األربعاء  19آب 2015

العدد  2669السنة العاشرة
mercredi 19 août 2015 n o 2669 10ème année

تقرير

 24صفحة
 1000ليرة

طهران
تستضيف
أبو مازن:
سفير إيراني
لدى السلطة؟
17

ّ
استراتيجية خالل  10ساعات
الجيش السوري «يعود» إلى سهل الغاب 5 :قرى ونقاط

«التيار» :باسيل رئيسًا ...بالتوافق

[]12

[]2

الحدث

سوريا
والمبادرات...
شروط المنتصر
12

04
تقرير

بين «القوات»
و«التيار»:
مشروع قانون
انتخابي ...وأغنية

07
تقرير

العراق:

«الحشد» في
مواجهة
التقسيم
[]14

روبير فاضل
في مواجهة
الهيئات
االقتصادية

16

اليمن

23

أحوال المهنة

أزمة «الشروق»:
ّ
أي مستقبل
للصحافة الخاصة
في مصر؟

تساؤالت حول المصلحة في نقل االهتمام من معركة التحرير إلى الصراع الداخلي (أ ف ب)

ذبح وسحل
في تعز واقتحام
مواقع في
الداخل السعودي

2

األربعاء  19آب  2015العدد 2669

سياسة
قضية اليوم

«التيار» :باسيل رئيسًا ...بالتوافق
حققت المساعي
يبدو أن التيار الوطني َالحر سينجو من تجرع كأس االنتخابات الداخلية القاسية في هذه المرحلة السياسية الحرجة .فقد ّ
ّ
التوفيقية بين المرشحين إلى رئاسة الحزب ،الوزير جبران باسيل والنائب آالن عون ،ومجموعتيهما ،تقدمًا كبيرًا ،تخلله تدخل إيجابي من
رئيس تكتل التغيير واإلصالح العماد ميشال عون قدم فيه ضمانات شخصية وأخرى تتمثل بتعديالت في النظام الداخلي لطمأنة
القلقين من ّ
تفرد شخص واحد بإدارة الحزب وإقصائه كل من ال يعجبونه
غسان سعود
مـســاء أم ــس ،عـقــد الـنــائــب آالن عــون
اج ـت ـم ــاع ــا ل ـل ـم ـج ـمــوعــة الـ ـت ــي تــدعــم
ترشحه إلــى رئــاســة الـتـيــار الوطني
الحر بحضور النائبني زيــاد أســود
وسـ ـيـ ـم ــون أبـ ـ ــي رمـ ـي ــا وال ـق ـي ــادي ــن
فــي الـتـيــار نـعـيــم ع ــون وزيـ ــاد عبس
ورم ـ ـ ــزي ك ـن ــج ،لـيـبـلـغـهــم م ــا بـلـغـتــه
املـ ـس ــاع ــي ال ـتــوف ـي ـق ـيــة مـ ــع مـنــافـســه
الـ ــوزيـ ــر جـ ـب ــران ب ــاس ـي ــل .ف ـب ـم ــوازاة
حركة ماكينتي عون والوزير جبران
ب ــاس ـي ــل ال ـل ـت ــن ن ـش ـط ـتــا ف ــي جـمـيــع
مناطق نـفــوذ الـتـيــار الــوطـنــي الحر،
م ــوف ــرة ديـنــامـيـكـيــة عــونـيــة مـفـقــودة
مـنــذ س ـنــوات وتـســابــق عـلــى تجديد
البطاقات الحزبية واهتمام متجدد
بأحوال التيار والتفاتة من املرشحني
وماكينتيهما إلــى املناطق املنسية،
ً
نـ ـشـ ـط ــت لـ ـ ـي ـ ــا ط ـ ـ ـ ــوال األس ـ ـبـ ــوعـ ــن
املــاضـيــن مـســاع تــوافـقـيــة تصدرها
النائب ابراهيم كنعان من جهة عون،
وال ـق ـي ـ ّ
ـادي فــي الـتـيــار روالن خــوري
من جهة باسيل .وبعد أخذ ورد ،بدا
أول من أمس أن االتفاق بني قياديي

بدا واضحًا في دوائر
األشرفية وجبيل والمتن وبعبدا
وعاليه وجزين وبشري أن
الدفة تميل إلى خصوم باسيل
َ
اجتماعي
عقد الجنرال
مصارحة مع أربعة من نوابه ،بدا
ّ
متفهمًا نسبيًا في نتيجتهما
لوجهة نظرهم
التيار ،بضمانة الجنرال ،بــات شبه
منجز ،في ظل بروز معارضة جدية
خ ــال االج ـت ـم ــاع امل ـســائــي أم ــس في
مـنــزل آالن ع ــون ملـبــدأ الـتـســويــة ،من
ق ـب ــل ع ـ ــدة ن ــاش ـط ــن ت ـق ــدم ـه ــم زيـ ــاد
عبس .وبــدا واضحًا عقب االجتماع
بـحــث ه ــؤالء عـ ّـمــا يتيح لـهــم خــوض

يؤدي الجنرال دورًا إيجابيًا بين الفريقين ويبحث عن حلول (هيثم الموسوي)

االنتخابات لتسجيل موقف مبدئي،
فــي حــال انسحاب النائب آالن عون
وس ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ب ــال ـح ــل
التوافقي.
بالعودة إلى املسار التوفيقي ،عمد
ك ـن ـع ــان ،ب ـت ـك ـل ـيــف م ــن ال ـ ـنـ ــواب آالن
ع ـ ــون وسـ ـيـ ـم ــون أب ـ ــي رمـ ـي ــا وزي ـ ــاد
أس ـ ــود ،وال ـق ـي ــادي نـعـيــم عـ ــون ،إلــى
إق ـنــاع ال ـج ـنــرال بــوجــوب تــأمــن حل
يـتـســع لـلـجـمـيــع ،فـيـمــا ب ــدا واض ـحــا
مــن أداء بــاسـيــل تــأثــره بــوجـهــة نظر
خ ــوري الـتــي تــدعــوه إل ــى استيعاب
الجميع للفوز بثقة مئة في املئة من

ّ
مستمران في الترشيح
عون وأسود
األفكار التي يجري تداولها كمسودة لالتفاق بني املتنافسني على رئاسة التيار
ستخضع خالل الساعات األربع والعشرين املقبلة ملزيد من األخذ والرد ،بعدما
باتت مسودة أولية للتسوية املنتظرة .وفي ظل
احتفال املقربني من باسيل أمس بفوزه برئاسة
التيار ،قبل فتح باب الترشيح ،أكد املقربون
من النائب آالن عون أنه مستمر في ترشحه
ّ
ويرجح أن يتقدم النائب
حتى إشعار آخر،
زياد أسود معه بترشيحه ،فيما استكمل آالن
عون بعيد االجتماع في منزله مساء أمس
ّ
عونيي جبيل،
جوالته على املناطق بزيارة
كذلك استكملت ماكينته إعداد الطعن في
االنتخابات أمام املراجع القضائية املختصة
بحجة وجود عيب في قبول طلبات االنتساب لبعض الناخبني املفترضني.

العونيني ،بدل التعويل على انخراط
الجنرال بالكامل في املعركة ليفوز
أخـ ـيـ ـرًا ب ــواح ــد وخ ـم ـســن أو سـتــن
أو س ـب ـعــن ف ــي امل ـئ ــة م ــن األص ـ ــوات
ف ـق ــط .وال ش ــك ف ــي أن خـ ــوري ال ــذي
كــان طــوال السنوات العشر املاضية
أق ـ ـ ـ ــرب إل ـ ـ ــى نـ ـعـ ـي ــم ع ـ ـ ــون م ـ ـنـ ــه إلـ ــى
بــاسـيــل ،نـجــح غ ــداة دخــولــه الــدائــرة
املـ ـحـ ـيـ ـط ــة بـ ـب ــاسـ ـي ــل فـ ـ ــي ت ــوض ـي ــح
املآخذ الحقيقية لرفاقه عليه وسبل
استيعابهم للنهوض بالحزب .وبدا
واضحًا في هــذا السياق أن ترشيح
باسيل لرئاسة الحزب أمر حتمي ال
مجال في الرابية للتراجع عنه ،فيما
لــم تكن مـعــارضــة الـنــائــب عــون لهذا
ال ـت ــرش ـي ــح ب ـق ــدر م ـع ــارض ـت ــه لـتـفــرد
باسيل بالقيادة .وهنا بــرز عامالن
أساسيان:
األول ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـ ـ ــاألرض ال ـع ــون ـي ــة:
بعيد ت ـجــاوز امل ـنــاوئــن لباسيل كل
مـ ـ ـح ـ ــاوالت إب ـ ـعـ ــادهـ ــم ب ـع ـض ـه ــم عــن
بعض و»أخذهم باملفرق» وإظهارهم
ب ـم ـظ ـه ــر امل ـ ـتـ ــآمـ ــريـ ــن ،ب ـ ـ ــدا واضـ ـح ــا
ف ــي دوائـ ــر األشــرف ـيــة وجـبـيــل وامل ــن
وب ـع ـب ــدا وع ــال ـي ــه وج ــزي ــن وب ـش ــري،
ونسبيًا كسروان ،أن الدفة تميل إلى
هــؤالء ،األمــر الــذي أربــك باسيل الذي
ت ــاب ــع االن ـط ــاق ــة امل ـت ـع ـثــرة ملــاكـيـنـتــه
واكـتـشــف ســريـعــا أن رج ــال األع ـمــال
املحيطني به ال يملكون أي تأثير على
املحازبني العونيني ،فيما املسؤولون
الــذيــن يــدافــع عــن اسـتـمــراريـتـهــم في
مسؤولياتهم رغ ــم كــل االعـتــراضــات
ال يـعـ ّـول عليهم ،فبات منفتحًا على
ال ـخ ـطــة ب .وفـ ــي امل ـق ــاب ــل ،ل ــم يشعر
امل ـنــاوئــون املـفـتــرضــون لباسيل بــأن
ه ـنــاك م ــا يـسـتـحــق االح ـت ـف ــال؛ ال بل
طغى على كنعان وعــون وأبــي رميا
ش ـعــور بــأنـهــم سـيـخـســرون فــي حــال

فوز آالن عون أو خسارته ،ألن إظهار
وجود  20أو  30أو  40أو  50في املئة
م ــن الـعــونـيــن ي ـعــارضــون تــوجـهــات
ً
عـ ــون إن ـم ــا ه ــو ك ـســر ل ـل ـج ـنــرال أوال
ولهم ثانيًا .وال شك في أن التوقيت
ال ـس ـيــاســي أحـ ــرج هـ ــؤالء أك ـث ــر .ففي
وقت كان فيه باسيل يواصل حركته
االنتخابية كانوا هم يتساءلون عن
م ـغ ــزى تـلـهـيـهــم ب ـه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات
فــي ظــل الـضــربــة املــوجـعــة للتيار في
اس ـت ـح ـقــاق ق ـي ــادة ال ـج ـيــش كـمـقــدمــة
لضربة أقوى في استحقاق الرئاسة
األول ـ ـ ــى ،وع ـل ـيــه بـ ــدت األك ـث ــري ــة هنا
أي ـ ـضـ ــا أك ـ ـثـ ــر ت ــرح ـي ـب ــا واس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا
للخطة ب.
الثاني يتعلق بالجنرال نفسه :قبل
أس ـب ــوع ــن ظ ـ ّـه ــر ال ـج ـن ــرال بــانـفـعــال
ش ــدي ــد وواض ـ ـ ــح رفـ ـض ــه «ت ـش ــاط ــر»
وبعض املسؤولني العونيني
النواب ّ
ع ـل ـيــه ،وأن ـب ـه ــم ف ــي اج ـت ـم ــاع واس ــع
العـتـقــادهــم أنـهــم يـمــونــون أكـثــر منه
ع ـل ــى ال ـن ــاخ ـب ــن فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب الـ ــذي
ّأسـســه .لكن ســرعــان مــا نجح بعض
الـغـيــوريــن عـلــى مصلحة الـتـيــار في
التسلل إلى الرابية بعيدًا عن أنظار
املزايدين ،وشــرع هــؤالء في حــوارات
شـ ـف ــاف ــة م ـ ــع الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال ،اس ـت ـك ـم ـلــت
ب ــاجـ ـتـ ـم ـ َ
ـاع ــي م ـ ـصـ ــارحـ ــة م ـم ـي ــزي ــن
ل ـل ـج ـنــرال م ــع أرب ـع ــة م ــن ن ــواب ــه ،بــدا
م ـت ـف ـ ّـه ـم ــا ن ـس ـب ـي ــا ف ـ ــي ن ـت ـي ـج ـت ـه ـمــا
لوجهة نظرهم .وهنا وجد الجنرال
ن ـف ـس ــه أمـ ـ ـ ــام خ ـ ـيـ ــاريـ ــن :اس ـت ـي ـع ــاب
املناوئني املفترضني لباسيل بجهد
بسيط ،أو التفرغ على نحول كامل
للتدخل مع كل ناخب يرد اسمه على
لــوائــح الشطب ليطلب منه بصورة
شخصية انتخاب باسيل.
ع ـنــد هـ ــذا الـ ـح ــد ،بـ ــات ي ـم ـكــن ال ـقــول
إن األفـ ـ ــرقـ ـ ــاء الـ ـث ــاث ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــن:

الجنرال وباسيل ومجموعة النائب
آالن عـ ـ ــون م ـم ـث ـل ــة ب ـك ـن ـع ــان ب ــات ــوا
ج ــاه ــزي ــن م ـنــذ أسـ ـب ــوع لـلـبـحــث في
تـفــاصـيــل ات ـفــاق جـ ـ ّ
ـدي .وبـعـيــد أخــذ
ورد ،أمكن التوصل إلــى سبع نقاط
رئـيـسـيــة ،أب ــرزه ــا :تــوفـيــر أك ـبــر قــدر
م ــن اإلجـ ـم ــاع ع ـلــى تــرش ـيــح بــاسـيــل
إل ــى رئ ــاس ــة الـ ـح ــزب .وض ــع اخـتـيــار
ن ــائ ـب ــي ال ــرئـ ـي ــس ب ـت ـص ــرف ال ـع ـمــاد
عــون .إجــراء تعديالت أساسية على
ال ـن ـظــام ال ــداخ ـل ــي لـجـهــة الـتـصــويــت
داخل املكتب السياسي وصالحيات
ال ــرئ ـي ــس ،وي ـف ـتــرض ب ـهــذا ال ـب ـنــد أن
ي ـكــون مــوضــع ن ـقــاش إضــافــي ألخــذ
املزيد من املالحظات بعني االعتبار.
تطعيم الـل ـجــان املــركــزيــة بناشطني
جدد ،وخصوصًا من تم استبعادهم
ألسـ ـب ــاب م ــزاجـ ـي ــة ،وإج ـ ـ ـ ــراء تـقـيـيــم
مــوضــوعــي ألداء بـعــض املـســؤولــن
تمهيدًا السـتـبــدال املقصرين .إعــادة
درس طـلـبــات االنـتـســاب إل ــى التيار
لسحب البطاقات ممن تم تنسيبهم
لتعديل مــوازيــن الـقــوى االنتخابية،
وت ـف ـع ـيــل أم ــان ــة س ــر تـكـتــل الـتـغـيـيــر
واإلص ــاح على نحو يسمح بإعادة
ه ـي ـك ـلــة ال ـك ـت ـل ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة وت ـع ـيــن
رئـيــس لـهــا كـمــا فــي تـيــار املستقبل.
أم ــا األهـ ــم م ــن ه ــذا ك ـلــه ،فـهــو تــأديــة
الـجـنــرال دورًا إيجابيًا ،بعيد املــزاج
السلبي في الفترة السابقة ،وبحثه
عــن ح ـلــول ،فــي ظــل تــأكـيــد املتابعني
ألح ــوال الـبـيــت الـعــونـ ّـي الــداخـلــي أن
الـنـظــام الــداخ ـلـ ّـي مـهــم وكــذلــك هوية
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ونـ ــائ ـ ـب ـ ـيـ ــه وصـ ــاح ـ ـيـ ــات
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي وغ ـي ــره ــا ،إال أن
األهـ ــم ه ــو مــوقــف ال ـج ـنــرال ورغـبـتــه
أو عدم رغبته في استيعاب الجميع
وتوحيد صفوفهم مجددًا وإشراكهم
في املسؤولية.
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تقرير

انحسار العاصفة العونية :ما لها وما عليها
التهدئة الحالية التي
يمارسها تكتل التغيير
واإلصالح بعد تصعيد
األسبوع الماضي ،طرحت
أسئلة داخل أوساط التيار
الوطني .وهذه بعض
منها
هيام القصيفي
ه ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ّـوت ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـح ــر
فــرصــة «ض ــرب الـحــديــد وه ــو ح ــام»،
فــانـسـحـبــت األزم ـ ــة الـسـيــاسـيــة الـتــي
أراد رئيس تكتل التغيير واإلصــاح
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ،رف ـع ـه ــا إل ــى
مرتبة تعطيل السلطة الحالية ،من
جدول األولويات السياسية ،لتصبح
واح ــدة مــن األزمـ ــات التقليدية التي
يعيشها لبنان منذ أشهر.
ب ـ ــدت األزمـ ـ ـ ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة األسـ ـب ــوع
امل ــاض ــي وك ــأن ـه ــا الـ ـح ــدث ال ــوح ـي ــد.
تحرك السفراء املعنيون لتوضيحات
ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـت ـم ــدي ــد ل ـق ــائ ــد ال ـج ـيــش
ّ
ولجس النبض
العماد جان قهوجي
حول مسار التحرك العوني وتأثيره
ع ـلــى ال ـح ـكــومــة .وبـ ـ ــدأت ف ــي املـقــابــل
حــركــة ات ـصــاالت مكوكية بــن لبنان
وس ـي ــاس ـي ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،ف ــي م ـحــاولــة
إليـ ـج ــاد م ـخ ــرج ل ــأزم ــة الـحـكــومـيــة
ت ــاف ـي ــا ل ـت ـص ـع ـيــد م ـت ــوق ــع م ــن ع ــون
إلـ ــى ح ــد ي ــوص ــل إلـ ــى ت ـع ـط ـيــل كــافــة
املؤسسات وشل بيروت ووسطها.
وبالفعل بدأ واقع التعطيل الذي قال
عون إنه سيقوم به يأخذ مداه بدليل
تعطيل مجلس ال ــوزراء وعــدم دعــوة
الرئيس تـمــام ســام مجلس ال ــوزراء
إلــى االنـعـقــاد .لكن ســرعــان مــا الحت
مــامــح ت ـهــدئــة سـيــاسـيــة م ــن جــانــب
التكتل ،أدت إلى السؤال الذي يطرح
ف ــي أوس ـ ـ ــاط ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
العاملة ميدانيًا منذ سنوات طويلة.
ورغم حرص عون املستمر على تأكيد
وح ــدة الـتـيــار وضـ ــرورة ع ــدم خــروج
عناصره عن أدبيات التكتل والتيار،
إال أن ما جرى خالل نهاية األسبوع،
س ـم ــح ل ـب ـعــض أوس ـ ـ ــاط ال ـت ـي ــار ب ــأن
تتحدث عالنية عن التهدئة املفاجئة
بـعــدمــا وص ــل الـخـطــاب الـعــونــي إلــى

ح ــده األق ـصــى مــن خ ــال تصريحات
وزراء ال ـت ـي ــار ون ــواب ــه ف ــي ت ـظــاهــرة
ساحة الشهداء ،والبحث في خيارات
تقارب االستقاالت.
ّ
ال ش ــك ف ــي أن ال ــرؤي ــة تـخـتـلــف بني
س ـيــاس ـيــي ك ــل م ــن ال ـت ـك ـتــل وال ـت ـي ــار.
لـلـفــريــق األول حـســابــاتــه السياسية
ومعلوماته التي تنطلق من ضرورة
ت ــرك ال ـبــاب مـفـتــوحــا أم ــام امل ـب ــادرات
وعدم ترك التحرك امليداني يصل إلى
حد حصول تشنجات قد ترتد سلبًا
على مـفــاوضــات التكتل .وفــي قــراءة
ه ــذا ال ـفــريــق أن الـتـهــدئــة السياسية
الـتــي انطلقت مــع ك ــام األم ــن الـعــام
ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه،
تتقاطع مع استمرار االتصاالت بعد
الدعم السياسي وامليداني الذي قدمه
الحزب .فالتظاهرات أعطت مفعولها،
وتعطيل الحكومة واملجلس النيابي
ال يـ ــزال س ــاري ــا م ــن دون أي تــراجــع.
واألزمـ ـ ـ ــة ال تـ ـ ــزال م ـف ـت ــوح ــة ،ويـمـلــك
التكتل وحــده مفتاح إيجاد حل لها.
ومــا دليل نجاح التكتل فــي معركته
إال ت ـصــاعــد الـحـمـلــة عـلـيــه ف ــي شــأن
ال ـك ـهــربــاء وال ـن ـفــايــات واالع ـت ـم ــادات
املــال ـيــة ،وه ــي كـلـهــا مـلـفــات سـبــق أن
رد عليها الـتـكـتــل وفـنــد مــن يتحمل
مسؤوليتها.
فــي املـقــابــل ،ت ــرى أوس ــاط فــي التيار
ّ
ال ــوطـ ـن ــي أن ال ـت ـه ــدئ ــة ال ـح ــال ـي ــة قــد
ال ت ـك ــون ف ــي م ـح ـل ـهــا .ف ــاالس ـت ـع ــداد
ل ـل ـت ـظ ــاه ــرة الـ ـت ــي ك ــان ــت سـتـحـصــل
ف ــي وس ــط ب ـي ــروت ف ــي عـطـلــة نـهــايــة
األسبوع كانت على قدم وساق ،إال أن
قرار حصولها ظل رهنًا بما سيقوله
نصرالله ،وموقفه من مطالب التيار.
ما إن أطل عون على تلفزيون «املنار»
بعد كالم نصرالله ،بدا واضحًا لهذه
األوس ـ ـ ــاط ،أن جـ ــدول ال ـت ـحــركــات قد
جمد ،وأن ثمة قرارًا بوقف التحركات
ال ـش ـع ـب ـيــة ،وت ـ ــرك االت ـ ـصـ ــاالت تفعل
فعلها.
ب ـع ــد أي ـ ــام ع ـل ــى كـ ــام ع ـ ــون ،ال ي ــزال
الــوضــع عـلــى حــالــه ،تصعيد كالمي
يقابله تعطيل فــي وض ــع الحكومة.
لكن بالنسبة إلى أوساط التيار التي
تعرف جيدًا ما يجري ،فــإن الخشية
مــن أن تـسـحــب الـقـضــايــا السياسية
واألم ـن ـي ــة وه ــج م ـطــالــب ال ـت ـي ــار ،فال
تعود متقدمة كما كانت عليه الحال
األسبوع الفائت.
بني التظاهرة األولى والثانية ،حصل
األمر نفسه ،وكان لبعض املعارضني

ل ــوق ــف ال ـت ـظ ــاه ــرات مــوق ـف ـهــم املــؤيــد
الستمرار التحركات الشعبية ملزيد
م ــن ال ـض ـغــط ال ـش ـع ـبــي .م ــع ال ـت ـحــرك
ال ـث ــان ــي ك ــان ــت مــاك ـي ـنــات ال ـت ـي ــار قد
استنفرت نفسها ،وبدأت باالستعداد

هناك في التيار
من يخشى اليوم ضياع
«اللحظة السياسية
المناسبة»

ملزيد من الضغط .إال أن وقف التحرك
بالنسبة إليها قد ّ
يرتد سلبًا ويعطي
مـ ـع ــارض ــي الـ ـتـ ـي ــار ف ــرص ــة الل ـت ـقــاط
أنفاسهم.
فالحدث العوني على األرض فرض
نـ ـفـ ـس ــه ،ب ــدلـ ـي ــل الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ـك ـب ـي ــرة
اإلع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
قــوبـلــت ب ـهــا .ورغ ــم كــل االن ـت ـقــادات،
أس ـهــم الـتـحــرك فــي تـعـطـيــل مجلس
ّ
الـ ـ ــوزراء .لـكــن مــا حـصــل أن الـحــدث
العوني تراجع بفعل األحــداث التي

ت ـ ــوال ـ ــت ،ف ـق ـض ـي ــة ت ــوقـ ـي ــف ال ـش ـي ــخ
أح ـمــد األس ـيــر وم ــا قــد يــرافـقـهــا من
تـ ــداع ـ ـيـ ــات ف ـ ــي ضـ ـ ــوء اعـ ـت ــراف ــات ــه،
طـغــت وسـتـطـغــى فــي األي ــام املقبلة
عـ ـل ــى امل ـ ـطـ ــالـ ــب الـ ـع ــونـ ـي ــة .إض ــاف ــة
إل ــى أن قـضـيــة الـنـفــايــات والــرواتــب
وال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا خـصــوم
التيار لتحميله املسؤولية ،ستكون
م ـت ـق ــدم ــة ع ـم ــا عـ ــداهـ ــا ،األم ـ ــر ال ــذي
س ـي ــؤدي تـلـقــائـيــا إل ــى ع ــدم تـصــدر
مـطــالــب الـتـيــار األســاسـيــة ،املتعلقة
بالتمديد لقائد الجيش أو الحقوق
امل ـس ـي ـح ـي ــة ،ص ـ ـ ــدارة ال ـ ـحـ ــدث .ألن ــه
ح ـتــى ان ـع ـقــاد مـجـلــس ال ـ ــوزراء مــرة
جــديــدة سـتـكــون األح ــداث املتتالية
قد «أكلت» مطالب التيار ،وال سيما
أن اللبنانيني اليوم ال يرون أمامهم
إال إزالة نفاياتهم ودفع رواتبهم.
في الكالم املتداول في هذه األوساط،
أن ك ــام نـصــرالـلــه أعـطــى دفـعــا قويًا
ملطالب التيار ،لكنه لم يترجم عمليًا
على األرض ،وهناك حركة سياسية
داخل تكتل التغيير واإلصالح ،تدعو
إلــى التجاوب مع اتصاالت التهدئة،
وع ـ ــدم ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي ال ـ ـشـ ــارع .لكن
رؤيـ ـ ــة ال ـت ـك ـت ــل ت ـخ ـت ـلــف جـ ــذريـ ــا عــن
رؤية من يتحرك في التيار للدفع في
اتجاه استكمال الضغط واالستفادة
من الوهج الشعبي ومما حصل في
مجلس الوزراء األخير ،إلبقاء الحركة

الشعبية قــائـمــة ،وال ــدف ــع أك ـثــر نحو
الـتـعـطـيــل امل ـبــاشــر ول ـيــس التعطيل
السياسي فحسب ،واإلف ــادة من دعم
نصرالله بطريقة فورية.
ه ـن ــاك ف ــي ال ـت ـي ــار م ــن ي ـخ ـشــى ال ـيــوم
ضياع «اللحظة السياسية املناسبة»،
تحت وطأة استحقاق التيار الوطني
الحر ،ووصــول الوزير جبران باسيل
الى رئاسة التيار كما هو متوقع في
 20أيلول .فاملداوالت التي جرت أخيرًا
وقبل إتمام االنسحابات والتوافقات
ال ـتــي كــانــت مـتــوقـعــة ل ــدى الـعــونـيــن
املـ ـع ــارض ــن ل ـب ــاس ـي ــل ،ح ـ ّـم ـل ــت وزي ــر
الـخــارجـيــة مـســؤولـيــة مــا حـصــل منذ
ال ـح ــوار مــع الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
ً
وص ــوال الــى املـفــاوضــات الـتــي سبقت
ال ـت ـم ــدي ــد ل ـل ـق ــادة االمـ ـنـ ـي ــن .رغـ ــم أن
امل ـع ــارض ــن ل ـبــاس ـيــل ي ـع ـتــرفــون بــأن
االخـيــر لــن يتراجع أو يقدم تـنــازالت،
ومـ ــا ي ـق ــوم ب ــه ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة
وجوالته التي يدعو فيها الى تحقيق
مطالب املسيحيني تؤكد عكس ذلــك،
لكن املشكلة أنــه في طريقه كي يكون
واح ـدًا من رؤســاء االح ــزاب املسيحية
ويجلس الى الطاولة معهم من موقع
الـنــد لـلـنــد ،ح ــرق أوراقـ ــا كـثـيــرة داخــل
ال ـت ـي ــار وخـ ــارجـ ــه .وهـ ــو ف ــي ت ــدوي ــره
الزوايا اليوم ،يمسك ملف املفاوضات
والتهدئة ويبقيه في يده حتى يصبح
رئيسًا للتيار الوطني الحر.

في طريقه
كي يكون
واحدًا من
رؤساء االحزاب
المسيحية،
حرق باسيل
أوراقًا داخل
التيار وخارجه
(هيثم
الموسوي)

نتنياهو على الحدود اللبنانية :كل من يحاول االعتداء علينا سنضربه
يحيى دبوق
ُ
ً
ف ــي خـ ـط ــوة تـ ـع ـ ّـد اس ـت ـك ـم ــاال إلع ــان
الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي إج ـ ــراء م ـنــاورة
ع ـس ـك ــري ــة غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ،ق ـ ــال إن ـهــا
حاكت سيناريوات املواجهة الواسعة
مع حــزب الله و»مجموعات مدعومة
ً
م ــن إي ـ ــران» وشـمـلــت ت ــوغ ــا بــريــا في
األراضـ ـ ــي الـلـبـنــانـيــة وال ـس ــوري ــة ،زار
رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني
نتنياهو ،منطقة الـحــدود مــع لبنان،
مطلقًا تهديدات إلــى من يعنيه األمر
فـ ــي الـ ـج ــان ــب الـ ـث ــان ــي مـ ــن ال ـ ـحـ ــدود:
«إسرائيل تراقب حدودها ،وستضرب
أي طرف ّ
يهدد أمنها».
وشـمـلــت زيـ ــارة نـتـنـيــاهــو مـقــر قـيــادة
املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة ف ــي مــديـنــة صـفــد،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى جـ ــولـ ــة مـ ـي ــدانـ ـي ــة عـلــى
ال ـ ـح ـ ــدود ،ع ــاي ــن خ ــال ـه ــا اس ـت ـع ــداد
ال ــوح ــدات الـعـسـكــريــة املــراب ـطــة هـنــاك
ملــواجـهــة أي ط ــارئ .وراف ــق نتنياهو
وزي ـ ـ ــر األم ـ ـ ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،مــوش ـيــه
ي ـ ـع ـ ـلـ ــون ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان غـ ـ ــادي

اي ــزن ـك ــوت .وبـحـســب ال ـب ـيــان ال ـصــادر
عــن دي ــوان رئــاســة الـحـكــومــة ،استمع
وال ــوف ــد امل ــراف ــق إل ــى إي ـجــاز مــن قــائــد
امل ـن ـط ـق ــة اف ـ ـيـ ــف ك ــوخ ــاف ــي والـ ـ ـق ـ ــادة
امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــن ،حـ ـ ــول الـ ــوضـ ــع األمـ ـن ــي
وال ـت ـقــديــرات االسـتـخـبــاريــة املـحــدثــة،
من بينها الحرب في سوريا وأنشطة
حزب الله.
وح ـ ــذر ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي خ ـت ــام ال ــزي ــارة
والجولة امليدانية« ،من الدور اإليراني
في ضرب االستقرار في املنطقة والدعم
الوارد من طهران للجهات التي تعمل
عـلــى ض ــرب إســرائ ـيــل» .وق ــال« :زعـيــم
إي ــران (مــرشــد الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية السيد علي) خامنئي ،وأنا
اقتبس ما قاله ،بأنه «سنقدم كل أنواع
الدعم لكل من يكافح إســرائـيــل» ،كما
قال وزيــر الخارجية اإليراني (مجمد
جواد) ظريف قبل عدة أيام في بيروت
خ ــال ل ـقــائــه زع ـي ــم ح ــزب ال ـل ــه حسن
نـصــرالـلــه وأنـ ــا أق ـت ـبــس« ،ان االت ـفــاق
النووي خلق فرصة تاريخية ملواجهة
الكيان الصهيوني»» .واضــاف« :إذن،

قد اتضح أن ما قلناه وحذرنا منه كل
الوقت كان صحيحًا ودقيقًا ،فاألموال
الـتــي ستدخل الخزينة اإليــرانـيــة في
أعـقــاب االتـفــاق الـنــووي ستنفق على
ت ـعــزيــز الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة الـتــي
تعمل ضــدنــا بــاســم الـنـظــام اإليــرانــي

نتنياهو :األموال
اإليرانية بعد االتفاق
ّ
ستعزز التنظيمات التي
تعمل ضدنا
وبــرعــاي ـتــه ،م ــن أج ــل تـحـقـيــق هدفها
املنشود ،وهو تدمير دولة إسرائيل».
وقـ ـ ــال ن ـت ـن ـيــاهــو« :أنـ ـ ــا م ــوج ــود هـنــا
فـ ــي م ـق ــر ق ـ ـيـ ــادة امل ـن ـط ـق ــة ال ـش ـمــال ـيــة

الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ب ـص ـح ـب ــة وزيـ ـ ـ ــر األمـ ــن
ورئيس هيئة األرك ــان وقائد املنطقة
والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــادة امل ـ ـي ـ ــدان ـ ـي ـ ــن ،ك ـ ــي أت ـف ـق ــد
االستعدادات الجارية التي يقوم بها
الجيش ملواجهة التهديدات .وكونت
انطباعًا إيجابيًا بشأن االستعدادات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ومـ ـ ـ ــن اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ــذي
يـبــديــه ال ـق ــادة وال ـج ـن ــود .إن الجيش
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ج ـ ـيـ ــش قـ ـ ـ ــوي ودولـ ـ ـ ــة
إسرائيل دولة قوية ،ونحن مستعدون
ملواجهة أي طــارئ .وكل من سيحاول
االعتداء علينا سنضربه».
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االم ـ ـ ـ ــن
االس ــرائ ـي ـل ــي مــوش ـيــه ي ـع ـل ــون« :أود
أن أشيد بـقــادة الجيش االسرائيلي
وب ـج ـن ــوده بـ ـص ــورة ع ــام ــة وب ـق ـيــادة
املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة ب ـص ــورة خــاصــة،
ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـيـ ــام ـ ـهـ ــم ب ـ ـتـ ــأمـ ــن ال ـ ـح ـ ــدود
وبالحفاظ على الـهــدوء الــذي يسود
هنا بالرغم من األحــداث الجارية في
الطرف اآلخر» .واضاف ان «العمليات
العسكرية التي يتم القيام بها تتسم
ّ
باملهنية وهــي تمكن آالف املواطنني

االسرائيليني من زيارة شمال البالد».
ورك ـ ــز ي ـع ـل ــون ،ك ـم ــا ن ـت ـن ـيــاهــو ،عـلــى
م ــا س ـ ّـم ــاه الـ ــدور االي ــران ــي ف ــي ضــرب
االس ـت ـقــرار عـلــى ال ـحــدود مــع ســوريــا،
الفـ ـت ــا الـ ـ ــى ان «ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن ال يـتـمـتــع
بــال ـهــدوء ،وال ـطــرف ال ــذي يسعى إلــى
اإلخـ ـ ـ ـ ــال بـ ــاالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار االمـ ـ ـن ـ ــي هــو
اإلي ــران ـي ــون ال ــذي ــن ي ـحــاولــون إرس ــال
التنظيمات املوالية لهم من أجل شن
عمليات إرهابية ضدنا» .واضــاف ان
«ع ـنــاصــر ال ـح ــرس الـ ـث ــوري اإلي ــران ــي
ينتظرون اآلن تطبيق االتفاق النووي
ال ـس ـيــئ اآلخ ـ ــذ بــال ـت ـب ـلــور ب ــن إيـ ــران
وال ـ ـ ــدول ال ـع ـظ ـمــى ،م ــن أجـ ــل تـحــويــل
املزيد من األموال إلى حزب الله وإلى
التنظيمات اإلرهابية األخرى العاملة
فــي ال ـجــوالن ،وكــذلــك الــى التنظيمات
االرهابية في الساحة الفلسطينية»،
مـشــددًا على ان «الجيش االسرائيلي
يعد العدة كي ال يتمكن احدًا من خرق
الـسـيــادة االســرائـيـلـيــة فــي ال ـجــوالن».
وقــال إن «عمليات الجيش ،الــى اآلن،
تكللت كلها بالنجاح».
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سياسة

ٌ
ُ
وقت ُيعمل
فيه للرب!
ملحم الرياشي*
جهيد فــريــد ،نجح سمير
جهد
ٍ
بعد ٍ
ج ـع ـج ــع وم ـ ـي ـ ـشـ ــال ع ـ ـ ــون ف ـ ــي ط ـ ّـي
صفحة املاضي البغيض ،ولو كان قد
احـتــوى ومـضــات قليالت مضيئات
بــن الـحـكـيــم وال ـج ـنــرال وب ــن الـقــوات
ّ
والتيار وبني املتأثرين واملؤثرين من
حولهما.
م ـ ـنـ ــذ أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ألـ ـ ـف ـ ــي سـ ـ ـن ـ ــة ،ب ـنــى
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــون سـ ـ ـ ــورًا ع ـظ ـي ـم ــا س ـ ّـي ــج
حـ ــدودهـ ــم م ــن األع ـ ـ ـ ــداء ،ل ـك ـنــه ـ عـلــى
عظمته ـ لم يمنع اجتياح الصني ّملرات
ّ
قياسي
عدة ،أبرزها ثالث ،وفي وقت
ق ـص ـي ــر ،وك ـ ـ ــان ال ـس ـب ــب اخـ ـت ــراق ــات
الـ ـ ـح ـ ـ ّـراس ال ــذي ــن ال ق ـض ـيــة ل ـه ــم وال
قناعة ،وبالطبع ال إيمان .فكان ّ
حراس
السور العظيم يسقطون بالرشوة أو
بــالـخــوف ،أو بــالــرشــوة وال ـخــوف معًا.
بنى الصينيون الـســور ،لكنهم نسوا
أن يبنوا الـحــارس! أمــا نحن وكــل من
ـرف أو عايش األلــم واملــوت
عــاش أو عـ ّ
والهجرة والذل ورحيق املقاومة من ّأي
موقع وفي ّأي موقع أو أسلوب اختاره
لنفسه أو اختاره مع أترابه ورفاقه ،فما
علينا اليوم إال أن نبني الحارس معًا،
لنربح الدار فنمنع ونربح الجار.
نحن تصالحنا مع ذاتنا عند مصالحة
القوات اللبنانية والتيار الوطني ّ
الحر،
وال ع ـي ــب أن ن ـك ــون مـخـتـلـفــن وف ــي
محطات سياسية متعددة ،لكن العار
أن ّ
يحولنا االختالف ـ أي اختالف ـ من
مؤمنني بالحرية التي من أجلها نحن
في هذا املشرق ،إلى متضادين (بفتح
ال ــدال) ال يلتقيان أو خطني متوازيني
ي ـح ـت ــاج ــان دومـ ـ ــا إلـ ــى ث ــال ـ ٍـث لـيـجـمــع
بينهما.
نحن تصالحنا مع املاضي ،ألن رؤيانا
أضحت أمام مولودتنا الجديدة «وثيقة
ن ـي ــات» ،كـمــا رؤي ــة ه ــؤالء البرلينيني
األملـ ــان أم ــام ج ــدار ال ـعــار ال ــذي فصل
بينهم ،إلى أن أسقطوه بأيديهم.
نـ ـح ــن ربـ ـحـ ـن ــا الـ ـ ــوصـ ـ ــول ،ي ـب ـق ــى أن
نسهم جميعًا مسيحيني ومسلمني،
وكـ ٌّـل على ّ
همته وبقدر إيمانه بلبنان
ّ
وق ـض ـيــة ل ـب ـن ــان ،ل ـي ـس ـت ـقــر ال ــوص ــول
فنربح البقاء.
نحن تصالحنا لخدمة «اليوم التالي»،
ألن قلب العالم العربي من سوريا إلى
العراق إلى الجزيرة ينادينا ًلنبني معًا
هــذا الـيــوم ،بــل لنحيي نهضة بدأناها
منذ قــرن ونـ ّـيــف ،وهــي تنتظر بخفر
أن تـعــود إلــى حضنها املـشــرقــي بعد
سكون العاصفة وجالء الليل األسود
ال ـ ــذي س ـي ـح ـمــل م ـع ــه ح ـت ـمــا وحـكـمــا
إسالمًا جديدًا ويومًا جديدًا.
إن لـ ـبـ ـن ــان املـ ـح ـ ّـص ــن ب ــ»امل ـس ـي ـح ـي ــة
ال ـ ـقـ ــويـ ــة» ،هـ ــو ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ح ـصــان
ّ
األخـ ّـوة الحضارية التعددية والخالقة
ـامـيــة واملـسـيـحـيــة .ه ــذا اللبنان،
اإلسـ ّ
هو الولدة الطبيعية والوحيدة للعصر
ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد اآلتـ ـ ــي ،ول ــإن ـس ــان
الجديد األكيد مسلمًا كان أو مسيحيًا
أو غير ذلك.
وأخـ ـت ــم ،إن غــرف ـت ـنــا ف ــي هـ ــذا الـبـيــت
اللبناني واملشرقي تحتاج إلى ترتيب،
ووث ـي ـق ــة إع ـ ــان ال ـن ـي ــات ه ــي املــدخــل
الطبيعي إلى ترتيبها ،ومتى انتهينا،
ُ
استطعنا نـحــن ساكنيها أن نسهم
ب ـف ـعــال ـيــة أق ـ ـ ــوى وأن ـ ـقـ ــى فـ ــي تــرت ـيــب
البيت اللبناني فالبيت املشرقي .هذه
ه ــي رســال ـت ـنــا ،ب ــل ه ــذه ه ــي مهمتنا
الـتــي ألجلها ولــدنــا ومــن أجلها أتينا
مسيحيني في هــذه البقعة من العالم،
ه ــذه هــي الـحـكـمــة فــي وثـيـقــة الـنـيــات،
ومنها عمق فلسفتها بالذات.
م ــع ش ـك ــري إلدارة ال ـص ـح ـي ـفــة عـلــى
رغبتها مشاركتي «سالم املسيحيني»
فــي ه ــذه ال ـس ـطــور ،أج ــزم بــأنــي ُ
لست
ألســرف في الــوجــدان السياسي ،لكن
في السياسة والواقعية السياسية ما
في الوجدان.
* رئيس جهاز التواصل
واإلعالم في القوات اللبنانية

تقرير

بين «القوات» و«التيار»:
مشروع قانون انتخابي ...وأغنية
لم يعد من ُ
المستغرب أن
تنتشر صورة من مناسبات
اجتماعية تضم ممثلين عن
القوات اللبنانية والتيار الوطني
ّ
الحر في «كادر» واحد« .ورقة
النوايا» انعكست إيجابًا على
ُمعظم قطاعات الحزبين،
فبات مسؤولو الفريقين
ُينسقون ويلتقون دوريًا
ُمتباهين باألمر« .اإلنجاز»
الجديد الذي ُيعول عليه
الطرفان هو التوصل إلى
اتفاق على مشروع قانون
لالنتخابات النيابية

إنـجــاز ُمشترك حتى اآلن ،حتى أهم
مــن ورقــة الـنــوايــا» .كذلك إن «مرحلة
جــديــدة ت ـشــارك فــي إع ــداده ــا جميع
القطاعات ستبدأ مالمحها بالظهور
فــي شـهــر أي ـلــول ،وسـتـكــون ملصلحة
املسيحيني».
االت ـ ـصـ ــاالت األنـ ـش ــط ه ــي ع ـل ــى خــط
َ
قطاعي الطالب والشباب في «القوات
وال ـت ـيــار» ،خــاصــة بعد الـخـلــوة التي
ن ـظ ـمــاهــا ف ــي ب ـي ــت ع ـن ـيــا ـ ـ ـ حــريـصــا
أواخــر حزيران املاضي« ،وإذا تمكنا

ليا القزي
رج ــال قــوات ـيــون وعــون ـيــون فــي بلدة
الـ ـق ــاع ـ ـ ـ ال ـب ـق ــاع ال ـش ـمــالــي جمعتهم
ال ـب ـيــرة والـنــرجـيـلــة بـعــد أن فرقتهم
ال ـس ـيــاســة ل ـس ـن ــوات ط ــوي ـل ــة .الـتـقــوا
ل ـ ــ«إن ـ ـمـ ــاء ال ـ ـقـ ــاع بـ ـع ــد بـ ـ ــدء س ــري ــان
«ورقــة النوايا» بني الحزبني ،ودائمًا
ع ـل ــى ق ــاع ــدة الـ ـق ــاع ل ـل ـج ـم ـيــع» ،كـمــا
ك ـت ــب م ـ ـسـ ــؤول الـ ـتـ ـي ــار فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ج ــورج مـطــر عـلــى «فــايـسـبــوك» .هــذه
ل ـي ـســت املـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي يـجـتـمــع
ف ـي ـهــا م ـم ـث ـلــون ع ــن ال ـط ــرف ــن ،فمنذ
تــوق ـيــع «ورق ـ ــة ال ـن ــواي ــا» وال ـل ـق ــاءات
ب ــن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر وال ـق ــوات
اللبنانية تـتــوالــى .مرحلة ثانية من
الـ ـت ــواص ــل ت ــرس ـخ ــت ب ــن اثـ ـن ــن مــن
أبــرز «أع ــداء» الحرب األهلية .األمــور
لن تنحصر بصورة ولحمة مشوية
و«كــاس عــرق» يجمع بينهما .فوفقًا
ملعلومات «قواتية ـ عونية» ،يستعد
االث ـ ـنـ ــان ل ـ ـ ــ«إعـ ـ ــداد م ـ ـشـ ــروع ق ــان ــون
لــانـتـخــابــات الـنـيــابـيــة سـيـكــون أهــم

شيء ُيعكر التنسيق،
ال
ّ
فطي صفحة الماضي
أصبح من المسلمات

من تطويره ،فال ُمشكلة لدينا» ،يقول
مـ ـس ــؤول الـ ـط ــاب ف ــي ال ـ ـقـ ــوات ج ــاد
دميان.
القصة بالنسبة إلى «الشباب» ليست
قصة ورقة« ،هناك مبادئ نؤمن بها،
ولكن في النهاية ال ّ
بد أن يحكم منطق
الــدولــة وأن ينتصر ال ـح ــوار .الـنــاس
ي ـت ـط ـل ـعــون إلـ ــى األم ـ ـ ـ ــام» .االخ ـت ــاف
م ــوجــود «ول ـكــن نـحــن نـنـقــل الـعــاقــة
من الصراع إلى التنافس اإليجابي».
أهمية هذه اللقاءات« ،رغــم أننا غير
ُمـعـتــاديــن هــذه ال ـصــورة والـطــريـقــة»،
هـ ــي فـ ــي أنـ ـه ــا «تـ ــريـ ــح األرضـ ـيـ ـت ــن،
خاصة أنــه في محطات كثيرة هناك
تداخل بني القوات والتيار» ،يضيف
دميان.
مــوائــد الـغــداء والعشاء بــن الفريقني
أصـ ـبـ ـح ــت «دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة» .مـ ــا إن ُيـ ـغ ــادر
مـ ـس ــؤول ج ـه ــاز اإلعـ ـ ــام وال ـت ــواص ــل
ً
عشاء ألحد القطاعات،
ملحم رياشي
ح ـتــى ي ـت ـصــل ب ــه «ش ــري ـك ــه» ال ـنــائــب
إبــراه ـيــم كـنـعــانُ ،مــذك ـرًا إي ــاه بعشاء
ُينظمه قطاع ُمشترك آخر.

ّ
ً
عشاء ألحد القطاعات ،حتى يتصل به كنعان ُمذكرًا بعشاء لقطاع آخر (هيثم الموسوي)
ما إن ُيغادر رياشي

رد

بلدية المعيصرة :لم نقبل إقامة مطمر
ً
عمال بقانون املطبوعات ،نرجو من حضرتكم
نشر هذا الرد على ما جاء من معلومات غير
صحيحة في مقال الزميلة ليا القزي (يوم 17
آب  ،)2015حول قبول رئيس بلدية املعيصرة
زهير عمرو إقامة مطمر للنفايات في البلدة.
إننا إذ ننفي نفيًا قاطعًا ما ورد من معلومات
في مقال الزميلة القزي بقبول رئيس بلدية
املعيصرة إقــامــة مطمر للنفايات فــي البلدة،
وتــراج ـعــه عــن امل ــوض ــوع بـضـغــوط مــن دولــة
ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ــري ،ال ـ ــذي ن ـش ـكــره ون ـقــدر

مواقفه الوطنية ،وال سيما وقوفه إلى جانب
املعيصرة ،برفضه إقامة أي مطمر للنفايات
فـيـهــا ،نلفت عـنــايــة كــاتـبــة امل ـقــال إل ــى أن من
اقترح هذا األمر ليس البلدية ،بل وزير التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر ف ــي الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة املكلفة
معالجة قضية النفايات ،وهذا األمر استدعى
م ــن الـبـلــديــة إصـ ــدار ب ـيــان تـعـلــن فـيــه رفــض
هــذا املقترح ،وال سيما أن املعيصرة منطقة
سـيــاحـيــة تـمـتــاز ب ــروع ــة جـمــالـهــا وربــوعـهــا
الخضراء .وقد نشر البيان في أكثر من موقع

ووسيلة إعالمية ،وفي موقع الوكالة الوطنية،
بتاريخ  3آب .2015
وقد أوضحت البلدية في بيانها ،أن رئيسها
أكد في اجتماع اتحاد رؤساء بلدية كسروان
الفتوح ،رفضه القاطع استقبال أو إقامة مطمر
للنفايات في البلدة .ومن هنا ،كنا نتمنى على
الــزمـيـلــة الـتــأكــد مــن صـحــة مـعـلــومــاتـهــا قبل
نشرها».
املستشار اإلعالمي لبلدية املعيصرة،
محمد عبد الوهاب عمرو

األربعاء  19آب  2015العدد 2669

سياسة

5

ثنائية مسيحية اليوم وغدًا أحادية
غسان سعود

ً
ف ــي ب ـلــدة ع ـمــاطــور (الـ ـش ــوف) م ـثــا،
ّ
للمرة
التقى القواتيون والعونيون
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي عـ ـي ــد ان ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـس ـي ــدة
العذراء .قبل هذا التقارب« ،ما كانوا
ّ
يسلموا على بعض» .تنطلق مصادر
معراب من هذه الحادثة لتذكر «توق
أبـ ـن ــاء ال ـب ـي ــت الـ ــواحـ ــد ل ـل ـق ــاء ،ورق ــة
ال ـنــوايــا كــانــت الـشـعـلــة ال ـتــي سهلت
األمر».
الـ ـلـ ـق ــاءات ل ـي ـســت م ـح ـص ــورة داخ ــل
األراض ــي اللبنانية ،بلدان االنتشار
أي ـضــا شــاهــدة عـلــى ه ــذا «ال ـت ــزاوج»
الـ ـج ــدي ــد .وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ج ـب ــران
ب ــاسـ ـي ــل وال ـ ـنـ ــائـ ــب ف ـ ـ ــادي كـ ـ ــرم «م ــا
تركوا بعض» في كندا ،حني تزامنت
زيـ ــارتـ ــاه ـ ـمـ ــا .الـ ـج ــالـ ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
«بـمـخـتـلــف ان ـت ـمــاءات ـهــا الـسـيــاسـيــة
والـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة كـ ــانـ ــت ح ـ ــاض ـ ــرة وك ـ ــان
االرتياح سمة اللقاء» .قصائد الزجل
والفولكلور اللبناني جمعت أنصار
الـ ـح ــزب ــن ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس وب ــروكـ ـس ــل
ُ
«ومعظم العواصم األوروبـيــة .هناك
ُ
ارتـ ـي ــاح ك ــام ــل ون ـش ــاط ــات مـشـتــركــة
ٌ
ب ـي ـن ـه ـم ــا» .م ـ ـثـ ــال آخ ـ ــر ي ـح ـض ــر فــي
أوس ـت ــرال ـي ــا «ح ـي ــث ت ـب ــث مـحـطـتــان
إذاع ـي ـتــان ،واح ــدة قــواتـيــة والـثــانـيــة
تــوجـهـهــا ع ــون ــي ،ال ـت ـع ــاون بينهما
حاليًا ...يا لطيف!».
«هناك شيء من الوعي الحتضان هذا
االتفاق» ،تقول املستشارة اإلعالمية
لرئيس «القوات» أنطوانيت جعجع.
عـلــى الــرغــم مــن وج ــود بـعــض اآلراء
التي تتمنى تكرار تجربة  23كانون
الـثــانــي  2007يــوم أجهضت الـقــوات
تحرك «املـعــارضــة» ،بحسب مــا ّ
عبر
م ـس ــؤول مـصـلـحــة ال ـط ــاب الـســابــق
في الـقــوات نديم يزبك ،مؤيدًا ايضًا
رأي «صـ ــديـ ــق اف ـ ـتـ ــراضـ ــي» ب ـت ـك ــرار
مـجــزرة  7تـمــوز ( ،1980فــي الصفرا
ّ
الجميل
التي ارتكبتها قــوات بشير
بـ ـح ــق األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار) ،إال أن «ال ش ــيء
ّ
ُي ـعــكــر ه ــذا الـتـنـسـيـ ُـق ،ف ـطـ ّـي صفحة
ّ
املاضي أصبح من املسلمات .خلص
لــم يـعــد ه ـنــاك ق ـلــق» ،تــؤكــد جعجع.
ُ
«الــرفـيـقــة أنـطــوانـيــت» الـتــي تـعـ ّـد من
أبـ ــرز ال ــداع ـم ــن ل ـل ـت ـقــارب ال ـق ــوات ــي ـ
الـعــونــي تـبــدو نبرتها حــازمــة وهــي
ت ـقــول« :وي ــن فينا ننسق رح نسق،
ف ــي مـصـلـحــة الـ ـط ــاب أو ال ـن ـقــابــات
أو أي قـطــاع ماشيني دغ ــري» .يبقى
هناك بعض النقاط الخالفية «ولكن
مــا بتصدقي كيف مـيـ ّـســرة األم ــور».
الالفت في التواصل أن اللقاءات التي
تحصل لــم تعد بحاجة إلــى موافقة
َ
ُمـسـبـقــة م ــن م ــرك ــزي ال ـق ـي ــادة ،ف ــ«لــم
يعد هناك موانع .االتجاهات العامة
من الحكيم (سمير جعجع) هي في
االنفتاح والتواصل ،وما اللقاءات إال
تحصيل حاصل».
مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـ ـع ـ ــراب ت ـ ـقـ ــول مـ ـم ــازح ــة:
«وثيقة النوايا عمرها شهران ،همنا
األس ــاس ــي أن تـكـبــر وت ـن ـمــو .أطلقنا
عليها اسمًا أنثويًا تا تجيب والد».
ت ـس ـعــى الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة جــاهــدة
لـلـتــأكـيــد يــومــا بـعــد آخ ــر أن األم ــور
م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر «ت ـم ــام».
ال ُي ـف ــوت ــون م ـنــاس ـبــة ل ـت ـعــزيــز هــذه
ال ـق ـن ــاع ــة ،أمـ ــا آخـ ــر «ن ـه ـف ــات» «أب ــو
ب ـكــر ال ــري ــاش ــي» ،ك ـمــا س ـ ّـم ــى ملحم
ري ــاش ــي نـفـســه ،فـهــي وض ــع كـلـمــات
أغنية تتحدث عــن «إع ــان النوايا»
ُ
سيغنيها زي ــن الـعـمــر« :كـنــت وكــان
ّ
ع ــاي ــش م ـع ــي خ ــي ــي ب ـن ـف ــس ال ـع ـمــر
واألوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة نـ ـ ـف ـ ــس الـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ّـم والـ ـ ـح ـ ــب
واألصـحــاب منلحق الطرقات إيدي
ب ـ ــإي ـ ــدو م ـن ـق ـط ــف شـ ـج ــر م ـ ــن ه ــون
وفــوق التخت صــورة بشير وسمير
وعون».

خ ــاف ــا مل ــا ي ـع ـت ـقــده ك ـث ـي ــرون ،ال يتطلع
رئ ـيــس ح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سمير
جعجع أب ـدًا إلــى تكريس وجــود ثنائية
مسيحية .ثنائية الـتـيــار الــوطـنــي الحر
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات م ـ ـجـ ــرد م ـح ـط ــة فـ ــي م ـس ـيــرة
جعجع املستمرة باتجاه أحادية القيادة
املسيحية الـتــي يعمل ألجلها «مــن يوم
يومه» .أســاس تكوين القوات اللبنانية
يتناقض مــع مـبــدأ الثنائية املسيحية:
هي أنشئت لتكون ذلك الغول الذي يبتلع
جميع الـقــوى والشخصيات املسيحية
ب ـح ـجــة ت ــوح ـي ــد ال ـب ـنــدق ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
أو ال ـع ـس ـكــريــة .تـشـهــد إهـ ــدن ع ـلــى ذلــك
وال ـص ـف ــرا وغ ـيــره ـمــا .أم ــا ج ـع ـجــع ،فما
كــادت ثنائيته وإيـلــي حبيقة فــي قيادة
القوات تبصر النور ،حتى انقلب عليها
ب ــات ـج ــاه األح ـ ــادي ـ ــة .األم ـ ــر ن ـف ـســه ك ــرره
ُمــع الرئيس أمــن الجميل .وســرعــان ما
ق ِطع الطريق على ّ
أي ثنائية جعجعية
ـ ـ شـمـعــونـيــة مـحـتـمـلــة ب ـعــد  13تـشــريــن
عبر اغتيال عاجل لــدانــي شمعون .ولم
يلبث جعجع بعد خــروجــه مــن السجن
أن تجاوز ثنائية التمثيل املسيحي في
قوى  14آذار.
ال ـيــوم يستفيد جعجع مــن ع ــدة عــوامــل
أبــرزت ما يشبه الثنائية املسيحية ،في
مواجهة الثنائية الشيعية واألحاديتني
السنية وال ــدرزي ــة ،إال أنــه لــن يقف هنا.
فماكينة القوات اللبنانية دفعت باتجاه
إجـ ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـط ــاع ال ـش ـه ـي ــر ل ـت ـحــديــد
أول مرشحني إلــى رئــاســة الجمهورية،
مستنفرة قدراتها املختلفة لتأمني حلول
جعجع ال عون في املرتبة األولى ،في وقت
يـسـ ّـوق فيه أنـصــار الـقــوات نظرية تفيد
بــأن قــوة عــون تكمن في قــوة الطاشناق
واملـ ــردة وال ـحــزب الـقــومــي والشيوعيني
وال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق إيـ ـل ــي سـ ـك ــاف وك ــل
الـشـخـصـيــات املـسـتـقـلــة الــذيــن يتحالف
معهم تكتل التغيير واإلص ــاح إضافة
إلـ ــى ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،ف ـي ـمــا قــوة

ّ
الموجهة إليه (هيثم الموسوي)
يتصالح جعجع مع جمهور عريض عبر إسقاط التهم
جعجع تكمن في قــوة الـقــوات اللبنانية
فقط .ويقارن هؤالء في نظرية أخرى بني
أعداد املنتسبني لكل من القوات والتيار
ف ــي ع ـ ــدة أقـ ـضـ ـي ــة ،مـ ـق ــارن ــن ب ــن ق ــدرة
القوات على الحشد في ذكرى شهدائها
ومناسبات أخرى وقدرة العونيني على
ال ـح ـش ــد .وخ ــاص ــة حــدي ـث ـهــم أن هـنــاك
ث ـنــائ ـيــة ال ـي ــوم ص ـح ـيــح ،إال أن جعجع
أقوى على املستوى الشخصي من عون.
وم ــن ه ـنــا ،يـنـطـلــق ه ــؤالء فــي أحــامـهــم
ّ
باتجاه األحادية املسيحية متكلني على
عاملني أساسيني:

الثنائية اليوم
مقبولة من القوات
في انتظار أن يسقط
الجنرال منها

ً
أوال ،الـظـهــور أم ــام ال ــرأي الـعــام بمظهر
امل ـت ـفـ ّـهــم ل ـعــون وال ــداع ــم ضـمـنـيــا ل ــه في
م ـعــاركــه الس ـت ـعــادة ح ـقــوق املسيحيني
بدل مواصلته الظهور بمظهر املناوئ له
خمدت
ورأس الحربة في مواجهته .وقد
ّ
ف ـجــأة التعبئة الـقــواتـيــة الـعــامــة وال ــدق
امل ـتــواصــل لـلـنـفـيــر ،ول ــم تـعــد تـظــاهــرات
ال ـعــون ـيــن ت ـقــابــل ب ـت ـظ ــاه ــرات قــوات ـيــة.
ّ
متحمسًا
وال يكاد قــواتــي يــرى مواطنًا
ملـ ــوقـ ــف الـ ـع ــونـ ـي ــن ه ـ ـ ــذه األيـ ـ ـ ـ ــام ح ـتــى
يـشــرح لــه أن جعجع شــريــك لـعــون ،فهو
يـسـهــم ف ــي ال ـح ــؤول دون ف ـتــح املـجـلــس
الـنـيــابــي رغ ــم رغ ـبــة ت ـيــار املـسـتـقـبــل في
فـتــح دورة اسـتـثـنــائـيــة ،وه ــو ح ــال دون
تــوفـيــر غ ـطــاء مسيحي ل ـعــزل العونيني
فــي مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،فـيـمــا تـنـكــب لجنة
الـعـمــل املـشـتــرك بــن ال ـقــوات والعونيني
ع ـل ــى إيـ ـج ــاد ع ـن ــاوي ــن م ـش ـتــركــة يـمـكــن
أنصارهما أن يتظاهرا من أجلها جنبًا
إل ــى ج ـن ـ ٍـب .وه ـنــا يـتـصــالــح جـعـجــع مع
جـمـهــور عــريــض عـبــر إس ـقــاط كــل التهم
املوجهة إلـيــه بـشــأن التآمر على حقوق
املسيحيني وتطيير اقتراح قانون اللقاء
األرث ــوذكـ ـس ــي وتــوف ـيــر غ ـط ــاء مسيحي
لـلـجـشــع ال ـح ــري ـ ّ
ـري وغـ ـي ــره ،وي ـن ــزل عن
ظ ـه ــره ن ـيــر ال ـت ـص ــدي مل ـي ـشــال عـ ــون في
كفاحه الستعادة حقوق املسيحيني.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،االت ـ ـ ـكـ ـ ــال عـ ـل ــى ه ـ ـ ــزم األف ـ ــرق ـ ــاء
ال ـس ـي ــاس ـي ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن ل ـل ـع ـم ــاد عـ ــون،
م ــن دون أن ي ـك ــون لـجـعـجــع أي عــاقــة
بــاملــوضــوع ،فــي ظــل اع ـت ـقــاد ال ـق ــوات أن
ال ـح ــال ــة ال ـع ــون ـي ــة ت ـح ـت ـضــر ومـ ــن ش ــأن
هــزيـمــة عــونـيــة ج ــدي ــدة أن ت ـكــون أشـبــه
بضربة قاضية ،فيما يتعني على جعجع
أن يبدي زعله على الفشل العوني بدل
أن يشمت باستراتيجية الجنرال ويقرع
مناصروه األجراس.
الـثـنــائـيــة ال ـيــوم مقبولة مــن ال ـقــوات في
انتظار أن يسقط الجنرال منها وتبقى
ال ـق ــوات وح ــده ــا .ففيما ينشغل الـتـيــار
الــوطـنــي الـحــر فــي اللحظة اآلن ـيــة ،يركز
جعجع على املستقبل.

«الحنون» وورقة النوايا»DON’T MIX« ...
رلى إبراهيم
«ن ـح ــن ي ــا رف ـ ــاق م ــع امل ـص ــال ـح ــات في
زم ــن امل ـص ــال ـح ــات ،لـكـنـنــا لـسـنــا ممن
يـ ــرقـ ـصـ ــون عـ ـل ــى جـ ـث ــث رفـ ــاق ـ ـهـ ــم .لــو
صارت هذه املصالحات منذ  25سنة،
لكنا وفــرنــا على حالنا دمــا وتدميرًا
وطائف وعواقبه» .هكذا قطع مؤسس
«الـ ـح ــرك ــة الـتـصـحـيـحـيــة ف ــي ال ـق ــوات
اللبنانية» حنا عتيق شعرة العالقة
بينه والتيار الوطني الحر في شباط
املــاضــي عقب بــدايــة االجـتـمــاعــات بني
الــراب ـيــة ّ وم ـع ــراب .فـقــد انـتـفــى السبب
ال ـ ــذي وف ـ ــق ب ــن ال ـط ــرف ــن ف ــي مــرحـلــة
ّ
ووح ــده ـم ــا حـ ــول خصم
م ــن امل ــراح ــل
واح ــد ،ولــم تعد هــذه العالقة بالتالي
ـدر أية إفــادة على ّ
ُتـ ّ
أي منهما .وعالقة
العونيني بـ»الحنون» ومــن يشبهونه
َ
َحــكـ َـم ـهــا ال ـح ــذر ب ــداي ــة ،ق ـبــل تحولها
إلــى تحالف حقيقي .فالقائد السابق
لــ»فــرقــة ال ـصــدم» الـقــواتـيــة غ ــدا ضيفًا
ثابتًا من ضيوف الشاشة البرتقالية،
ب ـ ـمـ ــوازاة مـ ـق ــاالت دوريـ ـ ــة ع ـلــى مــوقــع
التيار اإللكتروني تؤيده وتدافع عنه
وتواكب كل أنشطته .لكن ما قبل ورقة
إعالن النوايا بني القوات والتيار ليس
ك ـم ــا ب ـع ــده ــا .ف ـج ــأة ل ــم ي ـع ــد لـلـعـتـيــق
خ ـب ــز فـ ــي ال ــرابـ ـي ــة وال فـ ــي إع ــام ـه ــا:
اضمحلت املقابالت الصباحية وبات
يصعب الوقوع على خبر له في املوقع
اإللكتروني للتيار إال نادرًا .وكان الفتًا
فــي الـعـشــاء الـسـنــوي األخ ـيــر للحركة
الـتـصـحـيـحـيــة ف ــي الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
غـ ـي ــاب ن ـ ـ ــواب الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
ومـســؤولـيــه عــن مــائــدة العتيق ،حيث
اقتصر التمثيل العوني على أربعة أو
خمسة أفراد ممن كانوا ينتمون سابقًا

إلــى ال ـقــوات أو الـكـتــائــب .ويشير أحد
ّ
تحسس معراب
رفــاق حنا عتيق إلــى
مــن كــل حــركــة يـقــومــون بـهــا وسعيها
الــدائــم ملحاصرتهم ،متوقعًا أن تكون
ال ـن ـق ــاش ــات ب ــن ال ــراب ـي ــة ومـ ـع ــراب قد
شملتهم أيـضــا ،فطلب قـيــادة الـقــوات
مــن الــرابـيــة تخفيف حماستهم (غير
ً
املــوجــودة أص ــا) لـنــا .ويـقــول املصدر
نـفـســه إن تــراجــع االح ـت ـضــان الـعــونــي
ـ ـ إع ــام ـي ــا أق ـل ــه ـ ـ ل ـق ــدام ــى ال ـقــوات ـيــن
امل ـ ـنـ ــاوئـ ــن ل ـج ـع ـج ــع ه ــدي ــة م ـجــان ـيــة
إضافية تقدمها الرابية لزعيم معراب
الذي كان «الحنون» ورفاقه يستفزونه
أكثر من أي أمر آخر.
واقـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــا ،بـ ـحـ ـس ــب االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـق ــائ ــم
ب ــن ال ـح ــزب ــن ،ي ـف ـتــرض بــاألضــاحــي
العونية أن تقابل بـبــادرة حسن نية

ّ
غيب العونيون
معارضي جعجع ،فيما
تواصل القوات الترويج
لمعارضي عون

ُّ
قــواتـيــة مـمــاثـلــة ،خـصــوصــا أن ــه اتـفــق
على تخفيف حــدة الهجوم اإلعالمي
وع ــدم املـبــالـغــة فــي اسـتـفــزاز أحدهما
لـ ــآخـ ــر .إال أن ال ـت ــدق ـي ــق يـ ـب ــرز ع ــدم

لم يعد للعتيق خبز في الرابية وال في إعالمها (مروان طحطح)

ال ـ ـتـ ــزام ق ــوات ــي ع ـل ــى ه ـ ــذا امل ـس ـت ــوى،
فـمــوقــع ال ـق ــوات اإلل ـك ـتــرونــي يــواصــل
ن ـ ـشـ ــر م ـ ـ ـقـ ـ ــاالت وأخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار الـ ـع ــونـ ـي ــن
ال ـســاب ـقــن امل ـن ـضــويــن ت ـحــت لـ ــواء 14
آذار ،وي ــواظ ـب ــون بـشـكــل شـبــه يــومــي
عـلــى مـهــاجـمــة ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
ك ــإي ـل ــي م ـح ـف ــوض وال ـ ـيـ ــاس الــزغ ـبــي
ون ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـســابــق ع ـصــام أب ــو ج ـم ــرة .والــافــت
أن م ــوق ــع الـ ـق ــوات ي ـتــابــع ن ـش ــره لـكــل
ت ـص ــري ـح ــات ـه ــم م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وي ـس ـم ــح
لــزوار مـعــراب بإلقاء الكلمات املنددة
بـ ـتـ ـح ــرك ــات ع ـ ـ ــون م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ــرى.
م ــع ال ـع ـلــم أن م ـح ـفــوض وأص ــدق ــاء ه
ف ـش ـل ــوا ف ــي ت ـك ــوي ــن ح ــال ــة س ـيــاس ـيــة
أو إعــام ـيــة أو أمـنـيــة مـمــاثـلــة لحالة
الحنون وأصــدقــائــه ،وهــم عجزوا عن
استفزاز الرابية أو توتيرها كما فعل
الحنون وأصدقاؤه .وال شك بالتالي،
يقول أحــد املطلعني ،أن طلب تغييب
ال ـح ـنــون م ــن جـهــة م ـع ــراب ل ــم يقابله
طـ ـل ــب ت ـغ ـي ـي ــب مـ ـحـ ـف ــوض م ـ ــن ج ـهــة
الرابية .في ظل تأكيد أحد املسؤولني
الـعــونـيــن األســاس ـيــن فــي ه ــذا امللف
أن املـطـلــوب الـيــوم االنـتـقــال مــن حالة
ال ـ ـعـ ــداء ال ـس ـل ـب ـيــة إلـ ــى ح ــال ــة ال ـب ـحــث
ع ــن حـ ـل ــول إي ـج ــاب ـي ــة ،بـ ــدل االك ـت ـف ــاء
َْ
ـ»علك» االتهامات نفسها .فاألهم من
ب
نبش القبور هو االتـفــاق على رئيس
جـمـهــوريــة وق ــان ــون ان ـت ـخــابــات .وهــو
م ــا ي ـبــدو صـحـيـحــا طـبـعــا ،م ــع األخ ــذ
باالعتبار وجــود فــارق كبير فــي أداء
الفريقني يتجسد بعدم إحاطة التيار
ب ـج ـم ـي ــع ال ـت ـف ــاص ـي ــل م ـق ــاب ــل ح ــرص
الـقــوات على مراكمة املكتسبات دون
إس ـ ـقـ ــاط «ج ـم ــاع ـت ـه ــا» فـ ــي مـنـتـصــف
الطريق.
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تقرير

التحقيق مع األسير:
البند المالي أولوية ...واإلفراج عن الشريف
آمال خليل
ّ
اس ـت ـك ـمــل م ـحــق ـقــو امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لــأمــن ال ـع ــام أم ــس تـحـقـيـقــاتـهــم مع
املـ ــوقـ ــوف أح ـم ــد األس ـ ـيـ ــر .وبـحـســب
م ـص ــادر م ــواك ـب ــة لـلـتـحـقـيـقــات ،فــإن
ّ
اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب امل ـ ــوق ـ ــوف ت ـ ــرك ـ ــز ح ــول
األبـعــاد املالية لحركته :من أيــن كان
يـتـلـقــى ال ـت ـمــويــل؟ كـيــف ك ــان يـجــري
ُ
ن ـقــل األمـ ـ ـ ــوال؟ ك ـيــف ك ــان ــت ت ـصــرف
األمـ ـ ـ ــوال؟ وأي ـ ــن كـ ــان ي ـ ــودع ن ـق ــوده؟
وبحسب املـصــادر ،فــإن هــذا الجانب
م ــن الـتـحـقـيـقــات رب ـمــا ي ـكــون األكـثــر
استهالكًا لوقت املحققني .وفــي هذا
امل ـجــال ،أوق ـفــت املــديــريــة أم ــس مدير
املـشـتــريــات فــي م ـنــزل الـنــائـبــة بهية
ال ـ ـحـ ــريـ ــري فـ ــي مـ ـج ــدلـ ـي ــون ،مـحـمــد
ع ـلــي ال ـش ــري ــف ،اب ــن رئ ـيــس جمعية
تجار صيدا علي الشريف .وبحسب
مـصــادر صـيــداويــة ،فــإن املــديــر العام
لــأمــن ال ـعــام ال ـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم
اتصل بالحريري وأبلغها أن املديرية
تريد استجواب الشريف على خلفية
اع ـت ــراف ــات األسـ ـي ــر .وجـ ــرى االت ـف ــاق
على أن يــذهــب الشريف بنفسه إلى
املديرية صباح اليوم التالي (صباح
ً
أمـ ــس) بـ ــدال م ــن أن تـحـضــر ق ــوة من
األم ــن الـعــام القـتـيــاده ،وهــو مــا كــان.
ط ـ ـ ـ ــوال سـ ـ ــاعـ ـ ــات ،خـ ـض ــع الـ ـش ــري ــف
لــاس ـت ـجــواب ف ــي م ـقــر امل ــدي ــري ــة في
بـيــروت .املـصــادر نقلت عنه اعترافه
ب ـتــواص ـلــه م ــع األسـ ـي ــر ق ـبــل مـعــركــة
عبرا وقيامه بإيوائه فــي منزله إثر
فـ ــراره م ــن أرض امل ـعــركــة حـيــث بــات
ليلته األولــى بضيافته في الهاللية.
الشريف تولى أثناء صعود الحركة
األسـ ـي ــري ــة «نـ ـق ــل أم ـ ـ ــوال إل ـ ــى أح ـمــد
األسير من جهات وأصدقاء وجهات
داعمة لتحركاته ومشروعه» .وأخلي
س ـب ـيــل الـ ـش ــري ــف ب ـع ــد سـ ــاعـ ــات مــن
استجوابهً ،
بناء على إشارة القاضي

صـقــر صـقــر .آخ ــر الـتــوقـيـفــات ّ
سجل
مساء أمس مع خالد أزعر الذي ورد
اسمه أيضًا في اعترافات األسير من
بني من ساعده لوجيستيًا في اآلونة
األخيرة ،وساهم في تشكيل الخاليا
النائمة.
للقضية نقلت عن
ـة
ـ
ب
ـ
ك
ـوا
ـ
م
ـادر
م ـصـ
ّ
مــرجـعـيــات أمـنـيــة تلقيها اتـصــاالت
مــن جهات سياسية تنصح بحصر
القضية باألسير من دون االستطراد
فـ ــي االع ـ ـتـ ــرافـ ــات ل ـل ـك ـشــف عـ ــن دور
الـجـهــات الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة التي
دعـ ـمـ ـت ــه وس ـ ــاع ـ ــدت ـ ــه قـ ـب ــل املـ ـع ــرك ــة
وبعدها.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ال ت ـ ــزال مــاث ـلــة في
أذهـ ـ ــان م ـتــاب ـعــي ال ـح ــال ــة األس ـيــريــة

ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـعـ ــت األسـ ـ ـي ـ ــر
ب ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــن فـ ـ ــي تـ ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل
وآل ال ـح ــري ــري وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة
والجماعة اإلسالمية وفــي فريق 14

تسجيل صوتي ألحد
حراس منزل الحريري
ّ
يتحدث عن مخطط
الغتيالها

ّ
آذار ...واالت ـصــاالت التي تلقاها من
رئـيــس الجمهورية الـســابــق ميشال
سليمان ورئـيــس الحكومة السابق
نجيب ميقاتي...
لكن املــوقــف األصـعــب مــن بــن هــؤالء
ل ـل ـنــائ ـبــة الـ ـح ــري ــري .ف ـه ــي أك ـث ــر مــن
سـيـتـحـمــل ت ـب ـعــات تــوق ـيــف األس ـيــر
كما ّ
تحملت تبعات املعركة وتوقيف
مـنــاصــريــه .فــي ال ـشــارع الـصـيــداوي،
يتساءل البعض عن قــدرة الحريري
على بـ ّـت مصير موقوفي عبرا ،بعد
أن كــانــت قــد وع ــدت عــائــاتـهــم بذلك
فــي وق ــت قــريــب .وي ــردد الـبـعــض أنــه
«ل ــوال تــواطــؤ ال ـحــريــري وموافقتها
ّ
ملا كان أوقف األسير» .ويذكرون بما
قاله األسير في أول تسجيل له بعد

موقف النائبة الحريري هو األصعب بين مواقف السياسيين (هيثم الموسوي)

املعركة بأن «الرئيس سعد الحريري
والـنــائـبــة ال ـحــريــري أعـطـيــا اإلش ــارة
لذبحنا في عبرا» .لكن مصادر قريبة
مــن ال ـحــريــري نـقـلــت عـنـهــا تعليقها
ع ـلــى ه ـج ــوم زوجـ ــة األس ـي ــر عـلـيـهــا:
«يــروحــوا يقبعوا شوكهم بإيديهم
ويتحملوا مسؤولية أفعالهم».
وف ـ ــي مـ ــا ي ـش ـبــه ام ـت ـص ــاص ــا لـنـقـمــة
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارع ،انـ ـتـ ـش ــر عـ ـل ــى الـ ـه ــوات ــف
وم ــواق ــع ال ـتــواصــل تسجيل صوتي
ألح ــد ح ــراس فـيــا مـجــدلـيــون يقول
إن معلومات وصلت للحريري حول
مخطط ملناصري األسير بمهاجمة
منزلها واغتيالها ردًا على توقيفه.
كـ ـتـ ـل ــة املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل فـ ـ ــي اج ـت ـم ــاع ـه ــا
األسبوعي ّ
نوهت «باإلنجاز األمني
ال ـ ــذي ح ـق ـقــه األم ـ ــن الـ ـع ــام بـتــوقـيــف
املـ ـطـ ـل ــوب أحـ ـم ــد األس ـ ـي ـ ــر» ،م ــؤك ــدة
«أن الـ ـع ــدال ــة ال تـ ـك ــون وال تـتـحـقــق
إذا ل ــم ت ـكــن شــام ـلــة وك ــام ـل ــة وعـلــى
كامل االراض ــي اللبنانية» .وطالبت
األجهزة الرسمية بـ»استكمال عملها
ومهامها وإنـجــازاتـهــا بالعمل على
ت ــوق ـي ــف ب ــاق ــي امل ـج ــرم ــن ال ـف ــاري ــن،
ف ــي م ـقــدم ـهــم امل ـت ـه ـمــون بــامل ـشــاركــة
ب ـج ــري ـم ــة اغـ ـتـ ـي ــال ال ــرئـ ـي ــس رف ـي ــق
الحريري وغيرها».
عضو الكتلة الـســابــق الـنــائــب خالد
الـضــاهــر خـ ّـصــص مــن عـكــار مؤتمرًا
ص ـح ــاف ـي ــا ل ـل ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى تــوق ـيــف
األس ـ ـ ـيـ ـ ــر .خـ ــاط ـ ـبـ ــه« :ل ـ ـسـ ــت وح ـ ــدك
األس ـي ــر ،فــالـبـلــد كـلــه أس ـيــر وسـجــن
لسالح والية الفقيه» .ورأى أن أحمد
األس ـيــر «ضـحـيــة مل ــؤام ــرة سـيـئــة مع
األســف الشديد ،وهو ونحن جميعًا
كـنــا نـعــرف أن هـنــالــك اسـتـهــدافــا لــه،
وه ـنــالــك م ــن أبـلـغــه أن هـنــالــك ق ــرارًا
لضربك ،وأنــا أعــرف ذلــك ومــن وزراء
فــي تلك الحكومة أبلغونا وأبلغوا
األسير عبر بعض الناس أن هنالك
ّ
قرارًا بضربك فرتب أوراقك».

تقرير

أبو ظهر والمغربي نجما «العسكرية» ...حتى وصول األسير
لــم تـكــن جلسة المحكمة العسكرية
اعتيادية أمــس .ملف أح ــداث عبرا كان
ً
ثـقـيــا عـلــى الـمــوقــوفـيــن ووكــائـهــم
على حـ ٍّـد س ــواء .هاجسهم األك ـبــر كان
«كــابــوس» إعــادة فتح المحاكمات من
جديد ،وبالتالي تأخر صدور الحكم ،بعدما
كان قاب أسابيع قليلة
صـبــاح أم ــس ،حـضــر امل ـحــامــون بــاكـرًا
إلى باحة املحكمة العسكرية .سبقهم
ص ـحــاف ـيــون ،ق ــدم ــوا بــالـجـمـلــة ،ترقبًا
ل ـل ـج ـل ـس ــة املـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة .تـ ـ ـ ـ ــداول مـعـظــم
املــوجــوديــن فــي وجـهــة سير املحكمة:
«ه ــل ُيـعـقــل أن يـكـمــل رئ ـيــس املحكمة
امل ـح ــاك ـم ــة ،م ــا دام ل ــم يـتـبـلــغ إش ـعــار
تـ ــوق ـ ـيـ ــف امل ـ ـت ـ ـهـ ــم الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي أحـ ـم ــد
األس ـي ــر؟» .ال ـس ــؤال األب ــرز ال ــذي تــردد
أم ــس« .هــل ُيعقل أن ُيجلب األسـيــر؟»
ٌ
ت ـس ــاؤل آخ ــر أج ـمــع ال ـحــاضــرون على
اإلجـ ــابـ ــة ع ـن ــه ب ــال ـن ـف ــي .ث ــم انـقـسـمــت
اآلراء الـقــانــونـيــة بــن قــائـ ٍـل ب ـضــرورة
جلبه لالستجواب مــا دام ــت املحكمة
جارية ،وقائل بأن التأجيل أوجــب ما
دام هــو شخصية محورية فــي مسار
التحقيقات .طال االنتظار قبل أن ينزل

العميد إبــراهـيــم إلــى ال ـقــوس ،فــي ظل
حـضــور عسكري كثيف .دخــل الجمع
القاعة لتبدأ الجلسة .مروان أبو ظهر،
كان ُأول املاثلني أمام الهيئة .املوقوف
الذي قبض عليه ً
بناء على إفادة أحد
أب ــرز املـتـهـمــن فــي أحـ ــداث ع ـبــرا عــاء
املغربي ،متهم بــاالشـتــراك مــع آخرين
ب ــاالنـ ـتـ ـم ــاء إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة إره ــاب ـي ــة
بهدف القيام بأعمال إرهابية وإطالق
النار على حاجز الجيش اللبناني ،ما
أدى إلــى جــرح واستشهاد عسكريني.
املغربي أفــاد بــأن أبــو ظهر كــان ضمن
املجموعة املسلحة التي توجهت من
مسجد بالل بن رباح في عبرا باتجاه
حاجز الجيش وتالسنت مع مسؤوله
الـ ـنـ ـقـ ـي ــب الـ ـشـ ـهـ ـي ــد س ـ ــام ـ ــر طـ ـن ــوس
وعناصره.
في التحقيقات األوليةّ ،
صدق أبو ظهر
إفادة املغربي الشتراكه في املجموعة
ومشاهدته أمجد األسير يطلق النار
على الحاجز ،لكنه أمام املحكمة أمس،
أن ـك ــر إفـ ــادتـ ــه .ن ـفــى امل ــوق ــوف الـتـهـمــة
امل ــوجـ ـه ــة ل ـ ــه ،م ـت ـح ــدث ــا عـ ــن ت ـعــرضــه
للتعذيب وتعرضه لخلع كتفه أثناء
الـتـحـقـيـقــات .واج ـهــه العميد بـصــورة
ُ
تظهر أنه كان موجودًا في االشتباكات
ـادة املغربي ،إال أن أبو
مستندًا إلــى إفـ ّ
ظهر الــذي ذكــر أنــه سبق أن تقدم إلى

ّ
كذب ُأبو ظهر الصور
التي تظهره مشاركًا
في معركة عبرا ونفى
إفادته األولية

الكلية الحربيةّ ،
رد على العميد بأن
ال ـص ــورة لـيـســت ص ــورت ــه .رغ ــم تـكــرار
ع ـ ــرض ال ـع ـم ـيــد الـ ـص ــور ومــواج ـه ـتــه
ب ــامل ــو ّق ــوف امل ـغ ــرب ــي ،أص ـ ـ ّـر أبـ ــو ظهر
على أنه لم يكن موجودًا أثناء املعركة.
الـعـمـيــد إب ــراه ـي ــم ق ــرر رف ــع ط ـلــب إلــى
شــركــة ال ـهــاتــف ال ـخ ـلــوي لـلـتـثـبــت من
مـ ـك ــان وجـ ـ ــود أب ـ ــو ظ ـه ــر وق ـ ــت ب ــداي ــة
املعركة ،وحدد تاريخ  15أيلول املقبل
الستكمال استجواب أبو ظهر.
«أح ـم ــد ه ــال األسـ ـي ــر» ،نـ ــادى رئـيــس
ه ـي ـئــة امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــدائ ـم ــة
العميد خليل ابراهيم على االسمّ ،
فرد
ممثل النيابة العامة املعاون القاضي
ً
هاني الحجار قائال إن األسير موقوف
لصالح القضية .طلب العميد تكرار
سوق األسير ومحمد النقوزي وباقي
املـ ــوقـ ــوفـ ــن .وقـ ـ ـ ــررت ه ـي ـئ ــة امل ـح ـك ـمــة
العسكرية ،على نحو مبدئي ،أن يمثل
أح ـم ــد األس ـي ــر أمــام ـهــا ف ــي  15أي ـلــول
املـقـبــل .املــوعــد ح ــدده رئـيــس املحكمة
الـعـمـيــد خـلـيــل إبــراه ـيــم ق ـبــل تــوقـيــف
املـتـهــم الـسـبــت الـفــائــت ،لـيـكــون تــاريــخ
ع ـق ــد ال ـج ـل ـســة ال ـث ــال ـث ــة إلدالء وك ــاء
الدفاع عن موقوفي عبرا بمرافعاتهم.
ل ـكــن تــوق ـيــف امل ـط ـل ــوب الــرئ ـي ـســي في
ّ
أحـ ــداث ع ـبــرا ،عــلــق املــراف ـعــات وألـغــى
احتمال منح ّ
أي من املوقوفني وجاهيًا

إخالء سبيل بكفالة.
أم ـ ـ ــس ،ك ـ ــان مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـكــون
ج ـل ـس ــة امل ـ ــرافـ ـ ـع ـ ــات الـ ـث ــانـ ـي ــة .إال أن
م ـ ـف ـ ــوض ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة امل ـ ـ ـعـ ـ ــاون لـ ــدى
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة وم ـم ـثــل الـنـيــابــة
الـعــامــة الـقــاضــي هــانــي الـحـجــار أبلغ
رسميًا هيئة املحكمة أن األسير بات
م ــوق ــوف ــا لـصــالـحـهــا وج ــاه ـي ــا ولـيــس
غيابيًا .بالتالي ،أبلغ إبراهيم الوكالء
وامل ــوق ــوف ــن أن الـهـيـئــة م ـض ـطــرة إلــى
تعليقها وتــأجـيـلـهــا إصـ ــدار األح ـكــام
إلــى حــن االستماع إلــى إفــادة األسير
أمــام ـهــا «ل ـكــونــه املـتـهــم الــرئـيـســي في
امل ـل ــف ،وم ــن ش ــأن إف ــادت ــه أن تضيف
م ـع ـط ـيــات ج ــدي ــدة وت ـغ ـيــر ف ــي مـســار
القضية» .عاود العميد إبراهيم تكرار
ذل ــك فــي جلسة خــاصــة مــع املـحــامــن.
أب ـل ـغ ـهــم أن ال ــوض ــع اس ـت ـث ـنــائــي وأن
ال ـ ـظ ـ ــروف ت ـ ـفـ ــرض الـ ـت ــأجـ ـي ــل ،ل ـك ــون
األسير ّشخصية محورية في القضية.
اس ـت ـش ــف امل ـح ــام ــون م ــن ال ـج ـل ـســة أن
عليهم الصبر ،وأن املحاكمة ستأخذ
وقتًا.
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن أهــالــي شـهــداء
ال ـج ـيــش ف ــي ع ـب ــرا دعـ ــوا إل ــى مــؤتـمــر
ص ـ ـحـ ــافـ ــي س ـ ـي ـ ـع ـ ـقـ ــدونـ ــه ال ـخ ـم ـي ــس
للتعليق على توقيف األسير.
(األخبار)
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تقرير

تأجيل اجتماع «نداء  25حزيران» مع البنك الدولي
روبير فاضل في مواجهة الهيئات االقتصادية

أوحى روبير فاضل أمام
المسؤولين في البنك
الدولي أن الهيئات
ستشارك في اللقاء
(مروان طحطح)

يعتقد عدد من ممثلي هيئات أصحاب العمل
أن مبادرة النائب روبير فاضل من أجل عقد لقاء
في ّ
مقر البنك الدولي في بيروت بمشاركة
ّ
مكونات «نداء  25حزيران» ،ليست محل توافق
جدي بينهم وبين النائب فاضل .ويرى هؤالء
فها خطوة التفافية على ما يتهم به من
تبعية عمياء لتيار المستقبل لركب موجة
الهيئات وإظهار أن له أتباعًا مثل رجال األعمال
ونقباء المهن ّ
الحرة واالتحاد العمالي العام

محمد وهبة
قبل يومني ،زار النائب روبير فاضل
م ـســؤولــي الـبـنــك ال ــدول ــي فــي لبنان
وناقش معهم التفاصيل التنظيمية
لـلــ«مـبــادرة» الـتــي أطلقها األسـبــوع
املاضي في مجلس النواب من أجل
اس ـت ـضــافــة ل ـقــاء يـجـمــع ب ــن س ـفــراء
«الدول املانحة» و« الدول الصديقة»
وممثلي املنظمات الدولية وممثلي
املجتمع املـنـتــج واملــدنــي فــي لبنان.
ل ــم ت ــؤد ال ــزي ــارة إل ــى تـحــديــد مــوعــد
نـهــائــي وثــابــت لعقد الـلـقــاء بــل ّأدت
«إلى تأجيله حتى منتصف أيلول »،
بحسب ما قال فاضل لـ« األخبار».
ال ـتــأج ـيــل ي ــأت ــي ب ـعــد أيـ ــام م ـع ــدودة
(األربـعــاء املــاضــي) على قــول فاضل
مجلس
في مؤتمر صحافي عقده في
ّ
النواب ،إنه «بناء على مبادرة مني
س ـي ـس ـت ـض ـيــف الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي فــي
مــركــزه فــي ب ـيــروت األس ـب ــوع املقبل
لـ ـق ــاء بـ ــن الـ ـ ـ ــدول امل ــانـ ـح ــة وال ـ ـ ــدول

الـصــديـقــة وامل ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة ،من
جهة ،واملجتمع املنتج واملــدنــي ،من
جهة ثانية».
يــوم ـهــا ت ـح ـ ّـدث ف ــاض ــل ع ــن الـحــركــة
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا فـ ــي  13أي ـ ـ ــار 2014
وال ـتــي انـبـثــق منها مــا سـمــي الحقًا
ب ــ«نــداء  25حــزيــران » .ففي  13أيــار
 ،2014انتقد فاضل الحكومة ووزير
الكهرباء ثم كشف عن نيته في دعوة
«ال ـ ــزم ـ ــاء امل ـخ ـل ـص ــن وال ـف ــاع ـل ـي ــات
واالعـ ـ ـ ـ ــام وق ـ ـ ــوى امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي
والـهـيـئــات والـنـقــابــات ال ــى تأسيس
ق ــوة ضـغــط داخـلـيــة لبنانية بحتة،
هدفها تأمني انتخاب رئيس».
وبـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ،جـ ـمـ ــع ف ـ ــاض ـ ــل ه ـي ـئ ــات
أص ـح ــاب ال ـع ـمــل وال ـع ـم ــال ف ــي لـقــاء
ع ـقــد ف ــي ال ـب ـي ــالُ ،
وس ـ ّـم ــي «ن ـ ــداء 25
ح ــزي ــران» .وق ـيــل يــوم ـهــا أن تغطية
الــرئ ـيــس نـبـيــه بـ ـ ّـري مل ـشــاركــة رج ــال
األعـمــال املحسوبني عليه باإلضافة
إلــى حشد تيار املستقبل ملوظفيهم
في اللقاء ،كــان هدفه توجيه رسالة

سياسية إل ــى الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر
املتهم بتعطيل مجلس النواب .إال أنه
بالنسبة لفاضل لم يكن النداء ّ
مجرد
تقاطع مصالح بني بري واملستقبل،
بل رأى في األمــر «نــواة قـ ّـوة الضغط
يـ ـمـ ـس ــك بـ ـ ـق ـ ــراره ـ ــا ويـ ـسـ ـيـ ـط ــر ع ـلــى
ّ
ّ
تحرك فاضل في
تحركاتها» .لذلك،
اتـجــاه توسيع الـتـحــر .واج ــرى على
مدى األسابيع املاضية لقاءات فردية
مـ ــع م ـم ـث ـلــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ،وات ـ ـصـ ــاالت
شـمـلــت نـقـبــاء امل ـهــن ال ـح ـ ّـرة ورئـيــس
االتحاد العمالي العام غسان غصن،
طالبًا منهم املشاركة في اللقاء الذي
سـيــدعــو إلـيــه س ـفــراء الـ ــدول املانحة
وامل ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة لـلـطـلــب منهم
زي ـ ـ ــادة إس ـه ــام ــات ـه ــم لـتـغـطـيــة كـلـفــة
النازحني السوريني إلى لبنان.
وقال فاضل لـ«األخبار» إن مبادرته
تقوم على ثالثة عناصر أساسية:
ـ إن املساعدات التي ّ
يقدمها املجتمع
الــدولــي للبنان ال ترتقي إلــى حجم
أزمة النازحني السوريني ،وبالتالي
ّ
يتحمل هذه الكلفة وحده
فإن لبنان
عوضًا عن املجتمع الدولي.

لم ُي ّ
حدد موعدًا ثابتًا لتأجيل
اللقاء في البنك الدولي لكنه
أقرب خيار إلى االلغاء
ّ
يتحجج املجتمع الدولي بأن شلل
ـ
املؤسسات في لبنان وتعطيلها هو
ال ــذي يـمـنــع زي ــادة املــؤس ـســات ،لكن
يـجــب إبــاغـهــم أن هـنــاك الكثير من
الـطــرق لتقديم الــدعــم والـتــي ال ّ
تمر
عبر املؤسسات املشلولو واملعطلة.
ـ ـ ـ إذا ك ــان امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي مهتمًا
بلبنان وببقائه ،فعليهم أن يعملوا
عـلــى تحييد لـبـنــان عــن الـصــراعــات
وربطه بمشاكل املنطقة.

«م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة» ف ـ ــاض ـ ــل ك ـ ــان ـ ــت م ـح ــور
االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ــذي ع ـق ــدت ــه ال ـه ـي ـئــات
فــي نهاية االس ـبــوع املــاضــيّ .
تغيب
ع ــن االج ـت ـم ــاع رئ ـي ــس ات ـح ــاد غــرف
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة والـ ــزراعـ ــة في
بـيــروت وجـبــل لبنان محمد شقير،
ورئـيــس تجمع رج ــال األع ـمــال فــؤاد
زمـكـحــل ،الــرئـيــس الـســابــق لجمعية
الـصـنــاعـيــن ج ــاك ص ــراف ،ورؤس ــاء
الغرف التجارية في املناطق أيضًا.
وح ـس ــب م ـش ــارك ــن ف ــي ال ـل ـق ــاء فـقــد
انـ ـقـ ـس ــم الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرون ف ـ ــي امل ــوق ــف
مـ ــن امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة .ال ـب ـع ــض ف ـض ــل ع ــدم
م ـقــارب ـت ـهــا ن ـهــائ ـيــا «ح ـت ــى ال ننشر
ال ـغ ـس ـي ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ــوسـ ــخ أمـ ــام
السفراء واملجتمع الدولي» ،واخرون
واف ـقــوا عـلــى ت ــاوة بـيــان ص ــادر عن
الهيئات لدعمها مــن دون املشاركة
فيها .لكن حصيلة االجتماع انتهت
الــى قــرار بعدم املشاركة في مبادرة
فاضل .وسط تفسيرات عدة للقرار،
ومن بينها اتهام فاضل بانه يسعى
ال ـ ـ ــى ن ـ ـفـ ــوذ ق ـ ـ ــوي داخـ ـ ـ ــل ال ـه ـي ـئ ــات
وتـ ـع ــدي ــل صـ ــورتـ ــه ل ـ ــدى ال ـج ـم ـهــور
بكونه من اتباع «املستقل».
«األخ ـبــار» اتصلت بغالبية ممثلي
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ،ال ـ ــذي ـ ــن أب ـ ـ ـ ــدوا رف ـض ـهــم
لـهــذه امل ـب ــادرة .وق ــال ه ــؤالء انـهــم لم
يـشــاركــوا فــي صياغة بـنــودهــا .لكن
م ــن ال ــواض ــح ان ـه ــم رفـ ـض ــوا اع ـط ــاء
ت ـصــري ـحــات عـلـنـيــة «الن ـن ــا ال نــريــد
سجاال ومشكلة مع احد».
من جانب البنك الــدولــي ،يبدو األمر
م ـخ ـت ـل ـفــا .وب ـح ـســب مـ ـص ــادر مـقــربــة
م ــن مـكـتـبــه ف ــي بـ ـي ــروت ،ف ــان فــاضــل
«أوحــى أمــام مسؤولي البنك الدولي
أن ال ـه ـي ـئــات م ــواف ـق ــة ع ـلــى املـ ـب ــادرة
وس ـ ـت ـ ـشـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا ،وأن ه ـ ـنـ ــاك 20
دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــا أبـ ـلـ ـغ ــوه م ـشــارك ـت ـهــم
فــي الـلـقــاء ال ــذي واف ــق البنك الــدولــي
عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـضـ ــاف ـ ـتـ ــه» .وتـ ـ ـق ـ ــول ه ــذه
امل ـصــادر ان مـســؤولــي البنك الــدولــي
«لــم يكن لديهم أي فـكــرة عــن طبيعة
املـ ـب ــادرة بــاسـتـثـنــاء م ــا أخ ـبــرهــم به
ف ــاض ــل ،لـكـنـهــم ك ــان ــوا واثـ ـق ــن بــأنــه
يريد أن يستثمر نــداء  25حــزيــران».
وتـضـيــف امل ـص ــادر» لـقــد اخ ــذ فاضل
من البنك الدولي موافقة مبدئية على
استضافة اللقاء ،وهي موافقة هدفها
تشجيع أي نقطة حوار بني ّ
مكونات
ّ
االقـ ـتـ ـص ــاد ،وه ـ ــو ي ـف ــض ــل أن يـبـقــى
ب ـع ـي ـدًا ع ــن أي تـ ــداخـ ــات سـيــاسـيــة
محلية» .وفق مصادر البنك .
رغ ــم ذل ــك ،ك ــان الـبـنــك ال ــدول ــي حــذرًا
ف ــي ال ـت ـع ــاط ــي م ــع املـ ـس ــأل ــة ،وأب ـق ــى
رغ ـب ـتــه تـحـيـيــد ن ـف ـســه ع ــن امل ـب ــادرة
مكبوتة ،ثم عمد إلــى وضــع حواجز
ح ـقـي ـقـيــة ف ــي م ـح ــاول ــة لـلـت ـفـلــت مــن
ّ
اللقاء ،إذ تبلغ فاضل من مسؤولي
البنك الــدولــي قبل يــومــن ،أن هناك
سـ ـف ــراء ل ــن ي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن ال ـح ـضــور
وهــم أســاسـيــون بالنسبة ملجموعة
الدول املانحة ،مثل سفراء بريطانيا
وأم ـ ـيـ ــركـ ــا وال ـ ـنـ ــرويـ ــج وس ــويـ ـس ــرا،
وطلبوا منه تاجيل االجتماع.
ي ـ ـقـ ـ ّـر فـ ــاضـ ــل بـ ــان ـ ـت ـ ـقـ ــادات م ـم ـث ـلــي
ال ـه ـي ـئــات مل ـب ــادرت ــه ،إال أن ــه ي ــرى أن
«ال ـه ـي ـئــات االق ـت ـص ــادي ــة س ـت ـشــارك،
وكذلك نقابات املهن ّ
الحرة ،واالتحاد
العمالي العامّ ...كل ّ
مكونات نداء 25
حزيران ستشارك في اللقاء » .ويردّ
ف ــاض ــل م ـش ـي ـرًا إلـ ــى «الـ ـنـ ـق ــاط ال ـتــي
يعرضها ال تؤدي إلى نشر الغسيل،
بل لنقول للمجتمع الدولي أن عليه
أن يقوم بما هو أكثر .ال يجب على
امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ان يـ ـت ـ ّ
ـذرع بشلل
املــؤسـســات اللبنانية حتى يتوقف
عن إرسال املساعدات إلى لبنان».
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق

السلفة الموعودة وصلت ...فهل تنقذ مسـ
وصلت السلفة «الــمــوعــودة» إلــى مستشفى رفيق الحريري
الحكومي الجامعي ،البالغة قيمتها 10مليارات ليرة لبنانيةُ .صرفت
رواتب الموظفين المستحقة منذ شهر تموزُ ،
ودفعت بدالت النقل
المتأخرة .وفيما ُي ّ
عول البعض على هذه السلفة لـ «النهوض»
المستشفى المأزوم ،تفيد المعطيات ،كما التجربة ،بأن اي
بواقع ُ ّ
إصالح «يسكن» بالتسليفات من دون آلية للمراقبة والمحاسبة في
ظل عجز يفوق الـ  120مليار ليرة ،ال ّ
يعول عليه
هديل فرفور

أمثلة عن المخالفات
منذ فترة ،أثيرت فضيحة
سرقة املازوت في املستشفى،
اال ان هذه الفضيحة هي
وليدة سياسة «منتهجة»
في االدارة مخالفة ألحكام
االنظمة املالية الخاصة
بصفقات اللوازم والخدمات،
وتتمثل بتعديل شروط
املناقصات بعد التلزيم.
تذكر هنا موافقة اإلدارة
على التعديل الذي اقترحه
رئيس مصلحة املشتريات
على شروط مناقصة «توريد
املازوت»عام  2008بعد تلزيم
توريد هذه املادة لشركة
 ،Desert Petroleumفقد
جرى استبدال شرط تركيب
ّ
حساسات لخزانات املازوت
من قبل امللتزم بشرط
تركيب ّ
عدادات .كذلك اإلفراج
ملصلحة بعض امللتزمني عن
كفاالت حسن التنفيذ قبل
أن يفوا بالتزاماتهم .أحد
االمثلة على هذا التجاوز،
دفع الكفالة ّالن ّ
هائية ملصلحة
 Desert Petroleumعام
 2010قبل أن تقوم الشركة
بتركيب ّ
العدادات التي قضى
بتركيبها دفتر الشروط
ّ
املعدل .اال ان املخالفة «االبرز»
التي باتت عرفا ،تكمن في
تأليف لجان املناقصات
خالفًا لألصول ّ
املحددة في
نظام املؤسسة املالي ،إذ
ُ
إن جميع اللجان التي ألفت
ّ
إلجراء مناقصات اللوازم
والتجهيزات الطبية ّ
ضمت
في عضويتها رئيس دائرة
ّ
الهندسة الطبية ،إلى جانب
ممثل مصلحة إدارة املواد
واملشتريات ،وذلك في مخالفة
واضحة ألحكام النظام املالي
في هذا الشأن.

النقاش القائم عن إنهاء
ُ تجريم صناعة الجنس ال
يعنى بالحق في الممارسة
الجنسية (هيثم الموسوي)

ـادي عـشــر مــن شـهــر حــزيــران
فــي ال ـح ـ ُ
املــاضــي ،نـشــر فــي الـجــريــدة الرسمية
م ــرس ــوم ح ـمــل ال ــرق ــم  ،2132يـقـضــي
بــاع ـط ــاء مـسـتـشـفــى رف ـي ــق ال ـحــريــري
ال ـح ـكــومــي ال ـجــام ـعــي س ـل ـفــة خــزيـنــة
بقيمة عـشــرة مـلـيــارات لـيــرة لبنانية.
استغرق «وص ــول» السلفة الــى ادارة
املستشفى أكثر مــن شهرين السباب
م ـج ـه ــول ــة .خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،بـقــي
مـ ــديـ ــر امل ـس ـت ـش ـف ــى الـ ــدك ـ ـتـ ــور فـ ــراس
األبـ ـي ــض مـمـتـنـعــا ع ــن ال ـح ــدي ــث ال ــى
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام« ،حـ ـ ـت ـ ــى وصـ ـ ـ ـ ــول ال ـس ـل ـف ــة
والقيام بخطوات اصالحية عملية»،
وف ــق م ــا صـ ـ ّـرح ب ــه .وع ـلــى ال ــرغ ــم من
ُأن ه ـن ــاك ج ـ ـ ّـوا «إص ــاحـ ـي ــا» كـ ــان قد
أث ـيــر عـنــد تـسـلــم االب ـيــض االدارة في
ن ـي ـس ــان امل ـ ــاض ـ ــي ،وخـ ـص ــوص ــا بـعــد
تأكيد وزيــر الصحة العامة وائــل ابو
فاعور ان «اصــاح املستشفى سيبدأ
م ــع اس ـت ـقــالــة امل ــدي ــر ال ـســابــق فيصل
شاتيال» ،إال أن خلفية «عدم محاسبة
املخالفني السابقني» التي يتمتع بها
االبيض تطرح تساؤال عن جديته في
«النهوض» باملستشفى ،انطالقا من
ان االصالح يبدأ بمحاسبة ومساءلة

املــوظ ـفــن االداريـ ـ ـ ــن ،وال ـت ـح ـق ـيــق في
ملفات الصفقات والـفـســاد املتعاقبة
على مر سنوات.
الفساد الــذي ُيشار اليه عند الحديث
عــن أزم ــات املستشفى املـتـكــررة يعود
الـ ـ ــى عـ ــوامـ ــل «م ـ ـت ـ ـجـ ــذرة» فـ ــي ادارة
املستشفى.

ابتكار الوظائف
تـعــزو بـعــض امل ـص ــادر املـطـلـعــة سبب
«إن ـه ـي ــار» املـسـتـشـفــى الــرئ ـي ـســي الــى
«الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـيـ ـع ــات ال ـ ـتـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ع ـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى ت ـع ـي ـي ـن ــات الـ ــوظـ ــائـ ــف مــن
الدرجة الثانية منذ افتتاح املستشفى
عــام  .»2004تقول املصادرنفسها ،إن
تــولــي ب ـعــض املــوظ ـفــن «ال ـنــافــذيــن»،
م ــراك ــز اإلدارات الــرئـيـسـيــة ه ــو ال ــذي
أدى ال ــى «ت ــآك ــل» املـسـتـشـفــى نتيجة
«الصفقات الكثيرة التي تحصل داخل
هذه الدوائر».
أهم الدوائر االساسية في املستشفى
ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد أرض ـ ــا « ّخ ـص ـب ــة» للكثير
مـ ــن ال ـص ـف ـق ــات ت ـت ـم ــث ــل بـمـصـلـحـتــي
ال ـشــؤون املــالـيــة واإلداري ـ ــة ومصلحة
ّ
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد وامل ـ ـش ـ ـتـ ــريـ ــات ال ـ ـ ـ ــذي ك ــل ــف
االبـ ـي ــض ن ـف ـســه م ـس ــؤول ـي ــة تــولـيـهــا
بـعــد اسـتـقــالــة محمد ال ـكــردي نتيجة

الضغط الــذي مارسه اعضاء مجلس
اإلدارة املسيحيون ،الذين رأوا ان هذا
املــوقــع «للمسيحيني» .حينها ،جرت
تسوية إقصاء الكردي مقابل التعاقد
معه كاستشاري في أمــور املشتريات
براتب رئيس املصلحة نفسه (حوالى
 4مــايــن) وه ــو مــا يـ ّـعــد ه ــدرا كبيرا
ملــوازنــة املستشفى الــواقــع في العجز.
ال ــاف ــت ان ال ــوظ ـي ـف ــة ال ـت ــي ي ـتــوالهــا
الكردي غير محددة في املرسوم الذي
ي ـن ـظــم ال ـع ـم ــل ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى .وه ــي
ليست الوظيفة «املبتكرة» الوحيدة،
إذ جــرى فــي عهد شاتيال استحداث
وظيفة بمسمى «رئيس دائــرة نصرة
املــريــض» ،حـ ّـددت على مقاس مشرفة
االستقبال (حـيــازة شـهــادة بكالوريا
فقط) ليجري ترفيعها اليها.
ث ـم ــة «ن ـ ـ ـمـ ـ ــاذج» أخ ـ ـ ــرى سـ ــائـ ــدة فــي
املستشفى تفرض تحديا امام االبيض
اللغائها وتخفيف العجز الذي تساهم
فيه ،فالنقاش هنا يــدور حــول الهدر
ال ـحــاصــل عـلــى مـسـتــوى الـتـعـيـيـنــات،
نتيجة التسويات والتنفيعات التي
من شأنها ان تمثل عبئا على موازنة

تقاضت رئيسة مصلحة الشؤون
المالية واالدارية اكثر من 110
ماليين ليرة لقاء أعمال وهمية
املستشفى (مضاعفة االعتمادات).
ُ
ويذكر في هذا الصدد ،ابتكار صيغة
«امل ـي ــاوم ــة» ،ال ـتــي ل ــم ت ــرد ف ــي أي من
األنظمة املرعية اإلجراء في املستشفى،
وال ـت ــي ادت ال ــى ادخ ـ ــال ح ــوال ــى 600
مــوظــف م ــن دون إخ ـضــاع ـهــم مل ـبــاراة
مجلس الـخــدمــة املــدنـيــة ،بــل ات ــوا في
س ـي ــاق ش ـ ــراء ال ـ ـ ـ ــوالءات ال ـس ـيــاس ـيــة،
واستؤجرت خدماتهم دون االستناد
إلـ ـ ـ ـ ــى أي مـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــار ل ـ ـج ـ ـهـ ــة ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة
والشهادات ،وبأجور متفاوتة ما ّأدى

الى تفاقم العجز.
غياب البيانات املالية وبدالت وهمية!
بالعودة الى مصلحة الشؤون املالية
واالداريـ ـ ـ ــة ،امل ـفــارقــة تـكـمــن ف ــي غـيــاب
ّ
ال ـب ـي ــان ــات امل ــال ـي ــة الــدق ـي ـقــة املـتـعــلـقــة
بــالــوضــع املــالــي للمستشفى .عندما
طلب ابو ُفاعور االطالع على البيانات
امل ــالـ ـي ــة ،أخـ ـب ــر أن ال ـب ـي ــان ــات املــال ـيــة

تقرير

ضغوط عالمية على منظمة العفو:
ّ
صوتت منظمة
العفو الدولية ،منذ نحو
أسبوع ،على مسودة عن
التعاطي مع العمل في
مجال الجنس ،تهدف الى
عدم تجريم «تجارة الجنس»،
ما يعني عدم تجريم جميع
أطراف هذه «التجارة».
خلق هذا األمر موجة من
االعتراضات على الصعيد
العالمي ،فدعت الجمعيات
المعارضة للقرار منظمة
العفو الى التراجع عن
قرارها ،مع التشديد على
العامالت في
عدم تجريم ّ
هذا المجال ألنهن ضحايا

إيفا الشوفي
ال ي ــزال الـجــدل قائمًا فــي الـعــالــم حول
ّ
قضية الــدعــارة ،حتى فــي ال ــدول التي
س ـعــت الـ ــى تـنـظـيـمـهــا .ع ــامل ـي ــا ،هـنــاك
ّ
تياران يتعارضان كليًا ،األول يرى أن
الدعارة مهنة يجب تنظيمها ،والثاني
ّ
يعتبر أن الدعارة هي مجال لالستغالل
واإلتجار بالبشر وعنف يمارس على
ّ
العامالت فيها ،وبالتالي هن ضحايا.
أخيرًا ،احتدم النقاش بشكل قوي بني
هذين التيارين عقب تصويت منظمة
ال ـع ـفــو ال ــدول ـي ــة ف ــي خ ـت ــام االج ـت ـمــاع
ال ـثــانــي وال ـث ــاث ــن ملـجـلـسـهــا الــدولــي
الذي انعقد في  11من الشهر الجاري،
ع ـل ــى م ـ ـسـ ــودة عـ ــن ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـعــاطــي
م ــع الـعـمــل ف ــي م ـجــال ال ـج ـنــس ،أق ـ ّـرت
فـيـهــا «وضـ ــع س ـيــاســات تــدعــم إن ـهــاء
التجريم الكامل لجميع جوانب العمل
فــي مـجــال الجنس بــالـتــراضــي» ،وفق
بـيــان املـنـظـمــة .لـقــي األم ــر اعـتــراضــات
ونقاشات هائلة على الصعيد العاملي،
وانهالت على املنظمة مناشدات تطلب
منها التراجع عن املسودة املطروحة،
ّ
معتبرين أن املنظمة تــدعــو ال ــى عــدم
تجريم «تجارة الجنس» ،بما في ذلك
الـ ـق ــوادي ــن ،أصـ ـح ــاب ب ـي ــوت ال ــدع ــارة
ومشتري األفعال الجنسية.
ّ
غـ ــضـ ــت امل ـن ـظ ـم ــة نـ ـظ ــره ــا ع ـ ــن واق ـ ــع
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ــتشفى بيروت الحكومي؟
اربعة أعوام ما يزيد على الـ 110ماليني
ليرة لبنانية ،كبدالت ألعمال اضافية
وهمية ،إذ تؤكد املـصــادر أن البدالت
«كــانــت تــدفــع بــاالسـتـنــاد إل ــى ج ــداول
حـضــور مفبركة يـجــري فيها اإلكـثــار
من الحضور أيام اآلحاد ليدفع مقابل
ك ــل ســاعــة ح ـضــور خ ــال ه ــذه األي ــام
بدل ساعتني ،وذلك بمخالفة واضحة
مل ــا ي ـنــص عـلـيــه ن ـظ ــام املـسـتـخــدمــن،
الذي يقضي بدفع بدل ساعة ونصف
س ـ ــاع ـ ــة ،مـ ـق ــاب ــل ك ـ ــل سـ ــاعـ ــة ح ـض ــور
إض ــاف ـي ــة خـ ــال أي ـ ــام اآلحـ ـ ـ ــاد» ،الفـتــة
ال ــى أن «الــدل ـيــل ال ـقــاطــع عـلــى فـبــركــة
جــداول الحضور أنها تقاضت بدالت
عــن أعـمــال إضــافـيــة خــال أشـهــر أيــار
وحزيران وتموز  2009مبلغًا إجماليًا
وصل إلى تسعة ماليني ليرة لبنانية
فيما لم تعمل فعليًا إال عشرين يومًا
فقط ،إذ كانت في إجــازة أمومة خالل
الفترة املمتدة مــن  2009/05/23إلى
.2009/07/21

غياب إدارة السيولة

غ ـي ــر جـ ــاهـ ــزة ،م ــا دفـ ــع االبـ ـي ــض ال ــى
«تسخير» نحو  12محاسبا ملساعدة
رئيسة املصلحة على انجاز مهماتها.
يقول مصدر مطلع في املستشفى إن
مصلحة الشؤون «أغفلت في بياناتها
إب ـ ـ ـ ــراز األص ـ ـ ـ ــول امل ـت ـم ـث ـل ــة ب ــاألب ـن ـي ــة
والـتـجـهـيــزات وامل ـع ــدات املتخصصة
واألث ــاث واملـفــروشــات ،التي جهز بها

مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار املستشفى،
وال ـبــال ـغــة قـيـمـتـهــا نـحــو  135مليون
ّ
دوالر ،ضمن أصوله الثابتة .ما رتب
تـخـفـيـفــا كـبـيـرًا ووه ـم ـيــا لـلـعـجــز ،من
خ ــال ع ــدم تـسـجـيــل أع ـب ــاء اسـتـهــاك
هــذه األص ــول فــي سجالت املستشفى
املحاسبية ،وما أدى إلى انعدام القدرة
على مسك محاسبة تكاليف حقيقية،

تـ ـب ـ ّـن ن ـت ــائ ــج الـ ـخ ــدم ــات واألق ـ ـسـ ــام،
ك ـمــا أدى ع ــدم م ـســك مـحــاسـبــة م ــواد
بــالـتـجـهـيــزات وامل ـع ــدات املتخصصة
واألث ـ ـ ــاث واملـ ـف ــروش ــات الـ ــى ال ـح ــؤول
دون جردها وتحديد ما بقي منها في
املستشفى».
اال ان امل ـفــارقــة ال ـك ـبــرى تـكـمــن ف ــي أن
رئيسة املصلحة تقاضت خــال فترة

الفساد يعود
الى عوامل
«متجذرة»
في ادارة
المستشفى
(مروان
بوحيدر)

ّ
تمثل هذه السلفة ،تحديًا أيضًا إلدارة
أبـ ـي ــض ،ك ــي ال ت ـل ـحــق «س ـل ـف ـه ــا» ،إذ
غابت االدارة املنطقية والعلمية الدارة
ال ـس ـيــولــة ع ـلــى م ــر س ـن ــوات م ــن دون
التشغيل.
مراعاة أولويات ً ّ
ي ــذك ــر ه ـنــا م ـث ــا أن ـ ــه ف ــي ظ ــل أزم ــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت ت ـع ــان ـي ـه ــا
امل ــؤس ـس ــة ف ــي ش ـهــر ح ــزي ــران 2011
جرى تحرير شيكات بقيمةٍ إجمالية
تـ ـ ـج ـ ــاوزت املـ ـلـ ـي ــار ونـ ـص ــف امل ـل ـي ــار
ليرة لبنانية لـلـمـ ّ
ـورد Dima Health
 ،Careأي ب ـمــا يـ ـع ــادل ث ــاث ــة أربـ ــاع
السقف املالي الشهري الــذي ّ
حددته
وزارة الـصـحــة ال ـعــامــة للمستشفى
ف ــي ذلـ ــك الـ ـح ــن .ك ـمــا جـ ــرى تسليم
شركة  Desert Petroleumخالل فترة
وجـ ـي ــزة ان ـت ـه ــت ف ــي 2014/03/31
شيكات تتجاوز قيمتها اإلجمالية
خ ـم ـس ــة م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ل ـ ـيـ ــرة ل ـب ـن ــان ـي ــة،

فضال عن هــدر أمــوال املستشفى في
م ـش ــاري ــع غ ـيــر م ــدروس ــة ع ـلــى نحو
ج ــدي ،كاستئجار م ـعـ ّـدات لتحسني
املستوى الرديء لتكييف املستشفى
خ ـ ــال ع ـ ــام  ، 2011دون أن ت ــؤدي
هذه املعدات الغاية التي استؤجرت
ألجلها .تؤكد مصادر معنية بامللف
أن الوضع املالي املأزوم للمستشفى
سيجعل من الصعب اعادة تشغيله،
ن ـظــرا ال ــى «ح ـجــم ال ــدي ــون املـتــراكـمــة
ّ
وت ـقــلــص االيـ ـ ـ ــرادات ال ـت ــي ال تغطي
روات ـ ـ ــب ال ـع ــام ـل ــن فـ ـي ــه» ،الف ـت ــة ال ــى
ض ــرورة اعـتـمــاد سـيــاســة اصالحية
ش ــام ـل ــة ،تـبـتـعــد ع ــن س ـيــاســة الـحــل
الجزئي ،الــذي يتعاطى مع االزمــات
بطريقة سطحية.
وتـ ـ ـ ـ ــرد املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر نـ ـفـ ـسـ ـه ــا أس ـ ـبـ ــاب
الـعـجــز الـحــاصــل ال ــى بــدايــة تشغيل
ُاملستشفى (منذ عــام « ،)2006حيث
فتح املستشفى على نحو فوضوي
بمعزل عــن االنظمة والـقــوانــن التي
مــن املـفـتــرض ان تــرعــى املستشفى»،
«ك ـح ـصــر ال ـج ـهــة ال ـضــام ـنــة ب ـ ــوزارة
الـ ـصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وع ـ ـقـ ــد ص ـف ـقــات
صـيــانــة ضخمة ومـخــالـفــة للقوانني
ال تتالءم وحجم أعمال املستشفى».
هذه الفوضى باتت عرفا «متوارثا»
بني اإلدارات املتعاقبة ،التي تغاضت
عن مخالفات جمة شابتها صفقات
أعـ ّـدتـهــا مصلحة املـشـتــريــات لـشــراء
ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـس ـت ـلــزمــات وامل ـع ــدات
الـطـبـيــة .كــذلــك ،ج ــرى إب ـقــاء «تلزيم
خدمات األمن والتنظيفات وصيانة
ً
ال ـحــدائــق ملتعهدين خــارجـيــن بــدال
مــن إل ـغــاء كـلـفــة الــوس ـطــاء مــن خــال
التعيني استنادًا إلى مباريات يمكن
املدنية».
أن يجريها مجلس الخدمة
ٌ
وبالتالي ينتظر االبيض استحقاق
جـ ّ
ـدي ليثبت ان االصــاح ال يقوم اال
بـفـتــح مـلـفــات الـفـســاد الـقــديـمــة ،وأن
الـجــرأة تكمن فــي مواجهة املوظفني
«النافذين».

ال لشرعنة تجارة الجنس!
ً
عــامــات الـجـنــس ،مـعــرفــة «الـعـمــل في
م ـجــال ال ـج ـنــس» بــأنــه «ي ـن ـطــوي على
ال ـت ــرت ـي ـب ــات الـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــة ،ح ـي ــث يـتــم
التفاوض على الخدمات الجنسية بني
البالغني بالتراضي ،مع موافقة بائع
ال ـخــدمــة الـجـنـسـيــة وم ـش ـتــري ـهــا على
الشروط .وبالتالي يختلف هذا األمر
عن اإلتجار بحكم موافقة العاملة على
القيام بالفعل الجنسي» .لكنها ّ
تقر في
ّ
املـسـ ّ
ـود نفسها ب ــأن «التمييز والقهر
ل ـه ـمــا تــأث ـيــر ع ـلــى ح ـي ــاة ال ـع ــدي ــد من
العاملني في مجال الجنس ،ويمكن أن
يلعبا دورًا في دخول املرأة الى مجال
الجنس .فأنظمة القمع مثل التمييز
ب ــن ال ـج ـن ـس ــن ،وال ـع ـن ـص ــري ــة وع ــدم
املـ ـس ــاواة االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة
تؤدي إلى الفقر والحرمان من الفرص،
لذلك فإن الفئات املضطهدة واملهمشة
هي األكثر انخراطًا في مجال الجنس،
وهــؤالء يشكلون أغلبية العاملني في
مجال الجنس على الصعيد العاملي».
ّ
إذًا ،ت ـع ـت ــرف امل ـن ـظ ـم ــة ب ـ ـ ــأن غــال ـب ـيــة
الـ ـع ــام ــات ف ــي ال ـج ـن ــس م ـض ـط ـهــدات
ومـ ـهـ ـمـ ـش ــات ،وب ــالـ ـت ــال ــي مـ ـجـ ـب ــورات
على االن ـخــراط فــي هــذه الصناعة من
أج ــل ال ـع ـي ــش ،لـكـنـهــا ت ـط ــرح م ـســودة
س ـيــاس ـت ـهــا م ــن م ـن ـط ـلــق «الـ ـخ ــدم ــات
الـجـنـسـيــة اإلرادي ـ ـ ـ ــة» ،ف ـتــأخــذ منحى
تـنـظـيــم ه ــذا امل ـج ــال بــاع ـت ـبــاره مهنة،

ً
طالبة من الحكومات «حماية حقوق
عـ ــامـ ــات ال ـج ـن ــس وت ـح ـس ــن ظـ ــروف
ّ
عملهن مــن خــال أجــر ع ــادل ،وتأمني
ّ
ظ ــروف صـحـيــة ج ــيــدة وت ـحــديــد عــدد
س ــاع ــات الـ ـعـ ـم ــل» .هـ ـك ــذا إذًا يـصـبــح
ال ـق ـ ّـواد ،فــي ح ــال وجـ ــوده« ،رب عمل»
وأص ـح ــاب ب ـيــوت ال ــدع ــارة يتحولون
ّ
ال ـ ــى «م ـس ـت ـث ـم ــري ــن» .ت ــرك ــز املـ ـس ــودة
ّ
على ضــرورة «تمتع عامالت الجنس
بــامل ـسـ ًـاواة وحمايتهن مــن التمييز»،
إضــافــة الــى التشديد على فحوصات
ّ
السيدا للحفاظ على صحتهن.
االنتقادات التي ُو ّجهت للمنظمة من
عــدد كبير مــن املنظمات والجمعيات
واألف ـ ــراد ،وأب ــرزه ــا الـكـتــاب امل ـقـ ّـدم من
أكثر من  500منظمة وفــرد في  11من
الشهر املنصرم أي قبل التصويت على
املـســودةّ ،أيــدت عــدم تجريم العامالت
ّ
فـ ــي ال ـج ـن ــس والـ ـسـ ـع ــي ل ـح ـمــاي ـت ـهــن،
ّ
إل أن ـه ــا أع ــرب ــت ع ــن قـلـقـهــا الـعـمـيــق
«إزاء اق ـت ــراح مـنـظـمــة الـعـفــو الــدولـيــة
اعتماد سياسة تدعو إلى عدم تجريم
الـ ـ ـق ـ ــوادي ـ ــن ،م ــالـ ـك ــي بـ ـي ــوت الـ ــدعـ ــارة
وم ـش ـت ــري ال ـج ـن ــس ال ــذي ــن يـشـكـلــون
ركــائــز صناعة الجنس العاملية التي
تساوي  99مليار دوالر».
ّ
يـعـتـبــر هـ ــؤالء أن ال ــدع ــارة ه ــي عنف
يمارس على املرأة واستغالل تتعرض
لــه عـلــى أي ــدي ال ـقــواديــن و»الــزبــائــن»،

«يــودي بها الى أذى جسدي ونفسي،
وغــال ـبــا ال ــى امل ـ ــوت» ،وبــال ـتــالــي يجب
حمايتها وإعـطــاؤهــا الـفــرص الالزمة
لالختيار وتقرير نمط عيشها .ويقول
الكتاب الذي ّ
تم توجيهه أول من أمس
الى املنظمة ،إنه «يوميًا نرى «اقتحام»
الرجال ألجساد النساء من خالل املال
ّ
والـسـلـطــة .إن إعـطــاء امل ــال مقابل هذا
األمـ ــر ال يـلـغــي الـعـنــف امل ـم ــارس على
ال ـن ـس ــاء ف ــي هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارة ( )...ع ــام
ّ 2014
أقر البرملان األوروبي أن الدعارة
هـ ــي شـ ـك ــل مـ ــن أش ـ ـكـ ــال الـ ـعـ ـن ــف ضــد
امل ــرأة وإهــانــة لـكــرامــة اإلن ـســان ،داعيًا
الحكومات الــى عــدم تجريم العامالت
ف ــي ال ـج ـنــس ،وإن ـم ــا ت ـجــريــم مـشـتــري
الـ ـجـ ـن ــس»ّ .أم ـ ــا ع ــن اه ـت ـم ــام املـنـظـمــة
ب ـف ـح ــوص ــات ال ـس ـي ــدا ل ـل ـع ــام ــات فــي
ّ
الجنس ،فترى هــذه املنظمات أن هذا
االهـتـمــام نــابــع مــن قـلــق املنظمة على
صحة مشتري الجنس أكثر من قلقها
على صحة العامالت في الجنس.
معظم النقاش القائم عن إنهاء تجريم
صناعة الجنس ال ُيعنى بالحق في
امل ـم ــارس ــة الـجـنـسـيــة ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد حقًا
مقدسًا ،إنـمــا لــه عــاقــة بـمــدى الحرية
امل ـت ــوف ــرة لـلـشـخــص ال ـع ــام ــل ف ــي هــذا
امل ـج ــال ،وعـلـيــه يـنـقــل كـيـفــن رايـ ــن في
«الـ ـه ــافـ ـنـ ـغـ ـت ــون بـ ـ ــوسـ ـ ــت» ،ع ـ ــن م ــود
أولـيـفـيـيــه ،عـضــو ال ـبــرملــان الـفــرنـســي،

ً
سـ ـ ــؤاال واضـ ـح ــا« :إذا أع ـل ـنــت عــامـلــة
واحـ ـ ــدة ف ــي ال ـج ـن ــس ع ــن اخ ـت ـيــارهــا
الحر لهذا املجال ،فهل يصبح اإلتجار
ً
باألخريات مقبوال؟».
ّ
ث ــاث جـمـعـيــات لـبـنــانـيــة وق ـعــت على
ال ـك ـت ــاب امل ـ ـقـ ـ ّـدم ال ـ ــى األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
ملنظمة الـعـفــو الــدول ـيــة ،ه ــي :منظمة
كفى ،التجمع النسائي الديموقراطي
ال ـل ـب ـنــانــي وم ــؤس ـس ــة ال ـن ـج ــدة .تـقــول
غ ــادة ج ـبــور ،مـســؤولــة قـســم مكافحة
االسـ ـتـ ـغ ــال واإلتـ ـ ـج ـ ــار ب ــال ـن ـس ــاء فــي

الدعارة هي شكل
من أشكال العنف ضد المرأة
وإهانة لكرامة اإلنسان
ّ
جمعية كـفــى ،إن ق ــرار منظمة العفو
«يـقــوم على عــدم تجريم كــل القطاع»،
وع ـل ـيــه ه ـن ــاك ات ـج ــاه ــان ع ــامل ـي ــان في
هذه القضية :االتجاه االول يعتبر أن
هذا املجال ال يمكن إلغاؤه وال بد من
تنظيمه وضبطه ،ويذهب الى اعتبار
ّ
أن هذا األمر هو حق للنساء اللواتي ال
يجدن في األمــر أي عنف .أمــا االتجاه
ال ـثــانــي ،فـيـقــول إن ــه مـهـمــا حـصــل من
تـنـظـيــم ،ف ــإن ه ــذا امل ـج ــال ال ـقــائــم على

ال ـع ـن ــف وال ـت ـن ـظ ـي ــم س ـي ـع ـطــي ضـ ــوءًا
أخ ـضــر ل ـل ـقــواديــن الس ـت ـغــال الـنـســاء
ّ
املستضعفات .تضيف جبور إن «هذا
امل ـج ــال م ــدم ــوج بــال ـع ـنــف ،إذ ُي ـفــرض
على املرأة فعل جنسي ال تريده مقابل
املــال» ،كذلك فــإن العالقة بني الطرفني
ليست عــاقــة متساوية على اإلطــاق
ّ
وهــي عــاقــة سلطوية .تــرى جـ ّـبــور أن
الـتــوجــه الــوحـيـ ّـد ال ــذي يجب اعتماده
هــو تجريم املـعــنــف ،مــع التأكيد على
ّ
عــدم تجريم الضحية .وتلفت الــى أن
هــذا االعـتــراض ال يمس على اإلطــاق
بجنسانية املــرأة وحريتها الجنسية
املـطـلـقــة ،إن ـمــا الـجـنـســانـيــة الحقيقية
هي غير املقهورة والتي ال تأتي جراء
القهر املادي.
نتيجة هذه االعتراضاتّ ،
ردت منظمة
ال ـع ـفــو ع ـلــى ال ـك ـتــب امل ـ ّ
ـوج ـه ــة إل ـي ـهــا،
ً ّ
م ـع ـت ـب ــرة أن هـ ــذا ال ـخ ـي ــار سـيـســاعــد
ف ــي م ــواج ـه ــة اإلت ـ ـجـ ــار ،إذ سـيـسـمــح
لـ ـلـ ـع ــام ــات فـ ــي الـ ـجـ ـن ــس ب ــامل ـط ــال ـب ــة
بحقوقهن وتـحـســن ظ ــروف عملهن.
لكنها في الــرد نفسه ذكــرت أنــه «وفق
دراس ـ ـ ــة جـ ــرت عـ ــام  2010ف ــي غـيـنـيــا
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى ف ـ ـتـ ــرة سـ ـت ــة أشـ ـه ــر،
تـ ـع ــرض ــت  %50م ـ ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــات فــي
ّ ّ
الجنس لالغتصاب» ،ما يؤكد أن هذا
امل ـجــال مبني عـلــى الـعـنــف ،وبالتالي
يجب تجريم املعنفني.
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حسن خلف *
«ل ــن تـقــع أرم ـل ــة أو يـتـيــم تـحــت رح ـمــة رجــل
ق ــوي بـعــد اآلن» .ب ـهــذه الـكـلـمــات املـتــرجـمــة
ب ـت ـصــرف ّ
وج ـ ــه أوروك ـغ ـي ـن ــا ح ــاك ــم مــديـنــة
لـ ـج ــش الـ ـس ــوم ــري ــة ( 2400ق .م ).نـ ـ ــداءه
اإلصالحي ألهل مدينته في جنوب العراق،
حـيــث أخ ــذ عـلــى عــاتـقــه حـمــايــة فـقــرائـهــا من
جـشــع األث ــري ــاء والـكـهـنــة وامل ــراب ــن .فـصــادر
أمــاك النخبة وأعــاد توزيعها وبذلك يكون
حــاكـمـنــا ال ـســومــري ه ــذا ق ــد ق ــدم نـفـســه لنا
ك ـ ــأول م ـص ـل ــح فـ ــي تـ ــاريـ ــخ ب ـ ــاد ال ــراف ــدي ــن
امل ــدي ــد ،ول ـك ــن ه ـن ــاك الـكـثـيــر م ــن الـغـمــوض
ي ـل ــف ال ـ ـظـ ــروف الـ ـت ــي ان ـط ـل ـق ــت م ـن ـهــا ه ــذه
اإلص ــاح ــات ،ال ـتــي لــم تـتـضــح بـعــد لعلماء
الـســومــريــات .وكــأوروكـغـيـنــا يـحــاول رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي حـ ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي إع ـ ــادة
ت ـعــريــف ن ـف ـســه شـعـبـيــا م ـمــا س ـمــي وقـتـهــا
مرشح «املقبولية الوطنية» ،أي من يحظى
بــرضــى جـمـيــع الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ،إل ــى رمــز
اإلص ــاح ومـحــاربــة الـفـســاد .األم ــر ال ــذي إن
ّ
صح فسيعني االصطدام بالطبقة السياسية
وحمايتها في الوقت نفسه.
العراقية ّ
فما الذي حفز العبادي ومن خلفه املرجعية
على أداء هذا الدور؟ وما سبب صمت السفارة
األميركية هذه املرة عن حملة العبادي ضد
ال ـف ـس ــاد؟ فـ ـع ــادة م ــا ت ـتــدخــل واش ـن ـط ــن في
مثل هــذه الحمالت متهمة القائمني عليها
باإلستبداد ،وبقمع املعارضة.
ولـ ـك ــن يـ ـب ــدو أن األولـ ـيـ ـغ ــارشـ ـي ــا ال ـعــراق ـيــة
بـ ــدأت تـشـعــر بــال ـق ـلــق م ــن ت ـصــاعــد شعبية
وق ـ ـ ــوة ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي ورمـ ـ ـ ـ ــوزه م ـقــابــل
تراجع شعبية وفشل برامجها وساستها،
وإمكانية اتجاه بعض قوى الحشد الشعبي
ٌ
سواء
إلى تبني مطالب الحراك الجماهيري،
ً
اآلن أو مستقبال والبناء عليه لتطرح نفسها
ً
ب ــدي ــا لـلـطـبـقــة ال ـحــاك ـمــة ،وهـ ــو م ــا الحـظــه
الكاتب الـعــراقــي الوطني صــائــب خليل ،إال
أن ال ـت ـحــريــض ع ـلــى ال ـق ــوى األس ــاس ـي ــة في
ال ـح ـشــد ق ــد بـ ــدأ م ــن م ـم ـثــل األول ـي ـغــارش ـيــة
العراقية ذاتها ،أي حيدر العبادي .فالرجل
ذكر بحذر ومواربة أن علينا «عزل» الحشد
الشعبي عن العملية السياسية باعتبارهم
عسكرًا مكانهم امليدان ال قبة البرملان ،حيث
قال «إن للعمل السياسي مجاله ،كما للعمل
االنتخابي مجاله ،ألم ُ
تغد طريقة عملنا أن
نبعد القوات املسلحة عن العمل السياسي؟
ج ـيــد ،إذًا ل ـ َـم ال ن ـعــزل الـحـشــد الـشـعـبــي عن
ً
الـعـمــل الـسـيــاســي؟ يـجــب أن نـضــع فــاصــا»
(راج ـ ـ ــع خ ـط ــاب ــه بــإح ـت ـفــال ـيــة يـ ــوم ال ـش ـبــاب
العاملي ببغداد يوم  12أب .)2015
وال يخفي العبادي هنا خشيته من استغالل
قــوى الحشد ملا سماه «املكاسب» املتحققة
من معارك «تحرير الوطن».

ما بين األوليغارشيا والحشد
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن م ـح ــاول ــة ال ـب ـع ــض الـ ـي ــوم،
وخــاصــة بـعــض املـتـظــاهــريــن واإلعــام ـيــن،
تـحــويــل الـعـبــادي إل ــى رج ــل اإلص ــاح األول
وم ـن ـقــذ الـ ـع ــراق وأمـ ـل ــه ،إال أن ال ــرج ــل ركــن

م ــن أركـ ــان األول ـي ـغــارش ـيــا املـتـهـمــة بالفشل
والفساد والضعف .وهو أصال كان قد جيء
به ضمن اتفاق الطبقة السياسية للحفاظ
ع ـلــى ن ـظ ــام امل ـح ــاص ـص ــة ،ال ـ ــذي م ــا كـ ــان له
أن يستمر بشكله الـحــالــي إال بالسير بما
يسمى «حكومة الشراكة» ،أي أن تشترك كل
القوى ومكونات الشعب العراقي في الحكم،
فــا يـعــود مــن مصلحة أحــد محاسبة أحــد،
ويـظــل الـبــرملــان حلبة للمهاترات الطائفية
والفئوية.
ً
وف ـ ـعـ ــا جـ ـ ــرى ت ـع ـط ـي ــل ع ـ ـشـ ــرات الـ ـق ــوان ــن
واملـ ـش ــاري ــع ال ـح ـيــويــة ل ـل ـب ــاد ،م ـثــل قــانــون
البنية التحتية ،وتسليح الجيش ،وقانون
األحـ ــزاب وغـيــرهــا .وتـعــد األحـ ــزاب القومية
ال ـكــرديــة ،وامل ـج ـلــس األع ـلــى لـعـمــار الحكيم
والـكـتـلــة ال ـصــدريــة ملـقـتــدى ال ـص ــدر والـكـتــل
الـسـنـيــة والـ ـن ــواب ال ـتــاب ـعــون إليـ ــاد ع ــاوي
وأس ــام ــة الـنـجـيـفــي م ــن أك ـبــر امل ــداف ـع ــن عن
حكومة الشراكة هذه .وما كان لكل هؤالء أن
ينجحوا لوال دعم املرجعية ،وذلــك بإطاحة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـ ـب ـ ــق نـ ـ ـ ــوري امل ــال ـك ــي
صاحب املشروع املضاد واملسمى «حكومة
األغلبية» ،واملقصود باألغلبية هنا أغلبية
سياسية داخل البرملان.
ً
ول ـ ـكـ ــن ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن فـ ـش ــل ن ـ ـظـ ــام «حـ ـك ــوم ــة
الـ ـش ــراك ــة» وك ــون ــه سـ ـت ــارًا م ـث ــال ـي ــا لـلـنـهــب
والفساد ،فإن تحوالت سوق النفط العاملية
وهبوط أسعارها قلال من مداخيل الدولة،
وأض ـع ـفــا مــن قــدرتـهــا عـلــى ال ـت ــزام نفقاتها
وم ـص ــاري ـف ـه ــا ال ـك ـث ـي ــرة .ف ـل ــم ي ـع ــد ال ـف ـســاد
ً
تفصيال يمكن ّ
تحمله ألنه بات
فولكلورًا أو
يهدد سالمة النظام.
وه ــو مــا قــد يعيد إل ــى الــواجـهــة م ــرة أخــرى
مـ ـش ــروع «ح ـك ــوم ــة األغ ـل ـب ـي ــة» الـ ـ ــذي ي ـعــده
البعض أكثر عرضة للمساءلة واملحاسبة
م ــن «الـ ـش ــراك ــة» .وخ ـط ــورت ــه بــالـنـسـبــة إلــى
األولـيـغــارشـيــا هــو نـشــوء تـحــالــف ال ـيــوم أو
ً
مستقبال بني ما تبقى للمالكي من شعبية
ورمزية عند بعض جمهوره ،وبعض قوى
الحشد الشعبي التي زادت قوتها وشعبيتها
أخـ ـيـ ـرًا ،لـكـنـهــا (أي األول ـي ـغ ــارش ـي ــا) ت ــدرك
أن املــالـكــي يملك (أو كــان يـمـلــك) أكـبــر كتلة
نيابية (دولــة القانون) ،وأنــه كان قد حصل
على أكبر عــدد مــن األص ــوات فــي انتخابات
 ،2014لـكـنــه لـيــس أخ ـطــر ال ـت ـهــديــدات الـتــي
تواجهها .فهناك قــوى عسكرية وسياسية
كـمـنـظـمــة بـ ــدر ،ال ـتــي ت ـعــد إحـ ــدى أه ــم قــوى
الـحـشــد الـشـعـبــي ب ـق ـيــادة هـ ــادي ال ـعــامــري،
وحليفة املالكي ،واألقــرب للحكومة من بني
ق ــوى الـحـشــد املـهـمــة ،حـيــث أنـهــا كــانــت ومــا
زالت جزءا من دعاة «األغلبية».
وهناك أيضًا قوى «الحشد الشعبي املقاوم»
وه ــي ال ـقــوى ال ـتــي حــاربــت املـحـتــل وقــاتّـلــت
ضد القاعدة ومشتقاتها في سوريا ومثلت
أخـ ـيـ ـرًا ن ـ ــواة ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي ،كـعـصــائــب
أه ــل ال ـح ــق وح ــرك ــة ال ـن ـج ـبــاء (امل ـن ـش ـقــة عن
ال ـع ـصــائــب ال ـت ــي م ــا زال ل ـهــا م ـقــات ـلــون في
ســوريــا) وكـتــائــب حــزب الـلــه ال ـعــراق األقــرب
تنظيميًا وتدريبًا لسميه اللبناني ،وكتائب
سيد الـشـهــداء (املنشقة عنها) ،وكــل هــؤالء

خ ـ ــارج ال ـح ـكــومــة وتـمـثـيـلـهــم ف ــي الـعـمـلـيــة
السياسية شبه معدوم.
وم ــا ت ــدرك ــه األول ـي ـغــارش ـيــا أي ـضــا أن ــه على
الـ ــرغـ ــم مـ ــن حـ ـ ــرص ه ـ ـ ــؤالء أال ي ـص ـطــدمــوا
بالسيستاني وتأكيدهم على أبوته للحشد،
إال أن أيا من قادتهم ،كما جزء ال بأس به من
مقاتليهم ،ال يرجع إليه بالتقليد( ،كقيادة
بــدر التي تقلد الخامنئي) .ولقد سبق لهم
أن ص ــرح ــوا ع ـل ـنــا وسـ ـ ـرًا بـ ــأن امل ــال ـك ــي كــان
أفضل وأسرع استجابة وايمانًا بحاجاتهم
الـ ـجـ ـه ــادي ــة مـ ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي (ال ـ ـ ـ ــذي ب ــارك ـت ــه
ً
املــرجـع ـيــة لـلـعــراقـيــن ب ــدي ــا) .وإذا م ــا قــرر
كل هــؤالء تبني «مشروع األغلبية» مضافًا
إل ـي ـه ــم نـ ـ ــواب امل ــالـ ـك ــي ال ـس ــاب ـق ــون ك ـح ـنــان
ال ـف ـت ــاوي وك ــاظ ــم ال ـص ـي ــادي (بــاملــال ـكــي أو
ب ــدون ــه) ،وم ــن خلفهم ان ـت ـصــارات عسكرية
باهرة وتظاهرات شعبية ،فكل هذا قد يضع
أنصار (حكومة املشاركة) في مأزق حقيقي.
ومــع كل ما ذكــر اعــاه ،من املهم أن نوضح،
أنــه ليس كل قــوى الحشد الشعبي واملقاوم
منه ،متفقة على برنامج ورؤيــة واحــدة ،وال
يعني إتـحــادهــم ال ـيــوم ملقاتلة داع ــش أنهم
سيكونون برنامجًا سياسيًا مــوحـدًا عقب
انتهاء املعارك ،كما أن الشعبية الكبيرة التي
نالها هؤالء املجاهدون قد ال تترجم ملكاسب
انتخابية كبيرة كما تخشى األوليغارشيا،
وذلك ألسباب تنظيمية وطبقية وحسابات
سياسية معقدة.
فـ ـف ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــرى فـ ـي ــه ال ـخ ــزع ـل ــي
ض ــرورة اإلن ـخ ــراط فــي العملية السياسية

والتظاهرات ،يرى قائد تنظيم حشدي آخر
(شبل الزيدي ـ كتائب اإلمام علي) أن توريط
الحشد الشعبي في دهاليز السياسة ليس
فــي مصلحته ،كـمــا أن مــن الـصـعــب التنبؤ
بمستقبل شعبية املــالـكــي الـتــي مــن املمكن
أن يكون العبادي قد ورثها حيث يعتقد أن
أغلب جمهوره هم من موظفي الدولة الذين
قــد يخيفهم كـبـيــروقــراطـيــن الـحـشــد كـقــوة
مستقلة.
ويمكننا تتبع القلق األوليغارشي منذ بدأ
تدفق الناس على مراكز التطوع في حزيران
عام  ،2014وتحقيق الحشد أول انتصاراته
الـعـسـكــريــة فــي ديــالــى وص ــاح ال ــدي ــن ،مما
أظهر الــدولــة وجيشها عاجزين وفاسدين،
فاستشعروا تــراجــع شعبيتهم بــن الناس
عـلــى نـحــو كـبـيــر ،وأن مـعـظــم ال ـعــراق ـيــن لم
يعد يشتري كــذبــة الـحــريــة وأخــواتـهــا التي
«باعوهم إيــاهــا» منذ انتخابات  .2005لذا
ال ُيستبعد أن تـحــاول بعض قــواهــا إظهار
مـمـثـلـهــم ال ـع ـب ــادي كــرمــز مل ـحــاربــة ال ـف ـســاد،
مقابل شعبية أبطال الحشد التي انتزعوها
بكفاحهم في الجبهات.
ويالحظ أن تسابق أحــزاب الطبقة الحاكمة
على تحقيق شعبية البطولة بــدأ بالصور
ال ـهــزل ـيــة ال ـتــي أخ ــذ ب ـعــض هـ ــؤالء ينشرها
ل ـقــادت ـهــم ووزرائ ـ ـهـ ــم بــال ـل ـبــاس ال ـع ـس ـكــري،
ً
ولكن أنى لعمار الحكيم مثال أن يقنع شعبًا
عاش أكثر من ثالثة عقود في حرب وعسكرة
بأن له هيئة وهيبة القادة واألبطال؟ ولكن
كما جــرى ويـجــري فــي املـعــارك اإلجتماعية

انطلقت باكورة التظاهرات من جنوب العراق بسبب معاناة الناس (أ ف ب)

في الحرب على سوريا :الحسابات األميركية ومفاتــ
عبدالله أحمد *
ت ـك ـث ــر ال ـت ـك ـه ـن ــات ل ـت ـف ـس ـيــر مـ ــا يـ ـ ّح ــدث فــي
املنطقة ...هل بدأ عصر السالم؟ أم أنه السراب
في ظل التعتيم اإلعالمي والتضليل الغربي
ّ
السرية األميركية والغربية
إلخفاء الخطط
لـلـهـيـمـنــة .ال ـض ـبــاب ـيــة وازدواج ـ ـيـ ــة املـعــايـيــر
الـغــربـيــة فــي مـقــاربــة مـلـفــات املنطقة فــي ظل
ال ـح ــراك الــدبـلــومــاســي واملـ ـب ــادرات مــن جهة،
وتسخني امللفات من جهة أخرى ،هي ما يميز
هذه املرحلة من تاريخ العالم واملنطقة.
ّ
إال أن ــه ال تخفى عـلــى ك ــل ذي بـصـيــرة ،حـ ّـدة
الصراع وتشابك امللفات واالستعدادات التي
بــدأ بها الـغــرب والــواليــات املتحدة للمرحلة
املقبلة ،فبعد االتفاق املرحلي مع إيران «الذي
ّيروج له إعالميًا بأنه نهائي» ،بدأ االستثمار
الـغــربــي فــي تنفيذ املــرحـلــة التالية لتحقيق
أهداف جيوسياسية.

تـتـســم ه ــذه املــرح ـلــة بــال ـحــدة وبــال ـخ ـطــورة،
وتـسـتـخــدم فـيـهــا كــافــة الــوســائــل واألدوات،
وادعــاء واشنطن بـ»مكافحة اإلرهــاب» ليس
س ــوى ض ــرب مــن خ ـيــال ،و»داعـ ــش» وغيرها
مــن الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة هــي مــن األدوات
األساسية التي تستخدمها الواليات املتحدة
والغرب لتحقيق أهدافهما.
ف ــي الـ ـح ــرب ع ـلــى س ــوري ــا ،ت ـح ــرك ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة وك ـ ــاء الـ ـح ــرب ،األردن واس ــرائ ـي ــل
وتركيا والـسـعــوديــة فــي آن واح ــد على كافة
الجبهات ،فمن عاصفة الجنوب الى التدخل
االسرائيلي فــي القنيطرة لحماية ارهابيي
ً
«جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» وصـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق
االميركي التركي الغامض باستخدام قاعدة
انـجــرلـيــك بـحـجــة ض ــرب «داع ـ ــش» وخـصــوم
اردوغان من حزب العمال الكردي وصوال الى
اليسار التركي.
هــذا الـغـمــوض فــي الـتــوجــه األمـيــركــي مــا هو

اال حيلة اإلدارة االميركية في تطبيق مفهوم
الفوضى الخالقة ،إلضعاف جميع األطراف.
ف ــاالس ـت ـث ـم ــار فـ ــي «داعـ ـ ـ ـ ــش» وامل ـج ـم ــوع ــات
اإلرهــابـيــة مستمر ،ليس فقط فــي منطقتنا،
وإنـ ـم ــا ف ــي م ـخ ـت ـلــف أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم أي ـض ــا،
ّ
واملـ ـ ــؤشـ ـ ــرات تـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى دور ل ـ ــداع ـ ــش فــي
ّ
أفغانستان والقوقاز ،وإعــان وفاه املال عمر
ما هو إال بداية تحول طالبان الــى «داعــش»
ت ـه ــدد دول اس ـي ــا الــوس ـطــى ودول مـعــاهــدة
ش ـن ـغ ــاه ــي .والـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات وال ـت ـص ــري ـح ــات
اإلعالمية حول نية الواليات املتحدة التدخل
املباشر واستهداف الجيش العربي السوري
ل ـح ـمــايــة م ــن درب ـت ـه ــم ف ــي ت ــرك ـي ــا ،ت ــؤك ــد أن
الواليات املتحدة ماضية في دعم التنظيمات
ّ
وتصب ايضا في
اإلرهابية واالستثمار فيها،
خانة الحرب االعالمية والضغط السياسي،
ورســائــل لحكام السعودية واالردن وتركيا
واسرائيل بأن الواليات املتحدة ماضية في

حربها على سوريا .إال أن الواقع والحسابات
الدقيقة ال يسمحان بترجمة ذلك الى تورط
مباشر قد يفجر املنطقة ،ولــه مخاطره على
حلفاء الواليات املتحدة ايضًا.
حسابات الــواليــات املتحدة لــم تتغير ،فرغم
اإلخـ ـف ــاق ــات ال ـك ـب ـيــرة ف ــي أك ـث ــر م ــن مـنـطـقــة،
ً
مــن اوكــران ـيــا ال ــى ســوريــا وص ــوال ال ــى شــرق
اسـ ـ ـي ـ ــا ،واش ـ ـن ـ ـطـ ــن م ــاضـ ـي ــة ف ـ ــي س ـي ــاس ــات
ال ـتـ ّـوســع واالس ـت ـث ـمــار فــي االرهـ ــاب مــن اجــل
ت ـح ـق ـيــق م ـص ــال ــح واهـ ـ ـ ــداف ج ـيــوس ـيــاس ـيــة.
وعـلــى الــرغــم مــن االي ـحــاء بــانـهــا تسعى الــى
تسويات سياسية ،وبــاألخــص بعد االتفاق
«املرحلي الذي يحتوي على كثير من الفخاخ
واملــراحــل» مــع إي ــران حــول امللف الـنــووي ،إال
ان االعتبارات الداخلية االميركية ومحاولة
ك ـســب ال ــوق ــت الع ـ ــادة رس ــم االس ـتــرات ـج ـيــات
الجديدة هما الدافع االساسي.
إال ان لـلـجـيــش وال ـق ـي ــادة ال ـس ــوري ــة الـكـلـمــة
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والسياسية واإلعــامـيــة حــول مــن تـعــود له
أب ــوة الـحـشــد وإن ـج ــازات ــه ،سـتـجــري مـعــارك
ش ـب ـي ـهــة ح ـق ـي ـق ـيــة ووهـ ـمـ ـي ــة ح ـ ــول م ـعــركــة
مكافحة الفساد.

منظمات المجتمع المدني والحشد
ان ـط ـل ـقــت بـ ــاكـ ــورة ال ـت ـظ ــاه ــرات م ــن ج ـنــوب
العراق ،بسبب معاناة الناس من شدة الحر
وان ـق ـطــاع ال ـك ـهــربــاء واس ـت ـه ـتــار املـســؤولــن
وفـ ـس ــاده ــم .وك ــان ــت املـ ـط ــال ــب ف ــي ال ـب ــداي ــة
م ـح ـصــورة بـمـحــاسـبــة وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء .ثم
ت ـطــورت ه ــذه املـطــالــب ملـحــاسـبــة املـفـســديــن،
وبتزايد عدد املتظاهرين ودخول أطراف عدة
تحولت ساحة التحرير في بغداد لكرنفال
م ـطــالــب ال يـشـبــه بـعـضـهــا اآلخ ـ ــر .يـتـفـقــون
على محاربة الفساد ،ولكن يختلفون على
دور الــديــن ورجــالــه ،وإي ــران ودوره ــا ،حول
اسـ ـتـ ـه ــداف ش ـخ ـص ـيــات وأحـ ـ ـ ــزاب بـعـيـنـهــا
كنوري املالكي ،وعمار الحكيم ،صدام حسني
وابنته رغــد وهـكــذا ...وكــان بينهم مؤيدون
للحشد الشعبي ،وآخرون يؤيدون منظمات
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ،ي ـس ــاري ــون واس ــام ـي ــون،
واملرجعية ،والعبادي ،وأحزاب السلطة.
فــي مثل هــذه ال ـظــروف مــن الصعب تحديد
مسار التظاهرات ومن املستفيد منها ،فهناك
م ـه ــرج ــان م ـطــالــب وهـ ـن ــاك عـ ــدة مــاح ـظــات
يـمـكــن رص ــده ــا .فـ ــاذا ثـبـتــت ال ـت ـقــاريــر الـتــي
تتحدث عن أن التظاهرات سيطر أو يحاول
الـسـيـطــرة عليها شـبــاب منظمات املجتمع
املـ ــدنـ ــي امل ـ ـمـ ــول واملـ ـ ـ ـ ــدرب ب ــأغ ـل ـب ــه غ ــرب ـي ــا،

فستحاول هــذه التظاهرات أن ترسخ فكرة
الحكم العلماني فــي الـعــراق ،التي ال تنوي
في النهاية ضــرب أحــزاب السلطة الفاسدة
فحسب ،بل ستصطدم وفق منطقها املعادي
لإلسالميني بقوى الحشد الشعبي بدعوى
أنها في النهاية قوى طائفية إسالمية علينا
أن نحمي ثقافتنا وتنوعنا ورفاهنا منها.
وبصراحة لن أستغرب إن إنضمت املرجعية
ل ــدع ــوة هـ ـ ــؤالء ب ــإن ـش ــاء م ــا ي ـس ـمــى ال ــدول ــة
املــدنـيــة .فهم يخشون أغـلــب الـقــوى املكونة
للحشد الـشـعـبــي ،حــالـهــم ك ـحــال املنظمات
الليبرالية ،وكما أوضحنا في مقال سابق
أنـ ــه لـ ــوال خ ـطــر داع ـ ــش مل ــا ب ـ ــارك ج ـهــادهــم،
وستكون حينها حملة دعاة العلمانية على
اإلسالميني راف ـدًا لدعوى العبادي وجهود
ط ـب ـق ـتــه ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــإب ـع ــاد ق ـ ــوى الـحـشــد
الشعبي عن السلطة بدعوى إبعاد العسكر
ع ــن ال ـس ـيــاســة ،وس ـن ـعــود ف ــي مـقــالــة مقبلة
ألزمة العلمانية في العراق واملشرق.

حين يرجع الحشد ألهله
ت ـقــول الـكـثـيــر مــن ال ـســرديــات الـيـســاريــة في
ّ
غــرب أوروبــا إن ما أجبر النخبة فيها على
التنازل أمام الضغوط الشعبية بعيد الحرب
العاملية الثانية وإرساء مشاريع دولة الرفاه،
ك ـم ـش ــاري ــع اإلس ـ ـكـ ــان وال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة،
والضمانات اإلجتماعية السخية ،والتقاعد،
الخ ...هو خشيتها من شعبها الذي تعلم فن
الحرب .فلم يعد أبناء البروليتاريا العائدون
مــن خ ـنــادق الـجـبـهــات ومـعــاركـهــا تخيفهم
الـ ـه ــراوات ورصـ ــاص ال ـش ــرط .وم ــع انـتـشــار
الفكر اليساري الثوري في كل أنحاء أوروبا
آن ــذاك ووج ــود االت ـحــاد السوفياتي كبديل
جدي وفعال للرأسماليات األوروبية في ما
يخص هــذه الحقوق ،صــار على النخبة أن
تتجنب إغضاب الشعب واحتقاره.
وك ـمــا بـعــد نـهــايــة ك ــل ح ــرب سـيـعــود رج ــال
الحشد إلى البؤس واملــدن املدمرة وحكومة
ال ـف ـســاد وال ـف ــوض ــى ،ف ـهــل سـيـقـبـلــون الـفـقــر
والـتـهـمـيــش؟ وه ــذا مــا يـقــودنــا إل ــى الـســؤال
التالي هل ستعمل قــوى الحشد املـقــاوم ،أو
بعضها ،على تطوير رؤي ــة سياسية ملبدأ
العدالة االجتماعية والنضال من أجلها إن
عادت وقررت املساهمة في العمل السياسي؟
من املعروف أن حزب الله كحركة مقاومة قدم
لجمهوره الحزبي إن صح التعبير منظومة
دعـ ــم وت ـك ــاف ــل إج ـت ـم ــاع ــي س ــاع ــدت ف ـق ــراءه
وأيـتــامــه وأرام ـلــه ،مــا عــزز جبهته الداخلية
ورسـخـهــا ،ولـكــن ظ ــروف لبنان السياسية،
وحـجـمــه الـسـكــانــي وال ـج ـغــرافــي ،يختلفان
عــن ال ـعــراق ،فما وفــره الـحــزب مــن جمعيات
أهلية تكافلية لــن ينجح فــي ال ـعــراق ،إن لم
ّ
تتبنه الــدولــة وبضغط من الحشد والقوى
الشعبية.

المقاومة والفقر والكفر
وم ـ ــن ب ــن ك ــل الـ ـق ــوى اإلس ــامـ ـي ــة والـ ـق ــوى
امل ـكــونــة لـلـحـشــد ف ــي الـ ـع ــراق ،ي ـبــرز تنظيم
عـصــائــب أه ــل ال ـحــق كــأكـثــرهــا إبـ ـ ــرازًا للهم
االجتماعي في خطب قادته وإعالمه .وميزة

العصائب هنا أنها ليست تنظيمًا سلميًا
ص ـغ ـي ـرًا وح ــامل ــا ب ــل ه ــم ق ــوة ع ـس ـكــريــة ،لها
شرعيتها الشعبية املتصاعدة ،وليس من
الحكمة تجاهلها وعزلها .يتحدث أمينها
الـ ـع ــام ق ـي ــس ال ـخ ــزع ـل ــي ب ـك ــل ش ـج ــاع ــة عــن
ضــرورة إقصاء األوليغارشية التي ينعتها
«بــاإلق ـطــاع الـسـيــاســي» ،وتـتـمـيــز خطاباته
عن غيره من معممي العراق ،الذين يمقتهم
العلمانيون ،باستخدامه مـفــردات الطبقة،
واألغنياء ،والفقراء ،واملهمشني ،واإلقطاع،
وال ـف ــاح ــن ال ـ ـ ــخ ...وهـ ــو أمـ ــر م ــن امل ـث ـيــر أن
تسمعه مــن زع ـيــم تنظيم م ـق ــاوم ،حـيــث أن
ال ـك ـث ـيــر م ــن ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة ال ـحــال ـيــة لم

ما هو سبب صمت
السفارة األميركية عن حملة
العبادي ضد الفساد؟
تـعـ ّـودنــا طــرح املسألة اإلجتماعية ،وكانها
ليست جزءًا من أمنها وأمننا القومي.
ففي خطبته التي ألقاها في مدينة الرفاعي
في شباط  ،2015أوضح الخزعلي للحضور
أن نظام «اإلقـطــاع السياسي» نهب العراق،
فتآكلت «الطبقة الوسطى» وصرنا كالهند
«أك ـ ـثـ ــريـ ــة فـ ـقـ ـي ــرة» ش ـب ـب ـه ـهــم ب ــال ـف ــاح ــن،
مستغلة من «أقلية غنية» شبههم باملالكني
«أيـ ـ ــام اإلقـ ـط ــاع ال ـ ــزراع ـ ــي» .وق ـ ــال أي ـض ــا إن
هـنــاك «طبقة سياسية بــرجــوازيــة» حددها
بالسياسيني وأسرهم وحاشيتهم ،تستغل
األغلبية الفقيرة .ثم عاد وشرحها لحضوره
الــري ـفــي فـسـمــاهــم «أوالد امل ـس ـع ــدة» مـقــابــل
«أوالد الـ ـخ ــايـ ـب ــة» .وهـ ـن ــا ط ــال ــب «بـ ـث ــورة
ج ـمــاه ـيــريــة» ال ع ـس ـكــريــة ،وأن ـن ــا كـمـقــاومــة
لن نسكت ،بل سندعم شعبنا ونقاتل معه
«فخطوطنا الـحـمــراء هــي أرواح ،وأع ــراض
وأرزاق الناس».
وبينما قد تسمع خطابًا اكثر وعيًا باملظالم
اإلج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـ ــدى م ـف ـك ــر إسـ ــامـ ــي كـعـلــي
ً
ش ــري ـع ـت ــي م ـ ـثـ ــا ،ل ـك ــن لـ ــم ي ـك ــن لـشــريـعـتــي
م ـي ـل ـي ـش ـي ــا تـ ــدع ـ ـمـ ــه ،أم ـ ـ ــا ال ـ ـخـ ــزع ـ ـلـ ــي ،ف ـلــه
جماهير وحــركــة مـقــاومــة مسلحة ومحطة
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة وح ـ ـضـ ــور ب ــرمل ــان ــي م ـع ــارض
ً
وحلفاء إقليميون .ونرى مثال في تلفزيون
«ال ـع ـه ــد» ال ـتــابــع لـتـنـظـيـمــه بــرنــامــج «ك ــام
ُ
وجيه» الــذي تعرض فيه أشــد أشكال النقد
لفساد الحكومة ومظاهر ثــراء مسؤوليها.
عرف فيه ّ
ُ
وي ّ
املقدم نفسه بأنه فالح ابن فالح،
وأنــه ابن األرض كما يقال .فهو ابن الشعب
وي ـب ــدي ذكـ ـ ـ ً
ـاء م ـل ـحــوظــا بـفـضــح ت ـج ــاوزات
الحكومة ومحاوالتها االلتفاف على مطالب
الجماهير ،وقد تعرض للتهديد أكثر من مرة،
وللمساءلة القانونية إثر عرضه لتجاوزات
النائب املقال بهاء األعرجي ،ورجل األعمال
العراقي عون حسني الخشلوك ،صاحب قناة
«البغدادية» ،وغيرهما.
وغــالـبــا مــا يـجــري الـتـطــرق بالخير للزعيم
ال ــراح ــل عـبــد ال ـكــريــم قــاســم (،)1963-1958

رأي

املعروف «بنصير الفقراء» ،ولعل هذا االمر
يفسر لنا جانبًا مــن عقلية وخلفية بعض
ع ـن ــاص ــر رجـ ـ ــال ال ـع ـص ــائ ــب ،ح ـي ــث يـنـحــدر
ال ـك ـث ـيــرون مـنـهــم م ــن مــدي ـنــة الـ ـص ــدر ،الـتــي
أول ما جرى تأسيسها على يد عبد الكريم
قاسم ،وكانت تعرف بمدينة الـثــورة ،حيث
ُج ـمــع ك ــل س ـكــان ال ـصــرائــف والـعـشــوائـيــات
ف ــي ب ـغ ــداد لـيـقـيـمــوا ف ــي مــديـنــة حــديـثــة في
ش ـ ــرق ال ـع ــاص ـم ــة ،شـ ـي ــدت خ ـص ـي ـصــا ل ـهــم،
مزودة باملاء والكهرباء والطبابة واملدارس.
ويـنـحــدر أب ـنــاء ال ـصــرائــف تـلــك مــن فالحني
هـجــروا قــراهــم بجنوب الـعــراق ،بسبب ظلم
اإلقـ ـط ــاع ن ـحــو امل ـ ــدن ال ـك ـب ـي ــرة .وظـ ــل لعبد
الكريم قاسم تأثير قوي على كل أهل مدينة
ال ـث ــورة الـفـقـيــرة ال ـتــي ص ــارت ت ـعــرف الـيــوم
بمدينة الصدر.
ل ـ ــم يـ ـشـ ـت ــرك أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـعـ ـص ــائ ــب ف ـ ــي ن ـظ ــام
املحاصصة الطائفية كما فعل قــادة التيار
الصدري بقيادة مقتدى الصدر .وهو التيار
الذي انشقوا عنه ،ويبدو أن الثراء والسلطة
ال ـل ــذي ــن نــال ـت ـه ـمــا ن ـخ ـبــة ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري
ق ــد أف ـســداهــم أو أغـلـبـهــم عـلــى األقـ ــل بينما
بـقــي أب ـنــاء الـعـصــائــب بعيدين عــن السلطة
ومـ ـف ــاس ــده ــا ب ـف ـض ــل انـ ـخ ــراطـ ـه ــم بــال ـع ـمــل
املـقــاوم ضد املحتل حتى فترة قريبة .وهو
األمر الذي أبقى روحهم الثورية والصدرية،
ورب ـم ــا شـيـئــا م ــن «ال ـقــاس ـم ـيــة» ح ـيــة ،الـتــي
ساهمت في بلورة وعيهم االجتماعي.

خاتمة

ّ
مــا أتــوق ـعــه هــو أل ت ــؤدي ال ـت ـظــاهــرات هــذه
امل ــرة إل ــى تـغـيـيــرات رادي ـكــال ـيــة فــي ال ـعــراق،
ولكن قد تكون هناك فرصة أكبر لحصولها
بعد انـتـهــاء امل ـعــارك ،مــا سيبدل الكثير من
الحقائق وال ـتــوازنــات على األرض ،ويغير
ن ـظــام امل ـش ــارك ــة ب ـن ـظــام األغ ـل ـب ـيــة ،أو حتى
نظام أكثر مركزية ،وخاصة اذا ما عاد بعض
رج ــال الـحـشــد ،وعـمــل بعضهم كالعصائب
على تطوير خطابهم اإلجتماعي والوطني
ليكسبوا ثقة ما أمكن من شعبهم وحلفائهم.
ول ـع ـل ـهــم وغ ـي ــره ــم م ــن ق ـ ــوى املـ ـق ــاوم ــة فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ي ـ ـعـ ــون خ ـ ـطـ ــورة انـ ـتـ ـش ــار ال ـف ـقــر
وال ـبــؤس بــن شـعــوبـهــم ،وخــاصــة أن ثالثة
ب ـلــدان حـتــى اآلن (الـ ـع ــراق ،س ــوري ــا ،الـيـمــن)
أك ـلــت بـنــاهــا الـتـحـتـيــة ودم ـ ــرت اقـتـصــادهــا
الحروب والفساد وســوء اإلدارة ،ولن يعود
جنودها وفقراؤها ليروا الـفــوارق الطبقية
للنخب على أنه قدر سماوي ،بل قد تجري
على ألسنتهم مقولة أبــو حيان التوحيدي
الـحــادة ،حني سئل عن الوزير الصاحب بن
عباد ،وكان ثريًا ،فقال« :سفهه ينفي حكمة
خالقه ،وغناه يدعو إلى الكفر برازقه ،ولعن
الله الفقر فهو الذي يخبل املروءة ويقدح في
الديانة»
فالفقر والظلم كافران...
* كاتب عراقي

ــيح المشرق
الفصل ،فقد أحبطت سوريا خالل السنوات
ً
السابقة الخطط واملشاريع الغربية ،وصوال
إل ــى امل ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة ،ح ـيــث ث ـ ّـب ــت الـجـيــش
والقيادة نقاط ارتكاز مبنية على االنجازات
العسكرية على االرض ،وصوال الى املكاسب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،الـ ـف ــوض ــى وعـ ــدم
االستقرار السياسي بدآ ينتقالن الى تركيا،
ومـقــولــة أن تــركـيــا أصـبـحــت جـغــرافـيــا زائ ــدة
وعبئا على املنطقة والعالم قد تصبح واقعًا
اذا ما تمادى اردوغان في سياساته الحمقاء.
فالتدخل واللعب على العامل الديموغرافي
ل ـ ــدول ال ـ ـجـ ــوار ،واالنـ ـسـ ـي ــاق خ ـلــف م ـشــاريــع
املـحــافـظــن ال ـجــدد فــي املـنـطـقــة ،كفيلة كلها
بتفجير تركيا نفسها.
انـ ـه ــا املـ ـح ــاول ــة االخ ـ ـي ـ ــرة ل ـت ـغ ـي ـيــر ال ــواق ــع
ومــوازيــن القوى في املنطقة من خــال احياء
الخطط االقديمة ،اي الخطة السرية كما ّ
يروج
مـعـهــد «بــروك ـي ـن ـغــز»  ، brookingsوال ـع ــودة

الــى مشروع املنطقة العازلة إلطالة الصراع
وحـمــايــة «داعـ ــش» مــن اج ــل مـحــاولــة تغيير
الواقع على االرض تمهيدًا لفرض تسويات
باملفهوم االميركي على سوريا ،بالتوازي مع
املبادرات والحركة الدبلوماسية الكثيفة في
اكثر من عاصمة.
إال أن الـصـمــود ال ـســوري األس ـط ــوري أحبط
هذا املخطط قبل أن يبدأ ،وال يمكن للواليات
املتحدة وتركيا تجاوز الخطوط الحمر التي
رس ـم ـهــا م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة وروسـ ـي ــا .فـلـلـقــوة
حدود وحسابات دقيقة تمنع تفجير املنطقة،
وال بد للواليات املتحدة والغرب من االقــرار
بــان ـت ـصــار ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة .ول ــن تستطيع
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة والـ ـغ ــرب أن ي ـح ـق ـقــا فــي
السياسة ما لم يستطيعا تحقيقه في امليدان.
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ت ـل ـعــب ب ـ ـ ـ ـ ــاالوراق ...ت ــارة
ّ
تــدعــم األكـ ــراد وت ــارة أخ ــرى تـســلــط أردوغ ــان
مل ـح ــارب ـت ـه ــم ...وداع ـ ـ ــش «ح ـ ـ ـ ّـدث ب ــا حـ ــرج»،

إن ـه ــا ح ـصــان طـ ـ ــرواده امل ـف ـضــل لــواشـنـطــن،
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ــي ه ـ ــذا ال ـت ـن ـظ ـيــم االره ــاب ــي
مـسـتـمــر ودوره س ـي ـكــون اك ـب ــر ف ــي املــرح ـلــة
املقبلة ،وســوف ينتقل التسخني والتصعيد
الــى اوكرانيا وجنوب شــرق اسيا ،فما زالت
عــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـلــى اسـيــا الوسطى

هذا الغموض في
التوجه األميركي ما هو إال
حيلة اإلدارة األميركية
ّ
الديناميات السياسية التي ُيراهن
والصني.
عليها مــن أج ــل تغيير مــوازيــن ال ـقــوى على
األرض ،من خالل العوامل التي أثرت في مسار
الصراع من تدفق مستمر من املال ،واألسلحة،
والــدعــم الـسـيــاســي واإلعــامــي للمجموعات

اإلرهابية ،لن تؤدي الى نتيجية ،أو إلى تغير
في املوازين االستراتيجية ،فالجيش السوري
والـ ـق ــوى الـحـلـيـفــة ق ــد أت ـق ـنــا رس ــم الـخـطــوط
االس ـتــرات ـج ـيــة إلح ـب ــاط مـخـطـطــات ال ـح ــرب،
وثـ ّـب ـتــا ن ـق ــاط ارتـ ـك ــاز ع ـلــى ك ــاف ــة الـجـبـهــات،
تمهيدًا إلسـقــاط مــا تبقى مــن قــوى إرهابية.
لقد استنزفت كل وسائل الحرب على سوريا،
ال ـتــي ص ـمــدت وغ ـي ــرت م ـعــالــم امل ـن ـط ـقــة .ولــن
تستطيع الواليات املتحدة وحلفاؤها فرض
ت ـس ــوي ــات بــامل ـف ـهــوم االمـ ـي ــرك ــي .ص ـح ـيــح ان
عصر السالم االقليمي والعاملي ما زال بعيد
املنال ،اال ان اطــراف الحرب ايقنوا ان اسقاط
الدولة السورية هو السراب بعينه ،وال بد من
التراجع خطوات الى الــوراء ،وقبول الحلول
السياسية الـتــي فرضتها حـقــائــق الصمود
السوري ...وتبقى مفاتيح املشرق راسخة في
دمشق.
* باحث سوري
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سوريا

في دوائــر صنع القرار في سوريا ،هناك تقدير ّ
الحدث
حسي أن
العدوان المستمر ،منذ  ،2011قد ُهزم .وترسم دمشق خطوطها
السياسية الحمر من موقع المنتصر .ووسط الثرثرات عن ً انهيار
النظام ورحيل األسد الخ ،تحدث المفاجآت التي تبرهن ،فعال ،على
صحة التقدير السوري للجانب الذي ربح هذه الحرب

سوريا والمبادرات...
شروط المنتصر
ناهض حتر
م ــا ي ـح ــدث ،ف ــي ال ـن ـهــايــة ،أن ينحسر
غـ ـب ــار الـ ـقـ ـت ــال والـ ـ ـج ـ ــدال والـ ـضـ ـب ــاب،
عــن واق ــع دول ــي وإقليمي ي ــدور حول

الثوابت السورية؛ وسقفها اآلتي:
( )1شــرع ـيــة ال ــرئ ـي ــس ب ـش ــار األسـ ــد،
حتى نهاية واليته ،وحقه في الترشح
لوالية ثانية )2( ،عدم املساس بالنظام
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــي وص ـ ــاح ـ ـي ـ ــات ال ــرئـ ـي ــس

تقرير

ّ
مجلس األمن تبنى باإلجماع خطة للسالم في سوريا

ّ
ت ـبــنــى مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ب ــاإلج ـم ــاع ،لـلـمــرة
األولـ ــى ،خـطــة س ــام بـشــأن ســوريــا تستند إلــى
مــرح ـلــة ان ـت ـق ــال س ـي ــاس ــي .وي ـ ــرى م ـح ـل ـلــون أن
تجاوز الواليات املتحدة وروسيا لخالفاتهما من
خالل التوافق على البيان مؤشر على بدء انفراج
بعد فشل العديد مــن امل ـبــادرات ،لكنه ال يعكس
بالضرورة تقاربًا في وجهات النظر حول أساس
االزم ــةّ .
وأي ــد مجلس االمــن أمــس «إط ــاق عملية

سياسية بقيادة سورية تقود الى انتقال سياسي
ّ
يلبي التطلعات املشروعة للشعب السوري».
وبحسب القرار ،تتمتع «هيئة الحكم االنتقالي»
ب ـكــافــة ال ـصــاح ـيــات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،ع ـلــى أن «يـتــم
تشكيلها على قاعدة التوافق املشترك مع ضمان
استمرارية املؤسسات الحكومية».
وتـتـضـمــن خـطــة ال ـســام املـقـتــرحــة مــن مبعوث
االمم املتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا،
والتي من املفترض أن يبدأ تطبيقها في أيلول،
تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين «السالمة
والـ ـحـ ـم ــاي ــة ،وم ـك ــاف ـح ــة االره ـ ـ ـ ـ ــاب ،وال ـق ـض ــاي ــا
السياسية والقانونية ،وإعادة االعمار».
ويرى املحلل اندري باكليتسكي ،من مركز «بي
آي ار» املستقل للبحوث في موسكو ،أن «البيان
ال يـحـمــل تـغـيـيـرًا ج ــذري ــا ،ل ـكــن مـجـلــس االم ــن،
ولـلـمــرة االول ــى منذ عــامــن ،يتوصل الــى إجماع
حول سوريا» ،مضيفًا «إنه نص مبهم وليس من
السهل تطبيقه».
في املقابل ،قال القيادي في «االئتالف» املعارض
سمير نشار ّإن ثمة «شكوكًا» تحيط بخطة دي
ميستورا.

فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
واألمــن والــدفــاع )3( ،حكومة موسعة
تـشـمــل مـمـثـلــن ع ــن ق ــوى اجـتـمــاعـيــة
وسياسية جديدة ومعارضة وطنية،
( )4انتخابات برملانية وفــق معايير
املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـتـ ـع ــددي ــة،
وب ــرق ــاب ــة دولـ ـ ـي ـ ــة )5( ،امل ـص ــال ـح ــات
املحلية والعفو واملـشــاركــة فــي إعــادة
اإلعمار.

السعودية تعتذر
ه ــذا ه ــو ال ـس ـقــف ،وال س ـ ــواه .تتبناه
موسكو وطهران ،وتقبل به الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وال أحـ ـ ــد يـ ـعـ ـت ــرض عـلـيــه
ج ــدي ــا .ف ــاملـ ـب ــادرة ال ـس ـع ــودي ــة ،ال ـتــي
ت ـحـ ّـمــل «ال ـع ـهــد ال ـس ــاب ــق» مـســؤولـيــة
الـتــدخــل فــي س ــوري ــا ،تتعلق بسحب
الـقــوات اإليــرانـيــة ومقاتلي حــزب الله
م ــن س ــوري ــا .وق ــد ّ
رد الــرئ ـيــس األس ــد
ع ـل ــى ه ــذي ــن امل ـط ـل ـب ــن ع ـل ـن ــا :إيـ ـ ــران
دول ــة شـقـيـقــة ،ول ـكــن لـيــس لـهــا قــوات
فــي ســوريــا ،أمــا حــزب الـلــه ،فهو شأن
داخلي.
س ـ ــوف ي ـن ـت ـظــر امل ـ ـسـ ــار الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ
امل ـف ـت ــوح ،رغ ــم الـتـصـعـيــد الـسـيــاســي
واألم ـنــي ـ حـصــول ت ـطــورات خارجية
وداخـلـيــة ،أهمها الـتــوافــق على مظلة
ث ـن ــائ ـي ــة أم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ روس ـ ـيـ ــة ت ـهــدئ
اإليـ ــران ـ ـيـ ــو ـ ـ ـ ف ــوب ـي ــا ل ـ ــدى الـ ــريـ ــاض،
وم ـخــرج «م ـت ــوازن» مــن ح ــرب اليمن،
وحسم الصراع الخفي املكشوف بني
ول ــي ول ــي الـعـهــد ،محمد بــن سلمان،
وولـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ــن نـ ــايـ ــف،
ع ـلــى وراث ـ ــة ال ـع ــرش ال ـس ـع ــودي .لكن
الـتـفــاعــات قــد يـتـســارع إيقاعها عبر
القناة ُ
العمانية؛ فمسقط تكرر ،اآلن،
الـ ــدور االي ـجــابــي فــي تــدويــر ال ــزواي ــا،

ال تخرج المبادرة الروسية ،في المضمون ،عن الثوابت السورية (أ ف ب)

وال ـتــوصــل إل ــى تـفــاهـمــات أمـيــركـيــة ـ
إيرانية حول امللف النووي.
تـ ـتـ ـع ــام ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة مــع
امل ـ ـبـ ــادرات امل ـط ــروح ــة بـعـقـلـيــة إدارة
املـ ــوارد والـعـمـلـيــات؛ أي إن ـهــا ،بينما
ت ـ ـت ـ ـشـ ــدد فـ ـ ــي تـ ــأك ـ ـيـ ــد ثـ ــواب ـ ـت ـ ـهـ ــا مــع
األعــداء واألصدقاء معًا ،فهي تتفاعل
م ــع ك ــل م ـ ـبـ ــادرة أو اقـ ـ ـت ـ ــراح ،وتـلـبــي
طلبات الـجـلــوس على مــائــدة الـحــوار
والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ،وتـ ـ ـغ ـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عــن
م ـن ــاورات حلفائها ،السياسية التي
ّ
تعبر عن جهود دبلوماسية متنوعة،
ودبلوماسيني قد يعطون انطباعات
ال تتقيد بــالـثــوابــت ال ـســوريــة ،لكنها
تدرك ،في النهاية ،أن موقعها املركزي
فــي الـعــالــم الـجــديــد ال ــذي تسعى اليه
روسـ ـي ــا والـ ـص ــن وإي ـ ـ ـ ــران ،وص ــاب ــة
ح ـضــورهــا ع ـلــى األرض ،يمنحانها
القدرة على قول الكلمة األخيرة.

المبادرة الروسية
ال ت ـ ـخـ ــرج املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،فــي

املضمون ،عن الثوابت السورية .لكن
حــركــة الــدبـلــومــاسـيــة الــروس ـيــة تركز
على األولوية املطلقة ملكافحة اإلرهاب
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
ومــؤسـســاتـهــا وجـيـشـهــا .وق ــد حققت
مــوسـكــو ،فــي هــذا الـسـيــاق ،تفاهمات
جدية مع واشنطن والسعودية وقوى
املعارضة السورية .في األثناء ،يصغي
الدبلوماسي الروسي لـ«أفكار» ،هنا
وه ـ ـنـ ــاك ،حـ ــول ص ــاح ـي ــات الــرئ ـيــس
أو ت ـق ـص ـي ــر والي ـ ـتـ ــه الـ ـ ـ ــخ .وع ـن ــده ــا
تـبــدأ األوه ــام والـتّـســريـبــات ،وتنتفخ
أوداج بعض ال ـســذج فــي تصريحات
تلفزيونية مضحكة أو حتى وقحة،
ثم تصدم موسكو ،الجميع ،بالتزامها
الحرفي بالثوابت السورية ،وتسليح
الجيش السوري.
العالقات الروسية ـ ـ السورية تحدث
ع ـل ــى م ـس ـت ــوي ــن؛ أح ــدهـ ـم ــا إج ــرائ ــي
يومي دبلوماسي يجري بني وزارتي
ال ـخــارج ـيــة ،وثــانـيـهـمــا اسـتــراتـيـجــي،
يجري ،حصريًا ،بني الرئيسني بشار

مشهد ميداني

الجيش «يعود» إلى «الغاب» 5 :قرى ونقاط استراتيجية خالل  10ساعات
سائر اسليم
يـ ــوم أم ـ ــس ،ف ــاج ــأ ال ـج ـي ــش ال ـس ــوري
أع ــداءه ومــؤيــديــه بحملته العسكرية
الواسعة في سهل الغاب.
الحملة ليست جديدة ،بعد محاوالت
ع ـ ـ ــدة الس ـ ـتـ ــرجـ ــاع الـ ـ ـق ـ ــرى والـ ـنـ ـق ــاط
مـنــذ سـيـطــرة «جـيــش الـفـتــح» بقيادة
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وأخ ــواتـ ـه ــا ع ـل ــى مـعـظــم
محافظة إدلب منذ حوالى  5شهور.
ّ
حـتــى إن الـجـيــش ك ــان قــد تــراجــع إلــى
حدود بلدة جورين التي تفصل سهل
الغاب عن ريف الالذقية ،بعد خسارته
ن ـ ـقـ ــاطـ ــا اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـس ـه ــل
الحموي ،بعد محاولة فاشلة خاضها
منذ حوالى أسبوعني للتقدم مجددًا.
أمس ،بدا مختلفًا ،إذ استطاع الجيش
وال ـق ــوى الــردي ـفــة اس ـت ـعــادة مـعـظــم ما
خسره في سهل الغاب ،في ريف حماة
الغربي ،بعد سلسلة انتكاسات ،مطلقًا
عملية واس ـعــة سـيـطــر عـبــرهــا عـلــى 5
قرى وعدة نقاط خالل  10ساعات.
وفـجـرًا ،وبتمهيد نــاري كثيف ،بــدأت
الـعـمـلـيــة ب ـت ـقـ ّـدم بـ ـ ّـري م ــن م ـحــوريــن:

«األول باتجاه بلدة الــزيــارة والثاني
ب ــات ـج ــاه بـ ـل ــدة امل ـ ـن ـ ـصـ ــورة» ،بـحـســب
مصدر ميداني.
وانـ ـطـ ـلـ ـق ــت ق ـ ـ ــوات امل ـ ـشـ ــاة مـ ــن جـســر
الـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــورة ،وتـ ـق ــدم ــت تـ ـح ــت غ ـط ــاء
ً
نــاري مسيطرة على خــربــة الناقوس
وامل ـن ـص ــورة .واس ـت ـمــر ال ـت ـقـ ّـدم ال ـبـ ّـري
بالتزامن مع تثبيت النقاط التي تمت
السيطرة عليها ،فيما دارت مواجهات
عـنـيـفــة فــي مـحـيــط صــوامــع الـحـبــوب
ب ــال ـق ــرب م ــن ب ـل ــدة املـ ـنـ ـص ــورة ،ال ـتــي
اس ـت ـعــادهــا ال ـج ـيــش ،لـيـتــابــع تـقــدمــه
نحو تلة خزرم التي تفصله عن بلدة
القاهرة.
أم ـ ــا ع ـل ــى امل ـ ـحـ ــور الـ ـث ــان ــي ،فـسـيـطــر
الجيش على بلدة تل واســط وتلتها،
ل ـي ـبــدأ م ـن ـهــا اق ـت ـح ــام ب ـل ــدة ال ــزي ــارة،
إذ اس ـت ـم ــرت ُاالش ـت ـب ــاك ــات ســاعـتــن
م ـتــواص ـل ـتــن ،أع ـل ـنــت ب ـعــدهــا الـبـلــدة
«خ ــالـ ـي ــة مـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـح ــن» .واس ـت ـغ ــل
الجيش االنـهـيــار الكبير فــي صفوف
«ج ـيــش ال ـف ـتــح» ،ليسيطر عـلــى بلدة
امل ـش ـي ــك ،وي ـت ـق ــدم مـنـهــا ب ــات ـج ــاه تلة
قـ ــرقـ ــور االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وي ـس ـي ـطــر

عليها ،ليسقط البلدة ناريًا.
وعلمت «األخـبــار» أن «جيش الفتح»
استقدم تعزيزات من الريف الشمالي،
معلنًا االستنفار الـعــام لكامل قواته
مل ـنــع ت ـقــدم ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري .ث ـ ّـم مع
ح ـلــول امل ـس ــاء ،حـ ــاول امل ـس ـل ـحــون في
هـجــوم مـضــاد اسـتـعــادة املــواقــع التي
خ ـســروهــا م ــن دون أن يـنـجـحــوا في
ذلك.
ـواز ،واص ـ ـ ــل ال ـج ـيــش
وعـ ـل ــى خ ـ ـ ٍ
ـط م ـ ـ ـ ـ ٍ
وامل ـق ــاوم ــة «ق ـض ـم ـه ـمــا» لـلـمـســاحــات
األخيرة التي تسيطر عليها املعارضة
في مدينة الزبداني ،على محور ّ
حي

سيطر الجيش
السوري على بلدة
التبة شمالي درعا

امل ـح ـطــة وال ـك ـب ــري .ك ــذل ــك ،اسـتـهــدفــت
مدفعية الجيش تجمعات للمسلحني
فــي ب ـلــدة مـضــايــا جـنــوبــي الــزبــدانــي،
بينما تستمر املواجهات العنيفة بني
الـجـيــش ومسلحي «جـيــش اإلس ــام»
في إدارة املركبات ،في حرستا شمال
شرقي دمشق.
وع ـلــى صـعـيــد آخ ــر ،شـهــد أم ــس عــدة
املسلحني،
عمليات اغـتـيــال لـقـيــادات
ّ
وقــع أكثرها فــي مدينة درع ــا .وتبنى
«داعـ ـ ـ ــش» اغ ـت ـي ــال امل ـ ـسـ ــؤول األم ـن ــي
ف ــي «ج ـبـهــة ال ـن ـص ــرة» ،أح ـمــد محمد
الفالوجي ،أثناء تلقيه العالج في أحد
مشافي درعــا امليدانية ،وليث وحيد
بـحـبــوح املـلـقــب ب ــ«ق ـنــاص الـجـبـهــة».
وت ــداول ــت ص ـف ـحــات م ـعــارضــة مقتل
املـســؤول امليداني فــي «ل ــواء املدينة»،
أح ـمــد ال ـش ـح ــادة ،وم ـس ــؤول آخ ــر في
«ل ــواء السبطني» ،إسماعيل حليحل،
ف ــي عمليتني منفصلتني ف ــي مدينة
درع ـ ـ ـ ــا .وس ـ ـبـ ــق اغـ ـتـ ـي ــال ال ـف ــال ــوج ــي
بساعات ،محاولة اغتيال قائد «لواء
أس ـ ــود ال ـ ـشـ ــام» ،م ـف ـلــح ال ـك ـن ــان ــي ،في
املــدي ـنــة ،مــن دون أن تتبنى أي جهة

ذل ـ ــك ،ف ـي ـم ــا أصـ ـي ــب ق ــائ ــد «االت ـ ـحـ ــاد
اإلســامــي ألج ـنــاد ال ـش ــام» ،أب ــو مالك
الشامي ،باستهدافه بعبوة ناسفة في
حي القدم الدمشقي.
إلــى ذل ــك ،فشلت عملية اغـتـيــال قائد
«ل ـ ــواء أه ــل ال ـس ـنــة» ال ـتــابــع ل ــ«حــركــة
أح ـ ــرار الـ ـش ــام» ،ح ـســام أب ــو ب ـكــر ،في
جرجناز في ريف إدلب ،فيما قتل أحد
مسؤولي «جبهة النصرة» ،السعودي
«أبـ ــو أنـ ــس» ،بــانـفـجــار ع ـبــوة ناسفة
بالقرب من مدينة حارم في ريف إدلب
الشمالي .وفي سياق متصل ،أعدمت
«الجبهة الشامية» فــي مدينة مــارع،
ف ــي ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـم ــال ــي ،م ـس ــؤول
الـتـفـخـيــخ فــي تنظيم «داع ـ ــش» ،عمر
حاج عمر ،بعد أن ألقي القبض عليه،
إثر تسلل فاشل.
وف ـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،س ـي ـطــر
الـجـيــش عـلــى بـلــدة الـتـبــة ،فــي منطقة
ال ـل ـجــاة 75( ،كـلــم شـمــالــي درع ـ ــا) ،في
ح ــن أوقـ ـع ــت م ـج ـمــوعــة م ــن وح ــدات ــه
عناصر من «داعــش» في كمني محكم،
في تل الصحن ( 40كلم جنوبي شرق
السويداء).
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بـ ــإعـ ــادة ك ـت ــاب ــة ال ــدسـ ـت ــور الـ ـس ــوري
عـلــى أس ــاس طــائـفــي واث ـن ــي ،م ـنــاورة
م ــن م ــرك ــز مـ ــا ،ف ــي ال ـن ـظ ــام اإلي ــران ــي،
تحقق غرضني معًا؛ مغازلة واشنطن
والـ ــريـ ــاض ،وال ـع ـت ــب ع ـلــى مــوس ـكــو ـ
دمـشــق ،بسبب مــا تعتقده استبعادًا
لدورها في االتصاالت مع السعودية.
سحابة صيف انتهت بلقاء الفروف
ـ ـ ـ ـ ـ ظ ـ ــري ـ ــف ف ـ ـ ــي م ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو ،االث ـ ـنـ ــن
املنصرم؛ اإليرانيون أعادوا التزامهم
بــالـثــوابــت ال ـســوريــة ،وأع ـلــن ال ــروس
عــن شــراكــة اسـتــراتـيـجـيــة مــع إي ــران،
فــي املـشــروعــات الـنــوويــة والتنموية
وال ـ ــدف ـ ــاع والـ ـتـ ـس ــوي ــات فـ ــي كـ ــل مــن
س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق وال ـي ـم ــن .ويـشـكــل
ً
هـ ــذا ال ـت ــواف ــق م ـف ـصــا رئ ـي ـس ـيــا في
الـ ـسـ ـي ــاس ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة واالق ـل ـي ـم ـي ــة
وال ــدول ـي ــة؛ عـلــى امل ـس ـتــوى الــداخـلــي
يشير هذا التوافق إلى قيام تحالف
ب ــن ال ـت ـيــار امل ـحــافــظ املـتـمـســك بقيم
الـثــورة االســامـيــة ،والتيار املحافظ
امل ـت ـج ــه إل ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون االق ـت ـص ــادي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ــدول ـ ــي ع ـل ــى أسـ ــاس
الشراكة مع روسيا والصني بدال من
الغرب ،والتيار التكنوقراطي املرتاح
إلى التعاون العملي مع الروس ،مما
ال يرتب عليه مشكالت سياسية أو
اتهامات بامليول الغربية.

من حافظ األسد إلى بشار:
استراتيجية النصر

األس ـ ـ ـ ــد وفـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر ب ـ ــوت ـ ــن .وع ـ ــدم
فـهــم ه ــذا الـتـشـبـيــك املـعـقــد لـلـعــاقــات
الـثـنــائـيــة ،هــو ال ــذي أوق ــع مـعــارضــن
معروفني في فخاخ األوهام.
ف ــي ال ـع ـمــق ،وب ـس ـبــب ت ــده ــور نــوعـيــة
النخبة السياسية السورية املعارضة،
تعاملهم الخارجية الروسية كظاهرة،
ول ـيــس ك ـقــوى سـيــاسـيــة .فــي األخ ـيــر،
ما تريده موسكو هو توحيد شتات
املعارضة في وفد يمكنه أن يتفاوض
ع ـلــى امل ـش ــارك ــة ف ــي ح ـكــومــة ال ــوح ــدة
ُ
الــوط ـن ـيــة ،ل ـكــن دم ـش ــق ،تـ ـع ـ ّـد ،أي ـضــا،
مـمـثـلــي ق ــوى اجـتـمــاعـيــة وط ـن ـيــة من
حساسيات جــديــدة ،لكي تـشــارك في
الـحـكــومــة املــوسـعــة؛ ه ــؤالء مــن الــذيــن
صمدوا في البلد ،ومن املؤلفة قلوبهم،
سـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــم م ـ ـكـ ــان فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
وعمليات إعادة البناء.

المبادرة اإليرانية

دور فــي التسوية الـســوريــة ،ودمشق
ـرح ــب بـ ـه ــذا الـ ـ ـ ــدور ،وتـ ـ ّ
تـ ّ
ـرحـ ــب أك ـثــر
بالتنسيق الــروســي ـ ـ اإليــرانــي ،الــذي
ً
تم إنجازه فعال .لكن ،من جهة أخرى،
ف ــإن امل ـب ــادرة االيــران ـيــة لـيـســت ســوى
ورق ــة بـيـضــاء مــوضــوعــة عـلــى طــاولــة
السوريني ،لكتابة ما يشاؤون عليها.
أم ــا ف ــي م ــا يـتـصــل بــالـبـنــود املـسـ ّـربــة
مــن جـهــات إيــرانـيــة إلــى اإلع ــام ،فهي
ً
لــم تقدم إلــى الجانب الـســوري أصــا،
وكـ ــان ال ـب ـنــد األخ ـط ــر ف ـي ـهــا ،املـتـعـلــق

الدولة السورية تحولت
من هدف إلى كونها
ضرورة ال غنى عنها

هــل يــوجــد م ـبــادرة إيــرانـيــة؟ نعم وال.
ن ـعــم ،ألن ط ـهــران تــريــد أن ي ـكــون لها

تــديــر ســوريــا ،مـنــذ الــرئـيــس الــراحــل
حــافــظ األس ــد ،مـعــاركـهــا ،العسكرية
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وفـ ـ ــق اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
مـ ـعـ ـق ــدة .وب ـي ـن ـم ــا يـ ـس ــود ال ـش ـع ــور،
أحيانًا ،أن الدولة السورية تتراجع،
ت ـك ــون ،ف ــي ال ــواق ــع ،ت ــراك ــم إن ـج ــازات
ك ـم ـي ــة ،ت ـت ـح ــول ،بـ ـص ــورة م ـفــاج ـئــة،
إل ــى اخـ ـت ــراق ن ــوع ــي؛ أل ــم ي ـح ــدث أن
صعقت مفاجأة االتصاالت السورية
ـ ـ ال ـس ـع ــودي ــة األوسـ ـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة
اإلقـلـيـمـيــة وال ـه ـمــروجــات االعــامـيــة
والتقارير «املحسوبة رصينة» حول
«إن ـهــاك» الجيش ال ـســوري ،وتــداعــي
قدرات النظام؟ ألم يكن مفاجئًا ـ وسط
مئات التحليالت و«املعلومات» حول
حـصــول تغيير سلبي فــي املوقفني،
الروسي وااليراني ،من رئاسة األسد
ـ أن يعلن وزيــرا الخارجية ،الفــروف
وظريف ،معًا ،أن األسد خط أحمر؟
الفارق النوعي األساسي بني خسائر
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري ومـ ـكـ ـتـ ـسـ ـب ــات ــه
فـ ــي م ـ ـعـ ــارك ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ،أن س ـقــوط
إدلـ ـ ـ ــب وج ـ ـسـ ــر الـ ـشـ ـغ ــور وت ـ ــدم ـ ــر ،ال
ي ـم ـكــن تــرج ـم ـتــه س ـيــاس ـيــا ،م ــا دام ــت
هـ ــذه األخـ ـي ــرة ق ــد س ـق ـطــت ف ــي أي ــدي
تنظيمات إرهابية ،هناك توافق دولي
ع ـلــى م ـحــارب ـت ـهــا ،بـيـنـمــا الـنـجــاحــات

الـتــي حققها الـجـيــش وامل ـقــاومــة ،في
ً
القلمون وصوال إلى تحرير الزبداني،
ّ
وخ ـصــوصــا ص ــد  15هـجــومــا شــرســا
فـ ــي درعـ ـ ـ ــا وح ـ ـضـ ــر وم ـ ـطـ ــار ال ـث ـع ـلــة
وتحصني جبل العرب ،كلها تنصرف
ً
في السياسة ،أوال ،لجهة إفشال خطط
غــرفــة عمليات «امل ــوك» فــي عـمــان ،في
إنـ ـش ــاء م ـن ـط ـقــة آمـ ـن ــة ت ـح ــت سـيـطــرة
تنظيمات «معتدلة» ،يمكن تسويقها،
دوليًا ،كقوى مدنية وعشائرية محلية
معارضة ،وثانيًا لجهة إفشال انشقاق
م ـحــاف ـظــة ال ـ ـسـ ــويـ ــداء ،ذات األه ـم ـيــة
امليدانية والسياسية واملعنوية.
وإذا كان هناك تفاهم دولي وإقليمي
ع ـلــى أول ــوي ــة م ـح ــارب ــة الـتـنـظـيـمــات
ال ـت ـك ـف ـيــريــة اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي س ــوري ــا،
فـ ــإن أس ـ ــاس ذلـ ــك ال ـت ـفــاهــم ال يكمن
ف ـق ــط فـ ــي ت ـص ــاع ــد خ ـط ــر «داع ـ ـ ــش»
عـلــى دول املنطقة بــأســرهــا ،وال في
رفـ ــض «الـ ـنـ ـص ــرة» إع ـ ـ ــادة تــأهـيـلـهــا
باالنفصال عن «القاعدة» ،بل يكمن،
ب ـص ـف ــة رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،ف ـ ــي م ـ ــا ان ـت ــزع ــه
الجيش السوري من اعتراف بقدراته
باعتباره القوة الرئيسية في املنطقة،
القادرة على مواجهة اإلرهاب.
ّ
سدد الجيش السوري أقوى ضرباته
حيث يوجد إرهــابـيــون يمكن للغرب
االعـ ـت ــراف ب ـهــم ،وواصـ ــل ال ـق ـتــال ضد
اإلرهابيني الذين جــرى التوافق على
اع ـت ـبــارهــم هــدفــا مـشـتــركــا للمجتمع
االقليمي والدولي.
تستطيع دمشق ،دائمًا ،أن تستخدم،
بحصافة ،قــدراتـهــا ،مهما تراجعت،
بحيث تضاعفها عــدة م ــرات .وعلى
رغم ما شهدته الحرب الدفاعية التي
تخوضها ســوريــا منذ مــا يقرب من
خـمــس س ـنــوات مــن ث ـغــرات وأخـطــاء
تـكـتـيـكـيــة ،فـ ــإن امل ـح ـص ـلــة الـنـهــائـيــة
تـمـثـلــت ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى الـسـيـطــرة
املـ ـي ــدانـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ــة
ع ـلــى األجـ ـ ــزاء امل ـس ـكــونــة املـتــواصـلــة
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وت ـط ـب ـيــع ال ـح ـي ــاة فــي
العاصمة ،وإدارة انتخابات رئاسية
ذات صــدق ـيــة ،وت ــأم ــن ح ـصــن متني
ل ـل ـحــراك الـسـيــاســي وال ـع ـس ـكــري في
أنحاء الجمهورية.
بــاسـتـثـنــاء الــرئ ـيــس ال ـتــركــي املـ ــأزوم،
رج ــب أردوغ ـ ـ ــان ،ل ــم ي ـعــد أح ــد يـطــرح
هدف تغيير النظام في سوريا؛ الدولة
ال ـس ــوري ــة ،بــأجـهــزتـهــا ومــؤسـســاتـهــا
وق ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــا امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة ،ت ـ ـحـ ــولـ ــت مــن
كــونـهــا هــدفــا لتحالف دول ــي إقليمي
غـيــر مـسـبــوق فــي ق ــدرات ــه السياسية
واالعـ ــام ـ ـيـ ــة وامل ــالـ ـي ــة واإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة،
إل ـ ــى ك ــون ـه ــا ضـ ـ ـ ــرورة ال غ ـن ــى عـنـهــا
الستقرار الشرق األوسط ،بينما أدرك
الـ ـس ــوري ــون ،م ــن ق ـب ــل ،أن ـه ــا ضـ ــرورة
وجود وحياة للشعب السوري.

تقرير

ّ
«فورين بوليسي» :مملوك زار مسقط قبل المعلم
ب ـ ـعـ ــد زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة رئ ـ ـي ـ ــس مـ ـكـ ـت ــب األم ـ ــن
الوطني السوري علي مملوك للمملكة
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي ،كـشـفــت
مـجـلــة «ف ــوري ــن بــول ـي ـســي» األمـيــركـيــة
ّ
أمــس عــن معلومات تفيد ب ــأن مملوك
زار أيـضــا العاصمة العمانية مسقط
ن ـه ــاي ــة ش ـه ــر تـ ـم ــوز الـ ـف ــائ ــت .امل ـج ـلــة
اع ـت ـم ــدت ف ــي خ ـبــرهــا ع ـلــى «م ـص ــادر
موجودة في السعودية» وعلى أخرى
«مـ ـق ـ ّـرب ــة م ــن ن ـظ ــام (ال ــرئـ ـي ــس ب ـش ــار)
األسـ ــد» .وأض ــاف ــت أن ـهــا «املـ ــرة األول ــى
ّ
ال ـت ــي ت ــدعــو فـيـهــا ك ــل م ــن الـسـعــوديــة
ً
وعمان مسؤوال سوريًا رفيعًا ملناقشة
ّ
حل سياسي» لألزمة السورية.
وأشـ ـ ــارت امل ـج ـلــة إل ــى أن زي ـ ــارة وزي ــر
الخارجية السوري وليد املعلم ملسقط
ب ــداي ــة ش ـهــر آب ال ـح ــال ــي ج ـ ــاءت بعد
زيارة مملوك.
«مملوك زار مسقط وج ـ ّـدة الستكمال
مناقشة طروحاته السياسية من أجل
إن ـه ــاء ال ـص ــراع ف ــي س ــوري ــا» ،أضــافــت
امل ـج ـل ــة ،م ــؤك ــدة أنـ ــه «رغ ـ ــم ال ـض ـغــوط
الروسية لم تقبل الرياض وال طهران
ح ـت ــى اآلن ب ـت ـلــك الـ ـط ــروح ــات بـشـكــل

كامل ،بل ّ
تعوالن على مجريات املعارك
ّ
عـ ـل ــى األرض آمـ ـلـ ـت ــن أن ت ـخــول ـه ـمــا
التوصل إلى اتفاق أفضل».
وحـ ـ ــول زي ـ ـ ـ ــارة م ـس ـق ــط غـ ـي ــر امل ـع ـل ـنــة
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ح ـ ـتـ ــى اآلن ،نـ ـقـ ـل ــت امل ـج ـل ــة
ع ــن «مـ ـص ــدر مـ ـق ـ ّـرب م ــن امل ـف ــاوض ــات
ّ
الـ ـج ــاري ــة» أن م ـم ـلــوك «ال ـت ـق ــى ه ـنــاك
مسؤولني أمنيني من مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي بـ ـح ــث م ـع ـه ـم ــا الـ ـت ــدخ ــل
ال ـس ـعــودي ـ ـ اإلم ــارات ــي ل ــدى العشائر
السنية الـبــارزة في ســوريــا» .وأشــارت
ّ
املـجـلــة إل ــى أن م ـفــاوضــات ج ــرت على

مدى  ٦أشهر شــارك فيها ممثلون عن
العشائر السنية في سوريا وممثلون
عــن عشائر اإلم ــارات العربية املتحدة
ومـســؤولــون سـعــوديــون وخليجيون.
لـكــن «فــوريــن بــولـيـســي» لفتت إل ــى أن
«مـ ـب ــادرة (م ـم ـل ــوك) ب ـش ــأن الـعـشــائــر»
ال ـتــي بـحـثـهــا ف ــي مـسـقــط «مـنـفـصـلــة»
ع ــن ال ـن ـقــاشــات ال ـت ــي ج ــرت ف ــي ج ـ ّـدة،
علمًا بأنه في االجتماعني طرح مملوك
ً
«حلوال سياسية» إلنهاء الحرب« ،ما
ّ
يــدل على أن األســد يسعى إلــى إيجاد
اتـ ـف ــاق س ـي ــاس ــي ل ــأزم ــة م ــن دون أن
ّ
يعني ذلك التزامه له بشكل كلي».
وع ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــارة جـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،كـ ـ ـ ــررت «فـ ــوريـ ــن
بــولـيـســي» بـعــض مــا ج ــاء فــي وســائــل
إع ــام مـحـســوبــة عـلــى ال ـس ـعــوديــة عن
أن م ـم ـل ــوك وب ـع ــض ض ـ ّـب ــاط الـجـيــش
واالستخبارات السوريني «باتوا غير
مرتاحني لهيمنة طهران على قــرارات
الـ ــدولـ ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة» وأن «ث ـمــن
االعتماد على اإليرانيني أضعف قدرة
الـقـيــادات الـســوريــة على أن يـكــون لهم
الكلمة النهائية فــي تحديد مستقبل
بالدهم».

ًّ
في لقاءاته في ّ
جدة ،طرح مملوك حل
إلنهاء الحرب في سوريا ،تضمن ـ كما
نقلت «بوليسي» ـ أن توقف السعودية
ّ
دعمها للمعارضة املسلحة السورية
مقابل ّ
تعهد دمشق بالتوصل التفاق
«غير واضح» إلنهاء الحرب في البالد،
إضــافــة إلــى إج ــراء انتخابات رئاسية
وب ــرمل ــانـ ـي ــة ب ــرع ــاي ــة األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة.
وه ــذا االت ـفــاق ،حسب مـصــادر املجلة،
«سـ ـيـ ـه ـ ّـي ــئ ال ـ ـطـ ــريـ ــق إلنـ ـ ـش ـ ــاء ج ـب ـهــة
مــوحــدة ملـحــاربــة داع ــش» .فــي املقابل،
دائـ ـ ـم ـ ــا حـ ـس ــب «فـ ـ ــوريـ ـ ــن ب ــول ـي ـس ــي»،
«طلب املسؤولون السعوديون سحب
إي ــران كــل امليليشيات التابعة لها من
سوريا».
ّ
املجلة أكدت في مقالها أنه رغم بعض
ّ
األخ ـبــار املـتـضــاربــة الـتــي تـحــدثــت عن
«إق ــام ــة ج ـبــريــة مل ـم ـلــوك» وأخ ـ ــرى عن
«ه ــروب ــه إل ــى ت ــرك ـي ــا» ،إال أن ــه «يـبـقــى
املستشار املوثوق جدًا من قبل األسد»
مشيرة إلى أنه حتى اآلن ُي َع ّد «خارج
املنافسة في دائرة ّ
املقربني من الرئيس
السوري».
(األخبار)
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واشنطن :الحل السياسي «الوسيلة
الوحيدة» في سوريا

أكـ ـ ــدت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة دع ـم ـه ــا تـحـقـيــق
تـحــول سـيــاســي ،دبـلــومــاسـيــا ،فــي ســوريــا،
مـعـتـبــرة إيـ ــاه «الــوس ـي ـلــة ال ــوح ـي ــدة للمضي
ال ــى االمـ ـ ـ ــام» .وق ـ ــال امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الخارجية األميركية ،جون كيربي ،إن بالده
ت ــدع ــم م ـطــال ـبــة مجلس
األم ـ ـ ــن ب ـت ــوق ــف جـمـيــع
أط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع فــي
س ــوري ــا ع ــن ال ـت ـعــرض
ل ـل ـمــدن ـيــن واسـ ـتـ ـخ ــدام
األس ـل ـح ــة «ع ـش ــوائ ـي ــا»
ض ــد امل ـن ــاط ــق املــأهــولــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــان ،م ـ ــؤك ـ ـدًا
س ـع ــي بـ ـ ــاده وعـمـلـهــا
الدبلوماسي مع املجتمع الدولي للوصول الى
تغيير سياسي سلمي في سوريا.
وأشار كيربي الى لقاء وزير الخارجية جون
كيري مــع نظيريه الـسـعــودي والــروســي في
الدوحة مؤخرًا ،في سبيل الوصول الى حل
سلمي في سوريا ،مؤكدًا استمرار الجهود
واالتصاالت ودعم بيان «جنيف .»1
(األخبار)

موسكو :مواصلة تقديم مساعدات
إنسانية وإجالء مواطنيها
ّ

أش ــارت وزارة الخارجية الــروسـيــة إلــى أنها
ستواصل تقديم املساعدات اإلنسانية إلى
ســوريــا وإج ــاء مواطنني روس راغـبــن في
مغادرة هذا البلد بشكل مؤقت.
ونـ ـقـ ـل ــت طـ ــائـ ــرة ت ــابـ ـع ــة لـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـطـ ــوارئ
الروسية ،أمس ،أكثر من  20طنًا من األغذية
واملـسـتـلــزمــات األول ـيــة إلــى الــاذقـيــة ،وأجلت
منها  59مــواطـنــا مــن روس ـيــا وغـيــرهــا من
بـلــدان رابـطــة ال ــدول املستقلة كــانــوا يقيمون
بشكل دائــم في سوريا وأب ــدوا رغبتهم في
مغادرة أراضيها ألسباب أمنية.
(األخبار)

دمشق :دي ميستورا
ابتعد عن الحيادية

أكــدت وزارة الخارجية السورية ّأن املبعوث
األمـمــي ستيفان دي ميستورا «يـصـ ّـر في
ت ـص ــري ـح ــات ــه األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى االبـ ـتـ ـع ــاد عــن
ال ـح ـي ــادي ــة ف ــي م ـم ــارس ــة م ـهــامــه م ــن خــال
اإلدالء بتصريحات تبتعد عــن املوضوعية
والحقائق ،وتعتمد على ما ّ
تروج له األوساط
املعروفة بعدائها لسوريا».
وأضـ ــافـ ــت ،ف ــي ب ـيــان ـهــا« :ك ـن ــا نـتـمـنــى على
املبعوث األممي أن يدين ما جرى من قصف
قامت به املجموعات املسلحة على مدن حلب
والالذقية ودرعــا وقطع املياه والكهرباء عن
مدينة حلب ألسابيع طويلة وامل ـجــازر التي
ترتكبها التنظيمات اإلرهابية».
وكان دي ميستورا قد أدان «الغارات الجوية
االحــد على ســوق في مدينة دومــا ،التي راح
ضحيتها أكثر من مئة شخص».
(سانا)

وفاة  5سوريين
في غرق مركب مهاجرين

ل ـقــي خـمـســة م ـهــاجــريــن س ــوري ــن حتفهم
صباح أمس ،إثر غرق مركب كان يقلهم مع
آخرين من تركيا إلى اليونان .ونقلت وكالة
«فــرانــس ب ــرس» عــن أحــد الـنــاجــن ،وهــو من
محافظة حلب ،قوله «إن القتلى علقوا تحت
هيكل املركب بعد انقالبه» ،في حني ذكرت
وك ــال ــة «األن ــاض ــول» الـتــركـيــة أن الـغـطــاســن
األت ـ ــراك نـجـحــوا فــي إن ـقــاذ ثــاثــة أشـخــاص
آخــريــن ،بينهم طفل ،وأخــرجــوهــم مــن تحت
ً
هيكل القارب ،فضال عن إنقاذ  21شخصًا
كانوا على سطح املركب.
(أ ف ب)
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الخدمات وفي وقت سعر النفط فيه
في حال انهيار».
تتابع األوساط نفسها أن «األطراف
كـ ـلـ ـه ــا مـ ـن ــزعـ ّـج ــة مـ ـ ــن اص ـ ــاح ـ ــات
العبادي .السنة يرون أنهم خسروا
كل مواقعهم في السلطة التنفيذية
(يتقدمهم نائب رئيس الجمهورية
أسـ ــامـ ــة ال ـن ـج ـي ـف ــي ونـ ــائـ ــب رئ ـيــس
الحكومة صــالــح املـطـلــك) .واألك ــراد
فـ ـ ـق ـ ــدوا اث ـ ـنـ ــن م ـ ــن م ــواقـ ـعـ ـه ــم فــي
بـغــداد (نــائــب رئـيــس ال ــوزراء روس
نوري شاويس ونائب األمني العام
ملـجـلــس الـ ـ ــوزراء ف ــره ــاد نـعـمــة الـلــه
ح ـ ـسـ ــن) ،واملـ ـ ـخ ـ ــاوف تـ ـح ــوم ح ــول
وزيــر املــال هوشيار زيـبــاري «الــذي
ي ـب ــدو أن رئ ـي ــس اق ـل ـيــم كــردس ـتــان
مسعود البرزاني حذر العبادي من
املساس به».

المالكي قالها مباشرة للعبادي :سر ونحن سنسير خلفك (أرشيف)

«الحشد» :ابحث عن سوريا

نحو  20يومًا من االحتجاجات ،ورزمتا إصالحات أعلنهما رئيس الحكومة حيدر العبادي ،وتقرير عن سقوط الموصل طاول
ً
أسماء كبيرة يتقدمها نائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي ،والوضع في العراق ال يزال متأزمًا ،بل يمضي من سيئ إلى
أسوأ ،في ظل اشتباك متعدد األوجه ،تختلط فيه األبعاد اإلقليمية بالداخلية ،يتهدد البالد بالتقسيم

العراق يدخل نفقًا مظلمًا
«الحشد» في مواجهة التقسيم
ايلي شلهوب
ك ـث ـيــرة ه ــي املـ ـخ ــاوف ال ـت ــي تـنـتــاب
الـقــوى الـعــراقـيــة ،خــاصــة التقليدية
منها ،يتركز معظمها على الحفاظ
ع ـلــى مـكـتـسـبــات تـنـعـمــت ب ـهــا على
م ـ ـ ــدى أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن ع ـ ـقـ ــد مـ ـ ــن ع ـم ـل ـيــة
س ـي ــاس ـي ــة أث ـ ـ ــرت الـ ـحـ ـك ــام وأفـ ـق ــرت
ال ـبــاد ،فــي مــواجـهــة ش ــارع غاضب
لم تنجح اصــاحــات رئيس الــوزراء
حـ ـ ـي ـ ــدر ال ـ ـع ـ ـب ـ ــادي فـ ـ ــي وضـ ـ ـ ــع حــد
لــاحـتـجــاجــات املـنــدلـعــة ف ـيــه ،وذلــك
في ظل بروز قوى جديدة ،اكتسبت
شرعيتها من ساحات القتال ،باتت
مـقـتـنـعــة ب ــأن امل ـعــركــة امل ـق ـب ـلــة الـتــي
ستضطر إلــى خوضها في ميادين
القتال والسياسة ،هي وقف مخطط
تقسيم العراق.
م ـ ـص ـ ــادر م ـع ـن ـي ــة ف ـ ــي «الـ ـتـ ـح ــال ــف
الوطني» تؤكد أن «الوضع مرتبك.
ال أحــد يـعــرف مــن يخطط مل ــاذا وما
سيحصل في قادم األيام» .وأضافت
أن «العبادي يحصد التأييد حاليًا
بـسـبــب اإلص ــاح ــات الـتــي يجريها،
وه ــو ع ــازم عـلــى امل ـضــي قــدمــا فيها
بدعم من املرجعية .لكنه في نهاية
امل ـ ـ ـطـ ـ ــاف سـ ـيـ ـصـ ـط ــدم ب ــال ـح ـق ـي ـق ــة:
ال ـ ــواق ـ ــع لـ ــن ي ـت ـغ ـي ــر ،لـ ــن يـسـتـطـيــع
حـ ــل أزم ـ ـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء الـ ـت ــي شـكـلــت
شـ ـ ــرارة االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،وال أي مــن
األزم ـ ـ ــات ال ـخــدمــات ـيــة ال ـت ــي يـعــانــي
مـنـهــا امل ــواط ــن ال ـع ــراق ــي» .وتــابـعــت:
«عندها هل يبقى الشارع على حاله
ف ــي تــأيـيــد ال ـع ـب ــادي؟ م ــاذا ستفعل
الـ ـكـ ـت ــل امل ـ ـت ـ ـضـ ــررة مـ ــن إص ــاح ــات ــه
التي يعتقد البعض أنها تستهدف
جـهــات سياسية دون غيرها ،علمًا
ب ــأنـ ـه ــا ت ـم ـت ـل ــك مـ ـف ــاتـ ـي ــح الـ ـب ــرمل ــان
ال ـتــي ال يـمـكــن ه ــذه اإلص ــاح ــات أن
ت ــأخ ــذ طــري ـق ـهــا إلـ ــى ال ـت ـن ـف ـيــذ دون
مـ ـص ــادقـ ـت ــه؟ مـ ـ ـ ــاذا سـ ـيـ ـك ــون ع ـل ـيــه
موقف الجهات املناوئة له سياسيًا؟
ه ــل ي ـت ـح ــول ع ـب ـئــا ع ـل ــى املــرج ـع ـيــة

التي تجد نفسها مضطرة إلى رفع
الغطاء عنه؟ كلها أسئلة مطروحة
على بساط البحث».
ً
ل ـع ــل ال ـ ـسـ ــؤال األكـ ـث ــر ت ـ ـ ــداوال خ ــال
األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة كـ ــان دور
رئـيــس حــزب الــدعــوة ن ــوري املالكي
ف ــي م ــا يـ ـج ــري ،ف ــي ظ ــل ال ـخ ــاف ــات
املـعـلـنــة داخ ــل ال ـحــزب ال ــذي يتولى
الـعـبــادي رئــاســة مكتبه السياسي.
وأيضًا في ضوء إدراج اسم املالكي
كــأحــد املـتـهـمــن ف ــي ت ـقــريــر الـلـجـنــة
البرملانية حول سقوط املوصل.
أوسـ ـ ـ ـ ــاط املـ ــال ـ ـكـ ــي ت ـ ـقـ ــول إن ـ ـ ــه «ف ــي
اجتماع كتلة دولة القانون األسبوع
املاضي ،كان موقف املالكي واضحًا
ومـعـلـنــا .قــالـهــا م ـبــاشــرة لـلـعـبــادي،
رغـ ــم الـ ـخ ــاف ــات ال ـك ـث ـيــر وال ـك ـب ـيــرة
بينهما :سر ونحن سنسير خلفك.
أي س ـق ــوط ل ـح ـكــوم ـتــك ه ــو س ـقــوط
للعملية الـسـيــاسـيــة بــرمـتـهــا ،لذلك
نـ ـح ــن مـ ـضـ ـط ــرون إلـ ـ ــى أن نــدع ـمــك
ون ـس ــان ــدك .ال يــوجــد أمــام ـنــا خـيــار
آخ ــر» .وتـشـيــر «ف ــي ه ــذا االجـتـمــاع،
حـصــل إش ـكــال بــن قــاســم األعــرجــي
(م ـم ـث ــل األم ـ ــن الـ ـع ــام ملـنـظـمــة بــدر
هـ ــادي ال ـع ــام ــري) وال ـع ـب ــادي حــول
أم ـ ــور ع ـس ـكــريــة مـتـعـلـقــة بــالـحـشــد،
ت ــدخ ــل املــال ـكــي وح ـل ـه ــا» .وم ــع ذلــك
ت ــؤك ــد هـ ـ ــذه األوسـ ـ ـ ـ ــاط أن امل ــال ـك ــي
«م ــع الـتــركـيــز عـلــى ال ـهــدف األس ــاس
هــو مــع تقليص عــدد ال ــوزارات على
سبيل املـثــال .ولكنه كــان مــع تغيير
ح ـك ــوم ــي ك ــام ــل .اس ـت ـق ــال ــة وتـعـيــن
حـكــومــة بــدي ـلــة» .وتـخـتــم بــالـتــأكـيــد
أن «العملية السياسية فــي الـعــراق
خـطــأ مــن أســاس ـهــا .حـكــم بــالـتــوافــق
واملحاصصة ال يمكن أن ينتج أكثر
مما فعل .ما يجري نتيجة طبيعية
لبناء فــاســد» .وأضــافــت« :ال حــل إال
بــاع ـت ـمــاد ن ـظــريــة املــال ـكــي ف ــي حكم
األغلبية .لن يسوى الوضع إال على
هذا األساس».
ل ـك ــن ب ـع ــد ت ـق ــري ــر امل ــوص ــل وزيـ ـ ــارة

العبادي لطهران ،من غير الواضح العبادي واألشواك

مـ ـ ــا س ـ ـت ـ ـكـ ــون عـ ـلـ ـي ــه الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــة ب ــن
ال ـ ـطـ ــرفـ ــن وتـ ــأث ـ ـيـ ــرهـ ــا عـ ـل ــى ح ــزب
«ال ــدع ــوة» ال ــذي تـتــزايــد الـتـقــديــرات
فــي ش ــأن إمـكــانـيــة انـشـقــاقــه رسميًا
الــى جناحني ،األول بقيادة املالكي

مصادر قيادية في «الحشد»:
األميركيون يريدون العراق عمقًا
استراتيجيًا للمعارضة السورية
وال ـثــانــي ب ـق ـيــادة ال ـع ـب ــادي .خــاصــة
أن ق ــرار ال ـع ـبــادي ال ـقــاضــي بــإلـغــاء
مـنـصــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
قــد أخ ــرج املــال ـكــي مــن دائـ ــرة العمل
الرسمي ،وأفقده الكثير من املميزات
التي كان يمنحها له املوقع.

أوس ـ ـ ــاط ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي تـ ــرى أن ــه
«امل ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف م ـ ــن ك ـ ــل م ـ ــا يـ ـج ــري.
يتعرض لضغوط مــن كــل األط ــراف،
مـ ــن إيـ ـ ـ ــران وأمـ ـي ــرك ــا وال ـس ـع ــودي ــة
وتركيا وفــي الــوقــت نفسه يصطدم
ب ـ ـ ـ ــإرادة ال ـك ـت ــل ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ه ـن ــاك
املرجعية التي لها مطالب ،والشارع
ال ـ ــذي ي ـش ـت ـع ــل .م ـ ــاذا ي ـف ـع ــل؟ مـ ــاذا
يـمـكـنــه أن يـفـعــل أك ـثــر م ــن ذل ــك؟ كل
طرف يريد تسوية أمــوره ويمضي.
الـ ـع ـ ـبـ ــادي ي ـس ـي ــر عـ ـل ــى األش ـ ـ ـ ــواك».
وتضيف أن «الضغط األميركي أكبر
مما يمكنه أن يتحمله .اضطر ذات
مرة إلى أن يبلغ اإليرانيني مباشرة:
م ــاذا يـمـكــن أن تـفـعـلــوا ل ــي .تسلمت
حكومة تسيطر بالكاد على نصف
ال ـعــراق وخــزائـنـهــا فــارغــة والـفـســاد
مـ ـسـ ـتـ ـش ـ ٍـر فـ ـيـ ـه ــا وتـ ـفـ ـتـ ـق ــد ألب ـس ــط

وساطة العامري
تتحرك جهود لتقريب وجهات النظر ما بني األحزاب املشكلة للتحالف
الــوطـنــي وتــأجـيــل الـخــافــات والـعـمــل عـلــى تــوحـيــد امل ــواق ــف .آخ ــر هــذه
ال ـج ـهــود وســاطــة مــن قــائــد مـنـظـمــة بــدر
هــادي العامري (الـصــورة) للتقريب بني
حزب الدعوة واملجلس األعلى.
مصادر وثيقة االطالع تؤكد أن «وساطة
الـعــامــري بلغت مــراحــل مـتـقــدمــة .كتبت
أوراق ووقعت تعهدات تنص على سبيل
امل ـث ــال ع ـلــى وق ــف ال ـه ـج ـمــات اإلعــام ـيــة
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة وتـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة مل ـع ــال ـج ــة
ال ـ ـخـ ــروقـ ــات وتـ ـس ــوي ــة ال ـ ـخـ ــافـ ــات فــي
لحظتها».

مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر قـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ف ـ ـ ــي «الـ ـحـ ـش ــد
ال ـش ـع ـبــي» ت ــؤك ــد أن م ــا ي ـج ــري في
العراق هذه األيام نتيجة «لضغوط
مــن أطــراف خارجية .البريطانيون
ي ـض ـغ ـط ــون ب ـ ـقـ ــوة .دورهـ ـ ـ ــم ظ ــاهــر
للعيان .كذلك األميركيون يريدون
تــأج ـيــج ال ــوض ــع» .وأض ــاف ــت« :لـقــد
دفعوا أثمانًا كبيرة إلسقاط صدام،
لم يستردوا أيًا منها ،هذا األساس.
أم ـ ــا ال ـت ــوق ـي ــت ف ـم ــرت ـب ــط ب ــال ـح ــدث
ال ـس ــوري ،حـيــث وض ــع ه ــذا الحلف
(الـغــربــي) فــي الـشـمــال جـيــد بفضل
األتـ ـ ـ ــراك ،ووضـ ـع ــه ف ــي ال ـج ـن ــوب ال
بــأس به بفضل األردن .أمــا الوسط
ال ـس ــوري ،وخــاصــة منطقة دمـشــق،
فــا ت ــزال متماسكة بفضل الـعــراق
الذي ال يزال يغلق حدوده .يريدون
تـغـيـيــر ه ــذا ال ــوض ــع» .وتــاب ـعــت أن
«األمـيــركـيــن يــريــدون الـعــراق عمقًا
استراتيجيًا للمعارضة السورية.
من وجهة نظرهم ،املوقف العراقي
ه ــو الـ ـ ــذي ي ـع ــرق ــل الـ ـح ــل الـ ـس ــوري
حتى اآلن».
امل ـص ــادر نفسها تــؤكــد أن «الحشد
يمثل اتجاهًا معينًا فــي السياسة.
يمثل سياسة ووجهة نظر معارضة
لـلـهـيـمـنــة األم ـي ــرك ـي ــة وال ـس ـع ــودي ــة
والتركية .نتحدث عن الحشد الفاعل
ال ح ـش ــد امل ــرج ـع ـي ــة الـ ـ ــذي ي ـخــوض
صـ ــراعـ ــا ك ـب ـي ـرًا مـ ـع ــه .ق ـ ــوى أث ـب ـتــت
ج ـ ــدارة ف ــي املـ ـي ــدان ونـ ـق ـ ً
ـاء ونـظــافــة
وب ــات لها شعبية قــويــة تشكل قوة
ان ـت ـخــاب ـيــة ك ـب ـي ــرة ي ـم ـكــن أن تـقـلــب
املـ ــوازيـ ــن ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات املـقـبـلــة،
وبالتالي تنال الحصة األكبر في أي
حكومة».
وتـكـشــف ه ــذه امل ـص ــادر أن «م ـعــارك
بيجي والرمادي كانت قاب قوسني
أو أدن ـ ـ ـ ــى م ـ ــن إن ـ ـهـ ــائ ـ ـهـ ــا .ح ـص ـلــت
ضغوط من األميركيني والحكومة.
ّ
ضيقوا على الحشد من خالل عرقلة
اإلم ـ ــدادات وال ــدع ــم ال ـجــوي ال ــذي ال
ي ـم ـكــن ال ـت ـق ــدم م ــن دون ـ ــه ف ــي أرض
مفتوحة .حصلت خــافــات واتفقوا
على تأجيل الحسم ملدة شهر ألسباب
لوجستية .تفاجأ الحشد بحصول
االنـ ـق ــاب ف ــي الـ ـش ــارع ال ـع ــراق ــي في
ه ــذا ال ـش ـهــر .أب ــو م ـهــدي (امل ـه ـنــدس
نائب قائد الحشد) وهادي العامري
(قـ ــائـ ــد م ـن ـظ ـمــة ب ـ ـ ــدر) وال ـع ـص ــائ ــب
(أهــل الـحــق) والكتائب (حــزب الله)
ي ـع ـت ـقــدون أن ـه ــم امل ـس ـت ـهــدفــون مما
يـجــري فــي ال ـشــارع .وك ــأن هـنــاك من
يــريــد حــرف األنـظــار وإشـغــال الــرأي
الـ ـع ــام ال ـع ــراق ــي وت ـح ــوي ــل ال ـج ـهــود
عــن عملية التحرير .هــل يمكن بلدًا
ي ـخــوض م ـعــركــة ت ـحــريــر أن يـجــري
فيه تحريض على التظاهرات».
وت ــاب ـع ــت امل ـ ـصـ ــادر« :جـ ـ ــرى ات ـف ــاق
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي بـ ـ ــن ف ـص ــائ ــل
ال ـ ـح ـ ـشـ ــد بـ ـ ــاالم ـ ـ ـسـ ـ ــاك ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــارع.
اتـ ـفـ ـق ــوا ون ـ ــزل ـ ــوا ب ـ ــأع ـ ــداد ضـخـمــة
ف ــي ال ـت ـظــاهــرات .ال ــوج ــود الـطــاغــي
فــي ال ـش ــارع اآلن هــو للحشد الــذي
ي ـ ـص ـ ــارع م ـ ــن أج ـ ـ ــل اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات،
ول ـك ــن إص ــاح ــات حـقـيـقـيــة ولـيــس
بالطريقة الـتــي تتم فيها األم ــور»،
م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن «رائ ـ ـحـ ــة م ــؤام ــرة
لـتـقـسـيــم الـ ـع ــراق ت ـف ــوح م ــن ك ــل ما
يجري ونحن عازمون على الوقوف
في وجهها».
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العبادي :ال تراجع عن اإلصالحات ..وال مظلة على أحد
حـ ـ ــذر رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة
ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي أم ــس م ــن أص ـحــاب
االم ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــازات وال ـ ـفـ ــاسـ ــديـ ــن ال ــذي ــن
يحاولون عرقلة العملية اإلصالحية
بــ«خـلــط األوراق وح ــرف املـطــالـبــات
ال ـش ـع ـب ـيــة عـ ــن ه ــدف ـه ــا ال ـح ـق ـي ـقــي»،
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن ال ت ـ ــراج ـ ــع ع ـ ــن الـ ـح ــزب
اإلصالحية.
وش ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ،خ ـ ـ ــال ت ــرؤس ــه
جلسة مجلس ال ــوزراء أمــس ،األولــى
للحكومة بعد تقليص عدد أعضائها
بـ ـحـ ـض ــور جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـ ـ ـ ــ،22
بحسب بيان صــدر عن مكتبه ،على
أن ــه «مـ ــاض ف ــي اإلج ـ ـ ــراءات وال ـحــزم
اإلصالحية وال تراجع عنها».
وح ـ ـ ــذر مـ ــن «أصـ ـ ـح ـ ــاب االمـ ـتـ ـي ــازات
والـفــاســديــن الــذيــن يـحــاولــون عرقلة
العملية اإلصــاحـيــة بخلط األوراق
وحـ ـ ـ ــرف املـ ـط ــالـ ـب ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة عــن
هــدف ـهــا ال ـح ـق ـي ـقــي» ،م ــؤك ــدا أن ــه «لــن
ي ـتــردد فــي إحــالــة مــن يـثـبــت تــورطــه
في الفساد على القضاء لينال جزاءه

العادل مهما كانت منزلته».
ول ـف ــت ال ـع ـب ــادي إل ــى أن اإلج ـ ــراءات
املـ ـتـ ـخ ــذة ل ـت ـق ـل ـيــص ع ـ ــدد ال ـ ـ ـ ــوزارات
ودمـ ـ ـ ــج ب ـع ـض ـه ــا ب ــالـ ـبـ ـع ــض اآلخ ـ ــر
وإلـ ـ ـغ ـ ــاء امل ـ ـنـ ــاصـ ــب« ،هـ ـ ــي مـ ــن أج ــل
ت ـق ـل ـيــل ال ـت ــره ــل ف ــي م ــراف ــق ال ــدول ــة
وجعلها أكثر فاعلية» ،مضيفًا أنها
«لـيـســت مــوجـهــة ضــد كـتـلــة بعينها
أو ﻷشخاص محددين ،وال تعني أن
أص ـحــاب املـنــاصــب املـلـغــاة متهمون
بــال ـف ـســاد» .وأشـ ــار ال ـع ـبــادي إل ــى أن
«ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي األن ـب ــار
وص ـ ــاح ال ــدي ــن ت ـس ـيــر وفـ ــق م ــا هو
مخطط لها» ،موضحًا أن «عصابات
(داعش) تتلقى ضربات قاصمة على
أيدي مقاتلينا األبطال».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،ق ــرر ال ـع ـبــادي ،أمــس،
إل ـ ـ ـغـ ـ ــاء مـ ـ ــواقـ ـ ــع امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــن فــي
ال ــوزارات «خــارج املــاك» وتحديدها
بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،بـ ـح ــث رئ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــاب ــق نـ ـ ــوري املــال ـكــي

أمس ،مع املرشد األعلى للجمهورية
اإلســامـيــة اإليــرانـيــة علي خامنئي،
م ـس ـت ـج ــدات األوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا املـنـطـقــة
والعالم.
وأكــد املالكي خالل اللقاء أن املنطقة
ت ـ ــواج ـ ــه ت ـ ـحـ ــديـ ــات كـ ـبـ ـي ــرة تـت ـطـلــب
م ــن ال ـج ـم ـيــع ال ـت ـكــاتــف ملــواجـهـتـهــا،
موضحًا أن دعــم إي ــران للعراق مهم
في حربه ضد تنظيم «داعش».
وأشار إلى أن الشعب العراق بجميع
مـ ـك ــون ــات ــه نـ ـج ــح ف ـ ــي رد ال ـه ـج ـم ــة
اإلرهــاب ـيــة بـفـضــل مـقــاتـلــي «الـحـشــد
الشعبي» والقوات األمنية.
من جانبه ،شدد املرشد األعلى على
أهمية املحافظة على وحــدة العراق
أرضًا وشعبًاّ ،
مبينًا أن العراق يقف
اليوم في خط املواجهة مع إرهاب ال
يستهدفه فقط بل يستهدف املنطقة
برمتها.
وجدد خامنئي مواقف إيران الداعمة
لـ ـلـ ـع ــراق ،م ـش ـي ـدًا ب ـم ــواق ــف املــال ـكــي

السياسية والــوطـنـيــة ودع ـمــه لخط
املقاومة واملمانعة.
وبـعــد أقــل مــن أرب ــع وعـشــريــن ساعة
على إحــالــة الـبــرملــان الـعــراقــي تقرير
لجنة التحقيق فــي سـقــوط املوصل
على البرملان ،أكد وزير الدفاع خالد
ال ـع ـب ـيــدي أن م ــن وردت أس ـمــاؤهــم

وزير الدفاع يحيل القادة
العسكريين المتهمين بسقوط
الموصل على المحكمة العسكرية
فــي الـتـقــريــر مــن ال ـق ــادة العسكريني
سـيـحــالــون إل ــى الـقـضــاء الـعـسـكــري،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة ال ـح ـس ــاب عـلــى
التقصير في أداء الواجب أو التخاذل
واالنسحاب غير املبرر ،فيما أوضح
أن اإلصـ ـ ـ ــاح فـ ــي خـ ـط ــوات ــه األول ـ ــى
وسيكتمل عبر صفحات قريبة.
م ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــا ،أع ـ ـلـ ــن امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم

م ـحــافــظ األنـ ـب ــار ،حـكـمــت سـلـيـمــان،
تـ ـح ــري ــر مـ ــديـ ــريـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــرور الـ ـع ــام ــة
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة وحـ ــي ال ــزيـ ـت ــون غــربــي
ال ـ ــرم ـ ــادي ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن الـ ـق ــوات
األمنية وصـلــت إلــى مـشــارف شــارع
 20وسط املدينة.
وأضاف سليمان أن «القوات األمنية
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت ال ـ ــدخ ـ ــول إلـ ـ ــى مـنـطـقــة
التأميم وإلى منطقة امللعب ،جنوب
الرمادي ،وهناك معارك تدور داخل
أحياء املنطقتني».
ب ــدوره ،أعلن قائد عمليات األنـبــار،
قاسم املحمدي ،أن قوة تابعة لقيادة
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات األن ـ ـ ـبـ ـ ــار وج ـ ـهـ ــت ض ــرب ــة
صاروخية ومدفعية ،وبإسناد من
ط ــائ ــرات «ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» إلــى
مواقع تنظيم «داعش» في منطقتي
البوعيثة والبو بالي قرب الرمادي،
ما أدى إلى مقتل  24مسلحًا ،بينهم
انـ ـتـ ـح ــاري ــان وثـ ــاثـ ــة قـ ـي ــادي ــن فــي
«داعش».
(األخبار)

تقرير

أزمة رئاسة كردستان تراوح مكانها
رفض سياسي وبرلماني لقرار «الشورى»
البرملان ملدة ستني يومًا.

تتجه األمور في
إقليم كردستان العراق نحو
مزيد من التأزم ،تحديدًا في
ملف الرئاسة ،قبل يوم من
انتهاء والية الرئيس مسعود
البرزاني .وبعدما رفض برلمان
اإلقليم قرار مجلس الشورى
القاضي ببقاء البرزاني في
منصبه لعامين إضافيين،
يتجه لعقد جلسة اسثنائية
تناقش مشاريع قانونية
من شأنها تقليص صالحيات
رئيس اإلقليم

البحث عن توافق؟
وق ـ ـفـ ــت األح ـ ـ ـ ـ ــزاب األرب ـ ـع ـ ــة ال ــرافـ ـض ــة
للتمديد لـلـبــرزانــي (االت ـحــاد الوطني
وحركة التغيير والجماعة اإلسالمية
واالتـ ـ ـح ـ ــاد اإلس ـ ــام ـ ــي) بـ ــوجـ ــه ق ـ ــرار
م ـج ـل ــس الـ ـ ـش ـ ــورى لـ ـع ــدم ق ــان ــون ـي ـت ــه.
وف ــي وق ــت ك ــان ق ــد ق ــرر ف ـيــه ال ـبــرملــان
عقد جلسة استثنائية اليوم األربعاء
ملـ ـن ــاقـ ـش ــة م ـ ـشـ ــاريـ ــع ق ـ ــوان ـ ــن ت ـت ـع ـلــق
ّ
بتعديل قــانــون رئــاســة اإلقـلـيــم ،إال أن
رئيس ديــوان رئاسة إقليم كردستان،
فـ ــؤاد ح ـســن ،ذك ــر م ـســاء أمـ ــس ،عقب
انتهاء اجتماع األح ــزاب ،أن «االحــزاب
امل ـج ـت ـم ـعــة ات ـف ـق ــت ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم طـلــب
ل ـب ــرمل ــان االق ـل ـي ــم ب ـتــأج ـيــل ال ـج ـل ـســة...
وإتـ ـ ــاحـ ـ ــة فـ ــرصـ ــة أم ـ ـ ـ ــام امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة بـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة
للتوصل إلى توافق سياسي».
وكـ ــان م ــن ش ــأن ع ـقــد جـلـســة ال ـبــرملــان
ال ـي ــوم أن تـشـكــل ب ــداي ــة أزم ـ ــة جــديــدة
وخــانـقــة فــي اإلقـلـيــم بسبب معارضة
«ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الن ـع ـق ــاده ــا ،وك ــان

أربيل ــ هستيار قادر
أث ــار ق ــرار مـجـلــس ال ـش ــورى فــي إقليم
ك ــردسـ ـت ــان أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،ال ـق ــاض ــي
بـ ـتـ ـم ــدي ــد واليـ ـ ـ ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـس ـع ــود
الـ ـب ــرزان ــي ل ـع ــام ــن إض ــافـ ـي ــن ،ضـجــة
سياسية ،في ظل نفي رئيس البرملان،
يوسف محمد ،إرسال أي كتاب رسمي
إلـ ـ ــى امل ـج ـل ــس ل ـل ـت ـح ـك ـيــم فـ ــي م ـســألــة
الرئاسة .وتكمن املشكلة في أن الكتاب
ال ـ ــذي اس ـت ـن ــد إل ـي ــه م ـج ـلــس ال ـش ــورى
للتحكيم في قضية الرئاسة لم يرسله
رئيس البرملان ،بل أرسله نائبه ،جعفر
أمنكي ،وهــو عضو املكتب السياسي
للحزب «الديموقراطي الكردستاني»
بزعامة البرزاني.
وبرغم إعــان وزارة عــدل اإلقليم أمس
ّ
أن «قـ ـ ــرار م ـج ـلــس ش ـ ــورى كــردس ـتــان
ملزم للجميع» ،أرســل رئيس البرملان
كتابًا رسميًا إلــى هــذا املجلس يطعن
فــي شرعية وقانونية الـكـتــاب املرسل
إليه من قبل نائبه.
وحسب الكتاب الذي حصلت «األخبار»
على نسخة منه ،شدد رئيس البرملان
على أن «الكتاب الرسمي املرقم  20في
( 13آب الحالي) ،لم يصدر من رئاسة
ب ــرمل ــان اإلق ـل ـي ــم» ،مــوض ـحــا أن «املـ ــادة

ً
ابتداء من يوم غد بموجب قانون الرئاسة (أرشيف)
يعتبر منصب رئيس االقليم شاغرًا
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للبرملان تنص على أن رئيس البرملان
ل ـ ــه فـ ـق ــط ص ــاحـ ـي ــة ت ـ ّـوجـ ـي ــه ال ـك ـت ــب
الرسمية» .وأشار إلى أنه ّ
«خول لنائبه
ص ــاح ـي ــة ت ــوج ـي ــه ال ـك ـت ــب الــرس ـم ـيــة
وال ـط ـل ـب ــات إلـ ــى ال ـل ـج ــان ال ـبــرملــان ـيــة،
والجهات ذات الصلة ،وليس ممارسة
الصالحيات القانونية باسم البرملان».
وشدد محمد على أن «برملان كردستان
الـ ــذي ي ـع ـ ّـد امل ــرج ــع ال ـش ــرع ــي الــوحـيــد
ل ـش ـعــب ك ــردسـ ـت ــان ،ل ــم ي ـط ـلــب ف ــي أي
وقــت من األوقــات من مجلس الشورى
التحكيم في مسألة رئاسة اإلقليم».
وال تقتصر املشكلة على آلية مناقشة
امل ــوض ــوع م ــن ق ـبــل مـجـلــس ال ـش ــورى،
ب ــل ه ـن ــاك مـشـكـلــة أخ ـ ــرى ت ـ ــدور حــول
ّ
أحقية تلك املؤسسة في حسم األمــور
القانونية بصورة إلزامية.
وزير العدل األسبق في حكومة اإلقليم

وال ـخ ـب ـيــر ال ـق ــان ــون ــي ،فـ ـ ــاروق جـمـيــل،
خالف بصورة أو بأخرى إعالن وزارة
ال ـع ــدل أمـ ــس ،م ــؤك ـدًا أن قـ ــرار مجلس
ال ـش ــورى ات ـخــذ ب ـصــورة «احـتـيــالـيــة»،
كـ ـ ــون نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـبـ ــرملـ ــان أرسـ ــل
الكتاب وليس من صالحياته أن يطلب
استشارة املجلس.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح جـ ـمـ ـي ــل ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث إلـ ــى
«األخ ـب ــار» أن ــه «حـســب ال ـقــانــون يقدم
مـجـلــس ال ـش ــورى امل ـش ــورة الـقــانــونـيــة
وال تـكــون ق ــرارات ــه مـلــزمــة إال فــي حــال
ق ــدم رئ ـيــس ال ـبــرملــان ورئ ـي ــس اإلقـلـيــم
معًا كتابًا رسميًا يدعوان فيه املجلس
لـ ـيـ ـك ــون ح ـك ـم ــا ب ـي ـن ـه ــم فـ ــي ال ـق ـض ـيــة
املطلوب التحكيم فيها».
ولـ ـف ــت ال ـخ ـب ـي ــر الـ ـق ــان ــون ــي إل ـ ــى أن
منصب رئيس االقليم يعتبر شاغرًا
بعد  20آب الـجــاري بموجب قانون
الرئاسة ،ويتولى صالحياته رئيس

ّ
يحاول «الديموقراطي» حل
المشكلة سياسيًا ...أو يتجه
للتمسك بقرار الشورى
ق ـ ــد ق ـ ـ ــرر م ـق ــاط ـع ـت ـه ــا .وشـ ـ ـ ــدد ن ــائ ــب
رئـيــس الـبــرملــان ،جعفر امنكي( ،حــزب
ديـمــوقــراطــي) ،فــي بـيــان رسـمــي أمــس،
على عدم قانونية الجلسة ،معتبرًا أن
عـقــدهــا «قــد يتسبب فــي ت ــأزم الــوضــع
أكثر».
وف ــي سـيــاق الـسـجــال الـسـيــاســي الــذي
ف ـت ــح أبـ ــوابـ ــه ق ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـش ــورى
األخ ـيــر ،ش ــددت الـنــائـبــة عــن «االت ـحــاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ،كـ ــه شـ ــه دارا ،عـ ـل ــى ع ــدم
قانونية القرار ،داعية البرملان ،بصفته
جـهــة مـخــولــة ،إل ــى التحقيق فــي شــأن
كيفية إص ــدار ال ـقــرار مــن قـبــل مجلس
الـ ـش ــورى .ورأت دارا ف ــي ح ــدي ــث إلــى
ّ
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس م ــؤس ـس ــة
ش ـ ــورى ،وق ــرارات ــه ل ــن ت ـكــون م ـلــزمــة»،
مـ ــؤكـ ــدة أن ـ ــه «يـ ـج ــب ح ـس ــم م ــوض ــوع

الرئاسة قانونيًا داخل البرملان».
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،وصـ ــف ع ـض ــو ب ــرمل ــان
إقليم كردستان عن قائمة «التغيير»،
اوم ـيــد مـحـمــد ،ق ــرار مـجـلــس ال ـشــورى
بــ«الـحـيـلــة غـيــر الـقــانــونـيــة» .ورأى أن
املسار قادته «أطراف لها مصلحة فيه
(القرار النهائي)» ،في إشــارة واضحة
إلى «الديموقراطي» الطامح إلى بقاء
البرزاني في منصبه.
وق ـ ــال اومـ ـي ــد م ـح ـمــد ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
«األخ ـ ـب ـ ــار» إنـ ـه ــم «ي ــرفـ ـض ــون الـ ـق ــرار
وم ـل ـتــزمــون ب ــأن تـحــل مـشـكـلــة كــرســي
الرئاسة داخل البرملان».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،تـ ـب ــدو األوض ـ ـ ـ ــاع خ ــارج
أســوار البرملان مغايرة ،خصوصًا في
ظل ما خرج به اجتماع األحزاب مساء
أمس.
ويحاول «الديموقراطي» حل املشكلة
سـيــاسـيــا ،عــن طــريــق عـقــد اجـتـمــاعــات
م ـ ـت ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ج ـم ـي ــع
األح ـ ـ ــزاب وت ـن ــاق ــش م ـســألــة ال ــرئ ــاس ــة.
وب ـح ـس ــب امل ـع ـل ــوم ــات الـ ـت ــي حـصـلــت
عـلـيـهــا «األخـ ـب ــار» م ــن داخ ــل «ال ـحــزب
الديموقراطي» ،فقد قرر الحزب تقديم
م ـ ـشـ ــروع ج ــدي ــد خ ـ ــال االج ـت ـم ــاع ــات
املشار إليها ،تدعو بنوده إلى اإلبقاء
على البرزاني رئيسًا لعامني إضافيني
م ـح ـت ـف ـظــا ب ـج ـم ـي ــع ص ــاحـ ـي ــات ــه ،فــي
مقابل إجراء استفتاء شعبي في وقت
الحق حول كيفية انتخاب الرئيس :في
البرملان أو في انتخابات عامة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح م ـ ـس ـ ــؤول رف ـ ـيـ ــع املـ ـسـ ـت ــوى
داخـ ــل «ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ل ــ«األخ ـب ــار»،
ّ
أن «امل ـشــروع يتضمن دع ــوة لتشكيل
مـجـلــس وطـنــي يـنــاقــش كــل املــواضـيــع
ال ـ ـعـ ــال ـ ـقـ ــة بـ ـ ــن األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ومـ ـن ــاقـ ـش ــة
ص ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس وال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــام
البرملاني».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـ ـ ـ ــدور مـ ـجـ ـم ــل األحـ ـ ــاديـ ـ ــث
ف ــي ت ــوق ـي ــت ب ـ ــات ي ــوص ــف ب ــ«ال ــوق ــت
الـضــائــع» ،تحدثت نائبة رئـيــس كتلة
«الديموقراطي» البرملانية ،امنة ذكرى،
عن طموح حزبها لكسب ّ
ود األحــزاب
األخرى وحل املشكلة توافقيًا .وأعلنت
ذكرى في حديث إلى «األخبار» أنه «في
حال عدم التوافق على منصب كرسي
الــرئــاســة ،فــإنـنــا س ــوف نتمسك بـقــرار
مجلس الشورى ...الذي يعطي شرعية
للبرزاني لالستمرار في منصبه».
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ذبح وسحل في تعز
اقتحام مواقع
في الداخل السعودي
صنعاء ـ علي جاحز
شـ ـه ــدت م ـحــاف ـظــة عـ ــدن اش ـت ـبــاكــات
ع ـن ـي ـف ــة بـ ـ ــن م ـي ـل ـي ـش ـي ــات م ــوالـ ـي ــة
لتنظيم «الـقــاعــدة» و«اإلصـ ــاح» من
جـهــة ومـيـلـيـشـيــات مــوالـيــة للرئيس
الـ ـف ــار ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي من
جهة أخرى في منطقة البريقا ،فيما
انــدل ـعــت اش ـت ـبــاكــات ف ــي ش ـب ــوة بني
«ال ـق ــاع ــدة» و«اإلص ـ ـ ــاح» ومسلحي
«ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراك ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي» م ــدع ــوم ــن
بالجيش و«اللجان الشعبية».
وق ــال مـصــدر محلي إن االشتباكات
في عدن اندلعت على خلفية الصراع
ال ــدائ ــر م ـنــذ أيـ ــام ب ــن ال ـطــرفــن على
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ـي ـنــاء ال ــزي ــت ال ــذي
ُيـ َـعـ ّـد املنفذ الــوحـيــد ال ــذي تصل منه

اشتباكات في عدن
على خلفية الصراع الدائر
للسيطرة على ميناء الزيت
اإلم ـ ــدادات الـعـسـكــريــة ل ـقــوات الـغــزو.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ع ـ ـ ـ ــرض اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي
لـ ــ«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» دف ـع ــة ج ــدي ــدة مــن
امل ـ ـ ــدرع ـ ـ ــات اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي غ ـنــم
الجيش و«اللجان الشعبية» بعضها
ودمـ ـ ــر ب ـع ـض ـهــا اآلخ ـ ـ ــر ،أكـ ــد م ـصــدر
فـ ــي اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
أن الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» تـمـكـنــوا من
استعادة السيطرة على منطقة ثرة
ف ــي مـحــافـظــة أب ــن ب ـعــدمــا كــانــت قد
استعادت السيطرة على مكيراس في
وقت سابق.
وف ـ ـ ــي ش ـ ـب ـ ــوة ،أك ـ ـ ــد م ـ ـصـ ــدر م ـح ـلــي
لـ ـ ـ ــ«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ان ـ ـ ـ ـ ــدالع اشـ ـتـ ـب ــاك ــات
مـتـفــرقــة ب ــن مـيـلـيـشـيــات «ال ـقــاعــدة»
و«اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» مـ ــن ج ـه ــة وم ـس ـل ـحــي
«الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــراك الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــي» مـ ــدعـ ــومـ ــة
بالجيش و«اللجان» من جهة أخرى.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر أن م ـس ـل ـح ــي
«الـ ـق ــاع ــدة» و«اإلصـ ـ ـ ــاح» ك ــان ــوا في
ش ـبــوة عـقــب االن ـس ـحــابــات الـجــزئـيــة
من املحافظة الــذي نفذها «الجيش»
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ب ــاتـ ـف ــاق مـ ــع «ال ـ ـحـ ــراك
الجنوبي».
أمـ ــا ع ـل ــى ال ـج ـب ـهــة ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،فـقــد
ت ـع ــرض ــت م ـن ــاط ــق نـ ـج ــران وج ـي ــزان
وعـ ـسـ ـي ــر ل ـق ـص ــف ك ـث ـي ــف أدى إل ــى
س ـ ـ ـقـ ـ ــوط ع ـ ـ ـ ــدد ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن ال ـق ـت ـل ــى
والـ ـج ــرح ــى ف ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـب ـهــات
على الحدود ،األمر الذي دفع الجيش
الـسـعــودي إلــى الطلب مــن املواطنني
التوجه للمستشفيات للتبرع بالدم.
ونشر اإلعالم الحربي صورًا ومقاطع
ف ـيــديــو ل ـع ـم ـل ـيــات إحـ ـ ــراق امل ــدرع ــات
وال ــدب ــاب ــات ال ـس ـعــوديــة ،أمـ ــس ،على
الحدود وفرار الجنود من املعسكرات.
وأكـ ـ ــد اإلع ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي أن الـجـيــش
اق ـت ـح ــم م ــواق ــع ج ــدي ــدة ف ــي ج ـي ــزان
ونجران وعسير في تصعيد واضح
للعمليات العسكرية عـلــى ال ـحــدود.
وبـ ـحـ ـس ــب اإلع ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـح ـ ــرب ـ ــي ،ف ـقــد
ُ
اقــت ـحــم ع ــدد م ــن امل ــواق ــع ف ــي ن ـجــران
ع ـلــى مـ ـش ــارف امل ــدي ـن ــة .وب ـث ــت قـنــاة
«امل ـس ـي ــرة» الـتــابـعــة ل ــ«أن ـص ــار الـلــه»
مشاهد مــن داخ ــل العمق السعودي
ألول مرة ،حيث ظهر مراسلها وخلفه
مــدي ـنــة ن ـج ــران ف ــي وق ــت يـتـكـتــم فيه
اإلعــام السعودي عن خسائره على

ال ـح ــدود م ــع ال ـي ـمــن .إعـ ــان سـيـطــرة
ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان» ع ـل ــى مـنــاطــق
داخـ ـ ــل ال ـع ـم ــق الـ ـسـ ـع ــودي اع ـت ـبــرت
رسـ ــائـ ــل ب ـ ــأن ال ـج ـي ــش و«الـ ـلـ ـج ــان»
وض ـع ــت ال ـخ ـي ــارات االسـتــراتـيـجـيــة
على سكة التنفيذ.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أش ـع ـلــت ال ـجــرائــم
ال ـتــي ارتـكـبـهــا عـنــاصــر ميليشيات
«القاعدة» و«اإلصــاح» في محافظة
تـعــز خ ــال الـيــومــن املــاضـيــن بحق
امل ـ ــواط ـ ـن ـ ــن مـ ـ ــن ذبـ ـ ـ ــح وإع ـ ـ ــدام ـ ـ ــات
جماعية وسـحــل وتمثيل بالجثث،
الـ ــرأي ال ـع ــام الـيـمـنــي ،وقــوب ـلــت تلك
الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم ب ـ ـ ــإدان ـ ـ ــات واس ـ ـع ـ ــة ع ـلــى
امل ـس ـت ــوى ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي
والحقوقي .وفي هذا الصدد ندد عدد
مــن األحـ ــزاب وامل ـكــونــات السياسية
بما ارتكبته ميليشيات «الـقــاعــدة»
و«اإلصـ ـ ــاح» بـقـيــادة املــدعــو حمود
ً
املـخــافــي بـحــق أب ـنــاء تـعــز ،معتبرة
أنـهــا تعكس خـطــورة امل ـشــروع الــذي
تحمله تـلــك الـجـمــاعــات وال ــذي بــات
من الواضح أنه يحظى بدعم ورعاية
العدوان السعودي وتحالفه.
أمني سر الحزب «الناصري» اليمني،
خ ــال ــد امل ـ ـ ـ ــاوري أدان ه ـ ــذه األعـ ـم ــال

مقاتلون
موالون
لهادي في
تعز أمس
(أ ف ب)

واع ـت ـب ــره ــا «غ ــري ـب ــة ع ــن مـجـتـمـعـنــا
ال ـي ـم ـنــي وث ـق ــاف ـت ــه وت ـص ـنــف جــرائــم
ضد اإلنسانية وجرائم حرب» .ولفت
امل ــاوري فــي تصريح لــ«األخـبــار»إلــى
أن «مــرتـكـبــي ه ــذه ال ـجــرائــم يسعون
إلى تحقيق أجندة مشبوهة يدعمها
العدوان ويقف خلفها».
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب «ات ـح ــاد ال ـقــوى

الشعبية» ،محمد النعيمي ،قــال إن
ال ـج ــرائ ــم ال ـت ــي حـصـلــت ه ــي نتيجة
ط ـب ـي ـع ـي ــة لـ ـت ــوظـ ـي ــف «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف»
ل ـت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» و«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة»
وتوظيف الصراع املذهبي واملناطقي
فــي سبيل تحقيق أه ــداف ال ـعــدوان.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـن ـ ـع ـ ـي ـ ـمـ ــي فـ ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ع ـلــى أن هـ ــذه ال ـجــرائــم

«ت ـس ـت ـهــدف وح ـ ــدة ال ـي ـمــن الــوطـنـيــة
والـ ـنـ ـسـ ـي ــج االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي» ،م ـطــال ـبــا
ك ــل ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة بــالـعـمــل «عـلــى
تحصني اليمن من هذا الفكر املتطرف
واملـ ـنـ ـح ــرف وم ــواج ـه ـت ــه بــال ـح ـســم»،
وت ـح ـم ــل م ـســؤول ـي ـت ـهــم ال ـتــاري ـخ ـيــة
فــي اج ـتــراح حــل لــأزمــة اليمنية من
منطلق الشراكة الوطنية والتوافق.

ليبيا

َّ
التدخل العربي في سرت مؤجل

ّأجلت جامعة
الدول العربية اإلقرار في
مسألة التدخل العسكري
(الجوي) في مدينة
سرت الليبية لمواجهة
«داعش» ،رابطة األمر
بملف «إنشاء القوة
العربية المشتركة»

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
ل ــم ي ـخــرج اج ـت ـمــاع جــامـعــة ال ــدول
العربية املنعقد فــي الـقــاهــرة ،يوم
أم ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى املـ ـن ــدوب ــن
الــدائ ـمــن ،بنتائج ملموسة تجاه
الـطـلــب ال ــذي تـقــدمــت ب ــه قـبــل أي ــام
ح ـكــومــة ع ـبــدال ـلــه ال ـث ـنــي املـعـتــرف
بها دوليًا ،لتوجيه ضربات جوية
ض ــد تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ف ــي مــديـنــة
سرت الساحلية .واكتفى االجتماع
بــالــدعــوة إل ــى وض ــع استراتيجية
عسكرية ملواجهة التنظيم املنتشر
خصوصًا في مسقط رأس العقيد
ال ـل ـي ـبــي الـ ــراحـ ــل ،م ـع ـمــر ال ـق ــذاف ــي،
سرت ،منذ بداية العام الحالي.
وبـ ـخ ــاف خ ـل ــو ال ـب ـي ــان الـخـتــامــي
ل ــاج ـت ـم ــاع مـ ــن أي م ــوافـ ـق ــة عـلــى
تنفيذ عـمـلـيــات عـسـكــريــة وغ ــارات
جوية على األراضي الليبية لتدمير

أشار البيان إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا (أ ف ب)

ق ــدرات «داع ــش» ،علمت «األخـبــار»
مــن مـصــدر دبـلــومــاســي أن مسألة
ُ
التدخل العسكري ُ
طرحها
سيعاد
مـ ـ ـج ـ ــددًا خ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع رؤس ـ ـ ــاء
األركــان العرب املرتقب انعقاده في
 27آب/أغ ـس ـط ــس الـ ـج ــاري لبحث
م ـ ـشـ ــروع إن ـ ـشـ ــاء ال ـ ـقـ ــوة ال ـع ــرب ـي ــة
املشتركة.
وبـيـنـمــا ت ــزام ــن ان ـع ـقــاد االجـتـمــاع
م ــع ت ـظــاهــر ع ـش ــرات م ــن الليبيني
أمـ ــام م ـقــر جــام ـعــة ال ـ ــدول الـعــربـيــة
للمطالبة بـتــدخــل عـسـكــري عربي
«إنقاذًا لليبيا من خطر التقسيم»،
أوضح املصدر ،في حديثه ،أن فكرة
ّ
«التدخل العسكري عبر شن غارات
مصر
جوية ،تلقى استحسانًا من ّ
واإلم ـ ــارات واألردن» .وأض ــاف أنــه
«إذا القــت (فـ َكــرة الـتــدخــل) إجماعًا
ُ
ع ــربـ ـي ــا ،ت ـ ـنـ ــاقـ ــش آلـ ـي ــة ال ـت ـط ـب ـيــق
خالل االجتماع املقبل» ،مشيرًا في
ّ
السياق إلى أن «القاهرة تقدم دعمًا
ُ َ
عسكريًا للحكومة الليبية ،ال يعلن
إعالميًا».
وأك ـ ـ ـ ــدت الـ ـج ــامـ ـع ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،فــي
ال ـب ـيــان الـ ـص ــادر ع ـقــب اجـتـمــاعـهــا
ّ
غ ـيــر الـ ـع ــادي أم ـ ــس ،أن «ال ـحــاجــة
أص ـب ـح ــت أك ـث ــر إل ـح ــاح ــا ف ــي ه ــذه
ال ـظ ــروف العصيبة إل ــى التعجيل
بـ ـ ــوضـ ـ ــع اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ع ــربـ ـي ــة
ت ـض ـمــن م ـس ــاع ــدة لـيـبـيــا عـسـكــريــا
في مواجهة إرهاب داعش وتمدده
ّ
البيان
على أراضـيـهــا» .كذلك حــث ً
«ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،م ـج ـت ـم ـع ــة أو
فـ ــرادى ،عـلــى تـقــديــم الــدعــم الكامل
للحكومة الليبية» ،في إشــارة إلى
حكومة الثني.
وحول دعوة البيان إلى «التعجيل
ب ــوض ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ــربـ ـي ــة»،

ش ــرح امل ـصــدر الــدبـلــومــاســي الــذي
ّ
ت ـح ــدث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن «قـ ــرار
الـتـعـجـيــل ب ــإق ــرار ال ـق ــوة الـعــربـيــة
املشتركة سيعطي الشرعية لشن
غـ ـ ـ ــارات ع ـل ــى أهـ ـ ـ ــداف داع ـ ـ ــش فــي
سـ ــرت» .وأك ــد فــي س ـيــاق الـحــديــث
ّ
أن «امل ــوق ــف امل ـصــري ثــابــت حـيــال
ضرورة التدخل العسكري وتنفيذ
غـ ـ ــارات ف ــي ال ـع ـم ــق ال ـل ـي ـبــي لــدعــم
ح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـ ـث ـ ـنـ ــي وم ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة أي
تحركات لداعش».
من جهة أخرى ،جاء املوقف القطري
مـتــوقـعــا فــي خـتــام االج ـت ـمــاع ،فقد
تحفظت الدوحة من توصية جرت
مناقشتها بـشــأن رف ــع الـحـظــر عن
ت ــوري ــد الـ ـس ــاح ل ـل ـج ـيــش الـلـيـبــي
(التابع لحكومة الثني) «ملخالفتها
ق ـ ــرار األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ال ـ ــذي يحظر
توريد األسلحة لألطراف املتنازعة
في ليبيا».
وبخالف ما ذكر في اإلعالم لناحية
اإلشارة إلى إقرار التوصية ،جاءت
ال ـف ـق ــرة امل ـخ ـص ـصــة ل ـه ــذه الـنـقـطــة
ع ـل ــى ال ـش ـك ــل الـ ـت ــال ــي فـ ــي ال ـب ـي ــان
ّ
الـخـتــامــي« :ح ــث لـجـنــة الـعـقــوبــات
الدولية التابعة لألمم املتحدة على
االستجابة الفورية وبـ ّـت الطلبات
التي تقدمت بها الحكومة الليبية
ك ـط ـل ـبــات عــاج ـلــة مل ــواج ـه ــة أزمـ ــات
طارئة».
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة ،بـ ـ ـ ـ ــرر وزيـ ـ ـ ــر
الخارجية الليبي ،محمد الدايري،
ّ
طلب حكومته بالقول إن «القدرات
الـجــويــة للجيش الليبي مـحــدودة
ومختصرة في طائرتني» .وتساءل:
«هـ ـ ــل ي ـم ـك ــن أن ن ـن ـت ـظ ــر ش ـهــريــن
أو ث ــاث ــة أو أربـ ـع ــة ح ـت ــى ي ـجــري
التوصل لحكومة وفاق؟».
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طهران تستضيف أبو مازن:

سفير إيراني منتدب لدى السلطة؟

م ــن جـهـتــه ،ق ــال م ـصــدر م ـس ــؤول في
األمــانــة الـعــامــة لـلـحــزب «االشـتــراكــي
ال ـي ـم ـنــي» إن م ــا ُع ـ ــرض م ــن مـقــاطــع
ف ـي ــدي ــو ح ـ ــول إع ـ ـ ــدام ألح ـ ــد األس ـ ــرى
والتنكيل بجثته عمل مرفوض ومدان
من قبل أي جهة كانت قامت بتنفيذه.
وعـلــى رغ ــم مــن مطالبته بالتحقيق
فــي تـلــك األع ـم ــال واع ـت ـبــارهــا جــرائــم

حـ ـ ــرب ،إال أن م ــوق ـف ــه بـ ــدا مـتـحـفـظــا
عـلــى تـسـمـيــة الـجـهــة ال ـتــي قــامــت به
رغم وضوحها ،ولعل هذا يعود إلى
مــوقــف الـحــزب ال ــذي أعلنه قبل أيــام
ّ
مما يسمى «املقاومة في تعز» حيث
أصدر بيانًا أعلن فيه أنه مشارك في
املـعــارك مــن خــال عـنــاصــره ،وهــو ما
يجعله محرجًا أمام هذه الجرائم.

فـجــأة ،قــرر رئيس السلطة الفلسطينية،
محمود عباس ،تحسني عالقة سلطته مع
الجمهورية اإلسالمية اإليــرانـيــة .جــاءت
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،وف ــق مــا ي ــرى مـســؤولــون
في «حركة املقاومة اإلسالمية ـ حماس»،
على وجه «النكاية» ،من بعد زيارة رئيس
امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـ ــ«ح ـ ـمـ ــاس» ،خــالــد
مشعل ،للمملكة السعودية.
بالطبع ،أنكر رجال عباس فكرة استغالل
ال ـس ـل ـط ــة «تـ ــوتـ ــر الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ح ـمــاس
وإيـ ــران لحسابها الـشـخـصــي» ،كـمــا قــال
عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
أحمد مجدالني .وراحــوا يشرحون كيف
أن إي ــران ،الـتــي كــانــت فــي األم ــس القريب
ت ـت ـح ــدث عـ ــن ت ـس ـل ـيــح ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة
ح ـيــث م ـقــر الـسـلـطــة وســاح ـت ـهــا ،ص ــارت
قــوة إقليمية بعد االتـفــاق الـنــووي ،يجب
التعامل معها.
برغم ذلك ،فإن خطوة كذلك من املفترض
أن «ت ـغ ـي ــظ» إس ــرائ ـي ــل ل ــن ي ـق ــدم عليها
عباس إال ضمن الحدود املرسومة لدور
الـسـلـطــة .وم ــا ي ـقــدم اآلن ظــاهــريــا هــو أن
رام الله ،بعد قطيعة دامت ثالث سنوات،
استدركت أن إيران أصبحت دولة إقليمية
ف ــاوض ـه ــا ال ـع ــال ــم أج ـم ــع وي ـج ــب إعـ ــادة
ال ـعــاقــة مـعـهــا ،لــذلــك كـلــف «أبـ ــو مـ ــازن»،
مجدالني ،التواصل مع طهران وترتيب
ال ــزي ــارة الـتــي مــن املـفـتــرض أن تـكــون في
شهر تشرين األول املقبل.
مـجــدالنــي ذه ــب أبـعــد مــن ذل ــك ،وق ــال في
ح ــدي ــث صـ ـح ــاف ــي ،إن ال ـس ـل ـط ــة تـ ــدرس
«إم ـك ــان ـي ــة أن يـ ـك ــون ال ـس ـف ـيــر اإلي ــران ــي
فــي األردن ،سـفـيـرًا غـيــر مقيم ل ــدى دولــة
فلسطني» .واعتبر أن هذه الخطوة «تأتي
فــي إطــار تطوير العالقات املشتركة بني
ال ـب ـلــديــن» .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،أك ــد عضو
الـلـجـنــة املــركــزيــة لـحــركــة «ف ـت ــح» ،عباس

زكي ،أنه سيرأس وفدًا إلى طهران لترتيب
زيارة عباس .وقال زكي في حديث إلذاعة
محلية« :تـطــويــر عالقتنا مــع إيـ ــران هو
ممر إجباري إن أردنــا مواجهة االحتالل
اإلسرائيلي» .وفيما كانت السلطة تعلي
نفسها وتقدم مبررات «وطنية» وأخــرى
«إقليمية» لهذا الخرق الجديد في أدائها
السياسي ،كان النائب عن مدينة طهران
في مجلس الشورى اإلسالمي ،روح الله
حسينيان ،يعلن أن  100نائب في املجلس
وج ـه ــوا رس ــال ــة إل ــى الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي،
ح ـس ــن روح ـ ــان ـ ــي ،أكـ ـ ــدوا ف ـي ـهــا ض ـ ــرورة
«تسليح الضفة ودعــم تيار املقاومة في
املنطقة ضــد الـكـيــان الـصـهـيــونــي» .وقــال
ح ـس ـي ـنــي فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــوك ــال ــة «م ـه ــر»
اإليرانية أمس ،إن «الرسالة تؤكد ضرورة
تسليح الـضـفــة ودع ــم ال ــدول والـحــركــات
التي تحارب الكيان الصهيوني».
وبينما تؤكد مصادر إيرانية لـ«األخبار»،
أن وزير الخارجية اإليرانية ،محمد جواد
ظريف ،أعطى إشارة لقبول طهران زيارة
ع ـب ــاس ،ف ــإن امل ــواق ــع اإلع ــام ـي ــة الـتــابـعــة

ُ
اقترح انتداب
السفير اإليراني في
األردن كسفير غير
مقيم لدى فلسطين

ل ــ«ح ـم ــاس» نـقـلــت أنـ ـب ـ ً
ـاء ع ــن مـســؤولــن
إيــرانـيــن آخــريــن طمأنوا الحركة إلــى أن
الــزيــارة لــم تقبل ،بعدما كــان أعـضــاء في
املكتب السياسي للحركة قــد عـبــروا عن
اعتقادهم بــأن الــزيــارة هدفها التشويش
على «حماس» وعالقتها بإيران.
وك ــان ــت مـشـكـلــة الـسـلـطــة األس ــاس ـي ــة مع
ط ـهــران ،اعـتـبــار «أب ــو م ــازن» أن األخـيــرة
تسعى إل ــى تـقــويــض سلطته واإلضـ ــرار
بــاملـصــالــح الـعـلـيــا للسلطة عـبــر دعمها
املقاومة في الضفة ،وخصوصًا «كتائب
شـهــداء األقـصــى» التي عمل عباس على
تفكيكها ،كــذلــك رأى فــي الــدعــم اإليــرانــي
لـ ـحـ ـك ــوم ــة «حـ ـ ـم ـ ــاس» ف ـ ــي غـ ـ ــزة ض ــرب ــا
للشرعية التي يتمسك بها.
في سياق آخر ،التقى عباس ،أمس ،زعيم
امل ـع ــارض ــة ف ــي ال ـك ـن ـي ـســت اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
ي ـت ـس ـحــاق ه ــرتـ ـس ــوغ ،ال ـ ــذي أعـ ـل ــن بـعــد
اللقاء أنه «اتفق مع الرئيس الفلسطيني،
على ض ــرورة منع قـيــام انتفاضة ثالثة،
م ــن خ ـ ــال م ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،وامل ـض ــي
قــدمــا فــي مـفــاوضــات ال ـس ــام» .كــذلــك أكد
ع ـ ـبـ ــاس« ،الـ ـ ـت ـ ــزام ع ـم ـل ـيــة ال ـ ـسـ ــام ،وف ــق
ق ــرارات الشرعية الــدولـيــة ،إلقــامــة الدولة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة امل ـس ـت ـق ـل ــة ،وعــاص ـم ـت ـهــا
القدس ،على حدود عام .»1967
على صعيد آخر ،ال تزال قيادات «حماس»
فــي غ ــزة تنتظر إذن «امل ـخــابــرات العامة
املصرية» للسفر .وقــد قــال عضو املكتب
السياسي للحركة ،مــوســى أبــو م ــرزوق،
إن ــه «ال يــوجــد أي جــديــد ح ــول سفر وفد
الحركة للخارج» .وأوضح أبو مرزوق في
تصريحات صحافية ،أن «وفد الحركة لم
يغادر القطاع بعد لبدء جولته الخارجية
(قطر ،وتركيا ،وإي ــران) كما كــان متوقعًا
اليوم (أمس)».
(األخبار)

مصر

ّ
نية لتحسين السجون :ضرب عصفورين بحجر
ما قل
ودل
شارك الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،في بعثة علمية تعمل
بالقرب من مدينة سيفاستوبل
في شبه جزيرة القرم ،حين قام،
أمس ،بالغوص إلى قاع البحر
األسود بواسطة غواصة أعماق.
ومن أعماق البحر ،أقام بوتين

ً
اتصاال بأفراد البعثة اآلخرين ،وهنأ
الجمعية الجغرافية الروسية التي
نظمت البعثة لمناسبة الذكرى
الـ 170لتأسيسها (في عهد
نيقوالي األول) .وتفقد بوتين،
وهو في القاع ،بقايا سفينة
تعود للقرن العاشر أو الحادي عشر
الميالديين ،غرقت بالقرب من خليج
باالكالفا .وأوضح بوتين أنه ال ينخرط
في دراسات علمية ،لكن مشاركته
أمس تأتي من أجل إحياء اهتمام
المواطنين بتاريخ وطنهم.
(األخبار)

القاهرة ــ أحمد جمال الدين
بــدأت وزارة الداخلية في مصر العمل
عـ ـل ــى خـ ـط ــة م ـت ــوس ـط ــة املـ ـ ـ ــدى ل ـب ـنــاء
ع ـ ــدد مـ ــن أق ـ ـسـ ــام الـ ـش ــرط ــة ال ـحــدي ـثــة
ّ
مقار
خــارج الكتل السكنية ،وتجهيز
الحبس االحتياطي فيها بما يتالءم
م ــع أوضـ ـ ــاع ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي ظل
انتقادات محلية ودولية كثيرة ،فيما
بدأ وزير العدل إجراءات فعلية لتأمني
القضاة واملحاكم.
والخطة الجديدة تقضي ببناء أقسام
شــرطــة حــديـثــة مـطــابـقــة لـلـمــواصـفــات
وامل ـ ـع ـ ــاي ـ ـي ـ ــر م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة ال ـ ـسـ ــامـ ــة
والـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات ،وتـ ــأتـ ــي وف ـ ــق اإلع ـ ــان
الرسمي «لتحسني أوضاع املحتجزين
فـ ــي أق ـ ـسـ ــام الـ ـش ــرط ــة وت ــوفـ ـي ــر بـيـئــة
م ـنــاس ـبــة ل ـل ـح ـجــز» الـ ــذي ي ــوض ــع فيه
املشتبه بهم واملتهمون خــال مراحل
التحقيق األولية.
مصدر مسؤول في «الداخلية» تحدث
إلى «األخبار» عن أن «الهدف الحقيقي
يــرجــع إل ــى رغـبــة الـ ــوزارة فــي تخفيف
إج ـ ـ ــراءات ال ـت ــأم ــن امل ـح ـي ـطــة بــأق ـســام
الـ ـش ــرط ــة فـ ــي امل ـح ــاف ـظ ــات امل ـخ ـت ـل ـفــة،
خ ــاص ــة أنـ ـه ــا أدت إل ـ ــى إغ ـ ـ ــاق ط ــرق
وشـ ـ ـ ــوارع رئ ـي ـس ـي ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
الخطة الجديدة ستشمل إنشاء أقسام
ف ــي م ـن ــاط ــق س ـه ـلــة ال ـت ــأم ــن ولـيـســت
م ــاص ـق ــة ل ـل ـم ـبــانــي «ح ـت ــى ال يـتـكـبــد
املواطنون معاناة بسبب إغالق الطرق
ً
وت ـت ـك ـبــد ال ـش ــرط ــة وق ـت ــا وأم ـ ـ ـ ــواال فــي
التأمني الخارجي املكثف لألقسام».
ويـبــدو أن فــي ذلــك ضربًا لعصفورين
ً
ففضال ّ
عما نقله املصدر بشأن
بحجر،
االمـ ـتـ ـي ــازات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة ،تـسـتـطـيــع
القاهرة تسويق ذلك في اتجاه مضاد
ل ــان ـت ـق ــادات امل ـص ــوب ــة ض ــده ــا بـشــأن

ّ
أحـ ــوال امل ـســاجــن .أي ـضــا ،مل ــح املـصــدر
نـفـســه إل ــى أن ب ـنــاء األق ـس ــام الـجــديــدة
س ـي ـك ــون م ــرت ـب ـط ــا بـ ـت ــواف ــر امل ـي ــزان ـي ــة
الــازمــة لعملية اإلن ـش ــاءات الـجــديــدة،
خ ــاص ــة أنـ ـه ــا ت ـك ـل ــف م ـب ــال ــغ ك ـب ـي ــرة،
الفتًا في الوقت عينه إلــى أن األولوية
ستكون ألقسام الشرطة التي دمرت في
«ث ــورة  25يـنــايــر» ولــم تــؤهــل بالشكل
املناسب ،وكذلك األقسام التي تقع في
امل ـنــاطــق األك ـثــر خ ـط ــورة ،وفـيـهــا عــدد
كبير من املتهمني.
يـ ـت ــراف ــق كـ ــل ذلـ ـ ــك مـ ــع تـ ـص ــاع ــد ح ــدة
االنـتـقــادات ضد «الداخلية» في األيــام
امل ــاض ـي ــة ب ـع ــد إعـ ـ ــان وفـ ـ ــاة أكـ ـث ــر مــن
 15ش ـخ ـصــا ف ــي أقـ ـس ــام ال ـش ــرط ــة فــي
مـخـتـلــف امل ـح ــاف ـظ ــات ،بـسـبــب ارت ـف ــاع
درجة الحرارة وتكدس املحبوسني ،في
الوقت الــذي أعلن فيه وزيــر الداخلية،
اللواء مجدي الغفار ،بصورة متأخرة،
تزويد أقسام الشرطة بـمــراوح تهوية

لـلـمـحـبــوســن لـتــوفـيــر بـيـئــة مـنــاسـبــة
ل ــإق ــام ــة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن غ ــال ـب ـي ــة أق ـس ــام
الشرطة ال تحتوي على أماكن احتجاز
مناسبة.
وي ـع ــان ــي امل ـس ــاج ــن ف ــي األق ـ ـسـ ــام مــن
الزحام والتكدس وفقدان دورات مياه،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ــروائ ــح ال ـكــري ـهــة نتيجة
غياب التنظيف فــي أمــاكــن االحتجاز،
كـ ــذلـ ــك ال يـ ـسـ ـم ــح ع ـ ـ ـ ــادة ل ـل ـم ــراق ـب ــن
ال ـح ـقــوق ـيــن ب ــزي ــارة أقـ ـس ــام ال ـشــرطــة
وأماكن االحتجاز.
وحــالـيــا ،تعمل «الــداخـلـيــة» على بناء
أكـثــر مــن سـجــن حــديــث بمبالغ مالية
ضخمة تخطت حــاجــز املـلـيــار جنيه،
وجميعها سجون خارج مناطق الكتل
الـسـكـنـيــة ،أب ــرزه ــا «س ـجــن  15مــايــو»
الـ ــذي ب ــدأ ال ـع ـمــل ب ــه وس ـي ـحــوي أكـثــر
مــن  3400سجني مبدئيًا ،فيما دفعت
الوزارة بتجهيزات وفرق طبية لزيارة
األق ـس ــام وال ـس ـجــون وتـفـقــد األوض ــاع

بدأ وزير العدل إجراءات فعلية لتأمين القضاة والمحاكم وحمايتهم (آي بي ايه)

ال ـص ـح ـي ــة ،خ ــاص ــة ل ـل ـمــرضــى وك ـب ــار
السن.
فـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،بـ ـ ــدأ وزيـ ـ ــر الـ ـع ــدل،
املستشار أحمد الــزنــد ،تكثيف العمل
لوضع خطة عمل لتوفير األمن للقضاة
واملحاكم خالل املدة املقبلة بما يضمن
منع تكرار واقعة اغتيال النائب العام
الراحل املستشار هشام بركات ،أو ما
حــدث مــع مستشاري الـعــر ُيــش ،شمال
ُ
سيناء ،الذين استهدفوا وقتلوا خالل
عودتهم من املحكمة إلى منازلهم.
كــذلــك انـتــدب الــزنــد ،املستشار مجدي
عبد الخالق ،ليتولى منصب مساعد
وزي ــر الـعــدل لـشــؤون األم ــن القضائي،
ُ
وهــو املنصب ال ــذي اســتـحــدث أخـيـرًا.
وقـ ــد ك ـلــف ع ـبــد ال ـخ ــال ــق وضـ ــع خـطــة
ل ـت ــأم ــن ال ـق ـض ــاة واملـ ـح ــاك ــم ،ع ـل ــى أن
يـ ـن ـ ّـس ــق م ـ ــع «الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» ب ـم ـخ ـت ـلــف
أج ـهــزت ـهــا ل ـتــوف ـيــر ال ـح ـمــايــة ال ــازم ــة
لـلـقـضــاة ف ــي م ـنــازل ـهــم ،خــاصــة الــذيــن
يـنـظــرون فــي قـضــايــا اإلرهـ ــاب وال ــرأي
العام.
ُ
وع ـ ـلـ ــم أن عـ ـب ــد الـ ـخ ــال ــق س ـي ـخــاطــب
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـ ــدراس ـ ــة ال ـت ــأم ــن
األم ـ ـثـ ــل ل ـل ـم ـح ــاك ــم ومـ ـ ـن ـ ــازل ال ـق ـض ــاة
ووضـ ــع اسـتــراتـيـجـيــة تـضـمــن تــوفـيــر
حماية كافية لهم خاصة في املحاكم،
بينما أبــدت الــوزارة كامل استعدادها
ل ـل ـت ـعــاون م ــع ال ـق ـض ــاة ،ع ـلــى أن تــوفــر
املـ ـس ــاع ــدة ال ـ ــازم ـ ــة ،خ ــاص ــة ل ـق ـضــاة
م ـح ــاك ـم ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق مـحـمــد
م ــرس ــي وق ـ ـيـ ــادات ج ـم ــاع ــة «اإلخ ـ ـ ــوان
املسلمني» .وسيطلب املستشار الجديد
من القضاة الراغبني في توفير تأمني
لهم الـتــواصــل مــع وزارة الـعــدل لبحث
إم ـك ــان ـي ــة ت ــوف ـي ــر ذل ـ ــك ،ف ـي ـمــا سـيـقــوم
بإبالغهم بأي تعليمات أمنية ستصل
إلى «العدل» من طريق «الداخلية».
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العالم

تقرير

الـ«أس  »300قريبًا في إيران
اقترب موعدتسليم موسكو
صواريخ الـ«أس »300
لطهران ،في وقت واجه
فيه البيت األبيض انتكاسة
جديدة تمثلت في إعالن
السيناتور الديموقراطي
روبرت مينينديز معارضته
لالتفاق النووي
تـ ـتـ ـج ــه م ـ ـسـ ــألـ ــة صـ ـفـ ـق ــة ص ـ ــواري ـ ــخ
الـ «أس  »300بني روسيا وإيران إلى
خواتيمها ،مــع إع ــان وزي ــر الــدفــاع
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ال ـع ـم ـّي ــد حـ ـس ــن دهـ ـق ــان
ّ
أن بـ ـ ــاده س ـت ــوق ــع ات ـف ــاق ـي ــة ت ـســلــم
امل ـن ـظــومــة ال ـص ــاروخ ـي ــة ،األس ـب ــوع
املـ ـقـ ـب ــل ،وذل ـ ـ ــك ب ـي ـن ـم ــا أكـ ـ ــد رئ ـي ــس
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي
أكـبــر صــالـحــي أن الـحـظــر املـفــروض
على إيــران سيلغى ،بصورة كاملة،
حتى نهاية العام الحالي.
وق ــال صــال ـحــي ،ف ــي مــديـنــة مـشـهــد،
إن ــه «ل ــو س ــارت األم ــور فــي القضية
ال ـن ــووي ــة إلـ ــى األم ـ ـ ــام ،وفـ ــق الـخـطــة
املحددة ،فإن جميع إجراء ات الحظر
املـ ـش ــار إل ـي ـه ــا ف ــي ب ــرن ــام ــج ال ـع ـمــل
املـ ـشـ ـت ــرك الـ ـش ــام ــل ،س ـت ـل ـغــى حـتــى
كانون األول املقبل».
ك ــذل ــك أش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه «بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـلــى
ب ــرن ــام ــج ال ـع ـمــل امل ـش ـت ــرك ال ـشــامــل،
سـ ـيـ ـق ــوم االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي بـعــد
 90ي ـ ــوم ـ ــا مـ ـ ــن االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي
بــإلـغــاء الـحـظــر املــالــي واالقـتـصــادي
امل ـفــروض عـلــى إي ــران ،وبـعــد تنفيذ
إيـ ـ ــران ل ـت ـع ـهــدات ـهــا ال ـت ــي تـسـتـغــرق
بــن شهر وشـهــر ونـصــف ،وتستمر
لغاية كانون األول املقبل ،سيتم رفع
الحظر بصورة كاملة».
وأك ــد رئـيــس منظمة الـطــاقــة الــذريــة
اإلي ــران ـي ــة أن ــه «ال يـنـبـغــي رب ــط كل
شـ ـ ــيء بـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـعـ ـم ــل امل ـش ـت ــرك
الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــل» ،مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن «االتـ ـ ـف ـ ــاق
الـنــووي سـيــؤدي إلــى تغيير ميزان
ال ـقــوى فــي املـنـطـقــة ،وه ــو مــا يشير

إل ــى أن إي ـ ــران تـمـلــك ب ـيــدهــا مـفـتــاح
أمن املنطقة».
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن وزي ـ ـ ــر
ال ــدف ــاع ال ـع ـم ـيــد ح ـســن ده ـق ــان في
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي عـ ـق ــده مل ـنــاس ـبــة
ي ــوم ال ـص ـنــاعــة الــدفــاع ـيــة وأس ـب ــوع
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،أن ال ـ ـب ـ ـنـ ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة
ملنظومة صــواريــخ «أس  »300التي
ّ
مــن املـتــوقــع أن تتسلمها إي ــران من
روسـيــا هــي قـيــد الـبـنــاء ،مضيفًا أن
«تسليم هــذه الـصــواريــخ سيتم في
أقرب فرصة زمنية».
وعــن التعاون في مجاالت عسكرية
ّ
ّ
أخرى ،أكد دهقان أن إيران تتواصل
م ــع روسـ ـي ــا ب ـش ــأن ق ـض ــاي ــا تـتـعـلــق
بمقاتالت حربية .وكشف عن تطوير
صــواريــخ ستسلمها وزارة الــدفــاع
ً
ً
ل ـل ـقــوات الـبـحــريــة مـسـتـقـبــا ،فـضــا
عن تطوير مروحيات وطائرات من
دون طيار ستبيعها إيــران للخارج
من دون مخالفة القانون الدولي.
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ذاتـ ـ ــه ،ن ـق ـلــت وك ــال ــة
«س ـبــوت ـن ـيــك» الــروس ـيــة ع ــن مـصــدر
فــي وزارة الــدفــاع اإليــرانـيــة قوله إن
وفدًا عسكريًا إيرانيًا رفيع املستوى
س ـي ـتــوجــه إلـ ــى م ــوس ـك ــو ،مـنـتـصــف
األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،ل ـل ـت ـفــاوض بـشــأن
توريد منظومات أس ـ  300وتوقيع
االت ـف ــاق ب ـهــذا ال ـش ــأن» ،مــوضـحــا أن
«وزير الدفاع اإليراني أو أحد نوابه
سـيـتــرأس الــوفــد ال ــذي سـيــوقــع عقد
ال ـتــوريــد مــع الـجــانــب ال ــروس ــي يــوم
األرب ـعــاء أو الخميس» .وأض ــاف أن
«ط ـه ــران تــأمــل أن ي ـكــون بــإمـكــانـهــا
تـسـلــم امل ـن ـظ ــوم ــات ،ف ــي غ ـض ــون 30
ـ ـ ـ  40ي ــوم ــا ،ب ـع ــد ت ــوق ـي ــع ال ــوث ــائ ــق
الضرورية في موسكو».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ن ــائ ـب ــة
الرئيس اإليــرانــي معصومة اتبكار
أن إيران «ترغب في العمل مع القوى
األخــرى في الشرق األوســط لتعزيز
الـ ـ ـس ـ ــام ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ف ـ ــي أعـ ـق ــاب
توقيع االتفاق النووي مع الغرب».
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع ق ـ ـنـ ــاة «ب ـ ـ ــي بــي
س ــي» أشـ ــارت إل ــى أن ط ـه ــران تــأمــل
استعادة ثقة دول الجوار والتعاون
معها ملواجهة الجماعات املتطرفة،

إيران تتواصل
مع روسيا
بشأن قضايا
تتعلق
بمقاتالت
حربية
(أرشيف)

إيران قد تحاول إقامة
حوار من خالل القنوات
الدبلوماسية مع السعودية
ك ــاش ـف ــة ع ــن أن إيـ ـ ــران ق ــد «ت ـح ــاول
إق ــام ــة ح ـ ـ ــوار» ،م ــن خـ ــال ال ـق ـنــوات
الــدبـلــومــاسـيــة ،مــع اململكة العربية
السعودية .وقالت إن «علينا إنهاء
الـحــرب فــي اليمن ،والـتــي تدمر هذا
البلد».
كــذلــك ،أصـ ـ ّـرت نــائـبــة الــرئ ـيــس على
أن إيران لن تتوقف عن دعم «أولئك
ال ــذي ــن ت ـه ـ ّـدده ــم س ـي ــاس ــات ال ـن ـظــام
الصهيوني» ،وأوضـحــت أن «إيــران
ب ـحــاجــة إلـ ــى أن ت ـك ــون قـ ـ ــادرة عـلــى

الدفاع عن نفسها في املنطقة ،حيث
يوجد العديد من القواعد العسكرية
األميركية».
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أك ــد املـتـحــدث
باسم الحكومة محمد باقر نوبخت
أن «إي ـ ـ ـ ـ ــران س ـتـ ـت ـص ــدى ل ـل ـت ـغ ـل ـغــل
مــن قـبــل أي دول ــة إل ــى داخ ــل الـبــاد
ب ـعــد إل ـغ ــاء ال ـح ـظ ــر» ،مـضـيـفــا أنـهــا
«ستتعامل في عالقاتها الخارجية
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس امل ـص ــال ــح ال ــوط ـن ـي ــة».
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن «ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة فــي
الوقت الــذي سيلغى فيه الحظر لن
تتصدى فقط للنفوذ األميركي ،بل
س ـت ـت ـصــدى أي ـض ــا ل ـن ـفــوذ أي دول ــة
أخـ ـ ــرى ،وس ـت ـحــافــظ ع ـلــى امل ـصــالــح
الوطنية في عالقاتها مع اآلخرين».
وبـ ـ ـش ـ ــأن مـ ــوقـ ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة ح ـي ــال

إرس ــال الئـحــة خطة العمل املشترك
إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ــورى اإلي ـ ــران ـ ــي،
قـ ـ ــال إن «أداء ال ـ ـبـ ــرملـ ــان اإليـ ــرانـ ــي
يختلف تـمــامــا مــع أداء الكونغرس
األميركي» ،موضحًا أن «الكونغرس
كان معارضًا للمفاوضات النووية،
ويـ ـ ـح ـ ــاول إف ـ ـشـ ــال ن ـت ــائ ـج ـه ــا ،لـكــن
ال ـب ــرمل ــان اإليـ ــرانـ ــي أع ـل ــن مـ ـ ــرارًا أنــه
ّ
يؤيد املفاوضات».
ولـ ـف ــت املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة
اإليرانية إلى أن «الحكومة سترسل
الئ ـحــة ال ـب ــروت ــوك ــول اإلض ــاف ــي إلــى
مجلس الشورى استنادًا إلى املادة
 125من الدستور ،الــذي ينص على
أن يقر مجلس ال ـشــورى املـعــا ّهــدات
والعقود واالتفاقيات التي توقعها
إيران مع باقي الدول».
أمـ ـي ــركـ ـي ــا ،واج ـ ـ ــه امل ـع ـس ـك ــر امل ــؤي ــد
ل ــات ـف ــاق ان ـت ـك ــاس ــة ج ــدي ــدة ،أم ــس،
تـ ـمـ ـثـ ـل ــت فـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــان الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــور
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي روبـ ـ ــرت مـيـنـيـنــديــز
أنـ ــه س ـي ـص ـ ّـوت ض ــد االت ـ ـفـ ــاق .وف ــي
خ ـطــاب فــي مـسـقــط رأس ــه فــي واليــة
نيوجيرسيّ ،
صرح مينينديز ،وهو
الــرئ ـيــس ال ـســابــق لـلـجـنــة الـعــاقــات
الخارجية في مجلس الشيوخ ،بأنه
أع ـ ّـد مــاح ـظــات تفصيلية ألسـبــاب
ق ـ ـ ـ ــراره .وقـ ـ ـ ــال« :س ـ ــأص ـ ـ ّـوت بــرفــض
ّ
وسأصوت أيضًا مع تجاوز
االتفاق،
حق الفيتو إذا تطلب األمر».
وفي السياق ذاته ،طالب السيناتور
الجمهوري بوب كوركر الكونغرس
ب ـ ــرف ـ ــض االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق وإع ـ ـ ـ ــادت ـ ـ ـ ــه إلـ ــى
أوباما .وقال رئيس لجنة العالقات
الخارجية في مجلس الشيوخ ،في
م ـق ــال ن ـشــرتــه ص ـح ـي ـفــة «واش ـن ـطــن
بـ ــوسـ ــت» ،إنـ ــه «ب ـع ــد ت ــوص ــل إدارة
أوباما ملا تــراه بمثابة اتفاق نووي
م ـق ـب ــول م ــع إي ـ ـ ــران ،فـ ــإن م ـســؤول ـيــة
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ت ــأت ــي لـ ـك ــي ي ـ ـقـ ـ ّـرر مــا
إذا ك ــان االت ـف ــاق سـيـخــدم املصلحة
القومية ويجعل الــواليــات املتحدة
أكـثــر أمـنــا ويمنع إي ــران مــن تطوير
برنامج أسلحة نووية أو ال» ،مشيرًا
إل ــى أن ــه «ال يعتقد بــأنـهــا ستمتنع
عن ذلك».
(األخبار)

تقرير

حكومة «سيريزا» تباشر «بيع كامل اليونان»
بـعــدمــا أق ـ ّـر ال ـبــرملــان الـيــونــانــي يــوم
الجمعة املــاضــي «مــذكــرة التفاهم»
مع دائني البالد ،التي تفرض على
أثينا خصخصة املوانئ واملطارات
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ومـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــات
الطاقة ،أعلنت الصحيفة الرسمية
ال ـيــونــان ـيــة ي ــوم أم ــس أن الـحـكــومــة
اليونانية وافقت على خصخصة 14
مـطــارًا محليًا لشركة أملــانـيــة .ورأى
امل ـ ـعـ ــارضـ ــون ل ـل ـخ ـض ــوع إلم ـ ـ ــاء ات
الدائنني في حزب «سيريزا» الحاكم
ف ــي ال ـق ــرار ال ـح ـكــومــي خ ـطــوة أول ــى
باتجاه «بيع كامل لليونان».
ف ــرض الــدائ ـنــون عـلــى أث ـي ـنــا ،فــي ما
ُي ـس ـم ــى «االت ـ ـفـ ــاق ال ـت ـق ـن ــي» ،إن ـش ــاء
ـدوق ف ــي أث ـي ـن ــا ،ت ـحــت وصــايــة
صـ ـن ـ ٍ
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـ ــدائـ ـ ـن ـ ــة (املـ ـف ــوضـ ـي ــة
األوروبية والبنك املركزي األوروبــي
وآلية االستقرار األوروبية وصندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي) يجمع مــا قيمته 50
مـلـيــار ي ــورو م ــن ع ــوائ ــد خصخصة
األصــول العامة للبالد ،ليذهب جزء
مــن ه ــذه األم ـ ــوال لـتـعــويــم امل ـصــارف
الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ولـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون األص ـ ـ ـ ــول
اليونانية العامة رهنًا لدى الدائنني.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،ذك ــرت الصحيفة
الــرسـمـيــة أن الـحـكــومــة واف ـقــت على

عقد بقيمة  1.23مليار يــورو (1.36
ٍ
م ـل ـيــار دوالر) يـقـضــي بخصخصة
 14مـطــارًا محليًا لشركة «فــرابــورت
سلينتل» األملانية .وكانت الحكومة
اليونانية السابقة قد منحت الشركة
نفسها امتيازًا إلدارة املطارات لفترة
تراوح بني  40و 50عامًا ،إال أنه جرى
تعليق العمل باالمتياز بعد وصول
حـ ــزب «سـ ـي ــري ــزا» إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة فــي
كانون الثاني املاضي.
وأم ــس ،قطع نــواب البرملان األملاني
عطلتهم ملناقشة برنامج الـقــروض
الثالث لليونان ،قبل التصويت عليه.
وفـ ــي م ــواج ـه ــة م ـع ــارض ــة بــرملــان ـيــة،
ستدفع املستشارة األملانية ،أنغيال
ميركل ،ووزي ــر ماليتها ،وولفغانغ
شــويـبـلــه بــات ـجــاه إق ـ ــرار ال ـبــرنــامــج،
ّ
فيما ُي َّ
يصوت ما يصل إلى
رجح أن
ربع عدد النواب املحافظني ،املنتمني
إلـ ــى حـ ــزب م ـي ــرك ــل ،ض ــد ال ـبــرنــامــج
الذي تبلغ قيمته  86مليار يورو (95
مـلـيــار دوالر) ،ف ــي مـسـعــى إليـصــال
رس ــال ــة م ـف ــاده ــا ت ـح ــذي ــر ال ـح ـكــومــة
مــن ال ـع ــودة إل ــى ال ـبــرملــان للمطالبة
بـمــزيــد مــن ال ـقــروض .ورغ ــم ترجيح
إق ـ ـ ــرار الـ ـب ــرمل ــان ل ـل ـب ــرن ــام ــج ،بـفـضــل
دع ـ ـ ــم أح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا الـ ـح ــزب

الديموقراطي االجـتـمــاعــي ،الشريك
ال ـص ـغ ـيــر ف ــي االئـ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي،
ك ـم ــا ح ـ ــزب ال ـخ ـض ــر املـ ـ ـع ـ ــارض ،إال
أن م ـعــارضــة ع ــدد كـبـيــر م ــن حـلـفــاء
م ـيــركــل ل ــات ـف ــاق م ــع ال ـي ــون ــان ُي ـ َـع ـ ّـد
ضربة للمستشارة األملانية التي ما

ُي َّ
رجح أن ّ
يصوت ربع
النواب األلمان المحافظين
ضد االتفاق

ميركل تشارك
في اجتماع
لكتلتها البرلمانية
حول اليونان
أمس (أ ف ب)

زالــت تحتفظ بشعبية واسـعــة ،بعد
أن شغلت منصبها قبل  10أعوام.
وف ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــالـ ـ ــت أم ـ ــس
مفوضية الالجئني في األمم املتحدة
إن ع ـل ــى أث ـي ـن ــا أن ت ـظ ـه ــر «قـ ـي ــادة
أقــوى بكثير» فــي تصديها للنزوح
ال ـك ـث ـي ــف ل ــاج ـئ ــن ع ـب ــر امل ـت ــوس ــط،
ال ــذي ــن وص ــل مـنـهــم ن ـحــو  160ألـفــا
إلـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة ح ـتــى
تاريخه ،منذ بداية العام« .ارتفعت
وت ـ ـيـ ــرة وص ـ ـ ــول ال ــاجـ ـئ ــن ب ـث ـبــات

ف ــي األس ــابـ ـي ــع امل ــاضـ ـي ــة .ووص ـل ــت
أع ـ ـ ــداد م ــن ال ــاج ـئ ــن وامل ـه ــاج ــري ــن
فــي شهر تموز (مــن الـعــام الـجــاري)
تفوق مجمل أعــداد هــؤالء في العام
املاضي» ،بحسب مفوض الالجئني
فــي األمــم املتحدة ،ولـيــام سبيندلر.
وأوض ـح ــت امل ـفــوض ـيــة أن الـغــالـبـيــة
الـ ـكـ ـب ــرى مـ ــن ال ــواصـ ـل ــن األسـ ـب ــوع
املـ ــاضـ ــي هـ ــم مـ ــن سـ ــوريـ ــا (،)%82
م ـقــابــل  %14م ــن األفـ ـغ ــان و %3من
الـ ـع ــراقـ ـي ــن .وأوض ـ ـحـ ــت امل ـفــوض ـيــة
أن «ال ـغــال ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى م ــن ه ــؤالء
س ـي ـنــالــون وض ــع الجـ ـئ ــن» ،مــذكــرة
بتحذيرات أطلقتها منذ نحو شهر،
تتعلق بـتــأزم أوض ــاع الالجئني في
الـجــزر اليونانية ،ومـكــررة مطلبها
ب ـت ـعــزيــز م ـن ـش ــآت االس ـت ـق ـب ــال عـلــى
الـ ـج ــزر وفـ ــي س ــائ ــر أنـ ـح ــاء ال ـب ــاد،
و«بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ــاج ـ ــل» .ويـ ــأتـ ــي ت ــزاي ــد
ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـ ـلـ ــى أث ـ ـي ـ ـنـ ــا فـ ـ ــي وقـ ــت
ت ـخ ـت ـل ــف فـ ـي ــه دول االتـ ـ ـح ـ ــاد ح ــول
سياسة لجوء منصفة ،حيث تحاول
ال ـعــديــد م ــن دول ال ـش ـمــال الـتـنـصــل
مــن عــبء استقبال الــاجـئــن ،تاركة
دول ال ـج ـنــوب ،وب ــاألخ ــص الـيــونــان
وإيطاليا ،لتتحمل العبء األكبر.
(أ ف ب ،رويترز)
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تقرير

تركيا تتجه إلى
الشلل السياسي

ذكرى أسبوع
تصادف يوم الجمعة املوافق في 21
آب 2015
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا
الغالي
املرحوم محمد الشيخ حسن غندور
أوالده :الدكتور خالد ورائد
رنا زوجة املهندس عباس بيطار
غنى زوجة طالل الداعوق
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :ال ــدكـ ـت ــور عـ ـل ــي ،امل ــرح ــوم
ال ــدك ـت ــور أسـ ـع ــد ،امل ــرح ــوم الــدك ـتــور
غسان ـ ـ ـ واملهندس أحمد
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة األلـ ـيـ ـم ــة ،س ـي ـقــام
م ـج ـلــس عـ ـ ــزاء ع ــن روحـ ـ ــه ال ـط ــاه ــرة
الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاشـ ـ ــرة ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ف ــي
حسينية بلدته النبطية الفوقا.
اآلسـ ـف ــون :آل غ ـن ــدور ،آل زي ـت ــون ،آل
بيطار ،آل الداعوق
وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـف ــوق ــا
وكفرتبنيت

أعلن رئيس الوزراء التركي ،أحمد داود أوغلو،
أمس ،فشل المحاوالت الجارية منذ أسابيع لتشكيل
حكومة ائتالفية جديدة ،ما يعزز احتماالت تشكيل إدارة
انتقالية لقيادة البالد ،حتى إجراء انتخابات جديدة
منذ خسر حزب «العدالة والتنمية»
أغلبيته الـبــرملــانـيــة فــي انتخابات
حزيران املاضي ،ليعجز عن الحكم
منفردًا ،للمرة األولــى منذ وصوله
إلى السلطة عام  ،2002سعى داود
أوغ ـ ـلـ ــو إل ـ ــى ال ـب ـح ــث عـ ــن تـشـكـيــل
ائتالف حكومي مع شريك سياسي
أصغر .لكن املتحدث باسم «العدالة
والتنمية» ،بشير أتاالي ،أعلن أمس
أن داود أوغـلــو سيعيد التفويض
(بتشكيل حكومة جديدة) للرئيس،
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان ،وأن الـحــزب
سيعقد مــؤتـمـرًا فــي  12مــن أيـلــول
املـقـبــل ،مــن املـتــوقــع أن يـحـســم فيه
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ،ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
امل ـ ـب ـ ـكـ ــرة امل ـ ـتـ ــوقـ ــع إجـ ـ ــراؤهـ ـ ــا فــي
املستقبل القريب.
وكـ ــان داود أوغ ـل ــو ق ــد ال ـت ـقــى يــوم
األول مــن أمــس مــع دول ــت بهجلي،
زعـ ـ ـي ـ ــم حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـق ــومـ ـي ــة
املعارض ،وذلك في محاولة أخيرة
لـ ــات ـ ـفـ ــاق عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ح ـك ــوم ــة
ائـ ـت ــافـ ـي ــة ،إال أن ب ـه ـج ـلــي رف ــض
ك ــل ال ـخ ـي ــارات ال ـتــي طــرحـهــا داود
أوغ ـلــو« .بـعــد مـحــادثــات األم ــس لم
يبق أي خيار أمام الحزب (العدالة
والتنمية) لتشكيل ائتالف ،ومن ثم
سيعيد داود أوغلو التفويض إلى
الرئيس (مساء أمس)» ،قال مسؤول
بارز في «العدالة والتنمية» ،رفض
الكشف عن هويته .ونظريًا ،يمكن
أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اآلن مـ ـن ــح ال ـت ـف ــوي ــض
ل ـت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة ل ـحــزب
ال ـش ـع ــب ال ـج ـم ـه ــوري ،ث ــان ــي أك ـبــر
حزب في البالد ،لكن ُيطرح السؤال
إن ك ــان األخ ـيــر ق ــادرًا عـلــى تشكيل
ائتالف حاكم قبل مهلة تنتهي في
 23من الشهر الجاري.
وي ــراه ــن م ـس ــؤول ــون ف ــي «ال ـع ــدال ــة
والتنمية» على أن القوميني ،الذين
يـ ـع ــارض ــون ب ـش ــدة م ـن ــح أي ن ـفــوذ
سـيــاســي أك ـبــر ل ــأك ــراد ،سيفعلون
أي شــيء لتجنب سيناريو يحصل
ف ـيــه حـ ــزب ال ـش ـع ــوب الــدي ـم ـقــراطــي
على حقائب وزاريــة ،وأنهم بالتالي
ق ــد ي ــؤي ــدون حـكــومــة أقـلـيــة مؤقتة
بـقـيــادة «ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة» ،تدير
الـ ـ ـب ـ ــاد حـ ـت ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
جــديــدة .لكن بهجلي استبعد ذلــك،
ليبقى خيار تشكيل حكومة مؤقتة
ت ـت ـقــاســم ف ـي ـهــا األطـ ـ ـ ــراف الـسـلـطــة.
لـكــن ال ـخ ـيــار األخ ـي ــر ي ـبــدو صعبًا،
وف ــق الـعــديــد مــن املــراق ـبــن ،ذل ــك أن
تقسيم الحقائب الوزارية بني أربعة
أح ــزاب متنافرة مــن شــأنــه أن يشل
آلية اتخاذ القرار ،ويزيد من زعزعة
االس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـب ــاد ال ـتــي تشهد
أحداثًا أمنية واسعة ،وحيث سجلت

الليرة انخفاضات قياسية .وبإمكان
ال ـبــرملــان أي ـضــا ال ـس ـمــاح للحكومة
الـحــالـيــة بـمــواصـلــة ال ـع ـمــل ،إل ــى أن
ّ
تجرى انتخابات جديدة ،لكن حزب
الحركة القومية وأحزابًا أخرى قالوا
سيصوتون ضد هذه الخطوة.
إنهم
ُ
ميدانيًا ،قتل جندي تركي وأصيب
ٌ
ثالثة آخرون يوم أمس ،في محافظة
دياربكر ،جنوب شرق البالد ،وذلك
في أعمال عسكرية نسبها الجيش
إلـ ــى حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي.
وأوضـ ــح الـجـيــش أن ال ـق ـتــال انــدلــع
بسبب عملية «أس ــر وق ـتــل» حــاول

◄ مبوب ►

للبيع
بث «داعش»
تسجيل فيديو يدعو
األتراك إلى الثورة
على أردوغان

للبيع
ديكور منزل مشغول على
طريقة «الفن الدمشقي»
و«الفن األندلسي»,
لإلتصال أو واتس اب
03/646119

عـنــاصــر «الـكــردسـتــانــي» تنفيذها.
وبحسب وكــالــة «دوغـ ــان» لألنباء،
ش ــن ن ـح ــو  800ع ـن ـصــر م ــن ق ــوات
األم ــن الـتــركـيــة عملية واس ـعــة ضد
«الكردستاني» في إقليم «سيلفان»
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة دي ــاربـ ـك ــر فـ ــي وق ــت
مـبـكــر م ــن ي ــوم أم ــس ،وذل ــك بعدما
نصب املسلحون الحواجز وحفروا
الـ ـخـ ـن ــادق وسـ ـيـ ـط ــروا ع ـل ــى مــركــز
صحي؛ وقتل أحد املسلحني وأصيب
آخــر فــي اشتباكات سيلفان ،حيث
ف ــرض ــت ال ـس ـل ـط ــات ح ـظ ــر تـ ـج ــوال،
ب ـح ـســب ال ــوك ــال ــة .وبـ ــث «داع ـ ــش»
تسجيل فـيــديــو يــدعــو األت ـ ــراك إلــى
ال ـثــورة على أردوغـ ــان ،واصـفــا إيــاه
بالـ«خائن» و«الوثني» الذي صادق
الــواليــات املتحدة و«امللحدين» من
ح ــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي .وجــاء
في الفيديو أن غرب تركيا سيصبح
ق ــري ـب ــا فـ ــي أي ـ ـ ــدي «ال ـص ـل ـي ـب ـي ــن»،
فــي إشـ ــارة إل ــى األمـيــركـيــن ،بينما
س ـيـص ـبــح شـ ــرق األنـ ــاضـ ــول تحت
سـ ـيـ ـط ــرة «ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي» .ودعـ ــا
التنظيم األت ــراك إلــى إع ــان والئهم
ل ــزع ـي ـم ــه ،وإلـ ـ ــى أن «ال ي ـض ـي ـعــوا
ال ــوق ــت» ،ويـهـبــوا إل ــى الـقـتــال «ضــد
امللحدين وجميع من جعلوكم عبيدًا
للصليبيني».
(رويترز ،أ ف ب)

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

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

من أي منطقة
في لبنان،
صباحًا
يوميًا من ً 7:30
لغاية  10:30ليال
بهجلي رفض
كل الخيارات
التي طرحها
داود أوغلو
(األناضول)

نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

العالم
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اس ـت ـق ـصــاء اس ـع ــار ل ـش ــراء ع ـ ــوازل عـبــور
توتر متوسط  24ك.ف .ـ ـ  2500أمبير لزوم
محطات املكلس ـ ـ الـحــرج ـ ـ رأس بيروت
الرئيسية.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
االسـ ـع ــار امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول علی
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــی أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2015/9/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/8/12
رئيس مجلس االدارة ـ ـ املدير العام
املهندس كمال الحايك
التكليف 1549
إعالن مناقصة عمومية معادة
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة م ـ ـعـ ــادة وف ـ ــق دف ـتــر
الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص لـ ــ»تـ ـق ــدي ــم سـ ـي ــارات
ج ــدي ــدة ل ـ ــزوم امل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة لنهر
ال ـل ـي ـط ــان ــي» .ي ـم ـكــن االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى مـلــف
التلزيم وتسلم نسخة عنه ضمن الــدوام
ف ــي م ـك ـتــب مـصـلـحــة ال ـص ـف ـقــات ف ــي ش.
ب ـ ـشـ ــاره ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غـ ـن ــاج ــه ،ط4
مقابل دفع مبلغ /300.000/ل.ل .نقدًا الى
صندوق املصلحة .تقدم العروض باليد
الى القلم املركزي حتى ظهر يوم االربعاء
 ،2015/09/16وتـفــض فــي جلسة علنية
الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي
على العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1567
إعالن
ب ـيــع سـ ـي ــارة ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة تنفيذ
عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2014/1359
تباع باملزاد العلني االربـعــاء 2015/9/2
الساعة الثانية بعد الظهر سيارة املنفذ
عـلـيــه اح ـمــد عـلــي خليفه مــاركــة ب ام ف
 330 CIفئة خصوصي رقــم /287403/و
ً
مــوديــل  2003املـحـجــوزة تحصيال لدين
الشركة الدولية للتمويل ش.م.ل .وكيلتها
املحامية ماري شهوان البالغ /9093/د.أ.
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ /7325/د.أ.
وامل ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ب ـم ـب ـلــغ
/5500/د.أ .او ما يعادله بالعملة الوطنية
وان رسوم امليكانيك تبلغ /240.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـحــدد الــى م ــرآب الـشــركــة فــي الكرنتينا
خـ ـل ــف تـ ـع ــاونـ ـي ــة املـ ــوظ ـ ـفـ ــن م ـص ـحــوبــا

بالثمن نـقـدًا او شيك مقبول و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مــزايــدة عمومية بــالـظــرف املـخـتــوم وفــق
دفـتــر ال ـشــروط الـخــاص لــ»بـيــع كمية من
القمح غير املغربل وغير املعقم من موسم
ال ـع ــام  .»2015يـمـكــن االطـ ــاع عـلــى ملف
املزايدة وتسليم نسخة عنه مجانًا ضمن
ال ــدوام فــي مكتب مصلحة الصفقات في
ش .بـشــاره ال ـخــوري ،بناية غناجه ،ط.4
تـقــدم ال ـعــروض باليد الــى القلم املــركــزي
ح ـتــى ال ـســاعــة  12.00م ــن ي ــوم االرب ـع ــاء
 ،2015/09/09وتـفــض فــي جلسة علنية
ال ـس ــاع ــة  10,00م ــن الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي على
العنوان اعاله.
املدير العام باالنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 1568
إعالن بيع باملعاملة 2011/1181
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار ال ـثــاثــاء في
 2015/9/1الساعة الثانية والنصف بعد
الظهر سيارة املنفذ عليه حسني شريف
الـصـخــري مــاركــة فــريـلـنــدر  KV6مــوديــل
 2003رقـ ــم /146828/ن ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن طـ ــالـ ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ بـنــك
االعتماد املصري ش.م.ل .وكيله املحامي
جيمي كرم البالغ  $/15295/عدا اللواحق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/1870/واملـطــروحــة
بسعر  $/1500/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
حوالي /2.040.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا ق ــرب ف ــوج االط ـف ــاء مصحوبًا
بالثمن نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلب بدر شحادة بوكالته عن احد ورثة
سلمى البيسار سند تمليك بــدل ضائع
 /96/القبة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـل ـبــت مـ ـي ــادة وملـ ـع ــان ط ــراب ـل ـس ــي سـنــد
ت ـم ـل ـيــك بـ ـ ــدل ض ــائ ــع  568/15ب ـســاتــن
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

20

األربعاء  19آب  2015العدد 2669

رياضة

ال يستحق أي عقد أن يغامر الخطيب بتاريخه وإنجازاته في اللعبة

لطالما كان هناك إشكاالت بين عباس عطوي «أونيكا» ومنتخب لبنان

الرياضة اللبنانية

فادي الخطيب وعباس عطوي «أونيكا»

تاريخ من عالقة جدلية مع المنتخب
شهد األسبوع الماضي تزامن حدوث قضيتين تتعلقان
بمنتخبين وطنيين هما منتخب لبنان لكرة القدم ومنتخب
كرة السلة .األول شهد اعتزال العب لطالما كان هناك
إشــكــاالت لــوجــوده مع المنتخب ،وهــو عباس عطوي
«أونيكا» .والقضية الثانية تتعلق بمنتخب السلة وقائده
فادي الخطيب ومشاركته المعلقة مع المنتخب بانتظار
تأمين عقده الصيني!
عبد القادر سعد
ي ـت ـشــابــه الـ ـق ــائ ــدان فـ ـ ــادي الـخـطـيــب
وعباس عطوي «أونيكا» في ناحية
واح ـ ـ ــدة ،رغـ ــم ك ـث ــرة االخـ ـت ــاف ــات في
مسيرة الالعبني .فالخطيب نجم كرة
السلة على صعيد املنتخب واألندية
ال ـت ــي ل ـعــب ف ـي ـهــا واإلنـ ـ ـج ـ ــازات الـتــي
حـقـقـهــا مـعـهــا ،فــي حــن أن نجومية
«أون ـي ـك ــا» م ـح ـصــورة ب ـن ــادي الـعـهــد
ال ــذي حصد معه ألـقــابــا عــديــدة ،لكن
ب ـق ـي ــت إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات امل ـن ـت ـخ ــب ب ـع ـيــدة
عــن «أون ـي ـكــا» .يتشابه الــاعـبــان في
ع ــاق ـت ـه ـم ــا ال ـج ــدل ـي ــة مـ ــع مـنـتـخـبــي
لعبتهما .غالبًا ما رافقت مشاركات
ال ـخ ـط ـيــب م ــع امل ـن ـت ـخــب ال ـك ـث ـيــر مــن
األخ ــذ وال ــرد واملـطــالــب واملـفــاوضــات
قبل أن تسير األمــور بشكل إيجابي.
م ــن امل ـع ـلــوم أنّ قــائــد مـنـتـخــب السلة
يعتبر مــن صــنــاع مـجــد ه ــذه اللعبة
محليًا وآسـيــويــا وحـتــى عــاملـيــا .فهو

القائد التاريخي للمنتخب وعموده
الـ ـفـ ـق ــري ووج ـ ـ ـ ــوده دائـ ـم ــا م ــا ي ـكــون
الحاجة األكـثــر إلحاحًا ّ
ألي منتخب
ف ــي أي اس ـت ـح ـقــاق سـ ـل ـ ّـوي .منتخب
لبنان سيشارك فــي بطولة آسيا في
نهاية شهر أيلول ،وحتى اآلن ما زالت
مشاركة قائد املنتخب غير محسومة،
والسبب القضية العالقة بشأن تأمني
عـقــد الخطيب فــي الـصــن ودف ــع بــدل
له في حال إصابته وعدم قدرته على
املشاركة مع فريقه الصيني وبالتالي
ضياع مبلغ  500ألف دوالر.
ال ش ــك أنـ ــه رقـ ــم م ـغ ـ ٍـر ج ـ ـدًا ،ل ـكــن فــي
ّ
ال ـن ـهــايــة ال ـحــديــث يـتـعــلــق بمنتخب
لـبـنــان ،منتخب الــوطــن ال ــذي أعـطــاه
ال ـخ ـط ـي ــب ال ـك ـث ـي ــر وكـ ــانـ ــت يـ ـ ــده مــن
ّ
أيد كثيرة خطت حروف مجده
ضمن ٍ
وان ـت ـص ــارات ــه .ل ـكــن ف ــي ال ــوق ــت عينه
أخذ منه الكثير وقدمه على الساحة
العاملية .وألجل هذا ال يمكن الخطيب
أن يتعامل مــع منتخب لـبـنــان بهذه

الطريقة .فهو يحق لــه االعـتــزال بعد
كــل مــا قـ ـ ّـدم ،رغ ــم أن منتخب الــوطــن
يستحق أن يستمر أي العــب بتقديم
كل ما لديه طاملا أنه يستطيع .لكن ال
يمكن العـبــا أن يـفــاوض اتـحــادًا على
تأمني لعقده االحترافي .هذا بــازار ال
يليق بتاريخ الخطيب وبكل ما ّ
قدمه
للبنان .فهو حــن شــارك مــع منتخب
لـبـنــان ف ــي غ ــرب آس ـيــا وح ـقــق اللقب
ل ــم ي ـكــن ل ــدي ــه أي شـ ـ ــروط ،ل ـكــن بعد
توقيع العقد الصيني أعــاد الخطيب
ح ـســابــاتــه .ل ـكــن ف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه ال
يستحق أي عقد مهما كــانــت قيمته
أن يكون على حساب تاريخ الخطيب
وبصماته البيضاء في تاريخ السلة
اللبنانية .ويحق للخطيب أن يقول:
«قــد قمت بــواجـبــي» ويـعـتــزل ،لكن ال
يحق له القول« :ال يمكن أن ألعب دون
عقد تأمني».
في كرة القدم ،كان يوم األحد املاضي
مــوعـدًا لنهاية مسيرة جدلية لقائد
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس عـ ـط ــوي
«أونيكا» الــذي أعلن اعتزاله دون أن
ي ـق ـ ّـدم األس ـب ــاب الـحـقـيـقـيــة وراء هــذا
االعـ ـ ـت ـ ــزال .ت ـح ــدث ع ــن عـ ــدم وجـ ــوده
فــي حـســابــات املـ ــدرب املونتينيغري
م ـي ــودراغ رادولــوفـيـتــش وع ــن وجــود
أشخاص كان لهم دور في ذلك .وجود
«أون ـي ـكــا» فــي املـنـتـخــب لـطــاملــا رافـقــه
إشكاالت ونقاشات انطالقًا من خوفه
م ــن ال ـس ـفــر ب ــال ـط ــائ ــرة ،مـ ـ ــرورًا بـعــدم
ً
انتهاء
قدرته على القتال في امللعب
بمخزونه البدني.
م ــدرب ــون كـثــر واج ـه ــوا ه ــذه املـشــاكــل
م ـ ــع «أونـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـك ـ ـ ــا» ،م ـ ــن ث ـ ـيـ ــو ب ــوك ـي ــر

إلـ ـ ـ ــى ج ــوسـ ـيـ ـب ــي جـ ـي ــانـ ـيـ ـن ــي واآلن
رادولــوف ـي ـتــش .األخ ـيــر ك ــان صريحًا
م ــع العـبـيــه م ــن ال ـبــدايــة ح ــن تـحــدث
عن مجموعة قد يلعب أحدها دقيقة
وقد يلعب َ  90دقيقة ،فمن هو مستعد
لذلك فليبق ،ومن ليس قادرًا فليرحل،
ويبقى صديقًا.
«أون ـي ـكــا» سـمــع ه ــذا ال ـك ــام ،لـكــن رد
فعله ج ــاء مـتــأخـرًا حــن أبـلــغ امل ــدرب
يوم الجمعة املاضي بأنه ال يقبل أن ال
يكون أساسيًا في التمرين والجلوس
ع ـل ـ ّـى م ـق ــاع ــد االحـ ـتـ ـي ــاط ،وبــال ـتــالــي
يفضل الرحيل.
م ـش ـك ـل ـتــان م ــع العـ ـب ــن ك ـب ـيــريــن فــي
ّ
مـ ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ــامل ـن ـت ـخ ــب ،رغـ ـ ــم فـ ــارق
االخ ـ ـتـ ــاف ف ــي ال ـ ـظـ ــروف والـ ـت ــاري ــخ
بني العب وآخــر .لكنها مسألة تطرح
ثقافة النظر إلى املنتخب الوطني في
أي لـعـبــة ،وت ـحــدي ـدًا فــي كــرتــي الـقــدم
والسلة.
ف ـ ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدان ي ـ ـك ـ ــون ح ـل ــم
االنضمام إلى املنتخب موجودًا لدى
أي العـ ـ ــب ،ح ـت ــى ل ــو ك ـ ــان س ـي ـشــارك
لدقائق أو كالعب احتياطي .لكن في

ال يمكن التعاطي
مع المنتخب
ناد
الوطني كأنه ٍ

لبنان يبدو األمــر مختلفًا .فالبعض
يتعاطى مع منتخبه كأنه ناديه الذي
يـحـصــل ع ـلــى رات ـ ــب م ـن ــه ،وبــال ـتــالــي
تــدخــل ح ـســابــات ال ــرب ــح وال ـخ ـس ــارة.
فــإذا كــان هناك م ــردود مــادي يصبح
االنـ ـضـ ـم ــام ه ــدف ــا ل ـب ـعــض الــاع ـبــن
والـ ـك ــام ه ـنــا ال ي ـع ـنــي ال ـخ ـط ـيــب أو
«أون ـي ـكــا» .أمــا حــن يـكــون االنضمام
إل ــى منتخب لـبـنــان مـجــانــا فتتوالى
األعـ ـ ـ ــذار و»ال ـ ــدل ـ ــع» والـ ـتـ ـه ــرب ،وه ــو
م ــا ح ـصــل م ــع مـنـتـخــب ل ـب ـنــان لـكــرة
ال ـقــدم فــي الـفـتــرة امل ــاض ــي .فيما كــان
هـنــاك روات ــب شهرية ومـكــافــآت ،كان
هـنــاك حــالــة هستيرية لــدى الالعبني
ك ــي ي ـك ــون ــوا ف ــي امل ـن ـت ـخــب .أمـ ــا حني
توقفت هذه التقديمات ،فعادت نغمة
االع ـتــذارات والـتـهــرب .صحيح أن كل
العب يحتاج إلى مدخول كي يعيش،
ولكن ال يمكن هــذا املدخول أن يكون
من منتخب الوطن.
ً
كثيرون الالعبون الــذي جنوا أمــواال
طائلة من مسيرتهم ،وبالتالي ليس
ً
هناك مــن مانع لالكتفاء قليال ألجل
م ـص ـل ـح ــة وط ـ ــن ولـ ـعـ ـب ــة وجـ ـمـ ـه ــور.
كـثـيــرون هــم الــاعـبــون الــذيــن حققوا
أل ـقــابــا م ــع فــرق ـهــم ،ل ـكــن رغ ــم ذل ــك لم
يصلوا إلــى النجومية املطلقة ،نظرًا
مع
إلــى غياب األلـقــاب عــن سجالتهم َ
املـنـتـخــب .فمهما حـقــق الــاعــب يبق
منتخب بالده واإلنجازات معه األهم
فــي مسيرته الــريــاضـيــة .ومـهـمــا كــان
الالعب نجمًا إال أنه ال يمكن أن يكون
أك ـثــر نـجــومـيــة م ــن قـمـيــص املنتخب
الــذي يبقى األغـلــى حتى ولــو مجانًا
أو من على مقاعد االحتياط.
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سوق االنتقاالت

دوري أبطال أوروبا

كوفاسيتش مع ريال مدريد لمدة  6مواسم
ان ـضــم الع ــب ان ـتــر مـيــانــو ال ـكــرواتــي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي م ــاتـ ـي ــو ك ــوف ــاسـ ـيـ ـت ــش ال ــى
ريـ ــال م ــدري ــد رس ـم ـيــا مل ــدة  6مــواســم.
وسـيـلـعــب كــوفــاسـيـتــش دور الـبــديــل
امل ـح ـت ـمــل مل ــواط ـن ــه ل ــوك ــا م ــودري ـت ــش.
وذك ــر ري ــال فــي بـيــانــه« :سيتم تقديم
الالعب اليوم على منصة الشرف في
ملعب سانتياغو برنابيو وذلــك بعد
خضوعه للفحص الطبي الروتيني».
وذكـ ـ ــرت وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام اإلس ـبــان ـيــة
واإلي ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة أن ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ان ـ ـت ـ ـقـ ــال
كــوفــاسـيـتــش ( 21عــامــا و 21م ـبــاراة
دول ـيــة) تــراوحــت بــن  30و 35مليون
يورو.
وكان كوفاسيتش قد بدأ مسيرته مع
دينامو زغرب الكرواتي في السادسة
ع ـشــرة مــن ع ـمــره ،قـبــل أن يـنـضــم الــى
ان ـت ــر ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي عـ ــام 2013
مقابل  15مليون يورو ليخوض معه
فــي املــوســم األخـيــر  44م ـبــاراة ،سجل
فيها  8أهداف في جميع البطوالت.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ال ي ـ ـ ـ ــزال ري ـ ـ ـ ــال م ـ ـص ـ ـرًا ع ـلــى
التعاقد مع حــارس مرمى مانشستر
يونايتد دافـيــد دي خيا عبر دفــع 40
مليون ي ــورو .وتــم استبعاد دي خيا
مــن خطط مــدرب «الشياطني الحمر»
ل ــوي ــس فـ ــان غـ ــال ف ــي أول م ـب ــارات ــن

رياضة

21

بـ ـ ــالـ ـ ــدوري املـ ـمـ ـت ــاز .وحـ ـس ــب ت ـقــريــر
لـصـحـيـفــة «م ــارك ــا» االس ـب ــان ـي ــة ،فــإن
ال ـن ــادي املـلـكــي سـيـحـســن م ــن عــرضــه
عـبــر إدخ ــال ال ـحــارس الكوستاريكي
كيلور نافاس في الصفقة.
كما ذكرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية
أن العـ ـ ـ ــب ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
نـيـكــوالس أوتــام ـنــدي ب ــات قــريـبــا من

االنتقال الــى مانشستر سيتي مقابل
 45مليون ي ــورو .ويرتبط اوتامندي
بعقد مع فالنسيا حتى .2019
وفي إيطاليا ،ذكرت تقارير صحافية
أن إن ـت ــر م ـي ــان ــو ط ـل ــب ال ـت ـع ــاق ــد مــع
العــب نابولي الجزائري فــوزي غالم.
وك ــان م ــدرب إنـتــر روبــرتــو مانشيني
مصممًا على ضم مدافع ريال مدريد

سيلعب كوفاسيتش دور البديل المحتمل لمواطنه لوكا مودريتش (أ ف ب)

أصداء عالمية
خطر إيقاف بيكيه  12مباراة
بـنـ ًـاء على التقرير الرسمي الــذي قدمه حكم
م ـ ـبـ ــاراة إيـ ـ ــاب ال ـ ـكـ ــأس الـ ـس ــوب ــر اإلس ـب ــان ـي ــة
فـيــاسـكــو ك ــارب ــاي ــو ب ــن بــرش ـلــونــة وأتـلـتـيــك
بلباو ،يواجه العــب برشلونة جـيــرارد بيكيه
خ ـط ــر إيـ ـق ــاف ــه  12م ـ ـبـ ــاراة ب ـس ـب ــب تـهـجـمــه
على الحكم املساعد فــي املـبــاراة التي انتهت
بــالـتـعــادل اإليـجــابــي  .1-1وورد فــي التقرير
أن بيكيه استخدم كلمات مهينة بحق والــدة
الحكم املساعد .وطرد بيكيه في الدقيقة 55
عندما كان متقدمًا  ،0-1بعدما رفع كاربايو
البطاقة الحمراء في وجهه بسبب اعتراضه
بشدة أمام الحكم املساعد العتباره أن أريتس
ً
أدوريس كان متسلال في هجمة لم تسفر عن
شيء للضيف الباسكي.
مارادونا يهدي حكم نهائي 1986
أه ــدى أسـطــورة كــرة الـقــدم األرجنتينية دييغو
أرماندو مارادونا قميصه الى الحكم التونسي
علي بــن ناصر الــذي قــاد املـبــاراة الشهيرة بني
األرجنتني وإنكلترا ( )1-2في الدور ربع النهائي
من مونديال املكسيك  .1986وسجل مارادونا
في تلك املباراة هدفني تاريخيني ،األول جاء بيده
ولم ينتبه له بن ناصر ،والثاني بمجهود خارق
وبــروعــة كبيرة من منتصف امللعب ،مــراوغــا 6
الع ـب ــن .وك ـشــف م ــارادون ــا ف ــي صـفـحـتــه على
موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك» أنه قام
بزيارة بن ناصر خــال وجــوده في تونس من
أج ــل تـصــويــر إع ـ ــان ،وق ـ ــال« :أهــدي ـتــه قميص
األرجنتني وهو قدم لي صورة لتلك املباراة كانت
معلقة في منزله» .وكتب مــارادونــا في إهدائه:
«إلى علي ،صديقي األزلي».
بالتر يرد على مونغ  -جون
رأى رئيس االتحاد الدولي السابق السويسري
جـ ـ ــوزف ب ــات ــر أن اتـ ـه ــام ــات امل ــرش ــح املـقـبــل
للرئاسة الكوري الجنوبي تشونغ مونغ  -جون
تدعو إلى القلق.
وكان تشونغ قد وصف السلطة الكروية العليا
باملنظمة الفاسدة .وقــال بالتر« :أقــل ما يقال
إن وصفه للفيفا باملنظمة الفاسدة أمر مقلق،
وخصوصًا أنــه ال يمكنه أن ينسى بأنه كان
نائب رئيس الفيفا وعضوًا في لجنة الطوارئ
ألكثر من  17عامًا».

مانشستر يقطع نصف الطريق
نحو دور المجموعات
تغلب مانشستر يونايتد االنكليزي على
ضيفه كلوب بروج البلجيكي  1-3في ذهاب
الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم .وتأخر يونايتد بهدف بعدما سجل
مايكل كاريك هدفًا في مرماه في الدقيقة
الثامنة ،لكن الهولندي ممفيس ديباي نجح في
قلب الطاولة وتسجيل هدفني في الدقيقتني 13
و ،43ليضيف البلجيكي مروان فياليني الهدف
االخير في الدقيقة .90
كذلك ،فاز التسيو اإليطالي على باير
ليفركوزن األملاني  ،0-1سجله اإلسباني
بالدي دياو كايتا (.)77
بدوره ،فاز سبورتنغ لشبونة البرتغالي على
سسكا موسكو الروسي .1-2
كما تغلب أستانا الكازاخساتاني على أبويل
نيقوسيا القبرصي  ،0-1وباتي باريسوف
البيالروسي على بارتيزان الصربي  0-1أيضًا.
وهنا برنامج مباريات الليلة:
فالنسيا اإلسباني  -موناكو الفرنسي ()21:45
بازل السويسري  -ماكابي تل أبيب
اإلسرائيلي ()21:45
سيلتيك االسكوتلندي  -ماملو السويدي
()21:45
رابيد فيينا النمسوي  -شاختار دونيتسك
األوكراني ()21:45
سكينديربيو األلباني  -دينامو زغرب الكرواتي
()21:45

البرتغالي فابيو كوينتراو ،لكن قيمة
الـعـقــد الـتــي تبلغ حــوالــى  15مليون
ي ــورو وال ــرات ــب ال ـس ـنــوي ال ــذي يـقــدر
ب ــأرب ـع ــة م ــاي ــن يـ ـ ــورو ،ج ـعــا إدارة
النادي تصرف النظر عنه والتفاوض
مع غالم.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أش ـ ــار رئـ ـي ــس ن ـ ــادي م ـيــان
سيلفيو برلوسكوني الى أنه ال يزال
يسعى للحصول عـلــى خــدمــات نجم
بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان الـ ـس ــوي ــدي
زالتـ ــان ابــراهـيـمــوفـيـتــش ،رغ ــم أن كل
امل ـ ــؤش ـ ــرات ت ــؤك ــد ع ـك ــس ذلـ ـ ــك .وق ــال
بــرلــوسـكــونــي ف ــي ت ـصــريــح« :ال ن ــزال
ننتظر زالتان بأذرع مفتوحة ،ونريد
التعاقد معه .أتمنى انضمامه إلينا،
سننتظر ونرى ما سيحدث».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـس ـع ــى تـشـلـســي
لـلـتـخـلــص م ــن مـهــاجـمــه الـكــولــومـبــي
ً
خـ ـ ــوان كـ ـ ـ ـ ـ ــوادرادو ،الـ ـ ــذي ح ــل ب ــدي ــا
لــاعــب رومـ ــا امل ـص ــري مـحـمــد صــاح
ب ـ ـعـ ــد إع ـ ـ ــارت ـ ـ ــه فـ ـ ــي كـ ـ ــانـ ـ ــون الـ ـث ــان ــي
املاضي لفيورنتينا .وأكــدت صحيفة
«سـتــانــدرد» البريطانية أن مورينيو
يبحث عن العرض املناسب ،إلخراجه
م ــن ح ـس ــاب ــات ــه ،ح ـي ــث ي ــري ــد إع ــارت ــه
ألحد األندية مع بند يتيح له الرحيل
النهائي.

استراحة
2075 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 7 5

أفقيا

ّ
وحب – عاصمة أوروبية – -3
 -1مدينة أملانية تشتهر بصناعة العطور – سارق –  -2شغف
للنداء – توجيه نفسي افرادي يقدمه عالم نفس لفرد ما تمكينًا له من حل مشكالته الشخصية
ّ
يلقب باآلنسة الخرساء وال يوجد إال بقارة أفريقيا – نعطي بال
–  -4أطول حيوان في العالم
ورع يخاف الله –  -7عمر – وافق
مقابل –  -5حرف جر – ماركة
سيارات –  -6عاصمة أفريقية – ِ
ّ
وتفوق على الخصم في الثقافة –  -8يقطع ويمضي األمر – مغارة
مالئم – غلب
وماثل بشكل ّ
ّ
في لبنان يتدفق منها نهر ابراهيم –  -9دولة عربية – مص أطراف العظم – من الحبوب – -10
عائلة مذيعة ومقدمة برامج سياسية لبنانية

عموديًا

 -1عاصمة دولة الفيليبني السابقة – ُ -2جحر الضبع – عني املاء –  -3خاصم ّ
أشد الخصومة –
ّ
تصوت الضفادع –  -4عصارة لبنية تستخرج من ْالخشخاش يستعملها
أهرب من السجن –
املدمنون للتخدير وفيها مواد ّ
منومة – عائلة أديب فرنسي راحل –  -5رفع الصوت عند النطق
بالكلمة – مدخل املنزل –  -6ينثر املــاء في كل اتجاه – وعــاء من ورق – نوتة موسيقية – -7
أوعية املطبخ – لقب تركي –  -8أثر ضربات على الجلد –  -9أكل الطعام – ّ
ردد األسد صوته في
حنجرته –  -10ممثل كوميدي تلفزيوني عريق له مسلسالت تلفزيونية ومسرحيات وأفالم
سينمائية

أفقيا

شروط اللعبة

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

مشاهير 2075

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
ّ
 -1التبو – يمام –  -2هيروهيتو –  -3ألبانيا – حن –  -4بي – دك – جنات –  -5لوار – تردده – -6
ّ
املتبرم –  -8هوراس – بغ –  -9ود – غودار –  -10هونولولو
قتل – بو – عني – -7

عموديًا

ْ
 -1األبلق – موز –  -2ليوتا – ّ -3
تهب – الله –  -4بيادر – مونو – َ -5و َرنك – بتر –  -6وي – توباغو
–  -7يهاجر – رسول –  -8مي – ندعم – دو –  -9إتحادي – بال –  -10مونته نيغرو

حل الشبكة 2074

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ملك بروسيا ( )1941-1859وأمبراطور أملانيا أبعد بسمارك وحكم بنفسه .حالف
النمسا وتركيا ودخــل الـحــرب العاملية األول ــى وتـنــازل عــن الـعــرش بعد هزيمته
الحرب  = 11+10+9+5+7+6دولــة أوروبية ■  = 10+4+3+2+1أداة لتدخني التبغ
■  = 5+8حرف عطف

حل الشبكة الماضية :نسيمة بو صالح
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ثقافة وناس

فنون مشهدية

يحيى الفخراني
يستعيد أمجاد المسرح
الغنائي المصري
بأوبريت «ليلة من ألف ليلة»
(إخراج محسن حلمي) التي
انطلقت عروضها الخميس
الماضي ،عاد الممثل
المصري إلى أعرق مسارح
المحروسة بعد غياب 13
عامًا .العرض المقتبس
عن نص «شاعر الشعب»
بيرم التونسي يشارك فيه
المطربان محمد محسن
وهبة مجدي
القاهرة ـــ انتصار صالح
دق ــات املـســرح التقليدية الـثــاث تعلن
االس ـت ـع ــداد ل ـب ــدء الـ ـع ــرض ،فـيـتـهــادى
صـ ــوت ال ـف ـن ــان ي ـح ـيــى ال ـف ـخ ــران ــي من
خلف ستار املسرح القومي في القاهرة:
«لن أطلب منكم حدادًا ،فالناس موتى،
وأهــل الحب أح ـيــاء» .ثــم تهدج صوته
بالدموع ،وواصل« :نهدي هذا العرض
إلنسان طاملا مأل هذه الخشبة إبداعًا
وفنًا ،لصديقي العزيز نور الشريف».
بأوبريت «ليلة من ألــف ليلة» (إخــراج
محسن حلمي) التي انطلقت عروضها
الخميس املــاضــي ،عــاد الفخراني إلى
أع ــرق م ـســارح امل ـحــروســة ،بـعــد غياب
 13ع ــام ــا ،ح ــن تــألــق ف ــي «امل ـل ــك لـيــر»،
مع املخرج الراحل أحمد عبد الحليم.

واألوبـ ــريـ ــت ريـ ـب ــرت ــوار ل ـع ــرض قــدمــه
الفخراني مع املخرج نفسه عام ،1994
على مسرح «الجمهورية» العريق في
القاهرة.
اح ـت ـشــد الـ ـع ــرض ب ـش ـخ ـص ـيــات عــامــة
ومثقفني ،طال حنينهم ألجواء املسرح
الـ ـق ــوم ــي ،م ـن ـهــم وزراء وإع ــامـ ـي ــون،
وفـنــانــون كـبــار مـمــن ب ــدأوا مسيرتهم
على خشبته في الخمسينيات ،وغاب
امل ـ ـخـ ــرج عـ ــن ال ـ ـ ُـع ـ ــرس ألزم ـ ـ ــة صـحـيــة
شــديــدة مستمرة مـنــذ أســابـيــع .وكــان
مـحـســن حـلـمــي ق ــد وص ــف ال ـع ـمــل ّفي
ال ـك ـتـ ّـيــب الـتـعــريـفــي لـلـمـســرحـيــة بــأنــه
«ق ـط ـعــة ن ـ ــادرة م ــن الـ ـت ــراث ال تحتمل
ال ـ ـتـ ــأويـ ــل ويـ ـكـ ـف ــي أن ص ـن ــاع ـه ــا هــم
صـنــاع ال ـطــرب والـشـعــر واملــوسـيـقــى».
إذًا ،ال ـع ــرض أوب ــري ــت نـ ــادر ل ــ«شــاعــر
ـب» بـ ـي ــرم ال ـت ــون ـس ــي (– 1893
الـ ـشـ ـع ـ ُ
 ،)1961قـ ــدم أربـ ــع مـ ــرات ع ـلــى خشبة
املسرح في القاهرة .األولــى عــام 1931
فــي دار األوب ــرا القديمة ،والثانية في
امل ـســرح ال ـقــومــي ع ــام  ،1958والـثــالـثــة
على خشبة «مسرح محمد فريد» عام
 ،1972والرابعة عام  1994على «مسرح
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة :الـ ـت ــاب ــع لـ ـ ـ ــدار األوبـ ـ ـ ــرا
امل ـصــريــة م ــن ب ـطــولــة ال ـف ـخــرانــي أم ــام
املطربني علي الحجار وأنغام.
تـ ـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ــي بـ ـ ـغ ـ ــداد،
حــاضــرة الـخــافــة اإلســام ـيــة .شحاتة
(ال ـف ـخــرانــي) م ـت ـسـ ّـول ،اخـتـطــف قاطع
ط ــري ــق زوج ـ ـتـ ــه ،ل ـي ـت ــرك ــه مـ ــع طـفـلـتــه
الرضيعة وقتها .لكن شحاتة سيلتقيه
ب ـعــد ع ـشــريــن ع ــام ــا ل ـي ـثــأر م ـن ــه ،ومــن
ابنه الــذي صار وزيـرًا لألمن ،وطاغية
يعيث في األرض ،يبتز شحاتة بابنته
«نجف» ،إلجباره على اغتيال الخليفة

يحيى الفخراني في مشهد من العرض
الشاب الجديد ،الذي يريد وقف تسلط
وزير والده على الرعية .وفي الخلفية
قصة حب بني ابنة الشحاد والخليفة
ال ـشــاب ،مــن دون أن يـعــرف ّ
أي منهما
طـبـيـعــة ع ـمــل اآلخـ ـ ــر .ش ــاع ــر الـعــامـيــة

اعتمد العمل على األلحان
األصلية نفسها التي وضعها
الموسيقار الراحل أحمد صدقي
املصري األبرز استلهم مسرحيته هذه
مــن أج ــواء «أل ــف ليلة ولـيـلــة» ،طــارحــا
ت ـي ـمــات ال ـص ـعــود الـطـب ـقــي واالن ـت ـقــام
والثأر ودور القدر في كل ذلك.
اع ـت ـمــد ال ـع ــرض ع ـلــى ال ـنــص األص ـلــي

لـيـمـثــل ع ــودة إل ــى االح ـت ـفــاء بــاملـســرح
ال ـغ ـنــائــي واالس ـت ـع ــراض ــي ،بــاألل ـحــان
األصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ــي وضـ ـعـ ـه ــا
املوسيقار الراحل أحمد صدقي (1916
–  ،)1987ون ـفــذهــا املــوسـيـقــي الـشــاب
يحيى املوجي.
تألق الفخراني بــأداء ُمرهف وحيوية
تـ ـج ــاوزت «ط ـب ـي ـعــة جـ ـس ــده» ،وبـ ــروح
كــوم ـيــديــة ،تـجـلــت خـصــوصــا م ــع أداء
األغــانــي «بــاي بــاك» .ولــم يمنع صغر
الــدور لطفي لبيب ،قاطع الطريق ،من
اإلم ـســاك بشخصية «ال ـشــريــر» بخفة
ظل .وأجاد ضياء عبد الخالق وسلمى
غريب ،في َ
دوري الوزير وزوجته التي
تعاني من إهماله لها.
ُيـ ـحـ ـس ــب لـ ـلـ ـع ــرض إب ـ ـ ـ ـ ــرازه امل ـط ــرب ــن
الشابني ،محمد محسن وهبة مجدي،

ال ـخ ـل ـي ـفــة واالبـ ـ ـن ـ ــة ،ف ـكــاه ـمــا يـتـمـتــع
بـ ـحـ ـض ــور مـ ــؤثـ ــر ،مـ ــع صـ ـ ــوت جـمـيــل
مدرب جيدًا على تراث الغناء املصري،
ما يرشحهما ألعمال درامية موسيقية
ّ
ُم ـق ـب ـلــة ،عـلـمــا بـ ــأن ال ـع ــرض ه ــو ثــانــي
تجارب ُمحسن املسرحية.
ّ
ورغـ ــم تـعـبـيــر ال ــدي ـك ــور الـ ــذي صــمـمــه
محمد الغرباوي عن أجواء العرض في
تغييره بما
لوحاته املختلفة ،وسهولة
ّ
ً
يناسب عمال استعراضيًا ،إال أنــه بدا
في أواخر الفصل الثاني معوقًا لحركة
االسـتـعــراضــات الـتــي صممها مجدي
صابر ،وجاءت مالئمة لدراما العرض.
وت ـكــام ـلــت م ـع ـهــا األزي ـ ـ ــاء لـلـمـهـنــدســة
ن ـع ـي ـمــة ال ـع ـج ـم ــي ،ب ـ ــأل ـ ــوان م ـب ـه ـجــة،
وتـصــامـيــم مبتكرة لـلــراقـصــن وأزي ــاء
تناسب الشخصيات.

فضاءات

«منوال» :جمعية ثقافية تراهن على الالمركزية
آمال خليل
بـ ــرغـ ــم ت ــأسـ ـي ــس ج ـم ـع ـي ــة «مـ ـ ـن ـ ــوال»
الثقافية عام  2014والفرقة املسرحية
عـ ــام  ،2012إال أن اح ـت ـفــال ـيــة «كــزهــر
ال ـلــوز أو أب ـعــد» ال ـتــي نظمتها مساء
األحـ ــد  9آب (أغ ـس ـط ــس) ف ــي ال ــذك ــرى
السابعة لرحيل الشاعر الفلسطيني
محمود دروي ــشّ ،
عممت املـعــرفــة بها
وب ــأن ـش ـط ـت ـه ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد أوسـ ـ ــع.
اس ـت ـفــادت «م ـن ــوال» مــن س ـيــادة الظن
ب ـ ـ ــأن االحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ح ـفــل
للفنان مرسيل خليفة .بعضهم انقاد
ل ـل ـح ـض ــور ،اش ـت ـي ــاق ــا ل ــرؤي ــة خـلـيـفــة
عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك امل ـ ـس ـ ــرح ،وح ـن ـي ـن ــا ل ــزم ــن
املقاومة الوطنية والشعبية في عهد
م ـص ـط ـف ــى س ـ ـعـ ــد .وبـ ـعـ ـضـ ـه ــم انـ ـق ــاد
تكريمًا لشعر درويــش .مهما تباينت
دواف ـ ـ ــع الـ ـح ــاض ــري ــن ،ف ــإن ـه ــم جـمـيـعــا
وضعوا من دون اختيار أمــام نموذج
م ــن عـ ـ ــروض «م ـ ـن ـ ــوال» :فـ ـن ــون األداء
املسرحي .من على بعد ،ال يجذب هذا
النوع من الفنون كثيرينّ .
تحول جاد
حكواتي ورؤى بزيع ويــارا أبو حيدر
ومصطفى حجازي ومايا سليمان إلى
ثلة ،تجمدت على املسرح قبل أن تبدأ
بــالـتـحــرك عـلــى إي ـقــاع مــوحــد .لبسوا
بــدلــة مــوحــدة س ــوداء وبـيـضــاء ولـفــوا
حــول أعناقهم الكوفية الفلسطينية.
تـ ـن ــاوب ــوا ع ـل ــى إلـ ـق ــاء م ـق ـت ـط ـفــات مــن

من أمسية «كزهر اللوز أو أبعد»
شعر درويــش .بني هذا وذاك ،ركضوا
وتسابقوا ووقفوا وتأهبوا وهمسوا
وصــرخــوا .عـ ّـرفــت «م ـنــوال» أشخاصًا
من شرائب مختلفة إلــى فنها .أمسية
«ك ــزه ــر الـ ـل ــوز» ،س ـت ـقــود هـ ــواة ج ــددًا
لالنضمام إليها.
اخـتــارت «مـنــوال» أن ّ
تعبر عن نفسها
فـ ــي ص ـ ـيـ ــدا ،ح ـي ــث ي ـق ـي ــم مــؤس ـســاهــا
امل ـس ــرح ـي ــان جـ ــاد ح ـك ــوات ــي وزوج ـت ــه
رؤى بــزيــع .لــم تغرهما شهرة بيروت
وسرعة انتشار أعمالهما بني جمهور
م ـتــوافــر .اب ـت ـعــدا عــن الـعــاصـمــة وآمـنــا
ب ــ«الــامــركــزيــة الـثـقــافـيــة واملـســرحـيــة»

يـقــول حـكــواتــي .هــو ابــن صـيــدا وبزيع
بـنــت ب ـلــدة زب ـقــن (ق ـضــاء صـ ــور) .بني
هنا وهناك ،تندر املساحات املخصصة

أسس الجمعية
جاد حكواتي وزوجته
رؤى بزيع
للفن غير الـتـجــاري .وضعا نفسيهما
أمــام التحدي :ترويج فنون األداء .بدأ
النشاط الصيداوي بتدريب مجموعات

شبابية على األداء املـســرحــي .الـهــواة
قدموا عرضني على مدى تسعة أشهر.
ال ـت ــدري ــب ت ـح ــول الح ـق ــا إلـ ــى صـفــوف
منتظمة مفتوحة ملن يرغب .الحقًا في
عام  ،2013نفذ الثنائي ،بالتعاون مع
«جـمـعـيــة أهـلـنــا ف ــي ص ـي ــدا» ،بــرنــامــج
دعــم نفسي واجتماعي ،وال سيما في
حــاالت عنف مــن خــال املـســرح ،ملــدة 6
أش ـهــر .فــي ال ـعــام ذاتـ ــه ،قــدمــوا عــرضــا
ب ـع ـنــوان «ع ـيــد ال ـخ ـبــز» بــالـتـعــاون مع
«امل ــرك ــز ال ـث ـقــافــي ال ـف ــرن ـس ــي» ،تـنـقـلــوا
ب ــه ب ــن ب ـي ــروت وديـ ــر ال ـق ـمــر وبـعـلـبــك
والنبطية وزحلة وصــور وصيدا .بني

ه ــذا وذاك ،ت ــواص ــل «مـ ـن ــوال» تــدريــب
أســاتــذة مــن م ــدارس خــاصــة ورسمية
في محافظتي النبطية والجنوب على
األداء التعبيري لتقديمه في الصفوف،
بــالـتـعــاون مــع «املـعـهــد الـفــرنـســي» .لم
ت ـلــغ «م ـ ـنـ ــوال» ش ـغــف م ـس ــرح ب ـيــروت
ك ـل ـيــا .ق ـبــل ع ــام ت ـمــامــا ،قــدمــت الـفــرقــة
عرضًا بعنوان «هاشتاغ» على خشبة
«مسرح دوار الشمس» ،بعدما قدموا
عــرضــا موقعيًا حـيــا فــي مبنى تــراثــي
في بيروت.
وج ـ ــد حـ ـك ــوات ــي أن «الـ ـ ـن ـ ــاس خ ـ ــارج
الـ ـع ــاصـ ـم ــة بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى االحـ ـتـ ـك ــاك
ب ـن ـشــاط ث ـق ــاف ــي» .ف ــي ب ـي ــروت «ه ـنــاك
خـ ـي ــارات م ـت ـعــددة ب ـخ ــاف امل ـنــاطــق».
يقر بأن اختراق ذوق واهتمام املناطق
م ـه ـمــة ص ـع ـبــة .يـ ـع ـ ّـول ح ـك ــوات ــي عـلــى
ال ـهــواة الـشـبــاب لخلق ظــاهــرة ثقافية
ومسرحية المركزية دائـمــة .احتفالية
«كزهر اللوز أو أبعد» ،جعلت كثيرين
مــن أصــدقــاء وأقــربــاء حـكــواتــي وبزيع
وسليمان يشاهدونهم للمرة األولــى
في صيدا.
تجربة «منوال» ال تبث فنون التعبير
في املناطق فحسب ،وإنما تبث األمل
في اليائسني من أحوال الفن الحقيقي
فــي لـبـنــان .الجمعية ثـمــرة حلم حمله
حكواتي وبزيع مذ ترافقا على مقاعد
الــدراســة فــي «كلية الـفـنــون ـ ـ الجامعة
اللبنانية» (قسم املسرح).
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أحوال المهنة الوضع متعثر بالنسبة إلى الصحف الخاصة في مصر ،ما يهدد بإقفال بعضها ،وأوالها «الشروق».
ّ
السوق عام  2008انقالبًا وإشراقة جديدة في المهنة ،مع إيالء أهمية لمقاالت الرأي ،وعرض مختلف وجهات النظر ،واالبتعاد عن «اإلثارة» ،فصنفها
بعضهم بـ«جريدة النخبة»

أزمة «الشروق» أي مستقبل للصحافة الخاصة في مصر؟
القاهرة ـــ محمد الخولي
ال ـبــدايــات الـحـمــاسـيــة دائ ـمــا ال تعني
أن الـنـهــايــات سـتـكــون سـعـيــدة .هكذا
ت ـب ــدو حـ ــال ال ـص ـحــافــة امل ـك ـتــوبــة فــي
م ـصــر .ال ـص ـحــف ال ـخــاصــة ال ـتــي كــان
خروجها إلى النور ،شعاع أمل أضاء
ظلمة طويلة سيطرت فيها الحكومة
على الصحف ،انكسر بريقه ،وخفت
ض ـ ــوؤه ،وبـ ــات مـعـظــم ت ـلــك الـصـحــف
يسير بسرعة نحو الهاوية ،وبالفعل
وصل بعضها إلى الهاوية.
بــدايــة األلـفـيــة الـثــانـيــة كــانــت شــاهــدة
على ظهور الصحف اليومية الخاصة.
كان لجريدة «املصري اليوم» السبق،
ك ــون ـه ــا أول ج ــري ــدة ي ــوم ـي ــة خــاصــة
ت ـح ـصــل ع ـل ــى ت ـص ــري ــح مـ ـص ــري فــي
الطبع والـتــوزيــع فــي الــداخــل .قبلها،
كانت الصحف تحصل على ترخيص
ّ
أجنبي للتوزيع في مصر ألن القانون
ل ــم ي ـكــن يـسـمــح وق ـت ـهــا بــالـتــرخـيــص
إلصدار صحف خاصة.
بـ ـ ـع ـ ــد «امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــري ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــوم» ،ج ـ ـ ــاءت
«الدستور» التي تحولت من أسبوعية
إل ــى يــوم ـيــة .وم ــع ح ـل ــول ع ــام ،2008
ظ ـهــرت جــريــدة «الـ ـش ــروق» ،كــإشــراقــة
مختلفة على الصحافة املصرية.
اختالف «الـشــروق» كــان واضحًا منذ
البداية .الجريدة صدرت عن مؤسسة
مـهـتـمــة ف ــي األصـ ــل بــال ـص ـحــافــة ،هي
«مؤسسة الشروق للنشر والتوزيع».
وكـ ــانـ ــت تـ ـص ــدر م ـج ـل ــة ش ـه ــري ــة هــي
«وجهات نظر» .تطور األمر إلى رغبة
ج ــدي ــة فـ ــي جـ ــريـ ــدة ي ــومـ ـي ــة ،وك ــان ــت
ال ـف ـك ــرة أن تـ ـك ــون م ـس ـت ـق ـلــة ،وتـبـقــى
ملكيتها بعيدة عن رأس املــال .هكذا،
اخـ ـت ــاروا ن ــاش ـرًا ه ــو ع ـم ــرو خـفــاجــي
ال ــذي تــولــى تحديد السياسة العامة
للجريدة من دون تدخل في النشر.
تشكيل مجلس تحرير الجريدة كان
مختلفًا أيضًا .بخالف الصحف التي
ّ
كــانــت تـصــدر فــي ذل ــك ال ــوق ــت ،تشكل

قررت جريدة «عالم اليوم» تكليف الصحافيين بالبحث عن إعالنات ،مما يخالف قانون النقابة
م ـج ـلــس ت ـح ــري ــر ت ــرأس ــه ال ـص ـحــافــي
ال ــراح ــل ســامــة أح ـمــد س ــام ــة ،وضــم
فـ ــي ع ـض ــوي ـت ــه ال ـص ـح ــاف ـي ــن جـمـيــل
م ـ ـطـ ــر وحـ ـ ـس ـ ــن املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاوي .وكـ ـ ــان
الناشر عمرو خفاجي ،فيما كان عبد
العظيم حماد أول رئيس تحرير لها.
حــن رحــل حـمــاد عــن الـجــريــدة ،تولى
خ ـفــاجــي رئ ــاس ــة ال ـت ـح ــري ــر ،ث ــم رحــل
ع ـم ــرو وأصـ ـب ــح ع ـم ــاد ال ــدي ــن حسني
رئ ـيــس تـحــريــرهــا الـتـنـفـيــذي ،قـبــل أن
يصبح رئيسًا للتحرير اآلن.
ال ـج ــري ــدة ك ــان ــت مـخـتـلـفــة ح ـق ــا .منذ
الـبــدايــة ،تنبهت إلــى أن ال ــرأي أصبح
أهم من الخبر .ولذلك ،اختاروا جميل
مطر ،أحد أهم كتاب الرأي في الوطن
ً
الـعــربــي ،ليكون م ـســؤوال عــن صفحة
ال ــرأي فــي الـجــريــدة .وبــالـتــالــي ،كانت
ل ـ ــدى ال ـص ـح ـي ـفــة ت ـن ــوي ـع ــة مـخـتـلـفــة،

ّ
ومـمـتــازة مــن كــتــاب مــن كــل األطـيــاف،
وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات ال ـف ـك ــري ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة.
ك ـت ــب ل ــدي ـه ــم الـ ـيـ ـس ــاري واإلخـ ــوانـ ــي
واإلسـ ـ ــامـ ـ ــي والـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي ،وات ـف ـق ــت
ّ
الـجــريــدة مــع ع ــدد مــن الـكــتــاب الـعــرب
ل ـن ـش ــر م ـ ـقـ ــاالت ل ـه ــم فـ ــي «ال ـ ـشـ ــروق»

جريدتا «الوطن»
و«التحرير» على درب المعاناة
ب ـص ــورة مـنـتـظـمــة ،ب ــل أجـ ــرت اتـفــاقــا
مع عــدد من الصحف األجنبية لنشر
مقاالت لكتابها في «الـشــروق» ،وهو
مــا كــان أم ـرًا مستحدثًا فــي الصحافة
املصرية وقتها.
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام
ل ـل ـص ـح ـي ـفــة ،ك ــان ــت امل ـ ـ ــادة امل ـن ـش ــورة

رادار

«محمد عبده وفنان العرب» على «دبي»
العروس أمل بوشوشة تدخل مجال التقديم
زكية الديراني
ّ
يبدو أن زواج املمثلة الجزائرية أمل
بــوشــوشــة ،قـبــل أي ــام ،بــرجــل األعـمــال
ال ـل ـب ـن ــان ــي ولـ ـي ــد عـ ــواضـ ــة ،س ـي ـكــون
ف ــاتـ ـح ــة خـ ـي ــر عـ ـل ــى أنـ ـشـ ـط ــة ن ـج ّـمــة
برنامج «ستار أكاديمي» .إذ تتحضر
ق ـ ـنـ ــاة «دبـ ـ ـ ـ ــي» ل ـ ــإع ـ ــان ق ــريـ ـب ــا عــن
تعاونها مع بوشوشة لتقديم املوسم
ّ
األول من برنامج «محمد عبده وفنان
الـعــرب» الــذي يبصر النور في األيــام
الـقـلـيـلــة .ول ـف ـتــت بــوشــوشــة األن ـظ ــار
فــي األدوار التمثيلية الـتــي لعبتها،
وأهمها شخصية عليا فــي مسلسل
ّ
«العراب نــادي الشرق» (إخــراج حاتم
ّ
علي وتأليف رافــي وهبي) الــذي قدم
فــي رم ـضــان املــاضــي .لـكــن بوشوشة
ّ
قررت خوض مجال آخر لها بعيدًا عن
التمثيل ،فكان التقديم من نصيبها.
ّ
الخبر
ال تؤكد نجمة «ذاكرة الجسد» ّ
أو تنفيه ،وتقول لـ«األخبار» «أفضل
عـ ــدم ال ـح ــدي ــث ع ــن امل ــوض ــوع ريـثـمــا
تـ ـك ــون األمـ ـ ـ ــور رس ـم ـي ــة م ــع الـشـبـكــة
اإلم ــارات ـي ــة .حــالـيــا ال ش ــيء واض ــح».
ّ
لكن في التفاصيل أن برنامج املواهب
ّ
ُ
سيصور في لبنان ،ولــم يعلن لغاية
ّ
اليوم عن االستديو املحدد لتصويره،
ريثما تنتهي الشركة املنتجة Imagic
من التحضير لكل الخطوات .كما من
ّ
تصور الحلقات التجريبية
املقرر أن

ف ــي ت ـشــريــن األول (أك ـت ــوب ــر) املـقـبــل،
على أن تليه الحلقات املباشرة .بعد
ّ
تأجيل م ـ ّـرات ع ـ ّـدة ،ق ـ ّـررت «دب ــي» بث
عملها املنتظر الــذي يكشف املواهب
الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة ب ــالـ ـلـ ـهـ ـج ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة،
وت ـخ ــوض غ ـمــار ال ـبــرامــج الـغـنــائـيــة.
ّ
وب ـ ــات مـ ــؤك ـ ـدًا أن امل ـغ ـن ـيــة ال ـس ــوري ــة
أصــالــة نـصــري سـتـكــون ضـمــن لجنة
التحكيم إلى جانب الفنان السعودي
محمد عبده وامللحن وليد فايد.

ال ـثــاثــي سـيـكــون ثــابـتــا ف ــي الـلـجـنــة،
ّ
ع ـل ــى أن يـ ـ ّح ــل ض ـي ــف راب ـ ـ ــع فـ ــي كــل
ح ـل ـق ــة يـ ـغ ــن ــي ف ـي ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة مــن
األع ـ ـمـ ــال امل ـخ ـص ـصــة لـ ــه .امل ـم ـي ــز فــي
العمل املنتظر أن املواهب التي يبلغ
عــددهــا نحو  32مشتركًا (كـمــا تعلن
ال ـق ـن ــاة ع ـلــى مــوق ـع ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي)
س ـت ـت ـنــافــس ع ـلــى ك ـســب ق ـلــب ع ـبــده،
عـبــر غ ـنــاء أع ـمــالــه امل ـت ـنـ ّـوعــة .ويـفــوز
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة «مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـبـ ــده وفـ ـن ــان
الـ ـع ــرب» م ـش ـتــرك واحـ ــد ي ـنــال مبلغًا
مــالـيــا ،إضــافــة إلــى فــرصــة للعمل مع
صــاحــب أغ ـن ـيــة «األمـ ــاكـ ــن» .فــالـفـنــان
ال ـس ـعــودي يـمـلــك مـسـيــرة طــويـلــة في
ّ
عالم الغناء تخطت عمرها األربعني
عــامــا .كـمــا يملك شعبية واس ـعــة في
الخليج ،وخصوصًا في موطنه األم،
ّ
وهو قليل اإلطالالت اإلعالمية ويفكر
ج ـي ـدًا ق ـبــل امل ــواف ـق ــة ع ـلــى ال ـغ ـنــاء في
ّ
البرنامج .لكن القائمني على «دبــي»
اتفقوا على إقناع عبده باملشاركة في
عمل تلفزيوني يـكــون بــاسـمــه ،ربما
يشفي غليله الفني .إذًا« ،دبــي» ّ
تقرر
عــرض بــرنــامــج «محمد عـبــده وفنان
الـعــرب» فــي برمجة الـخــريــف املقبلة.
ل ـكــن ،ه ــل تـنـجــح الـشـبـكــة اإلمــارات ـيــة
فــي مـشــروعـهــا املـنـتـظــر ،وخـصــوصــا
أن  mbcس ـت ـقـ ّـدم امل ــوس ــم ال ـثــالــث من
برنامجها «ذا فــويــس» و lbciتعود
بـ«ستار أكاديمي»؟

متوازنة ،تشبه إلــى حد كبير جريدة
«األهــرام» في رزانتها وحفاظها على
التقاليد املهنية التي كادت أن تختفي
ّ
وقـتـهــا .إال أن امل ــادة الصحافية التي
ك ــان ــت ت ـن ـشــرهــا «ال ـ ـ ـشـ ـ ــروق» ،دف ـعــت
بعضهم إلى تصنيفها بأنها جريدة
«ن ـخ ـب ــة ال ـن ـخ ـب ــة» ،ك ــون ـه ــا ل ــم تـنـجــر
إلــى العناوين الساخنة أو «الزاعقة»
وكـ ــانـ ــت طـ ـ ـ ــوال الـ ــوقـ ــت ت ـس ـع ــى إل ــى
امل ــوض ــوع ـي ــة ،وع ـ ــرض ج ـم ـيــع اآلراء
ح ــول امل ــوض ــوع ال ــواح ــد .رغ ــم ك ــل ما
س ـبــق ،تـعــانــي «الـ ـش ــروق» حــالـيــا من
أزمـ ـ ــة م ــال ـي ــة ط ــاح ـن ــة تـ ـه ــدد بـتــوقــف
الجريدة عن الصدور ،وأدت إلى فصل
عــدد مــن الصحافيني ،بــاإلضــافــة إلى
تسريح عدد من قيادات الجريدة.
وف ــي أك ـثــر م ــن ل ـقــاء داخ ــل املــؤسـســة،
أب ـل ــغ رئ ـي ــس ال ـت ـح ــري ــر ع ـم ــاد ال ــدي ــن

ّ
حسني أن حل األزمــة املالية للجريدة
يحتاج إلى فصل قرابة  150صحافيًا.
من جهته ،قال مالك الجريدة إبراهيم
املعلم خالل اجتماع منذ شهر تقريبًا،
ّ
إن توقيع الصحيفة عقدًا جــديـدًا مع
شــركــة اإلعــانــات «بــرومــومـيــدا» يعدّ
ط ــوق ال ـن ـجــاة ل ـل ـجــريــدة ،إذ ستضخ
ً
شـ ــركـ ــة اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات أمـ ـ ـ ـ ـ ــواال ج ــدي ــدة
ل ـ ـل ـ ـجـ ــريـ ــدة ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي س ـت ـن ـق ــذه ــا
مـ ــن ع ـث ــرت ـه ــا امل ــالـ ـي ــة .ووع ـ ـ ــد امل ـع ـلــم
الصحافيني بصرف  1500جنيه لكل
واحـ ــد ،وج ــدول ــة بــاقــي مستحقاتهم
املالية ّاملتأخرة ،إال أن تأجيل توقيع
العقد أخر تنفيذ ما وعد به املعلم.
وكـ ــان ظ ـهــور «الـ ـش ــروق» ف ــي ال ـســوق
ّ
امل ـصــريــة قــد شــكــل ان ـقــابــا كـبـيـرًا في
رواتـ ـ ـ ـ ــب الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن ،ك ــونـ ـه ــا أول
جــريــدة تمنح ا ًلـعــامـلــن فيها روات ــب
عــال ـيــة ،م ـق ــارن ــة بــالـصـحــف األخـ ــرى،
إذ وص ـل ــت روات ـب ـه ــا إل ــى  7أض ـعــاف
الـ ـج ــرائ ــد األخـ ـ ـ ــرى .أزم ـ ــة «ال ـ ـشـ ــروق»
لـيـســت ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـس ــوق حــالـيــا،
ف ـجــريــدة «ال ــوط ــن» ال ـخــاصــة ،تعاني
أيـ ـ ـض ـ ــا مـ ـ ــن أزم ـ ـ ـ ــة م ــالـ ـي ــة ّأدت إل ــى
ت ــأخ ــر ص ـ ــرف رواتـ ـ ـ ــب ال ـص ـحــاف ـيــن،
بـيـنـمــا ق ـ ــررت ج ــري ــدة «ع ــال ــم ال ـي ــوم»
امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،خفض
عــدد املـحــرريــن إلــى  20فـقــط ،وخفض
املرتبات إلى  1000جنيه (حوالى 140
دوالرًا أمـيــركـيــا) فـقــط لـكــل صحافي،
وت ـك ـل ـيــف ال ـص ـحــاف ـيــن بــال ـب ـحــث عن
إع ــان ــات ل ـصــالــح ال ـج ــري ــدة وه ــو ما
ي ـخــالــف ق ــان ــون ن ـقــابــة الـصـحــافـيــن.
كــذلــك تـعــانــي جــريــدة «الـتـحــريــر» من
أزم ـ ــة م ــال ـي ــة ،ويـ ـه ــدد مــال ـك ـهــا بــوقــف
إصدارها إذا استمرت األزمة.
هذا الوضع املالي للصحف الخاصة
ّ
يؤكد أن هزة كبيرة تهدد تلك الصحف
خالل الفترة املقبلة ،وهو ما سيؤدي
إلــى أزمــة جــديــدة لنقابة الصحافيني
التي ستقف أمام مئات من اإلعالميني
ممن لن يكون لهم مكان للعمل.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

الذين َيعملون «حزانى»

صورة
وخبر

بعيـد إحيائـه حفلـة ضمـن فعاليـات مهرجـان سـونيك ّالموسـيقي فـي
أمس في
طوكيـو ،شـارك المغنـي األميركـي فاريل وليامـز ( 42عامـا) أول من ّ
نشـاط ترويجـي فـي العاصمـة اليابانيـة .وقد أعلنت شـركة آبل أمـس أن صاحب
أغنيـة  Happyسيشـارك في مهرجانها الموسـيقي الذي سـتقيمه في لندن
فـي أيلـول (سـبتمبر) المقبـل إلـى جانـب  ،One DirectionوFlorence + The
 Machineوغيرهمـا( .يوشـيكازو تسـونو ـــ أ ف ب)

ً
ّ
طرق الحياة ،كان
ما تدفعونه ِ«د َّيـة» للسفاحني ،والكهنةِ ،
وقاطعي ِ
ُ
َ
املوت
أجدر أن تدفعوه لضحاياهم ِمن األبرياء الذين ِسيقوا إلى ِ
دونما رحمة:
ُ
ُ
ُ
ِّ
ُ
ُ
بألغام رس ِل الحقيق ِة
لألطفال الذين فجرت لحومهم وأدمغتهم
ِ
ّ ِ ّ
اس الحق...
وحر ِ
ََ
ّ
َ
َ
ْ
ّ
«شهود
بسبب الحياء ال أكثر ،كتمن نحيبهن عن
هات اللواتي،
ِ
لألم ِ
ِ
ُ
وراء أحداق ّ
تنقلب إلى ما َ
ُ
هن
الدموع
األلم» العاطفيني ،حتى صارت
ِ
ً
ظلمات منابعها األولى...
عائدة إلى
ِ
من األجفانّ .
دموعهن ّإل ما َت َس َّر َب َ
ّ
ّ
لكن
هات اللواتي لم تروا من
األم ِ
ً
َ
ّ
أحدًا لم يفكر في الدموع التي ت ُّ
والقلوب
رتد فائضة في األحشاء
ِ
واألرحام.
ً
بدال عن ورد ِة الجثمان
َ
َ
كان األجدر أن ّ
«صاحب الجثمان».
تتبرعوا بنسم ِة الصداقة ملن كان
َ
ُ
يطلبون دموعًا وال وردًا.
(األموات ال
ّ
قيد حياتهم:
كانوا فقط يريدون أن يظلوا على
َ ِ َ
ً
ّ
كانوا ،بديال عن الشفقة ،يريدون حماية ما يستحق الشفقة).
ً ّ َ ُّ
شاهدات األضرحة،
عما تـخطونه على
وبدال
ِ
َ
َ ََ
وجوه من قتلوا واستباحوا.
كنتم ارفعوا الصرخة في
ِ
ً
«نشيد املوت»
بدال عن
ِ
َّ
َ
كنتم قولوا :الحياة ،وال شيء أقل ِمن الحياة!
ً
وبدال عن ّ
التأسي،
ْ
الحب ،وكونوا ّ
«الحب» ،واصنعوا ّ
ّ
حراسًا ُمخلصني على
كنتم قولوا
منازل الحب.
أعتاب
ِ
ًِ
ْ
وبدال عن أن تكونوا أنتم «أنتم»
َ
َ
َ
َ
كان األجدر أن تكونوا أسالفكم القردة ،أو َو َرثة عروشكم النـ ِتـن ِة:
الخنازير.
ّ
ِّ
ِّ
ً
وبدال عن كل ،وكل ،وكل: ...
صيروا أمواتًا!
ِ
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«على الطيبة القونا» حتى نهاية األسبوع!
داني األمين

«مزيان» غدًا
أجواء «كهربائية»

برج جديد
يصل األرض بالسماء

األجواء في حانة «مزيان»
(الحمرا ـ بيروت) ال تهدأ أبدًا هذه
الفترة .بعد الجاز والفولكلور
وغيرهما ،ستكون غدًا الخميس
السهرة مخصصة للموسيقى
اإللكترونية .هكذا وتحت عنوان
ْ ّ
«السلك ملس» ،سيكون الحاضرون
ِ
على موعد مع مجموعة من
الدي .جاي .الذين سيحيون
حفلة «كهربائية قاتلة بامتياز»،
على حد التعبير املستخدم
في التعريف عن الحدث عبر
الصفحة الفايسبوكية الخاصة
به .الدي .جاي .هم ّ
«فران» و«كرم»
و«نفتالني» ،إضافة إلى ضيف
الشرف أيمن نحلة .فإذا كنتم من
ّ
محبي ّهذا النوع من املوسيقى،
ومن عشاق الرقص ،فال تضيعوا
الفرصة.

حصلت شركة Thoth Technology
الكندية الشهر املاضي على براءة
إختراع من الواليات املتحدة لبناء
برج بارتفاع  20كيلومترًا ،لخفض
تكاليف مهمات استكشاف الفضاء.
ستبني الشركة مصعدًا فضائيًا
أطول بـ ّ 20
مرة من «برج خليفة»
ُ
في دبي (ارتفاعه  829مترًا ،ويعد
أعلى مبنى في العالم) .لدى البرج
ّ
«بنية أساسية ُمجزأة إلى قطع،
ّ ّ
تتكون كل منها من خلية واحدة
على األقل من خاليا الضغط ،التي
يمكن أن تمأل بالهواء ،أو بأي غاز
ّآخر» .وتعتقد Thoth Technology
أنه سيكون للبرج أهمية كبيرة
في إطالق سفن الفضاء من طبقات
الغالف الجوي العليا لألرض،
بسبب انخفاض إستهالك الوقود
بنحو الثلث ،فيما
عند إطالقها ّ
يؤكد العلماء أنه يمكن إستخدامه
ملهمات البحث العلمي والسياحة
الفضائية ،وفي مجال االتصاالت،
وفي حقل االستفادة من طاقة
الرياح.

ْ ّ
«السلك ملس» :غدًا ـ  22:00ـ في حانة
ِ
«مزيان» (الحمرا ـ بيروت  /بناية
«رسامني»).الدعوة عامة .لالستعالم
والحجز 01/740608 :أو 71/293015

كل النشاطات التراثية والرياضية
والفنية اجتمعت في مهرجان واحد
في بلدة الطيبة الجنوبيةّ .
تحولت
ساحة البلدة وحديقتها العامة إلى
مركز استقطاب لألهالي واملغتربني.
«على الطيبة القونا» هو عنوان
ّ
املهرجان الذي تنظمه البلدية ويستمر
حتى  22آب (أغسطس) الحالي .وهو
ّ
يمكن املشاركني من إبراز مواهبهم،
وعرض منتجاتهم املحلية ،واالنخراط
في مباريات الرسم والفنون« .الفكرة
ساهمت في توعية األهالي إلى أهمية
اإلنتاج املحلي واملحافظة على البيئة
والتراث» ،يقول رئيس البلدية عباس
ذياب ،موضحًا ّأن ّ
«ربات املنازل
تشجعن على زيادة إنتاجهن من املونة
البيتية وصناعة الصابون واألدوات
املنزلية التي تعلمن طريقة صنعها
من خالل الدورات التدريبية التي
تشرف عليها البلدية» .فقد عمدت

ً
أحالم حنجول مثال الى جمع أوراق
الصحف والكتب املهترئة ،والنفايات
البالستيكيةّ ،
وحولتها إلى أدوات
منزلية ،كما ُع ّرضت أنواع مختلفة من
الصابون املصنع في املنازل واملستخرج
من الشوكوال وزيت الغار والقهوة...
واستفادت البلدية من املتطوعني في
جمع صور قديمة للبلدة تظهر تاريخها
وأعمال رجاالتهاّ :
تحول ساحة
ّ
ّ
البلدة إلى خط تماس أيام االحتالل
ّ
ّ
اإلسرائيلي ،وأول رئيس بلدية ،وأول
بوسطة .وعرض الفنان خليل برجاوي
مئات من الطوابع البريدية القديمة
التي جمعها من لبنان ودول العالم،
ً
فضال عن عرض فيلم وثائقي عن تاريخ
ّ
الطيبة وتطور حياة أبنائها .يضم
الشريط مقاطع فيديو ّ
صورها أبناء
البلدة خالل السنوات األربعني املاضية.
واستغل الحدث إلقامة عشاء قروي،
شاركت فيه معظم ربات املنازل ،إضافة
إلى مسابقات رياضية في كرة القدم
وشد الحبال.

يا ّزعران صور
فكوا عن السالحف
ّ
جمعية APAFاملعنية
نشرت
بالدفاع عن الحيوانات وحمايتها
أخيرًا فيديو على صفحتها على
فايسبوك ُيظهر ّعددًا من الرجال
واألطفال وهم ُيعذبون سلحفاة
ّ
بحرية كبيرة على شاطئ صور.
ّ
صحيح أن تعذيب أي كائن أمر
ّ
مستنكر ،غير أن هذا النوع من
السالحف يتمتع بأهمية كبيرة
ّ
ألنه مهدد باالنقراض في لبنان
بسبب النفايات ،واالستهالك
البشري للسالحفومنتوجاتها،
وصيد األسماك العشوائي الذي
يحصد الكثير من السالحف
أيضًا .وكان مجلس الوزراء قد
أعلن هذا العام يوم الخامس
من ّأيار (مايو) يومًا وطنيًا
ّ
البحرية في لبنان،
للسالحف
ّ
للتوعيةإزاء أهمية حمايتها
ّ
من االنقراض .يذكر أن في لبنان
ّ
نوعني من هذه السالحف ،األول
هو السلحفاة الضخمة الرأس،
ّ
البحرية
والثاني هو السلحفاة
الخضراء.

