 24صفحة

الجمعة  26حزيران 2015

العدد  2625السنة التاسعة
vendredi 26 juin 2015 n o 2625 9ème année

 1000ليرة

تحقيق
دروز لبنان عن
دروز سوريا:
ّ
صمتنا أو تحركنا
رهن الزعيم
04

ويكيليكس مملكة القمع
المعارضة السورية:
النظام يرعى الماسونية
العالمية

السعودية:
«الجزيرة» تعمل تحت
سقف أميركي

رياض األسعد:
نقاتل ّالصفويين دفاعًا
عن السنة

سوريا

درعا تربك «الموك»:
الجيش واألهالي
يصمدون
12

09
تقرير

مصرف لبنان:
إحذروا بيت
الـ « 40ألف دوالر»

14

[ 18ـ ]19

اليمن

حضرموت
وسكين القاعدة
تجارة نفط
وخدمات سعودية
قضية

لقاء بيال:
الريعيون
يحاضرون في
«المجتمع
المدني»

07

بعد  6اعوام على تنظيم دورة االلعاب الفرنكوفونية هناك مقدمو خدمات لم يحصلوا على مستحقاتهم (مروان بوحيدر)

فضيحة
مليارات
األلعاب
الفرنكوفونية

2

الجمعة  26حزيران  2015العدد 2625

سياسة

«األخبار» تنشر برقيات سرية من السفارات السعوديــ

خطاب «الجيش الحر» المستور:
نقاتل الصفويين والمجوس وحماة الماسونية

رياض األسعد :نطمع بتوجيهكم وسالحكم كح ـ
عاش مؤيدو «الثورة السورية» فترة الزمن الجميل...
ّ
المتنوع حامي «الثورة المدنية» وسوريا بجميع
زمن «الجيش الحر»
أبنائها .اليوم ،ما زالت محاوالت تعويم هذا الجيش متواصلة لدرء
تهم التكفير والجهاديين األجانب« .ويكيليكس ـ السعودية»
ّ
الحر»
«الجيش
قائد
خطاب
من
مستور
هو
عما
نماذج
إلينا
م
تقد
ّ
رياض األسعد ،ومساعديه في المراحل األولى من الحراك المسلح،
ليظهر الرجل أنه «يخوض حربًا ضد النظام الصفوي» ومن ورائه
طامعًا «بكرم وأخوة» المملكة من خالل
النظام اإليراني المجوسيّ ،
«موقعكم كحماة ألهل السنة والجماعة»
إيلي حنا
«ن ـحــن م ــن لـحـظــة تـشـكـيــل الـجـيــش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ال ـ ـح ـ ــر ك ـ ـ ـ ــان شـ ـع ــارن ــا
األســاســي ال طائفي ال سياسي ال
حزبي ال قــومــي» .هــذه كلمات قائد
«الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» ال ـع ـق ـي ــد امل ـن ـشــق
ري ــاض األس ـعــد فــي ح ــوار مــع قناة
«الجزيرة» في تشرين الثاني .2011

حرب تموز  2006كانت إلنشاء
الكيان الشيعي في لبنان
بمساندة النظامين السوري
واإليراني وبموافقة غربية
هذا «الجيش» كان الرافعة لـ «مدنية
ال ـثــورة» ورم ــز «حـمــايــة املتظاهرين
السلميني».
االســم والبيانات والخطابات ّ
صبت
في مجرى التسويق لـ «ثورة نظيفة»
انطلقت في بالد الشام لتخليصها
من طغمة تسيطر على كل مناحي
ال ـح ـي ــاة ،أو ك ـمــا ن ـق ـلــت ع ـنــه ال ـق ـنــاة
بأن األسعد ورفاقه ّ
القطرية ّ
حددوا
«ع ـق ـي ــدة ال ـج ـيــش ال ـح ــر ف ــي ال ــدف ــاع
ع ــن ال ــوط ــن وامل ــواطـ ـن ــن م ــن جـمـيــع
الطوائف».
ّ
لــم يتعثر هــذا «الـجـيــش» عـلــى نحو

درامـ ــات ـ ـي ـ ـكـ ــي س ـ ـ ــوى بـ ـع ــد ظ ـه ــور
َ
تنظيم ْي «جبهة النصرة» و«داعش».
«الجبهة االسالمية» وقبلها «حركة
ُ
تمح َوا الصورة التي
أحرار الشام» لم ّ
رسـمــت للعمل املـســلــح فــي ســوريــا.
إلى جانب «ثورة الشعب» التي قادها
«ال ـح ــر» ،ك ــان «ض ـبــاطــه» يــرسـمــون
معالم رجــال مستضعفني يريدون
مــن «العالم الـحــر» مساعدتهم دون
ش ــروط لكونهم «مــع خـيــار الشعب
ضد النظام».
ه ــذه الـ ـص ــورة الـنـظـيـفــة ال ـت ــي دأب ــت
ك ـ ـ ـبـ ـ ــرى وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل االع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ع ـل ــى
ترويجها ،مصحوبة بدبلوماسيي
عـ ـش ــرات الـ ـ ــدول ل ــم ت ـكــن سـ ــوى مــا
يظهر على الشاشة .اليوم ،يتباكى
كـثـيــرون عـلــى م ــآل «الـجـيــش الـحــر»
بعد الفورة «القاعدية» املسلحة في
سوريا .ففصائل «الحر» ّ
توزع جزء
كـبـيــر مــن أف ــراده ــا عـلــى «الـنـصــرة»
و«داعـ ـ ـ ــش» و«أحـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـش ـ ــام» ...أو
«ج ـي ــش  ،»CIAالـ ــذي كـشـفــت عنه
صحيفة «واشنطن بوست» ،والذي
ّ
يكلف مليار دوالر سنويًا للجبهة
ال ـج ـنــوب ـيــة وح ــده ــا .وذلـ ـ ــك ،بـسـبــب
«ضـعــف الـتـمــويــل» و«غ ــدر الــواليــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة» وتـ ـ ــدفـ ـ ـ ُـق «ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــن
األج ـ ــان ـ ــب» .ل ــذل ــك طـ ـ ِـمـ ـ َـس ال ـخ ـطــاب
الــوط ـنــي ال ـجــامــع ملـصـلـحــة التكفير
ّ
والتطرف.

يشكو األسعد النظام الشمولي الروسي ويطلب االستفادة من حنكة األب الحنون خادم الحرمين

ي ـع ـت ـق ــد م ـع ـظ ــم املـ ـت ــابـ ـع ــنّ ،أن أب ــا
م ـح ـمــد الـ ـج ــوالن ــي وأخ ـ ـ ــاه أبـ ــا بـكــر
البغدادي أدخال تعابير «الصفوية»
ّ
و«امل ـج ــوس» و«حـمــايــة أه ــل الـســنــة»
ّ
إل ـ ــى ق ــوامـ ـي ــس ال ـع ـم ــل املـ ـس ــل ــح فــي
ســوريــا ،لـكــن وثــائــق «ويكيليكس ـ
الـسـعــوديــة» تتيح لـنــا الـتـعـ ّـرف على
ن ــوعـ ـي ــة الـ ـخـ ـط ــاب امل ـس ـت ـت ــر ل ـقــائــد
«ال ـج ـي ــش الـ ـح ــر» ريـ ـ ــاض األسـ ـع ــد،
وعـ ـل ــى ن ــوع ـي ــة م ـط ــال ــب «ج ـي ـش ــه»،
إضافة إلــى نــوع جديد من التحليل
ف ــي س ـب ـيــل جـ ــذب الـ ـ ـ ّ
ـود ال ـس ـع ــودي
ً
املــذه ـبــي ،ف ـ ـ «ال ـح ــر» ،م ـث ــا ،يخشى

النظام السوري راعي «الماسونية العالمية»
يـقـ ّـدم «املستشار السياسي للجيش الحر»
في رسالته إلى اململكة ملحة طريفة «عمن هو
النظام السوري».
وهذا ّ
نص البرقية:
بال شك الكل بات يعرف أن النظام السوري
بما يمثله من قيمة استخبارية كبيرة وقذرة
للماسونية العاملية هو املتكفل بأن يقوم بكل
األعمال الوسخة ضد العرب واملسلمني وأهل
السنة تحديدًا ()...
ف ــال ـب ــرغ ــم م ــن االداع ـ ـ ـ ـ ــاءات امل ــزي ـف ــة لـبـعــض
ال ـغ ــرب ـي ــن ب ــال ــوق ــوف إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـش ـعــب

الـ ـس ــوري ،إال أن ــه ف ــي الـحـقـيـقــة ه ــو وق ــوف
ظاهري...
ويجب أن نشخص بــن طرفيني دولـيــن في
الـظــاهــر هما متفقان ،ولـكــن فــي الــواقــع لكل
منهما رؤيته في طريقة التعامل مع الشعوب
األخرى.
الـطــرف األول وهــم اإلنكليز قلب املاسونية
الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـ ــرى فـ ــي امل ـس ـل ـم ــن وأهـ ــل
السنة تحديدًا الخطر الحقيقي على الغرب
امل ـس ـي ـحــي ...فـهــم ي ـخــافــون م ــن اإلسـ ــام ملا
فـيــه مــن قـيــم إنـســانـيــة عــالـيــة جـ ـدًا ،الـتــي هي

في النهاية هدف ومناة كل إنسان على وجه
األرض بحسب الفطرة التي فطره الله عليها...
فلذلك لجأ هــذا الـطــرف املمعن فــي الكراهية
إلــى خلق ورعاية شــيء غريب على اإلســام
واملـسـلـمــن وه ــو ال ـت ـطــرف واإلرهـ ـ ــاب .فـبــات
ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع م ــن ص ـنــاع ـت ـهــم ال ـخــال ـصــة
واستخدموا كل الوسائل املتاحة لهم لضرب
س ـم ـعــة اإلس ـ ـ ــام وامل ـس ـل ـم ــن وأهـ ـ ــل الـسـنــة
تـحــديـدًا ،ألنـهــم ي ــرون أن الشيعة هــم إحــدى
أدواتـهــم الناجحة فــي هــذه املعركة ضــد أهل
السنة!

«املـ ــؤامـ ــرة امل ــاس ــون ـي ــة» أي ـض ــا الـتــي
ّ
تصب في مصلحة النظام السوري.
ف ـ ـفـ ــي رسـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ــن األس ـ ـ ـعـ ـ ــد إلـ ــى
وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي سعود
الـفـيـصــل فــي  12آذار  ،2012يـبــدأ
األس ـعــد بتقديم نـبــذة عــن «الجيش
الـ ـح ــر» ،الـ ــذي ان ـش ــق ع ـن ــاص ــره من
«عـصــابــات الـنـظــام ،ال ــذي يستقوي
ب ــال ــدع ــم الـ ــام ـ ـحـ ــدود مـ ــن ال ـن ـظ ــام
اإلي ـ ــران ـ ــي ،إض ــاف ــة إل ـ ــى م ــا ي ـقــدمــه
إل ـي ــه ال ـن ـظ ــام ال ـش ـمــولــي ال ــروس ــي».
يـ ـضـ ـي ــف األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد« :إن ال ـش ـع ــب
السوري يخوض حربًا ضد النظام
ً
الصفوي متمثال بالعائلة الحاكمة
ف ــي س ــوري ــا وم ـ ــن ورائ ـ ـهـ ــا ال ـن ـظــام
اإليـ ــرانـ ــي املـ ـج ــوس ــي .وإنـ ـن ــا ن ـق ـ ّـدر
عــالـيــا مــواقـفـكــم امل ـشـ ّـرفــة واألخــويــة
الصادقة واملسؤولة التي أبديتموها
ف ــي أك ـثــر م ــن م ـح ـفــل .وإن ـن ــا نطمع
بكرمكم وأخوتكم الصادقة بدعمكم
لنا من خالل موقعكم كحماة ألهل
ال ـس ـن ــة والـ ـجـ ـم ــاع ــة ،أن ت ـق ـف ــوا إل ــى
ّ
جانبنا ،لنتمكن من القيام بواجبنا
بــالــدفــاع عــن ديننا وأعــراضـنــا وعن
أهـلـنــا ،ونــأمــل مــن سـمـ ّـوكــم تشكيل
ل ـج ـنــة ت ــواص ــل ب ـي ـن ـنــا وب ـي ـن ـكــم مــن
أجــل الـحــوار بالسرعة املمكنة»ّ .ثم،
عندما سعى األسعد إلعــادة هيكلة
«الـ ـجـ ـي ــش الـ ـح ــر» وضـ ـ ـ ّـم ال ـع ـشــائــر
والقبائل السورية ،طلب «باسم كافة

أف ــراد الجيش الـحــر وبــاســم الشعب
الـســوري» ،من اململكة «احتضانكم
لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــراك الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري مـ ـ ــن م ـن ـط ـلــق
حرصكم وحفاظكم على حرمة الدم
السوري ...وإذ نعلمكم بأننا نسعى
ل ـتــوح ـيــد ج ـه ــود الـ ـح ــراك بـهـيـكـلـيــة
الـجـيــش ال ـس ــوري ال ـحــر مــع توحيد
كــافــة الـقـبــائــل والـعـشــائــر الـســوريــة،
ال ـتــي ت ــع أك ـثــر م ــن ن ـصــف الـسـكــان
في سوريا ،إضافة إلى كافة الفئات
امل ـج ـت ـم ـع ـي ــة» .وأمـ ـ ــل «م ـ ــن ح ـكــومــة
خــادم الحرمني الشريفني احتضان
ه ـ ــذا الـ ـت ــوج ــه ودع ـ ـمـ ــه ل ــاس ـت ـف ــادة
الـقـصــوى مــن حكمة وحـنـكــة خــادم
الحرمني الشريفني اطــال الله عمره
وجعله ذخـرًا لنا ،الــذي نعده بمثابة
االب الـ ـحـ ـن ــون الـ ـح ــاض ــن لـلـشـعــب
السوري» ،طالبًا «من مقام سموكم
ال ـكــريــم (س ـع ــود ال ـف ـي ـصــل) تـحــديــد
مــوعــد لــاج ـت ـمــاع مـعـكــم شخصيًا
الطـ ــاع ـ ـكـ ــم عـ ـل ــى تـ ـف ــاصـ ـي ــل ه ــذه
الهيكلية ،واخــذ مرئياتكم تجاهها
واالستئناس برأيكم وتوجيهاتكم
حيال ذلك باقرب االجال».
قـ ـب ــل األس ـ ـ ـعـ ـ ــد ،ك ـ ـ ــان «املـ ـسـ ـتـ ـش ــار
السياسي للجيش الجيش السوري
ال ـح ــر» ق ــد أرسـ ــل ب ــري ـدًا الـكـتــرونـيــا
لسفارة اململكة في أنقرة في  2اذار
ّ
«يتضمن طلب امداد الجيش
،2012
ال ـ ـحـ ــر بـ ــال ـ ـسـ ــاح ل ـل ـس ـي ـط ــرة ع ـلــى
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ـة حول العالم

ّ
ــماة أهل السنة
سوريا ما هو إال لتأثيرات مباشرة
من الطرف االخر عليها ...فأميركا
تـعــرف تمامًا أن الـقــاعــدة رؤوسـهــا
مــوجــودة فــي إي ــران ،وأنـهــا صناعة
س ــوري ــة إي ــرانـ ـي ــة ب ــام ـت ـي ــاز ،ول ـكــن
ع ــرف ــوا ك ـي ــف ي ـض ــرب ــون عــاقـتـهــا
وع ـل ــى ن ـح ــو س ــري ــع م ــع م ـص ــر مــا
ب ـعــد م ـب ــارك ،م ــن خ ــال اسـتـفـعــال
م ـش ـك ـلــة امل ـن ـظ ـم ــات االن ـس ــان ـي ــة مــع
اميركا ،التي كان أحد أهم أهدافها
وقـ ـ ــف االنـ ــدفـ ــاعـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
التعامل مع الربيع العربي ،وخاصة
قبولها األحــزاب اإلسالمية ،وقبول
كذلك اإلسالم بحد ذاته كأمر واقع
يمكن التعامل معه بــدون تخوف..
وهنا كــان خوفهم من أن يكتشف
األمــريـكــان أن التعامل مــع اإلســام
عـلــى نـحــو مـبــاشــر لـيــس فـيــه شــيء
يـضــر بــاألمــريـكــان وبـمـصــالـحـهــم..
ول ـك ــن وفـ ــق ح ـس ــاب ــات املــاســون ـيــة
هــذا مـعـنــاه مصيبة بالنسبة لـهــم..
فـكـلـمــا ظ ـهــر ل ـل ـعــالــم ولــأمـيــركـيــن
خـ ــاصـ ــة أن هـ ـ ــذا الـ ــديـ ــن هـ ــو دي ــن
ال ـ ـسـ ــام وامل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة ..فـ ـه ــذا ب ـحــد
ذات ــه مـقـتــل املــاســون ـيــة اإلنـكـلـيــزيــة،
فالشيطان يـعــرف قيمة الفضائل،
ولـ ـك ــن وب ـط ـب ـي ـع ـت ــه هـ ــو ع ـ ــدو ل ـه ــا،
وكذلك املاسونية اإلنكليزية».

مناطق مهمة في سوريا ومنع إقامة
دولــة طائفية» .رســالــة «املستشار»
ّ
مشفرة» إلى
التي وصلت كـ «وثيقة
الــريــاض ،قــال فيها األخـيــر «كــونــوا
على يقني بانه عند امتالك االسلحة
املـ ـ ـض ـ ــادة لـ ـل ــدب ــاب ــات وال ـق ـن ــاص ــات

عند امتالك االسلحة
سيكون بإمكان الجيش
الحر السيطرة على
مناطق مهمة لمنع
إقامة الدولة الطائفية

سـ ـيـ ـك ــون ب ــامـ ـك ــان الـ ـجـ ـي ــش ال ـح ــر
ال ـس ـي ـطــرة الـحـقـيـقـيــة ع ـلــى مـنــاطــق
مـهـمــة فــي ســوريــا فــي ف ـتــرة زمنية
قياسية واعــانـهــا مـنــاطــق مـحــررة،
لتكون نقطة انـطــاق لتحرير باقي
سوريا ومنع إقامة الدولة الطائفية».
«القاعدة» سوري ــ إيراني...
واالسالم «مقتل الماسونية
االنكليزية»
ّ
ويـ ـ ــرى ف ــي رس ــال ـت ــه أن «اح ـت ـم ــال
وج ـ ـ ــود الـ ـق ــاع ــدة واملـ ـتـ ـط ــرف ــن فــي

سالح حزب الله مقابل الثورة
ويـ ـلـ ـف ــت ف ـ ــي قـ ـ ــراءتـ ـ ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الرصينة إلى ّأن «موضوع الضغط
عـلــى الـنـظــام ال ـســوري ال ــذي رأيـنــاه
مــن قـبــل ال ـغــرب عـنــدمــا قـتــل رفـيــق
ال ـحــريــري ...ومــن بـعــدهــا استغالل
الثورة السورية الشريفة ،ليس أكثر
مــن مـحــاولــة ملقايضة ســاح حــزب
الـشـيـطــان بـبـقــاء ال ـن ـظــام ال ـســوري،
الــذي يبدو أنهم حاليًا قد توصلوا
بـشـكــل أو بــآخــر إل ــى ه ــذا االت ـفــاق
األولــي بينهم عـلـيــه ...ولـيــس معناه
أن س ــاح ح ــزب الـشـيـطــان هــو من
أجل املقاومة ضد إسرائيل! وحتى
الحرب التي نشأت بينهما في عام
 2006ك ــان ــت غ ـي ــر م ـق ـص ــودة مــن
قبل حزب الشيطان بقدر ما كانت
رد فـعــل إســرائـيـلـيــا متسرعا على
خ ـطــف ال ـج ـن ــدي ــن ...وح ـت ــى حـســن
(الـسـيــد نـصــرالـلــه) قــال إنــه لــو كان
يعلم بأن خطف الجنديني سيؤدي
إلى الحرب ،ملا خطفوا الجنديني؟
فـ ـلـ ـم ــاذا ي ـ ـحـ ــاول زعـ ـي ــم ال ـق ــرام ـط ــة
الـجــدد أن يـنــأى بنفسه عــن اتـخــاذ
قـ ــرار ال ـح ــرب ض ــد اس ــرائ ـي ــل ()...
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ي ـف ـهــم ع ـلــى نـحــو
م ـب ــاش ــر م ــن م ــوق ـف ــه هـ ــذا أن ه ــذه
األس ـل ـح ــة (الـ ـص ــواري ــخ ال ـت ــي أع ـلــن
امـتــاكـهــا) لـيـســت مــوجـهــة أســاســا
للحرب ضد إسرائيل ،إنما إلنشاء
الكيان الشيعي في لبنان ،بمساندة
كاملة مع النظام السوري واإليراني
وبموافقة ومباركة غربية!».

ترصد «الجزيرة»:
السعودية
صحف عالمية :هكذا
ّ
اشترت الرياض نخبًا لبنانية! سقفها تحدده أميركا
َح َد ُث تسريب «ويكيليكس» برقيات وزارة الخارجية
السعودية ،والتعاون مع «األخبار» في نشرها ،شغل
اإلعالم حول العالم في األيام املاضية ،والوثائق
اللبنانية خصوصًا كان لها ٌ
وقع في بعض الصحف
ّ
الغربية .أخبار تلقي اإلعالم اللبناني والصحافيني
دعمًا ماليًا مباشرًا من النظام السعودي مقابل
ّ
التسويق لسياسته ،وتحكم آل سعود بقطع تلك
األموال بهدف الضغط على بعض املؤسسات
ّ
اإلعالمية ،كانت محط انتباه عدد من وسائل
اإلعالم األميركية والفرنسية ،وال سيما وكالة أنباء
ّ
«أسوشييتد برس» .وركزت كل من «نيويورك
ً
ً
تايمز» األميركية و»لو موند» الفرنسية مقاال كامال
ّ
عن خبر تلقي بعض السياسيني اللبنانيني رشى
سعودية.
ضمن ما سمته
«دبلوماسية الشيكات»
السعودية ،اختارت
«نيويورك تايمز» من
ّ
تتحدث
لبنان الوثائق التي
عن طلب « السياسي
املسيحي» ،رئيس حزب
القوات اللبنانية سمير
جعجع ،من آل سعود مدهّ
باألموال ،وإبداء «استعداده
ّ
لفعل أي شيء تطلبه منه اململكة» .وذكرت الصحيفة
ّ
املسربة ،عن
االميركية البارزة بما نقلته الوثيقة
أن «جعجع كان قد دعم مواقف السعودية في عدةّ
مقابالت تلفزيونية ،وعارض نظام بشار األسد في
سوريا».
أما مقال «لو موند» ،فكان أكثر مباشرة في وصفه
ّ
تضمنته الوثائق تلك ،فكان عنوانه «برقيات
ملا
السعودية تكشف كيف تشتري الرياض النخبة
اللبنانية» ،مع صورة لرئيس حزب «القوات» سمير
ّ
املسربة
جعجع .املقال يشرح أن مجموع الوثائق
أظهر «كيف اشترت الرياض لنفسها شبكة من
املستفيدين في بالد األرز» .مقال «لو موند» اتخذ
من جعجع« ،أحد أبرز قادة اليمني املسيحي» في
ً
لبنان ،مثاال على ذلك ،فقال إنه «طلب من السعودية
ّ
ّ
خدمات طنانة ورنانة عام  .»٢٠١٢كاتب املقال
بنجامني بارت ،مراسل الصحيفة في بيروت ،قال
إن أحد مستشاري جعجع «رفض أي تعليق على
املوضوع» ،وأردف أنه «نظرًا إلى تردده على الرياض،
النشط ضد حزب الله ،فمن
وانتقاده الحماسي ِ
ّ
املرجح أن يكون القائد السابق إلحدى ميليشيات
الحرب األهلية ،قد حقق مبتغاه من ذلك».
املقال تناول أيضًا قيام بطرس حرب والياس ّ
املر
ودوري شمعون بـ «أفعال مماثلة» ،الفتًا الى أن «جميع
هؤالء هم مسيحيون يمينيون ،أعضاء في حركة ١٤
آذار ،ومعادون للنظام اإليراني» ،كما اشار املقال إلى
ما كشفته الوثائق عن العالقة بني آل سعود واإلعالم
اللبناني ،وال سيما ما حصل مع قناتي «إم تي في»
و»إل بي سي» ،ومع بعض الصحف اللبنانية.
بارت ختم مقاله بسؤال حول «األخبار»« ،شريكة
ويكيليكس ،والقريبة من مواقف حزب اللهّ ،
وعرابه
اإليراني» ،قائال «هل ستفلت األخبار من قاعدة»
اعتماد وسائل اإلعالم في لبنان على مصادر تمويل
خارجية؟».
كان ّ
حريًا بمراسل «لو موند» أن يسأل «األخبار»
ّ
ّ
عن هذه النقطة ويعطيها حق الرد كما فعل مع الذين
ذكرهم في مقاله ،أو انتظار تسريبات تجيب عن
سؤاله.

منذ انطالق قناة «الجزيرة» القطرية ،وضعتها
اململكة العربية السعودية في أولويات دائرة رصدها
اإلعالمي .فاململكة ترى في القناة «السبب الرئيسي
الذي وضع قطر في العالم السياسي» ،كما يرد
ّ
املسربة .لكن نظرة
في إحدى برقيات الخارجية
آل سعود لـ»الجزيرة» منذ البداية شابها ،كما
تظهر البرقيات ،تشكيك حول إدارتها وسياستها
التحريرية ،وخصوصًا في ما يتعلق بعالقتها
ً
بالواليات املتحدة األميركية .فتارة يقول السفير
السعودي في قطر إنه «رغم الحرب املعلنة من
الواليات املتحدة على «الجزيرة» ،إال أن من الواضح
أن هناك قناعات مشتركة على الدوائر والخطوط
التي تعمل عليها القناة» ،متابعًا إن املحطة «ال
تتجاوز املسموح به في الفضائيات األميركية».
وتارة تشير الى اعتقاد البعض بأن هناك «تعاونًا
بني االستخبارات األميركية والجزيرة» .وهنا
يستشهد السفير السعودي في الدوحة بتسريبات
«ويكيليكس» عام  ٢٠١٠لبرقيات الخارجية
األميركية ،فيشير الى «العالقة بني  CIAومدير
املحطة وضاح خنفر».
في بعض األحيان ،كانت «االستخبارات العامة»
السعودية هي التي ّ
تقدم التقارير حول «الجزيرة»،
ّ
فتفند أسماء املسؤولني فيها ،وأبرز املذيعني
والصحافيني العاملني هناك .وتظهر بعض الوثائق أن
ّ
تضمنت
تقارير االستخبارت السعودية حول القناة
قراءة لبعض الخطوات اإلدارية التي حصلت في
املحطة عام  ،٢٠١٢كأن ّ
يتم تبديل بعض املوظفني
ّ
بآخرين «من الشباب» ،وأن تتغير بعض البرامج
َ
كبرنامجي «حوار مفتوح»
«الناجحة» وتستبدل
لغسان بن جدو و»امللف» لسامي كليب ،وأن تنقل
القناة استوديواتها الى أخرى «تنافس استوديوات
محطة العربية» .قراءة االستخبارات السعودية
حول تلك التغيرات و»التوجهات الجديدة» للقناة
جاء فيها أن أحد «أهداف» ما يحصل هو «التركيز
على الديموقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة
واالنتخابات واملشاركة السياسية» و»السير في
اتجاه التحضير الى التغيير في دول الخليج العربي
من خالل التركيز على التوجهات اإلعالمية الجديدة
والحديث عما يسمى
ربيع الخليج».
بعض البرقيات من جهة
أخرى ،تظهر مجددًا
ّ
مدى تحكم آل سعود
بالسماح للمسلمني
بأداء ّ
الحج والعمرة ،وفقًا
العتبارات شخصية
أو سياسية .عشرات
ّ
ّ
تتحدث
املسربة
الوثائق
عن «قرار سامي» ملكي يفرض «طلب االستئذان
ملوظفي الجزيرة» تحديدًا بشأن منحهم تأشيرات
سفر الى اململكة ،بما فيها طلبات ّ
الحج والعمرة.
بعض الوثائق تظهر الترتيبات األمنية املشددة التي
ترفقها اململكة مع السماح ملوظفي «الجزيرة» بتأدية
الحج ،إذ جاء في إحداها حول منح تأشيرة ّ
ّ
حج
لثالثة موظفني من القناة القطرية ما يأتي« :نفيدكم
بصدور املوافقة على تأشيرة املذكورين ( )...على
أن يتم إفهامهم بعدم القيام بأي عمل إعالمي مهما
كان ويكونوا مستكملي إجراءات الحج ،وموافاتنا
كاف،
بموعد وواسطة قدومهم قبل وصولهم بوقت ٍ
وتزويد كل من وزارة الداخلية ورئاسة االستخبارات
العامة بصورة من اإلجراء».

اعداد :صباح أيوب
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سياسة
تحقيق

دروز لبنان عن دروز سوريا:

صمتنا أو تحركنا رهن الزعيم
كتلة فيها امراض بقية النسيج
من يراقب الدروز من بعيد يخرج معجبًا بتضامنهم الطائفي .لكنهم
ّ
اللبناني ،من العنصرية والطبقية وصوال الى التبعية العمياء للزعيم .يؤكد البعض أن الدرزي «بياخذ
ثأره ولو بعد خمسين سنة» .إال أن من يصغي آلراء آخرين إثر مجزرة «قلب لوزة» السورية ،يخلص إلى
أن وجود استثناءات ،وهي مرتبطة باأللعاب السياسية
ضحى شمس
بـصـعــوبــة ،ت ـص ـ ّـدق ،وأن ــت تـقــف على
الـطــريــق الـعــام عند مــدخــل عــالـيــة ،أن
هــذه املدينة مصنفة كمصيف .تكاد
ّ
ثيابك تتشح بسواد مخلفات عوادم
ال ـص ـه ــاري ــج والـ ـش ــاحـ ـن ــات لــوقــوفــك
م ـ ـجـ ــرد عـ ـش ــر دقـ ـ ــائـ ـ ــق ،فـ ـيـ ـم ــا ي ـصــم
أذن ـي ــك ضـجـيــج م ــروره ــا ال ـصــاخــب.
ض ـج ـيــج ي ــدف ـع ــك ف ــي اتـ ـج ــاه ال ـب ـلــدة
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،ح ـي ــث امل ـ ـحـ ــات م ـف ـتــوحــة
ع ـش ـي ــة شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان .وهـ ـ ــو شـهــر
ي ـع ـن ــي هـ ـن ــا ،ال ـ ـنـ ــازحـ ــن الـ ـس ــوري ــن
أو ال ـع ـم ــال امل ـص ــري ــن ف ـق ــط .مـحــات
قــديـمــة وج ــدي ــدة ،ت ـت ـنـ ّـوع بضائعها
ب ــن م ـن ـت ـجــات الـ ـعـ ـط ــارة واألعـ ـش ــاب
واألوانـ ــي املنزلية وت ـجــارة أسـلـحــة...
الصيد ،مبدئيًا .
ما هو صــدى مجزرة قرية قلب لوزة
ال ـســوريــة ه ـنــا ،وإل ــى أي م ــدى دروز
لبنان معنيون به؟ أهو حــادث فردي
كما صرح النائب وليد جنبالط؟ ومن
األهم في ظرف وجودي كهذا :الزعيم
أم العشيرة والطائفة التي يصنفها
العارفون كطائفة مقاتلة؟
تختار املنطقة ألنها معروفة بنفوذ
قوي للعصبية الجنبالطية .وإن كان
ً
ل ـيــس س ـه ــا اس ـت ـص ــراح الـ ـ ــدروز عن
أح ــوال ـه ــم ،خـصــوصــا عـنــدمــا ترتبط
بموقف معلن لزعيم بحجم جنبالط
م ــن ق ـض ـيــة ح ـ ُس ــاس ــة ك ـم ـج ــزرة قـلــب
لوزة .يضيع املستفتون بني «واجب»
تـبــريــر ت ـصــري ـحــات الــزع ـيــم م ــن دون
الـ ـتـ ـط ــرق إلـ ـ ــى «األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ،وواجـ ـ ــب
«مؤازرة اإلخوان».
«ال ــدروز طائفة واحــدة أينما كانوا»،
ي ـ ـقـ ــول شـ ـ ـ ــادي عـ ـب ــد ال ـ ـخـ ــالـ ــق ال ـ ــذي
أرشــدنــا أصــدقــاء إليه ألنــه «صريح».
ويتابع« :هم املوحدون الذين يموتون
ويــولــدون مــن بعضهم ،بغض النظر

«جنبالط مع
التهدئة ،وكل
تاريخه يؤكد
أنه يرى إلى
األمام ،وال
يمكنه أن يقول
في اإلعالم إال
أن الموضوع
حادث فردي»
(هيثم
الموسوي)

عـ ــن زعـ ـم ــائـ ـه ــم» ،وهـ ـ ــو ي ـق ـص ــد هـنــا
معتقد التقمص.
ما الذي حصل في قلب لوزة؟ يجيب:
«الحرب في سوريا مذهبية ...الغرب
واليهود واألميركان ماشيني بتفتيت
البلدان العربية مذاهب وقوميات .في
ح ــدث قـلــب ل ــوزة ،لـكــل رأي ــه .الرئيس
جـنـبــاط مــع الـتـهــدئــة ،وك ــل تــاريـخــه
يــؤكــد أن ــه ذك ــي ي ــرى إل ــى األم ـ ــام ،وال
ي ـم ـك ـنــه أن ي ـق ــول ف ــي اإلع ـ ـ ــام إال أن
امل ــوض ــوع ح ـ ــادث ف ـ ــردي .ل ـكــن واق ــع
ّ
الـ ـح ــال أن ه ـن ــاك  25ألـ ــف درزي في
ّ
جـبــل ال ـســمــاق ،وه ــم أقـلـيــة بالنسبة
إلــى محيطهم السني .وفــي ظــل حكم
ال ـن ـصــرة وداع ـ ــش ،م ــن الـطـبـيـعــي أن
يـكــونــوا مضطهدين :فــرضــت عليهم
الشريعة ثم هدمت أضرحتهم ...جزء
رحــل وج ــزء بـقــي .لجنبالط مساعيه
مع األردن وقطر وتركيا ،لكن املساعي
شيء وما يحصل ميدانيًا شيء آخر».
وهل تكون حمايتهم بالقول إنه حادث
فـ ـ ـ ــردي؟ يـ ـعـ ـت ــرف« :م ـ ــا ب ـي ـح ـم ــي ،بــس
(جـنـبــاط) عمل الـلــي عـلـيــه» .وي ــردف:
«ك ـ ـ ــان ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ـخ ـط ــب خ ـطــابــا
يميل إلى التهدئة غير خطاب الحادث
ال ـف ــردي .شــو هــالـحــادث ال ـفــردي ببلد
بيوقع كل يوم فيه مائة قتيل! طيب إذا
بإدلب ،خلينا نشوف شو
حادث فردي
َ
صار بـ(بلدتي) َحضر وعرنة وشو عم
يصير بجنوب الـســويــداء .كمان هيدا
حادث فردي؟».
وع ـن ــدم ــا ت ـق ــول ل ــه أن ال ـ ـشـ ــارع ي ـبــدو
متقبال ملقولة جنبالط ،يجيب« :الدروز
مــش متقبلني .هــم ح ــذرون ليحافظوا
على بقائهم .ليس لنا إال أرضنا مهما
كــانــت اللعبة الــدولـيــة .نعمل واجبنا،
ساعتها ممكن نفلح بتغيير اللعبة،
ويمكن اليهود والغرب ّ
يحيدوا عنا».
كـيــف سـيـفـلــح؟ «بــال ـق ـتــال وال ـب ـقــاء في
األرض والتمسك بقوميتنا العربية».

لكن متى و«ه ــم» يستفردون ال ــدروز؟
ي ـق ــول« :قــري ـبــا جـ ـدًا بـتـتـغـيــر امل ـعــادلــة
وب ـت ـشــوف ــي ش ــو ب ـي ـط ـلــع م ــن ال ـ ــدروز.
ك ــل أبـ ـن ــاء ال ـطــاي ـفــة ب ـكــل ان ـت ـمــاءات ـهــم
السياسية ،حني يتعرضون النتهاكات
ي ـص ـب ـحــون ي ـ ـدًا واح ـ ـ ــدة .دروز لـبـنــان
أيـضــا م ـهــددون! هــل تظنني أن داعــش
والـنـصــرة ستبقيان فــي ســوريــا؟ شو
بيضمن انو بكرة ما يكونوا بلبنان؟».
أال يعني ذلــك ضــرورة وضــع اليد بيد
ّ
فيرد« :والله املرحلة واصلة
املقاومة؟
ّ
ان ــو ك ــل واحـ ــد ي ـح ــك ج ـل ــده .بيكفيها
همومها .ع كل الــدروز هونيك عددهم
كبير مــش بـحــاجــة إلعــانــة .والتمويل
الجــل شــراء السالح يرسله املغتربون
ال ـ ــدروز بــال ـعــالــم» .ي ـقــول بـثـقــة« :أكـتــر
م ــا ب ـت ـت ـصــوري مـهـتـمــن بــال ـلــي صــار
بقلب لــوزة ،ولكن في الكواليس» .وما
الذي يفعلونه؟ يجيب« :هلق املقاومة
ب ـت ـق ــول ش ــو ع ــم ت ـع ـمــل بــال ـكــوال ـيــس؟
ب ــس وض ـعـهــا م ـبــن ع ال ـج ـب ـهــة» .كــان
هـ ـ ــذا الـ ـح ــدي ــث قـ ـب ــل اع ـ ـت ـ ــراض دروز
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن لـ ـسـ ـي ــارة إس ـ ـعـ ــاف تـقــل

ّ
مستشار دريان يحقر العلماء!
تقرير

آمال خليل
اف ـت ـتــح م ـف ـتــي ال ـج ـم ـهــوريــة الـشـيــخ
عبد اللطيف دريان ،السبت الفائت،
مؤتمر «مفاهيم الـحــريــات الدينية

ّ
األسف
مع
اك:
السم
ّ
عندما يكون الفكر مسكرًا باللفة
ما بيعود في رأس!

ال ـ ـثـ ــاب ـ ـتـ ــة» الـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـت ــه ج ـم ـع ـيــة
امل ـق ــاص ــد ال ـخ ـي ــري ــة اإلس ــامـ ـي ــة فــي
بـيــروت .وتخللت فعالياته حلقات
نـ ـق ــاش ع ـ ــدة ح ـ ــول «عـ ـم ــل امل ـقــاصــد
في مجال االعتدال الديني» حاضر

فيها رئيس جامعة املقاصد هشام
نـ ـش ــاب ــة ،ون ـ ـ ـ ــدوة حـ ـ ــول «امل ـف ــاه ـي ــم
الـخــاطـئــة ف ــي ال ـعــاقــات اإلســامـيــة
امل ـس ـي ـح ـي ــة» ح ــاض ــر ف ـي ـه ــا رئ ـي ــس
اللجنة الوطنية للحوار اإلســامــي
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاك ،إل ــى
جـ ــانـ ــب ن ـ ـ ـ ــدوة ح ـ ـ ــول «إشـ ـك ــالـ ـي ــات
الفكر اإلسالمي املعاصر ،وبخاصة
مـســألــة ال ـحــريــات الــدي ـن ـيــة» حــاضــر
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا رض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــد .ض ـم ــن
مداخلته ،رأى السماك أنه «ال يصح
القول عن اليهود والنصارى بأنهم
ك ـ ــاف ـ ــرون ألنـ ـه ــم ي ــؤمـ ـن ــون ب ــوج ــود
الـلــه حـتــى يـمـكــن ال ـقــول عـنـهــم إنهم
ً
مسلمون» .رأيه أثار جدال في القاعة
ب ــن رجـ ــال ال ــدي ــن ال ــذي ــن انـتـفـضــوا

م ــرة واح ــدة وانـسـحـبــوا مــن الـقــاعــة
م ـح ـت ـجــن .ق ـطــع ال ـس ـمــاك مــداخـلـتــه
ع ـن ــد ان ـس ـح ــاب ـه ــم ،م ـع ـل ـقــا ب ــال ـق ــول:
«املشايخ انسحبوا ألنه ،مع األسف،
ّ
عندما يكون الفكر مسكر باللفة ،ما
بيعود في رأس» .الالفت أن تعليقه
أثــار ضحك البعض والقــى تصفيقًا
حارًا من الحضور.
تعليق السماك الساخر من العلماء
أث ــار اسـتـيـ ً
ـاء أكـثــر مــن آرائ ــه« .كيف
يسمح مستشار مفتي الجمهورية
لـنـفـســه ب ــأن ي ـهــن رجـ ــال ال ــدي ــن؟!»،
تـســاء ل كـثـيــرون .كــان الرئيس فــؤاد
الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة قـ ــد أوعـ ـ ـ ــز إلـ ـ ــى دريـ ـ ــان
بـت ـع ـيــن ك ــل م ــن ال ـس ـم ــاك وال ـس ـيــد،
أح ــد أركـ ــان فــري ـقــه ،مـسـتـشــاريــن له

عـنــد انـتـخــابــه مفتيًا .الـشـيــخ أحمد
ن ـصــار وض ــع «ك ــام الـسـمــاك بــرســم
دريـ ـ ــان ،مـسـتـهــزئــا ب ــأه ــل ال ـع ـمــائــم،
عـلـمــا ب ــأن ــه مـسـتـشــار امل ـف ـتــي وأح ــد
أه ـ ــم امل ـن ـظ ــري ــن لـ ـلـ ـش ــؤون الــدي ـن ـيــة
ل ـل ـطــائ ـفــة والـ ـت ــي ال ي ـعــرف ـهــا ال هــو
وال الـ ــذيـ ــن مـ ـع ــه ،ويـ ـح ــاض ــر تـحــت
مسمى جمعية املقاصد اإلسالمية
الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت م ـق ــاص ــد ال ـع ـل ـم ـنــة
م ـ ــن ض ـ ــواب ـ ــط وث ـ ــواب ـ ــت اإلس ـ ـ ـ ــام».
ورأى ن ـص ــار «انـ ـن ــا ك ـل ـنــا م ـس ــؤول
ومدعو إلى موقف في وجهه ووجه
أمـثــالــه ومـشــروعـهــم تـجــاه وجــودنــا
وهويتنا اإلسالمية».
من جهته ،استنكر لقاء الجمعيات
والشخصيات اإلسالمية في لبنان،

ف ــي ب ـي ــان لـ ــه ،كـ ــام ال ـس ـم ــاك ،ودع ــا
دري ـ ـ ــان إل ـ ــى «إق ـ ـصـ ــاء الـ ـسـ ـم ــاك مــن
موقعه» .الشيخ خضر الكبش وجد
أن كــام السماك «نــابــع مــن معتقده
املاسوني الــذي نشأ عليه ،وهو من
ب ـقــايــا ال ـح ــري ــري ــة ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
كانت تهيمن على دار الفتوى».
مـ ـ ـص ـ ــادر م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل دار الـ ـفـ ـت ــوى
أوضحت لـ»األخبار» أن دريان أحال
م ــداخ ـل ــة م ـس ـت ـشــاره إلـ ــى أمـ ــن عــام
الــدار ملناقشتها وإبــداء الــرأي فيها،
فجاء الــرأي باالعتراض على إدراج
مــا ورد فيها فــي توصيات املؤتمر
ال ـت ــي أل ـق ـيــت ف ــي اإلفـ ـط ــار ال ـس ـنــوي
لجمعية املقاصد الذي نظم االثنني
الفائت برعاية الرئيس تمام سالم.
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«المشايخ يتدربون ويتسلحون منذ  7أيار ،وإذا صار في إيعاز ،كلو بيطلع»! (هيثم الموسوي)

الدروز طائفة واحدة
أينما كانوا وهم
يموتون ويولدون من
بعضهم بغض النظر
عن زعمائهم

جرحى لـ»النصرة» إلــى إسرائيل! .في
السوبر مــاركــت ،يقول شــادي مسعود
الــذي كــان يشرب فنجان نسكافيه مع
رفيقه صاحب املـكــان ،وبعد أن قدمنا
أنفسنا على أننا من جريدة «األخبار»:
«اه ـ ـ ـ ــه! خ ـل ـي ـنــي اح ـك ـي ـك ــي أوس ـ ـ ــع مــن
دروز لبنان :نحن مع أي قــوة بتسقط
ن ـظــام ب ـشــار .دروز ســوريــا مــواطـنــون
س ــوري ــون مـثــل غ ـيــرهــم ،وطـبـعــا نتهم
م ـخ ــاب ــرات ب ـش ــار بــال ـلــي ص ــار ل ــدروز
قلب لوزة ،وبتحريك داعش في توقيت

مشبوه على حــدود الـســويــداء» .ولكن
إن كان األسد هو من يحرك «النصرة»
و»داع ـ ــش» ،فـمــن ي ـحــارب فــي ســوريــا؟
يجيب متراجعًا شيئًا مــا تجاوبًا مع
ابتسامة السخرية« :إذا مش النصرة
أك ـ ـيـ ــد داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .وع ـ ـ ــن م ـ ـج ـ ــزرة ق ـلــب
لـ ــوزة؟ يـجـيــب« :نــديـنـهــا طـبـعــا ،ألنـهــا
مـ ـج ــزرة ب ـحــق ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري مثل
ب ــاق ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــات» .وي ـض ـي ــف ب ـنــوع
من االنتصار« :التعاطف درزيــا قليل،
ول ـك ـنــه م ــع ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ك ـب ـيــر».
أليس هــذا مخالفًا للطبيعة الــدرزيــة؟
يجيب« :أنا عم احكي عن حالي».
هـ ــذا «الـ ـ ـح ـ ــوار» ي ـب ــدو أنـ ــه ل ــم يـشـجــع
صديقه عفيف سليقة على التجاوب.
يقول إنه «مضطر لالنصراف» .نسأله
إجــابــة ســريـعــة ،فـيـقــول« :نـحــن ال شك
متأثرون باللي صــار .لألسف لم نكن
نتوقع من جبهة النصرة هذا السلوك،
وأنا مع كل درزي بسوريا» .نسأله :إلى
أي حد؟ يعني إن قرع «طبق النحاس»
م ـ ـ ـ ــاذا تـ ـفـ ـع ــل؟ يـ ـجـ ـي ــب ف ـ ـ ـ ـ ــورًا« :ن ـح ــن
جاهزون» .ويضيف بعد لحظة تفكير:

« ...ملساندة أهلنا في سوريا».
في محالت «الغذاء األخضر» للعطارة
وأسـلـحــة الـصـيــد ،يـقــف شـيــخ بلباسه
الـ ــدي ـ ـنـ ــي إل ـ ــى جـ ــانـ ــب رج ـ ــل س ـت ـي ـنــي
ي ـ ـت ـ ـحـ ــادثـ ــان .ي ـ ـبـ ــدي الـ ـشـ ـي ــخ قــاب ـل ـيــة
للحديث« .بالعكس .كطائفة ،كيف ما
ضربتيها ب ـتــرن .بــس بـمــا ان ــو أخ ــذوا
األمـ ــور ع أس ــاس ح ــادث فـ ــردي ،واجــا
وعـ ــد بـتـسـلـيــم ال ـل ــي ع ـمــل هــالـشـغـلــة،
هديت .في متابعة من الكبار» .ويردف
مــع مـشــروع ابتسامة تــواطــؤ أضــاءت
ً
وج ـه ــه امل ـت ـج ـهــم« :أص ـ ــا ق ـتــل خمسة
مــن الـنـصــرة بــاإلش ـكــال .يـعـنــي راح ــوا
الخمسة قبل ما ينقتلوا جماعتنا».
يـتـبــدى أن ال ــرج ــل «امل ــدن ــي» بـجــانـبــه،
ش ـخ ـص ـيــة مـ ـع ــروف ــة .ي ـن ـفــي ال ــدك ـت ــور
شفيق باز أن يكون الهدوء في مناطق
ً
الدروز دليال على عدم االهتمام« .كانت
ردة ال ـف ـعــل ب ـ ــاألول شــام ـلــة وع ـنـيـفــة.
يعني في ناس طلبت التطوع بعالية
واملنطقة .حصلت فــورةُ .و ّجهت دعوة
الى عقد لقاء عاجل في جمعية الرسالة
االجتماعية ،لكن جاء الرد سريعًا جدًا

االجتماع
وتـحــذيــريــا ،بمعنى أن هــذا ُ
مشبوه ،ومــا حــدا بيحضروا فألغي».
ن ـس ـت ـف ـه ــم :ب ــاس ــم مـ ــن تـ ــم ال ـت ـح ــذي ــر؟
يجيب« :باسم مشايخ عالية واملنطقة
واألهالي» .حسنًا ،وماذا بعد؟ يجيب:
«املشايخ صراحة قطعوا شوطًا كبيرًا
ب ـه ــامل ــرح ـل ــة ،ح ـس ــب ع ـل ـم ــي ،تـنـظـيـمــا
وتدريبًا» .ومــاذا عن الخطوة التالية؟
ّ
«طلعوا (النصرة) بيان اعـتــذار ،وهذا
اس ـتــوعــب ال ـن ــاس ،لـكــن ال ـتــرابــط دائ ــم
بقضايا الوضع العام .يعني الظروف
تتحكم .فجبل السماق صعب الوصول
إليه ،وهذا ما ّ
هدأ املوضوع ،وناطرين
أخبار السويداء ،فالوضع هناك متقدم
وارت ــاح ــوا بـهــالـيــومــن ألن ـهــم رجـعــوا
ض ــرب ــوا داعـ ــش وال ـن ـص ــرة بـمـســاعــدة
الجيش واألهــالــي» .وهــل عــاد الجيش
وقدم السالح لألهالي؟ يقول« :الهيئة
رج ـع ــوا فـتـحــولـهــم .ي ـبــدو أن األص ــداء
جيدة».
فــي أحــد الـبـيــوت ،يفضل الـشــاب الــذي
استقبلنا على مصطبة البيت أن يحلل
الوضع اجتماعيًا .يعزو «رخاوة» ردة
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الفعل الدرزية التالية لبيان جنبالط،
إلــى العالقة البعيدة نسبيًا بني دروز
ل ـب ـنــان ودروز ح ـلــب وإدلـ ـ ــب :ال عـمــال
يأتون من هناك ،وال زيارات اجتماعية.
وي ـل ـفــت إل ــى أن «امل ـح ـبــة م ـف ـقــودة بني
دروز ال ـســويــدا ول ـب ـن ــان» .أم ــا السبب
فعنصرية لبنانية «طـبـيـعـيــة» تجاه
الـعـمــال مـقــابــل املـحـبــة لـلــزعـيــم« :هـيــدا
ً
موقف عنصري :أوال لبناني/سوري،
وتاليًا طبقي .يعني تاريخيًا الزعامة
والـسـيــاســة عـنــد الـ ــدروز هــي فــي جبل
لبنان ،أما دروز حاصبيا وراشيا فهم
فـئــة ثــانـيــة .فــي ســوريــا دروز جرمانا
(بالقرب مــن دمـشــق ،وهــم أكبر ّ
تجمع
بعد الـســويــداء) هم فئة ثانية ،ودروز
الـ ـس ــوي ــدا ف ـئ ــة ث ــال ـث ــة ،ي ـع ـنــي ع ـم ــال».
ويـسـتـشـهــد عـلــى ذل ــك بـمـحـطــات كــام
ع ــادي ــة درزيـ ـ ــا م ــن ن ــوع «إذا زع ــل من
مرتو بيقلها بطلع بجيب بدالك أربعة
من السويدا».
ك ــان ه ــذا ال ـك ــام ق ـبــل املـ ـج ــزرة ،ف ـمــاذا
بعدها؟ يجيب« :بالعربي ،دروز لبنان
ما بيعرفوا شي عن قلب لوزة ،لذا بنيت
مــواقـفـهــم عـلــى املــرجـعـيــات السياسية
الدينية الثالث :جنبالط/نعيم حسن،
أو طالل ارسالن /ناصر الدين الغريب،
أو وئام وهاب ومشايخه».
يـ ـق ــاط ــع شـ ـخ ــص آخـ ـ ــر فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة:
«يضاف إلى ذلك وضع السويداء :إنو
هلق على أبــواب معركة مع «النصرة»
على حــدود السهل (ح ــوران) وتنظيم
داعـ ــش ص ــار واصـ ــل م ــن ص ــوب تــدمــر
(نـ ـح ــو  700مـ ـق ــات ــل) وصـ ـ ـ ـ ــاروا عـلــى
ب ـع ــد  30كـ ـل ــم ،والـ ـخـ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي
يقول خلينا بالسويداء (فيها أكثرية
دروز ســوريــا أي نحو  300أل ــف) .وملا
ط ـلــع خ ـبــر إن ــو ع ــم يـنـسـحــب الـجـيــش
ال ـس ــوري وع ــم يتخلى عــن ال ـســويــداء،
وكان في ذلك شيء من الصحة ،النهم
اعـ ـلـ ـن ــوا وق ـت ـه ــا ان ل ــدي ـه ــم اولـ ــويـ ــات
اخرى كتمكني سيطرتهم على دمشق،
«اسـتـخــدمــوهــا» هـنــا ،ال بــل طلع وئــام
وهاب يذكر النظام بأن السويداء طول
عـمــرهــا مـعــه .وح ــن يـقــول وه ــاب هــذا
ال ـك ــام فـمـعـنــى ذل ــك أن ال ــوض ــع سيئ
فوق» .ويستشهد بأنه «حني زار وزير
ال ــدف ــاع الـ ـس ــوري ال ـس ــوي ــداء ق ــال ــوا له
إنهم يــريــدون سالحًا ،فكان جوابه أن
فــي ال ـســويــداء  27أل ــف ش ــاب متخلف
عـ ــن الـ ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة .ف ــأج ــاب ــوه:
نحن مستعدون لتجنيد  50ألفًا لكن
للخدمة بمناطقنا ،على أســاس أنهم
ع ـل ــى ح ـ ــدود األردن ،وم ــديـ ـن ــة درعـ ــا
سقطت ،وفي األصــل الصراع ّتاريخي
بني الجبل والسهل (دروز/ســنــة) ،فلم
يقبلوا .عندها بدأ الجماعة اللي ضد
النظام تصرخ :شوفوهم ما سلحونا»!
وإذا حصل تصعيد في السويداء ،فهل
يبقى دروز لبنان محايدين؟ يجيب:
«إذا ح ـصــل حـيـنـهــا ص ـمــت سـيــاســي،
فمعنى ذلك إيحاء بالدخول في القتال،
أما الجهوزية؟ فمطلقة» .يعني؟ يقول:
«أن ــا اتكلم عــن املـشــايــخ ،هــم يتدربون
ويتسلحون منذ  7أيار ،وإذا صار في
إيعاز ،كلو بيطلع».
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تقرير

مخرج األزمة :تواصل عون والحريري
بعد وصول المأزق الحكومي الى ّ
حده
األقصى ،يجري التداول باقتراح يقضي
بتواصل عملي بين العماد ميشال عون
والرئيس سعد الحريري إليجاد مخرج لألزمة
هيام القصيفي
رغــم الحملة السياسية واالقتصادية
واالعــام ـيــة ضــد رئـيــس تكتل التغير
واالص ـ ــاح ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون ،فــإن
األخـ ـي ــر مـتـمـســك ب ـق ــوة بـتـعـيــن قــائــد
ج ــدي ــد لـلـجـيــش ع ــوض ــا ع ــن الـتـمــديــد
لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
لــم يـثــن ع ــون الـجــو «االي ـجــابــي» الــذي
أشيع في الساعات املاضية بأن تسوية
حكومية في طريقها الى الظهور ،وأن
الرئيس تمام سالم سيدعو الى جلسة
للحكومة .ال بل إنه حرص على أن يطل
بـنـفـســه ،ول ـيــس أي عـضــو فــي الكتلة،
ب ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـت ـك ـت ــل ،ل ـي ـن ـفــي ه ــذه
االجواء ويؤكد أنه مستمر في مواجهة
التمديد حتى النهاية.
أليام خلت ،كان بعض السياسيني من
تيارات معارضة لعون يراهنون على
أنــه سيرضخ في نهاية املطاف ،تحت
وطأة الضغط السياسي واالقتصادي
واالع ــام ــي الـ ــذي ي ـم ــارس ضـ ــده .لكن
امل ـط ـل ـعــن ع ـل ــى م ــوق ــف رئـ ـي ــس تـكـتــل
التغيير واالص ــاح كــانــوا يــدركــون أن
موقفه نهائي وال عودة عنه ،ولو كانت
مفاعيل معركة التمديد تنعكس عليه
وع ـل ــى خ ـصــومــه م ـع ــا .يـ ــرى عـ ــون أنــه
واآلخرين في مركب واحد ،واإلنقاذ يتم
عن طريق حل جذري نهائي وليس عن
طــريــق إرج ــاء انـعـقــاد مجلس ال ــوزراء.
وهذه نقطة جوهرية في خطاب عون،
إذ إنـ ــه ،ب ـخــاف م ــا ي ـق ــال ،م ـصـ ّـر على
إج ــراء جلسة مجلس الـ ــوزراء ،ويــدرك
أن جميع القوى املشاركة في الحكومة
ال مصلحة لها على املــدى البعيد في

إبقاء العمل الحكومي معلقًا.
لكن بعد نحو شهر على تعطيل أعمال
الحكومة ،واملرجح استمراره في شهر
رم ـض ــان أي ـض ــا ،م ــا ه ــو امل ـخ ــرج لحل
االزمة؟
تــؤكــد أوسـ ــاط سـيــاسـيــة مـطـلـعــة على
املـفــاوضــات الـتــي ت ــدور فــي الكواليس
الـسـيــاسـيــة ب ــن الــراب ـيــة وع ــن التينة
وتـ ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل أن جـ ـ ـ ــدار االزم ـ ـ ــة
الحالية ال يمكن أن يخرقه اال تدخل
الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري مـبــاشــرة مع
عون إليجاد مخرج لألزمة الحكومية.
وب ـح ـســب ه ــذه االوس ـ ـ ــاط ،ف ــإن األزم ــة
وص ـل ــت ال ــى مــرح ـلــة مـتـقــدمــة ل ــم يعد
ينفع معها تــدخــل الــوسـطــاء وال لقاء
مـ ــوفـ ــدي الـ ـح ــري ــري مـ ــع ع ـ ـ ــون ،سـ ــواء
على مستوى النائب السابق غطاس

تدخل الحريري
في رومية مؤشر الى
نوع التدخل المطلوب
لحل األزمة السياسية

خ ــوري أو حـتــى قـيــام وزي ــر الــداخـلـيــة
نهاد املشنوق (قبل أزمة سجن رومية)
ب ـم ـبــادرة ك ــان م ـقــربــون م ــن الـحــريــري
يـقــولــون إنـهــا لــم تـكــن بتكليف خــاص
مـ ـن ــه .إذ إن ج ـم ـي ــع امل ـع ـن ـي ــن رف ـع ــوا
س ـ ـقـ ــف شـ ــروط ـ ـهـ ــم ومـ ـط ــالـ ـبـ ـه ــم الـ ــى
ال ـح ــد االقـ ـص ــى .عـ ــون حـ ــدد م ــا يــريــد،
والحريري ّ
رد عبر كتلته ،إن بالنسبة
الــى الوضع الحكومي وتسوية قيادة
ال ـج ـي ــش وت ـح ـم ـي ــل عـ ـ ــون م ـســؤول ـيــة
ال ـت ـع ـط ـي ــل ،أوع ـ ـبـ ــر دع ـ ـمـ ــه ل ـل ـه ـي ـئــات
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي وجـ ــه ع ـ ــون .وكــذلــك
ف ــإن ت ـيــار املستقبل ب ــات عـلــى اقـتـنــاع
بأن عون لن يتراجع ،وأن أي طرح في
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ال ي ــواف ــق عـلـيــه عــون
قــد ي ــؤدي الــى انسحابه وحلفائه من
الجلسة الحكومية .ورغــم أن الرئيس
نـبـيــه ب ــري سـبــق أن ق ــال إن ــه سيطلب
م ــن وزرائ ـ ـ ــه ال ـب ـق ــاء ف ــي ال ـج ـل ـســة ولــو
انسحب منها وزراء التيار وحزب الله،
إال أن ثمة هاجسًا يقلق املستقبل من
أن يكون لحزب الله تأثير على وزراء
بري لالنسحاب من الجلسة .من جهة
ثــانـيــة ،لــن يـكــون املستقبل ق ــادرًا على
ت ـحـ ّـمــل ت ـبـعــات ات ـخ ــاذ أي قـ ــرار داخ ــل
الحكومة في غياب الوزراء املنسحبني
م ـ ــن دون مـ ــواف ـ ـقـ ــة ج ـم ـي ــع االط ـ ـ ـ ــراف
ً
املشاركني في الحكومة عمال باالتفاق
الــذي اعتمد إثــر الشغور الرئاسي ،ما
يفسر أنه استهداف للطرف املسيحي
ً
األقوى تمثيال في الحكومة.
مــن هنا تـقــول املـعـلــومــات إن االقـتــراح
املتداول والقاضي بتواصل الحريري
وعـ ـ ــون إليـ ـج ــاد مـ ـخ ــرج ع ـم ـلــي وق ـبــل
الــوصــول ال ــى اسـتـحـقــاق  7آب ،موعد
نهاية خدمة رئيس االركان اللواء وليد
س ـل ـم ــان ،بـ ــات ضـ ــروريـ ــا ،ألن الــوضــع
الداخلي ال يحتمل هزات جديدة.
وه ـ ـ ـ ــذا االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ي ـن ـط ـل ــق م ـ ــن جـمـلــة
م ـع ـط ـيــات .ف ــاالتـ ـص ــاالت ال ـت ــي فتحت
بني عون والحريري عبر لقاء روما في
مستهل ع ــام  ،2014ســاهـمــت فــي جــزء
أس ــاس ــي ف ــي إنـ ـض ــاج ط ـب ـخــة تشكيل

الحكومة ،وتــوزيــع الحصص واالدوار
فيها بحيث صيغت تركيبة متوازنة
ح ـف ـظ ــت ل ـل ـج ـم ـي ــع (م ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدا ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية) حصصهم إبان وجود رئيس
الـجـمـهــوريــة وبـعــد الـشـغــور الــرئــاســي.
وه ــذا الـتــواصــل سمح بتهدئة الوضع
ال ــداخـ ـل ــي وس ـح ــب ف ـت ـيــل االس ـت ـن ــزاف
وال ـس ـجــاالت الـتــي طبعت الـعــاقــة بني
ال ـط ــرف ــن وارتـ ـ ــدت سـلـبـيــاتـهــا ألشـهــر
طويلة على الوضع الداخلي.
وك ــذل ــك ف ــإن ال ـحــريــري ه ــو ال ــذي وعــد
عـ ــون ب ـت ـســويــة حـ ــول قـ ـي ــادة الـجـيــش
خ ــال الـلـقــاء ال ــذي جمعهما فــي بيت
الوسط ،إثر عودة الحريري الى بيروت
فــي شـبــاط املــاضــي ،وهــو أمــر لــم ينفه
ال ــرئ ـي ــس األس ـب ــق ل ـل ـح ـكــومــة ،رغ ــم أن
ع ــون ك ــرره أكـثــر مــن م ــرة ،ال سيما أن
رئيس تكتل التغيير واالصالح استند
فــي حملته الــى تعهد الـحــريــري بفتح
معركته قبل الــوصــول الــى استحقاق
التمديد ،في حني أن الرئيس بري كان
واضحًا منذ اللحظة االولى في كالمه
املــؤيــد للتمديد وال ــراف ــض لـلـفــراغ في
املؤسسات العسكرية ،األمر الذي يضع
ع ـلــى ال ـح ــري ــري م ـســؤول ـيــة املـعــالـجــة،
خـصــوصــا أن تـيــار املستقبل ضاعف
من حدة املشكلة القائمة بزيادة دعمه
لقائد الجيش في صورة غير معهودة.
وما حصل خالل أزمة سجن رومية التي
ً
استدعت تدخال مباشرًا من الحريري
الحتواء االزمة التي تركت آثارًا ّواضحة
في تيار املستقبل والشارع السني كما
فــي الساحة االمنية اللبنانية ،يعطي
ً
مثاال على أن االزمة الحالية ،وال سيما
التداعيات التي وصلت اليها البالد من
شـلــل حـكــومــي ون ـيــابــي ،لــم يـعــد يمكن
مـعــالـجـتـهــا عـلــى مـسـتــوى االت ـص ــاالت
الجارية حاليًا ،ألنها استنزفت نفسها
ول ــم تـعــد ت ـقــدم أي ت ـطــور إي ـجــابــي ،ما
يتطلب م ـبــادرة سريعة على مستوى
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل امل ـ ـبـ ــاشـ ــر ب ـ ــن الـ ـح ــري ــري
وعــون ،ليس من أجل احتواء األزمــة بل
ملعالجتها.

األسير :الجماعة
فرحت بهزيمتي
ت ـ ـحـ ــت شـ ـ ـع ـ ــار "أنـ ـ ـ ـ ــا خ ـص ـم ـهــم
ي ـ ــوم الـ ـقـ ـي ــام ــة" ،خ ـ ّـص ــص ال ـف ــار
ً
أحـمــد األس ـيــر تـسـجـيــا صوتيًا
نـشــر عـلــى حـســابــه عـلــى تــويـتــر،
للهجوم على الجماعة اإلسالمية.
ورغــم أنها كانت رأس حربة في
ان ـت ـفــاضــة "ش ــري ــط رومـ ـي ــة" قبل
أي ـ ــام فـ ــي ال ـ ـشـ ــارع فـ ــي مـخـتـلــف
امل ـن ــاط ــق ،م ــن خـ ــال عـنــاصــرهــا
وم ـشــايــخ هـيـئــة عـلـمــاء املسلمني
الـ ـت ــي ت ــرأسـ ـه ــا ،إال أن األس ـي ــر
ّ
حملها "جزءًا كبيرًا من مسؤولية
ّ
ّ
تردي أحوال أهل السنة في لبنان
واسـتــام حــزب الله لزمام األمــور
وإقصائه لجميع مخالفيه"ّ .
وأقر
في بداية التسجيل باالستغراب
والتعجب ال ــذي سيالقيه حديثه
ع ـنــد أنـ ـص ــاره ب ــداي ــة ،ل ـك ـنــه لفت
ّ
إل ــى أن "أح ـ ـدًا مــن أه ــل ال ـســنــة لم
يـتـعــاطــف مـعــه ي ــوم ك ــان الجيش
بـمـســانــدة ميليشيات ح ــزب الله
ت ــدم ــر م ـس ـجــد بـ ــال ب ــن رب ـ ــاح".
أمـ ــا ال ـج ـمــاعــة بـ ــالـ ــذات ،فــاتـهـمـهــا
"بــالـتـنـسـيــق األم ـن ــي امل ـبــاشــر مع
الـحــزب وحــركــة أمــل قبل سنوات
ً
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي ك ـن ــت مـعـتـقــا
فـيـهــا ل ــدى أم ـ ــل" .وب ـع ــد هــزيـمـتــه
فــي عبرا "فــرحــت الجماعة فرحًا
شديدًا بأنهم تخلصوا من أحمد
األسير ،حسدًا من عند أنفسهم،
ّ
وأقنعت الكثير من أهل السنة بأنه
متهور ومتفرد وال يقبل التعاون
ّ
مع أحــد" .وذكــر املستمعني مــرارًا
بأنه يهاجم الجماعة مكرهًا .مع
ذل ـ ــك ،أوغ ـ ــل ف ــي تـقـلـيــب األوراق
القديمة .ابن الجماعة ،تساءل ":أين
كــان قياديوها وهــو يقاتل خالل
أحداث صيدا في الحرب األهلية؟
كانوا في بيوتهم".

المشهد السياسي

ال جديد حكوميًا وبري يتحدث عن «قبل العيد»
«املـلــف الحكومي ال ي ــزال مـتــأزمــا ،وال
ج ــدي ــد» بـحـســب م ــا أك ــد وزيـ ــر الــدولــة
لـشــؤون مجلس الـنــواب محمد فنيش
لـ»األخبار» .فنيش التقى أمس رئيس
الحكومة تمام ســام ،وأكــد أن «األزمــة
تـ ـت ــراك ــم واملـ ـشـ ـكـ ـل ــة ل ـي ـس ــت ف ـ ــي عـقــد
الجلسات ،بل املهم أن تكون منتجة».

مــن جهته ،أكــد رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،أمام زواره أمس ،أن ال جديد
فــي ال ـج ـهــود امل ـبــذولــة إلعـ ــادة تحريك
اجتماعات مجلس ال ــوزراء ،وق ــال« :ال
يمكن ال ـقــول إن الـحـكــومــة لــن تجتمع
ق ـب ــل ع ـي ــد ال ـف ـط ــر ،ال ـج ـه ــود مـسـتـمــرة
وامل ــوق ــف مـ ـت ــروك لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة.

وهو حتمًا سيوجه دعوة الى اجتماع
مجلس ال ــوزراء ،لكنني ال أعــرف متى،
وهـ ــذه م ــن صــاح ـيــات الــرئ ـيــس ســام
ول ــن يتخلى عـنـهــا .أن ــا لــن أتــدخــل في
هـ ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع ل ـئ ــا يـ ـح ــدث س ـجــال
إضــافــي ،لكن املــؤكــد أنــه متى انعقدت
الحكومة يحضر وزرائي ،ومتى اكتمل

مستشار ريفي ّ
سرب األشرطة؟
آمال خليل
مثل أمس العسكريون الخمسة املوقوفون على خلفية شريط
تـعــذيــب الـسـجـنــاء فــي سـجــن روم ـي ــة ،أم ــام قــاضــي التحقيق
العسكري األول ريــاض أبــو غـيــدا .اعترافاتهم ّ
وسـعــت دائــرة
املـشـتـبــه فـيـهــم بــاالع ـتــداء عـلــى الـسـجـنــاء وتـصــويــر الـشــريــط
وتسريبه ،وحددت أسماء أربعة متهمني جدد ،هم عسكريان
وشـخـصــان مــدنـيــان سيقوم أبــو غـيــدا باستجوابهم االثنني
املقبل .حتى ذلك الحني ،يبقى الخمسة قيد التوقيف .مصادر
متابعة للتحقيقات أعلنت لـ"األخبار" أن التحقيقات توصلت
إلــى أن الشريط "نشر فــي بــادئ األمــر مــن قبل صحافي هو
في الوقت ذاته يشغل منصب مستشار لوزير العدل أشرف
ريفي" .الصحافي بحسب املصادر "كان أول من نشر الفيديو
على موقع يوتيوب الجمعة الفائت ،قبل أن ينتشر في اليوم

التالي على صفحات مواقع التواصل االجتماعي".
على صعيد متصل بقضية الشريط ،دعت هيئة علماء املسلمني
إلى املشاركة في صالة التراويح والدعاء على الظاملني ليل أمس
في ملعب مسجد التقوى تحت شعار "ال بد للقيد أن ينكسر،
نصرة ألسرانا املظلومني في رومية" .وفيما تشن الهيئة حملة
عنيفة على وزير الداخلية نهاد املشنوق على صفحاتها على
وسائل التواصل االجتماعي وخطب مشايخها ،أصدرت بيانًا
أوضحت فيه أن وفد مشايخ البقاع الذي زار املشنوق األربعاء
ّ
وبحث معه ملف املوقوفني اإلسالميني ،ال يمثلها .ولفت البيان
إلــى أن الهيئة "غير معنية بالزيارة وال باملواقف التي نتجت
عنها ،ولــم تقم بــزيــارة الــوزيــر ولــم تتواصل معه ،وتؤكد أنها
ُ
ما زالت على موقفها املطالب بإنهاء ملف املوقوفني املظلومني.
وتدعو وزارتي الداخلية والعدل إلى املباشرة بإخالء سبيل من
لم تثبت إدانته ومتابعة التحقيقات بعد ذلك".

عقد مجلس النواب ونصابه القانوني
أرأس الجلسة .فــي الحالني أنــا جاهز
للحضور» .وينتظر عقد اجتماع بني
بــري وســام قريبًا للبحث في مخارج
األزمة الحكومية.
الـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،طـ ــال ـ ـبـ ــت كـ ـتـ ـل ــة «الـ ـ ــوفـ ـ ــاء
للمقاومة» ب ـ «ض ــرورة التنبه الــى كل
الـ ـتـ ـج ــاوزات ال ـت ــي تـحـصــل ف ــي سجن
روم ـيــة ملـعــرفــة امل ـتــورطــن فــي تعذيب
املـ ـس ــاج ــن» .ودانـ ـ ــت ب ـعــد اجـتـمــاعـهــا
االسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي «امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــف االنـ ـتـ ـه ــازي ــة
الرخيصة التي هدفت الــى التحريض
ط ــائـ ـفـ ـي ــا وم ـ ــذه ـ ـب ـ ـي ـ ــا» .وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت مــن
ج ـه ــة أخـ ـ ــرى أن «االرهـ ـ ـ ـ ــاب بــوجـهـيــه
الصهيوني والتكفيري يمثل التحدي
االه ــم إلن ـقــاذ ال ـب ـلــد» ،م ـشــددة عـلــى أن
«مــن يراهن على تعب محور املقاومة
كمن يراهن على السراب».

حرب الجرود
ميدانيًا ،دخل عناصر الجيش السوري
واملـ ـق ــاوم ــة أمـ ــس م ـع ـبــر شـ ـح ــادي فــي
جــرد الجراجير في القلمون السوري،
وس ـي ـط ــروا ب ــال ـن ــار ع ـلــى م ـع ـبــر وادي
املغارة ،مانعني عبور أي آلية ملسلحي
«داعش» في املكان .وتأتي أهمية معبر
شحادي من اتصاله بمعبر الزمراني
وم ـ ـنـ ــه إل ـ ـ ــى خـ ــربـ ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــام ووادي
العويني وإلــى قلعة الحصن في جرد
عرسال.

والجماعة ترد:
مصاب بالزهايمر
ّ
وزع املـكـتــب اإلع ــام ــي للجماعة
اإلســام ـيــة تعليقًا عـلــى مــا ورد
فــي تسجيل األسـيــر نسبته إلى
"م ـ ـصـ ــادر الـ ـجـ ـم ــاع ــة" .ورأت أن
التسجيل "ع ـب ــارة عــن مجموعة
م ـغــال ـطــات واف ـ ـتـ ــراءات وأوهـ ـ ــام ال
أس ــاس لها مــن الـصـحــة .فسياق
ّ
األحداث يفند مزاعم األسير ويرد
على افتراءاته ،ويمكن العودة إلى
أرشـيــف األخ ـبــار فــي تـلــك الفترة
لتذكير من نسي أو تناسى دورنا
في إطفاء نار فتنة كــادت تجتاح
صيدا ولبنان" .لذا تعتقد الجماعة
أن األسير "مصاب بالزهايمر أو
انفصام الشخصية ،ألن حديثه
بــال ـكــامــل م ــن ص ـنــع ال ـخ ـي ــال وال
دليل على أي معلومة قدمها".
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لقاء
ّ
معدل البطالة ،في ظل استمرار ارتفاع
ّ
مـعــدل الــديــن ال ـعــام .وطــالــب بانتخاب
رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة بـ ــأقـ ــرب فــرصــة
ممكنة وفتح مجلس ّ
النواب أمام العمل
ّ
التشريعي ،وخصوصًا أن لبنان خسر
ً
ّ
خارجيا
نتيجة غياب التشريع تمويال
فــي غــايــة األهـمـ ّـيــة .وق ــال للسياسيني:
«انظروا إلى مسؤولياتكم الوطنية ألن
التاريخ سيحاسبكم».

فرانسوا باسيل

اتفق المشاركون في
اللقاء على استبعاد كل
القضايا االساسية المهمة
واالكتفاء بالشعارات
(مروان طحطح)

لقاء «بيال»:

الريعيون يحاضرون
في «المجتمع المنتج»
قصد اللقاء الذي دعت إليه الهيئات االقتصادية تحت شعار «قرار ضد االنتحار»
تحييد القضايا الخالفية في السياسة واالقتصاد بين العمال وأصحاب العمل
القطاعية وحقوق الناس لتندرج مداخالت المتحدثين في اطار
والمطالب
ُ
كالم عام لم يخل من بعض اإلشارات التي تعكس مصالح أصحاب الرساميل
فاتن الحاج
«املجتمع املـنـتــج» ال ــذي ش ــارك ،أمــس،
في لقاء «الهيئات االقتصادية» يعكس
ً
فـعــا ال ــدرك ال ــذي وصــل إلـيــه املجتمع
واالق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــان ـيــان .فــال ـل ـقــاء في
القاعة الفخمة « »le pavillon royalفي
مركز بيروت للمعارض (البيال) جمع
هيئات أصحاب الرساميل ،املتمتمعني
بريوع السلطة والــديــون واملضاربات
العقارية واالحتكارات والهدر والفساد
وإنـ ـك ــار ح ـق ــوق الـ ـن ــاس ،م ــع أص ـحــاب
االم ـت ـي ــازات فــي نـقــابــات امل ـهــن ال ـحــرة،
ّ
وزين جمعتهم رئيس االتحاد العمالي
ال ـعــام غ ـســان غ ـصــن ،صــاحــب االت ـفــاق
ال ــرض ــائ ــي م ــع أصـ ـح ــاب ال ـع ـم ــل عـلــى
ح ـس ــاب م ـصــالــح ال ـع ـم ــال وح ـقــوق ـهــم،
و»األمـيــرة» حياة ارســان ،التي بقيت
طـيـلــة ال ـل ـقــاء م ـش ـغــولــة وصــاحـبــاتـهــا
فــي الـتـقــاط الـصــور مــع الـنــائــب روبير
فاضل وأركان «الهيئات االقتصادية»،
ممثلة مـنـظـمــات املـجـتـمــع امل ــدن ــي .في
ه ــذا ال ـل ـق ــاء ،قــاط ـّعــت هـيـئــة التنسيق
النقابية التي تمثل اكثر من  200الف
ومعلم وجندي ،ولم يكن هناك
موظف
ّ
العمال اال اذا ّ
تمثل ّ
صدق احد
اي نقابة
ان غـصــن ه ــو مـمـثـلـهــم ،وغـ ــاب معظم
ناشطي «املجتمع املدني» من دون أن
تـكــون لـهــم مــواقــف سلبية مــن الـلـقــاء،
بحسب مــا قــال بعضهم ل ـ «األخ ـبــار»،
ّ
وهو أمر ليس مستغربًا بما أن تمويل
هــذه املنظمات يــأتــي إمــا مــن أصحاب
الــرســامـيــل أو مــن أربــاب ـهــم فــي ال ــدول
الخارجية.
هـ ــذا ف ــي ال ـش ـك ــلّ ،امـ ـ ــا ف ــي امل ـض ـم ــون،
ّ
فحتى هؤالء املشاركون املتماهون مع
املـصــالــح الــراسـخــة فــي الـنـظــام القائم،
ل ــم ي ـتــواف ـقــوا ع ـلــى ع ـنــاويــن مـشـتــركــة
او رؤيـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة لـ ـل ــدول ــة والـ ـنـ ـظ ــام
الـسـيــاســي واالق ـت ـصــاد ،كــل مــا فعلوه

هــو أنـهــم اعـلـنــوا ان جمعتهم تقضي
بـتـحـيـيــد ك ــل ال ـق ـضــايــا الـحـقـيـقـيــة في
الـ ـسـ ـي ــاس ــة واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد وامل ـج ـت ـم ــع
والتركيز على «الــوحــدة املصطنعة»،
وقـ ـ ـ ــرروا أي ـض ــا ف ــي ال ــوث ـي ـق ــة املــوق ـعــة
ب ـي ـن ـهــم االبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن إث ـ ـ ــارة امل ـطــالــب
الـقـطــاعـيــة وال ـف ـئــويــة ،ومـنـهــا سلسلة
ال ــرت ــب وال ــروات ــب وتـصـحـيــح االج ــور
وت ـع ــدي ــل ال ـن ـظ ــام ال ـضــري ـبــي وتــأمــن
التغطية الصحية لجميع اللبنانيني
وتــوف ـيــر ف ــرص ال ـع ـمــل .ه ــذا بالضبط
م ــا عـكـسـتــه ال ـك ـل ـمــات ال ـت ــي بـقـيــت في
االطـ ــار «ال ـش ـعــاراتــي» والـتـبــاكــي على
الـ ـفـ ـق ــراء امل ـظ ـل ــوم ــن ال ــذي ــن يـعـيـشــون
بفضل تراكم ارباح االثرياء ...واملطالبة
بانتخاب رئيس للجمهورية وإعــادة
الـ ـعـ ـم ــل ب ــامل ـج ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي ل ـتــأمــن
االستدانة الخارجية ،كما قال صراحة
رئيس «الهيئات» عدنان القصار.

فاضل
عـ ـ ـ ّـراب ال ـل ـق ــاء رئ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
وامل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـشــركــة  ABCال ـنــائــب
روب ـي ــر ف ــاض ــل ن ـفــى أن ي ـك ــون ال ـهــدف
تغيير القيادات السياسية أو االنتقال
مــن حــزب آلخــر بــل «مطالبة قياداتنا
بتغيير أدائ ـه ــا وأول ــوي ــات ـه ــا» .بــرأيــه،
لبنان ال يعيش إذا ّ
العمال وأصحاب
ّ
العمل لــم يـعــوا أنـهــم فــي خــانــة واحــدة
ّ
وأن دولــة الهدر والفساد تعيش على
حسابهما ،إذ تــوفــر أعـبــاء مــن حقوق
ال ـعـ ّـمــال واملــوظ ـفــن وت ــزي ــد ال ـه ــدر من
تعب أصحاب العمل».

عدنان القصار
رئيس «الهيئات االقتصادية» الوزير
ّ
ال ـســابــق عــدنــان ال ـقـ ّـصــار لـفــت إل ــى أن
جميع اللبنانيني ّ
موحدون في مواجهة
خـطــر ال ـتــدهــور االق ـت ـص ــادي وتــراجــع
النشاط التجاري والسياحي ،وارتفاع

رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــوا بـ ــاس ـ ـيـ ــل رأى أن
«امل ـج ـت ـم ــع امل ـن ـت ــج» ب ـم ـك ـ ّـون ــات ــه كــافــة
يـ ـج ــب أال ي ـت ـغ ــاض ــى عـ ــن امل ــدي ــون ـي ــة
ال ـعــامــة وانـعـكــاســاتـهــا الـسـلـبـيــة على
تـصـنـيــف ل ـب ـنــان ال ـس ـي ــادي ِّ واإلنـ ـف ــاق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ال ـ ـعـ ــام املـ ـح ــف ــز لـلـنـمــو
ِّ
َ
واملــولــد لـفــرص الـعـمــل ،ووه ــن االدارة
َّ
الـ ـع ــام ــة وغـ ـي ــاب ال ـش ـف ــاف ــي ــة وق ــواع ــد
الحكم الرشيد عن بعض َّ
مؤسساتنا
ّ
ال ـع ــام ــة والـ ـخ ــاص ــة ،والـ ـت ــأخ ــر ال ــزائ ــد
ف ــي م ـســار اإلصـ ــاح االق ـت ـص ــادي ،وال
ّ
سيما فــي عمليات الخصخصة و/أو
الشراكة بني القطاعني العام والخاص،
ّ
كـ ـح ــل واقـ ـع ــي و ّم ـن ـه ـج ــي .ودعـ ـ ــا إل ــى
معالجة ملحة مللف الصندوق الوطني
ّ
ومؤسسة كهرباء
للضمان االجتماعي
لـبـنــان واالتـ ـص ــاالت وال ـطــاقــة والـنـفــط
وانـضـمــام لبنان إلــى منظمة التجارة
الدولية ،وإحـيــاء املجلس االقتصادي
واالجتماعي.

محمد شقير
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة
وال ـ ــزراع ـ ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان م ـح ـم ــد شـقـيــر
ّ
ادعـ ــى بـ ــأن «ال ـه ـي ـئ ــات االق ـت ـصــاديــة»
ستقود انتفاضة ضد تدهور الوضع
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي واملـ ـعـ ـيـ ـش ــي وم ـك ــاف ـح ــة
«ال ـب ـط ــال ــة الـ ـت ــي ب ـل ـغــت  ،%25وع ـنــد
ال ـش ـب ــاب تـ ـج ــاوزت ال ـ ـ ـ ــ ،%35وانـ ـع ــدام
ف ــرص الـعـمــل وال ـف ـقــر وال ـع ــوز وتــرنــح
االقتصاد الوطني وإقـفــال املؤسسات
وانعدام النمو وتفاقم عجز املوازنة.

نقوال شماس
رئـيـ ــس جمعيـة تـجـ ــار ب ـي ـ ــروت نـقــوال
ش ّمــاس بدا مقتنعًا بأننا «تمكننا من
اس ّ
ـتحداث حالـة عابـرة لالصطفافات،
أكـانت سـياسية أو طائفيـة أو مذهبيـة
أو اقتصـادية أو ّ
اجتماعيـة» .وتحدث
ع ــن ث ــاث م ــراح ــل سـيـمــر ب ـهــا ال ـل ـقــاء،
األول ـ ـ ـ ــى :م ــراجـ ـع ــة كـ ــل ط ـ ــرف ألق ــوال ــه
وأفعاله .والثانية :املصالحة مع الذات
واالنفتاح على اآلخر .والثالثة :تصفية
الـحـسـ ــابــات مـ ــع ال ـ ــذات ومـ ــع اآلخــريـ ــن
ووض ـ ـ ـ ــع خ ــري ـط ـ ــة ط ــري ـ ـ ــق ل ـل ـمــرح ـل ـ ــة
ّ
املقبلـة.

ّ
الجميل
فادي

رئـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن فـ ــادي
ّ
الـ ـجـ ـم ـ ّـي ــل أش ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن انـ ـخـ ـف ــاض
ص ــادرات ـن ــا وت ــراج ــع أع ـمــال ـنــا فيهما

ابرز المفارقات ان «االميرة»
«المجتمع المدني» وغسان
مثلت
ّ
غصن تحدث باسم «العمال»
ضـ ـي ــاع ل ـل ـف ــرص وتـ ـب ــدي ــد لـ ـلـ ـق ــدرات،
ّ
الفـتــا إل ــى أن معالجة أك ــاف تصدير
الـقـطــاعــات الــزراعـيــة والصناعية بعد
إق ـ ـفـ ــال م ـع ـب ــر ن ـص ـي ــب دلـ ـي ــل ع ـل ــى أن
مشاكلنا ليست فقط مــن ال ـخــارج ،بل
أيـضــا نتيجة اخ ـتــاف أه ــل السياسة
فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل عـ ـل ــى ات ـ ـخـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
الالزمة .وناشد السياسيني ان يكونوا
عـلــى مـثــال الـقـطــاع ال ـخــاص اللبناني
والقوى املنتجة في لبنان ،وأن يعلنوا
ّ
خــطــة ط ــوارئ اقـتـصــاديــة واجتماعية
شاملة.

محمد صالح
رئـيــس غــرفــة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة في
صيدا محمد صالح أعلن تأييد اللقاء
الـ ــذي «ي ـت ـجــاوز أي ان ـق ـســام سـيــاســي
أو ط ــائ ـف ــي وي ـس ـع ــى إلن ـ ـقـ ــاذ ال ــوط ــن

مــن امل ـخــاطــر ال ـتــي ت ـحــدق بــه عـلــى كل
مختلف املستويات.

انطوان البستاني

نقيب األطباء انطوان البستاني ّ
حمل
امل ـســؤول ـيــة لـلـمــواطــن الـلـبـنــانــي ال ــذي
يعمل ،كما قال ،للدويلة ومكتسباتها
وامـتـيــازاتـهــا وحــرمـتـهــا« ،وه ــو يسير
م ـب ــاش ــرة ن ـحــو االن ـت ـح ــار اّل ـج ـمــاعــي،
ّ
أصـ ـ ّـم ل ـل ـن ــداءات ال ـتــي ت ـح ــذره م ــن كــل
حدب وصوب ،فاقد البصيرة لألخطار
القاتلة واملحتومة التي هي على قاب
ق ــوس ــن مـ ـن ــه» .وق ـ ـ ــال« :ن ــري ــد رئـيـســا
للجمهورية ورأسًا لها اليوم قبل الغد،
ي ـجـ ّـمــع األوصـ ـ ــال وي ــرم ــم املــؤس ـســات،
نختاره نحن وال يفرض علينا هبوطًا
في مظلة كما كاد العرف أن يقضي».

جورج جريج

ّ
نقيب املحامني جــورج جريج رأى أن
«املجتمع املنتج تسمية عابرة للحدود
امل ـص ـط ـن ـعــة ب ــن امل ــواط ـن ــن وفـئــاتـهــم
وم ــواقـ ـعـ ـه ــم وم ــراتـ ـبـ ـه ــم مـ ــن ه ـي ـئــات
اقتصادية ونقابية وعمالية ومجتمع
مدني .برأيه ،الفرق واضــح بني املنتج
والعاطل من العمل .نحن هنا جماعة
انـ ـت ــاج ،وهـ ـن ــاك م ـج ـمــوعــة اس ـت ـهــاك،
نحن هنا مجتمع عمل ،وهناك مجتمع
مخملي اعتاد مالعق الذهب .نحن هنا
نتفق بــالـشــراكــة املتكافئة واملـتــوازنــة
ون ـضــع خ ـبــرات ـنــا وق ــدرات ـن ــا بـتـصــرف
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،وهـ ـ ــي قـ ــاصـ ــرة عـ ــن ح ـمــايــة
االق ـت ـصــاد وإن ـه ــاض الـقـطــاع الـخــاص
واألمن السياسي واألمن االجتماعي.

خالد شهاب
نقيب املهندسني خالد شهاب رأى أن
التراجع الحاد في حركة البناء (،)%20
وتـ ـ ــراجـ ـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ــزراع ـ ــي ب ـس ـبــب
ف ـقــدان األم ــن واألمـ ــان ،يـتـنــاقـضــان مع
قــدرة االقـتـصــاد اللبناني ،الــذي يملك
طــاقــات بـشــريــة ومــالـيــة عــالـيــة تخوله
الـ ـقـ ـي ــام ب ـن ـه ـضــة اق ـت ـص ــادي ــة ك ـب ـيــرة،
ينتج منها تفعيل قـطــاعــات االن ـتــاج.
ودعا إلى تشكيل لجان طوارئ نواتها
أع ـضــاء نـقــابــات املـهــن ال ـحــرة والـغــرف
االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة والجمعيات
األهـ ـلـ ـي ــة امل ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي امل ـج ـت ـمــع
املـ ــدنـ ــي ،ل ـل ـب ــدء ب ــال ـع ـم ــل ع ـل ــى وض ــع
دراسات واقتراحات لكل املعضالت.

ربيع حسونة
نقيب الصيادلة ربيع حسونة قال إننا
«أصبحنا على وشك االنتحار بفضل
التناحر السياسي واالوهــام املتقابلة
ب ـي ـنـنــا ،وهـ ــذا االن ـت ـح ــار ال ي ـف ـ ّـرق بني
طــائـفــة وأخـ ــرى او ح ــزب وت ـي ــار ،كمن
ينتظر موتًا رحيمًا او معجزة تنشله
م ــن ال ـق ـه ــر الـ ـي ــوم ــي ،وان ـ ـسـ ــداد االف ــق
واح ـت ـضــار أح ــام ــه امل ـشــروعــة بحياة
تزخر بنخب تعي أن السياسة هي في
خدمة الناس وبناء االوطــان وتحقيق
العدالة.

غسان غصن
رئيس االتحاد العمالي العام في لبنان
غسان غصن انتبه وهو في حضرة كل
هــؤالء الريعيني املحاضني باالنتاج «
ّ
أن سياسة تغليب االقـتـصــاد الريعي
ّ
على حساب قطاعات اإلنتاج أدت إلى
ارتفاع ّ
معدالت البطالة وضمور فرص
ال ـع ـمــل وت ـف ــاق ــم ال ـب ـطــالــة ح ـتــى فــاقــت
نسبة العاطلني من العمل  %25مقابل
منافسة اليد العاملة الرخيصة األجر
واألعداد الهائلة للنازحني السوريني».
ورف ـ ــض أن «ي ـب ـق ــى م ـص ـيــرنــا رهـيـنــة
ّ
الضيقة
املـصــالــح الـفـئــويــة واألنــان ـيــة
ألهل السياسة».

حياة أرسالن
رئـيـســة طــاولــة ح ــوار املـجـتـمــع املــدنــي
حـيــاة أرسـ ــان ،ب ــدت سـعـيــدة باللقاء،
فباركت «الهيئات االقتصادية» ،معلنة
ّ
بـحــزم أن «مـكــونــات الـشـعــب اللبناني
بكل أطيافه تؤسس منظومة املصلحة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي أصـ ـب ــح لـ ـه ــا طــري ـقــا
نـسـلـكـهــا م ـعــا بــالـتـنـسـيــق وال ـت ـش ــاور
والتكامل».
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
عائقين توأمين عميقي الجذور يهددان لبنان ويعيقان نمو اقتصاده
يستنتج تقرير جديد للبنك الدولي ان هناك ّ
ورخائه االجتماعي ،هما :الحكم الطائفي ،أي تولي طبقة نخبوية الحكم ،واستخدامها ذريعة الطائفية قناعًا لها.
والصراع والعنف الناجمان ،جزئيًا ،عن صراعات واسعة ُالنطاق في منطقة الشرق األوسط .ويخلص الى ان هذين
العائقين يرتبان ً
أعباء ثقيلة تنهك االقتصاد اللبناني« ،اذ تقدر الكلفة السنوية للخلل الناجم عن الحكم الطائفي بـ %9
من الناتج المحلي اإلجمالي» ،فضال عن انهما يعززان من سلطة النخبة المسيطرة وأصحاب النفوذ األثرياء

البنك الدولي للبنانيين :النظام الطائفي مصدر مــ
يـقــول البنك الــدولــي فــي تقرير جديد
ل ــه ب ـع ـن ــوان «ت ـع ــزي ــز ال ـح ــد م ــن الـفـقــر
والرخاء املشترك -تشخيص منهجي
للبنان  ،»2015ان «لبنان لطاملا تأثر،
منذ أن نال استقالله ،بنظام الطائفية
السياسية ،الــذي رســم خارطة الدولة
عبر العقود .وكان الهدف ،في األصل،
م ــن إنـ ـش ــاء نـ ـظ ــام س ـي ــاس ــي بـطــابـعــه
الطائفي تحقيق التوازن بني املصالح
امل ـت ـن ــاف ـس ــة ل ـل ـم ـج ـت ـم ـعــات املــذه ـب ـي ــة
املحلية ،ولـكــن مــا لبث أن تـحـ ّـول هذا
النظام ليصبح في نظر الكثيرين عائقًا
ّ
والفعالة ،حيث
أمام الحوكمة السليمة
شلل واض ـ ٍـح فــي عملية أخذ
ّأدى إلــى
ٍ
القرار وصناعة السياسات ،وبالتالي
إلى إفراغ مؤسسات الدولة ،كما أثبت
النظام الطائفي في لبنان أنه الوسيلة
ّ
األقـ ـ ــوى ل ـت ـعــريــض ال ـب ـلــد ل ـل ـتــدخــات
الخارجية ،التي بــدورهــا ّ
تسببت في
ت ـغ ــذي ــة الـ ـخ ــاف ــات والـ ـص ــراع ــات بــن
الفئات املحلية».
وي ـش ـيــر ال ـت ـقــريــر الـ ــى ان «االق ـت ـص ــاد
ً
ال ـل ـب ـن ــان ــي ش ـه ــد نـ ـمـ ـوًا مـ ـعـ ـت ــدال عـبــر
الـعـقــود املــاضـيــة ،لـكــن تـفــاوتــت نسبة
ال ـ ـن ـ ـمـ ــو مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــام إلـ ـ ـ ــى آخـ ـ ـ ــر ب ـس ـبــب
الصدمات الكبيرة واملتكررة ،التي كان
معظمها من الطابع السياسي ،بحيث
أبــدى االقتصاد صـمــودًا ملحوظًا في
وج ــه ت ـلــك ال ـص ــدم ــات .س ـجــل الـنــاتــج
امل ـح ـل ــي اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــي ن ـم ـوًا
ب ـم ـع ــدل  4.4ب ــامل ـئ ــة بـ ــن عـ ـ ــام 1992
وعــام  ،2014وقــد عمل هــذا األداء على
إخـ ـف ــاء آث ـ ــار ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـص ــراع ــات
(املحلية ،واالعاملية ،والسياسية ،و/
أو ال ـطــائ ـف ـيــة) ال ـت ــي واج ـه ـه ــا لـبـنــان
خـ ــال ال ـف ـت ــرة املـ ــذكـ ــورة .ومـ ــن أح ــدث
ت ـلــك ال ـص ــدم ــات الـ ـح ــرب ال ـقــائ ـمــة في
ســوريــا ،الـتــي نـظـرًا لـلــروابــط الوثيقة
ب ــن ال ـب ـلــديــن ،تـتـسـبــب ف ــي تــداع ـيــات
سلبية هائلة ترهق لبنان ،لكن استمر
االقتصاد الكلي اللبناني في صموده
النسبي أمــام الصدمات الكبيرة التي
يواجهها البلد حتى يومنا هذا».
وبحسب امللخص التنفيذي للتقرير
«لقد عمل لبنان على الحد من انتشار
الفقر وتحقيق نمو اقتصادي شامل،
وذلـ ـ ــك ف ــي ظ ــل ض ـع ــف ف ـ ــرص ال ـع ـمــل
وت ــدن ــي ن ــوع ـي ــة الـ ـنـ ـم ــو .ول ـ ــم تـتـغـيــر
مــؤشــرات الفقر الـتــي سجلت ارتفاعًا
منذ نحو  25سنةّ .
وبينت الــدراســات
أن نسبة الفقر املــدقــع مــا بعد الحرب
األهـلـيــة راوح ــت بــن  7.5بــاملـئــة و 10
ب ــامل ـئ ــة .ومـ ــن خـ ــال اس ـت ـخ ــدام الـخــط
األعـ ـ ـل ـ ــى ل ـل ـف ـق ــر ،أظـ ـ ـه ـ ــرت ال ـب ـي ــان ــات

أن  28ب ــامل ـئ ــة م ــن إجـ ـم ــال ــي ال ـس ـكــان
ُع ــدوا ضـمــن الـفـئــات الـفـقـيــرة ،كـمــا أن
التوزيع املناطقي لنسبة الفقر لم يكن
م ـت ـســاويــا ،إذ بـلــغ أق ـص ــاه ف ــي شـمــال
وجنوب البالد ،مع وجود بعض البؤر
الصغيرة واملكتظة في ضواحي املدن
ال ـك ـب ـيــرة ،م ــا ي ــدل ع ـلــى ع ــدم ال ـت ــوازن
الحاصل فــي نمط النمو االقتصادي
ومسار التنميةّ .أمــا العامل األهــم في
ع ــدم تـحـقـيــق ال ـن ـمــو ال ـشــامــل فـيـكـ ُـمــن
فــي نقص املــرونــة الــازمــة بــن عملية
التوظيف والنمو .وقد تزامنت جهود
ارتفاع
خلق فرص العمل في لبنان مع
ٍ
م ـل ـح ــوظ فـ ــي ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة ،لـكــن
افتقدت تلك الفرص النوعية املطلوبة.
وقد تأثرت على األغلب قضايا النمو
والفقر وفرص العمل أخيرًا على نحو
سلبي بسبب تداعيات األزمة السورية
على لبنان ،وباألخص التدفق الكبير
ّ
للجئني السوريني إلى البلد .وال يزال
جــزء كبير من اللبنانيني ،وباألخص
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـحـ ــاصـ ــل عـ ـل ــى ش ـ ـهـ ــادات
جــام ـع ـيــة ،ي ـل ـجــأ إلـ ــى ال ـه ـج ــرة خ ــارج
ـرص نوعيةٍ فــي مجال
الـبــاد طلبًا لـفـ ٍ
العمل ال يوفرها لبنان».
يرمي تقرير البنك الــدولــي الــى إعــداد
ت ـش ـخ ـي ــص م ـن ـه ـج ــي ل ـل ـب ـل ــد ب ـه ــدف
تـحــديــد الـعــوائــق والـقـيــود األســاسـيــة
التي يواجهها لبنان ،من وجهة نظر
ال ـب ـنــك ،ف ــي م ـجــال خـلــق ف ــرص العمل
(من حيث النوعية والكمية) .ويفترض
هـ ــذا ال ـت ـش ـخ ـيــص «أن ج ـ ــذور الـفـشــل
ف ــي ت ــول ـي ــد ال ـن ـم ــو امل ـت ـك ــام ــل وف ــرص
ال ـع ـمــل ت ـك ـمــن ف ــي عــائ ـقــن أســاس ـيــن
ً
مـتــرابـطــن ،أوال :الـحـكــم الـطــائـفــي ،أي
ّ
تــولــي الـحـكــم مــن قـبــل طبقة نخبوية
تستخدم ذريعة الطائفية قناعًا لها.
ثــان ـيــا :الـ ـص ــراع وال ـع ـنــف ال ـنــاج ـمــان،
جزئيًا ،عــن صــراعــات واسـعــة النطاق
في منطقة الشرق األوســط» .ويفرض
هـ ــذان ال ـعــائ ـقــان امل ـت ــراب ـط ــان ،بحسب
ً
أعباء ثقيلة تنهك االقتصاد
التقرير،
ُ
اللبناني« ،حيث تقدر الكلفة السنوية
للخلل الناجم عن الحكم الطائفي بـ 9
باملئة مــن الـنــاتــج املحلي اإلجـمــالــي».
ويقول التقرير انه «بحسب الهيكلية
ُ
القائمة ،ال تحاسب الــدولــة املواطنني
الذين يخالفون القانون إذا ما كانوا
م ــن امل ـق ــرب ــن م ــن ال ـن ـخ ـبــة امل ـس ـي ـطــرة
طائفيًا ،أو من هم على صلة بأصحاب
الـنـفــوذ األث ــري ــاء ،مــا يـعــزز مــن سلطة
الـ ـنـ ـخـ ـب ــة املـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ويـ ـ ـغ ـ ــذي ن ـظ ــام
املحسوبية ،كما أن منهجية الواسطة
وال ـع ــاق ــات الـشـخـصـيــة م ــع أص ـحــاب

ّ
أثبت النظام الطائفي في لبنان بأنه الوسيلة األقوى لتعريض البلد إلى التدخلت الخارجية (مروان طحطح)

ال ـن ـف ــوذ غ ــال ـب ــا م ــا ت ــؤث ــر س ـل ـبــا عـلــى
تنفيذ السياسات وتطبيق الـقــانــون.
وهـ ـك ــذا ي ـت ـف ـشــى ال ـف ـس ــاد ف ــي أع ـم ــاق
الـطـبـقــة الـنـخـبــويــة الـحــاكـمــة ليصبح
ً
داء مــزم ـنــا ي ـم ـنــع ال ـب ـلــد م ــن تحقيق
أهــدافــه التنموية» .ويضيف التقرير
«أن ك ـل ـفــة الـ ـص ــراع وال ـع ـن ــف بــاهـظــة
ومتكررة ،فالتاريخ يشهد على الحرب
األهلية ( ،)1990 -1975التي استنزفت
نصف االقتصاد اللبناني ،والـصــراع
مــع إســرائ ـيــل ع ــام  2006ال ــذي تسبب
في خسائر مباشرة هائلة بلغت 2.8
مـلـيــار دوالر أم ـيــركــي ،وخـســائــر غير

ُ
تقدر الكلفة السنوية
للخلل الناجم عن الحكم
الطائفي بـ  9بالمئة من
الناتج المحلي اإلجمالي

ُ
م ـبــاشــرة قـ ــدرت بـ ـ  700مـلـيــون دوالر
أمـيــركــي ،وال ـصــراع فــي ســوريــا أخيرًا
ال ــذي كـلــف االقـتـصــاد اللبناني حتى
اآلن  7.5م ـل ـيــارات دوالر أمـيــركــي من
جـ ّـراء الخسائر في القطاعات املنتجة
وتــوسـيــع الـعـجــز املــالــي بـحــوالــى 2.6
مليار دوالر أميركي خالل عام .»2014
ُيـظـهــر الـتـشـخـيــص «أن ه ـنــاك قـيــودا
أخـ ـ ـ ــرى (أكـ ـ ـث ـ ــر ت ـق ـل ـي ــدي ــة) م ـت ــداخ ـل ــة
ضمن العائقني املترابطني في صميم
النخبة املسيطرة ،وقد تمأسست تلك
الـقـيــود عـبــر الـنـظــام الـطــائـفــي الـقــائــم،
والــوضــع الــدقـيــق فــي الـبـلــد ،وظ ــروف
املنطقة املتضررة من ّ
جراء الصراعات
املسلحة على نحو عام .وتؤثر القيود
سلبا على إمكانات لبنان في تحقيق
ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي املـ ـسـ ـت ــدام ال ــذي
يـضـمــن ال ـع ـيــش ال ـكــريــم لـلـمــواطـنــن،
بـمــا فــي ذلــك عــدم اسـتـقــرار االقـتـصــاد
ال ـك ـل ــي ،وامل ـ ـنـ ــاخ ال ـض ـع ـيــف ألن ـش ـطــة
األع ـمــال ،واالسـتـثـمــارات غير الكافية
في مجال البنى التحتية (وباألخص
في املناطق املحرومة) ،وعدم التوازن
ب ــن الـ ـكـ ـف ــاءات امل ـع ــروض ــة وح ــاج ــات
س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،وضـ ـع ــف امل ــؤس ـس ــات

واألط ـ ـ ــر ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة» ،ك ـم ــا يـفـتــرض
التشخيص هــذا ،أنه «في غياب نظام
الحكم الطائفي والـنــزاعــات الداخلية
واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ت ـكــون تــداع ـيــات الـقـيــود
امل ــذك ــورة مـ ـح ــدودة أك ـث ــر .وبــال ـتــالــي،
القيود الـتــي تتعلق بقطاع الكهرباء
وق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم ،ع ـلــى سـبـيــل امل ـثــال
ال الـ ـحـ ـص ــر ،فـ ـه ــي مـ ـت ــداخـ ـل ــة ض ـمــن
العوائق األخ ــرى املترابطة ،مــا يــؤدي
إلـ ــى تـعـطـيــل ال ـع ـم ـل ـيــات اإلصــاح ـيــة
وإلــى تفاقم الـتــداعـيــات السلبية على
القطاعات األخرى».
ويستنتج التقرير «أن جذور العائقني
ال ـتــوأم املـتــرابـطــن عميقة فــي صميم
ال ـن ـظ ــام ،اال ان ه ـن ــاك وس ــائ ــل لـلـحــد
مــن تــأثـيــرهـمــا ،نصنفها كــاآلتــي)1( :
استراتيجية ترمي مباشرة إلى الحد
من تفاقم تداعيات العائقني املذكورين؛
(  )2واستراتيجية ترمي إلــى تطوير
كحافز أقوى ُيبطل
برنامج إصالحي
ٍ
النظام الـقــائــم .االستراتيجية األولــى
ت ـح ـمــل إمـ ـك ــان ــات عـ ــديـ ــدة فـ ــي م ـجــال
تـحـقـيــق األهـ ـ ــداف ال ـت ـن ـمــويــة ،لـكـنـهــا
ً
تتطلب وقـتــا طــويــا لحصد النتائج
نـ ـظ ــر ل ـع ـم ــق جـ ـ ـ ــذور الـ ـع ــائـ ـق ــن .أم ــا

تقرير

األمم المتحدة :نقص خطير في تمويل احتياجات الالجئين
افـ ـ ــاد ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
وش ـ ــرك ـ ــاؤه ـ ــا ،امـ ـ ـ ــس ،تـ ـح ــت عـ ـن ــوان
«الخطة االقليمية لالجئني واملرونة
 ،»2015ان «نـقــص الـتـمــويــل للخطة،
الــذي بلغ نحو  3,47مليارات دوالر،
يترك ماليني الالجئني السوريني من
دون دعــم ح ـيــوي» .واوض ــح التقرير
ان «ن ـق ــص ال ـت ـمــويــل ي ـعــرقــل جـهــود
املـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة واإلن ـم ــائ ـي ــة
لـتـلـبـيــة ح ــاج ــات  3,9م ــاي ــن الج ــئ
ف ــروا مــن ال ـصــراع فــي ســوريــا ،فضال
عــن أك ـثــر مــن  20مـلـيــون شـخــص في

املـجـتـمـعــات املـحـلـيــة امل ـت ـضــررة التي
تستضيفهم في بلدان مجاورة».
ت ـح ـت ــاج ال ـخ ـط ــة ال ـ ــى  5,5م ـل ـي ــارات
دوالر ل ــدع ــم ال ــاجـ ـئ ــن ،م ـن ـهــا نـحــو
مليار ملـســاعــدة املجتمعات املضيفة
ل ــاجـ ـئ ــن ،وحـ ـض ــت االم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
واك ـ ـثـ ــر مـ ــن  200ش ــري ــك فـ ــي ال ـخ ـطــة
املجتمع الــدولــي على «الـتـحــرك على
نحو أسرع والوفاء بالتعهدات لدعم
برامج الخطة».
وبحسب التقرير ،فــان االمــم املتحدة
وال ـش ــرك ــاء م ــن املـنـظـمــات االنـســانـيــة

«ت ـل ـقــوا حـتــى نـهــايــة أي ــار  1,6مليار
دوالر ،أي  23فــي املئة فقط مــن اصل
 4,53مليارات دوالر مطلوبة لتنفيذ
ب ــرام ــج م ـس ــاع ــدات ،م ــا يـعـنــي فـجــوة
تعادل  3,47مليارات دوالر».
ون ـق ــل ال ـت ـقــريــر ع ــن املـ ـف ــوض االع ـلــى
لشؤون الالجئني انتونيو غوتيريس
قوله إن «هذه األزمة الضخمة تتطلب
تـضــامـنــا وتـقــاسـمــا لـلـمـســؤولـيــة من
ج ــان ــب امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ع ـلــى نحو
اكـبــر بكثير مـمــا رأي ـنــاه حـتــى اآلن».
واضــاف« :بدال من ان نرى ذلك ،نحن

نعاني وعلى نحو خطير نقصا في
ال ـت ـمــويــل ،م ــا ي ـن ــذر بــأن ـنــا ل ــن نـكــون
ق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى ت ـل ـب ـي ــة حـ ـت ــى اب ـس ــط
احـتـيــاجــات الـبـقــاء عـلــى قـيــد الحياة
ملاليني االشخاص على مدى األشهر
الستة املقبلة».
وخ ـ ـف ـ ـضـ ــت امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
ل ـن ـح ــو 6،1م ــاي ــن الجـ ــئ هـ ــذا ال ـعــام
نـتـيـجــة ن ـقــص ال ـت ـم ــوي ــل ،وال يــرتــاد
 750ال ــف طـفــل املـ ـ ــدارس ،وال ـخــدمــات
الصحية املنقذة للحياة باتت باهظة
التكلفة لكثيرين ،بينهم  70الف امرأة

ح ــام ــل ي ــواج ـه ــن خ ـطــر ال ـ ـ ــوالدة غير
اآلمنة ،بحسب التقرير.
وحذر التقرير من ان « زهاء  130الف
عائلة محتاجة لــن تتلقى مساعدات
مالية تساعدها على توفير الحاجات
االسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وسـ ـيـ ـح ــرم ال ـب ـع ــض مــن
تسلم بطاقات الدعم الغذائي الشهرية
كذلك ان لم يتوافر التمويل قريبا».
ودعــت املنظمات املساهمة فــي اعــداد
التقرير املجتمع الدولي الى «املشاركة
في تحمل االعباء التي تتكبدها الدول
املضيفة لالجئني السوريني» ،محذرة
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أخبار

مصرف لبنان :احذروا بيت الـ « 40ألف دوالر»

ـأساتكم

يواجه مشروع «بدك
بيت بـ 40ألف دوالر؟»
صعوبات كثيرة،
ّ
ّفيتضح يومًا بعد يوم
أن اإلحتياط والحذر من
هذا «الحلم» واجب لدى
الجميع ،وذلك باعتراف
مصرف لبنان الذي دعا
باألمس الى «اعتماد
أقصى درجات الحيطة»
بشأن هذا المشروع
إيفا الشوفي

االستراتيجية الثانية فهي مناسبة
أكـ ـث ــر ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـن ـت ــائ ــج ع ـل ــى امل ــدى
الـ ـق ــري ــب ،ولـ ـك ــن ع ـل ــى ن ـح ــو م ـح ــدود
نـظـرًا لعمق الـقـيــود» .ويــذكــر التقرير
ب ـعــض األم ـث ـلــة ح ــول االسـتــراتـيـجـيــة
األول ـ ــى ،كتطبيق ب ـنــود أســاس ـيــة من
اتفاق الطائف من خالل اعتماد قانون
الــامــركــزيــة ،وإن ـش ــاء مـجـلــس مصغر
ضـمــن ال ـبــرملــان ي ـجــري انـتـخــابــه على
ـاس غير طــائـفــي ،وتحسني كيفية
أس ـ ٍ
الحصول على املعلومات اإلحصائية،
وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
وإص ــاح املــؤسـســات وتـطــويــرهــا .أما
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،فـتـتـضـمــن
األم ـث ـلــة ال ـتــال ـيــة :الـعـمــل عـلــى تحليل
شامل ّ
يبي حدة التداعيات السياسية
واالقتصادية بالنسبة إلى القطاعات
املتداخلة ،وتصميم حزمة كبيرة من
اإلصــاحــات ،وفــرض نهج االستفادة
ُ
من الفرص حينما تتاح ،والعمل على
موضوع الطبقة النخبوية املسيطرة،
واملـ ـش ــارك ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة «األفـ ـقـ ـي ــة»،
وإدارة قـضـيــة ال ـن ــزوح ال ـس ــوري إلــى
لبنان وتحويلها إلى فرصة محتملة.
(االخبار)

م ــن ان «عـ ــدم ال ـت ـحــرك س ـي ـتــرك جيال
كامال من السوريني من دون مساعدة
وستعاني الدول املضيفة اكثر».
وتسبب الـنــزاع ال ــذي تشهده سوريا
منذ منتصف آذار  2011بمقتل اكثر
م ــن  230ال ــف ش ـخ ــص ،واج ـب ــر زه ــاء
نصف الـســوريــن على تــرك منازلهم.
ولـجــأ اكـثــر مــن اربـعــة مــايــن ســوري
الـ ــى دول ال ـ ـجـ ــوار ،وال سـي ـمــا تــركـيــا
ول ـ ـب ـ ـنـ ــان واالردن وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،وف ــق
املفوضية ،وهــم يعيشون فــي ظــروف
انسانية صعبة.

ب ـع ـي ــدا ع ــن ن ــواي ــا «ج ـم ـع ـيــة دع ــم
الشباب اللبناني ـ ـ ،»C.R. Group
امل ــروج ــة مل ـشــروع «ب ــدك بـيــت ب ــ40
ّ
ألف دوالر؟» ،إل أنه بعد مرور فترة
قصيرة على دعوتها للراغبني في
ّ
ت ـمــلــك ش ـقــة ال ــى ت ـقــديــم طـلـبــاتـهــم
فـ ــي م ـكــات ـب ـهــا فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة ودفـ ــع
 100دوالر ثمن فتح امللف ،كشفت
«األخـبــار» في تقرير للزميلة رلى
ابراهيم بعنوان «شقة ب ـ  40الف
دوالر! الـحــذر واج ــب” ،الكثير من
األمور التي تدفع الى التشكيك في
مــدى جدية املـشــروع وقــدرتــه على
ُ
اإلن ـط ــاق .فـ ــاألرض الـتــي ستبنى
فيها الشقق قيل انها في بعبدات
ف ــأص ــدرت ب ـلــديــة ب ـع ـب ــدات بـيــانــا
اعلنت فيه ان املشروع ال يقع ضمن
ن ـطــاق ـهــا .ك ــذل ــك أع ـل ـنــت الـجـمـعـيــة
بـمـعــرض تـبــريــرهــا زيـ ــادة أسـعــار
الـشـقــق مــن  40ال ــف دوالر ال ــى 47
الـ ــف دوالر ان ـه ــا اشـ ـت ــرت األرض
ـدولـ ــة ل ــم ت ـع ـف ـهــا م ــن ال ــرس ــوم
والـ ـ ً
ق ــائ ـل ــة ح ــرف ـي ــا« :وبـ ـم ــا ان االرض
ملكية خاصة وتم شرائها وبما ان
تعفنا من الرسوم جرت
الدولة لم ِ
زيـ ــادة اس ـع ــار ال ـش ـقــق» ،م ــا يعني
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ّ
ان األرض أصـبـحــت ملكًا لـهــا ،إال
ّ
أن احـ ـ ــد م ــالـ ـك ــي األرض جـ ــورج
ً
ع ـ ــون صـ ـ ـ ّـرح ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ق ــائ ــا
ان ــه «ال نـيــة لــديــه لـبـيــع األرض»،
ف ــأص ـب ـح ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ب ــا أرض.
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ذلـ ـ ــك واظ ـ ـ ــب رئ ـي ــس
الـجـمـعـيــة امل ـحــامــي شــربــل ش ــواح
ّ
عـلــى الـتــأكـيــد أن ك ــل ش ــيء يسلك
م ـج ــراه ال ـقــانــونــي «ومـسـتـنــداتـنــا
موجودة في التنظيم املدني وفي
مـ ـص ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،مـ ــا ي ــوح ــي ان
ّ
الجهتني تــدرســان املـشــروع ،حتى
ان ـهــا أعـلـنــت عـلــى صفحتها على
ّ
ال ـف ــاي ـس ـب ــوك أن «مـ ـص ــرف لـبـنــان
ّ
يــدعــم املـ ـش ــروع» ،ف ـت ـقــدم املـحــامــي
عـ ـب ــدو أب ـ ــو جـ ـ ــودة ب ـش ـك ــوى ل ــدى
هيئة حماية املستهلك فــي وزارة
االقتصاد ضد الجمعية لترويجها
اعالنات كاذبة.
رأت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة أن م ـ ــا ورد فــي
«األخ ـبــار» ّ
ونفت
يعد قدحًا وذم ــا،
ً
«كــل حــرف كتب في املـقــال» ،معلنة
انها «في صدد رفع دعوى قضائية
ب ـحــق الـ ـج ــري ــدة» ،ك ـمــا ق ــال ــت انـهــا
س ـت ـع ـقــد «م ــؤتـ ـمـ ـرًا ص ـح ــاف ـي ــا فــي
ال ـق ــري ــب ال ـع ــاج ــل لـتـسـلــط ال ـضــوء
ع ـ ـلـ ــى األك ـ ـ ـ ــاذي ـ ـ ـ ــب وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر ك ــاف ــة
ّ
امل ـس ـت ـن ــدات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة» ،إل ان ـهــا
عوض رفع دعوى قضائية ،أعلنت
ب ـعــد ث ــاث ــة أي ـ ــام ان «رس ـ ــم تـقــديــم
الطلب للجمعية البالغ  100دوالر،
ق ــد ألـ ـغ ــي بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى م ـ ـبـ ــادرة مــن
امل ـس ـت ـث ـمــريــن ،ب ـت ـح ـمــل م ـصــاريــف
امل ـك ـت ــب ودراس ـ ـ ـ ــة املـ ـلـ ـف ــات ،ال ــذي ــن
تـشـجـعــوا ملـســاعــدة الـجـمـعـيــة بعد
ح ـم ــات ال ـت ـشــويــه ال ـت ــي تـعــرضــت
لها» ،ودعــت الجميع الــى استرداد
املبلغّ .أمــا مصرف لبنان فقد نفى
أي عالقة له بهذا املشروع ،وأصدر
بــاألمــس «اع ــام ــا لـلـجـمـهــور» لفت
ف ـيــه ال ــى ان «م ــا يـسـمــى «جـمـعـيــة
ال ـش ـبــاب ال ـل ـب ـنــانــي» ت ـقــوم بحملة
دعــائ ـيــة ت ـحــت ع ـن ــوان« :بـ ــدك بيت
بـ 40,000دوالر؟» ،وذلك في مختلف
وسائل االعــان والنشر واالتصال
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االجتماعي ،مدعية حصولها على
دعم من شخصيات سياسية ومن
مؤسسات مصرفية خاصة وعامة،
وم ــن بينها مـصــرف لـبـنــان .لــذلــك،
درءا ألي سوء تقدير من الجمهور،
وت ــدارك ــا ألي اس ـت ـغــال ل ــه ،يـحــذر
م ـصــرف لـبـنــان الـجـمـيــع مــن أن ــه ال
عالقة له ال من قريب وال من بعيد،
ب ـمــا ي ـ ــروج لـ ــه ،وي ـن ـبــه ف ــي الــوقــت
ن ـف ـســه مـ ــن ال ـت ـع ــوي ــل ع ـل ــى كـ ــل مــا
ينشر ويعلن حــول هــذا املــوضــوع،
ويدعو الــى اعتماد أقصى درجــات
الحيطة بهذا الـشــأن» .بعد صدور
ال ـب ـي ــان ب ـس ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة أصـ ــدرت
ّ ّ
الـجـمـعـيــة
ردًا أكـ ــدت فـيــه الـشـكــوك
ُ
التي طــرحــت ،فأعلنت أنها «قامت
ب ـس ـل ـس ـلــة زي ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ــى امل ـع ـن ـيــن
ف ــي ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة وامل ـص ــارف
واملـسـتـثـمــريــن بـغـيــة تــأمــن الــدعــم
والتمويل ملشروعها ،كــان العرض
مــن بـعــض امل ـص ــارف ب ــأن تستفيد
الجمعية مــن ال ـقــرض امل ــدع ــوم من
مصرف لبنان الذي تقوم املصارف
اللبنانية بتمويله ال مصرف لبنان
ً
املصارف
مـبــاشــرة ،وكــانــت شــروط ً
واملستثمرين انه علينا بداية تأمني
مـسـتـنــدات ال ـش ـبــاب ال ـجــديــة حتى
يـ ـص ــار الـ ــى االت ـ ـفـ ــاق م ــع امل ـص ــرف
للتمويل» .وأضــافــت« :لــم نذكر في
ي ــوم م ــن األي ـ ــام أن م ـص ــرف لـبـنــان
هــو مــن س ـي ـمـ ّـول» .كــذلــك أوضـحــت
الجمعية أن «املكتب الهندسي الذي
يـشــرف عـلــى ال ــدراس ــة يـقــوم حاليًا
بإعداد الخرائط لالزمة للترخيص
وبالتالي ال جدوى للتحقق من ذلك
ل ــدى ال ــدوائ ــر الــرسـمـيــة لـكــونـنــا لم
نصل بعد الى هذه املرحلة» .هكذا
إذًا اعترفت الجمعية انها ال تملك
األرض وال دعــم مصرف لبنان وال
الـ ــدراسـ ــات والـ ـخ ــرائ ــط ،ون ــاش ــدت
امل ــواط ـن ــن اس ـت ــرج ــاع دوالراتـ ـه ــم،
ّ
وبــالـتــالــي ف ــإن مــا اعـتـبــرتــه سابقا
قــدحــا وذم ــا وتـشـهـيــرا وم ــؤام ــرات،
ع ــادت واق ـ ّـرت بــانــه صحيح وانـهــا
كانت تقوم بدعاية خادعة.

ّ
الصليب األحمر الدولي يحذر
من خسارة هبة للسجون
التقى أمس رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب
األحمر في لبنان ،فابريزيو كاربوني ،وزير
الــداخـلـيــة والـبـلــديــات نـهــاد املـشـنــوق ملناقشة
أوضاع السجون عقب حادثة التعذيب األخيرة
فــي سـجــن روم ـي ــة .وطــالــب كــاربــونــي الــوزيــر
بأمور عدة ،أهمها:
ً
أوال ،أال يقتصر التحقيق على حادثة رومية،
بــل التوسع لتشمل التحقيقات التعذيب في
أماكن االعتقال واالستجواب.
ثــان ـيــا ،ال ـس ـمــاح لـلـجـنــة بــالــدخــول ال ــى أمــاكــن
االعـ ـتـ ـق ــال واالس ـ ـت ـ ـجـ ــواب واملـ ـخ ــاف ــر وعـ ــدم
اقتصار عملها على السجون.
ثــالـثــا ،مــوافـقــة مجلس الـ ــوزراء بشكل سريع
عـلــى الـهـبــة املـقــدمــة مــن اللجنة بقيمة مليون
دوالر لتأهيل  6سجون ،قبل نهاية العام ألن
تجاوز هذه املدة ّ
يعرض لبنان لخسارة الهبة.
رابـ ـع ــا ،تــوج ـيــه تـعـلـيـمــات ح ــازم ــة لـلـعـنــاصــر
األمنية بضرورة االلتزام التام باحترام حقوق
اإلنسان.
خامسًا ،ترميم أماكن االعتقال ألنها ال تالئم
املساجني والقوى األمنية العاملة فيها.
نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة
أع ـل ــن امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـل ـتــرب ـيــة ،رئ ـي ــس الـلـجــان
الفاحصة ،فــادي يــرق ،أن نتائج االمتحانات
الــرس ـم ـيــة ل ـل ـش ـهــادة امل ـتــوس ـطــة سـ ــوف تـبــدأ
بالصدور بحسب البرنامج اآلتي:
 الجمعة (اليوم) في  2015/6/26للمحافظاتاآلتية :بيروت ،الجنوب ،النبطية والشمال.
َ
 السبت (غ ـدًا) فــي  2015/6/27ملحافظتي:جبل لبنان والبقاع.
وأعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـي ــاس ب ــوص ـع ــب أن
«بــإمـكــان املرشحني واألهــالــي الحصول على
الـنـتــائــج عـبــر نـشــر أرق ــام الـتــرشـيــح للتالمذة
الناجحني فقط وليس للراسبني من محافظات
ب ـيــروت والـشـمــال والـجـنــوب والـنـبـطـيــة ،وذلــك
اب ـتــداء مــن الـســاعــة الـثــانـيــة مــن بـعــد ظـهــر غد
الجمعة ،مــن خــال الــدخــول إلــى مــوقــع وزارة
التربية والتعليم العالي  mehe.gov.lbوموقع
«الوكالة الوطنية لإلعالم» .»nna-leb.gov.lb
اعتصام اليوم تضامنًا مع ضحايا التعذيب
دعت مجموعة من املنظمات الحقوقية ونقابة
املـحــامــن فــي بـيــروت الــى اعـتـصــام ليل اليوم
ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة وال ـن ـصــف ف ــي ســاحــة
املتحف تنديدًا بأعمال التعذيب على اختالفها
ومــا تفترضه من ازدراء لإلنسان وتضامنًا
مــع جميع ضحايا التعذيب مــن دون تمييز،
بمعزل عن معتقدهم أو جنسيتهم أو جنسهم
أو ل ــون بـشــرتـهــم أو خ ـيــارات ـهــم الشخصية.
وتأتي هذه الدعوة تبعًا لتسرب أشرطة مريعة
تظهر انتهاج أعـمــال التعذيب ضــد أشخاص
محتجزين في سجن رومية ،وبمناسبة اليوم
ال ـعــاملــي مل ـســانــدة ض ـحــايــا ال ـت ـعــذيــب .وش ــدد
ّ
املنظمون على ّأن االعتصام حقوقي ومواطني
وغير تمييزي.
نقابتا األطباء في بيروت وطرابلس
تردان على أبو فاعور
رد م ـج ـل ـســا ن ـق ــاب ـت ــي األط ـ ـبـ ــاء فـ ــي ب ـي ــروت
وطرابلس على ما أعلنه وزير الصحة وائل أبو
فــاعــور منذ أيــام عــن تشكيل لجنة طبية في
ال ــوزارة للبحث في األخطاء الطبية ومناقشة
ح ــق ال ـ ـ ــوزارة س ـحــب إذن م ــزاول ــة امل ـه ـنــة من
الطبيب ،معتبرين ّأن نقابة األطباء هي املرجع
التنظيمي واملهني الصالح للتحقيق املهني مع
األطـبــاء وإلب ــداء ال ــرأي العلمي للقضاء .كذلك
ّ
أكدا أن قانون تنظيم ممارسة مهنة الطب في
لبنان هو اإلطار القانوني الوحيد الذي يحدد
شــروط ممارسة املهنة أو منعها ،وهــو ملزم
للنقابة وللسلطة التنفيذية.
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أنس ّ
حسونة *
َّ
َ
«إن ـه ــم يــأتــون إلـي ـنــا بـعــد اث ـنــي ع ـشـ َـر عامًا
مــن ال ـتــدريــس الـقــائــم عـلــى الـتـحـفـيــظَّ .على
الـ َـبـصــم .على االسـتـمــاع فقط ال أكـثــر .إنهم
ناضجة.
ال يــأتــون بـعـقــول
متفتحة .عـقــول ً
عقول تستطيع َلٍــو َّ
قدمت لها نظرية ما أن
ُ
تفككها كما تريد أنت ،وكما تتمنى .نحن ال
َ
عشر عامًا من التجهيل،
نستطيع بعد اثني
َ
أن نجعل من الطلبة علماء هنا».
ت ـعـ ُ
ـود ه ــذه الـكـلـمــات ألح ــد أع ـضــاء الهيئة
ال ـت ــدري ـس ـي ــة فـ ــي ج ــام ـع ــة بـ ـي ــرزي ــت .وَّق ـبــل
الـ ــدخـ ــول ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ع ـل ـ َّـي أن أوضـ ــح
هنا مــا الــذي أقــوم بكتابته فــي هــذه املقالة
املـ ـنـ ـش ــورة ع ـل ــى املـ ـ ــأ ،ف ـه ــي ال ت ـه ــدف إل ــى
ِّ
تشهر
الـتـحــريــض ض ـ ّـد َّ أح ــد ،وال تـنــوي أن
ٌ
شهادة َّ
تقدم إلى ذوي
بأحد أيضًا .ولكنها
ٍ
َّ َ
االهتمام ،وإلى ذوي القضية ،كي يضعوها
أمام عيونهم .ستقوم املقالة بوضع الكلمات
َ
كـمــا قـيـلــت ،وبــوضــع الـنـقــاط كـ َمــا وضـعــت،
وبتوضيح املسائل العالقة خلف الجدران،
ُ
ت ـلــك َّال ـت ــي ت ـظ ـهــر ل ـنــا ن ـ ٌح ــن م ــن خــارج ـهــا،
وك ــأنـ ـه ــا أش ـ ـيـ ـ ُ
ـاء م ــرتـ ـب ــة بـ ــدقـ ــة ،وم ـن ـت ـقــاة
َّ
بـ ـعـ ـن ــاي ــةٍ  .وه ـ ــي فـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ،ل ـي ـس ــت إل
َّ
ُ
نظام
مسرحية ،تقوم على كلمتني:
كواليس
األكاديميا في فلسطني،
ولنظام
األكاديميا.
َّ
َّ
خصوصية يجب أن يتوقف الجميع عندها
ً
َّ
أوال ،ومـ ــن ثـ ــم ف ــي هـ ــذا «الـ ـع ــال ــم ال ـث ــال ــث»
ال ــذي يـضـعــه أع ـضــاء الـهـيـئــات األكــاديـمـيــة
موضع الــدراســة والفحص .وإذا كــان األمــر
ً
َ
ُ
نضع الهيئات
يجب علينا أوال ،أن
كــذلــك،
األكاديمية موضع الفحص .ما الذي تريدهُ
ُ
نريده منها؟
األكاديميا؟ وما الذي
ً
ُ
محور هذه املقالة ،مرفقة
هذه األسئلة هي
بكلمات .وكلمات ستنقل كما قيلت من قبل
أعضاء الهيئة التدريسية في إحدى دوائر
جامعة بيرزيت .ولن تقوم املقالة باإلشارة
َ
إلــى ِّ
أي هيئةٍ تدريسية بعينها ،فقط ،لكي
َ
َّ
ّ
ُيتحاشى التشهير بأي أحد .إذ إن َّالظاهرة
ً
َّ
أوال ،هي ظاهرة عامة .ومــن ثــم ،فإن ُها ولو
خـ ِّـص ـصــت ع ـلــى دائ ـ ـ ــر ٍة مـ ــا ،س ـي ــأخ ــذ األم ــر
م ـن ـحـ ًـى ش ـخ ـص ـيــا ،وفـ ــي جــام ـعــة ب ـيــرزيــت،
ُ
وكما في حوادث كثيرة ،قد اختصر الكثير
م ــن األمـ ـ ــور امل ـه ـمــة وال ـك ـب ــرى ،إل ــى مـســائــل
ُ
ش ـخ ـصـ َّـيــة واخ ــتـ ـص ــرت ب ـق ـضــايــا ثــانـ ًـويــة
ُ َ
تــافـهــة ،وتــركــت املـســائــل الـكـبــرى عــالـقــة في
الهواء ...خلف تلك الجدران.

كانت الكلمات التي أوردت في بداية املقالة،
ج ــواب ــا واضـ ـح ــا ع ـل ــى واحـ ـ ــد م ــن األس ـئ ـلــة
َ
الـتــي وجـهـتـهــا« :ك ـيــف تـقـ ِّـدمــون النظريات
ُ
جامدة للطلبة؟ نحن أمــام ٌطلبةٍ منفصلني
عن واقعهم .ال تربطهم صلة به .وما يجب
ُ
ُ
فـعـلــه ه ــو إش ـغ ــال ال ـطــالــب ب ـهــذه الـقـضـ َّـايــا.
ُّ
ُ
جـعـلـ ُـه يــدرك ـهــا ،وي ـحــس ـهــا ،وي ـش ـعــر بــأنـهــا
ُ
َّ
قضيته .والحديث عن وضع النظريات
هي
اليونانية واإلغريقية واألوروب ـيــة عمومًا،
ً
ج ــام ــدة مـثـلـمــا هـ ــي ،وي ـط ـلــب م ــن ال ـطــالــب
قـ ــراء ت ـ ـهـ ــا وفـ ـ ـق ـ ــط ،دون أن ي ـ ـجـ ــري ح ـتــى
ٌ
تـفـكـيـكـهــا ل ــه ،ه ــو ح ــدي ــث جـ ــدي ،ع ــن جعل
ً
الطالب منفصال أكثر وأكـثــر عــن عــاملــه ،بل
َّ
َّ
وبقوة النظام األكاديمي» .ادعى
مبعدًا عنه
َّ
َّ
عـضــو الـهـيـئــة األكــادي ـمــيــة ف ــي م ــا ب ـعــد ،أن
«مهمتهم ليست التفكيكَّ .
َّ
مهمتهم تقتصر
عـلــى ال ـتــدريــس وف ـق ــط» .إذن م ــاذا تفعلون
ه ـن ــا؟ وملـ ـ ــاذا ت ـت ــذم ــرون م ــن ال ـط ـل ـبــة؟ مل ــاذا
تطالبونهم بأشياء ال تريدون أن تفعلوها
أنتم؟ وكانت اإلجابة« :هــذا هو شأننا كما
قلت لك .التدريس فقط .التدريس فقط».
َّ
يبدو ٌللوهلة األولى أن اإلجابة السابقة ،هي
َّ
لسؤال أكاديمي نموذجي
نموذجية
إجابة
ٍ
أي ـض ــا .لـكــن بـعــد الـتــدقـيــق أك ـثــر ف ــي معالم
هـ ــذا ال ـن ـظ ــام األك ــاديـ ـم ــي ،أي ب ـع ـ َـد تـحــديــد

املوقع الجغرافي لهذا النظام ،أي فلسطني،
ّ
املهمات
أي الضفة املحتلة ،وبـعــد تحديد
َّ
امللقاة على عاتق كافة املؤسسات الوطنية،
ً
كجامعة بيرزيت ،ستبدو هذه اإلجابة أوال
وأخيرًا :خرقاء ،وغير مسؤولة.
إذن م ــا ال ـ ــذي ي ــري ـ ُ
ـده ال ـن ـظ ــام األك ــادي ـم ــي،
َ
َ
حينما ،تــوضــع معايير الـقـبــول فــي إحــدى
الـهـيـئــات األكــادي ـمـ َّـيــة الـتــدريـسـيــة ،لوظيفة
ْ
ـس ،أن ال تـ ـك ــون أزرار
مـ ـس ــاع ــدي ال ـ ـتـ ــدريـ ـ ً
ً
ق ـم ـي ـ َص ـهــم م ـف ـت ــوح ــة أوال ،أن ال ي ـض ـعــوا
ع ـل ـبــة س ـجــائــرهــم ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ثــان ـيــا ،أن
َّ
َّ
ـات مـخـتـصــرة ونقطة
ال يـتـكــلـمــوا إل بـكـلـمـ ٍ
ـؤال ي ـســألــوه ،وأن ال يـتـحــد َّثــوا
عـلــى ك ــل سـ ـ ٍ
عن أفكارهم ويدفنوها في أعماقهم ألنهم
لـيـســوا مــؤهـلــن للحديث عــن أي ف ـكــر ٍة وال
َّ
ُّ
أفكار
األكاديمية أية
يهم الهيئة التدريسية
ٍ
قد تهدد أو تتعارض مع أفكارهم هم التي
أوض ـح ـنــاهــا ف ــي ال ـب ــداي ــة؟ وه ــذه املـعــايـيــر،
ليست تلك املكتوبة على الــورق األكاديمي،
َ
بل هي املعايير ،التي قيلت لي وجهًا لوجه،
ِّ
ـؤال س ــاخ ـ ٍـر م ــن قبل
وال ـت ــي حـ ــددت ل ــي ب ـس ـ ٍ
َ
عضو مــن أعـضــاء الهيئة األكــاديـمـيــة حني

نستطيع أن ِّ
الحقول
د
نعد
ُ
َّ
األكاديمية التي أ ِع َّدت من
أجل الخط األوسلوي

سألته عــن املقابلة وقــال بسخرية« :ثـ َّـم من
يأتي إلى مقابلة ُّ
وزر قميصها مفتوح؟ وما
شأنك أنت ّ
وأي نظرية لتتحدث عنها وماذا
ـدال ط ــوي ـ ٍـل مع
تـهـمـنــا أف ـ ـكـ ــارك؟» .وب ـعــد ج ـ ـ ٍ
ـي
ـ
ل
عضو الهيئة األكــاديـمـيــة قــال
ببساطةٍ
َّ
بــالـغــة ال ــوض ــوح« :م ــا ص ـفــات ال ـن ـظــام؟ إنــه
جــامــد .غير متحرك .ثابت كالحجر .صلب
كالصخر .ال يقبل الذين يريدون ولو للحظةٍ
واحدة أن ِّ
يغيروه ...وكذلك أنت! ال يمكن أن
يستوعبك النظام».
ً
وهنا السؤال مرة أخرى ،وبعيدًا عن املسألة
ُ
الثانوية .ما الذي تريده األكاديميا حقًا في
فلسطني؟
ً
ل ــن ُيـ ـج ـ َ
ـاب م ـب ــاش ــرة ع ــن هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤالَ ،بــل
ُ َ
ـظـ ُـر إل ــى ت ـلــك ال ــاف ـت ـ ُ
ـات ال ـت ــي حملها
ســي ـنـ
حفل
في
املتخرجني،
بيرزيت
جامعة
طلبة
ُ
االبتسامة ال
وكانت
األربعني،
الفوج
تخريج
ُ
ُ
َ
أحد منهم .حمل الطلبة العديد
تفارق وجه
ٍ ُّ
من الالفتات التي كلها ،وهذا األهم َّ ،برعايةِ
َّ
شيء
الرأسمالية التي ترعى كــل
الشركات
ٍ
ِ
ّ
في البالد املحتلة .وكانت أهم هذه الالفتات،
ُ
هــي الالفتة الـتــي كتب عليها ث ــاث كلمات
وب ـجــانــب ك ـ ِّـل واح ـ ــد ٍة مـنـهــا م ــرب ـ ٌـع صـغـيــرٌ
ُ
توضع إشــارة صح بجانبه والكلمات هي:
ش ـ ـهـ ــادة ،وظ ـي ـ َّف ــة ،زواج .ومـ ــن ح ـس ــن حــظ
بعض الطلبة ،أنهم خرجوا بزواج وشهادة،
َ ُ
ولذلك وضعوا اإلشارتني .لم يكن من املمكن
تفسير ه ــذا االبـتـهــاج الكبير فــي الوظيفة
ً
وال ـش ـهــادة امل ـع ـ َّـدة أص ــا مــن أج ــل الوظيفة
َ
وع ـل ــى مـقــاسـهــا ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ،دون
الـنـظــر إل ــى الـسـيــاق ال ـعــام ال ــذي تسير فيه
األكاديميا جنبًا إلــى جنب مــع السياسات
َّ
الـنـيــولـيـبــرالـيــة املـحــلـيــة وال ـعــامل ـيــة ،وأيـضــا
ِّ
إلى جانب الخط الرسمي األوسلوي العام
َّ
الحكومي.
املسمى

نستطيع أن نــرى هــذا الخط النيوليبرالي
ً
األكـ ـ ــادي ـ ـ ـمـ ـ ــي ،ف ـ ــي أم ـ ــري ـ ــن م ـ ـهـ ـ َّـمـ ــن :أوال،
واسع في
نطاق
الخصخصة املنتشرة على
ٍ
ٍ
جامعة كجامعة بيرزيت .وثانيًا ،في الرعاية
التي تقوم بها شركات كثيرة وبنوك كثيرة
لكافة األنشطة التي تقوم بها الجامعة عدا
تلك ،التي تتجه إلى عوفر ونقاط التماس،
أو ت ـلــك ال ـت ــي تـ ـح ـ ُ
ـارب ال ـخ ـص ـخ ـصــة .وفــي
الجانب اآلخ ــر ،نستطيع أن نـعـ ِّـدد الحقول
األكــاديـمـ َّـيــة الـتــي أع ـ ِّـدت خصيصًا مــن أجل
الـ ـخ ــط األوسـ ـ ـل ـ ــوي ال ـح ـك ــوم ــي ،وم ـ ــن ه ــذه
ً
ّ
تخصص اإلدارة العامة
التخصصات مثال،
َّ
والـ ــذي ُيـعـنــى فـعـلـيــا ف ــي تـخــريــج مــوظـفــن
حكوميني ،وهذا على سبيل املثال ال أكثر.
َّ
األم ـ ـ ـ ـ ُـر ال ي ـ ـعـ ــدو إذن أك ـ ـثـ ـ َـر مـ ــن كـ ــونـ ــه أن
األكاديميا ،وفي غضون السنوات األخيرة،
ق ــد ت ـح ـ َّـول ــت م ــن مــؤس ـســة ت ـق ــوم بـتـخــريــج
امل ـث ـق ـفــن ال ــوط ـن ـي ــن ،إلـ ــى ف ــاك ـت ــورة أخ ــرى
مــن فــاك ـ َّتــورات أوس ـلــو ومــؤسـســاتـهــا التي
ِّ
َّ
العامة للتمويل املحلي
تتبع بدقة القواعد
ِّ
ّ
واألجنبي .فالتمويل املحلي ،أقصد الرعاية
ِّ
َّ
الرأسمالية املحلية
التي تقوم بها الشركات
َّ
والـبـنــوك ،تتطلب نشاطات عامة يتخللها
الـغـنــاء ،ا ُلـتــرفـيــه ،والتجمهر الـكـبـيــر ،وذلــك
ُّ
كــلــه ي ـهــدف إل ــى الـتــرويــج للسلع الـجــديــدة،
ُّ
للحمالت الـجــديــدة ،وأهــمـهــا وعـلــى رأسها
ش ــرك ـت ــا ج ـ ـ ـ َّـوال وال ــوطـ ـن ـ َّـي ــةَّ .أمـ ـ ــا ال ـت ـمــويــل
األج ـن ـبــي ،فـلــه ق ــواع ــده امل ـح ــددة بالكلمات
الفضاضة :حقوق اإلنسان ،والديمقراطية،
والـ ـح ــوكـ ـم ــة ،وامل ـ ـ ـ ــرأة والـ ـطـ ـف ــل ،وال ـت ـن ـم ـيــة
املـسـتــدامــة ،وكـيــف تكتب مـشــروعــا تحصل
َّ
تمويل لــه .ومــن الجيد الـقــول ،إن لكل
على
ٍ
كـلـمــةٍ مــن الـكـلـمــات الـســابـقــة ،تـخـصــص ،أو
حقل دراســي ،أو مساق دراســي ،وربما كان
أهـ ُّـمـهــا :كـيــف تكتب مـشــروعــا ُيــوافــق عليه
ٌ
املانح األجنبي ،وهناك من هم مهرة في هذا
املجال في جامعة بيرزيت.
َ
ل ـ ـ ـيـ ـ ـ َـس األمـ ـ ـ ـ ــر مـ ـقـ ـتـ ـصـ ـرًا أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــا ع ـلــى
دوائ ــره ــا أو الـهـيـئــات
جــامـعــة ب َّـيــرزيَّــت أو ُ
ور َد ســاب ـقــا ،قــد ال
األكـ َّـادي ـمــيــة .إن كــل مــا أ ِ
كلمات مقتضبة،
تتطلب اإلجابة عنه سوى
ٍ
ُ
ت ـق ــول ـه ــا األك ــاديـ ـمـ ـي ــا عـ ــن ن ـف ـس ـهــا وتـ ـب ــرز
َّ
َّ
َّ
املجردة
العقالنية
الغربية
نفسها بالصفة
َّ
واملـ ـح ــاي ــدة ب ـقــول ـ َهــا« :إن األك ــادي ـم ـي ــا هي
َّ
مؤسسة تعمل وفــق قواعد وأنظمة متبعة
عامليًا ،وهي بذلكَ ،
ليست تــدور في فلك ٍّ
أي
من املؤسسات أو القواعد الخارجة عن هذا

االستراتيجيات في ظل الضبابية :الحرب على سورية
عبدالله أحمد *
ّ
فــي ظ ــل الـضـبــابـيــة عـلــى مـسـتــوى امل ـســارات
الـجـيــوسـيــاسـيــة وب ــال ـت ــوازي م ــع انـخـفــاض
م ـس ـت ــوى الـ ـ ـق ـ ـ ّـوة لـ ـ ــدى الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية ،تستمر الحرب اإلقليمية الكبرى
ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف إسـ ـق ــاط ال ــدول ــة ال ـســوريــة
م ــن أج ــل ال ـتــأس ـيــس ملــرح ـلــة إع ـ ــادة الـنـفــوذ
ُ
ورف ــع مـنـســوب ال ـق ــوة ال ـتــي تـعـيــد الهيمنة
على املنطقة والعالم ،وذلــك باالعتماد على
ال ــدول اإلقليمية الوكيلة وعـلــى تناقضات
الدين السياسي ،وحرب األفكار ،وتستخدم
ً
بوضوح التنظيمات التي ّأسست أصال لهذا
الـغــرض أي التنظيمات املرتبطة بالقاعدة
(داعش والنصرة ،جيش الفتح ...الخ).
ت ـك ـم ــن خ ـ ـطـ ــورة ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ال ـض ـبــاب ـيــة
ب ـك ــون الـ ـ ــدول اإلق ـل ـي ـم ـيــة ت ـت ـصــرف وكــأنـهــا
صاحبة القرار في املنطقة ،مع غياب للقوى
ال ـع ـظ ـمــي ال ـت ــي تـسـتـطـيــع ض ـبــط املـ ـس ــارات
الـجـيــوسـيــاسـيــة ل ـهــذه ال ـ ــدول ،وه ــذا يحمل
مـخــاطــر االنـ ــزالق فــي ح ــرب إقليمية كـبــرى،
إذا ما حدثت أخطاء كنتائج لحسابات غير
مدروسة ألي من األطراف.
إال أن الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـج ـي ــواس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
والتجارب التاريخية للصراعات والحروب
خــال الـقــرن املــاضــي ،إضــافــة الــى املتغيرات
التي تشهدها املنطقة ،تشير الــى أن محور
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ي ـج ـم ــع ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط ال ـ ـتـ ــي ت ــؤس ــس
النتصاره ،والذي سيؤدي الى ارتدادات على
مستوى العالم قد ينتج منها عالم متعدد
االقطاب.

الفشل في مشروع الهيمنة وإسقاط الدولة
السورية خالل أربع سنوات من الحرب دفع
الى مراجعة الخطط من قبل جميع األطراف،
ب ـ ـهـ ــدف إغـ ـ ـ ــاق الـ ـفـ ـص ــل األخـ ـ ـي ـ ــر م ـ ــن ه ــذه
الحرب ،واستثمار ذلك في تحقيق مكاسب
جيوساسية على مستوى اإلقليم.
ال ــوالي ــات املـتـحــدة االمـيــركـيــة تــديــر الـحــرب
ع ـل ــى س ــوري ــة ومـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة (س ــوري ــة
وايــران وروسـيــا وحــزب الـلــه) ،وعينها على
ال ـصــن ال ـتــي تعتبرها الـخـطــر األك ـبــر على
املدى املتوسط والبعيد.

حيث تعتمد لتحقيق هذه االستراتيجية
على أهداف عدة:
 -1في سوريا :الوصول الى تسوية باملفهوم
األمـيــركــي أي الــوصــايــة على ســوريــة بشكل
مـشــابــه لــواقــع لـبـنــان او ال ـع ــراق ،بــالـتــوازي
م ــع إرغ ـ ــام ال ـ ــدول الـحـلـيـفــة إي ـ ــران وروس ـيــا
على الــرضــوخ وتقديم تـنــازالت بما يخص
سورية واالقليم.
 -2محاربة الفكر القومي العربي الذي تتبناه
سورية والذي يعتبر الخطر األكبر بالنسبة
للواليات املتحدة والغرب املتحالف معها.
على املستوى االقليمي والدولي:
 -1الـسـيـطــرة عـلــى خ ـطــوط نـقــل الـطــاقــة في
املـنـطـقــة وال ـعــالــم مــن خ ــال اس ـت ـخــدام كافة
الوسائل والتحالفات عبر «الــدول االقليمة
الوكيلة» واساليب «القوة الناعمة والذكية».
 -2ت ـح ـج ـيــم دور روس ـ ـيـ ــا ودول بــري ـكــس
وال ـت ـح ـض ـيــر مل ــواج ـه ــة ال ـص ــن ف ــي املــرح ـلــة
املقبلة.

الواليات المتحدة
تخطط إلطالة أمد الحرب
علينا بالتوازي مع العودة
الى العراق

 -3ضمان استمرار التدفق النقدي والهيمنة
االقـتـصــاديــة واملــالـيــة ،وإنـعــاش دورة حياة
شركات األسلحة العاملية من خالل استمرار
الحروب والفوضى في املنطقة.
 -4ترسيخ الكيان الصهيوني كقوة وحيدة
في املنطقة ،من أجل تحقيق الهيمنة الكاملة
في املنطقة.

محددات اساسية في االستراتيجية
االميركية في الحرب على سورية:
 -1االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ــدب ـل ــومــاس ـي ــة ال ـعــامــة
والـ ـح ــرب ال ـنــاع ـمــة وال ــذك ـي ــة ب ــال ـت ــوازي مع
الترويج للحلول السلمية واالتفاق النووي
م ــع ايـ ـ ــران (الـ ـ ــذي ل ــن ي ــوق ــع وإن ـم ــا سـتـمــدد
امل ـفــاوضــات بشكل مستمر) مــن أج ــل إدارة
ال ـ ـحـ ــرب ضـ ـم ــن حـ ـس ــاب ــات دقـ ـيـ ـق ــة ل ـخــدمــة
املشروع االميركي في املنطقة.

 -2إط ــال ــة أم ــد ال ـح ــرب لتحقيق أهـ ــداف في
املـنـطـقــة وأخـ ــرى عـلــى مـسـتــوى الـحـســابــات
الداخلية في ظل دخول مرحلة االنتخابات
االميركية.
 -3االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـتـنـظـيـمــات االرهــاب ـيــة
املــرت ـب ـطــة بــال ـقــاعــدة م ــن أج ــل تـعـمـيــم فـكــرة
الصراع املذهبي والطائفي.
 -4االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ح ـ ــرب األف ـ ـكـ ــار وإدارة
ال ـ ـت ـ ــوح ـ ــش عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا
السياسية.
 -5اس ـت ـث ـمــار داع ـ ــش ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق
إلح ــداث تـغـيــرات فــي الـبـنــى املجتمعية من
أجــل قطع الـطــريــق أم ــام االم ـتــداد الطبيعي
مل ـح ــور ايـ ـ ــران – الـ ـع ــراق – س ــوري ــة – حــزب
ً
الـلــه ،وص ــوال فــي مرحلة قــادمــة الــى تعميم
الـ ـف ــوض ــى ل ـ ـ ــدول آسـ ـي ــا ال ــوسـ ـط ــى وإي ـ ـ ــران
(أطراف معاهدة شنغهاي).
 -6ال ــدف ــع ب ــال ــدول االق ـل ـي ـم ـيــة الــوك ـي ـلــة الــى
تـشـكـيــل حـلــف ب ـغ ــداد ال ـجــديــد عـلــى أس ــاس
مذهبي ملواجهة إيران ومحور املقاومة.
 -7دعــم التوجه القومي الكردي الستثماره
في املرحلة املقبلة خدمة للمشروع الغربي
في اعادة رسم املسارات الجيوسياسية.
 -8اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـ ـ ــدول االق ـل ـي ـم ـي ــة الــوك ـي ـلــة
(الـسـعــوديــة – تــركـيــا – قـطــر) فــي االنـخــراط
املباشر في الحرب من خالل التأثير املباشر
وغ ـي ــر امل ـب ــاش ــر (ال ـ ـقـ ــوه ال ـن ــاع ـم ــة) م ــن مل ــلء
الفراغ الناتج عن انخفاض مستوى القوى
االميركية ،واستثمار ذلك في تأمني املصالح
االقتصادية والسياسية للواليات املتحدة
والغرب.

الجمعة  26حزيران  2015العدد 2625

رأي

11

لماذا يسعى مجلس التعاون
إلى تأجيج الخالفات اإلماراتية ـ اإليرانية؟
اإلطـ ـ ــار .واألك ــادي ـم ـي ــا أي ـض ــا ،ه ــي مؤسسة
ع ـل ـم ـ َّـي ــة ت ـت ـم ـ َّـي ــز ب ــامل ــوض ــوع ـ َّـي ــة والـ ـحـ ـي ــاد
والتجريد وإعالء قيمة املنهج العلمي على
ُ
كل مناهج أخرى» .وبهذا ،تكون األكاديميا
َ
ـار ال ـلــوحــة
ق ــد وض ـع ــت نـفـسـهــا خـ ـ ــارج إطـ ـ ـ ِ
املـشــاركــة هــي فــي رسمها ووض ـ ِـع أسسها،
َّ
َّ
وهي اللوحة النيوليبرالية الفلسطينيةَّ .
وال تستطيع األكاديميا حقًا أن تقول إنها
م ـش ــارك ــة ف ــي هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ،وهـ ــي أي ـضــا
وف ــوق كــل ه ــذا ،ال تستطيع كـمــؤسـســة أن
َّ
تـنـتـقــد ال ـخــطــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة وبــرامـجـهــا
وس ـيــاســات ـهــا ،ال ـت ــي ت ـض ـ ُّـر ب ـهــا ف ــي امل ـقــام
َّ
األول .وأه ـ ُّـم األمـثـلــة على ذل ــك ،عــدم توافر
ال ــدع ــم ال ـح ـك ــوم ــي لـ ـه ــذه امل ــؤسـ ـس ــة ،وم ــن
َ
ضمنها جامعة بـيــرزيــت .ولــو فعلت ذلــك،
أي ل ــو ان ـت ـقــدت جــام ـعــة ب ـيــرزيــت الـسـلــوك
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ف ـ ــي ع ـ ـ ــدم ال ـ ــدف ـ ــع مل ــؤسـ ـس ــات
ك ـب ـيــرزيــت ،لـكــانــت بــذلــك تـنــاقــض نفسها،
ـام مــع ال ــذات .فـهــي من
ولــدخـلــت فــي انـفـصـ ٍ
نــاحـيــة ،مــؤسـســة تـقــوم عـلــى الخصخصة،
ِّ
على التخلي عن الدعم املؤسسي ألي قطاع
مــن قـطــاعــات املــؤس ـســة ،وه ــي ال تستطيع
والحال هكذا ،أن تطالب من ناحية أخرى،
ب ــوق ــف م ـن ـه ــج ال ـخ ـص ـخ ـص ــة ال ـح ـك ــوم ـ َّـي ــة
َّ
ودف ــع مستحقات الـتـعـلـيــم .ل ــذا ،إن صمت
املؤسسة عن عدم دفع مستحقات التعليم،
لـيــس صمتًا نــاتـجــا مــن ضـعــف ،بــل صمت
ُّ
يخص دور
ناتج من رؤية مشتركة في ما
كــل مــن الـقـطـ َ
ـاعــن ال ـعــام وال ـخ ــاص ،وهــذه
الرؤية هي الرؤية النيوليبرالية التي تقوم
على تراجع القطاع العام لحساب القطاع
ً
َّ
الـ ـخ ــاص .ولـ ـك ــن ،م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ،إن جــامـعــة
ب ـيــرزيــت ،وك ـبــاقــي املــؤس ـســات الـحـكــومـ َّـيــة
في العالم الثالث ،هي أيضًا في ورطــةٍ مع
نـفـسـهــا ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،فــالـجــامـعــة الـتــي
ت ـع ـمــل ع ـلــى خ ـص ـخ ـصــة ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
ُ
لــدي ـهــا ،تـ ـش ــارك ف ــي زي ـ ــادة ع ــدد املــوظـفــن
الحكوميني ب ـصــور ٍة أســاسـيــة ،بــل هــي قد
صـ َّـمـمــت ب ــرام ــج عـمـلـ َّـيــة ف ــي ح ــد ذات ـه ــا من
َّ
الحكومية وشكلها .وهذا ما
أجل الوظيفة
َّ
ُ
يجعل جامعة بيرزيت أمــام ســؤال يتعلق
بــاملــؤسـســة وشكلها ومـنـهـجـهــا :إذا كانت
األك ــادي ـم ـي ــا ف ــي ج ــام ـع ــة ب ـي ــرزي ــت ت ـخ ـ ِّـرج
ت ـخ ـص ـصــات ح ـك ــوم ـ َّـي ــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تـنـتـهــج فـيــه نـهـجــا يــدعــم ال ـق ـطــاع الـخــاص
ف ــي داخـ ـ ــل ال ـج ــام ـع ــة وخ ــارجـ ـه ــا ،وت ـق ــوم
نشاطاتها في جزء كبير منها على رعاية

القطاع الخاص ،فإلى أي منهج سياسي أو
اقتصادي تنتمي ٌجامعة بيرزيت؟
َ
وليس هناك حاجة لإلجابة عن هذا السؤال.
فـجــامـعــة ب ـيــرزيــت ،كـغـيــرهــا م ــن الـجــامـعـ َّـات
وامل ــؤس ـس ــات ،قــد وق ـعــت كـمــا وق ـعــت الـضــفــة
َ
َّ
َّ
النيوليبرالية
نير
الغربية
جميعها ،تحت ِ
َّ
غ ـيــر امل ــؤس ـس ــة إل ع ـلــى ال ـف ـس ــاد الـحـكــومــي
وال ـس ـل ـطــوي ،وت ــداخ ــل ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص مع
القطاع العام وتداخل األكاديميا نفسها مع
الحكومة فــي شغل الـعــديــد مــن األكاديميني
وظـ ـ ــائـ ـ ــف ح ـ ـكـ ــومـ ـ َّـيـ ــة .واإلجـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة عـ ـ ــن هـ ــذا
َ َّ
ـؤال ،إذا كــانــت أكــادي ـمـ َّـيــة ،ل ــن ت ـك ــون إل
الـ ـس ـ ً
ً
إج ــاب ــة خ ــرق ــاء وغ ـيــر م ـس ــؤول ــةٍ مـ ــرة أخ ــرى.
فــاملــؤس ـســة ،أي مــؤس ـســة ،ال يـمـكــن أن يـقــوم
فـيـهــا الـتـغـيـيــر ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى إج ــاب ــةٍ أكــادي ـمـ َّـيــة
َّ
َّ
فــي مــا يـتـعــلــق بــالـسـيــاســات الـنـيــولـيـبــرالــيــة
ِّ
وال ـف ـســاد األكــادي ـمــي املـتـعــلــق بـشـكــل املنتج
َّ
بالد محتلةٍ َ ،بل
األكاديمي وعدم تناسقه مع ٍ
أسس أخرى،
يكون التغيير فيها قائمًا على
ٍ
هــي ذاتـهــا األس ــس الـتــي مــن املمكن أن ُيبنى
عليها م ـش ـ ٌ
ـروع وط ـنـ ٌـي حقيقي يــواجــه هــذا
الفساد النيوليبرالي َّ الحكومي واألكاديمي
واملؤسساتي في الضفة الغربية.
َّ
ُّ
وإذا كان كل ما سبق يتعلق بسؤال ما الذي
َّ
ُ
نريده
تريده األكاديميا ،فإن سؤال ما الذي
ـؤال آخــر ،هو:
من األكاديميا ،ينطلق ًمن سـ ٍ
وبناء على هذه اإلجابة،
يسأل؟
من َّهو الذي ُ
تتحدد اإلجابة األخرى .فإذا كان املتحدث هو
َّ
الحكومة ،أو الشركة ،أو البنك ،فإن املطلوب
مــن األكــاديـمـيــا ،الـكـلـمــات ال ـثــاث :الـشـهــادة
املصممة على طلب الرأسمالي ،والوظيفة
َّ
َّ
الرأسمالية الجديدة،
العبودية
التي تضمن
وال ـ ـ ــزواج الـ ــذي يـضـمــن ب ـق ــاء ال ــزوج ــن في
َّ
العمل حتى نهاية َ
عمريهما ،ألن استمارة
َّ
ـارة،
الـبـنــك تسألهما بــدقــة هــل لديكما سـيـ ِّ
بيت ،أثاث .والشركة من ِّناحيةٍ أخرى ،توفر
هذه األشياء ،والبنك ّيوفر القرض .وبذلك،
ُ
تكون األكاديميا قد حققت املطلوب منها.
َ
َ
ِّ ُ ُ
َّأم ــا ل ــو ك ــان امل ـت ـحــدث ه ــو امل ـش ــروع الــوطـنــي
سـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،ف ــاملـ ـطـ ـل ــوب مــن
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرري الـ ـفـ ـلـ ـ َ
األكاديميا ،أن تنفض عن نفسها غبار العالم
الغربي األكاديمي والعالق في إطارات النظام
وثنايا ياقة القميص املزررة ،وأن تعمل وفقًا
َّ
َّ
األجنبية
الوطنية ،ال وفقًا للمؤسسة
لألجندة
ال ـتــي ت ـضـ ُـع املـعــايـيــر املـقـبــولــة لـشـكــل مقترح
مشروع من أجل الحصول على التمويل.
*باحث فلسطيني

الخالصة

وم ـ ـ ـحـ ـ ــور املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ع ـلــى
مستوى اإلقـلـيــم ،يــؤســس لتركيز الجهود
عـلــى االرض لقلب املـعـطـيــات عـلــى جبهات
ع ــدة فــي األســابـيــع املـقـبـلــة ،وسـتـكــون لذلك
نتائج وتــداعـيــات داخلية واقليمية تــؤدي
الـ ــى إجـ ـه ــاض املـ ـش ــروع االم ـي ــرك ــي «اط ــال ــة
ام ــد ال ـح ــرب» ،وه ــذا مـتــوقــع ومــرتـقــب نظرًا
للمعطيات املوضوعية وأداء الجيش خالل
املرحلة السابقة.
الـتـحــدي األك ـبــر هــو مــواجـهــة ح ــرب األفـكــار
والحرب النفسية واإلعالمية ،التي ال تؤثر
ف ــي م ـج ــرى األحـ ـ ـ ــداث ال ـح ــال ــي ف ـقــط وإن ـمــا
لـهــا أث ــر فــي مستقبل األج ـيــال والـصــراعــات
والـ ـ ـح ـ ــروب امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ،وه ـ ـ ــذا ي ـس ـتــدعــي
مراجعة االستراتيجيات االعالمية الحالية
وبشكل سريع والبدء ببرنامج عمل إعالمي
م ـت ـك ــام ــل ل ـل ـم ــواج ـه ــة ع ـل ــى امل ـ ـ ــدى ال ـق ــري ــب
واملتوسط.
الرهانات على االتفاق مع إيران حول امللف
ال ـن ــووي ،أو ح ـصــول تـغـيــر درامــات ـي ـكــي في
تركيا على املــدى القريب غير دقيق ،واألمر
نفسه بالنسبة إل ــى م ـب ــادرة دي ميستورا
ّ
يصب
أو ال ـحــوار مــع املـعــارضــات كــون ذلــك
في اطار االستثمار وتعبئة الوقت الضائع
بحسب مقتضيات العالقات الدولية.
تـغـيــر ال ــواق ــع ع ـلــى االرض ف ــي س ــوري ــة من
خالل أداء الجيش السوري ومحور املقاومة،
بــالـتــوازي مــع العمل اإلعــامــي والسياسي
هـ ــو األس ـ ـ ـ ــاس فـ ــي إغ ـ ـ ــاق ال ـف ـص ــل األخ ـي ــر
للحرب على سورية.
*باحث سوري

فـ ــي هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة الـ ـح ــاسـ ـم ــة مـ ــن الـ ـح ــرب
امل ــركـ ـب ــة وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـش ــاب ــك ف ـي ـه ــا امل ـش ــاري ــع
وال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ،وبنتائجها
سيتم ضبط امل ـســارات الجيوسياسية في
املنطقة والعالم ال ّ
بد من ضبط إيقاع ادارة
ال ـ ـحـ ــرب وف ـ ــق حـ ـس ــاب ــات دق ـي ـق ــة مـ ــن حـيــث
إب ــراز الـقــوة وتوجيه النشاط الدبلوماسي
«الجيواستراتجية» مع األخذ بعني االعتبار
املتغيرات الديناميكية في املنطقة وتاريخ
الحروب والصراعات املختلفة.
امل ــرح ـل ــة ت ــؤك ــد ح ـت ـم ـيــة ان ـت ـص ــار امل ـش ــروع
الــوطـنــي ال ــذي ي ـقــوده الــرئـيــس االسـ ــد ،وأن
الجيش والقيادة السورية بدأت تحدث تغيرًا
استراتيجيًا في املنطقة من خالل الصمود،
وإبطال مفاعيل املشاريع والسيناريوهات
التي تستهدف الهيمنة على سورية.
الواليات املتحدة تخطط إلطالة أمد الحرب
عـلـيـنــا ،ب ــال ـت ــوازي م ــع ال ـع ــودة ال ــى ال ـعــراق
ب ـح ـجــة م ـكــاف ـحــة داعـ ـ ــش (االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
داعـ ــش مـسـتـمــر) والـ ـه ــدف ه ــو ق ـطــع مـســار
مـحــور املـقــاومــة مــن خ ــال ال ـع ــراق ،واللعب
على الــوتــر الطائفي بــالـتــوازي مــع تشكيل
ً
الحلف الجديد مــن السعودية وص ــوال الى
باكستان.
املتغيرات في املنطقة وفي تركيا وتداعيات
الجبهة الجنوبية ،يشير الــى أن التصعيد
س ـ ـ ــوف يـ ـ ـ ـ ــزداد ف ـ ــي جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،مــع
م ـحــاوالت دائ ـمــة فــي الـشـمــال ،إال أن مسار
الحرب في القلمون ،وربح القيادة السورية

حاول مجلس التعاون أخيرًا اللعب على أزمة العالقة مع إيران (أرشيف)

علي ابراهيم مطر *
تحاول الــدول الخليجية ،ممثلة بمجلس التعاون،
ال ـل ـعــب بـشـكــل مـسـتـمــر ع ـلــى ال ـخ ــاف ــات م ــع إيـ ــران،
وإث ـ ــارة ن ـع ــرات ق ــد ت ــؤج ــج ال ـخ ــاف ــات مـعـهــا بــدفــع
ً
خارجي ،مستندة في كثير من األحيان إلى موضوع
جــزر طنب وأبــو موسى التي تطالب بها اإلمــارات،
والتي تعتبر من أهم الشركاء الخليجيني بل العرب
اقتصاديًا مع إيران.
ال يعتبر الخالف اإلماراتي ـ اإليراني على جزر طنب
وأبــو موسى حديث العهد .منذ زمن بعيد والنزاع
بني دولة اإلمارات والجمهورية اإلسالمية اإليرانية
على هذه يشد الباحثني من مختلف أنحاء العالم.
هـ ـن ــاك م ــن ي ـ ــرى ف ــي الـ ـخ ــاف ان ـع ـك ــاس ــا لـتـقـلـبــات
الـسـيــاســة الــدول ـيــة ،ومـنـهــم مــن يعتقد أن ــه ترجمة
لـنــزاع تاريخي بــن الـعــرب واإليــرانـيــن .وقــد حــاول
مجلس التعاون الخليجي أخـيـرًا اللعب على أزمــة
العالقة مع إيران من خالل تأكيد «دعم حق اإلمارات
الـعــربـيــة املـتـحــدة وسـيــادتـهــا املـطـلـقــة عـلــى جــزرهــا
الثالث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى،

ّ
تمتد جذور الخالف إلى القرن
الثامن عشر وكانت دائمًا بين مد وجزر
طبقًا للظروف
ومياهها اإلقليمية واإلقليم الجوي والجرف القاري
واملنطقة االقتصادية الخالصة للجزر ،باعتبارها
جزءًا ال يتجزأ من اإلمــارات العربية املتحدة» ،وهو
يحاول ذلك في كل اجتماع عربي ،ودائمًا ترد وزارة
الخارجية اإليرانية من خالل تأكيدها أن هذه الجزر
جزء ال يتجزأ من األراضي اإليرانية.
لذلك من املهم اإلضاءة على هذا الخالف وتوضيح
ً
بعض النقاط ،فهو عادة ما يتم استخدامه للضغط
على الجمهورية اإلسالمية اإليــرانـيــة ،أو قــد يكون
سببًا لتراجع العالقات العربية اإليرانية ،وهــذا ما
يصب في مصلحة من يريد تأجيج خالف معني بني
العرب وإيران في الخليج نظرًا ألهمية هذه الجزر.

ً
أوال :أهمية الجزر

لـ ـه ــذه ال ـ ـجـ ــزر أه ـم ـي ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،اق ـت ـص ــادي ــة
وعسكرية ،كونها تقع على املدخل الشمالي ملضيق
هرمز ،والطرف املسيطر عليها قادر على التحكم في
حركة اإلمدادات النفطية على مضيق هرمز ،ويعني
هــذا أن إي ــران بامتالكها هــذه الـجــزر تملك التأثير
على حرية املالحة البحرية ضد دول الخليج وبقية
الدول العربية والغربية ،وبالطبع هذا ما ال تقبل به
أميركا ألنه في وقت تستطيع إيران تجاوز املضيق
وت ـصــديــر ال ـن ـفــط م ــن م ــوان ــئ إي ــران ـي ــة ت ـقــع جـنــوب
املـضـيــق ،ف ــإن حــركــة اإلم ـ ــدادات النفطية لكثير من
ّ
محكومة بحرية املالحة عبر املضيق.
الدول العربية
وهذا يعني أن سيطرة إيــران على الجزر يساعدها
على تنفيذ الخنق االستراتيجي النفطي ضد الدول
العربية ،فــي حــن ال تــؤدي سيطرة ال ــدول العربية
على الجزر إلــى الخنق االستراتيجي النفطي ضد
إيران .تشكل هذه الجزر مواقع جغرافية ال يستهان
بها فــي توفير الحماية االستراتيجية العسكرية
بــالـسـيـطــرة عـلــى أم ــن املــاحــة اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
التي تتحكم بمضيق هرمز .تعد هذه الجزر مراكز
حيوية ملـنــارات املــراقـبــة البحرية للسفن التجارية
املــارة من مختلف أنحاء العالم ،وكذلك تعد منطقة
ُ
استراتيجية فريدة حيث تشكل مركزًا لالستطالع
وامل ــراقـ ـب ــة ل ـس ــواح ــل امل ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـعــوديــة
وجمهورية إيران والعراق.
هذه الجزر ال تقل أهمية عن ممرات املالحة الدولية
األخ ــرى مثلها مثل مضيق «بــاب املـنــدب» فــي عدن
على مدخل الـجــزء الجنوبي للبحر األحـمــر ،وقناة

السويس في الجزء الشمالي من البحر األحمر.
أضف إلى ما تقدم ،فإن هذه الجزر تستخدم كموانئ
ومالجئ للسفن التجارية املــارة في عمق الخليج،
والـلـجــوء واالحـتـمــاء مــن الـعــواصــف البحرية التي
قد تواجه هــذه السفن أثناء رحالتها البحرية إلى
الشرق األقصى واألدنى من العالم.

ثانيًا :جذور الخالف

ّ
تمتد جذور الخالف إلى القرن الثامن عشر امليالدي،
وكان دائمًا بني مد وجزر طبقًا للظروف التي كانت
تـحـكــم املـنـطـقــة فــي ذل ــك ال ـحــن ،وتـبـعــا للمتغيرات
ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـت ــي ت ــؤث ــر ع ـل ـيــه .ف ـفــي حني
كــانــت الــواليــات املتحدة األميركية تــدعــم إي ــران في
عهد الشاه للحصول على حقها في الـجــزر ،غيرت
واشنطن بعد انتصار الـثــورة اإلسالمية مواقفها،
وأصـبـحــت تـعـمــل عـلــى تــأجـيــج ال ـخــاف بــن إي ــران
واإلمــارات .لقد تعاقبت أحداث سياسية وتاريخية
ع ــدة ع ـلــى قـضـيــة ال ـج ــزر ب ــن ال ـحــربــن الـعــاملـيـتــن
األولــى والثانية ،جعلت بريطانيا تعمد إلى إغالق
ملف هــذه القضية تحديدًا بــن أع ــوام  1924ـ 1932
بعد فشل املحادثات البريطانية ـ اإليــرانـيــة ،بشأن
ألن إيــران لم تقبل
بيع أو تأجير هــذه الجزر ،وذلــك ً
أن يتم التفاوض على حقها ،خاصة أن هذه الجزر
ّ
ّ
الصمت
مثبتة تاريخيًا أنـهــا مــن حــق إي ــران .وظ ــل
ّ
املخيم على هذه الحقوق سنوات طويلة حتى عادت
األحـ ــداث تـتـجــدد م ــرة أخ ــرى فــي مطلع ع ــام ،1968
عندما أعلنت بريطانيا رغبتها في االنسحاب من
املنطقة بنهاية عــام  .1971وفــي عهد الـشــاه محمد
رضــا بهلوي أنزلت إيــران قواتها على هــذه الجزر،
لـتـثـبـيــت حـقـهــا ب ـهــا ،وب ـن ـجــاح ال ـث ــورة اإلســام ـيــة،
واإلطاحة بنظام الشاه وتسلم مقاليد الحكم وإعالن
ق ـيــام الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة اإليــران ـيــة ع ــام 1979
بقيادة اإلمــام الخميني ،أعلنت القيادة اإلسالمية
أن ه ــذه ال ـجــزر مــن حــق إيـ ــران ،وال يـمـكــن التفريط
بالحقوق وهذا ما يمنعه الدستور اإليراني.
تــوالــت األح ــداث فــي منطقة الخليج ،فنشبت حرب
الخليج األول ــى بــن ال ـعــراق وإي ــران ( 1980ـ )1988
وبعد إيقاف القتال بني الدولتني بعد حرب طويلة
ومريرة ،بدأت مرحلة أخرى من الصراعات املسلحة
باملنطقة بغزو العراق لدولة الكويت في الثاني من
أغ ـس ـطــس/آب  ،1990لـتـبــدأ ح ــرب الخليج الثانية.
وبنهاية هــذه الـحــرب ،وفــي شهر اب  ،1992أعــادت
الجمهورية االســامـيــة فتح ملف الـجــزر واملطالبة
بباقي حقوقها .ومــع نمو الجمهورية اإلسالمية
وازدي ــاد قوتها ،ووقوفها بوجه الــواليــات املتحدة
األميركية ،أخذت واشنطن تعمل على بث الفنت بني
الـعــرب واإليــران ـيــن .دائـمــا كــانــت الــواليــات املتحدة
تبحث عن حجة إلثارة هذه الفنت .وفي كل مرة كانت
أمـيــركــا ومـعـهــا الـسـعــوديــة تستغل قـضـيــة ال ـجــزر،
وتلعب على مشاعر اإلماراتيني الذين يعتبرون أن
هذه الجزر من حقهم ،لكسب معركة ما ضد طهران
تصب في مصلحة واشنطن .وبالعودة إلى التاريخ
القديم ،وال سيما تاريخ القواسم ،تتأكد ملكية إيران
لهذه الزيارة .كما أعلنت إمارة الشارقة التوصل إلى
اتفاق مع إيــران يقضي بــأن تقوم الـقــوات اإليرانية
باالستيالء على املــواقــع االستراتيجية فــي جزيرة
أب ــو مــوســى .واشـ ــارت ال ــى أن ــه س ــوف تـكــون إلي ــران
السيادة الكاملة على املناطق املتفق على وقوعها
تـ ـح ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وسـ ـ ـ ــوف ي ــرف ــع ف ــوق
ه ــذه امل ـنــاطــق الـعـلــم اإلي ــران ــي .لــذلــك ف ــإن خـطــابــات
االستنكار واإلدانات ،لن تقدم أي حل ،بل إن اللجوء
والنزول تحت رغبات السعودية
إلى هذه الخطابات
ً
سيؤجج النزاع ،وخاصة أن الخليج ال يتحمل أية
حــرب جــديــد إلــى جــانــب مــا تـقــوم بــه السعودية من
تأجيج للخالفات .ولذلك فإن باإلمكان حل الخالفات
بـطــرق ودي ــة ودبـلــومــاسـيــة ،مــن دون الــذهــاب نحو
تأجيج الخالفات وبث الفنت بني إيران واإلمارات.
* باحث لبناني
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سوريا

ّ
الحدث كتبت درعا انتكاسة جديدة في سجل مسلحي الجنوب السوري وداعميهم ،بعد صمود الجيش وأهالي
عنيف أمس الحتالل األحياء التي تسيطر عليها الدولة .االنغماس األردني في المعركة بدا
المدينة أمام هجوم
ٍ
نافرًا ،لكن شظايا الفوضى جنوبًا أبعد من «حدود الترسيم» بين األردن وسوريا

درعا تربك «الموك» :الجيش واألهالي يصمـ
فراس الشوفي
ّ
لــم تحقق الـحــرب النفسية والقصف
ال ـصــاروخــي واملــدف ـعــي الـكـثـيــف على
أح ـ ـيـ ــاء م ــديـ ـن ــة درع ـ ـ ـ ــا ،فـ ــي حـصـيـلــة
ال ـيــوم األول ،أي ت ـقـ ّـدم إلرهــابـيــن من
ّ
ً
ً
 34ف ـص ـيــا م ـق ــات ــا يـ ـت ــوزع ــون على
«الـجـيــش الـحــر» وتنظيم «الـقــاعــدة»،
حاولوا اقتحام املدينة من  7محاور،
ـرس وع ـن ـيــف من
وق ــوب ـل ــوا ب ـق ـتـ ٍ
ـال شـ ـ ٍ
القوات السورية واللجان الشعبية.
منذ ليل أول من أمس ،أطلقت الفصائل
املدعومة من «غرفة العمليات األردنية
(املـ ــوك)» وإســرائ ـيــل آالف الـصــواريــخ
وقذائف الهاون ،ما أدى إلى استشهاد
ـدد م ــن امل ــدن ـي ــن ف ــي أحـ ـي ــاء درع ــا
عـ ـ ـ ٍ
املحطة ،والقصور ،السبيل ،السحاري،
املنشية ،الكاشف وامل ـطــار .محاوالت
ّ
التقدم الـبـ ّـري بــدأت فجرًا من خطوط
ال ـت ـم ــاس م ــع األحـ ـي ــاء ال ـت ــي تسيطر
عـلـيـهــا امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة :مخيم
الـنــازحــن الفلسطينيني وح ــي الـ ّـســد
ج ـن ــوب شـ ــرق امل ــدي ـن ــة ،ودرعـ ـ ــا الـبـلــد
جنوب املدينة ،وخطوط التماس مع

ّ
رأى وزيــر الخارجية السوري وليد المعلم أن
الهجمة الشرسة للتكفيريين «تهدف إلى
تهديد االستقرار ونشر الفوضى من خالل
انتشار الفكر التكفيري ،سواء في المنطقة أو
بقية دول العالم خدمة إلسرائيل والواليات
المتحدة» .وأوضح ،خالل استقباله المبعوث
الرئاسي الجنوب أفريقي زوال سكوبياّ ،
«تورط
ع ــدة دول فــي دع ــم اإلرهـ ــاب التكفيري
ً
ً
تمويال وتــدريـبــا وتسليحًا وتسهيال لعبور
اإلرهابيين عبر الحدود إلى سوريا» .وهو ما
ّ
يقوض مباشرة السلم واألمن واالستقرار في
المنطقة والعالم ككل.
(سانا)

ً
ب ـلــدة عـتـمــان ش ـم ــاال ،وم ـح ــور طــريــق
ب ـلــدة الـ ـي ــادودة فــي الـشـمــال الـغــربــي،
وطريق درعا ـ طفس.
غ ـيــر أن ال ـت ـك ـت ـي ـكــات ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ـ ـهـ ــا مـ ـسـ ـلـ ـح ــو «ال ـ ـج ـ ـيـ ــش
األول» و«جـ ـ ّي ــش الـ ـي ــرم ــوك» و«ل ـ ــواء
ش ـبــاب ال ـســنــة» وغ ـيــرهــا بــاسـتـخــدام
ّ
الـقـصــف الـعـنـيــف وامل ــرك ــز ،والـتـسـلــل
بمجموعات صغيرة بــدل التكتيكات
القديمة باستخدام املوجات البشرية،
تعكس حصولهم على كميات كبيرة
مــن الـقــذائــف وال ـصــواريــخ مــن «غــرفــة
املـ ـ ــوك» خـصـيـصــا ل ـل ـه ـجــوم ،وصـلــت
ب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر ع ـس ـك ــري ــة س ــوري ــة
إلـ ــى  11000ق ــذي ـف ــة .وت ـع ـكــس أيـضــا
املـهــارات التي يتعلمها عـ ٌ
ـدد من قادة
امل ـج ـمــوعــات ف ــي م ـخـ ّـي ـمــات ال ـتــدريــب
األردن ـ ـيـ ــة وال ـس ـع ــودي ــة ال ـت ــي تـشــرف
عليها وكالة االستخبارات األميركية
ف ــي األشـ ـه ــر امل ــاضـ ـي ــة .وع ـل ــى ال ــرغ ــم
مـ ــن حـ ـ ــرص «املـ ـ ـ ـ ــوك» عـ ـل ــى عـ ـ ــدم ّ
زج
بشكل
الفصائل املرتبطة بـ«القاعدة»
ٍ
عـلـنــي ك ــ«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» و«ح ــرك ــة
املثنى» و«حركة أحرار الشام» و«لواء
امل ـهــاجــريــن واألنـ ـص ــار» ف ــي امل ـعــركــة،
من أجــل االستثمار السياسي الحقًا،
ّ
إل أن ص ـ ـمـ ــود الـ ـجـ ـي ــش والـ ـتـ ـف ــاف
ال ـس ـك ــان ح ــول ــه دف ـع ــا ب ـ ــ«املـ ــوك» إلــى
ال ـ ّ
ـزج بـهــذه الـفـصــائــل فــي املـعــركــة في
الصباح ،لالستفادة من االنتحاريني
واالن ـ ـغ ـ ـمـ ــاس ـ ـيـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـق ـ ّـدمـ ـه ــم
ـص مــن
«الـ ـق ــاع ــدي ــون» ،م ـق ــاب ــل ح ـص ـ ٍ
الذخيرة واألموال والغنائم.
مواجهات اليوم الــدامــي ّأدت بحسب

م ـصــادر مـيــدانـيــة إل ــى «مـقـتــل وجــرح
مـ ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  87إرهـ ــاب ـ ـيـ ــا ،أغ ـلــب
ال ـج ــرح ــى ن ـق ــل إل ـ ــى م ـش ــاف ــي الــرم ـثــا
وإربـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـم ـ ــال األردن وامل ـ ـشـ ــافـ ــي
امل ـي ــدان ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة» .وبـحـســب
املـصــادر فإنه «تـ ّـم قتل  4انغماسيني
على محور املخيم ،و 20حاولوا قطع
طريق درعا ـ دمشق قرب بلدة قرفا».
انـكـســار املـهــاجـمــن ووق ــف الهجمات
ال ـبـ ّ
ـريــة م ــع غـ ــروب أم ــس ال يـخــرجــان
عــن سـيــاق االنـتـكــاســات الـتــي تصيب
مـسـلـحــي ال ـج ـنــوب ال ـس ــوري ،مـنــذ ما
بعد انسحاب الجيش من «اللواء »52
ش ـم ــال شـ ــرق درعـ ـ ــا ،وف ـش ــل ال ـه ـجــوم
على مـطــار الثعلة فــي الـســويــداء قبل
نـ ـح ــو أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،ثـ ـ ـ ّـم فـ ـش ــل إسـ ـق ــاط
حضر وخان أرنبة ومدينة البعث في
القنيطرة قبل أيام.
م ــوق ــع م ــدي ـن ــة درع ـ ـ ــا «لـ ـي ــس أول ــوي ــة
عسكرية بالنسبة إلى املــوك» ،على ما
تـقــول مـصــادر أمنية معنية بالجبهة
الجنوبية ،فـ«خطوط إمداد اإلرهابيني

مقتل وجرح ما يزيد على  87إرهابيًا والجرحى نقلوا إلى األردن وإسرائيل (األناضول)

ال تعيقها درعا ،واملعركة فيها مكلفة.
الهجوم على املدينة محاولة للحصول
ع ـل ــى ن ـص ــر إعـ ــامـ ــي وسـ ـي ــاس ــي ،فــي
س ـيــاق مــا يــرســم لـلـجـنــوب ال ـس ــوري».
وتـقــول املـصــادر إن «الـهـجــوم املمنهج
ونصف
فــي الـجـنــوب مـقـ ّـرر منذ شـهـ ٍـر
ّ
الـشـهــر ،وك ــان مــن املـفـتــرض أن يحقق
ن ـتــائ ـجــه م ــن م ـط ــار ال ـث ـع ـلــة ،بـسـقــوط
امل ـطــار ث ـ ّـم فـتــح الـطــريــق إل ــى الـجـنــوب
الشرقي لدمشق ،ثـ ّـم الجنوب الغربي
ّ
بعد خــان أرن ـبــة» .لـكــن صـمــود الثعلة
ّ
الجوية الليلية
والقنيطرة ،والـغــارات
ل ـ ـسـ ــاح الـ ـ ـج ـ ـ ّـو ال ـ ـس ـ ــوري عـ ـل ــى م ــدى
األي ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،و«إصـ ــابـ ــة األه ـ ــداف
بشكل دقيق لغرف عمليات املسلحني
ٍ
وت ـج ـم ـع ــات ـه ــم وخـ ـ ـط ـ ــوط إمـ ـ ــدادهـ ـ ــم،
والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاف األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــول ال ـج ـي ــش
وقتالهم إلــى جانبه ،أفشلت الهجوم،
وأف ـش ـل ــت إسـ ـق ــاط ال ـج ـن ــوب ال ـس ــوري
عسكريًا وسـيــاسـيــا» .وتـقــول مـصــادر
رس ـم ـي ــة وأهـ ـلـ ـي ــة مـ ــن داخ ـ ـ ــل امل ــدي ـن ــة

ل ــ«األخ ـبــار» إن «غــالـبـيــة األهــالــي هنا
اخ ـت ــاروا الـجـيــش وال ــدول ــة بـعــد الــذي
مل ـ ـسـ ــوه م ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــات الـ ـجـ ـم ــاع ــات
اإلرهابية واملحكام الشرعية للفصائل
الـ ـت ــي تـ ـ ّـدعـ ــي االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدال ،والـ ـف ــوض ــى
الـ ـع ــارم ــة ف ــي الـ ـق ــرى واألحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـتــي
يسيطرون عليها .وهناك عدد كبير من
أهالي قرى شرق وغرب درعا من الذين
هربوا من تنكيل املجموعات املسلحة

ّ
التدخل اإلسرائيلي
انقلب إلى داخل
إسرائيل ،والتدخل
األردني مصيره مشابه

إلى هذه األحياء ،يقطنون هنا وحملوا
ال ـســاح لـلـقـتــال إل ــى جــانــب الـجـيــش».
وتضيف املصادر أن «املسلحني بداية
أعلنوا عن املعركة باسم (معركة شالل
ّ
ال ـ ــدم) لـتــرهـيــب األه ــال ــي ،إل أن األم ــر
جــاء عكسيًا» .وتشير املـصــادر إلــى أن
«غالبية أهالي درعــا والقرى املحيطة
ال ي ــري ــدون س ـي ـطــرة اإلره ــاب ـي ــن على
املدينة ،ألنهم يعرفون مسبقًا مصير
الــدوائــر الرسمية ومــؤسـســات الــدولــة
الـ ـت ــي ال تـ ـ ــزال تـ ـق ـ ّـدم خ ــدم ــات ـه ــا ل ـهــم،
وت ـ ّ
ـؤم ــن ال ـح ــاج ــات األس ــاس ـي ــة لـلـقــرى
التي يحتلها اإلرهابيون».
ـات
الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى درع ـ ـ ــا ت ـل ــى خ ــاف ـ ٍ
حـ ـ ّ
ـادة بــن الـفـصــائــل املـحـســوبــة على
«الجبهة الجنوبية» وداخـلـهــا ،وبني
الفصائل التي انـضــوت تحت عنوان
ّ
«جيش الفتح» قبل أيــام ،الــذي تشكل
«النصرة» رأس حربته ،بسبب توزيع
الدعم والذخائر .الخالفات تنسحب،
بحسب مصادر سياسية سورية ،على

تقرير

ّ
«داعش» يخرق أحياء مدينة الحسكة ...ويتسلل إلى عين العرب
نجح تنظيم «داعش» في
تحقيق اختراق في مدينة
الحسكة ،استطاع خالله
التسلل إلى ثالثة أحياء ّجنوب
المدينة ،في وقت تمكن
فيه من إحداث خرق في
عين العرب في ريف حلب
الشماليّ ،
وفجر ثالث سيارات
مفخخة داخل أحياءها

الحسكة ــ أيهم مرعي
خرق تنظيم «داعش» دفاعات الجيش
الـ ـ ـس ـ ــوري و«ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع الـ ــوط ـ ـنـ ــي» فــي
محيط حــي «الـنـشــوة فـيــات» ونجح
ف ــي الـتـسـلــل إل ــى ح ــي ال ـف ـيــات ومـنــه
إلى أحياء الشريعة والنشوة الغربية
فــي الـجــزء الجنوبي ملدينة الحسكة.
الـتـنـظـيــم فـ ّـجــر س ـي ــارة مـفـخـخــة على
س ـ ــور م ــرك ــز «ال ـ ــدف ـ ــاع ال ــوطـ ـن ــي» فــي
حــي الـفـيــات ،أعقبته اشـتـبــاكــات مع
م ـس ـل ـحــن ت ــاب ـع ــن ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم ك ــان ــوا
قــد نـجـحــوا فــي الـتـسـلــل إل ــى الفيالت
املـ ـق ــابـ ـل ــة ل ـل ـم ـب ـن ــى ،تـ ــزامـ ــن ذلـ ـ ــك مــع

اس ـت ـهــداف امل ـقــر بـقــذائــف ال ـه ــاون ،ما
أدى إل ــى ان ـس ـحــاب عـنــاصــر «ال ــدف ــاع
الــوطـنــي» بــاتـجــاه املــديـنــة الرياضية
ب ـ ـعـ ــد س ـ ـ ـقـ ـ ــوط ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء
والجرحى .ثم نجح التنظيم في إيجاد
طريق إمداد له على شكل مجموعات
ص ـغ ـي ــرة اس ـت ـط ــاع ــت الـ ــوصـ ــول إل ــى
م ـســاكــن ال ـشــري ـعــة املــاص ـقــة لـلــدفــاع
الــوط ـنــي ،ومـنـهــا إل ــى اجـ ــزاء فــي حي
ال ـن ـش ــوة ال ـغ ــرب ـي ــة .وح ـ ـ ــدات الـجـيــش
ال ـســوري مدعمة بــ«الــدفــاع الوطني»
و«املغاوير» و«كتائب البعث» أعادت
انـتـشــارهــا فــي محيط دوار الكهرباء
واملدينة الرياضية ،فارضة طوقًا على

املـتـسـلـلــن لـشــل حــركـتـهــم وتقييدها
وم ـ ـنـ ــع ت ـ ـمـ ـ ّـددهـ ــم بـ ــات ـ ـجـ ــاه األح ـ ـيـ ــاء
األخ ـ ـ ــرى .تـ ـ ــوازى ذل ــك م ــع اس ـت ـهــداف
س ــاح الـجــو خـطــوط إم ــداد «داع ــش»
ف ــي األري ـ ـ ـ ــاف ال ـج ـن ــوب ـي ــة وال ـشــرق ـيــة
والـغــربـيــة بـشـكــل كـثـيــف ملـنــع وصــول
إم ـ ــدادات للمتسللني وم ـحــاولــة قطع
طرق إمدادهم من جسر أبيض والريف
ال ـغ ــرب ــي ل ـل ـمــدي ـنــة .م ـص ــدر عـسـكــري
أكــد لــ«األخـبــار» أن «وح ــدات الجيش
مدعمة بأهالي الحسكة تتعامل مع
ال ـع ـن ــاص ــر امل ـت ـس ـل ـلــن وت ـس ـع ــى إل ــى
تطويقهم ومنع ّ
تمددهم في األحياء»،
الفتًا إلى أن «جميع نقاط الجيش في

محيط املدينة من الجهتني الجنوبية
والغربية والشرقية ال تــزال محتفظة
بـ ـم ــواقـ ـعـ ـه ــا م ـ ــع وص ـ ـ ـ ــول تـ ـع ــزي ــزات
عسكرية من مدينة القامشلي لتدعيم
ال ـخ ـطــوط ال ــدف ــاع ـي ــة» .يــأتــي ذل ــك في
وقــت ع ــززت فيه «ال ــوح ــدات» الكردية
نـقــاط وج ــوده ــا فــي األح ـي ــاء الــواقـعــة
تحت سيطرتها فــي الـجــزء الشمالي
من املدينة ،مع استقدام تعزيزات من
القامشلي وامل ــدن الشمالية ،مــن دون
ال ـتــدخــل ف ــي االش ـت ـبــاك ــات الـحــاصـلــة
في األحياء الجنوبية .وكان التنظيم
قد هاجم قبل يومني مدينة الحسكة
بشاحنة وصهريج مفخخ استهدفا
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بهدوء

وأعمار الغزاة قصارُ
ُ
باق...
ٍ
ِ

ــدون

ناهض حتر
ّ
ك ــأن ـن ــا ف ــي عـ ــام  2011ـ 2012؛ ال ـح ـم ـلــة اإلعــام ـيــة
النفسية املوجهة لزعزعة معنويات الوطنيني السوريني
والعرب تتصاعد ،في الفضائيات والصحافة واملواقع
اإلخبارية واملقاالت وتقارير الدبلوماسيني و«الخبراء»
واملـنــاقـشــات فــي الـصــالــونــات؛ إنـهــا الـســرديــة القديمة
ـ ـ ال ـجــديــدة« :األسـ ــد انـتـهــى وس ــوري ــا إل ــى الـتـقـسـيــم»،
يكتبها أحدهم في صحيفة حاقدة ،متلذذًا بما هبط
عليه مــن إلـهــام و«مـعـلــومــات»! هــل سيكون علينا أن
مليونًا تم
ننتظر «ويكيليكس» املقبل ،لكي نعرف كم ّ
ابها.
وكت
إنفاقه على هذه الحملة ووسائلها وأدواتها
َ
ك ــا؛ فــالـلـعــب ،اآلن ،عـلــى امل ـك ـشــوف؛ فـكــل مــا ُيـكــتــب
َّ ٌ
ويقال ُوي َّ
منسق مع هجمات تنظيمات «املوك»
سرب،
و«النصرة» و«داعش».
ّ
إرهـ ـ ـ ٌ
ـاب ف ــي إرهـ ـ ــاب :ق ـلــم ال ـص ـحـ ّـافــي وس ـ ّـك ــن قــاطــع
ّ
الرؤوس ،الفضائية والسيارة املفخخة« ،املفكر» وفقيه
اإلرهــابّ ،
الوهابي والليبرالي« ،العربي» والصهيوني،
ّ
والداعشي ،السياسي
املثقف بربطة العنق والسيجار
الــرصــن ٌوع ـضــو املـجـلــس ال ـشــرعـ ّـي فــي «ال ـن ـصــرة»؛
إنها شبكة واحــدة ،تنتظر توجيهات خــادم الحرمني،
املرعوب ،ربما أكثر من رعب اإلسرائيلي ،من انتصار
سوريا ،ألنه يعني نهاية آل سعود ،وتجديد املقاومة،
بينما تتابع واشنطن املشهد بــدهــاء املـجــرم العتيق؛
تستنزف أعداءها وحلفاءها معًا!
ً
حسنًا ،ليكن؛ ها نحن نؤكد الــرهــان ،ثانية ،كما كنا
نــراهــن منذ ربيع عــام  2011األس ــود :الرئيس بشار
ـاق ـ ـ وأع ـم ـ ُـار ال ـغ ــزا ِة ق ـصـ ُـار ـ ـ وف ــي قصر
األس ـ ــد ...ب ـ ٍ
ّ
العصية
الشعب في دمشق ،وعلى رأس الجمهورية
على التقسيم واالنقسام والسقوط.
ٌ
ٌ
ُ
وإيمان معًا:
وفي رهاننا ،معطيات ووقائع ً
ً
أوال ،هذه الحرب ليست محدودة بسوريا؛ إنها حرب
محورين دولـيــن ـ ـ إقليميني ،حـ ٌ
ـرب عاملية ال تتوقف
حصيلتها الكبرى على االجتياح اإلرهــابــي ملدينة أو
موقع ،هنا أو هناك ،بل على موازين القوى ومسارات
الصراع في الحرب العاملية املحتدمة ،نصف الساخنة
ـ ـ نـصــف ال ـب ــاردة؛ فـتـعــالــوا ننظر فــي أوض ــاع أعــدائـنــا
وحلفائنا ،ونحدد أين هي القوى الصاعدة وأيــن هي
القوى املتراجعة؟
ّ
ـ في الواليات املتحدة أزمة شاملة ،أزمة هيمنة تتقلص
بصورة تراجيدية ،في املنافسة االقتصادية ،العلمية
والتقنية والصناعية واملالية ،مع الصني بخاصة ،ومع

«مصالح الــدول الداعمة لإلرهابيني،
وسط إصرار إسرائيلي ـ سعودي على
املـعــركــة ،ومـحــاولــة أردن ـيــة لتحصيل
دور أك ـ ـب ـ ــر ف ـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب بـ ـغـ ـط ــاء
أميركي» .ويبدو الدور األردني فاقعًا
هذه ّ
املرة في فتح الحدود مع سوريا
أمام األسلحة والذخائر واإلرهابيني،
ب ـعــد أيـ ــام م ــن ال ـعــرق ـلــة ،ف ــي مـحــاولــة
ل ـف ــرض ن ـف ــوذ ج ــدي ــد داخـ ــل الـجـنــوب
ال ـســوري .وتـقــول امل ـصــادر إن «األي ــام
املقبلة حاسمة في الجنوب السوري؛
ّ
التدخل اإلسرائيلي انقلب إلى داخل
إســرائـيــل ،والـتــد ّخــل األردن ــي مصيره
مشابه ،ولن يتوقف األمر على سقوط
قذائف من املجموعات املسلحة داخل
ً
األراض ـ ــي األردنـ ـي ــة» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن
«استغالل الروابط العائلية للحوارنة
باألردنيني سيف ذو ّ
حدين ،ومناطق
السما السرحان وحــدود الترسيم لن
تعود نهائية في حالة الفوضى التي
ال يسع األردن احتواءها».

يدفعها إلــى إع ــادة ترتيب
دول البريكس بـعــامــة ،مــا
ً
أولوياتها :النفط الصخري بــدال من نفط السعودية،
واملـنــافـســة الـعـسـكــريــة مــع روس ـي ــا ،وم ـحــاصــرة هــذه
الـقــاطــرة الـتــي تـقــود الـتـحــوالت الــدولـيــة نحو التعددية
القطبية ،والسعي إلــى التفاهم مع العقالنية اإليرانية
لـلـحـيـلــولــة دون تــوجـهـهــا ل ـعــاقــات اسـتــراتـيـجـيــة مع
الــروس ،وللبحث عن حلول وتسويات ممكنة ألزمات
الشرق األوســط ،وخصوصًا دحــر الوحش اإلرهابي
الذي أنتجته واشنطن ،وخرج ،اآلن ،من القمقم.
ـ ـ فــي الـسـعــوديــة ،ان ـقـ ُ
ـاب قـصـ ٍـر م ـعــزول ،هـ ّـز تماسك
العائلة الحاكمة ٌ والـنـظــام وتحالفاته الداخلية ،بينما
اململكة ٌمـتــورطــة فــي مستنقع عــدوانـهــا عـلــى اليمن،
وغ ــارق ــة ف ــي مستنقع اإلره ـ ــاب حـتــى األذن ـ ــن ،وفــي
هواجس االعتراف الدولي بإيران كقوة إقليمية كبرى،
ال تعرف أين تلوذ من نيران التشقق الداخلي ،وصحوة
اليمنيني فــي نـجــران وج ـيــزان وعـسـيــر ،واالنتفاضة
الشيعية املقبلة في املحافظات الشرقية ،والحواضن
االجتماعية الثقافية اإلرهابية وخاليا «داعش» النائمة،
ّ
األميركي
وتهديداتها على الحدود ،وفتور مع الحليف
مـ ّ
ـرده حرب السعودية على شركات النفط الصخري
األميركية ،وتمادي الرياض في نهج اإلرهاب الطائفي
والتكفيري ،خــارج الخط املــرسـ ّـوم ،على نحو أصبح
مـحــرجــا ،واأله ــم أن ــه أصـبــح يـمــثــل خـطـرًا جــديــا على
أوروبا.
ـ ـ ـ وف ـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،ان ـ ـقـ ـ ٌ
ـاب فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ــداخ ـل ـي ــة،
ّ
ش ــل امل ـش ــروع الـعـثـمــانــي ال ـجــديــد ،ووض ــع الـعـصــابــة
األردوغانية اإلخوانية بني خيارين ال ثالث لهما :فكّ
ّ
االرت ـبــاط مــع اإلره ــاب ووق ــف الـتــدخــل فــي ســوريــا أو
التدحرج نحو انشقاق داخلي مفتوح على العنف.
ـ اإلخونج في حالة اندحار شامل ،بدأ في مصر في
 30حزيران  ،2013ثم تفاقم في سياق االندثار؛ فبعد
تجربة «الربيع العربي» املـ ّـرة ،والفشل اإلخونجي في
توفير بديل عقالني ،واندماج اإلخونج في اإلرهاب ،لم
يعد القسم الرئيسي من الرأي العام العربي يثق بهم،
ولــم تعد األنظمة تحتاج إليهم ،ولــم يعد األميركيون
ي ـن ـظــرون إلـيـهــم ب ـجــديــة ،ك ـقــوة ك ـف ــوءة إلدارة الـعــالــم
العربي .يعني ذلــك خسارة قطر لذراعها السياسية
الرئيسية ،بعدما خسرت مصداقية وتأثير أذرعها
اإلعالمية.
ـ وفي األردن ـ بلد االنشقاقات املتراكمة ،ديموغرافيًا
واجتماعيًا وسـيــاسـيــاٌ ،وبـلــد الــا ٌجـئــن ،وبـل ٌــد العجز
امل ــال ــي امل ــزم ــن ـ ـ م ـغــامــرة ضـبــاب ـيــة م ـع ــزول ــة ،شعبيًا

ﺻﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻨـــﻮﺭ
خالل التفجير
االنتحاري على
معبر مرشد بينار
في عين العرب
(أ ف ب)

مركز «الدفاع الوطني» ومركز القسم
ال ـش ـم ــال ــي لـ ـ ــ«األس ـ ــاي ـ ــش» الـ ـك ــردي ــة،
أعـقــب ذلــك اقـتـحــام أربـعــة انتحاريني
انتحلوا صفات عناصر فــي الجيش
مـقــر ال ـف ــوج ال ـخــامــس وس ــط املــديـنــة،
فجر ثالثة منهم أنفسهم عند مدخل
ال ـف ــوج ،فـيـمــا قـتــل آخـ ــر ،ف ــي مـحــاولــة
لـلـتـنـظـيــم لـخـلـخـلــة ص ـف ــوف الـجـيــش
و«األسـ ــايـ ــش» .إل ــى ذل ــك ،سـقــط م ــا ال
ي ـقــل ع ــن  60م ــن مــدن ـيــن وعـسـكــريــن
وأصـ ـي ــب أكـ ـث ــر م ــن مـ ـئ ــة ،إث ـ ــر ن ـجــاح
عناصر من «داع ــش» في التسلل إلى
أحياء في مدينة عني العرب والريفني
الـشــرقــي والـغــربــي للمدينة .التنظيم

وسياسيًا ،تتجاوز قدرات النظام والدولة والبلد ،وتثير
العواصف الداخلية قبل الخارجية ،وتقاتل في سوريا،
موازين
ضمن البرنامج السياسي األميركي لتعديل
ً
لكن عينها على الحجاز ،فرصة
الـقــوى والـتـفــاوضً ،
ّ
املصرة على إذالل
أو شبح فرصة أو نكاية بالرياض
الهاشميني.
في املقابل ،كيف تبدو الحال لدى حلفائنا؟
ـ ـ ت ـجــاوزت روس ـيــا ،على الـضــد مــن جميع التوقعات
الغربية ،أزمة العقوبات االقتصادية ،وأعــادت تشغيل
اق ـت ـصــادهــا ،ب ــل وال ـ ُس ـيــر ف ــي امل ـش ــروع ــات الــداخـلـيــة
والخارجية الكبرى ،ق ُدمًا .إمكانات االتحاد الروسي
هــائ ـلــة ،ف ــي ال ـطــاقــة وال ـص ـنــاعــة والـ ــزراعـ ــة ،وق ــد ب ــدأ،
بالفعل ،تفعيل إنتاجية هــذه االمكانات ،وخصوصًا
في الصناعات الدفاعية التي حققت ،مؤخرًا ،قفزات
نوعية .تتعزز شعبية الرئيس فالديمير بوتن ،وتتعزز
البوتنية كنهج اسـتـقــالــي تـنـمــوي دفــاعــي ،وتتعمق
عالقات موسكو مع حلفائها في البريكس وخارجها.
ـ إيــران ،الـيــوم ،قــوة سياسية وعسكرية واقتصادية،
فرضت نفسها بجهودها ّ
وكدها ،وحققت إنجازات
تنموية وطنية حقيقية ـ بعكس البالون النيوليبرالي
التركي الــزائــف ،القائم على الخصخصة واملديونية
ـ ـ وه ــي أظ ـه ــرت قـ ــدرًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الـ ـق ــدرة ع ـلــى إدارة
التسويات الداخلية بني االتجاهات والتيارات ،وإدارة
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ،وف ـقــا مل ـبــادئ ال ـقــانــون الــدولــي
والـعـقــانـيــة وال ـنــزعــة نـحــو ال ـح ـلــول ال ــوس ــط .وس ــواء
أت ـ ّـم االتـفــاق الـنــووي مــع الـغــرب أم ال ،فإننا سنشهد،
قريبًا ،انكسار طوق العقوبات والعزلة عن الجمهورية
االســامـيــة الـتــي ي ــزداد نـفــوذهــا اإلقـلـيـمــي ،وسيكون
لديهاّ ،
عما قليل ،الفوائض املالية الكافية إلطالق برامج
تنموية محلية وإقليمية.
ـ وهل يحتاج الصعود الصيني إلى إيضاح؟ يكفي أن
نشير إلى أن بكني تملك من الذهب ،اليوم ،ما يمكنها
م ــن تـحـطـيــم ال ـ ــدوالر ف ــي ســاع ـتــن ،بـيـنـمــا تتصاعد
قــدراتـهــا الــدفــاعـيــة ،ويـتـعــزز تحالفها الـسـيــاســي مع
موسكو وطهران.
سوريا ،والرئيس األسد ،بالنسبة إلى روسيا والصني
وإيران ،رهان على انتصار عاملي.
واملقاومة
الجيش
ـن
والحـظــوا أنـنــا لــم نتحدث بعد عـ
َ
والشعب السوري والرصيد الوطني الكبير املختزن
في أضالع التاريخ القديم والحديث لسوريا .وهذا كنز
استراتيجي سوف نتحدث عنه بالتفصيل في املقال
اآلتي.

قام بتفجير سيارتني مفخختني عند
معبر مرشد بينار الحدودي أدى إلى
س ـقــوط ض ـحــايــا ،فـيـمــا نـجــح آخ ــرون
فــي الـتـسـلــل إل ــى أح ـيــاء كــانــي عــربــان
وبــوطــان وحــج رش ــاد ومشفى أطباء
ب ــا ح ـ ــدود ،وف ـت ـح ــوا ن ـي ــران ـهــم عـلــى
ال ـع ـس ـكــريــن وامل ــدنـ ـي ــن ،وتـحـصـنــوا
ـان ف ــي ه ـ ــذه األحـ ـ ـي ـ ــاء .فــي
ض ـم ــن مـ ـب ـ ٍ
م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـس ـل ـل ــت م ـج ـم ــوع ــات
م ــن «داع ـ ـ ـ ــش» م ــن ط ــري ــق ع ـ ــام حـلــب
ـ ـ ـ ك ــوب ــان ــي ب ـع ــدم ــا ان ـت ـح ـل ــوا ص ـفــات
عناصر من «لواء ثوار الرقة» ،حليف
«الوحدات» الكردية ،وقتلوا ما اليقل
ع ــن  20م ــن أه ــال ــي قــريــة ب ــرخ بــاطــان

ﻳﻮﻣﻴ ﻣﺎﻋﺪا اﺣﺪ

ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺰ  11:00ﺻﺒﺎﺣﺎً
جنوبي املدينة .قيادة «حركة املجتمع
ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ــي» املـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ـح ــزب
«االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ـك ــردي
اتهمت في بيان لها «الحكومة التركية
بأنها تقف وراء الهجمات» ،وقالت في
بيانها «إن هجوم املرتزقة من داخل
األراضــي التركية يثبت مجددًا عالقة
ال ـح ـكــومــة ال ـتــرك ـيــة ب ـمــرتــزقــة داع ــش.
وأضافت «من يخطط ويدير هجمات
م ــرت ــزق ــة داع ـ ـ ــش ع ـل ــى روج آفـ ـ ــا هــو
الدولة التركية» ،وهو أمر نفاه «والي
أورف ـ ــا» فــي ب ـيــان ص ــادر ع ـنــه ،مــؤكـدًا
أن «الهجمات على كوباني ّ
تمت عبر
مدينة جرابلس املجاورة».
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اليمن
ونهب أموال المؤسسات
يعتاش تنظيم «القاعدة» ّفي حضرموت على مصادر رزق عدة ،أهمها تجارة النفط ّ
الحكومية والمصارف ،باإلضافة إلى ضخ الرياض الحياة في شرايينه بواسطة شحنات ّالمساعدات التي يتسلمها بنفسه عبر ميناء
المكال« .األخبار» تثير في الحلقة الثانية من السلسلة الخاصة بواقع حضرموت ،في ظل تمدد «القاعدة» وممارساته بحق أهلها،
تساؤالت عن التواطؤ السعودي والدولي مع التنظيم وعن تسهيل عمله في هذه المحافظة
ٍ
أن سيطرة التنظيم على املحافظة بعد
خمسة أي ــام مــن بــدء ال ـع ــدوان ،جــاءت
نتيجة خطة سعودية أميركية تهدف
إل ــى إب ـعــاد مـنــابــع الـنـفــط عــن متناول
ال ـج ـي ــش وح ــرك ــة «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» فــي
صنعاء .وفيما كانت الثروة النفطية
في عهد النظام السابق مقسمة على
حصص بــن الـقــوى الـنــافــذة الحاكمة
ل ـل ـب ـلــد ع ـل ــى ه ـي ـئــة شـ ــركـ ــات ،يـحـصــد
التنظيم اآلن عوائد كبيرة من إيرادات
الضرائب التي تصل في اليوم الواحد
الى  2مليون ريــال .ويستغل التنظيم
سيطرته على املدينة ومرافقها ،ليقوم
ب ــإرس ــال شـحـنــات أسـلـحــة عـبــر سـفـ ٍـن
يـمـتـلـكـهــا م ــواطـ ـن ــون ،ي ـلــزم ـهــم كــرهــا
بــإي ـصــال ـهــا إلـ ــى م ـنــاطــق الـ ـح ــرب بني
الـجـيــش و»ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» ،وبــن
عناصر التنظيم فــي محافظات عدن
وأبـ ـ َـن وش ـب ــوة .ويـضـغــط «ال ـقــاعــدة»
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ف ـ ـ ـ ــروع امل ــؤسـ ـس ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــة ل ـتــوق ـيــع
صفقات ومناقصات تجارية بالقوة،
ً
م ـس ـت ـغ ــا اس ـ ــم ال ـس ـل ـط ــات الــرس ـم ـيــة
ل ـت ــأت ــي ع ــوائ ــده ــا ل ـح ـس ــاب ـه ــا ،فـيـمــا
تتواصل الحركة التجارية عبر امليناء
والسواحل الواقعة تحت سيطرته.

مصير أي
شخص
يتبع «أنصار
الله» في
حضرموت أو
يناصرهم هو
اإلعدام ذبحًا
(أ ف ب)

ّ
حضرموت تحت سكين «القاعدة» []3/2
إعدامات وتجارة نفط ...وخدمات سعودية
صنعاء ـ علي جاحز
ط ـ ـ ــوال ث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر ،م ـ ـ ـ ّـدة ال ـ ـعـ ــدوان
ّ
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــن ،ظـ ــلـ ــت
مـ ـح ــافـ ـظ ــة ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت بـ ـعـ ـي ــدة عــن
مــرمــى الـ ـغ ــارات ال ـس ـعــوديــة وبـمـنــأى
عـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ال ـ ـخـ ــانـ ــق املـ ـ ـف ـ ــروض
عـلــى بقية املـحــافـظــات الـيـمـنـيــة ،رغــم
خ ـض ــوع ـه ــا ل ـت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة فــي
ج ــزي ــرة ال ـع ــرب» املـ ــدرج عـلــى «قــائـمــة
اإلرهاب» السعودية ،والذي خصصت
واشنطن ،الداعمة للحرب السعودية
الـحــالـيــة ،استراتيجية ملكافحته في
اليمن منذ أكثر من عقد.

ٌ
ذبح وتجارة ومصادرة
أموال الحكومة

أعلن «القاعدة» ،مدينة املكال عاصمة
ً
ّ
حضرموت« ،إمارة» له ،مركزًا نشاطه
ّ
ّ
ع ـلــى ال ـخ ــط ال ـســاح ـلــي (املـ ـط ــل على
ب ـحــر الـ ـع ــرب) م ــن ح ـ ــدود املـحــافـظــة
مع شبوة ،حتى حدودها مع املهرة،
ومـسـيـطـرًا بــذلــك عـلــى واح ــد مــن أهــم
املــوانــئ فــي املـنـطـقــة .ومـنــذئـ ٍـذ ،تصل
ش ـح ـن ــات املـ ـس ــاع ــدات والـ ــوقـ ــود مــن
السعودية إلى ميناء املكال ،كما تصل
شحنات تـجــاريــة ونفطية ب ـ ّـرًا إليها
ليتولى «القاعدة» إدارتها وتوزيعها.
وبعدما سيطر التنظيم على املدينة
ال ـت ــي ي ـب ـلــغ عـ ــدد س ـكــان ـهــا أك ـث ــر من
ن ـصــف م ـل ـيــون نـسـمــة (إح ـصــائ ـيــات
 ،)2005نـ ـف ــذ هـ ـج ــوم ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا عـلــى
سجنها املركزي مطلقًا ســراح أخطر
عـ ـن ــاص ــره وق ـ ــادت ـ ــه ،وب ـي ـن ـه ــم خــالــد
بــاطــرفــي ،ال ــذي أصـبــح ف ــور خــروجــه
أم ـي ـرًا عـلــى امل ـكــا .وع ـلــى ال ـف ــور ،بــدأ
بتنفيذ األحكام واإلجراءات الخاصة
بالتنظيم مــن محاكمات واعتقاالت
ب ـح ــق امل ــواطـ ـن ــن ،وي ـن ـف ــذ الـتـنـظـيــم
جرائم اإلع ــدام في كثير من األحيان
إلخــافــة الـنــاس مــن مجرد االعـتــراض
على ممارساته.
كما باتت مــزاولــة النشاط السياسي
ً
ف ـ ـ ــي امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة أمـ ـ ـ ـ ـ ـرًا مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـي ــا،

وخـصــوصــا بعدما اعتقل «الـقــاعــدة»
ع ـ ــددًا م ــن ال ـ ـقـ ــادة ال ـت ــاب ـع ــن ألحـ ــزاب
يـ ـمـ ـنـ ـي ــة ،غـ ـي ــر أن ك ـ ــل م ـ ــن اع ـت ـق ـل ـهــم
الـتـنـظـيــم يـتـبـعــون فـقــط ال ـق ــوى الـتــي
ترفض الـعــدوان السعودي ،وتحديدًا
م ــن ح ــزب «امل ــؤت ـم ــر الـشـعـبــي ال ـعــام»
أو أخــرى تابعة لـ«الحراك الجنوبي»
أو من أتباع الطريقة الصوفية ،فيما
يكون مصير أي شخص يتبع «أنصار
الله» أو يناصرهم هو اإلعدام ذبحًا.
ويــؤكــد الـقـيــادي فــي حــزب «التجمع
ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدوي» ،ن ــاص ــر ب ــاق ــزق ــوز أن ــه
ال وج ـ ـ ــود ل ـس ـل ـط ــات ال ـح ـك ــوم ــة فــي
ساحل حضرموت ،بما فيها املكال،
باستثناء مكتب البريد فــي املدينة
ال ــذي ال ي ــزال يـصــرف ال ــروات ــب التي
تأتي من صنعاء للمتقاعدين فقط،
أمــا رواتــب باقي املوظفني فقد عجز
عــن صرفها طــوال الشهور املاضية.
ـث
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف بـ ـ ــاقـ ـ ــزقـ ـ ــوز ف ـ ـ ــي حـ ــديـ ـ ٍ
إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،إن ــه « ي ـتــم تـحــويــل
روات ــب املوظفني الـتــي تصل أحيانًا
مـ ــن ص ـن ـع ــاء ع ـب ــر أح ـ ــد الـ ـص ـ ّـراف ــن
املحليني املوالني لـ«القاعدة» والــذي
يعمل تحت حـمــايـتــه» ،الفـتــا إلــى أن
«القاعدة» يعمل على محو أي وجود
ل ـل ــدول ــة ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي يسيطر
عليها.
وتـ ـفـ ـي ــد املـ ـعـ ـل ــوم ــات بـ ـ ــأن ال ـت ـن ـظ ـيــم
ه ـ ــو م ـ ــن ي ـت ـس ـل ــم امل ـ ـ ـ ـ ــواد اإلغ ــاثـ ـي ــة
امل ــرس ـل ــة م ــن ال ـس ـعــوديــة ومـ ــن بقية
ال ــدول ،ويبيعها عبر تـجــار تابعني
ً
لـ ــه ول ـ ـحـ ــزب «اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ،ب ـ ـ ــدال مــن
توزيعها على املواطنني .وفي الوقت
ن ـف ـســه ،ف ــرض الـتـنـظـيــم ح ـظ ـرًا على
ك ــل قـ ــادة ال ــدول ــة وال ـق ـض ــاء وص ــادر
ص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم ،م ـ ـس ـ ـتـ ــول ـ ـيـ ــا ع ـل ــى
ّ
مقارهم وأخذ سياراتهم الحكومية.
وبـحـســب املـعـلــومــات ،فـقــد ف ــاق عــدد
ال ـس ـي ــارات ال ـتــي اس ـتــولــى عـلـيـهــا ال ـ
ً
 50سيارة ،عــاوة على نهب البنوك
واملـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف واح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت
وثائقها
الحكومية واالستيالء على ّ
والعبث بمعامالت الناس وملفاتهم،

باإلضافة إلى إحراقه أرشيف بعض
امل ــؤس ـس ــات ،ل ـي ـحـ ّـول امل ـك ــا وبـعــض
املــدن إلــى واليــات تابعة له ولعزلها

تصل شحنات المساعدات
والوقود من السعودية إلى
«القاعدة» في ميناء المكال
تمامًا عن سلطة الدولة في صنعاء.

التنظيم يبيع النفط
وسط صمت دولي

ت ـ ـضـ ـ ّـم مـ ـح ــافـ ـظ ــة ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت أك ـب ــر

الحقول النفطية في اليمن ،التي تتبع
عددًا من الشركات النفطية األميركية
والـفــرنـسـيــة وغ ـيــرهــا .مـنــذ سيطرته
ع ـل ــى امل ـح ــاف ـظ ــة ،اس ـت ــول ــى الـتـنـظـيــم
ع ـل ــى امل ـ ـخـ ــزون ال ـن ـف ـط ــي ه ـ ـنـ ــاك ،ب ــدأ
ً
ببيعه بزيادة  20رياال لليتر الواحد،
وبمحاصصته مــع أعـضــاء «املجلس
األهـ ـل ــي ال ـح ـض ــرم ــي» (ال ـه ـي ـئ ــة ال ـتــي
أنـشــأتـهــا ال ــري ــاض أخ ـي ـرًا بالتنسيق
م ــع ق ــادة «اإلص ـ ــاح» ،وقـ ــادة مــوالــن
ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ـفـ ــار عـ ـب ــد ربـ ـ ــه م ـن ـصــور
هادي).
ويـثـيــر الـصـمــت ال ــدول ــي إزاء سيطرة
«القاعدة» على مناطق نفطية ّ
حساسة
في حضرموت ،تـســاؤالت تحيل على
فرضيات تم تداولها بهذا الشأن ،عن

مقتل  5جنود سعوديين وضابط إماراتي على الحدود
ُ
قـتــل ثــاثــة ج ـنــود س ـعــوديــن ،اث ـنــان مــن ال ـقــوات
السعودية وجندي من قوات حرس الحدود،
البرية ٌ
وض ــاب ــط إم ــارات ــي عـلــى ال ـح ــدود م ــع ال ـي ـمــن ،في
العمليات التي يقودها الجيش و«اللجان الشعبية»،
بحسب وسائل إعالم سعودية .وأعلنت الرياض
يوم أمس مقتل جنديني سعوديني «إثر تعرضهما
إلطــاق نار في محافظة جيزان» ،بحسب وكالة
األنباء السعودية.
واستمرت التفجيرات التي تستهدف العاصمة
صنعاء يوم أمس ،حني وقع انفجار أمام مبنى وكالة األنباء اليمنية الرسمية (سبأ) ،أسفر
عن مقتل حارس الوكالة ،فيما أصيب اثنان آخران بجروح.
كذلك يواصل الـعــدوان عملياته الجوية ضد األراضــي اليمنية .وشــن الطيران السعودي
يوم أمس عــددًا من الغارات على منطقة عطاني في صنعاء ،وأخــرى في مدينة عتق في
محافظة شبوة ،كما نفذ غارات على مناطق في محافظة الضالع التي تشهد معارك بني
الجيش و«اللجان الشعبية» من جهة ،واملجموعات املسلحة من جهة أخرى ،وكذلك األمر
مأرب التي استأنفت طائرات العدوان قصف بعض مناطقها أمس.
في محافظة ُ
من جه ٍة أخرى ،قتل أربعة عناصر ُيعتقد أنهم تابعون لتنظيم «القاعدة» مساء أول من
أمس ،في محيط معسكر الريان في مدينة املكال التابعة ملحافظة حضرموت ،إثر غارة
نفذتها طائرة من دون طيار أميركية.
(أ ف ب ،رويترز)

ّ
ويسهل
بحاح يتواطأ

يتخذ فــرع «الـقــاعــدة» فــي حضرموت
من «أبناء حضرموت» اسمًا له .ويرى
باقزقوز أن رئيس الحكومة املستقيلة
خ ــال ــد بـ ـح ــاح وم ـح ــاف ــظ ح ـضــرمــوت
عادل باحميد متواطئان مع التنظيم.
«الــافــت هــو إصــرارهـمــا على تسمية
التنظيم بــاســم أب ـنــاء حـضــرمــوت في
تجاهل للجرائم اليومية التي يقوم
ٍ
بـهــا الـتـنـظـيــم ض ــد أب ـن ــاء حـضــرمــوت
الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــن» ،ي ـ ـقـ ــول بـ ــاقـ ــزقـ ــوز الـ ــذي
يشير أيضًا إلــى أن سقوط املحافظة
ّ
جــرى مــن دون مـقــاومــة وعـبــر «تسلم
وتـسـلـيــم» .وت ـســاءل الـقـيــادي اليمني
ّ
تصدق أن بحاح حتى
مستغربًا« :هل
اآلن لم يتكلم عن أن «القاعدة» يحتل
ح ـض ــرم ــوت؟» ،مـضـيـفــا« :ه ــذا نفهمه
ً
تواطؤًا وتسهيال».
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،عـلـمــت «األخـ ـب ــار»
أن وفـ ـ ـ ـ ـدًا يـ ـتـ ـب ــع «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األهـ ـل ــي
الحضرمي» توجه األسـبــوع املاضي
إل ــى ال ـس ـعــوديــة ،ح ـيــث ال ـت ـقــى بـحــاح
ط ــال ـب ــا م ـن ــه الـ ــدعـ ــم ،وهـ ــو م ــا ي ــؤك ــده
باقزقوز الذي قال إن «املجلس األهلي»
هو مجموعة من األشخاص اختارهم
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ل ـف ــرض ـه ــم عـ ـل ــى الـ ـن ــاس
ك ــون ـه ــم ي ـم ـث ـلــون أبـ ـن ــاء ح ـض ــرم ــوت،
معتبرًا أن تلك الزيارة تؤكد التنسيق
بــن الــريــاض وفــريــق هــادي مــن جهة،
وبني «القاعدة» من جهة أخرى.
ً
وي ـضـ ّـم «امل ـج ـلــس األه ـل ــي» مجموعة
من املتنفذين والفاسدين ومــن أتباع
السلفية امل ـت ـشــددة ،وق ــد أس ــس فرعًا
لــه فــي مدينة شبام التاريخية ،األمــر
الذي رفضه علماء الطريقة الصوفية
التي يمثل أتباعها غالبية القاطنني
ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،وهـ ــو م ــا ُيـ ـ ّ
ـرجـ ــح رب ـطــه
بــاغـتـيــال «ال ـق ــاع ــدة» ال ـعــامــة السيد
حسني عبد الـبــاري الـعـيــدروس ،أحد
أكبر علماء الصوفية في شبام.
وأثار اغتيال العيدروس إمام وخطيب
جامع الحزم في شبام سخطًا شعبيًا
في الشمال والجنوب .ومــن املعروف
بشكل علني
أن العيدروس كان مؤيدًا
ٍ
لـ ـث ــورة «س ـب ـت ـم ـبــر  ،»2014ول ـحــركــة
«أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ،وراف ـ ـضـ ــا ل ـل ـع ــدوان
ولــوجــود «ال ـقــاعــدة» فــي حـضــرمــوت.
املعلومات إلى أن العيدروس
وأشارت ّ
ك ــان ق ــد تـلــقــى ت ـهــديــدات ســاب ـقــة ،في
حــن كــان يلقي فــي املسجد خطابات
مؤيدة لــ«ثــورة سبتمبر» ولـ«أنصار
ال ـ ـلـ ــه» .وك ـش ـف ــت م ـع ـل ــوم ــات أن أح ــد
مـنـفــذي االغ ـت ـيــال هــو املــدعــو يوسف
بــن طــالــب الـكـثـيــري ،وهــو أحــد أخطر
عناصر «القاعدة» في مناطق الوادي
والصحراء في املحافظة.
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كيري :ال اتفاق ما لم تعالج طهران المسائل العالقة
ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـشـ ـك ــل املـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
للتوصل إلــى اتـفــاق ن ــووي بــن إيــران
ومـ ـجـ ـم ــوع ــة « ،»1+5ي ـج ـت ـم ــع وزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـم ــد جـ ــواد
ظريف مع نظرائه في مجموعة «،»1+5
نهاية األسـبــوع فــي فيينا ،فــي جلسة
م ـف ــاوض ــات شــاقــة لـلـتــوصــل إل ــى حل
إلح ــدى أب ــرز الـقـضــايــا الــدبـلــومــاسـيــة
الشائكة عامليًا ،في الوقت الــذي ّ
جدد
فيه الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني
التأكيد أن إيران تمضي في املفاوضات
إلی األمــام «في ظل توجيهات املرشد
األعـ ـ ـل ـ ــى لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» ،ال ـ ـ ـ ــذي ك ــان
ق ــد أع ـ ـ ــاد ،ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ،ال ـت ـش ــدي ــد عـلــى
«الخطوط الحمراء» ألي اتفاق مرتقب.
وبعد سنوات طويلة من التوتر و20
شـهـرًا مــن املـنــاقـشــات الـشــاقــة ،تحاول
األط ــراف الـتــوصــل إلــى اتـفــاق نهائي،
غ ــالـ ـب ــا مـ ــا يـ ــوصـ ــف بـ ــأنـ ــه ت ــاريـ ـخ ــي،
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع دن ـ ـ ـ ـ ّـو نـ ـه ــاي ــة امل ـه ـل ــة
النهائية التي حددتها هذه األطــراف،
في نهاية حزيران الجاري ،والتي من
املـمـكــن ت ـمــديــدهــا ،وف ــق م ــا أوح ــت به
الـتـصــريـحــات امل ـت ـبــادلــة ،خ ــال األي ــام
املاضية.
وف ـي ـم ــا ي ـن ـت ـظــر وص ـ ـ ــول ظ ــري ــف إل ــى
فيينا ،السبت ،حيث سيلتقي كيري،
ث ـ ّـم يلحقهما وزراء مجموعة «»1+5

ّ
ـ ـ ـ حـ ــذر ال ــوزي ــر األم ـي ــرك ــي ،أمـ ــس ،من
أن ــه لــن ي ـكــون ه ـنــاك ات ـفــاق بــن إي ــران
وال ــدول الـكـبــرى ،إن لــم تعالج طهران
املـســائــل الـعــالـقــة فــي ه ــذا امل ـلــف .وقــال
خالل مؤتمر صحافي« :من املمكن أال
يلبي اإليــرانـيــون كل ما جــرى االتفاق
عليه فــي ل ــوزان ،وفــي هــذه الـحــالــة لن
يكون هناك اتفاق» ،في إشارة منه إلى
اإلج ـ ــراءات الـتــي نــص عليها االتـفــاق
املــرحـلــي بــن طـهــران وال ــدول الكبرى،
في  2نيسان في سويسرا ،مقابل رفع
العقوبات الدولية والغربية املفروضة
على إيران.
ول ـف ــت ك ـي ــري إلـ ــى أن «األي ـ ـ ــام املـقـبـلــة
ّ
ستبي مــا إذا كــانــت املـســائــل العالقة
سـتـعــالــج أو ال» ،مـضـيـفــا إن ــه «إذا لم
تـعــالـجـهــا (إيـ ـ ـ ــران) ،ف ـلــن ي ـكــون هـنــاك
اتفاق» ،ومكررًا للمرة الثانية تحذيره
م ـ ــن اح ـ ـت ـ ـمـ ــال فـ ـش ــل ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــاراثـ ـ ــون
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي ش ــوط ــه
األخير.
تـصــريــح ك ـيــري أتـ ــى ،ردًا عـلــى س ــؤال
ب ـشــأن م ــا ك ــان ق ــد أدل ــى ب ــه ،ال ـثــاثــاء،
املــرشــد األعـلــى للجمهورية اإليــرانـيــة
آي ـ ــة الـ ـل ــه ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،ح ــن ج ــدد
ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى «الـ ـخـ ـط ــوط ال ـح ـم ــراء»
لـ ـ ـب ـ ــاده ف ـ ــي املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات الـ ـن ــووي ــة،
وأبرزها رفع «فــوري» للعقوبات ،فور

التوقيع على االت ـفــاق املحتمل وعــدم
ت ـض ـمــن هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق أي ب ـن ــد يـجـيــز
تفتيش «مواقع عسكرية» إيرانية.
وعن هذه التصريحات ،قال كيري إنها
«ليست جــديــدة» ،مــؤكـدًا أن املـهــم هو
«ما تم االتفاق عليه في نص املستند».
وأض ــاف ال ــوزي ــر األم ـيــركــي إن ــه يتجه
إلى فيينا ،الجمعة ،و«أريــد أن أرى إن
كنا سنعطي هذا املجهود الدفع الذي
يستحقه».
ورغـ ــم ت ـحــذيــرات ك ـي ــري ،إال أن نــائــب
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي
ري ــاب ـك ــوف ،رئ ـي ــس ف ــري ــق امل ـفــاوضــن
ال ـ ـ ـ ـ ــروس ،صـ ـ ـ ـ ّـرح ب ـ ــأن ن ـ ــص االت ـ ـفـ ــاق
النهائي أصـبــح جــاهـزًا بنسبة ،%90
م ــوضـ ـح ــا أن هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــوي ــم ي ــأخ ــذ
باالعتبار أهمية املواضيع التي جرى
التنسيق بشأنها ،وليس حجم النص
املتفق عليه.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ال ت ـ ـ ــزال ف ــرن ـس ــا وامل ـم ـل ـكــة
املتحدة تكرران أن أي اتفاق ينبغي أن
يشمل إمكانية زيــارة مواقع عسكرية
«إن دعــت الـحــاجــة» .وفــي هــذا املجال،
قــال وزي ــر الخارجية الفرنسي لــوران
فــابـيــوس ،األرب ـع ــاء ،إن «فــرنـســا تريد
ال ـتــوص ــل إل ــى ات ـف ــاق م ـت ــن ،يتضمن
الـحــد مــن ال ـق ــدرات الـنــوويــة اإليــرانـيــة
فــي مـجــال البحث واإلن ـتــاج ،أي إقــرار

العراق

البرزاني في مواجهة
األحزاب الكردية
أدى بدء المشاورات في
برلمان إقليم كردستان
حول تعديل قانون
رئاسة اإلقليم إلى انقسام
أحزاب البرلمان إلى قطبين
متناحرين ،األول بقيادة
الحزب الديموقراطي
الكردستاني الرافض للتعديل،
والقطب الثاني المتمثل
باألحزاب األخرى التي قدمت
مشاريع قانونية للحد من
صالحيات الرئيس
أربيل ـ هستيار قادر
بدأت شيئًا فشيئًا مالمح صراع جديد
داخ ــل بــرملــان إقـلـيــم كــردسـتــان الـعــراق
وخارجه بني األحــزاب الكردية ،بعدما
بــاشــر ب ـق ــراءة أول ـيــة ألرب ـعــة مـشــاريــع
قــوانــن لتعديل قــانــون رئــاســة اإلقليم
ب ـهــدف تـقـلـيــص صــاح ـيــات الــرئـيــس،
ل ـي ـضــاف إلـ ــى امل ـش ــاك ــل األخـ ـ ــرى الـتــي
يعيشها اإلقليم مع استمرار الخالف
على مسودة الدستور والـخــاف على
ت ـحــديــد ال ــرئ ــاس ــة مــوعــد االن ـت ـخــابــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة قـ ـب ــل االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى آل ـي ــة
انتخاب الرئيس.
ال ـحــزب الــدي ـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي،
بـ ــرئـ ــاسـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم م ـس ـع ــود
ال ـب ــزران ــي ،صــاحــب الـكـتـلــة الـبــرملــانـيــة
األكـبــر قاطع اجتماع الـبــرملــان ،رافضًا
أي تعديل لـلـقــانــون الــذي يــراه انقالبًا
مــن قـبــل األح ــزاب األخ ــرى عـلـيــه ،علمًا
ب ـ ــأن ال ـ ـحـ ــزب ي ـح ـض ــر رئ ـي ـس ــه ل ـف ـتــرة

رئــاس ـيــة ج ــدي ــدة ،وخ ــاص ــة أن كــرســي
ال ــرئ ــاس ــة مـ ــن ح ـص ــة ال ـ ـحـ ــزب حـســب
التوافقات السياسية بينهم.
مقاطعة كتلة «الديموقراطي» لجلسة
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ه ـ ــي األولـ ـ ـ ـ ــى ل ـ ــه مـ ـن ــذ ع ــام
 2005في مواجهة كل من حزب االتحاد
الــوطـنــي الـكــردسـتــانــي بــرئــاســة جــال
الطالباني واألحزاب األخرى املعارضة
س ــابـ ـق ــا امل ـت ـم ـث ـل ــة بـ ـح ــرك ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر
واالت ـ ـح ـ ــاد اإلسـ ــامـ ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي
والجماعة اإلسالمية.
وبـ ـ ــدأت هـ ــذة امل ـش ـك ـلــة ع ـنــدمــا بـ ــادرت
األحـ ـ ـ ـ ــزاب األربـ ـ ـع ـ ــة الـ ـ ــى طـ ـ ــرح أربـ ـع ــة
م ـش ــاري ــع ق ــان ــون ـي ــة ل ـت ـع ــدي ــدل ق ــان ــون
ال ــرئ ــاس ــة ب ـهــدف تـقـلـيــص صــاحـيــات
الــرئ ـيــس وان ـت ـخــابــه م ــن قـبــل الـبــرملــان
واإلص ـ ــرار عـلــى ع ــدم تــرشــح الـبــرزانــي
ل ــوالي ــة ث ــالـ ـث ــة ،وه ــو أم ـ ــر ي ـع ـت ـبــرونــه
انتهاكًا لقانون رئاسة اإلقليم النافذ،
الــذي ي ـح ـظــر تــولــي الــرئ ـيــس أكـثــر مــن
واليتني متتاليتني.
وبـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـك ـ ـ ــس هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــار ،يـ ـص ــر
«الديموقراطي» على انتخاب الرئيس
م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـش ـ ـعـ ــب وع ـ ـ ـ ـ ــدم ت ـق ـل ـي ــص
صــاح ـيــاتــه .وهـ ــذا امل ــوق ــف ج ــاء بعد
أي ـ ــام م ــن ت ـحــديــد م ــوع ــد االن ـت ـخــابــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة فـ ــي  20آب املـ ـقـ ـب ــل ،الـ ــذي
رفضته األحزاب من دون تعديل قانون
رئاسة اإلقليم ،فيما اعتذرت املفوضية
العليا لالنتخابات عن عدم التحضير
لها في املدة املتبقية.
وألول مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــذ تـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــل
حـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــة اإلقـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام
املـ ــاضـ ــي بـ ـمـ ـش ــارك ــة أغ ـ ـلـ ــب األحـ ـ ـ ــزاب
الــرئ ـي ـس ـيــة ،تـنـقـســم مـكــونــاتـهــا داخ ــل
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان إلـ ــى ق ـ ـط ـ ـبـ ــن مـ ـتـ ـن ــاح ــري ــن
وسينسحب هذا الخالف إلى املشاكل
العالقة بــن األح ــزاب حتى خــارج قبة
البرملان أيضًا.

املتحدث بــاســم كتلة «الديموقراطي»
ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،م ـح ـمــد ع ـل ــي ،ي ـصــر على
رفـ ــض ك ـت ـل ـتــه ت ـع ــدي ــل ق ــان ــون رئ ــاس ــة
اإلقـ ـلـ ـي ــم وي ــربـ ـط ــه بـ ـم ــوق ــف م ـقــاط ـعــة
جلسة البرملان من قبل كتلته.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـح ـ ـمـ ــد ع ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ف ـ ـ ــي ح ــدي ــث
إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ع ـل ــى أن «ال ـخ ـط ــوة
م ـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ض ـ ـ ــد ال ـ ـتـ ــوافـ ــق
ال ـس ـيــاســي الــذي ب ـن ـيــت ع ـلــى أســاســه
حكومة الشراكة الوطنية» ،محذرًا من
أنــه «إذا اس ـت ـمــرت األح ــزاب فــي املضي
قــدمــا فــي إج ــراء ق ــراءة ثــانـيــة لتعديل
ق ــان ــون الــرئــاســة ب ـهــدف إق ـ ــراره ب ــدون
موافقتنا فسيكون لنا رأي آخر».
وحول إمكان إقرار القانون بأغلبية من
دون مواقفة الحزب الديموقراطي ،لفت
محمد عـلــي أن ــه «لـيــس هـنــاك تعريف

نـ ـظ ــام ت ـف ـت ـيــش م ـت ـق ــدم ي ـش ـمــل حـتــى
املواقع العسكرية إذا لزم األمر» .وتابع
الوزير الفرنسي إن «هــذا يعني أنه ال
بـ ّـد ،أيضًا ،من توقع العودة التلقائية
لـ ـلـ ـعـ ـق ــوب ــات ف ـ ــي حـ ـ ــال خـ ـ ــرق إيـ ـ ــران
التزاماتها» ،معتبرًا أن «كل ذلك مهم،
سواء لألمن اإلقليمي أو للتحرك ضد
االنتشار النووي».
الــى جــانــب نـقــاط الـخــاف ه ــذه ،يبدو

ويأتي كالم املسؤول األميركي في وقت
أشـ ــار ف ـيــه امل ـت ـحــدث بــاســم الـحـكــومــة
اإلي ــران ـي ــة ،مـحـمــد بــاقــر نــوبـخــت ،إلــى
أنــه إذا بقي غـمــوض يمکن معالجته
م ــن خـ ــال ت ـم ــدي ــد املـ ـف ــاوض ــات ،فـمــن
الطبيعي أن نوافق علی هذا التمديد،
ل ـك ـن ــه أعـ ـ ـ ــرب عـ ــن أم ـ ـلـ ــه بـ ـ ــأن «ن ـن ـهــي
املفاوضات في موعدها املحدد».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أكـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي
حـ ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي أن إيـ ـ ـ ـ ــران تـمـضــي
فـ ـ ــي امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات إلـ ـ ـ ــی األم ـ ـ ـ ـ ــام «ف ــي
ظـ ـ ـ ــل ت ـ ــوجـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــات املـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــد األعـ ـ ـل ـ ــى
للجمهورية» ،مشيرًا إلى سعي طهران
لـ«ضمان حقوق الشعب اإليراني ،عبر
املفاوضات الجادة والتفاهم املنصف
والعادل».
وف ـ ـ ــي م ـ ــادب ـ ــة إفـ ـ ـط ـ ــار أقـ ـيـ ـم ــت م ـس ــاء
األربـ ـ ـع ـ ــاء ،قـ ــال روحـ ــانـ ــي« :لـ ــن نـقـبــل
أن يـ ـ ــؤدي ال ـت ــأخ ـي ــر أو اإلسـ ـ ـ ــراع فــي
املـ ـف ــاوض ــات إلـ ــى اإلض ـ ـ ــرار بـمـصــالــح
الـ ـب ــاد» .كـمــا أشـ ــار إل ــى أن ــه «ينبغي
علينا املضي في هذا األمر إلی األمام،
عبر التحلي بالصبر واألناة والحکمة
وبمساعدة الجميع والدعم والتوجيه
من املرشد األعلى ،وفي ظل التعاضد
والـ ـت ــاح ــم وال ـ ــدع ـ ــم مـ ــن ق ـب ــل جـمـيــع
األحزاب والفئات السياسية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

لألقلية واألغـلـبـيــة فــي الديموقراطية
التوافقية».
ال ـ ـض ـ ــرب ـ ــة املـ ــوج ـ ـعـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـل ـ ـقـ ــاهـ ــا
«ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــراع
ال ـجــديــد كــانــت مــوقــف ح ــزب االت ـحــاد
الــوطـنــي الـكــردسـتــانــي بــرئــاســة جــال
الطالباني املـصــر على تعديل قانون
رئاسة اإلقليم .ومعلوم أن «االتـحــاد»
أقـ ــرب األح ــزاب إل ــى «ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»
وقــد وقــع الحزبان فــي عــام  2007على
اتـ ـف ــاق اس ـتــرات ـي ـجــي بـيـنـهـمــا مل ــراع ــاة
س ـيــاســة بـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض ودخـ ــول
االنتخابات بقائمة مــوحــدة وتوحيد
مواقفهما السياسية.

إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن «س ـ ـبـ ــب ت ـح ـفــظ
(الــدي ـمــوقــراطــي) م ــن قـ ــراءة تـعــديــات
قانون رئاسة اإلقليم هو أنهم يريدون
انـ ـتـ ـخ ــاب رئـ ـي ــس اإلقـ ـلـ ـي ــم م ــن خـ ــارج
البرملان ،في حني تشير املشاريع األربعة
لألحزاب الرئيسية إلى انتخاب رئيس
من داخل برملان».
وي ـب ـق ــى شـ ـه ــران كـ ـم ــدة ف ــاص ـل ــة أم ــام
األح ــزاب الرئيسية فــي اإلقليم لحسم
مسألة الرئيس املقبل لإلقليم من دون
حــدوث فــراغ قانوني قبل نهاية شهر
آب امل ـق ـب ــل ،أي ت ــاري ــخ ان ـت ـه ــاء والي ــة
البرزاني الرئاسية .وما زاد الطني بلة
أنــه حسب قانون الرئاسة النافذ ،فإن
الـبــزرانــي ال يستطيع الـتــرشــح لوالية
ال ـثــال ـثــة ف ــي وق ــت يـبـحــث ف ـيــه ال ـحــزب
الــديـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي عــن سبل
قانونية لترشيحه ،حتى لو كانت عن
طــريــق تــواف ـقــات سـيــاسـيــة خ ــارج قبة
الـبــرملــان وتـمــديــد واليـتــه بعد ذلــك من
داخل البرملان.
ويستبعد سكرتير البرملان ،فخردين
ق ــادر العمل بمبدأ األغلبية فــي إمــرار
ت ـعــديــل ق ــان ــون ال ــرئ ــاس ــة ق ـبــل انـتـهــاء
واليـ ـ ــة الـ ـب ــرزان ــي وي ــرب ــط ح ـس ــم ه ــذه
امل ـ ـسـ ــألـ ــة ب ـ ـتـ ــواف ـ ـقـ ــات بـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ــزاب
السياسية.
وأوضح قادر في حديث إلى «األخبار»
أن «ك ـ ــرة م ـســألــة رئ ــاس ــة اإلق ـل ـي ــم اآلن
ف ــي مـلـعــب األح ـ ـ ــزاب ،ال ف ــي ال ـبــرملــان»
وشدد على أنه «ليس هناك وقت كاف
لحسم هــذه املـســألــة ،وتــأخـيــرهــا ليس
ف ــي صــالــح األح ـ ــزاب وخ ــاص ــة الـحــزب
الديموقرطي الكردستاني الذي ّ
يعد
منصب رئيس اإلقليم من نصيبه».
وي ـتــوقــع املـحـلــل الـسـيــاســي جرجيس
كوليزادة لجوء الحزب الديموقراطي
إل ــى ل ـعــب ك ــل األوراق امل ـتــاحــة أمــامــه
إلفـشــال تعديل قــانــون رئــاســة اإلقليم
بما فيها مراجعة توافقاته مع األحزاب
األخرى من داخل اإلقليم وفي الحكومة
املــركــزيــة أيـضــا ،معتبرًا مقاطعة كتلة
«الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي» ل ـج ـل ـســة ال ـب ــرمل ــان
بـمـثــابــة رس ــال ــة ت ـح ــذي ــر إل ــى األخ ــزاب
األخرى.
وش ـ ـ ـ ــدد ك ـ ــول ـ ـي ـ ــزادة ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخبار» على أنه «كلما أصر الحزب
الــديـمــوقــراطــي على ترشيح الـبــرزانــي
لرئاسة اإلقليم مع عدم قدرته قانونيًا،
يصبح االتفاق على تمديد واليته أكثر
تعقيدًا ،لذا يجب على «الديموقراطي»
أن يكون أكثر مرونة في هذا الشأن».

لقاء حاسم في
فيينا السبت وتلميح إلى
إمكان التمديد
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق مـ ـعـ ـقـ ـدًا ت ـق ـن ـي ــا ،ف ــال ـخ ـب ــراء
وال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون امل ـ ــوج ـ ــودون فــي
فـيـيـنــا ،مـنــذ مطلع الـشـهــر ،يتوقعون
وثـيـقــة مــن  40إل ــى  50صـفـحــة ،يمكن
ل ـكــل تـفـصـيــل فـيـهــا أن ي ـكــون مــوضــع
تفاوض دقيق.
ً
بناء عليه ،أعلن دبلوماسي أميركي،
ّ
أمس ،أن املفاوضات يمكن أن تمدد إلى
ما بعد املهلة املـحــددة .وقــال املسؤول
في وزارة الخارجية األميركية« :قد ال
نتمكن من االلتزام بمهلة  30حزيران،
لكن قد نكون قريبني» من ذلك.

تهدف التعديالت إلى
تقليص صالحيات الرئيس
وانتخابه من قبل البرلمان
النائب عن «االتحاد الوطني» ،بيكرد
الـ ـط ــالـ ـب ــان ــي اعـ ـتـ ـب ــر ط ـ ـ ــرح م ـش ــاري ــع
الـ ـق ــوان ــن ل ـت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون ال ــرئ ــاس ــة
منفذًا قانونيًا إلى حل مشكلة كرسي
الــرئــاســة الـقــادمــة لإلقليم ،مشيرًا إلى
أن قراءة قوانني التعديل جاءت لبلورة
الـ ـت ــوافـ ـق ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ع ـل ـي ـه ــا بــن
األحزاب.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــانـ ــي ف ـ ــي ح ــدي ــث
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السيسي لمشايخ سيناء:
«ماكنش عندي خيار تاني»
قدم عبد الفتاح
السيسي وعدا لمشايخ
ورموز القبائل السيناوية بأن
الجيش لن يكمل المرحلة
الثالثة من «تدمير» رفح ،في
مقابل أنهم سيمنعون
ظهور أي فتحات لألنفاق
في تلك المنطقة

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسني حسان حمادي سند تمليك
بدل ضائع للعقار  B 4/1767الكفور
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب اسعد ذيب قانصوه احد ورثة ذيب
اسـعــد قــانـصــوه ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  1033دوير
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف

سيناء ــ محمد سالم
ب ـل ـه ـج ــة ح ـ ـ ـ ــادة انـ ـتـ ـف ــض م ـش ــاي ــخ
ورم ـ ـ ــوز ق ـب ــائ ــل شـ ـم ــال س ـي ـن ــاء فــي
وجــه الــرئـيــس املـصــري عبد الفتاح
السيسي وقياداته األمنية ،معلنني
رف ـض ـه ــم ت ـن ــاول ـه ــم ط ـع ــام اإلف ـط ــار
الــذي دعــاهــم إلـيــه ،أول مــن أمــس إال
بعد أن يقطع السيسي وعدا حاسما
بــال ـتــوقــف ع ــن امل ـض ــي ف ــي املــرح ـلــة
ال ـثــال ـثــة م ــن املـنـطـقــة ال ـع ــازل ــة الـتــي
جــرفــت نـحــو كـيـلــومـتــر (بــال ـعــرض)
من مدينة رفح املصرية ،إحدى مدن
شمال سيناء.
على ما يبدو ،ووفــق ما نقل بعض
الرمزو القبلية ،فإنه تحقق لهم ما
أرادوا ،وخ ــاص ــة ب ـعــد اجـتـمــاعـهــم
مع قيادات أمنية وسياسية رفيعة
م ــن رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،وأي ـض ــا
ال ـس ـي ـســي ش ـخ ـص ـيــا ،ال ـ ــذي تـحــدث
خ ـ ــال «إف ـ ـطـ ــار األسـ ـ ـ ــرة امل ـص ــري ــة»
فــي فـنــدق املــاســة فــي مــديـنــة نصر،
بـصــوت خفيض ول ــن ،مــركــزا على
قراره بشان املنطقة العازلة ،إذ قال:
«ماكنش عندي خيار تاني».

إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :زين محمد ناصر
الدين املجهول محل االقامة
ت ـن ــذرك ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2013/782املـتـكــونــة بـيـنــك وب ــن شــركــة
ال ـتــأمــن ال ـعــرب ـيــة ش.م.ل .ب ـخ ــال /30/
يومًا من تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة
مختار ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها
مقامًا مختارًا تتبلغ بواسطته كل االوراق
املوجهة إليك في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ عباس حمادي

وعد السيسي أبناء سيناء بمشاريع تنموية (اي بي ايه)

وأضـ ــاف الـسـيـســي ب ــوج ــود  40من
شيوخ قبائل شمال سيناء« :أهالي
سينا قــالــولــي كفاية الكيلو (كيلو
متر) اللي حصل ،واللي بنعمله في
سيناء مش رشــوة ،ورفــح الجديدة
مـ ــش رشـ ـ ـ ــوه ،بـ ــس املـ ـق ــاول ــن ال ـلــي
عندكم سابوا الشغل ومشيوا بسبب
ال ـت ـه ــدي ــدات» .وت ــاب ــع ق ــائ ــا« :إحـنــا
مـهـتـمــن بــامل ـحــاف ـظــات ال ـح ــدودي ــة
أكتر من األول ،بس العريش ورفح
أكتر من كل املحافظات الحدودية».
ف ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ق ـ ـ ـ ــال ش ـ ـيـ ــخ ق ـب ـي ـل ــة
السواركة في شمال سيناء الشيخ

عـ ـ ــارف ال ـع ـك ــور (أبـ ـ ــو عـ ـك ــر) ،إن ـهــم
طــالـبــوا الــرئـيــس بسرعة النظر في
األح ـ ـ ــوال امل ـت ــردي ــة أله ــال ــي الـشـيــخ
زوي ــد ورف ــح الــذيــن يـعــانــون نقصا
ش ــدي ــدا ف ــي الـ ـخ ــدم ــات وامل ـع ـي ـشــة.
ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك شـ ـ ـي ـ ــخ ق ـب ـي ـل ــة
االرم ـي ــات عيسى ال ـخــرافــن ،الــذي
طــالــب بـتـعــويـضــات مـنــاسـبــة جــراء
إغالق  500محل تجاري فى الشيخ
زويد ،باإلضافة إلى سرعة توصيل
املرافق والخدمات ،كما أكد انه جرى
االتـفــاق على وقــف توسيع املنطقة
العازلة اتجاه  500متر جديدة أعلن
عنها سابقا.
في هذا السياق ،يشير حسن خلف
وه ــو أح ــد مـشــايــخ ال ـس ــوراك ــة ،الــى
لقاء خاص عقده مشايخ القبائل في
منطقة رفــح الـحــدوديــة مــع قـيــادات
أمـ ـنـ ـي ــة رفـ ـيـ ـع ــة امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ،وجـ ــرى
االت ـف ــاق خــالــه عـلــى وق ــف توسيع
امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــازل ــة ب ـش ــرط أن يـلـتــزم
املـ ـش ــاي ــخ م ـن ــع ظـ ـه ــور أي ف ـت ـحــات
األنفاق في نطاق األماكن التي تلي
املرحلة الثانية من املنطقة العازلة.
وكان مشايخ االرميالت والسواركة
ق ــد أع ـل ـن ــوا أن ـ ــه ف ــي ح ـ ــال الـ ـش ــروع
ب ــإخ ــاء املــرح ـلــة ال ـتــال ـيــة ،سيحدث
صـ ـ ــدام ش ــدي ــد ب ــن قـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
وأبـ ـن ــاء ال ـق ـب ـي ـل ـتــن ،ل ـك ــون املــرح ـلــة
ال ـثــال ـثــة سـتـبـتـلــع ب ـي ــوت وأراض ـ ــي
الـقـبـيـلـتــن غ ــرب مــدي ـنــة رفـ ــح ،كما
ت ـض ـمــن لـ ـق ــاء م ـش ــاي ــخ س ـي ـن ــاء مــع
السيسي مناقشة مـلــف املعتقلني،
وه ـنــا أشـ ــار الــرئ ـيــس إل ــى أن «ثـمــة
مــن اعـتـقـلــوا بــال ـخ ـطــأ ...يـعــز علينا
أن ي ـكــون ش ـبــاب م ــن سـيـنــاء داخ ــل
ال ـ ـس ـ ـج ـ ــون ف ـ ـ ــي رم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــان ،ولـ ـك ــن
سيجري ت ــدارك ذلــك وسـيـخــرج كل
م ــن يـثـبــت أن ــه غـيــر م ـت ــورط ف ــي أي
حوادث عنف».
ك ــذل ــك وع ــد الــرئ ـيــس أب ـن ــاء سـيـنــاء
ب ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع تـ ـنـ ـم ــوي ــة ع ـ ـلـ ــى ارض
سـيـنــاء ،قــائــا« :الـخـيــر ج ــاي قريب
وه ـت ـشــوفــوا اح ـنــا هـنـعـمـلـكــم ايـ ــه...
احنا مهتمني اوي بسيناء وهنعمل
طفرة تنموية قريبا إن شاء الله».
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ص ـ ـ ــدر ب ـي ــان

جــديــد عــن تنظيم «والي ــة سـيـنــاء»
ن ـشــر ع ـلــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» ،وفـيــه
ت ـح ــذي ــر ل ـش ــرك ــات ال ـب ـن ــاء وال ـن ـقــل
بـ ـش ــأن الـ ـتـ ـع ــاون م ــع رج ـ ــل أع ـم ــال
س ـي ـنــاوي م ــن الـشـيــخ زوي ــد يــدعــى
إب ــراه ـي ــم ال ـعــرجــانــي ،وه ــو رئـيــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة «شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة م ـص ــر
سـيـنــاء» .وجــاء فــي الـبـيــان« :تحذر
ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة ف ــي س ـي ـنــاء كل
مــن يـقــوم بــاملـشــاركــة أو الـتـعــاقــد...
م ــع ش ــرك ــة أب ـن ــاء س ـي ـنــاء املـمـلــوكــة
للمرتد إبــراهـيــم الـعــرجــانــي ،وذلــك
ألنه محارب لله ورسوله واملؤمنني
وع ـم ـيــل لـلـيـهــود وه ــو الـ ــذي يــدعــم
وي ـس ــان ــد ال ـج ـيــش املـ ـص ــري املــرتــد
ب ـت ـن ـف ـي ــذ خـ ـط ــط ال ـ ـي ـ ـهـ ــود ب ـ ــأرض
سيناء خاصة ومصر عامة».
م ـيــدان ـيــا ،واصـ ــل ع ـنــاصــر تــابـعــون
ل ــ«واليــة سـيـنــاء» اسـتـهــداف منازل
مــوظـفــي ال ـشــرطــة ف ــي مــديــريــة أمــن
شمال سيناء ،وذلك بحرق وتدمير
منازلهم الكائنة فــي أحـيــاء مدينة
الـ ـع ــري ــش امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،إذ اس ـت ـهــدف
أمـ ــس أحـ ــد مـ ـن ــازل أمـ ـن ــاء ال ـشــرطــة
بعبوة ناسفة أدت إلى تدمير أجزاء
ك ـب ـيــرة م ــن املـ ـن ــزل وأربـ ـ ــع س ـي ــارات
حوله .وهــذه الواقعة هي السادسة
خــال أسـبــوعــن مــن بــدء استهداف
م ـن ــازل مــوظ ـفــي ال ـشــرطــة املـمـلــوكــة
واملستأجرة من مواطنني.
ف ــي ق ـض ـيــة أخ ـ ـ ــرى ،أحـ ـ ــال مـحــافــظ
ش ـم ــال س ـي ـنــاء الـ ـل ــواء ع ـبــد الـفـتــاح
حرحور ،عددا من رؤساء الجمعيات
األهلية إلى التحقيق ،إلخفاقهم في
ت ــوزي ــع ن ـحــو  48أل ــف ط ــرد غــذائــي
وت ـ ـمـ ــوي ـ ـنـ ــي م ـ ـقـ ــدمـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوات
املسلحة للمواطنني من املستحقني
بمناسبة شهر رم ـضــان .وج ــاء في
قــرار اإلحــالــة أن رؤس ــاء الجمعيات
األهلية ومؤسسات املجتمع املدني
أه ـ ـ ــدرت «كـ ــراتـ ــن» امل ـن ـح ــة امل ـقــدمــة
لـلـفـقــراء وأخ ـلــت ب ـقــواعــد توزيعها
بـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــة
العسكرية ومحافظة شمال سيناء،
وذلــك بتوزيع املساعدات على غير
مستحقيها وتعرض آالف الكراتني
لالختفاء دون إثبات وجهتها.

إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب سميحة عبدالله صباح شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1197نبطية التحتا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت خــديـجــة خليل حــاج عـلــي شـهــادة
ق ـي ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  1619نـبـطـيــة
التحتا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب ف ــاروق عبدو محفوظ سند تمليك
بدل عن ضائع للقسم  23من العقار 1221
منطقة رأس بيروت
للمعترض مراجعة األمانة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت صباح قاسم ابــي املنى احــد ورثة
لـبـيـبــة خ ـطــار ح ـمــزة س ـنــدي مـلـكـيــة بــدل
ضائع للعقارين  1177 ،969شانيه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب سمير قيصر منصور ملوكلته هال
شفيق هاشم مالكة العقار  /863/القسم
 /16/الجديدة سند تمليك بدل عن ضائع
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب علي قاسم شكر بوكالته عن سمره
عبد الرؤف فضل الله احدى ورثة السيد
ع ـبــد الـ ـ ــرؤوف ال ـس ـيــد نـجـيــب ف ـضــل الـلــه
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة املورث
في العقار  /184/برج حمود
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
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جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ان ـطــون ـيــوس ولـطـيـفــه حـنــا جـلــوان
مالكي العقار  /1532/القسم  /5/بلوك
 /E/قرنة شهوان سندي تمليك بدل عن
ضائع لكل مالك بحصته
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب جـ ـ ــورج اسـ ـع ــد اب ـ ــو حـ ـي ــدر ملــوك ـلــه
ان ـطــوان يــوســف اب ــي حـيــدر مــالــك العقار
 /2474/بسكنتا ووكـيــل البنك البناني
للتجارة ش.م.ل .شهادة قيد تأمني باسم
املصرف
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب جـ ـ ــورج اسـ ـع ــد اب ـ ــو حـ ـي ــدر ملــوك ـلــه
ان ـطــوان يــوســف اب ــي حـيــدر مــالــك العقار
 /2474/بـسـكـنـتــا سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل عن
ضائع باسم املوكل
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ب ـس ــام خـلـيــل ع ـبــد ال ـن ــور بــوكــالـتــه
ع ــن نـ ــدي ام ـي ــل ت ـي ــان ال ــوك ـي ــل ع ــن اثـيـنــا
جورج بيلنتريدس وايان دافيد وليامس
اح ــد ورث ــة مــاري ـتــزا ج ــورج بيلنتريدس
وبوكالته عن ندي اميل تيان وكيل ايرو
جــورج بيلنتريدس بصفتها الشخصية
وبـصـفـتـهــا احـ ــدى ورثـ ــة لـ ــورا ديـمـيـتــري
انتكيدس سندات تمليك بــدل عن ضائع
ب ـح ـص ـت ـه ـمــا وب ـح ـص ـت ــي امل ــورثـ ـت ــن فــي
العقار  /4613/بيت مري
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي غاده شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/2714
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :جورج عبدالله ضوميط
قيمة الدين :سند دين بقيمة /2844/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى فــي
تمام الساعة الــواحــدة من بعد ظهر يوم
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي  2015/7/8للبيع
باملزاد العلني السيارة شحن خصوصي
م ــارك ــة تــويــوتــا  T100رق ــم /244309/م
موديل  1996املخمنة بمبلغ /4000/د.أ.
واملـطــروحــة للبيع بمبلغ  %60مــن قيمة
التخمني ،علمًا انه يتوجب عليها رسوم

ميكانيك ومجموعها /1.250.000/ل.ل.
من سنة  2010حتى سنة .2015
على الراغبني بالشراء الحضور الى مرآب
فادي مشيلح في جسر الواطي مصحوبًا
بالثمن نقدًا يضاف اليه  %5رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكيه عيسى
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي رنا عويدات
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/92
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليهما :علي نديم غندور ووسيم
ابراهيم جابر
قيمة الدين :سند دين بقيمة /10.132/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـم ــرة االول ـ ـ ــى فــي
تمام الساعة الــواحــدة والنصف من بعد
ظهر يــوم االربـعــاء الواقع في 2015/7/8
للبيع باملزاد العلني السيارة ماركة جيب
ش ـيــروكــي الريـ ــدو  GRرق ــم /139708/ن
موديل  2004املخمنة بمبلغ /9000/د.أ.
وامل ـط ــروح ــة لـلـبـيــع بـمـبـلــغ /8900/د.أ،.
علمًا انــه يتوجب عليها رســوم ميكانيك
ومجموعها /4.335.000/ل.ل .مــن سنة
 2011حتى سنة .2015
على الراغبني بالشراء الحضور الى مرآب
فادي مشيلح في جسر الواطي مصحوبًا
بالثمن نقدًا يضاف اليه  %5رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
زكيه عيسى
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي ميرنا كالب
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/1191
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه :فــادي عبدالله خير الــديــن ـ ـ
عبدالله احمد خير الدين
قيمة الدين :سند دين بقيمة /3520/د.أ.
عدا الفوائد والرسوم
ت ـط ــرح ه ــذه ال ــدائ ــرة ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة في
تمام الساعة الــواحــدة من بعد ظهر يوم
الـخـمـيــس ال ــواق ــع ف ــي  2015/7/9للبيع
بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي الـ ـسـ ـي ــارة م ــارك ــة ري ـنــو
ك ـل ـيــو ك ــاس ـي ــك  1.4رق ـ ــم /375450/ج
موديل  2004املخمنة بمبلغ /1740/د.أ.
واملطروحة للبيع بمبلغ /835/د.أ.
عـلـمــا ان ــه يـتــوجــب عـلــى ال ـس ـيــارة رس ــوم
ميكانيك ومجموعها لغاية تاريخ وضع
تقرير الخبير /996.000/ل.ل.
على الراغبني بالشراء الحضور الى مرآب
فادي مشيلح في جسر الواطي مصحوبًا
بالثمن نقدًا يضاف اليه  %5رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزه
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة القاضي رنا عويدات
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/3074
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليها :رين جوزيف الخياط
قيمة الدين :سند دين بقيمة /11953/د.أ.

أسعار وعروض اإلعالنات المبوبة
في صفحات المبوب
حجم الكادر

السعر  /أسبوع

السعر /يوم واحد

5x5
5x10
10x10

$66
$132
$220

$11
$22
$37

عدا الفوائد والرسوم
تطرح هذه الدائرة للمرة االولى في تمام
الساعة الــواحــدة والنصف من بعد ظهر
يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ــي 2015/7/9
لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي ال ـس ـي ــارة مــاركــة
ج ـي ــب هـ ــونـ ــدا  CRVرق ـ ــم /380763/ج
موديل  2003املخمنة بمبلغ /9000/د.أ.
وامل ـط ــروح ــة لـلـبـيــع بـمـبـلــغ /9000/د.أ،.
علمًا انــه يتوجب عليها رســوم ميكانيك
عن سنة  2014وسنة .2015
على الراغبني بالشراء الحضور الى مرآب
فادي مشيلح في جسر الواطي مصحوبًا
بالثمن نقدًا يضاف اليه  %5رسم الداللة.
مأمور تنفيذ بيروت
علي حمزه

مفقود
فـقــد جـ ــواز سـفــر بــإســم ع ـطــاء مـلـكــي من
الجنسية اللبنانية ,الــرجــاء ممن يجده
اإلتصال على الرقم 70/528553

تعلن مستشفى بهمن عن
حاجتها ملمرضني مساعدين
(ذكور)من حملة شهادة ال BT
 Nursingللمراجعة :
االتصال عىل الرقم
 01 / 544000مقسم 2370-
 2365ترسل السرية الذاتية إىل
humanresource@bahmanhospital.com

مدرسة يف برج حمود
ويف طريق املطار
تطلب أساتذة من كافة
اإلختصاصات ومن
حملة اإلجازات – ت:
71 /304933

شقة للبيع

فخمة جدا
مساحتها  285م ,دوحة
الحص
مطلة بحرا وجبال
ت – 03/281111
تعرفة الوفيات
■  10أسطر وما دون
 50٬000ل.ل
■

كل سطر إضافي
 5٬000ل.ل

■ الصورة
 50٬000ل.ل

شقق للبيع
مساحات مختلفة

 120م –  130م –  150م

مطلة بحرا وجبال
خلدة – قرب األتوسرتاد
ت – 03/281111

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات
عبر
الواتس أب

03/662991
أو االتصال
على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597

تضاف القيمة المضافة
على جميع األسعار

تعلن جريدة
عن حاجتها الى «مخرج فني»
يتولى تنفيذ صفحات الجريدة
المهمات :
◄ اعداد الصور المرفقة
◄ التنسيق مع المحررين
◄ اعداد الصفحات
الخبرة  :ال تقل عن سنتين
يجب على المتقدمين ان يتمتعوا بالخبرة في البرامج التالية :
► Adobe Photoshop
► Adobe Illustrator
► Adobe Indesign
الرجاء ارسال السيرة الذاتية ونبذة عن االنجازات وال  Portfolioالى
jobs@al-akhbar.com

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة
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رياضة
تجاهلت الحكومات المتعاقبة
دفع مستحقات اصحاب
افراد وشركات
الحقوق من ٍ
الذين عملوا في تنظيم دورة
االلعاب الفرنكوفونية عام
( 2009أرشيف)

على الغالف

 8مليارات ضائعة في مغارة
الدولة منذ األلعاب الفرنكوفونية
مضت  6اع ــوام على دورة االل ـعــاب الفرنكوفونية التي
استضافها لبنان وحتى يومنا هذا هناك اشخاص لم يحصلوا
عـلــى مستحقاتهم ج ــراء مشاركتهم فــي ان ـجــاح الـحــدث
عامذاك .المبالغ بالمليارات والدولة تتجاهل اصحاب الحقوق

الشارع ينتظر أصحاب الحقوق
في املؤتمر الصحافي الذي عقده منسق دورة األلعاب الفرنكوفونية ميشال
دو شادرفيان ،أمس ،في نادي الصحافة ،تحدث النائب سيمون أبي رميا
بصفته وسيطًا بني اللجنة الفرنكوفونية والدولة اللبنانية ،حيث أشار الى أن
«النائب يمثل الشعب تجاه السلطة ال العكس» وأنه يطالب «بحقوق الشعب».
واقترح أبي رميا تشكيل لجنة مشتركة
تضمه الى أصحاب الحقوق للقاء رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم للطلب منه
وضع هذا امللف أمام مجلس الوزراء
بالسرعة القصوى« ،وإال سنلجأ الى
ّ
متوجهًا الى أصحاب الحقوق
التصعيد»،
«غيركم ليس أحسن منكم ،فإذا لم يكن
هناك تجاوب فإن الساحات والطرقات
في االنتظار» ،غامزًا من قناة الدعوة إلى
ً
االعتراض في الشارع .وختم« :كفى إذالال
وهدرًا وفسادًا وسرقة لألموال العامة».

شربل ّ
كريم
ب ـع ـض ـه ــم ت ـ ــوف ـ ــي ،ب ـع ـض ـه ــم أفـ ـل ــس،
وال ـب ـع ــض اآلخـ ـ ــر ي ـئ ــس .الـ ـك ــام هـنــا
عــن مـجـمــوعــة مــن االفـ ــراد والـشــركــات
الذين عملوا مع اللجنة املنظمة لدورة
الفرنكوفونية السادسة التي
االلعاب
ً
ّ
حــلــت ضـيـفــة عـلــى لـبـنــان ع ــام .2009
ه ـ ـ ــؤالء االشـ ـ ـخ ـ ــاص هـ ــم ل ـب ـن ــان ـي ــون،
ّ
وقدموا خدماتهم الى الدولة اللبنانية
النـ ـج ــاح حـ ــدث وط ـن ــي  -ع ــامل ــي ،لكن
وكغيرهم من املواطنني الذين عرفوا
ّ
ت ـج ــارب مـمــاثـلــة ت ـنــكــرت ال ــدول ــة لهم
وتـجــاهـلــت حـقــوقـهــم ول ــم يحصل اي
فلس واحد حتى اآلن برغم
منهم على
ٍ
مضي ستة اعوام على االستضافة.
 8مليارات و 352مليون ليرة لبنانية
تـخـ ّـص املتعاملني مــع دورة االلـعــاب
الـفــرنـكــوفــونـيــة ي ـجــري الـبـحــث عنها
منذ اعوام ،لكن ليس هناك من يجيب
او يـسـتـجـيــب ح ـت ــى بـ ــات ه ـ ــؤالء فــي
دوامـ ـ ـ ــة ال يـ ـع ــرف ــون ال ـ ـخـ ــروج م ـن ـهــا،
فـيـقــول احــدهــم ان ــه تـعــب مــن مالحقة
املــوضــوع دون ج ــدوى ،بينما يحكي
آخ ــرون عــن وف ــاة احــدهــم ج ــراء القهر
الــذي عاناه ما ّ
تسبب بمرضه بعدما
بنى كل آماله على العمل في االلعاب
مــن اج ــل تحصيل االرب ـ ــاح ،لـكـنــه في
نهاية املطاف خسر مؤسسته بعدما
جرى افشال استثماره بطريقة مريبة.

 6اع ــوام مــن االه ـمــال واذالل املــواطــن
كانت العنوان االساس لهذه القضية،
ف ــال ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـع ــاق ـب ــة لـ ــم ت ـخ ــرج
ٍّ
ي ــوم ــا ب ـح ــل ن ـهــائـ ّـي ل ـه ــذه امل ـس ــأل ــة ال
بــل ان اقنيتها الـتــفــت على املــوضــوع
ّ
ّ
وعــط ـلــت ال ـح ــل ف ــي ك ــل مـ ـ ّـرة رأى فيه
اصحاب الحقوق انفسهم على مقربة
م ــن صـ ـن ــدوق وزارة امل ــال ـي ــة لـقـبــض
مستحقاتهم.
ال ـق ـصــة بـ ــدأت م ــع ان ـت ـقــال اسـتـضــافــة
البطولة الــى لبنان حيث جــرى رصد
ميزانية بلغت  10مــايــن و 300الف
يورو .وبحسب دفتر الشروط يفترض
ان يكون نصف هذا املبلغ على عاتق
الدولة املضيفة ،والنصف اآلخر على
ـت
ع ــات ــق الـ ـبـ ـل ــدان امل ــانـ ـح ــة .وف ـ ــي وق ـ ٍ
ّ
املتوجب
دفعت فيه الدولة اللبنانية

اصابع االتهام تشير
إلى عرقلة سهيل
بوجي للقضية

عليها من امليزانية ،لم يحصل البلد
املضيف على املبلغ من الدول املانحة،
ّ
مــا يحتم على الــدولــة سـ ّـد العجز في
امليزانية بحسب دفتر الشروط ،وهو
ُامر لم يحصل.
ّ
نظمت االلـعــاب بنجاح بمشاركة 40
دولة ،لكن لم ينجح اي وزير للشباب
وال ــري ــاض ــة م ـنــذ  2009وح ـتــى ال ـيــوم
فــي انـهــاء الــديــن املـتــرتــب على الــدولــة
برغم ان كان هناك ّ
نية لديهم جميعًا
ّ
ل ـح ــل هـ ــذه امل ـع ـض ـلــة ب ـح ـســب رئـيــس
لجنة الشباب والرياضة في البرملان
اللبناني الـنــائــب سـيـمــون ابــي رمـيــا،
لـكــن م ــا يـفـتــرض لـفــت الـنـظــر ال ـيــه ان
وزراء الرياضة ليسوا هم املسؤولني
ً
اوال عن مسألة استضافة بطولة من
ه ــذا الـ ـن ــوع ،ب ــل ان وزيـ ــر ال ـث ـقــافــة له
دور اي ـضــا وط ـب ـعــا مـجـلــس الـ ـ ــوزراء.
والــافــت انــه فــي عــام  2009كــان وزيــر
الثقافة نفسه رئيس الحكومة الحالية
تمام سالم الذي يعلم تمامًا تفاصيل
ال ـق ـض ـي ــة ،ل ـك ــن ح ـت ــى هـ ـ ــذا االم ـ ـ ــر لــم
ّ
يشفع للتوصل الى حل برغم ان هذه
املسألة اصبح املعني االول فيها ومن
مسؤولياته بدرجة اكبر حاليًا.
رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــق ف ـ ــؤاد
الـسـنـيــورة ال ــذي يصعب سـحــب املــال
م ـن ــه ب ـح ـســب م ـن ـســق دورة األل ـع ــاب
الفرنكوفونية ميشال دو شادرفيان
لــم يـعــارض صــرف اي مبلغ وقـتــذاك،
فــاملـهــم بــالـنـسـبــة ال ـيــه ك ــان «تبييض
وج ـ ـ ــه لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان» ،لـ ـك ــن اح ـ ـت ـ ــاج االم ـ ــر
ال ــى سـلـسـلــة اج ـت ـمـ ّـاعــات م ــع الـنــائــب
ابراهيم كنعان لحض حكومته على
دف ــع حـصــة لـبـنــان مــن املـيــزانـيــة ،لكن
مــا حـصــل بـعــدهــا ك ــان كــارثــة ،فــاقــرار
مجلس الــوزراء دفع املبالغ املكسورة
قبل اكثر من عامني (جلسة  13شباط
 )2013عـبــر امل ــرس ــوم (ال ــرق ــم )10890
ج ـ ــاء ع ـق ــب ارس ـ ـ ــال ال ـل ـج ـنــة املـنـظـمــة
الكشوف الخاصة باملبالغ املستحقة
ت ـب ــاع ــا ،جـ ــرى ال ـت ـع ــدي ــل ع ـل ــى ال ـق ــرار
الـصــادر على نحو فــاضــح ،حيث زاد
احــدهــم وبــواس ـطــة «الــداكـتـيـلــو» رأي
ه ـي ـئــة ال ـت ـشــريــع واالسـ ـتـ ـش ــارات رقــم
 ،2013/630ما يعني دفع االستشارة
التي تحمل مبلغًا ّ
يقدر بأقل من مليار
ليرة من اصل  8مليارات بعد التعديل
على القرار ،لتعود االمور بالتالي الى
النقطة الصفر الن اي مــرســوم جديد
يـحـتــاج ال ــى انـعـقــاد مجلس الـ ــوزراء،
وهو امر مستحيل حاليًا.
ـت وصــف فيه دو شــادرفـيــان
وفــي وق ـ ٍ
ّ
متعمد يعكس
مــا حـصــل بـســوء نـ ّـيــة
ذهـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،مـ ـش ـ ّـبـ ـه ــا ال ــوض ــع
وك ـ ــأن ال ــدول ــة اع ـط ــت الـ ـن ــاس «ش ـيــك
بـ ــا رص ـ ـيـ ــد» ،وك ـ ـ ــام اب ـ ــي رمـ ـي ــا عــن
ـاد خ ـب ـي ـثــة وش ـي ـط ــان ـي ــة ح ـصــرت
ايـ ـ ـ ـ ٍ
دفـ ــع امل ـس ـت ـح ـقــات ب ـم ـل ـفــن م ــن اص ــل
ال ـع ـش ــرات ،واص ـف ــا اي ــاه ــا بـ ـ «راجـ ــح»
(الـشـخـصـيــة امل ـعــروفــة ف ــي مسرحية
االخــويــن الــرحـبــانــي) ،لــم يتطرق الى
اس ــم املـعــرقـلــن ،لـكــن م ـصــادر خاصة
ذكرت لـ «األخبار» ان الرجلني كانا في
وارد توجيه اصابع االتهام الى االمني
الـعــام السابق ملجلس ال ــوزراء سهيل
بوجي.
املـ ـ ـص ـ ــادر ن ـف ـس ـهــا افـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن اك ـثــر
املـ ـتـ ـض ــرري ــن ك ــان ــت الـ ـش ــرك ــات ال ـتــي
عـمـلــت ف ــي تــأه ـيــل وتــرم ـيــم املـنـشــآت
كــاملــدي ـنــة الــريــاض ـيــة ال ـتــي كــانــت في
حــالــة سيئة ،فــا تــزال شــركــة «أبنية»
ً
مثال تنتظر حصولها على  700الف
دوالر .كذلك كان لشركات االتصاالت
والـبــث نصيبها مثل شــركــة «إي ــزول»
ال ـتــي طــالـبــت بـ ـ  200ال ــف دوالر ،الــى
ف ـ ـنـ ــادق وش ـ ــرك ـ ــات ت ــأج ـي ــر سـ ـي ــارات
ووسائل نقل مثل شركة « »Avisالتي
قــارب املبلغ املستحق لها الـ  100الف
دوالر.
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سوق االنتقاالت

تشيلي تواصل حلمها بإطاحتها األوروغواي
أف ـ ــرح ـ ــت ت ـش ـي ـل ــي املـ ـضـ ـيـ ـف ــة ق ـل ــوب
مــواط ـن ـي ـهــا ومـشـجـعـيـهــا ف ــي ملعب
«استاديو ناسيونال» في العاصمة
ســانـتـيــاغــو عـنــدمــا ح ـجــزت مقعدها
فـ ــي نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي بـ ـط ــول ــة «ك ــوب ــا
أميركا» للمرة األولى منذ عام .1999
هدف وحيد سجله ماوريسيو إيسال
ً
في الدقيقة  81من املباراة كان كفيال
بـ ــأن ي ـح ـقــق ط ـم ــوح ب ـ ـ ــاده ،وي ـج ـ ّـرد
األوروغ ـ ـ ــواي م ــن الـلـقــب بـعــد بطولة
س ـي ـئ ــة ل ـن ـج ـمــه إديـ ـنـ ـس ــون ك ــاف ــان ــي
وزمالئه.
وبالحديث عن كافاني فإن مشاركته
امل ـخ ـي ـب ــة إلـ ـ ــى أق ـ ـصـ ــى ال ـ ـح ـ ــدود فــي
البطولة ّ
توجها بـطــرده فــي الدقيقة
 63لحصوله على انــذاريــن ،ثــم لحق
بـ ــه املـ ــدافـ ــع خـ ــورخـ ــي ف ــوس ـي ـل ــي فــي
الدقيقة  88للسبب عينه ،مــا ّ
صعب
مهمة «ال سيليستي» فــي بلوغ دور
األربعة للمرة السادسة على التوالي
وقضى على حلمه باللقب السادس
عـشــر وبـتـكــرار سـيـنــاريــو النسختني
األخ ـيــرتــن فــي  2007و 2011عندما
أطـ ــاح صــاحـبـتــي الـضـيــافــة فـنــزويــا
واألرجنتني من ربع النهائي.
وم ـ ــا ت ـس ـ ّـب ــب بـ ـط ــرد ك ــاف ــان ــي كــانــت

رياضة

19

اس ـت ـفــزازات مــدافــع تشيلي غــونــزالــو
ـوك مـشــن بحق
يـ ــارا الـ ــذي ق ــام ب ـس ـلـ ٍ
م ـ ـهـ ــاجـ ــم ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان
الفرنسي الذي ّ
رد بدفعه على وجهه،
مــا ادى الــى طــرده عندما رأى الحكم
البرازيلي ساندرو ريتشي ّ
ردة فعله.
وأظهرت اللقطات التلفزيونية وبعض

الصور أن يارا قام بوضع أصبعه في
مــؤخــرة كافاني ،الــذي رد بضربة في
وجه التشيلياني ،وقد ذكرت صحيفة
«ذا إنــدبـنــدنــت» البريطانية امــس ان
االتحاد االميركي الجنوبي أقـ ّـر وقف
يارا حتى نهاية البطولة.
ك ــذل ــك ن ـج ـحــت ت ـش ـي ـلــي ف ــي تـحـقـيــق

العبو تشيلي يهنئون إيسال على تسجيله هدف الفوز (كالوديو رييس ــ أ ف ب)

نتائج اللوتو اللبناني
35 40 33 27 22 11 4
ج ــرى مـســاء أم ــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1312وجــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة 4 :ـ 40 - 33 - 27 - 22 - 11
الرقم اإلضافي35 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 570.189.133ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة570.189.133 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 103.880.520ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 86 :شبكة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة1.207.913 :ل .ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 103.880.520ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 2.662 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 39.023 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 277.832.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 34.729 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 5.240.782.957 :ل .ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1312
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح72336 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : الجائزة اإلفــراديــة لكل ورقــة37.500.000 :ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2336 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.336 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.36 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :

تيفيز يعود إلى بوكا جونيورز
ت ــوص ــل ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي وب ــوك ــا
جونيورز األرجنتيني الى اتفاق يقضي
بـ ـ ـع ـ ــودة مـ ـه ــاج ــم األول األرج ـن ـت ـي ـن ــي
كارلوس تيفيز الى فريق بداياته.
وج ـ ــاء اإلع ـ ـ ــان ع ــن هـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
ل ـس ــان األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـبــوكــا جــون ـيــورز
س ـي ــزار م ــارت ــوت ـش ــي الـ ــذي قـ ــال« :نـحــن
سـ ـع ــداء ج ـ ـدًا ألن ـن ــا ت ـم ـك ـنــا ،ب ـعــد جـهــد
كبير ،مــن تحقيق ع ــودة تيفيز» ،الــذي
دافع عن ألوان الفرق العمرية لبوكا بني
 1997و 2001ثم لعب للفريق األول من
 2001حتى .2004
إل ــى ذل ــك ،أعـ ــادت الـصـحــافــة اإليـطــالـيــة
الحديث عن قرب انتقال نجم يوفنتوس
أن ــدري ــا ب ـيــرلــو ال ــى الـ ـ ــدوري األم ـيــركــي
للمحترفني.
وكـشـفــت الـصـحــافــة أن بـيــرلــو سـيــوقــع
فــي آب املقبل عـقـدًا مــع فــريــق نيويورك
سيتي ملــدة ّ 18شـهـرًا ،مــن دون الكشف
عن القيمة املتوقعة للصفقة.
ونـ ـقـ ـل ــت ص ـح ـي ـف ــة «ال غ ــازيـ ـت ــا دي ـل ـلــو
سـبــورت» عــن سيباستيان جيوفينكو
زميل بيرلو السابق في «اليوفي» قوله:
«ات ـص ــل ب ــي ق ـبــل ف ـتــرة لـيـســألـنــي كيف
تسير األمـ ــور» ،مضيفًا« :قـلــت لــه إنها
تجربة رائعة يجب أن يقوم بها».

ثأرها من األوروغــواي التي حرمتها
الوصول الى نهائي نسخة .1999
وت ـ ـبـ ــدو ال ـ ـظـ ــروف م ــائ ـم ــة أم ـ ــام «ال
روخـ ــا» ل ـلــوصــول أق ـلــه إل ــى النهائي
لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ  1987والـخــامــس
ف ــي تــاري ـخــه وم ـحــاولــة ال ـف ــوز بلقبه
األول ،إذ إنه سيواجه في دور األربعة
تعتبران
الـبـيــرو أو بــولـيـفـيــا الـلـتــن
ّ
ف ــي م ـت ـنــاولــه ت ـمــامــا ،ب ـعــدمــا تـجــنــب
مــواجـهــة محتملة مــع األرج ـن ـتــن أو
البرازيل.
ُ
ويستكمل الدور ربع النهائي بمباراة
بوليفيا والبيرو ،التي تقام الساعة
 02,30فجرًا بتوقيت بيروت.
ومن املؤكد أن هذه املباراة ال تحظى
باهتمام مماثل للمواجهات األخرى
في دور الثمانية ،لكن ذلك ال يعني أن
اإلث ــارة ستغيب عنها ألن املنتخبني
أمام فرصة استثنائية من أجل بلوغ
نصف النهائي.
وق ــال العــب وســط بوليفيا ريـكــاردو
بيدرييل املحترف في نادي ميرسني
ايدمانيوردو التركي« :نخوض الدور
ربع النهائي بكثير من التواضع ،لكن
حلمنا كبير .هذه البطولة مهمة جدًا
لنا ولبالدنا».

استراحة
2032 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 3 2

أفقيا
 -1راقصة لبنانية راحلة كانت أستاذة في الرقص الشرقي –  -2نسبة لطائفة مواطن من بلد شرق
أوسطي – من الفاكهة –  -3فتى أسطوري يوناني رائــع الجمال عشق صورته املنعكسة في املاء
ومــات حزينًا لعجزه عن اإلمـســاك بمعشوقته وإليه ينسب عشق الــذات – ســورة من كتاب القرآن
ّ
املتشعبة على رأسه – ينقر البئر –  -5من أغزر
الكريم –  -4حيوان شبيه بالغزال مع فارق القرون
أنهر فرنسا – قليل الوجود – ّ -6
صوت الرصاص – مخادع ومراوغ في البيع والشراء – تعب وأعيا –
ُ
 -7حبر الكتابة – لباس –  -8ما يتركه اإلنسان ليعمل به بعد موته – ضغط وكبس – جرذ باألجنبية
–  -9في الطليعة – عائلة كاتب وشاعر فرنسي راحل –  -10مدينة لبنانية – عاصمة عربية

عموديًا

 -1دولة أميركية عاصمتها ماناغوا –  -2للتأوه – من األشجار املثمرة – ولد الدجاجة –  -3عائلة
مؤسس الصليب األحمر وهو مصلح إجتماعي سويسري راحل – كلب تان تان بطل الشرائط
ّ
املصورة –  -4يعلم – وقت من الزمن –  -5دولة أوروبية عاصمتها ريكيافيك –  -6الطرق واملسالك
ّ
–  -7ماركة سيارات – موضع ما بني العني واألذن –  -8والدة – طليق – خاصم أشد الخصومة
ّ
ودلل – دولة آسيوية ّ
ّ
ويصب شمالي
مقسمة –  -10نهر لبناني ينبع في جبال عكار
–  -9داعب
طرابلس عليه معمل للكهرباء

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.

حلول الشبكة السابقة

مشاهير

أفقيا

1

 -1طالبان –  -2لنا –  -2وطواط – حمام –  -3نرجيلة – ُ -4يشاكس – إهدن –  -5را – املها
–  -6يتدلل – حامل –  -7وهن – ّ
يسد – ج ج – ّ -8أم – حيرام –  -9نيدو – مداري – -10
شارل ديغول

عموديًا

 -1طوني كيوان –  -2أطــرش – تهميش –  -3لو جــاردان – دا –  -4بايكال – حــور – -5
أطلس – لدي –  -6سرمد –  -7الحيادي –  -8ملحهما – ماغ –  -9نا – دهمج – رو – -10
أمني الجميل

حل الشبكة 2031

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

2032
8
7

9

10

11

مخرج مصري مواليد القاهرة عــام  .1952عمل كناقد سينمائي فــي صحيفة
السفير اللبنانية ومساعد مخرج في بيروت .له رؤية خاصة ومميزة في أفالمه
 = 3+8+2+1+9+8خالف اليمني ■  = 7+11+6زوج البنت ■  = 5+4+10+8العملة
اليابانية

حل الشبكة الماضية :مارلين مانسن
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ﺍﻭﺗﻮﺳﺘﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎﺩﻱ ﻧﺼﺮ ﺍﷲ  -ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﳉﺴﺮ  -ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺷﺎﻫﲔ
ﻫﺎﺗﻒ03/940636 - 01/275535 :

AL-SHARQ SWEETS

ﻓﺮﻉ ﺃﻭﻝ :ﺑﻴﺮﻭﺕ ــ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﺔ ــ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﺎﺩﻱ ﻧﺼﺮ ﺍﷲ

03 - 90 21 06 • 01 - 55 06 30

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ــ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﻫﻤﺪﺍﻧﻲ
ﻓﺮﻉ ﺛﺎﻧﻲ :ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ ــ ﺷﺎﺭﻉ ﺣﺴﻦ ﻛﺎﻣﻞ
ّ

03 - 62 08 24 • 07 - 76 97 59

ﻓﺮﻉ ﺛﺎﻟﺚ :ﺻﻮﺭ ــ ﺣﻲ ﺍﻟﺮﻣﻞ ــ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﺃﺑﻮ ﺩﻳﺐ

76 - 15 37 53 • 07 - 34 94 49

ﻓﺮﻉ ﺭﺍﺑﻊ :ﺍﻟﻨﺒﻄﻴﺔ ــ ﺃﻭﺗﻮﺳﺘﺮﺍﺩ ﺣﺒﻮﺵ ــ ﻣﻔﺮﻕ ﻛﻔﺮﺟﻮﺯ

03 - 97 24 40 • 07 - 53 11 00

www.alshareqsweetslb.com
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ثقافة وناس

تحية

من على سرير المرض ،ما زال يواصل معاركه ،مواظبًا على الكتابة عن «ثالثة ّ
يحبهم».
الشاعر األشهر في تونس ،لم تغب أصوات البسطاء والحمام والبحر والرعاة عن قصيدته
التي هي ترجيع إليقاع الحياة ونبضها

محمد الصغير أوالد أحمد...

تونس األخرى ورمادها
تونس ـــ نورالدين بالطيب
ُ ْ
«خضنا حروبًا عديدة ضد استبداد
اإلدارة واس ـت ـبــداد ال ــدول ــة واسـتـبــداد
ال ـن ـقــد األدبـ ـ ــي وال ـت ــأوي ــل ال ــدي ـن ــي .لم
نـنـتـصــر بــالـكــامــل ،ول ــم نـنـهــزم بشكل
حــاســم .وهــا نحن اآلن نـخــوض حربًا
ّ
أم ـ ـ ــي ال ي ـح ـس ــن ال ـ ـقـ ــراءة
مـ ــع مـ ـ ــرض ُ
ّ
والـكـتــابــة .ال نـحــمــل املـســؤولـيــة ألحــد
من هذه البالد التي أحببناها صباحًا

نجح في أن يكون أول شاعر
تونسي بعد أبي القاسم الشابي
يحفظ البسطاء قصيدته
مـ ـس ــاء ويـ ـ ــوم األح ـ ـ ــد ،ف ــي ان ـت ـظ ــار أن
ّ
تحبنا هــي بــدورهــا إذا وج ــدت يومًا
شــاغ ـرًا فــي أي ــام األس ـب ــوع .ش ـك ـرًا لكل
م ــن اس ـت ـخ ـبــر وس ـ ــأل وواس ـ ـ ــى .شـكـرًا
للطبيبات واألط ـب ــاء .نلقاكم بخير».
ب ـهــذه الـكـلـمــات املـكـثـفــة وال ـغــارقــة في

األس ــى ،أعلن الشاعر محمد الصغير
أوالد اح ـ ـمـ ــد مل ـح ـب ـي ــه نـ ـب ــأ إص ــاب ـت ــه
بالسرطان الــذي اكتشفه األطـبــاء قبل
ثــاثــة أش ـه ــر ،وبـ ــدأ سـلـسـلــة جـلـســات
من العالج الكيميائي في أول نسيان
(أب ــري ــل) الـ ــذي ي ـص ــادف ع ـيــد م ـيــاده
(م ــوال ـي ــد  ٤ن ـي ـســان  !)١٩٥٥ل ــم يخف
ال ـشــاعــر ال ـتــون ـســي األك ـث ــر ش ـهــرة من
املـ ـ ـ ــرض .هـ ــا هـ ــو ي ــواجـ ـه ــه ب ـش ـجــاعــة
مترددًا على املستشفى العسكري في
تونس من دون التخلي عن كلماته وال
نصوصه .ولــم يمنعه املــرض الشرس
«األمـ ــي ال يـحـ ّـســن ال ـق ــراءة والـكـتــابــة»
ـ كـ ـم ــا سـ ـ ّـمـ ــاه ـ ـ ـ مـ ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـلــى
ع ــادات ــه فــي الـت ـجــول فــي تــونــس التي
س ـك ـنــت ن ـصــوصــه ال ـش ـع ــري ــة ،وع ــاش
فــي شــوارع ـهــا وخــانــات ـهــا ومقاهيها
وأس ــواقـ ـه ــا م ـع ـظــم س ـن ــوات ــه الـسـتــن
م ـنــذ أن ج ــاء ه ــا أواخ ـ ــر  ١٩٧٩شــاع ـرًا
م ـغ ـمــورًا لـيـصـبــح ف ــي س ـن ــوات قليلة
نـجــم املـجــالــس واألم ـس ـيــات الشعرية
والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ـن ـق ــاب ـي ــة وال ـط ــاب ـي ــة
وصوت اليسار التونسي.
م ـ ــن مـ ــدي ـ ـنـ ــة س ـ ـي ـ ــدي ب ـ ــوزي ـ ــد الـ ـت ــي

س ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــول ف ـ ـ ــي  ١٧ك ـ ـ ــان ـ ـ ــون األول
(دي ـ ـ ـس ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــر)  ٢٠١٠الـ ـ ـ ـ ــى م ـن ـط ـل ــق
لالحتجاج الشعبي على حكم بن علي،
انطلق أوالد أحمد في كتابة نصوصه
امل ـ ـب ـ ـشـ ــرة بـ ــال ـ ـثـ ــورة بـ ـع ــدم ــا احـ ـت ــرق
مـحـمــد ال ـبــوعــزيــزي كـ ـ «ف ــراش ــة» وهــو
عنوان القصيدة القصيرة التي كانت
بمثابة الـبـيــان الـشـعــري ألوالد أحمد
عــن االنـتـفــاضــة الشعبية الـتــي قادها
ال ـج ـيــاع وامل ـه ـم ـشــون وج ـنــى ثـمــارهــا
الحقوقيون واإلســامـيــون اآلت ــون من
وراء الـبـحــار! فــي الحقيقة ،لقد بــدأت
«ثــورة» أوالد احمد باكرًا .بدأها ضد
الزعيم الحبيب بورقيبة في ما يعرف
ب ـ «أح ــداث الـخـبــز» فــي كــانــون الثاني
(ي ـن ــاي ــر)  ١٩٨٤ع ـنــدمــا ك ـتــب قـصـيــدة
«نشيد األيام الستة» التي كانت سببًا
في منع كتابه األول الذي حمل عنوان
ال ـق ـص ـيــدة .لــم ي ـصــدر ال ـك ـتــاب إال عــام
 ١٩٨٨ع ـنــدمــا أق ـيــل بــورق ـي ـبــة وتــولــي
ال ـج ـنــرال ب ــن عـلــي ال ـح ـكــم ،فاستقبله
ب ـق ـص ـيــدة أخـ ـ ــرى ظ ـل ــت م ـم ـنــوعــة مــن
التداول هي «اقبل الجيش علينا ببيان
مــدنــي» فــي إش ــارة الــى «بـيــان السابع

من نوفمبر» الــذي ألقاه بن علي حال
توليه السلطة .بدأ أوالد أحمد ثورته
بــاكـرًا ضــد البيروقراطية اإلداري ــة في
وزارة الثقافة وضــد مثقفي السلطة،
فـ ُـس ـجــن ع ــام  ١٩٨٥ف ــي س ـيــاق األزم ــة
النقابية بني «االتحاد العام التونسي
للشغل» والحكومة .أمضى شهرًا في
السجن وفصل من عمله الذي لن يعود
اليه اال مطلع التسعينات عندما ّأسس
«بيت الشعر» عام  ١٩٩٣الذي أقيل منه
سنة  .١٩٩٧من يومها ،عاد أوالد أحمد
الى الشارع الذي يعرفه جيدًا ،إذ كان
«يـسـكــن فــي ال ـشــارع ويـنــام فــي بيته»
كما يقول عن نفسه!
نجح في أن يكون أول شاعر تونسي
بـ ـع ــد أبـ ـ ــي الـ ـق ــاس ــم الـ ـش ــاب ــي يـحـفــظ
البسطاء قصيدته «نحب البالد /كما
ّ
نحج إليها /مع
ال يحب /البالد أحد/
املفردين /عند الصباح/
وبـ ـع ــد املـ ـ ـس ـ ــاء /وي ـ ـ ــوم األح ـ ـ ـ ــد /ول ــو
قتلونا /كما قتلونا /ولــو شــردونــا/
كـمــا ش ـ ّـردون ــا /ول ــو أب ـع ــدون ــا /لـبــرك
الغماد /لعدنا غزاة /لهذا البلد» .بهذه
ال ـق ـص ـيــدة يـتـغـنــى ال ـش ـبــاب والـطـلـبــة
والعمال .لقد تحولت قصيدته نشيدًا
ث ــانـ ـي ــا ،ول ـح ـن ـه ــا وغـ ـن ــاه ــا عـ ـ ــدد مــن
الفنانني مثل الزين الصافي ،ومحمد
بحر كما غنتها صوفية صادق إحدى
نجمات الغناء في تونس.
ال ـي ــوم ،ي ـبــدو أوالد أح ـمــد ه ــادئ ــاُ .بـ ّـح
صــوتــه مــن ك ـثــرة الـنـقــاش مــع «وزراء
ال ـلــه» كـمــا سـمــاهــم لـيـنــن ،وك ــاء الله
عـ ـل ــى األرض مـ ــن جـ ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ــوان
املسلمني ومشتقاتهم الــذيــن اعـتــدوا
ً
عليه م ــرارًا مـنــذ الثمانينات وص ــوال
ال ــى سـنــة  ٢٠١٢حــن ن ــال نصيبه من
ً
«ثقافة أوالد الغنوشي» كما قال مرة
في إشــارة الى املقولة الشهيرة لزعيم
ّ
حركة «النهضة» راشد الغنوشي بأن
السلفيني يبشرون بثقافة جــديــدة .ال
يــوجــد كــاتــب تونسي عــانــى مــا عاناه
أوالد اح ـم ــد م ــن قـبـضــاتـهــم املـفـتــولــة
وحـ ـ ـم ـ ــات الـ ـتـ ـش ــوي ــه عـ ـل ــى ش ـب ـك ــات
التواصل االجتماعي ومنابر املساجد،
إذ تم تكفيره ونعته بأبشع النعوت.
حتى عندما أعـلــن مــرضــه ،لــم تتوقف
آلــة التشويه اإلخــوانـيــة الـتــي وصلت
الى حد الشماتة!
ّ
ورغم أن أوالد أحمد استقبل مجموعة
ّ
من قياديي «النهضة» في بيته ،إال أن
قواعدهم لم تتوقف عن شتم الشاعر
ال ـ ـ ــذي ن ـ ــدد ب ـطــري ـق ـت ـهــم فـ ــي اح ـت ـك ــار
الـحــديــث بــاســم ال ـلــه وبــاســم االس ــام.
وكـ ــان ق ــد دع ــا ال ـلــه م ـنــذ الـثـمــانـيـنــات
إلى تمزيق تذاكر دخولهم الى الجنة
فــي قصيدته «أدع ـيــة» مــن مجموعته
الثانية «ليس لي مشكلة»« :إلهي /:لقد
تم ُ
ْ
َّ
بيع
لآلخره /ولم أجد املال،
التذاك ِر
ِ
َ
ُ
ْ
َ
والــوقــت ،والــعــذر /كــي أقتني تــذكــره/
فـ ـم ــزق ت ــذاك ــره ـ ْـم ي ــا إلـ ـه ــي /لـيـسـعـ َـد
ْ
باملغفره».
قلبي /ألم تعد الناس
لم يتغير أوالد أحمد منذ أن جاء من
س ـي ــدي ب ــوزي ــد ش ــاب ــا ح ــامل ــا غــاضـبــا،
ب ـن ـفــس ال ـت ــوه ــج وال ـت ـع ـل ــق بــال ـح ـيــاة
يستقبل أص ــدق ــاءه ويستقبل وزراء
ومـسـتـشــاري الــرئـيــس ورج ــال أعـمــال

وطلبة وناشطات في الحركة النسوية
وسياسيني من كل األطياف ونقابيني.
رغم شراسة املرض ،ما زال يتجول مع
ابـنـتــه ال ـص ـغــرى كـلـمــات ( ٨س ـنــوات)
ف ــي األس ـ ـ ــواق وال ـ ـشـ ــوارع غ ـيــر عــابــئ
باملرض الذي يعتبره إحدى معاركه،
قــد يخسرها وقــد يربحها إلــى حني،
فـ «املــوت» هو أحــد ثالثة يحبهم كما
قال في قصيدته األخيرة التي كتبها
قبل أسبوع في املستشفى العسكري
فـ ـ ــي تـ ـ ــونـ ـ ــس« :ال ـ ـط ـ ــاب ـ ــق ال ـ ـتـ ــاسـ ــع/
امل ـس ـت ـش ـفــى ال ـع ـس ـك ــري /ت ــون ــس 16
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جوان  /2015قسم
ً
والحساسيةُ /أ ُّ
أبي/
ماتوا:
ثالثة
حب
ً
ْ ُ ُّ
واملـ َ
َ
العظيم /أجل ثالثة
والشعر
ـوت/
ْ
َ
ومضارعَ
وبن َتهاُ /
عاشوا /الحياة/
ْ ُ ُ
القويم /أطــل على
النحو
األفعال في
ٌ
ٌ
ُ
الـ ْحـقـيـقــة“ :ف ــوه ــة جـبـلـيــة” /ال الـ ُـرمــل
ُّ
ُي ــش ـب ـ ُـع ـه ــا /وال امل ـ ـ ـ ُ
ـاء ال ـع ـم ـي ـ ْـم /أقـ ــل
َ
ْ
ُ ْ
ـاد/
عـلــى السفينة نــسـخـتــن م ــن اُلـبـ ُ
وخـ ـيـ ـم ــة /أغـ ـف ــو بـ ـه ــا /وأن ـ ــا أح ـ ـلـ ــق،
ك ــال ـف ــراش ــة ،ف ــي الـ ـس ــدي ـ ْـم /أل ـ ـ ّـح عـلــى
ال ـفــواصــل وال ـن ـق ــاط /ألن ـنــي ال حــرف
لي غير ٌالفواصل والنقاط /سماؤنا
م ـش ـك ــول ــة أيـ ـض ــا /وال ل ـغ ــة ل ـه ــا مـنــذ
َ
القديمّ /
ْ
أعد طعام من يبكون حولي/:
َ
َ
َ
ص ـ ــادق ـ ــن /وكـ ـ ــاذبـ ـ ــن /وع ــاشـ ـق ــن/
َ
ـن /وق ــارئ ال ـقــرآن ال أنـسـ ُ
ـاه/
وشــامـتـ
َ
ُ ََ
ُ
يختصر الوثائق و”املـغـيــرة” هكذا/:
ْ
ْ
ْ
ّ
أل ــف /الم /مـيــم /أص ــر على اعتبارك
ن ـس ـخ ــة أصـ ـلـ ـي ــة م ـ ـنـ ــي /وأنـ ـ ـ ــي أن ـ ــتَ
ٌ
فارق في ْ
فهم “جنات
بالتحديد /لوال
النعيم”ُ /أقـ ُّـر بأنهم طمعوا بما َب ْعدَ
ْ
ً
ْ
ـ الـحـيــاة /ف ـكــان /أن عــاشــوا حـيــاة…
ْ
كالجحيم !»
م ــرض أوالد أح ـمــد ت ـحــول إل ــى حــدث
ي ـخ ـي ــم عـ ـل ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،فـ ـه ــو ظ ــاه ــرة
تونسية حــول الشعر مــن مجرد نص
يكتب في الصالونات الى إيقاع حياة.
في كل أعماله الشعرية والنثرية التي
دشنها بـ «نشيد األيام الستة» (١٩٨٤
ـ ـ ل ــم ي ـص ــدر إال ف ــي  ،)١٩٨٨ل ــم تـغــب
أص ـ ــوات الـبـسـطــاء وال ـح ـمــام والـبـحــر
وال ــرع ــاة الــذيــن ع ــاش معهم طفولته،
ف ـش ـعــره إي ـق ــاع ال ـح ـيــاة ون ـب ـض ـهــا .لم
ي ـت ـخــل عـ ــن أي م ـع ــرك ــة س ـي ــاس ـي ــة أو
نقابية فــي الـبــاد :أح ــداث الخبز عام
 ،١٩٨٤األزم ـ ـ ــة ال ـن ـقــاب ـيــة عـ ــام ،١٩٨٥
وفــي التسعينات بعد مغادرته «بيت
الـشـعــر» بسبب مــواقـفــه وتصريحاته
وان ـ ـح ـ ـيـ ــازه ل ـل ـح ــرك ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
ً
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة بـ ــن ع ـل ــي وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة ال ـت ــي أنـهــت
نظام بن علي .كان دائمًا ضد السلطة
ّ
إليـمــانــه ب ــأن دور املثقف هــو التنديد
بالسلطة واالنتصار للناس.
ل ــم ي ـن ـجــح املـ ـ ــرض ف ــي ال ـت ــأث ـي ــر عـلــى
معنوياته ،لكن هناك شيء من األسى
يشعر به .لقد عاش حياته في معركة
ضد البيروقراطية واالستبداد ،وناله
التشرد والقمع والـحــرمــان مــن العمل
بسبب مواقفه السياسية .لكن ذلك قدر
املـثـقــف ال ــذي يــرفــض هــدايــا السلطان
املسمومة ومصيره ،فــأوالد أحمد هو
«تونس األخرى ورمادها» كما وصف
نفسه.
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شعر

ّ
لمياء المقدم :الجوهر يسكن في التفاصيل
عناية جابر
ملياء ّ
املقدم ( )1971شاعرة تونسية
م ـق ـي ـم ــة ف ـ ــي اله ـ ـ ـ ــاي ف ـ ــي ه ــولـ ـن ــدا،
صـ ــدر ل ـهــا ديـ ـ ــوان ب ـع ـن ــوان «بـطـعــم
ال ـفــاك ـهــة ال ـش ـت ــوي ــة» (دار الـنـهـضــة
ـ  )2007وجـ ــديـ ــدهـ ــا ه ـ ـ ــذه ال ـس ـن ــة
ع ــن «دار آفـ ـ ــاق» امل ـص ــري ــة ب ـع ـنــوان
القصيدة ...انتهى هذا
«انتهت هذه
ّ
الحب» .درست املقدم األدب العربي
ف ــي جــام ـعــة «س ــوس ــة» ال ـتــون ـس ـيــة،
ومنها سافرت الى بلجيكا لدراسة
ُ
«الـفـنــدقــة» لكنها لــم تـكـمــل .انتقلت
ب ـع ــده ــا ال ـ ــى ه ــولـ ـن ــدا ح ـي ــث أن ـهــت
دبـلــومـهــا فــي الـتــرجـمــة مــن جامعة
«الي ـ ـ ــدن» ،ق ـبــل أن ت ـع ـمــل م ــع إذاع ــة
هــولـنــدا كصحافية ومـقــدمــة برامج
إذاعية .في «انتهت هذه القصيدة...
ان ـت ـه ــى هـ ــذا ال ـ ـحـ ــب» ،ت ــؤك ــد امل ـق ـ ّـدم
التطور الحتمي اآلخــذ بالشعر الى
مزيد من الهواء ،والحرية وانتعاش
الـقـصـيــدة م ــن مـخـلـفــات سـيـمـتــريــة،
في مساعي الشاعرة من أجل كتابة
ُ
تـشـبـهـهــا ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،ومــن
أجـ ــل إعـ ـ ــاء ك ــل م ــا يـ ـب ــدو ُم ـه ـم ـشــا،
وب ـس ـي ـط ــا ،ت ـ ـفـ ـ ُ
ـرده ف ــي ق ـص ـيــدت ـهــا،
وت ــؤك ــد ج ــوه ــر وج ـ ـ ــوده كـ ـض ــرورة
لحركة الحياة ككل ،وإلث ــراء الشعر
ف ــي ن ـحــوه وال ـت ـفــاتــه إل ــى الـصـفــوف
ال ـخ ـل ـف ـيــة م ــن امل ـش ــاع ــر وال ـك ــائ ـن ــات
وامل ـ ـشـ ــاهـ ــد الـ ـت ــي ُي ـه ـم ـل ـه ــا ال ـش ـعــر
األفكار.
لصالح
ّ
عــن عــاقــة امل ــق ــدم بــالـتـفــاصـيــل ،تــرى
ّ
أن مــا تـقــوم بــه يشبه «ال ـ ــزوم» على
ال ـت ـفــاص ـيــل ،وه ـ ــذا تـكـتـيــك تـعـلـمـتــهُ
ّ
ف ــي ال ـ ـغـ ــرب« :ألنـ ـن ــي ع ـن ــدم ــا اح ــت ــك
بـمــن الـت ـحـقــوا م ــؤخ ـرًا بــالـحـيــاة في
الـغــرب ،أالحــظ أنهم ال يملكون هذه
الخاصية .هــي ليست عملية واعية
في األس ــاس ،لكن يبدو أنها تتكون

ّ
مع الوقت .التفاصيل مهمة جدًا ألن
ُ
ّ
مجملها يصنع الكل أو كما تسمينه
األش ـي ــاء ال ـك ـب ـيــرة .الـتـفــاصـيــل تـتــرك
ّ
للتخيل ،وكلها ليس
مساحة أوســع
واحدًا ،ويختلف من شخص إلى آخر
بحسب صياغته وتركيبه للتفاصيل
ّ ّ
وتعامله ّمعها .دعيني أقول إن الكل
خ ــارج عــنــا ،لكن التفاصيل داخلية
ّ
أو ذاتية .وكل تفصيل هو بدوره كل
قــابــل للتفكيك إل ــى تـفــاصـيــل أخــرى
وه ـكــذا ال ــى مــا ال نـهــايــة ّ .ال أح ــب أن
أرى األشـيــاء الكبيرة .أفضل أن أرى
ت ـفــاص ـي ـل ـهــا األص ـ ـغـ ــر ألنـ ـه ــا ال ـب ـعــد
ّاألعمق .تستطيعني القول في النهاية
ّ
وأركبها كما
إنني ألعب بالتفاصيل
أش ـ ــاء ،ألخـ ــرج مـنـهــا شـيـئــا مختلفًا
في كل حني .وفي الغالب ،ال يهمني
ال ـش ـكــل الـ ـع ــام .أع ـت ـب ــره عــائ ـقــا أم ــام
ُ
يبلغه
املـخـيــال وحــاج ـزًا ال يـجــب أن
الشاعر».
عن تأثراتها ،ترى ّ
املقدم أنها تتأثر
بالجميع« :كل من اقــرأ له كبيرًا كان
أم صـ ـغـ ـيـ ـرًا ،م ــن ي ـك ـتــب جـ ـيـ ـدًا وم ــن
ّ
يـكـتــب أقـ ــل ج ـ ــودة .ن ـحــن ف ــي تـفــاعــل
مستمر مع ما نقرأ ونشاهد ونسمع.
كل شيء يؤثر فينا ونؤثر فيه .حتى
األعمال التي يعتبرها غيري سيئة،
وال تستحق القراءة ،أقرؤها أحيانًا
وب ـت ـمـ ّـعــن ك ـب ـيــر .ه ـن ــاك دائ ـم ــا شــيء
مــا يستحق أن ن ــراه ونـتـعــامــل معه
ب ـجــديــة ح ـتــى ف ــي أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه
اإلبــداعـيــةّ .
أي شــيء ينتجه اإلنسان
هــو إنـســانــي ،بـمــا فــي ذل ــك الـقـبــح أو
االبتذال».
ال تـعــرف املـ ّـقــدم كيف ّ
تقيم عالقتها
ب ــال ـش ـع ــر ،وال ح ـت ــى ب ـش ـع ــره ــا .هــي
ُ
ُ
ّإمـ ــا ت ـح ــب ال ـق ـص ـيــدة أو ال تـحـ ّـبـهــا،
حاستها هــي مــا تملي عليها ذلــك.
ت ــرى أن «الـقـصـيــدة الـحــديـثــة تقنية
أكثر من الــازم .هناك اهتمام مبالغ

فـيــه بــالـلـغــة وال ـص ـيــاغــة الـفـنـيــة إلــى
ّ
درجة أن كل القصائد تتشابه تقريبًا.
أح ـ ـ ـ ّـب الـ ـقـ ـص ــائ ــد الـ ـت ــي ت ـن ـه ـم ــر مــن

ترى القصيدة الحديثة
تقنية أكثر من الالزم

نفسية الشاعر ومن الوعيه ،أي التي
يــوظــف فـيـهــا حــواســه بـشـكــل فطري
ب ــدائ ــي .ق ـصــائــد ب ـ ّـري ــة رب ـم ــا مليئة
بــاألحــاس ـيــس امل ـت ـطــرفــة وامل ـتــداع ـيــة
بشكل مذهل».
امل ـ ـقـ ـ ّـدم الـ ـت ــي أمـ ـض ــت زمـ ـن ــا ال ب ــأس
ب ــه خ ـ ــارج وط ـن ـه ــا ،أض ــاف ــت الـغــربــة
إلــى قصيدتها ،ومنحتها النقيض

ونـقـيـضــه ،وش ـع ــورًا إنـســانـيــا عاليًا
يـ ـتـ ـج ــاوز فـ ـك ــرة الـ ــوطـ ــن ب ـم ـف ـهــومــه
ال ـض ـ ّـي ــق ،والـشــوفـيـنـيــة ال ـتــي تــراهــا
لـ ـ ــدى الـ ـكـ ـت ــاب والـ ـ ـش ـ ـع ـ ــراء« :أع ـي ــش
داخل خليط من الثقافات واألجناس
واالنتماءات التي ال حصر لها ،إلى
درجـ ـ ــة أنـ ـن ــي أتـ ـ ـس ـ ــاءل :ك ـي ــف يـمـكــن
لشخص أن يعتبر نفسه أفضل من
شخص آخــر بسبب ديـنــه أو جنسه
أو لونه أو انتمائه الجغرافي؟ هذا
جـنــون! فـكــرة األفضلية فـكــرة سيئة
وم ـ ــدم ـ ــرة .ال ـغ ــرب ــة أيـ ـض ــا مـنـحـتـنــي
الـ ـع ــزل ــة ،ف ــأن ــا أع ـت ـب ــر ن ـف ـس ــي وط ــن
نفسي ولغته».
عن أحــوال الشعراء في تونس والى
أين وصلوا ،تجيب« :الوصول موت.
عـ ـن ــدن ــا ت ـ ـجـ ــارب جـ ــديـ ــدة وج ـم ـي ـلــة
وأج ـمــل مــا فيها أنـهــا غـيــر مكتملة.
الشعر التونسي عانى من التهميش،
وهـنــاك مــا يشبه املــؤامــرة الحقيقية
عـلــى ال ـش ـعــراء ف ــي ت ــون ــس .كـثـيــرون
ً
يكتبون شـعـرًا جميال وه ــذه ليست
مجاملة للتونسيني وال أتـكـلــم هنا
م ــن ب ــاب ال ـت ـعــامــل ال ــوط ـن ــي .الـشـعــر
تـجــربــة إنـســانـيــة وال ــذي ــن يعتقدون
أنـ ـه ــم ي ـح ـت ـك ــرون ــه أو ي ـم ـل ـكــونــه أو
يـتــوارثــونــه دون غـيــرهــم ،هــم ضيقو
األفق لألسف».
ت ــرى امل ـق ـ ّـدم أن الـحــب م ـحـ ّـرض قــوي
ل ـك ـت ــاب ــة الـ ـشـ ـع ــر ،ألن ـ ــه ي ـت ـض ـمــن كــل
امل ـش ــاع ــر اإلن ـس ــان ـي ــة مـجـتـمـعــة بكل
تناقضاتها :الغضب ،الكره ،املعاناة،
ال ـ ـ ـلـ ـ ــذة ،األلـ ـ ـ ـ ــم ،ال ـ ـ ـشـ ـ ــوق ،الـ ـص ــدم ــة،
ّ
املحرض
الخيانة ،الصدق ،لكنه ليس
الوحيد« :االلتصاق بالنفس هو ما
ُي ّ
في النهاية على الكتابة .لو
حر
ض ّ
ّ
كتب كل منا عن نفسه ،عن تفاصيله
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة الـ ـبـ ـسـ ـيـ ـط ــة وم ـ ـشـ ــاعـ ــره
الـصـغـيــرة ألثــري ـنــا الـشـعــر بـتـجــارب
إنسانية عميقة ومتفردة».

ّ
«اتجاه» :المصائر المتعثرة
مجلة

يزن الحاج
ع ـلــى ع ـكــس م ــا ُيـ ـش ــاع ب ـش ــأن «م ــوت
امل ـج ــات» وان ـت ـفــاء دورهـ ــا فــي عصر
م ــا ب ـعــد ال ـح ــداث ــة ،س ـيــاحــظ ال ـقــارئ
ّ
العربي تهافت هذه الفكرة بعد تأمل
بسيط .ترافق تدهور وضــع املجالت
(ال ـش ـه ــري ــة وال ـف ـص ـل ـي ــة) م ــع ان ـه ـيــار
االتحاد السوفياتي والسنوات التي
ّ
ت ـل ــت ذل ـ ــك .ب ـ ــدا األم ـ ــر ك ًـ ــأن امل ـج ــات
الـعــربـيــة كــانــت مــرتـبـطــة بــال ـضــرورة
باليسار ،ولذا بدأت مرحلة انهيارها
مع موت األب .مع ذلك ،القت املجالت
األخـ ـ ـ ــرى امل ـص ـي ــر ذات ـ ـ ــه رغ ـ ــم ت ـبــايــن
م ــواق ـف ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة م ــع ال ـت ـي ــارات
ّ
اليسارية والقومية .وبمقدورنا تذكر
ع ــدد امل ـجــات قـبــل خـمـســة أع ـ ــوام ،أو
عامني ،أو عام واحــد ،ومقارنتها بما
لــدي ـنــا اآلن .ت ـك ــاد ال ـس ــاح ــة الـعــربـيــة
تخلو مــن املـجــات عــدا تـلــك املـكـ ّـرســة
ّ
ّ
حكومية
خليجية
املدعومة بميزانية
بــال ـضــرورة .مــع تـعــاظــم دور وســائــل
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي واملـ ـ ــواقـ ـ ــع
ّ
اإللكترونية ،بدا األمر كأن املجلة باتت
ذات دور نــافــل ،بخاصة بعد انتشار
التحليالت السياسية واالجتماعية
والثقافية والنقدية بحيث باتت مهنة
من ال مهنة له .يحتاج األمر إلى قليل
مــن الـتـفـكـيــر فـحـســب ،ل ـيــدرك ال ـقــارئ
ّ
تحليالت الصحافة اليومية التي
بأن
ّ
ُ
اعتقدنا بــأنـهــا ستنهي دور املجلة،
ستكون هــي ذاتـهــا السبب األبــرز في
وجوب عودة املجالت .في هذا العصر

بــالـ َتـحــديــد ال ب ـ ّـد م ــن وج ـب ــة ضخمة
ُ
ً
تـهــضــم عـلــى مـهــل ب ــدال مــن الــوجـبــات
السريعة املعتادة.
أول مــا يسترعي االنتباه فــي تصفح
ال ـعــدد  29مــن مجلة «ات ـج ــاه» (شـتــاء
وربيع  )2015هو التاريخ .هذه مجلة
كــانــت فـصـلـ ّـيــة وأص ـب ـحــت ت ـصــدر كل
ف ـص ـل ــن ،ت ـم ـه ـي ـدًا ربـ ـم ــا ل ــإغ ــاق أو
الصدور ّالسنوي في أفضل األحــوال،
ّ
بخاصة أنها تراهن على خط سياسي
وف ـك ــري ي ـعــانــي م ــن غـيـبــوبــة م ـنــذ ما
سنوات :الخط القومي
يزيد على عشر
ّ
االجتماعي الذي يتبنى أفكار أنطون
سعاده .ليست املجلة لسان حال جهة
سمتها
حزبية أو رسمية ،وهنا تكمن ّ
البارزة الثانية :هي مجلة «منشقني»
أو «مستقلني» عن املؤسسة الحزبية،
ُ
وهــذه نقطة تحسب للمجلة بال شك،
بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن نـ ـق ــاط ال ـخ ــاف
الـتــي قــد يـجــدهــا ال ـقــارئ فــي املـقــاالت
وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات .تـ ـب ــدو «ات ـ ـج ـ ــاه» ،وف ــق
م ـح ـت ــوي ــات ال ـ ـعـ ــدد ،م ـث ــل الـ ــدوريـ ــات
ال ـقــوم ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة األخ ـ ــرى الـتــي
صــدرت في السنوات املاضية قبل أن
تختفي تــدري ـجــا .تستند املـجـلــة إلــى
تـ ـن ـ ّـوع ك ـب ـيــر ف ــي م ــواض ـي ــع املـ ـق ــاالت،
مــن دون أن تنسى ت ــرك حـ ّـيــز معقول
ل ـل ـمــواض ـيــع ال ـح ــزب ـي ــة أو ال ـع ـق ـيــديــة
الخاصة.
س ـ ـن ـ ـجـ ــد ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد مـ ـق ــال ــن
اح ـت ـفــائ ـيــن كـتـبـهـمــا ع ـف ـيــف عـثـمــان
وعلي حمية عن الفيلسوف ناصيف
نصار ،وق ــراءة جديدة لكتاب «صور

حـ ــاضـ ــرة ف ـي ـن ـي ـق ـيــا» ك ـت ـب ـت ـهــا س ــام
إبراهيم ،إلى جانب مقاالت ودراسات
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة وأدب ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـ ـط ـ ــارق ش ـمــس
وأحـمــد عبده العجمي ونعيمة شكر
ول ـ ــؤي زي ـت ــون ــي (ب ــال ـع ــرب ـي ــة) وفــاتــن
امل ــر وع ـم ــاد زي ــن (بــال ـفــرن ـسـ ّـيــة) .لعل
أه ـ ــم م ـ ـ ــواد ال ـ ـعـ ــدد ك ــان ــت م ـح ــاض ــرة
ال ـبــاحــث الـتــونـســي ال ـطــاهــر بــن قـيــزة
ّ
«ت ـشــكــل ال ـح ــداث ــة :تــونــس ن ـمــوذجــا»،
ودراسـ ـ ـ ــة ال ـب ــاح ــث شـ ـح ــادة الـ ـغ ــاوي
«ف ـ ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
ّ
الظاهري
التعبيرية» .رغم االختالف ّ
بـ ــن مـ ـج ــال ــي الـ ــورق ـ ـتـ ــن ،إال أن ـه ـم ــا
تبحثان في النقاط ذاتها في العمق.
ّ
يميز بن قيزة بني الحداثة املفروضة
ّ
من فوق عبر إرادة سلطوية ،والحداثة
الصادرة من تحت من خالل املجتمع
املــدنــي وال ـن ـخــب االق ـت ـصــاديــة .يشير
إلـ ــى ّأن ال ـن ـمــط ال ـس ـل ـط ـ ّ
ـوي لـلـحــداثــة
ُيفضي بــالـضــرورة إلــى قطيعة حــادة
م ــع امل ــاض ــي ت ـس ـ ّـب ــب ص ــدم ــة نـفـسـ ّـيــة
«ي ـت ـك ـ ّـون ع ـلــى إث ــره ــا ح ــاج ــز نفسي
يـ ـعـ ـي ــق الـ ـتـ ـع ــام ــل ال ـ ـ ـهـ ـ ــادئ م ـ ــع ق ـيــم
ال ـح ــداث ــة امل ـق ـ ّـوض ــة ألك ـث ــر املـعـتـقــدات
ً
تغلغال فــي املـخـيــال الـجـمـعـ ّـي» ،فيما
ّ
يتسبب النمط املؤسساتي للحداثة
بـ «أزمــة فكرية خصبة النتائج حيث
تلعب املــؤسـســات املعرفية والعلمية
واالج ـت ـمــاع ـيــة دورهـ ــا ف ــي اسـتـيـعــاب
م ـظــاهــر ال ـ ِـج ـ ّـدة إلع ـ ــادة ب ـنــاء نفسها
ف ــي س ـي ــاق ال ـت ـقــال ـيــد ال ـن ـق ـ ّ
ـدي ــة ال ـتــي
ّ
ّ
تميز املجتمعات املفتوحة» .وبما أن
ّ
ّ
ال ـحــداثــة الـتــونـســيــة كــانــت «فــوقــيــة»،

بــوص ـف ـهــا م ـف ــروض ــة س ـيــاس ـيــا عـلــى
ّ
ّ
يد بورقيبة ،يؤكد بن قيزة أن عالقة
ال ـتــون ـس ـيــن ال ـي ــوم بــال ـحــداثــة عــاقــة
ّ
خارجية ،إذ لم تنجح في التغلغل في
أعماق السلوكيات والعقليات ،وبقيت
ً
ظاهرة تخص املثقفني.
يـحــاول شـحــادة ال ـغــاوي فــي دراسـتــه
ّ
الديمقراطية كما
التمييز بني معنى
درج وانـ ـتـ ـش ــر ،وب ـ ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة
التعبيرية الخاصة بأنطون سعاده
والـعـقـيــدة الـقــومـيــة االجـتـمــاعـ ّـيــة ،في
س ـي ــاق ال ـ ــرد ع ـلــى انـ ـتـ ـق ــادات اتـهـمــت
ع ـ ـق ـ ـيـ ــدة س ـ ـ ـعـ ـ ــاده بـ ـك ــونـ ـه ــا ع ـق ـي ــدة

ّ
السلطوي للحداثة
النمط
ُيفضي إلى قطيعة مع الماضي
(الطاهر بن قيزة)
دكـتــاتــوريــة .قــد يـبــدو نـقــاش الـغــاوي
ّ
في هــذه الــدراســة غريبًا ،لكن أهميته
ت ـن ـبــع ب ــال ــذات م ــن ك ــون ــه يـنـطـلــق من
ّ
االجتماعية
داخ ــل الـعـقـيــدة الـقــومـ ّـيــة
ب ـ ـكـ ــل م ـص ـط ـل ـح ــات ـه ــا وتـ ـع ــابـ ـي ــره ــا
ال ـخــاصــة .يـنـفــي ال ـغ ــاوي ه ــذه التهم
ب ــال ـط ـب ــع ،م ـس ـت ـع ـي ـدًا نـ ـق ــاش س ـع ــاده
ّ
بشأن الديمقراطية حــن أكــد سعاده
ّ
أن الفينيقيني سبقوا جميع الشعوب
ّ
والـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ــة إلـ ـ ــى تــأس ـيــس
الــديـمـقــراطـيــة ،ألنـهــم ّأس ـس ــوا امللكية
االن ـت ـخــاب ـيــة وج ـع ـلــوا امل ـل ــك منتخبًا
مـ ــدى ال ـح ـي ــاة (!) ث ــم ي ـتــابــع ال ـغ ــاوي

حديثه مستغربًا مــن ّ
متهميه الذين
يـ ـش ــاط ــرون خـ ـص ــوم ال ـ ـحـ ــزب رأي ـه ــم
ب ـشــأن دك ـتــاتـ ّ
ـوريــة ال ـحــزب املــزعــومــة،
ّ ّ
ل ـي ــؤك ــد أن سـلـطــة ال ــزع ـي ــم (س ـع ــاده)
امل ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــة ،وك ـ ـ ــون ـ ـ ــه وح ـ ـ ـ ـ ــده مـ ـص ــدر
الـسـلـطـتــن الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة،
ال تتعارضان مــع مـبــدأ الديمقراطية
«ألن ال ــزع ـي ــم ح ــائ ــز دائـ ـم ــا ع ـلــى ثقة
أع ـ ـضـ ــاء ال ـ ـحـ ــزب ج ـم ـي ـع ـه ــم وح ــائ ــز
ع ـل ــى رضـ ــاهـ ــم وق ـب ــول ـه ــم وإرادت ـ ـهـ ــم
بـكــامــل وعـيـهــم ،بــل عـلــى إيـمــانـهــم به
ق ــائ ـدًا وه ــادي ــا لــأمــة والـ ـن ــاس ،وه ــذا
اإلي ـم ــان وه ــذه اإلرادة وه ــذا الـقـبــول
والـ ــرضـ ــى وه ـ ــذه ال ـث ـق ــة هـ ــي امل ـع ـنــى
ال ـح ـق ـي ـقـ ّـي ال ـن ــاص ــع ل ـلــدي ـم ـقـ ّـراط ـيـ ّـة».
ّ
أهمية هــذا الخطاب ألنــه يمثل
تنبع
حرفيًا املوقف القومي االجتماعي من
مـســألــة الــدكـتــاتــوريــة والــديـمـقــراطـيــة،
وب ــذا يمكن ببساطة تفسير املــواقــف
ال ـح ــزب ـي ــة ال ــرس ـم ـي ــة واص ـط ـفــافــات ـهــا
اب ـتــداء مــن أواس ــط سبعينيات القرن
املاضي.
ب ــإم ـك ــان ـن ــا ت ـخ ـم ــن املـ ـصـ ـي ــر ال ـق ــات ــم
ل ـل ـم ـج ــات امل ـس ـت ـق ـل ــة اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إل ــى
مـ ـظ ــاه ــره ــا الـ ــواض ـ ـحـ ــة فـ ــي األعـ ـ ـ ــداد
األخ ـي ــرة؛ إذ نـجــد فــي حــالــة «ات ـجــاه»
ّ
ّ
بــأن جميع الكتاب املشاركني في هذا
ال ـع ــدد ه ــم م ــن «أص ــدق ــاء ال ـت ـحــريــر»،
ّ
ـأن املجلة ُتباع بجهود ّ
ذاتية حني
وبـ
َّ
ـوزع عـلــى املـكـتـبــات ،وب ــذا بوسعنا
تـ ـ
ّ ّ
توقع أن مصير املجلة مرتبط بمصير
أسرتها ،حيث تبدو كأنها آخــر حبل
نجاة في هذه األيام.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
ال ريب فيها

«إلى أوديت الديب»

صورة
وخبر

منذ ّأيام ،انطلق معرض الفنان األميركي سـيوارد جونسـون فيً شـارع برودواي
ّ
تصـور
فـي مدينـة نيويـورك األميركيـة .وهـو مؤلـف مـن  18تمثـاال برونزيـا،
مشـاهير بينهـم مارليـن مونـرو ،وأشـخاص عاديون في مشـاهد مـن ّ
يومياتهم.
المعروضـات وصلـت إلـى مكانهـا يـوم االثنيـن الماضـي ،علـى أن تبقـى هنـاك
حتـى  15أيلـول (سـبتمبر) المقبـل( .آنـدرو بورتـون ـــ أ ف ب)

كريس براون في بيروت ...بعد تل أبيب!

تقرير عن ّ
حرية الصحافة:
األسوأ في تاريخ مصر
أعلنت «لجنة حماية الصحافيني»
ّ
إن عدد الصحافيني في سجون
مصر هو «األعلى» منذ أن بدأت
تسجيل بيانات حول هؤالء في
ّ
 ،1990كما أن السلطات تستخدم
ّ
األمن القومي ذريعة النتهاك حرية
الصحافة .وخلص إحصاء أجرته
املنظمة التي تتخذ من نيويورك
ّ
مقرًا لها في مطلع حزيران
(يونيو) الحالي إلى وجود 18
صحافيًا مصريًا على األقل خلف
ُالقضبان .ولفتت اللجنة في تقرير
ّ
نشر أمس إلى أن التهديد بالسجن
في مصر يعتبر «جزءًا من مناخ
تمارس فيه السلطات الضغط
على وسائل اإلعالم لفرض
الرقابة على األصوات الناقدة
ّ
التحدث
وإصدار أوامر بعدم
عن مواضيع حساسة .الغالبية
متهمون باالنتماء أو بالتعاطف
مع اإلخوان املسلمني» .من جانبه،
قال رئيس اللجنة ّ ،خالد البلشي،
لوكالة «رويترز» إنه «نحن في
أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ
مصر».

ضمن ليالي الصيف اللبناني
ُ
الصاخبة ،أدرجت أخيرًا سهرة
ينتظرها كثيرون ،خصوصًا
الشباب .في ّ 29تموز (يوليو)
املقبل ،من املتوقع أن يحيي
النجم األميركي كريس براون (26
سنة ـ الصورة) حفلة في ّ
مجمع
«بيال» (واجهة بيروت البحرية).
ً
ٌ
فعال ،ال ّ
حدث ّ
سيما
مميز
هو
ّ
أن صاحب ألبوم ( Fortuneعام
 )2012اسم بارز في عالم الـ R&B
ّ
اليوم ،كما أنه ُعرف في التمثيل
السينمائي والتلفزيوني أيضًا.
الخبر ّ
جيد جدًا بطبيعة الحال،
ّ
ويبقى كذلك قبل أن نكتشف أنه
سيكون للفنان الشاب محطة
مجاورة قبل أن يحط في بيروت.
في  27تموز سيطل كريس
براون على معجبيه في تل أبيب،
وتحديدًا على مدرج ريشون
لتسيون ،وفق ما أعلن عبر

حسابه الرسمي على تويتر في
 22حزيران (يونيو) الحالي.
وفي الوقت الذي لم تخرج فيه
بعد أصوات تدعو براون إلى
عدم الذهاب إلى الكيان الغاصب
واملجرم كما سبق أن حدث مع
العديد من النجوم األجانب ،برزت
في الجانب الصهيوني مطالبات
لجمعيات نسائية بمقاطعة هذه
ّ
الحفلة ألن لصاحبها سوابق في
تعنيف النساء ،على خلفية قضية
تعنيفه لحبيبته حينها النجمة
ريهانا عام .2009
وهذه ليست ّ
املرة األولى التي
يواجه فيها صاحب أغنية She
 Ain’t Youموقفًا مشابهًا ،إذ
ألغى عام  2012حفلة في غويانا
(أفريقيا الجنوبية) إثر احتجاج
منظمات وجمعيات ّ
عدة معنية
بالدفاع عن حقوق النساء.
ّ
يذكر أنه قبل وصوله إلى الشرق
ُ
األوسط ،ينتظر أن يزور كريس
براون جاكارتا وهونغ كونغ،
ّ
ويتوجه إلى الواليات
ليعود
املتحدة .واآلن يبقى على النداءات
والدعوات الفلسطينية والعربية
ّ
والعاملية أن تنطلق لحث الفنان
ّ
األميركي على مقاطعة حفلة تل
أبيب وعدم الترفيه عن الجالد
وعدم إعطاء شرعية لالحتالل
وتبييض صورته في العالم.

-1
ُ
يقوله الخائفون:
الساعات على ما
اضبطوا
ِ
الناس اآلم َ
«أيها ُ
لونَ ،
اسمعوا!
ِ
طلع عليكم َب ُ
ُ
الصباح لن َي َ
عد
ّ ُ ْ َّ
العقول ،أو ...أمواتًا.
ي
ل
إال مخـت
ِ
اِ سمعواُ ،
وعوا!».
-2
ّ
ِكال َالع َّدوين على حق.
ّ
«كامل الحق».
كال َالع َّدوين على
ِ
َ
للوصول إلى السالم،
لهذا :ال فرصة
ِ
َ
درب «الحقيقة».
إلى
االهتداء
في
أمل
وال
ِ
ِ
َ
ُ
وحدهما «الجنون واملوت» ...سينتصران.
-3
ُ
وإذن ،فمتى ُ
 ْ(النجاة التي ال َ
ريب فيها)؟
تكون النجاة
َ
ُ
ُ َ
َ
الء
 ليس قـبــل ْأنيصبح «نـصــف الـجـمـيـ ِـع» ِمــن ن ــز ِ
ّ
العقلية،
األمراض
ات
ِم َص ّح ِ
ِ
ّ
ُ
َُ
ان املقابر.
و«نصف
الجميع» اآلخر ِمن سك ِ
ِ
ّ
اطم ِئنوا!
َ
ّ
اطم ِئنوا ،وال تجزعوا!
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