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عون :لن يقدروا على الفوضى

باسيل :سنزحف الى بعبدا ونريد الرئيس القوي
رفض العماد ميشال عون التهويل بوضع البنانيين أما خيار «الرئيس الدمية أو الفوضى التي
لن يستطيعوا» القيام بها ،فيما أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «أننا نريد رئيسًا يحارب
الهوية ويحفظ األرض ُ
ّ
ويبقي على الكيان
الفساد واالرهاب ويحمي
رفـ ـ ــع الـ ـن ــائ ــب مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ــون سـقــف
خـطــابــه الـسـيــاســي فــي كـلـمـتــه أمــس
خ ــال حـفــل «تـجــديــد مـسـيــرة التيار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر» ،رافـ ـض ــا «الــرئ ـيــس
ّ
ال ــدم ـي ــة» .وقـ ـ ــال« :ال ُي ـه ـ ِّـول ــن علينا
أحـ ـ ــد ويـ ـخ ـ ّـي ــرن ــا بـ ــن الـ ـف ــوض ــى أو
ال ــرئ ـي ــس ال ــدم ـي ــة ،فـلـتـكــن ال ـفــوضــى
إذا اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــوا ...ولـ ـك ــن أحـ ـ ـ ـدًا لــن
ّ
يستطيع» ،مؤكدًا أنه «سيكون هناك
رئ ـيــس مــن رح ــم مـعــانــاة املــواطـنــن،
ونبض أحالمهم».
وأمـ ـ ـ ـ ــام ح ـ ـشـ ـ ٍـد م ـ ــن م ـم ـث ـل ــي الـ ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة والـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب ،كــرر
ع ــون مــوقـفــه ب ـعــدم شــرعـيــة مجلس
الـ ـن ــواب وض ـ ـ ــرورة ان ـت ـخ ــاب رئـيــس
ّ
للجمهورية مــن الـشـعــب ،م ــؤك ـدًا أن
«امل ـج ـل ــس ال ـح ــال ــي ال ي ـس ـت ـط ـيــع أن
ينتخب الرئيس ،ونحن ال ولن نقبل
إال بعودة الكلمة الفصل إلى الشعب

الـلـبـنــانــي مـصــدر الـسـلـطــات» .وذكــر
أن «التمديد ملجلس النواب الحالي،
ال ــذي فـقــد شــرعـيـتــه الـشـعـبـيــة ،أفـقــد
السلطة الحالية إمكانية استمرارها
ف ــي ال ـح ـك ــم ...ول ـغــايــة ال ـي ــوم تتهرب
األكثرية املمدد لها من إقــرار قانون
انتخاب جديد وتريد انتخاب رئيس
ج ـ ــدي ـ ــد» .وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ال ـف ـس ــاد
املستشري في شرايني الدولة يقلقنا،
واألكثرية املسيطرة على الحكم منذ
عــام  1992غيبت قــواعــد املحاسبة».
وش ـ ـ ّـدد ع ـلــى ض ـ ــرورة «تـغـيـيــر نهج
الــدولــة بأكمله ،وهــذا لــن يتحقق إال
م ــن خـ ــال ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة عـلــى
نتائجها تبنى كل املؤسسات».
وع ـ ّـرج عــون على وثيقة التفاهم مع
حزب الله ،مشيرًا إلى أنه «منذ اليوم
األول أثيرت حول هذا االتفاق الكثير
ّ
مــن الشكوك غير امل ـبــررة» .وأك ــد أنه

«على الرغم من أن التفاهم لم يشمل
ال ـج ـم ـيــع ،ف ـقــد اسـتـطـعـنــا أن نحفظ
األمن واالستقرار لجميع اللبنانيني،
وخصوصًا في حرب تموز  2006وما
يجري في سوريا» .وقال« :نظرًا إلى
إيماني بالوحدة الوطنية والعالقة
مــع الــدولــة امل ـج ــاورة ،كــانــت سياسة
االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح م ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف املـ ـك ــون ــات
الــوط ـن ـيــة ،ودع ــوت ـن ــا ال ـح ـكــومــة إلــى
تحسني العالقة مع الــدول املجاورة،
وال س ـي ـمــا س ــوري ــا ال ـت ــي ه ــي دول ــة
شقيقة م ـج ــاورة ،وتـشـكــل حــدودهــا
مع لبنان املدخل الوحيد إلــى بلدان
الـشــرق األوس ــط ،بــاإلضــافــة إلــى إلى
وجــود عدو على حدودنا الجنوبية
ي ـح ـت ــل ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن وي ـه ــدد
أم ـن ـه ـمــا» ،الف ـت ــا ال ــى أن ــه «رغـ ــم ذلــك
ل ــم تـسـمــع دع ــوت ـن ــا ،ف ـكــانــت ال ـحــرب
اإلرهــاب ـيــة عـلــى ســوريــا ال ـتــي يطال

لـبـنــان ج ــزء م ــن تــداع ـيــات ـهــا» .ولـفــت
ال ــى أن ــه «ال أح ــد يـجـهــل م ــا يحصل
ف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــة ،م ــن فــوضــى
هــدامــة ادع ــى مــن كــان عــرابـهــا بأنها
م ــن أجـ ــل الــدي ـمــوقــراط ـيــة وال ـح ـفــاظ
على حقوق الشعوب» .وأشار إلى أن
«مــن يعاملون الالجئني اليوم بهذه
الطريقة كانوا يضغطون علينا تحت
عناوين إنسانية ...مع ما نسمع هذه
األي ــام مــن تصاريح لــأوروبـيــن من
تحديد أعداد الالجئني لديهم ،نسأل

عون :سيكون هناك رئيس
من رحم معاناة المواطنين،
ونبض أحالمهم
هل يستطيع لبنان تحمل ما عجزت
الدول العربية واألوروبية عن تحمله
مجتمعة؟».
ب ــدوره ،دعــا رئيس «الـتـيــار الوطني
الـ ـ ـح ـ ــر» وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة جـ ـب ــران
ّ
التجمع يوم
باسيل فــي كلمته إلــى
 11تـشــريــن األول أم ــام قـصــر بعبدا،

في الذكرى السنوية لــ« 13تشرين».
ً
ّ
وتوجه إلى املقاومني ،قائال« :حماكم
ً
الـلــه وسـنـمــوت خـجــا ان لــم تمتزج
دم ــاؤن ــا بــدمــائـكــم عـلــى ارض لبنان
اذا ات ــى ي ــوم ال ــواج ــب» .وللمحتلني
«نقول بجيشنا وشعبنا ومقاومينا
ّ
ووجــه رسالة إلى «أهل
سنقاتلكم»،
الـشــراكــة» بــ«أنـنــا عــن املناصفة غير
مـ ـت ــزح ــزح ــن ...ارف ـ ـعـ ــوا أي ــدي ـك ــم عــن
امل ـن ــاص ـف ــة وعـ ـ ــن قـ ــانـ ــون ان ـت ـخــابــي
نـسـبــي وع ــن رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة».
وأكـ ـ ــد «أنـ ـن ــا ن ــري ــد رئ ـي ـس ــا ي ـح ــارب
الـفـســاد واالره ـ ــاب ،ويـحـمــي الـهـ ّ
ـويــة
ويحفظ األرض ويستعيد الجنسية
ُ
ويبقي على الـكـيــان» .وســأل باسيل

ّ
أربعة تحديات في الطري ـ
غسان سعود
شـبــاب الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر يعرفون
ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل م ـن ــذ ن ـشــأة
تـ ّـيــارهــم .أم ــا خ ــارج ال ــدائ ــرة العونية
الضيقة ،أي فــي ال ــرأي الـعــام العوني
وغ ـ ـيـ ــره ،ف ـق ــد ُع ـ ــرف م ـن ــذ ع ـ ــام 2005
بــوصـفــه صـهــر ال ـج ـنــرال امل ــرش ــح إلــى
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـ ّنـ ـي ــابـ ـي ــة ف ـ ــي ق ـض ــاء
ال ـب ـتــرون ،ثــم مــرشـحــه لـتــولــي حقيبة
وزاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وازن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـرًا ب ـخ ـط ــط
إصــاح ـيــة كـثـيــرة تـفـتـقــر إل ــى الـخـطــة
السياسية من أجل تحقيقها .ارتباط
اسم باسيل بالسلطة ،في عقول هؤالء،
أثر في انطباعهم عنه .وزاد الطني بلة
غياب ّ
الود عن عالقته بغالبية حلفاء
التيار ،وخصوصًا الرئيس نبيه بري
والنائب سليمان فرنجية وحمله لواء
االنفتاح على تيار املستقبل .رغم ذلك،
لــم تتزعزع ثقة رئـيــس تكتل التغيير
واإلص ـ ــاح ال ـع ـمــاد مـيـشــال ع ــون بــأن
باسيل أفضل من يخلفه.
زع ـ ــام ـ ــة ع ـ ـ ــون ل ـ ــم تـ ـق ــم عـ ـل ــى أس ـ ــاس
اس ـت ـق ـطــاب حـ ــزب ال ـج ـيــش وج ـم ـهــور
ال ــرئـ ـي ــس ك ـم ـي ــل ش ـم ـع ــون وال ـع ـم ـيــد
ري ـ ـمـ ــون إده فـ ـق ــط .فـ ـخ ــال م ـس ـيــرتــه
السياسية والعسكرية ،كــان الجنرال
يتوقف يوميًا في منزل أحــد الجنود
ليرسخ عالقة شخصية تستمر عقودًا،
وكـ ــان ي ـحــرص ع ـلــى دخـ ــول األقـضـيــة
أو امل ــدن وح ـتــى ال ـب ـلــدات مــن بــوابــات
عائالتها السياسية خالفًا ملا توحي
به بعض خطاباته .وبدا واضحًا ،بعد
 ،2005تحصينه زعــامـتــه بتحالفات
مـ ـن ــاطـ ـقـ ـي ــة م ـ ــع األس ـ ـ ـ ـ ــر اإلقـ ـط ــاعـ ـي ــة
والـشـهــابـيــة وال ـك ـتــاويــة ،وتـحــالـفــات

ف ـك ــري ــة م ــع رهـ ـب ــان ووزراء ســاب ـقــن
ورؤس ــاء جمعيات مسيحية وسـفــراء
ومثقفني آخرين ،وتحالفات مصلحية
مع رجال األعمال ،وتحالفات سياسية
م ــع ح ــزب ال ـلــه وغـ ـي ــره .ه ــذه الــزعــامــة
األحادية ،رغم كل ما يشاع عن ثنائية
وثالثية ،ستبقى حتى إشعار آخر في
قبضة العماد عــون نفسه .أمــا باسيل
ف ـقــد ف ــاز أم ــس بــرئــاســة ح ــزب الـتـيــار
الــوطـنــي الـحــر ،وال ـحــزب ونـجــاحــه في
التحدي األول املتمثل بقيادة الحزب،

باسيل لم يعد
صهرًا والنجاح أو الفشل
من اآلن وصاعدًا رهن
قوته

يـخـ ّـولــه التطلع إلــى الــزعــامــة العونية
ف ــي وق ــت الحـ ــق .وال ـن ـج ــاح ه ـنــا رهــن
تحديات عدة ،أبرزها:
ً
أوال تأسيس الحزب .فما هو موجود
اليوم يمكن وصفه بماكينة انتخابية
أو ج ـم ـهــور ال ح ـ ــزب .ف ــال ـح ــزب يـبــدأ
بـنـظــام داخ ـل ــي ل ــم يـطـبــق ب ـعــد ،ويـمــر
بـمـجـمــوعــة واج ـب ــات وح ـق ــوق ،وآلـيــة
ت ـق ــوي ــم وم ـح ــاس ـب ــة ل ــم ت ـع ـت ـمــد ب ـعــد،
وتوزيع مسؤوليات وتفعيل الهيئات
امل ـ ــوج ـ ــودة ،وت ـن ـت ـهــي ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات
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ّ
الجنرال لن يتقاعد :اذا بتحبوني كفوا
ليا القزي

عون متحدثا أمس

«املـطــالـبــن بــالـكـهــربــاء»« :أي ــن كنتم
عندما تم تعطيل خطة الكهرباء؟»،
و«لـلـمـطــالـبــن ب ــامل ـي ــاه»« :أيـ ــن كنتم
عـنــدمــا تــوقـفــت مـشــاريــع ال ـس ــدود؟»،
و«للمطالبني بحل أزمة النفايات أين
كنتم عندما خسرنا التصويت مرات
ومـ ـ ــرات ف ــي مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء لــوقــف
مهزلة التمديد للنفايات؟».
وبعدما قـ ّـدم مــا يشبه بــرنــاج العمل
لــرمـنـصـبــه رئ ـي ـســا ل ـل ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر ،شدد باسيل على أن «من يريد
أن ي ـت ـح ــدث ع ــن مـسـيـحـيــي ال ـش ــرق
وع ـ ــن ح ـم ــاي ــة األقـ ـلـ ـي ــات فـلـيـتـحــدث
مـعـنــا» ،وأن ال ــذي «يــدافــع ويــريــد أن
يحافظ على التعدد بالشرق عليه أن

ً
يحافظ علينا أوال» .وأكد أن «التيار
أص ـغــر م ــن أن يـمـســك وأك ـب ــر م ــن أن
يحجب» ،و«الـتـيــار سيكمل املسيرة
على خمسة أع ـمــدة :الـشـبــاب ،امل ــرأة،
االنـ ـتـ ـش ــار ،ال ـب ـل ــدي ــات وال ـن ـق ــاب ــات»،
ّ
م ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـدًا أنـ ـ ـ ــه «س ـ ـي ـ ـكـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك 50
أل ــف ب ـطــاقــة ،وس ـي ـكــون ال ـت ـيــار أكـبــر
ت ـيــار مـسـيـحــي ف ــي الـ ـش ــرق» ،و«أول
ت ـيــار سـيــاســي يعتمد الـنـسـبـيــة في
ان ـت ـخ ــاب ــات ــه ،وي ـ ـقـ ــوم ع ـل ــى املـ ـب ــادئ
وقضية ومؤسسة تحمل القضية».
وتــوجــه إل ــى ع ــون بــالـقــول« :إل ـيــك يا
جـنــرال عــون نـقــول ،أنــت الحلم الــذي
انتظرناه والحلم ال يشيخ .والجنرال
عون ال يشيخ».

ــق إلى الزعامة
ال ـحــزب ـيــة الـحـقـيـقـيــة .وال ش ـ ّـك ف ــي أن
باسيل قفز خالل الشهرين املاضيني
فــوق حقل متفجرات كــان سيستغرق
سنوات لعبوره :كل من كانوا يكيدون
لـ ــه وي ـ ـح ـ ـفـ ــرون ويـ ـضـ ـع ــون ال ـع ـصــي
ف ـ ــي دوال ـ ـي ـ ـبـ ــه رفـ ـ ـع ـ ــوا ف ـ ـجـ ــأة راي ـ ــات
االسـتـســام ،ال ـنــواب يتسابقون على
ك ـس ــب وده ،والـ ـح ــال ــة االح ـت ـجــاج ـيــة
عـلــى ف ــوزه بــالــرئــاســة اقـتـصــرت على
تمزيق أربع أو خمس بطاقات حزبية.
أما باسيل ،فبذل جهدًا إضافيًا غداة
فـ ـ ــوزه ب ــال ـت ــزك ـي ــة ل ـت ــوط ـي ــد اإلجـ ـم ــاع
وحمايته ،علمًا بأنه يدين بالرئاسة
للعماد ع ــون فـقــط ،خــافــا ملــا يـحــاول
ب ـعــض الـ ـن ــواب وال ـنــاش ـطــن اإلي ـح ــاء
به .وبالتالي ،يفترض برئيس الحزب
أن يـعــن فــريـقــا مـتـجــانـســا لــانـطــاق
س ــري ـع ــا بــال ـع ـمــل م ـس ـت ـف ـي ـدًا م ــن ه ــذا
ّ
اإليجابي.
املناخ
ث ــان ـي ــا ت ـغ ـي ـيــر ال ـت ـك ـت ـيــك ال ـس ـي ــاس ــي.
فاستراتيجية التيار قامت منذ 2005
على إهمال تعبئة الطالب والنقابات
للتركيز عـلــى املـنــاطــق ،قـبــل أن تهمل
التعبئة املناطقية أيضًا للتركيز على
تحقيق النتائج مباشرة في مجلسي
ال ـن ــواب وال ـ ـ ــوزراء ،حـتــى ص ــار الـتـيــار
وال ـع ــون ـي ــون م ـج ــرد ج ـم ـهــور يـتـفــرج
على وزيرين وبضعة نواب يحاولون
عبثًا تحقيق خرق إصالحي أو انتزاع
موقع هنا وهـنــاك .وقــد أظهر باسيل
ف ــي ت ـن ـظ ـي ـمــه االعـ ـتـ ـص ــام ت ــزام ـن ــا مــع
جلسة مجلس الوزراء الشهيرة ثم في
تنظيمه الـتـظــاهــرة الـعــونـيــة األخـيــرة
للمطالبة بقانون انتخابات عادل أنه
يعرف كيف يشرك التيار في معاركه.
لكن شيئًا مــا يوقفه فــي أول الطريق

ف ـي ـتــراجــع ب ــدل أن ي ـت ـقــدم .وامل ـط ـلــوب
فــي التكتيك الـجــديــد وضــع مجموعة
ّ
أهداف يشترك كل التيار في تحقيقها،
ليتمكن رئيس الـحــزب مــن إعــادة رفع
امل ـع ـنــويــات واإلث ـ ـبـ ــات أنـ ــه ق ـ ــادر على
تـحـقـيــق االنـ ـتـ ـص ــارات امل ـن ـت ـظــرة منذ
زمن.
ثالثًا ،خض تكتل التغيير واإلصــاح.
فــالـتـكـتــل ب ــات م ـج ــرد ل ـق ــاء أسـبــوعــي
يـ ـشـ ـب ــه اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات مـ ـنـ ـب ــر الـ ــوحـ ــدة
الوطنية ولقاء األح ــزاب الوطنية .في
التكتل نواب كثيرون ال يفعلون شيئًا،
وآخ ــرون ال يــريــدون أن يفعل أي أحد
ّ
غيرهم شيئًا .علمًا بأن األكثرية داخل
ال ـت ـك ـتــل ه ــي ل ـل ـن ــواب ال ـعــون ـيــن غـيــر
املنتسبني إلــى الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر،
وال ب ـ ّـد بــالـتــالــي مــن إعـطــائـهــم الحيز
األكبر في أمانة السر الجديدة بعدما
ك ــان ــوا ش ـب ــه م ـس ـت ـب ـعــديــن ف ــي أم ــان ــة
الـســر الحالية ،والبحث عــن الوسائل
األف ـضــل لتفعيلهم وتنشيطهم أكثر
في مناطقهم.
رابعًا مصالحة الحلفاء .لم يعد باسيل
م ـجــرد وزيـ ــر ع ــون ــي؛ ه ــو اآلن رئـيــس
التيار الوطني الحر وحني تكون عالقة
رئيس التيار سيئة برئيس حركة أمل
أو رئيس تيار امل ــردة ،سيترجم األمــر
عــاقــة سيئة بــن الـتـيــار وال ـحــركــة أو
بني التيار واملردة.
األصـ ـ ـع ـ ــب م ـ ــن ه ـ ــذا كـ ـل ــه ه ـ ــو تـغـيـيــر
االن ـط ـبــاع ال ـعــام ب ــأن بــاسـيــل لـيــس إال
صـهــر الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون .ه ــذا كــان
ً
م ـس ـت ـح ـيــا خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـشــر
املــاضـيــة ،لكنه حصل أخ ـي ـرًا .النجاح
أو الفشل من اآلن وصاعدًا مسؤوليته
وحده ورهن قوته الشخصية.

الشاشات نفسها التي سبق تثبيتها
فـ ــي احـ ـتـ ـف ــاالت ح ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب فــي
ال ـ ـفـ ــوروم دو بـ ـي ــروت .املـ ـس ــرح ذات ــه
الذي يتناوب تيار املستقبل والقوات
اللبنانية عـلــى تــركـيـبــه فــي «ب ـيــال».
حـ ـت ــى امل ـ ـقـ ــاعـ ــد وأجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـص ــوت
واإلض ـ ـ ـ ــاءة وش ــاش ــة ال ـت ـل ـق ــن .تـشــك
إذا كـنــت دخ ـلــت الـقــاعــة الصحيحة،
ح ـتــى ت ــرى ال ـج ـم ـهــور .ل ـكــن ال تلبث
الحيرة أن تعود حني ترى الحضور
ال ـك ـث ـيــف مل ـم ـث ـلــي ق ـ ــوى  14آذار .إال
أن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ي ـب ــدد
ال ـش ـكــوك ف ــي خ ـطــاب يـتـمـيــز بسقفه
الـ ـع ــال ــي وال ـ ـت ـ ـحـ ــدي عـ ـل ــى م ـخـت ـلــف
املـسـتــويــات .ومتوجهًا إلــى قــوى 14
آذار الحاضرين بممثليهم في قاعة
«ب ــات ـي ــا» ف ــي ســاحــل ع ـل ـمــا ،يـصــرخ
باسيل« :ارفعوا أيديكم عن القانون
ال ـن ـس ـب ــي ورئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة»،
مــوج ـهــا ت ـح ـيــة الـ ــى حـ ــزب ال ـل ــه عبر
ال ـث ـن ــاء ع ـلــى ت ـض ـح ـيُــات «امل ـق ــاوم ــن
ونقول للمحتلني ًسنحاربكم جيشًا
وش ـع ـب ــا وم ـ ـقـ ــاومـ ــة» .ح ـ ــدد امل ـعــركــة
بأنها بــن الـنــور وال ـظــام ،داعـيــا كل
مــن يعنيهم بلدهم إلــى تأييد النور
املـتـمـثــل بــالـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر .أمــا
داخ ــل الـبـيــت فــالــذي يــريــد «اإلس ــاءة
ال ـ ــى ال ـت ـي ــار ف ــي ال ـع ـل ــن يـ ـع ــرف ب ــاب
الخروج» .وملن هم خارج التيار ،باب
الـعــودة للداخل مفتوح شــرط «طلب
االع ـت ــذار» .هنا سكت الـحـضــور .بدا
واضـ ـح ــا ف ــي ال ـق ــاع ــة أن األك ـث ــري ــة ال

تهضم «طرد» أحد.
الـ ـ ــدعـ ـ ــوات وج ـ ـهـ ــت الـ ـ ــى امل ـن ـت ـس ـبــن
الـ ـ ـ ــ ١٧أل ـف ــا رغـ ــم إدراك امل ـن ـظ ـمــن أن
استقبال هــذا الـعــدد مستحيل .وقد
ُلـبــى الــدعــوة نـحــو سـتــة آالف حزبي
ق ـس ـم ــوا م ـج ـمــوع ـتــن :أم ـ ــام امل ـس ــرح
جلس أصـحــاب الـبــذالت مــن عونيني
وممثلني لــأطــراف السياسية كافة.
عـضــو وف ــد ال ـقــوات اللبنانية ملحم
ريـ ــاشـ ــي غ ـ ـ ــادر ق ـب ــل ب ـ ــدء االح ـت ـف ــال
لــ»أسـبــاب صحية» .أمــا الــافــت فكان
«الهيصات» السلبية التي نالها وزير
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق.

استقبال سلبي
للمشنوق وحماسة
لحضور السفير
االيراني
ّ
ظــل مبتسمًا ،فيما ح ــاول املنظمون
ال ـت ـغ ـط ـيــة ع ـل ــى ص ـي ـح ــات اس ـت ـن ـكــار
ح ـضــوره بالتصفيق ،إال أن ذل ــك لم
يـمـنــع «ش ـع ــب ال ـت ـي ــار» م ــن الـتـعـبـيــر
عن وجهة نظره بالفريق السياسي
الــذي ُيمثله املشنوق .خلف املسرح،
ت ـمــركــزت ش ــاب ــات وش ـب ــان بــالـلـبــاس
األبيض يلوحون باألعالم البرتقالية
منتظرين «ظ ـهــور ال ـع ـمــاد» .املـســرح

ُ
أيضًا قسم الــى اثـنــن :يمني املنصة،
جـلــس «أن ـص ــار الـجـيــش الـلـبـنــانــي»،
وعلى يسارها «املـنــاضـلــون» .تبادل
هـ ـ ــؤالء «نـ ـك ــات ــا» ع ـب ــر «ال ــواتـ ـس ــآب»
عــن شـعــورهــم بأنهم «مقاصصون»
بعدما اتخذوا أماكنهم منذ الساعة
الثالثة .وصول الناشط مارك الحويك
كسر «املـلــل» ،فوقف املناضلون على
امل ـســرح مصفقني ل ــه .تـحـمـســوا مـ ّـرة
ثــان ـيــة ح ــن اق ـت ــرب م ـن ـصــور فــاضــل
من املنصة برفقة اللواء نديم لطيف،
«األب الروحي» للعونيني.
ات ـ ـخـ ــذ ب ــاسـ ـي ــل مـ ـك ــان ــه ال ـ ــى ج ــان ــب
زوج ـت ــه شــان ـتــال تـحـضـيـرًا لــوصــول
ّ
ال ـع ـمــاد ع ــون .صــدحــت كـلـمــات «ط ــل
ال ـقــائــد عـ ــون» ،إال أن م ــن وص ــل كــان
النائب «املنسحب» آالن ع ــون ،الــذي
ك ــان آخ ــر الــداخـلــن وأول املـغــادريــن.
بـعــد ل ـح ـظــات ،يـخـتــرق ع ــون حـشــود
ال ـ ـعـ ــون ـ ـيـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن أغ ـ ـ ــدق ـ ـ ــوا ع ـل ـيــه
ب ـه ـي ـص ــات ال ـت ــرح ـي ــب والـ ـشـ ـع ــارات
ع ـلــى م ـث ــال «بـ ـق ــوة ال ـل ــه وم ـ ــار عـبــدا
عــون راجــع عا بعبدا» .دمعت بعض
ال ـع ـي ــون ح ــن اع ـت ـل ــى ع ـ ــون امل ـس ــرح
ب ـس ـن ــوات ــه ال ـث ـم ــان ــن .ك ـل ـمــاتــه ال ـتــي
لفظها بـصـعــوبــة وقطعتها سعلته
أث ـ ـ ــرت فـ ــي «ال ـ ـعـ ــون ـ ـيـ ــن» .ك ـل ـم ــة مــن
القلب الــى القلب« :أطمئنكم ال بترك
وال بتقاعد باقي معكم» .أفصح عن
ال ـع ـه ــد الـ ـ ــذي «ق ـط ـع ـتــه ع ـل ــى نـفـســي
ول ـش ـه ــدائ ـن ــا م ــا ب ــوق ــف ن ـض ــال ــي إال
لـيـخـلــص عـ ـم ــري» .ح ـلــم «ال ـج ـن ــرال»
كبير« :حلمي إعمل حزب وورثه إلكم
كلكم ...إذا بتحبوني كفوها».
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سياسة
تقرير

ليبرالية
عامر محسن
حني أطلق نقوال الشماس كلماته الشهيرة ،مستعينًا في دفاعه عن النظام
ّ
ّ
بالحجة الليبرالية،
القائم ونمط «سوليدير» ومصالح التجار ـ ـ عن حق ـ ـ
ً
ٌ
أصوات تسعى ،بدال من حمايتنا من الليبرالية ،الى حماية الليبرالية
علت
من الشماس .البعض ّاعتمد فكرة أن الشماس ،وخلفه النظام اللبناني،
ّ
مشوهةّ ،
ّ
تسوغ االحتكار
ال يمثل «الليبرالية الحقة» ،بل ليبرالية رثــة،
والنهب ،فيما الليبرالية «األصيلة» تكسر االحتكارات ،وتحارب الفساد،
وتــوزع الضرائب عطايا اجتماعية ،وتبني الحدائق لألطفال… البعض
اآلخــر حــاول أن يقنعنا بأن هناك ليبرالية «جيدة» ،تقوم على الحقوق
والحريات والديمقراطية ،وليبرالية «شريرة» ،هي «النيوليبرالية»؛ وفي
بلد طرفي كلبنان ،كان من الطبيعي أن تشيع ايضًا تلفيقات ايديولوجية
ٍ
من نوع «هناك ليبرالية اوروبية وليبرالية اميركية» الخ…
في األكاديميا األميركية ،دأب بعض الذين ُيعادون الرأسمالية (ولكن من
«النيوليبرالية»
وجهة نظر غير شيوعية) الى صوغ واستعمال تعبير
ّ
ّ
ـدف للتصويب عليه وتـجــنــب التشكيك بالنظام الــرأسـمــالــي ككل.
كـهـ ً ٍ
ٌ
تهاجمون
ـاذا
ـ
مل
«
بحثية:
ـة
ـ
ق
ور
على
تعليقًا
يميني
استاذ
لي
كتب
مـ ّـرة،
ً
«النيوليبرالية»؟ ما الفرق بينها وبني «الليبرالية»؟ قولوا صراحة انكم
تعادون الليبرالية وانتقدوها ّمباشرة!» .هو ،وإن كان هدفه الدفاع عن
الــرأسـمــالـيــة ،اال انــه كــان محقًا؛ ف ـ «النيوليبرالية» تحيل الــى مجموعة
سياسات انتشرت منذ أواخــر السبعينيات ،صاغها مفكرون سعوا
ٍ
ال ــى «تـحــريــر» اقـتـصــاديــات ال ـغــرب مــن خصائصها االشـتــراكـيــة ومــن
تــدخــل ال ــدول ــة فـيـهــا ،ف ــأع ــادوا االع ـت ـبــار ال ــى االق ـت ـصــاديــن الليبراليني
«الكالسيكيني» ،كــري ٌـكــاردو وآدم سميث ،وأص ـ ّـروا على أن الليبرالية
االقتصادية هي ّ
مكمل ضروري لليبرالية السياسية ـ ـ فال وجود للحرية
الفردية ،في نظرهم ،بينما الدولة تتحكم بمعاشك ،وتقاسمك دخلك،
وتـقــرر مسار الـســوق .هــم ،بهذا املعنى ،الترجمة التاريخية املعاصرة
لليبرالية الكالسيكية ،وهكذا يرون أنفسهم ،وال امكان ـ ـ على أي حال ـ ـ ـ
للتفريق بني سياسات «ليبرالية» وسياسات «نيوليبرالية».
ّ
للحق ،فإن ليبرالية القرن التاسع عشر ،كنظيرتها اليوم ،لم ُ
تعد أن تكون
ايديولوجية نخب .كما كتب كارل بوالني ،لم تكن الليبرالية يومًا تيارًا
ضغط
شعبيًا ،ولم يعتمد الحكام سياسات تحرير االقتصاد بسبب
ٍ
من املجتمع ،بل كانت ـ ـ تمامًا كالشيوعية ـ ـ «نموذجًا نظريًا» ،لم يتحقق
يومًا على أرض الواقع ،بل ّ
روج له مثقفون واقتصاديون ونخب قريبة
من بالط الحكام .حتى الليبرالية السياسية لم تصبح يومًا ايديولوجيا
جماهير ،وفي صفوف الناخبني العاديني في اوروبــا واميركا ـ ـ خالل
القرن العشرين ـ ـ ـ كانت الطبقات الشعبية أقرب الى األفكار االشتراكية،
أو الـيـمــن امل ـحــافــظ وال ـقــومــي (ف ــي أم ـيــركــا مـنــذ ع ـق ــودُ ،يـطـلــق تعبير
«ليبرالي» ،كتعريف لسلوك سياسي على «يسار الوسط» ،يحيل بشكل
اساسي الى الديمقراطيني البيض ،ولكن ال عالقة للتعبير بااليديولوجيا
الليبرالية).
ٌ
نموذج نظري ،لم يتحقق تاريخيًا بشكله الخالص،
وألن الليبرالية هي
فـ ّ
ـإن أي فشل لإليديولوجيا الليبرالية ،وأي كــوارث تسببها للشعوب،
وكل عوارض الفساد والنهب وتزييف االرادة الشعبية ،يمكن تفسيرها
على أنها «ليست الليبرالية الحقيقية» أو أنها «لم ّ
تطبق كما يجب» .لهذا
السبب قال بوالني إن الليبرالية ،طاملا أنها حية في صفوف النخب ولهم
مصلحة بها ،فال امكانية لهزيمتها نظريًا أو عبر استعراض نماذج
تاريخية لفشلها ،فـ «الليبرالية الحقيقية» ـ ـ السوق التي تعمل لوحدها
وف ــق االش ـ ــارات االقـتـصــاديــة ح ـص ـرًا ،وال ــدول ــة ال تـتــدخــل اال للتنظيم،
والتسليع الكامل للنقد والعمل واألرض ـ ـ لم تتجسد يومًا حتى نحاكمها.
تبقى ،من هذا النقاش اللبناني ،أمثولتان .األولى تتعلق بطبيعة الليبرالية،
وأنها ليست مصدر الديمقراطية واالنتخابات ،وال االطــار الوحيد لها،
وال تنص على العدالة االجتماعية ،بل هي ،كما كتب هاريسون فالس
مقال أخير في مجلة «جاكوبني»« ،التزام
(مقتبسًا ايشاي النــدا) في
ٍ
بأفكار ّ
مجردة ،كالعدالة والحرية» بال أن تسائل النظام الرأسمالي أو
ّ
تشكك به ،ما يجعل هذه األفكار ـ ـ حني تشرع نظامًا لإلستغالل ـ ـ فارغة
من معناها ،ومبتذلة ،وبــا قيمة عملية .فما معنى أن تكون لك حرية
ً
ّ
ّ
التعبير والتفكير وانت تعيش حياة من العمل املستمر والهم والديون؟ ً
املبحث الثاني هو عن املسألة االقتصادية في بالدنا .نحن نعيش مرحلة
تاريخية ثبت فيها فشل «النيوليبرالية» ـ ـ التي هيمنت على صنع القرار
االقتصادي في العقود األخـيــرة ـ ـ على كل املستويات وبكل املعايير.
الــدول التي تملك مقدارًا من سيادة وتحترم شعبها وتخطط لنفسها،
كالصني وبعض بـلــدان شــرق آسـيــا ،تجاهلت نصائح «البنك الــدولــي»
بالكامل ،وحققت التنمية وهي تسخر من قواعد السوق «الحرة» .حتى
َ
املستعمرة ،الـتــي فــرضــت عليها الـنـمــاذج الليبرالية فــرضــا ،في
ال ــدول
جنوب اميركا ،قد كفرت بها ونشأت حركات اجتماعية كاملة حول
معارضة هذا النمط من السياسات .بل أن آالن غرينسبان نفسه ،املدير
السابق للبنك الفيديرالي األميركي ،اعترف عام  ،2010أمــام لجنة من
الكونغرس ،أن ايديولوجيا السوق التي آمن بها طــوال أربعني سنة قد
ثبت بطالنها.
ّأما في املنطقة العربية ،فما زال الجميع ـ ـ ال فرق بني «يمني» و»يسار»،
علماني واسالمي ـ ـ خارج هذه املعادلة ،وعلى يمني اليمني في املوضوع
االق ـت ـص ــادي كـلـمــا ج ــرى ط ــرح ــه .ال يــوجــد ن ـقـ ٌـد حـقـيـقــي للسياسات
ـاوالت للتفكير فــي بــديــل ،خــارج مـحــاوالت الــدفــاع عن
السائدة وال مـحـ ٍ
الليبرالية وإع ــادة تدويرها عبر «أنسنتها» وتجميلها .الخطاب الــذي
ّ
مكان
يعد «يساريًا راديكاليًا» في لبنان يشبه كالم يسار الوسط في
ٍ
محافظ كأوروبا .ال زالت هناك حاجة الى فهم أن زمن الهيمنة الليبرالية
قد انقضى ،وأن أنجح أوهامه كان في فصل السياسة عن االقتصاد،
واقناع الناس بقبول النظام الذي يحيط بهم بداهة ،وايهام البعض بأنه
من املمكن التفكير في مشروع سياسي ،أو مشروع تغييري ،أو مشروع
وفكر ينحاز الى الناس.
مقاوم ،من دون نظرية اقتصادية
ٍ

«مكرمة» سعودية جديدة:
تأشيرات حج لجعجع وحرب وم ـ
لطالما شكلت تأشيرات
الحجيج بابًا لالستثمار
السياسي والخدماتي لدى
بعض السياسيين واألحزاب.
السفارة السعودية بدورها
تمنحها وتحجبها بحسب
رضاها السياسي عن الجهة
الطالبة .هذا العام ،بلغ
االستثمار الملكي ذروته
بتخصيص آالف التأشيرات
لحلفائها في قوى 14
آذار ،علهم يستفيدون
ويفيدون
آمال خليل
أق ـل ـع ــت ،ع ـصــر أم ـ ــس ،أول ـ ــى رح ــات
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــران الـ ـ ـت ـ ــي خـ ـصـ ـص ــت ل ـن ـقــل
الحجاج اللبنانيني إلــى السعودية،
على أن تستمر حركة الطيران املكثفة
حتى غد الثالثاء ،لتأمني نقل حوالى
 6آالف ح ـ ــاج ل ــال ـت ـح ــاق ب ـم ـنــاســك
الـ ـح ــج .وكـ ـ ــان ركـ ـ ــاب رحـ ـ ــات األيـ ــام
األخيرة قبل العيد ،قد ذهبوا السبت
ال ـف ــائ ــت إلـ ــى م ـط ــار ب ـي ــروت لـلـسـفــر،
ل ـي ـف ــاج ــأوا ب ـع ــدم وج ـ ــود ح ـج ــوزات
لهم .انتظروا نحو  12ساعة من دون
جدوى .في النهايةُ ،وعدوا خيرًا من
ب ـعــض أصـ ـح ــاب ال ـح ـم ــات بــال ـفــرج
القريب «ألن الرئيس سعد الحريري
سيجتمع بأحد األم ــراء السعوديني
ويحصل منه على قرار بتسهيل نقل
الحجاج».
عدد من الحجيج وأصحاب الرحالت
اع ـت ـص ـم ــوا ال ـس ـب ــت أم ـ ـ ــام ال ـس ـف ــارة
ال ـس ـع ــودي ــة م ـطــال ـبــن ب ـح ــل األزم ـ ــة
ســريـعــا ،والـتـقــى وف ــد منهم السفير
ال ـس ـعــودي عـلــي عـ ــواض الـعـسـيــري.
األخ ـي ــر أصـ ــدر أم ــس بـيــانــا أك ــد فيه
ً
أن سـفــارتــه «قــامــت بــواجـبـهــا كــامــا
بالنسبة إل ــى الـحـجـيــج .وق ــد حصل

حصلت النائبة ستريدا جعجع على حوالى  200تأشيرة (هيثم الموسوي)

الرياض ّ
سهلت أمور
الحجاج «بشفاعة» سالم
ال بوساطة الحريري!

ل ـب ـن ــان ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ــن ح ـص ـت ــه فــي
نـسـبــة الـحـجـيــج بـمـعــدل سـتــة آالف.
ومـ ــا ح ـصــل م ــن إربـ ـ ــاك ف ــي صـفــوف
الـ ـحـ ـج ــاج وانـ ـتـ ـظ ــاره ــم فـ ــي املـ ـط ــار
ّ
تتحمل مسؤوليته الجهات املنظمة

للرحالت ،حيث كان من املفترض أن
ّ
ي ـتـ ّـم الـحـجــز م ــن قـبــل املـنــظـمــن قبل
الحصول على تأشيرة الدخول إلى
امل ـم ـل ـكــة» .وأع ـل ــن أن ــه «تـلـبـيــة لطلب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ت ـمــام ســام
حول تيسير انتقال الحجاج ،صدرت
توجيهات مــن امللك سلمان بــن عبد
الـعــزيــز بتمديد فتح األج ــواء لغاية
ال ـث ــاث ــاء» .م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـلــن رئـيــس
مـجـلــس إدارة شــركــة ط ـي ــران امل ـيــدل
إي ـس ــت مـحـمــد ال ـح ــوت أن «ال ـشــركــة
ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت كـ ـ ــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــازم ـ ــة
لتسيير الـعــدد الكافي مــن الــرحــات
لنقل الحجاج اللبنانيني جميعًا».
م ـص ــادر مــواك ـبــة لـلـقـضـيــة أكـ ــدت أن
الخلل «صادر عن السفارة السعودية

تقرير

ّ
مرامل كسروان مكبات للنفايات :تشبيح على
فيفيان عبود
فتحت أزم ــة الـنـفــايــات عـيــون أصحاب
امل ــرام ــل ف ــي الـ ـج ــرد ال ـك ـس ــروان ــي على
بــاب رزق جديد .بعد «أكلهم» الجبال،
م ـشـ ّـوهــن امل ـعــالــم وم ـل ـ ّـوث ــن الطبيعة
ّ
الجوفية ،جاء وقت «االسترزاق»
واملياه
من النفايات .فمنذ نحو شهر ونصف
شهر ،بــدأ ر .خ .وشريكه س .ز ،.وهما
ص ــاحـ ـب ــا م ـ ــرام ـ ــل ف ـ ــي م ـ ـيـ ــروبـ ــا وأم ـ ــز
ال ـك ـس ــروان ـ ّـي ـت ــن ،ط ـم ــر ال ـن ـف ــاي ــات فــي
امل ـح ــاف ــر الـ ـت ــي أوج ـ ــداه ـ ــا م ـن ــذ س ـنــن.
ينقالن بشاحناتهما الرمل مقابل 500
ـ ـ  600دوالر ،لتعود الشاحنات نفسها
ّ
محملة بالنفايات مقابل  700ـ ـ 1000
دوالر للنقلة الواحدة ،بحسب مصادر
في بلدية ميروبا.
ّ
وكانت البلدية قد كلفت ثالثة حـ ّـراس
ملــراق ـبــة مـنـطـقــة امل ـحــافــر الــواق ـعــة على
طرف البلدة ،ومنع أي شاحنة ّ
محملة
بالنفايات من دخولها ،إال أن األمــر لم
يرق لـ ر .خ .الذي اتهم البلدية بتعطيل
ع ـم ـلــه وق ـط ــع بـ ــاب رزق ـ ـ ــه ،وف ـي ـم ــا ك ــان

أحــد ال ـحــراس يـقــوم بــواجـبــاتــه ،فوجئ
ص ـبــاح الـسـبــت بـسـيــارتــن تعترضان
طريقه في الجردّ ،
ترجل منهما سبعة
أشخاص من بينهم الشريكان ،وأطلقوا
ال ـن ــار عـلـيــه واعـ ـت ــدوا عـلـيــه بــالـضــرب،
فــأصـيــب بـشـعــر ف ــي الـجـمـجـمــة وكـســر
فــي األن ــف ونـقــل إل ــى املستشفى حيث
م ـكــث  48س ــاعــة ف ــي ال ـع ـنــايــة الـفــائـقــة.
بلدية ميروبا ّ
تقدمت بشكوى عاجلة

ل ـ ــدى اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـج ـي ــش وم ـخ ـفــر
ال ـ ــدرك وال ـن ـيــابــة ال ـع ـ ّـام ــة ،وخـصــوصــا
أن االع ـ ـت ـ ــداء ع ـل ــى ال ـع ـن ـص ــر ال ـب ـل ــدي
ّ
استتبع بسرق مفاتيح ّ
البلدية
السيارة
والـجـهــاز الالسلكي الـخــاص بـهــا ،كما
أرسلت البلدية كتابني لوزارتي البيئة
ّ
والداخلية ،وتواصلت مع السياسيني
الــذيــن يحمون الشريكني ،وخصوصًا
أن عناصر الدرك لم يتوجهوا إلى مكان

شماس ليس مالكًا لـ «مدكو»
ذكــرت «األخ ـبــار» فــي تقريرها «أبــو رخــوصــة يخرج مــن قبعة السنيورة»
(السبت املاضي) رئيس جمعية تجار بيروت يملك شركة «مدكو» النفطية،
ما دفع بعض الناشطني الى اطالق حملة ملقاطعة الشركة .وقد تبني أن نقوال
شماس صاحب شركة «مدكو» ،هو غير شماس الذي أثار تصريحه األخير
سخطًا كبيرًا .وشماس مدير «مدكو» متوف منذ خمس سنوات ،فيما يدير
ابنه مارون شماس الشركة اليوم ،وال عالقة عمل تجمعه من قريب أو بعيد
برئيس جمعية تجار بيروت .لذلك اقتضى التوضيح واالعتذار.
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عبس ـ الصحناوي :نهاية «الزواج الماروني»

ـعوض
في بيروت التي بقيت تصدر مئات
التأشيرات الجديدة ،رغم أن سلطات
اململكة قررت وقف استقبال الحجيج
منذ الخميس الفائت بشكل مفاجئ
ومن دون إنذار مسبق.
وإزاء «املـكــرمــة» السعودية الجديدة،
تـقــدم مفتي الجمهورية الشيخ عبد
ال ـل ـط ـي ــف دري ـ ـ ـ ــان «بـ ــاسـ ــم امل ـس ـل ـمــن
واللبنانيني ،بخالص الشكر والتقدير
لـلـمـلــك سـلـمــان ب ــن عـبــد ال ـعــزيــز على
مـ ـك ــرمـ ـت ــه الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـجـ ـل ــت بـ ـ ــإصـ ـ ــداره
الـتــوجـيـهــات والـت ـع ـلـي ـمــات» ،معتبرًا
أنـ ـه ــا «م ـك ــرم ــة تـ ـض ــاف ال ـ ــى سـلـسـلــة
املكرمات التي تقدمها اململكة للبنان».
وبالتوقف عند بيان عسيري ،يظهر
أن أمور الحجاج تيسرت «بشفاعة»
س ــام ،ال بــوســاطــة ال ـحــريــري املقيم
في السعودية .أما عن حصول لبنان
ع ـلــى ح ـصــة إضــاف ـيــة م ــن تــأش ـيــرات
الحجيج ،التي زادت على ستة آالف
(الـ ـحـ ـص ــة ال ـس ـن ــوي ــة فـ ــي ال ـس ـن ــوات
األخ ـي ــرة ح ــوال ــى  4آالف للبنانيني
و 600لـلـفـلـسـطـيـنـيــن امل ـق ـي ـمــن في
ل ـب ـن ــان) ،فـسـبـبــه ،بـحـســب امل ـص ــادر،
تـ ــوزيـ ــع امل ـم ـل ـك ــة حـ ـص ــة الـ ـيـ ـم ــن مــن
الـحـجـيــج ل ـهــذا ال ـع ــام عـلــى ع ــدد من
الـ ــدول .وأك ــدت امل ـصــادر أن الـسـفــارة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة مـ ـنـ ـح ــت حـ ـ ــق تـ ــوزيـ ــع
الـتــأشـيــرات عـلــى حلفائها فــي تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل وق ـ ــوى  14آذار .الـنــائـبــة
بهية الحريري نالت الحصة األكبر
من املكرمة .في الدرجة الثانية ،نال
ح ـل ـف ــاء امل ـم ـل ـكــة ف ــي ال ـش ـم ــال حـصــة
ك ـب ـيــرة .عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،حصلت
النائبة ستريدا جعجع على حوالى
 200تأشيرة ،ومثلها النائب بطرس
ح ـ ـ ــرب وال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــرة الـ ـس ــابـ ـق ــة ن ــائ ـل ــة
مـ ـع ــوض .ل ــن ي ـح ـ ّـج هـ ـ ــؤالء ف ــي مـكــة
املكرمة ،بل سيستفيدون باسم الحج
بتوزيعها على قاعدتهم االنتخابية
التي تشمل مسلمني.
املفاجأة أن املكرمة الوافرة لم تشمل
بعطاياها الرئيس فــؤاد السنيورة،
ّ
ال ــذي أكـ ــدت م ـصــادر قــريـبــة مـنــه في
صيدا أن معظم الطلبات التي أرسلت
من قبله إلى السفارة للحصول على
ّ
تأشيرات بقيت معلقة.

عين القانون

ّ
الحادثة ولم يعتقلوا أيا من الفاعلني.
وس .ز .ق ــري ــب ل ـ ـ ج .خ ،.أح ـ ــد أش ـهــر
أصحاب املرامل في الجرد الكسرواني،
الـ ـ ــذي ي ـت ـه ـمــه ب ـع ــض األه ـ ــال ـ ــي بـبـيــع
أح ـج ــار املـ ــدرج ال ــروم ــان ــي ف ــي محمية
جبل مــوســى (بــن ميروبا وأم ــز) ،قبل
أن ينتقل إل ــى مـيــروبــا بـعــدمــا ضاقت
املساحة الباقية من جبلها به .وهو بنى
ّ
الخاصة به على أطراف
«مملكة» املرامل
ّ
ال ـب ـل ــدة فـ ــوق ي ـنــاب ـيــع املـ ـي ــاه ال ـجــوفــيــة
الريّ ،
وبحيرات ّ
مهددًا حياة الناس من
خطر إنزالقها على بيوتهم وتدميرها،
كما يتهمه األهالي أيضًا باالعتداء على
أراض خاصة ،وعلى بعض املشاعات.
وت ـش ـي ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـق ـض ــائ ـي ــة إل ــى
ّ
صدور أكثر من  12مذكرة توقيف بحقه
ّ
ّ
لــم تنفّذ أي واح ــدة منها ،كما سطرت
فــي حقه غــرامــات ّ
مالية لــم تدفع حتى
الـيــوم .وهــو سجن  72ساعة فقط بعد
اقتحامه بيت أحد امليروبيني بسالحه
ّ
مهددًا عائلته .وقبل شهرين فقط هجم
ّ
مــع رجــالــه على مبنى الـبـلــديــة ،مـهــددًا
أعضاءها ورئيسها بالسالح.

ليا القزي
… و«انـ ـ ـفـ ـ ـخ ـ ــت» ال ـ ـ ـ ــدف ب ـ ــن ن ـق ــوال
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـن ـ ــاوي وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـب ـ ــس ف ــي
األشرفية« .الكوبل» الذي لطاملا ّ
قدم
ص ــورة اسـتـثـنــائـيــة لـلـعـمــل الـحــزبــي
داخـ ـ ــل ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،أت ــت
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة
لـتـنـسـفــه .وزي ــر االت ـص ــاالت الـســابــق
اخ ـت ــار أن ي ـكــون إل ــى جــانــب رئـيــس
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة جـ ـب ــران
باسيل ،فـ ُـعــن نائبًا لــه ،فيما اختار
ع ـ ـبـ ــس ،امل ـ ــرش ـ ــح إلـ ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
النيابية ،أن يـكــون فــي «املـعــارضــة».
ح ـ ـ ـ ــاول ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــان امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـلــى
صــورتـهـمــا املـشـتــركــة واإلي ـح ــاء بــأن
ال شيء ُيفسد ّ
للود قضية ،ولكنهما
لم ينجحا .تظاهرة الرابع من أيلول
ال ـت ــي ن ـظ ـم ـهــا «الـ ـتـ ـي ــار» ف ــي ســاحــة
ال ـش ـهــداء كــانــت آخ ــر مـنــاسـبــة يصل
إلـيـهــا «حـصــانــا طـ ــروادة» األشــرفـيــة
سويًا.
«الـ ـي ــوم (ال ـس ـب ــت) ن ـح ـنــا م ــن مكتب
واحـ ــد… مـكـتــب زي ــاد ع ـبــس» ،يـقــول
أحــد العاملني مــع الـنــاشــط العوني،
قبل أن يضيف أحدهم مازحًا« :صار
زي ــاد حــالـيــا أع ــزب وه ــو يـبـحــث عن
 coupleجديد» .املناسبة هي توزيع
ح ـقــائــب مــدرس ـيــة وقــرطــاس ـيــة على
طالب األشرفية في حديقة السيوفي.
«بـ ــابـ ــا نـ ــويـ ــل» ع ـب ــس ال ـ ـ ــذي اع ـت ـلــى
والصحناوي سقف الـبــاص األحمر
ليوزعا هدايا عيد امليالد على طالب
املـ ــدارس فــي ال ـســابــق ،وص ــل وحـيـدًا
هذه املرة.
 250حقيبة مدرسية ُوزعت بعد ظهر
السبت لكل طالب حسب ُعمره« ،ولم
يـكــن مــن املـمـكــن تــوزيــع أكـثــر بسبب
املـ ـي ــزانـ ـي ــة» .ع ـلــى م ــدخ ــل ال ـس ـيــوفــي
ُوضـعــت طــاولــة بالستيكية ،وتولت
سبع نـســاء تسجيل أسـمــاء الطالب
وإع ـط ــاء ه ــم «الـ ـب ــون ــات» .الـتـسـجـيــل
األولـ ـ ـ ـ ــي لـ ــأس ـ ـمـ ــاء ج ـ ـ ــرى ف ـ ــي ب ـحــر
األسـ ـب ــوع وع ـب ــر ال ـه ــات ــف .رغ ــم ذلــك
حضر نحو خمسني شخصًا إضافيًا
ّ
حــد خائبًا» ،يقول عبس.
«ولــم نــرد أ ُ
«امل ـ ـكـ ــرمـ ــة» ُ خ ـص ـص ــت ف ـق ــط ألب ـن ــاء
األشــرف ـيــة .تـخـبــر إح ــدى الـســوريــات
التي حضرت حتى «يتسلى األوالد
ُ
ويشاهدوا مسرحية األطفال» ،كيف
أنـ ـه ــا حـ ــاولـ ــت االتـ ـ ـص ـ ــال لـتـسـجـيــل

أسماء أبنائها« ،ولم ّ
يرد أحد علينا.
حني قدمنا قالوا لنا إن الحقائب هي
فقط للبنانيني».
يربط عبس بني سوق «أبو رخوصة»
في ساحة ريــاض الصلح واملناسبة
ال ـتــي نـظـمـهــا« ،ف ــي األشــرف ـيــة أيـضــا
أنـ ـ ـ ـ ـ ــاس م ـ ـ ــن طـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــات اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
ُمختلفة والـطـبـقــة الــوسـطــى ُمـهــددة
ب ـ ـ ــاالخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء» ،م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــددًا عـ ـ ـل ـ ــى أن
الخضراء حلوة بناسها
«املساحات
ُ
وباملناسبات التي تنظم فيها».
ن ـ ـقـ ــاشـ ــات «ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار» ل ـ ــم تـ ـغ ــب عــن
االحتفال .األشرفية التي ظلت لفترة
ط ــوي ـل ــة ع ـص ـي ــة ع ـل ــى االن ـق ـس ــام ــات
الــداخـلـيــة تـبــدو عـلــى وش ــك الــدخــول
ف ــي مـعـمـعـتـهــا .ي ـت ــردد ب ــن مــؤيــدي
عبس أن الصحناوي ينوي تشكيل
الئ ـح ــة ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ـي ــار ض ـ ّـد
األول ،وأن ـ ــه ط ـل ــب ل ـق ــاء ال ـنــاش ـطــن
وحثهم على حسم موقفهم :معه أو
مع عبس؟
«ثنائية» صحناوي ـ ـ عبس ظهرت

ع ــام  2008حــن ك ــان الـثــانــي ناشطًا
فــي املاكينة االنتخابية التي عملت
للواء عصام أبو جمرا والصحناوي.
ّ
يصب
ترافقا وتقاسما األدوار بما
في مصلحة ارتـفــاع أسهم «التيار»:
الوزير ينشط على وسائل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي م ـس ـت ـف ـي ـدًا م ــن مــوقـعــه
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ،و«امل ـ ـ ـنـ ـ ــاضـ ـ ــل» الـ ـع ــون ــي
ُ ّ
فعل عمل
يتواصل مــع الحزبيني وي ُ
م ـك ـتــب الـ ـخ ــدم ــات .األدوار ق ـس ـمــت
بعناية إلى ّ
حد بات التفريق بينهما

ُ
األدوار ّ قسمت بعناية
إلى حد بات التفريق
بينهما صعبًا

صعبًا .يبدو عبس راغبًا في الحفاظ
على شعرة معاوية مع رفيقه .يختار
تعابيره بديبلوماسية« :لم نختلف.
ول ـكــن ن ـقــوال ك ــان ُم ـســاف ـرًا وه ــو كــان
ً
م ـش ـغــوال ب ــاإلع ــداد لـحـفـلــة تنصيب
ً
بــاسـيــل» .إال أن ذل ــك ال يـتــرك مـجــاال
للشك في أن العالقة بني «الديو» لم
تعد كما كانت في السابق .عبس الذي
كان يهتم بــأدق تفاصيل املناسبات
التي ُينظمها ُ
ويصر على أن يحضر
إلـيـهــا كـتـفــا بـكـتــف مــع الـصـحـنــاوي،
ل ــم ي ـعــد ُم ـح ــرج ــا م ــن اح ـت ـك ــار ك ــادر
الصورة .توزيع الحقائب هو الحلقة
األول ــى فــي سلسلة الـنـشــاطــات التي
سيقوم بها وحيدًا .املناسبة الثانية
هي تنظيم يوم للفحوصات الطبية
الشهر املقبل ،فــي انتظار أن يعتلي
«ب ــوس ـط ــة» ثــان ـيــة ف ــي ع ـيــد امل ـي ــاد.
ويبقى الحدث األبــرز الــذي ُ
سيحدد
ّ
قـ ـ ـ ــدرة كـ ـ ــل م ـن ـه ـم ــا ه ـ ــو ان ـت ـخ ــاب ــات
املجالس املحلية ،في ظل حديث عن
إمكانية االستغناء عنها.

رغم التعابير الدبلوماسية ،العالقة بين «الديو» لم تعد كما كانت (مروان بوحيدر)

علم
و خبر
قطر وجعجع و«أل بي سي»
«لـ ــن ي ـمــر وقـ ــت ط ــوي ــل ق ـبــل أن ت ـع ــود أل ب ــي س ــي إلـ ــى أصـحــابـهــا
األص ـل ـيــن» .ه ــذا مــا تشيعه أوس ــاط مـقـ ّـربــة مــن ال ـقــوات اللبنانية،
ّ
بعد الزيارة األخيرة لرئيس القوات سمير جعجع للدوحة .وتؤكد
املصادر أن جعجع حصل على وعد قطري بالعمل على مساعدته في
معركته القضائية الستعادة املحطة التلفزيونية مع رئيس مجلس
إدارتها بيار الضاهر.

مخطوفو «داعش» إلى الواجهة
أفادت معلومات أمنية عن عودة الحرارة إلى خط ملف العسكريني
املخطوفني لدى تنظيم «داعش» .وعلمت «األخبار» أن موفدًا إسالميًا
التقى قــادة فــي تنظيم «داع ــش» فــي القلمون بهدف إع ــادة تحريك
امللف .وقد أبــدت الجهة الخاطفة رغبتها في استئناف املفاوضات
ّ
بعدما أكــدت أن العسكريني املخطوفني ال يزالون في نطاق منطقة
القلمون.

األطباء غير راضين عن نقيبهم
تــزداد نقمة بعض األطباء من أداء مجلس النقابة في بيروت على

خلفية تعاطيه دون املستوى املطلوب مع االتهامات والحمالت التي
ّ
تشن على الجسم الطبي ،إن بالنسبة إلى األخطاء الطبية أو سواها
مــن املـلـفــات .ويـحـ ّـمــل ه ــؤالء املـســؤولـيــة فــي الــدرجــة األول ــى للنقيب
أن ـط ــوان الـبـسـتــانــي وطــري ـقــة عـمـلــه وغ ـيــابــه ع ــن الـسـمــع ف ــي معظم
األحيان .وعلم أن مجموعة من األطباء تحضر لتحرك اعتراضي في
األيام املقبلة.

انتحاري الفوعة عمل لدى الرافعي
ت ـت ـقـ ّـبــل عــائ ـلــة ال ـل ـب ـنــانــي مـحـمــد الــزع ـبــي امل ـش ـهــور ب ـ ـ «أب ــي حـمــزة
ّ
اللبناني» الــذي نــفــذ عملية انتحارية فــي بـلــدة الفوعة السورية،
«التهاني» ،بـ «استشهاد» ابنها ،في قاعة مسجد الوديع في القبة.
وعلمت «األخ ـبــار» أن الــزعـبــي ،ابــن محلة الـقـ ّـبــة ،غ ــادر للقتال في
ُ
سوريا منذ نحو سنة ضمن صفوف «جبهة النصرة» .وقــد نعي
ّ
قاض وشرعي في «جيش الفتح» ،علمًا بأن شبكة مراسلي
على أنه
ٍ
امل ـن ــارة ال ـب ـي ـضــاء ،ال ـ ــذراع اإلعــام ـيــة لـ ـ «ال ـن ـصــرة» ن ـشــرت إص ــدارًا
تـضـمــن كـلـمــة الــزع ـبــي قـبــل تـنـفـيــذ عـمـلـيـتــه .والــزع ـبــي ك ــان مــدقـقــا
ً
لغويًا وسكرتيرًا في إذاعة طريق االرتقاء .كما عمل لفترة مسؤوال
إعالميًا لدى رئيس «هيئة علماء املسلمني» الشيخ سالم الرافعي،
وتولى صياغة البيانات وإدارة صفحة الرافعي على الفايسبوك
واملوقع الخاص بهُ .
وسجل آخر تعليق للزعبي على صفحته على
فايسبوك الخميس املاضي وختمها بـ «لبيك يا أماه».
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مجتمع وإقتصاد
على
الغالف التظاهرة الكبرى التي حشدت لها مجموعات الحراك لم تنجح في الدخول الى ساحة النجمة ،كما كان مقررًا،
ً
مكتفية بـ«إنجاز» كسر الطوق األمني والوصول الى مدخل الساحة .هذه المرة ،لم تمارس القوى األمنية قمعها المعتاد،
ُ
إنما أوكلت المهمة إلى شبان ،أجمع كثيرون على أنهم من عناصر حركة أمل ،اعتدوا على المتظاهرين لدى مغادرتهم،
فيما كانت القوى األمنية تراقب من دون أن تتدخل ،ما خلق حالة إرباك لدى الناس والمنظمين

الحراك يتقدم ...نحو اإلصالح األوسع

السلطة تهرب الى الفتنة :أنصار بري يعتدون على المتــ

إيفا الشوفي ــ حسين مهدي
ل ـ ــم تـ ـق ــع ال ـس ـل ـط ــة هـ ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة فــي
ف ـ ـ ــخ امل ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات امل ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة م ــع
امل ـت ـظــاهــريــن ،فـحـمـلــة االع ـت ـق ــاالت
واملمارسات القمعية نهار األربعاء
الفائت ارتدت عليها سلبًا وأعطت
زخمًا قويًا للحراك .لــذا لجأت الى
استبدال هــراوات عناصر األجهزة
الــرسـمـيــة بـقـبـضــات مـجـمــوعــة من
الــزعــران وسكاكينهم ،مــا أدى الى
إش ـ ـكـ ــاالت م ـت ـف ــرق ــة ،دف ـع ــت بـقـســم
م ـ ــن املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن الـ ـ ــى امل ـ ـغ ـ ــادرة.
لـكــن مجموعة كـبـيــرة أص ــرت على
الوصول إلى أحد مداخل الساحة،
ما اعتبرته إنـجــازًا وكسرًا للطوق
األمني.
ع ـ ـنـ ــد الـ ـ ـخ ـ ــامـ ـ ـس ـ ــة ،ك ـ ــان ـ ــت أعـ ـ ـ ــداد
املـ ـت ــواف ــدي ــن ال ـ ــى ن ـق ـط ــة ال ـت ـجـ ّـمــع
فـ ــي بـ ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود خـ ـج ــول ــة .خ ــاب
أم ــل املـنـظـمــن الــذيــن راه ـن ــوا على
ّ ّ
ح ـشــد أك ـب ــر ،إل أن ال ـب ـعــض ع ـ ّـول
على أن يــاقــي الـنــاس املسيرة في
س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء وأمـ ـ ــام مــؤسـســة
ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان .ك ـمــا ال ـت ـظــاهــرات
األول ـ ـ ــى لـ ـلـ ـح ــراك ،ان ـف ـص ــل ال ـن ــاس
ال ــى م ـج ـمــوعــات ،ك ـ ّـل لــديـهــا ّ
مكبر
ّ
ال ـصــوت ال ـخــاص ب ـهــا ،وك ــل تــرفــع
شعاراتها الخاصة بدءًا من سلسلة
ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب ،مـ ـ ــرورًا بــالـحــق
ً
فــي الـكـهــربــاء  ،24/24وص ــوال الــى
القضاء على
النظام الذكوريُ .
ّ
أثبتت املسيرة أن النقاش الذي ف ِتح
األس ـبــوع الـفــائــت بــن املـجـمــوعــات
عـلــى خـلـفـيــة إزالـ ــة س ـيــاج الــدال ـيــة،
حــول أهمية عــدم تشتيت األهــداف
وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى مـطـلــب ال ـن ـفــايــات،
غير حقيقي .فالناس الذين أزالــوا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاج ح ـ ـض ـ ــروا ب ـ ــزخ ـ ـ ٍـم أم ــس
هاتفني ضد قرار الحكومة ملعالجة
أزمة النفايات ،ورافعني في الوقت
عينه الفتة «ال تسوية في األمــاك
العامة البحرية» .يؤكد هــذا األمــر
ّ
أن الـتـحــركــات الـتــي حصلت خالل
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــت نـ ـجـ ـح ــت فــي
اس ـت ـق ـطــاب امل ــزي ــد م ــن األش ـخ ــاص
والقضايا.
تجاوب الناس مع خطاب الحراك
ال ـت ـص ـع ـي ــدي دون الـ ـ ـت ـ ــزام سـقــف
م ـط ــال ـب ــه امل ـ ـتـ ــدنـ ــي .س ــاهـ ـم ــوا فــي
رف ـ ـ ــع سـ ـق ــف امل ـ ـطـ ــالـ ــب م ـ ــن ح ـل ــول
بيئية ألزم ــة النفايات الــى ضمان
الشيخوخة ،وقف هدر املال العام،
تحقيق العدالة االجتماعية وإجراء
انـتـخــابــات وف ــق ال ـقــانــون النسبي
ّ
وحتى إسقاط الدين العام.
عـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر قـ ـ ـص ـ ــد ،س ـ ــاه ـ ــم رئـ ـي ــس
جمعية الـتـجــار فــي ب ـيــروت نقوال
شـ ـم ــاس ،أو «أب ـ ــو رخ ــوص ــة» كما
يـسـ ّـمـيــه امل ـت ـظ ــاه ــرون ،ف ــي تـكــويــن
نـ ـ ـ ــوع مـ ـ ــن اإلدراك لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـنـ ــاس
بـمـســاوئ الــديــن ال ـعــام و»ح ـق ــارة»
س ــول ـي ــدي ــر وم ـ ــا أن ـت ـج ـتــه م ــن ف ــرز
طبقي ،فهتف الجميع «يا ّ
شماس
ويا ّ
قصار بعتو البلد للتجار».
ّ
مـشــى ال ـنــاس فــي ال ـش ــارع الـضــيــق
واملـ ـح ــاط بــأب ـن ـيــة ت ــراث ـي ــة قــدي ـمــة،
ل ــم ت ـم ـتــد ي ــد الـ ـش ــرك ــات ال ـع ـقــاريــة
إليها بعد ،هاتفني للجالسني على
ّ
شــرفــاتـهــم أن يـنـضـمــوا إل ـي ـهــم ،إل

استنجد
المتظاهرون
بالقوى األمنية
الموجودة،
لكن قوى
األمن اعتبرت
الموضوع
خارج نطاق
صالحياتها
(هيثم
الموسوي)

أن غالبية ه ــؤالء لــم يـنــزلــوا .بقوا
عـلــى ال ـشــرفــات يـلـتـقـطــون الـصــور
للمتظاهرين من دون أي تجاوب.
يـ ـ ـق ـ ــول رجـ ـ ـ ــل أرب ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــي إلحـ ـ ــدى
امل ـت ـظ ــاه ــرات ال ـت ــي ط ـل ـبــت م ـنــه أن
ّ
ي ـش ــارك ف ــي امل ـس ـيــرة إن «ال ـش ـبــاب
مـ ـكـ ـفـ ـي ــن ومـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــن» .ال ي ـش ـعــر
ه ــؤالء بــاملـســؤولـيــة تـجــاه ال ـحــراك.
يـ ـ ّـؤيـ ــدونـ ــه ،ل ـك ـن ـه ــم ال يـ ـش ــارك ــون
ّ
ظنًا منهم أن اآلخــريــن يمكنهم أن
يـقــومــوا بمهمة التغيير .وبعدما
تعب املتظاهرون من تكرار عبارة
«ن ــزال القــي شعبك هــون» مــن دون
أي نتيجة ،عادوا الى هتافاتهم.
بـ ـع ــض املـ ـ ّتـ ـظ ــاه ــري ــن نـ ــزلـ ــوا فـقــط
بالتظاهر والتعبير
ليثبتوا حقهم ّ
بـ ـع ــدم ــا اس ـ ـت ـ ـفـ ــزهـ ــم قـ ـم ــع الـ ـق ــوى
األم ـن ـيــة لـلـمـتـظــاهــريــن .ت ـق ــول ملى
اآلتية من طرابلس إنها «شاهدت
نهار األربعاء القمع الذي مارسته
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ع ـلــى املـتـظــاهــريــن
وحملة االعـتـقــاالت الـتــي حصلت،
ما ّ
يهدد حرية التظاهر والتعبير
وهو ما يجب حمايته».
اق ـ ـتـ ــربـ ــت امل ـ ـس ـ ـيـ ــرة م ـ ــن م ــؤس ـس ــة
كهرباء لبنان ،فتسارعت خطوات
ال ـقــوى األمـنـيــة املــواكـبــة خــوفــا من
ّ ّ
أي ع ـمــل م ـفــاجــئ ،إل أن املـفــاجــئ
كــان أن املتظاهرين م ــروا مــن أمــام
امل ــؤسـ ـس ــة مـ ــن دون أن ي ـل ـت ـف ـتــوا
ً
إل ـي ـهــا ،م ــا ع ــدا رجـ ــا واحـ ـ ـدًا وقــف

ّ
مجسمًا
أمام بوابة املؤسسة رافعًا
لـ»أبو رخوصة» .فعليًا ،كان الهدف
الوحيد للناس أمس دخول ساحة
ال ـن ـج ـم ــة ،وه ـ ــو مـ ــا واظ ـ ـبـ ــوا عـلــى
ت ــرداده ،لكن عندما تجاوز الناس
مــؤسـســة الـكـهــربــاء ،ب ــدأت األخـبــار
ت ـن ـت ـش ــر ع ـ ــن إشـ ـ ـك ـ ــال ف ـ ــي س ــاح ــة
الـشـهــداء مــع شـبــان تـبــن أنـهــم من
أن ـصــار الــرئـيــس نـبـيــه ب ــريّ .
تغير
إيقاع املسيرة ومشى املتظاهرون
بسرعة فــي اتـجــاه الـســاحــة .عــززت
األخبار العاجلة التي وصلت الى
ه ــوات ـف ـه ــم ح ــال ــة ال ـق ـل ــق وال ـت ــوت ــر،
وهو ما أرادته القوى األمنية التي
أعـلـنــت أن ـهــا «تـعـمــل ج ــاه ــدة على
فــض اإلش ـك ــاالت بــن املتظاهرين،
إنما الفوضى تصعب هذه املهمة»!
بـنـظــر ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ،اإلش ـك ــاالت
وق ـعــت ب ــن املـتـظــاهــريــن أنـفـسـهــم.
ومــا بيانها عــن «صـعــوبــة املهمة»
س ــوى ت ـخــويــف لـلـمـتـظــاهــريــن من
أجل املغادرة.
م ــن ت ـم ـثــال ال ـش ـه ــداء ح ـتــى مبنى
ج ــري ــدة «الـ ـنـ ـه ــار» ،خ ـلــت ال ـطــريــق
من أي عنصر من عناصر مكافحة
الشغب أو قوى األمن الداخلي ،على
عكس التظاهرات السابقة .فجأة،
حضر شبان قال بعضهم صراحة
«ن ـ ـحـ ــن أنـ ـ ـص ـ ــار الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ب ـ ـ ــري»،
وص ــار ه ــؤالء يــدقـقــون فــي الفـتــات
املتظاهرين الذين سبقوا املسيرة،

حضر شبان قال بعضهم صراحة
«نحن أنصار الرئيس بري»
الــى أن وجــدوا سيدة في منتصف
األرب ـع ـي ـن ــات ت ـح ـمــل الف ـت ــة عليها
ص ـ ـ ــورة «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس» (ال ـ ـ ــى ج ــان ــب
صــورتــن للرئيس سعد الحريري
والـنــائــب ولـيــد جـنـبــاط) ،فتالسن
معها شبان «أمل» ،وأخذوا الالفتة.
ح ــاول ــوا إيـ ـج ــاد صـ ــور أخـ ـ ــرى ،ثم
تــاس ـنــوا م ــع املـتـظــاهــريــن قـبــل ان
ي ـن ـهــالــوا ع ـلــى بـعـضـهــم بــالـعـصــي
وال ـس ـك ــاك ــن ،م ـبــرريــن ذل ــك بــأنـهــم
«سـ ـ ّـبـ ــوا ال ــرئـ ـي ــس» ف ــي ت ـظ ــاه ــرات

س ــابـ ـق ــة .اس ـت ـن ـج ــد املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون
ب ــال ـق ــوى األم ـن ـي ــة املـ ــوجـ ــودة ،لكن
ق ـ ـ ــوى األمـ ـ ـ ــن اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت املـ ــوضـ ــوع
خ ــارج ن ـطــاق صــاحـيــاتـهــا .وبـعــد
وق ــت ل ـيــس ب ـطــويــل ،ح ـضــرت قــوة
مــن مكافحة الشغب ،فعملت على
التفريق ،والتقط املصورون لحظة
توقيفها ألحد عناصر الشغب.
قـبــل أن تـصــل املـسـيــرة ال ــى ساحة
ال ـش ـهــداء ،أج ـبــرت ال ـقــوى األمـنـيــة،
وال ـت ــواف ــد املـسـتـمــر لـلـمـتـظــاهــريــن،
املــوالــن لـحــركــة أمــل عـلــى املـغــادرة
م ـ ــن جـ ـه ــة جـ ــامـ ــع مـ ـحـ ـم ــد األم ـ ــن
هــات ـفــن «بـ ــري ب ـعــد الـ ـل ــه» ،لكنهم
نـصـبــوا حــواجــز تـحــت جـســر فــؤاد
شهاب وقبل نفق بشارة الخوري،

االعتداء على الزميل أسامة القادري
تعرض الزميل أسامة القادري للضرب تحت جسر الرينغ أمس،
بعد اعـتــداء شـبــان مسلحني عليه بسبب مشاركته فــي مسيرة
الحراك املدني في وسط بيروت .واوقــف الشبان الزميل القادري
الذي إنهالوا عليه بالضرب برغم إظهاره بطاقته الصحافية .ونقل
القادري الى مستشفى رزق لتلقي العالج.
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مجتمع وإقتصاد

ّ
سوق «أبو رخوصة» :نحنا الناس

ـظاهرين

ّ
ال ــروح الـتــي دب ــت فــي وســط العاصمة،
أول م ــن أم ـ ــس ،ب ـ ّس ـبــب اق ــام ــة ســوق
«أب ــو رخــوصــة» ،ذك ــرت بحجم «الـمــوت»
المسيطر عـلــى قـلــب الـمــديـنــة ،المفرغ
من ناسه وأسواقه ،وأثبتت ان «االغنياء ال
يصنعون مدنا ،الناس العاديون هم من
يسكنون ويصنعون الـمــدن» ،على حد
تعبير المعماري رهيف ّ
فياض.
هديل فرفور
على وقــع اغــانــي «نحنا ال ـنــاس» ،بــدأ عــدد مــن األشـخــاص
ّ
التوجه الى ساحة رياض الصلح .لم يكن التظاهر ُ«وجهتهم»
ُ
ُ
ّ
هــذه املــرة .هم مدعوون الــى ســوق يشعرهم بانهم مرحب
بهمُ ،يخبرهم ان الساحات لهم ،وان القتل املمنهج ألماكن
ذاك ــرة املدينة لــن يخفي وجــه بـيــروت الحقيقي ،الحاضن
للناس ،كل الناس.
رخوصة» ،أتى ّ
سوق «أبو ّ
كرد على تصريح رئيس جمعية
ّ
تجار بيروت نقوال الشماس ،الذي رفض ان يتحول وسط
ّ
ب ـيــروت ل ـ «أب ــو رخ ــوص ــة» .انـتـشــرت دع ــوة «فايسبوكية»
القامة هذا السوق في ساحة رياض الصلح والقت تجاوبا
ُ
است ّ
فز هؤالء من طبقية ّ
شماس الرامية
على ارض الواقع.
الى اقصائهم أكثر فأكثر من مدينتهم ،استشعروا االهانة
وقرروا مواجهة االستفزاز بـ «استفزاز مضاد».
منذ الرابعة عـصــرا ،بــدأ الناشطون بتجهيز «بسطاتهم»:
فطائر ،عصير ،كتب ،لوحات فنية ،مالبس ،اكسسوارات،
عـطــورات ،ربطات عنق ،حلويات منزلية ،قرطاسية ،شنط
مدرسية وغيرها .وعلى الرغم من ان الجو كــان مخاطبة
الشماس وما يمثله ،اال ان الهدف االسمى كان املطالبة بـ ّ
ّ
«رد
ّ
الوجه ّالحقيقي لبيروت» ،عبر اعادة الناس اليها وسد الفراغ
الذي خلفته «سوليدير».
عند الرصيف املحاذي لتمثال رياض الصلح ،يجلس شاب
يعزف الغيتار ،وبقربه شــاب آخــر يستمع اليه وهــو ينفث
دخان نرجيلته.
في الواقع« ،النراجيل» كانت حاضرة في الساحة استنكارا
الزدرائ ـ ـهـ ــا واس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي س ـي ــاق م ـهــاج ـمــة «جـمــاعــة
األراغ ـي ــل» الـعــاطـلــن مــن الـعـمــل بفعل الـنـظــام االقـتـصــادي
السياسي« .بالل حمد ،هيدا زملة الباطون ،ما كان بدو يفتح
الـحــرش كــرمــال االراغ ـيــل ،وكــل مــا ينحكى ع أمــاكــن عامة
بيقولوا ما بدنا جماعة االراغيل يجوا ،ملا ّ
يقدموا االراغيل
ّ
بـ ـ  $20بـمـطــاعـمـهــم لـلـسـيــاح بـتـبــطــل ارغ ـي ـل ــة؟ وبـتـصـيــر

شي كــاس يعني ،واذا خيفانني ع حالن منا يشغلوا هل
الشباب لتلتهي عن االرغيلة» ،يقول سامي ( 26عاما) الذي
اصــر على جلب نرجيلته الخاصة الــى الساحة« ،جكارة»
باملمتعضني.
املشهد كان مختلفا ملا يحويه من أنــاس «مختلفني» ومن
بسطات واهـتـمــامــات مـتـنـ ّ
ـوعــة .تـحــاذي بسطة التثقيف بـ
«3آالف ليرة فقط» ،بسطة وضع طالء االظافر «حفاظا على
اتيكيت التظاهر» .في املقابل يفرش فنان لوحاته التشكيلية
وعلى بعد امتار منه ،تبيع احدى السيدات حلوياتها املنزلية.
اال ان االخـ ـت ــاف يـكـمــن ف ــي احـ ـت ــواء امل ـش ـهــد لـجـمـلــة من
التناقضات التي ّ
تعبر عن هدف الحراك/السوق املتمثل في
مواجهة اإلقصاء املمنهج الصحاب الدخل املحدود والفقراء
على يــد اصـحــاب الرساميل واملستثمرين .امــام مطعم الـ
« ،»SUBWAYتـفــرش سـعــدى بسطتها لتبيع الفطائر
واملناقيش بكشك ،ومقابل املـصــرف الـعــربــي ،تـنــادي لينا
الحاضرين لـشــراء املــابــس ب ـ «ب ــاش» ،تقول الشابة التي
تعتزم السفر الى بريطانيا انها ارادت ان تشارك في هذه
املبادرة التي تندرج ضمن «مشروع استرجاع بيروت من
قبل اهلها» ،عبر توزيع ثيابها الخاصة على الحاضرين
تــرسـيـخــا ملـبــدأ «ال ـتــدويــر» وارسـ ــاء لـفـكــرة «م ــش كــل شي
مستعمل ّ
منكبوا».
ّ
وع ـنــد اول شـ ــارع املـ ـص ــارف ،ي ـ ــوزع يــوســف ( 22عــامــا)
اكياس بطاطا «جحا» على الحاضرين« .هيدا الشارع كان
للناس اللي بتاكل هيدا الكيس» ،ممازحا «جحا هوي اللي
بيجمعنا».
املعركة بالنسبة إلى هؤالء اذا ليست اال معركة استرداد ما
خسروه ،وتصريح ّ
الشماس برأيهم لم يكن بريئا ،وبالتالي
ّ
تنظيمهم السوق ،لم يكن ّسوى رسالة مفادها ان الشماس
هو نتاج السلطة التي تتجلى باصحاب النفوذ والرساميل،
والتي استجلبت «سوليدير» ،وبالتالي ساهمت في تهجير
الناس وأصحاب الحقوق من مدينتهم .هذه السلطة ،برأيهم،
تستدعي املــواجـهــة واسـتـكـمــال املـســار املطلبي ال ــذي يبدأ
بمواجهة نتاج هذه السلطة ،أمثال ّ
الشماس.
فــي حديثه بـشــأن انتهاج السلطة تدمير املـجــاالت العامة
والساحات العامة ،يقول ّفياض إن قتل ساحات التالقي
ضـ ــروري لـقـتــل املــدي ـنــة :الــوســط االجـتـمــاعــي ال ــذي يحدث
التغيير السياسي ويخلق الحركات النضالية الحقيقية،
الفتا الــى أن املدينة «ليست أبنية وجـســورا هندسية ،هي
جـمــاعــات تتالقى فــي امكنة وم ـجــاالت عــامــة ،تتفاعل في
ما بينها من أجل الدفاع عن مصالح مشتركة» .ويضيف:
«التغيير السياسي ينمو في قلب املدينة ،كيف استطاعوا ان
ّ
يحولوا قلب املدينة الى فراغ؟» ،مشيرا الى أنه «علينا ،أوال،
ان نتثقف أننا حرمنا ذاكــرة املدينة ،نحكي عن اغتياالت
املجاالت العامة السابقة ،ان نقول ان املدينة قتلت ،وهناك من
عمل على عدم وجودها»!

تقرير
وأوقفوا املارة والسيارات واعتدوا
ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــن ف ــي
التظاهرة ،ومــن بينهم الزميل في
«األخبار» أسامة القادري.
ّ
أدرك املتظاهرون أن هناك مخططًا
ّ
لجرهم إلــى هــذه املواجهة .ومــا إن
وصلت املسيرة الى مبنى «النهار»
ك ـ ــان ـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ــوادر ال ـ ـق ـ ـلـ ــق والـ ـ ـخ ـ ــوف
واضـ ـح ــة ع ـل ــى وجـ ـ ــوه ال ـ ـنـ ــاس ،إذ
إن هـ ـج ــوم مـ ـن ــاص ــري ح ــرك ــة أم ــل
عـلــى الـتـظــاهــرة فـعــل فـعـلــه ،فـغــادر
ال ـك ـث ـيــرون ال ـس ــاح ــة ،فـيـمــا تـجـ ّـمــع
اآلخ ــرون بعيدًا عــن قــوى مكافحة
الـشـغــب ،فــي انـتـظــار ق ــرار الــدخــول
الى ساحة النجمة.
قــرابــة السابعة ،دخــل املتظاهرون
الى الساحة ،فاقتربوا من الفاصل
ال ـ ـ ـ ــذي أق ـ ــام ـ ــه عـ ـن ــاص ــر م ـك ــاف ـح ــة
ال ـش ـغ ــب ،وبـ ـق ــوا وج ـه ــا ل ــوج ــه مع
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ال ـتــي قـ ــررت فـجــأة
أن ت ـس ـم ــح ل ـه ــم ب ـ ــامل ـ ــرور ،ب ـعــدمــا
ت ــراجـ ـع ــت الـ ـ ــى الـ ـخـ ـل ــف .عـ ـن ــد كــل
م ـ ــرة ،ك ــان ــت امل ـس ـي ــرة ت ـت ـق ــدم ،كــان
ع ـنــاصــر ال ـش ـغــب ي ـت ــراج ـع ــون الــى
خـ ـل ــف ،ح ـت ــى وص ـ ــل امل ـت ـظ ــاه ــرون
الــى مدخل ساحة النجمة املواجه
ملحالت «باتشي» .وبعد مشاورات
بني عــدد من املنظمني ،تقرر إنهاء
ال ـت ـح ــرك ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أنـ ــه وصــل
الــى هدفه فــي كسر الـطــوق األمني
املفروض عليهم!

توفيق خوام :الموت على مراحل
أحــرق املقعد العجوز توفيق خــوام
( 87عــامــا) نفسه احتجاجًا .حصل
ذل ـ ـ ــك م ـ ــن دون ان ي ـث ـي ــر رد فـعــل
«شعبيا» حقيقيًا .هذا الرجل املسن
ّ
كان يفضل احــراق نفسه في ساحة
ري ــاض الـصـلــح ،للتعبير عــن يأسه
م ــن ال ـح ــال الـ ــذي وص ــل ال ـيــه بفعل
حرمانه جميع حقوقه كانسان ،اال
انه لم يستطع الوصول .احرق نفسه
تحت جسر البسطة.
في الواقع لم يكن باستطاعة خوام
املـ ـش ــارك ــة فـ ــي أي مـ ــن ال ـت ـح ــرك ــات
االحتجاجية الـتــي تعيشها البالد
مـ ــن شـ ـه ــري ــن ،ضـ ــد ط ـب ـق ــة حــاك ـمــة
ق ــررت لــه هــذا املصير .كــان متفرجا
ع ــن ب ـعــد ،ال يـمـلــك ت ـل ـفــازا ليشاهد
نشرة األخ ـبــار ،لــم يكن يملك منزال
ي ــؤوي ــه ف ــي األس ـ ـ ـ ــاس ،اال أن ـ ــه ك ــان
يسمع مــن أهــالــي الـحــي عــن أخـبــار
التحركات امــام السرايا الحكومية
وامام املجلس النيابي وفي املناطق
ضــد الطبقة الـحــاكـمــة ،الـتــي قتلته
ع ـلــى م ــراح ــل ،ق ـبــل أن تــوص ـلــه الــى
االنتحار .يحمل خوام في ما تعرض
ل ــه خـ ــال ح ـيــاتــه ال ـطــوي ـلــة قـضــايــا
ع ــدة ،فـهــو تـهـ ّـجــر وس ــط الـبـلــد .كــان
لديه محل هناك يمارس فيه مهنته
ك ـم ـنـ ّـجــد ،ق ـبــل اجـ ـب ــاره ع ـلــى اخ ــاء
املحل بتعويض ،بحجة هدم املبنى،

الـ ـ ــذي تـ ـح ـ ّـول الـ ــى م ـب ـنــى بـطـبـقــات
عالية يضم مصرفا ومكاتب لشركة
سوليدير.
ع ـ ـ ـ ـ ــاش خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرة ع ـ ـل ـ ــى ه ـ ــذا
الـتـعــويــض الــزه ـيــد .ول ــم يـكــن فقط
ضحية سرقة امللك العام والخاص
ف ــي وس ــط ب ـي ــروت ب ــل خ ـســر خ ــوام
منزله أيضا ،فهو مستأجر قديم في
منطقة الباشورة ،رفــع عليه مالكو
امل ـ ـنـ ــزل دع ـ ـ ــوى ق ـض ــائ ـي ــة خ ـســرهــا
وحصل على ّتعويض غير عادل من
املحكمة ،وتنقل ليعيش بني بيوت
أوالد أخواته.
ّ
التعويض الثاني تبخر ايضا بفعل
اك ـ ــاف امل ـع ـي ـشــة واكـ ـ ــاف ال ـصـ ّـحــة.
خسر أيضا رجله منذ أربع سنوات،
بعدما اصطدمت به جبالة باطون
حـ ّـول ـتــه ال ــى مـقـعــد .شــركــة الـتــأمــن
ّ
عوضت عليه مبلغا من املــال ،عاش
منه فترة اضــافـيــة ،وبعدها انتهى
لـلـعـيــش ع ـلــى رص ـيــف ت ـحــت جسر
ال ـب ـس ـط ــة  .هـ ـن ــاك ك ــان ــت امل ـط ــاع ــم
والدكاكني املجاورة تؤمن له الطعام
وامل ــاء .خــوام كــان يقتله هــذا النظام
ببطء ،وعلى مــراحــل ،بسبب اهمال
ال ــدول ــة م ــن ج ـهــة ،وبـسـبــب حــرمــان
ال ـل ـب ـنــان ـيــن أبـ ـس ــط ح ـق ــوق ـه ــم ،وال
سـيـمــا الـتـغـطـيــة ال ـص ـح ـيــة .ف ـلــو لم
تتنازل الدولة عن قلب بيروت لشركة

خــاصــة ملــا خـســر خ ــوام عـمـلــه .ولــو
أمنت حق السكن للبنانيني ملا خسر
مـسـكـنــه واض ـط ــر ل ـتـ ّ
ـوســل األقـ ــارب
ل ـل ـع ـيــش مـ ـعـ ـه ــم .وكـ ــانـ ــت امل ــرح ـل ــة
األخيرة من قتله ،غياب أي ضمانات
اج ـت ـم ــاع ـي ــة كــال ـت ـغ ـط ـيــة ال ـصـح ـيــة
الشاملة وضـمــان الشيخوخة ،فلم
ي ـبــق ل ــه أي شـ ــيء سـ ــوى االن ـت ـحــار
بعدما ُسلب منه كل شيء.
لو حصل خــوام على شــيء من هذه
الحقوق ،ملا احتاج في األساس الى
تـعــويـضــات م ــادي ــة ق ـ ّ
ـدم ــت إل ـيــه في
مقابل قتله ببطء .في  11ايلول ،طلب
م ــن ع ــدد م ــن ال ـش ـبــان ان يــوصـلــوه
ال ــى ســاحــة ري ــاض الـصـلــح ،لـكــن لم
يستجب أح ــد لطلبه ،حــرصــا على
سالمته .في هذا اليوم ،أعطى خوام
ك ــل م ــا م ــا يـمـلــك ال ــى أط ـف ــال الـحــي،
وتــرك القليل من املــال معه ليشتري
حتى ساعات
مــادة البنزين .انتظر
ّ
متأخرة من املساء ،حتى خفت زحمة
السيارات وزحمة املارة .لم يرد خوام
ان يفشل في مخططه ،فهو لم يعد
ّ
يتحمل اذالال اضافيا ،رمى البنزين
على نفسه ،وشرب القليل منه أيضا،
م ـضــرمــا ال ـن ــار بـنـفـســه .سـ ــارع الــى
املكان عمال احــدى محطات الوقود
الـقــريـبــة ،لكن الـنــار كــانــت قــد قتلته
سريعا.
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ستاندر أند بورز :توقعاتنا
سلبية لثالثة مصارف
بعد تعديل وكــالــة التصنيف الــدولـيــة «سـتــانــدرد
أنــد بــورز» توقعاتها ملخاطر لبنان السيادية من
ّ
«مستقر» إلــى «سلبي» ،قامت بتعديل توقعاتها
املستقبلية لثالثة مصارف لبنان هي بنك عوده
وبـنــك الـبـحــر املـتــوســط وبـنــك لـبـنــان واملـهـجــر إلــى
«سلبي» أيضًا بسبب ارتفاع انكشافها على الدين
السيادي.
وب ـح ـســب ال ـن ـشــرة األس ـبــوع ـيــة ل ــ«ب ـنــك االع ـت ـمــاد
ال ـل ـب ـنــانــي» ،ف ــإن ال ــوك ــال ــة بـ ــررت خ ـفــض نـظــرتـهــا
املستقبلة لـلـمـصــارف الـلـبـنــانـيــة الـثــاثــة بكونها
مكشوفة كثيرًا على الدين السيادي ،وإن الوكالة
ً
كانت قــد أجــرت تعديال فــي الفترة األخـيــرة على
ن ـظــرت ـهــا املـسـتـقـبـلـيــة ل ـل ـب ـنــان ف ــي ظ ــل ال ـت ــوت ــرات
السياسية املتزايدة في البالد وفي املنطقة ،إضافة
إلى ضبابية االوضاع السياسية التي ال تزال تعيق
النمو االقتصادي والشلل الحكومي.
وتشير الوكالة إلى أنه رغم تمكن املصارف الثالثة
مــن خفض تعرضها للدين الـسـيــادي بالعمالت
االجنبية ،واستراتيجياتها الفعالة في السيطرة
على املـخــاطــر بــاإلضــافــة إلــى تــوزعـهــا الجغرافي
امللحوظ ،إال أنها «ال تــزال ّ
معرضة بشكل كبير
للبيئة التشغيلية املحلية» .وذكرت أيضًا أن الترابط
القوي بني الجدارة االئتمانية ()Creditworhiness
لدى املصارف اللبنانية وتلك لدى الدولة اللبنانية،
ّ
يحد من تأثير أي آفــاق إيجابية أو سلبية تتعلق
بهذه املصارف على رفع أو خفض التصنيف من
قبل الوكالة».
وق ــد حــافـظــت الــوكــالــة عـلــى التصنيف االئتماني
الطويل األمــد للمصارف الثالثة عند « ،»B-كذلك
َ
أبقت التصنيف االئتماني القصير األمد ملصرفي
بنك عوده وبنك البحر املتوسط مستقرًا على «.»C
محمد وهبة

توقيف مخاتير ساهموا في
تزوير جوازات سفر لنازحين
أوق ــف األم ــن ال ـعــام ،مـســاء الجمعة الـفــائــت ،ثالثة
مخاتير في صــور هم كامل فقيه (مختار البرج
الشمالي) وعماد عز الدين وفاطمة السحمراني
(م ـخ ـت ــارا صـ ـ ــور) ،نـتـيـجــة تـحـقـيـقــات جـ ــرت مع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ن ــاج ــي دي ـ ــب (م ــوظ ــف ف ــي وك ــال ــة
األونــروا من مخيم البرج الشمالي) ،املوقوف منذ
شهر ونصف .األخير بــدوره كــان قد أوقــف بعد
االشتباه في شاب وفتاة ،في ميناء طرابلس ،كانا
ينويان السفر إلى أوروبا عبر البحر ،وتبني أنهما
َ
جوازي
فلسطينيان نازحان من سوريا يحمالن
سـفــر لـبـنــانـيــن م ــزوري ــن لـشـخـصــن م ــن ص ــور.
التحريات الـتــي أجــريــت معهما حــول الجهة التي
ّزورت الجوازين قادت إلى صور.
فــرع األمــن العام في صــور تمكن من ربــط شبكة
التزوير بني ديب املقيم في صور وفلسطيني آخر
يدعى رامــي من مخيم البرج البراجنة كان يؤمن
له الزبائن .وأوقف مختار الناقورة محمد عواضة
مع ديب.
استغل ديــب عالقاته الــوطـيــدة باملخاتير األربعة
ليستحصل على طلبات الستصدار وثائق إخراج
قـيــد لـبـنــانـيــة م ــن دائ ـ ــرة ن ـفــوس صـ ــور ،ملصلحة
س ــوري ــن وفـلـسـطـيـنـيــن .ث ــم يـسـتـحـصــل ه ــؤالء
على جوازات سفر من دائرة األمن العام املجاورة.
والهدف استخدامها للسفر إلى أوروبا.
مصادر مواكبة لفتت إلى أن نشاط ديب بدأ منذ
شـهــر ش ـبــاط ال ـفــائــت .لـكــن ت ــورط املـخــاتـيــر ليس
بـمـشــاركـتـهــم فــي ال ـتــزويــر ال ــذي لــم يـكــونــوا على
علم بــه ،بل بموافقتهم على تعبئة طلبات إخــراج
ً
قيد ألشخاص ال يعرفونهم ،فضال عن قيامهم
بالتوقيع على اإلمضاء الخاص بالشهود.
عواضة وديــب موقوفان في بيروت ،أما املخاتير
الثالثة فموقوفون في مخفر املخيمات في البرج
الشمالي ،على أن يحالوا اليوم إلــى النيابة العامة
االستئنافية في الجنوب ليمثلوا أمام املدعي العام
ال ـقــاضــي ره ـيــف رم ـض ــان .ال ــاف ــت ،عـلــى خــاف
ملفات قضائية كثيرة ،ورغم أن بعض املوقوفني
مـحـســوبــون مـبــاشــرة عـلــى مــرجـعـيــات سياسية
ن ــاف ــذة ،أن ه ــذه املــرجـعـيــات أوعـ ــزت إل ــى األج ـهــزة
األمنية والقضائية بالسير قدمًا وبشكل حــازم
في كشف ومعاقبة من يثبته التحقيق متورطًا.
آمال خليل
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ورد كاسوحة *
ّ
ما يحدث اآلن هو شل للسلطة من مركزها،
فبعد تجريب خيار تحريك املناطق ودفعها
إل ــى االن ـت ـفــاض ت ـبـ ّـن أن الـحـصـيـلــة ل ــم تكن
ع ـلــى ق ــدر ال ـت ــوق ـع ــات ،ول ـه ــذا األمـ ــر أس ـبــاب
مــوضــوعـيــة تتصل بطبيعة ح ــراك املناطق
الذي مهما ّ
تطور يبقى بعيدًا عن االشتباك
املباشر مع السلطة وأجهزتها .وبما أن هذا
االش ـت ـبــاك هــو املـفـتــاح فــي عملية املــواجـهــة
الـ ـق ــائـ ـم ــة ب ـ ــن ال ـ ـح ـ ــراك والـ ـسـ ـلـ ـط ــة يـصـبــح
االتكال عليه هو املعيار لجدية ّ
أي مواجهة
ّ
أو فاعليتها .بهذا املعنى فــإن االعتماد في
املرحلة املقبلة سيكون على الحراك املركزي
«حصرًا» ليس ألنه أفضل تنظيميًا من سواه
وإنـمــا بسبب فاعليته التي تبدو مضاعفة
قياسًا إلــى اآلخــريــن .وقــد اتضحت لنا هذه
ال ـف ــاع ـل ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى تــوج ـيــه
ضربات «قاصمة» إلى مفاصل عمل السلطة.
وهــو بالضبط مــا رأيـنــاه األسـبــوع املاضي،
ً
منحى تصاعديًا،
حيث أخذت هذه الضربات
ول ــم ت ـعــد تـعـتـمــد ع ـلــى ال ــوت ـي ــرة املنخفضة
م ــن االس ـت ـه ــداف ،إذ ب ـعــد م ـنــع الـسـلـطــة من
تدفيع الـنــاس ثمن النزهة على الكورنيش
استعادة منطقة الدالية  -الروشة من
جرت
ُ
الشركة التي أعطيت عبر االحتيال القانوني
ّ
ح ــق اسـتـثـمــارهــا .وه ــذا التصعيد لــه طابع
ّ
مستمر ومتدحرج ،فهو ال يضرب في مكان
ثــم ينسحب مـنــه تــاركــا امل ـجــال للسلطة كي
ت ـم ـحــو أثـ ــر هـ ــذا الـ ـض ــرب وإنـ ـم ــا ي ــرب ــط بني
الـفـعــل واس ـت ـمــراري ـتــه ،مـهـيـئــا بــذلــك األرض
لعملية إش ــراك املجتمع فــي «إدارة مرافقه»
الـ ـت ــي ن ـه ـب ـت ـهــا ال ـس ـل ـطــة واسـ ـت ــول ــت عـلـيـهــا
يكتف
بالقوة واالحتيال القانوني .هكذا ،لم
ِ
الثوريون بهذه االستعادة التي تحمل طابعًا

رمزيًا (من خالل إزالة السياج الذي وضعته
شــركــة سوليدير حــول الــدالـيــة بــاالتـفــاق مع
ال ــدول ــة) بــل أط ـل ـقــوا وعـ ــودًا عملية بالسهر
على املنطقة ومنع الشركة املستولية عليها
مــن م ـعــاودة تسويرها بــاالتـفــاق مــع أجهزة
السلطة.
ّ
يتعدى الطابع
وهذا الفعل له أثر لدى الناس
ال ــرم ــزي ال ــذي بــوشــر الـعـمــل ب ــه ،فــأنــت حني
تـسـتـعـيــد مـلـكــا عــامــا مـنـهــوبــا وت ـن ـســب إلــى
ً
نـفـســك ف ـعــل ت ـحــريــره تـصـبــح م ـس ــؤوال إزاء
ال ـشــرائــح الـعــريـضــة ال ـتــي أول ـتــك اهتمامها
ً
واعتبرتك خيارًا بديال من اإلدارة التي كانت
تـمـثـلـهــا ال ـس ـل ـطــة .وامل ـس ــؤول ـي ــة ه ـنــا تعني
ت ـطــوي ــر ال ـف ـع ــل وت ـح ــوي ـل ــه إلـ ــى ن ـه ــج يـمـكــن
مــن خــالــه إقـنــاع هــذه الـشــرائــح باالنضمام
إلــى الـحــراك ليس فقط حــن يـكــون التظاهر
سلميًا بل أيضًا حينما تحصل املواجهات
مــع السلطة وتـكــون الحاجة مـ ّ
ـاســة إلــى مدد
يـحـمــي املـتـظــاهــريــن ويـ ـ ّ
ـرد عـنـهــم اع ـت ــداءات
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة .الـكـتـلــة الـبـشــريــة فــي هــذه
ال ـح ــال ــة ه ــي ال ـت ــي ت ـح ـمــي ن ـ ــواة االح ـت ـجــاج
ّ
وترد عنها اعتداءات السلطة ،وعدم حصول
ذل ــك ف ــي عـمـلـيــة اس ـت ـعــادة الــدال ـيــة ال يعني
ّ
ّ
أن السلطة ستتغاضى فــي كــل مــرة ،وتترك
الناس النتصاراتها الصغيرة .هي تعرف أن
ّ
هذه االنتصارات ستتزايد مع الوقت وكلما
ّ
تزايدت أصبحت قدرتها على االحـتــواء أقل
م ــن ال ـس ــاب ــق ،فـبـعــد إذع ــان ـهــا ل ـل ـثــوريــن في
الــدال ـيــة انـتـقـلــت مـجـمــوعــة أخ ــرى مـنـهــم في
ال ـيــوم الـتــالــي الح ـتــال مـبـنــى الـ ـ ــواردات ّفي
ـادت امل ـج ـمــوعــة ل ــوال تــدخــل
وزارة املـ ــال وك ـ ـ ّ
القوى األمنية تحقق مبتغاها من السيطرة
ّ
عـلــى ه ــذا امل ــرف ــق ال ـح ـيــوي .وهـ ــذا يـعـنــي أن
التراكم الــذي يحاول الـحــراك إحــداثــه قد بدأ
يؤتي أكله ،فمباغتة مبنى الواردات هو ثاني

ّ
تراجع للسلطة في أقل من يومني أمام حركة
االح ـت ـجــاج ال ـتــي ت ـقــودهــا ح ـ ّـرك ــات يـســاريــة
ّ
(وبدرجة أقــل ليبرالية) وتحقق من خاللها
انتصارات جزئية على النظام.
ُ
االن ـت ـص ــارات ه ــذه بـ ــدأت تـ ـح ـ ِـدث ان ـه ـيــارات
داخــل بنية السلطة ،حيث أصبحت عاجزة
عــن االح ـت ــواء ،وحــن تــريــد ممارسته تفشل
كليًا أو تـجــد نفسها فــي مــواجـهــة قطاعات
ثــوريــة ت ـعــرف مـتــى تــواجــه وم ـتــى تنسحب
وكـيــف تــديــر اشتباكًا م ـحــدودًا معها .هكذا
تعمل «الثورة» عمومًا ،فهي من حيث املبدأ
فعل قــائــم على الـتــراكــم ،وه ــذا الـتــراكــم يقوم

ف ــي ال ـب ــداي ــة ع ـلــى ع ـم ـل ـيــات ه ــدم مـتــواصـلــة
لبنى السلطة ،وحــن ينتهي األمــر وتصبح
هــذه األخـيــرة مشلولة تمامًا تبدأ «الـثــورة»
باحتالل األماكن التي أظهرت السلطة عجزًا
ّ
عن إدارتـهــا ،وقد تكون هذه األماكن ُمحتلة
ً
أصـ ــا م ــن ش ــرك ــات أو إدارات بــاالت ـفــاق مع
السلطة كـمــا هــي ال ـحــال فــي منطقة الــدالـيــة
 الــروشــة أو الزيتونة بــاي .فــي هــذه الحالةّ
ال تكون «الـثــورة» قد احتلت املكان باملعنى
امل ــادي املـبــاشــر ،وإنـمــا أعــادتــه إلــى أصحابه
األص ـل ـيــن ،وهـ ــذا ال يــدخــل ف ــي إطـ ــار الـهــدم
ً
ال ــذي تـمــارســه ال ـث ــورات عـ ــادة ،ولــذلــك تبدو

في األيام المقبلة ال بد من معاودة التركيز على استقطاب الناس إلى الحراك (هيثم الموسوي)

ّ
ّ
ّ
سوريا ...كيف تحولت بين الشيوعية والشيعية!
عبدالمعين زريق *
ّ
ل ـعــل ال ـس ـيــاقــات ال ـتــي ت ـجــري ب ـهــا األحـ ــداث
الـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا ،مـ ـ ـن ـ ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات
الـ ـح ــرب ع ـل ـي ـهــا ،لـتـغـيـيــر مــوق ـف ـهــا ودوره ـ ــا
ّ
وضمها
الجيوسياسي املعاند واملـعــاكــس،
إلـ ــى ال ــرك ــب األمـ ـي ــرك ــي ،ف ــي زمـ ــن أف ــول ــه عن
ً
املنطقة ،تمثل فصال «تنفيذيًا» ثانيًا جديدًا
ألحداث مشابهة مرت على سوريا في أواسط
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ،وب ـل ـغ ــت ذروت ـ ـهـ ــا ف ــي ع ــام
 ،1957الذي اعتبر عام أزمة سياسية حادة،
حيث كــان املطلوب إلصاق تهمة الشيوعية
بــال ـط ـب ـقــة الـ ـس ــوري ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة ،وامل ـج ـت ـمــع
ال ـس ــوري ،وف ــق روايـ ــة مضللة فــرضــت على
املحيط العربي والعالم ،رواية مشابهة لهذه
ال ــرائ ـج ــة حــال ـيــا ،ح ــول أن س ــوري ــا ،بقضها
وقضيضها ،قــد أصبحت شيعية فارسية،
وصــار املعسكر األميركي الغربي ،بتوابعه
وقتئذ ،مضطرًا
وأذياله ووكالئه اإلقليميني،
ٍ
لـخــوض ح ــروب عبر ج ــوار ســوريــا جميعًا،
النتزاعها من الحضن الشيوعي السوفياتي.
ّ
إن الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـج ــز حــال ـيــا
النتشال سورية من املحور املقاوم( ،والحرب
بــأهــدافـهــا املـكـشــوفــة لـلـسـيـطــرة عـلــى ال ـقــرار
السوري الوطني ،وتفتيت كيانها وتجزئته)،
ومحاولة فصلها عن إيران ،واألذرع املقاومة
الـعــربـيــة ف ــي فـلـسـطــن ول ـب ـنــان والـ ـع ــراق ،ال
ّ
يعد أمرًا مستحدثًا ،أو مبتكرًا في السنوات
األخ ـي ــرة ،أو أن ــه ح ــدث وف ــق تــدفــق األح ــداث
الـطـبـيـعــي «ل ـل ـثــورة ال ـس ــوريــة» بـعـفــويــة ،بل
ّ
ش ــك ــل ال ـج ــوه ــر ال ــرئ ـي ــس مل ـئ ــات ال ــدراس ــات
األم ـيــرك ـيــة وال ـغ ــرب ـي ــة ،ط ـ ــوال الـتـسـعـيـنــات،
وب ــداي ــة الـ ـق ــرن ال ـج ــدي ــد ،وإن ازدادت بعد
تعثر مشروع إطــاق ثــورة ملونة في إيــران،
وبعد الفشل الــذريــع فــي سحق املقاومة في
ل ـب ـنــان ،2006 ،وف ــي فـلـسـطــن ،2009-2008
بــالـقــوة ال ـنــاريــة ،وال ـح ــروب الـقــاسـيــة ،وبعد
فشل محاولة االحتواء الغربية لسوريا عبر
الثالثي (فرنسا ،تركيا ،قطر).
ك ــان ــت ح ـش ــود الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة واألردنـ ـي ــة
واإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـس ــوري ــة في
ق ـم ــة الـ ـت ــأه ــب .أح ـي ـط ــت س ــوري ــا بــال ـج ـيــران
والخصوم األلــداء كما السور املعادي .صار
الداخلون إلى سوريا ،والخارجون منها ،من

اإلعالميني العامليني ،والسياسيني الدوليني،
يحاولون التأكد من أمر واحد :هل أصبحت
سوريا قلعة الشيوعية في املنطقة ،وستقوم
بتصديرها إلى العالم العربي؟
اجتمع ال ــرأي الـعــام العاملي ،وضخت روايــة
ّ
ط ــاغ ـي ــة ،ع ــن أن س ــوري ــا ت ـحــولــت بــالـكــامــل
إلــى الشيوعية ،وبــات على أميركا والغرب،
ووكالئهما في املنطقة ،العمل على تحويلها
عن ذلــك بكل الطرق ،ولــو بالقوة العسكرية.
ان ـ ـبـ ــرى لـ ـه ــذا ال ـع ـم ــل كـ ــل ال ـخ ـل ـي ــط امل ـح ـيــط
بسوريا ،نظام عدنان مندريس في الشمال
ال ـ ـسـ ــوري ،ن ـظ ــام امل ـل ــك ح ـســن ف ــي الـجـنــوب
ال ـ ـسـ ــوري ،وك ــذل ــك األن ـظ ـم ــة ال ـت ــي انـضـمــت
لحلف بغداد (في لبنان والعراق) باإلضافة
إلى الكيان الصهيوني.
وسـ ــواء كــانــت تـهـمــة ســوريــا «الـشـيـعـيــة» أم
«الشيوعية» ،فواضح أن املنفذين اإلقليميني،
الـ ــذيـ ــن تـ ــولـ ــوا س ــابـ ـق ــا ،وي ـ ـتـ ــولـ ــون ح ــال ـي ــا،
اس ـتــرجــاع ـهــا بــال ـقــوة امل ـس ـل ـحــة ،ه ــم ذات ـهــم،
ّ
ل ــم يـتـخـلــف ف ــي ال ـف ـصــل األخ ـي ــر إال ال ـع ــراق
«ال ــرسـ ـم ــي» ال ـح ــال ــي ،بـيـنـمــا ان ـض ـمــت قطر
(قاعدة أميركا في املنطقة) لحلقة املتآمرين
على ســوريــا ،في حني لم تكن شيئًا مذكورًا
على الخريطة ،بينما ّ
يعد ّ
تحول دولة مصر
مــن موقف الــداعــم للدولة الـســوريــة ،بموقف
قومي صلب فــي األزم ــة السابقة ،إلــى موقع
ً
املهاجمّ ،
ثم املراقب ،ثم املتذبذب حاليًا ،عامال
مؤثرًا جدًا في الفارق املقارن بني الفصلني.
سوريا بلد غامض ،مشاكس ،صعب االنقياد،
ي ـب ــدو ب ـش ـكــل دائـ ـ ــم ل ـغ ـزًا أش ـب ــه بــال ـطــاســم
للسياسيني الـغــربـيــن .كــانــت ســوريــا موقع
تـنــافــس بــن م ـصــر ،والـ ـع ــراق ،والـهــاشـمـيــن
ف ــي األردن ،وآل س ـعــود ف ــي الـخـلـيــج ،تــؤثــر
فيهم ،ويــؤثــرون بها ،ففيها انقلب الجيش
عـلــى الـنـظــام الـقــائــم ع ــام  1949بسبب نكبة
اح ـت ــال فـلـسـطــن ،وتــأس ـيــس دولـ ــة الـكـيـ ّـان
الـصـهـيــونــي ع ــام  ،1948فــأصـبــح ذل ــك ســنــة
في اإلقليم ،وشاعت االنقالبات على أنظمة
ال ـح ـك ــم ،وان ـت ـش ــرت ال ـ ـثـ ــورات «ال ـع ـس ـكــريــة»
فــي ال ــدول املـحـيـطــة تطلب رؤوس حكامها
التقليديني .وفيها دخــل أول نائب شيوعي
فــي الـشــرق إلــى الـبــرملــان ،ومنها صــدر أكبر
رصـيــد ثـقــافــي ع ــروبــي ،قــدمـتــه ســوريــة عبر
األح ــزاب الـقــومـيــة ،فطاملا اعتبر الـســوريــون

سوريا بلد غامض،
مشاكس ،صعب االنقياد،
يبدو لغزًا أشبه بالطالسم
للسياسيين الغربيين

بلدهم منطقة «مؤقتة» في طريق بلد أوسع
متشكل على طريق وحدة عربية كبرى .كانوا
يعتبرونه أمرًا واقعًا ،مقبول مؤقتًا .ويعود
ه ـ ــذا ال ـش ـع ــور إلرث ق ــدي ــم ش ـك ـل ـتــه س ــوري ــا
الكبرى ،ويرجع ،في مصدره القريب ،للحركة
الـقــومـيــة الـعــربـيــة ،الـتــي حــاربــت «الـتـتــريــك»
في فترة الحكم العثماني ،حيث شكلت بالد
الـشــام مركز املـقــاومــة ،واألح ــام العربية في
الـتـخـلــص مــن الـنـيــر الـعـثـمــانــي .ك ــان ظــاهـرًا
أن القوميني ،وهم يشاهدون سوريا تصبح
جذعًا بــدون أط ــراف ،بعد تقسيمها في عام
 1922إلى أربعة بلدان ،وجزء سليب ،أصبح
هدفهم الرئيسي االنتصار للقومية العربية،
وهاجسهم الوحدة العربية.
ب ـعــد ف ـشــل فــرن ـســا وبــري ـطــان ـيــا ف ــي عـ ــدوان
الـ ـس ــوي ــس ع ـل ــى مـ ـص ــر ،وبـ ـ ـ ــروز «ال ـخ ـط ــر»
الشيوعي في الــدول العربية ،أعلنت أميركا
مـبــدأ «أيــزن ـهــاور» لــوقــف الـنـفــوذ الشيوعي،
ودعــم الــدول الشرق أوسطية التي تتهددها
األفكار الشيوعية ،وسمح باستخدام القوات
العسكرية األميركية ،وقام وزير الخارجية،
دال ـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ــإن ـ ـشـ ــاء تـ ـح ــالـ ـف ــات ل ـ ـصـ ـ ِّـد تـ ـق ـ ّـدم
الشيوعية إلى بلدان الشرق والعالم العربي.
بدا عام  1957وكأن سوريا تغير مسارها ،من
سيطرة الدول الغربية ،إلى دولة «شيوعية»،
والحقيقة أن القوميني في سوريا كانوا قد
كرهوا السيطرة الغربية الطويلة على البلد،
وك ــان شـعــورهــم الـقــومــي ع ــارم ــا ،وك ــان ثمة
تغيرًا ملحوظًا يحدث في تاريخ سوريا ،في

ما دعي «أزمة صيف  - »1957بحسب رواية
باتريك سيل ،في كتابه الصراع على سوريا
[.]1958-The Struggle for Syria1945
ك ــان ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ال ـس ــوري ــة،
بنتائجها النزيهة ،قبل ذلك قد أكدت األمور
الـتــالـيــة  - :ف ــوز الـبـعــث كـمـمـثــل ع ــن غالبية
الجماهير.
 خسارة حزب الشعب أنهت مشروع الهاللال ـخ ـص ـيــب واالت ـ ـحـ ــاد م ــع ال ـ ـعـ ــراق ،وأف ـق ــدت
األم ــل ملــؤيــدي املـشــروع فــي النجاح بالطرق
السلمية.
 م ـ ـعـ ــاداة أمـ ـي ــرك ــا جـ ـ ــاءت ب ـخ ــال ــد ب ـك ــداشوخالد العظم ومعروف الدواليبي ،وصورت
الصحف األميركية أن سوريا صارت زعيمة
الشيوعية في الشرق.
 تكريس الحساسية الوطنية ،واالستقاللال ــوطـ ـن ــي ،ورفـ ـ ــض ك ــل أن ـ ـ ــواع األح ـ ـ ــاف مــع
الغرب.
التطلع نحو مصر عبد الناصر التي كانت
 ّت ــوق ــع االت ـفــاق ـيــة م ــع بــريـطــانـيــا لـلـجــاء عن
مصر.
ف ـق ــام خ ــال ــد ال ـع ـظ ــم ،وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ،ب ــإج ــراء
معاهدة اقتصادية طويلة األمد مع االتحاد
الـســوفـيــاتــي ،وت ـ ّـم ط ــرد ثــاثــة دبلوماسيني
أميركيني (امللحق العسكري روبــرت مالوي،
والسكرتير ه ــوارد سـتــون ،ونــائــب القنصل
فرانسيس جـيـتــون) بتهمة الـتــآمــر إلسقاط
الـ ـحـ ـك ــم( ،وكـ ـ ـ ــان هـ ـ ــؤالء أول دب ـلــومــاس ـيــن
أميركيني توجه لهم تهمة التآمر لإلطاحة
بـ ـحـ ـك ــوم ــة ع ــربـ ـي ــة مـ ـن ــذ الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة
ال ـثــان ـيــة) ،وأج ــري ــت تـغـيـيــرات ف ــي الـ ــرؤوس
العسكرية السورية املقربة من واشنطنّ ،
وتم
ّ
بضباط مقربني من السوفيات،
استبدالهم
ّ
فـجــن جـنــون أمـيــركــا ،وأعلنت أنـهــا ستطبق
ّ
«مبدأ أيزنهاور» في رد العدوان عن سوريا
من الخطر الشيوعي.
ك ــان ــت ت ــرك ـي ــا م ـن ــدري ــس ف ــي عـ ــام  1957قــد
أصـبـحــت «ج ـنــدرمــة اإلم ـبــريــال ـيــة» ،ووقـعــت
تحت السيطرة األميركية ،وأصبحت تنفذ
أوام ـ ــره ـ ــا ،وتـ ـه ــدد س ــوري ــا ب ــال ـت ــدخ ــل بـعــد
االشـتــراك مع أميركا ،والسعودية ،واألردن،
وال ـ ـع ـ ــراق ،ولـ ـبـ ـن ــان ،امل ــوافـ ـق ــون ع ـل ــى م ـبــدأ
أيــزن ـهــاور ،حيث ب ــدأت تــركـيــا ،مــن منتصف
الخمسينات ،تهدد بدخول سوريا عسكريًا،
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ّ
علم الجماهير العراقية
الدينامية الحاصلة في لبنان مختلفة بعض
ال ـش ــيء ومــرت ـب ـطــة ب ـس ـيــاق أب ـعــد م ــن سـيــاق
االحتجاجات الشعبية التي بدأت عام .2011
حتى اآلن هي لم تأخذ طابعًا عنفيًا مباشرًا،
واكـ ـتـ ـف ــت ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف ال ـس ـل ـط ــة مــوض ـع ـيــا
واالشتباك معها في أماكن لها طابع رمزي
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى عـ ـم ــوم ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،وح ــن
تحصل اشتباكات عنيفة ويسقط جرحى أو
«ضـحــايــا» تـكــون السلطة هــي السبب ألنها
لم تعد تحتمل املزيد من االنهيارات الرمزية
فــي بنيتها .لجوء هــذه األخـيــرة إلــى العنف
الشديد في يوم  16أيلول هو نتاج لهذا الفعل
التراكمي الذي قامت به مجموعات الحراك،
ّ
يستمر ويـتـصــاعــد بمعزل
وال ــذي يـجــب أن
عن الخالفات السياسية واإليديولوجية بني
هذه املجموعات.
■■■
فــي األي ــام املقبلة ال بــد مــن مـعــاودة التركيز
عـلــى اسـتـقـطــاب ال ـن ــاس إل ــى الـ ـح ــراك ،إذ لم
نـشـهــد مـنــذ ت ـظــاهــرة  29آب ح ـش ـدًا يـتـعـ ّـدى
الخمسة آالف مواطن ومواطنة ،وهــذا خطأ
تكتيكي ألن االحتجاج ال يستطيع االستمرار
دون
في ضرب السلطة واالشتباك معها من ّ
وجــود كتلة اجتماعية تحميه منها وتوفر
ً
لــه امل ــاءة الشعبية الــازمــة .أص ــا لــو كانت
هذه الكتلة موجودة يوم األربعاء املاضي ملا
باملتظاهرين
استطاعت السلطة االستفراد
ُ
وض ــربـ ـه ــم بـ ـه ــذه ال ــوح ـش ـي ــة ،ومل ـ ــا أت ـي ـحــت
لـهــا الـفــرصــة الفـتـعــال اشـتـبــاك بينهم وبــن
مـجـمــوعــات مــن الـفـقــراء اآلت ــن مــن ضــواحــي
ّ
معينة من بيروت .هــذا أيضًا خطأ تكتيكي
ول ـت ـفــادي مـثــل ه ــذه األخ ـط ــاء ف ــي املستقبل
يجب التركيز أكثر على عامل الحشد أثناء
ال ــدع ـّـوة لـلـتـظــاهــرات أو االع ـت ـصــامــات التي
ُ
ُي ـتــوقــع أن ت ـق ـ ِـدم الـسـلـطــة خــالـهــا عـلــى جـ ّـر

املتظاهرين إلى اشتباك تكون هي املستفيدة
منه ال العكس .هــذا لم يحدث في الخطوات
ـاغ ـتــة ال ـتــي قــادت ـهــا م ـج ـمــوعــات تنتمي
امل ـبـ ِ
إلــى الـيـســار ،فــالــوعــي لديها كــان أكـبــر وكــذا
اخـتـيــار األه ــداف الـتــي تمكن مباغتتها من
دون تـ ــرك ال ـف ــرص ــة لـلـسـلـطــة ل ـكــي تـسـتـفــرد
ُ
باملجموعة وتـفـ ِـرغ الخطوة من مضمونها.
هـنــا يــأتــي دور التنسيق ال ــذي يـبــدو غائبًا
بــن َّ املـجـمــوعــات أو فــي أفـضــل األح ــوال غير
م ـتــفــق ع ـل ـيــه ،ح ـيــث تـحـصــل ال ـخ ـط ــوات من
رأينا
دون ّاالتفاق على الجدوى منها مثلما َ
قصة اقتحام وزارة البيئة .وحــن ُيتفق
في
على القيام بخطوة معينة ال تكون القيادة
«م ـ ّ
ـوح ــدة» ويـحـصــل االس ـت ـفــراد ال ــذي يقود
في معظم الحاالت إلى ترك السلطة تبطش
بالناس قبل أن تتنبه باقي املجموعات إلى
ح ــدوث األم ــر فـتـبــدأ بــاح ـتــوائــه ،أو تـتــداعــى
إلى الساحة منعًا لحصول مزيد من العنف
ّ
م ــن ج ــان ــب ال ـس ـل ـطــة .ه ــذا ال يـ ــدل ع ـلــى عــدم
الـتـنـسـيــق ف ـح ـســب ،ب ــل ع ـلــى نـ ّـيــة مـجـمــوعــة
بعينها االستفراد بالحراك وإحراج اآلخرين
بخطوات غير ّ
منسقة لدفعهم إلى االلتحاق
ّ
بها بعد أن تكون قد تصدرت املشهد ونالت
االه ـت ـم ــام اإلع ــام ــي ال ـك ــاف ــي« .الـ ـ ـث ـ ــورة» يا
رف ــاق ال تـحــدث بـهــذه الـطــريـقــة ،وإذا حدثت
تكون بمثابة غنيمة للسلطة التي تستطيع
ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة ال ـل ـعــب ع ـلــى الـتـنــاقـضــات
امل ــوج ــودة وح ـ ّـرم ــان امل ـج ـمــوعــات م ــن نـقــاط
ّ
قوتها التي تحققت ّبفعل مباغتتها للسلطة
في أماكن لم تكن تتوقعها .إذا لم تستطيعوا
ّ
الـتـنـسـيــق ك ـمــا ي ـجــب فـعـلــى األق ـ ــل اح ـشــدوا
جيدًا ،وحافظوا على التكتيك الثوري الذي
يـضــرب الـسـلـطــة فــي مـكــان ليكسب مــن هــذا
ّ
الضرب حشدًا أكبر وليس أقل.
* كاتب سوري

إذا سـيـطــر عـلـيــه ال ـســوف ـيــات الـشـيــوعـيــون،
ّأمــا امللك حسني فكان يدمغ بتهمة الخيانة
الس ـت ـق ـبــالــه الـ ـق ــوات واألس ـل ـح ــة األم ـيــرك ـيــة
لضرب سورية ،باالتفاق مع األميركان.
ُدعمت «حكومة سوريا الـحــرة» في العراق،
الـتــي أنـشـئــت ملناكفة الشيشكلي ،وإسـقــاط
ثم ّ
حكمهّ ،
تحولت ألداة في يد الحلف الجديد،
وانقسم الــواعــون من السياسيني السوريني
إلى قسمني واضحني :قسم يخشى من تسلم
الشيوعيني الحكم في سورية ،وقسم يعتبر
أن الخطر الكبير يكمن في الهجوم الغربي ـ
األميركي عبر قوات تركية.
كان ّ
الرد السوري مزيدًا من التمسك بالثوابت
ال ــوط ـن ـي ــة ،وال ـ ــدع ـ ــوة لـ ـل ــوح ــدة والـ ـتـ ـس ــاوق
اإليجابي مع املعسكر االشتراكي ،وأدى ذلك
لتقوية املمسكني بالحكم بدل إضعافهم:
ّ
 ه ـ ـ ّـدد االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ب ـ ــأن لـســوريــاأصـ ــدقـ ــاء ،وأج ـ ــرى تـ ـج ــارب ع ـلــى ص ــواري ــخ
عابرة للقارات ّ
ألول ّ
مرة.
 أدرك امللك سعود أنه في الجانب الخاسرض ــد ك ــل امل ـظ ــاه ــر ال ـقــوم ـيــة ال ـع ــرب ـيــة ،الـتــي
اجـتــاحــت املنطقة بفعل جـمــال عبدالناصر
والـ ـس ــوري ــن ال ـق ــوم ـي ــن ،ف ـق ــام ب ـص ـلــح ضـ ّـم
األط ــراف (لـبـنــان ،األردن ،وال ـع ــراق) وصـ ّـرح
ه ــو واألم ـي ــر فـيـصــل أنّ « :س ــوري ــا ال تشكل
أي تهديد لجيرانها ،ويحق لها أن تمارس
ق ــرارات ـه ــا الــوط ـن ـيــة بــاس ـت ـقــال ـيــة» ،لتظهر
بـعــدئــذ خــاصــة الـتـغـطـيــة األم ـيــرك ـيــة لـهــذه
االس ـ ـ ـتـ ـ ــدارة :أن الـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـط ــة ب ـســوريــا
(لبنان ،األردن ،السعودية ،العراق ،وتركيا)
ال تـشـعــر ب ــال ـخ ــوف ،أو ال ـخ ـطــر م ـن ـهــا ،وأن
ال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي فـيـهــا بـ ــدأ بــاالس ـت ـقــرار
ّ
والتوطد.
ت ـق ــارب ــت س ــوري ــا م ــع م ـص ــر ،ع ـب ــر زيـ ـ ــارات
مـتـكــررة فــي الـعــام نـفـســه ،ق ــام بـهــا الرئيس
شكري القوتلي ،والقادة العسكريون ،عبد
الحميد الـســراج والفريق الـبــزري ،حيث ّ
تم
العمل لالتحاد الفيدرالي مع مصر ،وإدخال
قـ ـ ـ ــوات مـ ـص ــري ــة إلـ ـ ــى س ـ ــوري ـ ــا ،ب ـم ــواج ـه ــة
الـتـهــديــدات التركية ،وهـكــذا انتهت األزم ــة،
ف ــي ح ــن رف ـض ــت س ــوري ــا م ـصــال ـحــة امل ـلــك
سعود ،وحدث االندفاع السوري إلى مصر،
واالتحاد السوفياتي.
الـ ـي ــوم اضـ ـط ــرت س ــوري ــا إلـ ــى ت ـل ـقــي ال ــدع ــم

االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،ال ـ ــذي م ـن ــع س ـق ــوط ـه ــا ،مــن
محورها امل ـقــاوم ،ومــن إي ــران بشكل خــاص،
وزادت في االنخراط في العالقة معها ،بعد
أن حافظت على مسافة توازن معتبرة منها،
وأح ـي ــان ــا ك ــان ــت ل ـهــا مـصــالـحـهــا املـتـبــايـنــة،
خالل السنوات التي سبقت أزمتها الراهنة،
ّ
وتجلت بمواقف متضاربة ،أو مختلفة في
العراق (عبر دعمها املقاومة العراقيةّ ،
ثم عبر
ّ
تبني مرشح انتخابي مختلف) والبحرين،
وال ـحــرب الـسـعــوديــة الـحــوثـيــة األول ــى (عبر
دعمها لسيادة الدول العربية في مواجهة أي
احتجاجات أو مناوشات تنتهك حدودها)،
وف ــي االنـ ـخ ــراط ال ـطــويــل «ح ـســن ال ـن ـيــة» مع
تركيا بعالقات ّ
مميزة لفترة تقارب الخمس
سنوات.
وس ـ ـ ــواء ت ــراج ــع املـ ـل ــك الـ ـسـ ـع ــودي ال ـح ــال ــي،
س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـع ــزي ــز ،وابـ ـن ــه ،ك ـمــا فعل
سلفه ،امللك سعود ،وتبعه ّكل ّ
الركب املتآمر
على سوريا (انكفاء التركي إلــى داخله قبل
ت ـه ــاوي دوره .ت ــراج ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي.
تـخـلــي األم ـي ــرك ــي ع ــن روايـ ـت ــه امل ـل ـف ـقــة) فــإن
الـنـتـيـجــة ت ـك ــاد ت ـك ــون مـتـشــابـهــة ف ــي كلتي
ال ـح ــال ـت ــن ع ـن ــد رد س ــوري ــا ع ـل ــى الـتـلـفـيــق
وال ـت ـحــريــض ،أو تــألـيــب الـجـحــافــل للهجوم
عليها بتهمة انتمائها إلــى الـشـيــوعـيــة ،أو
الشيعية :ممارسة القيم والثوابت الوطنية
والـقــومـيــة بطريقة مـعــانــدة ال تقبل الكسر،
ومهما كانت العقبات والتبعات وتجلى ذلك
في:
 ســابـقــا بــاالت ـجــاه إل ــى مـصــر عـبــدالـنــاصــر،ّ
باسم الجمهورية
وتشكيل أول وحدة عربية ّ
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة ،وتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــذر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
السوفياتية السورية لسنوات طويلة.
 وال ـ ـيـ ــوم تـ ـق ــوم س ــوري ــا بـ ــزيـ ــادة الـتـمـســكبقرارها املستقل ،وبقيمها الوطنية والقومية
الحضارية املقاومة ،التي تدافع عن الحقوق
العربية في وجه تيارات الغطرسة الغربية،
وأتباعها وأذيالها ومحمياتها في املنطقة،
وتـفـشــل مـخـطـطــاتـهــا ف ــي الـتـقـسـيــم الـجــديــد
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ،وت ـط ـب ـي ــق ك ــروكـ ـي ــات ال ـخ ــرائ ــط
املشبوهة على البلدان العربية ،وتضطر في
سبيل ذلك لدفع الثمن الباهظ في معمودية
دم ونار غير مسبوقة في تاريخها.
* كاتب سوري

ياسر عبد الحسين *
ُ
من أمــام شمس نصب التحرير في قلب بغداد نقف
َ
ُ
ّ
أم ــام الـقـصــة الـتـعـبـيــريــة ملـفـهــوم ال ـث ــورة فــي مـتــحــف
الــذاكــرة الـعــراقـ ّـيــة ،تلك الحكاية الـتــي تصنعها اليد
ال ـس ـم ــراء ال ـت ــي تـحـمــل ِامل ـن ـ َـج ــل؛ ل ـت ـغــوص ف ــي أرض
ال ـســواد ،والـجـنـ ّ
ـدي ال ــذي يقف لحظات ال ـحــداد على
ُ
النخلة التي ق ِطع رأسها؛ لتكون مقصلة رأسه .حكايا
ّ
الجماعية التي َّ
ضمت شبابًا بعمر ال ـ ُـو ُرود،
املقابر
وأمــام باب َّ
سجان العمر ،اململوء بشظايا الحرب في
ّ
الجنوبية
تصرخ َّفيها األمهات باآلهات
املطامير التي ُ
ّ
العراقي
الوجع
لوحة
باأللم.
ح
وش
امل
الحزينة ،بالغزل
ُ
تــرســم صفحات تــاريــخ ال ـعــراق ،بـ ُـعـ ُـصــوره املـتـعـ ِّـددة،
ّ
ّ
ّ
االجتماعية
األنثروبولوجية ،وإسقاطاته
بحفرياته
ً
َّ
الـتــي لــن تـجــد لـهــا مـثـيــا ،وك ــأن عـنــاصــر الجماهير
العراقية قد حفرت ُّ
ّ
َّ
االستثنائي
وانفرادها
تميزها،
ُ
ِّ
الـعـجـيــب ع ــن ك ــل ت ـج ــارب ال ـعــالــم امل ـخ ـتـ ِـل ـفــة .تجربة
مجنونةُ ،م ِّ
تسارعة تعيش قصص الحزن
تغيرةُ ،م
ِ ِّ
بكل هذيانها االجتماعيِّ،
املرير ،والسعادة السريعة،
علماء االجتماع
دراسات
تكفيها
تقف أمام تجربة لن
(علي الوردي ،وعبد الجليل الطاهر) من ُخ ُص ّ
وصية
عــراقـ ّـيـتـهــم ،وال دراسـ ــات (مــاكــس فيبر ،وسيغموند
بعامليتهم؛ فــي ُم َ
ّ
حاولة
فــرويــد ،وغوستاف لــوبــون)
ّ
ّ
العراقية.
نمطية الجماهير
فهم
ّ ُ َ
وإذا كانت التجربة االجتماعية تولد من رحم التاريخ،
َّ
ّ
العراقية
فإن التراكم التاريخي في تجربة الجماهير
ّ
ليس لها مثيل في العالم ،منذ فجر الحضارة البشرية،
ّ
اإلنسانية قبل  6000سنة على
حيث مولد الحضارة
ناصية أه ــوار الـنــاصـ ّ
ـريــة ،والـعـمــارة جـنــوب الـعــراق،
ّ
ٍّ
قانوني عبر مسلة حمورابي التي
وأمام أعظم إنجاز
ُ
َّ
تشريع
ل
أو
ـي
ـ
ه
و
سنة،
3000
قبل
ك ِتبت فــي الـعــراق
ّ
َّ
ِّ
يتحدث عــن القانون الـجــزائــي ،وحـقــوق امل ــرأة ،وحــق
َّ
التعليم في العالم ،بل إن َّأول برملان في العالم كان
في العراق ،في عام  3000ق.م ،كما يذكر ذلك صموئيل
كريمر في كتابه ( ،)History Begins at Sumerحينما
َّ
ُق ــال« :إن َّأول بــرملــان مـعــروف فــي تــاريــخ اإلنـســان قد
ِّ
ُ
َّ
ُ
شــكــل فــي ح ــدود  3000قبل املـيــاد ،وكــان يتكون من

التراكم التاريخي في تجربة الجماهير
ّ
العراقية ليس له مثيل في العالم
مـجـلـســن :مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ومـجـلــس ال ـ ُـع ـ ُـم ــوم ...ال
ّ
ّ
الرومانية ،كال،
الجمهورية
تعتقدوا أننا في عصر
ن ـحــن ف ــي ال ـش ــرق األدنـ ـ ــى ،ق ـبــل أل ـفــي ُع ــام م ــن والدة
ّ
ّ
اإلغريقية»( .فــي الجزء امل َّ
سمى جنوب
الديمقراطية
ّ
ال ـع ــراق حــالــيــا) .ه ــذا الـجـنــوب امل ـح ــروم ،ال ــذي أطلق
الحقًا شرارة انتفاضة  ،1991من عمق البصرة .يبدو
ُ
َّ
شعل الشرارة ّ
مرة أخرى عبر بو عزيزي
أن البصرة ت ِ
ال ـع ــراق (مـنـتـظــر عـلــي غـنــي ال ـح ـل ـفـ ّـي) أط ـلــق ش ــرارة
احتجاجات اإلصالح .2015
أم ــام هــذا الــزخــم الـحـضـ ّ
ـاري كــانــت قصص ال ـثــورات،
ّ
ُّ
والتحوالت ذات استقطابات حــادة.
واالحتجاجات،
ُ
َّ
كانت للشعب العراقي قصة مميزة ،أغلق األصدقاء
عنها آذان ـه ــم ،عــن سـمــاع قصة الــربـ ُيــع الـعــراقـ ِّـي عام
 ،1991ال ــذي سبق «رب ـيــع» ال ـعــرب امل ـ َّ
ـزي ــف بسنوات،
عندما قامت هناك قصة الثورة التيُ ،و ِئدت بهستريا
ِّ
السلطوي ،املدعوم بعرض
عفلق ،وذبــذبــات الهوس
ُ
سينمائي ّ
ّ
مج ٍّ
ٍّ
شاهد
ت
وهي
ـام،
ـ
س
العم
لطائرات
اني
ِ
ُ
ّ
ِّ
وصرخات
ة،
ر
م
سنوات
اليتيم.
العراقي
الربيع
مذابح
َّ
االحتجاجي ُامل َّ
ّ
ميز
تتجدد ،والـلــون
ساحة التحرير
ّ
ّ
السياسية العرجاء،
العملية
يدعو إلصالح ما أفسدته
ُ
راهقو السياسة لسنوات ،عبر دستور كان
وأفشله م ِ
ّ
ّ
أق ــرب إل ــى وثـيـقــة سـلــم أه ـلــي مــمــا هــو خــريـطــة عمل
َّ
ّ
دولة ،على الرغم من أن البعض قرأ
الستراتيجية بناء ّ
تلك االحتجاجات بأنها تجعل الضباب كثيفًا أمام
املصيرية ،فــي ُمـ َ
ّ
ـواجـهــة تنظيم «داع ــش» ،أو
املعركة
َ
َّ
فسر ذلك اآلخرون ،كما حصل في لبنان عبر تظاهرات
َّ
ّ
النفايات ،ولكن يبدو أن علم الجماهير العراقية له
ّ
امليدانية.
زخم آخر في ُمدياته
ُيمكن لنا أن ن ِّ
ّ
سجل َّ
ميزات الجماهير العراقية:
أهم
ُِ
ِّ ُ
ُ
ّ
ِّ
 خ ـ ـ ُـروج ال ـس ـيــاق ال ـع ــراق ــي امل ـت ـم ــرد م ـس ـتـ ِـمــر بحكمَ
ولكن ليس بالضرورة أن يكون ُ ُمعلنًا ،بحكم
التاريخ،
َّ
النكسات ُاملستم ّرة ،ومــوجــات العنف امل ـ َّ
ـدورة ،إال أن
ِ
ُّ
ّ
ُّ
العملية.
االجتماعي في تطبيقاته
التحول
الجديد هو
َّ
ّ
 يقول علماء االجتماع :إن الجيل الواحد ال يتحملّ
التسعيني
نكسة ،ولكن أثبت جيل ُالشباب
أكثر من
ُ
ُ
والتمايز ،والخ ُروج عن الظاهرة
القدرة على الخ ُروج،
الـ ـص ــوت ـ ّـي ــة ،وف ـ ــي امل ـق ــاب ــل ك ـ ــان ج ـي ــل ال ـث ـمــان ـي ـنــات،
والسبعينات هو األقدر على مسك القيادة في توجيه
شعارات االحتجاجات.
 واحـ ــدة م ــن أه ـ ِّـم اإلش ـك ــال ـ ّـيــات ،ف ــي عـلــم الجماهيرّ
ّ
األولويات :مسبحة القاضي التي
العراقية ،هو ضياع
فــرط عقدها ،أم وق ــود الـفــرن ال ــذي يطبخ فيه رغيف
الـحـيــاة .يـبــدو ه ــذه امل ـ ّـرة أن الـعــراقـ َّـي حسم أم ــره في
ٍّ
سياسي ساخن ،انتفض فيه على مارد الفساد.
صيف

ّ
ّ
العراقية ليست ُمتشابهة ،بقدر ما
الفردية
 الحالةُّ
ُ
َّ
التنوع االجتماعيِّ،
تتفق على سمات معينة؛ بحكم
تتميز بأنها دخلت في جمهور ُم َّ
ولكنها َّ
حدد ،تتخذ
س ـمــات خــاصــة بـهــا غـيــر م ــوج ــودة ف ــي ال ـس ــاب ــق ،أو
أنها موجودة ،ولكنه لم يكن يجرؤ على البوح بها،
أو التعبير عنها بمثل هــذه الصراحة والـقــوة ،وهذا
َّ
ّ
تتميز بها سيكولوجيا الجماهير
طبيعي
منطق
بشكل ّ
عام.
 الجماهير الـعــراقـ ّـيــة ،وإن تـعـ َّـرضــت ملــوجــات زلــزالّ
ٍّ
االجتماعية ،لكنها ترفض
طائفي في صميم بناها
ّ
َّ
الطائفية ،وتفاصيلها،
العلني عن
ُرفضًا باتًا الحديث
خـ ُـصــوصــا عـنــدمــا تــأتــي مــن دول أخ ــرى؛ ل ــذا مزجت
االحتجاجات األخـيــرة بــألــوان ُمـتـعـ ِّـددة ،تعالت فيها
ّ
الطائفية التي تجتاح املنطقة.
ُ
عن أمواج ُ
َ
َ
ِّ
– ت ـح ـ ّـول امل ـج ـتــمــع ال ـع ــراق ــي م ــن ظ ــاه ــرة املـجـتــمــع
االف ـ ـتـ ــراضـ ـ ِّـي فـ ــي «ف ــايـ ـسـ ـب ــوك» ال ـ ـ ــذي ت ـت ـك ــاث ــر فـيــه
اإللكتروني ،إلى ظاهرة ّ
ّ
فعلية
التعليقات ،والتحشيد
َّ
يتحمله بشر بدرجة حرارة تصل
توجد في طقس ال
ّ
مئوية.
إلى  60درجة
ِّ
ِّ
ّ
جدلية االحتجاجات بني العلمانيني والليبراليني
ّ
ّ
ِّ
واإلســامــيــن .فــي املقابل مــواقــف املرجعية الدينية
الصريحةّ ،
والداعمة لالحتجاجات ،وإن كانت َبعض
َ
ّ
ّ
االتجاهات السياسية ،حملت شعار الــدولــة املدنية
(لــم يكن بقناعة خالصة ،إنما ّردة فعل على سلوك
َّ
ُ
ـحـقــون ،ألن تلك األحــزاب
ُاألح ــزاب اإلســامـيــةً ،وهــم مـ ِ
تأسلمة فشلت فشال ذريعًا في إدارة الدولة) .ولكن
امل
ِ َّ
ّ
َّ
الليبرالي منه ،وليد
العراقي ،حتى
يبدو أن املشروع
ّ
ّ
الفكري
التصحيح
العراقي ُة غائب تمامًا ،وحالة
البيئة
ُ
َ
َ
واالجـتـمــاعـ ّـي ملــواجـهــة الـقــوالــب الـجــا ُهــزة املـسـتــوردة
ما زالــت بحاجة إلــى تأصيل ،وبــات امل َ
جتمع يعيش
ّ
(األنـثــروبــولــوجـيــا املـقـلــوبــة) .أح ــزاب علمانية تسلك
ّ
علمانيًا،
ُسلوكًا إســامـ ّـيــا ،وإسالمية تسلك سلوكًا
وحيث افتقار مبدأ الوحدة في ترابط األفكار واملعاني،
وفقدان التناسقُ ،أو التساوق في املعلومات .ويكفي
ُأن نـقــرأ (بــرامــج املــؤتـ َـمــرات السابقة للتأسيس ّأيــام
امل ـعـ َـارضــة لتلك األحـ ــزاب ُمـقـ َـارنــة بــالـيــوم) لنكتشف
ّ
ّ
فالليبراليون
السياسية،
بعض مظاهر الشيزوفرينيا
ُ
ُ
نكر
مكن
القول إنهم حققوا شيئًا ،في املقابل ُ ال ي ِ
ال ي ِ
َّ
ّ
َّ
العلمانيون أن صناعة تلك التظاهرات كانت املؤسسة
ّ
َّ
األهم في دعمها ،ومنحها
الدينية في النجف الالعب
ّ
الـشــرعــيــة ،وإن حــاولــوا ق ــدر اإلم ـكــان َ ع ــدم التصريح
بذلك ،واإلبقاء على شعارات الحشد امل َد ّ
ني.
ّ
ُ
ّ
ختلف
 اهتمام الجماهير العراقية ُ ،بشكل ع ــام ،بم ِاالهـ ـتـ ـم ــام ــات .وكـ ـم ــا يـ ـق ــول امل ـس ـت ـش ــرق ال ـف ــرن ـس ـ ّـي
الشهير غوستاف لوبون  Gustave Le Bonفي كتابه
َّ
«سايكولوجيا الجماهير»« :إن ِّالجماهير مجنونة
ُ
بطبيعتهاَّ ،فالجماهير التي تصفق بحماسة شديدة
ُملطربها ُاملـفــضــل ،أو لفريق كــرة الـقــدم ال ــذي تـ ِّ
ـؤيــده،
ُ
تعيش لحظة هلوسة وجنون ،والجماهير املهتاجة
التي تهجم ُعلى شخص لكي تذبحه ،من دون أن تتأكد
من أنه هو املذنب ،هي مجنونة أيضًا ،فإذا ما َّ
أحبت
ِ
ً
حتى املوت كما
تبعته
ما،
رجال
أو
ما،
الجماهير دينًا
ّ
يفعل اليهود مــع ِّ
واملسيحيون ُامل ِّ
تعصبون
هم،
نبي
ُ
ُ
سلمون وراء ش ُيوخهم .والجماهير
وراء رهبانهم ،وامل ِ
ُ
ال ـي ــوم ت ـحــرق م ــا كــانــت ق ــد عـبــدتــه ب ـ ُـاألم ــس ،وتـغـ ِّـيــر
أفكارها كما ُت ِّ
غير قمصانها) .هذه امل َ
فارقات ليست
ّ
العراقية ،التي تجب دراستها
بالبعيدة عن الظاهرة
ُ
ّ
ُ
ّ
ٍّ
علمي دقيق ،بعيدًا من أي ميول تفسيرية.
بشكل
ِّ
ّ
السياسي في حلبات التحشيد اإللكتروني ما
الصراع
زال على أوجهُ ،خ ُصوصًا َّأن الجماهير غير ّ
ميالة كثيرًا
َّ
َّ
ُّ
ّ
العقلية ،ولكنها ُمؤهلة
للتأمل ،وغير ُمؤه ُلة للمحاكمة
ّ
َ
ّ
الحالي
جدًا لالنخراط في املمارسة ،والعمل .والتنظيم
َّ
ّ
يجعل قــوتـهــا ضخمة جـ ــدًا؛ ل ــذا ف ــإن «الـفــوتــوشــوب»
ّ
َّ
وهمية ،تحاول إبعاد
السياسي يصنع أحيانًا معارك
الفكرة الرئيسة عن هدفها الرئيس.
ميز ُ
العراقية أنـمــوذج ُم َّ
ّ
ّ
ومـنـفــرد ،مثل
الجماهيرية
ّ
حالة السياسة العراقية ،تعيش داخل صندوق أسود
َ
ُّ
ُمـغــلــق .تجربة خــاصــة ،لــن تنفع فــي فـ ِّـك شيفرتها كل
ّ
ّ
ن ـظــريــات ال ــدول ــة ألرس ـط ــو ،أو أف ــاط ــون ،أو عـقــديــات
جان جاك روسو ،أو هوبز ،أو جون لوك .غير خاضعة
ّ
نظريات الحكم لهيغل ،وتفسيرات ابن خلدون،
ملنطق
ّ
ّوال مفاصل مونتسيكيو ،وال براغماتيات ميكافيلي.
ّ
ّ
السياسية
النظريات في العلوم
إنها خــارج مقاسات
ُّ
ِّ
ّ
ّ
النظرية ،والتطبيقية .قصة تعجز كل
بكل تجلياتها
روايات ِق ّصة الحضارة أن تحكي تجربتها .مصاديق لم
ّ
سياسية حلت في عالم ذات يوم .تداخالت
تعشها نظم
ِ
ُ
َّ
ور ُمـ ــوز ُ
ّ
ُ
وم ـع ـ َـادالت لــم تـســجــل فــي ذاك ــرة الــريــاضــيــات
ُ
ّ
ّ
السياسية .هندسة اجتماعية مثبتة على براهني ذات
طبيعة مقلوبة ،لــم تخطر على بــال ماكس فيبر ذات
يــوم .علمانيوها لــم يعرفوا مــن (فولتير ،ولينكولن،
وماركس) إال االسم ،وإسالميوها لم يعرفوا من (اإلمام
ّ
الخميني ،وال ـصــدر ،وشـمــس الــديــن ،وفـضــل الـلــه) إال
َّ
ُ َ
ُ
ّ
وقف نزيف
الصور .لكن ثمة أمل بأن مشرط الجراح ي ِ
ُ
الفساد بضماد صـ ِـنــع فــي ال ـعــراق ،ومــا زلنا بانتظار
استئصال الورم من جسد حبيبنا الذي عشقناه.
* ُمدير مركز بالدي للدراسات
ّ
االستراتيجية ـ العراق
واألبحاث
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سوريا

الحدث يصل نتنياهو اليوم في زيارة خاطفة إلى موسكو في مسعى منه للحد من المفاعيل السلبية للتدخل
الروسي العسكري في سوريا .وينطوي قرار الزيارة وتركيبة الوفد اإلسرائيلي على اقرار بأن تل ابيب باتت أمام
تحول وواقع جديد في سوريا ،سيلقي بظالله على مجمل المقاربة االسرائيلية للساحة السورية والمنطقة

ّ
إسرائيل أمام تحول استراتيجي روسي :هذه مخاوفنا
علي حيدر
ع ـلــى وق ــع امل ـف ــاج ــأة ال ـتــي احــدثـتـهــا
تـ ــرج ـ ـمـ ــة ال ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــات ال ـع ـم ــان ـي ــة
ال ــروسـ ـي ــة فـ ــي الـ ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة،
ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت مـ ـ ــوجـ ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر
االس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ان
تـ ـسـ ـتـ ـكـ ـش ــف م ـ ـعـ ــالـ ــم هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث
امل ـف ـص ـل ــي فـ ــي ح ــرك ــة الـ ـ ـص ـ ــراع فــي
ســوريــا واملنطقة ،وخــاصــة أن أولــى
ن ـتــائ ـجــه امل ـتــوق ـعــة ك ـبــح االنـ ـج ــراف
وراء االوهـ ـ ـ ــام «الـ ـتـ ـف ــاؤلـ ـي ــة» ،ال ـتــي
هيمنت على تقديرات ومواقف قوى
ودول وزعماء اقليميني ازاء مستقبل
الصراع في سوريا في املدى املنظور
على االق ــل .لــذا يــزور رئيس ال ــوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو اليوم
م ــوس ـك ــو ل ـل ـق ــاء ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فالديمير بوتني .كذلك ،تأتي الخطوة
االســرائـيـلـيــة املـسـتـعـجـلــة عـلــى وقــع
ح ـق ـي ـقــة أن اس ــرائـ ـي ــل ال تـسـتـطـيــع
أن ت ـت ـجــاهــل وج ـ ــود ق ـ ــوات روس ـيــة

خشية من أن تنتج روسيا
واقعًا جديدًا لم يكن قائمًا منذ
عشرات السنوات
ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي الـ ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة،
وخـ ــاصـ ــة أن االنـ ــدفـ ــاعـ ــة ال ــروس ـي ــة
ووت ـي ــرة ت ـســارع ـهــا ،تـنـطــويــان على
ق ــرار وتــوجــه عـمــانــي جــديــد يشمل
االراضـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة فـ ــي م ــواج ـه ــة
ال ـج ـمــاعــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة .وت ـ ــدرك تل
ّ
اب ـيــب ،أن ه ــذا امل ـســار س ــوف تترتب
عليه تداعيات على مسار التطورات
املـيــدانـيــة ملصلحة الـنـظــام الـســوري
وحــزب الله ومحور املقاومة .وأكثر
مـ ــا يـ ـفـ ـت ــرض أنـ ـ ــه حـ ـض ــر فـ ــي وع ــي
صانع القرار السياسي واالمني في
تل ابيب ،مفاعيل الحضور الروسي
على املعادالت القائمة مع اسرائيل،
ومــدى استفادة محور املقاومة منه
ســواء لجهة تحصني موقع النظام،
أو املـظـلــة الـتــي سـيــوفــرهــا لتواصل
وتـ ـ ـس ـ ــارع وت ـ ـيـ ــرة م ــراكـ ـم ــة الـ ـق ــدرة
النوعية والكمية ...على االقل هذا ما
يؤرق القيادة االسرائيلية.
وأوضـ ـ ــح م ـس ـت ـشــار االم ـ ــن ال ـقــومــي
لرئيس الــوزراء االسرائيلي ،يوسي
ك ـ ــوه ـ ــن ،أن ال ـ ـس ـ ـبـ ــب الـ ـ ـ ـ ــذي دفـ ــع
نـتـنـيــاهــو لـلـسـفــر ال ــى مــوس ـكــو هو
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الـخـشـيــة مــن أن «تـنـتــج روس ـيــا في
املنطقة واقعًا جديدًا لم يكن قائمًا
في املنطقة منذ عشرات السنوات».
ووص ـ ـ ـ ــف كـ ــوهـ ــن ق ـ ـ ـ ــرار ن ـت ـن ـي ــاه ــو
بــاصـطـحــاب رئ ـيــس اركـ ــان الـجـيــش
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس شـ ـعـ ـب ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
العسكرية بــالـخـطــوة غـيــر املــألــوفــة.
ول ـف ـت ــت مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة الـ ــى أن

كيري :األسد يجب أن يرحل ...ولكن!
ّ
عادت واشنطن إلى التأكيد أن حل األزمة السورية هو سياسي وليس عسكريًا ،لكن هذه
املرة أضاف وزير الخارجية جون كيري بعد جملته املعتادة عن حتمية «رحيل األسد»،
لكن ليس «على الفور» .ثم تساءل كيري بعد زيارته لندن ،عن وصول أربع طائرات روسية
ّ
من طراز «سوخوي» الحديثة ،معتبرًا أنه «ليس واضحًا كيف ستستخدم موسكو
هذه الطائرات واملعدات العسكرية» ،وسط تخوفه من «حدوث
اشتباك خاطئ بني هذه الطائرات وأخرى تابعة للواليات املتحدة
ودول التحالف الدولي التي تضرب أهدافًا تابعة لداعش».
ورأى كيري أن «(الرئيس بشار) األسد لن يكون قادرًا في
املستقبل على قيادة سوريا» ،مضيفًا إن «طريقة خروجه أو
توقيته يتخذ ضمن إطار اتفاق جنيف ومن خالل التفاوض»،
ً
واستدرك قائال إن «فترة خروجه ال يجب أن تكون خالل يوم
أو شهر أو غيرهما».
من جهة أخرى ،أعلن وزير الخارجية السوري ،وليد املعلم
في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» مشاركة روسيا في حرب
ً ّ
بالده ضد «داعش» ،قائال إنه «يوجد شيء جديد يفوق تزويد
سوريا بالسالح ،وهو مشاركة روسيا في محاربة داعش
وجبهة النصرة ،وهذا شيء أساسي».
وأضاف« :هذا شيء يقلب الطاولة على من تآمر على سوريا ،ويكشف أن الواليات
املتحدة وتحالفها لم يوجدا استراتيجية ملكافحة داعش».
(األخبار)

ه ـ ــدف اصـ ـطـ ـح ــاب قـ ـ ــادة ع ـس ـكــريــن
أن ي ـس ـت ـمــع الـ ـ ـ ــروس ال ـ ــى م ـخ ــاوف
اســرائـيــل مــن الـجـهــة املـهـنـيــة االكـثــر
ارتـبــاطــا بــاملــوضــوع .وكشفت ايضًا
عــن أن اســرائ ـيــل تـشـعــر بــالـقـلــق من
أن ــه ف ــي ح ــال ح ـص ــول اح ـت ـكــاك بني
ال ـج ــان ـب ــن االس ــرائ ـي ـل ــي وال ــروس ــي
س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ــى نـ ـ ـش ـ ــوب أزمـ ـ ــة
تحرص اسرائيل على تجنبها.
وذك ـ ـ ــر م ــوق ــع «والـ ـ ـ ـ ــا» الـ ـعـ ـب ــري أن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو سـ ـيـ ـق ــدم أمـ ـ ـ ــام ال ــرئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوط ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــراء
االســرائـيـلـيــة ازاء الـســاحــة الـســوريــة
ّ
ب ـ ـمـ ــا يـ ـشـ ـم ــل ش ـ ـ ـ ــن ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ض ــد
إسرائيل انطالقًا مــن ســوريــا ،ونقل
اسلحة كاسرة للتوازن الى حزب الله
أو انــزالقـهــا ال ــى منظمات ارهــابـيــة.
وس ـ ـي ـ ـقـ ــدم رئ ـ ـيـ ــس االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
املعلومات التي بحوزة الجيش عن
دور إيران في تمويل وتوجيه ودفع
عمليات ضــد إســرائـيــل انـطــاقــا من
هضبة الجوالن ،وأن اسرائيل تولي
اهمية بأن يكون الروس على صورة
كاملة ازاء هذه القضية.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،اك ـ ــدت م ـصــادر
امنية ،بحسب ما ورد في «والال» ،أن
ســاح الجو االسرائيلي بــدأ بالفعل
ان ـشــاء جـهــاز تقني يعني بتنسيق
النشاطات الجوية مــع ال ــروس فوق
الـ ـسـ ـم ــاء الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،وبـ ـ ـه ـ ــدف مـنــع
االحتكاك بني الجيشني .وذكر املوقع
ال ـع ـبــري نـفـســه ،بــأنـهــم ف ــي االج ـهــزة
االمنية يـقــدرون بــأن وتيرة النشاط
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ــروس ـ ــي فــي
الـســاحــة ال ـســوريــة ،ستتغير عندما
ي ـع ــزز «امل ـ ـت ـ ـمـ ــردون» وع ـل ــى رأس ـه ــم

«داع ـ ـ ـ ــش» ،ه ـج ـمــات ـهــم ض ــد ال ـق ــوات
الروسية والحاق خسائر بشرية في
صفوفهم .ويوضحون في املؤسسة
االمـنـيــة االســرائـيـلـيــة ان «التنسيق
بني الجيشني ،الروسي واالسرائيلي،
مـطـلــوب ويـحـظــى بــاهـمـيــة حــاسـمــة
ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة ،عـلــى خـلـفـيــة هــذه
التقديرات».
وفـ ـ ــي االط ـ ـ ـ ــار نـ ـفـ ـس ــه ،ذكـ ـ ــر امل ـع ـل ــق
العسكري فــي صحيفة «مـعــاريــف»،
عـمـيــر رب ــاب ــورت ،ب ــأن ضـعــف ادارة
الرئيس األميركي باراك اوباما يضع
اسرائيل حاليًا أمــام وضــع اشكالي
«وتحديدا في ظل أن التطورات في
الشرق االوســط ليست ملصلحتنا».
ورأى ف ــي م ـشــاركــة رئ ـي ــس االركـ ــان
ورئـ ـي ــس االس ـت ـخ ـب ــارات ف ــي الــوفــد
الـ ـ ــى م ــوسـ ـك ــو ،ت ـع ـب ـي ــر عـ ــن اتـ ـج ــاه
درام ــاتـ ـيـ ـك ــي ف ــي الـ ـش ــرق االوسـ ـ ــط،
ب ـف ـع ــل تـ ــراجـ ــع مـ ـش ــارك ــة الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة وت ـص ــاع ــد م ـك ــان ــة روس ـي ــا
االقليمية.
وعـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـف ـ ــوري يـ ــأتـ ــي قـ ــرار
الــزيــارة على خلفية املـعـلــومــات بأن
روس ـي ــا عـلــى وش ــك ارسـ ــال طــائــرات
ح ــربـ ـي ــة وم ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــات ق ـت ــال ـي ــة ال ــى
الالذقية ،وتــزويــد ايــران بمنظومات
صـ ــواريـ ــخ «اس  .»300وس ـي ـح ــاول
ايزنكوت وهاليفي اقناع الروس بأن
تـحــالـفـهــم م ــع االي ــران ـي ــن يـتـعــارض
مــع مـصــالــح روس ـيــا الـبـعـيــدة امل ــدى.
وس ـيــدرســون ط ــرق ال ـت ـعــاون عندما
تـحـلــق ال ـط ــائ ــرات الــروس ـيــة بــالـقــرب
مـ ــن امل ـ ـجـ ــال ال ـ ـجـ ــوي االس ــرائـ ـيـ ـل ــي.
وعلى املدى البعيد ،يبدو أن الهدف
مــن الــزيــارة ،مـحــاولــة تحسني موقع

اسرائيل في ظل التطورات السلبية،
وخاصة في ضوء أن حليفة اسرائيل
القديمة ،الواليات املتحدة ،تنسحب
تدريجيًا من املنطقة.
وحـ ـ ــذر رب ـ ــاب ـ ــورت م ــن أن امل ـصــالــح
الــروسـيــة تـتــداخــل فــي ه ــذه الـحــالــة،
مـ ـ ــع املـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح االي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ل ـج ـهــة
املحافظة على نـظــام الرئيس بشار
االســد ،كجسر بني ايــران وحزب الله
في لبنان ،ومقاتلة تنظيم «داعش».
واضــاف أن اليــران وروسيا مصالح
مشتركة نوعية ،مثل ارتفاع اسعار
النفط ،عبر ممارسة الضغوط على
امل ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ال ـتــي
تغرق سوق الطاقة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رأى م ـع ـل ــق ال ـ ـشـ ــؤون
االم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـ ــوقـ ـ ــع «ي ـ ــديـ ـ ـع ـ ــوت
احـ ــرونـ ــوت» االل ـك ـت ــرون ــي ،رون بــن
يشاي أن هناك العديد من االخطار
الكامنة في تعزيز الحضور الروسي
ع ـلــى االراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة ،بـ ــدء ا من
امـ ـك ــانـ ـي ــة نـ ـق ــل بـ ـط ــاري ــة صـ ــواريـ ــخ
ارض ـ ـ ج ــو ،مـتـحــركــة وســريـعــة من
س ــوري ــا ال ــى ح ــزب ال ـل ــه ،وم ـ ــرورًا أن
ال ـق ــاع ــدة ال ــروس ـي ــة سـتـصـعــب على
اسرائيل استهداف صــواريــخ ارض
ـ ـ ـ ـ بـ ـح ــر «ي ـ ــاخ ـ ــون ـ ــت» ال ـ ـتـ ــي ب ــاع ـه ــا
ً
ال ــروس الــى ســوريــا ،وص ــوال الــى ان
التعاون االيراني الروسي والقاعدة
الروسية سيوفران في الواقع رأس
جـســر لــايــرانـيــن بــرعــايــة تحالفهم
مــع روسـيــا .مــع ذلــك ،رأى بــن يشاي
انــه إذا كــان هـنــاك تنسيق وتـعــاون
م ـ ـحـ ــدود بـ ــن اس ــرائـ ـي ــل وروس ـ ـيـ ــا،
يمكن لـلــوجــود الــروســي ان يساهم
في االستقرار ويمنع نشوب حرب.
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مشهد ميداني

تحليل إخباري

الفوعة وكفريا :الصمود أجبر «القاعدة»
وأخواته على دخول الهدنة
أثمر صمود «لجان»
كفريا والفوعة والقصف
العنيف لمناطق سيطرة
المسلحين في ريف إدلب
ومضايا في ريف دمشق
قبول قادة المسلحين
هدنة إنسانية لـ 48ساعة،
شملت البلدتين اإلدلبيتين
والزبداني ومضايا
سائر اسليم
أدى فـشــل مسلحي «تنظيم الـقــاعــدة
ف ــي بـ ــاد الـ ـش ــام ـ ـ ـ ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة»،
وحـلـيـفـيــه «ج ـنــد األق ـص ــى» و«أحـ ــرار
ال ـ ـشـ ــام» ف ــي ه ـجــوم ـهــم األخـ ـي ــر عـلــى
بلدتي الفوعة وكفريا ،في ريف إدلب
الشمالي الشرقي ،إلى قبولهم بهدنة
جديدة تشمل الزبداني ومضايا في
ريف دمشق.
فــإلــى جــانــب ّ
تكبدهم خسائر فادحة
(أكـ ـث ــر م ــن  100ق ـت ـي ــل) ،كـ ــان لـعــامــل
ال ـق ـص ــف ال ـع ـن ـي ــف ل ـب ـل ــدت ــي م ـضــايــا
والـ ــزبـ ــدانـ ــي وملـ ــواقـ ــع امل ـس ـل ـح ــن فــي
القرى املـجــاورة لكفريا والفوعة دور
فــي االت ـف ــاق عـلــى ال ـهــدنــة ال ـتــي بــدأت
ً
ابتداء من
مفاعيلها يوم أمس األحد،
الـ 12ظهرًا ،ملدة  48ساعة.
ّ
وأوج ـ ــد االس ـت ـه ــداف امل ــرك ــز للجيش
خالفًا بني «أحرار الشام» و«القاعدة»،
إذ ّضغطت األولى للدخول في هدنة،
تجنبًا لوقوع مجزرة بحق مسلحيها
امل ـح ــاص ــري ــن ف ــي الـ ــزبـ ــدانـ ــي ،ووق ــف
االستنزاف في الهجوم على البلدتني
اإلدلبيتني.
وواف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت «الـ ـ ـ ـّنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرة» ع ـ ـلـ ــى ط ـل ــب
«األحرار» بتدخل تركي ،لتطلب أنقرة
م ــن ط ـه ــران ال ـت ــواص ــل م ــع الـسـلـطــات
السورية لالتفاق على الهدنة.
وتناقلت مواقع عــدة قائمة ل ــ 25بندًا
ق ـيــل إن ـهــا ب ـنــود االتـ ـف ــاق ،وتـضـمـنــت
«وقـ ـ ـ ـ ــف إطـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــار فـ ـ ــي م ـن ــاط ــق
ال ــزب ــدان ــي ،مـضــايــا ،ب ـقــن ،ســرغــايــا»،
إضافة إلى عدد من البلدات اإلدلبية.
وجـ ــاء فـيـهــا أي ـض ــا أن «ي ـخ ــرج كــامــل
املـقــاتـلــن مــن الــزبــدانــي ،مــع مــن أحـ ّـب
من عائالتهم ،شرط أن تكون وجهتهم
إدلـ ـ ـ ـ ــب» ،فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـت ــم «إخـ ـ ـ ــراج
الــراغ ـبــن م ــن ال ـن ـســاء واألطـ ـف ــال دون
الثامنة عشرة والرجال فوق الخمسني

سوريا

من الفوعة وكفريا ،بحيث ال يزيدوا
على عشرة آالف شخص».
أم ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــروج م ـس ـل ـح ــي مـ ـض ــاي ــا فــا
يشملهم االتفاق ،ولكن يسمح بإخراج
الجرحى ذوي الحاالت الصعبة ،عبر
الهالل األحمر بإشراف األمم املتحدة،
في حني يدخل فريق طبي إلى الفوعة
وكـ ـف ــري ــا (تـ ـ ـح ـ ــدده األم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة)،
ويحدد الجرحى الذين يمكن عالجهم
داخـ ـ ــل ال ـب ـل ــدت ــن .أمـ ــا ال ــراغـ ـب ــون فــي
ال ـخ ــروج ،فيحتسبوا ضـمــن العشرة
آالف .وت ـش ـم ــل ال ـت ـه ــدئ ــة ،ح ـس ــب مــا
س ـ ّـرب« ،إي ـقــاف الـخـطــوات الـعــدائـيــة»،
كإغالق الطريق اإلنساني إلى الفوعة
وكفريا أو إغــاق املنافذ إلــى مضايا
وبقني وسرغايا.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ت ـ ـش ـ ـيـ ــر مـ ـعـ ـل ــوم ــات
«األخبار» إلى ّأن ما ّ
سرب ال يزال في
إطار التكهنات ورهن املفاوضات بني
األطراف املعنية .وخرج أمس عناصر
«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» و«الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب اإلسـ ــامـ ــي
الـتــركـسـتــانــي» واملـسـلـحــون األجــانــب

طلبت أنقرة من
طهران التواصل مع
دمشق لالتفاق
على الهدنة

ّ
وعائالتهم في تظاهرة في بلدة بنش
اإلدل ـب ـي ــة مـطــالـبــن بــإف ـشــال ال ـهــدنــة،
وال ـ ــدخ ـ ــول ف ــي امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة مــن
الهجوم ،إال أن «أحــرار الشام» هددت
باالنسحاب إن حصل ذلك.
وف ـ ــي دمـ ـش ــق ،ت ـس ـت ـمــر االش ـت ـب ــاك ــات
ال ـع ـن ـي ـف ــة ب ـ ــن م ـس ـل ـح ــي «االت ـ ـح ـ ــاد
اإلســامــي ألجـنــاد ال ـشــام» و«داع ــش»
في حي التضامن ،جنوبي العاصمة،
وس ــط تـقــدم ل ــ«األج ـنــاد» واسـتـهــداف
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ألمـ ـ ــاكـ ـ ــن االش ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاك .أمـ ــا
فـ ــي الـ ـغ ــوط ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،ف ـت ـت ــواص ــل
االش ـت ـبــاكــات بــن الـجـيــش ومسلحي
«جيش اإلســام» في الجبال املحيطة
ب ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ش ـ ـ ـمـ ـ ــال ش ـ ــرق
العاصمة .كذلك ،أعلن مسلحو «جيش
االس ـ ـ ــام» س ـي ـطــرت ـهــم ع ـلــى جـ ــزء من
أوتــوس ـتــراد دمـشــق ـ ـ حـمــص الــدولــي
(أقل من  5كلم) .وعلى الجهة املقابلة،
أغـ ـ ـ ــار سـ ـ ــاح ال ـ ـجـ ــو عـ ـل ــى ت ـج ـم ـعــات
مسلحي «لـ ــواء ش ـهــداء اإلسـ ــام» في
بلدة داريــا ،في الغوطة الغربية .وفي
س ـيــاق مـنـفـصــل ،ع ـقــد مـسـلـحــو بـلــدة
الطيبة ،في الريف الغربي للعاصمة،
ه ــدن ــة م ــع ال ـج ـي ــش ،ب ـي ـن ـمــا رفـضـهــا
«لــواء األنصار» التابع لـ«جبهة ثوار
سوريا».
وفــي حلب ،سقط  14شهيدًا وأصيب
 33آخـ ـ ـ ــرون ،ب ـي ـن ـهــم أطـ ـف ــال ون ـس ــاء،
إث ـ ــر هـ ـج ــوم صـ ــاروخـ ــي لـلـمـسـلـحــن
ع ـل ــى ح ـ ّـي ــي املـ ـ ـي ـ ــدان والـ ـسـ ـي ــد ع ـلــي،
ش ـمــالــي امل ــدي ـن ــة .وش ـه ــد ح ــي صــاح
الــديــن اشتباكات عنيفة بــن الجيش
واملـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،بـ ــال ـ ـتـ ــوزاي مـ ــع غ ـ ــارات
ل ـســاح ال ـجــو عـلــى م ــواق ــع املسلحني
في حي الشيخ خضر شرقي املدينة.
وفــي الــريــف الشمالي ،فجرت «جبهة
األص ــال ــة والـتـنـمـيــة» س ـيــارة مفخخة
بالقرب مــن مقر ل ــ«داعــش» ،فــي قرية
حــربــل ،كــذلــك أعـلــن مسلحو «الجبهة
الـشــامـيــة» تفجيرهم لـعــربــة مفخخة
يـقــودهــا انـتـحــاري مــن «داع ــش» على
طريق حربل ـ احرص.
وفــي سـيــاق منفصل ،أعـلــن أحــد قــادة
«ال ـش ــام ـي ــة» دخ ـ ــول  100م ـس ـلــح إلــى
ال ــري ــف ال ـش ـم ــال ــي ،ض ـم ــن ال ـبــرنــامــج
األميركي لـ«تدريب وتسليح املعارضة
املـعـتــدلــة» .ومــن جهة أخ ــرى ،انسحب
رئـ ـي ــس أركـ ـ ـ ــان «الـ ـف ــرق ــة  30مـ ـش ــاة»،
ال ـتــاب ـعــة ل ـ ــ« ال ـج ـيــش الـ ـح ــر» ،محمد
الـ ـض ــاه ــر ،م ـن ـه ــا ،ن ـت ـي ـجــة الـ ـب ــطء فــي
تنفيذ «برنامج التدريب وعدم تجهيز
أعـ ـ ــداد كــاف ـيــة م ــن امل ـت ــدرب ــن وتــأمــن
االحتياجات األساسية للفرقة».

لهذه األسباب لن ينجح نتنياهو
في موسكو
يحيى دبوق
األوض ــاع فــي ســوريــا تتجه لتكون أكثر تعقيدًا مــن ناحية إســرائـيــل .دخــول العامل الروسي
العسكري املباشر ،وبالحجم ّ
املقدر أن يصل اليه ،من شأنه التأثير سلبًا على خيارات تل أبيب
وإمكاناتها تجاه الساحة السورية وتموضع أعدائها فيها.
زيارة رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامني نتنياهو ملوسكو ،التي من املزمع إجراؤها اليوم ،تأتي
في سياق معالجة هذا التعقيد .الزيارة املنسقة مسبقًا مع الواليات املتحدة ،جاءت بطبيعة الحال
بعد تقديرات وضع عسكرية وسياسية وعلى أعلى املستويات ،خلصت الى ضرورة االتصال
بالروس ،ومحاولة إيجاد «قواعد تنسيق» من نوع ما ،منعًا لوقوع األسوأ بني الجانبني ،وتحديدًا
في مرحلة إنهاء الجاهزية واالستعداد الروسيني ،للتدخل العسكري في سوريا.
إال ّأن أسباب القلق االسرائيلي تتجاوز املعلن عنه ،وهي ال تقتصر فقط على السالح «الكاسر
للتوازن» املتدفق بكثرة في اآلونــة االخيرة الى سوريا ،كما تقول تل أبيب ،وإمكانات وصول
جزء منه الى حزب الله ،أو على مسألة احتكاك عسكري مفترض غير مقصود مع الروس ،بل
تتصل بالحرب السورية نفسها ومصيرها والتحول فيها ،باتجاه تثبيت وتعزيز موقع أعدائها.
التنسيق والتعاون املباشر وامليداني ،بني الروس وااليرانيني والجيش السوري وحزب الله ،كما
ّ
تقدر تل أبيب لآلتي القريب من االيام ،مع االمكانات العسكرية والتقنية الهائلة التي قد تتوافر
ألعدائها ،يجعالن من السالح الكاسر للتوازن وعبوره الى لبنان مجرد تفصيل صغير ال أكثر،
رغم االهمية الكبيرة التي يوليها االسرائيليون لهذا التفصيل.
إال أن تل أبيب تدرك جيدًا ّأن التدخل العسكري الروسي في سوريا هو أكبر بكثير من قدرتها
على مواجهته ،خاصة أن الحليف االميركي االكبر يبدي «تفهمًا» من نوع ما للخطوة الروسية،
رغــم الخالف في املقاصد النهائية لهذا التدخل .ومــع فقدان واشنطن للحماسة والرغبة في
مواجهة موسكو ،بل وربما أيضًا مجاراتها ،فال يبقى أمــام إسرائيل إال التعايش مع الواقع
الجديد ،ومحاولة ّ
الحد من تداعياته السلبية على أمنها.
جل ما يمكن لتل أبيب أن تقوم به هو تلمس تفاهم ما مع موسكو ،يسمح لها باملحافظة على
الحد االدنــى من مصالحها في سوريا ،وفي أقل تقدير ،محاولة فتح «قناة اتصال» عسكرية
ّ
واستخبارية مباشرة ،وإن أمكن «قواعد تنسيق» عسكرية ،تمكنها من املحافظة على خطوطها
الحمراء تجاه الساحة السورية ،رغم أن التنسيق العسكري مع الروس ،كما تطلب تل أبيب ،قد
يكون متعذرًا ودونه عقبات موضوعية ،ربطًا بالتنسيق املفترض واألكبر للمرحلة املقبلة بني
الروس وأعداء إسرائيل :إيران وحزب الله ،والجيش السوري.
واذا كانت إسرائيل ستحصل على شيء ما ،أقله وعود من الجانب الروسي بأن ال ينزلق سالح
متطور الى حزب الله ،إال أنها على الصعيد االستراتيجي ،أي بشأن ما يتعلق بالحرب السورية
ومصيرها ،ال يمكنها أن تستحصل من موسكو على شيء ،وتكتفي بتوصيف الواقع وتقدير
مآالتهً ،
بناء على ما املستجدات ،والواقع الجديد في سوريا.
هل سيتمكن نتنياهو من تحقيق أهــداف الــزيــارة؟ نعم ،ولكن .نعم سيسمع من بوتني ،ومن
مساعديه ،ما يريد أن يسمعه منهم :سلة تطمينات ووعود ،بما يشمل االعراب عن الحرص على
أن ال ينزلق سالح نوعي فتاك الى حزب الله ،مع الوعد بالبحث عن آلية تنسيق ما ،في املجال
الجوي السوري ،تمنع االحتكاك بني الجانبني .أما الـ«لكن» ،فتدركها تل أبيب جيدًا ،ومسبقًا.
فأسباب قلق الجيش االسرائيلي بشأن الحد من قدرته على املناورة وشن هجمات ضد أعدائه
في سوريا ،ليست ألنه ال يوجد تنسيق مع الروس في املجال الجوي السوري ،املشكلة تتمثل
في الوجود العسكري الروسي نفسه كما هو مخطط ،وفي الوسائل القتالية والتقنية املرافقة
له ،سواء حصل التنسيق أو لم يحصل .وتل أبيب تدرك أيضًا أن التنسيق العسكري مع الروس
مطلوب لذاته كي يمنع االحتكاك غير املرغوب فيه ،لكنه يؤدي في ذاته الى ما من شأنه إفشال
أي نشاط عسكري إسرائيلي ،خاصة أن التنسيق يكشف النيات العدائية مسبقًا أمام الجيش
الروسي ،الــذي يفترض أن يحارب جنبًا الى جنب ،مع نفس الجهات املستهدفة من االنشطة
االسرائيلية العدائية :الجيش السوري وحزب الله.
ّ
مضي الروس قدمًا في خططتهم العسكرية في
يفترض بإسرائيل من اآلن والحقًا ،في حال
سوريا ،أن تكون أكثر حذرًا ،والى حد كبير وغير مسبوق ،في اختيار أهدافها وأسلوب عملها
والحرص املسبق والشديد على امتالك صورة استخبارية ممتازة قبل أن تقوم بأي عمل عدائي
فــوق االراض ــي الـســوريــة ،مــع إدراكـهــا أيضًا أن املناطق التي سينتشر فيها الجيش الروسي
ّ
محصنة أمــام الضربات ،مع تنسيق أو بال
ومساحة نشاطه العسكري ،باتت من اآلن شبه
تنسيق.

تقرير

ّ
ّ
ّ
الجئون سوريون في مهب االعتداءات التركية
صهيب عنجريني
لـ ــم ت ـ ُـع ــد ت ــرك ـ ّـي ــا فـ ــي ن ـظ ــر ك ـث ـيــر مــن
ّ
الفارين من جحيم الحرب
السوريني ّ
ّ
هي «الجنة املوعودة» .هذه السردية
التي َ
لقيت رواجًا كبيرًا في السنوات
املــاض ـيــة اخ ـت ـفــت م ــن الـ ـت ــداول خــال
ّ
ّ
محلها روايـ ٌ
ـات
العام الجاري ،لتحل
ٌ
مضايقات وحوادث تطاول
كثيرة عن
ٍ
ّ
ال ـســوريــن داخ ــل األراضـ ــي الـتــركــيــة،
وبـتـنــاســب طـ ـ ّ
ـردي مــع ارت ـف ــاع نسبة
ّ
ال ـسـ ّ
ـوريــن الــذيــن ات ـخ ــذوا مــن تركيا
ّ
ممرًا شبه إجباري على طريق اللجوء
ً
إلــى دول االتـحــاد األوروب ــي .وعــاوة
عـلــى ازدهـ ــار عـمــل مــافـيــات التهريب
ّ
جهات وأشخاص
التركية بغطاء من
ٍ
ّ
داخ ــل األج ـهــزة الـتــركــيــة ،تــزايــدت في
اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة حـ ـ ــاالت اس ـت ـه ــداف
زوارق خفر السواحل التركي ملراكب
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خفر السواحل
أجبر ّ
ًّ
كل منا على دفع
 25دوالرا
ُّ
تـ ـق ــل مـ ـه ــاج ــري ــن فـ ــي ط ــري ـق ـه ــم إل ــى
ّ
ال ـج ــزر ال ـيــونــانــيــة املـ ـج ــاورة ،وفيما
اقتصر تناول الظاهرة على أحاديث
عـ ّ
ـام ــة راج ـ ــت ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي مــن دون تــوثـيــق دقـيّــق،
فقد ُس ّجلت أخيرًا حالة اعتداء موثقة
ّ
انتهت بإغراق يخت ما خلف أكثر من
َ
ّ
عشرين حالة غــرق بني ركــابــه ،منهم

ّ
وأكــدت روايـ ٌ
ـات ّ
عدة
سيدات وأطفال.
ّ
سياحيًا كــان قــد انطلق في
أن يختًا
ال ـخــامــس ع ـشــر م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري
مــن مــديـنــة ب ـ ــودروم الـتــركـ ّـيــة قــاصـدًا
ج ـ ــزي ـ ــرة ك ـ ـ ــوس الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة وع ـل ــى
متنه  150سـ ّ
ـوريــا على األق ــل .ووفقًا
للروايات املتقاطعة فقد «قــام مركب
ّ
التركية ،يحمل
تابع لخفر السواحل
الـ ـ ّـرقـ ــم  302بـ ـمـ ـط ــاردة ال ـي ـخ ــت بـعــد
انـطــاقــه بـقـلـيــل .وب ـعــد رف ــض سائق
الـيـخــت الـتــوقــف أطـلــق عـنــاصــر خفر
ال ـس ــواح ــل ً ال ــرص ــاص ف ــي الـ ـه ــواء ما
ّ
خلف حالة من الذعر والفوضى بني
مـسـتـقـلــي الـ ـيـ ـخ ــت» .ك ــذل ــك «اس ـت ـم ـ ّـر
املركب التركي بالدوران حول اليخت،
وق ـ ــام ال ـع ـن ــاص ــر ب ـت ــوج ـي ــهِ خــراط ـيــم
مياه نحو اليخت بغية ملئه باملياه،
ّ
محمد ،الــذي تربطه صلة
وإغــراقــه».
قربى بأحد الناجني من الحادثة قال

ّ
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» إن ــه تمكن مــن التواصل
مــع قــريـبــه «بـعــد ال ـحــادثــة بـيــومـ ّـن».
ون ـق ــل ال ـش ــاب ع ــنّ قــري ـبــه (مـتـحــفـظــا
على ذكر اسمه ،ألنه ما زال في قبضة
ّ
ّ
التركية) قوله إن «اليخت
السلطات
َ
ّ
عت داخله،
تجم
التي
املياه
بفعل
غرق
ّ
وبفعل حــالــة الفوضى والــذعــر التي
ّ
خــلـفـتـهــا إجـ ـ ـ ــراءات خ ـفــر ال ـس ــواح ــل.
ليأتي بعدها مركب آخر تابع لخفر
السواحل ويبدأ انتشال ركاب اليخت
الـ ــذيـ ــن غ ـ ــرق م ـن ـه ــم حـ ــوالـ ــى ثــاثــن
شخصًا» .ووفقًا للمصدر ذاتــه ،فقد
قامت السلطات التركية بـ«احتجاز
ُ َ َ
املنتشلني ملدة يومني في مركز تابع
للجندرمة التركية في مدينة بودروم،
قـبــل أن ُيـنـقـلــوا إل ــى «ب ـيــت الضيافة
الـعـثـمــانـ ّـيــة» (ف ــي مــديـنــة عـثـمــانـ ّـيــة)،
ّ
يستمر احتجاز معظمهم حتى
حيث
ّ
ّ
ٌ
اآلن» .روايـ ـ ـ ــات مـتـقــاطـعــة أكـ ـ ــدت أن

احـتـجــاز ه ــؤالء «مستمر فــي ظــروف
ّ
غير انسانية» .ويبدو أن انتشار هذه
األن ـبــاء ،وال ـبــدء فــي تــداولـهــا قــد دفع
بعض السوريني ممن ّ
مروا بتجارب
مماثلة إل ــى الـحــديــث عــن تجاربهم،
ب ـع ــدم ــا وصـ ـل ــوا إلـ ــى ب ــر األم ـ ـ ــان فــي
ّأوروبـ ــا .وذك ـ َـر غـيـ ُـر واح ـ ٍـد مــن هــؤالء
أنــه تـعـ ّـرض لالحتجاز على يــد خفر
ال ـس ــواح ــل ال ـتــركـ ّـيــة أث ـن ــاء مـحــاولـتــه
ّ
الـ ـسـ ـف ــر ت ـه ــري ـب ــا عـ ـب ــر الـ ـبـ ـح ــر ،وأن
تسوية األمور كانت تجري بعد دفع
ّ
ك ــل مــن املـحـتـجــزيــن مبلغًا مــن امل ــال.
يقول عــدنـ ّـان «قبل نجاح محاولتنا
األخيرة ،كنا ضحايا محاولة إبحار
ف ــاشـ ـل ــة ،ح ـي ــث ألـ ـق ــى ع ـن ــاص ــر خـفــر
الـ ـس ــواح ــل ال ـ ّق ـب ــض ع ـل ـي ـن ــا ،وجـ ــرى
إج ـبــار كــل مــنــا عـلــى دف ــع  25دوالرًا،
وم ـصــاريــف الـنـقــل إل ــى أق ــرب مدينة
ّ
ّ
ساحلية».
تركية غير
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الحوثي :بدأنا عمليات تمهيدية لخياراتنا االستراتيجية
أعلن زعيم «أنصار الله» ،عبد الملك
الحوثي ،أن الخيارات االستراتيجية بدأت
بعمليات تمهيدية ،داعيًا إلى رفد
الجبهات بالمقاتلين .وفيما أكد أن
ثورة « 21سبتمبر» ال تهدد أي مصالح
مشروعة مع دول الجوار باستثناء كيان
االحتالل ،شدد على أن النصر سيتحقق
بوعي الشعب وبإيمانه بحقه في تحرير
أرضه على كل المستويات
متيقن من النصر ،وبهزيمة العدوان،
خــرج زعـيــم «أن ـصــار ال ـلــه» ،عبد امللك
ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ،أمـ ـ ــس فـ ــي ك ـل ـم ــة م ـت ـل ـفــزة
ب ـم ـنــاســة الـ ــذكـ ــرى ال ـس ـن ــوي ــة األول ـ ــى
ل ـ ـثـ ــورة « 21س ـب ـت ـم ـب ــر» ،داع ـ ـيـ ــا إل ــى
مقاتلة االحتالل السعودي ألجزاء من
البالد وإلى رفد الجبهات باملقاتلني.
الحوثي بدأ خطابه بتفصيل األسباب
ال ـتــي أدت إل ــى ق ـيــام الـشـعــب اليمني
بثورته ،موضحًا أنها «كانت ضرورة
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان ال ـب ـل ــد ي ــوش ــك أن يـفـقــد
سـيــادتــه كـلـيــا» وأن «ال ـن ـفــوذ الغربي

دعا زعيم «أنصار الله» إلى تشكيل
مجلس لألعيان كمجلس رسمي
لمواجهة العدوان واالحتالل
والسعودي الكبير في اليمن استدعى
الثورة الشعبية» ،الفتًا إلى أنه لم يكن
أم ــام الـشـعــب اليمني خـيــار آخ ــر غير
الثورة.
وأضـ ــاف ال ـحــوثــي «ال ـث ــورة الشعبية
ل ــم ت ـ ــأت م ــن ف ـ ـ ــراغ ،إنـ ـم ــا ه ــي ت ـحــرك
م ـ ـشـ ــروع اس ـت ـح ـق ــاق ــي م ـ ـسـ ــؤول واع
ونـتــاج لــإحـســاس بالظلم والـشـعــور
بــامل ـســؤول ـيــة» ،م ــؤك ـدًا أن «ثــورت ـنــا ال
ت ـه ــدد أي ع ــاق ــة م ـش ــروع ــة م ــع دول
ال ـج ــوار بــاسـتـثـنــاء ك ـيــان االح ـت ــال».

وشدد على أنه «ال يمكن أن نستسلم
ل ــآخ ــري ــن أو أن ن ـض ـحــي ب ـكــرام ـت ـنــا
ووج ـ ــودن ـ ــا لـ ـه ــم ،ب ــل م ـس ـت ـم ــرون فــي
ثــورتـنــا ونـتـحــرك لـضـمــان استقاللنا
ً
وك ــرامـ ـتـ ـن ــا ووجـ ـ ـ ــودنـ ـ ـ ــا» ،ق ـ ــائ ـ ــا إن
«الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب الـ ـيـ ـمـ ـن ــي يـ ـتـ ـج ــه لـ ـف ــرض
التغيير».
وأشـ ـ ــار زع ـي ــم «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» ال ــى أن
«ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وق ـ ـفـ ــت ب ــوج ــه
الـتـحــرك الـشـعـبــي وواج ـه ـتــه ب ـعــدوان
عارم ،وسعت إلى االنقالب على الحوار
الــوط ـنــي الـيـمـنــي وم ـخــرجــاتــه» الفـتــا
إلــى أن «بـعــض الـقــوى السياسية في
اليمن انخرطت في املـشــروع الخطير
الذي تم التخطيط له» ،موضحًا أنهم
«كانوا يريدون باليمن فوضى عارمة
ولكن تحت سيطرتهم».
وأضــاف «كل ما كان يرسم في البالد
في مختلف النواحي كان يرسم فقط
وفقًا للمصالح األميركية والسعودية
واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت م ـصــالــح
ال ـش ـعــب مـهـمـشــة ولـ ــم ت ـكــن مـنـظــومــة
الحكم تولي أي اهتمام للشعب».
وشــدد الحوثي على أن «أكـبــر إنجاز
لـثــورة  21سبتمبر هــو الـقـضــاء على
املخطط االستعماري ونهب ثــرواتــه،
ولـهــذا تحركوا بشكل علني وواضــح
لـيـحـتـلــوه ويـقـتـلــوا أب ـن ــاءه ويـنـهـبــوا
ثرواته» ،وأوضح أنه «ال يمكن في أي
حال من األحــوال أن نقدم لهذه القوى
اإلج ــرام ـي ــة م ــا ي ــري ــدون ــه ون ـق ــول لهم
بأننا نقبل بــاإلهــانــة وال ــذل والــركــوع
وأن نـقــول لهم نحن سنحقق لكم ما
تريدونه».
وأكــد أن «هــذا األمــر مستحيل ،فنحن
شعب اإلي ـمــان شعب الـعــزة والـكــرامــة
ومستحيل أن نقبل بالذل والـهــوان»،
مـشــددًا على أن «ثــورتـنــا الشعبية لم
تـكــن ضــد أي مصلحة م ـشــروعــة ألي
بلد ،بل كانت ضد مصادرة قرار اليمن
السيادي والسياسي» ،وموضحًا أن
ال ـث ــورة «ك ــان ــت تـطــالــب بـعــاقــة نــديــة
واح ـت ــرام مـتـبــادل بــن الـيـمــن وال ــدول
الشقيقة والصديقة».
ولفت زعيم «أنصار الله» إلــى أن «ما
نضحي بــه أق ــل بكثير مـمــا يمكن أن

لفت الحوثي إلى أن القوة هي المواجهة على األرض والعدو يستقوي على النساء واألطفال (أرشيف)
نـ ـخـ ـس ــره ،ف ــاالسـ ـتـ ـس ــام وال ـخ ـض ــوع
يـضـيـعــان الـبـلــد وال ـحــريــة ومستقبل
أجـيــالـنــا» .وأك ــد أن «ال ـثــورة مستمرة
والـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك م ـس ـت ـم ــر حـ ـت ــى ي ـت ـح ـقــق
ال ـح ـص ــول ع ـلــى اس ـت ـق ــرار واس ـت ـقــال
الــوطــن سياسيًا واقـتـصــاديــا ،وحتى
ينعم هــذا الشعب بخيراته وثــرواتــه،
مهما كان حجم التضحيات».
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «ب ـ ـح ـ ـسـ ــاب ال ــرب ــح
وال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ،ن ـح ــن رابـ ـ ـح ـ ــون ون ـحــن
ن ـت ـصــدى ألولـ ـئ ــك ال ـق ـت ـلــة وامل ـجــرمــن
 ...بـحـســاب ال ــدي ــن ،بـحـســاب األخ ــاق
وبحساب الكرامة نحن الرابحني».
وقـ ـ ــال «ب ـع ــد مـ ـ ــرور ن ـص ــف عـ ــام عـلــى

الـ ـع ــدوان ،ال ن ــزال صــامــديــن وال يــزال
بـ ـل ــدن ــا ب ـخ ـي ــر رغ ـ ـ ــم أن أجـ ـ ـ ـ ــزاء م ـنــه
أصـبـحــت تـحــت االحـ ـت ــال ...وم ــن حق
الشعب اليمني أن يناضل الستعادة
أرضه وستتحرر األجزاء املحتلة على
رغــم أنــف املحتلني وال ـغــزاة طــوعــا أو
ك ــره ــا» ،م ــؤكـ ـدًا أنـ ــه «ل ـ ــوال ص ـمــودنــا
لكانوا احتلوا البلد برمته من اليوم
الذي بدأوا فيه عدوانهم».
وش ــدد عـلــى أن «الـتـضـحـيــات مثمرة.
ّ
صمود هــذا الشعب وثباته لم يمكنا
الـطـغــاة وامل ـجــرمــن رغ ــم إمكانياتهم
الهائلة من تحقيق أي شيء».
وع ــن ت ـط ــورات املـ ـي ــدان ،ق ــال الـحــوثــي

إنـ ــه «ف ـي ـمــا الـ ـغ ــزاة ي ـق ـت ـلــون أطـفــالـنــا
ونساءنا ،يقتل ضباطهم وجنودهم
ف ــي مـعــاركـهــم م ــع ال ـي ـمــن» ،الف ـتــا إلــى
أن «الـقــوة هــي املواجهة على األرض،
وع ـ ـ ــدون ـ ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـق ــوي ع ـ ـلـ ــى الـ ـنـ ـس ــاء
واألطفال».
كما شدد الحوثي على أننا «موقنون
بالنصر بقدر يقيننا بصدق وعد الله،
وللنصر تجربته في تاريخ أجدادنا
الــذيــن ان ـت ـصــروا عـلــى إم ـبــراطــوريــات
ح ــاول ــت اح ـت ــال ال ـب ـل ــد» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «الـنـصــر سيتحقق بــوعــي الشعب
وبإيمانه بحقه في تحرير أرضه على
كل املستويات».

محرقة آليات في الداخل السعودي ...والنيران اليمنية إلى مناطق جديدة
جيزان ـ يحيى الشامي
أسـبــوع حافل بــإحــراق اآللـيــات املدرعة
والـ ـ ــدبـ ـ ــابـ ـ ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ط ــول
ال ـج ـب ـه ــات ال ـق ـت ــال ـي ــة ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ،فــي
معارك تأخذ يوميًا أبـعــادًا جديدة مع
سـيـطــرة يمنية كــامـلــة عـلــى مساراتها
ومـجــريــاتـهــا امل ـيــدان ـيــة .وت ـج ــاوز عــدد
اآلليات السعودية التي دمرها الجيش
اليمني و«اللجان الشعبية» ،أكثر من
ثــاثــن آل ـيــة خ ــال األسـ ـب ــوع املــاضــي،

ارتكب العدوان مجزرة
في صعدة ذهب ضحيتها
أكثر من  70شهيدًا
مـعـظـمـهــا ج ــرت ف ــي م ـح ــاوالت يــائـســة
يقوم بها الجيش السعودي الستعادة
امل ــواق ــع ال ـت ــي ف ـقــدهــا خ ــال األســاب ـيــع
امل ــاضـ ـي ــة ف ــي جـ ـي ــزان وعـ ـسـ ـي ــر ،مـنـهــا
دبابتان حاولتا استعادة موقعي دار
النصر وقوى املتجاورين وأربع آليات
جرى إعطابها في موقع عسكري قريب
في قرية «تي قمر».
وفي األثناء ،تواصل القوة الصاروخية
للجيش اليمني و«اللجان» دك املواقع
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ح ـي ــث أط ـلــق
أكثر من عشرين صاروخًا على تجمع
ل ــآل ـي ــات وال ـج ـن ــود ف ــي م ــوق ــع غــاويــة

القريب من جبل الرميح .وأكدت وحدة
الرصد إعطاب آلية مدرعة وطقم ومقتل
وجرح عدد من الجنود السعوديني في
املوقع ،واستهدفت القوة الصاروخية
ً
تجمعًا مماثال فــي مــوقــع بيت مشقف
في جيزان وإحــراق آلية ،وشوهد فرار
جماعي للجند من املوقع.
ويالحظ في جبهة جيزان وصول نيران
املدفعية اليمنية إلــى مناطق ومــواقــع
س ـع ــودي ــة ج ــدي ــدة ك ـم ـن ـط ـقــة صــامـطــة
الـتــي أعـلــن الـنـظــام ال ـس ـعــودي تساقط
عدد من الصواريخ اليمنية فيها ،وهو
ما يثير النظام السعودي من توسيع
الجيش اليمني و«الـلـجــان» عملياتهم
العسكرية ،بالتوازي مع حديث قيادات
يمنية (سياسية وعسكرية) عن دخول
ً
مــرحـلــة ال ــرد اليمني فـصــا جــدي ـدًا قد
يكشف فيه عن طرق جديدة للرد.
وأعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي والـ ـلـ ـج ــان
الـشـعـبـيــة الـسـيـطــرة عـلــى ع ــدة مناطق
في الخوبة في جيزان السعودية منها
مواقع قرية قمر وقرية الظهيرة وقرية
غـ ــرب دار ال ـن ـصــر وسـ ــط ح ــال ــة إربـ ــاك
كبرى تسيطر على الجيش السعودي.
وأفادت مصادر صحافية بتدمير تسع
آليات ومقتل وإصابة عشرات الجنود
الـسـعــوديــن فــي ال ـخــوبــة ،كـمــا إن ــه ُ في
قمر ،تم تدمير دبابة وثالث آليات وقتل
فيها عدد آخر.
وفـ ــي ج ـبـهــة ع ـس ـيــر ،ي ــواص ــل الـجـيــش
اليمني و«اللجان» إحكام سيطرتهما
على مدينة الربوعة وتأمني مداخلها،

بــالـتــزامــن مــع ال ـت ـقــدم لـتـحــريــر املــواقــع
العسكرية الواقعة خلف املدينة .وفي
حني وصلت نيران القوة الصاروخية
إل ــى م ــواق ــع عـسـكــريــة ج ــدي ــدة ،يـحــاول
الـطـيــران الـسـعــودي اسـتـعــادة الربوعة
عبر غــارات مكثفة يشنها على محيط
املــدي ـنــة تـمـهـيـدًا ل ــدخ ــول ق ــوات ــه إلـيـهــا.
لكنها ،فــي سيناريو مماثل ملــا يجري
فـ ــي ج ـب ـهــة ج ـ ـيـ ــزان ،ت ـن ـت ـهــي بــالـفـشــل
م ــع تـكـبــد خ ـســائــر ك ـب ـيــرة ف ــي األرواح
واآلليات.
وفي ظهران ـ عسير ،استهدف الجيش

الـيـمـنــي و«ال ـل ـجــان» بـقــذائــف املدفعية
موقع قلة الشيباني ،كما جــرى قصف
صاروخي استهدف معسكر املحضار
ف ــي ظ ـه ــران .وأكـ ــدت وحـ ــدة ال ــرص ــد أن
س ـي ــارات اإلس ـع ــاف هــرعــت إل ــى مــوقــع
عـ ـلـ ـي ــب الـ ـعـ ـسـ ـك ــري بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـه ــداف ــه
بعشرات الصواريخ والقذائف.
ويحاول الجيش السعودي عبر تغطية
ن ــاري ــة كـثـيـفــة (مــدفـعـيــة وصــاروخ ـيــة)
وقـ ــف ت ـق ــدم امل ـقــات ـلــن الـيـمـنـيــن نحو
العمق فــي الــداخــل الـسـعــودي وتحرير
مزيد من املواقع العسكرية فيها ،حيث

تدمير أكثر من ثالثين آلية عسكرية سعودية خالل األسبوع الماضي (أ ف ب)

أطلق ـ عشوائيًا ـ خالل ساعات صباح
أمــس أكـثــر مــن  240ص ــاروخ كاتيوشا
ع ـلــى ج ـبــل ال ـق ـمــع ف ــي م ــدي ــري ــة ك ـتــاف
الحدودية و 33صاروخ هاون.
إلــى ذلــك ،نقلت «وكالة األنباء اليمنية
ـ ـ سـبــأ» أنــه أسقطت طــائــرة «أبــاتـشــي»
تابعة لـلـعــدوان فــي منطقة صــافــر ،في
محافظة مأرب.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخ ـ ـ ـ ــر ،ارت ـ ـك ـ ـبـ ــت طـ ــائـ ــرات
الـعــدوان السعودي مجزرة مـ ّ
ـروعــة في
ُ ّ
صعدة ،مساء أمس ،حيث شنت غارات
عـلــى س ــوق مـنـطـقــة آل مـقـنــع محافظة
صـعــدة .وقــد وصــل عــدد الضحايا في
تـلــك امل ـجــزرة إل ــى  70شـهـيـدًا وعـشــرات
ال ـج ــرح ــى ك ـح ـص ـي ـلــة أول ـ ـيـ ــة .ووق ـع ــت
املجزرة في ظل غياب الصليب األحمر
واإلمكانات اإلسعافية والطبية ،األمر
ال ــذي أدى إلــى تـفــاقــم الــوضــع الـكــارثــي
في تلك املنطقة.
وفي صعدة أيضًا ،شن العدوان سلسلة
غــارات على مديريتي رازح وباقم ،كما
ّ
جــددت طــائــرات التحالف شــن سلسلة
غ ـ ـ ــارات ع ـل ــى م ـ ـ ــزارع الـ ــدجـ ــاج وح ـم ــام
جـ ـ ــارف ف ــي م ـن ـط ـقــة ب ـ ــاد ال ـ ـ ــروس فــي
مـحــافـظــة صـنـعــاء ،إضــافــة إل ــى غ ــارات
استهدفت مصنع الصابون في منطقة
الجند في محافظة تعز ،وغارات أخرى
ع ـلــى ب ـنــي هـ ــال وم ـن ـط ـقــة ف ــج حــرض
في حجة .وفي اب ،ارتفع عدد ضحايا
غ ــارات ال ـع ــدوان الـسـعــودي عـلــى إدارة
أمن مديرية القاعدة إلى  10شهداء و27
جريحًا.
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وت ـع ــرض ال ـحــوثــي أي ـض ــا ف ــي كلمته
ملـنــع الـسـعــوديــة اليمنيني مــن الـحــج،
مشددًا على أن الــريــاض لن تفلت من
الـعـقــاب ألن «ال ـحــرم لـيــس آلل سعود
وال للملك وال لوزرائه وحكومته ،وال
لبلد دون بلد وال لفئة دون فئة» ،الفتًا
إلــى أن «إدخ ــال الـحــج فــي الحسابات
ال ـس ـيــاس ـيــة ج ــري ـم ــة ،وي ـف ـت ــرض بكل
العالم اإلسالمي أن ينتقد ذلك ويقف
بوجهه .وقد يكون لهذا املنع تداعيات
مستقبلية ،فقد تكرر ذلــك السعودية
حــن يـكــون هـنــاك خــاف مــع أي دولــة
أخرى».
كـ ـم ــا تـ ـ ـن ـ ــاول زع ـ ـيـ ــم «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار الـ ـل ــه»
األحداث األخيرة في املسجد األقصى،
مـعـتـبـرًا أن الـنـظــام ال ـس ـعــودي شريك
بما تفعله إســرائـيــل بحق املقدسات
وشـ ـع ــب ف ـل ـس ـطــن وهـ ـم ــا ي ـت ـحــركــان
ب ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــاه واح ـ ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـفـ ـ ــرض ع ـ ـ ـ ـ ــداوات
وم ـشــاكــل ف ــي أوسـ ــاط األمـ ــة ،مضيفًا
«إن العدو الصهيوني ما كان ليجرؤ
عـلــى املـسـجــد األق ـصــى ل ــوال ال ـعــدوان
ال ـس ـع ــودي ع ـلــى ال ـي ـم ــن» ،داع ـي ــا إلــى
خــروج اليمنيني الـيــوم فــي تظاهرات
داعمة لألقصى وإحـيـ ً
ـاء لذكرى ثورة
« 21سبتمبر» .وختم الحوثي كلمته
بتوجيه رســائــل عــدة تناولت مجمل
ال ـت ـطــورات األخ ـيــرة فــي الـيـمــن .ودعــا
الحوثي الشعب اليمني بكل أطيافه
إل ـ ــى «االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـجـ ــاد وال ـع ـم ـلــي
ف ــي ك ــل امل ـج ــاالت لـلـتـصــدي لـلـعــدوان
واالح ـت ــال» .كــذلــك دعــا «كــل الشرفاء
واألحـ ــرار لــرفــد جـبـهــات الـقـتــال ورفــد
الـخـيــارات االستراتيجية الـتــي بــدأت
بعمليات تمهيدية».
وفـيـمــا تــوجــه بــالـشـكــر ل ـلــدور الـفـعــال
وامل ـشــرف لقبائل اليمن فــي مواجهة
الـ ـع ــدوان وال ـت ـص ــدي ل ــاح ـت ــال ،دعــا
الحوثي إلى تشكيل مجلس لألعيان
كـمـجـلــس رس ـم ــي مل ــواج ـه ــة الـ ـع ــدوان
واالحتالل.
وجــدد الحوثي الترحيب بــأي مساع
سـ ـي ــاسـ ـي ــة وحـ ـ ـل ـ ــول س ـل ـم ـي ــة بـ ـم ــا ال
ي ــؤث ــر ع ـلــى ح ـق ــوق ال ـش ـعــب وحــريـتــه
واستقالله.
(األخبار)

مباحثات جديدة بين األطراف اليمنية
واألمم المتحدة في مسقط
صنعاء ـ علي جاحز
غ ــادر وف ــد مــن «أن ـصــار ال ـلــه» ،وآخ ــر من
«امل ــؤت ـم ــر ال ـش ـع ـبــي الـ ـع ــام» إلـ ــى مسقط
مساء أمس ،في سياق استئناف اللقاءات
واملـشــاورات مع األمــم املتحدة واألطــراف
ال ــدول ـي ــة ل ــوق ــف الـ ـ ـع ـ ــدوان .وت ــأت ــي هــذه
الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه الساحة
املحلية والــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة تـغـيــرات؛
أبــرزهــا فشل تحالف الـعــدوان في إحــراز
أي تقدم على املستوى امليداني ،وأيضًا
رئاسة روسيا لدورة مجلس األمن حاليًا
وهو ما يفسر عودة السفير الروسي إلى
صنعاء خــال اليومني املاضيني والــذي
بحسب مصادر مطلعة كانت تهدف إلى
إقناع «أنـصــار الله» و«املؤتمر» للعودة
إلـ ــى م ـس ـقــط وفـ ــق إشـ ـ ــارات روسـ ـي ــة في
إمـكــانـيــة ال ــوص ــول إل ــى ح ـلــول سياسية
من شأنها أن تنهي الحرب وتعيد إحياء
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن ج ــدي ــد .وك ــان
املـبـعــوث ال ــدول ــي إل ــى الـيـمــن ،إسماعيل
ول ــد الـشـيــخ ،قــد نـشــر فــي صفحته على
«فايسبوك» أمس أن األطراف السياسية
الـيـمـنـيــة سـتـحـضــر إل ــى مـسـقــط بــدعــوة
رسمية من األمم املتحدة للتباحث حول
إعادة العملية السياسية.
وقــال مصدر سياسي رفيع فــي صنعاء
لــ«األخـبــار» إن عــودة الوفدين اليمنيني
إلـ ـ ــى م ـس ـق ــط تـ ــأتـ ــي اسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ــدع ــوة
األمــم املتحدة ولعقد لـقــاءات خاصة مع
املبعوث االممي وأطــراف دولية ال عالقة
لها بــاملـفــاوضــات نهائيًا .ولـفــت املصدر
إل ــى أن املـفــاوضــات املعلنة تــم تأجيلها
إل ــى مــا بـعــد وق ــف ال ـع ــدوان ،بحيث يتم
استئنافها بتمثيل للمكونات السياسية
كافة ،ال ملكون واحد أو اثنني فقط.
ال ـنــاطــق الــرس ـمــي بــاســم «أن ـص ــار ال ـلــه»،
محمد عبد السالم أوضح في حديث إلى
«األخـبــار» قبيل مغادرته مطار صنعاء
أن وفــد الـحــركــة «عــائــد إلــى مسقط وفقًا
لتوقيت محدد مسبقًا وتنسيق كــان قد
تم خالل الزيارة السابقة».
وت ــأت ــي ع ـ ــودة ال ــوف ــدي ــن ال ـي ـم ـن ـيــن إلــى
مسقط بـعــد ال ـت ـطــورات املـيــدانـيــة والـتــي
َ
منيت فيها قوات التحالف بخسائر على
كل الجبهات على أيدي الجيش و«اللجان

ال ـش ـع ـب ـي ــة» ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي م ـ ــأرب الـتــي
ش ـهــدت عـ ــددًا م ــن الـعـمـلـيــات العسكرية
أسفرت عن خسائر مادية وبشرية هائلة
في صفوف جيش الغزاة.
املتحدث باسم «أنصار الله» ،الذي يرأس
وفد الحركة إلى مسقط ،رأى في حديثه
إلى «األخبار» أن «الحرب دخلت مرحلة
جديدة إن على املستوى السياسي وإن
على مستوى امليدان» ،مؤكدًا أن تحالف
العدوان «يجب أن يدرك أن استمراره في
الـحــرب ضــد اليمنيني لــن ي ــؤدي إلــى أي
نتيجة سوى املزيد من القتل والتدمير»
م ـشــددًا عـلــى أن «ه ــذا لـيــس فــي صالحه
أبدًا» .وفي حني تثار األسئلة عن جدوى
املشاورات في مسقط باعتبارها محكومًا
عليها بالفشل مسبقًا ،يعتقد املتحدث
ب ــاس ــم «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» أنـ ــه ق ـبــل ال ـح ــوار
أو الـنـقــاش ح ــول اآلل ـيــات أو التفاصيل
ي ـجــب أن ت ـتــوقــف الـ ـح ــرب ب ـش ـكــل كــامــل
ً
وفــورًا .واستطرد عبد السالم قائال« :أي
تفاوض في آليات أو في حــوار والحرب
ال تــزال قائمة ،فــإن العيون ستتجه إلى
املـ ـي ــدان وال ش ــيء سـيـتـجــه إل ــى ال ـحــوار
السياسي» فــي إش ــارة إلــى أن التصعيد
امليداني سيتزامن مع النقاشات الجارية
في مسقط.
وفيما يـبــدو أن ال ــدور الــروســي فــي هذه
املــرح ـلــة ب ــات يـتـصــدر الــواج ـهــة ويلعب
بشكل ضاغط إلعادة الروح إلى إمكانية
الحل السياسي بعد انسداد األفــق عقب
الـتـصـعـيــد ال ـس ـع ــودي ال ـ ــذي كـ ــان آخ ــره
اسـتـهــداف صنعاء عشية ع ــودة السفير
ال ــروس ــي إل ــى ال ـعــاص ـمــة ص ـن ـعــاء ،يــرى
مراقبون أن روسيا قد تلعب دورًا مهمًا
فــي هــذه املرحلة ضمن مـحــاوالت فرض
الـحــل السياسي وإي ـقــاف الـحــرب بشكل
مستدام بحكم تسملها لرئاسة مجلس
األمن ،وهو ما قد يحدث خرقًا في مسار
امل ـ ـشـ ــاورات ال ـت ــي ك ــان ــت ال ـس ـع ــودي ــة قد
دفعت بالرئيس الفار عبد ربــه منصور
هــادي إلى إفشالها .وفي السياق ،كشف
عـبــد ال ـســام أن لـقــاء الــوفــديــن اليمنيني
بــال ـس ـف ـيــر الـ ــروسـ ــي صـ ـب ــاح أم ـ ــس ك ــان
مهمًا ومفيدًا .وردًا على سؤال «األخبار»
عما حمله السفير في جعبته لألطراف
ال ـي ـم ـن ـيــة ،أعـ ـل ــن أن ال ـس ـف ـيــر فــادي ـم ـيــر

دي ــدوش ـت ــن ح ـمــل ب ـعــض ال ــرس ــائ ــل من
ال ـ ــري ـ ــاض وتـ ـ ــم الـ ـ ــرد ع ـل ـي ـه ــا ،م ـض ـي ـفــا:
«أكدنا للسفير أن ال مشكلة حقيقية مع
الـسـعــوديــة قـبــل الـ ـع ــدوان ،لـكــن ال ـعــدوان
خلف آثارًا كارثية».
وأعــرب عبد السالم عن تفاؤله للوصول
إلـ ــى ح ـل ــول م ــع ت ـ ــرؤس روس ـي ــا ملجلس
األمـ ـ ــن ،وق ـ ــال «ن ـع ـت ـقــد أن روسـ ـي ــا الـتــي
تـ ــرأس مـجـلــس األمـ ــن حــالـيــا ـ ـ إذا كــانــت
األطراف ترغب في الحل ـ ستشكل فرصة
للحل عبر إصدار قرار جديد من مجلس
األمـ ــن ب ـخ ـصــوص ال ــوض ــع ف ــي ال ـي ـمــن»،
م ـشــددًا عـلــى أن «ال ـق ــرار  2216ق ــرار غير
قابل للتطبيق ويتضمن مطالب الطرف
امل ـع ـتــدي ،ول ــم يتضمن مـطــالــب الشعب
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اليمني وطموحات اليمنيني في الوصول
إلى حل سياسي عادل».
ول ـ ـفـ ــت عـ ـب ــد الـ ـ ـس ـ ــام إل ـ ـ ــى أن «امل ـ ـسـ ــار
ً
ال ـس ـيــاســي س ـي ـكــون ف ــاع ــا وأن ـ ــه سيتم
التحرك فيه مع املجتمع الدولي» ،مؤكدًا
أن ـه ــم ت ـل ـقــوا م ــن ال ـس ـف ـيــر دع ـ ــوة ل ــزي ــارة
روسيا ،وقال «سنزور روسيا قريبًا».
وعــن الـشــروط املطلوبة لــوقــف الـعــدوان،
ومنها ما أثير عن إمكانية عودة حكومة
خالد بحاح املستقيلة إلى صنعاء ،أفادت
م ـصــادر مطلعة «األخ ـب ــار» ب ــأن السفير
الروسي تحدث خالل لقاءاته مع األطراف
السياسية عن أن السعودية تنتظر فقط
إعـطــاء هــا انـتـصــارًا ولــو وهميًا مــن باب
حـفــظ م ــاء الــوجــه ،وحينها سيتم وقــف
ال ـح ــرب .مــن جـهـتــه ،أك ــد املـتـحــدث باسم
«أنصار الله» أن الحركة و«املؤتمر العام»
أبديا خالل النقاشات واللقاءات السابقة
م ــرون ــة عــال ـيــة ف ــي سـبـيــل ال ــوص ــول إلــى
حلول سياسية وبشهادة األمم املتحدة.
وفــي مــا يتعلق بمصير الـنـقــاط السبع،
وقبلها النقاط العشر ،أفــاد عبد السالم
ب ــأن ـه ــا ج ـ ــاءت ض ـم ــن نـ ـق ــاش م ــع األم ــم
املتحدة على أساس أن يتم التعامل معها
كحزمة واحــدة ،مضيفًا «نحن اآلن نؤكد
ً
على وقف الحرب على اليمن أوال ،ثم بعد
ذلــك يمكن أن ندخل فــي نقاش حــول كل
النقاط املمكنة».
وت ــأت ــي زي ـ ــارة ال ــوف ــد ال ـتــابــع لــ«الـلـجـنــة
الثورية العليا» إلــى مسقط في مستهل
زيارات مكوكية إلى عدد من دول اإلقليم
والعالم .وقال مصدر في وفد «اللجنة»،
رف ـ ــض اإلف ـ ـصـ ــاح ع ــن اسـ ـم ــه ،إن ال ــوف ــد
ً
الذي يضم كال من محمد املقالح ونايف
الـ ـق ــان ــص وعـ ـلـ ـي ــاء ال ـش ـع ـب ــي واب ـت ـس ــام
ال ـح ـم ــدي ،س ـي ـقــوم ب ـع ــدد م ــن ال ــزي ــارات
إلــى كوريا الشمالية وأميركا الالتينية
وم ـصــر وإي ـ ــران ول ـب ـنــان ،ورب ـمــا ســوريــا
لبحث تطورات العدوان علىاليمن.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن وف ـ ـدًا
ً
ّ
تضمن عددًا من أعضاء «اللجنة
منفصال
ال ـثــوريــة الـعـلـيــا» تـ ّ
ـوجــه إل ــى مسقط في
طائرة عمانية أخرى أقلعت بالتزامن مع
طائرة الوفد السياسي ،وتحمل عددًا من
جــرحــى ال ـعــدوان الــذيــن سيعالجون في
عمان وبعض الدول اإلقليمية.

العراق

ُ
ّ
واشنطن «تجمع» عشائر األنبار ...والعبادي يالحق «كبار» الفاسدين
ِّ
تكثف واشنطن من حضورها
في ناحية ربيعة غربي
الموصل ،في محاولة منها
لتعزيز وجود العشائر العربية
هناك ،بينما تستعد لجمع
عشائر األنبار في مؤتمر كبير
سيعقد داخل العراق .في
هذا الوقت يطلق العبادي
معركة جديدة لمالحقة
«كبار» الفاسدين
بغداد ــ أحمد شفيق
في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن دور
أميركي متصاعد في األنبار ،بعد إطالق
ال ـقــوات املـشـتــركــة عملية واس ـعــة ،فــي 13
تموز املاضي ،لتحرير الرمادي واملناطق
التي يسيطر عليها «داعش» في املحافظة،
علمت «األخ ـب ــار» أن الـسـفــارة األميركية
تخطط لعقد مؤتمر كبير لعشائر األنبار
داخ ـ ــل الـ ـع ــراق م ــن دون ت ـحــديــد امل ـك ــان.

يتزامن هذا املؤتمر مع تنفيذ أول تمرين
ت ـع ـبــوي ف ــي امل ـحــاف ـظــة ملـقــاتـلــي الـعـشــائــر
بإشراف أميركي ،فيما نفذت قوة أميركية
قوامها  350جنديًا عملية إنزال جوي هي
الثانية من نوعها في ناحية ربيعة غرب
املوصل.
وق ــال م ـصــدران ،سياسي وآخ ــر ميداني
ي ـي ـكــون ع ـ ــادة ف ــي ق ــاع ــدة ال ـح ـبــان ـيــة ،إن
الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة تـ ـج ــري اتـ ـص ــاالت
واج ـت ـمــاعــات مـكـثـفــة م ــع ش ـيــوخ عـشــائــر
األنـ ـب ــار ف ــي م ـقــر ال ـس ـف ــارة ف ــي املـنـطـقــة
الخضراء (وسط العاصمة بغداد) ،إضافة
إل ــى قــاعــدتــي ع ــن األسـ ــد والـحـبــانـيــة في
األنبار نفسها .ويؤكد املصدر السياسي
أن املؤتمر سيعقد داخــل الـعــراق ،لكنه لم
يجر تحديد املكان بعد ،وليس مستبعدًا
أن ي ـكــون ف ــي ال ـعــاص ـمــة بـ ـغ ــداد .ويـشـيــر
املـ ـص ــدر إلـ ــى أن الـ ـه ــدف م ــن إق ــام ــة هــذا
املؤتمر ،تقريب وجهات النظر بني عشائر
األنبار املنقسمة حول «الحشد الشعبي»
والحضور األميركي أو تلك التي تحسب
على الجناح الحكومي.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ك ـش ــف املـ ـص ــدر امل ـي ــدان ــي
أن األن ـب ــار ش ـه ــدت ،خ ــال األيـ ــام القليلة

امل ــاضـ ـي ــة ،ت ـن ـظ ـيــم أول ت ـم ــري ــن ت ـع ـبــوي
ملجموعة من مقاتلي العشائر الذين تتولى
واشـنـطــن تــدريـبـهــم ،ويـبـلــغ عــددهــم نحو
 2000مقاتل ،كما أوضح أن عملية تسليح
العشائر مستمرة ،مــن دون الــرجــوع إلى
الحكومة املركزية في غالب األحيان.
بموازة ذلك ،أبلغ مسؤول محلي «األخبار»
أن نـحــو  1000مـقــاتــل يـمـثـلــون مختلف
ع ـش ــائ ــر األن ـ ـبـ ــار تـ ـط ــوع ــوا ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،فــي
صـفــوف «الـحـشــد الشعبي» ،بعد تسليم
قوائم بأسمائهم إلى مقر قيادة «الحشد
ال ـش ـع ـبــي» ف ــي األن ـ ـبـ ــار .املـ ـص ــدر أكـ ــد أن
املحافظة تشهد استنفارًا عشائريًا كبيرًا،
لكن ينقصها التنظيم واإلعداد الجيد.
كــذلــك ،أفــاد مصدر محلي وشـهــود عيان
ف ــي مـحــافـظــة نـيـنــوى ب ــأن ق ــوة أمـيــركـيــة،
قوامها  350جنديًا من قوات الكوماندوس،
قــامــت بعملية إن ــزال ج ــوي ،صـبــاح أمــس،
فــي نــاحـيــة ربـيـعــة غــربــي مــديـنــة املــوصــل
في عملية هي الثانية من نوعها .وأوضح
املصدر أن «القوة الجديدة يترأسها ضباط
كبار في الجيش األميركي».
ف ــي اإلطـ ـ ـ ــار ،يـ ــرى امل ـت ـخ ـصــص ب ـش ــؤون
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ع ــزي ــز ال ــرب ـي ـعــي أن

«إدارة واشنطن تعمل في اتجاه الضغط
ع ـل ــى ك ـت ــل س ـي ــاس ـي ــة م ـت ـن ـف ــذة ل ـت ـمــريــر
قانون الحرس الوطني ،بصيغته الحالية،
بتنسيق مــع بـعــض شـيــوخ الـعـشــائــر في
األنبار ،وذلك لتتمكن اإلدارة األميركية من

شهدت األنبار تنظيم أول
تمرين تعبوي لمقاتلين
من العشائر تتولى
واشنطن تدريبهم
السيطرة ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
على األوضــاع في املحافظة وتدير بعض
املـه ـمــات األم ـن ـيــة ،بــالـتـعــاون مــع ق ــادة في
الصحوات».
الــربـيـعــي ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن «واشـنـطــن
تـسـعــى إل ــى تــوسـيــع ن ـفــوذهــا والـسـيـطــرة
على قاعدة عني األسد والتأسيس لقاعدة

عسكرية جديدة في صحراء العراق ،يمكن
أن تتحرك من خاللها باتجاه سوريا ،كما
تحركت بإتجاه العراق انطالقًا من أراضي
الخليج».
وأش ـ ــار إلـ ــى أن «ب ـع ــض ال ـش ـب ــاب وقـ ــادة
عشائريني ُيجرون تدريبهم في محافظة
األنبار ،على يد ضباط أميركيني ،لتهيئة
آليات تنفيذ املخطط العسكري ،األمر الذي
سيكلف حـكــومــة ال ـع ـبــادي كـثـيـرًا ،إن لم
عال من املسؤولية في
تكن على مستوى ٍ
التعاطي مع تدخالت الجانب األميركي في
امللف العسكري».
سياسيًا ،كشف مصدر حكومي عن عزم
ال ـع ـب ــادي ع ـلــى إطـ ــاق ح ــزم ــة إصــاحـيــة
ً
ج ــدي ــدة ،اس ـت ـك ـم ــاال ل ـح ــزم اإلص ــاح ــات
الجديدة الثالثة التي أطلقها ،أخيرًا .وأشار
املصدر الحكومي إلى أن الحزمة ستكون
«مهمة» ّ
ومكملة لبرنامج اإلصالح الشامل،
الذي أعلنته الحكومة بهدف القضاء على
الفساد بكل أشكاله وبناء دولة املؤسسات.
املصدر قال لـ«األخبار» إن العبادي أطلق،
أيـضــا ،برنامجًا باسم «مــراقـبــة» ملالحقة
كـبــار املـســؤولــن الـفــاســديــن وتـقــويــم أداء
الوزارات في الحكومة املركزية.
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العشوائية سمة التشكيلة
الحكومية الجديدة
لعل الحالة الصارخة من السخرية
على وزير التربية والتعليم الجديد في
مصر أخذت صداها الواسع ،ولكنها
تعالت على مجموعة من التساؤالت
عن إلغاء وزارات واستحداث أخرى ،أو عن
إعادة وزراء من حكومات حسني مبارك
وإبراهيم محلب ...وحتى عن سبب إقالة
األخير وتغيير الحكومة كلها
القاهرة ــ رنا ممدوح
لو عاد األديــب املصري طه حسني إلى
الـحـيــاة م ــرة أخ ــرى النـتـحــر عـلــى بــاب
قبره ،وخاصة إذا سمع عن وزير التربية
والتعليم في الحكومة الجديدة ،التي
أدت اليمني الدستورية أمــام الرئيس
عبد الـفـتــاح السيسي صـبــاح السبت.
الوزير الهاللي الشربيني هاللي ،الذي

آت لتحسني أوضــاع
مــن املفترض أنــه ٍ
التعليم ولوضع منهج لتطويره ،هو
نفسه يخطئ في اإلمــاء .ليس تجنيًا
على الــرجــل ،فحسابه الشخصي على
«فايسبوك» شاهد على أخطاء كارثية
رب ـم ــا ال ي ـقــع فـيـهــا ط ــال ــب ف ــي الـصــف
الـثــالــث االبـتــدائــي ،مـثــا ،هــو ال يعرف
ال ـف ــرق ب ــن حـ ــرف (ز) و (ذ) ،فيكتب
املذيع (مزيع).
حالة هاللي تفسر كيف جرى اختيار
الـطــاقــم الـجــديــد لـلـحـكــومــة ،وض ــم في
غــال ـب ـي ـتــه وج ــوه ــا ق ــدي ـم ــة ،ك ــان ــت في
ح ـكــومــة إب ــراه ـي ــم مـحـلــب املـسـتـقـيـلــة.
حتى ال ــوزراء الـجــدد أت ــوا مــن وزارات
س ــاب ـق ــة ،ب ــل ال خـ ــوف ف ــي االدع ـ ـ ــاء أن
طــري ـقــة االخـ ـتـ ـي ــار ،ال ـت ــي جـ ــرت خــال
أس ـبــوع واح ــد ف ـقــط ،كــانــت عـشــوائـيــة
ً
ومتسرعة؛ ال أحد لديه تفسير ،مثال،
َ
لم جرى االتصال بالدكتور عز الدين
أبو ستيت ،وهو نائب رئيس جامعة
القاهرة ،واالعتذار منه بشأن منصب
وزير الزراعة قبل أداء اليمني بساعات

نبيل صادق :من شرطي إلى نائب عام
أدى نائب رئيس محكمة النقض ،وهي أعلى محكمة للطعون في مصر ،نبيل
صادق ،اليمني الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ،السبت املاضي،
نائبًا عامًا للبالد ،بعد  80يومًا من اغتيال سلفه هشام
بركات في حزيران املاضي.
ونبيل صادق هو شرطي سابق ،تخرج في أكاديمية
الشرطة عام  1976وعمل في الشرطة حتى وصل إلى
رتبة نقيب .وبعد حصوله على ليسانس الحقوق بتقدير
جيد جدًا ،استقال من الشرطة ليلتحق بالقضاء ،ثم
عمل في النيابة العامة إلى أن عني رئيسًا لنيابات جنوب
القاهرة ،كما عمل في املكتب الفني للنائب العام.
بعد ذلك ،عمل صادق قاضيًا في محكمة التمييز في
قطر لست سنوات ،قبل أن يعود إلى بالده ويشغل منصب نائب رئيس محكمة
النقض ،وهو اآلن سيبقى نائبًا عامًا ألربع سنوات.
(األناضول)

قليلة ،ثم اختيار الدكتور عصام فايد
ً
ب ــدال مـنــه .ال أح ــد أيـضــا يعلم أسـبــاب
إبقاء  17وزيرًا من الحكومة املستقيلة
في الجديدة ،واالستعانة ب ــ 16وجهًا
جديدًا ،من بينهم وجوه من حكومات
سابقة .الــوزيــر أحـمــد زكــي بــدر ،الــذي
أم ـس ــك الـتـنـمـيــة امل ـح ـل ـيــة ،كـ ــان وزي ـ ـرًا
للتربية والتعليم منذ كانون الثاني
 2010حتى عــام مــن ذلــك الـتــاريــخ ،أي
إنه كان وزيرًا في الحكومة التي قامت
عليها «ثورة  25يناير» ،وهو كذلك ابن
وزير الداخلية في عهد حسني مبارك،
زكــي بــدر ،الــذي ورث عنه أسلوبه في
التعامل مع اآلخرين ،مستخدمًا السب
بــل ال ـقــدم وال ـيــد (ال ـض ــرب) فــي أحـيــان
كثيرة.
هذا الغموض في اختيار وزير من زمن
حسني مبارك ،هو نفسه كان مسيطرًا
على أسباب إبقاء وزير األوقاف ،أحمد
مختار جمعة ،بــرغــم الـتــأكـيــدات التي
ّ
سربتها مـصــادر قضائية وسياسية
بشأن تــورط الرجل في قضايا فساد،
لكن ،يبدو أن النظام ّ
ثمن موقفه من
مـحــاربــة «جـمــاعــة اإلخ ــوان املسلمني»
ً
عبر األوقــاف ،التي كانت معقال مهمًا
من معاقل الجماعة.
ي ـ ــدور الـ ـس ــؤال ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه عن
س ـبــب عـ ــودة وزيـ ــر ال ـس ـيــاحــة ،هـشــام
زع ـ ـ ـ ــزوع ،إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـع ــدم ــا أق ـيــل
بـطــريـقــة مهينة فــي الـحـكــومــة األول ــى
مل ـح ـل ــب .ف ــي ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،وم ـ ــن دون
أي مـ ـق ــدم ــات اسـ ـت ــدع ــي زع ـ ـ ـ ــزوع مــن
برلني (شهر آذار) أثناء مشاركته في
فـعــالـيــات «بــورصــة بــرلــن  »ITBالتي
تعد مــن أهــم املـعــارض السياحية في
العالم ،وجرت إقالته بال سبب واضح،
وه ــا ه ــو ف ــي ه ــذه الـحـكــومــة ج ــاء من
جديد وزيرًا للسياحة.
أيـضــا ،الـ ــوزارة الــوحـيــدة الـتــي تحدث
ع ـن ـهــا ال ـس ـي ـســي ب ــاالس ــم ،ه ــي وزارة
الدولة للهجرة وشــؤون املصريني في
ال ـخ ــارج ،وق ــال إنـهــا مـسـتـحــدثــة ،وقــد
كلف بها السفيرة نبيلة مـكــرم .هدف
هذه الوزارة كما قيل «تفعيل التعاون
مع أبناء مصر املهاجرين والعاملني
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في الخارج واالستفادة من خبراتهم،
وتــوفـيــر قـنــاة تــواصــل مـبــاشــرة معهم
تتلقى أفـكــارهــم وتـمــد لـهــم يــد الـعــون
لـتـيـسـيــر ت ـقــديــم إس ـهــامــات ـهــم لـلــوطــن
في مختلف املجاالت» ،لكن الغريب أن
مكرم صرحت بوضوح أنها ال تمتلك
أي برنامج للوزارة.
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـمـ ـ ــوض ،ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ب ـس ـب ــب
ضبابية الفهم ألسـبــاب دمــج وزارات
وانـ ـفـ ـص ــال أخ ـ ـ ــرى ،فــال ـت ـع ـل ـيــم الـفـنــي
وزارة استحدثت فــي حكومة محلب،
وف ــي ه ــذه الـحـكــومــة ع ــادت مــن جديد
لتدمج مــع التعليم األســاســي .كما ان
وزارة السكان ،عادت مرة أخرى لتدمج
م ــع ال ـص ـحــة ،فـيـمــا ألـغـيــت «الـتـطــويــر
ال ـ ـح ـ ـضـ ــاري وال ـ ـع ـ ـشـ ــوائ ـ ـيـ ــات» ،وف ــي
الــوقــت عينه جــرى تعديل اســم وزارة
ال ـعــدالــة االنـتـقــالـيــة وش ـ ــؤون مجلس
ال ـنــواب ،لتصير «ال ـشــؤون القانونية
ومجلس ال ـنــواب» ،مــع إلـغــاء «العدالة
االنتقالية».
األه ـ ـ ــم مـ ــن ذل ـ ــك كـ ـل ــه ،أن ال أح ـ ــد فــي
البالد يعرف ملاذا رحل محلب ،وجيء
بــاملـهـنــدس شــريــف إسـمــاعـيــل رئيسًا

عادت وجوه
قديمة من زمن
مبارك وبقي وزراء من
حكومتي محلب

لـلـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،وه ــو الـ ــذي كــان
وزيرًا للبترول في الحكومة املستقيلة.
قــد تـكــون اإلجــابــة أبـســط مما يتخيل
املـصــريــون ،الــذيــن يسعى الـنـظــام إلى
تغييبهم عــن املـشـهــد وفـهـمــه ،فيكون
دوره ـ ــم ال ــوق ــوف ف ــي ص ـف ــوف اإلدالء
باالنتخابات ،أو التصفيق لخطابات
الرئيس وإنجازاته.
وبـيـنـمــا يــذهــب بـعـضـهــم إل ــى أن تلك
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ــؤق ـ ـتـ ــة ح ـ ـتـ ــى انـ ـتـ ـخ ــاب
الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان ،نـ ـج ــده ــم يـ ـتـ ـح ــدث ــون عــن
خـطــط مستقبلية لتحسني األوض ــاع

«برك السمك» تؤتي أكلها ...و«حماس» تحتج لدى القاهرة
لم يكن مشروع
الجدار الفوالذي تحت األرض
في عهد حسني مبارك
ً
حال ناجعًا لتدمير األنفاق بين
غزة وسيناء ،فيما ينجح
اليوم مشروع عبد الفتاح
السيسي ،المسمى برك زراعة
السمك ،في ذلك
سيناء ــ زياد سالمة
قبيل أيام من عيد األضحى ،وفيما يحاول
السيناوين االستعداد بقصارى جهادهم
لالحتفال بهذا العيد برغم الحرب الدائرة
فــي مــدنـهــم ،ينشغل الـجـيــش املـصــري في
«صد اإلرهاب القادم من غزة» ،عبر إحداث
انـ ـهـ ـي ــارات ك ـب ـيــرة ف ــي الـ ـح ــدود ب ــن مــدن
شمال سيناء وقـطــاع غــزة ،بعدما عمدت

قــوات حــرس الحدود بالتعاون مع سالح
املهندسني إلى ضخ مياه البحر املتوسط
عبر أنابيب أسفل الحدود.
ووفق املشاهدات العينية ،أدى ضخ املياه
عـبــر أنــابـيــب عـمــاقــة فيها مـئــات الثقوب
الكبيرة إلــى انهيار عشرات األنـفــاق التي
كــانــت تـشـهــد ف ــي مـثــل ه ــذا األيـ ــام تــزويــد
املـ ــواط ـ ـنـ ــن ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة بـ ــأضـ ــاحـ ــي ال ـع ـي ــد
بالتهريب .يتحسر الـتــاجــر كــرم الشاعر،
مــن رف ــح ،عـلــى مـصـيــر أح ــد أك ـبــر األن ـفــاق
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـم ــر م ـن ـهــا أض ــاح ــي ال ـع ـيــد
الواصلة إليهم من مناطق الصعيد أقصى
جنوب البالد ومحافظات الوجه البحري،
لتذهب إلى غزة.
وكــان الشاعر ينظر إلــى إج ــراءات الجيش
وه ـ ـ ــو يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن رغ ـ ـبـ ــة ال ـ ـغـ ــزيـ ــن فــي
األض ــاح ــي امل ـص ــري ــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى جــودتـهــا
وتـنــاســب أس ـعــارهــا مــع أحـ ــوال الـعــائــات
هناك ،ولكنه اليوم يوقن أن هــذا األمــر لن
يعود .وهو ما يشاركه فيه أحد العاملني،
ويــدعــى نعيم بــرهــوم ،بــالـقــول إن األنـفــاق
ً
كانت تمثل لهم دخال اقتصاديًا كبيرًا ،ما
بني أعوام  2007حتى .2014

ومــع أن العمل باألنفاق تضرر في صيف
 ،2013ف ــإن ف ـكــرة إدخ ـ ــال امل ـي ــاه ستقضي
ح ـت ـم ــا عـ ـل ــى م ـ ــا بـ ـق ــي مـ ـنـ ـه ــا ،فـ ـق ــد ب ــدت
االنـهـيــارات جزئية تظهر على عــدد منها،
وهي خطة يظهر أنها ستؤتي أكلها على
خالف الجدار الفوالذي ،أو الجدار العازل،
ُ
الذي ش ِّيد في عهد الرئيس حسني مبارك،
وب ــدأ تـنـفـيــذه ع ــام  ،2009لـكـنــه ل ــم ينجح
ف ــي إن ـه ــاء ظ ــاه ــرة األنـ ـف ــاق ،بـعــدمــا تمكن
ّ
ال ـح ــف ــارون م ــن اخ ـتــراقــه بــاس ـت ـخــدام آالت
حرارية فائقة القوة إلحداث ثقوب فيه.
عـلــى الـجــانــب الفلسطيني ،ق ــال أصـحــاب
أنفاق إن املياه ّ
سببت غمر عــدد كبير من
األن ـفــاق على ال ـحــدود وانـهـيــارات جزئية،
م ـتــوق ـعــن أن ت ـن ـه ــار ال ـب ـق ـيــة م ــع ال ــوق ــت.
وأشـ ـ ــاروا ،كـمــا نـقـلــت وكــالــة «األن ــاض ــول»
عـنـهــم ،إل ــى أنـهــم حــاولــوا تجنب إغــراقـهــا
باملياه عبر سحبها باستخدام مضخات
صغيرة ومتوسطة ،ولكنهم لم يفلحوا في
ذلــك بسبب الكميات الكبيرة التي ضخت
إليها.
أمــا «حركة املقاومة اإلسالمية ـ حماس»،
ف ـع ـم ــدت إل ـ ــى إبـ ـ ـ ــراز م ـش ـك ـلــة ت ــأث ــر امل ـي ــاه

غيرت «والية سيناء»
مناطق عملها من مدن
الحدود إلى الغرب
صوب العريش
الجوفية الخاصة بالشرب ،بمياه البحر
الـتــي تصب فــي ال ـحــدود تحت حجة أنها
«ب ــرك لــزراعــة األس ـم ــاك» ،كـعـنــوان ملطالبة
القاهرة بوقف هذه الخطوة .وقال املتحدث
باسم «حـمــاس» ،سامي أبــو زهــري ،أمس،
إن الحركة «أجرت اتصاالت رسمية لوقف
ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ...نــأمــل االس ـت ـجــابــة لطلب
الحركة وقف هذه اإلجراءات املرفوضة».
وأضاف أبو زهري« :إقامة برك مياه مالحة
تمثل خطورة كبيرة على املياه الجوفية،
وتـهــدد أيضًا عــددًا كبيرًا مــن املـنــازل على
الجهة الفلسطينية» .وهو األمر نفسه الذي

حذرت منه «سلطة جودة البيئة» في غزة،
الـتــي قــالــت إن ذل ــك «س ـي ــؤدي إل ــى ارتـفــاع
شديد في ملوحة املياه الجوفية بمقدار 40
ضعفًا ،ما يعني تدمير الخزان الجوفي».
وأوض ـح ــت أن ال ـخ ـطــوة امل ـصــريــة تـعــرض
«املساكن القريبة من تلك املنطقة للخطر،
وتجعل التربة هناك غير قابلة للزراعة ،ما
يعني إفراغ املنطقة من ساكنيها».
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ت ـش ـه ــد م ـن ـط ـقــة جـ ـن ــوب غ ــرب
سـيـنــاء حــراكــا لـعـنــاصــر «واليـ ــة سـيـنــاء»،
التي غيرت استراتيجيتها من العمل في
مناطق الحدود التي تضم جنوب الشيخ
زويد ورفح إلى جهة الغرب باتجاه مدينة
العريش ،عاصمة شمال سيناء .وشهدت
ال ـع ــري ــش خـ ــال ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة املــاض ـيــة
تفجير مدرعة أمنية بواسطة عبوة ناسفة
خ ـ ــال مـ ــرورهـ ــا ع ـل ــى ط ــري ــق ف ــرع ـي ــة فــي
منطقة السبيل ،ما أدى إلى مقتل ضابط
برتبة نقيب وجـنــديــن وإصــابــة جنديني
آخرين.
ال ــاف ــت ان ـت ـقــال «الـ ــواليـ ــة» إل ــى أس ـلــوب
االغتياالت املركزة بعد انخفاض وتيرة
عملياتها العسكرية أخيرًا .وقد أعلنت
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تقسيم األقصى واقعًا قبل قوننته
تتقن حكومة العدو
استغالل الظروف ،المحلية
والدولية ،من أجل فرض
أطماعها في األقصى .ولم
يعد الحديث عن التقسيم
الزماني والمكاني في المسجد
مجرد فرضية أو اتهام ظني،
بل عنوانًا يجاهرون به على
المستويين الرسمي
والحزبي
علي حيدر

املـعـيـشـيــة وت ـطــويــر الـبـنـيــة التحتية.
م ـن ـهــم رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ن ـف ـســه ال ــذي
قال بعد اجتماع السيسي مع الوزراء
ال ـ ـج ـ ــدد ،إنـ ـه ــم س ـي ـع ـم ـل ــون بــأق ـصــى
ط ــاق ـت ـه ــم ل ـت ـح ـس ــن مـ ـ ـع ـ ــدالت األداء
واإلنجاز .وأضاف« :الحكومة تدرك أن
مصر تسابق الزمن من أجــل االنتهاء
مــن جميع املـشــروعــات القومية ،ومن
ثم فإنه يتعني زيــادة معدالت اإلنتاج
واالعـتـمــاد على األفـكــار املبتكرة غير
التقليدية».
الـ ـغ ــري ــب أن هـ ـن ــاك مـ ــن ي ــذه ــب إل ــى
تأكيد أنــه فــي حــال نـجــاح الحكومة
الجديدة في تنفيذ خطاب التكليف
الـ ــذي وض ـعــه ال ـس ـي ـســي ،م ــن املـمـكــن
أن تستمر إلــى مــا بعد االنتخابات
البرملانية ،بل حتى مع وجــود املادة
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـت ــي ت ـش ـتــرط مــوافـقــة
الـبــرملــان على الحكومة ،عمومًا ،في
أس ـ ــوأ األحـ ـ ـ ــوال ،ل ــن ي ـك ــون ال ـبــرملــان
املـ ـقـ ـب ــل عـ ـل ــى خـ ـ ــاف م ـ ــع ال ــرئـ ـي ــس،
بــل واض ــح أن ــه سـيـكــون مـســانـدًا لــه،
وموافقًا على كل ما يقوله ،كما تظهر
خـ ــرائـ ــط ال ـت ـح ــال ـف ــات بـ ــن األح ـ ــزاب
وتبدالتها كل يوم.

ت ـ ــواص ـ ــل حـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـع ـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
م ـح ــاوالت ف ــرض مـعــادالتـهــا فــي املسجد
األقصى ابتداء ثم مدينة القدس املحتلة،
بــرغــم حــرص ـهــا ع ـلــى أال يـ ــؤدي ذل ــك إلــى
ان ـف ـجــار شـعـبــي فلسطيني واسـ ــع .وهـ ٌـي
تمضي فــي خياراتها ،ورهاناتها قائمة
عـ ـل ــى إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـس ـل ـط ــة ف ـ ــي رام ال ـل ــه
(ال ـت ـن ـس ـيــق األم ـ ـنـ ــي) ،والـ ــواقـ ــع الـضــاغــط
ع ـلــى الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ال ـض ـفــة املحتلة
وقطاع غــزة ،إضافة إلــى الــواقــع اإلقليمي
امل ـ ـش ـ ـغـ ــول ع ـ ــن ف ـل ـس ـط ــن وقـ ـض ــاي ــاه ــا،
ِّ
وكذلك الدولي املتفهم الــذي يوفر الغطاء
عـلــى سـيــاســات ال ـع ــدو .وتـتـقــن الحكومة
اإلسرائيلية ،برئاسة بنيامني نتنياهو،
استغالل الظروف الحالية من أجل فرض
أطماعها في األقصى ،وليس الحديث عن
التقسيم الــزمــانــي وامل ـكــانــي فــي املسجد
مجرد فرضية أو اتهام ظني موجه ضد
َ
ظاهر أداء يمارسه الصهاينة
إسرائيل ،بل
ف ــي فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ،ك ـمــا ب ــات عـنــوانــا
ي ـجــاهــرون ب ــه عـلــى املـسـتــويــن الــرسـمــي
والحزبي .وكما في كل إجراء قمعي تعمل
إسرائيل على قوننته ليتحول من اعتداء
منظم إلى تطبيق لقانون فرضه االحتالل،
فــإن ـهــا ض ـمــن خـطـتـهــا ل ـت ـهــويــد األق ـصــى
وبسط سيطرتها عليه ،طرحت عام 2012
مـ ـش ــروع ق ــان ــون ف ــي الـكـنـيـســت لتقسيم
امل ـس ـجــد زمــان ـيــا وم ـكــان ـيــا ب ــن املسلمني
وال ـي ـه ــود .ل ـكــن الـتـطـبـيــق ال ـعـمـلــي سبق
سن القانون عبر اقتحامات املستوطنني
تـحــت رع ــاي ــة حـكــومـتـهــم .وكـ ــان امل ـشــروع

يتضمن تخصيص وقت لكل من املسلمني
واليهود ،بما يشبه ما فرضه االحتالل في
الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل.
وفعليًا بدأ العدو تنفيذ خطة أوســع ،في
مــرحـلــة مــا بـعــد ات ـفــاق أوس ـل ــو ،عـبــر عــزل
ك ــل ال ـق ــدس ع ــن ال ـض ـفــة ،ث ــم إق ــام ــة ج ــدار
الفصل والعقبات والحواجز التي وضعها
ملنع وص ــول الفلسطينيني إلــى األقـصــى.
وت ـج ـن ـب ــا ل ــرف ــع شـ ـع ــار الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـلــى
األقـصــى أو هــدمــه مــن أج ــل بـنــاء الهيكل،
عمدت إسرائيل إلى تلطيف مخططها عبر
تقسيم زمــانــي ومـكــانــي للمسجد ،ومنع
منظم للمسلمني في التوجه إليه ،وفرض
أوق ـ ــات ُيـسـمــح فـيـهــا لـلـيـهــود باقتحامه
تحت عنوان زيارته .خطورة هذه املرحلة
أنه في حال استطاعت إسرائيل أن تفرض
ما تطمح إليه ،سيتكرس هذا الواقع إلى
أمد غير منظور .ومع أن العنف هو ديدن
األج ـهــزة اإلســرائـيـلـيــة تــاريـخــا وحــاض ـرًا،
فإنها فــي مواجهة الفلسطينيني تستند
إلى مجموعة من االعتبارات تجعل خلفية
وه ـ ـ ــدف كـ ــل ص ـ ــور ال ـع ـن ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي
تصب في اتجاهات مــدروســة .فمن جهة،
أظ ـهــرت إســرائ ـيــل تصميمًا عـلــى املضي
فــي مخططها املتصل بــاألقـصــى ،وسائر
ال ـق ـض ــاي ــا األخـ ـ ـ ــرى ،وخ ــاص ــة أن ـه ــا ت ــرى
فــي ال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة الـحــالـيــة فرصة
إقليمية ينبغي أال تفوتها ،فقد ال يتكرر
مثلها الحقًا.
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،تـتـعــامــل إســرائ ـيــل مع
فـلـسـطـيـنـيــي الـ ــداخـ ــل ( )1948ب ـكــراه ـيــة
وحقد ،يتجسدان بأداء أجهزتها القمعية
في ما يتعلق بمواجهات األقصى ،أو أي
تـحـ ّـد آخ ــر يتقابل فـيــه ال ـطــرفــان .وليست
ه ـ ــذه ال ــذه ـن ـي ــة مـ ـج ــرد ح ــال ــة ع ــاب ــرة فــي
الوجدان اإلسرائيلي ،بل نتيجة لعنصرية
مـتـجــذرة ،وبـنــاء على نـظــرة متأصلة في
وعــي املؤسسة اإلسرائيلية بكل فروعها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة واإلعـ ــام ـ ـيـ ــة إل ــى
فـلـسـطـيـنـيــي ال ــداخ ــل ،بــاع ـت ـبــارهــم عقبة
أساسية أمام مخططاتها ،ومصدر تهديد
كــامــن يـمـكــن أن ينفجر فــي ح ــال نضوج
الظروف املحيطة التي قد ترفدها بأسباب
القوة واالحتضان.
وس ـ ــط كـ ــل ذل ـ ـ ــك ،تـ ـح ــرص إس ــرائـ ـي ــل فــي
ساحات املواجهة على أن تكون في موقع
من يملي حدود الردع ،وخاصة أن أكثر ما
تخشاه هو األداء الذي ينطوي على رسالة
ض ـعــف يـ ــرى ف ـي ـهــا فـلـسـطـيـنـيــو ال ــداخ ــل
مؤشرًا على تراجع قدرة الردع اإلسرائيلية

من مواجهات الجمعة الماضية في مخيم الجلزون في الضفة المحتلة (آي بي ايه)

وأرض ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـس ـم ــح لـ ـه ــم بـ ــالـ ــرهـ ــان عـلــى
الضغوط التي يمكن أن تتراجع أمامها
ال ـق ـي ــادة اإلس ــرائ ـي ـل ـيــة .م ــن ه ـن ــا ،نــاحــظ
املـســار التصاعدي لــإجــراءات العدوانية
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــرك االح ـت ـج ــاج ــي في
القدس .وبرغم أن إسرائيل تسعى إلى منع
اتساع نطاق املواجهة لتشمل كل فلسطني،
فإن هذا الحرص ليس على حساب تنفيذ

طلب نتنياهو
من الجهات القضائية
دراسة إجراءات فتح
النار لتعديلها

مخططاتها .نتيجة ذلك ،هي تعمل على أن
يتكامل خطابها السياسي واإلعالمي مع
أدائها األمني ،وبما يؤدي إلى قمع الحركة
االحتجاجية الفلسطينية ويكرس الواقع
الذي تفرضه في األقصى.
فـ ــي ه ـ ــذه األج ـ ـ ـ ـ ــواء ،ط ـل ــب ن ـت ـن ـيــاهــو فــي
ختام جلسة الحكومة ،أمس ،من الجهات
ال ـق ـضــائ ـيــة ،دراس ـ ــة إج ـ ـ ــراءات ف ـتــح ال ـنــار
القائم حاليًا لتعديلها في مواجهة حركة

االحـتـجــاج فــي الـقــدس .وستنقل القضية
إلــى املستشار القضائي للحكومة يهودا
فاينشتاين .يــأتــي هــذا بعد الـحــديــث عن
فرض عقوبات مشددة على رماة الحجارة،
وبــرر ذلــك نتنياهو بالقول إن «الحجارة
والزجاجات الحارقة هي سالح قاتل ،وهي
قتلت وتقتل ،ونتيجة ذلك عدلنا في األيام
األخيرة تعليمات فتح النار للشرطة في
القدس» ،في إشارة إلى إمكانية استخدام
ً
الــرصــاص الـحــي ب ــدال مــن املـطــاطــي .وقــد
توسع في اليومني املاضيني االستهداف
في القدس خارج أسوار األقصى ،وعمدت
ّ
قوات العدو إلى هدم خمسة محال تجارية
فلسطينية في بلدة حزما ،شرقي املدينة،
بدعوى «البناء من دون ترخيص» ،وهو
إج ــراء معتاد لكنه يأتي اآلن ضمن حزم
العقوبات الجماعية .كما اعتقلت شرطة
العدو  27فلسطينيًا من املدينة.
عـلــى الصعيد الـسـيــاســي (األخـ ـب ــار) ،قــال
العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي
(ال ـبــرملــان) أحـمــد الـطـيـبــي ،إن وفـ ـدًا يضم
عــددًا مــن الـنــواب الـعــرب ،بــدأ أمــس ،جولة
تشمل األردن وتركيا ،لتوضيح «املخاطر
التي تتهدد املسجد األقصى» ،مشيرًا إلى
أنهم التقوا امللك األردني ،عبدالله الثاني،
على أن يلتقوا الحقًا الرئيس التركي رجب
طـيــب أردوغ ـ ــان .وق ــال الـطـيـبــي« :اخـتــرنــا
األردن وتركيا ،بوصفهما دولتني مهمتني
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى قــدرت ـه ـمــا
الكبيرة على التأثير في لجم التجاوزات
ضد املسجد األقصى».

إيران

أمانو زار بارشين :نحترم القضايا السرية
أن ـ ـهـ ــا اغـ ـت ــال ــت ض ــابـ ـط ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا فــي
مــديــريــة أم ــن ش ـمــال س ـي ـنــاء ،يشغل
مـنـصــب م ــدي ــر األحـ ـ ــوال املــدن ـيــة في
ش ـمــال س ـي ـنــاء ،وه ــو الـعـمـيــد أحـمــد
محمد عسكر ،الــذي استهدف (فجر
السبت) بــالــرصــاص أمــام منزله في
شــارع البحر داخــل املدينة .وخطف
امل ـن ـف ــذون س ـيــارتــه وأض ــرم ــوا فيها
النيران على مقربة من بيته .وأمس،
اسـتـهــدف عناصر مسلحون جرافة
تابعة لقوات الجيش بعبوة ناسفة
ق ــرب قــريــة ال ـخــروبــة ،جـنــوب الشيخ
زويـ ــد .لـكــن «واليـ ــة س ـي ـنــاء» وجـهــت
بيانًا إلــى القبائل السيناوية ،نفت
فـيــه عــاقـتـهــا بـمـجــزرة خــريــزة التي
وقـ ـ ـع ـ ــت وسـ ـ ـ ــط س ـ ـي ـ ـنـ ــاء ق ـ ـبـ ــل ن ـحــو
أسبوع ،وراح ضحيتها  12فــردًا من
قبيلة التياها خــال أحــد األع ــراس،
قائلة إن «الهدف الخفي وراء املجزرة
ك ـ ـ ــان ال ــوقـ ـيـ ـع ــة ب ـ ــن واليـ ـ ـ ــة س ـي ـن ــاء
والقبائل التي وصفوها باملجاهدة...
ي ـب ــدو تـ ــورط ال ـي ـهــود وال ـج ـيــش في
هذه املجزرة».

تمكن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يوكيا أمانو الذي وصل إلى طهران ،أمس،
من زيارة موقع بارشني .وقال املتحدث باسم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي
إن «أمانو قام بزيارة رسمية ملوقع بارشني.
لقد زار بعض املشاغل التي انتشرت معلومات
خاطئة في شأنها».
وقبل بارشني ،بحث أمانو مع الرئيس حسن
روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف
ورئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي
أكبر صالحي ،تنفيذ «خريطة الطريق» بشأن
برنامج إيران النووي .كما تحدث في جلسة
مغلقة أمام لجنة خاصة في مجلس الشورى
ُ
شكلت لدرس االتفاق النووي .وقال إن الوكالة
تحترم القضايا السرية ألنها تتعاطى معها
بجدية ،معتبرًا أن لقاءاته مع املسؤولني
ّ
اإليرانيني «تنصب في إطار الحوار البناء».
وفي سياق ترحيبه باالتفاق النووي ،قال أمانو
إن مجلس حكام الوكالة أوكل إليه مسؤولية
تنفيذ األنشطة املتعلقة باالتفاق بني إيران

ومجموعة « ،»1+5مضيفًا أن مهمته ،في هذا
اإلطار ،تكمن في اختبار صدقية إيران ،وأنه
واثق بأداء هذه املهمة بنجاح من خالل تعاون
طهران وإنجاز االتفاق الذي جرى التفاوض
بشأنه عشرين شهرًا .وأكد أمانو أن هذا امللف
ًَ
لن يبقى مفتوحًا إلى األبد ،مشيرا إلى أنه «من
املقرر أن يجري إغالقه نهاية العام الحالي».
في سياق متصل ،قال املدير العام للوكالة
الذرية ،إثر لقائه روحاني ،إن «الوكالة تريد
توضيحات بشأن بعض املسائل ،وهكذا
ّ
تقوم بأداء واجباتها ،ما قد يمثل أساسًا جيدًا
لتعاون على املدى الطويل» .وأضاف أن الوكالة
تتحرك «خطوة بعد خطوة في درس البرامج»
النووية إليران وتحاول نقل نتيجة عملها
«بطريقة غير منحازة».
ّ
وثمن أمانو الترتيبات املتوافرة ،خالل الزيارة
لتنفيذ مهمات الوكالة ،معربًا عن أمله في أن
يجري في مجلس الحكام تقديم تقرير خبراء
الوكالة في مجال «( »PDMاألبعاد املحتملة
للبرنامج النووي اإليراني) سريعًا في إطار

االتفاق النووي ،بعد االتفاق مع أعضاء الدول
املفاوضة.
ّ
وعبر أمانو عن ارتياحه لتطوير التعاون بني
إيران والوكالة ،بعد انتخاب روحاني رئيسًا
للجمهورية في إيران ،وإنجاز االتفاق النووي
وتوقيع خريطة الطريق بني إيران والوكالة بعد
اللقاء األخير مع الرئيس اإليراني ،مضيفًا
أن «الوكالة تسعى إلى الشفافية في القضايا
وتنفيذ الواجبات املناطة بها والتي بإمكانها أن
تمثل أساسًا جيدًا للتعاون بعيد األمد».
من جهته ،أعلن روحاني أن بالده ستطبق
«البروتوكول اإلضافي (ملعاهدة حظر انتشار
األسلحة النووية) على نحو طوعي» .وأضاف
متوجهًا إلى أمانو بالقول «نأمل أن تقوموا
أيضًا أنتم بمراقبة منصفة لتطبيق» االتفاق
النووي ،الذي ُوقع في  14تموز بني إيران
والقوى الكبرى.
والبروتوكول اإلضافي ملعاهدة حظر انتشار
األسلحة النووية يتيح للوكالة الدولية للطاقة
الذرية تكثيف مراقبة برامج نووية في العالم،

بهدف التحقق من أنها ال تستخدم لغايات غير
سلمية.
وذكر روحاني ،أيضًا ،بأن بالده لم تسع
أبدًا إلى «تحويل برامجها السلمية» لغايات
أخرى .وقال «لحسن الحظ أن عمليات املراقبة
والتفتيش املفاجئ ،التي جرت على مدى
األعوام املاضية ،قد أثبتت سلمية األنشطة
النووية اإليرانية وجرى التأكيد على هذه
النقطة وهي أن إيران لم تنحرف أبدًا عن
برنامجها السلمي» ،كما أكد أن «الوكالة الدولية
للطاقة الذرية سيكون لها دور مؤثر في تنفيذ
االتفاق».
أما ظريف ،فقد أكد خالل لقائه أمانو إرادة
طهران الجادة مواصلة التعاون الثنائي،
معربًا عن أمله في أن تؤدي مسيرة التعاون
املستقبلي ،بني إيران والوكالة ،إلى تبديد
بعض التصورات السلبية لدى الرأي العام في
البالد ،إزاء هذه املؤسسة الدولية التخصصية
ومكانتها املهنية ،بصورة كاملة.
(األخبار)
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اليونان

«سيريزا» يعود ...لفرض شروط الدائنين
رغ ــم انـقــابــه شـبــه الـكــامــل عـلــى برنامجه
االنتخابي الذي أوصله إلى السلطة مطلع
ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،وت ـجــاه ـلــه إرادة غــالـبـيــة
ساحقة من اليونانيني ّ
عبرت عن رفضها
شــروط دائني البالد في استفتاء شعبي،
وتبنيه حــزمــة جــديــدة مــن ال ـشــروط ،أســوأ
م ــن س ــاب ـق ـت ـه ــا ...ورغـ ـ ــم ان ـش ـق ــاق ال ـف ـئــات
ً
الــرادي ـكــال ـيــة ف ـعــا ع ـنــه ،نـتـيـجــة مل ــا سبق
ذك ــره ،أع ــاد الناخبون يــوم أمــس «ائـتــاف
اليسار الراديكالي» (سيريزا) إلى السلطة،
بـنـسـبــة أص ـ ــوات ت ـق ــارب ت ـلــك ال ـت ــي نــالـهــا
ال ـح ــزب ل ــدى وص ــول ــه إل ــى الـسـلـطــة مطلع
ً
ً
العام ،حامال وعودًا وآماال حطمها بسرعة
قياسية من  7أشهر.
وأظ ـهــر ف ــرز  %44مــن األصـ ــوات لـيــل أمــس
ح ـ ـصـ ــول «س ـ ـي ـ ــري ـ ــزا» عـ ـل ــى  %35.5مــن
أص ـ ـ ــوات ال ـن ــاخ ـب ــن ،م ـق ــاب ــل  %28ل ـحــزب
«الديموقراطية الجديدة» املحافظ ،والذي
هـيـمــن ع ـلــى الـسـلـطــة ف ــي ال ـس ــاب ــق ،بينما
حل حــزب «الفجر الذهبي» ،الــذي يوصف
ب ــالـ ـن ــازي الـ ـج ــدي ــد ،ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـثــال ـثــة،
بـ %7.1من األصوات ،يليه حزب «باسوك»
االش ـت ــراك ــي ،بـ ـ ــ %6.3مــن األصـ ـ ــوات؛ وذلــك
فيما امتنع حوالى  %45من الناخبني عن
الـتـصــويــت ،وهــي نسبة اعتبرها البعض

تقرير

الخالفات األوروبية
تتفاقم بشأن الالجئين
تتصاعد الخالفات بني الــدول األوروبـيــة ،وبني
مختلف األطراف داخل هذه الدول ،حول التعامل
مــع الـتــدفــق املستمر للالجئني .وأكـمــل اآلالف
من هــؤالء ،نهاية األسبوع ،سعيهم لبلوغ دول
غرب وشمال أوروبــا ،مــرورًا عبر دول البلقان
التي تجهد لضبط حدودها واستيعاب األعداد
املتزايدة من الوافدين ،أو نقلهم عبر أراضيها.
ويعقد وزراء داخلية دول االتـحــاد األوروب ــي،
يوم غد الثالثاء ،اجتماعًا يسبق قمة لقادة دول
االتحاد يوم األربعاء املقبل ،من املنتظر أن تبت
مسألة «نظام الحصص اإللــزامـيــة» الستقبال
الالجئني .واستبقت برلني ،يوم الجمعة املاضي،
ه ــذي ــن االج ـت ـمــاعــن ب ـتـحــذيــرهــا م ــن أن ـه ــا قد
تذهب إلى تفعيل نظام التصويت باألغلبية في
االتحاد األوروبي ،إلجبار دول االتحاد الرافضة
لنظام الحصص ،التي تقودها املجر ،لالنصياع
للمشروع الذي تدعمه برلني وباريس.
وح ــذرت املستشارة األملــانـيــة ،أنغيال ميركل،
من أن مسالة اللجوء يمكن أن تصبح تحديا
أوروب ـي ــا أكـبــر مــن أزم ــة الــديــون الـيــونــانـيــة (أو
ب ــاألح ــرى أك ـبــر مــن أزم ــة ت ـمــرد ال ـيــونــان على
اإلم ـ ــاءات األوروبـ ـي ــة) ،ودع ــت إل ــى تبني دول
االت ـح ــاد نـهـجــا مـتـنــاسـقــا ،ت ـق ــرره بــروكـســل،
يقضي بتوزيع الالجئني على كل دولة أوروبية،
لكن دون تحديد سقف لعدد الالجئني الذين
يمكن قبولهم في أرجاء القارة.
في هذه األثناء ،تتصاعد الخالفات بني كرواتيا
وامل ـج ــر وسـلــوفـيـنـيــا ح ــول كـيـفـيــة اسـتـيـعــاب
موجة الالجئني الساعني للمرور بهذه الــدول،
في طريقهم إلى غرب وشمال أوروبــا .وأعلنت
املـ ـج ــر ،أول م ــن أم ـ ــس ،إنـ ـج ــاز س ـي ــاج شــائــك
على طــول حــدودهــا مــع كــرواتـيــا (العضو في
االتحاد).
وب ـعــدمــا دف ـعــت اإلج ـ ـ ــراءات امل ـجــريــة الــاجـئــن
إل ــى االل ـت ـفــاف عـبــر كــروات ـيــا ،أعـلـنــت األخ ـيــرة
يــوم الجمعة املــاضــي إلغاءها سياسة األبــواب
املـفـتــوحــة ،وذل ــك بعدما تدفقت إلــى أراضيها
أعــداد كبيرة من املهاجرين ،تقول زغــرب إنها
فاقت طاقتها على االستيعاب.
فــي السياق نفسه ،تحدث املـســؤول عــن ملف
توسعة االت ـحــاد األوروبـ ــي ،يــوهــانــز ه ــان ،أول
مــن أم ــس ،عــن خـطــط ل ــدى االت ـح ــاد لتشجيع
السوريني الفارين من الحرب في بالدهم على
الـبـقــاء فــي الـ ــدول امل ـحــاذيــة ل ـســوريــا ،ب ــدال من
االنضمام الى قوافل املهاجرين إلى أوروبا.
(األخبار ،أ ف ب)

مــرتـفـعــة نـسـبـيــا ،قـيــاســا إل ــى االنـتـخــابــات
السابقة.
وأقـ ـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـي ـ ــس حـ ـ ـ ــزب «الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» ،فــان ـج ـي ـل ـيــس م ـي ـم ــاراك ـي ــس،
بــالـهــزيـمــة ،مهنئًا زع ـيــم ح ــزب «سـيــريــزا»
ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،أل ـي ـك ـس ـيــس
تـ ـسـ ـيـ ـب ــراس ،ب ــالـ ـف ــوز ،وداع ـ ـيـ ــا إي ـ ـ ــاه إل ــى
تشكيل «الحكومة الضرورية» على جناح
السرعة .واألرجح أن «سيريزا» لن يحصل
على األغلبية البرملانية الــازمــة لتشكيل
الحكومة منفردًا ،ما سيضطره إلى البحث
عــن شــركــاء فــي حـكــومــة ائـتــافـيــة .وخــال
ال ـح ـمــات االن ـت ـخــاب ـيــة ،ك ــان مـيـمــاراكـيــس
يعرب م ــرارًا عــن اسـتـعــداد حزبه للتشارك
م ــع «س ـي ــري ــزا» ف ــي ح ـكــومــة ك ـه ــذه ،وك ــان
تـسـيـبــراس ينفي ه ــذا االحـتـمــال بــإصــرار،
ب ــدع ــوى ال ـتــرفــع ع ــن امل ـشــاركــة م ــع أح ــزاب
الـسـلـطــة الـقــديـمــة ال ـف ــاس ــدة ،رغ ــم أن ــه قبل
بشروط إلدارة البالد (فرضها الدائنون)،
هي األسوأ على اإلطالق حتى تاريخه.
ف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ق ـ ــال م ـ ـصـ ــدر مـ ـس ــؤول
ف ــي «سـ ـي ــري ــزا» ،إن ت ـس ـي ـب ــراس سـيـشـكــل
ح ـكــومــة خـ ــال ث ــاث ــة أيـ ـ ــام ،وذل ـ ــك بـعــدمــا
نـشــرت وزارة الــداخـلـيــة الـيــونــانـيــة نتائج
الـتـصــويــت األول ـي ــة .لـكــن «س ـيــريــزا» الــذي

«املستثمرين» ،أو باألحرى الدائنني ،وذلك
بـعــد خـضــوعــه ل ـشــروط ه ــؤالء األخ ـيــريــن،
وت ــوق ـي ـع ــه ع ـل ــى ح ــزم ــة ق ـ ــروض ج ُــدي ــدة،
بـشــروط أس ــوأ مــن الـحــزمــات الـتــي فرضت
على اليونان من قبل .ويشير الكاتبان إلى
«ت ـف ــاؤل املـسـتـثـمــريــن» ب ـعــودة تـسـيـبــراس
إل ــى الـسـلـطــة ،وخ ــاص ــة بـعــدمــا تـخـلــى عن
الفئة الراديكالية في حزبه ،والتي رفضت
«املـ ـس ــاوم ــة»« .لـ ــم ي ـعــد ت ـس ـي ـبــراس يمثل
ت ـهــدي ـدًا سـيــاسـيــا (ل ـل ـم ـصــارف واالت ـح ــاد
األوروبـ ــي وص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي) ،منذ
ُ
أن أبرمت االتفاقية» حول شروط القروض
الـجــديــدة ،ينقل كاتبا املـقــال عــن املـســؤول
في مصرف  SEBفي فرانكفورت ،ماريوس
داه ــاي ــم .وي ــذه ــب فــاسـيـلـيــس ك ــارات ــزاس،
م ــدي ــر ص ـن ــدوق ت ـح ــوط ف ــي أث ـي ـنــا ،يــدعــى
«ليفانت بــارتـنــرز» ،أبـعــد مــن ذل ــك ،فيقول
إنــه «ب ــات ُينظر إلــى «سـيــريــزا» اآلن كقوة
س ـت ـض ـمــن ت ـط ـب ـيــق م ــذك ــرة ال ـت ـف ــاه ــم (م ــع
الدائنني) .ولــن يكون لــدى أي من األحــزاب
إمكانية تحصيل
(الــرئـيـسـيــة) وهــم حــول
ُ
صفقة أفضل مع أوروبا؛ لقد أوصد الباب
ً
في وجه الوهم القائل بأن ثمة طريقًا سهال
للخروج» (من فخ الديون املشروطة)!
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ً
تسيبراس محتفال مع أنصاره (أ ف ب)

ي ـع ــود إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة الـ ـي ــوم ه ــو غ ـي ــر ذاك
الــذي فــاز باالنتخابات التشريعية مطلع
الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـح ـصــولــه ع ـل ــى %36.3
مـ ــن األصـ ـ ـ ـ ــوات (مـ ـق ــاب ــل  %27.8ألح ـ ــزاب
السلطة التقليدية) ،واعـدًا بإنهاء سياسة
«الـتـقـشــف» امل ـفــروضــة أوروبـ ـي ــا .فزعيمه،
تسيبراسّ ،
«غير جلده بشكل دراماتيكي
م ـن ــذ تـ ـم ــوز» م ــن الـ ـع ــام ن ـف ـس ــه ،ح ــن ق ــرر
الـ ـخـ ـض ــوع إلم ـ ـ ـ ــاءات الـ ــدائ ـ ـنـ ــن ،بـحـســب

امل ـح ـلــل ف ــي مــؤس ـســة «ك ــري ــدي أغــري ـكــول»
املالية في لندن ،أورالندو غرين .وفي مقال
نشره موقع «بلومبرغ» منذ أيــام ،بعنوان
«كيف تعلمت أســواق اليونان أن تكف عن
القلق وأن تحب تسيبراس» ،يعرض كاتبا
املـقــال ،لوكانيو منياندا وكاميال روســو،
ت ـح ــول زع ـي ــم «س ـي ــري ــزا» م ــن م ـص ــدر قلق
لــأســواق املــالـيــة ونــذيــر ب ـخــروج الـيــونــان
م ــن مـنـطـقــة الـ ـي ــورو ،إل ــى مـسـتـحــق لـثـنــاء

استراحة
2103 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 0 3

أفقيا
 -1ثــرى – حــرف نصب – مــاركــة سـيــارات –  -2مخرج وممثل وكــاتــب سينمائي ومسرحي
وعازف جاز أميركي – جواب –  -3إحسان – إنتفاخ في الجلد من جراء صدمة – آلة موسيقية
–  -4عاصمة آسيوية – من أسماء األسد –  -5عائلة مهندس إنكليزي راحل إخترع األسلوب
املعروف بإسمه إلنتاج الفوالذ – للنفي –  -6من أقــدم وأهــم مــدن فلسطني التاريخية على
ساحل البحر األبيض املتوسط – فتور وتقاعس في العمل أو الــدرس –  -7كوكب مأهول
– مختصر أجسام طائرة مجهولة –  -8خصب – إله مصري – مدينة فرنسية على السني –
 -9مدينة أملانية – يهدي العروس الى زوجها –  -10زار األماكن املقدسة – األراضي املغطاة
بالعشب والكأل تقتات منها الدواب

عموديًا

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.

 -1من زعماء الثورة الفرنسية بدأ عهد اإلرهــاب فكان من ضحاياه –  -2جزيرة في املحيط
ّ
شرقي مدغشقر كانت من دول الكومنولث وأصبحت جمهورية عام  – 1992إنتشار
الهندي
وتداول البضائع – ْ -3
ملع البرق –  -4أرخبيل إيطالي في البحر التيراني يتبع ّ
مسينا – أدام
النظر إليه بسكون الطرف –  -5من عناصر الطبيعة – دقيق أو خالف غليظ –  -6حرف جزم
– حرف عطف – مادة قاتلة –  -7من الحبوب – قلب الثمرة – كسر الخبز باألصابع –  -8يبس
اللحم أو الخبز – دولة آسيوية مقسمة –  -9مدينة سورية ومركز قضاء بمحافظة حلب هي
كركميش التاريخية – ّ
فرق األرباح على املساهمني –  -10مطرب لبناني راحل

أفقيا

مشاهير 2103

حلول الشبكة السابقة

1

 -1هوالند – صقر –  -2إبن سينا – دو –  -3دف – كوخ –  -4يكن – ّقرر – ما –  -5شر – بنكوك – -6
ركن – ريب –  -7أوكلهما – اف –  -8رك – حار – رفض –  -9بار – أكرا –  -10طيف – املاء

عموديًا

وب – كركوك –  -3لندن – ّ
 -1هادي شرارة – ّ -2
نك – بي –  -4أسف – لحاف –  -5ني – قندهار – -6
دنكرك – مر –  -7أورورا – ال –  -8كي – ركم –  -9قد – بافرا –  -10رودان – فضاء

حل الشبكة 2102

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مــؤلــف وأدي ـ ــب أم ـيــركــي (ُ )2010-1919عـ ــرف ب ــرواي ـت ــه «الـ ـح ــارس ف ــي حقل
الشوفان» .توقف عن نشر األعمال األدبية منذ العام  .1965يظهر املراهقون
في أغلب أعماله  = 1+4+3+9+8+7عاصمتها اوسلو ■  = 11+6+10ممر فوق
الوادي ■  = 5+2بحر

حل الشبكة الماضية :رضوان الكوني

االثنين  21أيلول  2015العدد 2697

إعالنات

17

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
رقد على رجاء القيامة املرحوم
ساسني جرجس بارود
ابناه املحامي جورج وزوجته ديانا
جريج وعائلتهما
الــدك ـتــور جـ ــوزاف وزوج ـت ــه ريـمــونــد
القيم وعائلتهما
ابـنـتــاه سـعــاد زوج ــة ال ـيــاس بــازرلــي
وأوالدهما وعائالتهم
مارلني ساسني بارود
وانسباؤهم ينعونه اليكم
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 21
ال ـجــاري اب ـت ـ ً
ـداء مــن الـســاعــة الثانية
ً
بعد الظهر ولغاية السابعة مساء في
صالون كنيسة مار مارون الرعائية،
جعيتا.

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي الياس ريشا)

يـنـفــذ فــريــد ج ـبــور بــاملـعــامـلــة 2015/111
اسـتـنــابــة صـ ــادرة عــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ املــن
رق ــم  2014/1125بـمــوضــوع تنفيذ حكم
صادر عن حضرة القاضي املنفرد املدني
في املنت باملعاملة رقم  2014/1125بوجه
ً
اميل يوسف تحصيال ملبلغ /4900/د.أ.
اضافة الى الرسوم.
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ عـلــى م ــوج ــودات مـنــزل
املنفذ ضــده الكائن فــي جيعتا ملك جاد
الطابق الخامس وهي على الشكل التالي:
ط ــاول ــة لـلـسـجــائــر خـشــب بـنــي ـ ـ ـ ـ سـجــادة
اح ـم ــر وب ـ ــاج ق ـي ــاس  3.50 × 2.50كنبة
خيزران لون اخضر بثالثة مقاعد ـ ـ طاولة
خشب بوجه زجاج و 5كراسي بالستيك ـ ـ
طاولة سفرة خشب لون اسود مع ثمانية
كــراســي حــديــد ـ ـ درس ــوار خشب مــع مــرآة
ـ ـ سـجــادة ليلكي وازرق واصـفــر ـ ـ طاولة
خشبية لـلـسـجــائــر ل ــون اس ــود ـ ـ ـ ـ طــاولـتــا
خشب لون اسود حجم صغير كل واحدة
ل ـهــا جـ ـ ــارور ودرف ـ ـتـ ــان ت ـل ـفــزيــون بــازمــا
ماركة Sony
ـ ـ طاولة خشب مستطيلة ـ ـ فترين خشب
لــون بني لها درفــة خشبية وزجــاج وغاز
بـسـتــة رؤوس دون م ــارك ــة وبـ ــراد مــاركــة
 Frigidaireـ ـ ـ ـ غـســالــة اوتــومــات ـيــك مــاركــة
 Aristonوســريــران خشبيان كحلي مفرد
ون ـصــف وخ ــزان ــة خـشــب كـبـيــرة ل ــون بــاج
وت ــوال ـي ــت خـشـبـيــة ل ـهــا ج ــواري ــر وم ـ ــرآة.
شـفــونـيـيــر خ ـشــب وفــورمــاي ـكــا ل ــون بني
لها درفة وجوارير ـ ـ خزانة خشبية بدرف

ـ ـ كومود بني فاتح ـ ـ كومود فورمايكا ـ ـ
سرير سويدي مفرد ـ ـ خزانة خشبية بني
فاتح مع تواليت ومــرآة ـ ـ خزانة خشبية
كبيرة بني فاتح ـ ـ سجادة كحلي واحمر ـ ـ
سرير مزدوج لون اسود ـ ـ مكتبة خشبية
اسود ـ ـ طاولة ستانلس ستيل ـ ـ تلفزيون
بالزما  Samsungكرسي جلد مع دواليب ـ ـ
طاولة خشبية لون ابيض مربعة الشكل
سجادة باج مزركشة ـ ـ جاطني فضي مع
صـفــرة كريستال وبونبونيير كريستال
مع مسكة واثنني مع غطاء وواحدة بحجم
صـغـيــر م ــع غ ـط ــاء وق ـط ـعــة اخـ ــرى عليها
ال ـ ــوان كـحـلــي ـ ـ ـ ـ ب ـيــانــو ك ـهــربــائــي مــاركــة
 Techmiesالب تــوب مــاركــة  H.Pجميعها
مخمنة بمبلغ /19170/د.أ .يجري البيع
ي ـ ــوم ال ـس ـب ــت الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه 2015/10/3
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا ف ــي مـنــزل
املنفذ عليه على الراغب بالشراء الحضور
ف ــي امل ــوع ــد امل ـح ــدد ال ــى ال ـع ـن ــوان امل ـحــدد
اعاله مصحوبًا بالثمن نقدًا وبرسم داللة
بنسبة  %5على ان ال يتم البيع ما لم يبلغ
الثمن املعروض  6اعشار القيمة املخمنة
ك ـمــا عـلـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ت ـقــريــر الـخـبـيــر
املضموم للمعاملة.
رئيس القلم
ناديا صليبي
إعالن بيع للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 99/420
الرئيسة عون
طــالــب التنفيذ :هــانــي مـحـمــود قبيسي
وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله

املحامي علي قنديل
بـ ـت ــاري ــخ  98/3/16و 99/4/13ت ـقــرر
الـ ـق ــاء ال ـح ـجــز ال ـت ـن ـف ـيــذي وس ـج ــل على
الصحائف العينية
ً
بتاريخ  98/3/23و 99/4/19تحصيال
ل ــدي ــن امل ـن ـفــذ ال ـب ــال ــغ مــاي ـتــي وخـمـســن
ال ــف د .أمـيــركــي بــاالضــافــة ال ــى الـفــوائــد
واللواحق.
امل ـط ــروح للبيع بـعــد الـتـخـفـيــض :كامل
القسم  4/5221الشياح :مساحته  510م2
سفلي ثــانــي ـ ـ مـسـتــودع ول ــدى الكشف
تبني ان ما ذكر اعاله ينطبق على الواقع
ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى وج ـ ــود ت ـع ـ ٍـد ع ـل ــى ه ــذا
القسم ببناء خزان مياه للعقار بمسافة
تقريبية  140م.م .خاضع لنظام امللكية ـ ـ
تخطيط باملرسوم  970/14424ـ ـ يشترك
بملكية الحقوق  1و A3و 3وما ورد على
القسم االول وضع يد قرار  96/26وقرار
ايـ ــداع رق ــم  96/25ينتفع ب ــامل ــرور على
العقار  6446ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق
ب ـم ــرس ــوم  968/11431ـ ـ ـ ـ وي ـق ــع ضمن
ارتـفــاق املطار ـ ـ اشــارة امتياز للخزينة
بضريبة التحسني.
حدود العقار  5221الشياح:
ً
يحده غربًا  5219وشرقا  5080وشماال
 5220وجنوبًا .6446
الثمن د.
أميركي

حصص
املنفذ
عليه

 1ـ ـ ـ ـ ـ كــامــل 229500
الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــم
4 /5 2 2 1
الشياح

تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـحــدد
موعد املــزايــدة نهار الثالثاء الــواقــع في
 2015/10/6ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
صباحًا امــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط البيع:
فعلى الراغب في الشراء وقبل املباشرة
ـواز لثمن الطرح
باملزايدة ايــداع مبلغ مـ ٍ
ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو ف ــي مـصــرف
مقبول باسم رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
او تقديم كفالة مصرفية تضمن املبلغ
واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة
كما عليه وخــال ثالثة ايــام مــن صــدور
قـ ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع بــاقــي الـثـمــن تحت
طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر على
مـســؤولـيـتــه كـمــا عـلـيــه وخـ ــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دفـ ــع ال ـث ـمــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ مارو القزي

ثمن
الطرح
املخفض
د .أميركي
123930

إعالم تبليغ

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب والوفيات

03/662991

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

◄ مبوب ►

مطلوب
لشركة متخصصة في مستلزمات الفنادق واملستشفيات مندوب مبيعات خبرة
ثالث سنوات يشترط وجود سيارة.
 .1راتب مميز
 .2عمولة مبيعات
 .3ضمان اجتماعي
الرجاء إرسال السيرة الذاتية على العنوان التالي:
W.H.RHL@hotmail.com

A Lebanese construction company in
Nigeria is seeking the services of a heavy
duty mechanical Engineer, land surveyor
& Civil Engineer with experience,
English is a must. Send your CV to:
info@agvisionconstruction.com

املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات.
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -مديرية الواردات /املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة النبطية –دائرة االلتزام الضريبي
,دائرة خدمات املكلفني ,دائرة معالجة املعلومات ودائرة التدقيق امليداني ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى
مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ,مفرق الراهبات ,سنتر حرب ,الطابق الثاني ,هاتف 768491/07لتبلغ البريد املذكور تجاه
ً
اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

اسم املكلف
قاسم محمد حسن
قاسم محمد تقش
محمود امني كوثراني
صبحي سالم عياش
EM-GLOBAL,LTD
ش ــرك ــة ال ـك ـن ــدي ل ـل ـت ـج ــارة ال ـع ــام ــة وامل ـ ـقـ ــاوالت
واالستيراد والتصدير ش.م.
اول كاستينج اندستري
شركة فيبو تريدينغ ش.م.
SOUTH GUIDE
شركة جاد ش.م.م
شركة املرتضى للتجارة ش.م.م
شركة الرضا التجارية
علي احمد حماده
حسن محمد رمضان
عدنان محمد شامي
عبدالله محمد االحمد
قاسم حسن وهبي
عباس علي حطيط
شركة Zeemed.S.a.r.l
شا ابو نقول للبناء و الديكور
مؤسسة اليسا لالستيراد والتصدير
ساتاليت النصر
قبيسي لتجارة قطع السيارات
(محمد غالب قبيسي)
ثانوية الشهيد االخضر العربي
اشرف ارديف املدور
حسن علي غطيمي

رقم املكلف
562275
3082328
1792032
1532471
2269122

رقم البريد املضمون
RR151550089LB
RR151550937LB
RR151550945LB
RR151551005LB
RR151551226LB

تاريخ الزيارة الثانية
2015/07/27
2015/08/10
2015/08/10
2015/08/11
-

تاريخ اللصق
2015/08/11
2015/08/19
2015/08/19
2015/08/20
-

2582788

RR151551141LB

-

-

2462862
2312211
2448519
2830883
216277
2459840
343855
823320
300761
276932
179159
2433709
3031141
2564284
251315
717464

RR151551169LB
RR151551190LB
RR151551186LB
RR151551155LB
RR151551172LB
RR151551138LB
138777300LB RR
151550614LB RR
151550631LB RR
151551230LB RR
151550999LB RR
151550971LB RR
RR151550733LB
RR151550469LB
RR138779169LB
138779186LB RR

-

-

1758012

RR138780034LB

2015/08/04

2015/08/11

2266039
2476799
3076582

RR138779155LB
RR151550870LB
RR151559785LB

2015/08/05
-

2015/8/13
-

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 1786

18

االثنين  21أيلول  2015العدد 2697

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ

تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان ـ ـ دائرة خدمات
املكلفني
املكلفني الواردة اسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة جبل
لبنان ـ ـ بعبدا ـ ـ قرب السرايا ـ ـ الطابق الثاني هاتف 05/920102
ّ
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه إســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا االع ــام ،وال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعــاه ،علمًا انــه سيتم نشر هذا
االعالم على املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
		
إسم املكلف

بالل خليل رضى

97667

RR153506825LB

منير طانيوس غنطوس

98124

RR153506851LB

H . M.G

98619

RR153505520LB

جوزف رشيد ريشا

107087

RR153508044LB

مؤسسة اميل صقر وشركاه

107155

RR153504918LB

ياسر محمد حجازي

108365

RR153505428LB

دانيال ماري الياس داغر

110731

RR153505445LB

طانيوس شحادة فخري

113883

RR153506318LB

امني حسني مكي

115104

RR153504895LB

محمد حسني هاشم

115130

RR153503585LB

روبار جرجس مطر

115759

RR153505476LB

جوزف جورج سكاب

118213

RR153505856LB

يعقوب سامي الخوري

131191

RR153508415LB

وليد يوسف خليل

131423

RR150038956LB

(ورثة) حكمت اديب ضاهر

132542

RR153507225LB

كرسم الشرق االوسط ( اكسون ) ش.م.م

132772

RR150045767LB

طوبيا طانيوس الحاج

139617

RR153504665LB

كريستل نبيل عويجان

173635

RR150039280LB

 THE POLICYلوساطة التأمني ش.م.م

190424

RR153504351LB

اديب سجيع ابو عاصي

206577

RR150038103LB

شركة عطوي للتجاره والتوزيع

206896

RR153503798LB

روجيه باخوس ش م م

217876

RR153499824LB

فيصل رامز حيدر

220879

RR153505374LB

جمال جوزيف نصار

221124

RR153505405LB

شركة واتر انفستمنت نتورك ش.م.ل

222680

RR153498979LB

س .س .انترناشيونال ش.م.م

228660

RR153506383LB

طرو هاروتيون حجي مانوكيان

229162

RR153498917LB

شركة ملع اللبنانية االملانية

229356

RR153505330LB

شركة افكار ش.م.م.

230585

RR153503563LB

امني شفيق الهبر

231075

RR153503435LB

شركة باردستيل ش.م.م

231674

RR153506919LB

سي اند سي غروب ش.م.م C&C GROUP SARL

231716

RR153506701LB

ميرا بالست  -شركة يرفانت اواكيميان وشركاه

232359

RR153502965LB

هاسميك ماطيوس دركودركيان

232361

RR153503047LB

يرفانت ليون اواكيميان

232362

RR153503078LB

رندا سلطان نجيم

236672

RR153503170LB

نيكول شربل ابو صافي

236992

RR150038182LB

ميخائيل الفريد مصري

237030

RR150039948LB

شركة اكواسود واتر تريتمانت ش.م.م

237090

RR153499603LB

بسام مصطفى حويجي

240556

RR153499170LB

ميالد مارون نعيم فرحات

240832

RR153503020LB

منيرة خليل غوليشكان

241444

RR153503603LB

مروان عبد الله الخير

243640

RR150038315LB

روبير سابا الهاشم

247229

RR153499104LB

حبيب محمود جابر

247239

RR153502996LB

علي احمد شهاب

248329

RR153499020LB

الني عبد الله عبود

255488

RR153507004LB

بولس مارون بو سمرة

255573

RR153508375LB

فاديا ادوار مسلم

257055

RR150038298LB

ش ــرك ــة ب ــري ــص غـ ـ ــروب ل ـل ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة واالسـ ـتـ ـي ــراد
والتصدير
ورثة ادمون اكوب كيورك خاتشريان

257264

RR150038514LB

257940

RR150039608LB

258959

RR153499206LB
RR153499166LB

رقم املكلف

رقم التمييز

شركة بزنس انفستمنت غروب ش.م.م

8168

RR153504127LB

شركة ابي رميا اخوان للتجارة والصناعة ش.م.ل

8777

RR153503965LB

شركة انسكتا كيماويات للزراعة ش.م.م

9005

RR153504011LB

ميريكو  -مرهج للصناعة والتجارة

9532

RR150038443LB

شركة الخدمات الطبية والفنية ش.م.م

9559

RR153506658LB

شركة ساوند اند فيزيون ش.م.م

9932

RR150045722LB

كونستراتك ش.م.م CONSTRATEC

10247

RR153505635LB

شركة بارتنرز مانجيريل سيستم ش.م.م

11096

RR150038253LB

شركة فدا زلوم ش.م.م

11582

RR150038576LB

شركة ماك ل ش.م.ل ( معوض للمقاوالت والبناء سابقا )

11802

RR153506145LB

انتر مدكو ش.م.م

11869

RR153508089LB

شركة البيز ش.م.م

11995

RR153506595LB

شارل الياس الخوري

17311

RR153499016LB

جان الياس نهرا

17324

RR150038488LB

ارا اسام ميناسيان

17848

RR153504250LB

سركيس سمبات سركسيان

19328

RR150038465LB

ورثة انطوان فايز ابو توما

23041

RR153506454LB

ريمون مخايل حنا  -تجارة عقارات  -بيت الشعار

23358

RR150046144LB

ايلي مخايل حنا  -انشطة عقارية

23363

RR150046175LB

نجم توفيق صليبا

25264

RR153504229LB

مؤسسة سمير بطرس

25342

RR150038749LB

كارول يونس الحلو وهبة

26110

RR150038426LB

حسني علي قازان

27473

RR153504453LB

فائزة احمد لطفي مجدي

27886

RR153499625LB

صالح نجيب النار

31301

RR150038430LB

حبيب منصور ساسني

42554

RR150038752LB

شركة باالد للتجارة ش.م.م

42683

RR153503444LB

ادال راجي بو مرعي

47136

RR150038911LB

فؤاد داوود الحداد

47161

RR150038885LB

كميل جبران رزق

47682

RR150039894LB

فؤاد حسن منذر

51354

RR153505459LB

سليمان قاسم الحركة

63268

RR150038457LB

نبيه انطوان صوما

63853

RR153504008LB

ديمتري ناجي فريد طراد

65653

RR153504688LB

هنري شكر الله عبد الله

66211

RR153505578LB

سميرة مصطفى حرقوص

68508

RR153506202LB

شركة مجمع قصر فخر الدين السياحي

69536

RR153506074LB

بوغوص ميناس ميسريان

71989

RR153505388LB

سمير اديب فواز

72810

RR153508407LB

ميشال سليمان بو عبدو

73982

RR153506692LB

ابراهيم شريف الحاج

74409

RR153506264LB

ميساك اونيك فرنسيسيان

76008

RR153506746LB

جاك بشارة كرم

78867

RR153503736LB

ستارتكس (ا  -ج)

83620

RR153505547LB

فارس ديب الياس

كلوديت شفيق سركيس

87193

RR153508472LB

حسني موسى دباجة

259017

يوسف بديع ندي

88305

RR153506715LB

انطون يوسف بيضون

260976

RR153503149LB

محبوب توفيق سعد ابي نادر

88348

RR153506255LB

وسام فايز عيسى

262930

RR153499815LB

الشركة الدولية لالخشاب والقشرة ش.م.م

97379

RR153505480LB

رفقة ميالد بو حبيب

264406

RR153499135LB
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ايلي شكري بو كرم

265686

RR153504572LB

الياس الياس ضناوي

746639

RR153498656LB

جورج يوسف البجاني

266075

RR153499197LB

حسن علي عاصي

759245

RR153507450LB

ندى حسني طفيلي

267269

RR153499223LB

علي جواد الحسيني

868996

RR153508455LB

بشاره ديب الزند

294124

RR150046294LB

محمد حسن محمد

877371

RR153498660LB

سمير يوسف خلوف

294195

RR153499002LB

راجح علي يزبك

898571

RR150038307LB

عصام جوزف ابو شقره

294867

RR153507392LB

رضا محمد حرب

917180

RR150039568LB

شركة جي او  6ش .م .م.

298047

RR153498789LB

يوسف ميخائيل قليعاني

922295

RR153507707LB

ايلي حليم مارون

302843

RR153499183LB

محمد خليل الرواس

948033

RR150038559LB

خليل سمير سعود

307632

RR153504983LB

ندين رشيد عقل

953744

RR150046317LB

J.A.TRADING S.A.R.L

307843

RR153508384LB

حنا طنوس نخول

962906

RR150038633LB

جان بيار سيمون العرموني

309145

RR153507300LB

فكتور طنوس مراد

1001195

RR150046229LB

فيدال طنوس الكفروني

310084

RR153505119LB

االن هاروتيون باليان

1023525

RR150038942LB

منال سمير عبد الصمد

310721

RR153508340LB

فرنسيس مارون املير

1025929

RR150038355LB

سكوربيو لألمن  -جلبوط وشركاه

310723

RR153508282LB

محمد بسام عزت عبيد

1028918

RR153503665LB

شارل كمال بعقليني

310996

RR153498744LB

شركة اوكس ش.م.م

1041966

RR153503753LB

هنري كمال بعقليني

310999

RR153498761LB

خليل حسني العنقوني

1076461

RR153507905LB

ايلي كمال بعقليني

311000

RR153498758LB

فادي سمير فواز

1101480

RR153508027LB

علي محمد امني السيد

312159

RR153499356LB

حسن علي زعيتر

1108330

RR153506817LB

رفيق خليل ايوب

312350

RR153504997LB

ادوار مارون ابي كرم

1111490

RR150046025LB

ايمه ادوار جبر

319416

RR150038580LB

الياس ناصيف ابو مدلج

1112647

RR153506128LB

باباليك ريالشن برس  -توصية بسيطة

349994

RR153502979LB

شركة آد-تك ش.م.م

1129491

RR153503722LB

حسام حسن الحسيني

356586

RR150038324LB

فادي جرجي امليرالهوا

1161808

RR153507551LB

ب ـ ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ــد الن ـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ــوم ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ش.م.م PRIDE.LAND.
COMPANY.S.A.R.L
علي نديم الهق

388851

RR153504294LB

بوال شجيع ابو شعيا

1168908

RR153508234LB

394449

RR150046056LB

زينا موسى القاصوف

1177147

RR153499395LB

علي عفيف عواضه

395721

RR153505082LB

فراس حسن حامد

1177961

RR153499444LB

انطانيوس ابراهيم مراد

396147

RR153503121LB

الياس ابراهيم الدهني

1187194

RR153499413LB

جوزيف رشيد عبد النور

397898

RR153499339LB

اميرة يوسف نسب الجعفري

1189731

RR150039395LB

بونيتا انتربريزس ش.م.م BONITA ENTERPRISES

400418

RR150038219LB

هنادي ميشال املتني

1213465

RR153506794LB

سيرلي واسكن ديرفيليبوسيان

400637

RR153499245LB

جهاد توفيق بو علي

1217369

RR153498673LB

هاروت واسكن ديرفيليبوسيان

400656

RR153499271LB

محمد دياب جابر

1220115

RR150038369LB

وجيه مجيد عاقوري

402780

RR153507295LB

شركة H.M.N S.A.R.L S.A.R.L

1223948

RR153503719LB

خالد محمود عرفات

406347

RR153507812LB

سمير يوسف العربجي

1229345

RR153507738LB

يعقوب غصن الرويهب

416481

RR150039191LB

شركة اي برينت ش.م.ل

1232238

RR150046515LB

حيدر محمد الكردي

435990

RR150046011LB

ديان سمير دكاش

1237372

RR153499373LB

طوني نعمه الله كرم

488539

RR150038275LB

ابراهيم خليل علوية

1237694

RR153507579LB

ايلي حنا مقصود

502682

RR153504060LB

علي الرضا محمد درويش

1258858

RR153499427LB

داني فريد الحلبي

526893

RR153499529LB

اليغانس لتأجيرالسيارات ش.م.م.

1260016

RR146632721LB

هند حبيب سركيس

532337

RR153499254LB

اليغانس لتأجيرالسيارات ش.م.م.

1260016

RR153507432LB

احمد كمال اسعد

546776

RR153499767LB

سليم احمد نصر الدين

1264296

RR153497085LB

فادي غسان حنا

559703

RR150045909LB

خوري غروب ش.م.م.

1280735

RR153507548LB

حسن خليل ترشيش

561721

RR150046263LB

ماتش للتسويق انترناسيونال ش.م.م.

1281464

RR150046215LB

لويس توفيق الطبيب

578477

RR153505184LB

سارة دياموند (ماجد امني احمد)

1284235

RR153507018LB

امال يوسف سعاده

581069

RR153507335LB

حسن صبحي معتوق

1309003

RR153507517LB

جورج يونان دبياني

584932

RR153503373LB

شركة اكس تريد ش.م.م.

1314813

RR153508248LB

نورما الياس بطيش

595398

RR150039470LB

سميح علي املولى

1318215

RR150045753LB

كابي فرج علم

600018

RR153499563LB

تاي برنت

1320990

RR153508251LB

شركة ماجيك بيلدنغ ش.م.ل

610286

RR150039276LB

شركة او.ام.جي.فودز ش.م.ل

1321470

RR150038647LB

حنان خليل العنان

623512

RR150038806LB

ماريوس ادوار نصر الله

1321902

RR153499360LB

روجيه جورج كفوري

640838

RR150046250LB

شركة ام .جي.ان منجمنت ش.م.م.

1323005

RR150046541LB

محمد محمود الراشد

654314

RR150039418LB

بيتر علي جابر

1324167

RR153507755LB

باالسيو رنت ايكار ش.م.م

679369

RR153507049LB

شركة بروبي كو ش.م.م.

1329128

RR153507724LB

فيلكس اميل فارس

694323

RR153498642LB

محمد عبد القادر االشرفي

1335448

RR153506661LB

محمد احمد حسني

697630

RR150038267LB

طانيوس نعيم يزبك

704458

RR150038735LB

داني سمير فواز

707310

RR153508013LB

جيلدا شفيق سركيس

733906

RR153508469LB

 8ـ ـ ايلول 2015
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج املعراوي
عن رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة جبل لبنان
ّ
اسكندر حالق
التكليف 1753
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

وست هام يصنع المستحيل في الـ «بريميير ليغ»
بعد فوزه على أرسنال وليفربول
على ملعبيهما في الدوري اإلنكليزي
الممتاز ،ها هو وست هام ُيلحق
الهزيمة بمانشستر سيتي المتصدر
في عقر داره .فريق المدرب سالفن
بيليتش يبدو المفاجأة ّ
السارة في
«البريميير ليغ» حتى اآلن
حسن زين الدين
ّ
قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام ،ع ــل ــق ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي س ــاف ــن
بيليتش ،مدرب وست هام ،على هزائم
الـ ـف ــرق اإلن ـك ـل ـيــزيــة ف ــي دوري أب ـطــال
أوروبــا ،مبديًا عدم استغرابه لنتيجة
مباراتي مانشستر يونايتد أمــام بي
أس ف ــي أي ـنــدهــوفــن ال ـهــول ـنــدي ()2-1
وأرسنال أمام دينامو زغرب الكرواتي

يطلب بيليتش من العبيه
االستماع إلى الموسيقى قبل
المباريات وبعدها
( 2-1أيضًا) .وحده مانشستر سيتي لم
يأت بيليتش على ذكره بعد خسارته
ِ
على ملعبه «االتحاد» أمام يوفنتوس
اإليطالي .كأن هذا املدرب الجديد على
الساحة اإلنكليزية ّ
تقصد هــذا األمــر،
ّ
وأراد أن ي ـقــول كـلـمـتــه ف ــي م ــا يـخــص
س ـي ـت ــي ع ـل ــى ال ـع ـل ــن وبـ ـ ــن ج ـمــاه ـيــر
األخ ـي ــر ف ــي م ـب ــارات ــه أم ــام ــه ،ولـيـثـبــت
أن مــا ك ــان يعنيه فــي دالالت خـســارة
يونايتد وأرسنال ومعهما سيتي ،أن
ال كبير في الكرة ،ليس من فراغ.

 ...ق ــال ـه ــا ب ـي ـل ـي ـتــش بــال ـف ـعــل ال ـس ـبــت
ف ــي ع ـقــر دار «ال ـس ـي ـت ـيــزي ـنــس» وبــن
ج ـم ـهــوره بـقـيــادتــه وس ــت ه ــام للفوز
 1-2واضعًا حدًا لالنتصارات املتتالية
منذ انطالق الدوري اإلنكليزي املمتاز
ل ـفــريــق امل ـ ــدرب الـتـشـيـلـيــانــي مــانــويــل
بيلليغريني .قالها بيليتش ،بوضوح،
إنه ال مستحيل في الكرة ،وإنها تعطي
م ــن يـعـطـيـهــا ل ــو حـتــى كــانــت ال ـفــروق
ش ــاس ـع ــة .الـ ـف ــرق ه ـنــا ي ـب ــدو واض ـحــا
وساطعًا بني فريق مدجج بكوكبة من
نـجــوم الـعــالــم بــأسـعــار خـيــالـيــة ،وبــن
آخــر ال تـســاوي القيمة املــاديــة ملجمل
العبيه قيمة  4من العبي سيتي فقط
مثل رحيم سترلينغ والبلجيكي كيفن
دي بــرويــن واألرجنتينيني سيرجيو
أغويرو ونيكوالس أوتامندي.
فــي حقيقة األم ــر ،هــذا االنطباع األول
الذي يمكن الخروج به من هذه املباراة
التي قـ ّـدم فيها «الهامرز» (أو املطارق
كما يلقب وست هام) درسًا في العطاء
والتصميم اللذين بإمكانهما أن يقلبا
امل ـع ــادالت ويطيحا الـتــوقـعــات ،إذ إن
الفوز الذي حققه يوفنتوس في امللعب
ذاته قبل أيام معدودة ال يمكن وضعه
في هذا اإلطار ولو حتى أن «اليوفي»
فقد أهــم نجومه وهــو في حالة إعــادة
بناء ،بينما فوز فريق مثل وست هام
ف ــي مـلـعــب «االت ـ ـحـ ــاد» يـحـمــل دالالت
بالغة العبر.
وهنا ال يمكن إال التوقف عند الــدور
املــؤثــر ال ــذي يلعبه بيليتش فــي هــذه
االنطالقة التي فاجأت كثير من النقاد،
رغم أن وست هام ال يعد ،تاريخيًا ،من
الـفـ ّـرق املـغـمــورة فــي «البريميير ليغ»
بغض النظر عن عــدم تحقيقه اللقب،
علمًا بــأنــه ق ـ ّـدم للكرة اإلنكليزية أهم

وست هام ونجمه موزس مفاجأة البطولة اإلنكليزية حتى اآلن (بول إيليس ــ أ ف ب)

ال ـن ـج ــوم م ـث ــل ف ــران ــك الم ـ ـبـ ــارد وري ــو
فرديناند وجو كول ولعب في صفوفه
ن ـج ــوم ع ــدي ــدون م ـثــل األرجـنـتـيـنـيــن
كارلوس تيفيز وخافيير ماسكيرانو
واإلي ـطــالــي بــاولــو دي كــانـيــو ،إال أنــه
ش ـه ــد ت ــراجـ ـع ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي ال ـس ـن ــوات
األخيرة ،حتى أن الحال السيئ وصل
به للسقوط إلى دوري الدرجة األولى
ّ
فــي مــوســم  ،2012-2011فيما حــل في

املركز الـ  12في املوسم األخير.
ّ
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ب ـي ـل ـي ـتــش ،ف ـق ــد شــكــل
ق ــدوم ــه إل ــى «ال ـه ــام ــرز» ه ــذا الـصـيــف
نقلة نوعية للفريق تـبــدو تجلياتها
واض ـحــة حــالـيــا ،وق ــد ظـهــرت بصمته
سريعًا على شكل وست هام ومــردود
الــاع ـبــن .ه ــذا امل ــدرب هــو مــن نوعية
املدربني الذين يولون الجانب املعنوي
واإلعــداد الذهني لالعبني وتحفيزهم

أهمية كبيرة ،وهذا انعكاس لتجربته
ً
أوال ك ــاع ــب م ــن أب ـ ــرز ج ـيــل مـ ـ ّـر على
ال ـك ــرة ال ـكــروات ـيــة واش ـت ـهــر بــانــدفــاعــه
وت ـص ـم ـي ـم ــه وم ـ ـثـ ــابـ ــرتـ ــه ،مـ ــا أوصـ ــل
املـنـتـخــب الــوط ـنــي إل ــى املــركــز الـثــالــث
ً
في مونديال  ،1998فضال عن اختزانه
تـ ـج ــرب ــة ت ــدريـ ـبـ ـي ــة م ـه ـم ــة ب ــإش ــراف ــه
ل ـس ــت س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى م ـن ـت ـخــب بـ ــاده
وعلى لوكوموتيف موسكو الروسي
وبشيكطاش التركي.
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة فـ ـ ــي م ـ ـف ـ ـهـ ــوم بـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــش هــي
ال ـع ـطــاء واإلرادة وال ـط ـمــوح وغـيــرهــا
م ــن امل ـ ـفـ ــردات ال ـت ــي ت ـع ـكــس ال ـجــانــب
الــذهـنــي وامل ـع ـنــوي ،وخـيــر دلـيــل على
هذا املنحى ،على سبيل املثال ،أن هذا
املدرب يطلب من العبيه االستماع إلى
املوسيقى قبل املباريات وبعدها.
ّ
لـكــن ه ــذا ال يـلـغــي أن وس ــت ه ــام قــام
ب ـس ــوق ان ـت ـق ــاالت مــوف ـقــة وم ــدروس ــة
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــف ب ـ ـض ـ ـمـ ــه الـ ـف ــرنـ ـس ــي
دي ـم ـي ـت ــري ب ــايـ ـي ــه ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ــأل ــق فــي
صـفــوفــه حــالـيــا ،والـنـيـجـيــري فيكتور
م ــوزس واإلي ـطــالــي أنـجـيـلــو أوغـبــونــا
لينضموا إلــى مجموعة جـيــدة تضم
العبني مثل أندي كارول واإلكوادوري
إينر فالنسيا والكاميروني ألكسندر
سونغ والسنغاليني املميزين ديافارا
ساخو وشيخو كوياتي.
بــال ـتــأك ـيــد اآلن ،وب ـع ــد االنـ ـتـ ـص ــارات
املذهلة لوست هــام ،بقيادة بيليتش،
على أرسـنــال وليفربول وأخـيـرًا على
مانشستر سيتي ،ال يمكن إال القول
ّ
السارة في
إننا أمام فريق هو املفاجأة
«البريميير ليغ» حاليًا .فريق بإمكانه
أن ي ـكــون «ع ــام ــة ف ــارق ــة» ف ــي مــوســم
إنـكـلـيــزي ي ـب ــدو ،م ــن مــراح ـلــه األول ــى،
أكثر من ّ
مشوق.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )6
مانشستر سيتي  -وست هام 2-1
البلجيكي كيفن دي بروين ( )45لسيتي،
والنيجيري فيكتور موزس ( )6والسنغالي
ديافرا ساخو ( )31لوست هام.
تشلسي  -أرسنال 0-2
الفرنسي كورت زوما ( )53والبلجيكي
إيدين هازار (.)90
ساوثمبتون  -مانشستر يونايتد 3-2
اإليطالي غراتسيانو بيلي ( 13و)86
لساوثمبتون ،والفرنسي أنطوني مارسيال
( 34و )50واإلسباني خوان ماتا ()68
ليونايتد.
توتنهام  -كريستال باالس 0-1
الكوري الجنوبي هيونغ مني سون (.)68

إسبانيا (المرحلة )4
برشلونة – ليفانتي 1-4
مارك بارترا ( )50والبرازيلي نيمار ()56
واألرجنتيني ليونيل ميسي ( 61من
ركلة جزاء و )90لبرشلونة ،وفيكتور
كاساديسوس ( )66لليفانتي.
ريال مدريد  -غرناطة 0-1
الفرنسي كريم بنزيما (.)55

إيطاليا (المرحلة )4
كييفو فيرونا  -إنتر ميالنو 1-0
األرجنتيني ماورو إيكاردي (.)42
روما – ساسوولو 2-2
فرانشيسكو توتي ( )36واملصري محمد
صالح ( )49لروما ،والفرنسي غريغوار
ديفريل ( )22وماتيو بوليتانو ()45
لساسوولو.

إيبار  -اتلتيكو مدريد 2-0
األرجنتيني أنخل كوريا ( )62وفرناندو
توريس (.)77

جنوى – بوفنتوس 2-0
أوجينيو المانا ( 37خطأ في مرماه)
والفرنسي بول بوغبا ( 60من ركلة جزاء).

إشبيلية  -سلتا فيغو 2-1
فرناندو يورينتي ( )54إلشبيلية ،ومانويل
نوليتو ( )15والدنماركي دانيال واس ()26
لسلتا فيغو.

ميالن  -باليرمو 2-3
الكولومبي كارلوس باكا ( 21و)75
وجاكومو بونافانتورا ( )40مليالن،
والسويدي أوسكار هيلييمارك ( 32و)72
لباليرمو.

ليفربول  -نوريتش سيتي 1-1
أستون فيال  -وست بروميتش ألبيون
1-0
نيوكاسل يونايتد  -واتفورد 2-1
ستوك سيتي  -ليستر سيتي 2-2
سوانسي سيتي  -إفرتون 0-0
بورنموث  -سندرالند 0-2

فياريال  -أتلتيك بلباو 1-3
فالنسيا  -ريال بيتيس 0-0
خيتافي  -ملقة 0-1
ريال سوسييداد  -إسبانيول 3-2
ديبورتيفو الكورونيا  -سبورتينغ
خيخون 3-2
الس باملاس  -رايو فاييكانو 1-0

نابولي – التسيو 0-5
أودينيزي  -إمبولي 2-1
أتاالنتا  -هيالس فيرونا 1-1
بولونيا – فروسينوني 0-1
تورينو – سمبدوريا 0-2
كاربي – فيورنتينا 1-0

 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر سيتي  15نقطة من 6
مباريات
 -2مانشستر يونايتد  13من 6
 -3وست هام  12من 6
 -4ليستر سيتي  12من 6
 -5أرسنال  10من 6

 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  12من  4مباريات
 -2ريال مدريد  10من 4
 -3فياريال  10من 4
 -4سلتا فيغو  10من 4
 -5أتلتيكو مدريد  9من 4

 ترتيب فرق الصدارة: -1إنتر ميالنو  12نقطة من  4مباريات
 -2تورينو  10من 4
 -3فيورنتينا  9من 4
 -4روما  8من 4
 -5ساسوولو  8من 4

ألمانيا (المرحلة )5

فرنسا (المرحلة )6

دارمشتات  -بايرن ميونيخ 3-0
التشيلياني أرتورو فيدال ( )20والفرنسي
كينغسلي كومان ( )62وسيباستيان روده
(.)63

ريمس  -باريس سان جيرمان 1-1
تيوسون سيباتشو لريمس (،)83
واألوروغوياني إيدينسون كافاني ()84
لسان جيرمان.

بوروسيا دورتموند  -باير ليفركوزن
0-3
جوناس هوفمان ( )19والياباني شينجي
كاغاوا ( )58والغابوني بيار – إيميريك
أوباميانغ ( 74من ركلة جزاء).

موناكو – لوريان 3-2
أملاماي توري ( )21وتوماس لومار ()47
ملوناكو ،وإبراهيم ندونغ ( )12وبنجامان
جيانو ( )18وبنجامان موكاندجو ()59
للوريان.

فولسبورغ  -هيرتا برلني 0-2
الهولندي باس دوست ( 76و 88من ركلة
جزاء).

سانت إتيان – نانت 0-2
جوناثان بامبا ( )26وروبرت بيريتش (.)47

شتوتغارت – شالكه 1-0
ليروي سانيه (.)53

بوردو  -تولوز 1-1
إنزو كريفيلي ( )89لبوردو ،واملغربي أدريان
ريغاتني ( )23لتولوز.

ماينتس  -هوفنهايم 1-3
هامبورغ  -أينتراخت فرانكفورت 0-0
كولن  -بوروسيا مونشنغالدباخ 0-1
فيردر بريمن  -إنغولشتات 1-0
أوغسبورغ – هانوفر 0-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1دورتموند  15نقطة من  5مباريات
 -2بايرن ميونيخ  15من 5
 -3فولسبورغ  11من 5
 -4شالكه  10من 5
 -5كولن  10من 5

رين  -ليل 1-1
باستيا  -نيس 3-1
غانغان  -أجاكسيو 1-2
كاين  -مونبلييه 1-2
أنجيه  -تروا 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1سان جيرمان  14نقطة من  6مباريات
 -2رين  13من 6
 -3سانت إتيان  13من 6
 -4كاين  12من 6
 -5ريمس  11من .6
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الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

خروج مخيب للنجمة من النخبة
عبد القادر سعد
خرج فريق النجمة من مسابقة كأس
النخبة بعد تعادله مع الصفاء 3 - 3
عـلــى مـلـعــب ب ـح ـمــدون .خ ــروج يحمل
ف ــي ط ـيــاتــه أك ـث ــر م ــن رس ــال ــة أب ــرزه ــا
أن الـنـجـمــة ال يـمـكــن أن يـنــافــس على
اللقب فــي ظــل هــذا الضعف الدفاعي
بالدرجة األولى وثغرة حراسة املرمى
في الدرجة الثانية .وهو أمر بدا جليًا
في اللقاء وخصوصًا مع تألق حارس
الصفاء مهدي خليل الذي أنقذ مرماه
م ــن أك ـث ــر م ــن خ ـمــس فـ ــرص مـحـقـقــة،
فيما ح ــارس النجمة أحـمــد التكتوك
يتحمل مسؤولية الهدف الثاني.
النقطة الثانية هي أداء بعض الالعبني
ال ـك ـبــار وت ـحــدي ـدًا ال ـثــاثــي خــالــد تكه
جــي وامل ــداف ــع مـحـمــد ح ـمــود والـقــائــد
ع ـبــاس ع ـطــوي الــذيــن كــانــوا ضيوف
شــرف بامتياز مــا أجـبــر امل ــدرب تيتا
فاليريو على تبديل حـمــود وعطوي
مبكرًا في الشوط الثاني.
ل ـك ــن األمـ ـ ــر األخـ ـط ــر ه ــو أداء بـعــض
ج ـم ـه ــور ال ـن ـج ـمــة ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي .فـ ــأمـ ــام ال ـع ـه ــد ج ــرى
شتم األع ــراض ،وفــي لـقــاء الصفاء لم
تسلم ادارة النجمة ورئيسها ونائب
ال ــرئ ـي ــس وأمـ ـ ــن الـ ـس ــر م ــن ال ـش ـتــائــم
بشكل نــافــر .والـغــريــب أن بـعــض هــذا
الـجـمـهــور يـشـتــم أش ـخــاصــا يعملون
وح ـيــديــن إلب ـق ــاء الـ ـن ــادي واق ـف ــا على
رجـلـيــه ،واذا ابـتـعــد ه ــؤالء وتـحــديـدًا
نائب الرئيس صــاح عسيران وأمني
السر سعد الدين عيتاني فإن النادي
سيكون مصيره أسود دون شك.
واألسوأ هو الدور السلبي الذي يقوم
به بعض الجمهور على أداء الفريق،
حيث أن الهتافات تميل نحو الشتائم

بعض جمهور النجمة
يلعب دورًا سلبيًا خطيرًا
سيؤثر في الفريق

رياضة
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ً
بدال من دعم الفريق وتشجيعه ،فكان
ال ـن ـج ـم ــة مـ ـت ــأخـ ـرًا  3 - 1وج ـم ـه ــوره
يشتم ،ثــم نجح فــي مـعــادلــة النتيجة
ول ــو ك ــان ه ـنــاك تـشـجـيــع جـمــاهـيــري
صحيح لكان باإلمكان أكثر مما كان.
وب ــالـ ـع ــودة الـ ــى املـ ـ ـب ـ ــاراة ،ف ـق ــد نـجــح
الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــاء فـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــأه ـ ــل الـ ـ ـ ــى ن ـصــف
ال ـن ـهــائــي ف ــي إن ـج ــاز ي ـسـ ّـجــل للمدير
الفني الجديد إميل رستم الذي صعد

بــالـفــريــق ال ــى دور األرب ـعــة رغ ــم فترة
اإلعــداد القصيرة ،وخوضه املباراتني
بدون أجانب في بعض الفترات.
ج ـ ـ ـ ــاءت املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة م ـ ـشـ ـ ّـوقـ ــة وم ـل ـي ـئ ــة
ب ـ ـ ــاأله ـ ـ ــداف والـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ،افـ ـتـ ـت ــح ن ــور
منصور التسجيل للصفاء في الدقيقة
 11م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء ب ـع ــد مل ــس أح ـمــد
ت ــوري ــه ال ـك ــرة داخـ ــل مـنـطـقــة ال ـج ــزاء.
وعزز عالء البابا النتيجة في الدقيقة

العبو الصفاء يحتفلون بهدف عالء البابا (عدنان الحاج علي)

ً
 24مستغال خطأ الـحــارس التكتوك.
وق ـل ــص ت ــوري ــه ،ال ـ ــذي ظ ـهــر ب ـصــورة
ممتازة ،النتيجة للنجمة في الدقيقة
 28برأسية بعد كرة من خالد تكه جي.
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،سـجــل الـصـفــاء
هــدفــه ال ـثــالــث عـبــر حـســن هــزيـمــة في
الدقيقة  ،56وزادت مشاكل النجمة مع
طــرد العبه محمد جعفر فــي الدقيقة
ّ
يسجل على الالعب الذي
 77وهو أمر
من املفترض أنه ينتظر فرصة عودته
الـ ــى املـ ـب ــاري ــات ال ال ـت ــوق ـي ــف .وقـلــص
خالد تكه جي النتيجة في الدقيقة 80
مــن ركلة جــزاء احتسبها الحكم علي
سلوم بعد خطأ على مــازن جمال .ثم
ادرك تكه جــي التعادل للنجمة 3 - 3
من ركلة جزاء ايضًا اثر ملسة يد ،كما
طــرد العــب الصفاء علي السعدي في
الدقيقة .83
وعلى ملعب العهد ،رافق النبي شيت
األن ـ ـصـ ــار الـ ــى ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي بـعــد
ال ـت ـع ــادل م ـعــه  .1 - 1ت ـق ــدم االن ـص ــار
ع ـبــر ل ــوك ــاس غـ ــاالن ف ــي الــدق ـي ـقــة 15
من ركلة جزاء احتسبها الحكم ماهر
العلي بعد اشــارة من مساعده أحمد
الحسيني بــداعــي ملــس أح ــد مدافعي
ال ـن ـبــي ش ـيــت ال ـك ــرة اث ــر عــرض ـيــة من
محمد قرحاني.
وعـ ــادل الـنـبــي شـيــت ف ــي الــدقـيـقــة 32
مــن ركـلــة ج ــزاء أيـضــا سجلها محمد
أيـ ـ ــوب ب ـع ــد ع ــرق ـل ــة ق ــرح ــان ــي لــاعــب
النبي شيت خــالــد الـصــالــح ،علمًا أن
ركلتي الجزاء شهدتا اعتراضات من
الفريقني.
وسـيـلـتـقــي فــي نـصــف الـنـهــائــي ،بعد
غد األربعاء عند الساعة  ،15.30العهد
ٍ
مع النبي شيت ،على ملعب بحمدون،
واالنـ ـص ــار م ــع ال ـص ـف ــاء ،ع ـلــى ملعب
العهد.

النبي شيت
يعادل األنصار ويرافقه
الى نصف النهائي

فوز الرياضي في انطالق
دورة الرئيس جارودي
افتتحت دورة بيروت الدولية للسيدات
في كرة السلة على كأس الرئيس هشام
جارودي في قاعة الرئيس صائب سالم
في املنارة ،حيث أقيمت مباراتان ،تخللهما
حفل االفتتاح وسط اجواء رائعة وحضور
جماهيري كبير ،وتمكن فيهما الرياضي
من التفوق على اثليت سيلجي السلوفيني
بفارق  20نقطة ( ،)56 – 76فيما اكتسح
باناثينايكوس اليوناني فريق بادل
سكوبجي املقدوني (.)41 – 81
في املباراة األولى ،جاء الشوط االول متقاربًا
مع افضلية للرياضي الذي بدأ اللقاء
بالعباته الثالث االجنبيات مع ربيكا عقل
وشيرين الشريف ،فكان التقدم لبنانيًا من
البداية ما فاجأ الفريق الضيف الذي حاول
تعديل النتيجة من دون ان ينجح وسط تألق
جماعي بقيادة ربيكا عقل حيث انتهى
الشوط االول (.)32 – 37
وما عجز عنه الفريق السلوفيني طوال
الشوط االول ،تمكن منه مطلع الشوط الثاني
حيث عادل النتيجة ( ،)37 – 37من دون
الوصول الى التقدم حيث عادت سيدات
الفريق االصفر الى فرض سيطرتهن مع
عودة التماسك الدفاعي والنجاح الهجومي
واللعب بروح قتالية الى ان حسمن املباراة
(.)56 – 76
وكانت ربيكا عقل افضل مسجلة في املباراة
حيث سجلت  20نقطة مع  6متابعات و7
تمريرات حاسمة وأضافت بريتاني دانسون
 17نقطة و 16متابعة وغاتي ويريما 15
نقطة وادريان روس  13نقطة ،ومن الفريق
السلوفيني سجلت ماريكا غاييتش 16
ّ
نقطة وكل من ايفا دويكيتش وأنا ماريا
بيريزاي  9نقاط.
وفي املباراة الثانية فاز اوملبياكوس اليوناني
على بادل سكوبجي املقدوني بفارق 40
نقطة ( ،)41 – 81حيث فرض نفسه كفريق
شرس في املنافسة على لقب الدورة.
وكانت اليونانية اناستازيا سلوكا افضل
مسجلة في املباراة برصيد  21نقطة مع
 4تمريرات حاسمة ،واضافت غريغوريا
باتراكي  19نقطة ،وديانا دلفا  9نقاط و6
متابعات ،ومن الفريق املقدوني سجلت
برانكا لوكوفيتش  13نقطة مع  7متابعات،
واضافت نينا ترايشفسكا  7نقاط.

أصداء عالمية

عين باريس سان جيرمان
على مورينيو

الفورموال 1

فيتيل يواصل إزعاجه لمرسيدس بفوزه في سنغافورة
عـ ــاد األمل ــان ــي سـي ـبــاسـتـيــان فيتيل
ليزعج ثنائي فــريــق مــرسـيــدس في
ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ل ـس ـبــاقــات س ـي ــارات
ال ـف ــورم ــوال  ،1ب ـعــدمــا ف ــاز بـجــائــزة
وهي املرحلة الـ
سنغافورة الكبرىُ ،
 13مــن الـبـطــولــة ،الـتــي أقـيـمــت على
حلبة «مارينا بــاي» تحت األضــواء
الكاشفة.
وبـ ـقـ ــي ف ـي ـت ـي ــل الـ ـس ــائ ــق ال ــوح ـي ــد
ال ـ ـ ــذي ك ـس ــر احـ ـتـ ـك ــار م ــرس ـي ــدس
ه ـ ــذه ال ـس ـن ــة بـ ـف ــوزه ال ـث ــال ــث فــي
املوسم بعدما كان قد أنهى سبع
انـ ـط ــاق ــات م ـت ـتــال ـيــة م ــن امل ــرك ــز
األول مل ـت ـص ــدر ال ـت ــرت ـي ــب ال ـع ــام
وبـطــل العالم البريطاني لويس
هاميلتون الذي خرج من السباق
خالي الــوفــاض للمرة األول ــى هذا
امل ــوس ــم ب ـع ــد ان ـس ـح ــاب ــه ف ــي الـلـفــة
( 33م ــن أص ــل  )61بسبب عـطــل في
سيارته.
وس ـي ـطــر فـيـتـيــل ع ـلــى ال ـس ـبــاق منذ
البداية حتى النهاية رغــم اضطرار
سـ ـي ــارة األمـ ـ ــان إلـ ــى أن ت ـك ــون على
الحلبة مرتني ،األولى بسبب تحطم
سـ ـي ــارة األمل ــان ــي ن ـي ـكــو هــولـكـنـبــرغ

تـمــامــا بـعــد اص ـطــدام ـهــا بــالـحــائــط،
وال ـثــان ـيــة ف ــي الـلـفــة  37بـعــد دخ ــول
أحـ ـ ــد امل ـش ـج ـع ــن إلـ ـ ــى ال ـح ـل ـب ــة فــي
حادث غريبة جدًا!
ّ
وتقدم فيتيل في النهاية على زميله
ُ
الـ ـس ــاب ــق ف ــي ري ـ ــد ب ـ ــل األوسـ ـت ــرال ــي
دانيال ريكياردو وزميله الحالي في
ف ـي ــراري الـفـنـلـنــدي كـيـمــي رايـكــونــن،
لتكون املرة األولى التي يكون فيها
فريق فيراري بسائقني على منصة
التتويج منذ سباق إسبانيا عام
 2013عـ ـن ــدم ــا تـ ـ ــوج اإلسـ ـب ــان ــي
فرناندو الونسو بالسباق وحل
البرازيلي فيليبي ماسا ثالثًا.
واك ـت ـفــت مــرس ـيــدس بـ ـ  12نقطة
ّ
أم ــس بـعــدمــا ح ــل األمل ــان ــي نيكو
روزب ـ ـ ـ ــرغ راب ـ ـعـ ــا أم ـ ـ ــام ال ـف ـن ـل ـنــدي
فـ ــال ـ ـت ـ ـيـ ــري بـ ـ ــوتـ ـ ــاس (ول ـ ـيـ ــامـ ــس)
والروسي دانييل كفيات (ريد ُبل).
ورفــع فيتيل رصيده إلى  203نقاط
ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــالــث ب ـف ــارق  49نقطة
ع ــن هــامـيـلـتــون امل ـت ـصــدر ق ـبــل ست
م ــراح ــل عـلــى ان ـت ـهــاء امل ــوس ــم ،فيما
رفع روزبــرغ رصيده إلى  211نقطة
في املركز الثاني.

كشف تقرير لصحيفة «إكسبرس» البريطانية أن
باريس سان جيرمان بطل فرنسا يدرس التعاقد
مع املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في املوسم
املقبل خلفًا للفرنسي لوران بالن .ويرغب النادي
الفرنسي في تقديم مستوى فني رفيع في دوري
ابطال أوروبا لتحقيق اللقب األغلى ،حيث يرى
مسؤولوه أن بالن غير قادر على فعل ذلك .لذا
يأمل فريق العاصمة التعاقد مع مورينيو نظرًا
لخبرته الكبيرة في دوري أبطال أوروبا ،حيث
سبق له ان حقق اللقب الذي ينافس عليه مع
تشلسي هذا املوسم ،علمًا انه يرتبط مع االخير
بعقد يمتد حتى صيف .2019

فيكماير بطلة طوكيو

ّتوجت البلجيكية يانينا فيكماير بلقب بطلة
دورة طوكيو الدولية لكرة املضرب البالغة
قيمة جوائزها  250الف دوالر اثر فوزها على
البولونية ماغدا لينيت  6-4و 3-6و 3-6في املباراة
النهائية.
وهذا هو اللقب الرابع لفيكماير ( 25عامًا
ومصنفة  86عامليًا) بعد تتويجها في دورات
استوريل البرتغالية ( )2009ولينتس النمسوية
( )2009واوكالند النيوزيلندية ( ،)2010كما انها
حلت وصيفة  6مرات سابقًا.
من جانبها ،فشلت لينيت ( 23عامًا ومصنفة
 )84في الحصول على لقبها الثاني بعد االول في
تيانجني الصينية عام .2014
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سينما
االعتراف بها في فيلمه «القطع» ،يذهب اإليطالي غيوليو ريكياريللي
بينما يحاكم التركي فاتح أكين سلطة بالده على اإلبادة األرمنية ورفضها
ً
إلى ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية .في فيلمه «متاهة األكاذيب» ،يطرح سؤاال عن المسؤولية الفردية في الجرائم النازية

طاهر
رحيم في
مشهد من
«القطع»
لفاتح أكين

أسبوع الفيلم األلماني عن المجزرة والذاكرة والنكران
بانة بيضون
ضـ ـم ــن «أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـفـ ـيـ ـل ــم األمل ـ ــان ـ ــي»
امل ـس ـت ـمــر ف ــي «م ـت ــروب ــول ـي ــس أمـبـيــر
ص ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــل» ،يـ ـلـ ـتـ ـق ــي ف ـ ـي ـ ـل ـ ـمـ ــان ف ــي
اسـ ـتـ ـع ــادتـ ـهـ ـم ــا ل ـ ـتـ ــاريـ ــخ ال ـت ـص ـف ـيــة
الـ ـع ــرقـ ـي ــة واإلج ـ ـ ـمـ ـ ــاع عـ ـل ــى ضـ ـ ــرورة
االعـتــراف بــه .األول هو فيلم «القطع»
ّ
يصور
( 2014ـ ـ  27/9ـ ـ س )20:00:الذي
اإلبـ ــادة الـجـمــاعـيــة ال ـتــي ت ـعـ ّـرض لها
األرمـ ــن فــي تــركـيــا أث ـنــاء حـكــم الــدولــة
العثمانية في مطلع القرن العشرين.
امللفت أيضًا هــو هوية مخرج العمل
فاتح أكني األملاني من أصول تركية.
ي ــأت ــي ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل ب ـم ـث ــاب ــة اعـ ـت ــراف
سينمائي ول ــو شخصي مــن املـخــرج
بـ ـ ــاإلبـ ـ ــادة ال ـج ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي تــرفــض
حـ ـك ــوم ــة ب ـ ـ ـ ــاده رسـ ـمـ ـي ــا االعـ ـ ـت ـ ــراف
بحدوثها وتسميتها بــاإلبــادة لغاية
اليوم .وكان املخرج قد ّ
صرح ّلصحيفة
«أغــوس» التركية األرمنية أنــه يرغب
فــي تصوير قصة الصحافي التركي
األرمني هرانت دينك الذي اغتيل على
ي ــد ال ـقــوم ـيــن األت ـ ـ ــراك ،لـكـنــه ل ــم يجد
ً
ممثال تركيًا يقبل بهذه املخاطرة.
ّ
ح ـتــى أن الـصـحـيـفــة امل ــذك ــورة تلقت
ت ـه ــدي ــدات بـسـبــب ن ـشــرهــا لـلـمـقــابـلــة.
في الشريط الــذي كــان من بني األفــام
املتنافسة على «جائزة األسد الذهبي»
في «مهرجان البندقية السينمائي»،
يتتبع املـخــرج قصة نــازاريــت (املمثل
ال ـفــرن ـســي م ــن أصـ ــل ج ــزائ ــري طــاهــر
رح ـيــم) ال ـحــداد األرم ـنــي ال ــذي يسكن
وعــائـلـتــه ف ــي مــديـنــة م ــاردي ــن جـنــوب
ش ــرق ــي ت ــركـ ـي ــا .وف ـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـح ــرب
ال ـعــامل ـيــة األول ـ ـ ــى ،ي ـخ ـضــع للتجنيد
اإلجباري من قبل الجيش العثماني،
ويرسل إلى الصحراء ليتم استعباده
فــي األشـغــال الـشــاقــة .وفيما نــازاريــت
مـنـفــي ف ــي ال ـص ـح ــراء ي ـص ــارع ك ــي ال
ي ـم ــوت ك ـمــا غـ ـي ــره ،ت ـت ـصــاعــد أع ـمــال
العنف ضد األرمن من اإلعدامات إلى
املجازر الجماعية التي ال تصله منها
كما املـشــاهــد ســوى لقطات تـبــدو في
قسوتها مثل ال ـســراب ال ــذي ال يرغب
بتصديقه.
ً
هذا ما نراه مثال في مشهد األم التي
تـتـعــرض لــاغـتـصــاب عـلــى م ــرأى من

ولــدي ـهــا ،ون ــازاري ــت يــراقـبـهــا بصمت
مــن البعيد .أخـيـرًا ،يأتي الـقــرار بقتل
ن ــازاري ــت وم ــا تـبـقــى مــن رفــاقــه ذبحًا
بالسكني على يد سجناء آخرين بأمر
من الجيش العثماني .إال أن نازاريت
ـ ـ ـ ـ ل ـح ـســن أو سـ ــوء ح ـظ ــه ـ ـ ـ ـ ال ي ـقــوى
قــاتـلــه عـلــى تـنـفـيــذ امل ـه ـمــة ،فيتظاهر
بنحر عنقه ،ثــم يعود إلنـقــاذه فــي ما

بـعــد .غير أن الـجــرح يتسبب بفقدان
نازاريت صوته نهائيًا .من هنا ،تبدأ
رحـلــة ن ــازاري ــت الـهــائــم فــي الـصـحــراء
ً
حامال صرخته املكتومة ،وهو يبحث
ع ــن عــائـلـتــه ب ــن ج ـثــث ال ـض ـحــايــا أو
النازحني األرمن في املخيمات .هؤالء
ُدفنوا أحياء بني الرمال ،حتى يموتوا
ب ـبــطء م ــن ال ـج ــوع وال ـع ـطــش .لقطات

مقتطعة وتفصيلية ،يجسد املخرج
عبرها املعاناة بطريقة غير مباشرة،
ت ــارك ــا لـلـمـشــاهــد ق ـســوة تـخـيــل بقية
الصور أو املجازر التي حدثت .حتى
الكاميرا تتفادى االقـتــراب من وجوه
الضحايا كما اإلضــاءة .العتمة أيضًا
تحول دون اكتمال الـصــورة ،كما في
املشهد الــذي يعثر فيه نــازاريــت على
إح ــدى قريباته مرمية فــي الصحراء
تـ ـم ــوت بـ ـب ــطء بـ ــن ذراع ـ ـ ـيـ ـ ــه .نـسـمــع
صوتها في العتمة تناجيه كي يقتلها
وي ـخ ـل ـص ـهــا م ــن ع ــذاب ـه ــا وح ـشــرجــة
صوت نازاريت املفقود والعجز املؤلم
الذي يرمز إليه.
ّ
بــالــرغــم مــن قـســوتـهــا امل ـفــرطــة ،إال أن
هذه املشاهد هي بجماليتها أحلى ما
فــي الشريط .يكتشف نــازاريــت الحقًا
أن ابـنـتـيــه ال ـتــوأم ال ت ــزاالن عـلــى قيد
الحياة .ينطلق بعدها في رحلة طويلة
ت ـم ـتــد ل ـس ـن ــوات ع ــدي ــد ف ــي م ـحــاولــة
البحث عنهما ،من تركيا إلى حلب في
ً
ســوريــا ثــم لبنان وكــوبــا وص ــوال إلى
أميركا .الفيلم أشبه بملحمة طويلة
يسردها املخرج بأسلوب يمزج «افالم
الطريق» (  ) road moviesوالويسترن،
وي ــذك ــر خ ـص ــوص ــا ب ـف ـي ـلــم «أم ـي ــرك ــا،
أم ـيــركــا» ( )١٩٦٣إليـلـيــا كـ ــازان ال ــذي
ال يـخـفــي أك ــن ت ــأث ــره ب ــه .ل ـكــن الـلـغــة
وكيفية استخدامها قد تكونان إحدى
النقاط املثيرة للجدل في الفيلم.
لسبب غــامــض ،اخـتــار أكــن أن يتكلم
األرم ـ ــن ف ــي الـفـيـلــم بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة ،في
ّ
ح ــن أن الـ ـع ــرب ي ـت ـك ـل ـمــون ال ـعــرب ـيــة
أو األت ـ ــراك ال ـتــرك ـيــة ،رب ـم ــا ألن ــه أراد
أن يـضـفــي عـلـيــه طــابـعــا أك ـثــر عــاملـيــة.
وبحسب ما يقول في إحدى املقابالت
مع صحيفة «نيوبورك تايمز» أيضًا،
ّ
فإنه ال يتقن األرمنية .هذا مقبول من
حـيــث أن السينما ق ــادرة عـلــى فــرض
واقعها الخيالي إن ما كان متماسكًا،
ل ـك ــن خ ـصــوص ـيــة امل ـن ـط ـقــة وال ـح ـق ـبــة
التي ينتمي إليها الفيلم ،وااللتباس
ال ـ ـ ــذي يـ ـح ــدث حـ ــن تـ ـصـ ـط ــدم ال ـل ـغــة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة (األرم ـن ـي ــة االف ـتــراض ـيــة)
م ــع ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة الـحـقـيـقـيــة في
املشاهد املصورة في أميركا ...كل ذلك
ال يساعد في إقناعنا بمصداقية هذا
الخيار السينمائي.

من تركيا الحرب العاملية األولى ،نعود
إل ــى أملــان ـيــا م ــا بـعــد ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الـثــانـيــة مــع فيلم «مـتــاهــة األكــاذيــب»
( 23/9ـ ـ ـ  22:00ـ ـ ـ  )2014ل ـل ـم ـخــرج
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي غـ ـي ــولـ ـي ــو ري ـك ـي ــاري ـل ـل ــي.
وكيل النيابة العامة الـشــاب جوهان
ي ـك ـشــف كـ ــذب امل ــؤس ـس ــات واألجـ ـه ــزة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وت ـس ـت ــره ــا ع ـل ــى ج ــرائ ــم
الـنــازيــن الــذيــن شــاركــوا فــي عمليات
التعذيب والتصفية العرقية لليهود.
ينطلق جوهان في بحثه من معلومة
تصله مــن أح ــد الـنــاجــن مــن معسكر
املعلمني
أوشـفـيـتــز ،يـتـهــم فـيـهــا أح ــد ّ
حاليًا في مدرسة في برلني بأنه كان
أح ــد ال ـق ــادة ال ـن ــازي ــن ف ــي أوشـفـيـتــز.
غير أن بقية زمــاء جوهان يرفضون
ح ـتــى الـتـحـقـيــق ف ــي الـقـضـيــة بحجة
أنــه ال يمكن محاكمة شخص بعينه،
فالنظام الـنــازي بكامله هــو املسؤول
ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــول الـ ـجـ ـمـ ـي ــع إل ـ ـ ــى ن ــازي ــن
ّ
ومـ ـج ــرم ــن .غ ـي ــر أن جـ ــوهـ ــان الـ ــذي
ي ـن ـت ـمــي إلـ ـ ــى ج ـي ــل مـ ــا ب ـع ــد ال ـح ــرب
مدفوعًا بشيء من البراءة والفضول،
يسعى إلى معرفة حقيقة ما جرى في
أوشفيتز ،ليصدم بروايات الضحايا
ال ـف ـظــاعــات ال ـتــي ارتـكـبـهــا ال ـنــازيــون.
تتضح لــه رؤي ــة وذاك ــرة مختلفة عن
ت ـل ــك الـ ـت ــي ي ـت ـب ـن ــاه ــا امل ـح ـي ـط ــون بــه
وذاك ـ ـ ــرة ال ـن ـك ــران ال ـج ـمــاع ـيــة .يــدخــل
جــوهــان أيـضــا فــي ص ــراع مــع ذاكــرتــه
الـ ـخ ــاص ــة ّ امل ـت ـخ ـي ـل ــة عـ ــن أبـ ـي ــه الـ ــذي
يكتشف أنــه كان نازيًا بــدوره ،وكذلك
الجزء األكبر ممن لم يزالوا في مواقع
ال ـس ـل ـط ــة .ك ـي ــف ت ـت ـح ــدد امل ـس ــؤول ـي ــة
الـ ـف ــردي ــة ملـ ــن شـ ــاركـ ــوا فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
التعذيب واإلبادة في اوشفتيز؟ وهل
تمكن محاكمة هؤالء األفــراد حصريًا
دون غ ـي ــرهــم؟ يـ ــدور ال ـف ـي ـلــم ف ــي فلك
هــذه األسـئـلــة ،بــاإلضــافــة إلــى الــذاكــرة
وسـ ـ ــؤال ع ـمــا إذا ك ــان ــت اسـتـعــادتـهــا
واالعتراف بها هما الطريق الوحيدة
ملحاكمتها ودفنها لو رمزيًا.
«أس ـب ــوع الـفـيـلــم األمل ــان ــي» :حـتــى  27أيـلــول
(سبتمبر) ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
ـ لالستعالم01/204080 :
فيلم «متاهة األكاذيب»  23/9ـ س22:00 :
فيلم «القطع»  27/9ـ س20:00 :
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تلفزيون

23

رادار

ّ
«جزيرة» الربيع العربي ...األخونة مستمرة
زكية الديراني
بالفعل ،انطلق مــوســم «الـتـنــزيــات»
فــي قـنــاة «ال ـجــزيــرة» الـقـطــريــة ،ولكن
ّ
«التصفيات» هذه املرة شكلت عالمة
فــارقــة فــي تــاريــخ الشبكة اإلخـبــاريــة
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت عـ ــام  .1996ورغ ـ ــم أن
مــوجــات الـصــرف بــاتــت أم ـرًا طبيعيًا
ل ــدى املـحـطــة ،إال أن ال ـق ــرار ال ــذي بــدأ
م ـف ـع ــول ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا ل ـي ــس عـ ــاديـ ــا أب ـ ـدًا،
ويطرح عالمات استفهام كبيرة حول
مستقبل املحطة وواق ــع األزم ــة التي
تعيشها.
م ــع عـ ـ ــودة م ــوظ ـف ــي «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» مــن
إج ـ ــازاتـ ـ ـه ـ ــم الـ ـسـ ـن ــو ّي ــة ،فـ ــوج ـ ـئـ ــوا ب ـ
«طبخة» جديدة تحضر له ،وتقضي

بــاالس ـت ـغ ـنــاء ع ــن ن ـحــو  40ف ــي املـئــة
م ــن مـجـمــل ع ــدده ــم ّ
أي ح ــوال ــى ألــف
مــوظــف بينهم مــذيـعــون ومــراسـلــون
ومـخــرجــون وفـنـيــون ،مــن أص ــل ستة
آالف ع ــام ــل ت ـقــري ـبــا .ذلـ ــك الـ ـق ــرار تـ ّـم
ت ـح ـض ـيــره بـ ـه ــدوء ب ـع ــد اج ـت ـمــاعــات
ّ
ّ
سرية بني الحكام القطريني والقيادات
العليا في القناة.
وانـ ـتـ ـظ ــر الـ ـق ــائـ ـم ــون عـ ـل ــى ال ـش ـب ـكــة
اإلخبارية رجــوع العاملني لديها من
ّ
فــرصـتـهــم الـصـيـفـيــة وبـ ــدأت تبلغهم
ال ـقــرار تـبــاعــا ،عـلــى أن تنتهي الئحة
التبليغات بعد عيد األضحى .كانت
رائحة «التفنيش» انطلقت قبل شهر
تقريبًا (األخبار  ،)2015/8/4ويومها
ّ
تم الحديث عن االستغناء عن ثمانني

مــوظـفــا ف ــي «ال ـج ــزي ــرة» م ــن مختلف
ّ
الـجـنـسـيــات .حـيـنـهــا ،قـيــل إن ال ـقــرار
ُاتـخــذ بـنـ ً
ـاء على تقرير أعـ ّـدتــه إحــدى
ّ
الشركات األميركية املنوطة بها مهمة
تقييم ق ــدرات املــوظـفــن .ولـكــن يبدو

طرد حوالي  1000عامل
لدى المحطة
أن ذلــك الــرقــم تضاعف مـئــات امل ـ ّـرات،
وحجة التقييم باتت قديمة وال قيمة
ّ
ّ
لها .مع تجلي الصورة جيدًا ،اتضح
ّ
ـأن رقــم الثمانني كــان السطر ّ
األول
بـ
ّ
ف ـقــط ض ـمــن الئ ـح ــة طــوي ـلــة مـتـنــوعــة
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــات والـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف .كـ ـم ــا أن

مسألة تقييم العاملني لم تعد سببًا
مقنعًا لالستغناء عــن الـعــدد الكبير
م ــن امل ــوظـ ـف ــن ،ب ــل ت ـح ـ ّـول ــت الـحـجــة
ّ
وتتحدث
إلــى اقتصادية وسياسية.
بـعــض امل ـص ــادر إل ــى «األخـ ـب ــار» بــأن
«ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» أرجـ ـع ــت خ ـط ــوة ص ــرف
الـ ـع ــامـ ـل ــن إل ـ ـ ــى س ـع ـي ـه ــا ل ـت ـق ـل ـيــص
ّ
ّ
املستمر
النفقات في ظــل االنخفاض
ألسعار النفط.
كما أن «عــاصـفــة الـحــزم» على اليمن
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ق ـبــل أش ـه ــر وت ـش ــارك
القطر فيها ،انعكست سلبًا (مــاديــا)
عـ ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـقـ ـط ــري ــة .واالهـ ـ ــم
أن امل ـ ـصـ ــادر ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن أغـلـبـيــة
املـ ـص ــروف ــن يـ ـ ـغ ـ ـ ّـردون خـ ـ ــارج س ــرب
اإلخـ ــوان املـسـلـمــن ،أي معظمهم من

الــذيــن ال يسلكون النهج االخونجي
الذي تتبعه سياسة املحطة القطرية.
وبالتالي إن «الجزيرة» سوف تخسر
ش ــريـ ـح ــة مـ ــن م ــوظ ـف ـي ـه ــا امل ـع ـت ــدل ــن
(نسبيًا) الــذيــن وإن لــم يظهروا علنًا
ف ــي األخ ـب ــار وامل ـق ــاب ــات ،إال أن هــذه
ّ
ال ـشــري ـحــة ك ــان ــت ت ـشــكــل ت ـن ـ ّـوع ــا في
أرج ـ ــاء ال ـش ـب ـكــة .ك ـمــا ُي ـح ـكــى أن ــه من
ضـ ـم ــن الئـ ـح ــة امل ـ ـصـ ــروفـ ــن ،أسـ ـم ــاء
ّ
ّ
ومقدمني بارزين ّ
تم التخلي
إعالميني
عـنـهــم ،عـلــى أن يـكـشــف عـنـهــم قــريـبــا.
وهناك أحاديث عن إقفال فــروع ّ
عدة
لقناة «الجزيرة» املنتشرة في مختلف
«الجزيرة»
الدول .باختصار ،يبدو أن ُ
ّ
مصرة على النكران واملضي قدمًا في
سياستها التحريضية.

بدنا نحاسب

كيف تعاملت المحطات مع «تحرير» قلب بيروت
زينب حاوي
«أبــو رخوصة» العبارة التي نطقها
رئيس «جمعية تجار بيروت» نقوال
ش ـ ّـم ــاس ك ــان ــت كـفـيـلــة بــاسـتـنـهــاض
الشارع إلعادة إحياء قلب العاصمة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،ف ــاخـ ـتـ ـلـ ـط ــت األج ـ ـيـ ــال
ال ـتــي عــايـشــت ب ـيــروت السيتينيات
والسبعينيات مع أجيال اليوم التي
شاهدت هذه األمجاد بالصور فقط.
أول من أمس ،كان «البلد» على موعد
مع أبنائه ،مع سوق «ابــو رخوصة»
حـ ـي ــث افـ ـ ـت ـ ــرش ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــون أرض
ســاحــة «ري ــاض الصلح» بالبضائع
واملـ ــأكـ ــوالت الـشـعـبـيــة والــرخ ـي ـصــة.
فــي بضع ســاعــات ،عــاد النبض الى
الــوســط ال ـت ـجــاري وت ـعــالــت أص ــوات
الفرح وحلقات الدبكة.
مشهد رسمته الـشــاشــات اللبنانية
مــع اخـتــاف فــي مـســاحــات التغطية
م ــع إع ـط ــاء ك ــل م ــن  lbciو»ال ـجــديــد»
ال ـح ـصــة األوفـ ـ ــر لـلـنـقــل امل ـب ــاش ــر من
هذه الساحة .نقل تزامن مع صرخة
م ــن «اتـ ـح ــاد امل ـق ـعــديـ ُـن الـلـبـنــانـيــن»
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ح ـ ــرق املـ ـقـ ـع ــد تــوف ـيــق
خ ـ ـ ــوام ن ـف ـس ــه تـ ـح ــت جـ ـس ــر مـنـطـقــة
«الـبـسـطــة الـتـحـتــا» بـعــدمــا وق ــف بال
م ــأوى يحميه مــن شيخوخته .هذه
الـ ـص ــرخ ــة ال ـ ـتـ ــي عـ ـ ـ ــادت وان ـض ـم ــت
الـ ــى سـ ــوق «أب ـ ــو رخ ــوص ــة» ب ـمــا أن
ال ـق ـض ـي ـت ــن م ـ ـتـ ــازم ـ ـتـ ــان ،ن ـق ـل ـت ـهــا
ّ
الـ ـش ــاش ــات األخـ ـ ـ ــرى .ولـ ـع ــل تـغـطـيــة
«املنار» اتسمت هذه املرة بالحيوية،
وه ــي ال ـق ـنــاة ال ـتــي تـغـلــب الـسـيــاســة
على مقدمات نشرات أخبارها .ارتأت

أن تستهل نـشــرتـهــا اإلخ ـبــاريــة أول
من أمــس ،بنفس إنساني اجتماعي
ان ـطــاقــا م ــن قـضـيــة خـ ــوام و»ف ـق ــراء
وسط بيروت» الذين «يشمون روائح
ال ـك ــراه ـي ــة وال ـط ـب ـق ـيــة وي ـت ـح ـســرون
على أمــوال سلبت منهم ذات صباح
جائر» .هــذه الكلمات املعبرة تبعها
ت ـق ــري ــر عـ ــن م ـن ـط ـقــة وس ـ ــط ب ـي ــروت
بلسان مــن عــايـشــوا الــزمــن الجميل،
حني كانت حضنًا للفقير قبل الغني.
عـلــى ه ــذا الـنـفــس أي ـضــا ،ومـنــذ ليلة
الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،ت ـقــف  lbciكسد
منيع أمام كل التصريحات الطبقية
والعنصرية وتطلق صرخاتها حول
ق ـض ـيــة خـ ـ ــوام وق ـص ـت ــه امل ــأس ــاوي ــة،
وح ــول الـنــاشــط أج ــود ع ـيــاش الــذي
س ــرع ــان م ــا ان ـت ـش ــر ال ـش ــري ــط ال ــذي
ج ـم ـع ــه ب ــرج ــل مـ ــن ق ـ ــوى األم ـ ـ ــن فــي
ال ـت ـظــاهــرة األخ ـي ــرة ل ـل ـحــراك املــدنــي
يوم الثالثاء املاضي .استطاع عياش
بـهــذه املــواج ـهــة أن يــوصــل صرخته
وصــرخــة كــل مــواطــن بــأن اللبنانيني
ورجال األمن هما معًا في معركتهما
ضد السلطة التي ّ
«جوعت» الجميع
مــن دون اسـتـثـنــاء .وف ــي كــل قصص
هـ ــؤالء ،ي ـعــود وس ــط الـبـلــد كـمــا كــان
في هيئته األخـيــرة جامعًا لكل هذه
ال ـق ـض ــاي ــا و»مـ ـس ــاح ــة ع ــام ــة ت ـضـ ّـج
بالحياة» كما ورد في مقدمة نشرة
املحطة ليلة السبت املاضي.
«الـ ـج ــدي ــد» ق ــدم ــت ب ــدوره ــا لـقـطــات
ن ـ ــادرة بــالـلــونــن األسـ ــود واألب ـيــض
تظهر حركة األســواق الشعبية التي
كانت قبل الحرب األهلية .أما  mtvفقد

هاجمت الحراك املدني بعد تصريح
ً
ش ـمــاس الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،مـ ــوردة
ّ
في مقدمة نشرة أخبارها أن الصفة
سقطت عن الـحــراك وسألت القيمني
عـلـيــه «ه ــل اكـتـشـفـتــم أن الـتـخـطـيــط
ف ــي امل ـك ــات ــب ل ـل ـث ــورة ه ــو غ ـي ــره فــي
ال ـشــارع فــي بـلــد مـ ّـركــب ومـفـكــك مثل
ل ـب ـنــان؟» .قـنــاة «املـ ـ ّـر» الـتــي تصطف
طبعًا الــى جانب أصحاب الرأسمال
واملستثمرين في العاصمة ،وصفت

س ـ ــوق «اب ـ ـ ــو رخ ـ ــوص ـ ــة» فـ ــي ت ـقــريــر
مسائي لها أول من أمس ،بأنه «ليس
صبرا وال ّ حـ ّـي اللجا وال بــربــور وال
البربير .إنه ببساطة وسط بيروت».
ومــع تغطيتها املتقطعة مــن ساحة
ري ـ ــاض ال ـص ـل ــح ،ك ــان ــت امل ــذي ـع ــة في
امل ـح ـطــة جـيـسـيـكــا ع ـ ــازار ت ـقــول بكل
ّ
صـ ــراحـ ــة إن «الـ ـشـ ـم ــاس لـ ــم يـتـكـلــم
بــاسـمــه الـشـخـصــي ب ــل بــاســم تـجــار
بيروت الذين لهم أيضًا مصالحهم

االقتصادية» في الوسط.
وبينما تحاول عــازار شحذ تعاطف
م ــع أصـ ـح ــاب امل ـص ــال ــح ف ــي الــوســط
ال ـت ـج ــاري وتـمـ ّيـيــع ال ـق ـض ـيــة ،كــانــت
«املـسـتـقـبــل» تــغـيــب كليًا اس ــم نقوال
ش ـ ّـم ــاس بـصـفـتــه املـ ـس ــؤول ع ــن ردة
ال ـف ـع ــل فـ ــي ري ـ ـ ــاض الـ ـصـ ـل ــح ،فـبـنــت
تقريرها اإلخـبــاري بالقول إن سوق
«أبــو رخــوصــة» جــاء بــادرة اعتراض
على «بعض املواقف الصادرة»!

كانت هذه
الصورة
ً االكثر
تداوال على
مواقع
التواصل
االجتماعي

على النت

ّ
ّ
فايسبوك عرى وزير التعليم المصري :أمي وقليل الذوق
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
بــات وزيــر التعليم فــي مصر الهاللي
ال ـش ــرب ـي ـن ــي أشـ ـه ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـج ــدد
ال ــذي ــن أق ـس ـم ــوا ال ـي ـمــن الــدس ـتــوريــة
صباح السبت أمــام الرئيس املصري
عـبــد الـفـتــاح الـسـيـســي ،والـسـبــب غير
املتوقع باملرة هو حسابه الشخصي
عـلــى فــاي ـس ـبــوك! بــال ـتــالــي ،ب ــات على
كــل مــرشــح لتولى حقيبة وزاري ــة في
م ـصــر غ ـلــق ح ـســابــه ع ـلــى فــايـسـبــوك
أو مــراجـعـتــه ج ـي ـدًا قـبــل الـتــوجــه إلــى
حـلــف الـيـمــن .درس وص ــل بالتأكيد
ملن سيتولون الوزارة الحقًا بعد الذي
ح ــدث لـلـهــالــي الـشــربـيـنــي .ك ــان اســم
م ــن سـيـخـلــف ال ــوزي ــر ال ـســابــق محب
ً
الرفاعي مجهوال إلى حد بعيد ،بسبب

كثرة االعـتــذارات التي واجهت رئيس
الـحـكــومــة املـكـلــف شــريــف إسـمــاعـيــل.
ربما لو تسرب اسم الهاللي الشربيني
ب ــاك ـرًا إل ــى ال ـص ـحــافــة ،مل ــا وص ــل إلــى
مــرح ـلــة ت ــول ــى امل ـن ـصــب رس ـم ـيــا بعد
الـحـمـلــة ال ـض ــاري ــة عـلـيــه ع ـبــر مــواقــع
التواصل االجتماعي فور الكشف عن
اسمه تزامنًا مع مراسم حلف اليمني
فـ ــي ق ـص ــر االت ـ ـحـ ــاديـ ــة .ع ـل ــى الـ ـف ــور،
قامت مجموعة من متابعي الحساب
الشخصي لـلــوزيــر بعملية «سكرين
ش ــوت» واس ـعــة ملـعـظــم مــا كـتـبــه على
م ـ ـ ــدار ع ــام ــن مـ ــن «بـ ــوس ـ ـتـ ــات» عـبــر
املــوقــع األزرق .ه ـكــذا ،ظـهــر بــوضــوح
ّ
ً
أن الوزير أوال يرتكب أخطاء إمالئية.
ل ـك ــن األه ـ ـ ــم ك ـ ــان فـ ـح ــوى مـ ــا ي ـن ـشــره
الوزير الجالس اآلن على مقعد عميد

األدب ال ـع ــرب ــي ط ــه حـ ـس ــن .اتـسـمــت
آراء الـهــالــي الـشــربـيـنــي بالسطحية
الشديدة من جهة ،وبانحيازها التام
لوجه نظر إعالميني عــرفــوا بتغييب
ال ــوع ــي الـ ـع ــام م ـث ــل ت ــوف ـي ــق ع ـكــاشــة

حملة سخرية على مواقع التواصل
من أخطاء الهاللي الشربيني
مــالــك ق ـنــاة «الـ ـف ــراع ــن» .ك ـمــا ت ـكــررت
أل ـف ــاظ مـثــل «ح ـم ـيــر» و«خ ــرف ــان» في
منشورات الوزير .ومن بني بوستاته
واحد طالب فيه بمحو أمية املذيعني
من خالل خطة تطلقها وزارة التربية
والـتـعـلـيــم ،لـكــن ال ـبــوســت نـفـســه كــان

يحوي خطأ إمالئيًا.
ف ـ ــور ان ـ ـطـ ــاق ال ـح ـم ـل ــة ض ـ ـ ــده ،أغ ـلــق
الـ ـه ــال ــي حـ ـس ــاب ــه عـ ـل ــى ف ــاي ـس ـب ــوك،
لكن بعد فــوات األوان .إذ تــم تصوير
«امل ـ ـن ـ ـشـ ــورات» ال ـت ــي ت ـت ـض ـمــن نـكــاتــا
ثقيلة ال ـظــل ،وشـتــائــم ضــد النشطاء
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،ودخ ـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى م ــوج ــة
الـ ـسـ ـخ ــري ــة إعـ ــام ـ ـيـ ــون كـ ـب ــار أمـ ـث ــال
يسري فودة ،وباسم يوسف .وانطلق
عبر تويتر هاشتاغ بعنوان «طويط
كأنك وذي ــر» ،واألخـطــاء اإلمالئية في
الهاشتاغ مقصودة طبعًا .أما الوزير
ن ـف ـســه ،فــان ـف ـعــل ع ـلــى رام ـ ــي رضـ ــوان
م ـق ــدم ب ــرن ــام ــج «ال ـب ـي ــت ب ـي ـتــك» على
الهاتف
قـنــاة  TeNعـنــدمــا ســألــه عـبــر
ّ
عــن هــذه االنـتـقــادات .قــال الهاللي إنــه
ال يـسـتـطـيــع اإلج ــاب ــة ألن ــه ل ــم يـتــابــع

االنتقادات بعد ،ولن يرد إال بعد دراسة
املوقف .وتسرب تصريح للوزير ينفي
عالقته بالحساب املثير للجدل ،لكنه
لم يصمد بالطبع كون من غير الوارد
أن يتقمص أحدهم شخصية مسؤول
في وزارة التعليم على فايسبوك ،فهو
ليس فنانًا وال العب كرة أو سياسيًا
ب ـ ــارزًا .ه ــذه ال ـح ـم ـلــة دف ـع ــت الـطـبـيــب
ال ـن ـف ـســي ال ـش ـه ـيــر ي ـح ـيــى ال ــرخ ــاوي
إلــى مطالبة الــوزيــر باالستقالة عبر
بــرنــامــج «مـفـتــاح ال ـح ـيــاة» عـلــى قناة
«الحياة  ،»2على اعتبار أن استكمال
مهامه الحكومية بعد االستقبال غير
الـطـيــب لــه مــن ال ــرأي ال ـعــام ،لــن يكون
ً
سهال واألفـضــل لــه بحسب الــرخــاوي
ال ــذه ــاب لـتـعـلــم ال ـك ـتــابــة الـصـحـيـحــة
باللغة العربية.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
حياة معكوسة

َ ُ
إلى أين تسوقهم هذه الحرب؟
إلى أين ستنتهي بأحالمهم هذه الهستيريا؟
َ
َ
ّ
َ
 :أطفالنا الذين (قبل أن يتعلموا الزقزقة ،وقول «صباح الخير»،
ُ
َ
والنطق الصحيح لكلم ِة «أحبك»)
ّ
واستظهار أناشيد الحرب،
أصول املشي ِة العسكرية،
يتدربون على
ِ
ِ
االفتراضي من أفواههم ،وأعينهمُ ،
ّ
ليمات
وح
وإطالق الرصاص
ِ
ِ
أصابعهم ّ
اللبنية!
ُ
ترى :غدًا ،في شيخوختهم التي قد ال َيبلغونها،
ُ َ ُّ
ُ
وتقليد
الضحك ،ومالطف ِة األزهار،
ستتاح لهم الفرصة لت َعل ِم
هل
ِ
ِ
ُ ِّ
أصوات َ
صباحات األعياد املسروقة؟
الديك ِة والبهائم ومرتلي
ِ
ِ
ُ
ترى :هل .........؟
2015/2/25

ُّ
حق الفريسة

صورة
وخبر

أمس ،شهدت مدينة ميونخ (جنوب ألمانيا) مشاركة اآلالف في تظاهرات األزياء
التقليدية ضمن فعاليات النسخة  182من «مهرجان البيرة» ( )Oktoberfestالذي
يستمر حتى  4تشرين األول (أوكتوبر)ُ .
وي َع ّد هذا الحدث أكبر المهرجانات الشعبية
ماليين سائح .وقد أطلقت المدينة
في العالم ،حيث يرتاده سنويًا نحو ستة ّ
األلمانية المهرجان منذ عام  1810حين تزوج األمير لودفيغ باألميرة تيريزا
فون زاكس هيلدبورغوزين .علمًا بأن «أوكتوبر فيست» ال يقتصر على تقديم
البيرة البافارية الشهيرة في خيم ضخمة ،بل يتعداه إلى تناول الطعام ،وعزف
الموسيقى واألغنيات الشعبية األلمانية ،والتنكر باألزياء التقليدية.
(كريسـتوف ستاتشي ــ أ ف ب)

«ناجي العلي»
عودة إلى بيروت

وثيقة «سوذبيز»:
ما قبل الـ Beatles

عرش «السينما األفريقية»
لـ«جوقة» محمد مفتكر

ضمن أمسيات السينما التي
يقيمها «نادي لكل الناس» في
«مترو املدينة» ،يعرض فيلم
«ناجي العلي» ( 108د) عند
السادسة والنصف من مساء
اليوم .الشريط الذي أخرجه عاطف
الطيب ،يعود باألحداث إلى ما
قبل حادثة اغتيال املناضل ورسام
الكاريكاتور الفلسطيني في لندن
عام  .1987كذلك يسترجع املحطات
األساسية في حياة العلي بدءًا
من نزوحه مع أسرته إلى لبنان،
وانتقاله للعمل في الكويت ،ثم
عودته إلى لبنان مجددًا خالل
الحرب األهلية اللبنانية .يتوقف
الفيلم أيضًا عند أبرز مواقف
ناجي العلي السياسية التي
ّ
ظهرها في رسومه .ويؤدي
بطولته كل من نور الشريف،
ومحمود الجندي ،واحمد الزين،
وليلى جبر وتقال شمعون.

أخيرًا ،بيع العقد الذي أطلق
املسيرة الفنية لفرقة «بيتلز»
بـ  75ألف دوالر في «دار سوذبيز»
للمزادات في نيويورك.
وتعد الوثيقة املؤلفة من 6
صفحات العقد األول الذي وقعه
أعضاء الفرقة البريطانية جون
لينون وجورج هاريسون
وبول ماكارتني وعازف الدرامز
بيت بيست الذي استبدل الحقًا
برينغو ستار .وتم توقيع
العقد عام  1961في هامبورغ،
حيث كانت الفرقة تحيي أولى
حفالتها في حانات املدينة
األملانية ،قبل أيام من اطالق
أغنية  ،My Bonnieتحت اسم
Tony Sheridan & the Beat
 .Brothersوتكمن أهمية العقد
في أنه يعد الوثيقة األولى لفرقة
الروك البريطانية ،أي قبل سنة
من تولي براين إيبستاين إدارة
أعمالها ،وقبل أن ترسو الفرقة
على  The Beatlesاسمًا نهائيًا
لها ،الذي أصدرت فيه للمرة
األولى أغنية .Love Me Do

بعدما حاز جائزتي أفضل
إخراج وموسيقى تصويرية في
«املهرجان الوطني للفيلم في
طنجة» (راجع «األخبار» :اإلثنني
 ،)2015/7/8نال فيلم «جوقة
العميان» للمخرج املغربي محمد
مفتكر أخيرًا الجائزة الكبرى في
«مهرجان السينما األفريقية» في
خريبكة ،من بني قائمة ضمت
 14فيلمًا من املغرب ،والكاميرون
وساحل العاج ،وتونس والجزائر
وإثيوبيا ونيجيريا وموريتانيا
ومصر ...ويتتبع الشريط فرقة
موسيقية شعبية تتظاهر أحيانًا
بالعمى كي تتمكن من إحياء
حفالت مخصصة للنساء في
أعراس العائالت املغربية املحافظة،
التي ترفض دخول الرجال
املبصرين ورؤية أجساد نسائهم
ّ
ويتعمق الفيلم بالذاكرة
الراقصة.
الشعبية املغربية من خالل
شخصية قائد الفرقة الحسني
وزوجته حليمة اللذين يعيشان في
منزل مليء بألوان وإيقاعات فرقة
موسيقية وراقصات شعبيات.

«ناجي العلي» 18:30 :مساء اليوم
ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم03/888763 :

أبتاه ،يا أبتاه!
َ
َ
َ
أحضان أمهاتهم ،وعلى مرأى من
أولئك الذين ذبحوا األطفال في
ِ
آلهتهم،
ْإن َ
أكبادهم حقًا وواجبًا...
كنت ال ترى في
مضغ ِ
ِ
فهذا يعني َ
أنك
ال َ
لحوم بشر.
أكثر ِمن ِآك ِل
ِ
2015/2/25

