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سياسة
المشهد السياسي

حكومة الالقرار باقية:
نفايات وأمراض وتقنين وال رواتب

ّ
تستمر األزمة الحكومية بالتفاعل في انتظار جلسة غد .ومع ّ
كم التشاؤم المرتفع في ملف التعيينات ورواتب القطاع
ٍ
العام وأزمة النفايات وتقنين الكهرباء ،تقف الحكومة على شفير الهاوية من دون السقوط ،فيما تحاول مبادرة
«خجولة» من تيار المستقبل الوصول إلى تفاهم ّ
الحد األدنى
ُ
فــي الــوقــت ال ــذي تـ َـسـ ِّـعــر فيه موجة
الـ ـح ـ ّـر األزم ـ ـ ــات األخ ـ ـ ــرى ،ك ــازدي ــاد
ال ـت ـق ـن ــن الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي ف ـ ــي مـعـظــم
امل ـن ــاط ــق ح ـتــى  14س ــاع ــة ،ومـنـهــا
مــديـنــة ب ـيــروت وضــواحـيـهــا بفعل
ارتفاع حاجة املواطنني إلى التيار
ورداءة ال ـش ـب ـك ــات أم ـ ــام ال ـظ ــروف
املناخية القاسية ،ال تقدم السلطة
السياسية «امل ــأزوم ــة» ســوى مزيد
مـ ــن الـ ـعـ ـج ــز ،مـ ــا ي ـ ـهـ ـ ّـدد ال ـح ـكــومــة
ً
الحالية ،املعطلة أصال ،باالنفراط.
وع ـل ــى رغ ــم أج ـ ــواء ال ـت ـش ــاؤم الـتــي
ت ـت ـ ّ
ـردد عـلــى ألـسـنــة معظم الـ ــوزراء
والـ ـن ــواب وامل ـع ـن ـيــن ،إال أن ه ــؤالء
ّ
ي ـكـ ّـررون أن الحكومة الـيــوم تشكل
«جـ ـ ـه ـ ــاز ال ـت ـن ـف ــس االصـ ـطـ ـن ــاع ــي»
لجسد الـبــاد ال ـغــارق فــي غيبوبة،
والـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي يـلـفــظ
أن ـف ــاس ــه األخ ـ ـيـ ــرة ،وب ــال ـت ــال ــي ف ــإن

مصادر المستقبل :نبذل
مساعي اللحظات األخيرة وهناك
ُ
صيغ تطرح لحل عقدة التعيينات
مصادر في  8آذار :سيناريو
التمديد لرئيس األركان مستمر في
غياب أي مبادرة توافقية جدية
الجميع يــدركــون ض ــرورة الحفاظ
ع ـل ـي ـهــا ف ــي الـ ـح ـ ّـد األدن ـ ـ ـ ــى ،ري ـث ـمــا
يظهر البديل في واحات الصراعات
والتسويات التي بــدأت تختمر في
اإلقليم.
الرئيس تمام سالم الذي ّ
قدم جلسة
ال ـخ ـم ـي ــس إل ـ ــى األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،بـسـبــب
رح ـل ـتــه إلـ ــى ال ـس ــوي ــس لـلـمـشــاركــة
في احتفال افتتاح القناة الجديدة
والس ـ ـت ـ ـبـ ــاق ج ـل ـس ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار بــن
حزب الله وتيار املستقبل في عني
التينة ،والــذي سحب فتيل التوتر
مــن مسألة آلية عمل الحكومة في
الجلسة األخيرة ّ
مكررًا تأكيده على
التوافق« ،ال يعتبر جلسة الحكومة
غ ـ ـدًا م ـح ـطــة أو ج ـل ـســة مـفـصـلـيــة»

مختلف القوى تتفهم ضرورة الحفاظ على االشتباك تحت سقف الحفاظ على الحكومة (مروان طحطح)

الغاء حكم سليمان على زهران
بعد أربعة أيام على الحكم بسجنه  6أشهر وتخفيضها الى غرامة قدرها  50مليون ليرة في دعوى الرئيس
ميشال سليمان ضده ،ألغى القضاء الحكم الصادر ضد الصحافي سالم زهران عن محكمة الجزاء في
عاليه لعدم اختصاصها بالدعوى التي تختص بمثلها محكمة املطبوعات بحسب القانون .وكان سليمان
ادعى على زهران بسبب ما أدلى به األخير في مقابلة على قناة «أو تي في» من معلومات حول «قيام
سليمان بصفقات بيع اراض في محيط القصر الجمهوري يمنع بيعها في األصل وتعيني مستشارين
والقيام برحالت خارج لبنان على نفقة خزينة الدولة» .القاضي املنفرد الجزائي في عاليه نجاة أبو شقرا
حكمت على زهران بالسجن  6أشهر وخفضتها إلى غرامة بقيمة  50مليون ليرة تتراكم عن كل يوم
تأخير .وكيال الدفاع عن زهران بالل الحسيني وسليمان فرنجيه ،اعترضا على الحكم الغيابي بحق
زهران وسجاله في محكمة قضاء عاليه .وأشارا في اإلعتراض الى أن هذه الدعوى «من اختصاص محكمة
املطبوعات التي سبق ّ
وقدم أمامها الدعوى برئاسة القاضي الياس الخوري وليست من صالحيات محكمة
الجزاء في عاليه ،وبالتالي يصبح الحكم الصادر بحق زهران بحكم امللغى وكأنه لم يكن» .وعليه ،يصار الى
تحديد جلسات استماع يحضرها وكيال الدفاع ،أو رد الدعوى الى مكانها الطبيعي في محكمة املطبوعات
حيث يجب أن تكون ،كون القضية تتعلق بحرية الرأي.

بـحـســب م ـقـ ّـربــن م ـنــه ،عـلــى الــر ّغــم
م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــار الـ ـ ـخ ـ ــاف ف ـ ــي م ـل ــف
التعيينات األمنية .وهــذا ال يعني
أن شـيـئــا م ــا عـلــى سـبـيــل الـتـفــا ّهــم
قــد جــرى الـتـ ّ
ـوصــل إلـيــه حــول ملف
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ،وخ ـص ــوص ــا مـســألــة
ال ـت ـم ــدي ــد ل ــرئ ـي ــس أرك ـ ـ ــان الـجـيــش
ال ـع ـم ـيــد ولـ ـي ــد س ـل ـم ــان أو إم ـك ــان
تـعـيــن ب ــدي ــل م ـن ــه ،إال أن م ـصــادر
ّ
رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـ ــؤك ـ ــد ت ـف ـ ّـه ــم
مـخـتـلــف ال ـق ــوى ض ـ ــرورة الـحـفــاظ
على االشتباك تحت سقف الحفاظ
ع ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ولـ ـ ــو بــال ـص ـي ـغــة
الحالية «أي شبه حكومة تصريف
أعمال».
وح ـ ــرص سـ ــام ع ـلــى إبـ ـق ــاء أجـ ــواء
جلسة الغد ضمن حدود «املقبول»،
يتوازى مع ما أشارت إليه مصادر
وزاري ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل عــن
ـاع ج ــديــة ،وص ـيــغ تـبـحــث مع
«م ـس ـ ٍ

األط ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة امل ـخ ـت ـل ـف ــة،
يعمل عليها تيار املستقبل وغيره
للتوصل إلى حل ألزمة التعيينات».
إال أن املصادر وصفت هذه الجهود
بأنها ً«مساعي اللحظات األخيرة»،
مشيرة إلى أن «الجديد في األمر أن
أحدًا لم يرفض البحث فيها».
وم ــع تــأكـيــد امل ـص ــادر عـلــى السعي
للحلحلة ،تحتفظ األخ ـيــرة بشيء
من التشاؤم في حال فشل املساعي،
«ألن ـ ـنـ ــا قـ ــادمـ ــون ع ـل ــى درب ـ ـكـ ــة فــي
الشارع ،وتعطيل العمل الحكومي
وت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـت ـ ـسـ ــريـ ــح لـ ـلـ ـقـ ـي ــادات
األمنية».
مـ ـص ــادر وزاريـ ـ ـ ــة ف ــي قـ ــوى  8آذار
ّ
أك ـ ــدت لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «سـيـنــاريــو
التمديد لرئيس أرك ــان الجيش ال
ّ
ي ــزال الـسـيـنــاريــو الــوحـيــد ،فــي ظــل
غياب أي مـبــادرة توافقية جدية».
وتقول املصادر إن «غياب املبادرات

الجدية يعطي التصعيد وخيارات
املواجهة وتعطيل الحكومة زخمًا
أكـ ـب ــر» .وي ـت ــواف ــق كـ ــام م ـص ــادر 8
آذار م ــع م ــا أش ـ ــارت إل ـي ــه م ـصــادر
وزاريـ ـ ــة ف ــي ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
من أن «الـ ّ
ـرد على التمديد سيكون
عـلــى طــاولــة الـحـكــومــة ،وكــذلــك في
الـ ـش ــارع» ،وخ ـصــوصــا بـعــد تـكــرار
الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري موقفه برفض
ال ـف ــراغ ف ــي ال ـق ـي ــادات األم ـن ـي ــة ،مع
تفضيله مبدأ التعيني طبعًا.
وبدا الفتًا أمس ،إشارة رئيس حزب
الـكـتــائــب اللبنانية الـنــائــب سامي
الجميل إل ــى أن «الـتـعـيـيـنــات التي
ت ـح ـتــاج الـ ــى م ـج ـلــس وزراء يجب
عــرضـهــا عـلـيــه ،والـتـعـيـيـنــات الـتــي
ال ت ـح ـت ــاج إلـ ــى م ـج ـلــس وهـ ــي مــن
صــاحـيــة قــائــد الـجـيــش ،فـمــن حقه
أن ي ــأخ ــذهــا» .فـيـمــا ت ـقــول مـصــادر
وزارية في فريق رئيس الحكومة إن
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«مركز ستراتفور للدراسات»
علي مملوك زار الرياض
«وزيري الحزب التقدمي االشتراكي
ّ
ي ـف ــض ــان أن ال ت ـط ــرح أسـ ـم ــاء في
الجلسة ويـتـ ّـم الـخــاف حولها ،بل
أن يحمل وزير الدفاع سمير مقبل
اسمًا توافقيًا يتم تعيينه حتى ال
يضطر االشتراكيون إلى املفاضلة
ب ــن ال ـض ـب ــاط الـ ـ ـ ــدروز ،لـحـســابــات
تعني الحزب االشتراكي في داخل
بيئته».
وب ـي ـن ـم ــا ي ـط ـغ ــى خ ـ ـيـ ــار ال ـت ـم ــدي ــد
ّ
ّ
التوصل إلى
لسلمان فــي ظــل عــدم
ح ــل بــديــل بــالـتـعـيــن ،وص ـلــت إلــى
أكثر من جهة سياسية إشارات عن
محاوالت طرح مقبل التمديد لقائد
الجيش الـعـمــاد جــان قـهــوجــي ،في
ال ــوق ــت ذاتـ ــه م ــع الـتـمــديــد لسلمان
كـمــا ج ــرى فــي امل ــرة املــاضـيــة ،علمًا
بــأن ّ
حجة االعـتــراض على التمديد
لقهوجي جاهزة بأن موعد التمديد
أو ال ـت ـع ـيــن ل ــم ي ـحــن ب ـع ــد ،ولـيــس
واردًا ال ـحــديــث ع ــن األمـ ــر اآلن في
ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ل ــم ت ـن ـتــه ف ـي ــه والي ــة
ق ـه ــوج ــي الـ ـت ــي ت ـم ـت ــد إل ـ ــى أي ـل ــول
املقبل.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ــن أزم ـ ـ ـ ــة ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات،
تـ ـب ــدو األجـ ـ ـ ــور ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـع ــام
وس ـ ـنـ ــدات «الـ ـي ــوروب ــون ــد» مـحـطــة
خالفية أخــرى على طــاولــة مجلس
ال ــوزراء .لكن مصادر وزاري ــة أكدت
لـ«األخبار» أن وزير املال علي حسن
خليل ال ينوي طرح األمر في جلسة
الغد لـ«تخفيف األزمــات في جلسة
واح ـ ــدة ب ـعــد طــرح ـهــا ف ــي الـجـلـســة
امل ــاضـ ـي ــة ،ل ـك ــن األم ـ ـ ــور ل ــن تـنـتـظــر
كثيرًا ويجب اجتراح حلول سريعة
وإال دخلنا في أزمة رواتب أيضًا».
ومـ ــن أزم ـ ــة ال ـت ـع ـي ـي ـنــات واألم ـ ـ ــوال،
ّ
التخبط
إلى أزمة النفايات ،ال يزال
ن ـف ـســه .ف ــال ــوزي ــر وائـ ــل أب ــو فــاعــور
ّ
حـ ـ ــذر أم ـ ــس ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
ّ
مــن أن «ال ـب ــاد مــتـجـهــة نـحــو أزمــة
نفايات مديدة» ،وأن «حلول ترحيل
ّ
النفايات إلى الخارج تتطلب وقتًا»،
ّ
وح ــذر مــن أن «املـكـ ّـبــات العشوائية
ال ـت ــي ت ـ ّـم اس ـت ـحــداث ـهــا بـ ــدأت تبلغ
حــدهــا األق ـصــى ،وخـصــوصــا املكب
املستحدث فــي محيط املـطــار الــذي
ّ
ُيشكل ضررًا على املناطق السكنية
امل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاورة وخ ـ ـ ـط ـ ـ ـرًا ع ـ ـلـ ــى ح ــرك ــة
الطيران».
ّ
بـ ـ ــدوره ،حـ ــذر وزيـ ــر الـبـيـئــة محمد
املشنوق فــي اتـصــال مــع «األخـبــار»
مــن «خـطــر الـحــرائــق بسبب ارتـفــاع
درجـ ــات الـ ـح ــرارة وال ـن ـفــايــات الـتــي
ت ــرم ــى ب ـش ـك ــل ع ـ ـشـ ــوائـ ــي» ،داع ـي ــا
البلديات إلى «تفعيل دورهــا» ،من
دون أن يشير إلى حلول قريبة في
أزمــة النفايات ،مـكـ ّـررًا الحديث عن
خ ـطــورة األزمـ ــة .إال أن م ـصــادر في
وزارة البيئة أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار» أن
«الـيــوم وغ ـدًا من املرجح أن تتضح
الـصــورة الكاملة لناحية حــل أزمــة
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ال ـ ـتـ ــي قــد
تقدمها الشركات لترحيل النفايات
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـك ـل ـفــة
والجمع والفرز األولي والتوضيب
لـلـتــرحـيــل» .وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن
وف ـدًا من شركة فرنسية جــال أمس
على بعض األمــاكــن ،ومنها شركة
س ــوك ـل ــن ل ــاط ــاع ع ـل ــى الـ ـظ ــروف
وآل ـيــات الـعـمــل بغية إع ــداد دراس ــة
ك ــام ـل ــة والـ ـتـ ـق ــدم بـ ـع ــرض ل ـل ــدول ــة
اللبنانية.

أص ــدر «مــركــز سـتــراتـفــور ل ـلــدراســات»
ت ـ ـقـ ــري ـ ـرًا أكـ ـ ـ ــد مـ ـ ــا ك ـ ــان ـ ــت قـ ـ ــد ن ـش ــرت ــه
«األخبار» ،الجمعة املاضي ،حول زيارة
رئـيــس مكتب األم ــن الــوطـنــي الـســوري
اللواء علي مملوك للعاصمة السعودية
ولـقــائــه ول ــي ول ــي الـعـهــد وزي ــر الــدفــاع
الـ ـسـ ـع ــودي م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان .وأك ــد
ال ـت ـقــريــر أن ــه ج ــرى اإلعـ ـ ــداد ل ــ»ال ــزي ــارة
الـبـعـيــدة ع ــن األض ـ ــواء ال ـتــي ج ــرت في
وقت ما من شهر تموز املاضي» ،خالل
اج ـت ـمــاع الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتني مع األمير السعودي في حزيران
املاضي.
وي ـع ـنــى امل ــرك ــز األم ـي ــرك ــي ب ــال ــدراس ــات
ّ
ويعد من ّ
أهم
االستراتيجية واألمنية،
املؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع
االستخبارات ،وتطلق عليه الصحافة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة اسـ ـ ــم «وك ـ ــال ـ ــة املـ ـخ ــاب ــرات
امل ــرك ــزي ــة ف ــي ال ـ ـظـ ــل» .وم ـع ـظ ــم خ ـب ــراء
املــركــز ضـبــاط ومــوظـفــون ســابـقــون في
االستخبارات األميركية.

وقالت «املصادر الخاصة» لستراتفور
إن املبعوث الـخــاص للرئيس الروسي
ال ــى ال ـش ــرق االوسـ ــط وش ـم ــال أفــريـقـيــا
مـيـخــائـيــل ب ــوغ ــدان ــوف اق ـت ــرح تشكيل
جبهة ملحاربة «داع ــش» تـضــم :تركيا،
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،االردن ،وسـ ـ ــوريـ ـ ــا ،وأن
روس ـيــا تــأمــل أن يشكل ه ــذا التحالف
ً
م ــدخ ــا ل ـل ـحــوار ب ــن ال ـن ـظــام ال ـســوري
ومعارضيه.
وع ــن ل ـقــاء مـمـلــوك ـ ـ بــن س ـل ـمــان ،أشــار
ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ــى أن ـ ــه مـ ــن غ ـي ــر ال ــواض ــح
م ــا إذا ك ــان ه ــذا ال ـح ــوار سـيـسـتـمــر أو
سـيـســاهــم فــي حـصــول تـفــاهــم إقليمي
بــن السعودية وقـطــر واالردن وتركيا
م ــن ج ـه ــة ،وإي ـ ـ ــران وس ــوري ــا م ــن جهة
أخـ ــرى .ول ـفــت ال ــى أن الـسـعــوديــة التي
تملك شكوكًا قوية تجاه نـ ّـيــات إيــران،
ّ
ت ـفــضــل أن ت ـك ــون ق ــوة م ــوازي ــة إلي ــران
على التفاهم معها .أمــا فــي مــا يتعلق
بتركيا ،فلفت الى أن تورطها ازداد في
الشمال الـســوري ،وأن أنـقــرة تميل الى

م ـس ــاع ــدة «ال ـ ـثـ ــوار» إلض ـع ــاف ال ـق ــوات
ال ـســوريــة عـلــى األرض قـبــل الـتـفــاوض
جديًا مع النظام.
وأض ـ ــاف الـتـقــريــر أن ــه «ح ـتــى ل ــو اتـفــق
كل داعمي الثوار على إضعاف النظام
وال ـت ـفــاوض مـعــه ،إال أن ال ـســؤال األهــم
يبقى :هل سيستطيعون إجبار الثوار
على الـتـفــاوض مــع الـنـظــام ،وإقناعهم
ب ـم ـش ــارك ــة ال ـس ـل ـطــة م ــع ال ـع ـل ــوي ــن؟».
ورأى أن ــه فــي ه ــذه املــرحـلــة مــن األزم ــة،

محادثات سعودية
سورية «بعيدة
عن األضواء»

ف ـ ـ ــإن لـ ــروس ـ ـيـ ــا ولـ ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
أسبابهما الـخــاصــة لــدعــم املـفــاوضــات
ب ــن امل ـت ـصــارعــن .ف ــال ــوالي ــات املـتـحــدة
أعطت تركيا موافقة ضمنية على إقامة
منطقة عازلة في شمال سوريا ،ولكنها
ت ـف ـضــل ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى هــزي ـمــة تنظيم
داعـ ـ ــش ،ول ـي ــس ع ـلــى إسـ ـق ــاط حـكــومــة
الرئيس بشار األسد.
ورأى الـ ـتـ ـق ــري ــر أن روس ـ ـي ـ ــا ت ـس ـعــى
للحفاظ على نفوذها من خالل تحسني
عــاقــاتـهــا م ــع األط ـ ــراف «ال ـس ـن ـيــة» في
النزاع السوري ،بينما توظف عالقتها
القائمة مع دمشق إلنجاح املفاوضات.
وأش ــار ال ــى أن هــذا املــوضــوع سيطرح
ل ـل ـن ـقــاش ع ـن ــد ل ـق ــاء وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
االم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــري م ـ ــع ن ـظ ـي ــره
الــروســي سيرغي الفــروف في الدوحة.
وت ـســاءل عـ ّـمــا إذا كــانــت الدبلوماسية
املـكــوكـيــة الــروس ـيــة كــافـيــة لـجـعــل هــذه
املفاوضات قابلة للحياة.
(األخبار)

تحية

مزارع عساف أبو رحال
آمال خليل
فــي مثل هــذا الـيــوم ،قبل خمس سـنــوات،
غفا عساف أبو رحــال في راحته األبدية
في ثرى بلدته الكفير (قضاء حاصبيا).
قبلها بيوم ،هرع إلى العديسة للمشاركة
بـقـلـمــه فــي مــواج ـهــة الـجـيــش ضــد الـعــدو
الصهيوني .قاتل كعادته حتى أسقطته
امل ـيــركــافــا م ــع الــرق ـي ـبــن روب ـي ــر الـعـشــي
وع ـبــدال ـلــه الـطـفـيـلــي .تـلــك امل ـيــركــافــا الـتــي
طاردها يــوم تحرير الجنوب على طريق
كــوك ـبــا ـ ـ ـ ـ إب ــل ال ـس ـقــي ح ـتــى اصـطــدمــت
بعمود كهرباء.
فــي مـثــل ه ــذا ال ـيــوم ،فيما ك ــان «املــراســل
الـ ـف ــاح» ي ـ ــودع أحـ ـ ــراج ال ـك ـف ـيــر وق ـف ــران
النحل والبيادر ،كانت شجرة السرو في
العديسة ت ـ ّ
ـودع أرضـهــا أيـضــا .فــي اليوم
ال ـســابــق ،ارت ـفــع عـســاف إل ــى الـسـمــاء مع

الجنديني عندما اقتصوا من العدو الذي
ح ــاول قـطــع ال ـش ـجــرة الـطــالـعــة فــي أرض
لبنانية متحفظ عليها .في مثل هذا اليوم،
سقط عساف فعليًا .الجيش وافــق على
قطع الشجرة التي سقطت تحت جرافات
العدو.
لـكــن األرض الــوف ـيــة لـفــاحـهــا لــم تــرض.
اق ـت ـ ّـصــت م ــن الـ ـع ــدو ف ــي مـ ـ ــزارع شـبـعــا.
فــي  28كــانــون الثاني الفائت ،استهدفت
املقاومة موكبًا عسكريًا .لعساف أسهم
فــي املـ ــزارع .كــان أول مــن شهر الحقيقة
بقلمه عند التحرير ،جــازمــا بلبنانيتها.
زحـ ــف ف ــي واد وعـ ــر ألك ـث ــر م ــن ســاعــة
ون ـص ــف ،لـيـصــل إل ــى ال ــراع ــي أب ــو قــاســم
زهرة ،الصامد تحت االحتالل في مزرعة
بسطرة .حمل عساف له ريحة األهل قبل
أن تطوق دورية لالحتالل املنزل وتجبره
على العودة تحت وابل من الرصاص.

بني عائلة عساف والعدو حساب طويل.
يرديها هو بالرصاص فتهزمه بالتحرير
والصمود .في اجتياح عام  ،1978أصيب

والــده جرجس بشظايا قذيفة ،استشهد
متأثرًا بجروحه منها بعد أشهر .انتصر
 .2000ث ــم انـتـصــر
ع ـس ــاف ع ـل ـيــه عـ ــام
ّ
مجددًا في مزارع شبعا وملا يزل .استرد
عـســاف حـقــه .لـكــن م ــاذا عــن حــق روبـيــر
وعبدالله؟ .في آب الفائت ،استشهد رفاق
وخطف آخــرون في عرسال .أما آب هذا،
فال أعاد حق العديسة وال حق عرسال.
مصطبة البيت الصغير تحت سفح جبل
الـشـيــخ ال تـ ــزال تـنـتـصــر .طـيــف عـســاف
ثابت في جذوع الصنوبر وفي ّ
بزة نجله
جــرجــس ،النقيب فــي الـجـيــش ال ــذي كــان
قــد احـتـفــل بتخرجه فــي الكلية الحربية
قبل يــومــن .الجيش فــي محيا جرجس،
والـشـعــب وامل ـقــاومــة فــي أهـ ــداب عـســاف.
معادلة أزهرتها الشجرة املقطوعة على
مدخل العديسة ،بنصب تذكاري افتتحته
البلدية في الذكرى الثانية للواقعة.

علم
و خبر
القوميون يعودون الى طرابلس
ّ
تجمع أعضاء من منفذية طرابلس في الحزب السوري القومي االجتماعي
أمام نصب شهداء الجيش اللبناني على مدخل مخيم نهر البارد ،أول من
أمس ،ووضعوا أكاليل من الزهر ملناسبة عيد الجيش ،علمًا بأن الحزب كان
قد أغلق مكاتبه في طرابلس قبل ثالث سنوات ،ولم يقم بنشاطات علنية
في املدينة منذ ذلك الحني.

أين بالل البدر؟
تضاربت املعلومات حــول مكان اإلسالمي بــال البدر بعدما توعد العميد
محمود عيسى «اللينو» بقتله ثأرًا الغتيال العقيد طالل األردنــي .ففي حني
تحدثت معلومات عن أنــه يلتزم حظر التجول ويقيم في حي حطني الذي
لجأ إليه بعد مشاركته في اغتيال األردني ،تردد بأنه عاد متنكرًا تحت جنح
الظالم إلــى مقره في حي الطيرة .وسجلت حركة حــذرة لعناصر وناشطي
«الشباب املسلم» بعد علمهم باإلجراءات التي اتخذتها فتح الستهدافهم في
أرجاء املخيم.

نعي أسيري قضى في الحسكة
أعلنت صفحات تابعة ملناصري الفار أحمد األسير ،على مواقع التواصل
اإلج ـت ـم ــاع ــي ،ع ــن «اس ـت ـش ـهــاد أب ــو ع ـمــر امل ـس ـلــم ف ــي ال ـح ـس ـكــة م ــع ال ــدول ــة
اإلسالمية» .واقتصرت النبذة التي وزعتها عنه بأنه «شاب صيداوي غيور
على دينه وسنة نبيه وكان يتردد الى مسجد بالل بن رباح وهو صديق
للشهيد نادر الرفاعي» .أبو عمر هو محيي الدين عبد الرحمن حنينة من
سكان حارة صيدا ،كان قد اختفى قبل أشهر .الالفت أنه لم يكن مطلوبًا لدى
األجهزة األمنية ،بل إن ملفه يقتصر على أنه مؤيد لألسير ولم يشارك في
معركة عبرا وبقيت حركته اعتيادية بعدها ألشهر .وكان يزاول عمله كبائع
خضر على بسطة في السوق التجاري في صيدا.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
الجسر يوضح
ن ـ ـشـ ــرت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» (بـ ـت ــاري ــخ
 )2015/8/3م ـقــاال للصحافي
ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـمـ ــد ع ـل ــى
م ــوقـ ـعـ ـه ــا االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ح ـمــل
عنوان« :بلدية طرابلس تتراجع
عـ ــن ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع م ــوظ ـ ُف ــة مــن
الـتــانـيــن» ،وج ــاء فـيــه« :أبـلـغــت
املصري من بعض األعـضــاء أن
الرافعي بحاجة ّ
ماسة إليها من
أجــل االسـتـعــانــة بها فــي مجال
الترجمة ،وخصوصًا في اللغة
اإلنكليزية عندما تــزوره وفود
أجنبية ،لكونه ال يتقنها ،وهي
زارتـ ــه ل ـهــذه ال ـغــايــة ف ــي مكتبه
والـ ـتـ ـقـ ـت ــه قـ ـب ــل مـ ــوعـ ــد ج ـل ـســة
ل ـل ـب ـل ــدي ــة ع ـ ـقـ ــدت م ـط ـل ــع شـهــر
رمـ ـض ــان ،جـ ــرت فـيـهــا املــواف ـقــة
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاق ــد م ـ ــع امل ـ ـصـ ــري،
إضافة إلى إمرار عقدين آخرين،
مــن بينهما عقد موظفة كانت
تعمل فـ ُـي مكتب النائب سمير
الجسر نقلت إلى البلدية براتب
يصل إلــى ألــف ومـئــة دوالر في
الشهر».
وب ـص ــرف ال ـن ـظــر ع ــن مـضـمــون
امل ـ ـقـ ــال ودق ـ ـتـ ــه واب ـ ـ ـعـ ـ ــاده ،يـهــم
املكتب االعالمي للنائب سمير
الـجـســر ان يــوضــح ان م ــا نشر
حــول انتقال موظفة مــن مكتب
ال ـ ـنـ ــائـ ــب الـ ـجـ ـس ــر ال ـ ـ ــى ب ـل ــدي ــة
طــرابـلــس ،ال يمت الــى الحقيقة
بصلة.
املكتب االعالمي
للنائب سمير الجسر

♦♦♦

 ...وحاصباني
ب ــاإلش ــارة ال ــى امل ـقــال مــوضــوع
الصفحة األولــى في «األخبار»
(العدد  2655تاريخ  3آب )2015
ت ـحــت عـ ـن ــوان «ب ـل ــدي ــة ب ـيــروت
تـ ـس ـ ّـي ــل ع ـ ـ ـقـ ـ ــارات ال ـ ـحـ ــريـ ــري»
وال ـ ـ ــذي ت ـن ــاول ـن ــي ال ـك ــات ــب فــي
مضمونه،أود أن أوضــح أن ما
نـســب ال ـ ّـي فــي هــذا املـقــال ليس
صحيحًا ،وأستغرب زج إسمي
بهذه الطريقة.
إذ أن املـجـلــس الـبـلــدي ك ــان قد
اتخذ باإلجماع قرارات مبدئية
بـ ـ ـش ـ ــراء الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات امل ـ ــذك ـ ــورة
ف ــي جـلـسـتــه امل ـن ـع ـقــدة بـتــاريــخ
ّ
 19آذار  ،2015وك ــل ــف لـجـنــة
األشـ ـ ـغ ـ ــال امل ـج ـل ـس ـي ــة م ـتــاب ـعــة
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا .ولـ ـ ـ ــم أتـ ـ ــدخـ ـ ــل فــي
هــذه املـتــابـعــة .كما انــي لــم أكن
مـ ـش ــارك ــا فـ ــي ج ـل ـس ــة امل ـج ـلــس
املنعقدة بتاريخ  5ايــار والتي
أش ـ ـ ــار ال ـي ـه ــا امل ـ ـقـ ــال م ــوض ــوع
الرد.
وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة ال ــى
ان هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال تـصـبــح
ن ــاف ــذة اال ب ـعــد مــواف ـقــة دي ــوان
امل ـح ــاس ـب ــة ووزيـ ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
والـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــات عـ ـلـ ـيـ ـه ــا .لـ ــذلـ ــك،
اقتضى التوضيح.
ايلي حاصباني
عضو مجلس بلدية بيروت

في الواجهة

العقد اإلستثنائي

المرسوم في خبر كان؟
إنقضى شهران
على انتهاء العقد العادي
االول في  31ايار ً ،ويتبقى
آخران وأكثر قليال لبدء العقد
العادي الثاني منتصف
تشرين االول ،من دون ان
يبصر العقد االستثنائي النور.
وقد ال يبصره .وال ُيسجل
لحكومة الرئيس تمام سالم
سابقة قرار كهذا
نقوال ناصيف

ألس ــاب ـي ــع خ ـل ــت ،بـ ــدا م ــرس ــوم الـعـقـ ّـد
االس ـت ـث ـن ــائ ــي مل ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ي ـشــق
طريقه في حكومة الرئيس تمام سالم
ب ــا ع ـق ـب ــات ،ف ــي مـ ـع ــزل ع ــن ح ـظــوظ
التئام الهيئة العامة حقًا .قيل آنــذاك
ان ال ـجــدلــن الــدس ـتــوري والـسـيــاســي
ح ـس ـمــا ،ال ــى ح ــد ،ال ـن ـصــاب املـطـلــوب
ل ـت ــوق ـي ــع املـ ـ ــرسـ ـ ــوم ،وهـ ـ ــو األكـ ـث ــري ــة
املطلقة في حكومة ســام كي يصدر.
ث ــم انـقـطــع ف ـج ــأة ،ون ـهــائ ـيــا ،الـحــديــث
عن املرسوم ،وكان تردد ان ما ينقصه
بـضـعــة تــواق ـيــع ف ـح ـســب ،ك ــي يكتمل
بـ 13توقيعًا تمثل النصف  .1+انضم
وزيــرا حزب الله الى املوقعني ،وكذلك
وزيـ ــر ت ـي ــار امل ـ ـ ــردة .كــاه ـمــا حـلـيـفــان
رئيسيان للرئيس ميشال عــون الذي
رف ــض الـعـقــد االسـتـثـنــائــي وال ي ــزال،
شأن رفضه املشاركة في جلسة عامة.
ف ـ ــي م ـ ــا بـ ـع ــد اف ـ ـصـ ــح الـ ـ ـخ ـ ــاف ع ـلــى
املرسوم عن جانب آخر من االشتباك
السياسي املفتوح بــن عــون ورئيس
مجلس الـنــواب نبيه بــري الــذي يصر
على التئام املجلس ،في نطاق ما ُدعي
«تشريع ال ـض ــرورة» ،وهــو يضع هذا
االلتئام في صلب صالحيات البرملان
ســواء كــان ثمة رئيس للجمهورية أم
ال.
تـ ـ ّ
ـوسـ ــط ح ـ ــزب الـ ـل ــه ل ـ ــدى َم ـ ــن ي ـصـ ّـح
فـيـهـمــا انـهـمــا حـلـيـفــان لـ ـ ــدودان :حــاز

م ــن بـ ــري ع ـلــى تــأك ـيــد بـ ــأن ال جـلـســة
ملجلس ال ـنــواب تفتقر الــى امليثاقية،
وقال لعون ان العقد االستثنائي ليس
امل ــوض ــوع ال ـصــالــح وامل ـف ـيــد لـخــوض
معركة الــدفــاع عــن صالحيات رئيس
الجمهورية.
م ــع ذلـ ــك ،ل ــم ي ـصــدر امل ــرس ــوم .وق ــد ال
يصدر ابدًا.
واقع االمر ان ما بني الحليف وحليف
الحليف اكثر بكثير من ان يختصره
خالف على سبل اخراج مرسوم العقد
االستثنائي.
ع ـ ـلـ ــى ان ص ـ ـ ـ ـ ــدور م ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم الـ ـعـ ـق ــد
االس ـت ـث ـن ــائ ــي ال ي ـف ـضــي ح ـك ـمــا ال ــى
ال ـ ـت ـ ـئـ ــام م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،ألسـ ـب ــاب
ت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز ال ـ ـخ ـ ــاف عـ ـل ــى ال ـت ـف ـس ـيــر
الــدسـتــوري الــى الـخــاف على املوقف
من انعقاد املجلس بالذاتّ .
مر العقد
العادي االول الفائت ما بني آذار وايار
ـ ـ وهــو انعقاد حكمي للمجلس ـ ـ من
غير ان يتاح للهيئة العامة ان تجتمع.
وه ــو مـصـيــر ال ـب ــرمل ــان اي ـضــا ف ــي ظل
مــرســوم عقد استثنائي ـ ـ وإن صدر
ـ ـ الــى ان يجري التوافق على الشقني
املتالزمني في التئام مجلس النواب:
اولهما ،اعتقاد بري ان صدور مرسوم
ع ـق ــد اس ـت ـث ـن ــائ ــي ال ي ـت ـط ـلــب تــوق ـيــع
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـ ـ ــ 24ال ــذي ــن ت ـت ــأل ــف مـنـهــم
الـحـكــومــة ،بــل النصف ّ 1+فـقــط .يرى
ان عريضة نيابية توقعها االكثرية
املـطـلـقــة لـلـمـطــالـبــة بـعـقــد اسـتـثـنــائــي
كافية اللزام رئيس الجمهورية اصدار
املـ ـ ــرسـ ـ ــوم ،مـ ــن دون ان ي ـم ـت ـلــك حــق
االمتناع عن توقيعه .وهــي صالحية

العقد االستثنائي
ال يعني التئام المجلس
حتما في ظل
المقاطعة المسيحية

ّ
مقيدة للرئيس ،في حني ان اتفاقه مع
رئـيــس الـحـكــومــة عـلــى دع ــوة مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـ ــى عـ ـق ــد اس ـت ـث ـن ــائ ــي غـيــر
ملزم لكليهما ،وهــو حــق استنسابي
تقديري ال يشبه الجانب اآلخر ِّ
املقيد،
ال ـ ـ ــوارد ف ــي املـ ـ ــادة  33م ــن ال ــدس ـت ــور،
املرتبط باالستجابة امللزمة لعريضة
االكثرية املطلقة.
على نحو كهذا ،يميز بري بني مرسوم
العقد االستثنائي واملراسيم العادية
الـتــي يوقعها رئـيــس الجمهورية مع
رئـيــس الحكومة والــوزيــر او ال ــوزراء
املختصني ،وال تمر بمجلس الــوزراء،
اال ان صدورها يحتم توقيع الــوزراء
ال ـ ـ ـ ــ 24الـ ــذيـ ــن ي ـت ــأل ــف م ـن ـه ــم مـجـلــس
وزراء انتقلت اليه صالحيات رئيس
الجمهورية بعد الشغور.
دافـ ـ ـ ــع ب ـ ــري طـ ــويـ ــا ع ـ ــن م ــوقـ ـف ــه مــن
تــوقـيــع املــراسـيــم الـعــاديــة ك ـهــذه ،غير
امل ـقـ َّـيــدة بـمـهــل زمـنـيــة مـلــزمــة لرئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ش ـ ــأن ق ـ ـ ـ ــرارات مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ع ـمــا ب ــامل ــادة  .56ت ــال ـي ــا ،ال
تصدر املراسيم العادية ما لم يوافق
عليها الرئيس .شــدد رئيس املجلس
اي ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ان ت ـح ـظ ــى
املراسيم العادية هذه بموافقة الوزراء
م ـج ـت ـم ـعــا ،م ــا دام اص ـب ــح ه ــو هـيـئــة
رئيس الجمهورية .ليس االمــر كذلك
بالنسبة الــى ق ــرارات مجلس ال ــوزراء
ال ـتــي تـخـضــع آلل ـيــة الـتـصــويــت طبقًا
للمادة .65
على ان هذا القياس يصح على مرسوم
الـ ـعـ ـق ــد االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي الـ ـ ـ ــذي يـكـتـفــي
بــالـنـصــف  1+الت ـخــاذ ق ــراره وتوقيع
م ــرس ــوم ــه ،ن ـظ ـرًا الـ ــى ان الـصــاحـيــة
مفتوحة ومــرنــة عندما يـشــاء رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اص ـ ـ ــدار املـ ــرسـ ــوم ب ـنــاء
على م ـبــادرة مـنــه .بيد ان الصالحية
ه ــذه تـصـبــح ضـيـقــة م ـقـ َّـيــدة ،وتفتقر
الــى التقدير واالسـتـنـســاب بـنــاء على
عريضة نيابية ،عندما تورد املادة 33
ان «على رئيس الجمهورية.»...
ثــان ـي ـه ـمــا ،ان بـ ــري ي ـع ــرف ت ـمــامــا ان
صـ ــدور م ــرس ــوم ال ـع ـقــد االسـتـثـنــائــي
ال ي ـف ـضــي ب ــالـ ـض ــرورة الـ ــى اج ـت ـمــاع
ال ـب ــرمل ــان ،ف ــي ظ ــل اس ـت ـم ــرار مقاطعة
الغالبية النيابية املسيحية الجلسة

ال ـع ــام ــة ،ف ــي هـ ــذا ال ـتــوق ـيــت ب ــال ــذات،
ألس ـب ــاب مـخـتـلـفــة تـلـتـقــي عـلــى هــدف
واحد هو الحؤول دون االلتئام .عندئذ
تـنـتـقــل املـشـكـلــة م ــن مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وسـبــل الـتـفــاهــم عـلــى اخ ــراج مــرســوم
الـ ـعـ ـق ــد االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ،ال ـ ـ ــى م ـج ـلــس
ال ـن ــواب وس ـبــل الـتـفــاهــم عـلــى توفير
ال ـن ـصــابــن ال ـس ـيــاســي وال ــدس ـت ــوري
لعقد جلسة عامة ال تشوبها شكوك
في ميثاقيتها.
ما يقوله بــري امــام زواره ان ال عقبة
في طريق تأمني النصف  1+النعقاد

تقرير

الحريري «يلجم» قطيش :ما بدي مشـ ـ
عالقة الرئيس
سعدالحريري بمختلف
القوى السياسية ليست في
أحسن حاالتها .وألنه ال ينقص
«الرئيس المهاجر» توتر جديد
مع النائب وليد جنبالط ،طلب
من الزميل نديم قطيش
وقف هجومه على األخير.
رغم ذلك ،المختارة مقتنعة
بأن «نديم ال يشتغل من
رأسه»!

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

ميسم رزق
ه ـ ـ ّـدد ب ــرن ــام ــج « »DNAال ـ ــذي يـقــدمــه
نديم قطيش على شاشة «املستقبل»،
ً
ال ـع ــاق ــات ـ ـ ـ ـ امل ـض ـطــربــة أصـ ــا بسبب
أزم ــة الـنـفــايــات ـ ـ بــن امل ـخ ـتــارة وبيت
الوسطّ .
حمل قطيش في الحلقة التي
بثت نهاية الشهر املاضي النائب وليد
ج ـن ـبــاط م ـســؤول ـيــة «رائـ ـح ــة الـفـســاد
املـنـبـعـثــة م ــن م ـلــف ال ـن ـف ــاي ــات» .ورغ ــم
أنـ ــه حـ ــرص ع ـلــى ال ـتــأك ـيــد أنـ ــه وح ــده
ي ـت ـح ـمــل م ـس ــؤول ـي ــة ه ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ،وال
عالقة لتلفزيون «املستقبل» او التيار
األزرق ب ـ ــه ،ب ـ ــدا ال ـ ـحـ ــزب االشـ ـت ــراك ــي
أبعد ما يكون عن تصديق فرضية أن
«فـعـلــة نــديــم م ـب ــادرة شخصية مـنــه».
ّ
ش ــن الــوزيــر وائ ــل أب ــو فــاعــور هجومًا
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ما لم يكتب عن انتخابات «التيار»...
جان عزيز

بري :توقيع
مرسوم
العقد
االستثنائي
يكتفي
بالنصف 1+
(مروان
طحطح)

امل ـج ـل ــس ،وه ـ ــو م ـت ــواف ــر ف ــي اح ـســن
االحـ ـ ـ ـ ـ ــوال .لـ ـك ــن امل ـش ـك ـل ــة ت ـك ـم ــن فــي
ميثاقية الجلسة عـلــى نـحــو يتغيب
معه النواب املسيحيون ،ممثلو الكتل
الكبرى والرئيسية .اذ ذاك ال يسعه اال
ان يكرر تطبيق قاعدة امليثاقية التي
ك ــان سـ ّـبــاقــا ال ــى تـثـبـيـتـهــا :م ــن دون
ا َمل ـك ـ ّـون الــرئـيـســي ال الـتـئــام لـلـبــرملــان.
خ ُبرّ التجربة اكثر من مرة مع النواب
السنة ابان استقالة حكومة الرئيس
نـجـيــب مـيـقــاتــي ع ـنــدمــا تـغـيـبــوا عن
جـ ـلـ ـس ــات املـ ـجـ ـل ــس ،وفـ ـ ــي ظ ـن ـه ــم ان

ل ـيــس ل ــه ان يـ ـش ـ ّـرع ف ــي ظ ــل حـكــومــة
مستقيلة ،رغم ان الفقرة االخيرة من
امل ــادة  69تجعل مجلس ال ـن ــواب في
انعقاد حكمي بعد استقالة الحكومة
دون ـ ـمـ ــا ح ــاج ـت ــه الـ ـ ــى عـ ـق ــود ع ــادي ــة
واسـتـثـنــائـيــة .ج ـ ّـرب الـقــاعــدة نفسها
ف ــي ال ـس ـن ــة امل ـن ـص ــرم ــة م ــن ال ـش ـغــور
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي ،عـ ـن ــدم ــا قـ ــاطـ ــع ال ـ ـنـ ــواب
املسيحيون جلسات البرملان بحجج
متفاوتة ،اجتمع عليها تكتل التغيير
واالصــاح والقوات اللبنانية وحزب
الكتائب الى النواب املستقلني.

ــاكل مع وليد!
قاسيًا على قطيش ،لم يعهده األخير
ح ـتــى م ــن خ ـص ــوم ــه ،ون ـع ـتــه بـكـلـمــات
«غير مطابقة للمواصفات»« :يستغل
م ـن ـب ـرًا ،وي ـس ـت ـظــل م ــوق ـع ــا ،ل ـي ـت ـطــاول
على قامة لــن يــدرك أخمص األخمص
ّ
فيها ،عله يلفت نظرًا أو ينال حظوة
أو يكسب رضــى أو يتسول بعضًا من
ف ـضــة ،ال ـتــي لـطــاملــا كــانــت ه ــي الــدافــع
في التجوال بني العقائد واالنتماءات
الكاذبة واالرت ــزاق املتحول واملتجول،
ّ
متلون مسعور ،نديم
ومرتزق مأجور
رذال ـ ــة ورذي ـ ــل ن ــدام ــة ،لـقـيــط سـيــاســة،
سقيط نـخــاســة» .ال ـ ّ
ـرد عـلــى ال ــرد جــاء
عـلــى صـفـحــة مــذيــع «املـسـتـقـبــل» على
«ال ـف ــاي ـس ـب ــوك» ب ــالـ ـق ــول« :ق ـل ــة قـلـيـلــة
سبقت أبو فاعور الى هذه القدرة على
قول أكبر كم من الشتائم بأقل عدد من

الكلمات ،وهــو يستحق من مرجعيته
رتبة أوسكار في السياسة ،وأوسكار
في األخالق وفي القيمة واملقام» ،علمًا
بأن «أوسكار» هو اسم كلب جنبالط!
والالفت أن قطيش اعتذر عن عدم الرد
عـلــى أب ــو ف ــاع ــور ب ــرد عـبــر بــرنــامـجــه،
مبررًا ذلك بـ«أنني لن أنزل الى مستوى
م ــا ق ــرأت ــم وس ـم ـع ـتــم» .لـكــن «األخ ـب ــار»
علمت مــن مـصــادر فــي تـيــار املستقبل
أن ق ــرار عــدم ال ـ ّ
ـرد عبر الـبــرنــامــج جاء
«بعدما أوفــد الرئيس سعد الحريري
إلــى قطيش مــن يلجمه» .وأضــافــت إن
الـحــريــري «اخ ـتــار شخصًا مــن دائــرتــه
الضيقة كي يأخذ األمــر منحى جديًا.
وق ـ ــد ن ـق ــل امل ــوف ــد ال ـ ــى ق ـط ـيــش كــامــا
فهمه جيدًا بعدم التعرض لجنبالط»،
ألن ال ـنــائــب «ال ـغ ــاط ــس» ف ــي مـشــاكـلــه

شهر ونصف الشهر هي املــدة التي ال تــزال تفصلنا
عن انتخابات رئاسة التيار الوطني الحر .لكن ما كتب
عنها حتى اآلن يوحي كأنها بدأت منذ دهور ،أو أنها
ستحصل اللحظة وفي كل لحظة حتى أبد بعيد .هو
سر آخــر من أســرار ميشال عــون .هو لغز من ألغاز
ظ ــاه ــرة ال ــرج ــل الـكـثـيــرة وامل ـث ـي ــرة .ه ــي تـلــك الـضـجــة
الفريدة التي ترافقه .هو ذاك الصخب الذي يالزم كل
خطوة وكل كلمة وكل فكرة متحدرة من ذاك الرجل
املتحدر من فالح ابن أرض.
تيمور جنبالط ورث زعــامــة جماعة كاملة فــي يوم
وموعد .استغرقت وراثته سطرًا تحت صــورة لقائه
وف ـ ـدًا ف ــي ق ـص ــر .ان ـت ـهــت امل ـســألــة وأق ـف ــل امل ــوض ــوع.
سامي الجميل ورث حزب الصيغة وامليثاق والقضية
والشهداء ،بانتخاب بضع مئات من األشخاص .كان
شبه إجماع ربما على أن وراثته مستحقة .فاقتصر
اللغط على مقالني وصرخة زميل .طوني فرنجيه لم
يشعر أحــد أنــه استلم .مجيد طــال مجيد إرســان
قطع الدرب نفسه بال شعور منا أقل  ...وحده ميشال
عــون ،يثير الضجيج مهما فعل .منذ أشهر والحبر
يسيل حول نظام حزبه .كالم عن تعديالت وانقالبات
وتـهــريـبــات وت ـســري ـبــات .حـتــى ن ـهــاد امل ـش ـنــوق ،بكل
ّ
ترفعه ودرايته ،كاد يستدرج إلى املسألة .قبل أعوام ،ال
بل منذ عقد كامل ،يسيل الحبر نفسه عن انتخابات
تياره ،وعن انقسامات وعن انشقاقات وعن انهيارات.
كأنه محور بلد .كأنه هاجس أكوان البشر كلهم.
اليوم يلهج الكتاب خلف الخبر من جديد .استحقاق
 20أيلول بات اسمه .كأن ال استحقاقات أخرى بحجم
وطــن ومنطقة .ال صــوت يعلو على ص ــوت :أن نحن
في لبنان بألف خير ...طمنونا عن انتخابات «التيار»!
مل ــاذا هــذه الـظــاهــرة ال ـفــريــدة؟ ألن املعنيني بـهــا ،قبل
ســواهــم ،تـعــامـلــوا مــع ذوات ـهــم بخجل مــزمــن .ألنهم
تعاطوا مع فضائلهم بحياء في غير مكانه .قصة
ً
ال ـن ـظ ــام ال ـح ــزب ــي ال ـس ــاب ــق ل ــم ي ــرووه ــا ألح ــد م ـثــا.
ك ــانــت أش ـهــر قـلـيـلــة ق ــد م ـضــت ع ـلــى عـ ــودة الــرجــل
املنفي .وكانت أسابيع قليلة فاصلة بني اكتساحه
أصوات  70في املئة من املسيحيني ،وتطويبه زعيمًا
بطريركيًا لـهــم ،وبــن وقــوفــه بــن تلك املجموعة من
أبنائه يناقشهم في صيغة النظام األولــى .حــاوروه.
جادلوه .ساجلوه .حتى طرح املسودة على التصويت.
فلم يفز اقتراحه إال بـفــارق بضعة أص ــوات .يومها
لم يخرج أحــد ليفاخر أمــام الـنــاس ،بــأن أقــوى زعيم
في تاريخ املسيحيني ،جلس يناقش أبناءه .لم يخبر
أحد بأن الظاهرة التي سكنت نصف قرن من تاريخ

االشتراكي :هجوم
قطيش كان رسالة من
إدارته السياسية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ــالـ ـي ــة «ال ُيـ ــريـ ــد فـتــح
مـشـكــل مــع ول ـيــد جـنـبــاط ألن مــا فيه
يـكـفـيــه» ،ف ــ«ت ـيــار املـسـتـقـبــل ب ــات بعد
أزمــة النفايات أمــام شــارعــه .وهــو غير
ّ
املستجدة بني حليفته
مرتاح للعالقة
الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الـ ـح ــر ،ك ـم ــا أن االحـ ـتـ ـف ــاء ال ـس ـع ــودي
ً
بسمير جعجع ال يريحه» ،فضال عن
ّ
والود
«العالقة الفاترة بحزب الكتائب،
امل ـف ـقــود م ــع ال ـنــائــب س ــام ــي الـجـمـيــل،
والفجوة الواسعة مع مستقلي  14آذار،
والـقـطـيـعــة مــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر،

والعالقة املأزومة مع الشارع الشيعي».
ً
بناء عليه« ،ال يريد الحريري املقامرة
ّ
بالشارع الــدرزي فيعرض بذلك خيطًا
آخر من خيوطه للخطر».
حاول الحريري تدارك «سقطة» قطيش
وملـلـمـلــة «الـ ــوضـ ــع» .ل ـكــن ،ع ـلــى املـقـلــب
االشـ ـت ــراك ــي ،ل ــم تـخـمــد ال ـن ــار ب ـع ــد .ما
إن اس ـت ـه ـج ـنــت ج ـم ـع ـيــة «إع ــامـ ـي ــون
ضــد العنف» (املحسوبة على  14آذار،
وت ـح ــدي ـدًا ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل) ب ـي ــان أبــو
فاعور الذي «يخرج عن اإلطار السياسي
وأدبيات املهنة ،وعن األصول والقواعد
املـتـعــارف عليها» ،حتى استنفر رجل
آخـ ــر م ــن رج ـ ــال املـ ـخـ ـت ــارة .ف ـقــد اتـصــل
م ـفــوض اإلع ـ ــام ف ــي ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي رامي الريس بأحد مسؤولي
الجمعية مستنكرًا بيانها ،معتبرًا أنه

الوطن ،عرفت كيف تتواضع لتتحاور ندًا ألنداد ،مع
ً
نصف أبنائه .أخفوا األمــر خجال .فيما هو موضع
فخر وكبر.
بعدها في ذلك الثلثاء األسود من ربيع  ،2008كرروا
الهفوة نفسها .ج ــاؤوا إلــى بيته ،ألنــه بيتهم .رفعوا
ّ
أصواتهم ،انتقدوا ،فندوا وطالبوا .مثل ابن على حافة
البلوغ أمــام والــد يمسك بيد صغيرة تعاند ،ويــده هو
تكابد .ومرة أخرى لفلفوا الواقعة .بدل أن يفاخروا بها
كل البلد وكل الشرق .من منكم يحاور زعيمه مثلنا؟
من منكم يستبطن الحرية ويستدخل الديمقراطية،
حتى معارضة الرمز ومقارعة القائد ومواجهة الهيبة
واملهابة والسطوة والهالة ،مثلنا؟!
ال ـي ــوم ي ـع ــود ال ـس ـي ــاق نـفـســه ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة .مــزاعــم
وتـلـفـيـقــات ول ـغــو ول ـغــط .ول ــم ي ـخــرج بـعــد مــن يحمل
ورقــة عــون مفاخرًا :هــذه هو تيارنا فأتونا بمثله .لم
يصرخ أحــد بعد فــي وجــه الكتبة واملــرتــزقــن ،وحتى
في محاورة الصادقني والحرصاء ،أن هذا هو إنجاز
آخر للرجل .بدع رائد لثمانيني يختزن جوهر الشباب
في كل ومضة :انتخابات مباشرة من نحو  17ألف
إنسان 17 .ألــف مناضل .ال يتحكم فيهم إقطاع وال
ّ
يسيرهم إخ ــراج قيد عائلي ،وال يشتريهم مــال وال
يبيعهم واه ــم .لــم يـجــرؤ احــد بعد على الـتـحــدي :من
منكم يقدر على ما أقدم عليه الرجل؟ من منكم يضع
تــاريـخــه وعـمــر نضاله ومستقبل تعبه وتضحياته
وغــد أبنائه وأحـفــاده ...يستودعها كلها في ضمائر
كل ناسه ،وهــو مــرتــاح .وهــو مطمئن .وهــو واثــق بأن
رهــانــه لــن يـخـيــب وأن خ ـيــاره سـيـصـيــب .مــن منكم
يستفتي أبناءه ،كل أبنائه ،من دون ضوابط وال علب.
مــن منكم يفتح لهم قلبه قــرع حرية فــي اقـتــراع على
مساحة الــوطــن؟ بعضهم يــرفــض؟ بعضهم يتمرد؟
بعضهم يعارض أو ينتقد أو يثور؟ حتمًا سيفعلون.
طبعًا سيكونون كذلك .فكيف لوال ثورتهم وتمردهم
تدرك أنهم أبناء عون وأنهم جيل عون؟!
يظل األكيد األكيد أمرين .األول أن  20أيلول ليس موعد
انتخابات حزبية .بل هو موعد والدة جديدة متجددة،
لشرعية مشروع مشروع .وأنه في ختام هذا النهار،
ستكون أبهى صورة عرفتها جماعة سياسية :آالف
مؤلفة ،يعانق واحدها اآلخر بفرح ودمعة .خاسر ربح
ً
مستقبال ،يهنئ رابحًا .ورابــح يتسلم العبء الكبير،
ليسلم منافسه موقع الشراكة في حمل مشعل متقد
أب ـدًا .ال يمكن لواحد أن يشذ .فكلهم أبـنــاؤه .هو من
يــردد كل يــوم حيال «اآلخــريــن» ،مــرارة إدراكــه كم أن
«خبزه لم يملح» مع أي ممن أعطاهم .في  20أيلول
سيتأكد أن خبزه كله حق ألبنائه ،وأنهم سيكونون
ً
أهال له وألجيال قادمة ،على اسم جيل عون.

«ال يحق للجمعية الدخول في موضوع
ال تعرف خلفياته» ،ومشيرًا بوضوح
إلى أن «كالم قطيش كان رسالة لنا من
إدارته السياسية .تهجم علينا واتهمنا
بـســرقــات ومحاصصات ألن هـنــاك من
أمره بذلك .فهمنا الرسالة والوزير أبو
ّ
فاعور تولى الرد».
من الواضح ،بحسب مصادر املستقبل،
أن «الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي م ـس ـتــاء ج ـد ًًا
القتناعه بــأن مــا حصل لــم يكن خطأ
عفويًا ،بل هو تكتيك مستقبلي نابع
من الخالف الحاصل بني الطرفني في
ملف النفايات» .لذلك رد بقساوة دفعت
الرئيس الحريري الى تدارك األمر عبر
تـنـبـيــه صــاحــب «غـ ــزوة ال ـس ــراي ــا» الــى
ّ
مخاطر زلته الثانية ،والتأكيد له« :ما
ّبدي مشاكل مع وليد»؟
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق

ُ
اشتد قيظ الصيف فشغل المقيمون في لبنان بالشكوى
ّ
والتذمر ،كما لو انهم انتبهوا اآلن فقط الى انهيار المنظومة
التي ّيفترض ان تعينهم في عيشهم :ال كهرباء وال مياه
وال حل الزمة النفايات ومخاطرها الصحية الماثلة ،وال مدى
مفتوحا على البحر ،في مدنهم الساحلية المسورة بالمباني

الشاهقة ،يخفف عنهم وطــأة الحرارة الشديدة .بحسب
مصلحة االرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ،الحرارة لم
تتجاوز ّ
معدالتها الطبيعية ،فالطقس الصيفي الحار والرطب
يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ،ويستمر حتى يوم
الخميس .الحرارة على الساحل تراوح من  28الى  33درجة،

كل هذا القيظ ...وما زلنا ضـ
إيفا الشوفي
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي أخ ـ ـبـ ــرت خ ـب ـيــرة
االقتصاد البيئي لــدى البنك الدولي
ماريا صراف الناس أمرًا واضحًا« :إذا
كنتم تعتقدون أن فصل الصيف حار
بالفعل ،ففكروا مرة أخرى .من املرجح
أن ي ـص ـب ــح ال ـص ـي ــف أكـ ـث ــر حـ ـ ـ ــرارة».
ت ـحــذيــر صـ ـ ــراف ،امل ـب ـنــي ع ـلــى تـقــريــر
ل ـل ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي ب ـع ـن ــوان «اخ ـف ـض ــوا
ال ـ ـحـ ــرارة :م ــواج ـ َه ــة ال ــواق ــع امل ـنــاخــي
ال ـجــديــد» ،لــم يـلــق آذان ــا صــاغـيــة لــدى
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ،بـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن اإلع ـ ـ ــان
ّ
الـ ـص ــري ــح ف ــي ال ـت ـق ــري ــر ان «بـ ـي ــروت
والــريــاض ستسجالن أعـلــى مستوى
زيــادة في ارتفاع درجــات الحرارة في
املنطقة ،وسـيــزداد عــدد األيــام الحارة
إل ــى  126و 132يــومــا فــي الـسـنــة على
التوالي».

ّ
ل ـ ـكـ ــن ،وك ـ ـمـ ــا ه ـ ــو م ـ ـتـ ــوقـ ــع ،ي ـت ـعــامــل
الـلـبـنــانـيــون دائ ـمــا مــع أي ظــاهــرة أو
مـشـكـلــة بــاع ـت ـبــارهــا ول ـي ــدة الـلـحـظــة.
ي ـت ـج ـهــون ن ـح ــو مـ ـق ــارب ــات سـطـحـيــة
ّ
التعمق فيها
وآنـيــة لــأمــور مــن دون
ومن دون وضعها في سياقها الزمني
املتوسط والبعيد األمد؛ ّ
توجه يعززه
اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـح ــدي ــث وخـ ــاصـ ــة وس ــائ ــل
ال ـتــواصــل اإلج ـت ـمــاعــي .يــواجــه البلد
اليوم نموذجني متشابهني ملشكلتني
أســاسـيـتــن :الـنـفــايــات ومــوجــة الحر
الـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــدة« .ت ـ ـفـ ــاجـ ــأ» ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون
بــال ـن ـفــايــات ال ـتــي أغ ــرق ــت شــوارع ـهــم،
ت ـنــاســوا ان املـشـكـلــة ج ــرى الـتـحــذيــر
مـنـهــا م ـنــذ مـ ـ ّـدة م ــن دون أن يـتـحـ ّـرك
أح ـ ـ ـ ــد .األم ـ ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه ي ـح ـص ــل الـ ـي ــوم
م ــع م ــوج ــة ال ـح ــر .ح ــال ــة م ــن «ال ـه ـلــع»
ُ
ت ـص ـي ـب ـه ــم ،يـ ـق ــول ــون« :م ـ ــا ب ـح ـيــاتــو
ً
صــايــر ه ـيــك ش ـ ــوب» .ال ـتــدق ـيــق قـلـيــا

ّ
ف ــي كـلـمــة «م ــا ب ـح ـيــاتــو» تــدل ـنــا على
ّ
ان الــذاكــرة تقتصر على أشـهــر قليلة
م ــاضـ ـي ــة .ف ــال ـص ـي ــف املـ ـنـ ـص ــرم كـ ـ ّـرر
ه ـ ــؤالء ال ـج ـم ـلــة ن ـف ـس ـهــا ،ع ــان ــوا حــرا
ّ
شديدا عززه انقطاع الكهرباء واملياه،
وكـ ــال ـ ـعـ ــادة لـ ــم ي ـت ـح ــرك ــوا ل ـي ـفــرضــوا
االهتمام بهذه املشكلة .اليوم ،مثل كل

درجات الحرارة في بيروت
سترتفع في السنوات المقبلة
بين درجتين الى  4درجات
صيفية ،ارتـفـعــت ال ـحــرارة وإنقطعت
ال ـك ـهــربــاء وامل ـي ــاه وسـتـنـتـهــي األزم ــة
ليعود هــؤالء ملتابعة حياتهم بشكل
ط ـب ـي ـع ــي ب ــانـ ـتـ ـظ ــار الـ ـصـ ـي ــف امل ـق ـبــل
وسيفاجأون مجددا باألمور نفسها.
س ـي ـنــاريــو «ع ــواص ــف» و»أع ــاص ـي ــر»

الـ ـشـ ـت ــاء امل ـ ـن ـ ـصـ ــرم ،يـ ـتـ ـك ــرر مـ ـج ــددًا.
ً
وبناء عليه ،فإن التعامل مع الظواهر
املناخية ال يمكن أن يجري باإلعتماد
ع ـل ــى ان ـط ـب ــاع ــات الـ ـن ــاس وذاك ــرت ـه ــم
ّ
ف ـقــط ،إذ إن قـضـيــة ال ـت ـغـ ّـيــر املـنــاخــي
ق ـض ـيــة ع ــامل ـي ــة ي ـج ــري ال ـب ـح ــث فـيـهــا
منذ سنوات طويلة ،وقد بدأت الدول
تتبع سياسات للتخفيف من مخاطر
ه ــذه ال ـت ـغ ـيــرات ،فــي ظــل غ ـيــاب كــامــل
للبنان عن هذا األمــر .فهل ما نشهده
من ارتفاع في درجــات الحرارة يدخل
ضمن مؤشرات التغير املناخي؟
يعلن رئيس مصلحة االرصاد الجوية
مارك وهيبي أن «موجة الحر مستمرة
بشكل مزعج أكثر من األيــام السابقة
بسبب ارتـفــاع نسبي في الرطوبة إذ
ان درج ــات ال ـحــرارة الـيــوم ومنتصف
ال ـ ـغـ ــد سـ ـتـ ـك ــون م ــرتـ ـفـ ـع ــة ن ـس ـب ـي ــا»،
وي ـش ـعــر ال ـن ــاس بــال ـحــر أك ـث ــر عـنــدمــا

ت ـك ــون ال ــرط ــوب ــة م ــرت ـف ـع ــة .ويـضـيــف
ان «اإلنـ ـخـ ـف ــاض امل ـل ـح ــوظ ل ــدرج ــات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة سـ ـيـ ـب ــدأ ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس
وال ـج ـم ـع ــة وسـ ـتـ ـع ــود ال ـ ـ ـحـ ـ ــرارة ال ــى
معدالتها الطبيعية» .يـقــول وهيبي
ّ
ان «امل ـ ـعـ ــدل ال ـق ـي ــاس ــي لـ ـلـ ـح ــرارة فــي
بيروت هو  40درجــة مئوية ،وحاليًا
وص ــل م ـعــدل الـ ـح ــرارة ال ــى  34درج ــة
ّ
أي ان درج ــات الـحــرارة ال تــزال ضمن
مـعــدلـهــا الـطـبـيـعــيّ ،ام ــا عـلــى الـجـبــال
فقد وصلت الحرارة الى  38و 39درجة
مئوية نتيجة البعد عن البحر ،وهو
أيضًا معدل طبيعي» .إذًا ،وعلى الرغم
مــن مــوجــة الـحــر واالرت ـف ــاع الحاصل
ّ
في درجات الحرارة اال ان املعدالت لم
َ
تتخط مستواها الطبيعي وبالتالي
ال داعي للتهويل بل للضغط من اجل
التفكير والتخطيط ملا قد يأتي.
ي ـع ـت ـقــد م ــدي ــر أب ـ ـحـ ــاث ت ـغ ـي ــر امل ـن ــاخ

الحر يقطع الكهرباء والمياه أيضًا
ي ـت ـص ـ ّـرف امل ـق ـي ـمــون ف ــي ل ـب ـن ــان ،اآلن،
ك ـم ــا ل ــو أن م ـش ـك ـلــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،ال ـتــي
ألقتها الحكومة عليهم منذ اكثر من
اس ـب ــوع ــن وال ت ـ ـ ــزال ،ه ــي مـشـكـلـتـهــم
الفريدة ،ولكن هناك مشكلة املياه ،التي
ال ّ
يغير في واقعها الرديء موسم شح
وجفاف او موسم خير وأمطار .وهناك
ايضا مشكلة الكهرباء ،التي تبقى من
دون عــاج منذ عقدين مــن الــزمــن ،وال
يقتصر انقطاعها على التقنني القاسي
امل ـف ــروض بسبب ع ــدم االسـتـثـمــار في
زيادة االنتاج ليوازي الطلب ،وبسبب
عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود شـ ـبـ ـك ــات نـ ـق ــل وت ــوزي ــع
مؤهلة الستيعاب االستهالك املتنامي،
بل تنقطع اذا ارتفعت درجات الحرارة
ايضا او انخفضت.

تعيش
مناطق
واسعة
في الجنوب
والجبل
وبيروت
وضواحيها
تقنينا اضافيا
للكهرباء
والمياه
(هيثم
الموسوي)

منذ اي ــام ،تعيش مناطق واسـعــة في
الجنوب والجبل وبيروت وضواحيها
تـقـنـيـنــا اض ــاف ـي ــا ل ـل ـك ـهــربــاء واملـ ـي ــاه.
وب ـ ـعـ ــض االح ـ ـ ـيـ ـ ــاء وال ـ ـ ـقـ ـ ــرى ت ـع ــان ــي
االن ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـتـ ــام ن ـ ـظـ ــرا إلـ ـ ــى ت ــراب ــط
املشكلتني احيانا ،اذ تنقطع املياه اذا
انقطعت الكهرباء بسبب عــدم وجود
مـ ــولـ ــدات خ ــاص ــة او وقـ ـ ــود لـتـشـغـيــل
هــذه املــولــدات او عــدم اج ــراء الصيانة
للمولدات القائمة .هكذا ببساطة!
ام ـ ـ ـ ـ ــس ،اع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة كـ ـه ــرب ــاء
لـ ـبـ ـن ــان ان ـ ـق ـ ـطـ ــاع خ ـ ــط الـ ـنـ ـق ــل ت ــوت ــر
 220ك.ف ب ــن م ـح ـط ـتــي دي ـ ــر ن ـبــوح
وك ـس ــارة ،فـجــر االح ــد ،بسبب ارتـفــاع
الـ ـ ـح ـ ــرارة وال ـ ــرط ـ ــوب ـ ــة ،م ـ ــا أدى ال ــى
ان ـف ـصــال مـعـظــم م ـج ـمــوعــات اإلن ـت ــاج

ع ــن ال ـش ـب ـكــة ،وبــال ـتــالــي إل ــى انـقـطــاع
التيار الكهربائي عــن معظم املناطق
الـلـبـنــانـيــة .تـطـمـئــن املــؤس ـســة ال ــى ان
ال ــوض ــع ع ــاد ال ــى م ــا ك ــان عـلـيــه لـيــا،
ّ
ول ـك ــن أي وض ـ ــع؟ إذ ت ـع ــط ــل امل ـح ـ ّـول
 66/220ك.ف .ف ــي مـعـمــل الــزهــرانــي،
الذي يغذي مناطق الزهراني وصيدا
وال ـن ـب ـط ـيــة وامل ـص ـي ـل ــح ،م ــا أدى ال ــى
انقطاع التيار الكهربائي عنها ،فيما
املـجـمــوعــة ال ـغــازيــة االولـ ــى فــي معمل
الـ ــزهـ ــرانـ ــي ،ال تـ ـ ــزال م ـتــوق ـفــة بـسـبــب
الـصـيــانــة ،وت ـبـ ّـن أنـهــا تتطلب مــزيــدا
من الــوقــت ،حيث من املتوقع االنتهاء
منها وإعـ ــادة املـجـمــوعــة ال ــى الخدمة
ف ــي غـ ـض ــون ال ـي ــوم ــن امل ـق ـب ـل ــن ،بـمــا
يـسـمــح بتخفيض الـتـقـنــن اإلضــافــي

الـ ـن ــاج ــم عـ ــن أع ـ ـمـ ــال الـ ـصـ ـي ــان ــة ه ــذه
واستقرار التغذية بالتيار الكهربائي،
وال سيما في مناطق بيروت اإلداريــة
التي تتغذى عبر شبكة ال ـ  220ك.ف.
ل ـي ــس ه ـ ــذا ف ـح ـس ــب ،ف ــال ــوض ــع ال ــذي
تـشـيــر ال ـي ــه امل ــؤس ـس ــة يـعـنــي ال ـع ــودة
الـ ــى ال ـع ـج ــز االص ـ ـلـ ــي ،فــال ـط ـلــب عـلــى
الكهرباء في هــذه االوق ــات يبلغ نحو
 3االف مـيـغــاوات ،بسبب موجة الحر
التي يشهدها لبنان حاليا ،فيما طاقة
الـتــوزيــع تقل عــن  1500مـيـغــاوات من
جميع املـصــادر ،بما فيها الباخرتان
ال ـتــرك ـي ـتــان واالس ـت ـج ــرار م ــن ســوريــا
واعـ ـ ــادة تـشـغـيــل مـعـمــل بـعـلـبــك ال ــذي
يوصف بانه االعلى كلفة على االطالق.
فــي ظــل هــذا الــوضــع ،اق ــدم شـبــان ليل

االحــد  -االثنني على قطع اوتوستراد
ح ـب ــوش  -ال ـن ـب ـط ـيــة اح ـت ـج ــاج ــا عـلــى
الـتـقـنــن ال ـقــاســي لـلـتـيــار الـكـهــربــائــي
ال ـ ــذي ي ـع ــان ــون ــه ،وع ـم ــد ال ـب ـعــض إلــى
اح ــراق االط ــارات وســط االوتــوسـتــراد.
كــذلــك عـمــد شـبــان مــن صـيــدا القديمة
إل ـ ــى إحـ ـ ــراق م ـس ـت ــوع ـب ــات ال ـن ـف ــاي ــات
ف ــي مـحـلــة ب ــواب ــة ال ـف ــوق ــا ،احـتـجــاجــا
ع ـل ــى ان ـق ـط ــاع امل ـ ــاء والـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،كـمــا
احتج اهالي بلدة شبطني ،في قضاء
البترون،على انقطاع املياه عن البلدة
لالسبوع الرابع على التوالي ،وسألوا
«عـ ــن س ـبــب حــرمــان ـهــم املـ ـي ــاه ف ــي عــز
مــوســم الـحــر وفــي ظــل الحاجة امللحة
إليها».
مــن جهته ،رأى األمــن الـعــام للتنظيم
الـشـعـبــي ال ـن ــاص ــري أس ــام ــة س ـعــد أن
ق ـطــع امل ـي ــاه ع ــن مــدي ـنــة ص ـي ــدا سببه
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ه ـ ــو الـ ـتـ ـسـ ـي ــب والـ ـفـ ـس ــاد
ف ــي مــؤس ـســة م ـيــاه ل ـب ـنــان الـجـنــوبــي.
وطالب وزير الطاقة واملياه والتفتيش
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ب ـ ــوض ـ ــع الـ ـ ـي ـ ــد ع ـ ـلـ ــى م ـلــف
املؤسسة ملعالجة أوضاعها بالسرعة
الـقـصــوى .وق ــال فــي مــؤتـمــر صحافي
عقده امس «تأكد لنا أن ال مبرر فعليا
النقطاع املياه عن صيدا ،فموارد املياه
مـتــوافــرة فــي آب ــار املــؤسـســة ومــن نبع
كفروة ،ومحطات الضخ تملك املولدات
الـ ــازمـ ــة ل ـض ــخ املـ ـي ــاه خـ ــال س ــاع ــات
التقنني للتيار الكهربائي ،إضافة إلى
ت ــواف ــر األم ـ ــوال ل ــدى املــؤس ـســة لـشــراء
املحروقات لتشغيل املولدات ،فجباية
االش ـت ــراك ــات ف ــي ص ـيــدا ش ـبــه كــامـلــة.
وت ـب ــن ل ـن ــا ،ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أن الـتـسـيــب
وسـ ـ ـ ـ ــوء اإلدارة املـ ـسـ ـيـ ـط ــري ــن ع ـلــى
املؤسسة ،إضافة إلى انتشار الفساد،
ه ــي ال ـعــوامــل األســاس ـيــة وراء القطع
املتكرر للمياه عن املدينة».
(االخبار)
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مجتمع وإقتصاد

فوق الجبال من  29الى  33درجة ،في االرز من  23الى 29
درجة ،وفي البقاع من  25الى  40درجة .الرطوبة النسبية
على الساحل بين  65الى  ،% 90وهــذه النسبة المرتفعة
للرطوبة هي التي تجعل الناس يشعرون بالضيق ويقلقون
من خسارة طقسهم «المعتدل» الذي ما انفكوا يتغنون به.
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القلق ليس فقط في الشعور الحسي بالتغيرات
ولكن مصدر
ّ
المناخية ،التي يحذر منها الخبراء ،والتي تضرب مناطق كثيرة
في العالم واالقليم ،بل ايضا في الشعور الحسي بانهم باتوا
«مياومين» ،يعيشون كل يوم بيومه من دون اي مظلة،
من اي نوع ،تقيهم من المخاطر

ــمن المعدل الطبيعي
والـبـيـئــة فــي معهد عـصــام ف ــارس في
الجامعة األميركية فــي بـيــروت نديم
ّ
ف ــرج ال ـلــه ،أن «س ـبــب ارت ـف ــاع درج ــات
ال ـح ــرارة هــو أنـنــا فــي فـصــل الصيف،
ً
وعادة تحصل موجات حر .لم ندرس
بعد قاعدة البيانات املــوجــودة لدينا
لنقارن درجــات الحرارة مع السنوات
ّ
ال ـســاب ـقــة ،ل ـكــن أع ـت ـقــد ان م ــا يحصل
ل ـيــس أمـ ــرا غ ـيــر طـبـيـعــي ان ـمــا مـجــرد
تقلبات عادية وال تزال الحرارة ضمن
معدلها املـعـتــادّ ،أم ــا إذا ام ـتــدت هــذه
املــوجــة لفترة طويلة وت ـكــررت م ــرارًا،
فعندها نبحث في األسباب والعالقة
بـتــأثـيــرات التغير امل ـنــاخــي» .يضيف
ّ
ف ــرج الـلــه ان «جـمـيــع ال ــدراس ــات التي
ّ
أج ــري ـن ــاه ــا خ ـل ـصــت الـ ــى ان درجـ ــات
ال ـ ـح ـ ــرارة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت س ـت ــرت ـف ــع فــي
ال ـس ـنــوات املقبلة بــن درج ـتــن ال ــى 4
درجات مئوية كحد أقصى ،لكن حتى

اآلن -ومــا زلنا في مرحلة املراقبة -ال
دخ ــل ملــوجــة ال ـحــر الـحــالـيــة بالتغير
املناخي»ُ .ينهي فرج الله حديثه بأنه
«حـتــى نـهــايــة شـهــر تـمــوز كـنــا نشهد
ُ
ً
ط ـق ـس ــا م ـ ـع ـ ـتـ ــدال» ،وم ـ ــن ه ـن ــا ت ـط ــرح
ّ
خيوط إشكالية التغير املناخي.
ّ
ينبه الباحث في معهد عصام فارس
ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـيــروت
روالن ري ـ ــاش ـ ــي ،إلـ ـ ــى أن «مـ ـ ــا يـجــب
م ــاح ـظ ـت ــه هـ ــو الـ ـت ــال ــي :ص ـح ـيــح أن
درج ــات ال ـحــرارة لــم تـتـجــاوز معدلها
ّ ّ
الطبيعي ،ال ان ارتفاع الحرارة فجأة
ب ـه ــذا ال ـش ـكــل ه ــو م ــا ي ـجــب ال ــوق ــوف
عنده ،إذ أاننا نواجه ظواهر مناخية
ف ـجــائ ـيــة ب ـس ـبــب ال ـت ـغ ـ ّـي ــر امل ـن ــاخ ــي».
يـشــرح ريــاشــي انــه «ع ــوض ان ترتفع
درجــات الـحــرارة تدريجيًا لتصل الى
املعدالت التي شهدناها خالل اليومني
املاضيني ،نالحظ انها ارتفعت بشكل

ف ـجــائــي ودخ ـل ـن ــا ســري ـعــا ف ــي مــوجــة
ّ
الـ ـ ـح ـ ــر» .يـ ـق ــول إن «مـ ـ ــا ن ـش ـه ــده فــي
السنوات األخيرة هو حاالت مناخية
مـ ـتـ ـط ــرف ــة ومـ ـف ــاجـ ـئ ــة ،فـ ــإمـ ــا ت ـح ــدث
فـيـضــانــات وعــواصــف ثلجية قاسية
مثلما حصل في الشتاء ،أو موجة حر
شديدة مثلما يحصل اآلن» ،الفتأ إلى
ّ
أن «أوروبـ ــا واج ـهــت فــي بــدايــة تموز
موجة حر أيضًا ،وهذه مشكلة عاملية
إذ سجلت هــذه السنة ،على املستوى

الـ ـع ــامل ــي ،واح ـ ـ ــدة م ــن أع ـل ــى م ــوج ــات
ال ـ ـحـ ــرارة م ـنــذ أك ـث ــر م ــن  100س ـنــة».
ّ
يؤكد ريــاشــي ان «لبنان ّ يتأثر بهذه
التغيرات املناخية» ،ويحذر أنه «حتى
اليوم لم نشعر فعليًا بانقطاع املياه
ألنــه ال ي ــزال هـنــاك مـيــاه جــوفـيــة ،لكن
اذا بقيت ال ـح ــرارة هـكــذا مل ــدة اسـبــوع
او اسبوعني فسيلمس الناس نقصا
كـبـيـرًا بــامل ـيــاه ج ــراء ازدي ـ ــاد الـتـبـخــر،
وخصوصا ان الحرارة على املرتفعات

ما نشهده في السنوات
األخيرة هو حاالت مناخية
متطرفة ومفاجئة
(مروان طحطح)

إشعال
احذروا
ّ
النار والتعرض
للشمس
فاتن الحاج
االرتـ ـف ــاع امل ـفــاجــئ ل ــدرج ــات ال ـح ــرارة
فــي الـســاعــات املــاضـيــة حـبــس أنـفــاس
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن فـ ــي م ــواجـ ـه ــة م ـخــاطــر
اإلص ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـم ـ ـش ـ ـك ـ ــات اإلج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاد
ال ـحــراري وضــربــة الشمس وبكتيريا
ال ـســاملــون ـيــا ال ـت ــي تـشـمــل أعــراض ـهــا
بـ ـص ــورة خ ــاص ــة اإلس ـ ـهـ ــال وال ـح ـمــى
والتقيؤ وتقلصات املعدة.
فـمــوجــة الـحــر االسـتـثـنــائـيــة املترافقة
م ــع الــرطــوبــة الـعــالـيــة تـجـعــل تنظيم
درجــة حــرارة الجسم أمـرًا صعبًا ،هذا
ما تقوله جورجينا بطرس ،املمرضة
املـتـخـصـصــة فــي الـصـحــة املجتمعية
والـعــائـلـيــة فــي الـجــامـعــة الـيـســوعـيــة.
التعامل مع الحرارة يقتضي ،بحسب
بطرس ،اإلكثار من شرب املاء (ليترين
فــي حــد أدن ــى) والـعـصــائــر الطبيعية
حتى عند عــدم اإلحـســاس بالعطش،
ت ـ ـنـ ــاول املـ ــوالـ ــح الـ ـت ــي ت ـح ــاف ــظ عـلــى
امل ـ ـ ــاء فـ ــي الـ ـجـ ـس ــم ،زيـ ـ ـ ــادة االع ـت ـم ــاد
ع ـلــى الـ ـخـ ـض ــروات وال ـف ــاك ـهــة ف ــي كل
الوجبات الغذائية ،اإلقــال من تناول
الـ ـسـ ـك ــري ــات والـ ـقـ ـه ــوة واملـ ـش ــروب ــات
ال ـغ ــازي ــة وال ـك ـحــول ـيــة واالم ـت ـن ــاع عن

ت ـنــاول الـلـحــوم وال ــده ــون واملـقـلـيــات،
التي تعد من املصادر الغنية بالطاقة
وتساعد على إفــراز الكثير من العرق
ورفع حرارة الجسم.
ّ
ومع أن للشمس دورًا مهمًا في تزويد
الجسم بجزء من حاجته من «فيتامني
ّ
د» وتـ ـمـ ـن ــع ال ـ ـكـ ــآبـ ــة ،إال أن ب ـط ــرس
تنصح ّ
املارة في الشارع ورواد البحر
خصوصًا بعدم التعرض لها نهائيًا
ب ــن ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا وال ــراب ـع ــة
بعد الظهر ،تحسبًا لضربة شمس أو
حــروق ّفي الجلد .واملفارقة ما تقوله
ل ـج ـهــة أنـ ـ ــه ي ـم ـكــن اإلصـ ــابـ ــة بـضــربــة
الشمس حتى عند الوقوف في مكان
ظ ــل ،ل ــذا م ــن الـ ـض ــروري االن ـت ـبــاه في
حالة اإلحساس باإلغماء أو الشعور
بــالـصــداع أو هـبــوط الضغط بتناول
بعض األدويــة الخاصة بعالج ضربة
ال ـش ـمــس .ع ــدم ال ـن ــوم تـحــت الـشـمــس،
تغطية ال ــرأس بقبعة واسـعــة وغسل
الـ ـ ــوجـ ـ ــه ب ـ ـك ـ ـم ـ ــادات بـ ـ ـ ـ ـ ــاردة ووضـ ـ ــع
النظارات الشمسية والواقي الشمسي
ومضاعفة الكمية لألطفال هي أيضًا
من اإلج ــراءات الوقائية التي تتحدث
عنها بطرس.
لـ ـي ــس ه ـ ــذا فـ ـحـ ـس ــب ،فـ ـ ـ ـ ــرواد ال ـب ـحــر

مـ ـط ــالـ ـب ــون ،ب ـح ـس ــب ب ـ ـطـ ــرس ،ب ـعــدم
ت ـن ــاول ال ـب ـطــاطــا املـق ـل ـيــة واملــايــون ـيــز
وال ـس ـل ـطــة ال ـســاخ ـنــة ع ـلــى ال ـشــاطــئ،
ّ
إذ إن هـ ــذه األط ـع ـم ــة تـجـعـلـهــم أكـثــر
عرضة لإلصابة بالساملونيال .تركز
بطرس على زي ــادة غسل اليدين ،وال
سيما لألطفال ،وخصوصًا مع تراجع
م ـس ـت ــوى ال ـن ـظ ــاف ــة ورائ ـ ـحـ ــة ال ــزب ــال ــة
العابقة في كل مكان ،تجنبًا النتشار
األمراض والجراثيم.
إل ــى ذل ــك ،يـصــاب اإلن ـســان بمشكالت
مرتبطه بــالـحــرارة ،ت ــزداد حدتها مع
بــذل مجهود بــدنــي شــاق أو ممارسة
الــريــاضــة ،بــاعـتـبــار أن ارت ـف ــاع نسبه
ال ــرط ــوب ــة ي ـ ــؤدي رب ـم ــا إلـ ــى خ ـلــل في

إخماد  100حريق شبت
في مختلف المناطق اللبنانية
خالل يوم واحد
وظ ـ ــائ ـ ــف «ت ـ ــرم ـ ــوس ـ ـت ـ ــات الـ ـجـ ـس ــم»
املسؤول عن تنظيم درجة حرارته.
ال ــاف ــت أن وزارة ال ـص ـحــة ل ــم تـصــدر
أي ت ـقــريــر ب ـش ــأن الـ ـح ــاالت الـصـحـيــة
ال ـن ــات ـج ــة م ــن الـ ـ ـح ـ ــرارة امل ــرت ـف ـع ــة أو
حتى بيان تحذيري للمواطنني ،على
غـ ــرار م ــا فـعـلــت وزارات ال ـص ـحــة في

شديدة» ،مشيرًا الى «اننا حاليا نرى
أننا تأخرنا عن السنة املاضية في ما
بانقطاع املياه».
يتعلق
ّ
يــرى الخبراء أنــه على الدولة ان تبدأ
باالستعداد ملواجهة حــاالت متطرفة
ك ـه ــذه ،وي ـل ـفــت ري ــاش ــي إل ــى ض ــرورة
االسـ ـتـ ـع ــداد مل ــواج ـه ــة ال ـح ــرائ ــق عـبــر
ّ
التنبه
تجهيز ال ــدف ــاع امل ــدن ــي ،كــذلــك
ال ـ ــى م ـس ــأل ــة ان ـق ـط ــاع امل ـ ـيـ ــاه ،مـشـيـرًا
ّ
إلـ ــى ان س ـي ــاس ــة ال ـ ـسـ ــدود ال ت ـجــدي
فــي ظــل طـقــس مـتـطـ ًـرف ،اذ ستتبخر
ّ
املجمعة .إضافة الــى ذلــك يجب
املياه
تجهيز املستشفيات من أجل التعامل
مــع املـشــاكــل الـصـحـيــة ال ـتــي قــد تطرأ
نتيجة ارتفاع درجات الحرارة .واألهم
م ــن ذلـ ــك اتـ ـب ــاع اجـ ـ ـ ــراءات ف ــردي ــة ،إذ
يجب على الناس ان ّ
يغيروا عاداتهم
اليومية من ناحية التنقل واستهالك
الطاقة ونوعية املزروعات…

البلدان العربية املـجــاورة على األقــل.
هذا بالنسبة إلى املشكالت الصحية.
أما الحرائق ،فقد ازدادت بصورة غير
مسبوقة ،إذ أعلن رئيس العمليات في
جهاز الدفاع املدني اللبناني ،جورج
أبــو موسى ،إخماد  100حريق شبت
فــي مختلف املناطق اللبنانية خالل
ي ــوم واحـ ــد ،وخ ـصــوصــا ف ــي املـنــاطــق
الحرجية.
وي ـشــرح ل ــ«األخ ـب ــار» امل ـه ـنــدس فــادي
أسمر ،الخبير اللبناني في علم النظم
ّ
اإليـكــولــوجـيــة وال ـغــابــات ،أن ال ـحــرارة
املرتفعة وسرعة الهواء تزيدان الحذر
مــن ال ـحــرائــق .فــي ه ــذه األي ــام ،ينصح
أس ـم ــر بـتـجـنــب إش ـع ــال ال ـن ــار ف ــي كل
األحوال لكونها تمتد بسرعة قياسية،
ويشمل ذلك املخيمات الكشفية وحرق
البقايا الزراعية ورمي أعقاب السجائر
من السيارة على أطراف الطرق أو عند
التنزه في الغابات وفي محيط املناطق
الحرجية ،واستخدام املفرقعات .يحذر
أسمر أيضًا البلديات التي أخذت على
عاتقها حــرق النفايات من تأثير ذلك
على األحراج املجاورة حتى ولو على
بعد  50مترًا.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،دعـ ــت امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
للدفاع املدني املواطنني إلــى ضــرورة
ال ـ ـتـ ــزام ال ـح ـي ـط ــة والـ ـ ـح ـ ــذر ،وال ـت ـق ـيــد
بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر
حـ ــرائـ ــق الـ ـغ ــاب ــات وع ـ ـ ــدم اس ـت ـع ـمــال
األس ـه ــم ال ـن ــاري ــة وامل ـف ــرق ـع ــات ،م ــا قد
يـسـبــب خ ـســائــر ف ــادح ــة ف ــي األحـ ــراج
وأضرارًا في املمتلكات.
ونـ ـصـ ـح ــت املـ ــديـ ــريـ ــة املـ ـتـ ـن ــزه ــن فــي
الـغــابــات بــأن يـحـفــروا حـفــرة صغيرة
ب ـع ـي ــدة عـ ــن األع ـ ـشـ ــاب أو األغـ ـص ــان
ّ
للشي
اليابسة تستعمل إلشعال النار
وتردم عند االنتهاء بالتراب ويسكب
عليها املــاء لتبريدها .وأك ــدت أهمية
مــراقـبــة الـنــار بــاسـتـمــرار ،وخصوصًا
عندما يـكــون الـهــواء قــويــا ،مــا يسبب
ً
تطاير ال ـش ــرارات وانـتـشــارهــا ،فضال
عــن إب ـعــاد امل ــواد الـســريـعــة االشـتـعــال
عـ ــن مـ ـك ــان ال ـ ـنـ ــار وجـ ـم ــع ال ـن ـف ــاي ــات
ب ــأكـ ـي ــاس ل ــوض ـع ـه ــا ف ـ ــي ص ـن ــادي ــق
القمامة ،وخصوصًا الزجاجية.
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عامر محسن *
«كـنــا نـتـ ّ
ـوهــم العنف شغفًا ،ولــم نميز بــن العطالة
ّ
ّ
والراحة؛ واعتقدنا أن التهور هو الحرية»
(توني موريسون ـ رواية «العني األكثر زرقة»)

ّ
Iــ «النظام السوري»

في خضم الصراع اإليديولوجي الذي انطلق
 داخــل وخ ــارج ســوريــا  -مــع نشوب الحربفــي بــادنــا ،ب ــرزت مـفــارقــة ملفتة منذ األيــام
ً
يدعم ،إجماال ،املعارضة
األولى :الطرف الذي
ّ
ّ
ّ
املسلحة يتهم النظام بأنه فاسد وسلطوي
وتــوريـثــي؛ وه ـنــاك ،فــي الــواقــع ،جــزء معتبر
ً
من املعسكر الذي يقف ،إجماال ،مع النظام لن
يختلف معهم في التوصيف ،ولكنه يعرف
أن أعداء النظام ،ببساطة ،أسوأ منه بكثير.
ه ــم ق ــد ي ـحــاج ـجــون بـصـيـغــة أن ف ــي دمـشــق
نـ ـظ ــام ــا ه ـ ـ ــو ،عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــل ،وط ـ ـنـ ــي ول ـي ــس
ً
ع ـم ـي ــا ،وب ــاإلم ـك ــان ال ــره ــان ع ـلــى اصــاحــه
أو ت ـطــويــره أو ال ـب ـنــاء عـلـيــه .بـعـكــس ال ــدول
ال ـتــي يــرعــاهــا املـسـتـعـمــر ،وت ـخ ـتــرق أمـيــركــا
قـيــاداتـهــا ومــؤسـســاتـهــا وجيشها (ف ـهــذه ال
يمكن الرهان عليها بأي شكل من األشكال،
وال ج ـ ـ ــدوى إال ل ـل ـع ـم ــل عـ ـل ــى إسـ ـق ــاطـ ـه ــا).
وق ــد ي ـقــولــون إن ال ـن ـظــام ق ــد أب ـقــى حـ ـ ّـدًا من
الـتـشــاركـيــة والـتـقــديـمــات والـضـمــانــات التي
ل ــم ّت ـعــد مــألــوفــة ف ــي دولـ ــة ف ـق ـيــرة ك ـســوريــا؛
أو أن ــه يـســاعــد امل ـقــاومــة ف ــي لـبـنــان ويـخــدم
ّ
ق ـض ـيــة فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ...ولـ ـك ــن ك ـ ــل ه ـ ــذه ح ـجـ ٌـج
كانت ستبقى نافلة وبــا فعالية لو لم يكن
أعــداؤه ،ببساطة ،أسوأ منه بكثير (وهــذا لم
نقاش وتنبؤات وافتراضات؛
يعد موضوع
ٍ
فبعد سنني خمس ،صارت لدينا  -من إدلب
إلــى ديــر ال ــزور  -صــورة واضـحــة ،جلية ،عن
مصير ما تبقى من حضارة في سوريا إذا
ما انتصرت هذه «الثورة»)ٌ .
في الحقيقة ،كما الحظ صديق سوري يعرف
املـعـسـكــريــن ج ـي ـدًا ،ف ــإن الـنـقــد ال ــذي تسمعه
في املناطق «املوالية» للنظام هــو ،في كثير
مــن الـحــاالت ،أكثر كشفًا ودقــة وإحــراجــا من
خطاب املعارضة .إال أن الجدال حول تقييم
النظام وسياساته وطبيعته قبل عام 2011
ّ
مــن الصعب أن ي ــدور بــ«مــوضــوعـيــة» ،إذ ان
ال ـت ــاري ــخ ،ف ـع ـل ـيــا ،سـ ُـيـك ـتــب م ــن وج ـه ــة نظر
الحرب ونتيجتها ،ومن ينتصر فيها.
خ ــذوا الـســرديــات الـتــي تـقـ ّـدم الـيــوم لتفسير
نشوب األزمة في سوريا .نظرية «الجفاف»،
ً
مـثــا ،صــارت الزمــة سهلة لتعليل مــا جــرى:
ٌ
مــزيــج مــن الـسـيــاســات النيوليبرالية ورفــع
ال ــدع ــم ع ــن امل ـ ــزارع ـ ــن ،ت ــرافـ ـق ــت م ــع مــوجــة
ـاف تــاريـخـيــة اس ـت ـمـ ّـرت ل ـس ـنــوات ث ــاث،
ج ـف ـ ٍ
أوصـلــت فـئــات ريفية كـبــرى فــي ســوريــا الى
مــرح ـلــة ال ـع ــوز وال ـ ـنـ ــزوح ،وم ـ ّـه ــدت الـطــريــق
لتراكم النقمة التي انفجرت عــام  .2011من
النظرة األولــى ،يبدو هــذا التفسير منطقيًا،
وهو يقوم على وقائع دامغة ،ولكنه يعاني
من مشكلة «قــراءة التاريخ بالعكس» ،حيث
ينطلق املراقب من النقطة الحالية ،ويعتبر
ّ
أن كل ما جرى في السابق هو تراكم سببي
يوصل الى النتيجة القائمة  -فينتقي أحداثًا

ويهمل أخرى ال تخدم سرديته.
ّ
في حني أن «نظرية الجفاف» تنطلق من واقع
ّ
ال يـشــكــك ب ــه ،اال أنـهــا تحجب وقــائــع أخــرى
موازية؛ كالنمو االقتصادي الكبير الذي كان
ّ
يسجل في سوريا في السنوات التي سبقت
األزم ــة ،والحركة التجارية املتصاعدة التي
كــان ّ يـمـ ّـر بها البلد .هـنــاك تـيـ ٌـار فــي ســوريــا،
ي ـم ــث ــل ال ـف ــري ــق ال ـت ـك ـن ــوق ــراط ــي ال ـل ـي ـبــرالــي،
وه ـ ــو ي ـش ـي ــر ،ح ــن ي ـت ــم ان ـت ـق ــاد س ـيــاســاتــه
االقتصادية ،الى هذه األرقــام .دفاعهم يقول
إن س ــوري ــا  ،بــاخ ـت ـصــار ،ه ــي ب ـلـ ٌـد ك ــان عــدد
ّ
ّ
بمعدل مرة كل عقدين ،ولم
سكانه يتضاعف
تكن أي دولــة  -بـمــوارد سوريا  -قــادرة على
استيعاب هذه الطفرة الديمغرافية ،وتأمني
العمل واملسكن والخدمات لهذا الكم الهائل
ً
م ــن ال ـب ـشــر .وأن ال ـن ـمــو الـ ــذي ك ــان حــاصــا،
بـفـضــل «إصــاحــات ـهــم» ،لــو اسـتـمـ ّـر سـنــوات
اضافية قليلة ملــا وقعت األزم ــة وال اندلعت
الحرب.
الحسم بــن هــذه التفسيرات املتنافسة هو
س ـ ــؤال لـلـمـسـتـقـبــل .األسـ ـ ــاس الـ ـي ــوم ه ــو أن
ً
ّ
يضم رجــاال
الجيش العربي الـســوري ،الــذي
ّ
مــن كــل فـئــات البلد  -ولــم يكن عـنــاصــره من
امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن ال ــري ــع وال ـف ـس ــاد  -يـقــاتــل
ويستشهد شبابه ب ــاآلالف ،ويــدفــع فــاتــورة
األخـ ـ ـط ـ ــاء ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وأزم ـ ـ ـ ــات امل ـج ـت ـمــع،
والـ ـغ ــزو ال ـخ ــارج ــي ف ــي آن .دور «ال ـن ـظ ــام»
ال ـس ـيــاســي ،ف ــي وض ــع ك ـهــذا وف ــي أي وط ــن،
هو أن يصون تضحيات جيشه ،ويقلصها
الــى الـحــد األدن ــى؛ ويــؤمــن لــه ،إداري ــا وماليًا
ومؤسسيًا ،ظــروف النصر ومتطلباته .في
ه ــذا امل ـج ــال ،يـصـيــر الـنـقــد أك ـثــر وج ــاه ــة ،اذ
يشتكي الكثير مــن «امل ــوال ــن» أن الـنـظــام -
بعد أربــع سنوات من القتال والصمود  -لم
ُيـظـهــر ال ـع ــوارض االيـجــابـيــة ال ـتــي ع ــادة ما
تـنـتــاب ال ـح ـكــومــات ح ــن تـصــدمـهــا ال ـحــرب،
فتستجيب لتحدياتها  -كــانـتـفــاء الـفـســاد،
والفعالية واالنضباط ،وحشد الشعب خلف
معركته الوطنية .ليس من الـضــروري ،هنا،
عـقــد م ـقــارنــات م ــع أنـظـمــة صـنــاعـيــة كـبــرى،
ك ــال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة واالتـ ـح ــاد الـســوفـيــاتــي
خالل الحرب العاملية الثانية ّ
(دمر األملان ،في
أقــل مــن سنة ،ثالثة جيوش روسـيــة أنشئت
مل ـقــاومــة ال ـغ ــزو الـ ـن ــازي ،واحـ ـ ـدًا ت ـلــو اآلخ ــر؛
وك ـ ــان س ـت ــال ــن ،ف ــي ك ــل م ـ ــرة ،ي ـب ـنــي جيشًا
جديدًا ،ويجعل من كل مدينة مهددة معركة
قومية ،وال يتركها تسقط وفيها حجر على
ح ـج ــر)؛ ب ــل ب ــاي ــران أو الـ ـع ــراق خ ــال حــرب
الثماني سنوات ،حني قام ّ
صدام ،تحت وطأة
القتال والتراجع ،بإعادة بناء جيشه وانشاء
عـشــرات الـفــرق الـجــديــدة ،مــن بينها «جيش
ّ
مستقل» ،هو الحرس الجمهوري املحترف.
هذا أدى ،من بني أسباب أخرى ،الى اطالة أمد
ّ
وتمرس مجموعات
الحرب واتساع رقعتها؛
املعارضة في القتال ،بعد سنوات من تراكم
ال ـخ ـبــرة وال ــدع ــم ال ـخ ــارج ــي (وهـ ــم ألس ـبــاب
مــوضــوعـيــة ،مهما ج ــرى ومـهـمــا فـعـلــوا ،لن
ينتصروا فــي ســوريــا ،ومــن يدعمهم يعرف
ذلــك منذ عامني على األق ــل؛ ولكنه ال يمانع
بـ ــأن ُت ـ ّ
ـدم ــر الـ ـش ــام وحـ ـل ــب ،وي ـح ـت ــرق الـبـلــد

لسنوات اضافية ،حتى يستخرج عــائـدًا ما
رهان فشل).
من ّ ٍ
ّ
غير أن القصور األساسي للنظام ال يتعلق
بسياساته قبل الـحــرب ،وال بــأدائــه خاللها،
ب ــل ق ــد يـكـمــن ف ــي م ـس ـتــوى االيــديــولــوج ـيــا.
س ــوري ــا ،ف ــي املـ ـب ــدأ ،ل ـهــا ٌ
دور أس ــاس ــي في
أي «مـ ـح ــور مـ ـق ــاوم ــة» ي ـن ـشــأ ف ــي إقـلـيـمـنــا،
باعتبارها قلبه السياسي والـفـكــري .وهي
الـتــي يفترض أن تـقـ ّـدم إط ــار االيديولوجيا
وال ـهــويــة ال ــذي يـنـضــوي تـحـتــه أي مـشــروع
ً
عربي شامل .حزب الله ،مثال ،كحركة دينية،
محلية ،شيعية ،يمكنه أن يـكــون ج ــزءًا من
مشروع عروبي أكبر ،ولكن ليس في وسعه
ّ
أن يقوده أو أن ينظر لــه .الهوية والشرعية
وااليديولوجيا تنبثق من الشام ،وهنا كان
الغياب األخطر« .البعث» وشعاراته اختفت
من التداول منذ ما قبل األزمة .لم تعد سوريا
ً
 كما فــي املــاضــي  -مــرجــا للفكر واألح ــزابوااليديولوجيا .والهوية الوطنية « -املدنية»
 البديلة التي جرى ترويجها في السنواتاألخيرة (على طريقة «سوريا الله حاميها»)
ّ
ثـبـتــت هـشــاشـتـهــا م ــا إن اه ـت ــزت األوضـ ــاع.
هـ ـ ــذا الـ ـغـ ـي ــاب لـ ــم يـ ــؤثـ ــر فـ ـق ــط فـ ــي املـ ــأسـ ــاة
السورية ،مساهمًا في تفكك البنية الوطنية
ومـيــل الـنــاس صــوب ايــديــولــوجـيــات سلفية
ّ
وتقسيمية وطائفية ،بل شكل نقطة ضعف
أساسية ملحور املقاومة ككل.
ّ
م ــن ه ـنــا ،فـ ــإن نـظــامــا وط ـن ـيــا ف ــي س ــوري ــا ال
يحتاج ،كما أوهمه أعداؤه منذ التسعينيات،
ال ـ ـ ــى «اصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات» ش ـك ـل ـي ــة عـ ـل ــى ط ــري ـق ــة
ـوذج
غــوربــاتـشــوف ،وال الــى الـتـمــاثــل مــع نـمـ ٍ
يعجب الـغــرب واعــامـيـيــه؛ بــل على العكس

ت ـم ــام ــا :واجـ ـ ــب ال ـن ـظ ــام ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وع ـلــة
وجوده ،هي أن يكون قادرًا على حماية نفسه
واالقليم ،وردع األعــداء ،وانتاج ايديولوجيا
ت ـق ــدم ـي ــة« ،خـ ـشـ ـبـ ـي ــة» ،ت ـل ـه ــم أه ـ ــل امل ـن ـط ـقــة
وتجمعهم.

 IIــ العراق« :داعش» ّ
محركًا للتاريخ

في كتابه «ما بعد املركزية األوروبية» ،يورد
ً
فصال عن ّ
تكون العراق الحديث
بيتر غــران
ينفع لتفسير حالة نظامه السياسي اليوم.
قال غران إن العراق هو من الدول التي تتبع
مــا أس ـمــاه «الـطــريــق الــروس ــي» فــي تطورها
السياسي ،حيث «مرحلة ليبرالية» (بمعنى
«تـعــدديــة») تتبعها «مرحلة توتاليتارية»،
وه ـكــذا دوال ـي ــك :املــرحـلــة الـتـعــدديــة فــي هــذه
ً
الـ ـ ــدول (ال ـح ـك ــم امل ـل ـكــي م ـث ــا) تـنـتــج ف ـســادًا
وفئات مستحكمة واقطاعية تتقاسم «كعكة
السلطة» ،وفقرًا واحتجاجًا على املقلب اآلخر
مــن املجتمع .فيتزايد الضغط على النظام،
وتـتــأجــج تناقضاته تــدريـجـيــا ،ويـعـجــز عن
ادارة البلد وسـ ّـد متطلباته .فينهار الحكم
فــي آخ ــرً امل ـطــاف لـصــالــح ايــديــولــوجـيــا أكثر
سلطوية ومركزية و«راديكالية» (انقالب بكر
صــدقــي ،ثــورة ال ــ ،58انـقــاب البعث الثاني).
ّ
يمكن القول بأن النظام العراقي «التعددي»
ال ـحــالــي ،ال ــذي ان ـش ــأه االح ـت ــال ع ــام ،2003
يـسـيــر  -بـثـقــة ودأب  -عـلــى ه ــدى «الـطــريــق
الروسي».
النظام العراقي القائم هــو ،بلغةٍ ّ
فجة ،ثمن
االحـ ـ ـت ـ ــال وض ــريـ ـب ــة عـ ـ ــدم ط ـ ـ ــرده ب ــالـ ـق ــوة،
والقطع مع دستوره ومؤسساته وحكومته.
ال ـفــريــق ال ـعــراقــي ال ــذي ق ــام (بــالـتـنـسـيــق مع

ّ
مع ظهور «داعش» وفي ظل عجز الجيش ،جرى «تجذير» المجتمع العراقي ،ونشأ نوع جديد من «العسكرة» (أ ف ب)

العراق :هذا ما يكشف المسكوت عنه
كاظم الموسوي *
الــوقــائــع الــدامـغــة وحــدهــا هــي الـتــي تكشف
املسكوت عنه ،وتفضح من يصمت ويتفرج
أو يعمل على الـتـهــرب منها واإلن ـكــار لها،
املعلن أو املستتر .هذا الذي تقوله مؤسسات
دولية جزء من تلك الحقائق املسكوت عنها.
وبـشـكــل ع ــام ت ـح ــاول اإلس ـه ــام ف ــي الكشف
عنها ،إال أنها بحكم وضعها تهتم بالسرد
ال ـع ــام واإلحـ ـص ــاء الـ ـع ــددي أك ـث ــر م ــن عمق
الجراح وآالمها العامة قبل الخاصة ،األمر
الذي ينبغي رفع الصوت عاليًا وكشف هذه
تراخ أو تباطؤ أو لف ودوران...
الوقائع دون
ٍ
مــا هــي ه ــذه الــوقــائــع؟ مــن امل ـســؤول عنها؟
وكيف يجري التحقق منها وإجراء ما يلزم
بشأنها؟
ً
م ـث ــا ح ـســب وك ـ ــاالت األنـ ـب ــاء ،وف ــي أح ــدث
تقرير لألمم املتحدة أعلنت البعثة األممية
في العراق يوم  13تموز /يوليو  2015مقتل

أكثر من  14ألف مدني وجــرح نحو  30ألفًا
آخرين منذ مطلع عام  .2014أي خالل أكثر
م ــن ع ــام ون ـصــف عـ ــام ،وأك ـ ــدت املـنـظـمــة أن
األعــداد الصادرة بالتقرير تعود للضحايا
الذين تمكنت من توثيق مقتلهم ،مشيرة إلى
أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير (وهذا
هو واقع الحال!) .وسجلت املنظمة الدولية
ف ــي ت ـقــريــر لـبـعـثـتـهــا ف ــي بـ ـغ ــداد أن ال ـعــدد
الحقيقي للقتلى وال ـجــرحــى بالتفاصيل،
هو  44ألفًا و 136ضحية مدنية على األقل،
ً
موضحة أن العدد يشمل  14ألفًا و 947قتيال
و 29ألفًا و 189جريحًا .هذه األرقــام واللغة
التي تتحدث عنها بــاردة ال تعنى بحرارة
دم هـ ـ ــؤالء ال ـض ـح ــاي ــا وأه ــالـ ـيـ ـه ــم ،آبــائ ـهــم
وأمهاتهم ،زوجاتهم وأبنائهم ،حبيباتهم
وأصـ ــدقـ ــائ ـ ـهـ ــم ،ذويـ ـ ـه ـ ــم م ـ ــن ك ـ ــل األطـ ـ ـ ــراف
والـصــات .وهــو مــا تمكنت منه كما تعلن.
بني هؤالء ضحايا موقعني رئيسيني حصل
فيهما ما يسمى قانونيًا وإنسانيًا مجازر

إب ــادة جماعية .ه ــذان املــوقـعــان هما سجن
ب ــادوش فــي املــوصــل ومـقــر الـكـلـيــة الجوية
التي أطلق عليها اســم سبايكر ...فضيحة
مستترة أخــرى فــي صــاح الــديــن .والـســؤال
هـ ـن ــا ي ــوض ــح الـ ـج ــريـ ـم ــة امل ــرتـ ـكـ ـب ــة فـيـهـمــا
وألسباب تضاف إلى شمولية الجريمة لكل
الضحايا الذين تمكنت املنظمة الدولية من
إحـصــائـهــم أو لــم تـتـمـكــن ،ولــديـهــا مـصــادر
ك ـث ـي ــرة داخـ ـلـ ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة تـ ــزودهـ ــا بـمــا
تــريــده هــي أو مــراجـعـهــا املــوجـهــة ل ـهــا .وال
بد من اإلشــارة إلى أن من قام بهذه املجازر
هــو تنظيم «داع ـ ــش» .وه ــو أق ــدم عـلــى ذلــك
بمنهجه وأسلوبه وخياره ،وزاد عليه بنشر
الصور في إعالمه اململوك له أو املتضامن
ّ
واملوجه لخدمته ،والــذي يستخدم كل
معه
الوسائل املتاحة ،املرئي واملسموع واملقروء،
وكل التقنية الجديدة من مواقعه املتعددة
وامل ـن ـت ـش ــرة ،بـمـخـتـلــف ال ـل ـغ ــات ،وال سيما
ً
العربية .واستكماال للسؤال ،ملاذا اإلنكار أو

التستر على هــذه الجرائم واملجرم يعترف
بها علنًا وصراحة؟!
تصفحت الشبكة العنكبوتية للمعلومات،
«غوغل» ،ووضعت اسم املوقعني املذكورين،
فـمــاذا كــانــت النتيجة؟ يمكنك ال ـعــودة مرة
أخ ــرى والح ــظ معي هــذا التشابك الخطير
التغطية على الجرائم والسكوت
والكبير في
ُ
عــن امل ـج ــازر .وال أحـيـلــك عـلــى الـلـجــان التي
ك ـل ـفــت الـتـحـقـيــق والـ ــوصـ ــول إلـ ــى الــوقــائــع
ال ــدام ـغ ــة وإع ــان ـه ــا عـلـنــا ورس ـم ـي ــا ،حسب
مهمتها ووظيفتها وصدقيتها ،بل أربط ما
هو موجود ومعلن ومن يعمل على تبهيت
القضايا والتركيز على غيرها أو لفلفتها
بما يضمن لــه إمــرارهــا وتخطيها ،وحتى
التخلي عنها ،والــدعــوة إلــى مــا يــريــده هو
ً
أو يكلف بــه خارجها وبعيدًا عنها ،فضال
عن املواقف السياسية واملذهبية والطائفية
الصارخة التي تعري أصحابها وخلفياتهم
األيديولوجية أو انتماءاتهم الحزبية وما
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ايــران) بــإدارة الوضع السياسي والتفاوض
على خروج األميركيني في سنوات االحتالل
األخيرة يدفع بأن سياسته كانت براغماتية
وم ـ ـث ـ ـمـ ــرة :م ــزي ــج وت ـن ـس ـي ــق بـ ــن املـ ـق ــاوم ــة
والسياسة استخلص من االحتالل معاهدة
ت ـخ ــرج ال ـج ـيــش األم ـي ــرك ــي (ب ــا ق ــواع ــد وال
حقوق) وتسترجع سيادة العراق.
غير أن ثمن هذا السلوك كان أن خرج جنود
ّ
اميركا (مــوقـتــا) وظــلــت «وديـعـتـهـ ُـا» :النظام
السياسي  -الطائفي والـفــاســد واملـخـتــرق -
الذي ارتجله موظفوها وعمالؤها (تخيلوا
انـهــم اسـتــدعــوا أكــاديـمـيــن لبنانيني بهدف
ّ
أن يـتـعــلـمــوا م ــن «ال ـت ـجــربــة الـلـبـنــانـيــة» في
بناء ال ــدول) .هــذا النظام ،سياسيًا واداري ــا،
ً
قد صار مثقال بتناقضاته ومن الصعب أن
ّ
يستمر.
بـهــذا املـعـنــى ،قــد يـكــون صـعــود «داع ــش» قد
ّ
ـ«محرك للتاريخ»)،
لعب دورًا «ايجابيًا» (ك
اذ أحــدث تغييرًا فجائيًا في مسار املجتمع
ال ـعــراقــي ،ال ــذي ك ــان يـتـجــه ،مـنــذ ع ــام ،2003
ألن يصير ريعيًا ،استهالكيًا ،يعمل أكثره -
بشكل مباشر أو غير مباشر  -لــدى الدولة،
ويـعـيــش عـلــى بـيــع الـنـفــط واالس ـت ـي ــراد ،مع
اقـتـصــاد تــوزيـعــي واس ـلــوب حـيــاة يشبهان
مــا نـجــده فــي الـسـعــوديــة أو الـكــويــت (وه ــذا
ال يمكن للعراق احتماله على املــدى البعيد،
حـتــى مــع أس ـعــار نـفــط مــرتـفـعــة) .مــع ظهور
ّ
«داعـ ـ ــش» وع ـن ـفــه ،وف ــي ظ ــل ع ـجــز الـجـيــش،
تـ ّـم «تـجــذيــر» املجتمع ال ـعــراقــي ،ونـشــأ نــوع
ج ــدي ــد م ــن «ال ـع ـس ـك ــرة» ف ـي ــه .صـ ــار ال ـتــاجــر
وال ـصــراف وبــائــع الـهــواتــف يـتـطـ ّـوع للقتال،
ويتأدلج ،ويعرف أن عليه أن يستعيد بالده

بيديه؛ وأنه جزء من هذه املنطقة ،ومستقبله
مرهون بمصيرها.
هـ ــذه ال ــدي ـن ــام ـي ــة ،بــال ـط ـبــع ،ل ــن ت ـتــوقــف مع
هزيمة «داع ــش» ،والــذيــن يقاتلون الـيــوم قد
يــرثــون ال ـعــراق غ ـدًا (بـشـكـ ٍـل أو بــآخــر) .هنا،
ي ـج ــب إيـ ـض ــاح أن «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» هــو
ً
تسمية هيولية ،تضم طيفًا هائال ومتنوعًا
من املجموعات املقاتلة ،بتوجهات وأجندات
وسلوكيات مختلفة .من ضمنها من يسمي
نفسه «فـصــائــل امل ـقــاومــة» ،الـتــي تـصــر على
ّ
يمتد
التمايز عن «الحشد» ،وتقول إن قتالها
الى أيام االحتالل وال يرتبط بإذن الحكومة
ورع ــاي ـت ـه ــا .وهـ ـن ــاك أل ــوي ــة تــاب ـعــة ل ـل ـصــدر،
وأخ ـ ـ ـ ــرى ل ـل ـم ــرج ـع ـي ــة ،وتـ ـشـ ـكـ ـي ــات قـبـلـيــة
ومـنــاطـقـيــة عــديــدة (وم ــن طــوائــف واثـنـيــات
مختلفة).
هــذه التمايزات وتعقيداتها ال تنعكس في
االع ــام الـعــربــي ،وآراء الــذيــن يتابعونه من
خارج العراق ،حيث تطغى لغة البروباغاندا
والتحريض الطائفي ،والكالم عن «شيعة»
و«سـ ـن ــة» كــأن ـه ـمــا كـتـلـتــن م ـت ــراص ـت ــن ،أو
ج ـمــاع ـتــن اث ـن ـي ـتــن م ـخ ـت ـل ـف ـتــن .م ــن جـهــة
ثــانـيــة ،فــإن أكـثــر التشكيالت الـصــاعــدة ،في
العراق ،وغيره من دول املنطقة ،لها صيغة
دينية  -وبالتالي طائفية ،حتى لو التزمت
بـ ــأرقـ ــى خ ـ ـطـ ــاب وط ـ ـنـ ــي  -وهـ ـ ـ ــذا ال يـعـنــي
رفضها باملبدأ أو اعتبارها كلها متساوية
ومتشابهة.
ّ
فلنتذكر أن اليمنيني الذين أنشأوا الحركة
الحوثية ،والفلسطينيني الــذيــن قاتلوا مع
حـ ـم ــاس ،وال ـع ــراق ـي ــن ال ــذي ــن ال ـت ـف ــوا ح ــول
م ـح ـم ــد ص ـ ـ ــادق الـ ـ ـص ـ ــدر ،لـ ــم ي ـف ـع ـل ــوا ذل ــك
ـروع وطني اشتراكي
تعبيرًا ُعــن رفـ ٍ
ـض ملـشـ ٍ
نــاجــح  -أتـيــح لهم وأعــرضــوا عنه  -بــل هم،
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،نـ ـت ــاج ف ـش ــل ه ـ ــذه امل ـش ــاري ــع
وان ــدث ــاره ــا .ف ـئ ــات اج ـت ـمــاع ـيــة واس ـع ــة في
ـدت نفسها ،منذ مــا قبل
الــوطــن العربي وجـ ٌ
التسعينيات ،متروكة خارج أي اطار وطني
أو حاضنة «مدنية»؛ خلفها تراث من الهزائم
ٌ
كالح وبال أمل .فجاءت
والحرمان ،وواقعها
هــذه الحركات والشخصيات املحلية (وفي
حـ ــاالت أخ ـ ــرى ،إي ـ ــران وال ـخ ـم ـي ـنــي) لتجمع
الضعفاء وتعطيهم اسـمــا وهــويــة ،بعد أن
خلف ثوريو األمس وعودهم ولم يقدموا اال
الفشل  -فقامت ،فــي حــاالت كثيرة ،بواجب
التحرير واملقاومة والتنظيم ،حني تقاعس
غيرها أو عجز .هل كان من األفضل لو تركت
مهمة املقاومة في فلسطني لياسر عرفات؟
وف ــي ل ـب ـنــان الل ـي ــاس ع ـطــال ـلــه؟ أو ل ــو خلي
الـعــراق لــرجــال اميركا و«علمانيني» كمثال
اآللوسي واياد عالوي؟

 IIIــ إيران وسؤال الهوية والمستقبل
إن كــان بعض العرب يتمنى لو أن إيــران لم
تقم بها ال ـثــورة ،والـبـعــض اآلخ ــر ال يحتمل
ّ
ف ـكــرة إيـ ــران م ــن األس ـ ــاس ،ف ــإن الـجـمـهــوريــة
ّ
االس ــام ـي ــة ق ــد شــك ـلــت «ف ــرص ــة تــاري ـخ ـيــة»
ـرب آخ ـ ــري ـ ــن ،مـ ــن ف ـل ـس ـط ــن إلـ ـ ــى ل ـب ـنــان
ل ـ ـعـ ـ ٍ
والعراق ،زودتهم طهران بالسالح والتنظيم
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرات فـ ـ ــي حـ ــرب ـ ـهـ ــم ضـ ـ ــد إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل

ي ـع ــرف ع ــن تــوج ـهــات ـهــا ال ـع ــام ــة وأف ـك ــاره ــا
امل ـن ـش ــورة .ه ـنــا يـتـطـلــب ال ـت ــوق ــف ومـعــرفــة
ال ــوق ــائ ــع وتــوث ـي ـق ـهــا واألدل ـ ـ ــة وش ــواه ــده ــا
بامللموس واملحرج ملن يناور عليها.
ال تــوجــد أخ ـبــار عــن م ـجــزرة ال ـقــوة الجوية
في صالح الدين بالقدر والكمية والنوعية
والصدقية مقارنة بما نقل عن قرار محكمة
عراقية بإعدام  24مجرمًا ثبتت إدانتهم في
املجزرة ،حيث ال تخلو وسيلة إعالمية في
كل البلدان العربية وبمختلف أشكالها إال
ونـقـلــت الـخـبــر ،إم ــا كخبر أو ضـمــن تقرير
أو فــي إط ــار التحليل الطائفي والتعاطف
م ـعــه وم ـح ــاول ــة تـغـيـيــر امل ــوض ــع الــرئـيـســي
ل ـل ـجــري ـمــة .أك ـث ــر م ــن  1700ضـحـيــة تنسى
أو تهمل و 24مجرمًا هــي القضية .وكذلك
ف ــي الـقـضـيــة األخ ـ ــرى ال ـتــي ل ــم ت ـحــظ حتى
بــااله ـت ـمــام الــرس ـمــي أي ـض ــا .ول ـك ــن تـقــريـرًا
واس ـ ـعـ ــا ن ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة تـ ـص ــدر بــالـلـغــة
العربية في بريطانيا ،ألسباب لها .في هذا

الـتـقــريــر يــؤكــد «م ــن مـجـمــوع  2700سجني
كــانــوا فــي الـسـجــن قـبــل الـحــادثــة (!) ،هناك
 300سجني سلموا أنفسهم أو ألقي القبض
عـلـيـهــم» بحسب مــا يكشفه الـنــاطــق باسم
وزارة الـ ـع ــدل ،ح ـيــدر ال ـس ـع ــدي ،فـيـمــا بقي
مصير  2400سجني قيد املجهول.
ويــؤكــد الـسـعــدي أن ال ـ ــوزارة لــم تـصــل بعد
إل ــى ع ــدد الـسـجـنــاء الــذيــن أعــدمـهــم تنظيم
«داعـ ــش» ،وأن والتحقيقات جــاريــة ملعرفة
عددهم الحقيقي واملواقع التي أعدموا فيها.
قبل هــذا ،قالت ال ــوزارة ُلجريدة «الصباح»
الـحـكــومـيــة إن الـسـجـنــاء أع ــدم ــوا فــي مكان
قريب من سجن بادوش (املوقع رقم واحد/
وادي ب ـ ــادوش) ،مــن دون اإلش ـ ــارة إل ــى أيــة
مواقع أخــرى ،وأن الــوزارة تنتظر استعادة
ه ــذه املـنــاطــق مــن يــد «داعـ ــش» ملـعــرفــة عــدد
الـضـحــايــا( ،يــرجــح ق ــادة الـتـحــالــف الــدولــي
ُ
ضــد تنظيم داعـ ــش ،أن ال تـسـتـعــاد مدينة
املوصل قبل مرور سنة من اآلن) (هكذا ورد

واالحتالل الغربي؛ وهي تدعمهم اليوم في
املعركة الدائرة على مصير املشرق .ولكنها
فرصة لن تستمر الى األبد.
إي ـ ـ ـ ــران ،ع ـل ــى خ ـ ــاف م ــا ي ـ ّـدع ــي خـصــومـهــا
الـ ـع ــرب ،ال ت ـب ـنــي «امـ ـب ــراط ــوري ــة» ،وال هــي
قــادرة على ذلــك .كما أن «الثورة االسالمية»
ّ
تمتد خــارج إي ــران وتحكم االقليم (وهــو
لــن
احتمال ،إن كــان متاحًا ،ملا كــان أمـرًا سيئًا)؛
هـ ــذه ه ــي ال ـق ـن ــاع ــة ال ـت ــي تـ ـح ـ ّـرك ال ـس ـيــاســة
ّ
ال ـخــارج ـيــة لـلـبـلــد م ـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات .لـعــل
تــوظ ـيــف الـتـشـبـيــه الـش ـهـيــر« ،كـ ــأس ال ـس ـ ّـم»،
لنعت وقف اطالق النار مع العراق عام 1988
ّ
ك ــان م ـ ّ
ـرده فـهــم االم ــام الخميني أن ال ـثــورة،
ح ــن اع ـت ــرف ــت ب ــال ـح ــدود ال ـقــائ ـمــة وال ـن ـظــام
ً
االقليمي ،وساملته وعاهدته بدال من املضي
فــي ال ـحــرب ال ــى الـنـهــايــة ،فـهــي كــانــت تحكم
ع ـل ــى ن ـف ـس ـهــا ب ــاالنـ ـكـ ـف ــاء ،وب ـ ـ ــأن ال تـصـيــر
ّ
«اسالمية» و«عاملية» ،وأن تظل ،حتى إشعار
بلد واحد.
آخر ،تجربة في ٍ
أخير لــه ،يقتبس سالفوي جيجك
مقال
في
ٍ
ٍ

ً
نظرية «الجفاف» ،مثال،
صارت الزمة سهلة لتعليل
ما جرى في سوريا
الفيلسوف االيطالي أغامبني حني يقول إن
كثرة اقتراح «البدائل» ،حني تسوء األوضاع،
هــو دلـيــل عـلــى «ج ــن ن ـظ ـ ّ
ـري» ،ألن ــه ينطوي
ٍ
رفض ملبدأ االعتراف بالواقع  -وانسداد
على
ٍ
األفق  -وعدم قبول الحال الجديدة التي آلت
الـيـهــا األمـ ــور ،فـيـخـ ّـدر الـنـفــس بــرســم خطط
وم ـ ـخـ ــارج ت ـن ـكــر وق ـ ــوع الـ ـك ــارث ــة ،أو تــدعــي
أن ـهــا ستجعلها كــأنـهــا لــم ت ـكــن .ه ــذه نقطة
االن ـطــاق عند البحث فــي مستقبل بــادنــا،
وهــي االعـتــراف بــأن العالم القديم الــذي كان
ق ـبــل الـ ـح ــرب ،ب ــدول ــه وم ـث ـلــه وخ ــرائـ ـط ــه ،لم
يعد مــوجــودًا ،وال جــدوى من الدفاع عنه أو
الحنني اليه.
ٌ
مفاهيم «بديهية» ،كالوطنية والحدود
حتى
وال ـع ــروب ــة ،لــم يـعــد عليها اج ـمــاع وص ــارت
هـنــاك حــاجــة الع ــادة تعريفها (أو فرضها).
الكثير من الناس قد خرجوا  -بكليتهم وعن
ارادة  -من هوياتهم القطرية الــى انتماءات
طائفية ودينية وايديولوجية عابرة للدول.
«داعـ ــش» وال ـح ــرب وال ـن ــزوح قــد جـعـلــوا من
س ــوري ــا والـ ـع ــراق س ــاح ــة واح ـ ــدة (ومـعـهـمــا
لبنان واألردن ،وان كانا ال يعترفان بذلك).
والـ ـخـ ـي ــار الـ ـي ــوم هـ ــو ،ف ـع ـل ـيــا ،ب ــن ال ــوح ــدة
(باملعنى االقليمي األوسع) أو التقسيم.
ّ
ال ــوح ــدة م ـم ـك ـنــة ،ولـ ــو ن ـظ ــري ــا ،ألن ال ـحــرب
فــرضــت وقــائــع مــزقــت ال ـحــدود ،وأعـطــت أهل
«املـشــرق العربي» ،من فلسطني الــى العراق،
فــرصــة لـلـتــدخــل ف ــي رس ــم خــرائ ـط ـهــم .وألن ــه
ت ــوج ــد ،ب ــن س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ع ـل ــى األقـ ــل،
ّ
امـكــانـيــة الت ـحــاد مـعــروفــة م ــزاي ــاه :خمسون
ُ
مليون نسمة ،بلد بــوزن «الــاعـبــن الكبار»
ّ
حوله؛ لديه كل أسباب االستقالل والتنمية،

في النص ،ومر عام واملوصل لم تتحرر ،ولم
يــذكــر الكثير عــن ه ــؤالء الـضـحــايــاَ ،م ــن هم
ومــن أيــن وكيف اعتقلوا ونقلوا إلــى سجن
بادوش؟!).
ه ــذه الـقـضــايــا امل ـس ـكــوت عـنـهــا رغ ــم الـعــدد
الكبير مــن الـضـحــايــا الـبـشــريــة فـيـهــا ،التي
تـضـمـنـهــا ال ـت ـقــريــر األمـ ـم ــي ك ــأع ــداد فـقــط،

ما من أخبار عن مجزرة
«القوة الجوية» بالقدر
والصدقية الكافيين
ً
وكذلك التقارير األخرى ،تظل شاهدًا ودليال
ع ـلــى م ــا يـحـصــل ال ـي ــوم وإدانـ ـ ــة للساكتني
عنها ،وبانتظار لجان التحقيق .ولعل إعادة
«داعش» بث مشاهد جديدة لعمليات القتل

رأي

وب ـح ــري ــن وم ــوق ـ ٌـع اس ـت ــرات ـي ـج ــي ،وع ــاق ــات
حيوية تصله بالغرب والـشــرق .البديل هو
التقسيم ،وهــذا أيضًا لــه ب ــوادره وأرضيته،
مــن ســوريــا الــى جـنــوب ال ـعــراق .وان حصل،
ستخرج مــن ثـنــايــاه «إســرائـيــل» جــديــدة ،أو
أكـثــر ،و«كــويــت» جــديــدة ،ودوي ــات طائفية
م ـت ـحــاربــة (ول ـ ــن ي ـع ــود ي ـه ـ ّـم ،ســاع ـت ـهــا ،من
ينتصر على من).
الحرب ّ
سرعت في انفجار املعضلة الكبرى
التي ورثها جيلنا عن سابقه ،وهــي الفشل
 املتزامن  -للمشروعني «الحداثيني» اللذينط ـب ـعــا الـ ـق ــرن ال ـع ــرب ــي املـ ــاضـ ــي :ح ـل ــم دول ــة
الـ ُـوحــدة ،القومية العربية؛ ومـشــروع الدولة
ا ّلــقـطــريــة« ،الــوط ـن ـيــة» ،الـتــي اعـتـقــد البعض
ّ
ستستقر بـمــرور الــزمــن وتصير اممًا،
انـهــا
وتنشأ في كنفها هويات ناجحة وراسخة.
اذا ل ــم يـ ـل ـ ّـم أه ـ ــل املـ ـش ــرق حـ ـط ــام اق ـل ـي ـم ـهــم،
لبلد حقيقي ،يستوعب
ويخرجوا بصيغة
ٍ
تـنــوع الـقــومـيــات والـطــوائــف ،ويتعايش مع
نفسه وج ـيــرانــه ،فـهــم لــن يــرجـعــوا ال ــى دول
«سايكس بيكو» القديمة ،بل الــى هوياتهم
الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ،أو س ـي ـس ـت ـس ـل ـم ــون لـ ـن ــزع ــات
الـتـقـسـيــم .شـكــل ه ــذا ال ـب ـلــد ،واس ـم ــه ،ونـمــط
«فدراليته» ،هي أسئلة أقل أهمية من أساسه
الـسـيــاســي؛ وه ـنــا ،ال م ـنــاص مــن الـنـهــل من
«الـلـغــة الخشبية» ،الـقــديـمــة ،الـتــي يعاديها
أكثر أهل الثقافة في بالدنا.
شرح االكاديمي الهندي برابهات باتنايك ،في
ّ
رده على نقد بيري اندرسون للنظام الهندي،
ّ
أن شـعــارات كـمـعــاداة االسـتـعـمــار ،ومقاومة
الغرب ،وتحقيق االستقالل والسيادة ،هي ما
يصنع الفرق بني حركة قومية تجمع الطبقة
الــوسـطــى بــالـفــاحــن ،وتــؤســس «رأسمالية
وطـنـيــة» ،كحزب «املــؤتـمــر» فــي الستينيات،
وبني أن تصير هذه الحركة ،كـ«املؤتمر» حني
ّ
تـخــلــى عــن «الـلـغــة الـقــديـمــة» ،م ـجـ ّـرد واجـهــةٍ
لــاخـتــراق االقـتـصــادي الـخــارجــي ،وتشريع
والفروقات في املجتمع (بحيث لم يعد
الظلم
ٌ
هـنــاك ف ــارق حقيقي ،يضيف بــاتـنــايــك ،بني
«املؤتمر» وحزب «بي جي بي» الهندوسي).
الخلف،
في بالدنا ،كما يقول الصديق حسن
ً
«امل ـ ـقـ ــاومـ ــة» قـ ــد ت ـ ـكـ ــون ،ب ــال ـف ـع ــل« ،هـ ــويـ ــة»
أص ــدق مــن أح ـفــوريــات الـتــاريــخ واألســاطـيــر
التأسيسية الـتــي ي ـ ّ
ـروج لها ال ـيــوم .مقاومة
الـ ـغ ــرب وامـ ـت ــدادات ــه ك ــان ــت ،ف ـع ـل ـيــا ،امل ـحــور
ّ
الحقيقي لكل صــراعــات املنطقة فــي العقود
امل ــاضـ ـي ــة ،وان حـ ـ ــاول ال ـب ـع ــض انـ ـك ــار ه ــذا
التاريخ .ماذا يهمني ان كان املقاوم عربيًا أو
أعجميًا ،سنيًا أو شيعيًا ،متدينًا أو علمانيًا،
ط ــامل ــا انـ ــه ي ـت ـصــدى ل ـل ـع ــدوان ع ـلــى ب ــادن ــا،
ّ
ً
وي ـعــرف الـبــوصـلــة ،ويـبـتـغــي دوال مستقلة
وحرة؟ هذه خيارات أساسية ال يمكن الهرب
م ـن ـهــا ،أو ادع ـ ــاء زي ـف ـهــا ،أو ال ـت ـعــامــل معها
بمنطق النكاية واالصـطـفــاف .ان كــان هناك
م ــن أم ـثــولــة مل ــآس ــي ال ـس ـنــن امل ــاض ـي ــة ،فهي
أن «ال ـل ـغ ــة ال ـخ ـش ـب ـيــة» وش ـع ــارات ـه ــا ليست
هي املشكلة ،بل أن الفشل في تأسيس هذه
املبادئ ،وتحويلها الى بديهيات ،هو الذي
أوصلنا الى ما نحن فيه.
* من أسرة «األخبار»

الجماعي في مجزرة القوة الجوية اواسط
تموز /يوليو املاضي ،تثير أو تعيد أيضًا
م ــا ي ـلــزمــه ال ــواج ــب األخ ــاق ــي واإلن ـس ــان ــي
وال ـق ــان ــون ــي .وي ـ ـ ّ
ـرد ع ـلــى ك ــل ال ـعــام ـلــن في
وسائل اإلعالم العربي الرسمي خصوصًا،
والتأكيد على عقبى الضمير اإلنساني ملن
بقي لديه منه شيئًا.
أي ــن ال ـج ــواب الــواق ـعــي لــأسـئـلــة ال ـعــديــدة...
مل ــا حـصــل وي ـح ـصــل؟ م ــن ه ــو امل ـس ــؤول عن
املـسـكــوت عـنــه فــي كــل مــا ي ـجــري؟ وم ــا هي
الـعـبــرة بعد كــل مــا جــرى مــن يــوم الجريمة
وحتى اآلن؟ إن اإلفالت من العقاب والتستر
ع ـلــى املـ ـج ــازر يـمـهــد ال ـطــريــق إل ــى أمـثــالـهــا
ويـنـتـهــك ال ـح ـقــوق وال ـق ــان ــون ،وي ـس ــيء إلــى
مشاعر أهالي الضحايا وللوقائع والتاريخ.
ال يمكن الصمت بعد وال السكوت .لم يعد
ممكنًا أبدًا ،فإن دماء الضحايا فم! كما قال
الشاعر الجواهري الكبير.
* كاتب عراقي
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عمال يزيلون مصعدًا يفصل «فيال»
ّ
الملك السعودي في منتجع
فاالريوس الفرنسي عن الشاطئ
(أ ف ب)

َّ
َ
أخيرًا خ َلص رمضان ،فحق لسلمان «خادم الحرمين» أن ينال نصيبه الشرعي
من االستجمام ،بعدما أرهق بدنه بالصيام والقيام ،وأنهك عقله بمشقات قيادة ّ
األمة في
ّ
ّ
المقدسة» على أن تكون وجهة
واستقر الرأي بين أفراد «العائلة
ساحات الوغى والصدام.
رحلة ّ
الحج ،هذا الصيف ،نحو سواحل الريفييرا الفرنسية ،حيث تملك األسرة السعودية أكثر من
«بيت حرام» على شواطئ نيس وكان وموناكوّ ،
ثم من بعد ذلك يعتمرون في سردينيا،
وتكون خاتمة الطواف في ماربيا

َ
َ
َ
«خدم الحرمين»
في إجازة
جعفر البكلي
مساء يــوم السبت  25تموز  ،2015وصل
امللك سلمان وحاشيته إلــى مطار«نيس
ـ ـ ـ كـ ــوت دازي ـ ـ ــر» ف ــي ط ــائ ــرت ــن عـمــاقـتــن
م ــن نـ ــوع ب ــوي ـن ــغ  ،747تــراف ـق ـه ـمــا ث ــاث
مــروحـيــات (هليكوبتر) تطير فــي مهمة
دفاعية على ارتفاع منخفض .وحني هبط
سـلـمــان مــن طــائــرتــه ،وج ــد أكـثــر مــن مئة
س ـيــارة مــرسـيــدس فــاخــرة تـنـتـظــره على
م ــدرج املـطــار لتنقله مــع مــن ج ــاؤوا معه
إلــى مقر إقــامـتــه املـسـ ّـمــى «قـصــر الفجر»،
فــي منتجع «فــالــوريــس ـ ـ خـلـيــج ج ــوان»
ال ــواق ــع ف ــي ج ـن ــوب ش ــرق فــرن ـســا .وقـبــل
وصـ ــول امل ـل ــك ،ك ــان ق ــراب ــة أل ــف م ــن أف ــراد
الحاشية السلمانية ،هم خليط من أمراء
وحريم وعيال وموظفني وحرس وعسس
وخ ــدم ،قــد سبقوه إلــى فرنسا باليخوت
والطائراتُ ،لي ّ
هيئوا ملوالهم أسباب املقام
الرغيد.
ّ ّ
إال أن صـفــو اإلجـ ــازة امللكية ســرعــان ما
ّ
تعكر ،في املحطة األولى الفرنسية ،حينما
استقبلت الـصـحــافــة األوروبـ ـي ــة الـعــاهــل
ُ
بكثير
الفاحش الثراء وحاشيته املـبــذرة
َ
مــن الـغـمــز والـلـمــز وال ـهــزء .وزادت ضيق
ُ
األخبار التي تناقلتها وكاالت
السعوديني
ّ
أن أكـثــر مــن مئة ألــف مواطن
األن ـبــاء عــن ّ
وقعوا عريضة احتجاج ّ
ضد
فرنسي قد
قيام الشرطة بطرد املصطافني من شاطئ
«المـ ـي ــران ــدول» ال ـع ــام ،ال ـقــريــب م ــن قصر
سلمان ،في منتجع فالوريس ()1؛ وذلك
ألجــل أن يخلو الـجـ ّـو آلل سعود وحدهم
كي يستمتعوا بالبحر ،دونــا عن الناس
أجمعني! ثـ ّـم تعقدت األمــور كثيرًا عندما
أمـ ــر امل ـل ــك ال ــوه ــاب ــي ب ـص ــرف شــرطـيـتــن
فــرنـسـيـتــن كــانــت ب ــاري ــس ق ــد ّ
عينتهما

ضـمــن الـفــريــق األم ـنــي ال ــذي يـسـهــر على
ّ ّ
ثم إن املشكلة
تأمني الحماية له ولرهطه.
ت ـفــاق ـمــت أك ـث ــر فــأك ـثــر ح ـتــى خ ــرج ــت عن
طور الوقار الواجب ملقام «خادم الحرمني
الـشــريـفــن» ،حينما تـظــاهــر ع ـشــرات من
ال ـن ــاش ـط ــن ال ـن ـس ــوي ــن (وب ـع ـض ـه ــم مــن
الــرجــال الـعــراة والنسوة الـعــاريــات) قرب
«قصر الفجر» ،مقر سكن سلمان ،داعني
إل ــى طـ ــرده م ــن فــرن ـســا ،ومـحـتـجــن على
السياسات السعودية التي تقمع النساء.
وقد ّ
سبب هذا الشغب إحراجًا للسلطات
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـ ـتـ ــي طـ ــاملـ ــا حـ ــرصـ ــت عـلــى
م ـجــام ـلــة ال ـس ـع ــودي ــن وال ـ ـت ـ ـ ّ
ـودد إلـيـهــم
ّ
ّ
وتملقهم ،بل إن النفاق استدعى أحيانًا
أن يضع الفرنسيون قوانينهم السارية
جانبًا ،لكي يرضى آل سعود وينبسطوا.
وف ـي ـمــا ي ـخــص ق ـصــر «ال ـف ـج ــر» ف ــي بـلــدة
ً
ف ــال ــوري ــس ،م ـث ــا ،ف ـقـ ّـد دأب امل ـســؤولــون
ال ـف ــرن ـس ـي ــون ع ـل ــى غـ ــض ب ـص ــره ــم كـلـمــا
تعلق األمر بمخالفات البناء الكثيرة التي
يرتكبها آل سعود في داخل عقارهم ،ومن
حوله أيضًا .حتى صار القصر الذي كان
في يوم من األيــام تحفة معمارية ،مجرد
ّ
مجمع من البنايات غير املتناسقة التي
أق ـي ـمــت م ــن دون رخ ـص ــة ( .)2ول ـق ــد زاد
ه ــذا األمـ ــر ع ــن حـ ـ ّـده ،حـيـنـمــا ل ــم يـجــد آل
غيهمّ ،ملــا ّ
سعود من يردعهم عن ّ
شيدوا
أج ـ ً
ـزاء مــن ســور قصرهم على حــافــة ماء
البحر ،فخرقوا بــذلــك الـقــانــون الفرنسي
ال ــذي يمنع الـتـعـ ّـدي على الـشــاطــئ العام
ّ
ومـ ـص ــادرت ــه .ل ـك ــن ال ـج ـم ـع ـيــات األه ـل ـيــة
الفرنسية وقفت ،في نهاية املطاف ،موقفًا
حــازمــا مــن األس ــرة الـحــاكـمــة الـسـعــوديــة،
حني أجبرت مسؤولي «بالد األنوار» على
أن يمنعوا آل سعود من بناء ّ
سد بحري
صغير خــاص عند الـشــاطــئ الـقــريــب من

ّ
السد يتجاوز
حــدود قصرهم ،وكــان ذلك
ّ
ّ
حد الشط ،ليلتهم البحر نفسه!

«شهاب الدين ألعن من أخيه»
على الرغم من كل هــذه املشاكسات التي
ت ـع ـ ّـرض ل ـهــا س ـل ـمــان وأزالم ـ ـ ــه ،ل ـيــس من
ّ
ال ـحــق أن ي ـ ّـدع ــي أح ــد أن آل س ـعــود غير
مـ ّ
ـرح ــب ب ـهــم ف ــي أوروب ـ ـ ــا أو غ ـيــرهــا من
املناطق السياحية .فحجم ما ينفقه القوم
ّ
التصور .وامللك سلمان
في رحالتهم يفوق
ب ــال ــذات ،يعتبر نسخة مطابقة لشقيقه
األكـبــر امللك فهد ،فــي حــب مظاهر البذخ
وال ـس ـفــاهــة ف ــي تـبــذيــر امل ــال ال ـع ــام .ولـقــد
نقلت بعض وســائــل اإلع ــام البريطانية
( ،)3في العام املاضي ،خبر حجز سلمان
ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز ل ـثــاث ج ــزر خــابــة في
أرخـ ـبـ ـي ــل املـ ــالـ ــديـ ــف لـ ـتـ ـك ــون مـخـصـصــة
ل ــه ول ـحــاش ـي ـتــه الـ ـت ــي رافـ ـقـ ـت ــه ،م ــن أج ــل
ق ـضــاء اإلج ـ ــازة الـسـنــويــة .ودف ــع سلمان
 18م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي (ح ــوال ــى
 30م ـل ـيــون دوالر) الكـ ـت ــراء املـنـتـجـعــات
الثالثة :انانتارا داهيغو ،وانانتارا فيلي،
ون ـ ــاالدو ،لـفـتــرة ت ــراوح ــت مــن  24شباط
ح ـت ــى  15آذار  .2014ولـ ــم ت ـش ـمــل كـلـفــة
الـثــاثــن مليون دوالر النفقات املتعلقة
ب ــاإلق ــام ــة واألك ـ ـ ــل واس ـت ـئ ـج ــار ال ـي ـخــوت
ونفقات الجيب والتموين وكل ما يتعلق
برفاه األمير وحاشيته التي ّ
ضمت 100
حــارس أمني ومرافق .واتخذت إجــراءات
أمن مشددة لحماية ولي العهد السعودي
وأبطلت جميع الحجوزات
وأفراد عائلته،
ِ
ّ
السياح
السابقة لحجز سـلـمــان ،وأبـ ِـعــد
املوجودون في تلك املنتجعات إلى فنادق
أخ ـ ــرى ب ـع ـي ــدة ،وأل ـغ ـي ــت ك ــاف ــة ال ــرح ــات
ال ـب ـحــريــة ف ــي ت ـلــك األمـ ــاكـ ــن ،وم ـن ــع على
العاملني حمل هواتفهم النقالة ،ما ّ
سبب

النفاق استدعى أن
يضع الفرنسيون
قوانينهم جانبًا ،لكي
يرضى آل سعود
في تموز عام  ،1919دعت
الحكومة البريطانية عبد
العزيز آل سعود لزيارة لندن

ارت ـب ــاك ــا وغ ـض ـبــا وض ـي ـقــا .وح ــن وصــل
سـلـمــان إل ــى املــالــديــف ك ــان ف ــي انـتـظــاره
اليخت الفاخر العمالق الخاص به ،الذي
يـضــم ف ــي أح ــد طــواب ـقــه مستشفى عــائــم
ملعالجة حاالت الطوارئ الطبية.
ّ
ويـبــدو أن جــزر املــالــديــف ،ومــا تــوفــره من

«ف ــرص» بـعـيــدة عــن ال ـع ـيــون ،ت ــروق جـدًا
م ــزاج األسـ ــرة الـسـلـمــانـيــة ال ـب ــاذخ ــة .فقد
ذك ــرت بـعــض وكـ ــاالت األنـ ـب ــاء ،ف ــي شهر
ّ
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،أن ول ـ ـ ّـي ول ـ ـ ّـي الـعـهــد
ال ـس ـع ــودي مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ق ــد أنـفــق
ف ــي ل ـي ـلــة واح ـ ـ ــدة ن ـح ــو ث ـمــان ـيــة مــايــن
دوالر ،بــال ـت ـمــام وال ـك ـم ــال ،ألج ــل إح ـيــاء
ليلة صــاخـبــة فــي جــزيــرة «ف ـيــا» ،إحــدى
جزر املالديف .وقد استأجر وزير الدفاع
السعودي الشاب الجزيرة الخالبة النائية
فــي املحيط الـهـنــدي ،ليقيم فيها حفلته
الخاصة التي دعا إليها بعض مشاهير
الغناء العامليني من أمثال جنيفر لوبيز،
وشاكيرا ،ومغني الراب .PSY
ورغ ــم ه ــذا اإلس ـ ــراف الـسـلـمــانــي املـفـجــع،
ُ
فــإن مثل هــذا الجنون ال ُيـعـ ّـد شيئًا نكرًا
ف ــي سـ ـي ــرة مـ ـل ــوك الـ ـس ــال ــة ال ـس ـع ــودي ــة.
َ
ّ
ذل ــك ألن الـخـلــف يمضي حـثـيــث الخطى
عـ ـل ــى ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ـ ـ ــذي رس ـ ـمـ ــه الـ ـسـ ـل ــف.
وامل ـلــك سـلـمــان طــاملــا ك ــان مــولـعــا بتقليد
ب ــذخ شـقـيـقــه امل ـلــك فـهــد ال ــذي ك ــان ينفق
مـ ــع م ــرافـ ـقـ ـي ــه ،فـ ــي م ـن ـت ـج ـع ــات م ــارب ـي ــا
واس ـت ـي ـبــونــا وفــوي ـن ـغ ـيــروال اإلس ـبــان ـيــة،
خ ـ ــال شـ ـه ــور الـ ـصـ ـي ــف ،مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب 90
مليون ي ــورو (بحسب تـقــديــرات جمعية

سوريا
تقرير

ّ
«داعش» يتوعد بالعودة إلى الحسكة ...وعين «الوحدات» على الشدادي
ّ
هدد «داعش» بالعودة
القريبة إلى مدينة الحسكة
بعد ثالثة أيام من تأمينها،
وسط معلومات عن
استعدادات «الوحدات»
للهجوم على الشدادي ،تزامنًا
مع انخفاض مستوى التوتر
بين الجيش و«الوحدات»

أيهم مرعي
يواصل الجيش السوري تثبيت نقاطه
الدفاعية في الجهتني الشرقية والغربية
ملــدي ـنــة ال ـح ـس ـكــة ،ب ـعــد ث ــاث ــة أي ـ ــام من
إت ـ ـمـ ــام ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـه ــا ،إث ـ ــر ن ـجــاح
وح ــدات ــه ف ــي ت ـحــريــر كـلـيـتــي الـهـنــدســة
امل ــدن ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد ف ــي ح ــي ال ــزه ــور،
وسيطرة «الوحدات» الكردية على دوار
ال ـبــانــورامــا ومــديــريــة الـنـقــل .التنظيم،
نتيجة للضغط الكبير الذي تعرض له
في املدينة ،سحب عناصره باتجاه قرية
الداودية جنوب شرق املدينة ،بالتزامن

م ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزات م ـ ــن الـ ـق ــرى
ّ
ّ
والصاللية.
والتبة
الشرقية كــرد شقرا
مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي أك ـ ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
«داعـ ـ ـ ــش ي ـ ـحـ ــاول ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى مــدي ـنــة
الحسكة ،مــع وجــود قـيــادات رفيعة في
مدينة الـشــدادي ،ووصــول كتيبة أسود
التوحيد ذات الغالبية الكازاخستانية
واألفـ ـغ ــانـ ـي ــة إل ـ ــى امل ـن ـط ـق ــة ،مـ ــا يــؤشــر
الس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات م ـج ـهــولــة لـلـتـنـظـيــم فــي
املنطقة» .املصدر لفت إلــى أن «الجيش
ّ
لصد
وال ـق ــوى امل ـســانــدة لــه مـسـتـعــدون
الهجمات والــدفــاع عن مدينة الحسكة،
فمن دفع عشرات الشهداء للحفاظ على

املــديـنــة ،رغ ــم تفجير داع ــش  43سـيــارة
مفخخة ،مستعد أن يدفع املزيد لبقائها
آمنة» .التنظيم الذي خسر العشرات من
ع ـنــاصــره فــي م ـعــارك الـحـسـكــة أبــرزهــم
«والـ ــي الـحـسـكــة» أب ــو أســامــة الـعــراقــي،
وعــامــر الــرفــدان «الــوالــي» السابق لدير
ال ــزور ،يسعى ،وفــق مـصــادر متطابقة،
للحفاظ على مواقعه والتخطيط لشن
هجمات جــديــدة ،وذلــك لتوجيه ضربة
لـلـجـيــش و«ال ـ ــوح ـ ــدات» ،إلي ـج ــاد رقـعــة
جغرافية جــديــدة بديلة مــن تــدمــر التي
تشهد ضغطًا كبيرًا قد يجبر التنظيم
ع ـلــى االن ـس ـح ــاب م ـن ـهــا .وه ــو م ــا أك ــده

هجوم «داع ــش» أمــس على قرية ّ
الغرة
وم ـح ـطــة اإلذاعـ ـ ــة ف ــي ج ـبــل عـبــدالـعــزيــز
وس ـي ـط ــرت ــه ع ـل ـي ـهــا لـ ـس ــاع ــات ،ق ـب ــل أن
ّ
ت ـت ـم ــكــن «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» ،ب ــإسـ ـن ــاد ج ــوي
مــن طــائــرات «الـتـحــالــف» ،مــن اسـتـعــادة
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى امل ـن ـط ـقــة ،وق ـتــل  45من
ع ـنــاصــر ال ـت ـن ـظ ـيــم .إل ــى ذلـ ــك ،انـخـفــض
م ـس ـتــوى ال ـت ــوت ــر نـسـبـيــا ب ــن الـجـيــش
و«الــوحــدات» في الحسكة ،مع استمرار
محاوالت األخيرة التقدم باتجاه وسط
املدينة ،فسيطر عناصرها على مدرسة
األمل الخاصة (العائدة لكنيسة السريان
األرثــوذوكــس) ،مع نشر لعناصر مرور
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التجار واملهنيني في مقاطعة األندلس
اإلسبانية ،سنة .)2002
كـ ــان االس ـ ـبـ ــان ي ـط ـل ـقــون اسـ ــم «أمـ ـط ــار
الذهب» على تلك الشهور الخصيبة من
الصيف التي يزور فيها امللك فهد ّ
مقره
الهائل الواقع في منطقة «امليل الذهبي»
ّ
في ماربيا .وكان ّ
املسمى «قصر
مقر فهد
الـ ـن ــدى» ( )4م ـب ـنــى عـجـيـبــا ف ــي بــذخــه
وضـخــامـتــه (ت ـت ـجــاوز مـســاحــة القصر
مئتي هكتار) .ولقد أراد امللك السعودي
ً
ال ـ ــراح ـ ــل ،م ـ ـثـ ــا ،أن ي ـت ـط ــاب ــق امل ـب ـنــى
الرئيسي لقصره اإلسباني مع تصميم
البيت األبيض ،مقر الرئيس األميركي
في واشنطن .وكان القصر ـ بأمر ملكي
من فهد ـ ّ
يزود يوميًا باألطعمة الشهية
املـ ــألـ ــوفـ ــة فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وذلـ ـ ــك عــن
طريق طــائــرة خاصة تطير مــن اململكة
م ـحـ ّـم ـلــة ب ــال ـخ ــراف واألرز وال ـب ـه ــارات
إل ــى م ـطــار مـلـقــة ال ـقــريــب م ــن مـقــر فهد
وح ــاش ـي ـت ــه .وي ـع ـت ـبــر وصـ ـ ــول األسـ ــرة
املالكة إلــى أوروب ــا موسم أعـيــاد ملحال
ت ـص ـم ـيــم األزي ـ ـ ـ ــاء وامل ـ ـجـ ــوهـ ــرات ال ـتــي
تتسابق لتقديم آخ ــر التصاميم التي
ترضي أذواق نساء العائلة ،وفتياتها
الـ ـصـ ـغـ ـي ــراتّ .
وأمـ ـ ـ ــا ص ـب ـيــة آل س ـعــود

ّ
ومـ ــراه ـ ـقـ ــوهـ ــم ،فـ ـ ـ ــإن م ـع ـظ ــم أوق ــاتـ ـه ــم
يقضونها في «مقهى غويو» املشهور
بالقرب مــن مارينا ماربيا ،ومــن هناك
يـ ـخـ ـت ــارون ألن ـف ـس ـهــم أجـ ـم ــل ال ـي ـخــوت
لإلبحار والتنزه فيها.

«فالش باك»
لـ ـ ــم يـ ـك ــن أمـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــرح ـ ـ ــات إلـ ـ ـ ــى ج ـن ــات
أوروبـ ـ ــا ي ـس ـي ـرًا وث ـي ـرًا ـ ـ مـثـلـمــا ص ــارت
عليه الـحــال اآلن ـ ـ يــوم خــرج أول رجــل
م ــن «ال ـع ــائ ـل ــة» ،ق ـبــل قـ ــرن م ــن ال ــزم ــان،
ليتجول في حواضر إنكلترا وفرنسا؛
ك ــان ذل ــك ال ـس ـعــودي األول ه ــو فيصل
بن عبد العزيز (امللك في ما بعد) .ففي
شهر تـمــوز عــام  ،1919دعــت الحكومة
البريطانية عبد العزيز آل سعود لزيارة
ل ـن ــدن ،وك ــان ــت بــريـطــانـيــا تـنـظــم آن ــذاك
ـ ـ ب ـعــد ان ـت ـهــاء ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األول ــى
ـ ـ زي ـ ــارات ألتـبــاعـهــا ال ـع ــرب حـتــى ي ــروا
بــأنـفـسـهــم مــا هــي بــريـطــانـيــا العظمى،
ّ
ويـعــوا جـيـدًا مــن هــم أمــامـهــا .لـكــن عبد
ً
العزيز ،وكان مشغوال أيامها بنزاعاته
الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة ،لــم يـسـتـطــع أن
ي ـعــرج إل ــى س ـمــاء أوروبـ ـ ــا ،فـبـعــث ابـنــه
ف ـي ـصــل ال ـ ــذي ل ــم ي ـت ـج ــاوز وق ـت ـهــا سن

الــرابـعــة عـشــرة ،نيابة عـنــه .ولـقــد ّ
تعي
على األمير فيصل الصغير ،ليصل إلى
ال ـغ ــرب ،أن يــركــب نـحــو ال ـشــرق سفينة
بخارية قديمة تبحر من البحرين نحو
بومباي .واستغرقت الرحلة إلى املحطة
األولى الهندية عشرة أيام ،ثم كان على
فـيـصــل وم ــن م ـعــه أن ي ـن ـت ـظــروا عـشــرة
أيــام جــديــدة لتصل الباخرة «لــورنــس»
ّ
ال ـتــي سـتـقــلـهــم إل ــى إنـكـلـتــرا عـبــر قـنــاة
الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــس .وم ـ ـ ــن حـ ـس ــن ح ـ ــظ ال ــوف ــد
ّ
السعودي أن حكومة الهند البريطانية
لــم تجعلهم يـشـعــرون بــاملـلــل مــن طــول
االنـتـظــار ،فـقــد بــرمـجــت لـهــم زي ــارة إلــى
مدينة بــونــا ،وإقــامــة ممتعة فــي فندق
تاج محل ،وسفرًا ألول مرة في حياتهم
بــالـقـطــار .ول ـقــد أرس ــل عـبــد الـعــزيــز مع
ّ
وصيني ،كان أحدهما هو عبدالله
ابنه
القصيبي ،وكـيــل السلطان ابــن سعود
التجاري في نجد واالحساء .وقد بعثه
عبد العزيز مع ابنه فيصل لكي يشتري
لــه س ـيــارة مــن أوروبـ ــا ،بـعــد أن استمع
بشغف إلــى صديقه فيلبي يحدثه عن
ه ــذه ال ـعــربــات ال ـحــديــديــة ال ـتــي تسبق
الـجـيــاد وال ـج ـمــال ،وال تـعـ َـيــى وال تأكل
ً
وال تمرض وال تنام .وفعال ،بعد عودة
فيصل بفترة ،وصلت إلى الرياض أول
سيارة في نجد ،وكانت من طراز «فورد
ت ــي» ،قــامــت قــافـلــة مــن الـجـمــال بجرها
ع ـبــر صـ ـح ــراء ال ــدهـ ـن ــاء ،ح ـتــى وصـلــت
أخيرًا إلى «ملك الرمال».
عـ ـل ــى ظـ ـه ــر ال ـ ـب ـ ــاخ ـ ــرة ،عـ ـك ــف األمـ ـي ــر
ال ـص ـغ ـيــر ع ـلــى تـعـلــم دروس ف ــي آداب
امل ــائ ــدة ال ـغ ــرب ـي ــة .ومـ ــن ب ـعــد أن وصــل
الـ ـسـ ـع ــودي ــون ،يـ ــوم  13ت ـش ــري ــن األول
 ،1919إل ــى مـيـنــاء بليموث ق ــرب لـنــدن،
استقبلتهم مفاجآت متنوعة .فحينما
صـ ــاح ،ف ــي ال ـســاعــة ال ـخــام ـســة وال ــرب ــع
ص ـبــاحــا ،م ــؤذن فـيـصــل بــأعـلــى صــوتــه
لـ ـلـ ـن ــداء إل ـ ــى أذان ص ـ ــاة الـ ـفـ ـج ــر فــي
رده ــات فـنــدق «أب ــر ن ــوروود» اللندني،
ق ــررت إدارة ال ـنــزل أن ي ـغــادر الضيوف
ال ـع ــرب ف ــي ن ـفــس ذل ــك الـ ـي ــوم .ف ـهــي لم
ّ
مستعدة ألن يتحمل بقية الزبائن
تكن
الصراخ باألذان للصالة خمس مرات في
اليوم ،طيلة شهر أو يزيد .وعندما وجد
موظفو وزارة الخارجية لفيصل ومن
ّ
معه فندقًا آخر ،فإن السعوديني سرعان
ما طردوا منه أيضًا .وكان السبب هذه
ّ
امل ـ ّـرة أن «عـبـيــد األم ـيــر» الــذيــن وصـلــوا
مرتدين «دشدشاتهم» الصحراوية ،لم
ّ
يتصوروا أن هنالك بردًا كالذي وجدوه
في لندن ،فأخذوا يشعلون مواقد النار
فــي كــل مـكــان تقريبًا ،لـيـتــدفــأوا عليها.
وفــي املـ ّـرة الثالثة ،تم طــرد السعوديني
ّ
ألن «عبيد» األمير ّ
أصروا
من فندق آخر
على أن يناموا على أرض ردهة الفندق،
بجانب باب غرفة السيد الصغير .وفي
املـ ـ ـ ّـرة ال ــرابـ ـع ــة ،طـ ــرد ال ـج ـمــاعــة بسبب
إغـ ــراق أرض ـيــة الـحـمــامــات بــاملــاء أثـنــاء
الوضوء!
وف ـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة امل ـ ـ ـطـ ـ ــاف ،اض ـ ـطـ ــر ج ــون
ً
فيلبي ،الذي كان مسؤوال عن الضيوف
السعوديني منذ وصولهم إلى بليموث،
إل ــى أخ ــذه ــم إل ــى «ب ـن ـس ـيــون» رخـيــص

خــاص بـخـ ّـدام ضباط الجيش الهندي،
فــي ش ــارع ســانــت ج ــورج فــي فكتوريا.
وك ــان ــت امل ـش ـك ـلــة أن «ال ـب ـن ـس ـي ــون» لــم
ُّ
وجلهم من الفقراء،
يكن يوفر لزبائنه،
ّ
وجـ ـب ــات ال ـط ـع ــام ،ف ـت ـعــن ع ـلــى فيلبي
أن ي ــذه ــب ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــن إلـ ـ ــى ف ـن ــدق
«غرورفنر» قرب محطة فكتوريا لتناول
وجـبــاتـهــم ه ـنــاك ،وم ــن ث ـ ّـم ال ـع ــودة إلــى
«البنسيون».
ّ
ول ـك ــن األم ـي ــر فـيـصــل ب ــن ع ـبــد الـعــزيــز
ح ـظ ــي ف ــي ن ـه ــاي ــة رح ـل ـت ــه اإلن ـك ـل ـيــزيــة
ب ـش ــيء آخـ ــر غ ـيــر نـ ـظ ــرات الـفـضــولـيــن
نـ ـح ــوه .ف ـل ـقــد ت ـ ّـم ــت دعـ ــوتـ ــه ،م ــع جـمــع
آخــر مــن الـضـيــوف ،لــزيــارة امللك جــورج
الـ ـخ ــام ــس ف ــي ق ـص ــر ب ــاك ـن ـغ ـه ــام ،ي ــوم
الخميس  30تشرين األول .وأخذ لـ«ملك
اإلنكريز» (كما كان يسميه عبد العزيز)
سـيـفــا مـ ّ
ـرص ـعــا بــال ـلــؤلــؤُ ،ص ـ ِـن ــع غـمــده
ومقبضه من الذهب الخالص .وفوجئ
جورج الخامس بهدية الضيف العربي،
ولم يكن يتوقع أن ّ
تقدم له الهدايا أثناء
ل ـقــاء قـصـيــر ُجـ ِـعــل ل ـت ـبــادل الـتـحـيــة مع
ضـيــوف أجــانــب مـتـنــوعــن وص ـلــوا من
الشرق .فما كان من امللك سوى أن ّأهدى
ب ــدوره إلــى فيصل صــورتــن موقعتني
ّ
له ولزوجته .ولكن فيصل لم يتضايق
بسخافة هدية امللك له ،بقدر ما تضايق
م ــن الـ ـل ــورد كـ ـي ــرزون (ن ــائ ــب امل ـل ــك فــي
ّ
ّ
الهند)؛ وذلــك ألن األخير ملا أهــدى إليه
ّ
ّ
فيصل سيفًا مرصعًا ،لم يجد ما يقدمه
إل ــى األم ـيــر الـصـغـيــر س ــوى صـحــن من
حلويات «الـبــون ب ــون» م ـ ّـده إلــى الفتى
العربي النحيل .ثـ ّـم سرعان ما تناسى

البرنامج السياحي
يكتمل في المغرب
أعلنت وكــالــة األنـبــاء السعودية ّأن
امل ـلــك س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز لم
يختصر إقامته في جنوب فرنسا،
وهو يواصل إجازته في طنجة في
املغرب «طبقًا للبرنامج» املحدد.
وردًا عـلــى س ــؤال «فــرانــس بــرس»
ح ــول سـبــب م ـغ ــادرة امل ـلــك بشكل
مفاجئ قصره في بلدة فالوريس
ق ـ ــرب م ــدي ـن ــة «كـ ـ ـ ــان» فـ ــي ج ـنــوب
ف ــرنـ ـس ــا ،أكـ ـ ــد مـ ـص ــدر سـ ـع ــودي
ل ـلــوك ــال ــة أن االنـ ـتـ ـق ــال إلـ ــى طـنـجــة
«تـ ــم ب ـن ــاء ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج إج ـ ــازات
امللك» .وأوضح املصدر أن املقاالت
ال ـص ـح ــاف ـي ــة الـ ـت ــي نـ ـش ــرت ح ــول
إقامته في فرنسا «لم تكن مزعجة»
بالنسبة إليه.
(أ ف ب)

العالم

11

األمير فيصل ذلك االستخفاف به ،فقد
كــانــت رحلته اإلنكليزية مـبـهــرة .وكــان
ُ
قرد
من ّأكثر ما أعجب به فيصل جسم ٍ
مـحــنــط فــي مـتـحــف ال ـتــاريــخ الطبيعي
في لندن ،ولقد أخذ األمير الصغير في
ال ـض ّـحــك ،وه ــو يـشـيــر ب ـيــده إل ــى الـقــرد
املحنط قائال إنه يشبه أحد عبيده في
نجد.

«سنت» الملك المخلوع
لـقــد مـضــى ذل ــك ال ــزم ــان ال ــذي ك ــان فيه
أمـيــر سـعــودي وحاشيته ي ـطــردون من
ف ـن ــادق ل ـن ــدن ،ف ــا ي ـج ــدون م ــن يحتمل
«قرفهم» سوى أصحاب «بنسيون» في
املــديـنــة .فـحــن أيـنـعــت حـقــول الـبـتــرول،
وفاض النفط زخاته ،صار األوروبيون
هم الذين يطردون من شواطئ بالدهم
وم ـن ـت ـج ـعــات ـهــا ،وأص ـب ـح ــوا ه ــم الــذيــن
ّ
ويرحلون إلى فنادق
تلغى حجوزاتهم
أقــل قيمة ال يــرضــى بها أم ــراء البترول
والـ ـغ ــاز ،ف ــي م ــواس ــم حـ ّـجـهــم الـصـيـفــي.
ّ
بــل إن بعضًا مــن أشـهــر فـنــادق أوروب ــا
أضـ ـح ــت جـ ـ ــزءًا م ــن م ـم ـت ـل ـكــات آل نـفــط
الـشـخـصـيــة ،وأم ـســى بـعــض املنتسبني
إل ـ ــى أع ـ ــرق الـ ـع ــائ ــات األرس ـت ـق ــراط ـي ــة
ّ
األوروب ـ ـي ـ ــة خ ــدم ــا ي ـس ــل ــون الـنـفـطـيــن
ّ
ويرفهون عنهم!
ذات مــرات في أثينا ،عــام  ،1969حيث
كـ ــان املـ ـل ــك امل ـخ ـل ــوع سـ ـع ــود ب ــن عـبــد
ال ـعــزيــز يـقـضــي أس ــوأ أي ــام ــه وآخــرهــا
منفيًا غــريـبــا ،لــم يكن «طــويــل العمر»
يجد أشياء يتسلى بها في «إجازته»
ّ
املطولة في فندق «كافورين»
القسرية
ع ـلــى شــاطــئ ال ـب ـحــر ،ح ـيــث اسـتــؤجــر
ل ــه وألب ـن ــائ ــه وزوج ــات ــه س ـت ــون غــرفــة
فــي الـطــوابــق العليا مــن الـنــزل الفخم.
ف ـكــان امل ـلــك ي ـح ــاول أن يـلـهــو ويــزهــو
و«يـ ـف ــرف ــش ويـ ـف ــك عـ ــن ن ـف ـس ــه» عـلــى
طــري ـق ـتــه ،وه ـ ــداه ت ـف ـك ـيــره أخ ـي ـرًا إلــى
لعبة مسلية .وصار امللك ينزل أحيانًا
من جناحه إلــى مطعم الفندق املكتظ
ب ــال ـ ّ
ـرواد مــن عـلـيــة ال ـقــوم فــي املــديـنــة.
وك ـ ـ ــان م ـط ـع ــم الـ ـفـ ـن ــدق يـ ـش ــرف عـلــى
مسبح ضخم .فيقف امللك سعود على
مـنـصــة صـغـيــرة ل ـيــراه كــل الـ ـ ــرواد ،ثم
ُيخرج من جيوبه رزمًا من الــدوالرات،
ويبدأ بالحديث إلى املأل ،عبر مترجم
ً
يــونــانــي ي ـقــف بـ ـج ــواره ،ق ــائ ــا« :مــن
الـلــي يبي فيكم يلعب مـعــاي ،ويربح
خـمـســة آالف دوالر ك ـ ــاش ،ال ـل ـي ـلــة؟».
ً
فـكــان الجميع طبعًا يــرفــع ي ــده قــابــا
باملشاركة في لعبة امللك .وحينئذ يبدأ
سعود بإيضاح طبيعة الــرهــان الــذي
يعرضه على اليونانيني ،كاآلتي :إنه
سـيــرمــي قطعة نـقــديــة قــديـمــة مــن فئة
«سـ ـن ــت» ف ــي امل ـس ـب ــح .وأول شـخــص
يقفز في املاء ويأتيه بالسنت ،يحصل
على مبلغ الجائزة بالتمام والكمال.
ول ـقــد ك ــان امل ـض ـحــك ف ــي ه ــذا األم ـ ــر ،أن
ً
ً
نساء ورجاال من علية املجتمع األثيني
ً
كانوا يقفزون فعال في املــاء ،وبعضهم
بـكــامــل مــاب ـســه ،بـحـثــا عــن سـنــت املـلــك
سعود ،وطمعًا في جائزته السخية!
(الهوامش منشورة على املوقع اإللكتروني)

انخفض مستوى التوتر نسبيًا
بين الجيش و«الوحدات» في
الحسكة (أ ف ب)

تابعة لـ«األسايش» (الشرطة املحلية)
في شارع فلسطني وسط املدينة لعدة
ســاعــات يــومـيــا ،بــالـتــزامــن مــع وجــود
شرطة املــرور الحكومية التي تشرف
على عملية تنظيم السير ،وتكثيف
«الوحدات» دورياتها ْ
لسوق الشباب
ال ـت ــي تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ــن 30-18
لـ«واجب الدفاع الذاتي» ،حيث أرسل
مـ ــا ال ي ـق ــل عـ ــن أل ـ ــف ش ـخ ــص خ ــال
الفترة املاضية ،أغلبهم مــن الطالب،
إل ــى مـعـسـكــرات تــل ع ــدس وت ــل بيدر
وت ــل م ـع ــروف .م ـص ــادر م ــن الـطــرفــن
أكدت لـ«األخبار» أن «التوتر بينهما
لن يتطور ،وأن الهدوء سيكون سيد

املــوقــف لـلـحـفــاظ عـلــى أم ــن املــدي ـنــة»،
بالتوازي مع إعــان «الــوحــدات» رفع
الحظر املفروض على األحياء الواقعة
تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا .يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك مــع
معلومات حصلت عليها «األخـبــار»
عن استعدادات بدأت بها «الوحدات»
ّ
الكردية لشن هجوم متزامن على آخر
مـعــاقــل «داعـ ــش» فــي مدينتي الـهــول
والـ ـ ـش ـ ــدادي ،بـ ـه ــدف ط ـ ــرد الـتـنـظـيــم
مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،لـ ـت ــأم ــن م ــديـ ـن ــة ال ـح ـس ـكــة
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة عـ ـل ــى آب ـ ــار
الـنـفــط وال ـغــاز الكثيفة املـنـتـشــرة في
املنطقتني ،وهو أمر دفع التنظيم إلى
ّ
التوعد بالعودة القريبة إلى املدينة،

ملنع «الوحدات» من التفكير في التقدم
بــاتـجــاه ال ـش ــدادي .ونـشــر أبــو املغيرة
الهاشمي« ،رئـيــس املحكمة الشرعية
للتنظيم في الشدادي» ،تهديدات على
صفحته على مــوقــع «تــويـتــر» بـ«شن
ه ـج ــوم م ــزل ــزل ع ـلــى املــدي ـنــة م ــن نــوع
مـخـتـلــف ،س ـي ـصــدم األعـ ـ ـ ــداء» .مـصــدر
م ــن «الـ ــوحـ ــدات» ق ــال ف ــي تـصــريـحــات
إل ـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار» إن «ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،بـعــد
كــل خ ـســارة مـيــدانـيــة ،ي ـهـ ّـدد ويـتــوعــد،
مؤكدًا أن معاقل التنظيم في أي لحظة
سـ ـتـ ـك ــون تـ ـح ــت ض ـ ــرب ـ ــات ال ـ ــوح ـ ــدات
وال ـت ـحــالــف ،ونـهــايـتـهــم ف ــي ال ـجــزيــرة
(الحسكة) قريبة».
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تقرير

ّ
لقاء الدوحة :روسيا وأميركا تركزان على اإلرهاب ...وعين الخليـ ـ
تدفع واشنطن وموسكو الالعبين اإلقليميين إلى معادلة جديدة:
محاربة «داعش» هي األولوية .في الدوحة ،عمل جون كيري على
موازنة طمأنة حلفائه الخليجيين بشأن االتفاق النووي مع إيران مع
مسألة محاربة اإلرهاب
ت ــواص ــل واش ـن ـطــن طـمــأنــة حلفائها
الخليجيني ب ـشــأن االت ـف ــاق ال ـنــووي
مــع إيـ ــران .طـمــأنــة تصاحبها وعــود
ب ـ ـبـ ــرامـ ــج ت ـس ـل ـي ــح إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـمــا
عينها على «جـ ّـر» أصدقائها العرب
إلـ ــى أول ــوي ــة م ـكــاف ـحــة «داع ـ ـ ــش» من
دون دفعهم إلى التخلي الفوري عن
مواقفهم تجاه إيران أو ملفات أخرى
في املنطقة.
ه ــذه األول ــوي ــة «أنـضـجـهــا» الــرئـيــس
ال ــروس ــي فــادي ـمـيــر بــوتــن بــدعــوتــه
«حلف ّ إقليمي ملكافحة اإلرهاب».
إلى ُ
دعــوة نسقت مــع الجانب السعودي
وأثمرت لقاء بني رئيس مكتب األمن
الوطني السوري اللواء علي مملوك
وول ــي ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي األمـيــر
محمد بن سلمان في الرياض.
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ال
تـحـظــى بـمـمــانـعــة أم ـيــرك ـيــة ،وي ــدور
نـقــاش تــركــي ـ ـ قـطــري مــع السعودية
واإلمارات بشأن موقفهما من الحرب
السورية.
إش ــارة الـتـقــارب األمـيــركــي ـ ـ الــروســي
ف ــي مـســألــة وض ــع مـكــافـحــة اإلره ــاب
ّ
سلم األولــويــات التقطها املوفد
على
األمـ ـم ــي إلـ ــى سـ ــوريـ ــا ،س ـت ـي ـفــان دي
ميستورا ،بتوقعه سابقًا دعــم «لقاء

الوزراء اتفقوا على أن األوضاع
األمنية مستمرة في التدهور،
وهذا ما يخدم اإلرهابيين
الدوحة» ملبادرة جديدة في سوريا،
ُيستصعب أن تبصر النور جديًا قبل
ً
إنجاز االتفاق النووي كامال.
في الدوحة ،سمع الوزراء الخليجيون
ت ـع ـل ـي ــات واش ـ ـن ـ ـطـ ــن الـ ــرام ـ ـيـ ــة إل ــى
ط ـمــأن ـت ـهــم ح ـي ــال االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي.
ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي حـمـلـتــه زيـ ـ ــارة وزي ــر
الخارجية األميركي جون كيري هو
اللقاء الثالثي الذي جمعه مع نظيره
الروسي سيرغي الفروف والسعودي
ع ــادل الـجـبـيــر ،ج ــرى خــالــه التركيز
ع ـل ــى امل ـل ـف ــن ال ـ ـسـ ــوري و«داع ـ ـ ـ ــش»،
وهما ملفان تناولهما كيري ،أيضًا،
أثناء اجتماعه بالوزراء الخليجيني.
بـ ـع ــد الـ ـلـ ـق ــاء مـ ــع ك ـ ـيـ ــري وال ـج ـب ـي ــر،
أك ـ ـ ــد الف ـ ـ ـ ـ ــروف أن «امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــن فــي
املحادثات أعربوا عن رأيهم املشترك
بـ ــأن األوض ـ ـ ــاع األم ـن ـي ــة ف ــي املـنـطـقــة
مـسـتـمــرة ف ــي ال ـت ــده ــور ،األمـ ــر ال ــذي
يـخــدم مصلحة اإلرهــاب ـيــن» .وشــدد
ع ـلــى أن مــوس ـكــو «ت ــدع ــو إل ــى وقــف
فــوري ألي تدخل خارجي في الشأن
الـ ـ ـس ـ ــوري» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن روس ـي ــا
وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة والـ ـسـ ـع ــودي ــة
دعـ ـم ــت الـ ـجـ ـه ــود املـ ـب ــذول ــة م ــن قـبــل
مـبـعــوث األم ــم املـتـحــدة سـتـيـفــان دي
م ـي ـس ـتــورا ،م ــن أجـ ــل ت ـســويــة األزمـ ــة
الـ ـس ــوري ــة ،وهـ ــي ج ـه ــود ت ــرم ــي إل ــى
تهيئة ظــروف مؤاتية لتحقيق بنود
ب ـي ــان «ج ـن ـيــف  .»1وأعـ ـ ــرب الفـ ــروف
ع ــن أمـ ـل ــه ب ــإم ـك ــان إح ـ ـ ــراز تـ ـق ـ ّـدم فــي
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـق ـبــولــة لــدى
جميع األطــراف السورية ،وكذلك في
مجال تشكيل «جبهة قوية ملواجهة
الخطر اإلرهابي في الشرق األوسط».
وفــي عرضه لنتائج املحادثاتّ ،
عبر
ال ــوزي ــر ال ــروس ــي ع ــن م ــوق ــف ب ــاده
من األزمــة السورية ،بما في ذلــك في
ضــوء التهديد اإلرهــابــي الـنــاتــج من
نشاطات تنظيم «داع ــش» فــي املقام
األول ،ك ـم ــا ج ـ ـ ـ ّـدد م ــوق ــف مــوس ـكــو

الداعم للحكومة السورية.
ف ــي هـ ــذا ال ـخ ـص ــوص ،قـ ــال الف ـ ــروف:
«نعم ،نحن نقدم دعمًا عسكريًا تقنيًا
لـلـحـكــومــة ال ـســوريــة ف ــي مــواجـهـتـهــا
ل ـهــذا ال ـت ـهــديــد» ،مـضـيـفــا إن «لــديـنــا
أسبابًا لالعتقاد بأنه لوال هذا الدعم
لكانت مساحة األراضي التي يسيطر
عـلـيـهــا هـ ــذا ال ـك ـي ــان اإلرهـ ــابـ ــي أكـبــر
بمقدار مئات وآالف من الكيلومترات
املربعة».
كما أكد الفروف ّ
نية موسكو التشاور
مــع دول أخ ــرى ت ـشــارك فــي العملية
ال ـت ـفــاوض ـيــة وت ـت ـم ـتــع ب ـتــأث ـيــر على
أط ــراف ســوريــة مختلفة .وق ــال« :أنــا
أقـصــد قطر وتــركـيــا ومـصــر واألردن
وإيـ ــران» ،مشيرًا إلــى أنــه فــي «غياب
ال ـت ـفــاهــم ب ــن الــاع ـبــن الـخــارجـيــن
الــذيــن يحظى كــل منهم بـنـفــوذ لــدى
ه ــذا ال ـطــرف أو ذاك ،مــن الـصـعــب أن
ننتظر أن تكون للعملية السياسية
بداية جدية وأن تكون هــذه العملية
ثابتة وناجحة».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـ ـن ـ ــاول الفـ ـ ــروف
تـصــريـحــات واش ـن ـطــن ع ــن تقديمها
ت ـغ ـط ـيــة ج ــوي ــة ل ـف ـص ــائ ــل م ـعــارضــة
س ــوري ــة درب ـت ـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
وق ــال إن ه ــذه الـتـصــريـحــات ستكون
لـهــا نـتــائــج عـكـسـيــة ألن ـهــا ستعرقل
محاربة اإلرهابيني في املنطقة ،الفتًا
إلـ ــى أن «تـ ـج ــارب ت ــدري ــب مـسـلـحــن
ينتمون إلى املعارضة املعتدلة على
أي ـ ــدي ع ـس ـكــريــن أم ـي ــرك ـي ــن ،كـثـيـرًا
مـ ــا ك ــان ــت ت ـن ـت ـهــي ب ــان ـت ـق ــال هـ ــؤالء
ّ
املـســلـحــن إل ــى ص ـفــوف املـتـطــرفــن».
وأشـ ــار إل ــى أن ــه «طـ ــرح ه ــذه املـســألــة
أم ــام ك ـيــري» ،إال أن ــه أض ــاف إن هــذه
«املـ ـس ــأل ــة ال ت ـ ــزال روس ـ ـيـ ــا تـخـتـلــف
حولها مع الواليات املتحدة».
وأشار الوزير الروسي إلى أنه «حني
أعـلـنــت ال ــوالي ــات امل ـتـحــدة ،قـبــل عــام،

الفروف :الغارات غير كافية ومن الضروري إشراك الجيشين السوري والعراقي واألكراد في قتال «داعش» (أ ف ب)

ت ـش ـك ـي ــل ائ ـ ـتـ ــاف ملـ ـح ــارب ــة داعـ ـ ــش،
حـ ـصـ ـل ــت عـ ـل ــى مـ ــواف ـ ـقـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـع ــراق ـي ــة ،لـكـنـهــا ل ــم تـطـلــب مــوافـقــة
دم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــق» ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ـ ـ ـ ــه ح ـي ـن ـه ــا
«وص ـفــت مــوسـكــو ه ــذا املـنـهــج بغير
الشرعي والضار ،ألنه يمثل انتهاكًا
ل ـل ـقــانــون ال ــدول ــي وي ـع ــرق ــل تشكيل
جبهة واحدة ملحاربة داعش وجبهة
الـ ـنـ ـص ــرة وال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة
املتصلة بهما».
ّ
وعقب الفروف على املنهج األميركي

ً
ف ـ ــي مـ ـح ــارب ــة «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ق ـ ــائ ـ ــا إن
«ال ـج ـم ـي ــع ي ـع ـت ــرف ــون ب ـ ــأن الـ ـغ ــارات
ال ـج ــوي ــة وح ــده ــا غ ـي ــر ك ــاف ـي ــة ،فـمــن
ال ـض ــروري تشكيل صـفــوف ألنـصــار
ال ـق ـض ـيــة م ـم ــن ي ـق ــات ــل ع ـل ــى األرض
ضد التهديد اإلرهابي ،وتشمل هذه
الصفوف الجيش السوري والجيش
العراقي واألكراد».
بــدورهّ ،
تطرق كيري إلى ما ُيقال عن
أن جزءًا ّ
مما تضمنه االتفاق النووي
ّ
هــو تـعــاون إي ــران فــي إيـجــاد حــل في

ســوريــا ،فأكد أن «االتـفــاق الـنــووي ال
يتضمن شيئًا بـخــاف تقييد قــدرة
إيران على إنتاج سالح نووي» .ورغم
إش ــارت ــه إل ــى أن «ال ــرئ ـي ــس ال ـســوري
بشار األســد ونظامه فقدا الشرعية،
منذ وقــت طــويــل» ،فقد جـ ّـدد تأكيده
ّ
أنـ ــه «ال حـ ــل ع ـس ـكــريــا ف ــي س ــوري ــا»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى دع ــم بـ ــاده لـلـمـعــارضــة
«امل ـ ـع ـ ـتـ ــدلـ ــة» فـ ـيـ ـه ــا ،وال ـ ـح ـ ــرب عـلــى
ّ
«داعـ ــش» للتخلص مــن امل ــاذ اآلمــن
ّ
الذي يتمتع به.

تركيا

المعارضة تحذر أردوغان« :سياسة الدم» مكــ
ع ـل ــى وقـ ــع ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـت ـب ــادل ــة بني
ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،وحـ ــزب
«العمال الكردستاني» ،يدخل املشهد
الداخلي نفقًا مظلمًا ،مع االقتراب من
إعالن فشل مشاورات تأليف الحكومة،
بصورة رسمية .وبينما تعيش بعض
ـرب
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـت ــرك ـي ــة أج ـ ـ ــواء حـ ـ ٍ
حـقـيـقـيــة ،وال سـيـمــا م ــع إع ـ ــان عــدد
«مناطق
من املــدن الحدودية التركية
ً
آمـنــة» ،يعلو صــوت املعارضة متهمة
الرئيس رجب طيب أردوغــان بالعمل
على إفشال تشكيل حكومة ائتالفية،
ل ـلــذهــاب إل ــى ان ـت ـخــابــات مـبـكــرة عبر
«س ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدم» ،ل ـي ـن ـت ــزع مـ ـج ــددًا
ال ـغ ــال ـب ـي ــة امل ـط ـل ـقــة لـ ـح ــزب «ال ـع ــدال ــة
والتنمية» .وكرر أردوغان ،أمس ،عزمه
على املضي في الحملة التي تخوضها
ب ـ ــاده «ط ــامل ــا ت ـع ـت ـبــرهــا ض ــروري ــة»،
متهمًا «ح ــزب الـعـمــال الكردستاني»
وتنظيم «الدولة اإلسالمية» (داعش)
بأن «مصلحتهما واحدة في إضعاف
الدولة التركية».
وفــي إطــار مـشــاورات تشكيل حكومة
ائتالفية ،شهدت أنـقــرة ،أمــس ،اللقاء
األخـ ـي ــر ب ــن وف ـ ــدي ح ــزب ــي «ال ـع ــدال ــة
والـتـنـمـيــة» و«ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـهــوري».
وفيما تبدو املـشــاورات متعثرة أكثر

كرر أردوغان عزمه على المضي في الحملة التي تخوضها بالده (األناضول)

ـت ســابــق ،اتهم زعيم حزب
مــن أي وقـ ٍ
«الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار
أوغـ ـل ــو ،أردوغ ـ ـ ـ ــان ب ـعــرق ـلــة امل ـســاعــي
لتشكيل حكومة ائتالفية ،محذرًا إياه
مــن جــر الـبــاد إلــى انتخابات جديدة
عبر «سياسة الــدم» وتجديد الصراع
مع املقاتلني األكراد ،ألن ذلك «سيكون
أم ـ ـ ـرًا م ـك ـل ـفــا ل ـل ـغ ــاي ــة» .وف ـ ــي م ـقــاب ـلــةٍ
تلفزيونية ،قــال الــزعـيــم امل ـعــارض إن
«رئـيــس الـ ــوزراء (أح ـمــد) داود أوغلو
يرغب بالفعل فــي الجلوس وتشكيل
ائ ـتــاف وإن ـق ــاذ ال ـبــاد مــن مشاكلها
( )...لكن الشخص الــذي يجلس على
مقعد الرئاسة ال يسمح بذلك»ّ .
وحمل

كليتشدار أوغلو أردوغ ــان مسؤولية
عــرقـلــة «عملية ال ـســام» مــع «الـعـمــال
الكردستاني» ،مشيرًا إلى أن الرئيس
«يعارضها بصور ٍة علنية».
ورغ ـ ـ ــم ت ــأكـ ـي ــدات س ــاب ـق ــة مل ـس ــؤول ــن
أتــراك إمكان مواصلة املفاوضات بني
الحكومة واألكـ ــراد مــن أجــل التوصل
إلـ ــى اتـ ـف ــاق ش ــام ــل ي ـن ـهــي عـ ـق ــودًا من
ّ
ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع امل ـ ـسـ ــلـ ــح ،ت ـق ـل ــل الـ ـتـ ـط ــورات
ال ـحــال ـيــة ال ـت ــي أع ـ ــادت إل ــى الــواج ـهــة
التاريخ الــدمــوي بني أنقرة و«العمال
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» ،ف ـ ـ ــرص اس ـت ـئ ـن ــاف
«عملية السالم» .وفي السياق نفسه،
تــزداد الضغوط على حزب «الشعوب

الديموقراطي» ،وعلى زعيمه صالح
الدين دميرتاش« ،العالق بني العدالة
والـتـنـمـيــة ،وال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي»،
وفـ ـق ــا ل ــوص ــف ص ـح ـي ـفــة «ح ــري ـي ــت»
التركية ،يــوم أم ــس .فالزعيم الـكــردي
ال ــذي يـتــرأس كتلة برملانية تضم 80
نائبًا ،بعد فوزه باالنتخابات العامة
األخـيــرة ،يجد نفسه في مــأزق اليوم،
مــع نـيــة أردوغ ـ ــان الــواض ـحــة الــذهــاب
إلى انتخابات مبكرة .وتزداد املخاوف
في هذا االتجاه ،من خسارة دميرتاش
أصوات الناخبني ،حيث إن موقفه إلى
جانب «العمال الكردستاني» سيفقده
أصوات الناخبني املعتدلني ،أما وقوفه
إلى جانب خيارات «العدالة والتنمية»
فستفقده أصوات الناخبني األكراد.
من جهةٍ أخرى ،رأى أردوغان في سياق
حديثه عــن سياسة ب ــاده الخارجية
أن الرئيس الروسي فالديمير بوتني
ي ـت ـجــه الـ ــى «ال ـت ـخ ـل ــي» ع ــن الــرئ ـيــس
ال ـســوري بـشــار األس ــد .وأك ــد الرئيس
التركي ،أثناء عودته من جولته الشرق
آسيوية ،أن بوتني أوحى له ،خالل لقاء
في العاصمة األذرية باكو في حزيران
حديث هاتفي الحق،
املاضي وخــال
ٍ
أنه «يبدل موقفه من األزمة السورية».
فــي هــذا الــوقــت ،وفــي مــا يشبه إعــان
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ـج على إيران
كيري :سنكافح اإلرهاب معًا
ّ
ونسرع بيع األسلحة
وفـ ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ــع نـظـيــره
ال ـق ـطــري خــالــد ال ـع ـط ـيــة ،أك ــد كـيــري
أن ــه ون ـظ ــراء ه ف ــي مـجـلــس الـتـعــاون
الـخـلـيـجــي اتـفـقــوا عـلــى أن ــه بمجرد
تـطـبـيــق االت ـف ــاق ال ـن ــووي بــالـكــامــل،
فـ ــإنـ ــه س ـي ـس ـه ــم ف ـ ــي أمـ ـ ــن امل ـن ـط ـق ــة.
لكنه فــي اعـتــراف واضــح بقلق دول
الـخـلـيــج م ــن أن يـمـيــل م ـي ــزان الـقــوة
اإلقـلـيـمــي نـحــو إي ــران ،أش ــار إلــى أن
املـنــاقـشــات شملت أيـضــا «تعاوننا
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـك ـ ــافـ ـ ـح ـ ــة أن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة زعـ ـ ــزعـ ـ ــة
االستقرار التي تحدث في املنطقة».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري« :س ـ ـن ـ ـع ـ ـمـ ــل م ــع
أصــدقــائ ـنــا وح ـل ـفــائ ـنــا ف ــي املـنـطـقــة
حـتــى نـتــأكــد م ــن أن ـنــا ن ـبــذل أقـصــى
م ـ ــا ه ـ ــو مـ ـمـ ـك ــن ملـ ـن ــع أي ن ـ ـ ــوع مــن
ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة أو غ ـيــر
ال ـقــانــون ـيــة أو غ ـيــر امل ــائ ـم ــة داخ ــل
بلد مــن زعــزعــة اسـتـقــرار أصدقائنا
وحلفائنا» .وفيما أوضح أن الوزراء
ن ــاق ـش ــوا ال ــدف ــاع ــات ال ـص ــاروخ ـي ــة،
قـ ـ ــال« :ت ــواف ـق ـن ــا ع ـل ــى ت ـس ــري ــع بـيــع
بـعــض األس ـل ـحــة ال ـضــروريــة والـتــي
ً
استغرقت وقتًا طويال في املاضي».
ك ـ ــذل ـ ــك ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول كـ ـ ـي ـ ــري األزم ـ ـ ـ ـ ــة فــي
ال ـي ـم ــن ،فـ ـص ـ ّـرح بـ ــأن ب ـ ــاده تــرفــض
«مــا يـقــوم بــه الـحــوثـيــون مــن نشاط
عـسـكــري» ،كـمــا تــرفــض «دع ــم إيــران
لـ ـه ــم» ،م ـض ـي ـفــا إن ـ ــه «يـ ـج ــب الـ ـت ــزام
جـمـيــع األط ـ ــراف الـيـمـنـيــة بـمـقــررات
الـحــوار الوطني والـعــودة إلــى الحل
السياسي».
مــن جـهـتــه ،اعـتـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة
الـقـطــري أن االت ـفــاق مــع إي ــران «كــان
أفـ ـض ــل خـ ـي ــار ب ــن خ ـ ـيـ ــارات أخ ــرى
ّ
للتوصل إلــى حــل لقضية البرنامج
ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي ع ـب ــر ال ـ ـحـ ــوار».
وأشار إلى أن دول الخليج واثقة من
أن االت ـف ــاق ال ـن ــووي الـتــاريـخــي بني
إي ــران وال ــدول الـســت يجعل منطقة
ال ـخ ـل ـي ــج أكـ ـث ــر أم ـ ـنـ ــا ،م ــوض ـح ــا أن
االجتماع ،الذي جرى مع كيري ،هو
استكمال لالجتماع الذي انعقد ،في
أيار املاضي ،في كامب ديفيد.
(األخبار)

ــلفة
ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ ،أع ـل ـنــت أن ـق ــرة أم ــس،
ض ـ ّـم محافظتي أغ ــري وتــونـجـلــي إلــى
«املناطق اآلمنة الخاصة» التي أقامتها
الـسـلـطــات الـتــركـيــة ش ــرق ال ـب ــاد ،منذ
إعالن الحرب على «اإلرهــاب» .وأعلنت
إدارتـ ـ ـ ـ ــا امل ـح ــاف ـظ ـت ــن قـ ـي ــام «م ـن ــاط ــق
آم ـ ـنـ ــة» فـ ــي أراضـ ـ ـ ــي امل ـح ــاف ـظ ـت ــن ،مــا
يتيح للسلطات التركية فــرض وضـ ٍـع
مماثل لألحكام العرفية ،وحظر دخول
ـت ي ـح ــق فـيــه
امل ــدن ـي ــن إل ـي ـه ــا ،ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
لـقــوات الجيش والـشــرطــة إطــاق النار
عـلــى أي أهـ ــداف «مـشـبــوهــة» مــن دون
إنذار مسبق ،وذلك ملدة  15يومًا.
ويوم أمس ،أكد «العمال الكردستاني»
أن الهجوم الذي استهدف ثكنة للدرك
في مدينة دوغوبيازيت أول من أمس،
ج ــاء «ردًا عـلــى م ـجــزرة زرك ـ ــال» ،وهــي
ق ــري ــة ف ــي ش ـم ــال ال ـ ـعـ ــراق ،اسـتـهــدفـهــا
ال ـط ـي ــران ال ـتــركــي م ــا أس ـف ــر ع ــن مقتل
«ع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن االط ـ ـف ـ ــال» وإص ــاب ــة
 15آخــريــن .إل ــى ذل ــك ،تـحــدثــت وســائــل
اإلعـ ــام الـتــركـيــة ع ــن هـجـمــات جــديــدة
نسبتها إل ــى «ال ـكــردس ـتــانــي» ،بينها
هـ ـج ــوم ــان ع ـل ــى م ـس ـت ـش ـفــى ع ـس ـكــري
وقــافـلــة للجيش فــي ش ــرق ال ـبــاد« ،لــم
يسفرا عن ضحايا».
(األخبار ،األناضول ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
عندما «تفكك» واشنطن «قنبلة وهمية»
فاوضت واشنطن
«إليقاف قنبلة نووية» ،بينما
حصلت طهران على مكاسب
مقابل قنبلة غير موجودة.
من التفاصيل الكثيرة التي
جرى التفاوض عليها ،مفاعل
«آراك» أو تخصيب اليورانيوم،
ومصطلحات أخرى تتضمن
تفسيرات كثيرة ومهمة...
إال أنها إيرانيًا لم تحمل يومًا
قنبلة نووية
طهران ــ حسن حيدر
غـ ـ ـ ــداة إعـ ـ ـ ــان ف ـي ـي ـن ــا ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،راحـ ــت
الواليات املتحدة ّ
تروج لنظرية مفادها
أنها «تمكنت من منع إيران من الحصول
على القنبلة النووية» .ولكن ما يخفيه
هذا الترويج ،هو أن إيران لم تكن قادرة
ً
ع ـلــى تـصـنـيــع ه ــذه الـقـنـبـلــة ،أص ـ ــا ،إن
من حيث املــواد الضرورية ،أو من حيث
تقنيات التفجير واحتواؤها في رؤوس
حــربـيــة ،وه ــو مــا يـعـ ّـد عملية مـعـقــدة ال
قــدرة إليــران على التوصل إليها ،خالل
السنوات العشر املقبلة على أقل تقدير.
ب ـي ــت ال ـق ـص ـي ــد فـ ــي املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـن ــووي
اإلي ـ ــران ـ ــي ،ه ــو م ـف ــاع ــل «آراك» لـلـمـيــاه
الثقيلة ال ــذي ب ــدأ الـعـمــل بــإنـشــائــه قبل
اث ـنــي عـشــر ع ــام ــا ،بـعــدمــا دخ ــل مفاعل
«أمير آبــاد» للمياه الخفيفة في طهران
(بقدرة  5ميغاواط) في مراحل الخروج
مــن الـخــدمــة .وكـ ّـانــت ال ــوالي ــات املتحدة
ق ــد أن ـش ــأت وشــغ ـلــت «أم ـي ــر آبـ ـ ــاد» ،في
عهد الشاه املخلوع محمد رضا بهلوي
عــام  ،1966على أنــه يصلح للعمل بني
خـمـســن وس ـتــن ع ــام ــا ،أي أن ــه بحلول
عــام  ،2016يصبح العد التنازلي لعمر
املـفــاعــل أمـ ـرًا واق ـعــا ،مــا اسـتــوجــب بناء
مفاعل «أمير آباد .»2
ه ـنــا ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن م ـفــاعــات
امل ـيــاه الخفيفة تعمل عـلــى الـيــورانـيــوم
امل ـخـ ّـصــب ،وه ــي بـحــاجــة ألج ـه ــزة طــرد
مركزي لرفع مستوى التخصيب بنسبة

 ،%20الستخدامها في املجاالت الطبية
وإنـ ـت ــاج ال ـن ـظــائــر اإلش ـعــاع ـيــة ملعالجة
األم ــراض السرطانية وإج ــراء البحوث
الـعـلـمـيــة والـطـبـيــة .ل ــذا ،ب ــرزت الـحــاجــة
اإليرانية إلى مفاعالت إضافية بقدرات
أكـ ـب ــر ،وكـ ـ ــان ال ب ــد م ــن الـ ـب ــدء بــإن ـشــاء
مـفــاعــل «أراك» لـلـمـيــاه الـثـقـيـلــة (ب ـقــدرة
 40مـيـغــاواط) ملــا لــه مــن مــزايــا إضافية
عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـعـ ـم ــان ــي .وب ـع ــدم ــا
أبـلـغــت إيـ ــران الــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
الذرية ّ
نيتها بناء املفاعل ،بدأ العمل به
عــام  ،2003لتقوم بعدها هيئة الطاقة
الذرية اإليرانية بإبالغ الوكالة الدولية
للطاقة الذرية التي كان يرأسها محمد
الـ ـب ــرادع ــي ،ح ـي ـن ـهــا ،بـ ــأن االن ـت ـه ــاء من
ت ـش ـي ـيــد امل ـف ــاع ــل س ـي ـك ــون ف ــي األش ـه ــر
ّ
الثالثة األولى من عام  ،2014إال أن اتفاق
ج ـن ـيــف الـ ـ ـن ـ ــووي ،ف ــي ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
 ،2013أوقف العمل مؤقتًا باملفاعل ،بعد
إنهاء نحو  %85من مراحل بنائه ،وذلك
«لتحديد صيغة واضحة لعمله».
ّ
م ـفــاعــل «آراك» ل ـل ـم ـيــاه ال ـث ـق ـي ـلــة ،شــكــل
ع ـق ــدة أس ــاس ـي ــة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـت ـفــاوض
ع ـل ــى امـ ـ ـت ـ ــداد ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـت ــي حـفـلــت
باملباحثات ،والسبب في ذلك يعود إلى
آليات عمله.
ً
أوال ،يعمل املـفــاعــل على املـيــاه الثقيلة
( )Heavy waterوصـيـغـتــه الكيميائية
( )2H2Oأو ( ،)D2Oوهــذا املــاء يحتوي

على نظير ثقيل من الهيدروجني يسمى
ً
ديوتريوم بدال من الهيدروجني العادي،
ّ
ويتجمد عند نحو  3.8درج ــات مئوية
كما يغلي عند  101درجة مئوية.
ثانيًا ،هو يعد اقتصاديًا أكثر ،ذلك أنه
لـيــس بـحــاجــة إل ــى يــوران ـيــوم مـخـ ّـصــب،
ويعمل على «يورانيوم  »235الطبيعي،
ونسبته  ،%0.7مــا يعني عــدم الحاجة
إلـ ـ ــى أج ـ ـهـ ــزة طـ ـ ــرد مـ ــركـ ــزي وم ـن ـش ــآت
ت ـخ ـص ـيــب ،إال أن اإلش ـك ــال ـي ــة ت ـق ــع فــي
إنتاج الوقود النووي للبلوتونيوم.
ي ـح ـت ــاح إنـ ـت ــاج ال ـب ـل ــوت ــون ـي ــوم إل ـ ــى أن
يـبـقــى ال ــوق ــود الـ ـن ــووي ن ـحــو ش ـهــر في
قــالــب امل ـف ــاع ــل ،وإذا ل ــم ُي ـس ـت ـخــرج منه
يفقد الكثير من طاقته العالية ،إضافة
إل ــى الـحــاجــة لتنقيته وإع ــادت ــه كــوقــود

ُّ
ما اتفق عليه
يلغي
في فيينا لن
ّ
المفاعل ،بل سيقلل
إنتاج البلوتونيوم

اإلنقسام يهدد الجالية اليهودية في واشنطن بسبب االتفاق النووي (األناضول)

بلوتونيوم إلــى املفاعل إلنتاج الطاقة،
بـحـســب م ــا أع ـلــن رئ ـيــس هـيـئــة الـطــاقــة
الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي.
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة وج ــدت
ّ
ض ــال ـت ـه ــا ف ــي ك ــل ذلـ ـ ــك ،وه ـ ــي ال ـطــاقــة
ال ـه ــائ ـل ــة فـ ــي ال ـب ـل ــوت ــون ـي ــوم وس ــرع ــة
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـي ــه .ص ــرح ــت واش ـن ـط ــن
بــأنـهــا ،مــن خــال تغيير قــالــب املفاعل،
اس ـت ـطــاعــت م ـنــع إيـ ـ ــران م ــن ال ـح ـصــول
عـلــى الـكـمـيــات ال ــازم ــة إلن ـت ــاج قنبلة،
وهــو مــا ينطوي على مغالطة تحاول
أمـ ـي ــرك ــا ن ـش ــره ــا ع ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ـ ــع.
ال ـع ـم ــل فـ ــي املـ ـف ــاع ــل يـ ـج ــري ب ــإش ــراف
الــوكــالــة الــدولـيــة التي يقوم مفتشوها
ب ــزي ــارات دوري ــة للمفاعل ،فــي حــن أن
إيران تبقي الوقود النووي ملدة عام في
داخله ،ما يفقد البلوتونيوم الكثير من
ّ
خاصيته ،إضافة إلــى أنــه ال توجد أي
منشأة فــي إي ــران لتنقية البلوتونيوم
وفصل الشوائب عنه .وعند استخراج
الـبـلــوتــونـيــوم مــن قـلــب امل ـفــاعــل ،تكون
حـ ــرارتـ ــه م ــرت ـف ـع ــة جـ ـ ـدًا وه ـ ــو ب ـحــاجــة
للتبريد السـتـخــدامــه ،مــا قــد يستغرق
ع ــدة س ـنــوات السـتـكـمــال ه ــذه املــراحــل،
في حال وجود كافة املنشآت .وإن كان
ذلــك يعني شيئًا فهو أن إيــران ،عمليًا،
لم تكن قــادرة على إنتاج البلوتونيوم
ً
املـخـصــص لصناعة قنبلة ،فـضــا عن
ع ــدم ت ــواف ــر تـقـنـيــة ص ـنــع رأس ن ــووي
حربي.
ما جرى االتفاق عليه في فيينا لن يلغي
ّ
املفاعل بل سيقلل إنتاج البلوتونيوم،
بحسب مــا أعـلــن اإليــران ـيــون بـعــد بيان
االتـ ـ ـف ـ ــاق .وق ـ ــد ُي ـس ـت ـخ ــدم ال ـي ــوران ـي ــوم
املـ ـخ ـ ّـص ــب ،ب ـن ـس ـبــة  ،%5فـ ــي امل ـف ــاع ــل،
ّ
م ـ ــا يـ ـق ــل ــل م ـ ــن إنـ ـت ــاجـ ـي ــة امل ـ ـفـ ــاعـ ــل مــن
ّ
البلوتونيوم ،ألنه كلما كان اليورانيوم
خ ــام ــا ،ارت ـف ـع ــت ن ـس ـبــة ال ـب ـلــوتــون ـيــوم،
وك ـ ـل ـ ـمـ ــا ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ت ـخ ـص ـي ــب
اليورانيوم املستخدم ،انخفضت نسبة
البلوتونيوم.
إذًا ،فاوضت واشنطن «مــن أجــل إيقاف
قـنـبـلــة ن ــووي ــة» ،فـيـمــا حـصـلــت ط ـهــران
على مكاسب مقابل قنبلة غير موجودة،
وه ــذا يعني أن االت ـفــاق ال ـنــووي يخفي
الـكـثـيــر مــن الـكـمــائــن ،واالخ ـت ــاف ــات في
القراءات التي ّ
تفسر بالنقطة والفاصلة،
ّ
توضحها العبرة التي تأتي فــي اليوم
التالي لتوقيع االتفاق وتنفيذه.

إيران

عبداللهيان :طهران والرياض يمكنهما التعاون
ّ
تصب معظم التحركات والتصريحات الـصــادرة عن
املـســؤولــن اإليــرانـيــن ،فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،فــي سياق
تطوير العالقات مع دول الـجــوار ،ومحاربة اإلرهــاب،
األمر الذي ّ
تطرق إليه ،أمس ،مساعد وزير الخارجية
اإليراني ،حسني أمير عبداللهيان ،معلنًا أن إيران تعدّ
م ـبــادرات إلع ــادة الـعــاقــات بينها وبــن دول املنطقة ـ
خصوصًا السعودية ـ إلى مجاريها الطبيعية ،ومعتبرًا
أن رس ــال ــة االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ه ــي أن ـهــا أح ـيــت امل ـســار
ّ
الــدبـلــومــاســي لـحــل األزمـ ــات واملـشــاکــل فــي الـعــاقــات
ال ــدول ـي ــة .وف ــي حــديــث إل ــى ق ـنــاة «ال ـع ــال ــم» اإلخ ـبــاريــة،
ّ
أعـلــن عبداللهيان عــن م ـبــادرة إيــرانـيــة «مـعــدلــة» لحل
األزمـ ــة ال ـســوريــة سـتـطــرح لـلـنـقــاش إقـلـيـمـيــا ودول ـيــا،
ً
وقال إن «هناك تحوال استراتيجيًا في نظرة الالعبني
اإلقليميني حيال سوريا» ،مشددًا على تطابق سياسة
إيـ ــران وروس ـي ــا ح ـيــال س ــوري ــا .وأوضـ ــح أن املـقـتــرح
اإليــرانــي لحل األزم ــة الـســوريــة يتضمن أربـعــة بنود،
وقد قدمه وزير الخارجية محمد جواد ظريف ،و«هو
من أفضل املقترحات وأکثرها جدية وواقعية ،وقد ّتم
ّ
تبنيه مــن قبل األمــم املتحدة وأط ــراف دولـيــة أخــری»،
مـشـيـرًا إل ــى أن إي ــران «سـتـنــاقــش ه ــذا املـقـتــرح خــال
زيــارة وزير الخارجية السوري وليد املعلم ،واملبعوث

الروسي ميخائيل بوغدانوف لطهران».
فــي ال ـس ـيــاق ،أك ــد عـبــدالـلـهـيــان أن «إي ـ ــران سـتــواصــل
دعـمـهــا بـكــل ق ــوة لـحـلـفــائـهــا ،وس ـتــواصــل مساعيها
ّ
الدبلوماسية مــع دول املنطقة وجميع األط ــراف لحل
األزمــة السورية ،في إطــار الحلول الديموقراطية ،عبر
بــرنــامــج سـيــاســي وف ــي إط ــار امل ـش ــاورات اإلقليمية»،
وقال« :نحن متفائلون إزاء مستقبل األزمة السورية».
في موازاة ذلك ،أشار مساعد وزير الخارجية اإليراني
إل ــى أن ب ــاده «کــانــت الـسـبــاقــة إل ــى مـســاعــدة ســوريــا
والعراق وغيرهما في محاربة اإلرهــاب وداعــش ،علی
مـسـتــوی امل ـن ـط ـقــة» ،لـكـنــه نـفــی أن «ي ـك ــون إليـ ــران أي
برنامج مشترك مع الواليات املتحدة ملواجهة داعش».
وقال« :إنما نقوم بذلك ً
بناء علی طلب من الحکومتني
السورية والعراقية ،وسنواصل ذلك».
وعن العالقات اإليرانية ـ السعودية ،قال عبداللهيان:
ّ
«ن ـحــن نـعـتـقــد ب ــأن اس ـت ـخــدام الـسـعــوديــة ال ـقــوة لـحـ ًـل
قـضــايــا املـنـطـقــة ،خـصــوصــا فــي ال ـي ـمــن ،يـمـثــل خـطــأ
استراتيجيًا ،ورغــم أننا نرفض هــذا التوجه من قبل
الــريــاض ،لكن نعتقد أيضًا بــأن العالقات بني طهران
والــريــاض يجب أن تعود إلــى مجاريها الطبيعية وأن
تـكــون على مستوى مـقـبــول» .فــي هــذا اإلط ــار ،شـ ّـدد

عبداللهيان على أن «لــدى طـهــران والــريــاض إمكانية
ّ
جـيــدة ويمكنهما ،مــن خــال الـتـعــاون الـبــنــاء ،إضافة
ّ
ّ
إلى حل القضايا العالقة بينهما ،أن يساهما في حل
قضايا املنطقة ومشاكلها».
كذلك أشــار إلــى لقائه مــع وزيــر الخارجية السعودي
عـ ــادل ال ـج ـب ـيــر ،ع ـلــی ه ــامــش اج ـت ـمــاع دول «مـنـظـمــة
التعاون اإلســامــي» فــي جــدة ،واالسـتـمــاع الــی حديث
صريح وشفاف منه ،والرد عليه بالصراحة والشفافية
نفسها .وقــال« :أکدنا في هذا اللقاء ضــرورة الخروج
من املشاکل واألوضاع السائدة في املنطقة ،والتعاون
ّ
بني طهران والرياض لحل مشاکل املنطقة ،عبر السبل
ّ
الـسـيــاسـيــة ،وضـ ــرورة ب ــدء ال ـحــوار الـصــريــح والـبــنــاء
والفاعل بني إيران والسعودية ،من أجل استخدام کل
اإلمكانات املتاحة لديهما ملواجهة التشدد واإلرهــاب
وإيـجــاد منطقة آمـنــة ومـسـتـقــرة» .وأض ــاف« :سمعنا
کــامــا إيـجــابـيــا مــن الـجـبـيــر» ،مـعــربــا عــن أمـلــه فــي أن
«ت ـت ــم تــرج ـمــة ذل ــك عـمـلـيــا ع ـلــی األرض ،وأن يبتعد
الـسـعــوديــون عــن اسـتـخــدام ال ـقــوة ،ويفسحوا املجال
للحلول السياسية في اليمن وسوريا ولبنان وسائر
دول املنطقة».
(األخبار)
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معركة «احتالل الجنوب»  :مئات الجنود الخليجيين فــ
العدوان يكثف غاراته على قاعدة العند ...والمواجهات مستمرة

بعد أسابيع من ترويج
وسائل إعالم لـ«تحرير»
قاعدة العند الجوية من
اليمني و«اللجان
الجيش
ّ
الشعبية» ،شن «التحالف»
هجومًا على محافظة
لحج للسيطرة على
القاعدة االستراتيجية ،بعد
نشر «قوات عربية» في
المحافظة الجنوبية ،في
فيه الجيش أنه
وقت أكد
ٍ
ّ
تمكن من صد هجمات
المسلحين وأن االشتباكات
مستمرة
ع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ــرار الـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة
الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ح ـ ـ ــازه ـ ـ ــا هـ ـج ــوم
املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة املـ ـ ــؤيـ ـ ــدة
ل ـل ـس ـع ــودي ــة ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى ع ــدن
قـبــل ثــاثــة أســابـيــع ،واك ـبــت وســائــل
إع ــام قــريـبــة مــن ال ـس ـعــوديــة ،أمــس،
ـان ف ــي ال ـج ـنــوب،
انـ ـط ــاق ه ـج ــوم ث ـ ـ ٍ
النـ ـت ــزاع ق ــاع ــدة ال ـع ـنــد ال ـج ــوي ــة من
قبضة الجيش و«اللجان الشعبية»
الــذيــن يسيطرون عليها منذ أربعة
أش ـهــر .سـبــق ان ـطــاق الـهـجــوم نشر
«ق ـ ـ ـ ـ ــوات ع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة» ،ق ـ ــال ـ ــت مـ ـص ــادر
يمنية إن قوامها فاق األلــف جندي،
معظمهم إمــارات ـيــون ،فيما شاركت
ق ـ ــوة م ـص ــري ــة أيـ ـض ــا فـ ــي ال ـه ـج ــوم،
وف ـقــا مل ـص ــادر أخـ ــرى ،قـبــل أن يعلن
ال ـت ـح ــال ــف س ـي ـط ــرة قـ ـ ــوات الــرئ ـيــس
الـفــار عـبــد ربــه مـنـصــور ه ــادي على
القاعدة التي يعني سقوطها وضع
ال ـ ـيـ ــد عـ ـسـ ـك ــري ــا عـ ـل ــى املـ ـح ــافـ ـظ ــات
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ب ـع ــد الـ ـخ ــروق ــات ال ـتــي
أح ـ ــدثـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان واملـ ـسـ ـلـ ـح ــون

املشتركة لدعم الشرعية في اليمن».
وأول مــن أم ــس ،ن ــزل مـئــات الجنود
الـخـلـيـجـيــن فــي مـيـنــاء ع ــدن بـهــدف
«تــأمـيـنــه» .وقــالــت مـصــادر عسكرية
م ــؤي ــدة لـلـتـحــالــف ،إن ـهــا «أك ـب ــر قــوة
ينشرها التحالف على أرض اليمن»
م ـن ــذ بـ ــدء الـ ـ ـع ـ ــدوان ،م ــع ال ـع ـل ــم ب ــأن
ع ــدن ش ـهــدت أك ـثــر مــن م ــرة إن ــزاالت
لجنود يمنيني مدربني في الخارج
وآخ ـ ــري ـ ــن م ـ ــن ج ـن ـس ـي ــات م ـخ ـت ـل ـفــة
إماراتية وباكستانية وغيرها ،لدعم
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة الـ ـت ــي كــانــت
عاجزة عن تحقيق أي تقدم بمفردها
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـج ـيــش و«الـ ـلـ ـج ــان»،
ً
فضال عن إنزاالت األسلحة والعتاد.
م ـ ـصـ ــادر أخ ـ ــرى ق ــال ــت إن ال ـج ـن ــود
الــذيــن تـقــدمــوا الـهـجــوم عـلــى العند،
هم «عرب وخليجيون» ،انتشروا في
محيط القاعدة تساندهم الدبابات

واملـصـفـحــات والـعــربــات العسكرية،
وقت وفرت فيه طائرات العدوان
في
ٍ
غ ـط ـ ً
ـاء ج ــوي ــا ل ـل ـقــوات ال ـت ــي تـقــدمــت
مــن املـنـطـقــة الجبلية غ ــرب الـقــاعــدة
ال ـت ــي ت ـب ـلــغ م ـســاح ـت ـهــا ح ــوال ـ ًـى 15
كـ ـيـ ـل ــومـ ـتـ ـرًا مـ ــرب ـ ـعـ ــا ،م ـن ـط ـل ـق ــة مــن
ع ــدن .وك ــان الـجـيــش و«ال ـل ـجــان» قد

التابعون له في محافظة عدن.
مـ ـ ـص ـ ــادر م ـ ــن «اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي»
ال ـتــاب ـعــة لـلـجـيــش و«أنـ ـص ــار ال ـل ــه»،
أك ــدت ل ــ«األخ ـب ــار» أن مــا ج ــرى يــوم
أم ـ ـ ـ ــس« ،م ـ ـ ـجـ ـ ــرد ت ـك ـث ـي ــف ج ـن ــون ــي
لغارات طيران التحالف على القاعدة
وم ـح ـي ـط ـه ــا ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ه ـجــوم
بـ ـ ّـري لـعـنــاصــر ال ـق ــاع ــدة ومـسـلـحــن
مـ ـ ــوالـ ـ ــن ل ـ ـ ـهـ ـ ــادي ول ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ،مــن
الـجـهــة الـجـنــوبـيــة الـغــربـيــة والجهة
الجنوبية الشرقية للقاعدة» .ووفقًا
للمصادر ،تمكن الجيش و«اللجان»
مـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـ ـه ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــات ،حـ ـ ــاص ـ ـ ـرًا
سيطروا على قاعدة العند في آذار
امل ــواجـ ـه ــات ف ــي م ـح ـيــط ال ـق ــاع ــدة ال
املــاضــي ،بعد مــدة من إخــاء القوات
ف ــي داخ ـل ـه ــا ،مــوق ـعــن ع ـ ــددًا كـبـيـرًا
األميركية للقاعدة التي كانت مقرًا
م ــن الـقـتـلــى وال ـجــرحــى ف ــي صـفــوف
لهم في إطار استراتيجية «مكافحة
ال ـق ــوات املـهــاجـمــة ،كـمــا تـمـكـنــوا من
اإلرهاب» في اليمن.
أسر تسعة منهم .ومساء أمس ،نفى
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،تـ ـمـ ـك ــن ال ـج ـي ــش
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـنــي،
العميد شــرف لقمان ،سقوط قاعدة
ال ـع ـنــد ،م ــؤك ـدًا ت ــواص ــل ال ـك ــر وال ـف ـ ّـر نزلت إلى ميناء عدن أكبر قوة ينشرها التحالف على األرض منذ بدء العدوان (أ ف ب)
حـ ــول ـ ـهـ ــا ،فـ ـيـ ـم ــا ي ـح ـت ـف ــظ ال ـج ـي ــش
و«ال ـل ـجــان» بــالـسـيـطــرة عـلــى محور
العند.
وي ــأت ــي ال ـه ـج ــوم الـ ـ ــذي ي ـس ـعــى مــن
خالله التحالف إلــى تغيير موازين
الـ ـ ـق ـ ــوى ف ـ ــي امل ـ ـ ـيـ ـ ــدان ،غـ ـ ـ ــداة زيـ ـ ــارة
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـع ــودي ع ــادل
الجبير لإلمارات ،الشريك األساسي
ف ـ ــي الـ ـهـ ـجـ ـم ــات عـ ـل ــى املـ ـح ــافـ ـظ ــات
أشهر من القصور
الجنوبية .فبعد
ٍ
ّ
ع ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق أي م ـ ـكـ ــاسـ ــب ،ت ـم ــك ــن
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وح ـل ـف ــائ ـه ــا مـ ــن إعـ ــان
نصر على حركة «أنصار الله» التي
ت ـس ـي ـطــر مـ ــع ال ـج ـي ــش ع ـل ــى مـعـظــم
املـحــافـظــات ،تـقــود أبــو ظبي الـقــوات
املـ ـ ــؤيـ ـ ــدة ل ـل ـت ـح ــال ــف ف ـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب
ً
الـيـمـنــي ،م ـحــرزة خــروقــات ملصلحة
التحالف .وكــان الجبير ،قد أكــد من
العاصمة االمــارات ـيــة أول مــن أمــس،
إثر لقائه ولي عهد أبو ظبي ونائب
القائد األعلى للقوات املسلحة محمد
ب ــن زاي ـ ـ ــد« ،أه ـم ـي ــة ن ـج ــاح ال ـج ـهــود

دعا علي عبدالله صالح
إلى محاكمة هادي بتهمة
الخيانة العظمى

و«ال ـل ـج ــان» م ــن ال ـت ـقــدم ف ــي منطقة
املـ ـسـ ـيـ ـمـ ـي ــر ف ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة لـ ـح ــج،
ب ـعــد ف ـ ــرار امل ـس ـل ـحــن ال ـق ــادم ــن مــن
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـض ــال ــع .ون ـق ـل ــت وك ــال ــة
«سـ ـ ـب ـ ــأ» ع ـ ــن م ـ ـصـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،أن
طيران الـعــدوان شن عــددًا كبيرًا من
الـ ـغ ــارات ع ـلــى م ـنــاطــق م ـت ـفــرقــة في
لـحــج ف ــي م ـحــاولــة إلس ـن ــاد عناصر
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» واملـ ـسـ ـلـ ـح ــن .وس ـي ـطــر
الـ ـجـ ـي ــش و«الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان» عـ ـل ــى م ــوق ــع
الصفراء الحاني في محفظة مأرب،
بـعــد ف ــرار املـسـلـحــن م ــن م ــواق ــع في
منطقة آل س ـمــران .وأوض ــح مصدر
عـسـكــري لــوكــالــة «س ـبــأ» أن الجيش
و«الـ ـلـ ـج ــان» ت ـم ـك ـنــوا م ــن الـسـيـطــرة
على املوقع بعد تطهيره من عناصر
ال ـقــاعــدة ومــرتــزقــة الـ ـع ــدوان ،مــؤكـدًا
استكمال تطهير ما تبقى من جيوب
لتلك العناصر اإلرهــابـيــة ومرتزقة

تقرير

ّ
مبادرات «خجولة» للحل تصطدم بالصراع على النفوذ
لقمان عبدالله
بـعــد دخ ــول ال ـع ــدوان ال ـس ـعــودي عـلــى اليمن
شـ ـه ــره الـ ـخ ــام ــس ،ال ت ـ ـ ــزال ح ــال ــة ال ـج ـم ــود
السياسي وغـيــاب امل ـبــادرات الــوازنــة مهيمنة
ع ـل ــى امل ـش ـه ــد .ح ـت ــى اآلن ،ال صـ ــوت يـعـلــو
فوق صوت آلة القتل والدمار ،ذلك أن النظام
ال ـس ـعــودي وض ــع مـنــذ بــدايــة ع ــدوان ــه أهــدافــا
عالية السقف يستحيل تحقيقها ،وال سيما
أن حالة الوحدة بني الجيش والشعب وحركة

تثير اإلمارات العربية
المتحدة مشكلة الدور الذي يؤديه
حزب «اإلصالح»
«أنصار الله» دفعت ،منذ األيام األولى للعدوان،
باتجاه سيطرة الجيش و«اللجان الشعبية»
على معظم محافظات اليمن.
رسمت السعودية أهدافها في اليمن بصيغة
غالب ومغلوب ،فيما بات اليمنيون مقتنعني
بــأنـهــم يــدافـعــون عــن أرض ـهــم ووطـن ـهــم ،وأن
م ـعــرك ـت ـهــم ه ــي م ــن أجـ ــل الـ ــوجـ ــود وال ـب ـق ــاء
والطموح املشروع الى بناء دولة حقيقية بعيدًا
عن الوصاية السعودية وعن الفوضى والفقر.

ك ــل املـ ـب ــادرات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي طــرحــت في
ال ـس ــاب ــق م ــن أطـ ـ ــراف فــاع ـلــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة أو
مــن األم ــم املـتـحــدة ،كــانــت تصطدم بالرفض
الـسـعــودي املـقـ ّـيــد بالعقلية الـثــأريــة واملنغلق
على أي طرح سياسي يبحث عن حلول تأخذ
بعني االعتبار وجود مكونات ال يمكن إلغاؤها
أو عزلها .فالعقلية السعودية ال ترى إطالقًا
إمكانية أن تجتمع األطــراف اليمنية كافة في
إطار حوار وطني يؤدي إلى مصالحة تتفق
من خاللها املكونات على بناء الدولة وشكل
الحكم فيها.
في الجانب الخارجي ،سارعت السعودية إلى
ش ــراء صمت ال ــدول الـنــافــذة املــؤثــرة ،فعقدت
العديد من صفقات السالح بعشرات املليارات
م ــن ال ـ ـ ــدوالرات ،فـيـمــا ج ــال أمـ ــراء آل سـعــود
شرقًا وغربًا ،مقدمني عروضًا سخية بتوقيع
اتفاقات اقتصادية وعسكرية ونفطية ،وفيما
تـبـ َّـن ســريـعــا أن االحـتـيــاط املــالــي الـسـعــودي
املقدر بـ  750مليار دوالر أميركي يستنفد،
كان واضحًا أن هذه الــدول تبني سياساتها
بـنــاء على مصالحها الخاضعة للمتغيرات
الدولية واالقليمية واالقتصادية .وقد مارست
ال ـحــد األق ـص ــى م ــن س ـيــاســة االبـ ـت ــزاز تـجــاه
السعودية مقابل السكوت عن الجرائم التي
ترتكب بحق الشعب اليمني ،لكونها تبحث

عن أسواق جديدة تؤمن لها النمو واالزدهار.
«األخ ـب ــار» علمت أن مـســاعـ َـي جـ ّـديــة بقيادة
األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،بـ ــدأت بــال ـظ ـهــور ،وبتشجيع
م ــن ب ـعــض الـ ـ ــدول امل ــؤث ــرة ،إلي ـج ــاد م ـخــارج
سياسية فــي إطــار مـبــادرة تعطي تطمينات
إلــى السعودية من جهة ،وتحفظ حق جميع
املكونات اليمنية من خــال حــوار وطني من
جهة أخرى .وأفادت معلومات بأن أطرافًا في
األسرة الحاكمة في السعودية بدأت «تتفهم»
ضرورة إيجاد حلول سياسية لوقف العدوان،
بينما يجري العمل على تقوية هــذا االتجاه،
وخ ـص ــوص ــا أن ه ـن ــاك ق ـنــاعــة ت ــول ــدت لــدى
األمم املتحدة واالتحاد االوروبــي وحتى لدى
الواليات املتحدة ،باستحالة إقصاء «أنصار
الله» وشريكها حزب «املؤتمر الشعبي العام»
أو عزلهما.
وأضــافــت املـعـلــومــات أن املـبـعــوث الــدولــي إلى
اليمن ،اسماعيل ولــد الشيخ ،اعـتــرف خالل
مباحثاته مــع الـقــوى اليمنية بــأن قــرار األمــم
املـتـحــدة الــرقــم ( 2216الــداعــي إلــى انسحاب
الجيش و«اللجان الشعبية» من املدن) «يراعي
مـطــالــب ط ــرف واحـ ــد» ،فــي وق ـ ٍـت أك ــد فـيــه أنــه
«ليس ضروريًا تنفيذ القرار بصورة كاملة»،
وأن انـسـحــاب الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
يـمـكــن أن ي ـج ــري ب ــال ـت ــدري ــج وع ـب ــر مــراحــل

ضـمــن بــرنــامــج زم ـنــي تـتـفــق عـلـيــه األط ــراف
اليمنية .كذلك ،تقول املعلومات إن املسؤول
الــدولــي أظهر الخشية من تنامي التنظيمات
املتطرفة في اليمن ،داعيًا إلى ضرورة البحث
عن بديل يكون َّ
مكونًا من طرفي األزمة بعد
االنسحاب.
غير أن عقبات عدة تواجه املبادرات والحلول
ال ـت ــي ت ـل ــوح ف ــي األف ـ ــق ،يـمـكــن إي ـج ــازه ــا في
ص ــراع دول «الـتـحــالــف» على الـنـفــوذ ،مقابل
ص ـ ًـراع الفصائل فــي امل ـيــدان .دول ــة اإلم ــارات
مـثــا ،تثير مشكلة ال ــدور الــذي يــؤديــه حزب
«اإلصالح» (اإلخوان املسلمون) ،وخصوصًا
أن انتشاره يتسع في املناطق الخارجة عن
سيطرة الجيش.
الثانية تكمن في أن تنظيمي «القاعدة»
العقبة
ُ
و«دا ُع ـ ـ ـ ــش» أع ـط ـي ــا م ـس ــاح ــة ع ـم ــل واس ـع ــة
واستفيد منهما في املعارك التي دارت في
املحافظات الـتــي ال ُ تــزال تــواجــه اشتباكات،
بل في كثير منها تمثل التنظيمات املتطرفة
رأس حربة في مواجهة الجيش و«اللجان».
أما العقبة الثالثة ،فهي جنوبية ،بني أصحاب
النزعة االنفصالية ،الذين يــرون أن الفرصة
متاحة لتحقيق االنفصال ،وجماعة عبد ربه
منصور هــادي املضطر إلــى االستمرار في
أداء دور الرئيس الشرعي لكل اليمن.
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ــي لحج
العدوان في محافظة مأرب.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ،ت ـ ـصـ ــاعـ ــدت ح ــدة
ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ض ــد م ــواق ــع
س ـ ـعـ ــوديـ ــة .وأك ـ ـ ــد مـ ـص ــدر ع ـس ـكــري
مقتل ع ــدد مــن الـجـنــود السعوديني
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــداف مـ ــدف ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـجـ ـي ــش
و«اللجان الشعبية» تجمعًا عسكريًا
في موقع الرديف في جيزان ،مشيرًا
الـ ــى أن قـ ــوة اإلس ـ ـنـ ــاد ال ـص ــاروخ ــي
وامل ـ ــدفـ ـ ـع ـ ــي أطـ ـلـ ـق ــت  20صـ ــاروخـ ــا
وعشرات القذائف على موقع املعزاب
العسكري الـسـعــودي و 10صــواريــخ
عـ ـل ــى م ـع ـس ـك ــر ال ـ ـعـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــارة فــي
جيزان ،بالتزامن مع تكثيف القصف
على موقع علب السعودي.
مـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ط ــال ــب ال ــرئ ـي ــس
ال ـي ـم ـن ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،عـ ـل ــي ع ـب ــدال ـل ــه
صـ ــالـ ــح ،ب ـم ـح ــاك ـم ــة ه ـ ـ ــادي بـتـهـمــة
«ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــى» ،لـ ـك ــون ــه
اسـ ـت ــدع ــى الـ ـت ــدخ ــل األجـ ـنـ ـب ــي إل ــى
بلده .وأكد في تصريحات لصحيفة
«هافينغتون بوست» ،أن «الرئيس
الـ ـ ـف ـ ــار خـ ـ ــان األمـ ـ ــانـ ـ ــة وتـ ـخـ ـل ــى عــن
املـســؤولـيــة الـتــي ألقيت على كاهله
واسـ ـت ــدع ــى ال ـ ـع ـ ــدوان ع ـل ــى شـعـبــه
ووطـنــه ،وأصـبــح الـيــوم خصمًا لكل
اليمنيني» ،مضيفًا إن الجرائم التي
اقترفها تــوجــب محاكمته وإيــداعــه
محكمة الـجـنــايــات الــدول ـيــة« ،وهــو
م ــا ن ـس ـعــى إلـ ـي ــه» .وق ـ ــال ص ــال ــح إن
الـ ـض ــرب ــات ال ـج ــوي ــة الـ ـت ــي يـنـفــذهــا
الـتـحــالــف بـقـيــادة الـسـعــوديــة دعـمــا
ل ـ ـهـ ــادي ،ه ــي «غ ـل ـط ــة» ألن الـشـعــب
ال ـي ـم ـنــي أص ـب ــح يـعـتـبــر ال ـس ـعــوديــة
«دولـ ــة مـعـتــديــة بـعــدمــا كــانــت يــومــا
دول ــة حـلـيـفــة» .وأدان صــالــح املقيم
ف ــي الـ ـيـ ـم ــن ،دور الـ ــريـ ــاض حــال ـيــا،
ً
قائال إنها تؤوي «عناصر وقيادات
مجرمة» ،مؤكدًا أن السعودية ،بعد
عــدوانـهــا على اليمن« ،لــم تعد بلدًا
معتد
شقيقًا وال صديقًا ،بل هي بلد
ٍ
على وطننا وعلى الشعب اليمني».
(األخبار)
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فلسطين

غزة :صواريخ «داعش» لم تصب إسرائيل
حاولت السلفية الجهادية
في غزة بإطالقها عشرة
صواريخ لم تصب أهدافها،
االستفادة من مطلب وطني
بالرد على مقتل وحرق
الطفل علي دوابشة ،وذلك
في سياق حسابها المفتوح
مع «حماس» ،التي عززت
ّ
مقارها بصورة واضحة
غزة ــ يوسف بشير
بــرغــم أن مـجـمــوعــات سـلـفـيــة ف ــي قـطــاع
غزة حاولت استغالل حادثة مقتل الطفل
علي دوابـشــة حــرقــا فــي الضفة املحتلة،
ومــراك ـمــة ذل ــك عـلــى مـشـكــاتـهــا األمـنـيــة
مــع حــركــة «ح ـم ــاس» ،بــإطــاق صــواريــخ
على األراضــي الفلسطينية املحتلة ،فإن
م ـص ــادر أم ـن ـيــة تـقــاطـعــت ف ــي تــأك ـيــد أن
نحو عشرة صواريخ خــال خمسة أيام
انطلقت من القطاع ،لكنها انفجرت في
مكانها أو سقطت قبالة الخط الحدودي
الفاصل .هذه التحركات ـ إطالق صواريخ
ـ ـ ـ ـ ل ـ ــو نـ ـجـ ـح ــت لـ ـك ــان ــت س ـت ـع ـي ــد خ ـلــط
األوراق ،وخاصة أن املستوى السياسي
اإلســرائـيـلــي سـعــى إلــى انـتـقــاد االع ـتــداء
الــذي نفذه املستوطنون ،ظاهريًاَ ،فيما
لو سقطت صــواريــخ «داعــش غــزة» على
إســرائ ـيــل ألخ ــذت الـقـضـيــة مـنـحــى آخــر،
وضاع التركيز على قضية مقتل الطفل،
وذلك في وقت أعلنت فيه جماعة تدعى
«أحفاد الصحابة» تبنيها إطالق ُ أربعة
من هــذه الصواريخ ،قالت إنها «أطلقت
ً
ردا ع ـلــى اق ـت ـحــامــات ال ـي ـه ــود امل ـت ـكــررة
للمسجد األقصى املـبــارك وحــرق الطفل
الرضيع علي دوابشة».
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ال ت ـس ـت ـط ـيــع حــركــة
«حماس» وأجهزتها األمنية إنكار جدية
واقـ ــع ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـتــي أطـلـقـهــا أن ـصــار
«داع ـ ــش» ضــدهــا واس ـت ـم ــرار احـتـمــالـيــة
اس ـت ـه ــداف م ـق ــار أم ـن ـيــة أو شـخـصـيــات.

ثمة تخوف واضح من إرسال سيارات مفخخة وانتحاريين (آي بي ايه)

فــالـخــوف مــن اسـتـخــدام ه ــذه الجماعات
أس ــال ـي ــب جـ ــديـ ــدة ،بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى غ ــزة،
كــإرســال س ـيــارات مفخخة وانـتـحــاريــن،
اض ـطــر ج ـهــات ع ــدي ــدة م ــن بـيـنـهــا جـهــاز
«األمن الداخلي» إلى تعزيز الحماية حول
ّ
املقار بسواتر إسمنتية وبراميل فوالذية.
هــذه هــي املــرة األولــى التي تنتشر فيها
مثل هذه الكتل ،على غير العادة ،في غزة،
فمن املعروف أنه بعد سيطرة «حماس»
على القطاع عام  ،2007ذهبت األوضــاع
األمنية صوب االستقرار ملا فرضه وجود
ً
يد واحــدة قوية تحكم البالد ،فضال عن
األس ـ ـلـ ــوب االس ـت ـخ ـب ــاري ـ ـ االس ـت ـبــاقــي
الـ ــذي كــانــت تـتـعــاطــى ب ــه «ح ـم ــاس» مع
أي تهديدات داخلية ،كما أن الخوف من
ال ـج ـ ّـو ،أي ال ـطــائــرات اإلســرائـي ـلـيــة ،كــان
يغلب على أي تقديرات تتعلق بهجوم
ّ
املقار الرسمية.
أرضي على
وبرغم ارتفاع درجات الحرارة في األيام
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،واص ـ ـ ــل رج ـ ـ ــال األم ـ ـ ــن وض ــع
عشرات السواتر الفوالذية قــرب املواقع
ال ـح ـســاســة ف ــي مــدي ـنــة غـ ــزة خـصـيـصــا،
كـ ـم ــا ُوض ـ ـع ـ ــت ال ـ ـبـ ــرام ـ ـيـ ــل الـ ـح ــدي ــدي ــة
بشكل التفافي إلعــاقــة حــركــة الـسـيــارات
وإلجبارها على تخفيف سرعتها ،وهو
مظهر يرتبط بـصــورة أســاسـيــة بإعاقة
مهمة أي «انتحاري» ينوي اقتحام هذه

املقار ،وخصوصًا أن «داعش غزة» ،التي
طبقت تهديداتها قبل مــدة ،اعتادت في
دول أخ ــرى اسـتـهــداف خصومها بهذه
ال ـطــري ـقــة .وت ــأت ــي ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ضمن
الحرب غير املعلنة التي تشنها «حماس»
ضد عناصر السلفية الجهادية ،بعدما
أوقـفــت عــددًا كبيرًا منهم بسبب تفجير

عززت «حماس»
ّ
مقارها بكتل إسمنتية
للمرة األولى منذ
سيطرتها على غزة

سـيــارات تابعة لكتائب القسام (ال ــذراع
ال ـع ـك ـســريــة ل ـح ـم ــاس) وس ــراي ــا ال ـقــدس
(ذراع ال ـج ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي) ف ــي الـشـهــر
امل ــاض ــي .وك ــان مــن بــن املعتقلني أف ــراد
«يـنـتـمــون إل ــى حـمــاس وأص ـح ــاب نزعة

تـطــرفـيــة» ،وفــق مــا قــالــت مـصــادر أمنية
رفـضــت اإلف ـصــاح عــن اسـمـهــا .وأضــافــت
املـ ـص ــادر أن «امل ــرح ـل ــة املـقـبـلــة ستشهد
مـ ــزي ـ ـدًا مـ ــن االع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ضـ ــد ع ـنــاصــر
الجماعات املتشددة ،وهذا ما دفع القوى
األم ـن ـيــة إل ــى خ ـطــوات اسـتـبــاقـيــة ونـشــر
حواجز أمنية».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،قـ ــال الـ ـقـ ـي ــادي فــي
«حـ ـ ـم ـ ــاس» وامل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم كـتـلـتـهــا
البرملانية صالح البردويل ،لـ«األخبار»،
إن هــذه «اإلج ــراءات هدفها تأمني حياة
ومـمـتـلـكــات املــواط ـنــن ،وألن غ ــزة مكان
مستهدف دائـمــا وأمنها مهم ج ـدًا» .أما
بـشــأن الـتــوقـيـفــات بـحــق السلفيني بعد
«أح ــداث الشيخ ّ رض ــوان» ومــا آلــت إليه
التحقيقات ،فعقب الـبــردويــل(« :وزارة)
الداخلية تضاعف جهدها وتقوم بدور
مهم لحفظ أمن غزة».
فــي امل ـقــابــل ،أف ــاد أح ــد كـ ــوادر «السلفية
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــاديـ ـ ــة» وي ـ ـ ــدع ـ ـ ــى «أبـ ـ ـ ـ ـ ــو ط ـل ـح ــة
اليبناوي» ،وهــو خــرج أخيرًا من مراكز
«األمن الداخلي» ،بأن «حملة االعتقاالت
تطاول كل من يحف شــاربــه» ،الفتًا إلى
أن «ه ـن ــاك ق ــراب ــة  23م ـجــاه ـدًا ومــوح ـدًا
في معتقالت حماس ،عــدا الذين يجري
َ
تــوقـيـفـهــم ل ـســاعــات ث ــم ي ـط ــل ـق ــون» .هــذا
األمر نفته «الداخلية» عبر مصدر أمني،
م ــؤك ــدة أن ل ــدي ـه ــا «م ـش ـت ـب ـهــا ف ـي ـهــم ال
يتجاوز عددهم أصابع اليد الــواحــدة»،
وخصوصًا فــي مــا يتعلق بالتفجيرات
التي استهدفت مركبات املقاومة.
ولـكــن «أب ــو طلحة» ال ــذي رفــض الكشف
عن اسمه ،أكد أن الوساطات مع األجهزة
األمنية و« ُحـمــاس» تكون «مــاشـيــة» ،ثم
«تـتــوقــف ونـفــاجــأ باعتقال أمــن حماس
ك ـ ــوادر ال ــدع ــوي ــة ل ــداع ــي ال ـش ــك ،أو بعد
وقوع أحــداث ال ناقة لنا فيها وال جمل،
مثل حــادثــة الشيخ رض ــوان» .وعــن عدم
التزامهم وعودهم بشأن إطالق صواريخ
بــاتـجــاه األراضـ ــي املـحـتـلــة ،ق ــال« :هـنــاك
خ ــاف ــات داخـ ـ ــل ال ـج ـس ــم ال ـس ـل ـف ــي ،كـمــا
يوجد أكثر من جهة تنفذ هجماتها ضد
أعــداء الله بني يهود ،وأغلب مراجعهم
مــن قــادة وك ــوادر القسام (الـكـتــائــب) ،ما
يجعل التحقيق في إطالق صواريخ أمرا
غير مرجح».

تقرير

عشرون دقيقة من اللقاء عن عشرين سنة من الغياب
رام الله ــ شذى الدجاني
«عشرون دقيقة أحيت مشاعر عشرين
سنة ،ولكن عند الفراق كان اللقاء كأنه
 20ث ــان ـي ــة فـ ـق ــط» ،ه ـك ــذا وصـ ــف «أب ــو
أحمد» لقاءه بأخته آية بعد انقطاع دام
عشرين عامًا .هي من قطاع غزة ،وجاءت
إلــى الـقــدس املحتلة ضمن التصاريح
اإلسرائيلية امل ـحــدودة ألهــالــي القطاع
كي ي ــزوروا املسجد األقـصــى .استغلت
ه ــذه الـفــرصــة للقاء أخيها ال ــذي غــادر
غزة منذ  19عامًا وقطن في رام الله.
أبو أحمد ،يبلغ اآلن من العمر  52عامًا.
ب ــدأت حكايته فــي االنـتـفــاضــة األول ــى،
التي تعرف خاللها على أم أحمد ،وهي
من الضفة املحتلةّ .
تقدم لخطبتها ،لكن
عملية «عيون قارة  ،»1990/5/20التي
راح ضحيتها سبعة عمال فلسطينيني
مــن مدينتي خــان يــونــس وغ ــزة ،قلبت
حياته رأســا على عقب .فمع انتقالهما
ل ـل ـع ـي ــش فـ ـ ــي غـ ـ ـ ــزة بـ ـ ـ ـ ــدأت األوضـ ـ ـ ـ ــاع
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واألمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ب ــالـ ـت ــده ــور.
وصحيح أنهما سكنا هناك ورزقا أول
مولود (ريم) ،ثم آالء ،ولكن الولد الثالث
(أحمد) احتفل والده بخبر مجيئه إلى
الحياة وقد كان في سجون االحتالل.
ي ـقــول ال ــرج ــل ،ال ــذي يتحفظ عـلــى ذكــر
اسمه حتى ال يتضرر ،إنه «ألصقت به
تهمة االعتداء على جندي إسرائيلي»،
فلجأ إلى خاله وهو يعمل محاميًا من

أج ــل ال ــدف ــاع عـنــه ف ــي مـحـكـمــة لـلـعــدو،
ولكن خاله كــان على خــاف شديد مع
القاضي اإلسرائيلي ،لذلك اضطر إلى
تــوكـيــل م ـحــام آخ ــر ن ـجــح ف ــي تخفيف
الحكم عليه ليسجن ستة أشهر فقط.
خــال تلك املــدة ،أصيبت زوجته بأزمة
صــدريــة كـبـيــرة ،بسبب أجـ ــواء الشتاء
وام ـ ـ ـتـ ـ ــاء األجـ ـ ـ ـ ـ ــواء ب ـ ــدخ ـ ــان ال ـق ـن ــاب ــل
وإط ـ ــارات ال ـس ـيــارات املشتعلة .بسبب
ذلك ،أصر األطباء على أن تعود إلى رام
الـلــه ،حيث البيئة الجبلية التي تربت
فيها ،فالهواء هناك جــاف ونقي ،وهو
األفضل للمساعدة على شفائها.

من سجن غزة إلى سجن آخر
مل ـل ـم ــت أم أح ـ ـمـ ــد أمـ ـتـ ـعـ ـتـ ـه ــا ،أغ ـل ـق ــت
الـحـقــائــبّ .
ودع ــت شــاطــئ غ ــزة ال ــذي ال
يحظى أهــل الضفة بــرؤيــة البحر منه
أو من ساحل غيره .وألن السفر قطعة
مــن جهنم بالنسبة إل ــى الفلسطيني،
كــان ال بد لزوجها من السفر إلــى دولة
أخــرى ،ثم الذهاب منها صوب الضفة.
لم يكد أبو أحمد يصل إلى رام الله عام
 1996ويلم شمل عائلته ،حتى بادر إلى
الــذهــاب إل ــى دائ ــرة «ال ـش ــؤون املــدنـيــة»
لتغيير ع ـنــوان إقــامـتــه ،فالفلسطيني
ال يستطيع العمل أو التنقل بني املدن
دون ع ـ ـنـ ــوان ص ـح ـيــح وم ـ ـكـ ــان إق ــام ــة
واضح .ظن في البداية أن هذا األمر لن
يحتاج إال الى أيام معدودة ،لكن األيام

صارت شهورًا ،بل تحولت إلى  19عامًا.
طوال تلك السنوات التي اشتعلت فيها
االنتفاضة الثانية ،عاش الرجل الخوف
مــن التنقل أو الـحــركــة ،حتى ال يجري
تــرحـيـلــه إل ــى غ ــزة وتـتـشـتــت الـعــائـلــة.
يـقــول« :مــن وقــت مــا جيت ع رام الله ال
ق ــدرت اطـلــع وال اف ــوت .حياتي صــارت
إقامة جبرية وصــرت مقيد بحدود 10
كيلومتر» .حتى جاء حزيران املاضي،
وتحديدًا عندما أتى موظف من جهاز
«األمن الوقائي» إلى ضيافة ابنه أحمد.
ومن حديث إلى آخــر ،علم ذلك املوظف
مـعــانــاة الـعــائـلــة ،وم ــا هــي بضعة أيــام
ّ
ح ـتــى ح ــل ــت ال ــواس ـط ــة م ــا ل ــم يـعــالـجــه
ال ـق ــان ــون ،ب ــل أك ــد امل ــوظ ــف أن ــه ل ــم يكن
من عائق في األمر سوى إهمال بعض
املسؤولني واملوظفني .لم يدر الوالد هل
عليه أن يبكي أم يـفــرح ،ألن التقصير
في تغيير العنوان حرمه رؤيــة والديه
قبل مفارقتهما الحياة .ومع أن حالته
ستسقر في الضفة ،فإنه لن يكون قادرًا
على زيارة غزة بسبب الحصار ،واملنع
األمني الــذي يحتم منع دخــول أي أحد
إليها أو الخروج منها بسهولة.
ب ـ ــرغ ـ ــم ذلـ ـ ـ ـ ــك ،جـ ـ ـ ـ ــاءت الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ملـ ــن هـ ــم ف ــوق
ال ـخ ـم ـســن م ــن أهـ ــل غـ ــزة ك ــي يـ ـ ــزوروا
ال ـقــدس .مــن ضمنهم ك ــان اس ــم شقيقة
«أبــو أحمد» التي سمح لها بالوصول
للصالة في األقصى لساعات.

رنـ ــن ال ـه ــات ــف صـ ــدح ف ــي م ـن ــزل «أب ــو
أحمد» معلنًا قرب وصول أخته .يقول:
«ل ـي ـل ـت ـهــا م ــا ن ـم ـنــا بـ ــاملـ ــرة ،رن ـ ــت عـلــي
أختي الساعة  3إال ربع الصبح وحكت
هــأ بــدهــم يـتـحــركــوا ،كــانــت الـعــواطــف
مـخــربـشــة ،ش ــوق ،فــرحــة ،أم ــل وخ ــوف،
وم ـ ـ ــش م ـ ـصـ ــدق ان ـ ـ ــي رح أشـ ــوف ـ ـهـ ــا».
ويـضـيــف« :لـلـمــرة األول ــى مــا انزعجت
مــن االزدحـ ــام على املـعـبــر ،وال انتبهت
ع حــر الشمس والـعـطــش ..كــان شوقي
للقاء يمأل احاسيسي» ،متابعًا« :قبل
ص ــاة ال ـظ ـهــر ،وص ـلــت وصـ ــرت أفـتــش
عليها بني الوجوه ،حاولت أتصل كتير
ب ــس ال ـج ــوال م ــا ك ــان يـلـقــط بــاملـنـطـقــة.

قدرت تحكيني وخبرتني انها عسطح
الصخرة ،صــار قلبي بــده ينط ويطلع
لفوق قبلي» .جاءت لحظة اللقاء .أخته
الـخـمـسـيـنـيــة تــركــض وخ ـمــارهــا ال ــذي
تبلسه يرفرف مع الهواء .لم يدم اللقاء
سوى ثلث ساعة بسبب جدول الزيارة
امل ـق ـي ــد .راف ـق ـه ــا ح ـت ــى بـ ــاب األسـ ـب ــاط.
يضيف« :مــا عرفت شــو بــدي احكيلها
ف ـي ـه ــم ،ق ـل ـت ـل ـهــا هـ ـ ــاي ن ـح ـن ــا ال ـت ـق ـي ـنــا
والحمدلله ،لكن بعد هيك الله يعلم ...ان
شاء الله نلتقي بالجنة...ما ضل بالعمر
ش ــي» .وبـضـ ّـمــة مـشـتــاق وقـلــب مـفــارق،
ّ
ودع أبــو أحمد أخته ،على أمــل أن ً
لقاء
مثل هذه «املعجزة» سيتكرر.

استغل أبو أحمد
السماح ألخته
بالصالة في
األقصى كي
يلتقيها بعد 19
عاما من الفراق
(آي بي ايه)
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تقرير
تصارعت إمبراطوريات وحضارات كثيرة على قيادة العالم اقتصاديًا على مر التاريخ ،لكن وتيرة التحوالت
ّ
مستمرة منذ مطلع القرن
وتبدالت القيادة لم تكن أبدًا سريعة كما في النمط المسجل خالل القرن الماضي .بعد سطوة أميركية ّ
ستبلغ أوجها قريبًا :ستحلق الصين معها بعيدًا،
العشرين ،يعيش العالم منذ عقدين النهضة اآلسيوية .إنها حالة نمو وتطور َ
وستلحقها بلدان صناعية وأخرى ناشئة يزداد ثقلها في مجموعة الدول العشر األول

مالمح اقتصادية لعام  :2050إنه عصر الصين
حسن شقراني
فــي الـعــام األول امل ـيــادي ،كــانــت الهند
سيدة العالم .كانت صاحبة االقتصاد
األول ،من دون منازع ،تلحقها الصني
ثـ ــم اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ال ــروم ــانـ ـي ــة  -أي
إيطاليا حاليًا .وبعد مرور قرن ونصف
قـ ــرن ،أزاح الـصـيـنـيــون ج ـيــران ـهــم إلــى
املرتبة الثانية .وبفضل غنائم التجارة
الدولية ،تمكنت إيطاليا من استعادة
مرتبتها ،وذلك بعد تراجع سببه قيام
االمبراطورية البيزنطية.
خـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ــرون الـ ــاح ـ ـقـ ــة ،ت ـص ــارع ــت
البلدان األوروب ـيــة على املــركــز الثالث؛
ومع انطالق الثورة الصناعية ،حسمت
بــري ـطــان ـيــا الـ ـص ــراع ع ـلــى ه ــذا امل ــرك ــز،
فــاحـتـكــرتــه لـفـتــرة طــوي ـلــة ،تـمــامــا كما
احتكرت الواليات املتحدة الحقًا املركز
االقـتـصــادي األول ،مطيحة العمالقني
اآلسيويني معًا (الهند والصني).
ومــع بــزوغ فجر األلفية الجديدة ،عاد
العالم ُليشبه مــا كــان عليه اقتصاديًا
م ـب ــاش ــرة ب ـعــد والدة امل ـس ـي ــح :الـصــن
وال ـه ـنــد ف ــي امل ــرات ــب األول ـ ــى ،ومعهما
ّ
«العالم الجديد» ،أي الواليات املتحدة،
التي تراجعت قوتها االقتصادية مع
الصعود اآلسيوي الواضح.
الـ ـنـ ـهـ ـض ــة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة
سـتـسـتـمــر ب ـق ــوة خـ ــال األعـ ـ ـ ــوام ال ـ ــ50
امل ـق ـب ـل ــة ،وس ـت ـع ــزز س ـي ـط ــرة الـقـطـبــن
اآلسـيــويــن عـلــى الـقـيــادة االقـتـصــاديــة
ال ـعــامل ـيــة ،م ــا سـيـفــرض ت ـح ــوالت أكـثــر
جذرية في إدارة العالم ،كانت بشائرها
األول ـ ـ ـ ــى قـ ــد بـ ـ ـ ــدأت ت ـظ ـه ــر فـ ــي ال ـع ـقــد
املاضي ،وتحديدًا بالتوازي مع األزمة
االقتصادية العاملية.
ه ــذا مــا خـلـصــت إل ـيــه وح ــدة األب ـحــاث
ال ـت ــاب ـع ــة مل ـج ـم ــوع ــة «إي ـك ــون ــوم ـس ــت»
البريطانية ،فــي تقرير خــاص نشرته
أخيرًا عن «األنماط االقتصادية العامة
حتى  .»2050بحلول ذلك العام ،ستكون
الصني األقــوى اقتصاديًا ،في توقع لم
يعد مفاجئًا؛ وبالتوازي مع نهضتها
وصعودها ،ستتقدم الهند إلى املرتبة
ّ
الثالثة بعد الواليات املتحدة مباشرة،
لتحل بعدها إندونيسيا .وصحيح أن
جميع الـبـلــدان األوروب ـي ــة عـلــى الئحة
ّ
العشر َ
األول ستشهد تراجعًا ،لكن بلدًا
وح ـي ـدًا بينها ،هــو إيـطــالـيــا ،سيسقط
من تلك الالئحة.
ُي ـم ـكــن اخ ـت ـصــار تـفــاصـيــل الـتــوقـعــات

صيني يقف إلى جانب دراجته الهوائية في مدينة ووهان الصناعية (أ ف ب)

االقـ ـتـ ـص ــادي ــة خ ـ ــال ال ـع ـق ــود الـقـلـيـلــة
امل ـق ـب ـل ــة ب ــأن ـه ــا اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار لـ ــ«ظ ــاه ــرة
ال ـن ـه ـض ــة اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة» ،وفـ ـ ــق تـعـبـيــر
التقرير.
والـظــاهــرة هــذه ليست جــديــدة ،فخالل
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ش ـهــد ال ـعــالــم نـهــوض
اليابان وكوريا الجنوبية .ومــع بداية
األلـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،س ـج ـل ــت ال ـب ـل ــدان
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة مـ ـ ـع ـ ــدالت نـ ـم ــو ق ـي ــاس ـي ــة،
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ح ـص ـت ـه ــا م ـ ــن االقـ ـتـ ـص ــاد
الـعــاملــي مــن  %26إلــى  %32بــن عامي
 2000و .2014وب ــرغ ــم أن ن ـمــو ال ــدول
اآلسـ ـي ــوي ــة س ـي ـت ــراج ــع ن ـس ـب ـي ــا ،فــإنــه
سـيـسـتـمــر ،وس ـيــرفــع ثـقـلـهــا إل ــى %53
من االقتصاد العاملي بحلول منتصف
القرن الحالي.
وتـفــرض هــذه الـتـحــوالت تغييرات في
أنماط اإلدارة السياسية واالقتصادية
الكونية« :نظرًا إلى القوة االقتصادية
الـ ـت ــي س ـت ـت ـمــع ب ـه ــا ال ـه ـن ــد والـ ـص ــن،

ّ
سيتسلح المستهلك
الصيني بقوة شرائية
ستساوي نصف المعدل
ّ
المسجل في أميركا

ف ــإنـ ـهـ ـم ــا س ـ ـتـ ــؤديـ ــان دورًا أك ـ ـبـ ــر فــي
م ـقــاربــة الـقـضــايــا الــدول ـيــة مـثــل األم ــن
العاملي واإلدارة االقتصادية الكونية
واالح ـت ـب ــاس ال ـ ـحـ ــراري» ،ي ـق ــول بحث
املجموعة البريطانية.
«في املدى املتوسطُ ،
سيحتم هذا األمر
على القوى العاملية الحالية ،وتحديدًا

ّ
آسيا تعزز ثقلها االقتصادي العالمي
قيمة الناتج اإلسمي بمليارات الدوالرات (الفواصل لتسهيل قراءة البيانات)
البلد
ّ
الواليات المتحدة
الصين
اليابان
ألمانيا
المملكة المتحدة
فرنسا
البرازيل
إيطاليا
الهند
روسيا

حجم االقتصاد 2014
17,419
10,335
4,606
3,865
2,951
2,835
2,346
2,149
2,055
1,861

البلد
الصين
ّ
الواليات المتحد
الهند
إندونيسيا
اليابان
ألمانيا
البرازيل
المكسيك
المملكة المتحدة
فرنسا

حجم االقتصاد 2050
105,916
70,913
63,842
15,432
11,367
11,334
10,334
9,826
9,812
9,671

المصــدر :وحدة األبحاث في مجموعة إيكونومســت

ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،الـ ـسـ ـم ــاح لـلـهـنــد
ول ـل ـصــن خ ـصــوصــا ،ب ـ ــأداء دور أكـبــر
على الساحة الدولية ،وإجراء تعديالت
في (إدارة) املؤسسات الدولية للسماح
ملنحهما نفوذًا أكبر».
ً
التغييرات املرتقبة كبيرة فـعــا ،فكل
اق ـت ـصــاد م ــن ال ـثــاثــة ال ـك ـبــار سـيـكــون
حجمه أكبر من االقـتـصــادات الخمسة
مجتمعة التي تحل بعد املراتب الثالث
األول ــى .وكـمــا سيكون التحول جذريًا
في األحجام ،فإن العوامل الكامنة وراء
النمو ستشهد أيضًا تحوالت نوعية.
ف ـخ ــال ال ـع ـقــود امل ــاض ـي ــة ،ك ــان معظم
ّ
املسجل عامليًا مدعومًا من النمو
النمو
ّ
الــدي ـمــوغــرافــي امل ـســجــل ح ــول ال ـعــالــم،
ولكن ذلك الزمن قد انتهى.
«ت ـك ـش ــف الـ ـتـ ـق ــدي ــرات الــدي ـمــوغــراف ـيــة
طويلة املدى أن نمو عدد سكان العالم
سيتراجع درامــاتـيـكـيــا ،مــن  %1.3بني
عــامــي  1984و 2014إل ــى  %0.5خــال
 .»2050-2015واملــؤشــر الــديـمــوغــرافــي
األخ ـط ــر س ـي ـكــون ع ـلــى صـعـيــد ت ـعــداد
ّ
سيسجل معدل
الـقــوى العاملة ،ال ــذي
نمو يبلغ  ،%0.3مقارنة بمعدل %1.7
خالل السنوات الـ 35املاضية.
ثمة بلدان ستعيش فورة ديموغرافية
ح ـق ـي ـق ـيــة ،وت ـع ـيــش ن ـع ـمــة ن ـمــو ال ـقــوة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة .س ـت ـن ـم ــو الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـع ــام ـل ــة
فـ ــي ب ـع ــض ه ـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدان إل ـ ــى ثــاثــة
أضـ ـ ـع ـ ــاف ،مـ ـث ــل أن ـ ـغـ ــوال ون ـي ـج ـي ــري ــا،
وسـيـشـهــد بعضها اآلخـ ــر ،مـثــل إي ــران
ومـصــر وال ـجــزائــر ،نـمـوًا إلــى الضعف،
ولـ ـك ــن املـ ــأسـ ــاة ال ــدي ـم ــوغ ــراف ـي ــة ال ـتــي
ستسجلها الـبـلــدان املـتـطــورة تحديدًا
هــي الـتــي ستلقي بظلها على املشهد
الــديـمــوغــرافــي الـقــاتــم عــاملـيــا .فاليابان
ستعيش تقلص تعداد قواها العاملة
ب ــواق ــع الـ ــربـ ــع ،ف ـي ـمــا ال ـص ــن وك ــوري ــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة والـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدان
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،بـيـنـهــا أمل ــان ـي ــا ،ستسجل
تراجعات متفاوتة.
ُ
«سيمثل تــراجــع عديد الـقــوى العاملة
ف ــي ه ــذه ال ـب ـل ــدان عـبـئــا ع ـلــى ال ـن ـمــو...
سيتحتم عـلــى ه ــذه الـبـلــدان اسـتـبــدال
ال ـعــامــل الــدي ـمــوغــرافــي ب ـم ـصــادر نمو
أخرى» .في هذا السياق ،يشرح التقرير
أن سـيــاســات االسـتـثـمــار فــي املـجــاالت
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ،وال ـب ـن ــاء ع ـلــى الـتـقــدم
امل ـسـ ّـجــل ف ــي م ـجــال الـفـعــالـيــة الــرقـمـيــة
واألتـ ـمـ ـت ــة ،س ـت ـكــون جـمـيـعـهــا عــوامــل
حاسمة فــي ردم الـهــوة الديموغرافية
املرتقبة في البلدان املذكورة.
فــي خــاصــة التحليل إذًا ،هــل سيأفل
نجم «املستهلك الغربي» الــذي يتمتع
بقوة شراء تعادل أضعاف ما هي عليه
اليوم في العوالم النامية؟ صحيح أن
م ـع ــدالت ال ـن ـمــو ف ــي ال ـب ـل ــدان الـنــاشـئــة
ستكون أقوى من نظيراتها في البلدان
الصناعية حاليًا ،لكن األخيرة ،وبرغم
ال ـت ــراج ــع ال ـ ــذي س ـت ـش ـهــده ف ــي مـقــابــل
ن ـ ـهـ ــوض بـ ـ ـل ـ ــدان ج ـ ــدي ـ ــدة كــامل ـك ـس ـيــك
وإن ــدون ـي ـس ـي ــا ،سـتـبـقــى «م ـس ـي ـطــرة»،
بمقياس حصة الفرد من الناتج.
«إن نـمــو ال ـب ـلــدان الـنــاشـئــة سيستمر
ف ــي ت ــأم ــن مـسـتـهـلـكــن جـ ــدد وف ــرص
جــديــدة ...لكن ال ُيمكن بمكان تجاهل
االقـ ـتـ ـص ــادات امل ـت ـقــدمــة ،ب ــرغ ــم ضعف
نـ ـم ــوه ــا ،حـ ـي ــث س ـت ـب ـق ــى قـ ـ ــوة إنـ ـف ــاق
امل ـس ـت ـه ـل ـكــن ف ــي هـ ــذه امل ـن ــاط ــق أع ـلــى
بنحو كبير» ،يختم التقرير تقديراته.
وق ــد يبقى الــوضــع هـكــذا حـتــى نهاية
العقد ،لكن اللحاق اآلسيوي يبدو في
ت ـس ــارع .فـفــي نـهــايــة ال ـف ـتــرة مــوضــوع
الدراسة ،سيتسلح املستهلك الصيني
بـ ـق ــوة ش ــرائ ـي ــة تـ ـع ــادل ت ـل ــك املـسـجـلــة
ف ــي ال ـي ــاب ــان ،وتـ ـس ــاوي ن ـصــف امل ـعــدل
ّ
املـسـ ّـجــل فــي ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ،وذلــك
بعدما كانت عند  %14فقط من املعدل
األميركي في نهاية عام .2014

◄ وفيات►
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـتـسـلـيــم ب ـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره ننعى
إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن ال ـلــه فقيدنا
الغالي

املرحوم
املهندس راجي محمود سليمان

والدته :املرحومة زاهدة سليمان
زوجته :هدى عبد الرحمن حمويه
بناته :الدكتورة ريما زوجة املهندس
داني مصطفى السباعي
الــدكـتــورة دانــه زوجــة املحامي علي
حسني زبـيـب
اآلنسة روال
شقيقه :الدكتور رائد سليمان زوجته
نوال باشو
شقيقاته :سلوى زوجة السفير نواف
سليمان
سهام زوجة السيد بسام سليمان
بشرى زوجة السيد علي عياش
هبة زوجة السيد عماد مختار
عديله :ناصر حاطوم
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
الساعة الخامسة عصرًا يوم الثالثاء
الــواقــع فيه  19شــوال  1436واملوافق
ال ــراب ــع م ــن شـهــر آب م ــن ع ــام ،2015
وذل ـ ــك ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه بــدنــايــل
ويوارى الثرى في مدفن البلدة.
تقبل التعازي بعد الدفن (الثالثاء)
وال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي (األربـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاء) وال ـ ـثـ ــالـ ــث
(الخميس) في منزل صهره السفير
نـ ــواف سـلـيـمــان ح ـي ــدر ف ــي بــدنــايــل،
وفــي جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـمــي ف ــي ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء قــرب
امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ألم ـ ــن الـ ــدولـ ــة فــي
ب ـي ــروت ي ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ــي 7
آب  2015م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة حتى
ً
مساء.
السابعة
الـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــون ب ـ ـق ـ ـضـ ــاء الـ ـ ـل ـ ــه وقـ ـ ـ ــدره
واآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون آل سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،حـ ـي ــدر،
ح ـمــويــة ،ال ـس ـبــاعــي ،زب ـي ــب ،ع ـيــاش،
م ـ ـخ ـ ـتـ ــار ،ح ـ ــاط ـ ــوم وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ــال ــي
بدنايل.

تـ ـتـ ـق ــدم م ـن ـظ ـم ــة تـ ـط ــوي ــر ال ـ ــري ـ ــادة
واإلبـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـع ــرب ــي "دنـ ـ ــا ل ـ ــي" بــأحــر
ال ـت ـع ــازي م ــن نــائــب رئ ـيــس املـنـظـمــة
الدكتورة دانه سليمان ـ ـ زبيب بوفاة
والدها

املهندس راجي سليمان

زب ـ ـيـ ــب ل ـل ـم ـح ــام ــاة واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
القانونية يتقدمون بــأحــر التعازي
م ــن ال ــدك ـت ــورة دانـ ــه سـلـيـمــان زوج ــة
امل ـحــامــي ع ـلــي ح ـســن زب ـي ــب بــوفــاة
والدها

املهندس راجي سليمان

الثالثاء  4آب  2015العدد 2656

◄ مبوب ►

ذكرى
ي ـصــادف ال ـيــوم الـثــاثــاء  4آب 2015
ذكـ ــرى مـ ــرور ث ــاث ــة أيـ ــام ع ـلــى وف ــاة
املرحومة الحاجة

مشهدية حسن حسني املقداد

أرمـلــة املــرحــوم الـحــاج توفيق محمد
ضاهر املقداد
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــا :سـ ـم ــاح ــة الـ ـشـ ـي ــخ مـحـمــد
(مــديــر مكتب سماحة السيد القائد
اإلم ــام الـخــامـنـئــي فــي ل ـب ـنــان) ،علي،
امل ــرح ــوم ــان الـ ـح ــاج ح ـس ــن وال ـح ــاج
حسني
شقيقها :املرحوم علي حسن حسني
املقداد
وفــي هــذه املناسبة ستتلى آيــات من
الــذكــر الـحـكـيــم عــن روح ـهــا الـطــاهــرة
فـ ــي ح ـس ـي ـن ـيــة اإلمـ ـ ـ ــام الـ ـ ـه ـ ــادي (ع)
ـ ـ ـ ـ األوزاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
الخامسة والنصف عصرًا
اآلسـ ـف ــون :آل امل ـق ــداد (مـقـنــة والس ــا)
وعموم أهالي األوزاعي

تـصــادف نهار االربـعــاء الــواقــع فــي 5
آب  2015ذك ــرى م ــرور أس ـبــوع على
وفاة فقيدنا الغالي

شهيد الغدر العقيد
ربيع جميل كحيل

وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة سـتـتـلــى آيـ ــات من
ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء عــن
روحـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
الـخــامـســة فــي حسينية االمـ ــام علي
(ع) ـ ـ خندق الغميق
اآلس ـف ــون :آل كـحـيــل وآل ح ـمــود وآل
سعادة وآل سويد
وجـ ـمـ ـي ــع أه ـ ــال ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة وبـ ـل ــدة
القماطية والخندق الغميق

للبيع
بيعة لقطة
حارة حريك خلف
العاملية شقة  5غرف
قيمتها  $295000للبيع
السريع  $245000حي
هادئ جيرة راقية ت
03/938209
شقة جاهزة للبيع
فخمة جدا ,مطلة بحرا
وجبال
مساحة 292م.م دوحة
الحص
لإلتصال 03/281111 :
شقق جاهزة للبيع
مساحات مختلفة 120م.م
– 130م.م – 151م.م
مطلة بحرا وجبال ,خلدة
قرب األوتوستراد
لإلتصال 03/281111 :

مطلوب
إنا لله وإنا إليه راجعون
بـتـسـلـيــم ب ـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره ننعى
إلـيـكــم املـغـفــور لــه ب ــإذن ال ـلــه فقيدنا
الغالي

املرحوم
املهندس راجي محمود سليمان

والدته :املرحومة زاهدة سليمان
زوجته :هدى عبد الرحمن حمويه
بناته :الدكتورة ريما زوجة املهندس
داني مصطفى السباعي
الــدك ـتــورة دان ــه زوج ــة املـحــامــي علي
حسني زبـيـب
اآلنسة روال
شقيقه :الدكتور رائد سليمان زوجته
نوال باشو
شقيقاته :سلوى زوجة السفير نواف
سليمان
سهام زوجة السيد بسام سليمان
بشرى زوجة السيد علي عياش
هبة زوجة السيد عماد مختار
عديله :ناصر حاطوم
س ـي ـص ـل ــى عـ ـل ــى جـ ـثـ ـم ــان ــه ال ـط ــاه ــر
الساعة الخامسة عصرًا يوم الثالثاء
الــواقــع فيه  19شــوال  1436واملوافق
ال ــراب ــع م ــن شـهــر آب م ــن ع ــام ،2015
وذل ـ ــك ف ــي حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه بــدنــايــل
ويوارى الثرى في مدفن البلدة.
تقبل التعازي بعد الــدفــن (الثالثاء)
وال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي (األربـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاء) وال ـ ـثـ ــالـ ــث
(الخميس) في منزل صهره السفير
نـ ــواف سـلـيـمــان ح ـي ــدر ف ــي بــدنــايــل،
وفــي جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـمــي ف ــي ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـضــاء قــرب
امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ألم ـ ــن الـ ــدولـ ــة فــي
ب ـي ــروت ي ــوم ال ـج ـم ـعــة ال ــواق ــع ف ــي 7
آب  2015م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة حتى
ً
مساء.
السابعة
ال ـ ـ ـ ــراض ـ ـ ـ ــون ب ـ ـق ـ ـضـ ــاء ال ـ ـل ـ ــه وق ـ ـ ـ ــدره
واآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون آل سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ،حـ ـي ــدر،
ح ـمــويــة ،ال ـس ـبــاعــي ،زب ـي ــب ،ع ـيــاش،
م ـ ـخ ـ ـتـ ــار ،ح ـ ــاط ـ ــوم وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ــال ــي
بدنايل.

مطلوب كلية
فئة دم A+
للمراجعة االتصال
على الرقم
03/723329
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع باملعاملة 2014/1108
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الـثــاثــاء في
ً
ابتداء من الساعة  2:00بعد
2015/8/18
الظهر سـيــارة املنفذ عليه هيثم محمد
طــالــب مــاركــة مــرسـيــدس  C320مــوديــل
 2001رق ــم /196798/ط الـخـصــوصـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
واملـهـجــر ش.م.ل .وكـيـلــه املـحــامــي رامــي
بــاسـيــل الـبــالــغ  $/8890/ع ــدا الـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/6940/واملطروحة
بسعر  $/5200/أو ما يعادلها بالعملة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وإن رسـ ـ ـ ــوم امل ـي ـك ــان ـي ــك قــد
بلغت /1.590.000/ل.ل .فعلى الــراغــب
بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد إلى
مــرآب مشيلح في بيروت جسر الواطي
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن تلزيم مشروع إنشاء
ش ـب ـكــة ت ــوزي ــع ملـ ـي ــاه الـ ـش ــرب ف ــي ب ـلــدة
بنواتي في قضاء جزين
ال ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة م ــن ي ـ ــوم الـخـمـيــس
الواقع فيه السابع والعشرون من شهر
آب  ،2015ت ـج ــري إدارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ ـ ش ــارع بـ ــوردو ـ ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الطاقة واملياه ـ ـ املديرية
الـعــامــة لـلـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة ـ ـ
مـنــاقـصــة تـلــزيــم م ـش ــروع إن ـش ــاء شبكة
توزيع ملياه الشرب في بلدة بنواتي في
قضاء جزين.
ـ ـ الـتــأمــن املــؤقــت :خمسة عـشــر مليون
ليرة لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ الـ ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـهــدون
املـصـنـفــون ف ــي ال ــدرج ــة االولـ ــى لتنفيذ
ص ـف ـق ــات األش ـ ـغـ ــال امل ــائ ـي ــة امل ـس ـج ـلــون
الذين ال يوجد بعهدتهم أكثر من أربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتا
بعد مع شروط إضافية.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
والـحـصــول عليه مــن مصلحة الــديــوان
ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد املــائ ـيــة
والكهربائية.
ي ـج ــب ان ت ـص ــل الـ ـ ـع ـ ــروض إلـ ـ ــى إدارة
املناقصات قبل الـســاعــة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املديرية العامة الدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 1469
خالصة قرار رقم 2015/18
ق ـ ــرر الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري فـ ــي الـنـبـطـيــة
اعادة تكوين محاضر التحديد العائدة
للعقارات  307ـ ـ  308ـ ـ  313زوطر الغربية
بــالـطــريـقــة الـقـضــائـيــة وتـكـلـيــف املـســاح
علي ماجد ورئيس القلم محمد جمعة
بــال ـك ـشــف ع ـلــى م ــوق ــع الـ ـعـ ـق ــارات نـهــار
الجمعة فــي  2015/9/4وتـحــديــد نهار
االربعاء في  2015/10/21موعدًا لجلسة
امل ـح ــاك ـم ــة الع ـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن وع ـل ــى كــل
صاحب حق ان يعترض على قرار اعادة
التكوين ضمن املهلة القانونية معززًا
باملستندات املؤيده.

A Leading company in the
pharmaceutical field is looking for a
medical representative in the South Area.
Kindly send your CV with a passport
photo to recruitingin2015@gmail.com

رئيس قلم املحكمة العقارية في
النبطية
محمد اسماعيل جمعه
اعالن
يـعـلــن ات ـح ــاد ب ـلــديــات ق ـضــاء ص ــور عن
رغبته باستدراج عروض تلزيم مشروع
تــدريــب مـنـسـقــي ال ـقــرى وذل ــك فــي اطــار
ع ـمــل وح ـ ــدة ادارة وال ـح ــد م ــن مـخــاطــر
الكوارث .على الراغبني بالحصول على
دفتر الشروط من قلم االتحاد.
العنوان :صور حي الرمل شارع الزيات
ب ـن ــاي ــة ع ـط ـي ــة الـ ـط ــاب ــق ال ـ ــراب ـ ــع هــاتــف
 07/349217ـ ـ 07/349218
على ان تجري جلسة فض العروض يوم
االثنني 2015/8/10
اخ ـ ــر م ـه ـلــة ل ـت ـقــديــم ال ـ ـعـ ــروض الـسـبــت
2015/8/8
صور 2015/8/1
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد املحسن الحسيني
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـلــب قــاســم اب ــراه ـي ــم دروي ـ ــش ملوكلته
زينب علي خضرة احد ورثة علي محمد
خضرا شهادة قيد بدل ضائع للقسم 13
من العقار  2724نبطية التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب موسى معني عاصي ملوكلته ملكة
م ـح ـمــد ع ـل ــي مـ ـك ــوك س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ــدل
ضائع للعقار  3106انصار
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمد حسني مغربل شهادة قيد
ب ــدل ضــائــع للقسم  9مــن ال ـع ـقــار 4112
حبوش وملوكله ابراهيم وهبي مغربل
شهادات قيد بدل ضائع لالقسام A 10
و  B 10و  B 7من العقار  2008حبوش
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب علي محمد ابو عباس شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1565الخيام
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري املعاون في
مرجعيون
متري مبيض
إبالغ بالنشر
املرجع :محكمة تبنني
املـ ـطـ ـل ــوب اب ـ ــاغ ـ ــه الـ ـسـ ـي ــد ع ـ ـمـ ــاد عـلــي
شموط ،مجهول محل االقامة
انـ ـ ـ ــه وبـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  ،2014/6/21تـ ـق ــدم
املـسـتــدعــي ط ــال عـلــي ش ـمــوط ،بــوكــالــة
املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ــديـ ـ ــاتـ ـ ــي ،ب ـط ـلــب
االس ـت ـح ـصــال ع ـلــى صـ ــورة اولـ ــى طبق
االص ـ ــل ،ع ــن ع ـقــد ال ـب ـيــع امل ـم ـســوح على
ال ـع ـقــار /2383ال ـع ـب ــاس ـي ــة ،امل ـن ـظــم لــدى
الكاتب العدل املنتدب في تبنني االستاذ
عباس صالح ،رقــم  ،1998/2086تاريخ
 ،1998/9/25وق ـ ـ ــد عـ ـيـ ـن ــت امل ـح ـك ـم ــة
م ــوع ــد ال ـج ـل ـســة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ب ـتــاريــخ
.2015/11/13
ل ــذل ــك يـ ــدعـ ــوك ق ـل ــم ه ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة ال ــى
حضور الجلسة املحددة اعاله شخصيًا
او ب ــواسـ ـط ــة م ـ ـحـ ــام ،وال ـ ـح ـ ـضـ ــور ال ــى
املحكمة الستالم التبليغ.
رئيس القلم
محمد رعد
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب جــورج جوزيف الدويهي بوكالته

عن علي احمد برجاوي مالك  1200سهم
في العقار  /116/القسم  /7/الجديدة.
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع بـحـصــة
املوكل
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
تبليغ مجهول محل االقامة
املـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ج ـ ـب ـ ــاع الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
تدعو محكمة جباع الشرعية الجعفرية
مجهول االقامة زياد عبد الحميد محمد
رشـيــد للحضور بــالــذات ابــو مــن يمثله
قــانــونــا ال ــى قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة السـتــام
اوراق الــدعــوى املـقــامــة ض ــده مــن ابنته
شيرين زياد عبد الحميد محمد رشيد
بمادة اثبات نسب واملسجلة تحت رقم
اسـ ــاس  34ت ــاري ــخ  2015/8/1وامل ـعــن
موعد النظر فيها بتاريخ 2015/8/29
واذا ل ــم ت ـح ـضــر او ت ــرس ــل م ــن يـمـثـلــك
قانونًا خالل  20يومًا تلي النشر يعتبر
كــل تبليغ لــك على لــوحــة االعــانــات في
امل ـح ـك ـم ــة ص ـح ـي ـحــا ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـح ـكــم
النهائي.
رئيس القلم
أحمد فرحات
تبليغ مجهول محل االقامة
املـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــع :مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ج ـ ـب ـ ــاع الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الجعفرية
تدعو محكمة جباع الشرعية الجعفرية
مجهول محل االقامة زياد عبد الحميد
محمد رشيد للحضور بــالــذات ابــو من
يـمـثـلــه ق ــان ــون ــا الـ ــى ق ـلــم هـ ــذه املـحـكـمــة
الس ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى امل ـقــامــة ضــده
مــن املــدعـيــة زيـنــب حـســن كـلــوت بـمــادة
اثبات زواج واملسجلة تحت رقم اساس
 33ورود  2015/8/1واملـ ـع ــن مــوعــد
النظر فيها بتاريخ  2015/8/29واذا لم
تحضر او ترسل من يمثلك قانونًا خالل
 20يــومــا تـلــي الـنـشــر يعتبر كــل تبليغ
ل ــك عـلــى لــوحــة االع ــان ــات ف ــي املحكمة
صحيحًا بما فيها الحكم النهائي.
رئيس القلم
أحمد فرحات

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوبو
والوفيات عبر الواتس أب

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

من أي منطقة
7:30
في لبنان ،يوميًا من ً
صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة
التحصيل  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية
لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر
ً
هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا
			
أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

اندريه مخايل جبور

1911115

589

56999

محمد نديم االيوبي

2462021

592

57002

أحمد اكرم االيوبي

2465669

593

57003

شركة كورة غاز ش.م.ل

12611

594

57005

خليل يعقوب عيسى

98270

596

57006

شركة االنشاءات اللبنانية ش.م.م

102299

597

57007

خليل يوسف بو فراعة

102782

598

57008

شركة  G.D.Sللتجارة والصناعة ش.م.م

110116

599

57009

شركة االستثمارات العقارية الحديثة ش.م.م

110791

600

57010

جوزيف الياس ملحم

178231

606

57016

فهد احمد زعرور

181456

607

57017

جاك جورج اسبر

217610

610

57020

شركة  J . D . Sللتجارة والصناعة ش.م.م

223783

611

57021

عصام يوسف عطا الله

232067

612

57022

ميشال اديب منصور

232223

613

57023

محمد خضر منصور

249760

614

57024

جورج فؤاد جرجس

282296

618

57028

جان مسعد حيدر

301521

623

57033

وائل عبد الحليم هزيم

319936

624

57034

شادي محمد ديب

343647

626

57036

شركة اي ان

470566

627

57037

شركة ناظم غندور للتجارة ش.م.م.

546203

628

57038

دانه احمد هيثم شهال

566176

629

57039

خالد أحمد البدوي

771692

631

57041

شركة سركيس لالخشاب ش.م.م

794318

632

57042

سمير دانيال برتلماوس

910648

633

57043

فيليب نقوال ايوب

1095458

634

57044

وهيب عبدالسالم مقصود

1265220

635

57045

مهدي محمد الدريعي

1355526

636

57046

شركة بعيني و ملحم للتجارة B and M

1744650

637

57047

شركةن ام بي سي اينترتينمنت ش.م.م

1750164

638

57048

رافاكوم RAVACOM

1868295

639

57049

جورج الياس الحايك

1926847

640

57050

764207

117

51882

119

54895
54896

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم اإلنذار

رقم البريد املضمون

شركة مطابع البترون الحديثة ش.م.م

12659

470

56239

شركة الدولية للتسويق االلكتروني

12837

471

56243

آالن اميل درغام

41547

472

56249

انطونيوس ضوميط طنوس

84633

473

56253

يوسف بطرس عيسى سلوم

173219

474

56257

رمزي ادوار سابا

184506

476

56264

شركة سليمان ومبيض التجارية

191617

478

56270

يوسف سعد يوسف

488393

482

56366

اتينوترافل ATINO TRAVEL

789680

484

56314

شركة المان دور ش.م.مLA MAIN D OR S.A.R.L -

933799

485

56317

تريكس كومبيوتر سرفيس 1043299 TRIAX COMPUTING
SERVICES

486

56321

لومينوس

1174545

487

56325

سولني خليل شمعة

1290952

488

56329

شركة عقارية ش.م.ل

1449869

489

56330

شركة الشرق الوسط العقارية ميريكو ش.م.م

1500623

490

56333

شركة العقار والبناء ش.م.ل

12314

492

56367

شركة االترنيت ش.م.ل

12425

493

56368

انفو ميديا بلوس PLUS MEDIA INFO

12887

494

56369

زياد حنا عساف

43245

495

56370

وسام حبيب كفروني

47770

496

56371

ادمون قسطنطني العتيق

286832

498

56373

شركة الباشا التجارية ش.م.م

315782

499

56374

جوزيف إلياس إلياس

1320819

500

56375

اكواماد Aqua Med

1419479

501

56376

502

56377

حنا سمعان يوسف

143579

504

56379

رحيمة يونس الحسن

كواليتي فوود Quality Food

1122359

508

56383

ميرا جرجي خير

1252910

اميغوس ش.م.مAMIGOS S.A.R.L .

2185468

509

56384

مايا جرجي خير

1529187

120

هاجر عبد الحميد قالوون

826084

113

54867

فؤاد جرجي خير

2352154

121

54897

نبيهه يوسف طنوس الفغالي

828982

114

54868

سعيد ادي فايز سعيفان

2566534

122

54898

يزبك يوسف السلفاني

2490491

116

54870

ساره فايز سعيفان

2566536

123

54899

الياس يوسف فارس

700270

258

55374

مطانيوس اسعد عفلق

214523

253

55369

جان جاك اهو

1045294

260

55376

جرجس سليمان اللقيس

281883

236

55352

دياب ساسني جرجس

2040485

261

55377

مطانيوس جرجس الخوري

283384

254

55370

دياب سليمان جرجس سليمان

2040480

262

55378

حنا سمعان عبيد

383819

240

55356

سونيا شوقي فرنسيس

819328

263

55379

روبير مرشد عريضه

568517

243

55359

مباركة جبرايل عبد الله

970355

264

55380

عبد الله بديع مطر

741784

246

55362

يوسف انطونيوس الشاعر

1961772

265

55381

فوتينا جرجس الحاج

788432

250

55366

الشركة الوطنية للصناعة والتجارة ش.م.م

12490

566

56976

مرشد يوسف البطي

794909

251

55367

الشركة الشمالية للتجارة والتعهدات ش.م.م

12683

567

56977

عفيفة يوسف البطي

794910

247

55363

جورج سايد الزغبي

42559

568

56978

يوسف ليشع البطي

794916

257

55373

انتر اند ستري ش.م.ل

107777

569

56979

انطانيوس ليشع البطي

794919

232

55348

شركة غرانيت الند ش.م.م

110281

570

56980

انيسة رزق الله البطي

798972

233

55349

جورج حنا صدقة

137087

571

56981

حنا طنوس طانوس

798976

241

55357

علي خضر منصور

137124

572

56982

دالة جرجي بالش

804765

242

55358

جرجي جميل فاضل

152333

573

56983

فادي نظير الحاجة

818068

248

55364

جارمن فروست جافروست ش.م.م

189940

575

56985

عبد الله ابراهيم عيسى

837459

245

55361

شركة سكرابكو ش.م.ل

212861

576

56986

مريم وليد بيدس

1455090

252

55368

شركة التعهدات التجارية ش.م.م

235151

578

56988

جرجي شفيق عالغا

1907639

237

55353

ميشال جميل مخايل

271430

579

56989

جون شفيق عالغه

1921411

238

55354

ليليت للصناعة والتجارة

471579

582

56992

منذر رشيد االيوبي

1945319

255

55371

شركة زغبي غروب للرخام والتعهدات ج ن ج(ش.م.م) 478676

583

56993

ش ــرك ــة الـ ـخ ــدم ــات ال ـس ــري ـع ــة ل ـل ـص ـيــانــة و الـتـعـبـئــة 528496
للسيارات

584

56994

وقف كنيسة مارجرجس صربا املارونية تحت تولية 100046638
مطران ابرشية دمشق

256

55372

655717

585

56995

شــركــة توبالست للمواسير البالستيكية واالدوات 12803
املنزلية ش.م.م

االمير وليد جميل االيوبي
محمد ربيع محمد نظير الحلبي

56997
587
1226329
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إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائــرة
التحصيل  ,املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية
لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
ً
نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله،
علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
الشركة الهندسية للتعهدات والبناء (ش.م.م)
شركة الطائر للتجارة والصناعة
الشركة اللبنانية لالنشاءات امليكانيكية ش.م.م
غود فود ش.م.م
شركة كومباس للتجارة املحدودة
شركة اي بي اس لالعالن ش.م.م
شركة املستقبل للمقاوالت والتجارة العامة ش.م.م
شركة املشاريع والنقليات العربية ش.م.م
طرابلس اكسبرس ش.م.م
شركة نورديكا ش.م.م
شركة مدوود العاملية ش.م.ل ( ش.م.م سابقا )
املجموعة الهندسية لالستثمار ش.م.م
شركة سليالند ش.م.م
حجة للهندسة والتجارة
شركة اتحاد النقل للمالحة والتجارة ش.م.م
شركة ايديا ش.م.م
شركة الساحل للترانزيت العربي والدولي ش.م.م
شركة الشرق االوسط للتنمية ش.م.م
عبد الغني خليل الغريب
عمر أحمد ملص
مخايل جرجس كعدو معوض
عصام احمد جباخنجي
عثمان عزت اليمق
احمد عادل صالح
محمد فائز محمد هاني السنكري
شركة شامي
زكي احمد االزاز
طارق محمد جاجانية
شفيق محمد احسان شميسم
رضوان محمد وحيد حمزة
عزمي محمود الناظر
عامر علي بشير
رشيد محسن محسن
شركة مسعود اخوان للتجارة العامه
شركة سبيروس
شركة املختار ش.م.م
دالل يوسف مصطفى
حسني بدر جمال الدين
شركة قبرصي  -ذوق للتجارة (ش.م.م)
فينيكس ( أ ) للتجارة العامة
محمد خالد العكاوي
عبدالله محمد دياب
حكمت احمد عياش
عصام محمد ابراهيم ابو لحاف
رفعت محمد عريس
محمد كمال الزعبي
محمد علي معني ديب
سميرة حسني حماد
شركة الفا للتجارة واملقاوالت ش.م.م
محمد علي حنش
حسن مصطفى خضر اغا
علي حسن محفوض
عمر انور ترياقي
عدنان عبد الكافي ابو سمرا
خضر محمد قاسم ياغي
حسني محمد حسني
عبد الرحمن توفيق خضر
عبد الرزاق محمد يقسماطي
شريف محمد شريف
يوسف حسن اسكندر
علي مصطفى حمدان
طه حسن التليس
غازي صالح كنجو
صالح علي الصالح
علي حسن شريف
احمد محمد السيد
حسن علي محفوض
مروان محمود االشرفي

رقم املكلف
12168
12216
12233
12340
12344
12361
12519
12583
12589
12676
12692
12716
12728
12744
12775
12792
12793
12876
23204
38807
41906
44660
44947
45413
51634
60340
60692
61638
61786
62108
82482
83005
83011
100275
105857
105874
106241
107709
110852
112082
113635
122805
127573
127752
127813
128791
129101
129339
131164
131165
136872
137610
137620
138472
138540
138551
138557
143830
144556
144742
144947
145073
149145
151571
151576
151647
151657
151735

رقم اإلنذار
641
644
645
647
648
649
653
657
658
662
663
665
667
670
671
672
673
676
678
679
681
682
683
684
689
690
691
692
693
694
695
696
697
701
703
704
705
706
708
709
711
712
714
715
716
717
719
723
726
727
729
730
731
732
733
734
735
737
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748

رقم البريد املضمون
RT000057587
RT000057590
RT000057591
RT000057593
RT000057594
RT000057595
RT000057599
RT000057638
RT000057639
RT000057643
RT000057644
RT000057646
RT000057648
RT000057651
RT000057652
RT000057653
RT000057654
RT000057657
RT000057659
RT000057660
RT000057662
RT000057663
RT000057664
RT000057665
RT000057917
RT000057918
RT000057919
RT000057922
RT000057931
RT000057937
RT000057938
RT000057941
RT000057944
RT000057962
RT000057965
RT000057966
RT000057967
RT000057968
RT000057970
RT000057974
RT000057981
RT000057982
RT000057991
RT000057993
RT000057994
RT000057995
RT000057997
RT000058004
RT000058377
RT000058378
RT000058380
RT000058381
RT000058382
RT000058383
RT000058384
RT000058385
RT000058386
RT000058388
RT000058390
RT000058391
RT000058392
RT000058393
RT000058394
RT000058395
RT000058396
RT000058397
RT000058398
RT000058399

وليد عبد الكريم غمراوي
أحمد سليمان صبحي عابدة
عبد الكريم سليم حبيب
حسام يوسف اليوسف
حبيب مصطفى عليشة
علي محمد محمد
حسني علي سجد
الشركة اللبنانية االوروبية للتجارة والصناعة
شركة مجال للتجارة والصناعة
محمد سهيل فايق العثمان
علي محمد سليمان علي
أحمد سليمان دندشلي
خالد عبد الرحمن الزعبي
علي سعيد كميل
عبد الله محمد عدنان العبد الله
طالل مصطفى كمال املشحاوي
محمود احمد فتح الله
فادي خالد الزين
علي سلمان الحسن
امنة عبد الوهاب حمود
عمار معني محمد اليوسف
مهى عبد القادر نجا
شركة سالمة الطرق اللبنانية ش.م.م
شركة كرباتيف للتجارة والخدمات العامة
شركة العمران لالستيراد والتصدير ش.م.م
سوليكو للتجارة العامة ش.م.م
أحمد محمود عمار
شركة العدنان للبناء واملقاوالت والصناعة ش.م.م
إبراهيم احمد حسني
شركة حبيب العاملية للتجارة ش.م.م
شركة سوفت وارلد ش.م.م
حاتم عبد الوهاب مستو
حسن محمد الجاسم
مصطفى محمود .عمار
عاهد احمد ياسر كبارة
عبد الحميد حسن بغدادي
احمد عادل زريقه
ياسر عادل زريقة
بشير عثمان الزهر
عالء محمود قرقناوي
محمد محمود العلي
سري مصطفى شاهني
هيثم سعيد شاكر
احمد محمد بريص
نديم محمد عصام قنواتي
محمد علي ياغي
محمود أحمد الشيخ
شركة كافي  -كو ش.م.م
خضر يوسف حياني
عشير مصطفى الزين
سامر الشبيب وشركاه
علي محمد شبيب
محمد علي شبيب
غازي محمد شبيب
سامر غازي شبيب
مصطفى وهيب الناظر
جميل فوزي الحلبي
ابراهيم سعد الباف
سانتك ( لبنان ) ش.م.م SANTEC LB S.A.R.L
شركة الشيخ للتجارة العامة
احمد خليل ربابة
احمد محمد اللوزي
احمد محمد ديب الحواط
عبد الرحمن عبد القادر املواس
عبد الهادي درويش الخطيب
ّ
محمد خالد حسن الحلبي
طالل احمد علي حسني
محمد محمود املصري
مختار فهيم املواس
مهى ظافر ناجي
وليد محمد الباف
عبد القادر محمد طالب حافظة
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152857
153053
159731
159766
159768
159812
159856
160143
160304
171085
171319
171361
171426
171444
171525
171560
171594
171680
171702
174613
177533
186324
189890
189943
212738
216420
217122
223383
223476
223784
223799
241058
241134
241271
241580
242229
242886
242889
243053
244855
244859
245009
245457
245714
247142
248566
249441
250067
252261
252274
254084
254089
254094
254095
254100
256140
256404
257003
257756
259874
261674
261956
261971
263414
263532
264055
264135
264233
264361
264384
264437
266813

749
750
751
753
754
755
756
757
758
760
761
762
763
764
765
766
767
768
770
771
772
778
782
786
791
793
794
795
798
799
800
808
809
810
811
813
815
817
818
822
823
825
828
829
833
834
835
836
838
839
840
841
842
843
844
846
847
848
849
850
853
854
855
857
858
859
860
861
862
863
864
865
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RT000058400
RT000058401
RT000058402
RT000058404
RT000058405
RT000058406
RT000058407
RT000058408
RT000058409
RT000058411
RT000058412
RT000058413
RT000058414
RT000058415
RT000058416
RT000058418
RT000058420
RT000058470
RT000059012
RT000058473
RT000058474
RT000058484
RT000058500
RT000058518
RT000058599
RT000058601
RT000058603
RT000058604
RT000058607
RT000058608
RT000058609
RT000058617
RT000058618
RT000058619
RT000058620
RT000058743
RT000058746
RT000058748
RT000058749
RT000058753
RT000058754
RT000058756
RT000058759
RT000058760
RT000058766
RT000058767
RT000058768
RT000058769
RT000058771
RT000058772
RT000058773
RT000058774
RT000058775
RT000058776
RT000058777
RT000058779
RT000058780
RT000058781
RT000058782
RT000058783
RT000058814
RT000058815
RT000058816
RT000058901
RT000058818
RT000058819
RT000058820
RT000058821
RT000058822
RT000058823
RT000058824
RT000058825
لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
التكليف 1426
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رياضة

الكرة األوروبية

اللعنة التي تطارد وتعدم نجوم الكرة
انضم العب يوفنتوس الجديد األلماني
سامي خضيرة إلى قائمة من تالحقهم
لعنة اإلصابات .في أول مباراة له أساسيًا
مع فريقه الجديد ،سقط خضيرة مصابًا
ليبتعد عن المالعب لمدة شهرين ،ما
سيحرم فريقه باكرًا خدماته
هادي أحمد
قــد يتجسد ال ـحــظ الـسـيــئ لــاعــب ما
ّ
والتحول
باالنتقال إلــى فــريـ ٍـق جديد
أسيرًا ملقاعد االحتياط بعدما يكون
ق ــد ب ـ ــات ن ـج ـمــا ف ــي ف ــري ـق ــه ال ـس ــاب ــق.
وقـ ــد يـ ــرى هـ ـ ــؤالء ال ــاعـ ـب ــون أن ه ــذا
هــو جـحـيـمـهــم ،لـكــن مــا ي ـعــزي هــؤالء
وحــدهــم ،هو ما يحصل مع الالعبني
الـ ــذيـ ــن مـ ــا إن وص ـ ـلـ ــوا إل ـ ــى ال ـف ــري ــق
الجديد واآلم ــال معلقة عليهم ،حتى
سقطوا أرضــا ،معلنني ابتعادهم عن
املالعب لفترة طويلة.
إنها الحالة األســوأ التي يعيشها أي
الع ــب جــديــد وفــريـقــه وإدارت ـ ــه أيـضــا،
الـ ــذيـ ــن ال ي ـس ـت ـف ـي ــدون ع ـم ـل ـي ــا م ـن ــه.
ويمكن القول حتى إن هــذا النوع من
اإلصـ ــابـ ــات ق ــد ي ـك ــون ب ـم ـثــابــة إع ــان
اقتراب الالعب من إنهاء مسيرته.
عــوامــل عــدة كثيرة تدخل فــي أسباب
إص ــاب ــة ال ــاعـ ـب ــن ،وم ـن ـه ــا ضـعـفـهــم
ال ـج ـس ــدي ،إض ــاف ــة إلـ ــى سـ ــوء تـقــديــر
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــادر الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــي ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ن ــوع ـي ــة
ال ـتــدري ـبــات (مـنـهــا الـقــاسـيــة حــديـثــا)
التي لم يعتدها الالعب مع فريق عمل
اللياقة البدنية ،وخصوصًا إذا ما كان
جديدًا عليه.
ط ــوال حـقـبــة ك ــرة ال ـق ــدم ،وح ـتــى هــذه
اللحظة ،لم يبد أن الكادر الطبي ألي
فريق قادر على معالجة العب تالحقه
لعنة اإلصابة أينما لعب وأينما حل.
ي ـظ ـهــر هـ ـ ــؤالء ال ــاعـ ـب ــون وك ــأن ـه ــم ال
يملكون عناصر االسـتـمــرار والبقاء،
إذ إن اإلص ـ ــاب ـ ــة ال ـل ـع ـن ــة ال تـقـتـصــر
على حــالــة معينة ،أو أن تـكــون نفس
ً
اإلصابة مثال.
العــب الــوســط الــدولــي األملــانــي سامي
خـ ـضـ ـي ــرة كـ ـ ــان آخـ ـ ــر هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت،
ففي أول مباراة له مع فريقه الجديد
يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي ،ضــد مرسيليا
الفرنسي (ّ ،)2-0
وديــا غــادر التونسي
األصل أرضية امللعب مصابًا ملعاناته
من تمزق في األوت ــار العضلية ،وهو
سيغيب عن املالعب ملدة ستصل إلى
شهرين .هذه البداية ،قد تكون بداية

اصيب خضيرة في اول مباراة له اساسيًا مع يوفنتوس

نـهــايــة الــاعــب بـعــد انـطــاقـتــه القوية
ً
سابقًا مــع منتخب ب ــاده أوال ثــم مع
ريـال مدريد اإلسباني ثانيًا.
ول ـع ــل ال ـح ــادث ــة األبـ ـ ـ ــرز ،ال ـت ــي يـمـكــن
استذكارها عند الكالم عن اإلصابات
ه ــي ح ــادث ــة «ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة» ال ـب ــرازي ـل ــي
رونالدو ،وإن كانت الظروف تختلف،
إال أنها يمكن أن تتشابه في النتيجة
املتوقعة.
فبعد غيابه أربعة أشهر عن املالعب،
ن ـ ــزل رون ـ ــال ـ ــدو نـ ـج ــم إن ـ ـتـ ــر م ـيــانــو
اإليـطــالــي فــي الــدقـيـقــة الـ ـ  56مــن عمر
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ،وملـ ـ ــس ال ـ ـكـ ــرة أربـ ـ ـ ــع مـ ــرات
ف ـق ــط ،ل ـكــن م ــن دون أن يـلـمـســه أحــد
س ـق ــط أرضـ ـ ـ ــا ،ل ـت ـك ـشــف األش ـ ـعـ ــة عــن

انـقـطــاع جميع أرب ـطــة ال ـقــدم ،وغـيــاب
جــديــد مــدتــه  15ش ـه ـرًا .ع ــاد رونــالــدو
بعدها ،وانتقل إلى فريق جديد ،لكن
املوهبة ،لم تعد ذاتـهــا ،حتى محبوه

يصعب على الكوادر
الطبية معالجة من
تطاردهم اإلصابة دائمًا

الح ـظــوا تــراجــع ســرعـتــه فــي الــركــض
وفــي املــراوغــة .لم يكن رونــالــدو العبًا
تسقطه اإلصــابــة وتوقفه عــن اإلبــداع
على أرض امللعب ،لكن ال شك في أنها
مكان ما.
قللت من مستواه في
ٍ
ه ــذا رون ــال ــدو ،أح ــد أب ــرز املهاجمني
ف ــي ال ـعــالــم عـلــى م ــر ع ـصــورهــا .لكن
ح ـ ـ ــال الـ ــاع ـ ـبـ ــن الـ ـح ــالـ ـي ــن ل ـي ـســت
كــذلــك ،فالكولومبي رادام ـيــل فالكاو
عانى كثيرًا مــن ركبته بعد إصابته
األخـ ـي ــرة ف ــي فــرن ـســا أي ـ ــام ل ـع ـبــه مع
مــونــاكــو ،وغ ــاب وقـتـهــا ع ــن املــاعــب
لـفـتــرة ت ــراوح بــن  6و 7أش ـهــر ،وهــو
مــا دفـعــه إل ــى الـغـيــاب عــن املــونــديــال
األخ ـيــر .ال ـيــوم ،لــم يعد يتحدث أحد

ع ــن مــوه ـبــة ف ــال ـك ــاو ال ـت ــي افـتـقــدهــا
مــذ سقط مصابًا ،وكــان انتقاله إلى
مانشستر يونايتد اإلنكليزي خير
دليل على ذلــك ،إذ إنه لم ّ
يقدم شيئًا
يذكر .وأول من أمس في مباراته مع
ً
تشلسي ضــد أرس ـن ــال ،دخ ــل بــديــا،
أيضًا ،ولم ينجح في تغيير شيء في
نتيجة امل ـبــاراة الـتــي خسرها فريقه
في الدرع الخيرية.
أم ـث ـل ــة ك ـث ـي ــرة تـ ـك ــررت غ ـي ــر مـ ـ ـ ّـرة فــي
مالعب الـعــالــم ،ولعل البرازيلي كاكا
وإصابته مذ قدومه إلى ريـال مدريد
ً
من ميالن اإليطالي ،تعطي دليال على
أن «لـعـنــة اإلص ــاب ــة» وضـعــت مسيرة
خضيرة في مهب الريح.

سوق االنتقاالت

فان غال يطلب ترحيل دي خيا واستقدام لوريس أو سيليسن

أسهم دي خيا ترتفع مجددًا لالنتقال إلى ريال مدريد (أ ف ب)

ُي ـتــوقــع ،أن ي ـكــون األس ـب ــوع الـحــالــي
ح ــاس ـم ــا فـ ــي ري ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد إلن ـه ــاء
الجدل حول ملفني يشغالن العاصمة
اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـن ــذ مـ ـطـ ـل ــع ال ـص ـي ــف
ال ـحــالــي ويـتـعـلـقــان ب ـمــدافــع الـفــريــق
سيرجيو رام ــوس وديـفـيــد دي خيا
حارس مانشستر يونايتد.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب صـ ـحـ ـيـ ـفـ ـت ــي «م ـ ـ ــارك ـ ـ ــا»
و«آس» اإلسـبــانـيـتــن ،فــإن اجتماعًا
م ـص ـي ــري ــا وح ــاسـ ـم ــا س ـ ُـي ـع ـق ــد ي ــوم
الـخـمـيــس أو الـجـمـعــة املـقـبـلــن بني
رامــوس وإدارة امللكي ملعرفة موقفه
الـ ـنـ ـه ــائ ــي م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء أو ال ــرح ـي ــل
إل ـ ـ ــى يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ّعــد
أن ذك ـ ـ ــرت الـ ـتـ ـق ــاري ــر أن ـ ــه لـ ــم ي ــوق ــع
ب ـعــد ع ـلــى ت ـمــديــد ع ـق ــده ك ـمــا جــرى

ال ـت ــداول فــي ذل ــك األس ـب ــوع املــاضــي.
ومـ ــن ج ـه ــة دي خ ـي ــا ،فـ ــإن إمـكــانـيــة
ق ــدوم ــه إلـ ــى م ــدري ــد س ـت ـت ـحــدد قبل
السبت املقبل موعد انطالق املوسم
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
امل ـم ـت ــاز ،وذلـ ــك ب ـعــدمــا ط ـلــب امل ــدرب
ال ـهــول ـنــدي لــويــس ف ــان غ ــال ترحيل
اإلس ـبــانــي مـقــابــل  25مـلـيــون جنيه
اسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي وال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد مـ ـ ــع احـ ــد
الحارسني الفرنسي هوغو لوريس
او ال ـهــول ـنــدي يـسـبــر سيليسن قبل
املباراة االولى لفريقه في «البريميير
ليغ».
م ـ ــن جـ ـه ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـ ــم تـ ـع ــد ص ـف ـقــة
انتقال النجم األرجنتيني أنخل دي
م ــاري ــا ،ج ـنــاح مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد،

إلــى باريس ســان جيرمان الفرنسي
تـنـتـظــر إال اإلعـ ـ ــان ال ــرس ـم ــي عنها
ب ـع ــد وصـ ـ ــول ال ــاع ــب إل ـ ــى ال ــدوح ــة
لـ ـلـ ـخـ ـض ــوع لـ ـلـ ـفـ ـح ــص ال ـ ـط ـ ـبـ ــي فــي
مـسـتـشـفــى «اس ـب ـي ـت ــار» ق ـبــل تــوقـيــع
عقد انتقاله مقابل  63مليون يورو.
دي ماريا الذي لم يسجل سوى أربعة
أه ـ ــداف م ــع ال ـفــريــق اإلن ـك ـل ـيــزي منذ
وصوله اليه الصيف املاضي ،حصل
على راحة إضافية بعد مشاركته في
بـطــولــة «ك ــوب ــا أم ـيــركــا» ف ــي تشيلي
الشهر املاضي ،ولم يلتحق بصفوف
يونايتد خالل جولته األميركية.
إلى ذلك ،يبدو أن العبًا آخر في طريقه
ملغادرة ملعب «أولد ترافورد» ،وهو
املــدافــع الـبــرازيـلــي رافــايــل دا سيلفا

ب ـعــدمــا وص ـلــت صـفـقــة ان ـت ـقــالــه إلــى
ل ـيــون الـفــرنـســي ملــراحـلـهــا األخ ـي ــرة،
بحسب ما أكد رئيس األخير جان -
ميشال أوال.
وكـشــف أوال فــي حسابه على موقع
«ت ــوي ـت ــر» أن ل ـي ــون يـنـتـظــر مــواف ـقــة
ي ــون ــاي ـت ــد إلن ـ ـهـ ــاء ص ـف ـق ــة راف ــاي ـي ــل
الــذي وصل إلى فرنسا األحــد ،وقال:
«وص ــل رافــايــل إل ــى لـيــون قــادمــا من
مــانـشـسـتــر ،ن ـحــن بــان ـت ـظــار ال ـضــوء
األخضر من مانشستر يونايتد».
وسيخضع املــدافــع البالغ من العمر
 25عــامــا للفحص الطبي الروتيني
ق ـب ــل ت ــوق ـي ــع ال ـع ـق ــد وبـ ـع ــد مــواف ـقــة
يونايتد الذي ضمه إلى صفوفه عام
 2008من فلوميننسي.
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السلة اللبنانية

أخبار رياضية

الرياضي يطلق أول بطولة دولية للسيدات
أع ـل ــن الـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي ع ــن إط ــاق
ب ـ ـطـ ــولـ ــة ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة األولـ ـ ـ ــى
للسيدات بكرة السلة تكريمًا لرئيس
ال ـن ــادي ال ـتــاري ـخــي ه ـشــام ج ـ ــارودي،
تقديرًا لعطاءاته للرياضة اللبنانية
وخ ـصــوصــا ل ـك ــرة ال ـس ـلــة الـلـبـنــانـيــة،
ما جعله يستحق لقب عميد رؤســاء
األن ــدي ــة ،وذلـ ــك ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
عـ ـق ــده ف ــي م ـق ــر ال ـ ـنـ ــادي ف ــي املـ ـن ــارة،
بحضور ودعــم رئيس بلدية بيروت
ب ــال حـمــد ،رئـيــس ات ـحــاد ك ــرة السلة
ول ـيــد ن ـص ــار ،رئ ـيــس جـمـعـيــة الــواقــع
راع ـ ـيـ ــة ال ـب ـط ــول ــة م ـص ـط ـفــى ب ـن ـبــوك،
رئـيـســة لـجـنــة الـبـطــولــة مــديــرة فــريــق
السيدات فــي الـنــادي الرياضي نايلة
علم الدين ،إلى صاحب الفكرة رئيس
ق ـط ــاع ال ــري ــاض ــة ف ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
الزميل حسام الدين زبيبو.
بعد كلمة ترحيبية من زبيبو ،تحدث
فيها عن فكرة البطولة التي انطلقت
خ ــال ت ـكــريــم ف ــري ــق س ـي ــدات ال ـن ــادي
الـ ــريـ ــاضـ ــي ف ـ ــي ح ـل ـق ــة خـ ــاصـ ــة ع ـبــر
برنامج « »Futur sportبمناسبة إحراز
ل ـق ــب ب ـط ــول ــة ل ـب ـن ــان ،وأش ـ ـ ــار الـ ــى أن
الفكرة باتت حقيقة مع رعاية جمعية
الواقع ودعم بلدية بيروت.
ث ــم أع ـل ـنــت نــاي ـلــة ع ـلــم ال ــدي ــن أس ـمــاء

رياضة

21

امل ـش ــارك ــن ف ــي ال ـ ـ ــدورة ال ـت ــي سـتـقــام
ب ـ ــن  20و 24أي ـ ـل ـ ــول امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وه ــم
«ب ــان ــاثـ ـيـ ـن ــايـ ـك ــوس» وص ـ ـيـ ــف ب ـطــل
ال ـيــونــان ،و»اث ـل ـيــت سـيـلـجــي» (ZKK
 )Athlet celjeبطل سلوفينيا و»بادل
س ـكــوب ـجــس» ( )Badel Skopjeبطل
ماسيدونيا .واعـتـبــرت علم الــديــن أن

«الـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي» ف ـخــور بتنظيم
هـ ــذه ال ـ ـ ــدورة ال ـت ــي ت ـضــم ف ــرق ــا ت ــزور
م ـن ـط ـقــة ال ـ ـشـ ــرق االوسـ ـ ـ ــط ألول م ــرة
عال ،وأن الرياضي
وتتمتع بمستوى ٍ
بصدد تدعيم صفوفه بثالث العبات
أجنبيات للمنافسة على لقب البطولة.
ب ـع ــده ــا ت ـح ــدث ن ـص ــار الـ ـ ــذي أكـ ــد أن

ستستضيف
سيدات
الرياضي
فرقًا من
اليونان
وسلوفينيا
ومقدونيا

نتائج اللوتو اللبناني
23 35 30 22 20 16 4
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1323وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 4 :ـ  35 - 30 - 22 - 20 - 16الرقم
اإلضافي23 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 461.949.102ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 124.340.360ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة124.340.360 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 54.712.080ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 23 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.378.786 :ل .ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 54.712.080ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 932 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 58.704 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة: 121.864.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 15.233 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولــى واملنقولةللسحب املقبل 605.568.312 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
ج ـ ــرى مـ ـس ــاء أم ـ ــس س ـح ــب زي ـ ــد رق ـ ــم 1323
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح22640 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 48.220.482 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.2640 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.640 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.40 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :

بنك بيروت يواجه نفط الوسط العراقي

يواجه بنك بيروت فريق نفط الوسط العراقي في
بطولة األندية اآلسيوية لكرة الصاالت املقامة في
مدينة أصفهان اإليرانية ،اليوم عند الساعة الواحدة
بعد الظهر بتوقيت بيروت.
وأشار مدرب الفريق اللبناني الصربي دييان ،إلى
أن املدرب العراقي هيثم عباس قام بعمل جيد
جدًا مع فريقه« ،نحن نحترمهم ،لكننا هنا لبلوغ
ُ
الدور قبل النهائي ،وسنبذل قصارانا لذلك» .أما
عباس ،فقال إنه يحترم فريق بنك بيروت كثيرًا ،إذ
لديه العبون كبار مع الكثير من الخبرة ،و«املباراة
ستكون صعبة للغاية وحاسمة ،وكال الفريقني على
استعداد ،ونحن نأمل أن نبلغ نصف النهائي».

االت ـحــاد سـيــدعــم الـ ــدورة وأن ــه فخور
ب ـمــا ي ـن ـجــزه الـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي ،وأن
االتحاد على مسافة واحدة مع جميع
األن ــدي ــة .ث ــم كــانــت كـلـمــة لـحـمــد ال ــذي
أشاد بجارودي وبالدور الذي يلعبه
فــي الــريــاضــة واملـجـتـمــع ،وأن بـيــروت
ت ـف ـخ ــر ب ــاب ـن ـه ــا جـ ـ ـ ـ ــارودي وب ـن ــادي ــه
«الــريــاضــي» الــذي يعمل على توجيه
األج ـ ـي ـ ــال نـ ـح ــو الـ ــريـ ــاضـ ــة ،مـتـمـنـيــا
التوفيق للفريق في البطولة.
بعدها تـحــدث رئـيــس جمعية الــواقــع
مـصـطـفــى ب ـن ـبــوك الـ ــذي أك ــد افـتـخــار
ُ
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـع ـ ـنـ ــى ب ــالـ ـش ــأن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ــدع ــم الـ ـبـ ـط ــول ــة وه ــي
تــدعــم الـفـكــر ال ــرائ ــد وال ـط ـمــوح ،وهنأ
ج ـ ــارودي ع ـلــى ع ـط ــاءات ــه الــريــاضـيــة
واالجتماعية ،مشيرًا الــى أن الثانية
ال يعلم بها الكثيرون وهــي تستحق
التقدير.
واخ ـت ـت ــم امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي بكلمة
ل ـ ـلـ ــرئ ـ ـيـ ــس ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارودي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ش ـك ــر
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ،والـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ــاة وال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــن،
و»شــركــاءه فــي اإلن ـجــازات» العاملني
فــي الـنــادي الــريــاضــي ،وشكر وسائل
اإلعــام على اهتمامها ،واعـدًا باملزيد
م ــن ال ـع ـطــاء ل ـلــريــاضــة ول ـك ــرة الـسـلــة
اللبنانية.

صليبا بطل «كريتيريوم لبنان الـ »23

أحرز وسام صليبا لقب سباق «كريتيريوم لبنان
الثالث والعشرين» ملركبات الدفع الرباعي ()4x4
ّ
الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في
فالوغا في ظل طقس صيفي حارق .واحتل رواد
حاطوم املركز الثاني وكميل تنوري املركز الثالث.
ويندرج السباق ،الذي شارك فيه تسعة سائقني ،في
إطار الجولة األولى من بطولة لبنان للعام الجاري.
ُ
ّ
وتضمنت املسابقة ثالث طلعات رسمية ،واعتمد
أفضل وقت مسجل في الطلعات الثالث إلعالن
الترتيب العام النهائي للسائقني.

استراحة
2062 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 6 2

أفقيا

 -1عاصمة النيبال –  -2ثالث أكبر مدينة في املغرب – مدينة إيطالية على األدرياتيك –  -3ملك
جبيل إكتشفت على ناووسه أقدم ألف باء – حديث الــوالدة من اإلنسان –  -4موضع القالدة من
ّ
ورق –  -5للنداء – حديد ُيغلق بــه الـبــاب ُ
الـصــدر – ضــد يابس وجــاف أو نـ ّ
ويفتح
ـدي – ضعف
باملفتاح –  -6ممثلة مصرية راحلة من أفالمها «البحث عن املتاعب» –  -7أغلظ أوتار العود – حرف
ّ
ووتر األعصاب – شاهدت الشخص – -9
جر – شخصية فيروز في مسرحية ميس الريم –  -8أقلق
نعم أو وقت املوت – أضع خلسة – فور أو إثنان باألجنبية –  -10مدينة تاريخية قديمة في تركيا
ّ
اليونانيون من خالل حصان خشبي – خليج
إشتهرت بحرب أسطورية قام بها

عموديًا

ُ
 -1زعيم ورئيس حــزب لبناني راحــل –  -2أوســع وأكبر أو أحسن اإلستقبال – والــدة – سحب
ُ
الـعــربــة –  -3عاصمة تــايــوان – تـقــال على الـهــاتــف –  -4خ ــداع – أخـيــط الـثــوب بإستعمال آلة
الخياطة –  -5أوم ــأ إلـيــه بـيــده أو إصبعه – ملكة أور السومرية الشهيرة مــاتــت شــابــة ُدفنت
مع كنوزها الثمينة –  -6مكان هبوط الطائرات – العاصمة اإلقتصادية والسياحية للمملكة
ّ
تلقب بعروس البحر األحمر –  -7من الحيوانات – أرجــوك باألجنبية – -8
العربية السعودية
ّ
وحدة قياس قدرة الطاقة الكهربائية بالجول لكل ثانية – خلية النحل –  -9خفق العلم – عائلة
ّ
رسام فرنسي راحل –  -10رئيس جمهورية أميركي سابق

أفقيا

شروط اللعبة

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

مشاهير 2062

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
أجش – بال – لو –  -4رعاف – جفل – ْ -5
قيق – أفاميا – -6
 -1نمس – آذار –  -2زر – الوقواق – -3
با – منقل – لن –  -7إتكل – ّ
ّ
أعد – ّ -8
كرر – بص –  -9يو – اي – يبني –  -10عمر الشريف

عموديًا

ّ
 -1نزار قباني –  -2مرجعيات – وع –  -3شاق – كف –  -4مل – آر –  -5الب – ان – كيا –  -6ذو الفقار
ّ
ّ
–  -7أقل – العريش –  -8رو – جم – بر –  -9الفيل – بني –  -10نقوال ناصيف

حل الشبكة 2061

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ً
ممثل وفنان مصري (ّ )2011-1921قدم أعماال فنية متنوعة بني الخير والشر والدراما
والكوميديا في أكثر من  272فيلمًا طوال حياته .من أفالمه «اإلرهاب والكباب»
 = 4+3+10+7شهر هجري ■  = 8+5+2+1آلــة موسيقية ■  = 6+9+11ماركة غاالت
ومفاتيح

حل الشبكة الماضية :سيلفي فارتان
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الثالثاء  4آب  2015العدد 2656

ثقافة وناس

تلفزيون

ّ
ّ
ّ
قيد التصوير
المتردي الذي يحيط بنا ،يعتزم صناع الدراما السورية إنجاز أعمال تركز على الحب للموسم المقبل،
في ظل الواقع
ُ
أبرزها مسلسل من إخراج صفوان نعمو سيطرح على شكل ثالثيات ،إضافة إلى آخر يحمل توقيع شركة «سامة لإلنتاج الفني»

الدراما السورية أعلنت علينا الحب
وسام كنعان
قبل سنتني ،أمطرنا «الحاج» محمد
ّ
قبن ّض بــوابــل مــن األخـبــار املتالحقة
ع ــن مل ــه ش ـمــل ن ـجــوم ال ـغ ـنــاء الـعــربــي
ومـ ـش ــاهـ ـي ــر الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ـ ـسـ ــوريـ ــة فّــي
مـسـلـســل واحـ ـ ــد .وأك ـ ــد لـلـجـمـيــع أن ــه
سيستقدم  15مغنيًا عربيًا ليكونوا
نـ ـج ــوم م ـس ـل ـســل ي ـع ـت ـبــر «م ـخ ــاط ــرة
كبيرة» ،كــان اسمه «مدرسة الحب».
وهــو مــن تأليف رازي وردة وإخ ــراج
صفوان نعمو  .طبعًاّ ،
صدق الجمهور
ّ
يومها أن نجم الغناء العراقي كاظم
الـســاهــر سـيـقــف أم ــام كــامـيــرا مخرج
«صايعني ضايعني» الذي يعتبر من
خيبات الكوميديا السورية (األخبار
ّ
 .)2011/9/6ث ــم جــزم ـنــا ب ـ ــأن األم ــر
غالبًا سيحصل عندما قطع املطرب
امل ـصــري هــانــي شــاكــرّ الـشــك باليقني
وصـ ّـرح لنا حينها بأنه لم يكن يفكر

انطلق تصوير «مدرسة الحب»
في دمشق ،قبل االنتقال إلى
مجموعة من العواصم العربية
ف ــي ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـت ـم ـث ـيــل مـ ـج ـ ّـددًا،
لـكــن «س ـي ـنــاريــو املـسـلـســل وعــاقـتــي
قراءتي للنص
باملخرج كانا سببًا في ّ
في زمــن قياسي ،ألجــد أنــه عمل فني
متكامل» (األخبار .)2013/8/28
صاحب
وكان من املفترض أن نشاهد
ّ
أغـ ـنـ ـي ــة «ك ـت ـب ـت ـل ــي الـ ـسـ ـن ــن» ي ـغــنــي
بــال ـل ـه ـجــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي امل ـس ـل ـســل
ّ
املــوعــود .غير أن َكــل ذلــك تـبـ ّـدد بلمح
ال ـب ـّص ــر ،ول ــم ي ـب ــق إال الـتـصــريـحــات
الرنانة.
غ ــاب آل نـعـمــو ملـ ـ ّـدة س ـن ـتــن ،ق ـبــل أن
يعودوا من خالل شركة اسمها «بالك
ت ــو أم ـيــر مـصـطـفــى ن ـع ـمــو» ،وليعلن
املخرج صفوان مصطفى نعمو البدء
بتصوير مسلسله «مــدرســة الـحــب»
ّ
ّ
لـكــن بـحــلــة جــديــدة ألـفـتـهــا مجموعة
ك ـ ـتـ ــاب ،عـ ـل ــى ّ أن تـ ـط ــرح عـ ـل ــى شـكــل
ّ
ثــاث ـيــات ،تـمــثــل ك ــل منها قـصــة حب
مستقلة .لم ينتظر نعمو حتى ّ
يميز
الجمهور الخيط األسود من األبيض
بل سرعان ما
بالنسبة لعمله املرتقبّ ،
جزم بشكل قاطع وأعلن أنه «بحسب
اعـتـقــادي سـيـكــون امل ـشــروع األضـخــم
بالنسبة لي وللمشاهد العربي».
هـكــذا ،ووفــق البيان الصحافي الــذي
ّ
وزعته أسرة العمل ،انطلقت عمليات

تعود أمل عرفة للتمثيل مجددًا أمام زوجها عبد المنعم عمايري
ت ـصــويــر امل ـش ــاه ــد ف ــي دمـ ـش ــق ،ليتم
االنـتـقــال بـعــد ذل ــك إل ــى مجموعة من
ال ـع ــواص ــم ال ـعــرب ـيــة ،فـيـمــا سـيـشــارك
ف ــي ال ـع ـم ــل عـ ــدد م ــن نـ ـج ــوم س ــوري ــا
ول ـب ـن ــان وم ـص ــر وال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي.
ّ
لكن الالفت أن الئحة النجوم ال تضم
األسماء التي سمعنا بها سابقًا من
عالم الغناء .األكيد هو حضور نجوم
التمثيل بــاســم يــاخــور ،وعـبــد املنعم
عمايري ،وورد ويوسف الخال ،ومنى
واصـ ـ ــف ،وأم ـ ــل ع ــرف ــة .هـ ــذه األخ ـي ــرة

ّ
أكدت أنه «سأستمتع كثيرًا في أدائي
كممثلة وذلــك لشدة شوقي للحديث
عن الحب في زمن ضاقت فيه املساحة
املوضوع».
حتى للتفكير بهذا
ّ
ّ
وأش ـ ـ ـ ــارت ع ــرف ــة إل ـ ــى أن ـ ـهـ ــا ت ـ ــرى أن
امل ـج ـت ـمــع بـ ــات ب ــأم ـ ّـس ال ـح ــاج ــة إل ــى
ال ـ ـ ـحـ ـ ــب ،األمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي دف ـ ـع ـ ـهـ ــا إلـ ــى
االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى «م ـ ــدرسـ ـ ـت ـ ــه» ،عـلــى
ح ــد تـعـبـيــرهــا .ووص ـف ــت ا ّمل ـش ــروع بـ
«اللطيف جدًا» ،خصوصًا أنه يقع في
ثالثيات.

في السياق نفسهّ ،
عبر باسم ياخور
عن سعادته بإنتاج مسلسل مثل هذا
ّ
يطغى
ال ـع ـمــل ،مــوض ـحــا أن «ال ـح ــب
ّ
على كل ما في الــدرامــا» .وأضــاف أنه
ّ
ـاك لـلـقـلــوب،
ض ـمــن شـخـصــيـتــه ك ـم ـحـ ٍ
س ـي ـن ـجــح هـ ــذا امل ـس ـل ـســل ف ــي ت ــوري ــد
ّ
أفـكــار تتطلبها املــرحـلــة الحالية من
الحياة.
ّ
أمـ ــا ع ـبــد امل ـن ـعــم ع ـم ــاي ــري ،ف ـق ــال إن
ّ
«الـعـمــل الــرومــانـســي يتعلق بــأقــدس
مـ ــا فـ ــي الـ ــوجـ ــود وه ـ ــو الـ ـح ــب الـ ــذي

يحتاجه كــل إنـســان .العالم سيتفهم
ويـتـفــاعــل مــع مسلسل مـثــل «مــدرســة
الـحــب» كــونــه يــأتــي مـ ّعـ ّـبـرًا عــن الحب
والجمال» .ولفت إلى أنه «لي الشرف
ب ــال ـع ـم ــل مـ ــع م ـص ـط ـفــى ن ـع ـم ــو بـعــد
ت ّـجــربــة ســاب ـقــة ك ــان ــت ن ــاج ـح ــة ،كما
أنـ ـن ــي س ـع ـيــد ب ــال ــوق ــوف إلـ ــى جــانــب
زوج ـ ـتـ ــي أم ـ ــل ع ــرف ــة ب ـع ــد فـ ـت ــرة مــن
االنقطاع عن العمل املشترك سويًا».
شددت النجمة اللبنانية
من جانبها،
ّ
ورد الخال على أنــه «سأعيش الحب
مــن داخ ـلــي لـتـقــديــم ص ــورة العاشقة
التي شعرت بها من خــال متابعتي
ل ـل ـنــص .وه ـ ــذا ي ـخ ـلــق م ـج ـمــوعــة مــن
األحاسيس عبر مجموعة من األذواق
الـتــي ّأسـمـهــت فــي كـتــابــة ه ــذا العمل.
ك ـمــا أن ـن ــي س ـع ـيــدة جـ ـدًا بـعـمـلــي مع
قـ ــامـ ــات ل ـه ــا ب ـص ـم ـت ـهــا فـ ــي الـ ــدرامـ ــا
وتاريخها الفني».
لـ ــن يـ ـك ــون «مـ ــدرسـ ــة ال ـ ـحـ ــب» ال ـع ـمــل
ال ــوحـ ـي ــد ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـ ــذي سـيـفـتــح
سجالت الحب ويخوض في أعماقها،
إذ س ـت ـجـ ّـرب شــركــة «س ــام ــة لــإنـتــاج
ال ـف ـنــي» أن تـعـيــد ألـقـهــا امل ـف ـقــود بعد
الرحيل املفاجئ لصاحبها ّ
وعرابها
أديب خير ( .)2013/1/14هذه السنة،
ت ـح ــاول رب ــا ال ـخــش االس ـت ـم ــرار على
ّ
ستجرب إنـجــاز ما
طريقة أدي ــب ،لــذا
يشبه الجزء الجديد من مسلسل «أهل
الـ ـغ ــرام» الـ ــذي أنـتـجــت مـنــه «ســامــة»
جــزئــن حققا ح ـضــورًا الف ـتــا ،وقـ ّـدمــا
نجوم الدراما السورية بصورة تشبه
األف ــام التلفزيونية التي أوغـلــت في
حكايات العشق.
ه ــذا املــوســم ،أوك ـلــت مــديــرة «ســامــة»
م ـهـ ّـمــة ك ـتــابــة خ ـمــاس ـيــات ع ــن الـحــب
لـلـسـيـنــاريـســت نـجـيــب نـصـيــر وري ــم
حنا وغيرهما ،على أن يتولى إخراج
ّ
كــل خماسية مخرج ســوري مرموق،
ّ
ربما يكون بينهم حاتم علي والليث
حجو.
مواز ،تستمر «غولدن الين»
على خط
ٍ
ب ـس ـبــك خ ـم ــاس ـي ــات «ص ــرخ ــة روح»
الـتــي بــاتــت مختصة بالجنس فقط،
فيما نتوقع أن نشاهد حفنة أعمال
عربية مشتركة ال ّ
تقدم سوى مشاعر
طوباوية ّ وقصص حب مكرورة.
الغريب أننا لم نعد نلتقط في الحياة
ح ـ ــاالت ح ــب كــاس ـي ـك ـيــة أو عــاصـفــة
مثل تلك التي سبق وشاهدناها في
املسلسالت السورية ،لكن ربما يكون
عند أهــل الــدرامــا حـلــول أذك ــى وأكثر
ّ
ّ
املتردي
توهجًا من الواقع اإلنساني
الذي يحيط بنا!

جمال سليمان اشتاق إلى «وش السعد»
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ّ
بــرغــم أن «مـ ـن ــدور أب ــو ال ــده ــب» كــان
ُيحتضر في نهاية مسلسل «حدائق
الشيطان» ( 2006ـ كتابة محمد صفاء
عامر ،وإخراج إسماعيل عبدالحافظ)
ّ
بسبب السرطان ،غير أن ذلك لم يمنع
ثان من العمل
ظهور ّفكرة إنتاج جزء ٍ
مهد الطريق أمام النجم السوري
الذي
جمال سليمان في املحروسة.
خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر األخ ـ ـيـ ــرة،
ق ـ ّـدم سليمان ثمانية مسلسالت في
بالتوهات مصر ،لكن يظل عمله ّ
األول
«حدائق الشيطان» هو األكثر نجاحا
وج ـمــاه ـيــريــة .ف ـيــه ظ ـهــر بشخصية
«مندور أبو الدهب» ،تاجر املخدرات
والــديـكـتــاتــور ال ـقــادر عـلــى سـحــق أي
م ـع ــارض ل ــه .كــانــت ه ــذه الشخصية

«وش ال ـس ـعــد» ع ـل ـيــه ،لـيـتـبـعــه قـطــار
طــويــل مــن الـنـجــوم ال ـســوريــن الــذيــن
دخلوا تباعًا «هوليوود الشرق» عبر
أوسع أبوابها.
ً
بـ ـع ــدم ــا ك ـ ـ ــان م ـ ـش ـ ـغـ ــوال ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
بـمـسـلـســل «الـ ـع ـ ّـراب ـ ـ نـ ــادي ال ـشــرق»
وغ ـ ــاب ع ــن الـ ــدرامـ ــا امل ـص ــري ــة ،واف ــق
جـ ـم ــال س ـل ـي ـم ــان ع ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
«حــدائــق الشيطان» م ـجـ ّـد ّدًا ،لكن ّمن
خالل مسلسل «مندور» .فضل صناع
ال ـع ـمــل أال يـحـمــل امل ـس ـل ـســل الـجــديــد
ع ـن ــوان «ح ــدائ ــق ال ـش ـي ـطــان ،»2وذل ــك
لـكــي ال يــوقــع سليمان الـجـمـهــور في
حـيــرة درام ـيــة لـكــون الحلقة األخـيــرة
م ــن املـسـلـســل ّ
األول ان ـت ـهــت والـبـطــل
ُيحتضر ّبسبب إصابته بالسرطان،
ل ــدرج ــة أن ـ ــه ت ـصــالــح م ــع ك ــل أع ــدائ ــه
وحـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ــرجـ ـ ــوع ع ـ ــن الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن

أخطائه وجرائمه.
فكيف ستظهر الشخصية في الجزء
الـثــانــي ،وهــل ُ
سيشفى ّ«م ـنــدور» من
ا ّملـ ـ ــرض ب ـم ـع ـج ــزة ،أم أنـ ـ ــه سـيـتـضــح
أنـ ـ ـ ـ ــه لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن مـ ــري ـ ـضـ ــا أصـ ـ ـ ـ ــا؟ فــي
تـ ـ ّص ــري ــح م ـق ـت ـض ــب ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»،
فضل سليمان االنتظار ّقبل اإلجابة
ع ــن ه ــذه األس ـئ ـل ــة .ق ــال إنـ ــه سـيـكــون
ه ـن ــاك اح ـت ـفــال ف ــي ب ــداي ــة الـتـصــويــر
فــي «اس ـتــديــوات الـجــابــري» (الشركة
َ
املنتجة للمسلسل) ،ووقتها سيإعلن
الكثير من التفاصيل.
ّ
وبـ ـم ــا أن م ــؤل ــف ومـ ـخ ــرج «ح ــدائ ــق
ّ
ال ـش ـي ـطــان» تــوف ـيــا ،س ـي ـتــولــى مـهـ ّـمــة
اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ح ـ ـس ـ ـنـ ــي ص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،ال ـ ـ ــذي
ب ـ ــرع خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
املـسـلـســات ذات ال ـطــابــع الـصـعـيــدي
م ـث ــل «الـ ــرحـ ــايـ ــا» م ــع ن ـ ــور ال ـشــريــف

و«شـ ـي ــخ الـ ـع ــرب هـ ـم ــام» م ــع يـحـيــي
الـفـخــرانــي ،فــي الــوقــت ال ــذي تقع فيه
مـســؤولـيــة الـكـتــابــة عـلــى نــاصــر عبد
ال ــرحـ ـم ــن ،ص ــاح ــب آخ ـ ــر مـسـلـســات
ال ـن ـجــم م ـح ـمــود ع ـبــد ال ـع ــزي ــز «جـبــل
الحالل».
ّ
ورشـ ــح حـسـنــي الـكـثـيــر مــن الـنـجــوم،

العمل الجديد هو الجزء
الثاني من «حدائق الشيطان»
()2006
وم ـع ـظ ـم ـه ــم لـ ــم ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي الـ ـج ــزء
ّ
األول ،مـثــل نـبـيــل ال ـح ـل ـفــاوي ،وعـبــد
ال ـع ــزي ــز م ـخ ـي ــون ،ورش ـ ـ ــوان تــوف ـيــق،
فـيـمــا اس ـت ـط ـلــع رأي ال ـج ـم ـهــور على
فايسبوك فــي اســم البطلة الرئيسية

طارحًا األسماء التالية :رانيا يوسف،
وص ــاب ــري ــن ،وري ـ ـهـ ــام ع ـب ــد ال ـغ ـف ــور،
ً ّ
وري ـهــام حـجــاج .مــا يعني ّأوال أن الـ
ّ
«كــاســت» لــم يكتمل بـعــد ،وثــانـيــا أن
بطلتي الـجــزء ّ
األول سمية الخشاب
وريـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارودي ق ـ ــد ت ـغ ـي ـب ــان عــن
«م ـ ـنـ ــدور» .م ــن ج ـه ـتــه ،ح ـجــز املـمـثــل
املخضرم رياض الخولي مكانه ،وهو
ّ
يجسد في  2006شخصية «أبو
كــان
الذهب» غريم مندور.
ُ
وينتظر انطالق التصوير بعد إجازة
عـيــد األض ـح ــى ،إذ يـسـعــى املنتجون
عمومًا إلى تفادي البدايات املتأخرة
والـلـحــاق مبكرًا بــرمـضــان  ،2016وال
ّ
ّ
سيما أن شهر رمضان املاضي شهد
اسـتـمــرار تصوير بعض املسلسالت
حـ ـت ــى مـ ــا قـ ـب ــل ظـ ـه ــور هـ ـ ــال ال ـع ـيــد
بثالثة أيام.
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ّ
حريات

أمل علم الدين عن محمد فهمي:

سيبو يا سيسي سيبو!
عبد الرحمن جاسم

ّ
«إن هذه املحكمة االستعراضية هي
ٌ
دل ـي ــل بـسـيــط عـلــى تـسـجـيــل الـنـقــاط
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــن م ـصــر وق ـط ــر الـتــي
ّ
تمول قناة «الـجــزيــرة» ،على حساب
ال ـص ـحــاف ـيــن .ي ـت ـعــرض ال ـك ـث ـيــر من
سجن
الصحافيني في مصر ألحكام
ٍ
تـصــل إل ــى املــؤبــد مــن دون أي اتـهــام
ف ـع ـل ــي .ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
ّ
السيسي أن يعلم أن العالم سيراقب
هذه املحاكمة في  29آب (أغسطس)
الحالي ،ورد فعل نظامه عليها» .هذا
جــزء مما كتبته املحامية اللبنانية
ـ ـ ـ ال ـبــري ـطــان ـيــة أمـ ــل ع ـل ــم ال ــدي ــن فــي
مقالتها الـتــي نـشــرت ّأول مــن أمــس
ع ـب ــر م ــوق ــع «ه ــاف ـن ـغ ـت ــون ب ــوس ــت»،
إث ــر تــأج ـيــل مـحــاكـمــة فـهـمــي لـلـمـ ّـرة
الثانية إلى  29آب .املحامية الشهيرة
ّ
تتحدث بالطبع عن قضية اإلعالمي
ال ـك ـنــدي مـحـمــد فـهـمــي (كـ ــان يحمل
الجنسية املصرية ،لكنه تنازل عنها
تحت الـضـغــط) .فهمي الــذي ال يــزال
يقبع في سجون النظام املصري من
دون أي ُمـنـطــق أو م ـس ـ ّـوغ قــانــونــي
ك ـ ــان قـ ــد قـ ـب ــض ع ـل ـي ــه فـ ــي ال ـق ـض ـيــة
التي ُعــرفــت باسم «خلية املــاريــوت»
(اعتقل فــي كــانــون األول /ديسمبر
 ،)2013والـ ـت ــي ات ـه ــم ف ـي ـهــا ال ـن ـظــام
املـصــري ثــاثــة صحافيني هــم :بيتر
غـ ــري ـ ـسـ ــت ،مـ ـحـ ـم ــد فـ ـهـ ـم ــي ،وب ــاه ــر
«الجزيرة»
محمد من صحافيي قناة
ّ
اإلنـكـلـيــزيــة (تـبــث مــن مـصــر) بأنهم
ّ
ويشوهون صورة
«يزورون الحقيقة
مصر الخارجية» مــن خــال نشرهم
و«ت ـعــدي ـل ـهــم» ف ـي ــدي ــوات ل ــ«ت ـشــويــه
ص ـ ــورة الـ ـنـ ـظ ــام مل ـص ـل ـحــة اإلخ ـ ــوان
املسلمني امل ـح ـظــورة» .وفــي حــزيــران
(يونيو)  ،2014حكمت املحكمة على
الصحافيني الثالثة بالسجن لسبع
سنوات ّ
مشددة.
زوجـ ــة ال ـن ـجــم ال ـه ــول ـي ــوودي ج ــورج
كلوني الـتــي ت ــؤدي دور املستشارة
الـقــانــونـيــة لفهمي ،طــالـبــت الرئيس
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـس ــي
ّبالنظر إلــى هــذه القضية ،الفتًا إلى
أن ــه «أب ـع ــد ّنـفـســه ع ــن الـقـضـيــة أكـثــر
من ّ
مرة ،لكنه أبدى في الوقت نفسه
اسـ ـتـ ـع ــداده ل ـل ـع ـفــو ع ــن ال ـص ـحــافــي
ال ـك ـن ــدي ف ــي ح ـ ــال إدان ـ ـتـ ــه ف ــي ه ــذه
الـقـضـيــة» .وتـطـ ّـرقــت أم ــل عـلــم الــديــن
ّ
أيضًا إلى أن هذا املوضوع «إشكالي
وشائك» ،ويسبب إحراجًا ملصر التي
ّ
يعاني سجلها ـ ـ الـحــالــي ّإب ــان حكم

ه ــذا الـسـيـســي ـ ـ ـ م ــن م ـشــاكــل كـبـيــرة
ف ــي ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان والـصـحــافـيــن
واإلعالم عمومًا.
ق ـض ـي ــة ف ـه ـم ــي ك ــان ــت قـ ــد اش ـت ـع ـلــت
بـ ـع ــدم ــا ك ـ ـ ــان زمـ ـيـ ـل ــه ف ـ ــي ال ـق ـض ـي ــة
الصحافي األوسترالي بيتر غريست
قد ُر ّحل إلى بالده إثر تطبيق قانون
«تــرحـيــل األجــانــب فــي حــال إدانتهم
بـ ــارت ـ ـكـ ــاب ج ــريـ ـم ــة عـ ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي
املـ ـص ــري ــة» .ق ــان ــون أوج ــدت ــه بـطــانــة
الـسـيـســي ال ـقــانــون ـيــة نـفـسـهــا كـبــاب
خـلـفــي إلغ ــاق قـضــايــا الصحافيني
األجانب ،وقضية صحافيي الجزيرة
ال ـغ ــرب ـي ــن تـ ـح ــديـ ـدًا .ح ـ ـ ــاول مـحـمــد
فهمي اللعب بــواسـطــة هــذه الــورقــة،
ف ـ ـت ـ ـنـ ــازل عـ ـ ــن جـ ـنـ ـس ـ ّـيـ ـت ــه املـ ـص ــري ــة
ل ـي ـض ـمــن ت ــرح ـي ـل ــه إلـ ـ ــى ك ـ ـنـ ــدا .لـكــن
ّ
ذل ــك ل ــم يـحـصــل ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
ال ـق ـض ــاء امل ـص ــري أقـ ـ ّـر ب ــذل ــك ف ــي 12
شـبــاط (فـبــرايــر)  ،2015آم ـرًا بإخالء

سبيله بكفالة مالية تقارب  32ألف
دوالر أمـيــركــي .وك ــان فهمي قــد رفع
قضية «تـعــويــض» عـلــى «الـجــزيــرة»
ب ـح ـ ّـج ــة «اإله ـ ـم ـ ــال» الـ ـ ــذي مــارس ـتــه
معلومات غير دقيقة
عبر «إعـطــائــه
ٍ
ح ــول وض ـع ــه ال ـقــانــونــي ف ــي مـصــر،
وبث تقاريره عبر «الجزيرة مباشر

ّ
تحدثت المحامية اللبنانية ــ
البريطانية عن تسجيل النقاط
السياسية بين مصر وقطر
م ـص ــر» امل ـح ـظ ــورة ف ــي امل ـح ــروس ــة».
ّ
وأكد فهمي في الوقت عينه أن القناة
امتنعت عن تسديد نفقاته القانونية
ب ـعــدمــا ق ـ ـ ّـرر تـغـيـيــر امل ـح ــام ــي ال ــذي
كانت «الـجــزيــرة» قــد ّ
عينته ملتابعة
قضيته ،األم ــر ال ــذي نفته املؤسسة

اإلعالمية اإلخونجية الهوى.
ه ــذه املـ ـن ــاورة الــذك ـيــة م ــن فـهـمــي لم
ّ
تحقق له شيئًا ،وال ّ
املحاكم
سيما أن
ّ
املصرية لم تعرها أي أهمية ،بل إنها
ّ
أج ـلــت املـحــاكـمــة إل ــى شـهــر حــزيــران
(يــونـيــو) املــاضــي ،لـتـعــاود التأجيل
م ــن جــديــد حـتــى  29آب (أغـسـطــس)
تـحــت حـجــج مختلفة ،منها افتتاح
قـ ـن ــاة الـ ـس ــوي ــس ب ـش ـك ـل ـهــا ال ـح ــال ــي
(املـقـ ّـرر بعد غـ ٍـد الخميس) وانشغال
«البلد» بذلك!!
وكـ ـ ــان ص ـح ــاف ــي الـ ـج ــزي ــرة املـعـتـقــل
الــذي قضى أكثر مــن  400يــوم حتى
الـلـحـظــة ف ــي سـجــن «طـ ــرة» املـصــري
ق ــد أرسـ ـ ــل ف ــي ب ــداي ــة  2015رس ــال ــة
إلــى السيسي نشرها عبر صحيفة
ّ
متحدثًا عن دور
«نيويورك تايمز»،
الـصـحــافـيــن ف ــي مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب
و«عنف سرطان اإلسالم السياسي»،
ّ
الفتًا إلى أن أهل اإلعالم ليسوا أعداءًا

لألنظمة ،بل ُيسهمون في حمايتها
عـبــر نـقــل الـحـقـيـقــة ال غ ـيــر ،فــ«نـحــن
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ن ـ ــوض ـ ــح ح ـق ـي ـق ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب
الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـع ــى ل ـه ــزي ـم ــة األنـ ـظـ ـم ــة».
ّ
وأك ــدت الــرســالــة أن فهمي «ضحية
ـراف
ح ــرب ن ـقــاط وح ـســابــات بــن أط ـ ّ ٍ
م ـت ـح ــارب ــة (قـ ـط ــر وم ـ ـ ـصـ ـ ــر)» ،وأن ـ ــه
ل ـيــس أك ـث ــر م ــن إع ــام ــي ك ــان ي ــؤدي
عمله.
رغـ ــم ق ـت ــام ــة ال ــوض ــع بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ّ
قـضـيــة مـحـمــد ف ـه ـمــي ،إال أن هـنــاك
بـ ـصـ ـي ــص نـ ـ ـ ــور فـ ـ ــي آخـ ـ ـ ــر الـ ـط ــري ــق
بالنسبة إلـيــه .فهناك «دول ــة كبرى»
ّ
تتحرك ألجله ،ووسائل إعالم
(كندا)
ومــؤسـســات قانونية كثيرة تسعى
إل ــى اإلفـ ــراج عـنــه .فــي امل ـقــابــل ،يقبع
زميله املصري باهر محمد بانتظار
مــرور سنوات السجن السبع بيسر،
فهو ال يمتلك جنسية أجنبية تحميه
من «غدر» الزمان واألنظمة العربية.

(خالد البايع ــ السودان)

رادار

حتى «الجزيرة» ...دخلت مرحلة «الترشيق»
زكية الديراني
بـهــدوء ت ـ ّ
ـام وم ــن دون ّ
أي ضـجــة في
ّ
أرج ــائ ـه ــا ،قـ ــررت شـبـكــة «ال ـجــزيــرة»
القطرية االستغناء عن عدد كبير من
موظفيها في مختلف األقسام ،سواء
ف ــي ق ـن ــاة «الـ ـج ــزي ــرة» أو مــوقـعـيـهــا
اإللـكـتــرونـيــن الـعــربــي واالنـكـلـيــزي.
لم ُي ّ
سرب إلى اإلعالم سوى العنوان
العريض لهذا الـقــرار ،بينما ال تــزال
أسماء املصروفني مجهولة ،على أن
ُ
تعلن قريبًا.
خ ـط ــوة الـ ـص ــرف ل ـي ـســت األولـ ـ ــى في
م ـس ـيــرة هـ ــذه امل ــؤس ـس ــة اإلع ــام ـي ــة،
ب ـ ــل سـ ـب ــق أن عـ ــاشـ ــت «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة»
ح ـ ــاالت م ـشــاب ـهــة ع ـلــى م ــراح ــل ع ـ ّـدة

منذ نشأتها عــام  ،1996ونتج منها
االستغناء عن مجموعة من العاملني
فيها.
ّ
في التفاصيل ،أن «الجزيرة» اتخذت
ً
قـ ـ ــرارًا ب ـص ــرف ن ـحــو ث ـمــانــن عــامــا
بناء على تقرير ّ
ً
أعدته
لديها ،وذلــك
إح ــدى الـشــركــات األمـيــركـيــة املنوطة
بـهــا مـهـ ّـمــة تـقـيـيــم قـ ــدرات املــوظـفــن.
في هذا السياق ،يؤكد مصدر مطلع
ّ
ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» أن «امل ـح ـط ــة الـقـطــريــة
اتفقت قبل عامني مع شركة أميركية
متخصصة على إجراء إعادة هيكلة
ألق ـســام ـهــا وت ــوزي ــع ال ـعــام ـلــن فيها
وفق خبراتهم ومدى سرعة ّ
تقدمهم
في مراكزهم.
وب ـع ــد م ـض ــي س ـن ـتــن ت ـقــري ـبــا عـلــى

عملها ،صدر عن الشركة أخيرًا تقرير
يتضمن تقييمًا ّلـلـعــامـلــن» .وتــابــع
ً
ـا إنـ ـ ــه بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ه ــذا
املـ ـص ــدر ق ــائ ـ
التقريرّ ،
قررت «الجزيرة» اإلستغناء
«عـ ـ ــن عـ ـ ـش ـ ــرات الـ ـع ــامـ ـل ــن ل ــديـ ـه ــا»،

إستبعاد وجود عالقة
بين الصرف والوضع االقتصادي
للقناة
ّ
ش ــارح ــا أنـ ــه «ل ـق ــد ت ـ ّـم ت ـســريــب خبر
ق ــرار الـشـبـكــة إل ــى اإلع ـ ــام ،وال تــزال
أصــداؤه بطيئة في أرجــاء املؤسسة،
خـ ـص ــوص ــا أن أك ـ ـثـ ــريـ ــة ال ـع ــام ـل ــن
هـ ـ ــم فـ ـ ــي إجـ ـ ــازات ـ ـ ـهـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ــارج قـ ـط ــر.

وسي َ
ُ
فاجأ بعضهم عند عــودتــه إلى
ّ
الــدوحــة بــأنــه تــم فسخ عـقــود العمل
معه».
امل ـح ـط ــة ال ـت ــي ت ــرف ــع ش ـع ــار «الـ ـ ــرأي
ُ
والـ ـ ــرأي اآلخ ـ ــر» ل ــم ت ـع ـلــم موظفيها
امل ـص ــروف ــن ب ـعــد ب ـق ــراره ــا األخ ـي ــر،
إبالغهم به تباعًا .ويشير
بل قـ ّـررت
ّ
امل ـ ـصـ ــدر إلـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «ب ــال ـط ـب ــع ه ـنــاك
مصروفون لبنانيون ضمن الالئحة،
ّ
لكن نسبتهم ليست كـبـيــرة .كما أن
املصروفني من مختلف الجنسيات،
ول ـ ــن يـ ـك ــون مـ ــن ب ـي ـن ـهــم ّ
أي وجـ ــوه
إعالمية معروفة».
وي ـس ـت ـب ـع ــد امل ـ ـصـ ــدر ن ـف ـس ــه وجـ ــود
ّ
أي عــاقــة ب ــن قـضـيــة ال ـص ــرف هــذه
والــوضــع االقـتـصــادي ل ـ «الـجــزيــرة»،

ّ
ّ
مـ ــؤك ـ ـدًا أن األحـ ـ ـ ــوال امل ــال ـي ــة لـيـســت
السبب الرئيسي وراء تلك الخطوة.
ً
ّ
ويـ ـت ــاب ــع ق ـ ــائ ـ ــا« :م ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــروف أن
القناة تجري إعادة هيكلة للعاملني
فيها كــل فـتــرة ،وه ــذه خـطــوة ليست
م ـفــاج ـئــة .ل ــن ت ــؤث ــر عـمـلـيــة ال ـصــرف
فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــريـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــل .ورغـ ـ ـ ـ ــم مــا
ُيـ ـق ــال ع ــن ت ــده ــور ن ـس ـبــة م ـشــاهــدي
ال ـق ـنــاة ال ـق ـطــريــة بـسـبــب سـيــاسـتـهــا
التحريضية ،إال أن ذلك لن يؤثر في
السياسة التي تتبعها».
إذًا ،ت ـك ـشــف الـ ـش ــاش ــة اإلخ ــون ـج ـي ــة
الـ ـ ـه ـ ــوى ق ــريـ ـب ــا دف ـ ـعـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
املصروفني لديها ،فهل تقع املسألة
ضمن تقييم املوظفني ،أم هناك أبعاد
أخرى للموضوع؟
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صورة
وخبر

ُ
قبـل ّ
فـي نيويـورك معـرض بعنـوان ،Escaping Time: Art from U.S. Prisonوهـو مـن تنظيـم مؤسسـة Safe
تـح
افت
ـام،
أي
ّ
 Streets Artsالتـي ُتعنـى بإعـادة تأهيـل السـجناء مـن خلال الفـنُ .
ويفتـرض أن يفتـح المعـرض أبوابه أمـام الزوار حتـى  27أيلول
(سـبتمبر) المقبـل( .سبنسـر بلات ـــ أ ف ب)

الراحل الكبير
«مومبا» المترو
بعد سلسلة حفالتها «ال بومب»
العام املاضي ،تحيي فرقة
«الراحل الكبير» سهرة في  9آب
(أغسطس) الحالي في «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) ،تحت
عنوان «عودة البومب املؤقتة».
تؤدي الفرقة التي تضم عماد
حشيشو (عود) ،وعبد قبيسي
(بزق) ،وعلي الحوت (إيقاع)،
وخالد صبيح (بيانو) ،وساندي
شمعون (غناء) ،ونعيم األسمر
(غناء) ،مجموعة من أغنياتها
التي تلجأ فيها إلى السخرية
ملحاكاة األوضاع العربية
الواقعة بني الديكتاتورية،
السياسة والدين .وتحل الفنانة
املصرية مريم صالح ضيفة على
ّ
الحفلة .يذكر أن الفرقة تطل
«املركز الثقافي امللكي»
اليوم في
ّ
في عمان ،وتحضر حاليًا
ّ
عرضها الجديد «جن
ُ
الشعب».
«عودة البومب املؤقتة» 9 :آب ـ 22:00
ـ في «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

ّ
بيندي إيروين تتذكر
بابا عاشق التماسيح
ّ
لعلنا نذكر جميعًا الطفلة
الصغيرة التي كانت ترافق
والدها «صائد التماسيح»
األوسترالي الشهير ستيف
إيروين في رحالت صيده
الخطيرة ،قبل أن تقتله سمكة
عام  .2006يومها ،كان الرجل
البالغ  44سنة ُي ّ
صور مشاهد
لبرنامج ابنته بيندي Bindi The
ّ
تصدرت صورة
.Jungle Girl
بيندي إيروين (الصورة) أخيرًا
غالف مجلة املوضة األسبوعية
«صنداي ستايل» التابعة للـ
«تلغراف» األوسترالية .الفتاة
البالغة من العمر  17سنة،
ّ
والدها،
تحدثت عن تأثير خسارة ّ
إذ «صرنا نعيش كل يوم وكأنه
األخير في حياتنا»ّ ،
معرجة على
حياتها الشخصية وعالقتها
ترتاد
بشاندلر بول .حاليًا،
ّ
بيندي املدرسة ،فيما تحضر
ملجموعة من البرامج التلفزيونية
بعد  Bindi›s Bootcampالذي
ُعرض على  ABC3عام ،2012
قبل أن تعرضه «نتفليكس» في
حزيران (يونيو) املاضي.

«عرس المينا»
يعود إلى صور
ّ
لعل ما ينقص املوسم البحري
الصاخب في صور (جنوب
لبنان) هو األجواء الفنية
االحتفالية ،خصوصًا بعد
توقف «مهرجانات صور
الدولية» .بعدما احتضنته
لسنوات متتالية سابقًا مع
انقطاعات في بعض املواسم،
يعود «عرس املينا» إلى املدينة
الجنوبية ،ليحط على مدى
يومني في امليناء البحرية.
في  14و 15آب (أغسطس)
ّ
سيحول  31فنانًا
الحالي،
من لبنان وفرنسا امليناء إلى
مكان لالحتفال عبر مهرجان
الشارع الذي يتضمن أنواعًا
مختلفة من الفنون ،منها
املوسيقى والغناء والدبكة
واأللعاب النارية واألكروباتية
والعروض املسرحية والرقص
التي تستمر حتى ساعات
الليل األخيرة.
«عرس املينا» 14 :و 15آب ـ 19:00
ـ امليناء البحرية في مدينة صور
(جنوب لبنان).

