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الحدث
بهدوء

األميركية تحاور دمشق،
الخارجية ّ
والمعلم إلى مسقط
ناهض حتر
املشهد اإلقليمي والدولي يبدو كاأللوان
السائحة املتداخلة فــي لوحة فانتازية؛
غـيــر أن ه ــذا هــو مــا يـحــدث فــي اللحظة
املـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـ ــن م ــرح ـل ـت ــن ون ـظ ــام ــن
إقليميني.
بعد تفاهمات القوتني األعظم ،والحوار
األمـ ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ـ ـ اإلي ـ ــران ـ ــي وال ـ ــروس ـ ــي ـ ـ ـ ـ
السعودي ،حول النظام اإلقليمي الجديد
في الشرق األوسط ،بدأ ،مؤخرًا .الحوار
السوري ـ ـ األميركي ،سـ ّـرًا؛ صحيح أنه
ي ـجــري عـلــى مـسـتــوى مـنـخـفــض ،لكنه
تخطى الــوسـيــط الـعــراقــي واالت ـصــاالت
األمـ ـنـ ـي ــة ،إل ـ ــى حـ ـ ــوار س ـي ــاس ــي ب ـ ــدأ بــه
دب ـل ــوم ــاس ـي ــون م ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة .وهـ ــو ي ـج ــري ع ـلــى أس ــاس
االعتراف (األميركي) باألمر الواقع في
سوريا :ال يوجد بديل عن نظام الرئيس
بشار األسد ،وال بديل عن الحوار معه،
ال حول الشؤون السياسية الداخلية ،بل
حول تنسيق الجهود ملكافحة اإلرهاب،
ومستقبل الحل الكردي ،واملقاتلني غير
املصنفني ارهابيني ...الخ
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ــواص ـ ــل وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـيــركــي ،ج ــون ك ـيــري ،الـثــرثــرة حــول
اس ـت ـث ـن ــاء ال ــرئـ ـي ــس األس ـ ـ ــد مـ ــن ال ـحــل
السياسي في سوريا ،يقوم مرؤوسوه
بــإجــراء نـقــاشــات مفصلة مــع نظرائهم
السوريني؛
َ َ
ق ِبل األميركيون توسيع نطاق الضربات
امل ــوج ـه ــة إلـ ــى ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة،
لتشمل ،باإلضافة إلى «داعش»« ،جبهة
النصرة» وحلفائهاُ .وي ّ
عد ذلك انتصارًا
سـيــاسـيــا لــدمـشــق ال ـتــي طــاملــا واجـهــت
خطر مـشــروع إع ــادة تأهيل «النصرة»
بــوصـفـهــا «م ـعــارضــة م ـع ـتــدلــة» .بــذلــك،
أصـبــح  80فــي املـئــة مــن ال ـقــوى املقاتلة
ضــد الـجـيــش ال ـس ــوري ،مستهدفة من
قبل التفاهم السوري ـ ـ األميركي .وهذا
يضع ما يمكن وصفه بحجر األساس
َ
املقترح ،روسـ ّـيــا ،ضد
للحلف اإلقليمي
اإلره ــاب .املقاتلون اآلخ ــرون ،املحليون
أو امل ــرتـ ـبـ ـط ــون ،م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،بــال ـت ـج ـمــع
االسـتـخـبــاري الـغــربــي ـ ـ الخليجي ،يتم
التباحث حــول حلول ألوضاعهم ،ومن
بينها ادماج عناصر من «الجيش الحر»
بالجيش السوري أو «الدفاع الشعبي».
َ
مــن سـخــريــة الــقــدر أن واشـنـطــن أق ــرب،
اآلن ،إلــى دمـشــق ،منها إلــى أنـقــرة التي
لم تقطع خيوطها املتينة مع التنظيمات
اإلرهابية ،وتستغل الحرب على اإلرهاب
ل ـض ــرب حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـكــردس ـتــانــي،
ب ـي ـن ـم ــا فـ ــرعـ ــه ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ه ـ ــو ح ـل ـيــف
للسوريني واألميركيني ،معًا؛ وسيكون
الرئيس التركي ،رجب أردوغــان ،قريبًا،
أمـ ــام خ ـي ــاري ــن؛ إم ــا أن يـنـضــم ح ـقــا ال
ً
قوال إلى الحلف املضاد لإلرهاب ،أو أنه
سيفقد الغطاء السياسي ملواجهة حزب
العمال الـكــردسـتــانــي ،ويــواجــه مصيره
في الداخل التركي.
اإلعـ ــان األم ـيــركــي عــن تــأمــن الحماية
الـجــويــة لـ ـ «امل ـعــارضــة املـعـتــدلــة» مــوجـ ٌـه،
ف ـع ـل ـي ــا ،ضـ ــد «ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» و»داع ـ ـ ـ ــش»
وتــرك ـيــا ،ال إل ــى ال ـســوريــن؛ أم ــا صيغة
االع ــان الـتــي شملت الـجـيــش الـســوري
بــاملـسـتـهـ َـدفــن ،فـهــي تـقــع ب ــن االب ـت ــزاز
واالستهالك السياسي.
ي ـن ـط ـبــق هـ ـ ــذا ال ـت ـق ــدي ــر ع ـل ــى امل ــواف ـق ــة
األمـيــركـيــة الغامضة على منطقة آمنة
ً
في شمال ســوريــا؛ هل حصلت أصــا،
وهل لها أي معنى ميداني فعلي ،سوى
تـحــويـلـهــا إل ــى مـخـيــم لـتـســويــة أوض ــاع
املقاتلني الذين ال ينضوون في تنظيمي
«داعــش» و»النصرة» وحليفاتها؟ على
كل حال ،فإن أي خطوة في هذا االتجاه،
لن تحدث إال بالتفاهم مع سوريا.
ّ
في األثناء ،تلقى وزيــر الخارجية ،وليد
ُ
املعلم ،دعوة رسمية من نظيره العماني،

ي ــوس ــف بـ ــن ع ـ ـلـ ــوي ،لـ ــزيـ ــارة م ـس ـقــط،
وإجـ ــراء مـبــاحـثــات ثـنــائـيــة ،تمهد للقاء
املعلم بنظيره السعودي ،عادل الجبير.
وقــد يحصل لقاء ثالثي ،خــال الزيارة
نفسها.
املبادرة العمانية تأتي في إطار التسارع
الحاصل في مسار الحل الذي اتضحت
عناوينه العامة في لقاء التفاهم الروسي
ـ ـ ـ األميركي ـ ـ السعودي ،في الدوحة ،أول
من أمس؛ وال تتعارض مع ،بل تستكمل
امل ـبــادرة اإليــرانـيــة املـعـ ّـدلــة الـتــي يبحثها
الثالثي االيــرانــي ـ ـ الروسي ـ ـ السوري،
في طهران ،وربما يكون إطالقها بداية
النهاية للحرب على سوريا.
ل ـل ـمــرح ـلــة امل ـق ـب ـل ــة ،ع ـن ــاوي ــن عــري ـضــة:
مكافحة اإلرهــاب التكفيري وتصفيته،
وت ـح ـج ـيــم االخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،واألمـ ــن
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ال ـ ـصـ ــراعـ ــات
الـجـيــوسـيــاسـيــة واملــذه ـب ـيــة ،والـتــوصــل
إل ـ ـ ــى ت ـ ـسـ ــويـ ــات ل ـل ـم ـل ـف ــات ال ـس ــاخ ـن ــة،
والـ ـتـ ـع ــاون ال ــدول ــي واإلق ـل ـي ـم ــي إلعـ ــادة
الـ ـبـ ـن ــاء؛ ب ــال ـخ ــاص ــة ،أدى ال ـف ـش ــل فــي
عـ ــزل إيـ ـ ــران واسـ ـق ــاط س ــوري ــا وح ــزب
الله والحوثيني والـحــراك البحريني ،إلى
القبول بتوازنات لنظام إقليمي جديد،
ي ـع ـتــرف ب ـن ـفــوذ روسـ ـي ــا ومـصــالـحـهــا
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وبـ ــإيـ ــران ك ـق ــوة إقـلـيـمـيــة
رئـيـسـيــة ،وبــالـجـيــش ال ـس ــوري وح ــزب
الله ،باعتبارهما الشريك األساسي في
مكافحة التنظيمات اإلرهــابـيــة ،وتأمني
األمن اإلقليمي.
في اليمن ،يمكن للسعودية واإلم ــارات،
بعد االختراق العسكري في عدن ،إعالن
«ال ـن ـصــر» ،واالنـ ـخ ــراط فــي مـفــاوضــات
ل ـحــل س ـيــاســي مـ ـت ــوازن ،س ـي ـكــون ،في
ال ـ ــواق ـ ــع ،خ ــاص ــة ت ـس ــوي ــة ت ـن ـع ـقــد بــن
َ
الــريــاض وبــن الـحــوثـيــن ،املـعــتـ َـرف بهم
كقوة أساسية وسيادية في الجمهورية
اليمنية .وفي وقت ما من مسيرة تسوية
امللفني السوري واليمني ،سيجد رئيس
وزراء البحرين ،خليفة بن سلمان ،الذي
ّ
ي ـمــثــل عـقـبــة رئـيـسـيــة أمـ ــام املـصــالـحــة
الــوط ـن ـيــة ،نـفـســه ،مـضـطــرا لــاسـتـقــالــة،
وفتح الباب أمــام قيام صيغة سياسية
قريبة من النموذج الكويتي.
ولي ولي العهد ،وزير الدفاع السعودي،
محمد بن سلمان ،لم يتأخر عن زيارة
الحليف األردن ــي ،ليبلغه بــأن اللعبة قد
انـتـهــت! سيتم تجميد نـشــاطــات غرفة
«املوك» االستخبارية العاملة في جنوب
س ــوري ــا ،وتــرت ـيــب االن ـف ـص ــال امل ـيــدانــي
والسياسي بني التنظيمات التابعة لها،
واملـقــاتـلــن التابعني ل ـ «جبهة النصرة»
التي ُرفع الغطاء عنها.
عـ ّـمــان الـتــي لــم تتخذ أي مــوقــف واضــح
ح ـتــى اآلن م ــن ت ـســويــة امل ـل ــف ال ـن ــووي
االيراني ،وما تاله من تفاعالت وتطورات،
قد تكون حصلت على الضوء األخضر
ل ـل ـت ـحــرك ف ــي س ـي ــاق ال ـت ـس ــوي ــات .ل ــدى
الحكومة األردنية ما تقدمه إلى دمشق،
في مجاالت أمنية ولوجستية وتجارية.
وهي تأمل ،باملقابل ،املصالحة والتوصل
إلى حل ملشكلة الالجئني السوريني في
األردن .وهي مشكلة يعاني منها لبنان
أي ـض ــا؛ بـيــد أن ــه م ــن امل ــاح ــظ أن الـقــوى
الـلـبـنــانـيــة ،بــاسـتـثـنــاء ح ــزب ال ـل ــه ،تقبع
خارج املعادالت واملباحثات.
ف ــي خ ـضــم ه ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ،ك ــان الفـتــا
أن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سيرغي
الفروف ،وجد الوقت واالهتمام الكافيني
الس ـت ـق ـب ــال رئـ ـي ــس امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاســي
لحماس ،خالد مشعل ،ليبعث برسالتني،
أواله ـ ـمـ ــا ،ل ـل ـق ــوى ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة،
م ـفــادهــا أن مــوس ـكــو مـلـتــزمــة الـقـضـيــة
ض َع ْت على الرف منذ
الفلسطينية التي ُو ِ
بداية «الربيع العربي» ،وثانيتهما موجهة
إلــى حماس ،بضرورة إعــادة النظر بكل
م ــواق ـف ـه ــا م ــن الـ ـتـ ـط ــورات ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
خصوصًا في مصر.

على الغالف

الوساطة الروسية تتم ـ
تـتـجــه املـنـطـقــة ال ــى مــرحـلــة حــاسـمــة م ــن املــواج ـهــات
امل ـيــدان ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .ف ـقــد ب ــدأت
مفاعيل االتفاق النووي بني إيران والواليات املتحدة
ودول غربية تنعكس على امللفات الساخنة ،رغم أن
الجميع يمارس الحذر الكبير في انتظار املباشرة في
تنفيذ االتفاق أواخر تشرين االول املقبل.
روسيا التي كانت ّ
سباقة الى كسر الجمود السياسي
حــول االزمــة السورية ،بعد نجاحها في ترتيب أول
ات ـص ــال ب ــن دم ـش ــق وال ــري ــاض م ـنــذ ان ـ ــدالع االزم ــة
ال ـســوريــة ،فــي طــريـقـهــا ال ــى رف ــع مـسـتــوى االتـصــال
بــن الـبـلــديــن ،وت ـجــاوزه نحو ترتيب ل ـقــاءات إيرانية
ـ ـ سـعــوديــة ،بينما يستعد امل ـنــدوب الــدولــي ستيفان
دي مـيـسـتــورا لـلـقـيــام بـجــولــة ل ـق ــاءات تـمـهــد للتقدم

أم ــام مجلس االم ــن بخطة عمل تحاكي التفاهمات
السياسية الجارية.
وفــي املعلومات ،ان االجتماع الثالثي الــذي عقد في
الــدوحــة ،قبل يــومــن ،بــن وزراء الخارجية ،الروسي
واألميركي والـسـعــوديّ ،ثبت فكرة فتح بــاب الحوار
بــن االط ــراف املـتـنــازعــة إقليميًا .وقــد بــدأ استكمال
الـبـحــث فــي اجـتـمــاعــات ســوريــة ـ ـ إيــران ـيــة تـعـقــد في
طهران بمشاركة املبعوث الخاص للرئيس الروسي
ميخائيل بــوغــدانــوف .وتشير املعطيات الــى موافقة
سعودية مبدئية على إطالق هذا الحوار.
ّ
ويبدو أن العواصم الكبرى ال تــزال تفضل أن تلعب
سلطنة عمان دورًا مركزيًا في استضافة اللقاءات
الخاصة والحساسة ،والتوسط بني جميع االطــراف.

ولد شيخ إلى مسقط الستئناف االتصاالت

ّ
ّ
المؤيدة لـ«التحالف» (األناضول)
تجددت المواجهات داخل الفصائل المسلحة

ب ـي ـن ـمــا ت ـس ـت ـمــر امل ـ ـعـ ــارك ف ــي جـبـهــات
الـجـنــوب اليمني بــن الجيش اليمني
و«أنصار الله» من جهة ،وقــوات الغزو
االمـ ــارات ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـع ــودي ــة م ـص ـحــوبــة
بـعـنــاصــر مسلحة م ــن بينها عناصر
«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،عـ ــادت
ال ــى الــواج ـهــة االت ـص ــاالت ال ـهــادفــة الــى
استئناف الحوار السياسي ،خصوصًا
أن امل ـ ـب ـ ــادرات ال ــدولـ ـي ــة ال ـق ــائ ـم ــة على
خلفية االتفاق االيراني ـ الغربي بدأت
تلقي بظاللها على املـلـفــات االقليمية
الساخنة ،وسط سعي سعودي حثيث
للحصول على مكاسب مقابل التعايش
مــع نـتــائــج االت ـفــاق ال ـن ــووي ،والــذهــاب
نحو مقايضة ال تبدو سهلة املنال بني
امللفني السوري واليمني.
وقــد أكــد املتحدث باسم األمــم املتحدة،
أحـمــد ف ــوزي ،أم ــس ،أن إسـمــاعـيــل ولــد
ش ـي ــخ ال ـت ـق ــى خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه األخـ ـي ــرة
للقاهرة األم ــن ال ـعــام لـحــزب «املؤتمر
الشعبي الـعــام» الــذي يتزعمه الرئيس
الـســابــق عـلــي عـبــدالـلــه صــالــح واألم ــن
ال ـع ــام لـجــامـعــة الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة نبيل
العربي ،مضيفًا أن «الــريــاض أبــدت ّرد
فـعــل إيـجــابـيــا ت ـجــاه خـطــة ول ــد شـيــخ،

من المفترض أن
يلتقي ولد شيخ في
مسقط بقيادات يمنية
آتية من صنعاء

فيما يبحثها ح ــزب املــؤتـمــر الشعبي
العام بإيجابية».
ويعتزم ولد شيخ زيــارة سلطنة عمان
للبحث فــي القضية نفسها ،ويتوجه
بعد ذلك إلى الرياض ،ثم إلى نيويورك
إلطـ ـ ـ ــاع م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى ن ـتــائــج
الجولة.
ونـ ـف ــى ف ـ ـ ــوزي ،أمـ ـ ــس ،أن يـ ـك ــون ول ــد
شيخ نــاقــش إمكانية الـتـفــاوض على
خروج صالح من اليمن ،فيما أضاف
أن نبيل العربي أبلغ املبعوث الدولي
أن الجامعة العربية ستدرس مراقبة

وقف إلطالق النار في اليمن.
ومــن املفترض أن يلتقي ولــد شيخ في
مسقط بقيادات يمنية آتية من صنعاء،
وإذ تأكد اللقاء مــع وفــد حــزب املؤتمر
بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله
ص ــال ــح ،ف ـلــم ي ـتــم تــأك ـيــد خ ـبــر ان ـت ـقــال
ق ـيــادات مــن «أن ـصــار ال ـلــه» ال ــى مسقط
للغاية نفسها.
في السياق نفسه ،أكــد نائب السفير
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ـ ــي ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ،ف ــادي ـم ـي ــر
ديدوشكني ،تقدير بالده «إشارة زعيم
أن ـصــار ال ـلــه عـبــد امل ـلــك ال ـحــوثــي ،في
خطابه األخـيــر ،إلــى حـلــول سياسية
م ـح ـت ـم ـل ــة» .وخ ـ ـ ــال ل ـق ــائ ــه بــرئ ـيــس
«ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـي ــا» ،مـحـمــد
علي الـحــوثــي ،أش ــار ديــدوشـكــن إلى
أن هـنــاك «حــاجــة ملحة إل ــى مـبــادرة
سلمية» .وك ــان الـجــانــب الــروســي قد
أث ــار مــع قـيــادة «أن ـصــار الـلــه» مسألة
الحل السياسي ،وأكــد لــه الحوثيون
ت ــرحـ ـيـ ـبـ ـه ــم بـ ـك ــل إط ـ ـ ـ ــار تـ ـف ــاوض ــي.
وات ـض ــح أن ال ـجــانــب ال ــروس ــي يــريــد
تأكيد دعم العملية السياسية والقرار
الــدولــي  ،2216وهــو ما أكــده الحوثي
للمندوب الروسي.

األربعاء  5آب  2015العدد 2657

الحدث

3

ّ
ــدد :حوار سوري ـ إيراني ـ سعودي
وفــي هــذا الـسـيــاق ،يجري الحديث عــن زيــارات
متوقعة الــى مسقط ،لكل مــن وزراء خارجية
سوريا وليد املعلم ،وإيران محمد جواد ظريف،
والسعودية عادل الجبير .ولم تحسم املصادر
املتابعة األنباء عن اجتماعات ثنائية أو ثالثية
بــن ال ـ ــوزراء الـضـيــوف بــرعــايــة وزي ــر خارجية
السلطنة يوسف بن علوي.
وبحسب املعطيات ،فإن املساعي الدولية تهدف
الى ضمان تفاهمات مع السعودية ،ومن خلفها
تــركـيــا ودول أخ ــرى كـ ــاالردن وق ـطــر ،لتجميد
برامج دعم املعارضني السوريني ،وعدم الفصل
بني مسلحي «داعــش» و»النصرة» باعتبارهما
«خطرًا واحدًا» ،وترك الباب أمام خيارات أخرى

السياسية
مواجهات العندمستمرة
في هذه األثناء ،تواصل قوات االحتالل
االم ــاراتـ ـي ــة وال ـس ـع ــودي ــة ال ـع ـمــل على
تــوس ـيــع رق ـع ــة ان ـت ـشــارهــا الـعـسـكــري،
واحتدمت املعارك عند الجهة الشمالية
ال ـغــرب ـيــة امل ـش ــرف ــة ع ـلــى م ـ ــدرج امل ـطــار
الـحــربــي لـقــاعــدة الـعـنــد الـجــويــة ،حيث
أكــدت مصادر ميدانية أن الخرق الذي
حـ ــدث يـ ــوم أم ـ ــس ،ب ـت ـقــدم امل ـهــاج ـمــن،
يـ ـج ــري ال ـت ـع ــام ــل مـ ـع ــه ،ف ـي ـمــا ال ت ــزال
املعارك دائــرة في املثلث خارج القاعدة
العسكرية.
للرئيس الفار
ـدة
ـ
ي
ـؤ
ـ
مل
ا
ـوات
ـ
ق
وكــانــت ال ـ
ّ
عبد ربه منصور هادي قد شنت ثالث
فاشلة القتحام قاعدة العند،
محاوالت ّ
ـت ش ــنــت ف ـيــه الـ ـق ــوات مـحــاولــة
ف ــي وقـ ـ ٍ
راب ـع ــة م ـع ــززة بــأكـثــر م ــن أل ـفــي جـنــدي
إمــاراتــي .وتأتي االهمية الكبرى ملثلث
العند الخاضع لسيطرة «أنصار الله»
من كون سقوطه بيد «التحالف» يفتح
الطريق أمام الغزاة من مدن عدن ويافع
وال ـح ـب ـيـلــن وأبـ ـ ــن .وال ي ـ ــزال الـجـيــش
وال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة «ي ـس ـي ـطــرون على
م ــوق ــع دوفـ ـ ــس ف ــي أب ـ ــن الـ ـ ــذي ال يـقــل
أهـمـيــة عــن مثلث الـعـنــد ،لـكــونــه يقطع
الطريق من عدن وإليها ،ويقطع تدفق
املقاتلني من شبوة وحضرموت باتجاه
عدن أيضًا».
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن امل ــواجـ ـه ــات
تجددت داخل الفصائل املسلحة املؤيدة
لـلـتـحــالــف ،بـعــدمــا تـحــولــت الـخــافــات
إلــى نــزاعــات على النفوذ فــي الجنوب.
ووقـ ـع ــت ه ـ ــذه امل ــواجـ ـه ــات ب ــن ال ـق ــوة
العسكرية بقيادة عبدالله الصبيحي
ال ــذي قــاد معركة السيطرة على مطار
عــدن ومناطق املـعــا وخ ــور مكسر في
املحافظة من جهة ،والسلفييني بقيادة
الشيخ هاشم السيد ،املدعومني إماراتيًا
وسعوديًا ،من جهة أخرى.
ويستعر الخالف بينهما على املواقع
التي يتمركز فيها السلفيون في جزيرة
العمال ومعسكر الصولبان فــي عــدن،
حيث رفض السلفيون تسليمها للقوة
العسكرية ،فيما ينظر العسكريون إلى
املجموعات السلفية كجماعات متشددة
ال عالقة لها بإدارة املرحلة املقبلة.
وتدعم السعودية واالم ــارات السلفيني
ب ـش ـك ـ ٍـل غ ـي ــر ظـ ــاهـ ــر ،إلب ـ ـقـ ــاء الـ ـص ــراع
قائم في عــدن ،بعيدًا عن إعــادة الحياة
إل ــى املــؤس ـســات .وف ــي ال ـس ـيــاق ،علمت
«األخبار» ،من مصادر جنوبية ،أن عمال
مطار عدن الدولي فوجئوا بتسريحهم
م ــن ق ـبــل االمـ ــارات ـ ـيـ ــن ،وت ـع ـيــن عـمــال
ً
موالني لهم ،بدال منهم.

تتعلق باملجموعات التي توصف بـ»املعتدلة».
وهـ ــو أمـ ــر س ـت ـظ ـهــر ن ـتــائ ـجــه ب ـش ـكــل رئـيـســي
ف ــي الـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة ،حـيــث ال ـن ـفــوذ املـبــاشــر
للسعودية والواليات املتحدة واالردن من خالل
غــرفــة «املـ ــوك» الـخــاصــة بالعمليات فــي جنوب
سوريا.
وت ـش ـيــر امل ـع ـط ـيــات إل ــى أن ال ـجــان ـبــن الــروســي
واالم ـيــركــي ال يـمــانـعــان فــي وض ــع خـطــة أولـيــة
متواضعة ،تتيح لدي ميستورا إعــداد مشروع
لوقف النار وإطالق الحوار ،وتقديمه الى مجلس
االم ــن ال ــدول ــي فــي تـقــريــره املــرتـقــب نـهــايــة هــذا
الشهر ،علمًا بأن املبعوث الدولي نفسه ال يزال
يعتقد ب ــأن ه ــذه الـ ـح ــوارات ،عـلــى أهـمـيـتـهــا ،لن

تظهر لها أي نتائج قبل نفاذ االتـفــاق النووي
االيراني ـ الغربي.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن الـسـعــوديــة واف ـقــت على
مقترحات روسية ،مدعومة أميركيًا ،بفتح حوار
مـبــاشــر مــع ط ـهــران يـتـنــاول الـعــاقــات الثنائية
وامل ـل ـفــات الـســاخـنــة فــي املـنـطـقــة .لـكــن الــريــاض
اشترطت أن تـكــون إي ــران جــاهــزة للتفاهم في
ملفي ســوريــا واليمن فــي الــوقــت نفسه ،وعــدم
حصر البحث في امللف السوري ،وسط إشارات
أوروب ـيــة وأمـيــركـيــة على أن فــي الـسـعــوديــة من
بات يميل الى حل يوقف الحرب مع اليمن ،مع
اسـتـخــدام الـخــرق ّ ال ــذي حققه الـسـعــوديــون في
جـنــوب الـيـمــن ســلـمــا إلن ــزال الـنـظــام الـسـعــودي

عــن الـشـجــرة ،وإن ك ــان االخـيــر يــريــد مكاسب
مـبــاشــرة ،ويظهر اسـتـعــدادًا إلج ــراء «مقايضة
بني اليمن وسوريا».
الـ ـتـ ـص ـ ّـور الـ ـسـ ـع ــودي مـ ــوجـ ــود ل ـ ــدى ال ـق ـي ــادة
اإلي ــران ـي ــة .لـكــن االج ـ ــواء ف ــي ط ـه ــران ال تــوحــي
باالستعداد ألي نوع من املقايضات ،علمًا بأن
طهران تبدي استعدادًا للبحث في كل امللفات
واملساعدة على إنجاز حلول سياسية ،وترى أن
ما يمكن املساعدة فيه هو وقف تدهور الوضع
فــي املنطقة ،ملــا لــه مــن انعكاسات سلبية على
السعودية وحلفائها ،وليس فقط على حلفاء
إيران.
(االخبار)

لقاءات طهران :مبادرة إيرانية جديدة
لهدنة وحكومة انتقالية

أي شيء يتعلق بالمبادرة سيتم بالتنسيق الكامل مع السوريين (مروان طحطح)

تـتـكـثــف امل ـب ــاح ـث ــات الــدب ـلــومــاس ـيــة
غير املسبوقة بشأن األزمة السورية،
وأصبحت أولــويــة محاربة االرهــاب
التي اتفق عليها الروس واألميركيون
ّ
موضوعة على سكة اقتراح الرئيس
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن ب ـت ـش ـك ـيــل حـلــف
إقـلـيـمــي ض ــد االرهـ ـ ـ ــاب .وب ـع ــد لـقــاء
الــدوحــة ال ــذي جمع وزراء خارجية
روسيا وأميركا والسعودية لبحث
«م ـ ـبـ ــادرة» ب ــوت ــن« ،ان ـ ـضـ ـ ّـم» ال ـيــوم
نظيرهم السوري وليد املعلم لبحث
املسألة نفسها في إيــران ،تزامنًا مع
لـقــائــه أيـضــا نــائــب وزي ــر الخارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي
يزور طهران .والبحث يشمل مبادرة
إيــرانـيــة «مـعـ ّـدلــة» كانت على جــدول
االعمال ،فيما كان املسؤول الروسي
يؤكد موقف بالده الثابت تجاه دعم
الحكومة السورية وخطر تقويضها،
ّ
م ــؤكـ ـدًا أن طـ ـه ــران وم ــوس ـك ــو «م ــع
ت ـش ـك ـيــل ج ـب ـه ــة ع ــري ـض ــة مل ـح ــارب ــة
اإلرهاب».
وقال الوزير وليد املعلم ،عقب لقائه
مـســاعــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي

للشؤون العربية واإلفريقية حسني
أم ـ ـيـ ــر عـ ـب ــدالـ ـلـ ـهـ ـي ــان« ،ب ـح ـث ـن ــا فــي
امل ــواض ـي ــع ذات االه ـت ـم ــام املـشـتــرك
وكانت وجهات نظرنا متطابقة في
مــا تــم بـحـثــه»ّ ،
مبينًا أن كــل مـبــادرة
ستتم ستكون بالتنسيق مع القيادة
واملسؤولني السوريني.
أكد عبداللهيان أن املحادثات
بدورهّ ،
كانت «بــنــاءة وإيجابية» ،مؤكدًا أن
إي ــران تــدافــع وتقف بشكل قــوي إلى
جانب حلفائها ،كذلك فإنها مستمرة
ف ــي سـيــاسـتـهــا ال ــداع ـم ــة لـلـحـكــومــة
والشعب السوريني.
ّ
وشدد على أن «الحل الوحيد لألزمة
ف ــي س ــوري ــا ه ــو ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي»،
مشيرًا إلى أن «الذين كانوا يسعون
الـ ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر الـ ـنـ ـظ ــام وص ـ ـلـ ــوا إل ــى
النتيجة (مـفــادهــا) أنهم كــانــوا على
خطأ».
وف ــي م ـج ــال مـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب قــال
ع ـبــدال ـل ـه ـيــان إن «م ـق ــاوم ــة ســوريــا
لــإرهــاب مشهود لـهــا» ،مشيرًا إلى
أن دعم إيران لسوريا في هذا املجال
حـ ـ ــال دون ت ـم ـك ــن اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن مــن

تحقيق أي ن ـجــاح لـهــم ف ــي املنطقة
وتوسيع رقعة اإلرهاب.
وأك ــد أن أي ش ــيء يتعلق بــاملـبــادرة
اإليـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـ ـخ ـ ـص ـ ــوص األزم ـ ـ ـ ـ ــة
فـ ــي سـ ــوريـ ــا س ـي ـت ــم الـ ـتـ ـش ــاور فـيــه
وال ـت ـن ـس ـيــق ال ـكــامــل م ــع امل ـســؤولــن
ال ـس ــوري ــن ،حـيــث سـيـتــم ف ــي نهاية
املباحثات واملشاورات االعالن عنها
ل ـل ــرأي ال ـع ــام ول ــأم ــن ال ـع ــام لــأمــم
ّ
امل ـت ـحــدة ،مـعـتـبـرًا أن «ه ــذه امل ـبــادرة
ستكون خيرًا لسوريا وتعكس رأي
الشعب السوري وكل الجهات املؤثرة
فــي ســوريــا ووجـهــة نظر املسؤولني
السوريني».
وك ــان قـنــاة «امل ـيــاديــن» قــد نقلت عن
م ـس ــؤول إي ــران ــي تـفــاصـيــل امل ـب ــادرة
اإليــرانـيــة التي تتضمن الــدعــوة إلى
وقف فوري إلطالق النار ،ثم تشكيل
حكومة وحــدة وطنية ،بينما يصار
ال ــى تـعــديــل الــدس ـتــور ال ـس ــوري بما
يتوافق وطمأنة املجموعات اإلثنية
والطائفية ،كذلك تدعو املبادرة إلى
إج ــراء انـتـخــابــات بــإشــراف مراقبني
دوليني.
وأش ـ ـ ــار امل ـ ـسـ ــؤول اإليـ ــرانـ ــي إلـ ــى أن
«امل ـبــادرة جــرى تقديمها والتشاور
بشأنها مع تركيا وقطر ومصر ودول
أعضاء في مجلس األمــن» .وأضــاف:
ُ
«ن ّ
صر على أن أي تحالف ضد داعش
يجب أن يهدف إلــى مساعدة شعب
وحـكــومــة ال ـعــراق وســوريــا بــإشــراف
أممي» ،معتبرًا أن «الطريقة الوحيدة
إلخـ ـض ــاع داعـ ـ ــش وغـ ـي ــره ه ــي عبر
وقف تدفق املال والسالح واملقاتلني
إلى املنطقة».
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أع ـل ــن ن ــائ ــب وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،م ـي ـخــائ ـيــل
بـ ــوغـ ــدانـ ــوف ،عـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع ثــاثــي
سيعقد بني مساعدي وزراء خارجية
اي ــران وروسـيــا وســوريــا فــي طهران
ً
لبحث التطورات في سوريا ،قائال إن
موقف موسكو إزاء سوريا لم يتغير.
وأض ـ ـ ــاف ،ف ــي ت ـصــريــح ع ـقــب لـقــائــه
عبداللهيان« ،نرى ضرورة أن تجلس
ال ـح ـكــومــة وامل ـع ــارض ــة ع ـنــد طــاولــة
املفاوضات لتقرير مستقبل سوريا
بما يحفظ مصالح جميع الفصائل
والـ ـ ـق ـ ــومـ ـ ـي ـ ــات» ،مـ ـشـ ـيـ ـدًا ب ـم ـســاعــي
املبعوث األممي الى سوريا ستيفان
دي ميستورا ،ودعـمــه لـهــا ،ومعربًا
ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن ت ـج ــري امل ـص ــادق ــة

على تقرير دي ميستورا في مجلس
االمن.
وردًا عـلــى س ــؤال ح ــول الـلـقــاء الــذي
جـ ــرى ب ــن وزراء خ ــارج ـي ــة أمـيــركــا
وروسيا والسعودية والقرارات التي
ات ـخــذت خ ــال ه ــذا الـلـقــاء ،ق ــال «لقد
ع ـقــد ال ـل ـقــاء ال ـثــاثــي لـبـحــث االزم ــة
الـ ـس ــوري ــة ،وإنـ ـن ــا نـ ـم ــارس نـشــاطــا
سياسيًا لعقد لقاءات بني املسؤولني
االم ـي ــرك ـي ــن والـ ـ ــروس واالي ــران ـي ــن
والـ ـسـ ـع ــودي ــن واالت ـ ـ ـ ـ ــراك مل ـس ــاع ــدة
ّ
السوريني» .كذلك لفت إلــى أن بالده
وإيــران «تشهدان تعاطيًا جيدًا على
صعيد مكافحة االرهاب والتطرف».
فــي الـسـيــاق ،نقلت وكــالــة «رويـتــرز»
عـ ـ ــن «مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول كـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي وزارة
ّ
الخارجية األميركية» أن االجتماع
ال ـثــاثــي ف ــي ال ــدوح ــة «أكـ ــد الـحــاجــة
لحل سياسي للصراع وال ــدور املهم
الذي تلعبه مجموعات املعارضة في
الوصول إلى ذلك الحل».

ال قوات روسية
إلى سوريا
أعـ ـل ــن امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة ال ــروس ـي ــة،
دمـ ـيـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف ،أن بـ ـ ــاده ل ــن تــرســل
ق ـ ــوات إلـ ــى س ــوري ــا مل ـح ــارب ــة تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلســام ـيــة» ه ـنــاك .وف ــي تـصــريــح صحافي،
عما إذا
أجــاب بيسكوف بالنفي على ســؤال ّ
كان الرئيس السوري بشار األسد توجه إلى
نظيره الروسي فالديمير بوتني بطلب إرسال
ق ــوات روس ـيــة إل ــى س ــوري ــا .وأشـ ــار املـتـحــدث
بــاســم الـكــرمـلــن إل ــى أن مـســألــة إرس ــال قــوات
روسـيــة إلــى هناك «ليست مطروحة للنقاش
بأي شكل من األشكال وهي غير واردة» .وفي
تعليقه على تصريحات قائد قــوات املظليني
الروسية الفريق أول فالديمير شامانوف حول
استعداد قواته لالنتقال إلى سوريا في حال
تلقيهم أوامــر في هذا الشأن ،قال بيسكوف:
«ال شك في أن قوات املظليني ستنفذ أي أوامر
من قائدهم العام».
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سياسة
قضية اليوم

أزمة النفايات تنتظر مناقصة بيروت

ّ
أزمة النفايات مستمرة والحكومة ّ
المكبات العشوائية تقترب من عدم القدرة على استقبال مزيد
تتخبط بين الحلول فيما
من نفايات العاصمة .وفيما تراجع خيار الطمر في الكسارات ،وتنتظر المناقصات ّ
تقدم أحد ما بعرض ما ،عاد البعض الى
الرهان على تنازل النائب وليد جنبالط بإعادة فتح مطمر الناعمة ،ولو موقتًا
بسام القنطار
الـ ـس ــاع ــة  ،١٢ظ ـه ــر ي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
امل ـق ـبــل ،تــرتـســم مـعــالــم مـنــاقـصــات
إدارة ال ـن ـفــايــات امل ـنــزل ـيــة الـصـلـبــة
الـتــي أطـلـقــت فــي آذار املــاضــي ،وال
ً
يــزال االعــان عنها يتوالى فصوال
ب ـع ــد امـ ـتـ ـن ــاع أي مـ ــن ال ـع ــارض ــن
املـحـلـيــن أو الــدول ـيــن ع ــن الـتـقــدم
ال ــى مـنــاقـصــة املـنـطـقــة الـخــدمــاتـيــة
االولــى التي تضم بيروت االداريــة
والضاحيتني الشمالية والجنوبية
وتـنـتــج يــومـيــا نـحــو  ١٨٠٠طــن من
النفايات.
وحــده ريــاض االسعد ،مالك شركة
«الـ ـجـ ـن ــوب لـ ــإع ـ ـمـ ــار» ،أعـ ـل ــن قـبــل
يومني عبر موقع «فايسبوك» أنه
اشـ ـت ــرى دف ـت ــر الـ ـش ــروط ملـنــاقـصــة
ب ـ ـيـ ــروت ،ف ــي م ـح ــاول ــة السـ ـت ــدراج
منافسيه الــى االع ــان عــن نياتهم
تـجــاه ال ـت ــزام املـنـطـقــة الـتــي تعاني
من عجز عن طمر عــوادم النفايات

المناقصات ستنجح
في البقاع والشمال وتفشل
في الجنوب وجبل لبنان وبيروت
الرهان مستمر على
قبول جنبالط بإعادة فتح
مطمر الناعمة
الناتجة منها في نطاقها العقاري
بـسـبــب ف ـق ــدان أي م ـســاحــة خــالـيــة
فيها.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرارًا
ألزم فيه بنقل عوادم نفايات بيروت
الـبــالـغــة نـحــو  ٧٥٠طـنــا يــومـيــا في
السنوات الـثــاث االول ــى مــن العقد
املــزمــع تــوقـيـعــه ،ال ــى املـطــامــر التي
سيتم إنشاؤها في منطقتي جبل
لـبـنــان الـجـنــوبــي وال ـش ـمــالــي .لكن
االحتجاجات الشعبية التي رافقت
إغالق مطمر الناعمة ـ عني درافيل،
وما تالها من تكدس النفايات في
ال ـط ــرق ــات ،شـكـلــت «مـ ـن ــاورة حـيــة»

فشل مناقصة بيروت سيعيد الملف إلى نقطة الصفر (هيثم الموسوي)

الحاج حسن :لرفع المنع السياسي عن مناقصة بيروت
برز أمس مؤتمر صحافي لوزير الصناعة حسني الحاج حسن ،الذي أمل أن يتقدم العارضون
الى منطقة بيروت والضواحي إذا ما تم رفع املنع السياسي .واقترح الحاج حسن مبادرة من ستة
بنود لحل االزمة ،أولها التفاهم السياسي على إيجاد مطامر صحية في كل املناطق ،وضرورة
تحمل املسؤولية الوطنية عن طمر نفايات بيروت والضواحي حيث ال يوجد في هذه املنطقة أي
مدى جغرافي الحتواء أو إقامة مطمر صحي فيها ،وذلك بالبحث عن الحلول املناسبة ،وإرساء
املناقصات الخاصة بكل املناطق عبر اإلسراع في درس هذه امللفات لناحية الجودة واملواصفات
الفضلى واالسعار األدنى ،ثم إعادة إطالق املناقصات في أي منطقة ال يتم فيها إرساء املناقصة
ألي سبب كان ،سواء لعدم تقدم أي من العارضني أو عدم استيفاء املتقدمني منهم للشروط املطلوبة
بالسرعة القصوى .كذلك اقترح إطالق املناقصة الخاصة بتلزيم معامل التفكك الحراري في
منتصف آب الحالي (علمًا بأن ذلك متعذر من الناحية التقنية لغياب دفتر الشروط) .وطالب بإيجاد
أماكن تجميع موقتة لكل منطقة بغية رفع الضرر عن الناس وأرزاقهم وصحتهم ،تمهيدًا لنقل
النفايات الى حيث تكون املعالجة النهائية املرتقبة.
وحول تصدير النفايات الى الخارج ،أشار الحاج حسن إلى أنه «على رغم ارتفاع كلفة هذا الخيار،
ً
فإننا ال نمانع من اعتماده تحت وطأة الظروف الحالية ،آملني أن يكون خيارًا جديًا قابال للتحول الى
واقع ،ال أن يبقى مجرد عروض تلقتها الحكومة».

ثـبــت خــالـهــا أن ال ــرف ــض الشعبي
وال ـب ـلــدي ف ــي جـمـيــع أقـضـيــة جبل
لـبـنــان السـتـقـبــال ن ـفــايــات بـيــروت
وال ـض ــاح ـي ـت ــن أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـيــر مـمــا
ك ــان ال ـب ـعــض يـعـتـقــد ،وأن أي ــا من
الـعــارضــن الــذيــن سيتقدمون الى
مـنــاقـصــات جـبــل لـبـنــان سيجدون
أنـفـسـهــم أم ــام م ــأزق إي ـجــاد مطمر
ل ـن ـف ــاي ــات ه ـ ــذه االقـ ـضـ ـي ــة ،فـكـيــف
ال ـحــال بــاسـتـقـبــال نـفــايــات بـيــروت
والضواحي؟
وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــدر مـ ـت ــاب ــع مل ـس ــار
االجتماعات التي تعقدها اللجنة
امل ـك ـل ـفــة ب ـ ــدرس امل ـن ــاق ـص ــات ورف ــع
تـ ـق ــري ــر ب ـن ـت ــائ ـج ـه ــا ال ـ ـ ــى م ـج ـلــس
الـ ــوزراء ،فــإن اللجنة لــم تفتح بعد
املغلف الذي يضم االسعار املقدمة
م ــن ال ـع ــارض ــن ف ــي ان ـت ـظــار إت ـمــام
مناقصة بيروت التي تجري للمرة
الثالثة .وأكد مصدر وزاري رفيع أن
النتائج االولـيــة للمناقصات تبني
أن نجاحها سيقتصر على البقاع

وال ـش ـمــال ،وسـتـفـشــل فــي الـجـنــوب
وجبل لبنان وبـيــروت ،االمــر الــذي
سيعيد املـلــف ال ــى الـنـقـطــة الصفر
مجددًا.
ويــؤكــد املـصــدر أن اللجنة تحتاج
الــى عشرة أيــام أو أسبوعني ،بدءًا
مـ ــن يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة املـ ـقـ ـب ــل ،ل ــرف ــع
الـ ـتـ ـق ــري ــر ال ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء.
ويستند هذا التقدير الى سيناريو
يقول إن مناقصة بيروت ستنجح.
أم ـ ــا فـ ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم تـ ـق ــدم أي مــن
ال ـعــارضــن ال ــى مـنــاقـصــة ب ـيــروت،
ف ــإن الـلـجـنــة سـتــرفــع نـتــائــج بقية
املـنــاطــق ،مترافقة مــع توصية من
وزارة ال ـب ـي ـئــة ب ــإط ــاق مـنــاقـصــة
ج ــدي ــدة ل ـب ـي ــروت بــاالس ـت ـنــاد الــى
دف ـت ــر شـ ــروط ج ــدي ــد ع ـلــى أس ــاس
بـ ـن ــاء م ـع ـمــل ل ـتــول ـيــد ال ـط ــاق ــة مــن
النفايات ،وهذا الدفتر يفترض أنه
قـيــد اإلعـ ــداد مــن قـبــل االسـتـشــاري
الدنماركي «رامبول».
وبحسب املعلومات ،فإن املناقصة

ال ـج ــدي ــدة ت ـح ـتــاج الـ ــى م ــا ال يـقــل
عــن  ٦أشهر إلتمامها .أمــا مرحلة
توقيع العقد والتلزيم والتصميم
ً
وال ـت ـج ـه ـيــز وص ـ ــوال الـ ــى الـتـسـلــم
وال ـت ـش ـغ ـيــل ف ـت ـح ـتــاج الـ ــى خـمــس
سـ ـن ــوات ع ـلــى أقـ ــل ت ـق ــدي ــر ،إذا مــا
تــم االل ـت ــزام بــاملـعــايـيــر املـتـبـعــة في
ه ــذا ال ـنــوع مــن امل ـنــاق ـصــات ،علمًا
ب ــأن طـبـيـعــة دف ـت ــر الـ ـش ــروط ،ومــا
إذا كانت الدولة ستتولى االنشاء
والـتـجـهـيــز وم ــن ثــم تـسـلــم املعمل
الـ ـ ــى ش ــرك ــة ل ـل ـت ـش ـغ ـي ــل ،تـخـتـلــف
ت ـم ــام ــا ع ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ــذي
ي ــدع ــو ال ـش ــرك ــات الـ ــى االس ـت ـث ـمــار
ف ــي الـ ـبـ ـن ــاء وال ـت ـج ـه ـي ــز ،ألن ه ــذا
النوع من املناقصات من الصعب
أن يـ ـسـ ـتـ ـقـ ـط ــب شـ ـ ــركـ ـ ــات دول ـ ـيـ ــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ب ـم ــاي ــن الـ ـ ـ ــدوالرات
فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــد ي ـ ـعـ ــانـ ــي مـ ـ ــن اضـ ـ ـط ـ ــراب
سياسي حاد ،وجار لدولة تعيش
حــربــا أهـلـيــة مـنــذ س ـنــوات امـتــدت
مفاعيلها اليه.
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المشهد السياسي

مخرج أزمة التعيينات ينتظر بري
ُ
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت شـ ـغـ ـل ــت فـ ـي ــه وزارة
ال ـب ـي ـئ ــة ب ــالـ ـع ــرض ال ـ ـ ــذي ت ـقــدمــت
بـ ــه ش ــرك ــة «فـ ـي ــولـ ـي ــا» ال ـفــرن ـس ـيــة
لـتـصــديــر ال ـن ـفــايــات ال ــى ال ـخ ــارج،
لــم تتضح بعد النتيجة النهائية
لـهــذا ال ـعــرض ال ــذي يـحـتــاج أيضًا
الـ ـ ــى فـ ـت ــرة ل ـل ـت ـج ـه ـيــز واالنـ ـ ـش ـ ــاء،
خصوصًا تركيب معدات لتجفيف
الـنـفــايــات وتقطيعها بـعــد فــرزهــا
بشكل دقـيــق والـتــأكــد مــن ّ
خلوها
م ــن أي ن ـفــايــات س ــام ــة أو مـشـعــة.
وعـلــى عكس مــوجــة الـتـفــاؤل التي
أش ـي ـع ــت ف ــي ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن،
يــؤكــد م ـصــدر وزاري مـتــابــع مللف
التفاوض مع الشركات التي قدمت
عـ ـ ــروض ال ـت ــرح ـي ــل ال ـ ــى الـ ـخ ــارج،
أن ط ــريـ ـق ــة ت ـن ـف ـي ــذ هـ ـ ــذا ال ـخ ـي ــار
والـتـعـقـيــدات التقنية املرتبطة به
أكـبــر بكثير مـمــا يـتــوقــع الـبـعــض،
إض ــاف ــة الـ ــى كـلـفـتــه ال ـع ــال ـي ــة ،وأن
اح ـت ـمــاالت فـشـلــه أعـلــى بكثير من
احتماالت نجاحه.
م ــاذا عــن ال ـخ ـيــارات الـســابـقــة التي
طــرحــت حــول التخزين املــؤقــت في
عقارات مكشوفة ،أو دفن النفايات
غير املعالجة في كـســارات ومقالع
في جبل لبنان؟
يتبني بالوقائع أن خيار التخزين
فـ ــي ع ـ ـقـ ــارات م ـك ـش ــوف ــة ال ـ ــذي ب ــدأ
الـعـمــل بــه فــي ب ـيــروت والـضــاحـيــة
قد شــارف على مرحلة االستنفاد،
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي الـ ـك ــرنـ ـتـ ـيـ ـن ــا ،وأن
خيار الطمر في الكسارات ال يزال
أيـضــا يـصــارع اعـتــراضــات شعبية
وط ــائ ـف ـي ــة دفـ ـع ــت ب ــال ـن ــائ ــب ول ـيــد
جنبالط الــى استبعاده مــن ضمن
امل ـق ـت ــرح ــات الـ ـت ــي ع ــرض ـه ــا خ ــال
الـســاعــات ال ــ ٢٤املــاضـيــة .وتـبــن أن
جـنـبــاط ال ــذي ك ــان متحمسًا جـدًا
لخيار الطمر من دون معالجة في
ال ـك ـســارات ب ــات أك ـثــر اقـتـنــاعــا بــأن
هــذا الـخـيــار مكلف مــن الناحيتني
البيئية والسياسية ،خصوصًا أن
حـمــاسـتــه ل ــم ت ـتــرافــق م ــع حـمــاســة
مـمــاثـلــة مــن بقية االط ـ ــراف .وتبني
أن آخــر مقترحات الطمر فــي بلدة
رشعني في كسروان قد تم التراجع
عـنــه أم ــس بــإجـمــاع مجلس اتـحــاد
ب ـل ــدي ــات كـ ـس ــروان ال ـف ـت ــوح ،ورأى
املجلس أن موضوعًا بهذا الحجم
لم يعد محصورًا بأي بلدية ،وهو
من مسؤولية الدولة.
ومع تصاعد موجة التشاؤم بفشل
جميع الحلول املؤقتة ،ال يزال هناك
من يراهن على أن جنبالط سيقدم
تـنــازالت فــي الفترة املقبلة بإعادة
فتح مطمر الناعمة ـ ـ عــن درافـيــل.
لكن االخـيــر يــرى أن إغ ــاق املطمر
ف ـض ــح ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـح ــال ـي ــة إلدارة
الـنـفــايــات ،وأن مـســألــة إع ــادة فتح
املطمر على قاعدة مهلة إضافية ال
تستند الى انتقال جدي وملموس
في طريقة إدارة النفايات من خالل
مناقصات ترسو على شركات ذات
سمعة جيدة ،هو أمر غير مطروح
إطالقًا ،علمًا بأن إعادة طرحه تحت
أي ظـ ــرف أو م ـس ـمــى ي ـح ـتــاج الــى
عالجات تكاد تكون مستعصية مع
أبناء قرى منطقة الشحار الغربي
املحيطني باملطمر ،الذين ال يزالون
يرابطون في الخيم املنصوبة عند
مدخل املطمر لليوم الثامن عشر.

سحب اللواء عباس
إبراهيم من أدراج مجلس
الوزراء مشروع تعديل
«قانون الدفاع الوطني»
مخرجًا لعقدة التعيينات
األمنية .المبادرة ال تزال عند
عقدة الرئيس نبيه ّبري الذي
ينتظر من النائب ميشال عون
اعترافًا بشرعية المجلس
النيابي وتوقيعًا على فتح
دورة استثنائية
ح ـتــى س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة م ــن ل ـيــل أم ــس،
لــم يكن أي سيناريو لجلسة مجلس
الــوزراء اليوم قد حسم بعد .فاألجواء
االيـجــابـيــة الـتــي أشـيـعـ ّـت فــي اليومني
املاضيني عن هدوء متوقع ،عطفًا على
ّ
مبادرة يجري العمل عليها ّ لحل عقدة
الـتـعـيـيـنــات األم ـن ـي ــة ،وت ـك ــف ــل ال ــوزي ــر
ال ـس ــاب ــق س ـل ـيــم جــري ـصــاتــي بتثبيت
اإليـجــابـيــة فــي كلمته بـعــد االجـتـمــاع
الـ ـ ـ ــدوري ل ـت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واالص ـ ــاح
أمــس ،مرهونة بـ«اختبار اليوم» ،كما
قال جريصاتي نفسه.
ول ـيــس خــافـيــا «ال ـه ـمــس» الـ ــذي ُينقل
عن وزير الدفاع سمير مقبل عن نيته
ال ـس ـي ــر ف ــي ال ـت ـم ــدي ــد ل ـق ــائ ــد الـجـيــش
العماد جــان قهوجي فــي سلة واحــدة
م ــع ال ـت ـم ــدي ــد ل ـ ّـرئ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ول ـيــد
سـلـمــان ،إذا ت ـعــذر ال ـتــوافــق عـلــى أحــد
األس ـم ــاء الـثــاثــة الـتــي يـنــوي طرحها
لخالفة سلمان ،كما هو متوقع .كالم
مقبل يضعه أكـثــر مــن مـصــدر وزاري
ف ــي خ ــان ــة ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ع ـ ــون ال ــذي
برد فعل قاس يصل ّ
يهدد ّ
ّ
حد تعطيل
ّ ٍ
الـحـكــومــة وال ـت ـحــرك فــي ال ـش ــارع على
نـطــاق أوس ــع مــن الـتـحــركــات السابقة،
ّ
في ظل حرص الجميع ،وفي مقدمهم
الرئيس تـمــام ســام وتـيــار املستقبل،
على حماية الحكومة في وقت تتفاقم
ف ـي ــه أزم ـ ـ ــات ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،عـلــى
ً
رأسها ملفا النفايات والرواتب ،فضال
ع ــن «ال ــوق ــت ال ـض ــائ ــع» الـ ــذي ت ـم ـ ّـر به
النزاعات قبل التسويات في اإلقليم.
ومع استشعار الجميع الخطر املحدق،
«نكش» املدير العام لألمن العام اللواء
عـ ـب ــاس إب ــراهـ ـي ــم مـ ــن أدراج مـجـلــس
الــوزراء ،بمباركة وزير الداخلية نهاد
امل ـش ـن ــوق ورع ــايـ ـت ــه ،اق ـ ـتـ ــراح تـعــديــل

«ق ــان ــون ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي» ل ــرف ــع سن
ال ـت ـقــاعــد ل ـض ـبــاط ال ـج ـيــش واألج ـه ــزة
األم ـن ـي ــة ثـ ــاث سـ ـن ــوات ،ف ــي م ـحــاولــة
لتأجيل أزمــة التعيينات سنتني على
األق ــل ،وتجنيب السلطة الــدخــول في
شلل تام.
وكـ ـ ــان امل ـ ـشـ ــروع ُعـ ـ ــرض س ــاب ـق ــا عـلــى
ّ
م ـج ـل ـ ّـس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـغ ـي ــة ح ـ ــل األزم ـ ـ ــة،
وت ـح ــف ـظ ــت ع ـل ـيــه قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ملــا
ّ
يسببه من «تخمة» في عــدد الضباط
ّ
الكبار ،فيما تقلب موقف عون حياله
بـ ــن امل ــوافـ ـق ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،وم ـ ــن ث ـ ّـم
االعـتــراض .ويمكن لالقتراح ،في حال
ّ
تــم التعديل ،أن يحل إشكالية خــروج
ال ـع ـم ـي ــد شـ ــامـ ــل روكـ ـ ـ ــز م ـ ــن ال ـس ـب ــاق
إل ــى ق ـي ــادة ال ـج ـيــش ،ويـمـنـحــه عــامــن
إض ــاف ـي ــن ك ـم ــرش ــح ل ـل ـم ـن ـصــب ،فـيـمــا
ي ـم ـن ــح قـ ـه ــوج ــي عـ ــامـ ــا إضـ ــاف ـ ـيـ ــا فــي
القيادة ،في حال تم التمديد له لعامني
خ ـ ــال ال ـش ـه ــري ــن امل ـق ـب ـل ــن ،وي ـض ـفــي
ش ــرع ـي ــة ع ـل ــى م ـ ـ ـ ّـدة ال ـت ـم ــدي ــد لـ ــه فــي
القيادة.
غ ـيــر أن مـ ـب ــادرة إب ــراه ـي ــم ـ ـ ـ امل ـش ـنــوق
ال تـ ــزال ف ــي بــداي ـت ـهــا ،عـلـمــا ب ــأن عــون
وسالم والنائب وليد جنبالط وافقوا
عليها ،فيما لــم ي ـحـ ّـدد الــرئـيــس نبيه
بـ ّـري موقفه حتى اللحظة ،واستمهل
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل مل ـع ــرف ــة رأي رئ ـيــس
املجلس قبل اتخاذ أي موقف.
ف ـ ــي امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،فـ ـ ــإن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ب ــدأ
جولته على عون ،ثم جال في اليومني
املــاضـيــن عـلــى أكـثــر مــن جـهــة ،بينها
سـ ــام وج ـن ـب ــاط ،وال ـت ـق ــى بـ ــري بعد
ظهر أمس ثم الوزير علي حسن خليل.
وأبـلــغ إبراهيم بـ ّـري أن عــون ال يمانع
إعادة البحث في التعديل ،من دون أن
يسمع جوابًا.
ّ
وف ــي وق ــت ت ــؤك ــد فـيــه م ـص ــادر الـتـيــار
ّ
لم يرفض إعادة
الوطني الحر أن «عون ّ
البحث في التعديل ،لكنه ليس الهثًا
خلفه ،وهو أبدى إيجابية أولية حتى
ال يقولوا إنه يتعاطى بسلبية» ،تقول
م ـص ــادر وزاري ـ ـ ــة أخ ـ ــرى إن «املـ ـب ــادرة
ّ
تشكل مخرجًا لعون بعد أن وصل إلى
طــريــق م ـســدود ،وب ــات التمديد لقائد
الجيش مسألة وقت».
ّ
إل أن وص ــول اقـتــراح تعديل القانون
م ــن ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
يـعـنــي ال ـح ـصــول ع ـلــى تــوق ـيــع رئـيــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ع ـل ـي ــه ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
أو مـ ــن يـ ـ ــرث ص ــاحـ ـي ــات ــه ،مـ ــا يـعـيــد
البحث فــي آلـيــة عمل الـحـكــومــة ،علمًا
ب ــأن س ــام أبـ ــدى م ــرون ــة ف ــي الجلسة
الـ ـس ــابـ ـق ــة حـ ـ ــول ال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـل ــى آل ـي ــة
الـعـمــل ال ـح ـكــومــي ،والق ـ ــاه الـعــونـيــون

فـ ــي س ـل ـس ـلــة ت ـص ــري ـح ــات إي ـج ــاب ـي ــة.
كذلك فإن وصول االقتراح إلى مجلس
ال ـن ــواب يـتـطـلــب تــوق ـيــع نـ ــواب الـتـيــار
الوطني الحر والقوات اللبنانية على
ّ
يصر
فتح دورة استثنائية ،وهــو مــا
ع ـل ـيــه بـ ـ ـ ّـري .ورغ ـ ــم ت ـســريــب أك ـث ــر من
ً
إشــارة في اليومني املاضيني نقال عن
ع ــون بــاعـتـبــاره «مـجـلــس ال ـنــواب غير
شــرعــي ،ولـكـنــه قــانــونــي» ،إال أن بــري
ً
ّ
يصر ّأوال على ض ــرورة اعـتــراف عون
بشرعية املجلس النيابي قبل البحث
ف ــي ال ـت ـعــديــل ،وثــان ـيــا عـلــى آل ـيــة عمل
امل ـج ـلــس ووض ـ ــع ج ـ ــدول األعـ ـم ــال في
هيئة مكتب مجلس ال ـنــواب مــن دون
شروط من الكتل النيابية.
وي ـف ـتــح ال ـحــديــث ع ــن جـ ــدول األع ـم ــال
مسألة القضايا التي تقع تحت خانة
«تشريع الـضــرورة» ،كما تفتح املجال
أم ــام اع ـتــراض وزي ــري ح ــزب الكتائب
ال ـ ــذي ي ـص ـ ّـر ع ـل ــى عـ ــدم املـ ـش ــارك ــة فــي
جـلـســات مـجـلــس ال ـن ــواب ف ــي ح ــال لم
يكن انتخاب رئيس للجمهورية على

ّبري ينتظر من عون
اعترافًا بشرعية المجلس
وتوقيعًا على فتح
دورة استثنائية

ً
رأس بنود جــدول األعـمــال ،فضال عن
التحالف الجديد بــن التيار الوطني
ال ـحــر وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة واتـفــاقـهـمــا
ع ـ ـلـ ــى أول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــث فـ ـ ــي قـ ــانـ ــون
االنتخاب.
مسألة أخــرى ّتبدو عائقًا أمــام تعديل
ال ـق ــان ــون ،تـتـمــثــل ف ــي مــوقــف الــرئـيــس
فــؤاد السنيورة الــذي «يعارض ّ
بشدة
رف ـ ــع س ــن ال ـت ـق ــاع ــد ل ـل ـض ـبــاط بـسـبــب
األع ـ ـبـ ــاء امل ــال ـي ــة الـ ـت ــي ي ـت ـس ـبــب فـيـهــا
ت ـ ـعـ ــديـ ــل كـ ـ ـه ـ ــذا لـ ـجـ ـه ــة م ـخ ـص ـص ــات
الضباط وتعويضاتهم الحـقــا» ،فيما
يتساءل مصدر وزاري عن «الحد الذي
يستطيع فيه السنيورة التأثير على
أعضاء هيئة مكتب املجلس ودفعهم
إلــى االع ـتــراض خــافــا لرغبة الرئيس
سعد الحريري ،في حال وافــق األخير
على التعديل».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،سـ ـت ــأخ ــذ م ـس ــأل ــة
النفايات ّ
حيزًا كبيرًا من جلسة اليوم
مــع اسـتـمــرار األزمـ ــة .وعـلــى الــرغــم من
أن غــالـبـيــة ال ـ ــوزراء ي ـبــدون تشاؤمهم
م ــن إم ـكــان ـيــة إيـ ـج ــاد ح ـل ــول ســري ـعــة،
قــالــت مـصــادر وزاري ــة إن وزي ــر البيئة
سيعرض على الحكومة صــورة عامة
عــن الــوضــع ومــا تـ ّ
ـوصــل إلـيــه عــدد من
الشركات املهتمة بنقل نفايات لبنان
إلى الخارج.
ب ـ ــدوره ،يـعـقــد وزيـ ــر املـ ــال عـلــي حسن
خ ـل ـيــل م ــؤت ـم ـرًا ص ـحــاف ـيــا ف ــي مـبـنــى
ال ــوزارة بعد ظهر اليوم لشرح مسألة
«سندات اليوروبوند» وأزمــة الرواتب
امل ـت ــوق ـع ــة فـ ــي أي ـ ـلـ ــول املـ ـقـ ـب ــل ،فـ ــي مــا
ي ـب ــدو ّ
ردًا ع ـلــى ك ــام «ك ـت ـلــة الـتـغـيـيــر
واإلصالح» أمس.

ّ
عون لم يرفض االقتراح لكنه ليس الهثًا خلفه (هيثم الموسوي)

علم
و خبر
السعودية ال تدفع
لم تدفع اململكة العربية السعودية لفرنسا ،حتى اليوم ،سوى %20
من قيمة هبة الـ 3مليارات التي أعلنت عنها لشراء أسلحة فرنسية
للجيش الـلـبـنــانــي .وم ــن غـيــر امل ـع ــروف سـبــب امـتـنــاع ال ــري ــاض عن
استكمال دفع مستحقات الصفقة الفرنسية .رغم ذلــك ،وصلت الى
قـيــادة الجيش رســالــة رسمية مــن بــاريــس تؤكد أن الصفقة ال تــزال
سارية املفعول.

بالل البدر عريسا؟
انتشرت دعوات عبر الرسائل الهاتفية الى املشاركة في حفل زفاف
االسالمي بالل البدر ،مساء اليوم ،في مقره في حي الطيرة في عني
الحلوة .وكــان الـبــدر قــد عــاد الــى الطيرة بعد تــواريــه اليــام فــي حي
حطني اثر مشاركته في اغتيال العقيد طالل األردني وتوعد العميد
محمود عيسى (الـلـيـنــو) بــاالنـتـقــام مـنــه .مـصــادر مــن داخ ــل املخيم
وجــدت فــي الترويج لعرس الـبــدر رســالــة تحد لحركة فتح مفادها

ان «العريس» ال يخشى ردة فعلها الــى درجــة انــه متفرغ لالحتفال
بزفافه!

وفادي الصالح مطلوب رسميًا
فشلت املساعي لتسوية قضية املدير املقال في وكالة «أون ــروا» فادي
ال ـصــالــح ،وبـ ــات مـطـلــوبــا لـلـقـضــاء بـعــد رف ــع دعـ ــاوى ض ــده م ــن بعض
املـتـضــرريــن فــي إش ـكــال وق ــع فــي حــي طيطبا فــي عــن ال ـح ـلــوة أواخ ــر
حــزيــران الـفــائــت .فشل التسوية استكمل بنقل العنصرين فــي كشافة
املقدسي التي شكلها ،محمد شناعة وصالح ميعاري ،من ثكنة زغيب
إلــى وزارة الــدفــاع حيث سـيـحـ ّـوالن إلــى الـقـضــاء العسكري بعد إنهاء
ّ
التحقيق معهما .وي ـبــدو أن الـصــالــح نــظــم حـيــاتــه بـمــا يــوحــي أن ــه لن
ّ
ً
يسلم نفسه .فبعد أن كــان يقيم مــع أســرتــه فــي صـيــدا ،استأجر منزال
في حي الصفصاف داخــل املخيم .وكانت «أون ــروا» أقالت الصالح من
منصبه بعد تورطه في اإلشكال مع عناصر من حركة فتح ،ما أدى إلى
مقتل شخص وجرح آخرين وتضرر عدد من املمتلكات .الوكالة نقلته
إلى قسم املشتريات في مركزها الرئيسي في بئر حسن ،لكنه وضعه
القانوني بات يعرقل التحاقه بالوظيفة.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مطمر
نحو
ٍ
للسياسيين
يــومــا بعد يــوم يقترب اإلنهيار
ال ـ ـكـ ــامـ ــل .خـ ـط ـ ٌـر يـ ـف ـ ًـوق أخـ ـط ــار
األم ـ ـ ـ ــراض م ـج ـت ـم ـع ــة ،وال ــوق ــت
ُ
يداهمنا ويشل داخلنا ويعبث
ُ
ويمتد الى أجيالنا.
بأطفالنا
م ـ ـ ــرام ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــا وكـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارات
م ـ ــن هـ ـ ـن ـ ــاك .ن ـ ـفـ ــايـ ـ ٌ
ـات م ـب ـع ـثــرة
رائـحـتـهــا كــريـهــة قــاتـلــة وس ـمــاءٌ
ق ــات ـم ــة وورود ذابـ ـل ــة وغ ــاب ــات
م ـش ـت ـع ـل ــة ب ـب ـع ـض ـه ــا م ـت ـص ـلــة،
ٌ
ون ـ ـيـ ــران م ـل ـت ـه ـبــة وأطـ ـ ـف ـ ــال مــن
االسـ ـ ـ ـهٌـ ـ ــال مـ ـنـ ـهـ ـك ــة ،وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء
حــزي ـنــة وجــوه ـهــا شــاح ـبــة .إنــه
اإلنـ ـهـ ـي ــار ل ـ ــدول ـ ــةٍ يـ ـف ــوح مـنـهــا
ف ـســاد الـسـيــاسـيــن .ه ــذا مــوجــز
ل ـحــال شـعــب كـفــر ب ـهــذه الطبقة
السياسية وما زال متمسكًا بها.
سبعة عشر عامًا .أرقـ ٌ
ـام خيالية
ل ـ ـشـ ــركـ ــة سـ ــوك ـ ـلـ ــن ومـ ـ ـ ــا زالـ ـ ــت
الـ ـنـ ـف ــاي ــات ج ــاث ـم ــة ع ـل ــى كــاهــل
اللبنانيني ولم تحل هذه املشكلة
«ال ـ ـتـ ــاف ـ ـهـ ــة» أمـ ـ ـ ــام كـ ــل امل ـش ــاك ــل
الـتــي ت ـفـ ُ
ـوح منها رائ ـحــة العفن
ّ
السياسي .واملضحك املبكي أن
ه ــذه الـحـكــومــة الـفــاشـلــة ووزي ـ ُـر
ٌ
بيئتها لــم يـحــركــا ســاك ـنــا أمــام
املأساة بالرغم من تحديد موعد
إغـ ـ ــاق م ـط ـمــر ال ـن ــاع ـم ــة ف ــي 17
تموز املنصرم ،والذي كان ّ
ّ
يؤجل
موعد الى آخر لحني حصول
من
ٍ
ُّ
اإلن ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــار .وكـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا ك ــرم ــى
ل ـل ـم ـح ـس ــوب ـي ــات والـ ـسـ ـمـ ـس ــرات
ِّ
مللف «تافه»
وأمام العجز عن حل ٍ
ك ـت ـفــاهــة س ـيــاس ـي ـي ـنــا .وال ـه ــدف
منه تشتيت األنـظــار عــن قانون
اإلنتخاب الجديد والتعييينات
واإلنتخابات الرئاسية ،هذا عدا
عــن ملفات الـهــدر والفساد التي
ُ
ال ت ـع ــد وال ت ـح ـص ــى ،وأب ــرزه ــا
الكهرباء شبه الغائبة منذ زمن
ط ــوي ــل ،إض ــاف ــة ال ــى م ـلــف امل ـيــاه
االستهالكية شربًا وريًا وسدودًا
ّ
وت ــدف ــق امل ـي ــاه امل ـج ــروري ــة الـتــي
أص ـب ـحــت أنـ ـه ــارًا ومـسـتـنـقـعــات
على شاكلة السياسيني ...
كل هــذا اإلنطباع املمنهج ألزمة
ّ
بحلول
النفايات ال يمكن أن ُيحل
ٍ
ّ
ّ
مؤقتة وال باملسكنات الكالمية
أو الـطـمــر او نـقــل ال ـن ـفــايــات من
مـنـطـقــة إلـ ــى أخـ ـ ــرى ،ب ــل بــالـفــرز
وإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـتـ ـ ــدويـ ـ ــر وتـ ـح ــوي ــل
النفايات الــى أسـمــدة بالشروط
البيئية تحت إشراف الخبراء.
أمـ ــا ال ـق ـض ـيــة ال ـك ـب ــرى فـتـتـمـثــل
ب ــأزم ــة ج ــرائ ــم ال ـخ ـطــف والـقـتــل
الـيــومــي املـكـشــوف دون حسيب
او رق ـ ـ ـيـ ـ ــب ،نـ ــاه ـ ـيـ ــك عـ ـ ــن أزمـ ـ ــة
ال ـنــازحــن الـ ّـســوريــن املتفاقمة
ّ
جـ ــوان ـ ـب ـ ـهـ ــا .أم ـ ـ ـ ــام ه ــذا
بـ ـش ــت ــى
ُ
امل ـ ٍّش ـه ــد امل ـ ـخـ ــزي ال ُب ـ ـ ـ ّـد لـكـلـمــة
ُ
ح ــق أن ت ـقــال ب ــأن لـبـنــان أصبح
بإمكانه دخول كتاب «غينيس»
ألف ـض ــل دولـ ـ ــةٍ ل ـل ـهــدر وال ـف ـســاد
بفضل ه ــذه الطبقة السياسية
والطائفية .
وي ـ ـ ـب ـ ـ ـقـ ـ ــى ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن
امل ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــن وامل ـ ـ ـظ ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــن
ـرق النفايات
اإللتفات ملسألة حـ
الـعـشــوائـيــة ال ـتــي ت ـنـ ِ ُ
ـذر بـكــارثــة
ً
صحية وبـيـئـيــةٍ أش ـ ّـد وط ــأة من
ال ـ ـكـ ــارثـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ب ــاس ـت ـب ــدال
ّ
ـداد
عملية الـحــرق بــالـنــزول بــأعـ ٍ
كبيرة الــى الـشــوارع ومحاصرة
م ـج ـل ـس ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء و الـ ـ ـن ـ ـ ّـواب
لـلـمـطــالـبــة ب ـق ــان ــون ان ـت ـخــابــات
م ـب ـكــر ٍة يـعـتـمـ ُـد الـنـسـبـيــة دائ ــرة
مطمر لفرز هذه
واحــدة إليجاد
ٍ
الطبقة السياسية الفاشلة.
عباس ّ
حيوك  -عيتا الشعب

تقرير

فتح ملف النفايات وإغالقه سياســ
الطابع البيئي لملف
ّالنفايات ال يخفي
أن وراءه أسبابًا مالية
وسياسية ال عالقة
لها بالبيئة .لكن ثمة
محاوالت سياسية
لتحويل األنظار عن
خلفياته ،فال يعاد نبش
الملفات القديمة

هيام القصيفي
قــد تـسـجــل أخ ـطــاء كـثـيــرة عـلــى تكتل
التغيير واالصالح في اطار ممارسته
العمل السياسي ،كما غيره من القوى
واالح ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وقـ ــد يـتـهـمــه
خ ـصــومــه ،وب ـعــض ح ـل ـفــائــه ،بعرقلة
ان ـت ـخــاب رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة ،وبــأنــه
أخ ـط ــأ ف ــي ادارة م ـعــركــة الـتـعـيـيـنــات
األمنية منذ فتح امللف وحتى الساعة،
بــدلـيــل ان ــه لــم يتمكن مــن تحقيق أي
خ ــرق ف ــي جـ ــدار ه ــذه االزم ـ ــة ،رغ ــم ان
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ـ ــون حـ ـ ــرص عـلــى
تضمني مــا يـقــولــه تـحــذيــرات شــديــدة
الـ ـلـ ـهـ ـج ــة مـ ـ ــن مـ ـغـ ـب ــة اإلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام ع ـلــى
الـتـمــديــد لـلـقــادة االم ـن ـيــن .لـكــن يحق
لعون ،في املقابل ،ان يصر على فتح
م ـلــف ال ـن ـف ــاي ــات ،وان ي ــذه ــب ب ــه الــى
ال ـح ــد االقـ ـص ــى ،ألن ال ع ــاق ــة ل ــه بــه،

ال م ــن ق ــري ــب وال م ــن ب ـع ـيــد ،ك ـمــا هو
ش ـ ــأن ال ـ ـقـ ــوى امل ـس ـي ـح ـيــة االس ــاس ـي ــة
اي ـض ــا ال ـت ــي ل ــم تـ ـش ــارك ف ــي الـسـلـطــة
ال ـتــي انـشـئــت «ســوك ـلــن» بــرعــايـتـهــا،
كــال ـقــوات ُاللبنانية والـكـتــائــب .علمًا
أن أج ـ ً
ـواء أشيعت فــي االي ــام االخـيــرة
عــن احتمال مقايضة عــون بــن اقفال
هذا امللف نهائيًا مع تسويات جزئية
على طــاولــة مجلس مجلس ال ــوزراء.
لكن اتجاه التكتل ،بحسب مصادره،
ثابت نحو رفض اقفال ملف النفايات
«ما دام لم يستقر على حلول ترضي
الجميع وتنتفي فيها املحاصصة».
واذا كـ ـ ــان ال ـت ـك ـت ــل قـ ــد بـ ـ ــدأ سـلـسـلــة
خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوات عـ ـمـ ـلـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ب ــن
الـبـلــديــات ووض ــع اط ــر عــامــة وحـلــول
مل ـعــال ـجــة م ـل ــف الـ ـنـ ـف ــاي ــات ،م ــع ط ــرح
اسـ ـئـ ـل ــة ج ــدي ــة عـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ــي
ي ـم ـكــن ان ت ـتــولــى تــرح ـيــل ال ـن ـفــايــات

وعــن املـطــامــر وال ـك ـســارات ورم ــي كــرة
ال ـن ـفــايــات ف ــي امل ـنــاطــق «املـسـيـحـيــة»،
اال ان رفـضــه اغ ــاق املـلــف بالسياسة
ل ـيــس واردًا .رغـ ــم ان الـ ـط ــارئ ال ـيــوم
يحتم الدخول الى الحلول من البوابة
ال ـع ـم ـل ـي ــة ،اي وض ـ ــع حـ ـل ــول مــوق ـتــة
ومعالجات مناطقية وبلدية ،وحلول
ط ــوي ـل ــة االم ـ ـ ـ ــد ،وتـ ـح ــوي ــل امل ـعــال ـجــة
ال ـجــذريــة واحـ ــدة مــن ال ـخ ـطــوات على
طريق الالمركزية االدارية التي طالب
التكتل اخيرًا بها.
لكن في موازاة دخول التكتل على خط
املـعــالـجــة وع ــدم اقـفــال املـلــف ،ثـمــة من
يحاول اليوم تحويل االنظار عن ملف
النفايات واسبابه الحقيقية وحصره
باملعالجات الظرفية املتعلقة باملطامر
او بالترحيل او الحرق ،فال يعاد نبش
الدفاتر العتيقة لـ»سوكلني» ورعاتها.
إذ إن اس ــوأ مــا يـمـكــن ان يـحـصــل في

اسوأ ما في ملف النفايات معالجته بيئيًا وليس اعادة تشريحه سياسيًا وماليًا (مروان طحطح)

تقرير

مباحثات أميركية ـ ـ إسرائيلية لمنع تمـ ـ
يحيى دبوق
فــي خـطــوة ضمن سلسلة إج ــراءات
ط ـم ــأن ــة أم ـي ــرك ـي ــة إلس ــرائـ ـي ــل بـعــد
االت ـفــاق ال ـنــووي مــع إيـ ــران ،يتوجه
وفـ ــد أم ـي ــرك ــي رف ـي ــع إلـ ــى ت ــل أب ـيــب
ب ـهــدف مـعـلــن ،ه ــو تـعــزيــز الـتـعــاون
«االستخباري املالي» بني الجانبني
ملنع نقل أموال إيرانية إلى حزب الله
في لبنان.
وك ـش ــف م ـس ــؤول رف ـي ــع ف ــي اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة أن وف ـ ـدًا أمـيــركـيــا كبيرًا
سيصل إل ــى تــل أبـيــب بــدايــة أيـلــول
املقبل للبحث فــي تكثيف التعاون
بني أجهزة االستخبارات األميركية
واإلسرائيلية ،إلحباط نقل األمــوال

من إيران إلى «املنظمات اإلرهابية»
في لبنان وقطاع غــزة ،بعد االتفاق
النووي.
امل ـص ــدر املـ ـس ــؤول الـ ــذي ف ـضــل عــدم
الكشف عن اسمه ،اضاف في حديث
م ــع صـحـيـفــة «هـ ــآرتـ ــس» أم ـ ــس ،أن
ال ــوف ــد االم ـي ــرك ــي ب ــرئ ــاس ــة مـســاعــد
وزيــر املالية لـشــؤون االستخبارات
واإلرهاب ،آدم زوبني ،سيلتقي كبار
مسؤولي الخارجية وجهاز املوساد
ومجلس األمــن القومي ،إضافة الى
شعبة االستخبارات العسكرية في
الجيش االسرائيلي .وقــال املسؤول
االميركي ان الواليات املتحدة ترى ان
معظم االموال التي ستحصل عليها
إيران في اعقاب تنفيذ االتفاق ورفع

مسؤول أميركي:
خليجي
نحظى بتعاون ً
لم نشهد له مثيال
العقوبات الدولية املفروضة عليها،
ستستخدم في االستثمار الداخلي
وترميم االقتصاد االيراني ،ومع ذلك
سي َّ
فإن «جزءًا من هذه االموال ُ
حول
الى الحرس الثوري االيراني ،ومنه
باتجاه حــزب الله» والــى «منظمات

ارهابية فلسطينية».
وأكـ ــد املـ ـس ــؤول االم ـي ــرك ــي ان ادارة
الــرئـيــس ب ــاراك اوبــامــا معنية اكثر
من املاضي بمتابعة حركة االمــوال
االي ــرانـ ـي ــة ب ــات ـج ــاه امل ـن ـط ـق ــة ،اذ ان
«االيــرانـيــن سيستمرون فــي تقديم
الــدعــم املــالــي لـحــزب الـلــه ولحركتي
حماس والجهاد االسالمي ،وعلينا
ان ن ـت ـع ــاون م ــع اس ــرائ ـي ــل ف ــي هــذا
املجال وان نغير وجهة التركيز في
مــا بيننا ،مــن االت ـفــاق ال ـنــووي الــى
اح ـب ــاط نـقــل االم ـ ــوال م ــن ايـ ــران الــى
املنظمات االرهابية».
وفيما اكدت «هآرتس» ان اسرائيل
قلقة من نقل االم ــوال االيرانية الى
تنظيمات معادية في مسعى منها
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المستقبل وزيارة مملوك

ــي وليس بيئيًا
مـقــاربــة ملف الـنـفــايــات ،على اهميته
وخـ ـ ـط ـ ــورت ـ ــه ،ان ت ـ ـجـ ــري م ـعــال ـج ـتــه
والحديث عنه بيئيًا ،وليس من طريق
اعادة تشريحه سياسيًا وماليًا ،على
املستوى الذي تستحقه كميات املبالغ
الـ ـت ــي ن ـه ـب ــت مـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــات ،وع ـلــى
مستوى الفضيحة املستمرة منذ ان
بدأت الشركة تجمع النفايات ُ
ويمدد
لها تباعًا .واسوأ ما قد يحصل هو ان
يطوى امللف الحقيقي بمجرد ايجاد

ال ينفصل ملف النفايات
عن امساك فريق
بالسلطة وبالمفاصل
االساسية للبلد
حلول آنية ملشكلة جمع النفايات.
فما نتج مــن هــذه األزم ــة ،وانكشاف
ف ـضــائــح كــانــت ح ـتــى اآلن مـسـتــورة
بفعل تسويات سياسية ،اظهر الى
اي مدى يمكن القوى السياسية التي
حكمت البلد منذ عام  ،1990وال تزال
تحاول ان تحكمه منفردة ،ان ترتكب
اخ ـ ـطـ ــاء فـ ــي امل ـ ـمـ ــارسـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واالقتصادية واالجتماعية والبيئية
تفوق مــا ارتكبه ،على سبيل املثال،
عـ ــون وال ي ـ ــزال يــرت ـك ـبــه ب ـح ـســب ما
يـتـهـمــه خ ـصــومــه .فــال ـن ـفــايــات الـتــي
رمـيــت فــي وجــه اللبنانيني ،اظهرت
مـ ــن خـ ـ ــال امل ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ال ـ ـتـ ــي ج ــرت
لـلـتـعـمـيــة ع ـل ـي ـهــا ،ك ـيــف ي ـم ـكــن هــذه
القوى التي تضافرت جهودها زمن
ُ
الوجود السوري وبعده ،أن تسهم في
سلب مـقــدرات البلد وتضرب عرض
الحائط بكل القوانني واالعراف ،وان
تفتح الباب على مصراعيه لعمليات
نـهــب منظمة ومـقــونـنــة تـحــت ستار
اع ـم ــار ال ـب ـلــد وان ـه ــاض ــه م ــن ال ـحــرب
الطويلة.
واالت ـ ـصـ ــاالت والـ ـلـ ـق ــاءات الـسـيــاسـيــة
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــروي ـ ـ ــج ل ـ ـل ـ ـح ـ ـلـ ــول املـ ـن ــاطـ ـقـ ـي ــة
واس ـت ـغــال الـجـمـعـيــات الـبـيـئـيــة ،كــان
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن مـ ـح ــاول ــة صـ ـ ــرف ال ـن ـظــر
ع ــن حـقــائــق ال ـن ـفــايــات لـتـتـحــول ازم ــة
روائ ــح واخ ـطــار صحية وبـيـئـيــة ،من
دون ال ــذه ــاب ال ــى ال ـحــد االق ـص ــى في

إنكار فتبرير ...فاستياء!

اعــادة وضــع هــذا امللف على الطاولة،
تمامًا كملفات كثيرة تتعلق بممارسة
السلطة منذ عــام  1990وحتى اليوم.
اذ ال ي ـن ـف ـص ــل مـ ـل ــف الـ ـنـ ـف ــاي ــات فــي
صورته الحقيقية عن امساك فريق او
افرقاء ،بالتكافل والتضامن ،بالسلطة
وب ــامل ـف ــاص ــل االس ــاسـ ـي ــة ف ــي االدارة
واملال العام والصناديق واملؤسسات
ال ـعــامــة وامل ـجــالــس امل ــوزع ــة مناطقيًا
وس ـيــاس ـيــا .وق ــد ح ــرص ه ــذا الـفــريــق
م ـج ـت ـم ـعــا ع ـل ــى ق ـل ــب الـ ـط ــاول ــة عـلــى
امل ـطــال ـبــن بـمـحــاسـبــة م ــن أهـ ــدر مــال
ال ـب ـلــديــات وم ــن اس ـت ـفــاض ف ــي ربـحــه
بماليني الدوالرات وتقاسم املغانم مع
شركائه ،بالتعمية من خــال حمالت
مضادة وضخ اعالمي وسياسي ،الى
حد ان وصلت الــى تحويل النظر عن
الـسـبــب االس ــاس ــي ملشكلة الـنـفــايــات،
وحصرها بمواضيع بيئية والترويج
ً
لحمالت الحلول البيئية لها ،وصوال
ال ــى امل ـبــاشــرة بـحـمـلــة م ـســاء لــة وزي ــر
الخارجية جبران باسيل عن الكهرباء
املقطوعة بصفته وزيرًا سابقًا للطاقة.
عـ ـل ــى ه ـ ــذا امل ـ ـن ـ ــوال ي ـم ـك ــن ان ت ـس ــأل
الـح ـكــومــات الـســابـقــة ورؤس ــاؤه ــا عن
نشأة «سوكلني» وعــن مجلس االنماء
واالعمار وشبكات الطرق التي أهدرت
فـيـهــا كـمـيــات ال تـحـصــى مــن االمـ ــوال،
وعن الجسور التي ال تبنى وتلك التي
ت ـح ـتــاج الـ ــى ص ـيــانــة دوريـ ـ ــة ال يـقــوم
بها املـجـلــس ،وعــن ســولـيــديــر .وتسأل
ايضًا عن توزيع الحصص في االدارات
الـ ـع ــام ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات والـ ـصـ ـن ــادي ــق
واالموال التي توزع عبرها وعن الغنب
فــي التعيينات وعــن قــانــون االنتخاب
وعن السلطة التي تحكمت باللبنانيني
خ ـ ــال ال ــزم ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ،ع ـل ــى ق ــاع ــدة
«مــا هو لي لي ومــا هو لك لي ايضًا».
وحني خرج السوريون اراد هذا الفريق
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ب ــال ـن ـه ــج «امل ــؤس ـس ــات ــي»
نفسه (وأزمة النفايات نموذج عن هذا
النهج) ،اال انه يرفض دومًا توجيه اي
اتهام عليه على قاعدة انه دائمًا فوق
الشبهات كامرأة القيصر.
ازمـ ــة ال ـن ـفــايــات لـيـســت مـنـفـصـلــة عن
مسار سياسي قديم ،بل هي حلقة من
سلسلة طويلة ال تنتهي .لكن السؤال:
هل يمكن الذين يحاولون معرفة عما
وراء االزمة منذ ان انشئت «سوكلني»،
أن يستمروا في معركتهم ،أم ستطوي
التسويات هــذا امللف ايـضــا؟ الخشية
ان يطوى امللف ولو اصبحت النفايات
ً
جباال.

ميسم رزق
كالصاعقة وقع خبر زيارة رئيس
م ـك ـت ــب األم ـ ـ ــن ال ــوطـ ـن ــي الـ ـس ــوري
الـلــواء علي مملوك لـلــريــاض على
رؤوس مـســؤولــي تـيــار املستقبل.
فــي الـعـلــن :ال تعليق عـلــى «الـلـقــاء
امل ـ ـع ـ ـجـ ــزة» .ولـ ـك ــن داخ ـ ـ ــل الـ ـغ ــرف
ال ـ ــزرق ـ ــاء أسـ ـئـ ـل ــة واسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات
وتساؤالت تصل الى ّ
حد االعتراف
ال ـخ ـج ــول بـ ــاألمـ ــر ،ل ـي ــس م ــن ب ــاب
الـ ـعـ ـل ــم بـ ــال ـ ـشـ ــيء ،بـ ــل ألن «ل ـي ــس
ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة ص ـ ــداق ـ ــات دائـ ـم ــة
أو عـ ـ ـ ـ ـ ــداوات دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة» .الـ ـص ــدم ــة
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ض ــاع ــف م ــن هــول ـهــا
ش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ــزائ ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوري ال ــى
مكتب ولــي ولــي العهد السعودي
مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن س ـ ـل ـ ـمـ ــان .فـ ـمـ ـمـ ـل ــوك،
بحسب مصادر في املستقبل ،هو
«ش ــري ــك ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق مـيـشــال
سماحة في نقل املوت إلينا»!
ّ
تفضل املصادر إبقاء خبر الزيارة
م ــوض ــع ش ــك «م ــا دم ـن ــا ل ــم نسمع
ّ
حــتــى الـلـحـظــة تــأك ـي ـدًا م ــن أي من
الـ ـط ــرف ــن املـ ـعـ ـنـ ـي ــن» ،ولـ ـك ــن «إن
ص ـ ّـح ــت الـ ــزيـ ــارة فــإن ـهــا ت ـع ـنــي أن
الــريــاض الـتــي كــانــت رأس الحربة
ف ــي امل ـع ــرك ــة ض ــد ال ــرئ ـي ــس ب ـشــار
األسـ ـ ــد ،ووضـ ـع ــت ك ــل إم ـكــانــات ـهــا
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وامل ـ ــال ـ ـي ـ ــة إلس ـ ـقـ ــاط
نـ ـ ـظ ـ ــام ـ ــه ،تـ ـعـ ـي ــد خ ـ ـلـ ــط األوراق
ف ــي حـ ــرب ان ـغ ـم ـس ـنــا ف ـي ـه ــا ،نـحــن
ّ
حـ ـلـ ـف ــاء ه ــا ،ح ــت ــى الـ ـعـ ـظ ــم .وهـ ــي،
باستضافتها شخصية كمملوك،
كأنها استقبلت األسد نفسه».
ومع تواتر التأكيدات عن حصول
ال ــز ّي ــارة وع ــدم نـفــي ال ــري ــاض لها،
يـمــنــي املستقبليون أنـفـسـهــم بــأن
«ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات ـ ـصـ ــال ّأول ـ ـ ـ ــي ت ـض ـ ّـم ــن،
ُ
بحسب ما كتب ،شروطًا وشروطًا
م ـض ــادة .وق ــرار الـجــانــب ال ـســوري
ّ
إيـفــاد مملوك ّ
تحد أكثر
يعبر عــن
ّ
مـنــه انـفـتــاحــا .ولــو كــان هـنــاك نية
سورية للتفاهم ملا اختارت دمشق
مملوك موفدًا».
ولـكــن ،بعيدًا عــن «حــالــة اإلن ـكــار»،
م ـ ـ ــاذا عـ ــن انـ ـعـ ـك ــاس ــات م ـث ــل ه ــذه
الزيارة على تيار املستقبل ،الطفل

املدلل للمملكة ،وعلى رئيسه سعد
الحريري؟
ّ
تقر املصادر بأنه «إذا كان للمملكة
م ـص ـل ـحــة ّ ف ــي ال ـت ــراج ــع ع ــن ه ــدف
إسقاط بشار األسد فستفعل ذلك،
وه ــي ل ــن ت ـقــف ع ـلــى خ ــاط ــر سـعــد
الحريري وال غيره» .فهو «رئيس
حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق .م ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ف ــي
الــريــاض ألن ال ـظــروف السياسية
واألم ـن ـي ــة ال تـسـمــح ل ــه ب ــال ـع ــودة،
وألن ــه ابــن الــرئـيــس الشهيد رفيق
الـ ـح ــري ــري» .ل ـك ــن «فـ ــي ال ـس ـيــاســة
السعودية ،فهي حتمًا
الخارجية
ُ
ال تـسـتـشـيــره ،وال تـخـبــرنــا إال إذا
كــان لها مصلحة في أن نعلم .أما
غ ـيــر ذلـ ــك ف ـن ـحــن ن ـت ـل ـقــى األخ ـب ــار
شأننا شأن غيرنا».
املـ ـف ــارق ــة أن امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــن ال ــذي ــن
كانوا ينحنون احترامًا «لشجاعة
امل ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاربـ ـ ــة األسـ ـ ـ ــد
ونـ ـظ ــام ــه» ،م ـت ـبــاهــن بـ ـ «عــاص ـفــة
الـ ـ ـح ـ ــزم» ال ـ ـتـ ــي «سـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر م ـعــالــم

إذا أرادت المملكة
التراجع لن تقف على
خاطر الحريري

املـ ـنـ ـطـ ـق ــة» ،لـ ــم ي ـك ـت ـف ــوا ب ـت ـســويــغ
«ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــم ك ـ ـ ـ ــأق ـ ـ ـ ــرب حـ ـلـ ـي ــف
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان» ،ب ــل
ذهـبــوا إلــى حـ ّـد تبرير «التكويعة
ال ـس ـع ــودي ــة» ،بــال ـقــول إن «تــراجــع
ال ــري ــاض ع ــن هــدف ـهــا ف ــي ســوريــا،
ّ
يتربع
يعود إلى أن اليمن هو من
عـلــى رأس األول ــوي ــات الـسـعــوديــة،
وأي مـلــف آخ ــر ف ــي املـنـطـقــة يــأتــي
بعد اليمن بمسافات» ،كذلك فإنها
«خطوة على طريق اتفاق ال يعني
سوريا واململكة حصرًا ،بل يطال
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ودول مجلس
التعاون الخليجي حتمًا».
رغ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــرات ،ال يـ ـخـ ـف ــي
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــون اس ـ ـت ـ ـيـ ــاء هـ ــم مــن
اعـتـمــاد حليفتهم «ه ــذا األسـلــوب
ال ـف ــج ،خ ـصــوصــا أن ـهــا لـيـســت في
م ــرح ـل ــة ضـ ـع ــف»! أك ـث ــر م ــا يـ ـ ّ
ـؤرق
ه ـ ـ ـ ــؤالء «خـ ـيـ ـب ــة أم ـ ـ ــل ج ـم ـه ــورن ــا
ال ــذي سـيـكــون مـضـطـرًا إل ــى ّ
تقبل
اسـتــدارة املستقبل في حــال ارتــأت
امل ـم ـل ـكــة ذلـ ـ ــك .ف ـه ــي ح ــن ح ــارب ــت
نـ ـظ ــام بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،وق ـ ــف سـعــد
الحريري كجندي في أول صفوف
امل ـح ــارب ــن ،وه ــو ط ـب ـعــا ل ــن يـغـ ّـيــر
والء ه فــي ح ــال اقـتـضــت املصلحة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ت ـغ ـي ـي ــر الـ ـسـ ـي ــاس ــة،
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون لـ ـ ــزامـ ـ ــا عـ ـلـ ـي ــه ال ـس ـي ــر
وراء ه ـ ـ ـ ــا ،ح ـت ــى ل ــو ف ــرض ــت عـلـيــه
ً
اإلق ــام ــة أس ـبــوعــا ك ــام ــا ف ــي قصر
املهاجرين»!

اعـالن

ــويل حزب الله
«لتمويل مــؤامــراتـهــا» فــي املنطقة،
اال انـهــا أك ــدت فــي املـقــابــل ب ــأن ذلــك
مدعاة قلق اكثر للدول العربية في
الخليج.
املسؤول االميركي شدد في حديثه
مــع الصحيفة على «دول ــة االم ــارات
العربية املتحدة ،باعتبارها مركزًا
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا وم ــالـ ـي ــا وتـ ـج ــاري ــا فــي
منطقة الشرق االوســط ،كذلك فإنها
ت ـ ــزود ج ـه ــات اي ــرانـ ـي ــة بــال ـخــدمــات
املـخـتـلـفــة ،األم ــر ال ــذي يـجـعــل منها
مـفـتــاحــا رئـيـسـيــا ف ــي تـعـقــب ام ــوال
ايران» .وقال« :نحظى حاليًا بتعاون
الــدول الخليجية في هذا املوضوع،
وبـمـسـتــوى لــم نـحــظ بـمـثـيــل لــه من
قبل».

أكثر ما ّ
يؤرق المستقبليين «خيبة أمل جمهورنا» (هيثم الموسوي)

فرنسبنك» %16 :ارتفاع األرباح
«مجموعة َ
اسرائيل:
االتفاق
النووي
يعني مزيدًا
من الدعم
لحزب الله
(هيثم
الموسوي)

فرنسبنك» ،يف النصف االول من عام  ،2015عىل منو أنشطتها وحققت أداء جيداً.
حافظت «مجموعة َ
فارتفعت أرباحها الصافية بنسبة  ٪16إىل  86,1مليون دوالر أمرييك مقارنة مع  74,2مليون دوالر
أمرييك يف النصف األول من  ،2014بحسب بيان صادر عن املجموعة.
وارتفع مجموع امليزانية بنسبة  ٪7,9ليصل إىل  19,1مليار دوالر أمرييك يف  30حزيران  2015مقارنة
مع  17,7مليار دوالر أمرييك يف  30حزيران  .2014كام زادت ودائع العمالء بنسبة  ٪7,6لتصل إىل 15,6
مليار دوالر أمرييك يف  30حزيران  2015مقارنة مع  14,5مليار دوالر أمرييك يف الفرتة نفسها من .2014
كذلك ارتفع صايف التسليفات للزبائن بنسبة  ٪5إىل  5,8مليار دوالر أمرييك يف  30حزيران  2015مقارنة
مع  5,5مليار دوالر أمرييك العام املايض .وبلغت حقوق املساهمني  1,87مليار دوالر أمرييك مقارنة مع
 1,66مليار دوالر أمرييك ،بزيادة قدرها .٪12,7
أما نسبة تغطية ديون الزبائن غري املنتجة فبلغت  ،٪107مبا يف ذلك املؤونات اإلجاملية والضامنات
العينية .وبلغت نسبة السيولة األولية  ٪52,45يف آخر حزيران .2015
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تقرير

الصحناوي ـ عبس« :كوبل» األشرفية الى االنفصال؟
ّ
ـس،
ـ
ب
ـ
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ـاد
ـ
ـ
ي
وز
ـاوي
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ن
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ح
ـ
ص
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ا
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ـ
ق
ـ
ن
ـل
ـ
ـك
شـ
ً
في السنوات الخمس الماضية« ،كوبال»
سياسيًا في األشرفية ترك عالمة فارقة
فــي هــذه المنطقة البيروتية .الشابان
الناشطان اللذان جمعهما التيار الوطني
الحر ّ
ّ
تفرقهما انتخابات رئاسة التيار ،من
دون أن يفسد الخالف ّ
للود قضية

بـيــروتّ ،
لتفرق بني الصديقني :يقف
عبس اليوم الى جانب املشروع الذي
يمثله الـنــائــب آالن عــون فيما يضع
ّ
ال ـص ـح ـن ــاوي غ ــل ـت ــه ف ــي س ـل ــة وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ج ـب ــران ب ــاس ـي ــل ،وي ـقــول
مـ ـق ــرب ــون م ـن ــه ان ـ ــه ت ـل ـق ــى وعـ ـ ـ ـدًا مــن
ّ
باسيل بتسلم منصب نائب الرئيس
ف ــي ح ــال ف ــوز األخـ ـي ــر ،ول ـك ــن ،بــرغــم
االصطفاف ،ال يــزال االثـنــان ُيظهران

ص ـ ــورة مـخـتـلـفــة ع ــن امل ـش ـه ــد ال ـع ــام
بــن الفريقني املتنافسني فــي التيار،
ويـ ـح ــرص ــان ع ـل ــى خ ـ ــوض مـنــافـســة
دي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة ال ت ـن ـت ـهــي
بخصام وعــداوة كما هو حاصل في
باقي املناطق.
ب ـح ـســب أص ــدق ــائ ـه ـم ــا ،اتـ ـف ــق عـبــس
والـصـحـنــاوي عـلــى اب ـقــاء عالقتهما
الشخصية ومع القاعدة الشعبية في

مـنــأى عــن الـخــافــات الــداخـلـيــة حتى
ال ت ــرت ـ ّـد س ـل ـبــا ع ـلــى وضـ ــع ال ــدائ ــرة
امل ـ ــوح ـ ــد .ل ــذل ــك س ـي ـع ـمــد ع ـب ــس ال ــى
جمع الشباب لتقديم مشروع باسيل
ال ـي ـه ــم ،ف ـي ـمــا س ـي ـق ـ ّـدم ال ـص ـح ـنــاوي
مشروع عون في األشرفية أيضًا .أما
في األيــام العادية ،فيعود املرشحان
ّ
الى العمل كل لفريقه ،ولكن ال يتوقع
ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة «ال ـج ـم ـي ـل ــة» هـ ــذه أن

الصحناوي وعبس اتفقا على ابقاء عالقتهما الشخصية ومع القاعدة الشعبية في منأى عن الخالفات (مروان بوحيدر)

رلى ابراهيم
ت ـخ ـت ـل ــف تـ ـج ــرب ــة الـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي
ال ـ ـحـ ــر ،ال ـح ــزب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،فــي
األش ــرف ـي ــة ع ـن ـهــا ف ــي ب ـق ـيــة امل ـنــاطــق
اللبنانية .هـنــا ،بـقــي الــوفــاق ســائـدًا
طـ ــوال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ب ــن وزي ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت الـ ـس ــاب ــق املـ ــرشـ ــح ال ــى
املقعد الكاثوليكي نقوال الصحناوي
وامل ــرش ــح الـ ــى امل ـق ـعــد األرث ــوذك ـس ــي
زي ـ ــاد ع ـب ــس .اس ـت ـط ــاع االثـ ـن ــان معًا
تقديم صــورة استثنائية عما يمكن
أن يكون عليه وضــع التيار الحزبي
اذا تعاون ممثلوه وعملوا معًا بعيدًا
عــن املناكفات .فعليًا ،خــرق الشابان
«تقاليد» العونيني في بقية األقضية،
حيث تضج البلدات بخالفاتهم فقط
ال نشاطهم وخدماتهمّ ،
فكونا مزيجًا
تـصـعــب رؤي ـت ــه ل ــدى أي ح ــزب آخ ــر:
وزير سياسي نشيط يهتم بالتفاعل
مـ ــع الـ ـفـ ـئ ــة ال ـ ـشـ ــابـ ــة ،ومـ ــرشـ ــح ق ــوي
ممسك بتفاصيل التنظيم الحزبي
من ألفه الى يائه ،والعقل ّ
املدبر لكل
النشاطات االستثنائية في دائرته.
لــذلــك ،كــان ُيـفـتــرض أال ينتهي شهر
ع ـ ـسـ ــل ال ـ ـص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـبـ ــس فــي
األشــرفـيــة أب ـ ـدًا ...الــى أن حطت أوزار
معركة انتخابات التيار الداخلية في

تدوم طويال ،ما دامت بيروت تختزن
نحو ألف صوت في دوائرها الثالث،
 600منها فــي دائ ــرة بـيــروت األول ــى.
ون ـ ـظـ ــرا ال ـ ــى ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود أي نــائــب
عوني في الدائرتني الثانية والثالثة،
تـنـســق هيئتا الــدائــرتــن بــاسـتـمــرار
مع عبس وصحناوي في ما يتعلق
ب ـخــدمــات األه ــال ــي وال ـن ـش ــاط ــات ،ما
ي ـع ـنــي أن ك ــل «مـ ـ ـش ـ ــروع» سـيـسـعــى
ب ـش ــراس ــة ال ـ ــى اس ـت ـم ــال ــة امل ـح ــازب ــن
نـحــوه النـجــاح املــرشــح ال ــذي يــؤيــده.
ومـ ــع اقـ ـت ــراب امل ـع ــرك ــة م ــن مــوعــدهــا
الفاصل «فــإن األلــف صــوت يمكن أن
ّ
تقرر مصير حزب بأكمله ما ال يترك
ّ
مـكــانــا لـلـهــدنــة» ،عـلــى ح ــد ق ــول أحــد
املسؤولني في هيئة بيروت.
أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،ب ـ ــدأ الـ ـصـ ـحـ ـن ــاوي ح ــرك ـت ــه
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وه ــو عـقــد حـتــى الـيــوم
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ث ـ ــاث ـ ــة لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاءات ألب ـ ـنـ ــاء
األشـ ــرف ـ ـيـ ــة ف ـ ــي وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
بهدف تعريفهم الــى باسيل واتاحة
الـفــرصــة لــه لـلـحــديــث الـيـهــم وتـقــديــم
رؤيـتــه بـصــورة أوضــح وجها لوجه.
بينما لم يبدأ عبس نشاطه بعد ،بل
يـتــابــع م ـجــريــات األشــرف ـيــة الـيــومـيــة
ومتطلبات أهاليها من خــال مكتب
الـ ـخ ــدم ــات الـ ـ ــذي يـ ــديـ ــره فـ ــي شـ ــارع
السيدة منذ نحو ثالث سنوات .وكان
باسيل قد استقدم مدير مكتب نقوال
تــويـنــي (أح ــد املــرشـحــن عـلــى مقعد
عبس) للعمل ضمن ماكينته ،اال أنه
مــا لبث أن تخلى عــن خــدمــاتــه لعدم
رغبته فــي اسـتـفــزاز عبس وقاعدته.
وحتى  20أيلول ،يبقى السؤال األبرز
ح ــول مــا اذا كــانــت ه ــذه االنـتـخــابــات
ستحدد ما هو أكثر من هوية رئيس
ال ـحــزب ،اذ يتوقع أن يـفــرز صندوق
أصــوات امللتزمني القدرات الحقيقية
لكل مــن الصحناوي وعـبــس ،بعدما
ع ـ ـمـ ــا م ـ ـعـ ــا م ـ ـنـ ــذ أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن خ ـمــس
سنوات؟

تقرير

ّ
ُ
إنهاء عمل الـ«أونروا» :مقدمة للتوطين؟
العجز المالي ال ــذي تـغــرق فيه وكالة
«أونـ ـ ــروا» ي ـهـ ّـدد بــوقــف عملها كليًا.
الـمـنـظـمــة الــدول ـيــة ال ـتــي تـهـتــم بستة
ماليين الجئ فلسطيني لم تعد قادرة
على تلبية احتياجاتهم .المخاوف من أن
يكون كل ذلك مقصودًا ما ّ
يلوح بخطر
التوطين وإلغاء حق العودة
عبد الكافي الصمد
ال يـ ـشـ ـب ــه ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـ ـ ــذي س ـ ُـي ـع ـق ــد
ب ــن م ــدي ــر وك ــال ــة غـ ــوث وتـشـغـيــل
الالجئني الفلسطينيني الـ(أونروا)
ف ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان م ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــوس شـ ـم ــال ــي
ومـمـثـلــي الـفـصــائــل الفلسطينية،
الجمعة املقبل ،غيره من اللقاءات
الـتــي تعقد عـلــى نـحــو شـبــه دوري
ب ــن الـ ـط ــرف ــن ،إذ ي ــأت ــي ف ــي وق ــت
ت ـق ــف ف ـي ــه ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة عـلــى
م ـف ـتــرق ط ــرق م ــن ش ــأن ــه أن يـحــدد
مصيرها في املرحلة املقبلة ،بسبب
مواجهتها أزمة مالية خانقة (101
مليون دوالر قيمة العجز املــالــي)،
مــا جعلها غـيــر ق ــادرة عـلــى تلبية
اح ـت ـيــاجــات نـحــو  6مــايــن الجــئ
فلسطيني تتولى ،منذ تأسيسها

ع ــام  ،1949االه ـت ـمــام بـهــم صحيًا
وتــربــويــا وسكنيًا واجتماعيًا في
الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان
وسوريا واألردن.
ه ــذه األزم ــة ب ــدأت تتبلور تدريجًا
ف ــي األش ـه ــر الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،مع
ت ـق ـل ـي ــص الـ ـ ـ ـ ــ»أون ـ ـ ـ ــروا» خ ــدم ــات ـه ــا
ً
ّ
الصحية واالجتماعية ،وصوال إلى
توقفها بدءًا من شهر تموز املاضي
عن دفع بــدالت اإليجار ألكثر من 5
آالف عائلة فلسطينية نــازحــة من
مـخـيـمــات س ــوري ــا ،وت ـم ـه ـي ـدًا على
مــا يـبــدو لخطوة بالغة الـخـطــورة،
تتمثل في احتمال إعالنها منتصف
الـشـهــر ال ـج ــاري ع ــدم إط ــاق الـعــام
الدراسي بسبب عجزها املالي.
واستباقًا لهذه الخطوة التي تحمل
أبـ ـع ــادًا سـيــاسـيــة خ ـط ـيــرة ،وت ـنــذر
ب ــرم ــي ن ـحــو ن ـصــف م ـل ـيــون طــالــب
فلسطيني في مناطق عمل الوكالة
في الـشــارع ،أعلن «إتـحــاد موظفي
األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا» فـ ــي األردن أن هـ ــؤالء
س ـي ـف ـت ـحــون املـ ـ ـ ــدارس ويـ ــداومـ ــون
فيها ويـبــاشــرون مهماتهم ،حتى
لو لم تتوافر أموال ورواتب لهم.
إم ـك ــان ـي ــة اتـ ـخ ــاذ اتـ ـح ــاد مــوظ ـفــي
األون ــروا فــي لبنان خطوة مماثلة
لــم تتضح بـعــد ،فــي انـتـظــار اللقاء
ب ــن ش ـمــالــي وم ـم ـث ـلــي ال ـف ـصــائــل.
غ ـيــر أن أصـ ـ ــداء ال ت ـب ـشــر بــالـخـيــر

بلغة األرقام
في حال إعالن األونروا إنهاء
عملها ،سيجد لبنان نفسه
معنيًا بنحو  37ألف طالب من
أصل نصف مليون طالب في
املناطق الخمس التي تعمل فيها
األونروا ،وبـ  69مدرسة من
أصل  ،700و 2049موظفًا من
 ،22646وبمعهدين فنيني من
أصل تسعة ،و 93مركزًا صحيًا
من أصل .514

توقف عمل
الوكالة سيرمي عبء
الفلسطينيين في لبنان
على حكومته

حـ ــول مـسـتـقـبــل ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة
وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى أس ـ ـمـ ــاع امل ـس ــؤول ــن
الفلسطينيني في لبنان من األردن،
حيث عقد املفوض العام لألونروا
بـيــار كــريـنـبــول قـبــل أي ــام اجتماعًا
م ـ ـ ــع مـ ـمـ ـثـ ـل ــي اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد املـ ــوظ ـ ـفـ ــن
وأبـلـغـهــم فـيــه أن وزي ــر الـخــارجـيــة
األميركي جون كيري أعلمه حرفيًا
بـ ــأن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ل ــن تــدفــع
مساهمتها املالية في األونروا.
ال ـق ــرار األم ـيــركــي يـعـنــي أن األزم ــة
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة تـ ـتـ ـج ــه الـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــاع ــد،
وخ ـصــوصــا أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
هــي املـســاهــم األك ـبــر فـيـهــا ،كـمــا أن
ّ
األمور مرشحة ملزيد من التأزم إذا
ضـغـطــت واش ـن ـطــن عـلــى حلفائها
وال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي فـلـكـهــا
لالمتناع عــن الــدفــع ،فــي حــال كان
هدفها من إغــراق الوكالة في عجز
م ــال ــي مـ ـق ــدم ــة إللـ ـغ ــائـ ـه ــا وإنـ ـه ــاء
دورها.
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة م ـت ــاب ـع ــة
أوض ـحــت ل ــ»األخ ـب ــار» أن ـهــا رفعت
ق ـب ــل أي ـ ــام تـ ـق ـ ّـريـ ـرًا إل ـ ــى مـفــوضـيــة
األونـ ـ ـ ـ ـ ــروا ،فـ ــنـ ــدت ف ـي ــه «امل ـخ ــاط ــر
ّ
والصحية والسياسية
االجتماعية
واألمنية والتربوية التي ستترتب
ع ــن إلـ ـغ ــاء األونـ ـ ـ ـ ــروا» .ون ـق ـلــت عن
م ـســؤولــن ك ـبــار فــي الــوكــالــة أنـهــم
«يـ ـ ـب ـ ــذل ـ ــون مـ ـس ــاعـ ـيـ ـه ــم األخـ ـ ـي ـ ــرة

إلن ـ ـق ـ ــاذه ـ ــا ،ب ــالـ ـت ــوج ــه ال ـ ـ ــى دول
ال ـبــري ـكــس ال ـت ــي ال ت ـ ــدور ف ــي فلك
أميركا ،وتحديدًا روسيا والصني
والـ ـب ــرازي ــل ،طـلـبــا لــدعـمـهــا مــالـيــا،
وإلنقاذ ما يمكن إنقاذه».
وت ـ ـبـ ــدي املـ ـ ـص ـ ــادر م ـخ ــاوف ـه ــا مــن
أن «يـ ـك ــون م ــا ي ـح ـصــل م ــن إل ـغ ــاء
ل ــدور األون ـ ــروا مـقــدمــة إلل ـغــاء حق
ال ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ف ـل ـس ـط ــن ،وت ــوط ــن
الفلسطينيني فــي لبنان ومناطق
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــات بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل أو ب ـ ـ ــآخ ـ ـ ــر»،
م ـبــديــة اس ـت ـغــراب ـهــا «ل ـع ــدم ت ـحـ ّـرك
الحكومة اللبنانية للضغط على
ّ
األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا ل ـ ـحـ ــث الـ ـ ـ ـ ــدول امل ــان ـح ــة
ع ـل ــى دفـ ـ ــع م ـس ــاه ـم ــات ـه ــا امل ــال ـي ــة،
ألن تــوقــف األون ـ ــروا سـيــرمــي عــبء
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ع ـلــى
حكومته».
وت ـك ـش ــف امل ـ ـصـ ــادر أن الـتـحـضـيــر
ل ـلــوصــول إل ــى م ـثــل ه ــذا ال ـي ــوم تم
التمهيد له منذ سنوات ،الفتة إلى
أن املــديــر ال ـعــام الـســابــق لــأونــروا
ف ــي ل ـب ـنــان س ـل ـفــاتــوري لــوم ـبــاردو
أعـ ـل ــن أكـ ـث ــر مـ ــن م ـ ـ ـ ّـرة أن ـ ــه «ي ـع ـمــل
لرفع مستوى التنسيق واملــواء مــة
مــع وزارتـ ــي الـصـحــة والـتــربـيــة في
لبنان ،لتصبح الخدمات الصحية
وال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة امل ـ ـقـ ــدمـ ــة ل ـل ــاج ـئ ــن
مـشــابـهــة مل ــا ت ـقــدمــه ال ـح ـكــومــة في
لبنان ملواطنيها».
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جامعات
«التشحيل»
من الموازنة
بلغ هذا العام
 9.146مليار
ليرة لبنانية
(هيثم
الموسوي)

الدولة تخنق
جامعتها «الوطنية»

األك ــاديـ ـم ــي وال ـب ـح ـثــي واس ـت ـق ــراره ــا
االداري واملــالــي ،وفــق السيد حسني.
فالجامعة قدرت حاجتها ،في موازنة
 ،2015الن ـف ــاق  80م ـل ـيــون ل ـيــرة على
اس ـت ـشــارات ودراسـ ـ ــات ،اال أن املــالـيــة
اقـتــرحــت تخفيض  50مليونًا منها.
ن ـف ـقــات ال ـك ـتــب واملـ ـج ــات والـصـحــف
ّ
قدرتها الجامعة بـ  1.200مليار ليرة
جـ ـ ــرى ت ـخ ـف ـي ــض  400مـ ـلـ ـي ــون ل ـي ــرة
منها .نفقات اقــامــة وتــدريــب الطالب
ضـ ـم ــن ال ـك ـل ـي ــة وخـ ــارج ـ ـهـ ــا خـفـضــت
مــن  70مـلـيــونــا ال ــى  48مـلـيــون لـيــرة.
ن ـف ـق ــات ت ـن ـظ ـيــم رح ـ ـ ــات ع ـل ـم ـيــة فــي
لـ ـبـ ـن ــان خـ ـفـ ـض ــت م ـ ــن  125م ـل ـي ــون ــا
ال ــى  70مـلـيــون ل ـي ــرة .ون ـف ـقــات اقــامــة
اشـتــراك فــي مـعــارض محلية ودولـيــة
مــن  110مــايــن ال ــى  40مـلـيــون ليرة
فـقــط! علمًا أن مــن شــأن هــذه النفقات
وغيرها أن تنقل صــورة حقيقية عن
الجامعة اللبنانية ومستواها العلمي
داخ ـ ـ ــل ل ـب ـن ــان وخ ـ ــارج ـ ــه ،خ ـصــوصــا
أن ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة الـ ـكـ ـب ــرى
وال ــدك ــاك ــن الـجــامـعـيــة تـتـلـقــى الــدعــم
امل ــال ــي وت ـخ ـصــص م ـيــزان ـيــة مــرتـفـعــة
للترويج واعــان دراســات ومؤتمرات
ورحـ ـ ـ ـ ــات ع ـل ـم ـي ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .اال أن
نظرة الدولة مختلفة ،اذ ترى أنه من
املـمـكــن أن تـخـفــض نـفـقــات االش ـت ــراك
فــي املــؤت ـمــرات الـثـقــافـيــة والـجــامـعـيــة
م ـ ــن  300مـ ـلـ ـي ــون ال ـ ــى  200م ـل ـيــون
لـيــرة ،ونفقات تنظيم واالش ـتــراك في
مــؤتـمــرات ون ــدوات وحـفــات مــن 300
مـلـيــون ال ــى  200مـلـيــون ل ـيــرة أيـضــا.
ونـ ـفـ ـق ــات مـ ــراكـ ــز األبـ ـ ـح ـ ــاث خـفـضــت
مــن  90مـلـيــونــا ال ــى  60مـلـيــون لـيــرة.
ونفقات طبع منشورات الجامعة من
 106ماليني الى  80مليون ليرة.

ضرب أي امتداد للجامعة

للجامعة اللبنانية  210مليارات ليرة في ذمة الدولة وسلطاتها
التنفيذية والتشريعية المتعاقبة .هذا الرقم هو مجموع المبالغ التي
سحبتها الدولة من ميزانية الجامعة اللبنانية من عام  2005حتى عام
 ،2014يضاف إليها  200مليون ليرة قيمة االموال المرصودة للجامعة
اللبنانية والمحتجزة لدى وزارة المالية .هذه األرقام ،تعطي صورة عن  4دعاوى قضائية
الطريقة التي تتعامل فيها السلطة اللبنانية مع جامعتها الوطنية رفعت على الجامعة بسبب
الوحيدة ،في وقت تقدم الدولة نفسها جميع التسهيالت للجامعات عدم دفع اإليجار
الخاصة ،وتمنح التراخيص لكل من يريد فتح «دكانة جامعية» من دون
الجغرافية اللبنانية ،نــادي خريجي
حسيب أو رقيب
ك ـل ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وادارة
مــن الــواضــح أن السلطة يهمها جـدًا
ضرب أي امتداد للجامعة اللبنانية،
فـ ــأوق ـ ـفـ ــت كـ ــامـ ــل امل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات ال ـت ــي
ت ـق ــدم ـهــا ال ـج ــام ـع ــة ال ـ ــى ال ـج ـم ـع ـيــات
وال ـ ــرواب ـ ــط امل ـن ـب ـث ـقــة ع ـن ـه ــا ،كــراب ـطــة
ال ـع ــام ـل ــن فـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة ،الـجـمـعـيــة

حسين مهدي
في كل عــام ،ترفع الجامعة اللبنانية
مشروع موازنتها لــوزارة املالية عبر
وزي ــر ال ـتــرب ـيــة ،لـكــن لــم تـقـتـنــع وزارة
امل ــال ـي ــة ي ــوم ــا ب ـم ــا وص ـل ـه ــا ،ودائـ ـم ــا
م ــا ك ــان ــت ت ــوج ــد مـ ـب ــررات للتشحيل
مــن هــذه امل ــوازن ــة ،حتى بلغ مجموع
«التشحيل» املتراكم من عام  2005الى
عام  2014نحو  210مليارات ليرة.
«التشحيل» من املوازنة بلغ هذا العام
 9.146مليار ليرة لبنانية ،اذ أن تقدير
بعض النفقات ،بحسب وزارة املالية،
موازنة
الجامعة اللبنانية
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

تخفيضه»،
«يبدو مرتفعًا ويقتضي
ّ
رغم أن الجامعة سبق لها أن خفضت
من ميزانيتها قبل تحويلها للوزارة،
ً
عمال بتوصيات وزير املال .فما الذي
طاوله التخفيض من املوازنة؟
ال ـت ـق ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» رئ ـي ــس ال ـجــام ـعــة
اللبنانية عدنان السيد حسني ،الذي
شــرح أن املــوازنــة تنقسم الــى قسمني:
روات ـ ـ ــب وأج ـ ـ ـ ــور ،وم ـي ــزان ـي ــة ل ــأم ــور
التشغيلية .ال يمكن للدولة أن تمس
القسم األول من املوازنة ،فتقوم بضرب
ال ـق ـس ــم الـ ـث ــان ــي م ـن ـه ــا ،الـ ـ ــذي يـشـكــل
حـجــر األسـ ــاس فــي تـطــويــر الجامعة

تقديرات الجامعة
(مليار ليرة)

ّ
القيمة المحصلة من الدولة
(مليار ليرة)

289000
286000
215000
210000
205000
190000
160000
155000
155000
155000

276648
279648
165000
159232
165000
179572
135000
120000
134500
99000

خريجي معهد الفنون
االعمال ،رابطة ّ
الجميلة .كما خفضت أيضًا مساعدة
الجامعة املخصصة لرابطة األساتذة
امل ـت ـف ــرغ ــن مـ ــن  70م ـل ـي ــون ــا الـ ـ ــى 50
مليون ليرة« .وإال ما الهدف الحقيقي
وراء وقــف امل ـســاعــدات عـنـهــا؟» يسأل
السيد حسني ،الــذي يشرح أثــر نقص
املوازنة في تطور الجامعة اللبنانية،
«فــأحــد املباني الـعــائــدة للجامعة في
مـنـطـقــة امل ـن ـص ــوري ــة ،ال إم ـكــان ـيــة لنا
على ترميمه ،بسبب الكلفة املرتفعة،
وعدم رصد األموال لذلك ،وهناك نزاع
قانوني مــع مالك مبنى كلية الفنون
فــي الــروشــة واسـتـعــادتــه تحتاج منا
الــى دفــع مليارين أو  3مليارات ليرة.
كلية االع ــام لــم نستطع بعد تجهيز
ّ
اس ـتــديــو فـيـهــا يـكــلــف حــوالــى املـلـيــار
ليرة أيـضــا ،علمًا أن هــذا يمكن لــه أن
يـ ــرد امل ـ ــال ع ـلــى ال ـجــام ـعــة الح ـق ــا مــن
خالل أعمال التدريب».
يــرد السيد حسني السياسة املتبعة
مــن قـبــل السلطة إلــى أنـهــا «ال تريد
للجامعة أن ّ
تطور ما وصلت اليه»،
فــال ـس ـل ـطــة مـنـكـبــة ع ـلــى الـتــرخـيــص
لـ ـلـ ــ»دك ــاك ــن ال ـج ــام ـع ـي ــة» ،ف ــي حــن
تـحــاول ضــرب املــؤتـمــرات وال ـنــدوات
ال ـت ــي تـنـظـمـهــا ال ـج ــام ـع ــة ،وتـسـعــى
إل ــى «تـطـفـيــش» األس ــات ــذة الــزائــريــن
ع ـبــر تـخـفـيــض األمـ ـ ــوال املـخـصـصــة
إلقــامـتـهــم ،كـمــا أن مـ ــردود األب ـحــاث
ّ
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـب ــاح ــث ق ـ ـ ــل« ،وهـ ـ ـ ــذا ال
يـ ـشـ ـج ــع ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـب ـ ـحـ ــث الـ ـعـ ـلـ ـم ــي»،
بحسب السيد حسني ،الذي يتحدث

ع ــن «ان ـط ــاق ــة ف ــي ال ـب ـحــث الـعـلـمــي
ومــن الــواجــب متابعتها ،فهذه روح
الجامعة».

أموال الجامعة محتجزة
ع ـ ــدا عـ ــن ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات فـ ــي م ــوازن ــة
الـجــامـعــة ،لــدى وزارة املــالـيــة سياسة
ّ
تقيد الجامعة وتمنعها مــن اإلنـفــاق
وف ــق مــوازنـتـهــا لـفـتــرة طــوي ـلــة ،اذ أن
امل ــوازن ــة ال تـقــر ف ــي الـشـهــر األول من
الـ ـع ــام ،ب ــل غــال ـبــا م ــا تــؤخــرهــا وزارة
املالية أشـهـرًا ع ــدة .هــذا الـعــام انتهت
الــوزارة من دراســة املوازنة في الشهر
السابع ،علمًا أنها تعهدت أن تنجزها
في الشهر الخامس ،وهي أحيلت من
قبل الجامعة قبل ذلــك بكثير .خالل
ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،أج ـب ــرت ال ـجــام ـعــة على
االنـفــاق وفــق القاعدة االثني عشرية،
أي العودة الى موازنة عام  ،2005سنة
تـصــديــق املـجـلــس الـنـيــابــي عـلــى آخــر
موازنة للدولة .حينها كانت ميزانية
الجامعة بحدود  150مليارًا ،أما اليوم
فتصل حاجتها الى  383مليار ليرة،
وه ــذا مــا أوص ــل الجامعة سابقًا الى
أزمة شح مالي حصرت إنفاقها بدفع
أج ــور وروات ـ ــب املــوظ ـفــن واألس ــات ــذة
دون سواهم من أجــراء وغيرهم ،ومن
دون ال ـقــدرة على رصــد أي مبلغ ألي
كلية تحتاج الــى تنفيذ أي نشاط أو
نـ ــدوة أو ل ـق ــاء ،ون ـتــج م ــن ذل ــك أيـضــا
 4دع ـ ـ ــاوى ق ـضــائ ـيــة رف ـع ــت م ــن قـبــل
مالكي األبنية املؤجرة على الجامعة
ب ـس ـب ــب ع ـ ـ ــدم ق ـ ـيـ ــام األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ب ــدف ــع
اإليـجــار املستحق عليها لعام .2014
التنكيل بالجامعة من قبل الحكومة
الـلـبـنــانـيــة ووزارة املــالـيــة لــم يتوقف
هنا 200 ،مليار ليرة لبنانية ،مــن الـ
 ،waa programمـحـتـجــزة ف ــي وزارة
املالية لصالح الجامعة اللبنانية من
حكومة فــؤاد السنيورة األولــى ،وهي
مـخـصـصــة لــأب ـن ـيــة ،عـلـمــا أن املـبـلــغ
أكثر بقليل ،ولكن تم االستعانة بجزء
من املبلغ بما ال عالقة للجامعة به.
هـنــاك مـصــدر آخــر لتمويل الجامعة،
وفق السيد حسني ،هو البنك االسالمي
للتنمية ،ال ــذي أع ــرب عــن اسـتـعــداده
إلنشاء كلية تابعة للجامعة سنويًا،
ويعتبر السيد حسني أنــه «لــو كانت
ه ـنــاك ارادة سـيــاسـيــة حقيقية لدعم
الجامعة اللبنانية ،لكانت ارتاحت من
كلفة االيجارات السنوية لألبنية التي
تجاوزت الـ  20مليار سنويًا ،عدا عن
اعمال الصيانة والتأهيل».

موارد ذاتية ال تكفي
رئ ـيــس الـجــامـعــة ي ـشــرح ل ــ»األخ ـب ــار»
أيضا كيف «تـ ّ
ـدبــر» الجامعة نفسها،
فيتحدث عن وفر قامت به الجامعة من
خالل املناقصات ،ومن خالل قرار إلغاء
م ـخ ـص ـصــات االم ـت ـح ــان ــات الـجــزئـيــة
(تصحيح ومراقبة) .كما هناك أيضًا
موارد ذاتية من بيع املنشورات ،اقامة
نشاطات ثقافية بالتعاون مع وزارة
الصحة ،الخدمات التي تقدمها كلية
ط ــب األس ـ ـنـ ــان ل ـل ـم ــواط ـن ــن ،وامل ــرك ــز
ال ـص ـح ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـ ــذي اف ـت ـتــح
أخـيـرًا فــي ال ـحــدث ،وقــد ارتـفـعــت هذه
امل ــوارد الذاتية من  15الــى  28مليارًا.
كما أن الجامعة أحالت على الحكومة
مـشــروع مــرســوم رفــع رس ــوم تسجيل
ال ـط ــاب  100أل ــف ل ـيــرة ف ــي الـكـلـيــات
الـ ـنـ ـظ ــري ــة و 150أل ـ ـفـ ــا فـ ــي ال ـك ـل ـي ــات
الـتـطـبـيـقـيــة ف ـقــط« ،ألن ه ــذه الــرســوم
ت ـ ـعـ ــود ل ـ ـعـ ــام  ،2002وه ـ ـ ــي أق ـ ـ ــل مــن
رسوم التسجيل في التعليم الثانوي
الرسمي» ،يبرر رئيس الجامعة.
اال أن ك ــل ذلـ ـ ــك ،ال ي ـك ـفــي ال ـجــام ـعــة،
فــي ظــل سـيــاســة تهجير ال ـطــاب الــى
ال ـجــام ـعــات ال ـخــاصــة ،ال ــذي تـمــارســه
ج ـ ـهـ ــات خ ـ ـ ـ ــارج وداخ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـج ــامـ ـع ــة،
ويسهم في ذلك قرارات صدرت سابقًا.
إال أن ال ـع ــبء ال ـي ــوم ي ـقــع ع ـلــى عــاتــق
مجلس الجامعة اللبنانية ،الــذي من
واج ـبــه الـسـعــي ال ــى تـطــويــر الجامعة
أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــا وبـ ـحـ ـثـ ـي ــا ،عـ ـب ــر ت ـط ــوي ــر
م ـ ــوارده ـ ــا ال ـب ـش ــري ــة وال ـض ـغ ــط عـلــى
الدولة لتطوير مواردها املالية.
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مجتمع وإقتصاد

ورشة عمل  %25من مباني حي طريق الجديدة تم هدمها واستبدالها بأبراج جديدة بعد عام  ،1992تاريخ انطالق مرحلة «اعادة
االعمار» ،التي ارتكزت إلى االستثمار وتجارة العقارات ،بحسب إحصاءات استديو «أشغال عامة» ،الذي افتتح ،أول من أمس ،في
الجميزة ،أولى ورشات العمل تحت عنوان «أن نرسم بيروت من روايات مستأجريها» ،بهدف «تفعيل الحق في السكن والمدينة»

الخطر الذي يتهدد طريق الجديدة
هديل فرفور
حـ ـ ـ ّـي الـ ـ ـع ـ ــرب ،امل ـل ـع ــب الـ ـبـ ـل ــدي ،ح ــرج
بيروت ،حارة اليهودي ،السبيل ،صبرا،
ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة ،ح ـمــد ،ســاحــة ابــو
شــاكــر ووطـ ــى املـصـيـطـبــة ،ه ــي معالم
ُ
رئ ـي ـس ـي ــة ت ـ ـعـ ــرف ب ـه ــا م ـن ـط ـقــة طــريــق
الـ ـج ــدي ــدة .ال ت ـ ــزال األخ ـ ـيـ ــرة تـحـتـفــظ
بطابع عمراني مديني يميزها عن بقية
األحياء التي تشهد تحوالت «تنسف»
نسيجها االجـتـمــاعــي .بمعنى آخ ــر ،ال
ت ــزال طــريــق ال ـجــديــدة تتمتع بمفهوم
«امل ــديـ ـن ــة» :ج ـم ــاع ــات ت ـت ـفــاعــل ف ــي ما
بينها دفاعًا عن مصالح مشتركة ،وفق
ما يعرفها املعماري رهيف فياض .هذا
ما خلصت إليه قراءة استديو «أشغال
عامة» للواقع املديني في تلك املنطقة
مــن بـيــروت ،إال أن هــذه الخالصة بدت
«م ـب ـه ـمــة» أو «عـ ـ ّـامـ ــة» ال تـسـتـنــد إلــى
تـعــريــف واض ــح للتفاعل وال ــدف ــاع عن
املصالح املشتركة ،أي أنها لــم توضح
ك ـي ــف تـ ـج ــرى ت ــرج ـم ــة ه ـ ــذه امل ـفــاه ـيــم
الـنـظــريــة عـلــى أرض ال ــواق ــع .هــل يقوم
تفاعل فعلي بــن القاطنني فــي طريق

الحق في المدينة
والسكن
سعيًا لتفعيل الحق في املدينة والسكن،
ّ
ينظم استديو «أشغال عامة» ،مجموعة
من ورش عمل للشبان والشابات ممن
لــديـهــم/ن اهـتـمــام فــي القضايا املدينية،
وت ـت ـنــاول إشـكــالـيــة الـسـكــن فــي بـيــروت
مــع التركيز على تـجــارب املستأجرين/
ات القدامى في تأمني السكن في املدينة
والخطر املتمثل في إخالئهم/ن.
ف ــي ك ــل ورشـ ـ ــة عـ ـم ـ ٍـل ،س ـت ـك ــون ه ـنــاك
تجربة جماعية في البحث امليداني وفي
النقاشات التي تليهّ ،
للتعرف الى ٍّ
حي من
أحياء بيروت من خــال روايــات سكانه
املـسـتــأجــريــن/ات ،واالطـ ــاع عـلــى تــاريــخ
ّ
ّ
وملكية األراض ــي فيه،
الـحــي ،وتشكله،
ّ
وكذك املشاريع العقارية املخطط لها.
لالطالع على طبيعة ورش العمل:
/http://publicworksstudio.com
https://www.facebook.com/
/events/494734494019968

الجديدة يفضي الــى صراعات مدينية
تعبر عن مصالح ّ
ّ
عامة؟
يشير اس ـتــديــو»أش ـغــال عــامــة» ال ــى أن
مـعـظــم س ـكــان طــريــق ال ـجــديــدة هــم من
املستأجرين القدامى .وفيما كان ّ
معدل
ال ــوح ــدات امل ـس ـتــأجــرة ف ــي الـكـيـلــومـتــر
املــربــع فــي بـيــروت  2000وحــدة سكنية
عام ( 2004بحسب االحصاء املركزي)،
بلغ في منطقة املزرعة ،حيث تقع طريق
ال ـج ــدي ــدة ،ن ـحــو  3400وحـ ــدة سكنية
الكيلومتر املــربــع ،وهو
مستأجرة فــي
ّ
معدل ّ
ّ
يعد مرتفعًا ،فيما قدر عدد عقود
اإليـ ـج ــارات الـقــديـمــة ف ــي ه ــذه املنطقة
بنحو  12557عقدًا.
ت ـع ـ ّـد ه ــذه امل ـع ـط ـيــات ،ض ــروري ــة لفهم
ال ـ ــواق ـ ــع امل ــديـ ـن ــي فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ط ــري ــق
ً
الجديدة ،ماضيًا وحاضرًا ومستقبال ،ال
سيما في ظل قانون اإليجارات الجديد.
وبــال ـتــالــي ،فـهــم امل ـخــاطــر وال ـت ـحـ ّـوالت
التي ستشهدها املنطقة ،على صعيد
نسيجها االجتماعي خدمة لـ «شراهة»
تجار العقارات واملستثمرين العقاريني
ال ـتــي عــززت ـهــا س ـيــاســات ال ــدول ــة ،ب ــدءًا
ً
مــن قــانــون البناء وص ــوال الــى القانون
الحالي لإليجارات .هذه السياسات هي
التي جعلت من بيروت «مدينة طاردة
لسكانها» ،وفق ما يصفها فياض.
يتوزع املستأجرون القدامى في طريق
الجديدة ،بحسب املسح امليداني الذي
قـ ــام ب ــه «أش ـ ـغـ ــال ع ــام ــة» ع ـل ــى الـشـكــل
التالي:
ش ـ ــارع ع ـف ـيــف ال ـط ـي ـبــي ،وهـ ــو ش ــارعم ـ ـك ـ ـ ّـون م ـ ــن م ـ ـبـ ــان سـ ـكـ ـنـ ـي ــة ،غــال ـب ـيــة
طــواب ـق ـهــا االرضـ ـي ــة ع ـب ــارة ع ــن مـحــال
تجارية ،وسكان هذا الشارع خليط من
املستأجرين القدامى ومالكي الشقق.
أح ـي ــاء أب ــو شــاكــر والـطـمـلـيــس ،وهــياألحـ ـي ــاء األفـ ـق ــر ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،غــالـبـيــة
مـبــانـيـهــا ال تـعــد مــرتـفـعــة ،اال ان ــه «تــم
اخـ ـت ــراقـ ـه ــا بـ ـع ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن امل ـب ــان ــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـب ــدل ــت امل ـب ــان ــي
القديمة».
شـ ـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرواس ومـ ـحـ ـيـ ـط ــه ،خ ــال
الـسـنــوات العشر املــاضـيــةّ ،
تغير شكل
الحي «بشكل ج ــذري» ،بعدما تم هدم
غالبية املباني القديمة وبالتالي إخالء
امل ـس ـتــأجــريــن ال ـق ــدام ــى (س ـك ــان طــريــق
الجديدة األصليون) ،واستبدلت هذه
املباني بأبراج سكنية ،حصل املالكون
القدامى على عدد من الشقق فيها .وال
ً
يـ ــزال الـ ـش ــارع ي ـحــوي عـ ــددًا ق ـل ـيــا من
املستأجرين القدامى.
شارع حمد ،تاريخيًا ،سكن هذا الحيس ـكــان م ــن ذوي ال ــدخ ــل امل ــرت ـف ــع .بعد
الحرب األهلية أصبح تجمعًا لعائالت
متوسطة الدخل .عمرانيًا هو من أكثر
األحياء التي تعتبر مبانيه القديمة في
وضــع ّ
جيد ومحافظ عليها ،وغالبية
سكانها من املستأجرين القدامى.

ح ــي الـ ـع ــرب ،ح ــي تــاري ـخــي وسـكــانــهمن متوسطي الدخل وبغالبيتهم من
املستأجرين القدامى.
ً
ّ
ّ
التعرف إلى هذه األحياء ،مدخال
يشكل
ضروريًا يخدم ما يصبو اليه استديو
«أشغال عامة» ،في مشروع «أن نرسم
بـ ـي ــروت م ــن روايـ ـ ـ ــات م ـس ـتــأجــري ـهــا»،
وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ورش ع ـم ــل ت ـش ــارك
فيها مجموعة مــن الـشــابــات والشبان
ّ
للتعرف إلى منطقة من مناطق بيروت.
افتتحت أول مــن أم ــس ،فــي الجميزة،
أول ـ ــى ورش ـ ـ ــات ال ـع ـم ــل ف ــي م ــا يـخــص
منطقة طــريــق ال ـجــديــدة .ش ــارك بهذه
الــورشــة شـبــان وشــابــات ،بعضهم من
سكان طريق الجديدة ،الذين تفاعلوا
والخرائط التي تبني األحـيــاء القديمة
فــي املـنـطـقــة وب ــات ــوا «يـتـنــافـســون» في
االس ـتــدالل عليها مستمتعني بالسرد
ال ـت ــاري ـخ ــي لـلـمـنـطـقــة الـ ـ ــذي عــرضـتــه
ال ـنــاش ـطــة عـبـيــر س ـق ـس ــوق ،والـبـعــض
اآلخر بدا مهتمًا بأمور املدينة والحق
في السكن ،مركزًا الحديث على تجربة
السكن لكل منهم.
ي ـقــول خـلـيــل ،ال ـش ــاب ال ــذي يـسـكــن في

وأوض ــح رئيس اللجنة النائب محمد
قباني ،أن «الدراسة البيئية ،التي أشرف
عليها املهندس أنطوان سالمة ،تشير
إلــى املخاطر على النظام اإليكولوجي
والثقافي والتنوع البيولوجي ،وتشير
أي ـضــا إل ــى إم ـكــان ـيــة ال ـت ــده ــور البيئي
وأمـ ــور أخـ ــرى .وتـخـلــص إل ــى أن وادي
نهر إبراهيم هو فريد من نوعه ،ليس
في لبنان فقط ،بل في كل منطقة حوض
الـبـحــر امل ـتــوســط ،وه ــو مــوضــوع على
الئ ـح ــة ال ـ ـتـ ــراث الـ ـع ــامل ــي ،ولـ ــم يصنف
بعد ،وأنــه أهم موقع للتراث الفينيقي،

خـصــوصــا أن ه ـنــاك م ـم ـرًا اس ـمــه املـمــر
صــة وجــدهــا
ال ـف ـي ـن ـي ـقــي» .ه ــذه ال ـخــا ّ
الـ ـن ــواب املـ ــؤيـ ــدون ل ـس ـ ّـد ج ــن ــة بـمـثــابــة
«شعر» ،وبحسب النائب قباني «كانت
ه ـن ــاك مـ ـح ــاوالت لـتـسـخـيــف مـضـمــون
الدراسة» ،ما أدى إلى توتر في الجلسة
وات ـ ـهـ ــامـ ــات م ـت ـب ــادل ــة ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــات
س ـيــاس ـيــة .ان ـت ـهــت الـجـلـســة ع ـلــى وعــد
أن تقدم وزارة البيئة تقريرًا تقويميًا
للدراسة في األول من أيلول ،وأن ّ
تقوم
وزارة ال ـث ـقــافــة اإلرث ال ـث ـقــافــي حسب
دراس ـ ــة مــؤس ـســة م ـيــاه ب ـي ــروت وجـبــل

شارع حمد ،تاريخيًا ،سكن هذا الحي سكان من ذوي الدخل المرتفع (مروان بو حيدر)

صـيــدا بـعـيـدًا مــن أهـلــه املـسـتـقــريــن في
الـخـلـيــج ،ان «امل ـغ ـتــربــن لـهــم افضلية
السكن باملقارنة مــع بقية اهــل املدينة
املستقرين فيها ،ألنهم يملكون القدرة
امل ــال ـي ــة ع ـلــى اس ـت ـم ــاك ال ـش ـق ــق ،فيما
وجب ان تكون األولوية ألهل املدينة»،
مضيفًا انــه كــان يسكن فــي صغره في
منطقة «مختلطة اجتماعيًا وطائفيًا»،
وعـنــدمــا انتقل بعد التسعينيات الى
ال ـس ـكــن ف ــي مـنـطـقــة أخـ ــرى وج ــد انـهــا
«مـحــددة لــذووي الدخل املرتفع» وهو

أم ـ ــر ع ـ ـ ّـده ال ـ ـشـ ــاب «غـ ـي ــر سـ ـلـ ـي ــم» .فــي
نـهــايــة مــداخـل ـتــه ،يـخـلــص ال ـش ــاب الــى
ان املضاربات العقارية التي يشهدها
البلد لــم تسلب أهــل املدينة حقهم في
السكن فحسب بل عززت الفرز الطائفي
واملناطقي.
مـ ــداخ ـ ـلـ ــة خ ـل ـي ــل ت ـك ـم ـل ـه ــا مـ ــداخـ ــات
لشابات كن يسكن طريق الجديدة ،إال
أهاليهن ،الذين هم من املستأجرين
أن
ُ
القدامى ،أجبروا على ترك منازلهن.
مريم ،كانت تسكن في طريق الجديدة،
إال أن أهلها فوجئوا بإنذارهم باإلخالء
ب ـهــدف ه ــدم مـنــزلـهــم بـعــد «حـبـكــة قــام
بها املــالــك» ،حينها اضطروا الــى ترك
املنطقة واالنتقال الى الضاحية.
الالفت هو ما ّ
تطرق اليه بعض سكان
ط ــري ــق ال ـج ــدي ــدة :س ـيــاســة غ ــض نظر
الدولة عن البناء العشوائي التي تقوم
داخـ ـ ــل امل ـخ ـي ـم ــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة وع ـلــى
أطــراف ـهــا« .ف ــي ال ــداع ــوق ،أعـطــى ال ــدرك
مـهـلــة  24س ــاع ــة ل ـل ـب ـنــاء ،وم ــن وقـتـهــا
ب ـل ـش ــت الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة وبـ ـع ــده ــا لـهـلــق
ب ـم ـب ــارك ــة امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن» ،تـ ـق ــول اح ــدى
سكان طريق الجديدة الحاليني ،الفتة

لـبـ ّنــان .إث ــر الجلسة ،ق ــال قـبــانــي« :سـ ّـد
جــنــة مــوضــوع ســاخــن منذ فـتــرة ،وفي
البداية كان هناك تركيز على تقرير من
مؤسسة أملانية رسمية اسمها «بي آر»،
ً
أشــارت فيه ّ إلــى أن هناك تسربًا هائال
فــي س ـ ّـد جــنــة .وعـنــدمــا حـصــل تشكيك
في هذا املوضوع ،عادوا وكلفوا شركة
ً
فرنسية كبيرة وضعت تقريرًا مفصال.
واتفق التقريران على أن السد ال يصلح.
وبعد فترة عادت وزارة البيئة وطلبت
دراس ــة لــأثــر البيئي ألنـهــا لــم توضع
قبل ذلــك ،فكلفت مؤسسة لبنانية هي

شــركــة جـيـكــوم ،فقدمت قبل أسبوعني
أو ثالثة دراســة بيئية من ّ 600صفحة
مع خرائط وصــور ّ
لسد جنة .وعندما
ق ــدم ــت ه ـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة ف ـت ـحــت أب ــواب ــا
جديدة إلعادة البحث بهذا املوضوع».
جـلـســة أمـ ــس ح ـضــرهــا وزراء الـطــاقــة
واملياه أرثور نظريان ،السياحة ميشال
فرعون والثقافة ريمون عريجي .خرج
بعدها نظريان واصفًا نقاشات اللجنة
بأنها «تمثيلية».
الـنــائــب نبيل نـقــوال قــال «إن املــوضــوع
ي ـت ـح ــول م ــن ق ـض ـيــة إن ـس ــان ـي ــة تـقـنـيــة

ال تزال طريق
الجديدة تحتفظ بطابع
عمراني مديني يميزها
عن بقية األحياء

تقرير
ّ ّ
توصية بتجميد مشروع سد جنة حتى أيلول
ّ
ال ي ـ ــزال مـ ـش ــروع سـ ـ ّـد ج ــن ــة ع ـلــى نهر
ً
إبــراهـيــم فــي جبيل يثير جــدال واسعًا،
نظرًا إلى املخاطر ّ
الجمة التي تهدد إرثًا
طبيعيًا مهمًا والـعـيــوب التقنية التي
تقلل من أهمية هذا ّ
السد .أمس عقدت
لجنة األشـغــال العامة والنقل ُ والطاقة
واملـيــاه النيابية جلسة لها ،خصصت
ملناقشة دراس ــة األثــر البيئي الحديثة،
وأوصت
التي أجرتها شركة «جيكوم».
ّ
اللجنة «بتجميد العمل فــي سـ ّـد جنة
حتى منتصف أيلول املقبل» ،بانتظار
استكمال املناقشة.
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مجتمع وإقتصاد

مصارف

أخبار

المصارف الثالثة األكبر
تربح  3ماليين دوالر يوميًا!

ال ــى «خـطــر ه ــذه االبـنـيــة الـتــي ال تقوم
على أسس صلبة ومهددة باالنهيار»،
مستطردة« :بكرا بيقولو بناء قديم».
تخلص الناشطة نــاديــن بـكــداش بعد
ه ــذه املــداخ ـلــة ال ــى ال ـقــول إن «تـصــرف
املخفر في هذا املجال ،ليس اال خطوة
ل ـت ـن ـف ـيــس ازم ـ ـ ــة ال ـس ـك ــن الـ ـت ــي تـخـنــق
املدينة في ظل غياب قانون يحمي حق
السكن في املدينة».
ّ
يـ ـم ــث ــل م ـ ـش ـ ــروع اس ـ ـتـ ــديـ ــو «اش ـ ـغـ ــال
ّ
عـ ــامـ ــة» ،ب ـح ـســب م ـن ـظــم ـيــه« ،مـ ـب ــادرة
ملناقشة إمكانيات السكن في بيروت،
وف ـه ـم ـهــا ض ـم ــن س ـيــاق ـهــا ال ـتــاري ـخــي
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي» ،وب ــالـ ـت ــال ــي «إعـ ـ ـ ــادة
صياغة النقاش حول قوانني اإليجارات
والـسـكــن ،وط ــرح وجـهــات نظر جديدة
انطالقًا من مفهوم الحق في املدينة»،
وإيـجــاد مساحة ملناهضة السياسات
املدينية الحالية القائمة على «طــرد»
السكان خدمة للمضاربات العقارية.
ّ
كما يشكل املـشــروع مـبــادرة الفتة ،في
ظ ــل ن ـظ ــام االي ـ ـجـ ــارات ال ـج ــدي ــد املـثـيــر
للجدل ،وفي ظل غياب قانون وسياسة
اسكانية تحمي حق السكن.

إلــى قضية سياسية مـعــروف إلــى أين
ستوصل .نحن الـيــوم أم ــام مشكلة ،إذ
ً
إن أحـ ـدًا لــم يـقــدم ح ــا لـهــذا املــوضــوع،
وال ـ ـ ـنـ ـ ــاس تـ ــريـ ــد أن تـ ـ ـش ـ ــرب ،وهـ ـن ــاك
أش ـخ ــاص ي ـح ــاول ــون ،ويــدف ـع ـهــم أحــد
ل ـتــوق ـيــف هـ ــذا ال ـع ـمــل ألنـ ــه ي ــوف ــر مئة
مليون متر مكعب من املياه 30 ،مليونًا
منها تذهب ملنطقة جبيل و 70مليونًا
ملنطقة بيروت .فإذا كانت هناك مؤامرة
لتعطيش بيروت واللبنانيني ،فنحن لن
نقبل بها وليسمح لنا املجتمع املدني».
(االخبار)

أعلنت البنوك الثالثة األكـبــر في
لبنان أنها حققت أرباحًا صافية
فــي الـنـصــف األول مــن ه ــذا الـعــام
ب ـق ـي ـمــة  462.54م ـل ـي ــون دوالر،
بزيادة  %5.48عن الفترة نفسها
م ـ ــن ع ـ ـ ــام  .2014وحـ ـقـ ـق ــت ه ــذه
األربـ ــاح رغ ــم امل ــؤون ــات الصافية
ال ـتــي اقتطعتها ال ـب ـنــوك الـثــاثــة
ـرد فـ ــي الـ ـظ ــروف
ت ـح ـس ـبــا ألي ت ـ ـ ـ ٍ
االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـت ــي ق ــد تــواج ـه ـهــا،
والتي بلغت  81.03مليون دوالر
ب ــزي ــادة  .%12.82ه ــذا يـعـنــي أن
ال ـب ـنــوك ال ـثــاثــة ،ال ـتــي تستحوذ
ع ـل ــى ن ـص ــف الـ ـنـ ـش ــاط امل ـصــرفــي
ت ـق ــري ـب ــا ،ح ـق ـقــت أربـ ــاحـ ــا بـقـيـمــة
ت ـت ـجــاوز  543.57م ـل ـيــون دوالر،
أي ب ـم ـعـ ّـدل  90.59مـلـيــون دوالر
ش ـه ــري ــا ،أو م ــا ي ـف ــوق  3مــايــن
دوالر يوميًا!
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
للنتائج املالية للبنوك اللبنانية
ال ـثــاثــة ال ـك ـبــرى ،الـ ــذي سيصدر
ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدد املـ ـقـ ـب ــل م ـ ــن ال ـن ـش ــرة
االقتصادية The Lebanon Brief
الصادرة عن بنك لبنان واملهجر
لــأع ـمــال ،تـظـهــر الـنـتــائــج املــالـيــة
غير املدققة لبنك لبنان واملهجر
وب ـ ـنـ ــك عـ ـ ـ ــوده وب ـ ـنـ ــك ب ـي ـب ـل ــوس،
«استدامة في األربــاح على الرغم
م ـ ــن االض ـ ـ ـطـ ـ ــرابـ ـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالقتصادية في لبنان واملنطقة»،
إال أن ه ـ ــذا ال ـت ـح ـل ـيــل ي ـع ـت ـبــر أن
«ذل ـ ـ ـ ــك ي ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــات
االئتمانية الصائبة التي تتبعها
امل ـص ــارف ،وإل ــى زيـ ــادة أربــاحـهــا
ف ـ ــي وحـ ــدات ـ ـهـ ــا ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» .ال
التحليل إلى مصادر
يتطرق هذا
ّ
الربح الفعلية املتمثلة بتوظيف
املصارف في لبنان أكثر من %45
من موجوداتها في ديــون الدولة
الـسـيــاديــة ،بحسب مــا أش ــار إليه
ت ـقــريــر وك ــال ــة «م ــودي ــز» األخ ـي ــر،
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وتـحـقـيــق األربـ ـ ــاح ف ــي ال ــوح ــدات
الخارجية على حساب الوحدات
املحلية.
ّ
وب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـك ــل ب ـن ــك ب ـم ـف ــرده،
تظهر النتائج ،بحسب التحليل،
تحقيق بنك عــوده أعلى مستوى
لـ ـ ــأربـ ـ ــاح بـ ـل ــغ  202.09م ـل ـي ــون
دوالر ،ب ــزي ــادة  %6.5عــن الـفـتــرة
نفسها من عــام  .2014وجــاء بنك
لبنان واملهجر في املرتبة الثانية
حيث حقق  190.35مليون دوالر،
بزيادة  ،%6.21فيما بلغت أرباح
بنك بيبلوس  70.1مليون دوالر،
بزيادة .%0.8
وعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد املـ ـ ـقـ ـ ــايـ ـ ـيـ ـ ــس
ال ـن ـس ـب ـي ــة ل ـل ــرب ـح ـي ــة ،كـ ــاملـ ــردود
عـلــى مـتــوســط أمـ ــوال املـســاهـمــن
( )ROAEوامل ــردود على متوسط

أرباح البنوك الثالثة
في النصف األول
 462.54مليون دوالر

امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات ( ،)ROAAوالـ ـت ــي
تـقـيــس اإلن ـتــاج ـيــة ف ــي اسـتـخــدام
رأس املـ ــال واملـ ــوجـ ــودات لتوليد
ّ
اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ،ف ـقــد حـ ــل ب ـنــك لـبـنــان
وامل ـه ـج ــر ف ــي امل ــرت ـب ــة األول ـ ـ ــى ،إذ
ب ـل ــغ  %14.86 ROAEوROAA
ّ
 .%1.35أم ــا بـنــك ع ــوده ،فـقــد حــل
في املرتبة الثانية ،إذ بلغ ROAE
 %13.8و ،%0.96 ROAAبينما
ّ
بلغ كل من املردود املماثل %7.82
و %0.73عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ل ـب ـنــك
بيبلوس .والـسـبــب الرئيسي في

األداء األفـضــل للربحية النسبية
لبنك لبنان واملهجر هو تحقيقه
أدنــى مستوى لنسبة الكلفة إلى
اإلي ـ ــرادات بلغت  %37.75مقابل
 %53.32و %56.74على التوالي
لبنك عوده وبنك بيبلوس.
وازدادت م ــوج ــودات ب ـنــك ع ــوده
إلى  42.31مليار دوالر في نهاية
ح ــزي ــران  ،2015ب ــزي ــادة %7.76
عن الفترة نفسها من عــام .2014
وارت ـف ـع ــت الـ ـق ــروض إلـ ــى 17.04
م ـل ـي ــار دوالر ،بـ ــزيـ ــادة ،%6.17
بينما ارتفعت حقوق املساهمني
الــى  3.13مـلـيــارات دوالر بــزيــادة
 %14.27نتيجة إصدارات األسهم
ال ـتــي ق ــام ب ـهــا ال ـب ـنــك أخـ ـيـ ـرًا .أمــا
بنك لبنان واملهجر ،فقد وصلت
مـ ــوجـ ــوداتـ ــه إلـ ـ ــى  28.62م ـل ـيــار
دوالر ،بــزيــادة  ،%4.55وازدادت
قروضه إلى  7.02مليارات دوالر،
بـ ــزيـ ــادة  ،%3.89ف ـي ـمــا ارت ـف ـعــت
حقوق املساهمني إلى  2.53مليار
دوالر ،بزيادة  .%4.57وبالنسبة
لـ ـبـ ـن ــك بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس ،فـ ـق ــد وص ـل ــت
موجودات البنك إلى  19.17مليار
دوالر ،ب ــزي ــادة  .%2.89وازدادت
مـ ـحـ ـفـ ـظ ــة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض إلـ ـ ـ ــى 4.68
م ـل ـيــارات دوالر ،ب ــزي ــادة ،%1.43
بينما ارتفعت حقوق املساهمني
إلـ ــى  1.62م ـل ـي ــار دوالر ب ــزي ــادة
.%1.59
وبـلـغــت نـسـبــة صــافــي ال ـقــروض
املشكوك بتحصيلها  %0.9لبنك
عوده .ووصلت نسبة كفاية رأس
املــال (حسب معايير بــازل  )3إلى
 ،%17.8ونسبة السيولة األولية
 %67لـبـنــك لـبـنــان وامل ـه ـجــر ،كما
ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ت ـغ ـط ـيــة الـ ـق ــروض
املشكوك بتحصيلها باملؤونات
الخاصة واإلجمالية  %113لبنك
بيبلوس.
(األخبار)

مراجعة إلبطال مرسوم إنشاء سد بسري
تقدم املحاميان فــؤاد الحاج وسليمان مالك،
بوكالتهما عن بلدية امليدان  -قضاء جزين،
بمراجعة الــى مجلس ش ــورى الــدولــة إلبطال
املرسوم رقم  2066/2015الرامي الى انشاء
سد بسري وبحيرتها.
وتضمنت املراجعة أسبابًا عدة تبني األخطار
الحقيقية التي ستنتج من املشروع في حال
مباشرة التنفيذ ،مع ما ينعكس ذلك من ضرر
محدق سيطاول سكان القرى املحيطة الواقعة
في قضاءي جزين والشوف .وتناولت أيضًا
أهمية سهل بسري الزراعي وما يتضمنه من
معالم أثــريــة وتــراثـيــة ،عــدا أن موقع املشروع
يــوجــد ضـمــن مـنـطـقــة ف ــوال ــق زلــزال ـيــة أهمها
فالق روم-عـ ــازور املــدمــر غير الخامد والــذي
يتحرك باستمرار .وتناولت املراجعة العيوب
التي رافقت إصدار املرسوم ،وال سيما لجهة
االلتفاف على قرار عدم املوافقة على املشروع
الــذي صدر عن املستدعية بلدية امليدان بعد
ع ــرض الـقـضـيــة عـلـيـهــا م ــن مـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلع ـمــار ،والـتــي جميعها تثبت عــدم وجــود
أي منفعة عامة من هذا املشروع ،وخصوصًا
في ظل توافر الكثير من الطرق البديلة التي
هي بأقل كلفة مالية ال تتطلب ترتيب املزيد
من الديون على اللبنانيني ،وبأقل ضرر على
الـسـكــان والـبـيـئــة ،وبــالـتــالــي تستطيع توفير
الـحــاجــة إل ــى امل ـيــاه إن ك ــان ه ـنــاك أي حاجة
حقيقية لها.
كهرباء لبنان تعزل
خطي كسارة ــ دير نبوح
انـقـطــع أم ــس الـتـيــار الـكـهــربــائــي عــن مناطق:
الـلـبــوة ،الـهــرمــل ،عنجر ،جــب جـنــن ،القبيات
وب ـيــت مـ ــات ،م ــن ال ـســاعــة ال ـثــام ـنــة صـبــاحــا
حتى الساعة الرابعة بعد الظهر ،وستنقطع
الكهرباء مجددًا عن هذه املناطق خالل األيام
الثالثة املقبلة نتيجة عزل خطي كسارة ـ دير
نبوح  220و 66ك.ف ،.وذلــك من أجــل أعمال
صيانة طارئة بعد تعرض عــوازل أحد أبراج
خــط ال ـ  220ك.ف .لطلقات نــاريــة مــن سالح
صـيــد ،مــا ألـحــق ض ــررًا كبيرًا بـهــذه الـعــوازل
وأدى الــى انقطاع الـخــط ،وتاليًا الــى انفصال
مـجـمــوعــات اإلن ـت ــاج عــن الـشـبـكــة ي ــوم األحــد
الفائت ،وفق ما جاء في بيان املؤسسة.
وزارة الصحة تقفل مستشفى يونيفرسال

رامح حمية

تقرير

هيئة التنسيق تتحرك في تشرين األول
فاتن الحاج
النصف األول من تشرين األول هو
املوعد الذي قطعته هيئة التنسيق
ال ـن ـق ــاب ـي ــة لـ ـب ــدء ت ـح ــرك ـه ــا ل ـل ـعــام
الدراسي املقبل ،الذي «لن يمر كما
الـعــام املـنـصــرم» ،بحسب مــا قالت
ف ــي م ــؤت ـم ــره ــا ال ـص ـح ــاف ــي أم ــس.
فــالـهـيـئــة رب ـط ــت ال ـت ـح ــرك ب ـبــدايــة
العقد التشريعي ال ـعــادي ملجلس
ال ـ ـن ـ ــواب الـ ـ ـ ــذي دع ـ ـتـ ــه إلـ ـ ــى إقـ ـ ــرار
سلسلة الرتب والرواتب بما ّ
يؤمن
حقوق جميع القطاعات .يعني ذلك
أنها ستمرر أعـمــال التسجيل في
املـ ــدارس الــرسـمـيــة بــالـحــد األدن ــى.
ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،سـيـعـقــد أع ـضــاء
الروابط والنقابات املكونة للهيئة
الـ ـجـ ـمـ ـع ـ ّـي ــات ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة وم ـج ــال ــس
املـ ـن ــدوب ــن ،م ــع ب ــداي ــة أي ـ ـلـ ــول .لم
تـقــرر هيئة التنسيق بـعــد أشـكــال
التحرك املقبل التي ستتوافق ّمع
تعاطي السلطة السياسية ،إال أنه
يبدو الفتًا أن يستمر رهانها ،في
الـعــودة إلــى الـشــارع ،على التأييد
ال ـش ـع ـبــي الـ ــواسـ ــع الـ ـ ــذي حـصـلــت
ع ـل ـيــه ف ــي ب ــداي ــة ح ـ ــراك الـسـلـسـلــة
مـنــذ  4س ـن ــوات .فــي انـتـظــار ذلــك،
تستعد الهيئة لعقد مؤتمر وطني
نـقــابــي ي ــوم  19ال ـج ــاري فــي قصر
ّ
األونيسكو للتباحث في ُ
سبل حل

ّ
والحياتية.
املعضالت االجتماعية
امل ـف ــارق ــة أن ـه ــا دعـ ــت ع ـبــر اإلعـ ــام
ال ـه ـي ـئ ــات الـ ـت ــي تـ ـن ــوي الـتـنـسـيــق
م ـع ـه ــا ل ـل ـم ـش ــارك ــة ف ـ ــي امل ــؤتـ ـم ــر،
وم ـن ـه ــا ال ـق ـط ــاع ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ّ
ّ
والشعبية واالجتماعية
والنقابية
ّ
ّ
والـبـلـ ّ
ـديــة والـشـبــابــيــة والـنـســائــيــة
ّ
ّ
وال ـع ـم ــال ــي ــة وال ـط ــال ـب ــي ــة وخ ـب ــراء
االقتصاد والبيئة ورجال القانون،
إضافة الــى أعضاء مكونات هيئة
ّ
ال ـتـن ـس ـيــق ال ـن ـقــابـ ّـيــة م ــن مـعــلـمــن
ّ
ّ
إداري ـ ـ ـ ـ ــن
وأسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة وم ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــن
ومـتـقــاعــديــن ومـتـعــاقــديــن وأج ــراء
وم ـي ــاوم ــن وع ــام ـل ــن بــال ـفــاتــورة.
ب ـ ـعـ ــض م ـ ــن ف ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ط ــال ــب
ب ــإش ــراك رئـيــس االت ـح ــاد العمالي
الـعــام غسان غصن ،رئيس اتحاد
غـ ـ ــرف ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة فــي
بيروت وجبل لبنان محمد شقير
ورئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـع ـيــة تـ ـج ــار ب ـي ــروت
ن ـق ــوال ال ـش ـم ــاس ف ــي امل ــؤت ـم ــر ،إال
ّ
أن ه ــذا ال ـطــرح الق ــى اعـتــراضــا من
ّ
أك ـثــر م ــن مـ ـك ــون .إل ــى ذلـ ــك ،تـنــوي
الـهـيـئــة لـقــاء ات ـحــاد نـقــابــات املهن
ال ـ ـحـ ــرة هـ ــذيـ ــن الـ ـي ــوم ــن ل ـل ـغــايــة
نفسها .رئيس نقابة املعلمني في
امل ــدارس الخاصة نعمه محفوض
دع ــا إل ــى انـتـظــام عـمــل املــؤسـســات
الــدسـتـ ّ
ـوريــة (رئــاســة الجمهورية،
املجلس النيابي ومجلس الوزراء)

وف ــك أس ــره ــا بــذري ـعــة ع ــدم تــوافــق
امل ـ ـصـ ــالـ ــح بـ ـ ــن أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـط ـب ـق ــة
ال ـس ـيــاس ـيــة .ال ـت ـش ــري ــع ،ك ـمــا ق ــال،
ّ
ـروري ول ــوال ذلــك ملــا كــان هناك
ضـ
مـبـ ّـرر لــوجــود السلطة التشريعية
ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،وكــل
ت ـشــريــع ي ـت ـع ـلــق ب ـق ـضــايــا ال ـنــاس
والبلد هو ض ــرورة ،مؤكدًا أهمية
إق ــرار مشاريع الـقــوانــن الحياتية
للمواطنني وفــي ّ
مقدمها مشروع
ً
الـسـلـسـلــة م ـع ـ ّـدال وف ــق اق ـتــراحــات
ّ
ّ
هيئة التنسيق النقابية ،بما يؤمن
العدالة واملـســاواة ويضمن حقوق
جـمـيــع ال ـق ـطــاعــات الــوظ ـي ـف ـيــة من
َ
دون استثناء بإعطاء من ّلم ُيعط
ّ
 ،121%وال ّ
سيما أن التضخم على
مدار السنوات األربع املاضية أخذ
 %27من قيمة السلسلة املطروحة.
محفوض طالب بإجراء انتخابات
نيابية جديدة كمخرج ديموقراطي
من األزمة الوطنية الشاملة .وشدد،
في موضوع النفايات ،على اتباع
أقصى الشفافية في إدارة هذا امللف
وم ـح ــاس ـب ــة امل ـق ـص ــري ــن ق ـضــائ ـيــا،
وت ـ ـح ـ ــري ـ ــر ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي
املـسـتـقــل م ــن سـيـطــرة السياسيني
ع ـلــى م ـق ـ ّـدرات ــه ودفـ ــع مـسـتـحـقــاتــه
ً
ّ
أوال ب ـ ّ
ّ
البلديات
ـأول ،حتى تتمكن
مــن تأمني النظافة العامة والقيام
بدورها اإلنمائي.

أصــدرت وزارة الصحة العامة قــرارًا «بإقفال
مستشفى يونيفرسال ـ رأس بعلبك مؤقتًا،
ل ـح ــن ت ـح ـس ــن وضـ ـع ــه وت ـ ــواف ـ ــر الـ ـش ــروط
الصحية العامة فيه ،على أن يتوقف إصــدار
ب ـط ــاق ــات االس ـت ـش ـف ــاء إل ـ ـيـ ــه» .ال ـ ـقـ ــرار حـمــل
رقــم  1 /1497وصــدر بتاريخ  2آب الجاري
«بعد الكشف على املستشفى» ،إذ تبني أنه
«مخالف للشروط الصحية».
عــائ ـلــة املـ ـع ــاون ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي حنا
بشراوي ( 51عامًا) ،الذي توفي نهاية شهر
حزيران الفائت ،كانت قد أثارت شبهة وجود
«خ ـطــأ ط ـبــي» فــي وف ــات ــه ،واع ـت ـبــرت أن قــرار
إيقاف مستشفى يونيفرسال ـ رأس بعلبك
على عالقة بقضية وفاة ابنهم حنا.
م ـخ ـتــار ب ـل ــدة الـ ـق ــاع م ـخــايــل ب ـ ـشـ ــراوي ،ابــن
عــم املـتــوفــى ،ق ــال فــي ات ـصــال مــع «األخ ـبــار»
إن زي ــارات قــامــت بها وزارة الصحة العامة
ملـسـتـشـفــى ي ــون ـي ـف ــرس ــال خـ ــال األس ــاب ـي ــع
املاضية ،بـنـ ًـاء على طلب وزيــر الصحة وائــل
أبو فاعور ،ونقابة األطباء ،وبعد تحرك العائلة
«الحثيث» في قضية ابنها.
توقف خطوط الهاتف في صيدا
تــوقـفــت أم ــس ف ــي ص ـيــدا ع ـش ــرات الـخـطــوط
الهاتفية بسبب أعمال تأهيل البنى التحتية
ف ــي ال ـس ــوق ال ـت ـج ــاري ب ــواس ـط ــة ج ــراف ــة ،ما
أدى ال ـ ــى ض ـ ــرب ع ـ ــدد م ــن ك ــواب ــل ال ـهــاتــف
وان ـق ـط ــاع االتـ ـص ــاالت ع ــن ع ـش ــرات املـكــاتــب
الـتـجــاريــة وامل ـحــال واملــؤس ـســات ،األم ــر الــذي
دفع أصحابها إلى رفع شكاوى الى الجهات
املعنية من أجل إصالح األعطال ورفع الضرر
عنها ،على أن تبدأ الفرق الفنية بالكشف على
األعطال والعمل على إصالحها.
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بالل ناصر *
ال يفوتنا أن القراءة العلمية تقتضي تحديد
ب ـع ــض امل ـص ـط ـل ـحــات وامل ـف ــاه ـي ــم ،أولـ ـه ــا أن
الـ ـص ــراع ي ـ ــدور الـ ـي ــوم ب ــن م ـح ــور امل ـقــاومــة
واملـمــانـعــة بمنظومته املشخصة وامل ـحـ ّـددة
وداعميه ،ومحاور أخرى تتالقى موضوعيًا،
وت ـت ـبــايــن أج ـن ــدات ـه ــا وم ـصــال ـح ـهــا إلـ ــى حد
ال ـت ـنــاقــض أح ـيــانــا ك ـث ـيــرة .ف ـ ــاألول ل ــه هــويــة
واضحة بينما يفتقر الثاني لذلك ،إنه أشبه
بمجموعة تـقــاطـعــات وتـفــاهـمــات أقـصــى ما
يقال فيها إنها تكتية وموضعية .ولعل هذه
النقطة املنهجية تعتبر أبــرز عوامل وضوح
ال ــرؤي ــة عـنــد األول واف ـت ـقــادهــا عـنــد الـثــانــي،
وما استتبعه ويستتبعه ذلك على مستقبل
الـصــراع .ثانيًا ،إن حساب الــربــح والخسارة
يـتـطـلــب ت ـج ــاوز ظ ــاه ــر اآلث ـ ــار مل ــا ه ــو أعـمــق
ً
وأبعد ،أوال الختالف زاوية نظر أو تصور كل
طرف وتفسيره ووعيه لنقاط القوة والضعف
م ــن ج ـه ــة ،ك ـمــا ألن ن ـق ــاط الـ ـق ــوة وال ـض ـعــف
منها مــا هــو سالب (يمنع اآلخ ــر) ومنها ما
هــو موجب ُ(يغير بــاآلخــر) وبينهما جدلية
م ـع ـقــدة ج ـ ـدًا ،ك ـمــا أن ــه يـعـتـمــد ع ـلــى املـعــرفــة
الحقيقية بأوراق القوة املستخدمة على طول
خط املواجهة املفتوحة ،وتلك الكامنة أو غير
ّ
املفعلة حتى اللحظة.
ال ـب ــداي ــة اخ ـت ــرن ــاه ــا م ــع امل ـم ـل ـكــة ال ـس ـعــوديــة
كواحدة من أبرز األطراف في صراع املنطقة...
م ــاذا ح ـصــدت حـتــى الـلـحـظــة ؟ ارت ـك ــزت قــوة
ّ
امل ـم ـل ـكــة إل ـ ــى دع ــام ـت ــن شــك ـل ـتــا ْأس أمـنـهــا
االستراتيجي:

األولى :نظرة «اآلخر» لها ...فهل ّ
تغيرت؟

ّ
يـ ـق ــول أح ـ ــد املـ ـف ــك ــري ــن ،لـ ـتـ ـح ـ ِّـدد م ــوق ـع ــك ال
تنظر فقط فــي نفسك ،بــل أيـضــا اع ــرف كيف
ّ
ينظر اآلخــر إليك .شكلت «النظرة» للمملكة
وألس ـبــاب عــديــدة ومـتــداخـلــة ط ــوق الحماية
وخط الدفاع األبرز لها على امتداد مسارها
ُّ
ّ
ال ـس ـي ــاس ــي ،ك ـ ــأن ال ـج ـم ـيــع وك ـ ــل م ــن زاوي ـت ــه
ينظر للملكة بهذا االعتبار .فاململكة تحوز
على البعد الديني (البيت الـحــرام) من جهة
وال ـب ـعــد امل ــال ــي (ت ـقــديــم امل ـع ــون ــات) م ــن جهة
ّ
ث ــان ـي ــة ،وث ــال ـث ــا وهـ ــو األه ـ ـ ــم «ال ـ ـ ـ ــدور» ال ــذي
َ
كضامن لوحدة الصف
اتسمت به بشكل عام
ٍ
ّ
ّ
ـاع إلى الحد من أزماته وحلها -
العربي وسـ ٍ
ولو بالظاهر  -وخيمة ّحل خالفاته وانتاج
مصالحاته ...إلخ.
ِّّ
«الـ ـه ــال ــة» أو ح ـض ــوره ــا امل ـع ـن ــوي امل ـت ـمــثــل
بـ ــالـ ــرداء ال ــدي ـن ــي و«الـ ـنـ ـظ ــرة» ل ـه ــا وقــوت ـهــا

ص ــف ص ـل ـبــة»  -امل ـ ــال  -ه ــي امل ــرت ـك ــزات
«ال ـن ـ ُ
ال ـت ــي أص ـي ـب ــت ف ــي ال ـص ـم ـيــم .امل ـ ــال بــوصـفــه
«أحد مرتكزات القوة السعودية» ربما نجح
فــي بـعــض الـتـكـتـيـكــات ،لكنه لــم يـغـ ّـيــر شيئًا
بامليزان االستراتيجي.
ظ ـه ــر أنـ ــه يـسـتـطـيــع أن ي ـ ـهـ ـ ّـدم ،ل ـك ـنــه أع ـجــز
بمفرده أن ُي ّ
عمر! فلإلعمار شرائط ووسائل
وأدوات أخ ــرى ،ال تمتلكها اململكة .اإلعـمــار
يـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى عـ ـل ــم يـ ـنـ ـت ــج ،وم ـج ـت ـم ــع ق ــائ ــم
(ناهض) ورسالة ...يحتاج إلى منظومة قيم
يمكن تقديمها كنموذج يحتذى بــه فتكون
للتصدير .يحتاج إلى تجربة سياسية
قابلة
ّ
وأمثولة ُمحفزة يتطلع اآلخر ويطمح إليها.
ي ـح ـتــاج إلـ ــى ت ـمــايــز وإب ـ ـ ـ ـ ــداع ...بـكـلـمــة أبـلــغ
ّ
مخصبة وفــائــض حكمة
يحتاج إلــى عـقــول
ورؤي ـ ـ ــة .امل ـن ـتــج ال ـث ـقــافــي ال ـس ـع ــودي أصـبــح
ّ
محل لــوم وانتقاد بــل وإدان ــة العالم بأسره،
فالجميع اليوم حتى حلفاء اململكة تجاوزوا
ّ
الرسائل املبطنة (كما فعلت أميركا على إثر
أحداث  11أيلول) ليوافقوا محور املقاومة في
رؤيته لخطاب اململكة الديني (الوهابية).
تبدو السعودية اليوم كسواها من الــدول –
بال هالة  -ال تتمايز بشيء عنهم ،ما يستتبع
الـتـعــاطــي املـقـبــل معها بــرؤيــة جــديــدة تشبه
هـيـئـتـهــا ال ـج ــدي ــدة .أص ـب ـحــت ت ـحــت ال ـضــوء
وال ـن ـق ــد واإلدان ـ ـ ـ ـ ــة ...دخ ـل ــت س ــاح ــة ال ـص ــراع
ال ـس ـي ــاس ــي واإلع ـ ــام ـ ــي ك ـ ــأي دول ـ ــة ل ـه ــا مــا
لـهــا وعـلـيـهــا مــا عـلـيـهــا ،فــا خـصــوصـيــة من
ال ـي ــوم ف ـصــاع ـدًا وال م ـهــادنــة ،ف ـ ــرداء اململكة
الـقــديــم (رداء جـمــع خــافــات ال ـقــوى العربية
وتـ ـط ــويـ ـقـ ـه ــا وع ـ ـ ـبـ ـ ــاءة طـ ـب ــاع ــة امل ـص ــاح ــف
وت ــوزي ـع ـه ــا وخ ــدم ــة ال ـح ــرم ــن ال ـشــري ـفــن)
ّ
تمزق إلــى غير رجعة .إنها ببساطة شديدة
نظام يقتل األبرياء واألطفال أمام أعني األمم
وبــال ـطــائــرات األم ـيــرك ـيــة ،تـشـتــري الضمائر
ُ
والـ ـ ــذمـ ـ ــم ب ـ ــامل ـ ــال (ويـ ـكـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــس) ،ت ـج ــال ــس
ُّ
اإلســرائ ـي ـلــي عـلـنــا – دون ـم ــا ت ـســتــر  ،-تقمع
ّ
وتصدر مئات
ثــورة شعب البحرين الراشد،
ّ
االنتحاريني واإلرهابيني بل اآلالف ،وتلتف
على الثورة املصرية لتطيح بـ«اإلخوان» بما
يشبه الـثــورات البيضاء التي رعتها أميركا
في العالم .أعداؤها اليوم – بالصدفة  -أعداء
إسرائيل فــي املنطقة .وهــي الــدولــة الوحيدة
(لــاعـتـبــار إســرائـيــل ليست دول ــة بفهومنا)
ال يوجد فيها دستور وال فقه دستوري وال
ح ــري ــات وال أح ـ ــزاب وال ح ـتــى أدنـ ــى حـقــوق
امل ـ ــرأة وال ...وال .تـسـتــأجــر «إنـ ـس ــان» بعض
الــدول اإلسالمية الفقيرة ليخوض ّمعركتها
ّ
وضباطها يــفــرون في
فــي اليمن ،وجنودها

حتى الساعة دفعت المملكة بكل أوراقها ،وكان آخرها المباشرة العسكرية في اليمن (أ ف ب)

أصغر املواجهات مع جيش يمني وجماعات
ـدرات ...ألـيـســت
م ـتــواض ـعــة اإلم ـك ــان ــات وال ـ ـق ـ ـ
هذه الوقائع والحقائق التي ُك ّنا ال ّ
نحب أو
ّ
نتحفظ عــن ُمـجــاهــرة اململكة بـهــا .إن بعض
ّ
م ــا ت ـغـ ّـيــر ،أن املـمـلـكــة خ ـســرت ط ــوق حـمــايــة
«الهالة» ونظرة «اآلخر» لها.

ثانيًا :الحماية والدعم الغربي ــ األميركي

ّ
اس ـت ـظــلــت م ـنــذ ن ـشــأت ـهــا ب ـح ـمــايــة أمـيــركـيــة
خـ ّـارجـيــة وعــاقــات مـمـ ّـيــزة فــي مقابل تأمني
تدفق أموال العرب وثرواتهم وذهبهم األسود
ّ
إل ــى ال ـغ ــرب .ورغ ــم أن ه ــذه الـحـمــايــة الّ تــزال
ّ
وستظل ملصلحة أميركية مشخصة،
قائمة
ّ
ّ
إال أنـهــا تــأثــرت ولــو بعض ال ـشــيء ،فــا أحد
يستطيع أن يتحدث عن عالقة ممتازة اليوم
بني اململكة وأميركا« ،إنها سنة بداية التباين
ّ
ولــو الجزئي بينهما» .كما أن هــذه الحماية
مـقـ ّـرة تـجــاه ال ـخــارج ،وتـهــديــد اململكة الـيــوم
أصبح على األقوى ذا طبيعة ّداخلية.
إزاء هـ ــذه امل ـس ـت ـج ــدات والـ ـت ــغـ ـي ــرات ،إن في

نـظــرة املـجـتـمـعــات واألن ـظ ـمــة وحـتــى األف ــراد
للملكة وموقعها ،وانـخــرام إن لــم نقل بداية
ّ
تصدع عالقتها بأميركا ،وإزاء التراجع غير
امل ـتــوقــع لـ ــدور أم ـيــركــا ف ــي املـنـطـقــة وال ـعــالــم
(كـ ـم ــا ُي ـج ـم ــع م ـخ ـت ـلــف اآلراء ل ـي ــس آخ ــره ــا
ريتشارد هاس والجنرال الخبير السياسي
امل ـخ ـض ــرم رئ ـي ــس وزراء إس ــرائ ـي ــل الـســابــق
يـهــود ب ــاراك) ،وبـعــد اقـتـحــام اململكة املسرح
ال ـس ـيــاســي بـتــوقـيــت خـطـيــر وب ــدف ــع عــربــات
القتال والـطــائــرات األميركية مباشرة ،يثور
السؤال األكبر :هل اململكة امتلكت أو تمتلك
أوراق وأنساق اللعبة السياسية لعالم اليوم
ّ
وعدتها باألبعاد املختلفة؟ ماذا عن خبراتها
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيـ ُّـة ف ــي ب ـي ـئــة إقـلـيـمـيــة
ودولية استثنائية التعثر فيها ممنوع؟
حـتــى ال ـســاعــة :دف ـعــت املـمـلـكــة بـكــل أوراق ـه ــا،
وكــان آخــرهــا املباشرة العسكرية فــي اليمن.
وتقف اليوم بال رؤية أو استراتيجية للخروج
«منتصرة» كما سعت - ،خطوتها هذه إذا لم
تـتــداركـهــا  -أشـبــه بــأخـطــاء الـتــاريــخ الكبرى

بين التقسيم وتهجير المسيحيين من لبنان
حياة الحريري *
ّ
ف ــي سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ط ــرح املـفــكــر
أرنــد ليبهارت نظامًا سياسيًا يسمح للدول
املنقسمة بمعالجة النزاعات التي تشهدها.
وي ـ ـعـ ــرف هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام بـ ــ»ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
التوافقية» ،حيث يقوم على إنشاء «حكومات
ت ـق ــوم ع ـلــى ات ـف ــاق م ـك ـتــوب ب ــن ال ـنـخ ـبــة في
ال ـح ـك ــم ،ب ـغ ـيــة ت ـح ــوي ــل ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة فــي
مجتمعات منقسمة وهشة إلى ديموقراطيات
م ـس ـت ـقــرة» .ولـتـحـقـيــق ذل ــك ،يـضــع لـيـبـهــارت
عــددًا من الـشــروط االجتماعية في ما يعرف
بـ mass political structureوتتلخص كالتالي:
 )١ضرورة وضع حدود ّ
معينة بني الثقافات
ّ
واإليديولجيات املختلفة للحد من التوترات
والشكوك بني األفــرقــاء كافة )٢ .على ممثلي
الـطــوائــف فــي الحكومة الـتـعــاون فــي الحكم،
ولكن في الوقت نفسه عليهم العمل للحفاظ
ّ
على والء جمهور كــل واحــد منهم )٣ .العمل
على تحقيق التوازن بني الطوائف املختلفة.
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ف ـش ـل ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــات امل ـت ـعــاق ـبــة
م ـ ـنـ ــذ االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ف ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ـ ــا عـ ــرف
ً
«بــالــدي ـمــوقــراط ـيــة ال ـتــواف ـق ـيــة» وص ـ ــوال إلــى
اندالع الحرب األهلية في عام  ١٩٧٥ألسباب
اج ـت ـمــاع ـيــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة وس ـي ــاس ـي ــة ع ــدة،
ّ
ولعل أهمها هو ما ّ
لخصه العالم السياسي
مايكل هــدســن باعتباره أن «الديموقراطية
الـتــوافـقـيــة» فشلت فــي ال ــدول املنقسمة مثل
ل ـب ـنــان نـتـيـجــة ع ـجــز ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي من
استيعاب املتغيرات واملتطلبات السياسية

واالقتصادية واالجتماعية .وفي حني يعزو
الـبـعــض فـشــل ال ـن ـظــام الـسـيــاســي ف ــي لبنان
إل ــى تـمــركــز مـعـظــم ال ـخــدمــات ف ــي الـعــاصـمــة
بـيـنـمــا ي ـتــم إه ـم ــال (ع ــن ع ـم ــد) األط ـ ـ ــراف ما
ي ــؤدي إل ــى فــروقــات اجـتـمــاعـيــة واقـتـصــاديــة
سـ ـت ــؤدي ح ـت ـمــا إلـ ــى االنـ ـفـ ـج ــار ،يـ ــرى فــريــق
آخر من العلماء أن املشكلة تكمن في امليثاق
الــوطـنــي ال ــذي اعـتـمــد فــي ع ــام  ،١٩٤٣وال ــذي
كـ ــان عـ ـب ــارة ع ــن ت ـســويــة ت ـ ّـم ــت ب ــن امل ــوارن ــة
والسنة فــي لبنان حــول الحكم ،ومــا لبث أن
هــددتــه االنـقـســامــات العمودية بــن الطرفني
ب ـس ـب ــب ارت ـب ــاط ـه ـم ــا ب ـم ـش ــاري ــع خ ــارج ـي ــة.
فاملسلمون السنة ،عرفوا بتأييدهم للحركات
الـقــومـيــة واألجـ ـن ــدات الفلسطينية ألسـبــاب
تـتـعـ ّـدى الـشـعــور الـقــومــي وت ـصـ ّـب فــي خانة
املصلحة الحزبية والفردية واملذهبية ،بينما
رفــض قسم مــن املــوارنــة آن ــذاك إلـحــاق لبنان
ب ـه ــذه األج ـ ـنـ ــدات ت ـحــت ح ـجــة الـ ـخ ــوف على
ّ
التمدد العروبي،
الــوجــود املسيحي من هــذا
ّ
متجاهلني أن املسيحية املشرقية هي أول من
ّأســس للقومية العربية بكتابها ومفكريها
وش ـع ــرائ ـه ــا .أي ـض ــا ،ي ــرى ق ـســم م ــن الـعـلـمــاء
واملفكرين أن عدم التمثيل الفعلي في السلطة
لطائفة أو مذهب هــو السبب الــذي أدى إلى
ان ـه ـي ــار ال ـس ـل ـطــة وان ـ ـ ــدالع الـ ـح ــرب األه ـل ـيــة،
بينما وجــدت مــدرســة فكرية أخــرى أن فشل
االحـ ــزاب وال ـت ـيــارات املختلفة فــي السيطرة
على قواعدها الشعبية نتيجة عوامل داخلية
وخــارج ـيــة هــي الـسـبــب الــرئـيـســي ال ــذي أدى
إلى الحرب ،فيما ربطت مدرسة أخرى وقوع

الـحــرب بالعوامل الخارجية فقط كالصراع
العربي ـ االسرائيلي والــوجــود الفلسطيني
ّ
املسلح في لبنان.
ال ـي ــوم ،ي ــدور الـنـقــاش فــي لـبـنــان ح ــول فشل
الـنـظــام الـسـيــاســي ال ـقــائــم ،غـيــر أن الـبـعــض،
عــوضــا ع ــن ال ـب ـحــث ف ــي األس ـب ــاب ال ـتــي أدت
إل ــى فـشـلــه وبــال ـتــالــي الـعـمــل عـلــى تصحيح
مكامن الخلل عبر الـبــدء بــورشــة إصالحية
أك ــاديـ ـمـ ـي ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــة تـ ـب ــدأ فـ ــي امل ـ ـ ــدارس
والجامعات وال تنتهي في مؤسسات الدولة
وف ـ ــي اع ـت ـم ــاد نـ ـظ ــام ان ـت ـخ ــاب ـ ّـي عـ ـ ــادل عـلــى
ق ــاع ــدة امل ـشــاركــة والـتـمـثـيــل ال ـن ـس ـبـ ّـي ،يعيد
البعض طــرح مــوضــوع تقسيم لبنان أو ما
ّ
مسميات مختلفة
يعرف بالفيدرالية ،تحت
ً
كــاالتـحــاديــة أو الــامــركــزيــة املــوحــدة وصــوال
إلــى طــرح مشروع الالمركزية اإلداري ــة ،الذي
إن كان يقدم الكثير من الحلول لجهة تفعيل
الـخــدمــات فــي األقـضـيــة وامل ـحــاف ـظــات ،إال أن
طــرحــه فــي هــذا الــوقــت تـحــديـدًا مــن شــأنــه أن
يثير عــامــات استفهام ال ّ
سيما أن تطبيقه
بالشكل الصحيح يتطلب وجود قضاء قويّ
وقادر على حمايته من االنزالق نحو الفدرلة
خاطئ
وهــو مــا ليس مـتــوافـرًا .وثمة اعتقاد
ّ
ّ
تاريخيًا ،وهو أن مشروع الفيدرالية يتبناه
ّ
جميع املسيحيني وأنه يؤمن ويحمي الوجود
املـسـيـحــي ف ــي ل ـب ـنــان ،ف ــي ح ــن أن اع ـت ـمــاده
لــن ي ــؤدي إال إلــى تهجير املسيحيني خدمة
للمشروع االسرائيلي القديم ،املتجدد ،الذي
يهدف إلى حماية وجود الكيان الصهيوني.
ّ
واقعي،
قد يعتبر البعض أن هذا املنطق غير

ّ
وأن ــه يـصـ ّـب فــي خــانــة نـظــريــة امل ــؤام ــرة التي
تتخذها القوى املمانعة منطلقًا في مقاربتها
لـعــدد مــن الـقـضــايــا ،غير أن مــا يـجــري اليوم
على الساحة العربية باسم الثورات وباسم
ـؤد إال إلــى زيــادة الشرخ
التنمية والــذي لم يـ ِ
بــن مـخـتـلــف م ـكــونــات املـجـتـمـعــات كمقدمة
لتقسيم الــدول التي تشهد حروبًا ونزاعات،
يعيد إل ــى األذهـ ــان الـسـيــاســات االسرائيلية
التاريخية والجرائم االسرائيلية من تهجير
املسيحيني إلى تقسيم املنطقة ،والتي بدأت
منذ نـشــوء كـيــان هــذا الـعـ ّ
ـدو رسميًا أي منذ
ّ
عـ ــام  .١٩٤٨أمـ ــا ل ـب ـن ــان ،ف ـقــد ش ـهــد رس ـمــيــا
أولـ ـ ــى م ـ ـحـ ــاوالت ال ـت ـق ـس ـيــم وال ـت ـه ـ ّج ـي ــر فــي
سبعينيات القرن املاضي ،حيث تبنى قسم
مــن املسيحيني وتحديدًا الكتائب اللبنانية
الـتــي كــانــت فــي الــواج ـهــة آن ــذاك ه ــذا الـطــرح،
تحت عنوان السيطرة على الطائفة املسيحية
م ــن خـ ــال م ــا كـ ــان ي ـع ــرف ب ـش ـعــار «تــوح ـيــد
الـبـنــدقـيــة» ،فـيـمــا اسـتـطــاع الــرئـيــس الــراحــل
س ـل ـي ـمــان فــرن ـج ـيــة اس ـت ـش ــراف م ــا ك ــان يـعـ ّـد
للبنان وللمسيحيني من قبل اإلسرائيليني،
فرفض كل مشاريع السالم مع إسرائيل في
لبنان ورفض اتفاقية كامب ديفيد .كما أعلن
نـجـلــه طــونــي فــرنـجـيــة أي ـضــا رف ـضــه بشكل
قــاطــع أي نــوع مــن أن ــواع «التعامل مــع دولــة
إس ــرائ ـي ــل وع ـم ــل ع ـلــى ال ـت ـق ــارب الـعـلـنــي مع
دم ـش ــق» كــرســالــة ع ـلــى «ارتـ ـب ــاط مسيحيي
لـبـنــان بــالـعــالــم الـعــربــي وتـحــالـفــه مــع ال ــدول
التي ال تزال تقاوم إسرائيل» ،باإلضافة إلى
ال ـق ـيــام بــاملـصــالـحــة ب ــن الــرئـيـســن فرنجية
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ال ـت ــي يــرتـكـبـهــا ب ـعــض ال ـس ــاس ــة لـحـســابــات
خ ــاطـ ـئ ــة ،ف ـك ـش ـف ــت ع ـ ــن هـ ـش ــاش ــة ق ــدراتـ ـه ــا
(العسكرية كما السياسية واالستراتيجية).
إذًا كيف السبيل لحماية ساحة شبه الجزيرة
ّ
العربية بكلها وتطمني حلفائها؟
ّ
تـقــف ال ـي ــوم ف ــي مــواج ـهــة حـ ــادة م ــع شعبني
ّ
ص ــارا يــكـنــان لـهــا ال ـكــراه ـيــة ،حـتــى اآلن ،في
ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ال ـب ـحــريــن وال ـي ـمــن،
واخ ـتــاف عميق مــع سلطنة عـمــان ،وب ــوادر
تـمــايــز ستظهر عـ ّـمــا قــريــب مــع الـكــويــت بعد
أن بـلـغـهــا اإلرهـ ـ ــاب ال ـس ـع ــودي ،واملـعـطـيــات
ستكشف عن تباين ّ
يتسع مع اإلمــارات التي
ظهر أنها تشارك السعودية في حرب اليمن،
ّ
لكنها تحسب لخط الرجعة من خــال أوالد
صــالــح عـلــى أراض ـي ـه ــا ،وت ـنــاقــض الـتـحــالــف
الطارئ بني امللك سلمان واإلخوان املسلمني.
وسنشهد مــزيـدًا مــن التباينات واالخـتــاف
مع مصر السيسي ّ
عما قريب بــدءًا من امللف
ّ
الـ ـس ــوري .إن ع ــدم تـسـتــرهــا ع ــن اتـصــاالتـهــا
الـسـيــاسـيــة وحـتــى األمـنـيــة بــإســرائـيــل يترك

املـ ـج ــال ل ـل ـت ـف ـس ـيــر ،ملـ ـ ــاذا اآلن؟ ه ــل ف ــي ذل ــك
حاجة ورسالة؟ وهل هي غير رسالة ضعف
وهستيريا بعد بلوغ آفاق مسدودة؟
ّ
تصورها أو استسهالها
أخفقت السعودية في
لقيادة الـقــاطــرة أو الحلف املبتغى ملواجهة
ُّ
إيران ،فحلفاؤها املفترضون كل في مشكالته
وأزمــاتــه  -التي لــم تكن منابرها بريئة ّ
مما
وصلوا إليهّ .باكستان ّ في أزمتها وتوازناتها
الداخلية الهشة واملعقدة .مصر هي األخرى
تـغــرق فــي دم ـهــا واإلره ـ ــاب الـتـكـفـيــري يهدد
أمـنـهــا وبـنـيــة مجتمعها وتـعـيــش عـلــى نــار
ال ـص ـف ـيــح ال ـس ــاخ ــن ونـ ــذرهـ ــا .تــرك ـيــا دخـلــت
األزمة بما لم يكن متوقعًا .أكثر ما يستطيعه
أردوغان اليوم بعيدًا عن الصخب والضجيج
هــو كيف يعيد تثبيت زعــامـتــه امل ـهـ ّ
ـددة ولو
ع ـلــى ح ـســاب ت ـحــويــر سـيــاسـتــه ال ـخــارج ـيــة.
ّ
سيعمق االخـتــاف وأجـنــدات الـ ّـحــل حول
مــا
مقاربة املسألة السورية تباعًا بني «الحلفاء»!
فمستقبل كــل مـنـهــم يـتــوقــف عـلــى مستقبل
ســوريــا والـهـيـئــة ال ـتــي سـتـكــون عـلـيـهــا .ولــن
يتجاوزوا الكارثة والتناقض الذي سيتفاقم
ب ـي ـن ـهــم إال إذا ن ـج ـح ــوا ب ــال ـت ـق ــاط إشـ ـ ــارات
الـ ّـرئـيــس الــروســي الـتــي فيها مــن اإلبـ ــداع ما
ُيشكل مخرجًا الئقًا للجميع ،إن أرادوا!
ـ خسرت املحايدين واألقليات الدينية وكثير
مــن ال ـقــوى ال ـتــي ك ــان ممكنًا اسـتـيـعــابـهــا أو
ُ
اح ـت ــواؤه ــا .فــاســتـثـيــرت األق ـل ـيــات الشيعية
ع ـلــى وق ــع أح ـ ــداث ال ـي ـمــن وال ـب ـحــريــن ،بــاتــت
ُ
ت ــرى نفسها م ـه ـ ّ
ـددة بــاالسـتـئـصــال إذا هــزم
الحوثيون! أو أمام التجنيس املبرمج لتغيير
ـار
ه ــوي ــة ال ـب ــاد الــدي ـمــوغــراف ـيــة ك ـمــا ه ــو ج ـ ٍ
فــي الـبـحــريــنّ .أم ــا الــدمــاء املــراقــة فــي تونس
وال ـك ــوي ــت والـ ـص ــوم ــال وم ـص ــر فــأه ـل ـهــا أن
يسألوا ،ما قسط السعودية في الدم البريء؟
نـقـلــت ب ـســوء تـقــديــر خـطــر اإلره ـ ــاب (داع ــش
والـنـصــرة وأمـثــالـهـمــا) مــن الــدائــرة السورية
الـبـعـيــدة «ب ـقــراء ت ـهــا» ال ــى الـعــراقـيــة وأخ ـي ـرًا
ول ـيــس آخ ـ ـرًا إل ــى ال ــداخ ــل ال ـس ـع ــودي املـهـ ّـيــأ
ً
أصال لكل أشكال املفاجآت.
ـ جـ ّـرت األزمــة إلــى حلفائها حينما أرغمتهم
على السير بمعركتها إلى حيث تريدّ ،
فهددت
أمنهم واستقرارهم السياسي واالجتماعي،
واس ـت ـج ـل ـبــت ل ـهــم لـعـنــة اإلره ـ ـ ــاب ،م ــا ي ـهـ ّـدد
ّبتنامي حالة ومطلب الحماية الذاتية «ولو
ّ
توجسًا على الهوية
أنه غير معلن حتى اآلن»
وضمانًا للوجود املـهـ ّـدد ،هــذا الـكــام يسري
على كل دول الخليج.
أما سوريًا ،فحتى اللحظة ال يمكن التحدث
عــن ت ـقـ ّـدم قــابــل لـلـصــرف الـسـيــاســي لصالح

السعودية في مقابل الحكم في سوريا ،ونذر
الفشل األخ ـيــرة كــانــت لــ«عــاصـفــة الـجـنــوب»،
فمحور املقاومة ّ
ثبت مواقعه مؤكدًا خطوطه
ّ
ال ـح ـمــراء .يبقى أن الـسـعــوديــة تسعى ربما
ّ
علها ّ
تروجه كربح! وال ندري
لتقسيم سوريا
أين مصلحتها ،بل مصلحة َمن ِمن أقطارنا
ِّ
في ذلك؟ ربما ينظر لذلك بعض صبيانها.
عراقيًا ،ليس لها أي دور فعلي أو مساهمة
ّ
جدية في مساعدة العراق للتصدي ألزمته،
وفي حال نجاحه ولو التدريجي بالتصدي
لإلرهاب ومللمة جراحه لن يكون لها أي دور
ف ــي مـسـتـقـبـلــه ال ـس ـيــاســي ،وتـقـسـيــم ال ـعــراق
ليس ملصلحتها.
ل ـب ـنــان ـيــا ،ي ـت ــراج ــع ح ـض ــور امل ـم ـل ـكــة ويـتـ ّـجــه
ن ـف ــوذه ــا ل ــان ـح ـس ــار .ي ـت ــزاي ــد ال ـح ــدي ــث فــي

أخفقت السعودية في ّ
تصورها
أو استسهالها لقيادة القاطرة أو
الحلف المبتغى لمواجهة إيران
لبنان والقناعة بضرورة البحث عن صيغة
سـيــاسـيــة ج ــدي ــدة .ف ـســوريــا كـمــا الـسـعــوديــة
يـفـتــرض إخــراجـهـمــا مــن املـعــادلــة اللبنانية.
ّ
ي ـ ـعـ ــزز ذل ـ ــك مـ ــا ت ـس ــوق ــه ت ـ ـطـ ــورات امل ـن ـط ـقــة،
ّ
فالشارع املسيحي يعيش لحظة تغير املزاج
العام بنظرته للمملكة وبدأ ّ
يتلمس ضعفها
ُ
وفشلها واألخطار تحدق به ،أضف أن أغلب
التململ
ّ
املسلمني بل حتى أقرب حلفائها ،بدأ ّ
يــشــق طــريـقــه إلـيـهــم م ــن أدائ ـه ــا املـتـعــثــر في
ُّ
املنطقة ولبنان ،الكل يقترب تباعًا من منطق
فريق املقاومة ورؤيته ويبعث الرسائل ولو
وراء الستار.
من ّ
وي ـتــرقــب الـنـظــام ال ـس ـعــودي تــوقـيــع االت ـفــاق
الـ ـن ــووي م ــع اي ـ ــران ال ـ ــذي س ـيــرخــي بـظــالــه
االستراتيجية على كامل املشهد في املنطقة
وع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـع ــد كـ ــافـ ــة حـ ـت ــى االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
منها والـنـفـطـيــة وغـيــرهــا كــأكـبــر ح ــدث لهذا
ال ـقــرن بـعــد مــؤتـمــر يــالـطــا وان ـه ـيــار االت ـحــاد
السوفياتي.
األزمــة املالية واالقتصاد املتراجع ،وإن كان
مـمـكـنــا تــدارك ـه ـمــا الـ ـي ــوم ،ل ـكــن ال ــوق ــت ليس
لـصــالـحـهــا إذ ل ـيــس ب ـع ـي ـدًا ي ـع ـلــو ال ـص ــوت،
فاملجتمع ال ـس ـعــودي يـتــم تـخــديــر قـســم منه
بالفتوى وامل ــال ،والناشطون فيه وأصحاب
ال ــرأي الـحــر بالقمع والـسـجــن .ب ــوادر األزم ــة
امل ــال ـي ــة سـتـظـهــر ع ـنــد اس ـت ـح ـقــاقــات املـمـلـكــة

رأي

ودف ــوع ــاتـ ـه ــا مل ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون االس ــام ــي
ول ـ ـل ـ ـح ـ ـكـ ــم ف ـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر (الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي) ولـ ـك ــل
امل ـس ـت ـف ـي ــدي ــن الـ ــذيـ ــن يـ ـعـ ـج ــزون عـ ــن ال ـق ـي ــام
ب ــامل ـط ـل ــوب .ب ـس ـبــب ت ـكــال ـيــف ال ـ ـعـ ــدوان على
اليمن ،بــدأت السعودية باستخدام احتياط
الخزينة لديها .واليوم لم يعد ألحد في هذا
ً
الـعــالــم ،دوال كــانــت ب ــدءًا مــن أمـيــركــا وال ــدول
االسـكـنــدنــافـيــة  -عــدا بـلــد ال ـثــورة الفرنسية،
فــرن ـســا  -أم م ــؤس ـس ــات (أم ـم ـي ــة ومـجـتـمـعــا
مدنيًا وحقوق إنسان) أو جهات أو أفرادًا ،إال
توجيه اصبع االتهام الى اململكة السعودية
بـتـحـمـيـلـهــا ال ـك ـفــل األكـ ـب ــر مل ــا أص ـ ــاب أمـتـنــا
وحتى العالم ،إن بنظامها الذي تتساوى فيه
مع أسوأ النماذج في العالم العربي والثالث،
أو بـتـمـيــزهــا ع ـنــه بــال ـخ ـطــاب الــدي ـنــي ال ــذي
تكوى به جباه الناس وجلودهم ،بل تداس
به كراماتهم وحقوقهم الطبيعية.
واليوم تخطى املواطن العربي سؤال العيش
الهانئ وحتى سؤال البقاء ،ويقترب أن يسأل
مـ ــاذا تـعـنــي «الـ ـع ــروب ــة»؟ تـ ــراه ال ـي ــوم يـســأل
سـ ــؤال ال ـهــويــة ،ال ـس ــؤال األخ ـط ــر الـ ــذي يتيه
أج ـي ــال ال ـي ــوم وش ـبــابــه بــالـبـحــث ع ـنــه ،وهــو
مــا يـحـتــاج لـكـتــابــات وم ـق ــاالت مـسـتـقــاة ،وال
مـنــاص أنــه ي ــدرك أن للمملكة القسط األوفــر
من بني أنظمتنا العربية املهترئة في تمييع
عروبته.
هويته وتشويه حقيقة ّ
أزمــة السعودية الـكـبــرى ،أنـهــا بــدأت تالمس
أو الم ـســت سـ ــؤال «ال ـشــرع ـيــة وامل ـشــروع ـيــة»
ُ
التي مــا انفكت التجارب واألم ــم تفتش عنه
لـتـتـقــوى ب ــه وت ـت ـق ـ ّـدم ح ـتــى م ــا يـسـمــى دول ــة
إســرائـيــل ،بعد أن أزيــح عنها أو انفتق رداء
الـهـيـبــة وال ـج ــان ــب ال ـنــاعــم م ــن ال ـق ــوة ،تــراهــا
خسرت في القوة الناعمة كمرتكز للشرعية
ول ــم تـكـســب فــي ال ـقــوة الـصـلـبــة! ال ش ــيء في
ِّ
ّ
زمننا وألفيتنا هذه أهم ألي دولة أو حركة أو
فرد من قوة املشروعية والنموذج .عالم اليوم
لــم يعد يحتمل بــؤس وظــامـيــة هــذه الــدولــة
مهما مــالــق فــرنـســوا هــوالنــد وأم ـث ــال ــه ...أمــا
أموالها فلن تكون ق ــادرة على تغطية حجم
اعتواراتها وخطرها وال ّ
ديــة الدماء املهرقة
بكتبها وم ـنــابــرهــا .اق ـتــرب ال ـش ــارع الـعــربــي
ّ
اليوم من قول« :إن مشكلة املنطقة ال تقتصر
عـلــى إســرائـيــل فـحـســب ،فنحن ال ـعــرب أيضًا
اللحظة،
عندنا مملكة املال والتكفير» .حتى
ّ
هل ّأمكن الحديث أن اململكة السعودية حققت
ّ
أي تقدم نوعي ُيذكر ،أم أن املعطيات تؤشر
ّ
كلها لنتائج أخ ــرى ليس فيها إال التراجع
وانحسار الدور؟
* باحث لبناني

ّرد

دوامة «المشرقية»
ورشـيــد كــرامــي للتعبير عــن رفــض التقسيم
الطائفي .وقــد أدت املـقــاومــة السياسية ضد
امل ـشــروع االســرائـيـلــي ال ــذي ب ــدأه آل فرنجية
في الشمال إلى ارتكاب حزب الكتائب مجزرة
إه ــدن فــي  ١٣حــزيــران  ١٩٧٨والـتــي أدت إلى
استشهاد طوني فرنجية وعائلته وعدد من
املواطنني ،والتي ارتبطت بحسب الصحافة
ال ـعــامل ـيــة ب ــامل ـش ــروع االس ــرائ ـي ـل ــي ذلـ ــك أنـهــا
تزامنت مع االنسحاب اإلسرائيلي األحــادي
من جنوب لبنان .ولم يرد االسرائيليون من
خـطــوة االنـسـحــاب مــن الجنوب آن ــذاك إعــادة
السيادة اللبنانية ،بــل كــان يــراد مــن مجزرة
إهــدن القضاء على الفريق املسيحي املقاوم
والــرافــض لسياساتهم مــن جـهــة ،ومــن جهة
أخ ـ ــرى إغـ ـ ــراق املـسـيـحـيــن ب ــاالق ـت ـت ــال بغية
السيطرة عليهم عبر حلفائهم ،تحت عنوان
ً
ال ـح ـمــايــة ال ــدول ـي ــة وصـ ـ ــوال إلـ ــى تقسيمهم
فتهجيرهم ،غير أن حكمة الرئيس فرنجية
والـ ـبـ ـع ــد ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـ ــذي أع ـ ـطـ ــاه ل ـل ـم ـجــزرة
عـبــر قــولــه الـشـهـيــر «ف ــدا ل ـب ـنــان» ،أس ـقــط كل
هــذه الخطط وامل ـشــاريــع .ولــم ينته املـشــروع
التقسيمي في لبنان ،بل تجدد مع االجتياح
االســرائ ـي ـلــي لـلـبـنــان فــي ع ــام  ،١٩٨٢والحـقــا
فـ ــي ات ـ ـفـ ــاق  ١٧أيـ ـ ـ ــار فـ ــي عـ ـ ــام  ١٩٨٢الـ ــذي
كـ ــان ي ـه ــدف إلـ ــى إلـ ـح ــاق ل ـب ـنــان ف ــي امل ـحــور
االســرائـيـلــي خــدمــة للمشروع نفسه ،والــذي
رفضته وحاربته القوى واألح ــزاب الوطنية
ومنها الشريك املسيحي حيث أعلن الرئيس
ّ
للعدو االسرائيلي.
سليمان فرنجية مقاومته
إن ما يحصل اليوم في العالم العربي يؤكد

استمرار السياسة االسرائيلية نفسها ولكن
بـ ـ ــأدوات مـخـتـلـفــة ،إذ أن الـتـكـفـيــريــن ال ـيــوم
ه ــم أداة م ــن األدوات الـصـهـيــونـيــة لتفتيت
وتقسيم العالم الـعــربــي .وحتى يومنا هــذا،
فشلت كل املخططات اإلسرائيلية في لبنان
بفعل املقاومتني العسكرية والسياسية التي
ب ــدأت فــي إه ــدن فــي ع ــام  ،١٩٧٨واستكملت
ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـل ـب ـنــانــي م ــن خـ ــال امل ـقــاومــة
ال ـع ـس ـكــريــة ،غ ـيــر أن إعـ ـ ــادة طـ ــرح مــوضــوع
الـ ـتـ ـقـ ـسـ ـي ــم مـ ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـقـ ــوى
السياسية ومن بعض الجهات تحت عناوين
ّ
سـيــاسـيــة وإنـمــائـيــة مختلفة يـحــتــم الـعــودة
إلــى التاريخ واستخالص العبر من تجارب
ّ
عصي على التقسيم،
املاضي ،وهي أن لبنان
ّ
وأن الحل للنظام السياسي يكمن في البحث
في أسباب فشله والبدء بإصالحات سياسية
ً
وقـ ـض ــائـ ـي ــة وصـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ــى اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ق ــان ــون
ان ـت ـخ ــاب ــي ي ــؤم ــن ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـع ــادل لـجـمـيــع
مكونات املجتمع اللبناني .في السبعينيات
ّ
قال طوني فرنجية« :لن ّ
يمر التقسيم إال على
أجسادنا» ،واليوم ،بعد كل ما قدمته وتقدمه
املقاومة ووفاء للشهداء الذين سقطوا دفاعًا
عن وحدة لبنان بدءًا من عام  ،١٩٧٨التقسيم،
لن ّ
يمر.

الهوامش:
Najem, T.P (2000). Lebanon’s renaissance:
The Political Economy of Reconstruction.
UK: Garner Publishing Limited
*أستاذة جامعية

محمد فضل الله *
ّ
لم يفاجئني ّ
رد ناهض حتر (محمد فضل الله؛ «أفكار شيطانية»« ،األخبار» ،العدد ،٢٦٥٢
 ٣٠تموز  .)٢٠١٥هو ِّ
يعبر عن الشريحة األوسع من املثقفني العرب ،ال بل أن اإلسالميني
ّ
ّ
َو ّجهوا النقد ذاته الذي َوجهه حتر.
مالحظتان سريعتان:
َ
« )1البريكس» هي نسخة رديئة عن النظام االقتصادي واملصرفي الذي تفرضه الواليات
املتحدة على العالم ،وأعضاء «البريكس» ليسوا شيوعينيَ .م ْن َيعتقد أن «البريكس» هي
ُّ
للتحرر أو بديل أفضل هو واهم وغير واقعي.
مسار
َ
ْ
َ
َ
 )2وكذلك األمــر ،مــن يعتقد أن حروبنا األهلية في الشرق األوســط ستنتهي من خالل
املمانعة هو واهم وغير واقعي .من دون رؤية منهجية تاريخية أشمل ،رؤية نكون فيها
مقاربة جديد ٍة لإلشكالية
في قلب نظام العالم ال على هامشه ،من دون الجرأة على طرح
ٍ
األميركية ،سنبقى نتقاذف كرة الحروب األهلية بيننا؛ العراق يلوم سوريا ،ثم سوريا تلوم
العراق ،وهما يلومان إيران.
ُ
طرحت في مقالتي («الـتـفــاوض على العالم»« ،األخ ـبــار» ،العدد  ٢٤ ،٢٦٤٧تموز )٢٠١٥
َ
ّ
مقاربتني للعالقة بني العالم واإلقليم ،بريطانية وأملانية ،فال أعلم ما هي املقاربة املفضلة
لــدى املفكر العربي .إذا كانت االتحاد السوفياتي ،فــإن رؤيته للعالم كانت أخالقية غير
ّ
واقعية؛ أقول هذا مع جزيل االمتنان التحاد الجمهوريات االشتراكية الذي علم اآلالف من
أبناء الجنوب اللبناني.
الصمود واالستقالل عبارتان فارغتان ،واألسوأ عبارة «املمانعة» .إما أن تهادن لتحافظ
َ
على ّ
الحد األدنــى ،على طريقة حافظ األسد البراغماتي الكبير ،وإما أن تنطلق لتوجد لك
ّ
موطئًا في قلب نظام العالم .أما العض على النواجذ فليس استراتيجية :باألمس تآمرت
بريطانيا ،اليوم الواليات املتحدة ،وغدًا الصني (إسرائيل في قلب عقلها التكنولوجي).
ّ
مقاربتي هي أولوية العالم على اإلقليم ،ومقاربته هي املشرقيةَ .
لنر َم ْن تتحقق نظريته
ً
قبال؛ إنه ٍّ
تحد.
* باحث لبناني

13

14

األربعاء  5آب  2015العدد 2657

العالم

تركيا

«الحركة القومية» يوافق على الذهاب إلى انتخابات
يبدو أن اتجاه األطراف السياسية في تركيا نحو خيار االنتخابات المبكرة بات
أكثر وضوحًا ،بعدما أعلن حزب «الحركة القومية» دعم حكومة أقلية
وقت تجددت فيه دعوات
تكون مهمتها اإلعداد ّلهذا االستحقاق ،في ٍ
أميركية وأوروبية إلى رد تركي «متكافئ» في الحملة العسكرية ضد
«العمال الكردستاني»
معطيات عدة بدأت تشير إلى فشل
ّ
مرجحة
تشكيل حـكــومــة ائـتــافـيــة،
ال ــذه ــاب إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات بــرملــان ـيــة
مـ ـبـ ـك ــرة ،ي ـب ـن ــي ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــرك ــي
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان حـمـلــة حــزبــه
ف ـي ـهــا ع ـل ــى الـ ـتـ ـط ــورات ال ـع ـس ـكــريــة
املـتــواصـلــة منذ إعــان الـحــرب على
تنظيم «الدولة االسالمية» (داعش)
وعلى حزب «العمال الكردستاني».
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ــرت ـ ـفـ ــع ح ـ ـ ــدة ال ـع ـم ـل ـي ــات
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة ب ـ ــن «ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي»
والقوات املسلحة التركية ،ال سيما
م ــع اتـ ـس ــاع نـ ـط ــاق ال ـع ـم ـل ـي ــات إل ــى
شـمــال الـبــاد ،أعـلــن حــزب «الحركة
الـقــومـيــة» قبوله ب ـ «حـكــومــة أقلية»
م ــؤقـ ـت ــة ،تـ ـك ــون م ـه ـم ـت ـه ــا اإلع ـ ـ ــداد
النتخابات برملانية مبكرة.
وغ ـ ــداة ان ـت ـه ــاء مـ ـش ــاورات تـشـكـيــل

ارتفع عدد القتلى
في صفوف قوات األمن إلى 18
شخصًا على األقل
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة بـ ـ ــن حـ ـ ـ ــزب «الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـي ـ ــة» وح ـ ـ ـ ـ ـ ــزب «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
الجمهوري» من دون التوصل إلى
ن ـت ـي ـج ــة ،ق ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ح ــزب
«الـحــركــة الـقــومـيــة» سميح يالشني
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان م ـ ّ
ـرجـ ـح ــا أن ي ـت ـحــالــف
م ــع «ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» لـتـشـكـيــل
الحكومة ،إن حزبه يدعم «العدالة
والتنمية» من أجل تشكيل «حكومة
أقلية» لــإعــداد النتخابات مبكرة،
م ـ ــؤك ـ ــدًا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه أن ـ ـ ــه ال
يدعم تشكيل حكومة أقلية دائمة.
مــوقــف «الـحــركــة الـقــومـيــة» ينسجم
مع األجــواء الداخلية املتنامية في
تــرك ـيــا ،م ـنــذ إع ــان أن ـق ــرة «ال ـحــرب
ع ـ ـلـ ــى االرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،إذ ع ـ ـ ـ ــادت ل ـغــة
اسـتـعــداء األك ــراد إلــى الــواجـهــة من
ج ــدي ــد ،رغ ــم ف ــوز ح ــزب «ال ـش ـعــوب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» بـ ـ ـ ــ 80م ـق ـع ــدًا فــي
ال ـبــرملــان ،لـلـمــرة األولـ ــى فــي تــاريــخ
الجمهورية التركية .الواقع الجديد
املبني على التجييش ضد األكراد،
ســاهــم فــي تـقــويــة مــوقــف القوميني
األت ـ ـ ــراك م ــن ج ــدي ــد ،ح ـت ــى وص ـل ــوا
إل ــى املــوافـقــة عـلــى الــذهــاب بــاتـجــاه
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات م ـ ـب ـ ـكـ ــرة ،قـ ـ ــد ت ـق ـص ــي
األكراد عن البرملان.
وفي هذا السياق ،أكد يالشني أمس
أن حــزبــه يــدعــم ال ـح ــزب ال ـفــائــز في
االن ـت ـخــابــات (ال ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة)،
«على أساس اإلعالن عن انتخابات
مبكرة في شهر تشرين الثاني ،أو
أي شهر محدد سيلتزم فيه بإجراء
االنتخابات».
وكـ ــان وزيـ ــر ال ـث ـقــافــة ال ـت ــرك ــي عـمــر
جيليك ،امل ـشــارك فــي وفــد «الـعــدالــة
وال ـت ـن ـم ـيــة» ل ـل ـت ـشــاور م ــع «الـشـعــب
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوري» ،أك ـ ـ ـبـ ـ ــر األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب
امل ـع ــارض ــة ،ق ــد اك ـت ـفــى ل ـيــل أول من
أمــس بالتلميح إلــى عــدم الـتــوصــل
إل ــى أي نـتـيـجــة بـعــد الـلـقــاء األخـيــر
م ــع وف ــد ال ـح ــزب املـ ـع ــارض ،مــؤكــدًا
أن ثمة نقاطًا فيها اختالف عميق
ونقاطًا تم التوافق عليها.
ف ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،تـ ـب ــدو ال ـض ـغ ــوط
ال ــدولـ ـي ــة ع ـل ــى أنـ ـق ــرة ف ــي ازدي ـ ـ ــاد،
بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا ظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ب ـ ـ ـ ــوادره ـ ـ ـ ــا م ـن ــذ
اجـ ّتـمــاع «ح ـلــف ش ـمــال األطـلـســي»،
لحض الحكومة التركية على عدم
وض ــع «داعـ ــش» واملـقــاتـلــن األك ــراد
ف ـ ــي خـ ــانـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ن ـف ـس ـه ــا.

ودع ـ ـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن أمـ ـ ــس «الـ ـعـ ـم ــال
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» إل ـ ــى ال ـت ـخ ـل ــي عــن
ال ـ ـع ـ ـنـ ــف ،واس ـ ـت ًـ ـئ ـ ـنـ ــاف مـ ـح ــادث ــات
الـســام ،مطالبة الحكومة التركية
ب ـ ــال ـ ــرد «ب ـ ـش ـ ـكـ ـ ٍـل مـ ـتـ ـك ــاف ــئ» ،وه ــو
ال ـط ـلــب نـفـســه ال ــذي أبـ ــداه االت ـحــاد
االوروبـ ـ ـ ــي أم ـ ــس .وأعـ ـ ــرب امل ـفــوض
االوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوار
األوروبـ ـ ـ ــي ومـ ـف ــاوض ــات ال ـت ــوس ــع،
يــوهــانــس ه ــان ،عــن «قـلـقــه الـبــالــغ»
ح ـيــال ت ـصــاعــد ال ـع ـنــف ،داع ـي ــا إلــى
«تـحــديــد ه ــدف ال ـ ّ
ـرد ال ــذي عـلـيــه أال
يشكل خطرًا على الحوار السياسي
الديموقراطي في البالد».
عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ،واصـ ــل
سالح الجوي التركي عملياته ضد
مــواقــع «ال ـكــردس ـتــانــي» ،مستهدفًا
أم ــس إق ـل ـيــم داج ـل ـي ـجــا ال ـقــريــب من
الـ ـح ــدود ال ـع ــراق ـي ــة .أن ـق ــرة وضـعــت
هــذه العمليات فــي خانة الـ ّ
ـرد على
م ـق ـتــل ث ــاث ــة م ــن قـ ـ ــوات األمـ ـ ــن إث ــر
تـفـجـيــر ل ـغــم ف ــي إق ـل ـيــم ش ــرن ــاق ،إذ
اشتبهت في وقوف مسلحني أكراد
وراء ه ف ــي م ـح ـي ــط بـ ـل ــدة أراك ـ ـ ــوي.
وب ـ ــذل ـ ــك ارتـ ـ ـف ـ ــع ع ـ ـ ــدد الـ ـقـ ـتـ ـل ــى فــي
صـفــوف أف ــراد قــوات األمــن التركية
ف ــي ال ـه ـج ـم ــات ال ـت ــي ب ـ ــدأت ف ــي 20
تموز املاضي ،إلى  18شخصًا على
األقـ ـ ــل ،ع ـق ــب ان ـه ـي ــار ال ـه ــدن ــة ال ـتــي

يبني رجب طيب أردوغان حملة حزبه فيها على التطورات العسكرية المتواصلة (أرشيف)

أبــرمـهــا «الـعـمــال الـكــردسـتــانــي» مع
الحكومة عام .2013
وفـ ــي إس ـط ـن ـب ــول ،أط ـل ـق ــت ال ـشــرطــة
الـتــركـيــة أم ــس حـمـلــة ده ــم جــديــدة،
بعد اعتقال أكثر من  1300شخص،
يشتبه في صالتهم بحزب «العمال
الـكــردسـتــانــي» وب ـ «جـبـهــة التحرير
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» الـ ـي ـ ـس ــاري ــة ،وب ـت ـن ـظ ـيــم
«داع ـ ـ ـ ــش» .وذك ـ ـ ــرت قـ ـن ــاة «س ـ ــي أن

أن ت ــرك» أن الـعـمـلـيــة تـسـتـهــدف في
الدرجة األولى ناشطني يساريني.
ّ
كـ ــذلـ ــك ،شـ ـ ــن م ـس ـل ـح ــان م ـج ـه ــوالن
هجومًا مسلحًا ،يوم أمس ،بقذائف
صــاروخـيــة وأسـلـحــة طــويـلــة املــدى،
ع ـلــى مــديــريــة أم ــن ق ـضــاء يــوكـســاك
أوف ــا ،فــي محافظة هـكــاري ،لــم يـ ّ
ـؤد
الهجوم إلى خسائر بشرية ،قبل أن
تطلق قــوات األمــن عملية أمنية في

املنطقة للقبض عليهما.
وتعرض خط أنابيب شاه دنيز في
م ـحــاف ـظــة قـ ــارص (شـ ـم ــال) لـهـجــوم
أمـ ـ ـ ـ ــس ،وهـ ـ ـ ــو الـ ـ ـخ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـن ـق ــل
الـغــاز الطبيعي مــن آذربـيـجــان إلــى
ت ــرك ـي ــا ،م ــا ت ـس ـبــب ف ــي وق ــف تــدفــق
الغاز إلى املــدن واملناطق املجاورة.
وف ــي مـحــافـظــة أغ ــري ش ــرق ال ـبــاد،
تمكنت السلطات من إحباط هجوم

سوريا

«حرب شوارع» في الزبداني ...ومظاهرات الغوطة ضد عل ـ ـ
مع مواصلة الجيش
السوري والمقاومة
اللبنانية تقدمهما
في مدينة الزبداني،
وبسطهما السيطرة
مساحات جديدة
على
ٍ
منها ،كان الحراك
المناهض لقائد «جيش
اإلسالم» ،زهران علوش،
يشهد نقلة جديدة
عدد من بلدات
في ٍ
الغوطة الشرقية

أحمد حسان
ـواز ل ـت ـث ـب ـي ــت ال ـن ـق ــاط
عـ ـل ــى خ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ٍ
العسكرية الـجــديــدة فــي كتل األبنية
ال ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ـي ـ ـطـ ــر ع ـل ـي ـه ــا
الـجـيــش ال ـســوري وحـلـفــاؤه فــي حـ ّـي
ال ـج ـم ـع ـي ــات فـ ــي م ــديـ ـن ــة ال ــزب ــدان ــي
(غ ــرب ــي ال ـع ــاص ـم ــة) ،ن ـج ــح الـجـيــش
كتل
السوري ،ظهر أمــس ،باستعادة ٍ
جديدة من أبنية منطقة أبو عايشة،
م ــا ف ــاق ــم م ــن الـضـعـضـعــة الـحــاصـلــة
فــي صـفــوف مسلحي املــديـنــة ،الــذيــن
ارتـفـعــت حصيلة القتلى والـجــرحــى
في صفوفهم ،خالل ساعات الظهيرة
ً
من يوم أمس ،إلى أكثر من  13قتيال
وع ـش ــرات ال ـجــرحــى ،حـســب مـصــادر
متابعة.
وبـ ـع ــد ف ـش ــل امل ـس ـل ـحــن ب ـخ ـلــق ثـغــر

عناصر من «جيش اإلسالم» يقصفون ً
أجزاء من حي جوبر (األناضول)

للفرار من القسم الشرقي من املدينة،
ّ
ك ـشــف م ـص ــدر ع ـس ـكــري مــط ـلــع على
س ـي ــر ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي الـ ــزبـ ــدانـ ــي ،أن
«اإلره ــاب ـي ــن بـعـثــوا بــرســائــل كثيرة
ووسـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــات مـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــض الـ ـجـ ـه ــات
مـطــالـبــن بـتـســويــةٍ م ــا ،وف ـتــح معبر
للخروج من املدينة .وهذا مرفوض»،
ـال م ــع «األخـ ـب ــار»
مـضـيـفــا ف ــي اتـ ـص ـ ٍ
أن «مــا يجري اآلن هــو حــرب شــوارع
داخ ــل املــدي ـنــة ،ول ـيــس ف ــي محيطها
( )...ل ـق ــد ف ـ ـقـ ــدوا (املـ ـسـ ـلـ ـح ــون) أي ــة
إمـكــانـيــة للثبات فــي مــواقـعـهــم التي
يفرض فيها الجيش طوقًا محكمًا».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ـ ــان ـ ــت وح ـ ـ ـ ـ ــدات ال ـج ـي ــش
تواصل معاركها في كفرحور (جنوب
ال ـ ـغـ ــوطـ ــة ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة) ض ـ ــد م ـق ــات ـلــي
«ج ـي ــش الـ ـح ــرم ــون» ،م ـك ـبــدة إيــاهــم
خسائر فادحة في األرواح واملعدات،

تواصلت ،لليوم الثالث على التوالي،
املـ ـظ ــاه ــرات امل ـ ـنـ ــددة ب ـق ــائ ــد «ج ـيــش
ٍّ
اإلس ــام» ،زه ــران عـلــوش ،فــي كــل من
حمورية وجسرين وكفربطنا وحزة
ف ــي ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ،ح ـيــث طــالــب
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون «الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـس ـكــريــة
املوحدة» بتنحية علوش واستبداله
بقائد آخــر ،فيما أكد عمران الشامي
(اسم مستعار) ،وهو أحد الناشطني
في جمعية «غ ــراس» ،أن «املظاهرات
ت ـخــرج فـعـلـيــا ض ــد ال ـحــالــة الـســائــدة
فــي ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة ،وض ــد جميع
الـفـصــائــل تـقــريـبــا ،غـيــر أن ــه ال يمكن
إنـ ـ ـك ـ ــار ال ـ ـح ـ ـضـ ــور الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ل ـج ـب ـهــة
النصرة في هذه املظاهرات» .وأضاف
ـث مــع «األخ ـب ــار»:
ال ـشــامــي ،فــي حــديـ ٍ
«تهيمن النصرة على كل الشعارات
والـ ـهـ ـت ــاف ــات ،ونـ ـظـ ـرًا إلـ ــى سـطــوتـهــا
وقــوتـهــا فــإنـهــا تتمكن مــن مـنــع رفــع
الشعارات املخالفة ملنهجها».
ف ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ي ــواص ــل ال ـج ـيــش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري مـ ـ ـع ـ ــارك ـ ــه ضـ ـ ــد م ـق ــات ـل ــي
تدمر ومحيطها،
«داعش» في مدينة ّ
غطاء جوي يوفره سالح الجو
وسط َّ ٍ
ال ــذي نــفــذ ع ــددًا مــن ال ـغ ــارات املكثفة
ضــد تحصينات التنظيم فــي عموم
ال ــري ــف الـ ـش ــرق ــي مل ـح ــاف ـظ ــة ح ـمــص،
وضــد مــواقــع «الـنـصــرة» فــي الرسنت
ومـحـيــط تـلـبـيـســة وأم ش ــرش ــوح في
الريف الشمالي .وفيما شرع الجيش
ال ـ ـسـ ــوري ب ـت ـح ـصــن م ــواقـ ـع ــه ال ـتــي
سـيـطــر عليها خ ــال األيـ ــام املــاضـيــة
في قرى سهل الغاب (الريف الشمالي
لـحـمــاه) ،نجحت وحــداتــه ي ــوم أمــس
ب ــإع ــادة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ق ــري ــة ف ــورو
على مزارعها الشمالية .وفي السياق
عينه ،شيعت محافظة حلب يوم أمس
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«سيريزا» ...بداية نهاية «الحلم األوروبي»
ناصر األمين

مـمــاثــل ،إذ تــم تفكيك عـبــوة ناسفة
زرعت على خط الغاز الذي يمر في
أراضي املحافظة.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أوق ـ ـ ـفـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ــن
التركية ،أمس ،شخصني أجنبيني،
فـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة كـ ـيـ ـلـ ـي ــس جـ ـن ــوب ــي
البالد ،بشبهة االنتماء إلى تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،أثـ ـ ـن ـ ــاء ت ـس ـل ـل ـه ـم ــا إل ــى
تركيا ،قادمني من سوريا.

«إذا كنت عالقًا في حلم اآلخر ،فانتهى أمرك» .يستشهد
الفيلسوف السلوفيني ،سالفوي جيجك ،باملقولة هذه،
وه ــي لـسـلـفــه ال ـفــرن ـســي ،جـيــل دول ـ ــوز ،لـيـفـســر مــوقــع
اليونان في منظومة اليورو ،أو في «الحلم األوروبي».
ً
يرى جيجك أن «اليورو» لم يعد يؤمن حقيقة بسياساته،
وأنه يعلم جيدًا أن من املحال إنهاء األزمة ،إن كان في
اليونان أو أوروبا عامة ،عبر السياسات املنحازة طبقيًا
ُ
اقتصادها
بلدان
التي تفرضها :مراكمة الديون على
ٍ
مـنـهــار ،وزي ــادة الـضــرائــب عـلــى الـطـبـقــات الـفـقـيــرة من
املـجـتـمــع ،وخصخصة املــؤسـســات الـعــامــة ،وتقليص
الضمانات االجتماعية ،وإعـفــاء األغنياء من ضرائب
ّ
أعلى ،ولكن أوروبا ال تريد أن تستيقظ ،فحكامها على
ّ
استعداد تام لسحق ما يمثل نقيض «الحلم األوروبي»،
أو الدليل ّ
املادي على فشله ،أي اليونان ،هنا؛ وهم بذلك
ً ّ
يطيلون أمد الحلم ،ولو قليال .تمثل ذلك بموقف واجهه
وزير املالية اليوناني السابق ،يانيس فاروفاكيس ،في
أحد اجتماعات «مجموعة اليورو» ،عندما خاطبه وزير
ً
مالية أوروبــي قائال« :إنــك على حق بما تقول ،ولكننا
سندمركم على أي حال».
ليس ص ــراع «سـيــريــزا» مــع أوروب ــا ماليًا فــي جــوهــره،
ب ــل ه ــو ص ـ ــراع أي ــدي ــول ــوج ــي وس ـي ــاس ــي ،ك ـمــا أظـهــر
فــاروفــاك ـيــس ،عـنــدمــا ق ــال إن ــه لــم يـكــن فــي «مجموعة
اليورو» أي خالف حول تقييم طبيعة األزمة أو أسبابها
املــوضــوع ـيــة ،وال ف ــي آل ـيــة امل ـعــال ـجــة ،ب ــل امل ـســألــة هــي،
ببساطة ،أن اليورو يسعى إلى «سحق» سيريزا.
كذلك ،يــرى االقتصادي األميركي ،بــول كروغمان ،أن
أملانيا ال يكفيها مجرد «استسالم اليونان» لشروطها،

بــل هــي تريد «تغيير النظام وإذالل ــه تمامًا» .فــي وقت
ســابــق ،دع ــا كــروغ ـمــان ال ـيــونــان لـلـخــروج مــن ال ـيــورو،
بـحـ ّـجــة أن األس ــوأ قــد حـصــل بــالـفـعــل ،وأن ــه إذا اتبعت
اليونان آلية ّ
معينة ،تتضمن تأميم البنوك والسيطرة
على الصناعات األساسية ،يمكن للحكومة تأمني نوع
مــن االسـتـقــرار يسمح لها بالعمل نحو انـهــاء األزم ــة،
ولـكــن ،ألــم ي ـ ُ
ـدع أمـثــال وزي ــر املــالـيــة األملــانــي ،وولفغانغ
شويبله ،اليونان للخروج «املؤقت» من اليورو أيضًا؟
وشويبله هو أحد أكثر األوروبيني تشددًا تجاه األزمة
اليونانية ،واملعرقل األول للحلول في «مجموعة اليورو»،
ال ـتــي وصـفـهــا فــاروفــاك ـيــس ب ــ«أورك ـس ـت ــرا» يـقــودهــا
املايسترو األملاني ،شويبله.
خروج اليونان من اليورو سيمثل فرصة ليبدأ شويبله
بتنفيذ خطته إلعــادة هيكلة أوروب ــا ،حيث ستتواجد

ال ــ«ت ــروي ـك ــا» (امل ـفــوض ـيــة األوروبـ ـي ــة وال ـب ـنــك املــركــزي
األوروبـ ـ ــي وص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي) ف ــي جـمـيــع دول
أوروبا .رأى فاروفاكيس أن وراء اقتراح شويبله رغبة
بجعل الـيــونــان نـمــوذجــا ملــن يفكر الحـقــا فــي اإلق ــدام
على خـطــوة مثيلة ،وذل ــك فــي دول أخ ــرى تعاني أزمــة
مشابهة ،كإيطاليا وإسبانيا ،وباألخص فرنسا ،التي
أعلنت إحــدى أهــم مرشحي الــرئــاســة فيها ،مــاريــن لو
بني ،زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني ،أن «خروج
اليونان مــن الـيــورو أمــر حتمي ،وفرنسا ستلحقها».
وبحسب فاروفاكيس ،فإن «مخطط شويبله هو جعل
الترويكا في كل مكان ،في مدريد أيضًا ،ولكن خاصة
في باريس» ،موضحًا أن األخيرة «هي الجائزة الكبرى
والوجهة األخيرة للترويكا».
ولـ ــأزمـ ــة وجـ ــه آخ ـ ــر ،ي ـم ـثــل خـ ـط ــورة ج ــوه ــري ــة عـلــى
ّ
ال ـح ـكــومــات األوروبـ ـي ــة ال ـتــي تـبــنــت مـنـهــج «ال يمكننا
ّ
التخلص مــن التقشف إل بالتقشف» ،وهــو احتمال
نجاح اليونان بالخروج من التقشف بغير التقشف ،ما
سيضع تلك الحكومات ،وباألخص الحكومة األملانية،
في موقف حرج مع ناخبيهم من ّ
العمال والفقراء ،الذين
أنهكتهم سياسات التقشف في السنوات املاضية .من
شأن ذلك أن يدفع الشعوب إلى امليل نحو اليسار ،بحثًا
عن حلول جذرية لألزمة االقتصادية؛ وذلــك سيكون
بمثابة كابوس يتحقق بالنسبة إلى الطبقة الحاكمة في
أوروبا والعالم.
يعلم دائنو اليونان أنهم لن يستعيدوا أموالهم ،ويعلمون
أيضًا أن إعطاء أثينا املزيد من املال لن ّ
يحسن وضعها؛
ً
ولـكــن األم ــر ال يتعلق بــالــديــون أص ــا ،بــل هــي مسألة
حفاظ على منظومة تنهار من الداخل.

إيران

ــوش تتصاعد

طهران :األعداء لن يسقطوا محور المقاومة

شهداءها الخمسة الذين سقطوا إثر
استهداف الفصائل املسلحة مدينة
حـلــب ب ـقــذائــف ال ـه ــاون وال ـصــواريــخ
ـت ق ـتــل
م ـح ـل ـي ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــع ،وف ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ٍ
ف ـيــه ال ـع ـش ــرات م ــن امل ـس ـل ـحــن خــال
اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري
ٍ
فــي مـحـيــط حــي الـخــالــديــة بــاملــديـنــة،
وفــي محيط حـنــدرات وباشكوي في

بينما تواصل طهران اجتذاب
الوفود األجنبية الطامحة إلى
االستثمار االقتصادي واستغالل
الفرص التي سنحت من خالل
االتفاق النووي ،أكد مستشار
المرشد األعلى علي أكبر واليتي
أن «األعداء لن يستطيعوا
إسقاط محور المقاومة»

ال يمكن إنكار
الحضور الكبير لـ«جبهة
النصرة» في هذه
المظاهرات

تـ ـسـ ـتـ ـم ــر الـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ــود االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ف ــي
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ــى طـ ـ ـه ـ ــران ب ـ ـهـ ــدف ح ـجــز
مكان لها في االستثمارات املرتقبة في
«أرض الـفــرص امل ــوع ــودة» .وفــي الــوقــت
ال ـ ـ ــذي اس ـت ـق ـب ــل فـ ـي ــه ،أم ـ ـ ــس ،ال ــرئ ـي ــس
حسن روحــانــي وزيــر الصناعة اآلذري
مصطفى شــاهــن ،وصــل إلــى العاصمة
اإلي ــرانـ ـي ــة وف ـ ــد س ـي ــاس ــي واقـ ـتـ ـص ــادي
إيطالي ،برئاسة وزير الخارجية باولو
جنتيلوني ،لبحث سبل تعزيز التعاون
االقتصادي والسياسي بني البلدين.
فـ ـ ــي أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس م ــرك ــز
الـ ــدراسـ ــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي مـجـمــع
تـشـخـيــص مـصـلـحــة ال ـن ـظــام ع ـلــي أکـبــر
واليتي ،أن «األعــداء لم ولن يستطيعوا
إس ـق ــاط م ـحــور امل ـقــاومــة ف ــي املـنـطـقــة»،
مشددًا على أن «أحالمهم املشؤومة لن
تتحقق في اليمن والعراق ولبنان».
وخالل اجتماعه بكبار قيادات الشرطة،
رأى واليـ ـت ــي أن «ت ـق ـس ـيــم اإلره ــاب ـي ــن
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ب ــن م ـت ـطــرفــن ومـعـتــدلــن
ً
مـثـيــر ل ـل ـس ـخــريــة» ،ق ــائ ــا إن «م ــا يـثـيــر
االستغراب هو أن بعض هذه الدول التي
لم ّ
تطبق أبسط معاني الديموقراطية،
ت ـ ّـدع ــي أن ــه ف ــي س ــوري ــا وب ـع ــض ال ــدول

الريف الشمالي للمحافظة ،قتل أكثر
من  16عنصرًا من تنظيم «النصرة»
اشتباكات مع الجيش في حي
خالل
ٍ
جمعية الزهراء.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـه ــدف سـ ـ ــاح ال ـج ــو
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري عـ ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ــن ت ـح ـص ـي ـن ــات
«ال ـن ـصــرة» وآلـيــاتـهــا الـعـسـكــريــة في
م ــدي ـن ــة ب ـص ــرى الـ ـش ــام وفـ ــي الـقـســم
ال ـغ ــرب ــي م ــن ب ـل ــدة ع ـت ـمــان ف ــي ريــف
محافظة درع ــا ،مــا أسفر عــن سقوط
ال ـع ـشــرات مــن عـنــاصــر الـتـنـظـيــم بني
قتيل وجريح ،بالتوازي مع استمرار
ٍ
املـعــارك العنيفة بــن «جيش الفتح»
و«ل ــواء شـهــداء الـيــرمــوك» فــي الريف
الجنوبي للمحافظة.

اإلســام ـيــة وح ـتــی الـ ــدول األع ـض ــاء في
األمــم املتحدة ،لم يتم انتخاب الرئيس
بصورة ديموقراطية ،وأنها تعاني من
عدم تطبيق قواعد الديموقراطية».
وأشـ ـ ــار واليـ ـت ــي إلـ ــى م ـكــان ــة إيـ ـ ــران فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وتـ ــأث ـ ـيـ ــرهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
ال ــدول ــي ،وق ـ ــال« :ال ش ــك ف ــي أن إيـ ــران،
بـ ـفـ ـض ــل ت ــوجـ ـيـ ـه ــات امل ـ ــرش ـ ــد األع ـ ـلـ ــى،
تـعـتـبــر ال ـي ــوم أقـ ــوی دولـ ــة ف ــي املـنـطـقــة
مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة وال ــدف ــاع ـي ــة
واألم ـن ـي ــة» .مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،وف ــي ما
يـتـعـلــق بــال ـت ـطــورات املــرت ـب ـطــة بــاملـجــال
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ح ـس ــن
روحاني ،أمس ،أن العديد من الشرکات
مــن مـخـتـلــف أن ـحــاء الـعــالــم أعـلـنــت بعد
االتفاق النووي رغبتها في االستثمار
فــي إي ــران ،مضيفًا أن «مــن البديهي أن
ت ـک ــون األول ــوي ــة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال ل ــدول
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوار» .وأع ـ ـ ـ ـ ــرب روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،خ ــال

اسـتـقـبــالــه وزي ــر الـصـنــاعــة واالق ـت ـصــاد
اآلذري رئيس اللجنة املشترکة للتعاون
االقـ ـتـ ـص ــادي ب ــن إي ـ ـ ــران وآذربـ ـيـ ـج ــان،
عـ ــن ارتـ ـي ــاح ــه ل ـل ـت ـط ــور ال ـ ــذي ش ـهــدتــه
الـ ـع ــاق ــات بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن فـ ــي ال ـع ــام ــن
امل ــاضـ ـي ــن ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة ب ــذل
املزيد من الجهود لبلوغ العالقات بني
ط ـه ــران وب ــاک ــو امل ـك ــان ــة ال ـت ــي تـتـنــاســب
وشـعـبـيـهـمــا ،كــذلــك أوض ــح أن الـبـلــديــن
ّ
يتمتعان بـطــاقــات هــائـلــة تمکنهما من
تعزيز التعاون الثنائي أکثر فأکثر.
فــي سـيــاق مـتـصــل ،وصــل وفــد سياسي
واقـ ـتـ ـص ــادي إيـ ـط ــال ــي ،ب ــرئ ــاس ــة وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ب ــاول ــو جـنـتـيـلــونــي تــراف ـقــه
وزيـ ـ ــرة ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة فــدري ـكــا
غ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــدي ،إلـ ـ ـ ـ ــی ال ـ ـع ـ ــاص ـ ـم ـ ــة ط ـ ـه ـ ــران
لــاج ـت ـمــاع م ــع امل ـس ــؤول ــن اإلي ــران ـي ــن،
وبحث سبل تعزيز العالقات السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وعـ ـل ــى هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد،

أكد واليتي أن «األعداء لن تتحقق أحالمهم المشؤومة في اليمن والعراق ولبنان» (األخبار)

ت ــوق ـع ــت ش ــرک ــة «س ــاتـ ـش ــه» اإلي ـط ــال ـي ــة
لـلـتــأمــن أن تــرتـفــع قـيـمــة ص ــادرات هــذا
ال ـب ـل ــد ب ـن ـس ـبــة  3مـ ـلـ ـي ــارات ي ـ ـ ــورو ،فــي
غضون السنوات األربــع املقبلة ،بسبب
إعاده فتح الحدود اإليرانية.
وق ــد أع ـل ــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلي ـطــالــي
باولو جنتيلوني التزام بالده بتحسني
الـ ـع ــاق ــات م ــع إي ـ ـ ــران ،ح ـي ــث قـ ــال عـقــب
إع ـ ــان م ـح ـص ـلــة املـ ـف ــاوض ــات ال ـن ــووي ــة
بني إيــران ومجموعة « »1+5في فيينا،
إن ه ــذا اإلنـ ـج ــاز س ـيــؤثــر إي ـجــاب ـيــا فــي
املـنـطـقــة وال ـعــالــم ،وه ــو م ـســار لتطبيع
العالقات مع املجتمع الدولي.
م ــن جــان ـب ـهــا ،ص ـ ّـرح ــت وزيـ ــرة الـتـنـمـيــة
االقـتـصــاديــة اإليطالية فدريكا غويدي
بــأن هــذا اإلنـجــاز يحقق مشارکتنا في
األس ــواق اإليــرانـيــة ،مـعــربــة عــن تمنيها
أن «نستأنف التعاون الثنائي مع هذه
البالد وتعزيزه إلی مستوی قبل فرض
العقوبات».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب وزيـ ـ ــر
الخارجية اإليــرانــي عباس عراقجي أن
استطالعات الرأي تشير إلى أن غالبية
امل ـج ـت ـم ــع اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ك ــان ــت ومـ ـ ــا زالـ ــت
راضية عن االتفاق النووي وتدعمه.
وقال عراقجي ،خالل لقاء مع الباحثني
ّ
ال ـج ــام ـع ـي ــن واملـ ـح ــلـ ـل ــن اإلع ــامـ ـي ــن،
إن ـ ـ ــه يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى م ـص ــال ــح
س ـي ــاس ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة أكـ ـب ــر ل ـل ـب ــاد
باليقظة واإلدارة الصحيحة واملراقبة
ال ـخ ــاص ــة .وأضـ ـ ــاف :ن ـس ـعــى إل ــى إب ــداء
الشفافية الالزمة قبل مرحلة املصادقة
ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،ألنـ ـن ــا ن ـح ـتــرم
كــافــة وج ـهــات الـنـظــر وال ــرؤى املختلفة
امل ــوج ــودة ع ـنــد األط ـي ــاف املـخـتـلـفــة من
املجتمع.
(األخبار)
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فلسطين

تعديالت أمنية
في أجهزة «حماس»
إعالن تشكيل جهاز باسم «المخابرات العامة» مع نفي وجود
ارتباطات خارجية له ...وتدوير في أهم المناصب العليا
غزة ـ بيان عبد الواحد
يبدو أن السلطة الفلسطينية برئاسة
مـحـمــود عـبــاس ليست وحــدهــا التي
ذهـبــت صــوب إج ــراء تعديل حكومي
بعيدًا عــن حركة «حـمــاس» والتوافق
ب ـي ـن ـه ـم ــا ،ف ــالـ ـح ــرك ــة أق ـ ــدم ـ ــت أي ـض ــا
ع ـلــى إج ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــرات واس ـع ــة داخ ــل
املــؤسـســة األمـنـيــة الـقــائـمــة فــي قطاع
غزة ،من دون التشاور مع «أبو مازن».
وفي النظرة األولــى ،ال يعلم إن كانت
التعديالت الحمساوية تأتي في إطار
املناكفة السياسية أو لدواعي الذهاب
باتجاه «االنفصال التام» عن الضفة
ومــا فيها ،وهــي حالة سبقت تشكيل
م ــا اصـطـلــح عـلـيــه حـكــومــة «ال ــوف ــاق»

لم تعلن الحركة
فرط العقد مع «التوافق»
لكنها رفضتها ظاهريًا
ال ــوط ـن ــي (ح ـ ــزي ـ ــران  ،)2014ق ـب ــل أن
تـنـعـتـهــا «ح ـم ــاس» ب ــأوص ــاف أخ ــرى
بعد التعديالت األخيرة.
صـحـيــح أن «ح ـم ــاس» ل ــم تـعـلــن أنـهــا
تنقض اتفاق املصالحة أو تمتنع عن
التعاطي مع الحكومة املعدلة بتاتًا،
رغم رفضها العلني لذلك ،لكن ما وراء
ه ــذا «ال ـص ـبــر» ق ــد ي ـكــون أم ـ ـرًا أعـظــم،
وإال ما كان السكوت عن هذا التعديل
ورفضه ظاهريًا.
وت ـب ـع ــث الـ ـتـ ـح ــوالت الـ ـج ــذري ــة داخ ــل
املـنـظــومــة األمـنـيــة ال ـتــي ت ـقــوم عليها
«حـ ـ ـم ـ ــاس» فـ ــي غ ـ ـ ــزة ،مـ ــن ت ـع ـي ـي ـنــات
ج ــدي ــدة وت ــدوي ــر ل ـق ـي ــادات األج ـه ــزة
األمنية ،على االستغراب ،خاصة أنه
ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ س ـي ـطــرة الـحــركــة
على القطاع ُيعلن تشكيل جهاز أمني
ّ
سمي «املخابرات العامة» ،بعيدًا عن
ذلك الذي يقوده اللواء ماجد فرج في
الضفة املحتلة.
ويعرف ضمنيًا أن جهازًا كاملخابرات
العامة يقوم بأدوار داخلية وخارجية
تمس األمن الفلسطيني ،لهذا يتساءل
مراقبون إن كانت قد حصلت حماس
على ضوء أخضر عربي للتعاطي مع
منظومتها األمنية بصورة منفصلة
تمامًا عن تلك التابعة للسلطة ،وهل
ملا يجري في سيناء عالقة بذلك؟ فيما
ذهــب آخ ــرون إلــى النظر فــي القضية
على أنها «بدايات تشكيل لكيان دولة
في غزة».
في وقــت بــدأت فيه مسألة التغييرات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة تـ ــأخـ ــذ ح ـ ـي ـ ـزًا ف ـ ــي وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ــام ،ك ـشــف م ـص ــدر أم ـن ــي مطلع
ل ــ«األخ ـب ــار» عــن أن جـهــاز املـخــابــرات
ك ــان قــائـمــا مـنــذ وق ــت فــي غ ــزة ،ولكن
ب ـصــورة غـيــر مـعـلـنــة ،نــافـيــا أن تكون
لهذا الجهاز ارتباطات أمنية مع دول
عربية أو غيرها.
وق ــال امل ـصــدر األم ـنــي إن «اسـتـحــداث
جهاز املخابرات وإج ــراء التدوير في
صفوف قيادات األجهزة األمنية جاءا
كــإجــراء روتيني بـنـ ً
ـاء على تعليمات
مــن وك ـيــل وزارة الــداخ ـل ـيــة» ،معتبرًا
أن أم ـرًا كهذا ال يحتاج إلــى التعاطي
بزخم عبر وسائل اإلعالم.
وف ــق امل ـع ـلــومــات ،شـمـلــت الـتـغـيـيــرات

ق ـيــادات رفيعة فــي األج ـهــزة األمنية،
كـتـعـيــن الـ ـل ــواء س ــام ــي ن ــوف ــل مــدي ـرًا
لـجـهــاز «امل ـخــابــرات ال ـعــامــة» ،بعدما
ك ــان ق ــد تــولــى مـنـصــب «م ــراق ــب عــام
وزارة الداخلية» لعدة سنوات ،فيما
جـ ـ ــرى ت ـع ـي ــن م ـح ـم ــد الفـ ـ ــي م ــراق ـب ــا
عامًا لـ«الداخلية» ،بعدما كان مديرًا
لـجـهــاز «األم ــن الــداخـلــي».كــذلــك تقلد
س ــام ــي ع ـ ــودة م ـن ـصــب امل ــدي ــر ال ـعــام
لــ«األمــن الداخلي» بعدما كــان مديرًا
ل ــ«امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة» ،إض ــاف ــة إلــى
تعيني ماهر بنات لجهاز «اإلصــاح
ً
والتأهيل» (السجون) بدال من عطية
منصور ،فيما شغل األخـيــر منصب
م ــدي ــر «ال ـع ـم ـل ـي ــات املـ ـشـ ـت ــرك ــة» بــن
األجهزة األمنية.
ُ
وعلم أيضًا أنه تم تعيني نائب مدير
جهاز الشرطة السابق العقيد محمد
ً
أبو زايد مسؤوال على «هيئة املعابر
ً
والحدود» بدال من ماهر أبو صبحة،
فيما تولى نعيم الغول قيادة جهاز
ً
«األمــن الوطني» بــدال من أبــو عبيدة
ال ـجــراح .وطبقًا للمصدر نفسه ،فإن
الـتـغـيـيــرات رب ـمــا تـشـمــل فــي املــرحـلــة
املقبلة املــديــر الـعــام لجهاز الشرطة،
اللواء تيسير البطش.

سبق هذه
التغييرات نحو
أربع دورات
لتخريج ضباط
وضباط صف
(آي بي ايه)

في هذا اإلطار ،يربط املحلل السياسي
أك ــرم عطاالله التغييرات األمنية في
غ ــزة بــاملـفــاوضــات غـيــر املـبــاشــرة بني
حركة «حماس» وإسرائيل ،التي قال
إنها ستنتهي بتشكيل حالة منفصلة
ف ــي غـ ــزة ع ــن ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة .ورأى
عـطــاالـلــه أن الـتـغـيـيــرات ال ـتــي شملت

امل ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة جـ ــاءت ملـســألـتــن:
األول ـ ـ ــى ت ـت ـع ـلــق ب ـع ـم ـل ـيــة ض ــخ دم ــاء
ج ــدي ــدة ف ــي ه ــذه املــؤس ـســة «ح ـتــى ال
ت ـص ـبــح ه ـن ــاك اس ـت ـك ــان ــة» ،وال ـثــان ـيــة
تـتـعـلــق بـ ــأن ت ـك ــون هـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـيــرات
تـمـهـيـدًا الت ـفــاق مــرتـقــب مــع إســرائـيــل
ّ
يخص التهدئة.

أمــا بـشــأن الـكـشــف عــن تشكيل جهاز
«امل ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة» ،ف ــأش ــار املحلل
السياسي إلــى أن هــذا الـجـهــاز قــد تم
تـشـكـيـلــه مـنــذ والدة حـكــومــة الــوفــاق
الــوطـنــي الـصـيــف املــاضــي ،ول ــم يعلن
في ذلك الوقت ،لكنه رأى أن الغاية من
تشكيله هو أن «يكون لحماس حصة

حفيد كاهانا« ...أمير داعش إسرائيل»
في وقت أعلنت فيه
شرطة العدو اعتقالها
أحد أحفاد الحاخامات،
المتهم بأنه يقف
وراء خطة التمرد ضد
الدولة ،ظل بنيامين
نتنياهو يساوي بين ما
ّ
سماه اإلرهاب العربي
واليهودي

يـ ـ ـح ـ ــاول رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة الـ ـع ــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
امل ـس ــاواة بــن جــريـمــة ح ــرق عائلة
دوابشة التي راح ضحيتها الطفل
عـ ـل ــي (ع ـ ـ ــام ونـ ـ ـص ـ ــف) ،وأص ـي ـب ــت
والدته ريهام بحروق بنسبة ،%90
ووالده سعد بنسبة  ،%80وشقيقه
أحمد البالغ من العمر أربع سنوات
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  ،%60وجـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــم فــي
ح ــال الـخـطــر ،وب ــن امـ ــرأة يـهــوديــة
أصـيـبــت سـيــارتـهــا أم ــس بــزجــاجــة
ح ــارق ــة أل ـق ـيــت عـلـيـهــا ف ــي منطقة
بيت حنينا في القدس املحتلة.
وقـ ـ ـ ــال ن ـت ـن ـي ــاه ــو إنـ ـ ــه «ق ـ ـبـ ــل أيـ ــام
م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدودة زرت ش ـ ـق ـ ـيـ ــق الـ ـطـ ـف ــل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ع ـل ــي ال ـ ـ ــذي أص ـيــب
بزجاجة حارقة ألقيت على منزله

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية مائير إيتنغر ،وهو حفيد الحاخام مائير كاهانا (األخبار)

من ممارسي اإلرهــاب ضد العرب،
واآلن أزور امــرأة أصيبت بزجاحة
ح ـ ـ ــارق ـ ـ ــة ألـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــت م ـ ـ ــن م ـ ـمـ ــارسـ ــي
اإلرهـ ـ ــاب ض ــد ال ـي ـه ــود» .وأضـ ــاف:
«سـيــاسـتـنــا ع ــدم الـصـبــر عـلــى من
يمارس اإلره ــاب من أي جهة أتى،
بل سندينه وسنحاربه في الوقت
نفسه».
ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت اع ـت ـق ـلــت فيه
الشرطة اإلسرائيلية أمــس ،مائير
إيـ ـتـ ـنـ ـغ ــر ،وهـ ـ ــو ح ـف ـي ــد الـ ـح ــاخ ــام
مائير كاهانا مؤسس حركة «كاخ»
املـ ـتـ ـش ــددة ،ال ـ ــذي ت ـبــن أنـ ــه «يـقــف
خ ـلــف خ ـطــة «تـ ـم ــرد» (راجـ ـ ــع عــدد
األمس) ،كما قال جهاز «الشاباك».
ً
أم ــا نتنياهو فمضى قــائــا« :قبل
أي ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـعـ ـ ــدودة ان ـ ـضـ ــم امل ـج ـت ـم ــع
الــدولــي إلــى إدانـتــي لــإرهــاب الذي
مــورس ضــد عــرب ،وأنتظر منه أن
يـنـضــم أي ـضــا ه ــذه امل ــرة إل ــى إدان ــة
اإلره ـ ــاب املـ ـم ــارس ض ــد ال ـي ـه ــود».
وادعـ ـ ــى ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه أنـ ــه «ال
يوجد قــانــون فــوق قــوانــن الــدولــة،
وم ــن يــرفــع رايـ ــة ج ــرائ ــم التعصب
والكراهية ويمارس العنف سنفعل
ف ــي وج ـه ــه ك ــل ث ـق ــل الـ ـق ــان ــون بـمــا
فيها ما فعلناه أمــس ،وهــو تنفيذ
االعتقال اإلداري».
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى إيـ ـتـ ـنـ ـغ ــر الـ ـ ــذي
اعـ ـتـ ـق ــل ،ق ـي ــل إن ـ ــه املـ ـطـ ـل ــوب ال ــرق ــم
واحـ ـ ــد لـلـكـتـيـبــة ال ـي ـه ــودي ــة داخ ــل
ُ
«الشاباك» ،بعدما كشف عن تورطه
ف ــي ع ـم ـل ـيــات ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيــن.
وت ـ ـ ـ ـ ــرأس ه ـ ـ ــذا امل ـ ـس ـ ـتـ ــوطـ ــن ،وف ــق
ت ـق ــاري ــر ن ـشــرت ـهــا وس ــائ ــل اإلعـ ــام
اإلسرائيلية أخـيـرًا ،خلية خططت
«لعمليات عنف ضد الفلسطينيني
كـجــزء مــن خـطــة أطـلــق عليها اســم

التمرد ،وهدفها الرئيسي :تقريب
الخالفة اليهودية» .وتقوم الخطة
على ض ــرورة إسـقــاط نـظــام الحكم
في إسرائيل والتسبب في حالة من
الفوضى عبر إشـعــال نــار الغضب
لدى الفلسطينيني.
وع ـ ـثـ ــر «الـ ـ ـشـ ـ ــابـ ـ ــاك» عـ ـل ــى وث ـي ـق ــة
شرحت خطته وتضمنت« :القصد
مـ ــن إس ـ ـقـ ــاط ال ـ ــدول ـ ــة هـ ــو إس ـق ــاط
املبنى التنظيمي للدولة وقدرتها
ع ـل ــى ال ـس ـي ـط ــرة ،وبـ ـن ــاء مــؤسـســة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،وي ـ ـجـ ــب ل ـ ـهـ ــذا الـ ـغ ــرض
ال ـع ـم ـ ُـل خ ـ ـ ــارج قـ ــوانـ ــن امل ــؤس ـس ــة
ال ـتــي ن ــري ــد إس ـقــاط ـهــا» .وج ــاء في
الوثيقة« :فكرة التمرد هي بسيطة
جـ ـدًا ُ :دول ــة إســرائـيــل فيها العديد
مـ ــن ن ـ ـقـ ــاط الـ ـضـ ـع ــف ،وم ــواض ـي ــع
ُ
تـ ـ ــدار ع ـلــى رؤوس األص ــاب ــع لئال
ت ـح ــدث ف ــوض ــى .وم ــا عـلـيـنــا فعله
ه ــو ب ـب ـســاطــة إشـ ـع ــال ك ــل بــرام ـيــل
امل ـ ـت ـ ـف ـ ـجـ ــرة تـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك ...كـ ـ ــل األسـ ـئـ ـل ــة
وال ـ ـت ـ ـنـ ــاق ـ ـضـ ــات بـ ـ ــن الـ ـيـ ـه ــودي ــة
والديموقراطية ،وذلــك بني الهوية
اليهودية والـهــويــة العلمانية ،من
دون الخوف من النتائج».
ُ
وع ـلــم فــي وق ــت الح ــق أن «محكمة
الصلح» في الناصرة مددت اعتقال
إيتنغر حتى األحد املقبل ،وفرضت
حظر نشر على تفاصيل التحقيق،
ف ـي ـمــا ادعـ ـ ــى م ـح ــام ــي الـ ــدفـ ــاع فــي
نهاية الجلسة املغلقة أن «الشاباك»
استخدم أسلوب الضغط الجسدي
على موكله.
إلى ذلك ،أصدرت شرطة العدو في
ال ـض ـفــة املـحـتـلــة ب ـيــانــا طـلـبــت فيه
م ـس ــاع ــدة «ال ـج ـم ـه ــور» ف ــي كـشــف
فاعلي جريمة قرية دوما.
(األخبار)
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صوت االنتخابات ال يعلو فوق «الفرحة» بالقناة
القاهرة ــ رنا ممدوح

ف ــي ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة الـتــابــع
لـلـسـلـطــة» ف ــي رام الـ ـل ــه .ك ــذل ــك تــوقــع
ع ـطــاال ـلــه أن ي ـك ــون اإلعـ ـ ــان ف ــي هــذا
التوقيت «داللة على نهاية التفاوض
مع إسرائيل حول التهدئة»ّ ،
مقدرًا أن
«تصبح غــزة حالة مستقلة عن باقي
األراضــي الفلسطينية ...ربما تؤسس

هــذه الفكرة ملا هو أبعد من االنقسام
ً
بوصفه انفصاال» .يشار إلــى أن هذه
التغييرات سبقها نحو أربــع دورات
لتخريج ضباط وضـبــاط صــف ،نفت
«ح ـمــاس» أن تـكــون بـهــدف الحصول
على حصص في الترقيات العسكرية
في حال تمت املصالحة.

طغت أجواء االحتفاالت التي ترعاها
الدولة املصرية الفتتاح تفريعة قناة
ال ـس ــوي ــس ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى أي حــدث
آخـ ــر .ح ـتــى االن ـت ـخ ــاب ــات الـبــرملــانـيــة
ال ـتــي كــانــت م ـحــور اه ـت ـمــام الجميع
فــي املــدة املاضية باتت فــي الخلفية
اآلن ،تتقدمها أجــواء االحتفاالت .لم
ُيسهم إص ــدار الــرئـيــس ،عبد الفتاح
السيسي ،قوانني االنتخابات الثالثة
وب ــدء «اللجنة العليا لالنتخابات»
ب ــإص ــدار قــرارات ـهــا التمهيدية لفتح
باب الترشيح ،ســواء بتشكيل لجنة
ملتابعة ورص ــد مــا ُي ــذاع فــي وسائل
اإلعـ ـ ـ ــام عـ ــن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات أو لـقـيــد
وتـ ـح ــدي ــث بـ ـي ــان ــات الـ ـن ــاخـ ـب ــن ،فــي
شعور املواطنني بأجواء االنتخابات.
أمر جعل مؤسسة الرئاسة ال تصدر
بـ ـي ــانَــا ت ـع ـل ــن فـ ـي ــه إق ـ ـ ـ ــرار ال ـس ـي ـســي
قانوني مباشرة الحقوق السياسية
وم ـج ـلــس الـ ـن ــواب امل ـتــوقــف عليهما
إجراءات االنتخابات.
لذلك ،اكتفت الرئاسة بإعالن القرار
على لـســان وزي ــر الـعــدالــة االنتقالية
وشـ ـ ــؤون مـجـلــس الـ ـن ــواب ،إبــراه ـيــم
الـ ـهـ ـنـ ـي ــدي ،ال ـ ـ ــذي قـ ـ ــال إن ال ــرئ ـي ــس
أص ــدر قـ ــرارًا جـمـهــوريــا بـتــاريــخ أول
آب ،وف ـي ــه ت ـعــديــل قــانــونــي لتنظيم
مباشرة الحقوق السياسية ومجلس
النواب ،ثم فسر أسباب فتور الدولة
فــي التعامل مــع قــوانــن االنتخابات
بــاالنـشـغــال فــي ال ـحــدث األهـ ــم ،وهــو
«افتتاح قناة السويس».
وأضاف الهنيدي« :لجنة االنتخابات
ستعلن املواعيد وال ـجــداول الزمنية
لـ ـفـ ـت ــح بـ ـ ـ ــاب ال ـ ـتـ ــرش ـ ـيـ ــح أو إجـ ـ ـ ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات عـ ـق ــب احـ ـتـ ـف ــال مـصــر
الـ ـع ــامل ــي ب ــاف ـت ـت ــاح قـ ـن ــاة ال ـس ــوي ــس

ال ـجــديــدة» ،مــع الـعـلــم ب ــأن الـجــريــدة
الـ ـ ــرس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــر ق ـ ــان ـ ــون ـ ــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ــذيـ ــن أعـ ـل ــن ال ــوزي ــر
تصديق الرئيس عليهما حتى اآلن.
«ال ـ ــدول ـ ــة ت ـس ـيــر ب ـخ ـطــى م ـت ـســارعــة

أعلن الوزير الهنيدي
إقرار القوانين من دون
نشر الجريدة الرسمية

نـحــو تنفيذ وع ــد الــرئـيــس بانعقاد
الـبــرملــان قبل نهاية الـعــام ال ـجــاري»،
يقول املتحدث باسم «اللجنة العليا
لالنتخابات» ،املستشار عمر مروان.
وي ـض ـي ــف ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ـج ــدول
ال ـ ــزمـ ـ ـن ـ ــي لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات س ـي ـج ــري
ت ـح ــدي ــده ب ـع ــد االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن تـقــديــم
أوراق وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام وم ـن ـظ ـمــات
املجتمع املدني الراغبة في التغطية
ومتابعة االنتخابات للجنة فــي 20
آب الـ ـج ــاري ،ث ــم سـيـجــري فـتــح بــاب
الترشح النتخابات مجلس النواب
مل ــدة  10أيـ ــام ،عـلــى أن تنتهي باقي
اإلجراءات خالل شهرين.
في املقابل ،توقعت مصادر مقربة من
لجنة االنتخابات أن تعلن الكشوف
ال ـن ـهــائ ـيــة لـلـمــرشـحــن ل ـل ـبــرملــان في
مطلع تـشــريــن األول املـقـبــل ،عـلــى أن
تـبــدأ الــدعــايــة االنـتـخــابـيــة لنحو 20
يومًا ،ثم يكون التصويت في املرحلة
األولـ ـ ـ ــى ل ــان ـت ـخ ــاب ــات فـ ــي ال ـن ـصــف
ال ـثــانــي م ــن الـشـهــر نـفـســه .بـعــد ذلــك
ب ــأس ـب ــوع ـ ـ ـ ت ـض ـيــف امل ـ ـصـ ــادر ـ ـ ـ أن ــه
ستجري إعــادة املرحلة األولــى ،على
أن تكون املرحلة الثانية في تشرين
الثاني املقبل ،وإعادتها هذه املرحلة
بعد أسبوع.
ب ــذل ــك ،س ـت ـع ـلــن ال ـن ـت ــائ ــج ال ـن ـهــائ ـيــة
النـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب بـعــد
انـ ـتـ ـه ــاء م ــرح ـل ــة اإلع ـ ـ ـ ــادة لـلـمــرحـلــة
ال ـثــان ـيــة بـنـحــو  15ي ــوم ــا ،ث ــم تــرســل
أس ـ ـمـ ــاء الـ ـف ــائ ــزي ــن ألمـ ــانـ ــة مـجـلــس
النواب قبل منتصف كانون األول.
ومـ ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز مـ ــا ي ـم ـي ــز االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
املــزمــع انطالقها خــال األي ــام املقبلة
زي ـ ـ ـ ــادة ق ـي ـم ــة األم ـ ـ ـ ـ ــوال امل ـخ ـص ـصــة
للدعاية إلى جانب السماح ألول مرة
بترشح مزدوجي الجنسية لعضوية
املجالس النيابية في مصر.

واشنطن تقاطع «اإلخوان»:

ما قل
ودل
ولي ّ
التقى ّ
ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان
(الصورة) ،يوم أمس ،الملك
األردني عبد الله الثاني ،وعددًا
من المسؤولين في المملكة،
لـ «بحث العالقات وأوجه التعاون
بين البلدين الشقيقين» ،وفق

بيان رسمي .وقال وزير اإلعالم
والمتحدث باسم الحكومة
األردنية ،محمد المومني ،إن ابن
سلمان جاء ليبحث عدة ملفات،
«أبرزها الملف اليمني ،ومكافحة
اإلرهاب ،والملف السوري ،وكذلك
الملف اإليراني ،والسيما االتفاق
النووي ،باإلضافة إلى العالقات
الثنائية» .وأضاف المومني،
في حديث تلفزيوني ،أن الزيارة
«تركز على األبعاد االستراتيجية
اإلقليمية والثنائية ،ثم الحديث
عن تفاصيل القرارات».
(األخبار)

اختراق بالعالقة مع المنظمات المدنية
القاهرة ــ رانيا العبد
ال تقابل واشنطن وف ــودًا إخوانية،
وال تتعامل معها رسـمـيــا ،كــذلــك ال
عالقة ل ــإدارة األميركية باللقاء ات
ُ
الـ ـت ــي تـ ـج ــرى ب ــن م ــراك ــز حـقــوقـيــة
وبحثية ووفود من جماعة «اإلخوان
املسلمني» املحظورة مصريًا .هذا ما
أك ــده الــوفــد األمـيــركــي أثـنــاء زيــارتــه
ل ـل ـق ــاه ــرة ل ـل ـم ـش ــاركــة ف ــي «الـ ـح ــوار
االسـتــراتـيـجــي» بــن الـبـلــديــن ،وهــو
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي رأى ف ـ ـيـ ــه مـ ــراق ـ ـبـ ــون
«ت ـغ ـي ـي ـرًا واضـ ـح ــا وص ــريـ ـح ــا» فــي
ال ـس ـي ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وف ـ ــي م ـســار
ّ
تـعــام ـل ـهــا م ــع م ـص ــر ،خ ـصــوصــا أن
ل ـقــاء ات الــوفــد يـبــدو أنـهــا تجاهلت
الحديث عن االنتخابات البرملانية،
أو استعدادات األحزاب لها.
وجـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ات األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ـ ـ
امل ـصــريــة ع ـلــى هــامــش زي ـ ــارة وزي ــر
الخارجية ،جون كيري ،الذي التقى
الــوفــد املــرافــق لــه بــرئــاســة مـســاعــده
ل ـ ـشـ ــؤون حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ل ـح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان ،ت ــوم بــولــون ـس ـكــي ،مـســاء
األحد املاضي ،وفدًا من السياسيني
والحقوقيني املـصــريــن ،والـقـيــادات
ال ـن ـســائ ـيــة ،لــاس ـت ـطــاع ع ــن ال ـشــأن
املصري في املجاالت الثالثة.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،قـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس «ح ـ ــزب
اإلص ـ ــاح وال ـت ـن ـم ـيــة» ،مـحـمــد أن ــور
الـ ـ ـس ـ ــادات ،لـ ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» ،إن ال ــوف ــد
األم ـي ــرك ــي أك ــد خ ــال ال ـل ـقــاء ـ ـ ال ــذي
حضره السادات بصفته السياسية
ـ ـ ـ ـ أن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن تـ ــدعـ ــم أم ـ ـ ــن م ـصــر
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا ،وت ـط ــال ــب بـمـعــاقـبــة
املـتــورطــن فــي جــرائــم العنف ،كذلك

ت ـط ــال ــب ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه بــإن ـهــاء
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــذي ـ ــب واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاكـ ـ ــات ب ـح ــق
امل ـح ـت ـجــزيــن ،وس ــط إب ـ ــداء ع ــدد من
املــاحـظــات بـشــأن ال ـت ـجــاوزات التي
ت ـم ــارس ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة امل ـص ــري ــة فــي
مــا يخص التضييق على الحريات
وحقوق اإلنسان.
وي ــأت ــي ه ــذا «ال ـ ـحـ ــوار» الـ ــذي يعقد
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ ع ــام  ،1999بعد
إعالن الواليات املتحدة أنها سلمت
مصر ثماني مقاتالت «إف  »16هي
األول ــى بـعــد رف ــع التجميد الجزئي
عن استئناف املساعدات العسكرية
للقاهرة البالغة قيمتها  1.3مليار
دوالر في أواخر آذار املاضي.

فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ق ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
«حــزب الــدسـتــور» ،خــالــد داوود ،إن
األح ـ ــزاب األربـ ــع (ال ــدس ـت ــور ،الـتـيــار
ال ـش ـع ـب ــي ،املـ ـص ــري ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
واإلصالح والتنمية) ،طالبت الوفد
األميركي بـضــرورة إعــان واشنطن
م ــوق ـف ـه ــا حـ ـي ــال «إره ـ ـ ـ ــاب اإلخـ ـ ــوان
املسلمني» في مصر.
أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ـ ـيـ ــن ،ف ـقــد
ّ
وجـ ــه ال ــوف ــد امل ـم ـثــل ل ـهــم ان ـت ـقــاداتــه
ّ
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ،عـلــى اعـتـبــار أن
الــرأي العام املصري يرى أن اإلدارة
األمـيــركـيــة داع ـمــة ل ــإره ــاب وتــدعــم
مـنـظـمــات إره ــاب ـي ــة ،م ـس ـتــدركــا بــأن
ال ــوف ــد أكـ ــد دعـ ــم م ـص ــر ،وذل ـ ــك كـمــا

لقاءات الوفد األميركي تجاهلت الحديث بتوسع عن االنتخابات البرلمانية (أ ف ب)

صــرح بــه رئـيــس «املـنـظـمــة املصرية
لحقوق اإلنسان» ،حافظ أبو سعدة.
ول ـك ــن ال ــوف ــد سـ ــأل ع ـمــا ي ـج ــري فــي
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات األم ـن ـي ــة م ــع عـ ــدد مــن
الناشطني واملنظمات ،فيما رد أبو
سعدة بأن منظمته طرف أصيل في
ح ـضــور تـلــك الـتـحـقـيـقــات ،مضيفًا:
«هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات هـ ـ ــي م ـن ـظ ـم ــات
صــدي ـقــة ب ــاألس ــاس ،وم ـن ـهــا املـعـهــد
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي وج ـ ـمـ ــاعـ ــة ت ـن ـم ـيــة
الديموقراطية».
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت الح ـ ـ ـ ــق ،وع ـ ـبـ ــر ح ــدي ــث
صحافي ،انتقد أبو سعدة «الترويج
مل ـع ـل ــوم ــات م ـغ ـل ــوط ــة» بـ ـش ــأن ع ــدد
املـحـتـجــزيــن فــي مـصــر ،ال ــذي تـقــدره
جهات بنحو  ٤٣ألــف معتقل .وقــال
ّ
إن «ه ـنــاك نـحــو  ٢٠٥قـضــايــا ينظر
ف ـي ـهــا ال ـق ـض ــاء اآلن وي ـح ــاك ــم فـيـهــا
نـحــو  ٤آالف و ٨٠٠مـتـهــم ،بينهم ٣
آالف ي ـحــاك ـمــون ح ـض ــوري ــا ،بينما
ّ
تقدر األرقام واإلحصاء ات الرسمية
أعـ ـ ــداد امل ـح ـبــوســن اح ـت ـيــاط ـيــا بــن
 ٣آالف و ٤آالف س ـ ـجـ ــن» ،مـنـهـيــا
حديثه بالتساؤل« :من أين جاء هذا
الـعــدد ال ـبــالــغ ...نـحــو  ٤٣أل ــف؟ ومــن
هم هؤالء األشخاص؟».
وأوض ـ ـ ــح أب ـ ــو سـ ـعـ ــدة ،وه ـ ــو أي ـضــا
ع ـض ــو «امل ـج ـل ــس ال ـق ــوم ــي ل ـح ـقــوق
ّ
اإلن ـســان» ،أن الــوفــد األميركي طرح
أسـ ـئـ ـل ــة ب ـ ـشـ ــأن زي ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـس ـج ــون
ّ
وأوض ــاع ـه ــا ،لـكـنــه أجـ ــاب بـ ــأن آخــر
زيـ ـ ـ ــارة لـ ــه ل ـس ـج ــن ك ــان ــت فـ ــي أيـ ــار
امل ــاض ــي ،وأنـ ــه «ف ــي ح ــال رص ــد أي
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات أو ان ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات ي ـج ــري
إخـ ـط ــار ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ل ـلــوقــوف
عليها والتحقيق فيها».

18
العالم

األربعاء  5آب  2015العدد 2657

◄ وفيات►

الجزائر

االستعانة بالعامية في التدريس :صناعة االستقطاب؟
الجزائر ــ صالح باديس
ّ
حلت وزيرة التربية والتعليم الجزائرية
ن ــوري ــة ب ــن غ ـبــريــت ضـيـفــة ع ـلــى الـقـنــاة
ُ
ال ـثــال ـثــة ،لــتـجـيــب ع ــن ع ــدد م ــن األسـئـلــة
التي تشغل ال ــرأي الـعــام فــي الـبــاد منذ
أيـ ــام ،مـنــذ أن صـ ّـرحــت ال ـ ــوزارة بنتائج
«الـ ـ ـن ـ ــدوة ال ــوط ـن ـي ــة ح ـ ــول ت ـق ـي ـيــم م ــدى
إصــاح املــدارس» ،التي كان من ضمنها
طرح مسألة االستعانة باللهجة العامية
تدريس املراحل االبتدائية ،وهو األمر
في
ّ
الـ ــذي تـلــقــت ال ــوزي ــرة بـسـبـبــه ان ـت ـقــادات
واسعة وخلق حالة من االستقطاب.
وانعكاسًا لحالة االستقطاب تلك ،كان
ً
مثال موقع «ألجيري فوكوس» قد أورد
ُ
مقاالت عديدة حول املوضوع ،تدافع عن
االستعانة بالعامية
الطرح الداعي إلــى ّ
ع ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن ـ ــه ي ـم ــث ــل خـ ـط ــوة نـحــو
«االع ـت ــراف بالعامية الـجــزائــريــة كلغة»
وأن ك ــل م ــن ي ـت ـصــدى ل ــذل ــك ف ـهــو يمس
بـ«ثوابت جزائريتنا».
ويـ ــأتـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ت ـل ــك االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات
مــن ب ــاب ال ــرد عـلــى ال ـت ـيــارات اإلســامـيــة
ّ
وامل ـح ــاف ـظ ــة ال ـت ــي رأت م ــن ج ـه ـت ـهــا أن
امل ـســاس باللغة الـعــربـيــة يـعـ ُّـد «مساسًا
ّ
بثوابت األمــة االســامـيــة» .وذك ــر بعض
املسؤولني في هذه التيارات بأن الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة كــان قــد استغرب
ف ــي أحـ ــد خ ـطــابــاتــه األولـ ـ ــى (م ـن ــذ أكـثــر
مــن عشر س ـنــوات) واق ــع تـشـ ّـوه العامية
الجزائرية ،فكيف إذًا تسعى اليوم وزيرة
من حكومته إلى فرضها في التعليم؟
ال ـك ــات ــب وص ــاح ــب ال ـع ـم ــود (ال ـش ـه ـيــر)
«رأيـ ـن ــا رأيـ ـك ــم» ،ك ـم ــال داوود ،رأى في
ّ
رده ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـتـ ـي ــارات الـ ـت ــي كــانــت

ُم ـشــاركــة بـشـكـ ٍـل أو بــآخــر فــي مسرحية
تـكـفـيــره مـنــذ أش ـه ــر ،أن الـعــامـيــة الـيــوم
ي ـج ــب أن ت ـخ ــوض املـ ـس ــار ن ـف ـســه ال ــذي
أخذته اللغات األوروبية في ّ
تحررها من
سطوة الالتينية والكنيسة في العصور
الوسطى.
أما الصحافي سعيد خطيبي ،فرأى في
ع ـم ــوده األس ـب ــوع ــي ف ــي مـجـلــة «نـفـحــة»
اإللـكـتــرونـيــة أن «م ـش ــروع الـتـعــريــب في
الـجــزائــر لــم ينجح ،واملشكلة ليست في
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،ب ــل ف ــي ال ـه ـي ـئــات الـتــي
شهرت اللغة كسيف قاطع ،ال كمحمول
لـغــوي وثـقــافــي .الـتـعــريــب ال ــذي ول ــد من

رعونة سياسية ،ومن ّ
جرة قلم عسكري،
وضع املدرسة في منحى تنازلي».
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ــرأي ـ ــن
امل ـس ـي ـط ــري ــن ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة اإلع ــام ـي ــة
وإل ـق ــاء ال ـض ــوء عـلــى حــالــة االسـتـقـطــاب
ّ
الناتجة التي غطت على كل اآلراء التي
ُ
كان من املمكن أن تظهر وأن تشارك في
النقاش الواجب إطالقه منذ سنوات في
ّ
متعدد اللغات والثقافات،
بلد كالجزائر
ٍ
ً
جـ ــزم خـطـيـبــي ق ــائ ــا« :أدرك ـ ـنـ ــا م ـجــددًا
أن ال ـن ـق ــاش ــات الـ ـج ــادة ف ــي ال ـج ــزائ ــر ال
تخرج عن دائرتي التكفير والشوفينية
الصرفة».

ُيالحظ الحديث الذي دار عن اعتماد بن غبريت على «سياسة ّ
جس النبض» (األخبار)

وبالعودة إلى الوزيرة بن غبريت ،يبدو
مـ ــن رص ـ ــد ردود ال ـف ـع ــل فـ ــي ال ـص ـحــف
ومـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي عـلــى
مـشــاركـتـهــا ،أول مــن أم ــس ،فــي برنامج
ّ
القناة الثالثة ،أن الــردود كانت ضعيفة،
ألن األسئلة واألجــوبــة بــدت كأنها ُمعدّ
ل ـه ــا ،إذ تـ ـف ــادت قـ ــدر اإلمـ ـ ُك ــان ال ـخــوض
فــي «خ ـطــوط الـتـمــاس» املشتعلة بشأن
مسألة «اإلصــاحــات التقنية للتعليم»،
وبشأن ما أثير عن إلغاء بعض املواد في
امتحان البكالوريا النهائي واستحداث
ّ
العامية في التدريس.
ـار امل ــوض ــوع ــن بـحـكــم
وربـ ـم ــا ت ــم اع ـت ـب ـ ّ
املنتهيني بعدما فندتهما الوزيرة خالل
األيام املاضية على صفحتها على موقع
«فايسبوك» ،واصفة إياهما بالشائعات
التي تستهدف وزارة التربية.
وإلى جانب السجال الدائر واالستقطاب
الـنــاشــئ حــالـيــاُ ،يــاحــظ أيـضــا الحديث
الـ ــذي دار ع ــن اع ـت ـمــاد ب ــن غ ـبــريــت على
«س ـي ــاس ــة جـ ـ ّـس ن ـب ــض ال ـ ـشـ ــارع» ح ــول
بعض املواضيع ،تمامًا كما فعل قبلها
مسؤولون سابقون في الحكومة عينها
للتعامل مع مواضيع ّ
حساسة.
عمومًا ،قد ينبئ طرح مسألة االستعانة
بــالـلـهـجــة الـعــامـيــة فــي تــدريــس املــراحــل
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ب ـ ـبـ ــدايـ ــة إط ـ ـ ـ ــاق مـ ـش ــروع
اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات فـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـع ـل ـي ــم فــي
ال ـجــزائــر الـ ــذي يـشـهــد رك ـ ــودًا مـنــذ أكـثــر
مــن ثــاثــة عـقــود .لكن فـ ّـي املـقــابــل ،هناك
مـ ـق ــاالت أشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ـ ــه رغ ـ ــم أه ـم ـيــة
ط ـ ــروح ـ ــات ك ـ ـهـ ــذه ،ل ـك ـن ـهــا قـ ــد «ت ـص ـلــح
كفزاعة» لتشتيت انتباه الرأي العام عن
ُ
ق ــرارات مــوازيــة تـمـ ّـررهــا الحكومة خالل
ّ
الحساسة.
هذه املدة

تقرير

الواليات المتحدة «تذكي» الصراع في جنوب شرق آسيا
تولى «وكالء الواليات
المتحدة» مهمة تفخيخ
اجتماع وزراء خارجية
«آسيان» ،فأعلن وزيرا خارجية
الفيليبين وسنغافورة
تأييدهما الطلب األميركي
من بكين إيقاف إنشاءاتها
على جزر في بحر الصين
الجنوبي ،بدعوى أنها تهدد
أمن المنطقة ،فيما تعزز
حضورها العسكري
واشنطن ً
الكثيف أصال هناك
انـطـلـقــت أع ـمــال مــؤتـمــر وزراء خــارجـيــة
اتحاد دول جنوب شــرق آسيا (آسيان)
في العاصمة املاليزية ،كــواالملـبــور ،يوم
أم ــس .وي ـش ــارك فــي االجـتـمــاعــات وزراء
خــارج ـيــة  27دول ـ ــة ،ه ــي دول «آس ـي ــان»
ال ـع ـش ــر ،إض ــاف ــة إل ـ ــى  10دول شــري ـكــة
ف ــي الـ ـح ــوار م ـع ـهــا ،كــال ـصــن وال ـي ــاب ــان
وال ــوالي ــات املـتـحــدة وروس ـيــا واالت ـحــاد
األوروبي ،وعدد من دول «منتدى آسيان
اإلقليمي».
ويـتـعــارض ه ــدف املنظمة املـعـلــن ،وهــو
إنـ ـ ـش ـ ــاء ف ـ ـضـ ــاء م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون األمـ ـن ــي
ً
اإلقليمي ،فضال عن التعاون االقتصادي
والثقافي والتقني ،مع السعي األميركي
املحموم للحفاظ على الهيمنة العاملية
األحادية ،ومع سياسة واشنطن لـ«إعادة
التموضع» العسكري في املنطقة .لذلك،
ّ
تصور الواليات املتحدة اإلنشاءات التي
تـقــوم بها الـصــن على جــزر فــي بحرها
الجنوبي ـ تطالب عــدة دول في املنطقة

بــالـسـيــادة على أج ــزاء منها ـ ـ على أنها
التهديد األس ــاس لــأمــن اإلقليمي ،رغم
امتالكها هي ـ واشنطن ـ قواعد عديدة
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وإع ــان ـه ــا ت ـعــزيــز قــواتـهــا
املرابطة هناك ،كمًا ونوعًا.
وتـعـمــل ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى تفخيخ
إطار التعاون اإلقليمي ـ «آسيان» ـ على
غـيــر م ـح ــور؛ فـبــإضــافــة إل ــى تحريضها
ع ـلــى ال ـصــن بـصـفـتـهــا تـشـكــل «ت ـهــدي ـدًا
ع ـس ـك ــري ــا» ل ـ ــدول امل ـن ـط ـق ــة ،وص ـ ــل ي ــوم
الـثــاثــاء املــاضــي وزي ــر الـخــارجـيــة جون
كـيــري إل ــى سـنـغــافــورة لـيـسـ ّـوق اتفاقية
«ال ـشــراكــة عـبــر املـحـيــط ال ـه ــادئ» ،وذلــك
بـعــد أي ــام عـلــى إخ ـفــاق امل ـفــاوضــات بني
ال ـ ــدول امل ـع ـن ـيــة ب ـه ــذا االتـ ـف ــاق .ويـنـضــم
كيري اليوم (األربعاء) إلى قمة «آسيان»،
ليواصل تسويق «فوائد اتفاق التجارة
الـحــرة» بــن دول املحيط ال ـهــادئ ،وذلــك
فــي محاولة لجذب أكبر عــدد ممكن من
دول املنطقة ،بعيدًا عن مشاريع االندماج
االقـ ـتـ ـص ــادي اإلق ـل ـي ـم ــي الـ ـت ــي ت ـقــودهــا
الـ ـ ـص ـ ــن ،وتـ ـتـ ـص ــل ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع «ط ــري ــق
الحرير الجديدة» و«الحزام االقتصادي
الواحد» الناشئ عنها.
وأمس ،أعلن وزير الخارجية الفيليبيني،
ألبرت ديل روساريو ،صراحة ،أن بالده
«تؤيد بالكامل ،وستدعم بنشاط ،دعوة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة إل ــى وق ــف الـبـنــاء في
الجزر ووقف التشييد ووقف التصرفات
الـعــدوانـيــة الـتــي قــد تــؤجــج ال ـتــوتــرات»،
وذلـ ــك ف ــي إش ـ ــارة إل ــى اإلنـ ـش ــاءات الـتــي
تـجــريـهــا ال ـصــن عـلــى ج ــزر ف ــي بحرها
الجنوبي ،مــؤكـدًا أن بــاده تعتزم إثــارة
القضية خ ــال اجـتـمــاع وزراء خارجية
«آسـ ـي ــان» ،رغ ــم رف ــض ال ـصــن الـصــريــح
مـ ـن ــاقـ ـش ــة الـ ـقـ ـضـ ـي ــة اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة خ ــال
االجتماع.
وأض ـ ــاف دي ــل روس ــاري ــو أن الـفـيـلـيـبــن
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدة ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــد مــن

تصعيد التوتر في املنطقة ،لكن بشرط
م ــوافـ ـق ــة ال ـ ـصـ ــن وغـ ـي ــره ــا م ـ ــن ال ـ ــدول
الـتــي تـطــالــب بــالـسـيــادة عـلــى أج ــزاء من
الـبـحــر عـلــى الـتـقـيــد بــال ـشــروط نفسها.
وفــي السياق نفسه ،قــال وزيــر خارجية
سـنـغــافــورة ،كـيــه شــانـمــوجــام ،إن «بحر
ال ـص ــن ال ـج ـنــوبــي ق ـض ـي ــة ...ال يمكننا
ّادعاء أنه ليس قضية» ،مضيفًا أن بالده
«غير سعيدة» بتوقيع «آسيان» والصني
ّ
مدونة سلوك غير رسمية في عام .2002
ويعكس املوقف األخير الرفض األميركي
لتقارب دول املنطقة في أطر ال تقع تحت
هيمنتها بالكامل ،وذلك رغم قول كيري
م ــن س ـن ـغ ــاف ــورة ،ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،إن
ب ــاده تــرغــب فــي منطقة «تـتـعــاون فيها
الــدول على منع النزاعات الصغيرة من
أن تصبح أكبر».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ق ــال وزيـ ــر الـخــارجـيــة
املاليزي حنيفة أمان (الذي ترأس بالده
أع ـمــال املــؤت ـمــر) إن قـضـيــة بـحــر الصني
الجنوبي «ليست غير قابلة للنقاش»،
ُ
مـ ــؤك ـ ـدًا أن ـ ـهـ ــا س ــتـ ـث ــار فـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع.
لـكــن أم ـ ــان ،ف ــي تـصــريــح خ ــال الجلسة
االفتتاحية للمؤتمر أمس ،أعلن أن دول
ممارسة
«آس ـي ــان» اتـفـقــت عـلــى «تـعــزيــز
ّ
ضبط النفس إزاء األنـشـطــة الـتــي تعقد

تعزز الواليات
المتحدة قواتها
المرابطة في المنطقة
ّ
كمًا ونوعًا

ً
أو تـصـ ّـعــد ال ـتــوتــر» ،قــائــا إن عـلــى دول
املنظمة أن تلعب دورًا أكبر في التوصل
إلى حل ّ
«ودي» للقضية.
في املقابل ،قال وزير الخارجية الصيني،
وانغ يي ،إن الواليات املتحدة والفيليبني
َ
يجب أن «تـحـ ُـسـبــا عــدد م ــدارج الطيران
امل ــوج ــودة ف ــي ب ـحــر ال ـص ــن ال ـج ـنــوبــي،
ومـ ــن ب ـ ــادر ب ـب ـنــائ ـه ــا» ،ف ــي إش ـ ــارة إلــى
البنى التحتية العسكرية التي أنشأها
األمـيــركـيــون فــي املنطقة .وك ــان وان ــغ قد
ص ـ ّـرح مــن سـنـغــافــورة ،االثـنــن املــاضــي،
بــأن «الـصــن لــم تــؤمــن أب ـدًا بــأن املحافل
ال ــدول ـي ــة ه ــي املـ ـك ــان امل ـن ــاس ــب ملـنــاقـشــة
ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددة» ،وأن
التعامل مــع الـخــافــات على هــذا النحو
«يزيد املواجهة» ،مؤكدًا في الوقت نفسه
أن ب ــاده لــن تــرضــخ للضغوط الـهــادفــة
إلى منعها من «استعادة» أراضيها.
كذلك رفض وانغ دعوات الواليات املتحدة
وحلفائها إلى تجميد اإلنشاءات موضع
الجدل .وقال إن «اقتراح التجميد قد يبدو
غير منحاز في الظاهر ،ولكنه غير واقعي
في الحقيقة ،ولن يكون عمليًا».
وتـطــالــب الـصــن بــالـسـيــادة عـلــى معظم
مناطق بحر الصني الجنوبي ،الذي ُت ّ
قدر
قيمة الـتـجــارة الـتــي تمر عـبــره بخمسة
ّ
املرجح
تريليونات دوالر سنويًا ،ومــن
أن يحتوي على احتياطيات كبيرة من
النفط والغاز.
في سياق متصل ،أعلنت تركيا ،الحليفة
األطلسية للواليات املتحدة ،رغبتها في
اكتساب عضوية منظمة «آسيان» ،وذلك
ع ـلــى ل ـس ــان وزي ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا ،مــولــود
جاويش أوغـلــو ،الــذي ّ
عبر عن سعادته
بـتــوجـيــه دعـ ــوة خــاصــة ل ــه م ــن مــالـيــزيــا
لـلـمـشــاركــة فــي االج ـت ـمــاع ،الف ـتــا إل ــى أن
األخيرة حليفة لبالده في جنوب شرقي
آسيا.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

أوالد الفقيدة سمير وزوجـتــه فيلما
أكمكجي وعائلته
جورج وزوجته يوال فرح وعائلته
بناتها :دالل هرمز
سامية زوجة ملحم الحداد وعائلتها
دي ـ ـ ــان ـ ـ ــا زوج ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــوزف ب ـ ـس ـ ــاروال
وعائلتها
عايدة زوجة ميشال فرح وعائلتها
وأنسباؤهم ينعون إليكم املأسوف
عليها املرحومة

سميرة شكري مرزيان

أرملة املرحوم سامي هرمز
ت ـق ــام صـ ــاة ال ـج ـن ــازة ف ــي الـكـنـيـســة
اإلن ـج ـي ـل ـيــة ،ريـ ــاض ال ـص ـلــح ،مـقــابــل
ال ـســراي الحكومي الـيــوم األرب ـعــاء 5
آب الساعة الخامسة من بعد الظهر.
تقبل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ـج ـنــازة اب ـتـ ً
ـداء
من الساعة الثانية بعد الظهر ويوم
ال ـخ ـم ـي ــس  6الـ ـ ـج ـ ــاري مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر وحـتــى
ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي قــاعــة
ش ـ ــارل س ـع ــد ،الـكـنـيـســة اإلنـجـيـلـيــة،
ري ـ ـ ـ ــاض ال ـ ـص ـ ـلـ ــح ،مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـسـ ــراي
الحكومي.

إلعالناتكم
في صفحة ّ
المبوبو
والوفيات عبر الواتس أب

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

من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا
من  7:30صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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◄ مبوب ►
انتقلت إلى رحمة الله تعالى

املرحومة الحاجة
زينة محمد عبد الله زراقط

أرمـلــة املــرحــوم الـحــاج سعيد محمد
ضاهر
أوالده ــا :محمد ،يوسف (أبــو علي)،
ح ـس ــن ومـ ــوسـ ــى ،ود .ع ـل ــي ضــاهــر
(املجلس السياسي ـ حزب الله).
أشقاؤها :حسني ،املرحوم عبد الله،
أح ـم ــد ،عـبــد األم ـي ــر (ع ـضــو املجلس
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ف ـ ــي مـ ـي ــس ال ـ ـج ـ ـبـ ــل) ،ع ـبــد
الحسني زراق ــط (مـخـتــار بـلــدة ميس
الجبل)
أص ـه ــرت ـه ــا :امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج أس ـعــد
زريق ،زين فنيش وعمران رحمة
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي نـ ـ ـه ـ ــار ال ـخ ـم ـي ــس
الــواقــع فيه  6آب من الساعة الرابعة
حـتــى الـســابـعــة ع ـص ـرًا فــي حسينية
الـبــرجــاوي ـ ـ بئر حـســن ،كما سيقام
حفل تأبيني ملناسبة مــرور أسبوع
على وفاتها ،وذلك يوم األحد الواقع
ف ـيــه  9آب  2015ال ـس ــاع ــة ال ـعــاشــرة
صـبــاحــا فــي حسينية مجمع اإلم ــام
الرضا (ع) في بلدة ميس الجبل.
اآلسـ ـف ــون :آل ض ــاه ــر ،آل زراقـ ـ ــط ،آل
دوالني ،وعموم أهالي ميس الجبل

ذكرى
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
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ب ـع ــد الـ ــدفـ ــن ال ـي ــوم
(األربعاء) وغدًا (الخميس) في منزل
صهره السفير نواف سليمان حيدر
في بدنايل ،وفي جمعية التخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه الـ ـعـ ـلـ ـم ــي فـ ـ ــي ال ــرمـ ـل ــة
البيضاء قــرب املــديــريــة العامة ألمن
الدولة في بيروت يوم الجمعة الواقع
فــي  7آب  2015مــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة
ً
مساء.
حتى 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.

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 :

للبيع شقة جديدة مفرزة
في النبطية التحتا حي
البياض مساحتها 169م2
صالون وطعام وجلوس
مدخل  3غرف نوم  3حمامات
وشرفات للمراجعة تلفون
70/789711 03/368826

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تبليغ حكم سندًا ألحـكــام امل ــادة  409من
قانون أصول محاكمات مدنية
صادر عن محكمة سير املدنية
مــوجــه ال ــى :عبد الـفـتــاح علي حـنــدوش ـ ـ
البداوي مقابل جامع البركة
ت ــدع ــوك هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة السـ ـت ــام ص ــورة
ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر ب ــرق ــم  2014/4ت ــاري ــخ
 2014/03/27والقاضي بإلزامك بتسجيل
العقار  669منطقة طاران على اسم املدعي
موسى حمدوش وذلك خالل مهلة ثالثني
يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
رئيس القلم
عبد الودود يحيى
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلب مصطفى سكرية ملوكلته فاطمة عبد
الـعــال سند تمليك بــدل ضائع 5968/12
زيتون طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
ط ـلــب مـحـمــد ج ـهــاد بـ ــزال ملــوكـلـيــه م ــازن
طليس وسميرة عبيد سند تمليك بدل
ضائع للعقار  C 117/ 9القلمون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
بــامل ـعــام ـلــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رقـ ــم 2015/207
املتكونة فيما بني:
املنفذ :أمل أسعد حمزة وكيلها املحامي
وسيم قليط.
املنفذ عليه :علي رضى سعيد – صور.
بـتــاريــخ  2015/7/29ت ـقــرر إب ــاغ املنفذ
عليه علي رضــى سعيد املقيم فــي صور
وم ـج ـهــول مـحــل اإلق ــام ــة حــالـيــا بــوجــوب
الحضور الى قلم دائرة تنفيذ صور لتبلغ
اإلنـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي وامل ـس ـت ـن ــدات املــرفـقــة
باملعاملة التنفيذية رقــم  2015/207وإال
اعـتـبــر ك ــل تـبـلـيــغ ل ــك ضـمــن قـلــم ال ــدائ ــرة
قانونيًا.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
علي حجازي

مطلوب
مطلوب كلية
فئة دم A+
للمراجعة االتصال
على الرقم
03/723329

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

إعالن بيع موجودات

صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1557
املنفذ :شركة شربل الياس وشركاؤه للتجارة ـ ـ وكيلها األستاذ ميشال الهاشم
املنفذ عليهما :جورج شيبان مناع وداني جورج مناع .داريا ـ ـ زغرتا
املنفذ التنفيذي :سندات دين بقمية  80684.25د.أ .عدا الرسوم والفوائد والنفقات.
تطرح هذه الدائرة للمدة األولى في تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر نهار األربعاء
الواقع فيه  26آب  2015باملزاد العلني منقوالت املنفذ عليهما وهي التالية:
ً
أوال :منقوالت طاحونة البرغل وهي:
 1ـ ـ غربال الكتروني
 2ـ ـ جرة عدد  3لون أبيض وأزرق
 3ـ ـ جرن للقمح
 4ـ ـ جرن عالفة مع مبرد
 5ـ ـ موتور ونش
 6ـ ـ برج مبراد للقمح مؤلف من سبع طبقات
 7ـ ـ خزانات عدد  /2/للقمح بطول تسعة أمتار
 8ـ ـ مطحنة للقمح إلكترونية
 9ـ ـ غربال للقمح من طبقتني
 10ـ ـ خزان للقمح عدد  /2/بطول تسعة أمتار
 11ـ ـ مبرد للقمح
 12ـ ـ مطحنة صغيرة
 13ـ ـ غربال للقشر
 14ـ ـ خزان صغير مع كاوي عدد /1/
 15ـ ـ مطاحن للقشر مع خزان
 16ـ ـ سيلفوتور كهرباء أزرق كبير الحجم
 17ـ ـ حوالى سبعة أطنان من شواالت البرغل الخشن
 18ـ ـ خمسة أطنان من البرغل الناعم
 19ـ ـ هنغار من األملنيوم والحديد بطول 35م وعرض 20م
 20ـ ـ عجلة حديد
 21ـ ـ شوديار صهريج لتسخني املياه مع تابلو كهرباء
 22ـ ـ خزان حديد وخزان مازوت وخزان زيت بطول /5/م
 23ـ ـ ماكينة طحن عدد  /2/قديمة العهد
 24ـ ـ خزان حديد عدد /2/
 25ـ ـ عجلة حديد صغيرة الحجم
 26ـ ـ آلة لتصنيع الشمع عدد 4
 27ـ ـ خزان عدد  /5/صغيرة الحجم
 28ـ ـ قوارير غاز عدد  /5/كبيرة الحجم
 29ـ ـ غاز على الحطب لتذويب الشمع
 30ـ ـ قبان حديد
 31ـ ـ مطحنة يدوية قديمة العهد
 32ـ ـ ماكينة قشاط لتحميل القمح
 33ـ ـ موتور كهرباء لون رمادي كبير الحجم
 34ـ ـ شوديار لتسخني املياه بطول  /3/أمتار
 35ـ ـ موتور كهرباء لون أخضر كبير الحجم مع خزان
 36ـ ـ عجلة حديد صغيرة الحجم
 37ـ ـ درابزين بيك آب عدد /1/
 38ـ ـ  28طنًا من القمح
 29ـ ـ موتور للمياه عدد /2/
وقد خمنت هذه املنقوالت بمبلغ اجمالي وقدره  1300000مليون وثالثماية ألف دوالر
أميركي وإن قيمة بدل الطرح املحدد من قبل رئيس دائرة تنفيذ زغرتا هي ستة أمتار
القيمة املخمنة في تقدير الخبير سايد دحدح أي  /780000/سبعماية وثمانون ألف
دوالر أميركي.
ثانيًا :منقوالت منزل املنفذ عليهما وهي كالتالي:
 1ـ ـ مكبر للصوت سراوند سيستمز لون اسود
 2ـ ـ صالون ستيل لون أزرق واحدة
كبيرة و 4صغار الخشب لون ذهبي
 3ـ ـ غرفة سفرة مع درسوار لون بني
 5ـ ـ غرفة جلوس أميركي لون باج
واحدة كبيرة واحدة وسط واثنتان
كل منهما بمقعد واحد
 6ـ ـ غرفة نوم مجوز لون بني مع
كومود وشيفونيار وخزانة كبيرة
 7ـ ـ غرفة نوم مجوز لون بني مع
كومود وخزانة
 8ـ ـ غرفة نوم مفرد لون باج
 9ـ ـ كراسي للبار عدد /3/
 10ـ ـ طاوالت للصالون لون ذهبي
واحدة كبيرة  /2/صغيرة
 11ـ ـ تابلو بني زيتي عدد /2/
 12ـ ـ براد أبيض كونكورد
 13ـ ـ غاز ست رؤوس لون أبيض
 14ـ ـ غسالة  A.E.Cبيضاء
 15ـ ـ ميكرويف  A.E.Cابيض
 16ـ ـ تلفزيون  42 SAMSUNG LCDإنش
 17ـ ـ طاولة بالستيك بيضاء مع كراسي عدد /4/
 18ـ ـ كونسول خشب مصري
 19ـ ـ بار ثابت من الخشب

بدل التخمني
 50دوالرًا أميركيًا
 2000دوالر أميركي

بدل الطرح
 30دوالرًا أميركيًا
 1200دوالر أميركي

 3000دوالر أميركي
 1200دوالر أميركي

 1800دوالر أميركي
 720دوالرًا أميركيًا

 3500دوالر أميركي

 1800دوالر أميركي

 2500دوالر أميركي

 1500دوالر أميركي

 2000دوالر أميركي
 750دوالرًا أميركيًا
 400دوالر أميركي

 1200دوالر أميركي
 450دوالرًا أميركيًا
 240دوالرًا أميركيًا

 200دوالر أميركي
 350دوالرًا أميركيًا
 300دوالر أميركي
 250دوالرًا أميركيًا
 150دوالرًا أميركيًا
 500دوالر أميركي
 50دوالرًا أميركيًا
 150دوالرًا أميركيًا
 750دوالرًا أميركيًا

 120دوالرًا أميركيًا
 210دوالرات أميركية
 180دوالرًا أميركيًا
 150دوالرًا أميركيًا
 90دوالرًا أميركيًا
 300دوالر أميركي
 30دوالرًا أميركيًا
 90دوالرًا أميركيًا
 450دوالرًا أميركيًا

فعلى الراغب في الشراء الحضور في املوعد املحدد أعــاه إلى مكان البيع املحدد في
داريا ـ ـ طاحون البرغل ومنزل املنفذ عليهما مصحوبًا بالثمن نقدًا ،يضاف اليه رسم
الداللة البالغ خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
جبور نمنوم
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األربعاء  5آب  2015العدد 2657

رياضة

كرة الصاالت

ممثل لبنان خارج فوتسال آسيا بجملة مالحظات
يـفـتــرض أن يـفـتــح خـ ــروج بـنــك بـيــروت
من الــدور ربــع النهائي لبطولة األندية
اآلس ـيــويــة أم ــام فــريــق ع ــراق ــي ،الـبــاب
ع ـلــى مــرح ـلــة م ــن ال ـح ــذر وال ـمــراج ـعــة
الدقيقة في ما ّ
يخص الفوتسال اللبناني،
وخ ـصــوصــا أن الـمـنـتـخــب مـقـبــل على
تحضيرات لتصفيات كأس آسيا 2016
شربل ّ
كريم
لم يكن منتظرًا بعد ظهر أمس أن يخرج
فريق نادي بنك بيروت
الـ ــريـ ــاضـ ــي م ـ ــن ال ـ ـ ــدور
ربـ ــع ال ـن ـهــائــي لـبـطــولــة
األنــديــة اآلسـيــويــة لكرة
ال ـقــدم لـلـصــاالت املقامة
فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة أصـ ـفـ ـه ــان
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة .ال ـ ـكـ ــل ك ــان
يـنـتـظــر أن يـعـبــر حــامــل
لـقــب ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي
إلى دور األربعة ،وتكرار
إنـ ـج ــاز ال ـص ــداق ــة ال ــذي
ح ـ ـقـ ــق أفـ ـ ـض ـ ــل ن ـت ـي ـجــة
ل ـ ـب ـ ـن ـ ــان ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
ال ـب ـط ــول ــة الـ ـق ــاري ــة ع ــام
ّ
 ،2011حـيــث ح ـ ُـل ثالثًا
في النسخة التي أقيمت
بعد املباراة ،أشار
ع ــام ــذاك ف ــي الـعــاصـمــة
مدرب بنك بيروت ديان
دييدوفيتش ،إلى أن فريقه القطرية الدوحة.
بطبيعة ال ـحــال ،صــورة
ّقدم بطولة جيدة وخرج
م ـ ـم ـ ـثـ ــل لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ك ــان ــت
مرفوع الرأس من دون
متشابهة إلى ٍّ
حد كبير
خسارة في الوقت األصلي
م ـ ــع صـ ــاحـ ــب اإلن ـ ـجـ ــاز
«كذلك أعطى الالعبون كل
ال ــذي حصل قبل أربعة
ّ
وتوجه
ما عندهم وأكثر».
أع ـ ــوام ،إذ إن ــه اسـتـعــار
نفط
فريق
بالتهنئة إلى
العبني دوليني من الفرق
عباس،
هيثم
ومدربه
الوسط
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـلـ ـع ــب األدوار
في
التوفيق
لهم
متمنيًا
األول ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
املحلية ،فجمع بالتالي
الدور نصف النهائيً .
قائال
وختم دييدوفيتش
م ـ ـ ــا ي ـ ـم ـ ـكـ ــن اع ـ ـت ـ ـب ـ ــاره
على
هو
إن «التركيز اآلن
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
بطولة الدوري اللبناني،
مـ ـ ـط ـ ـ ّـعـ ـ ـم ـ ــا بـ ـ ــاعـ ـ ـ َـبـ ـ ــن
حيث الهدف األول سيكون أجـنـبـيــن وآخ ــر إيــرانــي
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ع ــال ــي،
الحفاظ على اللقب للسنة
ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن خـيــرة
الثالثة على التوالي».
امل ـح ـل ـيــن ك ــان ــت ضـمــن
تشكيلة املدرب الصربي
ديان دييدوفيتش.
وه ـ ـن ـ ــا يـ ـكـ ـم ــن الـ ـقـ ـل ــق،
وتحديدًا إذا ما ربطنا خــروج الفريق
ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ــال ـت ـص ـف ـي ــات اآلسـ ـي ــوي ــة
املرتقبة أواخــر السنة الحالية ،والتي
تـ ـخ ــص امل ـن ـت ـخ ـب ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة .ه ــذه

راض رغم
ٍ
الخسارة!

أسهمت بعض الخيارات الخاطئة التي قام بها المدرب ديان دييدوفيتش في منح الفوز للعراقيين (عدنان الحاج علي)

ال ـت ـص ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة بـمـنـطـقــة غــرب
آسيا ليست مجرد جولة عادية مؤهلة
إلــى البطولة الـقــاريــة ،ألن كــأس آسيا
املـقـبـلــة سـتـكــون مــؤهـلــة ب ــدوره ــا إلــى
ك ــأس ال ـعــالــم ال ـتــي ت ـقــام ال ـع ــام املـقـبــل
أيضًا في كولومبيا.
النقطة األهم هي أن خروج بطل لبنان
ف ــي امل ــوس ـم ــن األخ ـي ــري ــن أم ـ ــام فــريـ ٍـق
أقـ ــل م ـنــه م ـس ـتــوى إذا م ــا أخ ــذن ــا فــي
االعتبار تصنيف الفوتسال اآلسيوي،
هــو املشكلة ّ
بحد ذاتـهــا ،إذ إنــه لطاملا
كـ ــان ف ــوت ـس ــال ل ـب ـنــان أع ـل ــى ك ـع ـبــا من
نـظـيــره ال ـع ــراق ــي ،ف ــأح ــرز الـلـبـنــانـيــون
اللقب اإلقليمي على حساب العراقيني
ب ــال ـت ـح ــدي ــد ع ـ ــام  2009ف ــي قـ ـط ــر ،ثــم
كأس آسيا عام  2011في
أقصوهم عن ُ
التصفيات الـتــي أقـيـمــت فــي الـكــويــت،
وج ـ ـ ـ ـ ــددوا تـ ـف ـ ّـوقـ ـه ــم فـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات
بفوز آخر .أضف أن
املاضية عام 2013
ٍ
العبني لبنانيني تلقوا أخيرًا عروضًا
فرق عراقية ،كان آخرهم نجم
للعب مع ٍ
ب ـنــك ب ـي ــروت ع ـلــي طـنـيــش «سـيـســي»
(غ ــاب ع ــن م ـب ــاراة أم ــس بـعــد تعرضه

إلص ــاب ــة ق ــوي ــة ف ــي ال ـك ــاح ــل سـتـبـعــده
عن املالعب ملــدة  3أسابيع) ،ما يعني
اعـتــراف العراقيني بــريــادة اللبنانيني
فنيًا وبمستوى العبينا ال ــذي لطاملا
كان أفضل فرديًا وجماعيًا.
ل ـك ــن م ـ ـبـ ــاراة أمـ ــس ك ـش ـفــت ع ــن نـقـطــة
مقلقة كثيرًا ،تمثلت باإلصرار والروح
ال ـق ـتــال ـيــة الــره ـي ـبــة ل ـل ـعــراق ـيــن الــذيــن
أرض
ب ـ ــدوا م ـس ـت ـعــديــن ل ـل ـمــوت ع ـلــى
ً
ّ
املـ ـلـ ـع ــب ،شـ ـ ــرط أل يـ ـخـ ـس ــروا ج ــول ــة
أخــرى أمــام اللبنانيني ،ونجاحهم في
نـهــايــة امل ـط ــاف ،ول ــو مــن خ ــال ركــات
الـتــرجـيــح ( 3-2بـعــدمــا س ــاد الـتـعــادل
 4-4فــي الــوقـتــن األص ـلــي واإلضــافــي)
ال ـتــي أعـطـتـهــم ال ـف ــوز ،يـمـكــن أن يكون
م ـقـ ّـدمــة ملــا سـيــواجـهــه مـنـتـخــب لبنان
فــي تصفيات كــأس آسـيــا ،وخصوصًا
أن مدرب نفط الوسط هيثم عباس هو
نفسه يشرف على «أسود الرافدين».
طـ ـبـ ـع ــا ،أسـ ـهـ ـم ــت بـ ـع ــض ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات
الـخــاطـئــة الـتــي ق ــام بـهــا دييدوفيتش
ي ــوم أم ــس فــي مـنــح ال ـفــوز للعراقيني،
مثل طلبه وقتًا مستقطعًا بعد مــرور

دق ـي ـق ـتــن ف ـقــط ع ـلــى انـ ـط ــاق ال ـشــوط
ّ
ال ـثــانــي ،مــا جـعــل نـفــط الــوســط ينظم
ص ـفــوفــه وي ـت ـق ـ ّـدم  ،3-4ب ـعــدمــا أنـهــى
الـلـبـنــانـيــون ال ـش ــوط األول ،مـتـقـ ّـدمــن
 1-3ب ــأه ــداف ال ـبــرازي ـلــي رودولـ ـف ــو دا
كوستا وأحمد خير الدين وكريم أبو
زي ــد امل ـعــار مــن امل ـيــاديــن ،وال ــذي عــادل
األرق ـ ــام وفـ ــرض ال ـت ـمــديــد .ك ــذل ــك ،كــان
خيار الطلب من حسن حمود تسديد
إح ـ ـ ــدى ال ـ ــرك ـ ــات ال ـت ــرج ـي ـح ـي ــة ق ـ ــرارًا
خــاطـئــا ،وخـصــوصــا أن ــه لــم يـلـعــب أي

شكل الهزيمة
يفرض ضرورة اإلعداد
بنحو مثالي قبل أي
استحقاق خارجي

دق ـي ـقــة طـ ــوال امل ـ ـبـ ــاراة ،ف ـك ــان نصيبه
إهدار الركلة التي أعطت الفوز للفريق
العراقي.
لكن رغم هذا األمــر ،فإن شكل الهزيمة
ي ـع ـط ــي فـ ـك ــرة واض ـ ـحـ ــة عـ ــن ض ـ ــرورة
اإلعداد بنحو مثالي قبل أي استحقاق
خ ــارج ــي ،وذلـ ــك ان ـطــاقــا م ــن الـحـمـلــة
املـقـبـلــة للمنتخب املـفـتــرض أن يكون
بـ ــأق ـ ـصـ ــى ج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة ل ـ ـكـ ــي ال ي ـغ ـيــب
ع ــن ال ـب ـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة ال ـت ــي اع ـتــاد
امل ـش ــارك ــة ف ـي ـهــا .وه ـ ــذا األم ـ ــر يتطلب
مـ ـجـ ـه ــودًا ج ـم ــاع ـي ــا ي ـ ـبـ ــدأ م ـ ــن خ ــال
ت ــوف ـي ــر امل ـس ـت ـل ــزم ــات الـ ـض ــروري ــة مــن
م ـب ــاري ــات وم ـع ـس ـكــرات ل ـل ـحــاق بــركــب
املنتخبات األخ ــرى التي أصبحت في
ّ
متقدمة بعدما سبقها لبنان
مرحلة
لـفـتــرة طــوي ـلــة .كــذلــك تـتـطـلــب املـســألــة
تـعــاونــا مــن األنــديــة الـتــي أب ــدت أخـيـرًا
امتعاضها مــن الفترة التي سيتوقف
خاللها الــدوري فسحًا في املجال أمام
استعدادات املنتخب املفترض أن تكون
له األولوية في هذه املرحلة الحساسة
والحاسمة.

الكرة اللبنانية

الجنيدي يعود إلى المنتخب واألنصار

أكوفو خالل دفاعه عن الوان اشانتي كوتوكو

استدعى املدير الفني ملنتخب لبنان
ل ـك ــرة ال ـق ــدم املــون ـت ـي ـن ـغــري م ـي ــودراغ
رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش ،امل ــداف ــع م ـع ـتــز بــالـلــه
الـ ـجـ ـنـ ـي ــدي ،والعـ ـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط خـضــر
سـ ـ ــامـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــن املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
املتواصلة على ملعب بيروت البلدي،
ال ـت ــي تـسـتـمــر ح ـتــى الـجـمـعــة املـقـبــل،
وهـ ــي امل ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى م ــن بــرنــامـجــه
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــدادي فـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ـت ـح ـض ـي ــرات
ملـبــاراتــه مــع كــوريــا الجنوبية املـقــررة
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء  8أي ـ ـل ـ ــول امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ض ـمــن
التصفيات امل ــزدوج ــة لـكــأســي العالم
 2018وآسيا .2019
ّ
ويعول الجهاز الفني على االنسجام
ال ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدي لـ ــاع ـ ـبـ ــن ،وال س ـي ـمــا
أن ال ـب ــرن ــام ــج األول ـ ـ ــي ي ـق ـت ـصــر عـلــى

الالعبني املحليني ،في ظل مراقبة نور
منصور وخليل خميس لــإبــال من
إصابتني طفيفتني.
وكان محمد حيدر قد التحق بتمارين
املـنـتـخــب ب ـعــدمــا ش ـفــي م ــن اإلص ــاب ــة
الـ ـت ــي ت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـه ــا م ـط ـل ــع ح ــزي ــران
املــاضــي ،وأبعدته عــن املـبــاراتــن أمــام
الـكــويــت والوس .ويخضع لالختبار
أيـ ـض ــا ال ـ ـحـ ــارس ح ـس ــن حـ ـم ــزة (20
سنة) الذي يلعب مع هاغابورع (أش
بي كي) السويدي للدرجة الثانية.
مـحـلـيــا ،وص ــل أم ــس ال ــاع ــب الـغــانــي
مايكل أكــوفــو املـتــوقــع انضمامه إلى
األن ـصــار ،وقــد كــان فــي استقباله في
مطار بيروت الــدولــي مدير العالقات
العامة في النادي محمود أبو النجا.

وتردد أن اكوفو سيخضع لالختبار،
من أجــل معرفة حضوره البدني قبل
التوقيع مع «األخضر» ،حيث يفترض
أن تـ ـت ــوض ــح الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة مـ ـ ــع ن ـه ــاي ــة
األسبوع .وبالتأكيد ،سيكون الغاني
م ـك ـس ـب ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ل ــأنـ ـص ــار فـ ــي ح ــال
إجــراء الصفقة ،على اعتبار أنه يملك
خبرة دولـيــة ،وقــد نشأ فــي أكاديمية
فــريــق ف ـي ـنــورد الـهــولـنــدي فــي ب ــاده،
واحـتــرف خارجيًا ثم ملع مع أشانتي
فــائـزًا بلقب ال ــدوري ثــاث م ــرات على
التوالي بني أعوام  2011و .2014كذلك
ّ
مــثــل منتخبي غــانــا لالعبني دون 20
عامًا واألوملـبــي ،إضــافــة إلــى املنتخب
األول ال ــذي داف ــع عــن ألــوانــه فــي سبع
مباريات دولية.

لكن مكسب األنـصــار لــن يتوقف عند
أكــوفــو ،ذلــك أن الـفــريــق اسـتـعــاد قائد
دف ــاع ــه مـعـتــز بــال ـلــه ال ـج ـن ـيــدي ال ــذي
حسم أم ــره وق ــرر اللعب مــع األنـصــار
ه ــذا املــوســم .وتــأتــي ع ــودة الجنيدي
ّ
لـتـعــزز خــط ال ــدف ــاع وتـشـجــع الـجـهــاز
الفني على صــرف النظر عن التعاقد
مــع مــدافــع أجنبي ملصلحة العــب في
مركز خط الهجوم.
وت ـب ــدو األم ـ ــور مـسـتـقــرة ف ــي ال ـن ــادي
األخ ـضــر مــع ان ـت ـظــام الـتـمــاريــن الـتــي
يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا ال ــاع ــب رب ـي ــع عـطــايــا
ب ـن ـح ــو ط ـب ـي ـع ــي بـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ف ـت ــرة
إيقافه ،حيث ُيظهر التزامًا وانضباطًا
عاليني.
(األخبار)
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سوق االنتقاالت

سـيـنـتـقــل امل ـه ــاج ــم ال ـبــوس ـنــي ال ــدول ــي
إي ــدي ــن دزيـ ـك ــو م ــن مــانـشـسـتــر سيتي
اإلنكليزي إلى روما اإليطالي مقابل 14
مليون استرليني .ويأتي رحيل دزيكو
ب ـعــد ض ــم سـيـتــي امل ـه ــاج ــم اإلنـكـلـيــزي
الــدولــي رحـيــم سترلينغ مــن ليفربول
م ـقــابــل  49م ـل ـيــون اس ـتــرل ـي ـنــي .وك ــان
دزيكو ( 29سنة) قد انضم إلــى سيتي
من فولسبورغ األملاني في كانون الثاني
 2011مقابل  27مليون استرليني ،وقد
تـ ّـوج هدافًا له في موسم  2013-2012بـ
 15هدفًا ،ثم أضاف  26هدفًا في مختلف
البطوالت مع إحراز فريقه لقب الدوري
املمتاز ،لكنه لم يتمكن من تسجيل أكثر
م ــن سـتــة أهـ ــداف ف ــي  32م ـب ــاراة خــال
املوسم املاضي
ب ــدوره ,عــاد املــوهــوب األملــانــي جوليان
دراك ـس ـلــر لـيـتـصـ ّـدر عـنــاويــن الصحف
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة م ـ ــع تـ ـج ــدي ــد ي ــوف ـن ـت ــوس
إهتمامه بضمه من صفوف شالكه.
وكــان النادي «األزرق امللكي» قد رفض
ً
عرضًا أوال قبل أيام من «اليوفي» بقيمة
 15مليون يــورو للحصول على توقيع
العبه البالغ من العمر  21عامًا.
وذك ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «ال غ ــازي ـت ــا ديـلـلــو
سـ ـب ــورت» أن إدارة «الـبـيــانـكــونـيــري»
ـان وأخ ـي ــر
ت ـس ـت ـعــد ل ـت ـقــديــم عـ ـ ـ ٍ
ـرض ثـ ـ ـ ٍ

أصداء عالمية
إينييستا يخلف شافي في
قيادة برشلونة
ذك ــر برش ــلونة بط ــل إس ــبانيا وأوروب ــا ف ــي
موقع ــه عل ــى ش ــبكة «اإلنترن ــت» أن العبي ــه
األربع ــة توالي ــا أندريس إينييس ــتا واألرجنتيني
ليوني ــل ميس ــي وس ــيرجيو بوس ــكتس
واألرجنتين ــي خافيي ــر ماس ــكيرانو س ــيتولون
قي ــادة الفريق الكاتالوني خالل املوس ــم الجديد.
وس ــيرتدي إينييس ــتا ش ــارة قي ــادة الفريق بعد
رحي ــل ش ــافي هرناندي ــز إل ــى الس ــد القط ــري.
وكان ماس ــكيرانو إح ــدى املفاجآت بع ــد ّ
تقدمه
ف ــي خي ــارات زمالئه على «ابن الن ــادي» جيرارد
ُ
بيكي ــه م ــن خ ــال تصوي ــت س ــري أج ــري ب ــن
الالعب ــن.

رونالدو يلعب مع الناس متنكرًا
في الشارع
كشف نجم ريـ ــال مدريد البرتغالي كريستيانو
رونال ــدو ،ع ــن ش ــريط فيدي ــو يظه ــر في ــه وه ــو
يلع ــب ك ــرة القدم مع الناس ،متنكرًا ،في ش ــوارع
العاصم ــة اإلس ــبانية مدري ــد .وح ــاول رونال ــدو
لع ــب ك ــرة الق ــدم م ــع الن ــاس ،حت ــى أن ــه ح ــاول،
ممازح ــا ،الحص ــول عل ــى رق ــم هات ــف م ــن فتاة،
لكنه ــا رفض ــت ذلك.

هاميلتون كاد أن يصبح دراجًا
أك ــد بط ــل العال ــم ف ــي س ــباقات س ــيارات
الفورم ــوال  ،1البريطان ــي لوي ــس هاميلت ــون،
س ــائق مرس ــيدس ،أنه كاد أن يصب ــح دراجًا.
وق ــال هاميلت ــون« :عندما كن ــت صغيرًا ،كنت
أرغ ــب ف ــي قي ــادة الدراج ــات الناري ــة .عندم ــا
ً
ابت ــاع ل ــي وال ــدي دراج ــة هوائي ــة أردت ب ــدال
منه ــا دراج ــة ناري ــة» .وأض ــاف« :ال أش ــعر
بالخيب ــة م ــن الطريق ــة الت ــي س ــارت فيه ــا
األم ــور ،لك ــن حب ــي األول كان لآللي ــات عل ــى
ـف الس ــائق البريطان ــي أنه
عجلت ــن» .ول ــم يخ ـ ِ
يـ ّ
ـود تجرب ــة القي ــادة ف ــي بطول ــة «موت ــو ج ــي
بي» بداعي الحش ــرية .كذل ــك ،أبدى رغبته في
القي ــادة ف ــي س ــباقات «ناس ــكار» األميركي ــة،
وه ــو ق ــال في هذا الص ــدد« :لقد رأيت س ــابقًا
العدي ــد م ــن س ــباقات ناس ــكار وأرغ ــب ف ــي
القي ــادة فيه ــا يومًا م ــا» .وتاب ــع« :إنها رياضة
مختلف ــة ملا نعرفه في أوروبا ،لكن الس ــباقات
فيه ــا تتمي ــز دائم ــا بالحيوي ــة».

للتعاقد مع دراكسلر بقيمة  15مليون
يـ ــورو م ـضــافــا إل ـي ـهــا م ـكــافــآت تـبـلــغ 9
ماليني.
مــن جـهـتــه ،أش ــاد م ــدرب وص ـيــف بطل
أوروبا ،ماسيميليانو أليغري ،بموهبة
الالعب األملاني ،وقال لصحيفة «توتو
سبورت»« :دراكسلر العب شاب وأمامه
مستقبل رائع».
سجل دزيكو
ستة أهداف
في 32
مباراة خالل
الموسم
الماضي
(أ ف ب)

رياضة

الكرة الفلسطينية

ّ
روما يحصل على دزيكو و يوفنتوس مصر على دراكسلر
وف ــي ح ــال فـشــل ال ـعــرض م ـج ــددًا ،فإنه
مــن املــرجــح أن يسعى يوفنتوس لضم
أحد الالعبني البلجيكي أكسيل فيتسل
مــن زينيت ســان بطرسبورغ الــروســي
أو الكولومبي فريدي غوارين من إنتر
ميالنو.
وفــي فرنسا ،يـبــدو أن طـمــوح لـيــون لن
يتوقف عند ضــم الـبــرازيـلــي رافــايــل دا
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كأس فلسطين بين الضفة وغزة
للمرة األولى منذ  15عامًا
للمرة األولى منذ  15عامًا ،وصل فريق أهلي
الخليل من الضفة املحتلة إلى قطاع غزة ،ليخوض
مع فريق اتحاد الشجاعية ً
لقاء غير مسبوق على
نهائي كأس فلسطني.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعالن رئيس االتحاد
الفلسطيني لكرة القدم ،جبريل الرجوب ،أن
االحتالل اإلسرائيلي رفض السماح بإقامة «كأس
فلسطني» ،ولكن الرجوب عاد أمس ليصرح بأنه
ُسمح بانتقال أهلي الخليل.
وستقام مباراة الذهاب بني الفريقني يوم الخميس
املقبل ،على أن تقام مباراة اإلياب األحد املقبل
في مدينة الخليل ،جنوبي الضفة ،في حال سمح
االحتالل التحاد الشجاعية بالتوجه إلى هناك من
دون عوائق.
وتجري ترتيبات كبرى في غزة إلقامة املباراة
على ملعب اليرموك وسط توقعات بأن يصل عدد
الحضور إلى أكثر من  10آالف مشاهد في هذه
املباراة التي تحمل رمزية كبرى بعد انقطاع اللعب
بني غزة والضفة لسنوات طويلة .وما حال دون
إقامة أي بطولة ،سواء الكأس أو الدوري ،بني أندية
القطاع والضفة ،هو عدم وجود تواصل جغرافي
بني املنطقتني ،مع العلم بأنه تقام في األراضي
الفلسطينية بطولتان :واحدة في الضفة وأخرى
في القطاع ،فيما يضم املنتخب الفلسطيني العبني
من املنطقتني.

سيلفا بعدما حصل عليه من مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ملــدة أربــع سنوات،
حيث ذكــرت صحيفة «ليكيب» املحلية
أنـ ــه اقـ ـت ــرب م ــن ض ــم م ــواط ـن ــه ال ــدول ــي
مــاتـيــو فــالـبــويـنــا مــن ص ـفــوف دينامو
مــوس ـكــو ال ــروس ــي لـتـعــويــض كليمان
غرونييه املصاب.
فــرنـس ـيــا أي ـض ــا ،ت ـعــاقــد مــرسـيـلـيــا مع
املدافع األرجنتيني ميلتون كاسكو من
نـيــولــز أول ــد بــويــز لـيـكــون عــاشــر العــب
يضمه هذا الصيف.
ودائ ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ـ ــي م ــرس ـي ـل ـي ــا ،فـ ـق ــد ذك ـ ــرت
صحيفة «ليكيب» أن اإلتحاد املكسيكي
لكرة القدم يسعى للتعاقد مع مدربه،
مارتشيلو بييلسا ،ليخلف
األرجنتيني ُ
ميغل هيريرا املقال من منصبه.
وب ــال ـح ــدي ــث ع ــن املـ ــدربـ ــن ،ل ـفــت أمــس
ت ـص ــري ــح ل ـه ــان ــز  -ي ــواكـ ـي ــم فــات ـس ـكــه،
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ل ـ ـبـ ــوروس ـ ـيـ ــا
دورتـمــونــد األملــانــي ،نصح فيه الغريم
بــايــرن مـيــونـيــخ بتعيني م ــدرب فريقه
السابق يورغن كلوب خلفًا لإلسباني
جــوس ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال .وق ـ ــال فــاتـسـكــه
لـصـحـيـفــة «رايـ ـن ــش ب ــوس ــت» املـحـلـيــة:
«ي ــورغ ــن ك ـل ــوب م ــرش ــح ج ـيــد ل ـق ـيــادة
ـاد ،س ــوف يـتــأقـلــم ك ـلــوب وبــايــرن
أي نـ ـ ٍ
.»%100
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أفقيا

 -1إســم ُيعرف به مبنى وزارة الخارجية في فرنسا –  -2أرخبيل في األطلسي جنوبي األرجنتني
محتل من قبل بريطانيا وقد حاولت األرجنتني إستعادته في حرب قصيرة عام  1982لكنها فشلت
ّ
–  -3إسم حمله عدد كبير من ملوك فرنسا – حرف جر – ظن في األمر –  -4اختلق الكالم الباطل عن
ّ
زميله – أعطى باليد –  -5مقياس مساحة – مصرف تجاري – حرف جزم –  -6إسم موصول – أحمال
ثقيلة أو أوزان –  -7ضرب من النسيج الخفيف املنقوش املصنوع من القطن – كريم –  -8سهل ونهر
ايطالي – أبارك أو خالف أعزي – ثرى –  -9نتف الشعر– خالف أفتح –  -10شاعر إنكليزي راحل نال
ّ
ّ
شهرة ّ
الرومنطيقية
عاملية شارك في حرب إستقالل اليونان وتوفي فيها ُيعتبر من كبار شعراء
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 -1صحيفة لبنانية – مـخـ ّ
ـدر ُيستعمل فــي املستشفيات وخــال العمليات الجراحية –  -2عائلة
فيلسوف ومــؤرخ ديانات أملاني راحــل –  -3ضامن الشخص – ضجر وسئم – ضد خير –  -4أحد
متصرفي جبل لبنان زمن الحكم التركي في عهده دخلت أول سيارة حديثة الى بيروت قادمة من
اإلسكندرية –  -5هدم الحائط حتى ّ
سواه باألرض – مأوى الدجاج – يخاف –  -6صاحب وصديق –
ّ
مقاطعة في زائير مشهورة بمناجمها الغنية ُتعرف اليوم بإسم شابا –  -7صوت األجراس – يأتي
بعد –  -8بحيرة أو حاجز مائي – رتبة دينية – برد –  -9أحد أنجح سائقي سيارات الفورموال واحد
مقدس – من الفاكهة
في العالم من جنسية أملانية أصيب بالشلل –  -10بيت ضخم ّ

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.
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مشاهير 2063

حلول الشبكة السابقة

 -1كمال جنبالط –  -2أرحب – أم – جر –  -3تايبيه – الو –  -4مكر – أدرز –  -5أشار – شبعاد – -6
جدة –  -7دب – بليز –  -8واط – قفير –  -9رفرف – واتو –  -10بيل كلينتون
مطار – ّ

حل الشبكة 2062
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نعوم
مسعود
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مغنية بوب وممثلة أميركية راحلة ( .)2012-1963أشهر أفالمها « ذا بادي غارد « أو
الحارس الشخصي حقق ايرادات بلغت  410مليون دوالر عامليًا
 = 4+3+9+8+7+6مدينة الفضاء في تكساس ■  = 11+2+10فاكهة الصيف ■ = 5+1
نعم باألجنبية

حل الشبكة الماضية :كمال الشناوي
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األربعاء  5آب  2015العدد 2657

ثقافة وناس

أدب هذه الغزارة اإلبداعية نصيحة أسداها إليه طبيبه ،هربًا من فكرة االنتحار بعدما فقد زوجته ورفيقة دربه وابنته .الروائي السوري الذي أمضى
ّ
جل حياته في بيروت ،يحكي في جديده «ياسمين» (دار جداول) عن التناقض األزلي بين شرق وغرب ،بين ثقافتين مختلفتين من خالل سيرته الذاتية

ياسين رفاعية ...الكتابة طوق نجاة من الجنون

عناية جابر
لـ ـي ــس الـ ـ ـه ـ ــوس ب ـك ـت ــاب ــة الـ ـ ــروايـ ـ ــات
وال ـق ـص ــص ( 13روايـ ـ ــة ل ـغــايــة اآلن،
عــدا القصص القصيرة واملجموعة
ُ
الشعرية وروايـتـ ّـن لــم تنشرا بعد)،
مـجــرد اكتظاظ فــنــي وسيولة أدبية
ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـ ــروائـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ي ــاس ــن
ر ّفــاعـيــة (مــوال ـيــد دمـشــق  .)1934بل
ُ
إنها الكتابة املتواصلة التي تنقذه
ُ
نصحه
مــن الجنون واالنـتـحـ ُـار .أمــر
ب ــه طـبـيـبــه الـنـفـســي امل ـع ــال ــج ،طالبًا
إليه عــدم ّ
التوقف عن الكتابة ،بغية
طويلة
اس ـت ـعــادة االت ـ ــزان إث ــر ح ـيــاة
ّ
شابها فقد مــوجــع .فقد أحـ ّـبــة تمثل
فـ ــي م ـ ــوت اب ـن ـت ــه الـ ـش ــاب ــة ل ـي ـن ــا عــن
سبع وثــاثــن سنة ،ومــوت حبيبته
وزوج ـتــه الـشــاعــرة أم ــل ال ـجــراح قبل

موت ابنته بسنة واحدة.
ف ـ ــي ج ـ ــدي ـ ــده ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي «ي ــاسـ ـم ــن»
(دار جـ ـ ــداول) ،ي ـخــوض رفــاع ـيــة في
الـتـنــاقــض ال ــذي مــا ب ــرح بــن الـغــرب
وال ـ ـشـ ــرق ،ب ــن ث ـقــاف ـتــن مختلفتني
جــذريــا ،عبر حكاية الكاتب الذاتية.
ّ
تتطرق الرواية إلى قصة حب جمعت
بـ ــن ابـ ـن ــة الـ ـك ــات ــب لـ ـيـ ـن ــا ،والـ ـش ــاب
ّ
اإلنكليزي جون ،خلفت صراعًا حادًا
ب ــن ق ـيــم األب األخ ــاق ـي ــة الـشــرقـيــة،
وقـيــم الـحــريــة الـبــاهـظــة عـنــد الـشــاب
اإلنكليزي الــذي أصبح الحقًا زوجــا
البنته وأبًا ألوالدها الثالثة.
ص ـ ـ ـ ــراع رفـ ــاع ـ ـيـ ــة ض ـ ــد الـ ـنـ ـسـ ـي ــان ـ ـ
الـ ـنـ ـسـ ـي ــان ال ـ ـ ـ ــذي ه ـ ــو ظـ ـل ــم م ـط ـلــق
وس ـ ـلـ ــوان م ـط ـلــق ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
ـ ـ ـ ه ــو جــوهــر أص ــال ــة رواي ـ ــة رفــاعـيــة
ال ـت ــي ت ـقــع ف ــي هـ ــذا امل ـف ـه ــوم ت ـمــامــا.

نقرأ عــن نضاله بكل قوته املتبقية،
وعـ ـ ـ ـ ــدم نـ ـسـ ـي ــان ــه أصـ ـ ـغ ـ ــر ت ـف ـص ـيــل
فـ ــي ع ـي ـش ــه الـ ـلـ ـن ــدن ــي ال ـ ـ ــذي جـمـعــه
وعائلته ،مفضيًا الى ذلك التعارض
ّ
الحاد ،بني مفاهيم الكاتب الشرقية
الـ ــراس ـ ـخـ ــة ،وبـ ـ ــن م ـف ــاه ـي ــم غــرب ـيــة
م ـغــايــرة أودت ال ــى يــوم ـيــات مليئة
بسوء التفاهم ،والـكــره والـعـنــف ،ثم
ّ
النبذ واالحتقار للكاتب .ظن األخير
لــوه ـلــة أن بــإم ـكــانــه ط ـمــس مـفــاهـيــم
حرية اآلخرين لصالح موروثات في
دينه وسلوكه ومعتقده.
ل ـ ــن ن ـ ـخـ ــوض ف ـ ــي أس ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ــرواي ـ ــة
تفصيليًا ،فالتفاصيل عند رفاعية
تـلـعــب دور األفـ ـك ــار ،أو ه ــي األف ـكــار
تتلطى خلف التفاصيل .وفي األفكار
ّ
الـ ـت ــي ض ـم ــت ـه ــا رواي ـ ـ ـ ــة «ي ــاسـ ـم ــن»
عمومًا ،تفترق صــورة حياة رفاعية

م ــع ال ـع ـي ــش ال ـل ـن ــدن ــي ،م ــع ال ـح ـيــاة
ُ
تحكمه بقوانينها
نفسها التي تبدأ
ُ
وتملي عليه قوة قادرة باسم القانون
وال ـ ـحـ ــريـ ــات ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـغ ــرب ـي ــة،
ل ـت ـغ ـي ـيــر ص ـ ـ ــورة ش ـخ ـص ـي ـتــه ال ـت ــي

لبنان انكسر أخالقيًا
وانفرز طائفيًا ،وأصبح اآلن
على كف عفريت
ترضخ فــي النهاية للقدر اإلنساني
امل ـت ـم ـثــل ف ــي امل ـ ـ ـ ــوت ...املـ ـ ــوت األك ـث ــر
حـقـيـقـيــة م ــن ك ــل امل ـفــاه ـيــم الـغــربـيــة
والشرقية.
ّ
رفــاع ـيــة ال ــذي أم ـضــى ج ــل ع ـمــره في
ل ـب ـن ــان ،أي أك ـث ــر م ــن أربـ ـع ــن س ـنــة،

ي ــراه الـبـلــد الــوح ـيــد ال ــذي ع ــاش فيه
حـرًا« :لــم يـ ّـدق بابي يومًا أي شرطي
س ـي ــر! ك ـنــت أش ـع ــر ب ــاألم ــان امل ـط ـلــق.
يحبونني ويـحـتــرمــونـنــي وك ــل دور
النشر تقبل كتبي .كما أنني مارست
الصحافة هنا ،وراسـلــت كــل وسائل
اإلعـ ـ ــام امل ـك ـتــوبــة وص ـن ـعــت اس ـمــي.
ل ـب ـنــان حــال ـيــا ب ـعــد الـ ـح ــرب األه ـل ـيــة
التي عايشتها بكل فجائعها ،انكسر
أخ ــاق ـي ــا وان ـ ـفـ ــرز ط ــائ ـف ـي ــا ،وأص ـب ــح
اآلن عـ ـل ــى ك ـ ــف عـ ـف ــري ــت .ال رئ ـي ــس
وال مــؤس ـســات وال دول ــة وال جـهــات
قـ ــادرة حـتــى عـلــى رف ــع الـنـفــايــات من
الـ ـش ــوارع .ه ــذا سـبـبــه أن لـبـنــان ولــد
والدة قـيـصــريــة وان ـتــزع ان ـتــزاعــا من
خاصرة سوريا .بيروت هي النافذة
ال ـتــي انـفـتـحــت ل ــي ع ـلــى األف ـ ــق ،بعد
بدايات خانقة في سوريا عملت فيها
في كل املهن ،من صبي فـ ّـران في فرن
أبي الى العمل مع صانع أحذية .حني
جــاءت لــور ّ
غريب الــى دمشق ،أجرت
معي حــوارًا وكنت قد بــدأت الكتابة.
وع ـنــدمــا ع ــادت إل ــى ب ـي ــروت ،نـشــرت
حـ ـ ـ ـ ــواري ووضـ ـ ـع ـ ــت ص ـ ــورت ـ ــي ع ـلــى
غالف ملحق «لو جور» وفي الخلفية
فـ ــرن أب ـ ــي ،وق ــال ــت ف ــي الـ ـعـ ـن ــوان :من
هذه الجامعة ّ
تخرج ياسني رفاعية.
نتاجاتي كما قلت القت ترحيبًا هنا
وف ــي مـصــر ،وال ـن ـتــاج الـجـيــد يفرض
نـفـســه ،خـصــوصــا فــي س ــوق الــروايــة
املـفـضـلــة عـنــد ال ـنــاشــريــن» .م ــاذا عن
الشعر؟ هل حاولت إليه؟ وهل أنت مع
رفض طبع الدواوين الشعرية بحجة
أنـ ـه ــا ال ت ـب ـيــع ك ـم ــا ي ـع ـلــل أص ـح ــاب
الدور؟ يجيب« :إطالقًا ،أنا مع الشعر،
فـهــو ب ــاألس ــاس دي ـ ــوان ال ـع ــرب .ولــي
ُ
فــي مـجــال الـشـعــر كـتــاب طـبــع مرتني
ت ـحــت عـ ـن ــوان« :أنـ ــت الـحـبـيـبــة ،وأن ــا
العاشق» ،وعلى دور النشر أن تتكفل
بإيجاد سبل مساعدة الشعراء على
نـشــر نـتــاجــاتـهــم» .وم ــن يعجبك من
الـ ــروائ ـ ـيـ ــن؟ ي ـ ـ ـ ّ
ـرد« :أح ـب ـب ــت ال ـي ــاس
الــديــري ال ــذي كتب رواي ــات أرب ــع في
ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات ،وه ـ ــو مـ ــن ال ــروائـ ـي ــن
الجيدين وأح ـ ّـب ج ـدًا روايـتــه «تبقى
وحـ ـيـ ـدًا وتـ ـ ـن ـ ــدم» .ك ـم ــا اقـ ـ ــرأ ل ـل ـيــاس
خ ـ ــوري ،والـ ـس ــوري الـلـبـنــانــي حليم
ب ــرك ــات خ ـص ــوص ــا رواي ـ ـتـ ــه املــذه ـلــة
«ستة أيام» ،إلى جانب حسن داوود،
وع ـبــده وازن ،ورب ـيــع جــابــر ،وحـنــان
ال ـش ـي ــخ ،والـ ـس ــوري ــة غـ ـ ــادة ال ـ ّـس ـم ــان
وأسـ ـم ــاء أخ ـ ــرى لـيـســت ف ــي ال ــذاك ــرة
اآلن».

موعد

ّ
«الكمنجاتي» الفلسطيني يغني ألحان الحجارة
روان عز الدين
ال ت ـف ـصــل «ج ـم ـع ـي ــة ال ـك ـم ـن ـجــاتــي»
بــن الـحـصــار الـعـسـكــري والـحـصــار
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـفـ ــرضـ ــه ال ـ ـعـ ــدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن.
ال ـط ــري ــق ن ـف ـســه ي ـم ـ ّـر بــاالح ـتــالــن،
وعليه تقود «جمعية الكمنجاتي»
ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا لـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم امل ــوسـ ـيـ ـق ــى
ل ــأط ـف ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـي ـنــن .م ــن هـنــا
انطلق رمزي أبو رضوان بتأسيس
«جـمـعـيــة الـكـمـنـجــاتــي» ف ــي فــرنـســا
ع ــام  .2002تــؤمــن الـجـمـعـيــة فسحة
موسيقية للطفل الفلسطيني ،من
دون أن تتخلى عن قيمة املوسيقى
نفسها ومستواهاّ .
يتم كل ذلك على
هامش التأليف والعزف الذي تقوم
ب ــه «الـ ـف ــرق ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـلـمــوسـيـقــى

الـ ـع ــربـ ـي ــة ـ ـ ـ الـ ـكـ ـمـ ـنـ ـج ــات ــي» .تـحـيــي
ال ـفــرقــة امل ـ ــوروث ال ـعــربــي واألغ ــان ــي
ال ـت ــراث ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وال ـق ــوال ــب
امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة
ً
الكالسيكية ،وصــوال إلى املوسيقى
امل ـع ــاص ــرة م ـثــل أل ـح ــان مـحـمــد عبد
الوهاب ،ورياض السنباطي ،وفريد
األطرش.
وبــرغــم الـجــانــب الـنـفـســي اإليـجــابــي
الذي تتركه املوسيقى على األطفال،
وخ ـصــوصــا داخـ ــل واقـ ــع املـخـيـمــات
ّ
الحياتي الخانق ،إال أن األمر ـ ـ رغم
أهميته ـ ـ ـ يـتـعــدى ذل ــك فعليًا .بقدر
كـبـيــر م ــن ال ـجــديــة ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
األطفال ،تعمل الجمعية على «خلق»
موسيقيني فلسطينيني ،ومتابعتهم
بمناهج موسيقية مكثفة ،تتشابه
مــع النظام املــدرســي .هــذا مــا يؤكده

ال ـع ــدد الـ ــذي ب ــدأ ي ـ ــزداد ف ــي الـضـفــة
الغربية ،ووصل حاليًا إلى  600طفل
فـلـسـطـيـنــي تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم بــن
 6و 18عــامــا .يــرتــاد ه ــؤالء م ــدارس
«الـكـمـنـجــاتــي» داخ ــل فـلـسـطــن ،في
رام ال ـل ــه وج ـن ــن وم ـخ ـي ـمــات وق ــرى
الضفة وم ــدارس ال ـ ـ «أون ــروا» ،حيث
بـنــت «الـكـمـنـجــاتــي» م ــراك ــز لتعليم
كل اآلالت .هذه البرامج انتقلت إلى
لبنان عام  ،2008وتحديدًا إلى «بيت
أط ـفــال ال ـص ـمــود» فــي مخيمي بــرج
البراجنة وشاتيال .على مدى السنة
ال ــدراس ـي ــة ال ـت ــي تـسـتـمــر م ــن أي ـلــول
(سبتمبر) حتى حــزيــران (يــونـيــو)،
يتلقى  45تلميذًا حاليًا تعلم العزف
ع ـل ــى ال ـط ـب ـل ــة وال ـ ـعـ ــود وال ـك ـم ـن ـجــة
والـ ـ ـن ـ ــاي ،إل ـ ــى ج ــان ــب ح ـص ــص فــي
ال ـتـ ّ
ـذوق املــوسـيـقــي ،فيما ُ
سيضاف

التشيلو والقانون ابتداء من أيلول
(سبتمبر) املقبل .هذه السنة للعام
الثاني على التوالي ،انطلق املخيم
ال ـص ـي ـف ــي ل ـ ـطـ ــاب «ال ـك ـم ـن ـج ــات ــي»
ف ــي ل ـبـنــان ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــوف .في

مقطوعات فولكلورية،
وموسيقى شرقية وعربية
اإلق ــام ــة ال ـت ــي ت ـس ـت ـمــر ل ـس ـتــة أيـ ــام،
يـخـضــع ط ــاب املـخـيـمــات ملجموعة
دروس ن ـظ ــري ــة وت ـط ـب ـي ـق ـيــة مـكـثـفــة
على أيــدي موسيقيني فلسطينيني
(طالب سابقون في «الكمنجاتي»).
وع ـ ـنـ ــد الـ ـث ــامـ ـن ــة م ـ ــن م ـ ـسـ ــاء الـ ـغ ــد،
س ـت ـت ـ ّـوج ب ـح ـف ـلــة «ف ـل ـس ـطــن تـغـنــي
ألـ ـح ــان الـ ـحـ ـج ــارة» املــوس ـي ـق ـيــة فــي

الـ ـ «أس ـم ـب ـلــي ه ـ ــول» ف ــي «ال ـجــام ـعــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـ ـيـ ــروت» .األم ـس ـيــة
ال ـ ـب ـ ـيـ ــروت ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـع ـ ــود ري ـع ـه ــا
لــ»جـمـعـيــة الـكـمـنـجــاتــي» ،سـيـشــارك
فيها  16موسيقيًا فلسطينيًا (بزق
وعود وآالت إيقاعية وكونترباص،
وك ـ ـم ـ ـن ـ ـجـ ــة ون ـ ـ ـ ـ ــاي وأكـ ـ ـ ـ ــورديـ ـ ـ ـ ــون)
وسـيـقــدمــون مقطوعات فلسطينية
ف ــولـ ـكـ ـل ــوري ــة ،وم ــوسـ ـيـ ـق ــى شــرق ـيــة
وعـ ــرب ـ ـيـ ــة ك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة ،ب ـمـ ـش ــارك ــة
ك ــورال يـضــم مـجـمــوعــة مــن األطـفــال
امل ـشــاركــن فــي املـخـيــم الـصـيـفــي في
الشوف.
«فلسطني تغني ألحان الحجارة»20:00 :
م ـس ــاء ال ـغ ــد ـ ـ ـ ق ــاع ــة ال ــ«أس ـم ـب ـلــي هـ ــول»،
الجامعة األميركية في بيروت .لالستعالم:
71/386148
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حجي جابر «يغزل» تاريخ الجغرافيا المنسية
بعد «سمراويت»
( )2012و«مرسى فاطمة»
( ،)2013ها هو يطرح
روايته الثالثة «لعبة المغزل»
(المركز الثقافي العربي).
يكشف الكاتب الشاب ما
هو ّ
مزيف في تاريخ ّأريتيريا
ما بعد االستقالل ،محطمًا
القشرة الصلبة لنصاعة التاريخ
المكتوب

خليل صويلح
ثالث روايات متتالية وضعت اسمه
قـيــد ال ـت ــداول .قـبــل اقّـتـحــامــه املشهد
ال ــروائ ــي الـعــربــي ،كــنــا نجهل تمامًا
وج ــود روايـ ــة أريـتـيــريــة ،لـكــن حجي
جابر ( )1976لديه ما يقوله عن هذه
ّ
املنسية .ظهر اسمه للمرة
الجغرافيا
األولى عبر «سمراويت» ( )2012التي
حصدت «جــائــزة الشارقة لــإبــداع»،
وتــاهــا ب ـ «مــرســى فــاطـمــة» (،)2013
وها هو يطرح روايته الثالثة «لعبة
املـ ـغ ــزل» (امل ــرك ــز ال ـث ـقــافــي ال ـعــربــي)
بـ ـج ــرأة س ــردي ــة الفـ ـت ــة .ع ـ ــدا إم ــاط ــة
ال ـل ـث ــام ع ــن ب ـي ـئــة م ـج ـهــولــة عــرب ـيــا،
يسعى هذا الروائي الشاب إلى تقنية
«م ـغ ــزل
روائـ ـي ــة م ـب ـت ـكــرة ،ت ـجــد ف ــي ِ
ال ـصــوف» مــوازيــا لتناسل الحكاية
دائ ــري ــا .وتــال ـيــا ،س ــوف ي ــدور املـغــزل
ب ــن أص ــاب ــع ال ـ ّـج ــدة بــاإلي ـقــاع نفسه
الــذي تــروي بــه حكاياتها للحفيدة،
وب ــاملـ ـه ــارة ن ـف ـس ـهــا .ه ـ ــذه ال ـخ ـيــوط
س ــوف تـتـشــابــك تــدريـجــا عـبــر مــرايــا
م ـت ـج ــاورة تـسـهــم ف ــي ك ـشــف م ــا هو
ّ
ّ
ومتخيل في تاريخ
ومزيف
مخبوء
ً
أريتيريا ما بعد االستقالل ،وصوال
إلى تحطيم القشرة الصلبة لنصاعة
التاريخ املكتوب.
وإذا ك ــان ــت ال ـح ـك ــاي ــة ك ـم ــا تــروي ـهــا
ال ـ ـجـ ـ ّـدة م ـح ــاول ــة ل ـق ـتــل الـ ـس ــأم ل ــدى
الحفيدة ،وإذك ــاء خيالها في ترميم
ّ
مــا هــو غــائــب ،ف ــإن الـحـفـيــدة ستجد
م ـف ــات ـي ــح م ـخ ـت ـل ـفــة ل ـت ـف ـك ـيــك ألـ ـغ ــاز
لطاملا كانت ملتبسة بالنسبة إليها،
رغــم مـهــارة الـجـ ّـدة فــي الـســرد .مــا أن
تلتحق فــي الـعـمــل ملصلحة «دائ ــرة
األرش ـ ـفـ ــة» ،هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة الـغــامـضــة
التي تعتني بــإعــادة كتابة الوثائق
عن حــرب االستقالل وأمـجــاد السيد
الرئيس ،حتى تكتشف حجم تزييف

الحقائق ،خصوصًا بعد أن تقع بني
يــديـهــا الــوثــائــق الـتــي تـخـ ّـص سيرة
الــرئ ـيــس م ـبــاشــرة .الــوثــائــق يـشــرف
ه ــو شـخـصـيــا ع ـلــى إع ـ ــادة كتابتها
ّ
بخطه الجميل ،وشطب كل ما يسيء
إلـ ــى س ـم ـع ـتــه ،وف ـق ــا مل ــا ك ـت ـبــه رف ــاق
األمـ ـ ـ ــس .هـ ـك ــذا ت ـك ـت ـشــف ال ـح ـف ـي ــدة،
بـعــد م ـن ــاورات مــع مــديــرهــا ،مــن هو
ّ
صاحب الخط الجميل ،كما سيدخل
ّ
طبيب مغرم بها ،على خط الحكاية
ب ـت ـس ـج ـيــل أشـ ــرطـ ــة بـ ـص ــوت ــه ،فـيـمــا
تنشغل هــي بــإعــادة كتابة الحكاية
ع ـلــى ن ـحــو آخـ ــر ،ب ـن ـ ً
ّ
مخيلة
ـاء ع ـلــى
ٍ
ّ
ّ
مدربة ،كأنها تستعير مقعد الجدة،
لكن مــن مــوقـ ٍـع آخ ــر ،أو االنـتـقــال من
ال ـش ـفــوي إل ــى امل ـك ـت ــوب ،والح ـق ــا من
الورقي إلى االلكتروني.
هــذه التحوالت فــي تقليب الحكاية،
أط ــاح ــت عـمـلـيــا بــالـحـقـيـقــة املـغـ ّـيـبــة،
قبل أن تلتقطها الحفيدة في سطور
إح ـ ــدى ال ــوث ــائ ــق ال ـت ــي ك ــان ــت م ـعـ ّـدة
ل ـل ـح ــرق فـ ــي فـ ـن ــاء دائـ ـ ـ ــرة األرش ـ ـفـ ــة.
س ــوف يــذهـلـهــا أن أم ـهــا ال ـتــي كانت
مناضلة في صفوف ثوار االستقالل

هي ضحية عملية اغتصاب على يد
ال ـقــائــد الـ ــذي سـيـصـبــح رئـيـســا بعد
االسـ ـتـ ـق ــال ،وإن ال ـح ـف ـي ــدة نـفـسـهــا
ّ
فتقرر
هي ثمرة هذه العالقة اآلثمة،
االنتقام من الرئيس .الهوس البصري
لدى حجي جابر في رسم مشهدياته
الروائية ،قاده إلى استعارة تقنيات
الـصــورة فــي عمارته الـســرديــة ،حني
يضع املشهد األخـيــر فــي املقدمة ثم
يستعيد األشرطة السابقة تدريجًا،
ب ـع ـن ــاوي ــن م ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـررة ،ب ـق ـص ــد ت ـمــريــر
راو أو شاهد
الحكاية على أكثر من ٍ
لتقشير الـحـكــايــة مـمــا عـلــق بـهــا ّ من
أكاذيب .في موازاة الوثيقة ،تتوضح
صـ ـ ــورة ال ـط ــاغ ـي ــة ب ـل ــوح ــة تــرسـمـهــا
ال ـح ـف ـي ــدة ،ث ــم ت ـق ــوم بـتـمــزيـقـهــا إثــر
اكتشافها حقيقته املرعبة.
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــث بـ ــال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــة م ـ ــوش ـ ــوري ـ ــا،
والـتـمــريـنــات عـلــى الـكـتــابــة وامل ـحــو،
أو اإلض ــاف ــة والـ ـح ــذف ،درس ّأول ــي
في تحطيم اليقني ،وإشارة صريحة
إلى زيف كتابة التاريخ الذي يكتبه
امل ـن ـت ـصــرون ،فـيـمــا ي ـغــوص األب ـطــال
الحقيقيون في النسيان.

لذلك ،حني ّ
تقرر االبنة اقتحام موكب
الــزعـيــم لـلـثــأر م ـنــه ،تنتهي حياتها
بـفـجـيـعــة ،كـمــا حـصــل ألم ـهــا تـمــامــا،
ف ــي ل ـع ـبــة م ـغ ــزل س ــرم ــدي ــة ال تـضــع
ف ــي اع ـت ـبــارهــا م ـكــانــا ل ـل ـح ـقــائــق ،أو
حـيـزًا لـفــك «طــاســم الــوثــائــق» .على
الضفة األخــرى ،يذهب السرد عميقًا
فـ ــي ف ـض ــح ال ـق ـب ــح م ـق ــاب ــل ال ـج ـم ــال،
وسطوة األخير في هتك البثور ،رغم
محاصرته من الجهات كافة ،فجمال
الـحـفـيــدة يفتح الـ ــدروب أمــامـهــا كي
تـ ـفـ ـض ــح أسـ ـ ـ ـ ــرار صـ ـن ــاع ــة األب ـ ـطـ ــال
املـ ّ
ـزي ـفــن بـسـطــوة «فـضـيـلــة الحكي»
نحو
وحــدهــا ،وكتابة التاريخ على
ٍ
آخر يزيح الحجاب عن وهم املجد ملن
خصوصية هذا الروائي
ال يستحقه.
ّ
االريتيري إذًا ،تتمثل في مهارته في
اللعب الـســردي واستثمار مخزونه
البيئي من جهة ،وقدرته على طهي
أعمال روائية مشابهة تناولت سير
طغاة في أمكنة مختلفة من العالم،
ـوار معه «دلـفـ ُـت
أو كما يـقــول فــي ح ـ
ٍ ُ
وخرجت من باب
من باب الحكايات،
التأريخ».

23

هنا قسنطينة

عاصمة السينما العربية
الجزائر ـــ سمير قسيمي
خــال مؤتمر صحافي أقامه في املدينة،
أعـلــن مـحــافــظ «مـهــرجــان وه ــران الــدولــي
ل ـل ـف ـي ـل ــم الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ص ــدي ـق ــي
أخ ـي ـرًا عــن دورة اسـتـثـنــائـيــة للمهرجان
سـتـحـتـضـنـهــا مــدي ـنــة قـسـنـطـيـنــة ف ــي ن ـهــايــة شهر
كــانــون األول (ديسمبر) املـقـبــل .وستخصص هذه
الدورة لعرض وتكريم األفالم العربية املتوجة هذا
العام في مختلف أقطار العالم.
ج ــاء ه ــذا اإلعـ ــان عـقــب تـقــديــم صــديـقــي لحصيلة
ـران» .حصيلة
ال ـ ــدورة الـثــامـنــة م ــن «م ـهــرجــان وهـ ـ ـ ّ ّ
اعتبرها إيجابية جـدًا بلغة األرق ــام ،ألنها «حققت
أهـ ــداف ـ ـهـ ــا فـ ــي مـ ــا يـ ـخ ــص ن ــوعـ ـي ــة وعـ ـ ـ ــدد األفـ ـ ــام
امل ـع ــروض ــة ،وك ــذل ــك تـهـيـئــة مــدي ـنــة وه ـ ــران لـتـكــون
ّ
عاصمة للسينما العربية في الجزائر ،ال سيما أن
املهرجان هو التظاهرة العربية األولى التي اهتمت
بالفيلم العربي دون سواه».
ّ
وق ـ ــال اب ــراهـ ـي ــم ص ــدي ـق ــي ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن دورة
قسنطينة ستكون
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة م ــن
حيث عدد العروض
والضيوف وندوات
االلـــنتـ ـقــيـد الـس ـت ـسـيـش ـنـهـمــدـائـهــا.ـي دورة استثنائية
ومن أجل إنجاحها ،لـ «مهرجان
ّ
وج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــت دع ـ ـ ـ ـ ــوات وهران» تحت
ألسـ ـم ــاء بـ ـ ــارزة في عنوان «المصالحة
مـ ـج ــال ــي ال ـس ـي ـن ـمــا
والنقد ،بعد تكليف العربية»
لجنة فنية وعلمية
م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ف ــي
ضـ ـ ـب ـ ــط ق ــائـ ـمـ ـتـ ـه ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـت ـ ـن ـ ـشـ ــر
الحقًا.
وللمرة األولــى منذ سبع دورات سابقة ،تم اإلعالن
مـسـبـقــا ع ــن ت ــاري ــخ ان ـط ــاق ال ـ ـ ــدورة ال ـتــاس ـعــة من
«م ـه ــرج ــان وه ـ ــران» املـ ـق ــررة إقــام ـتــه ف ــي  23تـمــوز
(ي ــول ـي ــو)  ،2016ع ـلــى أن يـفـتــح ب ــاب الـتــرشـيـحــات
لألفالم املشاركة ابتداء من كانون الثاني (يناير)،
ّ
ما يؤكد األخبار التي تحدثت عن أن وزير الثقافة
الـ ـج ــزائ ــري ع ــز ال ــدي ــن م ـي ـهــوبــي قـ ــرر اإلبـ ـق ــاء على
صــديـقــي وطــاقـمــه عـلــى رأس املـهــرجــان بـعــد نجاح
ال ـ ـ ـ ــدورات ال ـس ــاب ـق ــة ،خ ـص ــوص ــا م ـل ـت ـقــى الـسـيـنـمــا
والرواية الذي اعتبر جوهرة التاج في آخر دورة.
اخ ـت ـي ــر لـ ـلـ ـن ــدوات امل ـن ـظ ـم ــة فـ ــي دورة قـسـنـطـيـنــة
االسـتـثـنــائـيــة م ــوض ــوع «امل ـصــال ـحــة ّال ـعــرب ـيــة» ،ما
يؤكد الشق السياسي لهذه الدورة ألنها تنظم على
هامش «تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية
 ،»2015التي يحاول عز الدين ميهوبي إنقاذها من
الفشل ال ــذي تسبب فيه التحضير االرتـجــالــي في
عهدتي الوزيرتني السابقتني :خليدة تومي ونادية
ً
شــرابــي .كما تشهد عاصمة الثقافة العربية فشال
ذريـعــا على مستوى الـتــرويــج اإلعــامــي والتغطية
الصحافية ،بسبب غياب استراتيجية إعالمية يبدو
أن وزارة الثقافة الجزائرية لم تستطع استدراكها
بسبب اعتمادها على أساليب توصف بالتقليدية
وغير املبتكرة.

قضية

ّ
مثقفو العراق في الميادين أروني موقفًا أكثر بذاءة مما نحن فيه
بغداد ــ حسام السراي
ت ـظ ــاه ــرات ع ـف ـ ّ
ـوي ــة خ ــرج ــت ف ــي مــدن
وسـ ــط الـ ـع ــراق وج ـن ــوب ــه ،م ـس ــاء يــوم
ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ومـ ــا ت ـ ــاه ،تـطــالــب
بــاإلصــاح الـشــامــل ،وإن كــان دافعها
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ه ـ ــو اإلخ ـ ـ ـفـ ـ ــاق ف ـ ــي م ـلــف
ّ
الكهرباء في ظل صيف عراقي ملتهب،
ّ
مع التنويه بــأن هناك مخاوف ّ
جدية
وواق ـ ـعـ ـ ّـيـ ــة مـ ــن اخـ ـتـ ـط ــاف ت ـظ ــاه ــرات
ّ
املدنيني واملثقفني
الشباب والناشطني
مـ ــن ل ـ ــدن ق ـ ــوى س ـي ــاس ـ ّـي ــة أو ركـ ــوب
موجتها ،لتكون ســاحــات االحتجاج
م ـســاحــة لـتـصـفـيــة ال ن ـهــايــة ل ـهــا بني
فرقاء املشهد السياسي والحكومي.
ّ
املفارقة املضحكة أن أغلب قادة الكتل
واألح ـ ـ ـ ــزاب املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـح ـكــومــة،
وم ـســؤولــي حـكــومــات مــا بـعــد ،2003

ّ
رحـ ـ ـب ـ ــت ب ــالـ ـ ّتـ ـظ ــاه ــرات ودعـ ـ ـ ــت إل ــى
ّ
حمايتها ،كأنّهم ليسوا املعنيني بها،
وبسببهم تأخر البلد وهــدرت أمواله
في سرقات وفساد غير مسبوق.
ّ
الثقافي حــاضـ ٌـر فــي تظاهرات
امللمح
ســاحــة الـتـحــريــر فــي ب ـغــداد األسـبــوع
املاضي ،إذ تناقلت صفحات التواصل
االج ـت ـمــاعـ ّـي ص ــورة مـتـظــاهــرة شابة
تـحـمــل الف ـتــة ك ـتــب عـلـيـهــا مـقـطــع من
قصائد الشاعر مظفر النواب« :أروني
مــوق ـفــا أك ـث ــر ب ـ ــذاءة م ـ ّـم ــا ن ـحــن ف ـيــه»،
ليكون مضمون الالفتة متفقًا مع واقع
الحال الذي يبلغ أقصى درجات السوء
والتراجع في مستوى تقديم الخدمة
للناس وتوفير أبسط الحقوق ،حيث
محافظات كاملة ينقطع فيها التيار
ّ
الكهربائي لساعات طــوال ،والـحــرارة
ّ
فاقت حتى الـ  50درجة مئوية.

ّ
مـتـظــاهــرو مــديـنــة الـنــاصــريــة وظ ـفــوا
أغـنـيــة اب ــن مــديـنـتـهــم امل ـط ــرب حسني
نـ ـعـ ـم ــة ،هـ ــي «يـ ـ ــا ح ــريـ ـم ــة» (ك ـل ـم ــات
ّ
محمد جواد
ناظم السماوي وألحان
أم ــوري) ،الحتجاجهم املسائي حول
«ساحة الحبوبي» هناك« :يا حريمة
انباكن الكصبات من هور الجبايش /
ويا هضيمة انباكن النفطات من كاع
ال ـطــوايــف /يــا حــريـمــة ان ـبــاك صوتي
بـ ــرملـ ــان وكـ ـل ــه لـ ــوتـ ــي /املـ ـ ــا ي ـع ــرف ــون
الـلــه بــاكــوا حـتــى فــانــوس الـصــرايــف»
(معناها :يا لألسف سرق القصب من
هور الجبايش (من أهوار الناصرية)/
وي ــا لـلـحـســرة س ــرق الـنـفــط مــن أرض
الـ ـ ـن ـ ــاس /يـ ــا ل ــأس ــف س ـ ــرق صــوتــي
ّ
بــرملــان وكــلــه مـحـتــال /ال ــذي ال يعرف
ّ
ال ـل ــه س ــرق ح ــت ــى ف ــان ــوس ال ـصــرائــف
«ب ـ ـيـ ــوت الـ ـقـ ـص ــب امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ج ـن ــوب

ال ـ ـعـ ــراق) .وت ـنــاغ ـمــا م ــع ج ــو الـغـضــب
ال ـســائــد ف ــي م ـحــاف ـظــات عـ ــدة ،ان ـبــرى
ش ـع ــراء م ــن ال ـب ـصــرة ب ـق ــراءة قصائد
ّ
املحتجني،
بالعامية الـعــراقـ ّـيــة وســط
ومـ ـنـ ـه ــا ه ـ ــذا املـ ـقـ ـط ــع لـ ـش ــاع ــر ش ــاب

شعارات مستوحاة من أبيات
وأغنيات لشعراء وفنانين
«وعــدتــونــا ال ـجــذب يــل مــا تــرحـمــون/
وبـسـبـبـكــم ض ــاع ــت أح ـ ــام ال ـط ـفــولــة،
ه ـســه ال ـش ـعــب ك ـلــش ض ــوج ــك حـيــل/
وبالتشييع كلكم تجونا» (وعدتونا
بــال ـكــذب ي ــا ّأي ـه ــا ال ــذي ــن ال يــرحـمــون،
اآلن الشعب أزعجكم ّ
جدًا ،وبالتشييع
كلكم تأتون إليه).
ّ
إال أن الصورة التبست بشأن الخطوة

ال ـتــال ـيــة .ك ــان ه ـنــاك اخ ـت ــاف واض ــح
ي ـش ــي بـ ـع ــدم وجـ ـ ــود قـ ـي ــادة م ـ ّ
ـوح ــدة
ّ
ـؤكـ ــد ع ـفـ ّ
ـوي ـت ـهــا
لـ ـلـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،مـ ــا يـ ـ
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـصـ ــرة وبـ ــابـ ــل
وال ـن ــاص ــري ــة ،م ــع وج ـ ــود ت ـقــاطــع في
ت ـقــويــم األفـ ــق ع ـلــى ض ــوء ال ـش ـعــارات
والـ ـهـ ـت ــاف ف ــي س ــاح ــات االح ـت ـج ــاج،
ومـنـهــا ش ـعــار «ب ــاس ــم ال ــدي ــن بــاكــونــا
ال ـحــرام ـيــة» أي «بــاســم الــديــن سرقنا
ال ـحــرام ـيــة» .بـعـضـهــم رف ــض الـتــركـيــز
ّ
إسالمية األحزاب املتهمة بسرقة
على
امل ــال الـعــام ط ــوال العقد املــاضــي بعد
إس ـ ـقـ ــاط صـ ـ ـ ـ ـ ّـدام .ق ـس ــم مـ ــن امل ـث ـق ـفــن
أعلن صراحة استعداده للتعاون مع
ّ
الشعبي» التي تقاتل
فصائل «الحشد
ّ
عراقية،
«داعش» في أكثر من محافظة
إذا م ــا ت ـ ّـم االتـ ـف ــاق ع ـلــى الـ ـن ــزول إلــى
ساحات االحتجاج.
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ّ
ّ
أيها المحررون ...أوقفوا انتخابات األونطة!
زينب حاوي
قـ ـبـ ـي ــل م ـ ــوع ـ ــد ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات «نـ ـق ــاب ــة
ّ
املحررين» املزمع إجراؤها في  12آب
(أغ ـس ـطــس) ال ـحــالــي ،تـنـشــط الـحــركــة
من داخلها في كل اتجاه .هذا املوعد
يعتبر مخالفًا للمادة  80مــن قانون
املـطـبــوعــات الـتــي تـحـ ّـدد شهر كانون
ّ
األول (دي ـس ـم ـب ــر) م ــوعـ ـدًا الن ـت ـخــاب
ّ
مجلس النقابة كل ثالث سنوات .وفي
انتظار تاريخ االقـتــراع ،تشهد أروقــة
النقابة صراعات داخلية بني املجلس
ال ـح ــال ــي امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه وامل ـت ـمـثــل
ف ــي الــرئ ـيــس ال ـي ــاس ع ــون م ــن جـهــة،
وب ــاق ــي أع ـض ــاء الـجـمـعـيــة العمومية
ّ
من جهة أخرى ،علمًا بأن عون يسعى
إل ـ ــى «تـ ـع ــوي ــم» واليـ ـت ــه مـ ـج ــددًا عـبــر
االتـ ـك ــاء ع ـلــى ث ـغــر ع ـ ـ ّـدة ت ـش ــوب هــذه
االنـتـخــابــاتّ ،
أهمها النظام الداخلي
للنقابة الــذي وضعه النقيب الراحل
م ـل ـح ــم ك ـ ــرم ،وك ـ ــان ي ـض ـم ــن لــأخ ـيــر
ب ـ ـقـ ــاءه فـ ــي م ـن ـص ــب ال ــرئـ ـي ــس طـ ــوال
األعـ ــوام الـخـمـســن ،أي ف ـتــرة والي ـتــه.
وهـنــاك أيـضــا ال ـجــدول النقابي الــذي
ي ـش ـكــل األسـ ـ ــاس ف ــي أي ان ـت ـخــابــات،
ويضم أسـمــاء املنتسبني إلــى «نقابة
املحررين» .تشوب هذا الجدول عيوب
كثيرة ،أبرزها احتواؤه على أسماء ال
تـمــارس مهنة الصحافة ،إضــافــة إلى
أخرى ألشخاص في حكم املتوفني.
سـعــي ال ـيــاس ع ــون إل ــى والي ــة ثانية
سـ ُـيـقــابـلــه كـمــا علمنا جبهة مـضــادة
ّ
ستشكل الئحة منافسة ،وهي مؤلفة
ُ
مـ ــن ص ـح ــاف ـي ــن مـ ـع ــروف ــن ســت ـع ـلــن
أس ـم ــاؤه ــم خـ ــال ال ـي ــوم ــن املـقـبـلــن،
إضــافــة إل ــى الـبــرنــامــج «اإلص ــاح ــي»
الذي تسعى إلى تنفيذه.
ـواز ،اجـتـمـعــت مجموعة
عـلــى خــط م ـ ـ ٍ
صـحــافـيــن لـهــا تــاريـخـهــا فــي «مهنة
املـتــاعــب» أمــس بــوزيــر اإلع ــام رمــزي
جــريــج فــي مـقـ ّـر ال ـ ــوزارة ،ســاعـيــة إلــى
ت ــأج ـي ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات إل ـ ــى مــوعــدهــا
القانوني (في كانون ّ
األول) ،بموجب
ّ
كتاب سلمته إلــى ال ــوزارة تطلب فيه
االستناد إلى نص قانون املطبوعات
وتكليف الــدوائــر املختصة في وزارة

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

(سيرغي تونين ــ
روسيا)

شظايا
«إلى ل.ص»

اإلعـ ـ ـ ــام بـ ــإعـ ــداد ال ـ ـجـ ــدول ال ـن ـهــائــي
للناخبني وإعالنه قبل ثالثة أسابيع
م ـ ــن مـ ــوعـ ــد ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة.
ّ
وبحسب الكتاب ،فإن املجلس الحالي
«ان ـت ـه ــت واليـ ـت ــه ولـ ــم ي ـعــد ي ـم ـلــك أي
س ـل ـطــة حـ ـض ــور اج ـت ـم ــاع ــات لـلـجـنــة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدول» .ك ـم ــا ط ــال ــب امل ـج ـت ـم ـعــون
جريج بتولي وزارت ــه إج ــراء العملية
االنتخابية واإلشراف عليها.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أك ـ ـ ــدت م ـص ــادر
ّ
مطلعة لــ«األخـبــار» أن الــوزيــر سيرد
عـ ـل ــى هـ ـ ــذا الـ ـكـ ـت ــاب خـ ـ ــال ال ـي ــوم ــن
املـقـبـلــن ك ـحــد أق ـص ــى .ل ـكــن م ــع ذل ــك،
ّ
يصر املجتمعون على إحالة القضية
إلى القضاء املستعجل في حال رفض
ال ــوزي ــر تــأج ـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات .وحــن
تــواصـلـنــا مــع جــريــج ســابـقــا ،ك ــان قد
أكــد بقاء ال ــوزارة على الحياد« :على
الـصـحــافـيــن وامل ـح ـ ّـرري ــن أن يـتــولــوا
ش ــؤون ـه ــم» .ب ـّـن «ح ـي ــادي ــة» ال ـ ــوزارة
وطـ ـل ــب الـ ـت ــدخ ــل م ــن ب ـع ــض أع ـض ــاء
ّ
املحررين ،تنشط مجموعة من
نقابة
الصحافيني املستقلني؛ على رأسهم
الــزمـيــل ب ـســام الـقـنـطــار ،تـحــت شعار
«صحافيون مــن أجــل نقابة مستقلة
شـ ـف ــاف ــة وديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة» .ي ـط ــال ــب
هـ ــؤالء أي ـض ــا بـتــأجـيــل االن ـت ـخــابــات،

َ
ُ
ال تأملوا! وال ت َص ِّدقوا دعاة األمل!
ٌ
ُ :
آتية ال َ
ريب فيها.
البكاء
أيام
ِ
َ
ت ِع ْبنا .تعبنا ...وتعبنا.
فإذن (ما دمتم ُم َولعني بالطهارة إلى هذا ّ
ْ
الحد)
َ
ً
َ
إجعلوا كاهنة املبغى زعيمة للمالئك ِة ...وأ ِريحونا!
يا ألله ،يا ألله!
ُ
ُ َ ٌ
ّ
كم اللغة ط ِّيعة و ...واسعة ِالذمة!
أبدًا ،في هذه اللغ ِة تحديدًا،
َ
َ ّ َ
ُ
ّ
ـحبة» تـخــرج أجـمــل مما تـخــرج مــن فـ ِـم قــاتـ ٍـل ،أو
مــا ِمــن كلم ِة «م
ِّ
سارق ،أوُ ...م َرت ِل ماخور.
َ ٍُ
ف ِهمتم؟...
ّ
َ
لعلكم ال ترون!
ّ
َ
لعلكم ال تريدون ْأن تروا!
 :هم يفوزون بالدروع التقديرية
ُ
ُ
ُ
ّ
ـال الـتــي يـتـبــرعــون بها
ون ـحــن ،نـحــن ضـحــايــاهــم ,نـفــوز بــاألسـمـ ِ
أرواح املوتى.
لنصر ِة الفقراء ،وإغاث ِة
ِ
َ ُ
ف ِهمتم؟...
إذن ،اللعنة عليكم وعليهم أجمعني!
ّ
َ
قات السفاحني!
اللعنة على َصد ِ
¶¶¶
ََّ
وتذكروا أيضًا:
ّ
َمن َي ُ
ذبح ليس الجلد
إنه أنتم
ُ
أنتم الذين اكتفيتم بقول« :يا للفظاعة!».
ّ َ
لعلكم ف ِهمتم.
2015/2/1

ّ
غير أنهم يذهبون أبعد من اآلخرين
ّ
عـبــر املـطــالـبــة ب ـســن «ق ــان ــون عـصــري
وب ـ ــإج ـ ــراء مـ ـس ــاء ل ــة م ــال ـي ــة وإداريـ ـ ـ ــة
وإعادة النظر في جدول املنتسبني».
انبثقت عن هذه الحركة أمس عريضة
س ـت ـج ـمــع ت ــواقـ ـي ــع ال ـص ـح ــاف ـي ــن فــي
مختلف ميادين اإلعــام ،فيما يعتبر
ّ
ن ـ ّـصـ ـه ــا أن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـح ــال ـي ــة
«ب ــاطـ ـل ــة» ب ـح ـك ــم ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،وي ــدع ــو
إل ــى تـعــديــل ال ـقــوانــن ليتمكن مئات
الـصـحــافـيــن الـعــام ـلــن ف ــي قـطــاعــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة م ـ ــن االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى ه ــذه
النقابة ،ويكون لهم الحق في اختيار
النقيب واألعضاء.
وفيما تتصاعد الحركة داخل النقابة
وخ ــارج ـه ــا ،ت ـلــوح م ــن جــديــد مـلـفــات
ُ
تدين النقيب الياس عون ومن حوله.
وثــائــق بمثابة ج ــردة لــواليــة النقيب
ّ
التورط في قضايا فساد
تظهر حجم
ُ
مالي ،وهي قد تستخدم اليوم كورقة
ضــد النقيب .وقــد ي ــراد لها أن تكون
ّ
ف ـق ــاع ــة ص ــاب ــون ب ـم ــا أن «األخ ـ ـبـ ــار»
ّ
نشرت في  30تشرين األول (أكتوبر)
 2013أدلـ ــة ووث ــائ ــق ّت ــدي ــن ع ــون في
قـضــايــا مـشــابـهــة ،لـكــنـهــا ظـلــت حـبـرًا
على ورق .فهل يكون مصير امللفات
ً
الحالية مماثال؟

ّحب التبانة وجبل محسن
إنه العناق األخير
إذا كنتم لم تشاهدوا «حب وحرب
َع السطح ـ حكاية طرابلسية»
ّ
تضيعوا الفرصة األخيرة
بعد ،فال
غد الجمعة في «مسرح
بعد ٍ
املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .بعد
إعداد استمر أشهرًا ،أخرج
اللبناني لوسيان بو رجيلي
( 1980ـ الصورة) هذه املسرحية
تحت لواء جمعية «مارش»
وبمشاركتها ،وبالتعاون مع ثالث
جمعيات طرابلسية 16 .شابًا
وشابة من هواة التمثيل ،شارك
بعضهم في القتال على جبهتي
جبل محسن وباب التبانة،
سيجتمعون على خشبة واحدة.
ُ
يغوص املشاهد في لعبة «املسرح
داخل املسرح» ،ليرى مخرجًا ّ
يمرن
شبابًا من املنطقتني املذكورتني
على تمثيل قصة حب تجمع
عائشة السنية بعلي العلوي.
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«حب وحرب َع السطح» :الثامنة
مساء الجمعة  7آب (أغسطس) ـ
«مسرح املدينة» (الحمرا) ـ لالستعالم:
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