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االتفاق على التعيينات يعيد الحكومة إلى تصريف األعمال

ترحيل النفايات خالل أسابيع

بعد تعطيل دام أشهرًا إثر التمديد لقادة األجهزة االمنية والعسكرية ،أفضت وساطة الرئيس نبيه بري إلى تأمين اتفاق
على ملء الشواغر في المجلس العسكري ،وان تكون تسمية العضوين المسيحيين بيد الجنرال ميشال عون .تسوية
تسمح بإعادة "تفعيل العمل الحكومي" ،ليعود مجلس الوزراء إلى ممارسة ما يجيده :تصريف االعمال
ان ـت ــزع الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري م ــن تـيــار
املستقبل موافقة على السير بتسوية
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ف ــي امل ـج ـلــس الـعـسـكــري
في الجيش .فبعد مفاوضات امتدت
أليـ ــام ،لــم يـعــد م ــن ع ـقــدة أم ــام السير
ب ــاالت ـف ــاق ع ـلــى ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ،وتــال ـيــا
تفعيل العمل الحكومي ،إال اختالف
بني قائد الجيش العماد جان قهوجي
ورئـ ـي ــس ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلصـ ـ ـ ّـاح
العماد ميشال عون على اسم املرشح
ل ـش ـغــل م ـن ـصــب ال ـع ـضــو امل ـت ـف ــرغ في
امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري .ف ـف ـي ـمــا ي ـق ـتــرح
عـ ـ ــون اسـ ـ ــم ال ـع ـم ـي ــد جـ ـ ـ ــورج ش ــري ــم،
طالب قهوجي بتعيني العميد غابي
الـحـمـصــي ف ــي ه ــذا امل ــوق ــع .وتــوقـعــت
مصادر قريبة من بــري ،ومصادر من
تـكـتــل الـتـغـيـيــر واإلصـ ـ ــاح ،أن تتجه
هــذه «الـعـقــدة» إلــى الـحــل ،وأن جلسة
مجلس الـ ــوزراء املقبلة ،أو تلك التي
تـلـيـهــا ،سـتـشـهــد إقـ ــرار م ــلء الـشـغــور

لم يطالب أي فريق بتأجيل
االنتخابات البلدية والحكومة تؤكد
القدرة على إجرائها
في املجلس العسكري ،لتعود بعدها
جلسات مجلس الــوزراء إلى االنعقاد
بـصــورة عــاديــة .ولفتت امل ـصــادر إلى
أن امل ـ ـكـ ـ ّـونـ ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـلـحـكــومــة
وافقت على االســم الــذي اقترحه عون
لشغل منصب املفتش العام للجيش،
علمًا ب ــأن ح ــزب الـلــه وحــركــة أم ــل «ال
يمانعان تعيني أي ضابط في منصب
املدير العام لــإدارة ،حتى إن الرئيس
نبيه بــري قــال لبعض مساعديه إنه
ال يـمــانــع فــي أن يسمي عــون املــرشــح
لشغل «املــركــز الشيعي الــوحـيــد» في
املجلس العسكري».
وك ـشــف رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نبيه
بــري أم ــام زواره ،مـســاء أم ــس ،جانبًا
من الجهود التي بذلها إلنجاح جلسة
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء واس ـت ـم ــرت الـ ــى مــا
قـبــل مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ،أجـ ــرى خاللها

تقرير

قمع
في وزارة
البيئة
من فض
االعتصام أمام
وزارة البيئة
(األخبار)

توقيع عقد الترحيل سيتم خالل أيام (دالتي ونهرا)

ات ـص ــاالت مــع رئ ـيــس الـحـكــومــة تمام
ســام والـنــائــب ولـيــد جنبالط وقائد
الجيش العماد جان قهوجي تناولت
التعيينات العسكرية ،على أن تعرض
هذه في الجلسة املقبلة ملجلس الوزراء
إذا ُدع ــي ال ــى االل ـت ـئــام .ول ـفــت ال ــى أن

وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله
الذين لم يشاركوا في جلسة مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أمـ ـ ـ ــس ،ألسـ ـ ـب ـ ــاب م ـب ــدئ ـي ــة،
ّ
تعهدوا باملوافقة على قرارات مجلس
ُ ّ
الــوزراء وتوقيع مراسيمها ،وإن بتت
في غيابهم .وتقرر أيضًا أال يناقش أي

بند من خــارج جــدول االعمال .وأبدى
بـ ــري اع ـت ـق ــاده بـ ــأن م ـج ـلــس ال ـ ــوزراء
أصـبــح عـلــى سـكــة اسـتـعــادتــه نشاطه
واج ـت ـم ــاع ــات ــه الـ ــدوريـ ــة ب ـع ــد ت ــواف ــق
أفــرقــاء الحكومة على انـطــاق عملها
وفـ ــق اآللـ ـي ــة امل ـت ـف ــق ع ـل ـي ـهــا .وعـلـمــت

ً
«األخـبــار» أن اتـصــاال جــرى أمــس بني
وزير الخارجية جبران باسيل ووزير
ّ
املــال ـيــة عـلــي حـســن خـلـيــل ،أكـ ــد فيها
االول عـ ــدم االع ـ ـتـ ــراض ع ـلــى أي بند
من البنود املدرجة على جدول أعمال
جلسة مجلس الوزراء أمس ،الفتًا إلى
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 14شباط :الذكرى ال تصنع حلفاء

ميشال سليمان
يسعى لشراء مصرف
ت ــداول ــت االوسـ ـ ــاط املـصــرفـيــة
مـ ـعـ ـل ــوم ــات ع ـ ــن نـ ـي ــة رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة ال ـســابــق ميشال
س ـل ـي ـم ــان ش ـ ــراء ح ـ ّـص ــة مــن
اسـ ـه ــم اح ـ ــد ال ـب ـن ــوك املـحـلـيــة
املـعــروضــة للبيع مــن مالكيها
االجــانــب .وتفيد املعلومات ان
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
س ـم ـيــر م ـق ـبــل ي ـت ــول ــى مـهـ ّـمــة
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ،وه ـ ــو سـيـلـتـقــي
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ادارة الـبـنــك
ال ـيــوم لـتـقــديــم ع ــرض فــي هــذا
الشأن.

ضرورة عدم اقتراح أي بند من خارج
الجدول .وبالفعل ،لم يناقش املجلس
أي بند مــن خــارج الـجــدول ،علمًا بأن
بعض ال ــوزراء كــانــوا ينتظرون إقــرار
بـنــود متصلة باالنتخابات البلدية.
ّ
وفي هذا اإلطار ،أكدت مصادر وزارية
أن أي فريق سياسي لم يطلب تأجيل
ً
وبناء على ذلك،
االنتخابات البلدية.
ُ
«من املنطقي أن تجرى في موعدها».
ّ
وأكدت املصادر أن السلطة قادرة ـ من
الـنــاحـيـتــن األم ـن ـيــة واإلداري ـ ــة ـ ـ على
إجراء هذه االنتخابات.
وع ـل ــى ط ــاول ــة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء الـتــي
أقـ ّـرت أمــس بنودًا عادية ،حضر ملف
ّ
ال ـن ـف ــاي ــات ،إذ أك ـ ــد رئ ـي ــس الـحـكــومــة
تمام سالم أن عملية الترحيل ستبدأ
قــري ـبــا ج ـ ـدًا .وق ــال ــت م ـص ــادر وزاريـ ــة
لـ»األخبار» إن العقد مع ّالشركة التي
ستتولى التصدير سيوقع في األيام
القليلة املقبلة ،على أن يبدأ الترحيل
ّ
فــي غضون أسابيع .وأك ــدت املصادر
أن الشركة لن تعلن وجهة الترحيل إال
بعد توقيع العقد.
(األخبار)

حسين مهدي
ف ـ ــي ك ـ ــل ت ـ ـحـ ــرك ت ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه ا ُح ـ ــدى
مجموعات الحراك الشعبي ،تظهر
السلطة ما في جعبتها من أدوات
قمع .هذه املرة اعتقلت اجهزة األمن
املحامي واصف الحركة ،غير آبهة
بـحـصــانـتــه الـنـقــابـيــة ،فـيـمــا رفــض
امل ــدع ــي ال ـع ــام الـتـمـيـيــزي الـقــاضــي
سمير حمود التكليف الذي حصل
ع ـل ـيــه م ـح ــام ــو ال ـ ـحـ ــراك م ــن نـقـيــب
املـحــامــن ملتابعة ملف املــوقــوفــن،
أمـ ـ ــس ،ال ــذي ــن اقـ ـتـ ـي ــدوا ال ـ ــى ثـكـنــة
الحلو بواسطة سـيــارة مخصصة
لنقل السجناء.
ت ـ ـكـ ــرر ،أم ـ ـ ــس ،س ـي ـن ــاري ــو اق ـت ـح ــام
وزارة البيئة ومـحــاولــة االعتصام
داخ ـل ــه .ف ـقــد نـجـحــت حـمـلــة «بــدنــا
ن ـ ـحـ ــاسـ ــب» ون ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــون آخـ ـ ـ ــرون

بعد شهر ،تحتفل
قوى  14آذار بذكرى اغتيال
الرئيس رفيق الحريري.
مشهد هذه القوى اليوم
يجعل من الصعب الكالم
عليها ،من دون التحدث عن
محاولة المستقبل القبض
على قرار المسيحيين ،من
حلفائه وخصومه على
السواء
هيام القصيفي
لــن يكفي الشهر الـفــاصــل عــن احتفال
قــوى  14آذار بــذكــرى اغـتـيــال الرئيس
رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري ل ـ ـ ــرأب ال ـ ـصـ ــدع بــن
ّ
مكونات هذه القوى التي كانت ّ
تعرف
ع ــن ن ـف ـس ـهــا ،ب ـع ــد عـ ــام  ،2005بــأنـهــا
«ثــورة األرز واالستقالل» ،وبعد 2009
بــأن ـهــا «األكـ ـث ــري ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة» .وقـ ــد ال
تـكـفــي األي ـ ــام املـقـبـلــة إلع ـ ــادة جـمــع ما
تفرق أخـيـرًا ،حتى لو تراجع الرئيس
سعد الحريري عن ترشيح رئيس تيار
املردة النائب سليمان فرنجية ،ولو لم
يعلن رئـيــس ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية
الدكتور سمير جعجع ترشيح رئيس
ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلصـ ـ ـ ـ ــاح ال ـع ـم ــاد
م ـي ـش ــال عـ ـ ــون .وال ي ـك ـفــي أن ي ـش ــارك
ج ـع ـج ــع فـ ــي ذك ـ ـ ــرى اغـ ـتـ ـي ــال ال ــوزي ــر
محمد شطح لتعود قــوى  14آذار الى
ما كانت عليه قبل عشرة أعــوام .فردة
الفعل التي حصلت أمــس على إطالق
ال ــوزي ــر الـســابــق مـيـشــال سـمــاحــة ،من
جــانــب شخصيات مــن هــذه األكـثــريــة،
تـعـبــر ع ــن ح ــال ان ـف ـصــام ت ــام ب ــن ردة
الفعل «العاطفية» استذكارًا لعمليات
االغتيال التي أودت بحياة مجموعة
مـ ــن ش ـخ ـص ـي ــات هـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوى ،وب ــن
االزدواجـ ـي ــة فــي ال ــواق ــع ال ــذي تعيشه
والتخبط في اتخاذ مواقف سياسية
واضحة.
ذهــاب الحريري الى ترشيح فرنجية،
والتقارب بني جعجع وعون حول ملف
رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،بــاتــا يختصران
حـ ـ ــال االنـ ـشـ ـق ــاق ال ــداخـ ـل ــي بـ ــن ه ــذه
املكونات .لكن الحدثني هما النتيجة
ولـيـســا الـسـبــب فــي مــا نـشـهــده حاليًا
م ــن ت ـمــزق داخ ـل ــي ،وم ــن ردود الفعل
ّ
الحادة املتبادلة بني أركان هذه القوى
وشخصياتها حول واقــع يتردى منذ
شهور ،ال بل منذ أعوام .ما يحصل هو
«ت ــراك ــم» األخ ـط ــاء وامل ــواق ــف والـنـظــرة
الـ ــى ال ــواق ــع ال ــداخ ـل ــي وال ـق ـب ــض على

بــالــوصــول الــى الطابق الثامن في
مبنى العازارية في وســط بيروت،
ب ـه ــدف ت ـن ـف ـيــذ اع ـت ـص ــام م ـفــاجــئ،
بالتزامن مع االعتصام الذي دعت
الـيــه الحملة اثـنــاء انـعـقــاد مجلس
الـ ــوزراء .بحسب ناشطي الحملة،
ج ــاء اسـتـهــداف وزارة البيئة بعد
مـ ــواقـ ــف أط ـل ـق ـه ــا ال ـ ــوزي ـ ــر مـحـمــد
املشنوق حــول ملف النفايات ،وأن
ه ــذا الـتـحــرك يــأتــي ضـمــن سلسلة
التحركات التي تقوم بها الحملة
و»لن تكون وزارة البيئة آخرها».
أج ـ ـ ّهـ ــزة االم ـ ـ ــن لـ ـج ــأت الـ ـ ــى الـ ـق ــوة
لـ ـ ـف ـ ــض االع ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــام .اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت
الـعـنــف ض ــد امل ـت ـظــاهــريــن ،م ــا ّادى
ال ــى س ـقــوط جــرحــى ،واعـتـقـلــت 18
شخصًا منهم ،بينهم أحد محامي
ال ـ ـح ـ ــراك واصـ ـ ـ ــف ال ـ ـحـ ــركـ ــة ،الـ ــذي
ي ـت ـط ـلــب ت ــوق ـي ـف ــه الـ ـحـ ـص ــول عـلــى

القرار السياسي في التشريع وقانون
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب وال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة والـ ـحـ ـك ــوم ــة
وال ـ ـَقـ ــرار االقـ ـتـ ـص ــادي ،واإلب ـ ـقـ ــاء على
الثغر قائمة بحجة االتفاق في النظرة
االستراتيجية الــى القضايا الداخلية
واإلقـلـيـمـيــة .وم ــا يـحـصــل هــو نتيجة
طـبـيـعـيــة ومـنـطـقـيــة مل ـس ــار م ــن األداء
الذي لم يرد أي من املعنيني أن يحاول
إصالحه قبل فوات األوان.
ليس بسيطًا أن يـقــدم الـحــريــري على
مـغــامــرة مــن ن ــوع إطــاحــة كــل فـكــرة 14
آذار من أجل ترشيح فرنجية ويسعى
الــى إقناع شخصيات هــذه القوى به،
وأن يعود جعجع الى اإلطار املسيحي
البحت في احتمال ترشيح عــون .لكن
يكون تبسيطًا أن نقول إن جعجع يقوم
بردة فعل ففط على تصرف الحريري،
ألن الخالفات بني املكونني األساسيني
صارت كبيرة ومتنوعة ،وكان يفترض
أن تحل على مــدى الـشـهــور الطويلة،
ّ
بــدل أن تزكيها شخصيات سياسية
م ـع ــروف ــة ،أح ـي ــان ــا ل ـغ ــاي ــات شخصية
بحتة ال تتعدى اإلطار املحلي الضيق.
وما حصل هو أن الحريري اختار دائمًا
املنحى اآلخر ،وذهب بعيدًا في التقليل
من االعتراضات املسيحية العامة في
تهميش الــدور املسيحي ،فــأراد تكرار
ت ـجــربــة وال ـ ــده ف ــي ال ـح ـكــم وح ـي ـدًا مع
الرئيس الياس الهراوي ،والعودة من
بــاب املــال الــى الساحة السياسية ،من
دون األخذ في الحسبان كل املتغيرات
الـلـبـنــانـيــة واملـسـيـحـيــة ال ـتــي حصلت
خالل  25عامًا.
وامل ـش ـك ـل ــة أن تـ ـص ــرف الـ ـح ــري ــري لــم
يـبــق م ـح ـصــورًا ،ب ــدالالت ــه وتــأثـيــراتــه
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ف ـ ــي اإلطـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـض ـ ـيـ ــق ،بــل
صــار بمثابة شــد كـبــاش مــع جعجع،
بعدما توسعت حلقة املعترضني في
األوســاط املستقبلية على أداء رئيس
الـ ـق ــوات ف ــي م ـلــف ال ـت ـشــريــع وق ــان ــون
االن ـت ـخــاب ورئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة الــى
حـ ــد الـ ـتـ ـج ــري ــح .ث ـم ــة ك ـ ــام يـ ـق ــال فــي
ح ــق ج ـع ـج ــع ،ي ـك ــاد يـ ـق ــارن ب ـم ــا ك ــان
يقوله خصومه الـلــدودون في قوى 8
آذار ،وال تلغيه محاوالت «التطمني»
ال ـق ــوات ـي ــة والـ ـح ــري ــري ــة ب ـ ــأن ال ش ــيء
يـفــك «لـحـمــة  14آذار» .بــالـنـسـبــة الــى
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ارتـ ـك ــب ج ـع ـجــع «ال ـخ ـطــأ
ال ـق ــات ــل» ،ت ـمــامــا ك ـمــا س ـبــق ل ـعــون أن
ارتكبه أيضًا ،الن كليهما يريد صنع
سياسة خارج إطار يرسمه الحريري
واملـسـتـقـبــل كـمــا اع ـت ــادا أن يـفـعــا هم
وورث ـ ــة ال ـح ــري ــري األب طـ ــوال أعـ ــوام.
لذا يصبح السؤال املتداول في الكالم
الـسـيــاســي داخ ــل ال ـح ــوارات الثنائية
واملــوس ـعــة« :مل ــاذا يـحــق لـلـحــريــري ما
ال يحق لجعجع» تعبيرًا حقيقيًا عن
أزمــة ال يعيشها املستقبل مع القوات

ناشطو الحملة:
تحرك أمس ضمن
سلسلة تحركات
لن تكون وزارة
البيئة آخرها

اذن م ـسـ ّـبــق م ــن ن ـقــابــة امل ـحــامــن.
ه ــذا ال ـت ـطــور دف ــع نـقـيــب املـحــامــن
أنـ ـط ــونـ ـي ــو الـ ـه ــاش ــم الـ ـ ــى تـكـلـيــف
عـ ــدد م ــن امل ـح ــام ــن تـمـثـيــل جميع
موقوفي الحراك وهدد بالتصعيد
اذا لــم ُي ـفــرج عــن الـحــركــة فـ ــورا ،اال
أن املــدعــي ال ـعــام الـتـمـيـيــزي رفــض
ّ
بحجة
تكليف الـنـقــابــة للمحامني
ت ـس ـل ـس ــل االج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ـض ــائ ـي ــة

فـحـســب ،ب ــل م ــع امل ـكــونــات املسيحية
ك ــاف ــة داخـ ــل  14آذار وخ ــارج ـه ــا ،وال
سيما مــع التيار الوطني الـحــر ،على
غ ــرار مــا حـصــل بــالـنـسـبــة ال ــى موقف

يريد الحريري تكرار
تجربة والده من
دون أخذ المتغيرات
اللبنانية والمسيحية
في الحسبان

لـبـنــان فــي اجـتـمــاع وزراء الـخــارجـيــة
الـ ـع ــرب ،إذ إن امل ـس ـت ـق ـبــل ش ــن حـمـلــة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـ ــرك ـ ــزة عـ ـل ــى أداء وزي ـ ــر
الخارجية جبران باسيل في املؤتمر

ً
األخير حول دور حزب الله ،متجاهال
أن رئ ـيــس الـحـكــومــة ت ـمــام س ــام أكــد
تنسيق باسيل معه في موقف لبنان،
وم ـتــاب ـعــا ح ـ ــواره ال ـث ـنــائــي م ــع حــزب
الله ،وكأن شيئًا لم يكن .وكما يحاول
أيـضــا أن يفعل بالنسبة الــى تجاهل
م ـط ــال ــب الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر فــي
الحكومة ،أو حتى في حملة سياسية
وإعالمية إلبراز مخاطر اإلتيان بعون
رئ ـي ـســا ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ،م ـقــابــل إظ ـهــار
إيجابيات اإلتيان بفرنجية.
في األيــام األخيرة ،باتت حدة املواقف
بــن تـيــار املستقبل وال ـق ــوات والـتـيــار
الوطني الحر ،املخفية واملعلنة ،تشير
الــى أن القضية ال تتعلق بحالة آنية
وبـ ـمـ ـش ــروع رئـ ــاسـ ــي ،ب ــل ه ــي قـضـيــة
اإلمـ ـس ــاك ب ـق ــرار وب ـم ـفــاصــل أســاسـيــة
فــي السلطة واالقـتـصــاد وامل ــال ،مهما
كــان ثمن الــوصــول الــى ذلــك .على هذا
اإليقاع ،تتهيأ قوى  14آذار لالحتفال
بــذكــرى  14شـبــاط .وحـتــى اآلن ،باتت
ال تـجـمـعـهــا إال ال ــذك ــرى .وال ــذك ــرى ال
تصنع حلفاء كما صار جليًا.

قوى  14آذار ال تجمعها إال الذكرى (مروان بوحيدر)

وواف ــق عـلــى اط ــاق الـحــركــة .اال ان
االخ ـي ــر رف ــض الـ ـخ ــروج م ــن مـكــان
اعتقاله ما لم ُيفرج عن الناشطني
كــافــة ،فجرى الحقا االف ــراج عــن 15
موقوفا دخلوا وزارة البيئة ،وأبقي
 3استنادا الشــارة القضاء ،بتهمة
عرقلة سير آلية عسكرية.
ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك أي م ــؤش ــر ع ـلــى أن
األمور متجهة نحو التصعيد .فبعد
االعتصام في ساحة رياض الصلح،
قــررت مجموعة صغيرة أن تتوجه
ال ــى أم ــام مــداخــل املـجـلــس النيابي
ومدخل بلدية بيروت تاركني على
ال ـح ـي ـطــان ب ـعــض الـ ـشـ ـع ــارات ،مثل
«بـ ــدنـ ــا م ـط ـم ــر ع ـم ــوم ــي ب ــال ـس ــراي
الحكومي» ،فيما وصلت مجموعة
ال ــى مـبـنــى الـ ـع ــازاري ــة ،ح ـيــث نجح
البعض بالصعود الى املبنى ،فيما
ب ـقــي ال ـب ـعــض ع ـلــى امل ــدخ ــل .لحقت

ب ـهــم مـجـمــوعــة م ــن قـ ــوات مـكــافـحــة
ال ـش ـغــب واق ـف ـلــت امل ــداخ ــل .حينها،
ب ــدأ ال ـتــدافــع ب ــن عـنــاصــر مكافحة
الـشـغــب واملـعـتـصـمــن ال ــذي علموا
أن رف ــاق ـه ــم أص ـب ـح ــوا م ـحــاصــريــن
داخــل مقر وزارة البيئة .لــم تنتظر
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة وع ـنــاصــر مكافحة
الـ ـشـ ـغ ــب كـ ـثـ ـي ــرا لـ ـف ــض االعـ ـتـ ـص ــام
داخـ ــل الـ ـ ــوزارة بــال ـقــوة وب ـن ــاء على
اشـ ــارة ال ـق ـضــاء .ف ــور وصـ ــول ُ قــائــد
شرطة بيروت محمد األيوبي أخرج
موظفو الوزارة من املبنى ،وصعدت
ق ـ ــوات م ـكــاف ـحــة ال ـش ـغــب واخ ــرج ــت
الناشطني بالقوة واعتقلتهم .حاول
امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودون عـ ـل ــى م ــدخ ــل امل ـب ـنــى
منع نقل املــوقــوفــن ،اال أن عناصر
مكافحة الشغب استخدمت العنف،
واعتقلت  3من املتظاهرين حاولو
اعتراض اآللية التي نقلت املعتقلني.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
لجنة االمام الصدر

بتاريخ  14كانون الثاني ،2016
ً
ّ
تضمن
نشرت صحيفتكم مقاال
م ــا ي ـل ــي« :ل ـك ــن ال ـب ـي ــان األخ ـطــر
كــان ل ــوزارة الـعــدل الليبية التي
«ألغت االتفاقية املشتركة بينها
وب ـ ــن وزارة الـ ـع ــدل الـلـبـنــانـيــة
الـ ـت ــي ق ـض ــت ب ــاس ـت ـق ـب ــال لـجـنــة
ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـتـ ــي زارت ل ـي ـب ـيــا
برئاسة القاضي حسن الشامي
ل ـج ـم ــع م ـع ـل ــوم ــات عـ ــن جــري ـمــة
إخ ـف ــاء ال ـص ــدر ورف ـي ـق ـيــه» ،وت ـ ّـم
نسب الكالم ،وبطريقة غامضة،
ملحامية القذافي بشرى الخليل.
يـ ـه ـ ُّـم الـ ـق ــاض ــي ح ـس ــن ال ـش ــام ــي
مـقــرر الـلـجـنــة الــرسـمـيــة ملتابعة
قضية اإلمام الصدر ورفيقيه أن
هذا الخبر ،وبالصياغة
يؤكد أن
املــذكــورةَّ ،إنما ُي ّ
عب ُر عن فبركة،
وعــن نية اإلســاءة لهذه القضية
الــوط ـن ـيــة ،وع ــن ان ـح ـيــاز فــاضــح
ملن يتربصون بها شـ ّـرًا ،أو على
ُّ
األقـ ـ ــل ،يـ ـ ــدل ع ـل ــى ع ـ ــدم املـهـنـيــة
واملـصــداقـيــة ال سـيـمــا وأن ــه كــان
باإلمكان التقصي وفق األصول
اإلعالمية عن هكذا موضوع .لذا
نـطـلــب مــن حـضــرتـكــم نـشــر الــرد
والتوضيح.
القاضي حسن الشامي

♦♦♦

القوات اللبنانية توضح
ن ـش ــرت صـحـيـفـتـكــم ف ــي عــددهــا
ال ـص ــادر أم ــس ت ـقــري ـرًا لــاسـتــاذ
نـ ـق ــوال ن ــاص ـي ــف ت ـح ــت عـ ـن ــوان:
«الرياض لجعجع :ترشيح عون
دخول في املحظور» .وعليه ّ
يهم
ال ــدائ ــرة االعــام ـيــة ال ـجــزم ان ما
ذك ــر ح ــول ه ــذا املــوضــوع يفتقد
كليًا الى الدقة ويجافي الحقيقة
فــي ال ــواق ــع وف ــي الـخـلـفـيــة ،وفــي
املقابل نتمنى من الكاتب الكريم
استقاء املعلومات من مصادرها
الصحيحة.
اقتضى لفت النظر
القوات اللبنانية
جهاز االعالم والتواصل

تقرير

سماحة طليقًا بكفالة
وكفوري أمام المحكمة؟
وافقت محكمة
التمييز العسكرية على
إخالء الوزير السابق ميشال
سماحة .القرار أشعل حربًا
بين فريقي  8و 14آذار
وأدى الى قطع طرق
في مختلف مناطق
نفوذ تيار المستقبل

آمال خليل
بالبيجاما ،أوقف عناصر من القوة
الضاربة في فرع املعلومات ميشال
سماحة في بلدته الجوار (بكفيا)
صباح الثامن من آب  ،2012بتهمة
نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان
السـتـخــدامـهــا فــي أع ـمــال إرهــابـيــة
واغـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ــاالت .أمـ ـ ـ ــس ،اص ـط ـح ـب ـتــه
زوجته وبناته وأشقاؤه ومحاميه
صخر الهاشم من سجن الريحانية
في اليرزة إلى منزله في األشرفية.
حدثت أمــور كثيرة مــع آل سماحة
وال ـب ـل ــد ،ف ــي ث ــاث س ـن ــوات وسـتــة
أش ـه ــر وأس ـ ـبـ ــوع .م ـن ـهــا أن ال ـق ــرار
اإلت ـه ــام ــي الـ ــذي ص ــدر بـحـقــه بعد
توقيفه ،طلب له
مــدة وجـيــزة على
ّ
عقوبة اإلعدام .عقوبة تقلصت على
نحو تدريجي لتقتصر على أربــع
سنوات ونصف سنة حكمت عليه
بها املحكمة العسكرية الدائمة في
جلسة محاكمته الثالثة أمامها في
أيار املاضي .مفوض الحكومة لدى
املحكمة العسكرية القاضي صقر
صقر طعن في الحكم وأحاله أمام

مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز الـعـسـكــريــة الـتــي
ب ــدأت بــإعــادة محاكمته فــي تموز،
إلـ ــى أن وافـ ـق ــت ع ـل ــى ط ـل ــب إخ ــاء
السبيل املـقــدم مــن وك ــاء سماحة،
فــي  19كــانــون األول املــاضــي ،على
أن ت ـس ـت ـم ــر فـ ــي م ـح ــاك ـم ـت ــه وه ــو
حــر وتـجــريــده مــن حـقــوقــه املــدنـيــة.
موافقة التمييز اشترطت منعه من
السفر ملدة سنة اعتبارًا من تاريخ
إخ ـ ـ ــاء س ـب ـي ـلــه ومـ ـ ـص ـ ــادرة جـ ــواز
سفره ،إضافة إلى منعه من تناول
ملف القضية والتحقيقات األولية
واإلدالء بتصريحات ودف ــع كفالة
مالية عالية بلغت  150مليون ليرة
لـبـنــانـيــة .وت ـق ــول م ـص ــادر مــواكـبــة
للقضية إن هيئة الــدفــاع وأســرتــه
ك ــان ــت مـتـحـ ّـسـبــة ل ــأم ــر م ـنــذ م ــدة،
ف ـج ـ ّـه ــزت امل ـب ـل ــغ .فـ ــور إع ـ ــان ق ــرار
ال ـت ـم ـي ـي ــز ،كـ ـ ــان الـ ـه ــاش ــم ح ــاضـ ـرًا
إلتـ ـم ــام اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــازم ـ ــة ،بـمــا
أوحى بجاهزية معدة مسبقًا.
في  23كانون األول املاضي ،أنهى
سماحة محكوميته التي حددتها
العسكرية باحتساب مدة التوقيف
وتخفيض السنة السجنية .ليس
ه ــذا ال ـس ـبــب الـ ــذي دف ــع بالتمييز
إلـ ـ ــى إخـ ـ ـ ــاء س ـب ـي ـل ــه فـ ـحـ ـس ــب ،بــل
أي ـض ــا ن ــص امل ـ ـ ــادة  75م ــن ق ــان ــون

الدفاع قدم
أدلة تثبت ان كفوري
استدرج سماحة
إلى كمين

القضاء العسكري التي تجيز لها
«مـحــاكـمــة املـتـهــم مــن دون توقيفه
ف ــي أث ـن ــاء امل ـحــاك ـمــة إال إذا قضت
املـحـكـمــة ب ــاإلب ـق ــاء ع ـلــى الـتــوقـيــف
بقرار معلل» .التمييز أخلت سبيله
ب ـقــرار معلل أش ــار إل ــى أن سماحة
«م ــوق ــوف أمــامـهــا بـمــوجــب مــذكــرة
إل ـقــاء الـقـبــض ال ـص ــادرة بحقه عن
قــاضــي التحقيق الـعـسـكــري األول
مع حفظ حقه للتقدم بطلب إخالء
سبيله أمامها وفقا لألصول .علمًا
ب ــأن ــه ل ــم ي ـس ـبــق ل ــه أن تـ ـق ــدم ب ــأي
طلب منذ قبول طلب نقض الحكم
بتاريخ  2حزيران .»2015
اسـتـعــاد سـمــاحــة حــريـتــه ،لكنه لم
يـسـتـعــد بـ ــراء تـ ــه .ف ــي ط ـلــب إخ ــاء
الـ ـسـ ـبـ ـي ــل ،ت ـع ـه ــد ح ـ ـضـ ــور جـمـيــع
جـ ـلـ ـس ــات مـ ـح ــاكـ ـمـ ـت ــه .ال ـخ ـم ـي ــس
امل ـق ـب ــل س ـي ـش ـهــد ال ـف ـص ــل ال ـث ــان ــي
مـ ــن اسـ ـتـ ـج ــواب ــه مـ ــن قـ ـب ــل رئ ـي ــس
امل ـح ـك ـمــة ال ـق ــاض ــي ط ــان ــي ل ـطــوف.
مـصــادر قضائية مواكبة للقضية
أش ــارت ل ـ «األخ ـب ــار» إلــى أن وكــاء
الدفاع عن سماحة سيتقدمون في
الـجـلـســات املـقـبـلــة بـجـمـلــة مطالب
جــديــدة مــن هيئة املحكمة ،أبرزها
طلب استدعاء شهود .هنا ،يطرح
ال ـ ـسـ ــؤال :مـ ـ ــاذا ع ــن امل ـخ ـب ــر م ـيــاد
كـ ـف ــوري؟ املـ ـص ــادر ل ـف ـتــت إلـ ــى أنــه
مــوجــود حاليًا خ ــارج لبنان ،لكنه
كان طوال الفترة السابقة يتنقل بني
لبنان والخارج .املصادر كشفت أن
دور كـفــوري سيحني للمثول أمــام
املحكمة الستجوابه ،بعدما قدمت
هيئة الدفاع أدلة متعددة تثبت أنه
أوقع سماحة في كمني باستدراجه
إلى العملية ،علمًا أن قــرار محكمة
التمييز أمــس أشــار الــى سماحة كـ
«ضحية استدراج قام بها محترف
تابع لجهاز امني لإليقاع به ،على
ضــوء إق ــرار رئيس الجهاز األمني

حينها بــأن مـيــاد الـكـفــوري يعمل
مـعـهــم م ـنــذ س ـنــة  2005وبــالـتــالــي
سقوط صفة املخبر عنه».
فـ ــي زن ــزانـ ـت ــه ال ـض ـي ـق ــة فـ ــي سـجــن
ال ــري ـح ــان ـي ــة ،ج ـم ــع س ـم ــاح ــة مـلـفــا
كـبـيـرًا يــوثــق تـجــربـتــه مــع ك ـفــوري.
بإخالء سبيله ،بات واحدًا من هيئة
الدفاع عن نفسه .تقول املصادر إنه

ّ
في األشرفية ...ماء «مصلى» وحديث عن «داعش»
فراس الشوفي

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

«بــاعـتـمــادك يــا رب فــي نـهــر األردن ،ظـهــر السجود
للثالوث» ،يهدر صوت «األبونا» بطرس الخوري كاهن
دير مار يوحنا (الخنشارة) في أرجاء منزل الوزير
السابق ميشال ّسماحة ،قــرب ســاحــة ســاســن في
اإللهي» .إنها
األشرفية ،وهو يرتل «طروبارية الظهور
ّ
رغبة غالديس ،أن ُي َب ْع ِثر الكاهن املاء «املصلى» في
البيت وعلى وجــوه الحاضرين بباقة أغصان
أرجــاء ّ
الزيتون ،عله ُيبعد «السوء» الذي أصاب العائلة منذ
ّ
املتفجرات في آب .2012
اعتقال زوجها بتهمة ْنقل
رنا ويسرا وديما ال يش َبعن من النظر إلى والدهن،
املستلقي بهدوء فــوق الكنبة «البيج» املـطـ ّـرزة على
يمني غرفة الجلوس ،بعد الغياب في سجن الشرطة
العسكرية في الريحانية .فارس ،السائق ،يجول على
الحاضرين واألصــدقــاء والـعــائـلــة ،ي ـ ّ
ـوزع «حلوينة»
الـحـ ّ
ـريــة .ينظر سماحة إلــى سائقه الــذي لــم يفارقه
منذ زمـ ٍـن طويل ،عدا سنوات السجن« ،ضعفان يا
فـ ــارس» ...ي ـ ّ
ـرد ف ــارس« :وإن ــت ضعفان كـمــان ،إنت
ضعفت جوا الحبس وأنا برا».
الــوجــه ال ي ــزال ممتلئًا ،يطغى عليه الـلــون الــزهــري،
تسترقان
والعينان اللتان تعبتا من مساحة الزنزانة،
ّ
النظر إلى تفاصيل البيت والبنات واألقارب خالل كل

مكاملة يتلقاها الوزير السابق على هاتف غالديس
من املهنئني واألصدقاء القدامى.
لــم يكن سماحة على عـلـ ٍـم بـخــروجــه صـبــاح أمــس.
بشكل معتاد ،منتظرًا زي ــارة ديما التي
بــدأ نـهــاره
ٍ
ال تتأخر أبـدًا على مواعيد الــزيــارات .تأخرت االبنة
سماحة
الوسطى أمس« ،هل سأخرج اليوم؟» ،سأل ّ
نـفـســه ،قـبــل أن ُيـبـلـغــه عـنــاصــر الـجـيــش املـكــلـفــون
بحراسته بأن يومه سينتهي حرًا.
صعد الــرجــل إلــى بيته مــن الـبــاب الخلفي للمبنى،
هربًا مــن الصحافيني والـكــامـ ّيــرات املحتشدة على
مدخل البناء الرئيسي .لم يتفقد غرف املنزل كأنه
لــم يـغــب عـنــه ،بــل جـلــس ح ــال وصــولــه عـلــى الكنبة
وأشـ ـع ــل س ـي ـج ــارة «م ــالـ ـب ــورو الي ـ ــت» .إنـ ــه جـنــون
«ال ـس ـكــوب» ،ال ــذي يجعل الصحافيني يتراكضون
على الدرج إلى الطابق السادس ويوقعون كاميراتهم
ويصدم بعضهم بعضًا ،ما إن ُسمح لهم بالصعود
ـزل .عـشــرات العدسات واألسـئـلــة ،وسماحة
إلــى املـنـ ّ
يحسب كــل كلمة يقولها لئال يخرق قــرار املحكمة
بعدم التصريح« .رح ترجع ّعلى السياسة؟» يسأل
أحد الصحافينيّ ،
ّ
تستمر األسئلة،
فيرد« :ما وقفت»،
ّ
ّ
فيختار جوابًا« :هني حرين يفكروا متل ما بدهن،
بس ما يحموا داعش ونقل السالح» ،ليحني بعدها
موعد رحيل الصحافيني.

القرار الصادر عن املحكمة بمنع سماحة من اإلدالء
بأي تصريح أو موقف ،يثير التساؤل بالنسبة إلى
العائلة واألصدقاء .النص واضح« :منع املدعى عليه
من تناول ملف هذه القضية ،ســواء لجهة إجــراءات
التحقيق األولية واالستنطاقية أو إجراءات املحاكمة
الجارية مع أي وسيلة إعالمية مقروءة أو مرئية أو
مسموعة ،بما فيها وسائل التواصل االجتماعي،
حتى ص ــدور حكم نهائي عــن هــذه املحكمة تحت
طائلة إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه»« .شو ما
بيطول بالوّ ،
امللوع ّ
كان النصّ ،
طول بالك يا ميشال»
يقول أحد األصدقاء ،وتوافقه غالديس الرأي.
لم يغب سماحة في السجن عن أحداث الخارج .كانت
بـعــض الـصـحــف تصله مــن وق ـ ٍـت إلــى آخ ــر ،ليكتب
ويقرأ ما يزيد على  17ساعة في اليوم .أمس ،وصل
إلـيــه كـتــابــان ج ــدي ــدان ،لـلــرئـيــس الـفــرنـســي السابق
فرنسوا ميتران ورئيس الـ ّـوزراء الفرنسي السابق
آالن جوبيه .حتى إنــه تصفح كتاب جوبيه «for a
 »strong stateووضع عليه بضع مالحظات« ّ:هلق
ّ
صــار جوبيه خيفان من الهجرة وداع ــش ...ملــا كنا
نقول هيك ما كانوا يسمعوا ،كانوا يقولوا معارضة
معتدلة» .يـ ّ
ـرن الهاتف مـجـ ّـددًا ،ينهمك سماحة بعد
أن يـ ّ
ـرد على ســؤال األخـبــار« :كــم كتاب قريت؟»…
«شي .»700
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ّ
ّ
من ال ّيغطي متورطًا
فليعلق المشنقة
رضوان مرتضى

سماحة بعد اطالقه أمس (هيثم الموسوي)

سيتحرك ضمن األراضي اللبنانية
لجمع أدلة براءته.
أم ــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــرئ ـيــس جـهــاز
األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ال ـ ـلـ ــواء
علي مـمـلــوك ،فقد ح ـ ّـددت املحكمة
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي  16ت ـشــريــن األول
املـ ــاضـ ــي تـ ــاريـ ــخ  24أي ـ ـ ــار ،2016
مــوعـدًا للجلسة األول ــى ملحاكمته.

في نيسان املاضي ،قــررت املحكمة
فصل ملفه عن ملف سماحة ،بعد
تأجيل الجلسات مرارًا بسبب تعثر
إبالغ مملوك مواعيدها .العسكرية
رفـ ـض ــت ط ـل ــب مـ ـف ــوض ال ـح ـكــومــة
إبـ ـ ــاغ م ـم ـل ــوك ل ـص ـق ــا ،وب ــال ـت ــال ــي
مـحــاكـمـتــه غـيــابـيــا .م ــا يـعـنــي تــرك
مصير املحاكمة معلقًا.

من توافرت النية الجرمية لديه للقيام بعمل إرهابي لقتل
أبرياء ،ثم حال حائل ،خارج عن إرادته ،دون تنفيذه ،هو
قاتل مع وقف التنفيذ .هذه هي حال ميشال سماحة التي
ال يجوز أن يختلف عليها اثنان .غير أن حفلة الفجور التي
ّ
انطلقت أمس تستحق التوقف عندها .معظم املستنكرين
ُ ِّ
هم ممن لطخت أيديهم بالدماء ،سواء مباشرة أو بالوكالة.
ّ
ِمن هؤالء من غطى على مجرمني ،ومنهم من صمت أو
تواطأ إلخراج مشاركني في سفك دماء بريئة من السجون،
ومنهم من مكانه الطبيعي خلف القضبان.
ِ
ِمن بني املستنكرين الوزير أشرف ريفي« ،رجل الدولة»
ََ
ّ
الذي وفر الغطاء ِلقتلة في طرابلس تاريخهم معروف
في أحداث جبل محسن باب ّ
التبانة .ومنهم «هيئة علماء
ُ
وقف من بني مشايخها إرهابيون ،والتي
املسلمني» التي أ ِ
يندر أن يقف موقوف أمام املحكمة العسكرية من دون أن
يذكر اسم أحد ّ
مؤسسيها ،الشيخ سالم الرافعي ،واتهامه
ّ
ّ
ّ
بأنه آوى قاتلي جنود الجيش وضباطه ،وقدم املال والسالح
وحرض الشبابّ .
ّ
لكن أحدًا لم يجرؤ على توقيفه .الرئيس
ّ
سعد الحريري استنكر أيضًا عدم إحقاق العدالة ،لكنه
نسي أن ملستشاره األمني العقيد املتقاعد عميد حمود
أيادي سوداء في معظم املعارك بني جبل محسن وباب
ّ
التبانة التي سقط فيها عشرات األبرياء .هذا الرجل الذي
لم يرد اسمه مرة واحدة في محاضر املوقوفني من قبل
فرع املعلومات ،شاءت ُ
الصدف أن يتردد اسمه على ألسنة
املوقوفني أنفسهم أثناء استجوابهم أمام املحكمة العسكرية
ّ
بشأن مسلحيه وصفقات السالح التي تتم لحسابه .ومن
«محاسن الصدف» ،أيضًاّ ،أن حمود صديق حميم لرئيس
الفرع العميد عماد عثمان الذي يستضيفه في ّ
مقر املديرية
العامة لقوى األمن الداخلي التي تسهر على تطبيق القانون.
رغم ذلك ،لم تكلف النيابة العامة نفسها ،بشخص القاضي
صقر صقر ،عناء إصدار مذكرة توقيف في حق حمود
والرافعي .كذلك فإن ّ
عمة الحريري نفسه ،النائبة بهية
الحريري ،بذلت قصارى جهودها لتغطية مدير املشتريات
في قصرها ،محمد علي الشريف ،الذي آوى أحمد األسير
ومرافقيه بأسلحتهم في منزله.
ُ
ال تقارن املحكمة العسكرية باملجلس العدلي .بعد التجربة،
ّ
صار موقوفو اإلرهاب يفضلون األولى على الثاني .في
ّ
قضية شبيهة بقضية سماحة (وربما أخف منها)،
ُ
ضبط لدى عبد القادر سنجقدار بودرة ألومنيوم ،وليس
متفجرات ،وثبت انتماؤه إلى تنظيم «فتح اإلسالم» ،لكنه

ّ
لم يشارك في قتال الجيش ولم تتلطخ يداه بدمُ .ح ِكم عليه
بالسجن  ١٥عامًا ،وهو «حكم ظالم» ،إذا ما قورن بالحكم
على سماحة .لكن ،في قضايا مشابهة لقضية مدير
املشتريات لدى «الست» بهية ،فإن من يؤوي إرهابيًا أو
ّ
يهرب مطلوبًا ،يحكم املجلس العدلي عليه بالسجن عشر
سنوات.
ُ
كثر من جهابذة السياسة خلطوا أمس في تصريحاتهم
بني املحكمة العسكرية (يرأسها ضابط) ومحكمة التمييز
قاض مدني) .األولى حكمت على
العسكرية (يرأسها
ٍ
سماحة بالسجن أربع سنوات ونصف سنة .قامت القيامة
ولم تقعد يومها .وأمس ،قررت الثانية إخالء سبيله .وللعلم،
ّ
فإن املنصب األول من ّ
حصة قوى  ٨آذار ،فيما الثاني من
حصة  ١٤آذار.
الحكم على سماحة أربع سنوات ونصف سنة ال يختلف
عن معظم األحكام الباقية التي صدرت عن املحكمة
العسكرية .هاني الشنطي ،على سبيل املثال ،أحد عناصر
مجموعة الـ ،13املتهمة باالنتماء إلى «القاعدة» والتخطيط
لتنفيذ تفجيراتُ ،سجن خمس سنوات ،وخرج بعدها
ُليشارك في «غزوة كراكاس» التي سقط فيها عناصر
من الجيش والقوى األمنية .أبرز املطلوبني هاني السنكري
ٌ
وعنصر بارز
ُح ِكم خمس سنوات ،هو خبير متفجرات
ُ
في «القاعدة» .لم يكد السنكري ُ
يخرج أخيرًا حتى ط ِلب
مجددًا .أحد أبرز قيادات تنظيم «القاعدة» الذين ّ
مروا على
لبنان ،بحسب توصيف ضباط فرع املعلومات ،السعودي
ّ
السويد ُحكم بالسجن سبع سنوات .وكذلك
محمد
ُ
السعودي فهد املغامس الذي حكم بالسجن سبع سنوات،
وكانت قضيته (بعد توقيفه عام  )2007حيازة متفجرات
مع توافر النية بالتفجير واإلعداد لعملية تفجير كبرى
ضد املدنيني في زحلة يوم عيد السيدة واإلعداد لقصف
املدينة بالصواريخ ،إضافة إلى اشتباكه مع عناصر القوى
األمنية وإطالقه النار على أحدهم بقصد قتله ،ومشاركته
في عمليات إرهابية قبل توقيفه بأكثر من  3سنوات.
والعام املاضي ،صدر حكم بالسجن سبع سنوات بحق
جمال دفتردار «األمير الشرعي» لتنظيم «كتائب عبدالله
ّ
عزام» الذي نفذ تفجيرات أوقعت عشرات الضحايا .أما
املنتمون إلى تنظيم «داعش» ،الذي يستهدف لبنان بمدنييه
وأمنييه وعسكرييه ،ويحتل جزءًا من األراضي اللبنانية،
فتصدر بحقهم أحكام بالسجن ملدة ال تتجاوز ثالث
أحيانًا.
سنوات ّ
فليرم سماحة بحجر
إرهابيًا
أو
متورطًا
ي
يغط
من ال
ِ
ويطالب بتعليق مشنقته.

نعي لـ «العسكرية» وتهديد للقضاة وقطع طرق
ل ــم ت ـكــن ردود ال ـف ـعــل ع ـلــى مــوافـقــة
مـحـكـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ال ـع ـس ـكــريــة على
إخـ ــاء سـبـيــل م ـي ـشــال س ـمــاحــة أقــل
صـخـبــا مــن ردود الـفـعــل عـلــى حكم
املحكمة العسكرية الدائمة بسجنه
أرب ــع س ـنــوات ون ـصــف سـنــة بتهمة
نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان.
الخبر ،تــوالــت املــواقــف
فــور انتشار ّ
امل ـن ــددة ال ـتــي دش ـن ـهــا رئ ـيــس حــزب
القوات اللبنانية سمير جعجع .في
تـغــريــدة عـلــى حـســابــه عـلــى تــويـتــر،
وجــد املخلى سبيله بعفو سياسي
بعد إدانته بالقتل أن «إطالق سراح
سـمــاحــة مــرفــوض بـكــل املـقــايـيــس»،
معتبرًا أنه «بئس هذا الزمن ،لكننا
لن نرضخ» .الرئيس سعد الحريري
غـ ـ ّـرد ع ـلــى تــوي ـتــر ب ــأن «الـ ـق ــرار عــار
ومـ ـشـ ـب ــوه ومـ ـك ــاف ــأة ل ـل ـم ـج ــرم ول ــن
أسكت عنه» .الرئيس فؤاد السنيورة
وج ـ ـ ــد أن إخ ـ ـ ـ ــاء سـ ـبـ ـي ــل س ـم ــاح ــة
«إس ــاءة كبيرة للقضاء والـقــانــون».
أما وزير العدل أشرف ريفي فتعهد
ّ
وصرح
هذه املرة بمحاسبة القضاة!
م ــن عـلــى مـنـبــر ال ـس ــراي الـحـكــومــي،

ً
ق ــائ ــا« :ب ـئ ــس ال ــزم ــن ال ـ ــذي يـتــآمــر
ف ـي ــه قـ ـ ــاض وضـ ــابـ ــط ع ـل ــى وط ـن ــه،
وس ــأق ــوم ب ـمــا يـمـلـيــه ع ـل ـ ّـي واج ـبــي
الوطني» .كذلك ّ
هدد وزير الداخلية
ن ـهــاد امل ـش ـنــوق بــأنــه «س ـي ـكــون لنا
م ــوق ــف أع ـل ــى بـكـثـيــر م ـمــا ي ـظــن من
يـبــرر الـقـتــل» .ووصــف النائب وليد
ج ـن ـب ــاط ال ـ ـقـ ــرار ب ــأن ــه «اس ـت ـبــاحــة
لشعور الناس وتشريع للجريمة».
وفــي مواجهة عاصفة التنديد ،برز
موقف لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة
الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد رع ـ ــد رأى ف ـي ــه أن
«التصريحات الصاخبة واملبرمجة
ليست إال تعبيرًا عن النكد والكيدية
واالستنسابية التي مــا انفك فريق
امل ـص ـ ّـرح ــن ي ـمــارس ـهــا ف ــي الـسـلـطــة
القضاء واإلدارة
وفــي التعاطي مــع
ّ
واملال العام ،من دون أن يرف له جفن
ألص ـ ـ ــوات امل ـع ـت ــرض ــن ع ـل ــى الـظـلــم
والفساد والـهــدر وســوء االستخدام
ل ـل ـن ـف ــوذ وال ـ ـح ـ ـكـ ــم» .وتـ ــوقـ ــف عـنــد
«م ــوق ــف هـ ــذا ال ـف ــري ــق م ــن ال ـق ـضــاء
العسكري ومحكمة التمييز العليا،
املــزاجــي واملتقلب بحسب الـقــرارات

واألحكام التي قد تناسب مصالحه
أحـيــانــا أو تـتـعــارض مـعـهــا أحـيــانــا
أخرى».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ت ــوق ــف الـ ـ ـل ـ ــواء جـمـيــل
السيد في بيانه عند ّ
رد فعل جعجع
وريفي تحديدًا ،فرأى في بيان له أن
جعجع «آخ ــر مــن يحق لــه التعليق
على الحكم القضائي ،ألن سماحة
كان مشروع جريمة لم تكتمل ،بينما
جعجع كــان مجرمًا كامل املقاييس
وج ـ ــرى اإلف ـ ـ ــراج ع ـنــه ب ـق ــان ــون عفو

السيد :سماحة كان
مشروع جريمة
وجعجع كان مجرمًا
كامل المقاييس

سـيــاســي» .أمــا ريـفــي ،فــدعــاه السيد
الى القيام «بواجبه الوطني بتسليم
ن ـف ـســه لـلـمـحـكـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ب ـنـ ً
ـاء
عـلــى إفـ ــادات الـعــديــد مــن املــوقــوفــن
اإلس ــامـ ـي ــن ال ــذي ــن جـ ــاهـ ــروا بــأنــه
وغ ـيــره كــانــوا وراء ّ
زج ـهــم بـمـعــارك
طرابلس وجبل محسن».
ّ
رد الفعل الشعبي عكس موقف تيار
املستقبل على وجــه الخصوص ،إذ
نــزل عــدد مــن مناصريه فــي مناطق
نفوذه وقطعوا الطرقات باإلطارات
املـشـتـعـلــة اح ـت ـجــاجــا ،م ــن قصقص
إلـ ــى ك ــورن ـي ــش امل ــزرع ــة ث ــم املــدي ـنــة
ً
الــريــاضـيــة وتـقــاطــع فـ ــردان وص ــوال
إلـ ـ ــى أوت ـ ــوسـ ـ ـت ـ ــراد خ ـ ـلـ ــدة ب ــات ـج ــاه
بـ ـي ــروت .والحـ ـق ــا ،ق ـطــع ط ــري ــق عــام
كترمايا ـ فريسني في إقليم الخروب،
وط ــري ــق مـجــدلـيــا وال ـق ـبــة وبــرغـشــا
ف ــي ط ــراب ـل ــس .ودع ـ ــت الـتـنـظـيـمــات
ال ـش ـب ــاب ـي ــة فـ ــي ق ـ ــوى  14آذار إل ــى
ال ـت ـج ـمــع مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم أمـ ـ ــام م ـنــزل
سماحة في األشرفية احتجاجًا على
إطالقه.
(األخبار)

ريفي اتهم
القضاة
بالتآمر (هيثم
الموسوي)
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مجتمع وإقتصاد
على الغالف كشف قضاء العجلة في مجلس شورى الدولة أن هيئة إدارة السير أجرت تعديالت على دفتر شروط
مناقصة «المعاينة الميكانيكية» الذي ّ
أقره مجلس الوزراء ،ما ّأدى إلى إقصاء عارضين محتملين واإلخالل بموجبات
العالنية والمنافسة .هذا القرار فرض تأجيل مناقصة المعاينة الميكانيكية حتى تسليم إدارة المناقصات دفتر
الشروط الصحيح إلعادة إطالقها مجددًا

ّ
مناقصة المعاينة الميكانيكية دفتر الشروط «مزور»
محمد وهبة
كــان يـفـتــرض أن تنتهي مهلة تقديم
عـ ـ ــروض م ـن ــاق ـص ــة ت ـل ــزي ــم «مـ ـش ــروع
تـحــديــث وتـطــويــر وتـشـغـيــل محطات
امل ـعــاي ـنــة وال ـك ـشــف املـيـكــانـيـكــي على
املـ ــرك ـ ـبـ ــات اآللـ ـ ـي ـ ــة ،وب ـ ـنـ ــاء وت ـش ـغ ـيــل
ـات ج ــدي ــدة» ،ي ــوم غ ـ ٍـد الـسـبــت،
م ـح ـطـ ّ
وأن ت ـف ــض ص ـب ــاح يـ ــوم االثـ ـن ــن 18
ك ــان ــون ال ـثــانــي  2016ف ــي م ـقـ ّـر إدارة
امل ـن ــاق ـص ــات .إال أن الـفـضـيـحــة الـتــي
كشف عنها قضاء العجلة في مجلس
شـ ـ ـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي
شكري صــادر ،واملتمثلة بإقدام هيئة
إدارة السير على إجراء تعديالت على
دفـتــر ش ــروط املناقصة املــوافــق عليه
ً
م ــن مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،فــرضــت ج ــدوال
ُ
صدر
زمنيًا مختلفًا .فمن املتوقع أن ي ِ
مدير املناقصات جان العلية ،صباح
ال ـ ّي ــوم ،قـ ــرارًا يـقـضــي بـتــأجـيــل مــوعــد
أجل ُيسمى الحقًا
فض العروض
إلى ٍ
ّ
ف ــي ان ـت ـظ ــار ت ـســل ـمــه دف ـت ــر ال ـش ــروط
الصحيح ال ــذي أق ـ ّـره مجلس ال ــوزراء
من وزارة الداخلية.

تعديالت بعلم من؟
ج ــاء قـ ــرار صـ ــادر ف ــي إطـ ــار اع ـتــراض
رفعته مجموعة شــركــات ّادع ــت أنها
مـتـضـ ّـررة مــن إضــافــة بـنــود إلــى دفتر
ال ـ ـشـ ــروط بـ ـه ــدف إق ـ ـصـ ــاء ال ـش ــرك ــات
املدعية وشركات أخرى أيضًاّ .
املدعون
هـ ــم ثـ ــاثـ ــةControle technique« :
 ،»automobile hallinestوشركة توما
ل ـل ـه ـن ــدس ــة واألب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاث ،وم ــؤسـ ـس ــة
سوبال الهندسية املمثلة بشركة فال
السعودية املحدودة ـ فرع لبنان.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ن ـ ـ ـ ـ ّـص االع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراض ،فـ ــإن
ال ـ ـشـ ــركـ ــات اش ـ ـتـ ــرت دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط

عارضون
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت سـ ـ ـب ـ ــع
شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــات عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى دفـ ـ ـت ـ ــر
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط ،ه ـ ـ ــيglobal :
( techلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة)opus ،
( inspectionس ــوي ــدي ــة)،
( applusإس ـ ـ ـبـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة)،
الجهاد للتجارة والتعهدات
(لبنانية)bureau veritas ،
(فرنسية)( vall ،بلجيكية)،
( SGSس ــوي ـس ــري ــة) .آخــر
الشركات هي «غلوبال تك»
التي اشترت دفتر الشروط
ف ــي مـطـلــع تـشــريــن الـثــانــي،
أي قبل املوعد األول املحدد
ل ـفـ ّـض ال ـع ــروض بـنـحــو 20
يومًا.
وتتضمن املناقصة «تحقيق
ن ـ ـ ـظـ ـ ــام م ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل إلدارة
عمليات املعاينة امليكانيكية
م ـ ــن أشـ ـ ـغ ـ ــال وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
وبـ ــرامـ ــج وأن ـظ ـم ــة تـشـغـيــل
وخــدمــات الــدعــم والصيانة،
وتجهيز املــراكــز ،وخــدمــات
التشغيل ،علمًا بــأن بــدالت
املعاينة سيستوفيها امللتزم
من أصحاب املركبات وفق
األسـعــار املـحـ ّـددة فــي العقد
الذي سيوقع معه».

ّ
وسددت مبلغ  15مليون ليرة مقابله.
ثــم عـمــدت إلــى تــدقـيــق دفـتــر الـشــروط
ومــراج ـعــة ال ــدوائ ــر املـخـتـصــة بشأنه
«غير أنها فوجئت بوجود مجموعة
م ــن امل ـخ ــال ـف ــات الـ ـف ــادح ــة ت ــرم ــي إل ــى
إع ـ ــادة وض ــع ي ــد هـيـئــة إدارة الـسـيــر
على إجراءات املناقصة خالفًا لقراري
مجلس ال ــوزراء ،وإلــى إضافة شروط
لــم تكن واردة فــي دفتر الـشــروط عند
إقــراره من قبل مجلس الــوزراء بهدف
إقـ ـص ــاء الـ ـش ــرك ــات امل ــدعـ ـي ــة ،وح ـصــر
املنافسة بعدد محدود من العارضني،
إذ عـ ـم ــدت ه ـي ـئــة إدارة ال ـس ـي ــر بـعــد
ً
إحـ ــالـ ــة دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط م ـ ـعـ ــدال عـلــى
إدارة املـنــاقـصــات ،إل ــى إضــافــة شــرط
جديد لــم يكن ملحوظًا فــي املؤهالت
ّ
املهنية والـفـنـيــة الـتــي يـتــرتــب عليها
قـ ـب ــول ال ـ ـعـ ــارض أو اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاده ،هــو
حيازة تصنيف  17020 ISOفيما كان
دفتر الشروط يلحظ حيازة العارض
شـهــادة  .2008:9001 ISO/IECكذلك
أضافت هيئة إدارة السير شرطًا آخر،
هو زيــادة عدد املعاينات امليكانيكية
الـ ـت ــي ي ـن ـب ـغــي أن يـ ـك ــون ق ــد أج ــراه ــا
الـ ـ ـع ـ ــارض ،مـ ــن م ـل ـي ــون ــن إل ـ ــى ثــاثــة
ماليني مركبة في السنة».
كــذلــك ،اسـتـنــدت ال ـشــركــات إل ــى كتاب
ّ
وجـ ـه ــه وزي ـ ــر االق ـت ـص ــاد أالن حكيم
ـوزراء ،يطلعه فيه على
إلــى مجلس ال ـ ُ
ال ـت ـعــديــات ال ـتــي أدخ ـل ــت عـلــى دفـتــر
الشروط ،وهو ما أفضى إلى «تأجيل
موعد املناقصة من  2015/11/26إلى
.»2016/1/18

ّرد «الدولة»

ف ــي امل ـق ــاب ــلّ ،
ردت ال ـج ـهــة املـسـتــدعــى
ب ــوجـ ـهـ ـه ــا بـ ــواس ـ ـطـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس ه ـي ـئــة
القضايا في وزارة العدل (لم يشر القرار
إلى هوية الجهة ،علمًا بأن االعتراض
موجه ّ
ّ
ضد الدولة اللبنانية ممثلة بكل
من :وزارة الداخلية ،هيئة إدارة السير،
رئـ ــاسـ ــة م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،الـتـفـتـيــش
املركزي ،وإدارة املناقصات) .الالفت أن
هذه الجهة لم تنكر حصول تعديالت
على دفتر الشروط ،بل أشــارت إلى أن
«التعديالت املشكو منها ،وعلى فرض
ح ـص ــول ـه ــا ،ف ــإن ــه ي ـق ـت ـضــي م ـق ــاض ــاة
هيئة إدارة السير واآلليات واملركبات
بشأنها ،على اعتبار أن هــذه األخيرة
ت ـت ـم ـتــع بــال ـش ـخ ـص ـيــة امل ـع ـن ــوي ــة ،كـمــا
يجب أن يطعن بها وليس بــإجــراءات
إعالن املناقصة».

«التزوير» ثابت
ه ـ ـكـ ــذا ،أصـ ـب ــح األم ـ ـ ــر ب ـي ــد ال ـق ــاض ــي
صادر الذي يرأس القضاء املستعجل
ف ــي م ـج ـلــس ش ـ ــورى الـ ــدولـ ــة .اسـتـنــد
ليقول« :من
صادر إلى أوراق الدعوى
ُ
الـثــابــت أن دفـتــر ال ـشــروط قــد أدخـلــت
ت ـع ــدي ــات ع ـل ـيــه م ــن ق ـبــل املـسـتــدعــى
بوجهها الثانية (هيئة إدارة السير)
بإضافة شــروط جــديــدة ،ســواء لجهة
تصنيف  17020 ISOأو لـجـهــة عــدد
املعاينات» .ويؤكد ّ صادر أن «إضافة
ش ــروط مهنية وفــنـيــة غـيــر ملحوظة
فــي دفـتــر الـشــروط ال ــذي أق ــره مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ،م ــن دون ال ــرج ــوع إل ــى هــذا
األخير ،من شأنها إقصاء العارضني
الــذيــن ال تـتــوافــر فيهم ه ــذه الـشــروط
ال ـج ــدي ــدة ملـصـلـحــة ش ــرك ــات عــارضــة
أخرى وتفضيل هؤالء اآلخرين ،األمر
ً
ّ
الذي يشكل إخالال بموجبات عالنية
ال ـص ـف ـق ــة واملـ ـن ــافـ ـس ــة ( )...مـ ــن ش ــأن
هــذه اإلضــافــات التعديل فــي املعايير
املعتمدة الختيار العارضني واعتماد
مـعــايـيــر أش ـ ّـد غـيــر مـنـصــوص عليها
في دفتر الشروط (األصلي) ،ما يؤدي
عمليًا إل ــى تفضيل بـعــض الـشــركــات

الـعــارضــة واستبعاد شــركــات أخــرى،
ومنها الشركات املستدعية».
ويـ ـخـ ـل ــص قـ ـ ــرار صـ ـ ــادر إلـ ـ ــى «الـ ـ ــزام
امل ـس ـتــدعــى بــوج ـه ـه ـمــا (ه ـي ـئــة إدارة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــر وك ـ ـ ـ ــل اإلدارات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى)
بموجبات توفير العالنية واملنافسة
املحتملني...
واملساواة بني العارضني
ُ
وبالتالي حذف الشروط التي أضيفت
إلى دفتر شروط املناقصة الذي وافق
عليه مجلس الوزراء».

مسار الخصخصة
فـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،إن والدة دفـ ـت ــر شـ ــروط
املناقصة امل ــذك ــورة ،ج ــاءت بعد مسار
ط ــوي ــل ت ـض ـ ّـم ــن خ ـص ـخ ـصــة امل ـعــاي ـنــة
والكشف امليكانيكي لفترة تــزيــد على
 12سنة .طــوال هــذه الفترة ،كــان هناك
ملتزم واحد هو شركة «فال» .في البدء
ّ
لــزمــت هــذه الشركة« ،بـصــورة مؤقتة»،
ّ
إنشاء وتشغيل  5مراكز معاينة ملدة 10
سنوات بطريقة  .BOTوقبل نهاية العقد
معها ،كان وزير الداخلية السابق مروان
شــربــل ي ـت ـفــاوض عـلــى ت ـمــديــده لفترة
خمس س ـنــوات ،إال أن مجلس ال ــوزراء
ّقرر إطالق مناقصة عمومية مفتوحة،
وأقر «بصورة مؤقتة» تمديد العقد ّ
ّ
ملدة
ّ
 6أشهر .إال أن الدولة كعادتها ،حولت
املؤقت إلى دائم ،ففي  27آذار ّ 2014
مدد
العقد ملـ ّـدة  6أشهر أيضًا ،وأق ـ ّـر تمديد
ثالث لــ 6أشهر إضافية في  19تشرين
األول  ،2014ث ــم ُج ـ ـ ّـدد ال ـع ـقــد ل ـف ـتــرة 3
أشهر في انتظار انتهاء املناقصة التي
لم تنجز إلى اليوم.
ك ــل ه ــذه ال ـت ـمــديـ ّـدات ال ـتــي اسـتـفــادت
منها الشركة املشغلة حاليًا ،أي «فال»،
ك ــان ــت أيـ ـض ــا نـ ـت ــاج إرب ـ ـ ــاك وف ــوض ــى
اعتادت السلطة القيام به إزاء تقديم
ال ـخ ــدم ــات ال ـع ــام ــة .ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم من

قضاء العجلة في مجلس الشورى
يقرر حذف الشروط المضافة
مستشر في
فساد
تزايد الحديث عن
ٍ
ٍ
آلـيــة تـقــديــم ه ــذه الـخــدمــة للمواطنني
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردي ق ـ ـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة امل ـش ـغ ـل ــة
ومحطات املعاينة على تغطية الطلب
عـلــى إج ــراء املـعــايـنــة امليكانيكية ،إال
أن مجلس الــوزراء أخذ أكثر من سنة
و 10أشـ ـه ــر ،ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ال ـع ـقــد مع
«ف ــال» فــي  ،2012/10/31ليطلب من
هيئة إدارة السير وضع دفتر شروط
إلط ــاق «مـنــاقـصــة اس ـت ـحــداث مــراكــز
ّ
مـعــايـنــة مـيـكــانـيـكـيــة» ،ثــم كــلــف إدارة
املناقصات إطالق املناقصة بعد إقرار
دفتر الشروط.

القبض على المناقصة

هكذا ّ
ميز مجلس ال ــوزراء بــن العقد
مع الشركة الحالية لتشغيل محطات

املعاينة القائمة حاليًا وعددها أربعة،
ُ
وتـلــك الـتــي ستستحدث وعــددهــا 10
ّ
م ــراك ــز إضــاف ـيــة ت ـت ــوزع عـلــى بـيــروت
والكورة وجبيل وبعقلني والكويخات
وطرابلس والنبطية وصــور وبعلبك
وراشيا ،واستحداث مراكز للمعاينة
امل ـي ـك ــان ـي ـك ـي ــة فـ ــي املـ ـن ــاف ــذ ال ـب ـحــريــة
والبرية.
ولـ ــم ُيـ ـسـ ـت ــدرك األمـ ـ ــر إال ب ـع ــد أش ـهــر
ع ـن ــدم ــا ن ــاق ــش م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء فــي
 2015/4/8كتاب وزارة الداخلية الذي
يربط بني نهاية عقد شركة «فال» في
ّ
 ،2015/3/31وبني استحداث محطات
إضافية ،إذ طلبت الوزارة تعديل اسم
امل ـش ــروع لـيـصـبــح «م ـش ــروع تحديث
وتطوير وتشغيل املحطات املوجودة
للمعاينة والـكـشــف امليكانيك وبـنــاء
وتجهيز وتشغيل محطات جديدة».
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،رف ـعــت هـيـئــة إدارة
الـ ـسـ ـي ــر دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط ل ـل ـم ـش ــروع
الـ ـش ــام ــل ع ـل ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .إال

شروط فنية
البنود املتفق على عدم حصول تزوير بشأنها في دفتر الشروط هي :أن يكون
لدى العارضني قدرة مالية تفوق  2.5مليون دوالر سنويًا لألعوام  2012و2013
و ،2014وأن يكونوا قد قاموا بأعمال مماثلة بنوعيتها ملـ ّـدة أقلها  10سنوات،
كحد أقصى ،وأن ّ
مشروعني ّ
يمتد التنفيذ على  10سنوات.
ّ
أمــا البنود «املعدلة» فهي على النحو اآلتــي :أن يكون العارض قد أجــرى معاينة
ميكانيكية لثالثة ماليني مركبة على األقــل في كل سنة ،وذلــك خــال السنوات
الخمس املاضية (أي ما ّ
معدله  15مليون سيارة في السنوات املذكورة) .ويجب
على العارضني تقديم إفــادة تؤكد حصولهم على تصنيف ISO 9001:2008
و.ISO 17020
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تقرير

تقرير الهجرة الدولية 683 :ألف مهاجر من لبنان
إيفا الشوفي
ّ
ُيتوقع تأجيل ُفض العروض
إلى أجل يسمى الحقًا
(مروان طحطح)

ت ـش ـهــد امل ـن ـط ـق ــة ال ـع ــرب ـي ــة م ـن ــذ زم ــن
مــوجــات ه ـجــرة ،مـنـهــا وإل ـي ـهــا ،تؤثر
في الواقع االقتصادي والديموغرافي
لـ ـ ـل ـ ــدول .فـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ازداد
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن م ـ ـ ــوج ـ ـ ــات ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة،
وتـحــديـدًا غـيــر الـشــرعـيــة ،بـعــدمــا بلغ
عدد الواصلني إلى أوروبا عبر البحر
مليون مهاجر عام  2015معظمهم من
ســوريــا وأفــريـقـيــا وجـنــوب آسـيــا ،في
أكبر موجة هجرة منذ الحرب العاملية
الثانية .الحصيلة النهائية لعام 2015
كانت موت  3692مهاجرًا في البحر.
ال تقتصر هذه الهجرة القسرية على
أوروبـ ــا إنـمــا ت ـطــاول ال ــدول العربية،
فقد تجاوز عدد الالجئني السوريني
 3.9ماليني الجئ في ايار  ،2015منهم
م ـل ـيــون و 100ال ــف الج ــئ ف ــي لـبـنــان،
ال ـ ــذي بـ ــات ف ــي امل ــرت ـب ــة ال ـث ــان ـي ــة بــن
البلدان املضيفة لالجئني في العالم،
إذ يضم أعلى نسبة من الالجئني تبلغ
 257الجـئــا لكل  1000مــواطــن .هكذا،
ب ــات ــت ن ـس ـبــة امل ـه ــاج ــري ــن ف ــي لـبـنــان
 %26م ــن عـ ــدد ال ـس ـك ــان ،إذا أضـفـنــا
ع ــدد الــاج ـئــن ال ـســوريــن املسجلني
فــي مـفــوضـيــة األم ــم املـتـحــدة لـشــؤون
ال ــاج ـئ ــنّ ،أمـ ــا م ــن دون احـتـســابـهــم
فتبلغ النسبة  %17.6من عدد السكان.
ف ـ ـقـ ــد أط ـ ـل ـ ـقـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة «اإلسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوا»
واملـنـظـمــة الــدول ـيــة لـلـهـجــرة بــاألمــس
تـقــريــر «ال ـه ـجــرة وال ـن ــزوح والتنمية
ف ــي مـنـطـقــة عــرب ـيــة م ـت ـغ ـي ــرة» ،ال ــذي
ّ
أوضح أن املنطقة العربية تضم كتلة
سكانية هي من أكبر الكتل املهاجرة
واسرعها نموا في العالم ،إذ تجاوز
عــدد املهاجرين الــى البلدان العربية،
عــام  30 ،2013مليون مهاجر دولــي،

أي  %8.24م ــن م ـج ـمــوع ع ــدد سـكــان
املنطقة الـعــربـيــة .يــأتــي القسم األكبر
م ــن امل ـهــاجــريــن م ــن ال ـ ــدول اآلسـيــويــة
ب ـح ـي ــث ي ـش ـك ــل املـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــرون اآلتـ ـ ــون
م ــن ب ـن ـغ ــادش ،ال ـه ـنــد ،إنــدون ـي ـس ـيــا،
بــاكـسـتــان والفيليبني أكـثــر مــن %51
من أعداد املهاجرين.
ّأمـ ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـهـ ـج ــرة مــن
البلدان العربية ،فقد ّ
قدر التقرير عدد
املـهــاجــريــن مــن ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة عــام
 2013بــأكـثــر مــن  21مـلـيــون مـهــاجــر،
أي  %5.9مــن مجموع سـكــان املنطقة
العربية %57.3 .مــن ه ــؤالء هــم ذكــور
مـقــابــل  %42.7م ــن اإلنـ ــاث ال ـتــي تعد
نسبة أدنى بكثير من متوسط النسبة
العاملية لهجرة اإلن ــاث البالغة %48
من مجموع املهاجرين.
ي ـق ـســم ال ـت ـق ــري ــر ال ـه ـج ــرة إل ـ ــى ثــاثــة
أنـمــاط هــي :هجرة العمالة النظامية
وغ ـي ــر ال ـن ـظــام ـيــة ،ال ـه ـج ــرة الـقـســريــة
وال ـ ـه ـ ـجـ ــرة املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـط ــة ،كـ ـم ــا ي ـق ـ ّـس ــم
املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ال ــى  4مـجـمــوعــات:
دول مجلس التعاون الخليجي ،دول
املـغــرب الـعــربــي ،دول املـشــرق العربي
(لبنان ،مصر ،سوريا ،االردن ،العراق،
فلسطني) ،والدول العربية االقل نموا.

أميركا وجهة اللبنانيين ...ال الخليج
ان وج ـه ــة ال ـه ـج ــرة تـخـتـلــف بحسب
م ـج ـم ــوع ــات الـ ـبـ ـل ــدان ب ـح ـي ــث يـتـجــه
املـهــاجــرون مــن دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ال ــى ال ـس ـعــوديــة وأم ـيــركــا،
ويتجه املـهــاجــرون مــن بـلــدان املغرب
العربي الى أوروبا ،ويتجه املهاجرون
مــن ب ـلــدان املـشــرق الـعــربــي الــى بـلــدان
عربية أخرى وأميركا.
يخفف التقرير من املبالغات الحاصلة
في مسألة تركز الهجرة اللبنانية في

دول الـخـلـيــج وي ـق ـ ّـدم أرق ــام ــا واضـحــة
ّ
عــن ت ــوزع املـهــاجــريــن اللبنانيني منذ
عام  1990حتى عام  .2013فقد تطورت
أعداد املهاجرين من لبنان ،إذ سجلت
عام  1990نحو  500الف مهاجر يعيش
العدد األكبر منهم في أميركا (99401
مهاجر) والسعودية ( 99241مهاجرا)
ومـ ــن ث ــم أس ـت ــرال ـي ــا وكـ ـن ــدا وأمل ــان ـي ــا،
ليرتفع العدد الى  683الف مهاجر عام
 ،2013منهم  124الف مهاجر ينتمون
الى فئة الشباب (من عمر  15الى .)24
ع ــام  2013ش ـه ــدت اع ـ ــداد املـهــاجــريــن

بلغت قيمة
التحويالت المالية
الخارجة من البلدان
العربية  74.1مليار دوالر
ت ـ ـبـ ــدالت م ـل ـح ــوظ ــة ،ب ـح ـي ــث حــاف ـظــت
أمـيــركــا على املــرتـبــة االول ــى فــي بلدان
املقصد وارتـفــع عــدد املهاجرين اليها
من لبنان الــى  126الف مهاجر يليها
 96الــف مهاجر فــي استراليا 87 ،الف
مـهــاجــر فــي ك ـنــدا 67 ،ال ــف مـهــاجــر في
املــان ـيــاّ ،أم ــا الـسـعــوديــة فـقــد تــراجـعــت
أع ــداد املهاجرين اليها مــن لبنان الى
 57ألـ ــف م ـه ــاج ــر .بــامل ـق ــاب ــل ب ـل ــغ ع ــدد
امل ـهــاجــريــن م ــن ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة إلــى
لبنان  826الف مهاجر عام  .2013بذلك
حل لبنان في املرتبة الثامنة بني بلدان
املـقـصــد ال ـع ـشــرة األولـ ــى لـلـمـهــاجــريــن

مــن الـبـلــدان الـعــربـيــة ،بعدما تصدرت
فــرنـســا الــائـحــة بمليونني و 870الــف
مهاجر يليها األردن ومن ثم السعودية
بمليونني و 672ألف مهاجر.

االنعكاسات االقتصادية:
تحويالت مالية ضخمة
لـهــذه الـهـجــرة انـعـكــاســات إقتصادية
ك ـب ـي ــرة إذ ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة ال ـت ـحــويــات
املالية املسجلة الخارجة مــن البلدان
الـ ـع ــربـ ـي ــة  74.1مـ ـلـ ـي ــار دوالر ع ــام
 ،2012الـقـســم األك ـبــر منها مــن بـلــدان
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي (%15.7
م ــن م ـج ـمــوع ال ـت ـحــويــات املــال ـيــة في
الـعــالــم) ،فيما تلقت املنطقة العربية
عــام  2014تـحــويــات مالية تـجــاوزت
 50.5مليار دوالر .كذلك كانت البلدان
ال ـعــرب ـيــة ع ــام  2012وج ـهــة  %29من
التحويالت الخارجة من دول عربية،
أي  24.1مليار دوالر.
عـلــى صـعـيــد ب ـل ــدان امل ـش ــرق الـعــربــي،
ّ
يوضح التقرير أن املهاجرين أرسلوا
عــام  2012من هــذه البلدان تحويالت
مالية بقيمة  5.6مليارات دوالر (%10
من تحويالت املنطقة العربية) .كانت
م ـســاه ـمــة امل ـه ــاج ــري ــن ف ــي ل ـب ـنــان في
التحويالت الخارجة من بلدان املشرق
العربي األكبر ،وقد بلغت  4.2مليارات
دوالرّ .أم ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـت ـحــويــات
الواردة ،فتتلقى هذه الدول أعلى قيمة
ت ـحــويــات م ـقــارنــة ب ــال ــدول الـعــربـيــة
االخـ ــرى ،إذ بـلـغــت قـيـمــة الـتـحــويــات
ال ــواردة  34.8مليار دوالر عــام .2014
وح ـ ـ ــل لـ ـبـ ـن ــان ف ـ ــي املـ ــرت ـ ـبـ ــة ال ـث ــام ـن ــة
بـ ــن ب ـ ـلـ ــدان الـ ـع ــال ــم مـ ــن ح ـي ــث حـجــم
التحويالت الواردة ًاليه ،التي بلغت 7
ّ
مليارات دوالر مشكلة  %17من الناتج
االجمالي املحلي عام .2013

متابعة

ّ
محرقة ضهور الشوير :عبود يطعن بقرار وزارة البيئة
أن ـهــا أتـبـعـتــه بـكـتــابــن :يـتـعـلــق األول
باقتراحاتها ملحطات املعاينة املنوي
اس ـت ـحــداث ـهــا ف ــي امل ـن ــاط ــق ،وال ـثــانــي
يشير إلى «حقها في إجراء املناقصات
العمومية العائدة لها وإعــادة النظر
بقرار مجلس الــوزراء رقم  20بتاريخ
 ،2014/10/9املتعلق بتكليف إدارة
املناقصات إطالق املناقصة».
كــذلــك ج ــاء قـ ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء من
ش ـقــن :امل ــواف ـق ــة ع ـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
بـعــد إدخـ ــال الـتـعــديــات ال ـتــي طلبها
الوزراء .والثاني كان أقرب إلى إيجاد
«تـســويــة» تــرضــي هيئة إدارة السير
ح ـ ـ ــول ص ــاحـ ـي ــة ت ـن ـف ـي ــذ امل ـن ــاق ـص ــة
وإدارتـهــا ،إذ كـ ّـرر قــراره لجهة تكليف
إدارة امل ـن ــاق ـص ــات إج ـ ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة
«وفـقــا لدفتر ال ـشــروط» ،لكنه أضــاف:
«ل ـج ـنــة إج ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة ال ـت ــي تضم
أعضاء تسميهم هيئة إدارة السير».
م ــا ح ـص ــل الحـ ـق ــا ال ي ـن ـح ـصــر ب ـهــذه
امل ـن ــاق ـصــة ف ـح ـس ــب ،ب ــل بـمـنــاقـصــات
ّ
أخ ــرى كلفت إيــاهــا إدارة املناقصات
مثل مناقصة تشغيل شبكتي الخلوي،
إذ خــرجــت أص ــوات بعض املسؤولني
ت ـقــول إن دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي وضــع
بني يدي الشركات العارضة ،يتضمن
تعديالت أو إضــافــات أو حــذف بنود
غير التي أقرها مجلس ال ــوزراء .لكن
ً
إثبات حصول «تزوير» لم يكن سهال،
إذ ك ــان عـلــى املــدعــي أن يـحـصــل على
محضر مــن مجلس ال ــوزراء يتضمن
دفـ ـت ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط ،ومـ ـق ــارنـ ـت ــه بــدف ـتــر
الشروط ّ
املعدل.
وب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات املـ ـت ــداول ــة بــن
املـعـنـيــن ،اسـتــأنـفــت وزارة الــداخـلـيــة
ممثلة بهيئة إدارة السير قرار صادر،
لـكــن لـيــس ه ـنــاك ب ـ ــوادر صـ ــدور ق ــرار
يلغي قرار صادر.

هديل فرفور
م ـنــذ ث ــاثــة أي ـ ــام ،ت ــم تـشـغـيــل مـحــرقــة
ضـ ـه ــور الـ ـش ــوي ــر ـ ـ ـ الـ ـسـ ـن ــدي ــان ــة ،فــي
مخالفة واض ـحــة ل ـقــرار وزارة البيئة
املـتـخــذ فــي  ،2015/11/13والـقــاضــي
بإقفالها بسبب افتقارها إلى املعايير
الـبـيـئـيــة امل ـط ـلــوبــة وب ـس ـبــب مـخــالـفــة
أصحابها األصــول والقوانني املرعية
اإلجراء.
ع ـل ــم وزي ـ ــر ال ـب ـي ـئ ــة م ـح ـمــد امل ـش ـنــوق
بتشغيل املحرقة ،وفــي الـيــوم التالي،
أي أول مــن أمــس ،أصــدر ق ــرارًا يقضي
بختم املحرقة بالشمع األحمر كونها
تعمل مــن دون تـقــديــم دراس ــة لتقييم
األثر البيئي.
قـ ــرار امل ـش ـنــوق أثـ ــار «ح ـف ـي ـظــة» وزي ــر
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي ال ـي ــاس
ب ــوصـ ـع ــب الـ ـ ـ ــذي ّ
رد عـ ـل ــى امل ـش ـن ــوق
ب ــ»ت ـغ ــري ــدة» س ــاخ ــرة ع ـلــى «تــوي ـتــر»
ي ـقــول ف ـي ـهــا« :يــؤس ـف ـنــي إع ــام ــك بــأن
الـ ـشـ ـم ــع األحـ ـ ـم ـ ــر فـ ـق ــد م ـ ــن األسـ ـ ـ ــواق
بـعــد مــوســم األع ـيــاد املـجـيــدة ،الــرجــاء
املـحــاولــة الـعــام املـقـبــل» ،موحيًا بنوع
م ــن االس ـت ـه ـتــار ب ــال ـق ــرار الـ ـص ــادر عن
وزارة البيئة.
ّ
رد الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ـ ـ ــادي ع ـ ّـب ــود
ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار اإلقـ ـ ـف ـ ــال لـ ــم ي ـخ ـت ـلــف عــن
ّ
رد «ش ــريـ ـك ــه» ب ــوصـ ـع ــب ،إذ صـ ـ ّـرح
َ ّ
لـ»النهار»« :فليتسل املشنوق بالشمع
األحمر ،والبلد ال يحكمه وزيــر وإنما
ُيحكم بالقوانني» ،ولكن أليس تشغيل
امل ـح ــرق ــة بـ ـ ــدون دراس ـ ـ ــة ت ـق ـي ـيــم األث ــر
البيئي مخالفًا للقوانني؟ «نحن تحت
ّ
سقف القانون ،وال يزايدن علينا أحد
في هذا املجال» ،يقول ّ
عبود في حديثه
إل ــى «األخ ـب ــار» ،مــوضـحــا أن ــه لــم يجر
تشغيل املـحــرقــة «إن ـمــا كــانــت تجربة
ً
دام ــت أرب ــع ســاعــات ف ـقــط» ،متسائال:

ّ
«ك ـي ــف ُي ـع ـقــل أن ن ـشــغــل امل ـح ــرق ــة في
الـ ـه ــواء ال ـط ـل ــق؟ ل ــم نـنـتــه م ــن تــركـيــب
ال ـف ـل ـتــر وب ـق ـيــة امل ـ ـعـ ـ ّـدات ب ـع ــد .يعتبر
ّ
عبود أنه ال يمكن إعداد دراسة لتقييم
األثـ ــر الـبـيـئــي ق ـبــل ال ـق ـيــام بــالـتـجــربــة
«فـلـيـ َـدعــونــا ن ـجـ ّـرب» ،علمًا بــأنــه وفقًا
ملرسوم أصول تقييم األثر البيئي رقم
 2012/8633فإنه يجب إج ــراء دراســة
التقييم قبل املباشرة بالعمل.
من جهتهّ ،
رد املشنوق على بوصعب
قـ ــائـ ــا« :ي ـ ـ ـ ــدرك ال ــزمـ ـي ــل أن م ـخــاطــر
ً
املحرقة أوال على بلدته ضهور الشوير
وأهـلـهــا ،وإذا كنا حــرصــاء على وقف
الـعـمــل بـهــا فـمــن املـسـتـغــرب أن يـكــون
رد وزيــر التربية خارجًا عن القانون،
بينما وزارته هي املسؤولة عن تعزيز
ثقافة احترام القانون».
عندما أص ــدرت وزارة البيئة قــرارهــا
األول امل ـت ـع ـلــق ب ــوق ــف ع ـم ــل امل ـحــرقــة
(امل ـت ـخ ــذ ف ــي  )2015/11/13أرف ـق ــت
قــرارهــا بتقرير الـخـبــراء فــي مصلحة
ال ـب ـي ـئــة ال ـس ـك ـن ـيــة ف ــي وزارة الـبـيـئــة
ُ
الـ ــذي لـفــت ال ــى أن امل ـحــرقــة ل ــم تـجـ ّـهــز
بــأي نـظــام ملعالجة املـلــوثــات الناتجة
ً
مــن تشغيلها ،فضال عــن اإلش ــارة الى
أن الـتــوجـيـهــات الـعــامــة ب ـشــأن أفضل
األساليب املتاحة وأفضل املمارسات
الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة تـ ـ ـف ـ ــرض أن يـ ـعـ ـم ــل نـ ـظ ــام
االحـتــراق عندما تصل درجــة الحرارة
الى  850درجة مئوية ّ
كحد أدنى« ،في
حــن أن الــدرجــة الـقـصــوى الـتــي تصل
إليها الحرارة ضمن املحرقة املذكورة
هي  850درجة مئوية».
ينفي ّ
عبود أن يكون قد حصل كشف
م ــن ق ـب ــل خ ـ ـبـ ــراء .يـ ـق ــول «ثـ ـم ــة شــابــة
ع ـشــري ـن ـيــة ج ــال ــت ب ـط ــري ـق ــة عــرض ـيــة
مل ــدة ال ت ـت ـعــدى ال ـ ـ  10دق ــائ ــق ،فكيف
ّ
متحديًا
لـهــا أن تـعــد تـقــريـرًا عـلـمـيــا»،
وزيــر البيئة إذا كــان لديه تقرير فني

ُ
فلينشره (علمًا بــأن التقرير نشر في
الـ ــوزارة ،لــاطــاع عليه اضـغــط هنا)،
ُمضيفًا« :نحن طلبنا من وزارة البيئة
مـ ــواص ـ ـفـ ــات االن ـ ـب ـ ـعـ ــاثـ ــات واملـ ـح ــرق ــة
املـطـلــوبــة ،إال أن ـنــا لــم نـلــق جــوابــا من
ال ـ ــوزارة» .ويـتـســاءل عـ ّـبــود «ال يوجد
فــي لبنان مختبر لرصد االنبعاثات،
فـعـ َ
ـام يستند تقرير وزارة البيئة؟».
ولكن أليست هذه النقطة تمثل مأخذًا
عـ ـل ــى أص ـ ـحـ ــاب امل ـ ـحـ ــرقـ ــة ،وطـ ــاملـ ــا ال
يوجد مختبر لرصد االنبعاثات كيف
سيتم تشغيل املحرقة من دون التأكد
ّ
مــن أنـهــا ال تـشــكــل خـطـرًا عـلــى البيئة

تبعد المحرقة حوالى
 100متر عن المدرسة
والسالمة العامة؟ يقول ّ
عبود في هذا
ال ـص ــدد «إن ـن ــا س ـنــأخــذ ع ـلــى عــاتـقـنــا
االس ـت ـعــانــة ب ـخ ـبــراء أج ــان ــب ف ــي هــذا
املجال» ،علمًا بأن وزارة البيئة كانت
ُ
ّ
قد أكدت أنها لم تزود بأية قــراءات أو
ُ
نـتــائــج عــن الـفـحــوصــات ال ـتــي تـجــرى
حول االنبعاثات الهوائية الناتجة من
املحرقة.
ي ـصــر ع ـ ّـب ــود ع ـلــى ضـ ـ ــرورة الـتـجــربــة
قـبــل «ال ـ ُـح ـك ــم» عـلــى املـ ـح ــارقُ ،متهمًا
وزارة البيئة بأنها تخدم املبدأ السائد
ف ــي ال ـب ـلــد ال ـقــائــم ع ـلــى املـحــاصـصــات
واألرب ـ ـ ـ ـ ــاح «ك ـ ـ ــون املـ ـح ــرق ــة أوف ـ ـ ــر مــن
تــرح ـيــل ال ـن ـف ــاي ــات» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ثمة
محاوالت حثيثة لـ»شيطنة» املحارق.
ال ـ ـجـ ــديـ ــر ذكـ ـ ـ ــره أن امل ـ ــوق ـ ــع ال ـج ــدي ــد

ل ـل ـم ـح ــرق ــة ي ـب ـع ــد حـ ــوالـ ــى  100مـتــر
ف ـق ــط ع ــن م ــدرس ــة الـ ـش ــوي ــر ،وهـ ــو مــا
يطرح تـســاؤالت حــول الخطر املحدق
ب ــال ـط ــاب وت ــأث ــره ــم ب ــامل ـح ــرق ــة .هـنــا،
يستشهد ّ
عبود «بمحارق في طوكيو
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـم ــرك ــز ف ـ ــي وس ـ ـ ــط األح ـ ـيـ ــاء
السكنية»ُ ،مضيفًا« :ليس األمر متعلقًا
بماذا تحرق ،بل بكيف تحرق» ،الفتًا
الـ ـ ــى «أن مـ ـخ ــاط ــر املـ ـح ــرق ــة أقـ ـ ــل مــن
ان ـب ـعــاثــات امل ــول ــدات أو ال ـشــاح ـنــات».
فــي الــواقــع ،يصعب فهم تقدير ّ
عبود
فــي هــذا املـجــال ،طاملا أن عملية رصد
االنبعاثات لم تتم بعد ،ويختم ّ
عبود
بالقول« :إننا بصدد تقديم طعن لدى
مجلس شورى الدولة».
يـ ّ
ـرد املنسق الـعــام لــ»االئـتــاف املدني
ال ـ ــراف ـ ــض مل ـ ـحـ ــارق الـ ـنـ ـف ــاي ــات» ،رج ــا
ن ـج ـيــم ،ع ـلــى ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي يـطــرحـهــا
ّ
عبود في ما خـ ّـص رصــد االنبعاثات،
بالقول« :كــون لبنان ال يملك مختبرًا
لــرصــد االنـبـعــاثــات ال يعني أن وزارة
البيئة ال تستطيع أن تفحص أو ُت ّ
قيم
آلـيــة العمل بــاملـحــرقــة ،وهــو مــا لحظه
املـ ــرسـ ــوم ال ـ ـصـ ــادر ف ــي ،»2001/1/8
ويضيف فــي هــذا الـصــدد أن «تحديد
خ ـطــورة امل ـح ــارق ال يـتــم عـبــر مــراقـبــة
الدخان املتصاعد منها ،ثمة انبعاثات
ال تـ ـك ــون مـ ــرئ ـ ـيـ ــة» .ي ــؤك ــد ن ـج ـي ــم أن
توصيات صدرت عن كل من الجامعة
األمـيــركـيــة وجــامـعــة الـقــديــس يوسف
تـفـيــد بــافـت ـقــار امل ـحــرقــة إل ــى املـعــايـيــر
املـطـلــوبــة ،الفـتــا ال ــى «أن ـنــا لسنا أمــام
مـحــرقــة كـتـلــك امل ــوج ــودة فــي طــوكـيــو.
نـحــن أمـ ــام غ ــرف ح ــرق ال تــرتـقــي الــى
املـحــارق التي تــراعــي شــروط السالمة
البيئية» ،ومشيرًا الــى أن «مــن املعيب
أن يقع ّ
عبود في فخ شــراء هــذا النوع
م ــن املـ ـح ــارق ال ـت ــي ن ـع ـلــم ج ـي ـدًا كيف
تعمل وبأي آلية».
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مال وأسواق
قطاع
أن يمتحن «الصياد» ويشكك في مقدراته للتأكدان كان
ُيسمح له بحمل البندقية ،فهذافي عالم الصيدمن «الكبائر».
كيف ال واالحاديث والمرويات الشعبية ورحالت الصيدال تخلو
من عجائب الصيادين وقصصهم الخارقة وبطوالتهم

الوهمية .يقال ان لغة االرقام هي الحل الي نقاش ،حيث انها
تتسم بالموضوعية والدقة .في الصيد ...ميزة االرقام انهاال
تتسم باي دقة .في مسرحية «يعيش يعيش» للراحل نصري
شمس الدين والسيدة فيروز تقول فيروز ،التي تؤدي دور هيفا

امتحانات الصيد اقتربت ...فهل ترسب الدولة؟
رضا صوايا
م ـضــت اك ـث ــر م ــن  20س ـنــة ع ـلــى منع
الصيد فــي لبنان .وفــي ظــل التراخي
االم ـ ـ ـنـ ـ ــي وامل ـ ـح ـ ـسـ ــوب ـ ـيـ ــات وضـ ـع ــف
امل ـ ــوارد الـبـشــريــة الـخـبـيــرة والـغـيــاب
شبه التام لثقافة واخالقيات الصيد
تـفـلــت امل ــوض ــوع ال ــى ح ــدود كــارثـيــة،
مــا جـعــل مــن ال ـض ــروري االسـ ــراع في
قوننة هــذه «الهواية» وضبطها بما
يحفظ الـتـنــوع االيـكــولــوجــي وحـيــاة
ال ـب ـش ــر وح ـت ــى ال ـط ـي ــور ال ـت ــي يـمـنــع
اص ـط ـي ــاده ــا ف ــي غ ـي ــر امل ــوس ــم ال ــذي
ي ـحــدد وزي ــر الـبـيـئــة تــاريــخ افتتاحه
وانـ ـتـ ـه ــائ ــه واألوق ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي يـسـمــح
بــال ـص ـيــد خ ــال ـه ــا ،وذل ـ ــك بـ ـن ـ ً
ـاء على
اقتراح املجلس األعلى للصيد البري،
على أن يراعى تطبيق مبدأ إستدامة
التراث الطبيعي.
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـصـ ـي ــد ص ـ ــدر ع ـ ــام ،2004
واحتاجت وزارة البيئة إلى اكثر من
عشر سـنــوات اخــرى إلع ــداد املراسيم
التطبيقية والـقــرارات التنظيمية20 .
سـنــة اكـثــر مــن كــافـيــة لقوننة الصيد
وضبطه وردع املخالفني ،لكن يبدو
وحتى اآلن ان االجراءات هزيلة.

الرابع في اإلجرام
ما من ارقــام دقيقة العــداد الصيادين
ف ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ل ـك ــن الـ ـتـ ـق ــدي ــرات تـشـيــر
ال ــى ان اع ــداده ــم تـ ــراوح مــا بــن 300
ألــف الــى نصف مليون او اكـثــر .وفقًا
ل ــدراس ــة قــامــت بـهــا ال ـحــركــة البيئية
اللبنانية بالتعاون مع  CABSيبلغ
عدد الصيادين في لبنان بني 200000
ال ــى  600000ش ـخــص اي م ــا ي ـعــادل
 %14م ــن س ـكــان ال ـب ـلــد .مــوقــع لبنان
الجغرافي يجعل منه جنة للصيادين
حيث انه يقع على ثاني اهم مسار في
الـعــالــم مــن حـيــث هـجــرة الـطـيــور بني
اوروبــا وآسيا إلــى افريقيا ما يجعل
منه ممرًا لنحو  400نوع من الطيور
امل ـه ــاج ــرة م ــن ضـمـنـهــا  37نــوعــا من
الطيور الحوم.
فــي دراس ــة حــديـثــة اجــرتـهــا Birdlife
احتل لبنان املرتبة الرابعة في الشرق
االوسـ ـ ـ ــط مـ ــن ح ـي ــث اعـ ـ ـ ــداد ال ـط ـي ــور

املقتولة بطريقة غير شرعية ،خلف
مصر وايطاليا وسوريا ،مع وصول
اعـ ـ ـ ــداد الـ ـطـ ـي ــور امل ـق ـت ــول ــة ال ـ ــى نـحــو
مليونني و 600الف طائر.
الـكــارثــة البشرية ال تقل جسامة عن
املجازر املرتكبية بحق الطيور ،حيث
يسجل سنويًا نحو  400اصابة بني
قتلى وجرحى جــراء حــوادث الصيد،
مــع االش ــارة الــى ان اع ــداد االصــابــات
التي ال يبلغ عنها اكبر بكثير.

رخص الصيد...بالبالش
اذا اخـ ــذنـ ــا اع ـ ـ ـ ــداد الـ ـصـ ـي ــادي ــن فــي
عــن االعـتـبــار يـكــون تشريع الصيد
موردًا هامًا لخزينة الدولة ويساهم
بانعاش اكثر مــن قطاع مــن التأمني
ال ـ ــى انـ ــديـ ــة ال ـ ــرم ـ ــاي ـ ــة...وص ـ ــوال ال ــى
انـ ـ ـع ـ ــاش االريـ ـ ـ ـ ـ ــاف اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا فــي
مواسم الصيد ،لكن الــرســوم زهيدة
الى حد مبالغ به ،ما يعد هدرًا ملورد
مـهــم .بالنسبة إل ــى االمـتـحــان يدفع
الــرســم مل ــرة واح ــدة ونـهــائـيــة ،فرسم
ام ـت ـحــان الـصـيــد ف ــي ان ــدي ــة الــرمــايــة
يـبـلــغ  45000ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة ورس ــم
إعـ ــادة اإلم ـت ـحــان ف ــي ال ـن ــادي نفسه
فــي ح ــال ع ــدم الـنـجــاح  10،000ليرة
لبنانية ،فيما يـبـلــغ الـطــابــع املــالــي
 1000ليرة لبنانية.
فــي مــا يختص برخص الصيد فهي
تدفع في كل موسم ،حيث يبلغ رسم
رخصة الصيد للطيور  100000ليرة
لـبـنــانـيــة ف ــي امل ــوس ــم ،ورس ــم رخـصــة
ص ـي ــد الـ ـحـ ـي ــوان ــات املـ ــوبـ ــرة ( ارن ــب
وخنزير بــري)  150000ليرة لبنانية
ف ــي امل ــوس ــم اض ــاف ــة إل ــى طــابــع مــالــي
بقيمة  1000ليرة لبنانية لكل رخصة.
بطلة الرماية اللبنانية راي باسيل
تــرى ان االسعار زهيدة جـدًا مقارنة
ب ـ ــال ـ ــدول االخ ـ ـ ـ ــرى ،وت ـع ـت ـب ــر ان مــن
غ ـيــر امل ـهــم اع ـ ــداد ال ـص ـيــاديــن الــذيــن
سـيـحـصـلــون عـلــى ال ــرخ ــص ،فاملهم
نوعية الصياد وسالمة الناس ولو
خسرنا  100الف صياد .وعلى الرغم
من حماستها للقانون إال انها تؤكد
ان القانون بغياب الضوابط والقيود
لن يؤثر وسيبقى حبرًا على ورق.
إال ان رخـ ـ ـ ــص االسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ال ي ـث ـيــر

حفيظة الجميع ،ويلقى حماسة لدى
ال ـك ـث ـي ــري ــن .ط ــون ــي ع ـف ـيــش صــاحــب
«م ــؤسـ ـس ــة عـ ـفـ ـي ــش» ل ـب ـي ــع اس ـل ـحــة
ال ـص ـي ــد والـ ـخ ــرط ــوش يـ ــرى ان رف ــع
االس ـ ـعـ ــار غ ـي ــر م ـف ـي ــد وم ـ ـضـ ــر ،فـهــو
ب ـم ـث ــاب ــة دعـ ـ ــوة ل ـل ـص ـي ــادي ــن ل ـك ــي ال
يلتزموا القانون واال يتقدموا الجراء
االم ـت ـح ــان ،وخ ــاص ــة ان ال ـت ـجــربــة ال
ت ـ ــزال جـ ــديـ ــدة وي ـم ـك ــن الـ ـبـ ـن ــاء عـلــى
التجربة االولى لتفعيل القانون وسد
الثغر التي قد تكتنفه ورفع االسعار
الحقًا.

اندية الرماية ...المستفيد االكبر
حدد مرسوم صادر عن وزير البيئة
االنـ ــديـ ــة امل ـخ ــول ــة إج ـ ـ ــراء االم ـت ـح ــان
الـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع لـ ــه لـ ــزامـ ــا كـ ــل طــالــب
رخصة صيد للمرة االولى ،وبالتالي
فـ ــان االن ــدي ــة ه ــي امل ـع ـبــر االس ــاس ــي

لبنان الرابع في الشرق االوسط
من حيث اعداد الطيور المقتولة
بطريقة غير شرعية
والــوحـيــد لكل صياد يرغب بقوننة
هوايته .تكلفت النوادي مبالغ كبيرة
تـحـضـيـرًا العـ ــان ب ــدء االم ـت ـحــانــات
ومــن ثم اطــاق املوسم .رئيس اندية
الرماية بطرس جلخ اكد «ان االندية
ج ــاه ــزة م ــن ح ـيــث ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
واملعدات والرواتب ،والقانون فرض
تأمني موظفني اضافيني في كل ناد
وهذا ما التزمنا به ،وطاملا ان اعداد
الــذيــن قــد ي ـجــرون االمـتـحــانــات غير
معروف وال يمكن التكهن به فهنالك
م ـخ ــاوف م ــن ان نـتـكـبــد خ ـســائــر اذا
ك ــان ــت االع ـ ـ ـ ــداد ق ـل ـي ـلــة وخـ ــاصـ ــة ان
الرسوم زهيدة».
عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـصـ ـي ــر ق ـ ــد ال ي ـك ــون
املردود املادي كبيرا لالندية لكن هذه
الخطوة تمثل الحجر االســاس نحو
تطوير اللعبة ،وفقًا للرئيس السابق
الندية الرماية زيــاد ريشا الــذي يرى
ان ال ـن ــوادي ستستفيد بـشـكــل كبير

نظرًا العداد الصيادين يكون تشريع الصيد موردًا هامًا لخزينة الدولة

وسـتـفـيــد ال ـص ـيــاديــن اي ـضــا لكونها
سـتـعـلــم الـكـثـيــريــن مـنـهــم االنـضـبــاط
وقد تجعل منهم من رواد االندية.

قطاع التأمين ...مستفيد
يـنــص ال ـقــانــون عـلــى ان ــه يـجــب على
ال ـص ـيــاد أن ي ـك ــون ح ــائ ـزًا بــولـيـصــة
تــأمــن ضــد الـغـيــر لـضـمــان االض ــرار
الـ ـت ــي ق ــد ت ـل ـحــق بــال ـغ ـيــر م ــن ج ــراء
ممارسة الصيد .التأمني اذًا اجباري،
وف ـ ــي ح ـ ــال الـ ـتـ ـش ــدد ف ــي ال ـت ـط ـب ـيــق،
فالصيد قد يساهم في انعاش قطاع
ال ـت ــام ــن وخ ــاص ــة اذا ك ــان ــت اعـ ــداد
الــراغـبــن بــالـحـصــول عـلــى الرخصة

كبيرة .نقيب شركات الضمان ماكس
زكار يطمئن الى ان اسعار بوليصة
التامني ستكون زهـيــدة بما يشجع
الـصـيــاديــن على اج ــراء االمتحانات
والتقيد بالقانون ،كما ان البوليصة
س ـت ــزي ــد مـ ــن وع ـ ــي ال ـج ـم ـه ــور عـلــى
اهمية التأمني.

االمتحانات ...ليست سهلة
وال تعجيزية
ك ــان لـجـمـعـيــة ح ـمــايــة الـطـبـيـعــة في
لبنان دور كبير في مختلف مراحل
اع ـ ـ ـ ــداد قـ ــانـ ــون الـ ـصـ ـي ــد وامل ــراسـ ـي ــم
التطبيقية ،وفــي هــذا السياق تلفت

تكنولوجيا األعمال

ذوو االحتياجات الخاصة يديرون شؤونهم المالية
باتريسيا توما
« »ReAble Walletاب ـت ـك ــار جــديــد
م ــن ال ـشــركــة الـلـبـنــانـيــة «« ReAble
امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ص ـن ــاع ــة األدوات
وال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـق ـ ــات ال ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ــذوي
االح ـت ـيــاجــات ال ـخــاصــة .ي ـهــدف هــذا
ال ـت ـط ـب ـي ــق إلـ ـ ــى مـ ـس ــاع ــدة شــري ـحــة
واس ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ـ ــن ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
الخاصة على إدارة شؤونهم املالية.
ويمكن أن ُي ّ
حمل على أي هاتف ذكي،
ً
لكنه مـ ّ
ـوجــه مـبــاشــرة إل ــى املصابني
ّ
بـ ـم ــرض ال ـ ـتـ ــوحـ ــد ،وذوي اإلع ــاق ــة
ال ـش ــدي ــدة ال ـت ــي ت ــؤث ــر ف ــي قــدرات ـهــم
االستيعابية.
تـتـفــاوت تصريحات منظمات األمــم
املتحدة في تقديراتها لحجم اإلعاقة
ونـسـبــة ان ـت ـشــارهــا ف ــي املـجـتـمـعــات،
بـيـنـمــا ت ـقــدر مـنـظـمــة األمـ ــم املـتـحــدة
للتربية والثقافة والـعـلــوم أن نسبة
ذوي االحتياجات الخاصة في العالم
هــي مــا بــن  10و  ،%15أي مــا يزيد

على مليار شخص َّ
معوق ( 1من كل
 7أشخاص) من أصل مجموع سكان
الكرة األرضية البالغ نحو  7مليارات.
مـ ــرض ال ـت ــوح ــد م ــن األم ـ ـ ــراض الـتــي
تــزداد أعــداد املصابني بها في لبنان
ك ـمــا ال ـعــالــم أج ـم ــع ،وق ــد وص ــل عــدد
ح ـ ـ ــاالت الـ ـت ــوح ــد ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم إل ــى
م ــا يـ ـق ــارب  67م ـل ـيــون ش ـخ ــص .أمــا
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـع ـلــى رغـ ــم عـ ــدم وج ــود
إحـ ـ ـص ـ ــاءات دقـ ـيـ ـق ــة ،يـ ـق ـ َّـدر مـعــدلـهــا
ً
بــن األط ـف ــال 1ل ـكــل 67ط ـفــا تـقــريـبــا،
و %80من املصابني البالغني هم من
العاطلني من العمل.
ه ــذه ال ـن ـس ـبــة ال ـعــال ـيــة م ــن ال ـح ــاالت
ي ـم ـك ــن أن ت ـس ـت ـف ـيــد إل ـ ــى حـ ــد كـبـيــر
مــن التطبيق الـجــديــد ال ــذي أطلقته
« .»ReAbleفرغم الكثير من العوائق
الـتــي تــواجــه حـيــاة ه ــؤالء كاألنظمة
وال ـقــوانــن ال ـتــي ال تــرعــى حقوقهم،
إال أن م ــوض ــوع الـعـمـلــة وال ـن ـقــد من
ال ـعــوائــق األســاس ـيــة ال ـتــي يـمـكــن أن
يــواجـهــوهــا ،فـعــدد كبير منهم قــادر

على االندماج في الحياة العمالنية،
ولـ ـك ــن ي ـب ـقــى الـ ـع ــائ ــق هـ ــو ال ـ ـتـ ــداول
ّ
املادي.

ReAble Wallet
ب ــدأت الـفـكــرة مــع الــرئـيــس التنفيذي
ملــؤسـســة « ،»ReAbleإم ـيــل صــوايــا،
عندما علم بأن أخاه األصغر يعاني

يمكن لمن ّ
يحمل هذه
الخدمة وضع الميزانية التي يريد
إنفاقها خالل النهار
م ــرض ال ـتــوحــد ع ــام  ،2006فاختبر
املعاناة التي يعشيها هؤالء في إدارة
شؤونهم املالية ،ما دفعه إلى ابتكار
ت ـط ـب ـيــق « »ReAble Walletالـ ــذي
َّ
يحمل على الهواتف الذكية ملساعدة
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة عـلــى
إجــراء معامالت مادية كالحسابات،

ودف ــع امل ـبــالــغ وت ـحــديــد مـيــزانـيـتـهــم،
لتعريف هؤالء األشخاص بـ «القيمة
الحقيقية للعملة».
يعمل التطبيق بحسب حالة كل فرد
ً
ويبرمج بطريقة تناسبه مثال برمجة
ال ـت ـط ـب ـي ــق ل ـح ــال ـت ــي ال ـ ـصـ ـ ّـم وال ـب ـك ــم
ً
أوال ّ
يعرف
تختلف عن حالة املتوحد.
التطبيق على أنواع العملة ويعرض
صورها وقيمتها .ويمكن من ّ
يحمل
ه ــذه ال ـخــدمــة وض ــع امل ـيــزان ـيــة الـتــي
يريد إنفاقها خالل النهار ،فكلما أراد
ش ــراء سلعة معينة يـصــور سعرها
ّ
ليعرفه إلــى شكل
وينتظر التطبيق
العملة التي تساوي املبلغ املطلوب.
وبعد انتهاء العملية الشرائية ُي َ
حسم
املـبـلــغ ال ــدف ــوع مــن املـبـلــغ األســاســي،
فيكون الـفــرد بــذلــك على علم كــم هو
ّ
املـبـلــغ ال ــذي بـقــي مـعــه .كــذلــك يتمتع
هذا التطبيق بميزات أخرى ،إذ يمكن
أن َّ
يحمل على هاتف األهــل ليراقبوا
مصروف أوالدهم عبر وصول رسائل
نصية إليهم بعد كل عملية شرائية

ي ـق ــوم ــون بـ ـه ــا ،ف ـه ــو يـ ـح ــاول أي ـضــا
ض ـب ــط م ـي ــزان ـي ــة امل ـس ـت ـخ ــدم ومـنـعــه
مــن التبذير ،حيث تحفظ كــل عملية
شــرائـيــة يـقــوم بها محمل التطبيق،
فيوضح بذلك مستوى اإلنفاق للفرد.
ُ
وب ـه ــدف ن ـج ــاح ال ـت ـط ـب ـيــق ،اســتـعــن
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاء الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــن
واملعالجني املتطوعني الذين أسهموا
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مال وأسواق

ّ
« الصيدبيسليناقصصوبليالينا ،لكن بيصيروا ّ
السهيرة يطلعوا
ّ
فينا ،يقولوابوديب زودالخبريه .»...صدق الصيادين بات على
المحك ،حيث ان موعداجراء امتحانات الصيداقترب .الخطوة
مهمة...لكن الخوف ان تكون الدولة هي الراسب االكبر

الجمعية ويفترض ان يعمم مجانًا
فــي ال ـنــوادي ولــدى الـتـجــار .وتتوقع
ال ـخ ـط ـي ــب ان ي ـ ـكـ ــون اول امل ـق ـب ـلــن
ع ـل ــى االمـ ـتـ ـح ــان ــات ه ــم ال ـص ـي ــادون
امل ـح ـتــرفــون ح ـفــاظــا ع ـلــى سمعتهم
ولـ ـك ــون ال ـك ـث ـيــر مـنـهــم اب ـت ـع ــدوا عن
الصيد .لطوني عفيش ال ــرأي نفسه
االمر الذي يدفعه الى التفاؤل بقرب
عودة الصيادين املحترفني من الذين
يـ ـشـ ـت ــرون اس ـل ـح ــة م ــرت ـف ـع ــة ال ـث ـمــن
واملحتجبون منذ سنوات.

المحترفون والهواة ...فرح
ومخاوف

املسؤولة بالجمعية باسمة الخطيب
ال ــى ان الجمعية هــي مــن أع ـ ّـد دليل
ام ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات ال ـ ـص ـ ـيـ ــد ،ال ـ ـ ـ ــذي ي ـق ــدم
امل ـع ـلــومــات االســاس ـيــة لـكــل شخص
ي ــري ــد االطـ ـ ــاع ع ـلــى ق ــان ــون الـصـيــد
اللبناني والئـحــة الـطــرائــد املسموح
بـ ـه ــا صـ ـي ــده ــا والـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــور امل ـ ـهـ ــددة
بــاالن ـقــراض...وت ـصــر الـخـطـيــب على
ان االم ـت ـح ــان ــات ل ــن ت ـك ــون سخيفة
النـجــاح اكـبــر عــدد ممكن ،لكنها في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ل ــن ت ـك ــون تـعـجـيــزيــة
وسهلة وذلك بهدف اعــداد صيادين
م ـ ـسـ ــؤولـ ــن وم ـ ـث ـ ـق ـ ـفـ ــن .والـ ـكـ ـت ـ ّـي ــب
مـ ــوجـ ــود فـ ــي وزارة ال ـب ـي ـئ ــة ولـ ــدى

رخــص االسـعــار اث ــار ارتـيــاح الكثير
مـ ــن هـ ـ ــواة ال ـص ـي ــد الـ ــذيـ ــن يــرغ ـبــون
بالحصول على رخـصــة .فبالنسبة
لـبـشـيــر ال ـس ـمــور ه ــواي ــة ال ـص ـيــد في
االسـ ــاس مـكـلـفــة وع ـلــى م ــن يــريــد ان
يـتـقـنـهــا ول ــه شـغــف حـقـيـقــي بـهــا اال
يستكثر املال الشباع رغباته ،فكيف
اذا كــانــت الــرســوم رخيصة الــى هذا
ال ـ ـحـ ــد ،مـ ــع تـ ـش ــدي ــده ال ـ ــى ان االهـ ــم
م ــن ال ــرخ ــص ه ــو ال ــوع ــي والتثقيف
واخالق الصياد.
غــابــي اب ــي صـعــب مــن جـهـتــه صياد
م ـح ـتــرف يـقـصــد ال ـعــديــد م ــن ال ــدول
ملـ ـم ــارس ــة هـ ــواي ـ ـتـ ــه ،وهـ ـ ــو ي ـتــاســف
ل ـك ــون ال ــرس ــوم مـنـخـفـضــة الـ ــى هــذا
الحد لكون الدولة لن تستفيد ماليًا
على غــرار باقي الــدول ،وكــان يتمنى
ل ــو ان ال ــرس ــوم ت ـفــرض عـلــى اس ــاس
املحافظة ،حيث يختلف الــرســم بني
محافظة واخرى على غرار دول عدة
وابرزها فرنسا.
الدولة دربت حراس احراج وعناصر
امـنـيــة بـهــدف تطبيق ال ـقــانــون ،لكن
االع ـ ـ ـ ــداد غ ـي ــر ك ــاف ـي ــة لـ ـف ــرض هـيـبــة
الدولة ،وخاصة ان االمكانات املادية
والـلــوجـسـتـيــة ضـعـيـفــة .واذا نظرنا
ال ــى مــا ك ــان يمكن ان ـجــازه خ ــال 20
سنة فان الصيد عرى الدولة وكشف
م ــدى التقصير الـحــاصــل .املــؤكــد ان
ال ـق ــان ــون والـ ـب ــدء بـتـطـبـيـقــه ال ي ــردع
املخالفني ولن يحقق نتائج ملموسة
سريعة .ولكن مشوار االلف ميل يبدأ
بخطوة ...ولو متعثرة.

إل ــى حــد كـبـيــر فــي تفعيل التطبيق.
وعلى رغم أن هذا التطبيق ال يتعدى
عمره أربعة أشهر ،فقد أتاح «ReAble
 »Walletلـ ـ ـ  6مـ ــراكـ ــز م ـت ـخ ـص ـصــة،
ومنها الجمعية اللبنانية للتوحد
 ،»ASSAFINA»,»CAREكذلك تجاوز
ه ــذا التطبيق اإلط ــار املـحـلــي ليصل
فــي مــرحـلــة قـصـيــرة إل ــى ك ـنــدا ،حيث
ُ
اف ــت ـت ــح م ـك ـتــب مل ــؤس ـس ــة «»ReAble
بــإشــراف مدير العمليات فــي أميركا
الـشـمــالـيــة ورئ ـيــس تـطــويــر األبـحــاث
ل ـهــذه امل ــؤس ـس ــة ،ب ــول ص ـي ـفــي ،وهــو
كان فقد اإلدراك البصري في صغره،
ف ـ ــوج ـ ــد ص ـ ـعـ ــوبـ ــة ب ــالـ ـتـ ـكـ ـيـ ـي ــف مــع
املـجـتـمــع ،فــاضـطــر لـلـسـفــر إل ــى كـنــدا
وإكمال تعليمه هناك.
وقد دخل التطبيق في برنامج يدعى
« »Lead To Winفـ ــي ك ـ ـنـ ــدا ،يــدعــم
امل ـش ــاري ــع ال ـنــام ـيــة لـتـحـقـيــق نـتــائــج
على املستوى املحلي ،ومن املتوقع أن
يحقق هــذا املـشــروع إي ــرادات سنوية
ال تقل عن ثالثة ماليني دوالر في أقل

من ثالث سنوات.
«يـعـ ّـد هــذا التطبيق األول مــن نوعه
على صعيد لبنان والـعــالــم العربي،
فالتطبيقات التي تهدف إلى مساعدة
ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة كثيرة،
ولكن ليست بالدقة التي يتمتع بها
 ،»ReAbleكـمــا يــؤكــد صــوايــا .ورغــم
ّ
أنه ال يزال في مرحلة االختبار ،إال أن
من املتوقع أن يفوق عدد مستخدميه
 4000نهاية الشهر الجاري.
إضافة إلى « ،»ReAble Walletيعمل
أصحاب فكرة « »ReAbleعلى إنشاء
موقع إلكتروني يحمل اسم «ReAble
 »Hubيـسـعــى إل ــى تـعــزيــز الـتــواصــل
ذوي االح ـت ـيــاجــات
واالنـ ـفـ ـت ــاح ب ــن ً
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ال ـت ـع ــري ــف
َّ
املعوقني ومشاكلهم ،ويقدم
بقضايا
خدمات عديدة كاإلسهام في البحث
عــن ف ــرص عـمــل لـهــم مــن خ ــال نشر
ترشيحات تتضمن السيرة الذاتية
وشـ ـه ــادات ال ـخ ـبــرة وم ـع ـلــومــات عن
كفاءات املرشح.

ناس و Finance

ّ
االدخار ...كيف تعمل من أجل نفسك
يبدو االدخار للكثير من الناس حلمًا بعيد المنال او مجرد شعار يسهل
رفعه والتنظير به خاصة في ظل االوضاع المعيشية الصعبة التي
قد يكون فيها الحفاظ على جزء من الراتب من سابع المستحيالت،
إضافة الى الثقافة االستهالكية المتفلتة من اي ضوابط والبرامج
الترويجية واالعالنات والمغريات الشرائية الكبيرة التي تشجع على
االنفاق والتبذير .ولكن اذا كان االنفاق يلبي العديد من الرغبات فإن
الرفاهية وراحة البال يؤمنهما ...االدخار.
كتاب «اغنى رجل في بابل» لجورج كالسون كتب في
عشرينيات الـقــرن املــاضــي بأسلوب قصصي وحكم
معبرة وما زال يعتبر من اكثر الكتب تحفيزًا في مجال
الـثــروة وامل ــال .الخطوة االساسية نحو الـثــروة بحسب
ال ـك ـتــاب تـكـمــن فــي االدخـ ـ ــار .وم ــن الـجـمــل الــاف ـتــة في
الكتاب قول تاجر ثري الحد االشخاص الذي طلب منه
تعليمه كيف يصبح ثريًا «يا لك من أبله!! إنك تدفع لكل
الناس فيما عداك انت ...إنك تعمل من أجل اآلخرين».
االدخار ...ونجاح االمم
يحتل االقتصاد الصيني املرتبة الثانية عامليًا ،واالدخار
كان إحــدى الركائز املهمة للنهضة االقتصادية للتنني
اآلسـيــوي .تشير الــدراســات الــى ان نسبة ادخــار الفرد
فــي الصني فــي العهد امل ــاوي كانت تشكل حــوالــى %3
مــن ال ــدخ ــل .مــع بــدايــة الـنـمــو االق ـت ـصــادي لـلـصــن في
ثمانينيات ال ـقــرن املــاضــي وبـفـضــل حـمــات التوعية
والتشجيع على االستثمار ارتفعت نسب االدخار حتى
بلغت  %26عام .2007
سنغافورة من جهتها كانت دولة فقيرة مع موارد شبه
معدومة وهي اآلن من اغنى الدول واكثرها رقيًا وتطورًا
فــي العالم .مــن عــوامــل نجاح سنغافورة كــان االدخــار
حيث انه تم تأسيس عام  1955برنامج ادخــار وطني
إجباري يجعل املوظفني يشاركون بنسبة من رواتبهم
الشهرية في ادخــار مستقبلي ،وبفضل هذا البرنامج
تمكن اليوم حوالى  85%من السنغافوريني من امتالك
منازل لهم.
اما في اليابان فإن معدل ادخــار اليابانيني من دخلهم
السنوي بلغ  ،%35ويتمكن الفرد الياباني باالجمال من
ادخار حوالى  %25من راتبه.
العالم العربي ولبنان ...الطعام اساس الهدر
اش ـ ــارت دراس ـ ــة اع ــده ــا االتـ ـح ــاد ال ـعــربــي لـلـصـنــاعــات
الغذائية الــى ان العرب ينفقون  %45من دخلهم على
الطعام وتــأتــي مصر فــي املرتبة االول ــى بمعدل ،%52
يليها العراق  ،%49ثم سوريا  %48ولبنان .%44
بحسب موقع  Aljazeera.netفــان  %75من االسر
العربية ال ّتدخر شيئًا من مداخيلها الشهرية ،و 9من
اصــل  10مقيمني في الخليج ال يعتبرون االدخــار من
اولوياتهم ،فيما ان  %46من االشخاص في سن ما قبل
التقاعد ال يدخرون وال يعتزمون االدخار.
اما في لبنان وبحسب املسح الوطني الشامل الذي اجراه
معهد باسل فليحان عام  2012فان  %47من اللبنانيني
ال يحاولون ادخار املال ،و  %71من اللبنانيني لم يتخذوا
اي تدابير احتياطية لتغطية مصاريفهم املستقبلية
و %32دون سن  60ال يخططون للشيخوخة.
فوائد االدخار
صحيح ان الظروف الحياتية قد تجعل عملية االدخار
معقدة للكثير من الناس ،اضافة الى التفاوت في نسب
ال ــدخ ــل ب ــن االف ـ ــراد ال ـتــي ق ــد تـسـهــل الـعـمـلـيــة للبعض

وتصعبها على البعض اآلخر.
لكن اذا اخذنا في عني االعتبار ما اظهرته االحصائيات
عن أن حوالى نصف مدخول العرب يذهب على الطعام
فقد يكون االدخار اسهل مما نتوقع.
 -1للحاالت الطارئة:
االدخـ ــار قــد ي ـكــون ص ـمــام ام ــان للمستقبل وال ـقــرش
االبـيــض ألي يــوم أســود قــد تخبئه االي ــام املقبلة .وهو
بالتالي يجنبنا االرباك واملماطلة في معالجة اي مشكلة
قــد تـطــرأ مــن خــال الـلـجــوء الـســريــع الــى املــدخــرات .قد
ال نـتـحـكــم بــاملـسـتـقـبــل لـكــن بـفـضــل االدخ ـ ــار يمكننا
استقباله براحة بال اكبر.
 -2للتقاعد
رأيـنــا كيف ان الكثيرين فــي لبنان والـعــالــم الـعــربــي ال
يـعـيــرون اهـمـيــة للتقاعد وال يـخـطـطــون ل ـهــذه املــرحـلــة
من حياتهم .الحياة ملن يعملون تحمل مشقات ال تعد
وال تحصى فكيف ملن يصبحون عاطلني عن العمل.
االدخــار خير سند ومعني في هذه الحالة حيث يمكن
ملن بلغ سن التقاعد الراحة واالستمتاع بما ادخره طوال
سنوات.
 -3لالستثمار
من النصائح التي يقدمها كتاب «أغنى رجل في بابل»
أال يسارع املــرء الــى اكــل ثمار ما ادخــره قبل ان يتأكد
من ان البذور كافية النتاج الثمار بشكل متواصل .بناء
عليه فإن االمــوال املدخرة يمكن ملن يجيد استخدامها
ان تشكل الركيزة االساسية ألي استثمار مستقبلي
تمكنهم من تأسيس مشروعهم الخاص حتى ولو كان
صغيرًا او استثمار مدخراتهم في مشاريع موجودة
واالستفادة من مردود ثابت
 -4للمسكن والتعليم
التجربة السنغافورية خير برهان كيف يمكن لالدخار
ان ي ـســاعــد ع ـلــى ان يـتـمـلــك امل ـ ــرء مـسـكـنــه ال ـخ ــاص.
وهكذا بإمكان كل شخص ان يدخر بعض املــال بقدر
استطاعته ريثما يتمكن مــن تسديد دفـعــات شقة او
مـنــزل خ ــاص .وقــد يـقــوم بـهــذه املهمة االه ــل نيابة عن
اطفالهم لتعبيد الطريق لهم.
كـمــا ان االدخ ــار يـســاعــد عـلــى تــأمــن اق ـســاط املــدرســة
وبــإمـكــان األوالد وهــم فــي املــدرســة ان وج ــدت الثقافة
املناسبة االدخ ــار لتأمني تكاليف دراستهم الجامعية
عوض االتكال فقط على اهاليهم.
 -5للعطالت والمرح
ال يمكن للمرء ان يحرم نفسه من امللذات بهدف االدخار.
فاالدخار ليس دعوة للبخل .ويمكن لالموال املدخرة أن
تشكل خزانًا يمكن اللجوء اليه في حال الرغبة بالسفر
او القيام برحلة ممتعة او شراء اغــراض معينة وطبعًا
على أال يقود االمر الى هدر جنى سنوات من املجهود.

برعاية:
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سيف دعنا *
مــن املستحيل عـلــى حــركــة تـحــرر أن تستمر في
مجابهة الغرب حتى النهاية وهي تشاطره منظومته
االقتصادية نفسها
(هادي العلوي« :في اإلسالم املعاصر»)
«ل ـي ــس َ ه ـن ــاك ع ــال ــم ث ــال ــث لـلـعــالــم ال ـث ــال ــث».i
ه ـكــذا ف ـ َّـس ـ َـر ايـمــانــويــل والــرش ـتــن فـشــل دول
الـ ـجـ ـن ــوب فـ ــي ال ـ ـقـ ــرن ال ـع ـش ــري ــن فـ ــي ت ـك ــرار
ن ـ ـمـ ــوذج اإلص ـ ــاح ـ ــات ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ال ـك ـب ــرى
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا اوروب ـ ـ ــا ف ــي الـ ـق ــرن ال ـتــاســع
ع ـشــر .ب ـهــذا امل ـع ـنــى ،ل ــم تـحـقــق أوروب ـ ــا هــذه
اإلن ـج ــازات التاريخية (تـحــديـدًا بـنــاء «دولــة
الرفاه» و«الديمقراطية الليبرالية» ،أو «حق
االنـتـخــاب ال ـع ــام») بشكل مستقل واعـتـمــادًا
عـلــى م ـصــادرهــا وث ــروات ـه ــا ف ـقــط .ب ــل ،كــانــت
هذه اإلنجازات ممكنة التحقيق فقط اعتمادًا
ع ـلــى ن ـظ ــام ع ــامل ــي أوروبـ ـ ـ ـ ّـي امل ــرك ــزي ــة سهل
باستمرار عملية انتقال الثروة وتدفقها من
مجتمعات الجنوب إلــى مجتمعات الشمال.
فمنذ مــا سـمــاه والــرشـتــن «ال ـقــرن الـســادس
عـشــر ال ـطــويــل» (١٤٥٠ـ )١٦٤٠تــأســس نـظــام
ّ
رأسمالي عاملي مكن اوروبــا من نهب ثروات
ش ـعــوب دول ال ـج ـنــوب بـشـكــل م ـبــاشــر ،عبر
االستعمار الكالسيكي ،وغير املباشر ،عبر
منظومة عاملية (االستعمار الجديد) ّ
سهلت
ان ـت ـقــال وت ــدف ــق ال ـث ــروة عـبــر آل ـي ــات مـتـعــددة
كــالـتـبــادل غـيــر املـتـكــافــئ للقيم االقـتـصــاديــة
والتقسيم العاملي اإلجـبــاري للعمل لصالح
اوروبا .ولهذا ،فحتى تصبح اوروبا (والغرب
عمومًا) وتبقى كما هــي ،على العالم الثالث
أن يكون ويظل كما هو.
تفسير والــرش ـتــن ه ــذا لـيــس جــدي ـدًا طبعًا،
رغ ــم أن م ـش ــروع «ن ـظــريــة ال ـن ـظــام ال ـعــاملــي»
م ــؤس ــس كـلـيــا تـقــريـبــا ع ـلــى فــرض ـيــة مـفـيــدة
لفهم مجريات األحــداث والتاريخ في سياق
ه ـ ــذه امل ـن ـظ ــوم ــة ت ـت ـم ـثــل ب ـت ــراب ــط ال ـع ــاق ــات
االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة واالجـتـمــاعـيــة في
ك ــل أنـ ـح ــاء هـ ــذا ال ـن ـظ ــام الـ ـع ــامل ــي .iiفـجــوهــر
الفكرة موجود في نظرية لينني عن «تفاوت
التطور» ،iiiومفصلة بشكل أولي في «تراكم
رأس امل ــال» عند روزا لوكسمبورغ صاحبة
مـ ـفـ ـه ــوم «ال ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة» .ف ــ«ال ـح ـق ـي ـق ــة
الحاسمة» ،تقول لوكسمبورغ« ،إنه ال يمكن
الحصول على فائض القيمة (أو تحقيقها)
اعـتـمــادًا على البيع للعمال أو الرأسماليني
(ف ـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ــرأس ـ ـمـ ــالـ ــي) ،بـ ــل ه ـ ــذا مـمـكــن
فـقــط عـبــر ال ـت ـبــادل م ــع مـنـظــومــات وشــرائــح
اجتماعية غير رأسمالية».iv

الفراغ االيديولوجي وإنتاج الوهم

ْ
لـكــن ه ــذا الـتـفـسـيــر املـنـطـقــي والـ ــذي َيـ ْـسـ ُـهــل
إسـ ـن ــاده وتــدع ـي ـمــه بــال ـب ـيــانــات ال يـنـفــي أن
ال ـن ـظــام ال ـعــاملــي فــي الـحـقـيـقــة أك ـثــر تعقيدًا،
ويمكن القول أيضًا أكثر سوداوية وإحباطًا
إذا أردن ــا الــذهــاب خـطــوة اخ ــرى إل ــى األم ــام
ومحاولة تقديم تفسير أوسع لفشل حركات
ً
الـتـحــرر فــي الـجـنــوب أوال وف ـقــدان الـسـيــادة
واالستقالل الحقًا .فقدرة النظام الرأسمالي
العاملي على التطور وضمان استمرار تدفق
الثروة من الجنوب إلى الشمال تتطلب دائمًا
اب ـت ـكــار آل ـي ــات ج ــدي ــدة ،وأح ـيــانــا شيطانية
ومتوحشة وعنيفة ،وتفترض أدوارًا مهمة
للشرائح املهيمنة والنخب في الجنوب كما
تفترض هيمنة سياسية ،ثقافية ،ومعرفية
اوروب ـ ـيـ ــة ع ـلــى ال ـع ــال ــم ـ آخ ــره ــا ط ـب ـعــا كــان
الليبرالية الجديدة التي سآتي على تبعاتها
باختصار في وطننا العربي في هذا املقال.
ل ـه ــذا ال ـس ـب ــب ان ـت ـه ــت ح ــرك ــات ال ـت ـح ــرر مــن
االستعمار في مجتمعات الجنوب وبــا أي
استثناء تقريبًا إلــى جملة مــن الـ«مجندين
لــاسـتـعـمــار» ،كما ج ــادل ديفيد سـكــوت في
كتاب عبقري (برغم دفعه لإلحباط) يحمل
ن ـف ــس الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان .vهـ ــم مـ ـجـ ـن ــدون ول ـي ـس ــوا
م ـجــرد تــابـعــن أو مـتـطــوعــن إذن ،والـسـبــب
ط ـب ـعــا ،ل ـيــس ف ـقــط طـبـيـعــة ب ـن ـيــة املـنـظــومــة
االقـتـصــاديــة الــرأسـمــالـيــة الـعــاملـيــة فـقــط ،بل
ت ـحــدي ـدًا اس ـت ـنــادهــا لـعـمـلـيــة ت ـب ــادل ثـقــافــي
ومعرفي غير متكافئة بني الشمال َوالجنوب
تشكل أساس عملية الهيمنة التي ش َر َح أحد
آلياتها األنثروبولوجي املاركسي ستانلي
دياموند في «البحث عن البدائي»« :التبادل
الـثـقــافــي ك ــان دائ ـمــا مــوضــوع هـيـمـنــة .فــإمــا
أن تقوم الحضارة مباشرة بتدمير الثقافة
ال ـب ــدائ ـي ــة ال ـت ــي تـ ــرى أن ـه ــا ت ـقــف ف ــي طــريــق
حقها التاريخي ،أو يتم إضعاف االقتصاد

ال ـب ــدائ ــي بـفـعــل اق ـت ـصــاد ال ـس ــوق املـتـحـضــر
بحيث ال يمكنه االسـتـمــرار كحامل للثقافة
التقليدية» .viفي سعيها للهيمنة ،إذن ،تقوم
املنظومة الرأسمالية بكسر العمود الفقري
لـلـثـقــافــات املـحـلـيــة ومل ـش ــاري ــع ال ـت ـحــرر غير
األوروبـيــة بالقضاء ،بالقوة أحيانًا كما في
حــالــة ال ـعــراق (وســوريــا اآلن) على أساسها
االقتصادي وسحقه.
وال ــرشـ ـت ــن إذن ي ـج ـيــب ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــؤال عـلــى
مستوى البنية االقـتـصــاديــة ويـشــرح آليات
تدفق الـثــروة مــن الجنوب للشمال .أمــا على
مـسـتــوى اإليــديــولــوجـيــا والـهـيـمـنــة (الثقافة
واملعرفة) ،فهذه مسألة مهمة طرقها الزميالن
ورد كــاســوحــة وع ــام ــر مـحـســن ف ــي سلسلة
م ـق ــاالت مـهـمــة ه ـنــا ف ــي «األخـ ـب ــار» وأحــاطــا
بـهــا بـعـمــق ،وك ــان فــي الخلفية ح ــوار بيننا
أساسه مقال نشرته الـ«فورين بوليسي» عن
اإلكــوادور ومستقبل رفاييل كوريا والسؤال
املقلق الذي تبع ذلك :هل سنخسر اإلكوادور،
وربما بوليفيا ،بعد فنزويال (الهجمة على
اإلك ــوادور بــدأت في اإلع ــام)؟ ربما لم تشكل
خ ـس ــارة ف ـنــزويــا ،ورب ـم ــا اإلك ـ ـ ــوادور الحـقــا،
مـفــاجــأة ملــن يفكر بالطريقة السالفة الــذكــر.
الكتابة كانت على الحائط منذ البداية ،ولكن
يـبــدو أن األم ــل فــي تحقيق اخ ـتــراق فــي هذه
املـنـظــومــة الـعــاملـيــة دف ــع الـكـثـيــريــن لتجاهل
ً
األس ـئ ـلــة امل ـه ـمــة :ه ــل يـمـكــن ف ـع ــا ان تنجح
ت ـجــربــة كـتـجــربــة ف ـنــزويــا ف ــي س ـي ــاق نـظــام
ع ــامل ــي رأس ـم ــال ــي ك ــال ــذي نـعـيــش ف ـي ــه؟ وهــل
يمكن حقًا أن تنجح تجربة تعتمد فقط على
مجرد فك االرتـبــاط السياسي عن االقتصاد
« ،»Delinkingواالك ـت ـف ــاء ب ـم ـجــرد مــواجـهــة
مفاعيل تدخل البنك الدولي وصندوق النقد
في الداخل؟
ال ـس ــؤال املـهــم اآلخ ــر بــرأيــي هــو س ــؤال حالة
ال ـفــراغ االيــديــولــوجــي وم ــا يتبعه مــن إنـتــاج
ل ـ ـلـ ــوهـ ــم ،أو غ ـ ـيـ ــاب أي ن ـ ـ ــوع م ـ ــن ال ـن ـق ــاش
وال ـح ــوار اإليــديــولــوجــي بـمـشــاركــة رؤى من
خارج املنظومة الرأسمالية .فليست العالقة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة غـ ـي ــر امل ـت ـكــاف ـئــة
لوحدها كافية للتفسير الشامل هنا .ربما
ً
تـفـســر ه ــذه ال ـعــاقــة ف ـع ــا الـ ـظ ــروف امل ــزري ــة
واملرعبة أحيانًا التي يعيشها أهل الجنوب
(وإذا عــرف ـنــا أن وت ــائ ــر ال ـن ـمــو ف ــي ال ـ ــدورات
االقتصادية املتعاقبة تصاعدية بالضرورة
عــادة فــإن توقع أي سيناريو مستقبلي غير
األسـ ــوأ فــي ال ـج ـنــوب غـيــر مـنـطـقــي) .مشكلة
الهيمنة التي طرقها الزميالن عامر محسن
وورد كاسوحة ضرورية جـدًا لفهم الصورة
أكـثــر ،ولــن أضيف للنقاش هنا ســوى القول
إن هـيـمـنــة وهـ ــم نـ ـم ــوذج ال ـط ـب ـقــة الــوس ـطــى
ال ـغــرب ـيــة وخ ـي ــار ال ـخ ــاص الـ ـف ــردي ُ
كممكن
ف ــي ع ـق ــول فـ ـق ــراء ال ـج ـن ــوب ه ــو م ــن تـبـعــات
إل ـغــاء الـيـســار وص ــوت الـجـنــوب فــي ال ـحــوار
اإلي ــدي ــول ــوج ــي حـ ــول االق ـت ـص ــاد واملـجـتـمــع
والسياسة والتاريخ .فالقوة اإليديولوجية
للنيوليبرالية ،واالقـتـصــاديــات الرأسمالية
عامة ،وقدرتها على خلق هذا الوهم أساسه
غياب اليسار والجنوب كبدائل في أي حوار
بسبب الضعف السياسي في أعقاب سقوط
املنظومة االشتراكية وتفكك اليسار وتشتت
الـجـنــوب ،وكلما زاد الضعف السياسي زاد
وسيزداد التهميش ـ قل ما شئت عن التجربة
االش ـت ــراك ـي ــة وع ــن ت ـجــربــة ال ـعــامل ـثــال ـث ـيــة ،إال
أن ــه ينبغي االع ـت ــراف أن مـجــرد وجــودهـمــا،
وحضورهما السياسي والفكري ،كان يعني
توفر النقد مــن خــارج املنظومة الرأسمالية
الذي يؤدي غيابه إلى سيادة الوهم وتوحش
رأس املـ ــال .ك ــان س ـقــوط االش ـتــراك ـيــة وتفكك
املـنـظــومــة الـجـنــوبـيــة كــارث ــي ،لـيــس فـقــط ألن
الفقراء يزدادون وسيزدادون فقرًا بل وأيضًا
ألنـهــم يـ ــزدادون وس ـي ــزدادون تعلقًا بــأوهــام
نموذج لن يعيشوه أبدًا تسوقه آالت الدعاية
الغربية .لكن إلغاء اليسار الجنوب وغياب
النقد من خــارج املنظومة الرأسمالية يعني
أيضًا تعطيل فكرة العلم والفن واألدب وكل
اش ـكــال اإلبـ ــداع اإلنـســانــي ـ مــن يـعــرف شيئًا
ً
ً
ق ـل ـيــا ع ــن فـلـسـفــة ال ـع ـل ــوم ،م ـث ــا ،ي ـع ــرف أن
الـعـلــم ي ـكــون ،وأن ال ـث ــورات العلمية تـحــدث،
فـقــط حــن يـتــوفــر الـنـقــد مــن خ ــارج املنظومة
الفكرية والعلمية السائدة وليس من داخلها
ـ هل يتذكر أحد آخر اختراقًا معرفيًا جديًا في
العلوم اإلنسانية واالجتماعية؟ هل يالحظ
الناس مدى بؤس ما يسمى «علم االقتصاد»
الذي يدرس في الجامعات؟ حتى وقت قريب،
كانت العلوم االجتماعية ،كما يقر الجميع،
هــي ح ــوار مــع مــاركــس أو مــع شـبــح مــاركــس

ً
هل يمكن فعال أن تنجح تجربة كتجربة فنزويال في سياق نظام عالمي رأسمالي كالذي نعيش فيه؟ (أ ف ب)

بـعــد مــوتــه (الـثــانـيــة كـمــا فــي حــالــة اح ــد أهــم
علماء االجتماع ،ماكس فيبر) وكان حضور
الـ ـص ــوت ال ـج ـن ــوب ــي ف ــي ن ـظ ــري ــات الـتـنـمـيــة
ملموسًا ،وهو ما فتح األفق واسعًا لتطورها.
أما اآلن ،فنادرًا ما تقرأ في مجالت التخصص
م ــا ي ـخ ــرج ع ــن م ـس ـل ـمــات امل ـن ـه ــج الــوض ـعــي
( )positivismفيما املنهج الــواقـعــي النقدي،
ً
مثال( ،كما هو عند روي باشكار) فيستثنى
على أنه إعادة إنتاج أكاديمية خبيثة للرؤية
اليسارية ألكاديميني ماركسيني يتحايلون
عـلــى ال ـت ـيــار الــرئ ـي ـســي .س ـقــوط االشـتــراكـيــة
ك ــان كــارث ـيــا ألن ــه ل ـيــس ب ــوس ــع الــرأسـمــالـيــة
اإلجابة على األسئلة التي يطرحها تعفنها
وال مــواج ـهــة وح ــل امل ـش ـكــات ال ـتــي تخلقها
وس ـت ـخ ـل ـق ـهــا ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار .ك ـ ــان ك ــارثـ ـي ــا ألن
اس ـت ـمــرار الــرأس ـمــال ـيــة ه ــي تـعـطـيــل للتطور
اإلنساني في كل املجاالت ـ سيستمر التاريخ

السؤال المهم هو سؤال
حالة الفراغ األيديولوجي
وما يتبعه من إنتاج للوهم

طبعًا ألن االستمرارية هي التاريخ الحقيقي،
لكن العطالة ستصيب الـعـلــوم االجتماعية
واإلنسانية واألدب والـفــن والثقافة عمومًا.
هكذا تصيب العطالة العقول ويسود الوهم
وخرافات رأس املال.

تنمية العرب المعكوسة
«يرجع الوضع امليؤوس منه للعالم العربي»،
يقول هادي العلوي في «في اإلسالم املعاصر»
إلى «اقتصاده الطرفي ـ الكولونيالي امللحق
باالقتصاد الرأسمالي العاملي .أي إلى الفشل
ف ــي ايـ ـج ــاد االق ـت ـص ــاد ال ـن ـق ـيــض لــاقـتـصــاد
املـهـيـمــن بـمــا يـسـمــح بــالـقـطــع مــع املـتــروبــول
األوروب ــي الـغــربــي بــاعـتـبــاره مـصــدر خرابنا
األوح ـ ـ ـ ـ ــد» .viiهـ ــذا م ــن نــاح ـيــة ب ـن ـيــة ال ـن ـظــام
العاملي ،وهي صحيحة باملضمون وتنطبق
حقًا على كل دول الجنوب .لكن قصة الوطن
الـعــربــي ،عـلــى األق ــل مـنــذ نـهــايــة السبعينات

ه ــي قـصــة ف ــري ــدة ومــرع ـبــة تـحـكـيـهــا األرقـ ــام
والبيانات.
لـ ــم ت ـف ـش ــل ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـن ـم ــوي ــة فـ ــي ال ــوط ــن
الـ ـع ــرب ــي ،ب ــل ت ـع ــرض ــت ق ـ ــدرات وإم ـك ــان ـي ــات
الــوطــن العربي على النمو لعملية اجتثاث.
هـ ــذه خ ــاص ــة ال ـق ـص ــة ال ـت ــي ي ــروي ـه ــا ك ـتــاب
«الـتـنـمـيــة الـعــربـيــة مـمـنــوعــة :آل ـيــات الـتــراكــم
عـبــر ال ـحــروب ال ـع ــدوان ـي ــة» .viiiفـمــراجـعــة ما
ح ـصــل ف ــي ول ـلــوطــن ال ـعــربــي خ ــال الـعـقــود
ال ـث ــاث ــة امل ــاض ـي ــة ف ـق ــط ،وه ــي ع ـمــر اخ ـت ــراق
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ل ـب ــادن ــا ت ـش ــي بـ ــأن ال ــوط ــن
ال ـعــربــي خ ـضــع (أو أخ ـض ــع بــال ـقــوة غــالـبــا)
لعملية تنمية معكوسة ()Dedevelopment
عـبــر ت ـجــريــده م ــن ق ــدرات ــه وإم ـكــان ـيــاتــه على
النمو .تــاريــخ التنمية املعكوسة فــي الوطن
الـعــربــي ه ــو ،ه ــو ،تــاريــخ الـنـيــولـيـبــرالـيــة في
بالدنا .كل املؤشرات االقتصادية (الفقر طويل
األم ــد ،ارت ـفــاع مـعــدالت البطالة ومستويات
الالمساواة ،تدفق املــوارد الحقيقية واملالية،
االنـ ـتـ ـه ــاك ــات املـ ـسـ ـتـ ـم ــرة لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
األس ــاس ـي ــة م ــن ق ـبــل األن ـظ ـم ــة واالس ـت ـع ـمــار
العسكري وغيرها الكثير مقارنة باملعايير
الـعــاملـيــة) تــؤكــد أن مــا حـصــل خ ــال الـعـقــود
الـثــاثــة املــاضـيــة هــو «عملية تفكيك متعمد
ومنهجي لقدرة الوطن العربي» على التحول
هيكليًا وبالتالي اجتثاث قدرته على النمو.
وف ــوق ذلــك كـلــه ،لــم يـتـعــرض الــوطــن العربي
مثل بــاقــي دول الـجـنــوب لعملية كالسيكية
من إنتاج التخلف ( )underdevelopmentفقط،
ولــم يتعرض للتبعات املتوحشة التقليدية
لنماذج ووصفات النمو املفروضة من البنك
الدولي وصندوق النقد (طرد آالف الفالحني
مــن األرض وتـحــويـلـهــم لـيــد عــامـلــة رخيصة
تبحث بيأس عن عمل) ،كما لم يعاني فقط
مما سماه روي مــاورو ماريني «االستغالل
الـ ـف ــائ ــق» .ف ـ ــوق ك ــل ذلـ ـ ــك ،وخـ ـ ــال «ال ـع ـق ــود
الخمسة املاضية ،كان الوطن العربي ساحة
ألعلى نسبة تواتر للحرب على وجه األرض»
(ص .)٤ :منذ نهاية الحرب الباردة تحديدًا،
كما يقول بيري أنــدرســون في مقدمة العدد
األخ ـي ــر م ــن «ن ـي ــو ل ـفــت ري ـف ـي ــو»« ،أن ال ــدول
الـعــربـيــة شـكـلــت منطقة لـلـتــدخــل العسكري
الغربي ال مثيل لها في عالم ما بعد الحرب
الباردة» (ص.ix)5:
وال ـح ــرب هـنــا ليست مـجــرد الــوجــه العنيف
والوحشي لرأس املال فقط ،بل هي (كمؤشر
ألزم ـ ــة وت ـع ـفــن رأس امل ـ ــال ه ـ ــذا) أي ـض ــا أحــد
آل ـيــات تــراكـمــه (فــرضـيــة «املـجـمــع الصناعي
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري» ل ـت ـف ـس ـي ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ال ـغ ــرب ـي ــة
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شذرات
سـتـضـيــف كـثـيـرًا ملـعــرفـتـنــا وفـهـمـنــا لكيفية
ً
قــراءة معدالت الفقر .ففي الهند ،مثال ،حيث
امل ــواد الغذائية تنتج محليًا ،يمكن للدوالر
أن يشتري أكـثــر بكثير مــن لبنان حيث يتم
استيراد غالبية السلة الغذائية .ولهذا «فإنه
حني يتم تحرير األسعار من حركة األسعار
ال ــدولـ ـي ــة ويـ ـت ــم ت ـح ــدي ــده ــا وفـ ـق ــا ملـعـطـيــات
اإلنتاج في السوق الوطنية ،فإن العائد يكون
ذا قيمة أكبر نسبة للسعر» .وبالتالي ،فإنه
حني يتم إنفاق نصف كل دوالر على األغذية
املستوردة التي يتم تحديد أسعارها دوليًا
(كـمــا فــي ال ـع ــراق ولـبـنــان ولـيـبـيــا مـثــا) فــإن
مقياس «تعادل القوة الشرائية» (purchasing
 )power parityيصبح بال معنى حني تشتري
ال ـع ـم ـلــة ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي الـ ــداخـ ــل م ــا يـشـتــريــه
الدوالر في الخارج» (ص.)١٤٢ :
سأختم هنا بسؤال بدأت به الدراسة السالفة
ال ــذك ــر« :ملـ ــاذا لــم تـشـكــك أو تـتـســاءل أدب ـيــات
الـتـيــار الرئيسي (النيوليبرالية) حتى اآلن
وبعد ثالثني عامًا من االلتزام العربي الكامل
بكل مــا يصدر عــن واشنطن بهذا النموذج،
رغم تراكم االختالل بني االدخار واالستثمار،
بني النمو األجوف وفرص العمل املنخفضة،
بني انخفاض القدرات الصناعيةـ اإلنتاجية
وال ـث ــروة» (ص .)١٤٠ :وطـبـعــا ،مل ــاذا يرفض
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ف ـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ن ـق ــاش
دور ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ب ـح ـجــة ف ـش ــل ال ـت ـجــربــة
ال ـســوف ـيــات ـيــة ،وي ــرف ــض ح ـتــى مـ ـج ــرد عـقــد
مقارنة بني النموذجني وفق مقاييسهم هم؟

خاتمة :أممية غير بيضاء

ع ـل ــى ب ــادن ــا تـبـسـيـطـيــة ج ـ ـدًا ط ـب ـع ــا ،إن لــم
ن ـقــل س ـخ ـي ـفــة ،م ـثــل فــرض ـيــة ال ـل ــوب ــي ،ألنـهــا
ت ـت ـجــاهــل ف ـك ــرة ال ـط ـب ـقــة ال ـح ــاك ـم ــة وت ــراب ــط
مصالح الشركات في املنظومة الرأسمالية،
وحتى فهم جوهر فكرة رأس املال) .الحروب
املتتالية في وعلى وطننا العربي كانت دومًا
آلية دمجه في منظومة االقتصاد الرأسمالي
ال ـع ــامل ــي ،واألهـ ـ ــم ك ــان ــت اآلل ـي ــة ال ـت ــي أع ــادت
تشكيل وتطويع الطبقات املهيمنة (املهزومة)
في الوطن العربي ،كما يحصل عادة بعد كل
حـ ــرب ،وف ــق م ـصــالــح ال ـغ ــرب ووفـ ــق ش ــروط
الـهــزيـمــة .فــي املحصلة فــرضــت ال ـحــرب على
املهزوم دائمًا شروطها وفقد الوطن العربي
تدريجيًا سيادته وحتى أساسيات مفهومه
لــأمــن الـقــومــي (املـعـنــى الحقيقي للتنمية)
عبر إخضاعه لسياسات نيوليبرالية .هذه
القصة تؤكد صحة ودقة السؤال الذي صفع
بــه الـعــزيــز قــاســم عــزالــديــن مــؤخـرًا «مفكري»
و«مـ ـنـ ـظ ــري» ال ــدي ـم ـقــراط ـي ــة ف ــي ب ــادن ــا :مــا
معنى ديـمـقــراطـيـتـكــم فــي ه ــذا الـسـيــاق حني
تـصــادر كــل ال ـق ــرارات املهمة وتــوضــع فــي يد
املؤسسات الدولية في الخارج (البنك الدولي
وص ـن ــدوق الـنـقــد وامل ـفــوض ـيــة االوروبـ ـي ــة).x
هذه ديمقراطية الطبقة املهزومة التي تضع
شـعـبـهــا ف ـقــط أمـ ــام خ ـيــار إخ ـت ـيــار م ــن ينفذ
تـعـلـيـمــات الـ ـخ ــارج وشـ ـ ــروط ال ـهــزي ـمــة فقط
(م ـب ــارك أم مــرســي أم الـسـيـســي ،مــا ال ـفــرق؟)
ويتنازل عــن السيادة الوطنية ،وال تؤسس
لـصـعــود مــن يـمـلــك بــرنــامــج س ـيــادة وطـنـيــة.
ألــم تعلمنا التجربة اليونانية شيئًا؟ كيف
بصقت أملانيا وأوروبا على نتائج االستفتاء
ال ـ ـعـ ــام والح ـ ـقـ ــا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي ال ـي ــون ــان
وكيف يخضع اليسار أو اليمني ،ال يهم ،في
املجتمعات املهزومة طاملا انه ينتخب ليطبق
ذات السياسة االقتصادية؟
ال ـت ــاري ــخ االق ـت ـص ــادي لــوط ـن ـنــا ال ـع ــرب ــي في
ال ـع ـقــود األخ ـي ــرة ل ــوح ــده كـفـيــل ب ــأن ينسف
كل افتراضات االقتصاد النيوليبرالي رأسًا
عـلــى عـقــب ،وه ــو شــاهــد حــي عـلــى أن تــاريــخ
اجتثاث مقدرات التنمية في بالدنا وما لحق
بنا من كــوارث هو ،هو تاريخ النيوليبرالية
ذاتـ ــه ف ــي ب ــادن ــا .فــاالن ـ ْف ـتــاح ل ــم يـعـمــل على
زي ــادة اإلنتاجية كما َيــفـتــرض َ
ويـ ِـعـ ْـد أنبياء
ِ
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ورس ـ ــل رأس املـ ـ ــال .الـعـكــس
بالضبط هــو مــا حصل فــي الــوطــن العربي،
كما تــؤكــد دراس ــة «انـخـفــاض اإلنـتــاجـيــة في
ً
الــوطــن ال ـعــربــي» .م ـثــا« ،ع ـلــى م ــدى الـعـقــود
الثالثة املاضية نما الطلب على اليد العاملة
بـمـعــدل اق ــل بكثير مــن نـمــو ال ـقــوة الـعــامـلــة،

فــي حــن أنــه فــي الستينيات والسبعينيات
(سنوات تدخل الدولة وإدارتـهــا لالقتصاد)
ك ــان نـمــو الـطـلــب عـلــى الـيــد الـعــامـلــة متساو
تقريبًا مــع مـعــدل عــرض الـعـمــل .ع ــاوة على
ذلــك ،منذ بــدايــة الثمانينات (بــدايــة اخـتــراق
الـنـيــولـيـبــرال ـيــة ل ـب ــادن ــا) ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك أي
تـ ـح ــوالت ك ـب ــرى ف ــي ال ـت ـكــويــن ال ـق ـطــاعــي أو
تكوين الـشــركــات فــي الــوطــن الـعــربــي ،والــذي
كان من شأنه (لو حصل) أن يسمح بمرونة
أكبر للطلب على العمل أو لحصول استبدال
أكـبــر بــن الـعـمــل /رأس امل ــال» .ل ـهــذا ،لــم تكن
شركات أكبر مع تكنولوجيا أفضل هي التي
تقود النمو من خــال استبدال العمل بآالت
أكثر كفاءة (كما ترسم الدعاية الصورة) ،بل
«كانت ظــروف السوق الحرة التي تقبل بها
فـقــط املـجـتـمـعــات امل ـهــزومــة ه ــي ال ـتــي ق ــادت
لتسريح العمل» (ص.xi)١٤١ :

الحرب ليست مجرد الوجه
العنيف لرأس المال ،بل هي
أيضًا إحدى آليات تراكمه

في املقلب اآلخر ،وعلى العكس من ذلك تمامًا،
«أثبت القطاع العام «غير الكفؤ» (وفــق هذه
ً
األدبيات) جدارته .كان فعاال اجتماعيًا ألنه
استمر بالعمل بـكـفــاءة «كــوســادة» للرعاية
االجتماعية ملجمل السكان» (ص .)١٤١:بعد
ثــاثــة ع ـقــود مــن الـسـيــاســات النيوليبرالية
كانت النتائج كارثية ٪٥٠« :من سكان الوطن
العربي يعيشون بأقل من دوالرين في اليوم
(حد الفقر) وينفقون أكثر من نصف دخلهم
على امل ــواد الغذائية األســاسـيــة» ،كما يشير
ال ـت ـقــريــر االق ـت ـص ــادي ال ـعــربــي امل ــوح ــد لـعــام
 .٢٠٠٥لكن عتبة الدوالرين للدخل ،والــدوالر
لإلنفاق على املواد الغذائية األساسية ،يجب
أن تقرأ أيضًا في سياق ظروف الوطن العربي
الخاصة ،كــون بــادنــا هــي أكثر بــاد األرض
تبعية (واستيرادًا) حني يتعلق األمر باملواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة .فـعـتـبــة الـ ــدوالريـ ــن والـ ـ ـ ــدوالر في
البالد التابعة واملـسـتــوردة للمواد الغذائية

إذا كــان «مــن املستحيل على حركة تحرر أن
تستمر في مجابهة الغرب حتى النهاية وهي
تشاطره منظومته االقتصادية نفسها» كما
قال هادي العلوي ،فهل يمكن حقًا القطع مع
هذه املنظومة ومقاومة ضغوطها ومحاربة
ً
األوه ــام التي تزرعها ليال ونـهــارًا في عقول
البشر؟ أم أن الجواب هو في نظام عاملي آخر،
فــي اممية بديلة مؤسسة على التعاون بني
الـبـشــر ال عـلــى املـنــافـســة (ألن ه ـنــاك خــاسـرًا
ورابحًا بالضرورة في كل منافسة ويحسمها
عــادة القوة ال الـكـفــاءة) ،أممية غير أوروبية
امل ــرك ــزي ــة ،أم ـم ـيــة غ ـيــر ب ـي ـضــاء ،قــائ ـمــة على
املساواة بني البشر وخالية من االمتيازات.
«ال يــوجــد عــالــم ثــالــث للعالم الـثــالــث» تؤشر
ل ـخ ـلــل ب ـن ـي ــوي ع ـم ـي ــق فـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام ال ـعــامل ــي
ال يـ ـج ــب الـ ـتـ ـغ ــاض ــي عـ ـن ــه أو إنـ ـ ـك ـ ــار دوره
ومـســؤولـيـتــه عـمــا ج ــرى وي ـجــري فــي الــوطــن
العربي وفي الجنوب .هذه فكرة أدركها جيدًا
الــرئـيــس ال ــراح ــل ج ـمــال عـبــدالـنــاصــر ،وأدرك
أن م ـصــر لــوحــدهــا ال يـمـكــن أن ت ـك ــون ح ــرة،
والعرب لوحدهم ال يمكن أن يكونوا أحــرارًا،
وحتى املسلمني لوحدهم ال يمكن أن يكونوا
أح ــرارًا فــي عصر اإلمـبــراطــوريــات الكبرى ما
دف ـعــه ح ـتــى ل ـت ـجــاوز حـلـقــاتــه ال ـث ــاث ال َحـقــا
ُ
والعمل على بناء كتلة تاريخية كبرى تش ِكل
فيها دول الجنوب محور واحــد في مواجهة
الشمال .ما جــرى منذ ناصر إلــى يومنا هذا
ان الرأسمالية تغيرت كثيرًا وأصبح الشمال
وال ـج ـنــوب مـفــاهـيــم إق ـت ـصــادي ـةـ سـيــاسـيــة ،ال
مجرد مفاهيم جغرافية بحتة (مع أن هذا كان
صحيحًا دائ ـمــا وإن ب ــدرج ــات أق ــل) وأصـبــح
هناك جنوب في الشمال ،وشمال في الجنوب
كما أشرت في مقال سابق هنا في األخبار.xii
ما جرى منذ ناصر إلى اليوم أننا بدأنا ندرك
أن الخلل هو في املنظومة الرأسمالية العاملية
وان امل ـط ـلــوب ه ــو تـغـيـيــرهــا .ل ـه ــذا ،ال يمكن
الجنوبيون شعوبًا وأفرادًا وحتى محاور أن
يكونوا أحرارًا ،وال يمكنهم حتى أن يتخيلوا
أن ـف ـس ـهــم أح ـ ـ ــرارًا ف ــي س ـي ــاق هـ ــذه املـنـظــومــة
الرأسمالية وهذا العالم األبيض .يمكنهم ذلك
فـقــط إذا ك ــان هــدفـهــم أســاســا تغيير االســس
ال ـتــي ي ـقــوم عـلـيـهــا ه ــذا ال ـعــالــم .لـكــن سـيــادة
الــوهــم وتـجــريــد الـفـقــراء والـعـمــال فــي بــادنــا
وف ــي الـجـنــوب مــن وعـيـهــم الـطـبـقــي ووعـيـهــم
بذاتهم وأسباب عذابهم وإستمرار ارتباكهم
ح ــول ال ـعــدو وال ـصــديــق ،سـيـظــل ي ـصــور لهم
دائمًا أن التفكير املنطقي والـضــروري بعالم
آخـ ــر مـم ـكــن ج ـ ـدًا وض ـ ـ ــروري ج ـ ـدًا ووج ـ ــودي
جـدًا هو الجنون ،وأن هــذا العالم الرأسمالي
األبيض املجنون جدًا وغير القابل لالستدامة
إال بالحروب والدماء والقهر والفقر والدمار
هو الوحيد املمكن والواقعي .هكذا يظن أيضًا
من يظن أن تحرير فلسطني فكرة أكثر جنونًا
من جنون فكرة تأسيس الكيان الصهيوني.
(املراجع على املوقع اإللكتروني)
* كاتب عربي

الحداثة ضد التخلف
زياد منى
ً
ال ـصــراع فــي منطقتنا سـيــاســي ،أوال وأخ ـي ـرًا .إن ــه صــراع
بني قوى الحداثة وقوى التخلفّ ،أيًا كانت تجلياته .صراع
من أجل التحرر ،وهو ما دفعنا للجزم في بداية «الخريف
ال ـع ــرب ــي» :ال شــرع ـيــة ل ـث ــورة فـلـسـطــن لـيـســت ش ـعــارهــا.
ففلسطني بوصلتنا ،ألن الصراع فيها وعليها ،وهو صراع
مع االستعمار القديم والجديد.
موضوعنا الـيــوم مـجــون القتل الجماعي الــذي أقــدم عليه
حكام مملكة التكفيريني ،لكن قبل ذلك أود تأكيد رفضي
استخدام مصطلح «إعــدام» ألنه تعبير استحدث لتسويغ
القتل – قانونيًا .وللتذكير ،إنــي ضد حكم القتل مبدئيًا،
وأعده أمرًا مستهجنًا وهو انتقام وليس عقابًا للجانيّ ،أيًا
تكن الجريمة.
اآلن ،من الضروري التمسك بحقيقة أن حكام الرياض من
األعراب أقدموا على جريمة قتل املغدور نمر النمر وزمالء
له من املعارضة السياسية ،ليس بسبب انتمائه للمذهب
الـشـيـعــي .لـقــد قـتـلــوهــم ألن ــه ج ـهــروا بـمـعــاداتـهــم لحكمهم
التسلطي املتخلف املعادي للفطرة اإلنسانية؛ وكيف ننسى
أنهم ارتكبوا مختلف الجرائم بحق سكان جزيرة العرب
منذ انطالق قطعانهم لالستيالء على معظم أنحائها ،طبعًا
ً
بمساعدة ودعم كاملني من لندن أوال ومن ثم من واشنطن.
لذلك فإن الرد على هذا الظلم يجب أن يركز على ضرورة
االستمرار في فضح نظام التكفيريني املتعفن ،فهو يقتل
امل ـعــارضــن مـهـمــا ك ــان انـتـمــاؤهــم الــديـنــي أو ال ـف ـكــري ،ما
يجرده هو وكــل من يقبل االستلقاء تحت عباءته ،املالية
أو الفكرية أو غيرهما ،من أي أهلية مفترضة للحديث في
أي حقوق.
ال شك لدينا في ّأن الرياض أرادت بقتلها النمر ،استفزاز
إيران وكل الشيعة ودفعهم إلى ردود فعل طائفية طائشة.
لكن الرد من منظور طائفي أمر خطير ويمنح التكفيريني
صاعقًا هم في حاجة إليه لتفجير املنطقة ،للتغطية على
إخفاقاتهم السياسية الخارجية ،ومشكالتهم الداخلية.
زمالء تعرضوا من قبل لتلك املشاكل ،لكنني أود التذكير
ُ
بأخرى لم تمنح مساحة وهي الصراع العائلي؛ فهل يمكن
نسيان إقصاء امللك املغدور فيصل شقيقه امللك سعود!
َْ
ومن ثم قتل امللك فيصل نفسه ،ترضية لواشنطن بسبب
انـتـهــاكــه ات ـفــاق روزف ـلــت-ع ـبــد الـعــزيــز بـخـصــوص ضمان
استمرار تدفق النفط مقابل االلتزام بسيطرة تلك العائلة
على الحكم! ثــم الـصــراع األخـيــر بعد وفــاة امللك عبد الله،
واآلن الصراع الثالثي بني امللك وولي عهده ونائب األخير،
وهي أمور تستأثر بانتباه دوائر القرار في الغرب وفزعها.
تخبط حـكــام الــريــاض وجهلهم ،يتجليان أيـضــا فــي عدم
علمهم بأن مؤسسها ،محمد علي جناح ،الذي ما زال رمز
الدولة والجيش والشعب ،شيعي /إسماعيلي.
ثمة نقطة إضافية وجب التنويه إليها وهي مشاركة سالح
ج ــو ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي ت ـحــالــف ال ــري ــاض ال ـع ـس ـكــري في
العدوان على اليمن .فقد ذكــرت مواقع غربية متخصصة
بــاملـســائــل الـعـسـكــريــة أن أن ـم ــوذج طــائــرة إف  16سقطت
فوق اليمن عرض الجيش واللجان الشعبية حطامها على
اإلنترنت ،يمتلكه العدو الصهيوني فقط .لذا يحق لنا الجزم
بــأن سـمــاح دول ــة اإلمـ ــارات «املـتـنــازعــة» للعدو الصهيوني
بـفـتــح مـكـتــب تمثيل لــه فــي أب ــو ظـبــي مــا هــو إال ج ــزء من
صفقة تفضح التحالف بــن بعض دول مجلس التعاون،
ّ
مــع أن البعض يفضل اســم «مجلس التآمر» ودولــة العدو
الصهيوني ،الذي ما عاد خافيًا على أحد.
الـجــانــب الـسـيــاســي فــي عــدوان ـيــة نـظــام التكفيريني يعني
أيضًا طرح السؤال عن أسباب استدعاء مرتزقة بالكووتر
«الصليبيني النصارى الكفرة عبدة الصليب» للمشاركة في
حملة عسكرية إسالمية [ك ــذا] على شعب مسلم ،الذين
كـلـفــوا شـعــب اإلم ـ ــارات املـتـنــازعــة أكـثــر مــن نـصــف مليار
دوالر ،إضــافــة إل ــى مـنــح عــوائــل مــن يـقـتــل مـنـهــم التبعية
اإلماراتية ومعاشات تقاعدية ،وغير ذلك من املكافآت .هذا
في الوقت الــذي تمنع هكذا حقوق و«مكرمات سلطانية»،
عن الخبراء والعمال العرب من كافة املجاالت الذين كانوا
الـسـبــاقــن لـبـنــاء تـلــك الـ ــدول وتـعـلـيــم شـعــوبـهــا كــل شــيء،
ابـتــداء من فك الحرف والـقــراءة والكتابة .بل إنهم يقفلون
أبــواب دولهم حتى عن الالجئني الفارين من الجحيم في
سورية والعراق وليبيا واليمن ،مع أنهم هم من شارك في
إثارته واستعاره ،وقدموا كل ما لديهم من إمكانات لصنع
مآسيهم الحالية وتفاقمها .هو صــراع سياسي تحرري،
ويجب تقديمه على حقيقته.
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رأي

إعدامات النظام السعودي :الخلفيات واألهداف واالنعكاسات
حسن حردان*
أق ــدم ال ـن ـظــام ال ـحــاكــم ف ــي الـسـعــوديــة
أخـ ـيـ ـرًا ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات إع ـ ــدام
شملت  47عنصرًا من تنظيم القاعدة
ّ
اإلره ـ ـ ــاب ـ ـ ــي ،ب ـي ـن ـه ــم أحـ ـ ــد امل ـن ــظ ــري ــن
للقاعدة ،وكان الفتًا أن هذه اإلعدامات
ط ــاول ــت أي ـضــا رج ــل ال ــدي ــن امل ـعــارض
العالمة نمر النمر املعتقل منذ ثالث
سـ ـ ـن ـ ــوات ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة دعـ ــوتـ ــه إل ــى
اإلصـ ـ ــاح وال ـح ــري ــة ورف ـ ــع ال ـحــرمــان
ع ــن أب ـن ــاء شـعـبــه وت ـح ـق ـيــق الـتـنـمـيــة
والعدالة االجتماعية.
هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ل ـل ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي
أث ــارت ردود فـعــل داخـلـيــة وخــارجـيــة
مستنكرة على وجــه التحديد إعــدام
العالمة النمر ،وأدت إلى إحداث توتر
فــي الـعــاقــات بــن الــريــاض وط ـهــران،
واقتحام محتجني السفارة السعودية
في إيران ّ
ورد الرياض بقطع العالقات
مــع طـهــران .وقــد طــرح كــل ذلــك أسئلة
عــديــدة عــن توقيت وخلفيات وأبعاد
وأهــداف إقــدام النظام السعودي على
مثل هذه اإلعدامات لعناصر القاعدة،
وتعمده أن تشمل أيضًا سجني الرأي
الـعــامــة نـمــر الـنـمــر ال ــذي لــم يـمــارس
العنف ولم يدع إلى حمل السالح ،بل
الـتــزم الـحــرص عـلــى سـلــوك الــوســائــل
ال ـس ـل ـم ـي ــة ب ـغ ـي ــة ت ـح ـق ـي ــق اإلصـ ـ ــاح
والعدالة ،وهي وسائل مشروعة وحق
من حقوق اإلنسان.
ك ــذل ــك ط ــرح ــت تـ ـس ــاؤالت ع ــن مــاهـيــة
التداعيات املحتملة ملثل هذه الخطوة
السعودية على األزمــات في املنطقة...
هل تؤدي إلى تسعير نارها وتعطيل
مسار املفاوضات والحلول ،وال سيما
في سوريا واليمن والعراق؟ أم أن ما
ح ـصــل م ــن تــوتــر ل ــن ي ـقــود إل ــى ذل ــك،
وسرعان ما يهدأ؟
واستطرادًا ،ما هي أسباب هذا التوتر
فــي الـعــاقــات اإليــران ـيــة ـ ـ الـسـعــوديــة،
هل يعود إلى أسباب مذهبية وقومية
وتدخالت إيــران في الشؤون العربية
كـ ـم ــا ت ــدع ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض؟ أم أن األمـ ــر
مرتبط بــالـصــراع السياسي املحتدم
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن م ـن ــذ ان ـت ـص ــار الـ ـث ــورة
اإلسالمية في إيران؟

ً
أوال :في توقيت وخلفيات وأبعاد
اإلعدامات

مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح أن ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــت ي ــأت ــي
فـ ــي ل ـح ـظــة ت ـع ــان ــي ف ـي ـهــا ال ـس ـيــاســة
السعودية مــن م ــآزق كبيرة خارجية
وداخلية على خلفية فشلها وإخفاقها
في تحقيق أهدافها في كل من سوريا
واليمن والـعــراق ،وتنامي القلق لدى
حـ ـك ــام آل سـ ـع ــود مـ ــن االن ـع ـك ــاس ــات
والـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـس ـل ـب ـيــة ل ـه ــذا الـفـشــل
واإلخ ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى الـ ــداخـ ــل ال ـس ـع ــودي
اق ـت ـص ــادي ــا واج ـت ـمــاع ـيــا وس ـيــاس ـيــا،
وعلى الدور السعودي في املنطقة.
1ـ اق ـت ـص ــادي ــا :بـ ــات م ــن ال ــواض ــح أن
الفاتورة الباهظة للحرب السعودية
امل ـس ـت ـمــرة ض ــد ال ـي ـمــن وال ـت ــي مضى
عليها أكـثــر مــن عـشــرة أشـهــر ،وكذلك
م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ت ـ ـمـ ــويـ ــل قـ ـ ـ ــوى اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب

التكفيرية لالستمرار فــي حربها في
ســوريــة ،قد أدى إلــى إحــداث عجز في
امل ــوازن ــة ال ـس ـعــوديــة أخ ــذ ب ــاالزدي ــاد
حتى بلغ في عام  2015نحو  98مليار
دوالر ،مــا دف ــع الـحـكــومــة الـسـعــوديــة
إلــى إصــدار سندات ديــن ملعالجة هذا
العجز .وما يزيد من كلفة الحرب التي
تــرهــق املــالـيــة الـعــامــة أيـضــا ،التراجع
املـسـتـمــر فــي أس ـعــار الـنـفــط الـعــاملـيــة،
وب ــالـ ـت ــال ــي االنـ ـخـ ـف ــاض ال ـك ـب ـي ــر فــي
عائدات السعودية من بيع النفط .وفي
حــال اسـتـمــرار الـحــرب فــي عــام ،2016
فــإن املضاعفات االقتصادية واملالية
ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـس ـع ــودي سـتـكــون
كبيرة وستقود إلــى غــرق السعودية
أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ف ـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـنـ ـق ــع االس ـ ـت ـ ـن ـ ــزاف
واالستدانة .وإذا كانت أميركا ،أقوى
دولـ ــة ف ــي ال ـعــالــم ،ونــاتـجـهــا الـقــومــي
يتجاوز  16تريليون دوالر ،لــم تقدر
على االستمرار في تحمل كلفة حرب
االس ـت ـن ــزاف ال ـت ــي ك ــان ي ـت ـعــرض لها
ج ـي ـش ـهــا امل ـح ـت ــل فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق بـفـعــل
عمليات املقاومة العراقية ،واضطرت
إل ـ ــى االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب م ـ ــن دون تـحـقـيــق
أهـ ــداف ـ ـهـ ــا ،ف ـك ـي ــف سـ ـيـ ـك ــون ب ــإم ـك ــان
السعودية االستمرار في ّ
تحمل الكلفة
الباهظة لحربها فــي الـيـمــن ،وهــي ال
تـمـلــك ق ـ ــدرات أم ـيــركــا ح ـيــث نــاتـجـهــا
ال ـق ــوم ــي ال ي ـت ـعــدى واح ـ ــد تــريـلـيــون
دوالر ،هذا عندما كانت أسعار النفط
مرتفعة.
2ـ اجتماعيًا :من املؤكد أن االستمرار
فـ ــي خـ ـ ــوض ال ـ ـحـ ــرب امل ـك ـل ـف ــة م ــادي ــا
وبشريًا في اليمن ،ومواصلة تمويل
الحرب اإلرهابية في سوريا وتراجع
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ،سـ ـتـ ـت ــرك ت ــداعـ ـي ــات
سلبية على الــوضــع االجتماعي ،وال
س ـي ـمــا ب ـع ــد اس ـت ـن ـف ــاد االح ـت ـي ــاط ــات
املالية وتنامي الدين العام ،األمر الذي
سيدفع الحكومة مضطرة إلى اعتماد
إج ــراءات تقشفية وزي ــادة الـضــرائــب،
وح ـ ـتـ ــى إل ـ ـ ــى ت ـق ـل ـي ــص ال ـت ـق ــدي ـم ــات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة .وم ـ ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي أن
ي ـقــود ذل ــك إل ــى زيـ ــادة ح ــدة الـتـفــاوت
ً
االجتماعي املوجود أصــا ،وتوسيع
دائـ ــرة الـفـقــر وال ـحــرمــان ال ـتــي تعاني
منها العديد من الفئات االجتماعية
وامل ـ ـنـ ــاطـ ــق ،كـ ـم ــا هـ ــو حـ ـ ــال امل ـن ـط ـقــة
الشرقية املحرومة رغم غناها بالنفط.
3ـ س ـي ــاس ـي ــا :إن م ـث ــل هـ ــذه ال ـن ـتــائــج
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـس ـل ـب ـي ــة وامل ــرشـ ـح ــة
للتفاقم ،وانـعـكــاســاتـهــا االجتماعية
املتوقعة سوف تؤدي بالضرورة إلى
إث ــارة تـنــاقـضــات بــن أجـنـحــة األســرة
الحاكمة ودفع الجناح املنافس لولي
ولـ ــي ال ـع ـهــد م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان إلــى
تحميله املسؤولية عن هذه التداعيات
الـنــاجـمــة ع ــن ت ــوري ــط ال ـس ـعــوديــة في
حـ ـ ــرب ف ــاشـ ـل ــة وم ـك ـل ـف ــة فـ ــي ال ـي ـم ــن،
وع ــن االس ـت ـم ــرار ف ــي ت ـمــويــل ال ـحــرب
اإلرهابية في سوريا من دون جدوى،
كــذلــك س ـيــؤدي مـثــل ه ــذه الـتــداعـيــات
إل ــى تـنــامــي املـعــارضــة الــداخـلـيــة بكل
فـصــائـلـهــا اإلص ــاح ـي ــة وال ـل ـي ـبــرال ـيــة
والوهابية املتطرفة ضد سياسات آل
سعود.

4ـ الدور السعودي في املنطقة :ال شك
في أن ما تقدم سينعكس سلبًا على
الدور اإلقليمي السعودي في املنطقة
بــاملــزيــد م ــن ال ـت ــراج ــع ألن ال ـف ـشــل في
تحقيق أه ــداف الـحــرب واملضاعفات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـس ـل ـب ـيــة ل ـه ــذا الـفـشــل
سيقود إلى اضعاف التأثير السعودي
وجـ ـع ــل الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ب ـحــاجــة
أكـثــر إل ــى مـســاعــدة حليفة األمـيــركــي
إلخراجه من ورطته ومأزقه في اليمن،
ف ــي ح ــن أن ح ـل ـمــه ف ــي ال ـس ـع ــي إل ــى
ف ــرض شــروطــه لـحــل األزم ــة الـســوريــة
أو غ ـيــرهــا م ــن األزم ـ ـ ــات ف ــي املـنـطـقــة
سيتالشى ،وهو ما يؤدي بدوره إلى
تسعير التناقضات الداخلية ومفاقمة
أزم ــة الحكم الـسـعــودي امل ـســؤول عما
آلت إليه سياساته املدمرة والكارثية
ف ــي املـنـطـقــة م ــن ن ـتــائــج سـلـبـيــة على
السعودية ،في املستويات كافة.

ثانيًا :في األهداف المراد تحقيقها
من اإلعدامات

التوتر الحاصل في العالقات السعودية اإليرانية ال
يظهر أنه يتجه إلى التصعيد (أ ف ب)

ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء م ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــدم ،أراد ال ـن ـظ ــام
السعودي مــن وراء تنفيذ اإلعــدامــات
تحقيق جـمـلــة أهـ ــداف دف ـعــة واح ــدة،
وه ـ ـ ــذه األهـ ـ ـ ـ ــداف ي ـم ـك ــن تـلـخـيـصـهــا
باآلتي:
الهدف األول :إن إعدام عناصر القاعدة
فــي هــذا التوقيت الـهــدف منه إرهــاب
تنظيم القاعدة وتحذير عناصره من
أن عــودت ـهــم إل ــى الـسـعــوديــة والـقـيــام
بـعـمـلـيــات تـفـجـيــر واغ ـت ـي ــال وإح ـي ــاء
ال ـصــراع الـقــديــم بــن الـتـيــار الــوهــابــي

اإلخفاق في الحرب ،والقيام بتصعيد
تحركاتها االحتجاجية ضد النظام،
وبالتالي الـقــول ألي مـعــارض إنــه إذا
رفع صوته بانتقاد النظام وسياساته
فسيلقى املـصـيــر ال ــذي لقيه العالمة
النمر باعتباره خرج على طاعة ولي
األمر.
الـ ـه ــدف ال ـث ــال ــث :م ــزام ـن ــة اإلع ــدام ــات
ت ـس ـت ـه ــدف امـ ـتـ ـص ــاص أي رد فـعــل
داخ ـلــي مــن قـبــل الـتـيــار الــوهــابــي ،قد
يحصل فيما لو اقتصرت اإلعــدامــات
على عناصر القاعدة فقط ،والقول إن
الـنـظــام ال يميز فــي إع ــدام معارضيه
على اختالف توجهاتهم.
الـهــدف الــرابــع :إن الـنـظــام الـسـعــودي،
الـ ـ ــذي ك ـ ــان ي ـت ــوق ــع ّ
رد ف ـع ــل إي ــران ـي ــا
قـ ــويـ ــا عـ ـل ــى إع ـ ـ ـ ــدام الـ ـع ــام ــة ال ـن ـم ــر،
اسـتـعــد مسبقًا لتصعيد الـتــوتــر مع
إيـ ـ ـ ــران ،ولـ ـه ــذا س ـ ــارع إلـ ــى اس ـت ـغــال
إقــدام محتجني في طهران على حرق
السفارة السعودية ،وأقــدم على قطع
ال ـعــاقــات مـعـهــا ،وم ـحــاولــة التغطية
عـلــى جــريـمــة إع ــدام الـنـمــر والتغطية
على إخـفــاق حــربــه فــي اليمن وفشله
في سورية ،وإبعاد األنظار عن األزمة
الداخلية ،والعمل على محاولة إعطاء
ال ـص ــراع م ــع الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
اإليرانية طابعًا مذهبيًا لخلق التفاف
داخـ ـ ـل ـ ــي حـ ــولـ ــه ول ـ ـجـ ــم مـ ـع ــارضـ ـي ــه،
وإعطاء الصراع طابعًا قوميًا والقول
إن أسـ ـب ــاب ال ـت ــوت ــر إن ـم ــا ت ـع ــود إل ــى
تــدخــات إي ــران فــي الـشــؤون العربية،
وبالتالي محاولة االستفادة من ذلك
لــدفــع ال ــدول الـعــربـيــة ،خـصــوصــا تلك
التي تتلقى دعمًا ماليًا سعوديًا ،إلى
التراصف خلف الرياض في مواجهة
إيران ،وهو ما ّ
عبر عنه في بيان وزراء
الخارجية العرب ،واستطرادًا تعويم
الدور السعودي املتراجع واملأزوم في
الخارج على خلفية الفشل في اليمن
وسـ ــوريـ ــا .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق يـمـكــن
وضع اإلعــان مؤخرًا ،على عجل ،عن
التحالف اإلســامــي ،ومــن ثــم اإلعــان
عن التحالف السعودي ـ التركي.

السعودي
تخبط النظام
ّ
يعود إلى فشل مخططاته
ورهاناته
املـتـطــرف ون ـظــام آل س ـعــود ،عـلــى أثــر
ف ـش ــل األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي سـ ــوريـ ــا وال ـ ـعـ ــراق
والـهــزائــم التي تلحق بهم ،وال سيما
ب ـع ــد ال ـح ـض ــور الـ ــروسـ ــي ال ـع ـس ـكــري
النوعي في الحرب ضد قوى اإلرهاب
فــي ســوريــة ،وانـعـكــاســاتــه االيجابية
على الـعــراق ،سيواجه بقوة وحــزم ال
تـســامــح ف ـيــه .ول ـه ــذا ،يـسـعــى الـنـظــام
الـسـعــودي إل ــى الحيلولة دون عــودة
اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن صـ ـ ــدرهـ ـ ــم إلـ ــى
ســوريــة وال ـع ــراق ،ومــواصـلــة دعمهم،
إمــا لتحقيق أهــداف السعودية ،وهو
م ــا أص ـب ــح ب ـع ـيــد املـ ـن ــال ،ك ـمــا تظهر
الـ ـتـ ـط ــورات امل ـي ــدان ـي ــة ،أو أن يــاقــوا
حتفهم هناك ،فاملهم بالنسبة إليه أال
يعودوا إلى السعودية.
ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي :إن م ــزامـ ـن ــة إع ـ ــدام
ع ـنــاصــر ال ـق ــاع ــدة م ــع ال ـعــامــة الـنـمــر
إنـمــا تستهدف الخلط بــن مــن يدعو
س ـل ـم ــا إل ـ ــى اإلصـ ـ ـ ــاح وم ـ ــن ي ـم ــارس
اإلره ــاب ،وبالتالي إره ــاب املعارضة
اإلصـ ــاح ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل وت ــوج ـي ــه
رس ــال ــة دم ــوي ــة إل ـي ـهــا بـتـصـفـيــة أحــد
رمـ ـ ـ ــوزهـ ـ ـ ــا ،وت ـ ـحـ ــذيـ ــرهـ ــا مـ ـ ــن م ـغ ـبــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واملالية وتداعياتها املحتملة نتيجة

ثالثًا :في األبعاد الحقيقية للتوتر
بين إيران والسعودية
إن األسباب الحقيقية للتوتر الحاصل
فــي الـعــاقــات الـسـعــوديــة اإليــرانـيــة ال
ت ـعــود إل ــى وج ــود ص ــراع مــذهـبــي أو
عــربــي ـ ـ ف ــارس ــي ،أو نتيجة تــدخــات
إيران في الشؤون العربية كما تدعي
السعودية ،بل تعود في جوهرها إلى
أسباب سياسية نابعة من التعارض
الذي يصل إلى حد التناقض الجذري
بـ ــن مـ ـش ــروع ــن وخـ ـط ــن ون ـه ـج ــن:
م ـ ـشـ ــروع ت ـ ـحـ ــرري ي ــرف ــض ال ـت ـب ـع ـيــة
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة وال ـ ــدول الـغــربـيــة،
وي ـ ـس ـ ـعـ ــى إلـ ـ ـ ــى االن ـ ـع ـ ـت ـ ــاق مـ ـ ــن ف ـلــك
الهيمنة االسـتـعـمــاريــة ويــدعــم خيار
امل ـقــاومــة ض ــد االح ـت ــال الـصـهـيــونــي
وينصر قضية الشعب الفلسطيني،
ومشروع يريد إبقاء املنطقة خاضعة
لــاس ـت ـع ـمــار األم ـي ــرك ــي ال ـغــربــي بكل
أشـ ـك ــال ــه ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،وي ـق ــف ضــد
املقاومة لالحتالل الصهيوني ويتآمر
على األنـظـمــة وال ـقــوى الوطنية التي
ت ــدع ــم املـ ـق ــاوم ــة .وه ـ ــذا الـ ـص ــراع بني
املـشــروعــن مــوجــود مــن قبل انتصار
الثورة اإلسالمية في ايران عام 1979
وت ـص ــاع ــد ب ـع ــد ان ـت ـص ــاره ــا وإعـ ــان
ان ـح ـي ــاز إيـ ـ ــران إلـ ــى ج ــان ــب فلسطني
ومـقــاومـتـهــا ،وتـحــويــل سـفــارة العدو
الـصـهـيــونــي ف ــي ط ـه ــران إل ــى س ـفــارة
ف ـل ـس ـطــن ورفـ ـ ــع ال ـع ـل ــم الـفـلـسـطـيـنــي
ً
فــوق ـهــا بـ ــدال م ــن ال ـع ـلــم اإلســرائ ـي ـلــي،
ولـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـسـ ـب ــب أشـ ـ ـه ـ ــرت ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـحــدة واألن ـظ ـمــة الـخـلـيـجـيــة ،وفــي
م ـقــدم ـهــا ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي ال ـحــرب
ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
ّ
ودعـمــت نـظــام ص ــدام حسني فــي شن
الـحــرب عليها بعشرات املـلـيــارات من
الدوالرات.
وال ــدلـ ـي ــل ع ـل ــى أن ال ـ ـصـ ــراع هـ ــذا هــو
طــابـعــه ول ـيــس لــه أي أب ـعــاد مذهبية
أو قــومـيــة ،ب ــأن الـسـعــوديــة واألنـظـمــة
ال ـت ــي ت ـ ــدور ف ــي ف ـلــك س ـيــاســات ـهــا أو

النبطية؛ ال خمر وال ماء
أياد المقداد*
تشهد صفحات التواصل اإلجتماعي
ً
مـنــذ أي ــام ج ــدال آخـ ـذًا بــاإلت ـســاع على
خ ـل ـف ـي ــة جـ ـم ــع تـ ــواق ـ ـيـ ــع ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الـنـبـطـيــة لـتـقــديـمـهــا مل ـحــافــظ املــديـنــة
محمود املولى بغية إلغاء التراخيص
امل ـم ـن ــوح ــة ملـ ـح ــات ب ـي ــع امل ـش ــروب ــات
ال ـ ـك ـ ـحـ ــول ـ ـيـ ــة وعـ ـ ــددهـ ـ ــا ال يـ ـتـ ـج ــاوز
الثمانية ،وهي موجودة بغالبيتها في
بلدة ّ
كفرمان ذات الخلفية التاريخية
ّ
ّ
اليسارية .ويحتج القيمون على جمع
ه ــذه ال ـتــواق ـيــع ب ــأن بـيــع ال ـخ ـمــور في
مـنـطـقــة غــالـبـيـتـهــا مــن املـسـلـمــن يـعـ ّـد

ت ـع ـ ّ
ـدي ــا ع ـلــى ال ـع ـقــائــد وال ـت ـشــري ـعــات
ّ
ّ
املقدسة التي تحرم بيع وشراء وشرب
أي نوع من أنواع املسكرات.
ّ
م ـ ــن نـ ــافـ ــل ال ـ ـق ـ ــول إن الـ ـتـ ـش ـ ّـي ــع فــي
م ــدي ـن ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ل ـي ــس أمـ ـ ـ ـرًا ط ــارئ ــا
ب ــل ه ــو أص ـي ــل أص ــال ــة امل ــدي ـن ــة ،ال بل
ه ــي ب ــال ــذات اك ـت ـس ـبــت شـ ــرف كــونـهــا
«م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن» وف ـ ـي ـ ـهـ ــا تـ ـق ــام
املراسم العاشورائية األكثر وجدانية
وحماسة ّربما بني كل املــدن الشيعية
بـ ـ ّع ــد الـ ـنـ ـج ــف وك ـ ـ ــرب ـ ـ ــاء .وم ـ ـ ــع ذل ــك
فإنها أيـضــا وتاريخيًا تعد مــن املــدن
األكـثــر تـنـ ّـوعــا وتسامحًا مــن الناحية
العقائدية ،ففيها يتعايش املؤمنون

والشيوعيون وأزالم اإلقطاع السابق
واملـلـحــدون دون أن تـخــرج يــومــا على
صـفـحــات اإلع ــام كـمــديـنــة تناقضات
في تصارع غير مدني .ففي شوارعها
ت ـخ ـت ـل ــط املـ ـحـ ـجـ ـب ــة ب ـغ ـي ــر امل ـح ـج ـبــة
واملـلـتــزم شرعيًا بالعلماني وامللتزم
ً
بوالية الفقيه أو بالشيرازي فضال عن
نـسـبــة كـبـيــرة مــن املـقـيـمــن الـســوريــن
مــن مختلف األط ـيــاف .املـتـجـ ّـول اليوم
في ناحية ّ
كفرمان ال يلحظ أي تغيير،
فمحالت بيع الخمور تمارس عملها
املعتاد وهــي تستقبل زبائنها بشكل
ّ
اع ـت ـيــادي ،وال يـبــدو أن الـحـمـلــة التي
تـنـظـ ّـمـهــا بـعــض الـجـمــاعــات ملـنــع بيع

الـخـمــور تــرقــى ملـسـتــوى تـهــديــد جـ ّ
ـدي
كالشروع في تطبيق أحكام الشريعة
اإلســامـيــة فــي مجتمع مـتـنـ ّـوع ،ولئن
كــان هــذا املجتمع فــي أغلبيته يتبنى
الـخـطــاب الـسـيــاســي الـشـيـعــي بشقيه
ّ
حـ ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ـ ــل ،فـ ـ ــإن نـسـبــة
كبيرة منه ترى اإلسالم على طريقتها
وت ـم ــارس ط ــرق عـيــش ال يـمـكــن معها
أن ت ـق ـبــل أي م ـث ــال إس ــام ــي ُي ـف ــرض
عليها ،وأي محاولة من هــذا النوع ال
ش ـ ّـك لـلـعــارف بالتركيبة اإلجتماعية
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة لـ ـلـ ـم ــديـ ـن ــة ول ـل ـم ـن ـط ـق ــة،
س ـتــؤدي إل ــى تــدمـيــر تـلــك ال ـ ُتــوازانــات
امل ـ ّـعـ ـق ــدة ودخ ـ ـ ــول م ـع ـت ــرك امل ـض ـط ـهــد

وامل ـض ـط ـه ــد ،ال ـج ــال ــد والـ ـج ــاد وه ــذا
لن يكون في مصلحة أحــد .فالنبطية
بخصوصيتها اللبنانية شأنها شأن

ّ
النبطية ّليست الرقة
قطعًا لكنها أيضًا ليست البصرة
وال مدينة الصدر
ّ
ليست الرقة
أي مدينة شيعية لبنانية ّ
قطعًا ،وال يمكن أن تكون ،لكنها أيضًا
ليست البصرة وال مدينة الصدر في
بغداد .وعلى الرغم من ّأن ّ
القيمني على
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تـخـضــع الب ـت ــزازه ــا امل ــال ــي ك ــان ــت في
حلف وطيد مع نظام الشاه ضد نظام
ال ــرئ ـي ــس ج ـم ــال ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر ،ألن ــه
وقف ضد االستعمار األميركي وقبله
االس ـت ـع ـمــار ال ـبــري ـطــانــي وال ـفــرن ـســي
وساند املقاومة الفلسطينية ،في حني
أن ه ــذه األنـظـمــة لــم يـكــن يعنيها في
عهد الـشــاه قضية الــدفــاع ُ عــن الجزر
اإلم ــارات ـي ــة ال ـث ــاث ال ـتــي ض ـ َّـم ــت إلــى
إيــران في عهد االستعمار البريطاني
للمنطقة .أم ــا ال ـحــديــث عــن تــدخــات
إيــران في الــدول العربية ،فإنه ينطلق
أي ـض ــا م ــن رفـ ــض هـ ــذه األن ـظ ـم ــة دعــم
إي ــران للمقاومة فــي فلسطني ولبنان
وال ــوق ــوف إل ــى س ــوري ــا والـ ـع ــراق في
تصديهما لـقــوى اإلره ــاب التكفيري
املــدعــومــة عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص من
النظام السعودي في سياق املخطط
األمـيــركــي إلسـقــاط األنـظـمــة الوطنية
وإقامة أنظمة موالية لواشنط .وعلى
ع ـك ــس إي ـ ـ ـ ــران ،الـ ـت ــي ت ــدع ــم امل ـق ــاوم ــة
ض ــد االحـ ـت ــال ف ــي فـلـسـطــن ولـبـنــان
وت ـس ــان ــد ال ـح ــل ف ــي ل ـب ـن ــان وت ــرف ــض
التدخل فــي شــؤونــه الداخلية وتؤيد
ال ـح ــل اإلص ــاح ــي ل ــأزم ــة ال ـســوريــة،
ف ــإن الـنـظــام ال ـس ـعــودي ي ـحـ ّـرض على
ال ـف ـت ـنــة املــذه ـب ـيــة ف ــي وجـ ــه امل ـقــاومــة
ويـتــدخــل فــي ش ــؤون لبنان الداخلية
ويعمل على تعطيل أي حل سياسي
ال ينسجم مع التوجهات والسياسات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ويـ ـت ــدخ ــل فـ ــي س ــوري ــة
ويـسـهــم فــي تــدمـيــرهــا عـبــر دعــم قــوى
اإلرهاب التكفيري وتصديرها إليها،
وي ـع ـم ــل ع ـل ــى ع ــرق ـل ــة الـ ـحـ ـل ــول ال ـتــي
تـحـتــرم ق ــرار الـســوريــن ويـسـعــى إلــى
م ـحــاولــة ف ــرض ال ـح ـلــول ال ـتــي تـخــدم
أه ــداف أميركا والـغــرب وكـيــان العدو
ال ـص ـه ـيــونــي ال ـه ــادف ــة إل ــى الـتـخـلــص
م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـع ــرب ــي املـ ـق ــاوم بـشــار
األسد ونظامه الذي يتمسك بالعروبة
ويـ ـنـ ـص ــر املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ض ـ ــد االح ـ ـتـ ــال
ويرفض الهيمنة األميركية الغربية.

رابعًا :في انعكاسات التوتر
على األزمات
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ب ـعــض املــراق ـبــن
تحدث عن أن التوتر سينعكس سلبًا
على املساعي إليجاد حلول لألزمات
في املنطقة ،وال سيما في سورية ،إال
أن املسؤولني اإليرانيني والسعوديني
أك ـ ــدوا ع ـكــس ذلـ ــك ،وأن ك ــا الـبـلــديــن
سيحضران اجتماع جنيف املقرر بني
وفــد املعارضة السورية ووفــد الدولة
السورية في إطار تنفيذ قرار مجلس
األمن األخير .وحتى لو أرادت الرياض
الـعــرقـلــة ،فإنها لــن تستطيع ذلــك ألن
موازين القوى اإلقليمية والدولية لم
تـعــد فــي مصلحتها ،خـصــوصــا بعد
الـ ـت ــوازن االسـتــرات ـيـجــي ال ــذي فــرضــه
الحضور العسكري الروسي النوعي
في ســوريــا ،والخطوط الحمراء التي
رسمها ،واضـطــرار الــواليــات املتحدة
إلى التكيف مع هذا التوازن والتسليم
بالشروط الروسية اإليرانية السورية
لحل األزمــة ،وهو ما جسدته خريطة
الطريق التي ّ
عبر عنها قــرار مجلس

الحملة يستدعون من التراث الشيعي
وم ــن «ال ـك ــاف ــي» أح ــادي ــث ف ــي منتهى
الـخـطــورة كـحــديــث «م ــن ش ــرب الخمر
فــاجـلــدوه فــإن عــاد فــاجـلــدوه فــإن عاد
الثالثة فاقتلوه» ،يستدعي خصومهم
م ــن ال ـت ــراث ال ــراف ـض ــي ذاتـ ــه «ال ـخ ـمــرة
ال تـفـســد ال ــدي ــن م ــا يـفـســد ال ــدي ــن هو
ن ـك ــران الـ ــواليـ ــة» .ف ــي ك ــل األحـ ـ ــوال لن
ّ
ي ـكــون ال ـجــدل إل عـقـيـمــا حــن يتعلق
األمر بالنصوص الشرعية وتعقيدات
األح ـك ــام الـفـقـهـيــة ،فـهـنــاك أمـ ــور أكـثــر
إل ـح ــاح ــا ت ــواج ـه ـه ــا م ــدي ـن ــة الـنـبـطـيــة
وقـ ــراهـ ــا وه ـ ــو ش ـ ـ ّـح امل ـ ـيـ ــاه ح ـت ــى فــي
فصل الشتاءّ .
فربما لو ّ
تيسر للناس

األمن الدولي األخير.
وإذا ك ــان ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي يعيش
حــالــة مــن التخبط وان ـع ــدام ال ـتــوازن،
فإنما يعود ذلك إلى فشل مخططاته
ورهاناته تمامًا كما هو حــال حليفه
رج ـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،ولـ ـه ــذا فــإنــه
يجد صعوبة في التكيف مع موازين
ال ـق ــوى ال ـج ــدي ــدة ،ك ـمــا تـفـعــل ال ــدول ــة
األقوى أميركا ،والسبب في ذلك يكمن
ف ــي أن ح ـك ــام آل س ـع ــود ال ي ــري ــدون
اإلقــرار بفشل سياساتهم ،وهم إذا ما
اس ـت ـمــروا فــي حــربـهــم الـتــدمـيــريــة في
اليمن وتـغــذيــة الـحــرب اإلرهــابـيــة في
س ــوري ــا ،فــإنـهــم ي ـقــامــرون بــاسـتـقــرار
ح ـك ـم ـه ــم وم ـم ـل ـك ـت ـه ــم وت ـع ــري ـض ـه ــا
ّ
وتفجر التناقضات داخلها.
لالهتزاز

خامسًا :في االحتماالت
إن ال ـت ــوت ــر ال ـح ــاص ــل ف ــي ال ـع ــاق ــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وال ـت ـج ـي ـيــش
ال ــذي تـقــوم بــه الـسـعــوديــة ضــد إي ــران
والقيام بحملة تعبئة ضدها ،وجرى
التعبير عنه في البيان األخير لوزراء
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــرب إث ـ ــر اج ـت ـمــاع ـهــم
فــي ال ـقــاهــرة ،ال يظهر أن ــه يتجه إلــى
الـتـصـعـيــد ،بــل يـسـيــر نـحــو الـتـهــدئــة،
ّ
وهو ما تدل عليه املؤشرات اآلتية:
املــؤشــر األول :املــوقــف اإلي ــران ــي الــذي
جـ ـ ــاء ع ـل ــى لـ ـس ــان وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
محمد جواد ظريف ،والذي شدد على
التهدئة وعدم سعي إلى التصعيد.
امل ــؤش ــر الـ ـث ــان ــي :امل ــوق ــف ال ـس ـع ــودي
امل ـ ـع ـ ـبـ ــر ع ـ ـنـ ــه ب ـ ـمـ ــا ق ـ ــال ـ ــه ولـ ـ ـ ــي ولـ ــي
ال ـع ـهــد مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان لصحيفة
«االي ـ ـكـ ــونـ ــوم ـ ـي ـ ـسـ ــت» وأك ـ ـ ـ ــد فـ ـي ــه أن
السعودية لــن تسمح بحصول حرب
مع إيران.
املـ ــؤشـ ــر الـ ـث ــال ــث :املـ ــوقـ ــف األم ـي ــرك ــي
الذي سارع من خالل وزير الخارجية
جـ ــون ك ـي ــري إلـ ــى االتـ ـص ــال ب ــوزي ــري
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي واإلي ـ ــران ـ ــي
للتوسط بني البلدين للتهدئة ،وهو
مــؤشــر ق ــوي ع ـلــى أن أم ـيــركــا حليفة
ال ـس ـع ــودي ــة ال ت ــري ــد ال ـت ـص ـع ـيــد ألنــه
يـضــر بمصالحها وبحليفتها التي
تعاني من االستنزاف في اليمن.
املـ ـ ــؤشـ ـ ــر الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع :اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع وزراء
الخارجية العرب الذي اكتفى بإعالن
موقف ضد إيــران ،لكنه لم يذهب إلى
اتخاذ أي خطوات عملية تصعيدية،
كقطع العالقات معها.
إن النظام السعودي ليس لديه سوى
خيار من اثنني:
إمـ ــا االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـت ـص ـع ـيــد وفــي
ح ــرب ــه امل ـك ـل ـفــة وال ـف ــاش ـل ــة ف ــي الـيـمــن
ال ـ ـتـ ــي ال ت ـ ـقـ ــود إال إل ـ ـ ــى امل ـ ــزي ـ ــد مــن
املضاعفات والتداعيات واالقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة السلبية،
وبــالـتــالــي تـهــديــد اسـتـقــرار مملكة آل
س ـعــود .أو التسليم بالفشل وركــوب
قطار التسويات على قــاعــدة موازين
الـ ـق ــوى ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ال ت ـصــب في
م ـص ـل ـحــة ت ـح ـق ـيــق أهـ ـ ــداف حـ ـك ــام آل
سـعــود ،ال فــي ســوريــا ،وال فــي اليمن،
وال في لبنان.
* كاتب وصحفي لبناني

ماء سهل يشربونه ألقلعوا عن شرب
الـخـمــور وه ــو مــا يـجــب أن يـسـعــى له
محافظ املدينة التي ورثت عن كربالء
عطشها في زمن اليزيديني .واحتساء
الخمرة كما هو معروف لم يكن أكبر
ّ
سيئات يزيد ،فهناك جرائم تجري كل
يوم واغتصاب لحقوق البشر والحجر
ُيـ ـفـ ـت ــرض ب ـ ــ«ال ـ ـغ ـ ـيـ ــارى» أن ي ـه ـت ـمــوا
ً
بـشــأنـهــا بـ ــدال م ــن الـتـلـهــي بــالـقـشــور،
ونــذكـ ّـرهــم بـقــول الـسـيــد املـسـيــح عليه
ّ
س؛ «ليس ما
السالم في اإلنجيل املقد ّ
يــدخــل ج ــوف اإلن ـس ــان يــدن ـســه بــل ما
يخرج منه».
* كاتب لبناني
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السعودية آفة حقوق االنسان
في المنطقة
حسين عبدالله*
ّ
يمكن القول إن الحكومة السعودية
من أكثر دول العالم انتهاكًا لحقوق
اإلن ـس ــان ،وك ــان إعـ ــدام الـشـيــخ نمر
ال ـن ـمــر ،أب ـلــغ م ـثــال ،فــذنـبــه الــوحـيــد
هـ ــو ان ـ ـت ـ ـقـ ــاده ل ـل ـن ـظ ــام فـ ــي خـطـبــه
ومـطــالـبـتــه بــإصــاحــات سـيــاسـيــة،
وحـتــى محكمة اإلره ــاب الـتــي مثل
أمامها -بغض النظر عن نزاهتها-
لــم تــديـنــه إال بتهم فضافضة مثل
«التحريض على الخروج على ولي
األمر».
وبـ ـتـ ـج ــاوز ج ــري ـم ــة إع ـ ـ ــدام الـشـيــخ
ال ـن ـمــر رغـ ــم ش ـنــاع ـت ـهــا ،ل ـكــن هـنــاك
غيره من املئات إن لم يكن اآلالف من
النشطاء الذين أودعوا في السجون

أنشئت محكمة اإلرهاب
عام  2009لمحاكمة الموقوفين
على «ذمة قضايا أمنية»
السعودية منذ عــام  ،2013وقضت
م ـح ـك ـمــة اإلرهـ ـ ـ ــاب س ـي ـئــة الـسـمـعــة
بسجنهم مددًا تتراوح بني  10و30
عامًا.
وال ب ــد م ــن اإلش ـ ـ ـ ــارة ه ـن ــا ســري ـعــا
إلــى محكمة اإلره ــاب ،فهي أنشئت
فــي  2009بــأمــر مــن وزي ــر الداخلية
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ن ـ ــاي ـ ــف بـ ـ ــن عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
ملحاكمة املوقفني على «ذمة قضايا
أمـ ـنـ ـي ــة» ،ل ـك ـن ـهــا م ـن ــذ ذل ـ ــك ال ـحــن
ص ـ ــارت س ـي ـفــا مـسـلـطــا ع ـلــى رق ــاب
الـحـقــوقـيــن وامل ـن ــادي ــن ب ــاإلص ــاح،
وت ـع ـقــد مـحــاكـمـتـهــا ب ـش ـكــل س ــري،
ووفـ ـق ــا مل ـح ــام ــن ت ــرافـ ـع ــوا أمــام ـهــا
مثل عبدالعزيز الـحـصــان الباحث
فــي كلية الـحـقــوق فــي جــامـعــة أيــوا
األميركية« ،فإن املحكمة كانت تعقد
جلساتها بحضور رجــال املباحث
الـسـيــاسـيــة وك ــان الـقـضــاة يتلقون
التوجيهات مباشرة منهم»!
آخـ ـ ــر ضـ ـح ــاي ــا هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة هــو
ال ـك ــات ــب زه ـي ــر ك ـت ـبــي ال ـت ــي قـضــت
بـ ـسـ ـجـ ـن ــه أربـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ال ـش ـه ــر

املـ ــاضـ ــي ،مل ـطــال ـب ـتــه ب ـن ـظ ــام مـلـكــي
دستوري في لقاء تلفزيوني ،وقبله
أكـ ـث ــر م ــن  11م ــن أعـ ـض ــاء جـمـيـعــة
الحقوق املدنية والسياسية الذين
أص ـ ــدرت املـحـكـمــة ض ــده ــم أحـكــامــا
ت ـ ــراوح ـ ــت بـ ــن  10إلـ ـ ــى  15ع ــام ــا،
إضافة إلى املحامي وليد أبو الخير
الـ ـ ــذي رغ ـ ــم رفـ ـض ــه االعـ ـ ـت ـ ــراف بـهــا
«ألن ـه ــا تـ ــدار م ــن ّوزارة الــداخـلـيــة»
ح ـســب ق ــول ــه ،إال أن ـ ــه مـعـتـقــل منذ
 2013لـقـضــاء عـقــوبــة بــالـسـجــن 15
عامًا أصدرتها املحكمة ذاتها.
ّ
املـ ــؤسـ ــف ،أن ال ـس ـع ــودي ــة س ــاع ــدت
وحـ ــرضـ ــت دول ال ـخ ـل ـي ــج األخ ـ ــرى
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن وال ـ ـكـ ــويـ ــت
ُ
وع ـ ـمـ ــان ،ع ـل ــى أن ت ـس ـلــك مـسـلـكـهــا
فــي االن ـت ـهــاكــات الـخـطـيــرة لحقوق
اإلنـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان ،فـ ـبـ ـع ــد دخ ـ ـ ـ ـ ــول ق ـ ـ ــوات
االح ـ ـتـ ــال الـ ـسـ ـع ــودي إلـ ــى امل ـنــامــة
وف ـض ـه ــا ب ـع ـنــف دمـ ـ ــوي الع ـت ـصــام
دوار ال ـ ـلـ ــؤلـ ــؤة فـ ــي آذار /مـ ــارس
 ،2011بــدأ النظام البحريني حملة
اعتقاالت غير مسبوقة طالت أكثر
مــن ثــاثــة آالف مــن نشطاء الـحــراك
الديمقراطي بينهم نساء وأطـفــال،
غــال ـب ـي ـت ـهــم ال ـع ـظ ـم ــى م ـ ــازال ـ ــت فــي
ال ـس ـج ــون وصـ ـ ــدرت ض ــد بعضهم
أحـ ـك ــام ب ـم ــدد تـ ـج ــاوزت الـعـشــريــن
ع ــام ــا ،ف ـي ـمــا مـ ــات آخ ـ ـ ــرون نـتـيـجــة
التعذيب.
أما الكويت فتحولت منذ  2012إلى
دولــة قمعية بامتياز بعدما كانت
أكثر دولــة عربية فيها مساحة من
ال ـحــريــة وامل ـم ــارس ــة الــديـمـقــراطـيــة،
فـ ـص ــارت وظ ـي ـفــة وزارة الــداخ ـل ـيــة
اعـتـقــال أي شـخــص ينشر تغريدة
على موقع تويتر تنتقد السعودية،
م ـث ــل ال ـص ـح ــاف ــي ح ــام ــد بــويــابــس
والناشط محمد العجمي وكالهما
صـ ـ ــدر ضـ ـ ــده ح ـك ــم ب ــال ـس ـج ــن مل ــدة
عـ ــام ،ب ــل ل ــم يـشـفــع لـلـكــاتــب صــالــح
السعيد تاريخه الصحافي ،إذ أودع
السجن في نوفمبر /تشرين الثاني
املـ ــاضـ ــي ،ل ـي ـق ـضــي ح ـك ـم ــا ن ـهــائ ـيــا
أص ــدرت ــه محكمة كــويـتـيــة بحبسه
سـ ـ ــت س ـ ـ ـنـ ـ ــوات بـ ـتـ ـهـ ـم ــة اإلسـ ـ ـ ـ ــاءة
للسعودية في لقاء تلفزيوني!
املـثـيــر لـلـقـلــق أن ه ــذه االن ـت ـهــاكــات،

السعودية حرضت دول الخليج األخرى على أن تسلك مسلكها (أ ف ب)

ت ـت ــم وس ـ ــط ص ـم ــت دول ـ ـ ــي م ـط ـبــق،
ً
ف ـم ـث ــا ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ب ـ ــاراك
أوباما ورئيس ال ــوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون لم يجدا حرجًا من
ال ـقــول ال ـعــام املــاضــي فــي مقابلتني
تـلـفــزيــونـيـتــن منفصلتني «إنـهـمــا
يتحاشان انتقاد انتهاكات حقوق
اإلن ـســان فــي الـسـعــوديــة عـلـنــا ،ألنــه
هـ ـ ــذا قـ ــد يـ ـض ــر فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــع
الــريــاض ،مؤكدين أنهما يناقشان
هـ ــذه ال ـق ـضــايــا م ــع امل ـس ــؤول ــن في
اململكة بعيدًا عن اإلعالم».
ّ
مــن ال ــواض ــح أن ه ــذا «الـضـغــط من
وراء الكواليس» املزعوم لم ينفع ،إذ
زادت انتهاكات حقوق اإلنسان في
الـسـعــوديــة تـحــديـدًا ودول الخليج
األخ ــرى ،بشكل غير مسبوق خالل
ً
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،ول ــم تـعــد مـثــا
السجون السياسية في السعودية
كافية للعدد املتزايد من املعتقلني
الـ ـسـ ـي ــاس ــن (ق ـ ــدرتـ ـ ـه ـ ــم م ـن ـظ ـم ــات
حـقــوقـيــة مـثــل حـســم بــأكـثــر م ــن 30
أل ـفــا فـيـمــا ت ـقــول الـسـلـطــات إن ـهــم ال
يـتـجــاوزن  5آالف) ،حتى أن وزارة
الداخلية أعلنت في  2009البدء في
إنشاء أربعة سجون جديدة تابعة
لجهاز املباحث العامة (السياسية)
سيئ السمعة.
األك ـ ـ ـيـ ـ ــد أن حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان فــي
السعودية وجاراتها الخمس املطلة
عـ ـل ــى ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي سـتـشـهــد
ً
مستقبال أكثر س ــوادًا ،ال سيما في
ظل تولي إدارة الحكم في الرياض
ق ـي ــادة ج ــدي ــدة ت ــوص ــف بــالــرعــونــة
والدموية ،خصوصًا وزير الداخلية
وولي العهد محمد بن نايف ،الذي
وص ـف ــه رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـلـبـنــانــي
ال ـســابــق س ـعــدالــديــن ال ـحــريــري في
لـقــاء مــع مـســؤولــن أمـيــركـيــن بأنه
«س ـفــاح» ،وفـقــا لوثيقة ص ــادرة من
الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت،
سربها موقع ويكيليكس في .2009
(من االشخاص الذين سحبت
جنسيتهم البحرينية بسبب
نشاطه الحقوقي)
* املدير التنفيذي ملنظمة «أميركيون من
أجل الديمقراطية وحقوق االنسان في
البحرين»
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صنعاء تواجه العدوان بموازنتين:

واحدة للحرب وأخرى للسلم

يواجه اليمن استحقاقات مالية ال يمكن تجاوزها ،في ظل استمرار
العدوان والحصار اللذين خلفا أوضاعًا اقتصادية صعبة وتوقف العديد
من الموارد األساسية التي تغذي الموازنة العامة للدولة .لذلك وجهت
«اللجنة الثورية العليا» بالعمل لبناء موازنتين :األولى للحرب ،واألخرى للسالم
ولمواجهة االحتياجات الضرورية
صنعاء ــ رشيد الحداد
ت ـح ــدي ــات ج ـم ــة ت ــواج ــه ال ـي ـم ــن مــالـيــا
خ ــال ال ـع ــام  ،2016ف ــي ظ ــل ال ـتــراجــع
الحاد لإليرادات العامة للدولة نتيجة
الحصار والـعــدوان منذ عشرة أشهر،
فــال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـش ـك ــات امل ــال ـي ــة الـتــي
رحـلــت خ ــال األعـ ــوام املــاضـيــة ال تــزال
ح ــاض ــرة ب ـقــوة كــارت ـفــاع ال ــدي ــن الـعــام
ال ــداخ ـل ــي وت ــوق ــف عـ ــدد م ــن ال ـق ـنــوات
امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ت ـغ ــذي املـ ــوازنـ ــة ال ـعــامــة
لـلــدولــة ك ــإي ــرادات الـنـفــط الـتــي تعتمد
عليها البالد بنسبة أساسية لتمويل
املوازنة منذ عقود زمنية .وما ضاعف
أي ـضــا م ــن ت ـلــك ال ـت ـحــديــات ه ــذا ال ـعــام
الـتــراجــع الـحــاد فــي إيـ ــرادات الجمارك
وال ـض ــرائ ــب نـتـيـجــة ال ـح ـصــار الـجــوي
والبري والبحري املفروض منذ بداية
العدوان.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن تـ ــوقـ ــف ال ـن ـف ـق ــات
االسـتـثـمــاريــة واإلب ـق ــاء عـلــى الـنـفـقــات
الجارية فــي الـحــدود الدنيا كمرتبات

ظروف البالد تستدعي
العمل بموازنة عام
 2014بأثر رجعي
املوظفني وموازنات الوزارات والنفقات
الـتـشـغـيـلـيــة ف ـق ــط ،إال أن ال ـك ـث ـيــر مــن
االل ـ ـتـ ــزامـ ــات الـ ـت ــي رحـ ـل ــت إل ـ ــى ال ـع ــام
ال ـحــالــي تـبـقــى ح ــاض ــرة وت ـح ـتــم على
«الـلـجـنــة الـثــوريــة الـعـلـيــا» مواجهتها
ك ـف ــوائ ــد ال ــدي ــن ال ـع ــام ال ــداخ ـل ــي ال ــذي
يرحل من عام إلى آخر والذي تجاوز الـ
 3تريليونات ريــال « 15مليار دوالر»،
والنفقات العسكرية الـضــروريــة التي
ال يـمـكــن تجنبها نـظ ـرًا إل ــى اسـتـمــرار
ال ـع ــدوان وفـشــل الـتـســويــة السياسية،
ي ـ ـضـ ــاف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ت ـ ــراج ـ ــع الـ ـتـ ـب ــادل
التجاري بــن اليمن ودول العالم إلى
أدنى املستويات نتيجة الحصار.
كــذلــك ،ف ــإن إم ـعــان «تـحــالــف ال ـعــدوان»
في تدمير مئات املصانع اإلنتاجية من
غــذاء ودواء ومــواد كمالية سيضاعف
ف ـ ــات ـ ــورة واردات ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن امل ـ ــواد
األساسية من غذاء ودواء ،وفق الخطة
التموينية لــوزارة الصناعة والتجارة
للعام الحالي .وبحسب الوزارة ،فإنها
ت ـس ـعــى إلـ ــى االسـ ـتـ ـي ــراد خـ ــال ال ـع ــام
الحالي  3ماليني و 25ألف طن من مادة
الـقـمــح و 415أل ــف طــن مــن األرز و673
أل ــف طــن مــن الـسـكــر و 98أل ــف طــن من
الحليب ومشتقاته و 176ألف طن من
زيت الطعام.
وف ــي ظــل تــوقــف إن ـتــاج الـنـفــط نتيجة
ال ـح ـص ــار والـ ـ ـع ـ ــدوان وت ــوق ــف إن ـت ــاج
أك ـث ــر م ــن  160أل ــف بــرم ـيــل ف ــي ال ـيــوم
م ــن ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ،إل ــى ج ــان ــب تــوقــف
عائدات الغاز املسال الــذي يصدر إلى
كوريا الجنوبية وعــدد من دول آسيا،
يـسـعــى الـيـمــن إل ــى اس ـت ـيــراد مليوني
طن من املشتقات النفطية في حال رفع
ال ـح ـصــار امل ـف ــروض عـلـيــه وف ــق وعــود
األمم املتحدة.
وملـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،أكـ ـ ــد رئ ـي ــس
«ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» ،مـحـمــد
الحوثي ،الــذي عقد لقاءات عــدة خالل
الـفـتــرة املــاضـيــة مــع ق ـيــادات الــوحــدات

اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادي ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب
وال ـج ـم ــارك وال ــواجـ ـب ــات ،ع ـلــى أهـمـيــة
الـعـمــل فــي م ـســارات متنوعة مــن أجــل
مــواج ـهــة االس ـت ـح ـقــاقــات املــال ـيــة لـهــذا
ال ـ ـعـ ــام .وشـ ـ ــدد ال ـح ــوث ــي ع ـل ــى حــاجــة
ال ـب ــاد خ ــال ال ـع ــام ال ـحــالــي إل ــى بـنــاء
مــوازنـتــن :إحــداهـمــا تــواكــب استمرار
العدوان والحصار ،واألخــرى ملواجهة
مــا بـعــد ال ـع ــدوان وتـحـقـيــق االنـتـصــار
عـلـيــه وتـعـمــل عـلــى س ــد االحـتـيــاجــات
األســاسـيــة ملعالجة آث ــاره الـتــي طالت
كل شيء.
وفي الوقت الــذي يستدعي إقــرار أي
مــوازنــة عــامــة لـلــدولــة وفـقــا للقانون
امل ــواف ـق ــة عـلـيـهــا م ــن ق ـبــل الـحـكــومــة
وإحالتها إلــى الـبــرملــان ومناقشتها
بندًا بندًا ،ومن ثم التصويت عليها،
األمــر املتعذر حاليًا ،أكــد مصدر في
وزارة املالية لـ«األخبار» أن الظروف
الحالية التي تمر بها البالد تستدعي
العمل بموازنة العام ما قبل املاضي
ب ــأث ــر رج ـع ــي وفـ ــق ال ـق ــان ــون امل ــال ــي.
وكانت الحكومة املستقيلة برئاسة
خـ ــالـ ــد ب ـ ـحـ ــاح ق ـ ــد أقـ ـ ـ ـ ـ ّـرت م ـن ـت ـصــف
كانون الثاني ،العام املاضي ،تمديد
العمل بــاملــوازنــة العامة للعام 2014
نظرًا إلــى حالة عــدم االستقرار التي
ت ـش ـهــدهــا الـ ـب ــاد .واس ـت ـن ــد حينها
وزير املالية محمد منصور في قرار
تمديد العمل باملوازنة السابقة إلى
ن ــص امل ـ ــادة  88م ــن ال ــدس ـت ــور ال ــذي
يتيح للحكومة العمل بموازنة العام
املنقضي بأثر رجعي.

انكمش االقتصاد اليمني في  2015بسبب العدوان والحصار متراجعًا بنسبة ( %36أ ف ب)

وعلى الرغم من تقدير عجز املوازنة
ال ـعــامــة ل ـلــدولــة للسنة املــال ـيــة 2014
بـ  679مليارًا و 264مليون ريــا،ل أي
مــا يــزيــد عـلــى  3م ـل ـيــارات دوالر ،إال
أن ارتـفــاع العجز كــان بسبب ارتفاع
فــاتــورة اسـتـيــراد املشتقات النفطية
وارت ـف ــاع ف ــات ــورة الـكـهــربــاء املـشـتــراة
ال ـتــي ت ـت ـجــاوز ال ـ ـ  5م ـل ـيــارات دوالر،
ول ـ ــم ت ـت ـح ــدث ال ـح ـك ــوم ــة املـسـتـقـيـلــة
مطلع العام املاضي عن أي تقديرات
الرتـ ـف ــاع ال ـع ـجــز ال ـس ـن ــوي ،إال أنـهــا
ّ
استبعدت «أي آثــار سلبية لتقلبات
أسعار النفط على جانب املــوارد من
جهة وامل ـصــروفــات» .وأش ــار املصدر
في وزارة املالية إلى أن «وزارة املالية
أعدت مصفوفة معالجات وتدابير من

أجل إصالح االختالالت التي سببها
العدوان والحصار االقتصادي على
الــوطــن وتــوقــف الكثير مــن اإلي ــرادات
الحيوية».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـص ـ ــدر أن «ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــا مــن
خ ـب ــراء ال ـ ـ ــوزارة يـعـمـلــون ع ـلــى إع ــداد
الـخـطــط الـكـفـيـلــة ملــواج ـهــة الـتـحــديــات
والصعوبات والتي من شأنها تحقيق
التوازن واالستقرار االقتصادي».
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،أك ــد الـقــائــم بأعمال
وزيـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة ،م ـط ـهــر ال ـع ـب ــاس ــي ،أن
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـي ـم ـن ــي انـ ـكـ ـم ــش الـ ـع ــام
امل ــاض ــي ب ـس ـبــب ال ـ ـعـ ــدوان وال ـح ـصــار
بنسبة  %36بالسالب.
وبـهــدف توفير م ــوارد مالية جديدة،
اقترحت وزارة املالية فتح باب ترسيم

الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات غـ ـي ــر املـ ــرس ـ ـمـ ــة ب ــرس ــوم
مـ ـخـ ـف ــوض ــة تـ ـتـ ـن ــاس ــب م ـ ــع ال ــوض ــع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واملـ ـعـ ـيـ ـش ــي ل ـل ـم ــواط ــن
اليمني لتعويض العجز في إيــرادات
الـجـمــارك نتيجة الـحـصــار املـفــروض
وإغـ ــاق ك ــل امل ــوان ــئ ال ـبــريــة وتــراجــع
الحركة املالحية في املوانئ البحرية
والجوية ،وتم تشكيل لجنة إشرافية
لوضع الترتيبات الــازمــة لفتح باب
الـتــرسـيــم لـلـسـيــارات ووس ــائ ــل النقل
واملعدات واآلليات والــذي من املتوقع
أن ي ــدر ل ـل ــدول ــة م ـئ ــات امل ـل ـي ــارات من
الرياالت.
وأق ـ ّـرت «اللجنة الثورية العليا» بدء
عملية الترسيم من كانون الثاني على
مــرحـلـتــن ،عـلــى أن يـتــم فـتــح املــرحـلــة

ولد الشيخ« :أنصار الله» قامت بخطوات إيجابية لبناء
لم يغادر املبعوث الدولي إلى اليمن،
إس ـم ــاع ـي ــل ول ـ ــد ال ـش ـي ــخ ،ال ـعــاص ـمــة
صنعاء خالي الوفاض ،بل حمل معه
خـبـرًا لفريق الــرئـيــس الـفــار عبد ربه
مـنـصــور ه ــادي عــن أن وزي ــر الــدفــاع
السابق ،محمود الصبيحي ،وشقيق
الــرئ ـيــس الـ ـف ــار ،رئ ـيــس ج ـهــاز األم ــن
السياسي (املخابرات) ،في محافظات
لحج ،وأبــن ،وعــدن ،ناصر منصور،
وفـ ـيـ ـص ــل رجـ ـ ـ ــب ،امل ـح ـت ـج ــزي ــن ل ــدى
الجهات املختصة منذ شهر آذار من
ال ـعــام املــاضــي« ،بـصـحــة ج ـيــدة» .في
املقابل دعــا رئـيــس «اللجنة الثورية
ال ـع ـل ـيــا» ،مـحـمــد ال ـح ــوث ــي ،املـبـعــوث
األممي إلى زيارة تعز واالطالع على
حقيقة الوضع في املحافظة.
وبعد جوالت محادثات عقدها طوال
األيام املاضية في صنعاء مع رئيس
وأع ـض ــاء «الـلـجـنــة ال ـثــوريــة الـعـلـيــا»
والقائمني بأعمال الوزارات واألطراف
واملـ ـك ــون ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،غـ ـ ــادر ول ــد
ال ـش ـي ــخ أمـ ــس ص ـن ـع ــاء ت ــارك ــا فــريــق
عمله فيها على أس ــاس أنــه سيعود
الحقًا.
وأوض ــح ولــد الشيخ فــي تصريحات
لوسائل اإلعالم قبيل مغادرته مطار
صـ ـنـ ـع ــاء ال ـ ــدول ـ ــي أن «امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات
كانت إيجابية في معظمها ولــم يتم
تـحــديــد مــوعــد امل ـش ــاورات املقبلة إال

أكد ولد الشيخ أن وزير الدفاع السابق وشقيق الرئيس الفار بصحة جيدة (األناضول)

أن ـن ــا ح ــري ـص ــون ع ـلــى تـنـفـيــذ ك ــل ما
خرجت به املفاوضات التي عقدت في
كانون الثاني املاضي في سويسرا»،
كـمــا ق ــدم ش ـكــره وت ـقــديــره ل ــ«أن ـصــار
الله» على «الخطوات االيجابية التي
تدخل في بناء الثقة» مطالبًا باملزيد
م ــن الـ ـخـ ـط ــوات ف ــي املـ ــراحـ ــل املـقـبـلــة
لتعزيز الثقة.

وأكــد املبعوث الــدولــي أنــه سيواصل
املشاوارت مع «أنصار الله» و«املؤتمر
الشعبي العام» من أجل التوصل إلى
خطوات إضافية في ما يتعلق ببناء
الـثـقــة تحضيرًا لـلـمـشــاورات املقبلة.
وكشف عن أنه جرى اإلتفاق مع حركة
أنصار الله على إرسال وفد من األمم
املتحدة لزيارة اليمن قريبًا برئاسة

امل ـن ـس ــق اإلنـ ـس ــان ــي ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة
للقيام بجولة إلى محافظة تعز وعدد
من املحافظات املنكوبة لتقديم كافة
املساعدات وإيصالها إلى املتضررين
في تلك املحافظات.
ُ
وفيما أعلن ولد الشيخ أنه افــرج عن
وزير التعليم الفني والتدريب املهني،
عبدالرزاق األشــول ،وأربعة ناشطني
إع ــامـ ـي ــن وسـ ـي ــاسـ ـي ــن آخـ ــريـ ــن لــم
يكشف عن أسمائهم ،كشف أنه تلقى
تــأك ـيــدات رسـمـيــة مــن «أن ـص ــار الـلــه»
بـ ــأن ك ــا م ــن وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ال ـســابــق
محمود الصبيحي وشقيق الرئيس
الـفــار ،ناصر منصور وفيصل رجب
بصحة جيدة ،إضافة إلــى ذلــك أعلن
اإلفـ ــراج عــن اثـنــن غـيــر يمنيني كانا
محتجزين في اليمن .وأشار املبعوث
األمـ ـم ــي إل ـ ــى أن ـ ــه س ـي ـق ــوم ب ــزي ــارات
مـقـبـلــة وخ ــاص ــة إل ــى ت ـعــز وعـ ــدد من
املحافظات األخرى قريبًا.
وكان رئيس «اللجنة الثورية العليا»،
محمد الـحــوثــي قــد وجــه دع ــوة لولد
الشيخ لزيارة محافظة تعز واالطالع
على حقيقة الــوضــع هناك والتحقق
مــن ع ــدم صـحــة مــا ي ـقــال عــن حـصــار
تعز بعيدًا عــن املــزايــدات والضجيج
اإلع ــام ــي امل ـض ـلــل لـلـحـقــائــق لحسم
«امل ــوق ــف ال ــدول ــي وال ـس ـيــاســي حــول
هذه الجزئية» .وعلمت «األخبار» أن
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تل أبيب تحذر من مرحلة
ما بعد «إذالل» األميركيين في الخليج
يحيى دبوق
األول ـ ـ ـ ــى ملـ ـ ــدة ش ـ ـهـ ــر ،ت ـل ـي ـه ــا مــرح ـلــة
أخ ــرى وف ــق مــا ت ـقــره ل ـجــان الترسيم
املـشـكـلــة فــي الـعــاصـمــة واملـحــافـظــات.
ووف ـ ـ ــق امل ـ ـص ـ ــادر ،ف ـ ــإن ال ـتــوج ـي ـهــات
تشمل تحسني التحصيل الضريبي
لضرائب القيمة املضافة أو الضريبة
الـ ـع ــام ــة ع ـل ــى امل ـب ـي ـع ــات ،وتـحـصـيــل
ال ـف ــاق ــد ال ـض ــري ـب ــي ل ـ ــدى امل ــؤس ـس ــات
العامة والخاصة .ولتمويل املــوازنــة،
تـ ــدرس ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة تـجــديــد
ت ــراخ ـي ــص ش ــرك ــات ال ـه ــات ــف ال ـن ـقــال
ومـ ـن ــح ت ــراخـ ـي ــص جـ ــديـ ــدة ل ـل ـن ـطــاق
العريض الالسلكي.
وخالل األشهر املاضية ،عقد القائمون
على أعمال الحكومة لقاءات عدة وتم
ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة مـتـخـصـصــة ل ــدراس ــة
امل ــوض ــوع مــن قـبــل وزارة االت ـصــاالت
ووضــع اآلليات والسياسات لتجديد
تراخيص الهاتف النقال ووضع آلية
لتحديد القيمة األول ـيــة للتراخيص
وال ـس ـعــر ال ـس ـنــوي لـلـطـيــف ال ـت ــرددي
بما يضمن تحسني قــواعــد املنافسة
بني املشغلني وتفعيل الــدور الرقابي
واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوزارة ع ـ ـلـ ــى سـ ــوق
االتصاالت.
فـ ــي االت ـ ـجـ ــاه ع ـي ـن ــه ،ت ــوق ـف ــت مـعـظــم
ال ـن ـف ـق ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـت ــي ت ـمــول
م ــن امل ــوازن ــات املـحـلـيــة لـلـمـحــافـظــات.
ولـ ـلـ ـسـ ـب ــب ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،سـ ـع ــت ال ـس ـل ـط ــات
املحلية إلــى تحسني الدخل من خالل
ضبط العديد من املوارد املشتركة بني
السلطات املركزية واملحلية بموجب
قــانــون السلطة املحلية رقــم  40لعام
 2000ورفع كفاءة التحصيل الضريبي
وت ـح ـص ـيــل الـ ــرسـ ــوم ال ـق ــان ــون ـي ــة فــي
مختلف املجاالت لسد العجز الناتج
م ــن ال ـح ـص ــار وال ـ ـعـ ــدوان ف ــي امل ـ ــوارد
املحلية .كذلك ّ
أقرت السلطات املحلية
ف ــي أم ــان ــة ال ـع ــاص ـم ــة خ ـف ــض رس ــوم
غ ــرام ــات املـخــالـفــات امل ــروري ــة بنسبة
 %50لتحسني مواردها املالية.

عـ ـب ــرت إس ــرائـ ـي ــل ع ــن م ـن ـس ــوب مــرتـفــع
مــن «الـقـلــق والـخـشـيــة» فــي أع ـقــاب نشر
ص ـ ـ ــورة الـ ـبـ ـح ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــن راف ـع ــي
األيـ ــدي وراك ـع ــن ،أم ــام جـنــود البحرية
اإليــران ـيــة فــي الـخـلـيــج .واحـتـلــت «صــور
اإلذالل» ،كـمــا سـمــاهــا اإلع ـ ــام الـعـبــري
يــوم أمــس ،الصفحات األولــى للصحف،
وكانت هي املادة الرئيسية في النشرات
اإلخبارية لقنوات التلفزة ،التي أسهبت
ف ــي ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ـخ ـبــريــة وفـ ــي الـتـعـلـيــق
عـلـيـهــا .وصـحـيــح أن ال ـح ــدث أم ـيــركــي ـ
إيــرانــي ،لكن تداعياته ودالالت ــه تفيض
ع ـلــى الـخـلـيــج ودول ـ ــه بــات ـجــاه ك ــل دول
ال ـشــرق األوس ـ ــط ،بـمــا يـشـمــل إســرائ ـيــل،
الدولة العضو غير املعلن ،وربما املعلن،
فــي ائ ـتــاف واس ــع مــن «الـ ــدول العربية
املعتدلة» ،التي قــررت الوقوف في وجه
إيران ،واملحور الذي تقوده في املنطقة.
لم يصدر ،حتى اآلن ،موقف رسمي بارز
من حادثة «إذالل البحارة» األميركيني،
لكن املعلقني والخبراء في تل أبيب عبروا
ع ــن امل ــوق ــف غ ـيــر امل ـع ـلــن وع ـم ــا وراءه.
ع ـن ــاوي ــن ال ـص ـف ـحــات األولـ ـ ــى للصحف
العبرية توزعت بني «اإلذالل»؛ و«صــور
إذالل األميركيني»؛ و«اإلهانة في إيران»؛
و«ال ـ ـ ّ
ـود عـلــى الـطــريـقــة اإلي ــران ـي ــة» ...مع
تـحــذيــر مــن الـ ــدالالت الـسـيـئــة لـلـحــادثــة،
و«علو كعب اإليرانيني في املنطقة».
وعينة اإلعالم العبري ،الذي طغت كلمة
اإلذالل ع ـلــى ع ـنــاوي ـنــه الــرئ ـي ـس ـيــة ،مع
إبــراز صــورة البحارة راكـعــن ،الصحف
ال ـ ـع ـ ـبـ ــريـ ــة ،ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون ف ـ ــي «ي ــديـ ـع ــوت
أحــرونــوت» ،التي طغت كلمة «اإلذالل»
ع ـلــى ع ـنــوان ـهــا الــرئ ـي ـســي ،كـغـيــرهــا من
الصحف العبرية أمــس ،أيضًا مع إبــراز
ص ـ ــورة الـ ـبـ ـح ــارة األم ـي ــرك ـي ــن راك ـع ــن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ال شيء قادر
عـلــى مـحــو صـ ــورة اإلذالل ال ـتــي لحقت
بالبحرية األميركية وبصورة واشنطن
فــي املنطقة«« ،صـحـيــح أن الـحــادثــة بال
دالالت عسكرية ،لكنها حبلى بالدالالت
السياسية ،التي يجب على إسرائيل أن

الثقة
املبعوث االممي أكــد خــال اتصال مع
الـحــوثــي قبيل مـغــادرتــه صـنـعــاء ،أنــه
على استعداد لتلبية الدعوة والعمل
على ترتيب زيارة الحقة ملحافظة تعز
وذلك خالل زيارته القادمة إلى اليمن.
ميدانيًا ،استهدفت القوة الصاورخية
لـلـجـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» ع ــددًا
مـ ــن امل ـ ــواق ـ ــع ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـس ـع ــودي ــة
فـ ــي ج ـ ـيـ ــزان ونـ ـ ـج ـ ــران ب ـص ـل ـي ــات مــن
الصواريخ وعشرات القذائف املدفعية.
وأعلن مصدر عسكري لوكالة «األنباء
اليمنية ـ سبأ» أنه جرى قصف املواقع
العسكرية السعودية في بيت املشقف
وأم ال ـ ـتـ ــراب وجـ ـب ــل الـ ـ ـ ــدود وج ـن ــوب
الخوبة ،باإلضافة إلى قصف موقعي
ـدد من
ال ـعــش ونـهــوقــة فــي ن ـجــران ب ـعـ ٍ
القذائف املدفعي و املجمع الحكومي
فــي الــربــوعــة ،فـيـمــا قـنــص عسكريون
سعوديون في مركز جــاح العسكري
في جيزان.
إل ــى ذل ــك ،أح ـبــط الـجـيــش و«ال ـل ـجــان»
هجوما للمسلحني املؤيدين للعدوان
باتجاه جبل هيالن اإلستراتيجي في
محافظة مــأرب مدعومًا بغطاء جوي
مستمر مــن طـيــران «الـتـحــالــف» .وأكــد
مصدر عسكري لـ«األخبار» أنه جرى
تـكـبـيــد املـسـلـحــن خـســائــر كـبـيــرة في
األرواح والعتاد.
(األخبار ،سبأ)

تقف أمامها مليًا».
وما ورد على لسان اإلسرائيليني أمس،
وما لم يرد ،يمكن إبرازه في اآلتي:
ً
أوال :نـ ـظ ــرت إس ــرائـ ـي ــل إل ـ ــى ال ـح ــادث ــة
ب ــدالالت ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة وم ــا تـشـيــر إلـيــه
حيال اآلتــي في ظل احتدام الصراع في
املنطقة بني محورين :تقود األول إيران
مــن جـهــة ،وت ـقــود الـثــانــي دول االع ـتــدال
ومن ورائها األميركيون .من وجهة نظر
تل أبيب ،تكشف الحادثة والصورة التي
خرجت بها إيرانيًا ،عن قصد ،واقع ثقة
اإليرانيني بقدراتهم وثبات موقفهم ،كما
تكشف حقيقة ميزان املعادلة القائمة في
املـنـطـقــة بينهم وب ــن املـجـتـمــع الــدولــي،
وب ـي ـن ـه ــم وب ـ ــن الـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـط ــة ب ـهــم،
ً
وصوال إلى إسرائيل.
ثــانـيــا :إذا كــانــت إي ــران تعمد إل ــى إذالل
الواليات املتحدة قبل أيــام من قــرار رفع
العقوبات الدولية عنها ،فكيف بها بعد
رف ـع ـهــا؟ ال ـح ــادث ــة م ــن نــاح ـيــة ت ــل أبـيــب

ت ـع ـيــد ال ـت ــأك ـي ــد ،م ــن ج ــدي ــد ،ع ـلــى وجــه
ّ
األمــور في املنطقة ،وتـعــزز مكانة إيــران
وم ــوق ـع ـه ــا ف ــي مــرح ـل ــة م ــا ب ـع ــد تـنـفـيــذ
االت ـفــاق ال ـن ــووي .وكـمــا ي ــرد عـلــى لسان
املعلقني اإلسرائيليني« ،يــد طـهــران هي
الـعـلـيــا فــي املـنـطـقــة ،وسـتـكــون أش ــد في
مرحلة ما بعد تنفيذ االتفاق».
ثالثًا :هي رسالة تتجاوز مياه الخليج

«يد طهران هي
العليا في المنطقة،
وستكون أشد ما بعد
تنفيذ االتفاق»

تصدرت قضية الجنود األميركيين عناوين أهم الصحف ونشرات التلفزة (األخبار)

وال تقتصر تداعياتها على األميركيني
وت ـت ـجــاوزهــم إل ــى م ــن ه ــم أص ـغــر منهم
في املنطقة :خليجيون وغير خليجيني.
رسـ ــالـ ــة إيـ ـ ـ ــران واض ـ ـحـ ــة بـ ــدالالت ـ ـهـ ــا :ال
ت ـه ــاون أمـ ــام ال ـت ـه ــدي ــدات ول ــن تـتــوانــى
ع ــن االق ـت ـص ــاص م ـمــن ت ـس ـ ّـول ل ــه نفسه
االعـتــداء علينا .ومــن هنا ،فــإن منسوب
القلق املعبر عنه إسرائيليًا ،هو تعبير
أيـ ـض ــا وإن ب ــال ــوك ــال ــة ،عـ ــن قـ ـل ــق دول
الخليج ،سواء انعكس ذلك في مواقفها
وإعالمها أو لــم ينعكس .قلق إسرائيل
هو تعبير عن قلق كل من يقف في وجه
إيران في املنطقة .وإذا تعاملت الواليات
امل ـت ـح ــدة ب ــ«دب ـل ــوم ــاس ـي ــة» م ــع ح ــادث ــة
«إذالل» لحقت بها هي ،فكيف بها تجاه
حــادثــة «إذالل» أخــرى تـجــاه أصدقائها
في املنطقة؟
رابـ ـع ــا :بـ ــات ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل أن تسعى
أكثر فأكثر نحو تنمية عالقاتها بدول
«االع ـ ـت ـ ــدال الـ ـع ــرب ــي» ،وعـ ـ ــدم االك ـت ـف ــاء
بــ«ائـتــاف املـصــالــح املشتركة» مــع هذه
الدول ،وذلك باتجاه خطوات أكثر عملية
وأكثر مؤازرة ومساندة بينية ،وخاصة
أن املـظـلــة األمـيــركـيــة لــم تـعــد قـ ــادرة ،في
ظل املوقف املتراجع والقصري للواليات
امل ـت ـحــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ع ــن م ــد مظلتها
ال ـح ـمــائ ـيــة ت ـج ــاه ح ـل ـفــائ ـهــا ،ك ـمــا يــريــد
هؤالء الحلفاء .وتراجع الواليات املتحدة
الـ ـقـ ـص ــري عـ ــن مـ ـس ــان ــدة «األصـ ـ ــدقـ ـ ــاء»،
يدفعهم أكثر إلــى اإلعــان عــن تحالفهم
بصورة أكثر انكشافًا ،وبال مواربة.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ت ــوقــف أح ــد املـعـلـقــن
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن أم ـ ـ ـ ــام تـ ـص ــري ــح وزي ـ ــر
الخارجية األميركي ،جــون كيري ،الفتًا
إلى الشكر الذي صدر عنه على «اإلذالل»
اإلي ــران ــي ،ولـفــت أكـثــر إلــى إش ــادة كيري
ب ـن ـجــاح الــدب ـلــومــاس ـيــة ف ــي إي ـج ــاد حل
لحادثة البحارة ،و«إال لكانت استمرت
(األزمـ ـ ـ ــة) أس ــابـ ـي ــع» .وفـ ــق «ي ــدي ـع ــوت»،
«مـشـكـلــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أن ـهــا تـقــود
ُ
م ــن ال ـخ ـل ــف ،وت ــزي ــد األع ـ ـ ــداء وتـضـعــف
األصدقاء .صورة املالحني التي أحرجت
كــل أصــدقــاء أميركا هــي نتاج السياسة
الضعيفة للرئيس ،باراك أوباما».

حرب إسرائيلية على وزيرة الخارجية السويدية:
ترفض قتل الفلسطينيين!
علي حيدر
تــديــر إســرائـيــل حــربــا حــول الـعــالــم على شرعية احتاللها
وقتلها واستيطانها فــي فلسطني ،فــي محاولة منها لكم
األفــواه املعترضة على هذا االحتالل ،وعلى عمليات القتل
اليومية بحق الفلسطينيني .آخر معارك هذه الحرب ،التي
بــدأت قبل أسابيع ،تهدف إلى وأد ومنع أي احتجاج دولي،
حتى إن كــان مقتصرًا على إط ــاق مــواقــف وتصريحات
شاجبة لسياسة القتل ،أو رافضة لسياسة االستيطان.
ضـمــن ه ــذا امل ـن ـحــى ،أعـلـنــت تــل أب ـيــب ال ـحــرب عـلــى وزي ــرة
الـخــارجـيــة الـســويــديــة ،مــارغــوت وولـسـتــروم ،الـتــي رفضت
إعدام الفلسطينيني من دون محاكمة ،فيما وضعت برازيليا
بني خيارين :إما سفير إسرائيلي معتمد من املستوطنني،
أو ال سفير إسرائيلي لدى برازيليا.
ويــوم أمــس ،كشفت الصحف العبرية أن وزارة الخارجية
اإلســرائـيـلـيــة اسـتــدعــت الـسـفـيــر ال ـســويــدي ل ــدى تــل أبـيــب،
كي يستمع إلــى «توبيخ» حــول التصريحات الـصــادرة عن
الــوزيــرة وولستروم ،التي دعــت هــذا األسبوع إلــى التحقيق
ف ــي م ــا إذا أع ــدم ــت إســرائ ـيــل الـفـلـسـطـيـنـيــن بـشـكــل غير
قانوني ،وضرورة العمل على محاكمة املسؤولني عن ذلك.
ونقلت صحيفة «هــآرتــس» عــن املتحدث باسم الخارجية
اإلسرائيلية ،عمانوئيل نحشون ،قوله إن تصريحات وزيرة
خارجية السويد «غير مسؤولة وداعمة لإلرهاب وتشجع
العنف».

أمــا البيان الـصــادر عن ال ــوزارة ،فأشار إلــى أن «االحتجاج
الــرسـمــي املعبر عنه أم ــام السفير الـســويــدي ،نقل غضب
الحكومة والشعب في إسرائيل ،على االستعراض املشوه
الصادر عن وولستروم وتعاملها املنحاز ضد إسرائيل ،بل
أيضًا املعادي لها».
وقال رئيس «قسم أوروبا» في الخارجية اإلسرائيلية ،أفيف
شير أون ،إنــه قــال للسفير الـســويــدي ،إنــه «بسبب موقف
الوزيرة وولستروم ،التي تفتقر إلى أي أساس ،تكون السويد
قد أخرجت نفسها على املدى املنظور من أي مهمة ،أو ذرة
مهمة ،في ما يتعلق بالعالقات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية».
كذلك هاجمت نائبة وزيــر الخارجية اإلسرائيلية ،تسيبي
حوطوبيلي ،الوزيرة السويدية ،وقالت إن «إسرائيل تغلق
أبوابها أمــام الــزيــارات الرسمية من السويد» .ووفــق مدير
مكتبها ،فــإن «هـنــاك طلبات عــدة مــن مسؤولني سويديني
لزيارة إسرائيل ،ولكن تقرر عدم التعامل مع هذه الطلبات،
ونحن غير معنيني باستضافتهم هنا».
ً
تــأتــي ه ــذه الـتـصــريـحــات اسـتـكـمــاال لـتـصــريـحــات صــدرت
عــن تــل أبيب فــي اليومني املاضيني ،وصفت فيها الــوزيــرة
السويدية أيضًا بمعاداة السامية .وقال وزير الطاقة ،يوفال
شتاينتس ،إن كــام وولـسـتــروم يــدخــل فــي نـطــاق مـعــاداة
الـســامـيــة «أدرك ـ ــت ذل ــك أو ل ــم ت ـ ــدرك» ،وأض ـ ــاف« :ال ــوزي ــرة
السويدية تحدثت عن إسرائيل فقط ،من دون أن تشير إلى
دول أخرى؛ من بينها الواليات املتحدة ،التي تقوم بعمليات
قتل مشابهة لعناصر جهادية ،ومن دون أن تطلب الوزيرة

التحقيق مع مسؤوليها» ،الفتًا إلى أن «دولــة السويد باتت
بطلة أوروب ــا فــي عــدد املنضمني مــن سكانها إلــى تنظيم
داعش اإلرهابي».
إل ــى ذل ــك ،أش ــارت صحيفة «يــديـعــوت أح ــرون ــوت» ،إل ــى أن
رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،أعلن أنه إذا
واصلت البرازيل رفض تعيني داني ديان سفيرًا إلسرائيل
فيها ،فــإن تل أبيب لن ترسل سفيرًا آخــر ،مشيرة إلــى أن
القرار صدر عن نتنياهو مع األمل بأن يؤدي ذلك إلى إقناع
بــرازيـلـيــا بــالـتــراجــع عــن معارضتها اعـتـمــاد دي ــان سفيرًا
إسرائيليًا لديها.
وكــانــت الحكومة البرازيلية قــد رفـضــت تعيني دي ــان على
خلفية مواقفه مــن االستيطان فــي األراض ــي الفلسطينية
املحتلة ،وكونه هو نفسه مستوطنًا ،بل شغل في السابق
مـســؤولـيــات رفـيـعــة فــي املـسـتــوطـنــات ،مــن بينها منصب
«رئيس مجلس االستيطان».
ويبدو أن موقف تل أبيب الرافض تغيير اعتماد ديان سفيرًا
إسرائيليًا في البرازيل ،هو قــرار مبدئي ال يمكن التراجع
ع ـنــه ،وأال سيتسبب بــأثـمــان غـيــر مـسـبــوقــة لالستيطان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وس ـيــؤثــر سـلـبــا عـلــى ال ـح ــرب الـقــائـمــة على
تشريعه أو التغاضي عنه دوليًا .كما أن إسرائيل في ظل
التعنت بــإرســالــه ،رغــم رفــض برازيليا ،تحول دون إيجاد
ســاب ـقــة دب ـلــومــاس ـيــة تــدفــع ع ــواص ــم أخـ ــرى ح ــول ال ـعــالــم،
إلــى تبني مــوقــف مشابه ملــوقــف الـبــرازيــل بــرفــض اعتماد
املستوطنني ،أو من لهم صلة باملشروع االستيطاني.
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العالم

بعد مرور أيام على اجتماع وزراء الخارجية العرب ومجلس التعاون الخليجي ،والخروج ببيانات إدانة لـ»االعتداءات على السفارة السعودية في إيران»،
تقرير
أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي عن اجتماع طارئ ،الخميس المقبل ،للهدف ذاته ،وذلك في إطار التحشيد الذي تعمل عليه الرياض ضد طهران

اجتماع طارئ لـ «التعاون اإلسالمي»
وجزر القمر تقطع العالقات مع إيران

جهود سعودية لتالفي
تمييع المساعي
التصعيدية
الظواهري:
أطيحوا آل سعود
دعـ ـ ــا زعـ ـي ــم ت ـن ـظ ـي ــم «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ،أي ـم ــن
الـ ـظ ــواه ــري ،ف ــي ت ـس ـج ـيـ ٍـل ص ــوت ــي ،إلــى
ّ
«شن هجمات ّعلى السعودية وحلفائها
الغربيني والتخلص من النظام الحاكم»،
ّ
ردًا على إع ــدام  43عـضـوًا مــن التنظيم،
مطلع الشهر الجاري.
ّ
وحث الظواهري ،في تسجيله ،السعوديني
عـلــى إطــاحــة أس ــرة آل س ـعــود الـحــاكـمــة،
ودعــا إلى مبايعة التنظيم «في كل مكان
وإلحاق الضرر بالسعودية من خالل ّشن
هجمات على حلفائها الغربيني» ،محذرًا
في الوقت نفسه من أن «السعودية ستدفع
ّ
ثمن عمليات اإلع ــدام» .وذك ــر الظواهري
علماء الدين في اململكة «بدورهم في األمر
باملعروف والنهي عن املنكر في وجه هذا
ّ
املرتد املعادي للمسلمني ،والحامي
النظام
لسرقات الغرب لثرواتهم» ،في إشارة إلى
األسرة الحاكمة.
ويأتي تسجيل الظواهري بعد أربعة أيام
على ّ
توعد التنظيم ،في بيان لفرعيه في
«ج ــزي ــرة ال ـع ــرب» و«امل ـغ ــرب اإلس ــام ــي»،
ب ــ«ال ـث ــأر» إلع ـ ــدام ال ـس ـعــوديــة 47 ،مــدانــا
بـ«اإلرهاب» ،بينهم الشيخ نمر النمر.
(األخبار)

ُ
تسعى السعودية إلــى تــافــي خفوت
ال ـت ـفــاعــل م ــع «أزم ـت ـه ــا امل ـف ـت ـع ـلــة» مع
إي ــران ،مــن خــال اقتحام كــل املجالس
امل ـت ــاح ــة أم ــام ـه ــا وط ـ ــرق ك ـ ّـل األب ـ ــواب
ال ـتــي تـســاعــدهــا عـلــى تـجــنــب تمييع
مرور الوقت .واستنادًا
«قضيتها» ،مع ّ
إلـ ــى إصـ ـ ــرار وت ـع ــن ــت مـنـسـجـمــن مع
إجـ ــراءات ـ ـهـ ــا ال ـت ـص ـع ـيــديــة ال ـس ــاب ـق ــة،
أعلنت «منظمة التعاون اإلســامــي»،
أمـ ــس ،أن ــه ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب ال ــري ــاض
سيعقد مجلس وزراء خارجية الدول
األع ـض ــاء اجـتـمــاعــا طــارئــا ل ــه ،فــي 21
كانون الثاني الحالي ،لبحث تداعيات
االعـتــداء على السفارة السعودية في
طـ ـه ــران ،وقـنـصـلـيـتـهــا ف ــي «م ـش ـهــد».
وذكــرت املنظمة ،في بيان ،أن «األمــن
الـ ـع ــام لـلـمـنـظـمــة إيـ ـ ــاد م ــدن ــي ،تـلـقــى
رسالة من وزيــر خارجية السعودية،
عادل الجبير ،دعا فيها لعقد اجتماع
ملجلس وزراء خارجية دول املنظمة،
وق ــد واف ـق ــت غــالـبـيــة الـ ــدول األع ـضــاء
على عقده».
ي ـ ــأت ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت رف ـ ـع ـ ــت ف ـي ــه
جـ ـ ـ ــزر ال ـ ـق ـ ـمـ ــر م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ت ـض ــام ـن ـه ــا
مـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن مـ ـج ــرد اإلدانـ ـ ـ ــة
لـ»االعتداءات على السفارة السعودية
ف ـ ــي ط ـ ـ ـهـ ـ ــران» إل ـ ـ ــى قـ ـط ــع ع ــاق ــات ـه ــا
الدبلوماسية مع إيــران .ونقلت وكالة
األنـبــاء السعودية عــن بـيــان أصــدرتــه
وزارة ال ـعــاقــات الـخــارجـيــة فــي جــزر
الـ ـقـ ـم ــر أنـ ـ ــه «ن ـت ـي ـج ــة ل ـ ـعـ ــدم اح ـ ـتـ ــرام
جمهورية إيران اإلسالمية التفاقيات
فيينا املنظمة للعالقات الدبلوماسية
والـقـنـصـلـيــة وتــدخ ـل ـهــا ف ــي ال ـش ــؤون
الداخلية لبعض الــدول العربية ،فإن
الحكومة القمرية قررت قطع عالقاتها
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــع ج ـم ـهــوريــة إي ــران

ّ
التقى كيري مع الجبير في لندن للتداول بشأن تقليل التوتر بين السعودية وإيران (أ ف ب)

اإلســامـيــة» .وأض ــاف البيان أن «هــذا
الـ ـق ــرار ي ـعــد ن ــاف ـذًا ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن تــاريــخ
 13ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،»2016مــوضـحــا
أنــه «يـجــب اتـخــاذ اإلجـ ــراءات املالئمة
لتنفيذه في أقرب وقت ممكن».
وكانت حكومة جزر القمر قد أعربت،
األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،ع ـ ــن «إدان ـ ـت ـ ـهـ ــا
لالعتداءات الجائرة على مقار البعثة
الدبلوماسية الـسـعــوديــة فــي إي ــران»،
مشيرة إلــى أنـهــا «اسـتــدعــت سفيرها
ل ـ ــدى طـ ـ ـه ـ ــران ل ـ ـل ـ ـت ـ ـشـ ــاور» ،وم ـع ـب ــرة
ع ــن «تـضــامـنـهــا م ــع املـمـلـكــة الـعــربـيــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،واس ـت ـن ـك ــاره ــا ال ـشــديــد
لحادثة االعتداء».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،شـ ـ ـه ـ ــدت األزمـ ـ ـ ــة
ً
ال ـس ـعــوديــة ـ ـ ـ اإلي ــران ـي ــة ت ـفــاعــا على
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر عـ ـ ـن ـ ــه وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة املـ ـص ــري س ــام ــح ش ـكــري
ال ـ ــذي أكـ ــد أن «أم ـ ــن ال ـخ ـل ـيــج جـ ــزء ال
ي ـت ـجــزأ م ــن أم ـن ـنــا الـ ـق ــوم ــي» ،مـشـيـرًا
إل ـ ــى أه ـم ـي ــة «احـ ـ ـت ـ ــواء األزمـ ـ ـ ــات عـبــر
ال ــوس ــائ ــل ال ـس ـل ـم ـيــة» .وفـ ــي تـصــريــح
لوكالة األنـبــاء املـصــريــة ،عقب جلسة
مباحثات موسعة عقدها مــع نظيره
األملــانــي فــرانــك فالتر شتاينماير في
وزارة الخارجية األملانية ،قال شكري
إن «اح ـت ــواء األزم ـ ــات يـجــب أن يكون

مــن دون التفريط بالحقوق الخاصة
للدول العربية وأمنها ،وعدم التدخل
في شؤونها الداخلية ،وإقامة عالقات
على أســس مــن املصالح املشتركة ،ال
السعي إلى تحقيق نفوذ على حساب
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارة» .وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر
املصري أن «الجانب األملــانــي والــدول
األوروب ـيــة يقلقها الـتــوتــر فــي الشرق
األوسـ ـ ـ ــط ،ل ـت ــأث ـي ــره ع ـل ــى االس ـت ـق ــرار
وان ـت ـشــار ظــاهــرة اإلرهـ ــاب واملـخــاطــر
الـتــي قــد تنتج عــن ذلــك بالنسبة إلى
الساحة األوروبية».
وف ــي ال ـس ـيــاق ذات ـ ــه ،يــأتــي ل ـقــاء وزي ــر

الريجاني :السعوديون
خفضوا أسعار
النفط كي ال تنتفع
إيران من االتفاق
النووي

الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ج ـ ــون ك ـيــري
نـظـيــره ال ـس ـعــودي ع ــادل الـجـبـيــر ،في
العاصمة البريطانية لـنــدن ،للتداول
ّ
ب ـشــأن تـقـلـيــل ال ـتــوتــر ب ــن الـسـعــوديــة
وإي ــران ،إلــى جانب القضية السورية.
وف ــي تـعـلـيـقــات عـكـســت ال ـق ـلــق م ــن أن
يــؤثــر هــذا التوتر على عملية السالم
في سوريا ،التي تقودها األمم املتحدة،
قــال كـيــري «نــريــد أن نـحــاول لـنــرى إن
كــان هناك من طريق لحل بعض هذه
املـشــاكــل ،مــن دون ال ـتــورط فــي صــراع
أكبر» .وأضــاف أن «آخــر شيء تحتاج
اليه املنطقة هو املزيد من الصراعات».
وأك ــد كـيــري أن «هـنــاك أشـيــاء بسيطة
يريدون تحقيقها من شأنها املساعدة
عـلــى مـنــع ذل ــك ،ومـهـمـتـنــا هــي العمل
معًا لنحاول الوصول إلى ذلك».
أم ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـ ــردود اإلي ــران ـي ــة
ع ـل ــى ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ـسـ ـع ــودي امل ـبــاشــر
وغير املباشر ،فقد رأى رئيس مجلس
الـ ـش ــورى اإليـ ــرانـ ــي ع ـلــي الري ـج ــان ــي،
أم ـ ـ ــس ،أن الـ ـسـ ـع ــودي ــن قـ ــد خ ـف ـضــوا
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،ك ــي ال ت ـن ـت ـفــع إيـ ــران
مــن االت ـفــاق ال ـنــووي امل ـبــرم مــع ال ــدول
ال ـســت .وق ــال الري ـجــانــي ،فــي ل ـقــاء مع
أئمة املساجد في مدينة قم ،إنه «بعد
إبرام االتفاق النووي ،قال السعوديون

طهران :أمن الخليج في عهدتنا
ّ
أكد عالء الدين بروجردي أن
عملية الحرس الثوري أظهرت أن «أمن
منطقة الخليج الحساسة بعهدة إيران،
في وقت ّ
صرح فيه رئيس وفد الخبراء
اإليرانيين حميد بعيدي نجاد بأن الملف
النووي وصل إلى المحطة األخيرة من
المفاوضات في فيينا
ي ـس ـت ـح ــوذ ت ـط ـب ـيــق االت ـ ـفـ ــاق الـ ـن ــووي
املرتقب بني لحظة وأخرى ،على مختلف
مـفــاصــل املـشـهــد اإلي ــران ــي ،مــن دون أن
ّ
ي ـغــطــي ع ـلــى م ـســألــة اح ـت ـجــاز ط ـهــران
لعناصر مــن الـبـ ّحــريــة األمـيــركـيــة ،أول
من أمس ،التي عقب عليها رئيس لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية في
مجلس ال ـشــوري اإليــرانــي عــاء الدين
ب ــروج ــردي ،أم ــس ،بــالـقــول إن «عملية
الـحــرس الـثــوري الشجاعة ،أظـهــرت أن
أمن منطقة الخليج الفارسي الحساسة

بعهدة إيران» ،مؤكدًا أن «ليس بمقدور
أميركا عدم مراعاة قواعد هذه اللعبة».
بروجردي أشاد ،في بيان ،بأداء القوة
ال ـب ـح ــري ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـح ــرس الـ ـث ــوري
ب ــاح ـت ـج ــازه ــا  10جـ ـن ــود مـ ــن امل ـش ــاة
البحرية األميركية وزورقيهما ،اللذين
دخال املياه اإلقليمية اإليرانية ،مساء
الـ ـث ــاث ــاء .ورأى أن «ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـهــاك
زورق ـ ــن أم ـيــرك ـيــن لـلـمـيــاة اإلقـلـيـمـيــة
اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،رغـ ــم أن ـه ــا لم
تكن متعمدة ،إال أن ّ
رد الفعل السريع
والــذكــي لهذه الـقــوة ،عكس مــرة أخرى
ق ــوة الـشـعــب اإلي ــران ــي ب ـق ـيــادة الـقــائــد
ّ
ال ـعــام ل ـل ـقــوات املـســلـحــة آي ــة ال ـلــه علي
خ ــامـ ـنـ ـئ ــي» .ول ـ ـفـ ــت ب ـ ـ ــروج ـ ـ ــردي إل ــى
أن «األم ـ ـ ـ ــر امل ـث ـي ــر ل ــاس ـت ـح ـس ــان فــي
ه ــذه العملية الـبـطــولـيــة ،هــو السلوك
اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـحـ ــرس ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوري م ــع
امل ـع ـت ـق ـلــن األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،ح ـي ــث كــانــت
ت ـح ـمــل ف ــي ط ـيــات ـهــا نـ ـق ــاط تـعـلـيـمـيــة
وأظ ـه ــرت أن اإلسـ ــام األص ـي ــل يتمتع
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات» .وص ـ ـ ـ ــرح ب ــأن
«ال ــرس ــال ــة ال ــواضـ ـح ــة ال ـت ــي تـحـمـلـهــا

ه ــذه الـعـمـلـيــة لـ ــدول امل ـن ـط ـقــة ،ه ــي أن
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ومن
منطلق شعورها باملسؤولية إزاء أمن
ه ــذه املـنـطـقــة الـحـســاســة ،تـتـعــامــل مع
ال ـق ــوى ال ـك ـبــرى بـمـثــل ه ــذا الـطــريـقــة»،
مــؤكـدًا أنــه «يـجــب عليهم األخ ــذ بنظر
االعـ ـتـ ـب ــار عـ ــدم ارت ـ ـكـ ــاب األخ ـ ـطـ ــاء فــي
حساباتهم ،والكف عن إطالق املزايدات
العبثية».
بــدورهّ ،
تطرق رئيس مجمع تشخيص
مصلحة النظام آيــة الله أكبر هاشمي
رفـ ـسـ ـنـ ـج ــان ــي إلـ ـ ــى امل ـ ــوض ـ ــوع ذاتـ ـ ــه،
مشيرًا أن «الحكومة ووزيــر الخارجية
والـحــرس الـثــوري ،قــد أنهيا هــذا امللف
بإدارتهم الصحيحة له».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أش ـ ــار رف ـس ـن ـجــانــي،
خالل استقباله مجلس اإلدارة وأعضاء
نـقــابــة الـصـنــاعــة والـتـعــديــن والـتـجــارة
الـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة ،إل ـ ـ ــى أن «دور وأه ـم ـي ــة
الجمهورية اإلسالمية ،هما في إرساء
الـســام واالسـتـقــرار الـعــاملــي» .وق ــال إن
«ال ــدول الغربية تـصـ ّـر علی التفاوض
مــع إي ــران ،ألنـهــا بحاجة إلــی أن تكون

الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة م ــوج ــودة في
الساحة في ظل هذه الظروف ،ذلك أنها
تدرك أن وجود إيران يعد أمرًا ضروريًا
نظرًا إلى مكانتها».
ُ
تسارع الخطى
في سياق آخر ،وفي ظل
املتجهة إلــى تطبيق االت ـفــاق الـنــووي،
أع ــرب رئـيــس وف ــد الـخـبــراء اإليــرانـيــن
فــي املـفــاوضــات الـنــوويــة مــع مجموعة

« »1+5حميد بعيدي نجاد ،أمــس ،عن
أمله في انتهاء آخر املواضيع النووية
ال ـع ــال ـق ــة .وخـ ـ ــال وجـ ـ ــوده ف ــي فـيـيـنــا
إلنجاز الخطوات األخيرة على أعتاب
تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق ،صـ ـ ّـرح ب ـع ـيــدي نـجــاد
بـ»أننا نتجه إلى إعداد آلية إعالن يوم
البدء بتنفيذ خطة العمل املشتركة».
وعلى صفحته على موقع «إنستاغرام»،
ك ـت ــب ب ـع ـي ــدي نـ ـج ــاد أنـ ــه «مـ ــع إن ـج ــاز
مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ـ ــع أم ـ ـيـ ــركـ ــا واالت ـ ـح ـ ــاد
األوروبــي بشأن آخر القضايا املتعلقة
بــإلـغــاء الـحـظــر ،نـكــون قــد وصـلـنــا إلــى
امل ـح ـطــة األخـ ـي ــرة م ــن املـ ـف ــاوض ــات في
فيينا» .وقال «نعم صحيح ،هنا فيينا
املحطة األخيرة من مسيرة مفاوضاتنا
ال ـنــوويــة املــاراثــون ـيــة ،وم ــع اجـتـيــازهــا
ن ـص ــل إل ـ ــى ي ـ ــوم ت ـن ـف ـيــذ خ ـط ــة ال ـع ـمــل
املشتركة».
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذات ـ ـ ـ ــه ،أشـ ـ ـ ــار م ـســاعــد
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة رئـ ـي ــس مـنـظـمــة
ال ـتــراث الثقافي والـصـنــاعــات اليدوية
والـسـيــاحــة مـسـعــود سـلـطــانــي فــر إلــى
أنـ ــه ب ـع ــد  48س ــاع ــة ،س ـت ـب ــدأ امل ــراح ــل
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أنقرة تنتقم لتفجير إسطنبول
بقصف سوريا والعراق
اتخذت حكومة
«العدالة والتنمية» من
تفجير اسطنبول ذريعة
وغطاء لفصل جديدمن
فصول عدوانهاعلى
سورياوالعراق ،وأيضًا
لحمالتهاالقمعية في
الداخل ،وفرضهاالتعتيم
اإلعالمي اعتباطيًا

إنـ ـه ــم س ـي ـخ ـف ـضــون أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط،
ب ـقــدر كـبـيــر ،حـتــى ال تـسـتـفـيــد إي ــران
مــن نتائج االتـفــاق ال ـنــووي» ،مضيفًا
أن «السعوديني قد تسببوا بمشاكل
ج ــدي ــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،الـ ـي ــوم ،ب ــإع ــدام
الـ ـشـ ـهـ ـي ــد الـ ـشـ ـي ــخ ال ـ ـن ـ ـمـ ــر» .وأش ـ ـ ــار
الريجاني إلى أن «السعوديني قرروا
خـفــض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،عـنــدمــا كــانــت
املـ ـف ــاوض ــات الـ ـن ــووي ــة ف ــي مـنـتـصــف
الطريق ،وهكذا هبطت أسعار النفط
من  110دوالرات إلى  30دوالرًا».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أكـ ــد الري ـج ــان ــي أن
«وص ـ ــول املـ ـف ــاوض ــات الـ ـن ــووي ــة إل ــى
الـنـتـيـجــة امل ــرج ــوة ،ك ــان أمـ ـرًا صائبًا
ألنـنــا حصلنا على املـعــرفــة الـنــوويــة،
ول ــم ن ـكــن نـسـعــى إل ــى ص ـنــع ال ـســاح
ال ـن ــووي» .وفـيـمــا أش ــار إل ــى أن ــه «فــي
نـ ـه ــاي ــة عـ ـه ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
السابقة ،كانت الرغبة موجودة لدى
الطرف املقابل للتفاوض مع إيــران»،
ل ـك ـنــه ل ـفــت إلـ ــى أن «ب ـع ــض األط ـ ــراف
ل ــم يـسـمـحــوا بــإن ـجــاز ال ـع ـمــل ،بشكل
صـحـيــح ،كـمــا أن بـعــض ال ـ ــدول ،مثل
السعودية ،كانت تعرقل املفاوضات
وتـشـجــع بـعــض الـ ــدول األخـ ــرى على
عدم إبرام اتفاق مع إيران».
(األخبار ،األناضول ،رويترز)

أعـلــن رئـيــس الحكومة الـتــركـيــة ،أحمد
داود أوغلو ،أمس ،أن املدفعية التركية
ق ـص ـفــت «نـ ـح ــو  500م ــوق ــع» لـتـنـظـيــم
«الدولة اإلسالمية» (داعش) في العراق
وســوريــا ،فــي مــا وصـفــه بــال ــ«رد» على
التفجير االنتحاري في ساحة السلطان
أحـمــد فــي اسطنبول منذ أي ــام ،والــذي
أدى إلى مقتل أكثر من  10من السياح
األج ــان ــب وجـ ــرح ع ــدد م ــن امل ــواط ـنــن،
ُ
ونسب إلى التنظيم .وقال داود أوغلو
ُإن ن ـح ــو  200مـ ــن ع ـن ــاص ــر الـتـنـظـيــم
ق ـت ـلــوا ف ــي ه ــذا ال ـق ـصــف .وأف ـ ــاد وزي ــر
الداخلية التركي ،إفكان أال ،أمــس ،بأن
عــدد املشتبه فيهم املوقوفني في إطار
الـتـحـقـيـقــات ح ــول تـفـجـيــر إسـطـنـبــول
ً
ارت ـفــع إل ــى  ،7قــائــا إن الـتـحـقـيـقــات ال
تزال جارية على قدم وساق.
وأفـ ـ ـ ــاد مـ ـس ــؤول ــون أتـ ـ ـ ــراك أم ـ ــس ب ــأن
مسلحني أكرادًا نفذوا هجومًا بشاحنة
ملغومة ،ليل أول مــن أمــس ،استهدف
مــركـزًا للشرطة ومبنى للسكن تابعًا
ل ــه فــي والي ــة دي ــار ب ـكــر ،ج ـنــوب شــرق
ال ـبــاد ،مــا أدى إلــى مقتل  6أشخاص
وإص ــاب ــة  39آخ ــري ــن ،بـيـنـهــم مــدنـيــون
ي ـق ـط ـنــون أب ـن ـي ــة مـ ـ ـج ـ ــاورة .وب ـح ـســب
شــاهــد ،أط ــاح االنـفـجــار واج ـهــة مبنى
ال ـش ــرط ــة ،وأح ـ ــدث أضـ ـ ــرارًا ك ـب ـيــرة في
املباني املحيطة .وقال مصدر أمني إن
 1.5طن من املــواد الناسفة استخدمت
في الهجوم.
وجــاء في بيان صــادر عن مكتب حاكم
الوالية أنه ،بالتزامن مع التفجير فتح

مسلحون من حزب العمال الكردستاني
ال ـنــار عـلــى مـجـمــع آخ ــر لـلـشــرطــة ،يقع
في املنطقة نفسها ،ودارت معركة بني
ال ـطــرفــن ،مــن دون أن ت ــرد تـقــاريــر عن
إصابات.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ن ـق ـل ــت صـحـيـفــة
«ح ــريـ ـي ــت» ال ـت ــرك ـي ــة ع ــن ع ـل ــي ح ـيــدر
حـ ـق ــوردي ،ال ـنــائــب ع ــن ح ــزب الـشـعــب
الجمهوري ،انتقاده الحكومة التركية
ً
الس ـت ـس ـهــال ـهــا ك ــم األف ـ ـ ـ ــواه ،ق ــائ ــا إن
«هؤالء الذين يستسهلون إصدار حظر
ال ـب ــث ال ـت ـل ـفــزيــونــي أو ق ـ ـ ــرارات فــرض
ال ـس ــري ــة ع ـلــى أي م ــوض ــوع ي ــري ــدون،
ال يـعــرفــون حـتــى ع ــدد قــرارات ـهــم هــذه،
لكثرتها» .وجاء كالم حقوردي تعقبيًا
على إفــادة وزارة العدل التركية بأن ال
معلومات موثقة لديها حــول ق ــرارات
ح ـظ ــر ال ـت ـغ ـط ـي ــة اإلع ــامـ ـي ــة ألحـ ـ ــداث
ومــوضــوعــات معينة ،منذ بــدايــة عهد
ح ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة ف ــي الـحـكــم،
وذلـ ــك بـعــدمــا ت ـقــدم ح ـق ــوردي بـســؤال
ّ
نيابي للوزارة املــذكــورة .وذكــر النائب
ب ـت ـقــدمــه ب ــال ـس ــؤال ن ـف ـســه عـ ــام ،2014
ليجيب نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء حينها،
ب ــول ـن ــدت أريـ ـن ــج ،بـ ــأن ق ـ ـ ــرارات حجب
الـتـغـطـيــة اإلع ــام ـي ــة م ـنــذ م ـط ـلــع عــام
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قـ ــرارًا ،لـيـســأل ح ـق ــوردي« ،ه ــل اختفت

املـعـطـيــات الـتــي كــانــت تملكها الــدولــة
قبل عام مضى»؟
وي ــأت ــي ك ــام حـ ـق ــوردي ب ـعــد أيـ ــام من
توجيه زعيم حزب الشعب الجمهوري،
ك ـم ــال كـيـلـيـتـشــدار أوغـ ـل ــو ،ان ـت ـق ــادات

حقوردي :السلطة
تصدر قرارات حجب
التغطية اإلعالمية
اعتباطيًا

حادة لحزب العدالة والتنمية الحاكم،
ل ـســرعــة ف ــرض ــه ح ـظ ـرًا ع ـلــى الـتـغـطـيــة
اإلعــامـيــة لتفجير اسطنبول األخـيــر،
حتى قبل أن تصل سـيــارات اإلسعاف
إلـ ـ ــى امل ـ ـك ـ ــان ،عـ ـل ــى حـ ــد قـ ــولـ ــه .ورأى
كيليتشدار أوغلو في سلوك الحكومة
ً
دل ـيــا عـلــى عـجــز «ال ـعــدالــة والتنمية»
عن إدارة البالد.
وفي سياق الحملة التي تشنها حكومة

الـحــزب الـحــاكــم على معارضيها ،قال
أمس وزير العدل التركي ،بكر بوزداغ،
إن وزارته تعتزم تقديم مذكرة للواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،تـتـعـلــق بتسليم
الــداع ـيــة فـتــح الـلــه غــولــن ،املـطـلــوب في
تحقيقات قضائية تركية حول قضية
«الـ ـكـ ـي ــان امل ـ ـ ـ ـ ــوازي» ،أو ش ـب ـكــة غــولــن
َ
املزعومة من األنصار في جهازي األمن
وال ـق ـض ــاء خ ـصــوصــا .وأش ـ ــار بـ ــوزداغ
إل ــى أن م ــذك ــرات تــوق ـيــف ب ـحــق غــولــن
تــم تدقيقها مــن قـبــل وزارة ال ـعــدل ،ثم
حولت إلى وزارة الداخلية التي تقدمت
بطلب إلى الشرطة الدولية (اإلنتربول)
مــن أجــل توقيف الــداعـيــة ال ــذي تتهمه
السلطة بالوقوف وراء حملة االعتقاالت
التي شهدتها تركيا في  17و 25كانون
األول من عــام « ،2013بذريعة مكافحة
ال ـف ـســاد» ،وال ـتــي طــاولــت أب ـنــاء وزراء
ورجـ ـ ـ ـ ــال أعـ ـ ـم ـ ــال وم ـ ـسـ ــؤولـ ــن أتـ ــراكـ ــا
مقربني من الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغ ـ ـ ــان ،أخ ـلــي سبيلهم الح ـقــا بعد
إصــدار املحكمة املعنية قــرارًا بإسقاط
ت ـه ــم ال ـف ـس ــاد ع ـن ـه ــم ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
انـتـشــار تـسـجـيــات صــوتـيــة ت ــدل على
ت ــورط بعضهم بــأنـشـطــة غـيــر شرعية
واس ـت ـغــال الـسـلـطــة لـتـحـقـيــق املنفعة
الخاصة.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

سياح يتنزهون أمس قرب موقع التفجير في ساحة السلطان أحمد (أ ف ب)

تقرير
التنفيذية لالتفاق النووي.
ك ــذل ــك ،أع ـل ــن امل ـت ـحــدث ب ــاســم منظمة
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـ ــذريـ ـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة بـ ـه ــروز
كمالوندي عن إنجاز املرحلة األخيرة
م ــن ت ـف ـك ـيــك م ـف ــاع ــل «آراك» ،أول مــن
أمــس .وقــال «لقد أتممنا أمــس العمل،
بـشـكــل ك ــام ــل» ،مــوضـحــا أن «الـثـقــوب
ال ـت ــي ت ــوض ــع فـيـهــا ق ـض ـبــان ال ــوق ــود،
سيجري تعبئتها بالخرسانة وليس
قلب املفاعل».
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ـلـ ـقـ ـن ــاة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
الـتـلـفــزيــون اإلي ــران ــي ،ق ــال كـمــالــونــدي
«ن ـ ـح ـ ــن نـ ـقـ ـض ــي امل ـ ـ ــراح ـ ـ ــل األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة،
وسينتهي العمل اليوم (أمس) أو غدًا
(اليوم) ،وسندخل مرحلة مهمة وهي
مــرح ـلــة سـتـتـمـكــن فـيـهــا الـجـمـهــوريــة
اإلســامـيــة مــن تنفيذ وتطوير جميع
ً
أنشطتها النووية ،وصوال إلى املرحلة
الصناعية».
وأوضــح كمالوندي أن «األعـمــال التي
ُ
كــان ينبغي أن تنجز مــن الطرفني قد
انتهت».
(األخبار)

العراق يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي

ّ
سلم السفير السعودي في العراق ثامر السبهان،
أمــس ،أوراق اعتماده إلــى وزيــر الخارجية العراقي
إبراهيم الجعفري ،في مقر الوزارة ،وسط بغداد.
وذكــر مكتب الجعفري ،في بيان ،أنه «جــرى خالل
ل ـقــاء جـمــع ال ـجــان ـبــن ،اس ـت ـعــراض سـيــر الـعــاقــات
ّ
الثنائية بني بغداد والــريــاضُ ،
وسـ ُـبــل تعزيزها بما
يـحـقــق تـطـلـعــات الـشـعـبــن ال ـش ـق ـي ـقــن ،ك ـمــا بحث
الطرفان جهود العراق في تهدئة األوضاع ،وتخفيف
التوتر بني الرياض وطهران».
ّ
وأض ــاف أن «إع ــادة فتح الـسـفــارة الـسـعــوديــة ،بعد
ّ
للدبلوماسية
قطيعة دامــت  25عامًاُ ،يمثل نجاحًا
ّ
العراقية الرامية إلى االنفتاح على دول العالم كافة،
والجوار بخاصة».
وأكــد الجعفري ،وفقا للبيان ،أن «وزارة الخارجية
ُمـسـتـعــدة لـتـقــديــم كــل الــدعــم إلن ـجــاح مهمة البعثة
الدبلوماسية في بـغــداد»ُ ،متمنيًا «النجاح للسفير
وكــادر البعثة في عملهم في الـعــراق» ،ومشيرًا إلى

أنه «سيزور الرياض قريبًا ،لبحث تفعيل التعاون
ُاملـشـتـ َـركُ ،ومـ َ
ـواجـهــة املـخــاطــر املشتركة ،والقضاء
على بــؤر التوتر التي مــن شأنها التأثير فــي أمــن،
واستقرار املنطقة».
في هذه األثناء ،شدد رئيس مجلس الــوزراء حيدر
الـ ـعـ ـب ــادي ،أم ـ ــس ،ع ـلــى ض ـ ــرورة اع ـت ـق ــال مـنـفــذي
االع ـ ـت ـ ــداءات ع ـل ــى امل ـس ــاج ــد ف ــي م ـحــاف ـظــة دي ــال ــى
وتقديمهم للقضاء ،وفيما وجه بكشف مالبسات
استهداف الصحافيني في املحافظة ،أشاد بـ»تعاون
أهــالــي امل ـقــداديــة» مــع األج ـهــزة األمـنـيــة فــي إفـشــال
الفتنة الطائفية.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،كـشــف م ـصــدر أم ـنــي فــي محافظة
دي ــال ــى ع ــن ان ـط ــاق ع ـم ـل ـيــات واس ـع ــة الس ـت ـهــداف
رؤوس الـجــريـمــة املنظمة فــي املـحــافـظــة ،مــؤك ـدًا أن
ق ــوائ ــم امل ـط ـلــوبــن تــزيــد ع ـلــى  120م ـط ـلــوبــا .وق ــال
امل ـص ــدر إن «قـ ــوات أمـنـيــة مـشـتــركــة انـطـلـقــت منذ
ساعات الصباح األولى ،في عمليات واسعة النطاق،

شملت عــدة وح ــدات إداري ــة فــي ديــالــى ،الستهداف
رؤوس ال ـجــري ـمــة املـنـظـمــة امل ـت ــورط ــة ف ــي عـمـلـيــات
الخطف واالبتزاز وتهديد األمن املجتمعي».
فــي س ـيــاق آخ ــر ،أك ــد وزي ــر ال ــدف ــاع خــالــد العبيدي
ونــائــب رئـيــس هيئة «الـحـشــد الشعبي» أبــو مهدي
امل ـه ـن ــدس ،ضـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن وزارة ال ــدف ــاع
وهيئة «الحشد»« ،إلدامة زخم املعركة» ضد تنظيم
«داعش» ،وفيما ّثمن العبيدي دور مقاتلي «الحشد
الـشـعـبــي» و»تـضـحـيــاتـهــم» الـكـبـيــرة ،ق ـ ّـدم املهندس
شكره ل ــوزارة الــدفــاع على دعــم مقاتلي «الحشد».
وأوض ــح املكتب اإلعــامــي لــوزيــر الــدفــاع ،فــي بيان،
أن الـلـقــاء بــن الـعـبـيــدي واملـهـنــدس «بـحــث مـجــاالت
التنسيق والتعاون بني وزارة الدفاع ،وهيئه الحشد
الـشـعـبــي ،بـمــا يـكـفــل تـطــويــر وإدامـ ــة زخ ــم املـعــركــة
واالرت ـقــاء بالجهد القتالي للقوات العراقية وأبـنــاء
الحشد الشعبي».
(األخبار)
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مشهد ميداني واصل الجيش السوري تقدمه في ريف حلب الشرقي مقتربًا من مدينة الباب ،أحد معاقل «داعش»،
في وقت نجحت فيه قواته في استعادة السيطرة على بلدة تل فرديس في ريف حماة الجنوبيّ ،
مضيقة بذلك
الخناق على المسلحين في ريف حمص الشمالي

 7كيلومترات تفصل الجيش السوري عن «الباب»
أيهم مرعي
حقق الجيش الـســوري تقدمًا مهمًا
في ريف حلب الشرقي بعد سيطرته
أمـ ـ ـ ــس ع ـ ـلـ ــى ق ـ ــري ـ ــة أعـ ـ ـ ـ ـ ــران جـ ـن ــوب
مــدي ـنــة الـ ـب ــاب ،ب ـعــد مـ ـع ــارك عنيفة
مع مسلحي «داع ــش» ،ليصبح على
بعد  5كلم عن بلدة تــادف ،وأقــل من
 7كيلومترات عن مدينة الباب ،أحد
أهــم مـعــاقــل التنظيم فــي ريــف حلب
الشمالي الـشــرقــي .مـصــادر ميدانية
ّ
أكـ ـ ـ ــدت ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن «س ـي ـط ــرة
الـجـيــش عـلــى الـقــريــة أت ــت بـعــد عــدد
ّ
م ــن الـ ـغ ــارات الــروس ـيــة ال ـتــي مكنته
أي ـضــا م ــن اس ـت ـعــادة الـسـيـطــرة على
قرية السريب ومــزارعـهــا ،فــي جبهة
مـ ـط ــار كـ ــويـ ــرس» .ول ـف ـت ــت املـ ـص ــادر
ّ
إلـ ــى أن «ال ـج ـي ــش ن ـج ــح ف ــي إعـ ــادة
فتح الطريق املمتد بني قرية عيشة
إل ـ ــى ق ـ ــرى ع ــن ال ـب ـي ـض ــا وال ـس ــري ــب
ً
ونـصــرالـلــه ،وص ــوال إل ــى طــريــق عــام
حلب ـ الرقة بعد إزالــة األلغام منه».
سـيـطــرة الـجـيــش عـلــى أع ــران تعتبر
تقدمًا استراتيجيًا ألنها املرة األولى

الـ ـت ــي ي ـص ـبــح ف ـي ـهــا بـ ـه ــذه امل ـســافــة
القريبة من مدينة الباب ،منذ ثالثة
أعوام .كذلك فإن وصول الجيش إلى
ّ
الباب يعني تمكنه من إغالق الريف
الشمالي الشرقي الواصل إلى حلب،
وق ـط ــع ط ــري ــق إم ـ ــداد «داعـ ـ ـ ــش» بــن
الرقة وريف حلب.
ب ــال ـت ــوازي ،ن ـجــح ال ـج ـيــش ال ـســوري
ف ـ ـ ــي مـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة تـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــه ف ـ ـ ــي ري ـ ــف
ح ـم ــاة ،فــأحـكــم سـيـطــرتــه عـلــى بـلــدة
دي ـ ــر الـ ـف ــري ــدي ــس ال ـت ــاب ـع ــة ل ـنــاح ـيــة
ح ــرب ـن ـف ـس ــه فـ ــي الـ ــريـ ــف ال ـج ـن ــوب ــي.
تـقــدم الـجـيــش فــي الـبـلــدة تــرافــق مع
مــواص ـلــة الـتـمـهـيــد ال ـن ــاري الكثيف
عـلــى نــاحـيــة حربنفسه القتحامها،
ف ــي ع ـم ـل ـيــة تـ ـه ــدف إل ـ ــى ق ـط ــع ط ــرق
إم ـ ـ ــداد امل ـس ـل ـحــن ب ــن ري ـف ــي ح ـمــاة
الـجـنــوبــي وري ــف حـمــص الـشـمــالــي.
وفـ ـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف درعـ ـ ـ ـ ـ ــا ،صـ ـ ـ ـ ّـد ال ـج ـي ــش
هجومًا للمسلحني على مواقعه في
تل الهش في مدينة الشيخ مسكني،
فيما استمرت عمليات االستهداف
ملــواق ـع ـهــم ف ــي امل ــدي ـن ــة .وف ــي مـ ــوازاة
ّ
تتوسع هوة الخالفات
تقدم الجيش،

لقاء كيري ـ الفروف لتذليل عقبات «فيينا»
محاولة روسية ـ أميركية جديدة في  20من الشهر الحالي لتأمني انعقاد و«نصاب»
لقاء «جنيف  »3السوري .إذ لم ينجح لقاء دبلوماسيي الدول الدائمة العضوية في
مجلس األمن واملوفد األممي ستيفان دي ميستورا في تذليل العقاب الكثيرة ،وعلى
راسها الئحة التنظيمات االرهابية وتمثيل الوفد املعارض.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية ّأن الوزير سيرغي الفروف ونظيره جون كيري
سيبحثان سبل تسوية األزمة السورية والنزاع في أوكرانيا خالل لقائهما في زيوريخ
في  20من هذا الشهر.
بدورها ،قالت املتحدثة باسم الخارجية ،ماريا زاخاروفاّ ،إن الوزيرين سيوليان أثناء
لقائهما املرتقب اهتمامًا كبيرًا لجوانب التسوية في سوريا ،لكونهما دولتني رئيستني
في «صيغة فيينا» .وأعربت زاخاروفا عن أمل موسكو أن يؤثر لقاء الوزيرين إيجابًا
على سير عملية التسوية.

قبل إدخال مساعدات إضافية إلى مضايا أمس (لؤي بشارة ــ أ ف ب)

ب ــن الـتـنـظـيـمــات املـسـلـحــة ،وه ــو ما
بــرز أمــس بــإمـهــال «جبهة النصرة»
ع ــددًا مــن مسلحي «الـجـيــش الـحــر»،
ووجـ ـه ــاء ب ـل ــدة أم املـ ـي ــاذن ف ــي ريــف
درع ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي ،يـ ــومـ ــن ل ـت ـس ـل ـيــم
املسؤولني عن محاولة اغتيال «أبو
رغ ــد األردن ـ ــي» ،املـلـقــب بــ«الـبــاشــق»،
قبل أي ــام عند حــاجــز لــ«فــرقــة أســود
ّ
الـســنــة» التابع لــ«الـحــر» فــي البلدة.
وق ـ ـ ــال أح ـ ــد املـ ـس ــؤول ــن امل ـي ــدان ـي ــن
ل ـ ــ«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،حـ ـس ــب ت ـن ـس ـي ـق ـيــات
ّ
املـعــارضــة ،إن ــه «ال يــوجــد أي مؤشر
إيجابي لتسليم املجرمني املوجودين
فــي الـبـلــدة ،وسنمهل الـجـيــش الحر
يومني لتسليم الفاعلني ،وإال سوف
نقتحم البلدة ،ونعتقل املجرمني».
وفـ ـ ــي ريـ ـ ــف إدلـ ـ ـ ــب الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،قـتــل
أربـ ـع ــة م ـس ـل ـح ــن ،اثـ ـن ــان م ـن ـهــم مــن
الـجـنـسـيــة ال ـتــرك ـس ـتــان ـيــة ،بــانـفـجــار
ل ـ ـغ ـ ــم فـ ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـيـ ــط م ـ ــدي ـ ـن ـ ــة ج ـس ــر
الشغور .كذلك قتلت امــرأة برصاص

مسلحي «جـيــش تحرير ال ـشــام» في
ال ـحــي ال ـشــرقــي ملــدي ـنــة الـضـمـيــر في
ال ـق ـل ـمــون ال ـش ــرق ــي ،إثـ ــر مـحــاولـتـهــا
م ـن ــع امل ـس ـل ـحــن م ــن اع ـت ـق ــال اب ـن ـهــا،
ضمن حملة دهم يقومون بها بحثًا
ع ــن مـنـتـمــن إل ــى «ج ـي ــش اإلس ـ ــام».
إل ــى ذل ــك ،اس ـت ـعــاد تـنـظـيــم «داع ــش»
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ق ــري ــة غ ــزل ف ــي ريــف
حلب الشمالي بعد معارك مع «جبهة

قتل أربعة
مسلحين ،اثنان
منهم من تركستان،
في ريف إدلب

الـنـصــرة» و«أح ــرار ال ـشــام» ،فــي حني
تواصل «قوات سورية الديمقراطية»
ه ـج ـمــات ـهــا ع ـل ــى ال ـع ـل ـق ـم ـيــة ،ب ـهــدف
ال ــوص ــول إلـ ــى ط ــري ــق ح ـلــب ـ ـ ـ غ ــازي
عينتاب فــي الــريــف الشمالي أيضًا،
في وقــت صـ ّـدت فيه قواتهم هجمات
لـ ــ«الـ ـجـ ـبـ ـه ــة الـ ـش ــامـ ـي ــة» عـ ـل ــى ق ــري ــة
باشمرة في ريف عفرين .مصدر في
«ال ـق ــوات» نفى ل ــ«األخ ـبــار» «أي نية
لقواتهم التقدم باتجاه منبج ،مؤكدًا
أنهم يسعون حاليًا لتثبيت قواتهم
في محيط سد تشرين ،وإبعاد خطر
التنظيم ع ـنــه» .وأضـ ــاف أن «لــديـهــم
خيارات عدة إلكمال عملياتهم التي
قد تطال ريف الحسكة الجنوبي ،أو
ريف حلب الشمالي ،لفك الحصار عن
عفرين».
وفـ ـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف الـ ـحـ ـسـ ـك ــة الـ ـجـ ـن ــوب ــي،
اس ـت ـع ــاد «داعـ ـ ـ ــش» ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ق ــرى قــانــا وال ـكــرامــة وص ـبــاح الخير
بـ ـع ــد مـ ـ ـع ـ ــارك م ـ ــع «قـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية» ،كذلك تدور اشتباكات
ع ـن ـي ـف ــة ب ـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ف ـ ــي ق ــري ـت ــي
الـخـمــائــل وس ـ ــودة ،م ــع وص ــول دعــم
للـ«قوات» إلى املنطقة .إلى ذلك ،أفرج
الـتـنـظـيــم ع ــن  16آش ــوري ــا مختطفًا
لديه إثر هجماته على قرى الخابور
ف ــي ري ــف الـحـسـكــة ال ـغ ــرب ــي ،شـبــاط
الفائت ،بعد دفع فدية مادية ،ليبلغ
ع ــدد امل ـف ــرج عـنـهــم  ،164ف ــي ح ــن ال
يزال  66مختطفًا لدى التنظيم.
ّأمــا في ديــرالــزور ،فقد نجح الجيش
ال ـســوري فــي صـ ّـد هـجــوم ل ــ«داعــش»
عـلــى مــواقـعــه فــي حــي الـحــويـقــة ،في
حــن وص ـلــت  10أط ـنــان مــن الـســال
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلـ ـ ــى أه ــال ــي
املدينة ،في األحـيــاء املحاصرة ،عبر
ح ــوام ــات ال ـج ـيــش ،فــي خـطــة تهدف
إلـ ــى إيـ ـص ــال املـ ـس ــاع ــدات ألك ـث ــر مــن
عشرة آالف عائلة قبل نهاية الشهر،
بهدف تخفيف وطــأة الحصار الذي
يفرضه تنظيم «داعـ ــش» ،منذ أكثر
من عام ،على أكثر من مئة وخمسني
ألف مدني في األحياء الواقعة تحت
سيطرة الجيش في املدينة.

تحقيق

ّ
في الالذقية ...األمل بضاعة تبيعها البصارات على أرصفة الحرب
الالذقية ــ ريمه راعي
ً
أشــرقــت الـشـمــس لتعلن يــومــا طــويــا
بـ ــدأ ل ـل ـتــو .وع ـل ــى رج ـ ــوى أن تنطلق
لـ ـت ــؤدي م ـه ـم ـت ـهــا ال ـي ــوم ـي ــة األب ــدي ــة:
«التنبؤ باملستقبل» .ساكنو الخيام
املجاورة للخيمة التي تعيش فيها مع
أبنائها الثالثة وزوجها ،على أطراف
مــدي ـنــة ال ــاذق ـي ــة ،اس ـت ـي ـق ـظــوا أي ـضــا.
أبناء رجــوى ،ماجد وهيثم واألكسم،
سيرافقون األوالد اآلخــريــن في رحلة
التسول اليومية ،وهي سترافق بقية
ال ـن ـس ــوة إلـ ــى ال ـك ــورن ـي ـش ــن ال ـغــربــي
والـجـنــوبــي ،فيما ستتجه الـبــاقـيــات
إلــى «ســوق الـخـضــرة» ،حــامــات على
رؤوسـ ـ ـه ـ ــن أوان ـ ـ ـ ــي ن ـح ــاس ـي ــة مـلـيـئــة
بالجنب لبيعها هناك.
زوج رجوى ما زال نائمًا ،وكذلك بقية
الــرجــال ،ما عــدا من يملك منهم قطيع
غـنــم عليه أن يـســرح بــه فــي األراض ــي
ً
امل ـ ـجـ ــاورة ل ـت ـجـ ّـمــع الـ ـخـ ـي ــام ،وصـ ــوال
إل ــى املـسـطـحــات الـخـضــراء فــي مدخل
ّ
املدينة الشرقي .هي تعلمت أل تطرح
األس ـئ ـل ــة ع ــن ال ـس ـبــب ال ـ ــذي يـجـعـلـهــا

معيلة لزوجها وأوالدهـ ــا .هــو قانون
مجتمع الغجر الذي عليها قبوله دون
نقاش« .نحن يسموننا الرياس ،جينا
من حمص ،وقبل الحرب كانوا رجالنا
ي ــدق ــون بــال ـط ـبــل وال ـص ـن ـي ــج وال ــزم ــر
باألفراح ،والنسوان يلي صوتها طيب
ّ
ك ــان ــت ت ـغ ـن ــي ،ل ـك ــن الـ ـح ــرب م ــا خــلــت
قـلــب م ــرت ــاح ،والـطـبــل وال ــزم ــر مــا عــاد
لهم مكان بهاي البالد» تقول رجوى.
وتـ ـضـ ـي ــف« :ال ـ ـحـ ــن ال ـ ــرج ـ ــال ت ـس ــرح
بالغنم والنسوان تبيع اللنب والجنب،
ويلي ما عندهم غنم تشتغل نسوانهم
بالتبصير ووالدهم بالشحادة».
ب ـع ــن ث ــاق ـب ــة ي ـق ــع ن ـظ ــر رجـ ـ ــوى عـلــى
زبــونــة محتملة .فـتــاة تجلس وحيدة
ع ـلــى أح ــد م ـقــاعــد ال ـكــورن ـيــش .تسير
ن ـح ــوه ــا وت ـ ـقـ ــول« :ب ــال ــك م ـش ـغ ــول يــا
ح ـلــوة ،بيضي ال ـفــال لشفلك بختك».
ال ـف ـتــاة ال ـتــي يـخـبــر وجـهـهــا الـشــاحــب
الكثير عن دواخلها ،تنظر بيأس إلى
ال ـب ـص ــارة وال تـتـجــاهـلـهــا ك ـمــا يفعل
غالبية زوار الـكــورنـيــش ،وتـمـ ّـد يدها
إلـ ــى حـقـيـبـتـهــا لـتـعـطـيـهــا  100ل ـيــرة
ســوريــة« .قــولــي شهدتك بــالـلــه ،قولي

فــدا شبابي ،قولي فــدا صحتي ،قولي
فــدا حـبـيـبــي» ...الفتاة ت ــردد العبارات
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـت ـ ـحـ ــاشـ ــى ن ـ ـ ـظـ ـ ــرات امل ـ ـ ـ ــارة
الساخرة.
ف ــي ال ـس ـن ــوات األرب ـ ــع األخـ ـي ــرة اتـســع
قاموس البصارات ليحتوي مفردات
الـحــرب وويــاتـهــا الـتــي بــاتــت قاسمًا
مـشـتــركــا ب ــن الـجـمـيــع عـلــى اخـتــاف
همومهم وهواجسهم .عشرات األحالم
الضائعة تعثر عليها البصارات في
ّ
أك ــف الـبــاحـثــن عــن بــارقــة أم ــل .رجــال
ونـ ـس ــاء هــزم ـت ـهــم الـ ـح ــرب وك ـســرهــم
غياب األحبة ...باتوا ينتظرون الوعد
بالخالص ،وإن كذبًا من بصارة تبيع
األوه ــام لـقــاء لـيــرات قليلة 500 .ليرة
كــافـيــة لتبتكر ل ـلــزبــون ن ـب ــوءة تـفــرح
القلب ،فيما تكون نـبــوءات  200ليرة
مشوشة ويعوزها اليقني .أما نبوءات
الشؤم فهي مخصصة ملن ال يدفعون
أكثر من  100ليرة« .بعمري ما بصرت
وال ب ــآم ــن ب ـهــي ال ـق ـصــص ،ب ــس هلق
كـ ــل مـ ــا ج ـي ــت ع الـ ـك ــورنـ ـي ــش بـخـلــي
ال ـب ـصــارات يـقــرولــي بــالـكــف ،وبـعــرف
إذا أكــرم ـت ـهــن رح ي ـط ـي ـبــوا خ ــاط ــري.

 500ليرة كافية
لتبتكر للزبون نبوءة
تفرح القلب

بـســألـهــن إذا ح ــا يــوصـلـنــي خ ـبــر عن
ابني يلي انقطعت أخباره من سنتني
بـعــد مــا انـخـطــف بــالــرقــة ،وم ــا بعرف
عايش وال ميت .وبرتاح ملا البصارة
ت ـق ـلــي إن الـ ـف ــرج ق ــري ــب ورح يــرجــع
واف ــرح فيه وش ــوف أوالده» ،تـقــول أم
أح ـم ــد ال ـت ــي تـعـيــش ع ـلــى أم ــل ع ــودة
ابنها يومًا ما .وكذلك األمــر بالنسبة
إلــى نجاة ،الحاصلة على شهادة في
األدب االنكليزي ،وتعترف بأنها باتت
تلجأ إلى البصارات كلما ثقل عليها
غـيــاب خطيبها العسكري ال ــذي بات
زواجها به أشبه بالحلم ،بينما ينتقل

من جبهة إلى جبهة« :بعرف انو كالم
ب ـك ــام ب ــس بــري ـح ـنــي .انـ ــو ال ـب ـصــارة
تشوف بخطوط كفي انو حلم الزواج
وال ـب ـيــت وال ـع ـي ـلــة م ــا أخ ــدت ــو ال ـحــرب
مع باقي األحــام ،وانــو في طريق رح
كملو مع حبيبي يلي بفيق وبنام ع
هاجس استشهاده».
نحو  500ألــف نسمة تعداد «الغجر»
في سوريا ،وهم أيضًا نالوا نصيبهم
من الحرب ،وأضيفت مسيرات الخوف
وال ـ ـهـ ــرب م ــن املـ ـ ــوت إل ـ ــى تـغــريـبـتـهــم
األبـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة ،بـ ـع ــدم ــا بـ ــاتـ ــت األراض ـ ـ ـ ــي
الـتــي كــانــوا ينصبون خيامهم فيها
عـلــى أطـ ــراف امل ــدن م ـهــددة بــالـقــذائــف
وال ـصــواريــخ« .إن مــا متنا بالقذائف
ممكن نموت ذبح .املسلحني يشوفونا
كفار ألن نحن نبصر ونغني» ،تحكي
جميلة ال ـقــادمــة مــن حـلــب ،وتضيف:
«ال ـخ ـي ـمــة ك ــان ــت م ــا ت ـل ـحــق أوت ــاده ــا
تثبت باألرض حتى نشيلها ونهرب».
ورغ ــم ذل ــك لــم يـكــن ثـقــل ال ـن ــزوح على
الغجر كما هو على باقي السوريني،
ل ـج ـهــة أن ال ــرحـ ـي ــل دون وجـ ـه ــة هــو
ديدنهم.
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◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

ذكرى أسبوع
ت ـصــادف نـهــار األح ــد الــواقــع فيه
 2016/1/17ذكــرى مــرور أسبوع
على وفاة فقيدنا الغالي
املؤهل أول املتقاعد املرحوم
الحاج حسن الحاج علي فياض
(أبو نديم)
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــون :الـ ـح ــاج
مـحـمــد ،ال ـقــاضــي سـمـيــح ،الـحــاج
أحمد ،والحاج حسني فياض
أوالده :ن ـ ــدي ـ ــم ،نـ ـبـ ـي ــل ،طـ ـ ــارق،
املحامي ربـيــع ،محمد ،الدكتورة
الصيدالنية ديانا ووفاء فياض
ص ـهــراه :الــدكـتــور إيـهــاب الحركة
واملحامي إبراهيم عواضة.
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحه
ال ـط ــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومجلس عزاء في حسينية بلدته
أنصار الساعة العاشرة والنصف
صباحا.
تقبل الـتـعــازي فــي مـنــزل العائلة
ـ ـ ـ ح ــي ال ـبــركــة ف ــي ب ـلــدتــه أن ـصــار
طيلة أيــام األسـبــوع ،وفــي بيروت
في جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ـ ـ الرملة البيضاء ـ ـ قرب
مديرية أمــن الــدولــة نهار اإلثنني
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  ،2016/1/18مــن
الساعة الثالثة بعد الظهر حتى
السادسة مساء.
اآلسـفــون :آل فـيــاض ،آل منصور،
وعموم أهالي بلدة أنصار.

انـ ـتـ ـقـ ـل ــت إلـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه ت ـع ــال ــى
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة يسرى حسني بحر
أرملة املرحوم حسن الحاج عباس
خليفة
(أبو شوقي)
وال ـ ــدة :امل ـه ـنــدس مـحـمــد (ال ـحــاج
ش ــوق ــي) ـ ـ ـ ال ـح ــاج أح ـمــد (رئ ـيــس
بلدية الغازية) ـ ـ املهندس الحاج
محمود ـ ـ والحاجة إحسان زوجة
الحاج أياد خليفة.
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ــاه ـ ــا :م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى بـ ـح ــر
واألستاذ هاني بحر
تقبل الـتـعــازي لـلــرجــال فــي منزل
الـحــاج أحـمــد ،وللنساء فــي منزل
املهندس محمود في الغازية.
اآلس ـ ـف ـ ــون آل خ ـل ـي ـف ــة وآل بـحــر
وعموم أهالي الغازية وصور

ذكرى أربعين
بمناسبة مرور أربعني يومًا على
رقاد املربي املرحوم
عصام مرشد الصافيتي
يـقــام ق ــداس وج ـنــاز لــراحــة نفسه
الـســاعــة ال ـعــاشــرة والـنـصــف قبل
ظـ ـه ــر يـ ـ ــوم االحـ ـ ـ ــد 2016/1/17
فــي كنيسة رف ــع الصليب ـ ـ وجــه
الحجر ـ ـ البترون.
عائلة الراقد تدعو األهل واألحباء
مل ـش ــارك ـت ـه ــم ف ــي الـ ـص ــاة ل ــراح ــة
نفسه

إعالنات
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نفس مطمئنة
إن ـت ـق ـلــت م ــن دار ال ـف ـن ــاء إلـ ــى دار
البقاء
ذكرى أسبوع
يصادف يوم االحد الواقع في 17
كانون الثاني 2016م
ذك ـ ــرى م ـ ــرور أس ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
فقيدنا الغالي
املرحوم عبدو أسعد جبق
(أبو طارق)
أوالده :الشهيد طارق وعلي
أش ـ ـقـ ــاؤه :م ـح ـمــد وع ـل ــي واح ـم ــد
واملرحومان حسني والحاج نمر
أش ـق ــاء زوجـ ـت ــه :ال ــدك ـت ــور جميل
وحسن والحاج مصطفى جبق
أص ـهــرتــه :محمد ف ــواز وابــراهـيــم
لويزاني وأسـعــد نــور الــديــن وذو
الفقار ّ
رمال
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي ــات
مــن الــذكــر الحكيم ومجلس عــزاء
ح ـس ـي ـن ــي ع ـ ــن روحـ ـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة
لـ ـل ــرج ــال والـ ـنـ ـس ــاء مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة ح ـتــى ال ـح ــادي ــة عـشــرة
والـ ـنـ ـص ــف صـ ـب ــاح ــا فـ ــي مـجـمــع
االم ـ ــام املـجـتـبــى (ع) ف ــي منطقة
السان تريز ـ ـ حي االميركان
ل ـل ـف ـق ـي ــد الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
الراضون بقضاء الله وقدره
آل جبق وف ــواز والــويــزانــي ونــور
الدين ّ
ورمال وعموم أهالي بلدته
مقنة

◄ مبوب ►

للبيع

للبيع
عقار ــ ذوق مصبح ــ
 1255م 2ــ
لالتصال:
03/309738
الربج الشاميل ــــ الحوش
قرب مدارس املصطفى
مستودع طابق اريض
مكشوف 335م2
السعر $70.000
03/811318

خرج ولم يعد
غـ ــادرت الـعــامـلــة الـبـنـغــادشـيــة Ruhana
 ،Begumمنزل مخدومتها مهى طانيوس
ق ـ ــازان ،ال ــرج ــاء مـمــن ي ـعــرف عـنـهــا شيئًا
االتصال على الرقم01/902080 :

إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ـ ــأن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
الـ ـع ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـن ـقــل م ـ ــادة الـ ـغ ــاز اوي ــل
بالصهاريج من معمل دير عمار الى معمل
الذوق الحراري ،موضوع استدراج العروض
رق ــم ث4د 13028/تــاريــخ  ،2015/12/1قد
مــددت لغاية يوم الجمعة  2016/2/12عند
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 /20.000/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 2016/1/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 72
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2013/56
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :ب ـنــك ب ـي ـب ـلــوس ش.م.ل.
بوكالة املحامية مايا مجذوب
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ك ــام ــل ع ـل ــي ع ـل ــي اح ـم ــد ـ ـ ـ ـ
كفرتبنيت
السند التنفيذي :عقد قرض مالي وجدول
تسديد دفـعــات بقيمة  15.285.556ل.ل.
اضافة الى اللواحق والفوائد
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/2/21 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/3/4 :
تاريخ قــرار الحجز 2013/2/21 :وتاريخ
تسجيله2013/4/30 :
تاريخ محضر وصف العقار2013/12/28 :
وتاريخ تسجيله2014/2/5 :
العقار املــوصــوف 135 :سهمًا من العقار
/127م ـن ـط ـق ــة كـفــرتـبـنـيــت ال ـع ـق ــاري ــة في
م ـح ـلــة ّسـكـنـيــة ت ــدع ــى ال ـس ـ ّـي ــار ي ـج ــاوره
موقع تلة الطهرة يمكن الوصول اليه عبر
طريق فرعية ويحتوي على ثالث ابنية.
االول :ث ــاث ــة طـ ــوابـ ــق :س ـف ـلــي "أرضـ ـي ــة"
وارض قيد االنجاز واول (مساحة كاملة
البناء 320م)2
الثاني :طابقني :ارضي يحتوي على اربع
غرف ومطبخ وموزع وحمام ومطلع درج
وشــرفــات واول نفس محتويات الطابق
االرضي (مساحة كامل البناء  560م)2
ثالث :فيال دوبلكس للسكن قيد االنشاء
مساحته  500م2
مساحة كامل العقار 7015 :م2
التخمني للحصة املحجوزة 74.514.000 :ل.ل.
الطرح للحصة املحجوزة بعد التخفيض:
 40.239.000ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/3/10الـســاعــة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
االس ـه ــم امل ــذك ــورة ف ــي ال ـع ـقــار املــوصــوف
اع ــاه ،فعلى الــراغــب بــالـشــراء اي ــداع بدل
الـ ـط ــرح ف ــي ق ـلــم الـ ــدائـ ــرة ب ـمــوجــب شيك
مصرفي منظم المــر رئيس دائــرة تنفيذ
الـنـبـطـيــة وات ـخ ــاذ م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ضمن
نطاقها واال عـ ّـد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع
ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار
املـ ـط ــروح ودفـ ــع ال ـث ـمــن وال ــرس ــوم ضمن
امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائ ـلــة مـتــابـعــة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2014/929
امل ـن ـفــذ :جـ ــوزف نـجـيــب روف ــائ ـي ــل وكـيـلــه
املحامي رياض مراد
املنفذ عليه :جــان جليل حشمه بواسطة
رئيس القلم
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :حـ ـ ـك ـ ــم م ـح ـك ـم ــة
ال ــدرج ــة االول ـ ــى ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان الـغــرفــة
الخامسة 43/1106 ،تــاريــخ 2014/3/18
الـقــاضــي بــالــزام املـنـفــذ عليه بــدفــع مبلغ

/75.000/د.أ .للمنفذ مع فائدة قانونية
مــن تــاريــخ  98/4/3لغاية الــدفــع الفعلي
والــزامــه ايضًا بــان يسدد للمنفذ عوضًا
اضــاف ـيــا قـ ــدره /10.000/د.أ .والـنـفـقــات
واللواحق.
تاريخ تحول قرار الحجز2015/3/12 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/3/19 :
العقار املطروح للبيع 800 :سهم في القسم 3
من العقار  703املسقى والغابة حصة املنفذ
عليه االرثية يحتوي على مدخل وصالون
وطعام ومطبخ وثــاث غرفة وغرفة مونة
وخــاء وحمام وشرفتان والقسم مشغول
من جيما حشمة سلوان مساحته  155م2
يـشـتــرك بملكية الـحـقــن املختلفني رق ــم 1
و 1Bوينتفع من استعمال الفسحة املحددة
باالرقام  25و 41و 43و 42و 44و 45و 1و24
مــن ال ـحــق املـخـتـلــف رق ــم  1دون س ــواه من
بقية الـحـقــوق حجز احتياطي عــن تنفيذ
املنت رقم  2013/251/251ملصلحة جوزف
روفايل وحــول الــى تنفيذي باملعاملة رقم
2014/929
م ـح ـض ــر وص ـ ـ ــف ع ـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـ ــن رق ــم
2014/929
قيمة التخمني 59150 :د.أ.
قيمة الطرح 35490 :د.أ.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2016/2/19ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وفــي محكمة
امل ــن .فـعـلــى راغ ــب ال ـش ــراء ان ي ــودع قبل
امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة ال ـطــرح او تقديم
كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـشــر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت ع ــاي ــده ام ـيــل م ــوران ــي املــال ـكــة في
العقار  /522/الخنشارة سند تمليك بدل
عن ضائع باسمها
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن صادر عن محكمة زغرتا املدنية
الناظرة بالدعاوى املالية رقم 2016/106
ال ــى إدي حـلـيــم ط ـي ــون وف ـي ــرا حـلـيــم بو
ً
ضاهر وفيرا حليم طيون من زغرتا اصال
ومجهولي محل االقــامــة حاليًا ،تدعوكم
هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة الس ـ ـتـ ــام االس ـت ـح ـض ــار
وج ـم ـي ــع اوراق الـ ــدعـ ــوى امل ـت ـك ــون ــة بــن
املدعي طوني جرجس فرنجية واملدعى
عـلـيـهــم حـلـيــم ط ـيــون ورف ــاق ــه بـمــوضــوع
م ــال ــي بـمـبـلــغ قـ ــدره ع ـش ــرون ال ــف دوالر
ام ـي ــرك ــي عـ ــدا ال ـف ــوائ ــد والـ ــرسـ ــوم ،وذل ــك
لـلـجــواب عـلــى االسـتـحـضــار ضـمــن مهلة
 15يوم من تاريخ التبليغ وعشرون يومًا
مهلة اللصق والنشر ليصار بعدها الى
متابعة اجراءات الدعوى وفق االصول.
الكاتب طنوس بو عيسى
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلبت ندى نبيل الطيار ملورثها نبيل شكري
الطيار بصفتها احد الورثة شهادة قيد بدل
ضائع للعقار رقم  2487جديدة مرجعيون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
ط ـل ــب ك ــام ــل اح ـم ــد غ ــري ــب مل ــوك ـل ــه نـبـيــل
هــايــل غـبــار وري ــث عــن ري ــا سـلـمــان غبار
ومشتري من ورثــة سلمان محمد سعيد
غبار شهادة قيد بدل ضائع للعقار رقم
 1828ابل السقي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر

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

كلوزه واالعتزال غير العادي
ال ـن ـجــم األلــم ــان ــي مــي ــروس ــاف ك ـلــوزه
ي ـت ـخــذ قـ ــرار اعـ ـت ــزال كـ ــرة الــق ــدم في
نـهــايــة ال ـمــوســم ال ـحــالــي .اعــت ــزال غير
عــادي لالعب غير عــادي في مستواه
وشخصيته على ٍّ
حد سواء
حسن زين الدين
ال يمكن عندما يسقط على مسمعك
أن األمل ــان ــي م ـيــروســاف ك ـلــوزه قــرر
اعـتــزال كــرة الـقــدم فــي نهاية املوسم
ً
ال ـحــالــي إال أن تـتــوقــف ط ــوي ــا عند
ه ــذا الـنـبــأ ال ــذي يـصـبــح غـيــر ع ــادي
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى الع ـ ـ ــب غـ ـي ــر ع ـ ــادي
مـ ـث ــل «م ـ ـ ـيـ ـ ــرو» وص ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى م ــرت ـب ــة
«األسطورة» في بالده.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن ك ـل ــوزه س ـي ـع ـتــزل ب ـعــد أش ـه ــر إال
أن تـسـتــذكــر األه ـ ــداف الــرائ ـعــة لـهــذا
املـ ـه ــاج ــم الـ ـف ــذ الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن وص ـفــه
بـ ــ»ثـ ـعـ ـل ــب ال ـ ـص ـ ـن ـ ــدوق» م ـ ــن خ ــال
ت ـمــركــزه ال ــذك ــي وأدائ ـ ــه الـ ــذي يتسم
ب ــأس ـل ــوب ال ـس ـه ــل امل ـم ـت ـنــع وق ــدرت ــه
الرهيبة على خداع املنافسني.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن كلوزه سيعتزل إال أن تمعن النظر
كيف أن هــذا الالعب بــدأ من ال شيء
ّ
ليكتب اسـمــه الحـقــا فــي سـجــل أبــرز
امل ـهــاج ـمــن ال ــذي ــن أنـجـبـتـهــم ال ـك ــرة.
وكما هو معلوم ،فــإن «مـيــرو» ّ
تميز
فــي مطلع مسيرته بــإجــادتــه الكرات
الهوائية عبر الـتـســديــدات الرأسية،
ّ
ليطور قدراته بعدها عبر التسجيل
بــالـقــدمــن وحـتــى مــراوغــة املــدافـعــن
بـحــركــات مــاكــرة .صحيح أن فنيات
ك ـلــوزه ال ت ـقــارن بتلك الـتــي يملكها
الكثير من املهاجمني ،إال أنه استطاع
أن ي ـث ـب ــت كـ ـف ــاء ت ــه وحـ ـ ـض ـ ــوره بــن
العديد من األسماء الالمعة وحتى أن
يتخطاها ،وهذا اثبات إضافي ملدى
يصنع من «الضعف»
قدرته على أن
ّ
قوة وبأنه مهاجم فذ.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
ّ
تتعجب كيف
أن كلوزه سيعتزل إال أن
أن ه ــذا ال ــاع ــب تـمـكــن م ــن أن يصبح
ال ـ ـهـ ــداف ال ـت ــاري ـخ ــي مل ـن ـت ـخــب بـ ــاده،
متخطيًا «املــدفـعـجــي» الشهير غيرد
مولر ،وكذلك الهداف التاريخي لكأس
العالم «الظاهرة» البرازيلي رونالدو.

ميروسالف كلوزه (أرشيف)
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن كلوزه سيعتزل إال أن تتوقف عند
مونديال  2014واللحظة التي تخطى
فيها «م ـي ــرو» رون ــال ــدو بالتسجيل
ف ـ ــي مـ ــرمـ ــى م ـن ـت ـخ ــب ب ـ ــاد األخـ ـي ــر
وتحت أنظاره في املباراة التاريخية
في نصف النهائي.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن ك ـ ـلـ ــوزه س ـي ـع ـت ــزل إال أن تـ ـق ـ ّـدر
ه ـ ــذا ال ــاع ــب الـ ـ ــذي م ـن ــح الـ ـك ــرة كــل
م ــا يستطيع م ــن جـهــد وت ـعــب وظــل
يركلها حـتــى ســن الـ ـ  ،37غـيــر مبال
ّ
ومقدمًا
بكل اإلصابات التي لحقت به
نموذجًا للعطاء الالمتناهي.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك

أن كـ ـ ـل ـ ــوزه سـ ـيـ ـعـ ـت ــزل إال أن ت ـقــف
مــدهــوشــا أمـ ــام الع ــب ال يـ ــزال يملك
ه ــذا الـحــافــز للعب واألهـ ــم مواصلة
ّ
التألق ،حيث حل في املوسم املاضي

ميروسالف كلوزه
مهاجم غير عادي في
مستواه وشخصيته

ب ــن ه ــداف ــي ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي رغــم
اإلصابات التي أبعدته مرات ومرات
على غرار املوسم الحالي.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن كلوزه سيعتزل إال أن تثني على
الع ـ ــب ق ـ ــرر وض ـ ــع ح ــد مل ـ ـشـ ــواره فــي
املالعب ،رغم العروض املقدمة له من
الخليج والــواليــات املتحدة وتركيا،
راف ـض ــا «املـ ـت ــاج ــرة» بــاس ـمــه لقبض
املاليني مقابل االستمرار بل التوقف
وهو في القمة.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
ّ
أن كـ ـ ـل ـ ــوزه سـ ـيـ ـعـ ـت ــزل إال أن ت ـك ــن
كـ ــل احـ ـ ـت ـ ــرام ل ــاع ــب ق ـ ـ ـ ّـدم ن ـم ــوذج ــا
لالنضباط وال ــروح الرياضية التي

تجسدت فــي إحــدى امل ــرات باعترافه
للحكم بأنه سجل هدفًا غير شرعي
بعد ملسه الكرة بيده.
ال يمكن عندما يسقط على مسامعك
أن ك ـ ـلـ ــوزه س ـي ـع ـت ــزل إال أن ت ـحــزن
ع ـلــى العـ ــب م ــن ال ـص ـعــب أن تنجب
ً
املالعب مثيال له كل فترة من منظور
طموحه وعطائه وأرقامه قبل قدراته
وكفاءته ،ما جعله مدرسة يجدر أن
تنهل منها األجـيــال القادمة لكيفية
م ــواص ـل ــة الـ ـت ــأل ــق ،رغـ ــم ال ـت ـق ــدم فــي
السن.
مسامعك
على
يسقط
عندما
يمكن
ال
ّ
أن كلوزه سيعتزل إال أن تقف مصفقًا
لالعب كهذا.

سوق االنتقاالت

«الفيفا» يمنع الريـال وأتلتيكو من إجراء تعاقدات لمدة سنة كاملة

ال تشمل العقوبة سوق اإلنتقاالت الحالية (جيرارد جوليان ــ أ ف ب)

س ـي ـت ـعـ ّـن ع ـلــى م ــدري ــد اإلس ـبــان ـيــة أن
ت ـشــرب م ــن ال ـك ــأس امل ـ ـ ّـرة ال ـتــي شــربــت
م ـن ـه ــا ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ب ـع ــدم ــا س ـ ــدد لـهــا
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ضــربــة
مؤملة مزدوجة بحرمان قطبيها الريـال
وأتلتيكو ،إج ــراء أي تعاقد ملــدة سنة
بـسـبــب مـخــالـفـتـهـمــا ق ــواع ــد انـت ـقــاالت
الــاعـبــن الـقــاصــريــن ،بـحـســب مــا ذكــر
«الفيفا».
وجاء في بيان «الفيفا»« :وافقت اللجنة
الـتــأديـبـيــة عـلــى مـعــاقـبــة نــاديــي ريـ ــال
مــدريــد وأتلتيكو مــدريــد اإلسبانيني،
بسبب انتهاكات متعلقة باالنتقاالت
الــدولـيــة وتسجيل الــاعـبــن تـحــت 18
سـنــة» .وأض ــاف« :لقد انتهك الناديان
عــدة أحـكــام بـشــأن االنـتـقــاالت الدولية
والتسجيل األول لالعبني القاصرين،
بــاإلضــافــة إلــى عــدة أحـكــام أخ ــرى ذات
صلة ،في ما يتعلق بتسجيل ومشاركة
بعض الالعبني في املسابقات».

وت ــاب ــع« :س ـي ــواج ــه الـ ـن ــادي ــان عـقــوبــة
بمنعهما مــن تسجيل أي الع ــب على
ال ـص ـع ـي ــدي ــن ال ــوطـ ـن ــي وال ـ ــدول ـ ــي فــي
فترتي التسجيل املقبلتني ،ملخالفتهما
امل ــواد  19 ،9 ،5و 19مـكــررة باإلضافة
إلى امللحقني  2و 3من النظام األساسي
لوضع الالعبني وانتقاالتهم».
وي ـبــدأ اإلي ـقــاف فــي تـمــوز املـقـبــل حتى
كانون الثاني .2017
كــذلــك غـ ـ ّـرم االت ـح ــاد ال ــدول ــي أتلتيكو
مبلغ  900ألــف فــرنــك ســويـســري (820
أل ـ ــف ي ـ ـ ــورو) وري ـ ـ ـ ــال  360أل ـ ــف فــرنــك
( 330ألــف ي ــورو) ،ومنحهما فـتــرة 90
يومًا لتسوية أوضــاع جميع الالعبني
القاصرين املعنيني.
وأشـ ـ ــار ب ـي ــان «ال ـف ـي ـف ــا» إلـ ــى أن حظر
التعاقدات لن يؤثر بفترة التسجيالت
الحالية ،نظرًا إلى انطالقها قبل إبالغ
الـنــاديــن بـهــذا ال ـقــرار ال ــذي ال ينطبق
على كرة القدم لدى السيدات ،كرة القدم

للصاالت والكرة الشاطئية ،وال يشمل
تسريح الالعبني.

النني رسميًا إلى أرسنال
وعـلــى صعيد انـتـقــاالت الــاعـبــن ،أكد
م ــدرب أرس ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي ،الـفــرنـســي
أرسني فينغر ،إتمام صفقة التعاقد مع
العــب وســط بــازل السويسري الدولي
املصري محمد النني.
وقــال فينغر في مؤتمر صحافي بعد
الـتـعــادل مــع ليفربول  3-3فــي الــدوري
ّ
بضم محمد
املمتاز« :بالطبع ،نجحنا
الـنـنــي ،أصـبــح الــاعــب مـعـنــا ،رسميًا.
س ـنــرى إذا مــا ك ــان بــإمـكــانــه املـشــاركــة
معنا في مباراة ستوك يوم األحد».
وع ـل ــى ص ـع ـيــد املـ ــدربـ ــن ،أع ـل ــن روم ــا
اإلي ـط ــال ــي رس ـم ـيــا تـعـيــن لــوتـشـيــانــو
سباليتي مدربًا ُلفريقه خلفًا للفرنسي
رودي غارسيا املـقــال مــن منصبه أول
من أمس.
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السلة اللبنانية

ّ
هوبس يفجر مفاجأة بإسقاطه التضامن
ف ـ ـ ّـج ـ ــر ه ـ ــوب ـ ــس م ـ ـفـ ــاجـ ــأة مـ ــدويـ ــة
بإسقاطه التضامن ال ــزوق بفارق
 20نقطة ( )55-75على ملعب ّ
مجمع
ّ
املر أمس ضمن املرحلة الرابعة من
بطولة لبنان لـكــرة الـسـلــة ،محققًا
فـ ــوزه األول ف ــي ال ـب ـطــولــة .وي ـعــود
الفضل في الفوز املفاجئ لهوبس
الــى العـبــه املميز علي مــزهــر الــذي
ـال
قـ ــاد فــري ـقــه الـ ــى الـ ـف ــوز بـ ـ ــأداء ع ـ ٍ
وال س ـي ـم ــا ف ـ ــي الـ ـنـ ـص ــف ال ـث ــان ــي
ً
م ــن ال ـل ـق ــاء ،م ـس ـجــا  22نـقـطــة و8
ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة و 5ري ـب ــاون ــدز،
وس ــط ض ـيــاع فــي ص ـفــوف الـفــريــق
الـكـســروانــي ال ــذي وقــف عــاجـزًا عن
مـقــارعــة مضيفه ال ــذي تـفـ ّـوق عليه
هـجــومــا ودف ــاع ــا .كـمــا تـمـ ّـيــز زميله
أنطوان بربور صاحب الـ  21نقطة
و  7ريباوندز و  5تمريرات حاسمة.
أم ــا فــي الـنـصــف األول مــن امل ـبــاراة
ف ـكــانــت ال ـس ـي ـطــرة مـطـلـقــة لـلـفــريــق
الـ ــزائـ ــر ف ــي ال ــرب ــع األول ونـسـبـيــة
فــي الــربــع الـثــانــي وال ــذي أنهاهما
ملصلته ،وكان األفضل في صفوفه
برانكو سفيتكوفيتش ( 22نقطة)،
ولكنه كــان وكــافــة زمــائــه ال سيما

األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان بـ ـعـ ـي ــدي ــن ج ـ ـ ـ ـدًا عــن
مستواهم ،والدليل على ذلــك أنهم
ّ
يسجلوا أكـثــر مــن  55نقطة في
لــم

سلة هوبس طــوال دقائق املـبــاراة،
ّ
وهــو رقــم مـتــدن ج ـدًا بالنسبة الى
فريق حاضر وسريع كالتضامن.

صراع هوائي في لقاء هوبس والتضامن (بروفوتو)

نتائج اللوتو اللبناني
20 41 37 36 31 21 15
جــرى مـســاء أمــس سحب الـلــوتــو اللبناني
لإلصدار الرقم  1370وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة41 - 37 - 36 - 31 - 21 - 15 :
الرقم اإلضافي20 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 1.570.356.427ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املــرتـبــة الـثــانـيــة (خـمـســة أرق ــام مــع الــرقــم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 57.728.700ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 20 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 2.886.435ل .ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
قـيـمــة ال ـجــوائــز اإلج ـمــال ـيــة حـســب املــرتـبــة:
 57.728.700ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 833 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 69.302 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة الـجــوائــز اإلجـمــالـيــة حسب املرتبة: 115.936.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14.492 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 1.721.894.265 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 128.273.130 :ل .ل.
نتائج زيد
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب زيـ ــد رقـ ــم 1370
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح33546 :
¶ الجائزة االولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية: 75.000.000ل .ل.
 عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة: 75.000.000ل .ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.3546 :
 الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.546 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.46 :
 الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 25.000.000ل.ل.

رياضة

21

الدوري الفرنسي

سان جيرمان لمواصلة
التحليق في الصدارة
يبدو باريس سان جيرمان مرشحًا فوق
العادة ملواصلة التحليق في صدارة ترتيب
الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما يحل
ضيفًا على تولوز الثامن عشر ،في املرحلة الـ
 21من البطولة.
وفي ظل االبتعاد الرهيب لسان جيرمان
بالصدارة بفارق  20نقطة واقترابه من لقبه
الرابع على التوالي ،تدور منافسات «بطولة
عادية» بني باقي األندية ،ويبرز في افتتاح
املرحلة اليوم لقاء أنجيه الثاني ( 34نقطة) مع
مضيفه نيس الرابع ( 30نقطة).
أما موناكو الثالث ( 33نقطة) ،فيأمل مواصلة
سلسلة من  7مباريات من دون خسارة،
عندما يحل ضيفًا على لوريان التاسع.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
 الجمعة :نيس × أنجيه (.)21,30 السبت :تولوز × باريس سان جيرمان( ،)18,00تروا × رين ( ،)21,00غانغان
× نانت ( ،)21,00بوردو × ليل (،)21,00
باستيا × مونبلييه ( ،)21,00غازيليك
أجاكسيو × ريمس (.)21,00
 األحد :لوريان × موناكو ( ،)15,00كاين× مرسيليا ( ،)18,00سانت إتيان × ليون
(.)22,00

وتستكمل املــرحـلــة ال ـيــوم الجمعة
ب ـ ـم ـ ـبـ ــاراة وحـ ـ ـي ـ ــدة ف ـ ــي ط ــرابـ ـل ــس
بــن فــريـقــي املـتـحــد وال ـلــويــزة عند
الثامنة والنصف مساء.
اتـ ـح ــادي ــا عـ ـق ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
فــي االت ـحــاد اللبناني لـكــرة السلة
جلسة بــرئــاســة ام ــن ع ــام االتـحــاد
غـ ـس ــان فـ ـ ــارس وبـ ـحـ ـض ــور جـمـيــع
اع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة وط ــاق ــم
ال ـح ـك ــام ال ـ ــذي قـ ــاد مـ ـب ــاراة نــاديــي
بـ ـيـ ـبـ ـل ــوس وامل ـ ـت ـ ـحـ ــد ال ـ ـتـ ــي ج ــرت
م ـســاء ال ـثــاثــاء  12ك ــان ــون الـثــانــي
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري .واسـ ـتـ ـم ــع الـ ـح ــاض ــرون
الــى تقرير مراقب املـبــاراة املذكورة
والـ ــى افـ ـ ــادات ح ـكــام ال ـل ـقــاء .وبـعــد
الـتــداول واملناقشة اتخذت اللجنة
الفنية سلسلة اقتراحات تتضمن
عـقــوبــات وتــدابـيــر تمهيدًا لرفعها
الــى اللجنة االداري ــة لالتحاد التي
س ـت ـن ـع ـقــد االثـ ـن ــن امل ـق ـب ــل الت ـخ ــاذ
املـ ـق ــررات املـنــاسـبــة وال ـت ــي تضمن
وت ـصــون كــرامــة الـحـكــام وهيبتهم
على ارض امللعب خاصة ان الحكم
ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـش ـه ــود لـ ــه ب ــال ـك ـف ــاءة
والنزاهة محليًا وخارجيًا.

استراحة
2194 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 9 4

أفقيا
 -1سياسي ورئيس وزراء يوناني راحل –  -2حصن في أثينا القديمة فوق تلة صخرية إشتهر
بهياكله الرائعة – مقياس مساحة –  -3سهل إيطالي – مدينة ومــرفــأ بولوني على البلطيق
أدى اإلجتياح النازي لها الى إندالع الحرب العاملية الثانية –  -4منطقة غابات واسعة تقع بني
بلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا شهدت أواخــر الحرب العاملية الثانية معركة كبرى بني األملان
والحلفاء ُعــرفــت بمعركة الثغرة – مــذنـ ّـب مشهور شــاهــده العالم سنة  -5 – 1986سمني – أمر
نسعى دائمًا الى تحقيقه –  -6نوتة موسيقية – من هو دون الغالم أو الغير البالغ –  -7من أقدم
ّ
رجال التوراة نجا وأهل بيته من الطوفان – خالف القصير –  -8من العائالت اللبنانية – ضل في
الطريق –  -9يكسو جلد بعض الحيوانات – معالج املرضى –  -10دلك سطح املنزل القديم منعًا
ّ
لتسرب املطر الى الداخل – نهر إنكليزي مشهور

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1مضيق بني البحر األحمر وخليج عدن –  -2آلة موسيقية غربية –  -3إحسان – الحرف الرابع
من األبجدية اإلنكليزية – حاجز بني بلدين –  -4مرفأ أوكراني من ّ
أهم مرافىء البحر األســود –
إبن األسد –  -5بنان مبعثرة – للنفي –  -6لقب إسباني معناه ّ
سيد – بلغت الى املكان في الوقت
املحدد –  -7زعيم النازية معكوسة – من النشويات يستهلكها العالم بكثرة –  -8شاعر وإعالمي
ومقدم برامج لبناني معروف –  -9عائلة أديب إنكليزي راحل كتب قصصًا ومسرحيات وروايات
كان لها رواج عظيم – بحر –  -10نأكل منه كل يوم

مشاهير 2194

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

ّ
ّ
 -1قوس النصر –  -2رعمسيس – سهل –  -3ابن – ملاع –  -4القريبات –  -5جب – طن – مهفف – -6
بق – صنم –  -7أدونيس – كر –  -8صب – سعد – لوا –  -9أرق – أوديب –  -10جون فرنكلني

عموديًا
 -1قرطاجة – صاج –  -2وع – لب – ابرو –  -3سماق – بد – قن –  -4اسبرطقوس –  -5لينني – نعار
–  -6نس – صيدون –  -7المنس – دك –  -8رسمتهم – ليل –  -9ها – كوبي –  -10قلعة فقرا

حل الشبكة 2193

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أول رؤس ــاء أندونيسيا (ُ )1970-1901يـعـ ّـد مــن الـقــادة الرئيسيني لحركة عدم
اإلنحياز .نال شهرة واسعة بسبب نضاله الدائم واملستمر ألجل بالده
 = 7+8+3+5+1حيوانات بحرية ■  = 4+6+9+11أزهــار عطرة ■ = 5+8+2+10
معدن أصفر
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ثقافة وناس

ميديا

جدل ّ
مرة جديدة ،أحدثت المجلة الفرنسية الساخرة ضجة كبيرة وقسمت آراء الجمهور ،على خلفية رسمة تربط بين الطفل السوري الذي
ّ
والتحرش الجماعي الذي وقع أخيرًا في كولونيا
غرق على أحد شواطئ تركيا

ّ
رسمة إيالن« :شارلي إيبدو» في دوامة العنصرية
نادين كنعان
إث ـ ـ ــر ت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــه ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2015إ ّل ــى
ّ
«أيقونة» بعدما هزت صورة جثته
امللقاة على أحــد الـشــواطــئ التركية
العالمّ ،
وغيرت الخطاب في أوروبا
تـجــاه الــاجـئــنُ ،ص ــدم ال ــرأي الـعــام
ّ
بتحول الطفل
العاملي أول من أمس
ال ـس ــوري إيـ ــان كـ ــردي ( 3س ـنــوات)
«متحرش» .هكذا ّ
ّ
صورته مجلة
إلى
«شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة
في عددها األخير الذي احتفى على
غــافــه بــالـنـجــم الـبــريـطــانــي الــراحــل
ديفيد بووي.
املجلة التي أحيت األسبوع املاضي
الـ ـ ــذكـ ـ ــرى األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ــاع ـ ـتـ ــداء ال ـ ــذي
تعرض له ّ
ّ
مقرها الباريسي ،أفردت
ف ــي الـ ــداخـ ــل م ـس ــاح ــة ل ـك ــاري ـك ــات ــور
يــربــط بــن إي ــان وقـضـ ّـيــة الـتـحـ ّـرش
الجماعي الـتــي وقـعــت فــي كولونيا

ّ
ً
وي ـبــدو أن ــه يـطـ ّـبــق ذل ــك ،جــاعــا من
مجلته املنبر األكثر استفزازًا وإثارة
ل ـل ـج ــدل .ال ــرس ــم ال ـ ــذي ربـ ــط الـطـفــل
إيـ ـ ــان ب ــوص ـف ــه رم ـ ـ ـزًا ل ـل ـم ـهــاجــريــن
ومأساتهم بتحرشات كولونيا ،في
م ـحــاولــة لـلـتـنــديــد بــالـعـنـصــريــة في
الـغــرب ،تلقفه أهــل مــواقــع التواصل
االج ـت ـمــاعــي ب ـطــرق مـخـتـلـفــة .هـنــاك
م ــن رف ــض وض ـع ــه ف ــي إطـ ــار حـ ّـريــة
التعبير ،وسط تساؤالت عن الفرق
ب ــن هـ ــذه ال ــرس ـم ــة وح ـ ـ ّـس الـفـكــاهــة

ّ
املتشدد في الغرب.
الخاص باليمني
ّ
ّ
آخ ــرون اعـتـبــروا أن «ري ــس» تخطى
الحدود ّ
مرة أخرى ،مقاربًا بسخرية
م ــرف ــوض ــة الـ ـح ــال ــة الـ ــرمـ ــزيـ ــة ال ـت ــي
يمثلها الصغير إيــان ،إضــافــة إلى
ّ
ق ــول بـعـضـهــم إن «ش ــارل ــي إي ـبــدو»
اسـتـحــالــت «مـنـبـرًا للتحريض على
العنف والقتل».
قبل القفز إلى تبني مواقف حاسمة
الكاريكاتور املثير للجدل،
تجاه هذا ّ
ال بد من التوقف عند بعض النقاط.

نـظـرًا إل ــى أس ـلــوب «شــارلــي إيـبــدو»
ً
ال ـ ـصـ ــادم عـ ـ ـ ــادة ،ر ُجـ ــح ك ـث ـي ــرون أن
يكون الهدف ّ
مما نشر هو السخرية
مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ل ــاج ـئ ــن
ال ــذي ب ــرز ف ــي ال ـق ــارة ال ـع ـجــوز بعد
ّ
ّ
ويرجح ماكس
التحرشات األملانية.
موقع «فوكس» اإلخباري
فيشر في ّ
ُ
األم ـيــركــي ،أن ــه حــن ت ـعـ َـرض األمــور
ب ـ ــال ـ ـ ـ «ف ـ ـ ـجـ ـ ــاجـ ـ ــة» ال ـ ـت ـ ــي ح ـم ـل ـت ـه ــا
ّ
الرسمة ،فإن ذلك يبرز مدى بشاعة
ّ
املتطرفة تجاه الالجئني .هذا
اآلراء

أسلوب المجلة الفج أثار
ردود فعل كبيرة
األملــانـيــة ليلة رأس الـسـنــة ،ويحمل
ت ــوق ـي ــع م ــدي ــره ــا لـ ـ ــوران ســوري ـســو
املـ ـع ــروف ب ـ ـ «ري ـ ـ ــس» .ت ـحــت ع ـنــوان
«الجـ ـئ ــون» ،رأي ـن ــا رس ـمــا بــاألبـيــض
واألس ـ ـ ـ ـ ــود يـ ـض ــم صـ ـ ـ ــورة ص ـغ ـي ــرة
إليـ ــان ع ـلــى ال ـش ــاط ــئ ،إض ــاف ــة إلــى
رج ـ ـلـ ــن ي ـت ـم ـت ـع ــان بـ ــأنـ ــف خ ـن ــزي ــر
يــرك ـضــان وراء ام ــرأت ــن مــذعــورتــن
َ
ّ
التحرش بهما .في األعلى،
محاول ْي
يبرز ســؤال« :مــاذا كــان سيحدث لو
كبر إيالن الصغير؟» ،ليأتي الجواب
ّ
«متحسس مؤخرات في
في األسفل:
أملانيا».
«ش ــارل ــي ي ـجــب أن ت ــذه ــب ح ـيــث ال
ّ
يجرؤ اآلخرون ( )...يجب هز الناس
أحيانًا وإال فسيظلون في منطقتهم
اآلمـ ـن ــة» .ه ـكــذا ك ـتــب «ري ـ ــس» ف ــي 6
كانون الثاني (يناير) بعد عام على
االع ـت ــداء ال ــذي تـعــرضــت لــه مكاتب
املجلة في باريس.

ّ
املـ ــوقـ ــف ،تـ ـب ــن ــاه ك ــذل ــك ال ـص ـحــافــي
ف ــي ج ــري ــدة «ف ــاي ـن ــان ـش ــال تــاي ـمــز»،
كريستوفر تومبسون ،في ّ
رده على
إح ــدى امل ـغ ـ ّـردات عـلــى تــويـتــر .علمًا
ّ
ّ
الفجة
بــأن طريقة «شــارلــي إيـبــدو»
فــي الـتـعـلـيــق عـلــى ال ـت ـطـ ّـورات سبق
أن أث ــارت ردود فـعــل مـتـبــايـنــة ،كــان
آخ ــره ــا ف ــي ع ــدده ــا الـ ـص ــادر ف ــي 9
أيـلــول (سبتمبر) املــاضــي (األخـبــار
 )2015/9/15ويتمحور أيضًا حول
الالجئني.
ل ـك ــن إذا ك ــان ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة ت ـهــدف
إلــى السخرية مــن العنصرية تجاه
ال ـه ــارب ــن م ــن نـ ـي ــران الـ ـح ــروب إلــى
أوروب ـ ـ ــا ،ف ـهــل طــري ـقــة الـتـعـبـيــر عن
ذلـ ــك ك ــان ــت س ـل ـي ـمــة؟ س ـ ــؤال طــرحــه
ف ـ ـي ـ ـشـ ــر ،إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب صـ ـح ــافـ ـي ــن
وفنانني كثيرين حول العالم ،بينهم
الـ ّ
ـرســامــة واألس ـت ــاذة الجامعية في
التصميم ،جنى طرابلسي .الفنانة
الـلـبـنــانـيــة ن ـش ــرت تـ ـس ــاؤالت مهمة
على صفحتها الفايسبوكية أمس،
أبــرزهــا« :هــل إنــا أخــدم قضية أؤمن
ب ـه ــا ع ـن ــدم ــا أك ـ ـ ـ ّـرر صـ ـ ــورًا ن ـم ـط ـيــة،
ولـ ــو ك ــان ــت ذات م ـس ـتــويــات أخ ــرى
مـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــراء ة ،ول ـ ــو ك ــان ــت مـ ــن ب ــاب
السخرية؟ هل من السديد استغالل
مـ ــوت ط ـف ــل ك ــان ــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام
قــد استباحته إلــى األقـصــى ،إلذاللــه
م ـي ـتــا ،وإذالل ـ ــه ف ــي ح ــال ن ـجــاتــه من
املوت؟ وهل تعتبر الكراهية املغطاة
ب ــال ـس ـخ ــري ـ ّـة وال ـ ـحـ ـ ّـريـ ــة أق ـ ــل خ ـط ـرًا
وأك ـث ــر ت ـحــض ـرًا م ــن الـعـنــف ال ـخــام؟
ً
وأخيرًا ،هل الرسمة أصال جميلة ،أو
منفذة جيدًا ،وطليعية ،ومضحكة،
ومؤثرة وذكية ومؤملة؟».
منذ االعـتــداء على «شــارلــي إيبدو»
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،ازداد ج ـم ـه ــور
«ش ــارل ــي إي ـب ــدو» بـطــريـقــة خـيــالـيــة،
واستقطبت قـ ً
ـراء جــددًا بعد معاناة
مالية كادت أن تقضي عليها .وربما
فــي ه ــذا اإلط ــار يـمـكــن فـهــم الــرسـمــة
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي أث ـ ـ ــارت ردود فـعــل
كـبـيــرة سـتــرفــع مـعـهــا ب ــا ش ــك عــدد
ّ
القراء!

zoom

وفشلت تجربة «الجزيرة» في أميركا
عبد الرحمن جاسم
هـ ـك ــذا بـ ـك ــل ه ـ ـ ــدوء ت ـ ـسـ ـ ّـرب ال ـخ ـب ــر:
ق ـ ـنـ ــاة «الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة أم ـ ـيـ ــركـ ــا» س ــوف
ت ــوق ــف ب ـث ـه ــا فـ ــي ن ـي ـس ــان (أبـ ــريـ ــل)
امل ـق ـبــل ،ب ـعــدمــا كــانــت ت ـضــم حــوالــى
 850م ــوظ ـف ــا .ال ـق ـن ــاة ال ـت ــي أم ـضــت
عــامــن فـقــط فــي الـفـضــاء األمـيــركــي،
سـتــوقــف بـثـهــا وف ـقــا لـلـتـقــريــر ال ــذي
أوردت ـ ــه «س ــي أن أن» أول مــن أمــس
ضـمــن صفحتها «أم ـ ــوال» فــي إطــار
تقريرها عن «املذكرة الداخلية» التي
مــررتـهــا الـقـنــاة عـبــر رئـيــس مجلس
إدارت ـه ــا آل آنـسـتــي .وكــانــت املــذكــرة
َّ
ت ـش ـي ــر بـ ــوضـ ــوح إل ـ ــى أن «نـ ـم ــوذج
ً
ال ـق ـنــاة االق ـت ـص ــادي» ل ــم ي ـعــد قــابــا
ل ــاس ـت ــدام ــة .وفـ ــي هـ ــذا ال ـك ـث ـيــر مــن
حرفة «الفذلكة» اإلعالمية ،فالقناة
لــم تــوضــح مــا هــو «ال ـن ـمــوذج» الــذي
قــدمـتــه أو مــا هــو ال ــذي أث ـبــت فشله
ف ـي ــه إذا كـ ــان ب ـب ـســاطــة «ن ـم ــوذج ــا»
حتى .وكــان عـ ٌ
ـدد من موظفي القناة
املـ ـع ــروف ــة أم ـي ــرك ـي ــا ب ــاس ــم AJAM
ق ــد أوردوا ع ـب ــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
اإلل ـك ـتــرونــي (وت ـحــدي ـدًا تـ ّـويـتــر كــآل
فيلشي) الخبر ،مؤكدين أنه يحصل
قبل أن تظهر «املــذكــرة» إلــى العلن،
ثم يليها بيان القناة عن املوضوع،

ّ
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ـه ــا س ـت ــوس ــع ن ـطــاق
خ ــدم ــات ـه ــا ال ــرق ـم ـي ــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املتحدة.
ظهرت «الجزيرة أميركا» إلــى العلن
فــي  20آب (أغـسـطــس)  ،2013بعدما
اش ـتــرت شـبـكــة «ال ـج ــزي ــرة» القطرية
قـ ـن ــاة  Currentمـ ــن ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي األسـ ـب ــق آل غـ ــور بـمـبـلـ ٍـغ
طائل هو  500مليون دوالر .وحاولت
نجوم المعني من الوسط
استقطاب
ٍ
اإلع ـ ــام ـ ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ـث ــل كــاي ـتــي
أوب ــراي ــن (رئـيـســة الـقـنــاة الـتــي كانت
فــي «إي .ب ــي .س ــي» ســابـقــا) وران ــدل
بينكستون (س ــي .ب ــي .أس) ،وجــون
ستيغنتلر (أن بي ســي) ،وأنطونيو
م ــورا (إي بــي س ــي) ،وراش ـي ــل كيري
(سـ ـ ـ ــي أن أن) ،وطـ ـ ــونـ ـ ــي هـ ــاريـ ــس
(«ال ـج ــزي ــرة» اإلنـكـلـيــزيــة و«سـ ــي .أن.
أن» أيضًا) .بــرزت القناة أميركيًا من
خالل تقريرين مهمني أعدتهما :األول
هــو وثــائـقــي فــي ستة أج ــزاء يتناول
الفقر في أميركا وسميHard Earned
وح ــاز جــائــزة «دو بــوانــت» املعروفة
ال ـتــي تـقـ ّـدمـهــا «جــامـعــة كــولــومـبـيــا».
والـ ـث ــان ــي ه ــو ( The Dark Sideأو
الجانب املظلم) الذي يتناول فضيحة
ت ـن ــاول بـعــض الــاع ـبــن الــريــاضـيــن
للمنشطات .هــذه النجاحات لم تكن

ً
ّ
«تطور» القناة على
فعليًا دليال على
صعيد «املتابعة» .ووفقًا ملقالة وردت
في صحيفة «واشنطن بوست» ،يقول
كاتبها بول فرحي إن القناة واسمها
ّ
العربي ذكرا املشاهد األميركي كثيرًا
بالقناة األصلية في قطر التي ترتبط
ب ــال ـع ــداء لــأم ـيــرك ـيــن وال ـف ـي ــدي ــوات
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـن ـش ــره ــا «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة»،
وك ــان ــت ال ـق ـنــاة األم (أي «ال ـج ــزيــرة»
ً
أوال ب ــأول .كــل هــذا
الـقـطــريــة)
تبثها ً
َّ
ّ
ليعد مشكلة حقيقية لــو أن
لــم يكن
َّ
نسبة املشاهدة كانت مرتفعة ،إذ إن
الـتـلـفــزيــون فــي أمـيــركــا قــائـ ٌـم أســاســا

لم تستطع حجز مكان
أساسي بين موزعي الكيبل
على لعبة املـشــاهــدة ونسبتها .فأي
قناة ال تحوز نسبة مشاهدة مرتفعة
ت ـت ـحــول ش ـي ـئــا فـشـيـئــا إلـ ــى «تـكـمـلــةٍ
لـلـصــورة» ال أكـثــر وال أق ــل .وبحسب
تقرير لـ( Nielsen rating serviceشركة
ٍ
لقياس نسبة املتابعة التلفزيونية)
َّ
فإن القناة كانت تجتذب قرابة 34000
ً
لـ ـي ــا و 24000ن ـ ـهـ ــارًا .ل ـك ــن ال ـطــامــة
َّ
أوردت
ا َّل ـك ـبــرى أن ال ـشــركــة نـفـسـهــا
ً
أن ــه فــي بعض األي ــام لــم تكن «نسبة

املشاهدة تذكر» كي تتم «متابعتها»
وإعطاء تقرير بشأنها.
فــي ال ـبــدايــة ،ك ــان ال ـهــدف مــن إنـشــاء
القناة منافسة القنوات األميركية كالـ
«سي .أن .أن» ،و«فوكس نيوز» ،و«أم.
أس .أن .بــي .ســي» فــي عقرها دارهــا
وبـ ــن ج ـم ـه ــوره ــا .إال أن ك ـث ـي ـرًا من
األم ــور لعبت دورًا كبيرًا فــي إفشال
ً
هــذا املخطط .أوال ،فشلت القناة في
أن تـحـجــز ل ـهــا م ـكــانــا أســاس ـيــا بني
موزعي الكيبل في أميركا .هذا األمر
أف ـق ــده ــا ك ـث ـي ـرًا م ــن ح ـض ــوره ــا لــدى
ً
املشاهد الـعــادي ،فظلت بعيدة عنه.
ثانيًا ،كــان لغياب بــرامــج القناة عن
اإلن ـت ــرن ــت أثـ ــر «ق ــات ــل» ع ـل ـي ـهــا ،ذلــك
أن االت ـف ــاق ـي ــات ال ـت ــي اضـ ـط ــرت إلــى
توقيعها مــع مــوزعــي الكيبل كانت
ت ـت ـض ـمــن بـ ـنـ ـدًا ي ـم ـن ـع ـهــا م ــن ع ــرض
ب ــرام ـج ـه ــا (أو م ـق ــاط ــع م ـن ـه ــا) عـلــى
ال ـش ـب ـكــة ال ـع ـن ـك ـبــوت ـيــة .ويـ ـ ــورد راي
ســواريــز ال ــذي يـقـ ّـدم بــرنــامــج Inside
« :Storyلـطــاملــا ســألـنــي ال ـنــاس كيف
ي ـم ـك ـن ـهــم م ـت ــاب ـع ــة الـ ـب ــرن ــام ــج عـلــى
اإلنـ ـت ــرن ــت ،أو ع ـلــى األق ـ ــل م ـشــاهــدة
مقطع منه؟ كانت إجابتنا الوحيدة
ه ــي أن ه ــذه األش ـي ــاء غـيــر مـتــوافــرة
لـلـنـشــر» .ثــالـثــا ،ب ــدت تـقــاريــر القناة
ووثــائ ـق ـيــات ـهــا وح ـت ــى ت ـلــك ال ـفــائــزة

بجوائز (مـثــل  Hard Earnedأو The
ً
 )Dark Sideتدخال في ما ال يعنيها،
إذ «مل ــاذا يريد املشاهد األميركي أن
يـشــاهــد تـقــريـرًا عــن الـفـقــر األمـيــركــي
م ـ ــن قـ ـ ـن ـ ــا ٍة غ ــريـ ـب ــة عـ ـ ـن ـ ــه؟» ب ـح ـســب
ـام لــأس ـتــاذ ف ــي «جــام ـعــة ج ــورج
كـ ـ ٍ
واشـ ـنـ ـط ــن» ج ـ ــورج س ـن ـس ــو .راب ـع ــا،
ي ـب ــدو أن أزم ـ ــة أس ـع ــار ال ـب ـت ــرول قد
وصـلــت فعليًا إل ــى ال ـ ــذروة ،لــذلــك لم
ي ـكــن غــري ـبــا ال ـب ـتــة أن تـغـلــق ال ـق ـنــاة
للمزيد من الخسائر
أبوابها تجنبًا
ٍ
املادية الضخمة.
فـ ـ ــي الـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــام ،ي ـ ــأت ـ ــي ك ـ ـ ــام أن ـ ـ ــدرو
هـ ـ ــايـ ـ ــورد (رئـ ـ ـي ـ ــس أس ـ ـبـ ــق ألخـ ـب ــار
«سـ ــي .ب ــي .أس» األم ـي ــرك ـي ــة) ال ــذي
قــالــه ل ـ «نـيــويــورك تــايـمــز» ،ليوضح
الـصــورة بشكل كــامــل :واجـهــت قناة
«ال ـج ــزي ــرة أم ـي ــرك ــا» م ـنــذ بــدايــاتـهــا
صـ ـ ــراعـ ـ ــا خ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـرًا ،إذ إن ال ـب ـي ـئ ــة
اإلخبارية األميركية مشبعة تمامًا،
والــاع ـبــن ه ـنــاك ك ـبــار (ف ــي إش ــارة
م ـنــه إل ــى «سـ ــي .أن .أن» ،و«فــوكــس
ن ـي ــوز» ،و«أم .أس .أن .ب ــي .س ــي)»،
مضيفًا« :لم يكن العالم بحاجة إلى
قـنــا ٍة إخـبــاريــة جــديــدة فــي الــواليــات
املتحدة األميركية ،ولــو أنهم قالوا
َّ
بأنهم سـيــوردون قصصًا وأخـبــارًا،
مهارات أعلى».
مستخدمني
ٍ
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عابد فهد« ...نوايا» غير بريئة في مصر!
وسام كنعان
ك ــان ُي ـف ـتــرض أن يـقـتـحــم عــابــد فهد
بيروت هذا العام من بوابة لم يسبق
ل ـل ــدرام ــا أن دخ ـل ـت ـهــا ،أي م ــن خــال
مسلسل «أط ـل ـقــوا ال ــرص ــاص» الــذي
كتبه سامر رضوان .لكن العمل ّ
تأجل
لـ ـظ ــروف إن ـت ــاج ـي ــة .ك ـ ــان ف ـه ــد عـلــى
وشــك أن يكتفي بإطاللة وحيدة في
خماسية «يــا جــارة ال ــوادي» ملمدوح
ح ـم ــادة وال ـل ـيــث حـجــو م ــن مسلسل
«أهل الغرام .»3
ّ
لكنه عاد ّ
ليبدل خطته ويوافق على
ُ
عـ ــرض م ـص ــري ي ــدخ ـل ــه «ه ــول ـي ــوود
ال ـ ـشـ ــرق» ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،إذ بــاشــر
ال ـن ـجــم الـ ـس ــوري ف ــي ت ـصــويــر دوره
فـ ــي م ـس ـل ـســل «ن ـ ــواي ـ ــا ب ــريـ ـئ ــة» (60
حـلـقــة ـ ـ ـ ـ تــأل ـيــف ورشـ ــة مـحـمــد أمــن
راضـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــإش ـ ـ ــراف أحـ ـ ـم ـ ــد شـ ــوقـ ــي،
وإخــراج عثمان أبــو اللنب) .يعد هذا

ال ـع ـمــل ال ــراب ــع ل ـشــركــة Clockwork
 .Temptationورغ ــم أن ــه سـبــق لبطل
«الـ ـ ـ ـ ــوالدة م ــن الـ ـخ ــاص ــرة» أن لـعــب
دور بطولة في الدراما املصرية ّ إلى
جانب ليلى علوي في «الكابنت ّ عفت»
( 2010ل ـل ـم ـخــرج سـمـيــح ال ـن ــق ــاش)،
إال أن ــه ال ـي ــوم أمـ ــام ت ـح ـ ٍّـد ج ــدي ــد في
إتقان اللهجة ،والقبض على مفاصل
الشخصية وانتماءاتها املجتمعية
ف ـ ــي بـ ـل ــد ال ي ـ ـعـ ــرف عـ ـن ــه فـ ـه ــد ك ـمــا
ي ـعــرف عــن ب ـلــده .مــع ذل ــك ،فحظوظ
النجاح كبيرة لتكريسه رقمًا صعبًا
ّ
فــي مـصــر ،على اعـتـبــار أن املسلسل
ي ـق ــارب ع ــال ــم املـ ــال وامل ــاف ـي ــا والـقـتــل
واالن ـت ـقــام وان ـع ــدام الــرحـمــة وف ــق ما
يخبرنا مـصــدر مــن ورش ــة الكتابة.
تــدور قصة العمل حــول رجــل أعمال
ي ـتــاجــر ف ــي ال ـس ــاح وت ـظ ـهــر أس ــرار
مــن املــاضــي ي ـحــاول مـنــع انتشارها
درءًا للفضائح وحفاظًا على أسرته.

ورجل األعمال هذا ّ
يجسده فهد الذي
بــرع في هــذه األدوار وأجــاد صناعة
«كــاراك ـت ـيــر» خ ــاص بــالــرجــل الـقــوي
والدموي أضفى في مبالغاته وردود
فعله قيمة فنية لألداء التمثيلي.
في اتصالنا معه من موقع التصوير،
ي ـقــول الـنـجــم ال ـس ــوري« :ف ــي «نــوايــا
بــريـئــة» ،نـحــن مــع نــوايــا غـيــر بريئة
إطالقًا .سنكون مع أفعال شريرة عن
ســابــق إصـ ــرار وت ـ ّ
ـرص ــد .أف ـع ــال قتل
وان ـت ـق ــام ومـجـتـمــع م ـلــيء بــالـقـســوة
وتــاشــي القيم األخــاقـيــة النبيلة».
وع ـ ـ ــن ش ـخ ـص ـي ـت ــه ،يـ ـ ـق ـ ــول« :ألـ ـع ــب
شخصية فؤاد املركزية في العمل ،إذ
ترتبط بها غالبية األح ــداث ،ولديه
عالقات مزدوجة مع شركائه.
وك ــان ــت تـجـمـعــه ق ـ ّـص ــة ح ــب ب ــام ــرأة
تـصـبــح ف ــي م ــا ب ـعــد زوجـ ــة شــريـكــه!
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،س ـت ـس ــوء عــاق ـتــه
بـ ـه ــذا الـ ـش ــري ــك ،ل ـك ـن ـهــا ت ـس ـت ـمــر مــن

أج ـ ـ ــل املـ ـصـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة والـ ـح ــال ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ال ت ـت ـك ــام ــل إال
بــوجــود هــذيــن الـشـخـصــن» .أمــا عن
ح ـي ــاة ف ـ ــؤاد االج ـت ـم ــاع ـي ــة وعــاق ـتــه
بـ ــأسـ ــرتـ ــه ،فـ ـيـ ـق ــول« :ي ــربـ ـط ــه زواج
م ـص ـل ـح ــة بـ ــزوج ـ ـتـ ــه ،ويـ ـتـ ـع ــرض ــان

رجل أعمال فاسد ودموي
يتاجر بالسالح في مسلسل من
إخراج عثمان أبو اللبن
لــإصــابــة نتيجة أف ـعــال انـتـقــامـيــة».
إضافة إلى هذه التركيبة ،توجد في
املسلسل شخصيات عدة مثل شقيق
فؤاد صاحب السطوة والنفوذ.
ّ
يتعرض ألخيه ويـهــدده بمحوه من
الـ ــوجـ ــود ،فـيـسـتـبـعــده إلـ ــى م ـك ــان ال
يمكنه الخروج منه.

ّ
عــن كــل ذل ــك ،يـكــثــف املـمـثــل الـســوري
رؤيـ ـت ــه ل ـل ـح ـكــايــة بــأن ـهــا «تـلـخـيــص
ملجتمعات مخملية قد ال نراها نحن
أبناء الطبقة الوسطى وال نتعايش
معها فــي الـحـيــاة ،لكننا نتسلل في
هذا العمل إلى أعماقها ونحاول رفع
النقاب عن أسرارها ومعرفة كم هي
ً
دموية فعال».
لـكــن ألـيــس انـتـمــاء املـمـثــل للمجتمع
ً
املـ ـص ــري ك ـف ـي ــا ب ـك ـشــف مــاب ـســاتــه
ّ
بطريقة أبــرع؟ يرد فهد« :العنف هو
ذاته في كل مكان وزمان» ،وماذا عن
اللهجة؟ يجيب« :سبق لي أن شاركت
في مسلسل مصري ،وأواظــب حاليًا
عـلــى الـتـمــريــن وال ـق ــراءة لـيــل نـهــار».
يلعب أدوار البطولة إلى جانب فهد
كـ ــل مـ ــن أشـ ـ ــرف زكـ ـ ــي ،س ــوس ــن ب ــدر
وداريـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ــداد ،وس ـي ـع ــرض خ ــارج
امل ـ ــوس ـ ــم ال ــرمـ ـض ــان ــي عـ ـل ــى ق ـنــاتــي
«النهار» و.osn

برمجة

عودة برامج المسابقات النجوم يلعبون ويربحون
زكية الديراني
ف ــي ش ـب ــاط (فـ ـب ــراي ــر) امل ـق ـب ــل ،تـشـهــد
الـقـنــوات املحلية انطالقة جــديــدة في
ّ
تستمر لحني حـلــول شهر
برمجتها
رم ـ ـضـ ــان (حـ ـ ــزيـ ـ ــران /ي ــونـ ـي ــو) .لـكــن
ال ــاف ــت ف ــي املـ ـش ــاري ــع ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
امل ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرة ،ع ـ ـ ـ ــودة ب ـ ــرام ـ ــج األل ـ ـعـ ــاب
واملسابقات إليها ،بعدما اختفت في
الـسـنــوات املــاضـيــة ،إثــر مــوجــة برامج
الهواة في الغناء والتمثيل والرقص
ال ـ ـتـ ــي اكـ ـتـ ـسـ ـح ــت ال ـ ـشـ ــاشـ ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا.
ال ـقــائ ـمــون عـلــى ال ـق ـنــوات وجـ ــدوا أنــه
يجب إحياء مشاريع األلـعــاب مجددًا
ألنها تجذب املشاهدين وتكشف عن
جانب آخر لدى النجوم املشتركني.
ّ
تصور ناديا البساط
في هذا السياق،
الـ ـي ــوم ح ـل ـقــة ت ـجــري ـب ـيــة م ــن بــرنــامــج
ج ــدي ــد ي ـح ـم ــل اس ـ ــم «م ـ ــن ب ـي ـع ــرف»
س ـي ـع ــرض أوائ ـ ـ ــل شـ ـب ــاط ع ـل ــى ق ـنــاة
 .mtvيـ ـق ــوم ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـ ـح ـ ٍّـد بــن
سبعة نجوم من مجال واحــد تقريبًا
(ممثلون أو مغنون ،)...في املعلومات
ال ـعــامــة واألس ـئ ـل ــة ال ـســري ـعــة .وج ــدت

املحطة اللبنانية أن برامج املسابقات
لم يعد لها مكان في جدولة املحطات،
لــذلــك قـ ــررت عــودت ـهــا إل ــى كــامـيــرتـهــا
لكي تكون ّ
سباقة في أفكارها .وكانت
البساط ّ
قدمت في عام  2013برنامج
 The Winner Isالذي عرض على قناة
«دبـ ـ ــي» ،وم ــن ث ــم غــابــت ع ــن الـشــاشــة
فترة طويلة.
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ــر ،ي ـس ـت ـع ـ ّـد رودول ـ ــف
هــال لتقديم برنامج  the showعلى
ّ
قـنــاة  lbciالـتــي تـبــث حــالـيــا الـبــرومــو
الترويجي لــه .يـقــوم العمل مــن خالل
عنوانه العريض ،على استعراضات
ّ
تتضمن
راقصة على املسرح مع فقرة
مجموعة من األلعاب.
مـ ــا ي ـم ـ ّـي ــز الـ ـب ــرن ــام ــج أنـ ـ ــه لـ ــن ي ـكــون
مـســاحــة لــأل ـعــاب فـحـســب ،ب ــل أشـبــه
ّ
بكوكتيل مـســل عـبــارة عــن مــزيــج بني
ّ
الـغـنــاء والــرقــص وال ـت ـحــديُ ،
ويـخــرج
املـ ـش ــاه ــد م ـ ــن حـ ــالـ ــة ال ـ ــروت ـ ــن ال ـت ــي
ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى بـ ـع ــض الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج .لــم
تـحـ ّـدد  lbciمــوعــد انـطــاق ،the show
ل ـك ـن ـهــا ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح س ـت ـك ـشــف عـنــه
بداية الشهر املقبل ،ليقف بذلك وجهًا

لوجه ملنافسة برنامج «مني بيعرف».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،تـسـبــق م ــاي ــا دي ــاب
زم ـيــات ـهــا ل ـت ـقــديــم ب ــرن ــام ــج األل ـع ــاب
وامل ـســاب ـقــات «اس ـ ــأل الـ ـع ــرب» ،وت ـبــدأ

ّ
االثنني املقبل عرض عملها الذي يبث
م ـبــاشــرة عـلــى ال ـه ــواء .يـحـمــل «اس ــأل
العرب» الكثير من الفقرات الجديدة،
أولها أن البرنامج يقوم على مسابقة

يبدأ االثنين
المقبل عرض
برنامج «اسأل
العرب» لمايا
دياب

تطبيق على الهاتف املحمول ،ويمكن
املشاهدين االشتراك فيه بعد تحميل
املسابقة على الهاتف.
وك ــان ــت ن ـج ـمــة ف ــري ــق «ف ـ ــور ك ــات ــس»
سابقًا ،قد لفتت إلى أنها وافقت على
ت ـقــديــم ال ـب ــرن ــام ــج ألنـ ــه «ج ــدي ــد على
ال ـس ــاح ــة وال يـ ـك ـ ّـرر ن ـف ـس ــه» .وس ـبــق
ملايا أن ّ
قدمت البرنامج الفني «هيك
منغني» على قناة  mtvملــواســم عــدة،
ومــن ثــم ق ــررت االت ـجــاه نحو مشروع
ّ
تلفزيوني بعيد عن الفن.
يقوم «اسأل العرب» على االستفتاءات
املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة لـ ـلـ ـمـ ـش ــاه ــدي ــن ،وتـ ـ َّ
ـوجـ ــه
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن االسـ ـئـ ـل ــة واألج ـ ــوب ـ ــة،
وعلى املشاهدين التصويت لإلجابة
الـصـحـيـحــة مــن وج ـهــة ن ـظــرهــم .وفــي
االسـتــوديــو ،يجب على املشتركني أن
ي ـعــرفــوا اإلج ــاب ــة ال ـتــي أج ـمــع عليها
أكـبــر ع ــدد مــن املـشــاهــديــن فــي املـنــزل،
وكـلـمــا زاد ربـحـهــم لـلـنـقــاط حـصـلــوا
على جوائز نقدية أكبر.
إذًا ،بـعــد املـنــافـســة فــي بــرامــج الـهــواة
والغناء ،هل تنتقل هــذه العدوى إلى
برامج املسابقات واأللعاب؟

وثائقي

عباس فنيش :حزب الله في سوريا« ...خيار الضرورة»؟
زينب حاوي
تـ ــدخـ ــل «حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» ف ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
إشكالية ما زالت حاضرة حتى اليوم
عـنــد ال ـحــديــث عــن األس ـب ــاب املــوجـبــة
ل ـهــذا ال ـتــدخــل .مــوجــة ع ــارم ــة أثـيــرت
مـحـلـيــا وع ــرب ـي ــا ودولـ ـي ــا اسـتـثـمــرت
املـ ــوضـ ــوع س ـي ــاس ـي ــا وع ـس ـك ــري ــا مــن
كــل األط ــراف املتصارعة على املسرح
ال ـس ــوري .وثــائـقــي «خ ـيــار ال ـضــرورة:
حــزب الله في سوريا» (فكرة وإعــداد
وإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ـ ـب ـ ــاس فـ ـنـ ـي ــش ـ إن ـ ـتـ ــاج
«املـيــاديــن») يـحــاول اإلجــابــة عــن هذه
اإلشكالية ،عبر وضعها في إطارها
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي وامل ـ ـيـ ــدانـ ــي ال ـع ـس ـك ــري،
بـ ــاالت ـ ـكـ ــاء عـ ـل ــى مـ ـعـ ـطـ ـي ــات م ــوث ـق ــة،
واس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ب ـح ـث ـيــة
وإع ــام ـي ــة ل ـهــا ص ـلــة وث ـي ـقــة بــاملـلــف
ال ـســوري و«ح ــزب ال ـلــه» والـجـمــاعــات
اإلرهابية.
ف ــي ح ــدي ــث م ــع «األخ ـ ـب ـ ــار» ،يــوضــح
اإلعالمي عباس فنيش أهم مفصلني

ح ـصــا ف ــي األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة :تــدخــل
ّ
التمدد الداعشي.
«حزب الله» ،واطراد
ّ
يتعقب فنيش أسباب هذا الدخول عبر
سرد السياقات التاريخية وامليدانية.
سيعيدنا بـهــذا الشريط ( 50دقيقة)
إلــى بــدايــات األزم ــة فــي آذار (م ــارس)
 2011وك ـيــف ج ــرت ع ـس ـكــرة ال ـحــراك
الـشـعـبــي ،وبـ ــدأت تـطـلــق الـتـهــديــدات
ن ـحــو «ح ـ ــزب ال ـل ــه» ب ـمــواج ـه ـتــه بعد
إسقاط نظام بشار األسد ،وكيف بدأ
تدفق املقاتلني من العالم إلى سوريا.
وتزامن ذلك مع تدفق األمــوال وإزالــة
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـج ـغ ــراف ـي ــة
للبلدان العربية .ومــع غياب الــروايــة
الــرسـمـيــة لـلـحــزب عــن أس ـبــاب دخــول
ســوريــا ،يحضر فــي الفيلم التعاطي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي طـ ـ ــوال سـ ـن ــوات األزمـ ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة وم ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــة ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا،
خصوصًا تسليمه بــأن ســوريــا جزء
مـ ــن ح ـل ـق ــة م ـم ـت ــدة مـ ــن ط ـ ـهـ ــران إل ــى
فلسطني .ويـضــيء العمل أيضًا على
الـتـقــاطــع املـقـصــود أو غـيــر املـقـصــود

ب ــن ال ـت ـصــري ـحــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة من
ج ـهــة ،وال ـع ـمــل امل ـي ــدان ــي لـلـجـمــاعــات
املسلحة السورية من جهة أخرى.
ّ
ول ـع ــل أبـ ــرز م ــا يــأخــذنــا إل ـي ــه الـفـيـلــم
هــو ال ـســؤال ال ــذي أضـحــى مــع الوقت
كليشيه تـتـقــاذفــه ال ـقــوى السياسية
ف ــي ل ـب ـن ــان :ه ــل دخـ ــول «حـ ــزب ال ـلــه»

شروحات تفصيلية عبر
تقنية الغرافيكس مع خرائط
عسكرية ميدانية
هــو ال ــذي اسـتــدّعــى تـمــدد الجماعات
اإلره ــاب ـي ــة ،أم أن ــه أت ــى ضـمــن سـيــاق
مـحــاربــة هــذه الـجـمــاعــات الـتــي كانت
ً
أص ـ ــا ع ـلــى األرض ال ـس ــوري ــة؟ وفــي
اإلجـ ــابـ ــة ع ــن هـ ــذا الـ ـتـ ـس ــاؤل ،يــرتـكــز
اإلعـ ــامـ ــي ال ـل ـب ـنــانــي ع ـل ــى دراسـ ـ ــات
«مـعـهــد واشـنـطــن لـسـيــاســات الـشــرق
األدن ـ ـ ــى» ال ـ ــذي أك ـ ـ ّـد أن ن ـحــو  8آالف

مقاتل وفــدوا إلــى سوريا في نيسان
(أب ـ ــري ـ ــل) ع ـ ــام  ،2011وب ـ ـعـ ــده بـ ــدأت
عـنــاصــر مــن «ال ـق ــاع ــدة» و«ال ـن ـصــرة»
ب ــال ـت ــواف ــد إلـ ــى األراضـ ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة.
بـمـعـنــى آخـ ــر ،تــدخــل ال ـح ــزب رسميًا
يسجل في خريف  2013بعيد الدخول
إلــى بلدة القصير السورية ،ليتعقب
الشريط ضمن السرد التاريخي أبرز
امل ـح ـطــات املـمــاثـلــة م ــن الـقـلـمــون إلــى
الزبداني حديثًا.
 5شخصيات مــن بـلــدان مختلفة لها
ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة ب ــاملـ ـي ــدان الـ ـس ــوري
ع ـس ـك ــري ــا أو س ـي ــاس ـي ــا ،س ـت ـت ـعــاقــب
فــي الـشــريــط ،لـتــدلــي بــوجـهــة نظرها
حـ ـي ــال اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـطــرح ـهــا:
مـ ـ ــراسـ ـ ــل صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «لـ ـ ـ ــو ف ـ ـي ـ ـغـ ــارو»
ال ـفــرن ـس ـيــة ج ـ ــورج م ــال ـب ــرون ــو ال ــذي
أض ـ ـ ـحـ ـ ــى مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــأن
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ،وي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوالس بـ ــان ـ ـفـ ــورد
الـ ـب ــاح ــث الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي امل ـت ـخ ـصــص
ّ
فــي ش ــؤون «ح ــزب ال ـل ــه» .ول ـعــل أبــرز
م ــا ق ــال ــه ،أن الـ ـح ــرب الـ ــدائـ ــرة ال ـي ــوم

ف ــي س ــوري ــا والـ ـ ـص ـ ــراع ف ــي املـنـطـقــة
ال ي ـ ـ ـنـ ـ ــدرجـ ـ ــان ض ـ ـمـ ــن «ح ـ ـ ـ ـ ــرب ب ــن
الشيعة والسنة والعلويني ،بــل على
مـصــالــح اسـتــراتـيـجـيــة» .وم ــن ضمن
الـشـخـصـيــات ،يحضر رئـيــس «مــركــز
ال ـقــرن الـعــربــي» فــي الـسـعــوديــة سعد
بـ ــن عـ ـم ــر ،واملـ ـحـ ـل ــل الـ ـت ــرك ــي مـحـمــد
زاه ــد غ ــول ،واملـتـخـصــص فــي شــؤون
الـجـمــاعــات اإلســامـيــة و«ح ــزب الله»
م ــوش ـي ــه م ـي ـغ ــوز (وحـ ـص ــل ذل ـ ــك مــن
خـ ــال وس ــاط ــة ش ــرك ــة إن ـ ـتـ ــاج) .هــذه
اآلراء والتحاليل ستواكبها شروحات
تفصيلية عبر تقنية الغرافيكس ،إذ
ستظهر مـشـهــديــا مـجـمــوعــة خــرائــط
عسكرية ميدانية ،أبــرزهــا خريطتان
ت ـقــارنــان ب ــن م ــا قـبــل دخ ــول الـحــزب
إلى سوريا وما بعده ،وما رسا عليه
امليدان السوري اليوم.
وثــائـقــي «خ ـيــار ال ـض ــرورة :ح ــزب الـلــه في
ســوريــا» غـدًا  21:00بتوقيت بـيــروت على
«امليادين»
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
صيارفة الموت

صورة
وخبر

ـوب املـعــدنـ ّـيــة ،واألدم ـغ ـ ِة املتخم ِة
اآلن ،فــي زم ـ ِـن الـقـلـ ِ
ونفايات العقائد،
األحشاء
بنفايات
ِ
ِ
ِ
ّ
ما عــاد أحـ ٌـد ،حني يؤتى على ِذكـ ِـر الشعراء ،يتذك ُر
ّ
يات األودي ِة واملتاهات.
رسوالت
وجن ِ
ِ
الوحيِ ،
ِ
َ
اآلن ،حني يؤتى على ِذكر َ
الجمال،
ِ
َ
َ
ّ
ال َ
أحد يتذك ُر ضريبة املكابد ِة ،وعقوبة األحالم.

ال يكاد ّ
يمر يوم في 2016
إال ّ
نودع فيه نجمًا .آخر
الراحلين هذا العام كان
الممثل والمخرج البريطاني
المحبوب آلن ريكمان ،الذي
غادرنا أمس عن  69عامًا بعد
وفق
معاناة مع السرطانّ ،
بيان العائلة .وأكد البيان أنه
«فارق الحياة وسط عائلته
وأصدقائه» .كان الراحل
نجمًا سينمائيًا ومسرحيًا،
واكتسب شهرة واسعة
ّ
في بالده بفضل أدوار عدة
ّ
قدمها ،بينها بروفيسور
«سيفيروس سنايب» في
سلسلة أفالم «هاري بوتر»،
و«هانس غروبر» في فيلم
 ،Die Hardإضافة إلى
مشاركته البارزة في فيلم
Sense and Sensibility
عام  .1995نال ريكمان
جائزة الـ «بافتا» عام 1991
عن أدائه دور قائد شرطة
نوتنغهام في فيلم «روبن
هود ،أمير اللصوص»( .جالل
مرشدي ــ األناضول)

ُ ُ
َ
يذرف َ
آخر حسرا ِت ِه وكوابيسه،
اآلن اآلن ،فيما الشاعر
ُ ُ
ـوف
ال ي ـجــد أه ــل ال ـب ـيـ ِـت ،تـحــت ألسنتهم أو فــي كـهـ ِ
أدمغتهمَ ،
غير هذه الفكرة:
ّ
للصيرفي اللعني !
يا
ال ّ
شك ّأن ما ّ
يتقيأه اآلن
كيس من البطاطا،
لشراء
كاف
ِ
ٍ
ٍ
ّ
ات من اللحم،
وثالث أوقي ٍ
ِ
َ
وعشرين طلقة بندقية
بأحماض الكراهية
مدهونة
ِ
َ
بالصلوات واليورانيوم املخ َّصب.
ُوم َد َّعمة
ِ
2015/2/24

سوريا الممزقة
بعدسة الموبايل

عودة الـ «فريندز»
لمرة واحدة!

أعلن مهرجان «سوريا ألفالم
املوبايل» عن منحتي «العبور»،
و«سوريا تيوب» .واختارت لجنة
التحكيم (طالل ديركي ،وسلمى
سعيد ،وأملى سالم)  3أفالم من
أصل  28للفوز بمنحة «العبور»
وهي« :الطابق الرابع» ملجد
الحموي ،و«ميكينغ أوف» ملحمد
حجازي ،و«نزل املوبايل» مليالد
أمني .وتتيح «العبور» (5000
 )$للمخرجني املحترفني إنجاز
ّ
وثائقية ُمرتبطة بالهجرة
أفالم
والنزوح السوريني .وراحت
«سوريا تيوب» ( )$ 2000لثالثة
أفالم هي« :الحياة حلوة» ملحمد
نور أحمد ،و«حلم حقيقي» لزياد
عدوان ،و«ندی بكامل جمالها»
ّ
وتتوجه «سوريا
لطاهر مقرش.
تيوب» للراغبني في صناعة
أفالم مبنية على استثمار مواد
ّ
مصورة من سوريا على يوتيوب.
ّ
يذكر أن «سوريا ألفالم املوبايل»
سيعرض أفالمه في دورته
الثانية خالل نيسان (أبريل)
.2016

الخبر انتشر كالنار
في الهشيم على مواقع
التواصل .سيعود أبطال
مسلسل «فريندز» الشهير وفق
ما نقلت قناة  .NBCاملحطة
ّ
األميركية أكدت أن جنيفير
أنيستون ،كورتني كوكس،
ليزا كودرو ،دايفيد شويمر،
مات لوبالن ،وماثيو بيري
سيجتمعون في حلقة خاصة
تدوم ساعتني يوم  21شباط
(فبراير) املقبل .وستكون
الحلقة بمثابة تحية إلى مخرج
السيتكوم جيمس بوروز الذي
احتفل أخيرًا بإخراج حلقته
التلفزيونية األلف .وقال روبرت
غرينبلوت ،املسؤول في شبكة
« :NBCنأمل أن يحضر الكل
في املكان والتوقيت نفسيهما.
لست متأكدًا مما إذا كان األمر
سهل التحقق من الناحية
اللوجستية» .وسيشارك نجوم
آخرون في هذه السهرة .يذكر
ّ
أن مسلسل «فريندز» استمر من
عام  1994حتى .2004

اإلمام ومحفوظ
ّ
يحطان في المترو
ّ
ّ
ينظم «نادي لكل الناس» عرضًا
للفيلم املصري «بني القصرين»
(إخراج حسن اإلمام ،سيناريو
وحوار يوسف جوهر ـ ،)1962
يوم الخميس املقبل ،في «مترو
املدينة» .يستند الشريط إلى
الجزء ّ
األول من ثالثية نجيب
محفوظ الروائية الذي يحمل
االسم نفسه (صادر عام ،)1956
عارضًا على مدى  125دقيقة
املسارات الحياتية ألسرة
أحمد عبد الجواد خالل فترة
االنتداب البريطاني ،وقبيل
اندالع ثورة عام  .1919العمل
من بطولة يحيى شاهني (أحمد
عبد الجواد) ،ومها صبري،
وصالح قابيل (فهمي) ،وعبد
ّ
املنعم إبراهيم (ياسني) ،وعزت
العاليلي ،وهالة فاخر ،وآخرين.
عرض فيلم «بني القصرين»21 :
كانون الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
السادسة
(الحمرا ـ بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم76/309363 :

