ـهــم
اململكة العربية الـسـعــوديــة .كــانــت قــد سبقت
امل ــؤتـ ـم ــر ت ـ ـطـ ــورات م ـي ــدان ـي ــة الـ ـغ ــت م ـش ــروع
اسقاط النظام السوري ،او حتى مجرد فرض
بعض التنازالت عليه في مجال املشاركة في
السلطة ،وأقفلت باب التسوية أو الحل حتى
ُ
ظروف أخرى.
استنتجت واشـنـطــن بـعــد جنيف الـثــانــي انــه
ال بــد مــن «تغيير مـيــزان الـقــوى فــي ســوريــا».
ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول ان ـ ــه فـ ــي ظـ ــل ه ـ ــذا الـ ـشـ ـع ــار بــل
الـ ـ ـق ـ ــرار ،ح ـص ـل ــت ت ـ ـطـ ــورات االش ـ ـهـ ــر ال ـث ــاث ــة
املــاض ـيــة ال ـت ــي ل ـعــب فـيـهــا ك ــل م ــن دولـ ــة قطر
وحكومة اردوغ ــان دورًا مـحــوريــا .لــم تنخرط
واشـنـطــن مـبــاشــرة فــي دعــم وتشجيع تنظيم
«داعــش» ومــن على شاكلته .لكنها لم تتأخر
فــي استثمار االنــدفــاعــة الداعشية ،بوجهيها
السياسي والهمجي ،الى اقصى الحدود .لقد
وج ــدت واشـنـطــن ،ايـضــا ،ان الـفــرصــة سانحة
ت ـمــامــا إلع ـ ــادة تــرت ـيــب مـلـفــاتـهــا ف ــي املـنـطـقــة
لـجـهــة تـ ــدارك اخـفــاقــاتـهــا الـســابـقــة بـعــد غــزو
العراق ،ولجهة استعادة زمــام املبادرة حيال
املنافسني ،الروسي وااليــرانــي ،وحيال االزمة
السورية بشكل عام.
حصدت واشنطن اول نجاحاتها في العراق.
هـ ــي اسـ ـتـ ـع ــادت دور امل ـن ـق ــذ ال ــوحـ ـي ــد ،لـيــس
لـلـكــرد فـقــط ،بــل للغالبية الـســاحـقــة مــن عربه
ايـ ـض ــا .اسـ ـتـ ـف ــادت ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،م ــن هــزيـمــة
حكومة املالكي في «املــوصــل» ومــن اخطائها
وف ـئ ــوي ـت ـه ــا ،ل ـت ـس ـت ــدرج ط ـل ـب ــا ،ب ــل ال ـت ـمــاســا
ص ــريـ ـح ــا ب ــالـ ـت ــدخ ــل (غـ ـي ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــري!) مـ ــن كــل
الالعبني في الساحة العراقية ،عراقيني وغير
عراقيني!
املـلــف ال ـســوري اكـثــر تعقيدًا بــالـتــأكـيــد .كانت
واشنطن قد اعتمدت خطة استنزاف السلطة
السورية ومعها كــل داعميها وشركائها في
«مـحــور املـمــانـعــة» الـعــرب وغـيــر الـعــرب .وهي
لذلك لم تستعجل الحلول ،وواصلت سياسية
املماطلة بشأن مطالبة حلفائها لها بالحسم،
حتى اتهمت بالضعف والعجز ،وحتى كادت،
ايضًا تفقد قدرتها على االسـتـمــرار فــي ادارة
سياسة االستنزاف نفسها.
وج ــه «الـتـعـقـيــد» فــي امل ـلــف ال ـس ــوري ،هــو في
الحاح إلنظامني التركي السعودي خصوصًا
على اسقاط النظام السوري ،في وقت لم يبق
فــي الـســاحــة الـســوريــة ســوى الـقــوى املتشددة
وفـ ــي طـلـيـعـتـهــا «داعـ ـ ـ ــش» و»ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» .ان ــه
تـعـقـيــد س ـيــاســي وم ـيــدانــي ف ــي آونـ ــة واحـ ــدة.
لكنه يكشف فــي املقابل ان االدارة االميركية
تستثمر االرهـ ــاب م ــرة جــديــدة ،تـحــت شعار
محاربته! لــو كــان رأس االره ــاب هــو املطلوب
ً
ف ـ ـعـ ــا كـ ــأولـ ــويـ ــة ف ــرضـ ـه ــا خ ـ ـطـ ــره وت ــوس ـع ــه
ً
وممارسته ،لكان على واشنطن ان تبادر أوال،
الى بحث املوضوع مع روسيا كدولة عظمى
ذات ق ــدرات وعــاقــات ودور يمتد مــن مجلس
االم ــن الــى الــاذقـيــة! هــذا مــن دون ان نتحدث
ايضًا عــن دور كــل مــن الجمهورية االسالمية
اإليرانية وسوريا.
بيد أن واشنطن حذرة بحكم سياسة رئيسها
وبحكم تجربة اخفاقاتها السابقة .هي كذلك
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تــواجــه التعقيدات القائمة بكثير مــن الخبث
واملــرونــة :هــي لــن تنسق مــع النظام الـســوري،
لـكـنـهــا ل ــن ت ـس ـت ـهــدف ق ــوات ــه اي ـض ــا .وه ــي لن
تجعله يستفيد مــن اضـعــاف «داع ــش» وبقية
اإلرهــابـيــن ،لذلك فهي اتـخــذت ق ــرارًا بتدريب
قــوات معارضة «معتدلة» تتولى العمل على
االرض الدارة املناطق التي سيخليها تنظيم
«داعش» واملتطرفون.
ه ــي أوك ـل ــت ال ــى ال ـس ـعــوديــة لـتـطـمـيـنـهــا ،أمــر
تــدريــب املـعــارضــن ،لكنها تــدرك ان هــذا االمــر
ً
م ـح ــدود الـتــأثـيــر ويـسـتـغــرق وق ـتــا ط ــوي ــا ما
ي ـف ــرض الـتـفـتـيــش ع ــن ب ــدائ ــل ف ــي مـسـتــويــات
وع ــاق ــات اخ ـ ـ ــرى ...وواش ـن ـط ــن ،ق ـبــل ك ــل ذلــك
وب ـ ـعـ ــده ،ت ــدي ــر ص ـ ــات «تـ ـح ــت الـ ـط ــاول ــة» او
بشكل غير مباشر مــع السلطة الـســوريــة :في
التطمينات ،فــي التنسيق االسـتـخـبــاري ،في
الــرســائــل عـبــر الـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة وسـلـطــات
كــردسـتــان (مــع اي ــران ايـضــا ،وبـشـكــل مباشر،
فــي ال ـح ــوار ب ـشــأن وبـمـنــاسـبــة امل ـلــف ال ـنــووي
اإليراني.)...
بـسـبــب ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـص ــات والـ ـح ــوارات
وال ـت ـط ـم ـي ـنــات اع ـل ـنــت واش ـن ـط ــن ،م ـنــذ اواخ ــر
ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي« ،ان الـ ـط ــائ ــرات االم ـي ــرك ـي ــة
سـتــدخــل االج ـ ــواء ال ـســوريــة م ــن دون اذن من
ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري» («ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة» .)8/27 ،فــي
الـتــاريــخ نفسه نسبت وكــالــة «فــرانــس بــرس»
الـ ــى مـ ـص ــدر سـ ـ ــوري «ان ال ـت ـن ـس ـيــق بـ ــدأ بــن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ودمـ ـش ــق وزودت االولـ ــى
الثانية بمعلومات عن («الــدولــة االسالمية»)
عن طريق بغداد».
ك ــررت مــوسـكــو ودم ـشــق وط ـهــران االسـتـعــداد
للتعاون .ذلــك يجعل املهمة االميركية اسهل
رغم نزعة واشنطن للتفرد ولتحقيق مكاسب
خــاصــة .الـتـقــاطـعــات مــوضــوعـيــة والـتـبــايـنــات
ايضًا!
يمكن ال ـقــول ،فــي ضــوء مــا تـقــدم ،ان الـصــراع،
فــي الـجــانــب ال ـس ــوري ،سـيــرتـكــز إل ــى املـنــاطــق
غير الخاضعة للسلطة السورية .لهذا الجانب
تعقيداته الكبيرة ايضًا مع «الحلفاء» وفيما
بـيـنـهــم :عــربــا واج ــان ــب ،سـعــوديــن وقـطــريــن،
اتراكًا واكرادًا ،مصريني وقطريني...
ل ـي ـســت امل ـه ـمــة االم ـي ــرك ـي ــة س ـه ـلــة وسـ ــط هــذه
التعقيدات ،وبسبب رغـبــة واشنطن بالتفرد
واالس ـت ـئ ـث ــار واالس ـت ـب ـع ــاد ،ث ــم اي ـض ــا بسبب
م ــا ه ــو م ـتــوقــع م ــن ت ـش ـبــث ن ـظ ــام «ال ـخ ــاف ــة»
بمكاسبه ونجاحاته واستماتته فــي الــدفــاع
عـنـهـمــا ،مـسـتـفـيـدًا اي ـض ــا م ــن ح ــدة الـتـنــافــس
والتناقضات وغياب البدائل وطبيعة مجمل
املـعــركــة حيث األولــويــة ـ كما ذكــرنــا ـ لترتيب
األوضاع ،على الطريقة األميركية ،ال ملواجهة
اإلرهاب...
تعود اآلن واشنطن من الباب بعد ان خرجت
من الشباك ،ال يمكن مواجهة مخططها (اياه)،
ف ــي صـيـغـتــه ال ــراه ـن ــة ،م ــن دون اع ـ ــادة ق ــراء ة
جــديــدة يـجــري عبرها تـفــادي اخـطــاء املعركة
في كل من سوريا والعراق على االقل...
ت ـ ـحـ ــدث ال ــرئـ ـي ــس ب ـ ـشـ ــار االس ـ ـ ــد أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،عــن
حــوار بعد دحــر االرهــاب .ملــاذا ال يبدأ الحوار
مـنــذ اآلن ،وخ ـصــوصــا مــع راف ـضــي الـعـسـكــرة
والـتــدخــل االجـنـبــي والــذيــن يصنفهم النظام
ن ـف ـس ــه «م ـ ـعـ ــارضـ ــة وطـ ـنـ ـي ــة» ف ـي ـم ــا عـ ـ ــدد مــن
رموزهم يقبع في السجون!
ال يمكن ان يكتفي «املـمــانـعــون» بشعاراتهم
واســالـيـبـهــم الـســابـقــة .فــي مــواجـهــة الصياغة
االم ـي ــرك ـي ــة ـ ال ـس ـع ــودي ــة ال ـج ــدي ــدة لـلـمـنـطـقــة
ي ـجــب ان ت ـت ـب ـلــور ص ـيــاغــة سـلـيـمــة وم ـب ــادرة
مـقــابـلــة تستند ال ــى مـصــالــح شـعــوب املنطقة
فـ ــي االس ـ ـت ـ ـقـ ــال والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـ ـثـ ــروات
وبرامج التنمية والعدالة االجتماعية وتعزيز
املشاركة وتوفيرالحريات والديمقراطية ونبذ
العصبيات والفئويات...
ه ــل ه ــذا كـثـيــر؟ ن ـعــم ،لـكـنــه أك ـثــر م ــن صحيح
ومصيري!
* كاتب وسياسي لبناني
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حزب الله في مواجهة
أسعد أبو خليل *
ّ
لم يرتح حسن نصرالله منذ أن ّتسلم األمانة
ّ
العام لحزب الله عام  ،1992لم تتوقف الحروب
ّ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ــة امل ـن ـش ــأ ع ـل ــى قـ ـي ــادت ــه وح ــزب ــه
ّ
وم ـشــروعــه .وكــلـمــا أثـبــت نـصــرالـلــه م ـهــارة في
ّ
ّ
شعبيته (قبل الحرب
الــزعــامــة وكلما ازدادت
ّ
ّ
في سوريا) ،كلما ّ
أصر العدو اإلسرائيلي على
تـسـعـيــر ال ـح ــرب ضـ ـ ّـده وع ـلــى ت ـحــريــف وجـهــة
ّ
بندقيته .حروب متوالية ومؤامرات وأعاصير
وغـ ــزوات واغ ـت ـيــاالت واجـتـيــاحــات وخـيــانــات:
ال ينتهي ال ـعـ ّ
ـدو مــن حــرب على ال ـحــزب ،حتى
ّ
ّ
تبدأ أدوات العدو املحلي ُة ّحربًا أخــرى ،وهكذا
دوال ـ ـيـ ــك .حـ ــرب ك ــون ـ ّـي ــة ش ــن ــت ع ـلــى نـصــرالـلــه
وحزبه وهي لم تهدأ بعد .لم ُيسمح له بالتقاط
أنفاسه حتى بعد ان انتهت مرحلة إدارة بوش
ال ـك ــارث ـ ّـي ــة .وب ـعــد ع ـ ــدوان ت ـ ّـم ــوز ،زاد اإلصـ ــرار
ّ
الكونية
اإلســرائـيـلــي على زي ــادة ح ـ ّـدة الـحــرب
ّ
عـلــى ح ــزب ال ـلــه مــع ان الـحـســابــات األمـيــركــيــة
ّ
واإلسرائيلية تتضارب في مسألة وجود قيادة
نصرالله ألن أميركا تعلم  -مــن دون أن تعلن
ذلــك -أن نصرالله وحــده قــادر على منع لبنان
ّ
التفجر الكامل.
واملنطقة من
ّ
ّ
لكن الحرب في سوريا غيرت في نوعية الحملة
ّ
العربية
ضــد ال ـحــزب .إن دور أمـيــركــا والـ ــدول
وإسرائيل في الحرب في سوريا يستهدف حزب
الله وإيران أكثر مما يستهدف النظام السوري.
ّ
العدو اإلسرائيلي إال
النظام السوري لم يزعج
ّ
بــالـطــرق غـيــر امل ـبــاشــرة ،فيما شــكــل ح ــزب الله
في األداء الـبــارع في حــرب ّ
تموز تهديدًا ليس
ّ
ّ
ّ
نفسيًا للعدو :نسف الحزب
عسكريًا فقط وإنما
ّ
القتالية
فــي املــواج ـهــة الـشـجــاعــة كــل الـعـقـيــدة
ّ
واالستخباراتية التي حكمت أداء العصابات
ّ
الصهيونية وجـيــش الــدولــة قبل وبـعــد .1948
إن املواجهة املباشرة ضد الحزب غير مأمونة
العواقب والطرق امللتوية في املواجهة (الحرب
في سوريا واالغتياالت) ال ّ
تؤدي الغرض الذي
تهدف إسرائيل وأميركا إليه ،وهو إنهاء حالة
حزب الله بالكامل ،أو تحويلها  -كما كان في
حالة «فتح»  -من ّ
قوة مقاومة إلى سلطة شرطة
ومهادنة للعدوان.
رديفة لالحتالل
ِ
لكن بعد ثالث سنوات من الحرب في سوريا،
بـ ــات ال ـت ـقــويــم واجـ ـب ــا .م ــن ال ــواض ــح ان هـنــاك
جــوانــب فــي أداء حــزب الله تحتاج إلــى دراســة
ن ـق ـ ّ
ـدي ــة تـبـتـعــد م ــن ط ــرف ـ ْـي ال ــدع ــاي ــة ال ـعــربـ ّـيــة:
إم ــا ت ـحــريــض امل ـح ــور ال ـس ـع ــودي  -األم ـيــركــي
أو هـتــاف مـحــور مــا ُيـسـ ّـمــى باملمانعة (مــع ان
املمانعة ليست صنوًا للمقاومة).

إن ظهور الخطر الداعشي
قبول ذرائع الحزب
قد يزيد من ّ
وأسبابه للتدخل في سوريا
ً
أوال :الحرب في سوريا

ّ
س ــاق ال ـحــزب حججًا ع ــدة فــي تـســويــغ تدخله
ّ
الـعـسـكــري فــي ســوريــا وس ــاق خـصــومــه شتى
ّ
التحريضية ضد الحزب حتى قبل ان
الحمالت
ّ
يتدخل في سوريا .إن كذبة ان فريق  14آذار لم
ّ
يعاد حزب الله إال بعد موقعة  7أيار توازي كذبة
ِ
ّ
السورية
ان معاداة حزب الله من قبل املعارضة
(او الـنـظــام الـعــربــي ا ّلــرسـمــي أو «ح ـمــاس») لم
ت ـبــدأ إال بـعــد ان ت ــدخ ــل ف ــي س ــوري ــا .إن حــرق
صــور نصرالله والهتاف ّضد الحزب وزعيمه
سبق بأشهر طويلة التدخل العسكري املباشر
ل ـل ـحــزب :إن تـصــريــح ب ــره ــان غـلـيــون لـجــريــدة
ستريت جورنال» جاء قبل أشهر طويلة
«وول ّ
مــن تــدخــل ال ـحــزب الـعـسـكــري فــي ســوريــا .كــان
السعودية وقطر منذ اليوم ّ
ّ
األول يزعم ان
إعالم
ّ
إيران وحزب الله يقودان قوات النظام السوري.
يقبل املحور السعودي  -القطري أي تفسير
لم ّ
لتدخل حزب الله في سوريا إال تفسير التآزر
املحض .لكن بصرف النظر عن موقف
الطائفي
ّ
امل ــرء مــن تــدخــل ال ـحــزب الـعـسـكــري فــي ســوريــا
فإن مقولة إن التحالف بني الحزب وسوريا هو
ّ
الحجة واألسانيد .إن
تحالف طائفي ضعيفة
عالقة ّالحزب مع النظام الـســوري كانت حتى
عهد بشار عالقة تراوحت بني الصراع الدموي
وبــن الهدنة املشوبة بالقلق .إن حركة «امــل»
ه ــي ال ـت ــي أق ــام ــت ت ـحــال ـفــا (م ـن ــذ ّأيـ ـ ــام مــوســى
ّ
طائفية مع النظام السوري
الصدر) على أسس
(ورافـ ــق ذل ــك إص ــدار ال ـصــدر ق ــراره ال ــذي أدرج
ّ
ّ
«اإلثناعشرية»
العلويني في نطاق الشيعة
فيه

ْ
الطائفتي) .لم
مع ان ذلك يتعارض مع عقيدة
تشب الـعــاقــة بــن حــركــة «ام ــل» منذ إنشائها
والنظام السوري أية شائبة .لكن هذا ال يسري
عـلــى عــاقــة ح ــزب ال ـلــه وال ـن ـظــام الـ ـس ــوري .إن
ّ
التحالفية بني رفيق الحريري والنظام
العالقة
السوري كانت أقــوى من التحالف بني الحزب
والنظام السوري.
لكن القول إن التحالف بني الحزب وبني النظام
ّ
طائفيًا ال يعني بتاتًا ان التحالف
السوري ليس
هـ ــذا كـ ــان صــائ ـبــا أو أنـ ــه كـ ــان دوم ـ ــا ملصلحة
مشروع املقاومة ،أو هناك في قاعدة حزب الله
ّ
طائفية.
َمــن ال ينظر إلــى التحالف مــن وجهة
كما ُان التحالف بني الحزب وحركة «حماس»
لم َتشبه شائبة قبل ان ّ
تقرر «حماس» ان تقف
ً
منتظرة سقوط النظام كــي تعلن مــن الدوحة
انتصار محور اإلخوان من تونس حتى دمشق.
ّ
لم يخل الحزب بتلك العالقة بل ان الحركة هي
ّ
التي أخلت بها.
ّ
ل ـك ــن الـ ـح ــزب وقـ ــع ف ــي ورطـ ـ ــة ف ــي ت ــدخ ّـل ــه فــي
سورياّ .
قدم عددًا من الحجج لتبرير تدخله في
ُ
سوريا من دون ان يكون مقنعًا في كل منها.
إن ق ــدرة امل ـحــور ال ـس ـعــودي ـ ـ الـقـطــري (وال ــذي
ّ
العدو اإلسرائيلي فعله في داخله) على
يفعل
ّ
تحريض مذهبي ضــد الـحــزب اسـتـفــاد ال
شــن
ّ
فقط من تدخل الحزب في سوريا بل من فشل
ّ
ّ
الطائفية
التصدي ملـشــروع الفتنة
الـحــزب فــي
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة خ ـص ــوص ــا م ـن ــذ ع ـ ــام  .2005إن
تسعير وتيرة التحريض املذهبي ضد الحزب
ك ــان ب ـق ــرار س ـع ــودي – أم ـيــركــي  -إســرائ ـي ـلــي،
ّ
االستراتيجية
وجــاء للتعويض عن الخسارة
لجيش الـعـ ّ
ّ
املعنوية آلل سعود
ـدو وللخسارة
ال ــذي ــن راهـ ـن ــوا (م ــع أدواتـ ـه ــم ف ــي  14آذار في
لبنان) على تدمير حزب الله وبسرعة وسمت
ّ
ّ
العدو.
العربية في ّحروب ضد
هزائم الجيوش
ّ
ّ
ارت ـبــك ال ـحــزب وظ ــن ان ال ـتــرفــع عــن الـ ــرد على
الـتـحــريــض الـطــائـفــي املــذهـبــي كفيل بإفشاله.
أما إعالم الحزب فهو من أفشل اإلعالم في زمن
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األعاصير
إن الكالم ّ
العام عن «حل
سياسي» ال
معنى له من
دون مبادرة من
الحزب (أ ف ب)

السلم ومــن أب ــرع اإلع ــام فــي زمــن الـحــرب ،هو
إعالم حربي فقط .إن الصمت والشلل املقصود
ال ــذي يـشــوب اإلص ــدار السياسي للحزب ّ
يمد
ُاألعـ ـ ـ ــداء ب ـم ـعــن ه ــائ ــل م ــن الـ ـتـ ـك ــرار ال ــدع ــائ ــي
امل ـض ــاد ،كـمــا ان ــه يسمح إلع ــام الـنـفــط والـغــاز
بنسب أقوال (مختلقة من أساسها) ّ
ّ
مضرة
جد
ّ
«قياديني في الحزب» أو
بالحزب وسمعته إلى
«أشـخــاص قريبني مــن الـحــزب» أو إلــى «كاتب
قــريــب مــن حــزب الـلــه على فــايـسـبــوك» .ال تعلم
قيادة الحزب ان غياب الـ ّ
ّ
العدو أو
ـرد يعني ان
ّ
الخصم يحتكر الساحة اإلعــامــيــة ،هــو إعــان
فوز الخصم باملناظرة بسبب غياب املالكم.
نـجــح ال ـحــزب فــي تـصـ ُـويــر الـخـطــر ال ــذي يـهـ ّـدد
ّ
لبنان من العصابات املسلحة في سوريا ،كما
أنه نجح في تقديم الحجج عن ضرورة حماية
ق ــرى ح ـ ّ
ـدودي ــة .ه ــذه الـحـجــج أثـبـتــت جــدواهــا
فــي األش ـهــر املــاضـيــة خـصــوصــا بـعــد أن كشف
ّ
التفجير اإلرهابي الطائفي
الحزب عن مخطط
ُ ّ
سوريا .إن
في ّ
الذي قادته العصابات املسلحة ُ
الـقـضــاء على مصانع ال ـسـ ّ ُـيــارات املـفــخـخــة في
ّ
القلمون وعزل العصابات املسلحة عن الحدود
ّ
ّ
ساهم في إقناع جزء من اللبنانيني
اللبنانية
ّ
بـ ـج ــدوى ت ــدخ ــل الـ ـح ــزب ف ــي س ــوري ــا .ك ـمــا ان
الجماعات
الحزب أثبت جــدارة في
استقصاء ُ ّ
التي كانت ّ
ّ
السيارات املفخخة إلى
تعد وترسل
لـبـنــان .لكن هــذا ال يعفي الـحــزب مــن املساءلة
واملحاسبة بمعيار املقاومة ومشروعها:
هل أثبت الحزب ان ّ
تورطه العسكري في سوريا
ّ
لم يضعف من قدراته في مواجهة العدو ،أو لم
يصرف أنظاره على األقل خصوصًا ان الحزب
كــان صامتًا وساكنًا أثـنــاء الـعــدوان على غــزة،
م ــع عـلـمـنــا ان ن ـظــرة ال ـح ــزب إل ــى ال ـص ــراع مع
ال ـع ـ ّ
ـدو هــي نـظــرة اسـتــراتـيـجـ ّـيــة بـعـيــدة النظر
ّ
وال تـخـضــع الن ـف ـع ــاالت وح ـم ــاس ــات عــاطـفــيــة
مني أو من غيري (وهــذه ميزة القادة الذين ال
يخضعون لالنفعاالت)؟ هل كان سكون الحزب
شهر العدوان على غزة بدافع الدراية والحساب

الدقيق أم بسبب االنشغال واالمـتــداد الطويل
ال ـب ــاع؟ صحيح ان إع ــام ال ـع ـ ّ
ـدو فــي إســرائـيــل
وف ــي أمـيــر ُكــا يـنـظــر بـعــن الـقـلــق إل ــى التجربة
الـقـتــالـ ّـيــة امل ـتــراك ـمــة لـلـحــزب ف ــي س ــوري ــا ،لكن
هــل ك ـّـان حـســاب الــربــح وال ـخ ـســارة فــي صالح
ال ـتــدخــل بـعــد ان نـجــح معسكر الـنـفــط والـغــاز
ّ
مذهبية
في تقليص سمعة الحزب إلى حــدود
رد ّ
ضيقة ومــن دون ّ
طائفية ّ
ّ
فعال وناجح من
ّ
قبل الحزب (إن الحزب يظن ان نفي الفتنة هو
بمثابة القضاء عليها :أعلن حسن نصرالله وأد
ّ
الطائفية يــوم ّ 7أي ــار ،فيما هي سعرت
الفتنة
بعد ذلك اليوم)؟
لكن حتى لو ّأيد املرء انخراط الحزب في القتال
ف ــي س ــوري ــا ألس ـب ــاب غـيــر مــذه ـبـ ّـيــة ،أل ــم يسئ
الـحــزب نفسه إلــى حججه نفسها عندما قبل
ّ
شيعية في
بأن يلعب دورًا في حماية مــزارات
سوريا؟ ملاذا يكون هذا الدور ُملقى على عاتق
ال ـح ــزب ،مـثـلـمــا ه ــو ُمـلـقــى عـلــى عــاتــق تنظيم
عراقي طائفي مثل «لــواء أبو فضل ّ
العباس»؟
ملاذا لم يقترح الحزب ّ
ّ
تطوع مؤمنني ممن يهمم
األمــر كي يقوموا هم بمهمات حماية املــزارات
ح ـتــى ال يــرت ـبــط اسـ ــم الـ ـح ــزب ب ـم ـهـ ّـمــة دي ـنـ ّـيــة
ّ
ّ
العدو
(مذهبية) ال عالقة لها بمهمات مقاومة
ّ
ّ
اإلسرائيلي؟ إن الحزب برر تدخله من باب منع
الفتنة ألن العصابات املـعــارضــة ،الـتــي تأتمر
ب ــأم ــر ال ـن ـظــامـ ْـن ال ـس ـع ــودي وال ـق ـط ــري ،كــانــت
ُ
ّ
تخطط لتسعير الفتنة لكن الفتنة لم تمنع بل
ّ
زادت في لهيبها وقوتها .أي ان الحزب فشل في
ّ
ّ
الدينية.
ما خطط له من وراء حماية املزارات
إن ظـهــور الخطر الــداعـشــي قــد ّيــزيــد مــن قبول
ذرائـ ــع ال ـح ــزب وأس ـبــابــه لـلـتــدخــل ف ــي ســوريــا
ّ
الطائفية في لبنان ،لكن هــذا ال
جماهير
لــدى
ُ
ّ
ّ
يعزز املوقع املقاوم للحزب في املنطقة العربية.
ّ
إن حلفاء إسرائيل العرب خططوا منذ عدوان
ّ
العربية
 2006من أجل تقويض سمعة الحزب
ســامـ ّـيــة ونجحوا فــي ذلــك أيـمــا نـجــاح .إن
واإل ّ
الـتــدخــل فــي ســوريــا ك ــان واحـ ـدًا مــن العناصر

ال ـتــي سـ ّـهـلــت حـمـلــة األن ـظ ـمــة الـحـلـيـفــة لـلـعـ ّ
ـدو
اإلس ــرائ ـي ـل ـ ُـي .ص ـح ـيــح انـ ــه ث ـبــت بــال ـقــاطــع ان
ّ
ّ
والسعودية
العصابات املسلحة (املوالية لقطر
وت ــرك ـي ــا) ف ــي س ــوري ــا أث ـب ـتــت انـ ـض ــواء ه ــا في
مـنـظــومــة ح ـل ـفــاء إس ــرائ ـي ــل ف ــي املـنـطـقــة (قـبــل
زيــارة اللبواني إلــى دولــة الـعـ ّ
ـدو) لكن محاربة
حلفاء إسرائيل يجب ان تكون من ضمن جبهة
عــريـضــة غـيــر طــائ ـفـ ّـيــة ،وإال الـتـصـقــت الصفة
ْ
السنيتي
الـطــائـفـ ّـيــة بــال ـحــزب ،كـمــا ح ــدث فــي
ْ
املاضيتي.
ولـ ـق ــد ف ـش ــل الـ ـح ــزب ف ــي وض ـ ــع تـ ـص ـ ّـور م ـعــنّ
وم ّ
ُ
حدد عن مستقبل سوريا .إن الكالم العام عن
ّ
«حــل سياسي» ال معنى له من دون مبادرة من
ّ
يكون له بعض
الحزب لوضع تصور يمكن ان ّ
الـتــأثـيــر فــي سـلــوك ُ نـظــام لــم يـتــوقــف عــن القمع
ّ
ستمرة .ملاذا ال يعقد الحزب
بالرغم من الحرب امل
ّ
علنية مع أطــراف في املعارضة ال تزال
لـقــاءات
ّ
املقاومة والتغيير غير الخليجي؟
مشروع
ُ
تؤيد ُ
ّ
ثــم ان املــواجـهــة املـسـتـمــرة مــع الخطر الداعشي
(وهو خطر حقيقي ال يمكن التقليل من حجمه)
بعضًا من توازنه ،حتى ال نقول
أفقدت الحزب ّ
ص ــواب ــه .ل ــم ي ــوض ــح الـ ـح ــزب ل ـل ـســاعــة طـبـيـعــة
عــاقـتــه مــع الـنـظــام الـعــراقــي الـطــائـفــي وال ــذي -
ّ
بالرغم من تحالفه مع النظام اإليراني  -لم يقلل
ُ ّ
للمحتل األميركي .إن قــرار إقصاء
من ارتهانه
املالكي (على سوئه ،أي على سوء الرجل) صدر
ّ
من واشنطن وليس من بغداد ،وألسباب تتعلق
باعتراض سعودي (غير علماني وغير سيادي
وغ ـيــر وط ـن ــي) .مــا ال ــذي يـجـمــع بــن ح ــزب الله
كحزب مقاوم ُيعلن تحالفه مع حركات معارضة
ي ـس ـ ّ
ـاري ــة ح ــول ال ـع ــال ــم ،ون ـظ ــام رج ـعــي طــائـفــي
َ
يــرت ـهــن ب ــإش ــارة فـقـيــه االحـ ـت ــال ومـ ــن يـنـتــدبــه
االح ـتــال نـفـســه؟ هــل يمكن الـنـظــر إلــى العالقة
من خارج منطوق التعاضد الطائفي؟ هل هناك
معيار واح ــد يمكن على أســاســه إدراج النظام
العراقي في خانة املقاومة ،أو حتى ما ُي ّ
سمى
باملمانعة (وهــي صيغة تالئم النظام السوري
ألنه ال يقاوم وتحرجه صفة املقاومة)؟ لم يشرح
الحزب لجمهوره طبيعة تلك العالقة بعد.
أك ـثــر مــن ذل ــك ،هــل اس ـت ــدرج ال ـحــزب مــن خــال
ّ
ّ
غربية
السورية إلى املشاركة في حرب
الساحة
خبيثة «ضــد اإلرهـ ــاب»؟ هــل يثق الـحــزب بأي
ح ــرب «ض ــد اإلره ـ ـ ــاب» ت ـصــدر ع ــن واش ـن ـطــن؟
وملــاذا لم يصدر بيان رسمي واحد عن الحزب
ّ
يستنكر فيه حق واشنطن في شن أكثر من 160
غ ــارة على ال ـعــراق حتى الـســاعــة؟ هــل يختلف
الحزب على ان أميركا ال تدخل حربًا وال تقصف
ّ
ّ
ومدنيات أبرياء؟ إن
مدنيني
من دون أن تقتل
الـتـســاهــل مــع الـقـصــف األم ـيــركــي عـلــى الـعــراق
(وغدًا مع سوريا) يمكن ان ّ
يؤدي إلى التساهل
ـام الـعــربــي إزاء
املستقبلي مــن قـبــل الـ ــرأي ال ـعـ ّ
حرب قد تختار واشنطن ان تشنها ضد حزب
الله نفسه (وبالنيابة عن الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي)
وتحت عنوان «الحرب ضد اإلرهاب» نفسه؟ إن
خطاب وتحالفات «الـحــرب ضد اإلره ــاب» من
قبل الغرب ال يمكن ان تكون ال لصالح العرب
ّ
الحقيقية
أو املسلمني ،وال حتى لصالح الحرب
ضد اإلرهاب.
ثانيًا :الوضع اللبناني
بقدر ما بــرع الحزب في املقاومة بقدر ما هو
ّ
ّ
الداخلية .ال
السياسية
فاشل في الحسابات
تـلــم ال ـحــزب إذا ك ــان هــو ينتقي أفـ ــرادًا ملــواقــع
سـيــاسـ ّـيــة رفـيـعــة (م ـثــل مـيـشــال سـلـيـمــان) ثم

بقدر ما برع الحزب في
المقاومة بقدر ما ّهو فاشل
في الحسابات الداخلية
ي ـن ـق ـل ـبــون ع ـل ـيــه ب ـف ـعــل امل ـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي .لـكــن
حـســابــات ال ـحــزب الــداخـلـ ّـيــة بــاتــت عبئًا عليه
ك ـح ــرك ــة مـ ـق ــاوم ــة :ل ـي ــس هـ ـن ــاك مـ ــن رأسـ ـم ــال
وطني في عاملنا العربي :من «البنك العربي»
رأس امل ـ ــال ال ـعــربــي
إلـ ــى ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ،إن ّ
هــو رجـعــي حكمًا وأك ـثــر تــأث ـرًا بالضغوطات
ّ
األميركية املباشرة وغير املباشرة .لكن الحزب
ّ
أبعد نفسه عن الحركات اليسارية في لبنان
ّ
وأبـقــى على سياساته االقـتـصـ ّ
الرجعية.
ـاديــة
إن ب ــرن ــام ــج مـ ـح ـ ّـم ــد ف ـن ـي ــش فـ ــي تـخـصـيــص
ّ
رأسمالية الحريري
كهرباء لبنان لم َيحد عن
ال ــوح ـش ـ ّـي ــة .إن ان ـف ـص ــال الـ ـح ــزب ع ــن ال ـحــركــة
املـطـلـبـ ّـيــة الـشـعـبـ ّـيــة غ ـيــر ال ـطــائ ـفـ ّـيــة يــزيــد في
ّ
الطائفية التي فرضها أعداؤه
عزلته وقوقعته
عليه ،وفــرضـهــا هــو على نفسه بحم عقيدته

الــدي ـنـ ّـيــة وتــركـيـبـتــه االج ـت ـمــاعـ ّـيــة .وم ـ ــاذا عن
ّ
الشعبية لبعض عناصر أو
تنامي االتهامات
قيادات حزب الله بالفساد؟ هل هناك تحقيق
ّ
علنية أم
في األمر أو محاسبة؟ وهل املحاسبة
سـ ّ
ـريــة؟ هــل مــن حــق جمهور الـحــزب ان يعرف
ذلك ،أم ال؟
ل ـكــن وض ــع ال ـح ــزب ف ــي الـتــركـيـبــة الـسـيــاسـ ّـيــة
ّ
ّ
السياسية
اللبنانية بات متطابقًا مع التجربة
(ال ـط ــائ ـف ـي ــة ح ـت ـم ــا) لـ ـح ــرك ــة «امـ ـ ـ ـ ــل» .ك ـم ــا ان
تحالفات الحزب لم تخرج عن نطاق التحالفات
ّ
ّ
ّ
الحر»
«التيار الوطني
الطائفية من حلفه مع
(ومــن دون حــرص على تطبيق ما اتفق عليه،
ّ
صوابية االتفاق الذي لحظ
وبصرف النظر عن
ُرأف ــة مــع إرهــابـ ّـيــي جـيــش ل ـحــد) ،إل ــى تحالفه
ّ
ستمر مع وليد جنبالط بالرغم من ارتكابات
امل
ُ
الـ»ويكيليكس» التي ال تغتفر .من حق جمهور
ح ــزب الـلــه وم ــن حــق أن ـصــار املـقــاومــة بـصــورة
ّ
عامة ان يسألوا ملاذا تزيد لقاءات نصرالله مع
ً
جنبالط عــن لـقــاءاتــه ،مـثــا ،مــع سليم الحص
ال ـ ــذي ل ــم يـ ـن ــاور ولـ ــم ي ـب ــع م ــواق ـف ــه وال ـ ــذي لــم
يحد عن خط املقاومة .هذه من جملة األسئلة
املشروعة عن الدور السياسي للحزب.
ولم تكن تجربة الحزب في الحكومات املتقاعبة
ّ
إيجابيًا .ألم يكن افضل
ناجحة ،ولم تترك أثرًا
ّ
استمرت في النأي بنفسها
لحركة املقاومة لو
عن تجربة االتساخ في السلطة في لبنان؟ هل
ّ
اللبنانية بعد
في الحكومات
كان إقحام الحزب ّ
ّ
غربيًا مقصودًا بهدف
اغتيال الـحــريــري فــخــا
ّ
القدسية التي
إرباك الحزب وإبعاده من الهالة
أحاطت تجربته في املقاومة الصرفة في حقبة
حسن نصرالله؟
ثالثًا :فلسطني
يطغى موضوع فلسطني على كل ما عداه عند
الحزب ،وهذا أفضل ما في حزب الله .إن عقيدة
ّ
العدو اإلسرائيلي
الحزب الصلبة في مواجهة
والحزم في ّ
ّ
الرد على اعتداءات العدو في لبنان
ً
في العام الحالي ال يدعا مجاال للشك في قدرة
الـحــزب على املــواجـهــة ّ
الفعالة ضــد ال ـعـ ّ
ـدو .إن
سلوك املقاومة في غزة مدين بالكثير للحزب،
وال ينفع جـحــود خــالــد مشعل فــي إنـكــار ذلــك.
ل ـل ـحــزب ه ــدف ت ـحــريــر فـلـسـطــن وال ــدف ــاع عن
ّ
ّ
متطوعو الحزب،
لبنان .لن يدافع عن لبنان إل
وأداء الـجـيــش الـلـبـنــانــي فــي عــرســال لــم ينقذ
سمعة ُبنيت على أكل األفاعي .والذين فشلوا
ف ــي ّ
رد ع ـص ــاب ــات «الـ ـنـ ـص ــرة» و»داعـ ـ ـ ــش» في
عرسال ال يمكن لهم الركون إليهم في مواجهة
أعـ ـت ــى جـ ـي ــوش امل ـن ـط ـق ــة وأكـ ـث ــره ــا وح ـش ـ ّـي ــة،
ق ــارن ــوا بــن ص ــورة ج ـنــود الـجـيــش فــي األســر
وص ــور مقاتلي ح ــزب الـلــه األشـ ـ ّـداء فــي األســر
اإلســرائـيـلــي .هــي الفيصل بــن املـقــاومــة وبــن
العجز واإلستكانة.
إن ال ـحــرص عـلــى امل ـقــاومــة لـيــس مـلــك جمهور
ح ــزب الـلــه وح ــده ،ولـيــس مـلــك طــائـفــة .لــم تكن
ّ
الفلسطينية طائفة ،كما كان العظيم
املقاومة
ج ــورج حـبــش ي ـ ّ
ّ
ـردد فــي خطبه عـشــيــة الـحــرب
ّ
األهلية عــام  ،1975وال يمكن تحويل املقاومة
ف ــي ل ـب ـنــان إلـ ــى ط ــائ ـف ــة ،ك ـمــا ي ــري ــد آل سـعــود
وصحبهم في معسكر النفط والغاز.
ُي ّ
سجل للحزب انــه بالرغم من الحملة الظاملة
ّ
ال ـت ــي ي ـت ـع ــرض ل ـه ــا ،وب ــال ــرغ ــم م ــن ات ـه ــام ــات
تـطــاولــه وه ــو غـيــر م ـســؤول عنها (ك ــأن تكتب
ً
ّ
بناء على تعليق ألحدهم
طائفية
مقاالت عن
ّ
ُ
ّ
على «فايسبوك» ثم يحمل الحزب املسؤولية أو
عبر التعميمات التي ُيتهم الحزب بها ألن فالنًا
مــن «بيئة املـقــاومــة» ،وهــذا هــو االســم الحركي
للشيعة في إعــام النفط والـغــاز الطائفي) ،لم
ّ
ينجر إلى الخطاب الطائفي ال بل ومنع قياداته
ّ
مــن االن ـجــرار إلــى ال ــرد على الخطاب الطائفي
(ه ــو فـعــل أك ـثــر مــن ذل ــك :مـنــع ن ـ ّـواب ــه ووزراءه
من الكالم املباح لكن هذا لم يمنع إعالم الغرب
ّ
والسعودية من نحل الكالم وعزوه
وإعالم قطر
إلى «مصادر قريبة من الحزب» أو إلى «قيادي
في حزب الله» ،الخ) .لكن كل هذا ال يكفي.
إن مـشــروع املقاومة ُمـعـ ّـرض للخطر .والخطر
ـوس
ال ــداه ــم ي ــأت ــي م ــن أك ـث ــر م ــن ط ـ ــرف ،وب ـ ُل ـبـ ّ
طــائـفــي ولـيـبــرالــي وصـهـيــونــي مــع ان املـشــغــل
واحـ ـ ــد .إن ق ـ ــدرة ال ـح ــزب ع ـلــى االس ـت ـم ــرار في
املـقــاومــة يرتبط بمدى نجاح الـحــزب عــن عزل
نفسه عــن بيئة لـبـنــان الـطــائـفـ ّـيــة وع ــن اللعبة
السياسية ّ
ّ
ّ
املذهبية في
برمتها ،وعن الحروب
املنطقة .كما ان الـحــزب ال يمكن لــه ان يستمرّ
ّ
في سياسة التدخل في سوريا من دون قياس
الربح والخسارة على مشروع املقاومة .ماذا لو
ربح الحزب نظامًا وخسر مقاومة؟
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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تتوسع دائرة الحرب الجديدة في الشرق األوسط على وقع سعي أميركي
حثيث لتوسيع نطاق املفاوضات النووية مع طهران لتشمل مسألة
الحرب املزعومة ضد «داعش» ،في وقت تتجه فيه اإلدارة األميركي
نحو تثبيت خيارها باستهداف األراضي السورية

نفذت مقاتالت
فرنسية أولى
غاراتها على
أهداف ضمن
األراضي العراقية
(أ ف ب)

مجلس األمن يدعم
التحالف األميركي
واشنطن تؤطر خياراتها السورية وال تحسمها
دع ــا مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،م ـســاء أمــس،
إلــى دعــم بغداد في «حربها» ضد تنظيم
«ال ــدول ــة اإلســامـيــة فــي ال ـعــراق وال ـشــام»،
وذلـ ـ ــك ف ــي بـ ـي ــان ت ـب ـن ــاه اج ـت ـم ــاع وزاري
لـلــدول األعـضــاء برئاسة وزيــر الخارجية
األم ـيــركــي ج ــون ك ـيــري ،فــي جلسة حضر
أعمالها وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد
ج ــواد ظــريــف ،فـضــا عــن اخــريــن يمثلون
الدول التي انضمت الى تحالف واشنطن
ضــد التنظيم املتطرف (بريطانيا وكندا
واس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا وق ـ ـطـ ــر واالردن وامل ــانـ ـي ــا
واالمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــربـ ـي ــة املـ ـتـ ـح ــدة وت ــرك ـي ــا
ومصر).
وح ــض ال ـب ـيــان «املـجـتـمــع ال ــدول ــي ...على
ت ـعــزيــز وت ــوس ـي ــع عـمـلـيــة دعـ ــم الـحـكــومــة
العراقية فــي تصديها لـلــدولــة االسالمية
واملجموعات املسلحة املرتبطة بها» .وندد
املـجـلــس «ب ـقــوة بــالـهـجـمــات الـتــي تشنها
تنظيمات ارهابية بينها ما ينشط تحت
اسم الدولة االسالمية في العراق والشام
في العراق وسوريا ولبنان» ،مشددا على
«ان ه ــذا ال ـه ـجــوم ال ــواس ــع ال ـن ـطــاق يمثل
ت ـه ــدي ــدا ك ـب ـي ــرا ل ـل ـم ـن ـط ـقــة» .واكـ ـ ــد اي ـضــا
«ض ـ ــرورة ان ت ـش ــارك ك ــل ف ـئ ــات املـجـتـمــع
الـ ـع ــراق ــي ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة (ف ــي
العراق) واجراء حوار سياسي».
وق ـ ــال وزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،فــي
كلمته ،إن «التحالف املطلوب للقضاء على
تنظيم الــدولــة اإلسالمية ليس تحالفا ذا
طابع عسكري فقط أو حتى ليس تحالفا
عـسـكــريــا ب ــاألس ــاس» .وأضـ ــاف «ي ـجــب أن
ي ـكــون تـحــالـفــا شــامــا ،وأن يـشـتـمــل على
تـعــاون وثيق يجمع ضــروبــا متعددة من
الجهود» ،مشيرًا إلــى أن «هناك دورا لكل
دولة في العالم تقريبا بما في ذلك إيران»،
م ــاح ـظ ــا م ـش ــارك ــة ن ـظ ـي ــره االيـ ــرانـ ــي فــي
اجتماع املجلس.
وذك ــر كـيــري أن «قـطــر والـسـعــوديــة ودوال
أخرى قدمت مليار دوالر للتصدي لخطر
تنظيم الدولة اإلسالمية» .وقــال إن بالده
«ستعمل علي دعم وتعزيز بناء التحالف
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـق ـض ــاء عـ ـل ــي ت ـن ـظ ـي ــم داعـ ــش
وهـ ــزمـ ــه» ،م ـش ـي ـرًا ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه إلــى
أن الـقــاهــرة واف ـقــت عـلــى تـقــديــم املـســاعــدة
للعراق ،من دون أن يكشف عن طبيعتها،
وعـمــا إذا كــانــت ستقتصر عـلــى مبيعات
األس ـل ـحــة وامل ـع ـلــومــات االس ـت ـخ ـبــاريــة ،أم
ستتعداها إلى ارسال قوات ميدانية.
وكان الفتًا في نيويورك يوم أمس ،إعالن
الخارجية األميركية أن الواليات املتحدة
وإيــران بحثتا خالل األسبوع الحالي في
مسألة التصدي لتنظيم «داع ــش» ،وذلــك
عـلــى هــامــش امل ـفــاوضــات ح ــول الـبــرنــامــج
ال ـن ــووي االي ــران ــي .وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم
ال ـخ ــارج ـي ــة االم ـي ــرك ـي ــة ،ج ـيــف رثـ ـك ــي ،إن
«امل ـبــاح ـثــات ح ــول الـتـهــديــد (الـ ــذي يمثله
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش) ج ـ ـ ـ ــرت ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
املـحــادثــات» الـنــوويــة التي جــرت األربـعــاء
وال ـخ ـم ـيــس ب ــن ال ـ ــدول ال ـس ــت وطـ ـه ــران.
وجاء اإلعالن عن املفاوضات بعد أيام على
املواقف املتناقضة التي أعلنتها واشنطن
وطهران بخصوص املسألة ذاتها.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،ق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
العراقي ابراهيم الجعفري امام املجلس ان
«املساعدة العسكرية واالقتصادية واملالية
ل ـل ـعــراق ي ـجــب ان تـسـتـمــر لــدعــم الـهـجــوم
الـعــراقــي املـضــاد ضــد الــدولــة االســامـيــة».
واضــاف ان «مقاتلة هــؤالء االرهابيني في
العراق ومنعهم من نشر الشرور هما في
مصلحة العالم اجمع».
وأتى هذا االجتماع قبل أيام على انطالق
أع ـم ــال الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة،
التي من املفترض أن تمثل مسألة التحالف

الــدولــي لــ«مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب» فــي الـشــرق
األوسط قضية رئيسية ضمن فعالياتها.
وأعـلــن الـبـيــت األبـيــض أنــه ال يـتــوقــع عقد
اج ـت ـم ــاع ب ــن ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بـ ــاراك
أوبــامــا ونـظـيــره اإليــرانــي حسن روحــانــي
ع ـل ــى ه ــام ــش أعـ ـم ــال ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة،
الـتــي سـيـشــارك فيها رؤس ــاء دول عربية
مـنـضــويــة فــي الـتـحــالــف الـجــديــد ،أبــرزهــم
الــرئ ـيــس امل ـصــري عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي.
وك ــان أوبــامــا قــد اج ــرى فــي الـعــام املاضي
مكاملة هاتفية تاريخية مع روحاني خالل
املناسبة ذاتها ،لكن الزعيمني لم يلتقيا.
وتــراف ـقــت أحـ ــداث ن ـيــويــورك مــع ت ـطــورات
مهمة شهدها العراق ،حيث نفذت مقاتالت
فرنسية غــارات هي األولــى على األراضــي
العراقية ضمن مشاركتها في «التحالف
ال ــدول ــي» .وق ــال الــرئـيــس فــرنـســوا هوالند
إن م ـق ــات ــات «رافـ ـ ـ ــال» دم ـ ــرت «م ـس ـتــودع
امدادات» قرب مدينة املوصل التي يسيطر
عليها «داعش» منذ أكثر من ثالثة أشهر،
واعـ ـ ـ ـدًا ب ـش ــن ع ـم ـل ـيــات أخـ ـ ــرى ف ــي األي ـ ــام
املقبلة ،فيما وصل عدد الغارات الفرنسية
يوم أمس إلى أربع .وكان اوباما قد أشاد
ب ـق ــرار فــرنـســا تـنـفـيــذ ض ــرب ــات جــويــة في
ال ـع ــراق ضــد «داع ـ ــش» ،مـشـيـرًا ال ــى ال ــدور
الذي يؤديه هذا «الشريك الصلب».
فــي غـضــون ذل ــك ،كــانــت واشـنـطــن توسع

المرجعية تدعو
إلى ضوابط
صارمة بشأن
«المساعدة الخارجية»

م ــن دائ ـ ــرة حــرب ـهــا ال ـج ــدي ــدة ف ــي ال ـشــرق
االوس ــط تحت شـعــار مـحــاربــة «داع ــش»،
حيث تبنى الكونغرس األميركي ،مساء
أول مــن أمــس ،بغالبية  78صوتا مقابل
 ،22خطة اوباما لدعم مقاتلي «املعارضة
السورية».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض أن ت ــدري ــب
وتـسـلـيــح مـقــاتـلــي «امل ـع ــارض ــة الـســوريــة
امل ـع ـت ــدل ــة» ض ـم ــن م ـخ ـط ـطــات ال ـت ـحــالــف
الدولي ـ اإلقليمي سيستغرقان «أشهرًا».
وقالت مستشارة االمــن القومي للرئيس
االميركي ،ســوزان رايــس« ،سنتحرك في

اسـ ــرع وق ــت مـمـكــن بــال ـشــراكــة م ــع ال ــدول
الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ـض ـيــف م ــراك ــز الـ ـت ــدري ــب».
واضـ ــافـ ــت «انـ ـ ــه ب ــرن ــام ــج ت ــدري ــب ج ــدي
ونــريــد ان نـكــون واثـقــن بــإجــراء عمليات
التحقق الضرورية في ما يتعلق بالناس
ال ــذي ــن س ـن ــدرب ـه ــم ون ـس ـل ـح ـه ــم» .وق ــال ــت
أيضًا «ليست هذه عملية يتوقع أن تؤتي
ثمارًا على الفور» ،مؤكدة انها ال تستطيع
تحديد جدول زمني لها.
واكدت رايس كذلك استعداد بالدها لشن
هجمات جوية على أهــداف للتنظيم في
سوريا ،مضيفة «ال أظن أنه من الصواب

أو الحكمة أن أعلن من هــذه املنصة على
وج ــه الـتـحــديــد مـتــى سـيـحــدث ذل ــك ومــا
هــي الـخـطــوات الـتــي يجب اتـخــاذهــا قبل
أن تـ ـح ــدث» .وأض ــاف ــت «ل ــن أعـطـيـكــم أي
معلومة دقيقة أو تنبؤ متى يحدث ذلك».
بـ ـ ــدوره ،ل ــم ي ـشــر امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـبـيــت
األبـيــض ،جــون إرنـســت ،إن كــان سيتعني
على أوباما املوافقة على الضربة األولى
ف ــي س ــوري ــا ،مـكـتـفـيــا بـقــولــه إن الــرئـيــس
األميركي وفريقه يراجعان الخطط التي
وضعتها وزارة الدفاع.
وكان وزير الدفاع األميركي ،تشاك هاغل،

استراتيجية «االستنزاف» تنقلب على «داعش»
االستنزاف ،هو العنوان
األبرز في استراتيجية الحرب
الدائرة بني القوات العراقية
وتنظيم «الدولة اإلسالمية
في العراق والشام» ،وذلك
بعدما استخدم األخير
االستراتيجية ذاتها
الضعاف القوات العراقية

بغداد ـ مصطفى ناصر
استعاد الجيش العراقي وقوات الحشد
الشعبي اج ــزاء مهمة مــن املـنــاطــق التي
س ـق ـط ــت بـ ـي ــد «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
«ن ــوعـ ـي ــة» خ ـ ــال ال ـش ـه ــري ــن امل ــاض ـي ــن،
فضال عن تقدم القوات العراقية في نقاط
النفوذ االبــرز في مناطق «حــزام بغداد»
التي كانت تحت سطوة املسلحني ،اال ان
العاصمة ال تزال تنزف بسبب السيارات
املفخخة.
وال تـبــدو الـضــربــات الـجــويــة األميركية
وال ـف ــرن ـس ـي ــة م ــؤث ــرة ف ــي ق ـل ــب م ــوازي ــن
ال ـق ــوى ف ــي مــديـنـتــي امل ــوص ــل واالنـ ـب ــار،

خارطة االشتباكات على األرض تمثلها مدن تكريت ومناطق حزام بغداد واألنبار (أ ف ب)

وال سـيـمــا ان قـ ــوات «ال ـب ـش ـمــركــة» الـتــي
تمركزت فــي اآلون ــة االخـيــرة عند تخوم
مدينة املــوصــل ال ت ــزال غير ق ــادرة على
الــدخــول الــى بعض الـقــرى الفاصلة بني
اربيل واملوصل ،على الرغم من القصف
األميركي على بعض تلك القرى.
خارطة االشتباكات على االرض تمثلها
ثالث مناطق مهمة ،وهي مدينة تكريت
ومحيطها ،وال سيما منطقة الضلوعية
التي تشهد االشتباكات االعنف منذ اكثر
من شهر ،في وقــت يستبسل فيه اهالي
املنطقة ملنع التنظيم من الدخول اليها،
وأيضًا في مناطق حزام بغداد وابرزها
جــرف الصخر جنوبي الـعــاصـمــة ،التي

ت ـعــد امل ـم ــر ال ــرئ ـي ــس لـتـنـظـيــم «داع ـ ــش»
بني بغداد والفلوجة ،اذ شهدت املنطقة
اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات دام ـ ـي ـ ــة انـ ـتـ ـه ــت ب ـه ــزي ـم ــة
املسلحني الــى الربع االخير من املنطقة.
وي ـت ـم ـث ــل مـ ـح ــور االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ال ـثــالــث
باالنبار وضواحيها ،وال سيما الفلوجة
وحديثة والقائم.
وق ــال الـلــواء الــركــن فــي الجيش العراقي
رحـ ـي ــم س ـه ــر ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» إن «االمـ ـ ــور
اختلفت كثيرا بعد السيطرة على مناطق
االمـ ــداد للمسلحني ،واس ـت ـعــادة منطقة
العظيم التي تمثل املنفذ البري الرئيس
بني بغداد وصالح الدين واربيل» ،مشيرًا
الى ان فك الحصار عن منطقة آمرلي في
صالح الدين ،وحديثة في االنبار يمثل
تقدما نوعيا في العمليات االمنية ضد
«داعش».
وال ي ـعــول س ـهــر ك ـث ـيــرا ع ـلــى ال ـضــربــات
الجوية األميركية ،مبينًا أن «الضربات
ال تـسـتـهــدف س ــوى بـعــض آل ـيــات النقل
الـتــابـعــة لـلـمـسـلـحــن ،او نـقـطــة تفتيش
يحرسها اثنان من املسلحني ،او دبابة
متروكة ال يفقه املسلحون استخدامها».
وي ـض ـي ــف ان «الـ ـض ــرب ــات الـ ـج ــوي ــة فــي
ال ـقــواعــد الـعـسـكــريــة تـمـثــل جـهــة اسـنــاد
لتقدم بري ،وليس من القواعد الحربية
مبدأ اضعاف العدو عبر الجو فقط».
ويـ ـت ــاب ــع ال ـ ـلـ ــواء الـ ــركـ ــن ان «امل ـس ـل ـحــن
اس ـت ـخ ــدم ــوا اس ـتــرات ـي ـج ـيــة االس ـت ـن ــزاف
الضعاف قــدرات الجيش العراقي ،اال ان
كثرة املتطوعني ،وقوات الحشد الشعبي
التي دخلت في محاور عــدة من املعارك
اسـتـنــزفــت مــن داع ــش ع ـشــرات املقاتلني
الـ ـع ــرب املـ ـهـ ـم ــن» ،م ـض ـي ـفــا ان «ال ــدول ــة
االســام ـيــة فــي مـنــاطــق الـتــاجــي وجــرف
الـ ـصـ ـخ ــر ش ـ ـمـ ــال وجـ ـ ـن ـ ــوب ال ـع ــاص ـم ــة،
وامل ـ ـقـ ــداديـ ــة واطـ ـ ـ ــراف ح ـم ــري ــن بــديــالــى
اضطرت الى االنسحاب».
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تقرير

دور إقليمي محوري لـ «األزهر»
القاهرة ـ أحمد جمال الدين

ق ــد قـ ــال أم ـ ــام ل ـج ـنــة ال ـخ ــدم ــات املـسـلـحــة
في مجلس الـنــواب ،في وقــت متأخر أول
مــن أم ــس ،إن ــه ج ــرى إط ــاع أوب ــام ــا على
خطة ضــرب مواقع «داع ــش» في سوريا،
ال ـتــي تـتـضـمــن ض ــرب «أهـ ـ ــداف م ـحــددة»
مل ــواق ــع يـسـيـطــر عـلـيـهــا الـتـنـظـيــم ،أقـ ّـرهــا
«الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون» ورئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئــة األرك ـ ــان
امل ـش ـت ــركــة ل ـل ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي ال ـج ـنــرال
م ــارت ــن دم ـب ـســي ،خ ــال زي ــارت ــه لـلـقـيــادة
املركزية في فلوريدا يوم األربـعــاء .إال أن
هاغل أكد أن أوباما لم يوقع بعد الخطة.
ع ــراق ـي ــا ،بـ ــرز يـ ــوم امـ ــس إقـ ـ ــرار املــرجـعـيــة

الدينية في الـعــراق في «خطبة الجمعة»،
ال ـت ــي أل ـق ــاه ــا امل ـت ـح ــدث بــاس ـم ـهــا الـشـيــخ
الشيخ عبد املهدي الكربالئي ،بأن العراق
أجنبية ،لكنها دعت
يحتاج إلى مساعدة ّ
إلى ضوابط صارمة وحذرت من «الهيمنة
األجنبية  ...بحجة املساعدة الخارجية».
وقــال الكربالئي إنــه حتى لــو كــان العراق
بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى م ـ ـسـ ــاعـ ــدة م ـ ــن «األش ـ ـق ـ ــاء
واألصدقاء في قتال اإلرهاب األسود» فإن
الحفاظ على سيادته واستقالليه قراره له
أولوية قصوى.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

ُاألم ــر املـلـكــي الـسـعــودي األخ ـيــر ،الــذي
أعـلــن أول مــن أم ــس ،بتجديد الجامع
األزه ـ ـ ـ ـ ــر ،ل ـ ــم يـ ـك ــن بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـ ــدور
الـ ـسـ ـي ــاس ــي امل ـ ـطـ ـلـ ــوب م ـ ــن امل ــؤس ـس ــة
ال ــدي ـن ـي ــة ال ـع ــري ـق ــة ال ـق ـي ــام ب ـه ــا خ ــال
ال ـف ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـعــربـيــة
فــي سـيــاق الحملة الــدولـيــة اإلقليمية
لـ«مكافحة اإلرهــاب» .ويأتي ذلك بعد
م ـشــاركــة ش ـيــخ األزه ـ ــر أح ـم ــد الـطـيــب
فــي ع ــزل الــرئـيــس «اإلخ ــوان ــي» محمد
مـ ــرسـ ــي ،فـ ــي مـ ــا يـ ـب ــدو أن دورًا أه ــم
س ـي ـكــون مـطـلــوبــا م ــن املــؤس ـســة الـتــي
يرأسها ،خالل الفترة املقبلة.
الزج باألزهر في الحياة السياسية لم
يـنـتــه بـمـشــاركــة الـشـيــخ أحـمــد الطيب
ف ــي ع ــزل الــرئ ـيــس مـحـمــد م ــرس ــي عن
ال ـس ـل ـط ــة ال ـ ـعـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي .امل ــؤس ـس ــة
الدينية أصبح مطلوبًا منها دور أكبر
ف ــي ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة خ ــال الـفـتــرة
املقبلة ،داخليًا وخارجيًا.
ق ـبــل أســاب ـيــع قـلـيـلــة مـنـحــت «جــامـعــة
األزهــر» ،بقرار رئاسي وموافقة شيخ
األزهـ ـ ـ ــر ،ال ــدكـ ـت ــوراه ال ـف ـخ ــري ــة لـلـمـلــك
ال ـس ـعــودي عـبــد ال ـلــه بــن عـبــد الـعــزيــز،
لـيــرد األخـيــر على الــدعــوة بــأمــر ملكي
بـتـجــديــد م ـن ــارة اإلس ـ ــام امل ـع ـتــدل في
الشرق األوسط على نفقة اململكة.
األم ـ ــر مــرت ـبــط ب ــات ـخ ــاذ م ــوق ــف معلن
مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب املـ ــزعـ ــومـ ــة عـ ـل ــى تـنـظـيــم
«داع ـ ــش» .إال أن الــدفــع ب ــاألزه ــر نحو
الشأن السياسي لم يكن موقفًا مصريًا
س ـع ــودي ــا م ــرت ـب ـط ــا ب ـت ــرم ـي ــم ال ـجــامــع
الكبير في القاهرة الفاطمية وتوفير
الـ ـسـ ـي ــول ــة امل ــالـ ـي ــة ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــرم ـي ــم
فحسب ،ولكنه أيـضــا مطلب أميركي
عـ ّـبــر عـنــه وزي ــر ال ـخــارج ـيــة األمـيــركــي
ج ـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــري ف ـ ــي زيـ ـ ــارتـ ـ ــه األخ ـ ـيـ ــرة
للقاهرة.

ع ـم ــوم ــا ،إن م ــوق ــف األزه ـ ـ ــر ال ــراف ــض
واملـ ــديـ ــن ملـ ـم ــارس ــات «داع ـ ـ ـ ــش» لـيــس
طــارئــا ،لـكــن فــي الــوقــت ذات ــه لـيــس من
املتوقع أن يعلن األزهر مباركة للحرب
الدولية على التنظيم بحسب أستاذ
العالقات الدولية إبراهيم مدكور.
ي ـقــول مــدكــور ّفــي حــديــث ل ــ»األخ ـبــار»
إن مساحة تدخل األزهر في السياسة
زادت خالل الفترة األخيرة بنحو الفت،
وخ ـص ــوص ــا م ــع إق ـح ــام ــه ف ــي ال ـش ــأن
الــداخـلــي املـصــري ولـقــاء شيخ األزهــر
مـ ـس ــؤول ــن دول ـ ـيـ ــن خـ ـ ــال زي ــارتـ ـه ــم

«إصدار األزهر
بيانًا يؤيد الحرب
سيكون بمثابة
سقطة تاريخية»

للقاهرة ،مشيرًا إلــى أن موقف األزهــر
الــوسـطــي فــي الــديــن يـجــب أن ُيحافظ
عليه ،ويجب عــدم فقدانه تحت تأثير
ضغوط سياسية.
ويضيف أن شخصية الدكتور أحمد
الطيب تتسم بالذكاء في التعامل مع
األح ـ ــداث ،وخ ـصــوصــا أن ــه تـعــامــل مع
أنظمة سياسية مختلفة ولديه حنكة
س ـيــاس ـيــة تـمـكـنــه م ــن ال ـح ـصــول على
املكتسبات التي يريدها بأقل تنازالت
م ـم ـك ـنــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ع ــاق ــة األزهـ ــر
واألسرة الحاكمة في السعودية تتسم
ّ
بالود ،وخصوصًا في ظل املكانة التي

يحظى بـهــا األزه ــر لــديـهــم وتــوافـقـهــم
ف ــي ن ـق ــاط ك ـث ـيــرة مــرت ـب ـطــة ب ــاإلس ــام
الوسطي ومحاربة التطرف.
ويــرى مــدكــور أن إص ــدار األزه ــر بيانًا
يــؤيــد ال ـحــرب عـلــى «داع ـ ــش» سيكون
بـمـثــابــة سـقـطــة تــاريـخـيــة ال يـمـكــن أن
يقبل عليها في ظل رفض علماء الدين
ِ
لها أيضًا ،مشيرًا إلى أن الشيخ الطيب
بطبيعته ال يتخذ مواقف تثير الجدل
على املستوى السياسي وبني علمائه.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـت ـ ـسـ ــاءل الـ ــدك ـ ـتـ ــور فــي
«ج ــام ـع ــة األزه ـ ـ ــر» س ـعــد ال ـه ــال ــي في
تصريحات لـ»األخبار» عن فائدة الزج
بــاســم األزه ــر فــي مــا يسمى «محاربة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن م ـحــاولــة
إدخـ ـ ـ ــال ه ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــة فـ ــي الـ ـص ــراع
الـسـيــاســي مــرتـبـطــة بــرغـبــة ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة ف ــي إضـ ـف ــاء ص ـب ـغــة شــرعـيــة
إس ــام ـي ــة ع ـلــى الـ ـح ــرب السـتـغــالـهــا،
فتبدو كأنها لنصرة الدين اإلسالمي.
وي ـض ـي ــف الـ ـه ــال ــي أن واشـ ـنـ ـط ــن لــم
تستطلع رأي األزهر في الحروب التي
خــاضـتـهــا عـلــى الـ ــدول اإلســام ـيــة في
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،لكنها اآلن تــدرك
م ـكــانــة األزه ـ ــر وأه ـم ـي ـتــه ف ــي تحسني
صورتها في املنطقة العربية ومن ثم
تحاول حصد التأييد الديني ملوقفها،
مؤكدًا أن الفكر ال بد أن ُي َ
واجه بالفكر
أيضًا ،واألزهر لن يبارك حربًا تقودها
الواليات املتحدة.
أمــا أسـتــاذ الـفـقــه امل ـقــارن فــي «جامعة
األزهـ ـ ـ ــر» ال ــدكـ ـت ــور أس ــام ــة األزه ـ ـ ــري،
فيقول لـ»األخبار» إن املواجهة بالفكر
والتوعية هي األكثر تأثيرًا على أرض
الــواقــع ،وهــو دور يتشارك فيه األزهــر
م ــع اإلع ـ ـ ــام .وي ـش ـيــر إلـ ــى أن أع ـضــاء
التنظيم تــأثــروا بالكتابات املتطرفة،
وم ــن ث ــم يـجــب تــوجـيـهـهــم ،خصوصًا
ف ــي ظ ــل ض ـعــف ال ـ ــدور ال ــدع ــوي خــال
الفترة الحالية.

تحالف بين تركيا و«داعش» لضرب األكراد؟
الـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك يـ ـ ـ ــرى الـ ـخـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي شـ ـ ــؤون
ال ـج ـمــاعــات املـسـلـحــة ف ــي ال ـع ــراق هـشــام
ال ـهــاش ـمــي ف ــي حــدي ـثــه ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» ان
الـ ـغ ــارات ال ـجــويــة االم ـيــرك ـيــة تــرمــي إلــى
ضـ ـ ــرب ه ـي ـك ـل ـيــة ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،لـ ـك ــن حـتــى
االن لــم ُيستهدف اي مــن ه ــؤالء الـقــادة،
م ـض ـي ـف ــا ان «ال ـ ـضـ ــربـ ــات تـ ـت ــرك ــز عـلــى
اط ــراف مــديـنــة املــوصــل الي ـجــاد ثـغــر في
ص ـفــوف ـهــم م ــن اجـ ــل اس ـت ـع ــادة االه ــال ــي
او ق ــوات الـبـيـشـمــركــة لـبـعـضـهــا» .اال ان
الهاشمي يــرى ان النقطة االيجابية في
الـضــربــات االميركية هــي «التأثير على
معنويات التنظيم وارب ــاك حساباتهم،
واخ ـت ـفــاء قــادت ـهــم االبـ ــرز م ــن امل ــوص ــل»،
مبينا ان «هذا االمر يوفر فرصة مناسبة
الي ت ـحــرك او تـشـكـيــل مـسـلــح مناهض
النتشار داعش في املدينة».
وي ـ ـتـ ــابـ ــع الـ ـه ــاشـ ـم ــي «م ـ ـ ــن امل ـ ــؤم ـ ــل ان
تـسـتـهــدف ال ـضــربــات الـجــويــة االجنبية
الـهـيـكــل الـتـنـظـيـمــي ل ـلــدولــة االســام ـيــة،
وم ــن امل ـع ــروف ان الـتـنـظـيـمــات املسلحة
إذا اريــد القضاء عليها يجب استهداف
جزء كبير من قادتها البارزين لتحقيق
ان ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــارات وان ـ ـق ـ ـسـ ــامـ ــات داخ ـ ـ ـ ــل ه ــذا
التنظيم» ،مبينا انــه «إذا جــرى القضاء
على  %50من هيكلية هذا التنظيم ،فإن
داع ــش سيضعف كـثـيــرا ،ورب ـمــا ينهار
بسرعة فائقة».
وي ـح ـكــم «داع ـ ـ ــش» س ـي ـطــرتــه ع ـلــى مــدن
امل ــوص ــل واجـ ـ ــزاء م ــن ت ـكــريــت واالنـ ـب ــار،
فيما استعادت القوات االمنية العراقية
بما فيها البشمركة مدن ديالى وكركوك
واج ـ ـ ــزاء م ــن م ـنــاطــق ح ـ ــزام بـ ـغ ــداد ،وال
س ـي ـمــا ال ـت ــاج ــي وال ـك ــرم ــة وال ـيــوس ـف ـيــة،
بعدما استعادت السيطرة على مناطق
استراتيجية مـثــل العظيم وش ـمــال بلد
ومناطق جنوب تكريت التي تمثل طرق
امداد عسكرية للتنظيم املسلح.

هدى رزق
تركيا هي الدولة الوحيدة في «التحالف
الدولي ضد داعش» ،وفي حلف «شمال
األطـ ـلـ ـس ــي» الـ ـت ــي ت ـم ـت ـلــك حـ ـ ـ ــدودًا مــع
املـنــاطــق ال ـتــي يسيطر عليها «الــدولــة
اإلسالمية» .لذلك ،كان من املفترض أن
ً
تؤدي دورًا فعاال في هذه الحرب ،لكنها
اخ ـت ــارت أن ت ـقــوم ب ــ«ال ــدع ــم اإلنـســانــي
واللوجستي» ضمن «التحالف».
ت ـس ـت ـط ـي ــع تـ ــرك ـ ـيـ ــا ،بـ ـحـ ـك ــم م ــوق ـع ـه ــا
الجغرافي والسياسي ،أن تكون العبًا
أس ــاس ـي ــا ،وأك ـث ــر أه ـم ـيــة م ــن أي العــب
إق ـل ـي ـمــي آخـ ــر ف ــي هـ ــذه الـ ـح ــرب ،حيث
ت ـم ـتــد امل ـن ـط ـقــة الـ ـح ــدودي ــة ب ــن تــركـيــا
وس ــوري ــا ألك ـثــر م ــن  820ك ـلــم ،ومعظم
املناطق الحدودية واقعة تحت سيطرة
وحـ ـ ــدات «ح ـم ــاي ــة ال ـش ـع ــب» ال ـك ــردي ــة.
أم ــا فــي الـجـهــة الـتــركـيــة ،أي مــن الجهة
الشمالية لكردستان العراق ،فال يوجد
ســوى مقاتلي قــوات «الــدفــاع الشعبي»
وال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة .وادع ـ ــت تــرك ـيــا أن
مقاتلي «الدولة اإلسالمية» موجودون
فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ـ
ال ـتــرك ـيــة ،وقـ ـ ــررت ل ــذل ــك إق ــام ــة منطقة
عازلة ،لتوحي أنها تعمل ضد التنظيم.
لكن األك ــراد اعـتـقــدوا ،صــادقــن ،أن هذا
املـشــروع مــوجــه ضــدهــم ،فيما استبعد
بعضهم األمـ ــر ،عـلــى أس ــاس أن تركيا
ت ـخ ــوض م ـح ــادث ــات س ــام م ــع األكـ ــراد
داخ ـل ـي ــا ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــاض ــر .لـكـنـهــا
كــانــت ســريـعــة ف ــي اسـتـبــاقـهــا «ال ـحــرب
على اإلره ــاب» ،بالتواطؤ مع «داعــش»
وبتسهيل
الستحداث املنطقة العازلة،
ٍ
من استخباراتها لغزو التنظيم املناطق
الكردية ،التي مثلت ثاني أكبر العمليات
التي تخوضها «داعش» بعد اجتياحها
املوصل ،وهي تؤدي إلى السيطرة على

ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري وإخـ ـض ــاع األك ـ ــراد،
وبالتالي ضرب مشروع الحكم الذاتي.
لـقــد مـثــل ت ـقــدم تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» نحو
ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق ت ـغـ ّـي ـرًا حـقـيـقـيــا في
جميع املوازين والتحالفات في املنطقة.
سارعت إيران التي لها حدود مع إقليم
ك ــردسـ ـت ــان إل ـ ــى م ـس ــاع ــدت ــه ع ـب ــر مـ ـ ّـده
بالسالح ،وبادرت عسكريًا بعد تقاعس
أنقرة عن تقديم الدعم العسكري له ،ما
مثل «خيبة أمل» عميقة ،كان لها تأثير
هائل على الـعــاقــات الـكــرديــة ـ التركية
عـمــومــا ،وعـلــى عــاقــات رئـيــس اإلقليم
مسعود البرزاني بالرئيس رجب طيب
أردوغان على نحو خاص .قاتلت قوات
حــزب «العمال الكردستاني» ووحــدات
«ح ـمــايــة ال ـش ـعــب» ال ـك ــردي ــة« ،داعـ ــش»
فــي جبال سنجار ،ملساعدة البشمركة
من أجــل استعادة مدينة مخمور .ومن
ّ
املفترض أن يشكل الحزب قوة مساعدة
لـلـغــرب ف ــي حــربــه ض ــد «داعـ ـ ــش» ،على
الرغم من وجــوده على «الئحة اإلرهاب
الدولية».
أثـ ـ ـن ـ ــاء امل ـ ـعـ ــركـ ــة ج ـ ـ ــرى ت ـن ـس ـي ــق ،ل ـكــن
ع ـلــى م ـس ـتــوى مـ ـح ــدود ،ب ــن «ال ـع ـمــال
الكردستاني» وممثلني عن الـ«سي آي
إي» ،مــا أثــار قلق تركيا .لكن الــواليــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة حـ ــذرة م ــن خـطــوة
أكبر .في الوقت عينه ،ال يمكنها تجاهل
األكراد ،وهم القوة الوحيدة التي يمكن
التعاون معها كجزء من تحالف القوى
عـلــى األرض ال ـســوريــة ،بــاإلضــافــة إلــى
م ـج ـم ــوع ــات م ـ ـحـ ــدودة مـ ــن امل ـع ــارض ــة
املسلحة .املـطــروح ،إذًا ،تعاون عسكري
أميركي ـ كردي ،ما دام الغرب لن يتدخل
على األرض بقوات برية.
وك ــان ــت ت ــرك ـي ــا ق ــد ف ـت ـحــت حـ ـ ــوارًا مــع
«العمال الكردستاني» ،ضمن «عملية
الـ ـس ــام ال ــداخـ ـل ــي» ،واس ـت ـط ــاع ــت نيل

اعتراف البرملان بهذا الخصوص .لكنها
بـ ــدت م ـنــزع ـجــة م ــن االنـ ـفـ ـت ــاح ال ـغــربــي
ع ـل ـي ـهــم ،ف ـهــي ال تـسـتـطـيــع االعـ ـت ــراض
عـلــى ه ــذا ال ـت ـع ــاون ،لـكـنـهــا تـعـتـقــد أنــه
يمكن إضعافها في الحوار الذي تقوده
مع األك ــراد .انتظرت أنقرة من «العمال
ّ
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» تـسـلـيــم س ــاح ــه وح ــل
ّ
التنظيم كخطوة للحل الـنـهــائــي .غير
أنه ٌ
أمر غير واقعي مع تنامي «داعش»
واحـتــالـهــا لـقــرى كــرديــة عـلــى الـحــدود
السورية .فالحزب يسعى إلــى تحديث
أسلحته وإلــى قتال «داع ــش» ألن األمر
سيحميه فــي ســوريــا ويكسبه شرعية
دولية .في السياق نفسه ،أثــار التقارب
الـ ـغ ــرب ــي مـ ــع «الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» عـضــب
الـ ـب ــارزان ــي أي ـض ــا ،الـ ــذي يـعـتـبــر نفسه
زع ـيــم ك ــل األك ـ ـ ــراد ،وال يـمـكـنــه أن يــرى
ً
عبد الله أوجالن ممثال لهم ،بالرغم من
أن البشمركة تقاعست فــي الــدفــاع عن
سنجار .وفي إطار «الدفاع عن النفس»،
ت ـت ـعــاون ك ــردس ـت ــان م ــع أمل ــان ـي ــا ،حيث

تــرســل ل ـهــا األخـ ـي ــرة األس ـل ـحــة وتـعـمــل
عـلــى ت ــدري ــب األكـ ـ ــراد .غـيــر أن الـضــربــة
للتحالف األميركي ـ الخليجي ،جاءت
من تركيا ،عبر محاول «داعش» احتالل
مدينة كوباني من جهات ثــاث ،بينما
منعت تركيا خروج األهالي املحاصرين
في املدينة إلى حدودها حيث يخوض
«ال ـك ــردس ـت ــان ــي» امل ـعــركــة ال ـت ــي تعتبر
ت ـح ــدي ــا ت ــرك ـي ــا لـ ـ ــه ،إذ ي ـم ـك ــن س ـقــوط
كوباني أن يــؤدي إلــى اخـتــراق املنطقة
الـكــرديــة الــوسـطــى نـحــو إقــامــة املنطقة
العازلة التركية.
كانت أوروبا قد بدأت السعي إلى إقامة
عــاقــات مــع األك ــراد بتشكيالتهم كافة.
لكن تركيا تريدهم أن يقفوا ضد الرئيس
السوري بشار األسد ،كشرط الستكمال
ال ـح ــوار مـعـهــم .ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،تخيم
ش ـك ــوك ع ــدي ــدة ح ــول مـسـتـقـبــل عمليه
املصالحة بني الحكومة التركية وحزب
«العمال الكردستاني» املعارض .يتهم
األكراد في تركيا ،أنقرة ،بدعم «داعش»
ف ــي عـمـلـيــاتـهــا امل ـس ـل ـحــة ض ــد األك ـ ــراد
فــي ســوريــا ،للقضاء على طموحاتهم
بــالـحـكــم ال ــذات ــي ،لـفـصــل ش ــرق املنطقة
الكردية عن غربها من خالل االستيالء
على كوباني ،وهي القلب.
ً
ي ـب ــدو أن امل ـش ـهــد اإلق ـل ـي ـمــي بـ ــدأ فـعــا
ي ـت ـغ ـيــر ،ع ـب ــر إق ــام ــة امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــازل ــة
ً
على ال ـحــدود الـتــركـيــة ،ش ـمــاال ،تمهيدًا
للسيطرة على الـجــزيــرة ورب ــط سوريا
بالعراق لوضع اليد على مواقع النفط،
وأخ ــرى جنوبًا فــي القنيطرة ،على يد
«جبهة الـنـصــرة» ،بــرعــايــةٍ إسرائيلية،
ً
تساؤال ّ
عما إذا كان ذلك فرضًا
ما يثير
ألمر واقع على «التحالف» األميركي ،أو
ٍ
أنه استكمال طبيعي لخطة أميركا في
الحرب في سوريا ،تحت ذريعة ضرب
«داعش».
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صنعاء في قبضة «أنصار الله» هـ ـ
صنعاء ـ أحمد الزرقة
ليل الخميس ـ الجمعة ،كــان مفصليًا من
عمر األزم ــة اليمنية .سقطت صنعاء في
شهر على
يد «أنصار الله» بعد أكثر من
ٍ
انتشارهم فيها سلميًا .تمكن الحوثيون
من السيطرة على شمال العاصمة ،وعلى
املطار الدولي والقاعدة الجوية ،واستولوا
على كــل النقاط العسكرية واألمنية على
املداخل الشمالية للعاصمة.
تــزامــن ذلــك مــع فشل املبعوث األمـمــي إلى
ال ـي ـم ــن جـ ـم ــال ب ـن ـع ـمــر عـ ـص ــر ،أمـ ـ ــس ،فــي
إقناع زعيم جماعة أنصار الله ،عبدامللك
الـ ـح ــوث ــي ب ـت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة ال ـ ـسـ ــام مــع
الحكومة اليمنية.
وكشف مصدر مقرب من لجنة الوساطة
لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) أن الحوثي
ي ــرف ــض تــوق ـيــع االتـ ـف ــاق ،لـكـنــه إل ــى أوك ــل
مدير مكتبه وعضو في املجلس السياسي
لجماعة أنصار الله توقيعه.
في املقابل ،أوضح عضو املكتب السياسي
ل ـج ـمــاعــة أنـ ـص ــار الـ ـل ــه ،م ـح ـمــد الـبـخـيـتــي
لــوكــالــة «د.ب.أ» أن امل ـف ــاوض ــات م ــا زال ــت
جارية ،وأنه لم يجر االتفاق على أي خطوة
«كما أننا ال نستطيع القول إن االتفاق قد
فشل على نحو نهائي».
وط ــوال يــوم أم ــس ،تواصلت االشتباكات
املسلحة في شارع الثالثني وشارع الستني
ومنطقة شمالن ومحيط مبنى التلفزيون
ومقر معسكر الفرقة األولى ّ
ّ
مدرع وجامعة
اإليـمــان .وقطعت قــوات الـحــرس الرئاسي
الـ ـجـ ـس ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــواص ـ ــل ب ـ ــن ش ـ ــارع
ال ـس ـتــن وم ــذب ــح ،ب ـعــد ت ـعــرضــه لـتـخــريــب
إث ــر انـفـجــار قــذيـفــة عـلــى سـطـحــه ،مــا أدى
إلى تدمير الجسر الذي ال يبعد عن منزل
وقت اقتربت فيه
الرئيس هادي كثيرًا ،في ٍ
املــواجـهــات املسلحة مــن منزل الـلــواء علي
محسن األحمر في منطقة مذبح.
وم ـ ـسـ ــاء أم ـ ــس ،ج ـ ــدد م ـس ـل ـحــو ال ـح ــوث ــي
قصفهم ملـقـ ّـر الـتـلـفــزيــون الـيـمـنــي ،بعدما
ق ـص ـف ـتــه م ـس ــاء ال ـخ ـم ـي ــسّ ،
وردت ق ــوات
ال ـج ـيــش ال ـتــاب ـعــة لـ ـل ــواء ال ــراب ــع ح ـمــايــة،
ّ
املـكــلـفــة حـمــايــة مـقــر اإلذاعـ ــة والـتـلـفــزيــون،
بكثافة على مصدر النيران.
وذك ـ ـ ــر ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـي ـم ـن ــي أن ال ـق ـصــف
اس ـت ـهــدف خ ـطــوط ال ـك ـهــربــاء م ــا أدى إلــى
انـقـطــاعـهــا عــن مـبـنــى الـتـلـفــزيــون ،مشيرًا
إلى أن القناة تعمل بمولد صغير ملواصلة
ّ
ب ــث ـه ــا .وأش ـ ـ ــار ف ــي بـ ـي ــان إل ـ ــى أن ال ـق ـنــاة
ت ـع ــرض ــت ألض ـ ـ ـ ــرار ج ـس ـي ـمــة فـ ــي امل ـب ـنــى
واألجهزة التابعة لها ،مشيرًا إلى أن تلك

ُ ّ
الصور ست َبث في النشرات القادمة.
في هذا الوقت ،ناشد أهالي شارع الثالثني
وال ـخ ــان ــق ف ــي م ـن ـط ـقــة ش ـم ــان الـصـلـيــب
اﻷح ـمــر الــدخــول إل ــى املـنـطـقــة ،ورف ــع عــدد
مــن الـجـثــث املـنـتـشــرة فـيـهــا ،بـعــدمــا وصــل
عدد القتلى إلى  .40وطالب السكان طرفي
القتال ،الجيش والحوثيني ،السماح بمهلة
إنسانية للنزوح أو التزود بمؤن غذائية.
وأفـ ـ ـ ــادت أنـ ـب ــاء ع ــن م ـق ـتــل وإص ــاب ــة عــدد
مــن املــواط ـنــن بينهم أط ـفــال فــي األح ـيــاء
السكنية املحاذية لشارع الستني الشمال
الـ ـغ ــرب ــي ن ـت ـي ـجــة ال ـق ـص ــف املـ ـتـ ـب ــادل بــن
ّ
ال ـطــرفــن .ول ـعــل الـتـطــور الـكـبـيــر والــافــت
هــو إعــان الهيئة العامة للطيران املدني
ـت م ـت ــأخ ــر م ــن م ـســاء
واألرصـ ـ ـ ـ ــاد ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
ال ـخ ـم ـيــس أن ش ــرك ــات ال ـط ـي ــران الـعــربـيــة
واألج ـن ـب ـيــة قـ ــررت تـعـلـيــق رح ــات ـه ــا إلــى
صنعاء .وأش ــارت الهيئة إلــى أن التعليق
ُحــددت مدته بأربع وعشرين ساعة ،نظرًا
إلى املستجدات التي تشهدها العاصمة.
وعلى الـفــور ،دعــت اللجنة األمنية العليا
الـتــي يــرأسـهــا الــرئـيــس الـيـمـنــي ،مسلحي
جماعة الحوثيني إلى االنسحاب من نقاط
الجيش واألمن التي استولوا عليها ،وإلى
التزام النظام والقانون ،وإال فستقوم قوات
الجيش بواجباتها في حماية املواطنني
والسلم الـعــام واتـخــاذ اإلج ــراءات الــرادعــة
ّ
في حق املسلحني الحوثيني.
مــن جهتها ،أك ــدت جـمــاعــة «أن ـصــار الـلــه»
ع ـبــر امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي بــاسـمـهــا محمد
عـبــد ال ـس ــام ،أن األحـ ــداث ال ـتــي تشهدها
بـعــض امل ـنــاطــق ف ــي صـنـعــاء «ت ـه ــدف إلــى
ح ـم ــاي ــة امل ـت ـظ ــاه ــري ــن س ـل ـم ـي ــا ،وح ــرص ــا
ع ـل ــى ع ـ ــدم انـ ـ ـ ــزالق األوضـ ـ ـ ـ ــاع إل ـ ــى مـ ــا ال
ُ
تحمد عقباه ،وحتى ال تتكرر تلك األيــام
الدامية في شارع املطار ورئاسة الــوزراء،
وردعـ ــا لـعـنــاصــر داعـشـيــة تكفيرية جــرى
اسـتـقــدامـهــا مــن قـبــل مــراكــز نـفــوذ بغرض
إش ــاع ــة ال ـف ــوض ــى ،وت ـش ـك ـيــك الـ ـن ــاس فــي
إمـكــانـيــة انـتـصــار ثــورتـهــم ،ولـحــرفـهــا عن
أهدافها العادلة».
وألول مــرة منذ بــدء التصعيد العسكري
للجماعة حول العاصمة وفي ضاحيتها
الشمالية الغربية ،خرج الرئيس عبد ربه
منصور هادي عن صمته متهمًا جماعة
الـ ـح ــوث ــي ب ــال ـق ـي ــام ب ـم ـح ــاول ــة ان ـقــاب ـيــة
إلس ـقــاط الــدولــة فــي الـيـمــن .وق ــال ه ــادي،
خـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه سـ ـف ــراء ال ـ ـ ــدول الـعـشــر
الراعية للمبادرة الخليجية ،إن مسلحي
ج ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ــي يـ ـم ــارس ــون تـصـعـيـدًا
عسكريًا في أمانة العاصمة وضواحيها

دعت اللجنة
األمنية
العليا مسلحي
الحوثيني إلى
اإلنسحاب من
النقاط التي
سيطروا عليها
(االناضول)

«الدول العشر +واحد» تدير أزمة اليمن
منى صفوان
وص ـ ــل ال ـي ـم ــن إل ـ ــى م ــرح ـل ــة م ـه ـمــة مــن
الصراع :مرحلة تدويل األزمــة ،وإعالن
فشل حكومة صنعاء في احتواء األمر،
والسيطرة على النيران في طرف الثوب
اليمني.
هذه املرحلة من تاريخ األزمة في اليمن
اسـمـهــا «ج ـمــال بــن ع ـمــر» أو اإلش ــراف
الــدولــي ـ اإلقليمي على صــراع األخــوة.
ً
فالذين يلعنون التدخل األجنبي ليال
ون ـ ـ ـهـ ـ ــارًا ،ي ـس ـت ـض ـي ـفــونــه فـ ــي ص ـع ــدة،
وال ــذي ــن ي ـن ــادون بــال ـس ـيــادة الــوطـنـيــة،
يدعونه إلى صنعاء.
ً
فـشــل الـيـمــن رسـمـيــا ،حـكــومــة ورئـيـســا
ّ
وأحـ ـ ــزابـ ـ ــا وت ـ ـ ـيـ ـ ــارات ديـ ـنـ ـي ــة ،فـ ــي ح ــل
مشاكلهم الـعــالـقــة .تـبــادلــوا االتـهــامــات
بالدعم الخارجي ،وبالتخطيط لتقسيم
اليمن ،واستغالل الـنــاس .وبعد مأدبة
االت ـه ــام ــات ت ـلــك ،ه ــرع ــوا إل ــى م ــا تحت
الطاوالت يعقدون الصفقات.
ص ـف ـقــات هـ ــذه امل ــرح ـل ــة لـيـســت محلية
فـ ـق ــط ،ف ـك ــل م ــن ل ــه ح ــاج ــة ف ــي ال ـي ـمــن،
اسمه موجود على أوراق الطاولة ،وما
تـحـتـهــا .االت ـف ــاق ــات الـعـلـنـيــة وال ـسـ ّـريــة

ّ
تتجاذبها أ ّط ــراف األزمـ ــة ،فيما ينظر
املثقفون السذج لـ«نصير الفقراء» الذي
ج ــاء مــن ص ـعــدة ،لـنـصــرة ثـلـثــي سكان
اليمن ممن يطحنهم الـفـقــر .ووحــدهــم
ّ
ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء ي ـ ـقـ ــذف بـ ـ ّه ــم م ـ ــن ف ـ ـ ــوق س ــل ــم
األولويات ،حني يــؤذن لوقت التفاوض
على املكاسب.
السعودية لها شروط يحفظها املفاوض
الـ ــدولـ ــي ع ــن ظ ـه ــر قـ ـل ــب ،رغ ـ ــم عــاقـتــه
السيئة باململكة ،إال أنــه املـشــرف على
تنفيذ مبادرتها الخليجية في اليمن.
ً
تريد اململكة أمرًا عاجال في اليمن ،وهو
إب ـق ــاء املـ ـب ــادرة الـخـلـيـجـيــة ك ـمــرجــع .ال
مشكلة لديها في الفوضى أو في الثورة
أو الـصــراع على كل شــيء ،على سيادة
الــدولــة عـلــى شــركــاء الـتـقــاســم ،عـلــى ما
بقي مــن االقـتـصــاد والــدولــة .لكن املهم
ّ ُ
بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــا ،أل تـنـقــض االتـفــاقـيــة
التي وقعت في الرياض .يجب أن تبقى
الــريــاض الـعــاصـمــة السياسية لليمن،
حتى لو وصل الحوثيون إلى صنعاء.
س ـ ـي ـ ـحـ ــاول ج ـ ـمـ ــال ب ـ ــن عـ ـم ــر ك ـس ـف ـيــر
شخصي لــأمــن ال ـعــام لــأمــم املتحدة
إلـ ــى ص ـن ـع ــاء ،اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى «املـ ـب ــادرة
ح ـ ّـي ــة» ،م ــع أنـ ــه ف ــي ك ـث ـيــر م ــن مـنــاطــق

ا ُل ـص ــراع فـشــل فــي اإلب ـق ــاء عـلــى صيغة
امل ـحــايــد ،وت ــورط «ب ـج ــدارة» باستالب
دور طــرف دون آخ ــر ،مــا جعله خصمًا
شـخـصـيــا لـلــرئـيــس ال ـســابــق عـلــي عبد
ً
الله صالح مثال ،ومن خلفه السعودية.
فيما أطـلـقــت عليه الـصـحــافــة اليمنية
لـقــب «شـيــخ مـشــائــخ الـيـمــن» ،فــي داللــة
ّ
على دوره املحلي املؤثر.
لكن هذا ال ينفي أنه يحتفظ أيضًا في
بورقة طوتها الواليات
جيوب معطفه ّ
املتحدة ،وهي توقع اتفاقياتها األمنية
مـنــذ س ـنــوات مــع الـيـمــن .إذ إن أمـيــركــا
ي ـه ـ ّـم ـه ــا ج ـ ـ ـدًا بـ ـق ــاء الـ ــوضـ ــع امل ـل ـت ـهــب
بعيدًا عــن خريطتها العسكرية ،لذلك
ه ــي أع ـل ـنــت أن ـهــا مـسـتـعــدة لـلـتـفــاوض
مــع الحوثيني ،وهــي تفعل ذلــك فعليًا،
بــواسـطــة املـبـعــوث األم ـمــي ،لـيـبــدو أمــر
األزم ـ ــة أن ــه جــزئ ـيــة عــال ـقــة ب ــن أمـيــركــا
وصعدة.
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ق ـل ـق ــة عـ ـل ــى م ـس ـت ـع ـمــرت ـهــا
الـيـمـنـيــة ،وه ــي ال تــريــد لـ ُـسـبـحـتـهــا أن
تـ ـنـ ـف ــرط .ف ــال ـي ـم ــن ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة ال ـ ــدول
ال ـتــي ت ـحــارب بـهــا أم ـيــركــا «اإلرهـ ـ ــاب».
وأي ان ـف ــراط س ـي ـشـ ّـوش عـلــى خططها
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وخ ـص ــوص ــا أن ال ـق ــواع ــد

الـعـسـكــريــة األمـيــركـيــة فــي الـيـمــن ـ وإن
كــانــت بـعـيــدة عــن مـنــاطــق ال ـن ــزاع ـ هي
من أهم املصالح األميركية في املنطقة.
قاعدة العند الجوية في الجنوب قرب
ع ــدن ،الـجــزيــرة العسكرية العائمة في
البحر األحـمــر على مدخل بــاب املندب
بــن اليمن وجـيـبــوتــي ،وف ــرق التدريب
ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،مـ ــن دون أن
نـنـســى ف ــرق ال ـك ــوم ــان ــدوز ال ـتــي تحتل
أحـ ــد ال ـج ـب ــال امل ـس ـل ـحــة حـ ــول صـنـعــاء
ّ
املطلة على السفارة األميركية ،وخطط
التدريب التي ترسمها للجيش اليمني
الذي تشرف عليه ملحاربة «األرهاب».
لـ ـ ــذلـ ـ ــك« ،فـ ـلـ ـيـ ـص ــل ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــون إلـ ــى
أي م ـ ـكـ ــان» ،ل ـك ــن ل ـي ــس إل ـ ــى امل ـنــاطــق
األمـيــركـيــة «امل ـحــرمــة» فــي الـيـمــن ،مثل
باب املندب ،والجنوب.
إيران أيضًا لديها ما تقوله ّوسط غبار
امل ـعــارك واملـفــاوضــات املـتـعــثــرة .لديها
قــائـمــة بــأس ـمــاء املـتـهـمــن املحتجزين
ف ــي ص ُ ـن ـع ــاء م ــن «ال ـ ـحـ ــرس الـ ـث ــوري»
ّ
التجسس،
الذين قبض عليهم بتهمة
وت ـهــريــب أسـلـحــة إل ــى ال ـي ـمــن .وقــالـهــا
ال ــرئ ـي ــس ال ـي ـم ـنــي ع ـب ــد ربـ ــه مـنـصــور
ه ــادي بـثـقــةِ رج ــل يحكم بـلـدًا مـنـهــارًا،
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ــادي يخرج عن صمته :إنه انقالب!
«االصطفاف الوطني»
تدعو إلعالن النفير العام
طالبت هيئة «االصطفاف الوطني» في اليمن ،الرئيس عبدربه منصور
هادي ،بـ «إعالن النفير العام وفتح باب التجنيد لحماية صنعاء».
ّ
«تحمل مسؤوليته
ودعت الهيئة ،في بيان لها أمس ،الرئيس اليمني إلى
الدستورية والقانونية في حماية املواطنني وممتلكاتهم العامة والخاصة»،
وطالبته بـ «سرعة إسناد القوات املسلحة بإعالن النفير العام وفتح باب
التجنيد الطوعي لحماية العاصمة صنعاء ومواطنيها ،وكذلك سرعة فك
الحصار املسلح عن العاصمة صنعاء ورفــع املظاهر املسلحة وكــل ما
يقلق السكينة العامة للمواطنني».
وشدد البيان على ضرورة «بسط النفوذ والسيادة الوطنية على كامل
التراب اليمني وعلى وجه الخصوص محافظات صعدة وعمران الجوف
(شمال)».
كــذلــك دعــا إلــى «إع ــادة الـنــازحــن واملهجرين إلــى منازلهم وتعويضهم
التعويض الـعــادل عما لحق بهم مــن أض ــرار ،وســرعــة تنفيذ مخرجات
مؤتمر الـحــوار الــوطـنــي واالع ــان عــن جــدول زمـنــي مـحــدد لتنفيذ هذه
املخرجات ،إضافة إلى سرعة تأليف حكومة الوحدة الوطنية القائمة على
معيار الكفاءة والنزاهة».
(األناضول)

لـتـفـجـيــر ال ــوض ــع ،مـسـتـهــدفــن عـ ــددًا من
املنشآت األمنية والعسكرية ،ومحاولني
اق ـت ـح ــام م ـب ـنــى ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـح ـكــومــي.
وأشــار هــادي إلى أن «ما يجري يؤكد أن

الحوثيون :االشتباكات
دارت بيننا وبين
«اإلخوان المسلمين»
والجماعات اإلرهابية

الشعارات التي كان الحوثيون يرفعونها
فــي ب ــادئ األم ــر تـحــت عـنــاويــن ومطالب
شعبية ما هي إال غطاء ،وقد كشفت اليوم
الحقائق والـنـيــات املبيتة على األرض».
وقــال هــادي إن «تلك القوى تريد تفجير
األوضــاع ،وهذا ما حاولنا مــرارًا وتكرارًا
ت ـفــاديــه وتـجـنـبــه إلدراكـ ـن ــا م ـخــاطــر ذلــك
وتداعياته على البالد اقتصاديًا وتأثيره
البالغ على السلم االجتماعي».
من جهته ،نفى القيادي في حركة «أنصار
حديث
الله» الحوثيني علي البخيتي ،في
ٍ
لـ«األخبار» ،أي معطى جديد في موضوع
املفاوضات بني «أنـصــار الله» واملبعوث
ً
األمـمــي فــي اليمن جـمــال بــن عـمــر ،قــائــا:
«ي ـب ــدو أن ــه ل ــم ي ـتــم ال ـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق
نهائي بعد».
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد امل ـ ـيـ ــدانـ ــي

والعسكري للحوثيني في صنعاء ،أشار
البخيتي إلــى أن مطالب الجماعة كانت
معلنة وواض ـحــة ،مــؤكـدًا أنـهــا أعلنت أن
«قتل املتظاهرين خط أحمر ،لكن السلطة
ب ـغ ـبــائ ـهــا ل ــم ت ـس ـت ـجــب ل ـت ـلــك امل ـط ــال ــب».
وأضــاف البخيتي أن ما يــدور حاليًا هو
قتال بني «اإلخوان املسلمني» والجماعات
الــدمــويــة واإلره ــاب ـي ــة الـتــابـعــة لـهــم وبــن
«أنـصــار الـلــه» ،الفتًا إلــى أن األح ــداث في
منطقة شمالن «اندلعت بعد قيام عناصر
إص ــاحـ ـي ــة ب ــاق ـت ـح ــام أكـ ـث ــر مـ ــن ثــاثــن
ً
منزال في شمالن واعتقال أصحابها من
منازلهم بحجة أنهم جواسيس لنا».
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى خ ـ ـطـ ــاب ه ـ ـ ـ ـ ــادي ،ات ـه ــم
البخيتي أطــرافــا داخــل السلطة بالسعي
إل ــى إف ـشــال امل ـفــاوضــات وع ــدم استجابة
الرئاسة ملطالب الشارع اليمني .واعتبر
أن تغيير عـضــوي لجنة املـفــاوضــات من
جــانــب ال ــرئ ــاس ــة الـيـمـنـيــة ال ــدك ـت ــور عبد
الكريم االريــانــي وعبد الـقــادر هــال ،بعد
توصل التفاق نهائي النهاء االزمــة ،لهو
دل ـيــل عـلــى تـنــامــي ن ـفــوذ وتــأث ـيــر الـتـيــار
املعرقل للتسوية حول الرئيس هادي.
م ــن ج ـه ــةٍ أخـ ـ ــرى ،وب ـع ــد ث ــاث ــة أي ـ ــام من
املباحثات قضاها املــوفــد األمـمــي جمال
بــن عمر مــع زعيم جماعة «أنـصــار الله»
عبد املـلــك الـحــوثــي فــي محافظة صعدة
شمالي اليمن ،عــاد بن عمر إلــى صنعاء
من دون توقيع اتفاق إلنهاء األزمة.
وأعــرب بن عمر عن أسفه البالغ لتدهور
األوضاع في صنعاء ووصولها إلى ّ
حد
استخدام السالح في وقت تتواصل فيه
الجهود من أجل التوصل الى حل سلمي
لالزمة ،مشددًا على ضرورة وقف جميع
ّ
يتصرف الجميع
أعمال العنف فورًا وأن
بحكمة.
وق ــال بــن عمر لــدى عــودتــه مــن محافظة
صعدة إلى صنعاء مساء أمس إنه اجريت
خ ــال الـيــومــن املــاضـيــن م ـحــادثــات مع
الحوثي ،وأن الجولة األولــى دامــت ثالث
ساعات األربعاء ،والثانية يوم الخميس،
نحو سبع ســاعــات إلــى وقــت متأخر من
الليل».
وأضاف« :حاولنا ردم الهوة بني مختلف
األط ـ ــراف واتـفـقـنــا عـلــى مـجـمــوعــة نـقــاط
ت ــؤس ــس التـ ـف ــاق ب ــن األط ـ ـ ــراف املـعـنـيــة،
ل ـي ـك ــون م ـب ـن ـيــا ع ـل ــى م ـخ ــرج ــات مــؤتـمــر
الحوار الوطني» .ودعــا إلى وقف جميع
أعـمــال العنف ف ــورًا ،متمنيًا أن يتصرف
املعنيون بحكمة ،وبما يحقق مصلحة
البالد العليا.

وحروبه
أن إيران «تبتزه» بهؤالء ،إما أن يطلق
ّ
س ــراح ـه ــم أو س ـت ـح ـتــل ال ـعــاص ـمــة من
ّ
طــريــق ال ـحــوث ـيــن .ه ــذا ك ــل م ــا يفعله
الرئيس اليمني أخيرًا ،يرفع سبابته
ّ
ّ
ويهدد إيــران ،ثم يوكل أمر حل األزمة
إلــى مـشــرف األم ــم املـتـحــدة والــواليــات
املتحدة والسعودية.
ال ـس ـي ـنــاريــو الـيـمـنــي م ـك ـتــوب بحبكة
تجعل من كل الخيوط متشابكة ،ومن
ك ــل االط ـ ــراف م ـتــورطــة .وف ــي ال ــداخ ــل،
ي ـن ـت ـص ــر ج ـ ـ ــزء م ـ ــن م ـث ـق ـف ــي ال ـي ـس ــار
ل ـل ـحــركــة ال ــري ـف ـي ــة ال ـف ـت ـي ــة ،بــوصـفـهــا
مـفـ ّـجــرة «ثـ ــورة ال ـض ـع ـفــاء» ،مـصـ ّـدقــن
أن الحوثيني يطلقون النار ويشعلون
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــروب م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل خـ ـ ـف ـ ــض س ـع ــر
البنزين! أو أنهم يريدون أن يتوهموا
ذلـ ــك ،ان ـطــاقــا م ــن الـ ـع ــداء ال ـتــاري ـخــي
بــن بـعــض مثقفي الـيـســار واإلخ ــوان
املـسـلـمــن (ح ــزب اإلصـ ـ ــاح) ،وه ــو ما
اض ـط ــر الـ ـح ــزب االشـ ـت ــراك ــي الـيـمـنــي
إلــى إصــدار بيان يوضح فيه «موقفه
امل ـحــايــد غـيــر امل ـن ـخــرط م ــع أي ط ــرف،
وأن أي رأي يــأتــي مــن مثقف يـســاري
يمدح تلك الحركة أو ّ
يذمها ال ّ
يعبر
بالضرورة عن رأي الحزب االشتراكي

غـيــر امل ـس ــؤول ع ــن اآلراء الـ ـ ــواردة في
ق ــاع ــدت ــه ال ـش ـع ـب ـيــة ،ال ـس ــاخ ـط ــة عـلـيــه
وعلى موقفه السلبي».
إن ـهــا ال ـفــوضــى الـسـيــاسـيــة ك ـمــا ي ــراد
ّ
لها أن تكون .لقد آن األوان لكل من له
خصم ،لالنتقام منه ،والتهم جاهزة،
وم ـت ـن ــوع ــة ،م ـنــاط ـق ـيــة وط ــائ ـف ـي ــة ،مــا
ي ـج ـعــل األم ـ ــر م ـق ـي ـتــا .ووس ـ ــط رائ ـحــة
العفن السياسي ،يغيب دور األحــزاب
تـ ـم ــام ــا ،وتـ ـظـ ـه ــر فـ ّـق ــط امل ـي ـل ـي ـش ـيــات
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـصـ ـ ــفـ ـ ــي ح ـ ـسـ ــابـ ــات ـ ـهـ ــا
بطريقتها ،بعيدًا عــن ضجة املثقفني
والسياسيني.
نار االنتقام وصلت إلى ّ
حد التصفيات
املتصارعة
داخــل الجيش ،فاألجنحة
ً
على الجيش اليمني ،وجدتها فرصة
ّ
لـتـخــلــص بعضها مــن ب ـعــض ،بحجة
مـحــاربــة الـحــوثـيــن .جـنــاح عـلــي عبد
الـلــه صــالــح ،وج ـنــاح الــرئـيــس ه ــادي،
وج ـنــاح عـلــي مـحـســن األح ـم ــر .قائمة
االغ ـت ـي ــال ت ـس ـت ـهــدف وح ـ ــدة الـجـيــش
وتماسكه ،وموقعه كجيش يمني ،فما
يحدث هو تسهيل لكل طرف القتحام
معسكرات خصمه واالستيالء عليها
وق ـتــل ال ـج ـنــود ،وم ــن يـقـتـلــون هــم من

صغار املجندين والضباط ،من عامة
ال ـنــاس الــذيــن يـتـشـ ّـدق بـهــم عـبــد امللك
ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ،ويـ ـحـ ـك ــم ب ــاس ـم ـه ــم ح ــزب
«اإلصالح» اإلسالمي منذ عام .2011
لـ ـق ــد ك ــان ــت ط ــريـ ـق ــة «اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» فــي
السياسية خالل العقد األخير ،حافلة
بـمــوائــد ال ــدم ـ وإن كــانــت هــي مرحلة
إنـ ـ ـه ـ ــاء اإلصـ ـ ـ ـ ــاح م ـ ــن الـ ـخ ــريـ ـط ــة أو
خــروجــه ضعيفًا ـ فــإنــه لــن ي ـخــرج إال
بحفل وداع دموي.
ويبقى األكـثــر دمــويــة ،أن املرحلة هي
مــرح ـلــة ت ـق ـس ـيــم ال ـي ـم ــن ،ول ـي ــس فـقــط

اليمن رسميًا،
فشل ً
وأحزابًا
حكومة ورئيسًا
ّ
وتيارات دينية ،في حل
مشاكلهم العالقة

ال ـك ـع ـكــة ال ـي ـم ـن ـيــة .ت ـق ـس ـيــم ب ــن ق ــوى
قديمة وأخــرى وافــدة ،يزيد الخسائر،
وإن كــان قــرار رفــع سعر البنزين جاء
ب ـع ــد س ـل ـس ـلــة حـ ـ ــروب أه ـل ـي ــة م ــدم ــرة
لالقتصاد ،فإنه باسم خفض التعرفة
ُ
ٌ
حرب جديدة ،وهذه املرة
الحالية تشن
في العاصمة.
ل ــم تـعــد ال ـح ــروب ف ــي أطـ ــراف الـجـبــال
وع ـم ــق الـ ــوديـ ــان وال ـ ـص ـ ـحـ ــارى .إن ـهــا
ت ـح ــت أذن ال ـق ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي ،حـيــث
يقيم عبد ربــه منصور هــادي ويطلق
ت ـه ــدي ــده إليـ ـ ـ ــران .هـ ــذه امل ـ ـ ــرة ،ال ـح ــرب
م ـح ــاذي ــة ل ـل ـم ـع ـس ـكــرات ال ـت ــي ي ـتــوافــد
عليها جنود من كل املناطق اليمنية،
إنها تحت املنشآت الحيوية كمحطات
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات الـ ـسـ ـي ــادي ــة
ك ــال ــداخ ـل ـي ــة .ل ـقــد ان ـت ـهــى ع ـصــر حكم
«اإلص ــاح» وشركائه للعاصمة ،كما
أنـهــوا قبل ثــاث سـنــوات ،عصر حكم
«ح ــزب املــؤتـمــر وحـلـفــائــه» حــزب علي
ّ
«مقدمات» عدة،
عبد الله صالح .وبعد
ب ـ ــدأت مــرح ـلــة الـ ـح ــرب ف ــي الـعــاصـمــة
الـتــي كــانــت تـنــأى بنفسها بـعـيـدًا عن
كل الحروب التي تخطط لها في ربوع
اليمن.

ل ـق ــد ف ـش ــل اإلسـ ــام ـ ـيـ ــون فـ ــي ال ـي ـم ــن.
أوصــل فسادهم وغــرورهــم السياسي
ح ــرك ــة جـبـلـيــة مـسـلـحــة إل ــى صـنـعــاء.
لقد أوصل حزب «اإلصــاح اإلسالمي
ال ـي ـمــن إل ــى مــوقــع ال ـح ــرب ،ح ــن مـ ّـهــد
للحوثيني كل هــذا التقدم ،تمامًا كما
فـعــل صــالــح ب ـف ـســاده لتمهيد الحكم
لـ ـ ــ«االص ـ ــاح» ،وش ـيــوخــه م ــن قبليني
وسلفيني ،لكن املالحظ أن آخر ظهور
ل ـل ـش ـيــخ اإلصـ ــاحـ ــي ال ـش ـه ـيــر حـمـيــد
األحـمــر كــان فــي أحــد م ـطــارات تركيا،
خالعًا بزته القبلية مرتديًا «الجينز»،
متخففًا مــن حمله اإلســامــي ،بعدما
ّ
أوصل اليمن إلى كل هذا الدمار كأحد
أمراء الحروب والفساد.
وإن ك ــان األح ـمــر قــد ت ــرك الـيـمــن ،فــإن
ّ
مشمرًا عن
جمال بــن عمر قــدم إليها،
ساعده ،ومتحدثًا باسم الدول العشر،
الراعية للمبادرة ،لكن هذه املرة هناك
العـ ـ ــب جـ ــديـ ــد ي ـ ـفـ ــرض ن ـف ـس ــه بـ ـق ــوة،
إن ـهــا إي ـ ــران ال ـتــي ت ـعــرف مـ ــاذا تـفـعــل،
ّ
طاولة
لــذلــك فاليمن يــرحــب بها على ّ
الخيبة السياسية اليمنية ،ويــدشــن
مرحلة اليمن في حكم «الــدول العشر
 +واحد».
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بعد انتهاء األزمة ،هناك شرعية للسؤال عن الحاضنة الشعبية لحركات املقاومة،
ْ
لكن ،هناك فرق بني السؤال عن شعبية املقاومة نفسها ،وهذه تجيب عنها تضحيات الناس
وصبرهم ،وبني السؤال عن شعبية فصيل بعينه ،وهو الذي مارس السياسة من دون تجربة سابقة،
ثم ترك الحكم قبل اندالع الحرب بأسابيع ،وكان يقول إن حربني ماضيتني اندلعتا لـ«إسقاط حكمه»

شعبية «حماس» في
حسابات الحرب والسياسة
غزة ـ بيان عبد الواحد
قـبــل أن يصبح أب ـنــاء «ح ـمــاس» عناصر
فــي ه ــذا التنظيم اإلســامــي املنبثق عن
جماعة «اإلخـ ــوان املـسـلـمــون» ،عليهم أن
ي ـ ــؤدوا ق ـســم الـبـيـعــة أمـ ــام أم ــرائ ـه ــم على
«ال ـس ـم ــع وال ـط ــاع ــة ف ــي ال ـع ـس ــر وال ـي ـســر
واملنشط واملـكــره» .بموجب هــذه البيعة،
ال يحق لهم أن يـجــادلــوا ق ـيــادات الصف
األول ف ــي م ــا أقـ ـ ـ ــروا ،أت ـع ـل ــق ذل ـ ــك بــأمــر
ّ
دعوي أم سياسي ،وال سيما أن املسلم به
داخل التنظيم غياب أي فصل بني الدين
والسياسة.
رغــم هــذا البناء املـتــن ،فقد دفـعــت جملة
املتغيرات اإلقليمية فــي النصف الثاني
مــن الـعــام ال ـجــاري بالحركة نحو اتخاذ
قـ ــرار بــاملـصــالـحــة م ــع غــريـمـتـهــا «ف ـتــح»،
علمًا بأنها دخلت املعترك السياسي عام
 2006بتحقيق كتلتها الـبــرملــانـيــة أكثر
م ــن ثـلـثــي أص ـ ــوات امل ـج ـلــس الـتـشــريـعــي.
ومـقــابــل خـطــوة املـصــالـحــة ،رف ــع عناصر
ف ــي «حـ ـم ــاس» أيــدي ـهــم لـيـسـجـلــوا نقطة
نظام على هــذه الخطوة التي وصفوها
بــ«الـخـطـيــرة» ،ألنـهــم ي ــرون أن الحكومة
التي جرى تشكيلها أواخــر أيار املاضي،
«ال ـتــوافــق» ،هــي «حـكــومــة تـكـنــوقــراط في
املظهر ،وفتحاوية في الجوهر».
ح ـت ــى ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى اإلعـ ــامـ ــي ظ ـهــرت
عــدة إش ــارات اعـتــراض منها «مانشيت»
صحيفة «الرسالة» ،التابعة لـ«حماس»،
في عددها الصادر في الثاني من حزيران
املاضي ،وحمل عنوان (حكومة عباس -

قراط) .في ذلك اليوم كان رئيس السلطة،
محمود عباس ،قد أصر على تولي رياض
املالكي وزارة الخارجية ،وهــو شخصية
تقع في محل رفض حمساوي ،األمر الذي
هــدد بـفــرط عقد املـصــالـحــة ،لكن سرعان
مـ ــا ق ـب ـل ــت «حـ ـ ـم ـ ــاس» ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ك ـل ـهــا.
وص ــار لـلـقــرار الـتــي اتـخــذ عـلــى مستوى
املكتب السياسي للحركة باملوافقة على
اشتراطات عباس له أثر بالغ في نفوس
ال ـق ــاع ــدة ال ـعــري ـضــة لـلـتـنـظـيــم اإلســامــي
داخـ ــل ال ـه ـيــاكــل الــرس ـم ـيــة وامل ـنــاصــريــن،
وال سيما أصحاب الــرؤى التي ال ترحب
بـفـكــرة االن ــدم ــاج مــع «ف ـتــح ذات الـتــوجــه
العلماني».
أيـضــا ،جــاء دخــول «حـمــاس» الحكم قبل
ث ـم ــان ــي سـ ـن ــوات ومـ ـح ــاول ــة انـسـحــابـهــا
م ـن ــه مـ ــع بـ ـق ــاء م ـص ـيــر  40أل ـ ــف مــوظــف
وعائالتهم معلقًا ليسهم ذلك في خلخلة
الـقــاعــدة الجماهيرية للحركة والتأثير
في شعبيتها .وزادت صعوبة املوقف مع
تفاقم أزمة الرواتب واالعتداء على البنوك
إل ــى أن ص ــدم ــت ال ـح ــرب ق ـطــار ال ـتــدهــور
السياسي الفلسطينيّ ،
وأجـلــت النقاش
الداخلي الرسمي والشعبي  51يومًا.
بـ ـع ــد الـ ـ ـح ـ ــرب ،ع ـ ـ ــادت أص ـ ـ ـ ــوات شـعـبـيــة
أخــرى لتتظاهر على «حـمــاس» ،بجانب
هجومها على «فـتــح» ،جــراء فـقــدان األثــر
امل ـبــاشــر مل ـفــاوضــات ال ـق ــاه ــرة ،بــالـتــزامــن
م ــع عـ ــودة ال ـتــراشــق اإلع ــام ــي وال ـخــوف
مـ ــن بـ ـق ــاء ق ـض ـي ــة اإلعـ ـ ـم ـ ــار رهـ ـن ــا ب ـه ــذه
ال ـت ـج ــاذب ــات .وزاد ع ـلــى ذل ــك اس ـتــرجــاع
الذاكرة الشعبية الخوف من تكرار تجربة

االنقسام الفلسطيني قبل ثماني سنوات
إن ع ــادت الـسـلـطــة م ـجــددًا إل ــى غ ــزة دون
حــل ال ـخــافــات كـلـيــا ،مــا يـعـنــي أن هناك
«حزيران» داميًا آخر.
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ع ـم ـل ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
لــ«حـمــاس» على تسويق رؤيـتـهــا بشأن
املقاربة بني املصلحة العامة والخاصة،
فخرج عضو مكتبها السياسي ،موسى
أب ــو م ـ ــرزوق ،إل ــى ال ـقــواعــد الــدن ـيــا وعـبــر
املساجد والـقــاعــات املغلقة حتى يوضح
دواع ــي ال ـنــزول عــن الـشـجــرة .ك ــان واح ـدًا
من مـبــررات أبــو مــرزوق حيال املصالحة
مع «فـتــح» ،وفــق مصادر حركية مطلعة،
الحفاظ على بقاء «حماس» من االندثار
بفعل مــا صــار يسمى داخـلـيــا «الخريف
ال ـعــربــي الـ ــذي أس ـقــط ورقـ ــة اإلســام ـيــن
مـ ـم ــن ت ـ ـ ـصـ ـ ــدروا الـ ــواج ـ ـهـ ــة ف ـ ــي أعـ ـق ــاب
الـتـحــركــات ال ـتــي شـهــدتـهــا كــل مــن مصر
وليبيا وسوريا» .وأقرت تلك املصادر بأن
هـنــاك «أص ــوات ــا مـعــارضــة داخ ــل حماس
ضد قبولها حكومة الحمدالله الذي كان
في وقت من األوقات جزءًا من االنقسام»،
لكنها شددت على أن «الحركة تعمل وفق
ّ
شوري وتأخذ مواقفها باإلجماع».
مبدأ
أما على املستوى الشعبي ،فإن االستياء
بلغ حـ ّـده جــراء تــردي األوضــاع املعيشية
في غزة إلى نحو غير مسبوق قبل الحرب
وبعدها ،وخصوصًا أن معدالت البطالة
تخطت حــاجــز  %40والـفـقــر قـفــز إل ــى ما
فوق  ،%39واألمر هنا ال يتعلق باملقاومة
وأدائ ـهــا ال ــذي يقع محل الفخر الشعبي
الــواضــح بقدر النظر إلــى سلوك حكومة

يبدو تأييد «حماس» في الضفة قويا خاصة أن سكانها لم يعايشوا تجربة حكمها (آي بي ايه)

دخول «حماس»
كما
إلى السلطة ّ
خروجها منها أزما الوضع
المعيشي في غزة
ارتفعت شعبية
الحركة في الحرب،
لكن المخاوف من
انخفاضها قائمة

«حماس» السابقة التي ال تــزال كوادرها
ّ
وتصرح في غزة .فراح جزء
اإلدارية تعمل
كبير من املواطنني نحو اتهام «حماس»
بــأن ـهــا تـمـسـكــت بــاملـنـصــب ع ـلــى حـســاب
مـصــالــح الـشـعــب ،بــداللــة أن ـهــا بـقـيــت في
الحكم ثماني سنوات دون اكتراث لواقع
الناس ،ولم تتنازل عنه إال بعدما أحدق
ً
بها الخطر ولــم تجد سبيال للحل ،كما
يقولون.
ف ــي ت ـق ــوي ــم ت ـل ــك ال ـح ـق ـب ــة ،يـ ـق ــول امل ـح ـلــل
ّالسياسي ،طالل عوكل ،إن األداء الحكومي
أثر في شعبية «حماس» كثيرًا ،إضافة إلى
أن «مـلــف االنـقـســام بحد ذات ــه جــر الكثير
مــن الــواليــات على الشعب وحـمــاس على
وج ــه ال ـخ ـصــوص» ،لـكـنــه رأى أن الـحــركــة
أدارت الحكم في ظروف صعبة وتحوالت
عــربـيــة« ،كـمــا تحملت وحــدهــا املسؤولية
ولم تستطع صنع شراكة مع اآلخرين من
غـيــر ف ـتــح» .ويـضـيــف عــوكــل ل ــ«األخ ـبــار»:
«ي ـجــب أن يـعـلــم مــن يــرغــب فــي الـحـكــم أن

«فتح» :من «الطلقة األولى» إلى «غصن الزيتون» ...والمسافة بــ
غزة ـ سناء كمال
قبل الحديث عــن نظرة القاعدة الشعبية
ال ـك ـب ـيــرة ل ـحــركــة «فـ ـت ــح» ،ف ــي ق ـطــاع غ ــزة،
إلــى حركة «حماس» وأدائـهــا في املقاومة
بعد ثــاث حــروب ،والحكومة بعد ثماني
سنوات ،فإن من املهم االلتفات إلى تاريخ
الـ ـتـ ـع ــام ــل بـ ــن «ف ـ ـتـ ــح ال ـ ـض ـ ـفـ ــة» ،ال ـض ـفــة
املحتلة ،و«فتح غــزة» .يقول الفتحاويون
فــي غ ــزة إنـهــم مـنــذ رحـيــل الــرئـيــس ياسر
عرفات تلقوا «غبنا كثيرا» على املستوى
التنظيمي أوال ،والحكومي حينما كانت
ال ـس ـل ـطــة ب ـي ــد ح ــرك ـت ـه ــم .ف ــي س ـب ـيــل ذل ــك
ي ـض ــرب ــون أم ـث ـلــة ك ـث ـيــرة كـقـلــة امل ــوازن ــات
الـتـنـظـيـمـيــة املـخـصـصــة لـلـقـطــاع وص ــوال
إلى طرق التعامل الــوزاري وجعل مركزية
القرار بيد رام الله.
م ـقــابــل ذلـ ــك ،ت ـعــاطــى ف ـت ـحــاويــو غ ــزة مع

«ح ـمــاس» بـحــذر وعـلــى مــراحــل مـتــدرجــة،
ك ـل ـهــا ارت ـب ـط ــت ب ـمــوق ـف ـهــم م ــن «ح ـم ــاس»
ومــوق ـع ـهــا م ــن امل ـق ــاوم ــة ،لــذلــك لــوحــظ أن
حجم التعاطف معها فــي الـحــرب األولــى
 2008كــان مـحــدودا بسبب آث ــار االنقسام
ال ــداخـ ـل ــي ،م ــا دع ـ ــا ب ـع ـض ـهــم آنـ ـ ـ ــذاك إل ــى
توزيع الحلوى فرحا باستشهاد عناصر
شرطة غــزة ،لكن فــي حــرب  2012كــان أول
املـحـتـفـلــن بــاالن ـت ـصــار ف ــي الـ ـش ــوارع هم
عناصر «فتح».
ال ـي ــوم ،وب ـعــد ال ـح ــرب األخـ ـي ــرة ،انقسمت
النظرة الفتحاوية نحو «حماس» ،فضال
عن االنقسام الداخلي الكبير بني مؤيدي
رئيس السلطة ،محمود عباس ،ومؤيدي
القيادي املفصول من الحركة والنائب في
املجلس التشريعي محمد دح ــان .حتى
داخل التيارين هناك قسمان ،األول ينظر
إلــى أن «ح ـمــاس» جــزء فـعــال فــي املقاومة

على خالف النهج السلمي الــذي اختارته
«فـ ـت ــح» ،وآخـ ــر ي ــراه ــا جـ ــزءا م ــن املـشـكـلــة
الفلسطينية الداخلية وأنها تجر الحروب
والويالت على غزة.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ظ ـل ــت «ف ـ ـتـ ــح» فـ ــي غـ ـ ــزة تـعـمــل
عسكريا تحت عدة مسميات ،كما شاركت
في التصدي بالحرب بمجموعات مسلحة
صغيرة .يكشف أحــد ك ــوادر «فـتــح» الــذي
فضل إخـفــاء اسمه أنــه منذ بــدايــة الحرب
وحـتــى الـيــوم دقــت طـبــول حــرب فتحاوية
داخلية «فــي ظــل اتـســاع فـجــوة االخـتــاف
بني فكرين ونهجني» داخل التنظيم نفسه.
من هذا املنطلق ،يشير هذا الكادر إلى أن
التصعيد اإلعــامــي ال ــذي قــادتــه الحركة
بـ ـش ــأن مـ ـم ــارس ــات «ح ـ ـمـ ــاس» م ــع بـعــض
عناصرها ،وإن كــان حقيقة ،فــإن الغرض
م ـن ــه «ت ــذك ـي ــر ال ـف ـت ـح ــاوي ــن بـ ــأن ح ـمــاس
خصمهم».

لجهة اإلصـ ــرار عـلــى الـخـيــار املـسـلــح رغــم
أن قيادة «فتح» ال تتبنى هذا الخيار وال
تــدع ـمــه ،فـيـمــا ت ـقــابــل «حـ ـم ــاس» عـنــاصــر
الحركة في غــزة بالتضييق ،وخاصة في
النشاطات التنظيمية الــداخـلـيــة ،يحاول
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم «ك ـتــائــب األق ـص ــى ـ ل ــواء
الـشـهـيــد نـضــال ال ـع ــام ــودي» ،أب ــو محمد،
شرح كيف ينظرون إلى املقاومة انطالقا
مــن غ ــزة ال ـتــي تسيطر عليها «ح ـمــاس».
يـقــول أب ــو مـحـمــد« :ف ــي فـتــح لـيــس أمامنا
خ ـ ـيـ ــار س ـ ــوى امل ـ ـقـ ــاومـ ــة املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،ع ـبــر
الــرصــاصــة األول ــى الـتــي أطلقتها الحركة
وتعهدنا من ذلــك الحني تحرير األرض»،
مــؤكــدا أن ــه ال مــانــع لــديـهــم مــن الـعـمــل مع
بــاقــي الفصائل «وف ــي مقدمتها حماس»
ملقاتلة إسرائيل.
ه ــذا امل ــوق ــف يــرب ـطــه امل ـت ـحــدث الـعـسـكــري
بــاإلشــارة إلــى أن األي ــام أثبتت أن الشعب

ل ــن ي ـح ـت ـضــن أي ف ـص ـيــل إذا اب ـت ـع ــد عــن
ال ـك ـفــاح امل ـس ـلــح« ،وهـ ــو م ــا واج ـه ـتــه فتح
فعليا حينما سلمت البندقية واتجهت
إلــى املـفــاوضــات دون ســاح تــدافــع بــه عن
شعبها» .يتابع أبــو محمد ل ـ «األخ ـبــار»:
«ال يـخـفــى أن قـ ــادة ل ـهــم ثـقـلـهــم ف ــي فتح
يـ ـح ــاول ــون دثـ ــرنـ ــا ت ـح ــت الـ ـ ـت ـ ــراب ون ـفــي
االعتراف بنا ،لكننا نبههم إلى أن الشعب
هـ ــو مـ ــن س ـي ـض ـع ـهــم فـ ــي ت ـ ـ ــراب ال ـت ــاري ــخ
لتخليهم عــن نـصــرتــه»ّ .
ووج ــه فــي الوقت
نفسه رسالة إلى مقاومي الضفة بالقول:
«غزة انتفضت نصرة للطفل أبو خضيرة
الذي قتله املستوطنون وأحرقوه ،ودفعت
ثمنا باهظا لنصرة الضفة ،لكننا لألسف
لــم نـجــد مــن الـضـفــة مــا يخفف عـنــا وطــأة
الـحــرب ...ال ننكر أن سبب ذلــك يرجع إلى
السلطة (فتح) التي تقمع كل من يحاول أن
يرفع السالح في وجه إسرائيل».
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عربيات
دوليات
«عباس» يهاجم «حماس»
خوفًا من شعبيتها؟
قدرت وسائل إعالم إسرائيلية أن هجوم رئيس
ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،م ـح ـمــود عـ ـب ــاس ،على
حركة «حـمــاس» بعد انتهاء الـحــرب فــي غــزة ال
ي ــدل ب ــال ـض ــرورة ع ـلــى تـحـســن صـ ــورة عـبــاس
فــي ال ـشــارع الفلسطيني ،أو يغير وجـهــة نظره
تجاه الحركة« ،بقدر ما يدل الهجوم على تغير
مــوازيــن الـقــوى داخ ــل ال ـشــارع ملصلحة حماس
بعد الحرب».
وق ــال ــت ال ـق ـنــاة الـعـبــريــة ال ـســاب ـعــة ،قـبــل أيـ ــام ،إن
«عباس كان يرى في موافقة حماس على دخول
حكومة التوافق قبل الحرب ضعفًا من جانبها،
فيما يخشى اليوم من تمكن الحركة من دخول
الحكومة مــن مــوقــع قــوة بعد ارت ـفــاع شعبيتها
فــي الـشــارع خــال الـحــرب ،وهــو مــا يمكنها من
السيطرة على السلطة في الضفة أكثر من قدرة
فتح على السيطرة على غ ــزة» .وشبهت القناة
ع ــاقــة ع ـب ــاس ب ــ«ح ـم ــاس» بـتـلــك ال ـعــاقــة «بــن
ق ــادة ال ــدول الـعــربـيــة وتنظيم داع ــش ،إذ يطالب
الزعماء الـغــرب بضرب داع ــش ،فــي حــن تمتلك
تلك األنظمة خيرة األسلحة وال تقاتل عناصر
هذا التنظيم خوفًا من التورط مع الشارع السني
العربي».
(األخبار)

قضايا الناس متعددة ،وليس من السهل
م ـعــال ـج ـت ـهــا ،وخ ـص ــوص ــا أمـ ـ ــور ال ـح ـيــاة
كتوفير الكهرباء واملاء وفتح املعابر».
وإن ك ـ ــان م ــن دلـ ـي ــل واضـ ـ ــح ع ـل ــى حـجــم
السخط على الحركة من داخل جلبابها،
فيمكن النظر إلى ما يقوله موظفو حكومة
غزة الذين انضووا تحت لواء املؤسستني
األمنية واملدنية بإدارة «حماس» منذ ما
بعد  .2007ه ــؤالء يــذكــرون ،فــي أحــاديــث
مـنـفـصـلــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،أن ـهــم ف ــي األص ــل
عـنــاصــر وم ــؤي ــدون لـلـحــركــة اإلســام ـيــة،
ل ـك ــن ث ـق ـت ـهــم ب ـق ـي ــادت ـه ــم ت ــراجـ ـع ــت بـعــد
عجزها ْعن إلزام رئيس السلطة ،محمود
عباس ،دفع رواتبهم ،واألخير أعلن أكثر
من مرة أنه يرفض التسليم بضم موظفي
غزة البالغ عددهم  46ألفًا إلى مؤسسات
السلطة بحجة العبء امللقى على ميزانية
ال ـح ـكــومــة .ح ـتــى ب ـعــد الـ ـح ــرب ،ال تشير
حكومة «الوفاق» إلى أنها معنية بجدية
ب ــاس ـت ـي ـع ــاب امل ــوظـ ـف ــن الـ ــذيـ ــن عـيـنـتـهــم

ــينهما
أمــا قـيــادة السلطة الـتــي تـقــود «فـتــح» في
الــوقــت نـفـســه ،فـتـقــول إنـهــا ق ــررت خــوض
أس ـلــوب امل ـقــاومــة الشعبية بــالـتــوافــق مع
الـفـصــائــل األخـ ــرى ،والسـيـمــا فــي الضفة،
وك ـ ــان م ـه ـن ــدس هـ ــذا ال ـف ـك ــر ه ــو مـحـمــود
عباس نفسه بحجة أنها ترمي إلى حماية
الـشـعــب ،لكن مـمــارســات األج ـهــزة األمنية
ه ـن ــاك ال تـشـيــر ح ـتــى إل ــى أي دع ــم لـهــذه
السياسة.
«حـ ـم ــاي ــة الـ ـشـ ـع ــب» هـ ــي الـ ـفـ ـك ــرة نـفـسـهــا
املـ ــوجـ ــودة لـ ــدى قـ ـي ــادة «فـ ـت ــح» ف ــي غ ــزة،
وعــن ذلــك يقول أمــن سر املجلس الثوري
لـلـحــركــة ،أم ــن مـقـبــول ،إن ــه «ك ــان بــإمـكــان
فـصــائــل املـقــاومــة تجنيب الـشـعــب ويــات
الحرب فعال في الحرب األخيرة» .يضيف
ل ــ«األخ ـبــار»« :ك ــان لــديـنــا مــاحـظــات على
املـقــاومــة فــي غ ــزة ،لكن لــم يكن بمقدورنا
إعــانـهــا خ ــال ال ـح ــرب ،وخــاصــة أن ــه كــان

«ح ـم ــاس» ،وف ــي أحـســن األح ــوال توضح
محافل رسمية أن هناك إمكانية لقبول
املدنيني من دون العسكريني.
ورغ ــم حــالــة ال ـتــردي املعيشي ،فما يزيد
قـ ـه ــر ك ـث ـي ــري ــن مـ ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي غـ ــزة،
وخــاصــة الـحــرف الـصـغـيــرة واملـتــوسـطــة،
أن حكومة «حماس» استمرت في جباية
ال ـ ـضـ ــرائـ ــب حـ ـت ــى مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب ال ــدخ ــل
امل ـح ــدود ،وإن كــانــت قــد أوق ـفــت ذل ــك في
مراحل قصيرة سابقا .هنا ترى األوساط
السياسية أنه رغم إعالن الحركة قبولها
التحدي بخوض االنتخابات ،فــإن هناك
مخاوف من انتكاسة على أبواب صناديق
االقتراع التي ستفتح للرئاسة واملجلس
التشريعي ،وإن كــانــت األص ــوات نفسها
تـلـ ّـمــح إل ــى أن ال ـحــرب األخ ـيــرة ستساعد
«حماس» على تخطي هذا الهاجس ،لكن
إدارة ملف ما بعد الحرب قد يبعد الخيط
عن رأس اإلبرة مجددا.
املـصــادر الحركية نفسها عــادت لتصرح

بأن أحد أبرز الدوافع «وراء ذهاب حماس
إل ــى إن ـهــاء االن ـق ـســام وال ـع ــودة إل ــى مربع
املقاومة هو تراجع شعبية الحركة على
املستوى املحلي» ،مؤكدة أنها (حماس)
ت ـ ـحـ ــاول اآلن أن ت ـح ــاك ــي ت ـج ــرب ــة ح ــزب
ال ـلــه ال ــذي يـحـتـفــظ بـمـقــاعــد ف ــي الـبــرملــان
اللبناني مع اإلبقاء على بندقية املقاومة.
وقــد جــاءت الـحــرب فــي السابع مــن تموز
امل ــاض ــي عـلــى غـيــر رغ ـبــة «حـ ـم ــاس» ،كما
تـ ـق ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،لـ ـتـ ـب ــدل نـ ـظ ــرة الـ ـن ــاس
تجاهها ،وتغير مفاهيم كثيرة ارتبطت
بتمسك م ـســؤولــي «ح ـم ــاس» باملناصب
الحكومية على حساب املقاومة ،وال سيما
بعد تشكيل فرق عسكرية تسمى «الضبط
امل ـي ــدان ــي» ك ــان هــدفـهــا قـبــل ال ـح ــرب منع
الفصائل وال ـقــوى مــن إط ــاق الـصــواريــخ
على البلدات املحتلة عام .1948
تستطرد تلك املصادر التي تحفظت على
هوياتها« :لقد كنا نضطر إلــى دفــع نحو
مـلـيــونــي دوالر شـهــريــا مــرتـبــات للضبط
املـ ـي ــدان ــي الـ ـ ــذي ي ـح ــرس ال ـ ـحـ ــدود ،وذل ــك
ت ـف ــادي ــا مل ــواج ـه ــة م ـب ــاش ــرة م ــع االح ـت ــال
ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،ألن ـن ــا ك ـنــا ن ـعــد أنـفـسـنــا
للمعركة ،وهذا ما أوصلنا إلى الجهوزية
ال ـت ــي ظ ـهــرنــا بـ ـه ــا» .وأضـ ــافـ ــت« :ح ـمــاس
عصية على االنـكـســار ،بــل هــي ت ــزداد قوة
مع الوقت ،لكن مراكمة شعبيتها ال تأتي
إال من أدائها على األرض (امليدان)» ،مقرة
فــي الــوقــت عينه بــأن األداء الحكومي أثر
سلبيًا على شعبية «حـمــاس» في مراحل
عديدة.
وعمدت كتائب القسام ،الذراع العسكرية
لـ ــ«حـ ـم ــاس» ،خـ ــال الـ ـح ــرب إلـ ــى تـعــزيــز
النظرة املجتمعية نحو الحركة ،وال سيما
أنها اتبعت سياسة إعالن املفاجآت ضمن
ســابـقــة فــي تــاريــخ ال ـص ــراع الفلسطيني
ـ اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وص ـ ــارت ت ـحــرق أوراق ـه ــا
شيئًا فشيئًا ،مــا عــزز االلـتـفــاف الشعبي
منذ بداية الحرب حــول املقاومة عمومًا.
كـ ــل ذل ـ ـ ــك ،أسـ ـه ــم ب ـ ـصـ ــورة مـ ـب ــاش ــرة فــي
تحسني صورة «حماس» داخل تنظيمها
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ث ــم ف ــي األوس ـ ـ ـ ــاط الـشـعـبـيــة
لكن ليس على املــدى القريب ،ويظهر أن
الـحــركــة سعت بعد الـحــرب مـبــاشــرة إلى
تصدير استطالعات رأي عبر مراكزها،
لكنه من املوضوعي تسليط الضوء على
اسـتـطــاع رأي نـشــره املــركــز الفلسطيني
للبحوث السياسية واملسحية بدعم من
مؤسسة «كونراد أديناور» في رام الله.
تضمن هذا االستطالع ّ
عينة بلغ عددها
 1270شخصًا في الضفة املحتلة وقطاع
غزة ما بني  26إلى  30من الشهر املاضي،
وأظـهــر أن  %79يعتقدون بــأن «حماس»
ان ـت ـصــرت ،فـيـمــا ت ـقــول نـسـبــة مــن  %3إن

أجهزة السلطة تمنع
تنفيذ خيار املقاومة
الشعبية الذي تبنته
قيادتها (آي بي ايه)

قادة في الحركة
يحاولون تعطيل العمل
المسلح في غزة
بــاإلمـكــان قـبــول امل ـبــادرة املـصــريــة لــوال أن
ّ
التوصل
التجاذبات اإلقليمية حالت دون
إلى وقف النار مبكرا».
بشأن موقفهم من املقاومة املسلحة ،يرى
مقبول أنــه ال يمكن تجاهل وج ــود «فتح
ال ـع ـس ـكــريــة» ف ــي غـ ــزة ،مــوض ـحــا بــال ـقــول:
«جميعنا في الحركة عسكر وكنا معتقلني
داخ ــل الـسـجــون اإلســرائـيـلـيــة ،وال شــك أن
من تتحدثون عنهم (كتائب األقصى) كان
لهم اتصاالت مع قادة خارج غزة ويتلقون
األوامر منهم» .وعن الضفة املحتلة ،يقول

مدافعا« :أهالي الضفة تفاعلوا بوضوح
مع أهلنا في غزة ،لكن هناك من يفكر في
إطــاق انتفاضة جــديــدة ،وهــو قــرار يجب
أن يـكــون شعبيا ال حزبيا حتى ال تكون
الـعــواقــب وخيمة على الشعب كما حدث
في انتفاضة .»2000
أم ــا مـمـثــل «ف ـت ــح» ف ــي ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة،
جـ ـم ــال نـ ـ ـ ــزال ،ف ـ ـبـ ــارك دور املـ ـق ــاوم ــة فــي
ح ــرب غ ــزة ،وخــاصــة أنـهــا وجـهــت رســالــة
قــويــة م ـفــادهــا أن ـهــا ال تـسـعــى إل ــى الـنـيــل
م ــن املــدن ـيــن ب ــل الـعـسـكــريــن .ي ـقــول ن ــزال
ل ــ«األخ ـبــار» إن جميع الفصائل اعتمدت
نهج املقاومة السلمية في توقيعها وثيقة
ال ـتــوافــق الــوط ـنــي« ،ل ـكــن ال ـحــرب األخ ـيــرة
أجبرت املقاومة على استخدام السالح»،
مختتما بتأكيد أن «فتح» هي «الوحيدة
ال ـ ـتـ ــي جـ ـمـ ـع ــت ب ـ ــن الـ ـبـ ـن ــدقـ ـي ــة وغ ـص ــن
الزيتون».

إســرائـيــل هــي الـتــي انـتـصــرت ،لكن نسبة
 %17رأت أن الـطــرفــن خــرجــا خــاســريــن.
وكــانــت الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى ( )%86تؤيد
إطالق صواريخ املقاومة من القطاع على
إســرائـيــل .مــع ذلــك ،هناك  %57يرفضون
حل التنظيمات املسلحة في القطاع ،فيما
تــؤيــد نـسـبــة م ــن  %25ه ــذا اإلج ـ ــراء بعد
إنهاء الحصار وإجــراء االنتخابات ،كما
تؤيد  %13اإلجراء نفسه في حال السالم
مع إسرائيل .كذلك يمكن االلتفات إلى أن
نسبة التقويم اإليـجــابــي ترتفع لرئيس
السلطة محمود عباس إلى  %49في غزة،
مقابل  %33فــي الضفة ،لكنها تنخفض
لخالد مشعل في القطاع إلى  ،%70مقابل
 %83في الضفة.
يـ ـع ــود امل ـح ـل ــل ع ــوك ــل ل ـي ــوض ــح أن أداء
امل ـق ــاوم ــة ش ـكــل رافـ ـع ــة لـشـعـبـيـتـهــا على
املستوى املحلي ،وكــذلــك عربيًا ودولـيــا،
م ـس ـتــدركــا« :ع ـنــدمــا ن ــزف كـثـيــر م ــن ال ــدم
وزاد الــدمــار ،تأثر الـنــاس باملآسي أكثر،
ل ـكــن ك ــل ال ـن ـســب ال تـسـتـقــر ع ـلــى حـ ــال».
وأضـ ـ ـ ــاف« :امل ـش ـك ـل ــة أن امل ـ ــزاج الـشـعـبــي
م ـت ـق ـلــب وال ي ـم ـك ــن ال ـت ـع ــوي ــل ع ـل ـي ــه فــي
صناديق االقـتــراع الحـقــا ،ومــن املــؤكــد أن
املجتمع الفلسطيني قلق وال ــرأي العام
متذبذب».
في املقابل ،تبدو شعبية «حماس» على
مستوى الضفة آخذة في ازدياد ،وخاصة
م ــع اس ـت ـم ــرار م ـم ــارس ــات الـسـلـطــة تـجــاه
امل ـق ــاوم ــة وت ـع ـثــر ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـس ــوي ــة ،مــع
ت ـصــاعــد االس ـت ـي ـطــان وح ـم ــات الـجـيــش
اإلسرائيلي .وحتى في الوقت الــذي كان
يسجل فيه الغزيون اعتراضًا كبيرًا على
س ـيــاســات «حـ ـم ــاس» ال ـح ـكــوم ـيــة ،كــانــت
شعبية الحركة بخير في الضفة ،بداللة
امل ـس ـيــرات الـتـضــامـنـيــة الـتــي جــابــت مــدن
ال ـض ـفــة وه ــي تـحـمــل ال ــراي ــات ال ـخ ـضــراء
الـ ـت ــي ك ـ ــان ح ـت ــى وق ـ ــت ق ــري ــب م ـح ـظــورًا
حملها ويخاف من فعل ذلك.
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،ت ــرى املـ ـص ــادر ال ـحــرك ـيــة،
ً
الـتــي تـحــدثــت طــويــا إل ــى «األخ ـب ــار» ،أن
صمود «حماس» في الحروب الثالث منذ
ً
 2008حتى  ،2014فضال عن إنجاز صفقة
«وفاء األحرار» عام  ،2011كانت «من أهم
إنـ ـج ــازات ح ـمــاس ف ــي املــرح ـلــة املــاضـيــة،
ومن شأنها أن تعاظم شعبيتها».
واآلن م ــا ي ـض ــع «ح ـ ـمـ ــاس» وت ـجــرب ـت ـهــا
السابقة في محط االختبار هو نجاحها
فــي اجـتـيــاز أزم ــة مــا بـعــد ال ـحــرب األكـبــر
مــن سابقتيها ،إذ مضى أكـثــر مــن ثالثة
أســابـيــع عـلــى وق ــف ال ـن ــار ،وال ت ــزال آثــار
ال ـحــرب والـحـصــار قــائـمــة حـتــى اللحظة،
فيما الخالفات السياسية تنهش الجسد
الفلسطيني املصاب بالنار اإلسرائيلية.

مقتل مواطنني في غزة بانفجار
مجهول
قتل مواطنان فلسطينيان
وأصيب ثالثة آخرون ،مساء
أمس ،إثر انفجار غامض شرق
مدينة غزة .وقال املتحدث باسم
وزارة الصحة ،أشرف القدرة إن
عامًا)،
عبد الله أبو عصر (ُ 23
وأيمن أبو جبة ( 23عامًا) ،قتال
وأصيب ثالثة آخرون بجراح
متفاوتة جراء انفجار غامض
وقع في حي الشجاعية .وأضاف
القدرة أن مالبسات االنفجار
الغامض لم تتضح حتى أمس،
فيما قدرت مصادر أخرى أن
يكون بسبب مخلفات االحتالل.
(األناضول)

إجراءات جديدة على
«أبو سالم» و«بيت حانون»
أعلن رئيس هيئة الشؤون املدنية
في السلطة الفلسطينية ،حسني
الشيخ (الصورة) ،أنه ستضاف
خالل األسابيع املقبلة إجراءات

جديدة على املعابر بني قطاع
غزة واألراضي املحتلة .وأضاف
الشيخ ،عبر صفحته على
«الفايسبوك» أمس ،أنه سيجري
توسيع معبر «كرم أبو سالم»
التجاري ليتسع ألكثر من ٧٠٠
شاحنة يوميًا ،كذلك ستشمل
اإلجراءات بدء تصدير املزروعات
واألسماك من غزة .وأفاد أيضًا
بأنه ُ
سي َ
سمح لرجال األعمال من
الضفة وغزة وطالب الجامعات
بالتنقل بني املنطقتني.
في املقابل ،قال رئيس جمعية
األعمال في غزة ،علي
رجال
ُ
الحايك ،إنهم أبلغوا باإلجراءات
املعلنة ،لكنهم يرون أن اإلجراءات
املعلنة غير كافية.

حكم بسجن والدة محرر
مبعد إلى غزة
أصدرت محكمة االحتالل في
معسكر سالم ،شمال جنني في
الضفة املحتلة ،حكمًا تعسفيًا
بحق والدة املحرر في صفقة
«وفاء األحرار» واملبعد إلى قطاع
غزة شادي بالونة (من مخيم
طولكرم) ،وذلك بالسجن ملدة
عام ودفع غرامة قيمتها  24ألف
شيقل ( 660دوالرًا) .واستنكرت
عائلة بالونة أمس الحكم على
ّ
رسمية بالونة ( 54عامًا) وعدته
انتقامًا من ابنها املحرر ،مؤكدة
نفيها التهم التي صدر على
أساسها الحكم ،وهي متعلقة
بتلقي أموال واملساعدة في نقلها
إلى «جهات معادية» .وطالبت
العائلة باإلفراج عن والدة األسير
املحرر ،التي اعتقلت في الرابع
شباط املاضي ،وذلك لكبر سنها
ومعاناتها من عدد من األمراض
التي تهدد حالتها الصحية.
(األخبار)
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مصر تنتظر طائرات وأنظمة دفاع جوي من روسيا
تنتظر مصر وصول
الدفعة األولى من صفقة
األسلحة الروسية التي جاء
اإلعالن عنها من موسكو.
طائرات «ميغ» إضافة إلى
طوافات ستكون من ضمن
األسلحة التي تريدها القاهرة،
إضافة إلى الرغبة في الحصول
على أنظمة الدفاع
الجوي «»S 300

القاهرة ـ إيمان إبراهيم
َ
خــال األســابـيــع املقبلة سيعلن رسميًا
وص ــول أول دفـعــة مــن شحنة األسلحة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى م ـ ـصـ ــر ،وف ـ ـ ــق االت ـ ـفـ ــاق
العسكري الرئاسي املبرم بني الرئيسني
املصري عبد الفتاح السيسي والروسي
فالديمير بــوتــن خــال زي ــارة السيسي
إلى موسكو في شهر آب املاضي ،الذي
دخل حيز التنفيذ في الشهر نفسه.
اإلعالن الرسمي عن قيمة الصفقة التي
بلغت قيمتها  3،5مـلـيــارات دوالر جاء
ع ـلــى ل ـس ــان رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة االت ـح ــادي ــة
ل ـل ـت ـعــاون ال ـع ـس ـكــري الـتـقـنــي ال ــروس ــي،
الـكـسـنــدر فــومــن ،وه ــي تتضمن أيضًا
تــدريــب عـنــاصــر الـجـيــش امل ـصــري على
استخدام األسلحة الجديدة.
م ـص ــادر س ـيــاديــة كـشـفــت ل ـ ـ «األخـ ـب ــار»
أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي ّ
فعل

أخيرا اتفاقيات لشراء مروحيات روسية
هجومية من طراز (روستفيرتول إم أي
 ،)35وطائرات الهليوكوبتر من طراز (إم
أي  )17املتعددة األغ ــراض ،التي أثبتت
ك ـ ـفـ ــاءة ع ــال ـي ــة إل ـ ــى ج ــان ــب م ــروح ـي ــات
(إم أي  ،)8الـتــي تشتمل عـلــى إمـكــانــات
ً
لـنـقــل الـ ـق ــوات ،وال ـش ـح ـن ــات ،ف ـض ــا عن
ً
كــون ـهــا ط ــائ ــرات ه ـجــوم ـيــة ،ب ــدي ــا من
طائرات األباتشي األميركية التي تأخر
تسليمها إلى مصر».
كذلك كشفت املـصــادر أن «مصر تسعى
حــال ـيــا ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى أن ـظ ـمــة ال ــدف ــاع
الجوي « »S 300من موسكو ،إضافة إلى
طائرات مقاتلة من طــراز ميغ ،وأسلحة
م ـض ــادة ل ـلــدبــابــات م ــن ن ــوع كــورن ـيــت،
وه ــو االم ــر ال ــذي سـيـضــاعــف م ــن قيمة
الصفقة ماليًا».
وأض ــاف ــت امل ـص ــادر أن «الـسـيـســي عمل
جــاهـدًا على زي ــادة كمية األسلحة التي

جرى االتفاق عليها في زيارته األخيرة
ل ــروسـ ـي ــا ،ع ـن ــدم ــا كـ ــان وزيـ ـ ـ ـرًا ل ـل ــدف ــاع،
وتـتـمـثــل فــي ط ــائ ــرات مـيــغ  ٢٩املـقــاتـلــة،
ومــروح ـيــات مقاتلة مــن ط ــراز (كــامــوف
ـ٢٥م ـ ـ ـ ــي) و ( ٢٨م ـ ــي) وأنـ ـظـ ـم ــة ال ــدف ــاع
القصيرة ،والطويلة املدى ،مثل (بوك إم
 )٢و(تور إم  )2و(بانتسير  -إس .»)١
ولـ ـفـ ـت ــت املـ ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى أن «ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات
املـشـتــركــة ب ــن ق ــادة الـجـيـشــن املـصــري
والروسي بدأت منذ حوالى شهر تقريبًا
فــي موسكو والـقــاهــرة إلدخ ــال صفقات
األسلحة حيز التنفيذ ،ولتوقيع صفقة
ك ــل ن ــوع م ــن األس ـل ـحــة سـ ــواء الـخــاصــة
باألسلحة البحرية ،أو الــدفــاع الجوي،
أو الطائرات».
وأضافت أنــه «جــرى االتفاق أيضًا على
تكثيف تبادل البعثات بني العسكريني
امل ـص ــري ــن ،وال ـ ـ ــروس ،وطـ ــاب الـكـلـيــات
العسكرية أيضًا ،بحيث ُيجرى التدريب

ع ـلــى األس ـل ـحــة ال ـج ــدي ــدة وف ــق االت ـف ــاق
املصري الروسي األخير».
أم ــا عــن املـصــانــع الــروس ـيــة ال ـتــي تولت
م ـه ـم ــة ت ـص ـن ـي ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــاح ،ف ــأوض ـح ــت
املـ ـ ـص ـ ــادر أن ـه ـم ــا «م ـص ـن ـع ــان مـ ــن أه ــم
م ـص ــان ــع ش ــرك ــة أملـ ـ ــاز أن ـت ــي ال ــروس ـي ــة،
اللذان يتوليان حاليًا تصنيع منظومات
ومعدات الدفاع الجوي ملصلحة القوات
ُ
املسلحة املصرية ،ولم تذكر تفاصيل عن
نــوعـيــة ه ــذه املـنـظــومــات ،املـصـنــع األول
ه ــو «»Ulyanovsk Mechanical Plant
وهـ ـ ــو املـ ـصـ ـن ــع املـ ـ ـس ـ ــؤول عـ ــن تـصـنـيــع
م ـن ـظ ــوم ــات الـ ــدفـ ــاع الـ ـج ــوي ال ــروس ـي ــة
«بانتسير إس  »1و«ب ــوك إم  »1و«بــوك
إم  ،»2أما املصنع الثاني فهو «Izhevsk
 »Electromechanical Plantوهو املصنع
املسؤول عن تصنيع منظومات الدفاع
الجوي «تور إم  »1و«تور إم  »2و«نظام
أوسا .»»OSA-AKM

أسكتلندا ترفض االستقالل
كاميرون يتنفس الصعداء وسالموند يستقيل

لم ّيقع املحظورّ أمس،
ولعل أبرز من تنفس
الصعداء هو رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون،
فاالسكتلنديون اختاروا
«استقاللية» على االستقالل
ّ
وفضلوا البقاء تحت الجناح
البريطاني على الخوض في
غمار «دولة وليدة»
االسكتلنديون خالي الوفاض،
لم يخرج
ُ
أم ـ ـ ــس ،ف ـب ـع ــدم ــا أعـ ـلـ ـن ــت رس ـم ـي ــا ن ـتــائــج
االستفتاء التاريخي الذي أجــري ،أول من
أم ــس ،الـتــي أت ــت ملصلحة معسكر البقاء
ض ـم ــن امل ـم ـل ـك ــة املـ ـتـ ـح ــدة ،س ـ ـ ــارع رئ ـيــس
ال ــوزراء البريطاني ديفيد كــامـيــرون ،إلى
ق ـط ــع وع ـ ــد ب ـم ـنــح امل ـن ــاط ــق األرب ـ ـ ــع ال ـتــي
ت ـكـ ّـون املـمـلـكــة ،سـلـطــات أوسـ ــع .ورغ ــم أن
بوسع رئيس الوزراء االسكتلندي أليكس
ســاملــونــد ،التباهي بالحصول فــي نهاية
املطاف ،على حكم ذاتي أوسع للبلد الذي
يديره منذ سبع سنوات ،إال أنه آثر اإلعالن
ع ــن اس ـت ـقــال ـتــه م ــن مـنـصـبــه وم ــن رئــاســة
الـحــزب الـقــومــي ،بعدما أقــر بهزيمته في
«معركة االستقالل».
وب ـع ــد أســاب ـيــع م ــن ال ـتــرقــب ال ـشــديــد فــاز
رافـ ـض ــو االس ـت ـق ــال بـ ـ ـ ــ 55,3ف ــي امل ـئ ــة من
األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ،ب ـ ـف ـ ــارق كـ ـبـ ـي ــر ع ـ ــن م ــؤي ــدي
االستقالل ،الذين حصلوا على  44,70في
املئة من األصوات ،بحسب األرقام الرسمية
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،بـ ـع ــد ان ـت ـه ــاء
عـمـلـيــات ال ـف ــرز ف ــي جـمـيــع ال ــدوائ ــر الـ ــ32
فــي اسكتلندا .وحـصــل الــوحــدويــون على
مليونني وألف و 926صوتًا مقابل مليون
و 617ألفًا و 989صوتًا لالستقالليني في
االستفتاء.
وبـ ـع ــد ح ـم ـل ــة أثـ ـ ـ ــارت ت ـع ـب ـئــة ك ـب ـي ــرة فــي
صـفــوف االستقالليني فــي مناطق كثيرة
مــن الـعــالــم ،قــال املـســؤولــون إن االستفتاء
ّ
سجل نسبة مشاركة قياسية وصلت الى
 84,6في املئة ،وهي األعلى في انتخابات
في بريطانيا حتى اآلن.
وبـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات الـ ـج ــدي ــدة
الـ ـت ــي س ـت ـح ـظــى ب ـه ــا اس ـك ـت ـل ـن ــدا ،إال أن
هـ ــذه ال ـن ـت ـي ـجــة م ـث ـلــت خ ـي ـبــة أمـ ــل ك ـبــرى
لرئيس وزراء املنطقة التي تتمتع بحكم
شـبــه ذات ــي ألـيـكــس ســاملــونــد ،ال ــذي أعـلــن

أوباما ّ
رحب بنتائج ما وصفه بـ«االستفتاء التاريخي» (أ ف ب)
استقالته من منصبه ومن رئاسة الحزب
ال ـ ـقـ ــومـ ــي ،بـ ـع ــدم ــا أقـ ـ ــر ب ـه ــزي ـم ـت ــه .وقـ ــال
ساملوند في كلمة متلفزة ،في وقت سابق،
إن ــه سـيـحــرص عـلــى أن تتسلم السلطات
الـ ـص ــاحـ ـي ــات الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
ب ــال ـض ــرائ ــب وال ـن ـف ـق ــات ال ـص ـح ـي ــة ،لـكـنــه
ح ــرص عـلــى اإلش ـ ــارة إل ــى أن «اسـكـتـلـنــدا
لــم تحسم قــرارهــا ملصلحة االستقالل في
الوقت الحالي» ،تاركًا الباب مفتوحًا أمام
استفتاء آخر ليحذو بذلك حذو السياديني
فــي كيبيك .وق ــدم الشكر للناخبني الذين
صوتوا ملصلحة االستقالل ،داعيًا إياهم
إلــى «االع ـت ــراف» بالنتيجة الـتــي أفرزتها

صناديق االقتراع.
من جهتهّ ،
رحب رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون بنتائج االستفتاء ،داعيًا
إل ــى «ال ـع ـمــل م ــن أج ــل مـسـتـقـبــل أف ـض ــل».
وقـ ـ ــال« :إنـ ـن ــا م ــن خـ ــال هـ ــذا االس ـت ـف ـتــاء،
استمعنا إلى صوت اسكتلندا».
وظ ـ ـهـ ــر ديـ ـفـ ـي ــد كـ ــام ـ ـيـ ــرون اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مــن
الـ ـس ــاع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،أمـ ــام
ع ــدس ــات ال ـص ـح ــاف ـي ــن ل ـت ــوج ـي ــه رس ــال ــة
ثــاثـيــة :النتيجة الــواض ـحــة تـحــل مسألة
االسـتـقــال «على مــدى جـيــل» ،الــوقــت اآلن
هو للوحدة من أجل «املضي قدمًا» .وقال
إن الوعود بسلطات إضافية التي قطعت

صالحيات جديدة
ستحظى بها
اسكتلندا ستعلن في
وثيقة عمل

لالسكتلنديني ستحترم وستوسع حتى
لتشمل إنكلترا وويلز وإيرلندا الشمالية.
وسـيـجــري تفصيل هــذه الصالحيات في
وثيقة عمل بحلول تشرين الـثــانــي ،على
أن تعرض على البرملان في ّكانون الثاني.
وقـ ــد ي ـك ــون ك ــام ـي ـ ّـرون ت ـجــنــب سـيـنــاريــو
ـارث ـي ــا ،اآلن ،يـتـمــثــل بـتـفـكــك بــريـطــانـيــا،
كـ ّ
لـكــنــه لــم يتجنب االن ـت ـقــادات الـشــديــدة له
في صفوف حزبه حول كيفية إدارته ألزمة
االسـتـفـتــاء االسـكـتـلـنــدي وح ـجــم الــوعــود
التي قطعها السكتلندا.
وبـعــد حبس األنـفــاس الــذي عــاشــه حلفاء
بريطانيا األوروب ـيــون والــدولـيــون ،الذين
راقبوا االستفتاء عن قرب خوفًا من تأثير
نتائجه على حليفهم األساسي أو عليهم،
ّ
رحـ ــب الــرئ ـيــس األم ـي ــركــي ب ـ ــاراك أوب ــام ــا،
بنتائج ما وصفه بـ«االستفتاء التاريخي»
فــي اسـكـتـلـنــدا ،مــن خ ــال «ت ـجــربــة كاملة
ونـشـطــة عـلــى امل ـمــارســة الــديـمــوقــراطـيــة».
وق ــال أوب ــام ــا« :ل ـيــس لــديـنــا حـلـيــف أقــرب
م ــن املـمـلـكــة امل ـت ـح ــدة ،ون ـحــن نـتـطـلــع إلــى
مــواص ـلــة عــاقـتـنــا ال ـقــويــة وال ـخــاصــة مع
ك ــل ش ـعــب بــريـطــانـيــا الـعـظـمــى وإيــرل ـنــدا
الشمالية ،ونحن نتصدى للتحديات التي
تواجه العالم اليوم».
وخلفت النتيجة أيضًا ارتياحًا لدى عدد
مــن الـقــادة األوروب ـيــن القلقني مــن انتقال
هذا النموذج القومي إلى دولهم ،بدءًا من
ً
قادة بروكسل وصوال إلى باريس ومدريد،
وكذلك لدى واشنطن أو بكني ،كما أشاعت
النتيجة أجواء إيجابية في بورصة لندن
الـتــي فتحت بــارتـفــاع بـلــغ  0,75فــي املـئــة،
حيث وصل الجنيه االسترليني إلى أعلى
مستوى له أمام اليورو منذ سنتني.
ّ
ورح ـب ــت ك ـنــدا ب ـفــوز راف ـض ــي االس ـت ـقــال،
فيما تابع االنفصاليون في كيبيك الحملة
عــن كثب ،ورأوا أنها كانت مصدر وحــي.
وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد،
فــي بـيــان ،إن «الشعب االسكتلندي حسم
خياره عبر هــذا التصويت بالبقاء ضمن
مملكة متحدة قوية .إن كندا ترحب بهذا
القرار».
بدورهّ ،
رحب وزير الخارجية األملاني فرانك
فالتر شتاينماير بــرفــض االسكتلنديني
االستقالل عن بريطانيا.
أوروبيًا ،أشاد رئيس املفوضية األوروبية
جوزيه مانويل بــاروزو برفض اسكتلندا
لالستقالل عن بريطانيا باعتباره نتيجة
إيجابية ألوروبا .وفي مدريد ،التي تواجه
نموذجًا مشابهًا في مقاطعة كاتالونيا،
رح ــب رئـيــس الـ ــوزراء اإلسـبــانــي مــاريــانــو
ً
راخ ـ ــوي بـنـتـيـجــة االس ـت ـف ـتــاء ق ــائ ــا إنـهــا
أفضل نتيجة ألوروبا.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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شخصيات ليبية تطلب رعاية الجزائر لحوار ينهي األزمة
الجزائر ـ آدم الصابري
تلقت الجزائر طلبات من أطراف سياسية
لـيـبـيــة فــاع ـلــة ،لـلـعـمــل عـلــى تـهـيـئــة املـنــاخ
لجمع مختلف الجهات الليبية على طاولة
ال ـح ــوار ،ملـنــع الـتــدخــل الـعـسـكــري الـغــربــي
وإن ـ ـهـ ــاء األزمـ ـ ــة الـ ـت ــي ت ـع ـصــف ب ــال ـب ــاد،
م ــن خـ ــال ح ــل س ـيــاســي يـنـتـهــي بــإعــان
مصالحة وطنية.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر ديـ ـبـ ـل ــوم ــاس ــي جـ ــزائـ ــري
لــ«األخـبــار» ،رافضًا الكشف عن اسمه ،إن
أطرافًا سياسية ليبية وشخصيات فاعلة،
طلبت من الجزائر القيام بوساطة إلنهاء
األزم ــة فــي الـبــاد والــدفــع بــاتـجــاه الـحــوار
«الليبي  -الليبي» ،خصوصًا بعد نجاح
املاليني في الجلوس إلى طاولة واحدة في
الجزائر وظهور بوادر انتهاء األزمة التي
تشهدها مالي.
وأوض ــح املـصــدر أن مــن بــن الشخصيات
الليبية التي تقدمت بهذا الطلب ،رئيس

املؤتمر الوطني السابق املنتهية واليته
نـ ــوري أب ــو سـهـمــن وال ـق ـي ــادي اإلخ ــوان ــي
علي الصالبي والناشط السياسي بشير
السويحلي ،وأيضًا رئيس حزب «الوطن»
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ورئ ـ ـي ـ ــس املـ ـجـ ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري
ل ـطــراب ـلــس ســاب ـقــا ع ـبــد الـحـكـيــم بـلـحــاج،
إضــافــة إل ــى رئ ـيــس وزراء لـيـبـيــا األسـبــق
مـ ـحـ ـم ــود جـ ـب ــري ــل ،وامل ـ ـب ـ ـعـ ــوث الـ ـخ ــاص
لـلــرئـيــس الـلـيـبــى ال ــراح ــل مـعـمــر الـقــذافــي
أحمد قذاف الدم ،ورئيس الحكومة الليبية
السابق علي زيدان.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـصـ ــدر ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ،ف ــإن
الجزائر على تواصل مستمر مع مختلف
األط ـ ــراف الـسـيــاسـيــة الـلـيـبـيــة ال ـتــي تنبذ
ّ
ال ـع ـنــف وت ــؤم ــن ب ــال ـح ــوار كــوسـيـلــة لـحــل
األزم ـ ــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أشـ ــار إل ــى أن
شخصيات ليبية زارت الجزائر في إطار
البحث عن سبل إنهاء األزمــة .وأضــاف أن
دور دول الجوار الليبي كالجزائر ،أصبح
معترفًا به من قبل املجموعة الدولية التي

ّ
ترى أنه ال حل في ليبيا ،إال بالجلوس إلى
طاولة الحوار.
وأش ــار املـصــدر الــدبـلــومــاســي ،أيـضــا ،إلى
أن هناك ردود فعل إيجابية لدى األطراف
الليبية املعنية ،التي أبدت موافقتها على

أبدت شخصيات
ليبية موافقتها على
مباشرة المفاوضات
وجلسات الحوار

القدوم إلى الجزائر ومباشرة مفاوضات
وج ـل ـس ــات ح ـ ــوار ت ـن ـهــي األزمـ ـ ــة الـلـيـبـيــة.
وق ــال إن شخصيات تونسية تعمل على
ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع الـ ـج ــزائ ــر ل ـج ـم ــع األخ ـ ــوة
الفرقاء.
وك ـ ـشـ ــف امل ـ ـص ـ ــدر أن الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر ت ـن ـت ـظــر
املــواض ـيــع ال ـتــي تــرغــب األط ـ ــراف الليبية
مـنــاقـشـتـهــا ،وذل ــك ب ـهــدف ضـبــط بــرنــامــج
املـ ـف ــاوض ــات ب ـع ــد ت ـح ـق ـيــق الـ ـت ــواف ــق بــن
األخوة الفرقاء.
وكـ ــان امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم املــؤتـمــر
الــوط ـنــي الـلـيـبــي ال ـع ــام املـنـتـهـيــة والي ـتــه
عمر حـمـيــدان قــد ص ـ ّـرح ،فــي وقــت سابق،
ب ــأن الـلـيـبـيــن يـ ّ
ـرح ـبــون بــرعــايــة الـجــزائــر
للحوار بني الفرقاء الليبيني ،موضحًا أن
املوقف الجزائري كان متوازنًا منذ بداية
األزمة ،ومشيرًا إلى أن الجزائر وفقت على
املـســافــة نفسها مــن الـجـمـيــع ،األم ــر الــذي
جعل األط ــراف الليبية توافق على لعبها
دور الوساطة.

ظريف :ال جدوى من العقوبات
ـت ان ـع ـقــدت فـيــه الـجـلـســة األول ــى
فــي وق ـ ٍ
ضمن الجولة السابعة مــن املفاوضات
ّ
ح ـ ــول الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ـن ـ ــووي ،ق ــل ــل وزيـ ــر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف،
من أهمية العقوبات الغربية على إيران،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن أم ـيــركــا ل ــن تـنـســف بها
آفاق تسوية القضية النووية والتعاون
مــع طـهــران .وأك ــد ظــريــف «ع ــدم جــدوى»
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أنـ ـه ــا م ـســألــة
ال تـحـمــل «ت ـلــك ال ـق ـي ـمــة» بــالـنـسـبــة إلــى
أميركا.
وبـ ــدأت جـلـســات ال ـت ـف ــاوض ،أم ــس ،بني
إي ـ ــران ومـجـمــوعــة دول ( )1+5ف ــي مقر
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ،ع ـلــى أن
تـتــواصــل حـتــى نـهــايــة األس ـبــوع املقبل.
ويتولى ظريف واملمثلة العليا للسياسة
الخارجية في االتحاد األوروبي املنتهية
واليتها كاثرين آشـتــون ،رئــاســة وفــدي
املفاوضني.
وانتقد ظريف في كلمة ألقاها في مركز
مجلس العالقات الخارجية في نيويوك،
السياسات األميركية الخاطئة ،وقال إنه
لو كان الهدف هو االطمئنان إلى سلمية
ّ
البرنامج الـنــووي« ،لكان حــل املوضوع
ً
س ـهــا ج ـ ـدًا ،لـكــن املـشـكـلــة تـكـمــن ف ــي أن
أميركا ّ
تورطت في موضوع العقوبات،
وأن الـ ـك ــونـ ـغ ــرس يـ ــدعـ ــو إلـ ـ ــی اإلب ـ ـقـ ــاء

ما قل
ودل
أكد رئيس الوزراء الروسي
ديمتري مدفيديف ،أن بالده ال
تريد اقتصادًا مغلقًا ولن تغير
نموذجها للتنمية رغم العقوبات
التي فرضها الغربيون عليها
بسبب األزمة األوكرانية.
وشدد مدفيديف على أن موسكو
لن تغير طريقتها وأنها ليست
«بحاجة القتصاد مغلق» ،مشددًا
على أنه «رغم العقوبات ،لن
تغلق روسيا الباب أمام شركائها
األجانب» ،مضيفًا« :ال يمكن أحدًا
أن يتوقع أي آثار ستترك على
املدى الطويل على
االقتصاد العاملي».
(أ ف ب)

عليها» .وأشار ظريف إلی زيادة أجهزة
الطرد املــركــزي في إيــران من  200جهاز
قبل فرض العقوبات إلی  20ألف جهاز
ً
في الوقت الحالي ،قائال إن ّهذه الزيادة
ُت ّ
عد أحد اإلنجازات التي تحققت بسبب
العقوبات األميركية.
وأوضـ ــح أن االس ـت ـيــاء امل ـتــزايــد للشعب
اإليــرانــي مــن أمـيــركــا بسبب العقوبات،
ك ــان مــن اإلن ـج ــازات األخ ــری لسياسات
واش ـن ـطــن ح ـيــال إي ـ ــران ،وق ــال إن ب ــاده
ت ــری نـفـسـهــا م ـلــزمــة بـتـســويــة القضية

النووية ،مضيفًا أن برنامج التخصيب
برنامج سلمي له أهدافه الخاصة ،وأن
الوكالة الدولية للطاقة النووية أعلنت
مل ـ ــرات ع ــدي ــدة أن إيـ ـ ــران ک ــان ــت مـلـتــزمــة
تمامًا ما ينص عليه اتفاق جنيف.
وردًا ع ـل ــی س ـ ــؤال ع ــن ق ــاع ــدة ب ــارش ــن
العسكرية ،قال إن الوكالة تفقدت القاعدة
مــرتــن وأخ ــذت عـيـنــات مـنـهــا ،موضحًا
أن هـ ـن ــاك ب ـع ــض ال ـت ـق ــاري ــر ال ـخ ــاط ـئ ــة.
وأض ــاف« :إنـهــم يــريــدون مــواصـلــة هذه
الـجــوالت التفقدية لربما يعثرون علی

تتواصل جلسات التفاوض حتى نهاية األسبوع املقبل (أ ف ب)

الـ ـش ــيء ال ـ ــذي ال ي ــوج ــد م ــن األسـ ـ ــاس»،
مجددًا التأكيد أن بالده مستعدة إلبداء
أعلی مستوی من الشفافية« ،لكن وفقًا
ل ــات ـف ــاق ،إن امل ـن ـش ــآت ال ـع ـس ـكــريــة تعد
خارج نطاق عمليات التفتيش».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أكـ ــد ت ـقــريــر ل ـلــوكــالــة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـط ــاق ــة الـ ـ ــذريـ ـ ــة ،أم ـ ـ ــس ،أن
إي ــران تتخذ إجـ ــراء ات لــالـتــزام ببنود
االت ـف ــاق ال ـن ــووي املــؤقــت مــع مجموعة
ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـس ـ ــت .ورغ ـ ـ ـ ــم أن ـ ـ ــه ال ت ــوج ــد
مفاجأة في النتائج التي خلص إليها
ت ـقــريــر ال ــوك ــال ــة إال أن ال ـق ــوى الـغــربـيــة
ق ــد تـعـتـبــرهــا إي ـجــاب ـيــة م ــع اسـتـئـنــاف
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات إلن ـ ـهـ ــاء األزمـ ـ ـ ــة ال ـن ــووي ــة
املستمرة منذ عشر سنوات.
ـت س ــاب ــق ،الـتـقــى األمـ ــن الـعــام
وف ــي وقـ ـ ٍ
لألمم املتحدة بــان كي مــون ظريف ،في
املقر العام لألمم املتحدة .ولفت بان في
بيان عقب اللقاء إلى أنه أعرب عن أمله
ٍ
في أن تؤدي املفاوضات حول البرنامج
الـنــووي ،إلــى التوصل إلــى اتفاق شامل
ينهي تلك األزم ــة .وتـطــرق األمــن العام
إل ــى ال ـت ـطــورات الـتــي تشهدها الساحة
اإلقـلـيـمـيــة ،مــؤك ـدًا أن «لــديــه ثـقــة فــي أن
إي ــران يمكنها أن ت ــؤدي دورًا ب ـنـ ً
ـاء في
األزمتني العراقية والسورية».
(األخبار ،رويترز ،إرنا)

مليار دوالر مساعدات أميركية لكييف
كـ ـ ـش ـ ــف الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األوك ـ ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـيـ ـت ــرو
بوروشنكو أن الــواليــات املتحدة تعهدت
تقديم ضمانات مالية قيمتها مليار دوالر
لكييف لجمع التمويل في األسواق املالية،
في وقت بدأت فيه مجموعة االتصال حول
أوكــران ـيــا أم ــس جــولــة مـفــاوضــات جــديــدة
في مينسك .وكتب بوروشنكو في تغريدة
عـلــى مــوقــع «ت ــوي ـت ــر» ،أم ــس« ،ات ـف ـقــت مع
(الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي) بـ ــاراك أوب ــام ــا على
أن تحصل أوكرانيا على ضمانات مالية
قيمتها مـلـيــار دوالر» ،وذل ــك بـعــد زي ــارة
قام بها إلى واشنطن حصل خاللها على
مـســاعــدة قيمتها  53مليون دوالر ،فيما
فشل في إقناع الــواليــات املتحدة بتزويد
أوكــرانـيــا بــالـســاح ملـحــاربــة االنفصاليني
في شرق البالد.
وأش ــار أوب ــام ــا ،خ ــال الـلـقــاء ال ــذي جمعه
ب ـب ــوروش ـن ـك ــو ف ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،إل ــى
امل ـس ــاع ــدات املــال ـيــة واملـ ـع ــدات الـعـسـكــريــة
غ ـي ــر ال ـف ـت ــاك ــة الـ ـت ــي أرس ـل ـت ـه ــا واش ـن ـطــن
إل ـ ــى أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـع ـق ــوب ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة امل ـن ـس ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـفــرض ـهــا
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي على

روسيا .ووصف أوباما نظيره األوكراني
بأنه «الرجل املناسب للمهمة» ،مشيرًا إلى
ال ـت ــزام بــوروشـنـكــو ال ـخــاص االنـتـخــابــات
امل ـق ـب ـلــة وت ـح ـق ـيــق اإلن ـ ـجـ ــازات ف ــي ع ـهــده،
وم ــن بـيـنـهــا الـتـشــريــع ال ــذي يـتـيــح حكمًا
ذات ـي ــا مــوس ـعــا لـلـمـنــاطــق امل ـض ـطــربــة في
شرق أوكرانيا .وفي سياق متصل ،وافقت
ل ـج ـنــة ال ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي مجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ ع ـل ــى ت ـخ ـص ـيــص  350م ـل ـيــون
دوالر إلم ــداد أوكــران ـيــا بأسلحة مـضــادة
ل ـل ــدب ــاب ــات وذخـ ــائـ ــر ورادارات مــدفـعـيــة
وطــائــرات استطالع فنية بــدون طيار إلى
جــانــب أسـلـحــة أخ ــرى .واق ـتــرحــت اللجنة
 100مـلـيــون دوالر ملـســاعــدة أوكــرانـيــا في
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـ ـطـ ــوارئ ال ـط ــاق ــة ع ـل ــى م ــدى
الـثــاثــة أع ــوام املـقـبـلــة .ويـجــب أن يحصل
هذا اإلجراء على موافقة مجلسي الشيوخ
والنواب كي يصبح قانونًا.
مــن جـهــة أخ ــرى ،ب ــدأت فــي مينسك أمــس،
جــولــة جــديــدة مــن مـفــاوضــات الـســام بني
ممثلني ألوكرانيا وروسيا واالنفصاليني
األوكرانيني ومنظمة األمــن والتعاون في
أوروبـ ـ ــا ض ـمــن مـجـمــوعــة االتـ ـص ــال حــول

أوكــران ـيــا .وق ــد وص ــل الــرئـيــس األوكــرانــي
الـ ـس ــاب ــق ل ـي ــون ـي ــد ك ــوت ـش ـم ــا ،وامل ـب ـع ــوث
الــروســي ميخائيل زوراب ــوف ،وأربـعــة من
قادة االنفصاليني ومراقبي منظمة األمن
والتعاون إلى مينسك.
وق ـ ـ ــال أنـ ـ ــدريـ ـ ــه بـ ـ ــورغـ ـ ــن ،نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
وزراء جـمـهــوريــة دونـيـتـســك ،ال ــذي يمثل
االنـفـصــالـيــن فــي امل ـفــاوضــات إل ــى جانب
رئ ـ ـيـ ــس وزراء جـ ـمـ ـه ــوري ــة دون ـي ـت ـس ــك
أل ـك ـس ـنــدر زاخ ــارت ـش ـن ـك ــو ،إن امل ـح ــادث ــات
ستركز على «الــوضــع الـخــاص» ملنطقتي
دونيتسك ولوغانسك.
من جهته ،عبر موفد الحكومة األوكرانية،
الــرئ ـيــس ال ـســابــق لـيــونـيــد كــوتـشـكـمــا عن
مـ ـع ــارضـ ـت ــه ألي ح ـ ـلـ ــول «ع ـ ـلـ ــى ح ـس ــاب
استقالل أوكرانيا ووحدة أراضيها».
وت ـ ـجـ ــرى امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات عـ ـل ــى وقـ ـ ــع مـقـتــل
عسكريني أوكــران ـيــن ،وإصــابــة  3آخــريــن
بجروح ،وفقد االتصال بـ 6جنود آخرين،
خ ـ ــال اشـ ـتـ ـب ــاك ــات مـ ــع ان ـف ـص ــال ـي ــن ،فــي
غـضــون ال ـ  24ســاعــة األخ ـيــرة ،رغــم إعــان
وقف إطالق النار ،في شرق البالد.
(أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

عربيات
دوليات
 9تشرين الثاني موعد
استفتاء استقالل كاتالونيا

أعلن رئيس حكومة إقليم
كاتالونيا ،أرتور ماس (الصورة)،
أمس أنه سيوقع مرسوم قانون
لدعوة الناخبني لالستفتاء على
االستقالل عن إسبانيا في 9
تشرين الثاني املقبل.
وقال ماس« :سأوقع املرسوم...
في الواقع سأدعو إلى هذا
االستفتاء في التاسع من تشرين
الثاني كما اتفقنا منذ بضعة
أشهر مع أغلب القوى السياسية
الكاتالونية» .من جهته ،أكد نائب
رئيس الوزراء اإلسباني ،سورايا
ساينث دي سانتاماريا في
مؤتمر صحافي عقب االجتماع
األسبوعي للحكومة ،أن االستفتاء
على استقالل إقليم كاتالونيا
غير قانوني وفقًا للدستور ولن
يسمح بتنظيمه.
(أ ف ب)

الصني :محاكمة مسؤول
سابق كبير بتهم الفساد
يمثل النائب السابق لرئيس
أعلى وكالة تخطيط في الصني،
ليو تيه نان أمام املحكمة في
األسبوع املقبل بتهم الفساد.
وذكر موقع «تشاينا نيوز
سرفيس» أن محاكمة ليو تبدأ
يوم األربعاء في النغفانغ في
مقاطعة خبي في شمال البالد
بالقرب من بكني ،دون اإلفصاح
عن املزيد من التفاصيل .وكان
مكتب االدعاء العام الصيني قد
اتهم ليو في حزيران املاضي
باستغالل نفوذه وتقاضي
رشى .وتولى ليو منصب نائب
رئيس اللجنة الوطنية للتنمية
واإلصالح وهي مؤسسة
حكومية ذات نفوذ واسع تضع
السياسات االقتصادية وتوافق
على االستثمارات الكبرى ،وأقيل
ليو من منصبه في أيار من العام
املاضي.
(أ ف ب)

تركيا :غول ينفي نيته
تأسيس حزب جديد
نفى الرئيس التركي السابق عبد
الله غول ،أمس ،ما تردد أخيرًا
عن نيته تأسيس حزب جديد،
موضحًا أنها «اشاعات ال أساس
لها من الصحة» .وقال غول في
تصريح أدلى به للصحافيني،
أمس ،خالل زيارته مسقط رأسه
في والية (قيصري) إنه سيكون
عونًا ألصدقائه في حزب العدالة
والتنمية الحاكم وسيقدم كافة
أشكال الدعم للحكومة ولرئيس
الجمهورية رجب طيب إردوغان
«إن اقتضت الحاجة  ..من أجل
نجاحات أكثر لتركيا».
(األناضول)
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بيان

نداء للمثقفين العرب
لمواجهة «الخطر الداهم»
أطـلـقــت مـجـمــوعــة م ــن املـثـقـفــن الـعــرب
ن ــداء إل ــى جـمـيــع املـثـقـفــن واملـنــاضـلــن
والـنــاشـطــن فــي الـحـقــل ال ـعــام للتحرك
وإطـ ـ ـ ـ ـ ــاق أوسـ ـ ـ ـ ــع حـ ـمـ ـل ــة ضـ ـ ــد ال ـف ـك ــر
اإلره ــاب ــي الـتـكـفـيــري ،وض ــد التعصب
ال ــدي ـن ــي وامل ــذهـ ـب ــي ،وضـ ــد اس ـت ـخ ــدام
الدين في العمل السياسي.
ودع ـ ـ ــا املـ ــوق ـ ـعـ ــون ،فـ ــي ن ـ ـ ــداء ب ـع ـن ــوان
«نحو ائتالف عربي مناهض للفاشية
الدينية» ،جميع أبناء االقطار العربية
إلـ ــى «الـ ـنـ ـض ــال م ــن أجـ ــل ب ـن ــاء ال ــدول ــة
املدنية الوطنية الديموقراطية الحديثة
التي تعتمد املواطنة وتصون الحريات
الشخصية والعامة ،وتحترم التعددية
الـسـيــاسـيــة والـثـقــافـيــة واالجـتـمــاعـيــة،
وت ـ ـ ـجـ ـ ــرم بـ ـ ــث األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة،
وال ـف ــاش ـي ــة وال ـت ـك ـف ـي ــري ــة .دولـ ـ ــة تـضــع
فــي أولــويــاتـهــا التنمية املـسـتـنــدة إلــى
االنتاج ،وإلى عدالة التوزيع ،والقضاء
عـلــى الـفـقــر والـتـهـمـيــش .دول ــة تحرص
على تطوير التعليم
الوطني بكل مراحله،
وال ت ـ ـت ـ ـخ ـ ـل ـ ــى ع ــن
واج ـب ـه ــا ف ــي ت ـعــزيــز
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ــدف ــاع ـي ــة
والـتـصــدي للمخاطر
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ت ـ ــواج ـ ـه ـ ـن ـ ــا
ً
ج ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا ،دوال
وش ـعــوبــا ،وال سيما
فــي مشرقنا العربي،
وفــي مقدمها الخطر
ال ـص ـه ـيــونــي» .كــذلــك
دعـ ـ ــا املـ ــوق ـ ـعـ ــون إل ــى
«دعــم القوى الرسمية والشعبية التي
ت ـق ــات ــل بــال ـف ـكــر وال ـس ـي ــاس ــة وال ـس ــاح
قوى اإلرهاب التكفيري وداعميه ،وإلى
تأليف أوس ــع ائـتــاف عــربــي ملناهضة
الفاشية الدينية تحت شعار «الفاشية
الدينية لــن تمر ،واملــوت لــزارعــي املــوت
في عاملنا العربي»».
النداء جاء عقب لقاء ضم مثقفني وأهل
رأي من لبنان وسوريا ومصر واألردن
عـقــد فــي ب ـيــروت نــاقــش خــالــه الخطر
ال ــداه ــم ال ـ ــذي ي ـه ــدد املـ ـش ــرق ال ـعــربــي.
ولفت املجتمعون إلى أن «الخطر بات
ً
يـهــدد األمــة دوال وشعوبًا مــن املحيط
إلى الخليج» .وشدد املجتعون «الخطر

ال ـج ــدي ــد ي ـت ـط ـلــع مل ــد اجـ ــرامـ ــه لـيـطــول
العالم بأسره .ال لبس في أهدافه ،إنها
تدمير الحضارة واالجتماع اإلنساني،
وح ـي ــاة الـ ـ ــدول وامل ـج ـت ـم ـعــات؛ يـصــرخ
علنا« :بالذبح جئناكم»!».
وأش ـ ـ ـ ــاروا إلـ ــى أنـ ــه «وحـ ـ ــش ال ـفــاش ـيــة
الــدي ـن ـيــة .نـمــط خ ــاص م ــن الـفــاشـيــات،
تناظر وتــواكــب الفاشيات العنصرية
وال ـ ــرجـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــن الـ ـع ــرب ــي
والـ ـغ ــرب ــي .إن ـه ــا أدوات إض ــاف ـي ــة بيد
االم ـب ــري ــال ـي ــة وأت ـب ــاع ـه ــا ف ــي املـنـطـقــة،
تستخدمها الدارة مـعــاركـهــا الــراهـنــة
واملستقبلية .أدوات يعوضها التراجع
ال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــي لـ ـ ـق ـ ــدراتـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى خـ ــوض
الـحــروب التقليدية التي استخدمتها
وت ـس ـت ـخــدم ـهــا ف ــي إش ــاع ــة ال ـفــوضــى
امل ــدم ــرة ،وذلـ ــك بـتـفـكـيــك دول املـنـطـقــة
ومـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــاتـ ـه ــا ،مـ ـش ــرقـ ـه ــا خ ــاص ــة،
ل ـف ــرض شـ ــرق أوس ـ ــط ج ــدي ــد ،م ـن ــزوع
االرادة والـ ـسـ ـي ــادة وامل ـ ـ ـ ــوارد ،خــاضــع
ك ـ ـل ـ ـي ـ ــا لـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــاءات
االطلسية ،ومتصالح
م ــع وراضـ ـ ــخ لـلـكـيــان
الصهيوني».
وشدد املجتعون على
أن «ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة
بـ ــاتـ ــت تـ ـمـ ـث ــل خ ـط ـرًا
داهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــس ع ـل ــى
اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان وحـ ـق ــوق ــه
االنسانية فحسب ،بل
على الحق بالوجود،
وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــق بـ ــال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
أيـ ـض ــا ،وخـ ـطـ ـرًا عـلــى
الهوية وعلى حرية الكلمة والحريات
العامة ،بما فــي ذلــك املمارسة الدينية
نفسها ،وعلى الثقافة والتراث واآلداب
ً
و ال ـف ـن ــون ،وص ـ ــوال إل ــى ن ـمــط الـعـيــش
ً
كما تشكل خــال ق ــرون .هــذه الظاهرة
وضعت الوطن العربي خــارج التاريخ
ومنطق العصر» ،مؤكدين أن «مواجهة
هـ ــذه امل ــوج ــة املـ ــدمـ ــرة م ــن ال ـف ــاش ـي ــة ال
تـحـتـمــل ال ـ ـتـ ــردد .ب ــات ــت واجـ ـب ــة ،وهــي
ممكنة ،كونها مسؤولية القوى الحية
والحريصة على املنجزات الحضارية،
وعلى الـحــريــات واالسـتـقــال والــوحــدة
والتقدم».
(األخبار)

دعا الموقعون
إلى النضال
لبناء الدولة المدنية
الديموقراطية

◄ وفيات ►
زوجته سامية الزير
شقيقتاه صــونـيــا زوج ــة رفيق
س ـم ــاح ــه وع ــائ ـل ـت ـه ــا وخ ــزام ــى
أرملة الشهيد كمال خير بك
أوالد شقيقتيه :هــانــي سماحه
وعائلته ،زياد سماحه وعائلته،
الرا زوجــة وليد حنا وعائلتها
وهشام خير بك
بنات زوجته جوانا رعد وداليا
زوجة وليم مجاعص وعائلتها.
حـ ـم ــات ــه :م ـ ـ ــاري فـ ـغ ــال ــي أرمـ ـل ــة
غبريال الزير
أش ـ ـقـ ــاء زوجـ ـ ـت ـ ــه :س ـل ـي ــم ال ــزي ــر
وعائلته ،طوني الزير وعائلته
ينعون إليكم بمزيد مــن األســى
فقيدهم الغالي املرحوم الدكتور
مخول فؤاد قاصوف
املنتقل إلــى رحمته تعالى يوم
األربـعــاء  17أيلول  2014متممًا
واجباته الدينية.
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ي ــوم ــي الـسـبــت
واألحـ ـ ـ ــد  20و 21ال ـ ـجـ ــاري فــي
صالون الكاتدرائية من الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة صـبــاحــا لغاية
السادسة مساء.

تنعى إليكم
فرح العطاء بكثير من األسى
العالمة السيد هاني فحص
عـضــو ال ـشــرف فــي جمعية فــرح
العطاء
مؤسس فرح العطاء العراق
وت ــدع ــو ل ـل ـم ـشــاركــة بــال ـت ـعــازي
وفق ما هو مقرر

ذكرى
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
تصادف نهار األحــد الواقع فيه
 21أيـ ـل ــول  2014ذكـ ـ ــرى م ــرور
أسبوع على وفاة فقيد الشباب
الغالي املرحوم
زين العابدين باسم بلحص

ح ـف ـي ــد امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج زي ـنــو
حسن بلحص
(مختار صديقني السابق)
والده الحاج باسم زينو بلحص
(أبو زين)
شقيقاه راني وعلي
أعـمــامــه :األس ـتــاذ حـســن (خبير
محاسبة مجاز) ،محمد ،حسني،
األس ـتــاذ عـلــي ،واملـحــامــي أحمد
زينو بلحص
وفي هذه املناسبة األليمة تتلى
عن روحه الطاهرة آي من الذكر
ال ـح ـك ـيــم والـ ـسـ ـي ــرة الـحـسـيـنـيــة
ف ــي ال ـ ـنـ ــادي ال ـح ـس ـي ـنــي ل ـب ـلــدة
صــديـقــن – لـلــرجــال والـنـســاء –
الساعة العاشرة صباحًا
ل ـل ـف ـق ـيــد ال ــرحـ ـم ــة ولـ ـك ــم عـظـيــم
األجر والثواب
اآلسـ ـ ـف ـ ــون آل ب ـل ـح ــص وع ـم ــوم
أهالي بلدة صديقني

تنعى
«معًا نعيد البناء»
بكثير من األسى والحزن
سماحة العالمة
السيد هاني فحص
عـضــو مـ ّ
ـؤســس فــي «م ـعــا نعيد
البناء»
عضو في األمانة العامة
مرشد
وتــدعــو للمشاركة فــي التعازي
وفق ما هو ّ
مقرر.

إعالن
حضرة الـســادة مالكي العقار رقــم 2753
املزرعة
الـ ـعـ ـن ــوان :م ـت ـف ــرع م ــن شـ ـ ــارع كــورن ـيــش
املزرعة
املوضوع :وضع البناء القائم على العقار
رقم  2753املزرعة.
املرجع :املعاملة  2012/223أ .ش .بموجب
االستدعاء رقم  1071تاريخ 2012/1/17
(شؤون).
باإلشارة الى املوضوع واملرجع أعاله،
وبعد الكشف الذي أجرته اإلدارة البلدية
بــواسـطــة الـلـجـنــة املــؤلـفــة مــن املهندسني
عريضة وعبود وأندريا على البناء القائم
على العقار رقم  2753املزرعة ،تبني وجود
تشققات فــي سقف وج ــدران بيت الــدرج
على السطح األخير وأعـمــدة بيت الــدرج
في الطوابق ضعيفة ،ما يشكل خطرًا.
وبـمــا أن ه ــذا الــوضــع يشكل خـطـرًا على
السالمة العامة،
لذلك ،ننذركم بموجب املادة  18من قانون
ال ـب ـن ــاء رقـ ــم  646ت ــاري ــخ 2004/12/11
بوجوب ترميم البناء ،على أن يبدأ العمل
ضمن مهلة  15يــومــا مــن تــاريــخ تبلغكم
ه ــذا اإلن ـ ــذار وع ـلــى أن يـتــم الـعـمــل تحت
إش ـ ــراف م ـه ـنــدس م ـس ــؤول وب ـعــد ات ـخــاذ
كافة االحتياطات ملنع الخطر عن العمال
والغير.
وبــامل ـنــاس ـبــة ،فــإن ـنــا نــذكــركــم بـمـضـمــون
الـفـقــرتــن  8و 9مــن املـ ــادة  18مــن قــانــون
ال ـب ـن ــاء رقـ ــم  646ت ــاري ــخ 2004/12/11
والتي تنص على ما يلي:
ـ ـ ـ على املالك أن يسهر دومــا على صيانة
أمــاكــه املـبـنـيــة وتــأمــن االت ـ ــزان واملـتــانــة
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــن ل ـ ـهـ ــا ح ـ ـفـ ــاظـ ــا ع ـ ـلـ ــى س ــام ــة
ال ـشــاغ ـلــن وال ـ ـجـ ــوار .وع ـل ـيــه كـلـمــا دعــت
الـحــاجــة ال ــى ذل ــك أو ب ـنــاء لـطـلــب اإلدارة
أن يكلف مهندسًا أو أكـثــر للكشف على
البناء والتحقق بالوسائل الفنية املالئمة
وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء .إذا
ظهر للمهندس أن البناء أو أقسامه قد
بدت فيه إشــارات وهن ،عليه أن يبني في
تقريره على قدر اإلمكان سبب هذا الوهن
ونتائجه املحتملة وأن يقترح األشـغــال
الواجب القيام بها مع بيان درجة العجلة
فيها .إذا تبني نتيجة تقرير املهندس أن
اتزان البناء أو متانته مختالن ،على املالك
أن يقوم تحت إشــراف املهندس املسؤول
ب ــأعـ ـم ــال ال ـت ـش ـي ـي ــد والـ ـت ــدعـ ـي ــم امل ــؤق ـت ــة
الــازمــة ،وأن يعلم بما قــام به البلدية أو
الـقــائـمـقــام خ ــارج ال ـن ـطــاق ال ـب ـلــدي ،ومــن
ثــم عليه ات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات ال ــازم ــة بعد
االت ـف ــاق م ــع شــاغ ـلــي ال ـب ـنــاء أو مــراجـعــة
ال ـق ـضــاء املـسـتـعـجــل ،إذا اق ـت ـضــى األم ــر،
لـلـقـيــام بــأع ـمــال ال ـت ـقــويــة الـنـهــائـيــة بعد
االسـتـحـصــال عـلــى رخ ـصــة مــن الـبـلــديــة.
وعند انتهاء العمل ينظم املهندس تقريرًا
عــن األعـمــال التي قــام بها يشير فيه الى
حالة البناء الجديدة.
تبليغات:
مالكي العقار رقم  2753املزرعة السادة:
ـ ـ ـ فاطمة يحي الحريري.
ـ ـ ـ محمد خليل الحريري.
ـ ـ ـ يحي خليل الحريري.
ـ ـ ـ سعد الدين خليل الحريري.
ـ ـ ـ لطيفة خليل الحريري.
ـ ـ ـ حليمه خليل الحريري.
ـ ـ ـ سعدية خليل الحريري.
شاغلي العقار رقم  2753املزرعة.
املستدعي مالكي العقار  2753املزرعة.
بيروت في  19تشرين أول 2012
محافظ مدينة بيروت
ناصيف قالوش
التكليف 1629
إعالن توظيف
إجراء مباراة للتعيني في بعض الوظائف
وللتعاقد
على بعض املهام لدى وزارة الزراعة
تجري إدارة املوظفني في مجلس الخدمة
املدنية اعتبارًا من يــوم الخميس في 30
تـشــريــن األول  2014م ـبــاراة للتعيني في
بـعــض الــوظــائــف ولـلـتـعــاقــد عـلــى بعض
املـ ـه ــام لـ ــدى وزارة الـ ــزراعـ ــة وذل ـ ــك وف ــق
االخ ـت ـصــاصــات ال ـتــال ـيــة :ش ـه ــادة طبيب
بيطري ـ ـ ـ شهادة هندسة زراعية ـ ـ ـ شهادة
هـنــدســة مـعـلــومــاتـيــة ـ ـ ـ ـ ـ  TSف ــي األنـظـمــة
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مبوب
◄ إعالنات رسمية ►
وال ـش ـب ـك ــات أو ف ــي ال ـب ــرم ـج ـي ــات ـ ـ ـ ـ ـ BT
زراعة /فرع تربية الحيوان.
يمكن االطالع على شروط املباراة وبرنامجها
ف ــي مـجـلــس ال ـخــدمــة املــدن ـيــة ـ ـ ـ ـ ـ ش ــارع رشـيــد
ك ـ ــرام ـ ــي (فـ ـ ـ ـ ــردان س ـ ــاب ـ ـق ـ ــا) ،وع ـ ـلـ ــى امل ــوق ــع
اإللكتروني للمجلس.www.csb.gov.lb :
تقدم الطلبات في مجلس الخدمة املدنية
فــي مـهـلــة أقـصــاهــا ي ــوم األرب ـع ــاء فــي 15
تشرين األول .2014
تعلن النتائج على بــاب مجلس الخدمة
املدنية في مهلة أقصاها يوم السبت في
 10كانون الثاني .2015
بيروت ،في 2014/9/16
رئيس إدارة املوظفني
أنطوان جبران
التكليف 1635
دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
« » SIN EL FIL 2029 REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة
وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز
الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باالسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ
انعقاد الجلسة.
مجلس اإلدارة
دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
« » SIN EL FIL 2031 REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة
وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز

الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باالسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ
انعقاد الجلسة.
مجلس اإلدارة
دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
« » SIN EL FIL 2033 REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة
وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز
الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باألسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ
انعقاد الجلسة.
مجلس اإلدارة
دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
« » SIN EL FIL 2035 REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة
وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز
الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باالسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ

انعقاد الجلسة.

مجلس اإلدارة

دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
« » BEIT MERY 4267 REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة
وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز
الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باألسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ
انعقاد الجلسة.
مجلس اإلدارة
دعوة
إلى جمعية عمومية عادية
ُيدعى املساهمون في شركة
«ريفر ريل استيت ش.م.ل.
» RIVER REAL ESTATE SAL
إل ــى جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ع ــادي ــة تـعـقــد في
مــركــز الـشــركــة للنظر فــي ج ــدول األعـمــال
التالي:
 1ـ االسـتـمــاع ال ــى تـقــريــر مجلس اإلدارة
وتقرير ّ
مفوض املراقبة عن أعمال الشركة
للسنة املالية .2013
 2ـ امل ـص ــادق ــة ع ـلــى ح ـســابــات ومـيــزانـيــة
الـشــركــة للسنة املــالـيــة  2013وإب ــراء ذمة
أع ـضــاء مجلس اإلدارة ،وال ـبــت بمصير
األرباح.
 3ـ أخذ العلم بانتهاء والية مجلس اإلدارة
وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.
 4ـ إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
الـتــرخـيــص املـنـصــوص عـنــه فــي املــادتــن
 158و 159م ــن ق ــان ــون ال ـت ـج ــارة للسنة
املالية .2014
 5ـ تعيني مـفـ ّـوض مــراقـبــة للسنة املالية
 2014وأمور متفرقة.
وذلك الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم
االثنني الواقع فيه 2014/10/13
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني
في التاريخ ّ
املار ذكرهُ ،يدعى املساهمون
حـكـمــا وب ـمــوجــب ه ــذه ال ــدع ــوة والـنـشــرة
ب ـ ــال ـ ــذات الـ ـ ــى ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة ثــان ـيــة

وذلـ ــك ال ـســاعــة الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا من
يــوم الثالثاء فــي  2014/10/14فــي مركز
الـشــركــة حـيــث ت ـكــون الـجـمـعـيــة قانونية
بمن يحضر.
عـ ـل ــى الـ ـ ــراغـ ـ ــب ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية أن يــودع أسهمه لــدى الشركة
ويستحصل منها على شهادة باألسهم
ّ
تخوله حضور الجمعية،
التي يحملها
وذلك قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ
انعقاد الجلسة.
مجلس اإلدارة
إعالن
امل ــرج ــع :الـ ـق ــرار ال ـب ـل ــدي رقـ ــم  59تــاريــخ
2014/5/21
رقم الصادر 1818
عمشيت في 2014/9/13
تعلن بلدية عمشيت عن رغبتها بتلزيم
أع ـ ـم ـ ــال ت ــأهـ ـي ــل ال ـ ـطـ ــريـ ــق امل ـ ـم ـ ـتـ ــدة مــن
م ـف ــرق عـمـشـيــت ال ـج ـنــوبــي ل ـغــايــة جسر
ج ــاج بـمــوجــب ال ـق ــرار الـبـلــدي  59تــاريــخ
 2014/5/21وقــد حــددت الساعة الثانية
عشرة ظهرًا من يــوم األربـعــاء الواقع فيه
 2014/10/15كـمــوعــد إلج ــراء املناقصة
العمومية في مركز البلدية.
يمكن االطــاع على دفتر الشروط يوميًا
ف ــي دار الـبـلــديــة خ ــال ال ـ ــدوام الــرسـمــي.
تقدم العروض بواسطة البريد املضمون
املقفل أو باليد مباشرة ،على ان تصل الى
البلدية قبل الساعة الثانية عشرة من يوم
الثالثاء الواقع فيه .2014/10/14
رئيس بلدية عمشيت
الدكتور أنطوان عيسى
التكليف 1630
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2014/1 :
املنفذان :هال الحاج وغسان حنا نوفل ـ ـ ـ
وكيلهما املحامي روني الحاج.
املنفذ عليهم :عبدالله وسليم خليل عطية
ـ ـ ـ ليا مخائيل خير ـ ـ ـ أسعد ونسيم ونقوال
وم ـه ـنــا وه ـن ــد س ــام ــة أس ـع ــد صــاغ ـيــة ـ ـ ـ
جميعهم مجهولو اإلقامة ـ ـ ـ أولغا خليل
اسـحــق عـطـيــة ـ ـ ـ ب ـيــروت ال ـح ـمــراء شــارع
ليون.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس رقـ ـ ـ ـ ــم  2013/125ت ـ ــاري ـ ــخ
 2013/12/23م ـت ــاب ـع ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـلــى
العقارات  152و 154و 156وأرض العقار
ً
 159قـ ـب ــوال ع ــن ط ــري ــق ط ــرح ـه ــم لـلـبـيــع
ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي إنـ ـف ــاذًا لـلـحـكــم ال ـص ــادر
عن محكمة البداية في الشمال رقــم 150
تاريخ .2012/11/8
العقار  :152أرض ضمنها بعض أشجار
مختلفة ،مساحته 52 :م ،2يحده العقارات:
ً
ج ـنــوبــا 153 :و 156ش ــرقــا ،147 :ش ـمــاال:
 150و ،151غربًا ،156 :التخمني والطرح:
.$/780/
العقار  :154أرض ضمنها بعض أشجار
مختلفة ،مساحته 67 :م ،2يحده جنوبًا:
م ـج ــرى مـ ــاء ع ـ ــام ،ش ــرق ــا :الـ ـعـ ـق ــاران 153
ً
و ،156شـمــاال :العقار  ،156غــربــا :العقار
 ،155التخمني والطرح.$/1005/ :
العقار  :156أرض ضمنها بعض أشجار
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،مـ ـس ــاحـ ـت ــه 119 :م ،2ي ـح ــده
العقارات :جنوبًا 153 :و 154و ،155شرقًا:
ً
 152و ،153ش ـم ــاال 152 :و 151وطــريــق
عــام ،غربًا 154 :و 158و 159وطريق عام،
التخمني والطرح.$/1785/ :
أرض العقار  159أرض غير مشجرة وال

تطلب مندوبي مبيعات
(إشتراكات وإعالنات) في كافة املناطق اللبنانية،
راتب  +عمولة
للراغبنيُ ،يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد
االلكتروني jobs@al-akhbar.com :

م ــزروع ــة وهـ ــو ي ـش ـكــل ت ـصــوي ـنــة لـلـبـنــاء
ال ـقــائــم عـلــى ال ـع ـقــار ،مـســاحـتــه 758 :م،2
يحده جنوبًا :العقار  ،158شرقًا :العقاران:
ً
 156و ،160شـمــاال :الـعـقــاران  160و،161
غــربــا :طــريــق ومـجــرى مــاء عــام ،التخمني
والطرح ألرض العقار.$/26530/ :
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ال ـخ ـم ـيــس
 2014/10/16الساعة  12:30أمــام رئيس
دائرة تنفيذ حلبا.
للراغب الــدخــول بــاملــزايــدة دفــع مثل بدل
الطرح املقرر نقدًا أو تقديم كفالة قانونية
وافية واتخاذ محل إلقامته ضمن نطاق
دائرة تنفيذ حلبا إذا كان مقيمًا خارجها
وإال عــد قـلــم هــذه الــدائــرة مـقــامــا مختارًا
لــه ودف ــع ع ــاوة على الـبــدل مبلغ مليون
ليرة لبنانية كأمانات تدفع باسم دائرة
تنفيذ حلبا ،وعلى الشاري رســم الداللة
واإلحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت نــورا قــره بت قونياليان بصفتها
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ومل ــوك ـل ـت ـه ــا سـ ـت ــا قـ ـ ــره بــت
قونياليان وطلب أكوب قره بت قونياليان
س ـنــدات تمليك ب ــدل ضــائــع بحصصهم
بالعقار  /226/القسم  /12/املجذوب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ن ــدي ــم وك ـم ـيــل م ــوس ــى ك ــرم سـنــدي
تمليك بــدل ضائع بحصصهما بالعقار
 /5681/بسكنتا.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت نيقول إميل بهو ملوكليها املالكني
إم ـي ــل وأنـ ـط ــون ــي ن ـج ـيــب ش ـب ـيــر س ـنــدي
تمليك بــدل ضائع بحصصهما بالعقار
 /881/القسم  /11/املجذوب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت املـحــامـيــة ملــا زي ــاد حــريــز ملوكلها
سمير سعيد النجار بصفته أحــد ورثــة
الــدكـتــور سعيد يــوســف الـنـجــار بصفته
من ورثة يوسف سيف الدين نجار وريث
امل ــال ــك حـســن سـيــف ال ــدي ــن ال ـن ـجــار سند
تمليك بدل ضائع بحصة املورث بالعقار
 /2940/رومية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب بــوغــوص قــره بــت قونياليان بصفته
الشخصية وبــوكــالـتــه عــن مــاري ـجــان أرتــن
كيشيان وكيلة املالكني لينون أرتني كيشيان
وهــربـسـمـيــه كــريـكــور قــونـيــالـيــان وبصفته
أحد ورثــة والديه املالكني قره بت بوغوص
قــونـيــالـيــان ويـغـســابــت ك ـفــورك تــرخــوريــان
سندات تمليك بدل ضائع بحصته وبحصة
املوكلني وبحصة املــورثــن بالعقار /226/
القسم  /12/املجذوب.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب إي ـل ــي جـمـيــل م ــره ــج ملــوك ـلــه زخـيــا
بطرس صفير سندي تمليك بــدل ضائع
بالعقارين  /245/و /5529/برج حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
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كرة السلة

قدمت األندية
ً
مشروعًا متكامال
يظهر فوائد
مشروع رفع
العدد (أرشيف
ــ عدنان الحاج
علي)

األولى املطالبة برفع عدد الالعبني األجانب ًالى ثالثة في بطولة لبنان لكرة السلة في الطريق الصحيحة للمرة
سارت أندية الدرجة ّ
األولى ،ولو بشكل متأخر ،إذ قدمت التحاد اللعبة مشروعًا متكامال يعلل وجهة نظرها برفع العدد ،بانتظار ورشة العمل التي ستقام قريبًا
تصور ّ
وبرعاية اتحادية للوصول الى ّ
موحد

االتحاد واألندية إيجابية أوصلت الى «طاولة حوار»
عبد القادر سعد
قــامــت أنـ ّـديــة الــدرجــة األول ــى بخطوة
كـ ــان ي ـف ــض ــل ال ـق ـي ــام ب ـه ــا ع ـن ــد ط ــرح
مـشــروع رفــع عــدد الالعبني األجــانــب
في كل ناد الى ثالثة قبل أشهر .فهي
ق ــدم ــت م ـش ــروع ــا ي ـش ــرح ف ــوائ ــد رفــع
ال ـع ــدد وي ــزي ــل ال ـغ ـمــوض عن
مفاهيم عديدة يتحدث عنها
املعارضون للمشروع وتبدو
في مكان ما خاطئة ،بالنسبة
إلى أصحاب الطرح ،في وقت
ال ي ـ ـ ـ ــزال ه ـ ـ ـ ــؤالء مـ ـع ــارض ــن
ل ـل ـف ـكــرة م ــا ق ــد ي ـف ــرض عـلــى
الجميع الجلوس الــى طاولة
واح ـ ــدة وم ـنــاق ـشــة املــوضــوع
بشكل ّ
موسع.
أندية الدرجة األولى اجتمعت
بــاالت ـحــاد األربـ ـع ــاء ،وقــدمــت
مشروعها مكتوبًا باللغتني
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة واإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـي ـ ــزي ـ ــة
ً
وي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن طـ ـ ــرحـ ـ ــا ك ـ ــام ـ ــا
ملـ ـش ــروع رفـ ــع عـ ــدد الــاع ـبــن
لعل الكالم واملواقف
األجــانــب مــع رد ّ
مفصل على
التي صدرت عن رئيس
مـ ـعـ ـظ ــم مـ ــاح ـ ـظـ ــات الـ ـط ــرف
نادي املتحد أحمد
املعارض.
البيان
الصفدي حول
لكن قد يكون مشروع األندية
الذي صدر عن األندية
قد وصل متأخرًا إذ إن الوقت
ي ــداه ــم ال ـج ـم ـيــع ،إال أن هــذا
بعد االجتماع في
لن يقف عائقًا أمــام الترجمة
بيبلوس ،الى جانب
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـعــاطــى
سعيه إلى ازالة أي سوء
م ـع ـهــا الـ ـط ــرف ــان أي األن ــدي ــة
أعضاء
تفاهم مع بعض
واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد فـ ـ ــي املـ ـ ــوضـ ـ ــوع.
االتحاد يوضح مدى
ف ـ ـ ــاألج ـ ـ ــواء ت ـ ـبـ ــدو أك ـ ـثـ ــر مــن
تنطلق
اإليجابية التي
إيـجــابـيــة إن ك ــان م ــن ناحية
منها األندية.
األندية املصرة على أن هدفها
هو حماية مستقبلها بعيدًا
مــن كـســر قـ ــرارات االت ـح ــاد أو
ال ـت ـعـ ّـرض لهيبته أو حـتــى التمهيد
إلسقاطه.
فــي امل ـقــابــل ،ال ي ـبــدو االت ـح ــاد بعيدًا
من هذه اإليجابية .فهو عاد وجلس
مــع األنــديــة رغــم اتـخــاذه الـقــرار بعدم
زي ــادة الـعــدد وأب ــدى كــل حــرص على
مـعــالـجــة األن ــدي ــة ،ال ــى درج ــة أن أحــد
أعـ ـض ــاء االت ـ ـحـ ــاد املـ ـع ــارض ــن لــرفــع
العدد والذين صوتوا على هذا القرار

إيجابية
األندية

ّ
اكد أنه في حال وصلت األمور الى أن
األندية ستنسحب أو يتم رفع العدد
فحينها سـيـصـ ّـوت بعكس قناعاته
حفاظًا على وجــود األنــديــة .لكن هذا
السيناريو لن يحصل خصوصًا في
ظل التأكيدات أن األندية لن تنسحب
وذل ــك بـعــد االج ـت ـمــاع ال ــذي عـقــد بني
ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي ورئـ ـ ـي ـ ــس نـ ـ ـ ــادي ه ــوب ــس
جــاســم قانصوه واملـحــاضــر األوملـبــي
جهاد ســامــة .فهذا االجـتـمــاع وضع
خــري ـطــة ال ـط ــري ــق لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة،
القائمة على اقامة ورشــة عمل حول
طاولة مستديرة األسبوع املقبل تضم
معارضني وموالني ملوضوع رفع عدد
ال ــاع ـب ــن األجـ ــانـ ــب .وب ـع ــد ال ــورش ــة
تــرفــع تــوص ـيــات ب ـنــاء ع ـلــى قـنــاعــات
ال ـح ــاض ــري ــن ومـ ـ ــدى وجـ ـ ــود إج ـم ــاع
على اي قرار .ففي حال بقي كل طرف
على موقفه فمن الصعب العودة عن
قــرار االتـحــاد وبالتالي سيتم السير
ّ
سيتصرف
بالنظام كما هو ،وحينها

كــل ن ــاد بـمــا تمليه مصلحته عليه،
ليجرى في نهاية املوسم وضع تقييم
لـلـبـطــولــة .ف ـفــي ح ــال ك ــان ــت ضعيفة
وأثر قرار عدم زيادة العدد الى ثالثة
على املـسـتــوى فحينها لــن يستطيع
أحـ ــد ال ـت ـم ـســك بـ ـق ــراره ب ـع ــدم تغيير
الـنـظــام .أم ــا فــي ح ــال كــانــت البطولة
قوية فأيضًا لن يستطيع أحد العودة
للمطالبة برفع العدد.
أمــا فــي حــال اقتنع الجميع بــأن رفع
العدد أمر إيجابي ،فإن اتحاد اللعبة
لــن يقف حجر عـثــرة أو يتبع مقولة
«عنزة لو طارت» ،وسيعود عن قراره
بكل طيبة خاطر.
ل ـكــن ال ش ــك ف ــي أن م ـش ــروع األن ــدي ــة
يستحق اإلضــاءة عليه خصوصًا أن
في أجزاء منه هناك الكثير من األمور
الصحيحة الـتــي تـحـتــاج ال ــى اطــاع
الرأي العام عليها.
فاألندية تعتبر أن «البعض يــرى أن
الـ ـه ــدف م ــن ال ـت ــوج ــه ن ـحــو االج ــان ــب

من المفترض
أن تقام ورشة العمل
األسبوع المقبل نظرًا
إلى ضيق الوقت

الثالثة هو للمنافسة فقط ،ولكنه في
الحقيقة ابعد من ذلــك بكثير ،يذهب
الى التأكيد اهمية خفض امليزانيات
ما يضمن استمرارية النوادي ورفع
مستوى املنافسة وتوسيع بيكارها
ليشمل اكـبــرعــدد مــن االن ــدي ــة ،وعــدم
ت ــأث ــر امل ـن ـت ـخــب ال ــوطـ ـن ــي ،بــالـعـكــس

الدوري الرديف
سينعكس رفع عدد الالعبني األجانب افادة
اضافية ممكن قطف ثمارها في بطولة
الدرجة الثانية ،مع ارتفاع عدد الالعبني
القادرين على اغنائها ،من العبني واعدين ال
ُيفترض بهم ان يجدوا انفسهم في معمعة
الكبار واألصح ان يصعدوا السلم تدريجيًا،
وكذلك من العبني لم يجدوا مكانًا لهم في
دوري االضواء ،فتكون البطولة التي ممكن
تسميتها بالدوري الرديف كما يحصل في
العديد من الدول االوروبية وحتى في الـ
 ،NBAممرًا لهم للعودة الى األضواء من
خالل اخذهم فرصة اللعب لوقت اطول في
املباريات ال يجدوه في االولى ،اال اذا كان
همهم قبض الراتب في نهاية الشهر حتى
لو قضوا املوسم كله على دكة االحتياط،
وهذا امر غير صحي للعبة.

صحيح ،الى اهمية جذب الجماهير
وجعلها تعيش التعصب الرياضي
لفرقها ومدنها في مواجهة التعصب
السياسي والطائفي وابعاد الشباب
مـ ــن مـ ــوجـ ــات الـ ـفـ ـس ــاد واالن ـ ـح ـ ــراف،
ل ـت ـكــون م ــاع ــب ك ــرة ال ـس ـلــة متنفسًا
لـلـشـبــاب الـلـبـنــانــي لـيـنـســى الـهـمــوم
ال ـيــوم ـيــة ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف الصعبة
التي يعيشها لبنان واملنطقة.
على الصعيد املالي ،يهدف املشروع
الــى الحفاظ على استمرارية االندية
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم تـ ـع ــد قـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ت ـح ـمــل
مصاريف باهظة ممكن تفاديها من
دون ان تـتــأثــر صـنــاعــة مـنــافـســة في
لعبة تعتبر صاحبة الشعبية االولى.
فاذا كان الالعبان االجنبيان يكلفان
نـحــو  300ال ــف دوالر مـقــابــل مليون
دوالر للمحليني على اقل تقدير ،فإن
استقدام  3اجانب سيكلف نحو 400
الــف ،ولـكــن حينها ستهبط ميزانية
الــاعـبــن املحليني ال ــى الـنـصــف ،ألن
الـ ـع ــرض س ـي ـك ــون اك ـب ــر م ــن ال ـط ـلــب،
ً
وبـ ـ ــدال م ــن ان يـ ـك ــون ف ــي ال ـ ـنـ ــادي 5
العـبــن مــن الئـحــة النخبة فليكونوا
 2او  ،3وبــالـتــالــي ي ـتــوزع الــاعـبــون
النخبويون حتمًا على كل االندية.
ان االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ــوض ــع ال ـحــالــي،
ُيجبر االندية التي ترغب في املنافسة
عـلــى تـكـبــد م ـصــاريــف بــاهـظــة تـفــوق
فــي بعضها ح ــدود املـلـيــونــي دوالر،
وبــالـتــالــي ستصل حتمًا ال ــى طريق
مـ ـس ــدودة ،وسـتـقـفــل اب ــواب ـه ــا وي ـبــدأ
الــاع ـبــون بــالـبـحــث عــن مـهـنــة اخــرى
او ري ــاض ــة ث ــان ـي ــة ل ــن يـ ـج ــدوا فـيـهــا
م ـ ــا ي ـب ـح ـث ــون عـ ـن ــه بـ ـك ــل ت ــأكـ ـي ــد ان
ك ــان بممارستهم ريــاضــة غـيــر التي
يـعـشـقــونـهــا ول ــن يـحـقـقــوا مبتغاهم
املادي لعدم وجود رياضة مكلفة مثل
كــرة السلة في لبنان نظرًا لألوضاع
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،او يـ ـك ــون الـ ـح ــل األسـ ـ ــوأ
وهـ ـ ــو تـ ـ ــرك ال ــري ــاض ــة ن ـه ــائ ـي ــا ،ع ــدا
عــن ان االس ـت ـمــرار بــالــوضــع الـحــالــي
ل ــن ي ـجــدي نـفـعــا ألن الـبـطــل سيبقى
ـاد
م ـعــروفــا ول ــن يـتـغـيــر ،وكـ ــأن ك ــل ن ـ ٍ
ً
هباء ،فيما نستطيع من
يرمي امواله
ً
خالل ميزانية بمليون دوالر مثال مع
 3اجــانــب خـلــق مـنــافـســة قــويــة وردم
الهوة الفنية بني الفرق.
فنيًا وعمليًا
ف ـ ــي مـ ـش ــارك ــة ال ــاعـ ـب ــن امل ـح ـل ـي ــن،
هـنــاك  120العـبــا فــي الــدرجــة االول ــى
ل ـكــل م ــوس ــم ،ه ــل جـمـيـعـهــم يـمـلـكــون
امل ـس ـتــوى الـ ــذي يــؤهـلـهــم ال ـل ـعــب في
االولى؟
كما هو معلوم مجموع دقائق اللعب
لخمسة العبني على ارض امللعب هي
 200دقيقة مع وجود اجنبيني ،معدل
م ـشــارك ـت ـه ـمــا ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن  60و70
دقيقة لتبقى تقريبًا  130دقيقة لنحو
 4او  5العبني محليني ،فتكون معادلة
املـشــاركــة الجدية بــن  15و 30دقيقة
لــاعــب ال ــواح ــد (م ــع امـكــانـيــة وجــود
استثناءات) حسب مستوى كل العب
وقــدرتــه على سحب الــوقــت اكـثــر من
زمالئه وحاجة املدربني لكل منهم.
وفي حال اعتماد  3اجانب ،سيتقلص
الــوقــت ال ــذي سـيــأخــذه األجـنـبــي الــى
ً
ح ــدود  30دقيقة قــد ترتفع قليال او
تنقص ،اي ان هناك نحو  110دقائق
لبقية املحليني بمعدل  3او  4العبني
بمعدل مشاركة جدية تتراوح بني 25
و 35دقيقة لالعب الواحد.
املنتخب
اذا وصلنا الى هذه النتيجة ،مع األخذ
في الحسبان مشاركة جدية لنحو 3
او  4العبني فــي كــل نــادي بمعدل 30
الى  40العبًا من كل االندية ،سيكون
املستفيد االكبر هو املنتخب الوطني،
نـ ـظـ ـرًا إلـ ـ ــى وج ـ ـ ــود ن ـخ ـب ــة امل ـح ـل ـيــن
امل ـ ــوزع ـ ــن ع ـل ــى م ـع ـظ ــم االن ـ ــدي ـ ــة مــع
هبوط اجباري في معدالت عقودهم
نـتـيـجــة ك ـثــرة ال ـع ــرض وق ـلــة الـطـلــب،
ووجـ ـ ـ ــود ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد مـ ــن امل ـم ـيــزيــن
الالعبني املحليني يسهل مهمة املدير
الفني للمنتخب في اختيار عناصره،
بعد خوض دوري قوي للغاية يتمتع
بمستوى عال من املنافسة واالحتكاك
مــع العـبــن اجــانــب ،ك ــان لـهــم الفضل
ف ــي ت ـطــور ك ــرة الـسـلــة الـلـبـنــانـيــة من
نهضتها الحديثة الى اليوم.
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ألعاب القوى

الكرة اللبنانية

ثالثة أرقام قياسية في المشي

«سوبر» خامس للنجمة أم أول للسالم؟
ينتظر الجمهور اللبناني أن يكون
ان ـ ـطـ ــاق املـ ــوسـ ــم ال ـ ـكـ ــروي - 2014
 2015على مستوى منافسة املوسم
املــاضــي حــن يـقــص فــريـقــا النجمة
بـطــل الـ ــدوري وال ـســام زغــرتــا بطل
ال ـ ـ ـكـ ـ ــأس ،شـ ــريـ ــط اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح امل ــوس ــم
بـ ـلـ ـق ــاء نـ ـه ــائ ــي ال ـ ـك ـ ــأس الـ ـس ــوب ــر.
وي ـس ـعــى ال ـن ـج ـمــة ال ــى احـ ـ ــراز لقبه
الــرس ـمــي ال ـثــانــي فــي ظ ــرف اسـبــوع
ب ـع ــد ال ـل ـق ــب األول ال ـ ـ ــذي أح ـ ـ ــرزوه
ه ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ب ـت ـت ــوي ـج ـه ــم ب ـك ــأس
الـنـخـبــة بـعــد ف ــوزه ــم عـلــى الـصـفــاء
 .1 - 3وس ـي ـس ـت ـع ـي ــد بـ ـط ــل ل ـب ـنــان
حــارســه أحـمــد الـتـكـتــوك الـعــائــد من
ّ
اإليـقــاف لكن مشاركته غير مؤكدة
مــع امـكــانـيــة خ ــوض ال ـح ــارس علي
السبع للمباراة ،ليكون خير بديل
م ــن الـ ـح ــارس م ـح ـمــد ح ـم ــود ال ــذي
لـعــب م ــع الـنـجـمــة ف ــي نـهــائــي كــأس
ال ـن ـخ ـبــة ق ـبــل أن ي ـق ــرر الــرح ـيــل عن
الـنــادي واالنتقال الــى فريق العهد.
كـمــا أن م ـشــاركــة الـتــونـســي حـمــدي
ّ
املبروك غير مؤكدة أيضًا كونه عاد
من السفر أمس ولم يكن يتدرب مع
الفريق ،لكن القرار النهائي سيكون
لـلـمــديــر الـفـنــي ثـيــو بــوكـيــر وف ــق ما
تقتضيه حاجته.
وي ـس ـعــى ال ـن ـج ـمــاويــون ال ــى لقبهم
ال ـخ ــام ــس ف ــي هـ ــذه امل ـس ــاب ـق ــة وه ــم

اخبار رياضية
القديس يوسف
يحسم «دربي» الجامعات

غابوا عن منصة تتويجه منذ عام
 .2009أم ـ ــا ال ـ ـسـ ــام زغـ ــرتـ ــا ف ـيــأمــل
ج ـم ـهــوره ب ــأن يـحـقــق ال ـفــريــق لقبه
الثاني رسميًا بعد كأس لبنان .وهو
لهذه الغاية فقد أنهى استعداداته
بقيادة املدير الفني الهولندي بيتر
مندرتسما ،حيث ستكون الصفوف
مكتملة مع غياب اإلصابات ووجود
ال ـث ــاث ــي األج ـن ـب ــي العـ ــب االرتـ ـك ــاز
التشيكي بيتر تـ ــراب ،واملـهــاجـمــان
األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــاس غ ـ ـ ـ ــاالن
والـنـيـجـيــري بـنـجــامــي أنــونــواشــي.
وال ــاف ــت غ ـي ــاب الـعـنـصــر األجـنـبــي
عن خط دفــاع السالم حيث ستكون
امل ـه ـمــة م ـل ـقــاة ع ـلــى عــات ــق الــربــاعــي
أحـ ـم ــد ال ـخ ـط ـي ــب وعـ ـم ــر أرنـ ـ ـ ــاؤوط
وعالء حمية وهاغوب دونابديان.
وسيكون الحضور الجماهيري في
لقاء اليوم محط اهتمام من القيمني
على اللعبة ومن القوى األمنية أيضًا
 .إذ تشكل امل ـبــاراة اخـتـبــارًا لجميع
األطـ ـ ـ ــراف ،خ ـصــوصــا ان الـجـمـهــور
ال ـن ـج ـمــاوي س ـي ـكــون ح ــاض ـرًا بـقــوة
حيث سيتوجه بــأعــداد كبيرة ولن
يقبل بموضوع تحديد العدد .علمًا
ّ
أن الـقــوى األمـنـيــة لــم تبلغ االتـحــاد
بـ ـه ــذا األم ـ ـ ــر وهـ ـ ــو س ـي ـت ـع ــاط ــى مــع
عملية بيع التذاكر كأن األمور عادية
وال توجد قرارات استثنائية.

ّ
نــظــم ن ــادي املــريـمـيــن الـشــانـفـيــل ل ـقــاء ف ــي ألـعــاب
ال ـ ـقـ ــوى ع ـل ــى م ـض ـم ــار م ــدي ـن ــة رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
الجامعية فــي الـحــدث ،هــو ّ
األول مــن ضمن اربعة
لقاءات سيجريها في  20و 23و 24ايلول الجاري
وال ـه ــدف مـنـهــا تحطيم بـعــض االرق ـ ــام القياسية
اللبنانية للفئات العمرية والـعــامــة ،وذل ــك تحت
اشراف االتحاد اللبناني أللعاب القوى وبحضور
رئـيــس االت ـحــاد روالن
سعاده ونائب الرئيس
اي ـ ـلـ ــي سـ ـ ـع ـ ــاده وام ـ ــن
السر نعمة الله بجاني
وع ـضــو االت ـح ــاد جــان
غاوي .شارك في اللقاء
نادي الجمهور ونادي
األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار والـ ـجـ ـي ــش
الـلـبـنــانــي إض ــاف ــة إلــى
ّ
النادي املنظم.
وشهد اللقاء تحطيم ثالثة ارقام قياسية لبنانية
فــي سـبــاق الـ ـ  2000م مـشــي بــواسـطــة الشقيقتني
سـ ــانـ ــدي ك ـ ــرم (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) الـ ـت ــي س ـ ّـج ـل ــت رق ـمــن
ق ـيــاس ـيــن ل ـف ـئــات ال ـش ــاب ــات والـ ـسـ ـي ــدات مسجلة
 26”22’10د ،وكـ ـل ــووي ك ــرم ال ـت ــي سـ ّـج ـلــت رقـمــا
قـيــاسـيــا لـفـئــة ال ـحــدي ـثــات مـسـجـلــة  26”29’12د.
وشهد اللقاء تسجيل انجازات قياسية أيضًا في
سباقات الـ 60م والـ 150م حديثات بواسطة الالعبة
لـيــا عبيد وال ـ ـ 80م أح ــداث بــواسـطــة الــاعــب جــاد
ّ
خــوري ،ولكن سرعة الـهــواء التي جــاوزت املترين
في الثانية حالت دون اعتمادها كارقام قياسية.

ستكون املنافسة مفتوحة على الكأس السوبر
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كلمات متقاطعة 1 8 0 7

حـ ـ ـس ـ ــم ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـقـ ــديـ ــس
يـ ــوسـ ــف «دربـ ـ ـ ـ ـ ــي» ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات مــع
ضـيـفــه الـجــامـعــة االم ـيــرك ـيــة للعلوم
والتكنولوجيا بفوزه عليه  ،3-7على
ملعب االول في كلية الهندسة ،وذلك
في افتتاح املرحلة الثامنة من الدوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت .سجل
للفائز علي ضاهر ( )4واندريه نادر
( )2ومـحـمــد هــاشــم ،ولـلـخــاســر علي
الزين وعباس فضل الله ورأفت كريم.
وينتظر جـمـهــور الـفــوتـســال امل ـبــاراة
املـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة بـ ــن امل ـ ـيـ ــاديـ ــن ،م ـت ـصــدر
الترتيب الـعــام ،وضيفه بنك بيروت
ح ـ ــام ـ ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــب ووصـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــه ب ـ ـفـ ــارق
األه ــداف ،الـيــوم السبت عند الساعة
 19.30على ملعب الـســد ،كما يلعب
ال ـق ـل ـم ــون م ــع ال ــرب ـي ــع ع ـن ــد ال ـســاعــة
 18.30ع ـلــى مـلـعــب مـجـمــع الــرئـيــس
لحود.

الجيش بطل سيف املبارزة
احتفظ فريق الجيش اللبناني املؤلف
م ـ ــن مـ ـحـ ـم ــود عـ ـل ــي أح ـ ـمـ ــد وش ـف ـي ــق
ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري ورائـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــو كـ ـ ـ ــروم وزي ـ ـ ــاد
جلبوط ،بلقب بطولة لبنان في سيف
ّ
املـ ـب ــارزة – ف ــرق ذكـ ــور ،الـ ــذي نظمها
االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي لـ ـلـ ـمـ ـب ــارزة عـلــى
مــاعــب ن ــادي امل ــون الس ــال الــريــاضــي
بعد تغلبه في املـبــاراة النهائية على
ّ
فــريــق امل ــون الس ــال ال ــذي ض ـ ّـم ك ــل من
رامي غرة وانطوني الشويري وروالن
سرنوك وتوفيق شاهني . 26 - 45
ّ
وحل فريقا التعاضد املؤلف من سهيل
سعد وفيكتور فياض وطوني هيكل
وكريم شهاب ،والجيش اللبناني (ب)
املــؤلــف مــن بهيج شــرانــق وطانيوس
عطاالله وربـيــع وهـبــه وج ــان صبيح
فــي املــركــز الثالث حاصدين امليدالية
ّ
ال ـبــرونــزيــة .وحـ ــل فــريــق م ــون الس ــال
(ب) وال ـق ـل ــب االقـ ـ ــدس ف ــي املــرتـبـتــن
الخامسة والسادسة.
ق ــاد امل ـب ــاري ــات ك ــل م ــن ك ـلــوديــن رزق
وعماد نحاس وريتا أبو جودة.
ّ
وف ــي االخ ـت ـتــام وزع رئ ـيــس االت ـحــاد
زيــاد شــويــري واألمــن الـعــام لالتحاد
امل ـ ـح ـ ــام ـ ــي ع ـ ـ ـمـ ـ ــاد ن ـ ـ ـحـ ـ ــاس الـ ـ ـك ـ ــأس
وامليداليات على الفائزين.

أفقيا

 -1شاعر ّ
عباسي نشأ في دمشق وتوفي في املوصل مــدح الخلفاء وال سيما املعتصم وامتاز
ُ
بخياله الواسع – وثيقة بملكية عقار –  -2بحيرة روسية عظمى في سيبيريا تعتبر أعمق بحيرة
مياه عذبة في العالم –  -3شيخ ضعيف – مطار دولي إنكليزي من أكبر املطارات في بريطانيا
–  -4ساعد وساند في الــرأي – بطل األسفار واملغامرات في قصص ألف ليلة وليلة –  -5محبة
وألفة –  -6بحيرة شاطئية في رومانيا على البحر األســود – مسرحية لألخوين رحباني – -7
ورك – صــوت البقر – حلب الناقة وتــرك في الضرع بعض اللنب –  ْ -8طائرة حربية – صفة من
كان من سكان القبائل –  -9يجمع الخضار أو الفاكهة من الشجر – نفس اإلنسان –  -10الثبات
والدوام والرسوخ

عموديًا

ّ
العباسية تــوفــي مسمومًا –  -2جــزيــرة أندونيسية – أق ــدم مدينة
 -1مــن أعـظــم شـعــراء الــدولــة
فلسطينية ّ
مسورة في العالم سقطت في حصار يشوع بن نون –  -3شبابيك باألجنبية أو نظام
تشغيل على الكومبيوتر – حيوان خرافي –  -4تتعب من العمل – إمتأل األناء حتى يفيض – هر
ّ
جنوبي املحيط
باألجنبية –  -5إسم موصول – أرخبيل بركاني من جزر بولينيزيا في أوقيانيا
الهادي –  -6دولة آسيوية – خنزير ّبري –  -7من أعضاء الجسم – إجاص ّبري صغير –  -8إيجاب
وضد السلب والنهي – يم –  -9جرذ باألجنبية – حبات صغيرة الحجم من فتات الصخر صفراء
اللون غير متماسكة –  -10عارضة أزياء وممثلة أملانية شهيرة

أفقيا

شروط اللعبة

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

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

ُ
-1كونغورو – فو –  -2اوديسا – قرد –  -3مرادهم –  -4يم – ّ
هدوا – شع –  -5فخامة
ّ
– رصاص –  -6واصا – الحرب – ّ -7
ربك – ألم – ّ
عر –  -8نز – خلع –  -9الفاريس
–  -10أستون مارتن

عموديًا

 -1كاليفورنيا –  -2و و – مخابز –  -3ندم – أصك – آت – ّ -4
غيرهما – خلو –  -5وسادة – الفن
–  -6رادو – العام –  -7هارلم – را –  -8قم – صح – خير –  -9فر – شارع – ست –  -10وديع صبرا
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الرياضة الدولية

أصبحنا في
الوقت الحالي،
ومن دون
مبالغة ،أمام
شبح أوزيل (بني
ستانسال ــ أ
ف ب)

«وحش» أوزيل يختفي داخله
يعيش مسعود أوزيل كابوسًا حقيقيًا
مع أرسنال ،نظرًا إلى تراجع مستواه على
نحو كبير ،وذلك على عكس ما كان عليه
الحال مع ريال مدريد .االنتقادات الساخرة
بدأت تتسع في إنكلترا نحو األملاني ،حتى
جماهير «املدفعجية» بدأت تفقد الثقة
فيه ،ما يضعه أمام مفترق طرق خطير
حسن زين الدين
ّ
ش ــت ــان م ــا ب ــن م ـس ـع ــود أوزيـ ـ ــل فــي
ريال مدريد ،وأوزيــل في أرسنال .في
إسـبــانـيــا كــانــت االبـتـســامــة ال تـفــارق
ّ
محيا األملاني على أرض امللعب أينما
ت ـن ـقــل ع ـلــى امـ ـت ــداد ت ـلــك الـ ـب ــاد .في
غـضــون ثــاثــة م ــواس ــم ،تمكن أوزي ــل
م ــن ال ــدخ ــول إل ــى ق ـلــوب املــدريــديــن،
وراح ــت ص ــوره تحتل ،بكثرة ،أغلفة
ال ـص ـح ــف ال ـش ـه ـي ــرة فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
اإلس ـب ــان ـي ــة ،وف ــي م ـقــدم ـهــا «م ــارك ــا»
مدريدُ ،منح أوزيل
و»أس» .هناك ،في ُ
القميص رقم ُ « »10وأطلق عليه لقب
«الساحر» وشبه بنجم «امليرينغيز»
السابق ،الفرنسي زيــن الدين زيــدان،
حتى وصف بـ»زيدان الجديد».
 ...فــي لـنــدن ،لــم يتغير املـنــاخ واللغة
فقط على األملــانــي عندما حــل عليها
فـ ــي م ــوس ــم  2014-2013العـ ـب ــا فــي
صفوف أرسنال مقابل مبلغ قياسي
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـنـ ــادي ب ـل ــغ  50مـلـيــون
يورو ،والثاني في الدوري اإلنكليزي
بعد اإلسـبــانــي فــرنــانــدو تــوريــس من
ليفربول إلى تشلسي ،بل إن كثيرًا في
حياة أوزي ــل تـبــدل .غابت االبتسامة
عــن مـحـ ّـيــا األمل ــان ــي .لــم يـعــد الـســاحــر
وال «زي ــدان الـجــديــد» .لــم يـعــد أوزيــل
حتى أوزيل .فقد الالعب كل عالقة له

بماضيه الـقــريــب ،هــو ال ــذي لــم يبلغ
بعد الـ  26من عمره.
وع ـنــدمــا ن ـق ــول إن ــه الع ــب ف ــي ال ـ ـ 26
وذو إمكانات مدهشة تختزنها قدمه
اليسرى الذهبية ،وقد لعب في ريال
مدريد وأبدع فيه على غرار تلك الليلة
الشهيرة فــي إيــاب ربــع نهائي كأس
إسبانيا في ملعب «كامب نو» عندما
تــاعــب بـنـجــوم بــرشـلــونــة ،وتـحــديـدًا
الفرنسي إيريك أبيدال ،كما لم يفعل
العـ ــب ق ـب ـلــه ع ـلــى األق ـ ــل م ـنــذ زي ـ ــدان،
َ
ول ـعــب مــونــديــال ــن ( 2010و،)2014
ف ــإن ـم ــا ن ـح ــن ن ـح ـكــي ه ـن ــا ع ــن الع ــب
ُيـفـتــرض أن يـكــون قــد اخـتــزن تجربة
مهمة ،وأن يكون فــي الفترة املثالية
فــي مسيرته وفــي شعلة نـشــاطــه .إال
ّ
أن أي ــا مــن ه ــذا لـيــس م ـتــوافـرًا حاليًا
في أوزي ــل .نحن أصبحنا في الوقت
ال ـحــالــي ،ودون مـبــالـغــة ،أمـ ــام شبح
أوزي ـ ـ ـ ـ ــل .أوزي ـ ـ ـ ــل فـ ــي املـ ـلـ ـع ــب حــال ـيــا
ليس إال العبًا شاحبًا ،مرهقًا ،كثير
االمـ ـتـ ـع ــاض وال ـت ـع ـث ــر ع ـل ــى الـعـشــب
األخـ ـ ـض ـ ــر .ب ـت ـن ــا أم ـ ـ ــام أوزيـ ـ ـ ــل الـ ــذي
ُي ـخــرجــه «ع ــراب ــه ف ــي لـ ـن ــدن» ،مــدربــه
ال ـفــرن ـســي أرس ـ ــن ف ـي ـن ـغــر ،ف ــي وقــت
الـ ـ ــذروة ف ــي امل ـب ــاري ــات ،وآخ ــره ــا في
الدقيقة  60أمام بوروسيا دورتموند
األملاني ،الثالثاء املاضي ،في انطالق
دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ب ـعــد أن ح ــل ف ــي لـنــدن
نجمًا بدا ،لوهلة ولفرط الحفاوة في
استقباله على غرار وقوف اآلالف من
جماهير «املــدفـعـجـيــة» خ ــارج ملعب
«اإلمارات» وهم يرتدون قميصه ،أنه
«خارق للطبيعة».
تخيلوا أن هذه الجماهير اآلن ،وبعد
املباراة أمام دورتموند ،طالبت أوزيل
بــأن يـتــرك كــرة الـقــدم قاطبة وينتقل
إلــى العمل كسمسار س ـيــارات .كيف
ل ــن تـطـلــب ذل ــك ونـجـمـهــا الـ ــذي بنت
عليه اآلم ــال الــورديــة كــان عبئًا على

فريقها أمام دورتموند؟ كيف لها أن
ال تطلب ذلك وساحرها فقد سحره،
ول ــم يـصـنــع أو يـسـجــل أي ه ــدف في
ث ــاث م ـبــاريــات لـعـبـهــا مـنــذ انـطــاق
«البريميير لـيــغ» هــذا املــوســم ،وهــو
صــائــم عــن التسجيل على مــدى 623
دقيقة منذ املوسم املاضي؟
ماذا يحدث مع أوزيل؟ هذا هو اللغز
الـ ــذي ب ــات م ـح ـي ـرًا ف ــي ل ـنــدن حــالـيــا،
َ
والــذي لم يـتــوان عن طرحه مواطنه،
الـنـجــم الـســابــق ميكايل ب ــاالك ،الــذي
خاض تجربة يمكن اعتبارها ناجحة
فــي املــاعــب اإلنكليزية مــع تشلسي.
ح ـ ـتـ ــى إن ال ـ ـن ـ ـجـ ــم األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي اآلخـ ـ ــر
وص ــاح ــب الـ ـص ــوالت والـ ـج ــوالت في
مــاعــب اإلنـكـلـيــز بقميص ليفربول،
ديتمار هامان ،تطرق إلى ما يحدث
مع أوزيل ،مبديًا استغرابه ،وساخرًا

يدفع أوزيل ثمن
«الدلع» الذي أغدقه
اللندنيون عليه

حتى بقوله إنــه لــو لــم يخرج األخير
فــي الــدقـيـقــة  60أم ــام دورت ـم ــون ــد ،ملا
ّ
تنبه املتابعون إلى وجوده في ملعب
«سيغنال ايدونا بارك».
القول بــأن أوزيــل أخطأ بالرحيل عن
ري ـ ــال م ــدري ــد ،وال يـلـعــب ف ــي مــركــزه

برنامج الدوري اإلنكليزي واإليطالي
إنكلترا (املرحلة الخامسة)

إيطاليا (املرحلة الثالثة)

 السبت:كــوي ـنــز بـ ــارك ري ـن ـجــرز × س ـتــوك سيتي
()14,45
استون فيال × أرسنال ()17,00
بيرنلي × سندرالند ()17,00
نيوكاسل يونايتد × هال سيتي ()17,00
سوانسي سيتي × ساوثمبتون ()17,00
وست هام × ليفربول ()19,30

 السبت:تشيزينا × إمبولي ()19,00
ميالن × يوفنتوس ()21,45

 األحد:ليستر سيتي × مانشستر يونايتد ()15,30
أفرتون × كريستال باالس ()18,00
مانشستر سيتي × تشلسي ()18,00
ت ــوت ـن ـه ــام × وسـ ـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش ال ـب ـي ــون
()18,00

 األحد:كييفو × بارما ()13,30
روما × كالياري ()16,00
جنوى × التسيو ()16,00
ساسوولو × سمبدوريا ()16,00
أتاالنتا × فيورنتينا ()16,00
أودينيزي × نابولي ()16,00
تورينو × فيرونا ()16,00
باليرمو × إنتر ميالنو ()21,45

األص ـ ـل ـ ــي خـ ـل ــف امل ـ ـهـ ــاجـ ــم ك ـص ــان ــع
أل ـع ــاب ،عـلــى مــا ذه ــب إل ـيــه بـ ــاالك ،ال
يبرر مطلقًا هــذا االنخفاض الرهيب
فــي مـسـتــوى الــاعــب .وكـيــف إذا كــان
ّ
املعني هنا قادمًا من البرازيل مطوقًا
عنقه بذهب املونديال؟ من املفترض
ه ـن ــا أن يـ ـك ــون هـ ــذا ال ــاع ــب مـفـعـمــا
بمعنويات ال نظير لها.
م ــا ي ـحــدث بــالـضـبــط م ــع أوزي ـ ــل في
مالعب اإلنكليز ،أنه ـ ببساطة ـ يدفع
ثمن «الدلع» الــذي أغدقه اللندنيون
عليه ،أو باألحرى ،إن هؤالء أسهموا
بـشـكــل أو بــآخــر ف ــي «أسـ ـط ــرة» هــذا
ال ـ ــاع ـ ــب قـ ـب ــل أن «يـ ـ ـض ـ ــرب ض ــرب ــة
واح ـ ــدة» ،وم ــن جهته ف ــإن أوزي ــل لم
ي ـق ـ ّـص ــر ،و»ن ـ ــام ع ـل ــى ح ــري ــر» ،وم ــن
ث ـ ــم ،ع ـن ــدم ــا اس ـت ـي ـق ــظ مـ ــن األح ـ ــام
(عـلــى وق ــع االن ـت ـقــادات) وج ــد نفسه
أمــام كابوس ومــأزق حقيقي ،فــراح ـ
رويـدًا رويـدًا ـ يفقد الثقة بإمكاناته،
وه ــذا مــا لــم يألفه سابقًا فــي أملانيا
أو إسبانيا .ففي إنكلترا ،ال مناص
م ــن أن ُي ـع ـطــي ال ـن ـجــم ،مـهـمــا بلغت
ن ـجــوم ـي ـتــه ،ك ــل م ــا ل ــدي ــه ح ـتــى آخــر
ق ـطــرة ،وإال فــإنــه م ـعـ ّـرض ألن يكون
تـ ـح ــت وابـ ـ ـ ــل «ن ـ ـ ـيـ ـ ــران كـ ـثـ ـيـ ـف ــة» مــن
االن ـت ـق ــادات وال ـس ـخــريــة ،وك ـيــف إذا
ً
كـ ــان هـ ــذا ال ـن ـجــم يـفـتـقــر أص ـ ــا إلــى
الشخصية القيادية والقتالية ،تمامًا
ك ـ ــأوزي ـ ــل؟ ف ـه ـنــا ي ـص ـبــح «ف ــري ـس ــة»
ُ
تلتهم بسهولة.
ما هو واضح ،أن أوزيل يبدو وحيدًا
فـ ــي وجـ ـ ــه الـ ـع ــاصـ ـف ــة ح ــالـ ـي ــا .حـتــى
فـيـنـغــر ،امل ــداف ــع عـنــه دومـ ــا ،وآخــرهــا
أم ــس ،لــن يبقى على هــذه الـحــال في
مــا لــو ظــل الــوضــع على مــا هــو عليه.
س ـي ـك ــون م ـح ــرج ــا ح ـي ـن ـهــا .ومـ ــا هــو
واضـ ــح أي ـض ــا ،أن أوزيـ ــل ي ـبــدو أم ــام
م ـف ـتــرق ط ــرق خ ـط ـيــر :إم ــا ان ُي ـخـ ِـرج
«الوحش» الذي بداخله ،أو أن ُي َ
خرج،
سريعًا ،من لندن.
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كأس أوروبا 2020

نهائي «يورو  »2020في لندن
حـســم اإلت ـحــاد األوروبـ ــي لـكــرة الـقــدم
«يــوي ـفــا» بـعــد اجـتـمــاعــه ال ـطــويــل في
ج ـن ـي ــف اس ـ ـمـ ــاء املـ ـ ـ ــدن امل ـس ـت ـض ـي ـفــة
ملباريات كأس أوروبا .2020
وتمكنت لـنــدن االنـكـلـيــزيــة مــن الـفــوز
باستضافة مباراتي نصف النهائي
وامل ـب ــاراة النهائية مــن الـبـطــولــة بعد
أن انحصرت منافستها مع ميونيخ
االملانية.
وه ــذه هــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي ستقام
فيها البطولة في عدة مدن كبرى عبر
أرجاء القارة ،منذ انطالقها عام ،1960
وس ـت ـس ـت ـض ـي ــف  13دولـ ـ ــة مـخـتـلـفــة
املباريات.
وت ــم اخـتـيــار م ــدن بـلـبــاو (إسـبــانـيــا)،
وكوبنهاغن (الدنمارك) ،وبوخارست
(روم ــانـ ـي ــا) ،وأمـ ـسـ ـت ــردام (ه ــول ـن ــدا)،
ودبلن (أيرلندا) ،وبودابست (املجر)،
وبـ ــروك ـ ـسـ ــل (بـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــا) ،وغ ــاس ـك ــو
(اس ـكــوت ـل ـنــدا) ،السـتـضــافــة مـبــاريــات
الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــان ــي وثـ ــاثـ ــة ل ـ ـقـ ــاءات مــن
مرحلة املجموعات.
أما باقي مباريات هذه املرحلة بجانب
لقاءات الدور ربع النهائي فستقام في

ميونيخ وبــاكــو (أذرب ـي ـجــان) ،ورومــا
(إيطاليا) ،وسان بطرسبرغ (روسيا).
وس ـت ـقــام الـبـطــولــة ب ـهــذا ال ـن ـظــام ملــرة
واحـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـق ــط الن رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
الـ ـف ــرنـ ـس ــي مـ ـيـ ـش ــال ب ــاتـ ـيـ ـن ــي أراد
االحتفال بمرور  60سنة على انطالق
ه ــذه ال ـكــأس مــن خ ــال تنظيم «كــأس
اوروبا لكل أوروبا».

ولن يكون هناك أي تأهل مباشر للبلد
املـضـيــف ال ــى الـنـهــائـيــات وسـتـشــارك
ج ـم ـي ــع ال ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـ ـ  54الـ ـت ــي تـنـتـمــي
لالتحاد االوروبي في التصفيات.
وهنا تــوزيــع املـبــاريــات على مختلف
املدن االوروبية:
لـنــدن :الــدورنـصــف النهائي واملـبــاراة
النهائية.

تغلبت لندن على ميونيخ لتستضيف النهائي (فابريس كافريني ـ أ ف ب)

أرسنال يخسر ديبوشي
بني  6أسابيع و 3أشهر...
باكو :ثــاث مباريات في الــدور االول
وواحدة في ربع النهائي.
كوبنهاغن :ثــاث مباريات في الــدور
االول ومباراة واحدة في دور الـ .16
بــروك ـســل :ث ــاث م ـبــاريــات ف ــي ال ــدور
االول ومباراة واحدة في دور الـ .16
م ـيــون ـيــخ :ث ــاث م ـب ــاري ــات ف ــي ال ــدور
االول وواحدة في ربع النهائي.
بــودابـســت :ثــاث مـبــاريــات فــي الــدور
االول وواحدة في دور الـ .16
رومــا :ثــاث مباريات في الــدور االول
وواحدة في ربع النهائي.
ام ـس ـتــردام :ثــاث مـبــاريــات فــي الــدور
االول وواحدة في دور الـ .16
دبلن :ثــاث مباريات في الــدور االول
وواحدة في دور الـ .16
بوخارست :ثالث مباريات في الدور
االول وواحدة في دور الـ .16
س ــان بـطــرسـبــرغ :ث ــاث مـبــاريــات في
الدور االول وواحدة في دور الـ .16
غــاس ـكــو :ث ــاث م ـبــاري ــات ف ــي ال ــدور
االول وواحدة في دور الـ .16
بلباو :ثالث مباريات في الدور االول
وواحدة في دور الـ .16

كرة المضرب

لي نا تعتزل كرة المضرب بعد  15عامًا من النجاح
قضت اإلصابة على
مسيرة الصينية لي نا
الرياضية ،وأدت إلى
اعتزالها النهائي للعبة.
من جهة أخرى ،تأهلت
األملانية أنجيليك كيربر
إلى نصف نهائي دورة
طوكيو ،فيما فشلت
البولونية أنييسكا
رادفانسكا في الحفاظ على
لقبها في دورة سيول ،إذ
خرجت من ربع النهائي

خ ـ ـض ـ ـعـ ــت العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ــرة امل ـ ـض ـ ــرب
ال ـص ـي ـن ـيــة ل ــي ن ـ ــا ،ل ــإص ــاب ــة ال ـتــي
عانت منها وال تــزال على مستوى
الــركـبـتــن ،وأجـبــرتـهــا عـلــى اع ـتــزال
الـلـع ـبــة ن ـهــائ ـيــا ،ب ـعــد  15ع ــام ــا من
التألق والنجاح في املالعب.
وجــاء قــرار االعـتــزال عشية انطالق
مـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــات بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة «ووهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان»
امل ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـشـ ــرف ع ـل ـي ـهــا
الـ ــراب ـ ـطـ ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ل ـل ـم ـح ـت ــرف ــات،
وتنظم في مسقط رأس الالعبة.
وكــانــت اإلصــابــة قــد حرمتها أيضًا
الـلـعــب ف ــي ّ
أي ب ـطــولــة مـنــذ بـطــولــة
ويمبلدون منتصف العام الحالي.
فـ ــي م ـس ـي ــرت ـه ــا ،ت ــوج ــت امل ـص ـن ـفــة
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ع ــاملـ ـي ــا بـ ـلـ ـق ــب ب ـط ــول ــة
ف ــرن ـس ــا امل ـف ـت ــوح ــة ف ــي عـ ــام ،2011
كـ ــذلـ ــك أحـ ـ ـ ـ ــرزت لـ ـق ــب أوسـ ـت ــرالـ ـي ــا
املفتوحة هذا العام ،وكان احتاللها
لـ ـلـ ـم ــرك ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي ف ـ ــي ال ـت ـص ـن ـي ــف
الـعــاملــي للمحترفات أفـضــل إنـجــاز
حـقـقـتــه الع ـب ــة آس ـيــويــة ف ــي تــاريــخ
الرياضة.

دورة طوكيو
ت ــأه ـل ــت األمل ــانـ ـي ــة أن ـج ـي ـل ـيــك ك ـيــربــر،
امل ـص ـن ـف ــة أولـ ـ ـ ــى ،إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدور نـصــف
ال ـن ـه ــائ ــي لـ ـ ـ ــدورة ط ــوك ـي ــو ال ــدول ـي ــة
البالغة قيمة جوائزها مليون دوالر،
بعد فوزها السهل على البيالروسية
دومينيكا سيبولكوفا السادسة 3-6
و.0-6
وس ـ ـتـ ــواجـ ــه كـ ـي ــرب ــر الـ ـص ــربـ ـي ــة آن ــا
إيـفــانــوفـيـتــش ال ـثــال ـثــة ال ـتــي تغلبت
ع ـل ــى ال ـت ـش ـي ـك ـيــة ل ــوس ــي س ــاف ــاروف ــا
السابعة بسهولة  3-6و 2-6لتواصل
مسعاها إلى إحــراز لقبها الرابع في
 2014والخامس عشر فــي مسيرتها
االحترافية.
كــذلــك ،واصـلــت الــدنـمــاركـيــة كــارولــن
فوزنياكي الثانية زحفها نحو الفوز
بلقبها الثالث ،وذلك ببلوغها نصف
النهائي بعد فوزها على اإلسبانية
كـ ــارال س ــواري ــز ن ــاف ــارو ال ـثــام ـنــة 3-6
و.3-6
وتلتقي فــوزنـيــاكــي فــي دور األربـعــة
اإلسبانية غــاربــن مــوغــوروســا التي

تـخـلـصــت م ــن األوس ـت ــرال ـي ــة كــايـســي
ديالكوا  6-3و 6-7و.3-6

دورة سيول
فشلت البولونية أنييسكا رادفانسكا
املصنفة أولى في الحفاظ على لقبها
في دورة سيول الدولية البالغة قيمة
جوائزها  500ألــف دوالر ،إذ خسرت
في الدور ربع النهائي أمام األميركية
فارفارا ليبشنكو الخامسة  6-7و6-2
و.6-2
وتلتقي ليبشنكو ،فــي دور األربـعــة
األميركية كريستينا ماكهايل التي
أخـ ــرجـ ــت ال ـس ـل ــوف ــاك ـي ــة م ــاغ ــدال ـي ـن ــا
ريباريكوفا الرابعة بالفوز عليها 2-6
و 0-2ثم باالنسحاب.
ك ــذل ــك بـلـغــت ال ـ ــدور ن ـصــف الـنـهــائــي
أيضًا التشيكية كارولينا بليسكوفا
الثانية بفوزها على األميركية نيكول
غـيـبــز  3-6و ،4-6ل ـتــواجــه الــروس ـيــة
م ـ ــاري ـ ــا ك ـي ــري ـل ـن ـك ــو ال ـ ـتـ ــي أط ــاح ــت
األس ـتــون ـيــة كــايــا كــانـيـبــي الـســادســة
بالفوز عليها  7-6و 2-6و.3-6

الفورموال 1

ألونسو يجاري هاميلتون في التجارب ّ
الحرة لسنغافورة
تـ ـب ــادل س ــائ ـق ــا فـ ـ ـي ـ ــراري ،اإلس ـب ــان ــي
فرناندو ألونسو ،و»مــرسـيــدس جي
ب ــي» ،البريطاني لــويــس هاميلتون،
الـسـيـطــرة عـلــى املــركــزيــن األول ــن في
ج ــولـ ـت ــي ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ـ ـحـ ــرة ل ـس ـبــاق
جــائــزة سـنـغــافــورة ال ـك ـبــرى ،املرحلة
ال ــرابـ ـع ــة عـ ـش ــرة م ــن ب ـط ــول ــة ال ـعــالــم
لسباقات سيارات الفورموال .1
ففي الجولة األولــى ،حل ألونسو أول
ً
م ـس ـجــا  1,49,056دق ـي ـقــة ومـتـقــدمــا
ب ـ ـفـ ــارق  0,122ث عـ ـل ــى هــام ـي ـل ـتــون
و 0,149ث على زميل األخير ،األملاني
نيكو روزبرغ ،متصدر الترتيب العام
للبطولة ،فيما جاء سائق فريق «ريد
ُبل رينو» ،األملاني سيباستيان فيتيل،
ب ـط ــل الـ ـع ــال ــم ،وزم ـي ـل ــه األوسـ ـت ــرال ــي
دانـيــال ريـكـيــاردو فــي املركزين الرابع
والخامس على التوالي.
وفي الجولة الثاني ،تقدم هاميلتون
ً
إل ــى املــركــز األول ،مـسـجــا 1,47,490

ألونسو خالل التجارب الحرة األولى (توشيفومي كيتامورا ــ أ ف ب)
دقيقة ،وتــراجــع ألونسو الــى الثاني
ب ـ ـف ـ ــارق  0,133ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا حــل
ريكياردو ثالثًا بفارق  0,300ث أمام
ال ـف ـن ـل ـنــدي ك ـي ـمــي رايـ ـك ــون ــن ،ســائــق
فيراري ،وفيتيل على التوالي ،بينما

هبط روزبرغ الى املركز الثالث عشر.
وت ـق ــام ال ـت ـج ــارب الــرس ـم ـيــة لـلـسـبــاق
الليلي (بتوقيت سـنـغــافــورة) اليوم
الـ ـس ــاع ــة  16,00ب ـت ــوق ـي ــت بـ ـي ــروت،
والسباق غدًا الساعة .15,00

عـلــى صعيد آخ ــر ،أع ــرب البريطاني
بـيــرنــي ايـلـكـيـسـتــون ،مــالــك الـحـقــوق
التجارية لسباقات الفورموال  ،1عن
أمله بأن يرى تغييرًا كبيرًا في بطولة
املوسم املقبل من خــال السماح لكل
فــريــق باملشاركة بـثــاث س ـيــارات ،ما
يعني وجــود ثمانية فرق عوضًا عن
 11فريقًا.
«سنعلم ما سيحصل بعد السباقني
أو الـ ـث ــاث ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة» ،ه ـ ــذا مـ ــا قــالــه
اي ـك ـل ـي ـس ـت ــون عـ ـل ــى ه ــام ــش ج ــائ ــزة
سنغافورة ،مضيفًا «لطاملا كان على
ج ــدول أعـمــالــي أنــه إذا خسرنا حتى
ثالثة فــرق ،فحينها ستشارك الفرق
املتبقية بثالث سيارات».
وواصـ ـ ـ ــل «أعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ــه ي ـج ــب عـلـيـنــا
ال ـ ّق ـيــام ب ـه ــذا األمـ ــر بـشـتــى األح ـ ــوال.
أفضل رؤيــة فيراري بثالث سيارات،
أو أي فريق كبير آخر بثالث سيارات
عوضًا عن وجود فرق تعاني».

سيغيب الظهير األيمن الفرنسي ألرسنال
االنكليزي ،ماتيو ديبوشي ،عن املالعب
لستة أسابيع على األقل بسبب اإلصابة،
وقد تصل الفترة إلى ثالثة أشهر ،بحسب
ما أعلن مدربه ومواطنه أرسني فينغر .وردًا
على سؤال بشأن ديبوشي ،قال فينغر
للصحافيني قبل مواجهة أرسنال أمام
أستون فيال في الدوري اإلنكليزي املمتاز
اليوم إن مواطنه سيخضع لفحص طبي،
مضيفًا« :سينظرون إلى حجم الضرر في
األربطة ،وبعد ذلك سنعرف .إذا لم يكن
بحاجة إلى جراحة سيستغرق األمر ستة
أسابيع .إذا خضع لجراحة سيغيب لثالثة
أشهر .في الوقت الحالي ال نعرف املدة».
في املقابل ،أعلن فينغر استعادته لخدمات
العب الوسط جاك ويلشير بعد تعافيه من
إصابة في الكاحل.

...وأتلتيكو يستعيد
ّ
ماندزوكيتش «املقنع» بعد  10أيام
أفاد أتلتيكو مدريد اإلسباني بأن مهاجمه
الكرواتي ،ماريو ماندزوكيتش ،املصاب
بكسر في األنف سيعود إلى صفوفه في
غضون عشرة أيام ،لكنه سيظل يضع
ُ
قناعًا .وأصيب ماندزوكيتش خالل املباراة
التي انتهت بهزيمة فريقه أمام أوملبياكوس
اليوناني  ،3-2في انطالق دور املجموعات
لدوري أبطال أوروبا يوم الثالثاء املاضي.
وذكر بطل إسبانيا عبر موقعه على شبكة
«اإلنترنت» أن ماندزوكيتش خضع لعملية
جراحية تكللت بالنجاح في مدريد الخميس.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن بدرو لويس
لوبيز طبيب «لوس روخيبالنكوس» قوله:
«هو ينوي البدء في التدريبات يوم األحد أو
االثنني .من الطبيعي أن يكون جاهزًا للعب
في غضون  15يومًا ،لكن مع استخدام قناع،
فإن من املمكن أن يتمكن اللعب في غضون
عشرة أيام».

اختيار مستضيفي كأس أمم أفريقيا
 2019و 2021اليوم
ُت َّ
حدد اليوم هوية البلدين اللذين سينظمان
نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم
عامي  2019و ،2021حيث تتنافس الجزائر
والكاميرون وغينيا وساحل العاج وزامبيا
على استضافة البطولة التي تقام كل عامني.
ّ
وستصوت اللجنة التنفيذية التابعة لالتحاد
األفريقي للعبة التي تجتمع في العاصمة
اإلثيوبية أديس أبابا على من سيستضيف
النسختني  32و 33من البطولة القارية.
ومع ذلك ،يمكن أن ّ
يفجر االتحاد األفريقي
مفاجأة ويعلن اسم الدولة املستضيفة
لنهائيات  2017عقب قرار ليبيا الشهر
املاضي باالنسحاب من تنظيم البطولة.

تايالند مسرحًا ملواجهة كروية
بني الكوريتني
مباراة تاريخية ستشهدها العاصمة
التايالندية بانكوك اليوم عندما يتواجه
منتخبا الكوريتني الشمالية والجنوبية في
املباراة النهائية لبطولة آسيا لكرة القدم تحت
 16عامًا .ومعلوم أن العالقات بني الجارتني
في شبه الجزيرة الكورية متوترة ،وهما
في حالة «حرب باردة» منذ انتهاء الحرب
الكورية ما بني  1950و 1953بهدنة وليس
معاهدة سالم.
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إخواني المصريين# ...إحنا_متراقبين
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

ال تزال أعمال الزينة مستمرة في ساحة «تيان آن من» (وسط بكني) ،استعدادًا إلحياء «اليوم الوطني» في الصني في
ّ
 1تشرين ّ
ّ
املجسمات املوجودة ،سلة من الورود االصطناعية الضخمة باسم Bless
األول (أكتوبر) املقبل .ومن أهم
ّ
( the Motherlandفليبارك الله الوطن) .األزهار تزن أكثر من  300كيلوغرام ،وتتنوع بني الورود الصينية ومغنوليا
والكركديه ّ
ودوار الشمس( .أ ف ب)

بانوراما

االمتحانات في دبي
تسريب عبر «واتسآب»

صوفيا لورين
ولو في الثمانين

فطر عمالق
يظهر في بشكيريا

بدأت محكمة الجنايات في دبي،
ّأول من أمس ،النظر في قضية
تسريب امتحانات  15مادة
دراسية عبر تطبيق «واتسآب»
من إحدى الجامعات .واتهم في
القضية موظف وطالب كما ورد
في صحيفة «البيان» اإلماراتية.
ّ
وجاء في التحقيقات أن املتهم
ّ
األول يعمل موظفًا في قسم
املعلوماتية لدى الجامعة ،وقد
رشاه أحد طلبة كلية اإلعالم،
طالبًا منه تسريب أسئلة
االمتحانات مقابل  500درهم
(حوالى  136دوالرًا أميركيًا)
عن كل ورقة .كما تبني خالل
ّ
التحقيقات أن الطالب أرسل رموز
 15مادة امتحان إليه ومن ثم
ّ
سلمه  7500درهم (أكثر من 1900
دوالر) على دفعتني .ووجهت
النيابة العامة إلى الطالب
تهمة عرض الرشوة على الفني
واالشتراك معه في الجريمة.

دشنت النجمة اإليطالية صوفيا
لورين (الصورة) أخيرًا في
مكسيكو معرضًا مخصصًا لها
في مناسبة بلوغها الثمانني.
وقالت املمثلة خالل مؤتمر
ً
صحافي «هذا ليس احتفاال
باملاضي بل فاتحة لحياة جميلة
أعطتني الكثير .ال أزال أحتاج
إلى العمل واستيقظ يوميًا مع
كثير من األفكار» .املعرض الذي
ينطلق تحت عنوان «صوفيا
لورين األمس واليوم وغدًا»،
يفتح أبوابه أمام الجمهور في
 22أيلول (سبتمبر) الجاري،
كاشفًا العالم الخاص إلحدى
أساطير السينما العاملية .ويمكن
لزائر املعرض أن يشاهد أحذية
وحقائب ومجوهرات وجوائز
وشهادات وفساتني (بينها
الفستان األخصر الذي ارتدته يوم
ً
زواجها من كابو بونتي) ،فضال
عن عرض مشاهد من أفالمها.

عثر أحد سكان جمهورية
بشكيريا الروسية على
نوع فطر نادر يسمى علميًا
بـ«النغيرمانيا عمالقة» يزيد
وزنه عن عشرة كيلوغرامات
ّ
(الصورة) .علمًا بأن سكان القرى
يطلقون على هذا النوع من
الفطر اسم «فطر املطر» .ونقل
موقع «فيستي .رو» الروسي عن
البروفيسورة في علم النباتات
من «املركز العاملي» التابع
لـ«أكاديمية العلوم الروسية»
سفيتالنا كوتشيروفا قولها
إنه لم يسبق لها أن سمعت
بوجود هذا النوع من الفطر في
ّ
بشكيريا .وأشارت إلى أن وزنه
قد يصل إلى ثالثني كيلوغرامًا
ّ
أحيانًا .وأضافت أنه «يسمى
ّ
«شبح الفطر» ألن ال أحد يعرف
كيف يظهر ،ومتى يختفي»،
ً
مؤكدة أنه يجوز تناوله «في
مراحل ّ
نموه األولى».

تجدد الجدل في مصر حول عمليات مراقبة واسعة تخطط لفرضها وزارة
الداخلية على أنشطة مستخدمي اإلنـتــرنــت ،وتحديدًا البريد اإللكتروني
واملـحــادثــات النصية واملرئية واألنشطة عبر مــواقــع التواصل االجتماعي
(خصوصًا فايسبوك وتويتر).
قبل أشهر ّ
عدة ،نشرت جريدة «الوطن» وثائق تبرز الخصائص التي تريد
«الــداخـلـيــة» تــوفـيــرهــا فــي الـنـظــام امل ــراد تدشينه لـضـمــان مــراقـبــة حقيقية
ّ
للسوشال ميديا ،بعيدًا من وسائل التتبع التقليدية .غير أن الــوزارة نفت
األمر ،فيما أطلق الناشطون االفتراضيون هاشتاغًا ساخرًا بعنوان «#إحنا_
مـتــراقـبــن» .قبل يــومــن ،نشر مــاجــد عــاطــف تـقــريـرًا عبر مــوقــع BuzzFeed
ّ
األميركي املتخصص في أخبار اإلنترنت والتكنولوجيا ،يفيد بــأن وزارة
الداخلية املصرية بــدأت عملية مراقبة غير مسبوقة للشبكة العنكبوتية
بعد التعاقد مع شركة  Blue Coatاألميركية ،املتخصصة في حلول األمن
واألمان الرقمي لتركيب أنظمة تسهل عمليات الرقابة وتعقب املستخدمني
عبر النت بالتعاون مع شركة «مصر للنظم الهندسية» (( )SEEوكيل الشركة
ّ
األميركية في القاهرة) .ونسب املقال إلى مصادر مطلعة أن األنظمة الجديدة
«تعطي السلطات حرية غير مسبوقة في مراقبة البيانات عبر تطبيقات
امل ـح ــادث ــة وال ـش ـب ـكــات االج ـت ـمــاع ـيــة م ـثــل «س ـك ــاي ــب» وفــاي ـس ـبــوك وتــويـتــر
ويوتيوب وغيرها».
ّ
وأكدت املصادر أن األنظمة الجديدة بدأت بمراقبة فضاء اإلنترنت املصري،
قالته مـصــادر حكومية ملــراســل  ،BuzzFeedمــا نفته الداخلية مـ ّـرة
وفقًا ملــا
ً
ً ّ
«عار عن الصحة جملة وتفصيال» .وناشدت الوزارة
الخبر
أن
معتبرة
ثانية
ٍ
وســائــل اإلعـ ــام «مــراج ـعــة األج ـه ــزة املـعـنـيــة قـبــل ال ـتــرويــج لـتـلــك األخ ـب ــار»،
خـصــوصــا خ ــال «ه ــذه املــرحـلــة الـتــي تــواجــه فيها ال ـبــاد تـحــديــات تهدف
إلى زعزعة الثقة ،وإثــارة الرأي العام واإلسقاط على جهود وزارة الداخلية
ّ
وتضحيات أبنائها» ،وفق البيان الصادر ّأول من أمــس .والالفت أن وزارة
الداخلية تعلن كل فترة القبض على عناصر تنتمي إلــى جماعة اإلخــوان
املـسـلـمــن املـصـنـفــة تنظيمًا إرهــاب ـيــا بتهمة «إدارة صـفـحــات فايسبوكية
ّ ّ
ّ
األول أن الرقابة
محرضة على الجيش والشرطة» .هذه املسألة تؤكد أمرين،
ً
موجودة فعال ،بدليل القبض على الناشط وائل غنيم (أدمني صفحة «كلنا
ّ
خالد سعيد» إبــان ثــورة يناير) .أما الثاني ،فهو أن الــرأي العام املصري ال
يعارض أي نشاطات أمنية قد تسفر عن مالحقة متطرفني ومنفذي عمليات
إرهابية عبر االنترنت .لكن الخوف األكبر من أن تصبح حياة كل املواطنني
ّ
تسجل املكاملات الخاصة حتى
تحت سيطرة الجهات األمنية التي ال تــزال
ال ـيــوم ،بــاعـتــراف املـســؤولــن وعـلــى رأسـهــم وزي ــر الــداخـلـيــة الـســابــق حبيب
العادلي املسجون في قضية قتل املتظاهرين خالل الثورة.
بالتالي ،سيظل نفي وزارة الداخلية غير منطقي حتى تكشف الوزارة طبيعة
ُ
األنـظـمــة الـتــي ســتــراقــب مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،ونــوعـيــة النشاطات
التي سترصدها وتخزنها ،وإلى أي مدى سيظل انتهاك الخصوصية أمرًا
مفروضًا على أهل املحروسة بدعوى «الحفاظ على األمن العام».

