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سياسة
المشهد السياسي

تسوية الترقيات «ماشية»؟
ال ت ـ ــزال ت ــداعـ ـي ــات املـ ــواقـ ــف ال ـتــي
أطلقها الرئيس فؤاد السنيورة في
خلوة ساحة النجمة ،أول من أمس،
وال سـ ّـيـمــا اع ـتــراضــه عـلــى تسوية
أزم ــة الـتـعـيـيـنــات األم ـن ـيــة بترفيع
الـلــواء شامل روكــز الــى رتبة لــواء،
ت ـل ـقــي ب ـظــال ـهــا ع ـل ــى االتـ ـص ــاالت
السياسية في البالد.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن ب ــري ،الــذي
السنيورة زايد
اس ـت ـطــاع أن يـجـمــع ال ـن ــواب ولـيــد
على الحريري
وسالم في
ج ـن ـب ــاط وم ـح ـم ــد رعـ ــد وم ـي ـشــال
الدفاع عن
صالحيات رئاسة عـ ـ ـ ـ ــون وال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام س ـ ــام
وال ـس ـن ـيــورة ،بـعــد جـلـســة ال ـحــوار
الحكومة
(هيثم
الـثــالـثــة ال ـتــي وص ـفــت بـ ـ «املنتجة
الموسوي)
وال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادئـ ـ ـ ــة» ،ف ـ ــوج ـ ــئ بـ ـم ــواق ــف
السنيورة وسلوكه خالل الجلسة،
بــاع ـت ـبــار أن رئ ـي ــس امل ـج ـلــس دعــا
إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــوة ب ـ ـعـ ــد أن وصـ ـل ــت
إل ـي ــه أجـ ـ ــواء إي ـج ــاب ـي ــة ومـشـجـعــة
مـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـف ـ ــرق ـ ــاء لـ ـل ــوص ــول
إل ــى ال ـت ـس ــوي ــة ،وم ــن بـيـنـهــا تـيــار
املـسـتـقـبــل .ووص ـلــت إل ــى الــرئـيــس
سـعــد ال ـحــريــري إشـ ــارات واضـحــة
عـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ب ـ ـ ـ ـ ّـري مـ ـ ــن مـ ــواقـ ــف
ال ـس ـن ـيــورة وت ـس ــاؤل ــه ع ـمــن يمثل
كتلة املستقبل فعليًا .كذلك عكس
مــوقــف جـنـبــاط ،ال ــذي ُس ـ ّـرب جزء
م ـنــه إل ــى اإلع ـ ــام خ ــال الـجـلـســة،
والــذي ّ
وصــف موقف السنيورة بـ
«الـحـنـظـلـيــة الـسـيــاسـيــة» ،اسـتـيــاء
رؤسـ ـ ــاء ال ـك ـت ــل ومـ ــن ب ـي ـن ـهــم ب ـ ّـري
م ــن وق ـ ــوف ال ـس ـن ـي ــورة س ـ ـ ّـدًا أم ــام
الـحـلـحـلــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـب ــاد،
متذرعًا بالحفاظ على صالحيات
رئ ـيــس ال ـح ـكـ ّـومــة ،عـلـمــا ب ــأن بــري
وجنبالط تسلما دفة الحوار بدل
عون في الخلوةّ ،
وعبرا للسنيورة
م ـ ــرارًا ب ــأن م ــا س ـي ـجــري ال ـتــوصــل

على الرغم من عرقلة الرئيس فؤاد السنيورة لـ «سلة التسوية الكاملة» التي طرحها الرئيس نبيه بري خالل
خلوة أول من أمس في مجلس النواب ،ال تزال مبادرة النائب وليد جنبالط لحل أزمة التعيينات األمنية قائمة ،في
ّ
ظل استمهال تيار المستقبل بري  48ساعة لحسم الجدل داخل التيار ،بعد المواقف المتناقضة بين السنيورة
وممثلي الرئيس سعد الحريري

تيار المستقبل يستمهل
القوى السياسية إلصالح ما
أفسده السنيورة
الحريري ّ
عبر عن انزعاجه
من مواقف رئيس كتلته وأكد
التمسك بالتفاهم
إليه هــو تسوية سياسية مؤقتة،
ل ـل ـخــروج مــن الـنـفــق ال ــذي وصـلــت
إليه األمور .وبدا موقف السنيورة
فـ ـ ــي «ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع» عـ ـ ــن ص ــاحـ ـي ــات
رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة وف ــي رف ــض أي
آلية للعمل الحكومي مزايدًا على
مــوقـفــي الـحــريــري والــرئـيــس تمام
ســام اللذين وافقا على مثل هذه
اآللية.
كذلك علمت «األخبار» ان الحريري
ّ
عبر عن انزعاجه من مواقف ّرئيس
وأن هــذا االنــزعــاج تبلغ به
كتلتهّ ،
بــري ،وتبلغ استمرار تمسك تيار
امل ـس ـت ـق ـبــل بــال ـت ـفــاهــم ال ـ ــذي يـتـيــح
ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج م ـ ــن املـ ـ ـ ـ ــأزق ال ـس ـي ــاس ــي
والحكومي ،وهو ما ّ
يفسر إصدار
السنيورة بيانًا ليل أول من أمس
ل ـت ــوض ـي ــح م ــوقـ ـف ــه بـ ــأنـ ــه لـ ــم يـكــن
ض ــد تــرقـيــة الـعـمـيــد روك ــز وإت ـمــام
الـتـســويــة .أكـثــر مــن مـصــدر وزاري
أك ــد أن ب ـيــان ال ـس ـن ـيــورة ج ــاء بعد
زيادة التباين داخل تيار املستقبل،
وأن ّ
ٌ
مغاير تمامًا
تشدد السنيورة
مل ــوق ــف م ـس ـت ـشــار ال ـح ــري ــري ن ــادر
الـحــريــري وال ــوزي ــر نـهــاد املشنوق
خالل جلسة الحوار بني حزب الله
وتـ ـي ــار املـسـتـقـبــل ف ــي ع ــن الـتـيـنــة
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كالم في السياسة

إشكال في السعديات وتوقيف ارهابيين
أطلقت مجموعة مسلحة على رأسها ح .ع .د .و م .أ .و ب .أ ،.محسوبة
على الموقوف أحمد األسير ،النار ليل أمس على موكب مسؤول لحزب
األخير إلى إطالق النار
الله في منطقة السعديات ،ما دفع بمرافقي ّ
في الهواء لتأمين مرور الموكب .وعلى الفور ،تدخل الجيش وفرض
طوقًا أمنيًا وعمل على مالحقة المطلوبين المعروفين باألسماء.
كذلك أجرى مسؤولو حزب الله سلسلة اتصاالت سياسية لحصر ّاإلشكال
وعدم حصول أي تداعيات ،خصوصًا أن المجموعة المسلحة تتنقل بين
الوالء لتيار المستقبل واألسير ومجموعات سلفية أخرى ،وتعمل دائمًا
على محاولة ّ
جر حزب الله و«سرايا المقاومة » إلى إشكاالت أمنية في
ّ
خط الساحل الجنوبي .
السعديات وعلى ّ
من جهة أخــرى ،أكــدت مصادر أمنية لـ «األخــبــار» أن السوريين الذين
أوقفهم الجيش اللبناني ليل أول من أمس في منطقة شبعا أثناء
محاولتهم التسلل من لبنان إلى منطقة القنيطرة ،سبق أن قاتل ٌ
عدد
منهم ضد الجيش اللبناني في عرسال ،وبينهم ابنا مسؤول في إحدى
الجماعات اإلرهابية .وأشارت المصادر الى أن اإلرهابيين كان هدفهم
االلتحاق بفصائل للمعارضة السورية المسلحة في جبهة القنيطرة،
التي ّ
تعد هجومًا على مدينتي البعث وخان أرنبة في القطاع الشمالي
ّ
من محافظة القنيطرة .وأوقف الجيش سائق الشاحنة الذي كان يقل
اإلرهابيين وهو من آل الحجيري ،وقد ضبطت في حوزتهم أجهزة
اتصال.
كذلك أوقف الجيش على حاجز المدفون بين بيروت والشمال أحد أهم
المطلوبين والمقربين من خالد حبلص وشادي المولوي ،متخفيًا بزي
إمرأة.

األسبوع املاضي ،وخالفًا ملا أبلغه
امل ـس ـت ـق ـب ــل ل ـ ـبـ ــري ع ـ ــن ت ـش ـج ـي ـعــه
ال ــوص ــول إلـ ــى ت ـســويــة ت ـع ـيــد إلــى
الحكومة الحياة والفعالية .وبينما
ترتفع أصوات داخل تيار املستقبل
تـتـهــم ال ـس ـن ـيــورة بـعــرقـلــة الـحـلــول
وم ـح ــاول ــة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـق ــرار
الـسـيــاســي لـلـتـيــار ،ي ـقــول مـقـ ّـربــون
منه إنه ال يتصرف من تلقاء نفسه،
ب ــل يـمـلــك أج ـ ـ ً
ـواء إقـلـيـمـيــة ودول ـيــة
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ال ـ ـتـ ــدخـ ــل الـ ــروسـ ــي
ّ
ال ـجــديــد فــي س ــوري ــا« ،ت ـحــتــم على
الـطــائـفــة الـسـنـيــة ال ـت ـشـ ّـدد لـلــدفــاع
ع ــن ح ـقــوق ـهــا ف ــي اإلق ـل ـي ــم ولـبـنــان
وت ـ ـ ـحـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا ،ومـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـس ـ ّـك
ب ــال ــدس ـت ــور وص ــاحـ ـي ــات رئ ــاس ــة
الحكومة أمر مهم جدًا».
ّ
وفـيـمــا ت ـحــل عـطـلــة عـيــد األضـحــى
ّ
ال ـ ـيـ ــوم ،اس ـت ـم ــر األخ ـ ــذ والـ ـ ـ ــرد بــن
القوى السياسية أمــس ،وال ّ
سيما
الحركة التي يقوم بها الوزير وائل
أبـ ــو ف ــاع ــور م ــوفـ ـدًا م ــن ج ـن ـبــاط،
بــاالتـصــال مــع الـ ــوزراء عـلــي حسن
خـلـيــل والـ ـي ــاس ب ــو ص ـعــب ونـ ــادر
الحريري .وأشارت مصادر وزارية
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إلـ ـ ّـى أن ال ـع ـم ــل عـلــى
التسوية لم يتوقف ،وأن حظوظها
بـحـســب م ـصــادر وزاري ـ ــة هــي  50ـ ـ
 .50والتقى الحريري خليل أول من
أمس بعد الخلوةّ ،
وكرر أمام األخير
ّ
املشجع
مــوقــف الــرئـيــس الـحــريــري
ل ـل ـت ـســويــة .ك ــذل ــك زار أبـ ــو ف ــاع ــور
ال ــوزي ــر س ــام ــي ال ـج ـمـ ّـيــل ووض ـعــه
فـ ــي أجـ ـ ـ ــواء االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت .وع ـل ـمــت
«األخبار» أن املستقبل طلب منحه
 24ـ ـ ـ  48س ــاع ــة لـحـلـحـلــة األمـ ـ ــور،
ومعالجة التباين فــي اآلراء داخــل
التيار ،للوصول إلــى التسوية في
التعيينات واالتفاق على آلية العمل
الحكومي .وتشير مصادر وزاريــة
إل ــى أن ب ــري ي ـطــرح سـلــة متكاملة
ملعالجة أزمــة التعيينات ومجلس
ال ـن ــواب وال ـح ـكــومــة ،بــال ـعــودة إلــى
آلية العمل الحكومي التي تسمح
لرئيس الحكومة بتأجيل أو إلغاء
أي بند يجري االعتراض عليه من
قبل ّ
مكونني في الحكومة ،لكن من
دون تعطيل مجلس الــوزراء ،وهي
الصيغة الـتــي يــوافــق عليها سالم
وال ـحــريــري ،ويعتبرها السنيورة
ان ـت ـقــاصــا م ــن ص ــاح ـي ــات رئــاســة
ال ـح ـك ــوم ــة .ع ـل ـمــا ب ـ ــأن وزراء أم ــل
واالشتراكي سبق أن اعترضا على
هذه اآللية قبل نحو عام على الرغم
مــن موافقة ســام عليها .وقــد بذل
بـ ــري وج ـن ـب ــاط ج ـه ـدًا ف ــي خ ـلــوة
أول من أمس للتوضيح للسنيورة

أن «هــذا اتفاق سياسي ،وال بـ ّـد أن
نمنح الجنرال عون شيئًا».
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ق ــال ــت مـ ـص ــادر
فــي ق ــوى  14آذار لـ ـ «األخ ـب ــار» إنــه
«ل ــن يـكــون هـنــاك بـحــث فــي قــانــون
االنتخاب على طاولة الحوار ،قبل
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـب ـح ــث ف ــي مـســألــة
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة وإجــرائـهــا،
وأن هــذه املـســألــة هــي البند األول،
ووف ـ ـ ـ ــق ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور عـ ـم ــل م ـج ـلــس
ال ـنــواب ينحصر بانتخاب رئيس
للجمهورية في حال الفراغ قبل أي
شيء آخــر» .وقالت مصادر وزارية
إن محاولة «فرملة طــاولــة الحوار
عند مسألة رئاسة الجمهورية هو
مــوقــف الـسـنـيــورة واملـسـتـقـلــن في
 14آذار ،ويحاول جـ ّـر الكتائب إلى
هذا املوقف».
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ك ــام عــون
حول موافقة القوى املسيحية على
ال ـق ــان ــون ال ـن ـس ـبــي وف ــق  15دائ ــرة
انتخابية أثار امتعاضًا لدى قوى
 14آذار .وقـ ــال م ـصــدر ن ـيــابــي في
هذه القوى إن «قانون الـ  15دائرة
مــع النسبية كــان واح ـدًا مــن ثالثة
قــوانــن ج ــرى بـحـثـهــا فــي بـكــركــي،
ول ـ ـ ــم يـ ـت ــم االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـ ـلـ ـي ــه ،وه ـ ــذا
القانون ال يؤمن تصحيح التمثيل
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي بـ ــال ـ ـقـ ــدر نـ ـفـ ـس ــه ال ـ ــذي
يؤمنه مشروع املستقبل والقوات
واالشـ ـت ــراك ــي األكـ ـث ــري وال ـن ـس ـبــي
مـ ـع ــا» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ج ـن ـبــاط ص ـ ّـرح
قبل أيــام بــأنــه لــم يعد يــوافــق على
ه ــذا ال ـق ــان ــون .وع ـل ـمــت «األخ ـب ــار»
أي ـ ـضـ ــا أن «ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ال ـق ــان ــون ـي ــة
ف ــي قـ ــوى  14آذار» أع ـ ــدت دراسـ ــة
مفصلة عن «مساوئ هذا املشروع،
وانعكاساته السلبية على الوضع
املسيحي» كما تقول املصادر.
مــن جهته ،قــال نــائــب األم ــن العام
لـحــزب الـلــه الشيخ نعيم قــاســم إن
«الفساد في لبنان أصبح نموذجًا
بحيث إن الـتـبــاري بــن ع ــدد كبير
من املسؤولني والـقــوى التي تعمل
ف ــي ال ـس ــاح ــة ه ــو ب ـم ـق ــدار ال ـف ـســاد
مــع التغطية عـلـيــه» ،وإن «الفساد
يتطلب محاسبة ،وفي هذا النظام
الـ ـط ــائـ ـف ــي وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـت ــرك ـي ـب ــة
ال ـطــائ ـف ـيــة املـ ــوجـ ــودة ال تستطيع
اآلليات املعتمدة أن تحاسب أحدًا».
واكـ ــد قــاســم أن «ال ـج ـهــة الــوح ـيــدة
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـط ـي ــع املـ ـح ــاسـ ـب ــة هــي
ال ـش ـعــب ،وال يستطيع الـشـعــب أن
يحاسب إذا لم يكن هو قــادرًا على
االنـتـخــاب ال ـحــر ،وال انـتـخــاب حـرًا
فــي لـبـنــان إال مــع قــانــون النسبية
على قاعدة لبنان دائرة واحدة».
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الرجل األبيض والرئيس األسود
وما بينهما ثائر
جان عزيز
ً
تروي نادرة كوبية قديمة جدًا ،أن اتصاال روحانيًا تم ذات يوم
بني فيديل كاسترو وتشي غيفارا .دار الحديث بني الرفيقني
العتيقني عــن ال ـثــورة وكــوبــا وأمـيــركــا وال ـعــالــم .قـبــل أن يسأل
الطبيب األرجنتيني صديقه املحامي الـكــوبــي :كيف صــارت
عالقتكم مــع جيرانكم األمـيــركـيــن؟ هــل ّ
تحسن الــوضــع بني
واشنطن وهافانا ،أم ال يزال الحصار والقطيعة سيدي الواقع؟
فابتسم كاسترو قبل أن يجيب التشي :هذه مسألة ستطول
بعد .ربما عليها أن تنتظر وصــول رجــل من لوننا إلــى البيت
األبيض ،ووصول رجل من عندكم إلى الفاتيكان!
قبل أيــام كانت النادرة الكوبية تتحول نبوءة .وكانت تتحقق
حرفيًا بني روما وهافانا وواشنطن .غير أن التدقيق أكثر في
معطيات الحدث ،يظهر أن املسألة لم تكن مجرد طرفة تروى.
وال هــي نتاج حــس شعبي أو م ــرارة وج ــدان وحـســب .بــل ثمة
عــاقــة سببية ،كــان يمكن تـصــورهــا فعليًا ،بــن مــا يمكن أن
يفعله بابا أرجنتيني ورئيس أميركي أسود وثائر عجوز مثل
فيديل.
ذلــك أن حــدث االنـفـتــاح األمـيــركــي الفاتيكاني – الـكــوبــي ،ترك
أكـثــر مــن ق ــراءة تحليلية وتفسير سببي .أصـحــاب منهجية
املصالح وحسابات الجيوبوليتيك ،قالوا انــه منذ عامني على
األق ــل ،ك ــان مــن املـمـكــن تــوقــع خـطــوة ك ـهــذه .لــأسـبــاب املثلثة
ً
التالية :أوال خلفيات قداسة البابا .قيل إن الرجل الواصل إلى
السدة الرسولية في آذار  ،2013ال بد أنه وقف كما كل سلف
ً
ّ
لــه ،متسائال عــن علة كــونــه حـبـرًا أعـظــم .فــكــر كــاآلتــي :يوحنا
بــولــس ال ـثــانــي ،اب ــن بــولــونـيــا وال ـحــرب ال ـب ــاردة وص ــراع الـغــرب
مــع موسكو السوفياتية ،لــم يـتــردد فــي اخـتـيــار دعــوتــه .قرر
بسرعة أن يكون بابا املواجهة ّمــع دولــة بريجنيف املريضة.
بها رسخ دور حاضرته .وبها وطد دعائم سياسته الخارجية.
خصوصًا أن «رسالة» كهذه كانت منسجمة طبيعيًا وعضويًا
مع كل ما هو وكل ما يمثل .سريعًا ذهب إلى وارسو .وسريعًا
مد يده البيضاء لعمال حوض غدانسك ونقابتهم التي ترفع
العذراء شفيعة لتشكيلهم املطلبي .سريعًا ّ
وجه إليهم صرخته
اإلنجيلية الـشـهـيــرة :ال ت ـخــافــوا!» .وســريـعــا نسج ذلــك املثلث
البولوني الذي ساهم في تغيير عالم الثمانينات ،بني فويتيال
في روما ،وفاليسا في فرصوفيا وبريجنسكي في واشنطن.
فصارت للفاتيكان مهمة كونية ،يحصنها البابا املنتصر على
املوت ،بصورة السوبر ستار ،حتى ربح رهانه.
بعده جــاء الالهوتي األملاني راتزنجر .ابــن املجمع الفاتيكاني
الثاني وسينودس العقيدة واإليمان ،وابن زمن ما بعد سقوط
االشتراكية الدولتية ،وبداية الصراع الديني في القرن الواحد
والعشرين ،وفق نبوءة أندريه مالرو .وسريعًا أيضًا ،لم يتردد
بنديكتوس السادس عشر في اختيار علة بابويته :املواجهة

القوات اللبنانية
والروح الرياضية
نظم جهاز تفعيل دور املرأة في املجتمع
في حــزب القوات اللبنانية بالتعاون مع
مـكـتــب ال ــري ــاض ــة ف ــي ال ـح ــزب مــاراثــونــا
رياضيًا األحــد املــاضــي فــي ملعب فــؤاد
شـهــاب فــي جــونـيــة ،تـحــت شـعــار «ألنــو
ح ـيــاتــك أب ـ ــدى ،أدم ـ ــن… ع ـلــى الــركــض»
فــي إط ــار تــوعـيــة الـشـبــاب عـلــى مخاطر
املخدرات.
إال أن عددًا من املشاركني في هذا الحدث
شكوا تمييزًا طائفيًا وسياسيًا مورس
ُبحقهم في النتائج التي أعلنتها اللجنة
امل ـن ـظ ـم ــة .ف ـع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال ،إح ــدى
الشابات (تنتمي إلى الطائفة الشيعية)
الفئة العمرية
فــازت باملرتبة
الثالثة عن َ
 18سنة ،لكنها ُ
«حرمت» نيل جائزتها
ولــم ُيـنـ َـاد على اسمها ،في وقــت ُسلمت
األول ــى والثانية.
فيه الجوائز
للمرتبتني ُ
وبعد تدخل والدهاّ ،
تذرع املنظمون بأنها
لم تكن موجودة عند إعالن النتائج .كذلك
لم يعلن اسم ّ
سيدة أخــرى شاركت عن
الفئة العمرية ّ 45 - 40سنة ،رغم فوزها
باملرتبة الثانية ،ولم تتسلم جائزتها رغم
مراجعة النائب أنطوان زهــرا ،الــذي كان
ً
ُممثال لرئيس الحزب سمير جعجع.

مع اإلســام السياسي .ألقى محاضرته الشهيرة في جامعة
ريغنسبورغ ،وأطلق إشكالية صراعه الجديد.
بعد فويتيال وراتزنجر ،جاء األرجنتيني برغوغليو .في زمن
ال حــرب ب ــاردة فيه ،وال حــرب ساخنة .بــل هــو زمــن الفوضى
العاملية الكاملة .زمــن العالم الـخــارج عــن السيطرة ،كما كتب
بريجنسكي نفسه فــي تقييمه أح ــداث قــرن ،أو زمــن اختالل
العالم .ومرة ثالثة ،لم يتردد خليفة بطرس في اختيار «رسالة»
بابويته :أن يكون بابا املصالحة .مع الذات ،ومع اآلخر.
وت ـك ـمــل ق ـ ــراءة املـنـهـجـيــة امل ـصــالـح ـيــة ل ـت ـقــول ،إن ــه فـيـمــا كــان
فــرنـسـيــس ي ـعــد ال ـع ــدة لـتـجـسـيــد دع ــوت ــه ال ـبــابــويــة هـ ــذه ،كــان
كاسترو األخ األصغر لثائر هافانا ،يفقد حلفاءه في محيطه.
خـصــوصــا فــي ف ـنــزويــا .فيشعر بــالـحـصــار املـتـقــدم نـحــوه.
ويقتنع تدريجيًا ب ـضــرورة ال ـخــروج مــن تــركــة «األخ األكـبــر»،
شيوعيًا وعــائـلـيــا .وفــي شكل مـتــزامــن ،كــان أوبــامــا ،الرئيس
املتقدم في آخر سني رئاسته ،يبحث عن تسجيل اسمه في
سفر تاريخ الــرؤســاء األميركيني .وهــو السفر الــذي ال يحفظ
من سكان البيت األبـيــض ،إال الذين سطروا حربًا أو سالمًا،
أو االث ـنــن م ـعــا ...هـكــذا تقاطعت حـســابــات الـثــاثــة ،فأنتجت
انفتاحهم ومصالحتهم ومشروع سالمهم.
ً
غير أن قــراءة أخــرى ممكنة للحدث نفسه .قــراءة أبعد قليال
عن سياسة املصالح وحسابات الدول .قراءة أقرب إلى دائرة
اإلن ـســان الـكــامــن فــي الــزع ـيــم ،وال ــوج ــدان الــراســخ تـحــت لقب
ً
السلطة .مــاذا لــو كــان برغوغليو اإلنـســان مـثــا ،ال يــزال ابن
أميركا الالتينية .ابن فقرائها وبؤسها .ابن الهوت تحريرها
ومجمع مديلني وأدب املعتقالت وصلوات غوتييريز وبوف؟!
ماذا لو كان الرجل األبيض ،وهو في سدة حاضرة السالم،
ال ي ــزال أيـضــا رجــل ال ـثــورة اإلنجيلية وس ــوط الهيكل وقلب
مــوائــد الـتـجــار والـفـجــار؟! وم ــاذا فــي املـقــابــل ،لــو كــان أوبــامــا،
اإلنسان قبل الرئيس ،ال يزال يحمل في جيناته عصب ثورة
بشرته ولون عينيه وحق كل إنسان في الحرية والسعي إلى
الـسـعــادة؟ وم ــاذا لــو كــان كــاسـتــرو الختيار ،وهــو على عتبة
املقلب اآلخــر مــن حياته ،قــد توقف هنيهات مــن آخــر حياته
الدنيا ،ليسأل وجدانه عن حياة أخــرى ممكنة؟ مــاذا لو كان
العجوز الــذي أدى واجبه للثورة الدائمة ،قد تــرك فسحة من
عمره األخير ليدقق في «واجباته الدينية» حول سؤال اآلخرة،
على طريقة رهان باسكال ،أو على طريقة االشتراكي األصيل،
فرانسوا ميتران ،حني سأله برنار بيفو :إذا ما اجتزت هذه
الـحـيــاة ،ووج ــدت أن هناك إلـهــا ،مــاذا تقول لــه؟ ليجيبه رجل
القوة الهادئة والوردة الحمراء :سأقول له :اآلن صرت مؤمنًا!
أال يعقل أن تكون ثنائية الثورة مع الصالة ،أو الصالة ألجل
ثــورة حق وعدالة وســام وحرية ،هي ما جمع البابا والرئيس
والزعيم؟؟ نقل عن كاسترو أن زائره األرجنتيني أحيا فيه توقًا
قديمًا إلى الصالة...
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معركة اليمن:
اذالل السالح األميركي
عامر محسن
منذ تسعينيات القرن املاضي انطلقت دينامية تقوم على تحويل الهيمنة
املادية األميركية على النظام العاملي الى «ثقافة» ،تجعل من اميركا ال ّ
مجرد
ً
منتصر بل «نموذجًا» ومثاال متفوقًا ،وهي كانت تعمل على عدة مستويات:
من فكرة النموذج االقتصادي األمثل ،الى حزمة جماليات تتعلق بأسلوب
ً
الحياة واالستهالك ،وصــوال الــى ترسيخ اإلنطباع بــأن السالح األميركي
ٌ
مـتـفـ ّـوق وال ُيـهــزم؛ وه ــذا كــان رك ـ ٌـن ال يستهان بــه وبفعاليته فــي الدعاية
األميركية .تكون الهزيمة حني تبدأ برؤية العالم من منظار عـ ّ
ـدوك ،ولكن
تربية جيل كامل على فكرة أن الغرب وحده يمتلك مفتاح الحرب ّ
وسرها،
ٍ
ّ
وأن أي ٍّ
ّ
سالح آخر
وكل
بإذاللك،
ينتهي
سوف
غربي
لجيش
عسكري
تحد
ٍ
ٍ
ّ
ال نفع له أمام التكنولوجيا الغربية املتفوقة ،هذه العقلية تنتج خضوعًا من
مقتنع في داخله باستحالة املقاومة ،وأن الحرب ال تكون اال
نوع مختلف،
ٍ
ٍ
على النمط األميركي (أي انها ليست للفقراء) ،وال نفع من استيراد السالح
الروسي أو الصيني ،ناهيك عن التفكير في صناعة سالحك بنفسك.
صور» ّ
غني إلثبات
حرب الخليج ،عام ّ ،1991قدمت لألميركيني «معرض
ٍ
ّ
تفوقهم واذالل السالح املنافس :الدبابات الروسية ـ ـ التي كانت ترعب اوروبا
ّ
ّ
ـ ـ مدمرة ومتفحمة في الصحراء ،طوابير املدرعات العراقية وقد أحرقتها
غارات الطيران ،وفلول الجيش الهاربة من آلة الحرب األميركية .في سنوات
نقاش (باألرقام واملواصفات والنظرية) عن
مضت ،كان باإلمكان انهاء أي
ٍ
مزايا السالح الروسي أو امكانيات مواجهة غزو اميركي عبر استحضار
صــور حــرب الخليج وفكرة «التفوق النوعي» التي ّ
كرستها .اليمن اليوم
ّ
يصنع «حرب خليج» بالنسبة الى السالح األميركي ،تبدد الهالة التي بنيت
ّ
ً
حوله على مدى سنني ،وتحطم ـ ـ وإن باملعنى الرمزي ـ ـ أسطورة أخرى من
أساطير الهيمنة.
لم يكن أحد ّ
يتم اذالل السالح األميركي على هذا ّالنحوّ ،
يتخيل أن ّ
فتدمر
مــدرعــات الـ ـ «ب ــرادل ــي» بــالـعـشــرات ،وتصير دبــابــات الـ ـ «اب ــرام ــز» منصات
اللتقاط الصور التذكارية ،وتدخل األرشيف مئات الصور ألحدث املعدات
ّ
ً
ُ
األميركية بــن ألسنة اللهب ـ ـ وأن يبدو كــل ذلــك سهال ويسيرًا .كسرت
هيبة السالح األميركي في العراق وافغانستان ،ولكن ليس بنفس الشكل
والكثافة ،واألميركيون كانوا دومًا حريصني على صورة سالحهم وتبرير
خـســائــرهــمّ .أم ــا فــي الـيـمــن ،فـقــد اكتشفنا أن الــدبــابــات األمـيــركـيــة قابلة
لإلشتعال كنظيرتها الروسية تمامًا ،وبأسلحة سوفياتية قديمة ،وقد تم
توثيق (خالل هذا الشهر وحده) تدمير أكثر من عشر مدرعات سعودية
من طراز «برادلي» ،وخمس دبابات «ابرامز»؛ ومع اسقاط مروحية جديدة
منذ أيام ،يبلغ عدد املروحيات التي أسقطت من األجواء أو ّدمرت في هجوم
ـرب على األق ــل من
«صــافــر» الــى أكـثــر مــن ثـمــان ،أي مــا ي ــوازي نصف س ـ ٍ
طائرات الـ «اباتشي» الباهظة الثمن.
دولــة كالسعودية ،صرفت على شــراء الـســاح األميركي وحــده (بحسب
تقرير للكونغرس) أكثر من  90مليار دوالر منذ عام  ،2010تجد نفسها
عــاجــزة عــن هزيمة أفقر بلد عــربــي ،و»أنـصــار الـلــه» ّ
يتقدمون باستمرار
ٍ
داخــل أراضـيـهــا ،وال تلمح الجنود السعوديني فــي تسجيالت املـعــارك اال
وهم يهربون .مغزى هذه املشاهد بسيط وواضح ،وهو أن السالح ،كاملال،
مـجــرد أداة ،ال يجعلك أكـثــر حكمة أو أكـثــر شجاعة أو أكـثــر ق ــوة .ولكن
الغربيني سيبذلون جهودًا مضنية ،في السنني املقبلة ،إلثبات أن العيب
ليس في سالحهم ،بل في الجنود الخليجيني ،الذين يشترون ما ال يعرفون
استخدامه .مقابل التسجيالت شبه اليومية التي يصدرها «أنصار الله»
لضرباتهم وغــارات ـهــم وانـتـصــاراتـهــم ،شكلت تسجيالت قليلة نشرها
الجيش السعودي فضيحة حقيقية باملعنى العسكري .في احداها ،وهو
مــأخــوذ مــن قمرة حــوامــة «ابــاتـشــي» ،تجد الطيار يستنفد ذخيرته وهو
ّ
صاروخ
شيء حول الهدف باستثنائه ،ثم يأخذ اذنا بضرب
يصيب كل
ٍ
ٍ
هدف ال يناسبه ،ثم يتبني (بحساب الوقت
ثمنه مئات آالف الدوالرات على ٍ
الــذي استغرقه الصاروخ في طيرانه) أن الطيار السعودي كان يستعمل
الرشاش الثقيل من خارج مداه الفعال بعدة كيلومترات ـ ـ أي انه لن يتمكن
من اصابة شيء على أي حــال ،ولو كان وليم ِتل (وهــذه هي التسجيالت
التي انتخبتها وزارة الدفاع السعودية لعرضها على الجمهور!).
منذ غزو العراق ومسار الهيمنة األميركية في انحدار .لم تتمكن الواليات
املتحدة من فرض ارادتها عسكريًا في كل صراع دخلته (مباشرة أو غير
مباشرة) في السنوات العشر املاضية .اال أن اليمنيني اليوم يخوضون
حربنا جميعًا ،وال يوجد عربي وطني ال يحلم بمنازلة آل سعود .الحكم
السعودي قد جاء اليهم برجليه ،غازيًا معتديًا؛ ال توجد ٌ
حرب أقدس من
هــذه ،وال عـ ُّ
تقرير
ـدو أجــدر باإلهانة واإلذالل .حــرب اليمن ،فــي أكثر مــن
ٍ
غربي ،صارت تدعى «الحرب املنسية» ،ألن اإلعالم الغربي يتجاهل جرائم
ّ
ويتحرج من الكالم عن الحرب ،فيما اإلعالم في بالدنا،
األنظمة الخليجية
ً
وطـبـقــة املـثـقـفــن ،تـتــواطــأ بـصــراحــة ووقــاحــة مــع ال ـغــزو .يكفي ه ــؤالء ذال
ّ
يسجل التاريخ أنهم قد وقفوا الــى جانب األمير ،املجرم العميل ،ضد
أن
ّ
رجال يحرقون دبابات أميركا التي أذلت شعوبنا ،وهم
فقراء اليمن ،وضد
ٍ
يصدحون بأعلى الصوت« :املوت ألمريكا ،املوت السرائيل».

برنامج األمم المتحدة اإلنـ ـ
ّ
وجه الناشطون الموقعون أدناه ،رسالة
مفتوحة إلى المسؤولين في برنامج األمم المتحدة
طلبوا فيها إجراء التحقيقات الالزمة ) (UNDPاإلنمائي
لكشف دور مساعد المدير الوطني والمسؤول عن
الملف البيئي في البرنامج ،السيد ادغار شهاب ،وإدارة
البيئة في البرنامج ،في تغطية الفساد في إدارة النفايات
في لبنان ،وتوضيح دور البرنامج في السماح لخبرائها
بالقيام بهذه األمور من دون ّ
أي مساءلة .وفي
ما يلي نص الرسالة
املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع :ط ـ ـلـ ــب الـ ـت ــوضـ ـيـ ـح ــات
وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــات وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات املـ ـن ــاسـ ـب ــة بـ ـش ــأن دور
ب ــرن ــام ــج األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة اإلن ـم ــائ ــي
( –)UNDPل ـب ـن ــان ومــوظ ـف ـي ـهــا فــي
تغطية الـفـســاد فــي إدارة النفايات
في لبنان

إلى السلطات المختصة في
األمم المتحدة
جانب السيدة هيلني كــارك ،مديرة
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
جانب مكتب التفتيش فــي برنامج
األم ــم امل ـت ـحــدة اإلن ـمــائــي (UNDP -
)Office of Audit and Investigation
ج ــان ــب الـ ـسـ ـي ــد ف ـي ـل ـي ــب الزاريـ ـ ـن ـ ــي،
ّ
املنسق املقيم لألمم املتحدة واملمثل
املـ ـقـ ـي ــم لـ ـب ــرن ــام ــج األم ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
اإلنمائي في لبنان
ج ــان ــب ال ـس ـي ــد ل ــوك ــا ري ـ ـنـ ــدا ،مــديــر
مـ ـكـ ـت ــب ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج األمـ ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
اإلنمائي في لبنان
جئنا بكتابنا الحاضر الذي نطلب
ف ـي ــه إل ـي ـك ــم ت ـق ــدي ــم ال ـت ــوض ـي ـح ــات،
واجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـت ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــات وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات املـ ـن ــاسـ ـب ــة بـ ـش ــأن دور
برنامج األمــم املتحدة اإلنمائي في
لبنان وموظفيها في تغطية الفساد
ف ـ ــي إدارة الـ ـنـ ـف ــاي ــات ف ـ ــي ل ـب ـن ــان،
ب ــال ـت ـح ــدي ــد ال ـس ـي ــد ادغ ـ ـ ــار ش ـه ــاب،
م ـســاعــد امل ــدي ــر الــوط ـنــي وامل ـس ــؤول
عــن املـلــف البيئي فــي برنامج األمــم
املتحدة اإلنمائي.

لجنة الـخـبــراء ،الـتــي يــرأسـهــا وزيــر
الزراعة أكرم شهيب ،تعتبر أنها قد
وضـعــت اللبنة األول ــى فــي مكافحة
الـفـســاد ،الــذي طغى على هــذا امللف
طـيـلــة عـقــديــن م ــن ال ــزم ــن ،م ــن خــال
إبـ ـط ــال ع ـق ــود ت ـبــن عـ ــدم تـطـبـيـقـهــا
وكـلـفـتـهــا امل ــرت ـف ـعــة .وتـ ــرى الـلـجـنــة
أن مسار مكافحة الفساد واملراقبة
واملحاسبة ،يجب أن يستكمل».

دور السيد شهاب في تغطية
تمديد عقود المشغل في
2010
ملــا كــانــت ع ـقــود املـجـمــوعــةُ املشغلة
تنتهي فــي  ،2011/1/17خ ّصصت
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن ج ـ ـل ـ ـسـ ــات م ـج ـل ــس
الوزراء بني آذار وتشرين األول 2010
لتحديد الـبــديــل بـعــد هــذا الـتــاريــخ،
ّ
تخللها جدال وخالف بني خيارين،
ّأول ـه ـمــا اش ـت ــراط ،لـ ّتـجــديــد الـعـقــود،
الـتـفــاوض مــع املـشــغــل ح ــول خفض
الـكـلـفــة ،وثــانـيـهـمــا إط ــاق مناقصة
ل ـص ـي ـغ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ووف ـ ـ ـ ــق ت ـق ـن ـيــة
مـعــالـجــة مـتـبــايـنــة تـحـتــرم الـقــواعــد
البيئية السليمة .أثار هذا املوضوع
ً
جدال سياسيًا وإعالميًا واسعًا أدى
ّ
إلى سلسلة من القرارات ،وجه عدد
مــن ال ـ ــوزراء بـشــأنـهــا اتـهــامــا مـفــاده
ت ـح ــوي ــر م ـض ـمــون ـهــا ف ــي امل ـحــاضــر
املوضوعة لجلسات مجلس الوزراء.

الخلفية:

ّ
مل ــا ك ــان لـبـنــان يــواجــه أزم ــة نفايات
خطيرة ،اذ أثبتت السلطة السياسية
ع ـجــزهــا ع ــن إدارة ال ـن ـف ــاي ــات الـتــي
ّ
تكدست في الـشــوارع ،والتي ُرميت
في األوديــة واألنهار والغابات منذ
 2015/7/17م ـهـ ّـددة أمــن املــواطـنــن
الصحي والبيئي ،وخصوصًا على
مشارف موسم األمطار.
ّ
ومل ـ ـ ـ ــا كـ ــانـ ــت ه ـ ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ـ ــة ن ـت ـي ـجــة
مـ ـب ــاش ــرة ل ـع ـم ـل ـي ــة ف ـ ـسـ ــاد ض ـخ ـمــة
امـتــدت ألكـثــر مــن  20سنة فــي إدارة
ملف النفايات مــع قيام الحكومات
املتعاقبة منذ  1994بالتعدي على
صالحيات البلديات في هذا املجال
وأم ــوالـ ـه ــا ع ـب ــر ت ـك ـل ـيــف م ـج ـمــوعــة
أف ـي ــردا ( Averdaشــرك ـتــي ســوكـلــن
وسـ ـ ــوكـ ـ ــومـ ـ ــي) بـ ـكـ ـن ــس الـ ـنـ ـف ــاي ــات
وج ـم ـع ـه ــا وم ـعــال ـج ـت ـهــا وط ـم ــره ــا،
بـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود غـ ـ ـي ـ ــر ش ـ ــرعـ ـ ـي ـ ــة وبـ ـكـ ـلـ ـف ــة
ب ــاهـ ـظ ــة ومـ ـضـ ـخـ ـم ــة ج ـ ـ ـ ـدًا ،وقـ ـي ــام
هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــات بــال ـت ـمــديــد مـ ـ ّـرات
ً
ع ــدة ل ـهــذه امل ـج ـمــوعــة ،وصـ ــوال إلــى
التمديد األخير عام .2010
ّ
ومل ـ ـ ــا كـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـ ــزراعـ ـ ــة ال ـح ــال ــي
السيد أكــرم شهيب ،رئـيــس اللجنة
املـ ـكـ ـلـ ـف ــة ح ــالـ ـي ــا م ـ ــن قـ ـب ــل م ـج ـلــس
ال ـ ـ ــوزراء اقـ ـت ــراح ح ـل ــول ل ــأزم ــة ،قد
ّ
أقر بهذا الفساد املستمر في البيان
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـ ــن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ت ـ ــاري ـ ــخ 13
أي ـلــول  2015وامل ـن ـشــور فــي الــوكــالــة
الــوط ـن ـيــة ل ــإع ــام ،ح ـيــث ورد «إن

مواقف متناقضة
لشهاب في عهود
ثالثة وزراء للبيئة تؤثر
على صدقية البرنامج

وانـ ـتـ ـه ــى ذلـ ـ ــك بـ ـج ــول ــة ال ـج ـل ـس ــات
املمتدة بني  1أيلول  2010وتشرين
األول .2010
ومل ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان الـ ـسـ ـي ــد ادغـ ـ ـ ـ ــار شـ ـه ــاب،
املــوظــف فــي بــرنــامــج األم ــم املـتـحــدة
االنـمــائــي بصفته خـبـيـرًا بيئيًا ،قد
أدى دورًا محوريًا في تغطية عملية
ّ
املسوغات لها،
الفساد هذه ،وتأمني
إذ دعاه مجلس الــوزراء في جلسته
امل ـن ـع ـق ــدة بـ ـت ــاري ــخ  1أيـ ـل ــول 2010
لتقديم عــرض عن خيارات معالجة
النفايات املنزلية الصلبة في لبنان،
ّ
فقام السيد شهاب ،متسلحًا بصفته
خـبـيـرًا ل ــدى بــرنــامــج األم ــم املـتـحــدة
االن ـم ــائ ــي ،بــالـتـصــريــح أن االت ـحــاد
األوروبــي والواليات املتحدة اتخذا
ّ
اإلج ــراء ات امللزمة ملنع كــل عمليات

انسحابات من «طلعت
حسين مهدي
فـيـمــا تـنـكــب م ـج ـمــوعــات ال ـح ــراك
املدني على اعادة تنظيم صفوفها
وأط ـ ــر ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـي ـن ـهــاُ ،س ـ ّـج ــل
انـ ـسـ ـح ــاب أع ـ ـضـ ــاء ب ـ ــارزي ـ ــن مــن
مجموعة «طـلـعــت ريـحـتـكــم» ،من
بـيـنـهــم م ـ ـ ــروان م ـع ـلــوف وخ ـطــار
طربيه.
ويـ ـنـ ـك ــب مـ ـعـ ـل ــوف ،الـ ـ ـ ــذي شـ ــارك
أمـ ــس ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع الـتـنـسـيـقــي
ملـجـمــوعــات الـ ـح ــراك ،حــالـيــا على
اع ــادة تفعيل عمل مجموعة «من
أج ــل الـجـمـهــوريــة» ،الـتــي أسسها
ســاب ـقــا م ــع عـ ــدد م ــن ال ـنــاش ـطــن،

مـ ــن ب ـي ـن ـهــم عـ ـم ــاد بـ ـ ــزي ال ـب ــاق ــي
فــي «طـلـعــت ريـحـتـكــم» ،وذل ــك في
مــواج ـهــة ال ـت ـمــديــد غ ـيــر الـشــرعــي
للمجلس النيابي.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة «م ـ ـ ـ ــن أجـ ــل
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» ت ـ ـعـ ــاود ال ـظ ـه ــور
اع ــامـ ـي ــا ،اذ شـ ــاركـ ــت أمـ ـ ــس مــع
مجموعتي «ح ـلــوا عـنــا» و»بــدنــا
ن ـحــاســب» ف ــي تنظيم وق ـفــة ام ــام
قـ ـص ــر ال ـ ـعـ ــدل مل ـط ــال ـب ــة ال ـق ـض ــاء
الـ ـتـ ـح ــرك مل ـح ــاس ـب ــة ال ـف ــاس ــدي ــن،
وهــو الـنـشــاط األول ال ــذي تشارك
ف ـيــه هـ ــذه امل ـج ـمــوعــة م ـنــذ اعـ ــادة
تـفـعـيـلـهــا .وألـ ـق ــى م ـع ـلــوف كلمة
ب ــاس ــم املـ ـح ــام ــن املـ ـش ــارك ــن فــي
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سياسة

َ
ـمائي :لم تغطون الفساد؟
وثانيتهما مرحلة مستدامة تعتمد
ولو بطريقة مبهمة مبدأ إعادة إدارة
ال ـن ـف ــاي ــات الـ ــى ال ـب ـل ــدي ــات ،وإن ـش ــاء
م ــراك ــز ف ــرز وم ـعــال ـجــة ،م ــن دون أي
اشارة الى مبدأ التفكك الحراري ،في
تناقض واضــح مــع مــا قـ ّـدمــه السيد
ادغـ ـ ـ ــار شـ ـه ــاب ك ــال ـح ــل «األن ـ ـسـ ــب»
إلدارة النفايات عام .2010
وملـ ــا ك ــان ــت امل ــرح ـل ــة االن ـت ـقــال ـيــة قــد
أقـ ّـرت وحدها بقرار مجلس الــوزراء
تاريخ .2015/9/9
وملا كان دور السيد شهاب ومواقفه
ً
بصفته م ـســؤوال عــن املـلــف البيئي
في برنامج األمــم املتحدة اإلنمائي
فــي عهد ثــاثــة وزراء للبيئة مليئًا
بالتناقضات ما يضفي شبهة عليه،

شبهات حول حصر
تعاقد البرنامج بإدارة
شهاب مع خبراء
خارجيين بشركة واحدة

ّ
استغل شهاب موقعه األممي لتقديم حجج «علمية» بما أدى الى التجديد لـ «سوكلين» أربع سنوات (مروان طحطح)
الـفــرز واملـعــالـجــة للنفايات املنزلية
ال ـص ـل ـب ــة واعـ ـتـ ـم ــاد ت ـق ـن ـيــة الـتـفـكــك
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراري ( .)pyrolyseاعـ ـت ــرض
عـ ــدد م ــن الـ ـ ـ ــوزراء ع ـل ــى هـ ــذا ال ــزع ــم
واتهموه بتزوير الحقائق ،غير أن
غــالـبـيــة ال ـ ــوزراء ،عـلــى اث ــر تصويت
فــي مجلس الـ ــوزراء ،اعـتـمــدوا خطة
معالجة النفايات املنزلية الصلبة
ع ـبــر تـقـنـيــة الـتـفـكــك الـ ـح ــراري .وملــا
سأل املعترضون عن الفترة الالزمة
لتطبيق هذه الخطة ،أبلغهم رئيس
الحكومة أنها تتطلب سنوات عدة،
واقـتــرح بالتالي التمديد ملجموعة
أف ـ ـيـ ــردا ل ـف ـت ــرة أربـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات .ول ــم
ي ـت ـم ـك ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـعـ ـت ــرض ــون مــن
ال ـح ـصــول عـلــى نـسـخــة ع ــن الـعـقــود
مـ ــع ه ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــة ،ومل ـ ــا أص ـ ـ ـ ّـروا

على طلبهم جــوبـهــوا بتهديد «إمــا
التمديد وإم ــا فلتطمركم الــزبــالــة»،
وهو ما يحصل فعليًا منذ شهرين.
فجرى تصويت ثان ومدد ملجموعة
أفيردا أربع سنوات.

دور السيد شهاب وخبراء آخرين
من فريق برنامج األمم المتحدة
االنمائي في لجنة اقتراح الحلول
إلدارة النفايات لعام 2015

وملــا كــان الخبير نفسه قــد عـ ّـن مع
فريق آخر من الخبراء البيئيني من
ب ــرن ــام ــج األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة اإلن ـم ــائ ــي،
ّ
في اللجنة املكلفة حاليًا وضــع حل
م ـس ـت ــدام الدارة ال ـن ـف ــاي ــات ،وال ـت ــي
يرأسها الــوزيــر شهيب ،وكــانــوا من
ّ
ومروجي الخطة املتضمنة
واضعي

ّ
م ــرحـ ـلـ ـت ــن بـ ـحـ ـج ــة ح ـ ــاج ـ ــة ال ـ ـحـ ــل
املستدام الى وقت للتطبيق:
أوالهـ ـم ــا مــرح ـلــة ان ـت ـقــال ـيــة تـعـتـمــد
الطمر دون الـفــرز أو املعالجة كحل
مــؤقــت مل ــدة  18ش ـه ـرًا ،مــع الـتـمــديــد
للمشغل الحالي (مجموعة )Averda
لـلـكـنــس وال ـج ـم ــع وال ـن ـق ــل ،واع ـ ــادة
فتح مطمر الناعمة ملدة  7أيام ،وهو
الــذي ثبت ضــرره البيئي والصحي
الفادح على سكان املنطقة ليستقبل
ما ُي ّ
قدر بمئة ألف طن من النفايات
امل ـك ـ ّـدس ــة إل ــى ال ـي ــوم ف ــي الـ ـش ــوارع،
وإن ـش ــاء م ـطــامــر ج ــدي ــدة ف ــي ع ـكــار،
وإع ــادة فـتــح مطمر بــرج حـمــود مع
اقـ ـت ــراح ردم ال ـب ـحــر ب ـمــا ُيـسـتـخــرج
منه ،بما يخالف اتفاقية برشلونة
لحماية البحر األبيض املتوسط،

ويؤثر على دور البرنامج اإلنمائي
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي ل ـب ـن ــان وع ـل ــى
صــدقـيـتــه ،مــن خ ــال تغطية عملية
ال ـف ـســاد ف ــي إدارة م ـلــف ال ـن ـفــايــات،
وتقديم الحجج «العلمية» للتمديد
مل ـ ـجـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ــواض ـ ـعـ ــة
يــدهــا عـلــى امل ــال الـعــام وصــاحـيــات
البلديات ،والعتماد قواعد ملعالجة
الـنـفــايــات فــي لـبـنــان تـضـ ّـر بالبيئة
وبــال ـص ـحــة ال ـعــامــة وال ـقــائ ـمــة على
رؤيـ ـ ــة غ ـي ــر م ـس ـت ــدام ــة ،وب ــاألخ ــص
إيـ ـص ــالـ ـن ــا إل ـ ـ ــى األزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة،
ولرفض الطلبات األساسية للحراك
ال ـش ـع ـب ــي الـ ـق ــائ ــم املـ ـط ــال ــب ب ـ ـ ــإدارة
بيئية واح ـتــرام االنـتـظــام الـعــام في
ملف النفايات.

ومل ــا ك ــان ت ـعــاقــد ال ـبــرنــامــج ،بـ ــإدارة
السيد شهاب ،مع خبراء خارجيني
شبه محصور بشركة واحــدة ّ
تقدم
دراسات متوافقة مع رغبات السلطة
السياسية ،ما يبعث على الريبة في
العالقة مع هذه الشركة ويستوجب
تحقيقًا.
ومل ــا ك ــان غ ـيــر م ـق ـبــول أن يـسـتـخــدم
ب ـعــض األشـ ـخ ــاص صـفـتـهــم خ ـبــراء
لدى برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
لتحريف أو حتى لتزوير الحقائق
والـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة عـ ـل ــى عـ ـمـ ـلـ ـي ــات وض ــع
الـيــد عـلــى امل ــال ال ـعــام واإلم ـع ــان في
اإلضـ ــرار بــالـصـحــة الـعــامــة والبيئة
خالفًا للقانون ويـعــودون بعد ذلك
ليغطوا مقترحات تناقض كليًا تلك
التي ّ
قدموها سابقًا.
جـئـنــا بـكـتــابـنــا ه ــذا لـنـطـلــب اتـخــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات املـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة وإج ـ ـ ـ ـ ــراء
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ــازم ــة ب ـ ــدور الـسـيــد
ادغ ـ ـ ــار شـ ـه ــاب وإدارة ال ـب ـي ـئ ــة فــي
الـبــرنــامــج االن ـمــائــي لــأمــم املـتـحــدة
في لبنان ،بتغطية الفساد في إدارة
الـنـفــايــات فــي ل ـب ـنــان ،كـمــا توضيح
دور برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
ف ــي ال ـس ـم ــاح ل ـخ ـبــرائ ـهــا ب ـ ــأداء هــذا
الدور بدون أي مساء لة.
فـ ـ ــي انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــرد الـ ـت ــوضـ ـيـ ـح ــي
واإلجــراء ات التي تعدونها مناسبة
بهذا الخصوص.
املوقعون:
د .علي درويشGreenline ،
محام
نزار صاغية،
ٍ
ي ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــوب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بـ ـيـ ـئ ــة
سـ ــابـ ــق ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة بــن
2005/6/19و2006/11/11
محام
باسل عبدالله،
ٍ
ّ
حنا غريب ،رئيس التيار النقابي املستقل
د .ناجي قديح ،خبير بيئي
د .شـ ــربـ ــل نـ ـ ـح ـ ــاس ،وزيـ ـ ـ ــر سـ ــابـ ــق فــي
ال ـح ـكــومــات الـلـبـنــانـيــة ب ــن 2009/11/9
و2012/2/12
الروابط (على الموقع االلكتروني)

ريحتكم»
عودة الحياة إلى
مجموعة «من أجل
الجمهورية»

الــوقـفــة ،رأى فيها أنــه «مــن دون دور
فعال ومستقل للقضاء لن نتمكن من
محاربة الفساد».
ّ
«طـ ـلـ ـع ــت ريـ ـحـ ـتـ ـك ــم» ف ــضـ ـل ــت ع ــدم

التعليق على انسحاب معلوف ،ولم
يشر أي مــن اعـضــاء املجموعة الذين
اتصلت بهم «االخبار» الى أي خالف
وقع بني أفرادها ،فيما قال معلوف لـ
«االخ ـبــار» إنــه لــم ينسحب «بالكامل
م ــن امل ـج ـم ــوع ــة» ،واصـ ـف ــا م ــا قـ ــام به
بــأنــه خ ــروج «تنظيمي» مــن «طلعت
ريحتكم» ،على اعتبار أنــه يستطيع
خدمة الحراك أكثر من خــال نشاطه
في مجموعة «من أجل الجمهورية».
ورأى م ـ ـع ـ ـلـ ــوف أن «ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارق بــن
الحملتني تنظيمي بحت ،وال يوجد
ّ
أي خــاف» ،مذكرا بأن مجموعة «من
اجـ ــل ال ـج ـم ـه ــوري ــة» ت ـط ــرح «تـفـعـيــل
عمل املؤسسات الدستورية ،احترام

وت ـط ـب ـيــق ال ــدسـ ـت ــور ،ون ـش ــر م ـبــادئ
الـجـمـهــوريــة» ،واض ــاف ان املجموعة
«مستمرة فــي الضغط على القضاء
لفتح ملفات الفساد».
وج ــرى فــي اليومني املاضيني تــداول
معلومات تفيد بــأن معلوف يسعى
إلــى بناء تحالف مع مجموعة «بدنا
نحاسب» .اال أن أيًا من املجموعتني لم
تؤكد هذا األمر او تنفه .ورد معلوف
على هذه املعلومات بالقول« :ننسق
مع الجميع تحت سقف املطالب التي
اجمع الكل عليها» .ب ــدوره ،أكــد علي
حمود ،من «بدنا نحاسب» ،أن الحملة
ال تمانع التنسيق مــع أي مجموعة
كانت ،وال يوجد «فيتو» على أحد.
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مجتمع وإقتصاد
ّ
منفصلة
مدارس يدرك أولياء األمور أن مدارس أوالدهم
ّ
تستنزفهم ،ليس باألقساط فحسب ،بل بأبواب مختلفة ً
أيضًا .الكل يدفع ،وإن بغير طيب خاطر أو بالخجل .يعضون على الجرح ظنًا منهم أنهم يضمنون مستقبال أفضل
ألوالدهم .البعض يرى ان الوقت حان الختراق الصمت ،وهناك رهان على لجان األهل كسبيل قانوني لمراقبة
التكاليف الملقاة على عاتق االهالي من دون مبرر فعلي

أيلول المدارس الخاصة :شهر «النتف»
فاتن الحاج
ّ
يقول جهاد (موظف) إنه في اللحظة
التي يقرر فيها أحدنا تسجيل أبنائه
فــي امل ـ ــدارس ،ت ـبــدأ رح ـلــة نـتــف ريشه
ريـ ـش ــة ري ـ ـشـ ــة .ي ـ ــروي ك ـي ــف ي ـت ـط ـ ّـوع
موظفون ملرافقته إلى مكاتب مختلفة،
لكل منها نصيب مما في جيبه .فمن
فـتــح املـلــف وحـجــز املـقـعــد اإلج ـب ــاري،
إلـ ــى ال ـك ـتــب والـ ـ ـل ـ ــوازم وال ـقــرطــاس ـيــة
واألل ـ ـ ـب ـ ـ ـسـ ـ ــة والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل وال ـ ـن ـ ـشـ ــاطـ ــات
الالصفية والرحالت والدكانة واألكل
ورســم تبرع للجمعيات واملؤسسات
الــديـنـيــة وال ـك ـتــاب ال ـس ـنــوي (YEAR
 ...)BOOKإل ــى أن ينتهي بــه املـطــاف
وح ـ ـي ـ ـدًا خ ــال ــي الـ ـجـ ـي ــب ال يـ ـج ــد مــن
يرشده إلى طريق العودة.
«إذا هالقد مندفع اشـيــا اكـسـتــرا ليه
الـقـســط شــو بـيـغـطــي؟» ،يـســأل جهاد
شارحًا كيف تتفنن ادارة املدرسة في
خلق األبواب لتشليح الناس أموالها،
أكثر وال أقــل ،بس املصيبة
«بزنس ال ّ
انـ ـ ــو م ــاس ـك ـي ــن ــا ب ــأغـ ـل ــى شـ ــي عـ ـن ــا...
والدنـ ــا» .هـنــا ت ــرى ص ـبــاح ،أم لثالثة
ّ
أوالد ،أن األه ــل هــم الحلقة األضعف
ألنـ ـه ــم مـ ـضـ ـط ــرون إل ـ ــى أن ي ـض ـحــوا
ب ــال ـغ ــال ــي وال ـن ـف ـي ــس ح ـت ــى ي ـع ـل ـمــوا
أوالده ـ ـ ـ ــم وي ـض ـم ـن ــوا ل ـه ــم تــأس ـي ـســا
ً
قويًا وأمــا بمستقبل أفضل .تتدخل
صــديـقـتـهــا س ـنــاء ف ـت ـقــول« :اسـتـغــال
ك ـب ـيــر وال ـع ـج ـيــب انـ ــو ال ـك ــل ب ـيــدفــع».
ت ــوافـ ـقـ ـه ــا صـ ـ ـب ـ ــاح« :م ـ ـعـ ــك ح ـ ـ ــق ،مــا
يحصل سرقة موصوفة ،كلها تجارة
ون ـصــب عـلــى ظـهــر األه ــل واألس ــات ــذة
هم إدارات املــدارس ّ
وكل ّ
تكبر هامش
الــربــح لــديـهــا» .تشاركهما هــا ،وهي
أم ل ــول ــدي ــن أح ــدهـ ـم ــا فـ ــي الـ ــروضـ ــة
الثالثة والثاني في السادس أساسي،
فتقول« :مع األسف مجبورين نخضع
للسرقة والقرصنة ليتعلم أوالدنا ،أي
ســرقــة بموافقة مـنــا ،بــس فــي مبالغة
ً
مثال فتح امللف ّ
بدو
بالدفعات ،ليش
ي ـك ــون م ــن  100أل ــف ل ـي ــرة ح ـتــى ألــف
دوالر وال ـك ـت ــاب األج ـن ـب ــي بـيـتـقـ ّـرش
عــال ـيــورو وس ـعــر ال ـقــرطــاسـيــة أرب ـعــة
أضعاف سعرها الحقيقي أو الظاهر
إنـ ـه ــم ي ـحــاس ـبــون ـنــا ع ـل ــى ك ــل أوراق
االمتحانات واملراسالت وكل تفصيل
نـعــرفــه أو ال نـعــرفــه ،وال ــزي املــدرســي
ب ـ ـ  250دوالرًا ،ورح ـ ـ ــات س ـق ـف ـهــا 3
مـشــاويــر ب ــ 100أل ــف ،وســي دي صور
لـحـفـلــة امل ــدرس ــة  15دوالرًا ،ش ــو عم
نحفر دهب من األرض شو هالكفر؟».
وت ـل ـفــت إل ــى أن «ن ـص ــف الـقــرطــاسـيــة
يبقى من دون استعمال ،وهناك كتب
نشتريها وال يفتحونها كــل السنة».

قــد تـفـهــم هــا أن يــدفــع الـتـلـمـيــذ ثمن
ً
دف ـتــر ب ــدال مــن الــدف ـتــر ال ــذي أضــاعــه،
لـكــن مــا لــم تـفـهـمــه ،أن يــدفــع ثـمــن أي
قرطاسية جديدة بعد نفادها لديه.
«ل ـع ـبــة م ـك ـشــوفــة مل ــص دم ـ ــاء ال ـنــاس
ب ـع ـنــاويــن مـخـتـلـفــة» ،تـضـيــف س ـنــاء،
وهـلــق طــاحــش  PROTECTEDوهنا
نكتشف أن األه ــل يـجـبــرون كــل سنة
على ش ــراء ثــاثــة كتيبات هــي عبارة
عــن إرش ــاد تــربــوي لــأهــل والـتــامــذة
بحجة أنـهــا « ،»packageعلمًا بأنها
هي نفسها لكل املرحلة ،وال تنفع كل
مـحــاوالت األهــل للشرح أن الكتيبات
موجودة في مكتبتهم وال يحتاجون
ّإليها .أمــا « ،»USMASفتشرح سناء
أنـ ـ ــه ب ــرن ـ ّـام ــج ك ــوم ـب ـي ــوت ــر تـ ـق ــول لـنــا
املدرسة إنه يسهم في تطوير املهارات
الذهنية فــي م ــادة الــريــاضـيــات .ليس
ل ــدى هــا مشكلة مــع ّ الـبــرنــامــج الــذي
ّ
ّ
تشتم رائحة
قد يكون مفيدًا ،إال أنها
«سـمـســرة وكــومـسـيــون» ،مشيرة إلى
ّ
أن ثمنه  225ألفًا .الالفت ما تقوله هال
لجهة أن نوعية التعليم ال تــزيــد مع
ارتـفــاع كلفته ،بــل على العكس فإنها
تنقص ،وهذا نلمسه سنة بعد سنة.
ح ـ ـتـ ــى االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاري يـ ـصـ ـب ــح ب ـح ـكــم
اإلجباري ،تقول صباح .كيف؟ تجيب:
«كـ ــل املـ ــدرسـ ــة ،م ــن إدارة ومـعـلـمــن،
ت ـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـ ــي ت ـ ـسـ ــويـ ــق الـ ـنـ ـش ــاط ــات
الالصفية ،يعملون على إحراج األهل
وت ــأج ـي ــج ال ــرغ ـب ــة ع ـن ــد ال ـت ـل ـم ـيــذ ،مــا
يـشـعــره بــالـنـقــص .بــرأي ـهــا ،ه ــذا جــزء
ً
من عدة الشغل ،كأن يقال مثال لألهل:
«فـ ــي حـ ــال عـ ــدم م ـش ــارك ــة ول ــدك ــم في
هــذه الــرحـلــة يــرجــى عــدم إرســالــه إلى
امل ــدرس ــة ف ــي الـ ـي ــوم امل ـخ ـصــص لـهــذا
النشاط التربوي» ،فــإذا كــان الوالدان
يعمالن فـســوف يـضـطــران حكمًا إلى
إرس ــال ولــدهـمــا إل ــى الــرحـلــة .ال تنكر
ص ـبــاح أن ـنــا «نـضـطــر أحـيــانــا إل ــى أن
نقنع أوالدنا بعدم الذهاب إلى نشاط
م ــا إل ــو طـعـمــة وه ــدف ــه تـنـمـيــة الـحــس
االس ـت ـهــاكــي .ب ــاآلخ ــر الزم نحسسو
بالتعب اللي عم نتعبو حتى يستطيع
أن يستمر».
ه ــذا ال يـمـنــع أن يـحـصــل ف ــي أح ـيــان
كثيرة اخـتــال قيمي ،بحسب تعبير
ص ـ ـبـ ــاح ،ف ـت ـش ــرح أنـ ـه ــا قـ ــد ال ت ـكــون
مقتنعة بالنشاط ،لكنها تقبله مراعاة
للضغط الذي تتعرض له «باإليد اللي
بتوجعها».
بالنسبة إلى محمد ،أب ألربعة أوالد،
ش ـه ــر أيـ ـل ــول ه ــو ش ـه ــر س ـل ــخ الـجـلــد
وال ــوج ــع ف ــي ال ـج ـيــوب وال ـق ـل ــوب «إذ
وصـلــت قلة الـحـيــاء عند تـجــار العلم
أن يصبح الـكـتــاب كـتــابــن «جــزء يــن»

كل ّ
هم
إدارات
المدارس
تكبير
هامش الربح
(مروان بو
حيدر)

كل المدرسة تشارك
في تسويق النشاطات الالصفية

بحجة تخفيف عــبء الشنطة ،ليباع
ّ
بسعرين وربـحــن .يقول إن «الجمرة
ال تكوي إال محلها ،واملواطن املسكني
الــذي كــواه مسؤولوه على كل مفصل
هم اليوم يتفننون في سحب حنجرته
حتى ال يسمعوا حتى صراخه.
ي ـج ـي ـب ــه عـ ـب ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــن (مـ ـ ــوظـ ـ ــف):
«الـسـبــب أكـثــر مــن واض ــح .فأصحاب
امل ـع ــال ــي والـ ـسـ ـع ــادة وح ـل ـف ــاؤه ــم مــن

تشكيلة رجال الدين والرأسماليني هم
مــن يمتلكون أكـثــر مــن % 90مــن هذه
امل ـ ــدارس .كـيــف بــالـتــالــي سيسمحون
بدعم التعليم الرسمي؟ السبب أيضًا،
ّ
بحسب مصطفى ،أن معظم املــدارس
الـخــاصــة هــي إمــا إرســالـيــات أجنبية
أو ب ـع ـث ــات ع ـل ـمــان ـيــة أو م ــذه ـب ـي ــة...
تـ ـض ــرب ع ـ ــرض الـ ـح ــائ ــط ب ــال ـق ــوان ــن
الـلـبـنــانـيــة .وح ـتــى واض ـعــو الـقــوانــن

قضية

طفل مصاب بالسرطان يبحث عن مدرسة
ّ
وجـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ــال ج ـ ـم ـ ـعـ ــة رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة ع ـب ــر
م ـ ــوق ـ ــع «ال ـ ـفـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» إلـ ـ ـ ــى وزيـ ـ ــر
الـ ـت ــربـ ـي ــة الـ ـ ـي ـ ــاس ب ـ ــو صـ ـع ــب ي ـق ــول
فـيـهــا إن «م ــدرس ــة روب ـن ـيــان رفـضــت
اسـتـقـبــال جـمـيــل ،طفله اب ــن الخمس
س ـنــوات ،ألن ــه مـصــاب بـســرطــان الــدم
(اللوكيميا) ،وحكمت عليه بالسجن
بــن ج ــدران مـنــزلــه والـحـلــم فـقــط بــأن
يكون مــع رفــاقــه فــي صفوف املدرسة
ومالعبها».
ويروي جمعة لـ«األخبار» أن الحادثة

حـصـلــت ص ـبــاح ال ـيــوم (أمـ ــس) حيث
ذهب لتسجيل ابنه في املدرسة الذي
كـ ــان ق ــد درس ف ـي ـهــا ص ــف ال ــروض ــة
األولى وتعذر عليه دخولها في العام
املاضي بسبب املرض ،بعدما كان قد
دفع رسوم التسجيل واشترى الكتب،
ثــم قــرر الـعــودة إليها هــذا الـعــام بعد
موافقة الطبيب املعالج.
الـ ــوالـ ــد ف ــوج ــئ بـ ـج ــواب امل ــدي ــر غـيــر
امل ـق ـنــع ع ـلــى ح ــد ت ـع ـب ـيــره «أن ـ ــا الـلــي
عندهم جــدري ما ّ
بفوتهم عاملدرسة

ب ـ ّـدك ّيــانــي ف ـ ّـوت ول ــد مـعــو ســرطــان».
ّ
ي ـقـ ّـول جـمـعــة إن ال ـســرطــان ال يـعــدي
وإن ــه الوحيد الــذي يحق لــه أن يقلق
بسبب مناعة ولده الضعيفة .الجواب
آلم األب لكون «ابني يحارب بشجاعة
ّ
ّ
يوميًا ليبقى على
ويتجرع السموم
ق ـي ــد الـ ـطـ ـف ــول ــة» .ي ـس ـت ـفــز ّ الـ ــوالـ ــد أن
يـحــاول املــديــر إقـنــاعــه بــأنــه يمكن أن
يعطيه الئحة الكتب كي يستطيع أن
يتابع التحصيل في البيت ،في وقت
أن ال ـه ــدف األس ــاس ــي م ــن الـتـسـجـيــل

في املدرسة ليس التعلم فحسب ،بل
االخ ـتــاط مــع أق ــران ــه .مل ــاذا ال تسعى
إل ــى تسجيله ف ّــي م ــدرس ــة ثــان ـيــة؟ ال
يخفي جمعة أنــه كــان يتطلع إلــى أن
يرأف املدير لحالته وال يراعي وضع
فحسب ،بل أيضًا ظروفه املادية
ابنه
ّ
الصعبة وأنه ال يعمل ،وإمكان اعتبار
القسط الــذي دفعه فــي الـعــام املاضي
سـ ــاري امل ـف ـعــول إل ــى ه ــذا ال ـع ــام كــون
ط ـف ـلــه لـ ــم ي ــذه ــب إل ـ ــى املـ ــدرسـ ــة ول ــم
يستفد منه.

مــديــر امل ــدرس ــة هــاغــوب غــريـغــوريــان
يستغرب ما قاله جمعة ،وخصوصًا
أن سـبــب ع ــدم اسـتـقـبــال الـطـفــل ليس
م ــرض ــه ب ــدل ـي ــل «أنـ ـن ــي وافـ ـق ــت عـلــى
تسجيله في العام املاضي ،رغم أنني
كنت أع ــرف أن لــديــه مشكلة وراعـيــت
وضـ ـع ــه امل ـ ـ ــادي ال ـص ـع ــب وس ــاع ــدت ــه
كثيرًا من دون أي تمييز ،وليس هكذا
ّ
يكون التبادل في املعاملة» .إال أن ما
ح ـصــل ه ــذه ال ـس ـن ــة ،بـحـســب امل ــدي ــر،
أننا «بدأنا العام الدراسي باكرًا وأن
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اتـ ـ ـخ ـ ــذوا ت ـس ـه ـي ــات ل ـ ــزي ـ ــادة أربـ ـ ــاح
خيالية ّ
وحدث وال حرج عن املوازنات
والقرطاسية والترميم ...على حساب
أولياء األمور.
«تبًا لدولة ال تعزز تعليمها الرسمي
وت ـتــرك مــواطـنـيـهــا فــريـســة ألصـحــاب
املتاجر .يمكن صار الزم نخرق جدار
الصمت» ،يقول جهاد.

التسجيل انتهى منذ  10أيــام وليس
لــدي ـنــا مـقـعــد لـ ــه» .ل ـكــن ،أال يـمـكــن أن
ت ـت ــم م ـ ــراع ـ ــاة ال ـ ـظـ ــرف االس ـت ـث ـن ــائ ــي
للطفل؟ يجيب« :ال أستطيع أن أضعه
ّ
روض ــة ثــانـيــة ألن عـمــره ال يـنــاســب»،
مبديًا استياءه مما كتبه الوالد على
«الفايسبوك» بحق املــدرســة واملدير،
إذ قال« :السرطان ال يعدي يا حضرة
ّ
امل ــدي ــر .ال ــذي يـعــدي هــو جـهـلــك وقــلــة
ّ
وتحجر عقلك».
استيعابك
ف .ح.

ويـسـتـعـمـلــون اق ـت ـصــاد ال ـس ـحــر االس ـ ــود والـخـطــابــة
غسان ديبة
والدجل لتبرير انهم بدال من الرأسمال الثابت راكموا
«على الـكــوادر الحزبية أن تكون أمينة للمثل الــرأس ـمــال املــالــي غـيــر املـنـتــج وال ـســاطــي عـلــى ال ـثــروة
الشيوعية ومؤمنة ايمانا راسخا بالماركسية»
املنتجة فــي االقـتـصــاد الحقيقي ،وب ــدال مــن التطوير
بينغ
شي جين
االقـتـصــادي الصناعي والتكنولوجي بنوا اقتصادا
ماليا -تجاريا -ريعيا ،وبدال من انتاج الوظائف العالية
ال يظن احــد ان ما قاله رئيس جمعية تجار بيروت االجر ،فإنهم يقدمون إلى خريجي الجامعات وظائف
ن ـقــوال ش ـمــاس ف ــي مــؤت ـمــره الـصـحــافــي ح ــول لفظ قليلة باجور منخفضة ،ويدفعون االكثرية للهجرة،
الصني لالقتصاديني املاركسيني فيه ولو نذر يسير وبدال من اطالق املقدرات العلمية الكامنة يضيعونها
مــن الـصـحــة .فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الـعــام حضر فــي الـعـمــل الــرتـيــب وغ ـيــر ال ـخــاق وف ــي الـبـطــالــة وفــي
الرئيس الصيني جني بينغ جنازة وزير دعاية سابق الهجرة الى الخارج.
كان يعد من اكثر املاركسيني تشددا ،وانحنى ثالث كل هذا كان من املمكن أيضا تحمله ،غير ان انفالتهم
مرات امام نعشه .ان يحضر الرئيس الصيني جنازة من دفع الضرائب العادلة ،ونهلهم الفوائد العالية على
احــد املسؤولني السابقني غير التاريخيني أمــر غير مدى سنني طويلة حرم الدولة املــوارد املالية ،وجردها
مألوف ،ولكن الحملة ضد الفساد التي ًاطلقها جعلته مــن ال ـقــدرة على تقديم الـخــدمــات الـعــامــة مــن كهرباء
يتقرب مــن الـيـســار فــي ال ـحــزب ،إضــافــة الــى االمــور وماء ،ومعالجة النفايات والنقل العام والتعليم الرسمي
الــرمــزيــة فــإن الـحــزب بــدأ منذ فـتــرة بالتشديد على ال ـج ـيــد ،وتـسـلـيــح ال ـج ـيــش وب ـن ــاء ال ـط ــرق ــات .ف ـعــن اي
التثقيف االيديولوجي واعــاء شــأن املاركسية عبر اقتصاد يتكلم السيد شماس ،وهم الذين ساهموا في
املــدرســة الحزبية املــركــزيــة وفــي مختلف الجامعات تدميره وتدمير الدولة عبر حربهم الطبقية التي ال افق
واملعاهد العليا .وتقرر اخيرا عقد مؤتمر للماركسية تاريخيا لها ،بل تدميري .فكان بالحري به ان يعترف
شبيه بمؤتمر دافوس الشهر املقبل في جامعة بكني .بـهــذه ال ـحــرب كـمــا اع ـتــرف وارن بــافـيــت اغـنــى اغنياء
وعـلــى الــرغــم مــن ه ــذا الــزخــم الـجــديــد ،اال ان الـحــزب الــواليــات املـتـحــدة بقوله «حسنا هـنــاك حــرب طبقية،
منذ اصالحات دينغ هسياو بينغ كــان دائما يضع وطبقتي طبقة األغنياء تشنها وتنتصر».
الخلفيات االيــديــولــوجـيــة لسياسته الـجــديــدة ضمن سيرت هذه الحرب الطبقية بحقد على العمال والفقراء
املاركسية ،فهدف ادخــال االســواق والقطاع الخاص لتدميرهم نفسيا واقصائهم وتهجيرهم وتحويلهم
والراسمال االجنبي ليس للتحول الى الرأسمالية بل ال ــى مـسـتـهـلـكــن واصـ ـح ــاب م ـن ــازل غ ــارق ــن بــالــديــن
لبناء الـقــاعــدة املــاديــة لــاشـتــراكـيــة .فــاالصــاح على والضرائب وغالء املعيشة واذالء امام االغنياء والزعماء
ال ــرغ ــم م ــن ان ــه يـخـلــق طبقة
الـطــائـفـيــن .ارادوا ذلــك النهم
راسمالية ،لكنها تبقى تحت
ي ـع ـل ـم ــون ان هـ ـ ــؤالء ه ــم مــن
سـيـطــرة ال ـح ــزب الـشـيــوعــي،
ك ــان ــوا دائـ ـم ــا ف ــي ال ـص ـفــوف
وسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـ ــذي
االمامية للقضايا الكبرى في
الرأسماليون اللبنانيون
تـسـتـنـفــد ف ـي ــه هـ ــذه الـطـبـقــة
لبنان ،وهم الذين استشهدوا
مهماتها التاريخية وتجري الشعبويون  -الطائفيون
مــن اجــل لـبـنــان ،ومستعدون
مصادرتها.
ليس لديهم مشروع لخلق لالنغماس في العمل النضالي
حتى النهاية من دون تقسيم
امـ ــا بـ ـش ــأن االم ـ ـ ــور االخـ ــرى الثروة ،بل لالستيالء عليها
التي قالها ،فاننا نقول لــه ان
ب ـ ـ ــورج ـ ـ ــوازي ل ـح ـي ــات ـه ــم ال ــى
االقتصاديني املاركسيني هم
مسارات منفصلة.
ال ــذي ــن وق ـف ــوا ،مـنــذ ان انــزلــق
عندما يهاجم السيد شماس
ل ـب ـن ــان ال ـ ــى بـ ـن ــاء االق ـت ـص ــاد
«اب ــو رخــوصــة» يتخلى حتى
للقلة ،الــى جــانــب الـحــق والـعـمــال واملــوظـفــن والـفـقــراء عن ليبراليته املزعومة التي يجب ان تكون ضد االحتكار
ال ــذي ــن ان ـت ـه ـكــت ح ـقــوق ـهــم ع ـلــى م ــدى سـ ـن ــوات ،وهــم ومع ارخص االسعار ،فحتى ادم سميث ،ابو الليبرالية
الذين وقفوا ضد تشابك املصالح بني النظام الطائفي االقتصادية ،كان حذرا من «التجار» الذين بتنظيمهم
والقلة الرأسمالية ،التي ترسخت مــن خــال استدانة يـحــاولــون خلق قــوانــن واح ـت ـكــارات ،الن «مصالحهم
الدولة من املصارف ورفــع الفوائد وخفض الضرائب دائمًا ليست مطابقة ملصالح الناس ،بل على نحو عام
على الرأسمال واالربــاح والثروة ،ورفعها على الطبقة لديهم املصلحة لـخــداع وحتى اضطهاد ال ـنــاس» .هنا
املـتــوسـطــة والـعــامـلــة وتجميد االج ــور لـفـتــرات طويلة ايضا االيمان فاسد وكيف ال والطابع االساسي للقطاع
مــا اسـتـحــدث اكـبــر ميكانيزم الع ــادة الـتــوزيــع للدخل التجاري الذي يمثله هو االحتكار ورفع االسعار.
والثروة في لبنان واصبحنا اليوم من اسوأ الدول في امــا بـشــأن ال ـعــداء للشيوعية ،فاننا بالطبع ال نتوقع
توزع الثروة في العالم.
غير ذلــك ،ولـيــس على الشيوعيني التأثر سلبا بهذا،
ّ
هــذه كــانــت الـحــرب الطبقية الـتــي شنت بخبث وحقد بل بالعكس فإنه وفر دعاية من دون عناء للشيوعية
ضــد الـطـبـقــات املـتــوسـطــة والـعــامـلــة وال ـف ـق ــراء .بخبث واملاركسية مشكورا عليها السيد شماس.
النها غلفت وال تزال على انها سياسات عمرت لبنان كان من املمكن الخوف لو كان هذا العداء شبيها بعداء
واعــادت إليه وهجه ومكانته في العالم ،وهي
االكذوبة الطبقات الـبــورجــوازيــة فــي اوروب ــا وامـيــركــا الالتينية
ّ
التي انطلت على الكثيرين لفترة طويلة ،ولكنها تكشفت ال ــذي مـهــد فــي مــراحــل معينة للفاشية والـحـكــومــات
االن ،ولذلك ترتعد فرائص هذه الطبقة وممثليها من العسكرية املـعــاديــة للشيوعية والـيـســار عــامــة .اال ان
الحراك الشعبي ،النهم يعلمون ان ما يبدأ بالنفايات هناك ما يجعلني أجزم بأن هذه الطبقة غير جدية وال
والفساد والنظام الطائفي قد ينتهي بتغيير اقتصادي عميقة ما فيه الكفاية ،لتحمل مشروع كهذا ،وما نحن
يطاول مصالحهم في العمق ،فال مجال بعد االن الن اال امام نموذج كاريكاتوري عن هذا العداء او باروديا
تستمر طبقات تستولي على اكثرية الدخل والثروة ( )parodyال اكثر وال اقل.
في االنفالت من دفع الضرائب والنهل من فوائد الدين ك ـتــب االن غــري ـن ـس ـبــان ،ال ـح ــاك ــم ال ـس ــاب ــق ل ـل ـفــدرالــي
الـعــام واالسـتـيــاء على االم ــاك الـعــامــة وعـلــى رأسها االم ـيــركــي« ،ان الــرأسـمــالـيــة واالشـتــراكـيــة واضـحـتــان
وسط البلد.
بشأن الظروف الضرورية لخلق الثروة ،أما الشعبوية،
ّ
ك ــان يـمـكــن للبنانيني ان يتحملوا ه ــذا الـنـمــط لــو ان فال» .إن الرأسماليني اللبنانيني الشعبويني-الطائفيني
الــرأسـمــالـيــن اللبنانيني يــراك ـمــون الــرأس ـمــال الثابت ليس لديهم مشروع لخلق الثروة ،بل لالستيالء على
وي ـ ـ ـطـ ـ ــورون االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد فـ ــي امل ـ ـج ـ ــاالت ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـثــروة .وه ــؤالء الــذيــن خــربــوا االقـتـصــاد اللبناني لن
والـتـكـنــولــوجـيــة ،ويـخـلـقــون الــوظــائــف الـعــالـيــة االج ــر يغلبهم الــرأسـمــالـيــون الحقيقيون الــذيــن هــم قـلــة في
وي ـط ـل ـقــون ال ـع ـنــان ل ـل ـم ـقــدرات الـعـلـمـيــة ال ـكــام ـنــة لــدى مواجهة جحافلهم ،بل يجب ان يهزمهم الشعب الذي
الشعب اللبناني املتعلم ،كما يحدث فــي الصني االن ب ــدأ ال ـيــوم بــالـتـحــرك لـيـقــول ال لـسـنــوات مــن االقـصــاء
وحــدث فــي كــوريــا الجنوبية وتــايــوان وغـيــرهــا ،ولكن والتهميش والتحقير ،وليعلن بدء مرحلة جديدة من
هؤالء الرأسماليني فشلوا في تحقيق رسالة طبقتهم امتالك املصير وتحقيق الذات في مجتمع اكثر عدالة
الـتــاريـخـيــة وه ــم يـعـيـشــون ال ـيــوم االي ـم ــان  -الـفــاســد ،وانتاجية وحيوية.
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أخبار
إضراب مندوبي األحداث
بدأ مندوبو حماية االحداث االضراب عن العمل
«احتجاجا على عــدم حصولهم على الحقوق
املستحقة لهم» ،واعتصموا امــام قصر العدل،
مؤكدين ان «االتـحــاد وقــع فــي عجز مــالــي ،وأن
املــوظـفــن لــم يـتـقــاضــوا رواتـبـهــم مـنــذ اكـثــر من
عشرة اشهر».
وتال امني الصندوق ميشال فالح بيانا اكد فيه
«ان قطاع االحداث قنبلة موقوتة اذا لم نتداركها
ســري ـعــا فـسـتـنـفـجــر ف ــي وج ــه ال ـج ـم ـيــع ،وال ـكــل
م ـس ــؤول ،الن املـســؤولـيــة تـشــاركـيــة مــن وزارة
الـعــدل الــى وزارة ال ـشــؤون االجتماعية ووزارة
الصحة والــداخـلـيــة والـقـطــاع االهـلــي واالع ــام».
واعـلــن «تــوقــف االتـحــاد عــن العمل ،فــي مكاتبه
املنتشرة في قصور العدل كافة ،وعدم حضور
الجلسات والتحقيقات ،وذلك حتى اشعار آخر،
وليتحمل املعنيون في وزارة العدل مسؤوليتهم
القانونية واالخالقية واالجتماعية واالنسانية».
رابطة الثانوي تجدد رفضها
إعادة دراسة االمتحانات
ج ــددت الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة لــرابـطــة أس ــات ــذة التعليم
الثانوي الرسمي رفضها إعادة دراسة االمتحانات
الرسمية من قبل وزيــر التربية ،لكونها مخالفة
لـلـقــوانــن وت ـض ــرب ال ـش ـهــادة الــرسـمـيــة وسمعة
اللجان واألساتذة .ونوهت بـ»املوقف النقابي للجان
واألســاتــذة املصححني بالتزام دعــوة الرابطة إلى
عدم إعــادة التصحيح ،بالرغم من الضغوط التي
مورست عليهم ،وإن ما يجري في أروقة الوزارة
تحت ما يسمى ورشة عمل ،ما هو إال تزوير بكل
مــا للكلمة مــن معنى ويـحــاســب عليه الـقــانــون».
واشـ ـ ــارت ال ــى ان ـهــا «ك ــان ــت وم ــا زالـ ــت م ــن رواد
املطالبة بــوضــع سياسة تــربــويــة شاملة تضمن
االصالح التربوي برمته وتكون ملزمة للجميع».
واوضحت ان «االمتحانات الرسمية برمتها هي
مــن صالحية الـلـجــان الفاحصة بــرئــاســة املدير
ال ـعــام للتربية ،وذل ــك بحسب الـقــوانــن واالنـظـمــة
دون غيرها ويجب االلـتــزام بها بحسب القوانني
واالنـظـمــة املــرعـيــة اإلج ـ ــراء» .ولـفـتــت الــرابـطــة الــى
انها «كانت وما زالــت مثاال يحتذى للديمقراطية
والـعـمــل الـنـقــابــي ،وهــدفـهــا الــوحـيــد الـحـفــاظ على
الحقوق واملــوقــع ألســاتــذة التعليم الثانوي ورفــع
مستوى التعليم الرسمي ،وستبقى املــدافــع عن
الحقوق النقابية واملــاديــة والتربوية لــأســاتــذة».
وقالت ان قرارها هو «قرار نقابي مستقل ال يتأثر
بأحد وال بسياسة أحد وال بموقف أحد ،فللهيئة
قرارها واستقالليتها وهي تأخذ شرعيتها من
األساتذة املندوبني املنتخبني ،وهي ترفض وبقوة
التطاول عليها والتدخل بشؤونها الداخلية من
قبل أي سياسي أو مسؤول ،ألنها كانت وستبقى
رائدة العمل التربوي والنقابي ،ونموذجا يحتذى
على مر السنني».
محفوض :لم أخرق اضراب هيئة التنسيق
يستمر الـسـجــال بــن وزي ــر الـتــربـيــة ال ـيــاس بو
ص ـعــب ورئـ ـي ــس ن ـقــابــة امل ـع ـل ـمــن ف ــي امل ـ ــدارس
الخاصة نعمه محفوض .فقد استغرب األخير
كــام وزارة التربية على ّأن محفوض لــم يعد
يمثل إال نفسه ،مشيرًا إلى ّأن الوزير ليس من
يحدد ذلــك بل يحدده معلمو امل ــدارس الخاصة
الذين منحوني ثقة عالية باالنتخابات املاضية.
ووصف محفوض القول إنه كان يذهب بالسر
ل ـي ـع ـلــم ف ــي امل ـه ـن ـي ــات كـ ــذب واف ـ ـتـ ــراء «ف ــدف ــاتــر
ال ـح ـضــور وتـسـجـيــل ال ـســاعــات م ــوج ــودة في
مـهـنـيــة الـقـبــة ومـهـنـيــة شـكــا وات ـح ــداه أن يثبت
امـضــائــي على احــد الــدفــاتــر أي ــام اض ــراب هيئة
الـتـنـسـيــق ،وامل ـ ــدراء ح ــاض ــرون لـيـشـهــدوا على
ذلــك» .ونفى أن يكون بيانه األول مؤيدا الجراء
دراسة تقويمية لالمتحانات الرسمية عبر اعادة
تصحيح عينة عشوائية من مسابقات الــدورة
الـثــانـيــة «ف ـقــد كـنــت وم ــا زل ــت مــع اعـ ــادة تدقيق
وجمع عالمات الطالب املعترضني فقط» .وقال
إنــه يــرســو على بــر حـقــوق املعلمني واملــواطـنــن
وذوي ال ــدخ ــل امل ـ ـحـ ــدود ،وراك ـ ـ ـ ٌـب ك ــل مــوجــات
االعتراض على الطبقة السياسية.
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مال وأسواق
تحقيق

أزمة النفايات تحيي صناعة التدوير محليًا
في وقت يرى فيه الكثير من الدول المتحضرة أن النفايات
«ثروة» ،تقف الحكومة اللبنانية عاجزة أمام ملف الزبالة .في
عالم اليوم ،تتجلى ثقافة فرز النفايات وتدويرها ،وتبرز أكثر
فأكثر حاجة المعامل الى المخلفات باعتبارها تشكل مواد أولية
أساسية لحلقة اإلنتاج الصناعي .السؤال الذي يبرز :هل سلطت
هذه المعضلة الضوء على قطاع لطالما عانى في لبنان؟
إيفون صعيبي
يجمع عــدد كبير من املعنيني على أن
م ـصــانــع ال ـت ــدويــر ق ـ ــادرة ال ـي ــوم ،أكـثــر
من أي وقت مضى ،على املساهمة في
إيجاد حل ألزمة النفايات واملخلفات،
إذا وض ـعــت ال ــدول ــة سـيــاســة واضـحــة
تـ ـج ــاه ه ـ ــذا امل ـ ـلـ ــف .وإذا ت ـم ــت إدارة
امل ـخ ـل ـف ــات ب ـط ــري ـق ــة ع ـل ـم ـيــة وب ـي ـئ ـيــة
متكاملة يمكنها أن تكون ثروة للبنان،
ال عبئًا عليه كما هو الواقع حاليًا.
في أوروبــا وغيرها من الــدول الغربية
ً
املتطورة ،يتم فرز النفايات إجماال من
املصدر بهدف االستفادة من كل نوع من
ّ
املخلفات .أما في السويد ،البلد الرائد
ُ
فــي م ـجــال مـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات ،فــيـعــاد
تدوير ما يقارب  %45من املخلفات .من
هــذا املنطلق ،نــادى القطاع الصناعي
فــي لبنان بوضع استراتيجية كاملة
ً
تـبــدأ مــن ال ـف ــرز ،وصـ ــوال إل ــى الـتــدويــر
والتسبيخ ومعالجة الكميات املتبقية
ب ــال ــوس ــائ ــل املـ ـت ــاح ــة ،وم ـن ـه ــا ال ـطــاقــة
البديلة ،لتصبح بــذلــك الكميات التي
تحتاج الى الطمر ضئيلة جدًا.

القانون سبب الفوضى!
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ي ــرى رئـيــس جمعية
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـجـ ـمـ ـي ــل «أن
صـنــاعــات ال ـتــدويــر هــي ج ــزء أســاســي
من أي مشروع ملعالجة النفايات ،لذلك
فـ ــإن الـجـمـعـيــة ت ــرف ــض رف ـض ــا قــاطـعــا
الحرق الكلي للنفايات ملا في ذلك من
خطر على البيئة ،كما على استمرارية
ه ــذا ال ـق ـطــاع الـ ــذي تـعـتــاش مـنــه آالف
العائالت».
يـغـفــل ال ـق ــان ــون ال ـحــالــي امل ـســؤول ـيــات
واألســالـيــب الــواجــب اعتمادها بشكل
واضح وكامل للتخلص من املخلفات،
ك ـم ــا يـ ـت ــرك خـ ـي ــار ت ـق ـن ـيــات امل ـعــال ـجــة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي س ـ ـتـ ــرسـ ــو ع ـل ـي ـهــا

املناقصات ،في حني أنه يجب أن يلحظ
ضـ ـ ــرورة الـ ـف ــرز وض ـ ـ ـ ــرورة الـتـسـبـيــخ
م ــع ت ـحــديــد ال ـن ـســب ،وت ـحــديــد ملكية
املخلفات.
يـشــرح الجميل «املشكلة الـيــوم تكمن
ف ــي عـ ــدم ت ـحــديــد ال ـق ــان ــون الـلـبـنــانــي
لنسب التدوير املطلوبة أو املسموحة،
ونـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرق ونـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب الـ ـطـ ـم ــر
والتسبيخ ،األمــر الــذي يتسبب بنوع
مــن الـفــوضــى .لــذلــك ،ال بـ ّـد مــن تحديد
هذه النسب التي تتيح خفض كميات
املخلفات التي تحتاج الى طمر .هنا،
ال بــد مــن التمثل بالقانون األوروب ــي
الذي يحدد نسبة تدوير الورق إضافة
الــى نسبة التسبيخ ،على أن ُيستفاد
مـ ــن امل ـخ ـل ـف ــات امل ـت ـب ـق ـيــة إم ـ ــا إلن ـت ــاج
الطاقة البديلة ،وإما استعمال تقنيات
الحرق».
ويـ ـضـ ـي ــف« :ي ـع ـت ـب ــر قـ ـط ــاع ال ـت ــدوي ــر
ف ــي ل ـب ـنــان الـ ــذي ي ـعــود تــأسـيـســه الــى
ع ـ ــام  1929ق ـط ــاع ــا مـ ـتـ ـط ــورًا ،ف ـه ـنــاك
معامل إلع ــادة تــدويــر الحديد والتنك
والـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــك ،وال ـ ـ ـ ـ ــورق وال ـ ـكـ ــرتـ ــون
والـ ــزجـ ــاج ،وك ـل ـهــا م ـصــانــع م ـت ـطــورة،
ب ـح ـيــث يـ ـص ـ ّـدر عـ ــدد م ـن ـهــا مـنـتـجــاتــه
الــى الــدول االسكندينافية .أمــا معامل
الكرتون والورق ،فـ  %30من منتجاتها
هــي مــن امل ــواد امل ـعــاد تــدويــرهــا .لــذلــك،
فـ ــإن ال ـص ـن ــاع ــات ال ـت ــدوي ــري ــة بـحــاجــة
ماسة إلــى هــذه املخلفات ،وخصوصًا
أن هــذا النوع من الصناعات رائــد في
لـبـنــان ،ويعمل الـيــوم بتقنيات عالية
ويـ ــؤمـ ــن ف ـ ــرص ع ـم ــل آلالف ال ـش ـب ــاب
اللبناني».

امل ـج ــال ،إال أن ــه بـ ــدأ ،بـفـضــل م ـب ــادرات
ف ــردي ــة ،بتسليط ال ـضــوء عـلــى أهمية
ه ــذه الـصـنــاعــات ،وخـصــوصــا أن هــذه
املعامل تساهم في حل أزمة النفايات.
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
ومنذ بضع سنوات ،تم تطوير تقنية
معالجة وتدوير النفايات بعد فرزها،
والتي تقوم على مبدأ التخمير السريع
ال ــذي يـحــول الـنـفــايــات الـعـضــويــة الــى
س ـمــاد زراع ـ ــي بــواس ـطــة مـ ــواد تسمى
األنزيمات.
وق ـ ـ ـ ــد اس ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة CEDAR
 ENVIRONMENTALه ــذه التقنية
الــى لـبـنــان مـنــذ فـتــرة ،وقــامــت بإنشاء

ّ
يصدر عدد من معامل إعادة
التدوير في لبنان إنتاجه إلى
الدول االسكندينافية

ع ـ ــدة م ـع ــام ــل لـ ـت ــدوي ــر الـ ـنـ ـف ــاي ــات فــي
مـ ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـف ــة ب ـ ـهـ ــدف الـ ــوصـ ــول
إل ــى م ـبــدأ «ص ـفــر ن ـفــايــات” ،مــن خــال
تحويل النفايات املنزلية الصلبة إلى
منتجات تجارية قابلة للبيع .عن هذا

املوضوع ،يقول مدير الشركة زياد أبي
شاكر «إن قطاع إعادة تدوير النفايات
قطاع مهم .غير أنه قبل األزمة لم يكن
يحظى بحقه من املواد املفرزة ،إذ كان
يـتــم طـمــر النسبة األك ـبــر مــن القمامة.
ومعامل البالستيك والــورق والزجاج
والحديد لم تكن تأخذ كمية كافية من
هذه املواد».
ويـ ـت ــاب ــع أب ـ ــي شـ ــاكـ ــر «ل ـ ـعـ ــل ال ـن ـق ـطــة
اإلي ـج ــاب ـي ــة ف ــي أزم ـ ــة ال ـن ـف ــاي ــات الـتــي
تغرق بها جميع املناطق اللبنانية هي
تسليط الضوء على دور معامل إعادة
الـ ـت ــدوي ــر ،ف ـع ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـب ـلــديــات
باتت ترسل نفاياتها الى هذه املعامل
لتتخلص منها ،وبــاتــت بالتالي هذه
املصانع تحصل على عــدد ال بــأس به
مــن املـ ــواد لــم تـكــن تـحـصــل عـلـيـهــا في
ال ـس ــاب ــق ،رغـ ــم أنـ ــه ب ـن ـظــر ال ـب ـعــض أن
املعامل التي تستفيد من املخلفات هي
اليوم متضررة من تراكم النفايات في
ال ـطــرقــات ألن ــه ف ــي ح ــال ع ــدم حـصــول
ه ــذه امل ـعــامــل ع ـلــى كـمـيــة م ـح ــددة من
امل ـخ ـل ـف ــات وفـ ـ ــق ح ــاج ـت ـه ــا ،أي عـلــى
كمية يومية مـحــددة مــن الــورق أو من
البالستيك أو غيرهما ،فسوف تعاني

تأسس قطاع اعادة التدوير في لبنان عام 1929

الصناعات الخضراء
بنت الدول املتقدمة كل برامج التنمية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ق ــام ــت ب ـه ــا عـلــى
الصناعات الخضراء .أما لبنان ،فعلى
الرغم من أنه متباطئ نوعًا ما في هذا

من نقص حاد في كميات املواد األولية
ّ
بأمس الحاجة إليها».
التي هي
ت ـش ـيــر األرقـ ـ ـ ــام واإلحـ ـص ــائـ ـي ــات ال ـتــي
يتداولها عدد من املهندسني والبيئيني
الــى أن  %92مــن النفايات قبل انــدالع
األزمة الحالية كانت تطمر .أما اليوم،
وبـعــد إقـفــال املـطــامــر ،فلم يعد مصير
هذه املواد الطمر العشوائي.
من الواضح أن لهذا القطاع الذي يخلق
آالف فــرص العمل ،وال ــذي يساهم في
دع ــم ال ـعــديــد م ــن ال ـق ـطــاعــات األخـ ــرى،
ً
مـسـتـقـبــا مـهـمــا إذا طـبـقــت الـحـكــومــة
خطة سليمة وواضـحــة ،وإذا ساهمت
فـ ــي تـ ـط ــوي ــره ،ف ـه ــو رغ ـ ــم اإلمـ ـك ــان ــات
املتواضعة التي يملكها ،إال أنه يصدر
املنتجات اللبنانية ،وال سيما الــورق
والزجاج األخضر الى الخارج.
بـ ــدوره ،ي ــرى رئ ـيــس شــركــة «الـجـنــوب
ل ــإع ـم ــار» ري ـ ــاض األسـ ـع ــد «أن الـحــل
األم ـثــل ملـســألــة الـنـفــايــات يعتمد على
تقنية الـتــدويــر ومــن ثــم تحويلها الى
طاقة أو تصديرها ،وقــد بــرزت أهمية
قطاع إعادة التدوير مع أزمة النفايات،
ول ـ ــم تـ ـع ــد ب ــالـ ـت ــال ــي م ـ ـجـ ــرد ن ـظ ــري ــة،
بحيث باتت الحلول كلها تميل نحو
ً
التوجه الــى سياسة التدوير بــدال من
الطمر وال ـحــرق .لكن ذلــك ليس كافيًا،
إذ مــن الــواجــب تطوير هــذه الصناعة
واالرتقاء بها الى مستويات أفضل».
وي ـتــابــع« :رغ ــم أن غــالـبـيــة اللبنانيني
ي ــدرك ــون أه ـم ـيــة ال ـت ــدوي ــر ،إال أن هــذا
الـ ـقـ ـط ــاع ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ب ـع ــض ال ــوق ــت
لـيـحــدث التغيير املــرجــو عـلــى صعيد
ال ـث ـقــافــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وذل ـ ــك ي ـك ــون من
خالل تجميع النفايات وإنشاء معامل
ملـعــالـجــة ال ـن ـفــايــات وإن ـت ــاج الـ ـ ــ«آر دي
أف» الستخدامها وقودًا ملعامل الترابة
ومـ ـع ــام ــل أخـ ـ ـ ــرى ،ع ـل ــى أن يـسـتـخــدم
الــوقــود العضوي الناتج مــن معالجة
النفايات».
«لـيـســت كــل الـنـفــايــات زب ــال ــة» ،عـبــارة
لـطــاملــا تـ ــرددت فــي املـنــاهــج الــدراسـيــة
وال ـن ـظــريــات ،غـيــر أن ـهــا بـقـيــت بعيدة
عــن التنفيذ لـعـقــود .املــؤكــد أن األزم ــة
البيئية والصحية الـتــي يتخبط بها
ال ـب ـلــد الـ ـي ــوم ،ن ـج ـحــت ف ــي إبـ ـ ــراز دور
ص ـن ــاع ــة ع ـم ــره ــا مـ ـئ ــات ال ـس ـن ــن فــي
لبنان .فهل تكون األزمة الحالية حافزًا
لتحسن وضعية هذا القطاع املهم من
الصناعات الوطنية؟

مال

صناعة «مليونير» ...وظيفة مرموقة ال أكثر
رضا صوايا
«املليونير» في املتخيل الشعبي أكثر
م ــن مـ ـج ــرد ش ـخ ــص ي ـم ـت ـلــك امل ــاي ــن.
ه ــو ح ــال ــة اج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ح ــد ذات ـهــا
تتخطى الطبقات .جاذبية «املليونير»
تكمن في قدرته على التأثير الذهني،
فتغدو هيمنته الفكرية أشد وطأة من
هيمنته املادية إذا تبنينا نظرية املفكر
اإليطالي الشهير أنطونيو غرامشي.
«املـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــر» ع ـ ـصـ ـ ّـي عـ ـل ــى ال ـ ـصـ ــراع
الطبقي .التحول الى «مليونير» يطغى
على الرغبة باستبداله.
لكن ،هــل «املليونير» يطابق الصورة
املرسومة له اجتماعيًا؟ لطاملا تملكت
الكثير منا الشكوك حول كثيرين :هل
يملكون أكثر مما يظهرون؟ أو سمعنا
همسات وشائعات عن ثروات يحويها
ً
أقل من يشتبه بامتالكهم أمواال طائلة.
ي ـ ـ ــروي امل ـ ـ ـ ــؤرخ الـ ــرومـ ــانـ ــي  Plineأن
رسامني إغريقيني  ZeuxisوParrhasios
كــانــا م ــن امل ـبــدعــن ف ــي م ـجــال ال ـخــداع
الـبـصــري تـنــافـســا عـلــى رس ــم لوحتني
ت ـخــدعــان ال ـب ـصــر .ع ــرض  Zeuxisفي
ل ــوح ـت ــه ف ــاك ـه ــة الـ ـ ـك ـ ــرز ،ومـ ـ ــا هـ ــي إال

ً
ل ـح ـظــات ح ـتــى غ ــط ع ـص ـفــور م ـح ــاوال
نقرها فذهل الحضور .وحني جاء دور
 Parrhasiosعــرض لوحته الـتــي كانت
مـغـطــاة ب ـش ــادر ،فـهــب مـنــافـســه طالبًا
إزاحة الشادر ليتبني له أن الشادر هو
اللوحة بعينهاّ .
تفوق  Parrhasiosألنه
نجح في خداع اإلنسان.
م ــا «امل ـل ـيــونـيــر» إال م ـثــال ح ـ ّـي للوحة
 ،Parrhasiosلكن الفرق في هذه الحالة
أن مــن رســم الـلــوحــة وخ ــدع نفسه هو
الجمهور.
فــي ك ـتــاب بـعـنــوان Millionaire Next
 Doorأو ج ــارك املـلـيــونـيــر ،مــن تأليف
تـ ــومـ ــاس س ـت ــان ـل ــي وويـ ـل ـ ـي ــام دن ـك ــو،
ورد ت ـع ـل ـي ــق ل ـس ـك ــرت ـي ــر سـ ــابـ ــق فــي
وزارة ال ـخــزانــة األم ـيــرك ـيــة ح ــن دعــي
لحضور حفل جمع كبار األثــريــاء في
ال ــوالي ــات املـتـحــدة والـ ــذي فــوجــئ بــأن
«املليونيرية» بشر يأكلون ويشربون
ك ــال ـج ـم ـي ــع ،ال ب ــل إنـ ـه ــم ال يـشـبـهــون
م ــا تـخـيـلــه ط ـ ــوال سـ ـن ــوات ع ـن ـهــم« .ال
يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـه ـ ــؤالء ال ـ ـن ـ ــاس أن يـ ـك ــون ــوا
مليونيرية»! يـقــول السكرتير« ،إنهم
ال ي ـبــدون كــاملـلـيــونـيــريــة وال يلبسون
كاملليونيرية وال يأكلون كاملليونيرية

وال يـ ـتـ ـص ــرف ــون ك ــامل ـل ـي ــون ـي ــري ــة وال
ح ـتــى يـمـلـكــون أس ـم ــاء ت ــوح ــي بــأنـهــم
مـلـيــونـيــريــة ...أي ــن املـلـيــونـيــريــة الــذيــن
يشبهون املليونيرية»!؟»
ده ـشــة الــرجــل م ـبــررة وال يـفـتــرض أن
تثير االستغراب .فامليليونير هو هو.
لــم يـتـبــدل ولــم يتغير .افـتــرض الــرجــل
أن الفرق في الحساب املصرفي يؤدي
ح ـت ـمــا ال ـ ــى اخـ ـت ــاف ــات ج ــوه ــري ــة فــي
العادات والسلوكيات االجتماعية .لكن

نصف «المليونيرية» في الواليات
المتحدة لم يشتروا يومًا ساعة
يتجاوز سعرها  150دوالرًا
املليونير لـيــس س ــوى صـنــاعــة فكرية
تخيلها ونحتها املـجـتـمــع .املليونير
حــاجــة اجـتـمــاعـيــة .لــو لــم يـكــن هنالك
م ـنــه لـخـلـقــه امل ـج ـت ـمــع .امل ـل ـيــون ـيــر هو
اآلخ ــر ال ــذي يـتـمـنــاه ك ـث ـيــرون ،ه ــو ما
نحن لسنا عليه في أغلب األحيان وما
نسعى الى تحقيقه.
فــي كـتــاب Secrets of the Millionaire

 Mindل ـه ــارف ــت إيـ ـك ــر ،ي ــذك ــر ال ـكــاتــب
نصيحة أسديت له« :هل تعرف أن كل
األغنياء يفكرون بطريقة واح ــدة؟ في
معظم الـحــاالت فــإن األغـنـيــاء يفكرون
ب ـطــري ـقــة م ـع ـي ـنــة ،والـ ـفـ ـق ــراء ي ـف ـكــرون
بطريقة مختلفة تمامًا .وطرق التفكير
هـ ــذه ه ــي ال ـت ــي ت ـح ــدد ال ـن ـتــائــج الـتــي
يحققونها».
ولكن ،هل يعقل أن نخدع بصريًا الى
هــذا الحد؟ من هم أولئك الذين نراهم
ي ـل ـب ـســون أغ ـل ــى الـ ـب ــذالت وال ـس ــاع ــات،
ويقودون السيارات الخيالية؟ هل هم
مجرد وهم؟
ك ــا ل ـي ـس ــوا ك ــذل ــك .إنـ ـه ــم م ــوج ــودون
ل ـك ـن ـه ــم لـ ـيـ ـس ــوا «املـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــري ــة» .هــم
أص ـح ــاب امل ــداخ ـي ــل املــرت ـف ـعــة .وال ـفــرق
بينهم وبني الكثير من أصحاب املاليني
كي ال نعمم ،أن املليونير يعيش بأقل
من دخله الحقيقي ولديه مخزون مالي
يـكـفـيــه لـيـعـيــش ل ـس ـنــوات بـ ــدون عـمــل.
أمــا أصـحــاب األج ــور املرتفعة فهم من
يعيش بأسلوب مترف يفوق دخلهم،
وبنمط حياة يقوم على البذخ والتبذير
وهم ّ
معرضون لالنهيار واإلفالس عند
حصول أي مطب خطير.

ه ــذا هــو تـمــامــا االخ ـتــاف فــي التفكير
الذي تحدث عنه هارفت إيكر في كتابه.
املليونير ال يفكر بالرولكس والفيراري
ألن ــه ال ي ـجــد داع ـي ــا الق ـت ـنــائ ـهــا .وه ــذا
األسـ ـل ــوب ف ــي الـتـفـكـيــر ه ــو م ــا ســاهــم
بطريقة أو بأخرى في جعله مليونيرًا.
فوفقًا لكتاب ،Millionaire Next Door
ألن أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  %80م ـ ــن م ـل ــون ـي ــري ــة
الواليات املتحدة من الصنف العصامي
الذي بدأ من الصفر ،فنصفهم يلبسون
ساعات ال يتجاوز ثمنها  235دوالرًا،
 %23منهم ي ـقــودون س ـيــارات مــوديــل
العام ،أما البقية فسياراتهم قديمة أو
غير حديثة العهد كثيرًا.
ن ـص ــف «امل ـل ـي ــون ـي ــري ــة» ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة لم يشتروا يومًا ساعة يتجاوز
سـعــرهــا  150دوالرًا ،ول ــم يـقـتـنــوا في
حياتهم بذلة يفوق سعرها  400دوالر.
ت ـك ـثــر ف ــي امل ـج ـت ـمــع م ـح ــاول ــة الـتـشـبــه
ب ــامل ـل ـي ــون ـي ــري ــة ك ـم ــا ن ـت ـخ ـي ـل ـهــم ،كـمــا
ن ــري ــده ــم ف ــي ال ـش ـك ــل والـ ـسـ ـل ــوك ،لـكــن
ت ـن ـعــدم م ـح ــاول ــة ال ـت ـش ـبــه ب ـهــم فـكــريــا
وع ـم ـل ـي ــا .وهـ ـ ــذا بــال ـض ـبــط م ــا يـجـعــل
الـ ـبـ ـع ــض «مـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــري ــة» ح ـق ـي ـق ـيــن
ويجعل من البقية نسخات مقلدة.
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زياد منى
مـ ّ
ـروج ــو امل ـق ــوالت اإلق ـصــائ ـيــة مـثــل األغـلـبـيــة
ّ
واألق ـل ـيــات صــمــوا آذان ـنــا مـنــذ أل ــف ع ــام؛ لكن
منذ بدء الربيع العربي ،أي الرعب العربي في
عام  ،2011اشتد هجومهم ودعاياتهم العائدة
لـلـعـصــور ال ـح ـجــريــة .امل ـقــولــة ت ـلــك ،عنصرية
وفــاش ـيــة ال ـجــوهــر؛ ل ـســان حــالـهــا ي ـق ــول :أن ــا،
ب ـص ـف ـتــي أغ ـل ـب ـيــة ع ــددي ــة ي ـح ــق ل ــي ام ـت ــاك
األرض وم ــا عـلـيـهــا ،مــن حـجــر وب ـشــر! اآلخــر
ال ح ـقــوق ل ــه ،وم ــا يـتـمـتــع بــه مــن استقاللية
محدودة هي هبة مني له ،أتفضل بها عليه،
وألغيها متى شئت.
ف ــي ال ـ ـقـ ــرون امل ــاضـ ـي ــة ،الـ ـ ــدول ال ـح ــاك ـم ــة فــي
أوطاننا كانت دينية ،ولــذا كــان من الطبيعي
أن ت ـق ـس ـيــم امل ـج ـت ـم ــع كـ ـ ــان دي ـن ـي ــا بـ ــل حـتــى
مــذهـبـيــا ،م ــع اح ـت ـفــاظ «أق ـل ـي ــات» بـحــق إدارة
أمـ ــورهـ ــا ال ــدي ـن ـي ــة ب ـن ـف ـس ـهــا .ل ـك ــن م ــع تـشـكــل
الـ ـ ــدول الــوط ـن ـيــة خ ـصــوصــا ف ــي بـ ــاد ال ـشــام
(سورية ولبنان وفلسطني واألردن) والعراق
(س ــوراق ـي ــا) ،م ـت ـعــددة ال ـت ــواري ــخ و«األعـ ـ ــراق»
واللغات واالنتماءات الدينية واملذهبية ،صار
من الحتمي االنتقال إلى الدولة املدنية ،دولة
املــواطـنــة ،الـتــي يـتـســاوى فيها أعـضــائـهــا في
الحقوق قبل الواجبات.
ال ـف ـك ــر ال ـق ــوم ــي الـ ـع ــرب ــي ،ال ـت ـق ــدم ــي امل ـع ــادي
لالستعمار ،الذي انطلق من بالد الشام تمكن
ف ــي ف ـت ــرة الح ـق ــة ب ـعــد جـ ــاء ق ـ ــوات االح ـت ــال
الفرنسي من تحقيق خطوات مهمة على طريق
إقامة دولة املواطنني ،لكنه لم يتمكن من إكماله
إلى نهايته املنطقية .أما رافده الجنوبي ،الذي
تلخص ،من بعده ،في شخصية خالد الذكر
الساحرة ،التي استحالت عاملية املوقع بفضل
ذلك في املقام األول ،وأيضًا بفضل دعم زعماء
عامليني أسطوريني ،أتــى في مقدمهم الهندي
ج ــواه ــر الل ن ـه ــرو وال ـي ــوغ ـس ــاف ــي ج ــوزي ــب
ب ــروز تيتو واإلنــدون ـي ـســي أحـمــد ســوكــارنــو،
خصوصًا بعد تأميم قناة السويس والعدوان
الثالثي .الفكر القومي ذاك تمكن من محاصرة
الفكر الطائفي اإللغائي الــذي مثله تكفيريو
الــوهــاب ـيــة واإلخ ــوان ـج ـي ــة وغ ـيــره ـمــا ،م ــع أن
قومية الــرئـيــس الــراحــل كــانــت ،فــي جوهرها،
مرتبطة بالدين ،لكن ليس من منظور مذهبي.
هذا ،في ظننا ما أعاق بكل تأكيد التفكير في
العلمانية.
االنتقال إلى دولة املواطنني ِ
ُ
تسيد الفكر القومي العربي ،املرتبط بالدين،
ال ـي ـم ـي ـنــي الـ ـت ــوج ــه ،الـ ـ ــذي قـ ـ ــاده جـ ـم ــال عـبــد

الناصر ،استمر فترة قصيرة انتهت بهزيمة
مــروعــة ع ــام  1967حــدثــت ألس ـبــاب ذات ـيــة في
املقام األول ،لينتقل ملف القيادة َ
الع ِقدية إلى
الفكر الوهابي اإللغائي .والسعودية ،بقيادة
امللك املغدور فيصل ،التي كان الرئيس الراحل
يسميها ،عن حق ،الرجعية واإلقطاعية ...إلخ،
استحالت بعد هزيمة عــام  ،67اآلمــر الناهي،
في بالدنا ،على األقل منذ وفاته ،وصارت هي
داعـمــة لنظامه بعد أن كــان يــدعــو إلسقاطها
ويـطـلــق عـلــى املــؤتـمــر اإلس ــام ــي ال ــذي رفعت
رايـتــه ملحاربة الفكر القومي ،مـشــروع التآمر
الرجعي على العرب .خالد الذكر ،رغم شعبيته
منقطعة النظير ،عربيًا وعامليًا ،التي كسبها
ب ـس ـب ــب ت ـص ــدي ــه الـ ـشـ ـج ــاع ل ــاس ـت ـع ـم ــاري ــن،
القديم والجديد ،لم ُ
يدع إلى دولة املواطنة أو
يتبنى االنتقال إليها ،والـتــي يجب أن ينص
دسـتــورهــا على تمتع كــل مواطنيها بحقوق
متساوية أمام القانون.
س ـعــار الـتـكـفـيــريــن أض ـحــى سـيــاســة رسمية
تعتمدها ممالكهم وإماراتهم الكاريكاتورية
تصاعد على نحو غير مسبوق منذ عام ،2011
وس ــاد فـكــر وج ــوب إل ـغــاء األك ـثــريــة الـعــدديــة،
«األقـ ـلـ ـي ــات» .ل ــذا عـلـيـنــا اآلن تــأمــل األوضـ ــاع
الـحــالـيــة /املستقبلية مــن منظور األخـيــريــن،
ال ــذي ــن طـ ــال ان ـت ـظ ــاره ــم ل ــاعـ ـت ــراف بـحـقــوق
املــواط ـنــة ف ــي أوطــان ـهــم ال ـتــي ت ـجــذر بعضهم
فيها منذ ما يزيد عن ألفي عام ،أي حتى قبل
الغزو اإلسالمي في القرن السابع.
ك ـمــا ط ــال ان ـت ـظ ــار ال ـق ــوى ال ـت ـقــدم ـيــة م ـب ــادرة
قوى «األغلبية!» القومية العربية الوحدوية،
بـمـخـتـلــف ات ـجــاهــات ـهــا لـلـمـطــالـبــة بــاالنـتـقــال
إل ــى ال ـ ــدول الـ ِـعـل ـمــان ـيــة ك ـخ ـطــوة ع ـلــى طــريــق
ح ــل ج ـ ــذري ل ـك ـث ـيــر م ــن م ـش ــاك ـل ـن ــا ،ل ـك ــن مــن
دون ج ــدوى؛ الــرجـعـيــة الـعــربـيــة تجعل حياة
ً
املعتدلني جحيمًا! فبدال من مواجهتها على
ال ـص ـعــد ك ــاف ــة ،تـ ــرى ب ـعــض ق ــادت ـه ــم وبـعــض
رم ـ ــوزه ـ ــم يـ ـت ــزاحـ ـم ــون لـ ـتـ ـب ــادل ال ـ ـصـ ــور فــي
مــؤت ـمــرات ال ـف ـنــادق الـفـخـمــة م ــع س ــادة الفكر
املذهبي التكفيري اإللغائي ،الذي هو نقيض
ال ـف ـكــر ال ـق ــوم ــي ،عـلـهــم بــذلــك يـحـصـلــون على
ضمان الشيخوخة!
ُ
ت ــرى ،ألــم يــر ه ــؤالء ال ـقــادة والــرمــوز وغيرهم
صور حرائر سوراقيا وأفغانستان املحجبات
وهن يحاولن عبور البحار على منت القوارب
املطاطية وأسوار األسالك الشائكة ،مخاطرات
بذلك بحيواتهن وحيوات أطفالهن وعوائلهن،
العلمانية ،بالد
من أجــل الوصول إلــى البالد ِ

«ال ـن ـص ــارى ال ـك ـفــرة ع ـبــدة ال ـص ـل ـيــب»؛ حــرائــر
سوراقيا وأحــرارهــا فضلوا احتمال مواجهة
املوت ،هن وعوائلهن غرقًا أو عطشًا أو إرهاقًا
وهــم ف ـ ّـارون مــن جـنــان التكفيريني ،أيــا كانت
تسميتهم.
جــن مـ ّـدعــي الـقــومـيــة ،مـ ّـدعــي تـمـثـيــل أغلبية
«األغلبية» هذا ،يدفع بدوره كثر إلى التفكير
فـ ــي ال ـ ـحـ ــاضـ ــر /امل ـس ـت ـق ـب ــل فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـب ــاد
املنكوبة ،لكن من منظور «األقليات» ،بما في
العلمانية من مجتمع «األغلبية»
ذلك األقليات ِ
التي ترفض هذه النظرة اإلقصائية وتفضل
العيش في نظام أو أنظمة ِعلمانية.
لـقــد تـعــرضــت «األق ـل ـيــات» الــديـنـيــة والـعــرقـيــة
إلــى وي ــات مضاعفة فــي هــذه ال ـحــروب التي
ت ـشــن ف ــي س ــوراق ـي ــا ،وع ـل ـي ـهــا ،ول ــم ينصرها
أحد ،تقريبًا .مسيحيون وإزيديون وعلويون
وإسماعليون ودروز وكــرد وغـيــرهــم ،إضافة
ط ـب ـع ــا إل ـ ــى «أقـ ـلـ ـي ــة مـ ــن األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة» ،س ـي ـقــوا
كاملواشي ،أمام أعني «األغلبية» ،لذبح وسبي
وب ـي ــع ف ــي س ــوق ال ـن ـخــاســة .ل ـقــد رأوا بـيــوت

عـبــادتـهــم تستحل وتنتهك وتــدنــس وتـهــدم،
ومقدساتهم تهان.
أمــا أن بعض «األغلبية» مــن «املعتدلني» فال
جديد لديها سوى الدعوة إلى قتل اآلخر من
«األغلبية» وتقطيع أعضائه وطبعًا تكفيره
ومــا إلــى ذلــك مــن مـفــردات الخطاب التكفيري
على أي حال.
هذا كله ،مع ذلك ،ال يفيد.
م ــن يـتــابــع املـشـهــد ف ــي ســوراق ـيــا م ــن منظور
«األق ـ ـل ـ ـي ـ ــات» ،يـ ـ ــرى اس ـت ـع ــادت ـه ــم ذاك ـ ـ ـ ــرة مــا
تعرضوا إليه من اضطهاد ومالحقة وتقتيل
وتهجير في أوطانهم عبر تاريخ املنطقة .فما
دمنا في بالد الشام ال نزال نستحضر أهوال
الصليبيني قبل نحو ألف عام ،فمن الطبيعي
استحضار «األق ـل ـيــات» مآسيها القريبة في
بالدها ارتكبتها «األغلبية» بحق «األقليات»
كافة التي استحالت رهينة مــزاج هذا أو ذاك
مــن ال ـح ـكــام ،املـجــانــن مـنـهــم وغـيــر املـجــانــن،
ً
وصوال إلى أهوال الحاضر.
ف ـل ـن ـعــد قـ ـ ـ ــراءة ك ـت ــب ت ــاري ـخ ـن ــا ،م ــن م ـن ـظــور

هاهم يشنون حربًا جديدة ،مع أشقاء لهم ،على اليمن المنكوب بخليط ذرائعي غريب عجيب (أ ف ب)
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مذهبة االنتماء في لبنان
حياة الحريري *
ف ــي ك ـتــابــه «ال ـه ــوي ــات ال ـقــائ ـلــة» يـكـتــب أمــن
م ـع ـلــوف ح ــول م ــا يـعـتـبــره «ت ـب ـ ّـدل ال ـهــويــات
واالنتماءات»« :لو طلب من رجل في الخمسني
من العمر يقطن في ساراييفو (وهي عاصمة
البوسنة والـهــرســك) تحديد هويته ألجــاب
فخورًا «أنا يوغسالفي» ،ولو ّ
تحدد السؤال،
ألوضــح بأنه يعيش في جمهورية البوسنة
والـ ـه ــرس ــك ال ـف ــدرال ـي ــة وأن ـ ــه ي ـن ـت ـمــي عــرضــا
إلــى عائلة مسلمة» .ثم يضيف« :لــو التقينا
ال ــرج ــل ن ـف ـســه ،ب ـعــد اث ـن ــي ع ـشــر ع ــام ــا ،حني
ك ــان ــت ال ـح ــرب ع ـلــى أش ــده ــا ،ألجـ ــاب عـفــويــا
وب ـعــزم ال ي ـلــن :أن ــا مـسـلــم ،ولـعـلــه قــد أرســل
لحيته تطبيقًا لتعاليم الشريعة ،وألضــاف
على الفور أنه بوسني ،وملا استساغ مطلقًا
أن يذكره سائله باعتزازه السابق بجنسيته
اليوغسالفية».
في لبنان ،يكاد ال يخلو أي حديث أو أي موقف
سـيــاسـ ّـي مــن نـسـبــه وبــالـتــالــي تقييمه تبعًا
ّ
لالنتماء الطائفي واملذهبي للمتكلم .وقد بدأ
هذا السلوك في الظهور إلى العلن واالنتشار
م ـنــذ عـ ــام  ،2005وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد اسـتـشـهــاد
الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري وت ـبـ ّـدل التحالفات
وإعادة تموضع املتاريس الطائفية واملذهبية
ب ـعــد دخـ ــول ل ـب ـنــان فـعـلـ ّـيــا ف ــي ق ـلــب لـعـبــة ما
ّ
يسمى الـشــرق األوســط الجديد الــذي ال تــزال
الــواليــات املتحدة األميركية تـحــاول تطبيقه
ورسـمــه مستخدمة بعض الـقــوى والـتـيــارات
الحليفة أو التابعة .هــذا السلوك ،ما لبث أن
ت ـكـ ّـرس وت ـ ّ
ـرس ــخ أك ـثــر بـعــد سلسلة األح ــداث
السياسية التي شهدها لبنان بــدءًا باملوقف

من املحكمة الدولية مرورًا باملوقف من حرب
تموز لجهة الوقوف مع املقاومة أو تحميلها
م ـســؤول ـيــة الـ ـح ــرب ،مـ ـ ــرورًا ب ــأح ــداث  7أي ــار
واالخـ ـت ــاف ح ــول أس ـبــاب ـهــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
االنـقـســام الـعـمــودي مــن الـحــرب عـلــى ســوريــا
ّ
ً
وصوال حتى يومنا هذا .من هنا ،أصبح لكل
ّ
ّ
طائفة أو مذهب إطارًا معينًا يحدد انتماءها
وهويتها وموقفها املعروف أو املفروض سلفًا
على أبـنــاء هــذه الطائفة أو تلك أو على هذا
املذهب أو ذاك .وهذا السلوك ،ما لبث أن أدى
إلــى انـتـشــار وتـعــزيــز ثقافة مذهبة االنـتـمــاء،
ّ
ّ
السياسي،
بمعنى أنه بات لكل طائفة موقفها
وإذا كانت الطبقة السياسية قد رسمت هذه
الثقافة أو فرضتها مــن خــال االصطفافات
فـهــي ب ــدأت تـتـ ّ
ـرســخ فــي ن ـفــوس ال ـنــاس وفــي
ّ
معتقداتهم حتى أضحت الطائفة هي املحرك
وهويتهم الفكرية .على
ملواقفهم السياسية
ّ
سـبـيــل امل ـث ــال ،يعتقد الـســنــة بـعــد استشهاد
الــرئ ـيــس رف ـيــق ال ـحــريــري أن ـهــم ف ـق ــدوا زعـيــم
الطائفة الذي كان يحميهم ويحمي وجودهم
في الدولة ،ما جعل قسمًا كبيرًا من أبناء هذه
الـطــائـفــة يعتبر أن األخ ـيــرة تعيش فــي فــراغ
يهدد وجــودهــا وال تمتلك زعيمًا ق ــادرًا على
ببقية ال ـطــوائــف ،وبالتالي
حمايتها ٌأس ــوة ٌ
ّ
ـدد وم ـعــرض للغنب مــا يـحــتــم تأييد
فـهــو م ـهـ
م ــواق ــف وس ـي ــاس ــة ال ـق ـي ــادات األس ــاس ـي ــة في
الطائفة السنية وإن كانت خاطئة أو ال تشبه
تــاريـخــه .مــن هـنــا ،اسـتـطــاع السياسيون في
ّ
لتبدل تحالفاتهم
الطائفة السنية ،ونتيجة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـم ــا ي ـق ـت ـضــي مـ ــع م ـصــال ـح ـهــم
ال ـح ــزب ـي ــة والـ ـف ــردي ــة ،ن ـق ــل ال ـ ـشـ ــارع ال ـس ـنــي،
مستفيدين مــن األخ ـطــاء عند الـطــرف اآلخــر،

قد يرى البعض أن
غياب الدولة هو السبب
المباشر الرتباط الناس بفكرة
زعيم الطائفة

كونه مناصرًا للمقاومة ولخط
بغالبيته من ّ
ّ
الضيق
للخطاب املذهبي
متلق
املقاومة إلى
ّ
حتى وصل البعض إلى تبني وتبرير وجود
الظواهر املتطرفة كونها باعتقادهم تقف في
وجه ما يسمنوها الهيمنة الشيعية املتمثلة
باملقاومة ،والـتــي برأيهم انتهى دوره ــا بعد
تحرير الجنوب عام .2000
ّ
ّ
ّ
جعل كل من يتمتع برأي يختلف
هذا التغييرّ ،
عن «الرأي السني العام» ،يعتبر في نظر أبناء
الطائفة خــارجــا على املــألــوف ،أو فــي حــاالت
التطرف مذنبًا بحق طائفته وربـمــا متآمرًا
عليها .ومن جهة أخرى ّ ،يعامل الطرف اآلخر
املعني الـيــوم هــذا «السني املـقــاوم» كظاهرة
استثنائية ّ
حد املغاالة كونه بنظرهم يمشي
عـكــس ت ـ ّـي ــار طــائـفـتــه ،ول ــم يـنـجـ ّـر للعصبية
املذهبية والطائفية ما يستدعي البحث في
ّ
مسببات وجــذور هــذا املوقف.
ما يعتبرونه
ّ
وفي كلتي الحالتني ،تتم مذهبة االنتماء في

ّ
طبيعي
حني أن االنتماء إلى األرض هو خيار
ال يـجــب أن ت ـبـ ّـدلــه سـيــاســة زع ـيــم أو ّ
تخبط
طائفة .هذا الواقع يقود إلى املساءلة والبحث
وفي مسألة االنتماء عند اللبنانيني .فهل هو
انتماء إلى الوطن ،أم األمة ،أم الدين؟
يكفي استعراض سريع في فصول التاريخ
ّ
ليتبي أن الشعب اللبناني يعاني
الحديث
م ــن م ـش ـك ـلــة حـقـيـقـيــة ف ــي م ـف ـه ــوم االن ـت ـم ــاء
لـلــدولــة ،الــوطــن .فــالـشــارع االس ــام ــي ،لطاملا
اعتبر نفسه قبل انــدالع الحرب األهلية غير
ّ
م ـم ــث ــل وم ـض ـط ـهــد م ــن ق ـب ــل م ــا كـ ــان ي ـعــرف
ّ
بــاملــارونـيــة الـسـيــاسـيــة ،فــي ظ ــل ع ــدم وجــود
ق ـيــادة أو زعــامــة فعلية تحميه وت ــداف ــع عن
حـ ـق ــوق ــه ب ـح ـس ــب م ـن ـط ـق ــه .مـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ع ــرف
املسلمون بانحيازهم إلى القوى والحركات
ال ـقــوم ـيــة أو الـشـخـصـيــات ال ـعــروب ـيــة ورب ــط
مصيرها مباشرة بقضايا هؤالء .فمع ظهور
الـقــائــد ال ـعــروبــي ج ـمــال عـبــد ال ـنــاصــر ،وجــد
ال ـش ــارع امل ـس ـلــم ،الـسـنــي ت ـحــدي ـدًا ،مـلـجــأ في
ظــل مــا يعتبره ضعفًا أو فــراغــا فــي الـقـيــادة.
وبـ ـع ــد اس ـت ـش ـه ــاد ن ــاص ــر ،وجـ ــد امل ـس ـل ـمــون
أنـفـسـهــم ي ـن ـحــازون لـلـمـقــاومــة الفلسطينية
ف ــي سـبـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي خـصــو ّصــا
في الحرب األهلية .في تلك السنوات ،تبنى
امل ــواط ـن ــون جـمـيــع شـ ـع ــارات ه ــذه ال ـحــركــات
ً
وصوال الى اعتبارها قضيتهم املباشرة التي
تستحق النضال ولو على حساب املصلحة
الوطنية البحتة ،فكان االرتباط باألمة التي
تحاكي هـمــوم الطائفة هــو الـغــالــب على ّ
مر
التاريخ حتى يومنا هذا.
وم ـ ــن االضـ ـطـ ـه ــاد فـ ــي ال ـ ـشـ ــارع امل ـس ـل ــم ال ــى
املــارونـيــة السياسية والـشـعــور عند غالبية
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املغلوبني لنكتشف كم هي مخدوعة شعوبنا
بتاريخ متخيل فرضه املنتصر فرضًا.
هــل تقبل هــذه األقـلـيــات الـعــودة إلــى أن تكون
ره ـي ـنــة وت ــاب ـع ــة ،وأن ت ـك ــون م ــواط ـن ــة كــامـلــة
ف ــي ال ــواج ـب ــات ف ـقــط ون ــاق ـص ــة ف ــي ال ـح ـقــوق،
السياسية واالجتماعية والفكرية وغيرها!
نقصر حديثنا هنا على سوراقيا ألنه ،وعلى
عكس بــاد الـشــام ،ليس ثمة مــن ثــراء وتعدد
ثقافي وديني في جنوب بالد الشام ،وتحديدًا
ف ــي بـ ــاد األعـ ـ ـ ــراب؛ ث ـمــة اس ـت ـث ـن ــاءات قـلـيـلــة.
فأعراب جزيرة العرب ال يعرفون سوى الغزو
والـنـهــب ،ول ــم ُي ـثــروا حـيــواتـنــا ب ــأي أم ــر ،رغــم
ثروات بالدهم غير املسبوقة ،التي يبددونها
من دون رقيب أو حسيب ،في كل ما هو ضار.
األجيال املقبلة ستقول :عندما كان العرب في
قمة ثرائهم كانوا أيضًا في قاع ال قاع له.
بـعــض أعـ ــراب ج ــزي ــرة ال ـع ــرب ،ح ـ ّـرض ــوا على
ن ـحــو غ ـيــر م ـس ـبــوق ع ـلــى ك ــراه ـي ــة اآلخ ـ ــر في
ً
بالدهم أوال ومن ثم في كل بقعة وصلوا إليها،
تالها في العراق بعد االحتالل األميركي وفي
ً
سورية ولبنان من بعد ،استكماال لسياساتهم
السابقة.
أعراب جزيرة العرب لم يخوضوا أي معركة من
أجــل قضيتنا املركزية ،قضية فلسطني ،التي
أجمعوا عليها مع قــادة العرب في مؤتمرات
وبـيــانــات ال حـصــر لـهــا ،وم ــن قـبــل فــي ميثاق
الجامعة العربية ،قبل أن يـصــادروهــا أخيرًا
ملصلحة أهدافهم الضيقة وغير القويمة التي
ال تفيد أيــا كــان باستثناء الثنائي األميركو-
ص ـه ـي ــون ــي؛ ل ـك ــن ف ـل ـس ـطــن الـ ـح ــاض ــرة دوم ــا
فــي كــل االدعـ ـ ــاءات ص ــارت عـمـلــة صــالـحــة في
ً
التجارة باألوطان ،وصار استدعاؤها غرباال
لحجب نظر من ال يريد أن يرى الحقائق.
الحروب األولــى للتكفيريني اإللغائيني كانت
ضد العرب املسلمني من «األغلبية» ،ليس فقط
في جزيرة العرب حيث وصلت قطعانهم إلى
حلب في القرن التاسع عشر قبل أن يدحرهم
أهـ ــل بـ ــاد ال ـ ـشـ ــام .ث ــم وسـ ـع ــوا م ــن حــروب ـهــم
ليضموا إلـيـهــا الـنـجــف ،حـيــث نـهـبــوا جنوب
ال ـع ــراق وم ـق ــام عـلــي ب ــن أب ــي طــالــب وأعـمـلــوا
ذبـ ًـحــا فــي شيعة الـبــاد وسـبــوا مــا سـبــوا من
نسائها ،قبل التنكيل بأهل الحجاز وعسير
وغيرهم .ثم تحالفوا مع اإلنكليز «النصارى
من عبدة الصليب» ضد العثمانيني املسلمني
الذين ينتمون إلى «األغلبية»! وها هم أخيرًا
يشنون حربًا جديدة ،مع أشقاء لهم من بعض
أعراب الخليج الفارسي ،على اليمن املنكوب،

بخليط ذرائعي غريب عجيب ،مذهبي /قومي
(الفرس املجوس العجم عبدة النار وعمالؤهم
الحوثيؤن الــروافــض!) مع أنهم ومعهم نظام
ع ـ َّـم ــان ال ـص ـه ـيــونــي ب ــام ـت ـي ــاز ،ك ــان ــوا لـعـقــود
حلفاء حكم أئمة اليمن ،أي من يطلقون عليهم
الـيــوم نعت «الــروافــض» مــن الزيدية الهادية،
ودعموهم بــاملــال والـســاح ضــد ثــورة الراحل
الـكـبـيــر املـشـيــر عـبــد ال ـلــه ال ـســال ورف ــاق ــه .بل
إن ـه ــم م ـت ـحــال ـفــون ف ــي مـجـلــس ال ـت ـع ــاون إلــى
يومنا هــذا مــع ُعـمــان اإلبــاضـيــة التي خرجت
على الخالفة العباسية منذ منتصف القرن
السابع ،واختارت إمامها الخاص بها القائم
إلى يومنا هذا ،فقط ألنهم يتفقون معهم على
تقديس الحكم املطلق العصر حجري.
من األمور الطريفة املفيد ذكرها في هذا املقام
حـقـيـقــة أن ال ـس ـعــوديــة وق ـفــت ض ــد شــافـعـيــي
جنوب اليمن الذين عملوا على تفكيك الدولة
اليمنية املوحدة ،بينما وقفت دولــة اإلمــارات
ضــد حسم محاولة منع إع ــادة تقسيم اليمن
عسكريًا ،بكل تأكيد خــوفــا مــن أن يـكــون ذلك
سابقة تشجع جارتها الوهابية اللدود على
ابتالعها ،آخذين في االعتبار الصراع املدمن
بني الطرفني على واحة البريمي.
من الواضح أن هذه الحروب لم تكن يومًا من
أجــل الــدفــاع عــن ديــن ،وإنـمــا اندلعت للحفاظ
على سلطة دنيوية ،وللتمسك بكراسي حكم
مـغـتـ َـصـبــة ،حـيــث تـتـفــق كــل رجـعـيــات عصور
الظالم في املنطقة على محاربة التقدم.
إزاء هذه املشاهد املفجعة ،قد يقول قائل :كيف
يمكن لهذه «األقـلـيــات» ،التي ال ترضى بغير
ً
العلمانية مستقبال ،أن تقبل صاغرة الخنوع
ِ
األب ـ ــدي وق ـب ــول وض ــع امل ــواط ـن ــة م ــن ال ــدرج ــة
الثانية!
في حال عدم تمكن القوى القومية الوحدوية
من التخلي عن نفاقها املهني للفكر التكفيري
اإللغائي وتعديل بوصلتها وتصويب عملها
مــن أجــل تحقيق دول ــة املــواطـنــن ،مــا نخشاه
ً
وتخشاه هذه «األقليات» اضطرارها مستقبال
ّ
لتبني «أبغض الحالل إلى الله» والبحث ّ
عما
يـتـلـخــص ف ــي إعـ ــادة تــرتـيــب ال ـش ــرق األوس ــط
ديـمـقــراطـيــا وف ــق رغ ـبــات شـعــوبــه؛ ملــن يرغب
بالعيش في دولة دينية أحادية اللون فليكن،
يتمتعون فيها بإجماع ولـيــس فقط أغلبية!
وملــن يــرغــب العيش فــي دول ــة ِعلمانية زاهية
بكل ألوان الطيف.
هـ ــو ال ـع ـم ــل ب ـم ـن ـطــق املـ ـث ــل الـ ـق ــائ ــل« :ن ـه ــاي ــة
مآس ال نهاية لها».
مأساوية أفضل من
ٍ

الـطــائـفــة املـسـيـحـيــة أن وج ــوده ــا بـخـطــر في
ّ
لبنان .وتحت هذا الشعار ،كان التبرير لكل
املمارسات والجرائم التي ارتكبت في الحرب
األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة وف ــي ارت ـب ــاط غالبيتهم
مـبــاشــرة ب ــدول أجـنـبـيــة قــدمــت نفسها على
أن ـهــا حــام ـيــة ل ـهــم .م ـبــدأ ال ـخ ــوف ال ــوج ـ ّ
ـودي
عـنــد املسيحيني ال ي ــزال قــائـمــا حـتــى الـيــوم،
وإن ه ــو مـ ـب ـ ّـرر ف ــي ظ ــل اس ـت ـف ـح ــال الـخـطــر
التكفيري؛ غير أن انحياز قسم من املسيحيني
ل ـل ـخ ـطــاب ال ـطــائ ـفــي وامل ــذه ـب ــي ال ـض ـ ّـي ــق من
ّ
بعض القوى املسيحية الــذي يتخذ «الدفاع
عن حقوق املسيحيني» كعنوان للتغطية في
اسـتـحـقــاقــات كـثـيــرة عـلــى املـصــالــح الحزبية
والـ ـف ــردي ــة ،وتـ ّـب ـنــي م ـطــالــب وس ـي ــاس ــات من
ّ
يدعي النضال ألجــل هــذه الحقوق ولــو على
حساب املسيحيني أنفسهم ووجــودهــم على
ً
املدى البعيد ليس إال دليال على انتماء جزء
من الشعب اللبناني للطائفة أو ما يعرف بـ
ّ
التنبه وكما ّ
تمت
 communityوللزعيم دون
اإلشارة سابقًا إلى مخاطر بعض السياسات
والـخـطــوات االنفعالية غير املحسوبة على
مستقبل الطائفة والــوطــن .مــن هـنــا ،فــإن ّ
أي
ّ
ّ
الوطني
مسيحي مختلف ويأخذ الطابع
رأي
ّ
القومي يعتبر استخفافًا وحيادًا
الـعــروبـ ّـي
س ـل ـبـ ّـيــا ف ــي ق ـض ـيــة ال ــوج ــود ع ـنــد الـغــالـبـيــة
امل ـن ـس ــاق ــة ت ـح ــت ش ـع ــار «ح ـم ــاي ــة ال ـطــائ ـفــة»
ّ
والتبعية لدولة إقليمية مــا ،واستثناء عند
الشارع االسالمي الــذي يتجاهل أن القومية
العربية وأولى املقاومات أسسها املسيحيون
املشرقيون العرب.
ّ
ّأم ــا فــي املـقـلــب الـشـيـعــي ،وب ـع ـي ـدًا عــن الـشــق
املـقــاوم الــذي يجب أن يعني مباشرة جميع

اللبنانيني ،فـبــدورهــم ،لطاملا اعتبر الشيعة
أنفسهم يعيشون في حرمان من أدنى وأبسط
ح ـقــوق ـهــم ،م ــا دفـ ــع ب ــاإلم ــام امل ـغ ـ ّـي ــب مــوســى
الـ ـص ــدر إل ـ ــى ت ـش ـك ـيــل «ح ــرك ــة املـ ـح ــروم ــن»
وبــدايــة ارت ـبــاط الطائفة بـقـيــادتــه ،ومــن ّ
ثمة
ب ـق ـي ــادة املـ ـق ــاوم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة
بـسـبــب م ـع ــان ــاة غــال ـب ـيــة أب ـن ــاء ال ـطــائ ـفــة من
ً
االح ـت ــال االســرائـيـلــي وصـ ــوال إل ــى الهجمة
الـتـكـفـيــريــة عـلـيـهــم الـ ـي ــوم ،م ــا دف ــع بغالبية
أبناء الطائفة إلى إعالن الوالء التام للقيادات
األساسية التي بنظر مجموعة ال بــأس بها
مــن الـنــاس الــذيــن ال يــرتـبـطــون بـهــا عقائديًا
أو سـيــاسـيــا ،يـعـتـبــرون أنـهــا تحمي وتــدافــع
عــن وجــودهــم .وعـلــى األث ــر ،تــرفــض الغالبية
ال ـش ـي ـع ـيــة أي رأي س ـي ــاس ــي خ ـ ـ ــارج دائ ـ ــرة
القيادات التقليدية املوجودة اليوم ،وتعتبره
خروجًا عن املعترف به والواجب ،وفي بعض
األحـيــان ارتهانًا لقوى أجنبية على حساب
وجـ ــود ال ـطــائ ـفــة .ي ـعــانــي ل ـب ـنــان م ـنــذ نـشــوء
كيانه من مشكلة االنتماء ومفهوم املواطنة،
وهي قضية تحتاج إلى الكثير من الدراسات
ّ
يخص توارث األجيال على
والتحليل في ما
ّ
مر السنني لهذه الظاهرة .قد يعتبر البعض
أن غياب الدولة هو السبب املباشر الرتباط
ال ـن ــاس ح ـ ّـد الـتـبـعـيــة ب ـف ـكــرة زع ـي ــم الـطــائـفــة
املـنـقــذ ،أو األم ــة عـلــى ح ـســاب ال ــوط ــن ،إال أن
ّ
وترسخ
هذا الواقع ليس إال نتيجة النتشار
هــذه الثقافة الـتــي كـ ّـرســت الطائفية منطلقًا
لـلـمــواقــف ولـلـقـنــاعــات الـسـيــاسـيــة والـفـكــريــة
ما ّأدى إلى مذهبة االنتماء ضمن املتاريس
الطائفية التقسيمية القائمة اليوم.
* أستاذة جامعية
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والحراك:
الله
حزب
ُ
ْ َ
إن قلت ...قلت
صادق النابلسي *
ش ـهــدت ال ـســاحــة اإلعــام ـيــة ف ــي اآلونـ ــة اإلخ ـيــرة
جملة من النقاشات على خلفية موقف حزب الله
من الحراكات املطلبية التي ،والحق ُيقال ،حتى
ّ
لــو داخـلـهــا بعض التحوير ف ــإن أســاسـهــا يبقى
صحيحًا لتغيير الواقع املؤلم ملاليني اللبنانيني.
تراوحت إذًا بني ال مباالة الحزب حيال
النقاشات
ّ
آالم الـنــاس أو تــرفـعــه بسبب انشغاله بمهمات
ل ـهــا ح ـس ــاب ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة خ ــارج ـي ــة ،أو هو
فــي حالة امتناع واستقالة مــن النشاط الثوري
ب ـعــدمــا ان ـخ ــرط ف ــي مـنـظــومــة ال ـن ـظــام الـطــائـفــي
وأص ـبــح ج ــزءًا مــن ت ــوازن ــات الـكـبــار حـتــى قــادتــه
ذاتيته ومشاريعه الخاصة إلى تناسي واجباته
ت ـجــاه أشـ ــرف ال ـن ــاس! ه ــذا ال ـك ــام وغ ـي ــره سيق
أيـضــا بطريقة أكـثــر شــراســة وش ـقــاوة وشفافية
عـلــى صـفـحــات امل ــواق ــع االجـتـمــاعـيــة وح ـتــى من
م ـنــاصــريــن ل ـل ـحــزب ال ــذي ــن تـعـكــس ال ـح ـي ــاة ،بني
االنـ ـتـ ـص ــارات واالنـ ـكـ ـس ــارات ،تـنــاقـضــاتـهــا على
وجودهم ،وتتأرجح بني الفرح واالعتزاز والفخر
بــإنـجــازات املـقــاومــة والضيق والضجر والـيــأس
املوضوعات وامللفات
من موقف الحزب نفسه من
ّ
املطلبية ،التي وإن لم يجانبها ولكنه في املقابل
يحتوها على شكل صيرورات شعبية صراعية
لم
ِ
بطولية تواجه أنواء الفساد واملفسدين.
وفــي مــا يـلــي مـحــاولــة لفهم بـعــض جــوانــب هــذا
املوقف واملشاركة في بعض تفسيراته:
ّ
ً
أوال :يــدرك الـحــزب الـتــازم بــن التحرر الوطني
ّ
ّ
والتحرر االجتماعي ،وأن هناك امتزاجًا عضويًا
بــن الحرية والـكــرامــة ،وبــن االستقالل ورغيف
ُ
الخبز ،وبني األرض الوطن واألرض التي تنبت
سنابل القمح ،وبني الرصاص موجهًا إلى صدر
الـعــدو وال ـصــراخ فــي وجــه ال ـسـ ّـراق والـفــاســديــن.
ّ
ْ
لـكــن َم ــن ي ـقــول ب ــأن املـعــايـيــر وال ـظ ــروف واح ــدة
ّ ْ
لتحقيق األهــداف؟ ثم إن من يحاكم الحزب على
أساسها ال شك يشكو من بالهة مفرطة.
ثانيًا :يرى الحزب في الحراكات املطلبية الحالية

اإلشكاليات التي يواجهها
من ّ
الحزب أنه ال يعيش في متن الدولة
كما يعيش في متن األمة
وال ـســاب ـقــة تـعـبـيـرًا ص ــادق ــا ع ــن م ـعــانــاة ال ـنــاس
ووج ـع ـهــم ال ـطــويــل وال ـت ــي يـمـكــن أن تـفـعــل فعل
الخميرة في تغيير الواقع اللبناني على أكثر من
مستوى.
ثالثًا :تسمح الشبهات ،التي دارت حــول بعض
من قاد الحراكات األخيرة وطريقة تدخل وسائل
اإلع ــام وخصوصًا قناتي «ملؤسسة اللبنانية
ل ــإرس ــال» و»الـ ـج ــدي ــد» ،ل ـل ـحــزب أن ي ــرى فيها
ً
اف ـت ـع ــاال وتــوظ ـي ـفــا م ـق ـصــوديــن ،وع ـل ـيــه يــرفــض
الحزب أن يقرأ الحراكات في نطاق البعد املطلبي
وحده ،أو أن يتعاطاها شهوة شهرة!
راب ـع ــاُ :يـحـجــم ال ـح ــزب ف ــي ال ـع ــادة ع ــن ّ الـتـعـ ّـجــل
في أمــر ليس من صنعه ،ويفضل التأني ريثما
تـتـضــح ال ـص ــورة بــأبـعــادهــا كــافــة ،مــع مالحظة
ّ
جعله في
مهمة ،هــي أن وضعه كمتفرج خامل ّ
مــوقــف حــرج مــع جـمـه ّــوره ،وضـغــط الـتــأنــي كان
م ــن ال ـن ــوع األق ـس ــى ألنـ ــه ي ـقــع ع ـلــى خ ــط تـمــاس
وت ـع ــارض ب ــن أن ي ـكــون م ــع ال ـن ــاس وحـقــوقـهــم
ّ
ليستجر ثـنــاء ومديحًا أو املـغــامــرة فــي لعبة ال
يعرف متطلباتها فتناله املالمات واالتهامات.
خامسًا :يشعر الحزب بحجم األزمة ّاالجتماعية
ّ
وخطورتها فعليًا وليس نظريًا  ،لكنه يعتقد أن
اإلصــاح والـنــزول إلــى الـشــارع في هــذه اللحظة
بالذات ال ينبني على الجسارة وحدها واملنطقة
تشتعل بالنار والدولة على شفير الهاوبة.
سادسًا :الحزب ال ُيؤثر السالمة الشخصية وال
ّ
يوفر نفسه عندما تحتاج الساحات وامليادين
إليه ،ولكن ليس كل جميل مفيدًا!
ّ
س ــاب ـع ــا :إن ال ــذي ــن ال ي ـم ـل ـكــون ع ـل ـوًا ف ــي فـهــم
األوض ـ ـ ـ ـ ــاع وتـ ـعـ ـقـ ـي ــداتـ ـه ــا م ـح ـل ـي ــا وخ ــارجـ ـي ــا
ّ
يـقـيـســون األمـ ــور كـمــا لــو أن اإلصـ ــاح يحصل
ّ
بـتـظــاهــرة أو ت ـظــاهــرات .ه ــؤالء ال ي ــدرك ــون أن
الـحــزب ليس السلطة وال كــل الـطــوائــف وال كل
الناس .يريدون منه أن يحقق لهم كل تطلعاتهم
في العدالة والحرية واملساواة وهذا مستحيل،
وألنهم ال يرغبون في فهم هذه الحقيقة يبدون
ّ
وكـ ـ ــأن ك ــل آم ــال ـه ــم ق ــد خ ــاب ــت وي ـن ـق ـل ـبــون إل ــى
متشائمني أو ساخطني.

فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـ ـ َ
ـواج ـ ــه ال ـ ـحـ ــزب ب ـم ـج ـم ــوع ــة مــن
ّاإلشكاليات منها:
أنه ال يأخذ بعني االعتبار املتطلبات املجتمعية
امل ــدن ـي ــة ك ـمــا ي ــأخ ــذ امل ـت ـط ـل ـبــات االسـتــراتـيـجـيــة
واإلقليمية.
ّ
وأنه ال يعيش في منت الدولة كما يعيش في منت
األمة.
ّ
وأن ــه إذا كــان لــه مــن قــدرة على صنع اإلنـجــازات
فـ ـه ــي ب ـف ـع ــل الـ ـثـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي م ـح ـض ـت ـه ــا ال ـط ـب ـقــة
املستضعفة واملـحــرومــة لــه والـتــي مكنته الحقًا
م ــن االن ـف ـتــاح عـلــى اآلفـ ــاق االسـتــراتـيـجـيــة دورًا
ومكانة وتأثيرًا.
ّ
وإن مـعـظــم امل ـقــاومــن وعــوائـلـهــم الــذيــن قـ ّـدمــوا
تـضـحـيــات كـبـيــرة فــي سبيل اس ـتــرجــاع األرض
وتـحــريــرهــا وال ــدف ــاع عــن س ـيــادة الــوطــن وأمـنــه
هم على خط الفقر أو دونــه ،ويعانون كما بقية
املعدمني واملسحوقني في هذا الوطن من سلطة
مستهتره مفرطة ،ال وفاء لها للمقاومة وال لدماء
الشهداء ،وال أمل منها في تأمني أبسط متطلبات
العيش الكريم .لقد تسامى املقاومون وعوائلهم
ع ـل ــى األل ـ ـ ــم ك ـث ـي ـرًا م ـن ـت ـظ ــري ــن أفـ ـض ــل ال ــوع ــود
املرتجاة ،ولكن ليس العيش العمر كله في ظل
سلطة عديمة اإلحساس واملسؤولية.
في الوقائع ،يعاني الحزب من محدودية خياراته
الداخلية ،سواء بسبب النظام الطائفي نفسه أو
شركاء السلطة الذين يتقاسمون الحصص على
املغانم أو حتى بسبب حلفائه الذين يراهنون
على زهــده فــي السلطة وأولــويــاتــه فــي مواجهة
العدوين اإلسرائيلي والتكفيري لتمرير صفقات
سـيــاسـيــة ومــال ـيــة ت ـت ـعــارض م ــع مـنـطــق الــدولــة
العادلة والقوية التي يريدها.
لقد كان «السيستم» الذي حكم الحزب وطريقة
تـفـكـيــره مـنــذ انـطــاقـتــه حـتــى ال ـي ــوم ي ـقــوم على
مضاعفة الجهد العسكري ،وكــان يصعب عليه
أن ي ـس ـيــر ب ـخ ـط ــوات ج ــدي ــة وم ـن ـس ـج ـمــة يـ ّـوفــق
فيها بني التنمية الداخلية واألولويات األمنية.
لكن مــع تفاقم األزم ــة املعيشية ظـهــرت الحاجة
بنحو خــاص إلــى تحصني النسيج االجتماعي
لـلـمـقــاومــة ال ــذي ك ــان قــد تـهـ ّـمــش بفعل األهمية
األرجحية للدور العسكري على حساب الرعاية
ّ
املجتمعية املباشرة ،غير أن الرهان على أن ّ يكون
ذل ــك عـبــر ال ــدول ــة ك ــاف لـجـعـلــه خ ــاس ـرًا .إنـ ــه في
الوقت الذي كان الحزب يحقق تراكمات عسكرية
متواصلة كانت البيئة االجتماعية الداعمة له
تـتـعــرض ملــزيــد مــن الـنــزيــف ،وإذا كــان صحيحًا
ّ
أن ال ـع ــوام ــل ال ـتــاري ـخ ـيــة وض ـع ــت ال ـح ــزب أم ــام
ض ــرورة تلزمه بتطوير استراتيجية عسكرية
تــذهــب إل ــى أب ـعــد م ــن الـ ـح ــدود ال ـحــال ـيــة بسبب
تطورات األوضــاع في املنطقة لكنها في املقابل
رسمت اإلهـمــال في مجاالت أخــرى .الـســؤال هل
في قدرة حزب الله إنتاج موازين تنموية موازية
لـلـمــوازيــن األمـنـيــة؟ ال ـجــواب يـكــون إيجابيًا من
خالل توفر عاملي اإلرادة السياسية والتخطيط
االستراتيجي وترشيد املوارد.
وح ــن ي ـكــون االرت ـب ــاط بــن س ـيــاســات التنمية
املجتمعية وسياسات الدفاع والقوة العسكرية
ث ـم ــرة لـعـنــاصــر اسـتــراتـيـجـيــة دائ ـم ــة تتبناها
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ،فـ ـ ــإذا مـ ــا ت ــاق ــت امل ـع ـط ـي ــات ال ـثــاب ـتــة
التي تتشكل مــن الـتــاريــخ والــديــن والجغرافيا،
وامل ـع ـط ـي ــات امل ـت ـغ ـي ــرة م ــن املـ ـ ـ ــوارد وال ـخ ـب ــرات
والـ ـع ــاق ــات فـسـتـظـهــر إلـ ــى ال ـس ـطــح مـتـغـيــرات
إي ـج ــاب ـي ــة ن ــات ـج ــة مـ ــن امل ــوائـ ـم ــة بـ ــن ال ـ ـقـ ــدرات
العسكرية والجهود التنمويةّ ،أمــا عــدم تناول
العناصر الثابتة واملتحركة بشكل متناسق في
إطار التكامل االستراتيجي واألهداف املرصودة
فسيبقى يضع الحزب أمام مآزق ال يستسيغها
ّ
جمهوره أبـدًا .إن القيام بتخطيط استراتيجي
ي ـ ـمـ ــزج بـ ــن ال ـ ـتـ ــراكـ ــم الـ ـسـ ـي ــاس ــي وال ـع ـس ـك ــري
والـقـيـمــي وي ـقــوم بتحليل ديناميكي لعناصر
ال ـقــوة كـفـيــل بــإحـيــاء ال ـقــوى الـكــامـنــة والـغــافـيــة
لـلـحــزب لتصبح أكـثــر مــامـســة لـلـجــوانــب التي
بمصالح ال ـنــاس امل ـبــاشــرة ،ال أن يبدو
تتعلق
ّ
ال ـح ــزب وك ــأن ــه مـسـتـعــد لـلـتـنــازل ع ــن كـثـيــر من
القيم والـحـقــوق مــن أجــل مــراعــاة الـهــدف األكبر
حصرًا والقائم على أولوية الجهد الحربي .لقد
م ــرت املـقــاومــة ببعدها الـعـسـكــري بـمــراحــل من
العفوية واالرت ـجــال حتى وصلت إلــى مستوى
ّ
الترسخ املعرفي والعقالنية واإلبداعية
عال من
فهل ُ
تعدم بأبعاد أخرى ترتبط بكرامة الناس؟
عالمة استفهام تستثير اإلجابة أو محاولتها
على االقل!
* كاتب وأستاذ جامعي
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سوريا

ً
خالفًا لما َ
تقرير
أوحت به مجريات عامي  2013و ،2014ال يبدو تنظيم «القاعدة» آيال للسقوط .ويبدو أن التنظيم أفلح أخيرًا
ّ
ّ
في تجاوز محنة «الحرب األهلية الجهادية» في سوريا ،التي دفع فرعه السوري «جبهة النصرة» ثمنًا فادحًا لها .كذلك تجاوز
ّ
داعش» .وتؤكد معلومات وتسريبات أن «القاعدة» عمل خالل العامين األخيرين على
«خالفة
إعالن
به
ألحقها
التي
ات
السلبي
ُ
تطوير جملة من «االستراتيجيات» منها ما كشف عنه ،ومنها ما بقي غامضًا حتى اآلن

ّ
جديد «القاعدة»« :الذئاب المنفردة» تتحول
إلى «قطعان» على المسرح السوري
صهيب عنجريني
مـطـلــع الـشـهــر ال ـج ــاري ج ــرى تأكيد
مـ ـقـ ـت ــل أحـ ـ ـ ــد أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء «مـ ـجـ ـم ــوع ــة
الــذئــب» التابعة لـ«جبهة النصرة»
(ديفيد دروغـيــون).
حمزة الفرنسي
ُ
دروغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ـت ـ ــل فـ ـ ــي غـ ـ ــارة
أمـيــركـيــة اسـتـهــدفــت م ـقـ ّـره فــي ريــف
حـلــب الـغــربــي فــي ت ـمــوز املــاضــي لم
يكن ّأول عضو في «مجموعة الذئب»
ُيـ ـقـ ـت ــل داخ ـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـس ــوري ــة.
ك ـ ــان ع ـ ـ ـ ٌ
ـدد مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـمــوع ـتــه
قــد سـبـقــوه ،وعـلــى رأس ـهــم القناص
ســف الـتــركــي (قــائــد
الـشـهـيــر أب ــو يــو ُ
املجموعة) الــذي قتل مــع أبــو هاجر
املصري (عضو املجموعة ذاتها) في
لطائرات «التحالف» في أيلول
غارة
ُ
 .2014بينما قتل أبو هاجر املصري
في الغارة ذاتها التي ّأدت إلى مقتل
دروغ ـي ــون .كــذلــك قتلت غ ــارة أخــرى
الـ ـك ــويـ ـت ــي م ـح ـس ــن ال ـف ـض ـل ــي (أبـ ــو
أسماء الكويتي) في تموز املاضي،
ُ
واألخير لم يكن عضوًا في مجموعة
«ال ـ ــذئ ـ ــب» ،ب ــل ك ـ ــان ُم ـش ــرف ــا عـلـيـهــا
ـات أخ ـ ــرى مـمــاثـلــة،
و ّع ـل ــى م ـج ـم ــوع ـ ٍ
كل منها «مجموعة ذئب» قائمة في
حد ذاتها .وخالفًا ملا تداولته بعض
ّ
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام م ــن أن «مـجـمــوعــة
ال ـ ـ ــذئ ـ ـ ــب» لـ ـيـ ـس ــت سـ ـ ـ ــوى «ت ـن ـظ ـي ــم
ّ
خ ــراس ــان» ال ــذي ب ــدا وك ــأن األجـهــزة
ّ
األميركية قد أوجدته من العدم ّإبان
اإلع ــداد ل ــوالدة «التحالف الــدولــي»،
ّ
ّ
ـ«األخبار»
«جهادية» ل
تؤكد مصادر
ً
ّ
أن «مجموعة ّالذئب» ليست تسمية
ّ
دقيقة ،وأن األدق في هذا السياق هو
ّ
كانت
أن املـجـمــوعــة امل ــذك ــورة أع ــاه
ً
«مجموعة الذئب أبو يوسف» نسبة
إلــى قائدها القناص الشهير .وهي
واح ـ ـ ــدة م ــن م ـج ـم ــوع ــات عـ ـ ـ ّـدة عـمــل
على تأسيسها في سوريا الكويتي
محسن الفضلي ،الــذي أوف ـ َـده زعيم
«تنظيم ال ـقــاعــدة» أيـمــن الـظــواهــري
ع ــام  2013لـهــذه الـغــايــة .تعمل هــذه
امل ـج ـم ــوع ــات وفـ ــق «اس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة»
ُ
تزاوج بني أسلوب «الذئاب املنفردة»
وأسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب «الـ ـ ـخ ـ ــاي ـ ــا ال ـ ـج ـ ـهـ ـ ّ
ـاديـ ــة
ّ
الصغيرة».

ً
ً
«مجموعة الذئب» ليست تسمية دقيقة ،بل كانت «مجموعة الذئب أبو يوسف» نسبة إلى قائدها القناص الشهير (األناضول)

«الذئاب المنفردة»ُ :صنع في
أميركا

ّ
يـظــن كثير مــن املــواكـبــن لـتـطــور عمل
ّ
ال ـج ـمــاعــات «ال ـج ـه ــادي ــة» أن «ال ــذئ ــاب
امل ـن ـفــردة» مصطلح وف ــد إل ــى الـعــوالــم
«الجهادية» بعد النشاط الكبير الذي

ما دور أبو مصعب السوري؟
في السنوات األخيرة تزايدت ّ
التكهنات حول دور أبو مصعب السوري في توجيه
ّ
مسار «جبهة النصرة» .وبالغت بعض األصوات إلى حد الزعم بأن أبو مصعب وأبو
محمد الجوالني (زعيم النصرة) شخص واحد .ورغم عدم توافر معلومات دقيقة
ّ
السورية
حول مصير السوري وحقيقة إطالق األجهزة
ّ
ّ
التأسيسية لـ«النصرة»
له عام  ،2012املؤكد أن الهيكلة
سابقة لهذا التاريخ .وبرغم رفضهما الخوض في
ّ
«جهاديان»
مصير أبو مصعب ،يؤكد مصدران
حقيقة ّ
بارزان (كل على حدة) لـ«األخبار» أن بصماته ما زالت
حاضرة في رسم مسارات تنظيم «القاعدة» .ويقول
َ
ّ
منهجية ُمتكاملة
وضع
أحد املصدرين ّإن «الشيخ
بطريقة تحفظها من
لتطوير عمل الذئاب املنفردة
ً
ّ
العشوائية ،وتجعل عملياتها موجهة بما يتناسب
مع أولويات قاعدة الجهاد لكل مرحلة» .وبالتحفظ
ذاته يرفض املصدر الخوض في زمان وضع هذه
ّ
«املنهجية» ،وهل هي قديمة ُووضعت في حيز التنفيذ
ّ
قبل عامني ،أم أن التنظير لها قد جرى قبل عامني
ُ
يشير إلى وجود «رابطة دم بني الشيخ أبو مصعب ،والشيخ
فحسب؟ املصدر ذاته
الجوالني» من دون أي إيضاح إضافي.

سـ ّـج ـلــه «ال ـج ـه ــادي ــون» ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـ ـيـ ــرة ،وعـ ـل ــى وجـ ــه ال ـت ـح ــدي ــد فــي
ّ
ظــل الـحــرب الـســوريــة ٌ .والــواقــع أن هذا
ّ
الـتـكـتـيــك ه ــو ص ـن ــاع ــة أم ـيــرك ـيــة نــظــر
لـهــا األم ـيــركـ ّـيــان الـعـنـصـ ّ
ـريــان أليكس
ك ــورت ـي ــس وتـ ـ ــوم م ـي ـت ــزغ ــر ،امل ــؤم ـن ــان
ب ــ«س ـي ــادة ال ـع ــرق األبـ ـي ــض» .والــذئــب
املنفرد؛ وفقًا لكورتيس «ال يمتلك أي
تــواصــل شخصي مــع املـجـمــوعــة التي
يتماهى معها ما يجعل تعقبه من قبل
مسؤولي مكافحة اإلره ــاب ،أم ـرًا بالغ
الصعوبة» .كانت ألبو مصعب السوري
(مصطفى ســت مــريــم) إسـهــامــاتــه في
التنظير لضرورة تبني «الجهاديني»
هذا التكتيك حيث «ينبغي لكل مسلم
أن ُيمثل جيشًا من رجــل واحــد» ،فيما
رأى الـقـيــادي فــي «تنظيم الـقــاعــدة في
اليمن» أنور العولقي (أميركي  -يمني،
 )2011 – 1971ضـ ــرورة تــوسـيــع هــذا
التكتيك بالحد األدنــى ،بحيث يعتمد
ّ
على «خــايــا ال يزيد عــدد عناصر كل
منها على بضعة أفراد».

«قطعان الذئاب» تسرح في سوريا
شـهــد ع ــام  2013نـشــاطــا م ـتــزاي ـدًا في
«الجهادية»
صفوف أبرز املجموعات
ً
الـتــي رأت فــي ال ـحــرب الـســوريــة تــربــة
خصبة .لم تقتصر إفــرازات ذلك العام
ع ـلــى ال ـت ـم ـه ـيــد ل ـل ـش ـقــاق ال ـك ـب ـيــر بني
«تـنـظـيــم ال ـق ــاع ــدة» وتـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلس ــام ـ ّـي ــة» ،ب ــل ت ـع ـ ّـدت ــه إلـ ــى إجـ ــراء
م ــراجـ ـع ــات ع ـلــى أس ــال ـي ــب وم ـفــاه ـيــم
ال ـع ـمــل «الـ ـجـ ـه ــادي» .ع ـمــل «داع ـ ــش»
َ
وجنح نحو إعالن
على حرق املراحل

«ال ـخ ــاف ــة» الح ـق ــا وف ــق م ـب ــدأ «إدارة
ّ
ّ
التوحش» الذي نظر له أبو بكر ناجي
ّ
الهوية الحقيقية ،رغم
(بقي مجهول
ّ
اع ـت ـقــاد الـبـعــض أن ــه امل ـص ــري محمد
صــاح الدين زي ــدان ،املـعــروف بسيف
ال ـ ـعـ ــدل ،ال ـ ــذي اخ ـت ـي ــر زع ـي ـم ــا مــؤقـتــا
لـلـقــاعــدة بـعــد مقتل أســامــة بــن الدن،
وقـبــل تعيني أيـمــن ال ـظــواهــري) .فيما
سار تنظيم «القاعدة» على مسارين:
ســوري وعــاملــي .فانتدب لتمثيله في
سوريا «جبهة النصرة» ،بينما أوفد
زعيمه الظواهري وعلى مراحل عددًا
من قادة التنظيم لإلشراف على عمل
«الـ ـنـ ـص ــرة» م ــن جـ ـه ــة ،واإلفـ ـ ـ ـ ــادة مــن
ال ـظ ــروف ال ـس ـ ّ
ـوري ــة لـخــدمــة مستقبل
«الجهاد العاملي» .هؤالء ّاملوفدون في
ّ
أميركيًا
حقيقة األمــر هم من ُصنفوا
ت ـح ــت م ـس ـم ــى «ت ـن ـظ ـي ــم خ ـ ــراس ـ ــان».
ّ
وقــد أوكــل إلــى كــل منهم تنفيذ مهمة
أو م ـج ـم ــوع ــة م ـه ـم ــات ب ـع ـي ـن ـهــا ،مــع
االسـتـمــرار فــي تقديم «ال ـشــورى» إلى
امل ــوف ــدي ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن ،ف ـي ـمــا ي ـت ـشــارك
الـجـمـيــع اإلشـ ــراف عـلــى عـمــل «جبهة
ّ
الهيكلية ُعهد إلى
النصرة» .ضمن هذه
الكويتي محسن الفضلي ،والسعودي
عبد املحسن الشارخ (املعروف باسم
س ـنــافــي ال ـن ـصــر) إن ـش ــاء مـجـمــوعــات
ّ
ص ـغ ـي ــرة تـ ـض ـ ّـم ك ـ ــل م ـن ـهــا ن ـخ ـبــا مــن
«الــذئــاب» املؤهلني الحقًا للعمل على
تجنيد «ذئــاب منفردة» في كثير من
ّ
دول الـعــالــم .ومــن املـ ّ
ـرجــح أن اختراقًا
َ
ّ
سمح بكشف تفاصيل
استخباريًا قد
ّ
تتعلق بمجموعة «الذئب أبو يوسف
ً
الـتــركــي» الـتــي كــانــت واح ــدة مــن أبــرز

املـجـمــوعــات امل ــذك ــورة ،وكــانــت تعمل
ـط لـتـنـفـيــذ هـجـمــات
ع ـلــى وضـ ــع خ ـط ـ ٍ
في عدد من دول الجوار السوري «في
اللحظة املناسبة».

صراع تركي ــ أردني على «النصرة»
االخ ـ ـ ـتـ ـ ــراق ال ـ ـ ــذي أودى ب ـم ـج ـمــوعــة
«الذئب أبو يوسف» ليس سوى واحد
م ــن م ـن ـع ـك ـســات صـ ـ ــراع اس ـت ـخ ـبــاري
على االستئثار بالنفوذ داخل «جبهة
الـ ـنـ ـص ــرة» وت ــوج ـي ــه ق ـ ــراره ـ ــا .ورغ ــم
ّ
اإلقليمية
ان ـخــراط ع ــدد مــن األج ـهــزة
ّ
في الصراع املذكور ،غير أن الالعبني
األس ــاسـ ـي ــن فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق هـمــا
الـ ـت ــرك ــي واألردنـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وف ـي ـم ــا يـسـعــى
ّ
األول إل ــى ف ـصــل قـ ـ ــرارات «ال ـن ـصــرة»
ّ
ع ــن ال ـق ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة لـلـتـنـظـيــم األم
«ال ـقُــاع ــدة» وي ــدع ـ ُـم أص ـحــاب االت ـجــاه
«ال ـ ــق ـ ـط ـ ــري» ،يـ ـح ــرص الـ ـث ــان ــي عـلــى
إبـقــاء الـتــاحــم بــن التنظيمني ودعــم
أصحاب االتجاه «الخراساني» داخل
«النصرة» نظرًا للعمق األردني داخل
«ال ـقــاعــدة» وعـلــى مـسـتــويــات قـيـ ّ
ـاديــة
ُعـلـيــا .وخــافــا ملــا كــان عليه األم ــر في
ال ـعــام امل ــاض ــي ،فـقــد أف ـلــح األردن ـ ّـي ــون
أخيرًا في إعــادة األمــور إلى مسارهم.
ضـ ـم ــن ه ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـ ـقـ ــول م ـص ــدر
ّ
«ج ـه ــادي» إن «الـثـغــر ال ـتــي ّأدت إلــى
استشهاد عدد من القادة بفعل غارات
الصليبيني قد ُسـ ّـدت تمامًا» .املصدر
املـحـســوب على الـخــط «الـخــراســانــي»
ّ
ّ
داخ ــل «الـنـصــرة» أك ــد ل ــ«األخ ـبــار» أن
ّ
«ش ـ ـعـ ــار :ك ــل ـن ــا أسـ ــامـ ــة ،ه ــو بــوصـلــة
القاعدة ،وبوصلة النصرة أيضًا».
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مشهد ميداني

تحليل اخباري

الجيش في طريقه إلى مطار كويرس:
فك الحصار أمر حتمي!
ل ــن ي ـس ـت ـمــر حـ ـص ــار مـ ـط ــار ك ــوي ــرس
العسكري ،شرقي حلب« .فــك حصار
امل ـ ـطـ ــار أم ـ ــر حـ ـتـ ـم ــي» ،وفـ ـق ــا مل ـصــدر
عـ ـسـ ـك ــري فـ ــي حـ ـل ــب .وأكـ ـ ـ ــد املـ ـص ــدر
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ف ــك ال ـح ـصــار «لـيــس
هــدفــا وح ـي ـدًا ،و ّل ـيــس بــال ـضــرورة أن
يحصل غ ـدًا ،لكنه وشـيــك» .وأضــاف:
«نحن في بداية مرحلة جديدة حتمًا.
وخريطة السيطرة في محافظة حلب
ُ
ستشهد ّ
تحوالت كبيرة».
وتزامن كالم املصدر مع تواتر األنباء
ع ــن ب ــدء ال ـج ـيــش ال ـس ــوري تـحــركــات
ّ
محكم
عسكرية على طريق فك حصار
ٍ
يخضع لــه املـطــار منذ مــا يــزيــد على
ّ
ُ
عن
عامني .وتحدثت مصادر معارضة ً
«اسـتـخــدام الجيش الـســوري أسلحة
جديدة ،من بينها دبابات انطلقت من
معامل الــدفــاع فــي الــريــف الجنوبي،
ً
ّ
روسية
إضــافــة إلــى مشاركة طــائــرات
وصلت حديثًا» لقصف محيط املطار.
ودارت اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات بـ ـ ــن ال ـج ـي ــش
ال ـســوري وال ـقــوات الــرديـفــة مــن جهة،
وعناصر «داعش» من جهة أخرى في
محيط تل ريمان والصالحية ومحيط
تل بــاط وتــل نعام والصبيحية ،في
ظــل غ ــارات لـســاح الـجــو على مواقع
ّ
امل ـس ـل ـحــن .وأك ـ ـ ــدت م ـص ــادر مـحـلـ ّـيــة
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ال ـي ــوم ــن األخ ـيــريــن
شـ ـه ــدا «وصـ ـ ـ ــول تـ ـع ــزي ــزات ضـخـمــة
للجيش إل ــى مـعــامــل الــدفــاع (مدينة
الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة ـ ـ ـ ـ ري ـ ــف حـ ـل ــب ال ـج ـن ــوب ــي
الشرقي)».
وي ـب ــدو أن ف ــك ح ـصــار ك ــوي ــرس بــات
ه ــدف ــا م ـع ـنــويــا ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى،
ويـمـكــن أن يـتـحـ ّـول فــي ح ــال نجاحه
إل ــى ب ــاك ــور ٍة ملــرحـلــة جــديــدة .وي ــزداد
«ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــن» املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن
ّ
واألوسـ ـ ــاط املــوال ـيــة مــن أن «املــرحـلــة
الجديدة» باتت وشيكة ،إستنادًا إلى
الدعم الروسي العسكري املتزايد.
كـ ــذلـ ــك ،اسـ ـتـ ـه ــدف ــت ح ــامـ ـي ــة ال ـك ـل ـيــة
الجوية ،في الريف الشرقي ،تجمعات
ملسلحي «داعـ ــش» عـلــى طــريــق حلب
ـ ـ ـ ال ــرق ــة ال ــدول ــي .وف ــي مــدي ـنــة حـلــب،
دارت اشـتـبــاكــات عنيفة بــن وحــدات
ال ـج ـيــش وامل ـج ـم ــوع ــات املـسـلـحــة في
م ـن ـط ـقــة ج ـم ـع ـيــة ال ـص ـح ـف ـيــن غــربــي
امل ــديـ ـن ــة ،وس ـ ــط غ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة عـلــى
مواقع املسلحني .وفي السياق ،ذكرت
«م ــواق ــع» م ـعــارضــة أن ان ـف ـجــارًا وقــع
في مقر «لواء حلب املدينة» ،واقتصر
ع ـل ــى املـ ــاديـ ــات ب ـع ــد أن ّ
أجـ ـ ــل مــوعــد
اجتماع قادة «اللواء».

أم ــا ف ــي ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي ،ف ـقــد أعـلــن
ّ
«تجمع ثوار األتارب وريفها» خروجه
مــن «الفرقة  30مـشــاة» ،التي دربتها
أمـيــركــا فــي تــركـيــا ،مــؤك ـدًا أن ــه يعمل
بـمـعــزل عــن التنسيق مــع «الـتـحــالــف
الدولي» في مدينة حلب وريفها ،وأنه
مستمر في قاتل «داعش» والجيش.
إلــى ذلــكّ ،
ضجت «املــواقــع» املعارضة
ب ــاألخ ـب ــار ال ـ ـ ــواردة م ــن ري ــف حمص
الـشــرقــي ،وتـحــديـدًا مــن مدينة تدمر.
ورغ ــم مـحــاربـتـهــا لتنظيم «داع ــش»،
إال أن مـ ـعـ ـظ ــم ه ـ ـ ــذه املـ ـ ــواقـ ـ ــع آث ـ ــرت
الدفاع عن املسلحني حني أغار سالح
ال ـط ـيــران عـلــى مــواقـعـهــم ف ــي املــديـنــة
ومـحـيـطـهــا .وأشـ ــارت املــواقــع إل ــى أن
األح ـي ــاء ال ـتــدمــريــة تـتـعــرض لقصف
جوي عنيف جدًا من الطيران الحربي
واملروحي ،وأدى إلى سقوط عدد من
مسلحي «داعش» ،بني قتيل وجريح.
وب ــال ـت ــوازي ،شـهــد مـحـيــط م ـطــار «T
 »4ال ـع ـس ـكــري ،ف ــي ال ــري ــف ال ـشــرقــي،
اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات عـ ـنـ ـيـ ـف ــة بـ ـ ــن ال ـج ـي ــش

سيطر الجيش على
كتل أبنية عدة في
حي المنشية في درعا

وم ـس ـل ـحــي «داعـ ـ ـ ــش» ،وسـ ــط تــرويــج
«امل ــواق ــع» الدعـ ـ ــاءات قـطــع املسلحني
ل ـ ـ ـطـ ـ ــرق اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـطـ ـ ــار ب ـع ــد
س ـي ـط ــرت ـه ــم عـ ـل ــى ج ـ ـ ــزء م ـ ــن ط ــري ــق
«ح ـ ـمـ ــص ـ ت ـ ــدم ـ ــر» .أمـ ـ ــا فـ ــي مــدي ـنــة
حـمــص ،فـقــد سـقــط شـخـصــان وجــرح
آخ ــرون بانفجار عبوة ناسفة داخــل
أحد الباصات في شارع الحضارة.
وف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،س ـي ـطــر
ال ـج ـي ــش ع ـل ــى عـ ــدة ك ـت ــل أب ـن ـي ــة ،فــي
مدينة درعا ،وتضم املدرسة الفندقية
واملعهد الفني ،جنوبي حي املنشية،
بعد اشتباكات مــع مسلحي «جبهة
الـنـصــرة» وآخــريــن .وأدت املواجهات
إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى
ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،وت ــدمـ ـي ــر
آلية «بــي أم بــي» ورش ــاش ثقيل ،إثر
استهدافهما بصاروخ موجه وقذائف
مدفعية.
وف ــي قــريــة ال ـش ـج ــرة ،ف ــي ري ــف درع ــا
الغربي ،خرج أهالي القرية بتظاهرة
نددوا بأعمال «لواء شهداء اليرموك»،
املبايع لــ«داعــش» ،بعد جلد الفصيل
امل ـس ـل ــح ألح ـ ــد األش ـ ـخـ ــاص وال ـح ـك ــم
عـلـيــه بــالـسـجــن داخ ــل ق ـفــص ،بتهمة
«سب الذات اإللهية» .وأطلق مسلحو
«ال ـي ــرم ــوك» ال ـن ــار ع ـلــى املـتـظــاهــريــن
مـ ـب ــاش ــرة ،وأدى إلـ ــى م ـق ـتــل أح ــده ــم
وإصابة آخرين.
إل ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـه ــدف ــت م ـج ـم ــوع ــات
الجيش تحركًا ملسلحي «جماعة بيت
املـقــدس» ،أدى إلــى تدمير  4سيارات
وجرافة من نوع «تريكس» .واعترفت
«صفحات» املسلحني بمقتل  5منهم،
إثـ ــر اسـ ـتـ ـه ــداف سـ ــاح امل ــدف ـع ـي ــة فــي
ال ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــوري لـتـجـمـعــاتـهــم فــي
بلدة السحيلية ،في الريف الشمالي.
أما في السويداء ،فقد عثر على جثة
أمــن فــرع حــزب البعث فــي السويداء
واللجنة األمـنـيــة فيها شبلي جنود
بــال ـقــرب مــن مــديـنــة صـلـخــد ،دون أن
يتبنى أي تنظيم ذلك.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،دارت اش ـت ـبــاكــات
عـ ـنـ ـيـ ـف ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ومـ ـسـ ـلـ ـح ــي
«االت ـح ــاد اإلس ــام ــي ألج ـنــاد ال ـشــام»
ف ــي ح ـ ـ ّـي ال ـت ـض ــام ــن ال ــدم ـش ـق ــي ،فــي
ـت تـتــواصــل فـيــه االشـتـبــاكــات بني
وق ـ ٍ
الجيش ومسلحي «جـيــش اإلس ــام»
على الجبال املطلة في محيط مدينة
دوما وضاحية األسد ،في ظل قصف
الطيران ملواقع املسلحني في الغوطة
الشرقية.
(األخبار)

تقرير

ّ
«القاعدة» يرص صفوفه:
«جيش المهاجرين واألنصار يبايع النصرة»
أعـلــن «جـيــش املهاجرين واألنـصــار»
أم ــس «م ـبــاي ـع ـتــه» رس ـمـ ّـيــا لــ«جـبـهــة
الـ ـنـ ـص ــرة» الـ ـف ــرع ال ـ ـسـ ــوري لـتـنـظـيــم
ّ
«ال ـق ــاع ــدة» .وق ــال بـيــان «الـبـيـعــة» إن
ال ـخ ـط ــوة جـ ـ ــاءت «ت ــوحـ ـيـ ـدًا لـلـكـلـمــة
ّ
ورص ـ ـ ــا ل ـل ـص ـفــوف وت ـق ــوي ــة لـشــوكــة
املـجــاهــديــن وإغ ــاظ ــة ألعـ ــداء الــديــن».
وربط «املهاجرون واألنصار» الخطوة
بضرورة «الوحدة واالعتصام ورص
ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف» مل ــواجـ ـه ــة «ال ـن ـص ـي ــري ــة
وال ــرواف ــض وال ــروس والصليبيني».
وتشير معطيات ّ
عدة إلى أن الخطوة
ـاع
املـ ـ ــذكـ ـ ــورة ت ــأت ــي فـ ــي سـ ـي ــاق م ـس ـ ٍ
يقوم بها «تنظيم القاعدة» لتوحيد
«ال ـج ـمــاعــات ال ـج ـهـ ّ
ـاديــة» املــوال ـيــة له
تحت رايــة «جبهة النصرة» ،تمهيدًا
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ملرحلة جديدة من العمل «الجهادي».
ّ
مـ ـص ــدر «ج ـ ـ ـهـ ـ ــادي» ش ـي ـش ــان ــي أكـ ــد
ّ
ل ــ«األخ ـبــار» أن «املـبــايـعــة ج ــرت بعد
ال ـح ـصــول ع ـلــى مــواث ـيــق ت ــؤك ــد عــدم
وجــود نيات لدى إخواننا في جبهة
النصرة لخوض معارك جديدة ضد
تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة» .وأوضــح
ّ
أن «الهدف األوحــد اآلن هو التصدي
لـ ـلـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـب ــي ول ـل ـه ـج ـم ــة
الروسية الـجــديــدة ،كما ملواصلة دك
م ـعــاقــل ال ـن ـص ـيــريــن وح ـل ـفــائ ـهــم من
الروافض واملجوس ،وفقًا لتوجيهات
الـ ـشـ ـي ــخ أي ـ ـمـ ــن الـ ـ ـظ ـ ــواه ـ ــري (زعـ ـي ــم
ت ـن ـظ ـيــم الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة)» .وك ـ ـ ــان «ج ـيــش
املـهــاجــريــن واألنـ ـص ــار» قــد أع ـلــن في
حــزيــران املــاضــي «ع ــزل األم ـيــر الـعــام

صـ ــاح ال ــدي ــن ال ـش ـي ـش ــان ــي ،ونــائ ـبــه
ً
عـبــد الـكــريــم األوك ــران ــي» ،وع ـ ّـن بــدال
مـنـهـمــا «أب ـ ــو اب ــراه ـي ــم ال ـخــراســانــي
أم ـ ـي ـ ـرًا ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــا ،وعـ ـم ــر ال ــداغ ـس ـت ــان ــي
ّ
أمـيـرًا عـ ّسـكــريــا» .ويرتبط «الجيش»
ال ــذي ُيـمــثــل الـشـيـشــانـ ّـيــون واألوزب ــك
عـ ـم ــاده ال ــرئـ ـي ــس ،ب ــات ـف ــاق «أخ ـ ـ ـ ّـوة»
م ــع «ال ـج ـهــاديــن الـشـيـشــانـيــن» في
صفوف تنظيم «داع ــش» ّ
ينص على
ّ
أن «امل ـج ــاه ــد ال ـش ـي ـشــانــي ال يـقــاتــل
ّ
مجاهدًا شيشانيًا مهما كان السبب.
وبرغم تفرقهم بني مجموعات عـ ّـدة،
إال أن ـهــم سـيـلـتـحـمــون م ـج ــددًا تحت
راي ـ ـ ــة واح ـ ـ ـ ــدة» («األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ال ـع ــدد
.)2284
صهيب...

رسائل موسكو
وتلميحاتها لدمشق
محمد صالح الفتيح
ً
كانت الفتة التصريحات التي تبادلها الرئيس الروسي ورئيس الوزراء اإلسرائيلي ،أمام وسائل
اإلعالم ،عند لقائهما األخير في موسكو .ليس فقط بسبب النبرة املتعجرفة التي تحدث بها
نتنياهو حول أنه يخشى أن تحصل اصطدامات بني القوات اإلسرائيلية والروسية في سورية،
ولكن أيضًا بسبب الرد الروسي الذي بدأ بإدانة «عمليات القصف على األراضي اإلسرائيلية».
وأضــاف بــأن «الجيش الـســوري وســوريــة عمومًا في حالة ال تسمح لهما بفتح جبهة ثانية،
إنهما يسعيان للحفاظ على الدولة» .يمكن فهم كالم الرئيس الروسي على أنه رسالة مزدوجة،
إلــى إسرائيل بالدرجة األولــى وإلــى سورية بالدرجة الثانية .فإسرائيل كانت قد أجــرت عدة
مناورات عسكرية في الجوالن السوري املحتل ،كانت آخرها مناورة لقوات املدفعية يوم 19
أيلول الجاري .وقبل شهر بالتمام من زيارة نتنياهو ،كانت إسرائيل قد قصفت أربعة عشر
موقعًا عسكريًا سوريًا ردًا على إطالق أربعة صواريخ على إسرائيل .وباملقابل دار الحديث
في سورية عن أن ما حصل في الجوالن هو من فعل «املقاومة» ،وأن التوجه هو لفتح الجوالن
أمام املقاومة ،ربما ضمن استراتيجية جديدة لردع إسرائيل.
كــام نتنياهو حــول خشيته مــن حصول اصـطــدامــات أو تقاطعات بــن الـقــوات اإلسرائيلية
والروسية في سورية يوحي بأن العمل العسكري اإلسرائيلي ضد سورية آت قريبًا ،وتحديدًا
تحت ذريـعــة الــرد على إطــاق الـصــواريــخ على الـجــوالن مــن قبل املـقــاومــة ،ســواء السورية أو
اللبنانية .باملقابل جاء تصريح الرئيس الروسي ليطمئن نتنياهو بأنه ال يوجد ٌ
ٌ
منطقي
مبرر
لرد عسكري ،فسورية ليست في وارد فتح جبهة ثانية .والتصريح الروسي كان أيضًا موجهًا
ٍ
لدمشق ،وللجمهور السوري عمومًا ،بأن األولوية اليوم هي للتركيز على معركة الحفاظ على
الدولة السورية ،فتلك هي املعركة األهــم .أمــا فتح جبهة للمقاومة في الـجــوالن ،فقد ال يكون
بالخيار الصائب ،في هذا التوقيت .إن مراجعة مسار األحداث في الجوالن خالل األشهر القليلة
املاضية تظهر أن ّأيًا من عمليات إطالق القذائف على األراضي السورية املحتلة لم تحقق نتائج
ذات قيمة عسكرية حقيقية ،ولكنها باملقابل استدرجت ردود فعل إسرائيلية كبيرة ،أوقعت
خسائر كبيرة ال تتناسب مع الخسائر املحتملة للقذائف القليلة التي أطلقت على إسرائيل.
تلميحات لدمشق عن
وقد ال تكون هذه هي املرة األولــى التي توجه فيها موسكو رسائل أو
ٍ
سياستها الخارجية .ولو اكتفينا بالبحث في أحداث هذا العام لوجدنا ،على األقل ،مناسبتني
اثنتني وجهت فيهما مثل هذه الرسائل والتلميحات .الرسالة األولى كانت ضمنية نوعًا ما ،وإن
كانت مفهومة .تلك الرسالة جــاءت عندما سمحت موسكو بمرور قــرار مجلس األمــن الرقم
 2216الذي ينص على دعم سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،ويطلب من الحوثيني
التخلي عن السالح وعدم االعتداء على السلطة الشرعية والكثير من التفاصيل األخرى ،التي
صدرت جميعها تحت الفصل السابع – أي إن قرار مجلس األمن سيطبق بواسطة القوة .كانت
ّ
الرسالة الروسية واضحة ومفادها أن ما قام به الحوثيون في اليمن مثل تجاوزًا للخطوط
الحمراء للقوى الكبرى ،وملا يمكن أن يقبل به العالم ،وبالتالي ال ينصح بالرهان أو التعويل على
مسار آخر لألحداث هناك ،فذلك الرهان خاسر على األغلب ،ولكن دمشق ،وإن لم تتخذ موقفًا
رسميًا مؤيدًا للحوثيني ،إال أن تصريحات بعض املسؤولني فيها واللغة املستخدمة في اإلعالم
الرسمي السوري ،تشير إلى تبني موقف مؤيد بالفعل للحوثيني.
أما الرسالة الروسية الثانية ،فكانت عندما دعت موسكو دمشق للتصالح مع الرياض ،تحت
مظلة التحالف ملكافحة اإلرهاب .موسكو ،املدركة تمامًا لحجم الخالف بني الرياض ودمشق،
والدماء التي أهرقت حتى اآلن ،تــدرك جيدًا أن مقولة الحل السياسي لألزمة السورية تعني
ً
عمليًا وصراحة تصالحًا سياسيًا بني دمشق وخصومها ،وعلى رأسهم الرياض .وموسكو
تدرك أيضًا أن انتكاسات الجبهة الشمالية في النصف األول من هذا العام كانت بسبب تخطي
ً
الــريــاض وأنـقــرة لخالفاتهما السابقة ،وتــدفــق الـســاح النوعي ،ممثال بصواريخ «ت ــاو» ،من
املخازن السعودية عبر الحدود التركية .ومن وجهة نظر موسكو يبدو أن الحل املنطقي ملثل
هذا الوضع املعقد ال يكون من خالل الرهان على ما قد يجلبه امليدان ،سواء في اليمن أو في
سورية ،بل من خالل الرهان على اللقاء بني الرياض ودمشق والبحث عن أرضية للتصالح
والعمل املشتركة .وكلما كان ذلك اللقاء أسرع كان الحل أبكر.
روسـيــا ،الحليف األق ــدم واألكـبــر لـســوريــة ،لــم تتصرف فــي عالقتها مــع دمـشــق مــن منطلق
الوصاية أو الولي اآلمــر .بل تصرفت دائمًا من منطلق الحليف الدائم الحريص على مصالح
ومكانة حليفه .وللتوضيح أكـثــر ،وعلى سبيل املـثــال ،بالرغم مــن إدراك موسكو لضرورة
تصفية الخالفات السياسية بني دمشق وخصومها ،إال أن موسكو لم تسع لعقد اتفاق خاص
بها مع الرياض وفرضه على دمشق ،بل أرادت أن تحل دمشق والرياض خالفاتهما وحدهما
على نحو مباشر .وبالرغم من أن فكرة التصالح بني دمشق والرياض كانت من بنات أفكار
ً
الرئيس الروسي ،الذي أراد على ما يبدو اجتراح معجزة كبيرة تقدم حال لألزمة السورية ،إال
أن موسكو لم تغير موقفها من دمشق ،أو تمارس ضغوطًا عليها ،عندما لم يسر اللقاء مع
ُ
السعودية كما أريــد له ،بل ما حصل هو العكس تمامًا .فاألحداث األخيرة تظهر أن موسكو
انخرطت على نحو كبير في عملية نقل سالح وأفراد إلى سورية .والحديث يدور حتى اآلن عن
نحو عشرين إلى ثالثني طائرة مقاتلة وقاذفة من طراز سوخوي  24وسوخوي  25وسوخوي
ً
 ،30وصلت بالفعل إلى سورية ،إضافة إلى مروحيات وعربات مدرعة وطائرات من دون طيار
وســوى ذلــك ،كما أن السفن الروسية التي تنقل الذخيرة والعتاد واملحروقات لم تنقطع عن
ً
الرسو في املوانئ السورية آتية من املوانئ الروسية في البحر األسود.
موسكو ،وإن كانت ال تتبنى رؤية دمشق نفسها للعالقات في الشرق األوسط ،إال إنها ليست
في وارد تــرك حليفها األهــم يضعف بعد هــذه الحرب الطاحنة ،وهــي أيضًا ليست في وارد
ممارسة ضغوط عليه أو في وارد إحــراجــه عبر طــرح مـبــادرات جدلية عبر اإلع ــام ،قبل أن
ً
تطرحها عليه وتستمزج رأيه أوال .وموسكو بالطبع ليست في وارد فرض تغييرات في بنية
الدولة السورية ،أو دستورها ،أو التركيبة الديموغرافية لها بل حرصت موسكو على أن يمر
دعمها األخير عبر تدعيم مؤسسات الدولة السورية ،وعلى رأسها الجيش العربي السوري،
وليس عبر إنشاء املزيد من املجموعات املسلحة غير النظامية .فاملعركة هي معركة تفكيك
الدولة السورية واالنتصار فيها يتطلب تدعيم مؤسسات الدولة وليس دفعها للتشظي .وربما
هذه األخيرة قد تكون الرسالة الرابعة التي توجهها موسكو لدمشق.
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على الغالف
حضرموت المكان األمثل ،لتكون مقرًا مالئمًا وقاعدة نموذجية لتنظيم إرهابي كتنظيم «القاعدة» ،لبعدها عن
تمثل ً
المركز أوال ،حيث تبعد عن صنعاء حوالى  700كيلو متر ،والتصالها من جميع الجهات مع مناطق تعتبر «مريحة» للتنظيم،
على األقل من حيث تالشي قوة الدولة المركزية .كذلك تلعب اعتبارات أخرى دورًا ومنها العامل الجغرافي للمحافظة،
حيث تحدها من الشمال حدود صحراوية طويلة مع السعودية ،ومن الجنوب البحر العربي ،ومن الشرق محافظة المهرة،
المحافظة الكبيرة وذات الكثافة السكانية القليلة جدًا ،ومن الغرب محافظة شبوة الكبيرة أيضًا جغرافيًا ،والموجودة فيها
بعض معاقل التنظيم القديمة ،وأخيرًا من الشمال الغربي محافظتا مأرب والجوف الصحراويتان ،وبالتالي تصبح البقعة
مهيأة جغرافيًا وعسكريًا واقتصاديًا وتنظيمًا مستقبليًا لتوسع التنظيم نحو آفاق أبعد داخلية وخارجية

«القاعدة» في حضرموت:

أطماع السعودية وأدوات نفوذها
كيف سيطر التنظيم على المكال وكيف يدير أمور الناس في إمارته؟

«حضرموت
العسكرية»

تـعـمــل ف ــي ح ـض ــرم ــوت ق ـيــادة
إحـ ـ ـ ــدى امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـع ـس ـك ــري ــة
الست في الـبــاد ،وهــي املنطقة
العسكرية الـثــانـيــة ،الـتــي تضم
عددا من التشكيالت العسكرية
املـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة ،وع ـ ـ ــدده ـ ـ ــا  6ألـ ــويـ ــة
عـسـكــريــة ،تـقــع  4منها ضمن
م ـن ــاط ــق س ــاح ــل ح ـض ــرم ــوت
التي أسقطتها «القاعدة» ،وهي
األلــويــة  27مـيـكــا 123 ،مـشــاة،
 190دفــاع جــوي ،ولــواء حماية
الـشــركــات النفطية ،بــاإلضــافــة
إلــى عــدد مــن الكتائب القتالية
العالية الـكـفــاءة (كتيبة حرس
جمهوري ،كتيبة قوات خاصة،
كـتـيـبــة ص ــواري ــخ ،كـتـيـبــة دف ــاع
ساحلي ،كتيبة نجدة مدرعة)،
وتـمـتـلــك ت ـلــك ال ــوح ــدات ع ـتــادا
ح ــرب ـي ــا ك ـب ـي ــرا مـ ــن األس ـل ـح ــة
ال ـث ـق ـي ـل ــة واآللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات امل ـ ــدرع ـ ــة،
ون ـ ــاق ـ ــات الـ ـجـ ـن ــد امل ـص ـف ـح ــة،
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات
واملـجـنــزرات واملــدافــع وال ــزوارق
ال ـ ـحـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وأن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ال ـ ــدف ـ ــاع
ال ـج ــوي املـخـتـلـفــة ،وامل ـض ــادات
الجوية .ويبلغ تعداد قــوام هذه
الـتـشـكـيــات الـعـسـكــريــة آالف
ال ـ ـج ـ ـنـ ــود والـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط ،ف ـك ـيــف
استطاعت مجموعة مكونة من
 200ف ــرد ،أو  300عـلــى أكثر
تقدير ،بأسلحة متوسطة ،من
رشـ ــاشـ ــات وقـ ــاذفـ ــات «آر بــي
جـ ــي» ،وب ـع ــض الـ ـه ــاون ــات ،من
التغلب على تلك القوة الضاربة،
ف ــي غ ـض ــون ي ــوم ــن ف ـقــط من
ال ـ ـق ـ ـتـ ــال اإلف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي ،ف ـه ــذه
قصة أخ ــرى ،وفـصــل آخــر من
مسرحية هزلية ال تنطلي على
أســذج البشر ،ضمن سيناريو
مـ ـط ــاب ــق لـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو س ـق ــوط
املـ ـ ــوصـ ـ ــل فـ ـ ــي يـ ـ ــد «داع ـ ـ ـ ـ ــش»،
سقطت املكال بيد «القاعدة».

عدنان باوزير
ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت هـ ـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــة األكـ ـب ــر
جغرافيًا في اليمن حيث تبلغ مساحتها
حوالى  190ألف كيلومتر مربع ،لتشكل
وح ــده ــا م ــا نـسـبـتــه  %36م ــن مساحة
اليمن ،فــي حــن ال يصل إجمالي عدد
س ـكــان ـهــا امل ـل ـي ــون ن ـس ـمــة ح ـس ــب آخ ــر
اإلحـصــاءات ،وتتنوع تضاريسها بني
الجبال والهضاب والسهول الساحلية
واألودي ـ ــة الــداخ ـل ـيــة ،وال ـص ـح ــارى .كل
ذل ــك ،إذا مــا أخــذنــا فــي الـحـسـبــان عــدد
ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ،ي ــوف ــر مـ ـس ــاح ــات شــاس ـعــة
خالية من البشر ،وبقاع جغرافية غير
مــأهــولــة وأودي ـ ــة داخ ـل ـيــة نــائ ـيــة ،مما
يــوفــر بيئة مثالية لـتـحــركــات عناصر
تنظيم «القاعدة» ،بعيدًا عن أي مراقبة
مـحـتـمـلــة ،وح ـت ــى إلنـ ـش ــاء مـعـسـكــرات
التدريب وغير ذلك من األنشطة ،ناهيك
عن امتالكها شريطا ساحليا على بحر
الـعــرب املفتوح بطول  450كيلو مترا،
أغلبه خــال مــن البشر ،مما يوفر ميزة
إضــافـيــة السـتـجــاب عناصر خارجية
للتنظيم ،أو أي ام ــدادات لوجستية أو
أسلحة ،عوضًا عن امتالك املحافظة 3
موانئ رسمية ومطارين دولـيــن ،يقع
أحدهما حاليًا تحت سيطرة التنظيم.
كذلك تعد حضرموت املحافظة األغنى
حيث تتركز أغلب اإلستثمارات النفطية
في البلد في هضبتها الجنوبية ،التي
ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا عـ ــدد م ــن ش ــرك ــات ان ـتــاج
النفط األجنبية ،كــ«تــوتــال» و«دوف»،
و«ك ــال ـف ــال ــي» وغ ـي ــره ــا ،وأخـ ـيـ ـرًا تــوفــر
عددا من املصادر واملــوارد اإلقتصادية
املـتـنــوعــة األخ ـ ــرى ،ه ــذا ف ــي م ــا يتعلق
بـ«القاعدة».
ثــم هـنــاك أهـمـيــة خــاصــة لـهــذه املنطقة
بــالـنـسـبــة ل ـل ـس ـعــوديــة ،ق ــائ ــدة تـحــالــف
الـعــدوان العربي على اليمن ،واملحركة
األولـ ـ ــى لـلـتـنـظـيــم ،وامل ـم ــول ــة الــرئـيـســة
لنشاطاته .وهــي تمثل أهمية خاصة
للمملكة ،ألسباب جغرافية حيث تمثل
ح ــدوده ــا مـعـهــا أطـ ــول شــريــط ح ــدود،
مقارنة بباقي املناطق اليمنية األخرى،
وألس ـبــاب ديـمــوغــرافـيــة حيث يتداخل
السكان وتتشابه أنـمــاط سلوكياتهم،
وتـ ـك ــون أج ـ ـ ــزاء م ــن ال ـق ـب ـي ـلــة ال ــواح ــدة
أحـيــانــا عـلــى جــانـبــي ال ـح ــدود ،ناهيك
عن وجــود جالية حضرمية كبيرة في
اململكة ،تضم في قوامها عددا من كبار
التجار ورجال املال ،أغلبهم قد أصبحوا
مواطنني سعوديني بالتجنس ،الذين
ل ـع ـب ــوا وم ـ ــا زال ـ ـ ـ ــوا أدوارًا م ـه ـم ــة فــي
االقتصاد السعودي.
األط ـ ـمـ ــاع ال ـس ـع ــودي ــة املـ ـع ــروف ــة ،ب ــدءًا
بضمها ملنطقتي ال ـش ــرورة والــوديـعــة
أواخر ستينيات القرن املاضي ،ومرورًا
بتوسعها املستمر الذي لم يتوقف يومًا
باقتطاع أجزاء تلو أخرى من صحرائها

ب ـش ـكــل م ـت ــواص ــل ودون أي ضـجـيــج،
وإع ـطــاء سكانها جنسيات سعودية،
آخ ــذي ــن بــاالع ـت ـبــار حـلـمـهــا األك ـب ــر في
الحصول على إطــالــة بشكل أو بآخر
ع ـلــى ال ـب ـحــر ال ـع ــرب ــي وم ـن ــه للمحيط
الهندي لتصدير نفطها ،حيث سيمثل
ذلك متنفسا كبيرا لها ،مقارنة بموانئ
تصديرها الحالية على الخليج العربي
والبحر األحمر.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ت ــأت ــي ال ـت ـق ــاري ــر ال ـتــي
تـفـيــد ع ــن ت ــواف ــر م ـخ ــزون نـفـطــي كبير
ف ـ ــي هـ ـضـ ـب ــة ح ـ ـضـ ــرمـ ــوت ال ـش ـم ــال ـي ــة
املتصلة بالربع الخالي ومنه بالحدود
الـسـعــوديــة ،ولـعــل ه ــذا مــا يفسر تركز
كــل ال ـشــركــات النفطية الـحــالـيــة كلها،
ف ــي الـهـضـبــة ال ـج ـنــوب ـيــة ،فـيـمــا تخلو
نظيرتها الشمالية من أي نشاط نفطي،
ط ــوال الـفـتــرة الـســابـقــة ،حيث لــم تمنح
الحكومة املركزية في صنعاء ،امتيازات
تـنـقـيــب نـفـطــي ف ــي ه ــذه امل ـن ـط ـقــة ،وإن
مـنـحــت كـمــا حـصــل ف ــي ت ـج ــارب قليلة
ج ـدًا ســابـقــة ،ســرعــان مــا تنسحب تلك
الشركات في ظروف غامضة ،وألسباب
غـيــر م ـب ــررة ،حـيــث يـبــدو بــل بالتأكيد
أن هـنــاك ثمة تنسيقا بــن الحكومات
املركزية السابقة واململكة.

سيطرة «القاعدة»
تعددت التفسيرات حول توقيت دخول
«الـقــاعــدة» للمكال فــي الثاني مــن شهر
نيسان املاضي ،بعد إنقضاء األسبوع
األول لـ«عاصفة الحزم» ،فذهب بعضهم
لـلـقــول إن الـسـعــوديــة أرادت أن تنشئ
بــذلــك حــاج ـزًا يـعـيــق الــزحــف الـحــوثــي،
ولـكــن حــركــة «أن ـصــار ال ـلــه» لــم تـكــن قد
اق ـت ــرب ــت م ــن ذلـ ــك املـ ـج ــال ال ـج ـغ ــراف ــي،
ب ــل كــانــت حـيـنـهــا ال تـ ــزال عـلــى أب ــواب
عـ ــدن .وح ـلــل الـبـعــض اآلخـ ــر ذل ــك بأنه
م ـحــاولــة السـ ـت ــدراج ال ـحــركــة إل ــى تلك
البقعة البعيدة لتخفيف الضغط على
الجبهات األخرى.
م ــع ال ـع ـل ــم أن الـ ــواضـ ــح م ـب ــاش ــرة هــو
سـعــي الـسـعــوديــة لـحـجــز تـلــك املنطقة
آت ،إذا جــاز
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـ ـص ــراع ٍ
التعبير ،صــراع هي من يحدد توقيته
بناء على معطيات القتال في الجبهات
األخ ـ ــرى ،واأله ـ ــم الع ـت ـب ــارات األط ـمــاع
السعودية بحضرموت.
أما كيف جرت سيطرة «القاعدة» على
أجزاء واسعة من هذه املنطقة الحيوية،
وال ـس ـي ـطــرة عـلــى عــاصـمــة حـضــرمــوت
املكال ،التي تعد ثالث املدن اليمنية من
حيث األهمية ،بعد صنعاء وعدن ،فتبدأ
الحكاية عند قــائــد املنطقة العسكرية
الثانية ،الـلــواء محسن ناصر وهــو من
املوالني للرئيس الفار عبدربه منصور
ه ــادي .الــرجــل قــام قبل حــوالــى أسبوع
م ــن س ـق ــوط امل ــدي ـن ــة ،بـتـغـيـيــر عـنــاصــر
ك ــل ال ـن ـق ــاط ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي تتحكم

ف ــي م ــداخ ــل امل ــدي ـن ــة ،ب ـع ـنــاصــر أخ ــرى
مــن قبله ،بعد تــردد شائعات أن هناك
ت ـســرب لـعـنــاصــر حــوث ـيــة ت ـمــت بشكل
فـ ــردي إل ــى املــدي ـنــة ،رب ـمــا ب ـتــواطــؤ من
عناصر تلك النقاط السابقني .وأطلق
الــرجــل حينها تصريحات نــاريــة حول
استعداد قواته ملواجهة أي طارئ ،وأن
هــذه املنطقة ستظل وموالية للرئيس
«الـشــرعــي» ،م ــرورًا بالقتال املفتعل مع
عناصر «ال ـقــاعــدة» ،ال ــذي اقتصر على
اشتباكات مـحــدودة ،ثم قيام مروحية
تــابـعــة لـقــواتــه صبيحة ليلة الـهـجــوم،
بقصف بعض املقار الحكومية الفارغة،
كإذاعة «املـكــا» ،الــذي أدى إلــى احتراق
مـبـنــى اإلذاع ـ ـ ــة بــال ـكــامــل ،بـيـنـمــا نجد
أن مبنى البنك املــركــزي املــاصــق لها،

المجتمع المحلي في
المكال ،بعيد كل البعد في مزاجه
عن فكر «القاعدة» ،فهو
مجتمع منفتح نسبيًا
الــذي كــان الكثير مــن عناصر التنظيم
ي ـت ـج ـم ـه ــرون ع ـن ــد ب ــوابـ ـت ــه وداخ ـ ـلـ ــه،
محاولني فتح خزنته ،لم يتعرض ألي
اس ـت ـه ــداف ،وم ــواق ــف تـمـثـيـلـيــة أخ ــرى
كثيرة مشابهة .ثم حصل ذلك اإلنهيار
الــدرامــاتـيـكــي غير امل ـبــرر ،عسكريًا وال
ّ
نتخيل كيف
حتى منطقيًا ،ويمكن أن
كان عناصر التنظيم بأعدادهم القليلة
يقاتلون في توقيت واحــد في جبهات
م ـت ـع ــددة داخ ـ ــل امل ــدي ـن ــة ،وي ـهــاج ـمــون
مراكز بالغة األهمية وأهدافا عسكرية
وأمـنـيــة حـســاســة ،وعــالـيــة التحصني،
تـ ـح ــرسـ ـه ــا قـ ـ ـ ـ ــوات تـ ـف ــوقـ ـه ــم ب ـ ــأع ـ ــداد
مضاعفة ،جـيــدة الـتــدريــب والتسليح،
ث ــم ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ج ـم ـي ـعــا ف ــي لـيـلــة

(أ ف ب)

أو ليلتني مــن االش ـت ـبــاكــات املتقطعة،
كالقصر الجمهوري ،والسجن املركزي،
وقـ ـي ــادة امل ـن ـط ـقــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـثــان ـيــة،
والبنك املركزي ،وغيرها من املعسكرات
واملقار األمنية واإلستخبارية .وإطالق
 300من سجناء التنظيم قبل أن يصار
إل ــى مـبــايـعــة ال ـق ـيــادي خــالــد بــاطــرفــي،
الحضرمي األص ــل ،والـسـعــودي املولد
والجنسية ،كأمير للمكال.

ما بعد سقوط المكال
أضحت سيطرة «الـقــاعــدة» على املكال
أمرًا واقعًا ،وعمت حالة من الفوضى وال
تزال تلك املدينة الوديعة ،حيث سادت
ّ
التسيب املخيف ،إثــر اختفاء
حالة من
كــل مـظــاهــر ال ــدول ــة اإلداري ـ ــة واألمـنـيــة،
وانـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــرت ح ـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـل ــب ل ـب ـعــض
املمتلكات الـخــاصــة ،وأغـلــب املمتلكات
العامة ،وحرق بعض املقرات الحكومية،
وتفرغ عناصر التنظيم لنهب البنوك
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وأمـ ـ ـض ـ ــوا حـ ــوالـ ــى  3أيـ ــام
ي ـحــاولــون فـتــح خــزنــة الـبـنــك امل ــرك ــزي،
حيث تمكنوا في األخير من تفجيرها.
واخـتـفــت بـعــد ذل ــك كــل املـبــالــغ النقدية
الـ ـت ــي ي ـح ــوي ـه ــا ال ـب ـن ــك وال ـ ـتـ ــي ت ـفــوق
الـعـشــريــن مـلـيــار ري ــال يـمـنــي ،وبعض
املبالغ من النقد األجنبي ،التي هي في
معظمها ع ـبــارة عــن مــرتـبــات موظفي
الدولة في هذه املحافظة.
ثــم ات ـجــه الـتـنـظـيــم بـعــد ذل ــك إل ــى نهب
الـبـنــوك الـخــاصــة األخـ ــرى فــي املــديـنــة،
بنكًا تلو آخر ،مما وفر للتنظيم سيولة
ن ـق ــدي ــة ط ــائـ ـل ــة ،ل ـت ـغ ـط ـيــة ن ـش ــاط ــات ــه،
وتنظيم شؤونه األخــرى ،وعلى رأسها
اسـتـقـطــاب عـنــاصــر جــديــدة وتدريبها
م ــن ش ـبــاب املـنـطـقــة ،ث ــم إرســال ـهــم إلــى
جبهات القتال األخرى .وهذا أمر معلن
وال يحتاج إلــى أي إثبات ،حيث صرح
أمـ ـي ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي إحـ ـ ــدى امل ـق ــاب ــات
الـصـحـفـيــة ،إن ـهــم يـقــاتـلــون ف ــي جميع
جبهات القتال من عدن وحتى صنعاء،
م ــرورًا بلحج وتـعــز والبيضاء ومــأرب
وغـيــرهــا ،س ــواء ك ــان ذل ــك عبر عناصر
التنظيم في تلك الجبهات ،املنضوين
تـحــت مـسـمـيــات «امل ـق ــاوم ــة الشعبية»
ف ــي مـحــافـظــات ال ـش ـمــال ،أو «امل ـقــاومــة
الجنوبية» في محافظات الجنوب ،أو
ك ــان ذل ــك عــن طــريــق عمليات التفجير
اإلنـ ـتـ ـح ــاري ــة ،ب ــالـ ـسـ ـي ــارات واألح ــزم ــة
الـ ـن ــاسـ ـف ــة ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ص ـن ـع ــاء،
وق ــد رأي ـن ــا ك ـيــف يـسـتـمـيــت الـقــائـمــون
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بعض تصرفات التنظيم في أيامه األولى ،بدت غامضة ،ويصعب تفسيرها (أ ف ب)

عـلــى تـلــك «امل ـق ــاوم ــات» ف ــي أنشطتهم
اإلعالمية ،لينفوا وجود ّ
أي من عناصر
«القاعدة» و«الدواعش» بني مقاتليهم،
حيث أتضح انها مجرد كذبة واضحة،
تفضحها تصريحات الرجل األول في
(إمارة املكال اإلسالمية).
مــن الــافــت للنظر ،أن بعض تصرفات
التنظيم في أيامه األولى ،بدت غامضة،
ويصعب تفسيرها ،وتعطي انطباعا
أول ـيــا وك ــأن التنظيم يـقــوم ب ـغــزوة من
غــزواتــه الـعــابــرة ،حيث يفجر ويهاجم
أه ــداف ــه املـ ـح ــددة ،ويـنـهــب ال ـب ـنــوك ،ثم
يختفي مع ظهور ضوء النهار التالي،
كما فعل بالضبط قبل حوالي سنتني،
ف ــي ث ــان ــي أك ـب ــر م ــدن ح ـضــرمــوت بعد
املكال ،مدينة سيؤن ،حيث استمرت تلك
ال ـغــزوة ليلة ساخنة مــن االشتباكات،
وتفجير خزائن البنوك ،ثم أخذ غنائمه
ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي ورح ـ ــل ،وإال فـلـمــاذا
يـهــاجــم ويـفـجــر خــزيـنــة الـبـنــك املــركــزي
ً
مـثــا ،إن كــان جــاء ليبقى ويقيم إمــارة
ويحكم؟
بقي فقط أن نلفت االنتباه ،إلــى أنــه لم
يسجل في املكال بل وفي أغلب مناطق
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ال ـ ـح ـ ـضـ ــرمـ ــي ،أي ح ـض ــور
الف ــت ل ــ«ال ـق ــاع ــدة» م ــن ق ـبــل ،وإن وجــد
فـهــو ح ـضــور طـ ــارئ وم ــؤق ــت ،كبعض
ال ـع ـم ـل ـي ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ن ـفــذهــا
التنظيم فــي املــديـنــة ،وال ـتــي كــانــت في
معظمها ،ع ـبــارة عــن ضــربــات سريعة
وم ـ ـحـ ــددة ،ث ــم اإلن ـس ـح ــاب ،أضـ ــف إلــى
ذل ـ ــك أن امل ـج ـت ـم ــع امل ـح ـل ــي فـ ــي امل ـك ــا،
بعيد كل البعد في مزاجه االجتماعي
والـسـلــوكــي ،وقطعًا الــديـنــي ،كــل البعد
عــن فكر الـقــاعــدة ،فهو مجتمع منفتح
نسبيًا ،كما أن وجود عناصر «القاعدة»
فيه مكشوف ،أي يسهل جـدًا ،مالحظة
وج ــود تـلــك الـعـنــاصــر الـغــريـبــة أي من
خارج نطاق املدينة وربما املحافظة ،أو
ً
الغريبة أي من خارج نطاق اليمن كامال،
حيث يضم التنظيم عددا غير قليل من
تلك العناصر األجنبية .وعلى العكس
مــن ذل ــك ،نـجــد أن التنظيم وعـنــاصــره
قــد يـتـمــاهــون إل ــى حــد مــا مــع املجتمع
الـحـضــرمــي فــي املـنــاطــق الــداخـلـيــة من
حضرموت ،وخصوصًا الريفية منها
والبدوية ،هناك في مجاهل حضرموت،
حيث األودية البعيدة الخالية.
لكل تلك االعتبارات ،كان الجميع يعتقد
أن ــه إذا مــا فـكــر التنظيم فــي استغالل
ظـ ــروف وت ــداع ـي ــات «عــاص ـفــة ال ـح ــزم»،

فإنه سيتحرك وينشئ له كيانا ضمن
ه ــذا امل ـج ــال ال ـج ـغــرافــي ،وال أح ــد كــان
ح ـت ــى ي ـت ـخ ـي ــل ،أن يـ ـض ــرب الـتـنـظـيــم
ض ــرب ـت ــه ف ــي املـ ـك ــا ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
االعتقاد أن التنظيم بالفعل كان يفضل
ْ
الخيار األول ،لكن هناك سبب مهم جدًا،
وهو باملناسبة يصب أيضًا في ترجيح
فرضية تسليم املـكــا ،ال سقوطها ،أال
وهو أن في سيئون تقع قيادة املنطقة
العسكرية األولى ،التي على رأسها قائد
يدعى اللواء الحليلي ،املصنف من قبل
عناصر «الـقــاعــدة» وح ــزب «اإلص ــاح»
ـوال للحوثيني ،حيث
اإلخ ــوان ــي ،أنــه م ـ ٍ
يــؤخــذ عليه منهم ،أن ــه قــد حضر لقاء
اإلع ــان الــدسـتــوري ،ال ــذي تــا سيطرة
«أنـصــار الـلــه» على العاصمة صنعاء،
رغم أن الرجل قد أصدر بيان أعلن فيه
مــواالتــه ل ـهــادي ،لكن فــي املجمل يدين
املـجـتـمــع امل ـح ـلــي لـحـكـمــة ه ــذا الــرجــل،
ال ــذي حـ ّـيــد ه ــذه املـنـطـقــة عــن ال ـصــراع،
ب ـي ـن ـمــا ي ـت ـع ــرض ل ـض ـغ ــوط مـسـتـمــرة
كبيرة ،إلرسال قوات من منطقته للقتال
في جبهات أخــرى ،في صف مليشيات
هـ ــادي و«الـ ـق ــاع ــدة» .ف ــي ال ـن ـهــايــة رأت
«الـقــاعــدة» أن هــذه املنطقة العسكرية،
التي على رأسها هذا الرجل لن تسقط
إال ب ــال ـق ـت ــال ،وب ــال ـق ـت ــال ل ــن يستطيع
«ال ـت ـن ـظ ـيــم» ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا ،فــآثــرت
السالمة بالذهاب جنوبًا صوب املكال،
طاملا أن قيادتها العسكرية مستعدة ،أو
ربما بــادرت وعرضت عليها التسليم،
فذهب التنظيم واستلم ،هذا كل ما في
األمر.

قيام اإلمارة
بعد أن استتب األمر لـ«القاعدة» ،أعلنت
أن ـه ــا ب ـص ــدد تـسـلـيــم امل ـكــا لـهـيـئــة من
أبـنــائـهــا لـتــديــر أم ــوره ــا ،فــانـبــرى لذلك
تجمع قبلي محلي ،يدعى «حلف قبائل
حضرموت» ،وأبدى استعداده إلرسال
أعداد من أبناء القبائل ،لحفظ األمن في
املدينة ،ومن ثم تشكيل أي اطار مناسب
يـ ــراه ،لـتــولــي ش ــؤون ه ــذه املــدي ـنــة ،في
هــذه الفترة اإلنتقالية الـحــرجــة ،إال أن
«ال ـق ــاع ــدة» ســرع ــان م ــا نـكــث ب ــوع ــوده،
متذرعًا بأن «الحلف» ال يمثل كل شرائح
املـجـتـمــع امل ـح ـلــي ال ـح ـضــرمــي ،وي ـبــدو
أن «ال ـق ــاع ــدة» رأت أن «ال ـح ـلــف» لــديــه
ال ـقــدرة والــوســائــل للقيام بــذلــك ال ــدور،
وبالتالي لن يستطع أن يختبئ وراءه،
أو اسـتـخــدامــه صــوريــا ،كما أن موقفه

السياسي لم يجده «القاعدة» مطمئنًا،
ف ـق ــد ظـ ــل «الـ ـحـ ـل ــف» يـ ــراقـ ــب األح ـ ـ ــداث
بصمت ،والتزم الحياد النسبيُ ،
ويتهم
كـثـيــر م ــن رمـ ـ ــوزه وم ـشــاي ـخــه ب ـم ــواالة
الرئيس السابق علي عبدالله صالح،
وقـ ــد اس ـت ـم ــر ذلـ ــك ح ـت ــى قـ ــرب مــؤتـمــر
الرياض ،حيث تعرض لحملة ضغوط
قوية من السعودية ،مترافقة مع بعض
اإلغـ ــراءات ،مما دفــع «الحلف» إلصــدار
بـيــان أعـلــن فـيــه تــأيـيــده للرئيس الـفــار
هادي.
وذه ـ ــب رئ ـي ــس «ال ـح ـل ــف» وم ـنــدوبــون
مـ ـخـ ـت ــارون ل ـل ـم ـشــاركــة ض ـمــن مــؤتـمــر
ال ــري ــاض ال ـف ــاش ــل ،وظـ ـل ــوا ه ـن ــاك ولــم
يـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــودوا ،وإلع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم (أي
الـ ـق ــاع ــدة) ش ــرع ـي ــة أكـ ـب ــر م ــن شــرعـيــة
«الـ ـحـ ـل ــف» ،ولـ ـلـ ـه ــروب م ــن حـســاسـيــة

ال ـ ــداخ ـ ــل وال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ع ـل ــى حـ ــد سـ ـ ــواء،
تـجــاه إس ــم «ال ـقــاعــدة» ،سـمــوا أنفسهم
(أب ـن ــاء ح ـضــرمــوت) ،وه ــو مسمى أعــم
وتـنـضــوي تحته كــل شــرائــح املجتمع
الحضرمي ،مع حقيقة أن التنظيم يضم
الكثير من العناصر اليمنية األخرى من
خــارج حضرموت ،ناهيك عــن عناصر
كثيرة أخــرى مــن خــارج اليمن كله ،بل
ب ـعــض م ـن ـهــا ل ـي ـســت ع ــرب ـي ــة .ال ـغــريــب
أن ه ــذه التسمية الـسـيــاسـيــة املبتذلة
للتنظيم ،لــم تلق رواج ــا حتى مــن قبل
األقالم املحلية املحسوبة على التنظيم
نفسه ،واملستفيدة منه ،ولم تحظ بأي
ت ــداول فــي اإلع ــام الخارجي األجنبي،
أو الـعــربــي حتى ذلــك امل ـشــارك منه في
العدوان ،ما عدا بعض محطات التلفزة
والصحف السعودية التي تداولت هذه
ً
الـتـسـمـيــة ،وإن كــانــت أحـيــانــا نـقــا عن
أع ـضــاء حـكــومــة هـ ــادي ،وه ـنــا ينبغي
أيضًا عــدم إغفال هــذه اإلش ــارة ّ
البينة،
الـ ـت ــي ت ـ ــدل ع ـل ــى ت ـب ـنــي امل ـم ـل ـك ــة ل ـهــذا
التنظيم ومحاولة تلميعه.
أصبحت حضرموت مقسمة إلى ثالث
مناطق سيطرة :السهل الساحلي ويقع
ت ـح ــت س ـي ـط ــرة «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» ،الـهـضـبــة
الجبلية الجنوبية ،حيث أوكلت مهمة
حماية الشركات النفطية ،لتجمع «حلف
قـبــائــل ح ـض ــرم ــوت» ،حـســب ات ـف ــاق تم
بني «الحلف» وقائد املنطقة العسكرية
األولـ ــى فــي سـيـئــون ،ثــم ال ـجــزء الثالث
واألخير والذي يضم املناطق الداخلية
من حضرموت ،حيث وادي حضرموت
الكبير ،وتجمعاته الحضرية والقروية،
ب ــاإلض ــاف ــة ل ـص ـح ــارى ال ـع ـبــر وث ـم ــود،
ويخضع لسيطرة املنطقة العسكرية
األولى في سيؤن.
وأنـ ـش ــأ ال ـت ـن ـظ ـيــم إلدارة ن ـشــاطــاتــه،
عــددا مــن اإلدارات الخاصة بــه ،منها
«دار اإلم ـ ـ ـ ــارة» ،وت ـت ـخــذ م ــن الـقـصــر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري مـ ـقـ ـرًا لـ ـه ــا ،ح ـي ــث مـقــر

لم يستهدف التحالف
القصر الجمهوري
في المكال ،حيث يسكن
أمير «القاعدة»

القادم المجهول
يسود األوســاط الشعبية في حضرموت قلق عام ،مما ينتظرهم من أحــداث محتملة في ظل سيطرة «القاعدة».
معروف أن حضرموت ،وحتى وقت قريب كانت كلها في الغالب تتبع املدرسة الصوفية ،إال أن هذه املدرسة الدينية
ترهلت وضعفت في العقود األخيرة ،ولم تستطع أن تقاوم ّ
املد الوهابي اإلقصائي القادم من الجوار ،وما صاحب
ُ
ذلك من ضخ مالي كبير .إذ ّأسست املــدارس الدينية الوهابية ،وبنيت املساجد الجديدة في أغلبها بأموال قادمة
من السعودية ،كذلك أرسلت البعثات التعليمية الدينية الحديثة في مجملها إلى جامعات اململكة .ونشأت أجيال
كاملة تربت وتعلمت في مدارس اململكة وجامعاتها .كل ذلك أسهم في انتشار الفكر الوهابي على حساب املدرسة
الصوفية املتراجعة .وتعتبر مدن وبلدات الداخل الحضرمي ،كسيؤن ،وتريم ،وحريضة وكثير غيرها ،من أهم
مراكز املدرسة الصوفية في حضرموت ،وجنوب الجزيرة عمومًا ،حيث تنتشر فيها مراكز الصوفية ومزاراتها
وأضرحتها ومساجدها.
وشهدت املحافظة ثالثة أنواع من التجنيد :تجنيد يقوم به تنظيم «القاعدة» عبر استقطاب عناصر شابة ،تعاني
من البطالة ،ويقوم بتدريبهم وتسليحهم وإرسالهم إلى مختلف جبهات القتال املستعرة في الوقت الحالي ،ويدخر
بعضهم اسـتـعــدادًا لـصــراع ق ــادم ،بــاإلضــافــة إلــى عمل التنظيم
على استمالة بعض القبائل املحلية ،وتــزويــدهــم باألسلحة أو
بيع بعضها لهم .الـنــوع الثاني تقوم بــه «هيئة الــدفــاع الوطني»،
حـيــث ي ـشــرف ع ــدد مــن الـض ـبــاط ال ـح ـضــارم املـتـقــاعــديــن ،على
تدريب املجندين الشباب وتهيئهم لصراع قادم ،تحت مسميات
مختلفة ،ثم النوع الثالث وهو األخطر ،الذي تقوم به دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،بالتنسيق مع «حلف قبائل حضرموت» ،عبر
فتح ثالثة معسكرات تجنيد وتدريب في املحافظة ،نظير مبالغ
مالية شهرية كبيرة ،استنادًا إلى سعر صرف الدرهم اإلماراتي
املرتفع مقابل الريـال اليمني .أحد تلك املعسكرات في صحراء
العبر ،قصفه من طريق الخطأ طيران التحالف ،وأدى إلى مصرع
العشرات ،وهو متاح ملنتسبني من عموم اليمن ،وثمة معسكران
آخ ــران مخصصان فقط ألبـنــاء حـضــرمــوت ،أكبرهما يقع في
عمق صحراء ثمود في منطقة رماة.
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الحكم ،ومسكن أمير التنظيم ،ولعله
مناسب هنا ،أن نسجل إشــارة مهمة
أخ ـ ــرى ،ف ـقــد ت ــم اس ـت ـه ــداف أغ ـل ــب إن
لــم يكن جميع القصور الجمهورية،
ف ـ ــي ك ـ ــل امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ،ع ـ ـ ــدا ال ـق ـص ــر
ال ـج ـم ـهــوري ف ــي امل ـك ــا ،حـيــث يسكن
أمير «القاعدة» ،ثم إدارة األمــن ،التي
ت ـع ـن ــى ب ــالـ ـش ــؤون األمـ ـنـ ـي ــة ،وه ـي ـئــة
الحسبة ،التي تهتم بمراقبة السلوك
اإلســامــي للمجتمع ،وإدارات أخــرى
كهيئة الفتوى ،التي أنشئت تحت لواء
«هيئة كبار علماء السنة» ،واتخذته
كغطاء ديني لها ،وأغلب أعضاء هذا
املـجـلــس ه ــم مـمــن ق ــام ــوا بــاسـتــدعــاء
«القاعدة» الحتالل املدينة في البدء،
وإدارة بـيــت م ــال املـسـلـمــن ،وإدارات
أخ ـ ـ ـ ــرى .وتـ ــولـ ــى عـ ـن ــاص ــر ال ـت ـن ـظ ـيــم
ع ـم ـل ـيــة اإلرشـ ـ ـ ــاد ال ــديـ ـن ــي ،وال ــدع ــوة
عـبــر مـكـبــرات ال ـصــوت عـلــى سـيــارات
تجوب الشوارع ،في مواعيد الصالة،
أو بــال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى ح ــرك ــة حــريــة
امل ــرأة فــي األسـ ــواق وسـلــوكـهــا الـعــام،
وتطبيق بعض «ال ـحــدود الشرعية»
كـجـلــد شــاربــي الـخـمــر فــي الـســاحــات
العامة ،وكذلك الزناة ،ومطاردة ذوي
قصات الشعر «الغريبة» من الشباب.
وأع ــدم ــت ف ــي س ــاح ــات ع ــام ــة بعض
أعضائها ،ممن اتهمتهم بالخيانة،
واعـتـقـلــت بـعــض أب ـنــاء املــديـنــة بتهم
مـخـتـلـفــة ،كـمــا أس ــس بـعــض املـحــاكــم
امليدانية للفصل في بعض القضايا
ال ـب ـس ـي ـط ــة (وفـ ـ ـ ــق ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة) ،لـكــن
ف ــي امل ـج ـم ــل رك ـ ــز «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» ب ـشــدة
ع ـلــى م ــا يـمـكــن تـسـمـيـتـهــا ال ـجــوانــب
الـطـقـسـيــة ال ـت ـع ـبــديــة ،مـهـمـلــة بقصد
باقي جــوانــب الــديــن والحياة املهمة.
كـ ـم ــا حـ ــاولـ ــت م ـض ــاع ـف ــة الـ ـض ــرائ ــب
املفروضة على نبتة القات اآلتية من
املحافظات الشمالية ،انتهاء بمنعه
نهائيًا ،وف ــرض غــرامــات كبيرة على
متعاطيها ،وغير ذلــك من الشكليات
الـيــومـيــة ،وط ـقــوس ال ـع ـبــادة .ناهيك
عن تدشني التنظيم لحمالت تكسير
وهــدم األضــرحــة والقباب التي يمثل
بعضًا منها قيمة دينية وتاريخية
أو أثــريــة هــامــة ،وم ــا يـمـثـلــه ذل ــك من
قمع للتنوع ،واحـتــرام حرية املذهب
وال ـع ـبــادة ،والـتـهــديــد بنسف متحف
املكال ،الحتوائه على «اصنام» .وأوكل
مـ ـه ــام اإلدارة ل ــ«امل ـج ـل ــس األهـ ـل ــي»
الصوري الذي إنحصر جل نشاطه في
منح تــراخـيــص اسـتـيــراد املـحــروقــات
لـبـعــض ال ـت ـج ــار ،بـيـنـمــا فـ ــرض على
ت ـل ــك ال ـس ـل ــع ضـ ــرائـ ــب م ـت ـف ّــاوت ــة مــن
شحنة ألخ ــرى ،وه ــو مــا مــثــل م ــوردا
ماليا إضافيا للتنظيم ،والبحث عن
ش ـح ـنــات املـ ـ ـ ــازوت ك ــوق ــود لـتـشـغـيــل
محطة كـهــربــاء املــديـنــة ،بتمويل من
هنا أو من هناك .ومــا تلبث أن تأتي
شحنة حتى تنفد أخرى ،حيث يصل
مـ ـع ــدل سـ ــاعـ ــات انـ ـقـ ـط ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء
أح ـيــانــا إل ــى  24س ــاع ــة ،أي إل ــى يــوم
ك ــام ــل م ــن غ ـي ــر كـ ـه ــرب ــاء ،ف ــي صـيــف
وص ـل ــت درجـ ـ ــات ح ــرارت ــه إل ــى أرق ــام
غـيــر مـسـبــوقــة ،وم ـعــدل الــرطــوبــة فيه
كان خانقًا .كل ذلك جعل املواطن في
املدينة يعاني معاناة قاتلة ،وتسبب
ذلك في حاالت نزوح كبيرة من سكان
امل ــدي ـن ــة ،ب ــات ـج ــاه امل ـ ــدن الـحـضــرمـيــة
األخـ ـ ـ ــرى ال ــداخـ ـلـ ـي ــة نـ ـظـ ـرًا ل ـل ـظ ــروف
املعيشية الصعبة في املدينة ،ناهيك
عــن إي ـمــان ال ـنــاس ب ــأن ه ـنــاك وضعا
سيئا ،وأن هناك صراعا مؤجال آتيا
ال مـحــالــة ،ينتظر املــديـنــة وسكانها
وحكامها الجدد .وقد حاول «املجلس
األهـ ـل ــي» اس ـت ـمــالــة ال ـن ــاس وكسبهم
ف ــي ص ـف ــه ،إال أن أحـ ـ ـدًا ل ــم ي ـت ـجــاوب
معه ،فاألهالي ال ينظرون للمجلس،
إال ك ـم ـجــرد غ ـطــاء س ـيــاســي لتنظيم
«القاعدة» .وقد حــاول املجلس إعادة
ّ
األمور إلى طبيعتها قبل الغزو ،لكن
أحدًا لم يستجب ،وتوقفت كل إدارات
ال ــدول ــة ،ع ــدا بـعــض املــرافــق الخدمية
والصحية والتعليم ،وقــد قــام رئيس
املـجـلــس ب ــزي ــارة لـلـسـعــوديــة مــؤخـرًا،
حيث استقبل هناك ،وحظي ببعض
الدعم املالي ثم عاد.
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هادي تحت حراسة
إماراتية ...والعدوان
يمضي في عزل صنعاء
فيما يواصل طيران العدوان محاولة تقطيع أوصال العاصمة عبر قصف
الجسور المؤدية إليها ،يمضي عبد ربه منصور هادي عودته المؤقتة
إلى عدن تحت حراسة إماراتية مشددة ،خشية من تنظيم «القاعدة» الذي
هدم أمس ،عددًا من أضرحة الصوفية في حضرموت
عدن ــ األخبار
صنعاء ــ األخبار
لم يرتب للرئيس الفار عبد ربه منصور
هـ ـ ـ ــادي اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ش ـع ـب ــي وال حـتــى
رسمي من قبل املسؤولني املؤيدين له.
مـضــى م ـبــاشــرة ب ـحــراســة م ـشــددة من
ال ـقــوات االمــارات ـيــة إل ــى فـنــدق القصر،
املقام الرئاسي والحكومي املوقت ،في
ّ
ظل سيطرة تنظيم «القاعدة» على حي
التواهي حيث يقع القصر الرئاسي في
معاشيق.

ُ
قتل جنديان سعوديان وآخران
إماراتيان في العملية التي قتلت
الشدادي في مأرب
واجـ ـتـ ـم ــع ه ـ ـ ــادي ب ــرئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
خالد بحاح وبقائد املنطقة العسكرية
الرابعة وبعض الحاضرين من رجال
الدولة الغائبة ،معلنًا أنهم «اليوم في
عدن املحررة وغدًا في تعز وبعدها في
صنعاء وكل مدن اليمن».
وف ــي وق ــت مــن املـنـتـظــر فـيــه أن يـغــادر
ه ــادي ع ــدن إل ــى ن ـيــويــورك للمشاركة
فــي أع ـمــال الجمعية العمومية لألمم
املتحدة ،يمضي التحالف في محاولة
تقطيع أوصـ ــال صـنـعــاء ،رغ ــم خفوت
الحملة اإلعالمية املروجة لقرب إطالق
«مـعــركــة صـنـعــاء» الـتــي كــان التحالف
ق ــد وع ــد بـبــدئـهــا ق ـبــل ع ـيــد األض ـحــى.
وجدد طيران العدوان في حجة قصفه
عـلــى ســوق وجـســر شــرس الــرابــط بني
محافظتي حـجــة وصـنـعــاء .وبحسب
مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة ،فـ ــإن ال ـ ـغـ ــارات الـتــي
اس ـت ـهــدفــت ال ـج ـســر ودم ــرت ــه بــالـكــامــل
وأدت إل ــى ق ـطــع ال ـط ــري ــق ،اسـتـهــدفــت
أيضًا سوق شرس القريب من الجسر.
وأك ـ ــدت املـ ـص ــادر أن ث ـمــان ـيــة ش ـهــداء
وعشرات الجرحى سقطوا في الغارات
كحصيلة أولية.
يـ ــذكـ ــر أن ط ـ ـيـ ــران ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان كـ ـ ــان قــد
استهدف جسر شرس منتصف الشهر
الـ ـج ــاري ودمـ ـ ــره ب ـص ــورة جــزئ ـيــة في
غ ــارة سـقــط فيها أكـثــر مــن  10شـهــداء
و 14جريحًا ،ليأتي اليوم ويجهز عليه
بـشـكــل ك ــام ــل ت ــارك ــا م ـئ ــات ال ـس ـيــارات
عــالـقــة بــن صـنـعــاء وح ـجــة ،نـظـرًا إلــى
أهمية الجسر وحيويته.
في هذا الوقت ،كشف مصدر عسكري
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ــأرب ع ـ ــن تـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـع ـم ـل ـي ــة
النوعية التي نفذها الجيش و«اللجان
الشعبية» أول من أمس ،والتي أدت إلى
إصــابــة قــائــد الـجـمــوعــات املسلحة في
املحافظة ،عبد الــرب الـشــدادي ،وقتلت
ع ــددًا مــن مــرافـقـيــه وم ــن ج ـنــود الـغــزو
الخليجي .وأوضح املصدر أن الجيش
و«اللجان» تمكنت من شن هجوم على
تجمع لـلـمــرتــزقــة وق ــوات ال ـغــزو أثـنــاء
اجـتـمــاع قــائــد امليليشيات ال ــذي عينه
ه ــادي أخ ـي ـرًا قــائ ـدًا للمنطقة الـثــالـثــة
أدت إلى إصابة الشدادي إصابة بالغة
وخطرة نقل على إثرها الى السعودية
على منت طائرة مروحية .وأكد املصدر

أن الـعـمـلـيــة الـنــوعـيــة أدت أي ـضــا إلــى
م ـصــرع أرب ـع ــة م ــن مــراف ـقــي ال ـش ــدادي
وأربعة من جنود االحتالل الخليجي،
 2س ـع ــودي ــان و 2إم ــاراتـ ـي ــان ،اضــافــة
إلى تدمير أربع آليات عسكرية تابعة
لقوات التحالف.
على الجبهة الـحــدوديــة ،نفذ الجيش
ال ـي ـم ـنــي و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» أمــس
ً
تـ ــوغـ ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا فـ ــي مـ ـن ــاط ــق الـ ـط ــوال
والخوبة والخوجرة في جيزان ضمن
عـمـلـيــات نــوع ـيــة م ـس ـت ـمــرة .وأشـ ــارت
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر إلـ ـ ـ ــى ف ـ ـشـ ــل س ـ ـ ـعـ ـ ــودي فــي
السيطرة على وجودها هناك ،في ظل
فــرار الجنود من املــواقــع بصورة غير
مسبوقة ،األمر الذي ينتج منه تساقط
امل ــواق ــع بـســرعــة بـيــد ال ـق ــوات الـتــابـعــة
للجيش و«اللجان الشعبية» هناك.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ل ـفــت املـ ـص ــدر إلــى
فشل الجيش السعودي في استعادة
أيــا منها فيما تعتزم الـقــوات اليمنية
م ــواصـ ـل ــة الـ ــزحـ ــف ب ــاتـ ـج ــاه جـ ـي ــزان
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق الـ ـتـ ـمـ ـهـ ـي ــد لـ ـلـ ـخـ ـط ــوات

من
التحضيرات
لإلحتفال
بعيد
األضحى
(أ ف ب)

االستراتيجية التي جدد زعيم «أنصار
الله» الحديث عنها في خطابه األخير
وأعلن البدء في الخطوات التمهيدية
لها.
وف ــي س ـي ــاق ال ـت ـق ــدم ب ــات ـج ــاه ج ـي ــزان،
أفـ ـ ــاد م ـص ــدر ف ــي «اإلعـ ـ ـ ــام ال ـح ــرب ــي»
بــأن الجيش و«اللجان» تمكنوا خالل
م ـ ـعـ ــارك مـ ــع جـ ـن ــود سـ ـع ــودي ــن لـيـلــة
أم ــس ،مــن تــدمـيــر آلـيــة سـعــوديــة غــرب
منطقة قمر في الخوبة .ووزع «اإلعالم
الـحــربــي» مشاهد لعمليات تــوغــل في
ال ـع ـمــق ال ـس ـع ــودي وس ـي ـطــرة الـجـيــش

و«اللجان الشعبية» على مجمع القوى
العسكري وقرية قمر بالكامل ،وكشفت
املشاهد حجم الــدمــار والـحــريــق الــذي
ل ـح ــق بـ ــاملـ ــواقـ ــع ،وال س ـي ـم ــا اآللـ ـي ــات
ال ـع ـس ـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة ال ـص ـن ــع ال ـتــي
شــوهــدت وه ــي مـحـتــرقــة وم ــدم ــرة في
مناطق مختلفة من تلك املواقع.
وأكـ ــدت وزارة ال ــدف ــاع الـيـمـنـيــة مقتل
 6جـ ـن ــود س ـع ــودي ــن ب ـي ـن ـهــم ضــابــط
وت ــدم ـي ــر  6آلـ ـي ــات ع ـس ـكــريــة وم ـخــزن
أسـلـحــة فــي عـمـلـيــات ع ــدة فــي كــل من
جـ ـ ـي ـ ــزان وع ـ ـس ـ ـيـ ــر .وبـ ـحـ ـس ــب وك ــال ــة

«سـ ـب ــأ» ،فـ ــإن ضــاب ـط ــا وج ـن ــدي ــن مــن
ال ـج ـي ــش الـ ـسـ ـع ــودي ل ـق ــوا مـصــرعـهــم
أمس أيضًا في عملية قنص لوحدات
الـ ـقـ ـن ــاص ــة ف ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي مـنـطـقــة ال ــرب ــوع ــة في
ظهران عسير ،إضافة إلى تدمير طقم
ع ـس ـكــري وج ــراف ــة ع ـس ـكــريــة وقـصــف
موقع العش في ظهران عسير بواسطة
 13قــذيـفــة مــدفـعـيــة .وأك ــد امل ـص ــدر أن
عــددًا من جنود العدو السعودي لقوا
مصرعهم الـيــوم ُ
ود ِّمـ ــرت ثــاث آليات
عسكرية سعودية في هجوم للجيش

العراق

المالكي لـ«الحشد» :مؤامرات إلسقاط العملية
تحول الحديث عن الحضور
ّ
األميركي المتصاعد
في محافظة األنبار إلى
مادة تجاذب بين مختلف
األطراف ،وذلك في الوقت
الذي ما زالت تشغل فيه
حيزًا كبيرًا
إصالحات العبادي ّ
من التجاذبات السياسية

طـ ـ ـغ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث ع ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
األم ـيــركــي املـتـصــاعــد ف ــي محافظة
األنـ ـب ــار ،ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـت ـط ـ ّـورات
الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة الـعــراقـيــة،
وأصـبــح مــدار أخــذ ورد بــن أطــراف
مختلفة ،في الوقت الــذي أكــدت فيه
أط ــراف سياسية اسـتـمــرار الـحــوار
بــن رئـيــس ال ــوزراء حـيــدر العبادي
ورئيس الجمهورية فــؤاد معصوم
للبحث عن مخرج دستوري إلقالة
ن ـ ـ ــواب األخـ ـ ـي ـ ــر ،ك ــاشـ ـف ــة عـ ــن ق ـي ــام
بـعــض ن ــواب مـعـصــوم بالطعن في

ّ
«العصائب» :أميركا لن تكف عن محاولة إيجاد موطئ قدم لها في العراق (أ ف ب)

قرار إلغاء مناصبهم ،الذي أصدره
رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي آب امل ــاض ــي.
يــأتــي ذلــك فــي حــن دعــا فيه رئيس
ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق ن ـ ــوري املــال ـكــي
تـشـكـيــات «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» إلــى
دعم العملية السياسية ،وحمايتها
مـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـخ ـ ـ ـط ـ ـ ـطـ ـ ــات «املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــآم ـ ـ ــري ـ ـ ــن
واملتربصني».
وق ـ ـ ــال املـ ــال ـ ـكـ ــي ،فـ ــي ك ـل ـم ــة أل ـق ــاه ــا
خـ ــال ح ـف ــل ت ـك ــري ــم ذوي ضـحــايــا
«ال ـح ـش ــد» ،إن «ت ـش ـك ـيــات الـحـشــد
الشعبي امل ـقــاوم أفـشـلــت املــؤامــرات
وامل ـخ ـطـطــات ضــد ال ـع ــراق إلسـقــاط
الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ،مـضـيـفــا أنــه
«لـ ــوال وجـ ــود ت ـلــك اإلرادة الصلبة
والتضحيات السخية لكان العراق،
اآلن ،في وضع آخر ولنجحت جميع
املخططات التي تحاك ضده».
في هذه األثناء ،نفى محافظ األنبار
صهيب الراوي «األنباء» عن اتفاقه
مع الجانب األميركي ،بشأن دخول
طـ ــائـ ــرات وم ــدف ـع ـي ــة أم ـي ــرك ـي ــة إل ــى
امل ـحــاف ـظــة ،م ــن دون الـتـنـسـيــق مع
حكومة بـغــداد .وفيما أشــار إلــى أن
دور واشنطن و«التحالف الدولي»
محصور في التدريب واالستشارة
فقط ،أكــد أن أي تدخل خارجي أمر
ّ
تقرره الحكومة املركزية .كذلك ،أكد
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم امل ـك ـتــب اإلع ــام ــي
للعبادي ،سعد الحديثي ،أن «وجود
الـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـي ــركـ ـي ــة وت ـح ــرك ــات ـه ــا
ف ــي األنـ ـب ــار وامل ـحــاف ـظــات األخـ ــرى،
يدخل ضمن االتـفــاق الــذي ُعقد مع
الحكومة العراقية».
يأتي ذلك غداة تأكيد «عصائب أهل

ال ـحــق» أن مــوافـقــة مـحــافــظ األنـبــار
عـلــى الـتــدخــل الـعـسـكــري األمـيــركــي
ال ـب ــري والـ ـج ــوي ،يـشـكــل حـلـقــة من
«املؤامرة» الرامية إلى تقسيم العراق
واحتالله مجددًا .وقال عضو املكتب
الـسـيــاســي لــ«الـعـصــائــب» ،محمود
الربيعي ،إن «ن ــزول قــوات أميركية
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت مـ ـح ــاول ــة إلع ـ ــادة
احتالل العراق مجددًا ،تتضمن عدة

نفى محافظ األنبار
«األنباء» عن اتفاقه
مع واشنطن للدخول
إلى المحافظة

رســائــل ،أولـهــا أن واشنطن تحاول
إيـجــاد ت ــوازن قــوى بــن مــا يتحدث
عـ ـن ــه اإلعـ ـ ـ ـ ــام م ـ ــن وجـ ـ ـ ــود روس ـ ــي
فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،ب ـت ـص ـع ـيــد وج ــوده ــا
بالجهة املقابلة لـلـحــدود العراقية
الـس ّــوريــة» .وأض ــاف أن «أمـيــركــا لن
ت ـك ــف ع ــن م ـح ــاول ــة إيـ ـج ــاد مــوطــئ
قدم لها في العراق ،إلعادة مكانتها
التي فقدتها بعد انسحابها منه»،
م ـض ـي ـف ــا أن «تـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات م ـح ــاف ــظ
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السيسي يستبق زيارة نيوريوك بعفو
رئاسي وبحاملتي طائرات فرنسيتين
القاهرة ــ أحمد جمال الدين

و«الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان» ت ـ ـجـ ــاوز ق ــري ــة ق ـم ــر فــي
الخوبة في جيزان .وأضاف املصدر أن
ثالثة جنود سعوديني لقوا مصرعهم
أيضًا في استهداف الجيش و«اللجان
ال ـش ـع ـب ـي ــة» مل ــوق ــع ج ـ ــاح ال ـع ـس ـكــري
ف ــي ال ـخ ــوب ــة ،إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـهــداف
تجمع للجنود السعوديني وآلياتهم
العسكرية في موقع الرديف العسكري
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ف ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزان ،وكـ ــانـ ــت
اإلصابات محققة.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـبـ ـن ــى ت ـن ـظ ـي ــم «أن ـ ـصـ ــار
الـشــريـعــة» ،ليل أول مــن أم ــس ،تدمير

قباب وأضرحة قبور في مدينة املكال،
م ــرك ــز م ـحــاف ـظــة ح ـض ــرم ــوت .وت ـعــود
األضـ ــرحـ ــة إل ـ ــى ع ـل ـم ــاء ورمـ ـ ـ ــوز دي ــن
م ــن ال ـت ـي ــار ال ـص ــوف ــي ف ــي امل ـحــاف ـظــة،
وســاطــن حكموا املــديـنــة فــي الـقــرون
املــاض ـيــة .وق ــال التنظيم فــي بـيــان إن
عناصره وأبناء املنطقة« ،قاموا بهدم
عـ ــدد م ــن ال ـق ـب ــور ف ــي مــدي ـنــة امل ـك ــا»،
شــاكـرًا كــل مــن سعى معه فــي إزالتها.
وب ـ ـ ّـرر الـتـنـظـيــم ه ــدم ال ـق ـب ــور ب ــأق ــوال
بـعــض الـعـلـمــاء والـفـقـهــاء ،الـتــي تفيد
بضرورة هدم ما ُيبنى على القبور.

عـ ـشـ ـي ــة مـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادرة ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس املـ ـ ـص ـ ــري،
ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي إلـ ــى ن ـي ــوري ــوك،
أصـ ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ــرارًا جـ ـمـ ـه ــوري ــا ب ــال ـع ـف ــو عــن
 100م ــن امل ـح ـبــوســن ع ـلــى ذم ــة قـضــايــا
ال ـت ـظــاهــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى املـتـهـمــن في
«خ ـل ـيــة املـ ــاريـ ــوت» ،ف ــي وق ــت أع ـل ــن فيه
حـصــول الـقــاهــرة على حاملتي طــائــرات
«ميسترال» بتمويل سعودي.
وصـ ـ ـ ــدر قـ ـ ـ ــرار ال ـس ـي ـس ــي قـ ـب ــل س ــاع ــات
م ــن سـ ـف ــره ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي اج ـت ـمــاعــات
«الجمعية العامة لألمم املتحدة» ،وشمل
ال ـع ـفــو  100شـ ــاب وف ـت ــاة م ــن ال ـص ــادرة
بحقهم أحكام نهائية بالحبس ،أبرزهم
املتهمون فــي قضية مسيرة االتـحــاديــة
وتظاهرات مجلس الشورى التي أعقبت
إقرار الحكومة قانون التظاهر عام ،2013
ليصل عــدد املفرج عنهم سياسيًا بعفو
رئاسي إلى  265شخصًا.
الــافــت فــي ق ــرارات العفو الــرئــاسـيــة هو
اإلف ـ ــراج عــن جـمـيــع املـتـهـمــن فــي قضية
م ـس ـيــرة االت ـح ــادي ــة ب ـعــدمــا ق ـضــوا أكـثــر
مــن نصف الـعـقــوبــة ،فيما ال ي ــزال هناك
عدد من املتهمني في قضية التظاهر في
مـحـيــط مـجـلــس ال ـش ــورى ق ـيــد الـحـبــس،
كما جرى العفو عن الصحافيني محمد
ف ـه ـم ــي فـ ــاضـ ــل وب ـ ــاه ـ ــر م ـح ـم ــد ح ـ ــازم،
املدانني في قضية «خلية املاريوت».
وم ــن امل ـق ــرر تـنـفـيــذ قـ ـ ــرارات اإلفـ ـ ــراج مع
ف ـجــر ال ـع ـيــد ب ـعــدمــا ط ـلــب الـسـيـســي من
وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،الـ ـ ـل ـ ــواء مـ ـج ــدي عـبــد
الـغـفــار ،تسريع االنـتـهــاء مــن اإلج ــراءات
ليقضي ال ـصــادر بحقهم ق ــرارات العفو
عـيــد األض ـحــى بــرفـقــة عائلتهم ،عـلــى أن
تنشر أسـمــاء املعفى عنهم فــي الجريدة
ال ــرس ـم ـي ــة .ت ـط ــور داخـ ـل ــي بـ ـ ــارز ت ــراف ــق

م ــع إع ــان قـصــر االل ـيــزيــه ال ـتــوصــل إلــى
ات ـفــاق مــع ال ـقــاهــرة عـلــى ش ــراء حاملتي
ً
ط ــائ ــرات فــرن ـس ـي ـتــن «م ـي ـس ـت ــرال» ب ــدال
مـ ــن حـ ـص ــول م ــوس ـك ــو ع ـل ـي ـه ـم ــا ،وه ــي
ال ـص ـف ـقــة ال ـت ــي جـ ــرت ب ـم ـبــاركــة روس ـيــة
وتـمــويــل س ـعــودي وتـقـتــرب قيمتها من
مـلـيــار ي ــورو .وتـمـتــاز حــامـلــة الـطــائــرات
الفرنسية الجديدة بــأن حمولتها تصل
إل ــى  16مــروح ـيــة و 4سـفــن خفيفة و13
دب ــاب ــة ،وهـ ــي م ـج ـهــزة بـمـنـظــومــة دف ــاع
جوي ورشاشات عيار  30ملم ،باإلضافة
إلى قدرتها االستيعابية لحمل الجنود
تـصــل إل ــى  900شـخــص .وتـمـتـلــك أيضًا
أجهزة تشويش عالية الدقة ،كما يمكن
اس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة
خارج الحدود اإلقليمية للدولة.
وم ـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ي ـ ـغـ ــادر ال ـس ـي ـس ــي إل ــى
نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة
السبعني للجمعية العامة ،حيث سيلقي
بيان مصر ويعرض فيه مجمل تطورات
األوضـ ــاع الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة في
الجمهورية ،فضال عن املواقف املصرية

استفاد من العفو
نحو  100شاب وشابة
محبوسين على ذمة
عدة قضايا

إزاء القضايا اإلقليمية في منطقة الشرق
األوســط ،باإلضافة إلــى توضيح الرؤية
املصرية ملكافحة اإلرهاب .وقال املتحدث
الرسمي للرئاسة ،السفير عالء يوسف،
إن الــرئ ـيــس س ـي ـشــارك ف ــور وصــولــه في
الجلسة االفتتاحية لقمة األمــم املتحدة
الع ـت ـم ــاد أجـ ـن ــدة ال ـت ـن ـم ـيــة مل ــا ب ـعــد عــام
 ،2015وهـ ــي سـتـشـهــد حـ ـض ــورا مكثفا
لنحو مئة من رؤساء الدول والحكومات.
وذكـ ــر ي ــوس ــف أن الـسـيـســي «س ـي ـتــرأس
اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات
األفـ ــارقـ ــة امل ـع ـن ـيــة بـتـغـيــر املـ ـن ــاخ ،وذل ــك
على ضــوء الرئاسة الــدوريــة ملصر لهذه
ال ـل ـج ـنــة ،وك ــذل ــك مــؤت ـمــر وزراء الـبـيـئــة
األف ــارق ــة» ،مـضـيـفــا« :س ـي ـشــرح الــرئـيــس
أه ـم ـي ــة ت ـق ــاس ــم امل ـس ــؤول ـي ــة ب ــن الـ ــدول
املـتـقــدمــة والـنــامـيــة مــن أج ــل مساعدتها
على التحول إلى اقتصادات نظيفة ،وال
سيما أن الــدول النامية ليست مسؤولة
عن زيادة االنبعاثات الحرارية وملوثات
ال ـب ـي ـئــة» .كــذلــك س ـي ـشــارك الـسـيـســي في
عــدد من الفعاليات بينها جلسة نقاش
رفيعة املستوى حــول التعاون بــن دول
الـ ـجـ ـن ــوب ،ت ـل ـب ـيــة ل ــدع ــوة م ــن الــرئ ـيــس
الصيني ،فضال عن قمة مكافحة تنظيم
«داعش» والتطرف العنيف تلبية لدعوة
من الرئيس األميركي.
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد االقـ ـتـ ـص ــادي ،س ـي ـحــاول
ال ـس ـي ـســي خ ـ ــال لـ ـق ــاءات ــه م ــع ع ـ ــدد مــن
ك ـب ــري ــات ال ـش ــرك ــات ورؤس ـ ـ ــاء صـنــاديــق
االستثمار وبيوت املال تحصيل عروض
وعقود جديدة ،كما أنه معني بلقاء لفيف
من الشخصيات ذات الثقل والتأثير في
املـجـتـمــع األم ـيــركــي ،كــي ي ـعــرض عليهم
اإلن ـج ــازات الـتــي حققتها مصر بجانب
التعريف بالفرص االستثمارية الواعدة
واملشروعات التنموية املتاحة.

ساحات العيد محل لنزاع «األوقاف» و«النور»

السياسية
األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ،ص ـه ـي ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــراوي ،ل ـج ــذب
األم ـيــرك ـيــن لـيـســت ف ــردي ــة ،إن ـمــا في
إط ـ ــار ج ـب ـهــة ل ـس ـيــا ّس ـيــن حـكــومـيــن
عــراق ـيــن ،م ــن ال ـســنــة أو املـحـســوبــن
على املذهب الشيعي ،يشكلون جزءًا
مــن امل ـش ــروع األم ـيــركــي الـســاعــي إلــى
تهديم العراق».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رأى «ت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـق ــوى
الـ ـع ــراقـ ـي ــة» ،ف ــي بـ ـي ــان ،أن «ت ـقــاعــس
ّ
وعجز القيادة العامة للقوات املسلحة
عن دورهــا في تحرير مدننا املحتلة
م ــن داع ـ ــش ...وتـن ـصــل الـح ـكــومــة عن
وعــودهــا فــي تسليح أب ـنــاء العشائر
املقاتلة لتحرير مدنهم ،كلها أسباب
دف ـع ــت ال ـح ـك ــوم ــات امل ـح ـل ـيــة وبــدع ــم
مــن سياسيي وبرملانيي املحافظات
امل ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة وب ـ ـ ـمـ ـ ــواف ـ ـ ـقـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ،إل ـ ــى ت ـن ـس ـيــق ال ـت ـع ــاون
الدولي واإلقليمي والعربي لإلسهام
في تحرير مدنهم».
وأكد «تحالف القوى» أنه «في الوقت
ال ــذي دعـمـنــا كــل الـجـهــود الحكومية
وال ـش ـع ـب ـي ــة الـ ـخـ ـي ــرة ل ـت ـح ــري ــر م ــدن
مـحــافـظــاتـنــا املـغـتـصـبــة ،إال أن ـن ــا لم
نـلـمــس حـتــى الـلـحـظــة روحـ ــا وطنية
وال ـ ـتـ ــزامـ ــا ح ـك ــوم ـي ــا ل ـت ـح ــدي ــد ف ـتــرة
ً
زمنية لتحريرها ،فضال عن التخبط
في الـقــرارات اﻷمنية وفـقــدان القيادة
العامة بوصلتها فــي السيطرة على
تشكيالتها املـسـلـحــة ،وه ــو مــا يدفع
كل شخص حريص على طرد داعش
ومنع تمدده إلى أن يطرق كل أبواب
العون واملساعدة القتالع هذا الوباء
من أرضنا».
(األخبار)

القاهرة ــ مصطفى شحاتة
ال يـ ـت ــرك ال ـس ـي ــاس ـي ــون الـحـقـيـقـيــون
أي ف ــرص ــة تـمـكـنـهــم م ــن ك ـســب أرض
جديدة وزيادة جمهورهم إال يعملون
عـلــى ال ــوج ــود فـيـهــا ،لـكــن السـتـغــال
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ــرص ق ـ ــواع ـ ــد ،ق ـ ــد ت ـس ـعــى
بعض القوى إلــى تكسيرها من أجل
ٌ
مصلحتها فقط .حديث ينطبق على
حالة سلفيي مصر ،الــذي هــم حلفاء
دولـ ــة م ــا بـعــد « 30يــون ـيــو» ،وكــانــوا
حـلـفــاء «جـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املسلمني»
س ــاب ـق ــا .وقـ ـب ــل ه ــذي ــن ال ـح ـل ـف ــن ،هــم
حلفاء «أمــن الــدولــة» في زمــن حسني
مـبــارك (أصـبــح اسـمــه األم ــن الوطني
بعد ثورة  25يناير).
لــم يمل السلفيون فــي مصر مــن أداء
دور الوصيف ألي نظام ،بل هم حتى
اآلن األبرع في فعل ذلك .وفي عهد عبد
الـفـتــاح الـسـيـســي ،يـمــارســون دوره ــم
بــرضــى كــامــل مـنــه ،بــرغــم أن دسـتــور
الـبــاد املـعــدل يـقــول فــي مــادتــه  74إن
األحــزاب ال تؤسس على أي مرجعية
دينية ،فيما بقي «النور» قائما حتى
اآلن ،بل إن قوائمه االنتخابية (ترشح
الـ ـح ــزب ع ـل ــى قــائ ـم ـتــي غ ـ ــرب الــدل ـتــا
والقاهرة) سارية وحظوظ فوزها في
االنتخابات قوية.
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،فـ ـ ــي صـ ـ ـ ــاة ال ـ ـع ـ ـيـ ــد ُي ـظ ـه ــر
السلفيون قوتهم ،تحديدًا قواعدهم
املنتشرة على مستوى الجمهورية،
وال سـيـمــا ف ــي األم ــاك ــن الـبـعـيــدة عن
اإلعــام ،وبالطبع عن «اللجنة العليا
لالنتخابات» .يقابل ذلك موقف رخو
لــوزارة األوقــاف ،فيما يتكرر الصراع
ال ـت ـق ـل ـيــدي ب ــن ال ـط ــرف ــن ع ـلــى إدارة
ساحات العيد وصالتها.
وم ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــروف أن وزي ـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ــاف،
مختار جمعة ،يكره السلفيني ،لكنه
ال ي ـس ـت ـط ـيــع م ـن ـع ـهــم مـ ــن ال ـخ ـطــابــة

وإبعادهم عن املساجد ،فيما ال ترى
الرئاسة نفسها أي غضاضة في ذلك،
وال ف ــي دخ ــول ـه ــم االن ـت ـخ ــاب ــات اآلن
ً
والبرملان مستقبال .وألن جمعة يعرف
أن ساحات العيد منصة أساسية في
الــدعــايــة االنتخابية فــي مـصــر ،التي
تجمع عددا كبيرا من الناس ،خرجت
وزارتــه ببيان لتؤكد فيه أنه سيمنع
استغالل ساحات العيد في الدعاية
ألي مرشح.
وخ ـص ــت «األوقـ ـ ـ ـ ــاف» ال ـس ـل ـف ـيــن فــي
بيانها بفقرة« :مــن غير املسموح به
ت ـخ ـص ـيــص م ـس ــاح ــة لـ ـص ــاة ال ـع ـيــد
س ــواء للسلفيني أو لغيرهم ألهــداف
سياسية» ،مضيفة« :الوزارة لن تمنح
ت ـص ــاري ــح ل ـل ــدع ــوة ال ـس ـل ـف ـيــة إلقــامــة
س ــاح ــات لـ ـص ــاة ال ـع ـي ــد ،وسـتـتـخــذ

اإلجراءات الالزمة تجاه أي محاوالت
إلقــامــة ص ــاة الـعـيــد فــي ال ـش ــوارع أو
ساحات تابعة لجماعات معينة».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ل ـ ــم تـ ـق ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـ ــا هــي
إجراءاتها وكيف ستفعلها ،ال يبدو
أن السلفيني يعبأون بمثل هذا البيان،
وخاصة أن خطابهم يتمثل في قول
«النور» عن نفسه إنه حزب سياسي
ال يمكن أن يقوم مرشحوه بالدعاية
ألنفسهم ومخالفة تعليمات «لجنة
االنـتـخــابــات» بمنع الــدعــايــة فــي دور
العبادة ،لكنه ـ الحزب ـ طبعا ال يمانع
أن تفعل «الدعوة السلفية» ذلــك ،بما
أن ـه ــا وف ــق ت ـصــري ـحــاتــه شـ ــيء ،وهــو
شيء آخر.
يقول سكرتير «الهيئة العليا لحزب
ال ـ ـنـ ــور» ،أح ـم ــد رشـ ـ ـ ــوان ،إن ال ـح ــزب

في صالة العيد ُيظهر السلفيون قوتهم (آي بي ايه)

ال ع ــاق ــة ل ــه ب ــامل ـص ـل ـي ــات (س ــاح ــات
الـ ـص ــاة) ،ألن ـنــا «حـ ــزب ي ـل ـتــزم حظر
الدعاية االنتخابية في هذه األماكن،
بل أبلغنا عن مخالفات بقيام مرشح
لقائمة في حب مصر بالدعاية لنفسه
في أحد املساجد» .وأضــاف« :الدعوة
السلفية بإمكانها فعل ذلك ألنها غير
ال ـحــزب تـمــامــا ،فـهــي جمعية الــدعــوة
الخيرية» .ويزيد رشوان بضرب مثال
على «الشيخ (السلفي) ياسر برهامي
الذي هو خطيب لألوقاف وليس لنا
عالقة به».
يشار إلــى أن منطقة نفوذ السلفيني
امل ـ ـعـ ــروفـ ــة هـ ــي اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة ،ال ـت ــي
خصصت فيها وزارة األوقـ ــاف 288
م ـكــانــا أو س ــاح ــة ل ـل ـص ــاة ،وهـ ــو ما
يستدعي ال ـس ــؤال :إن كــانــت كــل هــذه
األمـ ــاكـ ــن ال ـك ـث ـي ــرة ت ــاب ـع ــة ل ــأوق ــاف
وخـ ـطـ ـب ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــأي ــن س ـت ـكــون
ساحات السلفيني؟
على أرض الواقع ،فإن لدى السلفيني
قـ ـ ـ ـ ـ ــدرة عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـش ـ ــد م ـ ـ ــن ي ـ ـعـ ــرفـ ــون
بـ«خطباء املكافأة» الذين يعملون من
خــارج ال ــوزارة ويخطبون في الجمع
واألعياد .هكذا ظاهريا سيكون هناك
خ ـط ـيــب مـ ـص ــرح ل ــه م ــن «األوق ـ ـ ـ ــاف»
بالحديث إلى الناس.
ف ـك ــرة تـخـصـيــص «األوقـ ـ ـ ــاف» أمــاكــن
مـعـيـنــة ل ـص ــاة ال ـع ـيــد (ب ـل ـغــت 4683
ساحة في محافظات الجمهورية) ال
تعجب عموما الشيخ محمد حماد،
وهو أحد كبار خطباء الوزارة واإلمام
الـســابــق ملـسـجــد الــرفــاعــي الـتــاريـخــي
فــي منطقة الـقـلـعــة .ي ـقــول« :يـجــب أن
تمنع تصريحات الساحات ،ألن لدينا
مساجد تسع جميع املصلني» .كذلك
يــرى عــدد من الشيوخ في ال ــوزارة أن
غ ـيــاب رؤي ــة واض ـحــة ل ــدى السيسي
اتـجــاه األح ــزاب الدينية يساعد على
تموضع «النور» كما يشاء.
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ّ
خامنئي :اإلهانات المتكررة لألقصى
ّ
قضية المسلمين األولى
ندد املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية
فــي إي ــران آيــة الـلــه علي خامنئي ،أمــس،
بـ«إساءات إسرائيل إلى حرمة» املسجد
األقـ ـص ــى م ــن ق ـبــل إس ــرائـ ـي ــل ،بــأفـعــالـهــا
هناك .وقال خامنئي ،في النداء للحجاج
مل ـنــاس ـبــة ال ــوق ـف ــة ع ـل ــى ج ـب ــل ع ــرف ــة ،إن
«السياسات الشريرة لالستكبار لخلق
األزمـ ـ ــات ال ـك ـب ـيــرة لــأمــة اإلســام ـيــة في
املنطقة ،وكذلك جرائم الكيان الصهيوني
الـغــاصــب واإله ــان ــات املـتـكـ ّـررة للمسجد
األقـصــى امل ـبــارك تعتبر القضية األولــى
للمسلمني» ،داعيًا «العلماء والنخب في
العالم اإلسالمي إلــى القيام بواجباتهم
تجاه هذه األحداث».
من جهة أخرىّ ،
تطرق املرشد األعلى إلى
انهيار الرافعة في صحن الحرم املكي ،ما
أدى إلى مقتل  107من زوار البيت الحرام.
وق ـ ــال خــام ـن ـئــي« :ص ـح ـيــح أن ضـحــايــا
الحادث الذين التحقوا بالرفيق األعلی،
ّ
وه ــم ي ـصــلــون وي ـطــوفــون وي ـع ـبــدون قد
ن ــال ــوا سـ ـع ــادة ک ـب ـي ــرة وت ـغ ـم ــده ــم ال ـلــه
برحمته الواسعة وهــم فــي حرمه ـ ـ وفي
هذا عزاء کبير لذويهم ـ لكن هذا ال يمكن
ّ
أن ي ـقــلــل م ــن أعـ ـب ــاء امل ـس ــؤول ـي ــة امل ـل ـقــاة
علی عاتق الذين تعهدوا بضمان األمن
لضيوف الرحمن».
ّ
كذلك ،دعــا خامنئي العلماء إلــى تجنب
إذك ــاء ن ـيــران الـخــافــات الـطــائـفـيــة .وقــال
إن «األحــداث املؤملة واملبكية في املنطقة،
وفــي الـعــراق والـشــام واليمن والبحرين
والـضـفــة الـغــربـيــة وغ ــزة ،وبـعــض ال ــدول
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة واألفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـكــن

م ـشــاهــدة ب ـص ـمــات ومل ـس ــات االسـتـكـبــار
العاملي فيها ،تتطلب التفكير لعالجها»،
م ـض ـي ـفــا أنـ ــه «ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـش ـع ــوب أن
يطالبوا الـحـكــومــات بــذلــك ،ويـجــب على
الـ ـحـ ـك ــوم ــات الـ ـقـ ـي ــام بـ ـه ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة
املهمة».
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،دع ــا وزيـ ــر الـخــارجـيــة
محمد جواد ظريف ،السداسية الدولية،
إلـ ــى إجـ ـ ــراء تـغـيـيــر أس ــاس ــي ف ــي كيفية
تـعــامـلـهــا م ــع إيـ ـ ــران ،وف ــق الـ ـق ــرار 2231
الصادر عن مجلس األمن الدولي ،بشأن

البرنامج النووي.
وف ـ ــي ت ـص ــري ــح أدل ـ ـ ــى بـ ــه ل ـل ـص ـحــاف ـيــن
ف ـ ــور وص ــول ــه إل ـ ــى نـ ـي ــوي ــورك ،أول مــن
أمـ ـ ـ ــس ،شـ ـ ــرح ظ ــري ــف أه ـ ـ ـ ــداف وجـ ـ ــدول
أع ـم ــال الـ ــزيـ ــارة ،وم ـن ـهــا مـتــابـعــة مـســار
تنفيذ االتـفــاق الـنــووي وتشكيل اللجنة
امل ـش ـت ــرك ــة ب ــن إي ـ ـ ــران وم ـج ـم ــوع ــة دول
« ،»1+5إضافة إلى املشاركة في االجتماع
السبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة
اإليراني األوروبي.
وبدء الحوار ُ َ
وق ــال إنــه ستعقد اجتماعات بــن ايــران

ّ
دعا خامنئي العلماء إلى تجنب إذكاء نيران الخالفات الطائفية (أ ف ب)

ومجموعة « »1+5ملتابعة مسار تنفيذ
االتـفــاق ال ـنــووي ،على مستوي ال ــوزراء،
مضيفًا أنه «لو اقتضت الحاجة ستعقد
اجتماعات للخبراء لتحديد اإلج ــراءات
التنفيذية لكيفية رفع الحظر والبرنامج
العمالني إلعادة تصميم وتأهيل مفاعل
آراك وتبادل الوقود النووي».
وأك ـ ــد ظ ــري ــف ،ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،أهـمـيــة
أسـلــوب تنفيذ االتـفــاق الـنــووي ،معتبرًا
أنــه «حــان الوقت لــدول  ،1+5وخصوصًا
تلك التي فرضت الحظر الظالم ،لتثبت
عـمـلـيــا ،وف ــق الـ ـق ــرار  2231الـ ـص ــادر عن
مجلس األمن الدولي والذي أوجد تغييرًا
أساسيًا في أسلوب التعامل ،بأنها تنظر
إلى املستقبل بصورة مختلفة» ،مشددًا
ع ـل ــى أن ـ ــه «ي ـن ـب ـغ ــي أن ي ـش ـع ــر ال ـش ـعــب
اإليراني بهذا التغيير األساسي».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة األم ـ ــن
القومي والسياسة الخارجية في مجلس
الشوری اإليراني عالء الدين بروجردي
أن النواب يدرسون االتفاق النووي بدقة،
مضيفًا أنـهــم «يعملون علی منع نفوذ
األعداء إلی البالد».
وقال بروجردي ،خالل مراسم بدء العام
ال ــدراس ــي ال ـج ــدي ــد ،إن «امل ـج ـلــس يــأخــذ
فــي االع ـت ـبــار کــل الـخـطــوط ال ـح ـمــراء في
مناقشته لالتفاق النووي» ،موضحًا أن
مـجـلــس ال ـش ــورى «يـبـحــث کــل مــؤامــرات
ال ـ ـعـ ــدو امل ـح ـت ـم ـل ــة فـ ــي دراسـ ـ ـت ـ ــه لـخـطــة
بــرنــامــج العمل املـشـتــرك ،وسيعلن رأيــه
قريبًا في هذا املجال».
(األخبار)
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طرابلس :مسودة االتفاق «مشبوهة»
باءت الضغوط الدولية إلجبار األطراف
املتحاربة في ليبيا على توقيع مسودة
االت ـفــاق الـسـيــاســي «الـنـهــائــي» بالفشل.
فبعدما كــان بــرملــان طـ ُبــرق قــد أع ــرب عن
للتعديالت التي أدخلت على بنود
رفضه ُ ّ
املوقع باألحرف األولى في تموز
االتفاق
املاضي ،طلبت أمس حكومة طرابلس من
املؤتمر الوطني العام ،الهيئة التشريعية
التي انبثقت عنها ،رفض مسودة االتفاق
التي تحاول بعثة االمــم املتحدة فرضه،
وذلك «لتعارضها مع أهداف الثورة».
ودعـ ــت الـحـكــومــة ال ـتــي تــديــر الـعــاصـمــة
م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ع ـ ــام ،ب ـم ـســانــدة تـحــالــف

ج ـمــاعــات مـسـلـحــة ت ـحــت مـسـمــى «فـجــر
ل ـي ـب ـيــا» ،إل ــى إق ــام ــة حـ ــوار س ـيــاســي في
ليبيا ،بموازاة الحوار الذي تديره األمم
املتحدة في منتجع الصخيرات املغربي.
ورأت حكومة طرابلس أنه يجب مقاطعة
األخ ـ ـيـ ــر ،ح ـت ــى ت ــوق ــف ق ـ ــوات ال ـح ـكــومــة
امل ـن ـب ـث ـقــة ع ــن ب ــرمل ــان ط ـب ــرق عـمـلـيــاتـهــا
العسكرية التي أطلقتها نهاية األسبوع
املاضي.
وك ــان رئ ـيــس حـكــومــة طــراب ـلــس ،خليفة
محمد الـغــويــل ،قــد أع ــرب مـســاء أول من
أم ـ ــس ع ــن «أسـ ـ ــف (ح ـك ــوم ـت ــه) ال ـشــديــد
واس ـت ـه ـج ــان ـه ــا إص ـ ـ ـ ــرار م ـج ـم ــوع ــة مــن

أعـضــاء املــؤتـمــر الــوطـنــي ال ـعــام ،وبعض
مــن أع ـضــاء الــوفــد املـكـلــف (امل ـشــاركــة في
ح ــوار الـصـخـيــرات) عـلــى االس ـت ـمــرار في
التعاطي مع مسودة الحوار» ،التي رأى
أن ـه ــا «م ـش ـبــوهــة وم ـت ـضــاربــة ال ـب ـن ــود...
وتتعارض في أحكامها وتفاصيلها مع
الثوابت الوطنية ومبادئ ثــورة السابع
عشر من شباط» عام  .2011ودعا الغويل
الشعب إلى «تفويت الفرصة على هؤالء
املـغــامــريــن بــأخــذ زم ــام امل ـب ــادرة» ،مؤكدا
«ت ـع ـل ـي ــق الـ ـ ـح ـ ــوار» ال ـ ــذي ت ــدي ــره االم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة ،إل ـ ــى ح ــن إيـ ـق ــاف ال ـع ـم ـل ـيــات
العسكرية التي تشنها الـقــوات التابعة

لـطـبــرق .وأعـلــن الـغــويــل الـبــدء بـ«تأليف
فريق عمل من املشايخ والحكماء وأعيان
املدن واملناطق ،لفتح حوار ليبي ـ ليبي،
على األرض الليبية ،للوصول إلى اتفاق
يرضي جميع االطراف ،ويتقيد بأهداف
ثــورة السابع عشر من فبراير (شباط)»
مــن عــام  ،2011حــن أطــاحــت مجموعات
مسلحة ،مدعومة بقصف جوي أطلسي
ومـ ـجـ ـم ــوع ــات كـ ــومـ ــانـ ــدوس أط ـل ـس ـي ــة،
بـنـظــام الـعـقـيــد مـعـمــر ال ـقــذافــيّ ،
ودم ــرت
البالد وأدخلتها في دوامة من الفوضى
واالقتتال.
(األخبار ،أ ف ب)

اليونان :حكومة «مذكرة التفاهم» تؤدي اليمين الدستورية
«أولــويـتـنــا هــي إع ــادة رسملة الـبـنــوك ،بحيث يكون
هـنــاك اسـتـقــرار فــي االقـتـصــاد ،يليها إتـمــام عملية
التقييم (ملــدى تنفيذ أثينا شــروط الــدائـنــن) ،وبــدء
مباحثات بـشــأن الــديــن» .جــاء التصريح هــذا ،على
لسان وزيــر املالية اليوناني ،بمثابة «مانيفيستو»
الحكومة اليونانية التي أقسمت اليمني الدستورية
يوم أمس.
ّ
وأل ـ ــف زع ـي ــم حـ ــزب «سـ ـي ــري ــزا» ورئـ ـي ــس ال ـ ــوزراء
اليوناني ،أليكسيس تسيبراس ،مساء أول من أمس،
حـكــومــة ائـتــافـيــة مــع ح ــزب الـيــونــانـيــن املستقلني.
واحتفظ تسيبراس بالفريق ال ــوزاري نفسه الــذي
تفاوض على شــروط حزمة القروض األخيرة التي
ّ
فرضها االتحاد االوروبي ،حيث ركز رئيس الوزراء
فــي خـيــاراتــه لتأليف الحكومة على «االسـتـمــراريــة
والفعالية والتعاون مع الشركاء االوروب ـيــن» ،على
حــد قــول أحــد املـقــربــن مـنــه .واألب ــرز فــي التشكيلة
الحكومية هــو احـتـفــاظ وزي ــر املــالـيــة فــي الحكومة

الـســابـقــة ،إقـلـيــدس تـســاكــالــوتــوس ،بمنصبه الــذي
شغله في الشهر األخير من والية حكومة تسيبراس
ال ـســاب ـقــة ،خـلـفــا لـيــانـيــس فــاروفــاك ـيــس ،ال ــذي قــدم
استقالته في تموز املاضي ،كشرط لقبول الدائنني،
أي االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي ،العودة
إلــى طــاولــة املـفــاوضــات ،بعدما «تـجــرأ» اليونانيون
ورفـ ـض ــوا شـ ــروط ح ــزم ــة الـ ـق ــروض ال ـســاب ـقــة ،في
ُ
استفتاء شعبي نـظــم فــي الشهر نفسه .وبقيادة
تساكالوتوس ،وافق فريق التفاوض اليوناني على
شروط لحزمة القروض ،أسوأ من تلك التي رفضها
اليونانيون في االستفتاء.
ومباشرة بعد أداء الحكومة لليمني الدستورية ،توجه
تسيبراس إلى بروكسل ،حيث قال مكتبه اإلعالمي
إنه سيعقد «لقاءات موسعة» مع املستشارة األملانية،
أنغيال ميركل ،ورئـيــس املفوضية األوروب ـيــة ،جان
ّ
كـلــود يــونـكــر ،ال ــذي ذك ــره لــدى تهنئته بـفــوز حزبه
في االنتخابات التشريعية يوم االثنني املاضي بأن

«الوقت ّ
ضيق ألن لديه (تسيبراس) الكثير من العمل
ليقوم به» ،أي تطبيق سياسات «التقشف» القاسية
(التي ستزيد البطالة وتعمق الــركــود االقتصادي)
التي فرضها الدائنون .وبموجب «مذكرة التفاهم»
التي وقعتها حكومة تسيبراس السابقة مع الدائنني،
سـيـكــون عـلــى ال ـبــرملــان ،اعـتـبــارا مــن تـشــريــن األول
املقبل ،إقرار أكثر من  15قانونًا «تقشفيًا» إضافيًا،
بينها اقتطاعات جــديــدة مــن روات ــب التقاعد ورفــع
الضريبة على القيمة املضافة وغيرها من اإلجراءات
غير الشعبية.
وب ـ ـمـ ــوازاة ذلـ ــك ،س ـي ـكــون ع ـلــى ت ـس ـي ـبــراس تـقــديــم
ضمانات لناخبيه بأنه عــازم على تطبيق ما تبقى
من وعــوده االنتخابية السابقة (التي نكث بأهمها،
أي رفــض املــزيــد مــن سـيــاســات «الـتـقـشــف» ،والتي
ت ـت ـع ـلــق ب ــ«م ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـس ــاد» ،والـ ـح ــد م ــن تــدفــق
الالجئني واملهاجرين).
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

◄ وفيات ►
انتقل إلى رحمته تعالى
الفقيد الغالي

املرحوم الحاج أحمد يونس
(أبو حسان)
زوجته :الحاجة السيدة حنيفة السيد
عبدالله صفي الدين
أوالده :الـسـيــد ح ـســان ،العميد علي،
الـ ـ ـح ـ ــاج نـ ـعـ ـم ــان ،م ـح ـم ــد وم ـح ـم ــود
والحاج حسني يونس
أصهرته :السيد وفيق هاشم ،األستاذ
عصام شبلي واألستاذ طعان شبلي
تقبل ال ـت ـعــازي ط ــوال نـهــار األسـبــوع
في منزل الفقيد للرجال والنساء في
بلدته القليلة.
ويقام مجلس عــزاء وفاتحة عن روح
امل ــرح ــوم وذل ــك نـهــار الـجـمـعــة الــواقــع
فــي  2015/9/25فــي حسينية بلدته
القليلة الساعة الخامسة بعد الظهر
للرجال والنساء.
اآلسـفــون :آل يــونــس ،آل صفي الدين،
آل شـبـلــي ،آل أبــو خـلـيــل ،آل ب ـنــدر ،آل
هــاشــم ،آل فــواز وعـمــوم أهــالــي بلدات
(القليلة ،شيحني وشمع).
ان ـت ـق ــل ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم
الحاج محمد حسني شبلي فواز
(رئيس نقابة عمال ومستخدمي الالت)
زوجته :الحاجة فاطمة حسن فواز
اوالده :الدكتور حسني ،املحامي علي،
املهندس عزت واالستاذ نبيه
اشـقــاؤه :العميد الــركــن املتقاعد علي
شبلي واملحامي عزت شبلي
اصـ ـه ــرت ــه :الـ ـق ــاض ــي ال ـس ـي ــد حـســن
تفاحة ،االستاذ حسني امهز والسيد
حسني دكروب
ووري الثرى اليوم االربعاء الواقع في
 23ايلول .2015
وت ـق ــام ذكـ ــرى االسـ ـب ــوع ي ــوم الـسـبــت
ال ــواق ــع ف ــي  26ايـ ـل ــول ف ــي حسينية
بـلــدتــه تبنني الـســاعــة الـخــامـســة بعد
الظهر الى الساعة السادسة عصرًا.
كما تقبل الـتـعــازي فــي بـيــروت ـ ـ يوم
االث ـ ـنـ ــن فـ ــي  28اي ـ ـلـ ــول فـ ــي جـمـعـيــة
التخصص والتوجيه العلمي ـ ـ قرب
امن الدولة من الساعة الثالثة ولغاية
ً
مساء.
السادسة
تقبل التعازي طيلة ايام االسبوع في
منزله في تبنني
اآلس ـ ـفـ ــون :آل فـ ـ ــواز ،ش ـب ـلــي ،ت ـفــاحــة،
امـ ـه ــز ،دكـ ـ ــروب ط ـقــو وعـ ـم ــوم اهــالــي
بلدته تبنني.

املسيح قام ،حقًا قام!
األب ـ ـ ــات ـ ـ ــي طـ ـ ـن ـ ــوس نـ ـعـ ـم ــه ال ــرئـ ـي ــس
الـعــام للرهبانية اللبنانية املارونية
وأشقاؤه وشقيقته وعائالتهم
ينعون إليكم برجاء والدتهم املرحومة
إميلي سليم زياده
أرملة املرحوم إلياس طنوس نعمه
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـخ ـم ـي ــس
وال ـج ـم ـعــة  24و 25الـ ـج ــاري ف ــي ديــر
مــار أنطونيوس ،غزير ،مقر الرئاسة
العامة للرهبانية اللبنانية املارونية،
مــن الـســاعــة الـعــاشــرة صـبــاحــا لغاية
ً
مساء.
السابعة
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◄ إعالنات رسمية ►

ذكرى أسبوع
ت ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار األح ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2015/9/27ذكرى مرور أسبوع على
وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة:
الحاجة سعاد ديب عقيل
(أم خنجر شعيب)
أرملة املرحوم الحاج
علي يوسف شعيب.
أب ـن ــاؤه ـم ــا :ح ـس ــن ،ح ـس ــن ،الـعـقـيــد
ي ــوس ــف ،ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـم ــد ،م ـه ــدي،
ربـ ـي ــع ،بـ ـ ــال ،حـ ـن ــان ،ريـ ـم ــا ،ال ـح ــاج
خنجر ،حسام وسهاد.
وال ــدت ـه ــا :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة زيـنــب
الحاج جواد عبد الله.
أشـقــاؤهــا :املـهـنــدس غ ــازي ،األسـتــاذ
أسعد وعزات عقيل.
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحها
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـي ــم
ومجلس ع ــزاء فــي حسينية بلدتها
الخيام الساعة العاشرة صباحًا.
تقبل الـتـعــازي فــي منزل العائلة في
الخيام طيلة أيام األسبوع.
اآلس ـف ــون :حــركــة أم ــل ،آل شـعـيــب ،آل
ع ـق ـيــل ،آل ع ـبــد ال ـل ــه وعـ ـم ــوم أهــالــي
الخيام.

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان أن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء ع ـل ــب وص ــل
وعـ ـ ـل ـ ــب ط ـ ـ ــرف ت ـ ــوت ـ ــر م ـ ـتـ ــوسـ ــط لـ ـ ــزوم
محطات التحويل الرئيسية ،موضوع
اسـ ـت ــدراج الـ ـع ــروض رق ــم ث4د3610 /
ت ــاري ــخ  ،2015/4/2ق ــد م ـ ــددت لـغــايــة
يــوم الجمعة  2015/10/16عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ـ أم ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223م ـب ـنــى ك ـه ــرب ــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك ل ـقــاء مـبـلــغ قــدره
/30.000/ل.ل.
علمًا بــأن ال ـعــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق األحوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/9/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1787

إعالن بيع باملعاملة 2014/703
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
تباع باملزاد العلني نهار الخميس في
 2015/10/8الساعة الثانية والنصف
بـعــد الـظـهــر س ـي ــارة املـنـفــذ عـلـيــه خــالــد
محمد ديب حسون ماركة ميتسوبيشي
مونتيرو موديل  2001رقم /415716/ب
ً
ال ـخ ـصــوص ـيــة ت ـح ـص ـيــا ل ــدي ــن طــالـبــة
التنفيذ الشركة الجديدة لبنك سوريا
ولـبـنــان ش.م.ل .وكيلها املـحــامــي ايلي
ملكان البالغ  $/11232/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/4099/واملطروحة
بسعر  $/2500/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رسوم امليكانيك قد بلغت
/1.576.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى م ـ ــرآب املـ ـ ــدور ف ــي ب ـي ــروت
الـكــرنـتـيـنــا مـصـحــوبــا بــالـثـمــن ن ـق ـدًا او
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
اعالن عن استدراج عروض
ي ـع ـل ــن ات ـ ـحـ ــاد بـ ـل ــدي ــات ق ـ ـضـ ــاء ص ــور
رغبته باستدراج عروض لشراء آليات
وتركيب معدات لصالح معمل معالجة
النفايات في عني بعال.

مل ــن ي ــرغ ــب ب ــاالش ـت ــراك ال ـح ـصــول على
دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخــاص بــامل ـشــروع من
ً
ابتداء
قلم اتحاد بلديات قضاء صــور
من يوم الثالثاء .2015/9/22
تـنـتـهــي مـ ــدة اس ـت ـق ـبــال الـ ـع ــروض يــوم
ال ـثــاثــاء  2015/9/29الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا يليها جلسة فض العروض
مباشرة.
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد املحسن الحسيني
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
ب ـت ــاري ــخ  2015/7/9صـ ــدر ع ــن هـيـئــة
املـحـكـمــة الـحـكــم رق ــم  2015 /299الــذي
ق ـض ــى ب ـت ـع ـيــن ال ـس ـي ــد م ـخ ـل ــص حـنــا
نـقــوال قيمًا عـلــى ام ــاك الـغــائـبــن ورثــة
مرشد الخوري جرجس انيسة ال سيما
الـعـقــارات رقــم  87ـ ـ  210ـ ـ  108ـ ـ  367ـ ـ
 466ـ ـ  676ـ ـ  721ـ ـ  349ـ ـ  780ـ ـ  781ـ ـ
 846ـ ـ  885منطقة عينطورين العقارية
لالعتناء بها والحفاظ عليها.
لــذلــك فلكل ذي مصلحة ولـكــل متضرر
ت ـ ـقـ ــديـ ــم مـ ــاح ـ ـظـ ــاتـ ــه ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
االسـتــدعــاء املــذكــور خــال خمسة عشر
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب رب ـي ــع ت ــرك ــي زي ـن ــب م ــال ــك الـقـســم
 /10/م ــن ال ـع ـقــار  /2425/س ــن الـفـيــل
سند تمليك بدل عن ضائع باسمه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب كــريـكــور بــاكــرادونــي كــريـكــوريــان
بصفته احد ورثة باكرادوني سركيس
ك ـ ــريـ ـ ـك ـ ــوري ـ ــان الـ ـ ـ ـ ــذي هـ ـ ــو احـ ـ ـ ــد ورثـ ـ ــة
ســرك ـيــس م ـك ــردي ــج ك ــري ـك ــوري ــان مــالــك
العقار  /3127/برج حمود سند تمليك
بدل عن ضائع باسم املالك املورث
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب كمال توفيق ضاهر بوكالته عن
نجيبه عيد غلميه مالكة العقار /401/
املـطـيـلــب س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
باسم املالكة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

استراحة
2106 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 0 6

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ــب خ ــاج ــر كـ ـف ــورك ك ــوط ـن ـي ــان مــالــك
الـ ـقـ ـس ــم  /14/م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار /2674/
البوشرية سند تمليك بــدل عــن ضائع
باسمه
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب املـحــامــي فيليب يــوســف معلوف
ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن ف ـي ـكــن وارت ـ ـكـ ــس اب ـل ـيــان
الــوكـيــل عــن ســربــوهــي اراك ــل بـهــادريــان
احدى ورثة جاك اراكــل بهادريان مالك
القسم  /7/من العقار  /318/والعقار
 /298/النقاش سندي تمليك بــدل عن
ضائع باسم املورث
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب سمير حـنــا بــو ش ــروش بوكالته
عــن قيصر الـيــاس صـعــب ال ـقــارح مالك
 800سهم في العقار  /283/سن الفيل
سند تمليك بدل عن ضائع باسم املالك
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل

أفقيا
 -1اإلسم القديم لدولة غانا األفريقية –  -2نسبة الى مواطن من بلد أوروبــي – من الكواكب
ُ
بال – أداة إستثناء – أمر عظيم –  -4حرف نصب – مدينة
يعرف بالكوكب األحمر –  -3ثوب ٍ
في هولندا فيها ّ
اللبنانية – صرخة
السلة
كرة
نجوم
أحد
-5
–
الدولية
العدل
محكمة
مقر
ّ
باألجنبية –  -6لسع العقرب – مهماز ّ
ّ
الحراثني –  -7ضعف ورق – ظرف مكان
الفدان عند
– ّ -8
ّ
وتدبر األشياء بالتأمل
تكون اآلراء والخواطر في عقل اإلنسان وبلورتها في نصوص
وإعمال العقل – ما فوق الفخذ في جسم اإلنسان –  -9شاعر إيطالي له «الكوميديا اإللهية»
– كلمة بمعنى أملك –  -10حفرها فردينان دي ليسبس تصل البحر األحمر بالبحر األبيض
املتوسط

عموديًا
 -1فيلم سينمائي لألخوين رحباني – قرع جرس الباب –  -2ما يخلفه امليت بعده – ُحب
– ّ
أهم مدن الكوت دازور الفرنسية ُيقام فيها مهرجان سينمائي سنوي –  -3إشتاق إليه –
غضب باألجنبية – ضمير متصل –  -4مقولي أو في فمي – نــوع من األطعمة –  -5رئيس
آلهة أوغــاريــت رمــزه الثور أو نــوع من الـغــزالن – نوتة موسيقية – ماركة سـيــارات –  -6رب
وخالق – مقياس مساحة –  -7ضد مدح – إنساني أو خالف حيواني – طاف بالليل يحرس
ّ
مصورة بلجيكي راحل وضع مغامرات
الناس ويكشف أهل الريبة –  -8عائلة مخترع شرائط
تان تان وميلو – من الطيور – ُ -9يعرف بالنهر األبيض وإسم ّ
عدة أنهر روسية وأوكرانية –
جوابي –  -10أديب وصحافي لبناني راحل أسس جريدة لسان الحال عام 1877

أفقيا

حل الشبكة 2105

شروط اللعبة

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

مشاهير 2106

حلول الشبكة السابقة

1

ُ ُ
 -1تويتر – طنطا –  -2األخبار – هو –  -3كعك – البئر –  -4الندو – ا ا –  -5أم – خي – نلنل – -6
ّ
مصيص – ّ -7
أرد – اليتيم –  -8حد – الفلو – ّ -9
ّ
الرباع – يدن –  -10نهج البالغة

عموديًا

ّ
تخ – ّ
أخص – دبا – ّ -5رباني – ال –
 -1تاكالماكان –  -2ولع – مصر – له –  -3يأكل – ُيدحرج – -4
 -6ألد – مالعب –  -7طربون – يل –  -8التفيا –  -9طهران – يلدغ –  -10أو – اليمونة

تصحيح إعالن
نـشــر فــي جــريــدة األخ ـب ــار األرب ـع ــاء 23
أي ـ ـلـ ــول  2015إع ـ ـ ــان بـ ـي ــع ص ـ ـ ــادر عــن
دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ كـ ـس ــروان بــاملـعــامـلــة رقــم
 2005/1020وقــد ورد خطأ مطبعي أن
الــديــن هــو  /78543.49/دوالر أميركي
بينما الصحيح هو  /78543.46/دوالر
أميركي فاقتضى التصحيح.
رئيس قلم دائرة تنفيذ كسروان
ناديا صليبي

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ّ
يمت بنسبه الى أســرة عريقة في القدم أنجبت
شاعر لبناني ()1930-1899
ً
الشعراء واملؤرخني والكتبة .إشتغل في التجارة متنقال بني لبنان وسوريا
وكــان يكتب للصحافة العربية  = 1+3+8+6+5اللعب على آلــة موسيقية ■
 = 9+10+11من الحبوب ■  = 7+2+4نهار وليل

حل الشبكة الماضية :دونالد غالسر
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رياضة

ّ
ثقافة «الليبيرو» نوير تدمر حراس المرمى
البطوالت األوروبية الوطنية

ثقافة جديدة عرفتها حراسة المرمى
العالمية أخيرًا ،وتحديدًا مع الحارس
األلماني مانويل نوير .لكن دور «الليبيرو»
الذي اخترعه العمالق األشقر بدأ يتحول
إلى سالح ضده وضد مواطنيه ،الحارس
خصوصًا ،مع ممارسة أدوار ال يفترض أن
تكون منوطة بهم
شربل ّ
كريم
ليلة أول من أمــس ،اهتز القائم األيمن
ملــرمــى بــايــرن ميونيخ مــن كــرة طويلة
ُ
خروج
لعبت من منتصف امللعب بعد
ٍ
ّ
مـ ـتـ ـه ــور لـ ـلـ ـح ــارس ال ـ ــدول ـ ــي م ــان ــوي ــل
نوير .املشكلة بدأت عندما خرج نوير
وب ـش ـك ـ ٍـل م ـفــاجــئ م ــن مـنـطـقـتــه لقطع
ك ــرة طــوي ـلــة سـقـطــت ب ـع ـيــدة بـحــوالــى

أكثر المتضررين حاليًا من ثقافة
مانويل نوير هو األلماني اآلخر مارك
أندريه تير شتيغن
 30مترًا عــن منطقته ،وقــد فعلها رغم
أن زميله جـيــروم بــواتـنــغ كــان مواكبًا
ل ـل ـع ـبــة ل ـت ـط ــول الـ ـك ــرة ع ـن ــه وت ـت ـح ـ ّـول
ال ــى خـطـ ٍـر ك ــاد أن يـتـسـ ّـبــب بـكــارثــة لو
اهتزت الشباك ،وخصوصًا أن الفريق
بهدف في اللقاء.
البافاري كان متأخرًا
ٍ
بالتأكيد ،ال يمكن التشكيك بمستوى
وقــدرات نوير ،الذي كان أحد األسباب
األســاس ـيــة ال ـتــي تــوجــت األملـ ــان بلقب
كـ ــأس الـ ـع ــال ــم ،الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي .إال أن
ح ـ ـمـ ــاسـ ــة الـ ـ ــرجـ ـ ــل تـ ـتـ ـخـ ـط ــى امل ـن ـط ــق
املـ ـتـ ـع ــارف ع ـل ـيــه ف ــي ح ــراس ــة امل ــرم ــى
ح ــالـ ـي ــا ،وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر بـ ـ ــدا أنـ ـ ــه يـتـسـبــب
ً
ب ــإزع ــاج رفــاقــه ح ـتــى ،وق ــد ظـهــر فـعــا

ً
ارتكب نوير خطأ فادحًا أمام فولسبورغ كاد أن يتسبب بهدف في مرمى بايرن (لوكاس بارث ــ األناضول)

من خالل ردة فعل بعضهم على خطئه
أمام فولسبورغ.
نــويــر يـبــرع فــي اللعب بقدميه ويملك
قلبًا كبيرًا ينقص حراسًا كثرين ،وهي
مسألة ّ
تخوله القيام بدور «الليبيرو»
ً
ال ــذي اخ ـتــرعــه األملـ ــان أصـ ــا ،ول ــو أنــه
ارت ـك ــب أح ـيــانــا بـعــض األخ ـط ــاء ج ــراء
ج ــرأت ــه ال ــزائ ــدة .لـكــن ف ــي الـحـقـيـقــة ،ال
عمل جريء من املخاطرة ،لكن
يخلو أي
«ثقافة نوير»ٍ قد تكون ّ
لحراس
رة
مدم
ٍ
آخرين يريدون نسخه ،وتحديدًا األملان
منهم الطامحني للسير على خطاه.

مــن يـتــابــع م ـبــاريــات «الـبــونــدسـلـيـغــا»
يمكنه أن يالحظ ما يفعله حراس كثر
ّ
ويتسبب لهم بمشاكل
في هذا اإلطــار
عدة ،لكن ربما أكثر املتضررين حاليًا
م ــن هـ ــذه ال ـث ـقــافــة ه ــو األمل ــان ــي اآلخ ــر
مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى
ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي ،الـ ـ ــذي اه ـت ــزت
شباكه مرتني هــذا املوسم بهدفني من
مـنـتـصــف امل ـل ـعــب ،األول أمـ ــام أتلتيك
بيلباو في الكأس السوبر اإلسبانية،
والثاني أمــام رومــا في مسابقة دوري
أبطال أوروبا.

واألسـ ـ ـ ــوأ ف ــي ه ـ ــذا املـ ــوضـ ــوع أن تـيــر
ش ـت ـي ـغــن ح ـص ــل أخ ـ ـي ـ ـرًا ع ـل ــى فــرصــة
اللعب أساسيًا بعد إصابة التشيلياني
كـ ــاوديـ ــو ب ــراف ــو ال ـ ــذي حـ ــرس ش ـبــاك
«البرسا» في الــدوري املوسم املاضي.
واألملـ ـ ــانـ ـ ــي كـ ـ ــان أمـ ـ ـ ــام امـ ـتـ ـح ــان مـهــم
للتأكيد على أنه الرقم  1بالنسبة الى
برشلونة لسنوات طويلة ،وخصوصًا
أنـ ــه ص ـغ ـيــر ال ـس ــن وي ـت ـم ـتــع بـمــوهـبــة
الفتة كشف عنها أيام دفاعه عن ألوان
بوروسيا مونشنغالدباخ.
ال ــواق ــع ،ك ـث ـيــرون يــداف ـعــون ال ـي ــوم عن

ت ـيــر شـتـيـغــن رغ ــم ق ـس ــاوة الـصـحــافــة
اإلس ـب ــان ـي ــة ف ــي انـ ـتـ ـق ــاده ب ـع ــدم ــا ب ــدا
أنـ ــه ف ـقــد ث ـق ـتــه بـنـفـســه ع ـقــب أخ ـطــائــه
امل ـت ـك ــررة ،وق ــد بـ ــادر أول ـي ـفــر ك ــان إلــى
الــدفــاع عن مواطنه ،معتبرًا أنــه يلعب
دور ال ـحــارس الـعـصــري ،وه ــو أم ــر قد
ّ
يتسبب في بعض األحيان بمشكالت
استثنائية.
الحقيقة ،هناك صحة في هذه املعلومة،
إذ مــع االستراتيجيات املعتمدة على
ال ـض ـغ ــط ال ـع ــال ــي وانـ ــدفـ ــاع الــاع ـبــن
العشرة الى األمام ومشاركتهم جميعًا
فــي الهجمات فــي النصف الـثــانــي من
امل ـل ـعــب ،يـ ــزداد الـخـطــر ف ــي املـســاحــات
الـ ـف ــارغ ــة ع ـل ــى حـ ـ ــراس املـ ــرمـ ــى ،وه ــو
ّ
أم ــر ي ـحــتــم عـلـيـهــم ع ــدم ال ـب ـقــاء تحت
عــارضـتـهــم وانـتـظــار املـهــاجـمــن حتى
يأتوا إليهم .لذا ،من الضروري خروج
ال ـ ـحـ ــارس م ــن مـنـطـقـتــه أثـ ـن ــاء وج ــود
العبي فريقه في ملعب الخصم ،وذلك
كــإجــراء استباقي لحصول أي هجمة
مرتدة وانـطــاق املهاجمني السريعني
في املساحات الفارغة وتصرفهم كما
يحلو لـهــم قـبــل الــوصــول ال ــى املنطقة
ّ
وهـ ـ ـ ــز ال ـ ـش ـ ـبـ ــاك .وهـ ـن ــا يـ ـك ــون ت ــدخ ــل
الحارس مفصليًا على صعيد الضغط
الـ ـس ــري ــع ع ـل ــى خ ــاط ــف ال ـ ـكـ ــرة وعـ ــدم
السماح له بما سيفعل بها ،وذلك عبر
بشكل مباغت وسريع.
مالقاته
ٍ
ك ــل هـ ــذه ال ـخ ـط ــوات ت ـح ـتــاج الـ ــى دقــة
كـبـيــرة ال يـمـكــن إي ـجــادهــا عـنــد معظم
الـ ـح ــراس ال ــذي ــن ب ـ ــدوا م ـت ـهــوريــن فــي
خروجهم كونهم ال يملكون إمكانات
نوير أو حضوره الذهني الذي يجعل
من توقيته ممتازًا .ففي نهاية املطاف،
ورغ ــم أخـطــائــه الـصــادمــة إحـيــانــا ،فإن
أحـدًا من حــراس املرمى في العالم هو
مــانــويــل ن ــوي ــر ،الـ ــذي ي ـ ّ
ـدم ــر اآلخ ــري ــن
ً
بفرضه ثقافة يستفيد منها في املقابل
للصعود الى مصاف العظماء.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )5
سلتا فيغو  -برشلونة 1-4
مانويل نوليتو ( )26واياغو أسباس (30
و )56والسويدي جون غويديتي ( )83لسلتا
فيغو ،والبرازيلي نيمار ( )80لبرشلونة.
أتلتيك بلباو  -ريال مدريد 2-1
سابني ميرينو ( )67ألتلتيك بلباو،
والفرنسي كريم بنزيما ( 19و )70لريال
مدريد.
ليفانتي  -إيبار 2-2
خوسي موراليس ( )52وديفيرسون سيلفا
( )90لليفانتي ،وبورخا باستون ( 11و)48
إليبار.
رايو فاييكانو  -سبورتينغ خيخون
1-2
روبرتو تراشوراس ( )40وخافي غويرا
( )48لفاييكانو ،وحوناثان رودريغيز ()50
لسبورتينغ خيخون.
 الخميس:ريال بيتيس  -ديبورتيفو ال كورونيا
()23,00
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال مدريد  13نقطة من  5مباريات
 -2سلتا فيغو  13من 5
 -3أتلتيكو مدريد  12من 5
 -4برشلونة  12من 5
 -5فياريال  10من 4

إيطاليا (المرحلة )5
إنتر ميالنو  -هيالس فيرونا 0-1
البرازيلي فيليبي ميلو (.)57
سمبدوريا  -روما 1-2
إيدير مارتينيز ( )51واليوناني كوستاس
مانوالس (خطأ في مرماه) لسمبدوريا،
واملصري محمد صالح ( )70لروما.
يوفنتوس  -فروسينوني 1-1
سيموني زازا ( )50ليوفنتوس ،وليوناردو
بالنتشارد ( )90لفروسينوني.
فيورنتينا  -بولونيا 0-2
البولوني ياكوب بالتشيكوفسكي ()71
ونيكوال كالينيتش (.)83
التسيو  -جنوى 0-2
باليرمو  -ساسوولو 1-0
كاربي  -نابولي 0-0
كييفو فيرونا  -تورينو 0-1
 الخميس:إمبولي  -أتاالنتا ()21,45
 ترتيب فرق الصدارة: -1إنتر ميالنو  15نقطة من  5مباريات
 -2فيورنتينا  12من 5
 -3ساسوولو  11من 5
 -4كييفو  10من 5
 -5سمبدوريا  10من 5

ألمانيا (المرحلة )6
هوفنهايم  -بوروسيا دورتموند 1-1
سيباستيان رودي ( )42لهوفنهايم،
والغابوني بيار – إيميريك أوباميانغ ()55
لدورتموند.
شالكه  -أينتراخت فرانكفورت 0-2
الكاميروني جويل ماتيب ( )76وليروي
سانيه (.)90
باير ليفركوزن  -ماينتس 0-1
املكسيكي خافيير هرنانديز (.)69
بوروسيا مونشنغالدباخ  -أوغسبورغ
2-4
فابيان جونسون ( )5وغرانيت تشاكا ()17
والرس ستيندل ( )19ومحمود داوود ()21
ملونشنغالدباخ ،وباول فيرهايغ ( 51و 75من
ركلتي جزاء) ألوغسبورغ.
هانوفر  -شتوتغارت 3-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  18نقطة من  6مباريات
 -2دورتموند  16من 6
 -3شالكه  13من 6
 -4فولسبورغ  11من 6
 -5هيرتا برلني  10من 6

فرنسا (المرحلة )7
تروا  -سانت إتيان 1-0
توماس إياس ( 13خطأ في مرمى فريقه).
ليون  -باستيا 0-2
ألدو كالولو ( )18وكورينتني توليسو (.)88
تولوز  -مرسيليا 1-1
مارتن بريثويت ( )68لتولوز ،وميتشي
باتشواي ( )90ملرسيليا.
لوريان  -كاين 0-2
بنجامان موكاندجو ( )13وعبد املجيد
واريس (.)36
نيس  -بوردو 1-6
أجاكسيو  -رين 1-1
 الخميس:مونبلييه  -موناكو ()19,55
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  17نقطة من 7
مباريات
 -2سانت إتيان  16من 7
 -3رين  14من 7
 -4ليون  12من 7
 -5ريمس  12من 7

كأس الرابطة اإلنكليزية
(الدور الثالث)
توتنهام  -أرسنال 2-1
كالوم تشامبيرس ( 56هدف في مرمى
فريقه) لتوتنهام ،والفرنسي ماثيو فالميني
( 26و )78ألرسنال.
مانشستر يونايتد  -إيبسويتش تاون
0-3
واين روني ( )23والبرازيلي أندرياس بيريرا
( )60والفرنسي أنطوني مارسيال (.)90
وولسال  -تشلسي 4-1
جيمس أوكونور ( )45لوولسال ،والبرازيلي
راميريش ( )10والفرنسي لويك ريمي ()39
والبرازيلي كينيدي ( )52واإلسباني بدرو
رودريغيز ( )90لتشلسي.
نيوكاسل  -شيفيلد ونسداي 1-0
لويس ماكغوغان (.)76
كريستال باالس  -تشارلتون أثلتيك
1-4
ميلتون كينز دونز  -ساوثمبتون 6-0
نوريتش سيتي  -وست بروميتش
ألبيون .0-3
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بطولة آسيا للسلة

ّ
انطالقة ممتازة للبنان في سلة آسيا
س ـ ّـج ــل م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة الـسـلــة
ان ـطــاقــة م ـم ـتــازة ف ــي اف ـت ـتــاح بطولة
آس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ــن ،ح ـ ــن ف ـ ـ ــاز ع ـلــى
م ـن ـت ـخ ــب ت ـ ـ ــاي ـ ـ ــوان  87 - 92ض ـمــن
املجموعة الرابعة بعد مباراة ّ
مشوقة،
استمرت فيها اإلث ــارة حتى الثواني
األخيرة.
وكان نجم اللقاء الالعب أحمد ابراهيم
وثالثياته الحاسمة ،اضافة الى األداء
الكبير لــاعــب جــاي يونغبلود الــذي
قاتل طــوال دقائق املـبــاراة ،وقــدم ً
أداء
رجــولـيــا فـكــان كــأنــه لـبـنــانــي «أب ــا عن
َجد».
اس ـت ـهــل امل ـ ــدرب ال ـصــربــي فاسيلسن
مــات ـي ـتــش بـتـشـكـيـلــة ق ــوام ـه ــا بــاســل
بـ ـ ــوجـ ـ ــي ووائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ع ـ ــرقـ ـ ـج ـ ــي وجـ ـ ـ ــاي
يــونـغـبـلــود وجـ ــان عـبــد ال ـن ــور وعـلــي
حـيــدر ،وتـقــدم املنتخب اللبناني (-8
 )0سريعًا بعد اداء كبير من العبيه،
ح ـيــث ف ــاج ــأوا امل ـن ـت ـخــب ال ـت ــاي ــوان ــي.
وواص ـ ــل املـنـتـخــب الـلـبـنــانــي ضغطه
لينتهي الــربــع األول ملصلحة لبنان
( )20-29بعد اداء هجومي من منتخب
األرز .وواصـلــت «املاكينة اللبنانية»
الـتـسـجـيــل ،لـكــن املـنـتـخــب الـتــايــوانــي
استعاد زمــام املـبــادرة وقلص الفارق
الى ست نقاط ليرد علي حيدر بثالثية
( )31-40مع دخول نديم سعيد وشارل

تابت والنتيجة ( )38-42( )33-40بعد
رد ثــاثــي تــايــوانــي ولـيـنـتـهــي الــربــع
الـثــانــي بـتـقـ ّـدم لـبـنــان ب ـفــارق نقطتني
( .)41-43وب ــدأ الــربــع الـثــالــث بتبادل
ال ـه ـج ـمــات م ــن ال ـط ــرف ــن والـتـسـجـيــل
سلة من هنا وسلة من هناك والتعادل
( )53-53ألول م ــرة فــي امل ـب ــاراة ،ومــن
ثــم يـتـقــدم لـبـنــان ( )57-60و()57-67
بفارق عشر نقاط بعد اداء مميز من
العبي وطن االرز وعلى رأسهم احمد
ابراهيم ( )57-69بعد فترة ضياع من

جانب الالعبني التايوانيني ليسجل
ل ـب ـنــان ع ـشــر ثــاث ـيــات نــاج ـحــة حتى
نهاية الــربــع الـثــالــث ،ولينتهي الربع
الثالث ملصلحة لبنان بفارق  12نقطة
( .)57-69ومـ ــع ب ــداي ــة ال ــرب ــع ال ــراب ــع
واصــل لبنان تقدمه ( )63-71وبفارق
ثماني نقاط .وتراخى دفاع لبنان مما
سمح لتايوان بان تقلص الفارق الى
اربع نقاط ( )71-57والى نقطتني (-69
 .)71وفرضت تايوان التعادل ()78-78
وثــاثـيــة مــن عـبــد ال ـنــور فثنائية من

جاي يونغبلود يحاول التسجيل في سلة تايوان

يونغبلود وسلة من تايوان والفارق
نقطة ملصلحة لبنان ( )82-83وثالثية
«قاتلة» من عرقجي ( )82-86وثنائية
من يونغبلود ( )82-88و( )84-88بعد
رميتني حرتني ناجحتني لتايوان مع
س ـلــة ( )86-88وخ ـط ــأ ع ـلــى عــرقـجــي
ليسجل رميتني حرتني ( )86-90قبل
 25ثانية ،لتنتهي املباراة بفوز لبنان
( )87-92وبفارق خمس نقاط.
وسجل احمد ابراهيم  23نقطة وعلي
حيدر  18نقطة وجــاي يونغبلود 18
نقطة ووائــل عرقجي  14نقطة وجان
عبد النور .12
هـ ــذا وس ـي ـل ـت ـقــي امل ـن ـت ـخــب الـلـبـنــانــي
نـ ـظـ ـي ــره الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري ،ال ـ ـ ـ ــذي ف ـ ـ ــاز ع ـلــى
الكازاخستاني  ،75 - 79عند الساعة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة وال ـ ـن ـ ـصـ ــف م ـ ــن بـ ـع ــد ظ ـهــر
الخميس بتوقيت بيروت.
وف ــي بــاقــي الـنـتــائــج وض ـمــن األول ــى،
ف ـ ــازت إيـ ـ ــران ع ـلــى ال ـي ــاب ــان ،48 - 86
والهند على ماليزيا  ،73 - 102وفي
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ف ـ ـ ــازت ه ــون ــغ ك ــون ــغ عـلــى
الـ ـك ــوي ــت  ،50 - 87وف ـل ـس ـط ــن عـلــى
الفيليبني  73 - 75في مفاجأة كبيرة
نظرًا لقوة الخصم الفيليبيني.
وف ـ ــي الـ ـث ــالـ ـث ــة ،فـ ـ ـ ــازت ال ـ ـصـ ــن عـلــى
سنغافورة  ،42 - 91وكوريا الجنوبية
على األردن .60 - 87

السلة اللبنانية

الرياضي وأثليت الى نهائي كأس الرئيس جارودي
ت ــأه ــل ف ــري ـق ــا ال ــري ــاض ــي واث ـل ـيــت
سيلجي الـسـلــوفـيـنــي الــى نهائي
دورة بـ ـي ــروت ال ــدولـ ـي ــة ف ــي ك ــرة
ال ـس ـل ــة ل ـل ـس ـي ــدات ،الـ ـ ــذي س ـي ـقــام
الـ ـ ـي ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
 ،21.30بـعــد ف ــوز الــريــاضــي على
بـ ــادل امل ـق ــدون ــي ب ـف ــارق  29نـقـطــة
( .)49 – 78وجـ ـ ـ ــدد فـ ـ ـ ــوزه ع ـلــى
الـ ـف ــري ــق امل ـ ـقـ ــدونـ ــي بـ ـع ــدم ــا ك ــان
قـ ــد ه ــزم ــه ( )49 – 63فـ ــي خ ـتــام
الــدور األول ،واشــرك املدير الفني
جميع العبات الفريق في املباراة

لالستفادة قدر االمكان استعدادًا
للنهائي.
وك ــان ــت مل ــا م ـق ــدم اف ـض ــل مـسـجـلــة
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــاراة مـ ـ ـ ــع  21ن ـ ـق ـ ـطـ ــة،
واض ــاف ــت بــري ـتــانــي دانـ ـس ــون 12
ن ـق ـطــة وادري ـ ـ ــان روس  11نـقـطــة،
وف ـ ـ ـ ــرح ح ـ ــرك ـ ــة  11ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،ومـ ــن
الفريق املـقــدونــي سجلت ادريــانــا
لسكاروسكا  18نقطة.
م ـث ــل ال ــري ــاض ــي :رب ـي ـك ــا ع ـق ــل ،ملــا
مـ ـ ـق ـ ــدم ،سـ ــابـ ــن ف ـ ـ ــاخ ـ ـ ــوري ،ف ــرح
حــركــة ،جـنـيـفــر ع ـمــوري ،مـيــرامــار

مـ ـق ــداد ،ش ـيــريــن ال ـش ــري ــف ،ت ـمــارا
خليل ،نانسي معلوف ،بريتاني
دان ـســون ،غــاتــي ويــريـمــا وادري ــان
روس.
وف ــي امل ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،لــم يتمكن
فــريــق بــانــاثـيـنــايـكــوس م ــن بـلــوغ
الـنـهــائــي كـمــا كــان مـتــوقـعــا ،فبعد
ف ـ ــوزه ف ــي م ــواج ـه ــة الـ ـ ــدور االول
( )65 – 79ع ـلــى اث ـل ـيــت سـيـلـجــي
الـ ـسـ ـل ــوفـ ـيـ ـن ــي ،خـ ـس ــر ام ـ ــام ـ ــه فــي
ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ب ـفــارق 10
نقاط ( ،)67 – 77بعد مباراة قوية

ق ــدمـ ـه ــا ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان ،وخ ـص ــوص ــا
ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم طـ ــوال
امل ـبــاراة ونـجــح فــي ان ـهــاء امل ـبــاراة
مل ـ ـص ـ ـل ـ ـح ـ ـتـ ــه .وقـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــت مـ ــاري ـ ـكـ ــا
غــاي ـي ـتــش مـ ـب ــاراة ك ـب ـي ــرة م ــع 22
ن ـق ـط ــة و 16مـ ـت ــابـ ـع ــة ،واضـ ــافـ ــت
اي ـف ــان ــا دوي ـك ـي ـتــش  16ن ـق ـطــة و5
متابعات ،ومــن الفريق اليوناني
سـجـلــت ديــانــا دل ـفــا  14نـقـطــة و8
متابعات ،وديـمـتــرا كالفنتزو 12
ن ـق ـطــة وغ ــري ـغ ــوري ــا ب ــات ــراك ــي 10
نقاط.

الكرة اللبنانية

العهد والصفاء على لقب النخبة األحد
واص ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــاء ت ـح ـق ـي ــق
املفاجآت واقصى األنصار من نصف
ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس ال ـن ـخ ـب ــة لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
بفوزه عليه  1 - 3على ملعب العهد.
وأحـ ـ ــرج الع ـب ــو ال ـص ـف ــاء امل ـســؤولــن
ع ــن ال ـن ــادي وأث ـب ـتــوا أن ـهــم يلعبون
لقميص واسم النادي برغم الظروف
املـ ــاديـ ــة ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي ي ـعــانــون ـهــا،
كـمــا أثـبــت املــديــر الـفـنــي إمـيــل رستم
أنــه قــادر على صنع الكثير بخبرته
وقــدرتــه على تجييش العبيه ورفــع
الروح القتالية لديهم ،فقاد فريقه الى
النهائي بعكس جميع التوقعات.
والالفت أن الصفاء فاز على األنصار
ب ــأجـ ـنـ ـب ــي واح ـ ـ ـ ــد هـ ـ ــو ال ـن ـي ـج ـي ــري
بريشوس ،الذي أصيب في منتصف
الشوط األول ،وأكمل الشوط مصابًا
ق ـب ــل أن يـ ـخ ــرج فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـش ــوط
الثاني ،كما أن الصفاء لعب بغياب
املـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــع ع ـ ـلـ ــي ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــدي ،ونـ ـج ــح
الالعبون في تغطية غيابه وتحقيق
فوز على فريق يتفوق عليه في فترة
االستعداد.
تـقـ ّـدم الـصـفــاء عبر عمر ال ـكــردي في
ال ــدق ـي ـق ــة  24ب ـع ــد م ـج ـه ــود ف ـ ــردي،
وعـ ـ ـ ــادل عـ ـم ــاد غ ـ ـ ــدار ل ــأنـ ـص ــار فــي

تبادل التحية بين العب الصفاء عالء البابا ومدربه إميل رستم (عدنان الحاج علي)

الــدق ـي ـقــة  .50وأه ـ ــدر ل ــوك ــاس غ ــاالن
ركـ ـل ــة ج ـ ــزاء ل ــأنـ ـص ــار ب ـع ــد عــرق ـلــة
زميله مايكل اكــوفــو داخ ــل املنطقة،
ّ
لكن الحارس الصفاوي مهدي خليل،
واص ــل تــألـقــه فــي الـبـطــولــة وتـصــدى
لتسديدة الالعب األرجنتيني ببراعة
في الدقيقة .55

وت ـعــرض األن ـصــار لـضــربــة معنوية
م ـ ــع ط ـ ـ ــرد الع ـ ـبـ ــه مـ ـحـ ـم ــد ق ــرح ــان ــي
الع ـتــراضــه ف ــي الــدقـيـقــة  ،70فحسم
عـ ـ ــاء الـ ـب ــاب ــا امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ح ـ ــن سـجــل
الهدفني الثاني في الدقيقة  75بعد
ك ــرة م ــن عـمــر الـ ـك ــردي ،وال ـثــالــث في
الدقيقة .82

ّ
وف ـ ــي بـ ـحـ ـم ــدون ،ت ــأه ــل ال ـع ـه ــد ال ــى
النهائي بفوزه على النبي شيت - 2
 .1تقدم العهد عبر العبه بيار بويا
في الدقيقة  25من تمريرة السوري
عبد الرزاق الحسني.
وفـ ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،م ــال ــت الـكـفــة
ملـصـلـحــة ال ـن ـبــي ش ـيــت ،ل ـكــن ال ـهــدف
ج ــاء بـعـكــس م ـجــريــات ال ـل ـق ــاء ،حني
تقدم العهد  0 - 2مستفيدًا من خطأ
العب النبي شيت نصار نصار الذي
سجل في مرماه في الدقيقة  48اثر
تسديدة الحمد زريق اصابت القائم
االيسر.
ّ
وق ـ ــل ـ ــص عـ ـل ــي ب ـ ـ ــزي ال ـن ـت ـي ـج ــة فــي
الــدق ـي ـقــة  53ب ـكــرة م ــرت ــدة م ــن صــدر
ال ـحــارس حسن بيطار اثــر تسديدة
ق ــوي ــة مل ـح ـمــد ابـ ــو ع ـت ـيــق م ــن خ ــارج
املنطقة .ولــم ينجح النبي شيت في
تعديل النتيجة لتنتهي املباراة بفوز
وتأهل للعهد الذي سيالقي الصفاء
في النهائي يــوم األحــد عند الساعة
 15.30ف ــي ب ـح ـم ــدون ،فـيـمــا سـيـقــام
ال ـس ـبــت ن ـهــائــي كـ ــأس ال ـت ـح ــدي بني
ال ـســاحــل واالج ـت ـمــاعــي عـلــى امللعب
عينه عند الساعة .15.30

رياضة

21

أصداء عالمية

سحب قرعة مونديال األندية

أوقعت قرعة كأس العالم لألندية ،التي ُسحبت
أمس في زيوريخ ،برشلونة اإلسباني ،بطل
أوروبا ،في مستهل مشواره بمواجهة الفائز
بني أميركا املكسيكي ،بطل الكونكاكاف،
وبطل آسيا.
وسيبدأ «البرسا» مسيرته في البطولة التي
تستضيفها اليابان ،من الدور نصف النهائي
في  17كانون األول املقبل.
ومن املقرر أن يتم معرفة بطل آسيا في 5
كانون األول ،وسيكون من بني أربعة أندية:
الهالل السعودي واألهلي اإلماراتي وغوناغزو
إيفرغراند الصيني وغامبا أوساكا الياباني.
وستجمع املباراة الثانية من الدور نصف
النهائي بني ريفر باليت األرجنتيني ،بطل
كأس ليبرتادوريس ،والفائز من لقاء بطل
أفريقيا أمام الفائز في املباراة االفتتاحية بني
بطل اليابان وأوكالند سيتي النيوزيلندي
بطل األوقيانوس.
وال تزال دوري أبطال أفريقيا في الدور نصف
النهائي الذي يتنافس فيه الهالل واملريخ
السودانيني ،ومازيمبي (جمهورية الكونغو)،
واتحاد الجزائر الجزائري.
ومن املقرر أن يقام نهائي مونديال األندية في
 20كانون األول على ملعب يوكوهاما الدولي،
حيث سيتوج الفائز بالبطولة خلفًا لريال
مدريد اإلسباني.
يذكر أن مونديال األندية يعود مجددًا إلى
اليابان بعد عامني من إقامته في املغرب.

رافينيا يريد الجنسية
والمنتخب األلماني
أعلن رافينيا ،مدافع بايرن ميونيخ األملاني ،أنه
لن يلعب مع املنتخب البرازيلي في املباراتني
املقبلتني ضد تشيلي وفنزويال في تصفيات
مونديال روسيا .2018
وكشف االتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان
أن رافينيا ،البالغ من العمر  30عامًا ،والطامح
ً
للحصول على الجنسية األملانية ،راسله قائال:
ُ
«أنا لست من العناصر التي تستدعى بشكل
منتظم (إلى املنتخب) ولست من الخيارات
األساسية في مركزي (بالنسبة إلى املدرب
كارلوس دونغا)».
ّ
ورد االتحاد البرازيلي على رسالة رافينيا
الذي استدعي للمنتخب أول مرة في آذار
 2008للقاء ودي مع السويد ،ثم انتظر
حتى آذار  2014لكي ُيستدعى مجددًا من
أجل مباراة ودية أخرى ضد جنوب أفريقيا
ً
هذه املرة ،قائال« :نحن نحترم خيار الالعب
ونشيد بشفافيته وسنلغي ضم رافينيا إلى
املنتخب».
وكان رافينيا قد أعرب عن رغبته في
الحصول على الجنسية األملانية ،واللعب مع
منتخب أملانيا ،وحتى لو كان خارج حسابات
يواكيم لوف ،مدرب أبطال العالم.

ُ
«ريد بل» قد ينسحب من الفورموال 1
أكد النمسوي هيلموت ماركو ،مستشار
قطاع رياضة السيارات في مجموعة «ريد
ُبل» ،أن األخيرة ّ
جادة في سحب فريقيها
من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورموال
 1إذا لم تحصل على محرك تنافسي لعام
.2016
وأضاف ماركو للموقع الرسمي لبطولة العالم
إن هذا االحتمال «ال يمكن استبعاده».
وتابع السائق السابق« :هناك خيار بإيقاف
أنشطتنا على صعيد بطولة العالم للفورموال
 .1هذا سيناريو من السيناريوات املطروحة.
إذا لم نحصل على محرك يسمح لنا
ّ
باملنافسة في املقدمة فإننا نفضل التوقف».

22

الخميس  24أيلول  2015العدد 2700

نجوم

ثقافة وناس

أفالم العيد

السينما المصرية في األضحى ...تامر يلعب وحيدًا
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
بـ ـك ــل امل ـ ـقـ ــاي ـ ـيـ ــس ،تـ ـشـ ـه ــد ال ـس ـي ـن ـمــا
امل ـص ــري ــة أسـ ــوأ م ــوس ــم ع ـيــد أضـحــى
ع ـ ـلـ ــى اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،ربـ ـ ـم ـ ــا م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ــودة
الجمهور إلى شباك التذاكر تزامنًا مع
ظهور جيل محمد هنيدي عام .1997
أسـ ـب ــاب إن ـت ــاج ـي ــة وأخ ـ ـ ــرى مــرتـبـطــة
بـمــواعـيــد املـ ــدارس والـجــامـعــات وراء
انـعــدام املنافسة فــي املــوســم وط ــرح 4
أف ــام ف ـقــط ،م ــع غ ـيــاب لـنـجــوم العيد
بــاسـتـثـنــاء تــامــر حـسـنــي ال ــذي يعود
إل ـ ــى ال ـس ـي ـن ـم ــا ف ـ ــي ف ـي ـل ــم «أهـ ـ ـ ـ ــواك»
(إخ ــراج محمد ســامــي وتــألـيــف وليد
يوسف) بعد غياب ثالث سنوات .فقد
ت ـقـ ّـررت ع ــودة ال ـطــاب إل ــى مقاعدهم
فــي خــامــس أي ــام الـعـيــد ،مما ال يمنح
األف ـ ــام ال ـج ــدي ــدة وال ح ـتــى أسـبــوعــا
ً
كــامــا مــن أج ــل تحقيق ال ـحـ ّـد األدن ــى
مــن اإليـ ــرادات .هــذا األمــر دفــع حسني
ومنتج فيلمه محمد السبكي إلطالق
الشريط يــوم األحــد املــاضــي ،من دون
ال ـتــزام املــوعــد املـتـعــارف عليه لعرض
األفالم الجديدة وهو يوم األربعاء من
كل أسبوع .الهدف كان كسب املزيد من
الــوقــت فــي شـ ّـبــاك الـتــذاكــر قبل هجرة
ّ
الطالب إلى املدارس ،وهم من يشكلون
غالبية ّ
رواد السينما في مصر.
في الوقت ذاته ،يعترف أصحاب أفالم
العيد بعدم قدرة أفالمهم على إجبار

الـطــاب على مشاهدتها فــي إجــازات
ن ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع ،أو الـ ـح ــرص عـلــى
متابعتها حـتــى مــع بــدايــة ال ــدراس ــة.
ّ
ال ـك ــل يـعـلــم أن ال ـج ـم ـهــور يــذهــب إلــى
دور العرض في العيد ألن لديه وقتًا
يجب أن يقضيه في الترفيه ،من دون
أن يــرت ـبــط ذل ــك بـمـسـتــوى الـفـيـلــم إال
في حــاالت لم تتوافر كثيرًا في العام
الحاليّ .
أي عكس العام املاضي حني
ّ
حــقــق فيلما «الـفـيــل األزرق» (الكاتب
أح ـم ــد م ـ ــراد إخ ـ ــراج م ـ ــروان ح ــام ــد)،
«ال ـج ــزي ــرة ( »2تــأل ـيــف ك ــات ــب محمد
دياب ،وإخراج شريف عرفة) ،إيرادات
ضخمة داخ ــل وخ ــارج مــوســم العيد.
أما العنصر األهم في انهيار املوسم،
فـهــو تــراجــع اإلن ـتــاج السينمائي في
مـصــر رغ ــم تـحـ ّـســن ال ـظــروف األمـنـيــة،
ّ
وقــلــة ع ــدد األفـ ــام ال ـجــاهــزة للعرض
وال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى امل ـنــاف ـســة ع ـلــى غ ــرار
فيلم «الليلة الكبيرة» (تأليف أحمد
عبدالله وإخ ــراج سامح عبد العزيز)
ً
ال ــذي يـشــارك فيه  24ممثال وممثلة.
لكن ّ
تم تأجليه ملوسم منتصف العام
ال ــدراس ــي ،لـيـحـصــل م ــع األفـ ــام الـتــي
ّ
سـتــرافـقــه عـلــى أس ـبــوعــن عـلــى األق ــل
في شباك التذاكر .كما لم ينجح فيلم
«من ضهر راجل» (تأليف محمد أمني
راضـ ــي وإخـ ـ ــراج ك ــري ــم ال ـس ـب ـكــي) في
إن ـه ــاء عـمـلـيــات املــون ـتــاج وامل ـك ـســاج،
ّ
فتأجل أيضًا إلى جانب عدد آخر من

يؤدي تامر
حسني
بطولة فيلم
«أهواك»

األف ــام الـتــي ال ت ــزال تسير بمعدالت
تصوير بطيئة .يضاف إلى ما سبق،
غ ـ ـيـ ــاب م ـع ـظ ــم الـ ـنـ ـج ــوم الـ ـكـ ـب ــار عــن
املنافسة منهم :أحمد حلمي ،ومحمد
هنيدي وكــريــم عبد الـعــزيــز الــذيــن لم
ي ـشــرعــوا ف ــي اإلعـ ـ ــداد ألفـ ــام جــديــدة
منذ عــام أو أكـثــر .واملـعــروف أن عــادل
إمام خاصم السينما منذ آخر أفالمه
«زهــايـمــر» (كتابة نــادر صــاح الدين
وإخــراج عمرو عــرفــه_ .)2010ورغم أن
ّ ّ
أي أقــل
عــدد أفــام هــذا املــوســم أربـعــة،
بفيلم واحد عن أفالم عيد الفطر العام

ّ
املاضي ،إال أن املنافسة وقتها ضمت
ّ
محمد رمضان بطل «شــد أجــزاء» مع
أحـمــد عــز ومجموعة مــن النجوم في
«والد رزق» ،إلــى جــانــب اســم لــه ثقله
في ّ
شباك التذاكر هو محمد سعد في
«حياتي مبهدلة» .أما املوسم الحالي،
فــإلــى جــانــب «أه ـ ـ ــواك» ،ي ـش ــارك فيلم
«عيال حريفة» (تأليف سيد السبكي
وإخ ــراج محمود سليم) الــذي يعتمد
على خلطته العشوائية ذاتـهــا .قصة
ّ
شــاب يـتــولــى إدارة املنتخب املصري
ّ
ل ـل ـك ــرة ال ـن ـس ــائ ـي ــة ،والـ ــاع ـ ـبـ ــات ه ــن

صافينار،
بوسي والراقصة األرمنية
ّ ً
م ــع وجـ ــود لـلـطــرب الـشـعـبــي مـتـمــثــا
فــي محمود الليثي وسـعــد الصغير.
وهــو الفيلم املــرشــح ملنافسة حسني
في ّ
شباك التذاكر ،واملنافسة ستكون
ّ
أخ ــوي ــة ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ألن األول
إنتاج محمد السبكي والثاني انتاج
أح ـم ــد ال ـس ـب ـكــي .ال ـف ـي ـلــم ال ـث ــال ــث هــو
«الـجـيــل ال ــراب ــع» (إخـ ــراج أحـمــد نــادر
جــال وتأليف عـمــرو سمير عــاطــف)،
وب ـ ــدأ ت ـص ــوي ــره م ـنــذ ف ـت ــرة ويـعـتـمــد
على وجوه جديدة إلى جانب ضيوف
ش ـ ـ ــرف م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم الـ ـ ــراحـ ـ ــل غ ـس ــان
م ـط ــر .وي ـ ــدور ال ـع ـمــل ح ــول مـشـكــات
يواجهها املراهقون في زمن اإلنترنت
وم ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي .أمــا
راب ـ ــع وآخ ـ ــر األفـ ـ ــام ف ـهــو « 4ورقـ ــات
كــوتـشـيـنــة» (ك ـتــابــة وإخـ ـ ــراج شــريــف
ص ـبــري) بـطــولــة مغنيي املـهــرجــانــات
أوكــا وأورتيغا ،واملـ ّ
ـؤجــل عرضه منذ
عــامــن .لكنه وصــل إلــى دور العرض
تزامنًا مع تراجع اإلقبال على أغنيات
ّ
ال ـف ـنــانــن ال ــذي ــن ت ـخــلــى عـنـهــم أحـمــد
السبكي هذا املوسم واستعان بفريق
جديد هو «شبيك لبيك» لتقديم أغنية
«مفيش صاحب يتصاحب» في «عيال
حريفة» بعد نجاحها جماهيريًا.
«أهواك» :بدءًا من غدًا الخميس في الصاالت
اللبنانية

فنون الشارع

راب وهيب هوب وغرافيتي في المعهد الفرنسي
زينب حاوي
ج ــري ــا ع ـل ــى ع ــادت ــه ف ــي ش ـه ــر أي ـل ــول
(س ـب ـت ـم ـب ــر) مـ ــن كـ ــل ع ـ ــام ،يـخـصــص
املعهد الفرنسي في بيروت مهرجانًا
احـتـفــالـيــا بـفـنــون ال ـش ــارع ،لكنه هــذه
امل ــرة ،يستمر مل ــدة ثــاثــة أي ــام تزامنًا
م ــع ع ـيــد األض ـح ــى .ه ــذه االحـتـفــالـيــة
ستجمع عــددًا مــن الفنانني ورسامي
الغرافيتي ،وإلــى جانبهم محترفات
ّ
م ـ ـجـ ــان ـ ـيـ ــة ل ـ ـت ـ ـعـ ــلـ ــم الـ ـ ـت ـ ــزل ـ ــج ورس ـ ـ ــم
ال ـ ـغـ ــراف ـ ـي ـ ـتـ ــي ع ـ ـلـ ــى خـ ـشـ ـب ــة مـ ـس ــرح
 Montaigneداخ ــل املـعـهــد الـفــرنـســي.
االحتفالية تـبــدأ هــذا املـســاء ()20:30
م ــع مـ ـع ــرض ف ــوت ــوغ ــراف ــي لـلـمـصــور
اللبناني الفرنسي بــال طربيه الذي
يتمحور عمله حول الشارع وفنونه.
قـبــل أش ـهــر ،ش ــارك طــربـيــه ف ـ ــيBeirut
Alternative Photography Project
عبر عمل يظهر فيه عــدد مــن الرجال

والنساء يعيشون في املــدن ،ويرصد
كـيـفـيــة تــأثــرهــم ب ـهــذا الـعـيــش وتغير
ّ
وتغير شوارع بيروت أيضًا.
عقليتهم
ُعرف طربيه بدمجه بني فن التصوير
وف ــن ال ـش ــارع بــوصــف األخ ـيــر يحمل
جــزءًا من اإلنسانية الغارقة في املدى
املــدي ـنــي .وم ــن خ ــال مـعــرضــه الليلة،
يحاول املصور اللبناني نسج عالقة
وط ـي ــدة ب ــن ف ـن ــون الـ ـش ــارع ومـهـنـتــه
ّ
أي التصويرّ ،علمًا بــأن مجلة «تايم»
البريطانية صنفت طربيه واحـدًا من
أكثر املصورين «إدهاشًا» لعام .2013
فـ ــي غـ ـض ــون ه ـ ــذا امل ـ ـعـ ــرض ،تـسـتـمــر
ال ـن ـش ــاط ــات ال ـح ـي ــوي ــة وال ـح ـمــاس ـيــة
ومسابقة تستمر ملــدة  90دقيقة بني
رسامي غرافيتي تحت أعني الجمهور
املشارك .وسيتبارى االثنان على وقع
موسيقى الهيب هوب و DJسيزار ك.
هــذه املسابقة تنضوي تحت عنوان
 Secret Wallsالتي ولدت عام  2006في

وتضم مسابقة فــي الغرافيتي
لـنــدنَ ،
ب ـ ــن ف ـ ـنـ ــانـ ــن يـ ــرس ـ ـمـ ــان األك ــريـ ـلـ ـي ــك
وأقالم السوداء الحادة .وضمن رحلة
اكتشاف الغرافيتي وفنون الشارع في
بيروت غدًا ( )20:30وفي املكان عينه،
نذهب في جولة بصرية على الثقافة
املــديـنـيــة ،مــع بـيــار دو روج ــي مصور

احتفالية ستجمع عددًا من
وتتخللها محترفات
الفنانين ّ
مجانية لتعلم التزلج والرقص
ص ـحــافــي وف ـن ــان غــراف ـي ـتــي فــرنـســي،
مـتـخـصــص ف ــي امل ــواض ـي ــع الـثـقــافـيــة
املتعلقة بفنون ال ـشــارع ،واملوسيقي
(راب وهيب هــوب) في لبنان بما أنه
مـسـتـقــر م ـنــذ عــامــن ف ــي ب ـي ــروت .في
مشاركته في «مهرجان فنون الشارع»

هــذا ال ـعــام ،سيأخذ الـفـنــان الفرنسي
ج ـ ـم ـ ـهـ ــوره ف ـ ــي رح ـ ـلـ ــة ي ـ ـشـ ــرح ف ـي ـهــا
املشهدية الفنية فــي بـيــروت وأمــاكــن
صناعة الغرافيتي في شوارعها.
اختتام املهرجان يــوم السبت (9/26
س )15:00:س ـ ـي ـ ـكـ ــون عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارة ع ــن
مشاركة مفتوحة للشباب للمشاركة
فــي امل ـح ـتــرفــات الـفـنـيــة ،م ــن ضمنها:
م ـح ـت ــرف م ــع ال ـف ـن ــان ( EPSم ـ ــن س:
 15:00الى  )18:00الذي له اليد الطولى
فـ ــي ت ــزي ــن جـ ـ ـ ــدران ب ـ ـيـ ــروت ب ــرس ــوم
الـغــرافـيـتــي .سيقدم  EPSللمشاركني
نـ ـظ ــرت ــه الـ ـ ـ ــى فـ ـ ـن ـ ــون ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع ،ك ـمــا
سيتشارك معهم تجربته الخاصة.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــدم ف ـي ــه EPS
ت ـج ــرب ـت ــه الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،سـ ـتـ ـك ــون حــدي ـقــة
«امل ـع ـهــد الـفــرنـســي» فــي ب ـيــروت على
موعد مع عــروض تقطع األنفاس في
الـهــواء الطلق ،حيث يـشــارك الجميع
مــن كــل الفئات العمرية فــي العروض

امليدانية الرياضية من تزلج ودراجات
هوائية .ومن العروض الرياضية الى
حلبات الرقص واملنافسة ،مع رقصات
ال ـه ـيــب ه ــوب ( )20:30داخـ ــل مـســرح
 Montaigneومـشـهــديــة كــوريـغــرافـيــة
 Break & Signهدفها إبــراز ثقافتني:
الـ ـثـ ـق ــاف ــة امل ــديـ ـنـ ـي ــة ،وث ـ ـقـ ــافـ ــة رق ــص
اإلشـ ـ ـ ـ ــارات .واألخ ـ ـيـ ــرة ت ـع ـنــي ال ـت ـقــاء
راق ـص ــن أو مـمـثـلــن تـجـمـعـهـمــا لغة
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـغ ـي ــة خـ ـل ــق ت ـ ـ ـ ــزاوج بــن
الـ ـشـ ـخـ ـص ــن ولـ ـ ـغ ـ ــة وأداء جـ ـس ــدي
يكسران الحواجز السمعية والصماء
ويعليان من شأن استخدام اإلشارات،
عـلـمــا ب ــأن ه ــذا ال ـع ــرض سينتقل من
بيروت الى بعلبك يوم االثنني املقبل
( )17:00في مسرح القلعة.
«مهرجان فنون الـشــارع» :ابـتـ ً
ـداء من الليلة
لغاية السبت ـ ـ املعهد الفرنسي في بيروت ـ ـ
لالستعالم01/420234 :

سهرة العيد

«خليل الله» من وحي العيد

«المنار»

< 21:30

ت ـخ ـ ّـص ــص قـ ـن ــاة «امل ـ ـ ـنـ ـ ــار» م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـفــواصــل اإلعــانـيــة الـتــي تـتــاءم مــع أجــواء
عيد األضحى وأهمية هذه املناسبة الدينية.
ومساء الليلة ،تعرض املحطة اللبنانية الجزء
الـثــانــي مــن فيلم «خليل ال ـلــه» ،وهــو إيــرانــي
مــدبـلــج ال ــى الـعــربـيــة ومـسـتــوحــى مــن ّ
قصة
النبي إسماعيل .وكانت «املنار» قد عرضت
أمــس الـجــزء األول مــن العمل ال ــذي يتحدث
عن التضحية التي ُعرف بها البني.

السهرة بتحلى مع مروان خوري

mbc1

< 10:00

ينقل برنامج «صباح الخير يا عــرب» اليوم
أج ــواء العيد مــن اململكة العربية ّالسعودية
واإلم ـ ـ ــارات الـعــربـيــة امل ـت ـحــدة .ي ـتــولــى تقديم
الحلقة كل مــن :لجني عمران وهاني الحامد
من دبي ،وسميرة مدني من ّ
جدة ،وفهد بن
جليد مــن الــريــاض .كما يستقبل البرنامج
في االستديو من دبي ّ
امللحن واملغني مروان
ّ
وتتضمن الحلقة تقارير
خوري (الصورة).
ّ
متنوعةُ ،ت ِّ
عبر عن االحتفاالت بالعيد.

اإلمارات تواكب الحج

«أبو ظبي» و«اإلمارات»

الهوى شرقي على mtv

< 18:30

تواكب القناتان مناسك الحج من خالل نقل
ص ــاة ال ـع ـيــد م ـبــاشــرة م ــن مـسـجــد الـشـيــخ
زايد .ومساء اليوم ( ،)18:30يعرض برنامج
«روح االت ـح ــاد» وي ـت ـنــاوب عـلــى تـقــديـمــه كل
من :صفية الشحي ،محمد الحمادي ،أميرة
املـشـهــراوي وعبدالله الـغــامــدي .كما يتخلل
القنوات بعض التقارير (بمشاركة املراسل
حسني الطنيجي) حــول مواضيع وحقائق
تتعلق بفريضة الحج.

Mtv

< 20:30

ف ــي أجـ ـ ــواء مـلـيـئــة ب ــال ـغ ـن ــاء ،تـحـتـفــل الـق ـنــاة
ي ــوم الـسـبــت بعيد األض ـحــى عـلــى طريقتها
الـخــاصــة .مـسـ ًـاء ،تـعــرض املحطة «مهرجان
ّ
األغ ـن ـي ــة ال ـش ــرق ـي ــة» ،الـ ـ ــذي غ ــن ــى ف ـي ــه ع ــدد
كـبـيــر مــن الـفـنــانــن ال ـعــرب والـلـبـنــانـيــن .من
بــن الـفـنــانــن :اس ـم ــرا ،ج ــاد ش ــوي ــري ،حــازم
الشريف ،ربيع جميل ،سعد رمضان ،عامر
زيـ ـ ــان ،ف ـ ــادي ح ـ ــرب ،م ــاي ــا ن ـع ـمــة ،ميليسا
ومحمد عساف (الصورة).

عودة «تياترو مصر»

«الحياة»

< 19:00

ت ـعــود امل ـح ـطــة امل ـصــريــة م ـج ــددًا إل ــى تـقــديــم
ع ــروض «تـيــاتــرو مـصــر» الـتــي أطـلــق عليها
لقب «الجيل التاني» .وتعرض الليلة جزءًا من
تلك العروض ،ويلعب بطولتها :أحمد فتحي
(ال ـصــورة) وبيومي فــؤاد ويخرجها محمد
الصغير .يذكر أن «تياترو مصر» عبارة عن
نوع جديد من املسرحيات ،وتكون كل حلقة
باسم ومضمون مختلفني في إطار كوميدي
ترفيهي ساخر.
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موسيقى
في أحد المسارح األيقونية في مونبارناس ،تقف المطربة اللبنانية في ّمواجهة أسطورة األغنية الفرنسية.
تستدعي صاحبة «بادام» ّ
لتوجه لها تحية في مئوية والدتها .تجربة مثيرة ومليئة بالرهبة ،لكن وهبه حضرت جيدًا لهذا المشروع .شعراء
لبنانيون وعرب شاركوا في نقل األغنيات ،وتولى الموسيقيون إضافة النفس الشرقي إلى األعمال

جاهدة وهبه على موعد مع إديت بياف في باريس
ساندي الراسي
فــي الــذكــرى املئوية على والدة إديــت
بـيــاف ( 1915ـ ـ  ،)1963ت ـقـ ّـدم جــاهــدة
وه ـبــه تـحـيــة ش ــرق أوس ـط ـيــة لـسـ ّـيــدة
الغناء الفرنسية مساء األحــد املقبل
ف ــي «بــوب ـي ـنــو» ،أح ــد أعـ ــرق امل ـس ــارح
ال ـب ــاري ـس ـي ــة .ال ـع ـم ــل س ـي ـق ــدم الح ـقــا
ف ــي ل ـب ـنــان وب ـعــدهــا ف ــي دول عــربـيــة
وفرنكوفونية عدة.
تـعـ ّـد الفنانة هــذا امل ـشــروع منذ نحو
عــام مــع شركة «كــومـنـبــرود» العاملية
فـ ــي بـ ــاريـ ــس الـ ـت ــي ت ـت ــرأس ـه ــا نــاي ـلــة
عبد الـخــالــق .هــي الـتــي أتــت بالفكرة
وعرضتها على وهبه ،نظرًا الى كون
األخ ـ ـيـ ــرة ال ـش ـخ ــص املـ ـن ــاس ــب ل ـهــذه
املـهـمــة الـصـعـبــة مــن نــاحـيــة قــدراتـهــا
ّ
ال ـصــوت ـيــة ،وألن ال ـف ـكــرة قــامــت على
أن تكون التحية باللغة العربية .في
األصل ،كان العمل مدرجًا على الئحة
املهرجانات اللبنانية الصيفية،
أحد ُ
اال أنــه أرجــئ ألسباب تحفظت وهبه
عن ذكرها.
استغرق نقل النصوص الى العربية
نحو عام ،علمًا أنها باللهجة اللبنانية
امل ـ ـح ـ ـك ـ ـيـ ــة .امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاوالت ل ـت ـح ــوي ـل ـه ــا
نـصــوصــا عــربـيــة بالفصحى لــم تكن
ناجحة ألن النتيجة جاءت بعيدة عن
روح أغنيات بياف القريبة من الناس.
أسماء الفتة في مجال الكتابة العربية
اخ ـت ـيــرت لـتـعـمــل م ـعــا ع ـلــى اقـتـبــاس
النصوص الى العربية من مي منسى
الى جرمانوس جرمانوس ،وماجدة
داغ ـ ـ ــر ،وواسـ ـيـ ـن ــي األعـ ـ ـ ــرج ،ون ــادي ــن
عبد الـنــور ،وان ـطــوان طــوق ،وعيسى
م ـخ ـلــوف ،ومـ ــاري الـقـصـيـفــي إضــافــة
إلى ملسات وهبه األخيرة في صياغة
ال ـك ـل ـمــات ك ــي ت ـت ـطــابــق م ــع م ـس ــارات
ً
االلـحــان األصـلـيــة .فــي األحـيــان مثال،
كــانــت وهـبــه كـمــا شــرحــت فــي حديث
م ــع «االخ ـ ـبـ ــار» ب ـحــاجــة الـ ــى مـ ـ ّـد في
آخ ـ ــر ال ـج ـم ـل ــة ،وأحـ ـي ــان ــا أخـ ـ ــرى ال ــى
حـ ــرف س ــاك ــن .لـ ــذا كـ ــان ال بـ ـ ّـد م ــن أن
تشارك هي أيضًا في عملية الترجمة.
ت ـق ــول« :عـمـلـنــا كـثـيـرًا عـلــى شــاعــريــة
ً
النصوص .واألمر لم يكن سهال نظرًا
الى اختالف اللغتني من حيث تركيب
املضمون واالمكانيات والحروفيات.
ّ
رك ـ ــزن ـ ــا عـ ـل ــى املـ ـع ــان ــي الـ ـك ــامـ ـن ــة فــي
الـنـصــوص .ول ــم تـكــن تــرجـمــة حرفية
ً
ألنـ ـه ــا لـ ــم تـ ـك ــن ل ـت ـن ـج ــح أص ـ ـ ـ ــا .أن ــا
راض ـي ــة ت ـمــامــا ع ــن ّال ـع ـمــل وسـعـيــدة
جدًا به ،ومعروف عني أنني ال أرضى

ً
بسهولة عادة».
عندما يتعلق األمــر بمشروع مماثل
م ــع ف ـنــانــة م ــن ط ـ ــراز وهـ ـب ــه ،يـتــرقــب
امل ــرء مــا قــد تضفيه عـلــى م ــادة ّ
قيمة
م ــوج ــودة ف ــي األص ـ ــل .فـهـنــا األمـ ــر ال
يتعلق بالتقليد بــل بــاالسـتـنــاد الــى
أغنيات بياف وروحها لتقديم ما هو
جــديــد وفــريــد .فــي ه ــذا اإلط ــار ،تقول
ّ
وهـبــه« :أنــا ال أقــلــد بـيــاف .بــل أغنيها
ع ـلــى طــريـقـتــي ال ـخــاصــة م ــع اح ـتــرام
مناخها ،بكل أمانة وبكل ما ّ
لدي من
مـشــاعــر .أغـنـيــاتـهــا محملة بالشجن
وبــالـقـضــايــا االن ـســان ـيــة .ســأكــون أنــا
ع ـنــدم ــا أؤدي األغـ ـنـ ـي ــات ،وس ـت ـكــون
ه ـنــاك شـ ــذرات ش ــرق عــرب ـيــة .ســأقــدم

ّ
ب ـي ــاف ب ـحــلــة ج ــدي ــدة .ن ـحــن ن ـحــاول
تقديم أسطورة في الغناء وتقريبها
من الناس».

منظمة «اإلسكوا» ّ
تكرمها
كواحدة من أهم مطربات الشرق
الساعيات إلى نشر الثقافة واألصالة
االغـنـيــات املـخـتــارة بعضها معروف
ج ـ ـدًا وب ـع ـض ـهــا اآلخـ ـ ــر ق ــد ال يـعــرفــه
ً
ال ـج ـم ـيــع .ل ـنــأخــذ م ـث ــا أغ ـن ـيــة Mon
 Manège à Moiاملعروفة ،إليكم مقطع
من األغنية ّ
املعربة الذي يعطي فكرة

ع ــن كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـن ـصــوص
األصـلـيــة ،مــع ال ـحــرص عـلــى الحفاظ
على روحها االصلية وعدم تعقيدها
فــي الـعــربـيــة« :إن ــت الـلــي بتدوخني/
م ـ ـتـ ــل دوالب امل ـ ـ ــاه ـ ـ ــي /ب ـ ـع ـ ـيـ ـ ّـد ملــا
بـتـغـمــرنــي /يــا سـكــرة عـمــري وآه ــي/
ب ـب ــرم ال ـع ــال ــم طـ ــول وعـ ـ ــرض /أوس ــع
ك ــون ح ــدودو زن ــدك /كــل شــي بـتــدور
هاألرض /ما بتدوخني قدك».
ي ـ ـصـ ــادف ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ت ـك ــري ــم وه ـبــه
مــن قـبــل منظمة «اإلس ـك ــوا» العاملية
كـ ــواحـ ــدة م ــن اه ـ ــم م ـط ــرب ــات ال ـش ــرق
الساعيات إلى نشر الثقافة واألصالة
م ـ ــن خ ـ ـ ــال أع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــن .إض ـ ــاف ـ ــة ال ــى
مسيرتها العريقة في الطرب الشرقي،

درس ـ ـ ـ ــت وه ـ ـبـ ــه ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء األوبـ ـ ــرالـ ـ ــي
ّ
العربي أيـضــا .ولـكــن ذلــك لــم يمنعها
مـ ــن الـ ـشـ ـع ــور ب ـب ـع ــض ال ـق ـل ــق ب ــداي ــة
إزاء الـ ـغ ــوص ف ــي مـ ـش ــروع م ـمــاثــل:
«س ــأس ـت ـج ـم ــع كـ ــل ق ـ ـ ــواي ال ـغ ـنــائ ـيــة
وخبراتي املوسيقية ألقدم بياف .هي
ساكنة فــي وج ــدان الـنــاس وقلوبهم.
ً
ولـيــس األم ــر سـهــا .شـعــرت بالرهبة
ً
أوال من هذا املشروع لكني انغمست
فيه تدريجًا الحقًا».
ّ
من الناحية املوسيقية ،تولى ميشال
فاضل توزيع األغنيات ،وسيدير هو
االوركسترا املؤلفة من نحو  15عازفًا،
اختيروا بحسب وهبه «عالطبلية»،
من أكثر العازفني مهارة في أوروبــا.
تركيبة االوركسترا كالسيكية عمومًا
تـتـمــاهــى مــع مــوسـيـقــى ب ـيــاف ،اال أن
بعض اآلالت الشرقية ستكون أيضًا
م ــوج ــودة ،وس ـت ـكــون ل ـهــا م ــداخ ــات.
ت ــول ــى ف ــاض ــل ت ــوزي ــع  15اغ ـن ـيــة من
أه ــم اع ـمــال بـيــاف مضيفًا إل ــى مناخ
األغ ــان ــي شـ ـ ــذرات شـ ــرق عــرب ـيــة كما
تسميها وه ـبــه ،تــاء مــت مــع أدائ ـهــا
الـخــاص .من تلك األغنيات  Padamو
 La Fouleو Mon DieuوLa Vie en
 Roseو .Jene regrette rienاألخـيــرة
ّ
تحولت كلماتها في العربية كما يلي:
«ال وال شـ ــي ...ال ...مــا ب ـنــدم ع ش ــي...
قهر االي ــام ...زهــر االح ــام ...وكــل شي
صار ...وال كأنو صار.»...
تـعـتـبــر وه ـبــه الـتـجــربــة مـنـعـطـفــا في
م ـس ـي ــرت ـه ــا الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة« :س ـت ـض ـيــف
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر إل ـ ـ ــى خ ـ ـبـ ــرتـ ــي .وت ـح ـم ـل ـنــي
ّ
مسؤولية وتعطيني أبـعــادًا .تعلمت
م ـن ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر .إن كـ ـ ــان مـ ــن نــاح ـيــة
اقتباس النصوص أو األداء ،وأرغــب
ف ــي أن أقـ ـ ّـدم ب ـيــاف بــأبـهــى ح ـلــة .هي
تــركــت إرث ــا جماليًا وانـســانـيــا كبيرًا
فــي ظــرف عـمــري قصير .هــي مدرسة
ألي ف ـن ــان .كــانــت غـنـيــة ذات حـضــور
ط ـ ـ ــاغ .وكـ ـ ــل ذلـ ـ ــك ي ـح ـف ــزن ــي ل ـت ـقــديــم
شيء جميل يبقى في وجدان الناس.
أغنياتها وضعتني فــي مــزاج ّ
معي،
وصــار معي بالـ»بياف» .هي ّأغنيات
نــاقــدة وســاخــرة اجتماعية .غنت كل
املــواض ـيــع ،الــوطــن واألرض وال ــزواج
وال ـي ـت ــم .وك ــان ــت ف ــي ح ـ ــاالت نفسية
عدة .ال ّ
شك في أن هذه التجربة تشكل
منعطفًا في حياتي املهنية».
ج ــاه ــدة وه ـبــه تـغـنــي اديـ ــت ب ـي ــاف20:30 :
م ـس ــاء  27أيـ ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) ـ ـ ـ ـ م ـســرح
«بوبينو» (باريس) ـ bobino.fr

مؤتمر

مهرجان بيروت :عدسة على أزمات العالم
بانة بيضون
في السابع من تشرين األول (أكتوبر) املقبل،
تنطلق ال ـ ــدورة  ١٥م ــن «م ـهــرجــان بـيــروت
الدولي للسينما» .خالل املؤتمر الصحافي
الذي أقيم أمس في أحد فنادق بيروت ،قالت
ّ
مــديــرة امل ـهــرجــان كــولـيــت نــوفــل إن تيمته
ه ــذا ال ـع ــام تـعـ ّـبــر ع ــن ك ــل ال ـعــواصــف الـتــي
تجتاح عاملنا ،من تلك البيئية إلى النزاعات
السياسية والـحــروب واألزم ــات اإلنسانية
وخـصــوصــا مـســألــة الــاجـئــن .وسيشاهد
الجمهور اللبناني  80فيلمًا ملخرجني من
 28جنسية ،تتوزع على مسابقتي األفــام
الشرق أوسطية القصيرة ،واألفــام الشرق
أوسطية الوثائقية ،وفئتني خارج املسابقة
ه ـم ــا «الـ ـب ــان ــورام ــا ال ــدولـ ـي ــة» و»ال ـس ــاح ــة
العامة» ،فيما تغيب مجددًا مسابقة األفالم
الشرق أوسطية الروائية.
ول ــافـ ـتـ ـت ــاح ،اخ ـت ـي ــر «األمـ ـ ـي ـ ــر ال ـص ـغ ـيــر»

ل ــأم ـي ــرك ــي مـ ـ ــارك أوس ـ ـب ـ ــورن .ف ــي الـفـيـلــم
املشغول بأسلوب التحريك ،يدمج املخرج
بني رواية «األمير الصغير» الشهيرة للكاتب
الفرنسي أنطوان دو سان أكزوبيري ،وقصة
فتاة صغيرة وعالقتها بأمها .وهذه السنة،
تشمل فئة «البانوراما الدولية» عددًا كبيرًا
مــن األف ــام الـتــي عــرضــت ضمن «مهرجان
كــان» هــذه السنة ،أبــرزهــا «ديـبــان» الحائز
جائزة السعفة الذهبية في «ك ــان» .شريط
الـفــرنـســي ج ــاك أوديـ ــار املـسـتــوحــى جزئيًا
م ــن «رس ــائ ــل فــارس ـيــة» للمفكر الفرنسي
مونتسكيو ،يــروي قصة جندي سابق في
صفوف املتمردين في سيرلنكا ،يلجأ إلى
فــرنـســا متقمصًا هــويــة رج ــل مـيــت برفقة
عــائ ـلــة وه ـم ـيــة ب ـح ـثــا ع ــن ب ــداي ــة ج ــدي ــدة.
أيضًا من السينما الفرنسية ،يعرض فيلم
التشويق «التحقيق» لفنسان غارنك الذي
ي ـت ـن ــاول ق ـض ـيــة ك ـل ـيــرس ـتــريــم .ولـلـسـيـنـمــا
الهندية حـضــور ملفت مــن خــال التجربة

اإلخراجية األولى لنيراج غايوان «ماسان»
أو «تـحـلـيــق م ـن ـفــرد» الـ ــذي ح ــاز جــائــزتــن
ض ـم ــن ف ـئ ــة «نـ ـظ ــرة م ـ ــا» ف ــي «ك ـ ـ ـ ــان» .كـمــا
تتوغل أفــام أخــرى في صــراع اإلنـســان مع
الطبيعة كما «تاكلوب» للبريانتي مندوزا
أو في طبيعة اإلنـســان األكثر وحشية كما
فــي وثائقي «سـبــاق اإلن ـقــراض» لألميركي
لوي بسيهويوس الذي يشرح دور اإلنسان
في اندثار بقية األجناس الحية في العالم،
باإلضافة إلــى وثائقي «آيـمــي» عن املغنية
الــراحـلــة آيمي وايـنـهــاوس للمخرج آسيف
كاباديا .من األفالم امللفتة نذكر «أنطونيا»
لاليطالي فرديناندو تشيتو فيلومارينو
ع ــن سـ ـي ــرة الـ ـش ــاع ــرة أن ـط ــون ـي ــا بــوت ـســي،
والدراما الكوميدية «جراد البحر» لليوناني
ي ــورغ ــوس الن ـت ـي ـمــوس الـ ــذي ف ــاز بـجــائــزة
لجنة التحكيم في «مهرجان كان» ،و»رحلة
إلى الشاطىء» للياباني كيوشي كوروساوا
الــذي حــاز عنه جائزة أفضل مخرج ضمن

فـئــة ن ـظــرة م ــا ف ــي «م ـهــرجــان ك ـ ــان» .أضــف
إل ــى ذل ــك فـيـلــم «واس ـ ــب» لـلـســويـســري من
أص ــل لبناني فيليب ع ــودة دور .وف ــي ظل
غ ـيــاب مـســابـقــة األفـ ــام ال ـش ــرق األوسـطـيــة
ال ــروائ ـي ــة ،تحضر السينما اللبنانية في
مسابقة األفالم الوثائقية من خالل “عجالت
الحرب“ لرامي قديح الذي يتبارى مع أفالم
أخرى كـ «حضور أسمهان الذي ال يحتمل»
لألردنية عزة الحسن و»السباقات» للكندية
مــن أص ــل فلسطيني آمـبــر ف ــارس ،والفيلم
التركي الناطق بالكردية “كــان يا ما كان“
ل ـكــاظــم أوز ،و»ال ـ ـجـ ــريـ ــدي» مل ـح ـمــد أحـمــد
السيد علي من مصر .لكن الحضور األكبر
لـلـسـيـنـمــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة ه ــو ض ـمــن مـســابـقــة
األفالم القصيرة .إذ يعرض «سايبة» لباسم
بريش ،و»هيدا أنا» إليلي سمعان ،و»لبني
ما يجوا» لكارمن بصيبص ،و»سمير شيخ
الشباب» لكريستيل يونس ،باإلضافة إلى
العديد من األفــام األخــرى أبرزها «الطفل»

ل ــإي ــران ــي ع ـل ــي أص ـ ـغـ ــري ال ـ ــذي س ـب ــق أن
فـ ــاز ف ـي ـلـمــه ال ـق ـص ـيــر اإلس ـت ـث ـنــائــي «أك ـثــر
مــن ســاع ـتــن» بـجــائــزة أف ـضــل فيلم شــرق
أوسطي قصير في املهرجان العام املاضي،
و»الطفل والخبز» للمغربي محمد غومان.
وم ــن ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق ،ن ـشــاهــد «ص ـيــاد
سـ ـ ــيء» ل ـس ـه ـيــم ع ـم ــر ال ـخ ـل ـي ـفــة .ويـخـتـتــم
امل ـه ــرج ــان ب ـ ـ «س ـمــانــي م ـ ــاالال» لــأمـيــركــي
دي ـف ـيــس غــاغــان ـهــايــم ع ــن ح ـي ــاة الـنــاشـطــة
فائزة
الباكستانية ماالال يوسفزاي أصغر ّ
بجائزة نوبل للسالم .وأشارت نوفل إلى أنه
«يفترض أن تكون لجنة التحكيم برئاسة
ال ـك ــات ــب وامل ـ ـخـ ــرج ال ـف ــرن ـس ــي ســانـت ـيــاغــو
أمـيـغــوريـنــا ،وامل ـخــرج االمـيــركــي جــونــاثــان
ن ــوسـ ـيـ ـت ــر ،وال ـ ـكـ ــاتـ ــب االم ـ ـيـ ــركـ ــي مــاي ـكــل
غرينبرغ ،والـنــاقــدة النمساوية الكسندرا
زاويــا ،واملخرجة واملمثلة التونسية دوريا
ّ
سفيتالنا عاشور ،لكن حضور هؤالء بات
رهن التطورات الحاصلة في لبنان».

الخميس  24أيلول  2015العدد 2700

صورة
وخبر

فـي الوقـت الـذي يسـتقبل فيـه آالف السـوريين العيـد جثثـا علـى الشـواطئ ،ووراء قضبـان السـجون فـي أوروبـا وفـي مخيمـات اللجـوء،
تحتفـل دمشـق اليـوم بعيـد األضحـى .قبـل أيـام ،فتحـت العاصمة السـورية أسـواق الخضـر والثيـاب والحلويات اسـتعدادًا السـتقبال العيد
بمـن تبقـى فيهـا ،كمحـاوالت هشـة للحفـاظ علـى قليـل مـن األمـل فـي بلاد أنهكتهـا الحـرب منذ أربـع سـنوات( .جـوزف عيد ـــ أ ف ب)

للمرة األولى في تاريخها
نيويورك تعترف بعيد األضحى

رحيل المسرحي
علي سالم

«سوق أبو رخوصة»
مستمر بنجاح كبير!

للمرة األولى في تاريخها ،تغلق
املدارس الرسمية اليوم في نيويورك
ملناسبة عيد األضحى .قرار أعلنه
رئيس بلدية املدينة الديموقراطي
بيل دي بالزيو في آذار (مارس)
املاضي لـ «نعكس بذلك قوة
مدينتنا وتنوعها» ،كما قال .وبهذه
الخطوة ،تلتحق نيويورك بمدارس
واليات فيرمونت وماساشوسيتس
ونيوجيرزي التي تقفل أبوابها
في األعياد املسلمة .ويندرج هذا
القرار في نضال نيويورك من أجل
املساواة .وعليه ،سيأخذ  1,1مليون
تلميذ في حوالى  1800مدرسة في
املدينة اليوم عطلة ،بعد يوم عطلة
أمس ملناسبة عيد الغفران اليهودي.
وضمن الخطوات التي أعلنها دي
بالزيو أيضًا ،إقفال املدارس في عيد
الفطر أيضًا ابتداء من صيف ،2016
ّ
مضيفًا« :أعتقد أن هذا النوع من
السياسة سيسهم في تعزيز شعور
االنتماء لدى املسلمني في املدينة».

حتى آخر أيامه ،واصل علي سالم
آراءه املناصرة للتطبيع مع العدو
اإلسرائيلي« .إسرائيل ّ
تهدد األمن
القومي املصري» ،كان هذا التصريح
األخير قبل وفاته ّأول من أمس بنوبة
قلبية عن  79سنة في القاهرة .الكاتب
املسرحي املصري ،نال اعتراف الجميع
ّ
بإبداعه الكتابي .إال أنه واجه عزلة
كبيرة في األوساط الثقافية املصرية
بسبب آرائه السياسية املشجعة على
السالم مع العدو .بدأ سالم نشاطه
بالتمثيل في عروض ارتجالية في
الخمسينيات ،لتصل أعماله األدبية
إلى  15كتابًا و 27مسرحية أشهرها
«مدرسة املشاغبني» ،و»وال العفاريت
الزرق» ،و»أنت اللي قتلت الوحش».
وقبل زيارته فلسطني املحتلة عام
 ،1994أعلن دعمه ملبادرة السالم التي
قام بها الرئيس املصري الراحل أنور
السادات مع إسرائيل عام  ،1977كما
دعم التطبيع معتبرًا أن االحتالل
الصهيوني ليس عدوًا!

يبدو أن مفعول سوق «أبو
رخوصة» في «وسط بيروت» لم
ينته بعد ،رغم أنه جاء كردة فعل
على الكالم الطبقي والعنصري
لـ«رئيس تجار بيروت» نقوال
شماس .اليوم أيضًا وفي املكان
(ساحة رياض الصلح) نفسه،
يقام هذا السوق الشعبي تزامنًا
مع عيد األضحى بعنوان «سوق
أبو رخوصة ّ
لنعيد سوا» .السوق
الذي تنظمه حملة «بدنا نحاسب»
تحاول من خالله التأكيد على أن
الوسط التجاري يشكل مساحة
لجميع الطبقات االجتماعية ،وال
يجب أن يكون محتكرًا من قبل فئة
واحدة .وقد جذب السوق األسبوع
املاضي مواطنني افترشوا الساحة
بالبضائع واملأكوالت ،معيدين هذه
البقعة إلى فسحة للفرح والتفاعل.
«سوق أبو رخوصة ّ
لنعيد سوا»18:00 :
مساء اليوم ـ ساحة رياض الصلح

