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حزب الله ـ المستقبل إلى التصعيد ...والحوار
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل مستمر ،رغم التصعيد اإلعالمي الذي أنتجه التوتر بين ايران والسعودية .جلسة
االثنين المقبل سيحضرها وفد المستقبل بعد نقاش جرى داخل الكتلة النيابية ّأيدت فيه الغالبية قرار «عدم قطع شعرة
معاوية»
ميسم رزق
ع ــاد ح ــزب ال ـلــه وت ـي ــار املـسـتـقـبــل إلــى
ال ـح ــرب اإلعــام ـيــة بينهما بـعــد فـتــرة
م ــن الـ ـه ــدوء ال ـن ـس ـبــي .دخـ ــول الـعــاقــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ـ ـ ـ ال ـس ـع ــودي ــة ب ـع ــد تـنـفـيــذ
األخـ ـي ــرة ح ـكــم اإلعـ ـ ــدام ب ـحــق الـشـيــخ
نـمــر الـنـمــر مــرحـلــة مــن التصعيد غير
امل ـس ـب ــوق ،ك ــان الـ ـش ــرارة ال ـتــي فـ ّـجــرت
الـ ـخ ــاف م ــن ج ــدي ــد ،ل ـت ـطــرح ال ـس ــؤال
عن مصير الحوار الثنائي القائم بني
الطرفني .فبعد الكالم الــذي خرج على
لسان رئيس كتلة «الــوفــاء للمقاومة»
الـنــائــب محمد رعــد فــي وجــه الرئيس
سعد الحريري ،معتبرًا أن «من يعيش
اإلف ـ ــاس ف ــي مـ ــاذه الـ ــذي يـ ــأوي إلـيــه
اآلن ،يجب أال يجد مكانًا له في لبنان

ممثلة بان كي مون
زارت طهران والرياض للحث
على االستقرار في لبنان
التيار الوطني الحر ال يرى
جديدًا يدعو إلى تجاوز عقدة
التعيينات االمنية
من أجل نهب البالد ّ
مرة جديدة» ،ترك
تيار املستقبل كلمة الرد ألحد صقوره،
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ن ـهــاد امل ـش ـن ــوق ،أحــد
ّ
أب ــرز املـنــظــريــن لــانـفـتــاح عـلــى الـحــزب
والتواصل املباشر معه .قــال املشنوق
إن «تـ ـص ــري ــح رع ـ ــد ال ُيـ ـس ـ ّـه ــل إت ـم ــام
ال ـح ــوار ،واالس ـت ـمــرار فــي (ال ـح ــوار مع
حــزب الـلــه) قيد ت ـشــاور» داخ ــل التيار
األزرق! اختار املشنوق كلماته بعناية
على باب رئيس أساقفة بيروت املطران
بولس مطر .لم ُيعلن وقف الحوار وال
اس ـت ـمــراره ،لكنه ّ
«وص ــف واق ــع الـحــال
كما هو» ،لعلمه بأجواء تيار املستقبل،
واقتناعه ،على ما تقول مصادره ،بأن
«ال مـ ـج ــال ل ـل ـت ـغــاضــي ع ــن األصـ ـ ــوات
املستقبلية املـعــارضــة داخ ــل الـتـيــار»،
خصوصًا بعد كالم رعد.
هل تنضم جلسة الحوار املقرر عقدها
يوم االثنني املقبل إلى ركب زميالتها؟
أم أن «ال ـ ــزواج ب ــاإلك ــراه» ال ــذي عاشه
الطرفان انتهت صالحيته؟
بالنسبة إلــى «املـسـتـقـبــل» فــإن «حــزب

المشنوق :الغطاء اإلقليمي للبنان بدأ بالتراجع (مروان بوحيدر)

ال ـلــه أوح ــى عـلــى ل ـســان رئ ـيــس كتلته
النيابية بــأنــه ال ُيــريــد االس ـت ـمــرار في
الـ ـح ــوار» ،وأن «ك ــام ــه بـحــق الــرئـيــس
ال ـح ــري ــري ال ُي ـم ـكــن أن يـ ـم ـ ّـر» .ال ي ــزال
ال ـحــزب مــن وج ـهــة الـنـظــر املستقبلية

ّ
ّ
جندي ينشق عن الجيش ومشغله في قبضة األمن العام
قبل نحو أسبوعني ،غادر الجندي في الجيش اللبناني مصطفى ناصر ناصر (مواليد
 )1995مركز خدمته في بلدة عرسال ،بعدما حصل على مأذونية ،لكنه لم يتوجه إلى منزل
ذويه في بلدة بيت حاويك (الضنية) ،بل إتصل عصر ذلك اليوم بوالده وأبلغه التحاقه بـ
«جبهة النصرة» االرهابية.
حاول الوالد املصدوم ،وهو جندي متقاعد في الجيش عبثًا معاودة اإلتصال بإبنه لثنيه
عن خطوته ،لكن األخير كان قد أقفل هاتفه نهائيًا .األجهزة األمنية تحركت سريعًا لكشف
مالبسات إنشقاق ناصر ،وبعد ساعات ألقى عناصر من شعبة املعلومات في األمن العام
ّ
القبض على مشغله ،إبن بلدته وقريبه ،ع .ناصر (مواليد  )1995الذي يعمل سائق تاكسي.
وكشفت املعلومات أن األخير كان قد غادر قبل نحو عامني إلى سوريا حيث التحق بـ
«جبهة النصرة» ،وخضع لدورات تدريبية قبل عودته إلى لبنان ،لكنه بقي على اتصال دائم
مع الجبهة ،ونشط في تجنيد شبان لإللتحاق بها في سوريا.
وإلى ناصر ،أوقف األمن العام أيضًا شقيقيه خ .ناصر وع .ناصر للتحقيق معهما ،فتبيّ
أنهما توجها سابقًا إلى سوريا للقتال في صفوف املجموعات املسلحة ،كما تجري مالحقة
آخرين وردت أسماؤهم في التحقيقات.

«ي ـ ـت ـ ـص ـ ـ ّـرف ك ـم ـن ـت ـص ــر فـ ـ ــي املـ ـ ـي ـ ــدان
ال ـ ـسـ ــوري ك ـم ــا فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،بـفـعــل
انتصار إيران في بعض امللفات مقابل
تراجع اململكة العربية السعودية ،وهو
يــريــد اس ـت ـغــال ه ــذه ال ـفــرصــة لـفــرض
أجـنــداتــه عـلـيـنــا» .مـصــادر الحريريني
تتحدث عن «نشاط الجناح املستقبلي
املعارض لهذا الحوار منذ انطالقته ،إذ
ّ
تنشط أركانه من جديد للدفع باتجاه
ال ـق ـط ـي ـعــة» .وت ــؤك ــد ه ــذه املـ ـص ــادر أن
ّ
املتشددين داخل
«الدفة تميل ملصلحة
ال ـت ـيــار» ،ال سـيـمــا بـعــد ق ــول املـشـنــوق
أمـ ــس إن «ال ـغ ـط ــاء ُاإلق ـل ـي ـمــي لـلـبـنــان
بــدأ بــالـتــراجــع» ،مــا فـ ّـســر بــأن «اململكة
العربية الـسـعــوديــة سحبت يــدهــا من
ال ـح ــوار ،ويـمـكــن أن ت ـكــون قــد همست
في أذن حليفها بفرط عقده» .لكن بيان
كتلة املستقبل بعد اجتماعها الدوري
أم ــس ظـهــر أكـثــر هـ ــدوءًا .ففيما تـطـ ّـرق
البيان إلى كالم النائب رعد ،إال أنه لم
يــأت على ذكــر الـحــوار ال مــن بعيد وال
من قريب .وعلمت «األخبار» أن «نقاشًا
جرى داخل الكتلة حول االستمرار في
هــذا الـحــوار ،وأن الوزير املشنوق دعا
الــى أن تبقى األم ــور فــي إط ــار ال ــردود
اإلع ــامـ ـي ــة ع ـل ــى كـ ــام ال ـن ــائ ــب رعـ ــد».
وقالت مصادر في الكتلة إن «الغالبية
ف ــي ال ـت ـي ــار ّأي ـ ـ ــدت هـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ،حـتــى
الــرئ ـيــس ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،بــاسـتـثـنــاء

ن ــواب ال ـش ـمــال» .وبـعــد جلسة الكتلة،
ّ
أك ــدت مـصــادر مستقبلية أن «الـحــوار
مستمر حتى اآلن ،وأن وفــد املستقبل
سـيـحـضــر ج ـل ـســة» الـ ـح ــوار م ــع حــزب
الله في عني التينة االثنني املقبل ،بعد
جلسة الحوار الوطني.
وف ــي الـسـيــاق عـيـنــه ،حــافـظــت مـصــادر
عــن التينة على هــدوئـهــا ،معتبرة أن
ً
«م ــا نـسـمـعــه ال يـ ــزال س ـج ــاال إعــامـيــا
مبررًا في ظل تدهور العالقات اإليرانية
السعودية ،نتيجة الجنون الذي تتبعه
اململكة» .ورأت املـصــادر أن «املشنوق
ّ
تسرع في كالمه ،ألن أجــواء الحريري
ّ
ت ـخ ـت ـلــف ع ــم ــا سـ ـمـ ـعـ ـن ــاه» .بــال ـن ـس ـبــة
إلـيـهــا «ل ــن يـلـعــب الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري
دور الــوسـيــط إلق ـنــاع ال ـحــزب والـتـيــار
بــال ـج ـلــوس إل ــى ط ــاول ــة ح ـ ــوار .فنحن
لسنا حكمًا بني الطرفني ،بل نحن جزء
ّ
ونحبذ استمراره .أما في
من الحوار،
ح ــال ق ــرر املـسـتـقـبــل االن ـس ـحــاب فإننا
لــن ن ــردع ــه» .حـتــى م ـســاء أم ــس ،كانت
ال ت ــزال الجلسة املـقــرر عـقــدهــا قائمة،
ّ
«إذ لــم يتبلغ الرئيس بـ ّـري أي موقف
رسمي من املستقبل» بحسب ما تقول
امل ـصــادر الـتــي أك ــدت «أن الــوزيــر علي
حسن خليل املوكل بمتابعة هذا امللف
مــن قبل الرئيس ب ـ ّـري لــم يتحدث إلى
أي ط ـ ــرف» ،ألن ع ــن الـتـيـنــة «ال تــريــد
ُ
أن تـحــرج أح ـدًا» ،وألنــه «ال يــزال هناك

ّ
مــتـســع مــن الــوقــت أمــامـنــا حـتــى نهار
االثنني».
ّ
ب ــدوره ــا ،أك ــدت م ـصــادر فــي  8آذار أن
ال ـحــوار قــائــم حتى اآلن« ،ول ــم يبلغنا
أحد بالعكس .لم تجر اتصاالت ،ولكن
مــن أج ــواء بـيــان كتلة املستقبل تبدو
األم ــور عــاديــة ،وك ــام املـشـنــوق بشأن
امل ـشــاورات داخ ــل الكتلة ال يــؤشــر إلى
شيء استثنائي».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ب ــات ــت
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى مـ ـتـ ـيـ ـقـ ـن ــة م ـ ـ ــن أن
ُ
االنتخابات الرئاسية لن تبصر النور
قــري ـبــا ،ج ــرى تــزخ ـيــم االتـ ـص ــاالت في
مـحــاولــة لـ»تفعيل العمل الحكومي».
وقـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة
رشـيــد درب ــاس ل ــ»األخ ـبــار» إن فــي نية
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة الـ ــدعـ ــوة األسـ ـب ــوع
املقبل إلى عقد جلسة ملجلس الــوزراء.
هناك ق ــرارات وأم ــور حياتية يجب أن
ّ
نتابعها ،وليس منطقيًا أن يبقى كل
ّ ً
شــيء مـعــطــا» .ولـفــت درب ــاس إلــى أنه
من الواضح أن األجواء إيجابية بشأن
عقد الجلسة.
بدروها ،قالت مصادر الرئيس نبيه
بـ ــري إن «األجـ ـ ـ ــواء إي ـجــاب ـيــة بـشــأن
إم ـكــان عـقــد جلسة ملجلس الـ ــوزراء.
ورغــم أن القوى السياسية لم تحدد
موقفها بشكل واض ــح ،إال أن هناك
تجاوبًا من الجميع ،واألصداء ّ
جيدة
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ّ
حزب الله يتشدد داخليًا ...وحتمًا رئاسيًا
بري:
استحقاق الرئاسة
في الثالجة
الحــظ رئيس مجلس النواب
نـبـيــه ب ــري ،أن مــا ح ــدث بني
ال ـس ـع ــودي ــة وإيـ ـ ـ ــران «ت ـط ــور
ك ـب ـيــر ي ـن ـط ــوي ب ـ ــدوره عـلــى
تـ ــداع ـ ـيـ ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة» ،وقـ ــال
لزواره« :أصبح طموحنا اآلن
املحافظة على الـحــوار .هناك
حواران في  11كانون الثاني،
طاولة الحوار الوطني والحوار
ال ــدائ ــر ب ــن ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
وحــزب الـلــه .سألتقي أفرقاء
هذا الحوار الحقًا .هذا الحوار
ال يزال قائمًا ،وكذلك املوعد.
املـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات إيـ ـج ــابـ ـي ــة إل ــى
استمراره ،إال أن عدم انعقاده
يحمل رسالة سلبية جديدة.
ذلــك أن على لبنان أن يبقى
خ ــارج الـفـتـنــة ال ـتــي ال تبقي
وال تذر».
أضـ ـ ـ ـ ــاف رئـ ـ ـي ـ ــس املـ ـجـ ـل ــس:
«ب ـ ـعـ ــدمـ ــا كـ ـن ــا ن ـس ـع ــى إل ــى
انـتـخــاب رئـيــس الجمهورية،
أصـ ـ ـب ـ ــح أقـ ـ ـص ـ ــى ط ـم ــوح ـن ــا
امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى الـ ـح ــوار .أمــا
االسـتـحـقــاق الــرئــاســي ،فهو
فـ ـ ــي ال ـ ـثـ ــاجـ ــة فـ ـ ــي أحـ ـس ــن
األحــوال .أما الحوار الوطني،
فـســأضـغــط بـكــل قــوتــي ،ألن
مـ ــن غـ ـي ــر املـ ـقـ ـب ــول ال ـت ـف ــرج
ع ـل ــى انـ ـح ــال ب ـن ـيــة ال ــدول ــة.
ال رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة ،ال
حكومة تجتمع ،وال مجلس
ً
نيابيًا ينعقد .لـيــس مقبوال
أن يستمر الــوضــع على هذا
النحو إال إذا كــان هـنــاك َمن
يريد إنهاء لبنان كدولة .ثمة
خـطــر عـلــى البنية اللبنانية،
ً
وهذا ليس تهويال .لكن ليس
كــل مــا ي ـعــرف ي ـق ــال» .وقــال
بري« :املهم تفعيل الحكومة،
وه ــذا م ــا ب ــدأت ــه ف ــي الجلسة
السابقة للحوار».

من جهة العونيني».
وفيما يراهن املتفائلون على «جلسة
ال ـحــوار الــوطـنــي» االث ـنــن املـقـبــل ملنح
«مـ ـش ــروع تـفـعـيــل ال ـع ـمــل ال ـح ـكــومــي»
ّ
دف ـعــا إضــاف ـيــا ،أكـ ــدت م ـص ــادر الـتـيــار
الــوطـنــي الـحــر غـيــاب أي جــديــد يــؤدي
إل ـ ــى عـ ـق ــد ج ـل ـس ــة مل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
وخ ــاص ــة ف ــي ظ ــل عـ ــدم ح ــل «ال ـع ـق ــدة
الرئيسية املتصلة بمخالفة الدستور
والقوانني من خالل عدم صدور قرارات
عن مجلس الوزراء لتعيني قادة أمنيني
وعـسـكــريــن ب ــدل املنتهية واليــاتـهــم».
ّ
وذك ــرت امل ـصــادر بموقفها مــن قضية
التعيينات االمنية ،إذ ال تزال ترى في
قــرارات التمديد لقائد الجيش واملدير
ال ـعــام لــأمــن الــداخ ـلــي وضــابـطــن في
ال ـج ـيــش «اخ ـت ـص ــارًا ملـجـلــس ال ـ ــوزراء
بتوقيع وزير».
وف ـي ـم ــا ب ـ ــدا الفـ ـت ــا أم ـ ــس لـ ـج ــوء ت ـيــار
املستقبل إلــى اتهام حــزب الله مسبقًا
ب ـ ــأي ح ـ ــدث أمـ ـن ــي ي ـم ـكــن أن ي ـق ــع فــي
البالد ،استكملت مبعوثة األمني العام
لألمم املتحدة إلى لبنان سيغيريد كاغ
اتصاالتها في الرياض وطهران اللتني
زارتهما خالل اليومني املاضيني ،حيث
التقت مسؤولني إيرانيني وسعوديني
«ملـ ـن ــاقـ ـش ــة اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار لـ ـبـ ـن ــان وأمـ ـن ــه
والـ ـجـ ـه ــود ل ــدع ــم اح ـت ـي ــاج ــات ل ـب ـنــان
االنسانية واالنمائية الحيوية».

الكباش االقليمي بين
السعودية وإيران لن يكون
بعيدًا عن لبنان .وحزب الله
الذي استشعر قبل اندالع
الخالف تطويقًا له ،إقليميًا
ودوليًا ،سيكون أكثر تشددًا
في المرحلة المقبلة
هيام القصيفي
يتأرجح االنـشـغــال اللبناني الداخلي
بارتدادات التوتر السعودي ـ االيراني،
وقطع الرياض عالقاتها الديبلوماسية
مع طهران بعد إعدام الشيخ نمر النمر،
ب ــن مـسـتــويــن س ـيــاســي وأمـ ـن ــي .فما
حصل مع انفجار الخالف السعودي ـ
االيراني يؤشر الى أن لبنان لن يكون
بعيدًا عن كونه ساحة تجاذب مجددًا
على وقع تطورات االيــام االخيرة ،قبل
أن يـنـجـلــي مـصـيــر ال ـخ ــاف االقـلـيـمــي
ال ـحــاد .وامل ـخــاوف جــديــة مــن أن يعود
البلد الى قلب هذا الصراع ،بعد أشهر
طويلة من االستقرار .ولعل إشارة وزير
الخارجية السعودي عادل الجبير الى
لبنان وتدخل إيران فيه أحد املؤشرات
املقلقة.
ك ــان مــن الـطـبـيـعــي أن تـلـجــأ الــريــاض،
ب ـح ـســب س ـيــاســي م ـط ـلــع ،الـ ــى ات ـخــاذ
خ ـط ــوة تـصـعـيــديــة م ــع إيـ ـ ــران ،بـعــدمــا
ثبت لديها ،إثــر أشهر مــن املفاوضات
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ح ـ ــول سـ ــوريـ ــا وال ـي ـم ــن
والـعــراق ،أن ما يرسم من تسويات أو
ترتيبات ال يرقى الى ما كانت تبتغيه.
وإذا ك ــان ــت س ــوري ــا ت ـش ـكــل بــالـنـسـبــة
ال ـي ـه ــا م ــرك ــز اهـ ـتـ ـم ــام غ ـي ــر م ـس ـب ــوق،
وهي سعت في االسابيع االخيرة الى
تكثيف دورها وجمع القوى املعارضة
ال ـســوريــة ،إال أن ـهــا أيـقـنــت أن الحصة
التي قد تنالها من التسوية ليست على
قــدر طموحها .ففي أولــويــات املطالب
السعودية إسقاط الرئيس بشار االسد،
إضافة الــى مطالب أخــرى .لكن االســد،
بعد سـنــوات مــن الـحــرب واملـفــاوضــات
من جنيف الى فيينا وغيرهما ،ال يزال
باقيًا في الحكم ،ولو لم يكن هذا الحكم
يسيطر على كامل االراضــي السورية.
وفي وقت يقترب فيه املوقف األميركي
من املوقف الروسي من إيجاد تسوية
ل ـس ــوري ــا ،وج ـ ــدت ال ـس ـع ــودي ــة نفسها
خارج إطار يسمح لها بأن تكون رأس
حربة في مشروع التسويات املقترحة،
ّ
أو أن تـنــال عـلــى االق ــل مــا يمكنها من
إبقاء ورقتها حية في سوريا.
مـ ــن ه ـن ــا ب ـ ـ ــدأت الـ ـسـ ـع ــودي ــة تـصـعـيــد
م ــواقـ ـفـ ـه ــا ورفـ ـ ـ ــع ثـ ـم ــن تـ ـش ــدده ــا مــن
أج ــل ش ــروط ج ــدي ــدة لـلـتـفــاوض حــول
مقترحات التسوية في سوريا وغيرها
من دول املنطقة .وإذا كان ثمة ربط بني
إعدام الشيخ النمر واغتيال قائد جيش
االسـ ــام زهـ ــران ع ـلــوش ،بـغــض النظر
عــن ال ــدول الـتــي اس ـت ـفــادت مــن تسليم
رأس االخير ،إال أن ما حصل الحقًا من
تـصـعـيــد ديـبـلــومــاســي وتــذك ـيــر ب ــدور
إي ـ ــران ف ــي س ــوري ــا ول ـب ـن ــان ،يـعـنــي أن
ثمة مرحلة جديدة ،يخشى أن تترجم
ب ـمــرح ـلــة ع ـن ــف ج ــدي ــدة ف ــي س ــاح ــات
ال ـت ـجــاذب ب ــن م ـشــروعــن وم ـحــوريــن،
قبل أن يحني موعد التسوية بينهما.
ما يعني لبنان يكمن أيضًا في الخوف
مــن زعــزعــة االسـتـقــرار االمـنــي بمعناه
الخطر .لكن املـخــاوف تحمل وجهني:
قـ ــوى  8آذار ت ـخ ـشــى مـ ـج ــددًا ان ـفــات
الـشــارع االصــولــي وعــودة التنظيمات
االصولية الى تفجير الوضع الداخلي
تحت عناوين مستجدة .وكان واضحًا
فــي االي ــام االخ ـي ــرة كـثــافــة التوقيفات
االم ـن ـيــة واملـ ـح ــاوالت لـضـبــط الــوضــع
االمني في أكثر من منطقة .أما الوجه
اآلخـ ــر ،فيكمن فــي م ـخــاوف فــريــق 14
آذار مــن توتير الــوضــع الــداخـلــي على

يد حزب الله كرد فعل على التصعيد
ال ـس ـع ــودي .م ــا ك ــان يـحـكــى ف ــي االي ــام
االخيرة في أوساط قوى  14آذار ،دلت
عليه كتلة املستقبل أمــس بتذكيرها
ب ـ ــ 7أي ـ ــار وبــال ـق ـم ـصــان الـ ـس ــود .وهــي
م ـخ ــاوف جــديــة تـتـحــدث بـهــا أوس ــاط
الطرفني.
لـكــن ،بـقــدر مــا كـبــرت امل ـخــاوف االمنية
أخ ـي ـرًا ،طـغــى الـتــركـيــز الـسـيــاســي على
ج ــان ــب ال ـت ـهــدئــة .ال ــاف ــت ف ــي ذل ــك أنــه
بخالف حــزب الله الــذي ّ
صعد لهجته،
وال سيما من جانب رئيس كتلة الوفاء
للمقاومة النائب محمد رعد ،من دون
أن يقطع الحوار الثنائي ،كانت قيادات
ّ
ويصر
 14آذار تؤكد أنها تريد التهدئة،
املستقبل مــن نــاحـيـتــه عـلــى استكمال
ال ـ ـحـ ــوار م ــع ال ـ ـحـ ــزب ،وكـ ـ ــأن الـخـشـيــة
االمنية من رد فعل الحزب داخليًا هي
تمامًا كما ّ
عبر عنه بيان املستقبل.
وإذا كانت االنظار موجهة نحو جلسة
ال ـ ـحـ ــوار بـ ــن ح ـ ــزب الـ ـل ــه وامل ـس ـت ـق ـبــل
االس ـبــوع املـقـبــل ،فــإن الـطــرفــن قــاال ما
عندهما أمس ،تمامًا كما يحصل عند
أي اشتباك محلي بني الطرفني يترافق
مع تصعيد كالمي ،علمًا بأنه منذ بدء
ال ـح ــوار ال ـث ـنــائــي ،بـيـنـهـمــا ،ل ــم تشهد

ال ـع ــاق ــة ال ـس ـع ــودي ــة ـ ـ ـ االي ــرانـ ـي ــة مثل
ه ــذا ال ـت ــده ــور .لـكــن مـنــذ ح ــادث ــة منى
تصاعدت الخشية على مصير الحوار
بــن املـسـتـقـبــل وح ــزب ال ـلــه .ل ــذا ينظر
الــى أي تـطــور يمكن أن يـخــرج االمــور
م ــن ع ـقــال ـهــا ال ـس ـيــاســي ب ــن الـطــرفــن
وينعكس على ال ـحــوار بينهما ،على
أنــه محكوم بـقــرار كبير يـخــرج لبنان
كله من دائــرة االستقرار الذي تحركت
أكثر من جهة دولية في االيام االخيرة
لـلـحـفــاظ عـلـيــه وحـمــايـتــه ل ــدى الـقــوى
االقليمية املؤثرة.
أما االنتخابات الرئاسية التي تضررت

الرياض ّ
صعدت
بعدما ثبت لديها أن ما
يرسم من تسويات ليس
على قدر طموحها

أي ـ ـضـ ــا بـ ـفـ ـع ــل ال ـ ـك ـ ـبـ ــاش ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ـ ـ
االي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،فـ ــا مـ ـك ــان لـ ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم فــي
ك ــل ال ـت ـط ــورات االخـ ـي ــرة .ال ب ــل إن هــذا
االنفالت غير املسبوق أثبت للذين كانوا
يـ ّ
ـروج ــون لـتـســويــة رئــاس ـيــة بـضـمــانــة
سـعــوديــة ورض ــى إي ــران ــي ،أن ال وجــود
ملثل هذا الصفقات في الوقت الراهن .ال
بل إن املسار املنطقي ملثل هــذا التطور
االق ـل ـي ـمــي يـكـمــن ف ــي ت ـشــدد ح ــزب الـلــه
مجددًا في امللف الرئاسي وفي التمسك
بمرشحه العماد ميشال عون ،ال السير
بمرشح ،ولو كان من قوى  8آذار ،طرحه
ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وب ـم ــواف ـق ــة
سـ ـع ــودي ــة ،ك ـم ــا ي ــؤك ــد ف ــري ـق ــه املـ ـق ـ ّـرب.
فالحزب الذي استشعر تطويقًا له دوليًا
عبر عقوبات مالية ،وإقليميًا ومحليًا
عـبــر اغـتـيــال سمير الـقـنـطــار ومـحــاولــة
صياغة تسوية رئاسية وفرضها عليه،
ل ــن يـسـلــم بـسـهــولــة بـتـســويــة رئــاس ـيــة،
في ظل اشتباك سعودي ـ إيراني بهذه
ال ـحــدة ،وفــي ظــرف إقليمي دقـيــق .وقد
يكون الكالم من اآلن فصاعدًا هو قلب
امل ـعــادلــة :مــن ي ــرد الـتـســويــة فـلـيــأت الــى
مرشحنا ،ال العكس .هــذا إذا افترضنا
أنـ ــه ال ي ـ ــزال مـمـكـنــا ب ـعــد ال ـح ــدي ــث عن
انتخابات رئاسية في لبنان.

قوى  8آذار تخشى مجددًا انفالت الشارع األصولي (مروان طحطح)

علم
و خبر
العسكريون المخطوفون في سوريا
ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر وزاري ـ ـ ـ ــة إن امل ـع ـل ــوم ــات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ب ـ ـشـ ــأن الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ال ـت ـس ـع ــة
املـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوف ـ ــن ل ـ ـ ـ ــدى تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ــش»
االره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي أف ـ ـ ـ ــادت ب ــأنـ ـه ــم م ـ ــوج ـ ــودون
داخ ــل األراضـ ــي ال ـســوريــة .لـكــن الـجـهــود
إلط ــا قـ ـه ــم م ـت ــوق ـف ــة ح ــال ـي ــا ف ــي ان ـت ـظ ــار
ظهور صلة وصل ذات صدقية للتوسط
مع التنظيم.

موقوفو عبرا ّ
يحتجون على «التمييز»
احـ ـت ـ ّـج م ــوق ــوف ــو أحـ ـ ــداث ع ـب ــرا ف ــي سـجــن
ج ــزي ــن ع ـلــى آم ــر ال ـس ـجــن ال ـن ـق ـيــب محمد
ال ـش ـت ـي ــوي ،وتـ ـق ــدم ــوا ب ـعــري ـضــة ت ـطــالــب
ب ـت ـغ ـي ـيــره ل ــ»ت ـم ـي ـي ــزه ف ــي ال ـت ـع ــاط ــي بــن
امل ــوق ــوف ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن وال ـفـل ـس ـط ـي ـن ـيــن

مــن األس ـيــريــن» ،علمًا ب ــأن الـنــائـبــة بهية
الـحــريــري ،ومــراعــاة لألسيريني ،كانت قد
أوص ــت بتكليف الـشـتـيــوي بـمـنـصــب آمــر
ّ
س ـجــن ج ــزي ــن ال ـ ــذي ي ـت ــول ــى إم ــرت ــه ع ــادة
مؤهل أول.

استئناف قضية محام انتحل
صفة قاض
تسلم قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد
ّ
مكنا ملف املحامي وليد ف .الــذي يحاكم
ب ـج ــرم ان ـت ـحــال ص ـفــة ق ــاض وجـ ــرم نصب
واحتيال ،بعد ّ
تنحي القاضي الناظر في
امللف.
وقـ ــد تـ ـق ـ ّـدم وك ـ ــاء ال ـج ـهــة امل ـ ّ
بطلب
ـة
ـ
ي
ـ
ع
ـد
ّ
تـ ّ
ـوســع فــي الـتـحـقـيــق ل ــدى ال ـقــاضــي مكنا
ّ
إلعادة التحقيق مع املدعى عليه ،بعد تركه
من قبل إحدى القاضيات.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
وداعًا يا فقيد
العلم و المحراب
أثقلها
مــا أقـســى لـحـظـ ِ
ـات ال ــوداع ومــا َ
على القلب!
وم ــا أش ـ ـ َّـده أمل ــا ذاك ال ـف ــراق الـصـعــب،
ُ
ّ
األبدي ! فكيف
األحبة ورحيلهم
ووداع
ِ
ٌ
ٌ
ال؟! ومــن افتقدناه إنسان عزيز جدًا
علينا استوطن َ
قلوب الكثيرين َّمنا ،ملا
عظيمة وشأن رفيع ،وهو
مكانة
له من
ٍ
ٍ
ذو القلب املفعم طهرًا ُ
وح َّبًا وورعًا!
ـاط الـ ـف ــراق
وم ـ ــا أشـ ـ ـ َّـد آالم ـ ـنـ ــا ،وس ـ ـيـ ـ ُ
تجلدنا ،وتـكــوي قلوبنا ،بعد أن كان
فقيدنا الغالي َ
منبع أفراحنا وسرورنا.
ُ
فـكــل أب ـجــديــات األرض أع ـجــز مــن أن
ترثيه ،أو تفيه حقه من الكالم والرثاء.
وزميال رافقني
كيف لي ان ارثي اخًا
ً
َ
َ
َّ
الدراسي
ومشوار عمرنا
درب الطفولة
أال وهو الصديق الغالي وشقيق الروح
الشيخ محمد خاتون؟
ُ
ُ
تنسج
أحالمنا كما
ننسج سويًا
كنا
َ
ال ـش ـمـ ُ
ـوط األمـ ــل والـ ـف ــرح .كنا
ـ
ي
ـ
خ
ـس
العلم َوخبز املــودة ُ
نتقاسم َ
ُ
وم َلحها،
َ
وزي ـتــا نـســرجــه ل ـظــام الـلـيــل ﺍﻟﺤﺎﻟﻚ،
ُ
والـ ـع ــن ل ــم ت ـكــن ل ـت ـمــل ال ـت ـحــديــق في
َ
َّ
ُ
ش ـمـ ِـس اآلم ـ ـ ِـال واألحـ ـ ــام ،ونـفــوسـنــا
لـ ــم ت ـك ــن ل ـت ـب ـغــي غ ـي ــر قـ ـط ـ ِـف ن ـجــوم
محفوفة
طموحاتنا ولو كانت األرض
ً
ب ــاألش ــواك ،وك ــان ــت أن ـه ـ ُـاره ــا تتفجر
ـدال ذاك
ع ـل ـق ـم ــا .كـ ـن ــا ن ــري ــد اس ـ ـت ـ ـبـ ـ َ
ال ـع ـل ـقــم بــال ـع ـســل امل ـص ـ ّـف ــى وال ـش ــوك
بالرياحني ،وكنا نبغي لــذاك الحرمان
أله ـل ـنــا ف ــي ال ــوط ــن ال ـعــزيــز بــاقـتــاعــه
مــن جـ ــذوره لـنـسـتـبـ َـدلــه ِد َّع ـ ـ ًـة وعــدالــة.
ـرتــك الـنــابـغــة تلك،
وم ــن هـنــا كـ ُـانــت فـكـ ُ
ـزب قــويــم يعمل على
وه ــي إن ـشــاء ح ـ ٍ
تغيير كــل تلك املـشــوبــات الـتــي كانت
سبل الحياة الكريمة ألهلنا،
تعترض َ
ـورة تغير وجـ َـه األرض
ـ
ث
ـ
ـزب يقوم ب ٍ
حـ ٍ
ـاملـهــا الشائكة فــي دروب العيش
ومـعـ َ
أنت لهذا الحزب
أردت
يومذاك،
الكريم.
َ َ
«ال ـج ـنــن» إسـمــا فــاقـتــرحـ ُـت عـلـيـ َـك ان
نسميه «ال ـح ــزب اإلرت ـ ـ ــوازي» ّ
ليفجر
ـورة
من بواطن تلك الــربــوع الخصبة ثـ ً
حـسـيـنـيــة ُم ـس ـت ـخـ ِـر َجـ ًـة م ــا فـيـهــا من
وإرادة صلبة!
عزيمة
ٍ
ٍ
فـكـيــف ل ــي أن أن ـســى وق ــد ق ـمـ َـت أن ـ َـت
بــزيــارة وط ـ ِـن اإلغ ـتــراب فــي نيجيريا،
عام  ٢٠١٠وأعدنا سويًا ﺳﺮﺩ شريط
ذكرياتنا الحافلة باآلمال والطموحات
ال ـتــي رس ـم ـنــاهــا وسـجـلـنــاهــا سـ َّ
ـويــا،
واستذكرنا كيف كنا نـقـ ُ
ـوم بــإرسـ ِـال
رس ـ ــائ ـ ــل مـ ـكـ ـت ــوب ـ ٍـة ب ــأن ــامـ ـلـ ـن ــا ن ـحــن
ـات
ومـ ـبـ ـع ــوث ـ ٍـة إل ـي ـن ــا ب ــأسـ ـم ــاء ع ــائ ـ ٍ
صورية جنوبية عريقة لجذب أنظار
ال ـن ــاس واه ـت ـمــام ـهــم واإلن ـ ـجـ ــذاب إلــى
فـكــرتـنــا وحــزبـنــا امل ـش ــروع ذاك! كــان
ُحـ ُـلـمــك حــزبــا همه أن يــدفــع عــن أهلنا
الـظـلــم واإلس ـت ـب ــداد ،وي ـع ـيـ َـد إلـيـهــم ما
تـبـقــى م ــن ك ــرام ـ ٍـة م ـس ـلــوبــة ،ويـحـ ِّـطــم
جلد
أﺻﻔﺎدًا ويكسر أسواطًا اعتادت َ
فكنت واحدًا من
عزيمتنا ومقدساتناَ .
الثلة النابغة التي عمدت إلى ﺗﻐﻴﻴﺮ
تلك ِ
مجرى التاريخ.
تـ ـبـ ـق ــى يـ ـ ــا صـ ــدي ـ ـقـ ــي ال ـ ـغـ ــالـ ــي فـ ــوق
ك ــل الـ ـك ــام لـ ـل ــرث ــاء ،وأعـ ـل ــى م ــن كــل
مـسـتــويــات التعبير عــن عـمــق الـحــزن
واألسى على فراقك .فحبر أقالمنا قد
جــف ،ولــم يـبق لنا ســوى تلك الدموع
َ
الــذارفــة مــن املــآقــي لتطهرها ،ﻟﻘﺪ ﻣﺮ
ّ
ﻟﻴﺒﻠﻞ
املالئكي كالغمام املثقل
طيفك
َ
أخــاديــدنــا املتشققة مــن وجــع الحياة
وآالم األيـ ــام ال ـجــاريــة! فـكــأنــي بــك قد
ُكـ ِـشــف غـطــاؤك فـكــان بـصـ ُـرك يومها
ح ــدي ـدًا! فـكـنـ َـت واح ـ ـدًا مــن مؤسسي
فكفاك ذلــك فخرًا
حــزب الله الغالبني!
وعـ ـ َّـزًا ّٰإذ أن ــك كـنــت م ـس ـت َـ َ
ـودع أس ــرار
األمناء!
فنم قــريـ َ
الصديقني
ـوار
ـ
ج
ـي
ـ
ف
العني
ـر
ِّ َ
وال ـش ـهــداء األب ـ ــرار ،واه ـمــس فــي آذان
ـاك
السابقني إلــى الـ ُـعـلــى أنــه قــد أودع ـنـ َ
إليهم السالم!
علي احمد مسلماني
الغوس ـ نيجيريا

تقرير

تل ابيب:

التأهب
االسرائيلي
متواصل على
طول الحدود
الفلسطينية
الشمالية
(أ ف ب)

عبوة شبعا دفعة أولى؟

لم تنه العملية التي
نفذتها المقاومة في
مزارع شبعا أول من أمس
حال التأهب االسرائيلي على
طول الحدود الشمالية
لفلسطين المحتلة .بقي
ضباط العدو وجنوده في
«جحورهم» ،كما فعلوا
منذ أسبوعين ،وسط حيرة
إسرائيلية مما إذا كانت
العملية األخيرة «دفعة
أولى» من رد متسلسل
لحزب الله
يحيى دبوق
لــم تـنــه ع ـبــوة مـ ــزارع شـبـعــا منسوب
الـ ـقـ ـل ــق ل ـ ـ ــدى اس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل م ـ ــن اآلت ـ ـ ــي.
ُ
الـ ـس ــؤال امل ــرك ــزي الـ ــذي ظ ـ ِّـه ــر ،أم ــس،
ع ـبــر م ـســؤولــي ت ــل اب ـي ــب واعــام ـهــا،
ه ـ ــو نـ ـفـ ـس ــه ال ـ ـ ـ ـ ـ ّـذي ش ـ ـغـ ــل ج ـل ـس ــات
التقدير لدى صناع القرار في الكيان
الصهيوني في اعقاب العملية ،سواء
فــي وزارة االمــن او فــي هيئة االركــان
ال ـع ــام ــة ل ـل ـج ـيــش :ه ــل ع ـب ــوة مـ ــزارع
شبعا هي نهاية املطاف ،أم أنها حلقة
في ّ
رد متسلسل قد يعمد اليه حزب
الله في اآلتي من األيام؟
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس م ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــات
االســرائـيـلـيــة ،فــي ال ـيــوم الـثــانــي على
عبوة امل ــزارع ،حــذر شديد مــن اطــاق

امل ــواق ــف والـتـحـلـيــات بــرغــم التأكيد
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـجـ ــاعـ ــة س ـ ـيـ ــاسـ ــة «ت ـص ـف ـي ــر
االه ـ ـ ـ ــداف» الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا الـجـيــش
االسرائيلي ،ومنع بموجبها ـ ـ حتى
اآلن ـ ـ سـقــوط اصــابــات بــن الجنود.
وزي ـ ــر االم ـ ــن م ــوش ـي ــه ي ـع ـل ــون ،ال ــذي
ـى ال ــوح ــدات املــراب ـطــة
ج ــال ام ــس ع ـلـ ّ
على الجبهة ،حذر في تصريح يؤكد
الـخـشـيــة االســرائ ـي ـل ـيــة م ــن اس ـت ـمــرار
عمليات الرد ،من أن «الجيش مستعد
جـ ـيـ ـدًا ل ـك ــل ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ،ت ـم ــام ــا كـمــا
ك ــان مـسـتـعـدًا ب ــاالم ــس ،وه ــو جــاهــز
ّ
لـلــرد بما يـتــاءم مــع الـحــاجــة» .وأكــد
يعلون الذي كان يرافقه نائب رئيس
ارك ـ ـ ــان ال ـج ـي ــش االس ــرائ ـي ـل ــي يــائـيــر
غوالن وقائد املنطقة الشمالية افيف
كــوخــافــي« ،االس ـت ـع ــداد ملــواج ـهــة كل
تطور».
صحيفة «يديعوت احــرونــوت» التي
لفتت الى تأكيد رئيس هيئة االركان
ال ـعــامــة غـ ــادي اي ــزن ـك ــوت ،ف ــي اعـقــاب
جلسات تقدير الوضع ،على التأهب
واالسـتـعــداد على طــول خط الجبهة،
أشـ ـ ــارت الـ ــى ان ح ــال ــة االس ـت ـن ـف ــار ال
تزال محكومة باالجراءات االحترازية
تمامًا كما في االيام املاضية .ورأت أن
مــا قــد يـبــدو فــي هــذه املــرحـلــة كإنهاء
«تصفية حساب» من جهة حزب الله،
قد يتبني الحقًا انــه مجرد فصل اول
في سلسلة عمليات انتقامية يعدها
ال ـحــزب لـلــرد عـلــى اغـتـيــال (الشهيد)
سمير القنطار .وه ــذا يعني بحسب
ً
الـصـحـيـفــة ،ان «ه ـن ــاك اح ـت ـم ــاال بــأن
يـ ـح ــاول حـ ــزب ال ـل ــه ت ـن ـف ـيــذ عـمـلـيــات
اض ــاف ـي ــة ض ــد اس ــرائ ـي ــل ف ــي منطقة
الحدود الشمالية وال سيما في مزارع
شبعا».

عـ ــدم وقـ ـ ــوع اصـ ــابـ ــات ب ــن ال ـج ـن ــود،
كـ ـم ــا اع ـ ـلـ ــن الـ ـجـ ـي ــش االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي،
ال ي ـن ـهــي دالالت الـ ـعـ ـب ــوة ع ـن ــد ه ــذا
ال ـحــد ،بــل يكشف ـ ـ بحسب املعلقني
االس ــرائ ـي ـل ـي ــن ـ ـ ـ ـ ال ـن ـي ــات الـحـقـيـقـيــة
لحزب الله .معلق الشؤون العسكرية
ف ــي «ي ــديـ ـع ــوت اح ـ ــرون ـ ــوت» الـيـكــس
فيشمان كـتــب« :ك ــان االنـطـبــاع (لــدى
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة االم ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل)
ب ــأن ق ــرارًا اتـخــذ عـلــى الـجــانــب االخــر
م ــن الـ ـح ــدود بــوضــع ح ــد الســرائ ـيــل،
وتنفيذ عملية يكون ثمنها عاليًا بما
يكفي السرائيل ،ومتدنيًا بما يكفي
لعدم االنجرار الى حرب شاملة».
ام ــا ف ــي ت ـقــديــر «ال ـن ـي ــات الـحـقـيـقـيــة»
لـلـمـقــاومــة ،فـتـطــرقــت الـيـهــا صحيفة
«هـ ــآرتـ ــس» ال ـت ــي ب ـح ـثــت ف ــي «مـ ــا لم
ي ــرد ع ـلــى ل ـســان ح ــزب ال ـلــه وال ـب ـيــان
ال ـ ـصـ ــادر عـ ـن ــه» ب ـع ــد ع ـم ـل ـيــة م ـ ــزارع
شـ ـبـ ـع ــا .وت ـ ـ ـسـ ـ ــاءل م ـع ـل ــق ال ـ ـشـ ــؤون
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ال ـص ـح ـي ـفــة عــامــوس
ه ــرئ ـي ــل «ع ـم ــا ال ي ـق ــول ــه حـ ــزب ال ـل ــه،
ومــا إذا كانت العبوة في جبل روس
(مزارع شبعا) مجرد عملية اولى في

من المبكر االعتقاد
بأن عملية شبعا
هي االنتقام الذي
أراده حزب الله

تقرير

ثالث مفاجآت في جلسة محاكمة األسير
ثالث مفاجآت ُس ِّجلت
في جلسة محاكمة
موقوفي عبرا .األولى
كانت تفريع الملف إلى
فئة «أ» وفئة «ب» .الثانية
شهادة ّ الشيخ أحمد األسير،
كاشفًا أنه طرد فضل
عبرا قبيل اندالع
شاكر من ّ
أحداث المسلحة بأشهر .أما
المفاجأة الثالثة فكانت
ورود اسم مدير مكتب
قائد الجيش العميد محمد
الحسيني بوصفه مفاوضًا
ّ
مع الفنان التائب

رضوان مرتضى
خ ـل ــع ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد األس ـ ـيـ ــر طــاق ـيــة
ال ـ ـصـ ــوف ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء ووضـ ـ ـ ــع مـحـلـهــا
«ق ـل ـن ـســوة» ال ـص ــاة ال ـب ـي ـضــاء .كــانــت
ه ــذه الـحــركــة الــوح ـيــدة ال ـتــي أت ــى بها
األس ـي ــر طـ ــوال جـلــوســه لـنـحــو ســاعــة،
م ـحــاطــا ب ـع ـنــاصــر ال ـش ــرط ــة ف ــي قــاعــة
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة .ب ـع ـبــاءة ّرمــاديــة
ّ
ونظارة سوداء طبية ولحية كثة طالت
ً
قليال عن الجلسة السابقة ،جلس إمام
مـسـجــد ب ــال ب ــن ربـ ــاح ب ــوج ــهٍ عــابــس
م ـس ـت ـم ـعــا ق ـب ــل أن ُي ـس ـت ــدع ــى بـصـفــة
شــاهـ ٍـد ،ال مــدعـ ًـى عليه ،رغــم اعـتــراض
اثـنــن مــن وكــائــه عـبــد الـبــديــع ُعــاكــوم
جلس
وأن ـطــوان نعمة .خلفه بمقعد ،أ ِ
املــوقــوف نعيم عـ ّـبــاس بــوجـهــه الــدائــم
ال ـت ـبـ ّـســم .أم ــا ف ــي ال ـج ـهــة األخ ـ ــرى من
ُالقاعة ،فجلست والدته وزوجته اللتان
لتفتيش دقـيــق على مدخل
أخضعتا
ٍ
املحكمة ،والى جانبهما شرطية.
فـ ــي تـ ـم ــام ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة وال ـن ـصــف
ُ
افت ِتحت الجلسة .بدأت هيئة املحكمة
بــاس ـت ـجــواب امل ــوق ــوف هـيـثــم حـنـقـيــر،
أح ــد مــراف ـقــي ف ـضــل ش ــاك ــر ،بـحـضــور
ّ
وكيلته تهاني شحادة .املوقوف سلم
ن ـف ـســه ق ـب ــل ث ــاث ــة أش ـه ــر إلـ ــى ال ـق ــوى
ّ
األمنية ،زاعمًا أن ال عالقة له بما جرى
ّ
ّ ّ
مــن أ ّح ــداث مـســلـحــة .وأك ــد أن عالقته
بــالـفــنــان الـتــائــب ـ ـ ـ ال ـهــارب تـعــود إلــى

مــا قـبــل تـ ّ
ـديــن األخ ـي ــر ،إذ ك ــان حنقير
يوصل كل يومني طلبية سمك لشاكر
الـ ــذي ُ«ي ـح ــب أك ــل ال ـس ـم ــك» ،نــاف ـيــا أن
يكون قد عمل حارسًا شخصيًا لشاكر
ف ــي فـيـلـتــه ف ــي ص ـي ــدا ،أو بـيـتــه داخ ــل
املــربــع ّاألم ـنــي ملـسـجــد ب ــال بــن رب ــاح.
وأكـ ــد أن ـ ــه ،ي ــوم ان ـ ــدالع م ـعــركــة ع ـبــرا،
ً
حـضــر إل ــى م ـنــزل شــاكــر ح ــام ــا كمية
ّ
مــن األس ـمــاك ســلـمـهــا إل ــى اب ــن شقيقه
عبد الرحمن شمندر .وأثـنــاء انتظاره
ّ
األخـيــر إلعـطــائــه ثمن الطلبية ،سلمه
شـمـنــدور بندقية طالبًا إلـيــه الــوقــوف
األسير :طلبت من فضل شاكر مغادرة
عبرا (مروان طحطح)

ك ـح ــارس ع ـلــى مــدخــل ال ـب ـنــايــة ريـثـمــا
يعود! وقــف حنقير نحو ّ ساعتني من
دون أن يعود شمندر ،وملــا حــان وقت
ّ
ص ــاة ق ـصــد امل ـس ـجــد لـيـصــلــي فـيــه،
ال ـ ّ
ل ـكــنــه س ـمــع صـ ــوت إط ـ ــاق نـ ــار فـتــرك
بندقيته وأسرع إلى امللجأ الذي سبقه
إليه عدد من الشبان قبل أن يلحق بهم
فضل شاكر ُليبلغهم« :كل واحد ّ
يدبر
راسو» .وذكر حنقير أن شاكر استأجر
ً
مـ ـن ــزال ل ـع ــدد م ــن ال ـش ـب ــاب ف ــي مـحـلــة
ُ
التعمير ،وكــان يرسل لكل منهم مبلغ
ّ
وتحدث عن اجتماع شاكر
 ٢٠٠دوالر.
ُ
بممثل عن قائد الجيش يدعى «العميد
ٍ
الـحـسـيـنــي» ،ف ــي مـطـعــم يـمـلـكــه شــاكــر
فــي صـيــدا قـبــل أح ــداث عـبــرا ،لتسوية
أوضاع عدد من مرافقيه الذين ظهروا
مسلحني أثـنــاء تشييع لبنان الـعــزي،
أحد انصار األسير في تشرين الثاني
 .2011وأبلغ حنقير رئيس املحكمة أن
االج ـت ـمــاع أث ــار حـفـيـظــة األس ـيــر الــذي
طلب مــن شــاكــر أن ينسحب مــن عبرا.
لكن رئـيــس املحكمة لــم يقتنع بــأقــوال
ّ
املتهم لجهة قيام العميد بالتفاوض
باسم الجيش فنادى على أحمد هالل
األسير .هنا وقف الشيخ املوقوف رافعًا
لإلجابة على سؤال رئيس املحكمة
يده
العسكريةُ .أخرج من مكانه ليمثل ّ
ألول
ِ
مــرة أمــام هيئة املحكمة مباشرة ،لكن
كشاهد .ووسط اعتراض وكالء الدفاع
عـلــى اإلسـتـمــاع إلــى موكلهم كشاهد،
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سلسلة عمليات مخططة» ،معربًا عن
االمل بأال يمضي األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله في السعي
نحو «االنتقام» ،وان يوقف رجاله عن
العمل قبل ان يتدهور الوضع بشكل
اكبر.
والـ ــى االع ـ ــراب ع ــن الـخـشـيــة ،اش ــارت
«ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس» ال ـ ـ ــى «مـ ـشـ ـكـ ـل ــة اخ ـ ـ ــرى»
يواجهها الجيش االســرائـيـلــي الــذي
ي ــري ــد االم ـت ـن ــاع ع ــن ارتـ ـك ــاب اخ ـطــاء
تسمح لحزب الله باستهداف قواته
عـ ـل ــى ام ـ ـت ـ ــداد ال ـ ـح ـ ــدود مـ ــع ل ـب ـن ــان.
وب ـح ـســب الـصـحـيـفــة ،ف ــان «ال ـح ـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى عـ ـ ـ ــال مـ ـ ــن الـ ـت ــأه ــب
واالستعداد لدى كل الوحدات ،وطوال
الوقت ،يؤدي الى مشاكل ( )...وطاملا
تواصلت حالة التأهب االستثنائية،
ستتزايد املصاعب ،وستتولد نقاط
ضـ ـع ــف اخ ـ ـ ـ ــرى يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـحـ ــزب ال ـل ــه
م ـح ــاول ــة ت ـجــرب ـت ـهــا واس ـت ـغ ــال ـه ــا».
ولفتت الى حقيقة اخرى لم تكن مدار
تعليق اسرائيلي ،وهي ان «حزب الله
تجاهل رسائل التحذير االسرائيلية
ع ـب ــر الـ ـقـ ـن ــوات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة غـيــر
املـ ـب ــاش ــرة ،ولـ ــم يـ ـ ـ ّ
ـرد ب ـش ـكــل مـفـ ّـصــل
على التهديدات اإلسرائيلية السرية،
ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ت ـج ــاه ــل ال ـت ـص ــري ـح ــات
الـعـلـنـيــة (ال ـت ـه ــدي ــدات) لـلـمـســؤولــن
اإلسرائيليني».
وانـ ـ ـض ـ ــم مـ ـعـ ـل ــق ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االمـ ـنـ ـي ــة
فـ ــي م ــوق ــع «يـ ــدي ـ ـعـ ــوت اح ـ ــرون ـ ــوت»
عـلــى االن ـتــرنــت ،رون بــن ي ـشــاي ،الــى
التحذير من االسترخاء والركون الى
أن عبوة املزارع هي العملية التي وعد
بها حزب الله .وقال« :من الصعب ان
نعرف هــل انهى حــزب الله حسابه»،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا الـ ـ ــى ان «اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل تـتـفـهــم
ض ـ ــرورة االب ـق ــاء ع ـلــى حــالــة الـتــأهــب
ع ـلــى طـ ــول ال ـج ـب ـهــة ألن الـعـمـلـيــة لم
ِّ
تؤد إلى سقوط قتلى ( )...ومن املبكر
ألوانه االعتقاد بأن عملية االمس هي
االنتقام الذي أراده حزب الله الغتيال
سمير الـقـنـطــار .ويحتمل ان يحاول
مـجــددا تنفيذ عمليات ضــد الجيش
اإلسرائيلي في منطقة مزارع شبعا».
الــى ايــن تتجه االمــور؟ ســؤال لم تجد
اســرائـيــل ،كما عبرت وســائــل االعــام
ال ـع ـبــريــة ام ـ ــس ،ج ــواب ــا لـ ــه .واك ـت ـفــت
باالشارة الى ان االيام املقبلة وحدها
ال ـك ـف ـي ـلــة ب ــاظـ ـه ــار نـ ـي ــات ح ـ ــزب ال ـلــه
وأفعاله.

ّ
رد ال ـع ـم ـي ــد ط ـل ـب ـهــم ألن الـ ـش ــاه ــد ال
ّ
محام .وتوجه إلى األسير
يحتاج إلى
ٍ
مستفسرًا عــن حقيقة اجـتـمــاع شاكر
بــالـعـمـيــد الـحـسـيـنــي ،ف ــأج ــاب األسـيــر
ب ـصــوت هـ ــادئ« :ال أع ــرف بخصوص
ّاجتماعه أو مع من ،لكن فضل أخبرني
أن ــه اجتمع مــع مسؤولني مــن الجيش
واتـ ـ ـف ـ ــق م ـع ـه ــم عـ ـل ــى ت ـس ـل ـي ــم ب ـعــض
ســاح مرافقيه مقابل سحب مذكرات
التوقيف الـصــادرة بحقهم .فضل كان
قد حضر إلــى الحي بعد حادثة مقتل
ل ـب ـن ــان ال ـ ـعـ ــزي .أخـ ــذ ب ـي ـتــا واس ـت ــأج ــر
ُمـحــات ّروي ـدًا رويـ ـدًا .وكـنــا قــد إتفقنا
ضمنيًا إنــو أنــا كإمام مسجد ما ّبدي
أي ت ـص ـ ّـرف ف ــردي ُيـ ــؤدي إل ــى زعــزعــة
الوضع في املنطقة وال بني ّ أبناء الحي
ال ــواح ــد والـ ـجـ ـي ــران» .ت ــدخ ــل الـعـمـيــد
مقاطعًا ف ـ ّ
ـرد األسـيــر« :اسمحلي بس.
أنا طلبت من فضل املغادرة مع شبابه،
حتى ال يشكل وجودهم إحراجا لي».
س ــأل ال ـع ـم ـيــد إن ك ــان ق ــد ح ـصــل ذلــك
في بداية شهر حزيران  ،2012فأجاب
األسير« :ال أذكــر التاريخ» .ثم أضــاف:
«بــدك تعرف عــن مشكلتي مــع فضل»،
ثم صمت .قبل أن يطلب رئيس املحكمة
إع ــادت ــه إل ــى م ـكــانــه .اس ـتــأنــف بـعــدهــا
الـعـمـيــد االسـتـمــاع إل ــى إف ــادة حنقير،
ف ـع ــرض ع ـل ـيــه م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـص ــور
ُ
التي تظهره مالزمًا لشاكر حيث ظهر
بلباس عسكري .ثــم أرجــأ
فــي إحــداهــا
ٍ

الدفاع :مهلة
اإلرجاء تفيد ان سيناريو
التبادل مع «داعش»
ممكن وتفسح المجال
لتسليم شاكر نفسه

الدعوى إلى  ٢٣شباط.
ب ـع ــده ــا ،ت ــا ال ـع ـم ـيــد اب ــراه ـي ــم ال ـق ــرار
االت ـ ـهـ ــامـ ــي ،وفـ ـي ــه أن األسـ ـ ـي ـ ــر ،ت ـقــدم
بواسطة وكالئه ،بمذكرة دفوع شكلية
يطلب فيها بطالن التحقيقات األولية
وع ــدم اخـتـصــاص الـقـضــاء العسكري
النظر بالدعوى لجملة أسباب ،طالبني
إخــاء سبيله ما لم يكن موقوفًا لداع
آخ ــر .وأضـ ــاف« ،ق ــررت هيئة املحكمة
بــاإلج ـمــاع ّ
رد ال ــدف ــوع الـشـكـلـيــة لعدم
ص ـح ـت ـه ــا وق ــان ــونـ ـيـ ـتـ ـه ــا وج ــدي ـت ـه ــا
وال ـس ـي ــر ب ــال ــدع ــوى م ــن ال ـن ـق ـطــة الـتــي
وصلت إليها ،فاستمهل وكالء الدفاع
التـ ـخ ــاذ م ــوق ــف .ث ــم أرجـ ـئ ــت الـجـلـســة
إلـ ـ ــى  26نـ ـيـ ـس ــان املـ ـقـ ـب ــل .ثـ ــم أع ـل ـنــت
ّهيئة املحكمة باسم الشعب اللبناني
أنـ ــه حــرصــا عـلــى حـســن سـيــر الـعــدالــة
ولــإســراع بــالــدعــاوى واملحافظة على
امل ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة ،ووفـ ـق ــا لـلـمـطــالـعــة
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة ،تـ ـق ـ ّـرر ت ـف ــري ــع مـلــف

الدعوى الراهنة إلى ملفني منفصلني.
األول يضم الشيخ أحمد األسير وفضل
ش ــاك ــر و 32مـتـهـمــا آخ ــري ــن ،وال ـثــانــي
يـ ـض ــم  38م ـت ـه ـم ــا ه ـ ــم ال ـ ــذي ـ ــن أن ـه ــت
امل ـح ـك ـمــة م ـحــاك ـمــة مـعـظـمـهــم وبـ ــدأت
االستماع الــى مرافعات وكــاء الدفاع
عنهم .وقد ُع ّينت جلسة للمتهمني في
املـلــف األول بـتــاريــخ  ٢٦نـيـســان ،فيما
املتهمون في الفئة الثانية سيحضرون
بتاريخ  ٢٣شـبــاط» .وأوض ــح ابراهيم
ّ
في الختام أن تقسيم املتهمني لم يجر
بـحـســب األفـ ـع ــال ال ـجــرم ـيــة املـنـســو ّبــة
إلـ ـيـ ـه ــم ،إنـ ـم ــا تـ ــم عـ ـش ــوائـ ـي ــا ،أي أنـ ــه
لـ ــم ي ـق ـس ــم املـ ـل ــف إل ـ ــى ف ـئ ــة م ــوق ــوف ــن
خطيرين وفـئــة أق ــل خ ـطــورة .علمًا أن
ف ـصــل امل ـل ـف ــات كـ ــان ق ــد ُرف ـ ــض ســابـقــا
العـتـبــار توقيف األسـيــر يعيد األمــور
إلــى نقطة البداية لكونه العقل ّ
املدبر
ّ
ألح ــداث ع ـبــرا .وقــد عــلــق رئـيــس هيئة
وكــاء الــدفــاع عــن األسـيــر ل ـ «األخـبــار»
ً
قــائــا« :كــانــت الجلسة منتظرة فــي ما
ذهبت إليه .وطلب التفريع هو طلبنا
منذ البداية واليوم استجيب لنا تحت
وط ــأة االجـ ــراءات وهــو ملصلحة إنهاء
امللف» .واستيضاحًا عن مقصد نعمة
فــي مسألة إنـهــاء امللف أض ــاف« :مهلة
اإلرجـ ـ ــاء إل ــى ث ــاث ــة أش ـه ــر و ٢١يــومــا
سيناريو الـتـبــادل مــع داعــش
تفيد ان
ّ
مـم ـكــن .كـمــا أن ـه ــا تـسـنــح امل ـج ــال أم ــام
تسليم فضل شاكر نفسه ايضًا».

سياسة

سنة جديدة
عامر محسن
باملعنى السياسي واإلقليمي ،ابتدأ عام  2016يوم السبت املاضي مع
تصريح الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،عن «حاجة» اسرائيل الى
ّ
تركيا واحتياج بــاده السرائيل في املنطقة؛ خاصة وأنــه قد أدلــى بهذا
الرأي الى الصحافيني الذين كانوا يرافقونه على الطائرة من الرياض الى
أنقرة ،وقد اجتمع ّ
لتوه بامللك سلمان (اعتبرت صحيفة «جيروساليم
بوست» االسرائيلية أن سياق التصريح ورمزيته هما من األهمية بحيث
ّ
(املوجه الى
جعلت هذا التفصيل جزءًا من عنوان الخبر) .كالم أردوغان
الخارج والى الداخل ،والى الحلفاء ايضًا ،ليعلن وجهة الحكومة التركية
في املرحلة املقبلة) جاء ّ
ليثبت مقولة ّأن تفاهمًا ثالثيًا قد جمع تركيا
ّ
واسرائيل والسعودية حــول سياساتها في املنطقة ،وان هــذا التحالف
ّ
مصم ٌم ّ
ّ
ضد ايران ،وانه ينوي املواجهة.
ٌ
ّ
ّ
يـقــول صــديــق أكــاديـمــي تخصص بــدراســة الفكر اإلســامــي إن هناك
صفة ملفتة في التعامل الدولي لطهران (وهو ّ
يرجعها الى نمط التدريب
ّ
الديني للكثير من القادة اإليرانيني) :الدبلوماسية االيرانية ،مهما اشتدت
بلد مــا ،واحـتــدم التنافس واالتهامات في اإلعــام،
عداوتها ظاهريًا مع ٍ
ال تبادر ـ ـ من نفسها ـ ـ الى بتر العالقات أو تخفيضها معه (اسرائيل
ٌ
استثناء بالطبع ،وألسباب عقائدية وايديولوجية) ،سواء كان بلدًا جارًا
ّ
ّ
أم قوة غربية .حتى حني ارتفعت نبرة حكومات الخليج ضد ايــران في
ـرب على البلد
السنوات املاضية ،وصــارت تطالب ـ ـ ّعلنًا ـ ـ
ٍ
بعقوبات وحـ ٍ
استعدادها لدفع كلفتها) ،ظـ ّـل املوقف الديبلوماسي اإليراني
(وتعلن
ّ
ّالرسمي ،من كل هؤالء «الجيران» ،يتكلم على انفتاح للتعاون واستعداد
لتوثيق العالقات .أما حني تعلن ّ
السعودية عن القطع النهائي للعالقات
مع طهران ،وتحشد أتباعها وحلفاءها خلفها في حملة شعواء ،فهي
ّ
تفصح عن نيتها االستغناء حتى عن الواجهة الدبلوماسية ،وأنها ـ ـ كما
ّ
مستعدة للذهاب الى أبعد مدى.
خبير تعليقًا على الحدث ـ ـ
قال أكثر من
ٍ
ّ
التأثيرات املباشرة لقطع العالقات ّ
(وأولها أن كل من كان يراهن
بعيدًا عن
على ّ
تغي ٍرات أو تسويات في بلده تنتج عن «تفاهم اقليمي» بني الفاعلني،
في سوريا أو اليمن أو لبنان وغيرها ،عليه أن يعيد حساباته ،اذ لم يعد لـ
ً
«جنيف» وأمثاله من فرصة)ّ ،
فإن سؤاال يجب أن ُيطرح حول طبيعة هذه
ً
ٌ
املواجهة وأسبابها ،وهل هي ـ ـ فعال ـ ـ حرب طائفية ،تجري على عقيدة
ومكاسب وهويات ،أم هي مجرد تدافع على مصالح ونفوذ ،أو جزء من
ّ
تفسير ألحداث السنوات
خطة أكبر ،خلفها ارادات ومصالح دولية؟ ّأي
ٍ
ّ
ٌ
شعوب
صراع بني «ثورات» و»ثورات مضادة» ،أو بني
املاضية على أنها
ٍ
التي يلهج بها اإلعالم الخليجي
األخيرة
السردية
ـ
ـ
مذاهب
وأنظمة ،أو بني
ّ
ـ ـ لن يترادف مع مسارات الواقع ،بل هو ّيغطي ّعلى األجندات الحقيقية
(على سبيل املثال ،هل يمكن ألحد منظري الطائفية أن يشرح ما هي
األسباب املوضوعية واملادية التي ّ
صراعًا مذهبيًا في العراق؟ أو أن
تبرر
ّ
ّ
يتذكر مطالب «ثورة العشائر» ،حيث ابتدأ كل شيء؟).
الطائفيون العقائديون ،على األقل ،يملكون منطقًا داخليًا ،ولكن من ّ
يصر
«نظامها
على تجاهل العدوان الذي يعصف باملنطقة بغية الحفاظ على
ّ
ّ
القديم» (وهو بدأ بالترنح قبل  2011بسنوات) ،والكلفة الهائلة التي حلت
بشعوبنا ومجتمعاتنا ودولـنــا مــن ج ـ ّـراء عبثه ،وال ـحــروب الـتــي فرض
ّ
ّ
علينا خوضها واالنتصار فيها ،يثبت بأنه ـ ـ حتى في أحلك ساعات
األزمــة ـ ـ هناك من يعتاش على بيع األوه ــام واألح ــام (وهــو ايضًا من
تفاجئه التصريحات التركية عن التطبيع مع اسرائيل ،وتصدمه وال يفهم
مغزاها) .العبرة األساس من «الحلف الثالثي» الذي يعلن عن نفسه ،ومن
التصعيد الذي ابتدأ في اإلقليم ،هي ّأن املواجهة ذاهبة الى النهايةّ ،
وأن
ً
احتماالّ ،
وأن بالدنا هي ميدان هذا النزاع.
التسوية بشروط املاضي ليست
من ينطلق من فرضية ّأن أمامنا في هذه املرحلة تحديات تاريخيةّ ،
وأن
ّ
عسكري ،وهي تبدأ بمواجهة الغرب واسرائيل ،وانتزاع السيادة
أساسها
ّ
على بالدنا من وكالئهم وحلفائهم ،يستنتج أن التجربة االيرانية والقوى
ّ
التي تشكلت على مثالها (من لبنان الى العراق وفلسطني) هي الوحيدة
الـتــي يمكن أن تــؤدي هــذه املهمة التاريخية الـيــوم ،وأن تــرفــد مشروعًا
كهذاّ ،
وتزوده بالتقنيات والخبرات املناسبة ،ومن مصلحتها نشوء ً
قوى
ّ
ٌ
محوري في تفسير املواجهة
عنصر
مستقلة في اإلقليم .وهنا يكمن
القائمة وشراستها.
ّ
منظور طائفي ّأو مــانــوي ،أو
ـن
ـ
م
املرحلة
ل
يحل
أن
ـاء
فــي وســع مــن شـ
ٍ
أن يستنتج ،حتىّ ،أن التحدي املصيري أمامنا اليوم يتعلق باالنتقال
الديمقراطي (ه ــؤالء ،وهــم ذاتـهــم مــن ينتقد مــن يرفع الـســاح فــي وجه
ّ ّ
ويتهمهم بـ ّ
ّ
نفعي و»أدات ــي»،
ـأن خطابهم عن املقاومة وفلسطني
الـعــدو،
ال تعكسه أفعالهم فــي الــواقــع وسياساتهم وتحالفاتهم ،ال ينتبهون
ّ
بشكل أوضــح وأكمل ـ ـ على ّادعاءاتهم
الحجة نفسها تنطبق ـ ـ
الــى ّأن
ٍ
ّ
مفارقتني ساطعتني في بداية هذه السنة
الليبرالية) .مهما يكن ،فإن هناك
ّ
ّ
الصعبة ،ال يمكن تجاهلهما .األولى تتعلق بالفرحة العارمة التي عمت
الصحافة االسرائيلية بعد اج ــراءات السعودية فــي األي ــام املاضية ،مع
ّ
تعليقات لخبراء وكتاب تتنبأ بمنافع كبيرة السرائيل؛ بل ّأن األمر وصل
ّ
بمصدر اسرائيلي تحدث الى «جيروساليم بوست» الى امتداح السياسة
ٍ
األبيض
البيت
على
ومزايدتها
واليمن»)
وايران
«سوريا
(في
السعودية
ّ
في العداء إليران .الحقيقة الثانية في بداية هذا العام ،وهي أقوى من كل
ّ
ما ُيقال ُويكتب ،هي أنــه بينما يعقد بعض العرب (وخلفهم جماهير
معتبرة) العهود السرية والعلنية مع الصهيونية ،ويخوضون حروبهم
ـرب آخــرون ـ ـ وهم في ّ
في املنطقة سوية ،يتسلل عـ ٌ
عز معرك ٍة وجودية
تحيط بهم ـ ـ ّ
ليفجروا عبواتهم بدوريات الجيش االسرائيلي.
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مجتمع وإقتصاد
ّ
على الغالف «قرض بـ 5دقايق مقابل رهن» .هذه العبارة التي روجت لها شركة «العربية للتسليف» فتحت عيون لجنة
الرقابة على المصارف قبل أسابيع .ابلغت حاكم مصرف لبنان في تشرين الثاني المخالفات المرتكبة واحتماالت المخاطر،
ونبهته الى وجود شكاوى ّ
ّ
عدة تتصل بعمل هذه الشركة .بعد شهر احيل هذا الكتاب الى النيابة العمة المالية ،التي
قررت فورا وقف الحملة الدعائية للشركة ،وفتحت تحقيقا باعمالها ...في هذا الوقت يجري الحديث عن مشروع قرار
اساسي ّ
اعد منذ فترة ولم يصدر حتى اآلن ،هدفه تنظيم اعمال الكونتوارات ووضعها تحت الرقابة

ّ
كونتوارات التسليف خارج الرقابة :غش واحتيال «بـ5
محمد وهبة
لـ ــم ي ـك ــد الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام املـ ــالـ ــي عـلــي
ابراهيم ،يصدر قراره بوقف الدعايات
الـ ـت ــي تـ ـ ـ ـ ّ
ـروج ل ـه ــا ش ــرك ــة «ال ـع ــرب ـي ــة
للتسليف» عن منح الزبائن «قروضا
بـ ـ  5دق ــاي ــق ،مـقــابــل رهـ ــن» ،حـتــى بــدأ
ـررون ب ـت ـق ــدي ــم ش ـ ـكـ ــاوى عــن
امل ـ ـت ـ ـضـ ـ ّ
احتيال وغش يمارسه هذا الكونتوار
املــالــي .لم تفصح املـصــادر القضائية
عن عدد الشكاوى ّ
املقدمة حتى اآلن،
لكنها تشير إلى أن تحقيقات ابراهيم
ّ
ستتوسع خــال األيــام
انطلقت وهــي
املـقـبـلــة ،كـمــا تـ ّ
ـوس ـعــت ســابـقــا بـشــأن
«بـ ـي ــت املـ ـ ــال ل ـل ـت ـس ـل ـيــف املـ ــالـ ــي» فــي
ال ـ ـحـ ــدث ،و« »MFDف ــي ج ــل ال ــدي ــب،
و«كــونـتــوار املــن املــركــزي للتسليف»
أيضًا ،وسواها.
ف ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ت ـن ـت ـش ــر كـ ــون ـ ـتـ ــوارات
التسليف كالفطر فــي لبنان .فهي ال
تخضع ملـبــدأ الترخيص املسبق من
مصرف لبنان على غــرار املؤسسات
املــال ـيــة االخ ـ ــرى ،ب ــل تـعـطــي املـصــرف
عـلـمــا وخ ـب ــرا ب ــوج ــوده ــا ،وبــالـتــالــي
ال ت ـخ ـض ــع ل ــرق ــاب ــة ل ـج ـن ــة ال ــرق ــاب ــة
ع ـلــى املـ ـص ــارف وال ل ـش ــروط م ــزاول ــة
العمليات املالية والصيرفة .وبحسب
االحـ ـ ـص ـ ــاءات امل ـس ـت ـقــاة م ــن م ـصــادر
مصرف لبنان ،كان في لبنان اكثر من
 500كونتوار تسليف ،اال ان اقــل من
 60كونتوارا فقط استجابت للتعميم
االساسي الصادر عن مصرف لبنان
ف ــي  12شـ ـب ــاط  ،2015الـ ـ ــذي اع ـطــى
مـهـلــة حـتــى نـهــايــة شـهــر آذار ،٢٠١٥
لـكــل االش ـخ ــاص الـخــاضـعــن ألحـكــام
املــادتــن  ١٨٣و  ١٨٤مــن قــانــون النقد
والتسليف (كــون ـتــوارات التسليف)،
ل ـتــزويــد م ـصــرف لـبـنــان بــاملـعـلــومــات
عن الكونتوار وعناوينه وعملياته...
واال يعتبر العلم والخبر الصادر عن
مصرف لبنان بحكم امللغى ويحظر
عـ ـل ــى امل ـ ـخـ ــالـ ــف ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـع ـم ـل ـي ــات
التسليف تحت طائلة تطبيق احكام
املادة  ٢٠٠من قانون النقد والتسليف.
ت ـق ــوم هـ ــذه الـ ـك ــونـ ـت ــوارات بتسليف
الــزبــائــن مـبــالــغ مــالـيــة مـقــابــل فــوائــد
تـ ـك ــون ب ــاه ـظ ــة ج ـ ـ ـدًا ،ت ـص ــل اح ـيــانــا
إلــى  %30شهريًا ،وفــي املقابل يأخذ
الكونتوار املالي ضمانات قد تكون
م ـج ــوه ــرات أو عـ ـق ــارات أو أي نــوع
من املقتنيات الثمينة ،وغالبا ُيجبر
الزبون على تنظيم وكالة غير قابلة
للعزل تسمح للكونتوار بالتصرف
ب ـ ــال ـ ــره ـ ــن ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا يـ ـفـ ـت ــح مـ ـج ــاال
واسـعــا لالحتيال واالسـتـحــواذ على
ال ــره ــون وج ـنــي اربـ ــاح طــائـلــة منها.
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،تـعـتـمــد
ه ــذه ال ـك ــون ـت ــوارات م ـع ــادل ــة تقضي
بمنح الزبون قرضا ال يتجاوز %60
من قيمة الــرهــن .على اي حــال ،يقوم
عمل هذه الكونتوارات على استغالل
ح ــاج ــة داه ـ ـمـ ــة لـ ـل ــزب ــون ع ـل ــى غـ ــرار
املــرابــن املـعــروفــن ،وال سيما اولئك
ال ــذي ــن ال ي ـم ـت ـل ـكــون ال ــوق ــت ال ـكــافــي
للحصول على القرض املصرفي ،أو
أنـهــم لــم يستطيعوا الـحـصــول عليه
بسبب عدم إيجاد كفيل ،أو ألسباب
مـتـصـلــة ب ـع ــدم ج ــدارت ـه ــم امل ــال ـي ــة او
ألنـ ـه ــم مـ ـحـ ـظ ــورون ل ـ ــدى املـ ـص ــارف
بسبب التقصير في ســداد قروضهم
السابقة .غالبية زبائن الكونتوارات
ه ـ ــم م ـ ـ ــزارع ـ ـ ــون أو مـ ــوظ ـ ـفـ ــون غ ـيــر
م ـصـ ّـرح عنهم للضمان االجتماعي
أو ف ـ ـقـ ــراء ال ـ ـحـ ــال أو ط ـ ـ ــرأت عـلـيـهــم
مصيبة تتطلب سـيــولــة كـبـيــرة غير

تعمل شركة
«العربية
للتسليف»
بموجب علم
وخبر منذ عام
2006
(مروان طحطح)

متوافرة لديهم ...هكذا تنشأ العالقة
بـ ــن الـ ـك ــونـ ـت ــوار وال ـ ــزب ـ ــائ ـ ــن .طـبـعــا
يمكن تعميم صـفــة االسـتـغــال على
كــل ال ـكــون ـتــوارات مــن أج ــل تحصيل
فوائد كبيرة ،إال انــه ال يمكن تعميم
ّ
الغش واالحتيال على الجميع ،لكن
ع ـل ــى مـ ـ ّـر الـ ـسـ ـن ـ ّـوات ظ ـه ــرت ال ـعــديــد
م ــن قـضــايــا ال ـغ ــش واالح ـت ـي ــال الـتــي
قــامــت بـهــا ال ـكــون ـتــوارات املــال ـيــة .من
بني هذه القضايا ،هناك كونتوارات
فرضت على الزبائن توقيع وكــاالت
غـيــر قــابـلــة لـلـعــزل تـخـتــص بامللكية
العقارية املــرهــونــة ،وبعضها فرض
تنظيم عقود بيع ممسوحة ليكتشف
الزبائن الحقًا أن صاحب الكونتوار
ن ـق ــل امل ـل ـك ـيــة رغـ ــم سـ ــدادهـ ــم امل ـبــالــغ
امل ـتــوح ـبــة عـلـيـهــم ث ــم بـ ــدأ يـطــالـبـهــم
بمبالغ أكبر!
ّ
غــال ـب ـيــة ق ـض ــاي ــا الـ ـغ ــش واالح ـت ـي ــال
الـتــي مــارسـتـهــا ال ـكــون ـتــوارات املالية
ّ
ظلت مغمورة ولــم تخرج إلــى العلن،
ّ
خالفًا للشهرة التي سجلتها قضية
«الـعــربـيــة للتسليف» .هــذه األخـيــرة،
باتت معروفة بفعل الحملة الدعائية
ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا ع ـلــى مــدى
األشـ ـه ــر امل ــاضـ ـي ــة .ك ــان ــت ت ـ ـ ـ ّ
ـروج فــي
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام املــرئ ـيــة واملـسـمــوعــة

واملـكـتــوبــة وع ـلــى لــوحــات اإلعــانــات
املنتشرة على طرقات لبنان الرئيسية.
الـحـمـلــة كــانــت واض ـح ــة وه ــي تشير
إلى أنه بإمكان أي شخص أن يحصل
على قرض مالي خالل  5دقائق مقابل
تـقــديــم ضـمــانــة هــي ع ـبــارة عــن رهــن.
يشي اإلع ــان بــأن العقار هــو الرهن،
لكن بإمكان الزبون أن ّ
يقدم أي أصول
أخرى يملكها كضمانة لسداد الرهن.
ف ـفــي م ـط ـلــع ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي املــاضــي
ّ
وج ـهــت لجنة الــرقــابــة عـلــى املـصــارف
كتابا الــى حاكم مصرف لبنان تلفت
نظره فيه الى حملة الشركة الدعائية.
وجاء في الكتاب ان مضمون الدعاية
يـ ـتـ ـن ــاف ــى م ـ ــع املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ال ـف ـض ـلــى
وشـ ـ ــروط ال ـت ـس ـل ـيــف واصـ ـ ــول اج ـ ــراء
العمليات املصرفية وشروط ان يكون
االعالن واضحا وشامال وغير مضلل...
وبالتالي يتناقض مع احكام تعميمي
مصرف لبنان الرقم ( 124الذي يتعلق
بشفافية وأصــول وشــروط التسليف»
و( 134ال ـ ــذي يـتـعـلــق ب ــأص ــول إج ــراء
ال ـع ـم ـل ـي ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة واملـ ــال ـ ـيـ ــة مــع
الـعـمــاء) وتعميم لجنة الــرقــابــة على
املصارف الرقم .281
فـ ــي اواخ ـ ـ ـ ــر كـ ــانـ ــون االول امل ــاض ــي،
اح ـ ـ ــال مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان الـ ـكـ ـت ــاب ال ــى

ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ــالـ ـي ــة لـلـتـحـقـيــق
باعمال الشركة ،وال سيما ان مصرف
ل ـب ـنــان تـلـقــى اك ـث ــر م ــن ش ـك ــوى بـهــذا
الخصوص ،بحسب ما تفيد املصادر.
اسـتـنــد الـنــائــب ال ـعــام املــالــي ال ــى هــذا
الكتاب ليطلب من وزارة اإلعالم إبالغ
ّ
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام وق ـ ــف ب ـ ــث اإلع ـ ــان
املشكو منه ،لكن لم يبدأ تنفيذ القرار
ب ـس ـبــب ال ـع ـط ـلــة ال ـت ــي م ـن ـعــت وزارة

لجنة الرقابة على المصارف
نبهت الى مخالفات الشركة منذ
تشرين الثاني
اإلع ـ ـ ــام م ــن ال ـت ـع ـم ـيــم ع ـل ــى وس ــائ ــل
اإلعـ ــام ب ـض ــرورة وق ــف ّبــث اإلع ــان،
ّ
استمر الغش خالل أيام
ولهذا السبب
العطلة حتى ظهر االثنني املاضي.
تقول مصادر مطلعة ،إن لجنة الرقابة
عـلــى امل ـص ــارف نبهت ال ــى مخالفات
ال ـشــركــة مـنــذ تـشــريــن ال ـثــانــي ،اال ّان
أكثر من قضية تتعلق بعمليات غش
تـقــوم بـهــا ه ــذه ال ـكــون ـتــوارات ظهرت
العيون
خالل الشهر املاضي ،وجعلت
ّ
مفتوحة عليها ،وهو األمر الذي حفز
عـلــى اح ــال ــة امل ـلــف ال ــى ال ـق ـضــاء .وقــد

ذكــر كتاب مصرف لبنان الــذي تلقاه
اب ــراه ـي ــم ،أن ــه ال يـمـكــن أي شــركــة أن
تجري عملية تسليف خالل ّ 5دقائق،
وأن هذا األمر من أنواع الغش األكثر
وضوحًا.
ب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ت ـع ـم ــل شــركــة
«ال ـعــرب ـيــة لـلـتـسـلـيــف» ب ـمــوجــب علم
وخـبــر مـنــذ ع ــام  ،2006وك ــان اسمها
ال ـ ـشـ ــركـ ــة «الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة
لـلـتـسـلـيــف» ،اال ان الـسـعــوديــة شكت
ل ــدى الـجـهــات الـلـبـنــانـيــة املـعـنـيــة من
احتمال ان تتعرض لــاســاءة بسبب
اســم هــذه الـشــركــة ،وهــو مــا استدعى
فــي عــام  2012تعديل االســم ليصبح
«العربية للتسليف».
تـ ـ ـج ـ ــدر االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ــى ان مـ ـص ــرف
ل ـب ـنــان اع ـ ـ ّـد م ـنــذ م ـ ـ ّـدة مـ ـش ــروع ق ــرار
اس ــاس ـي ــا يـتـضـمــن ش ـ ــروط مـمــارســة
عمل االشـخــاص الخاضعني ألحكام
املــادتــن  183و 184مــن قــانــون النقد
والتسليف «كــون ـتــوارات التسليف»،
اال ان ه ــذا امل ـش ــروع ل ــم ي ـصــدر بـعــد.
الالفت في هذا املشروع انه ُيبقي نظام
«العلم والخبر» وال يفرض الترخيص
املـسـبــق ،اال انــه يـفــرض مجموعة من
ال ـش ــروط واالصـ ـ ــول ،ف ــي مـقــدمـهــا ان
تكون «كونتوارات التسليف» منشأة

مشروع قانون لتنظيم الكونتوارات
اعـ ّـد مصرف لبنان منذ مـ ّـدة مشروع قــرار اساسي يتضمن
شروط ممارسة عمل االشخاص الخاضعني ألحكام املادتني
 183و 184من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف»،
اال ان هذا املشروع لم يصدر بعد .الالفت في هذا املشروع انه
ُيبقي نظام «العلم والخبر» وال يفرض الترخيص املسبق ،اال
انــه يفرض مجموعة من الـشــروط واالص ــول ،في مقدمها ان
تكون «كونتوارات التسليف» منشأة بشكل شركات مغفلة
مــؤسـســة ف ــي لـبـنــان عـلــى ان ي ـكــون مــوضــوعـهــا مـحـصــورا
بعمليات التسليف ،ويـجــب ان تـكــون اسهمها كــافــة اسهمًا
اسمية ،وان يحدد الرأسمال االدنــى لـ «كونتوارات التسليف»
العاملة في لبنان بملياري ليرة لبنانية ،وان تمارس اعمالها من
خالل مركزها الرئيسي دون سواه ويحظر عليها فتح فروع
أو وكــاالت أو مكاتب اال بعد الحصول على موافقة مصرف
لبنان املسبقة ،كما يفرض مشروع القرار على «كونتوارات
التسليف» ان تثبت ،على الــدوام ،أن موجوداتها تفوق بالفعل
املطلوبات املتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على األقل
ّ
قيمة رأسـمــالـهــا .وال يـجــوز للكونتوار ان يخفض رأسماله

أو أن يسترد أي جــزء منه .واذا اصيب بخسـائر ،فعليه أن
يعيد تكوين رأسماله قبل تاريخ  30حزيران من السنة املالية
َ
الـتــي تـلــي الـسـنــة الـتــي ُح ـ ِقــقــت فيها الـخـســائــر ،كـمــا يفرض
ً
على «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان أن ّ
تكون ماال
احتياطيًا باقتطاع  %10من أرباحها السنوية الصافية .وان
تقوم بتعيني مفوض املراقبة االساسي على اعمالها من بني
الشركات املعروفة .وان تأخذ موافقة مصرف لبنان على كل
تعديل يراد ادخاله على نظامها االساسي ،وعلى فتح اي فرع
أو وكالة أو مكتب لها ،واعالم مصرف لبنان عن كل تفرغ عن
اسهمها وعن تعديل عنوان مركزها وتزويد مصرف لبنان
باملستندات املثبتة للعنوان الجديد .ويعني مشروع التعميم
الـحــد األقـصــى للتسهيالت املمنوحة مــن أي كــونـتــوار عامل
فــي لبنان إلــى شخص واح ــد ،حقيقي أو معنوي أو ينتمي
إلى مجموعة مترابطة من مدينيه ،بنسبة ( )%5من االموال
الخاصة للكونتوار على اال تتجاوز مجموع تسديدات العميل
الشهرية نسبة  %35من دخل العائلة التي تتألف من الزوج
والزوجة .ويحظر مشروع التعميم على «كونتوارات التسليف»

املباشرة بأعمالها قبل الحصول على علم وخبر من مصرف
لبنان .كما يحظر عليها االق ـتــراض ،بشكل مباشر أو غير
مباشر ،من املصارف واملؤسسات املالية أو من الجمهور أو
اصــدار سندات ديــن .او االستحصال من العمالء ،كضمانة
للتسليفات املمنوحة لهم ،على وك ــاالت غير قابلة للعزل أو
وكاالت بيع لصالحها أو باسمها أو لصالح أو باسم اي طرف
ثالث تابع لها بصورة مباشرة او غير مباشرة .كذلك يحظر
عليها ان تمنح عمالئها قروضًا تقل قيمتها عن  %60من
قيمة الضمانة املقدمة مقابلها اال اذا طلب العميل ،خطيًا ،غير
ذلــك .ويشترط مشروع التعميم على «كونتوارات التسليف»
تــزويــد كــل مــن مــديــريــة االح ـص ــاءات واالب ـح ــاث االقـتـصــاديــة
ومــديــريــة الصيرفة لــدى مـصــرف لبنان ولجنة الــرقــابــة على
املـصــارف بنسخة عــن بياناتها املالية فصليًا ،ضمن مهلة
عـشــرة ايــام مــن الـتــاريــخ املــوقــوفــة بــه هــذه الـبـيــانــات ،وسنويا،
ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة املالية .على
ان تقوم لجنة الرقابة على املصارف بالتاكد من حسن تطبيق
احكام هذا القرار.
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حرب النجوم وتدمير أي جانب مظلم؟
غسان ديبة
«الخوف هو الطريق إلى الجانب المظلم»

دقايق»!
بـشـكــل ش ــرك ــات مـغـفـلــة مــؤس ـســة في
ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ان يـ ـك ــون مــوضــوع ـهــا
م ـ ـح ـ ـصـ ــورا بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـت ـس ـل ـي ــف،
ويجب ان تكون اسهمها كافة اسهمًا
اسمية ،وان يحدد الرأسمال االدنى لـ
«كــون ـتــوارات التسليف» العاملة في
لـبـنــان بـمـلـيــاري ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ،وان
ت ـم ــارس اعـمــالـهــا م ــن خ ــال مــركــزهــا
الرئيسي دون س ــواه ويحظر عليها
فـتــح ف ــروع أو وكـ ــاالت أو مـكــاتــب اال
بـعــد الـحـصــول عـلــى مــوافـقــة مصرف
لـبـنــان املـسـبـقــة ،كـمــا يـفــرض مـشــروع
ال ـقــرار عـلــى «كــون ـتــوارات التسليف»
ان تثبت ،على الدوام ،أن موجوداتها
ت ـفــوق بــالـفـعــل امل ـط ـلــوبــات املـتــوجـبــة
عـلـيـهــا ت ـج ــاه ال ـغ ـيــر بـمـبـلــغ ي ـســاوي
رأسمالها .وال يجوز
على األقل قيمة ّ
لـلـكــونـتــوار ان يـخــفــض رأس ـمــالــه أو
أن يسترد أي جــزء مـنــه .واذا اصيب
ب ـخ ـس ـ ــائــر ،ف ـع ـل ـيــه أن ي ـع ـيــد تـكــويــن
رأسـمــالــه قبل تــاريــخ  30حــزيــران من
الـسـ َنــة املــالـيــة الـتــي تـلــي الـسـنــة التي
ُح ـ ِقــقــت فـيـهــا الـخـســائــر ،كـمــا يفرض
على «كونتوارات التسليف» العاملة
ً
ف ــي لـبـنــان أن ت ـك ـ ّـون م ــاال احتياطيًا
باقتطاع  %10من أرباحها السنوية
الصافية .وان تـقــوم بتعيني مفوض
املــراقـبــة االســاســي عـلــى اعـمــالـهــا من
ب ــن ال ـش ــرك ــات امل ـع ــروف ــة .وان تــأخــذ
موافقة مصرف لبنان على كل تعديل
يــراد ادخاله على نظامها االساسي،
وع ـ ـلـ ــى فـ ـت ــح اي فـ ـ ــرع أو وكـ ــالـ ــة أو
مكتب لها ،واعــام مصرف لبنان عن
ك ــل ت ـفــرغ ع ــن اسـهـمـهــا وع ــن تـعــديــل
ع ـ ـنـ ــوان م ــرك ــزه ــا وت ـ ــزوي ـ ــد م ـص ــرف
لـبـنــان بــاملـسـتـنــدات املـثـبـتــة للعنوان
الجديد .ويعني مشروع التعميم الحد
األقصى للتسهيالت املمنوحة من أي
كونتوار عامل في لبنان إلى شخص
واح ــد ،حقيقي أو معنوي أو ينتمي
إلــى مجموعة مترابطة مــن مدينيه،
بـنـسـبــة ( )%5م ــن االمـ ـ ــوال الـخــاصــة
للكونتوار على اال تتجاوز مجموع
ت ـس ــدي ــدات ال ـع ـم ـيــل ال ـش ـهــريــة نسبة
 %35مــن دخ ــل الـعــائـلــة ال ـتــي تتألف
من الــزوج والزوجة .ويحظر مشروع
التعميم على «كونتوارات التسليف»
امل ـب ــاش ــرة بــأع ـمــال ـهــا ق ـبــل ال ـح ـصــول
عـلــى عـلــم وخ ـبــر مــن م ـصــرف لـبـنــان.
كما يحظر عليها االق ـتــراض ،بشكل
مباشر أو غير مباشر ،من املصارف
واملؤسسات املالية أو من الجمهور أو
اصــدار سندات ديــن .او االستحصال
م ــن ال ـع ـم ــاء ،ك ـض ـمــانــة للتسليفات
املمنوحة لهم ،على وكاالت غير قابلة
لـلـعــزل أو وك ــاالت بـيــع لصالحها أو
باسمها أو لصالح أو باسم اي طرف
ثــالــث تــابــع لـهــا ب ـصــورة مـبــاشــرة او
غير مباشرة .كذلك يحظر عليها ان
تمنح عمالئها قــروضــا تقل قيمتها
عــن  %60مــن قيمة الضمانة املقدمة
مقابلها اال اذا طلب العميل ،خطيًا،
غير ذلــك .ويشترط مشروع التعميم
على «كــون ـتــوارات التسليف» تزويد
كل من مديرية االحصاءات واالبحاث
االقتصادية ومديرية الصيرفة لدى
م ـصــرف لـبـنــان ولـجـنــة الــرقــابــة على
املصارف بنسخة عن بياناتها املالية
فـصـلـيــا ،ضـمــن مهلة عـشــرة اي ــام من
الـتــاريــخ املــوقــوفــة بــه هــذه البيانات،
وسـ ـن ــوي ــا ،ض ـم ــن م ـه ـلــة س ـت ــة اش ـهــر
من تاريخ انتهاء السنة املالية .على
ان تقوم لجنة الرقابة على املصارف
بالتأكد من حسن تطبيق احكام هذا
القرار.

المعلم األعلى يودا

في فيلم «حــرب النجوم  :6عــودة الـجــداي» ،أي الذي
سبق الفيلم الذي يعرض اآلن ،يقوم التحالف الثوري
بتدمير مركزين لإلمبراطورية ،وبذلك شكل صفعة
قــويــة للجانب املظلم واإلمـبــراطــوريــة .لقد كــان فوز
ً
ال ـث ــوار جـمـيــا لــإنـســانـيــة ،بــه انـتـصــر الـخـيــر على
الشر في هــذه السلسلة من «حــروب النجوم» ،التي
اس ـت ـحــوذت عـلــى مخيلة مـئــات املــايــن مــن البشر
حول العالم ،ألنها تشكل تجسيدًا لتوق اإلنسان إلى
التحرر ومحاربة الظلم .والــافــت أن سلسلة حرب
الـنـجــوم تـضــع ه ــذا ال ـتــوق فــي إط ــار مــن األســاطـيــر
القديمة ممزوجة بالتكنولوجيا الحديثة ،ما أكسبها
هذا الجمهور العريض من امللتزمني عامليًا.
في اآلونــة األخيرة ،زحف االقتصاد وعالم املال الى
ً
ح ــرب الـنـجــوم .أوال ،مـنــذ ع ــدة س ـنــوات ،ب ــاع جــورج
لوكاس حقوق الفيلم الى عالم ديزني ،وتأتي الحلقة
السابعة اليوم من إنتاجه وهو االستوديو املعروف
بــاسـتـهــاكـيـتــه وإخـ ـض ــاع ص ـنــاعــة األفـ ـ ــام لـقــوى
السوق .حصل هذا مع الحلقة السابعة التي تعرض
حاليًا ،ما حدا لوكاس الى أن ينتقد ديزني ويصل في
نقده الــى كل صناعة السينما في الــواليــات املتحدة
األميركية حني قال إن صانعي األفــام في االتحاد
الـســوفـيــاتــي ك ــان لــديـهــم حــريــة أك ـثــر مــن نظرائهم
الغربيني ،الذين عليهم «أن يلتزموا بالخط الضيق
للروح التجارية» .ثانيًا ،قام أحد العلماء األميركيني
بــاحـتـســاب الـكـلـفـتــن املــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة لتدمير
كوكبي اإلمبراطورية في الحلقة السادسة .فحسب
زاكاري فاينستاين في دراسته التي عنونها «إنه فخ:
حبة اإلمبراطور باالتاين السامة» ،فإن هذا التدمير
لــن ي ــؤدي فقط الــى خـســارة الـجــانــب املـظـلــم ،بــل الى
انهيار االقتصاد املجري (،)Galactic Economy
إذ إن التدمير سيؤدي الــى تعسر كبير في النظام
املالي املجري ،وبالتالي فإن على التحالف الثوري أن
يتحمل هــذه الخسارة أيضًا .وبهذين الزحفني في
الخيال وفي الواقع ،فإن عالم الحسابات االقتصادية
يلقي بظالله الباردة على بهجة انتصار الثوار ،كما
تنغص الــروح التجارية أحالم محبي هذه السلسلة
ال ــذي ــن ي ــرون فـيـهــا فـنــا يـعـكــس حــربــا خــالـصــة بني

الحق والباطل على املستوى الكوني ال مكان فيها
لحسابات الربح والخسارة املادية.
م ــاذا عــن ح ــرب الـنـجــوم فــي ال ــواق ــع؟ فــي معلومات
نشرت عن تقرير عسكري أميركي في  ،1956تم
نزع السرية عنه أخيرًا ،فقد كانت الواليات املتحدة
تنوي مهاجمة  1200من املواقع املدنية والعسكرية
فــي االتـحــاد السوفياتي والـصــن ،وحتى فــي برلني
( 91ه ــدف ــا) ووارس ـ ـ ــو ،ف ــي ح ــال ان ـ ــدالع ح ــرب مع
املـنـظــومــة االش ـتــراك ـيــة .وتــرمــي ه ــذه الـهـجـمــات الــى
تعطيل قدرة العدو على شن حرب جوية وعلى القيام
بحرب طويلة األمد .بماذا كان األميركيون يفكرون؟
لربما قاموا بحساب شبيه بحسابات فاينستاين
واسـتـنـتـجــوا أن ــه بسبب ع ــدم االرت ـب ــاط املــالــي لــدول
املنظومة االشـتــراكـيــة بــاملـصــارف الـعــاملـيــة ،وبـمــا أن
حركة التجارة واالستثمارات مع الغرب كانت غير
مهمة نسبة الى االقتصاد الغربي (ما عدا صادرات
النفط فــي  1955الــى ال ــدول الغربية الـتــي تـجــاوزت

ال مستقبل لالشتراكية إذا حصلت
الحرب هكذا كان الفرق في
التفكير حول السالح النووي

املئة ألــف برميل بقليل يوميًا ،لكنها تسارعت في
الـسـنــوات العشر التالية الــى حــوالــى مليون برميل
يــومـيــا) ،فــإن التأثير االقـتـصــادي على الرأسمالية
العاملية سيكون محدودًا .لم يكن االهتمام بأي شكل
من األشكال منصبًا على تجنيب املدنيني الحرب ،بل
بالعكس ،فقد كانت التجمعات السكانية ستضرب
بقوة وبقنابل تنفجر عند مالمستها األرض وليس
فــي الـجــو حتى تحقق أكـبــر تدمير ممكن للمباني
واملنشآت.
لم يكن العالم بحاجة الى صدور هذا التقرير ملعرفة
ال ـن ـيــات ال ـقــدي ـمــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي اسـتـعـمــال
ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ،فــال ـج ـنــرال امل ـ ــارق م ـك ــآرث ــر كــان
يريد أن يستعمل القنبلة الذرية ضد الصني خالل
الحرب الكورية ،قبل أن يطرده الرئيس ترومان من
منصبه .وفي أوائــل الستينيات على عهد كينيدي،

كانت الواليات املتحدة ّ
تعد العدة الستخدام السالح
ً
ال ـن ــووي ،أوال بعملية خــاطـفــة السـتـغــال «الـفـجــوة
الـصــاروخـيــة» الـتــي كــانــت لصالح الــواليــات املتحدة
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة .وق ــد وص ـل ــت ال ـن ـي ــات الـعـسـكــريــة
األميركية الــى قمتها فــي بــدايــة الثمانينيات ،حيث
استعار رونالد ريغان مفردات السلسلة فأطلق على
االتحاد السوفياتي لقب «إمبراطورية الشر» ،وابتدأ
بـمـشــروع لـلــدفــاع ضــد ال ـصــواريــخ الـبــالـيـسـتـيــة من
خــال استخدام تكنولوجيات متقدمة في الفضاء
لصد هــذه الـصــواريــخ .عــرف هــذا املـشــروع بــ»حــرب
النجوم» وقــد كــان هــذا املـشــروع مخالفًا لالتفاقات
النووية ،التي تحظر على أي دولة أن تمتلك هذا الرادع
ألنه يضعها في مكان تستطيع فيه أن تبدأ الحرب
النووية من دون الخوف من التدمير املتبادل.
إذًا ،في الواليات املتحدة ،األمر كان واضحًا منذ البداية.
فمن عليائها اإلمبريالي وعــدم إيمانها بمستقبل
واح ـ ــد لــإن ـســان ـيــة ج ـم ـع ــاء (مـ ـث ــال االش ـت ــراك ـي ــة)،
وال ــواق ــع أن ـهــا استعملت ال ـســاح ال ـن ــووي مــن قبل،
كــان دائمًا هناك الشك حــول مكان السالح النووي
فــي استراتيجيتها الـحــربـيــة ،وال ــذي أك ــده التقرير
األخـيــر .مــن جانبه ،ســرت فــي االتـحــاد السوفياتي
نظرية «اشتراكية العصر النووي» ،أي أنه ال مجال
لحرب بني املنظومتني الرأسمالية واالشتراكية ألن
هذه الحرب ستؤدي الى التدمير املتبادل ،وبالتالي
ال مستقبل لالشتراكية إذا حصلت الـحــرب .هكذا
كان الفرق في التفكير حول السالح النووي في تلك
الحقبة.
ف ــي زمـ ــن آخ ـ ــر ،ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ال ـت ــي كــانــت
سـتـحـتــرق بـنـيــران الـقـنــابــل ال ـنــوويــة األم ـيــرك ـيــة ،تم
تغليف أحد تماثيل لينني في مدينة أوديسا وأعطي
شكل أمير الظالم في حــرب النجوم «دارث فــادر».
هــذا العمل الــدنــيء مــن فـنــان مــدعــوم مــن الفاشيني،
الذين في الواقع يمثلون أكثر األيديولوجيات ظالمية
وتــدم ـي ـرًا فــي ال ـتــاريــخ ال ـب ـشــري ،لــن يـثـنــي الــذيــن ال
يــزالــون يقاتلون يوميًا مــن دون خ ــوف ،فــي بعض
األح ـي ــان بـفــروسـيــة «الـ ـج ــداي» وف ــي أح ـي ــان أخ ــرى
بصمت وبــرتــابــة فــي املـصــانــع ،وفــي نــواحــي الحياة
العادية األخ ــرى ،عن االستمرار في نضالهم حتى
تخلع أقنعة القمع واالستغالل ويبزغ من جديد حلم
عالم أفضل الذي يجسده في الخيال اإلنساني فيلم
«حرب النجوم» وفي الواقع الثورات اإلنسانية الكبرى
وتراثها العظيم.

قضاء

ّ
المدعي العام المالي ال يفي بوعده :التستر على تحقيقات «سوكلين»
إيفا الشوفي
يستمر النظام في ترهيب الناشطني
فــي ال ـحــراك الشعبي واإلدع ــاء عليهم
ف ـ ــي قـ ـم ــع واض ـ ـ ـ ــح لـ ـح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر
والتظاهر ،بينما تبقى قضايا الفساد
ال ـك ـبــرى عــال ـقــة ف ــي ج ــواري ــر الـقـضــاء
ب ــأم ــر م ــن امل ـس ــؤول ــن وال ـس ـيــاس ـيــن.
فملف سوكلني قابع عند املدعي العام
امل ــال ـ ّـي ال ـق ــاض ــي ع ـلــي اب ــراه ـي ــم ،ومــن
املتوقع أن ينضم إلى صندوق امللفات
األخرى التي سبق أن فتحها ابراهيم
ولم يصل فيها إلى أي نتيجة ،أبرزها
ملف نفق املطار عندما كاد الناس ان
يموتوا جــراء طــوفــان النفق وتراشق
املسؤوليات بني شركة «ميز» ووزارة
األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة .ف ـقــد ن ـكــث ابــراه ـيــم
بـ ــوعـ ــده ل ـح ـم ـل ــة «طـ ـلـ ـع ــت ري ـح ـت ـك ــم»
بتسليمهم نـتــائــج الـتـحـقـيـقــات الـتــي
أج ــرتـ ـه ــا ل ـج ـنــة الـ ـخـ ـب ــراء ف ــي قـضـيــة
ف ـس ــاد ش ــرك ــة س ــوك ـل ــن ،م ـع ـل ـنــا ،كـمــا
سليم عــن ابراهيم
نقل الـنــاشــط علي
ّ
بعد اللقاء معه أمــس ،أنــه «لــن يكتفي
بتقرير الخبراء» ،واعدًا الحملة مجددًا

بأن ُيغلق ملف سوكلني وتعلن نتائج
ّ
التحقيقات في غضون  20يوما ،إال أن
في اللقاء األول مع
ابراهيم ّنفسه أعلن ّ
الحملة أن «ضربة الكف فيها تلفونات،
فكيف امللفات الكبيرة؟» وهكذا حصل،
ل ــم ي ـك ـشــف اب ــراهـ ـي ــم ش ـي ـئــا ع ــن ه ــذه

امتنع وزير الداخلية
عن إعطاء أذونات
مالحقة في ثالث قضايا
ّ
ّ
مسربة أكدت
القضية ،لكن معلومات
ّ
أن تـقــريــر الـخـبــراء ال يحمل أي إدان ــة
للشركة .إكتفى ابراهيم بتسليم ورقة
واح ــدة للحملة هــي عـبــارة عــن اسماء
الــوزراء واملحافظني والجهات املعنية
الذين رفضوا إعطاء اذونــات مالحقة
وتحقيق مع موظفني بشبهات مالية

في  15قضية فقط .ال ّ
تعبر هذه الورقة
إطالقًا عن حجم التدخالت السياسية
الـتــي تـحـ ّـدث عنها ابــراهـيــم فــي لقائه
السابق ،حني أشار إلى ثالثة صناديق
مليئة بـمـلـفــات ينتظر فـيـهــا أذون ــات
مالحقة مــن قبل ال ــوزراء واملسؤولني.
ووف ـ ـق ـ ــا ل ـ ـلـ ــورقـ ــة فـ ـق ــد امـ ـتـ ـن ــع وزي ـ ــر
الداخلية نهاد املشنوق عن اإلجابة عن
طلب إعطاء أذونــات مالحقة في ثالث
قضايا بحق مجموعة من االشخاص
هم :رئيس دائرة الصرفيات في بلدية
ب ـ ـيـ ــروت 8 ،ع ـن ــاص ــر ف ــي ق ـ ــوى األم ــن
الداخلي ومختار بلدة كفرقوق .كذلك
امتنعت نقابة املحامني عــن اإلجابة
عن طلب إعطاء أذونات مالحقة بحق
م ـحــامـ َـيــن ،ول ــم ت ــواف ــق عـلــى مالحقة
ـام واح ــدّ .أم ــا مـصــرف لـبـنــان ،فلم
مـحـ ٍ
ي ـعــط ج ــواب ــا لـلـسـمــاح بـمــاحـقــة بنك
لبنان واملهجر فــي قضية عالقة منذ
ع ــام  ،2014كــذلــك فـعــل وزي ــر الصحة
ال ـع ــام ــة وائ ـ ــل ابـ ــو ف ــاع ــور ف ــي قضية
مـسـتـشـفــى ت ـنــوريــن ال ـح ـكــومــي بحق
أرب ـع ــة مــوظ ـفــن .وق ــد ع ــرق ــل مـحــافــظ
الـ ـشـ ـم ــال ق ـض ـي ـت ــن ،ومـ ـح ــاف ــظ جـبــل

لبنان ثالث قضايا ،ومحافظ النبطية
قضية ،ووزير املهجرين لم يوافق على
مــاحـقــة ثــاثــة مــوظـفــن ف ــي ال ـ ــوزارة،
كـمــا رف ــض وزي ــر الـثـقــافــة غــابــي ليون
مالحقة موظف في الوزارة.
إال أن ال شـ ــيء ي ـع ــرق ــل ال ـق ـض ــاء عــن
مالحقة الناشطني في الحراك الشعبي
الذين جرى اإلدعاء على  54منهم أمام
الـقـضــاء الـعـسـكــري ،وأحـيــل  15منهم
إل ــى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة .ل ــم يتوقف
الضغط على الناشطني عبر القضاء
ه ـن ــا ،إذ ي ـم ـثــل غ ـ ـدًا ال ـن ــاش ـط ــان علي
سليم وكلود جبر للتحقيق معهم في
ثكنة البرج ،وذلك على خلفية رفعهما
ص ــورة الـحـكــومــة الـحــالـيــة مجتمعة،
إضــافــة إل ــى رئـيــس املـجـلــس النيابي
ورئ ـيــس الـجـمـهــوريــة الـســابــق مذيلة
ب ـع ـبــارة «زب ــال ــة ل ـب ـنــان» ف ــي تـظــاهــرة
 19كانون األول األخيرة .يعلن سليم،
ال ـ ــذي س ـي ـم ـثــل الح ـق ــا أم ـ ــام املـحـكـمــة
ّ
الـعـسـكــريــة بتهمة إثـ ــارة الـشـغــب ،أن
اإلس ـت ــدع ــاء ه ــو «جـ ــزء م ــن الـتــرهـيــب
املـعـنــوي ال ــذي تـمــارســه السلطة منذ
بدء الحراك لكنه لن يؤثر فينا».

8
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مال وأسواق
تقرير

من المحيط الى الخليج ...األزمة االقتصادية تجــ
منذ بروز المفهوم
القومي العربي وتطوره
في منتصف القرن التاسع
عشر واوائل القرن العشرين،
مرورًا بزكي االرسوزي
وميشال عفلق والبعث
والناصرية ،وحتى يومنا
هذا ،لم تعرف القومية
العربية ّ
تجسدًا على ارض
الواقع بعيدًا عن االمنيات
والوقائع االجتماعية
واللغوية والدينية كالترابط
االقتصادي الذي بدأ يتبلور
ّ
والمقدر له ان
عام ،2015
ّ
يتجلى بوضوح عام .2016
الالفت في هذه الوحدة
انها وليدة الفوضىّ
وغياب التخطيط .نظر
العرب لوحدتهم ألكثر من
قرن ،ورسموا استراتيجيات
اللحمة والتالقي وفشلوا،
فاذا باالقتصاد يجمعهم
مكرهين ولو على أزمات

أدى التراجع
في اسعار
النفط الى
التقليل من
ارباح الدول
المصدرة
للنفط في
منطقة
الشرق االوسط
وشمال افريقيا
بنحو  360مليار
دوالر

رضا صوايا
في أوبريت «الحلم العربي» الشهيرة
جملة تلخص الواقع العربي بأكمله.
الجملة تقول «قدر العصفور طيران...
وقدرنا نغني اغاني» .بعد ان قضى
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب وقـ ـتـ ـه ــم ب ــالـ ـغـ ـن ــاء ف ــرح ــن
بــأسـعــار الـنـفــط املــرتـفـعــة واسـتـقــرار
االنظمة الذي كان يفترض ان يؤمنه
ال ـغــرب مـقــابــل الـ ــوالء والـتـبـعـيــة ،اذا
بــالــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي وان ـه ـي ــار اس ـعــار
الـ ـنـ ـف ــط ي ـ ـعـ ـ ّـريـ ــان الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
ويكشفان املستور االقتصادي.

سوريا :حلم عام !2010
ي ـص ـع ــب اي ـ ـجـ ــاد م ـع ـط ـي ــات وارق ـ ـ ــام
إق ـت ـص ــادي ــة دق ـي ـقــة ف ــي ظ ــل الــوضــع
االمـ ـن ــي ال ـح ــال ــي ف ــي سـ ــوريـ ــا .ب ـنــاء
عـلــى م ــا ه ــو م ـتــوافــر ،ف ــان مستقبل
االقتصاد السوري قاتم وصعب .اذا
اعتمدنا على االرقــام املجردة ،يكون
عـ ــام  2016ه ــو االفـ ـض ــل ف ــي تــاريــخ
سوريا الحديثة .فموازنة  2016التي
بلغت  1980مليار ليرة سورية هي
االك ـب ــر م ـنــذ صـ ــدور ال ـق ــان ــون املــالــي
عام .1967
االساسي للدولة ّ
لكن معدالت التضخم الكبيرة الهائلة
ّ
تعري هذه املوازنة من «ضخامتها»
وتجعل منها مجرد عمالق من ورق.
فــوف ـقــا ل ــاحـ ـص ــاءات ال ــرس ـم ـي ــة ،قد
يتخطى مـعــدل التضخم  %422مع
نهاية هذا العام ،مقارنة بعام 2010
اي قـبــل ب ــدأ إن ـ ــدالع االحـ ـ ــداث ،فيما
الـتـقــديــرات غير الرسمية تشير الى
ان املعدالت قد تتخطى .%600
ً
اذا افـتــرضـنــا ج ــدال ،فــي ظــل املــأســاة
الـ ـي ــومـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـي ـش ـه ــا ال ـش ـعــب
ال ـس ــوري ،ان سـنــة  2010هــي اقصى

مـ ــا ي ـط ـم ـح ــون بـ ــال ـ ـعـ ــودة ال ـ ـيـ ــه ،مــع
أخــذ االرق ــام الرسمية فــي االعـتـبــار،
ُيفترض ان تزيد موازنة العام 2016
بأكثر من  4اضعاف عما كانت عليه
في  2010كي تبقى القدرة الشرائية
لـ ـلـ ـم ــواط ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ه ـ ــي ع ـي ـن ـه ــا.
وبالتالي يفترض ان تـكــون مــوازنــة
 2016نحو  3140مليار ليرة سورية،
ب ـم ــا ان م ـ ــوازن ـ ــة  2010ك ــان ــت 745
مليارًا ...وهذا كي يعيش السوري في
عام  2016على انه العام  !2010اما اذا
اعتمدنا االح ـصــاءات غير الرسمية
فيكفي ضــرب االرق ــام ب ـ  6لنكتشف
كم ان العام  2010بعيد املنال.

العراق :كساد اقتصادي
وفـ ـق ــا ل ـل ـج ـنــة امل ــالـ ـي ــة فـ ــي ال ـب ــرمل ــان
ال ـع ــراق ــي ،يـتــوقــع ان ـت ـقــال االقـتـصــاد
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــة مـ ــن مــرح ـلــة
االنكماش الى الكساد ،نظرًا لصعوبة
تحقيق مــا هــو مخطط فــي املــوازنــة
من واردات متوقعة تقدر بـ  71مليار
دوالر بسعر  45دوالرًا لبرميل النفط.
وتـ ـج ــدر االش ـ ـ ــارة الـ ــى ان ان ـخ ـفــاض
دوالر واحــد يطرأ على سعر برميل
النفط يؤدي الى زيادة العجز مليار
دوالر اض ــاف ـي ــة .ف ـك ـيــف اذا صــدقــت
ال ـتــوق ـعــات االك ـث ــر ت ـشــاؤمــا ووص ــل
سعر البرميل الى  30دوالرًا؟

االردن بين النفط والنزوح السوري
ي ـتــأثــر االق ـت ـص ــاد االردن ـ ـ ــي ع ـمــومــا،
خالل عام  ،2016بتدني اسعار النفط
من جهة وكلفة النزوح السوري من
جهة أخــرى .انخفاض اسعار النفط
س ـت ـكــون ل ــه آثـ ــار اي ـجــاب ـيــة ع ـلــى كل
م ــن ع ـجــز ال ـح ـســاب الـ ـج ــاري وعـجــز
املوازنة ،فيما يؤدي النزوح السوري

ال ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع م ـ ـعـ ــدالت ال ـب ـط ــال ــة فــي
امل ـم ـل ـكــة ال ـهــاش ـم ـيــة ،وال ـت ــي شـهــدت
ارتفاعًا فــي النصف االول مــن 2015
الــى  %12.5مـقــارنــة بالفترة نفسها
م ــن ع ــام  2014وال ـت ــي سـجـلــت فيها
ن ـس ـب ــة  .%11.9وقـ ـ ــد ت ــوق ــع ال ـب ـنــك
الــدولــي ان يبلغ الـنـمــو االقـتـصــادي
لالردن  %3.7عام .2016

فلسطين :مقاومة مستمرة
ه ــام ــش امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة امـ ـ ـ ــام االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ض ـي ــق ع ـم ــوم ــا ن ـظ ـرًا
ل ـت ـب ـع ـي ـتــه ل ــاق ـت ـص ــاد االس ــرائ ـي ـل ــي

 145مليار دوالر عجز موازنات دول
مجلس التعاون الخليجي بسبب
إنخفاض اسعار النفط
من المقدر ان ينخفض االنفاق بشكل
كبير في دول الخليج وان يتوقف
العمل بالكثير من المشاريع
بحكم االحتالل ،والرتباطه في شكل
كبير بحجم املـســاعــدات الخارجية،
اضافة الى معدالت البطالة املرتفعة
خصوصًا في قطاع غزة .اال انه رغم
ه ــذه ال ـعــوامــل السلبية والـضــاغـطــة
فان عملية اعادة اعمار قطاع غزة مع
ما قد تجلبه من استثمارات وارتفاع
االن ـفــاق االسـتـهــاكــي سـيـكــونــان من
الـ ـع ــوام ــل ال ـت ــي س ـت ـســاهــم ف ــي نـمــو
االقتصاد الفلسطيني بنحو %3.1
فـ ــي ح ـ ــال لـ ــم تـ ـط ــرأ اي م ـس ـت ـجــدات
سياسية وامنية خطيرة.

ً
الخليج :الذهب فعال اسود
أدى ال ـ ـتـ ــراجـ ــع فـ ــي اس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
الـخــام الــى التقليل مــن ارب ــاح الــدول
امل ـص ــدرة للنفط فــي منطقة الـشــرق
االوســط وشمال افريقيا بنحو 360
مـلـيــار دوالر مـقــارنــة مــع ارب ــاح عــام
 .2014وادى ت ـه ــاوي اس ـع ــار النفط
ال ــى تسجيل دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي عـجـزًا بــاملــوازنــات العامة
ّ
قدره صندوق النقد الدولي بحوالي
 145مـلـيــار دوالر ع ــام  2015واكـثــر
مــن  750مـلـيــار دوالر فــي الـسـنــوات
الـخـمــس املـقـبـلــة .وسـجـلــت مـيــزانـيــة
السعودية عــام  2015عجزًا قياسيًا
بلغ  98مليار دوالر ،فيما قدر العجز
فــي مـيــزانـيــة  2016الـتــي اعـلــن عنها
قبل اسبوع بحوالي  87مليار دوالر.
قـطــر مــن جهتها تــوقـعــت ان تسجل
ع ـج ـزًا ف ــي مـيــزانـيـتـهــا ال ـت ــي اعـلـنــت
عنها للعام  2016يقدر بحوالي 12.8
مليار دوالر وهــو اول عجز تسجله
البالد في  15عامًا.
فــي ضــوء هــذه املعطيات ب ــدأت دول
الخليج في البحث عن مصادر أخرى
ل ـل ــدخ ــل .وي ـت ــوق ــع ان ت ـف ــرض قـيـمــة
م ـضــافــة ع ـلــى امل ـب ـي ـعــات االمـ ــر ال ــذي
سيرفع تكلفة ممارسة االعمال فيها.
وك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
الكويتي يــوســف العلي قــد اعـلــن ان
ب ـ ــاده ت ـ ــدرس فـ ــرض ض ــرائ ــب عـلــى
ارباح الشركات املحلية بواقع .%10
وفي ايار املاضي ،اتفقت دول الخليج
في اجتماع وزراء املالية في العاصمة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـع ـم ــل
الستحداث ضريبة للقيمة املضافة
كخطوة لتنويع اقتصادياتها بعيدًا
عن النفط والغاز.
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أخبار وشركات

ـمعنا!
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق اش ـ ـ ــارت دراسـ ــة
نـشــرهــا ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي في
ايلول الى ان حجم ايرادات الضرائب
غير النفطية في دول الخليج شكلت
ع ــام  2014اق ــل مــن  %5مــن إجـمــالــي
ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي ف ــي حني
بـلـغــت الـنـسـبــة ف ــي تــونــس وامل ـغــرب
 %23وفي االردن .%17
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة اخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـ ــن امل ـ ـ ـقـ ـ ــدر ان
يـنـخـفــض االنـ ـف ــاق بـشـكــل كـبـيــر في
دول مجلس التعاون الخليجي وان
يـتــم وق ــف الكثير مــن املـشــاريــع غير
الـضــروريــة او التي ال تمثل اولــويــة.
واضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،س ـت ـل ـج ــأ دول
ال ـخ ـل ـيــج الـ ــى رفـ ــع ال ــدع ــم تــدريـجـيــا
ع ــن الـكـثـيــر م ــن ال ـق ـطــاعــات ملــواجـهــة
التدني في اسعار النفط حيث قررت
االمــارات الغاء الدعم عن املحروقات
فيما الغت الكويت الدعم عن الديزل
ووقود الطائرات.
وقد كشف الرئيس التنفيذي لهيئة
الــربــط الـكـهــربــائــي فــي دول مجلس
الـ ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي اح ـ ـمـ ــد ع ـلــي
االبراهيم ان كلفة دعم قطاع الطاقة
في دول مجلس التعاون وصلت الى
 160مليار دوالر سـنــويــا ،مــؤكـدًا ان
دول املجلس تدرس جديًا مسألة رفع
الدعم عن الطاقة الكهربائية.

اليمن ...الكلمة الفصل للميدان
الحرب على اليمن اصابت االقتصاد
ً
ال ـي ـم ـنــي امل ـن ـه ــار اص ـ ــا ب ـم ـق ـتــل .من
توقف الصادرات الى التراجع الحاد
في صادرات النفط وارتفاع التضخم
وم ـعــدالت الـبـطــالــة الـهــائـلــة وتــراجــع
االح ـت ـي ــاط ــي ال ـن ـق ــدي وال ـن ـق ــص فــي
املواد االساسيةّ ...
حدث وال حرج.
م ـص ـيــر االق ـت ـص ــاد ال ـي ـم ـنــي مــرتـبــط
بشكل كــامــل بنتائج الـحــرب والحل
ال ـس ـي ــاس ــي وم ـ ــوازي ـ ــن الـ ـق ــوى ال ـتــي
سـتـنـتــج ع ــن اي ت ـســويــة .وف ــي حــال
تــوقـفــت ال ـحــرب بـمــا يــرضــي اململكة
العربية السعودية ،يتوقع ان يشهد
ال ـي ـمــن حـمـلــة اع ـ ــادة اع ـم ــار ضخمة
قـ ـ ــد تـ ـسـ ـه ــم فـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــريـ ــك ال ـع ـج ـل ــة
االقتصادية وتوفير اآلالف من فرص
العمل ،اضــافــة الــى تــدفــق مساعدات
من املانحني االقليميني والدوليني.

مصر :نفرتيتي هي الحل
تـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة «ك ـ ـ ــابـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال
ايكونوميكس» العاملية تحسن أداء
االقتصاد املصري عام  ،2016على ان
يمتد لعام  ،2017مع بدء جني ثمار
اكتشافات الغاز التي حققتها مصر
في املتوسط.
وقدرت املؤسسة ارتفاع نمو الناتج
املحلي االجمالي ملصر من  %2.5عام
 2015ال ــى م ــا ب ــن  %3.5و %4عــام
 2016ـ ـ ـ ـ  .2017واع ـت ـب ــرت ان خطط
الـحـكــومــة املـصــريــة لـتـطــويــر منطقة
ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس ســاه ـمــت ف ــي جعل
م ـص ــر م ــركـ ـزًا واعـ ـ ـ ـدًا ف ــي املـسـتـقـبــل
للخدمات اللوجستية والتصنيع.
من جهة اخرى لفت تقرير صادر عن
موقع «ايكونومي وواتــش» انه على
رغم تأثر القطاع السياحي املصري
بشكل كبير جــراء الظروف الداخلية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـع ــان ــي م ـن ـه ــا م ـ ـصـ ــر ،اال ان
التكهنات التي تقارب حد اليقني من
العثور على مقبرة نفرتيتي والتي
تعد اشهر ملكات مصر مــع زوجها
اخـنــاتــون ،قــد تـعــود لتنشط القطاع
السياحي املصري.

دول المغرب العربي :غروب
االقتصاد الليبي مرتبط باالستقرار
ال ـس ـيــاســي واالم ـ ـنـ ــي ،وط ــامل ــا بقيت
االحوال على ما هي عليه فالتوقعات
ال ت ـب ـشــر ب ــال ـخ ـي ــر .وي ـس ــاه ــم تــدنــي
اسعار النفط وتراجع االنتاج الليبي
الــى ازمــة مالية حقيقية ينتج عنها
ازدياد في عجز املوازنة خصوصًا ان
هذا القطاع يشكل  %95من االيرادات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة و %98مـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات،
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«»Wings of Lebanon
تزيد عدد رحالتها

تضاف اليها القدرات شبه املعدومة
للحكومة الليبية ملمارسة السيادة
على ارجاء الوطن وتحصيل ايرادات
اخرى كالضرائب والرسوم.
تونس مــن جهتها يتوقع ان يشهد
اقتصادها نـمـوًا بنحو  %3بحسب
ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـ ـن ـ ـقـ ــد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي .إال ان
االقـتـصــاد الـتــونـســي ال ي ــزال يعاني
مـ ــن صـ ـع ــوب ــات كـ ـبـ ـي ــرة مـ ـن ــذ الـ ـع ــام
 2011م ــع بـ ـ ــروز ال ـخ ـط ــر االره ــاب ــي
الــذي اتــى ليعمق من مشاكل تونس
االقتصادية.
ويـتــوقــع ان تستمر مـعــانــاة القطاع
الـ ـسـ ـي ــاح ــي الـ ـت ــونـ ـس ــي ع ـ ـ ــام 2016
ف ــي ظ ــل امل ـخ ــاط ــر االم ـن ـي ــة امل ـحــدقــة
بــال ـبــاد ،مــا سـتـكــون لــه انـعـكــاســات
واضحة على سوق العمل ومعدالت
ال ـب ـطــالــة خ ـصــوصــا ان ه ــذا الـقـطــاع
يــوفــر ح ــوال ــي نـصــف مـلـيــون فــرصــة
ع ـمــل م ـب ــاش ــرة ،اض ــاف ــة الـ ــى تــراجــع
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات االجـ ـن ـبـ ـي ــة فـ ــي ه ــذا
القطاع.
أمـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــال ـ ـجـ ــزائـ ــر
فـ ـ ــاملـ ـ ــؤشـ ـ ــرات خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة وقـ ـ ـ ــد تـ ـن ــذر
ب ـ ــالـ ـ ـس ـ ــوء .ت ـ ــراج ـ ــع اس ـ ـع ـ ــار ال ـن ـف ــط
س ـت ـك ــون ل ــه ارتـ ـ ـ ـ ــدادات ك ـب ـي ــرة عـلــى
االق ـت ـص ــاد ال ـج ــزائ ــري ن ـظ ـرًا ال ــى أن
املحروقات تدر على الجزائر اكثر من
 %95من عائداتها الخارجية وتسهم
بنحو  %61من ميزانيتها .وبحسب
وزير املالية الجزائري يتوقع تراجع
اي ــرادات الطاقة الجزائرية الــى 26.4
مليار دوالر وانـخـفــاض احتياطات
النقد االجنبي الى  121مليار دوالر.
وفيما توقعت الحكومة الجزائرية
ان ي ـش ـهــد االقـ ـتـ ـص ــاد ن ـم ـوًا بـنـسـبــة
 %4.6عام  ،2016قلص البنك الدولي
توقعاته ملعدل النمو مــؤكـدًا انــه لن
يرتفع اكثر من  %0.9بسبب تداعيات
انهيار اسعار النفط.
وقـ ــد ت ـن ـجــم ع ــن م ـســاعــي الـحـكــومــة
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة مل ـع ــال ـج ــة آثـ ـ ـ ــار االزمـ ـ ــة
مخاطر اجتماعية خطيرة قد تمس
الـقــدرة الشرائية والــوضــع املعيشي
لـ ـلـ ـطـ ـبـ ـق ــات امل ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة والـ ـفـ ـقـ ـي ــرة
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ان ال ـ ـح ـ ـلـ ــول امل ــرتـ ـقـ ـب ــة
ت ـت ـض ـم ــن فـ ـ ــرض ضـ ــرائـ ــب ورسـ ـ ــوم
جـ ــديـ ــدة وزيـ ـ ـ ـ ــادة فـ ــي سـ ـع ــر بـعــض
امل ـ ـ ــواد االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة كــال ـك ـهــربــاء
واملاء والوقود ،اضافة الى زيادة في
الرسوم على الواردات قد تتراوح بني
 30و %60ح ـســب امل ـن ـتــج ،وتجميد
بعض املشاريع العامة واالستغناء
عن البعض اآلخر.
في ما يختص باملغرب ،فان تساقط
االمـ ـط ــار وام ـكــان ـيــة ح ـص ــول مــوســم
جـ ـ ـف ـ ــاف دفـ ـ ـع ـ ــت ب ـ ـنـ ــك امل ـ ـ ـغـ ـ ــرب الـ ــى
تخفيض تــوقـعــاتــه للنمو بالنسبة
لـ ـلـ ـع ــام املـ ـقـ ـب ــل لـ ـتـ ـص ــل ال ـ ـ ــى %2.1
عــوض  %3التي توقعتها الحكومة
ووضـعـتـهــا ف ــي ق ــان ــون املــال ـيــة لـعــام
.2016
م ـخــاطــر ال ـج ـف ــاف س ـت ـكــون شــديــدة
ع ـلــى امل ـغ ــرب خ ـصــوصــا ان الـقـطــاع
الـ ـ ــزراعـ ـ ــي ي ـم ـث ــل حـ ــوالـ ــي  %15مــن
الناتج املحلي االجمالي ويوفر %40
مــن الــوظــائــف .وتـشـيــر االح ـص ــاءات
الـ ــى ان ح ــوال ــي  %85م ــن االراض ـ ــي
الزراعية في اململكة تعتمد على مياه
االمطار للري.
البكاء على امليت ح ــرام ...عجلوا في
دفنه .االزمة االقتصادية التي يعاني
م ـن ـه ــا الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي وامل ــرشـ ـح ــة
للتصاعد دق ــت املـسـمــار االخ ـيــر في
نعش السياسات االقتصادية املتبعة
واالسس التي يقوم عليها االقتصاد
العربي .املطلوب أخذ العبر والسعي
ل ـل ـق ـيــام ب ــاص ــاح ــات ب ـن ـيــويــة تـطــال
ال ــرك ــائ ــز االس ــاس ـي ــة لــاق ـت ـصــاد في
العالم العربي ،تخرجه من التبعية
ل ـل ـن ـفــط وال ـ ـغـ ــاز والـ ــريـ ــع ن ـح ــو آف ــاق
ارح ـ ــب تــرت ـكــز ع ـلــى تــدع ـيــم الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي صـنــاعــة
املعرفة والتكنولوجيا الحديثة وإال
فالتلهي بالرقص والغناء.

تعمل شركة الطيران الخاصة Wings of Lebanon
على زيادة وجهات سفرها اضافة الى تشغيل طائرة
ركاب جديدة ،كما تعمل الشركة على اطالق وجهات
جديدة ال تقدمها شركة طيران الشرق االوسط مثل
ستوكهولم وفيينا ،وكوبنهاغن ،وب ــراغ ،وطـهــران.
ليست هذه املرة االولى التي تقرر فيها شركة طيران
خــاصــة تـقــديــم وج ـه ــات ال تــوفــرهــا شــركــة طـيــران
الشرق االوســط ،بل ان أكثر من أربع شركات كانت
قــد حلقت ضمن وجـهــات لــم تكن تقصدها امليدل
ايست .تمتلك  wings of lebanonطائرتان من نوع
بوينغ تتسع كل واحدة منها لحوالى  737راكبًا.

التأمين يسجل
ارتفاعًا بنسبة %24

حـقــق قـطــاع الـتــأمــن فــي لـبـنــان نـتــائــج ايـجــابـيــة من
حيث االرباح واالصول في عام  2014مقارنة بعام
 2013وذل ــك وف ـقــا آلخ ــر تـقــريــر أص ــدرت ــه جمعية
شركات التأمني في لبنان .وبحسب التقرير ،فقد
سجلت الشركات اللبنانية العاملة في القطاع أرباحًا
صافية بلغت  142مليون دوالر أي ارتفاعًا بنسبة
 %24عن عام  .2013وحظيت بوالص التأمني على
ال ـح ـيــاة بـحـصــة االسـ ــد ،إذ ســاهـمــت بـتـسـجـيــل ما
يقارب  %65من مجمل االرباح أي  92مليون دوالر
تليها بــوالــص التأمني الطبية ( 9.4مليون دوالر)،
أمــا الـتــأمــن على الـسـيــارات فعلى الــرغــم مــن أنــه ال
يزال قطاعًا خاسرًا إال أن العجز انخفض من 13.8
مليون دوالر في عام  2013الى  60.000دوالر سنة
.2014

استثمار بقيمة  90مليون دوالر
لمستشفى جديد

أنـهــت جــامـعــة سـيــدة ال ـلــويــزة ( )NDUالــدراســات
الفنية من أجل تشييد مستشفى مجاور لحرمها
الجامعي ،حيث سيتم إطالق أعمال البناء به أوائل
عام  .2016ومن املتوقع أن ُيفتتح املستشفى في
غضون ثالث سنوات ،بلغت قيمة هذا االستثمار
حوالى  90مليون دوالر .هــذا وستتقدم الجامعة
بطلب للحصول على ترخيص من وزارة التربية
والـتـعـلـيــم الـعــالــي مــن أجــل إنـشــاء كلية الـطــب لــدى
الـبــدء بعملية التشييد ،أمــا املستشفى فسيشيد
على مساحة  100ألــف متر مربع وسيضم 300
غرفة.

منتدى إريكسون لصناع التغيير

بهدف اتاحة الفرصة أمام رواد األعمال والشركات
الناشئة لقيادة م ـبــادرات االبـتـكــار واالسـتـفــادة من
ال ـف ــرص ال ـت ــي ي ــوف ــره ــا املـجـتـمــع ال ـش ـب ـكــي ،اضــافــة
ال ــى تسليط األض ـ ــواء عـلــى األف ـك ــار وال ـف ــرص التي
يتيحها ه ــذا املـجـتـمــع ،سيعقد مـنـتــدى إريـكـســون
لصناع التغيير في دبــي .سيتناول املنتدى األفكار
واالبـتـكــارات التي غيرت وجــه العالم كما سيتطرق
إلى أهمية االبتكار كعامل أساسي في رسم مالمح
امل ـج ـت ـمــع ال ـش ـب ـكــي ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
مـســاعــدة األف ـكــار واالب ـت ـكــارات ال ــواع ــدة فــي اغتنام
الفرص التي يقدمها التحول الــذي يشهده املجتمع
بفضل تطور تكنولوجيا املعلومات.

فورد تضاعف سياراتها ذاتية
القيادة

بهدف إتاحة املجال أمام جميع الراغبني في الحصول
عـلــى ال ـس ـيــارات ذات ـيــة ال ـق ـيــادة ،وع ــدم اقـتـصــار ذلــك
ع ـل ــى ال ـن ـخ ـب ــة ،ت ـس ـعــى فـ ـ ــورد ال ـ ــى ت ـس ــري ــع تـنـفـيــذ
خططها الرامية إلى تطوير السيارات ذاتية القيادة.
لــذلــك ضاعفت ف ــورد حجم أسطولها مــن سـيــارات
االختبار فيوجن الهجينة ذاتية القيادة ثالث مرات،
ليصبح أسطولها بذلك األكبر بني أساطيل صانعي
السيارات .ونظرًا إلى مرور ما يزيد على عقد كامل
على بــدء أبـحــاث شركة فــورد فــي مجال السيارات
ذات ـي ــة ال ـق ـي ــادة ،ف ــإن ه ــذا ال ـت ـ ّ
ـوس ــع يـعـتـبــر عـنـصـرًا
مهمًا لخدمة خطة وســائــل النقل الذكية لــدى فــورد
 ،Ford Smart Mobilityوالتي تهدف إلى االرتقاء
بنظم االت ـص ــال ،ووســائــل الـنـقــل ،واملــرك ـبــات اآللـ ّـيــة،
وتجربة العمالء والبيانات الضخمة إلى مستويات
جديدة.
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معز كراجة *
ال بد أن محمود عباس أكثر الفلسطينيني
سـعــادة بالعام الجديد ،بعدما زالــت الغمة
عــن مــزرعـتــه الـسـعـيــدة ،وبــاتــت كـمــا يعتقد
أكـ ـث ــر «أم ـ ـنـ ــا واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرارًا» .ف ـق ــد ان ـح ـســرت
األح ــداث الـتــي انـفـجــرت قبل أكـثــر مــن ثالثة
أشـهــر ،ولــم تعد مرشحة لالنفجار الشامل
الذي كان يخشاه.
اعتقاده هذا بزوال «الخطر» ،هو الذي دفعه
إلن ـ ــزال رجـ ــال شــرط ـتــه ف ــي األي ـ ــام املــاضـيــة
مل ـنــع ال ـش ـب ــاب وص ــده ــم ع ــن ال ــوص ــول إلــى
ن ـقــاط ال ـت ـمــاس م ــع ج ـنــود االحـ ـت ــال ،وهــو
الـ ـ ــذي أحـ ـج ــم ع ــن ف ـع ــل ذل ـ ــك طـ ـ ــوال ال ـف ـتــرة
املاضية بذكاء ودهاء .مسألتان أساسيتان
بعثتا الطمأنينة في قلب صاحب «املزرعة
ال ـس ـع ـيــدة» م ــا شـجـعــه ع ـلــى ه ــذه الـخـطــوة
ً
اآلن وهـمــا :أوال ،انحسار حجم املواجهات
امل ـي ــدان ـي ــة وت ــرك ــزه ــا ف ــي مــدي ـن ـتــي ال ـقــدس
والـخـلـيــل ،إل ــى جــانــب مــواج ـهــات موسمية
أقـ ــل حـ ــدة م ــن ال ـس ــاب ــق ف ــي م ـنــاطــق أخ ــرى
من الضفة املحتلة .وهــو انحسار جغرافي
عائد لطبيعة انتشار قــوات االحـتــال وفقًا
لـخــريـطــة ات ـفــاق ـيــة «أوس ـ ـلـ ــو» .ثــان ـيــا ،وهــي
النقطة األكـثــر أهمية تتمثل فــي مالحظته
تــراجــع اهتمام الـقــاعــدة الشعبية بمتابعة
األح ـ ــداث وال ـت ـفــاعــل مـعـهــا ،وبــال ـتــالــي بــات
بإمكانه الـيــوم وبـكــل ج ــرأة مواجهة هــؤالء
«ال ـش ـبــاب ال ـص ـغــار» جـيــل أوس ـلــو مــن دون
خشية رد فعل الناس.
ح ـي ـن ـم ــا عـ ـ ــاد مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس م ـ ــن ح ــرب ــه
ال ــوه ـم ـي ــة وانـ ـتـ ـص ــارات ــه األش ـ ـبـ ــه بــالـحـمــل
الـ ـك ــاذب ف ــي األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،وب ـعــدمــا ألـقــى
«قنبلته الدخانية» هناك ،كان ذلك قد تزامن
م ــع وقـ ـ ــوع ع ـم ـل ـيــة إطـ ـ ــاق نـ ــار ف ــي مـنـطـقــة
نابلس قتل فيها مستوطن وزوجته ،تبعها
عـمـلـيــة الـطـعــن ال ـتــي نـفــذهــا الـشـهـيــد مهند
الحلبي في القدس .هذا التزامن شكل فرصة
لزبائنية عـبــاس ليركبوا املــوجــة ويقدموا
األم ــر ك ــأن ال ـشــارع تـحــرك عـلــى وق ــع خطاب
«قائده الفذ» ،معتقدين أنها عمليات فردية
م ـحــدودة كسابقاتها .ولـكــن حينما توالت
األحـ ـ ــداث وخـ ــرج ل ـنــا ج ـيــل ل ــم نـتــوقـعــه إلــى
الشوارع بغضب ووعي ،أدركت حاشيته أن
العاصفة هــذه املــرة عاتية ويجب االنحناء
أمــام ـهــا ،وه ــي ال بــد أن تـمــر ب ـســام بـمــرور
الوقت .فسكت على مدى أيام حتى خرج لنا
آنــذاك بخطاب مقتضب أشبه برفع ّالعتب.
وه ــا هــو ال ـيــوم يتنفس الـصـعــداء ظــنــا منه
العاصفة قد مرت.
محمود عباس ،سعيد اليوم وهم ينقلون له
ذلك املشهد السوريالي واملتمثل في وجود
ش ـبــاب يـنــاضــل ويـلـقــي ال ـح ـجــارة ويـصــاب
ويستشهد عند أطــراف املــدن ،بينما الحياة
داخ ـل ـه ــا ت ـس ـيــر وف ـ ــق رت ــاب ـت ـه ــا امل ـع ـه ــودة،
ف ــال ـن ــاس بـغــالـبـيـتـهــم ي ـم ــارس ــون حـيــاتـهــم
داخــل أس ــوار املــزرعــة كــأن «الـعــرس فــي بيت
ال ـج ـي ــران» .صــاحــب امل ــزرع ــة ف ــي ب ــداي ــة هــذا
العام يقهقه منتشيًا باكتشافه واقتناعه أن
سـيــاســات الـتــدجــن االقـتـصــادي والتشويه
الثقافي والوطني التي قادها منذ عام 2005

لقد فشل هؤالء «األوالد» في نقل عدوى جنونهم إلى بقية «سكان مزرعتي» (األناضول)

حتى يومنا هــذا قد نجحت بصورة الفتة،
ويقول ملن حوله :هل رأيتم؟ لقد فشل هؤالء
«األوالد» في نقل عــدوى جنونهم إلى بقية
«سكان مزرعتي».
ع ـب ــاس ي ـص ــول ويـ ـج ــول اآلن ف ــي مــزرع ـتــه
بعد أن اجتاز اختبارًا صعبًا خالل األشهر
املــاض ـيــة ،وه ــو اآلن أك ـثــر يـقـيـنــا م ــن خ ــراب
البيت وانهيار أركانه ،وبذلك ال أحد يتحرك
خارج فلكه أو بعيدًا عن قبضته .فاألحزاب
الـسـيــاسـيــة فـشـلــت ف ــي اس ـت ـث ـمــار الـصــرخــة
ال ـتــي أطـلـقـهــا «ال ـش ـبــاب الـصـغـيــر» ودف ـعــوا
ثـمــن إطــاقـهــا مــن دمـهــم وأع ـمــارهــم .فشلت
ق ـي ــادة ه ــذه األح ـ ــزاب ف ــي تــوفـيــر الـحــاضـنــة
الـنـضــالـيــة والـتــوجـيــه وال ـق ــدوة لـهــم وتـقــدم
صفوفهم ،بل ّ
تبي حجم عجزها عن التأثير
في الواقع وامليدان وانعدام ثقة الشارع بهم.
لذلك عباس يقول في نفسه قول املنتصر :إذا
لم يتحركوا في هكذا لحظة استثنائية ،متى
ممكن أن يستيقظوا؟
هذا يعني عمليًا أن «منظمة التحرير» باتت
كالخاتم في أصبعه ،فيدعو إلى اجتماع لها
وينفذ ،أو ال ينفذ ،قرارات لجنتها ومجلسها؛
هــو سيد البيت دون مـنــازع .يعتلي منصة
األم ــم املـتـحــدة ويـقــول مــا يـشــاء ،فنغرق في
تـحـلـيــل ق ــول ــه امل ـب ـهــم ال ـش ـب ـيــه ب ــ«ح ـجــابــات
املشعوذين» ،فهو يقول الشيء ونقيضه في
الجملة ذاتها .قال سنوقف االلتزام باتفاقات
«أوسلو» إذا لم تلتزم بها إسرائيل ،وها قد
مضت أشهر دون أن نعلم متى سيتبني له
التزام إسرائيل من عدمه ،وما هي معاييره
لذلك؟ وما هي آليات وقفه العمل بـ«أوسلو»
وما هي بدائله؟ هل خاض نقاشات وطنية
س ــواء داخ ــل املـنـظـمــة أو خــارجـهــا لتحديد
الطريق؟ وهل من أحد سأله أو لديه الجرأة
أن يسأله عن ذلك؟ إنه رب البيت فمن يخرج
عن طوعه «يقطع عنه املصروف» .ألم يفعل
ذلك من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني»

على سبيل املثال؟
ال بــد أن صــاحــب املــزرعــة السعيدة يضحك
م ـن ـت ـش ـيــا حـ ــن يـ ـ ـق ـ ــرؤون لـ ــه فـ ــي ال ـص ـب ــاح
مقاالت املثقفني الفلسطينيني وتحليالتهم
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ف ـهــي ال ت ـقــل غ ــراب ــة وغـمــوضــا
ع ــن خ ـطــابــاتــه ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ال ص ـلــة لها
ب ــال ــواق ــع أو الـ ـفـ ـع ــل .فـ ـه ــذا امل ـث ـق ــف ت ـحــول
ف ــي حـقـيـقــة األمـ ــر كـشـقـيـقــه املـثـقــف الـعــربــي
إل ــى «م ــوظ ــف» يـعـتــاش مـمــا ي ـقــول ويـكـتــب،
وينتمي إلــى «النخبة» وجبنها ،والسلطة
ورئ ـي ـس ـه ــا الـ ـي ــوم م ــن ث ــواب ــت ت ـح ـل ـيــل ه ــذا
املـثـقــف ومــرت ـكــزاتــه ،يختلف معهما ولكن
ّ
ال يختلف عليهما .ولــذلــك فـعـبــاس يشكل
ّ
ويعي مجالس مؤسسات ثقافية كمؤسسة
«محمود درويش» متى أراد ويحل مجلسها
متى أراد؛ ال راد لقراره أو قدره!
وان ـس ـجــامــا م ــع ح ــال ــة امل ـث ـق ــف ،فـ ــان عـبــاس
ف ــي م ــزرع ـت ــه وبـ ـع ــد مـ ـ ــرور ت ـل ــك املـ ـ ــدة عـلــى
االن ـت ـف ــاض ــة ال ـث ــال ـث ــة ،بـ ــات مـطـمـئـنــا أيـضــا
إلــى «املــؤسـســات األهـلـيــة» .فهي مؤسسات
بـمـعـظـمـهــا ال ش ــأن ل ـهــا ب ــاألم ــر الـسـيــاســي.
ج ــل هـمـهــا خ ـطــاب «األن ـس ـن ــة» امل ـع ــزول عن
الهم الوطني .منذ إحراق محمد أبو خضير
مرورًا بإحراق عائلة الدوابشة وليس انتهاء
بحاالت اإلعــدام امليدانية لألطفال والفتية،

لم يكلف نفسه عناء شرح
دعمه للسعودية في
الحرب على «اإلرهاب»

لم نر أو نسمع بفعل مؤثر لهذه املؤسسات
تجاه هذه القضايا .فربما ذلك ال يأتي على
هوى املمول وال على هوى عباس نفسه .ألم
يمأل هو بذاته األرض قعقعة حول انضمامه
ل ـل ـم ــؤس ـس ــات وامل ـح ـك ـم ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وب ــأن ــه
سيالحق إسرائيل على جرائمها؟ هل رأى
أحد منكم طحينًا من هذه القعقعة؟
إن تفرد محمود عباس بمزرعته واطمئنان
قلبه ملا يدور ويحدث داخل أسوارها جعله
ي ـقــرر ويـبـنــي األحـ ــاف وي ـح ــدد «الـسـيــاســة
الـخــارجـيــة» ،على ه ــواه أيـضــا ومــن دون أن
يكلف نفسه حـتــى عـنــاء ش ــرح أو توضيح
ما يفعل .فهو باألمس اتخذ خطوة أقــل ما
يـقــال فيها «شــر البلية مــا يـضـحــك» .انضم
إلــى تحالف السعودية ملا يسمى «محاربة
اإلرهــاب» .ولم يقل لنا ما هو اإلرهــاب الذي
سيحاربه تحت ل ــواء الـسـعــوديــة؟ وإن كان
االحتالل من ضمن القائمة؟ أم أن األولوية
اآلن للخطر اإليــرانــي الشيعي؟ ولــم يشرح
لنا مــا هــي مساهمته فــي هــذه الـحــرب؟ هل
هي مساهمة عسكرية أم مجرد دعم معنوي
للسعودية؟ وإن كان دعمًا معنويًا فضد من؟
وما هي الفائدة التي ستعود على ّالقضية
ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة؟ وأال يـعـتـبــر ذل ــك ت ــدخ ــا في
الشؤون العربية الداخلية التي ينكرها على
غيره؟
ربما الخطوة الوحيدة التي اتخذها عباس
مــؤخ ـرًا وكــانــت واض ـحــة ال لـبــس فـيـهــا ،هي
تكريمه ملـلــك الـسـعــوديــة ب ــ«وس ــام فلسطني
األرف ـ ــع» ،وق ــد أش ــاد بــدعــم ال ــدول ــة الشقيقة
لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .وهـ ــو واض ـ ــح هنا
ألن ــه يـقـصــد دع ــم قـضـيـتــه ه ــو ال ـت ــي يــؤمــن
بها واملرتكزة على «املبادرة العربية» التي
قدمتها السعودية بنفسها خالل االنتفاضة
الثانية .فهذا تكريم ملــن يدعمه فــي حروبه
الوهمية وليس بالضرورة ملن يدعم الحق
الفلسطيني امل ـع ــروف وال ـثــابــت ،ال ــذي عبر

دعاء «الدواعش» في 2016
أياد المقداد *
يا ّ
رب أخبرنا مــاذا فعلنا وأي ذنــب اقترفنا
موسى ،ونعوي في
كيهود
التيه
في
نهيم
كي
ّ
الصحراء بال مأوى كذئاب «مظفر».
يــا ّ
رب ،مل ــاذا كتبت علينا أن نحمل أطفالنا
كـ ـج ــراء ج ــائ ـع ــة ون ـع ـب ــر ب ـه ــم ل ـج ــج ال ـب ـحــار
لنستجدي الخبز على ضفاف األمم ...أولست
أنت سبحانك من يكتب األقدار؟
ي ــا رب ،ملـ ــاذا ك ــان ل ــزام ــا عـلـيـنــا أن نتناهش
كعقارب ونتلوى كــديــدان ونخرج من ثقوب
األرض لنحرق كل أثر للحياة؟
ّ
ّ
يا رب ،قالوا لنا أن غضبك حــل علينا ألننا
لم نلتزم بشريعتك فقطعنا الرؤوس ّ وبترنا
األيدي ورجمنا الزواني وأجرينا سنة نكاح
األرب ـع ــة وسـبـيـنــا وأق ـم ـنــا أسـ ــواق ال ـج ــواري
واستعدنا كل مآثر الخلفاء ،فلماذا ما زلت
على غضبك؟
ّ
يا رب ،ملاذا سلطت علينا من ال يرحمنا من

أبـنــاء ال ـقــردة والـخـنــازيــر لتجوب طائراتهم
سماءنا وتنغل صواريخهم في لحم أطفالنا
ّ
وتـ ّ
وتشردنا في مجاهل الكون،
ـروع نساءنا
حتى إذا دعوناك فال تجيب؟ ألست أنــت من
يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ُ
يا رب ،قلت لنا إننا خير أمة أخرجت للناس
ّ
ّ
ل ـكــن مـشـهــدنــا مـخــز وال يـثـيــر إل ال ـقــيء بني
األم ــم .فــانـظــر إل ــى أض ــاع صـغــارنــا الـعــاريــة
واملرتجفة فــي صقيع الليالي ،وإلــى أسمال
نسائنا البالية وعيونهن الفارغة وبطونهن
ْ
ال ـخــاويــة ،وال ـ َـح ــظ لـحــانــا الـطــويـلــة البائسة
ولكنتنا وسحنتنا .أصبحنا ال نشبه البشر
كما يليق بالبشر .إلى متى يا رب؟
يــا رب نستغفرك ونلتجئ إلـيــك ون ـعــوذ بك
من وساوس الشيطان الذي ليس له سلطان
على عـبــادك ،لكن ملــاذا مــأت سهولهم قمحًا
وجــرارهــم خـمـرًا وأرصفتهم وردًا ،وأعنتهم
ّ
على صناعة كــل جميل ثـ ّـم أورثـتـنــا كــل هذا
الـ ـحـ ـط ــام؟ ف ــا ال ـب ـص ــرة ت ـش ـبــه أوس ـ ـلـ ــو ،وال

م ـقــدي ـشــو ع ـل ــى ش ــاك ـل ــة ط ــوك ـي ــو وال ك ــل مــا
ننتجه من زيت ونفط يساوي ما تنتجه بقرة
ســويـســر ّيــة واحـ ــدة مــن خ ـي ــرات؟ مل ــاذا نزعت
البركة عنا ومنحتهم إياها؟ يا رب غفرانك،
ّ
لكنها وساوس الشيطان.
ّ
نـ ـع ــوذ بـ ــك ون ـل ـت ـج ــئ إلـ ـي ــك ولـ ـي ــس لـ ـن ــا إل
أجسادنا الهزيلة ّ
نقدمها على مذبحك،
ّ
فتقبل هــذه األشــاء على ضمورها وهزالها

نستودعك مجاهدينا
من سقف العالم في تورا
بورا إلى السنغال

وسوء تغذيتها في لحظة تطايرها
مـ ـم ــزوج ــة بـ ــأحـ ــدث أن ـ ـ ـ ــواع املـ ـتـ ـفـ ـ ّج ــرات فــي
الشوارع واألسواق وبني جموع الكفار.
ف ــأج ـل ــك ن ـ ـ ــزرع الـ ــرعـ ــب ل ـ ُـن ــره ــب بـ ــه ع ـ ـ ّ
ـدوك
ّ
وعدونا .أوليست هي التجارة الرابحة؟
ّ ّ
يا رب ،إل الجواري .فال تحرمنا من نعمة أنت
وعدت بها ،وال من أنواع من الخمر هجرناه
ابتغاء رضوانك وكرمك .وال تنس أنهار اللنب
والـعـســل املـصـفــى وال األرائ ـ ــك املــريـحــة التي
ّ
أعددتها لنا ،فألجلها ّ
رملنا نساءنا ويتمنا
بلداننا حطامًا منثورًا،
أطفالنا وجعلنا من
ُ
وجلنا في األرض لنقتل أو نقتل.
يـ ــا رب ارحـ ـمـ ـن ــا فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـشـ ـت ــاء ال ـقــاســي
وارتـحــل بنا إلــى نعيم املــاء الـعــذب والجنان
الـخـضــر قـبــل ق ــدوم الـصـيــف ال ـقــاحــل وال ـحـ ّـر
ال ـف ـظ ـيــع ع ـلــى ت ـخ ــوم صـ ـح ــراء ل ــم ت ـن ـبــت إال
الشوك وكثيرًا من الــزواحــف ،وانصرنا على
ال ـق ــوم امل ـشــركــن وع ـلــى ال ـن ـصــارى والـيـهــود
واألنجاس الروافض ،فهل أنت بسامع؟
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السعودية تتخبط ...الفتنة المذهبية خشبة الخالص
ويعبر عنه األطفال والشباب يومًا بدمهم.
ال ّ
شك أن الراحل ياسر عرفات هو املسؤول
األول عن كارثة «أوسلو» ،ولكنه حتى وقت
حـصــاره فــي «املـقــاطـعــة» كــان دائـمــا يحاول
إمـ ـس ــاك ال ـع ـصــا م ــن ال ــوس ــط ،ف ــإل ــى جــانــب
مفاوضاته وتطبيعه مع االحتالل بل قمعه
املناضلني ومالحقتهم في بعض األحيان ،لم
يتخل عن خطاب أو فعل النضال واملقاومة،
وك ــان مستعدًا السـتـخــدامــه عـنــد ال ـضــرورة
الـتــي يــراهــا ،وه ــذا مــا فعله فــي االنتفاضة
الثانية.
من جهة أخرى ورغم الفساد الذي انتشر في
عهد عرفات ،فهو لم يحول القضية الوطنية
إل ــى مـجــرد م ـشــروع اق ـت ـصــادي .عـلــى عكس
عباس الذي منذ تسلمه زمام السلطة حتى
اليوم يؤكد ليل نهار نبذه ألي فعل نضالي.
وقد تحولت السلطة في زمنه إلى ما يشبه
«الشركة االقتصادية» لكل فرد من حاشيته
أس ـهــم فـيـهــا .ورب ـم ــا لـيــس هـنــالــك أب ـلــغ من
حدث جرى في بداية هذه االنتفاضة ،حيث
في الوقت الــذي كانت املواجهات مع جنود
االح ـتــال مشتعلة والـشـبــاب يـعــدمــون أمــام
شاشات التلفزة ،وكــان اإلعــام كله منشغل
بــذلــك ،ك ــان هــو يفتتح مـشــاريــع اقتصادية
ويدعو املستثمرين إلى القدوم إلى الضفة،
كأنه يقول لهم ال شان لنا بما يحدث.
منذ أن أوق ــف محمود عـبــاس «املـفــاوضــات
م ـقــابــل االس ـت ـي ـط ــان» ق ـبــل سـ ـن ــوات ،س ــادت
بينه وب ــن اإلســرائـيـلـيــن سـيــاســة ضمنية
مريحة ومربحة للطرفني ،كل حسب الربح
ال ـ ــذي ي ـب ـح ــث عـ ـن ــه .ف ـع ـب ــاس رغ ـ ــم إي ـه ــام ــه
الشعب والعالم انه يقارع االحتالل ويرفض
التفاوض معه ،فــإن التنسيق األمني يسير
ع ـل ــى أكـ ـم ــل وجـ ـ ــه ،وال ـ ـت ـ ـبـ ــادالت وال ـت ـع ــاون
االقـتـصــادي على حاله الجيد ،ولــم تتضرر
طوال «وقف املفاوضات» مصالح الشركات
أو أصـ ـح ــاب رؤوس األمـ ـ ـ ــوال ال ـق ــري ـب ــة مــن
السلطة .وهــذا هــو الــربــح األهــم لــه .فــي حني
أن إسرائيل مستمرة في فعلها امليداني كما
تشتهي وتريد ،من مصادرة أراضــي وبناء
مستوطنات واالعتقاالت واالقتحامات عند
الضرورة ،وهذا هو ربحها الذي تبحث عنه.
وبهذا تبقى الحروب الوهمية في ساحات
األم ــم املـتـحــدة ع ـبــارة عــن «ش ـعــرة مـعــاويــة»
ً
الـ ـت ــي ت ــوف ــر قـ ـلـ ـي ــا مـ ــن ش ــرعـ ـي ــة ال ــوج ــود
لعباس كما يظن ،وهو الــذي انتهت واليته
االنتخابية قبل أكثر من خمس سنوات.
سعيد محمود عباس فــي مزرعته إذًا على
كل األصعدة .ولكنه برأينا في الوقت نفسه
ً
واهم إن ظن فعال بأن سعادته هذه ستدوم.
وواه ــم أكـثــر مــن اعتقد بــأن «خ ــراب البيت»
سيستمر على حاله .فالتاريخ الفلسطيني
امل ـ ـعـ ــاصـ ــر وال ـ ـ ـ ـ ــذي هـ ـ ــو عـ ـ ــاصـ ـ ــره وعـ ــاشـ ــه
بتفاصيله يخبرنا بأن عند طرف كل خراب
هناك «جيل مجدد» ،وهذا الجيل قد اتضح
لـنــا اآلن مــن هــو وم ــا هــي صـفــاتــه وأدواتـ ــه،
وهو قد بدأ الطريق ،وان كانت طريق طويلة
ومتعرجة ،لكم الخراب املتراكم أمامه ،ولكنه
سيسير فيه إلى نهايته .هكذا التاريخ يقول،
والتاريخ صادق.
* صحافي فلسطيني ـ باريس

ّ
ّ
يا ّ
ربنا لقد حلت لعنتك على اليهود ألنهم
خــانــوا شريعتك وغ ــدروا بأوليائك فحكمت
عـلـيـهــم بــال ـت ـشـ ّـرد األبـ ـ ـ ّ
ـدي والـ ـع ــذاب ال ــدائ ــم،
فلماذا تركتهم يسلبوننا أرضنا ويمتهنون
ك ــرام ـت ـن ــا ورددت ـ ـهـ ــم إلـ ــى أرض ي ـع ـق ــوب ث ـ ّـم
أعنتهم بالنصارى ّ
عباد الصليب ليدوسوا
بنعالهم الثقيلة أج ـســادنــا؟ فـخــذهــم يــا رب
ّ
بــال ـعــذاب ،وســلــط عليهم كــل أنـ ــواع األوب ـئــة
واألم ـ ـ ــراض ح ـتــى ال ي ـج ــدي مـعـهــا أي لـقــاح
اخترعوه أو أي دواء يستشفون بهّ .أما نحن
ّ
فلنا بول البعير شفاء من كل داء.
يا رب ،نستودعك مجاهدينا من سقف العالم
في تــورا بــورا إلــى آخــر حاضرة من حواضر
السنغال ،ونسألك أن ال ُتشمت فينا ّ
عدونا،
ّ
وأن تـمـكـنـنــا م ــن ال ـك ــف ــار ف ـت ـكــون رؤوس ـه ــم
منصوبة على رماحنا وأموالهم غنائم فيما
بيننا ،ونساؤهم جواري في ديارنا .إنك أنت
السميع املجيب.
* كاتب لبناني

وصفي األمين *
ّ
ي ـش ــك ــل ق ـت ــل ال ـش ـي ــخ ن ـم ــر ال ـن ـم ــر فـ ــي ال ـس ـجــون
الـسـعــوديــة مـفــاجــأة للجميع تـقــريـبــا ،والحقيقة
هــي أن ــه يــأتــي فــي الـسـيــاق الـسـعــودي الطبيعي.
التعثر الــذي تعاني منه سياساتها وعملياتها
في بؤر الصراع في املنطقة ،وفشلها في االلتفاف
ع ـلــى م ــؤت ـم ــري فـيـيـنــا ونـ ـي ــوي ــورك ،وال ـض ــربــات
امل ـع ـن ــوي ــة امل ــوجـ ـع ــة الـ ـت ــي ت ـل ـق ــاه ــا «ال ـت ـح ــال ــف
الـعـسـكــري اإلس ــام ــي» ،كــل ذل ــك يـشـيــر إل ــى حــال
التخبط والفوضى التي تمر بها اململكة ،من دون
رغبة في إنجاز تسويات ،بسبب رفضها تقديم
تـنــازالت ،خشية إث ــارة التيار السلفي التكفيري
ضد نظامها ،ولعدم قدرتها على فرض الشروط،
ً
فضال عن الشكوك في قدرة قيادتها على اإلدارة.
ّ
ال ــري ــاض بــاتــت مـتــيـقـنــة مــن أن تسعير ال ـصــراع
السني ـ الشيعي وتوسيعه كفيل بإعادتها إلى
مركز قيادة العالم السني .فكان توقيت اغتيال،

العناد السعودي واختراع
األحالف جزء من مخطط ما زال
مطلوبًا استمراره
الــرمــز الـشـيـعــي ،الـشـيــخ الـنـمــر مـثــالـيــا بالنسبة
لـهــا ،بـعــد أي ــام مــن مقتل «الــرمــز الـسـنــي» زه ــران
علوش ،فتظهر «مملكة الحزم» قيادة قادرة على
رد االع ـت ـب ــار ،وت ـب ــدو ،بـعــد حــربـهــا عـلــى الـيـمــن،
أكثر «حزمًا وإقــدامــا» .وهــي ترمي إلــى استدراج
رد شيعي انـفـعــالــي ،يــرفــع منسوب االستقطاب
امل ــذه ـب ــي ،وي ــوس ــع دائـ ـ ــرة ال ـت ـعــاطــف م ـع ـهــا ،ما
يمكنها من رفع سقف شروطها .كان قتل الشيخ
الـنـمــر قـ ــرارًا سـيــاسـيــا تـصـعـيــديــا ،هــدفــه إدخ ــال
اململكة مسارًا جديدًا يحميها من حالة الفوضى
فــي املنطقة ،مــن خــال تدعيم تحالفات ملتبسة
ت ــواظ ــب ع ـلــى تـشـكـيـلـهــا ،لـتــزخـيــم وج ــوده ــا في
الساحة باندفاعة أقوى.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق س ـع ـي ـه ــا ل ـ ـفـ ــرض نـ ـظ ــامـ ـه ــا ق ــائـ ـدًا
ل ـل ـع ــامل ــن الـ ـع ــرب ــي واإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ،س ـع ــت إلن ـش ــاء
«الـ ـحـ ـل ــف ال ـع ـس ـك ــري اإلس ـ ــام ـ ــي» ب ـع ــدم ــا فـشــل
العرب واملسلمون في هذا املسعى خالل العقود
امل ــاض ـي ــة .ل ـكــن ال ـح ـلــف ال ـس ـع ــودي ان ـف ــرط عـقــده
ل ـح ـظــة اإلع ـ ـ ــان عـ ـن ــه ،ب ـس ـبــب افـ ـتـ ـق ــاده ال ـجــديــة
الــازمــة ،وهــي انتكاسة قــد تساهم فــي تــآكــل ما
تبقى من رصيدها و«مصداقيتها» .معظم الدول
يبد استعدادًا للمشاركة في مغامرة
الخليجية لم ِ
جديدة .في الدائرة العربية بدا اإلعالن بال معنى،
والدول املدرجة على الئحته إما نأت بنفسها أو
تحفظت ،لـعــدم وض ــوح تفاصيل هــذا التحالف.
الدول اإلسالمية الكبرى ،نفت مشاركتها فيه .كل

ذلك يشير ،ليس فقط ،إلى هشاشة هذا التحالف،
بل إلى عمق مأزق النظام السعودي ،والتداعيات
الخطيرة لــدوره في أزمــات املنطقة ،وإلــى شكوك
في مستقبله.
حــاولــت ال ــري ــاض عـبــر الـتـحــالــف تظهير مشهد
م ــذه ـب ــي :أغ ـل ـب ـيــة «س ـن ـي ــة» ( 34دول ـ ـ ــة) ب ـق ـيــادة
الـ ــريـ ــاض ،ف ــي م ـقــابــل أق ـل ـيــة «ش ـي ـع ـيــة» ( 4دول
وحزب) .لكن أبرز دوافع اإلعالن عنه ،كان دخول
روسـيــا الـحــرب فــي ســوريــا ال ــذي كشف التهديد
األخطر للسعودية ،وهو تراجع الواليات املتحدة
عن استعدادها القيام بنفسها ،بحماية حلفائها
وضمان استقرار دولهم .وامتناع واشنطن عن
أي مبادرة لطمأنة حليفتها ،إزاء تفاقم الصراع
وتشعبه ،وما يشكل من تهديد وجودي للمملكة،
التي تواجه صعوبات في اجتراح حلول ألزمات
مستعصية تهدد اسـتـقــرارهــا .التدخل الروسي
َّ
قـ ــلـ ــص ،ب ـش ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ،ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات ال ـس ـيــاس ـيــة
والـعـسـكــريــة املـتــاحــة أم ــام ال ــري ــاض ،الـتــي أرادت
للتحالف الجديد ،أن يكون ردًا على االنتقادات
الـ ـغ ــربـ ـي ــة ل ـت ـق ــاع ـس ـه ــا ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب
والـتـطــرف .وأرادت ــه ام ـتــدادًا لـقــوات التحالف في
الـيـمــن ،للتغطية على فشله .فــالـحــرب هـنــاك بال
أفـ ــق ،وت ـحــولــت إل ــى عــامــل ان ـق ـســام ب ــن أجـنـحــة
العائلة املالكة ،يهدد بتصدع الجبهة الداخلية.
تــراءى للرياض استغالل فشل التحالف الدولي
فــي مواجهة «داع ــش» ،إلقــامــة ت ــوازن مــع الحلف
الـ ــروسـ ــي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي .وأل ًن ـ ـ ــه مـ ــن ال ـص ـع ــب رؤيـ ــة
ال ـس ـع ــودي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة ج ــدي ــة ض ــد «داع ـ ــش»
وال ـج ـمــاعــات املـسـلـحــة ،يـصـبــح ه ــدف الـتـحــالــف
ت ـح ـج ـيــم الـ ـ ـ ــدور اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،وخـ ـن ــق ح ـ ــزب ال ـل ــه،
وإسـقــاط النظام الـســوري .لكن يصعب الحديث
عــن سياسة سعودية أكثر «حــزمــا» فــي املنطقة،

فـغــرقـهــا ف ــي املـسـتـنـقــع ال ـي ـم ـنــي ،وم ــا سـبـبــه من
أزمــات اقتصادية واجتماعية ،يمنعها مــن فتح
أي جبهة عسكرية جديدة.
حجم تورط السعودية كبير وممتد ،وهي تسعى
إل ــى تـقـصـيــر م ــدة حــربـهــا ف ــي ال ـي ـمــن ،لتحصني
الجبهة الداخلية وترميم التصدعات .وتحاول
األحالف ،إبقاء األزمة خارج أراضيها،
عبر ابتداع
ً
فتواصل محاولة استخدام اآلخرين في خوض
اليمن ،كما في العراق وسوريا ،التي
معاركها في ُ
شكلت ،ساحات ن ِف َست عبرها احتقانات التطرف
فــي اململكة .وهــي تـحــاول تسويق هــذا التحالف
ملـنــع أي ح ـلــول سـيــاسـيــة ،يـمـكــن أن تـفـضــي إلــى
انفجار ،لقنبلة التكفير داخل السعودية ،ال قدرة
ٍ
للنظام وال لحلفائه على احتوائه .تسود الرياض
حــال من االضـطــراب ،تعكس تضارب التقديرات
واملـصــالــح بــن املمسكني بــزمــام السلطة .لكنهم
يـتـمـسـكــون بـمـشــاريـعـهــم ،عـلــى رغ ــم انـتـكــاسـهــا.
فالعناد الـسـعــودي ،واخ ـتــراع األح ــاف جــزء من
مـخـطــط م ــا زال م ـط ـلــوبــا اس ـت ـمــراره ،وال ـت ـم ـســك
بأمل نجاحه ،في الرياض ،وفي عواصم إقليمية
ودول ـيــة ،تسعى لتوسيع نـفــوذهــا بتفكيك دول
املنطقة إعادة تركيبها وتقسيمها.
ليس للسعودية حلفاء ثابتون في اليمن ،يمكن
الــركــون إلـيـهــم .وتــراج ـعــت ،بشكل ح ــاد ،قدرتها
عـلــى الـتــأثـيــر فــي ال ـع ــراق ،سـيــاسـيــا وأم ـن ـيــا .وال
تملك في لبنان ،سوى إثارة العواصف اإلعالمية
والسجاالت السياسية ،ما لم تقرر عواصم كبرى
أمرًا آخر .أما في سوريا ،فقد أربك اختالل ميزان
القوة الرياض وحلفاءها ،وفشلت حتى اآلن في
تـعــديـلــه بــاسـتـخــدام الـجـمــاعــات املـسـلـحــة .وهــي
ً
تخشى تفاقم الصراع الذي بدأ يمتد ليحرق دوال
أخ ــرى ،بينها السعودية نفسها ،ومــا لجوؤها
إلى قرع طبول الحرب ،إال لتعزيز مكانة النظام،
وح ـمــايــة مـصــالــح حـلـفــائــه ف ــي ال ــداخ ــل ،وضـبــط
حــركــة ال ـش ــارع ،وتـعــزيــز سيطرتها عـلــى الـتـيــار
املتطرف ،ببطوالت وأبطال وهميني.
ال ضوء في نفق الخطوات واملبادرات السعودية،
فــأي تـقــدم ،ألي حــراك سياسي ،سيظل محكومًا
بــال ـت ـطــورات امل ـيــدان ـيــة ،ال ـتــي ال يـظـهــر م ــا يشير
إلــى قــرب اختالل موازينها ،األمــر الــذي يحد من
قدرة السعودية على الصمود في وجه التحوالت
السياسية وامليدانية ،الواسعة والعميقة ،التي
تـعـيـشـهــا امل ـن ـط ـقــة .ال ــري ــاض ت ـس ـعــى إلـ ــى خـلــط
األوراق م ـجــددًا ،بانتظار متغيرات فــي ســوريــا،
وربما فخ «أفغاني» جديد لروسيا ،ووصول إدارة
جديدة إلى البيت األبيض .فشل الرياض ،الغارقة
ف ــي الـلـعـبــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ف ــي ت ـجــاوز
الـتـحــديــات الـخـطـيــرة وامل ـع ـقــدة ال ـتــي تــواجـهـهــا،
س ـي ـع ـنــي ت ـن ــام ـي ــا ل ـح ـض ــور وق ـ ـ ــوة ال ـج ـم ــاع ــات
املتطرفة وتهديداتها داخل السعودية ،قد ينتهي
بتفكك النظام وسقوطه.
* صحافي لبناني

ّ
الكيان اإلسرائيلي يتوسع عمليًا بدل جغرافيًا!
عادل سمارة *
ما نراه اليوم بال رتوش ،بأن تباطؤ ّ
توسع الكيان
الصهيوني جغرافيًا ،ال يعني عدم توسعه فعليًا!
فـقـبــل أن ُي ـع ـلــن ال ـك ـيــان ُف ــي فـلـسـطــن بــال ـتــوازي
تـقــريـبــا مــع اإلع ـ ــداد ل ــه ،أقـيـمــت لــه مــرت ـكــزات في
الوطن العربي واملنطقةُ ،بنيت بهدوء وإتقان:
ـ ـ تقسيم الــوطــن الـعــربــي طبقًا لسايكس  -بيكو
مــع خـلــق حـبــل س ـ ِّـري بــن وج ــود وب ـقــاء األقـطــار
العربية والكيان الصهيوني.
ـ ـ تقسيم مـهــام وواج ـب ــات فــي ال ـجــزيــرة العربية
ُ
بدعم سلطة آل سعود الوهابيني ،وما كتب بخط
الـيــد ال ــرديء لعبد الـعــزيــز آل سـعــود عــن تأييده

مصالح بعض الكيانات
العربية دفعتها للمشاركة
في حرب سوريا
إلعطاء فلسطني لليهود صار معروفًا.
ـ ـ إل ـح ــاق هــزي ـمــة بــالـهــاشـمـيــن لـيـقـبـلــوا بمهمة
ح ـكــم س ــوراق ـي ــا لـتـفـتـيـتـهــا (أي ل ـي ـكــون ل ـكــل أخ
مملكة) بشرط العمل على إقامة الكيان وحمايته
وخاصة النظام األردني.
ـ ـ إقــامــة الكيان امللكي املغربي تحت زعــم أنــه من
األشــراف والــذي طرد اليهود املغاربة من الكيان
ف ـي ـمــا ح ــاف ــظ ع ـل ــى ع ــاق ــات س ــري ــة خ ـط ـي ــرة مــع

الصهاينة.
ـ إنشاء قوة البرزاني تحت زعم تمثيل األكراد.
ـ ـ ـ مــوض ـعــة تــرك ـيــا ف ــي ال ـن ــات ــو كـحـلـيــف حقيقي
للكيان الصهيوني.
وفي النهاية إقامة الكيان الصهيوني .وللتكثيف،
هناك خمس قواعد لحماية الكيان :نظام املغرب،
ونظام األردن ونظام السعودية والنظام التركي
واإلقطاعيون الكرد .ال فرق بينها.
وبكالم آخــر ،لــوال هــذه املرتكزات لم يكن للكيان
أن يبقى رغم كل التبني اإلمبريالي الغربي .أما
اتفاق كامب ديفيد ،واوسلو-ستان ووادي عربة
ووج ــوده فــي قطر ُ
ودب ــي ،وفــي قـلــوب الكثيرين،
ً
ف ـقــد أت ــت ل ـت ـطــرح ش ـكــا ج ــدي ـدًا ل ـتــوســع الـكـيــان
فعليًا ،وإن لم يعد يتوسع جغرافيًا كما يخطط
ويحلم ولن يتوقف.
هذه القواعد أو املرتكزات أو االتفاقات هي نفسها
استطاالت لـلــدور واملصالح الصهيونية مما ال
يجعل التوسع الجغرافي وحده هو الخطر.
تضمنت هذه االتفاقات إشراكًا في البنى التحتية
س ــواء بــاتـفــاقــات غ ــاز وط ــرق وكـهــربــاء مــا يخلق
شــرائــح اجتماعية تتضرر مــن أي وقــف للعالقة
بالكيان ،فما بالك بحرب معه.
ال بــل إن مصالح بعض الـكـيــانــات العربية مثل
قطر دفعتها باتجاه املشاركة في حرب وتمويل
ح ـ ــروب الح ـت ــال س ــوري ــا لـتـسـيـيــر أن ــاب ـي ــب غــاز
ونفط عبرها إلى تركيا فأوروبا.
أم ـ ــا الـ ـظـ ـه ــور ال ـع ـل ـن ــي لـ ـلـ ـع ــاق ــات ال ـس ـع ــودي ــة
ُ
الصهيونية ،فهي تنبئ بما هــو أخـطــر بمعنى

ت ــول ــي ال ـك ـي ــان «ح ـم ــاي ــة» ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي ما
يــؤدي إلــى تشغيل وتمويل ماكينته العسكرية
بالتشارك مع الغرب األوروب ــي واألميركي .وفي
اإلط ــار نفسه يمكننا إدراج ال ـعــاقــات القطرية
التركية.
وهذا يعني استمرار الزعم بأن إيــران خطر على
ال ـخ ـل ـيــج ،وه ــو م ــا ق ــد يـ ــؤدي إل ــى خ ـلــق جــامـعــة
عربية تقودها سلطات تل أبيب تحت تسمية ما.
ما نقصده أن القواعد التي اقيمت لحماية الكيان
قد دخلت مرحلة العالنية:
ـ ـ تــركـيــا تعلن ان عالقتها بــالـكـيــان هــي لصالح
املنطقة.
ـ ـ ُدب ــي تعلن االع ـتــراف بالكيان مــن دون تفسير
ملاذا.
ـ ـ الـسـعــوديــة اطـلـقــت تــأكـيــدات ع ــدة عـلــى تحالف
حقيقي مع الكيان.
ـ ـ ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق تـبـيــع ال ـك ـيــان ن ـفــط ســوريــا
والعراق.
ـ ـ ـ ال ـك ـي ــان ي ـجــاهــر بـ ــأن عــاق ـتــه ب ـ ـ ــاألردن قــديـمــة
ومـ ـسـ ـتـ ـق ــرة لـ ـي ــس س ـي ــاس ـي ــا فـ ـق ــط ب ـ ــل وأم ـن ـي ــا
واقتصاديًا.
ـ املغرب يخدم الكيان عبر دوره بعدم حصول اي
تــوافــق بــن دول املـغــرب العربي وخــاصــة دورهــا
ضد الجزائر.
ال يـتـنــاول ه ــذا الـحــديــث مــا يستفيد مـنــه املــركــز
وعالقته باألنظمة
اإلمبريالي من وجــود الكيان ِّ
العربية بما هو ـ اي الغرب ـ املشغل للكيان.
* كاتب فلسطيني
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سوريا

ّ
ُ
تحقيق
والمنسية
تصلح دير ّ الزور نموذجًا للمناطق السورية المنكوبة
طاولت كثيرًا من المناطق خالل الحرب،
بامتيازً .ورغم أن حاالت الحصار َ ّ
ُ
مفروضة من مختلف األطراف ،غير أن ما تعيشه المدينة يفوق سواها
بأشواط ،ومن دون أن يحظى بتسليط الضوء الالزم

حكاية مدينة منكوبة

الحصار يفتك بدير الزور...
وأبناؤها ممنوعون من الحياة أو الرحيل
صهيب عنجريني
ّ
همي ّ
«دزيت لهل ّ
يهمه ،رماني الدهر
وأريـ ــد ي ـ ّـم ــه»« ،صـ َـبــرنــا عـلــى الـجــور
اللياليَ ،ص ْبر العبيد على املوالي»،
ّ
البكائيات الـتــي يزخر
مقطعان مــن

بها ت ــراث ديــر ال ــزور الغنائيّ .
ربما
كــانــت مـصــادفـ ًـة ّأن ه ــذا ال ـتــراث ضــمّ
ُ
دالالت
فـ ـن ــون ــا م ـ ــن ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء تـ ـش ــي ّ
تسمياتها بمضامينها ،مثل :النعي،
وال ـ ّـن ــدب .أو ّ
رب ـمــا ك ــان ت ــراث املدينة
ّ
ُي ـهـ ّـيــئ لـهــا مــا يـلـيــق مــن الـبـكــائــيــات

البائع ّ
سيدًا
الباعة هم سادة املوقف في ظل الحصار .كثيرة
ُ
هــي القصص الـتــي ت ــروى فــي هــذا السياق من
ّ
طرق تعامل هؤالء مع السكان .ومنها أن مراهقًا
جاء إلى السوق في أحد األيــام ومعه «كروزين
ّ
ّ
دخ ــان حـمــرا» .الـتــف الــزبــائــن مــن الــرجــال حول
املراهق الذي أعلن شروطه« :الوقوف بالطابور،
الـسـيـكــارة بـ ــ 75ل ـيــرة ،ولـكــل زب ــون سـيـكــارتــان
فقط»ّ .
لكن الزبائن تزاحموا حوله بطريقة أثارت

َ
حفيظته ،فقام بكيل الشتائم لهم ،قبل أن يعلن:
«السيكارة صــارت ب ــ 100ليرة ،وإذا ما وقفتو
مـتــل الـبـشــر م ــا ع ــاد ب ـي ــع» .ف ــي ت ـمــوز املــاضــي
حــاولــت مؤسسة التموين إجـبــار بــاعــة اللحوم
على التزام السعر النظامي 2500 :ليرة للكيلو
الواحد .فامتنع هؤالء ببساطة عن البيع ،وأغلقوا
ّ
أيام أعادوا فتحها ليبيعوا بسعر
محالهم ،وبعد ٍ
 6500ليرة ،من دون أن يعترض أحد.

ُ
لزمن شبيه بالذي تعيشه اليوم.

الخروج من «الجحيم»

َ
َ ّ
وصل ّ
محمد (اسم مستعار)
ام
قبل أي ٍ
إلـ ــى إح ـ ــدى م ـنــاطــق س ـي ـطـ ُـرة ال ــدول ــة
ّ
السورية قادمًا من املدينة املحاصرة.
ـديــة يضحكُ
أم ــام مــائــدة إف ـطــار تـقـلـيـ ّ
الـ ـش ــاب ،وي ـق ــول ل ـعــائ ـلــة ش ـق ـي ـقــه« :ال
تاكلوا ،انتظروا شوي ،أريد أن ّ
أتأمل.
م ــن زم ـ ـ ًـان م ــا ش ـفــت ك ــل هــاألص ـنــاف
مجتمعة بـمـكــان واحـ ــد» .واألص ـنــاف
ـن وزيـتــون
امل ــذك ــورة ليست س ــوى ج ـ ّ ٍ
حس الدعابة
وزيت وزعتر ومكدوس.
ّ
ُ
الـ ــذي يـتـحــلــى ب ــه ال ـش ــاب ي ـج ـعــل من
ً
امل ــآس ــي ال ـتــي يــروي ـ ّهــا مـ ــادة صالحة
ّ
للتندر ّأول األمــر ،لكنك لن تلبث بعد

صمت قصير أن تعي سواد الصورة.
ق ـب ــل الـ ــدخـ ــول فـ ــي ح ــدي ــث ال ـح ـص ــار
وأه ـ ـل ـ ــه ،ن ـ ـسـ ــأل ع ـ ــن الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـت ــي
ّ
مكنت الشاب من مغادرة «الجحيم».
ّ
ف ــال ـط ــرق ال ـب ــري ــة ت ـ ــودي إل ــى مـنــاطــق
س ـي ـط ــرة «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ،وال س ـب ـي ــل إل ــى
الخروج اآلمن ّإل ّ
جوًا ،وأبناء األحياء
ّ
السورية ال
الخاضعة لسيطرة الدولة
َ
يستطيعون املغادرة (بـ ّـرًا أو جـ ّـوًا) إال
َ
ّ
أمنية .حصل الشاب
بموجب موافقةٍ
املوافقة الالزمة مثله مثل آخرين،
على
ُ
وال ـط ــري ـق ــة لـيـســت ل ـغ ـزًا أو ت ـعــويــذة،
ث ــاث ـم ـئ ــة أل ـ ــف لـ ـي ــرة سـ ـ ّ
ـوريـ ــة (ن ـحــو
 800دوالر) كــانــت بـمـثــابــة «اف ـت ــح يا
سمسم» .يضحك الشاب ،ويوضح أنه
ّ
محظوظ ،فقد يتطلب األمر في بعض
ً
ال ـحــاالت  400أل ــف ،وانـتـظــارًا طــويــا.
ف ــي حــال ـتــه اس ـت ـغ ــرق األم ـ ــر أس ـبــوعــا
ـط مـ ــوثـ ــوق،
«أعـ ـ ـط ـ ــون ـ ــي رق ـ ـ ـ ـ َـم وس ـ ـي ـ ـ ٍ
تـ ـح ـ ّـدث ــت مـ ـع ــه ،ات ـف ـق ـن ــا ع ـل ــى امل ـب ـلــغ
ُ
وأعـطـيــتــه اسـمــي الـثــاثــي .بعد ثالثة
أيــام اتصلوا بي وقــالــوا :تعال استلم

ّ
ً
ّ
مستحقو المعونات هم الحلقة األضعف والفئة األقل استقباال للصناديق (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

ـف« :بـعــدهــا
مــوافـقـتــك» ي ـقــول .ويـضـيـ ّ
ّ
الطيار
اتصل بــي شخص علمت أنــه
ّ
الذي سيقلني ،اتفقنا على موعد بعد
ي ــوم ــن ،وذهـ ـب ـ ُـت إل ــى امل ـك ــان امل ـحــدد.
ك ـ ــان اسـ ـم ــي مـ ــوجـ ــودًا ض ـم ــن الئ ـحــة
ع ـلــى ال ـب ــاب ،وب ـعــد ســاع ـتــن جـلـسـ ُـت
ف ــي امل ــروح ـ ّـي ــة م ــع آخ ــري ــن ،اسـتـغــرق
ّ
َ
لنجد أنفسنا في
األمر أقل من ساعة
ُ
القامشلي» .بعد ذلك تصبح الخيارات
ك ـث ـيــرة ،وأس ـلـ ُـم ـهــا شـ ــراء ت ــذك ــرة عبر
الخطوط الـســوريــة إلــى مـطــار دمشق
أو باسل األسد (الالذقية).

َ
قبل الحصار

ُ
ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـفـ ــرضـ ــه ت ـن ـظ ـيــم

«داع ـ ـ ـ ــش» والـ ـ ـ ــذي أوش ـ ــك أن يــدخــل
َ
عـ ــامـ ــه ال ـ ـثـ ــانـ ــي ك ـ ـ ـ ــان أش ـ ـبـ ــه ب ـن ـك ـتــة
سمجة ّأول األم ــر .وحتى فــي الفترة
ال ـتــي سـبـقـتــه ،ف ــإن ق ــواف ــل امل ـعــونــات
ل ــم ت ـعــرف طــريـقـهــا إل ــى املــدي ـنــة كما
يـجــب ،بسبب خ ــروج معظم مناطق
الــريــف املـحـيـطــة عــن سـيـطــرة الــدولــة
ّ
ّ
االنسانية
السوري ُة .كانت املنظمات
ال ــراغـ ـب ــة ف ــي إيـ ـص ــال م ـع ــون ــات إل ــى
املــدي ـنــة تـصـطــدم ّ بـصـعــوبــات كثيرة
عـلــى رأس ـهــا ت ـعــذر التنسيق مــع كل
امل ـج ـمــوعــات امل ـس ـي ـطــرة .وف ــي معظم
ّ
األحـ ـ ـ ــوال كـ ــان الـ ـش ــرط امل ــت ـف ــق عـلـيــه
ب ــن مـعـظــم امل ـج ـمــوعــات ه ــو «إغ ــراق
ال ــري ــف ب ــامل ـع ــون ــات ،ق ـبــل إرس ـ ــال أي

تقرير

أنفلونزا الخنازير في حلب 9 :ضحايا وعدد من المصابين
أنفلونزا الخنازير ،هذا ما كان ينقص
أهــالــي مدينة حلب المحرومة
الكهرباء منذ أكثر مــن شهرين
ونصف شهر ،وحيث الحصول على
وقود التدفئة مع تدني درجات
الحرارة دون الصفر ،بات متعسرًا
على الكثير من عائالتها
حلب ــ باسل ديوب
ُ
تـســع وف ـي ــات بــاألن ـف ـلــونــزا أعـلـنــت
رسميًا في حلب ،فيما يرقد ثمانية
مرضى في غرف العناية الخاصة
ف ــي امل ـش ــاف ــي ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة.
اإلجــراء ات التي اتخذتها الجهات
الـحـكــومـيــة يـمـكــن لـحـظـهــا بـكـثــرة
عـيـنــات امل ـف ــرزات البلعومية التي

أرسـ ـل ــت إلـ ــى امل ـخ ـب ــر امل ــرك ــزي فــي
دمشق ،لكن ذوي املرضى ،كناهدة
ب ـس ـت ــان ــي ،ي ـت ـس ــاء ل ــون ع ــن سـبــب
«عـ ــدم وجـ ــود مـخـبــر مـخـتــص في
ح ـ ـلـ ــب فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف الـ ـت ــي
ي ـص ـعــب ف ـي ـهــا ال ـن ـق ــل ،ويـسـتـهـلــك
وق ـت ــا ون ـف ـق ــات ب ــأض ـع ــاف م ــا كــان
ق ـب ــل ال ـ ـحـ ــرب» ،ف ـي ـمــا قـ ــال مـ ــروان
جـيـلــو إن «ص ــرف الـ ــدواء ال يكون
إال ب ـع ــد ت ــأك ـي ــد ن ـت ــائ ــج الـتـحـلـيــل
املخبري ،وهذا قد ّ
يعرض املريض
لخطر املوت».
من جهته ،قــال مدير صحة حلب،
ّ
محمد ح ــزوري ،إن عــدد الــوفـيــات
ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ح ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت «االنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــان ـ ـ ــات
التنفسية العلوية منذ أسبوعني
ب ـل ــغ ت ـس ــع حـ ـ ــاالت ت ـش ـم ــل جـمـيــع
أن ـ ـ ـ ـ ــواع األنـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــون ـ ــزا ،ب ـ ـمـ ــا ف ـي ـهــا
أنفلونزا الخنازير».
ّ
وأشار إلى أن «معظم الوفيات هي
ألش ـخــاص لــديـهــم أم ــراض مزمنة
تضعف مناعتهم ،كالسل الربوي
والـ ـتـ ـلـ ـي ــف ال ـ ــرئـ ـ ــوي وال ـ ـس ـ ـكـ ــري،

ومنهم من كان خارج القطر وعاد
أخيرًا».
وحـســب دائ ــرة األمـ ــراض الـســاريــة
واملزمنة ،فإن مديرية الصحة منذ
ظـ ـه ــور م ـ ــرض أن ـف ـل ــون ــزا ال ـط ـيــور
ق ـب ــل ن ـح ــو ث ـم ــان ــي سـ ـن ــوات ت ـقــوم
بـ «إجراء ات تقليدية تبدأ بدورات
ل ـل ـع ــام ـل ــن فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـحــي
ل ـل ـت ـعــامــل مـ ــع املـ ــرضـ ــى ،وت ــوزي ــع
لقاحات».
وح ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــاج ،تـ ـق ــوم امل ــدي ــري ــة
«بتوفير معازل ومنافس عالجية

لم يصدر أي تصريح
أو تقرير رسمي عن
وزارة الصحة

للحاالت الشديدة ،وجلسات رذاذ،
وت ـقــديــم ع ـق ــار الـتــامـيـفـلــو مـجــانــا
لكل املــرضــى املحتملني ،حتى في
مشافي القطاع الخاص».
وفـ ــي م ـش ـفــى ال ـ ـ ــرازي ال ـ ــذي بــاتــت
مبانيه عـلــى قـلــة مساحتها مقار
بــديـلــة للمشافي الـحـكــومـيــة التي
سـطــا عليها املـسـلـحــون ،يضطلع
مـ ـشـ ـفـ ــى زاه ـ ـ ـ ـ ــي أزرق املـ ـخـ ـت ــص
بـ ـ ـ ــاألمـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــة وم ـش ـف ــى
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرازي نـ ـفـ ـس ــه بـ ـمـ ـهـ ـم ــة ت ــوف ـي ــر
املنافس واملعازل للمرضى.
ويـ ـبـ ـل ــغ سـ ـع ــر ع ـل ـب ــة ال ـت ــام ـي ـف ـل ــو
(ص ـ ـنـ ــاعـ ــة مـ ـحـ ـلـ ـي ــة)  1650ل ـي ــرة
(نـ ـ ـح ـ ــو أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة دوالرت ب ـس ـع ــر
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــي) ،تـ ـق ــدمـ ـه ــا
صيدلية املشفى مجانًا للمرضى
املراجعني واملقبولني ،وللمرضى
خ ــارج ــه ب ـعــد م ــواف ـق ــة أطـبــائـهـمــا
املختصني.
ولم يصدر هذا املوسم أي تصريح
أو تقرير رسمي عن وزارة الصحة
فــي مــا يـتـعـلــق بــاألن ـفـلــونــزا ،فيما

ش ـهــد الـ ـع ــام ق ـبــل امل ــاض ــي إعــانــا
رسميًا عن عدد اإلصابات املسجلة
وع ـ ــدد ال ــوف ـي ــات ال ـ ــذي وصـ ــل إلــى
 117حالة إصــابــة ،توفي منها 37
في عموم املحافظات.
وف ــي مـنــاطــق حـلــب ال ـتــي يسيطر
عليها املـسـلـحــون ،يــأخــذ الحديث
ع ــن األن ـف ـل ــون ــزا طــاب ـعــا سـيــاسـيــا.
ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض ح ـ ـ ــول م ـ ـ ــدى انـ ـتـ ـش ــار
األنفلونزا في حلب تلقفته وسائل
ّ
إعـ ــام «ال ـ ـثـ ــورة» ل ـب ــث ال ـشــائ ـعــات
وتضخيم عــدد املـصــابــن .ووصــل
األم ــر فــي بعضها إلــى حــد إرجــاع
سـبــب ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس «بـسـبــب
ق ــدوم مقاتلني حــامـلــن للفيروس
ل ـل ـق ـت ــال بـ ـج ــان ــب ال ـ ـن ـ ـظـ ــام» ،وف ــق
«مــديــر صحة حلب ال ـحــرة» ّياسر
دروي ـ ـ ــش .وهـ ــو أكـ ــد أي ـض ــا أن ـ ــه ال
ي ــوج ــد لــدي ـهــم أدوي ـ ــة أو لـقــاحــات
أو إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـخـ ـب ــري ــة ل ـك ـش ــف
اإلص ــاب ــات ،مـتـخــوفــا م ــن «انـتـقــال
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوى» م ـ ــن مـ ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة
الدولة.
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ّ
التجار
ـار ُمضاعفة ،وليثبت
بــأسـعـ ٍ
م ـ ـجـ ــددًا ب ــراع ـت ـه ــم فـ ــي إدارة لـعـبــة
االح ـت ـكــار .شـهــدت املــديـنــة تغييرات
ُ
أمـنـ ّـيــة ،ث ـ ّـم بــاتــت مـغــادرتـهــا بحاجةٍ
ّ
خاصة من دون معايير
إلى موافقةٍ
واض ـ ـحـ ــة .وخـ ـ ــال األشـ ـه ــر الـتـسـعــة
ّ
األخيرة انخفض تعداد السكان من
نـحــو  300أل ــف إل ــى قــرابــة  150ألـفــا،
فيما غ ــادر اآلخـ ــرون بـعــد الحصول
على املوافقات الالزمة ٌعبر طريقتني
ال ثــالــث لـهـمــا :واس ـط ــة «وازنـ ـ ــة» ،أو
ٌ
سمسار «شاطر».

الحياة على جناح «إليوشن»
م ــع اشـ ـت ــداد ال ـح ـص ــار ب ــات ــت ط ــائــرة
إلـ ـي ــوش ــن ال ـع ـم ــا َق ــة (ط ـ ــائ ـ ــرة شـحــن
عسكرية) الوسيلة الــوحـيــدة لدخول
ّ
الغذائية إلى مدينة دير الــزور.
املــواد
ودأب بـعــض الـتـجــار عـلــى استئجار
ال ـطــائــرة امل ــذك ــورة م ــن وزارة الــدفــاع
الـ ـس ــوري ــة ،وب ـت ـك ـل ـفــة تـ ـق ــارب ثــاثــن
ألف دوالر للنقلة الواحدة .لم تنقطع
البضائع في تلك الفترة من األســواق
ن ـه ــائ ـ ّـي ــا ،ب ــل ك ــان ــت ت ـغ ـي ـ ُـب وتـحـضــر
بشكل «مــدروس» على مقاس ّ
التجار
والـ ـسـ ـم ــاس ــرة ،م ــع ت ـص ــاع ـ ٍـد مـسـتـمــرّ
وهائل في األسعار .وصل سعر كيلو
ً
ّ
البصل مثال إلــى  3000ليرة ،والسكر
إلـ ـ ــى  ،6000الـ ـ ـش ـ ــاي إلـ ـ ــى ...14000
وه ـك ــذا .سـعــت بـعــض املـنـظـمــات إلــى
إيصال املعونات عبر الطريقة ذاتها،
ـات ال ـ ــازم ـ ــة ،وب ـعــد
وعـ ـق ــدت االتـ ـف ــاق ـ ّ
ـات مـعــدودة تــوقــف األمــر ألسباب
نـقـ
مـجـهـ ٍـولــة .فــي ال ـش ـهــور األخ ـي ــرة بـ َ
ـات
هبوط الطائرة العمالقة في مطار دير
الزور محفوفًا باملخاطر ،بسبب ّ
تقدم
«داعــش» في محيط املطار وسيطرته
على مناطق تمكنه من استهدافها.

مدينة «األرواح»!

شيء إلى املدينة» .للفساد في طريقة
ت ــوزي ــع امل ـع ــونــات ال ـتــي كــانــت تصل
ن ـص ـي ـ ٌـب ك ـب ـيــر أيـ ـض ــا م ــن ال ـح ـكــايــة.
كثير مــن املناطق
وكـمــا يحصل فــي
ّ
ّ
ال ـس ـ ّ
ـوري ــة ،ف ــإن مـسـتـحــقــي املـعــونــات
ّ
ه ــم الـحـلـقــة األض ـع ــف ،وال ـف ـئــة األق ــل
ً
استقباال للصناديق.

استعداد للحصار؟

ً
لم يأت الحصار بغتة .كانت املعارك
ّ
تشتد تدريجًا في ديــر ال ــزور ،وسط
اس ـت ـم ــات ــة «داعـ ـ ـ ــش» ف ــي مـ ـح ــاوالت
ّ
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـلـ ـيـ ـه ــا .ع ـ ـ ـ ــزز ال ـج ـي ــش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري دف ـ ــاع ـ ــات ـ ــه فـ ـ ــي ع ـ ـ ــدد مــن
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ف ــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا بـ ـ ُـدأت الـبـضــائــع
تختفي من األسواق .فرض الحصار
في كانون الثاني املاضي ،وبالتزامن
عـ ـ ــادت ال ـب ـض ــائ ــع ل ـت ـغ ــزو األسـ ـ ــواق

ثالثمئة ألف ليرة
ّ
سورية كانت بمثابة
«افتح يا سمسم»

ّ
فلكية
مــع تسجيل األس ـع ــار أرق ــام ــا
وشـ ـ ـ ـ ـ ّـح امل ـ ـ ـ ـ ـ ــواد ،وان ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدام املـ ـ ـق ـ ــدرة
ّ
الـشــرائـ ّـيــة عـنــد ال ـســكــان ،ب ــدأ الـ ًســوق
يـشـهـ ُـد أصـنــافــا جــديــدة وغــريـبــة من
البضائع ،وهي «األرواح»! واألخيرة
عبارة عن مساحيق بألوان ونكهات
َ
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـروج ب ـ ـ ــدائ ـ ـ ــل ل ـب ـعــض
األطـعـمــة وت ـبــاع بــال ـغــرامــات .فسعر
ّ
الغرام الواحد من «روح السكر» 100
ليرة ،وروح البندورة بني  150و،200
ثـ ّـم تـعـ ّـرف الـنــاس إلــى روح الجبنة،
ّ
وروح البيض ...إلخ .املفارقة أن هذه
امل ـ ــواد ب ــدوره ــا ل ــم ت ـن ـ ُـج م ــن ال ـغــش،
ُ
وصـ ـ ــارت ت ـخ ـلــط ب ـم ـك ـ ّـون ــات غــريـبــة
مثل الجبصني ،والنشاء! وعلى مبدأ
«الحاجة أم االختراع» عرفت املدينة
أن ــواع ــا ج ــدي ــدة م ــن األط ـع ـم ــة ،صــار
ً
ّ
ب ـعــض ال ـس ــك ــان م ـثــا ي ـق ـلــون الـلـفــت

ّ
ّ
التجار
فتنبه
عــوضــا عــن الـبـطــاطــا،
وزادوا سعر السلعة .واخترع آخرون
«كباب االعدس» حيث ُيطحن العدس
ّ
ويـعـجــنُ ،
ُ
املنكهات
ويـخـلــط ببعض
ُ
ّ
ثم يشوى ،فزاد سعر العدس .كذلك،
صار من املألوف اعتماد أبناء املدينة
ّ
على دواء «السكرين» لتحلية الشاي،
ّ
ّ
ألسباب تتعلق بـ«الدايت» بل ألن
ال
سعر ٍ ّ
الحبة الــواحــدة  5ليرات ،وهي
ً
تكفي ملـنــح إبــريــق صغير قـلـيــا من
ال ـط ـع ــم ال ـح ـل ــو .وك ـ ــان ل ـل ـمــدي ـنــة مــع
الـ ـش ــاي والـ ـس ـ ّـك ــر حـ ـك ــاي ـ ٌ
ـات ك ـث ـيــرة.
ّ
أح ــد أص ـحــاب املـقــاهــي ب ــاع ســيــارتــه
م ـقــابــل ك ـيــس ون ـصــف ك ـيــس (حـجــم
ّ
ّ
كبير) من السكر .وطبعًا ،إن ارتياد
املقاهي بات حكرًا على فئة محدودة
مــن ال ـنــاس ،خــاصــة أن كيلو الـشــاي
الـ ـ ــواحـ ـ ــد ُيـ ـ ـب ـ ــاع ح ــال ـ ّـي ــا ب ـ ـ ـ  18أل ــف
لـ ـي ــرة« ،وم ـ ــا ح ــد ي ـش ـتــري بــالـكـيـلــو،
ّ
محمد.
بالغرامات الله وكيلك» يقول
ومــع انقطاع التيار الكهربائي كليًاّ
ُ
مـنــذ أك ـثــر م ــن عـ ــام ،امـتـهــن الـبـعــض
«شـ ـ ـح ـ ــن ال ـ ّـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــاريـ ـ ــات» .انـ ـتـ ـش ــرت
ٌ
مولدات يوف ّر أصحابها خدمة شحن
الهواتف النقالة مقابل  100ليرة في
الساعة الواحدة ،ومع ازدياد عددها
وانـتـشــار «الـتـنــافـسـ ّـيــة» ص ــار شحن
ً
ال ـب ـطـ ّ
ـاريــة ك ــام ــا بـ ـ ــ 100ل ـي ــرة ،وراح
ّ
ال ـب ـع ــض ي ـ ـقـ ــدم عـ ــروضـ ــا مـ ــن قـبـيــل
«اشحن موبايلني والثالث ّ
مجانًا».

على شفا الموت
الـقــول إن معظم سـكــان املــديـنــة باتوا
على ُشفا املوت ليس نوعًا من املبالغة.
البعض ما زال محظوظًا بتلقيه مبالغ
ُ
تصله
مالية من أقارب خارج املدينة،
ب ـص ـعــوبــة .مــوظ ـفــو ال ــدول ــة م ــا زال ــوا
يـقـبـضــون روات ـب ـهــم بـصـعــوبــة ،ولكن
ُ
ما الذي تجديه رواتـ ُـب متوسطها 20
ألفًا في مدينة يباع كيلو الجنب فيها
بـ ،7500وعلبة الحالوة بـ  ،5500وعلبة
«ال ـط ــون» بـ ـ ــ1500؟ ال يـسـتـغــرب أبـنــاء
املدينة ّأن ّ
التجار ما زالوا قادرين على
إدخ ــال البضائع .يمكنك حتى اليوم
ّ
العثور على كل ما يخطر ببالك ،لكن
الـســواد األعظم لم يعد قــادرًا إال على
مــراق ـبــة الـسـلــع ب ـح ـســرة .وال يـتـفــاءل
السكان بفك قريب للحصارُ ،أو عودة
طــائــرة إلـيــوشــن ،فالنتيجة املنتظرة
قيام ّ
التجار بجلب مزيد من البضائع
ّ
بــأس ـعــار ف ـل ـكــيــة ،ف ــي وق ــت خ ـلــت فيه
مـعـظــم ال ـج ـيــوب .وكـنـتـيـجــة طبيعية
ُازدادت ح ــاالت ال ـســرقــة ،و«التشليح
ّ
امل ـســلــح» ،وكــذلــك راج ســوق الــدعــارة.
«قبل ما أطلع بأسبوع سمعت واحد
يقول لرفيقوّ :
حصلت ضــرب بيجنن
ّ
بربطتني خـبــز» ،يقول محمد قبل أن
ّ
يخيم صمت طويل.

ً
«داعش» في التل نكاية بـ«النصرة»
تقرير

م ـ ـ ـ ـ ّـرة أخ ـ ـ ـ ــرى تـ ـ ـه ـ ـ ّـدد «ال ـ ـن ـ ـكـ ــايـ ــات»
ّ
سورية
بتفجير الوضع في مدينة
ج ــدي ــدة .م ـســرح ال ـح ــدث ه ــذه امل ـ ّـرة
هو مدينة التل ( 14كيلومترًا شمال
دمـ ـش ــق) ،وح ـم ـلــت آخ ــر ال ـت ـطــورات
فيها أنـبـ ً
ـاء عــن انقطاع طريق التل
ّ
ـ ـ ـ عـ ــن مـ ـن ــنّ ،ع ـل ــى خ ـل ـف ــي ــة ظ ـهــور
مـجـمــوعــة مـســلـحــة تــابـعــة لتنظيم
«ال ــدول ــة اإلس ــام ـ ّـي ــة» .وعـلــى الــرغــم
مـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرار ح ــرك ــة ال ـس ـي ــر عـلــى
بـقـيــة ال ـط ــرق ،وع ـلــى رأس ـهــا طريق
ال ـت ــل ـ ـ ـ دم ـش ــق (ال ـ ــذي ب ــات بـمـثــابــة
ّ
ّ
إجبارية للوصول إلى دمشق
بوابة
مــن مـعـظــم املـحــافـظــات بـعــد خــروج
طــريــق حــرسـتــا ع ــن ال ـخ ــدم ــة) ،غـيـ َـر
ّ
أن االح ـت ـمــاالت تبقى مفتوحة في
ظ ــل اس ـت ـم ــرار ال ـتــوتــر ف ــي املـنـطـقــة.
ً
وال يـبــدو الـتــوتــر الـجــديــد منفصال
ّ
التطورات التي شهدتها
عن مجمل
امل ــديـ ـن ــة خ ـ ــال الـ ـشـ ـه ــور األخ ـ ـيـ ــرة،
وه ــي ت ـط ـ ّـورات تـصـ ّـب فــي مجملها
فــي خــانــة «ال ـن ـكــايــات» بــن «جبهة
ال ـن ـصــرة» ال ـف ــرع ال ـس ــوري لتنظيم

ّ
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» م ــن جـ ـه ــة ،وم ـســل ـحــن
ّ
مـ ـحـ ـل ـ ّـي ــن ان ـ ـش ـ ـقـ ــوا عـ ـنـ ـه ــا وأدوا
ـروض ال ـطــاعــة لـتـنـظـيــم «داعـ ــش»
فـ ـ ً
ّ
محلية
نكاية بـهــا .وتــؤكــد مـصــادر
ّ
ّ
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «م ـخ ــاوف الـســكــان
تــزايــدت خ ــال الـشـهــريــن األخـيــريــن
م ــن تـ ـح ـ ّـول مــدي ـن ـت ـهــم إل ـ ــى ســاحــة
مـ ـع ــارك م ـف ـتــوحــة ،ب ـعــد أن أفـلـحــت
ـود ووس ـ ـ ــاط ـ ـ ـ ٌ
جـ ـ ـه ـ ـ ٌ
ـات ف ـ ــي اح ـ ـتـ ــواء
التوترات سابقًا وعقد اتفاقات مع
النظام (الــدولــة الـســوريــة)» .وتعود
ب ـ ـ ــذور املـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـدات إلـ ـ ــى ان ـش ـق ــاق

استمرار حركة
السير على طريق
التل ــ دمشق

ّ
ع ـ ــدد م ـ ــن املـ ـس ــلـ ـح ــن ع ـ ــن «ج ـب ـه ــة
ّ
ال ـن ـصــرة» فــي املـنـطـقــة ،ث ــم قيامهم
بــال ـتــواصــل م ــع ق ـي ــادات «شــرعـ ّـيــة»
داخ ــل «داع ـ ــش» وت ـقــديــم «الـبـيـعــة»
للتنظيم« .بــدأ األمــر أشبه بانتقام
ثم ّ
من قيادة النصرة في التلّ ،
تطور
إل ــى تــأس ـيــس خــايــا نــائ ـمــة راح ــت
تنشط بنحو متزايد فــي الشهرين
األخـ ـي ــري ــن» ،ي ـق ــول أحـ ــد املـ ـص ّــادر.
وخــال الشهر األخـيــر قــام مسلحو
التنظيم برفع رايته على نقاط ّ
عدة،
ٍ
م ــن ب ـي ـن ـهــا «م ـق ــر ق ـ ـيـ ــادة» ف ــي حــي
وادي موسى .وفي منتصف الشهر
املاضي حامت الشكوك حول ّ
خلية
تــابـعــة للتنظيم فــي قضية اغتيال
«قائد كتيبة سيوف الحق» أبو املجد
ً
حيدر ،الذي ُوجد مقتوال في منزله.
ّ
ّ
املحلية ذاتها ،فإن
ووفقًا للمصادر
«ه ــذه الـحــادثــة كــانــت بمثابة فتيل
ّأدى إل ــى احـ ـت ــدام األوض ـ ـ ــاع ،حيث
هـ ـ ّـددت «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» بتصفية
كل ذيــول التنظيم ،بعد أن حصلت
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دي ميستورا :الرياض تدعم
المحادثات السورية في موعدها
قال مبعوث األمم املتحدة إلى سوريا ،ستيفان
دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــوراّ ،إن الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـ ـ ّـبـ ــرت عــن
ّ
إصــرارهــا على أل تعرقل الـتــوتــرات مــع إيــران
جــولــة جــديــدة مــن املـحــادثــات الــدولـيــة الخاصة
بسوريا واملقررة في جنيف هذا الشهر.
وأضاف ،في بيان عقب محادثات في الرياض
مــع وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي ع ــادل الجبير
واملـعــارضــة الـســوريــة« :يــوجــد عــزم واضــح من
ال ـجــانــب ال ـس ـعــودي عـلــى أال ي ـكــون لـلـتــوتــرات
اإلقـلـيـمـيــة الـحــالـيــة أي تــأثـيــر سلبي فــي الـقــوة
الــدافـعــة لعملية جنيف وفــي اسـتـمــرار العملية
السياسية التي تنوي األمــم املتحدة أن تبدأها
في جنيف قريبًا مع مجموعة االتصال الدولية
بشأن بسوريا».
(رويترز)

األمم المتحدة« :كيميائي»
سوريا ُد ّمر %100

أعـلـنــت منظمة حـظــر األسـلـحــة الكيميائية ّأن
تــرســانــة األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة ال ـتــي أعلنتها
س ــوري ــا ف ــي ُ 2013د ِّم ـ ـ ــرت ب ــال ـك ــام ــل ،لكنها
حذرت من حاالت يستمر فيها اللجوء إلى غاز
السارين.
واملـنـظـمــة ال ـتــي أشــرفــت عـلــى تــدمـيــر مـخــزون
األسـلـحــة الكيميائية ال ــذي أعلنته دمـشــق في
أيلول  ،2013تتحدث منذ أشهر عن استخدام
متواصل لـغــازات الـســاريــن وال ـخــردل والكلور
في املعارك التي تشهدها سوريا ،دون تحديد
الجهة املسؤولة عن هذه الهجمات.
وقـ ـ ـ ــال املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
املـنـظـمــة ،مــالــك ال ـهــيّ ،إن
الترسانة «دمــرت بنسبة
م ـئ ــة ف ــي امل ـ ـئـ ــة» .وب ـحــث
م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن ال ــدول ــي
ه ـ ــذه امل ـس ــأل ــة أم ـ ــس مــن
دون ال ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى بيان
مشترك .كذلك ،أكد املدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة أح ـم ــد
أوزم ـجــو (الـ ـص ــورة) ّأن «ه ــذا الـتــدمـيــر ينهي
ً
فصال مهمًا في التخلص من برنامج األسلحة
الكيميائية في ســوريــا» ،لكنه أقــر بـ ّ
ـأن املنظمة
ت ــواص ــل ال ـع ـمــل «مـ ــن أجـ ــل تــوض ـيــح اإلعـ ــان
ال ـســوري» ،وتركيز الـضــوء على «االسـتـخــدام
املستمر لألسلحة الكيميائية في هذا البلد».
(أ ف ب)

موسكو :توريدات محتملة
لمكونات غاز السارين من تركيا

عـلــى مـعـلــومــات تفيد بـعــزم خاليا
ال ـت ـن ـظ ـي ــم عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـ ّـي ــات
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ق ـ ـ ــادتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا» .ويـ ـسـ ـع ــى
بعض الوجهاء إلى احتواء التوتر
األخ ـيــر ،وإل ــى منع أي تــوتــر جديد
عـبــر «ال ـع ـمــل عـلــى تـســويــة تضمن
م ـغ ــادرة خــايــا الـتـنـظـيــم للمدينة
ّ
نـهــائـيــا» وفـقــا ملـصــدر مـحـلـ ّـي .لكن
الجهود املبذولة تصطدم بعوائق
ّ
عدة ،على رأسها «الشكوك بوجود
خ ــاي ــا أخـ ــرى مــرت ـب ـطــة بــالـتـنـظـيــم
غ ـيــر ت ـلــك ال ـت ــي أع ـل ـنــت ُوج ــوده ــا،
ّ
مــا يعني أن أي تـســويــة ت ـبــرم اآلن
ّ
سـتـكــون مـ ـه ــددة» .امل ـصــدر الـقــريــب
ّ
ّ
من أحد الوجهاء أكد لـ«األخبار» أن
«مغادرة العناصر للمدينة سيكون
ع ـب ــر ات ـ ـفـ ــاق مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام (الـ ــدولـ ــة
الـ ـس ــوري ــة) ،وب ـض ـمــانــة الــوس ـط ــاء،
ّ
مــا يـعـنــي أن الــوس ـطــاء سيكونون
ّ
تهديد للتسوية
مسؤولني عــن أي
ٍ
ّ
تـ ـش ــكـ ـل ــه أي مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ــرت ـب ـط ــة
بالتنظيم».
صهيب...

دعا مسؤول في وزارة الخارجية الروسية إلى
إج ــراء تحقيق فــي مـعـلــومــات تفيد باحتمال
توريدات ملكونات غاز السارين من تركيا إلى
مسلحني سوريني.
وفي تصريح صحفي ،ذكر مدير دائرة شؤون
الــرقــابــة وح ـظــر ان ـت ـشــار األس ـل ـحــة ف ــي وزارة
الخارجية ،ميخائيل أوليانوفّ ،أن «أحــد نواب
البرملان التركي لفت االنتباه أخيرًا إلــى وقائع
تـشـيــر إل ــى اح ـت ـمــال ت ــوري ــدات ع ـنــاصــر غــاز
ال ـســاريــن مــن تــركـيــا للمسلحني ال ـســوريــن».
ّ
ً ّ
وتابع قائال إنها «وقائع تتطلب تحقيقًا ،وليس
ض ـم ــن ص ــاح ـي ــات م ـن ـظ ـمــة ح ـظ ــر األس ـل ـحــة
الكيميائية فحسب ،بل ضمن آلية التحقيقات
املشتركة بينها وبني منظمة األمم املتحدة التي
ب ــدأت عملها أوائ ــل تـشــريــن الـثــانــي املــاضــي».
وأشار إلى أن موسكو ستتابع إجراء هذا العمل
ال ــذي سـيـكــون ممكنًا تـقــويــم نتائجه فــي أول
تقرير لآللية املشتركة املذكورة ،يتوقع صدوره
بعد شهر تقريبًا.
(نوفوستي)
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العالم

الحدث

أصوات التهدئة وعروض الوساطة تعلو على التهويل السعودي
ال يزال التهويل السعودي
على ما هو عليه في إطار
سعي الرياض إلى تأزيم
الوضع بينها وبين طهران،
األمر الذي يواجه باستخفاف
من إيران ،كذلك من قبل
معظم حلفاء السعودية،
الذين خرجوا أمس بخطابات
تهدئة إضافية ،عالوة على
عروض جديدة بالوساطة
بــان ـت ـظــار االج ـت ـم ــاع «االس ـت ـث ـنــائــي»
مل ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ي ــوم
السبت ،وما سيصدر عنه من بيانات،
يستكملها وزراء الخارجية العرب في
اجتماعهم «الطارئ» يوم األحد ،علت
نبرة الوساطة ،أمس ،مع انضمام كل
من باكستان وإندونيسيا إلى الدول
التي تريد لعب هذا الدور ،إضافة إلى
تركيا التي كررت عرضها للمساعدة
من أجل حل األزمة.
وق ـ ـ ـ ــد أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلندونيسية أنها تسعى إلى التوسط
ب ــن ال ـس ـعــوديــة وإيـ ـ ــران .وذكـ ــرت في
بـيــان أن وزيــرتـهــا ريـنـتــو مــارســودي
ستجري اتصاالت مباشرة مع األمني
العام ملنظمة التعاون اإلسالمي إياد
مــدنــي ،ووزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي
ع ـ ـ ـ ــادل الـ ـجـ ـبـ ـي ــر ،ووزي ـ ـ ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة
إي ــران محمد ج ــواد ظــريــف ،فــي إطــار
«مشاركة إندونيسيا الفعالة للبحث
عن وسيلة للخروج من هذه املشكلة».
ودع ــا جميع األط ــراف إلــى «ممارسة
ض ـ ـبـ ــط ال ـ ـن ـ ـفـ ــس وت ـ ـج ـ ـنـ ــب األعـ ـ ـم ـ ــال
الـتــي قــد ت ــؤدي إلــى تصعيد الوضع
وتهديد االستقرار واألمن في منطقة
الشرق األوسط».
كذلك ،أعــرب مستشار رئيس الــوزراء
الباكستاني ،سرتاج عزيز ،عن قلقه
الـ ـش ــدي ــد بـ ـش ــأن األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ـ ـ ـ اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن بـ ــاده

ُ
والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» ،إن ـ ــه «يـ ـج ــب أن ت ـم ـنــح
ال ـق ـنــوات الــدبـلــومــاسـيــة فــرصــة على
ال ـفــور» ،مضيفًا أن «تــر ّكـيــا مستعدة
ل ـعــرض أي م ـســاعــدة ب ــن ــاءة يمكنها
تقديمها من أجل التوصل إلى حل».
ّ
كذلك ،حث رئيس الوزراء التركي دول
الـ ـج ــوار ع ـلــى ال ـت ـص ــرف م ــن منطلق

م ـس ـت ـعــدة ل ـب ــذل ك ــل م ــا ف ــي وسـعـهــا
لتحسني العالقات بني البلدين .ورأى
املسؤول الباكستاني أن «االنقسامات
داخ ـ ــل مـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون اإلس ــام ــي،
وداخ ـ ــل األم ـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة ،ف ــي وقــت
يظل فيه املــوقــف فــي الـشــرق األوســط
ملتهبًا ،أمر ال يبشر بالخير للسالم
واالس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار االق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي» ،م ـض ـيـفــا
أن بــاك ـس ـتــان «س ـت ــواص ــل ل ـعــب دور
إيـ ـج ــاب ــي ك ـع ـض ــو م ـه ــم فـ ــي مـنـظـمــة
الـ ـتـ ـع ــاون اإلسـ ــامـ ــي وصـ ــديـ ــق لـكــل
مــن الـسـعــوديــة وإي ـ ــران ،فــي مـحــاولــة
ل ـ ـ ــرأب ال ـ ـصـ ــدع وت ـح ـس ــن ال ـع ــاق ــات
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن» .وأوضـ ـ ـ ــح مـسـتـشــار
ّ
رئيس ال ــوزراء الباكستاني أن وزيــر
اإلح ـ ـ ـسـ ـ ــاس ب ــاملـ ـس ــؤولـ ـي ــة ل ـت ـج ــن ــب
الـخــارجـيــة ال ـس ـعــودي ع ــادل الجبير
تصعيد التوتر في املنطقة.
ك ـ ــان م ــن املـ ـق ــرر أن يـ ـ ــزور بـ ـ ــاده فــي
ف ـ ــي تـ ــرك ـ ـيـ ــا أيـ ـ ـض ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة
الثالث من كانون الثاني ،لكن الزيارة
الخارجية أن االع ـتــداء على السفارة
تأجلت بسبب األزمة األخيرة.
ي ــأت ــي ذل ــك فـيـمــا وجـ ــدت الـس ـعــوديــة
مــن يـجــاريـهــا فــي قـطــع ال ـعــاقــات مع
شدد روحاني على أن السعودية ال يمكنها الرد على االنتقادات بقطع الرؤوس (أ ف ب)
إيــران ،غداة امتناع حلفاء آخرين عن
ال ـق ـيــام ب ـهــذه ال ـخ ـطــوة ،واقـتـصــارهــا
على السودان والبحرين .فقد أعلنت
جيبوتي قطع عالقاتها الدبلوماسية
م ــع طـ ـه ــران دع ـم ــا لـ ـل ــري ــاض ،بـيـنـمــا
اقتصر ّ
رد فعل الكويت على استدعاء
الـسـفـيــر اإلي ــران ــي لــدي ـهــا ،وتسليمه
م ـ ــذك ـ ــرة اح ـ ـت ـ ـجـ ــاج .أم ـ ـ ــا الـ ـبـ ـح ــري ــن،
ف ـقــد رف ـع ــت م ـس ـتــوى ت ـضــام ـن ـهــا مع
ال ـس ـع ــودي ــة إلـ ــى إع ـ ــان وقـ ــف جميع
الــرحــات الـجــويــة ،مــن إي ــران وإليها،
بعد يــوم على اتـخــاذ الــريــاض إجـ ً
ـراء
ً
مماثال.
إال أن الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى
ال ـخ ـط ــوات ال ـنــات ـجــة م ــن الـتـحــريــض
الدبلوماسي ،واملتمثلة لدى البعض
فــي سـحــب ال ـس ـفــراء ،ج ــاء عـلــى لسان
املتحدث باسم الحكومة محمد باقر
نوبخت الــذي أكد أن «قطع العالقات
من قبل السعودية وتابعيها ليس له
أي تأثير على تطور إي ــران» ،مضيفًا
ب ـس ـخــريــة أن «ال ـس ـع ــودي ــة سـتـعــانــي
م ــن قـطــع ال ـعــاقــات م ــع إي ـ ــران ،حتى
وإن دعمها بلد كبير مثل جيبوتي».
تصريح نوبخت تزامن مع آخر شدد
ف ـي ــه ال ــرئ ـي ــس ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي عـلــى
أن ال ـس ـعــوديــة ال يـمـكـنـهــا الـ ــرد على
«االنـتـقــادات بقطع ال ــرؤوس» ،معربًا
عن أمله في أن «تقوم الدول األوروبية
بواجبها (هــي) التي تـ ّ
ـرد دائـمــا على
املسائل املرتبطة بحقوق اإلنـســان».
وخـ ــال اس ـت ـق ـبــالــه وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة
ال ــدنـ ـم ــارك ــي كــري ـس ـت ـيــان ي ـن ـســن فــي
ط ـهــران ،قــال روحــانــي «الـسـعــوديــة ال
يمكن أن تغطي على جريمتها بقطع
رأس رجل دين شيعي من خالل قطع
عالقاتها» مع إيــران .في مــوازاة ذلك،
واصلت تركيا دعواتها إلى التهدئة؛
فقد طلب رئيس الوزراء التركي أحمد
داود أوغ ـل ــو م ــن ال ـس ـعــوديــة وإيـ ــران
اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـقـ ـن ــوات الــدب ـلــومــاس ـيــة
لتهدئة الـتــوتــرات .وق ــال فــي اجتماع
لـلـكـتـلــة ال ـبــرملــان ـيــة ل ـحــزبــه «ال ـعــدالــة

أعلنت جيبوتي قطع
عالقاتها الدبلوماسية مع إيران
دعمًا للسعودية

والـقـنـصـلـيــة الـسـعــوديـتــن فــي إي ــران
ّ
يعد أمرًا غير مقبول .وأعربت الوزارة،
فــي بـيــان ،عــن قلقها إزاء االع ـتــداءات
ال ـتــي طــالــت الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة
السعودية في إيــران ،مؤكدة ضرورة
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى أم ـ ــن مـ ـق ــار ال ـب ـع ـثــات
الدبلوماسية والقنصليات املتمتعة
بــالـحـصــانــة الـكــامـلــة .وك ــان املتحدث
ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،ن ـع ـمــان
قــورتــوملــوش ،قــد حــذر مـســاء أول من
أمـ ــس م ــن تــأث ـيــر ت ـصــاعــد االح ـت ـقــان
والتوتر بــن إي ــران والسعودية على
منطقة الشرق األوسط برمتها.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي م ـ ـ ــوازاة تـ ـح ـ ّـرك األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة لـ ـ ـت ـ ــدارك ت ــداعـ ـي ــات األزم ـ ــة
الدبلوماسية بني السعودية وإيــران
ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـ ـسـ ـ ــام فـ ـ ــي سـ ــوريـ ــا
واليمن ،بعدما كانت دعــوات مماثلة
قد صــدرت ،خــال اليومني املاضيني،
عن دول عدة ،أبرزها الواليات املتحدة
وروسيا وفرنسا وأملانيا .وفي بادرة
ت ـهــدئــة ،عـ ّـبــرت الـبـعـثــة اإليــران ـيــة في
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ع ــن األس ـ ــف لـلـهـجــوم
ع ـلــى ال ـس ـف ــارة ال ـس ـعــوديــة ،ووج ـهــت
رسالة إلى األمني العام لألمم املتحدة
بان كي مون ،تعهدت فيها بأن «إيران
ستتخذ كــل اإلج ـ ــراءات الــازمــة ملنع
تكرار حوادث مماثلة في املستقبل».
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،دع ـ ـ ــا ال ـ ـبـ ــرملـ ــان األردن ـ ـ ـ ــي
الحكومة اإليــرانـيــة إلــى التوقف ّ
عما
وص ـف ــه ب ــ»س ـيــاس ـت ـهــا امل ـق ـل ـقــة حـيــال
ج ــواره ــا ال ـع ــرب ــي ،واسـ ـتـ ـه ــداف أمــن
السعودية ودول الخليج».
وأكــد رئيس مجلس الـنــواب األردنــي
عاطف الطراونة ،في بيان تاله خالل
جلسة ُعـقــدت أم ــس« ،ال ـتــزام املجلس
ب ـم ــوق ــف ب ـ ــاده الـ ــداعـ ــم ل ـل ـس ـعــوديــة
ف ــي م ــواج ـه ــة أي خ ـطــر أو ت ـهــديــد».
وأدان الـ ـب ــرمل ــان «ب ـ ـشـ ــدة» االع ـ ـتـ ــداء
على السفارة السعودية فــي طهران،
وع ـل ــى ب ـع ـثــات ـهــا ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة فــي
إيـ ــران ،خ ــال األي ــام املــاضـيــة ،مـحــذرًا
مـ ــن «خـ ـ ـط ـ ــورة ال ـت ـص ـع ـي ــد اإليـ ــرانـ ــي
وتبعاته من تأجيج املواقف الطائفية
واملذهبية في املنطقة».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

تقرير

تل أبيب :الستغالل التوتر بين الرياض وطهران ...والتقرب أكثر من السعودية
يحيى دبوق
تنظر تــل أبـيــب إلــى التوتر الـقــائــم ،واملـتـصــاعــد ،بني
السعودية وإيــران ،والــذي وصل أخيرًا إلى حد غير
ّ
مسبوق ،على أنه بيئة مواتية إلعادة إنعاش التعاون
ـودي _ اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي مـخـتـلــف امل ـج ــاالت،
ال ـس ـع ـّ ً
ـاصـ ــة ف ــي ظ ــل ت ـطــابــق امل ـص ــال ــح اإلســرائ ـي ـل ـيــة
وخـ ـ
والسعودية في الشرق األوسط .ومن شأن ذلك دفع
ما تحت الطاولة إلــى العلن ،وتحديدًا في ما يتعلق
بالعداء املشترك مع الجانب اإليــرانــي ،وإنعكاساته
على مختلف ساحات املنطقة.
مــن جــانـبـهــم ،ال يـخـ ِـفــي امل ـســؤولــون اإلســرائـيـلـيــون
«تطلعاتهم» ،بــل كشفوا عــن «ت ـعــاون غير املعلن»
بينهم وب ــن امل ـســؤولــن الـسـعــوديــن ،فــي أكـثــر من
م ـج ــال ودائ ـ ـ ــرة .ووردت ت ــأك ـي ــدات ع ــدي ــدة ،تـبــاعــا،
على لـســان رئـيــس الحكومة اإلســرائـيـلـيــة ،بنيامني
نتنياهو ،ومـســؤولــن آخــريــن فــي تــل أب ـيــب ،تشير
إلــى أن «تشريح» هــذه املصالح وتطابقها ،ال يمكن
أن يـبـنــى عـلـيـهــا ،إال ع ــن طــريــق خ ـب ــراء إســرائ ـيــل
ومتخصصيها في املعاهد البحثية.
أما آخرها ،فكانت مقالة للدكتور عوفر يسرائيلي،
املحاضر فــي نظرية «الـعــاقــات الدولية والسياسة
الخارجية» ،في أكاديمية الجيش اإلسرائيلي ومعهد
«صناعة القرار» في سالح الجو ،إضافة إلى عمله
األكاديمي والبحثي في جامعة حيفا ،ومركز متعدد
املجاالت في هرتسيليا.
ون ـشــرت مـقــالــة يـســرائـيـلــي ،أم ــس ،فــي مــوقــع «قـنــاة

 ،»24-Iالتي تبث بلغات عـ ّـدة ،من ميناء «يافا» ،في
الـعــاصـمــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة .وتـضـمـنــت امل ـقــالــة شــرحــا
ً
مفصال لـ«البيئة والـفــرصــة» اإلسرائيليتني ،جـ ّـراء
ال ـت ــوت ــر ال ـق ــائ ــم ب ــن ال ـس ـعــوديــة وإيـ ـ ـ ــران .وبـحـســب
الـبــاحــث ،فــإن التوتر بــرز بشكل كبير عقب إعــدام
الـشـيــخ نـمــر ال ـن ـمــر .وه ــو يـشـكــل نـقـطــة ت ـحــول في
العالقات بني القوتني االقليميتني .و«على إسرائيل
أن تنتهز هذه الفرصة لتعزيز مصالحها العامة في
الشرق االوسط» ،بحسب قوله ،الفتًا إلى أن «الرياض
وتل أبيب تتشاركان في محاور عدة ،حيث تلتقي
ّ
مصالحهما» ،حيث فندها على الشكل اآلتي:
ً
أوال ،وقبل أي شيء آخر ،فإن إسرائيل والسعودية
تعتبران اإلتفاق النووي ،بني إيــران والــدول الكبرى
إتفاقا سيئا .من شأنه أن يعزز موقف طهران ،وقد
يــؤدي إلــى إمتالكها قنبلة نووية .هــذه «األزم ــة» قد
ّ
تشكل منصة لتقوية العالقات الهادئة بني إسرائيل
والسعودية ،القائمة منذ سنوات عدة.
وحــول هــذه النقطة ،يؤكد الباحث أن «إتفاقًا متينًا
سعوديًا _ إسرائيليًا ،حــول هــذه القضية تحديدًا،
قد يتجلى في مجاالت عـ ّـدة .وأحدها التنسيق في
السياسة الـعــامــة حــول الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإليــرانــي،
إذ إن خرقًا إيرانيًا لإلتفاق ،قد يحدث اآلن أو في
املـسـتـقـبــل .وسـيـسـمــح لـلــدولـتــن بتشكيل «جبهة
م ــوح ــدة» أم ـ ــام واش ـن ـط ــن .ومـ ــن ضـمـنـهــا مـطــالـبــة
الرئيس (االميركي باراك) أوباما أو خليفته ،باتخاذ
خطوات أكثر صرامة أمام كل خرق مستقبلي من
قبل إيران.

ّ
وي ــؤك ــد ال ـبــاحــث أن األهـ ــم ف ــي الـنـقـطــة األولـ ـ ــى ،هو
الـتـصــرف اإلســرائ ـي ـلــي «ال ـص ـح ـيــح» ،ال ــذي سيدفع
الــريــاض للسماح لـتــل أب ـيــب ،أو حـتــى مساعدتها،
على شن هجوم على طهران .وذلك في حال شعور
إسرائيل باستنفاد جميع اإلمكانات ،وحيازة إيران
للقنبلة النووية ،بات قريبًا.
ثــانـيــا ،ي ــرى الـبــاحــث أن تـقــاربــا آخ ــر ،م ــوج ــودًا ،بني
الدولتني ،وهو القضية الفلسطينية وعالقة إسرائيل
مــع جيرانها الـعــرب .الــريــاض ،كما يــرد فــي املقالة،
هي الراعية لـ«مبادرة السالم السعودية»( ،الصادرة
عن الجامعة العربية عام  ،2002القاضية باعتراف
وتـطـبـيــع م ـت ـبــادل ب ــن إســرائ ـيــل وال ـ ــدول الـعــربـيــة)،
ت ـحــاول م ــرة تـلــو األخـ ـ ًـرى ،الـضـغــط عـلــى إســرائـيــل
للموافقة عليها ،إضافة إلى أن التعاون بني الدولتني،
عـلــى ض ــوء الـتـطــور األخ ـي ــر ،قــد يـسـمــح إلســرائـيــل
بإرغام السعودية على القيام بتغييرات ّ
عدة ،مطلوبة،
على مـبــادرة الـســام ،ومالءمتها (أكـثــر) للمصالح
اإلسرائيلية أمام الفلسطينيني ،وباقي جيرانها.
ثالثًا ،مواصلة إيران لـ«مناوشاتها» لكل من إسرائيل
والـسـعــوديــة ،عبر وكــائـهــا ،كحزب الـلــه ،فــي لبنان،
ضــد املـصــالــح اإلســرائـيـلـيــة ،والـحــوثـيــن ،فــي اليمن،
ضد املصالح السعودية .ويؤكد الكاتب ،أنــه يمكن
إلســرائـيــل ،أن تستغل املــوقــف املتوتر بــن الرياض
وطهران لدعم مصالحها .ويمكن إلسرائيل ،أيضًا،
أن تساعد العائلة املالكة السعودية في حربها ضد
الحوثيني ،بواسطة «املعلومات( ،الـخـبــرة) ،الهائلة»
املتراكمة خالل عشرات السنني جراء محاربة حزب

الله و«تنظيمات إرهابية» أخرى.
وم ــن ش ــأن ال ـت ــوت ــر( ،ب ــن إي ـ ــران وال ـس ـع ــودي ــة) ،أن
يحفز على التقدم في الخطط ،التي ّ
تسرب بعضها
في املاضي ،حــول بيع منظومات «القبة الحديدية»
للسعودية .لحماية أراضــي األخيرة من الصواريخ
التي تطلق من اليمن نحوها.
رابعًا ،تلتقي مصالح تل أبيب والرياض في ساحة
أخ ــرى .فــالـحــرب الـطــويـلــة األم ــد فــي ســوريــا ،وعلى
ضــوء املصلحة السعودية بإطاحة نظام (الرئيس
السوري بشار) األسد ،يمكن أن تستغلها إسرائيل.
ف ــاألخـ ـي ــرة ل ـي ـســت م ــرغ ـم ــة ع ـل ــى ت ـب ـنــي ال ـس ـيــاســة
ال ـس ـعــوديــة بـشـكــل عـلـنــي ،لـكـنـهــا قـ ــادرة ب ـعــدد من
الوسائل على مساعدة الرياض على الوصول إلى
مبتغاها .وفــي الوقت نفسه ،إتخاذ خطوات الحذر
امل ـط ـلــوبــة ،ع ـلــى ض ــوء ت ـق ــارب ال ـع ــاق ــات أك ـثــر بني
إسرائيل وروسيا.
ويـخـتــم يـســرائـيـلــي مـقــالـتــه ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ــه في
العقود األخيرة ،وثقت الرياض بواشنطن ،كمزودة
األمــان لها ،لضمان بقاء العائلة املالكة .ومن ثم في
صراعها مع طهران .وبخروج واشنطن من الشرق
األوســط ،نتيجة سياسة أوباما الخارجية ،شعرت
الرياض باملهانة والخذالن.
أمــا اإلتـفــاق الـنــووي ،الــذي وقعته ال ــدول الكبرى مع
ّ
إيــران ،فاتضح للعائلة املالكة في السعودية أنــه إذا
ارادت ال ـب ـقــاء ،فعليها أن تـمـســك بنفسها بــزمــام
األمـ ّـور .وعلى إسرائيل ان تستغل هــذا «الشعور»،
وتوطد العالقات مع السعودية ،وبأسرع وقت ممكن.
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الكويت تدفع بقواتها :استرضاء باهظ الثمن؟
معطيات عدة على أن إرسال الكويت
تدل
ّ
كتيبة برية إلى الحدود اليمنية للمشاركة
في العدوان السعودي ،ال تعدو كونها
خطوة إلسكات السعودية ولجم «الجناح
السعودي» في الداخل الكويتي ،إال أن
كلفة هــذا االج ــراء لن تستطيع الكويت
السيطرة عليها ،كمايبدو ،ال على المستوى
االقتصادي وال العسكري
دعاء سويدان
عــامــات اسـتـفـهــام مـتـعــددة ترتسم
حول املشاركة الكويتية في العدوان
عـلــى الـيـمــن س ــواء لـنــاحـيــة حجمها
أو خلفياتها أو فاعليتها أو توقيت
اإلع ــان عــن كــل فصل مــن فصولها.
آخــر املعطيات ال ــواردة بهذا الشأن،
تـ ـفـ ـي ــد ب ـ ـتـ ــوجـ ــه ق ـ ـ ـ ــوات مـ ـ ــن ك ـت ـي ـبــة
ً
إبتداء
املدفعية في الجيش الكويتي
من يــوم أول من أمــس (االثـنــن) إلى
منطقة جـيــزان جنوبي السعودية،
وذلــك تنفيذًا لـقــرار مجلس ال ــوزراء
إرســال قــوات برية إلــى الـحــدود بني
اليمن والسعودية من أجل مساندة
األخيرة في صد ما سمته صحيفة
«ال ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــس» «ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدوان ال ـ ـحـ ــوثـ ــي
الـ ـ ــذي ت ـت ـع ــرض لـ ــه املـ ـمـ ـلـ ـك ــة» .ه ــذه
املـســانــدة ليست األول ــى مــن نوعها،
إذ س ـب ـق ـت ـهــا ف ــي األشـ ـه ــر املــاض ـيــة
ث ــاث حـلـقــات مـمــاثـلــة تـجـســدت في
إرس ــال الـكــويــت ع ــددا مــن طائراتها
ل ــإسـ ـه ــام فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـح ــال ــف
الـ ـسـ ـع ــودي الـ ـج ــوي ــة ،ث ــم إرس ــال ـه ــا
فــرقــة مــن ســاح اإلش ــارة للمشاركة
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـ ــذك ـ ــورة ،فـ َـبـعـ ِـثـهــا
ب ـقــوة مــن املـتـخـصـصــن فــي الـ ــرادار
والرصد لدعم العناصر السعودية
في املجال املشار إليه.
إال أن الـخـطــوة الـكــويـتـيــة الـجــديــدة
تـ ـمـ ـت ــاز ع ـ ــن س ــابـ ـق ــاتـ ـه ــا ب ــوض ــوح
لناحية تطورها العملياتي واإلقدام
عليها فيما تستعد األطراف اليمنية
لـ ـج ــول ــة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
منتصف الشهر الجاري وبالتوازي
مع تعقد املأزق السعودي في اليمن،
وتوالي املؤشرات على حرد مكتوم
على خط الكويت ـ الرياض.
في تسييق القرار الكويتي األخير،
ي ـب ــدو م ـف ـي ـدًا ال ــرج ــوع إل ــى األش ـهــر
ال ـ ـتـ ــي أعـ ـقـ ـب ــت إع ـ ـ ـ ــان الـ ـسـ ـع ــودي ــة
ع ــدوان ـه ــا ع ـلــى ال ـي ـمــن ف ــي  26آذار
 .2015فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـحـ ـ ــن ،أع ـل ـن ــت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـك ــوي ـت ـي ــة م ـســانــدت ـهــا
ل ـق ــرار ال ـح ــرب ،وأرس ـل ــت  15طــائــرة
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـض ــرب ــات ال ـجــويــة
على املـنــاطــق اليمنية .املـفــارقــة هي
أن الكويت بــادرت في تلك املشاركة
تحت شعار اتفاقية الدفاع املشترك
ل ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ودون ـم ــا ال ــرج ــوع إل ــى ال ـبــرملــان ،في
م ـخ ــال ـف ــة ص ــري ـح ــة لـ ـلـ ـم ــادة  68مــن
الدستور الكويتي التي تنص على
أن «ال ـحــرب الـهـجــومـيــة مـحــرمــة أمــا
الـحــرب الــدفــاعـيــة فتصدر بمرسوم
أميري يعرض على مجلس األمة».
ً
بناء على هــذا األســاس الدستوري،
أط ـل ــق ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب الـكــويـتـيــن
ح ـم ـل ــة ضـ ــد مـ ـش ــارك ــة بـ ــادهـ ــم فــي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان عـ ـل ــى ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ،واصـ ـف ــن
ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
بأنها تدخل فــي الـشــؤون الداخلية
الـيـمـنـيــة ،وم ـش ــددي ــن ع ـلــى ض ــرورة
ال ـح ــل ال ـس ـل ـمــي .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ب ــرزت
م ـ ـ ــواق ـ ـ ــف ن ـ ـ ـ ـ ــواب ووزراء تـ ـ ـب ـ ــارك
املساندة الكويتية للعدوان وتعدها
تنفيذًا اللتزامات الكويت بالحفاظ
على استقرار دول مجلس التعاون.

ّ
ت ـج ــاذب ب ــدت ال ـب ــاد ف ــي ظــلــه على
حـ ــافـ ــة ان ـ ـق ـ ـسـ ــام ح ـق ـي ـق ــي س ــرع ــان
م ــا ت ــزخ ــم ف ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ال ــذي
ان ـع ـق ــد ف ــي  19آذار امل ــاض ــي ب ـن ـ ً
ـاء
عـلــى مـطــالـبــة ال ـنــائــب عـبــد الحميد
دشـ ـت ــي ب ــاس ـت ـج ــواب ن ــائ ــب رئ ـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ص ـبــاح
ال ـ ـخـ ــالـ ــد ال ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،ع ـلــى
خـلـفـيــة «م ـخــال ـفــة أح ـك ــام الــدس ـتــور
والتهاون في هيبة الدولة واإلضرار
بمقدراتها».
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة الـ ـ ـص ـ ــاخـ ـ ـب ـ ــة ت ـ ـلـ ــك،
أوضحت السلطات الكويتية عزمها
عـلــى املـضــي فــي موقفها حـيــث دعــا
ال ـص ـبــاح إل ــى س ـحــب ط ـلــب دش ـتــي،
ف ـي ـمــا ذهـ ــب «الـ ـجـ ـن ــاح ال ـس ـع ــودي»
ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان بـ ـعـ ـيـ ـدًا ف ـ ــي ت ــره ـي ــب
األصــوات الرافضة لحملة «عاصفة
الـحــزم» .وبلغ األمــر ببعض النواب
مـ ــن أم ـ ـثـ ــال س ـي ــف الـ ـه ــرش ــان ــي حــد
االع ـت ــداء ال ـج ـســدي عـلــى الــرافـضــن
وال ـهـ ّـم بـضــربـهــم .وتــرافــق الترهيب
ال ـس ـل ـط ــوي مل ـن ـت ـق ــدي «ال ـع ــاص ـف ــة»
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة م ـ ــن الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــن مــع
تـ ــره ـ ـيـ ــب م ـ ـمـ ــاثـ ــل ل ــرافـ ـضـ ـيـ ـه ــا مــن
النشطاء السياسيني والحقوقيني.
هـكــذا ،أقــدمــت الـكــويــت عـلــى اعتقال
ع ـ ــدد مـ ــن املـ ـعـ ــارضـ ــن وال ـ ـ ـ ـ ّ
ـزج بـهــم
فــي الـسـجــون بتهمة الـتـطــاول على
سلطات أمير البالد وإحباط الروح
املـعـنــويــة ل ـقــوات الـجـيــش واإلس ــاء ة

ال يزال الخالف
السعودي الكويتي
مستعرًا حول
حقول النفط
للسعودية ،وكــان فــي مقدمة هــؤالء
الــدكـتــور صالح الفضلي واملحامي
خالد الشطي.
م ــع م ــا ت ـق ــدم ك ـل ــه ،ل ــم ت ـن ـ ُـج الـكــويــت
من االنتقادات السعودية «لتراخي
موقفها حيال العدوان على اليمن»،
إذ ظهرت إلى العلن أصوات موالية
لـ ـلـ ـب ــاط املـ ـلـ ـك ــي تـ ـعـ ـي ــب م ـ ــا ع ـ ّـدت ــه
«م ـ ـيـ ــوعـ ــة» فـ ــي ال ـك ـل ـم ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ّ
بــالـيـمــن ،وتــذكــر الـكــويــت «بــأفـضــال
السعودية عليها في حــرب الخليج
الثانية» .وعلى الرغم من حدة هذه
االن ـت ـق ــادات وتــراف ـق ـهــا م ــع ضـغــوط
سـعــوديــة عـلــى الـسـلـطــات الكويتية
ل ــرف ــع م ـس ـت ــوى مـ ـش ــارك ــة األخـ ـي ــرة
فــي «عاصفة الـحــزم» ،ظلت الكويت
حـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـفـ ــظ ه ــوامـ ـشـ ـه ــا
والـتـحـكــم فــي درج ــة انـخــراطـهــا في
«املـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرات ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة» ،بـ ــل إن
امل ـس ــؤول ــن ال ـكــوي ـت ـيــن بـ ـ ــادروا في
الـتـخـفـيــف م ــن وق ــع إرسـ ــال بــادهــم
ط ــائ ــرات إل ــى ال ـي ـمــن ،وك ــان ــت أشـهــر
تـصــريـحــاتـهــم فــي ه ــذا ال ـصــدد قــول
وزي ــر الـخــارجـيــة إن «ق ــرار املشاركة

ج ـ ــاء إث ـ ــر ضـ ـغ ــوط سـ ـع ــودي ــة وإنـ ــه
جاء محدودًا واقتصر على عدد من
الطلعات الجوية».
ومع تقدم عمر العدوان على اليمن،
أظهرت الكويت جنوحًا متزايدًا إلى
النأي بنفسها عن املستنقع اليمني.
ولـ ـ ـع ـ ــل أبـ ـ ـ ـ ــرز ع ـ ــام ـ ــة سـ ـجـ ـل ــت ف ــي
الـسـيــاق املــذكــور كــانــت نـفــي رئــاســة
األركـ ـ ــان ال ـعــامــة لـلـجـيــش الـكــويـتــي
فـ ــي أي ـ ـلـ ــول  2015إرس ــالـ ـه ــا قـ ــوات
ً
برية إلــى األراضــي اليمنية ،مؤكدة
أن ك ــل اإلش ــاع ــات امل ـت ــداول ــة عــاريــة
ع ــن ال ـص ـح ــة .بـ ــدا م ــن ذلـ ــك ك ـل ــه ،أن
السلطات الكويتية تـحــاول إمساك
الـعـصــا مــن وس ـط ـهــا ،فــا هــي تــريــد
اإلمعان في إغضاب السعودية ،وال
ه ــي مـعـنـيــة ب ــاإلخ ــال ب ـتــوازنــات ـهــا
الداخلية وبتغليب جناح املتشددين
داخـ ــل كـنـفـهــا واإلض ـ ـ ــرار بـعــاقـتـهــا
بإيران .عزز هذا االتجاه أن الكويت
أعلنت فــي  28كــانــون األول املاضي
مــوافـقـتـهــا مـبــدئـيــا عـلــى اسـتـضــافــة
محادثات السالم اليمنية منتصف
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ـق ـب ــل ب ـح ـســب مــا
أكــد وزيــر خارجية الرئيس اليمني
الفار ،عبد امللك املخالفي.
ف ـ ـهـ ــل تـ ـنـ ـس ــف ال ـ ـكـ ــويـ ــت مـ ـ ــن خـ ــال
خـطــوتـهــا ال ـجــديــدة امل ـســار املـعـتــدل
الذي اتسمت به حيال العدوان على
ال ـي ـمــن؟ ح ـتــى اآلن ،ال ي ـبــدو ال ـقــرار
الـ ـك ــويـ ـت ــي األخ ـ ـيـ ــر عـ ـل ــى خ ـط ــورت ــه
أكثر من محاولة لتسكيت الرياض
ولجم رجاالتها فــي الــداخــل .ويبرر
الحكم اآلنــف الهيئة الخجولة التي
تـمـظـهــر م ــن خــال ـهــا إعـ ــان إرس ــال
الـ ـق ــوات ال ـب ــري ــة إلـ ــى جـ ـي ــزان ،حـيــث
جــرى تـمــريــر الـتـســريـبــات لصحيفة
«الـقـبــس» عــن طــريــق مـصــدر مطلع،
في وقــت امتنعت فيه وكالة األنباء
الكويتية الرسمية عن ذكــر اإلعــان
في إيرادها مقررات مجلس الوزراء.
ك ــذل ــك ،فـ ــإن م ــا ي ـق ــوي ت ـلــك الـ ـق ــراء ة
أي ـض ــا ه ــو أن ث ـمــة خ ــاف ــا مـسـتـمـرًا
ومستعرًا بــن السعودية والكويت
حـ ـ ــول ح ـ ـقـ ــول الـ ـنـ ـف ــط ف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
امل ـ ـحـ ــايـ ــدة ب ـي ـن ـه ـم ــا وح ـ ـقـ ــل ال ـ ـ ــدرة
الـ ـغ ــازي .وت ــزاح ـم ــت خ ــال األشـهــر
امل ــاض ـي ــة ال ــدالئ ــل ع ـل ــى ت ـف ــاق ــم ه ــذا
ال ـخــاف مــع تـســريــب خـطــاب لــوزيــر
النفط الكويتي ،علي العمير ،يحمل
ف ـيــه ال ــري ــاض م ـســؤول ـيــة الـخـســائــر
املــال ـيــة ال ـتــي تـتـكـبــدهــا ب ــاده ج ــراء
إغالق حقلي الخفجي والوفرة.
ي ـضــاف إل ــى م ــا ت ـقــدم أن الـسـلـطــات
الـكــويـتـيــة «م ـغ ـتــاظــة» م ــن الـتـعــامــل
الـسـعــودي مــع قضية «حـقــل ال ــدرة»
املـ ـت ــواف ــر ع ـل ــى احـ ـتـ ـي ــاط ه ــائ ــل مــن
الغاز ،الذي يقع جزء بسيط منه في
إيــران .ويعود السخط الكويتي إلى
أن الـسـعــوديــة تـصــر عـلــى انـفــرادهــا
ب ــاإلن ـت ــاج وم ـن ــح ال ـكــويــت حصتها
م ـن ــه وال ـ ــرف ـ ــض امل ـس ـت ــدي ــم إلدخ ـ ــال
إيران في أي مشاورات حول الحقل.
وق ـ ــائ ـ ــع س ـب ـق ـه ــا إعـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـج ــان ــب
ال ـك ــوي ـت ــي عـ ــن ام ـت ـع ــاض ــه ال ـش ــدي ــد
مــن الـتـغـطـيــة اإلعــام ـيــة الـسـعــوديــة
ل ـل ـخــاف ال ـن ـف ـطــي ،وإصـ ـ ــداره ف ــي 6
آب  2015أم ـرًا لـجـمــارك النويصيب
ب ـم ـن ــع دخـ ـ ــول ص ـح ـي ـفــة «الـ ـحـ ـي ــاة»
السعودية إلــى الكويت على خلفية
نشرها مقال للكاتب داوود شريان
يستهزئ فيه باملوقف الكويتي.
فــي كــل األح ـ ــوال ،ال تـظـهــر الـخـطــوة
الكويتية الجديدة إزاء السعودية إال
كـ «دعسة ناقصة» في مسلك املرونة،
ّ
ل ـكــن اس ـت ــرض ــاء امل ـم ـل ـكــة ق ــد يـكــلــف
ال ـك ــوي ــت ه ــذه املـ ــرة أعـ ـب ـ ً
ـاء رب ـم ــا لم
تكن في حسبانها .وبادرت سلطات
اإلمــارة الخليجية قبل أيــام في رفع
الدعم عن املشتقات النفطية بسبب
التدهور املتواصل في أسعار النفط
وانعكاسه سلبًا على االحتياطات
الكويتية .إنعكاس ليس التورط في
اليمن إال وصفة نموذجية ملفاقمته

لم ُ
تنج الكويت
من االنتقادات
السعودية
«لتراخي
موقفها حيال
العدوان على
اليمن» (أ ف ب)

ودفعه نحو مـســارات أشــد خطورة.
وأضـ ــف إل ــى األضـ ـ ــرار اإلق ـت ـصــاديــة
املـحـتــومــة أن الـكــويــت ال ـتــي ال تــزال
ح ـتــى اآلن خـ ــارج قــائ ـمــة الـخـســائــر
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ف ــيً الـ ــوحـ ــول الـيـمـنـيــة
س ـت ـكــون ع ــرض ــة ل ـخ ـطــوط ن ــاري ــة ال

يخفت اضطرامها ساعة بعد ساعة.
يؤيد السيناريو املتوقع أن القوات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة س ـت ـت ـمــركــز ف ــي جـ ـي ــزان،
حـ ـي ــث ت ـص ـط ـل ــي م ـ ــواق ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــدوان
يــومـيــا ب ـصــواريــخ ال ـق ــوات اليمنية
املشتركة وبقذائفها.

مقايضة بين «القاعدة» ومسلحي هادي في عدن
صنعاء ــ رشيد الحداد
نـجــا مـحــافـظــا ع ــدن ول ـحــج ،ع ـي ــدروس الــزبـيــدي
ون ــاص ــر ال ـخ ـب ـجــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ــدي ــر أمــن
ع ــدن ش ــال ع ـلــي ش ــاي ــع ،م ــن م ـحــاولــة اغـتـيــال
استهدفتهم ظهر أمــس ،في حي إنماء السكني
ف ــي ع ـ ــدن .وق ــال ــت مـ ـص ــادر مـحـلـيــة إن عملية
االغتيال ُدبــرت بدقة إال أنها فشلت في تحقيق
أهــدافـهــا ،مــؤكــدة أن مــوكــب محافظ عــدن ّ
املعي
من هــادي تعرض للمراقبة من قبل الجهة التي
تقف وراء العملية والـتــي تشير معطياتها إلى
وق ــوف تنظيم «داعـ ــش» وراءه ـ ــا ،وال سـيـمــا أن
هناك تشابها كبيرا بني العملية وعملية اغتيال
املحافظ السابق ،جعفر محمد سعد قبل شهر.
وت ـش ـه ــد ع ـ ــدن م ـن ــذ خ ـ ـ ــروج ال ـج ـي ــش ال ـي ـم ـنــي
و»ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» مـنـهــا ف ــي ت ـمــوز املــاضــي
وسيطرة قوات التحالف السعودي واملجموعات
املسلحة فوضى أمنية ،حيث تنتشر في أجزاء
تنظيمات متطرفة منها «داعــش»
واسـعــة منها
ّ
و»القاعدة» ،اللذان يوظفان بصورة واضحة في
صراع خفي بني السعودية واالمارات على النفوذ
في الجنوب اليمني.
وبـعــدمــا قـتــل سـعــد وع ـ ّـن الــزب ـيــدي الـقــريــب من
االم ــارات ،يبدو أن جهة ما تحاول تصفيته مع
شــائــع ال ــذي ك ــان مقيمًا مـعــه فــي االمـ ــارات قبل
عودتهما منذ فترة إلى عدن.
وأسفر الهجوم عن مقتل أحد مرافقي محافظ
عدن وإصابة سبعة آخرين من مرافقية بجروح.
وتعهد الزبيدي عقب نجاته مطاردة املليشيات
املتطرفة مــن أحـيــاء عــدن كــافــة .وكــانــت محاولة

الـسـلـطــات إع ــادة الـسـيـطــرة عـلــى بـعــض األحـيــاء
السكنية الخاضعة لسيطرة «القاعدة» و»داعش»،
قد باءت بالفشل.
فعملية االغتيال التي تعرض محافظا عدن ولحج
لها جاءت فيما تشهد املدينة إجراءات أمنية في
بـعــض املـنــاطــق وخـصــوصــا املـعــا الـتــي شهدت
مواجهات عنيفة بني فريقني من املليشيات مطلع
األسـبــوع على خلفية محاولة مليشيات موالية
للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي السيطرة
عـلــى مـيـنــاء املـعــا ال ــذي كــان خــاضـعــا لسيطرة
مليشيات تنتمي إلى «القاعدة» ،وبعد مواجهات
عنيفة أودت بحياة سبعة مــن الجانبني بينهم
العقيد عبد الخالق محمد شايع املقرب من مدير
أمن عدن السابق .ووفق املصادر فإن املليشيات
الـتــي كــانــت تحتل املـيـنــاء يـقــودهــا املــدعــو سيف
امللقب (أبو سالم) وهو أحد عناصر «القاعدة»،
وقد تدخلت وساطات قبلية بني الطرفني اللذين
عـ ــززا وج ــوده ـم ــا ف ــي جــولــة كــالـتـكــس ومـحـيــط
امليناء وانتهت املفاوضات فجر االثنني باتفاق
قضى بانسحاب املليشيات التي تسيطر على
امليناء وتسليمه للسلطات مقابل تلبية مطالب
مسلحي املليشيات بدفع تعويضات مالية كبيرة
ودمجهم في إطــار قــوات األمــن والجيش املوالي
ل ـهــادي .وقــالــت امل ـصــادر إن لجنة وزي ــر داخلية
ه ـ ــادي ح ـســن عـ ــرب الـ ـت ــزم لـلـمـسـلـحــن خطيًا
استيعابهم في إطار أمن عدن ودفع تعويضات
مالية يطالبون بها بضمانات ،وجــرى بعد ذلك
إخالء املسلحني للميناء وتسليمه ملحافظ عدن
املـعــن مــن قبل ه ــادي ومــديــر األم ــن شــال علي
شايع.
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العالم

قضية

إيران
رهانات متناقضة على رفع
الحصار االقتصادي
لقوى المقاومة ،وهو
دعم طهران ً
الجانب األكثر إشغاال لالهتمام الغربي
في مسألة رفع الحصار االقتصادي
أو التخفيف منه ،هو مرشح ألن
يتصاعد ،وإن رأى باحثون أنه مرتبط
باإلرادة السياسية للقيادة اإليرانية،
أكثر منه بالواقع االقتصادي ،وذلك
ألن الجمهورية اإلسالمية تشن «حربًا
منخفضة التكلفة» على خصومها
إعداد فراس أبو مصلح
التخفيف مــن الـحـصــار االقـتـصــادي
الغربي على إيران يعني رفع القيود
عــن صــادرات ـهــا الـنـفـطـيــة ،وبــالـتــالــي
عودتها إلى مستوى اإلنتاج السابق
لـسـلـعـتـهــا ال ـت ـصــديــريــة الــرئ ـي ـس ـيــة.
ويعني أيضًا عودة تجارتها الدولية
إل ــى مـسـتــويــاتـهــا ال ـســاب ـقــة ،نتيجة
زوال األكالف اإلضافية املترتبة على
تـشــديــد ال ـح ـصــار ،كـمــا الـقـيــود على
تعامالتها املالية ،ما يعني انتعاش
ق ُـ ـط ــاع ــات اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـس ـل ـع ــي ال ـت ــي
ً
خنقت في السنوات األخـيــرة ،فضال
ع ــن ت ـحــريــر أصـ ــول ال ـب ــاد املـجـمــدة
فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،وع ـ ـ ـ ــودة االس ـت ـث ـم ــار
األجنبي املباشر إلى البالد الزاخرة
ب ــاإلم ـك ــان ــات اإلن ـت ــاج ـي ــة ،وصــاحـبــة
الـ ـس ــوق ال ـك ـب ـيــرة والـ ـ ــواعـ ـ ــدة ...ومــن
شأن ذلك أن ُي َ
ترجم زيادة في الدخل
القومي اإليراني ،وارتفاعًا في معدل
النمو.
ولـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروط الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
والـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة ال ـتــي يـحــاول
ال ـ ـغ ـ ــرب ف ــرضـ ـه ــا مـ ـق ــاب ــل ت ـخ ـف ـيــف
قـبـضـتــه ع ـلــى خ ـن ــاق الـ ـب ــاد ،مبقيًا
ع ـ ـلـ ــى اح ـ ـت ـ ـمـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ال ـ ـفـ ــوريـ ــة
لـلـحـصــار سـيـفــا مـصـلـتــا عـلــى رق ــاب

اإليرانيني ،ليست هي الوحيدة التي
ّ
تـنــغــص الـفــرحــة فــي ط ـهــران وعـمــوم
البالد .فحتى قبل تشديد الحصار،
ك ــان ــت إيـ ـ ـ ــران تـ ـع ــان ــي ،ع ـل ــى سـبـيــل
املثال ،من ارتفاع البطالة والعجز عن
خلق فــرص عمل إضافية تستوعب
قــوى العمل الجديدة الشابة .وفيما
ّ
التنعم
تتطلع غالبية اإليرانيني إلى
بمكاسب الرفع التدريجي للحصار
االق ـت ـصــادي الـغــربــي امل ـفــروض على
بـ ــادهـ ــم ،أو ع ـل ــى األقـ ـ ــل الـتـخـفـيــف
منه ،يراهن البعض في الداخل على
تغيير سياسي ـ اقتصادي ،مشيرين
إل ــى ال ـن ـم ــوذج الـ ــذي ت ـش ـهــده تــركـيــا
فــي عهد حــزب «الـعــدالــة والتنمية»،
حيث بيعت األصول العامة التركية،
ُ
وشـ ـ ِّـجـ ــع االسـ ـتـ ـه ــاك ب ــاالسـ ـت ــدان ــة،
مــا أدى إلــى ارت ـفــاع البطالة والــديــن
ون ـش ــوء فـقــاعــة اق ـت ـصــاديــة ال ب ــد أن
تـنـفـجــر ،وإلـ ــى االرتـ ـه ــان الـسـيــاســي
لـ«املستثمرين األجانب».
ال ـن ـت ـي ـج ــة األبـ ـ ـ ــرز ل ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات
االقتصادية الغربية عن إيران ،بفعل
ت ـســويــة م ـلــف بــرنــام ـج ـهــا الـ ـن ــووي،
ستكون ال ـعــودة الكاملة للبالد إلى
سـ ــوق ال ـن ـفــط ال ـع ــامل ــي ،م ــا س ـيــؤدي
ال ـعــام املـقـبــل إل ــى انـخـفــاض إضــافــي
ملـ ـ ـع ـ ــدل س ـ ـعـ ــر خـ ـ ـ ــام ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ب ـن ـحــو
 ،%14أو  10دوالرات للبرميل ،وفقًا
لتقديرات البنك الــدولــي ،في املوجز
االقتصادي الفصلي الصادر في آب
امل ــاض ــي .ورغ ــم ه ــذا االن ـخ ـفــاض في
سعر النفطّ ،
يقدر البنك أن إيــرادات
إي ـ ـ ــران ال ـن ـف ـط ـيــة س ـت ــزي ــد ب ـن ـحــو 15
مليار دوالر فــي السنة األول ــى فقط
عـلــى رف ــع الـعـقــوبــات ،متوقعًا كذلك
اإلف ـ ــراج «ف ـ ــورًا» ع ــن نـحــو  29مليار
دوالر من األصــول اإليرانية املجمدة
فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ،الـ ـت ــي ت ـب ـل ــغ قـيـمـتـهــا
اإلجمالي نحو  107مليارات دوالر.
وبـحـســب الـتـقــريــر امل ــذك ــور ،سـيــؤدي
رف ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات إل ـ ــى خ ـف ــض كـلـفــة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة إليـ ـ ـ ـ ـ ــران ،مــا
ّ
سيمكنها مــن رفــع صــادراتـهــا التي
تبلغ قيمتها حاليًا نحو  130مليار

طموح «إصالحي» الستنساخ التجربة التركية

ترى مجلة «ذي إيكونوميست» ،في عددها الصادر في  28تشرين الثاني من العام املاضي ،أن
الهدف الــذي وضعته طهران ،لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة  %8في السنوات الخمس املقبلة،
هو «أكثر واقعية من الخطط الخمسية» للعديد من خصومها أو منافسيها .وتقول املجلة إن
«اقـتـصــاديــن يتحدثون عــن ق ــدرة إي ــران على نقل تجربة تـحــول االقـتـصــاد التركي فــي أواخــر
التسعينيات» ،وإن رفع العقوبات وحده ليس كافيا لتحقيق ذلك .ويعني نقل النموذج التركي خلق
فقاعة من «النمو» ،عبر بيع األصول العامة للقطاع الخاص ،األجنبي باألكثر ،وتشجيع االستهالك
عبر االستدانة .وتشير املجلة إلى تفاؤل حذر لدى «اإلصالحيني» اإليرانيني ،في هذا السياق،
ناقلة عن «محلل في طهران» ،لم تذكر اسمه ،قوله إن «سعر نفط أدنــى يعني حكومة أضعف
وقطاعًا خاصًا أقوى ...أحب أن ينخفض السعر إلى  20دوالرًا للبرميل»!

دوالر ،بـنـحــو  17م ـل ـيــار دوالر ،أي
م ــا يـشـكــل ن ـحــو  %3.5م ــن نــاتـجـهــا
املـ ـحـ ـل ــي .ويـ ـلـ ـف ــت الـ ـتـ ـق ــري ــر إلـ ـ ــى أن
بــريـطــانـيــا وال ـصــن والـهـنــد وتركيا
والسعودية ستكون أبرز الدول التي
سيزداد حجم تبادلها التجاري مع
إيــران ،بعد رفــع العقوبات التي أدت
إل ــى «ان ــزي ــاح» ت ـج ــارة إي ـ ــران بـعـيـدًا
ع ــن أوروب ـ ـ ــا ،ون ـح ــو آس ـي ــا وال ـش ــرق
األوسط.
أمــا االستثمار األجنبي املباشر في
إيران ،الذي انخفض بحدة بمليارات
الدوالرات بعد تضييق الخناق على
طهران عام  ،2012فسيعود لالرتفاع
مـ ـج ــددًا ،وخ ــاص ــة ف ــي ق ـط ــاع الـنـفــط
وال ـغــاز ،بحسب التقرير ال ــذي ّ
يقدر
القيمة اإلجمالية لهذا االرتـفــاع بما
ي ـ ــراوح ب ــن  3و 3.5م ـل ـيــارات دوالر
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون سـ ـنـ ـت ــن ،أي ب ـم ـق ــدار
ض ـعــف ح ـجــم االس ـت ـث ـم ــار األج ـن ـبــي
املباشر في العام الجاري ،ولكن من
دون أن يتجاوز ال ــذروة التي بلغها
ع ــام  .2003وي ـل ـحــظ ال ـت ـقــريــر تــزايــد
اه ـت ـم ــام ال ـش ــرك ــات امل ـع ــومل ــة بـقـطــاع
النفط والغاز اإليراني ،منذ التفاهم
فــي نـيـســان مــن ال ـعــام ال ـجــاري حــول
امللف الـنــووي ،متوقعًا أن يتصاعد
هذا املنحى مع رفع العقوبات« ،بما
يخدم الحاجة اإليرانية املاسة لرأس
املال ولتطوير التكنولوجيا» في هذا
القطاع.
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ت ـبــاطــؤ االق ـت ـصــاد
اإليـ ــرانـ ــي ج ـ ــراء ال ـع ـق ــوب ــات ،يـلـحــظ
ال ـت ـق ــري ــر ت ـس ـب ــب األخـ ـ ـي ـ ــرة ب ـت ـحــول
ه ـي ـك ـلــي ف ــي هـ ــذا االقـ ـتـ ـص ــاد ،حـيــث
ت ـق ـل ـص ــت ق ـ ـطـ ــاعـ ــات الـ ـنـ ـف ــط وامل ـ ـ ــال
وص ـن ــاع ــة الـ ـسـ ـي ــارات وال ـب ـن ــاء على
نحو خ ــاص ،متوقعًا أن تـعــود هذه
القطاعات للنمو ،مع رفع العقوبات.
وبالحصيلةّ ،
يقدر التقرير أن يرتفع
م ـعــدل ال ـن ـمــو ف ــي إيـ ـ ــران ،بـفـعــل رفــع
ال ـع ـقــوبــات إل ــى ن ـحــو  %5ف ــي الـعــام
املـ ـقـ ـب ــل ،وذلـ ـ ــك م ــن  %3ف ــي ال ـف ـصــل
ال ـثــالــث م ــن الـسـنــة املــال ـيــة ال ـجــاريــة؛
ع ـل ـمــا ب ـ ــأن ال ـن ـس ـبــة األخ ـ ـيـ ــرة كــانــت
( %1.8نـ ـم ــو س ـل ـب ــي) فـ ــي ال ـف ـصــلنـفـســه مــن ال ـعــام امل ــاض ــي ،وارتـفـعــت
بفعل زي ــادة نـشــاط قـطــاع التصنيع
ً
والـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات املـ ـنـ ـجـ ـمـ ـي ــة ،فـ ـض ــا
ع ــن الـ ـخ ــدم ــات .ويـ ـق ـ ّـدر ال ـت ـقــريــر أن
يرتفع مقياس «الــرفــاه االقـتـصــادي
املستدام» ،الــذي ُي ّ
عد مقياسًا أشمل
ً
وأك ـث ــر تـمـثـيــا ل ـلــواقــع م ــن مـقـيــاس
الـنــاتــج املـحـلــي ،بــواقــع  ،%2.8جــراء
رفع العقوبات ،أو ما قيمته  13مليار
دوالر دوالر.
ّ
وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ي ـح ــذر الـتـقــريــر
مــن آث ــار سلبية للمكاسب املرتبطة
بــرفــع الـعـقــوبــات ،تتمثل أســاســا في
ارتـفــاع سعر صــرف العملة املحلية،
جـ ـ ـ ــراء ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع األس ـ ـ ـعـ ـ ــار املـ ـت ــوق ــع،
م ــا ي ـق ـلــل م ــن ت ـنــاف ـس ـيــة الـ ـص ــادرات
اإليــرانـيــة غير النفطية ،وخصوصًا
ال ـ ـصـ ــادرات ال ــزراع ـي ــة وال ـص ـنــاع ـيــة،
ويـ ـشـ ـج ــع ق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،ع ـلــى
حـســاب قـطــاعــات اإلن ـتــاج الحقيقي.
وم ــن ش ــأن ذل ــك أن يـجـعــل ال ـ ــواردات
أرخـ ـ ـ ــص ،داف ـ ـعـ ــا املـ ـ ـي ـ ــزان ال ـت ـج ــاري
إلـ ــى امل ــزي ــد م ــن ال ـع ـجــز واالخـ ـت ــال.
ويـلـفــت الـتـقــريــر إل ــى أن إي ــران سبق
أن شـهــدت ه ــذه ال ـظــاهــرة فــي مطلع
األل ـفـيــة الـثــانـيــة ،حــن كــانــت أسـعــار
النفط مرتفعة جدًا ،وكانت العقوبات
أق ـ ـ ــل ت ـ ـ ـشـ ـ ــددًا ،م ـ ــذك ـ ـرًا ب ــال ـص ـع ــوب ــة
الـ ـت ــي القـ ـتـ ـه ــا ح ـي ـن ـه ــا ال ـص ـن ــاع ــات
ال ـت ـصــديــريــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،والف ـت ــا إلــى
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مقاومة الهيمنة
الغربية شرط االزدهار
االقتصادي
يحتاج االقتصاد لخلق
 5ماليين فرصة عمل
في  5سنوات مقبلة

أن ال ـص ـنــاعــات ال ـت ــي حـقـقــت تـقــدمــا
ف ــي ت ـلــك الـحـقـبــة ك ــان ــت الـصـنــاعــات
ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة وال ـب ـت ــروك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة،
وبـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة،
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـت ـل ـق ــى دع ـ ـمـ ــا ك ـب ـي ـرًا
م ــن ال ـح ـكــومــة ،م ــن ري ــع ال ـن ـفــط ،بما
ف ــي ذلـ ــك دعـ ــم اس ـت ـهــاك ـهــا لـلـطــاقــة.
ّ
ويذكر التقرير بأنه عندما خفضت
الـحـكــومــة م ــن ال ــدع ــم ،تــراج ـعــت تلك
ال ـص ـن ــاع ــات ال ـت ـص ــدي ــري ــة ب ـســرعــة،
مشيرًا في هــذا السياق إلــى الحاجة
لزيادة إنتاج السلع والخدمات غير
القابلة للتبادل (أي تلك التي ال يمكن
تـصــديــرهــا أو اس ـت ـيــرادهــا) ،كعامل
اسـ ـتـ ـق ــرار فـ ــي وجـ ـ ــه ت ـق ـل ـب ــات سـعــر
الصرف.

وي ـل ـفــت ال ـت ـقــريــر إل ــى ت ــده ــور مـعــدل
الـتـشـغـيــل ج ــراء تـشــديــد الـعـقــوبــات،
مشيرًا إلى حاجة االقتصاد اإليراني،
ح ـتــى ق ـبــل ت ـشــديــد ال ـع ـق ــوب ــات ،إلــى
زيـ ـ ــادة خ ـلــق فـ ــرص ال ـع ـم ــل .بحسب
دراســة لجامعة «وارتــون» ،فإن نحو
 %60مــن اإليــران ـيــن دون ســن ال ــ،30
فيما بطالة الشباب مرتفعة ،خاصة
ع ـنــد ال ـن ـس ــاء ( %17.9م ــن ال ـش ـبــاب
ال ــذك ــور عــاطـلــون مــن الـعـمــل ،مقابل
 %39عند الشابات) .وبحسب تقرير
البنك الــدولــي ،فــإن مــا بــن  800ألف
إلى  900ألف من اإليرانيني يدخلون
«س ــوق الـعـمــل» كــل س ـنــة ،فـيـمــا كــان
االقتصاد اإليراني ،حتى قبل تشديد
ال ـع ـق ــوب ــات ،يـنـتــج  200أل ــف فــرصــة
ّ
ويقدر البنك أن
عمل فقط في السنة.
االقتصاد اإليراني يحتاج إلى خلق
 5مــايــن فــرصــة عـمــل فــي الـسـنــوات
الخمس املقبلة ،مع افتراض أن معدل
ال ـن ـمــو س ـي ـحــوم ح ــول  ،%5.5وذل ــك
فـقــط كــي يـبـقــي عـلــى م ـعــدل البطالة
عـ ـن ــد  .%10وي ـع ـن ــي ذلـ ـ ــك ال ـح ــاج ــة
لــزيــادة مـلـيــون فــرصــة عـمــل سنويًا،
فيما ينتج االقتصاد حاليًا أقــل من
خمس هذا العدد.
أم ـ ـ ــا الـ ـ ـش ـ ــرط ل ـخ ـل ــق ف ـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل
ت ـل ــك ب ــاملـ ـع ــدل املـ ـطـ ـل ــوب ،ف ـه ــو رف ــع
التوظيفات .ويلفت التقرير إلــى أن
مـ ـع ــدل ال ـت ــوظ ـي ــف ال ـح ــال ــي ه ــو أق ــل
بنحو  %5من الناتج املحلي ،أو 20
مليار دوالر ،مــن املـعــدل ال ــذي سمح
لالقتصاد بالنمو بمعدل  5إلى %6
س ـن ــوي ــا ،ب ــن أواخ ـ ـ ــر الـتـسـعـيـنـيــات
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التوصل إلى االتفاق وتنفيذه ...وما بينهما
مع اقتراب موعد تنفيذ
االتفاق النووي ،الذي أعلنت
آخر التصريحات أنه سيكون
في منتصف الشهر الحالي،
تتسارع وتيرة تنفيذ االلتزامات
من قبل إيران .المعروف
أن هذا األمر يعني في
المقابل ،رفع العقوبات عن
الجمهورية اإلسالمية ،ولكن
هذه الخطوة أيضًا ،انطوت
على قرارات وإجراءات
اتخذتها أجهزة االتحاد
األوروبي واألمم المتحدة
واإلدارة األميركية ،تمهيدًا
لوصول يوم التنفيذ

األمــن االتفاق النووي بني السداسية
وإي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ،مـ ـمـ ـهـ ـدًا لـ ــرفـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات
املفروضة على إيران .وجاء في الفقرة
السابعة مــن البند األول مــن مشروع
الـ ـق ــرار  2231ال ـ ــذي اع ـت ـم ــده مـجـلــس
األمـ ــن ،أن الـ ـق ــرارات بــن عــامــي 2006
و  ،2010إضافة إلى القرار رقم 2224
لعام  ،2015يجب إلغاؤها جميعًا.
لكن هذا اإللغاء مشروط حتى نهاية
الفترة الزمنية للقرار الجديد ،ويمكن
إحـ ـي ــاء ال ـ ـقـ ــرارات ال ـقــدي ـمــة م ــن خــال
اآللية املنصوص عليها إلعادة العمل
بالحظر .وينص مشروع القرار على
أن إلغاء القرارات السابقة يكون بعد
ّ
تـســلــم تـقــريــر مــديــر الــوكــالــة الــدولـيــة
للطاقة الذرية حول التزام إيران كافة
الـتــزامــاتـهــا ،عـبــر تـقـلـيــص مـخــزونـهــا
مــن الـيــورانـيــوم ،وتقليل عــدد أجهزة
الـ ـط ــرد املـ ــركـ ــزي ال ـن ــاش ـط ــة ،وإي ـج ــاد
التغييرات الالزمة في «منشأة آراك»
لـلـمـيــاه الـثـقـيـلــة ،و«م ـن ـشــأة فـ ــوردو».
وبـعــد عـشــر س ـنــوات عـلــى ب ــدء تنفيذ
االتفاقُ ،يخرج ملف إيران من مجلس
األمن.

إجراءات الواليات المتحدة

إعداد نادين شلق

وأواخـ ـ ـ ـ ــر ال ـع ـق ــد األول مـ ــن األل ـف ـي ــة
الـثــانـيــة .ويـلـفــت الـتـقــريــر أيـضــا إلــى
حاجة إي ــران لعالج االختناقات في
بناها التحتية ،وتـطــويــر نوعيتها
فــي بـعــض ال ـجــوانــب ،وذل ــك مل ـجــاراة
حاجات توسع االقتصاد.
أما مدير األبحاث في معهد واشنطن
لـسـيــاســات ال ـش ــرق األدن ـ ــى ،بــاتــريــك
ك ــاوس ــون ،فـيــرى أن إي ــران تخوض
«ح ــروب ــا غـيــر مـكـلـفــة» م ــع ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك ع ـبــر
تمويل وسائل الحرب غير املتوازية،
كـ«امليليشيات املتطرفة» في املشرق.
ويـسـتـنـتــج ك ــاوس ــون أن حـســابــات
ط ـ ـه ـ ــران ح ـ ـ ــول ت ـص ـع ـي ــد ح ــروبـ ـه ــا
خـ ـ ــارج أسـ ــوارهـ ــا «لـ ــم ت ـك ــن ،ول ـيــس
مـ ــن املـ ــرجـ ــح أن ت ـ ـكـ ــون ،اق ـت ـص ــادي ــة
بالدرجة األولى» .ويقول كالوسون،
في السياق نفسه ،إن النقطة األكثر
أهـ ـمـ ـي ــة فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـت ـح ـل ـي ــل هـ ــي أن
املرشد األعلى ،علي خامنئي ،ال يرى
أن تـخـفـيــف ال ـع ـقــوبــات م ـهــم بشكل
خـ ــاص م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة أو
حتى االقـتـصــاديــة ،شــارحــا أن جــزءًا
مــن ه ــذا التفكير يـعــود إل ــى قناعته
األيديولوجية بــأن مقاومة الهيمنة
الغربية أهم من االزدهار االقتصادي
(وثـ ـ ـم ـ ــة م ـ ــن ي ـ ـ ــرى ف ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ــرر مــن
ال ـه ـي ـم ـنــة ال ـغــرب ـيــة ش ــرط ــا أســاس ـيــا
للنهوض االقتصادي) ،ويعود أيضًا
ملنطق اقـتـصــادي «صـحـيــح» ،هــو أن
سبيل االزدهار (املستقل واملستدام)
يكمن في تنويع االقتصاد ،بعيدًا عن
االعتماد املفرط على ريع النفط.

م ــا ب ــن ال ـتــوصــل إل ــى االت ـف ــاق ال ـنــووي
العقوبات،
فــي  14تـمــوز املــاضــي ورف ــع
ّ
ّ
التريث دشنته
بعد أيام ،فصل آخر من
مـصـطـلـحــات ج ــدي ــدة ع ـ ّـب ــدت ،ب ــدوره ــا،
ط ــريـ ـق ــا ت ـ ـلـ ــوح ف ـ ــي آخ ـ ـ ـ ــره االن ـ ـفـ ــراجـ ــة
املنتظرة.
فــي  15ت ـمــوز ،وبينما ك ــان اإليــران ـيــون
ّ
ي ـهــل ـلــون ويـحـتـفـلــون مــرح ـبــن بــالــوفــد
التفاوضي العائد من فيينا ،كان رئيس
ال ــوف ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة م ـح ـمــد ج ــواد
ظــريــف يـطـلــع اإلعـ ــام وال ـعــالــم عـلــى أن
«بدء» تطبيق االتفاق «سيحصل خالل
أربعة أشهر» .ظريف اختصر خطوتني
أســاسـيـتــن ب ـعــدد أش ـهـ ٍـر تـقــريـبــي ،ومــا
ّ
لم يتسن له شرحه في لحظتها ،راحت
تتكشف عنه األيــام التالية ،في مواكبة
ملا نص عليه االتفاق أو ما اصطلح على
تسميته «خطة العمل املشترك الشاملة»
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«اعتماد االتفاق في  18تشرين الثاني»،
«تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فــي  15كــانــون األول» ...،كلها خـطــوات
وتواريخُ انشغل بها القاصي والداني،
بـ ـع ــدم ــا أدخـ ـ ـل ـ ــت إلـ ـ ــى مـ ـفـ ـه ــوم تــرت ـيــب
األج ـ ـ ــواء الس ـت ـي ـعــاب وه ـض ــم ال ـخ ـطــوة
األهم ،أي «تنفيذ االتفاق» ،وبمعنى آخر
رفع العقوبات بالتزامن مع إيفاء إيران
بــالـتــزامــاتـهــا .املـفــارقــة أن هــذه الخطوة
ليست مرفقة بتاريخ محدد ،إال أن آخر
املستجدات املرتبطة بها أتت على لسان
ظــريــف ،ورئـيــس منظمة الطاقة الــذريــة
اإليــران ـيــة عـلــي أك ـبــر صــالـحــي ورئـيــس
مجلس الشورى علي الريجاني ،وأيضًا
الرئيس اإليراني حسن روحاني ،الذين
أعلنوا أن التنفيذ سيحصل خالل شهر
كانون الثاني.
بعد مــرور  90يومًا على تبني االتفاق
ف ــي مـجـلــس األمـ ــن ـ ـ ت ـحــدي ـدًا األحـ ــد 18
تشرين األول ـ ـ اعتمد االت ـفــاق الـنــووي
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،ضـ ـم ــن مـ ــا ُي ـ ـعـ ــرف رس ـم ـيــا
ب ــ«خ ـط ــة ال ـع ـمــل امل ـش ـت ــرك ــة ال ـشــام ـل ــة».
وب ــدأ امل ـســؤولــون فــي إي ــران وال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة والـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى األخ ـ ـ ـ ــرى،
باتخاذ خطوات لتنفيذ الخطة املرتبطة
ببرنامج إيران النووي .لكن ذلك لم يعن
أن إيران تخلصت ،يومها ،من مخزونها
ّ
املخصب ،وفككت ثلثي
من اليورانيوم
أجـهــزة الـطــرد املــركــزي ،أو حتى أوقفت
بناء املنشآت النووية الجديدة .كذلك ال
يعني أن الدول الغربية رفعت العقوبات
االقتصادية عن إيران ،إذ إن هناك الكثير
م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتـشــريـعـيــة واإلداري ـ ــة
ً
والبيروقراطية التي يجب اتخاذها أوال
ـ ـ مــن قبل مختلف األط ــراف ـ ـ والـتــي بدأ
العمل فيها في «يوم االعتماد».

قرارات األمم المتحدة /مجلس األمن

ّ
ف ــي  20ت ـم ــوز  ،2015ت ـب ــن ــى مـجـلــس

يـ ـ ـ ــوم «اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد االتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاق» ،أصـ ـ ــدر
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي بـ ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا،
إعفاء ات بشأن عقوبات إيــران ،لكنها
ُ
لـ ــن ت ـط ـب ــق إال فـ ــي «يـ ـ ــوم ال ـت ـن ـف ـي ــذ»،
وس ـت ـت ـنــاول مـبـيـعــات ال ـن ـفــط والـنـقــل
ّ
ووجه
والخدمات املصرفية وغيرها.
أوب ــام ــا م ــذك ــرة إل ــى وزي ــر الـخــارجـيــة
ووزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــزان ــة ووزيـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة،
وأي ـضــا وزي ــر الـطــاقــة مــن أجــل اتـخــاذ
الـتــدابـيــر املـنــاسـبــة «لـضـمــان التنفيذ
الـفــوري والفعال اللـتــزامــات الــواليــات
املـتـحــدة املـنـصــوص عليها فــي خطة
الـعـمــل املـشـتــرك ،ب ـمــوازاة وف ــاء إيــران
بالشروط املتوجبة عليها».
بشكل أخــص ،وجــه أوبــامــا ق ــرارًا إلى
الوكاالت الفدرالية التخاذ الخطوات
املناسبة لــذلــك ،وهــو مــا سيحدث في
يــوم تنفيذ االت ـفــاق ،أي عندما تعلن
ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة أن
إي ـ ــران ن ـف ــذت ال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي تـتـعـلــق
بالبرنامج الـنــووي .عــاوة على ذلك،
أص ــدر وزي ــر ال ـخــارج ـيــة أمـ ـرًا بــإعـفــاء
إي ــران مــن الـعـقــوبــات القانونية ،على
أن ت ـص ـبــح ن ــاف ــذة ف ــي يـ ــوم الـتـنـفـيــذ
أي ـض ــا .وح ـت ــى ه ــذا الـ ـي ــومُ ،ي ـم ــدد مــا
نص عليه االتفاق املبدئي ،الذي جرى
الـتــوصــل إلـيــه فــي  24تـشــريــن الثاني
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االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـ ــم يـ ــدخـ ــل ح ـ ّـي ــز
الـتـنـفـيــذ بـعــد ،لـكـنــه سـمــح للمهتمني
بــال ـت ـعــرف إل ــى ن ــوع ال ـع ـقــوبــات الـتــي
ً
وبناء على ما نصت
سيجري رفعها.
ع ـل ـي ــه خ ـط ــة ال ـع ـم ــل املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،فـقــد
أشـ ــارت وزارة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـ َيــة
ُ
إلى أن معظم العقوبات التي سترفع
ُ
ســتـطـبــق عـلــى املــواط ـنــن وال ـشــركــات
غـ ـي ــر األمـ ـي ــركـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـع ــام ــل مــع
إيران ،بينما ستبقى معظم العقوبات
مطبقة على املواطنني األميركيني ،في
ظــل اإلج ــراء ات املنفصلة واملـفــروضــة
عـلــى إيـ ــران بـحـجــة «دع ـم ـهــا اإلره ــاب
وان ـت ـهــاكــات ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان» .ولـكــن
س ـ ُـي ـس ـ َـم ــح ب ـم ـب ـيــع طـ ــائـ ــرات ال ــرك ــاب
املــدن ـيــة والـ ـح ــرف ال ـي ــدوي ــة  -أب ــرزه ــا
السجاد.

إجراءات االتحاد األوروبي
م ــن جـهـتــه ،ات ـخــذ االت ـح ــاد األوروبـ ــي
اإلجـ ـ ــراء امل ـن ــاس ــب إلن ـه ــاء ال ـع ـقــوبــات
املتعلقة ببرنامج إيران النووي ،الذي
لن ُيطبق إال «يوم التنفيذ» .وفي هذا
امل ـج ــال ،اعـتـمــد فــي  18تـشــريــن األول
إط ــارًا تشريعيًا لـبــدء رفــع العقوبات
االقتصادية واملالية املفروضة بحق
إيـ ـ ـ ــران ب ـس ـب ــب الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي،
وذل ــك وف ــق ب ـيــان مـشـتــرك ص ــادر عن
منسقة السياسية الخارجية لالتحاد

بدأت إيران تصدير
ّ
اليورانيوم المخصب إلى
روسيا وتفكيك أجهزة
الطرد المركزي

األوروب ــي فــدريـكــا مــوغــريـنــي ،ووزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـم ــد جـ ــواد
ظريف.
في  31تموز ،اعتمد ُاالتحاد األوروبي
الـ ـت ــدابـ ـي ــر األولـ ـ ـ ــى امل ـ ـم ـ ـهـ ــدة لـتـنـفـيــذ
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،م ــن خ ــال الـسـمــاح
ألع ـض ــائ ــه بــال ـق ـيــام ب ـب ـعــض األع ـم ــال
وال ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة مـ ـب ــاش ــرة
ب ــأنـ ـشـ ـط ــة ن ـ ــووي ـ ــة مـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـددة ،والـ ـت ــي
تـخـضــع ل ـش ــروط ص ــارم ــة ،ب ـمــا فيها
اإلشـ ـع ــار امل ـس ـبــق ل ـل ـج ـنــة ال ـع ـقــوبــات

ستبقى معظم العقوبات بحق إيران مطبقة على المواطنين األميركيين (أ ف ب)

التابعة لألمم املتحدة بهذا الشأن.
ووف ــق ه ــذه ال ـتــداب ـيــر ،أص ــدر مجلس
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي أح ـكــامــا وقـ ــرارات
لـ ـتـ ـفـ ـعـ ـي ــل ب ـ ـعـ ــض «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ات»
لقرارات األمم املتحدة املوضوعة منذ
فـتــرة طــويـلــة ،بـنـ ً
ـاء على ق ــرار مجلس
األمن الدولي رقم .2231
مــن هــذا املنطلق ،ب ــدأت دول االتـحــاد
األوروبي ـ التي ساعدت في التوصل
إلى االتفاق النووي ـ العمل مع إيران
ب ـ ـشـ ــأن وثـ ـيـ ـق ــة تـ ـ ـح ـ ـ ّـدد مـ ـس ــؤولـ ـي ــات
مـشـتــركــة وم ـح ــددة ،تـشـمــل تـغـيـيــرات
لـ «مفاعل آراك للمياه الثقيلة».
أمـ ـ ــا األن ـ ـش ـ ـطـ ــة األخ ـ ـ ـ ــرى امل ـ ـقـ ـ ّـيـ ــدة أو
املحظورة ،فتبقى في مكانها إلــى أن
يــرفـعـهــا رس ـم ـيــا االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي.
وق ـ ــد ن ــص قـ ـ ــرار االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،عـ ـل ــى أن
ال ـت ــوق ـي ــت ال ــدقـ ـي ــق ل ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات
مرتبط بـ «يوم تنفيذ» الذي يبقى ّغير
واض ــح ،إذ إنــه يعتمد عـلــى «تـحــقــق»
الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ال ــذري ــة من
أن إي ــران قامت بــااللـتــزامــات الواجبة
ع ـل ـي ـهــا ،وف ــق خ ـطــة ال ـع ـمــل امل ـش ـتــرك.
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ّـرر ،ح ـت ــى ذل ــك
ال ـحــن ،تـمــديــد الــرفــع املــؤقــت لبعض
العقوبات ضد إيــران حتى  14كانون
الثاني .2016

تقرير الوكالة الدولية للطاقة
الذرية
تقرير ُالوكالة الدولية للطاقة الذرية،
الـ ــذي أع ـل ــن ف ــي أوائ ـ ــل ك ــان ــون األول،
وال ـ ــذي ل ــم ي ـشــر إل ــى أب ـع ــاد عـسـكــريــة
محتملة للبرنامج النووي اإليراني،
كان نقطة االنطالق الفعلية بالنسبة
إل ــى إيـ ــران ل ـل ـبــدء بـتـفـكـيــك امل ـفــاعــات
ال ـ ـن ـ ــووي ـ ــة وتـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم
املـ ـخ ـ ّـص ــب .وقـ ــد أعـ ـق ــب هـ ــذا ال ـت ـقــريــر
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـج ـل ــس حـ ـكـ ـم ــاء ال ــوك ــال ــة
ُالــدول ـيــة ،فــي  15كــانــون األول ،الــذي
أغلق في خالله التحقيق في أنشطة
إيران النووية لألغراض العسكرية.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،ق ـ ـ ّـدر روحـ ــانـ ــي أن ي ـبــدأ
ت ـن ـف ـيــذ االت ـ ـفـ ــاق خـ ــال أس ـب ــوع ــن أو
ث ــاث ــة .وان ـط ــاق ــا م ــن هـ ــذه اإلشـ ـ ــارة،
ص ـ ّـرح رئـيــس املنظمة الـطــاقــة الــذريــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــي أكـ ـب ــر ص ــال ـح ــي ب ــأن
طـ ـه ــران س ـت ـص ــدر م ـع ـظــم م ـخــزون ـهــا
من اليورانيوم املخصب إلى روسيا،
خـ ــال األيـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة ،الـ ـت ــزام ــا مـنـهــا
بــالـقـيــود امل ـفــروضــة عـلــى بــرنــامـجـهــا
الـ ـن ــووي ،م ـقــابــل تـخـفـيــف الـعـقــوبــات
الدولية.
ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـ ـش ـ ــروط االت ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي،
ي ـجــب ع ـلــى إي ـ ــران خ ـفــض مـخــزونـهــا
م ــن ال ـي ــوران ـي ــوم امل ـخـ ّـصــب إل ــى نحو
 300كـيـلــوغــرام ،وإزال ــة قلب مفاعلها
للماء الثقيل في «آراك» حتى ال يمكن
اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه إلن ـ ـتـ ــاج ال ـب ـل ــوت ــون ـي ــوم.
ً
وهـ ـ ــو م ـ ــا أوضـ ـ ـح ـ ــه ص ــالـ ـح ــي ق ــائ ــا
إن ـ ــه «خـ ـ ــال األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة امل ـق ـب ـلــة،
سيجري تصدير نحو تسعة أطنان
من اليورانيوم املخصب اإليراني إلى
روسيا».
وهــذه تقريبًا هــي الكمية الـتــي يجب
ّ
تصدرها إيــران لخفض مخزونها
أن
إلى املستوى املطلوب.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ذاتـ ـ ــه ،أكـ ــد ص ــال ـح ــي أن
«إي ـ ـ ــران ب ـ ــدأت ع ـم ـل ـيــة ت ـف ـك ـيــك ال ـع ــدد
املقرر في االتفاق النووي من أجهزة
الـطــرد املــركــزي الـعــامـلــة فــي مــراكــزهــا
النووية ،بعدما أنجزت تفكيك أجهزة
الطرد املركزي غير العاملة».
وبـ ـش ــأن م ــوع ــد إخ ـ ـ ــراج ق ـل ــب م ـفــاعــل
«آراك» ،أش ــار إل ــى أن «الـتــوقـيــع على
اتفاقية أساسية بني إيران واألطراف
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـ ـ ـ ـ ــن ب ـ ـ ـعـ ـ ــدهـ ـ ــا س ـ ـن ـ ـبـ ــدأ
ال ـت ـم ـه ـيــدات ال ــازم ــة إلخ ـ ــراج مـخــزن
أو ق ـلــب م ـفــاعــل «آراك» ،لـيـضـيــف أن
«إيــران قالت إنها ستنجز تعهداتها،
وفقًا لبرنامج العمل املشترك الشامل
لــاتـفــاق ال ـنــووي ،خــال أسـبــوعــن أو
ث ــاث ــة ،ل ــذا ع ـلــى أط ـ ــراف  1+5أي ـضــا،
إل ـ ـغـ ــاء الـ ـحـ ـظ ــر حـ ـت ــى ب ـ ــداي ـ ــات شـهــر
كانون الثاني املقبل».
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تقرير

انهيار السلطة ...كأنه وقع في إسرائيل
قال بنيامين نتنياهو بين
وزرائه عكس ما يقوله
على اإلعالم :يجب منع
سقوط السلطة ،ولكنه
أبقى الباب مفتوحًا لهذا
االحتمال .اجتماعان خالل
عشرة أيام عقدا لبحث
سيناريوهات ما بعد ذلك.
هل هو ترويج إسرائيلي أم
تعامل مع واقع مقبل؟
كشفت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية،
عن أن رئيس حكومة العدو ،بنيامني
نتنياهو ،شــرح خــال جلسة املجلس
الـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغ ــر ،أول م ــن أم ـ ــس ،أن
ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل االسـ ـتـ ـع ــداد الح ـت ـمــال
ً
ان ـه ـيــار الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،قــائــا
إنه يجب منع حدوث ذلك قدر اإلمكان
واالستعداد في املقابل ،ولكن «توجد
إم ـك ــان ـي ــة لـ ـح ــدوث ذل ـ ـ ــك» .الـصـحـيـفــة
قــالــت إن املـجـلــس الـ ــوزاري عـقــد خــال
األي ـ ـ ــام ال ـع ـش ــرة األخ ـ ـيـ ــرة اج ـت ـمــاعــن
ملناقشة احتمال انهيار السلطة ،على
خلفية الجمود السياسي والتصعيد
األمني واألزمة االقتصادية في الضفة
املـحـتـلــة ،واألزمـ ــة الـسـيــاسـيــة للقيادة
الفلسطينية.
ووفــق مسؤول إسرائيلي رفيع ،بادر
املجلس إلــى مناقشة هــذا السيناريو
في أعقاب رأي خطي وشفهي حولته
األجهزة األمنية إلى القيادة السياسية
خ ــال الـشـهــريــن األخ ـي ــري ــن .بموجب
ه ــذا الـ ــرأي ه ـنــاك اح ـت ـمــال لـعـجــز رام
الله عن أداء مهماتها ،وأيضًا تسديد
ديــون ـهــا .كــذلــك لـفــت امل ـس ــؤول إل ــى أن
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة حـ ــذرت م ــن أن ــه في
وضــع كهذا يمكن السلطة «أن تنهار
على إسرائيل».
ون ـق ـل ــت «هـ ــآرتـ ــس» ع ــن م ـص ــدر آخ ــر
م ـط ـل ــع ق ــول ــه إن «األجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـي ــة
أوصـ ـ ـ ــت املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ب ـت ـب ـنــي
سياسة رسمية تمنع انهيار السلطة،
ول ـك ــن ل ـي ــس الـ ـق ــول ف ـق ــط إن ـن ــا لـسـنــا
م ـع ـن ـيــن ب ــاالنـ ـهـ ـي ــار ،وإن ـ ـمـ ــا تـنـفـيــذ
مبادرات وخطوات على األرض تمنع
تحقق مـثــل ه ــذا الـسـيـنــاريــو» .ووفــق

قرر نتنياهو تبني موقف األجهزة األمنية بمنع انهيار السلطة (أرشيف)

الصحيفة نفسها ،قرر نتنياهو تبني
م ــوق ــف األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ،م ــا يعني
عمليًا سياسة منع انـهـيــار السلطة،
م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن ــه س ـبــق أن أعـلــن
أمام الصحافيني خالل «مؤتمر املناخ
ال ــدول ــي» ف ــي ب ــاري ــس ،مـطـلــع كــانــون
األول ،أنــه ال يتمنى انـهـيــار السلطة،
ألنـ ــه ي ـم ـكــن ال ـب ــدي ــل أن ي ـك ــون أسـ ــوأ.
وأضـ ــافـ ــت «ه ـ ــآرت ـ ــس» أن ن ـت ـن ـيــاهــو
يــرغــب فــي تــدابـيــر عـلــى األرض تمنع
ان ـ ـه ـ ـيـ ــارهـ ــا ،ول ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـ ـغـ ـ ــرض ،ع ـقــد
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مل ـن ــاق ـش ــة هـ ـ ــذه امل ـس ــأل ــة
بمشاركة أمنيني وعسكريني.
م ــع ذلـ ــك ،وب ـس ـبــب ض ـغــوط سـيــاسـيــة
مــن ع ــدد مــن وزراء املـجـلــس الـ ــوزاري،

ال ينفذ نتنياهو غالبية التوصيات
التي عرضها الجهاز األمني .فبعض
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،م ـ ــن أم ـ ـث ـ ــال زئ ـ ـيـ ــف أل ـك ــن
ويـ ـس ــرائـ ـي ــل كـ ــاتـ ــس ،ل ـي ـس ــوا ش ــرك ــاء

األمنيون اإلسرائيليون
يرون أن انهيار السلطة ممكن
ألسباب داخلية
فــي هــذا املــوقــف .وفيما ال يدعم وزيــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم ،ن ـف ـت ــال ــي بـ ـيـ ـن ــت ،خـ ـط ــوات
لتشجيع انهيار السلطة ،فإنه يعارض
أي خطوات ملموسة ملنع حدوث ذلك.

خــال الجلسات الـتــي عقدها رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األخ ـ ـيـ ــرة
مل ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة هـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــأل ـ ـ ــة ،ع ـ ــرض
س ـي ـن ــاري ــوه ــات تـ ـق ــول إن ـ ــه ح ـت ــى لــو
ات ـخ ــذت إســرائ ـيــل خ ـط ــوات مـيــدانـيــة
لـتــدعـيــم الـسـلـطــة ،م ــن املـحـتـمــل أنـهــا
لــن تستطيع صــد االن ـه ـيــار .ويعتقد
ال ـج ـهــاز األم ـن ــي أن ان ـه ـيــار الـسـلـطــة
ي ـم ـكــن أن يـ ـح ــدث ألس ـ ـبـ ــاب داخ ـل ـيــة
ال تــرتـبــط بــإســرائ ـيــل ،أو كـتـلــك الـتــي
ت ـم ـل ــك تـ ــل أبـ ـي ــب ق ـ ـ ــدرة ص ـغ ـي ــرة فــي
ً
الـتــأثـيــر ب ـهــا .ف ـم ـثــا ،خ ــال نـقــاشــات
املـجـلــس ال ـ ــوزاري حـكــي عــن إمكانية
انهيار السلطة كنتيجة ملوت الرئيس
محمود عـبــاس ،ال ــذي بلغ مــن العمر

 81عامًا .ويمكن في مثل هذه الحالة
حــدوث صــراع على وراثـتــه يقود إلى
أزمة شديدة تؤدي إلى شل السلطة.
ف ـ ــي «الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــاك» واالس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
ال ـع ـس ـكــريــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ال يــوجــد
أي ت ـقــديــر إزاء شـخـصـيــة مهيمنة
ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـح ـت ــل مـ ـك ــان ع ـب ــاس.
واألس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح خ ـ ــال
ال ـن ـقــاشــات الــداخ ـل ـيــة ه ــي األس ـم ــاء
امل ـش ـبــوهــة وامل ـع ــروف ــة ،م ـثــل م ــروان
ال ـب ــرغ ــوث ــي ،املـعـتـقــل ف ــي إســرائ ـيــل،
واملـ ـس ــؤول ال ـســابــق مـحـمــد دح ــان،
أو رئيس االستخبارات ماجد فراج.
مــع ذل ــك تـقــر ال ـج ـهــات اإلســرائـيـلـيــة
بـ ــأن أي ت ـق ــدي ــر ف ــي هـ ــذا امل ــوض ــوع
حاليًا ال يتعدى «التكهن».
ـواز ،ت ـش ـع ــر الـ ــواليـ ــات
ع ـل ــى خـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ٍ
املتحدة واالتـحــاد األوروب ــي وجهات
أخ ــرى فــي املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،بالقلق
إزاء إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار ال ـس ـل ـط ــة
والـفــوضــى التي قــد تحدث بعد ذلــك.
وكــان هذا املوضوع من بني القضايا
التي ناقشها وفد «الرباعية الدولية»،
خالل زيارته إلسرائيل قبل أسبوعني.
وقال دبلوماسيون غربيون إن الوفد
الذي التقى مبعوث رئيس الحكومة،
إسحاق مولخو ،واملدير العام لوزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،دوري غ ــول ــد ،ف ـه ــم أن ــه
م ــا دامـ ــت الـعـمـلـيــات م ـتــواص ـلــة ،فــإن
إسرائيل لن تتمكن من فعل مبادرات
ع ـ ـلـ ــى األرض ،بـ ـسـ ـب ــب الـ ـضـ ـغ ــوط
السياسية الداخلية.
وكان وزير الخارجية األميركي ،جون
ك ـي ــري ،ق ــد ح ــذر م ــن ان ـه ـيــار السلطة
خالل خطابه في مؤتمر «سابان» في
واشنطن مطلع الشهر املاضي ،وقال
إنه «إذا استمر الوضع الحالي ،فليس
مــن الــواضــح كــم مــن الــوقــت تستطيع
السلطة الـصـمــود» .وأض ــاف« :يوجد
في املؤسسة األمنية اإلسرائيلية من
يعتقدون أنه يجب فعل خطوات لدعم
ال ـس ـل ـطــة ،وأن تــدع ـيــم أب ــو مـ ــازن هو
مسألة مصيرية ألمن إسرائيل» .كذلك
حــذرت املرشحة للرئاسة األميركية،
هيالري كلينتون ،من انهيار السلطة،
وقــالــت« :أع ــرف أن الكثير مــن أعضاء
حكومة إسرائيل ال يعتبرون عباس
شريكًا للسالم ،لكنني أريــد سؤالهم:
م ــا ه ــو ال ـبــديــل؟ م ــن ه ــو األف ـض ــل من
عباس؟».
(األخبار)

الجزائر

تعديل دستوري مرتقب :سنوات الرئاسة عشر ...فقط
كشفت الرئاسة الجزائرية ،أمس،
عـ ــن م ـ ـشـ ــروع مـ ـقـ ـت ــرح ل ـ ـ «ت ـع ــدي ــل
دسـ ـت ــوري» ،يـقـضــي ب ــإق ــرار الـلـغــة
األمازيغية كلغة ثانية في ًالبالد
إل ــى جــانــب ال ـعــرب ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
تحديد الوالية الرئاسية باثنتني،
مــن خمس س ـنــوات ،بعد أن كانت
مـ ـفـ ـت ــوح ــة ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب تــأس ـيــس
ه ـي ـئــة م ـس ـت ـق ـلــة مل ــراق ـب ــة الـعـمـلـيــة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة م ـ ــن ب ــدايـ ـتـ ـه ــا إل ــى
نهايتها.
وفي مؤتمر صحافي ملدير «ديوان
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة» ،أح ـ ـمـ ــد أوي ـ ـح ـ ــي ،فــي
الجزائر العاصمة ،رأى أن املقترح
«يعكس  %80من اقتراحات الطبقة
السياسية ،بعد مشاورات أجرتها
ال ــرئ ــاس ــة عـ ــام  2014وقــاط ـع ـت ـهــا
املعارضة».
واس ـ ـت ـ ـحـ ــدث امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع مـ ـ ـ ــادة «3
مـكــرر» ،فــي الــدسـتــور ،الـتــي تنص
عـلــى أن «األمــازي ـغ ـيــة لـغــة وطنية
ورسـ ـمـ ـي ــة» ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـعــرب ـيــة.
كـ ــذلـ ــك ت ـ ـقـ ــرر إن ـ ـشـ ــاء «أك ــاديـ ـمـ ـي ــة

وط ـ ـن ـ ـيـ ــة» ل ــأم ــازيـ ـغـ ـي ــة ،وتـ ـك ــون
تابعة لرئاسة الجمهورية ،وذلــك
ً
تفعيال للقرار ،بحسب أويحي.
ّ
وتعد األمازيغية اللغة الرئيسية
ف ــي ال ـت ـع ــام ــات ال ـيــوم ـيــة لـسـكــان
مـنـطـقــة ال ـق ـبــائــل ال ـك ـب ــرى ،وال ـتــي
ت ـ ـضـ ــم م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات عـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،شـ ــرق
الـعــاصـمــة .كــذلــك تـضـ ّـمــن املـشــروع
ً
الـجــديــد تـعــديــا لـلـمــادة « »74من
الــدس ـتــور ال ـحــالــي .وت ـنــص امل ــادة
ع ـل ــى أن «مـ ـ ـ ّـدة امل ـه ـم ــة الــرئــاس ـيــة
خـمــس س ـنــوات ،ويـمـكــن أن ُيـجــدد
فيها انتخاب رئيس للجمهورية».
أما البند الثالث من بنود املشروع
امل ـق ـتــرح ،فـهــو بــاسـتـحــداث «هيئة
ع ـل ـيــا دائـ ـم ــة وم ـس ـت ـق ـل ــة» ملــراق ـبــة
االن ـت ـخــابــات ،وتــرأسـهــا شخصية
مستقلة.
وأوض ـ ــح أوي ـح ــي أن ه ــذه الـهـيـئــة
«ستكون مهمتها مراقبة العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة م ــن لـحـظــة اس ـتــدعــاء
ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن ،وم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـقـ ــوائـ ــم،
ح ـتــى إعـ ــان ال ـن ـتــائــج الـنـهــائـيــة».

وتضم الهيئة قضاة وشخصيات
عــامــة وأك ــادي ـم ـي ــن ،فـيـمــا تـطــالــب
املـعــارضــة بــإنـشــاء لـجـنــة مستقلة
لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ولـ ـي ــس
مــراقـبـتـهــا .إال أن أوي ـح ــي رأى أن
ه ـ ــذا امل ـط ـل ــب «غـ ـي ــر واق ـ ـعـ ــي ،ألن ــه
ال تــوجــد دول ــة غــربـيــة عــريـقــة في

ُح ّددت الوالية الرئاسية
باثنتين ،من خمس سنوات،
بعد أن كانت مفتوحة
مجال الديمقراطية تطبقه حاليًا».
ك ـ ــذل ـ ــك ،تـ ـضـ ـم ــن املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،ألول
م ـ ــرة ،ح ــق املـ ـع ــارض ــة ف ــي إخ ـط ــار
«امل ـح ـك ـم ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ( أع ـلــى
هيئة دسـتــوريــة فــي ال ـبــاد) حــول
م ـ ـ ـ ــدى ش ــرعـ ـي ــة الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن ال ـت ــي
ي ـص ــادق عـلـيـهــا ال ـب ــرمل ــان ،بـعــد أن
ك ــان األمـ ــر ،ســابـقــا ،مـقـتـصـرًا على
السلطات الرسمية .كذلك تم أيضًا

اإلع ــان عــن وج ــوب عـمــل الـبــرملــان
وفــق جــدول أعـمــال تقترحه الكتل
النيابية املعارضةّ ،
مرة كل شهر.
وفــي سياق منفصل ،أعلن مصدر
أم ـنــي ج ــزائ ــري ،أم ــس ،أن «وزارة
ال ــدف ــاع ق ـ ـ ّـررت رف ــع عــديــد ال ـقــوات

امل ـك ـل ـف ــة ب ـح ـم ــاي ــة أكـ ـث ــر مـ ــن 400
ح ـق ــل وم ــوق ــع ن ـف ـطــي ف ــي الـ ـب ــاد،
من  8آالف إلى  10آالف عسكري»،
إض ــاف ــة إل ــى «تـخـصـيــص طــائــرات
مراقبة ،تحسبًا ألي عمل إرهابي
محتمل».
وأكد املصدر ،لوكالة «األناضول»،
أن « 10آالف ع ـس ـك ــري ي ـع ـم ـلــون
حاليًا لحراسة  400موقع لحقول
الـنـفــط وال ـغ ــاز وامل ـن ـشــآت التابعة
ل ـ ـشـ ــركـ ــة سـ ـ ــونـ ـ ــاطـ ـ ــراك ال ـن ـف ـط ـي ــة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وع ـ ــدة ش ــرك ــات نـفــط
أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وذلـ ـ ـ ــك ملـ ـن ــع وقـ ـ ـ ــوع أي
اعتداء إرهابي قد يستهدفها».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـص ـ ــدر أن «ط ـ ــائ ـ ــرات
تابعة للقوات الجوية الجزائرية
تعمل عـلــى تــأمــن قــواعــد وحـقــول
النفط ضــد أي تـهــديــد ،وهــي على
أهبة االستعداد للتدخل في حال
وقـ ــوع أي ت ـه ــدي ــد ،ح ـيــث وضـعــت
القيادة العسكرية خططًا للتدخل
عند الطوارئ».
(أ ف ب ،األناضول)
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◄ مبوب ►

◄ وفيات ►
زوج ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــدة جـ ـ ــوزيـ ـ ــف ت ــوف ـي ــق
الشرتوني
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :دان ـ ـ ـ ـ ــي وزوج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه ل ـي ـن ــا
أكزاركوفا وعائلتهما
رال ـ ـ ـ ـ ـ ــف وزوجـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه الرا أبـ ـ ـ ـ ــو رزق
وعائلتهما
أدولف
وانـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــدت ـه ــم
املرحومة
حياة مارون باسيل
زوجة جوزيف توفيق الشرتوني
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة م ــن ب ـعــد ظ ـهــر يــوم
األرب ـع ــاء  6كــانــون الـثــانــي  2016في
كنيسة مار شليطا ،شرتون.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء قـبــل
ال ــدف ــن وبـ ـع ــده ف ــي ص ــال ــون كنيسة
مار شليطا ،شرتون لغاية السادسة
مساء.
وي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس وال ـج ـم ـعــة  7و8
ال ـ ـجـ ــاري فـ ــي صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـســة م ــار
ً
ابتداء من
يوسف الحكمة ،األشرفية،
الـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة قـبــل الظهر
ً
مساء.
لغاية السادسة

شكر على تعزية
تشكر أسرة املرحومة
الحاجة خديجة حسني عواضة
(أم حسني زبيب)
ك ــل م ــا واس ــاه ــا ،سـ ــواء بــالـحـضــور
ش ـخ ـص ـيــا أو ب ــاالتـ ـص ــال ال ـهــات ـفــي
أو ب ــإرس ــال ال ـبــرق ـيــات أو الـتـعـبـيــر
عبر شبكات التواصل االجتماعي.
وتـ ـتـ ـمـ ـن ــى ل ـل ـج ـم ـي ــع ط ـ ـ ــول ال ـع ـم ــر
بصحة وعافية.

بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء
الله وقدره
نـ ـنـ ـع ــى إل ـ ـي ـ ـكـ ــم فـ ـقـ ـي ــدتـ ـن ــا الـ ـغ ــالـ ـي ــة
املرحومة
يمنى محي الدين الحص
زوجة املهندس ميسره خليل سكر
ولــدهــا :املهندس مــالــك سكر زوجته
ماريه أنيس الشعار
ابنتها :نانسي
أشـ ـق ــاؤه ــا :ال ــدك ـت ــور ن ـب ـيــل ،ســامــي،
امل ـه ـن ــدس غ ـس ــان وامل ـه ـن ــدس جـمــال
وامل ــرح ــوم ــون ال ـحــاج كــامــل ،حـســان،
الدكتور عارف ووليد
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :الـ ـح ــاج ــة رجـ ـ ــاء زوج ــة
عــزيــز عـيـتــانــي ،الـحــاجــة مـنــى زوجــة
امل ــرح ــوم نـ ــزار حــاسـبـيـنــي ،الـحــاجــة
أمل ،املرحومتان الحاجة ملكه زوجة
الـ ـح ــاج م ـح ـم ــود ش ـب ـق ـلــو وال ـح ــاج ــة
س ــام ـي ــة أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ي ـح ــي عـبــد
الرحيم يموت
إنا لله وإنا إليه راجعون
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء 6
كانون الثاني  2016في مجمع البيال
لـلــرجــال وال ـن ـســاء وذل ــك مــن الـســاعــة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر لـغــايــة
السادسة مساء.
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ـ ـ ــدره آل
حص ،سكر ،شبقلو ،الشعار ،حجال،
ي ـمــوت ،ج ـلــول ،عـيـتــانــي ،حاسبيني
وأنسباؤهم.

للبيع
بيعة لقطة

صيدا – هاللية ،األوتوسرتاد،
موقع مميز شقتان مفرزتان
مببنى مستقل:
ط أول  4غرف $154000
وأريض  3غرف وحديقة وبركة
و 5مواقف $174000
لإلتصال 70/048796

غادر ولم يعد
غادر العامل البنغالدشي
MOHAMMAD ABDUL HAMID
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه
شيئًا االتصال على الرقم 71/588665

إدارة وموظفو جمموعة افريدا

ينعون مبسيد من احلسن املرحومة

يمنى محي الدين الحص
زوجة املهندس األشتاذ

ميسره خليل سكر
رئيس املجموعة
ويتقدمون من عائلة الفقيدة
بأحر التعازي شائلني اهلل
أن يتغمّد الفقيدة بواشع رمحته

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد مل ــزاي ــدة ب ـيــع االج ـ ــزاء
الساخنة القديمة للمجموعات الغازية
ف ــي مـعـمـلــي دي ــر ع ـم ــار وال ــزه ــران ــي قبل
تحديثها ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رقم ث4د 10920/تاريخ  ،2015/10/6قد
مددت لغاية يوم الجمعة  2016/2/5عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/1/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 18
إعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن اسـتــدراج للعروض لبيع
خردة غير صالحة لالستعمال مؤلفة من
نحاس عــاري ـ ـ كابالت ـ ـ اعمدة حديدية
وخشبية وغيرها ،وذلك وفق املواصفات
الـفـنـيــة والـ ـش ــروط اإلداري ـ ــة امل ـح ــددة في
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على
نسخة عنه لقاء مبلغ خمسماية ألف ليرة
لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن قسم الشراء
فــي املصلحة اإلداريـ ــة فــي مــركــز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مــدة تقديم العروض يــوم السبت
الواقع فيه  30كانون الثاني  2016الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 16
إعالن قيد التحصيل
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة الـغـبـيــري عــن وضــع
جداول التكليف االساسية لكافة الرسوم
الـبـلــديــة عــن ال ـعــام  2015قـيــد التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
الـبـلــديــة رق ــم  88/60وتـعــديــاتــه ويلفت
النظر الى ما يلي:
ً
ً
اوال :ع ـمــا بـنــص املـ ــادة  106مــن قــانــون
الرسوم البلدية رقم  88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خــال مهلة شهرين من
تاريخ االعــان في الجريدة الرسمية في
ال ـعــدد  53تــاريــخ  /12/وذل ــك عــن الـعــام
 2015وما قبلها لغاية العام .1989
ً
ثانيًا :عـمــا بنص امل ــادة  109مــن قانون
الرسوم البلدية رقم  88/60تفرض غرامة
تــأخـيــر وق ــدره ــا ( %2اث ـنــان بــاملــايــة) عن
ُ
كل شهر تأخير عن املبالغ التي ال تسدد
خالل املهلة املبينة في البند االول اعاله
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ثــالـثــا :يعتبر ه ــذا االع ــان بمثابة ان ــذار
شـخـصــي قــاطــع مل ــرور ال ــزم ــن ع ــن جميع
املستحقات واملتأخرات املتوجبة للبلدية
تـ ـج ــاه امل ـك ـل ـفــن امل ـت ـخ ـل ـفــن ع ــن ت ـســديــد
رسوم السنوات السابقة.
الغبيري2015/12/24 :
رئيس بلدية الغبيري
محمد سعيد الخنساء
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لتقديم وتركيب قواطع
 66ك.ف .لـ ــزوم ح ـطــة امل ـط ــار الــرئـيـسـيــة،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 9711/تاريخ  ،2015/9/2قد مددت
ل ـغــايــة يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة  2016/1/29عـنــد
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة

الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/1/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 21
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صيدا
طلب يوسف موسى محسن ملوكله مرعي
عـلــي ابــو مــرعــي شـهــادة قـيــد بــدل ضائع
للعقار  259عني املير.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري في صيدا
باسم حسن
نشر خالصة استدعاء
املرجع :قرار حضرة رئيس محكمة الغرفة
االبتدائية االولى في البقاع الرئيس علي
عراجي تاريخ .2015/12/17
نوع االستدعاء :شطب اشارة دعوى
خالصة االستدعاء :بتاريخ ،2015/12/17
تقدم الدكتور نمر منصور فريحة بوكالة
االس ـ ـتـ ــاذ ط ــون ــي الـ ـب ــردوي ــل بــاس ـتــدعــاء
تسجل برقم  2015/667عــرض بموجبه
بــانــه يـمـلــك اسـهـمــا بــالـعـقــاريــن رق ــم 152
و 153مــن منطقة وادي الــدلــم الـعـقــاريــة،
وان ـ ــه ي ــوج ــد ع ـل ــى ال ـص ـح ـي ـفــة الـعـيـنـيــة
للعقارين املذكورين اشــارة دعوى مقامة
م ــن اول ـغ ــا مـلـحــم الــزغــزغــي ض ــد بـطــرس
ح ـب ـيــب ش ـي ـس ـبــان ووالـ ــدتـ ــه مــوضــوعـهــا
تسجيل الـقـســم املـبــاع عـلــى اســم املدعية
وقـ ــد سـجـلــت ب ــرق ــم ي ــوم ــي  2248تــاريــخ
.1959/8/24
ـ ـ ـ ـ وق ــد اوض ــح املـسـتــدعــي ب ــأن لــه الصفة
واملصلحة لشطب االشــارة املذكورة وفقًا
لنص امل ــادة  512أم.م .فقرة  3و 4بعد ان
تبني فقدان ملف الدعوى.
ـ ـ فعلى مــن لــديــه اع ـتــراض او مالحظات
عـلــى طـلــب املـسـتــدعــي ان يـتـقــدم بـهــا الــى
قلم املحكمة في زحلة خالل مهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
إعالن
بتاريخ  2015/12/28وبناء للطلب تقرر
شطب قيد التاجر ماريا مارون بو حرب
من قيود السجل التجاري في صيدا وهي
مسجلة برقم /5004321عام وتعمل تحت
االس ــم ال ـت ـجــاري مــاريــا لـلـتـجــارة الـعــامــة
ومــركــزهــا فــي املعمرية العقار رقــم 1434
ملك مارون ورقهما املالي .2768099
للمعترض عشرة ايام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى احمد شبو
تصحيح إعالن
ورد خطأ في إعــان املــزايــدة الـصــادر عن
دائــرة تنفيذ راشيا باملعاملة التنفيذية
رقــم  2012/7حيث ورد اســم املنفذ عليه
أمني فهد الحمصي والصحيح هو أمني
فهد حمص ،فاقتضى التصويب
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـي ــوف ـل ـن ــت ش.م.ل .ال ــى
حضور اجتماع مشاركة للعامة ملشروع
انـشــاء وتشغيل مركز معالجة النفايات
ال ـص ـل ـب ــة امل ـن ــزل ـي ــة ال ـن ــات ـج ــة عـ ــن ب ـلــديــة
غــوسـطــا .وذل ــك ي ــوم الـجـمـعــة  15كــانــون
الثاني  2016الساعة  11صباحًا في مبنى
بلدية غوسطا.
إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب املـحــامــي طــال نـصــار بوكالته عن
احد ورثة حفيظة باخوس ساسني سند
تمليك بدل ضائع للعقار  233القبة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
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األربعاء  6كانون الثاني  2016العدد 2781

رياضة

الكرة اللبنانية

استقالة مفاجئة للربعة من رئاسة لجنة الحكام
فاجأ رئيس لجنة الحكام في االتحاد اللبناني
ل ـكــرة الــق ــدم م ـح ـمــود الــرب ـعــة الــوســط
الكروي بوضع استقالته من رئاسة اللجنة
بتصرف االتحاد بعد األحداث التي شهدها
ّ
األسبوع الحادي عشر من الــدوري اللبناني،
مؤكدًا قبول لجنة الحكام بما سيصدر عن
اللجنة التنفيذية من عقوبات
لــم تــأت خـطــوة رئـيــس لجنة الحكام
الرئيسية محمود الربعة باالستقالة
من رئاسة اللجنة كنوع من الهروب
م ــن واق ـ ــع م ــري ــر تـعـيـشــه كـ ــرة ال ـقــدم
والجهاز التحكيمي ،لكن انطالقًا من
تسلم الربعة
تحمل للمسؤولية رغم ّ
ّ
مل ـن ـص ـبــه رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـنــة م ـن ــذ نـحــو
شهرين.
فـ ــاألحـ ــداث ال ـت ــي ش ـهــدهــا األس ـب ــوع
ال ـح ــادي عـشــر م ــن ال ـ ــدوري وضـعــت
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة وأع ـ ـضـ ــاء هـ ــا أمـ ــام
واق ـ ـ ــع صـ ـع ــب .وج ـ ـ ــاء ق ـ ـ ــرار ال ــرب ـع ــة
أم ـ ــس ب ــوض ــع اس ـت ـق ــال ـت ــه ب ـت ـصـ ّـرف
االتـحــاد ليكون خالصة أفكار كانت
م ـطــروحــة ل ــدى أك ـث ــر م ــن ع ـضــو في
الـلـجـنــة ب ـعــد ل ـق ــاء ال ـع ـهــد والـنـجـمــة
ومــا رافقه من خطأ تحكيمي وحيد
من قبل الحكم علي رضا إلى جانب
ق ــرارات صحيحة كثيرة في املـبــاراة.
لكن هــذا الخطأ كــان جسيمًا ،بغض
ال ـن ـظ ــر عـ ــن الـ ـ ـظ ـ ــروف الـ ـت ــي راف ـق ــت
املباراة ،وبالتالي ّأثر كثيرًا بنتيجة
الـلـقــاء وواق ــع الـتــرتـيــب .وج ــاء خطأ
ال ـح ـكــم جـمـيــل رم ـض ــان ب ـحــق فــريــق
االجتماعي مع احتسابه ركلة جزاء
غير صحيحة ملصلحة الصفاء تقدم
فـيـهــا بـطــل ال ــذه ــاب ،لـيــزيــد القناعة
ب ـض ــرورة ال ـق ـيــام ب ـخ ـطــوة مـســؤولــة
من قبل بعض ّ
القيمني على الجهاز
الـتـحـكـيـمــي .عـلـمــا ب ــأن رم ـض ــان قــاد
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة بـ ـنـ ـج ــاح ،ولـ ـ ــم ي ـك ــن ه ـنــاك
س ــوى ه ــذا الـخـطــأ فـقــط ،إال أن ــه كــان
مؤثرًا أيضًا بفارق النقاط في رأس
ال ـت ــرت ـي ــب م ــن ج ـه ــة وبـ ــواقـ ــع فــريــق
يصارع للهروب من الهبوط.
اسـ ـتـ ـق ــال ــة ال ــربـ ـع ــة وإع ـ ــان ـ ــه ق ـب ــول
ال ـقــرارات والعقوبات التي ستصدر
ع ــن الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة جـ ــاءا خــال
االج ـت ـم ــاع األس ـب ــوع ــي الـ ــذي عـقــدتــه
لـجـنــة ال ـح ـك ــام الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي قــاعــة
ملعب بيروت البلدي بحضور رئيس
وأع ـض ــاء الـلـجـنــة وع ــدد مــن ممثلي
وسائل اإلعالم ،حيث نوقشت حاالت
األس ـب ــوع ال ـح ــادي عـشــر م ــن بطولة
الدرجة األولى.
وت ـحــدث الــربـعــة عــن الـضـغــوط التي

وضع الربعة
استقالته بتصرف
االتحاد معلنًا قبول
قرارات اللجنة
التنفيذية
(عدنان الحاج علي)

م ــورس ــت ع ـلــى ال ـج ـهــاز الـتـحـكـيـمــي،
مـ ــذك ـ ـرًا ب ـم ــا تـ ـح ــدث بـ ــه ق ـب ــل ثــاثــة
أسابيع من ناحية ضرورة املحافظة
عـ ـل ــى رؤس ـ ـ ـ ــاء األن ـ ــدي ـ ــة ال ـ ـ ــذي ُي ـ َـع ـ ّـد
وجودهم أساسيًا في اللعبة .وشدد
على ض ــرورة املحافظة على حقوق
األن ـ ــدي ـ ــة ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى وض ـ ــع ال ـح ـكــام
الـصـعــب إل ــى جــانــب مــوقــف األنــديــة
املحق.
ّ
وتطرق إلى املؤتمر الصحافي لنادي
ُ
العهد الذي يعقد للمرة األولى حيث
يرى الربعة أن من حق النادي الكالم،
لكونه يعتبر نفسه قد ُسلب حقه.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى اع ـ ـتـ ــراض ن ــادي
األنصار حول تدبير ممنهج لضرب
األن ـ ـ ـصـ ـ ــار ،ف ـ ـ ــرأى ال ــربـ ـع ــة أنـ ـ ــه غـيــر
صحيح« ،فذلك ليس من شيمنا وال
تربيتنا وأخالقياتنا كلجنة رئيسية
للحكام».
ورأى رئ ـيــس الـلـجـنــة أن الـحـكــام قد

سائال
أخطأوا وال يوجد مبرر لذلك.
ً
عما يمكن أن يقوله هو وهم
الحكام ّ
لرئيس ن ــادي العهد تميم سليمان
حول ما ّ
تعرض له ،معبرًا عن حرجه
م ـم ــا حـ ـص ــل ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن ـ ــه املـ ـس ــؤول
تسلم
األول عن كل ما جرى ،رغم أنه ّ
مـهـمــاتــه ق ـبــل ش ـهــريــن ،ان ـطــاقــا من
أن الـعـمــل املــؤس ـســاتــي اس ـت ـمــراريــة.
وأشار إلى أنه حزين جدًا على األندية

رفض الربعة كالم
نادي األنصار عن عمل
ممنهج ضد الفريق

وعـلــى مــن يــدفــع مــن جيبه الـخــاص،
حـتــى لــو ك ــان فــي ك ــام الــربـعــة دفــاع
عن األندية في وجه الحكام ،مطالبًا
إياهم بالشجاعة «ومن هو مضغوط
ليعتذر عن قيادة املباريات».
وع ـ ّـم ــا ي ـجــب ال ـق ـيــام ب ــه ف ــي املــرحـلــة
امل ـق ـب ـلــة ،أشـ ــار الــرب ـعــة إل ــى ض ــرورة
اب ـت ـع ــاد ال ـح ـك ــام ع ــن ك ــل ال ـض ـغــوط
ال ـش ـخ ـص ـيــة وغـ ـي ــر ال ـش ـخ ـص ـيــة ألن
الحساب سيكون عسيرًا.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن ما تحدث
به الحكم جميل رمضان عن ّ
تعرض
بعض رؤساء األندية لكرامة الحكام،
مرفوض ،مدافعًا عن حقوق األندية
وخـصــوصــا ن ــادي االجتماعي الــذي
تضرر مــن خطأ تحكيمي فــي لقائه
مع الصفاء.
وت ـط ــرق إل ــى ال ـحــالــة الـنـفـسـيــة الـتــي
يعيشها الحكم رضا الذي بدا حزينًا
ج ـدًا وه ــو مــا جـعــل الــربـعــة يــؤكــد أن

م ــا ق ــام ب ــه رض ــا غـيــر مـقـصــود على
اإلطـ ــاق ،لـكــن مــن يخطئ سيتحمل
مسؤولية خطئه .ولفت الى أن لجنة
الحكام ستتقبل أي قــرار يصدر عن
اللجنة التنفيذية ووضــع استقالته
ّ
بتصرف االتحاد.
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـ ـح ــاالت ،فظهر
ف ــي ل ـق ــاء ال ـص ـف ــاء واالج ـت ـم ــاع ــي أن
ركـلــة ال ـجــزاء الـتــي احتسبها الحكم
جـمـيــل رم ـض ــان عـلــى الع ــب الـصـفــاء
ن ــور م ـن ـصــور ملـصـلـحــة االجـتـمــاعــي
ص ـح ـي ـحــة ،أم ـ ــا ركـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء ال ـتــي
احـتـسـبـهــا رمـ ـض ــان ملـصـلـحــة العــب
الـ ـصـ ـف ــاء م ـح ـم ــد حـ ـي ــدر فـ ـه ــي غـيــر
صحيحة ،ألن العب االجتماعي قطع
الكرة قبل االصطدام بحيدر.
وف ــي لـقــاء الـعـهــد والـنـجـمــة تـبـ ّـن أن
ال ـخ ـط ــأ الـ ـ ــذي ارت ـك ـب ــه العـ ــب الـعـهــد
عـ ـب ــاس ك ـن ـع ــان ع ـل ــى ك ـ ـ ــارل مــاكــس
داني كان خارج منطقة الجزاء وقرار
الحكم علي رضا صحيح باحتساب
خـطــأ واالك ـت ـفــاء بــالـبـطــاقــة الـصـفــراء
نظرًا إلى وجود مدافع آخر هو خليل
خميس في مكان ارتكاب الخطأ.
أم ـ ــا ركـ ـل ــة ال ـ ـجـ ــزاء الـ ـت ــي احـتـسـبـهــا
الحكم علي رضا على العب النجمة
مـحـمــود سبليني بـعــد ملـســه ال ـكــرة،
بـ ــإشـ ــارة م ــن ال ـح ـك ــم امل ـس ــاع ــد عـلــي
املقداد فالقرار صحيح .لكن النقاش
بني رضا واملقداد قبل احتساب ركلة
طويال.
الجزاء دام وقتًا
ّ ً
وفي حالة أخرى تبي أن خطأ العب
العهد أحمد زريق على العب النجمة
عـ ـ ـب ـ ــاس عـ ـ ـط ـ ــوي يـ ـسـ ـتـ ـح ــق ب ـط ــاق ــة
صـفــراء ولـيــس أكـثــر وهــو مــا قــام به
ال ـح ـكــم رضـ ــا ح ـيــث أش ـه ــر الـبـطــاقــة
الصفراء في وجه زريق.
وبالنسبة إلــى هــدف النجمة ،فجاء
مــن احـتـكــاك غير قــانــونــي بــن العب
ال ـن ـج ـم ــة أك ـ ـ ــرم م ـغ ــرب ــي وال ـ ـحـ ــارس
حسن بيطار الذي كان مسيطرًا على
ال ـكــرة ،وبــالـتــالــي يستحق احتساب
خ ـطــأ ملـصـلـحـتــه ،وبــال ـتــالــي ال ـهــدف
غ ـيــر ص ـح ـيــح وال ـح ـك ــم رضـ ــا أخـطــأ
باحتسابه.
(األخبار)

سوق االنتقاالت

غوارديوال نحو إنكلترا وأوباميانغ يعلن «العصيان»

جوسيب غوارديوال (بتر كنيفيل ــ أ ف ب)

لم يخف اإلسباني جوسيب غوارديوال،
مــدرب بــايــرن ميونيخ األملــانــي ،مــا يتم
ت ــداول ــه ب ــأن ــه ي ــرغ ــب ف ــي ال ـت ــدري ــب في
ـوقــع بعد على
إنكلترا ،مــؤكـدًا أنــه لــم يـ ّ
أي ع ـق ــد هـ ـن ــاك ،وذل ـ ــك خ ـ ــال مــؤتـمــر
صحافي هو األول له منذ إعالن رحيله
عن النادي البافاري في نهاية املوسم
الحالي.
ّ
وق ــال غ ــواردي ــوال« :لـ ــدي ه ــذه الفرصة
للذهاب إلى إنكلترا ،إنه الوقت املناسب.
ال أزال شابًا وأنا في حاجة إلى تحديات
جديدة».
وكـ ــان رح ـيــل غ ــواردي ــوال ف ــي نـهــايــة
موسمه الثالث مع الفريق البافاري
وتعيني اإليطالي كــارلــو أنشيلوتي
ـدال منه قــد تــم اإلع ــان عنه فــي 20
بـ ً

كانون األول املاضي.
وع ـ ّـل ــق امل ـ ــدرب اإلس ـبــانــي ع ــن خليفته
اإلي ـطــالــي بــال ـقــول« :ك ــارل ــو هــو امل ــدرب
املـثــالــي ل ـهــذا ال ـفــريــق .أن ــا واث ــق مــن أن
جميع األم ــور ستسير بشكل جـيــد له
ولبايرن ميونيخ».
وفي إسبانيا ،اعتبر أسطورة كرة القدم
الـفــرنـســي زي ــن الــديــن زيـ ــدان أن توليه
اإلش ــراف على تــدريــب ريــال مــدريــد هو
محفز في الوقت ذاته.
تحد صعب ،لكنه ّ
ّ
وجـ ـ ـ ـ ــاء كـ ـ ـ ــام زيـ ـ ـ ـ ـ ــدان فـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
ص ـح ــاف ــي هـ ــو األول ب ـع ــد تـعـيـيـنــه
مدربًا خلفًا لرافايل بينيتيز املقال
تحد صعب،
من منصبه ،وقال «إنه
ّ
لـكـنــه مـحـفــز ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه .أري ــد
م ــواجـ ـه ــة هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــدي وس ــأب ــذل

قصارى جهدي إلحراز األلقاب».
وأضــاف« :إنها حقبة جديدة بالنسبة
ّ
إلي ،إنه دور جديد».
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد ال ــاعـ ـب ــن ،أعـ ـل ــن ان ـتــر
مـيــانــو اإلي ـطــالــي تـمــديــد عـقــد حــارس
مـ ــرمـ ــاه ال ـ ــدول ـ ــي ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي سـمـيــر
هندانوفيتش حتى .2019
وقال الحارس البالغ  31عامًا الذي كان
ع ـقــده سـيـنـتـهــي ال ـص ـيــف امل ـق ـبــل« :أن ــا
سعيد لتجديد عقدي».
وأشــارت تقارير إلى أن هندانوفيتش،
الـ ـ ــذي ان ـض ــم إلـ ــى ان ـت ــر ف ــي  2012من
أوديـنـيــزي ،سينال راتـبــا سنويًا يبلغ
 2,5مليون يورو.
وف ــي أمل ــان ـي ــا ،أفـ ــاد امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
بــاســم ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد األملــانــي

بأن مهاجمه الغابوني بيار  -إيميريك
أوباميانغ لم يعاود التمارين مع فريقه
«ألسـبــاب شخصية» ليعزز الشائعات
التي تحدثت عــن امكانية انتقاله إلى
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
أملانيًا أيضًا ،أكد رئيس شالكه كليمنس
ت ــوي ـن ـي ــز أن ف ــريـ ـق ــه ال ي ـف ـك ــر إط ــاق ــا
بالتخلي عــن خــدمــات نجمه الصاعد
لـيــروي سانيه الــذي رشحته الصحف
املحلية لالنتقال إلى صفوف مانشستر
سيتي اإلنكليزي مقابل مبلغ قياسي
لالعب أملاني.
وقال توينيز لصحيفة «بيلد» األملانية:
«قـ ــرر نـ ــادي شــال ـكــه ع ــدم ب ـيــع ســانـيــه،
على أي حــال ،ال يوجد أي عــرض على
الطاولة في الوقت الحالي».
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الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

ووريرز يرفع رصيده إلى  32فوزًا وسبرز إلى 30
حقق غولدن ستايت ووريــرز حامل
ال ـل ـق ــب ف ـ ـ ــوزه الـ ـخ ــام ــس وال ـث ــاث ــن
تــوالـيــا عـلــى أرض ــه ،ج ــاء آخ ــره على
ح ـســاب ت ـش ــارل ــوت هــورن ـتــس -111
 101في الــدوري األميركي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة.
وتـمـتــد ان ـت ـصــارات غــولــدن ستايت
املتتالية على أرضــه على موسمني
بواقع  17في املوسم الحالي و 18في
املوسم املاضي.
ورف ــع ووريـ ــرز رص ـيــده ه ــذا املــوســم
الى  32فوزًا مقابل خسارتني فقط.
وسجل ستيفن كــوري  30نقطة في
 31دقيقة خاضها ،وبــدا أنــه تجاوز
اإلصــابــة الـتــي تـعــرض لها فــي ربلة
ال ـس ــاق واض ـط ــرت ــه ال ــى ع ــدم إك ـمــال
املباراة السابقة.
وت ــأل ــق ف ــي ص ـفــوف ووري ـ ــرز أيـضــا،
ك ـ ــاي ت ــوم ـب ـس ــون ال ـ ــذي س ـج ــل 30
نقطة ،ودرايـمــونــد غــريــن بتسجيله
 13نقطة ،وكانت الثالثية املزدوجة
السابعة له هذا املوسم.
ول ــدى ت ـشــارلــوت ،ك ــان كيمبا ووكــر
وج ـي ــري ـم ــي المـ ـ ــب أب ـ ـ ــرز امل ـس ـج ـلــن
برصيد  22نقطة لكل منهما.
قائال:
وعلق كوري على إنجاز غرين
ً
«إنه يلعب بمستوى عال جدًا جدًا».

من جهته ،قال تومبسون« :كنت في
وضــع جـيــد لتسديد ال ـكــرة .حــاولــت
امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى ثـقـتــي بـنـفـســي وأن
أكون هجوميًا».

فالك يواجه خطر اإليقاف
لتسعة أعوام
بـ ـع ــد رئ ـ ـيـ ــس اإلت ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
ال ـســوي ـســري جـ ــوزف ب ــات ــر ،ورئ ـي ــس اإلت ـحــاد
األوروبـ ـ ــي لـلـعـبــة ،الـفــرنـســي مـيـشــال بــاتـيـنــي،
طــالـبــت لجنة األخ ــاق املستقلة الـتــابـعــة للفيفا
بعقوبة اإلي ـقــاف ملــدة  9أع ــوام مــع غــرامــة مالية
قيمتها  100ألف فرنك سويسري بحق األمني
السابق للمنظمة الدولية ،الفرنسي جيروم
العام
ُ
فالك ،الذي أعفي من مهماته منذ أيلول املاضي
وأوقف بشكل مؤقت منذ تشرين األول املاضي.
وأوقـ ــف فــالــك ( 55عــامــا) فــي  7تـشــريــن األول
املاضي ملدة  90يومًا بسبب اتهامه من وسائل
اإلعالم البريطانية بالتورط في قضية اعادة بيع
تذاكر مونديال  2014في البرازيل في السوق
السوداء.
وأض ــاف ــت لـجـنــة األخـ ــاق أن رئـيـسـهــا كــورنـيــل
بوربيلي طلب فــي الــوقــت نفسه تمديد عقوبة
ايقاف فالك ملدة  45يومًا أخرى.
وانتهت عقوبة اإليقاف ملدة  90يومًا بحق فالك
مساء أمس.

وبـ ـ ـ ـ ـ ــرز مـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ــان أنـ ـ ـط ـ ــونـ ـ ـي ـ ــو ك ــل
مـ ــن كـ ــاوهـ ــي لـ ـيـ ـن ــارد بـ ـ ـ  24ن ـق ـطــة،
وجوناثون سيمونز بـ  18نقطة ،وال
ماركوس الدريدج بـ  16نقطة.
فــي املـقــابــل ،سجل مليلووكي كريس
مـيــدلـتــون  19نـقـطــة ،ومــايـكــل كــارتــر
 وليامس  16نقطة وغرين منروي 15نقطة.
وفـ ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ــاز
كليفالند كافالييرز على تورونتو
راب ـ ـ ـتـ ـ ــورز  ،100-122وف ـي ــادل ـف ـي ــا
سفنتي سـيـكـســرز عـلــى مينيسوتا
تـ ـمـ ـب ــروولـ ـف ــز  ،99-109وب ــوس ـط ــن
سلتيكس على بروكلني نتس -103
 ،94ومـ ـي ــام ــي ه ـي ــت ع ـل ــى ان ــدي ــان ــا
ب ــاي ـس ــرز  ،100-103وســاكــرام ـن ـتــو
ك ـي ـن ـغ ــز عـ ـل ــى أوك ـ ــاه ـ ــوم ـ ــا س ـي ـتــي
ثاندر  ،104-116وهيوسنت روكتس
ع ـلــى ي ــوت ــا جـ ــاز  ،91-93ومـمـفـيــس
غ ــري ــزل ـي ــس ع ـل ــى ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل
باليزرز .78-91
وه ـ ـنـ ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
أتــانـتــا هــوكــس  -نـيــويــورك نيكس،
شـيـكــاغــو بــولــز  -مـيـلــووكــي بــاكــس،
داالس م ــاف ــري ـك ــس  -س ــاك ــرام ـن ـت ــو
ك ـي ـن ـغ ــز ،لـ ـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــس اليـ ـ ـك ـ ــرز -
غولدن ستايت ووريرز.

ب ــدوره ،حـقــق ســان أنـطــونـيــو سبرز
فــوزه الثالثني فــي  36م ـبــاراة ،وكــان
على ميلووكي باكس  ،98-123معززًا
صدارته ملجموعة الجنوب الغربي.

فقد فيرير لقبه في دورة الدوحة (كريم جعفر ــ أ ف ب)

روني األفضل في
منتخب إنكلترا
نال مهاجم مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،واين
روني ،لقب العب العام في منتخب انكلترا للمرة
الــرابـعــة ،بحسب مــا أعـلــن االتـحــاد املحلي لكرة
القدم.
ّ
وكــان رونــي حطم الرقم القياسي لــأهــداف مع
منتخب «األسـ ــود ال ـثــاثــة» ،راف ـعــا رص ـيــده الــى
 51هــدفــا ،بـعــدمــا كــان الــرقــم الـقـيــاســي السابق
ً
مسجال لفترة طويلة باسم «األسـطــورة» بوبي
تشارلتون ( 49هدفًا).

استراحة
2187 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 8 7

رياضة
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أخبار رياضية

فوز بيبلوس على اللويزة
فـ ــاز ب ـي ـب ـلــوس ع ـلــى ض ـي ـفــه ال ـل ــوي ــزة بـصـعــوبــة
وبفارق نقطة  68 - 69في قاعة كارلوس سليم
 جبيل ،في ختام منافسات املرحلة األولى منبطولة لبنان لكرة السلة.
وك ــان الع ــب ال ـفــائــز األم ـيــركــي سـتـيـفــن ب ــورت،
أفضل مسجل في املواجهة برصيد  29نقطة،
منها  6ثالثيات ،وفــي الخاسر ،كــان األميركي
اوري ــن غــريــن األفـضــل ب ــ 20نقطة و 5متابعات
و 4تمريرات حاسمة ،وسجل األميركي اآلخر
ويندل لويس ومواطنه اليكس اوكافور  13نقطة
لكل منهما ،مع  12متابعة لألول و 6للثاني الذي
مــرر  4كــرات حاسمة ،فيما كــان ريبال بشارة
األفضل لبنانيًا بـ 13نقطة و 5تمريرات حاسمة.
وتفتتح املرحلة الثانية غدًا الخميس عند الساعة
 20:30بمواجهتني ،إذ يلعب فــي األولــى املتحد
مع الشانفيل في مجمع الصفدي في طرابلس،
بينما يحل فــي الثانية التضامن ال ــزوق ضيفًا
ً
ثقيال على الحكمة في قاعة غزير.

أفقيا
 -1من مؤلفات الشاعر اللبناني الراحل سعيد عقل –  -2مطر خفيف أو ندى – مادة قاتلة
– لباس يستر النصف األعلى من الجسم –  -3كتلة جبلية في شمال الـعــراق قــرب حدود
الحداد الحديد
إيران وأعلى قمة في البالد – سفن تجارية –  -4حديدة عريضة ُيطرق عليها
ّ
نمام – من
–
للتأوه
– إحــدى البحيرات الخمس الكبرى بني كندا والــواليــات املتحدة – -5
ّ
األزهار –  -6إحدى القارات – إتقاد النار أو الشمس –  -7جهل ونفى األمر – عاصمة أفريقية
ّ
السلم اإلداري –  -9لعن وشتم – رطوبة في
أتقدم من درجة الى درجة في
– -8
أشعل النار – ّ
َ
الثوب من جراء املطر – حب وعشق أو غنى –  -10إحدى تالل روما أقام عليها الرومان هيكل
جوبيتر – متشابهان

عموديًا
 -1راهب فرنسي دعا الى الحملة الصليبية األولــى والقائد الروحي ملا سمي بحملة الفقراء – -2
نجعله متعدد األلــوان – دولــة أميركية –  -3حاجز مائي – سهاد وقلة النوم –  -4يفرح ويسعد
وفت وسحق –  -6من قمم هماليا في
بلقاء صديقه – إمارة عربية –  -5ثغر – فنانة لبنانية – دق ّ
التبت  8515م .تسلقتها بعثة فرنسية عام  -7 – 1955كالم ّوألفاظ – متشابهان –  -8من الحيوانات
ّ
رســام فرنسي راحل امتاز بإلهام شعري عميق وبتنسيق متناسق لأللوان رسم مناظر
– عائلة ّ
العشاق – ُ -9يفزعه – ُحقة لحفظ الدراهم –  -10أحد أرقى أحياء القاهرة
الحقول واألرياف وحفالت ُ
وواجهتها العظيمة

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.

1

أفقيا

 -1بحر ُ
البنطس –  -2دروب – تونغا –  -3مرجان – بل –  -4يداي – روج –  -5اي – قر – سوني – -6
لغم – قم – أرز –  -7جونو – خابية –  -8بلح – حام –  -9واترلو –  -10جرجي زيدان

عموديًا

ال قرارات حول لقاء
العهد والنجمة

مشاهير 2187

حلول الشبكة السابقة

ّ
حتي – -6
 -1بــدوي الجبل –  -2حر – ديغول –  -3رومــا – منحور –  -4ابريق – أج –  -5رق –
بتار – مخارز –  -7نونوس – أملي –  -8طن – جواب – ود –  -9سغب – نريد –  -10الجيزة – قن
ّ

حل الشبكة 2186

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

م ـخــرج أف ــام فــرنـســي مـعــاصــر وأح ــد أب ــرز أع ـضــاء حــركــة املــوجــة الـجــديــدة
السينمائيةّ .
تعبر أفالمه عن آرائه السياسية ومعرفته بتاريخ السينما .تأثر
بالفلسفتني الوجودية واملاركسية
 = 11+1+7+4+2شعوب التنقل والترحال ■  = 5+3+10+6مدينة نيجيرية
■ ُ = 9+8حب

حل الشبكة الماضية :علي الكيالني

ثبتت لجنة املسابقات في االتحاد اللبناني لكرة
القدم نتيجة مباراة النجمة مع العهد في الجولة
 11مــن الـ ــدوري ،فيما تــريـثــت لجنة االنـضـبــاط
في االتـحــاد في اتخاذ الـقــرارات ،بعض االطــاع
عـلــى تـقــريــري حـكــم ومــراقــب امل ـب ــاراة ،إلــى حني
إجراء مزيد من التحقيقات باملجريات واألحداث
وأعمال الشغب ،التي جرت أثناء املباراة وبعدها،
وذل ـ ــك م ــن ق ـبــل م ــن تـكـلـفــه ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
لالتحاد ذلك.
كذلك قررت لجنة االنضباط تغريم نادي السالم
مـبـلــغ  500ال ــف ل ـيــرة ،وأوق ـف ــت قــاســم محمود
ومـحـمــد قـصــاص (الـحـكـمــة) ومـحـمــود حبلص
(االجـتـمــاعــي) ودوغ ــاس نـكــرومــاه (الـســاحــل)
ومحمود سيد (الشباب الغازية) مباراة واحدة.
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تلفزيون

ثقافة وناس

رمضان 2016

«لست جارية» ناجي طعمة يعيد النظر بمفهوم «الشرف»
دمشق ـــ محمد األزن
ي ـب ــدو ال ـط ــري ــق ش ــاه ـق ــا إلـ ــى إح ــدى
ّ
ّ
السكنية املطلة على ضاحية
الجزر
الشام الجديدة ،حيث زارت «األخبار»
أخـ ـيـ ـرًا ك ــوال ـي ــس ت ـص ــوي ــر مـسـلـســل
«لست جــاريــة» .يغالب فريق العمل
ب ــرودة الـطـقــس ،ومــوجــة اإلنـفـلــونــزا
التي ضربت موقع التصوير ،باذلني
جـهــودهــم إلت ـمــام عملهم فــي الــوقــت
املـحــدد (سـتــون يــومــا ،ب ــدأت يــوم 10
كانون ّ
األول /ديسمبر الفائت).
اخـ ـ ـت ـ ــار املـ ـ ـخ ـ ــرج نـ ــاجـ ــي ط ـع ـم ــي أن
تــوحــي ً إضـ ــاءة الـلــوكـيـشــن بــالـكــآبــة،
عــاكـســة ص ــراع الـبـطـلــن ّعـبــد املنعم
عمايري (غالب) ،وكندا حنا (ميس)،
والتناقض بني السواد الطاغي الذي
ي ـش ـي ـعــه سـ ـل ــوك الـ ـ ـ ـ ــزوج ،وم ـس ــاح ــة
بياض تسعى الــزوجــة إلــى فرضها،
والتمسك بها حفاظًا على أسرتها.
الـ ـع ــاق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا «كـ ــانـ ــت ت ـن ـطــوي
عـلــى ح ـ ٍّـب كـبـيــر ،تـكـلــل ب ــال ــزواج ،إال
ّ
أن ه ــذا الـ ــزواج يـتـحـ ّـول إل ــى مــأســاة،
ّ
حني يكتشف الــزوج ليلة الــزفــاف أن
عروسه تخفي سرًا كبيرًا ،ما يجعل
حياتها معه جحيمًا ،بعد رضوخها
شعورها بالذنب
لشرطه تحت وطأة
ً
ً
ـا
ـ
م
أ
ـه،
ـ
ل
ـة
ـ
ي
ـار
ـ
ج
العمر
والـبـقــاء مــدى
ً
منها في استعادة ّ
حبه لها ،سالكة
كــل الـسـبــل املــؤديــة لــذلــك ،حـتــى على
حساب كرامتها وأنوثتها».
ـرح قـلـيــل ،ابـتـســامـ ٌ
فـ ٌ
ـات شـبــه ن ــادرة،
ٌ
ٌ
ودم ــوع كثيرة تذرفها كندا مشهدًا
ت ـ ـلـ ــو اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أمـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــري ،فــي
ً
دوري ـ ـ ــن ي ـت ـط ـل ـبــان اشـ ـتـ ـغ ــاال ك ـب ـي ـرًا
ّ
على املستوى النفسي .لكن املمثلة
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة ال ـت ــي أجـ ـ ــادت أداء أدوار
ّ
ّ
بشكل
الفتيات القويات ،واملتمردات
ٍ
أو بـ ــآخـ ــر ،ال ت ـع ـت ـبــر فـ ــي حــدي ـث ـهــا
ّ
ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن «مـ ـي ــس ضـعـيـفــة،
ب ــل تـتـجـســد ف ـي ـهــا قـ ــوة املـ ـ ــرأة الـتــي
يمنحها إيــاهــا الـحــب للحفاظ على
وجـ ــودهـ ــا ،وع ــائ ـل ـت ـه ــا ،وشــري ـك ـهــا،
وتـ ـتـ ـحـ ـم ــل ألجـ ـ ـ ــل ذلـ ـ ـ ــك اإله ـ ـ ــان ـ ـ ــات،
والقسوة ،واالستفزازات املتكررة من
حبيب أصبح زوجها ،اقتناعًا منها
ّ ٍ
ها املسؤولة ّ
عما يحدث ،وليس
بأن
ه ـ ــو» .م ــن ج ـه ـتــه ،يـ ــرى ع ـبــد املـنـعــم

عبد
المنعم
عمايري
وكندا
ّ
حنا في
مشهد
من العمل

ّ
ّ
ضحية ملجموعة
عمايري أن «غالب
ّ
تقاليد وأع ــراف اجتماعية شرقية،
ويعاني من عقد بسبب تلك األعراف
التي ال يستطيع تجاوزها كغالبية
ّ
الشباب العربي .لذلك لم يتمكن من
تـقـ ّـبــل واق ــع اص ـطــدم بــه ليلة زفــافــه،
بـعــد اكـتـشــافــه س ـرًا أخـفـتــه حبيبته
عنه ،فيقابلها بسلوك عدائي ،يعززه
اسـ ـتـ ـع ــداده ال ـن ـف ـســي ل ـه ــذا ال ـس ـلــوك
ـون
ن ـت ـي ـجــة ن ـش ــأت ــه فـ ــي جـ ــو م ـش ـح ـ ٍ
بــالـعـنــف الـ ــذي طــاملــا م ــارس ــه وال ــده
ت ـجــاه وال ــدت ــه ،ف ـت ـحـ ّـول ف ــي الـنـهــايــة

«بمناقشة قضية ان ـقــاب الـقـيــم في
م ـج ـت ـم ـعــات ـنــا ال ـع ــرب ـي ــة املـ ـع ــاص ــرة،
وانـ ـحـ ـس ــار م ـف ـه ــوم الـ ـش ــرف بـحـيــث
لــم يعد يشمل إال مــا يتعلق بــاملــرأة،
بينما غالبًا ما ينظر إلى االنحرافات
األخالقية األخرى كالغش والرشوة،

يخوض المسلسل في
عوالم الفساد ،والصراع الطبقي
ومفهوم «الشرف»

إلى شخص مريض نفسيًا» .ويشير
الـنـجــم ال ـس ــوري مـخـتـتـمــا حــديـثــه لـ
«األخـبــار» إلــى كــون العمل «يتناول
أزمــات نفسية ،واجتماعية ،وأسرية
ع ـ ـ ــدة تـ ـع ــان ــي مـ ـنـ ـه ــا م ـج ـت ـم ـعــات ـنــا
ّ
ومهدت ملا وصلنا إليه».
العربية،
يـتـخــذ مـسـلـســل «ل ـســت ج ــاري ــة» من
ّ
املتشعبة
مــأســاة مـيــس وعــاقــاتـهــا
ب ـمــن ح ــول ـه ــا؛ إطـ ـ ــارًا ع ـ ّ
ـام ــا لـحـكــايــة
ي ـل ـخـ ّـص ـهــا الـ ـك ــات ــب ف ـت ــح الـ ـل ــه عـمــر

ّ
واسـتـغــال الـنـفــوذ ،على أنـهــا دالئــل
شـ ـ ـط ـ ــارة ،مـ ــا ج ـع ــل نـ ـس ــاء ك ـث ـي ــرات
ي ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـردن ،وي ـ ـت ـ ـجـ ــاوزن ال ـك ـث ـي ــر مــن
األع ـ ـ ـ ـ ــراف وال ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــد» .ويـ ـخ ــوض
املسلسل في عوالم الفساد ،والصراع
ال ـط ـب ـق ــي عـ ـب ــر ش ـخ ـص ـي ـتــي والـ ـ ــدي
ٍّ
البطلني ،وعالقة كل منهما بأسرته؛
راس ـم ــا صـ ــورة ع ــن مـجـتـمـ ٍـع مـخـتــل،
ينخر السوس في خليته األساسية

ً
أي األسـ ـ ــرة .م ـث ــا ،أب ــو نـ ــورس وال ــد
ّ
مـيــس (عـبــد ال ـهــادي ال ـصــبــاغ) رجــل
ظ ــال ــم ،ال ي ـت ــرك ث ـ ــأرًا ل ــه م ـه ـمــا طــال
الزمن ،ويتجاوز كل الخطوط الحمر
لتحقيق مـصــالـحــه ،وإل ـح ــاق األذى
بمن يقف في وجهه ،من دون مراعاة
ـرص على
أي اعـتـبــار أخ ــاق ــي ،وي ـحـ ً
أن يكون أوالده الــذكــور نسخة عنه.
أم ــا رج ــل األع ـم ــال فـ ــؤاد والـ ــد غــالــب
(زهـ ـي ــر رمـ ـ ـض ـ ــان) ،ف ـه ــو ان ـت ـه ــازي،
جـشــع ،اسـتــولــى عـلــى أم ــوال زوجـتــه
الـ ـس ــابـ ـق ــة حـ ـن ــان الـ ـت ــي ذاق ـ ـ ــت عـلــى
يـ ــده األمـ ـ ّـريـ ــن ،وان ـع ـك ــس ظـلـمــه لها
ع ـلــى اب ـن ـهــا واب ـن ـت ـه ــا ،ف ـت ـحــوال إلــى
شخصني مأزومني .كما يسعى األب
ّ
تخليه عــن أســرتــه ،إلــى تحقيق
بعد
مصالحه ،عبر العديد من العالقات
النسائية القائمة على االستغالل.
تـ ــؤدي دور ح ـن ــان أم غ ــال ــب املـمـثـلــة
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة ض ـح ــى الـ ــدبـ ــس ،وت ــؤك ــد
ل ـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» س ـع ـي ـه ــا ألداء ه ــذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ب ـع ـي ـدًا عـ ــن «ال ـ ـصـ ــورة

ّ
فرغم مالمح
النمطية للمرأة املعنفة،
ّ
ّ
ـأم
االنـكـســار فــي عينيها ،إال أن ـهــا كـ ً
تتنزع لحظات القوة كي تبقى واقفة
إلى جانب ولديها ،وتوجههما ،رغم
إمـ ـع ــان أف ـعــا ّل ـه ـمــا ف ــي تـحـطـيـمـهــا».
ّ
وت ــوض ــح بـ ـ ــأن ال ـع ـم ــل «يـ ــركـ ــز عـلــى
ّ
نقطةٍ في غاية األهمية هي أن العنف
ّ
يتحول إلى ّ
دوامة تنتقل من جيل إلى
ٌ
جـيــل ،مــا لــم يكن هـنــاك وع ــي لــذلــك».
هكذا تتحول ابنتها منى «إلى عقدة
ّ
نـفـسـيــة م ـت ـحــركــة» ع ـلــى ح ــد وصــف
امل ـم ـث ـل ــة رنـ ـ ــا ش ـم ـي ــس لـلـشـخـصـيــة
ال ـتــي تـجـســد ّهــا فــي مسلسل «لست
ج ــاري ــة» ،لـكــنـهــا «ط ـي ـبــة ّ ،وب ـق ــدر ما
تبدو أفعالها قاسية ،إال أنها خارجة
عـ ــن إرادت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وم ـ ـ ـبـ ـ ــررات ق ـســوت ـهــا
واضحة للمشاهدين ،حيث تسيطر
عليها امل ـخ ــاوف مــن خ ــوض تجربة
الحياة الــزوجـيــة ،بسبب فشل زواج
ّأمها».
في املقابل ،تظهر عائلة بشير مهران
(أح ـمــد راف ــع) كـمــن ت ـقــاوم الـطــوفــان،
ح ـيــث يـتـعــن ع ـلــى ال ــرج ــل مــواجـهــة
عــدوانـيــة أب ــو ن ــورس ،بــال ـتــوازي مع
ـات كثيرة تعترض جـهــوده في
عـقـبـ ٍ
تنشئة أســرة صالحة ،أهمها تحكم
«ق ــان ــون الـ ـش ــارع بـتــربـيــة أوالدنـ ـ ــا».
ضمن هذا اإلطار ،سيتطرق املسلسل
إلــى تجربة صعبة عاشها حــن قام
أحد أبنائه رائد ( ّيــؤدي دوره املمثل
ال ـ ـشـ ــاب مـ ـج ــد حـ ــنـ ــا) بـ ــرشـ ــوة أح ــد
مــوظـفــي االم ـت ـحــانــات ف ــي الـجــامـعــة
ل ـت ـس ـه ـيــل ن ـج ــاح ــه .ك ـم ــا ي ـق ــع االب ــن
ضحية موقف حبيبته منى العدائي
املسبق من الرجال.
«ل ـس ــت ج ــاري ــة» تـنـتـجــه «املــؤس ـســة
ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـامـ ـ ــة ل ـ ــإنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي
واإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» ملـ ــوسـ ــم درامـ ـ ـ ـ ــا ،2016
بــال ـش ــراك ــة م ــع مــؤس ـســة «الـ ـف ــارس»
السينمائي الـتــي يملكها ويديرها
ناجي طعمي .ويضم العمل «املقتبس
عن ّ
قصة حقيقية» على قائمة أبطاله
أيـ ـض ــا :س ــوس ــن م ـي ـخــائ ـيــل ،إم ـ ــارات
رزق ،يزن خليل ،تولني البكري ،رشا
ب ــال ،مــديـحــة كـنـيـفــاتــي ،عـهــد ديــب،
يــامــن سليمانّ ،يــوســف عـ ّـســاف ،مي
م ــره ــج ،وفـ ــاء ب ــش ــور ،ري ــم م ـع ــروف،
وممثلني كثرًا آخرين.

ريموت كونترول

املنطقة إلى أين؟

«امليادين»

< 20:30

تـشـهــد املـنـطـقــة تـ ـط ـ ّـورات سـيــاسـيــة
وعـسـكــريــة مـتـســارعــة ،وخصوصًا
لـجـهــة ت ـق ـ ّـدم الـجـيــش ال ـس ــوري على
األرض ف ــي م ـن ــاط ــق عـ ـ ـ ّـدة ودخ ـ ــول
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــراقـ ــي إلـ ـ ــى ال ـ ــرم ـ ــادي،
ً
فضال عن تـ ّ
العالقات بني إيــران
ـأزم
ّ
والسعودية .انعكاسات كل هذا على
واقــع الشرق األوســط يطرحها اليوم
سامي كليب على طاولة البحث في
بــرنــامــج «لـعـبــة األم ـ ــم» .أم ــا ضـيــوف
الحلقة فهم :وزير املصالحة السوري
علي حيدر (ال ـصــورة) ،والصحافي
فــي جــريــدة «الـسـفـيــر» والـخـبـيــر في
ال ـح ــرك ــات ال ـج ـه ــادي ــة ع ـبــدال ـلــه علي
سيلمان ،إضافة إلى مدير املجموعة
الـعــربـيــة ل ـلــدراســات االسـتــراتـيـجـيــة،
واثق الهاشمي ،في بغداد.

لبنان في لهيب املنطقة

mtv
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ت ــداع ـي ــات إع ـ ــدام ال ـش ـيــخ ن ـمــر الـنـمــر
ستحضر أيضًا فــي «بموضوعية»
ع ـلــى «قـ ـن ــاة امل ـ ـ ـ ّـر» .ك ـيــف سـيـتـطـ ّـور
الـ ـص ــراع ال ـس ـع ــودي ـ ـ ـ اإلي ــران ــي في
املنطقة من اليمن إلى العراق وسوريا
ولبنان؟ وهــل تكون مبادرة ترشيح
ال ـنــائــب سـلـيـمــان فــرنـجـيــة الضحية
األولـ ــى؟ وبـعــد هـجــوم الـسـيــد حسن
نصرالله على السعودية ،كيف سيرد
ح ــزب ال ـلــه وأيـ ــن؟ وع ـلــى أي أس ــاس
يستمر حواره مع ّ
«تيار املستقبل»؟
هــذه األسئلة وغيرها يطرحها وليد
ع ـبــود الـلـيـلــة عـلــى الــرئ ـيــس الـســابــق
للحزب السوري القومي االجتماعي
جـ ـ ـ ـب ـ ـ ــران ع ـ ــريـ ـ ـج ـ ــي (ال ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــورة)،
والـصـحــافــي محمد س ــام ،والكاتب
السعودي خالد الدخيل.

ما ال تعرفونه عن الحشد الشعبي

«املنار»

< 21:30

قـ ـب ــل أس ـ ـبـ ــوعـ ــن ،ع ــرض ــت «قـ ـن ــاة
امل ـق ــاوم ــة» ّأول ج ــزء م ــن بــرنــامــج
«على تماس» (إعداد وإخراج أيمن
زغ ـ ـيـ ــب) ال ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـن ــاول م ــوض ــوع
الحشد الشعبي في العراق .الليلة،
يستمكل الـبــرنــامــج هــذا املــوضــوع،
وتـعــرض املحطة الـجــزء الثاني من
الــوثــائ ـقــي ال ــذي يـتـضـ ّـمــن مـشــاهــد
خــاصــة عــن ال ـعــراق ُت ـعــرض ّ
للمرة
األولى.
ّ
ت ـش ــكــل ال ـح ـل ـقــة ع ــام ــة ف ــارق ــة ملــا
ّ
تتضمنه من معلومات دسمة .ما
ه ــو ع ـمــل ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي؟ ومــا
هي أهدافه التي يسعى إليها؟ وما
هي الصعوبات التي تواجه الحشد
ومـ ـ ــن أيـ ـ ــن ي ـت ـل ـق ــى الـ ــدعـ ــم املـ ـ ــادي
والقتالي؟ األجوبة في حلقة الليلة.

فاروق الباز «بصراحة»

«سكاي نيوز عربية»

توقعات صادمة

< 22:00

ت ـس ـت ـض ـي ــف اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـس ــوري ــة
زي ـنــة ي ــازج ــي ال ـي ــوم ف ــي بــرنــامـجـهــا
«بصراحة» عالم الجيولوجيا املصري
فـ ــاروق ال ـبــاز (الـ ـص ــورة) .ال ش ـ ّـك ّأن
مشوقًا ،وال ّ
الحوار سيكون ّ
سيما ّأن
ً
للباز تاريخًا حافال في هذا الحقل ،إذ
عمل في وكالة «ناسا» للمساعدة في
التخطيط لالستكشاف الجيولوجي
للقمر .ومــن بني املهمات التي شارك
فيها :اختيار مــواقــع الهبوط لبعثات
«أبــولــو» ،وتــدريــب ّرواد الفضاء على
انتقاء ّ
عينات مناسبة من تربة القمر،
وإح ـض ــاره ــا إل ــى األرض ل ـلــدراســة.
ش ـغ ــل الـ ـب ــاز م ـن ــاص ــب ع ـ ـ ـ ّـدة؛ مـنـهــا:
مــديــر «مــركــز تطبيقات االستشعار
ع ــن بـ ـع ــد» ف ــي «ج ــامـ ـع ــة بــوس ـطــن»
األميركية.

«الجديد»

< 21:30

ّ
أطل معظم ّ
البصارين في ليلة
بعدما
رأس الـسـنــة عـلــى مختلف الـقـنــوات
الـعــربـيــة والـلـبـنــانـيــة ،يستقبل تمام
بـلـيــق ف ــي بــرنــامـجــه «ب ــا تشفير»
الليلة ّ
بصارة لم َيكشف عن اسمها،
ّ
م ـك ـت ـف ـيــا بــال ـت ـعــريــف ع ـن ـهــا بــأن ـهــا
«م ـ ـفـ ــاجـ ــأة» .ت ـك ـشــف الـ ـع ـ ّـراف ــة عــن
تــوقـعــات ســوف تـصــدم املشاهدين
(كـمــا قـيــل فــي ال ـبــرومــو الـتــرويـجــي
للبرنامج) ،على غرار مقتل الرئيس
ال ـ ـسـ ــوري بـ ـش ــار األسـ ـ ـ ــد ،وه ـج ــرة
اللبنانيني من بلدهم .كما ستكشف
ال ـب ـ ّـص ــارة ع ــن أس ـم ــاء شخصيات
لبنانية ســوف يتم اغتيالها قريبًا،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أحـ ـ ـ ــداث سـيـشـهــدهــا
املجلس النيابي اللبناني .فمن هي
صاحبة تلك التوقعات؟

الليلة مع كوبوال!

Arte
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ت ـعــرض ال ـق ـنــاة الـفــرنـسـيــة األملــانـيــة
الـ ـلـ ـيـ ـل ــة أح ـ ـ ــد أف ـ ـ ـ ــام ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
األميركي فرانسيس فــورد كوبوال.
فيلم «بيغي سو ّ
تزوجت» ()1986
درام ـ ـ ــا ك ــوم ـي ــدي ــة تـ ـ ــؤدي بـطــولـتـهــا
كاثلني تورنر التي تجسد شخصية
امـ ـ ــرأة ف ــي مـنـتـصــف ال ـع ـمــر وعـلــى
ّ
وش ــك ال ـط ــاق .إال أن ـهــا ف ـجــأة تجد
نفسها في عودة إلى األيام املاضية،
حني كانت ال تــزال في الجامعة في
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،م ــا ق ــد يـعـيــد تـشــريــع
االحـتـمــاالت واألف ــق أمــامـهــا لتغيير
مسار حياتها .لكن األمور ستتخذ
منحى أكثر تعقيدًا .العمل الذي كتبه
ال ـث ـنــائــي ج ـيــري لـيـشـتـلـيـنــغ وأرل ــن
ســارنــر ،يـشــارك فــي بطولته النجم
نيكوالس كيدج.
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ثقافة وناس

رادار
ّ
ّ
محمد بن سلمان يتمدد  mbcفي سلة «الشركة السعودية»؟
زكية الديراني
الخبر منتشر في الكواليس والوسط
اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي م ـ ـنـ ــذ أي ـ ـ ـ ـ ــام .ح ـ ــدي ـ ــث عــن
دم ــج  mbcضـمــن م ـشــاريــع «الـشــركــة
السعودية لألبحاث والنشر» ،وسط
عـ ــامـ ــات اس ـت ـف ـه ــام ح ـ ــول مـسـتـقـبــل
الشبكة التلفزيونية السعودية التي
يمتلكها وليد آل إبراهيم (الصورة)
(أخ ــو الـجــوهــرة بـنــت إبــراهـيــم أرمـلــة
املـلــك الــراحــل فهد بــن عبد الـعــزيــز آل
سـعــود) وتـعـ ّـد مــن أوائ ــل الفضائيات
العربية الـتــي انطلقت مــن لـنــدن عام
 .1991الـ ـخـ ـب ــر ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان مـ ـص ــدره
السعوديةُ ،يفيد ببيع  mbcلـ«الشركة
السعودية لألبحاث والنشر» ّ
(مقرها
ال ـ ــري ـ ــاض) .واألخـ ـ ـي ـ ــرة ت ــأس ـس ــت فــي
ع ـ ــام  ،1972واسـ ـتـ ـح ــوذ م ـح ـم ــد بــن
س ـل ـم ــان ب ــن ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز آل س ـعــود
(ولـ ـ ٌّـي ول ـ ّـي الـعـهــد) أخ ـي ـرًا عـلــى أكثر
م ــن ن ـصــف أس ـه ـم ـهــا .وت ـع ـ ّـد الـشــركــة
واحدة من ّ
أهم املؤسسات اإلعالمية،
وتضم أكثر من  10مطبوعات تصدر
باللغتني العربية واإلنكليزية؛ منها
مـجـلــة «س ـي ــدت ــي» وج ــري ــدة «ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط» .كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ت ـ ـضـ ــم مـ ـج ــات
أس ـب ــوع ـي ــة وشـ ـه ــري ــة وك ــات ــال ــوغ ــات
ُ
تعنى باألزياء واالقتصاد وغيرهما.
وكانت «الشركة السعودية لألبحاث

والنشر» قد استحوذت الشهر املاضي
ع ـل ــى قـ ـن ــاة «الـ ـع ــربـ ـي ــة» اإلخـ ـب ــاري ــة،
وصحيفة «الـشــرق األوس ــط» ،بعدما
أعلن رجــل األعمال السعودي الوليد
بن طالل قبل ثالثة أشهر بيع حصته

حديث عن دمج «العربية»
و mbcوسط نفي المسؤولين
في المجموعة

( 38في املئة) في الصحيفة ،لكن من
دون ذكر اسم املشتري .إال أن اإلعالم
السعودي كشف تفاصيل االتفاقية،
وكيفية تـحـ ّـول أسهم الوليد لصالح
م ـح ـم ــد بـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ب ـ ـهـ ــدف ت ـعــزيــز
أذرعه اإلعالمية ،فارتفعت حصته في
أسـهــم «الـشــركــة السعودية لألبحاث
والنشر» إلى  51في املئة .في السياق
نفسه ،تفيد مصادر لـ«األخبار» بأن
الشراكة الجديدة ســوف ينجم عنها

دم ــج «ال ـعــرب ـيــة» و mbcومـطـبــوعــات
«ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ل ــأبـ ـح ــاث
وال ـن ـش ــر» ،وي ـت ـ ّـم حــال ـيــا ت ـ ــداول اســم
عــزام الدخيل ليكون رئيسًا تنفيذيًا
لها .وع ــزام كــان يشغل منصب ُ وزيــر
التعليم الـســابــق فــي اململكة ،وأعـفــي
مـ ــن م ـه ـم ــات ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا ويـ ـتـ ـب ــوأ ال ـي ــوم
منصب الرئيس التنفيذي والعضو
املـ ـنـ ـت ــدب فـ ــي «الـ ـش ــرك ــة ال ـس ـع ــودي ــة
لــأبـحــاث وال ـن ـشــر» .ه ــذه املـعـلــومــات
قوبلت بصمت كبير في أرجــاء ،mbc
باستثناء نفي مــازن حايك املتحدث
الــرسـمــي اإلع ــام ــي بـ ُـاســم املجموعة
ً
على تويتر ،قــائــا «كــثــرت فــي اآلونــة
ّ
التكهنات والتحليالت حول
األخـيــر
مجموعة  mbcوملكيتها ...بيعًا ،و/
أو دمجًا ،و/أو تغييرًا ،الخ .لكن تنفي
 mbcتلك األخبار وتضعها في خانة
التكهنات والـتـحـلـيــات ،وخصوصًا
تلك املتداولة عبر عدد من الناشطني
على شبكات التواصل االجتماعي».
باختصار ،تتضارب املعلومات حول
عملية الدمج بني وسائل اإلعالم .لكن
ّ
فــي حــال صـ ّـحــت ،فهذا يعني أن ولي
ولــي العهد اسـتـحــوذ على مجموعة
إع ــام ـي ــة م ــؤث ــرة ،ل ـي ـمــدد ن ـف ــوذه في
الفضاء ،ويزيد توظيف السعوديني
وت ــوسـ ـي ــع مـ ـك ــات ــب املـ ــؤس ـ ـسـ ــات فــي
الرياض تحديدًا.

برمجة

كوثر البشراوي« :جدل عربي» على «المنار»
زينب حاوي
ت ـ ـ ّـدش ـ ــن «املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار» الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـج ــدي ــد،
وتحديدًا الشهر الحالي باحتفالية
طال انتظارها .برنامج «جدل عربي»
الذي تقدمه اإلعالمية التونسية كوثر
البشراوي ،يستدل عليه من عنوانه،
ّ
فهو يشكل مساحة إلث ــارة نقاشات
فكرية واجتماعية وقضايا رئيسية،
تــذهــب فــي كــل ات ـجــاه ،مــع حـضــور 4
ضيوف في االستديو لهذا الغرض.
ستجلس البشراوي هــذه املــرة ،أمام
ال ـكــام ـيــرا ك ـم ـح ــاورة ال كـضـيـفــة في
خـ ـط ــوة ل ـط ــامل ــا ان ـت ـظ ــرت ـه ــا ،وت ــري ــد
الـيــوم مــن خاللها تتويج مسيرتها
اإلعالمية الحافلة .تكتسب صناعة
هــذا البرنامج أبـعــادًا تتخطى املــادة
التلفزيونية امل ــراد تقديمها ،لتصل
إل ـ ــى أعـ ـم ــق م ــن ذلـ ـ ــك ،ال ـ ــى املـ ـش ــروع
السياسي للقناة .هذا املشروع الذي
تصفه ب ـ «الـحـلــم» بــدأ التحضير له
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2007وه ـ ــا ه ــو يـتـحـقــق
اليوم في بيروت ،عبر محتوى عربي
واسع يتخطى التفاصيل اللبنانية،
ليطال همومًا وشرائح عربية أوسع،
واستمراره مرهون بتفاعل الجمهور
معه .عدد حلقاته معدودة ،لذا تعتبر
ّ
أم ي ــوس ــف أنـ ـه ــا س ـت ـح ــل «كـضـيـفــة
وكعابرة سبيل» على هذه القناة.
فــي مقابلة حـصــريــة مــع «األخ ـب ــار»،
تتحدث الـبـشــراوي عــن القيمة التي
يراد إرساؤها لـ «جدل عربي» وسط
أتـ ـ ــون ال ـ ـحـ ــروب وال ـ ـصـ ــراعـ ــات ال ـتــي
تغرق فيها املنطقة العربية ،وأفرزت
مع الوقت خطابًا تقسيميًا مذهبيًا
مقيتًا ،ال سيما بعد األزمــة السورية
ومــا أفــرزتــه مــن شــرخ على مستوى
ال ــوط ــن ال ـعــربــي بــأكـمـلــه .ال ـب ـشــراوي
التي تزور سوريا دومًا «ألنها تعيش
ف ــي لـحـظــة ض ـي ــق» ،تـسـعــى ف ــي هــذه
األي ــام الــى زي ــارة اليمن املـ ّـدمــر جـ ّـراء
الـ ـع ــدوان ال ـعــربــي ال ـس ـع ــودي عـلـيــه،
ب ـعــدمــا عــاي ـشــت حـ ــرب ت ـم ــوز 2006
وبـقـ ًيــت كــل أي ــام ع ــدوان ــه فــي لبنان،
قائلة« :عــار أن أتــرك أهلي بمحنة».
ت ـعـ ّـول اإلعــام ـيــة عـلــى إمـكــانـيــة هــذا
البرنامج أن «يـ ّـرمــم الـجــرح القبيح»

محتوى عربي يناقش
همومًا وقضايا راهنة
املدموغ في هذا األمة ،وتصف املرحلة
اليوم بـ «العار» الــذي يعيشه العالم
ال ـعــربــي «ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن الـظــالــم
واملـ ـظـ ـل ــوم» .م ــع ف ــري ــق بــرنــام ـج ـهــا،
سـتـحــاول الـبـشــراوي وضــع االصبع
عـلــى ال ـج ــرح ،و«تـقـلـيــص مـســاحــات
ال ـك ــره» كـمــا ت ـق ــول .ت ـقـ ّـر بــالـخــافــات
السياسية ،لكن هذا ال يجيز برأيها
إلغاء وتكفير اآلخر كما يحدث اليوم،

وزرع األف ـكــار املسبقة و«املـجــانـيــة»
عن بلدان وشعوب بأكملها تمهيدًا
ألب ـل ـس ـت ـه ــا .ه ـ ــذا مـ ــا ح ـص ــل م ـع ـهــا،
وتــواج ـهــه ال ـيــوم بـمــزيــد مــن الصبر
والثبات ،فـ «أنا ُأنتمي إلى منظومة
ال تلغي أحدًا .أنا ألغيت وهدر ّ
دمي».
ان ـط ّــاق ــا م ــن هـ ــذا املـ ـش ــروع الــول ـيــد،
تـ ـف ــن ــد اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة امل ـ ـث ـ ـيـ ــرة ل ـل ـج ــدل
مسيرتها التي تحتفي اليوم بمرور
 31عامًا عليها ،منذ تاريخ دخولها
مبنى اإلذاعــة والتلفزيون التونسي
( ،)1985وتــوجـهـهــا بـعــده ال ــى لندن
( )1990لـ ـتـ ـك ــون ضـ ـم ــن م ــؤس ـس ــي
اإلعـ ــام الـفـضــائــي وانـتـقــالـهــا الحقًا

ل ـل ـع ـمــل ف ــي أه ـ ــم ه ـ ــذه ال ـف ـضــائ ـيــات
كـ ـ  ،mbcو«الـ ـج ــزي ــرة» ،و«ال ـعــرب ـيــة»
وغيرها من القنوات .مسيرة حافلة
ض ـم ــن رب ـ ــع قـ ـ ــرن ،ت ـل ـخ ـص ـهــا ال ـي ــوم
بخطوط مهنية واضحة ،تختصرها
ب ـم ــا أس ـم ـت ــه ب ـ ـ «اإلعـ ــامـ ــي الـ ـف ــرد»،
ّ
«ال ـح ـق ـي ـق ــي» ،و«امل ـت ـم ــت ــع بــال ـصــدق
واألخـ ـ ـ ـ ــاق ،مـ ــع ن ـف ـس ــه وجـ ـمـ ـه ــوره،
بعيدًا عن املؤسسات اإلعالمية التي
وج ــدت فــي األص ــل لتنفذ أجنداتها
وت ـغــربــل األخ ـب ــار تـبـعــا لسياستها
ال ـت ـح ــري ــري ــة» .ق ــد ت ـك ــون اإلع ــام ـي ــة
ال ـتــون ـس ـيــة ب ـه ــذا الـ ـك ــام تـتـكـلــم عن
طــوبــاويــة غير مــوجــودة فــي اإلعــام
ال ـحــالــي ،لكنها مــدركــة لـهــذا الــواقــع
وتـصـ ّـر على السير بطريق ال زحمة
فـيــه .يمكن اختصار ذل ــك ،باملعادلة
ال ـت ــال ـي ــة ك ـم ــا ت ــوج ــزه ــا اإلع ــام ـي ــة
التونسية« :اإلعالم ليس وظيفة ،بل
مشوار حياة وخدمة األمة».
تمكث كوثر البشراوي اليوم وحدها
مــع نجلها يــوســف فــي لـنــدن ،املكان
ال ــذي اع ـتــادت على معايشة الغربة
ف ـيــه ب ـع ـي ـدًا ع ــن ب ـلــدهــا األم تــونــس.
ّ
تحولت الى وطنها الثاني في
غربة
كـنــف حــريــة تعيشها ال ـي ــوم ،وأم ــان
حظيت بــه ،بعد إضطرارها ملغادرة
بـ ـ ـي ـ ــروت خـ ــوفـ ــا عـ ـل ــى اب ـ ـن ـ ـهـ ــا ،ع ـلــى
خلفية التهديدات التي تتعرض لها
بسبب مواقفها السياسية والقومية.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،تـ ــواصـ ــل ع ـم ـل ـه ــا بـعـكــس
ه ــذا الـتـيــار الـتـكـفـيــري ال ــذي يـحــاول
تكميم األفواه من دون توقف« :أنا ال
أستطيع التفرج والـسـكــوت ،إزاء ما
يحل اليوم باألمة العربية».
وم ـ ـ ــن م ــوقـ ـعـ ـه ــا ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،م ـ ــن داخ ـ ــل
فـ ــريـ ــق «املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار» ت ـع ـل ــن ت ـضــام ـن ـهــا
م ــع ال ـق ـنــاة ،خـصــوصــا بـعــد إنــزالـهــا
عـ ـ ــن قـ ـم ــر «عـ ـ ــرب ـ ـ ـسـ ـ ــات» وتـ ـص ــدي ــق
«ال ـك ــون ـغ ــرس» األم ـي ــرك ــي عـلــى ق ــرار
مالحقة كل شركات البث املزودة لها.
تعلن ال ـب ـشــراوي عــن ه ــذا التضامن
غ ـي ــر املـ ـحـ ـس ــوب ح ـت ــى لـ ــو «ش ـم ـلــت
الخسائر األعناق واألرزاق» انطالقًا
مـ ــن قـ ـي ــم ال ـ ـحـ ــريـ ــة ،واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاء إل ــى
اإلعــام« ،الطريق املمزوج بالشقاوة
والشقاء».

تلفزيون
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السعودية تحجب
«المنار»
بعد إنزال «املنار» عن قمر
«عربسات» والقرار األميركي
ّ
مزودي خدمات البث
بمالحقة
للقناة ،حجبت وزارة اإلعالم
والثقافة السعودية أمس املوقع
اإللكتروني لقناة «املقاومة»
في اململكة .قرار وصفه رئيس
مجلس إدارتها إبراهيم فرحات
لـ «األخبار» بـ «السياسي» والبعيد
كل البعد عن املهنية اإلعالمية.
مع ذلك ،يؤكد فرحات أن ال أحد
يستطيع اليوم منع أي موقع
الكتروني ،ال سيما مع وجود
مواقع التواصل االجتماعي .ورأى
أن قرار الحجب ذو بعدين :األول
عدم االعتراف باآلخر والحق في
وصول املعلومة اليه ،والثاني
يتمثل في مخالفة ما أسماه
«تطور البشرية» عبر الخروج من
«العصور الوسطى التي ما زالت
السلطات السعودية تعيش
فيها» .وعن تأثير هذا القرار
اليوم ،وكيفية مواجهته ،يؤكد
ّ
فرحات أن «الكلمة الصادقة
واملوزونة والرصينة» ستصل
رغم كل قرارات املنع ،و«املنار»
ستعمد الى االلتفاف عليها،
وإيجاد الوسائل البديلة.

اللبنانيون غائبون
عن «حفالت دبي»
يبدو أن القائمني على فعاليات
«حفالت دبي» الذي ُيقام ضمن
ّ
إطار «مهرجان دبي للتسوق» قرروا
مقاطعة الفنانني اللبنانيني.
ُ
فقد أعلن عن جدول الحفالت
ولوحظ غياب النجوم اللبنانيني.

تبدأ الحفالت في التاسع من
الشهر الحالي مع سهرة ملحمد
عبده ،وأنغام وماجد املدني .وفي
ّ
 11من الشهر الحالي يطل عبادي،
وأصالة نصري (الصورة) ووليد
الشامي .أما في الـ  14من كانون
ّ
الثاني فيغني عبد الله الرويشد،
نوال الكويتية وجابر الكاسر.
ويليه في  15كانون الثاني إطاللة
للفنانني رابح صقر ،شما حمدان
وناتاشا.

الحرية للصحافيين
في غزة
طالب الصحافيون والحقوقيون
في غزة حركة حماس باإلفراج
عن الصحافيني أيمن العالول
( 44سنة) الذي يعمل مع وكالة
«العرب اآلن» ،ورمزي حرز الله
( 27سنة) الذين اعتقال األحد
املاضي.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
َ َ ُّ
ُ
تعلم الخوف

صورة
وخبر

إذا لم يكن لدى شعب املاعز ٌ
«تاريخ الجريمة» ،أو
كتاب عن
ِ
ِ
ِ
حتى عن تاريخ الحق،
فكيف َ
أمكن لهذه املعزا ِة فقير ِة الثقاف ِة والعقل
َ
ّ
أن تتعل َم ديانة الخوف
ّ
َ ُ ُ
تقع عينها على سكني الجزار؟!...
حالا
..
من يدري؟
َ َ
ٌ
مثلما نحن بشر في أحالمنا,
ّ
َ
«املاعز» ٌ
أحالم أنفسهم!
بشر ..في
لعل
ِ
2015/2/23

ّ
تقدم الفنانة
الروسية ماشا
تيرينتييفا عرضًا
ّ
مميزًا على عربة
فندق خاصة ّ
باألمتعة معلقة
بالهواء ضمن
سيرك «شامبانيا
بالن دو بالن» الذي
ينطلق غدًا في دار
األوبرا في سيدني.
هذا السيرك خاص
بالبالغين ،ويضم
مروحة واسعة
ومحترفة من
الراقصين العالميين،
والبهلوانيين،
وفناني اإليماء،
وغيرهم( .بيتر
باركس ــ أ ف ب)

َ
واسلمي!

ّ
ّ
اطمئني يا بالدي ،اطمئني!
ً
ْ
ْإن ُ
أعرف إلى ّ
محب ِت ِك سبيال
كنت لم
ٌ
وهجر ْك،
عاجز عن خيان ِت ِك
فأنا
ِ
ُ
ُ
ألنك البيت الوحيد على األرض
ِ
َ
ُ ُ َ
ْ
الذي أستطيع أن أ ِبغضه ،بدون أن أخشى مالمة نفسي،
ُوأ َ
بغض نفسي فيه
ً
ُ
ألنني ال أزال قادرًا على الركوع ،يومًا بعد يوم ،وساعة بعد
َ
معابده َ
وج ّبانا ِته ،بدون
أبواب
ِ
ساعة َ ،ودهرًا بعد دهر ,على ِ
َ ّ
أن أتأفف وأقول :ضميري يؤملني.
..
ّ
اطمئني ،واسلمي!
2015/2/23

ُ
جائزة «الدناصوري» لنهى ُالبلك وأحمد عبد الرحيم
القاهرة ــ أحمد مجدي همام

«حكي» وخيال
في فردان

الشتاء في المستقبل
مزيد من المطر والدفء

تدعو «الحركة الثقافية في
لبنان» و«ملتقى أصل الحكي»
إلى حفلة إطالق فرقة «حكي»
(الصورة) في «املركز الثقافي
الروسي» (فردان ـ بيروت)
غد الجمعة .الفرقة مؤلفة
بعد ٍ
من سليم عالء الدين (لبنان)،
وأشرف الشولي (فلسطني)،
وطارق بشاشة (لبنان) ،وعبد
الله جطل (سوريا) .بعد جوالت
في مناطق لبنانية ّ
عدة ،تنتقل
ُ
«حكي» إلى بيروت لتعلن
انطالقتها رسميًا من خالل
موسيقي ـ شعري مرتجل
عرض
ََ
«بتخايلك» .تعتبر
بعنوان
الفرقة تجربة خاصة في مفهوم
املوسيقى وعالقتها بالشعر
واألداء املسرحي ،بدأت من عشق
جمع أربعة شبان للموسيقى
والفن الغارقني في أعماق الذات
اإلنسانية.

أكد مدير برنامج أبحاث
ّ
التغير
املناخ في «معهد
البيئي» في جامعة «أكسفورد»،
ّ
مايلز ألن ،أن «الطقس
الطبيعي» أصبح من املاضي.
ضمن برنامج «توداي» عبر
«بي .بي .سي .راديو  ،»4شدد
ّ
ألن على أن الشتاء في كانون
ّ
األول (ديسمبر) املاضي في
بريطانيا حطم الرقم القياسي
لجهة غزارة األمطار والدفء،
إذ قاربت درجات الحرارة تلك
املتوقعة في الربيع.
وفي بعض أنحاء البالد،
ً
كان هذا الشهر األكثر «بلال»
منذ بدء الرصد في .1910
وأوضحت األرقام ّأن ّ
معدل
درجات الحرارة املسجلة الشهر
املاضي هو  8درجات مئوية،
بزيادة  4.1درجات عن ّ
املعدل
الطبيعي .وفيما نصح بأن
ّ
التغيرات
يتم االعتماد على
املناخية الجديدة في عملية
التحتية،
بناء العمارات والبنى
ّ
ّ
أكد ألن أن هذا الواقع تم توقعه
قبل  25عامًا.

إطالق فرقة «حكي» :الجمعة  8كانون
الثاني (يناير) الحالي ـ  20:30ـ
«املركز الثقافي الروسي» (فردان ـ
بيروت) .لالستعالم03/080519 :

في الذكرى التاسعة لرحيله التي
صادفت ّأول من أمس ،أعلنت دار
«ميريت» عن نتائج «جائزة أسامة
الدناصوري للشعر» التي تقاسمتها
ُُ
البلك عن
في دورتها األولى نهى
مخطوط ديوانها «هرم أبيض من
ّ
السكر يسر الناظرين» ،وأحمد عبد
الرحيم (الصورة) عن مخطوط ديوانه
«كل هزيمة لهم رمز ملا بداخلي».
ّ
ونوهت لجنة التحكيم بديوانني
آخرين هما «تسقط من شرفة
دهشتها» ألماني خليل ،و«قصائد
ُ
وت ّ
قدم
مستقطعة» ألمل إدريس.
الجائزة مبلغًا رمزيًا للفائز (أكثر
ّ
من  638دوالرًا أميركيًا) ،مع تكفل
«ميريت» بطباعة ونشر العمل أو
األعمال الفائزة .وكانت مجموعة من
أصدقاء أسامة الدناصوري ( 1960ـ
 )2007قد أعلنت باالشتراك مع الدار
إطالق الجائزة قبل أشهر ،تكريمًا
لذكرى الراحل وعرفانًا بمنجزه الفني
الرفيع .وهي جائزة منفردة تمنح عن
مخطوطات لشعراء ّ
شبان لم يسبق
لهم النشر .وقد حضرت احتفالية
إعالن النتائج وتسليم الجوائز
نخبة من الفنانني واألدباء ،منهم
التشكيليان محمد عبلة وأحمد اللباد،
والروائي حسن عبد املوجود .كما ألقى
الشاعر وائل عبد الفتاح ،والشاعرة
فاطمة قنديل كلمة عن الراحل ،فيما
قرأ الناقد محمد بدوي والشاعر

إبراهيم السيد بعضًا من قصائده.
ّ
وتكونت لجنة التحكيم من الشاعرة
إيمان مرسال ،والشاعر عالء خالد،
والشاعر والقاص ياسر عبد اللطيف،
والشاعر أحمد يماني ،والناقد عبد
الحكم سليمان ،بينما كان الناقد
ّ
محمد بدوي أمينًا للجائزة .أكد هذا
األخير أن اقتصار الدورة األولى
على الشعراء املصريني جاء ألسباب
ّ
خارجة عن اإلرادة ،إال أن الدورات
املقبلة ستستقبل مشاركات الشعراء
ّ
الشبان من مختلف البلدان العربية
أو حتى في بلدان املهجر ،شريطة أن
يكون العمل ّ
املقدم باللغة العربية.
ّ
يذكر أنه في رصيد الراحل مجموعة
من الدواوين بني الفصحى والعامية
املصرية ،بينها «حراشف الجهم،
و«مثل ذئب أعمى» ،و«عني سارحة
وعني مندهشة» ،ورواية «كلبي َ
اله ِرم...
كلبي الحبيب» التي صدرت بعيد
وفاته (دار ميريت).

إيلي رزق الله...
عندليب في «المترو»
ضمن مجموعة األمسيات
الطربية التي ّ
يقدمها «مترو
املدينة» ،يأخذ الفنان إيلي رزق
الله األسبوع املقبل املهمة على
عاتقه ،ليرجعنا إلى العصر
الذهبي للموسيقى املصرية.
بعدما أمتع الجمهور بأغنيات
محمد عبد الوهاب وعبد
الحليم حافظ اللذين يعشقهما،
يستعيد رزق الله مجددًا جزءًا
من أرشيف العندليب األسمر
تحت عنوان «يوم من عمري»،
برفقة جون فياض (بيانو)
وإليانا عوض (إيقاع) .صحيح
ّ
أن رزق الله ينحدر من دراسة
جدية في املوسيقى الغربية،
ّ
ّ
لكنه ّ
التعمق في
قرر الحقًا
موسيقاه الشرقية التي
يعتبرها منبع هويته الذي لم
بشكل كاف
يستثمر في بالدنا
ٍ
اليوم.
«يوم من عمري» :األربعاء  13كانون
الثاني (يناير) الحالي ـ العاشرة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم76/309363 :

