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سياسة
قضية اليوم

جلسة اليوم :نصاب بال انتخاب
بالحسابات االولية التي أجرتها الكتل النيابية «على الورقة والقلم» ،يمكن النصاب الدستوري ان يتأمن لجلسة انتخاب رئيس
اليوم .لكن القوى السياسية الرئيسية لن تسمح بتأمين نصاب عددي يغيب عنه النصاب السياسي الكافي لملء الشغور
في كرسي بعبدا
ينعقد اليوم مجلس النواب النتخاب
رئيس للجمهورية .والنصاب العددي
الدستوري الكافي لإلقالع بالجلسة،
س ـي ـك ــون حـ ــاض ـ ـرًا .ل ـك ــن ال ـج ـل ـســة لــن
تـنـعـقــد .ك ـيــف سـيـتــم ذلـ ــك؟ نـ ــواب 14
آذار سيحضرون جميعًا (باستثناء
امل ـغ ـت ــرب ــن م ـن ـه ــم ،ك ــال ــرئ ـي ــس سـعــد
الحريري والنائب عقاب صقر) ،ومن
ضمنهم نواب كتلة القوات اللبنانية.
وكـ ــذلـ ــك االم ـ ـ ــر ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى نـ ــواب
كتلة «الـلـقــاء الــديـمـقــراطــي» (برئاسة
النائب وليد جنبالط) وكتلة التحرير
والتنمية التي يرأسها الرئيس نبيه
بــري .كما سيحضر عــدد مــن نــواب 8
ـ»حسبة» بسيطة ،يتبني أن اكثر
آذار .ب ِ
م ــن ثـلـثــي الـ ـن ــواب سـيـتــوج ـهــون إلــى
مجلسهم اليوم ،ما يعني ان الجلسة
ّ
سيتغيبون عن
قابلة لالنعقاد .ومــن
حضور الجلسة بصورة صريحة هم
نواب تكتل التغيير واإلصالح ،وكتلة

دعت عائلة الموقوف
السابق في تشيكيا علي فياض
إلى اعتصام امام قصر العدل
تنديدًا بتوقيفه في لبنان
ال ــوف ــاء ل ـل ـم ـقــاومــة ،وامل ــرشـ ـح ــان إلــى
الرئاسة العماد ميشال عون والنائب
سليمان فرنجية! لكن ممثلي االمة لن
يضعوا اوراقهم في صندوق االقتراع،
فالجلسة لــن تصل إلــى هــذه املرحلة،
بـحـســب م ــا تــؤكــد م ـص ــادر سـيــاسـيــة
متنوعة االنـتـمــاءات السياسية .ففي
ح ــال دخ ــل ق ــاع ــة امل ـج ـلــس  86نــائـبــا،
سيتولى تطيير النصاب نــواب من 8
آذار ،وبعض كتلة الـقــوات اللبنانية،
وج ــزء م ــن كـتـلــة الـتـحــريــر والـتـنـمـيــة.
وت ـقــول امل ـصــادر إن الــرئـيــس ب ــري لن
يسمح بانعقاد جلسة ال يشارك فيها
ح ــزب ال ـلــه ،وه ــو املــوقــف نـفـســه الــذي
يتبناه املــرشــح فرنجية ،إضــافــة إلى
نواب  8آذار الذين لن يقبلوا بتجاوز
حليفهم في هكذا استحقاق (كنائبي
الـحــزب الـســوري القومي االجتماعي
على سبيل املثال ال الحصر) .وتؤكد
بري وفرنجية ونواب  8آذار لن يسمحوا بتأمين نصاب من دون حزب الله (هيثم الموسوي)

انتقل إىل رحمته تعاىل املأسوف عىل شبابه
والدته :فريال شعبان

عيل نزار مرتىض

شقيقاه :الزميل رضوان ومحمد جواد
شقيقته ندى ،زوجة عيل مازح
يوارى يف الرثى اليوم يف جبانة بلدته عيتا الجبل ،الساعة الثانية بعد الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده يف حسينية البلدة،
ويوم الخميس بني الساعة الثانية والساعة السادسة بعد الظهر يف مركز جمعية
التخصص والتوجيه العلمي يف بريوت ،قرب مقر املديرية العامة ألمن الدولة.
اآلسفون :آل مرتىض وشعبان ومازح ،وأهايل َ
بلدت عيتا الجبل وخربة سلم

أرسة «األخبار» تتقدّم من

الزميل رضوان مرتىض
بأحر التعازي بوفاة شقيقه
املأسوف عىل شبابه

عيل نزار مرتىض
وتسأل الله أن يلهم ذويه
الصرب والسلوان

املـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ،رغ ـ ــم أن بـعــض
«هواة التعداد» يجزمون بأن الجلسة
ستنعقد ،من دون ان يصل عدد الذين
سـيـصـ ّـوتــون لفرنجية إلــى  65نائبًا،
وهــو الـعــدد االدن ــى ال ــازم فــي الــدورة
الثانية النتخاب رئـيــس .وتـعــزز هذا
«الرأي» بإعالن النائب سامي الجميل
ان ن ــواب كـتـلــة الـكـتــائــب سـيـصـ ّـوتــون
بـ ــورقـ ــة بـ ـيـ ـض ــاء ،او ل ـل ـ ّـرئ ـي ــس ام ــن
الجميل في حال اعلن ترشحه.
ّ
في هذا الوقت ،أكد الرئيس بري حق
ال ـن ــواب بــالـتـغـيــب ع ــن الـج ـلـســة ،رغــم
إضفائه امــام زواره بعدًا وطنيًا على
جـلـســة ان ـت ـخــاب رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة.
وف ــي مـجــال آخ ــر ،ق ــال ب ــري إن ــه يؤيد
درس إمكان وضع رسم على صفيحة
ال ـب ـنــزيــن ،لـكــن ش ــرط أال يـصــل إل ــى 5
آالف لـيــرة .ولـفــت إلــى ض ــرورة تأمني
االعتمادات الالزمة لتسليح الجيش،
وأوض ــح انــه سيدعو مجلس الـنــواب
لعقد جلسة لتأمني هــذه االعتمادات
بقوانني ،فــي حــال لــم تنكب الحكومة

ع ـلــى ب ــت ه ــذا األمـ ــر املـ ـل ـ ّـح .وف ــي هــذا
السياق ،دعا نائب األمني العام لحزب
الـلــه الـشـيــخ نعيم قــاســم إلــى «تعزيز
قـ ـ ـ ـ ــدرات الـ ـجـ ـي ــش وال ـ ـ ـقـ ـ ــوى األم ـن ـي ــة
ملواجهة الخطر التكفيري ،خصوصا
فــي منطقة عــرســال املـحـتـلــة ،ونحيي
اإلنـجــازات التي حصلت على أيديهم
في مختلف املناطق وأدت إلــى املزيد
م ــن األمـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار» .وأش ـ ــار إلــى
أن «ال ـب ـك ــاء ع ـلــى األطـ ـ ــال وتـضـيـيــع
امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت ورمـ ــي ال ـت ـهــم على
اآلخــريــن بالتعطيل ال تنتج رئيسا،
بل التصرف بواقعية من خالل تعاون
األفــرقــاء الفاعلني هو الحل ،وإال فقد
لـبـنــان امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت ب ــا طــائــل».
وقال قاسم إن «اإلنجازات في سوريا
س ـت ـت ـت ــال ــى ،وال ع ـ ـ ــودة إل ـ ــى الـ ـ ـ ــوراء،
وك ـل ـمــا ضـيـعــت امل ـع ــارض ــة ال ـســوريــة
وقتا إضافيا كلما عــادت إلــى طاولة
املـ ـف ــاوض ــات أضـ ـع ــف ،ف ـخ ـيــر ل ـهــم أن
يسارعوا قبل فوات األوان إذ ال حل في
سوريا إال الحل السياسي ،ومن أراد

االثنين  8شباط  2016العدد 2808

سياسة

3

تقرير

صيدا كيف؟ المستقبل ال يريد انتخابات بلدية
محامية
نعيم عباس:

التحقيق
معه مهمة
االستخبارات
أش ــارت املحامية فــاديــا شديد،
وكـيـلــة اإلره ــاب ــي نعيم عـبــاس،
الى أن الجهة املعنية باستجوابه
حـ ـ ــول االعـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــات الـ ـج ــدي ــدة
ال ـت ــي أدل ـ ــى ب ـهــا أم ـ ــام املـحـكـمــة
العسكرية الجمعة الفائت هي
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـي ــش ،ولـيــس
ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق الـعـسـكــري.
ولـفـتــت ال ــى أن الـتـحـقـيــق ال ــذي
قــد يتم الـيــوم فــي وزارة الــدفــاع
قــد يعقد مــن دون حـضــورهــا،
عـلـمــا بــأن ـهــا س ـت ــزور مــوكـلـهــا
فـ ــي س ـج ـن ــه فـ ــي ال ــري ـح ــان ـي ــة.
وك ــان ال ـنــائــب ال ـع ــام التمييزي
القاضي ّسمير حمود قد أعلن
أنــه سيكلف مـفـ ّـوض الحكومة
ل ـ ـ ـ ــدى امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
الـقــاضــي صـقــر ص ـقــر ،الطلب
من املحكمة العسكرية الدائمة
نـسـخــة عــن إفـ ــادة ع ـبــاس التي
أدل ـ ـ ـ ــى بـ ـه ــا أثـ ـ ـن ـ ــاء م ـحــاك ـم ـتــه
وت ـك ـل ـي ــف ف ـ ــرع ال ـت ـح ـق ـيــق فــي
اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـج ـي ــش إج ـ ــراء
الـتـحـقـيـقــات األول ـي ــة مـعــه حــول
مــا ورد فــي إفــادتــه عــن اغتيال
اللواء فرنسوا الحاج والتخطيط
الغتيال النائب وليد جنبالط.
وبــدا الفتًا اهتمام وزيــر العدل
أشـ ـ ـ ـ ــرف ريـ ـ ـف ـ ــي بـ ــاع ـ ـتـ ــرافـ ــات
عباس في ما يخص املخابرات
السورية ،علمًا بأن عباس حدد
أنها مبنية على تحليالته وليس
على معلومات.
وعن تأثير االعترافات الجديدة
على سير املحاكمة ،أوضحت
مـ ـص ــادر ق ـضــائ ـيــة أن ع ـبــاس
ال ي ـ ــزال ق ـيــد ال ـتــوق ـيــف وغـيــر
محكوم ،وتضاف اعترافاته إلى
ملفاته املتعددة أمام العسكرية
واملجلس العدلي.

املواجهة وجد ما هي النتائج العملية
في هذه املواجهة».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ي ـن ـف ــذ أصـ ــدقـ ــاء
وعائلة املوقوف السابق في تشيكيا
ع ـلــي ف ـي ــاض ،وق ـف ــة تـضــامـنـيــة مـعــه،
استنكارا لتوقيفه وللمطالبة بحريته
وان ـص ــاف ــه ،ع ـنــد ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة من
ق ـب ــل ظ ـه ــر الـ ـي ــوم أمـ ـ ــام ق ـص ــر ال ـع ــدل
ف ــي بـ ـي ــروت .وق ــد أف ــرج ــت الـسـلـطــات
الـتـشـيـكـيــة ع ــن ف ـيــاض امل ــوق ــوف منذ
عــام  ،2014بـنـ ً
ـاء ّ على طلب السلطات
االميركية التي لفقت له تهمة محاولة
تسليح منظمة «ف ــارك» الكولومبية.
وفـ ـي ــاض ل ـب ـنــانــي ي ـح ـمــل الـجـنـسـيــة
األوكرانية ،كان يعمل في وزارة الدفاع
فــي كييف كــوسـيــط فــي عمليات بيع
السالح االوكراني .وأطلقت السلطات
التشيكية ســراحــه األسـبــوع املــاضــي،
في عملية تبادل أدت أيضًا إلى إطالق
شقيقه وخـمـســة تشيكيني اختطفوا
في البقاع الصيف املاضي.
(األخبار)

الحكومة أقرت
تمويل االنتخابات البلدية
ودوائر نفوس محافظة
الجنوب أنجزت لوائح الشطب.
مع هذا ،ليس حاسمًا بأن
صيدا ستكون على موعد
مع بلدية جديدة في أيار
المقبل .لكن بوابة الجنوب
قد تكون على موعد مع
رئيس بلدية جديد في حال
إصرار محمد السعودي على
تقديم استقالته فور انتهاء
واليته
آمال خليل
«ص ـيــدا ك ـي ــف؟» ،ي ـســأل الــرئ ـيــس رفـيــق
ال ـحــريــري بحسب ال ـلــوحــات اإلعــانـيــة
التي انتشرت خالل األسبوع الفائت في
مسقط رأس ــه ،عشية الــذكــرى الـحــاديــة
ع ـشــرة الغـتـيــالــه .عـلــى خلفية رمــاديــة،
ي ـظ ـهــر وجـ ــه ال ـح ــري ــري مـبـتـسـمــا ،وقــد
ارت ـســم أمــامــه كــأنـمــا يـخــرج مــن لسانه
وقلبه ،ذلــك السؤال املطمئن عن أحــوال
ّ
مــديـنـتــه وأه ـل ـهــا ،وق ـلــب صـغـيــر معلق
ببالون .ذلــك القلب املعلق يشبه تمامًا
أحــوال الصيداويني هــذه األي ــام :خمود
بـعــد ثـ ــوران مــذهـبــي وج ـمــود سياسي
ون ـك ـبــة اق ـت ـصــاديــة .ال يـمـكــن الــوصــول
إل ــى ال ـل ــوح ــات ال ــرم ــادي ــة امل ـع ـل ـقــة فــوق
األسـطــح واألعـمــدة إلجــابــة الشهيد عن
ســؤالــه .الـتـقــط الـبـعــض ص ــورًا لــإعــان
واسـتـعــانــوا بــ»الـفــوتــوشــوب» ،لتدوين
أجــوبـتـهــم ثــم نـشــروهــا عـبــر الــواتـســاب
وال ـ ـفـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك .ص ـ ـيـ ــدا ك ـ ـيـ ــف؟ ي ـس ــأل
الحريري .فيجيبون 40« :ألف صيداوي
عــاطــل مــن الـعـمــل» و»م ــن  6أشـهــر مش
قابضني» و»صرفونا من أوجيه» و»ما
في مصاري وإعاشات وأدوية».
أراد صاحب الفكرة من حملة ذكرى هذا
العام أن يشد العصب الصيداوي .لكن

ّ
السؤال شكل «فشة خلق» للصيداويني
للتعبير عــن اسـتـيــائـهــم مــن أداء تـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل ون ــائ ـب ـي ــه ،ب ـه ـيــة ال ـح ــري ــري
وفؤاد السنيورة .فعدا عن األزمة املالية
والـخــدمــاتـيــة الـتــي يعانيها الـتـيــار في
ج ـم ـيــع املـ ـن ــاط ــق ،ت ـش ـعــر صـ ـي ــدا بـغــن
إضـ ــافـ ــي يـ ـتـ ـك ــرر بـ ــن الـ ـح ــن واآلخ ـ ـ ــر:
التجاهل والـغـيــاب .وآخ ــر مظاهرهما،
تخصيص سيدة مجدليون ثالثة أيام
في األسبوع الستقبال الوفود الرسمية
وال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي «ب ـي ــت ال ــوس ــط» ،علمًا
بأنها في صيدا ال تختلط بالشعب إال
في املناسبات النادرة.
أس ـه ــم املـسـتـقـبــل ف ــي ص ـي ــدا ف ــي أدن ــى
مـسـتــويــاتـهــا ،وي ـش ـبــه ال ــوض ــع م ــا كــان
عـلـيــه عـشـيــة االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة عــام
 ،2004ع ـن ــدم ــا ح ـق ــق ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
بـ ـقـ ـي ــادة أسـ ــامـ ــة سـ ـع ــد فـ ـ ـ ــوزًا كــاس ـحــا
عـلــى املـسـتـقـبــل ب ـق ـيــادة الــرئ ـيــس رفيق
ال ـحــريــري شـخـصـيــا .ال ـظ ــروف مــؤاتـيــة
ل ـكــي يـسـتـعـيــد ال ـت ـي ــار م ـســاح ـتــه الـتــي
خسرها فــي االنـتـخــابــات النيابية عام
 2009ثم البلدية بعد عام .إذ كان تقييم
الحمالت االنتخابية للطرفني حينها:
«ال ـق ــوى الــوطـنـيــة تـبـيــع ال ـن ــاس كــامــا.
أم ــا آل ال ـحــريــري ،فيبيعونهم وظــائــف
وخ ــدم ــات» .حــالـيــا ،يـتـســاوى الـطــرفــان
في بيع الكالم .فهل لهذا السبب أعرب
كــل مــن الـحــريــري والـسـنـيــورة ،بحسب
ما نقل عنهما في مجالسهما الخاصة،
عن تفضيلهما عدم إجــراء االنتخابات
الـبـلــديــة بـعــد ثــاثــة أش ـه ــر؟ ول ـكــن رغــم
ال ـتــأج ـيــل امل ــرج ــح ،ل ــن «ت ــزم ــط» صـيــدا
مــن االنتخابات .رئيس البلدية محمد
ال ـس ـعــودي أبـلــغ املـعـنـيــن مـنــذ ع ــام أنــه
لــن يـمــدد واليـتــه فــي حــال م ــددت واليــة
املجالس البلدية ،متمسكًا باالستقالة
فـ ـ ــور انـ ـتـ ـه ــاء والي ـ ـتـ ــه الـ ـس ــداسـ ـي ــة فــي
 23أي ـ ــار امل ـق ـب ــل .ق ـ ــرار أرب ـ ــك املـسـتـقـبــل
وحلفاءه والتيار الوطني على السواء.
من البديل؟ ســؤال لم يجد إجابة حتى
اآلن ،مللء فراغ السعودي الذي رشحته
الحريري ،وربــط موافقته على العرض
بـ ـم ــوافـ ـق ــة ص ــديـ ـق ــه رئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـظ ـيــم
الشعبي الناصري أسامة سعد.
قـ ـ ـب ـ ــل أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ـ ـ ــن ،دعـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــورة
ال ـس ـعــودي إل ــى اجـتـمــاع عــاجــل ،طالبًا
منه التراجع عن قــراره واالستمرار في

مـنـصـبــه .م ـصــادر مــواك ـبــة لـلـقــاء نقلت
عن السنيورة قوله إنــه «غير متحمس
إلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات مـ ـ ــن األسـ ـ ـ ــاس
ّ
ويرجح عدم حصولها» .السعودي أكد
لـ»األخبار» رفضه تمديد واليته ،مشيرًا
إل ــى أن ــه وض ــع املــرجـعـيــات الـصـيــداويــة
فــي أجـ ــواء قـ ــراره مـنــذ أش ـهــر .ل ـكــن ،من
حوله ،تشاع أجــواء مختلفة .ينقل عنه
قبوله البقاء في منصبه مؤقتًا ،في حال
تـقــرر تــأجـيــل تقني لــانـتـخــابــات لستة
أشهر .إال أنه ينفي علمه بتلك األجواء،
ً
قبل أن يستدرك قائال »:إذا تأجيل لستة
أشهر فقط ،ما إلي عني أعاند .إنما ليس
أكثر».
ّ
مصير االنتخابات معلق ،يعلق صيدا
في الهواء حتى نهاية الشهر الجاري،
م ــوع ــد ان ـت ـه ــاء م ـه ـلــة دعـ ـ ــوة ال ـه ـي ـئــات
ال ـن ــاخ ـب ــة ال ـت ــي ـ ـ ـ ـ ـ ف ــي حـ ــال حـصــولـهــا
ـ ـ ـ ـ ت ـش ـكــل ال ــدل ـي ــل ال ـق ــاط ــع ع ـل ــى إجـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات .ح ـتــى ذل ــك ال ـح ــن ،تضع
القوى الصيداوية كل االحتماالت على
الـطــاولــة ،ســواء أجــريــت االنتخابات أو
ّ
ال .سـعــد أكـ ــد ل ــ»األخ ـب ــار» أن التنظيم
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ال ـش ـع ـب ــي وح ـ ـل ـ ـفـ ــاءه س ـ ـي ـ ـبـ ــدأون ه ــذا
األسبوع اجتماعات تشاورية ملواجهة
كل االحتماالت« ،إذ يهم القوى الوطنية
امل ـ ـضـ ــي ب ــال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي».
ل ـكــن ،و»ب ــال ــرغ ــم م ــن ال ـجــديــة ال ـظــاهــرة
ل ـ ــدى الـ ــزع ـ ـمـ ــاء»ّ ،
رج ـ ـ ــح س ـع ــد تــأج ـيــل
االنتخابات «ألنهم في الحقيقة يعملون
عـلــى الـتـمــديــد خــوفــا مــن ت ـبــدل الحجم
ال ـت ـم ـث ـي ـلــي ب ـع ــد األزم ـ ـ ـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وتغير التحالفات» .أمــا صـيــداويــا ،في

ح ــال بقيت الـبـلــديــة وغ ــادر الـسـعــودي،
فال يعول على تغييرات تمثيلية جذرية
تفرزها االنتخابات الداخلية لألعضاء
الـ  .21فاملجلس كله من «الئحة الوفاق
لـ ــإن ـ ـمـ ــاء» ،ن ـ ـتـ ــاج تـ ـح ــال ــف امل ـس ـت ـق ـبــل
( 16عـ ـضـ ـوًا م ـن ـهــم ال ــرئ ـي ــس ون ــائ ـب ــه)
والـجـمــاعــة اإلســامـيــة ( 3أع ـضــاء) إلــى
جانب عضوين محسوبني على رئيس
البلدية الـســابــق عبد الــرحـمــن الـبــزري.
وعـلـيــه ،فــإن بــديــل الـسـعــودي «سيكون
من الجو نفسه» ،مرجحًا انتخاب نائب
الرئيس إبراهيم البساط.
ولكن ما هي حظوظ األمني العام لتيار
املستقبل أحمد الحريري؟ يكاد ينسى
ك ـث ـيــرون ،ومـنـهــم أع ـضــاء فــي الـبـلــديــة،
أن الحريري زميل لهم .فهو لم يشارك
فـ ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـب ـل ــدي ــة م ـن ــذ ســت
سنوات .مع ذلك ،تم الترويج له كخلف
ل ـل ـس ـعــودي «فـ ــي م ـح ــاول ــة مـسـتـقـبـلـيــة
الس ـت ـعــادة الـشـعـبـيــة» .سـعــد يستبعد
هـ ــذا االحـ ـتـ ـم ــال ،م ـع ـت ـب ـرًا أن املـسـتـقـبــل
يخدم الناس من خالل البلدية والقوى
األم ـن ـي ــة م ــن دون أن ي ـك ــون ال ـحــريــري
شخصيًا رئيسًا.
وه ـ ـ ـ ــل لـ ـلـ ـجـ ـم ــاع ــة رأي آخ ـ ـ ـ ــر بـ ـب ــدي ــل
الـسـعــودي؟ يصف امل ـســؤول السياسي
للجماعة اإلسالمية في الجنوب بسام
ح ـم ــود «ال ـت ـج ــرب ــة ال ـب ـل ــدي ــة» بــرئــاســة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي بـ ــ»الـ ـن ــاجـ ـح ــة وامل ـ ـم ـ ـتـ ــازة
واملـتـجــانـســة وامل ـن ـت ـجــة» .ل ــذل ــك ،تمنى
عـلــى ال ـس ـعــودي «االس ـت ـم ــرار فــي حمل
األمانة في هذه الظروف الصعبة» .لكن،
ماذا لو أصر األخير على االستقالة ،هل
ترشح الجماعة أحــد أعضائها الثالثة
لخالفته؟ رفض حمود اإلجابة ،معتبرًا
أن «األمـ ــر ســابــق ألوان ـ ــه ،ول ـكــل ح ــادث
حديث».
ال ـبــزري ،الـشــريــك فــي الـبـلــديــة الحالية،
يشكك أســاســا فــي استقالة السعودي.
يـقــول« :فــي الـقــانــون يحل مكانه نائب
ال ــرئ ـي ــس» .أم ــا امل ـعــاي ـيــر ال ـخــاصــة بني
األعضاء بعد ست سنوات من االحتكاك
«فـتـصـبــح أه ــم مــن التمثيل السياسي
وتتحول إلى تقديرات خاصة بكل منهم
ع ــن األج ـ ــدر واألنـ ـس ــب» ي ـقــول ال ـب ــزري.
صيداويًا ،يجد أن املزاج الشعبي ال يزال
ً
خجوال ولم يدخل في إيقاع االنتخابات
«ألنه يشكك في حصولها من األصل».

تقرير

تفكيك عبوتين في طرابلس في نهاية أسبوع متوتر
عبد الكافي الصمد
سادت البلبلة طرابلس أمس إثر عثور
الجيش على عبوتني ناسفتني ّ
معدتني
للتفجير في مستودع أحد املباني في
ســاحــة الـنـجـمــة .م ــا أع ــاد إل ــى املــديـنــة
أجـ ـ ــواء الـ ـخ ــوف وال ـق ـل ــق م ــن اح ـت ـمــال
عـ ـ ــودة ال ـت ــوت ــر األمـ ـن ــي وال ـت ـف ـج ـيــرات
ثانية إلى عاصمة الشمال.
وأوض ــح مصدر أمني ل ـ «األخ ـبــار» أن
«العبوتني كانتا جاهزتني للتفجير».
ورجح أن يكون هدفهما إثارة البلبلة
فــي طــرابـلــس ،وأن مــن يـقــف وراء ه ـمــا
فرد أو مجموعة أفــراد «وليسوا حالة
ت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ألن الـ ــوضـ ــع األم ـ ـنـ ــي فــي
املدينة ممسوك وتحت السيطرة».
وأعـلـنــت مــديــريــة الـتــوجـيــه فــي قـيــادة
الـجـيــش ،فــي ب ـيــان ،أن الـجـيــش فــرض
طوقًا أمنيًا حول مبنى داالتي وأخاله
واملباني املجاورة له من املدنيني .وبعد
كشف الخبير العسكري تبني أن إحدى
العبوتني «مصنعة يدويًا وهي مؤلفة
م ــن  3أنــاب ـيــب م ـح ـشــوة ب ـحــوالــى 1,5
كلغ من املتفجرات وموصولة بصاعق
وفتيل إشعال بطيء؛ والثانية ،عبارة
عــن ق ــارورة غــاز تحتوي على  10كلغ
مــن امل ــواد املـتـفـجــرة ،مــوصــولــة بفتيل
وص ــاع ــق كـهــربــائــي وتـعـمــل بــواسـطــة

جهاز تفجير عن بعد».
ورأى ال ــوزي ــر ال ـســابــق فـيـصــل كــرامــي
أن طــرابـلــس «نـجــت مــن مـجــزرة كــادت
ت ـ ــودي ب ـح ـيــاة ال ـع ـش ــرات ف ــي منطقة
ال ـشــوارع واألسـ ــواق الشعبية املمتدة
بني ساحتي النجمة والـكــورة ،بعدما
ت ــدارك الـجـيــش امل ــأس ــاة» .وس ــأل« :مــن
يريد كل هذا الشر لطرابلس وألهلها،
وملـ ـ ـ ــاذا؟» ،م ـش ـي ـرًا ال ــى أن «ال ـت ـط ــورات
امليدانية في املنطقة تشهد متغيرات
كـبــرى ،واالره ــاب لــن يـتــردد فــي تكرار
املحاولة لزج مدينتنا في أتون الحريق
املذهبي والطائفي الذي يضرب العالم
العربي».

ويأتي اكتشاف العبوتني بعد سلسلة
إشـ ـك ــاالت شـهــدتـهــا عــاص ـمــة الـشـمــال
االس ـب ــوع امل ــاض ــي أرخ ــت ب ــأج ــواء من
الـتــوتــر على املــديـنــة وأث ــارت مخاوف
مــن مـخـطــط لـخــربـطــة الــوضــع األمـنــي
ً
ال ــذي يـشـهــد إس ـت ـق ــرارًا أمـنـيــا مـقـبــوال
م ـن ــذ ت ـط ـب ـيــق ال ـخ ـط ــة األمـ ـنـ ـي ــة فـيـهــا
قبل أكـثــر مــن سنة ونـصــف سـنــة .فقد
شـهــد مـحـيــط نـهــر أب ــو عـلــي ومنطقة
ال ـج ـســريــن وخـ ــان الـعـسـكــر والــدبــاغــة
واألســواق القديمة في طرابلس خالل
األسبوع املاضي ظهورا مسلحًا على
خـلـفـيــة ف ــرض خـ ــوات وبـسـبــب خــاف
حول تقاسم مناطق النفوذ ألصحاب

م ــول ــدات ال ـك ـهــربــاء ال ـخ ــاص ــة .وأظ ـهــر
االش ـ ـكـ ــال وجـ ـ ــود ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مــن
األسـلـحــة الـحــربـيــة الـفــرديــة بــن أيــدي
امل ــواطـ ـن ــن ،صـ ـ ــادر ال ـج ـي ــش أغ ـل ـب ـهــا،
ً
فـضــا عــن الـعـثــور عـلــى عـبــوة ناسفة
مع املوقوفني الذين ناهز عددهم الـ .40
وفيما كــان الجيش واألجـهــزة األمنية
يلملمون تداعيات إشكال محيط نهر
أب ــو ع ـلــي ،ب ــرز إش ـك ــال م ــن ن ــوع آخ ــر،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ش ــائـ ـع ــات ت ـح ــدث ــت عــن
قيام مسؤولني عن مقبرة الغرباء في
طــرابـلــس بنبش بـعــض الـقـبــور ونقل
رفــات أصحابها بهدف توسيع غرفة
غ ـس ـيــل امل ــوت ــى وت ـك ـف ـي ـن ـهــم .وأثـ ـ ــارت
الـشــائـعــة تــوت ـرًا مذهبيًا بـعــدمــا ت ـ ّ
ـردد
أن امل ــوت ــى ال ــذي ــن نـبـشــت ق ـبــورهــم من
الـطــائـفــة الـعـلــويــة .واس ـتــدعــى الـتــوتــر
ً
ت ــدخ ــا أم ـن ـيــا وس ـيــاس ـيــا ،فـيـمــا نفى
م ـف ـت ــي ط ــرابـ ـل ــس وال ـ ـش ـ ـمـ ــال ال ـش ـيــخ
م ــال ــك ال ـش ـع ــار هـ ــذا األم ـ ـ ــر ،وت ــواص ــل
مــع مـســؤولــن فــي املـجـلــس االســامــي
العلوي لتوضيح املوضوع.
وسط هذه األجــواء جاء العثور على
الـعـبــوتــن أم ــس فــي ســاحــة الـنـجـمــة،
وهي منطقة شعبية مكتظة ،ليرسم
أكـثــر مــن عــامــة استفهام حــول مدى
ت ـ ــراب ـ ــط ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث ب ـب ـع ـض ـهــا
بعضًا.
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق يباع االسمنت المنتج محليًا بسعرين؛ السعر األول مخصص للسوق اللبنانية وهو ّ
محدد بـ 110دوالرات للطن،
للتصدير بسعر وسطي يبلغ  70دوالرًا .الفرق بينهما يبلغ  41دوالرًا ،وهي كلفة إضافية
فيما الثاني مخصص ّ
يدفعها المستهلك المحلي .انه االحتكار الذي يفرض نفسه محليًا حيث يدفع المستهلك الثمن

ثالثي صناعة اإلسمنت المستهلك يدفع ثمن
محمد وهبة
ثـ ـ ـ ـ ــاث ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات تـ ـحـ ـتـ ـك ــر صـ ـن ــاع ــة
االس مـنــت وبـيـعــه ف ــي ل ـب ـنــان ،وه ــي:
«هـ ــول ـ ـس ـ ـيـ ــم»« ،الـ ـ ـت ـ ــراب ـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة»
(السبع)« ،تــرابــة سبلني» .من تبعات
ه ــذا االح ـت ـك ــار ،أن امل ـص ــان ــع الـثــاثــة
ض ــاعـ ـف ــت سـ ـع ــر م ـب ـي ــع طـ ــن الـ ـت ــراب ــة
ال ـســوداء (تسليم وكـيــل الـبـيــع) خالل
 10سنوات من  63دوالرًا في  2005إلى
 110دوالرات ال ـيــوم .املـفــارقــة أنـهــا لم
تتوقف عن تصدير قسم من إنتاجها
إلــى األس ــواق الخارجية بأسعار أقل
ّ
بكثير من سعر املبيع املحلي ،إذ بلغ
سـعــر الـتـصــديــر الــوس ـطــي  70دوالرًا
للطن فــي  2015و 57دوالرًا فــي 2014
و 63دوالرًا في .2011

االسعار العالمية
من الواضح ،أن تأثير احتكار املصانع
الثالثة ينعدم في األسواق الخارجية
حيث األسعار مكشوفة على منافسة
بــن املـصــانــع الـعــاملـيــة .هــذه املنافسة
تـ ـ ـف ـ ــرض ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـصـ ــان ـ ـعـ ــن الـ ـتـ ـق ـ ّـي ــد
بـهــوامــش أرب ــاح م ـحـ ّـددة .أي إن كلفة
اإلن ـت ــاج هــي الـعـنـصــر املـتـغـ ّـيــر ،وهــي
ّ
مكونة من مواد أولية (كلينكر) ،طاقة
حــراريــة وكـهــربــائـيــة ،يــد عــامـلــة ،كلفة
اسـتـثـمــار ،ن ـقــل ...حـ ّـصــة كــل واح ــد من
ه ــذه الـعـنــاصــر شـبــه ّ ثــابـتــة ،فالطاقة
على سبيل املثال تمثل  %25من كلفة
ّ
متغير
اإلن ـتــاج بــالـحـ ّـد األدن ــى ،وهــي
أســاســي فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة نظرًا
إلى انهيار سعر برميل النفط بنسبة
 .%70ولهذا السبب ،تراجعت أسعار
الـتــرابــة ال ـســوداء فــي الـســوق العاملية
بمستويات كبيرة .فعلى سبيل املثال
كان سعر طن الترابة الوسطي في عام
 2011نحو  85دوالرًا في مصر ونحو
 60دوالرًا فــي تــركـيــا ،لـكـنــه انخفض
ال ـي ــوم إل ــى  60دوالرًا ف ــي مـصــر و50
ّ
دوالرًا فــي تــرك ـيــا ...وب ــات أق ــل مــن 35
دوالرًا في إيران!

انعكاسات سوقية
في لبنان حيث االحتكار الثالثي
أما ّ
مـتـجــذر فــي ال ـســوق ،فــاألسـعــار بقيت
عـلــى حــالـهــا فــي األش ـهــر الـ ــ 11األول ــى
م ــن عـ ــام  ،2015أي إن ت ـج ــار ال ـب ـنــاء
وامل ـقــاولــن واملـتـعـهــديــن اش ـت ــروا طن
الترابة السوداء بــ 110دوالرات .يقول
رئـ ـي ــس ن ـق ــاب ــة املـ ـق ــاول ــن فـ ــي ل ـب ـنــان
م ــارون الحلو لــ«األخـبــار»« :ال نعرف
مل ـ ـ ــاذا لـ ــم ت ـن ـخ ـفــض أس ـ ـعـ ــار ال ـت ــراب ــة
الـ ـس ــوداء ف ــي ال ـس ــوق رغ ــم انـخـفــاض
أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـعـ ـ ّـد م ـك ـ ّـون ــا
أســاس ـيــا ف ــي ه ــذه ال ـص ـنــاعــة .ولـيــس
لــدي تفسير لهذه الظاهرة ،أي الفرق
ب ــن س ـعــر ال ـطــن ف ــي ال ـس ــوق املحلية
وس ـع ــره ف ــي ال ـس ــوق ال ـخ ــارج ـي ــة .في
الـ ـخ ــارج تـبـيـعــه امل ـص ــان ــع الـلـبـنــانـيــة
واملصانع األجنبية بأسعار متنافسة
وشبه متساوية!» .وقد أثار هذا االمر
استياء تجار البناء واملقاولني الذين
ي ــرون أن حـ ّـصــة االسـمـنــت مــن البناء
تصل إلى  ،%10وبالتالي فإن خفض
سعره ينعكس تراجعًا في الكلفة التي
يجري تحميلها للمستهلك سواء كان
فــردًا أو جهة خاصة أو جهة رسمية
(اللبنانيون ّ
يمولون الخزينة العامة
التي تدفع كلفة اإلنشاءات والتعهدات
ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة)،
وال سيما أن السوق ّ
تمر بصعوبات
كبيرة اليوم حيث األسـعــار متهاوية
في ظل شبه جمود في الطلب.

التصدير مسموح به
في هذا الوقت ،كانت املصانع الثالثة

هذه المصانع ال
تبيع منتجاتها
مباشرة بل
لديها مئات
وكالء البيع
الحصريين في
المناطق (هيثم
الموسوي)

مـسـتـمـ ّـرة فــي الـتـصــديــر وإن بــوتـيــرة
ّ
أقـ ــل م ــن ال ـس ــاب ــق .ت ـظ ـهــر إح ـص ــاءات
الجمارك اللبنانية أنه في عام 2011
ص ـ ـ ّـدرت امل ـص ــان ــع الـ ـث ــاث ــة ،ب ـص ــورة
شـ ــرع ـ ـيـ ــة ،نـ ـح ــو  400أل ـ ـ ــف ط ـ ــن مــن
االس ـم ـن ــت ،وفـ ــي عـ ــام  2014صـ ـ ّـدرت
 136ألف طن ،وفي عام ّ 2015
صدرت
ن ـح ــو  60ألـ ـف ــا .والـ ــافـ ــت أن أس ـع ــار
الـ ـتـ ـص ــدي ــر كـ ــانـ ــت دائ ـ ـم ـ ــا م ـن ــاف ـس ــة
ل ــأس ـع ــار ال ـع ــامل ـي ــة .ف ـفــي  2011كــان
سعر الطن  63دوالرًا ،أي أقل من سعر
مـصــر وأع ـلــى مــن سـعــر تــركـيــا .وكــان
ّ
التصدير مــركــزا نحو بـلــدان مـحـ ّـددة
مـثــل س ــوري ــا وق ـب ــرص وم ـص ــر ،علمًا
بـ ــأن الـ ـع ــراق ف ــي ال ـس ـن ــوات الـســابـقــة
ً
كــان الـجـهــة األك ـثــر تـفـضـيــا ،لـكــن في
ع ــام  2011أقـ ـ ّـرت الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
رسمًا جمركيًا على واردات االسمنت
ب ـن ـس ـبــة  %15ل ـح ـم ــاي ــة ص ـنــاعــات ـهــا
م ــن اإلغ ـ ــراق ال ـخ ــارج ــي ،ث ــم انــدل ـعــت
الـحــرب فــي ســوريــا ،وانـحـســرت فــورة
اإلعـ ـم ــار وبـ ــات ال ـج ـم ـيــع ف ــي ان ـت ـظــار
ال ـفــورة الـجــديــدة بـعــد انـتـهــاء الـحــرب
املتواصلة هناك إلى اليوم.
وف ــي ع ــام  2014انـخـفـضــت ص ــادرات
االسـ ـمـ ـن ــت امل ـن ـت ـج ــة م ـح ـل ـيــا إل ـ ــى 57
دوالرًا ،وذلـ ــك ت ــزام ـن ــا م ــع ان ـخ ـفــاض
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،ثـ ــم ارت ـف ــع
الـسـعــر إل ــى  70دوالرًا فــي ع ــام 2015
ب ـس ـب ــب صـ ـع ــوب ــات الـ ـنـ ـق ــل وت ــراج ــع
الطلب العاملي على العقارات املبنية.
ه ـ ــذه كـ ــانـ ــت إحـ ـ ـص ـ ــاءات ال ـت ـص ــدي ــر
الشرعية ،إال أنــه وفــق معطيات شبه
رسـ ـمـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن املـ ـص ــان ــع ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ّ
تصدر  %20من إنتاجها بصورة غير
شرعية إلى الدول املجاورة وبأسعار
تنافسية ايضًا.

نتائج االحتكار
ع ـلــى أي حـ ــال ،ف ــإن س ـعــر الـتـصــديــر
يـ ـبـ ـق ــى ف ـ ــي أف ـ ـضـ ــل ح ـ ــاالت ـ ــه أف ـض ــل
م ــن األس ـع ــار املـحـلـيــة بـنـسـبــة ،%36
وه ــو أم ــر مـسـتـغــرب جـ ـدًا وال يمكن
تـ ـب ــري ــره إال ف ــي االحـ ـتـ ـك ــار ال ـضـ ّـيــق
والـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـظ ــى بـ ـه ــا فــي
لـ ـبـ ـن ــان .ف ـم ــن امل ـ ـعـ ــروف أن م ـصــانــع
االسـمـنــت تملكها ب ـصــورة مـبــاشــرة
أو غير مباشرة مرجعيات سياسية
أو ديـ ـنـ ـي ــة ،أو م ـح ـم ـ ّـي ــة مـ ــن زع ـم ــاء
سـ ـي ــاسـ ـي ــن .فـ ـق ــد اسـ ـتـ ـثـ ـم ــرت ه ــذه
امل ــرج ـع ـي ــات ،بــال ـشــراكــة م ــع الـقـطــاع
الـخــاص أكـثــر مــن  600مليون دوالر
في قطاع االسمنت وطـ ّـورت طاقتها
اإلنتاجية في العقدين األخيرين من
 1.6مليون طــن اسمنت سنويًا إلى
أك ـثــر م ــن  10مــايــن طـنــا ال ـي ــوم ،إال
ّ
أنـهــا تـقــلــص إنـتــاجـهــا أو تــزيــده (أو
تـصـ ّـرح عنها رسـمـيــا) وفــق حاجات
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
وقدرتها التسويقية .ففي عام 2014
باعت هذه املصانع نحو  5.5ماليني
ط ــن ف ــي الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـيــة وصـ ـ ـ ّـدرت
نـحــو  136أل ــف ط ــن ،وف ــي ع ــام 2015
(اإلحـصــاء ات املتوافرة حتى أيلول)
ب ــاع ــت  3.4م ــاي ــن ط ـنــا ف ــي ال ـســوق
ّ
وصدرت نحو  60ألف طن.
املحلية،
أم ـ ـ ـ ــا ح ـ ـصـ ــص ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـص ـ ــان ـ ــع م ــن
مـ ـبـ ـيـ ـع ــات ال ـ ـس ـ ــوق املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ف ـهــي
ثابتة ،وهــذا األمــر ناجم عــن طبيعة
االح ـت ـك ــارات ال ـتــي تـسـتــدعــي تقاسم
الـ ـس ــوق ب ــن امل ـح ـت ـك ــري ــن .فـبـحـســب
إحصاء ات صادرة عن «بلوم انفست
ب ـنــك» ،ف ــإن «الـسـبــع» تـسـتـحــوذ على
ّ
الحصة السوقية األكبر من املبيعات

ّ
يمثل االسمنت ثلث
خلطة الباطون التي توازي %25
من المبنى
ب ـن ـس ـب ــة  ،%44وتـ ـلـ ـيـ ـه ــا ه ــول ـس ـي ــم
ّ
بحصة سوقية تبلغ  ،%38وسبلني
ّ
بحصة .%18
وال ــاف ــت أن ه ــذه امل ـص ــان ــع ال تبيع
منتجاتها مباشرة ،بل لديها مئات
وكالء البيع الحصريني في املناطق،
ّ
ّ
واملحددة
فتمدهم بالكميات الالزمة
وفـ ــق «ك ــوت ــا» م ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا ف ــي مــا
ّ
يسوقون الكميات لدى
بينهم ،وهــم
ال ــزب ــائ ــن بــال ـس ـعــر امل ـت ـفــق ع ـل ـيــه بــن
املصانع الثالثة.

حماية بال توازن

ّ
غ ـ ـيـ ــر أن امل ـ ــرت ـ ــك ـ ــز األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي لـ ـه ــذا
االحتكار هو الحماية الحكومية التي
يحظى بها والتي تستند إلى حظوته
ونفوذه .فمبيعات االسمنت في لبنان،
ّ
محمية بـمــوجــب تـشــريـعــات قانونية
فرضت رسوما جمركية بنسبة %75
عـلــى اسـتـيــراد االسـمـنــت مــن ال ـخــارج.
ت ــاري ــخ ه ــذه الـحـمــايــة ي ـعــود إل ــى عــام
 1985عندما ّ
أقر قانون املوازنة العامة
ّ
متضمنًا املادة  29التي شرعت وضع
رسوم جمركية على استيراد االسمنت
ورسم على االستهالك الداخلي بقيمة
 3000ل ـيــرة ع ـلــى ال ـطــن ال ــواح ــد .وقــد
استبدل رسم االستهالك الداخلي في
ّ
قــانــون ضريبة القيمة املضافة لتحل
ً
بدال منه نسبة  %10على الطن.

في ّ
طي النسيان
ّ
«املنسية»
من بني املواد التي اقترحتها الحكومة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب
وضع رسم على استهالك االسمنت بقيمة  6آالف ليرة على كل طن .فاملشترع
فــي لبنان يـكــاد يـكــون متواطئًا على املستهلك اللبناني ،إذ يستسهل وضع
الرسوم على االستهالك ،فيما يجب أن تكون الضرائب ّ
موجهة أكثر لالقتطاع
من ارباح القطاعات األكثر ربحية بغية إعادة توزيع الثروة في لبنان.
والــافــت أن لجنة املتابعة االقتصادية املشتركة اللبنانية ـ السورية كانت قد
ّ
توصلت إلــى نتيجة مفادها أنــه يجب تحرير االسمنت والكلينكر فــي لبنان
وإع ــادة النظر بموضوع إجــازة االسـتـيــراد املفروضة على املــادتــن إلــى اللجنة
الصناعية للبحث التخاذ اإلجراءات الالزمة إللغاء إجازة االستيراد عليها .لكن
هذا األمر ذهب في طريقه إلى املماطلة والتأجيل إلى أن انتهى ّ
برمته بعد إنفجار
الحرب في سوريا.
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مجتمع وإقتصاد

تقرير

االحتكار

«عصابة مسلحة» تحبط
«االنقالب» على رئيس البناية
هديل فرفور
يمتنع محامو بـيــروت وطرابلس،
ال ـيــوم ،عــن حـضــور الجلسات لدى
جميع املحاكم واملجالس ،احتجاجًا
على ّ
للضرب
تعرض أربعة محامني
ّ
مساء الجمعة الفائت .ومن املتوقع
أن يعقد نقيب املحامني في بيروت،
أنـطــونـيــو ال ـهــاشــم ،ال ـيــوم ،مؤتمرًا
صحافيًا لشرح مالبسات الحادثة.
مـ ـس ــاء ال ـج ـم ـع ــة الـ ـف ــائ ــت ،ت ـع ـ ّـرض
امل ـح ــام ــون زاه ـ ــر ع ـ ـ ــازوري (عـضــو
مجلس نقابة املحامني في بيروت)،
زينب دحـبــول ،زينب الحاج ورائــد
ح ـ ـم ـ ــدان لـ ـلـ ـض ــرب خـ ـ ـ ــال ت ـم ـث ـيــل
م ــوك ـل ـي ـه ــم ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع م ـن ـع ـقــد
ل ـج ـم ـع ـي ــة م ــالـ ـك ــي م ـب ـن ــى "إن ـ ـمـ ــاء
ت ــاور" فــي منطقة الرملة البيضاء.
ّأم ـ ــا املـ ـعـ ـت ــدون ،ب ـح ـســب امل ـحــامــن
ّ
"ال ـض ـحــايــا" ،فـهــم عـصــابــة مسلحة
اسـتـقــدمـهــا رئ ـيــس لـجـنــة الـبـنــايــة،
رجل األعمال ،عصام الدامرجي.
في حديثه لـ "األخبار" ،يقول حمدان
إن امل ـحــامــن ك ــان ــوا ي ـشــاركــون في
اج ـت ـم ــاع م ــال ـك ــي ال ـش ـق ــق إلق ـص ــاء
رئيس اللجنة عن منصبه ،ذلــك أن
"غــالـبـيــة املــالـكــن ال تــريــده مندوبًا
عـنـهــم لـشـبـهــات مــال ـيــة"ُ .
ويـضـيــف:
"ت ـفــاجــأنــا ب ـعــدد م ــن ال ـش ـبــان ذوي
العضالت املفتولة ،يحملون أسلحة
وي ـن ـت ـظ ــرون ــا ف ــي ق ــاع ــة اس ـت ـق ـبــال
الـ ـبـ ـن ــاي ــة ،حـ ـي ــث ان ـ ـهـ ــالـ ــوا ع ـل ـي ـنــا
بالضرب" .تؤكد دحبول في اتصال
مع "األخـبــار" كــام حـمــدان ،وتقول:
"م ــا ت ـعـ ّـرض لــه ح ـمــدان ك ــان ضربًا
م ـبــرحــا"ُ ،مـشـيــرة إل ــى أن املـحــامــن
كــانــوا قــد ات ـخــذوا كــافــة اإلجـ ــراءات
القانونية لعقد االجتماع ملناقشة
ب ـنــود ،مــن ضمنها رئــاســة اللجنة
ال ـتــي ي ـتــوالهــا ال ــدام ــرج ــي مـنــذ 12
سنة "خالفًا للقانون" .حاليًا ،يقبع

حمدان في املستشفى ،وقــد خضع
لعملية جراحية في رجله ،أول من
ً
أم ــس ،فـضــا عــن رض ــوض طــاولــت
رأس ـ ـ ـ ــه ووجـ ـ ـه ـ ــه بـ ـسـ ـب ــب ت ـع ــرض ــه
لـ ـ ـك ـ ــدم ـ ــات م ـ ــن مـ ـ ـس ـ ـ ّـدس أع ـ ـضـ ــاء
املجموعة .وبحسب تقرير الطبيب
الشرعي ،يجب على حمدان التوقف
عن العمل ملدة شهرينّ ،أما عازوري
فعليه التوقف عن العمل ملدة عشرة
أيام.
ّ
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـحــف ـظــت الـ ـح ــاج عن
إع ـطــاء تـفــاصـيــل عــن ال ـحــادثــة قبل
انـعـقــاد املــؤتـمــر الـصـحــافــي لنقابة

الدامرجي محتجز
في مفرزة بيروت
القضائية
ّ
املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــن ،لـ ـك ــنـ ـه ــا أش ـ ـ ـ ـ ــارت ال ــى
حـجــم "الــزعــرنــة" و"الـبـلـطـجــة" التي
تـعـ ّـرضــوا لها مــن "تدفيش وضــرب
وشتائم وإهانات".
ُيـشـ ّـبــه املـحــامــون مــا تـعـ ّـرضــوا لــه بـ
"الكمني"ّ ،
ملمحني إلى "تواطؤ رجال
شركة الحراسة مع الدامرجي الذين
سمحوا بمحاصرتنا في القاعة".
ُ
ويكمل املحامون روايتهم" :فــي ما
ّ
ّ
بـعــد تـمــكــن عـ ــازوري مــن أن يستل
هاتفًا ويتصل بفرع املعلومات ،ما
دفـعـهــم إل ــى ال ـه ــرب" .حــالـيــا يجري
احـ ـتـ ـج ــاز الـ ــدامـ ــرجـ ــي فـ ــي مـ ـف ــرزة
بيروت القضائية ً
بناء على إشارة
مــن الـنــائــب ال ـعــام االسـتـئـنــافــي في
بيروت زيــاد أبو حيدر ،الــذي طلب

ّ
التوسع في التحقيق.
من جهته ،يقول وجيه الدامرجي،
وهــو أحــد أقــربــاء َ
املتهم باالعتداء،
إن "املحامني أتــوا إلى البناية بنية
تنفيذ انقالب" ،نافيًا أن تكون هناك
ّ
ع ـص ــاب ــة م ـس ــل ـح ــة "ه ـ ــم م ـج ـمــوعــة
مـ ــن ســائ ـق ـي ـنــا وم ــراف ـق ـي ـن ــا ك ــان ــوا
يتناولون العشاء في منزل عصام
ال ـ ــدام ـ ــرج ـ ــي"ُ .
ويـ ـضـ ـي ــف" :حـ ـم ــدان
ً
لـيــس وك ـيــا عــن أح ــد مــن املــالـكــن،
ّ
وال يملك تصريحًا قضائيًا يمكنه
م ــن ال ــدخ ــول إلـ ــى امل ـب ـن ــى" ،متهمًا
املحامني بافتعال اإلشكال.
وكــانــت نقابة املحامني فــي بيروت
قد أبدت استنكارها لهذه الحادثة
عـ ـب ــر ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ــدر عـ ـق ــب اج ـت ـم ــاع
استثنائي ملجلس النقابة ،أول من
أمــس ،وأعلنت التوقف عن حضور
الـ ـجـ ـلـ ـس ــات لـ ـ ــدى ج ـم ـي ــع امل ـح ــاك ــم
واملجالس اليوم ،داعية إلى "التقيد
الصارم" استنكارًا لهذه االعتداءات
"ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـت ـكــرر وت ـت ـفــاقــم بما
ي ـ ـش ـ ـكـ ــل خ ـ ـ ـط ـ ـ ـرًا جـ ـ ــديـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ك ــل
م ــواط ــن" ،ودع ــت إل ــى امل ـشــاركــة في
املؤتمر الصحافي املقرر اليوم عند
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا في
ّ
مجلس النقابة .وذكــر املجلس بأن
االعـ ـت ــداء ع ـلــى امل ـحــامــي "إن ـم ــا هو
في نظر قانون العقوبات اللبناني
ـاض" ،منبهًا إلى
كــاالعـتــداء على ق ـ ٍ
"غـ ــايـ ــة الـ ـتـ ـش ــدي ــد الـ ـت ــي ت ــوخ ــاه ــا
القانون وأيدها االجتهاد واستقر
عليها ،بغية التأكيد أن أية جريمة
ت ـقــع ع ـلــى فـ ــرد م ــن أفـ ـ ــراد جـنــاحــي
ال ـعــدالــة ،الـقـضــاء وامل ـح ــام ــاة ،إنما
هي جريمة تستوجب عقابًا بالغًا".
كذلك أعلنت نقابة محامي طرابلس
اس ـت ـن ـكــارهــا "ال ـ ـحـ ــادث ال ـه ـم ـجــي"،
م ـب ــدي ــة ت ـض ــام ـن ـه ــا مـ ــع امل ـح ــام ــن
امل ـع ـتــدى عـلـيـهــم ع ـبــر ال ـتــوقــف عن
حضور جلسات املحاكم اليوم.

تعليم
ّ
الرسم الجمركي ليس املظلة الوحيدة
لهذه الحماية .ففي عام  1993أخضعت
الحكومة استيراد االسمنت إلى إجازة
استيراد مسبقة مــن وزارة الصناعة.
وهذه األخيرة ال تستخدم هذه الورقة
إال فــي س ـيــاق الـضـغــط عـلــى املـصــانــع
الـثــاثــة لخفض اسـعــارهــا بـعــد رصــد
ارتـفــاعــات كبيرة أو غير م ـبـ ّـررة ،لكن
ّ
مجرد وضع االمر بهذا الشكل ،يمنح
ّ
املحتكرين فرصًا ال تعد وال تحصى،
فمنذ سنوات عمدوا إلــى زيــادة سعر
الطن إلــى أكثر من  140دوالرًا ألشهر
عديدة قبل أن تتمكن وزارة الصناعة
مــن ف ــرض خـفــض الـسـعــر عليهم بعد
م ـف ــاوض ــات طــوي ـلــة وش ــاق ــة .وال ـي ــوم
تـمـكـنــت وزارة ال ـص ـنــاعــة م ــن خفض
الـسـعــر إل ــى  100دوالر للطن الــواحــد
(تسليم التجار).
املـ ـص ــان ــع الـ ـث ــاث ــة تـ ـق ــول ان خـفــض
السعر استنادًا إلــى انخفاض أسعار
ال ـن ـفــط ال يـنـسـحــب عـلـيـهــا ألن اثـنــن
ّ
بينها تشغل مصانعها على الفحم
الحجري الذي لم تنخفض أسعاره إال
بنسبة  %5وتراجع الطلب ّ
يبرر زيادة
ال ـس ـع ــر أو إب ـ ـقـ ــاءه ع ـل ــى مـسـتــويــاتــه
امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ألنـ ـ ــه ي ـم ـن ـع ـهــا مـ ــن ص ــرف
ّ
العمال .في الواقع ،فإن هذه الحمايات
ّ
ّ
كــل ـهــا ،وف ـ ــرت مل ـصــانــع االس ـم ـنــت في
لبنان حرية تامة في ّبيع منتجاتها
في السوق املحلية .تدخل الدولة في
التسعير ال يعفي املستهلك مــن دفع
الـثـمــن غـيــر امل ـن ـظــور سـ ــواء ف ــي سعر
ال ـش ـقــة امل ـم ـ ّـول ــة م ــن راتـ ـب ــه ال ـش ـهــري،
أو فــي سـعــر الـتـعـهــدات ال ـعــامــة الـتــي
ّ
ّ
وتمولها من الخزينة
تلزمها الدولة
العامة.

مباراة «الثانوي»:

المشكلة في األسئلة أم في الممتحنين؟
رامح ّ
حمية

فــي كــل مــرة خــرج فيها املرشحون
مــن مسابقة مــن مسابقات املـبــاراة
امل ـف ـتــوحــة ال ـت ــي يـنـظـمـهــا مـجـلــس
الـ ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة ،م ـن ــذ  25ت ـمــوز
املــاضــي ،لتعيني أســاتــذة فــي مالك
التعليم ال ـثــانــوي الــرس ـمــي ،كــانــوا
يصفونها بالتعجيزية والقاسية.
ّ
امل ـع ـت ــرض ــون ،وه ــم ك ـث ــر ،يـ ــرون أن
م ــا أع ـل ـنــه مـجـلــس ال ـخــدمــة ع ــن أن
املـ ـس ــابـ ـق ــات س ـت ـك ــون مـ ــن م ـن ـهــاج
التعليم ال ـثــانــوي ولـكــن بمستوى
ج ــامـ ـع ــي ،كـ ـ ــان مـ ـخ ــادع ــا لـجـمـيــع
ّ
املتقدمني ،إذ «إن  % 60مــن أسئلة
املـ ـس ــابـ ـق ــات ،ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،هـ ــي مــن
امل ـق ــررات الـجــامـعـيــة ،فـيـمــا يعاجل
ال ــوق ــت املـمـتـحـنــن ق ـبــل إن ـج ــاز ما
يسمونها معضالت املسابقات وفك
ّ
طالسمها» .يقولون إن «املسابقات
الـ ـت ــي ش ـه ــدن ــاه ــا ح ـت ــى اآلن ،وال
سـيـمــا فــي املـ ــواد الـعـلـمـيــة تـحــديـدًا
لـ ــم ت ـك ــن س ـ ــوى ج ـ ـ ــوالت إخـ ـض ــاع،
يـخــرج بـعــدهــا املــرشـحــون يائسني
ومـحـبـطــن ،بــاعـتـبــار أن "الفطحل"
ال يستطيع أن ينجز أكـثــر مــن 30
 %م ــن امل ـس ــاب ـق ــة» .ي ـس ــأل أح ــده ــم:
«مــاذا تقيس مثل هــذه املسابقات؟
ألـ ـي ــس األج ـ ـ ــدى بـ ـه ــذه امل ـ ـبـ ــاراة أن
ت ــرك ــز ع ـلــى األس ــال ـي ــب الـتـعـلـيـمـيــة

واملـ ـه ــارات إض ــاف ــة إل ــى أســاسـيــات
مادة االختصاص؟» .أما من تسنى
ل ـ ــه االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى كـ ـت ــب اإلج ـ ـ ـ ــازة
الجامعية ،فيتحدث عن مشكلة في
الوقت ال في األسئلة ،ففي مسابقة
ً
العلوم الطبيعية مثال ،يحتاج كل
س ــؤال ،بحسب إح ــدى املمتحنات،
إل ـ ـ ــى م ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــارب دقـ ـيـ ـق ــة ون ـص ــف
دقيقة ،لــذا فهي تسأل ما إذا كانت
ً
 4ساعات كافية لقراءة  140سؤاال
وتـحـلـيــل اإلجــابــة عنها وكتابتها
بـصـيـغــة م ـخ ـت ـصــرة وم ـك ـث ـفــة؟ هل
كان هدف اللجنة الفاحصةّ ،
معدة
األسئلة ،تعجيز املرشحني ودفعهم
ل ــان ـس ـح ــاب وخ ـص ــوص ــا أن ـه ــم لــم
يضعوا عالمة إلى جانب كل سؤال،
ما يسمح للمرشح بأن يختار بني
األسئلة لتجميع العالمات؟
م ـصــادر إدارة امل ـب ــاراة فــي مجلس
الخدمة املدنية تقول إننا «قصدنا
أال تـ ـ ـك ـ ــون األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ك ــاس ـي ـك ـي ــة
وه ــي أق ــرب إل ــى أسـئـلــة ال ـخ ـيــارات
املتعددة ( )multiple choicesلتكون
موضوعية أكثر وتقود إلى سهولة
ال ـت ـص ـح ـي ــح .ت ـس ـت ـغ ــرب ال ـح ــدي ــث
عــن مـســابـقــات تـعـجـيــزيــة فــي وقــت
نــريــد فـيــه املـحــافـظــة عـلــى مستوى
أس ـت ــاذ الـتـعـلـيــم ال ـث ــان ــوي ،مشيرة
ّ
إلــى أن األسـئـلــة اخـتـيــرت جميعها
مـ ــن املـ ـن ــاه ــج .تـ ـس ــاء ل ــت املـ ـص ــادر

مــا إذا ك ــان ال ـهــدف مــن الـتـشــويــش
على امل ـبــاراة هــو أن يفرطوها كما
فعلوا مع االمتحانات الرسمية في
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة بـحـيــث المـســت
نسب النجاح .% 90
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرح أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـجـ ــان
الـفــاحـصــة أن ال ـل ـجــان ت ـكــون ع ــادة
مــؤل ـفــة م ــن أس ــات ــذة جــامـعـيــن من
أعمار تراوح بني  30سنة و 60سنة
وتراعي في وضع األسئلة املزج بني
امل ـس ـتــويــات املـخـتـلـفــة للممتحنني
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ال ـ ـتـ ــي طـ ـ ـ ـ ــرأت ع ـلــى
املـنــاهــج خ ــال الـسـنــوات العشرين
املــاض ـيــة ،وم ـحــاولــة ال ــوص ــول إلــى
مـقــاربــة عــادلــة بــن املــرشـحــن وإن
كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك ال ي ـت ـح ـق ــق ب ـس ـه ــول ــة.
ويلفتون إلى أن املجلس يضع بني
أيــدي املمتحنني شروطًا تفصيلية
للمباراة تفرض تحديدًا على الذين
مـ ـض ــت س ـ ـن ـ ــوات عـ ـل ــى ت ـخ ــرج ـه ــم
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـج ــام ـع ــة وم ــواك ـب ــة
الـ ـتـ ـط ــورات ال ـحــاص ـلــة ال االك ـت ـفــاء
ب ــاملـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي ي ــدرس ــونـ ـه ــا.
وت ــؤك ــد ال ـل ـجــان أن املـ ـب ــاراة تنظم
الخ ـت ـيــار األف ـض ــل وت ـف ــرض نـجــاح
عــدد مـحــدد .ويستغربون كيف أن
ال ـص ــرخ ــة ت ــأت ــي م ـم ــن يـخـضـعــون
لدورات تقوية تنظمها كل األحزاب
تسبق املـبــاراة إذا أتــت األسئلة من
خارج هذه الدورات.
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أخبار

برنامج االحتجاج على
إجراءات «االونروا»
أعلنت لجنة «متابعة ملف األونــروا» ،بدء تنفيذ
بــرنــامــج الـتـحــركــات اإلحـتـجــاجـيــة ّعـلــى ق ــرارات
وإجـ ـ ـ ــراءات وك ــال ــة األون ـ ـ ــروا املـتـعــلـقــة بتقليص
الـ ـخ ــدم ــات وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،وخ ــاص ــة ف ــي م ـجــال
االستشفاء والطبابة ،اليوم .وبحسب البرنامج
ستجري االحتجاجات على الشكل التالي:
 اإلثـنــن والـثــاثــاء  8و 9شـبــاط :إغــاق مكاتباملديرين فــي وكــالــة األون ــروا فــي كافة املخيمات
دون استثناء.
 الثالثاء  8شباط :مؤتمر صحافي في الجنوباللبناني.
 اإلرب ـ ـعـ ــاء  10شـ ـب ــاط :إغ ـ ــاق ك ـل ــي لـلـمـكـتــبالرئيسي لوكالة األونروا في لبنان -بيروت -بئر
حسن ليوم واحد فقط.
 األرب ـع ــاء والـخـمـيــس والـجـمـعــة  10و 11و12شـ ـب ــاط :إغ ـ ــاق ك ــام ــل ل ـك ــاف ــة م ـك ــات ــب م ــدي ــري
املناطق في وكالة األونروا ،وكذلك إغالق مواقف
ال ـس ـي ــارات واآللـ ـي ــات لــوكــالــة األونـ ـ ــروا ف ــي كــافــة
املـنــاطــق ،بــاسـتـثـنــاء س ـيــارات األط ـب ــاء -بــاصــات
امل ـع ـهــد الـتـقـنــي س ـب ـلــن -آل ـي ــات ق ـســم الـصـحــة-
النظافة.
 الـجـمـعــة  12ش ـبــاط :اعـتـصــامــات احتجاجيةجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة عـ ـل ــى م ـ ــداخ ـ ــل كـ ــافـ ــة امل ـخ ـي ـم ــات
والتجمعات الفلسطينية في لبنان ،بعد صالة
الجمعة مباشرة.
 استثناء املدارس والعيادات واقسام الصحية-النظافة ومراكز الشؤون االجتماعية من برنامج
االحتجاج.
 عــدم الـتـعــرض لـلـمــراكــز واملـنـشــآت ،والـحــرصعلى عدم اإلساءة ألبنائنا املوظفني والعاملني في
وكالة األونروا».

نقابة «أوجيرو» تدعو
للتوقف عن العمل
دع ــا املـجـلــس الـتـنـفـيــذي لـنـقــابــة «أوجـ ـي ــرو» ،إلــى
ال ـتــوقــف ع ــن ال ـع ـمــل ف ــي ك ــل امل ــراك ــز ال ـي ــوم من
العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ،تزامنا مع
انعقاد مؤتمر صحافي في مقر النقابة العالن
الخطوات التصعيدية التي ستنفذ “في حال عدم
اقــرار سلفة الرواتب في مجلس ال ــوزراء» .ودعا
املجلس العاملني إلى «االستعداد للمشاركة في
التحركات ،التي ستدعو اليها النقابة ،اعتبارا
من األربعاء ،بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس
الوزراء».

رابطة التعليم الثانوي
تطالب بـ«السلسلة»
طالبت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي،
اللجان النيابية املشتركة بتعديل مشروع قانون
سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب «ب ـمــا يـضـمــن حقوق
أساتذة التعليم الثانوي بالحصول على %121
اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة» ،وذلك كي ُي ّ
قر
هــذا املـشــروع في أول جلسة تشريعية .وتمنت
الرابطة على وزير التربية والتعليم العالي الياس
بو صعب «إع ــداد مشروع قانون يعيد ألستاذ
التعليم الـثــانــوي موقعه وحـقــوقــه الـتــي ضربت
من خالل القوانني املسربة ،بحيث يحفظ الفارق
ّ
بني الفئات الوظيفية» ،محذرة من «التمادي في
املماطلة والتسويف بعدم إق ــرار الحقوق ،وهي
مضطرة التخاذ أقصى املواقف السلبية وعلى
كــل املستويات ،فــي الــوقــت الــذي تــراه مناسبا».
ورفضت الرابطة رفضا قاطعا «أي زيــادة على
صفيحة البنزين مهما كانت وألي سبب كان،
ألنـهــا تـطــاول الـفـئــات األكـثــر ف ـقــرا» ،مـحــذرة من
«تــداع ـيــات ه ــذه ال ـخ ـطــوة» ،مطالبة املـســؤولــن بـ
«إغــاق مزاريب الهدر والفساد لتأمني التغطية
املالية املطلوبة».
وطالبت الرابطة املسؤولني بـ «حل جذري ملشكلة
النفايات ،باالعتماد على آراء أصـحــاب الخبرة
في هذا املجال بعيدا عن املحاصصة وهدر املال
العام ،والعمل على تثبيت متطوعي الدفاع املدني
في الجلسة املقبلة ملجلس الوزراء ،وذلك حرصا
عليهم وعلى مصلحة املواطن».
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ورد كاسوحة *
ّ
الخاصة بالحرب في سوريا
بعض الحقائق
َ
ال تزال غير ُمعلنة ،ولن يستطيع التفاوض
الجاري حاليًا إخراجها إلى العلن ما دامت
أط ــراف ــه غـيــر مـسـتـعـ ّـدة لـلـتـنــازل ع ــن أوراق
يتيحها بالضبط هــذا الشكل مــن التالعب
بــالــوقــائــع .أه ـ ّـم ه ــذه األوراق هــي األوض ــاع
اإلن ـس ــان ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم ـهــا امل ـع ــارض ــة
التابعة للسعودية للضغط على النظام في
ّ
مجاراته عسكريًا .من
ظل عدم القدرة على ُ ّ
حيث املبدأ املعارضة «محقة» في اشتراطها
ّ
كمقدمة
رف ــع الـحـصــار عــن بـعــض املـنــاطــق
النخراطها فــي العملية التفاوضية ،ولكن
ح ـصــول ه ــذا األم ــر يـفـتــرض اع ـتــرافــا منها
بــأن ـهــا م ـس ــؤول ــة ه ــي األخـ ـ ــرى ع ــن حـصــار
مناطق غير تلك الـتــي يحاصرها النظام،
ّ
وع ــن تـعــريــض ســكــان تـلــك املـنــاطــق ألعـمــال
قـتــل م ـت ـكـ ّـررة شبيهة بـمــا تــرتـكـبــه السلطة
ُ
َ
وت ـحــاكــم عـلــى أســاســه أخــاقـيــا وحـقــوقـيــا.
ّ
ح ــن ي ـت ــم االع ـ ـتـ ــراف ب ـح ـصــول ذلـ ــك تـغــدو
املسؤولية مشتركة ،ويعرف الرأي العام في
سوريا وفــي غيرها انــه يتعامل مع أطــراف
ال تملك الحصانة األخالقية الكافية الدعاء
البراءة ،وهذا في السياسة يعني الجلوس
إلـ ــى م ــائ ــدة ال ـت ـف ــاوض م ــن دون أوهـ ـ ــام أو
ّ
شـ ّـمــاعــات ،وب ـ ــإرادة حقيقية ل ـحــل املـســائــل
ّ
التي ّ
تسبب بها إقدام كل طرف على تحطيم
ال ـب ـي ـئــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـط ــرف اآلخ ـ ـ ـ ُـر .ه ــذا
ّ
املرجعيات املسبقة
يعني أيضًا التخلي عن
ّ
الـتــي تحملها معها األط ــراف كــافــة ،بحيث
يصبح االحـتـكــام إلــى مــا تقتضيه اللحظة
ّ
التفاوضية فـقــط ،وهــو بـكــل تأكيد نقيض
ّ
لكل مــا أنتجته أدبـيــات النظام واملعارضة
في الحقبة السابقة.

¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com

ً
االنتصار ليس حال

¶ صفحات التواصل

بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة س ـت ـكــون الـعـمـلـيــة
ً
أصـ ّـع ــب قـ ـلـ ـي ــا ،فـ ـه ــي بـ ـخ ــاف املـ ـع ــارض ــة
ُ
تحقق انـتـصــارات ميدانية متتالية ،وهــذه
ُ َ
ُاالن ـت ـصــارات تــتــرجــم تلقائيًا فــي الخطاب
َ
ّ
التشدد
املعلن ألطرافها ،حيث يغلب عليه
املطلقة فــي الحسم واالنـتـهــاء من
والــرغـبــة
ّ
الـحــالــة الـتــي مثلتها املـعــارضــة العسكرية
طيلة السنوات الفائتة .وهــذا فــي الحقيقة
ّ
لــه مــا ي ـبـ ّـرره مــن الـنــاحـيــة العسكرية (بـكــل
ّ
مــا يتخللها مــن تحشيد ودعــايــة سياسية
وعـ ـ ــدم قـ ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـف ـص ــل ب ــن ال ـع ـس ـكــري
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في لحظة االنتقال من «العسكري» إلى الفعل السياسي يتغير األمر تمامًا (أ ف ب)

سوريا :مقاربات ودالالت
معتز حيسو *
ليست مـعــانــاة الـســوريــن بسبب القضايا
ال ـط ــارئ ــة أو امل ـس ـت ـج ــدة ،ف ـهــم ك ــان ــوا ،على
الدوام ،ضحايا أزمة اقتصادية بنيوية ،يتم
في سياق تحوالتها إعادة إنتاج سياسات
اقـتـصــاديــة تـحـمــل مــامــح وأس ـب ــاب األزم ــة
ذاتها.

اللحظة األولى
ق ـبــل ح ــوال ــى ثــاثــن ع ــام ــا ،أي ف ــي أواس ــط
ثمانينيات القرن املاضي ،عانى السوريون
م ــن ح ـصــار اق ـت ـصــادي خ ــان ــق .ك ــان يتعذر
عليهم تــأمــن أب ـســط مـسـتـلــزمــات حياتهم
اليوميةُ ،يستثنى مــن ذلــك طبعًا أصحاب
ال ـن ـفــوذ وال ـح ـظ ــوة وم ــن يـ ــدور ف ــي فـلـكـهــم.
وقـ ــد وص ـل ــت ح ــرك ــة رأس امل ـ ــال إلـ ــى أدن ــى
مستوياتها ،كذلك حركة التجارة الداخلية
والخارجية .األسواق كانت تفتقر إلى السلع
ُ
واألس ـع ــار تـ ــراوح عـنــد حــدودهــا الطبيعة.
يعود ذلك إلى إحكام الدولة قبضتها على
حركة التبادل التجاري .وكانت املؤسسات
االستهالكية العامة مسؤولة ،بشكل شبه
كامل ،عن بيع وتوزيع املــواد االستهالكية،
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا .كـ ــانـ ــت امل ــؤسـ ـس ــات
امل ــذك ــورة تعمل فــي إط ــار «وزارة التموين
والـتـجــارة الــداخـلـيــة» ،الـتــي كــانــت مسؤولة
عن مراقبة وتنظيم حركة األسواق واألسعار
ّ
واإلش ــراف عليها .إال أن ذلــك لم يكن يعني
أن األسـعــار لم تكن تخرج عن سيطرة تلك
الجهات أو أن الفساد كان معدومًا .فالفساد
والفاسدون كانوا يتصدرون املشهد.

مــن جــانــب آخ ــر ،انطلقت حـ ــوارات الجهات
الرسمية وشخصيات أكاديمية وممثلني
ع ــن ال ـق ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـج ــاري ــة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـ ــي أواسـ ـ ـ ــط
ال ـس ـب ـع ـي ـن ــات ل ـت ـح ــدي ــد ه ــوي ــة االق ـت ـص ــاد
ال ـ ـس ـ ــوري ،لـ ــم ُي ـك ـش ــف عـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل تـلــك
ال ـح ــوارات عـلــى الــرغــم مــن أهـمـيـتـهــا .وكــان
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون فـ ـيـ ـه ــا ُي ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــون ات ـ ـجـ ــاهـ ــات
اقـتـصــاديــة مـتـنــوعــة ،تمثلت ب ــ :رأسـمــالـيــة
ال ــدول ــة (الـتـحــويــل االش ـت ــراك ــي) ،االقـتـصــاد
امل ـش ـت ــرك واالقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـي ـب ــرال ــي .ل ـكــن أيــا
م ــن م ـم ـث ـلــي ت ـل ــك الـ ـتـ ـي ــارات ل ــم ي ـن ـجــح فــي
ف ــرض ن ـم ــوذج ــه الـ ـخ ــاص ،فـبـقــي ال ـتــداخــل
واالخـتــاط بني تلك األشـكــال ،السمة األبــرز
لــاقـتـصــاد .نتيجة ذل ــك ،وألس ـب ــاب أخ ــرى،
غــابــت الهوية النمطية أو الكالسيكية عن
االق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوري .أم ــا الـ ـق ــرار الـنـهــائــي،
فـكــان بـيــد الـسـلـطــات الـعـلـيــا وبـعــض رمــوز
امل ــال واألع ـمــال ،الــذيــن حــافـظــوا على عالقة
عضوية مع الجهات النافذة.

اللحظة الراهنة

إذا ِّ
نحينا جانبًا مناقشة تداعيات الصراع
وإش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة انـ ـعـ ـك ــاس ــه عـ ـل ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد،
ن ـس ـت ـط ـيــع ت ـك ـث ـيــف ال ـل ـح ـظ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
ُ
ً
الــراه ـنــة بـكــونـهــا تـشـكــل تـخـلـيــا ك ــام ــا عن
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ذات امل ــام ــح
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ي ـتــم ذلـ ــك ف ــي س ـي ــاق تمكني
سـيــاســات تحرير االقـتـصــاد .ونتيجة ذلك
ي ـع ــان ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــون مـ ــن خـ ـط ــري ــن .األول:
تداعيات الحرب وويالتها وجشع َّ
تجارها
وف ـســادهــم ،إضــافــة إل ــى مــرتــزقــة وفــاســديــن

ي ـت ـك ــاث ــرون ك ــال ـف ـط ــر ع ـل ــى ضـ ـف ــاف األزم ـ ــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ث ــانـ ـي ــا :سـ ـي ــاس ــات اق ـت ـص ــادي ــة
تـحــريــريــة يـنــزلــق بسببها ال ـســوريــون إلــى
والبطالة ،إضافة
مستنقع الفقر واملجاعة
ُ ِّ
إلـ ــى ان ـت ـش ــار ظ ــاه ــرة ال ـت ـس ــول .ونـ ــذكـ ــر أن
ان ـت ـش ــار ظ ــاه ــرة ت ـس ــول األطـ ـف ــال وال ـن ـســاء
لـيـســت غــري ـبــة ع ــن امل ـش ـهــد الـ ـس ــوري ،فهي

السياسات ِّاالقتصادية
ُ
األخيرة تعبر عن مصالح
ّ
الميالين إلى االقتصاد الحر

تـفــاقـمــت بشكل الف ــت مـنــذ منتصف العقد
املاضي.
أما عن أسباب تلك التداعيات ،فال يمكن ّ
ردها
فـقــط إل ــى سـيــاســات ارت ـجــال ـيــة .فــاألوضــاع
وال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة تـ ـتـ ـع ـ ّـدى ذل ــك
وتتجاوزه إلى برنامج منهجي ومــدروس،
هدفه تمكني نمط اقتصادي نيو ـ ليبرالي،
أي أننا في مرحلة يتم فيها العمل من بوابة
تحرير تجليات البنية االقـتـصــاديــة كافة:
ت ـحــويــل االق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوري م ــن اقـت ـصــاد
اجـتـمــاعــي هيمن عليه بـعــض املستفيدين
واملتنفذين لعقود ع ــدة ،إلــى اقتصاد نيو ـ

ل ـي ـبــرالــي م ـت ـحــرر م ــن ال ـق ـي ــود وال ـض ــواب ــط
أي إلـ ـغ ــاء أي دور اج ـت ـم ــاع ــي أو تـنـمــوي
ل ـل ــدول ــة .وفـ ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،ي ـح ـكــم ال ـت ـجــار
وامل ـس ـت ـث ـم ــرون وبـ ـع ــض رجـ ـ ــال ال ـس ـيــاســة
والعسكر قبضتهم على مفاصل االقتصاد
ُ
ويـحــولــون املــواطــن ال ـســوري إلــى بــائــع ّ
حر
ّ
لقوة عمله .ومن املرجح أن حاجة السوريني
إلى البقاء ،ستجعلهم يبيعون قوة عملهم
بأبخس األث ـمــان .عند هــذا املستوى تكون
الدولة (السلطة) قد تخلت عن مسؤولياتها
االج ـت ـمــاع ـيــة وه ــي ب ــذل ــك ت ـخــالــف الـسـيــاق
امل ــوض ــوع ــي ل ـت ـط ــور ال ـ ـ ــدول ال ــرأس ـم ــال ـي ــة،
التي مــا زالــت ُت ِّ
عبر عــن مواطنيها ،إضافة
إلــى كونها تسيطر على بعض القطاعات
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـسـ ـي ــادي ــة ذات
َّ
الصلة .ما يعني ،أنها لم تتخل عن مهامها
وواجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها
ّ
الحر .لكن ذلك ال يلغي أو
لصالح رأس املال
ينفي أنها ترتبط عضويًا وبنيويًا بحركة
رأس املال وميوله العامة وهي تغطي جزءًا
من مسؤولياتها الداخلية من خالل تكثيف
ن ـه ــب م ـ ــواردن ـ ــا ال ــوط ـن ـي ــة وم ـ ــا ي ـت ـب ـعــه مــن
تعميق للتبعية واالرتهان .وال ينفصل ذلك
ٍ
عن افتعالها للحروب التي تهدف ،إضافة
إلـ ــى م ــا ذكـ ــرنـ ــاه آنـ ـف ــا ،إلـ ــى ت ـس ــري ــع عـجـلــة
الصناعات العسكرية.
مــن جــانــب آخ ــر ،ال يمكننا الـتـغــاضــي عن
بـعــض اإلنـ ـج ــازات م ـثــل ،مـجــانـيــة التعليم
والطبابة ودعــم املــواد األساسية الغذائية
والنفطية وأمــور أخــرى .إال أنها لم تندرج
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـ ـشـ ــروع تـ ـنـ ـم ــوي اقـ ـتـ ـص ــادي
اجتماعي وبشري متكامل .إضافة إلى ذلك،
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رحيل
والسياسي) ،ولكن في لحظة االنتقال إلى
الفعل السياسي يتغير األمر تمامًا ويصبح
«االن ـت ـص ــار ال ـع ـس ـكــري» خــاضـعــا لــدرجــات
مـتـفــاوتــة مــن امل ـســاومــات .وإزاء ذل ــك تغدو
ّ
مضطرة ليس للتنازل فقط بل أيضًا
السلطة
إلق ـنــاع جـمـهــورهــا وقــواعــدهــا االجتماعية
ّ
بــأن الحسم العسكري في لحظة التفاوض
ً
لــن يـكــون بــالـضــرورة مماثال لحدوثه على
األرض ،وبالتالي عليهم القبول به بشكله
الـجــديــد ال ــذي يـعـنــي إشـ ــراك امل ـعــارضــة في
السلطة وع ــدم تركها تحت رحـمــة املـيــدان،
ُ
ألنها إن ه ِزمت تمامًا فلن تكون قادرة على
ال ـح ـضــور ك ـط ــرف ،وسـيـنـتـهــي ب ـهــا ال ـحــال
إلى االلتحاق إما بالنظام (وهــذا مستحيل
ط ـب ـعــا) أو بــامل ـج ـمــوعــات الـتـكـفـيــريــة الـتــي
تـقــاتـلــه .الـتـســويــة هـنــا تـحـفــظ لـلـمـعــارضــة
َ
رمــزيــة الحضور سياسيًا ،وال ت ـ َـدع النظام
يستفرد بها أو باملجموعات األخــرى التي
تحظى بتمثيل ّ
معي داخل املجتمع .وبذلك
يكون اإلطــار قد ُوضــع للتخفيف من وطأة
ّ
ال ـت ـقـ ّـدم امل ـيــدانــي لـلـسـلـطــة ،عـلـ ّـى أس ــاس أن
ً
الـجـمـيــع حـيـنـهــا س ـي ـكــون ُم ـم ــث ــا ومـعـن ّـيــا
ّ
بالحل الــذي يضمن حضور األطــراف كافة،
ـاو ن ـظ ـرًا لـتـقــدم
وان ل ــم ي ـك ــن ب ـش ـكــل م ـت ـس ـ ٍ
السلطة في امليدان وعدم قدرة اآلخرين على
اللحاق بها.

العملية السياسية معالم أخــرى بالظهور،
ّ
محصلتها متعارضة مع
وغالبًا ما تكون
مسار الحرب ،حتى لو بدا األمر عكس ذلك
فــي ال ـبــدايــة .إذ فــي ال ـحــرب تـكــون الفاعلية
ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ــرت ـب ـط ــة مـ ـب ــاش ــرة ب ـم ـف ــرزات
امليدان وال تحصل القوى االجتماعية مهما
كانت درجــة تمثيلها للشعب على حظوظ
مساوية لتلك التي تحظى بها قوى الحرب،
ولـكــن حـصــول الـتـســويــة يسمح بتصحيح
ه ــذا االخ ـت ــال ويــدفــع بــال ـقــوى ال ـتــي كانت
ّ
مهمشة ميدانيًا إلى صلب العمل السياسي،
فـيـنـشــأ ع ــن احـتـكــاكـهــا بــال ـنــاس والـبـيـئــات
التي كانت ممنوعة مــن العمل ًفيها مسار
جديد .هذا املسار قد يكون فرصة لتصحيح
ما أفسدته الحرب في املجتمع ،وربما يكون
أخرى غير
أيضًا سببًا في تكوين مرجعية
ّ
تلك التي تحظى بها قوى الحرب وممثلوها

حين بدأت االحتجاجات لم
تكن األكثرية الشعبية قد
حسمت خيارها بعد

االحتكام إلى التسوية

ّ
التقدم امليداني خاضعًا
بهذا املعنى يصبح
لشروط التسوية التي تضمن تمثيل جميع
ُ
األطراف بما فيها تلك التي هزمت عسكريًا،
ول ــم تـعــد قـ ــادرة عـلــى إم ــاء شــروط ـهــا كما
ً
ي ـج ــب .وتـمـثـيـلـهــا ه ـنــا ال ُي ـع ـ ّـد تـ ـن ــازال من
السلطة بقدر ما ُيعتبر تسليمًا من األخيرة
ب ـمــرج ـع ـيــة أخ ـ ــرى غ ـي ــر ت ـل ــك ال ـت ــي أمـلـتـهــا
الـ ـح ــرب وش ـ ـ ــروط الـ ـقـ ـت ــال ،ف ـع ـنــدمــا ت ـكــون
ال ـح ــرب وظ ــروف ـه ــا ه ــي املــرج ـع ـيــة تـتــراجــع
حظوظ التمثيل السياسي ملختلف األطراف،
وحــن ينتهي الـقـتــال بانتصار أو بتعادل
يـحــدث الـعـكــس ،ويـبــدأ الجميع فــي البحث
عــن حـلــول وس ــط تضمن «عــدالــة التمثيل»
ّ
ل ـكــل فـئــة مــن الـفـئــات ال ـتــي كــانــت منخرطة
عـلــى نـحــو مـتـفــاوت فــي ال ـص ــراع وتحطيم
ال ـب ـي ـئــات االج ـت ـمــاع ـيــة .ال ت ـع ــود الـفــاعـلـيــة
هـنــا مــرتـبـطــة بــال ـحــرب وم ــا ت ـ ّـم تحصيله
منها مــن مكاسب ،بــل بالتسوية وقدرتها
على تعطيل مفاعيل الصراع العسكري أو
التقليل منها ،حيث تبدأ مع االنـخــراط في

حــن ب ــدأت االحـتـجــاجــات لــم تـكــن األكـثــريــة
الـشـعـبـيــة ق ــد حـسـمــت خ ـيــارهــا ب ـعــد ،وب ــدا
ّ
أنها منقسمة بالفعل بــن مــن يـ ّ
بشدة
ـؤيــد
ّ
َ
ومـ ــن ي ـع ــارض ب ـش ـ ّـدة أي ـض ــا .وت ـ ـطـ ــور هــذا
ّ
التحول الــذي طــرأ على
االنقسام الحقًا مع
ََ
بنية االحتجاجات ونقلها إلى مرتبة النزاع
امل ـس ـلــح ب ــن ال ـن ـظــام واملـ ـع ــارض ــة ،فــأصـبــح

فــإن الـتـحــوالت الـتــي نلحظ تجلياتها في
ُّ
ّ
تصب في سياق التخلص
اآلونة األخيرة،
مـ ــن آخ ـ ــر م ــام ــح االقـ ـتـ ـص ــاد االج ـت ـم ــاع ــي
املـ ــذكـ ــورة .وي ـت ـج ـلــى ذلـ ــك م ــن خ ـ ــال :عـمــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى خ ـص ـخ ـص ــة الـ ـقـ ـط ــاع ــات
العامة اإلنتاجية وغير اإلنتاجية ،توسيع
م ـش ــارك ــة رأس املـ ــال ال ـخ ــاص ف ــي قـطــاعــي
التعليم والصحة ،تخلي الحكومة عن دعم
املـ ــواد األس ــاس ـي ــة ،تـحــريــر أس ـع ــار حــوامــل
ال ـطــاقــة ،تـحــريــر األس ـع ــار واألسـ ـ ــواق ،رفــع
امل ـعــدالت الضريبية املـبــاشــرة منها وغير
املـ ـب ــاش ــرة وإط ـ ـ ــاق ي ــد الـ ـت ـ ّـج ــار ف ــي رس ــم
الـسـيــاســات االقـت ـصــاديــة ،تــراجــع مستوى
الرقابة الرسمية ،استفحال دور املتنفذين

في الفساد .وجميعها تجليات تندرج في
ُ
س ـي ــاق م ـي ــول ل ـي ـبــرال ـيــة ت ـن ــاق ــض مـصــالــح
ال ـف ـئــات ال ـف ـق ـيــرة وامل ـه ـ َّـم ـش ــة .وم ــن الــافــت
أن الـتـحــريــر االق ـت ـص ــادي ال ــذي اسـتــوجــب
انـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن مـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــا
االجتماعية ،لم يترافق مع تحرير النقابات
ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي والـ ـحـ ـي ــاة
السياسية عن سلطة الدولة.
إذا دققنا في السياسات االقتصادية التي
تـتـبـعـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ،ن ـل ـحــظ أن ـه ــا تـنـسـجــم
مــع الـسـيــاق ال ـعــام لـلـتـحــوالت االقـتـصــاديــة
الـبـنـيــويــة وت ـعـ ِّـبــر ع ــن ال ـن ـمــط االق ـت ـصــادي
ال ـن ـي ـوـ ـ ـ ل ـي ـب ــرال ــي ال ـ ـ ــذي ي ـت ــم ال ـع ـم ــل عـلــى
ّ
تمكينه .وقد نوهنا سابقًا ،أنه ومنذ بداية

فــي الــداخــل .فــي النهاية ستكون للتسوية
مرجعياتها وستحظى هذه املرجعيات في
ظروف العمل أثناء السلم بحظوظ أكبر من
تلك التي حظيت بها قــوى مدنية وسلمية
ّ
يتحول عملها إلى عنصر
أثناء الحرب .وقد
أساسي الستقطاب األكثرية الشعبية التي
ت ـ ّـم تهميشها فــي ال ـس ـنــوات الـســابـقــة ،ولــم
ُيـسـمــح لـهــا بــالـتـعـبـيــر ع ــن خ ـيــارات ـهــا على
نحو مالئم.
ٍ

خيارات األكثرية

كان السوريون على الدوام ضحايا أزمة اقتصادية بنيوية (أ ف ب)

مفهوم األكثرية التي تؤيد أو تعارض هنا
مبهمًا ولــم يعد يـعــرف امل ــرء الـعــدد الفعلي
لهؤالء أو أولئك .الحقًا ،ومع بداية املوجات
األولـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـن ــزوح ال ــداخـ ـل ــي ب ـف ـع ــل تــدم ـيــر
السلطة لبيئات املعارضة وحصول العكس
أي ـضــا اخـتـلـطــت األوراق أك ـث ــر ،وازداد مع
اختالطها إبهام فكرة املرجعية السياسية
لـ ـه ــذه ال ـب ـي ـئ ــة أو تـ ـل ــك .وحـ ـت ــى حـ ــن أت ــت
مرحلة الهجرة الجماعية والـنــزوح الكبير
باتجاه الغرب بقيت الصورة بالنسبة إلى
هوية من يخرج أو انتمائه السياسي غير
واضحة كثيرًا .إذ لم يكن الخروج خالفًا ملا
ّ
ُيشاع ألسباب سياسية فقطً ،وظلت الكتلة
البشرية التي تخرج محتفظة بغموضها،
فــا هــي موالية بالكامل ،وال هــي معارضة
ّ
بالكامل أيضًا .ولذلك فحني ّ
يدعي كل طرف
من أطــراف األزمــة انه يمثل كتلة اجتماعية
متجانسة عـلــى مــائــدة ال ـت ـفــاوض ال يكون
قــولــه فــي الحقيقة مـعـبـرًا عــن ال ــواق ــع الــذي
أوصلتنا إليه الحرب ،ويبقى دائمًا في إطار
امل ـن ــاورة السياسية الـتــي ت ـحــاول اإلمـســاك
بكل ما أمكنها من أوراق تفاوضية.
ولـ ـ ـح ـ ـ ّـد اآلن ال ن ـ ـعـ ــرف إن كـ ــانـ ــت ال ـك ـ ّت ـلــة
االجـتـمــاعـيــة ال ـ ّتــي بـقـيــت فــي الـبـلــد تفضل
بالفعل أن تتمثل باملرجعيات السياسية
التي حضرت في جنيف  ،3إذ ليس باإلمكان
تقدير ما تريده بالضبط ،فصوتها ال يزال
ّ
خ ــاف ـت ــا ،وس ـي ـًظ ــل ك ــذل ــك ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة ما
دامــت ممنوعة مــن التعبير عــن نفسها في
أطــر غير تلك التي أنتجتها الحرب .أمــا ما
ّ
سيغير ه ــذه املـعــادلــة فـهــو القطيعة إن لم
ّ
تكن الكاملة فعلى األقــل الجزئية مع األطر
تـلــك ،وه ــذا سيحصل فقط إن تــم االحتكام
إل ــى الـتـســويــة كــإطــار بــديــل مــن ال ـح ــرب ،أو
«كاستمرار لها» في حالة واحــدة فقط هي
وج ــود بــديــل عــن الطرفني املنخرطني فيها
حاليًا واملهيمنني على نتائجها .حتى اآلن
ل ـيــس ثـ ّـمــة بــديــل ب ـهــذه امل ــواص ـف ــات ولــذلــك
فإن الرهان ليس على استمرار الحرب وان
بــوتـيــرة منخفضة بــل على القطيعة معها
عبر مرجعية التسوية وما يمكن أن تخلقه
مــن إمـكــانــات الن ـخــراط األكـثــريــة فــي الفعل
ّ
صحة
السياسي .إذ ذاك وفــي شــروط أكثر
م ــن ال ـق ـتــال تـصـبــح ق ـ ــادرة ل ـيــس ف ـقــط على
إيـجــاد مرجعياتها الفعلية بــل ُ أيضًا على
ال ـت ـحـ ّـرر م ــن املــرج ـع ـيــات ال ـتــي أل ـح ـقــت بها
قسرًا في حقبة الحرب.
* كاتب سوري

ـي ،كــان يتم وضع
تسعينيات الـقــرن املــاضـ ّ
أسس االقتصاد الحر وتمثل ذلك بداية في
إصدار املرسوم رقم  10الذي كان من نتائجه
ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة م ـش ــارك ــة ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
مقابل تراجع مشاركة الــدولــة .وترافق ذلك
مع تغيير بعض الوجوه السياسية تمهيدًا
ً
ملــرحـلــة أخـ ــرى مـخـتـلـفــة ش ـكــا ومـضـمــونــا.
وم ـع ـلــوم أن ــه حـتــى ب ــداي ــة األل ـف ـيــة الـثــالـثــة،
ك ــان أص ـح ــاب ال ـق ــرار ي ـحــاف ـظــون ،ظــاهــريــا،
على التوجهات العامة لرأسمالية الدولة.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ك ــان اإلعـ ــان والـتــرويــج
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ع ـ ــن اب ـ ـت ـ ـكـ ــار وص ـ ـفـ ــة «ال ـ ـسـ ــوق
االجتماعي املستوردة» يتزامن مع محاولة
تمكني سياسة التحرير االقتصادي وتخلي
الــدولــة (الـسـلـطــة) عــن الـجــانــب االجتماعي
لالقتصاد.
ّ
نؤكد ،أخيرًا ،أن كل السياسات االقتصادية
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا ال ـس ـي ــاس ــات امل ــال ـي ــة،
ُ
تـعـ ِّـبــر عــن مـصــالــح امل ـيــالــن إل ــى االقـتـصــاد
ال ـح ــر .وه ـ ــؤالء يــرف ـضــون أي دور تـنـمــوي
واجـ ـتـ ـم ــاع ــي لـ ـل ــدول ــة ،ل ـك ـن ـهــم ي ـت ـم ـس ـكــون
بدورها األمني لضبط تحركات السوريني،
سياسية أو غير ذلك .وهم في سياق تمكني
اسـتـثـمــاراتـهــم ال ـخــاصــة ،يـتـمـسـكــون بـعــدم
املـشــاركــة فــي إن ـشــاء وتـطــويــر بنية تحتية
ت ـن ــاس ــب الـ ـتـ ـح ــوالت االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـن ـي ـو ـ ـ
ليبرالية وفي «حقهم» في استخدام البنى
التي أقامتها الــدولــة ،مدعني أن الدولة هي
الجهة املسؤولة عن تطوير البنية التحتية
لتشجيع االستثمار وتسريع حركة ودوران
رأس املال.
* كاتب وباحث سوري

الرفيق نظمي
دعنا (أبو سيف)
عاش ومات
من أجل فلسطين

نعت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني»،
ّ
الوطنية
ّأول مــن أم ــس ،أحــد أب ــرز الـقـيــادات
ّ
الفلسطينية في مدينة الخليل ،في فلسطني
ّ
ّ
املحتلة ،املناضل واملعلم نظمي ناجي ضاهر
دعـنــا ( 1941ـ ـ  .)2016انطفأ الــرفـيــق «أبــو
سيف» يوم السبت ،في األرض التي ّ
تمسك
ّ
بها وانتمى إليها ،وناضل حتى الرمق األخير
ّ
وحريته
من أجلها ،ومن أجل حقوق شعبها
وكرامته 75 .عامًا أمضى معظمها «في خدمة
وطنه وأبناء شعبه واألجيال املتعاقبة التي
قام بتدريسها ،وتعليمها معاني االنتماء إلى
الــوطــن والقضية ،ومقاومة االح ـتــال» ،كما
ّ
ّ
انضم نظمي
الشعبية.
ورد في بيان الجبهة
دعنا إلى «حركة القوميني العرب» ،وناضل
ف ــي ص ـف ــوف «ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـع ـب ـيــة لـتـحــريــر
فلسطني»ّ ،
وتميز بنشاطه الوطني والنقابي
في إطار «اتحاد املعلمني الفلسطينيني» .وقد
عــرف االعـتـقــال فــي سـجــون االح ـتــال ،كما
ّ
يذكر البيان ،بحكم نضاالته التي لم تعرف
يومًا أدنى مهادنة أو تنازل ،من أجل استعادة
ّ
الشرعية للشعب الفلسطيني ،وفي
الحقوق
مواجهة االحتالل الصهيوني الذي استشهد
شقيقاه مازن وبسام في مقاومته.
ل ـلــراحــل أب ـنــاء أرب ـع ــة ،سـيــف ونــاجــي ويــزن
وناصر ،يواصلون املسار حسب النهج الذي
ّ
ّ
ّ
تتوجه
اختطه والدهم ومعلمهم« .األخـبــار»
بــأحـ ّـر الـتـعــازي إل ــى كــل مـنـهــم ،وإل ــى رفــاقــه
في النضال ،وإلــى أبناء شعبه الفلسطيني.
ّ
نفكر بشكل خاص في هذه اللحظة في ابنه
البكر ،زميلنا الكاتب والباحث واألكاديمي
الدكتور سيف دعنا الذي يعرفه ّ
جيدًا ّ
قراء
«األخـ ـب ــار» وتــرب ـط ـهــم عــاقــة مـتـيـنــة بقلمه
ّ
ّ
والنقدية .استعاد سيف،
التحليلية
ورؤيته
فــي رســالــة إل ــى بـعــض األص ــدق ــاء والــزمــاء
والرفاق ،بيتني من قصيدة شهيرة للمهلهل
ٌ
بــن أبــي ربيعة« :وأبـكــي والـنـجـ ُ
مطلعات/
ـوم
َ
ُ
ْ
البحار /على من ل ْو ن ُ
ُ
عيت
كأن ْلم تحوها عني
َ
وكان ّ
ُ
الغبار» .معًا،
حيًا /لقاد الخيل َي ْح ُج ُب َها
يا سيف ،سنواصل الطريق على وعورتها
وصعوبتها ،في اتجاه الخليل ،لتحرير كل
شبر من فلسطني.
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سوريا
تحقيق

قطع إمداد
المسلحين عبر ماير:

فتح طريق نبل والزهراء النظامي

قطعت القوات السورية أوتوستراد
حلب ــ اع ــزاز ،إثــر السيطرة على بلدة
مايرً ،شمال نبل .بيانون جنوبًا ،وكفين
شماال ،هدفا الجيش التاليان لتوسيع
الطوق وتأمين المناطق المسيطر
عليها حديثًا
ريف حلب ــ مرح ماشي
ينظر أهالي حلب إلى املعارك الدائرة
ف ــي ال ــري ــف الـشـمــالــي بـعــن الـتــرقــب،
آملني حدوث تأثيرات إيجابية على
امل ـس ـت ــوي ــن الـ ـخ ــدم ــي واإلنـ ـس ــان ــي،
ض ـمــن أحـ ـي ــاء امل ــدي ـن ــة ال ـت ــي تعيش
مـعــانــاة اسـتـثـنــائـيــة .كــذلــك ،يــواصــل

الـجـيــش قـضــم ق ــرى وب ـل ــدات الــريــف
ال ـش ـمــالــي وال ـش ــرق ــي الـحـلـبـيــن ،في
محاولة إلحكام الطوق حول املدينة
وعزل مسلحيها عن بعضهم بعضا
وقـطــع خـطــوط إم ــداده ــم .الـتـقــدم في
ال ـ ـشـ ــرق ع ـل ــى ج ـب ـهــة م ـح ـيــط م ـطــار
كويرسّ ،
تتوج بالسيطرة على قرية
برلهني التي تبعد  8كلم عن املدينة
الصناعية في حلب ،والواقعة تحت
سـ ـيـ ـط ــرة ت ـن ـظ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،فـيـمــا
استعاد الجيش الـســوري السيطرة
ع ـل ــى ق ــري ــة طـ ـع ــان ــة ،الـ ـت ــي كـ ـ ــان قــد
خسرها في وقت سابق.
ب ــدوره ــا ،سـيـطــرت «وحـ ــدات حماية
الشعب» الكردية على قرية العلقمية،
امل ـجــاورة ألوتــوسـتــراد اع ــزاز ،غربي
م ـطــار م ـنــغ ،وإل ــى ال ـش ـمــال مــن بلدة
نـ ـب ــل ،ف ـي ـمــا تـ ـت ــواص ــل امل ـ ـعـ ــارك بــن
املسلحني والقوات الكردية للسيطرة
على قرية الطامورة ،جنوب الزهراء،
ب ـع ــدم ــا س ـي ـط ــر األكـ ـ ـ ـ ــراد ع ـل ــى ج ــزء

واشنطن «قلقة» من حصار حلب
ّ
عبرت الواليات املتحدة عن قلقها من فرض الجيش السوري حصارًا على مدينة
حلب بعد تقدمه في ريفها الشمالي ،ووصفت الوضع اإلنساني في سوريا باملريع.
وقال املتحدث باسم البيت األبيض جوش إرنست ،أمسّ ،إن واشنطن «قلقة من
ّ
سيؤدي إلى
فرض النظام حصارًا على مدينة حلب ،ألنها تدرك ّأن حصار املدينة
تفاقم األزمة اإلنسانية فيها».
وأضاف ّأن «الهجمات التي تنفذها قوات النظام
السوري بغطاء جوي روسي تودي بأرواح آالف
املدنيني األبرياء ،وتتيح لنظام (الرئيس) بشار األسد
زيادة عنفه ضد املدنيني ،وتؤثر سلبًا على املساعي
الرامية إلى حل أزمة الالجئني في املنطقة والعالم بشكل
عام ،كما ّ
تقوض مساعي الحل سياسي لألزمة القائمة
في سوريا منذ عام .»2011
وكان وزير الخارجية األميركي جون كيري قد طالب
روسيا أول من أمس بالتوقف عن استهداف املدنيني،
ّ
املوجهة التي تلقيها الطائرات
وقال إن القنابل غير
الروسية قتلت أعدادًا كبيرة من املدنيني.
واتهم موسكو ودمشق بخرق قرار مجلس األمن رقم
ّ
وينص على وقف قصف املدنيني والسماح
 2254الذي صدر الشهر املاضي،
بإدخال املساعدات اإلنسانية إلى املناطق السورية املحاصرة.

م ــن الـ ـق ــري ــة ،ب ــال ـت ـق ــدم ن ـح ــو امل ـقــالــع
والسيطرة على تلة الفيران.
س ـقــوط م ــاي ــر ،إل ــى ال ـ ّش ــرق م ــن بـلــدة
نبل ،أول من أمس ،مثل نقطة ّ
تحول
واضـحــة غـ ّـيــرت الــواقــع على األرض،
ً
أسـ ـ ـ ـ ــوة بـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــر خ ــريـ ـط ــة امل ـن ـط ـق ــة،
ً
بــاع ـت ـبــار ال ـب ـل ــدة م ـف ـصــا ه ــام ــا في
معركة قطع أتوستراد حلب  -اعــزاز
الواصل إلى الحدود التركية .معارك
السيطرة على البلدة لم تكن عنيفة
كما كــان متوقعًا ،إذ دخـلــت الـقــوات
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة إلـ ـ ــى م ــاي ــر ال ـ ـفـ ــارغـ ــة مــن
مـسـلـحـيـهــا املـنـسـحـبــن ن ـحــو كـفــن،
ً
شـ ـم ــاال .أحـ ــد امل ـقــات ـلــن ع ـلــى جبهة
م ـ ــاي ـ ــر ،يـ ـ ـ ــروي ع ـ ــن املـ ـع ــرك ــة دخ ـ ــول
الـقــوات السورية وحلفائها دون أي
ُ
مـقــاومــة تــذكــر ،بـعــد ه ــرب املسلحني
نحو كفني ،ســاخـرًا مــن األمــر بقوله:
«لـ ـي ّــت ك ــل زم ــائـ ـه ــم يـ ـقـ ـت ــدون ب ـهــم،
م ـ ّـوف ــري ــن عـلـيـنــا وع ـل ـي ـهــم ال ـع ـن ــاء».
ّ
كفني الهدف التالي ملاير ،التي تمكن
الجيش من دخولها ،أمس ،وتواصل
وحداته تمشيط أحيائها ،على الرغم
من األحــوال الجوية الصعبة ،والتي
عرقلت إعالن السيطرة عليها ،حتى
ساعة متأخرة من ليل أمس.

ّ
سيطر الجيش السوري أمس على قرية كفين التي تبعد  6كلم عن مدينة تل رفعت (األخبار)

الطرق الترابية ...وسوء
األحوال الجوية
األمطار املتساقطة بغزارة على ريف
حـ ّلــب ،حـ ّـولــت ال ـطــرق الـتــرابـيــة التي
شقتها آليات الجيش للوصول إلى
بلدتي نبل والزهراء إلى مستنقعات
طينية ،عرقلت السيارات العابرة إلى
املـنـطـقــة .ال ـعــربــات امل ـ ّ
ـدرع ــة انشغلت
بسحب السيارات العالقة في أوحال
األراضـ ــي ال ــزراع ـي ــة .الـتـقــدم الـجــديــد
للجيش ّ
حول ماير من أرض معادية
إلى مالذ للعابرين الهاربني من خطر
ال ـغ ــرق ف ــي ال ـط ــرق ال ـتــراب ـيــة املـبـلـلــة،
ف ـع ــاد ال ـطــريــق ال ـن ـظــامــي الـ ــذي يمر
عبرها ،باتجاه حردتنني ومعرسته
الـخــان إلــى العمل ،مــع تحذيرات من
انكشاف بعض أجزائه أمام القنص،
وال ـخ ــوف م ــن االس ـت ـه ــداف بــالـهــاون
وال ـص ــواري ــخ املــوج ـهــة .وع ـلــى طــول
ال ـطــريــق يـظـهــر ال ـج ـنــود ال ـســوريــون

ّ
المدرعة
العربات
انشغلت بسحب السيارات
العالقة في األوحال

وقــد التجأوا إلــى االحتماء من سوء
األح ـ ـ ـ ــوال الـ ـج ــوي ــة ،ب ــأس ـق ــف ب ـقــايــا
البيوت الحجرية الريفية املتهالكة،
بانتظار أوام ــر الـتـحــرك بــن منطقة
ُ
وأخرى ،فيما تنكشف أراض زراعية
شــاسـعــة ،خـلــت مــن أش ـجــارهــا ،بعد
لـجــوء أهــالــي املـنــاطــق امل ـج ــاورة إلــى
االحـتـطــاب ،درءًا لـبــرد شـتــاء الحرب

املتعاقبة« .الطريق الذي فك الحصار
ع ــن ب ـل ــدت ــي ن ـب ــل وال ـ ــزه ـ ــراء ل ــم يـكــن
سوى طريق عسكري مؤقت» ،تقول
م ـصــادر مـيــدانـيــة .وتـتــابــع« :سـقــوط
ماير هو الذي ّأمن الطريق النظامي
لــدخــول وخ ــروج الـجـيــش واملــدنـيــن
من وإلى املنطقة .وهكذا جرت األمور
ب ـح ـس ــب ال ـخ ـط ــة امل ــوض ــوع ــة خ ــال
جدول زمني جرى تحديده مسبقًا».
ووسط الحديث عن طلب عشائر من
بلدة دير جمال ،الواقعة إلى الشمال
م ـ ــن م ـ ــاي ـ ــر ،الـ ـتـ ـس ــوي ــة م ـ ــع ال ـج ـيــش
ال ـس ــوري ،خــوفــا مــن عـنــف املــواجـهــة
ضمن خــط الـبـلــدات املتساقطة أمــام
ق ــوات ــه امل ـت ـق ــدم ــة ،أك ـ ــدت امل ـع ـلــومــات
الواردة من حريتان وعندان وحيان،
إلى الجنوب من بلدة الزهراء ،رفض
أي تسوية.
مـ ــا ي ـج ـعــل بـ ـي ــان ــون ه ـ ــدف ال ـج ـيــش
الـ ـح ــال ــي ،الـ ـ ــذي ي ـخ ـفــف م ــن أخ ـط ــار

إسرائيل تحذر :انتصار األسد في حلب تهديد استراتيجي
انتصار األسد وحلفائه
في سوريا ،تهديد
استراتيجي إلسرائيل التي
تخشى أن ينسحب ما يجري
في الشمال على الجنوب
السوري .هذه هي خالصة
المواقف والتعليقات
اإلسرائيلية ،في أعقاب
اإلنجازات الميدانية للجيش
السوري وانتصاراته االخيرة
ً
شماال

يحيى دبوق
ّ
فــضـلــت تــل أب ـيــب الـصـمــت عـلــى نحو
الفت خالل األيــام واألسابيع املاضية
ع ـقــب اإلن ـ ـجـ ــازات امل ـي ــدان ـي ــة للجيش
السوري األخيرة.
أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ـ ــادت ل ـل ـت ـع ـل ـيــق ولـ ــإعـ ــراب
ع ــن ال ـق ـلــق ،م ــع ال ـت ـحــذيــر مـ ّـمــا سـمــاه
أح ــد وزرائ ـه ــا بـ«التغيير فــي املـيــزان
االستراتيجي في سوريا».
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــاري ّـ ــة
اإلسرائيلي ،يــوفــال شتاينتس ،حــذر
م ـ ــن انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
فــي مـنـطـقــة حـلــب وال ـش ـمــال ال ـســوري
ّ
عـ ـم ــوم ــا ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـط ــورات
املـيــدانـيــة األخ ـيــرة هـنــاك ،تثير القلق
ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب ،وتـ ـح ــديـ ـدًا م ــا يـتـعـلــق
بـخـطــره الـشــديــد عـلــى امل ــدى الـطــويــل،
الــذي ُي َع ّد من ناحية تل أبيب ،خطرًا

أكبر بكثير من تهديدات تسلح حزب
الله بالسالح النوعي ،أو ما يوجد في
لبنان ،وأيضًا قياسًا بتهديدات حركة
حماس وأنفاقها.
ال ـخ ـطــر ،ك ـمــا عـ ّـبــر ع ـنــه شـتــايـنـتــس،
عـ ـض ــو املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة،
مــرتـبــط أي ـضــا بــالــوجــود الـعـسـكــري
واالستخباري اإليــرانــي في سوريا،
الـ ـ ـ ــذي ب ــإمـ ـك ــان ــه أن يـ ـتـ ـم ــدد اي ـض ــا
باتجاه الحدود الشمالية إلسرائيل
ومـ ــرت ـ ـف ـ ـعـ ــات ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوالن ،فـ ـ ــي حـ ــال
انسحاب انتصارات الجيش السوري
ً
شـمــاال على الـجـنــوب ال ـســوري ،لكن
ّ
مع ذلك ،شدد شتاينتس في املقابل
ع ـلــى أن «إس ــرائـ ـي ــل ل ــن ت ـتــدخــل في
الحرب الدائرة في سوريا ،مع تأكيد
خ ـطــر ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري اإلي ــران ــي
ف ـ ــي م ــرتـ ـفـ ـع ــات الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوالن ،ال ـخ ـط ــر

بالنسبة إلى إسرائيل» .وقال:
األكبر
ُ
«ع ـل ـي ـنــا أن ن ـف ـهــم ح ـل ـف ــاء ن ــا ،وعـلــى
رأسـ ـه ــم الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،مــاهـيــة
الخطر املتأتي من الوجود العسكري
اإليراني في سوريا التي ستنشأ ما
بعد الحرب الدائرة فيها».
ووص ـ ـ ـ ــف شـ ـت ــايـ ـنـ ـت ــس اإلنـ ـ ـج ـ ــازات
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـل ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــوري بــأنـهــا
«تغيير فــي امل ـيــزان االستراتيجي»،
وق ــال إن «مــا يـحــدث فــي ســوريــا هو
عملية خـطـيــرة مــن شــأنـهــا أن تؤثر
فــي إســرائـيــل ب ـصــورة خـطـيــرة ج ـدًا،
فــإيــران ليست أنـفــاق غــزة ،وهــي قوة
هائلة ،ونحن ال يمكننا االستخفاف
بـ ـق ــدراتـ ـه ــا ومـ ـ ــواردهـ ـ ــا وق ــواتـ ـه ــا».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :أخ ـ ـشـ ــى أن نـ ــدفـ ــع ثـمــن
انتصار النظام السوري ضد داعش
بأن ينتشر اإليرانيون على حدودنا
الشمالية ،تــوجــد صــدمــة فــي العالم

م ــن هـمـجـيــة داعـ ـ ــش ،وت ــوج ــد رغـبــة
فــي إل ـحــاق الـهــزيـمــة ب ـهــذا التنظيم،
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تجاهل
التهديد اإليراني وحزب الله».
ّ
ورأى أن «ه ـ ــذا يـشـكــل خ ـط ـرًا علينا
وعلى األتــراك وعلى القبارصة الذين
يشعرون أيضًا بالقلق ،إذ ال أحد يريد
أن يرى إيران تصل إلى حوض البحر
األبيض املتوسط».
وكــانــت الـقـنــاة الـثــانـيــة الـعـبــريــة ،قد
أجـمـلــت املــوقــف اإلســرائ ـي ـلــي املـبـنـ ّـي
عـ ـل ــى «الـ ـقـ ـل ــق وال ـ ـخ ـ ـش ـ ـيـ ــة» ،ون ـع ــت
امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة ال ـت ــي ق ــال ــت إن
حـلـفــاء هــا قــد تـخـلــوا عـنـهــا ،مـحــذرة
من الخطر الــداهــم على مدينة حلب
والـتــداعـيــات السلبية لقرب سيطرة
الجيش السوري عليها .وأوردت في
تقريرها أن حلب نقطة مهمة جدًا في
الـحــرب الـســوريــة ،وسقوطها يعني
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ّ
«يتحدون» افتراضيًا
معارضو حلب
ّ
 ...ويستعدون للحصار
على وقع ّ
وحلفائه
السوري
الجيش
م
تقد
ّ
في حلب ،واصلت المجموعات المسلحة
ّ
تخبطها فــي ظــل غ ـيــاب أي «ضــابــط» أو
ّ
ّ
المستجدات ،فيما
استراتيجية لمواجهة
ّ
الشرقية االستعداد لحصار
بدأت أحياء حلب
يبدو وشيكًا

الطرق املفتوحة نحو نبل والزهراء،
ويحد من االستهداف املتواصل عبر
جرار الغاز وقذائف الهاون املستمرة
على املنطقة ،بدءًا من رتيان املحررة،
ً
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى بـ ـل ــدت ــي نـبــل
والزهراء.
دور ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة املــداف ـعــة عن
بلدتي نبل والزهراء لم يتوقف خالل
املعارك الحالية الهادفة إلى توسيع
الـطــوق بــن مناطق الــريــف الحلبي،
ب ــل يـشـكــل ع ـنــاصــر ال ـل ـجــان حــاج ـزًا
ي ـص ـع ــب اخ ـ ـتـ ــراقـ ــه أمـ ـ ـ ــام م ـس ـل ـحــي
بـ ـي ــان ــون ،ف ـي ـمــا ي ــدع ــم سـ ــاح ال ـجــو
وامل ــدف ـع ـي ــة الـ ـس ــوري ــة م ـقــات ـلــي نـبــل
والزهراء في قصف مراكز املسلحني
في البلدة القريبة.
ي ــأت ــي ذلـ ـ ــك ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ن ـ ـ ــداءات
لتوحيد صفوف املسلحني ،ملواجهة
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري امل ـت ـقــدم ف ــي ريــف
حـلــب ،إذ أص ــدر ل ــواء الـيــرمــوك ،أحد

سقوط الخطر عن النظام ،بل وأيضًا
ّ
انتصاره .وأشــارت إلى أن «الرئيس
باراك أوباما ووزير خارجيته ،تخلوا
عن املعارضني السوريني وتركوهم
للرئيس الــروســي فالديمير بوتني،
ّ
األمـ ــر الـ ــذي يـمــكــن الــرئ ـيــس (ب ـشــار)
األسد وإيــران ،من تحقيق االنتصار
عليهم».
ّ
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة ،فـ ـ ـ ــإن ال ـ ـخـ ـي ــارات
البديلة األخرى التي أشغلت املحللني
ً
واملراقبني طويال قد تالشت بالفعل،
ّ
إذ إن «امل ـن ــاط ــق اآلم ـن ــة ال ـتــي ه ــددوا
بــإقــامـتـهــا بــاتــت بــا أث ــر وال إمكانية
تحقق ،كــذلــك فــإن تركيا الـتــي تعاني
وتخشى ما يحصل على حدودها ،لم
أمام الروس».
تجرؤ على فعل شيء ّ
وأشـ ـ ــارت ال ـق ـنــاة إل ــى أنـ ــه م ــن نــاحـيــة
إسرائيل ،ما يحدث في شمال سوريا،
قد يحدث أيضًا في الجنوب السوري،

فصائل الجيش الحر ،بيانًا أكد فيه
على «ضــرورة اتحاد القوى الثورية
وال ـع ـس ـكــريــة» ،ف ــي وج ــه م ــا سماها
«األزمات واالنتكاسات األخيرة التي
عصفت بحلب وريفها» .وفي السياق
ذاتــه ،أعلنت «املحكمة الشرعية» في
حلب ،و«الشرطة الحرة» ،و»املجلس
املـ ـحـ ـل ــي» الـ ـت ــاب ــع ل ـل ـم ـس ـل ـحــن ،بــن
ب ـي ــان م ـش ـتــرك ع ــن ات ـخ ــاذ إج ـ ــراءات
املدينة من
للمحافظة على مـخــزون
ّ
املواد الغذائية واملحروقات ،محذرين
م ــن اح ـت ـكــار ال ـس ـلــع ال ـغــذائ ـيــة ورف ــع
ً
أث ـمــان ـهــا ،اس ـت ـغــاال ل ــأح ــداث الـتــي
يشهدها الريف الشمالي .من جهتها
نفت «نفت غرفة عمليات فتح حلب»
عقد أي هدنة مع تنظيم «داعش» في
ري ــف حـلــب الـشـمــالــي ،بـعــد الـحــديــث
ع ــن إمـ ـك ــان ع ـق ــد م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـهــدنــة
ل ــواج ـه ــة ت ـق ــدم ال ـج ـي ــش ،وح ـل ـفــائــه،
واصفة التنظيم بـ«اإلرهابي».

شتاينتس :إنجازات الجيش
«تغيير في الميزان االستراتيجي»
األم ــر ال ــذي يـعـنــي «أن ـنــا سـنـكــون في
مواجهة مباشرة مع اإليرانيني وحزب
الله ،بغطاء من سالح الجو الروسي،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ب ــال ـق ــرب م ــن ال ـ ـحـ ــدود فــي
الجوالن».
من جهتها ،عادت القناة العاشرة في
تقرير نشرتها الرئيسية ،بــالــذاكــرة
إلى الوراء ،وطالبت كل من أقدم على
نعي الرئيس األسد وتوقع سقوطه،
ّ
بــأن يعيد حساباته« ،ألن ما يحققه
جيشه في سوريا ُي َع ّد إنجازًا كبيرًا
ج ـ ـ ـدًا ،وي ـح ــول ــه إل ـ ــى الع ـ ــب أس ــاس ــي
وال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـقـ ـ ــوي فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا».
وأضــافــت« :مــن كــان يصدق أن األسد

صهيب عنجريني
ّ
ّ
خلفت ّ
تخبطًا كبيرًا
تطورات األحــداث في محافظة حلب
ّ
لدى «الهيئات» املعارضة ،كما لدى املجموعات املسلحة.
وخ ـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،بـ ــدا واضـ ـح ــا ّأن ال ـك ـيــانــات
املـعــارضــة املنتشرة فــي األح ـيــاء الـشــرقـ ّـيــة للمدينة باتت
تتعامل مــع الحصار بوصف ِه أم ـرًا واقـعــا ال محالة ،فيما
َ
ّ
افتراضي» ،وسط غياب
«جيش
قام «ناشطون» بتشكيل
ٍ
ّ
ّ
«استراتيجية» واضحة لدى املجموعات املسلحة للتعامل
وجوديًا فعليًاّ
ّ
ّ
ّ
التطورات امليدانية التي أفــرزت تهديدًا
مع
ُ
ّ
ُ
ُ
لها« .املبادرة» تداولتها مواقع معارضة ،وحثت املجموعات
واحد تحت اسم «جيش حلب».
كيان ٍ
على «االندماج» في ٍ
خال من ذكر أسماء ُاملبادرين أوضحَ
بيان «التشكيل» الذي
ّأن «املبادرة تأتي نظرًا للظروف الدولية ّ
وتقدم النظام على
أكـثــر مــن مـحــور وخـســارة الكثير مــن املناطق امل ـحـ ّـررة»،
ّ
التوحد
مـنـ ّـددًا بــ«عــدم استجابة ق ــادة الفصائل لــدعــوات
املتكررة ،وعدم مباالتهم»ّ .
املبادرة خمس عشرة
وسمت
ً
ً
مجموعة مــدعـ ّـوة ،وأعـطــت قــادتـهــا مهلة «ال تـتـجــاوز 72
ساعة إلصــدار بيان ّ
موحد وتسمية قائد للجيش وهيئة
لــأركــان» ،تحت طائلة اعتبار «كــل قائد فصيل ال يقبل
بهذا االندماج خائنًا للثورة ولدماء الشهداء» .البيان خال
من ذكر اسم «جبهة النصرة» ،واشتمل على مجموعات
أخــرى هي «الجبهة الشاميةّ ،
تجمع فاستقم كما أمــرت،
صقور الجبل ،الفوج األول ،حركة نور الدين زنكي ،جيش
اإلسالم ،جيش املجاهدين ،حركة أحرار الشام اإلسالمية،
فيلق الشام ،كتائب الصفوة ،كتائب أبو عمارةّ ،
تجمع ثوار
الشرقية ،لواء اليرموك ،الفرقة  ،16فرقة السلطان مراد».
وتعليقًا على املبادرة ،قال «قيادي» في «حركة نور الدين
زنكي» لـ«األخبار» ّإنها «قائمة على نيات ّ
طيبة بال شك،
ولـكـ ّـن االنــدمــاج ال يقوم على الـنـيــات» .املـصــدر أوض ـ َـح ّأن
ُ
تسمح بأكثر من محاوالت التنسيق
«املرحلة الراهنة ال
الـعـسـكــري ،ولـيــس بــن الجميع ،بــل بــن املـجـمــوعــات التي
َ
مناطق واحــدة» .ووفقًا للمصدرّ ،
فإن
تتشارك الدفاع عن
ّ
ُّ
«طــريـقــة االنـتـشــار املــتـبـعــة ،الـتــي تـضــع ك ــل منطقة تحت
ّ
َ
سيطرة مجموعة أو اثنتني على األكثر ،صرفت اهتمام كل
مجموعة إلى محاولة الحفاظ على منطقتها» .القيادي الذي

ك ــان سـيـبـقــى ،وم ــن ك ــان قـبــل عــامــن
يــرى أنــه لــن يسقط؟ كـثـيــرون عمدوا
إل ــى نـعـيــه ،لـكـنــه ال ـي ــوم ه ــو صــاحــب
اليد العليا في سوريا».
وأشــارت القناة إلى «وجــوب أن ندرك
جـيـدًا ،الحقائق امليدانية فــي سوريا
وتداعياتها ،وفــي إسرائيل يتابعون
ه ــذه ال ـت ـطــورات ،وي ــدرك ــون جـيـدًا مع
روسيا والبيت األبيض والسوريني،
أن ب ـش ــار األس ـ ــد ح ـتــى ال ـس ــاع ــة ،هــو
ال ـح ــاك ــم الـ ـق ــوي لـ ـس ــوري ــا ...ال ـج ـمــود
املـيــدانــي فــي ســوريــا قــد كسر ،والكفة
تميل بوضوح إلى مصلحة التحالف
الروسي اإليراني».
صحيفة «إسرائيل اليوم» ،املقربة من
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامني
نـتـنـيــاهــو ،ح ــذرت م ــن إم ـك ــان سـقــوط
مدينة حلب ،معقل املعارضني ،وقالت
إن «الـ ــدعـ ــم الـ ـ ــذي ي ــوف ــره حـ ــزب ال ـلــه

تنتشر «حركته» بالدرجة األولى في مناطق الريف الغربي،
ّ
أكد في الوقت ذاته ّأن «الوضع على هذه الجبهة متماسك،
ّ
ّ
عسكرية باتت نــافــذة» .فــي األثـنــاء،
وهـنــاك خطة ط ــوارئ
ّ
ّ
أصدر «مجلس محافظة حلب الحرة» بيانًا مصورًا أعلن
فيه مدينة حلب وريفها الشمالي «مناطق منكوبة» ،فيما
ّ
املحلي ملدينة حلب» عن عقد اجتماع بينه
أعلن «املجلس
ّ
وبني أعضاء «الهيئة الشرعية في مدينة حلب» بغية «بحث
سبل دعم الجبهات وتحديد االحتياجات الرئيسية ملدينة
ّ
بخطوات
حلب» .وتمخض االجتماع عن االتفاق على القيام
ٍ
ّ ّ
ّ
عدة ،بدا جليًا أنها تهدف إلى االستعداد للحصار .وقال
ٌ
بيان مشترك ّإن الطرفني اتفقا على «العمل على تأمني
احتياجات شعبنا الصامد بما يتناسب مع الوضع الراهن
للمدينةّ ،
وإن ّ
أهم إجراء في هذا املجال هو املحافظة على
مخزون املدينة من املــواد الغذائية وامل ـحــروقــات .»...كذلك
أعلن البيان «تشكيل غرفة عمليات مشتركة إلدارة األزمة
الراهنة ،منع إخراج املواد الغذائية واملحروقات خارج مدينة
حـلــب ،إح ــداث دائ ــرة مختصة فــي األم ــور التموينية في
مجلس مدينة حلب الحرة بالتنسيق مع املحكمة الشرعية
وشرطة محافظة حلب الحرة».
ّ
ّ
استمرت معاناة العائالت النازحة
على صعيد متصل،
من معظم مناطق الريف الشماليّ .
وتمسكت أنقرة بخيار
ّ
إغالق الحدود في وجه النازحني ،ألنها «ال ترى في هذه
ً
املرحلة ضرورة إلدخالهم األراضي التركية» ،وفقًا لوالي
ّ
َ
والية كليس سليمان تابسيز .وأوضح األخير ّأن حكومته
تعمل على رفع قدرة ّ
املخيمات التي أقامتها على الجانب
ال ـس ــوري مــن ال ـح ــدود (ع ــدده ــا ثـمــانـيــة) .ب ــدوره ــا ،قالت
«الهيئة الرئاسية ملجلس سوريا الديمقراطية» ّإن املجلس
طلب بشكل عاجل من «كل منظماته املدنية والسياسية
والـعـسـكــريــة واإلنـســانـيــة االسـتـنـفــار لفتح األبـ ــواب أمــام
الالجئني السوريني في جميع أماكن تواجد قوات سورية
الديمقراطية».

وإيران والقصف الجوي الروسي ،فعل
فعله ،بينما في املقابل فإن املعارضة
امل ــدع ــوم ــة م ــن األم ـيــرك ـيــن ،ال تتلقى
إال ال ـكــام فـقــط ،وه ــذا يفسر كـيــف أن
أوبــامــا سـيـغــادر الـبـيــت األب ـيــض ،مع
بـقــاء األس ــد رئيسًا لـســوريــا» .ولفتت
الصحيفة إلى أن اإلنجازات امليدانية
ف ــي ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري ،ه ــي إن ـج ــازات
كـ ـبـ ـي ــرة جـ ـ ـ ـدًا ،و«ق ـ ـ ــد غـ ـ ّـيـ ــرت روسـ ـي ــا
موازين القوى ،بينما تواصل أميركا
التذمر ،وال تدرك أن عليها العمل بدل
االكتفاء بالكالم».
موقع «تايمز أوف إســرائـيــل» ،الــذي
ح ـ ــذر ب ـ ـ ــدوره م ــن س ـي ـط ــرة ال ـج ـيــش
ال ـســوري عـلــى حـلــب ،أع ــرب عــن قلق
من إمكان إنشاء معاقل في املستقبل
في الجنوب الـســوري ،من شأنها أن
تهدد إســرائـيــل ،باعتبار أن املنطقة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة لـ ـس ــوري ــا سـ ـتـ ـك ــون هــي

(األناضول)

ال ــوج ـه ــة امل ـق ـب ـلــة لـلـجـيــش ال ـس ــوري
وحلفائه ،وتحديدًا منطقة درعا.
وبحسب املوقع ،فإن الجهة الوحيدة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادرة عـ ـل ــى «فـ ــرم ـ ـلـ ــة» ان ــدف ــاع ــة
ال ـج ـيــش ال ـ ـسـ ــوري ،وق ـل ــب امل ــوازي ــن
ملصلحة املـعــارضــة هــي الـسـعــوديــة،
«ل ـكــن م ــن الـصـعــب الـتـكـهــن ف ــي هــذه
املرحلة إن كانت مخططات الرياض
إلرس ــال عـشــرات اآلالف مــن الجنود،
ت ـع ـه ـدًا ح ـق ـي ـق ـيــا أو مـ ـج ــرد ت ـهــديــد
فــارغ» .وتساءل املوقع« :حتى إن لم
ترسل السعودية جنودًا إلى سوريا،
فـعـلـيـهــا (ف ــي األسـ ـ ــاس) أن تتعامل
أيـضــا مــع جـبـهــات أخ ــرى فــي اليمن
والـخـلـيــج ول ـب ـنــان ،وك ــل ذل ــك بينما
تتقلص خزائنها مع تقلص أسعار
النفط ،في مقابل رفع العقوبات عن
إيران الذي من شأنه أن يعزز ويزيد
ثرواتها».
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سوريا

تحليل إخباري بدأت طبول الحرب تقرع من حفر الباطن ،استعدادًا
ّ
المؤجلة؛ فكل ًالمعطيات تفيد بأن ثمة ترتيبات
لخوض الحرب
تجري بوتيرة متسارعة ،وصوال الى ما يحلو للمقامرين تسميته
«ساعة الحقيقة»

«خيار الضرورة» السعودي:
قوات إلى سوريا برعاية أميركية؟
فؤاد إبراهيم
بـ ـ ــاألمـ ـ ــس ،اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت ق ـ ـ ـ ــوات ع ــرب ـي ــة
وإسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــودان واألردن
وم ـص ــر وق ـط ــر وال ـك ــوي ــت وال ـب ـحــريــن
وب ــاك ـس ـت ــان وال ـي ـم ــن وال ـ ـسـ ــودان إلــى
جــانــب السعودية فــي م ـنــاورات أطلق

عليها «رع ــد الـشـمــال» .الـهــدف املعلن
هــو محاربة االره ــاب ،والحقيقي هو
حرب املحاور بقيادة آل سعود.
أول مــا تنبئ بــه امل ـن ــاورات تـلــك ،وفي
ظل مناخ شديد التوتر يسود املنطقة
ح ــال ـي ــا ،أنـ ــه ف ــي حـ ــال انـ ـ ــدالع ال ـحــرب
فـ ـس ــوف تـ ـك ــون أبـ ـ ـ ــواب ال ـج ـح ـي ــم بــا

اإلمارات مستعدة إلرسال
قوات إلى سوريا
نفى األمني العام املساعد للشؤون السياسية
في الجامعة العربية السفير فاضل جواد ّ أن
يكون لدى الجامعة معلومات رسمية موثقة
عن إمكانية إرسال السعودية قوات ّبرية إلى
سوريا في الفترة املقبلة .وأشــار جــواد في
حديث إعالمي إلى أنه ليس هناك معلومات
مــوثـقــة حـتــى اآلن ح ــول الـتــدخــل ال ـبــري في
سوريا كي تتحركّ الجامعة العربية وتتابع
ذلــك باهتمام ،متوقعًا عقد اجـتـمــاع بشأن
سوريا األسبوع املقبل.

م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـ ــرب وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلم ـ ــارات ـ ــي أنـ ـ ــور ق ــرق ــاش عــن
اس ـت ـع ــداد ب ـ ــاده إلرسـ ـ ــال ق ـ ــوات ب ــري ــة إلــى
سـ ــوريـ ــا .وقـ ـ ــال قـ ــرقـ ــاش« :ال أت ـ ـحـ ـ ّـدث عــن
آالف الـقــوات ،أتـحـ ّـدث عــن قــوات تـقـ ّـدم الدعم
للقوات التي تقاتل على األرض» ّ
مشددًا على
ض ــرورة «أن تـلـعــب ال ــوالي ــات املـتـحــدة دورًا
قـيــاديــا فــي ذلـ ــك» .وب ـشــأن مـحــاربــة تنظيم
داعش في العراق ،اعتبر املسؤول اإلماراتي
ّ
التصدي للتنظيم هناك «يحتاج إلى ّ
تحرك
أن
يضم وال ّ
سياسي في بغداد ّ
يهمش السنة».
وكان السفير البحريني لدى بريطانيا فواز
آل خليفة قد نفى ما أشيع عن لسانه حول
مساهمة البحرين في قوات ّبرية في سوريا.
يأتي ذلــك في وقــت أعلن فيه الــديــوان امللكي
الـبـحــريـنــي ع ــن زيـ ــارة ملـلــك الـبـحــريــن حمد
بن عيسى آل خليفة إلــى االتـحــاد الروسي،
يلتقي خاللها الرئيس الــروســي فالديمير
بوتني في مدينة سوتشي.
(األخبار)

ح ـ ّـراس هــذه امل ــرة .املنطقة املمتدة من
صـنـعــاء ال ــى دمـشــق م ــرورًا بــالــريــاض
ً
وك ـ ــل ع ــواص ــم ال ـخ ـل ـيــج وص ـ ـ ــوال ال ــى
ّ
عمان وبغداد وربما الى أماكن أخرى،
سـ ـتـ ـك ــون جـ ـبـ ـه ــات م ـف ـت ــوح ــة ل ـح ــرب
هوجاء.
مــا ت ـفــادى الــرئـيــس األم ـيــركــي أوبــامــا
وق ــوع ــه ف ــي أيـ ـل ــول  ،2013وأغ ـض ــب،
تاليًا ،الــريــاض وتــل أبيب ألن الحرب
املــأمــولــة ملــواجـهــة املـحــور االيــرانــي لم
ت ـنــدلــع ،ب ــات ال ـي ــوم خ ـي ــارًا قــري ـبــا مع
ّ
تبدل في األدوارّ .قرر آل سعود قيادة
تحالف عسكري بــدأ بعاصفة الحزم
على اليمن منذ آذار  ،2015وأن فشله
لم يرغم قــادة التحالف على املراجعة
ً
وص ــوال الــى وقــف ال ـحــرب ،بــل أص ـ ّـروا
على تحويل التحالف الــى أداة لنشر
الفوضى ،ولسان الحال إما االنتصار
أو نشر الفوضى ...وهذا ما حصل.
بـعــد خ ـســارة ال ــره ــان ال ـس ـعــودي على
ال ـق ـص ـيــر ف ــي حـ ــزيـ ــران  ،2013كــانــت
مـهـمــة ال ــري ــاض ت ـت ـم ـحــور حـ ــول منع
سـقــوط حـلــب ،وه ــذا مــا حـمـلــه رئيس
االس ـت ـخ ـبــارات ال ـعــامــة ال ـســابــق بـنــدر
بن سلطان ووزيــر الخارجية السابق
سعود الفيصل الى باريس طمعًا في
بناء تحالف تـشــارك فيه فرنسا .كان
س ـقــوط حـلــب بــالـنـسـبــة إل ــى الــريــاض
يعني الـخـســارة الحتمية ،وال بــد من
مـنـعــه ،وإن تـطـلــب ال ــدخ ــول فــي حــرب
مباشرة.
حرب االستنزاف في امليدان السوري،
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت خـ ـل ــف ال ـ ـكـ ــوال ـ ـيـ ــس بــن
عـ ـ ــواصـ ـ ــم الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ل ـن ــاح ـي ــة
ّ
التوصل الى تسوية مرضية لألطراف
ك ــاف ــة وب ـ ــن ال ـن ـظ ــام واملـ ـع ــارض ــة فــي
سوريا على وجه الخصوص ،وأيضًا
م ـحــاوالت تحسني ش ــروط الـتـفــاوض
ال ــى جــانــب مــا قــد ينشأ عــن التسوية

ّ
األميركية (األناضول)
الرياض تريد إبقاء ساحات المواجهة مفتوحة إلى ما بعد انتخابات الرئاسة

النووية بني إيران و 1+5أبعدت شبح
الـحــرب لبعض الــوقــت ،ولكن لــم تلغه
ت ـم ــام ــا .ف ـقــد ك ــان ــت ال ــري ــاض ،ومـعـهــا

المواجهة السعودية
الجديدة ستكون
مع روسيا وإيران
وسوريا وحلفائها

أن ـق ــرة وت ــل أب ـي ــب ،تـعـمــل عـلــى توفير
مبررات املواجهة الشاملة انطالقًا من
امليدان السوري ،وينسحب أفقيًا على
ً
ميادين أخرى ،وأهمها العراق وصوال
الى إيران.
لم تكن الــريــاض على اقتناع بجدوى
املفاوضات ،وحتى حضورها مكرهة
ف ــي جـنـيــف  3وق ـبــل ذل ــك فـيـيـنــا ،لكن
ّ
لـتـسـجـيــل م ــوق ــف ف ــي ال ـش ـك ــل ،ول ـكــن
ّ
النية منعقدة على تخريب أي تسوية
محتملة ،وهذا ما جاء به وفد الرياض
في جنيف  ،3ومــا كشف عنه صراحة
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ــون
كـيــري بــاألمــس ،حــن حـ ّـمــل املـعــارضــة
مسؤولية فشل جنيف .3

تقرير
ُ
ّ
أنقرة «تواجه تهديدًا » في حلب ...وتخير واشنطن بينها وبين
ّ
تـ ـب ــدو أنـ ـق ــرة ك ــال ــواق ـع ــة ب ــن فــكــي
ك ـم ــاش ــة :م ـس ـل ـحــو «ح ـ ــزب االت ـح ــاد
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» ال ـ ـكـ ــردي م ــن ج ـهــة،
وقـ ــوات ال ـج ـيــش ال ـس ــوري املـتـقــدمــة
ف ــي ري ــف ح ـلــب ال ـش ـمــالــي م ــن جهة
أخرى.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ط ــال ــب واشـ ـنـ ـط ــن «ب ــاالخـ ـتـ ـي ــار إذا
م ــا ك ـنــت أن ــا شــري ـك ـهــا ،أم إرهــابـ ّـيــو
كوباني» ،كذلك اعتبر ّ
تقدم الجيش
ّ
السوري يمثل تهديدًا لبالده في ما
يخص أزمة الالجئني الناتجة منه.
ّ
وق ـ ــال أردوغـ ـ ـ ــان إن ب ـ ــاده «ت ــواج ــه
ت ـ ـ ـهـ ـ ــدي ـ ـ ـدًا» جـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـراء ت ـ ـق ـ ــدم الـ ـجـ ـي ــش
الـ ـس ــوري ف ــي ش ـم ــال ح ـل ــب ،مـشـيـرًا
إل ـ ـ ــى أن ـ ـهـ ــم عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـف ـتــح
الـ ـح ــدود ل ــاج ـئ ــن ال ـس ــوري ــن «إذا
كـ ــان ذلـ ــك ضـ ــروريـ ــا» .ك ــذل ــك ،أع ــرب
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي ع ــن غـضـبــه لــدعــم
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة «حـ ــزب االت ـح ــاد
الديموقراطي» الكردي في سوريا،
وال ـ ــذي ي ـع ـت ـبــره ال ـج ـن ــاح ال ـس ــوري
لـحــزب الـعـمــال الـكــردسـتــانــي ،داعيًا
واشنطن إلى «االختيار إذا ما كنت

أنا شريكها ،أم إرهابيو كوباني».
وق ــال أردوغـ ــان« ،لـقــد زار (املـبـعــوث
الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي) ك ــوب ــان ــي
فـيـمــا يـنـعـقــد مــؤتـمــر جـنـيــف (حــول
ســوريــا) ،وتسلم لــوحــة مـ ّـمــا يسمى
قائد وحــدات حماية الشعب ...كيف
يمكننا أن نثق (بالتحالف)»؟
وكـ ـ ــرر أردوغـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــول إن «حـ ــزب
االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ه ــو نفسه
ّ
الكردستاني» ،مذكرًا
حــزب العمال ّ
بــأن األخ ـيــر مـصــنــف «إرهــاب ـيــا» من
ق ـب ــل الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة واالتـ ـح ــاد
األوروبــي .ويأتي تصعيد أردوغــان
الكالمي ضــد حلفائه «األطلسيني»
بعد أن انتقد ،أول من أمس« ،تجاهل
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـم ــارس ــات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ــرت ـك ـب ـه ــا ح ــزب
ً
االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» ،ق ــائ ــا إن
«األسلحة التي يستخدمها عناصر
الـحــزب تابعة لـلــدول الغربية ،وملن
ّ
يدعون أنهم يحاربون اإلرهاب».
وأتت تعليقات الرئيس التركي بعد
أسبوع على زيــارة قــام بها مبعوث
الــرئـيــس األم ـيــركــي ل ــدى «الـتـحــالــف

ال ـ ــدول ـ ــي» ،ب ــري ــت مـ ــاك ـ ـغـ ــورك ،إل ــى
مـ ــدي ـ ـنـ ــة عـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب (ك ـ ــوب ـ ــان ـ ــي)
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ال ـ ـخـ ــاض ـ ـعـ ــة ل ـس ـي ـط ــرة
«وحـ ـ ـ ــدات ح ـم ــاي ــة الـ ـشـ ـع ــب» ،حـيــث
أجـ ـ ــرى م ـب ــاح ـث ــات م ــع م ـم ـث ـلــن عــن
«قوى سوريا الديمقراطية» .وكانت
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة قــد
أعلنت أن الزيارة استمرت ليومني،
ق ــام خــال ـهــا امل ـب ـع ــوث ،يــراف ـقــه وفــد
ع ـس ـك ــري م ــن «ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي»
ال ــذي ت ـقــوده واش ـن ـطــن ،بـجــولــة في
«كردستان سوريا» ،على ّ
حد تعبير
الوزارة التي أشارت إلى أن اللقاء ات
سيكون لها أثر في سير التطورات
في املنطقة.
وت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن «االت ـح ــاد
الــديـمــوقــراطــي» هــو الـحــزب الـكــردي
األبرز في سوريا.
ـق ،ردًا ع ـل ــى اإلدانـ ـ ّـ ــات
وف ـ ــي ت ـع ـل ـي ـ ٍ
الـ ــواس ـ ـعـ ــة ل ـل ـح ـم ـل ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـشــن ـهــا
الجيش وق ــوات األمــن التركية على
منطقة جنوبي شــرقــي ال ـبــاد ،ذات
الغالبية الـكــرديــة ،قــال أردوغ ــان إن
األهالي هناك لم يتركوا مناطقهم،

بــل قــامــوا بتغيير أمــاكــن إقــامـتـهــم،
كــي يـسـ ّـهـلــوا مهمة ال ـقــوات التركية
فـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن،
ليساهموا في نجاح تلك العمليات
العسكرية! وأضاف الرئيس التركي
َ
أن أهـ ـ ــالـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــت ــي «ج ـ ـ ـيـ ـ ــزرة»
و«س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور» ،الـ ـت ــابـ ـعـ ـت ــن ل ــواليـ ـت ــي
شــرنــاق وديــار بكر ،سيعودون إلى
دي ــاره ــم ب ـعــد إعـ ــادة اإلعـ ـم ــار ،الـتــي
سـتـبــدأ «ف ــور تطهير املنطقتني من
ال ـع ـنــاصــر اإلره ــابـ ـي ــن» .وفـ ــي هــذا
السياق ،أعلنت رئاسة هيئة األركان
ال ـتــرك ـيــة ،ي ــوم أول م ــن أم ــس ،مقتل
 18من عناصر ومناصري «العمال
الكردستاني» ،مع استمرار الحملة
ال ـت ــي تـنـفــذهــا الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة في
املناطق نفسها.
وفي سياق متصل ،أعربت تركيا عن
اسـتـعــدادهــا« ،فــي حــال ال ـضــرورة»،
لفتح حدودها أمــام آالف السوريني
الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــزحـ ـ ـ ــوا إل ـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ــدوده ـ ـ ــا
الجنوبية الشرقية ،هربًا من املعارك
بــن املسلحني اإلســامـيــن فــي ريف

حـلــب والـجـيــش ال ـســوري وحلفائه،
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــون فـ ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة.
وأع ـ ـلـ ــن أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان ،أول مـ ــن أمـ ــس،
أن ب ــاده مـسـتـعــدة لـفـتــح حــدودهــا
ً
أم ــام الــاجـئــن الـســوريــن ،قــائــا إن
«النظام يسد الطريق على قسم من
ح ـل ــب ...إذا وص ــل (ال ـن ــازح ــون) إلــى
أبــواب ـنــا ،ول ـيــس لــديـهــم خ ـيــار آخــر،
وإذا كــان ذلــك ضــروريــا ،فسنضطر
ال ــى الـسـمــاح إلخــوان ـنــا بــالــدخــول»،
وذلك فيما قال مسؤول تركي ،رفض
الـ ـكـ ـش ــف عـ ــن اس ـ ـمـ ــه ،إن «ال ـ ـحـ ــدود
مفتوحة للحاالت الطارئة».
وك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـت ــرك ــي،
مـ ــولـ ــود جـ ــاويـ ــش أوغـ ـ ـل ـ ــو ،قـ ــد ق ــال
ف ــي ح ــوار م ــع صـحـيـفــة «إن أر سي
هــانــدلـسـبــات» الـهــولـنــديــة ،أول من
أمـ ــس ،إن بـ ــاده ل ــن تـغـلــق أبــواب ـهــا
أمـ ــام ال ـن ــازح ــن ،ف ــي ح ــن «يــواصــل
النظام السوري استهدافه للمدنيني
واملـسـتـشـفـيــات وامل ـ ــدارس ،مــدعــومــا
من روسيا وإيران ،خالل مفاوضات
ج ـن ـيــف ال ـخ ــاص ــة بـ ـس ــوري ــا» .وق ــال
جـ ــاويـ ــش أوغ ـ ـلـ ــو إن ـ ــه فـ ــي ح ـ ــال لــم

االثنين  8شباط  2016العدد 2808

إعــان أحمد عسيري ،مستشار وزيــر
الــدفــاع الـسـعــودي محمد بــن سلمان،
ع ــن اس ـت ـع ــداد ال ـس ـعــوديــة لـلـمـشــاركــة
بقوات برية في الحرب على «داعش»،
لـكــونـهــا جـ ــزءًا م ــن ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي
ضد اإلرهاب ،كان ،في جوهره ،إطالق
صفارة بدء املناورات استعدادًا لساعة
املواجهة.
سـ ــرعـ ــة الـ ـت ــرحـ ـي ــب األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ع ـلــى
مستوى وزي ــر الــدفــاع آشـتــون كــارتــر،
وال ـب ـيــت األب ـي ــض ،واالس ـت ـع ــداد لنقل
امل ـق ـتــرح ال ـس ـع ــودي ال ــى ح ـلــف شـمــال
األطـ ـلـ ـس ــي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـق ــري ــب بــن
كــارتــر ونـظـيــره ال ـس ـعــودي محمد بن
سلمان ،وما صاحب ذلك من تحشيد

إع ـ ــام ـ ــي ،ب ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك مـ ــا ورد فــي
تقرير «ســي إن إن» منسوبًا ملصادر
عسكرية سـعــوديــة خــاصــة بــأن هناك
 150ألف جندي يجري تدريبهم ،بعد
يــوم من إعــان عسيري عن الجاهزية
ً
السعودية ،وصــوال الــى بــدء مناورات
مشتركة من قــوات سعودية ومصرية
وإم ــاراتـ ـي ــة وأردن ـ ـيـ ــة وغ ـي ــره ــا ،كلها
تـ ـط ــورات م ـت ـســارعــة مـكـتـظــة ب ــدالالت
مهمة تشي مجتمعة بأن قرار خوض
الحرب دخل ّ
حيز التنفيذ.
التقارير الروسية حول حشود تركية
على ال ـحــدود الـســوريــة كــانــت بمثابة
الـطـعــم ال ــذي ق ـ ّـدم لـلـقـيــادة السعودية
السياسية والعسكرية كيما تستعجل

إع ـ ـ ــان االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد إلرسـ ـ ـ ــال الـ ـق ــوات
البرية .املواقف التي جاءت بعد إعالن
عسيري تــؤكــد الـشـكــوك الــروسـيــة ،بل
إن رئيس االئـتــاف الوطني السوري
امل ـع ــارض خــالــد خــوجــه ب ــدا صــريـحــا
حــن ق ــال إن «الـتــدخــل مــن األصــدقــاء،
خاصة العرب ،لدعم القاومة السورية
و»الـجـيــش الـحــر» كــان ض ــروري ــا ...أما
بعد التدخل الروسي ،فقد أصبح هذا
األمر مصيريًا».
بالنسبة إلى صانع القرار السعودي،
هناك ما يشبه اإلجماع على ضــرورة
إب ـقــاء مـلـفــات املـنـطـقــة مـفـتــوحــة حتى
االعـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ــن ن ـ ـتـ ــائـ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الــرئــاسـيــة فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .في
حـقـيـقــة األمـ ـ ــر ،ال ــري ــاض ت ــراه ــن على
ف ـ ــوز رئـ ـي ــس ج ـم ـه ــوري ي ــأت ــي وم ـعــه
«ال ـخ ــاص» املـتـمـثــل ف ــي ق ـي ــادة حــرب
ّ
كونية على روسيا وإيران وحلفائهما.
وكـ ـ ــان ال ـ ـقـ ــرار الـ ـسـ ـع ــودي ي ـق ــوم عـلــى
إبـقــاء أوار الـحــرب فــي اليمن وسوريا
ً
مشتعال الى نهاية هذا العام بانتظار
من سيأتي الى البيت األبيض.
ولـ ـك ــن ع ـل ــى م ــا يـ ـب ــدو ،فـ ــإن ال ــري ــاض
فــوجـئــت بـمــا كــانــت تـعـمــل عـلـيــه؛ فقد
ت ـس ــارع ــت ن ـت ــائ ــج امل ـ ـيـ ــدان أكـ ـث ــر مـمــا
كـ ــانـ ــت ت ـ ـتـ ــوقـ ــع .ال ـ ـتـ ــدحـ ــرج ال ـس ــري ــع
وغ ـيــر املـنـضـبــط ف ــي ش ـمــالــي ســوريــا
وجنوبيها ملصلحة النظام وحلفائه
كـ ــان ص ــادم ــا ل ـه ــا ،وهـ ــي ال ـت ــي كــانــت
تـمـ ّـرر نــارًا هــادئــة تحت قــدر التحالف
الـعـسـكــري االس ــام ــي ،عـلــى أن تـكــون
الطبخة جاهزة بحلول نهاية العام.
لــم يكتمل الـتـحــالــف الـثــاثـيـنــي ،شــأن
الـتـحــالــف ال ـع ـشــري الـ ــذي انـتـهــى الــى
تحالف سعودي إماراتي مع مشاركة
شـكـلـيــة قـطــريــة وكــويـتـيــة وبحرينية
وأخ ـ ـ ـ ــرى م ــدف ــوع ــة األج ـ ـ ــر س ــودانـ ـي ــة
وص ــوم ــال ـي ــة .ل ـك ــل دولـ ـ ــة حـســابــاتـهــا
ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـت ــي تـمـنــع
االن ـ ـس ـ ـيـ ــاق وراء ك ـ ــل حـ ـفـ ـل ــة ج ـن ــون
سـ ـع ــودي ــة ،ولـ ـك ــن ال وق ـ ــت ل ـ ـلـ ــوالدات
ال ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة ،فـ ــال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة م ـح ـث ــوث ــة
بهواجس الخسارة ،وال بد من الدخول
ب ــ»م ــن ح ـضــر» ريـثـمــا يـلـحــق بـهــا من
بعدها مــن يشاء أو مــن يمكن إقناعه
في مرحلة الحقة.
ت ــرك ـي ــا املـ ـح ــاص ــرة ت ـج ــد ف ــي تـحــالــف
الحرب فرصة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه
من اقتصادها املــأزوم ،ومصر ّ
املكبلة
ب ــاس ـت ـح ـق ــاق ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وأم ـن ـي ــة
تـ ـبـ ـح ــث ،عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ال ـ ــى ح ـ ــن «ف ــك
زنقتها» ،عن مصدر دعم ،وإن كان من
الصعب ّ
تخيل قوات مصرية تخوض
م ــواج ـه ــة م ــع ت ــوأم ـه ــا الـ ـس ــوري على
أرض عربية كرمى لعيون «آل سعود».
مهما يكن ،فإن ما ينظر إليه الشركاء
الـ ــروس واإلي ــران ـي ــون عـلــى أن ــه «نكتة

سياسية» ،هو بمثابة خيار الضرورة
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة .وإن
اسـتـعـجــال ال ــري ــاض إق ـحــام التحالف
ال ـع ـس ـكــري االس ــام ــي ق ـبــل اسـتـكـمــال
مــراحــل ن ـمـ ّـوه فــي االس ـت ـعــداد للحرب
مــن خــال م ـنــاورات يحلو للسعودية
الـتـهــويــن م ــن تــوقـيـتـهــا كــونـهــا مـعـ ّـدة
سـلـفــا ،فيما الحقيقة الـتــي تكمن في
الـتــوقـيــت ه ــي أن ـهــا مـ ـن ــاورات الـحــرب
وليس التدريب.
ما يلفت في مـنــاورات «رعــد الشمال»
فــي منطقة حـفــر الـبــاطــن لـيــس مجرد
دالل ــة االت ـج ــاه امل ـكــانــي ،ك ــون الـشـمــال
يــرمــز ال ــى وج ـهــة ال ـج ـيــوش املـشــاركــة
في املناورات ،وإنما في الرسائل التي
يحملها لألصدقاء والخصوم.
رس ــائ ــل املـ ـن ــاورات ب ــاألم ــس واض ـحــة،
وليس من بينها ،كما يحاول االعــام
السعودي إيهام جمهوره ،أن الرياض
تـ ـق ــول ل ــواش ـن ـط ــن س ـ ــوف ن ـق ــات ــل مــن
دون ـ ــك ،ب ــل الـصـحـيــح ه ــو أن ـهــا تـقــول
لها سوف نقاتل معك وتحت رعايتك،
وه ــذا مــا وع ــد بــه وزي ــر الــدفــاع كــارتــر
لنظيره الشاب بن سلمان ،في تــداول
مـقـتــرحــه م ــع وزراء ال ــدف ــاع ف ــي حلف
األطلسي في بروكسل هذا األسبوع.
الرسالة الواضحة أن السعودية سوف
ّ
تـتـكــفــل ،كـمــا وع ــدت ســاب ـقــا ،بـفــاتــورة
الحرب كاملة .الفائض النقدي الحالي
ي ـ ــراوح ع ـنــد  600م ـل ـيــار دوالر ،وهــو
كاف لتغطية نفقات الحرب ،رغم أنها
ل ــن ت ـكــون حــربــا تـقـلـيــديــة ،ول ــن تـكــون
عـلــى غ ــرار ح ــرب الـيـمــن ،الـتــي تعتمد
بشكل كبير على سالح الجو.
الــرســالــة الثانية أن ال ـقــرار السعودي
ب ــال ـت ــدخ ــل الـ ـب ــري ال ص ـل ــة ل ــه ب ـقـتــال
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» أو ّ
أي م ـ ــن ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ولـ ـي ــس ف ــي ذل ـ ــك ج ــدي ــد،
فاملواجهة ستكون مع روسيا وإيــران
وس ــوري ــا وحـلـفــائـهــا ،وه ــذا م ــا ينبئ
بـكــارثـيــة ال ـحــرب كـمــا يفشي مستوى
الـجـنــون ال ــذي بلغه صــانــع ال ـقــرار في
اململكة السعودية.
فــي املـقــابــل ،ليس هـنــاك فــي واشنطن
استعداد للجم الهستيريا
من هو على
ّ
املنفلتة لدى صناع القرار في اململكة
السعودية .ثمة من يهمس في دوائــر
قريبة من الخارجية األميركية :دعهم
وشأنهم ،لسنا مسؤولني عن عواقب
أفـعــالـهــم .فــي املـقــابــل ،هـنــاك مــن يعني
ال ــري ــاض ع ـلــى ال ـس ـيــر ف ــي خ ـيــارات ـهــا
الكارثية ،فقد تنتج الـحــرب معادالت
ج ــدي ــدة ،وخ ــرائ ــط ج ــدي ــدة أي ـض ــا .ما
ك ــان ــت واش ـن ـط ــن ت ـخ ـطــط ل ــه وتــرصــد
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــات واالم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات ال ـب ـش ــري ــة
واالستخبارية والعسكرية ألجله ،قد
تحصل عليه باملجان ،بفعل حماقة آل
سعود.

ّ
«إرهابيي كوباني»
ي ـت ــوق ــف هـ ـج ــوم ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
وح ـل ـف ــائ ــه« ،ف ـ ــإن األم ـ ــر ل ــن يـقـتـصــر
عـلــى ن ــزوح  50ألـفــا أو  70أل ـفــا ،ألن
ه ـن ــاك ن ـحــو ث ــاث ــة م ــاي ــن شـخــص

يعيشون فــي منطقة حلب ،ويوجد
في الوقت الراهن  2.5مليون الجئ
س ــوري فــي تــركـيــا ،وف ــي ح ــال قــدوم
مليونني آخرين ،فإن العدد سيرتفع

إلى  4.5ماليني ،وال يمكن لتركيا أن
تتحمل هذا العبء وحدها».
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـح ــن ،واصـ ـل ــت أملــان ـيــا
وف ــرن ـس ــا ض ـغــوط ـه ـمــا ع ـل ــى تــركـيــا

إردوغان :لن نكرر في سوريا
ما ارتكبناه في العراق
أعلن الرئيس التركي رجــب طيب إردوغ ــان ،أمــسّ ،أن
ب ــاده لــن تـكـ ّـرر فــي ســوريــا الخطأ ال ــذي ارتكبته في
 2003بعدم اشتراكها ضمن التحالف الــدولــي الــذي
أطاح نظام الرئيس صدام حسني في العراق.
وقــال «نحن ال نريد أن نكرر في سوريا الخطأ ذاته
الذي ارتكبناه في العراق».
ّ
وذك ــر الــرئـيــس الـتــركــي بــأنــه فــي ع ــام  2003رفضت

أنقرة السماح للقوات األميركية باستخدام أراضيها،
ولم تدخل ضمن التحالف الدولي آنذاك.
وأضاف« :املهم هو رؤية اآلفاق ...ما يحدث في سوريا
ً
ّ
سيتغير في لحظة
ال يمكن أن يستمر طويال ...الوضع
معينة» .وأشار إلى أن بالده مستعدة ّ
ألي تطور يطرأ
على الوضع في سوريا.
(األناضول)

لـ ـ ـت ـ ــزي ـ ــد األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــودهـ ــا
لـلـحــد مــن مــوجــة ال ـل ـجــوء والـهـجــرة
إلـ ــى ال ـ ـقـ ــارة الـ ـعـ ـج ــوز .ودعـ ـ ــا وزي ــر
الداخلية الفرنسي بــرنــار كــازنــوف،
ي ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ،إل ــى تـعــزيــز
«الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة» بـ ــن أوروبـ ـ ـ ـ ــا وت ــرك ـي ــا
مل ـكــاف ـحــة ش ـب ـكــات امل ـه ــرب ــن وال ـحــد
مـ ــن الـ ـت ــدف ــق الـ ـبـ ـش ــري ،مـ ـع ـ ّـبـ ـرًا عــن
«االمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــان الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» م ـ ــن ف ــرن ـس ــا
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي الل ـت ــزام تركيا
التعاون حــول هــذه املسألة ،معتبرًا
أن مــن ال ـض ــروري «تـعــزيــز الـشــراكــة
ب ـســرعــة» .وك ــان ك ــازن ــوف قــد وصــل
صـبــاح الجمعة املــاضــي إلــى أثينا،
مـ ــع نـ ـظ ـي ــره األمل ـ ــان ـ ــي تـ ــومـ ــاس دي
م ـيــزي ـيــر ،حــام ـلــن رس ــال ــة أوروب ـي ــة
مغزاها أن «اتفاقية شنغن (العبور
ال ـح ــر ل ـل ـمــواط ـنــن األوروب ـ ـيـ ــن بني
دول االتحاد) باتت في خطر» ،ما لم
يتم االتـفــاق على الــوســائــل الكفيلة
بضبط حدود القارة.
(األخبار ،أ ف ب ،نوفوستي،
األناضول)
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تقرير

المعلم:
ّ
معتد سيعود
أي
ٍ
بصناديق خشبية

ّ
فــي أول تعليق س ــوري رسـمــي عــن «االسـتـعــداد»
ّ
الـسـعــودي للتدخل الـبــري فــي ســوريــا ،أكــد وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ول ـيــد امل ـع ـلــم ّأن ّ
«أي تــدخــل ب ــري في
األراض ــي السورية من دون موافقة الحكومة هو
عــدوان يستوجب مقاومته» ،مؤكدًا أن ّأي «معتد
سيعود بصناديق خشبية إلى بالده».
ورأى نائب رئيس ال ــوزراء ،فــي مؤتمر صحافي
أول من أمسّ ،أن هذه التصريحات السعودية «لها
أساس حيث كانت هناك مراكز أبحاث في الواليات
امل ـت ـحــدة وت ـصــري ـحــات ل ــوزي ــر ال ــدف ــاع األم ـيــركــي
آشتون كارتر يطالب فيها بتشكيل قوة برية تحت
شعار مكافحة تنظيم داعــش اإلرهابي منذ أكثر
من شهر ،ألن الواليات املتحدة ال تريد أن تتعاون
مع الجيش العربي السوري الــذي يكافح التنظيم
اإلرهابي ،ومن الطبيعي أن تستجيب السعودية».
وأض ــاف املـعـلــم «لـكــن م ــاذا فعلت الـسـعــوديــة في
اليمن ...هل أفلحت؟ لقد دمرته وأصبحت تقصف
كل هدف مرتني وثالثًا ولم تبق حجرًا على حجر...
فهل استسلم اليمنيون ...إن هذا القرار يشير من
دون أي شك إلى أن السعودية تنفذ إرادة أميركية».
وأشــار إلى ّأن «الجنون السعودي يرافقه الجنون
التركي ...والــدول التي تآمرت على سوريا منذ 5
سنوات وحتى اآلن ما زالت هي ذاتها» ،الفتًا إلى
أن «(الــرئـيــس رجــب طـيــب) إردوغـ ــان لــديــه أحــام
ترتبط بالدولة العثمانية ،وهــذه األحــام تتالشى
على أرض الواقع ،فهو ذهب إلى أميركا الجنوبية
ونــال نصيبه هـنــاك» مــن خــال الــرفــض الشعبي.
وعــن «جنيف  ،»3أكــد املعلم ّأن ب ــاده «مستعدة
ل ـلــذهــاب إل ــى ح ــوار س ــوري س ــوري مــن دون أي
شــروط مسبقة ،ولــن تنفذ أي شــرط مسبق ألي
جهة كانت».
وأوضح أن «وفد معارضة الرياض لم يأت من أجل
الحوار السوري السوري ،بل جاء بأوامر مشغليه
فــي الـسـعــوديــة وقـطــر وتــركـيــا وق ــراره ــم بضرب
العملية السياسية».
وأشــار إلــى ّأن الجميع تابع ما صــدر في وسائل
اإلعالم «بأن وفد الرياض كان قد قرر االنسحاب،
وخــاصــة بعد إن ـجــازات الجيش الـعــربــي الـســوري
على األرض ،وال سيما في ريف حلب الشمالي».
وقال «كنا نأمل من وفد الرياض الذي تحدث في
األمور اإلنسانية أن يفرح كما فرح شعبنا بكسر
الحصار الذي دام ثالثة أعوام ونصف عام عن 70
ألفًا من مواطني نبل والزهراء ،لكنه حمل أمتعته
وغ ــادر ول ــم يـفــرح ول ــم ي ـشــارك الـشـعــب الـســوري
فــرحـتــه ،والـسـبــب بسيط ألن ــه ال ينتمى إل ــى هــذا
الشعب».
ودعـ ــا «ال ـج ـم ـيــع إل ــى أن ي ــدرك ــوا ،وف ــي مـقــدمـهــم
املوفد األممي ستيفان دي ميستورا ،أن سوريا
تذهب إلى حــوار ســوري ســوري من دون شروط
مسبقة ...وإذا كان املوضوع اإلنساني يهم أحدًا،
فهو يهم الحكومة السورية قبل أي جهة أخــرى،
ون ـحــن حــريـصــون عـلــى مــواطـنـيـنــا وع ـلــى تقديم
الدعم اإلنساني والغذائي والدوائي لكل املواطنني
السوريني حتى املحاصرين من قبل املجموعات
املسلحة ،بغض النظر عن جنيف أو غير جنيف».
وأش ـ ــار إلـ ــى أن قـ ـ ــرارات فـيـيـنــا وم ـج ـلــس األم ــن
تــؤكــد مسؤولية دي ميستورا فــي تشكيل وفد
املـعــارضــة ،لكنها تــؤكــد أيـضــا ض ــرورة أن يكون
التمثيل للمعارضات أوسع ما يمكن ،الفتًا إلى أنه
«بدأ يختار بشكل شخصي ويلتقي مع فالن وال
ّ
يلتقي مــع فــان آخــر ،وكلهم يصنفهم فــي خانة
املستشارين».
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ّ
تقدم في تعز وصد هجوم رابع على ميدي

تحصين الساحل الغربي
أح ــرز الجيش اليمني و«ال ـل ـجــان الشعبية»
تقدمًا مهمًا على الجبهة الغربية القريبة
مــن بــاب الـمـنــدب فــي محافظة تعز عبر
السيطرة على سلسلة جبال العمري التي
كانت مركزًا لقوات «التحالف» ،في وقت
ك ــررت فيه ال ـقــوات اليمنية صـ ّـد هجوم
رابع للقوات السعودية والمسلحين على
ميدي الحدودية
صنعاء ــ علي جاحز
سـيـطــر ال ـج ـيــش الـيـمـنــي و«ال ـل ـجــان
الشعبية» ،أمس ،على سلسلة جبال
الـعـمــري فــي تعز بالكامل مــن قــوات
«ال ـت ـحــالــف» وامل ـج ـمــوعــات املسلحة
املؤيده له .وباتت السلسلة املحيطة
ب ـبــاب امل ـن ــدب ،غــربــي ت ـعــز ،بالكامل
تـحــت سـيـطــرة الـجـيــش و«ال ـل ـجــان»،
بعد تقدم املجموعات املسلحة إلى
بعض التالل واملناطق فيها ،مع بقاء

معلومات عن إصابة اللواء
علي محسن األحمر في
هجوم على ميدي
مـعـسـكــرات الـعـمــري بــأيــدي الجيش
و«اللجان».
ـث
وأشـ ــار م ـصــدر عـسـكــري فــي حــديـ ٍ
إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» إل ـ ـ ــى أن ال ـج ـي ــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» ي ـت ـمــركــزون
حاليًا فــي مناطق استراتيجية في
ذوبـ ـ ــا ،ف ــي ظ ــل ان ـه ـي ــار ف ــي صـفــوف
قـ ــوات «ال ـت ـح ــال ــف» وف ـ ــرار جـمــاعــي،
مخلفني أسلحتهم وراءهم.

وأكــد املصدر أن الجيش و«اللجان»
تقدموا نحو مناطق جديدة باتجاه
ال ـس ــاح ــل ح ـتــى وصـ ـل ــوا إلـ ــى مـفــرق
الطريق الدولي في مديرية ذو باب،
مشيرًا إلــى أن التقدم ال يــزال جاريًا
في ظل فرار غير مسبوق للمسلحني
وتساقط مواقعهم.
ووص ـ ــف املـ ـص ــدر هـ ــذا ال ـت ـق ــدم بــأنــه
ض ــرب ــة اس ـت ـب ــاق ـي ــة ل ـه ـج ــوم ثــاثــي
مـحـتـمــل ملـسـلـحــي «ال ـت ـح ــال ــف» كــان
يـسـتـهــدف ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـشــريــط
الساحلي الغربي ،بــدءًا من الهجوم
عـبــر ســاحــل ذو ب ــاب بــاتـجــاه املـخــا،
مـسـنــودًا بـهـجــوم ب ـحــري ،بــالـتــزامــن
مــع هـجــوم ب ــري مــن ج ـيــزان باتجاه
م ـيــدي ،ثــم الـتـقــدم بــاتـجــاه الـحــديــدة
بـ ــال ـ ـبـ ــارجـ ــات .وي ـ ــؤك ـ ــد املـ ـ ـص ـ ــدر أن
الهجوم الثالثي فشل الــى اآلن بعد
ض ــرب ــة الـ ـ ـ ــزوارق ف ــي س ــواح ــل املـخــا
والـتـقــدم املـيــدانــي أمــس فــي ذو بــاب
وال ـع ـم ــري ،إض ــاف ــة إل ــى ف ـشــل ثــالــث
هجوم على ميدي من جهة الشمال.
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،وف ـ ـ ــي حــن
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة
آليتني تابعتني للمسلحني أدت إلى
إح ــراق ـه ـم ــا وم ـق ـت ــل طــواق ـم ـه ـمــا فــي
مفرق األحيوق في مديرية الوازعية،
شن طيران «التحالف» غارتني على
السلسلة الجبلية وجنوب املعسكر
الـقــديــم فــي الـعـمــري فــي مــديــريــة ذو
باب الساحلية.
ً
وف ـ ــي ال ـج ـه ــة امل ـق ــاب ـل ــة شـ ـم ــاال عـلــى
ال ـس ــاح ــل الـ ـغ ــرب ــي ،وتـ ـح ــديـ ـدًا عـلــى
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ب ـ ــن جـ ـ ـي ـ ــزان ال ـس ـع ــودي ــة
ومـيــدي اليمنية ،فشل هـجــوم كبير
لـ ـ ـق ـ ــوات «ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» عـ ـل ــى مــدي ـنــة
ميدي الساحلية مدعومًا بالطيران
والبارجات هو الــرابــع من نوعه في
غضون أيــام قليلة .وأوض ــح مصدر
عـ ـسـ ـك ــري أن الـ ـجـ ـي ــش الـ ـسـ ـع ــودي
وامل ـس ـل ـح ــن امل ــؤي ــدي ــن ل ـ ــه ،ت ـك ـبــدوا

غارات على مبنى المكتب السياسي التابع لحركة «أنصار الله» في الحديدة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من األشخاص (أ ف ب)

خسائر فــادحــة خــال تلك املحاولة،
م ــؤكـ ـدًا أن امل ــواجـ ـه ــات أسـ ـف ــرت عــن
مقتل وإصابة العشرات من الجيش
الـسـعــودي ومــرتــزقـتــه ،رغــم اإلسـنــاد
الـ ـجـ ــوي ب ــاألب ــات ـش ــي واالسـ ـتـ ـط ــاع
الـحــربــي ،إضــافــة ال ــى قـصــف السفن
الحربية من البحر ،الفتًا إلى أن قوات
الجيش و«الـلـجــان» ص ــدوا الهجوم
ودمروا ثالث آليات سعودية.
وع ـلــى وق ــع ه ــذه األحـ ـ ــداث ،تحدثت
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» عــن
إص ــاب ــة ال ـ ـلـ ــواء الـ ـف ــار ع ـل ــي مـحـســن
األحـ ـم ــر ف ــي م ـح ــاول ــة ال ـه ـج ــوم قبل
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـيـ ـ ــدي .وب ـح ـس ــب
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،مـ ــن املـ ــرجـ ــح أن األح ـم ــر

مـ ـص ــاب إص ــاب ــة ب ــال ـغ ــة وق ـ ــد ي ـكــون
ح ــال ـي ــا ت ـح ــت ال ـع ـن ــاي ــة املـ ــركـ ــزة فــي
السعودية أو في دولة أخرى .وكانت
أنباء قد تحدثت عن مقتل أو إصابة
القياديني املــوالـيــن لـلـعــدوان هاشم
االحمر ومحمد املقدشي في ضربة
«ت ــوشـ ـك ــا» األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى مـعـسـكــر
مـ ــاس .وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،أوض ـحــت
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن م ـص ـي ــره ـم ــا ال ي ـ ــزال
ً
مجهوال إلى اآلن .وأفــادت معلومات
ل ــ«األخ ـبــار» بــأن هــاشــم األحـمــر كان
قـ ــد غـ ـ ــادر امل ـع ـس ـك ــر ق ـب ـيــل ال ـضــربــة
بدقائق ،غير أن مقربني من األحمر
أكدوا أن بعض مرافقيه سقطوا بني
قتيل وجــريــح ،فيما ال ي ــزال مصير

األحمر غير معلوم إلى اآلن.
أم ــا فــي الجبهة الـشــرقـيــة املتداخلة
ب ــن مـ ــأرب والـ ـج ــوف ون ـه ــم ،فحقق
فيها الـجـيــش و«ال ـل ـجــان الشعبية»
أم ـ ــس ت ـق ــدم ــا ي ـج ـهــز ع ـل ــى املـخـطــط
الذي تحدث سلفًا عن السيطرة على
امل ــدخ ــل ال ـش ــرق ــي ل ـل ـعــاص ـمــة .وأفـ ــاد
م ـ ـصـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخ ـ ـبـ ــار» ب ــأن ال ـج ـيــش و«ال ـل ـجــان
الشعبية» حققوا تقدمًا كبيرًا شرقي
صرواح .وقال املصدر إن هناك تقدمًا
كبيرًا للجيش و«الـلـجــان الشعبية»
عـلــى ج ـبــال وت ــال الـطـلـعــة الـحـمــراء
بعد جبل هيالن وكوفل.
وعـلــى جبهة شــرق صـنـعــاء ،أوضــح

ّ
بتسهيل سعودي
تجارة النفط تمول نشاطات «القاعدة»...
ٍ
ي ـمـ ّـول تنظيم «الــق ــاع ــدة» اآلخـ ــذ في
ّ
التوسع جنوبي اليمن أنشطته من مصادر
عدة تضمن له قوته المتصاعدة ،أهمها
ت ـجــارة الـنـفــط عـبــر مــوانــئ المحافظات
الست التي يسيطر على سواحلها ...وذلك
بتسهيل مــن ال ـقــوات الـبـحــريــة التابعة
ٍ
للتحالف السعودي
صنعاء ــ رشيد الحداد
فــي ظــل «تـبــادل األدوار» الـجــاري بني
تنظيم «القاعدة» واملجموعات املؤيدة
ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ـفـ ــار ع ـب ــد ربـ ـ ــه م ـن ـصــور
هـ ــادي ف ــي ع ــدد م ــن املـ ــدن ال ـت ـجــاريــة
امل ـه ـم ــة ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة،
يـعـتـمــد «الـ ـق ــاع ــدة» ع ـلــى ب ـيــع الـنـفــط
املــوجــود بكثرة فــي الجنوب لتمويل
نـشــاطــاتــه فــي املـحــافـظــات الجنوبية
التي يسيطر عليها .وكانت آخر تلك
املدن مدينة عزان في محافظة شبوة،
والتي ّ
تعد أحد أكبر املراكز التجارية
في املحافظة الجنوبية.
وكـشــف وزيــر النقل اليمني السابق،
ب ـ ــدر ب ــاس ـل ـم ــة ،أن ت ـم ــوي ــل الـتـنـظـيــم
امل ـت ـطــرف الـ ــذي يـسـيـطــر ع ـلــى أج ــزاء
واس ـع ــة م ــن س ــت م ـحــاف ـظــات يمنية،

بينها عــاصـمــة محافظة حضرموت
وأخ ـ ـ ــرى ف ــي شـ ـب ــوة ،وأب ـ ـ ــن ،ول ـح ــج،
وع ـ ـ ـ ـ ــدن ،ي ـ ــأت ـ ــي مـ ـ ــن مـ ـ ــوانـ ـ ــئ امل ـ ـهـ ــرة
وح ـ ـضـ ــرمـ ــوت وشـ ـ ـب ـ ــوة ال ـ ـتـ ــي ت ـضــم
العديد من املوارد واملشتقات النفطية.
وأكد الوزير الذي ينحدر من محافظة
حضرموت سيطرة التنظيم الكبيرة
على سواحل بحر العرب ،مضيفًا عبر
موقع «فايسبوك» قوله« :إذا ما أخذنا
ً
في الحسبان مثال دخول  10آالف طن
مــن البنزين يوميًا مــن هــذه املــوانــئ،
وهــي أكثر فــي الــواقــع ،أي حــوالــى 10
مــايــن لـتــر ،وعـلـمـنــا أن ــه تـتــم جباية
ً
 80ري ـ ـ ــاال ع ــن ك ــل ل ـي ـت ــر ،ألص ـب ــح مــا
يحصل عليه القاعدة يوميًا من هذه
الكمية فقط  800مليون ريال» .وأشار
باسلمة الذي أقيل من منصبه أخيرًا
إلى وجود بواخر ّ
تهرب مواد غذائية
إلى الشواطئ الجنوبية وتتم جباية
جماركها مباشرة ملصلحة التنظيم.
وأوضــح أن هناك عــائــدات يومية من
تـهــريــب املـ ـخ ــدرات وال ـس ــاح يحصل
ع ـل ـي ـهــا «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فـ ــي ح ـ ــدود 200
مليون ريال يوميًا ،الفتًا إلى عائدات
ّ
يحصلها التنظيم تفوق مليار ريال
يــوم ـيــا و 3م ــاي ــن و 750ألـ ــف ري ــال
سعودي ( 4،6ماليني دوالر).
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت لـ ــم ي ــذك ــر فـ ـي ــه ال ـج ـه ــات
وامل ــوان ــئ ال ـتــي تــأتــي مـنـهــا إمـ ــدادات
امل ـ ـش ـ ـت ـ ـقـ ــات الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ثـ ـ ــم ي ـب ـي ـع ـهــا

«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـسـ ــوداء
ب ــأس ـع ــار ت ـف ــوق أس ـع ــاره ــا الــرسـمـيــة
ب ـن ـس ـب ــة  %200ل ـت ـم ــوي ــل ع ـم ـل ـيــاتــه
وأن ـش ـط ـت ــه اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة فـ ــي ج ـنــوبــي
الـ ـب ــاد ،اك ـت ـفــى وزيـ ــر ال ـن ـقــل الـســابــق
بــاإلشــارة إلــى «دخ ــول كميات كبيرة
من النفط عبر البحر» ،وهو ما يؤكد
ت ـس ـه ـيــل ال ـ ـقـ ــوات ال ـب ـح ــري ــة ال ـتــاب ـعــة
لـ«التحالف» بقيادة السعودية مرور
إم ــدادات النفط للتنظيم ،األمــر الــذي
(األناضول)

يـ ـض ــع ال ـ ــري ـ ــاض فـ ــي خ ــان ــة االتـ ـه ــام
بـتـمــويــل «ال ـقــاعــدة» فــي الـيـمــن ماليًا
بطريقة غير مباشرة.
ي ــذك ــر أن الـ ـق ــوات ال ـب ـحــريــة الـتــابـعــة
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» م ــوج ــودة ع ـلــى مـقــربــة
مــن مـيـنــاء امل ـكــا مـنــذ أش ـهــر ،وكــانــت
ال ـش ـه ــر امل ــاض ــي ق ــد ط ــال ـب ــت ال ـس ـفــن
ال ـت ـجــاريــة ال ـت ــي ال تـمـتـلــك تـصــاريــح
م ــرور مــن «ال ـت ـحــالــف» بــال ـخــروج من
امليناء عبر مكبرات الـصــوت .وأكــدت
م ـص ــادر مـحـلـيــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» وج ــود
بــوارج «التحالف» بالقرب من ميناء
بئر علي الواقع في شواطئ محافظة
شبوة.
وقال باسلمة« :لم تعد موانئ الساحل
الـ ـش ــرق ــي ل ـل ـي ـم ــن تـ ـ ـم ـ ـ ّـول امل ـش ـت ـق ــات
الـنـفـطـيــة لـتـلــك امل ـحــاف ـظــات ف ـقــط ،بل
تـصــاعــد ن ـشــاط ال ـقــاعــدة ال ـت ـجــاري»،
مشيرًا إلى أن «التنظيم يقوم بإجبار
ال ـبــواخــر عـلــى دف ــع أت ـ ــاوات مـبــاشــرة
لعناصره» .وحذر من مغبة السكوت
عــن ه ــذا األم ــر ،وع ــدم منحه األهمية
ال ـتــي يـسـتـحـقـهــا ،و«اتـ ـخ ــاذ خـطــوات
ع ـم ـل ـي ــة س ــريـ ـع ــة السـ ـتـ ـئـ ـص ــال ب ـئــر
املتشددين» ،على ّ
حد وصفه.
وأب ــدى ّ وزيــر النقل السابق استياءه
م ــن غ ــض ال ـط ــرف ع ــن خ ـطــر عـنــاصــر
تـنـظـيــم «أن ـص ــار ال ـشــري ـعــة» املــرتـبــط
بـ«القاعدة» وانتشاره في املحافظات
الـجـنــوبـيــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن «الـسـكــوت

بات «القاعدة» على
وشك السيطرة
على مركز محافظة
شبوة النفطية

وال ـت ـجــاهــل سـيـجـعــان ال ـب ــاد تــدفــع
الثمن غاليًا في املستقبل».
وي ـ ـت ـ ــوق ـ ــع م ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــون أن ي ـس ـي ـط ــر
«ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» عـ ـل ــى م ـح ــاف ـظ ــة ش ـب ــوة
ً
ب ــالـ ـك ــام ــل ،ت ـ ــواص ـ ــا ل ـس ـي ـن ــاري ــوات
«التسلم والتسليم» التي تجري بني
التنظيم واملجموعات املوالية لهادي
واملسنودة من السعودية.
وكــان التنظيم قــد لجأ الـعــام املاضي
إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــات ال ـس ـط ــو امل ـس ـل ــح عـلــى
املصارف والبنوك وعن طريق الفدى
التي يجنيها من عمليات االختطاف
لـلـحـصــول عـلــى مـ ــوارد مــالـيــة .وعمد
ال ـت ـن ـظ ـيــم إل ـ ــى ن ـه ــب ب ـع ــض ال ـب ـنــوك
التجارية ومكاتب البريد اليمني في
محافظة حضرموتّ ،
مبررين ذلك بأن
أرصـ ــدة ال ـب ـنــوك الـعــامـلــة ف ــي املــديـنــة
تـ ــدخـ ــل ضـ ـم ــن «أم ـ ـ ـ ـ ــوال امل ـس ـل ـم ــن».
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فلسطين

إسرائيل واألنفاق :جدوى محدودة ..أثمان مؤلمة
علي حيدر

مصدر عسكري أن املعارك في جبال
ص ـل ــب املـ ـح ــاذي ــة مل ــدي ــري ــة ن ـه ــم فــي
م ـحــاف ـظــة ص ـن ـع ــاء م ـس ـت ـمــرة وس ــط
تقدم للجيش و«اللجان» ،مؤكدًا أنه
جرى أمس طرد املسلحني من معظم
مناطق جبال صلب .وأشــار املصدر
إل ـ ــى أن املـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة فــي
منطقة قرود وملح ،باتت محاصرة
مــن جـهــة صـلــب وم ــن بقية الجهات
بحكم الجغرافيا ،وبالتالي مقطوعة
عن اإلمدادات .وفي الوقت نفسه ،شن
طيران «التحالف» أربــع غــارات على
فــرضــة نهم ومنطقة ق ــرود ،وهــو ما
يعطي داللــة واضحة على أنــه جرى
طرد املسلحني من تلك املناطق.
أمــا فــي الـجــوف ،فقد قتل عــدد كبير
م ــن ق ـ ــوات «ال ـت ـح ــال ــف» واملـسـلـحــن
خــال التصدي ملـحــاوالت تـقــدم لهم
ف ــي م ــدي ــري ــة خ ــب وال ـش ـع ــف شــرقــي
املـحــافـظــة .وأك ــد «اإلع ـ ــام الـحــربــي»
تـمـكــن الـجـيــش وال ـل ـجــان مــن تدمير
ع ـ ــرب ـ ــة «ب ـ ـ ـ ــرادل ـ ـ ـ ــي» إمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة بــن
منطقتي السعراء والخليفني التابعة
مل ــدي ــري ــة خ ــب وال ـش ـع ــف ال ـح ــدودي ــة
شرقي الجوف .وشن طيران العدوان
عددًا من الغارات على مديرية الغيل
شمال غرب الجوف.
وفي تطور الفت ،شن طيران العدوان
أم ـ ــس ،سـلـسـلــة غـ ـ ــارات ع ـلــى مــديـنــة
ال ـحــديــدة مستهدفًا أح ـيــاء سكنية،
وأف ــاد مـصــدر فــي املكتب السياسي
التابع لــ«أنـصــار الـلــه» فــي محافظة
الحديدة بأن طيران العدوان قصف
بغارات عدة مبنى املكتب السياسي
ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي ال ـح ــي
التجاري وسط املدينة .وسقط عدد
م ــن الـعــامـلــن ف ــي املـكـتــب ب ــن قتيل
وجريح ،في وقت فجر فيه انتحاري
ن ـف ـســه ف ــي شـ ـ ــارع زايـ ـ ــد ف ــي مــدي ـنــة
الـحــديــدة ،مــن دون أن يـتــرك أض ــرارًا
بشرية.

ل ــم تـحـتــج إس ــرائ ـي ــل ،إل ــى اعـ ــان حــركــة
امل ـقــاومــة اإلســام ـيــة «ح ـم ــاس» انـهـيــار
ن ـف ــق ع ـل ــى  7م ــن رج ــالـ ـه ــا ،ك ــي ت ـعــرف
أن ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة ف ــي غ ــزة تــواصــل
عمليات الحفر .سبق أن اشارت تقارير
إسرائيلية عدة إلى هذه الحقيقة ،التي
ك ــان ــت ومـ ــا زالـ ـ ــت املـ ـق ــاوم ــة تـنـتـهـجـهــا
اس ـت ـعــدادا ملـعــركــة محتملة مــع ال ـعــدو،
وه ــو تـحــد ك ــان وال ي ــزال حــاضــرا امــام
صناع القرار في تل ابيب.
مع ذلك ،فإن استمرار املقاومة في مراكمة
قدراتها بعد العدوان االخير على قطاع
غزة الصيف املاضي ،ومن ضمنها حفر
االن ـف ــاق ،يــأتــي ملـنــع ال ـعــدو مــن تحقيق
هــدفــه االسـتــراتـيـجــي ،املتمثل بتجريد
الـقـطــاع مــن ال ـســاح .اي ـضــا ،ف ــإن املظلة
ال ـتــي وفــرت ـهــا م ـعــادلــة الـ ــردع امل ـت ـبــادل،
برغم تفاوت القوة بني الطرفني ،مكنت
«ح ـمــاس» ،وبقية فصائل املـقــاومــة من
مواصلة مراكمة قدراتها .ومن الطبيعي
أن تــركــز «ح ـم ــاس» عـلــى حـفــر االن ـفــاق،
وذلـ ــك ع ـلــى خـلـفـيــة اس ـت ـخــاص الـعـبــر
من املواجهة االخـيــرة ،وخصوصًا بعد
االنـ ـج ــازات امل ـه ـمــة ال ـتــي حـقـقـتـهــا هــذه
األداة االسـتــراتـيـجـيــة وت ـحــديــدا لجهة
األنفاق الهجومية.
ال ـح ـم ـل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالعـ ــام ـ ـيـ ــة فــي
إس ــرائ ـي ــل ،ال ـتــي ت ـم ـحــورت ح ــول خطر
االنـ ـف ــاق ف ــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،اسـتـحـضــرت
ال ـخ ـي ــارات ال ـع ـمــان ـيــة امـ ــام إس ــرائ ـي ــل،
ال ـتــي ي ـن ــدرج مـجـمـلـهــا ض ـمــن عـنــوانــي
الـضــربــات الــوقــائـيــة واالسـتـبــاقـيــة .وملا
كــان مستبعدا امـتـنــاع اإلســرائـيـلــي عن
ش ــن ض ــرب ــات اس ـت ـبــاق ـيــة ،إذا ت ــواف ــرت
م ـع ـل ــوم ــات اس ـت ـخ ـب ــاري ــة م ـ ــرك ـ ــزة ،عــن
عملية وشيكة ستنفذ عبر احد االنفاق.
تبقى املعالجة املـطــروحــة هــي امكانية
شـ ــن جـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو هـ ـجـ ـم ــات وق ــائ ـي ــة
ض ـ ــد االنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق .مـ ــاح ـ ـظـ ــة :الـ ـض ــرب ــات
ال ــوق ــائ ـي ــة ه ــي املـ ـ ـب ـ ــادرة إل ـ ــى ض ــرب ــات
ت ـس ـت ـهــدف عـمـلـيــة ب ـن ــاء قـ ـ ــدرات ال ـعــدو
وتـحــديــدا عندما يتعلق االمــر بقدراته
االستراتيجية من دون وجود اي عالقة
بموعد تفعيل العدو لهذه القدرات .اما
الضربات االستباقية ،فهي املبادرة إلى

مهاجمة العدو ،قبل أن يهاجم ،ويتبلور
ذلك بناء على معلومات تؤكد أو تقدر
بأنه سيهاجم في وقت قريب.
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،ك ـ ــان ل ـل ـه ـج ـمــات ال ــوق ــائ ـي ــة
موقعها االساسي في العقيدة األمنية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وط ـب ـقــت إس ــرائ ـي ــل هــذا
املـ ـفـ ـه ــوم فـ ــي مـ ـحـ ـط ــات عـ ـ ـ ــدة ،أبـ ــرزهـ ــا
ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي فــي سيناء ضمن
الـعــدوان الثالثي عــام  1956ضد مصر،
وتــدمـيــر املـفــاعــل ال ـنــووي الـعــراقــي عــام
 ،1981ومـنـشــأة دي ــر ال ــزور فــي ســوريــا
عـ ــام  ،2007واالع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات امل ـتــواص ـلــة
التي تستهدف عمليات نقل الصواريخ
الـنــوعـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة فــي ســوريــا،
الـتــي تعلن إســرائـيــل أنـهــا فــي طريقها
إلى حزب الله في لبنان.
مــع ذل ــك ،فـقــد نــوقـشــت خ ــال الـسـنــوات
املــاض ـيــة ام ـكــان ـيــة ش ــن عـمـلـيــة وقــائـيــة
واسعة ضد قدرات حزب الله في لبنان،
ّ
لكن قيادة العدو تراجعت وامتنعت عن
تـنـفـيــذ ه ــذا ال ـخ ـيــار لـحـســابــات تتصل
بالكلفة والجدوى.
وال ـس ــؤال امل ـطــروح االن يتمحور حــول
امكانية تبني هذا الخيار ضد االنفاق
وقدرات فصائل املقاومة في غزة؟
م ـه ـم ــا كـ ــانـ ــت املـ ـ ـب ـ ــررات ال ـ ـتـ ــي ي ـج ــري
تـ ــداول ـ ـهـ ــا فـ ــي الـ ـس ــاح ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
واملتصلة بالشرعية الدولية والداخلية
لعملية وقائية ضد القطاع ،فــإن نقطة
االرتكاز االساسية ليبحث صانع القرار
السياسي واالمني في تل ابيب مثل هذا

الـخـيــار ،تـقــوم اوال عـلــى تـقــديــر جــدوى
هذه العملية ومــدى امكانية حذف هذا
التهديد الذي يتراكم ،وفي الوقت نفسه
حجم الكلفة واالث ـمــان الـتــي سيدفعها
صــانــع ال ـق ــرار اإلســرائ ـي ـلــي ،وب ـعــد ذلــك
تأتي االعتبارات االخرى.
فــي ظــل ال ـظــروف الــداخـلـيــة واالقليمية
املحيطة بإسرائيل ،يبدو رئيس حكومة
العدو بينيامني نتنياهو وطاقمه أكثر
حساسية للمبادرة إلى عملية تكرر في
أقصى السيناريوهات نسخة العدوان
االخير على القطاع« ،الجرف الصامد»،
ألنها قد تنطوي على خسائر مؤملة ّمن
دون حلول جذرية للتهديد الذي تمثله
ً
ّ
ستعد العملية دليال
املقاومة في غــزة.
اضــاف ـيــا عـلــى فـشــل الـعـمـلـيــة الـســابـقــة،
وخ ـصــوصــا أن ـهــا ل ــن تـحـقــق أك ـثــر مما
حـ ـق ــق خـ ـ ــال  51ي ــوم ــا مـ ــن ال ـ ـع ـ ــدوان.
وستفتح م ـبــادرة كـهــذه على نتنياهو

يرى نتنياهو أن
مصلحته تكون بتحقيق
أطول فترة ممكنة من
الهدوء مع القطاع

كان للهجمات الوقائية موقعها االساسي في العقيدة األمنية اإلسرائيلية (األناضول)

أب ـ ـ ــواق ال ـي ـم ــن امل ـت ـط ــرف الـ ـ ــذي س ــوف
يطالبه مــن جــديــد بالحسم العسكري
في القطاع.
عـ ـ ـ ــادة مـ ــا ت ـ ـكـ ــون ق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـعـ ــدو أك ـث ــر
حـســاسـيــة ازاء قـ ـ ــرارات ب ـشــن عـمـلـيــات
ع ـس ـك ــري ــة تـ ـ ــرى أنـ ـه ــا غـ ـي ــر م ـل ـح ــة وال
ي ــوج ــد مـ ــا يـ ـب ــرر لـ ـلـ ـمـ ـب ــادرة الـ ـف ــوري ــة
ال ـي ـهــا ،وخ ـصــوصــا اذا كــانــت الـنـتــائــج
غ ـي ــر م ـض ـمــونــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـكـلـفــة
وال ـجــدوى ،وال ـعــدوان يـنــدرج ضمن ما
يسمى «ح ــروب الـخـيــار» ،ألن الـعــدو لم
يهاجم وال أحــد يعلم إن كــان سيهاجم
في املدى املنظور.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـب ــدو أن نـتـنـيــاهــو يـ ــرى أن
مصلحته ت ـكــون بتحقيق أط ــول فترة
ممكنة من الـهــدوء مع القطاع ،كتعبير
عن مفعول قدرة الردع اإلسرائيلية التي
عززها – بنظره – في الـعــدوان االخير.
أضف إلى أنه ال يرى أن معالجة الواقع
في القطاع أولوية ملحة ،بغض النظر
عن االثمان في هذه املرحلة ،إال بمقدار
ما يفرضه عليه من تطورات أمنية.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ووفـ ـق ــا ل ــأول ــوي ــات
الـ ـت ــي ي ـت ـب ـن ــاه ــا ن ـت ـن ـي ــاه ــو وط ــاق ـم ــه،
فـ ـ ــإن امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة إلـ ـ ــى ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـكــريــة
ض ــد االنـ ـف ــاق وال ـق ـط ــاع ،س ـت ــؤدي إلــى
انصرافه عن تطورات تشهدها الجبهة
الشمالية ،في سوريا ،التي تحتل رأس
اهتمامات الـقـيــادة اإلسرائيلية .وهو
م ــا عـبــر عـنــه وزي ــر ال ـطــاقــة امل ـق ــرب من
نتنياهو ،يــوفــال شطاينتس ،تعقيبا
على التطورات امليدانية االخيرة التي
شـهــدهــا الـشـمــال ال ـس ــوري ،بــالـقــول ّإن
ال ـت ـطــورات االخ ـي ــرة فــي ســوريــا تمثل
تغييرا في امليزان االستراتيجي ،وهي
«أخطر استراتيجيا على إسرائيل من
انـفــاق غــزة أو مما يـحــدث فــي لبنان».
وت ــاب ــع ش ـطــاي ـن ـتــس «مـ ــن امل ـم ـن ــوع أن
ي ـخ ـف ــي مـ ـح ــارب ــة داع ـ ـ ــش عـ ــن أع ـي ـن ـنــا
ال ـس ـي ـطــرة االي ــران ـي ــة ع ـلــى س ــوري ــا .ان
نتيجة ذلك على املدى الطويل ّ
تعرض
إس ــرائـ ـي ــل وامل ـن ـط ـق ــة ل ـل ـخ ـط ــر» .ول ـفــت
إل ــى أن ــه «ل ـيــس ب ــال ـض ــرورة ان تـعــرف
إســرائـيــل كــل نفق أو فتحة نفق هناك
جهود ضخمة تبذل من اجل ايجاد حل
تكنولوجي ملواجهة مثل هذا التهديد
تحت االرض».

تقرير

تل أبيب :التنسيق األمني مع القاهرة هو األفضل
واسـ ـت ــول ــى «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» خ ـ ــال شـهــر
نـيـســان املــاضــي عـلــى  17مـلـيــار ريــال
( 85مـلـيــون دوالر) كــانــت فــي خزينة
فرع «البنك املركزي» في املكال ،وبعد
أي ــام فـقــط اقـتـحــم م ـصــارف حكومية
وتجارية ونهب كل ما فيها من أموال.
ووف ـ ــق م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـيــة فـ ــي مــدي ـنــة
املكال ،يحصل التنظيم على عائدات
مالية كبيرة من خالل فرض الغرامات
واألت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوات ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــار وجـ ـن ــي
ال ـض ــرائ ــب ال ـع ــام ــة وإي ـ ـ ـ ــرادات مـيـنــاء
املكال.
وف ــي سـيــاق ت ـمـ ّـدد تنظيم «الـقــاعــدة»
في محافظة شبوة النفطية في اآلونه
األخ ـ ـيـ ــرة ،وب ـع ــدم ــا أح ـك ــم مـسـلـحــوه
سيطرتهم مطلع الشهر الحالي على
مديرية عزان التجارية في املحافظة،
رافعني األعالم السوداء في شوارعها،
انـتـقــل الـعـشــرات منهم مــن ع ــزان إلــى
مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة
منذ أيام.
وكشفت مـصــادر محلية لــ«األخـبــار»
أن «القاعدة» بات على وشك السيطرة
على مــركــز محافظة شـبــوة النفطية.
وفي ظل تصاعد مخاطر التنظيم في
مــديـنــة عـتــق ،نــاشــدت ق ـيــادة «مـحــور
ع ـت ــق» امل ــوال ـي ــة ل ـل ـس ـعــوديــة «جـمـيــع
املـخـلـصــن وامل ــواط ـن ــن الـتـجـمــع في
عتق لألهمية مع أسلحتهم واإلبــاغ
عن أي معلومات بهذا الشأن».

فيما تعالت األصوات املناشدة بالتحرك من أجل إطالق
ســراح املعتقل في السجون اإلسرائيلية ،محمد القيق،
املضرب عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية ،عقدت
حركتا «حماس» و«فتح» ً
لقاء في الدوحة ،لبحث آليات
تطبيق اتفاق املصالحة الفلسطينية الذي توصلتا إليه
في نيسان .2014
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،قـ ــال وزي ـ ــر ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة وال ـطــاقــة
اإلسرائيلي ،يوفال شتاينتش ،أول من أمس ،إن الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي «غمر األنفاق على حدود
مصر مع قطاع غزة باملياه ً
بناء على طلب من إسرائيل».
وف ــي ن ــدوة ع ـقــدت فــي مــديـنــة بـئــر الـسـبــع تـطــرقــت إلــى
العالقات اإلسرائيلية املصرية ،أوضــح شتاينتش «أن
التنسيق األمني بني البلدين أفضل من أي وقت مضى»،
على حد تعبيره.
وكانت السلطات املصرية ،قد غمرت باملياه ،في األشهر
امل ــاض ـي ــة ،عـ ــددًا م ــن األنـ ـف ــاق ب ــن ق ـط ــاع غـ ــزة ،بحسب
تـصــريـحــات م ـت ـعــددة ،ص ــدرت ف ــي أوقـ ــات ســابـقــة عن
مسؤولني في الجيش املصري .كذلك ،قلل شتاينتس ،من
شأن تقارير صدرت أخيرًا عن األنفاق بني بالده وقطاع
غ ــزة ،مــوضـحــا أن «مــواطـنــي دول ــة إســرائـيــل بإمكانهم
االطمئنان حيال التهديد الذي تشكله األنفاق على حدود
القطاع» .وربطًا بهذه التصريحات ،قال الجيش املصري،
ي ــوم أم ــس ،إن إح ــدى ال ــدوري ــات الـتــابـعــة ل ـقــوات حــرس
الحدود« ،اكتشفت نفقًا خرسانيًا جنوب منفذ رفح»،
مضيفًا أن «النفق يستخدم فى أعمال تهريب األفــراد
واألسلحة والذخائر على الحدود مع قطاع غزة».

مــن جـهـ ٍة أخ ــرى على الصعيد الفلسطيني ،دعــا نائب
رئـيــس املكتب السياسي لحركة «ح ـمــاس» ،إسماعيل
هنية ،مساء أول من أمــس ،املجتمع الدولي إلى التحرك
الـعــاجــل مــن أج ــل إط ــاق س ــراح مـحـمــد الـقـيــق ،مطالبًا
السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها ،تجاه العمل
الـعــاجــل مــن أجــل تحرير الـقـيــق .وكــانــت محامية هيئة
ش ــؤون األسـ ــرى وامل ـح ــرري ــن (تــاب ـعــة ملـنـظـمــة الـتـحــريــر
الفلسطينية) ،هبة مصالحة ،قد حــذرت من أن املعتقل
محمد القيق «يصارع املوت».
وعلى املستوى السياسي ،التقى وفــدا حركتي «فتح»

و«حماس» ،يوم أمس ،في العاصمة القطرية «الدوحة»،
لبحث آليات تطبيق اتفاق املصالحة الفلسطينية ،وإنهاء
االنقسام الداخلي .وكــان مسؤول العالقات الدولية في
«حـمــاس» ،أسامة حمدان ،قد قــال مساء أول من أمس،
إن هناك جهودًا تبذل في سياق «تحقيق املصالحة التي
ستقود إلــى وح ــدة الـصــف الفلسطيني حــول مشروع
املقاومة».
وفـ ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،ح ـك ـمــت م ـح ـك ـمــة ال ـص ـل ــح فــي
الـ ـن ــاص ــرة ،ع ـلــى ال ـنــائ ـبــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي الـكـنـيـســت
اإلســرائـيـلــي حـنــن الــزعـبــي ،ي ــوم أم ــس ،بالسجن ستة
أشهر مع وقــف التنفيذ بتهمة «إهانة شرطيني» ،وفقًا
مل ـصــادر قـضــائـيــة .وستصبح ه ــذه الـعـقــوبــة نــافــذة في
حال إدانتها بجنحة مماثلة في العامني املقبلني ،وحكم
على الزعبي بتسديد غرامة بقيمة  3000شيكل (750
دوالرًا) .ويأتي هذا الحكم في أعقاب اتهام الزعبي في
السادس من تموز  2014عنصرين عربيني في الشرطة
اإلسرائيلية بأنهما «خــونــة» ،وذل ــك أثـنــاء مـثــول شبان
فلسطينيني من الناصرة أمام محكمة إثر توقيفهم في
تظاهرات للتنديد بمقتل الفلسطيني محمد أبو خضير
الذي أحرق حيًا في الشهر نفسه على يد مستوطنني.
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت الـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة أن الــرجــل الــذي
طعن جنديًا إسرائيليًا وأصــابــه بـجــروح طفيفة قرب
محطة حــافــات فــي عسقالن يــوم أم ــس ،قبل إصابته
برصاصها ،هو سوداني الجنسية وقضى الحقًا متأثرًا
بجروحه.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)
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ّ
 5شروط أميركية إلنهاء «داعش» في العراق
تزداد المؤشرات على ضغوط أميركية
قوية تمارس على بغداد بهدف إقرار
قــانــون «ال ـحــرس الــوطـنــي» وإضـعــاف
«الـحـشــد الـشـعـبــي» .وآخ ــر المعطيات
عــن هــذا الـمــوضــوع ،صـ ّـرحــت بــه نائب
عــن «دول ــة الـقــانــون» ،معلنة حوالى
 5شروط أميركية في مقابل القضاء
على «داعش»
بغداد ــ ربيع نادر
ي ـتــزايــد ال ـحــديــث داخـ ــل الـ ـع ــراق عن
مـسـتـقـبــل "ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي" ال ــذي
يـ ـت ــول ــى م ـق ــات ـل ــة ت ـن ـظ ـي ــم "داع ـ ـ ـ ــش"،
أراض
وتمكن حتى اآلن مــن تحرير
ٍ
واس ـعــة ،مـنــذ حــزيــران  .2014وفيما
يؤكد سياسيون مناوئون لواشنطن
أن األخـ ـي ــرة ت ـم ــارس ض ـغــوطــا على
بـ ـ ـغـ ـ ــداد فـ ـ ــي مـ ـس ــأل ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ع ـلــى
الـتـنـظـيــم ،ي ـبــدو أن ت ـصــاعــد ال ـجــدل

يبحث البرلمان عن صيغة
لدمج تشكيالت «الحشد الشعبي»
وملف «الحرس الوطني»
السياسي بشأن عراق ما بعد تحرير
بمساع أميركية تتعلق
املدن ،مرتبط
ٍ
بمشروع األقاليم.
وقــد أكــدت النائب عن "ائـتــاف دولة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون" ،ع ــال ـي ــة ن ـص ـي ــف ،إص ـ ــرار
أم ـيــركــا عـلــى "م ـقــابــل" تـحـصــل عليه
م ــن ال ـح ـك ــوم ــة ،كـ ـش ــرط ل ـل ـم ـســاعــدة
فــي القضاء على "داع ــش" ،موضحة
لـ ـ ــ"األخـ ـ ـب ـ ــار" أن واشـ ـنـ ـط ــن وض ـعــت
شروطًا عدة ،منها ما يتعلق بإقرار
مشروع "الحرس الوطني" وتقليص
عديد مقاتلي "الحشد الشعبي" إلى
 60ألــف مقاتل فـقــط ،واملــوافـقــة على
األقاليم والفيدرالية وانتشار قوات

أميركية مجددًا في مناطق عراقية،
وأيضًا مالحقة من تسميهم الواليات
املـتـحــدة "مـيـلـيـشـيــات" ،وه ــي تقصد
بــذلــك "ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة ال ـعــراق ـيــة".
ورأت النائب عــن "دول ــة الـقــانــون" أن
"هذه الشروط تؤشر إلى أن واشنطن
لم تكن ،طوال الفترة املاضية ،جادة
ف ـ ــي ق ـ ـتـ ــال داعـ ـ ـ ــش عـ ـب ــر م ـ ــا ي ـس ـمــى
التحالف الدولي" ،متهمة في الوقت
ذاتـ ــه "أط ــراف ــا عــراق ـيــة بــالـعـمــل على
تنفيذ مــا تــريــده أم ـيــركــا ،مــن خــال
ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ،وصـنــاعــة
رأي عــام مــائــم لتوجهاتها" .ووفــق
م ــا ه ــو مـ ـع ــروف ،فـ ــإن ث ـمــة اع ـت ـقــادًا
داخ ــل الـعــراق بــأن اإلدارة األميركية
تستخدم ملف القضاء على "داعش"
ك ــوس ـي ـل ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ غـ ــايـ ــات تـتـعـلــق
ب ــال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي وإدارة املـلــف
األمني.
وي ـش ـك ــل مـ ـش ــروع ق ــان ــون "الـ ـح ــرس
ال ــوطـ ـن ــي" ،ال ـ ــذي دعـ ــت أم ـي ــرك ــا إلــى
ت ـف ـع ـي ـلــه ،م ـل ـفــا خ ــاف ـي ــا ب ــن ال ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـع ــراق ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ــة ،إذ
تعتبر أطراف في "التحالف الوطني"
أنه طريق ممهد لتقسيم العراق ،لكن
"ات ـح ــاد ال ـقــوى الــوطـنـيــة" ـ ـ وغالبية
نوابه من محافظات املوصل وصالح
ال ـ ــدي ـ ــن واألن ـ ـ ـبـ ـ ــار ـ ـ ـ ـ يـ ــدفـ ــع ب ــات ـج ــاه
إق ـ ــرار املـ ـش ــروع وف ــق الـنـسـخــة الـتــي
اقترحتها واشنطن على الحكومة،
في أعقاب دخول "داعش" ،بما يمنح
املحافظات صالحيات أمنية واسعة،
ّ
ويسمح لها بتشكيل قــوات مسلحة
ردي ـف ــة م ــن دون االرتـ ـب ــاط بحكومة
املركز في بغداد.
وت ـ ـك ـ ـمـ ــن املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة مــن
مشروع "الحرس الوطني" ،بنسخته
األمـيــركـيــة ،فــي أن ــه سيتيح تشكيل
قـ ــوات بــدي ـلــة م ــن ال ـج ـيــش ال ـعــراقــي،
وبــال ـتــالــي ي ـسـ ّـهــل أمـ ــام املـحــافـظــات
الـتــي تخضع اآلن لسيطرة "داع ــش"
االنفصال عن بغداد ،وهو ما يدخل
في صلب ما يجري من ربط بني هذا
املشروع وتقسيم العراق.
وت ـحــدي ـدًا ،يــرتـكــز املـعـتــرضــون على
ملف "الحرس الوطني" ـ وغالبيتهم
مناهضون للسياسة األميركية في

دائمًا ّ
توجه قيادات في «الحشد» أصابع االتهام إلى واشنطن بالسعي إلى إخماد
تجربته (أ ف ب)

املـنـطـقــة ـ ـ ـ ع ـلــى أن م ـش ــروع تشكيل
ق ــوات محلية فــي املـحــافـظــات يعني
إيجاد قوات متجاورة غير متجانسة
طائفيًا ،وبالتالي إذك ــاء الصراعات
ال إخـ ـ ـم ـ ــاده ـ ــا ،وه ـ ـ ــو أم ـ ـ ــر قـ ــائـ ــم مــا
دامـ ـ ــت هـ ـن ــاك حـ ـ ــدود م ـت ــداخ ـل ــة بــن
املحافظات ،خصوصًا ذات التركيبة
ُ
الـسـكــانـيــة امل ـت ـنــوعــة ،وال ـت ــي ت ـعــرف
باملناطق املتنازع عليها ،ومعظمها
اآلن إمــا تحت سيطرة "داعــش" وإما
قريبة منها ،أي بمعنى أنها ستكون

ُ
«الحشد الشعبي» يحتضر ...ماليًا
تكثر األسباب التي
تعرقل قدرة "الحشد
الشعبي" على ّالمضي
قدمًا ،وفيما يروج
كثيرون للضغوط
االقتصادية ،يرى البعض
ّ
متعمدة ال قسرية
أنها
بغداد ــ محمد شفيق
ب ـع ــد ش ـه ــري ــن ق ـضــاه ـمــا ف ــي ج ـبــال
م ـك ـح ــول ص ــد خ ــال ـه ـم ــا م ــع رف ــاق ــه
عـ ـ ّـددًا م ــن ال ـه ـج ـمــات ال ـشــرســة الـتــي
شنها عناصر تنظيم "داع ــش" على
ت ـل ــك امل ـن ـط ـقــة ال ـت ــي ي ـت ـن ــازع عـلـيـهــا
التنظيم والقوات املشتركة ،بدأ "م.ح"
بـ ـح ــزم ح ـق ـي ـب ـتــه الـ ـت ــي ت ـض ــم بـعــض
احتياجاته ليعود أدراجه مستعينًا
بأحد األصدقاء الستدانة مبلغ مالي
يسد به تكاليف الطريق إلى منزله.
"م.ح" ال ــذي بــدا ناقمًا على إج ــراءات
الحكومة مــن جـهــة ،وهيئة "الحشد
الشعبي" من جهة أخــرى ،في تأخير
مستحقاتهم املالية وعــدم االهتمام
الـكــافــي بــاملـقــاتـلــن حـتــى مــن ناحية

السالمة في املواجهة ،يقول إنه ليس
نادمًا على "تلبية نداء الجهاد عندما
أفتت املرجعية بــذلــك ،لكنني حزين
ونــاقــم على مــن يتولى مسؤوليتنا
ألنه باختصار جرى بيعنا".
وي ـبــن "م.ح" أن ــه شــاهــد الـكـثـيــر من
زم ـ ــائ ـ ــه يـ ـقـ ـض ــون أمـ ـ ـ ــام ع ـي ـن ـي ــه أو
يـ ـص ــاب ــون ب ــإع ــاق ــة ب ــالـ ـغ ــة ،لـكـنـهــم
ص ـمــدوا بـكــل مــا أوت ــوا مــن ق ــوة "مــن
أجــل بقاء مكحول عراقية وال تلوث
ب ــدن ــس داعـ ـ ــش" .وي ـض ـيــف "ل ـك ــن في
كل مرة كانت اإلج ــراءات تبعث على
املــزيــد مــن الـيــأس واإلح ـب ــاط" ،ملقيًا
بــالــائ ـمــة ع ـلــى ب ـعــض الـسـيــاسـيــن
ال ــذي ــن ي ـت ـح ــدث ــون ب ــاس ــم "ال ـح ـش ــد"
ويـ ــرف ـ ـعـ ــون راي ـ ـتـ ــه لـ ـك ــن "ال ـت ـق ـص ـيــر
واإلهمال للمقاتلني" يتلبسانهم من
رؤوسهم إلى أخمص اقدامهم.
وليس ببعيد عن "م.ح" وجــد "ش.ع"
نفسه فجأة عالة على والده املتقاعد،
بعدما أصيب بشظية بقدمه اليسرى
أدت إلى إصابته إصابة بالغة دفعت
ذويــه إلى التنقل به من طبيب آلخر
السـتـكـمــال مــراحــل عــاجــه الطويلة.
"ش.ع" ي ـق ــول إن ــه ل ـيــس ن ــادم ــا على
الــرغــم مــن "اإله ـمــال ال ــذي تـعــرض له
وض ـي ــق م ــا بــال ـيــد ،ذل ــك أن عــائـلـتــي
صــرفــت مــا ي ـقــارب الـخـمـســة ماليني
دينار ( 4000دوالر) تكاليف األطباء
والـ ـع ــاج ح ـتــى اآلن" .وي ــوض ــح أنــه

"ب ـ ــرغ ـ ــم الـ ـتـ ـحـ ـس ــن إال أن ت ــوق ـع ــات
األط ـب ــاء تـشـيــر إل ــى ف ـتــرة أخ ــرى من
العالج للتحسن تدريجيًا".
تـخـتـصــر ه ــات ــان ال ـحــال ـتــان الــوضــع
ال ـ ــذي وصـ ــل إل ـي ــه م ـقــات ـلــو "ال ـح ـشــد
الـشـعـبــي" بـسـبــب م ــا يـسـمـيــه قــادتــه
"الـ ـ ـخ ـ ــذالن" ال ـح ـك ــوم ــي وال ـب ــرمل ــان ــي،

طلب «الحشد»  4مليارات دوالر لسد نفقاته
لكن الحكومة خصصت مليار ونصف دوالر
متذرعة بالتقشف (أ ف ب)

هــي املـنــاطــق الــرئـيـسـيــة واملـقـصــودة
من مشروع "الحرس الوطني".
ويبحث البرملان العراقي ،منذ مدة،
عن صيغة يستطيع من خاللها دمج
تشكيالت "الـحـشــد الـشـعـبــي" وملف
"ال ـح ــرس الــوط ـنــي" بـمـشــروع واح ــد،
إال أن تـ ـس ــري ـب ــات ت ـت ـح ــدث عـ ــن أن
أطرافًا عراقية ،خصوصًا من املوصل
واألنبار ،ترفض أي ّ
تحرك من شأنه
التعديل في "الرؤية األميركية" في ما
ّ
السنية ما
يتعلق باألمن في املناطق

لرفض زيــادة تخصيصاتهم املالية
ضـمــن مــوازنــة ع ــام  ،2016فـقــد طلب
"الـ ـحـ ـش ــد" م ـب ـلــغ  4مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
لسد نفقاته ،لكن الحكومة اكتفت،
بعد التي واللتيا ،بتخصيص مبلغ
مليار ونصف مليار دوالر متذرعة
بالتقشف واألزمة املالية والنازحني.
وك ــان املـفـتــش ال ـعــام لهيئة "الحشد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي" قـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ــدم ،خ ـ ـ ــال ل ـق ــائ ــه

التحديات المالية دفعت إلى
تقليص الكثير من نشاطات
«الحشد» وإلغاء العديد من مقاره
رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـ ـيـ ــدر الـ ـعـ ـب ــادي
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،قــائ ـمــة بــأس ـمــاء
قـتـلــى وج ــرح ــى وم ـعــاقــي ومـقــاتـلــي
وم ـن ـت ـس ـبــي "ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي" ،إال
أن ال ـع ـب ــادي رد ع ـلــى ذل ــك بـتــوجـيــه
امل ـف ـتــش الـ ـع ــام بــالـتـحـقـيــق ف ــي آلـيــة
ت ــوزي ــع الـ ــرواتـ ــب مل ـقــات ـلــي "ال ـح ـشــد"
ل ـض ـمــان آل ـي ــة "ع ــادل ــة" ل ـتــوزيــع تلك
الرواتب.
وس ــارع ــت "ه ـي ـئــة ال ـح ـشــد" إل ــى دفــع
االتـهــامــات الـتــي قــد يثيرها توجيه
ال ـع ـب ــادي .وقـ ــال امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
بـ ـ ــاسـ ـ ــم ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة أح ـ ـ ـمـ ـ ــد األسـ ـ ـ ـ ــدي
لـ"األخبار" إن "هذا التوجيه ال يعني

بعد طرد "داعش".
وفي السياقّ ،
كرر النائب عن محافظة
نـ ـيـ ـن ــوى (امل ـ ـ ــوص ـ ـ ــل) عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
ال ـل ــوي ــزي ات ـه ــام ــه أط ــراف ــا سـيــاسـيــة
بــاس ـت ـغــال أوضـ ـ ــاع الـ ـب ــاد األم ـن ـيــة
والسياسية لتنفيذ مشروع تقسيمي
تـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـيـ ــه واش ـ ـن ـ ـطـ ــن .وأوض ـ ـ ــح
اللويزي لـ"ألخبار" أن "هناك من يعمل
على استغالل الوضع الراهن لتنفيذ
الـضـغــوط األمـيــركـيــة والـسـمــاح بها،
ألنها تتوافق ورغباته".
وعـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،أكـ ــد
اللويزي أن منع "الحشد الشعبي" من
مواصلة القتال ضد "داعش" ،وأيضًا
عـ ــدم ال ـس ـم ــاح ل ـل ـط ــائ ــرات الــروس ـيــة
بقصف مواقعه في الـعــراق ،يعودان
إلى شرط وضعه "التحالف الدولي"
على بغداد.
م ــن ج ـه ـتــه ،رأى امل ـح ـلــل الـسـيــاســي
ع ـ ــزي ـ ــز ح ـ ـسـ ــن أن وضـ ـ ـ ــع "الـ ـحـ ـش ــد
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي" كـ ـ ـش ـ ــرط أسـ ـ ــاسـ ـ ــي ع ـلــى
قائمة الـشــروط األميركية ّ
يعد "أمـرًا
متوقعًا" .وأوض ــح حسن لــ"األخـبــار"
أن "م ـل ــف ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي يـسـبــب
إحــراجــا بالنسبة إلــى الحكومة ،ألن
واشنطن تمارس ضغوطًا جمة من
أج ــل عــرق ـل ـتــه ،وم ــن ث ــم ال ـع ـمــل على
ع ـ ــدم اس ـ ـت ـ ـمـ ــراره" .ك ــذل ــك أشـ ـ ــار إل ــى
أن انـ ـض ــواء "ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة" في
تشكيل عسكري واسع ـ تمكن الحقًا
من إلحاق ّ الهزيمة بـ"داعش" وتحرير
م ــدن ـ ـ خــفــف م ــن ال ـحــاجــة الـعــراقـيــة
ألميركا وأيضًا أثــار حفيظة أطــراف
إقليمية" ،معتبرًا أن "ه ــذا مــا يفسر
التصريحات املستفزة التي أطلقها
السفير السعودي أخيرًا".
ودائ ـم ــا ت ـ ّ
ـوج ــه ق ـي ــادات ف ــي "الـحـشــد
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي" أصـ ـ ــابـ ـ ــع االتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام إلـ ــى
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ــالـ ـسـ ـع ــي إلـ ـ ـ ــى إخ ـ ـمـ ــاد
تجربة "الـحـشــد" ،لكونها ال تتوافق
م ــع امل ـش ــروع األم ـيــركــي ف ــي ال ـع ــراق،
وم ـثــال عـلــى ذل ــك مــا ص ـ ّـرح بــه زعيم
"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي،
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،ح ــن ق ــال إن
"ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ب ــات ــت ال تـعـلــم
مصير مشروعها في العراق ،في ظل
وجود الحشد الشعبي".

وجـ ـ ـ ــود خـ ـل ــل أو تـ ـ ـج ـ ــاوز ف ـ ــي دف ــع
ال ــروات ــب" .وأوض ــح أن املفتش العام
طلب مــن العبادي تشكيل لجنة مع
املفتشية العامة لـ"الحشد" لإلشراف
على آلـيــة تــوزيــع الــرواتــب لــ"إخــراس
األصوات املشككة".
في مقابل ذلك ،روى أحد املصادر في
"الـحـشــد الـشـعـبــي" حـجــم التحديات
املالية التي تمر بها الهيئة ،والتي
دفعت به إلى تقليص وإلغاء الكثير
م ــن ن ـش ــاط ــات ــه وإل ـ ـغـ ــاء ال ـع ــدي ــد مــن
ً
مقاره ومكاتبه ،فضال عن تخفيض
رواتـ ـ ـ ــب م ـق ــات ـل ـي ــه وم ـن ـت ـس ـب ـيــه إل ــى
الـنـصــف أو أق ــل مــن ذل ــك بـقـلـيــل .وال
ي ـس ـت ـب ـع ــد املـ ـ ـصـ ـ ــدر ،خـ ـ ــال حــدي ـثــه
لـ"األخبار" ،أن تكون التحديات التي
يمر بها "الحشد" لها عالقة بـ"الحملة
الشعواء واملؤامرات التي تحاك ضد
الحشد الشعبي".
املصدر أشار إلى أنه جرى تخفيض
م ـخ ـص ـصــات "ال ـح ـش ــد" ف ــي م ــوازن ــة
عـ ــام  2016إلـ ــى م ــا يـ ـق ــارب الـنـصــف
عــن مــوازنــة الـعــام الـســابــق ،برغم كل
الدعوات واملناشدات والضغط الذي
م ــورس عـلــى الـصـعـيــديــن السياسي
والـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،م ـ ـحـ ــذرًا مـ ــن أن ي ـك ــون
إضعاف و"محاربة الحشد الشعبي"
ماليًا لهما عالقة بما يجري الحديث
عنه إعالميًا من إنهاء دور "الحشد"
وتفكيكه.
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تقرير
أكثر من  4000مقاتل تخرجوا من معسكرات الحشد الوطني (األخبار)

بالتوازي مع تكثف االستعدادات لبدء معركة الموصل التي يدور الحديث عن اقترابها ،ترتسم الكثير من عالمات االستفهام حول
الجهات التي ستنخرط في هذه المعركة .وفيما يتهيأ الحشد الوطني لتصدر صفوف المقاتلين ،بدعم تركي أميركي كردستاني،
تتوالى التحذيرات من مخطط لترتيب األوضاع في نينوى في مرحلة ما بعد «داعش» ،وفقًا لما تشتهيه واشنطن وحلفاؤها

«الحشد الوطني» يستعد لما بعد الموصل
هل بدأ «دومينو» التقسيم؟
دعاء سويدان
فـ ــي خ ـض ــم االس ـ ـت ـ ـع ـ ــدادات ال ـج ــاري ــة
ملعركة املوصل ،يتعالى الجدل بشأن
ه ــوي ــة األطـ ـ ـ ــراف الـ ـت ــي س ـت ـش ــارك فــي
ال ـق ـتــال داخ ــل املــدي ـنــة ،ويـثـيــر انــدفــاع
"ال ـح ـش ــد ال ــوطـ ـن ــي" ل ـت ـص ــدر ص ـفــوف
امل ـق ــات ـل ــن هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــدف ــاع
والدفاع املضاد .وفيما يسعى الحشد
الـ ــذي ت ــأس ــس ف ــي  17ك ــان ــون الـثــانــي
 2015إلــى تكريس نفسه رقمًا صعبًا
ف ــي م ـعــادلــة امل ــوص ــل بــاع ـت ـبــاره "أول
تجربة وطنية فــي ال ـعــراق" كما تقول
وجوهه ،يعترض خصومه على فكرة
إشــراكــه في تحرير نينوى ،معتبرين
إياه مطية ملشاريع تقسيمية يراد لها
ُ
أن تمرر في بالد الرافدين.
ي ـس ـتــرج ــع املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم "ال ـح ـشــد
الوطني" محمود سورجي في حديث
إلى "األخبار" بدايات تأسيس الحشد
عـ ـق ــب س ـ ـقـ ــوط م ــديـ ـن ــة املـ ــوصـ ــل بـيــد
"داعش" .يقول "إنه بفعل تخلي الجيش
عــن حـمــايــة املــدي ـنــة ،ب ــدأت امل ـحــاوالت
لتشكيل قــوة مــن أبـنــاء نينوى ،وبعد
م ـ ـشـ ــاورات طــوي ـلــة كـ ــان ال ب ــد م ــن أن
تأخذ صفة الشرعية ،فتم االتفاق مع
محافظ نينوى (املقال) أثيل النجيفي
على ذلك" .إنطلق "الحشد الوطني" من
خيمة واحــدة ،وفق ما يسرد املتحدث
بــاسـمــه" ،إال أن ــه أصـبــح اآلن معسكرًا
كبيرًا يتسع آلالف املقاتلني" .ويضيف
س ـ ــورج ـ ــي أن "حـ ـ ــوالـ ـ ــى  250م ـق ــات ــل
تخرجوا في الــدورة التدريبية األولى
ليتم في األشهر الالحقة تخريج أكثر
مــن  4000مقاتل على خمس دفـعــات،
وال ي ـ ــزال  4200ب ــان ـت ـظ ــار ال ـت ــدري ــب
امل ـع ـلــق ع ـلــى غ ـيــاب ال ــدع ــم الـحـكــومــي
وعدم توفر املستلزمات الخاصة".
يشرف على معسكرات الحشد الوطني
ال ـكــائ ـنــة ف ــي أط ـ ــراف نــاح ـيــة بعشيقة
شـمــالــي نـيـنــوى املـحــافــظ امل ـقــال أثيل
النجيفي ال ــذي اسـتـبـعــد مــن منصبه
في شهر أيــار املاضي بتهمة التسبب
بسقوط املوصل بيد "داع ــش"ُ .
ويتهم
النجيفي أيـضــا بــالـفــرار مــن املواجهة
في حزيران  2014إلى محافظة أربيل

في إقليم كردستان .كما يتهم مجلس
م ـحــاف ـظــة ن ـي ـن ــوى ال ــرج ــل ب ــإن ـف ــاق 4
مـلـيــارات ديـنــار على معسكر زليكان
م ــن دون ع ـل ــم امل ـج ـل ــس ،ك ـم ــا يــرم ـيــه
ب ــإش ــراك ض ـبــاط م ــن ال ـن ـظــام الـســابــق
فــي تأهيل قــواتــه ،وهــو مــا يعترف به
سورجي نفسه بقوله" :إن ضباطًا من
الجيش العراقي السابق مشهودًا لهم
بالكفاءة أشرفوا على تدريب املقاتلني
الـ ــذيـ ــن تـ ــم اخـ ـتـ ـي ــاره ــم عـ ـل ــى أسـ ــاس
تـ ـح ــدره ــم مـ ــن نـ ـيـ ـن ــوى ولـ ـي ــس عـلــى
أساس االنتماء القومي أو الطائفي".
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــوت ــر ال ـع ــاق ــة بني
الـنـجـيـفــي ومـجـلــس مـحــافـظــة نينوى
وتـ ـب ــرؤ األخـ ـي ــر م ــن مـعـسـكــر زل ـي ـكــان
واعـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــه فـ ـق ــط بـ ـث ــاث ــة ت ـش ـك ـيــات
للمتطوعني ومــدرســة تــدريــب واحــدة
تقع في شمال بعشيقة ،إال أن املجلس
يـ ـح ــاول إقـ ـن ــاع ال ـح ـكــومــة االت ـح ــادي ــة
بربط املعسكر بقيادة عمليات نينوى
ال ـتــي ي ـقــودهــا ال ـل ــواء نـجــم الـجـبــوري
بـ ـه ــدف االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـن ــه فـ ــي م ـعــركــة
تحرير املوصل.
وكانت الحكومة قد نــأت بنفسها عن
معسكر النجيفي إثر فشل محاوالتها
نقل مقاتليه كافة إلــى بـغــداد ،ثــم إلى
س ـبــاي ـكــر ش ـم ــال ت ـك ــري ــت ت ــاف ـي ــا ألي
محاوالت استغالل أجنبية .إال أن عددًا
مــن متدربي زليكان رفـضــوا االمتثال
لـ ــأوامـ ــر وآثـ ـ ـ ــروا ال ـب ـق ــاء ت ـح ــت إم ــرة
النجيفي ،مــا أدى إل ــى قـطــع الــرواتــب
عـنـهــم بـحـســب ال ــرواي ــة ال ـتــي يقدمها
نواب عن محافظة نينوى.
غير أن "الحشد الوطني" يتهم بغداد
"ب ــإه ـم ــال مـتـطـلـبــاتــه إرض ـ ــاء لـجـهــات
ت ـس ـعــى إلـ ــى إفـ ـش ــال هـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة"،
وان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن ذل ـ ــك ي ـ ـسـ ــوق مـمـثـلــو
الحشد مبرراتهم لتلقي الدعم التركي
والكردستاني الذي تم بعلم الحكومة
طبقًا ملا يؤكدون .ويشير سورجي إلى
أن "رئيس "ائتالف متحدون لإلصالح"
أســامــة النجيفي التقى خــال األشهر
األولى من عمر الحشد رئيس الوزراء
حيدر العبادي واتفق معه على زيارة
تــركـيــا وط ـلــب ال ـعــون مـنـهــا ،وه ــذا ما
ح ــدث ،إذ لبى األت ــراك الطلب وقــامــوا

بتوفير جميع املستلزمات الضرورية.
كـمــا ك ــان إلقـلـيــم كــردس ـتــان سـهــم من
الدعم الذي تلقاه معسكر زليكان".
ويـ ــرفـ ــض املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم "ال ـح ـش ــد
ال ــوطـ ـن ــي" االت ـ ـهـ ــامـ ــات امل ــوجـ ـه ــة إل ــى
األخ ـ ـيـ ــر ب ـت ـن ـف ـيــذ أجـ ـ ـن ـ ــدات أج ـن ـب ـيــة،
مقابل تلقي الدعم املــذكــور آنفًا ،الفتًا

أثيل النجيفي رفض تسليم
معسكر زليكان للمحافظ الجديد
إلــى أنــه "لــم تتم مطالبتنا من قبل أي
ج ـهــة مـحـلـيــة أو أجـنـبـيــة بـضـمــانــات
أو خـطــوات مستقبلية ،بــل بالعكس،
يـعـلــم الـجـمـيــع اآلن أن داع ــش أصـبــح
ظــاهــرة ت ـهــدد ال ـعــالــم ،وم ــن املصلحة
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع أبـ ـن ــاء ن ـي ـن ــوى ل ـغــرض
الـ ـتـ ـح ــري ــر ،وحـ ــاملـ ــا تـ ـتـ ـح ــرر ن ـي ـنــوى
سينتهي التنظيم وتنكسر شوكته".

وال تبدو تصريحات سورجي مقنعة
ل ـخ ـصــوم الـنـجـيـفــي ،وي ـس ـتــدل ه ــؤالء
في تشكيكهم بنوايا الحشد الوطني
ب ـج ـم ـلــة م ـع ـط ـي ــات ،ل ـع ــل أبـ ــرزهـ ــا مــا
يسمونه "تواطؤ املحافظ السابق على
دخــول الـقــوات التركية إلــى بعشيقة".
وكـ ــان الـنـجـيـفــي ق ــد زع ــم أن "ال ـق ــوات
التركية جــاءت إلى املوصل بناء على
طلب شخصي مــن الـعـبــادي ولــم تأت
بأغراض احتاللية أو مآرب أخرى".
ف ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،ي ـظ ـهــر أن "ال ـح ـشــد
الوطني" يستعد لالنخراط في معركة
يراها قريبة ،وفي هذا السياق يعتبر
س ــورج ــي أن املـ ـع ــارك ال ـت ــي خــاضـهــا
ال ـح ـش ــد فـ ــي جـ ـن ــوب املـ ــوصـ ــل كــانــت
إيذانًا بانطالق عملية تحرير نينوى،
م ـض ـي ـفــا "أن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ال ـح ـكــومــة
والتحالف الدولي جدية ،لكننا ننتظر
وضـ ـ ــع الـ ـخـ ـط ــط ال ـ ــازم ـ ــة مـ ــع جـمـيــع
الجهات" .ويجزم سورجي في حديثه

إستعجالل «التحرير» في نينوى
يومًا بعد يوم يتزايد الحديث عن اقتراب معركة تحرير املوصل من أيدي مسلحي
تنظيم "داعش" .ويترافق هذا الحديث مع خطوات عملياتية تدفع باتجاه التسريع
بإسقاط معاقل التنظيم في محافظة نينوى .وتفيد
آخر املعلومات الواردة من املحافظة بأن قيادة عمليات
تحرير نينوى تكثف استعداداتها لبدء العمليات،
«آخذة في االعتبار ضرورة الحفاظ على البنية التحتية
للموصل وتجنب تعرض املدنيني للخطر ،إضافة إلى
إيجاد ممرات آمنة لخروجهم» وفق بيان صدر عن
وزارة الدفاع العراقية يوم السبت املاضي .وأشار البيان
إلى أن وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس أركان الجيش
عثمان الغانمي زارا مركز العمليات املشتركة في
نينوى ،حيث اطلعا على سير التحضيرات العسكرية
واللوجستية للمعركة .جاء ذلك بعد أيام قليلة من
إعالن مجلس محافظة نينوى أن قوات عراقية جديدة
ستلتحق بقيادة العمليات تهيئة الستعادة املوصل.
(األخبار)
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إل ــى "األخ ـب ــار" ب ــأن ق ــوات البيشمركة
س ـي ـكــون ل ـهــا دور ف ــاع ــل ،غ ـي ـ َـر واج ـ ٍـد
ضيرًا في االستعانة بأطراف أجنبية
ألن امل ـع ــرك ــة دولـ ـي ــة" ،ل ـك ــن إذا وف ــرت
ال ـح ـكــومــة ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــازم ــة فـلــن
تكون بحاجة إلــى أيــة قــوة" .والجدير
ذك ــره أن النجيفي أطـلــق قـبــل حــوالــى
شهر من معسكر زليكان تصريحًا رأى
فيه أن دور تركيا في تحرير املوصل
سيكون الدور األساسي.
وعـ ـ ــن إمـ ـك ــانـ ـي ــة م ـ ـشـ ــاركـ ــة "الـ ـحـ ـش ــد
الـشـعـبــي" فــي عمليات نـيـنــوى ،يقول
ســورجــي إن "ع ــدم دخ ــول الحشد إلى
املوصل مسألة محسومة" ،عازيًا ذلك
إل ـ ــى "رغـ ـب ــة م ـش ـتــركــة ب ــن ال ـح ـكــومــة
واألميركان باستبعاده" .وأشار إلى أن
ثمة رغبة لدى أهالي نينوى بتحرير
م ــدي ـن ـت ـه ــم ب ــأي ــدي ـه ــم وم ـس ـك ـه ــا بـعــد
التحرير ،مـجــددًا اتهامه "ميليشيات
كثيرة داخل الحشد الشعبي بارتكاب
جرائم وأعمال أخرى يستغلها داعش
ل ـتــره ـيــب األه ـ ــال ـ ــي" .وس ـب ــق ملـحــافــظ
ن ـي ـنــوى املـ ـق ــال أن شـ ــدد "ع ـل ــى أنـ ــه ال
مـ ـك ــان ل ـ ـقـ ــوات ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي فــي
معركة املوصل"ّ ،
عادًا تحرير الرمادي
على أيدي القوات العراقية فقط نقطة
إيجابية.
وف ــي م ـقــابــل الـ ـص ــورة ال ـت ــي تنعكس
ف ــي م ـ ــرآة "ال ـح ـش ــد ال ــوطـ ـن ــي" ،تـتـقــدم
اعـتــراضــات كثيرة على هــذا التشكيل
"الذي ترتسم حول قيادته وارتباطاته
ال ـك ـث ـيــر م ــن ع ــام ــات االرت ـ ـيـ ــاب" وفــق
م ــا يـصـفــه ب ــه م ـع ــارض ــوه .ويستعيد
ه ــؤالء فــي مـعــرض انتقاداتهم تاريخ
الخامس مــن تشرين الثاني املاضي،
تـ ــاريـ ــخ انـ ـتـ ـخ ــاب م ـج ـل ــس م ـحــاف ـظــة
نينوى في مقره البديل ببلدة القوش
نوفل حمادي سلطان كمحافظ جديد،
ح ـيــث رفـ ــض أث ـي ــل الـنـجـيـفــي تسليم
مـعـسـكــر زل ـي ـكــان لـلـمـحــافــظ ال ـجــديــد،
باعتبار األخير املسؤول األمني األول
ع ــن امل ـحــاف ـظــة .ب ــل إن الـنـجـيـفــي أصــر
على ضم املزيد من املقاتلني للمعسكر،
صارفًا لهم رواتــب من الجيب التركي
طبقًا لشهادات املنتقدين.
يـ ـض ــاف إل ـ ــى ذل ـ ــك أن "أب ـ ـنـ ــاء نـيـنــوى
الذين أظهروا رغبة في القتال امتثلوا
ألوامر الحكومة باالنتقال إلى بغداد،
أم ــا املـتـبـقــون فـهــم إم ــا م ـعــوزو روات ــب
يجدون في معسكرات املحافظ املقال
مقر رعــايــة اجتماعية ،وإم ــا ُمـعـ ّـبــأون
سيتم استغاللهم لتنفيذ مخططات
م ـش ـب ــوه ــة" .وي ـل ـف ــت رافـ ـض ــو الـحـشــد
ال ــوط ـن ــي إلـ ــى أن ال ـن ـج ـي ـفــي يـتـصــدر
صـفــوف املــدافـعــن عــن اسـتـقــدام قــوات
أج ـن ـب ـي ــة إلـ ـ ــى املـ ــوصـ ــل تـ ـح ــت س ـت ــار
تـ ـح ــري ــر امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ،وه ـ ـ ــا هـ ـن ــا ت ـك ـمــن
الخطورة األكبر" ،فباالعتماد على هذه
الشخصيات والتشكيالت يتم البسط
تدريجًا على محافظة نينوى من قبل
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وت ــرك ـي ــا ،تـمـهـيـدًا
ل ـت ـك ــري ــس وق ــائ ــع أم ـن ـي ــة وس ـيــاس ـيــة
تـكــون فيها الغلبة للصوت الطائفي
الرافض لوحدة العراق وسيادته على
كــامــل أراض ـي ــه" .وعـلــى النغمة عينها
ت ـعــزف أرب ـيــل ال ـبــارزان ـيــة ،بـحـســب ما
يقول معارضو النجيفي" ،بالنظر إلى
أن ق ـيــام كــانـتــون سـنــي ي ـســاوق فكرة
نهوض كردستان الدولة".
وع ـ ــن "تـ ـضـ ـخ ــم مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات ال ـح ـش ــد
ال ــوطـ ـن ــي وت ـح ــول ـه ــا إلـ ـ ــى أمـ ـ ــر واقـ ــع
ال مـ ـن ــاص م ـ ـنـ ــه" ،ي ـح ـ ّـم ــل ال ـك ـث ـي ــرون
الحكومة العراقية املسؤولية األولــى
ع ــن ذل ـ ــك" ،ك ــون ـه ــا ان ـت ـه ـجــت سـيــاســة
متذبذبة ظنًا منها أن بإمكانها إرضاء
األطراف جميعهم دونما خسائر على
املـسـتــويــن الــوطـنــي واالسـتــراتـيـجــي.
ول ـ ـعـ ــل ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ال ـ ـتـ ــي خـ ــرجـ ــت مــن
معسكر زليكان في  27تشرين الثاني
الفائت أبرز دليل على تلك السياسات،
إذ إن وزيــر الدفاع خالد العبيدي زار
حينها املعسكر املـشــار إلـيــه وخاطب
مـتــدربـيــه بــال ـقــول :إن رئ ـيــس الـ ــوزراء
أرسلني بشكل خاص لزيارة املعسكر
واالط ـ ــاع عـلــى أحــوال ـكــم وط ـلــب مني
ضمكم إلحدى القوات األمنية" .اليوم،
يتضح أن استراتيجية "التردد" بدأت
تؤتي نتائج عكسية ربما تطيح كل ما
أنـجــزه الـعــراق خــال األشـهــر املاضية
وفقًا لتحذيرات متوجسي التقسيم.
(بالتعاون مع محمد شفيق من بغداد)
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في خطوة ال تخلو من
«الغموض» وتنبئ بهجمات
محتملة على مؤسسات
عامة وأمنية في مدن
سيناء ،انسحبت قوات
الشرطة المدنية من ّمناطق
المحافظة كافة لتحل
مكانها قوات الجيش

الجيش ينتشر في سيناء :استعداد لهجمات
سيناء ـ زياد سالمة
فــي واق ـعــة مـفــاجـئــة وم ــن دون سابق
إن ـ ـ ـ ـ ـ ــذار ،انـ ـسـ ـحـ ـب ــت قـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـش ــرط ــة
امل ــدن ـي ــة م ــن ك ــل ش ـ ــوارع مـ ــدن ش ـمــال
سـيـنــاء ال ـســت ،وف ــي مقدمتها مدينة
الـعــريــش الـعــاصـمــة ،لتشحل مكانها
ق ــوات الـجـيــش ال ـتــي ان ـت ـشــرت فــي كل
الـقـطــاعــات فــي امل ــدن وعـلــى الـحــواجــز
واالرت ـ ـكـ ــازات األم ـن ـيــة املـنـتـشــرة على
طــول الـطــريــق الــدولــي القنطرة شرقًا
ً
وصوال إلى رفح على الحدود املصرية
مع قطاع غزة.
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـش ـ ـهـ ــد يـ ـعـ ـي ــد إلـ ـ ـ ــى األذهـ ـ ـ ـ ــان
انسحاب الشرطة املدنية مــن شــوارع

م ـح ــاف ـظ ــات م ـص ــر ك ــاف ــة ف ــي ال ـثــامــن
والعشرين مــن كــانــون الثاني /يناير
ً
عــام  2011ون ــزول قــوات الجيش بــدال
منها ،فأخلت شــوارع مدينة العريش
مــن مواقعها كــافــة ،وغــابــت خدماتها
ت ـمــامــا م ــن أن ـح ــاء املـنـطـقــة الـشـمــالـيــة
الشرقية في سيناء.
ويؤكد شهود عيان من أهالي مدينة
ال ـعــريــش لـ ــ»األخـ ـب ــار» أن ـهــم شــاهــدوا
دوريـ ـ ـ ـ ــات تـ ـق ــوم ب ـه ــا ق ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
ب ـش ــوارع املــدي ـنــة ع ــن طــريــق ع ــدد من
ال ـس ـي ــارات «ال ـج ـيــب» ال ـتــي يستقلها
نحو ستة عسكريني بينهم ضابط من
قوات الجيش.
وأوض ـ ــح ش ـه ــود ال ـع ـي ــان ،أن ش ــوارع

مدن سيناء الشمالية العريش ورفح
والشيخ زويــد وبئر العبد والحسنة
ون ـخ ــل« ،أص ـب ـحــت خــالـيــة تـمــامــا من
رجال الشرطة املدنية واملرور».
الغياب األمني عن الشارع السيناوي
ال ــذي يكتنفه ال ـغ ـمــوض ،واسـتـبــدالــه
بـقــوات الجيش ،يفسره مصدر أمني
– رفــض ذكــر اسـمــه – فــي تصريحات
خ ــاص ــة لـ ـ ــ»األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ب ـ ــأن األجـ ـه ــزة
األم ـن ـيــة وف ــي مـقــدمـتـهــا ج ـهــاز األم ــن
ال ــوطـ ـن ــي ت ــوصـ ـل ــت إلـ ـ ــى م ـع ـل ــوم ــات
اسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــة ت ـ ـف ـ ـيـ ــد بـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
مجموعات مسلحة تابعة ملــا يعرف
ّ
ف ــي س ـي ـن ــاء ب ـ ــ»واليـ ــة س ـي ـن ــاء» ل ـشــن
هجمات خــال الفترة القريبة املقبلة

عـ ـل ــى مـ ــؤس ـ ـسـ ــات حـ ـي ــوي ــة ومـ ــرافـ ــق
ومؤسسات أمنية في مدينة العريش.

زيارة سرية لوزير
الداخلية مجدي عبد
الغفار ،يوم أمس،
لمدينة العريش

ُ
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــدر ،ض ـب ـط ــت خ ــرائ ــط
وص ــور فــي ح ــوزة خلية إرهــابـيــة في
منطقة جنوب العريش تضم مخططًا
لعملية مسلحة يـعــد لـهــا ق ــادة واليــة
سيناء ملهاجمة مقار عسكرية ومنها
مــديــريــة أم ــن شـمــال سـيـنــاء والكتيبة
ال ـع ـس ـكــريــة « »101الـ ـت ــي ت ـع ــد مــركــز
العمليات العسكرية فــي سـيـنــاء إلــى
جـ ــانـ ــب مـ ــؤس ـ ـسـ ــات حـ ـي ــوي ــة أخ ـ ــرى،
مشيرًا إلى أن انسحاب الشرطة يأتي
فـ ــي إط ـ ـ ــار خ ـط ــة خ ــداعـ ـي ــة س ـي ـتــولــى
الجيش خاللها شن هجمات مباغتة
عـلــى أوك ــار وب ــؤر الـعـنــاصــر املسلحة
بــال ـت ـج ـم ـعــات وال ـ ـقـ ــرى ال ـس ـك ـن ـيــة فــي
مناطق جنوب العريش.

تونس

ينافس
الموازي
االقتصاد
ّ
ّ
االقتصاد المنظم ...بندية
بات ًاالقتصاد الموازي
ثقيال على االقتصاد
«المهيكل» في تونس.
يتوجه الشباب التونسي
إلى وظائف غير شرعية،
وتسعى السلطات إلى
محاربتها ،وذلك بهدف
تحقيق نسب عالية من
النمو مع حلول عام
2020

تونس ــ األخبار
اسـ ـتـ ـن ــادًا إل ـ ــى إحـ ـص ــائـ ـي ــات «ال ـب ـن ــك
الدولي» ،فإن  %54من اليد العاملة ،في
تــونــس ،تنشط فــي االقـتـصــاد امل ــوازي
ّ
وامل ـج ــاالت املــرتـبـطــة ب ــه .ويـتــركــز هــذا
النشاط ،بالخصوص ،في مؤسسات
ّ
عددها بحوالى
متناهية الصغر ،يقدر ّ
 524أل ــف مــؤس ـســة ،وت ـمــثــل  %35من
النسيج املؤسساتي التونسي.
ً
وألنهم لم يجدوا بديال منها ،ونظرًا
إل ــى انـتـشــار الـبـطــالــة ال ــواس ــع ،والـتــي
ت ـقـ ّـدر نسبتها ب ـ  ،%15.3يعمل أكثر
ّ
الشبان التونسيني،
من  75باملئة من
والــذيــن ت ــراوح أعـمــارهــم بــن  15و29
عامًا ،في التجارة املوازية ،وفق دراسة
ح ــدي ـث ــة ،ص ـ ــدرت ع ــن «م ـك ـتــب الـعـمــل
ال ــدول ــي» ف ــي ت ــون ــس ،وام ـت ــدت ط ــوال
.2015
وب ـح ـس ــب امل ـس ـت ـش ــار ل ـ ــدى «امل ـن ـظ ـمــة

الــدولـيــة للعمل» ،جتك شــارمــس ،فإن
االقـتـصــاد املـ ــوازي «ال يمكن اخـتــزالــه
فـقــط فــي الـتـهــريــب» ،بــل يـضــم ،أيـضــا،
ـان
ال ــوظ ــائ ــف غ ـي ــر امل ـش ـم ــول ــة ب ـض ـم ـ ٍ
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي .ك ـ ــذل ـ ــك الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف فــي
ّ
تصرح
املؤسسات الصغرى ،والتي ال
عن ّ نفسها أو عن عمالها.
ودقـ ـ ـ ــت امل ــؤسـ ـس ــات امل ــالـ ـي ــة ال ــدول ـي ــة
ً
ن ــاق ــوس ال ـخ ـطــر ،مـ ـح ــذرة م ــن تـنــامــي
حـجــم االق ـت ـصــاد امل ـ ــوازي فــي تــونــس،
والـ ــذي يـمـثــل ،ال ـيــوم قــرابــة  ،%53من
إجـ ـم ــال ــي الـ ـن ــات ــج املـ ـحـ ـل ــي .وهـ ـ ــو مــا
يـعــادل  40مليار ديـنــار تــونـســي .كما
يحذر رجال االقتصاد وأصحاب املال
واملشاريع من هذا الخطر ،والذي يكاد
يعصف باالقتصاد الوطني التونسي.
وألنـ ـه ــا اس ـت ـش ـعــرت ال ـخ ـطــر الـكـبـيــر،
ال ـ ــذي ي ـم ـث ـلــه االق ـت ـص ــاد امل ـ ـ ـ ــوازي ،أو
«االقتصاد األس ــود» ،كما يطلق عليه
ّ
ب ـعــض ال ـخ ـب ــراء ،أكـ ــد م ــدي ــر مـكــافـحــة
االقـتـصــاد امل ــوازي فــي وزارة التجارة
التونسية ،أحمد العيفة ،أن «الدولة لم
تتوقف عن اتخاذ إجــراءات ملحاصرة
هــذه اآلفــة التي تهدد الـبــاد» ،مشيرًا،
ف ــي حــدي ـثــه إلـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار» ،إلـ ــى أن
«ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،2016شـهــد إص ــدار
ّ
ق ــرار حكومي منظم آللـيــات التصدي
للتجارة املوازية» .وتم من خالله إقرار
لجان جهوية مختصة لتتبع التجارة
امل ـ ــوازي ـ ــة والـ ـتـ ـص ــدي لـ ـه ــا .ك ـم ــا مـ ّـهــد

تعمل الحكومة
على خفض نسبة
االقتصاد الموازي إلى
 %20مع حلول 2020

الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ،مـحـمــد ال ـه ــدار،
أن قيمة التحويالت بالعملة الصعبة
انطالقًا من منطقة بن قــردان القريبة
م ــن الـ ـح ــدود ال ـل ـي ـب ـيــة ،إلـ ــى الـ ـخ ــارج،
ت ـ ــراوح ب ــن  1و 3م ــاي ــن ديـ ـن ــار ،في
ال ـيــوم ،مــا ي ــوازي  750مـلـيــون ديـنــار،
سنويًا.
وتشير الــدراســة ذاتـهــا إلــى أن سوق
ال ـع ـم ـلــة ف ــي ه ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة ،ي ـض ــم 5
يعمل أكثر من  %75من ّ
الشبان التونسيين ،ما بين
 15و 29عامًا ،في التجارة الموازية (األناضول)

لــوضــع بــرنــامــج وط ـنــي ف ــي املـجــالــن
الرقابي والصحي.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـع ـي ـف ــة إل ـ ــى أن «م ـح ــاص ــرة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد امل ـ ـ ـ ـ ــوازي مـ ـس ــأل ــة دق ـي ـقــة
وحـ ّـســاســة» ألن ذلــك «يستوعب آالف
األي ـ ـ ــدي الـ ـع ــامـ ـل ــة» ،ك ـم ــا أن ـ ــه مــرت ـبــط
بــالـتـهــريــب ويـتـطـلــب تـكــاتــف الجهود
بـ ــن م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واملـ ـص ــال ــح
للتصدي له.
وت ـ ـطـ ــال ظـ ــاهـ ــرة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة املـ ــوازيـ ــة
مـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة،
والصيدلة ،والصحة
وقطاعات الطاقة ّ
وامل ــواد املدعمة .لكنها امـتــدت ،أيضًا،
لتشمل تجارة العملة واألسلحة ،وهو
مــا يمثل خـطـرًا كبيرًا يـهــدد استقرار
البالد وأمنها االقتصادي.
وأثـ ـبـ ـت ــت دراسـ ـ ـ ــة م ـي ــدان ـي ــة أن ـج ــزه ــا
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تونس ترفض التدخل في ليبيا
 ...وتناور مع الجزائر

محتملة
في املقابل ،أشار مصدر أمني آخر إلى
أن انسحاب الشرطة له عالقة مباشرة
بقيام ضابط شرطة بإطالق الرصاص
على سيارة أجرة بعد تخطيها حاجز
م ـت ـحــرك لـلـشــرطــة ف ــي م ـي ــدان الـســاعــة
عند مدخل مدينة الـعــريــش ،مــا أسفر
عن مقتل سائق السيارة برصاصة في
ال ــرأس وإصــابــة الــراكــب ال ــذي بـجــواره
برصاصة في الظهر.
وب ـح ـس ــب امل ـ ـصـ ــدر ،فـ ــإن نـ ـ ــزول ق ــوات
الـجـيــش إل ــى ال ـش ــوارع يــأتــي بـصــورة
م ــؤق ـت ــة ،ب ـع ــد واقـ ـع ــة إط ـ ــاق ال ـن ـي ــران
بــواس ـطــة ضــابــط شــرطــة ع ـلــى ســائــق
وم ــرافـ ـق ــه خ ـش ـيــة م ــن ت ـن ــام ــي مــوجــة
غضب شعبي تطاول رجال الشرطة.

وق ـ ــام وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة الـ ـل ــواء مـجــدي
عبد الـغـفــار ،يــوم أمــس ،بــزيــارة سرية
إلـ ــى مــدي ـنــة ال ـع ــري ــش ال ـت ـقــى خــالـهــا
القيادات األمنية بالشرطة املدينة في
ّ
املقار األمنية ،ولم تفصح املصادر
أحد
ع ــن ف ـح ــوى االج ـت ـم ــاع أو ال ـه ــدف من
الــزيــارة التي غابت تماما عن وسائل
الصحافة واإلعالم في القاهرة.
إلى ذلك ،شهدت مناطق شمالي شرقي
سيناء ،العريش ورفح والشيخ زويد،
تفجيرات وهجمات مسلحة عدة أودت
بحياة قــرابــة  13ضابطا و 35مجندًا
وأدت إلى إصابة قرابة  82آخرين ،ما
أدى إلــى استياء املواطنني من تراجع
أداء الشرطة املدنية في سيناء.

صــرافــن ك ـبــار (س ــوق سـ ـ ــوداء) ،ومــا
بني  205و« 300عون صرف» ُيسدون،
يوميًا ،خدمات تغطي معظم العمالت
األجنبية.
واع ـتــرف مجلس الـ ــوزارء التونسي،
نـهــايــة  ،2015بــالـخـســائــر الـجـبــائـيــة
الفادحة لخزينة الدولة ،والتي قدرت
بـ ـ  1.2مـلـيــار دي ـن ــار ،جـ ـ ّـراء التهريب

والتجارة املوازية .وأقـ ّـر املجلس بأن
املعامالت الـحــدوديــة غير القانونية
مع كل من ليبيا والجزائر ،تجاوزت
ما قيمته  1.8مليار دينار.
ّ
ّ
أن ح ـج ــم ال ـت ـج ــارة
وب ــي ـن ــت األرقـ ـ ـ ــام ّ
املوازية مع ليبيا مثل أكثر من نصف
ـاغ
املـعــامــات النظامية ،وج ــاء فـ ّـي بـ ٍ
صادر عن رئاسة الحكومة ،أن حجم
التجارة املوازية مع الجزائر يساوي
امل ـع ــام ــات ال ـن ـظــام ـيــة ( %60ت ـجــارة
محروقات).
كما ّ
أقر املجلس بضرورة إنشاء نقاط
مــراق ـبــة جـمــركـيــة مـتـقــدمــة (ج ـهــويــة ـ
مـحـلـيــة) ،تـتــم فـيـهــا مــراقـبــة املنتجات
املــوضــوعــة لـلـتـصــديــر .وكــذلــك تكوين
طـ ــوق رق ــاب ــي م ـت ـحــرك حـ ــول امل ـنــاطــق
ً
ال ـحــدوديــة وامل ــوان ــئ الـبـحــريــة ،فضال
عــن تعميم بــإجـبــاريــة اعـتـمــاد الــرمــوز
الـخـطـيــة ،وتـطــويــر الـعـمــل بالتقنيات
التي توفرها وسائل االتصال الحديثة.
ّ
وأكـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ال ـح ـب ـيــب
الصيد ،ضــرورة إعــداد خطة اتصالية
متكاملة للتحذير من مخاطر التهريب
وال ـت ـجــارة امل ــوازي ــة ،ونـتـيـجـتـهــا على
االقتصاد الوطني والتوازنات املالية
لـلــدولــة ،وصـحــة املستهلك وسالمته.
ودع ــا إل ــى إن ـشــاء لجنة فنية منبثقة
عن اللجنة العليا املشتركة ،مع كل من
ليبيا والجزائر ،ملتابعة ملف التهريب
واق ـ ـتـ ــراح ال ـح ـل ــول الـكـفـيـلــة بــاح ـتــواء

ّ
أكـ ــد وزيـ ــر ال ــدف ــاع ال ـتــون ـســي ،فــرحــات
الـ ـح ــرش ــان ــي ،رفـ ـ ــض ب ـ ـ ــاده ل ـل ـتــدخــل
ال ـع ـس ـكــري ف ــي لـيـبـيــا ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
أراض ــي تونس وأجــواء هــا ال يمكن أن
ُ
«تـسـتـغــا فــي إط ــار أي ع ـمـ ٍـل عسكري
ضد ليبيا» .وجــدد الخرشاني موقف
بالده الرافض للتدخل ،لكن إن فرض،
ف ـي ـجــب «أن ي ـم ــر ب ـش ـكــل ش ــرع ــي عـبــر
مـنـظـمــة األم ــم امل ـت ـح ــدة» ،م ـش ــددًا على
ض ـ ــرورة «اس ـت ـش ــارة ت ــون ــس ،ألن ـهــا ال
ت ــري ــد إع ـ ـ ــادة أزمـ ـ ــة ال ــاجـ ـئ ــن» ،ال ـتــي
حــدثــت فــي  2011بـعــد سـقــوط النظام
الليبي السابق.
وتـعــارض موقف الحرشاني مــع خبر
أوردتــه وكالة «األنــاضــول» عن مصدر
ّ
أمـنــي ج ــزائ ــري ،أك ــد فـيــه أن «الـجــزائــر
وتـ ـ ــونـ ـ ــس قـ ـ ــررتـ ـ ــا إقـ ـ ــامـ ـ ــة م ـ ـ ـنـ ـ ــاورات
وتدريبات مشتركة لقواتهما الجوية»،
ف ــي األس ــابـ ـي ــع امل ـق ـب ـل ــة ،وتـ ـه ــدف إل ــى
«التصدي لتهديدات محتملة من قبل
تنظيم داعش في ليبيا».
وبحسب «األناضول» ،فإن «التدريبات
تتضمن التنسيق بني القوات الجوية،
فـ ــي الـ ــدول ـ ـتـ ــن ،مل ــواجـ ـه ــة أي ت ـهــديــد
مـ ـص ــدره داع ـ ـ ــش» .وأض ــاف ــت الــوكــالــة
أن «الـ ـت ــدريـ ـب ــات امل ـش ـت ــرك ــة ت ــأت ــي فــي
إطــار التعاون ًالعسكري واألمـنــي بني
البلدين ،إضــافــة إلــى «الـتــزام الدولتني
باملبادرة الدفاعية لدول غرب املتوسط
(مجموعة .»)5+5
وفـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــور ج ـ ــدي ـ ــد ،أغ ـ ـ ـ ــارت ط ــائ ــرة
«مـجـهــولــة» عـلــى مــديـنــة درن ــة ،شرقي
لـيـبـيــا ،فـجــر أم ــس ،مــا أدى إل ــى مقتل
أربـعــة أشـخــاص ،بينهم إم ــرأة وطفلة.
وقــالــت مـصــادر محلية فــي املــديـنــة إن
ـاب ط ـب ــرق ش ـه ــدت غـ ــارات
«م ـن ـط ـقــة بـ ـ ً
جــويــة عـنـيـفــة ج ـ ـدًا ،م ــن ق ـبــل ًطــائــرات
حربية مجهول الهوية» ،الفتة إلى أن
«الغارات أودت بحياة أربعة أشخاص،
بينهم وليد محمد بوخطوة ومهيدي
محمد املنصوري» ،التابعني لـ«مجلس
شـ ـ ـ ــورى مـ ـج ــاه ــدي درن ـ ـ ـ ــة» (ائ ـ ـتـ ــاف
لكتائب إسالمية مسلحة).
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ذكـ ــرت صحيفة
«اإلنـ ـ ـ ــدب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــت أون ص ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــداي»
الـبــريـطــانـيــة ،أن «زع ـيــم ح ــزب الـعـمــال
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارض ،ج ـي ــري ـم ــي

ّ
ه ــذه ال ـظــاهــرة وض ـم ــان تــدفــق منظم
للتبادالت.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر امل ــال ـي ــة،
ّ
سليم شاكر ،أن الحكومة تعمل على
تخفيض نسبة االقتصاد املوازي في
تــونــس مــن  %50إلــى  %20مــع حلول
 ،2020ل ـي ـص ـبــح االقـ ـتـ ـص ــاد امل ـن ـظــم
واملهيكل في حدود .%80
من جهته ،يــرى الخبير االقتصادي،
ـث إل ــى
فـ ـتـ ـح ــي الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوري ،ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ـ ٍ
«األخ ـبــار» أن الـحــل األمـثــل للتصدي
ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازي ،وم ـ ـ ــن ورائ ـ ـ ــه
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،أمـ ـن ــي ب ـ ــاألس ـ ــاس الـ ـي ــوم.
وأض ــاف أن «الــدولــة غير ق ــادرة على
توفير آالف الوظائف ،اليوم ،للعاملني
باملجاالت املــوازيــة ،وغير قــادرة على
ت ـح ـق ـيــق ن ـس ــب ع ــال ـي ــة مـ ــن ال ـن ـم ــو»،
مشيرًا إلــى أن «األجـهــزة األمنية بات
واجبًا عليها أن تعمل على التصدي
للتهريب بكل حــزم ،كما عملها على
التصدي لإلرهاب».
ويـضـيــف ال ـنــوري أن الــدولــة راكـمــت
املشاكل االقتصادية طوال السنوات
ال ـخ ـم ــس ،ول ــم ي ـعــد م ــن ال ـس ـهــل حل
اإلش ـ ـكـ ــاالت ال ـعــال ـقــة وال ـك ـب ـي ــرة ،وال
س ـي ـمــا م ـس ــأل ــة االقـ ـتـ ـص ــاد امل ـ ـ ــوازي،
داعيًا إلى تكوين خلية تفكير جدية،
فــي وزارة التجارة للبحث فــي سبل
م ـح ــاص ــرة االقـ ـتـ ـص ــاد املـ ـ ـ ــوازي وإال
ُ
سيجهز على االقتصاد املهيكل.

ك ــورب ــن ،طــالــب رئـيــس ال ـ ــوزراء دافـيــد
كاميرون بكشف استعدادات حكومته
للتدخل العسكري في ليبيا».
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن م ـطــال ـبــة
ـت يـ ـ ـ ــزداد فـيــه
كـ ــوربـ ــن ت ــأت ــي فـ ــي وق ـ ـ ـ ٍ
«ال ـ ـق ـ ـلـ ــق» م ـ ــن «ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرات املـ ـس ـ ّـي ــرة
ّ
الـبــريـطــانـيــة ال ـتــي تـحــلــق فــي األج ــواء
الليبية بحثًا عــن أه ــداف لتدميرها»،
ً
إضافة إلى أن كوربني طالب كاميرون
بـ ــ«الـ ـت ــأكـ ـي ــد ،وبـ ـشـ ـك ــل قـ ـطـ ـع ــي ،أمـ ــام
مجلس العموم ،أنه لم يتم اتخاذ قرار
بــاس ـت ـخــدام ال ـط ــائ ــرات امل ـس ـ ّـي ــرة لــدعــم
الجهد العسكري فــي ليبيا» .وطالبه
أي ـض ــا ب ــ«ال ـت ـع ـهــد ب ـع ــدم اتـ ـخ ــاذ ق ــرار
مماثل إال بعد استشارة املجلس».
ورأت الصحيفة البريطانية أن ذلك ّ
يعد
تحديًا لتصريحات وزير الدفاع مايكل
ف ــال ــون ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،إذ رفــض
إطــاع املجلس على تفاصيل مهمات

«مجهولة»
غارة لطائرة
ّ
على مدينة درنة أدت إلى
مقتل أربعة أشخاص

ّ
ال ـطــائــرات امل ـسـ ّـيــرة فــي لـيـبـيــا .وتــؤكــد
ّ
املسيرة،
الصحيفة أن «طــائــرات ريبر،
شــاركــت فــي العمليات العسكرية في
ســوريــا ملــدة عــام كــامــل ،قبل أن يسمح
مجلس العموم بهذه املشاركة» ،حيث
اس ـت ـهــدفــت م ــواق ــع تــاب ـعــة لـ ــ«داع ــش»،
وشاركت في قتل مواطنني بريطانيني
كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم.
فـ ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،نـ ــاشـ ــد املـ ـبـ ـع ــوث
األممي إلى ليبيا ،مارتن كوبلر ،أمس،
األعـضــاء املقاطعني لجلسات «الهيئة
التأسيسية» لصياغة الدستور الليبي
بالعدول عن قرارهم .وقــال كوبلر ،في
تغريدة على «تويتر» ،إنــه اجتمع مع
رئـيــس الهيئة التأسيسية للدستور،
ّ
عـ ـل ــي ال ـ ـتـ ــرهـ ــونـ ــي ،حـ ـي ــث أكـ ـ ـ ــد ل ـ ــه أن
«الـتـغـيـيــر والـ ـح ــوار م ــن ال ــداخ ــل لهما
تــأثـيــر أك ـبــر وي ـســاعــدان بـشـكــل أفضل
ف ــي ب ـنــاء دس ـت ــور ج ـ ّـي ــد ،يـعـتـمــد عليه
مستقبل ليبيا».
مــن جـهــة أخ ــرى ،قــالــت عـضــو «الهيئة
امل ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ـ ـ ـع ـ ـ ــة» ،اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاد املـ ـ ـس ـ ــات ـ ــي،
إن مـ ـ ـق ـ ــاطـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـج ـ ـل ـ ـس ـ ــات ت ـع ـب ـي ــر
«دي ـم ــوق ــراط ــي» ُيـ ـم ــارس ف ــي مختلف
دول ال ـع ــال ــم ،ت ـع ـب ـي ـرًا ع ــن االعـ ـت ــراض
واالحـتـجــاج لتغيير املـســار .وأضافت
التغيير في الهيئة
«أتمنى أن يحدث
ً
من خالل الحوار» ،مبينة أن «األعضاء
امل ـقــاط ـعــن ح ــاول ــوا أك ـث ــر م ــن مـ ــرة أن
ّ
يغيروا املسار الجهوي للهيئة ،الذي
يعتمد املحاصصة والقبلية في عمله،
إال أن ذلك لم ينجح ،وهو ما دفعنا إلى
املقاطعة».
وفي سياق منفصل ،أشــارت َتقديرات
«الـبـنــك ال ــدول ــي» إل ــى أن تكلفة إع ــادة
إع ـ ـمـ ــار مـ ــرافـ ــق الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة فــي
ليبيا ستبلغ  200مليار دوالر ،خالل
السنوات العشر املقبلة .ورأى «البنك
الدولي» ،في تقرير له بعنوان «املوجز
االق ـت ـص ــادي الـفـصـلــي ملـنـطـقــة الـشــرق
األوسـ ــط وش ـمــال أفــري ـق ـيــا» ،أن معدل
النمو االقتصادي «كان دون التوقعات
في ظل الضغوط الناجمة عن الحروب
واإلره ـ ــاب ،وانـخـفــاض أس ـعــار النفط،
ك ــذل ــك فـ ـ ــإن آفـ ـ ـ ــاق الـ ـنـ ـم ــو عـ ـل ــى املـ ــدى
القصير تبعث على التشاؤم».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

دستور جديد للجزائر
ّ
أقر البرملان الجزائري بغرفتيه (املجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة) ،أمس ،مشروع
مراجعة للدستور ،اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،تتضمن إعادة العمل بمادة
تمنع تجديد الوالية الرئاسية ألكثر من مرة ،وتوسيع سلطات البرملان.
وأكد رئيس مجلس األمة ،عبد القادر بن صالح ،إقرار املشروع من قبل  499نائبًا في
البرملان ،فيما اعترض اثنان وامتنع  16آخرون عن التصويت ،علمًا بأن إقراره يتطلب
موافقة  %75من النواب ( 462نائبًا) وأعضاء مجلس األمة ( 144عضوًا).
ويتضمن مشروع الدستور الجديد اعتبار األمازيغية «لغة وطنية ورسمية» ،وهو مطلب
قديم لشريحة كبيرة من الجزائريني املتحدثني بهذه اللغة ،في منطقة القبائل في وسط
البالد ،ولسكان منطقة األوراس في الشرق ،والطوارق في الجنوب .غير أن التعديل الجديد
يحظر تولي مواطنني مزدوجي الجنسية مناصب رسمية عليا.
ُ
وبعيد إعــان نتائج التصويت ،صـ ّـرح رئيس الــوزراء الجزائري ،عبد املالك ســال ،بأن
«التعديل يكرس التعاقب الديموقراطي عبر انتخابات حرة» ،ويشكل «وثبة ديموقراطية،
ويمثل حصنًا منيعًا ضد التقلبات السياسية واألخطار التي تهدد أمننا الوطني».
ودافــع رئيس الــوزراء الجزائري ،عبد املالك ســال ،عن مشروع مراجعة الدستور الذي
يريده بوتفليقة .وقال سالل أمام البرملانيني في «قصر األمم» إن «املشروع يأتي وفاء
لاللتزام الــذي تعهد بــه فخامته أمــام الشعب فــي الــذهــاب بــاإلصــاحــات السياسية إلى
غايتها وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحوالت الجارية في العالم» .وكان األمني العام
لحزب «جبهة التحرير الوطني» ،عمار سعداني ،قد دعا نواب الحزب إلى إقرار الدستور
الجديد «ألنه مشروع رئيس الجمهورية ورئيس حزبنا» .أما املعارضة فانتقدت بشدة
الدستور الجديد ،واعتبرت أنه ال يستجيب ملطالب الشعب وأنه «دستور غير توافقي»
من
وتـنــاولــت االن ـت ـقــادات ،وخـصــوصــا امل ــادة الـتــي تنص على منع مــزدوجــي الجنسية ّ
الــوصــول إلــى مناصب أو وظائف عليا في الــدولــة .ويأتي التعديل الدستوري بعد حل
بوتفليقة جـهــاز االسـتـخـبــارات وإن ـشــاء جـهــاز جــديــد تحت السلطة املـبــاشــرة لرئيس
الجمهورية.

(األخبار)
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إيران

المصادقة على أهلية  1500مرشح جديد لالنتخابات
بالمصادقة علی
أهلية  1500مرشح
جديد ،وصل عدد
المرشحين الراغبين
في المشارکة في
االنتخابات التشريعية
إلی  6آالف و180
مرشحًا ،األمر الذي
ينذر بانتخابات
تنافسية حامية

أفغانستان

محادثات سالم بين
الحكومة األفغانية
وطالبان
أعـ ـل ــن مـ ـس ــؤول ــون مـ ــن أف ـغــان ـس ـتــان
وباكستان والواليات املتحدة والصني،
ف ــي ب ـيــان أع ـقــب اج ـت ـمــاع ف ــي إس ــام
آبـ ـ ــاد يـ ــوم أول م ــن أمـ ـ ــس ،أن الـ ــدول
املذكورة "اتفقت على مواصلة الجهود
امل ـش ـت ــرك ــة ل ـت ـح ــدي ــد م ــوع ــد إلج ـ ــراء
محادثات ســام مباشرة بني ممثلي
الحكومة االفغانية وجماعات طالبان،
ُيتوقع أن تجرى بحلول نهاية شباط
 ."2016وتـ ـح ــاول الـ ـ ــدول ه ـ ــذه ،منذ
أسابيع ،وضع األسس للمحادثات مع
طالبان ،التي حققت مكاسب ميدانية
مهمة منذ انسحاب قوات حلف شمال
األطلسي من البالد عام .2014
م ــن جـهـتـهــم ،أع ـل ــن قـ ــادة م ــن حــركــة
طالبان أنهم قرروا عدم املشاركة في
املـحــادثــات الرباعية ،معترضني على
وجــود واشنطن والحكومة األفغانية
الـحــالـيــة فـيـهــا .وقـ ــال م ـس ــؤول رفـيــع
في الحركة "نؤمن بالحوار ،ونشعر
أنه يمكن حل كل القضايا من خالل
امل ـفــاوضــات ،لكن ليس لدينا أي ثقة
بالواليات املتحدة والحكومة األفغانية،
الـ ـت ــي هـ ــي أشـ ـب ــه ب ــدم ـي ــة (ت ـح ـ ّـرك ـه ــا
واشنطن)".
مـيــدانـيــا ،قــال قــائــد عسكري أفغاني
فــي بـلــدة سـنـجــن ،فــي إقـلـيــم هلمند،
جنوبي البالد ،إن املنطقة على وشك
الوقوع مرة أخرى في قبضة طالبان.
وقــال القائد الــذي طلب عــدم الكشف
عن هويته ،إن طالبان سيطرت بالفعل
على غالبية أنحاء املنطقة ،وإن قوات
األمـ ـ ــن األف ـغ ــان ـي ــة ال ت ـس ـي ـطــر س ــوى
على مساحة صغيرة ال تتجاوز عدة
كيلومترات مربعة ،فيما نفى الجيش
األفغاني ومكتب حاكم املنطقة صحة
الخبر.
(األخبار ،رويترز)

م ــع اق ـت ــراب االس ـت ـح ـقــاق االنـتـخــابــي
ال ـت ـشــري ـعــي ف ــي إيـ ـ ــران ف ــي ال ـ ـ ــ 26من
شباط ،يطغى الخطاب االستقطابي
الـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى أك ـ ـب ـ ــر ح ـ ـض ـ ــور إلـ ــى
صـ ـن ــادي ــق االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ،وال ـ ـنـ ــابـ ــع مــن
واقـ ــع أن ه ــذه االن ـت ـخــابــات "سـتـكــون
تـنــافـسـيــة" ،عـلــى مــا ص ـ ّـرح بــه رئيس
م ـج ـمــع تـشـخـيــص ال ـن ـظ ــام هــاشـمــي
رفسنجاني ،فــي الــوقــت ال ــذي أعلنت
فـيــه الـهـيـئــة املــركــزيــة ل ــإش ــراف على
سـيــر االن ـت ـخــابــات م ـصــادقــة مجلس
صـيــانــةالــدس ـتــور عـلــى أهـلـيــة 1500
مــرشــح آخـ ــر ،لـلـمـشــاركــة ف ــي الـ ــدورة
املقبلة النتخابات مجلس الشورى.
وأوض ـ ـ ـ ــح املـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـه ـي ـئــة
س ـي ــام ــك ره ب ـي ــك أن ـ ــه ج ـ ــرى إرس ـ ــال
قــائ ـمــة إلـ ــی وزارة الــداخ ـل ـيــة تحمل
أس ـ ـمـ ــاء امل ــرشـ ـح ــن ال ـ ـج ـ ــدد ،ال ــذي ــن
تمت املـصــادقــة علی أهليتهم ،الفتًا
إل ــى أن "ارت ـف ــاع ع ــدد املــرشـحــن أدی
إلـ ــی م ـنــاف ـســة أک ـث ــر م ــن  20مــرشـحــا
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــی م ـق ـعــد ف ــی مـجـلــس
الـ ـ ـش ـ ــوری ،بـ ـع ــدم ــا ک ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــدد 16
ش ـخ ـص ــا" .وقـ ـ ــال "ل ـ ــم ن ـش ـهــد ف ــي أي
دورة من االنتخابات التشريعية عدد
الذين تمت املصادقة علی أهليتهم،

ف ــي املـ ـش ــارک ــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات إل ــی
 6آالف و 180مــرش ـحــا .مــن ناحيته،
ص ـ ّـرح وكـيــل وزارة الــداخـلـيــة حسني
ع ـل ــي أم ـ ـيـ ــري ب ـ ــأن أکـ ـث ــر مـ ــن  51فــي
املئة ممن ترشحوا لـلــدورة العاشرة
لالنتخابات البرملانية جرت املصادقة
على أهليتهم.
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ح ـســن
روح ــان ــي "ض ـ ــرورة ح ـضــور الجميع
عند صـنــاديــق االق ـتــراع فــي الـ ــ 26من
ش ـ ـبـ ــاط" ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن "امل ـش ــارك ــة

جعفري :السعودية ال تجرؤ علی
إرسال قوات عسكرية إلی سوريا
ً
ستعود بالنفع حتى ولو كان قليال،
ولكن عدم املشاركة ستعود بالضرر
الحتمي" ،فيما وصــف رئيس مجمع
تشخيص مصلحة الـنـظــام هاشمي
رف ـس ـن ـج ــان ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـق ـب ـلــة
مل ـج ـل ــس خ ـ ـبـ ــراء ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة وم ـج ـلــس
ال ـش ــورى بــأنـهــا "سـتـكــون تنافسية"،
م ـعــربــا ع ــن ارت ـي ــاح ــه "ألداء مجلس
صـ ـي ــان ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــور فـ ــي بـ ـ ـ ّـت أه ـل ـيــة
املرشحني".

وصف رفسنجاني االنتخابات المقبلة بأنها «ستكون تنافسية» (األخبار)

ک ـم ــا ن ـش ـهــد فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـح ــال ـي ــة"،
موضحًا أن "ارتفاع العدد يعود إلی
سببني :األول زي ــادة عــدد املشارکني
في االنتخابات عن السنوات املاضية،

والثاني زيــادة املصادقة علی أهلية
املرشحني".
وباملصادقة علی أهلية  1500مرشح
آخ ــر ،وصــل عــدد املــرشـحــن الراغبني

استراحة
2213 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 1 3

أفقيا
 -1عاصمة جزيرة كريت اليونانية –  -2مدينة في األرجنتني عاصمة إقليم ارض النار
وهي أقصى مدينة جنوبية في العالم – زار األماكن املقدسة –  -3دق الجرس – خنزير
ّ
بري – ملفوف –  -4خالف عسر – أرخبيل أندونيسي بركاني – ُ -5يفاجىء ويأتي على
حني غفلة وعلى غير انتظار – جنس ّ
حيات خبيث جدًا –  -6عاصمة بورما السابقة – من
أهم مدن فلسطني التاريخية على الحوض الشرقي للبحر األبيض املتوسط –  -7وكالة
أنباء عربية – بثور من القيح في الوجه أو خراج –  -8حرف جر – مدينة لبنانية – حبائل
الصيد –  -9أحرف متشابهة – رسول الله –  -10إمرأة أخناتون لها تماثيل ّ
خلدت جمالها
ّ
الرائع – حل العقدة

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.

 -1رئيس راحل للواليات املتحدة األميركية –  -2من األنبياء لدى كل من اليهود واملسيحيني
واملسلمني ُيعرف أيضًا بإسم يونان – من أنواع الثلج املتساقط في الشتاء –  -3نثر املاء في كل
إتجاه – عاصمة التفيا – مقياس مساحة –  -4نهر في فرنسا من روافد السني – سهل إيطالي –
دربت ّ
أحدث صوتًا –  -5عاصمة نيبال –  -6خاصتي وملكي – عكسها عطش أو حقد – ّ
ولينت
ّ
شرقي سيبيريا تغطي الغابات معظم مساحتها
جمهوريات روسيا شمال
العضل –  -7إحدى
ّ
– بواسطتي – ُ -8
ّ
قدمي –  ُ -9ضمير منفصل – صوت القطار –  -10كتلة
ضعف ورق – أسير على
ُ
صخرية في األردن تشرف على البحر امليت جنوبًا تعرف أيضًا بإسم مؤاب

مشاهير 2213

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1غوام – مدريد –  -2زنوبيا – ّ
جدي –  -3راي – فيلم –  -4لوار – كلم –  -5اسكيمو – بن –  -6قوسايا –
 -7يهابان – رت –  -8غر – رب – يخمد –  -9دالوز – اب –  -10محمد كرد علي

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فيلسوف إيطالي متخصص في فلسفة نيتشه وهايدغر وهو من بني الفالسفة
القالئل الذين ما يزالون ّ
يتبنون العدمية .يرتبط إسمه بما يسمى في إيطاليا
فلسفة الفكر الضعيف

عموديًا

 -1غزال – كيغام –  -2ون – وا – هر –  -3اوراسيا – دم –  -4مبارك – ّبراد –  -5ي ي – يقابلك –  -6ما – ّكمون
ّ
– ور –  -7فلوس – يزد –  -8رجيم – ّأرخ –  -9يدل – بيت مال –  -10ديمونا  -دبي

حل الشبكة 2212

إعداد
نعوم
مسعود

ّ
مخدرة ■  = 10+2+8+9فاقد األب ■  = 1+7+8إكليل الرأس
 = 4+11+5+6+3مادة

حل الشبكة الماضية :مريم بوسالمي
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◄ وفيات ►

وعــن اسـتـفـســارات بـشــأن رفــض أهلية
عدد من املرشحني لالنتخابات ،أشار
هــاشـمــي رفسنجاني إل ــى أن "مجلس
صيانة الدستور ،وخالل إعــادة النظر
في ّ
بت الترشيحاتّ ،أيد أهلية  25في
املئة من املرشحني الذين رفضت سابقًا
أهليتهم" ،مؤكدًا أن "الحكومة والشعب
قررا إقامة انتخابات حماسية".
وخ ـ ــارج إطـ ــار ال ـخ ـطــاب االن ـت ـخــابــي،
ش ــدد وزي ــر الـخــارجـيــة مـحـمــد جــواد
ظــريــف على أن "إي ــران تمتلك الـقــدرة
عـلــى املـقــاومــة والـنـضــال والـتـفــاوض
بفضل ال ـثــورة اإلســامـيــة وخطابها
األص ـي ــل" ،معتبرًا أن أمـيــركــا "ليست
قـ ــوة كـ ـب ــرى ،ول ـي ــس ك ــل م ــا ت ـق ـبــل به
يعود بالضرر علينا".
وفـ ــي ك ـل ـمــة ل ــه الـ ـي ــوم خـ ــال م ــراس ــم
تـ ـ ــوديـ ـ ــع الـ ـعـ ـمـ ـي ــد الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ل ـك ـل ـيــة
"دراسـ ــات الـعــالــم" فــي جامعة طهران
م ـح ـم ــد م ـ ــارن ـ ــدي ،وتـ ـق ــدي ــم ال ـع ـم ـيــد
الجديد للكلية ،قال ظريف "ينبغي أن
نعمل على تحطيم بناء التخويف من
إيران (رهاب إيران أو إيرانوفوبيا)"،
معتبرًا أن "التخويف من إيــران بناء
ج ــرى الـعـمــل عـلـيــه أع ــوام ــا وع ـق ــودًا"،
وم ـ ـعـ ــربـ ــا ع ـ ــن اع ـ ـت ـ ـقـ ــاده بـ ــأنـ ــه "اآلن

مـنـهــار ،ولـكــن عـلــى الـعـمــوم قــد حــدث
فـيــه ش ــرخ عـمـيــق" .ولـفــت ظــريــف إلــى
أن "مـخـطـطــات ال ـي ــوم ال ـتــي تتضمن
إشـ ـ ـع ـ ــال ف ـت ـي ــل ال ـ ـن ـ ـيـ ــران والـ ـتـ ـف ــرق ــة
والـنـعــرات الطائفية ،تـعــود إلــى وهم
الخطر من إيران".
وشــدد ظريف على أن "أميركا ليست
ق ــوة ك ـب ــرى ،وال يـنـبـغــي أن نـتـصــور
أنها لو قبلت شيئًا فإن ذلك سيعود
ب ــال ـض ــرر عـلـيـنــا ح ـت ـم ــا" ،مـضـيـفــا أن
"مـثــل ه ــذا الـتـصــور نــابــع مــن اعتبار
أن أم ـيــركــا ق ــوة ك ـبــرى وأن ــه ال يمكن
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض مـ ـعـ ـه ــا ح ـ ـ ــول أي ش ــيء
والوصول إلى نتيجة معها".
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ب ــال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة ،صـ ـ ّـرح الـقــائــد
ال ـعــام ل ـقــوات ال ـحــرس ال ـثــوري الـلــواء
محمد عـلــي جـعـفــري بــأن السعودية
ال تـجــرؤ علی إرس ــال قــوات عسكرية
إل ـ ــی سـ ــوريـ ــا .وق ـ ـ ــال "لـ ـق ــد تـ ـص ــوروا
أن ـهــم بــدعـمـهــم الـلــوجـيـسـتــی واملــالــي
ّ
(لـ ـلـ ـجـ ـم ــاع ــات امل ـ ـسـ ــل ـ ـحـ ــة) ي ـم ـك ـن ـهــم
ال ـح ـصــول ع ـلــی ام ـت ـيــاز ف ــي س ــوري ــا،
إال أن االن ـت ـص ــارات األخ ـي ــرة لجبهة
املقاومة قد قلبت کل حساباتهم".
(األخبار)

تقرير

ّ
ضربة «استباقية» ّ
شمالية
كورية
فــي خ ـطــوة أك ــدت فـيـهــا عــزمـهــا على
ت ـط ــوي ــر ب ــرن ــام ـج ـه ــا ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي ـ ـ
ال ـف ـضــائــي ،أطـلـقــت ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
أمس صاروخًا بالستيًا ،قالت إن مداه
يبلغ  10آالف كيلومتر (ق ــادر على
الوصول إلى الواليات املتحدة) ،ليضع
قمر الــرصــد «ك ــوان ميون ســون ـ ـ »4
في مــداره فوق األرض .وكانت بيونغ
يانغ قد أبلغت املنظمة البحرية الدولية
نيتها تعديل موعد إطــاق الصاروخ
من يــوم لم تحدده بني  8و 25شباط
الجاري ،إلى يوم لم تحدده أيضًا بني
 7و 14من الشهر نفسه ،بعدما كانت
اليابان قد هددت بإسقاط الصاروخ.
وان ـع ـق ــد م ـج ـلــس األم ـ ــن ب ـع ــد إط ــاق
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاروخ ،ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى طـ ـل ــب مــن
واشنطن وطوكيو وسـيــولُ ،ليصدر
ب ـيــانــا أدان ف ـيــه خ ـط ــوة ب ـيــونــغ يــانــغ،
وتـعـ ّـهــد «اإلسـ ــراع بتبني ق ــرار جديد
يـ ـف ــرض ع ـق ــوب ــات ذات داللـ ـ ــة (ع ـلــى
كوريا الشمالية) ،ردًا على االنتهاكات
الخطيرة» لقرارات األمم املتحدة التي
تـحـظــر عـلــى بـيــونــغ يــانــغ الـقـيــام بــأي
نشاط نووي أو بالستي.
وفي تطور خطير ،أبلغت أمس كوريا
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـص ــن وروسـ ـي ــا ق ــراره ــا
البدء بمباحثات مع الــواليــات املتحدة
ح ـ ــول ن ـش ــر م ـن ـظــومــة «»THAAD
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة املـ ـض ــادة
لـلـصــواريــخ ،على أراضـيـهــا ،ردًا على
«تـصــاعــد ال ـت ـهــديــدات» ال ـص ــادرة عن
بيونغ يانغ ،بحسب سيول .بدورها،
ّ
ح ـ ـ ــذرت ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
الصينية ،هــوا تشون ـ ينغ ،الــواليــات
املتحدة وكــوريــا الجنوبية مــن تهديد
أم ـ ــن بـ ــادهـ ــا ،ب ـن ـشــره ـمــا امل ـن ـظـ ّـومــة
ال ـصــاروخ ـيــة امل ــذك ــورة؛ كـمــا ح ــذرت
الــدول األخــرى من اتخاذ أي خطوات
مــن شــأنـهــا زيـ ــادة ح ــدة ال ـص ــراع في
املنطقة .وفي الوقت نفسه ،رأت بكني
أن ّإطالق كوريا الشمالية لصاروخها
يعقد الوضع في شبه الجزيرة الكورية،
و«يرفع بحدة وتيرة الصراعات ...وقد

تنفجر الحروب حتى».
من جانبها ،أعربت وزارة الخارجية
الروسية عن احتجاجها الشديد على
إطـ ــاق ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ل ـل ـصــاروخ،
ق ــائ ـل ــة إن ذل ـ ــك «أظ ـ ـهـ ــر م ـ ــرة أخـ ــرى
ع ــدم اه ـت ـمــام ب ـيــونــغ يــانــغ بــالــدعــوات
ال ــدول ـي ــة امل ــوج ـه ــة إل ـي ـه ــا ،وتـجــاهـلـهــا
قــواعــد الـقــانــون ال ــدول ــي» ،بـمــا يسبب
ال ـت ــوت ــر ف ــي ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة ال ـكــوريــة
ومـنـطـقــة ش ـم ــال ش ــرق آس ـي ــا عــامــة.
وفــي الــوقــت نفسه ،رأى رئـيــس لجنة
ال ــدف ــاع فــي مـجـلــس ال ـن ــواب الــروســي،
فــاديـمـيــر ك ــوم ــوي ــدوف ،فــي التلويح
بنشر مـكــونــات مــن منظومة «ال ــدرع
ال ـصــاروخ ـيــة» األمـيــركـيــة فــي كــوريــا
الجنوبية ،تهديدًا ألمن بالده ،معلنًا أن
البحث عن تسوية للوضع في كوريا
يستوجب تجنب الخطوات التي يمكن
أن تؤدي إلى مجابهة مسلحة واسعة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى ضـ ــرورة
التفكير مليًا قبل تشديد العقوبات
على كوريا الشمالية ،مقترحًا فرض
ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى األخـ ـي ــرة ع ـبــر ضمها
إلـ ــى «ن ـ ــادي ال ـ ــدول الـ ـن ــووي ــة» .وق ــال
كومويدوف إنه «يجب كبح جماحهم
(ف ـ ـ ــي بـ ـي ــون ــغ يـ ـ ــانـ ـ ــغ) ،ألن مــوق ـع ـنــا
الجغرافي يجبرنا على العيش بجانب
دولة كهذه تملك الصاروخ الباليستي
والسالح النووي».
(األخبار ،أ ف ب ،سبوتنيك،
إنترفاكس ،شينخوا)

انتقل الى رحمة الله تعالى املرحوم
سعيد عبد الله سويدان
(موظف متقاعد في بلدية بيروت)
والــدتــه :املــرحــومــة الحاجة أم البنني
جواد
زوجته :الحاجة زينب عباس النمر
اوالده :الشهيد جهاد ،عماد ،وسام،
طارق ،وجهاد
أش ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاؤه :اح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج حـ ـس ــن،
وامل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ـ ـ ــون الـ ـ ـح ـ ــاج م ـص ـط ـف ــى
والـحــاج محسن خلف والـحــاج علي
وحسني سويدان
بـنــاتــه :الـحــاجــة اي ـمــان زوج ــة الـحــاج
حسني ماجد ،الهام زوجة كاظم ابي
حـ ـي ــدر ،ه ـي ــام زوج ـ ــة ن ــاص ــر اس ـعــد،
جـ ـم ــان ــة زوجـ ـ ـ ــة ض ـ ـيـ ــاء ال ـح ـس ـي ـنــي
وسونيا
ص ـلــي ع ـلــى ج ـث ـمــانــه ال ـط ــاه ــر أمــس
االحد املوافق في  2016/2/7الساعة
الحادية عشرة من قبل الظهر وووري
الثرى في جبانة روضة الشهيدين
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـنــزلــه ال ـش ـيــاح
م ـ ـ ــارون م ـس ــك ب ـن ــاي ــة ق ــاط ــرج ــي ط3
خلف سوق الخضار
وت ـص ــادف ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع في
 2016/2/9ذك ــرى م ــرور ثــاثــة اي ــام
على وفاته وبهذه املناسبة ستتلى
آي مــن الــذكــر الحكيم ومجلس عــزاء
حسيني عن روحه الطاهرة في تمام
الـســاعــة الـثــالـثــة مــن بـعــد الـظـهــر في
روضة الشهيدين.
لـلـفـقـيــد الــرح ـمــة ول ـكــم عـظـيــم األج ــر
والثواب
اآلسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون :آل سـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــدان وج ـ ـ ـ ــواد
وخـلــف ومــاجــد واسـعــد واب ــي حيدر
والـحـسـيـنــي وال ـن ـمــر وع ـم ــوم أهــالــي
ب ـ ـلـ ــدات ع ــدشـ ـي ــت ال ـق ـص ـي ــر وشـ ـق ــرا
وعيناتا والشياح
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى
الحاجة جميلة الشيخ إبراهيم شمس
الدين
زوجة الحاج بهجت حيدر
أوالدها :املحامي علي قنديل زوجته
املحامية إيناس عاصي
الـ ــدك ـ ـتـ ــور املـ ـهـ ـن ــدس حـ ـس ــن ق ـنــديــل
زوجته نزهة مراني
الدكتور محمد حيدر (طبيب نووي)
زوجته ندى شهاب
األستاذ حسني حيدر زوجته تغريد
حسن
إبــراه ـيــم ح ـيــدر (ال ـج ـم ــارك) زوجـتــه
رانيا سبيتي
ب ـنــات ـهــا :س ـمــر ح ـي ــدر زوجـ ــة حسني
فرحات
روال حيدر زوجة املؤهل أول إبراهيم
كسرواني
أشقاؤها املرحومون :الدكتور محمد
واألس ــات ــذة (ع ـل ــي ،ح ـســن ،وحـســن)
شمس الدين
شقيقاتها :املرحومة الحاجة فاطمة،
الـ ـح ــاج ــة رح ـ ـمـ ــة ،الـ ـح ــاج ــة رؤوف ـ ـ ــة،
الحاجة إنصاف
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم االثـ ـ ـن ـ ــن 8
شباط  2016في جمعية التخصص
والتوجيه العلمي الرملة البيضاء،
بجانب خطيب وعلمي قرب املديرية
العامة ألمن الدولة من الساعة الثالثة
ً
ب.ظ ولغاية الساعة السابعة
مساء.
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◄ إعالنات رسمية ►
نشر فقرة حكمية
تــدعــو محكمة الـغــرفــة االبـتــدائـيــة االولــى
فــي البقاع ـ ـ غــرفــة الرئيس علي عراجي
امل ـس ـتــدع ــى ض ــده ــم ع ـف ـي ـفــة خ ـل ـيــل رم ـيــا
ومــاري امــن ميالد ونعيم طانوس رميا
وم ـي ـشــال ج ــرج ــس الـ ـخ ــوري ،املـجـهــولــي
م ـح ــل االق ـ ــام ـ ــة ل ـل ـح ـض ــور ش ـخ ـص ـيــا او
عنهم قانونًا الى قلم
بواسطة من ينوب ّ
املحكمة في زحلة ،لتبلغ الحكم الصادر
بتاريخ  2015/12/29في استدعاء ازالــة
الـشـيــوع امل ـقــدم مــن ري ـمــون نجيب زخيا
بــوكــالــة املـحــامــي اسـعــد ح ــداد ،واملـسـ ّـجــل
ب ـ ــرق ـ ــم اسـ ـ ـ ـ ــاس  2015/237رقـ ـ ـ ــم قـ ـ ــرار
 ،2015/276وال ـقــرار تــاريــخ 2016/1/21
الـ ــذي ص ـحــح ال ـخ ـطــأ امل ـ ــادي ف ــي الـحـكــم،
لـجـهــة اس ـم ــاء بـعــض املـسـتــدعــى ضــدهــم
ب ـح ـي ــث اصـ ـبـ ـح ــوا ع ـف ـي ـفــة خ ـل ـي ــل رم ـي ــا،
وشــوقــي وطــونــي وانـطــوانـيــت وفيوليت
اوالد جرجس الخوري.
مضمون الحكم:
تصحيح الخصومة واعتبار العقار رقم
 /469/ق ــب الـ ـي ــاس غ ـيــر ق ــاب ــل للقسمة
عينًا بني الشركاء ،وطرحه للبيع باملزاد
العلني للعموم وفقًا للثمن املحدد من قبل
الخبير والـبــالــغ ( $/414275/اربعماية
وارب ـ ـعـ ــة ع ـش ــر الـ ـف ــا وم ــايـ ـت ــان وخ ـم ـســة
وسبعون دوالر اميركي) ،على ان يعتمد
ه ــذا امل ـب ـلــغ اس ــاس ــا ل ـل ـطــرح ف ــي امل ــزاي ــدة
االول ـ ــى ،وت ــوزي ــع الـثـمــن بــالـنـتـيـجــة على
الـشــركــاء كــل بنسبة حصته فــي امللكية،
وبحفظ حق املستدعي باملطالبة بقيمة
امل ـب ـلــغ ال ـ ــذي خـ ــرج بـنـصـيــب املـسـتــدعــى
ض ــده ــم مـ ــن ث ـم ــن الـ ـبـ ـن ــاء وامل ـح ـت ــوي ــات
ب ـمــوجــب دع ـ ــوى ع ـلــى ح ـ ــدة ،وبـتـضـمــن
فرقاء النزاع الرسوم والنفقات كل بنسبة
حصته في امللكية ،وشطب اشارة الدعوى
عن صحيفة العقار العينية ،وللمستدعى
ضدهم املذكورين اعاله مهلة ثالثني يومًا
لالستئناف من تاريخ التبليغ الــذي يتم
بــان ـق ـضــاء ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى الـتـعـلـيــق
وآخر نشر لالعالن.
رئيس الكتبة
جورج ابي فيصل
اعالن
ب ـتــاريــخ  2016/2/2وب ـمــوجــب محضر
جمعية الشركاء تاريخ  2016/1/14تقرر
ت ـحــويــل ص ـفــة ال ـشــريــك ع ـلــي خـلـيـفــة في
شركة فيفكو لتصنيع الدهانات ـ ـ احمد
خليفة وشــركــائــه مــن موصي الــى شريك
م ـف ــوض واصـ ـب ــح ال ـتــوق ـيــع ع ــن ال ـشــركــة
مناطًا بالشريكني احمد خليفة وأو علي
خ ـل ـي ـفــة وتـ ـع ــدل إسـ ــم ال ـش ــرك ــة لـيـصـبــح:
فيفكو لتصنيع الدهانات ـ ـ احمد وعلي
خـلـيـفــة وش ــرك ــاؤه ــم وال ـش ــرك ــة م ــن نــوع
تــوص ـيــة بـسـيـطــة ومـسـجـلــة ف ــي الـسـجــل
التجاري فــي صيدا برقم /5004296ع ــام
ومركزها في الغازية العقار  /1292/قسم
 /31/مـلــك احـمــد خليفة ورقـمـهــا املــالــي
./2796401/
للمعترض عشرة ايام
أمني السجل التجاري في الجنوب
منى أحمد شبو
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ دوما
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/36 :
املنفذ :كلوفيس طربيه ـ ـ املحامي اسعد
طربيه.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :ف ـ ــارس ب ــن م ـخــايــل خـطــار
طــربـيــه ـ ـ ـ ـ بــواس ـطــة رئ ـيــس دائـ ــرة تنفيذ
طرابلس.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ب ـ ــرق ـ ــم  2013/870تـ ــاريـ ــخ
2014/4/4
تاريخ الحكم2013/1/28 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/11/6 :
املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع :ال ـع ـق ــار ( )558شــاتــن
العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض س ـقــي م ـش ـجــرة تـفــاح
غــرس حــديــث وبـعــد الكشف تبني وجــود
بركة ماء لري االشجار.
مساحته/1598/ :م2
ً
يحده :شماال 663 :ـ ـ  660طريق ومجرى
ماء عام شرقًا 663 :ـ ـ 660
جنوبًا 660 :ـ ـ  664طريق ومجرى ماء عام
غربًا :طريق ومجرى ماء عام
الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــن/47940/ :د.أ .الـ ـ ـط ـ ــرح:
/47940/د.أ.

املطروح للبيع :العقار  /1066/شاتني
مـحـتــويــاتــه :ارض بـعــل سـلـيــخ ب ــور غير
مستعملة وقسم صخري منحدر.
مساحته10515/ :م/2
ً
يـحــده :شـمــاال 529 :ـ ـ  1070شــرقــا 529 :ـ ـ
771
جـنــوبــا 1067 :وطــريــق ع ــام غــربــا :طريق
عام و1070
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـمـ ــن/105150/ :د.أ .ال ـ ـط ـ ــرح:
/105150/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار الـسـبــت
الــواقــع في  2016/3/12الساعة  12ظهرًا
ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
دوما.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع بدل الطرح
بالليرة اللبنانية امــا نـقـدًا فــي صندوق
الخزينة او تقديم شك او كفالة مصرفيني
بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ دوم ــا وعليه
ات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اقـ ــامـ ــة ض ـم ــن نـ ـط ــاق ه ــذه
الــدائــرة واال عــد قلمها مختارًا لــه وعليه
ان يدفع رسم  %5دالله اضافة الى رسوم
النشر.
مأمور التنفيذ
وفاء ضاهر
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
العروض العائد لتقديم وتركيب خزانني
بـسـعــة  16000م 3ل ـل ـخــزان ال ــواح ــد مل ــادة
الـفـيــول اوي ــل فــي معمل الـجـيــة ال ـحــراري،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج ال ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رق ـ ــم
ث4د 14158/ت ــاري ــخ  ،2015/12/26قد
مددت لغاية يوم الثالثاء  2016/3/29عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة  3.30ب.ظ.
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 /500.000/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
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/2/3
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 209

إلعالناتكم
ّفي صفحة
المبوب والوفيات

03/662991

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

البطوالت األوروبية الوطنية

ليستر سيتي :المفاجأة تكبر أكثر
انتقل ليستر سيتي إلى مرحلة ثانية أكثر
جدية في المنافسة على لقب الــدوري
اإلنكليزي الممتاز هذاالموسم بعدفوزيه
المتتاليين على ليفربول ومانشستر سيتي
في عقر داره .مصطلحات كثيرة تبدلت
قبل هاتين المباراتين وبعدهما

حسن زين الدين
بطبيعة الحال ،يبدو من غير املعقول
أن يـ ـسـ ـتـ ـح ــوذ ف ـ ــري ـ ــق غـ ـي ــر ل ـي ـس ـتــر
س ـي ـتــي ع ـلــى األض ـ ـ ــواء ف ــي م ـبــاريــات
عطلة األس ـبــوع .إذ إن مــا صنعه هذا
الفريق بالفوز على مانشستر سيتي،
م ـطــارده على ال ـصــدارة فــي عقر داره
ملعب "االتـحــاد"  ،1-3يبدو غير عابر
ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،وي ـس ـت ــدع ــي ال ـتــوقــف
ً
عنده طويال.
ف ــي ح ـق ـي ـقــة األم ـ ـ ــر ،إن ال ـت ــوق ــف عـنــد
ل ـي ـس ـت ــر ي ـ ـعـ ــود حـ ـت ــى إل ـ ـ ــى الـ ـج ــول ــة
الـســابـقــة قـبــل م ـب ــاراة سـيـتــي بــالـفــوز

حقق «الثعالب» الفوز
على ليفربول ومانشستر
سيتي في عقر داره
على ليفربول  ،0-2إذ إن ما بعد هاتني
املوقعتني ليس كما قبلهما ،بحيث إن
مصطلحات كثيرة تبدلت مــع هذين
الـفــوزيــن األك ـثــر مــن مـهـمــن ،والـلــذيــن
وضـ ـع ــا "الـ ـثـ ـع ــال ــب" (لـ ـق ــب الـ ـف ــري ــق)
ف ــي الـ ـ ـص ـ ــدارة ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ال ـجــولــة
ال ـخــام ـســة وال ـع ـشــريــن ب ـف ــارق خمس
نقاط عن توتنهام وأرسنال وست عن
مانشستر سيتي.

فبالعودة إلى ما قبل هاتني املباراتني،
كان الجميع يتفق على أن ليستر هو
م ـفــاجــأة الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي املـمـتــاز
هــذا املــوســم ،وأنــه "الـحـصــان األســود"
لـلـبـطــولــة ،وأن ــه يستحق الـثـنــاء على
ال ـك ــرة ال ـتــي يـقــدمـهــا ب ــوج ــود العـبــن
أمـ ـث ــال ج ــاي ـم ــي ف ـ ـ ــاردي والـ ـج ــزائ ــري
ريــاض مـحــرز .لكن األغلبية ،حتى ال
ن ـقــول الـجـمـيــع ،كــانــت ال ت ـجــرؤ على
القول إن هذا الفريق مرشح لتحقيق
ل ـق ــب ال ـب ـط ــول ــة ،وكـ ــانـ ــت الـ ـشـ ـك ــوك ال
ت ــزال تـســاور األغـلـبـيــة ،حتى ال نقول
الـجـمـيــع م ـج ــددًا ،رغ ــم ت ـصــدر ليستر
الترتيب العام ،وكان قولهم" :صحيح
أن ل ـي ـس ـتــر م ـت ـص ــدر ،ل ـك ـن ـهــا مـســألــة
وق ــت لـيـتــراجــع" ،فـيـمــا جــاهــر آخ ــرون
بعدم ثقتهم بهذا الفريق ،مثل النجم
اإلنكليزي السابق وه ــداف مونديال
 1986ف ــي امل ـك ـس ـيــك ،غ ـ ــاري لـيـنـيـكــر،
الذي قال بالحرف الواحد إنه سيقدم
الحلقة األول ــى مــن برنامجه "مـبــاراة
ال ـيــوم" على محطة "بــي بــي ســي" في
املوسم املقبل من دون ثياب إذا حقق
ليستر لقب "البريميير ليغ".
ل ـك ــن ب ـع ــد الـ ـف ــوزي ــن ع ـل ــى ل ـي ـفــربــول
وم ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي ،ف ـ ــرك ك ـث ـيــرون
عـ ـي ــونـ ـه ــم جـ ـ ـيـ ـ ـدًا ل ـ ـي ـ ـتـ ــأكـ ــدوا أن مــا
يـشــاهــدونــه أمــامـهــم لـيــس حـلـمــا ،وأن
لـيـسـتــر بــالـفـعــل مــرشــح ج ــدي لـلـقــب،
ويمكنه أن يذهب بعيدًا في نهاية هذا
املوسم .كثيرون اآلن باتوا يصدقون
م ـ ــا قـ ــالـ ــه "الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــر" اإلسـ ـك ــوتـ ـلـ ـن ــدي
أليكس فيرغيسون املــدرب التاريخي
ملــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ق ـبــل ف ـت ــرة" :فــي
هذا الوقت ،ليستر هو الفريق األفضل
ف ــي الـ ـبـ ـط ــول ــة" .ك ـث ـي ــرون اآلن ب ــات ــوا
ي ــواف ـق ــون ال ـفــرن ـســي أرس ـ ــن فـيـنـغــر،
مــدرب أرسـنــال ،الــرأي باعتباره أمس
ّ
للجد بعيدًا
أن ليستر يقدم نموذجًا
عن األموال.
لـكــن مــا الـسـبــب فــي أن ليستر وصــل

كثيرون باتوا يعتقدون اآلن أن ليستر سيتي مرشح للقب (بن ستانسيل ــ أ ف ب)

إل ــى ه ــذه املــرح ـلــة ال ـتــي ل ــم ي ـكــن أشــد
املتفائلني يتوقعها؟
ليس خافيًا هنا أن نقطة قوة ليستر
ب ـق ـي ــادة امل ـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي ك ــاودي ــو
ران ـي ـيــري تـكـمــن ف ــي أن ــه يـلـعــب الـكــرة
ك ـم ـج ـمــوعــة ب ـق ـل ــب واحـ ـ ـ ــد ،وه ـ ـ ــذا مــا
ً
يميزها عن البقية ،فضال عن وجود
العـ ـ ـب ـ ــن مـ ــؤثـ ــريـ ــن وم ـ ــوه ـ ــوب ـ ــن فــي
ص ـف ــوف ــه م ـث ــل ف ـ ـ ــاردي وم ـ ـحـ ــرز .لـكــن
مواصلة التقدم مردها إلى الثقة التي
راكمها الفريق في الجوالت السابقة،
وهــذا مــا أوصـلــه ألن يسقط ليفربول
ومانشستر سيتي .هــذه الثقة يمكن
تلمسها في أداء الالعبني على أرض

امل ـل ـعــب ،وك ــذل ــك األمـ ــر خ ــارج ــه ،إذ أن
يقول رانييري سابقًا إن فريقه "مثل
قبو يصارع القصور" وأن يقول اآلن:
"مــن املـهــم أنـنــا أنهينا كــانــون الثاني
فــي ال ـصــدارة ،شـبــاط سيكون قاسيًا.
لكن هــذا جـيــد ،نحن جــاهــزون" ،فهذا
يـنـ ّـم عــن اكـتـســاب ثـقــة كـبـيــرة عكسها
ران ـي ـيــري ،حـتــى عـلــى أفـ ــراده ،ومـ ّـدهــم
ً
بـهــا كـقــولــه مـثــا لتحفيز ف ــاردي إنــه
يشبه النجم الهولندي السابق ماركو
فان باسنت.
ما هو واضح أن ليستر سيتي انتقل
اآلن إلــى مرحلة جديدة مختلفة كليًا
ً
عــن سابقتها ،حــامــا معه كـ ّـمــا كبيرًا

مــن زي ــادة فــي الـثـقــة ،وتــالـيــا الطموح
إل ــى أن يـصــل إل ــى الـلـقــب ،وبالتأكيد
ف ـ ــإن م ــوق ـع ـت ــه الـ ـق ــادم ــة امل ـه ـم ــة أم ــام
أرسنال ستوضح الرؤية أكثر ملا هو
ق ــادم .مــا هــو متوقع أن يلعب ليستر
من اآلن وصاعدًا كل مباراة بمباراتها
بــاعـتـبــارهــا نـهــائـيــا وتـصــح فيها كل
أنواع القتال واملثابرة بحثًا عن البقاء
في القمة حتى نهاية املوسم .لكن على
أي األحــوال ،إنه موسم بات مؤكدًا أن
لـيـسـتــر س ـي ـكــون ف ـيــه ال ـف ــائ ــز األك ـب ــر،
حتى لو لم ينهه متوجًا باللقب .إنه
مــوســم شـهــد ،مــع ليستر ،مــا يصعب
أن يتكرر.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة )25
مانشستر سيتي  -ليستر سيتي 3-1
األرجنتيني سيرجيو أغويرو ( )87ملانشستر
س ـي ـتــي ،واألملـ ــانـ ــي روبـ ـي ــرت هـ ــوث ( 3و)60
والجزائري رياض محرز ( )48لليستر.
توتنهام  -واتفورد 0-1
كيران تريبير (.)24
بورنموث  -أرسنال 2-0
األملـ ـ ــانـ ـ ــي مـ ـسـ ـع ــود أوزيـ ـ ـ ـ ــل ( )23وأل ـي ـك ــس
اوكساليد-تشامبرالين (.)24
تشلسي  -مانشستر يونايتد 1-1
اإلس ـب ــان ــي دي ـي ـغــو كــوس ـتــا ( )90لـتـشـلـســي،
وجيسي لينغارد ( )81ليونايتد.
ليفربول  -سندرالند 2-2
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ربـ ـي ــرت ــو ف ـيــرم ـي ـنــو ( )59وآدم
النــانــا ( )70لليفربول ،وآدم جونسون ()82
وجيرماين ديفو ( )89لسندرالند.
استون فيال  -نوريتش سيتي 0-2
نـيــوكــاســل يــونــايـتــد  -وس ــت بروميتش
البيون 0-1
ستوك سيتي  -إفرتون 3-0
سوانسي سيتي  -كريستال باالس 1-1
ساوثمبتون  -وست هام يونايتد 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1ليستر سيتي  53نقطة من  25مباراة
 -2توتنهام  48من 25
 -3أرسنال  48من 25
 -4مانشستر سيتي  47من 25
 -5مانشستر يونايتد 41من 25

إسبانيا (المرحلة )23

إيطاليا (المرحلة )24

ألمانيا (المرحلة )20

فرنسا (المرحلة )25

ليفانتي  -برشلونة 2-0
داف ـ ـي ـ ــد نـ ـ ــافـ ـ ــارو ( ،21ه ـ ـ ــدف ف ـ ــي مـ ــرمـ ــاه)
واألوروغوياني لويس سواريز (.)90

نابولي  -كاربي 0-1
األرجنتيني غونزالو هيغواين ( 69مــن ركلة
جزاء).

غرناطة  -ريال مدريد 2-1
املـ ـغ ــرب ــي ي ــوس ــف الـ ـع ــرب ــي ( )62ل ـغ ــرن ــاط ــة،
والفرنسي كريم بنزيما ( )30والكرواتي لوكا
مودريتش ( )85لريال.

فروزينوني  -يوفنتوس 2-0
الكولومبي خوان كوادرادو ( )73واألرجنتيني
باولو ديباال (.)90

ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ  -ف ـي ــردر
بريمن 1-5
الرس شتيندل ( )12والــدنـمــاركــي أنــدريــاس
كريستنسن ( 31و )50والـبــرازيـلــي رافاييل
( )70وال ـن ــروج ــي ه ــاف ــارد ن ــوردف ــاي ــت ()87
ملونشنغالدباخ ،والبيروفي كالوديو بيتزارو
( 56من ركلة جزاء) لبريمن.

مرسيليا  -باريس سان جيرمان 2-1
ري ـم ــي كــاب ـيــا ( )25ملــرس ـي ـل ـيــا ،وال ـس ــوي ــدي
زالتان ابراهيموفيتش ( )2واالرجنتيني انخل
دي ماريا ( )72لسان جيرمان.

بولونيا  -فيورنتينا 1-1
إي ـم ــان ــوي ـل ــي ج ـيــاك ـيــري ـنــي ( )63ل ـبــولــون ـيــا،
وفيدريكو بيرنارديسكي ( )59لفيورنتينا.

هانوفر  -ماينتس 1-0
اإلسباني خاييرو بوستارا (.)24

أتلتيكو مدريد  -إيبار 1-3
األوروغــويــانــي خوسيه ماريا خيمينيز ()56
وساوول نيغويز ( )63وفرناندو توريس ()90
ألتلتيكو ،وكيكو ( )46إليبار.
سلتا فيغو  -اشبيلية 1-1
الفرنسي كالوديو بوفيه ( )64لسيلتا فيغو،
والبرتغالي دانيال كاريكو ( )43الشبيلية.
ريال بيتيس  -فالنسيا 0-1
ملقة  -خيتافي 0-3
رايو فايكانو  -الس باملاس 0-2
اتلتيك بلباو  -فياريال 0-0
سـبــورتـيـنــغ خـيـخــون  -ديـبــورتـيـفــو ال
كورونيا 1-1
اسـبــانـيــول  -ري ــال ســوسـيـيــداد (الليلة
)21.30
 ترتيب فرق الصدارة: -1برشلونة  54نقطة من  22مباراة
 -2اتلتيكو مدريد  51من 23
 -3ريال مدريد  50من 23
 -4فياريال  45من 23
 -5اشبيلية  37من 23

هيالس فيرونا  -انترميالنو 3-3
ال ـس ــوي ــدي فـيـلـيــب ه ـيــانــدر ( )13وايـ ــروس
بـيــزانــو ( )16واملــولــدافــي ارت ــور اوينيتا ()57
لـفـيــرونــا ،والـكــولــومـبــي جـيـســون مــوريـلــو ()8
واألرجنتيني ماورو إيكاردي ( )61والكرواتي
ايفان بيريسيتش ( )78إلنتر.
روما  -سمبدوريا 1-2
اتاالنتا  -امبولي 0-0
جنوى  -التسيو 0-0
ميالن  -اودينيزي 1-1
تورينو  -كييفو فيرونا 2-1
ساسوولو  -باليرمو 2-2
 ترتيب فرق الصدارة: -1نابولي  56نقطة من  24مباراة
 -2يوفنتوس  54من 24
 -3فيورنتينا  46من 24
 -4انتر ميالنو  45من 24
 -5روما  44من 24

شالكه  -فولسبورغ 0-3
ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي ك ـ ـ ــاس ي ـ ـ ــان ه ــونـ ـتـ ـي ــار ()24
وجوهانس غييس ( )35والنمسوي أليساندرو
شوبف (.)87
اينغولشتات  -اوغسبورغ 1-2
مــارفــن ماتيب ( )59وموريتز هارتمان (85
م ــن رك ـلــة ج ـ ــزاء) الي ـن ـغــول ـش ـتــات ،وال ـيــونــانــي
كـ ــون ـ ـس ـ ـتـ ــان ـ ـشـ ــون سـ ـت ــافـ ـيـ ـلـ ـي ــدي ــس ()14
ألوغسبورغ.
باير ليفركوزن  -بايرن ميونيخ 0-0
هرتا برلني  -بوروسيا دورتموند 0-0
اينتراخت فرانكفورت  -شتوتغارت 4-2
هامبورغ  -كولن 1-1
هوفنهايم  -دارمشتات 2-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1بايرن ميونيخ  53نقطة من  20مباراة
 -2بوروسيا دورتموند  45من 20
 -3هرتا برلني  35من 20
 -4شالكه  33من 20
 -5باير ليفركوزن  32من 20

موناكو  -نيس 0-1
تيموي باكايوكو (.)81
انجيه  -ليون 3-0
كــريـسـتــوف جــالـيــت ( )13وال ـجــزائــري رشيد
غزال ( )46وكورينتني توليسو (.)81
بوردو  -سانت اتيان 4-1
سيديريك يامبيري ( )10لبوردو ،ووفنسنت
باجو ( )4واملغربي أسامة طنان ( )7والنروجي
ألـكـسـنــدر س ــودرالن ــد ( )70ون ــوالن رو ()74
إلتيان.
باستيا  -تروا 0-2
تولوز  -نانت 0-0
كاين  -رينس 2-0
لوريان  -مونبلييه 1-1
غازيليك اجاكسيو  -غانغان 0-0
ليل  -رين 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بــاريــس س ــان جـيــرمــان  69نـقـطــة مــن 25
مباراة
 -2موناكو  45من 25
 -3نيس  39من 25
 -4سانت اتيان  39من 25
 -5انجيه  37من 25
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أصداء عالمية

غولدن ستايت يعادل الرقم القياسي لفيالدلفيا
واص ـ ـ ــل غـ ــولـ ــدن سـ ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ــرز،
ّ
صــاحــب أف ـضــل س ـجــل ه ــذا املــوســم،
ان ـت ـص ــارات ــه ف ــي ال ـ ـ ــدوري األم ـيــركــي
الشمالي للمحترفني في كرة السلة،
بتحقيقه فوزًا مثيرًا على أوكالهوما
سيتي ثاندر .108-116
ّ
وتقلب التقدم من فريق إلى آخر خالل
امل ـب ــاراة ،حيث نجح غــولــدن ستايت
في التقدم بفارق  20نقطة ،لكنه في
النهاية اضطر إلى قلب تخلفه بفارق
 9نـقــاط ليخرج فــائـزًا رافـعــا رصيده
إل ـ ــى  46انـ ـتـ ـص ــارًا م ـق ــاب ــل  4ه ــزائ ــم
ليعادل الرقم القياسي املسجل باسم
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز موسم
 67-1966في أول  50مباراة.
وعـلــى الــرغــم مــن تسجيل ك ــوري 26
نقطة في املباراة ،فإنه فشل في سبع
م ـح ــاوالت م ــن أص ــل  8ف ــي الــرمـيــات
الثالثية ،لكنه في املقابل نجح أيضًا
فــي  10تـمــريــرات حاسمة وكــانــت له
اليد العليا في آخر  11نقطة لفريقه.
وت ـق ــدم ووري ـ ــرز  31-36لـكـنــه ّ
وس ــع
الفارق إلى  19نقطة في نهاية الشوط
األول ( ،)49-68لكن أوكالهوما نجح
فــي إدراك التعادل  ،104-104بيد أن
الكلمة األخيرة كانت لووريرز.
والـ ـف ــوز ه ــو ال ـت ــاس ــع ع ـلــى ال ـتــوالــي
لــووريــرز ،الــذي أضــاف له هاريسون

بـ ــارنـ ــز وكـ ـ ــاي ط ــومـ ـس ــون  19و18
نقطة على الـتــوالــي .فــي املقابل كان
ك ـي ـفــن دوران ـ ـ ـ ــت أفـ ـض ــل م ـس ـجــل فــي
صفوف ثــانــدر ب ـ  40نقطة ،وأضــاف
زم ـي ـلــه راسـ ــل وس ـت ـب ــروك  27نـقـطــة،
ونجح في  12تمريرة حاسمة.

وحــافــظ س ــان أنـطــونـيــو سـبــرز على
سـ ـجـ ـل ــه خ ــالـ ـي ــا م ـ ــن ال ـ ـهـ ــزائـ ــم ع ـلــى
ملعبه ،وحقق فوزًا صعبًا على لوس
أنجلس اليكرز .102-106
وتــألــق نجم اليـكــرز املخضرم كوبي
بــران ـيــت ( 37ع ــام ــا) ،ال ــذي سيعتزل

رفع غولدن ستايت رصيده إلى  46انتصارًا مقابل  4هزائم (أ ف ب)

في نهاية املوسم الحالي بتسجيله
 25نقطة منها  16في الربع الثالث،
ليسمح لفريقه بتقليص الفارق من
دون أن يمنع عنه الخسارة.
وسجل الماركوس ألدريدج  26نقطة
ً
ل ـس ـب ــرز ،الـ ـ ــذي ي ـم ـلــك سـ ـج ــا رائ ـع ــا
على أرضه بفوزه في مبارياته الـ28
األخيرة على التوالي.
وق ـ ـ ــاد ت ـش ــان ــدل ــر ب ــارس ــون ــز فــري ـقــه
داالس مــافــري ـكــس إلـ ــى الـ ـف ــوز على
مـمـفـيــس غــريــزل ـيــس  110-114بعد
التمديد.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الع ـ ـ ــب االرتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاز دي ـ ـ ــرون
ول ـي ــام ــس  22ن ـق ـطــة و 11ت ـم ــري ــرة،
فيما أضــاف األملــانــي العمالق ديــرك
نوفيتسكي  18نقطة و 7متابعات.
وفي املباريات األخرى ،فاز بورتالند
ترايل باليزرز على هيوسنت روكتس
 ،79-96وت ـش ــارل ــوت هــورن ـتــس على
واشنطن ويزاردز  ،104-108وانديانا
ب ــاي ـس ــرز ع ـلــى دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز
 ،104-112وك ـل ـي ـف ــان ــد كــافــال ـي ـيــرز
على نيو اورليانز بيليكانز ،84-99
وفـيــادلـفـيــا سفنتي سـيـكـســرز على
بروكلني نتس  ،98-103ومينيسوتا
تمبروولفز على شيكاغو بولز -102
 ،105ويوتا جاز على فينيكس صنز
.89-98

كرة الصاالت

ٌ
فوز ودي عريض لمنتخب الفوتسال على تايبيه
اسـتـهــل مـنـتـخــب لـبـنــان ل ـكــرة الـقــدم
للصاالت معسكره األخير استعدادًا
لـكــأس آسـيــا بأفضل طريقة ممكنة
ع ـنــدمــا تـغـلــب ع ـلــى مـنـتـخــب تــايـبــه
( 0-6الـشــوط ُ األول  ،)0-2في مباراة
دولية وديــة أجريت بينهما السبت
فــي قــاعــة "يــوشـلـيــك س ـبــورت أريـنــا"
ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة األوزبـ ـكـ ـي ــة طـشـقـنــد
ال ـتــي تـسـتـضـيــف ال ـب ـطــولــة ال ـقــاريــة
اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن األرب ـ ـعـ ــاء امل ـق ـب ــل ،وه ــي
مؤهلة إلــى نهائيات كــأس العالم –
كولومبيا .2016
ويمكن اعتبار النتيجة الكبيرة التي

أصابها املنتخب أمرًا يمكن التوقف
عنده ،وخصوصًا أنها جــاء ت على
ح ـس ــاب م ـن ـت ـخـ ٍـب ح ـضــر غــال ـبــا فــي
ّ
ك ــأس آس ـي ــا ،وش ــك ــل ت ـحــديــات عــدة
للبنان في لقاء اتهما السابقة .إال أن
رجــال املــدرب باكو أراوج ــو فرضوا
حضورهم القوي منذ صافرة بداية
ال ـل ـق ــاء ،ح ـيــث أن ـه ــوا ال ـش ــوط األول
مـتـقـ ّـدمــن بـهــدفــن سجلهما أحـمــد
خير الدين وعلي طنيش "سيسي".
أمــا النبأ األكـثــر مــن جـ ّـيــد بالنسبة
إلــى أراوج ــو ومنتخبه ،فهو ظهور
أحد نجومه ،كريم أبو زيد ،بصورة

ط ـ ّـيـ ـب ــة ،وه ـ ــو ال ـ ـ ــذي أج ـ ـ ــرى عـمـلـيــة
جــراحـيــة فــي الــركـبــة عشية انـطــاق
االس ـت ـعــدادات للبطولة ،وقــد تمكن
هدف
من تسجيل هدفني أضيفا إلى
ٍ
ـدف ح ـمــل تــوقـيــع
آخ ــر لـطـنـيــش وه ـ ـ ٍ
ح ـســن زي ـت ــون ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي،
لـيـحـقــق املـنـتـخــب ال ـف ــوز بـســداسـيــة
نظيفة.
وس ـي ـبــدأ ل ـب ـنــان اس ـت ـع ــداده لـلـقــائــه
األول ف ــي امل ـج ـم ــوع ــة األول ـ ـ ــى أم ــام
قـ ـي ــرغ ــزسـ ـت ــان ،وسـ ـ ُـي ـ ـقـ ــام بـ ـع ــد غ ـ ٍـد
األربـ ـع ــاء ،ال ـســاعــة  13.00بـتــوقـيــت
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،قـ ـب ــل أن ي ـل ـت ـق ــي ب ـع ــده ــا

ال ـس ـعــوديــة وأوزب ـك ـس ـت ــان املـضـيـفــة
تواليًا.
واألكـ ـي ــد أن ال ـتــرك ـيــز ف ــي الـتـمــاريــن
وج ـل ـس ــات ال ـف ـي ــدي ــو س ـي ـك ــون عـلــى
املوقعة األولــى بعدما كان مقررًا أن
ً
يلعب لبنان مباراة وديــة أخــرى مع
اتفاق
اليابان أمس األحد ،وذلك بعد
ٍ
بني االتحادين اللبناني والياباني،
إال أن االتحاد اآلسيوي طلب إلغاء
الـ ـلـ ـق ــاء ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم سـ ـم ــاح ــه ألي
ـارك فـ ــي ك ـ ــأس آس ـيــا
م ـن ـت ـخ ـ ٍـب م ـ ـشـ ـ ٍ
بخوض مباراة ودية قبل  48ساعة
على أولى مبارياته في البطولة.

السلة اللبنانية

مورينيو يؤكد عودته قريبًا

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أنه سيعود إلى
التدريب قريبًا ،وذلك بعد إقالته منذ فترة من
تشلسي اإلنكليزي.
وقال «السبيشال وان» لصحيفة «مايل أون
صنداي» اإلنكليزية« :عندما تركت تشلسي للمرة
األولى عام  ،2007توقفت عن العمل لعدة أشهر،
واآلن فإنها املرة الثانية في مسيرتي التي أتوقف
فيها عن العمل على مدى  15أو  16عامًا ،وبالتالي
فاألمر ليس دراميًا ،لكن ما هو أكيد أنني سأعود
قريبًا».

مالودا يتحدث عن تجربته المصرية

أكد الفرنسي فلوران مالودا املنضم حديثًا إلى
نادي وادي دجلة سعادته باإلنضمام إلى صفوف
الفريق في تجربة جديدة بالنسبة لالعب الذي
دافع سابقًا عن ألوان أندية عدة بينها تشلسي
اإلنكليزي وليون الفرنسي.
وقال مالودا في مؤتمر صحافي« :لم أخطط
للعب في مصر ،كنت أتمنى أن ألعب في الواليات
املتحدة أو أميركا الالتينية ولكن قررت املغامرة
باللعب في الدوري املصري ونقل خبراتي التي
اكتسبتها خالل مسيرتي».

أخبار رياضية

ذهبية عربية للندوة القماطية
في كرة الطاولة

أحرزت سيدات نادي الندوة القماطية
اللبناني امليدالية الذهبية في مسابقة كرة
الطاولة ،ضمن منافسات دورة األلعاب
الثالثة لألندية العربية للسيدات التي
تقام في إمارة الشارقة (االمارات العربية
املتحدة) حتى  12شباط الجاري.
ّ
وتفوق الفريق اللبناني على فريق
األرثوذكسي األردني في املباراة النهائية،
بعد مواجهة انتهت ملصلحة القماطية
 ،2-3بعد أن فازت ماريانا سهاكيان
على براء محمد الوديان  ،0-3وفازت
الالعبة نفسها على سوار يوسف أبو
يمن  ،2-3وملك خوري على براء محمد
الوديان  .0-3أما الفريق األردني فأحرز
مجموعتني عبر سوار يوسف أبو يمن
التي فازت على ملك منير خوري ،2-3
وتيماء يوسف على تيفني مومجوغوليان
 8-11( 1-3و 5-11و 11-7و.)6-11
ترأس البعثة ،التي ستعود الى بيروت عند
غد الثالثاء،
الساعة الخامسة من فجر ٍ
أمني سر النادي عباس ناصر الدين
ورافقها عضو االتحاد اللبناني لكرة
الطاولة وسام شيري.

اجتماع لنادي بيليفرز

هومنتمن يفوز ويصبح ثانيًا مؤقتًا
ص ـع ــد ف ــري ــق هــوم ـن ـت ـمــن الـ ــى امل ــرك ــز
الـثــانــي مؤقتًا بانتظار لـقــاء هوبس
الــوصـيــف مــع مضيفه املـتـحــد الـيــوم
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  ٢٠.٣٠ف ــي ط ــراب ـل ــس،
حني فاز على ضيفه التضامن الزوق
-٩٢ ،٥٧-٦٨ ،٣٧-٤٢ ،١٦-١٩ ( ٧٧-٩٢
 )٧٧على ملعب مزهر ضمن املرحلة
الـتــاسـعــة واألخـ ـي ــرة م ــن إيـ ــاب ال ــدور
املنتظم من بطولة لبنان لكرة السلة.
ون ـج ــح هــومـنـتـمــن ف ــي ال ـت ـفــوق على
خ ـص ـمــه الـ ـكـ ـس ــروان ــي ال ـع ـن ـيــد ال ــذي
ح ـ ــاول ج ــاه ـدًا ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى اصــابــة
نجمه ديسموند بينيغر ال ــذي غاب
ع ــن الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي ب ـع ــد ن ـق ـلــه ال ــى
املستشفى الصابته بإصبعه.
واسـ ـتـ ـح ــق اص ـ ـحـ ــاب األرض ال ـف ــوز
بـ ـ ـع ـ ــد امل ـ ـج ـ ـه ـ ــود ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر ل ــاعـ ـب ــي
ه ــوم ـن ـت ـم ــن وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم ال ــاع ــب
الطائر ديــون جاكسون .فكان االخير
أف ـ ـضـ ــل امل ـس ـج ـل ــن فـ ــي ف ــريـ ـق ــه ب ـ ــ29
ن ـق ـط ــة و 9م ـت ــاب ـع ــات و 8ت ـم ــري ــرات
حاسمة ،واضاف اليه نورفيل بيللي
وجيستني تابز  16نقطة لكل منهما.
امــا مــن جــانــب الـتـضــامــن ،فقد ّ
سجل

رياضة

بـ ــران ـ ـكـ ــو س ـي ـت ــوف ـي ـت ــش  33ن ـق ـط ــة،
واضـ ــاف ال ـيــه فـ ــادان  14نـقـطــة و16
متابعة.
وسينتظر هومنتمن نتيجة اليوم
ملعرفة اذا ما كان سيبقى ثانيًا برصيد
 20نقطة من  6انتصارات وخسارتني،
فــي ح ــال خ ـســارة هــوبــس .ام ــا ف ــوزه،
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فـسـيـعـنــي اس ـت ـعــادتــه امل ــرك ــز الـثــانــي
وتراجع هومنتمن الى املركز الثالث.
أم ــا ال ـت ـضــامــن ،ف ـقــد تـلـقــى خـســارتــه
الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي بـعــد بيبلوس
واللويزة ،ليصبح سادسًا برصيد ١٤
نقطة خلف الحكمة الغائب عن هذه
املرحلة ،التي ستختتم الجمعة بلقاء

نجم هومنتمن ديون جاكسون يحاول االختراق امام دفاع تضامني (سركيس ريتيسيان)

بيبلوس والرياضي في عمشيت.
مــن جهته ،حقق فريق اللويزة فــوزه
الثاني ضمن بطولة لبنان وكان على
ح ـســاب ضـيـفــه الـشــانـفـيــل ب ـفــارق 20
نقطة - 64 ،23 - 39 ،8 - 24( 65 - 85
 )65 - 85 ،42على ملعب املركزية
وكـ ـ ـ ــان أف ـ ـضـ ــل م ـس ـج ــل فـ ــي امل ـ ـبـ ــاراة
العــب الشانفيل الـجــورجــي نيكولوز
ال ــذي سـجــل  23نـقـطــة و 19مـتــابـعــة،
فـيـمــا أضـ ــاف م ــارش ــال  22نـقـطــة و8
متابعات ،وسجل روني فهد  10نقاط
و 5متابعات.
أمـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ــائ ـ ــز ،فـ ـسـ ـج ــل غ ـ ـيـ ــرون
ج ــونـ ـس ــون  22ن ـق ـط ــة و 14م ـتــاب ـعــة
و 4ت ـمــريــرات حــاس ـمــة ،فـيـمــا أض ــاف
االميركي ويندل لويس  21نقطة و8
م ـتــاب ـعــات ،وس ـج ــل مــواط ـنــه الـيـكــس
 12نقطة و 10متابعات ،فيما سجل
م ـي ـغ ـي ــل م ــارتـ ـيـ ـنـ ـي ــز  11نـ ـقـ ـط ــة و3
متابعات و 5تمريرات حاسمة.
وتـ ـق ــدم الـ ـل ــوي ــزة الـ ــى امل ــرك ــز ال ـثــامــن
بـ ــرص ـ ـيـ ــد  12ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ه ـب ــط
الشانفيل الى املركز التاسع واألخير
بفوز واحد و 7هزائم مع  10نقاط.

عقدت الهيئة اإلدارية لجمعية نادي
بيليفرز الرياضية الثقافية اللويزة بعبدا،
الذي يترأسه مؤسس النادي جاك حداد،
اجتماعًا لتحديد الرؤى واألهداف لعام
 2016وقد ناقشت البنود التالية:
ـ تثبيت املشاركة في بطولة دولية في
قبرص بعد أن تواصلت االدارة وتقدمت
بكتاب سماح الى اتحاد كرة السلة ،مع
لراع رسمي
االشارة الى حاجة النادي ٍ
لهذه البطوله.
 التواصل مع اعضاء الجمعية العموميةمن خالل أمني سر النادي خزاعي سعد.
 تطوير النظام العام في جمعية بيليفرزوتحديد موعد اللتئام الهيئة العمومية
بعد اعالمها باملوعد.
 استمرار فريق الرجال بزخم ودعممعنوي وتهنئته بخوضه بطولة لبنان
للسنتني األخيرتني بروح بطولية واحتالل
في عام  2014وصيف بطل مجموعته
في املنت الجنوبي ،وفي عام  2015خوضه
أاصعب املباريات ضد فرق آتية من
الدرجة الثالثة مع تقدير للكابنت صالح
وهبه واملدربني ماهر النقيب وحسني
سليمان.
 التنويه بعمل مسؤولة فريق اإلناثنادين حلبي في تأسيس وتحديث الفريق
على أسس رياضية وروحية.
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ثقافة وناس

سينما
ّ
فيلمه ّ الجديد يتسلل إلى
غرف النوم .يختلس النظر إلى
«فانتازمات» النساء ،ويسترق
السمع إلى نمائمهن .يضيء على
ّ
القانونية في الشريعة،
«الثغرات»
ّ
الخلفية نحو
عابرًا من أبوابها
ّ
يفعل
الخيبة والندم.
ّ
ّ
الذكاء أنه ّ
كل ّذلك بلطف وخفة .ال شك
في أن المخرج اللبناني يجد ً
إغراء
ّ
الشرعية ،والنسوة
في «الحلول» ّ
ّ
القادرات .األكيد أن شباك التذاكر
سيكون مزدحمًا في عروض
ّ
التجارية في الربيع المقبل!
الفيلم

دارين حمزة
في مشهد
من «بالحالل»

ّ
أسد فوالدكار يصور في مخادعنا« ...بالحالل»
علي وجيه
ت ـطـ ّـور أس ــد ف ــوالدك ــار ( )1980كثيرًا
م ـ ّنــذ فـيـلـمــه ال ــروائ ــي ال ـطــويــل األول
«مل ــا حـكـيــت مــريــم» ( 2001ـ ـ ـ ـ  98د،).
الــذي أنتجه بالشراكة مع «الجامعة
ّ
اللبنانية األمـيــركـ ّـيــة»  ،LAUإذ كان
ّ
يـ ـ ّ
ـدرس فـيـهــا .آن ـ ــذاك ،تـ ّكــيــف املـخــرج
اللبناني مع إنتاج متقشف ،والتزام
صــارم ب ـ  15يــوم تصوير .عـ ّـول على
سيناريو كتبه بنفسه ،وإدارة موفقة
ّ
لـلـمـمــثـلــن ،ب ـهــدف ال ـخ ــروج بشريط
انـتــزع االح ـت ــرام ،وخـطــف جــوائــز في
ال ـعــالــم ّال ـعــر ّبــي وأوروب ـ ـ ــا وأم ـيــركــا،
ح ـتــى أن ـ ــه م ــث ــل ب ـل ــده ف ــي ّتـصـفـيــات
األوس ـ ـكـ ــار .امل ــأخ ــذ ع ـلــى «ملـ ــا حكيت
م ــري ــم» ه ــو ش ــوائ ــب ال ـت ـل ـفــزيــون في
ّ
البصرية .يمكن ّ
تلمس بعض
اللغة
االرتـ ـ ـب ـ ــاك فـ ــي أس ـل ــوب ـي ــة ال ـت ـصــويــر
والتقطيع وتكوين الكادر .فوالدكار
ّ
ّ
أكاديمية .درس اإلخراج
خلفية
آت من
ٍ
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي فـ ــي ج ــام ـع ــة بــوس ـطــن
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ،م ـت ـخـ ّـرجــا بـفـيـلــم قصير
هو «ارحمنا يا رب» ،حقق  13جائزة
دولية .طار إلى أستراليا ،ليشتغل في
أعـمــال «سـيـتـكــوم» كمخرج مساعد،
ق ـبــل أن ي ـع ــود إل ــى بـ ـي ــروت .ل ــم يكن
ً
إي ـجــاد الـتـمــويــل س ـهــا .ه ـكــذا ،تـفـ ّـرغ
لسالسل سيتكوم مصرية ،أشهرها
«راجل وست ستات» ُ(ي َ
عرض املوسم
الـ ـت ــاس ــع م ـن ــه ق ــريـ ـب ــا) .ق ـب ــل ث ـمــانــي
سـنــوات ،ملع الفيلم الجديد في رأس
فـ ــوالدكـ ــار ،م ـس ـتــوح ـيــا م ــن ذك ــري ــات
االسـتـمــاع إلــى جلسات الـنـســاء أيــام
ّ
والجنسية
الطفولة .الحياة العاطفية
ّ
لعينات منتقاة من مجتمع إسالمي
ّ
تقليدي« .املال يتحدث» أيضًا .انتظر
ّ
يتحمس
السينمائي سنوات قبل أن
صـ ـ ــادق الـ ـص ـ ّـب ــاح إلن ـ ـتـ ــاج املـ ـش ــروع
(شـ�ركـ�ة صـ ّ�بـ�اح لـلإعـلا م �Sabbah Me
ّ .)dia Corporationن ــري ــد الــوص ـفــة
ال ـ ـس ـ ـحـ ــر :ف ـي ـل ــم ي ـ ــوف ـ ــق ب ـ ــن ال ـف ـن ــي
ّ
الشخصية
وال ـت ـج ــاري ،بــن ال ــرؤي ــة
وال ـ ـ ـ ــرواج الـ ــواسـ ــع ،ب ــن «امل ـ ـشـ ــروع»
و«ال ـس ـل ـع ــة» .ح ـكــايــة تـتـقـ ّـيــد بـمـنــاخ
وشرطي الزمان واملكان ،على
أصيل،
ً
أن تـكــون قــابـلــة للفهم والـتــأثـيــر في
مختلف البلدان والثقافات .لتحقيق
االنـ ـتـ ـش ــار امل ـ ــأم ـ ــول ،ك ـ ــان ال ب ـ ـ ّـد مــن
البحث عــن شــريــك إنـتــاج غــربــي .بدأ
أســد بمعالجة الفكرة فــي «مهرجان
ل ـ ــوك ـ ــارن ـ ــو ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائـ ــي» .ال ـت ـق ــى
ب ــروم ــان بـ ــول وغـ ـي ــره ــارد ميكسنر
من  .Razor Film Produktionالشركة
ّ
ال ـت ــي تـ ّ
ـأس ـســت ع ــام  ،2002مـســلـحــة
بجائزتي «غــولــدن غلوب» و«إيمي»

وتــرش ـي ـحــي أوسـ ـك ــار ،وس ـج ــل المــع
فــي شــراكــات اإلن ـتــاج ال ــدول ــي ،س ـ ً
ـواء
ّ
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط («ال ـج ــن ــة اآلن»
 2005لـهــانــي أب ــو أس ـعــد)«( ،وج ــدة»
 2012لهيفاء املنصور) ،أو في أوروبا
وأم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة .ف ــوالدك ــار اتفق
مــع منتج عــابــر ل ـل ـقــارات ،مــا ّأم ــن له
فرصة تطوير السيناريو في «معهد
س ــان ــدان ــس» األمـ ـي ــرك ــي .هـ ـك ــذا ،ولــد
«بـ�الـحــلال»(  ( 2015ـ ـ َ  1:34د) أو �Ha
 ،lal Loveالــذي ُع ــرض للمرة األولــى
فـ ــي «مـ ـه ــرج ــان دب ـ ــي ال ـس ـي ـن ـمــائــي»
 2015خــارج املسابقة ،قبل أن يفتتح
م ـنــاف ـســاتــه ال ــرس ـم ـي ــة ف ــي امل ـســاب ـقــة
الـ ــدولـ ـ ّـيـ ــة لـ ــأفـ ــام الـ ــروائـ ـ ّـيـ ــة ضـمــن
«م ـهــرجــان ســانــدانــس الـسـيـنـمــائــي»
( 31 – 21كانون الثاني /يناير ،)2016
ث ـ ّـم عـلــى «ج ــائ ــزة ال ـشــاشــة الـكـبـيــرة»
فــي «م ـهــرجــان روت ـ ــردام السينمائي
الدولي» ( 27كانون الثاني /يناير –
 7شباط /فبراير .)2016
ّ
فــي املـضـمــون ،يتسلل فــوالدكــار إلى
حكايا ثالث ثنائيات مسلمة« :لبنى»
(دارين حمزة) و«أبو أحمد» (رودريغ
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان)« ،ب ـ ـ ـتـ ـ ــول» (زيـ ـ ـن ـ ــب ه ـنــد

خـضــرة) و«مـخـتــار» (حـســن مـقــدم)،
«عــواطــف» (ميرنا مكرزل) و«سليم»
(ع ـلــي س ـم ــوري) .األولـ ــى تـتـحـ ّـرر من
ّ
زواج رت ـب ـت ــه ال ـع ــائ ـل ــة ،ف ـت ـع ــود إل ــى
حـلـمـهــا ال ـق ــدي ــم «أب ـ ــو أحـ ـم ــد» ،بــائــع
ّ
املتزوج اليوم .الحل بسيط:
الخضار
ّ
ّ
زواج م ـت ـعــة سـ ـ ـ ــري .ق ـض ــي ــة م ـث ـيــرة
لـلـجــدل طــرحـتـهــا ف ــرح شــاعــر سابقًا
في الشريط القصير «وهبتك املتعة»

يقترب من النفس التلفزيوني
ّ
الداخلية ،قبل أن
في المشاهد
ّ
يتنفس سينمائيًا خارج الجدران
( .)2012ال ـثــان ـيــة ت ـعــانــي م ــن غـيــرة
زوج ـهــا املــرضـ ّـيــة ،والـشـجــار املـتـكـ ّـرر
ـام
م ـعــه ف ــي ب ـهــو ال ـب ـ ّنــاء الـسـكـنــي أم ـ ً
الجيران .األدهى أنه ال يجد صعوبة
«أنت طالق» ،قبل أن يعود
في عبارة
ِ
إلى رشــده .الطالق الثالث يضع ّ
حدًا
لألمر .ال يمكن لبتول أن تعود ملختار،
إال بعد زواجها بغيره وطالقها منه،
ّ
ّ
يسمى بالـ «مـحــلــل» .السينما
أو مــا

امل ـصـ ّ
ـريــة قـ ّـدمــت امل ــوض ــوع مـ ــرارًا في
ّ
أف ــام كــوم ـيــديــة ،مـثــل «ط ــاق سعاد
هانم» ( )1948ألنور وجــدي ،و«جوز
م ــرات ــي» ( )1961ل ـن ـيــازي مصطفى،
و«زوج تحت الطلب» ( )1985لعادل
ً
صادق« .عواطف» لم تعد قادرة على
ّ
تلبية احتياجات «سليم» الجنسية،
فتقترح عليه االستفادة من «ميزة»
ّ
تعدد الزوجات .كمن يجلب ّ
الدب إلى
ـاردوت» (فــاديــا أبي
كــرمــه ،تــدخــل «بـ ـ ّ
شاهني) األصغر سنًا إلى البيت .هذا
يحيلنا عـلــى فـيـلــم ف ــوالدك ــار األول،
حـ ــن اقـ ـت ــرح ــت «مـ ــريـ ــم» (ب ــرن ــادي ــت
حديب) على «زيــاد» (طالل الجردي)
ال ــزواج بأخرى قــادرة على اإلنجاب.
ّ
حـ ــل ش ــرع ــي ق ـفــز إلـ ــى ل ـســان ـهــا بعد
انعدام السبل ،بما فيها اللجوء إلى
ّ
شـيــخ م ـح ـتــال .الـتــركـيـبــة كــلـهــا فيها
شـ ــيء م ــن الـ ـ ـ « Satireال ـ ـطـ ــاق عـلــى
الطريقة اإليطالية» ( )1961لبييترو
غ ـي ــرم ــي ،و«الـ ـ ـط ـ ــاق ع ـل ــى ال ـطــري ـقــة
األميركية» ( )1967لبد يوركن.
«ب ــال ـح ــال» يـنـتـهــك الـخـصــوصـيــات
ّ
واملـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ّـ ــوت عـ ـ ـن ـ ــه .ي ـ ـت ـ ـسـ ــلـ ــل إل ـ ــى
غ ـ ــرف ال ـ ــن ـ ــوم .ي ـخ ـت ـلــس ال ـن ـظ ــر إل ــى

«فـ ــان ـ ـتـ ــازمـ ــات» ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ،وي ـس ـت ــرق
الـسـمــع إل ــى نـمــائـمـهــن .ي ـضــيء على
«ال ـث ـغــرات» الـقــانــونـ ّـيــة فــي الشريعة،
ع ــابـ ـرًا م ــن أب ــوابـ ـه ــا ال ـخ ـل ـ ّفـ ّـيــة نـحــو
ال ـخ ـي ـبــة وال ـ ـنـ ــدم .الـ ـ ّـذكـ ــاء أن ـ ــه يـفـعــل
ّ
ك ــل ذل ــك بـلـطــف وخ ــف ــة .ال أخ ـبــث من
الضحك والـسـخــريــة لـلـمــرور بسالم،
ون ــزع فـتـيــل الـحـســاسـيــات وال ـحــرج.
ف ــوالدك ــار ،ال ــذي كتب الـسـيـنــاريــو ،ال
يجرح مشاعر مشاهديه ،وال يحاكم
أب ـ ـطـ ــالـ ــه .هـ ــم ف ـق ــط ي ـ ــري ـ ــدون ال ـح ـ ّـب
واالكتفاء ،من دون املساس بتعاليم
ديـنـهــم .وف ــق ه ــذا املـنـظــور املختلف،
يـ ـمـ ـك ــن فـ ـه ــم ح ـ ـمـ ــاس املـ ـه ــرج ــان ــات
الـكـبـيــرة لـلـشــريــط .ال ـنــاقــد وامل ـت ـفـ ّـرج
ال ـغ ــرب ــي تـ ـع ـ ّـرف إلـ ــى م ـق ــارب ــة أخ ــرى
لـ ـ ــإسـ ـ ــام .ال إرهـ ـ ـ ـ ــاب أو «ق ـ ــاع ـ ــدة»
أو حـ ـ ــروب أهـ ـل ـ ّـي ــة ،ب ــل زواج وح ــب
ومجتمع ع ــادي .أثــر اجتماعي على
بـ ـش ــر ط ـب ـي ـع ـي ــن ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن غـســل
الـ ــدمـ ــاغ األي ــدي ــول ــوج ــي والـ ـتـ ـط ـ ّـرف
األعمى .هذا ذكاء أيضًا.
امل ـ ــرأة ق ـ ّ
ـوي ــة ف ــي «ب ــالـ ـح ــال» .بيتها
مملكتها .قرارها من رأسها ،وتنفيذه
عـلــى يــدي ـهــا .كـمــا «ل ـب ـنــى» و«ب ـتــول»
و«ع ـ ــواط ـ ــف» ال ـ ـيـ ــوم ،ك ــذل ــك «م ــري ــم»
ّ
منذ سنوات .ال شـ ّـك في أن فوالدكار
يجد إغ ـ ً
ّ
ـراء فــي «الـحـلــول» الشرعية،
والنساء الـقــادرات .بيروت شخصية
عاصمة مفعمة بالحياة
من لحم ودمّ .
وال ـح ــرك ــة والـ ــنـ ــاس .أسـ ــاك كـهــربــاء
متشابكة ،كما عالقات أهلها .شوادر
الشرفات وأبــاجــورات النوافذ تأكيد
ّ
على أن «البيوت أسرار».
في الفني ،يقترب فوالدكار من النفس
الـتـلـفــزيــونــي ّفــي املـشــاهــد الــداخـلـ ّـيــة،
ق ـبــل أن ي ـت ـنــفــس سـي ـن ـمــائ ـيــا خ ــارج
الـ ـج ــدران (ف ــي ا ّل ـحــال ـتــن ه ــو أفـضــل
بـ ـم ــراح ــل ّمـ ــن «مل ـ ـ ــا ح ـك ـي ــت مـ ــريـ ــم»).
يــديــر مـمــثـلـيــه ب ــاق ـت ــدار ،فيقترحون
أداءات جـ ّـيــدة .ص ــورة األملــانــي لوتز
ّ
تضج بالحيوية واأللــوان،
رايتماير
ب ـم ــا ي ـت ـف ــق مـ ــع خـ ـي ــار ال ـك ــوم ـي ــدي ــا.
مــوس ـي ـقــى ال ـتــون ـســي أمـ ــن بــوحــافــة
(ع ـم ــل ف ــي «ت ـم ـب ـك ـتــو» ( )2014عبد
الـ ــرح ـ ـمـ ــن سـ ـيـ ـس ــاك ــو وم ـس ـل ـس ــات
تلفزيونية) تدخل بالعيار املناسب
لـخــدمــة ال ــدرام ــا .مــوطـنـتــه نــاديــة بن
راش ـ ــد اآلتـ ـي ــة م ــن ع ـشــريــن ع ــام ــا من
ال ـع ـم ــل م ــع س ـي ـســاكــو أيـ ـض ــا ،تـكـمــل
األن ــاق ــة ب ـتــول ـيــف رشـ ـي ــق .املـحـ ّـصـلــة
لطيف قــريــب مــن م ـشــاهــده ،ما
فيلم
ّ
يجعله مرشحًا لجوائز الجمهور في
املـهــرجــانــات املـقـبـلــة ،ولـشـ ّـبــاك تــذاكــر
مــزدحــم فــي ال ـع ــروض ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة مع
الربيع املقبل.
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في الصاالت

«ذيب»« ...ويسترن بدوي» على طريق األوسكار
حسنًا فعلت شركة MAD Solutions
التي يديرها عــاء كركوتي ،بإعادة
ط ــرح فـيـلــم «ذيـ ــب» ( 2014ـ ـ ـ ـ  97د).
لناجي أبو ّ
ّ
العربية
نوار في الصاالت
مجددًا .ترشيح الشريط للبافتا ثم
ألوسكار أفضل فيلم أجنبي فرصة
مــوات ـيــة إلح ـيــائــه جـمــاهـيــريــا .ليس
ّ
ج ــدي ـدًا أن امل ـت ـف ـ ّـرج ال ـعــربــي ال يثق
س ــوى بــالـتــزكـيــات الــدول ـيــة ،ليندفع
نحو السينما الـتــي تشبهه .يــا لها
مــن فــرصــة يستحقها «ذيـ ــب» الــذي
يسابق على التمثال الحلم مع أربعة
عـ ـن ــاوي ــن :ال ـك ــول ــوم ـب ــي «اح ـت ـض ــان
الـثـعـبــان» لـسـيــرو غ ـيــرا ،والفرنسي
«موستانغ» للمخرجة دنيز غامزي
إرغـ ــوفـ ــن ،واملـ ـج ــري «اب ـ ــن ش ـ ــاؤول»
لالزلو نيميس ،والدنماركي «حرب»
ل ـت ــوب ـي ــاس ل ـن ــده ــول ــم .ي ـ ــوم  28مــن
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،ق ــد نـشـهــد تـتــويــج
أول فيلم عربي بأشهر جائزة على
الكوكب.
ّ
ال مبالغة فــي الـقــول إن «ذي ــب» أبــرز
فـيـلــم عــربــي فــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة.
جـ ـ ــائـ ـ ــزة أفـ ـ ـض ـ ــل مـ ـ ـخ ـ ــرج فـ ـ ــي ق ـســم
«أوريـ ــزون ـ ـتـ ــي» (آفـ ـ ــاق ج ــدي ــدة) في
املوسترا اإليطالي ،كانت خير بداية
لــرحـلــة األل ــف مـيــل نـحــو األوس ـك ــار.
ج ـ ــوائ ـ ــز مـ ـت ــاحـ ـق ــة ف ـ ــي أب ـ ـ ــو ظ ـبــي
وب ـكــن وم ــامل ــو وال ـق ــاه ــرة وم ـيــامــي.
السينمائي األردنـ ــي ال ــذي نـشــأ في
ل ـنــدن ،قـبــل أن يلتحق ب ـ ّ
ـأول نسخة
مــن ورش ــة «راوي» لـلـسـيـنــاريــو في
عـ ـ ـ ّـمـ ـ ــان ،كـ ـ ـ ـ ّـرس ث ـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات مــن
حياته لتحقيق الفيلم .بعد مشاريع
عـ ـ ــدة لـ ــم ت ـ ـغـ ــادر الـ ـ ـ ـ ــورق ،نـ ـج ــح فــي

ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـت ـمــويــل م ــن خــال
الحل السحري :اإلنتاج املشترك بني
س ـب ــع جـ ـه ــات م ــن م ـخ ـت ـلــف أص ـق ــاع
األرض .أبو ّ
نوار تابع عمله الدؤوب
في صحراء «رم»،
على األرض .أقــام ّ
مـنـتـقـيــا ب ـع ــض م ـمــث ـل ـيــه م ــن أهـلـهــا
ال ـ ـبـ ــدو .ال ـط ـف ــل ال ـف ـل ـتــة ج ــاس ــر عـيــد
ّ
لعب «ذي ــب» بتمكن مــذهــل .مــن دون
اص ـط ـن ــاع أو ف ـب ــرك ــة ،ن ـصــب نــاجــي
كاميراه في املكان املهيب ،ملتقطًا ما
يقترحه ضمن شرط الزمان والبيئة
ومرجعية التاريخ.
ن ـح ــن ف ــي الـ ـصـ ـح ــراء األردن ـ ـ ّـي ـ ــة ع ــام
ّ
العربية الـكـبــرى على
 .1916ال ـثــورة
االحتالل العثماني مشتعلة ،تزامنًا
ّ
العاملية األولــى.
مــع استعار الـحــرب
املـنـطـقــة ،مـثــل «ذي ــب» ،مــا زال ــت بكرًا
ف ــي ب ــداي ــة قـ ــرن ال ـخ ــرائ ــط ال ـجــديــدة
واالخـتــراعــات الكبرى .أهلها لديهم
فرصة في االستقالل والتحقق أخيرًا.
ال ب ـ ّـد م ــن «ل ـك ــن» ك ـب ـيــرة م ــع ال ـعــرب
ّ
بريطانية
دائمًا .الثورة تأتي مع يد
كبيرة .الخط الحديدي الحجازي قد
يأخذ الـغــزاة ليأتي بغيرهم .الـثـ ّـوار
ّ
مـتـ ّ
ـربـصــون .قــطــاع ال ـطــرق جاثمون
على الجميع.
أهـ ـ ــل امل ـن ـط ـق ــة امل ـ ـسـ ــاملـ ــون ي ــدف ـع ــون
ّ
الـ ـف ــات ــورة ال ـك ـب ـي ــرة .وسـ ــط كـ ــل ذلــك
ّ
محلي مؤمن بما
ينشأ «ذيب» كبطل
تــراه القبيلة صوابًا .أخــوه «حسني»
(ح ـســن ســامــة) دل ـيــل جـغــرافــي ملن
يرغب ،في مهنة متوارثة عبر أجيال
ال ـف ــراس ــة واق ـت ـف ــاء األث ـ ــر واالهـ ـت ــداء
بـنـجــم سـهـيــل .الـضــابــط البريطاني
«إدوارد» (جـ ـ ـ ـ ــاك فـ ـ ــوكـ ـ ــس) ي ــري ــد

من
الفيلم

ّ
أداء عفوي ّوحوار متقشف
وصورة تتكلم
إي ـصــال ص ـنــدوق غــامــض إل ــى نقطة
معينة فــي عـمــق ال ـص ـحــراء« .ذي ــب»
يحترق ً ملعرفة محتوى الـصـنــدوق،
ّ
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـعــل ـقــه ب ــأخ ـي ــه .ه ـكــذا،

يتبع «حسني» الــذي يرافق الضابط
إل ــى وجـهـتــه« .ال ـف ـضــول قـتــل الـقــط».
الفضول سيصنع من «ذيب» بشريًا
مختلفًا.
ّ
يغير قــطــاع ال ـطــرق ،لتنقلب األم ــور
ً
رأســا على عقب .فـجــأة ،يجد «ذيــب»
نفسه في مأزق وجودي ونفسي أكبر
ّ
منه .بتلقائيةّ ،
التحوالت
يمر بتلك

ـرارات كـبـيــرة ،قــد ال
الـتــي تفرضها ً ق ـ ّ
ت ـكــون صــائ ـبــة ،لـكــنـهــا مـ ـب ـ ّـررة ،آتـيــة
ّ
والفرضية وتكوين
من صلب البيئة
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة .ن ـ ـصـ ــل إلـ ـ ـ ــى «نـ ـه ــاي ــة
البداية» ملا نعيشه اليوم ،أو «بداية
النهاية» لحقبة أخرى .ال فرق ،طاملا
ّأن ذلك ّ
يتم دون تلقني أو ّ
أي نوع من
االصطناع.
ال ــام ــع ف ــي «ذي ـ ــب» ه ــو ذل ــك ال ــذك ــاء
ال ـن ـقــدي لـنــاجــي أب ــو ن ـ ـ ّـوار .م ــن قلب
الـبـيـئــة ال ـب ـ ّ
ـدوي ــة ،يـصـنــع «ويـسـتــرن
ً
ّ
سـبــاغـيـتــي» مـحـلــيــا أص ـي ــا .ببراعة
ـاع ــب بـ ـ ـ «الـ ـجـ ـن ــر»
ت ــارانـ ـتـ ـيـ ـن ــو ،يـ ـت ـ ّ
الـسـيـنـمــائــي ،م ـتــأث ـرًا بسينما جــون
ف ـ ـ ـ ــورد وس ـ ـ ـ ــام ب ـ ـك ـ ـن ـ ـبـ ــاه ،وم ـق ـت ـف ـي ــا
بـعــض آث ــار داف ـيــد لــن فــي «لــورنــس
العرب» ( ،)1962ليخرج بـ «ويسترن
بـ ـ ــدوي» .ه ــذه لـيـســت صـ ــورة ال ـبــدو
ال ـك ــاري ـك ــات ـ ّ
ـوري ــة ال ـت ــي أج ــرم ــت بها
ّ
معظم األفــام واملسلسالت العربية.
ه ـن ــا ،نـ ـت ـ ّ
ـورط م ــع أب ـط ــال م ــن صلب
قانونهم
ال ــزم ــان وامل ـك ــان ،يـحـقـقــون
ّ
بأيديهم ،وســط تـبــادل إط ــاق الــنــار
ّ
بــن ف ــرق م ـت ـعـ ّـددة .نــؤخــذ بـكــل ّعالم
«ذي ــب» :أداء عـفــوي .ح ــوار متقشف.
ّ
ـاء
ص ـ ـ ــورة تـ ـتـ ـك ــل ــم .ال ـ ــرم ـ ــال
والـ ـسـ ـم ـ ً
ّ
ـال شـخـصـيــات ال تـقــل بــراعــة
وال ـج ـمـ ّ
ع ــن امل ـمــث ـلــن امل ـح ـتــرفــن .ن ـعــم ،هــذه
ك ـ ـ ــوادر م ــن ذه ـ ــب الـ ـصـ ـح ــراء تـكـتــب
ّ
العربية اآلن.
تاريخ السينما
علي...
«ذيـ ـ ـ ـ ـ ــب» :حـ ـت ــى  17ش ـ ـبـ ــاط (ف ـ ـبـ ــرايـ ــر)
ـ ـ ـ ـ ـ «مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــس أم ـب ـي ــر ص ــوفـ ـي ــل» ـ ـ ـ ـ
لالستعالم01/204080 :

مهرجان السينما األوروبية

طالب السينما اللبنانية :التواصل المفقود
بانة بيضون
كـ ـم ــا فـ ــي كـ ــل دورة مـ ــن «مـ ـه ــرج ــان
السينما األوروب ـي ــة» ال ــذي اختتمت
دورت ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ  22أول م ـ ــن أم ـ ـ ــس فــي
«مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــس أمـ ـبـ ـي ــر ص ــوفـ ـي ــل»،
ع ــرض ــت أف ـ ــام طــاب ـيــة ق ـص ـيــرة من
مـخـتـلــف ال ـج ــام ـع ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ما
الجديد الذي قد يلحظه املشاهد إثر
تـتـبــع ه ــذه األف ـ ــام ال ـت ــي ق ــد تعكس
ت ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــات هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــن
الـلـبـنــانـيــن ال ـش ـبــاب وبـشـكــل أوس ــع
أيضًا الجامعات اآلتني منها؟ املؤكد
ّ
أن هناك تطورًا ملحوظًا في الصورة
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـتـ ـقـ ـن ــي مـ ـق ــارن ــة
بالسنوات الفائتة ،فأغلب هذه األفالم
مشغولة نسبيًا بشكل احترافي من
حيث الـصــورة واإلض ــاءة والـصــوت.
أمر يعود بالطبع إلى تطور تقنيات
الــديـج ـيـتــال وس ـهــولــة االسـتـحـصــال
عليها بـعــدمــا كــانــت مـحـصــورة بما
ت ـقــدمــه ب ـعــض ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة
دون غـيــرهــا .لـكــن ال ـص ــورة النظيفة
أو اللماعة ال تعكس عينًا سينمائية
ج ـم ـي ـلــة م ــن دون رؤيـ ـ ــة سـيـنـمــائـيــة
شاملة تسيرها .الـعــديــد مــن األفــام
املعروضة يدور حول فلك التواصل،
ك ـم ــا «ب ـي ـم ــو» ل ـل ـجــن ج ـي ـب ــوري مــن
جــام ـعــة  AUSTح ــول ث ـنــائــي يــدخــل
كــل فــي عــاملــه الـخــاص وت ــزداد الهوة
ب ـي ـن ـه ـم ــا ،أو «أض ـ ـ ـ ـ ــواء ال ــدي ـس ـك ــو»
ألل ـ ـي ـ ـنـ ــور بـ ـج ــان ــي مـ ـ ــن «الـ ـج ــامـ ـع ــة
األنطونية» عن فتاة قلقة وانعزالية،
أو «مــن رحــم الـسـمــاء» لـجــورج هزيم
مــن الـجــامـعــة اللبنانية ح ــول عالقة
غامضة بني فتاتني ،إحداهما تعاني
من االكتئاب املرضي ،والثانية تهتم
ب ـهــا .يتمتع ه ــذا الـشــريــط بجمالية
ّ
سينمائية خــاصــة ،لـكــن املـشـكـلــة أن
بعض هذه األفالم ال تنجح في إيصال
فكرتها للمشاهد بـخــاصــة «أض ــواء
الــدي ـس ـكــو» ،أو ت ـبــدو تــائـهــة أحـيــانــا

في التواصل اللغوي كما في «بيمو»
حيث اللغة اإلنكليزية املستخدمة في
الحوار تبدو مستعارة من مخيلة أو
كـلـيـشـيــه فـيـلــم آخـ ــر ،وال تـنـجــح في
فــرض خصوصيتها .املــاحــظ أيضًا
ّ
أن ال ـع ــديــد م ــن األف ـ ــام ت ـت ـطــرق إلــى
ث ـي ـم ــات اج ـت ـم ــاع ـي ــة أو شـخـصـيــات
قلما تناولتها السينما اللبنانية،
كما جحيم املرأة الخمسينية العزباء
ال ـتــي تـعـيــش مــع أم ـهــا فــي «س ـكــون»
لكالرا قصيفي من «جامعة القديس
يـ ـ ــوسـ ـ ــف» أو ش ـخ ـص ـي ــة ال ـط ـب ـي ـي ــة
ال ـش ــرع ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـش ــرح ال ـج ـث ــث فــي
«الـخــدار (مورفيه )» لــروبــن النشار
من «جامعة الروح القدس الكسليك».
أمـ ــا ال ـف ـي ـلــم ال ـف ــائ ــز «ت ـح ــت األثـ ـ ــواب»
مليشال زرازي ــر مــن جامعة الـ ـ «ألـبــا»،
ف ـهــو ي ـش ـكــل ت ـجــربــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة من
ح ـيــث مــوضــوعــه وأس ـل ــوب ــه وتـكــامــل
عـ ـن ــاص ــره وال ـ ـط ـ ــرح ال ـ ـج ـ ــريء الـ ــذي
يـتـبـنــاه .ف ــي فـيـلـمــه الـقـصـيــر ،يـصــور
امل ـخ ــرج ال ـش ــاب ح ـي ــاة ال ــراه ـب ــات في
ال ـك ـن ـي ـســة ب ـكــل تـفــاصـيـلـهــا الـطــريـفــة
ال ـت ــي ي ـن ـجــح ف ــي ال ـت ـق ــاط ـه ــا ،بـحـيــث
يخرج شخصية الراهبة من جمودها
امل ـكــرس ليبث فيها الـحـيــاة .الـطــرافــة
الــذك ـيــة وال ـن ـقــد ال ـســاخــر م ــن دون أن
ي ـ ـكـ ــون ج ـ ــارح ـ ــا ،ي ـ ـسـ ـ ّـيـ ــران ال ـش ــري ــط
الــذي يبدأ بمشهد الراهبات اللواتي
ي ـل ـعــن الـغـمـيـضــة ف ــي ان ـت ـظ ــار ق ــدوم
املونسنيور .يصل األخير على أنغام
م ــوس ـي ـق ــى «ه ــالـ ـش ــاب األسـ ـم ــران ــي»
لنجوى كرم التي تصدح من سيارته،
م ــن ث ــم ن ــرى ي ــده وح ــده ــا ت ـخــرج من
ال ـس ـي ــارة وت ـت ـن ــاوب ال ــراهـ ـب ــات على
تقبيلها في مشهد يرمز إلى السلطة
األب ـ ــوي ـ ــة .ه ـ ــذه ال ـس ـل ـط ــة سـتـنـتـفــض
الــراهـبــات ضدها كما نــرى الحقًا ردًا
ع ـلــى ق ـ ــرار املــون ـس ـن ـيــور بـبـيــع الــديــر
واألراض ـ ــي املـحـيـطــة بــه وتـشــريــدهــن.
تأخذ الراهبات املونسنيور في جولة
ملباركة الحقل ،والتناوب على ركوب

ّ
الفيلم الفائز «تحت األثواب» لميشال زرازير جريء واستثنائي بحق

املــرجــوحــة الـتــي يـصــدف أنـهــا تجاور
ً
حقال لأللغام يدخله املونسنيور على
غـفـلــة م ــأخ ــوذًا بــامل ـنــاظــر الـطـبـيـعـيــة،
فـ ـتـ ـعـ ـل ــق رج ـ ـ ـلـ ـ ــه بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــم .هـ ـ ـن ـ ــا ت ـع ــم
الهستيريا ،وتجد الراهبات أنفسهن
م ـت ـن ــازع ــات ب ــن إنـ ـق ــاذ املــون ـس ـن ـيــور
واالقـ ـتـ ـص ــاص م ـن ــه وت ـل ـق ـي ـنــه درس ــا
لـ ـق ــراره بـبـيــع الـكـنـيـســة ب ـعــد ان ـقــاب

مقاربة ثيمات اجتماعية
أو شخصيات قلما تناولتها
السينما اللبنانية
األدوار ووجودهن في موقع السلطة.
الح ـق ــا ،نـشـهــد م ـحــاوالت ـهــن الـطــريـفــة
لـ ـح ــل األزم ـ ـ ـ ــة عـ ـب ــر إرس ـ ـ ـ ــال ال ــراهـ ـب ــة
املتقدمة في السن الخبيرة في تفكيك
األل ـغــام أو إعـطــائــه حبة «فــونــاكــس»
ّ
مـ ـه ــدئ ــة .ي ـت ـض ــح الحـ ـق ــا أن ال ـف ـك ــرة
كــارث ـيــة ،إذ يــوشــك املــونـسـنـيــور على
السقوط من النعاس ،فيما الراهبات

يصلني حــن تنفد كــل الــوســائــل .أمــا
املونسنيور املــرعــوب ،فيصرخ «هلق
وقـ ــت الـ ـ ـص ـ ــاة؟» .وبـ ــن ال ـع ـط ـســة أو
حاجة املونسنيور للتبول ...تفاصيل
اع ـت ـيــاديــة تـتـحــول إل ــى مـصـيــريــة في
عني املخرج الساخرة ،والثاقبة التي
تـعــري املــواقــف كما الشخصيات .من
جهة أخرى ،فاللغة السينمائية أيضًا
تواكب انسيابية السيناريو والحوار.
الكاميرا تتابع تحركات الشخصيات،
وتدخلنا في جلدها ،معبرة عن حالة
الهستيريا التي تسيطر عليها ،وكل
لقطة هي مهندسة باألسلوب الذكي
نفسه والــرمــزي أحيانًا لتضيف إلى
ّ
سخرية ال ـحــوار .لكن األه ــم أن النقد
الـســاخــر يستخرجه املـخــرج مــن قلب
ال ـش ـخ ـص ـيــات واألحـ ـ ـ ـ ــداث ،وال يــأتــي
بمثابة فرض أو حكم عليها.
ع ـف ــوي ــة ال ـ ـحـ ــوار الـ ـلـ ـم ــاح وال ـت ـم ـث ـيــل
امل ـتـجــانــس ف ــي الـفـيـلــم يـضـيـفــان إلــى
جـمــالـيــة ال ـشــريــط « .ت ـحــت األث ـ ــواب»
فيلم جريء واستثنائي ،بخاصة أنه

مشروع تخرج وتجربة أولى بالنسبة
إل ــى امل ـخ ــرج الـ ـش ــاب ،وه ــو ي ـق ــدم لنا
ً
مـثــاال كيف يمكن اكتشاف مساحات
سينمائية جديدة.
أما الفيلم الثاني الفائز في املهرجان،
فهو «إعادة االتصال» للمخرج رودي
دومـيــت مــن «جامعة الـكـفــاءات» .عبر
ّ
يصور
مخيلته الساخرة والـخــاصــة،
املـخــرج عاملنا الـيــوم ال ــذي كـثــرت فيه
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل وفـ ـق ــد ال ـت ــواص ــل
ٍّ
فـعـلـيــا .بـطـلــه م ــوص ــول بـحـبــل م ـتــدل
مــن األعـلــى كأنما يشكل وهــم العالم
االفـتــراضــي ال ــذي يعيش فيه محاطًا
ب ـكــل أج ـه ــزة ال ـت ــواص ــل ك ـمــا الـهــاتــف
واملـحـمــول واملنبه ال ــذي ينظم بعامله
ويتحكم به .الفيلم صامت باستثناء
جملة واح ــدة تـتـكــرر إث ــر لـقــاء البطل
ب ـص ــدي ـق ـت ــه« :ب ـع ـت ـل ــك م ـس ــج ل ـي ــه مــا
ردي ـ ـ ـ ــت؟» الـ ـت ــي ت ـع ـي ــده ــا ع ـل ــى نـحــو
أوتوماتيكي ،أو حني نــراه في مشهد
آخ ــر يـصــور بـطــريـقــة ســاخــرة انـعــدام
ال ـت ــواص ــل ح ــن ي ـق ــف ال ـب ـط ــل ج ــام ـدًا
مربوطًا بحبله ،في حني تظهر امرأة
مـنـحـنـيــة ع ـلــى ال ـس ــري ــر ،ت ـت ـحــرك إلــى
األم ـ ــام والـ ـ ـ ــوراء ،ف ــي م ــا ي ـف ـتــرض أنــه
يمثل العالقة الجنسية التي تحدث.
ل ـك ــن ت ـع ــاب ـي ــر املـ ـ ـ ــرأة ك ـم ــا ي ـص ــوره ــا
املـ ـخ ــرج مـنـهـكــة ك ـمــن ي ـق ــوم بـتـمــريــن
ريـ ـ ــاضـ ـ ــي م ـ ـمـ ــل أو يـ ـمـ ـس ــح األرض
وال ات ـص ــال ج ـســديــا أو عــاطـفـيــا بني
االثنني .حتى عندما يعود البطل إلى
الـطـبـيـعــة ،ي ـجــد ال ـن ـبــاتــات مــوصــولــة
بحبال تحركها ،كما أوت ــار البيانو،
ك ـل ـمــا مل ـس ـهــا ت ـص ــدر ص ــوت ــا .يـخـتــار
ّ
التحرر من الحبل
البطل في النهاية
ال ـ ــذي ي ـس ـي ــره وت ـس ـل ــق ال ـح ـب ــل ال ــذي
سيأخذه إلى قائد هذه االوركسترا أو
اإلله ،أو ربما املايتريكس.
ب ـب ـســاط ـتــه وفـ ــرادتـ ــه م ـع ــا ،ول ـق ـطــاتــه
القصيرة ،لكن املختارة بعناية ،نجح
الفيلم فــي ف ــرض عــاملــه ال ـخــاص على
املشاهد.
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حسين فهمي نجم شارع الحمرا!
وسام كنعان
ي ـجـ ّـرب الـنـجــم امل ـصــري حـســن فهمي
( 1940ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) أخـ ـ ــذ اسـ ـت ــراح ــة
ق ـص ـيــرة أمـ ــام مـقـهــى «ة» ف ــي منطقة
ال ـح ـمــرا ف ــي بـ ـي ــروت ،ف ـيــزدحــم ال ـنــاس
مــن حــولــه ،مــا يـجـبــره عـلــى ال ـعــودة إلــى
ضجيج املقهى .يعود إلى طاولته وتدور
الكاميرا مــن جــديــد لتلتقط ح ــواره مع
السيناريست ال ـســوري نجيب نصير
املقيم في بيروتّ .
أصر كاتب مسلسل
«زمن العار» على إبقاء كأس العرق أمام
الكاميرا بينما كانت يتناول غداءه ،كي
ي ـكــون مـتـصــالـحــا م ــع نـفـســه م ــن دون
الفبركات املعهودة عن اللقاءات .نغتنم
ال ـفــرصــة لـنـتـبــادل أطـ ــراف ال ـحــديــث مع
نجم «موعد على العشاء» لنعرف سبب
وجــوده هنا .في حديثه مع «األخـبــار»،
ي ـح ـكــي ال ـن ـج ــم املـ ـص ــري ع ــن عــاق ـتــه
ب ـب ـيــروت ،فـيـقــول« :ارت ـبــاطــي مــع «ســت
ال ــدن ـي ــا» عــاط ـفــي .أزورهـ ـ ــا دائـ ـم ــا .لكن
سـبــب وجـ ــودي ه ــذه املـ ـ ّـرة هــو تصوير
بــرنــامــج اس ـمــه «زمـ ــن» سـيـعــرض على
قناة «الغد العربي» اإلمــاراتـيــة .في هذا
ال ـبــرنــامــج ،أج ــول عـلــى ع ــدد م ــن ال ــدول
العربية ،إذ يتوغل البرنامج في قصص
شعوبنا ،وأين كانت وأين وصلت ،بعد
ّ
هــذه الخضات الكبيرة التي عايشتها،
واألهم إلى أين ستمضيّ .
أجرب البحث
فــي األس ـبــاب الـتــي جعلتنا ننحدر إلى
ً
هــذا املستوى ،وقــد نقترح حـلــوال وآلية
ّ
معينة للتطور».
نسأله عن ضيوفه في زيارته البيروتية،
ف ـي ـج ـي ــب« :ن ـ ـح ـ ــاول ل ـ ـقـ ــاء األش ـ ـخـ ــاص
الــذيــن يعيشون فــي هــذا املـكــان ولديهم
تقاطعات مشتركة على صعيد الذاكرة.
على سبيل املـثــال ،نحن اآلن فــي شــارع
«الحمرا» البيروتي .هذا الشارع هو تاريخ

المواقع اإللكترونية:
لقاء فموعد فـ...
التحرشات ّ
ّ
جراء
زاد عدد
املواعدة اإللكترونية بنسبة
ست ّ
مرات ،وفقًا ملا أعلنته
«وكالة الجريمة الوطنية»
( )NCAالبريطانية أخيرًا.
ّ
أظهرت األرقام أن 184
ّ
شخصًا بلغوا في عام 2014
ّ
عن ّ
للتحرش
تعرضهم
على يد شخص التقوا به
عبر اإلنترنت ،مقارنة بـ 33
في ّعام .2009
ّ
وحذرت الوكالة من أن الواقع
قد يكون أكثر بعشر ّ
مرات،
ّ
ألن نسبة التبليغ عن هذه
ّ
وشدد
الجرائم ضعيفة عادة.
شون ساتون رئيس NCA
ّ
على أن «حملتنا تهدف إلى
تشجيع الناس على اإلعالن عن
املوضوع» .وبحسب صحيفة
ّ
«إندبندنت» البريطانية ،فإن
أكثر من  9ماليني بريطاني
ّ
تسجلوا في مواقع إلكترونية
خاصة باملواعدة .ويأتي
هذا التقرير عقب الكشف عن
ّ
تحقيقات تفيد بأن جرائم
ّ
التحرش زادت سبعة أضعاف
بني عامي  2013و 2015على
تطبيقي  Tinderو.Grindr

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
كأنني أنتم

ّ
صور الممثل المصري حلقة في مقهى «ة» (مروان بو حيدر)

طويل ،وهناك شخصيات مهمة عاشت
فيه وجلست في مقاهيه ،ليصل الحديث
تـلـقــائـيــا إلـ ــى امل ـس ــرح ال ـل ـب ـنــانــي ،ومـ ــاذا
حصل له ،وكيف وصل إلى ذروة عطائه
ثم خبا نجمه ،ومــا هي الحلول ليرتقي
من جديد» .لكن أال تعتقد أن التمثيل هو
ملعبك ،وبإمكانك أن تعكس هموم الناس
مــن خــال الــدرامــا أكـثــر ،على اعتبار أن
خـبــراتــك تــراكـمــت هـنــاك بشكل خــاص؟
ي ــرد« :ال بــد مــن أنـنــا نحمل هــاجــس ما
يحصل في الدول العربية ،وفكرة تحطيم
هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة وت ـف ـت ـي ـت ـهــا إلـ ــى دويـ ــات
صـغـيــرة .ل ــذا ال يمكننا االن ـف ـصــال عن
هــذا الــواقــع املــريــر والحديث عــن التمثيل
والدراما التلفزيونية فقط بوجود دراما
مجتمعية وواق ـع ـيــة أق ــوى وأخ ـطــر مما
نقدمه بأشواط عديدة .هذا ما دفعني إلى
خوض التجربة ،بخاصة أنها تحمل على
عاتقها عبء البحث والتماس املباشر مع
وجع الناس وهمومهم».

وهـ ـ ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك مـ ـتـ ـع ــة تـ ـض ــاه ــي م ـت ـعــة
التمثيل فــي ذلــك؟ يجيب« :بــل تتعداها
ألن ـهــا تـتـخـطــى حــالــة املـتـعــة ف ــي العمل
ف ـقــط ل ـت ـم ـتــزج ب ــأل ــم ال ـن ــاس وم ــرارت ـه ــم
وم ـش ــاه ــد واق ـع ـي ــة ألعـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
الالجئني الــذي تركوا بالدهم ليعيشوا
ف ــي بـ ــاد أخ ـ ــرى ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال».
وماذا وجدت في عمق املجتمع اللبناني
مــن خ ــال ل ـقــاءاتــك؟ «لـبـنــان بـلــد مميز
وش ـع ـب ــه ع ـظ ـي ــم ،وارتـ ـب ــاط ــي ب ــه بـعـمــر
التاريخ وأشعر بمحبة وامتنان كبيرين
تجاه ما ألقاه من حفاوة هنا» .أما عن
امل ـش ــاري ــع ال ــدرامـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ،فـيــؤكـ ّـد
«نجم الــوســامــة» املـصــري بأنه لــن يطل
في رمضان املقبل ،وسيكتفي بتقديم
بــرنــامـجــه ال ــذي يـبــدأ عــرضــه فــي شهر
آذار (مارس) املقبل ،بينما يرى ّأن هناك
ً
ً
أمال بأن ّ
يقدم أعماال مهمة من خالل ما
يعرض عليه من مشاريع ،لكنها ليست
لهذا العام.

ّ
التطرف مؤتمرًا
في «الجامعة اللبنانية»

ّ
تحرش في كولونيا
مباشرة على الهواء

في ظل الخطر األصولي الراهن،
يعقد الفريق البحثي في علم
النفس في «املعهد العالي للدكتوراه
في اآلداب والعلوم اإلنسانية
واالجتماعية» في  11الحالي مؤتمر
ّ
ّ
متعددة األبعاد»
«التطرف رؤية
الذي يتألف من جلستني :األولى
يديرها العميد طوني عطا الله،
ّ
ويتحدث خاللها الباحثون الشيخ
ّ
ماهر حمود عن «الخلفية الفكرية
للفكر التكفيري» ،وجمال واكيم
عن «التوظيف املتبادل بني الديني
والسياسي» ،وطالل عتريسي عن
«اآلخر في املنظور التكفيري» .أما
الجلسة الثانية ،فيديرها نشأت
ّ
وتتحدث فيها غنى
الخطيب،
ّ
املتطرف:
إسماعيل عن «سيكولوجية
ّ
ضحية أم جلد؟» ،فيما يقدم نزار
ضاهر قراءة في املؤثرات الفنية
التي يستخدمها «داعش» ،قبل أن
تنتقل تريز الهاشم إلى «التنشئة
ّ
للتطرف».
االجتماعية كمصدر

ّ
تحدثت الصحافية البلجيكية
إيزميرالدا البي (الصورة)
لصحيفة «ذا لوكال» األملانية عن
ّ
تعرضها للتحرش
على الهواء خالل تقديمها
تقريرًا عن كرنفال كولونيا
في أملانيا .أثناء تقديم
الصحافية لدى محطة RTBF
البلجيكية تقريرها ،اقترب
منها رجل وأمسك صدرها أمام
الكاميرا وسط دهشتها .وكتبت
ً
البي مقاال على موقع القناة
دانت ًفيه ّ«الرجل الجبان»،
مضيفة أنه «عندما بدأت
ّ
أتحدثّ ،
تجمع رجالن أو ثالثة
خلفي ...بعدها شعرت بقبلة
على عنقي ،ألسمع شخصًا
يقول« :هل تريدين ممارسة
الجنس معي» .ثم شعرت
تلمس أكتافي .حاولت
بأياد
ٍ
ّ
إهمالهم لكنني فشلت» .وربط
بعضهم بني هذه الواقعة
ّ
والتحرشات الجماعية التي
شهدتها كولونيا في ليلة رأس
السنة ،لكن مدير RTBFجون
بيار جاكمني ،استبعد ذلك في
حديث مع صحيفة «تلغراف»
البريطانية.

«التطرف رؤية ّ
ّ
متعددة األبعاد» :الخميس
 11شباط ـ بدءًا من التاسعة والنصف
صباحًا ـ «قاعة العميد د .محمد بدوي»
في ّ
مقر املعهد (حرج تابت ـ سن الفيل/
الطابق الثاني) .لالستعالم01/489654 :

ّ
مغف ًال ألذبحكم اآلن َ
أنــا ُ
(اآلن ،وأنتم جالسون أمامي على
لست
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
الشنق ...وأشنق.
مائد ِة الصداق ِة هذه ،)...ثم أساق إلى منص ِة
ِ
ُ ّ ً
لست مغفال.
أبدًا،
ْ
ْ
لكن ،كما يجب أن تعرفوا،
ٌ
َ
َ
ْ
ّثمة حيلة ال سبيل إلى فض ِحها ،وال إلى تجريمها:
ُ
َ
ُ
أستطيع من
أت َب َّس ُم في وجوهكم (مثلما َع َّودتموني) بأقصى ما
البراء ِة واملكر
ثم ُ
َّ
أغمض عيني على أسراري
َ
الهالك لجميعكم.
وأتمنى
..
تمامًا؛ كأنني أنتم...
2015/2/26

هي هذه:
حياتي تمشي هكذا :حينًا إلى األمام ،وأحيانًا إلى الخلف.
ََْ
ما ُ
كنت ُأ ّ
حب ُه في املاضي ..كفف ُت عن محبته اآلن،
ُ
ُ
َ
ُ
الكوابيس هذا ،ليس ما سبق أن أبغضته
زمن
وما أ ِبغضه اآلن ،في ِ
ِ
باألمس.
ُ
ُ
َ
َ
والناس (الناس الذين طاملا قلت :يا للبرر ِة القديسني!)
ّ
ّ
َ َ ُّ
أتطل ُع ناحيتهم اآلن ،أو حتى أكتفي بتذك ِرهم،
الصلوات واملكائد.
فال أبصر غير القتل ِة ،واألوغاد ،وحائكي
ِ
..
ُ
َ
ُ
ْ
أبدًا! ما سبق أن ِعشته لم يكن حياتي.
حياتي هي ،فقط ،ما ّ
ّ
هات املريضة
التر
بهذه
اآلن
أتأه ُب لصناعت ِه
ِ
الكلمات الضارية)
أو بهذه القنبل ِة (قنبل ِة
ِ
َ
ِّ
التي ال سبيل إلى اتقائها
َ
سموم عدالتها.
شفاء ِمن
وال
ِ
تمامًا :هي هذه...
2015/2/26

