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سياسة
قضية اليوم

حزب الله قبل االنسحاب الروسي وبعده :مع عون
االنسحاب الروسي من سوريا ،سيترك تداعيات مباشرة على ايران وحزب الله .ما يعني لبنان هو السؤال عما تحمله اي
عودة مفترضة لحزب الله من سوريا الى لبنان واي تسوية سينحاز اليها الحزب؟
هيام القصيفي
ل ــم ي ـ ــأت اعـ ـ ــان روسـ ـي ــا س ـح ــب ج ــزء
كبير من جيشها املنتشر في سوريا
مـ ـ ـع ـ ــزوال ع ـ ــن م ـ ـسـ ــار طـ ــويـ ــل ي ـت ـع ـلــق
ب ـت ــرت ـي ــب الـ ــوضـ ــع ال ـ ـسـ ــوري ت ــزام ـن ــا
م ــع امل ـف ــاوض ــات الــدول ـيــة ح ــول الـحــل
الـسـلـمــي .واذا ك ــان الـتـفــاهــم الــروســي
ـ ـ االمـيــركــي ،منذ ان بــدأت مفاوضات
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــري ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة جـ ـ ـ ــون كـ ـي ــري
وسيرغي الفــروف منذ اشهر طويلة،
ق ـ ــد ان ـ ـتـ ــج هـ ــدنـ ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة ال ت ـ ــزال
صــامــدة حتى االن ،وتصفها تقارير
غربية بأنها ترتيب يسبق التسوية
حــول مصير الــرئـيــس الـســوري بشار
االســد ،فــان تسارع االحــداث السورية
في االيام االخيرة ،بدأ ينذر بتطورات
اضــافـيــة تحملها املــرحـلــة املقبلة ،قد
تالمس لبنان في شق اساسي منها.
مــن الــواضــح بحسب املـعـطـيــات التي
تنقلها التقارير الغربية الـتــي تصل

ّ
تتضمن اتفاقًا
التسوية
على قتال واشنطن وموسكو
وحلفائهما لداعش
جهات لبنانية مطلعة ،فــان الخطوة
ال ــروسـ ـي ــة غ ـي ــر املـ ـف ــاجـ ـئ ــة ،ج ـ ــزء مــن
ال ـتــرت ـي ـبــات امل ـيــدان ـيــة ال ـت ــي س ـتــؤدي
ت ــدري ـج ــا ال ـ ــى ت ـس ــوي ــة ح ـ ــول ال ـح ــرب
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .وال ـ ــوص ـ ــول ال ـ ــى ت ـســويــة
نهائية او شبه نهائية ،سيعني في
شـكــل مــن االش ـكــال ان تـتــركــز االنـظــار
مجددا على حزب الله ،كأحد عناصر
الصراع في سوريا.
فالتفاهم االمـيــركــي الــروســي ،تعامل
م ــع جـمـيــع ال ـق ــوى ع ـلــى االرض وكــل
الــدول الداعمة لها ،من منظار واحــد:
ض ـ ـ ــرورة الـ ــوصـ ــول ال ـ ــى ح ــل ش ــام ــل،
يـ ـب ــدأ ب ــوق ــف اطـ ـ ــاق الـ ـن ــار ويـنـتـهــي
بـمـســار سـلـمــي ،وك ــل مــن يـعــرقــل هــذا
امل ـس ــار سـتـقــف ف ــي وج ـه ــه الــدول ـتــان
الراعيتان لهذا التفاهم .من هنا كانت
لهجة واشـنـطــن والــرئـيــس االمـيــركــي
باراك اوباما شديدة تجاه السعودية
وتــركـيــا ،ومنعهما مــن اي تــدخــل مع
الـتـنـظـيـمــات ال ـســوريــة ال ـتــي تدعمها

ّ
متمسك بـ»السلة الكاملة» مهما كانت تسويات سوريا (مروان طحطح)
حزب الله
ُ
ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــان .ومـ ـ ــن هـ ـن ــا ايـ ـض ــا ت ـف ـهــم
الخطوة الروسية بانها عنصر ضغط
عـلــى الـنـظــام ال ـس ــوري ،وال سيما في
ظ ــل ال ـت ـجــاذب ب ــن مــوسـكــو ودمـشــق
ع ـلــى خـلـفـيــة ت ـصــري ـحــات امل ـســؤولــن
السوريني االخيرة املتعلقة بالسيطرة
السورية ومصير االسد،
على االراضي ّ
لكن بقدر ما تمثل الخطوة الروسية
عنصر ضغط على الـنـظــام الـســوري،
برغم كل محاوالت النفي ،فانها ايضا
يمكن ان تكون ايضا عنصرا ضاغطا

على ايــران وحزب الله .وال يعني ذلك
ان الـتـفــاهــم االمـيــركــي الــروســي حــول
اي تــرت ـيــب او ت ـســويــة يـعـنــي اع ـطــاء
املـعــارضــة الـســوريــة كــل مــا تطلبه او
تغليب انتصارها وسيطرتها ،ال بل
ان ــه يـعـنــي ت ـص ــورا شــامــا يـعـنــي كل
املجموعات واالفرقاء في سوريا ،وفي
مقدمهم الجيش السوري الذي توليه
موسكو عناية خاصة تؤهله ملرحلة
ما بعد االسد.
ف ــي الـتـســويــة امل ـق ـتــرحــة ،ثـمــة مرحلة

اس ــاس ـي ــة ت ـت ـع ـلــق بـ ـض ــرب ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ وح ـ ـل ـ ـفـ ــاء كــل
منهما ـ لتنظيم «داعــش» في مناطق
انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاره ـ ــم .وهـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة بـ ــدأ
االسـتـعـ ّـداد لها على مستويات عــدة،
وس ـت ـمــثــل جـ ــزءا اس ــاس ـي ــا م ــن مـســار
فرض حل نهائي لسوريا .واالسابيع
امل ـق ـب ـلــة س ـت ـح ــدد اي ـض ــا وج ـه ــة ه ــذه
العلمية.
وفيما تتوالى الخطوات التنفيذية
لتفاهم كيري ـ ـ الفروف على الساحة

الـ ـس ــوري ــة ف ــي االش ـ ـهـ ــر ،ان ل ــم يـكــن
االسابيع املقبلة ،فان لبنان سيكون
عـ ـل ــى ت ـ ـمـ ــاس مـ ـب ــاش ــر مـ ــع ال ـت ـط ــور
ال ـ ـسـ ــوري ،اذ إن ن ـض ــج ال ـت ـس ــوي ــة ـ ـ
املتضمنة اتفاقًا على آليات محاربة
تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ـ ـ ـ يـعـنــي اي ـض ــا ان
حـ ــزب ال ـل ــه سـيـنـكـفــئ الـ ــى ل ـب ـنــان او
بالحد االدن ــى سيعيد انـتـشــاره في
س ــوري ــا ،حـيــث الـتــوقـعــات تـ ّ
ـرجــح ان
يعيد تمركزه على الحدود اللبنانية
ـ ـ الـســوريــة .ولـيــس مــن املبكر مطلقا

تقرير

تذليل «عوائق» خطة النفايات :التنفيذ غدًا؟
هديل فرفور
م ــن امل ـت ــوق ــع أن ُي ـب ــاش ــر تـنـفـيــذ خطة
النفايات غـدًا ،بحسب ما صـ ّـرح وزير
البيئة محمد املشنوق أمس ،إذ قال إنه
«سيتم تنفيذ الخطة خالل  48ساعة».
َ
حتى اآلن ،لم ُيعلن رسميًا موعد تنفيذ
الخطة .مصادر رئيس الحكومة تمام
س ــام ،ت ـقــول إن الـسـبــب هــو «انـتـظــار
االنتهاء من التحضيرات اللوجستية
ّ
واألمنية» ،فيما تقول مصادر مطلعة
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» إن امل ـن ــاق ـش ــات ال ت ــزال
قــائـمــة مــع بـلــديــة ب ــرج حـ ّـمــود وحــزب
الطاشناق «الذين يطالبون باملزيد من
ّ
حة إلى أن
االمتيازات والحوافز» ،ملم ّ
املباشرة بتنفيذ الخطة متوقف على
ّ
«التعهد بعدم اعتراض أهالي املنطقة
على إعادة فتح املكب والقبول بإقامة

مطمر صحي مؤقت هناك».
وعلمت «األخبار» أن سالم اجتمع أمس
مع وفد من «الطاشناق» ،ونقلت مصادر
رئيس الحكومة أنه جرى التوافق على
بعض «الحوافز» اإلضافية ،من ضمنها
«وع ـ ٌـد» بالحصول على مرسوم يجيز
إقامة مرفأ سياحي عند األمالك العامة
البحرية التي تقع قبالة املنطقة ،إضافة
إلى مبلغ  50مليون دوالر.
وكان سالم قد اجتمع أول من أمس مع
قادة القوى العسكرية واألمنية ،وطلب
منهم مواكبة الخطة الشاملة للنفايات
و«ات ـخــاذ جميع التدابير الــازمــة ملنع
أي مـحــاولــة لــإخــال بالنظام ال ـعــام»،
مــا يعني عمليًا أن «التحضيرات» ،أو
ّ
التريث
ربما «العوائق» التي استلزمت
ُببدء تنفيذ الخطة قــد انتفت ،بما أنه
أنجز «اإليعاز» األمني وجرى التوافق

مع ّ
«القيمني» على برج ّ
حمود ومنطقة
الجديدة.
ماذا عن بقية املناطق؟
فــي ه ــذا الــوقــت ،وفـيـمــا يـجــري الــرهــان
ع ـل ــى «خ ـ ـجـ ــل» الـ ـتـ ـح ــرك ــات الـشـعـبـيــة
وعجزها عــن التصدي ملواجهة القرار
ال ـح ـكــومــي ،ت ـقــوم حـمـلــة إق ـف ــال مطمر
ال ـن ــاع ـم ــة ب ــ»ت ـع ـب ـئ ــة» أه ــال ــي ال ـب ـل ــدات
امل ـح ـي ـط ــة ،ع ـل ــى ح ـ ـ ّـد ت ـع ـب ـيــر نــاشـطــي
الحملة «للوقوف في وجــه أي شاحنة
متجهة نحو مدخل املطمر».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تـسـتـعـ ّـد خـلـيــة «أزم ــة
ال ـ ـشـ ــوي ـ ـفـ ــات» ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار عـبــر
«اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات أخـ ـ ــرى تـخـتـلــف عن
االحـتـجــاج» ،وفــق ما يقول العضو في
الخلية املحامي عماد القاضيُ .يشير
األخير إلى «أنها لن تكون املــرة األولى
الـتــي سنكسر فيها ال ـقــرار الحكومي،

س ـبــق أن ك ـســرنــا ق ـ ــرار ال ـتــرح ـيــل عبر
االستناد إلى اتفاقية بازل ،وما سنقوم
بــه لكسر هــذا الـقــرار هــو االسـتـنــاد الى
إت ـفــاق ـيــة ب ــرش ـل ــون ــة» .امل ـق ـصــود بـكــام
القاضي هو العمل على إحراج السلطة
أمـ ــام ال ـه ـي ـئــات وامل ـج ـت ـم ـعــات الــدول ـيــة
ع ـبــر تــذك ـيــرهــا بــاالت ـفــاق ـ ّيــات الـبـيـئـيــة
الـتــي أبــرمـتـهــا ،فلبنان وق ــع عــام 1976
اتفاقية برشلونة املعنية بحماية البيئة
الـبـحــريــة واملـنـطـقــة الـســاحـلـيــة للبحر
املتوسط.
اعتراض أهالي الشويفات على مطمر
«الـكــوسـتــابــرافــا» يـعــود إلــى اعتبارهم
أن مــديـنـتـهــم «ب ــات ــت مـنـكــوبــة بـيـئـيــا»،
بحسب القاضي الــذي ُيشير إلى «أننا
م ـح ــاص ــرون بـمـطـمــر ال ـنــاع ـمــة ومــركــز
ّ
مصب
معالجة الـنـفــايــات ،إضــافــة إلــى
ً
نـ ـه ــر ال ـ ـغـ ــديـ ــر» ،مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :لـ ـ ــو ك ــان

املطمر مخصصًا لردم العوادم وفق ما
يزعمون ،فلماذا لم تستخدم الحكومة
مـ ــواقـ ــع ال ـ ـك ـ ـسـ ــارات امل ـخ ـص ـص ــة لـ ــردم
العوادم التي أشارت إليها في القرارات
ال ـســاب ـقــة؟» .يـنـطـلــق ال ـقــاضــي م ــن هــذا
التساؤل ليشير إلى أن إقامة املطمر لن
تـكــون بالشكل الصحي املــزعــوم ،وهو
م ــا سـيــؤثــر بــأهــالــي ال ـشــوي ـفــات وب ــرج
البراجنة وأهالي طريق املطار وبـ ّ
ـرواد
مبنى املطار نفسه.
مـ ـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـركـ ـ ــات امل ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة
االح ـت ـج ــاج ـي ــة؟ ي ـج ـيــب ب ـ ــأن «الـ ـن ــاس
ّ
يتحركون عندما تجري ترجمة الخطة
ع ـل ــى األرض ،ح ـت ــى اآلن هـ ــي م ـجــرد
قــرار ،وعملنا يقتضي االعـتــراض على
ال ـ ـقـ ــرارات ع ـنــدمــا ي ـج ــري ال ـع ـمــل على
تطبيقها».
لكن لــوزيــر البيئة ّرد مغاير ،إذ صـ ّـرح
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المستقبل ينتشي بـ «مفاجأة» موسكو وال يحتفل:

هذا هو المطلوب من حزب الله

والطائف
تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى هـ ــذا ال ــواق ــع،
واع ـت ـب ــار ان ايـ ـ ــران ل ــم ت ـقــل كلمتها
النهائية بعد بــالـخـطــوات الروسية
وبمصير االسد ،اال ان كثافة االحداث
الـســوريــة وزخـمـهــا ،وخـصــوصــا مع
اقـتــراب الحملة الجوية على تنظيم
«داع ـ ـ ـ ــش» ،ي ـف ـتــح بـ ــاب االح ـت ـم ــاالت
واالس ـئ ـل ــة امل ـش ــروع ــة ع ـمــا يـمـكــن ان
يقبل عليه ح ــزب ال ـلــه ،حــن تنتهي
صياغة التسوية االميركية ـ الروسية
على االرض السورية .فعودة الحزب
مــن الجبهات القتالية بعد سنوات
الــى لـبـنــان ،الـتــي تطالب بها القوى
املناهضة له من  14آذار وغيرها ،قد
تجري من دون اي معالجة لالوضاع
الداخلية .اي إن الحزب سيعود الى
الساحة الداخلية املتخبطة بملفات
ع ــدة وغ ـيــر امل ـه ـيــأة لــدخــولــه مـجــددا
بـثـقـلــه ال ـي ـه ــا ،ب ـعــد ان ـك ـف ــاء مـلـحــوظ
عــن كــل مـجــريــات اللعبة السياسية
امل ـح ـل ـي ــة .واذا وصـ ـل ــت االم ـ ـ ــور ال ــى
خواتيمها فــي ســوريــا ،فــان الـعــودة
املفترضة للحزب ،ستجري في اعقاب
ضغط اقليمي ودولي بدأت عناصره
تتضح تــدريـجــا ،ان عـبــر العقوبات
االميركية والتشديد املصرفي ،وان
لجهة التشدد السعودي والخليجي
ضــد حــزب الـلــه والـخـطــوات املتعلقة
بإبعاد اللبنانيني املناصرين للحزب
مــن دول الخليج .وهــذا مــا يضاعف
عناصر الضغط على الحزب.
وس ــط ه ــذه ال ـص ــورة ،ثـمــة تـســاؤالت
ع ــن واقـ ــع ح ــزب ال ـل ــه وخ ـط ــوات ــه في
ضوء املتغيرات املتوقعة .هل يندفع
حزب الله الى قــرارات سريعة تعيده
الى الساحة الداخلية بقوة من بوابة
الرئاسيات ،ام يترك الوضع الداخلي
ع ـل ــى اهـ ـت ــرائ ــه فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ت ـب ـلــور
آفــاق الترتيبات الـســوريــة النهائية،
ووضــوح مسارها الختامي وتأثره
املباشر بها عسكريا وامنيا؟
ثمة جــواب يتعلق بالشق االول من
التساؤل يعاكس كل االجواء املشككة
ب ــدع ــم حـ ــزب ال ـل ــه اي ت ـســويــة تــأتــي
بــرئ ـيــس تـك ـتــل الـتـغـيـيــر واالص ـ ــاح
الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال عـ ـ ــون .ح ـ ــزب ال ـل ــه،
داخ ـل ـي ــا ،ق ـبــل الـ ـخ ــروج م ــن ســوريــا
وبـ ـ ـع ـ ــده ،ال ي ـ ـ ــزال عـ ـن ــد م ــوقـ ـف ــه اي:
سـ ـل ــة ك ــامـ ـل ــة تـ ــأتـ ــي ب ـ ـعـ ــون رئ ـي ـســا
للجمهورية وبقاء اتفاق الطائف .اي
انكفاء الى لبنان من دون هذه السلة،
لـ ــن ي ـع ـي ــد االعـ ـتـ ـب ــار الـ ـ ــى اي ط ــرف
بـخــاف مــا يتصور بعض االفــرقــاء،
ولن ينتج اي طبخة رئاسية مغايرة
ملــا هــو مـطــروح الـيــوم ،مهما انتجت
تسويات سوريا.

ُ
الطاشناق
عد
و
بمرسوم ُيجيز إقامة
مرفأ سياحي عند
األمالك العامة البحرية

أم ـ ــس خ ـ ــال ت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة ت ـع ــاون
مــع «مــؤسـســة كـهــربــاء لـبـنــان» لتنفيذ
م ـ ـشـ ــروع إدارة املـ ـل ــوث ــات ال ـع ـضــويــة
ّ
ال ـث ــاب ـت ــة ب ـ ـ ــأن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ات ـفــاق ـيــة
بــرشـلــونــة وتــأثـيــر مـصــب نـهــر الغدير
ب ــال ـب ـح ــر «غـ ـي ــر ص ـح ـي ــح ألنـ ـن ــا نـقـيــم
ً
سنسوال ولــن يكون هناك شــيء يدخل
إل ــى ال ـب ـحــر» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «املـطــامــر
ليست عيبًا» .وأضــاف املشنوق« :نحن
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وفيق قانصوه

بري:
بوتين العب
جودو بارع
وجد رئيس مجلس النواب
نبيه بري في خطوة الرئيس
الروسي فالديمير بوتني
سحب قواته من سوريا «دفعًا
الى تعزيز حظوظ التسوية
السلمية» ،وكرر امام زواره في
عني التينة العبارة التي قالها
قبل الظهر لدى استقباله وفدًا
يمثل شركة الدفاع الروسية
في حضور السفير الروسي
ألكسندر زاسبيكني« :رئيسكم
العب جودو بارع».
وقال بري« :بوتنيّ العب جودو
بارع عندما تدخل عسكريًا
وارسل قواته الى سوريا
أحدث انقالبًا ،وها هو اليوم
بانسحابه العسكري يحدث
انقالبًا من نوع آخر لتعزيز
الحل السياسي .وهو بقرار
سحب القوات يمارس ضغوطًا
على االفرقاء جميعًا ،سواء
الذين تصلبوا بسبب التدخل
الروسي ،أو الذين تصلبوا
أيضًا رفضًا لهذا التدخل،
لحملهم على إبداء املرونة
بالتزامن مع انعقاد مفاوضات
جنيف» .وال يشارك بري
القائلني بأن لسحب القوات
الروسية تأثيرًا عسكريًا على
الوضع في سوريا« :على
العكس من ذلك سيعزز
حظوظ الحل السياسي لكونه
باغت الجميع بهذا القرار الذي
اظهر انه ال يساوم من خالله»،
لكنه لفت الى أن القرار «ال
يجعل حل االزمة على الباب،
بل يحتاج الى وقت ايضًا ،وهو
اعالن سحب القوات
في وقت
ُ
كانت طائراته تغير في مناطق
سورية» .وأشار الى ايجابية
القرار الروسي على لبنان «اذ
يعزز الهدنة القائمة في سوريا
ويرسخها ،ويترك تداعيات
على صعيد النزوح السوري
الذي ،في أحسن األحوال».

نتكلم اليوم عن بيئة واجهت تراكمًا من
املشاكل عمره  20سنة» ،في إشارة إلى
املمارسات الخاطئة التي كانت تحكم
إدارة هذا امللف.
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،تستكمل لجنة املــال
وامل ــوازن ــة ،غـ ـدًا ،جلساتها املخصصة
ل ـ ـ ـ «مـ ـح ــاسـ ـب ــة امل ـ ـتـ ــورطـ ــن ف ـ ــي م ـلــف
ّ
الـنـفــايــات» ،وذل ــك بعدما اطـلــع أعضاء
اللجنة على املستندات الـتــي وضعها
ّ
تصرفهم
مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار في
األسبوع الفائت.

«الصحة» :ال داعي للهلع من النفايات
الطبية
ب ـعــد إثـ ـ ــارة م ـســألــة ال ـن ـف ــاي ــات الـطـبـيــة
ورميها عشوائيًا في مجرى الليطاني
وم ـس ـت ــوع ـب ــات ال ـق ـم ــام ــة ،أعـ ـل ــن وزي ــر
الصحة العامة وائــل أبــو فــاعــور أمــس،

«ك ـ ـمـ ــا تـ ـغ ـ ّـي ــرت امل ـ ـعـ ــادلـ ــة م ـ ــع دخ ـ ــول
الــروس في املـيــدان الـســوري ستتغير،
ف ــي ش ـكــل أك ـب ــر ،م ــع خــروج ـهــم م ـنــه».
هـ ـ ــذه هـ ــي الـ ـخ ــاص ــة األولـ ـ ـي ـ ــة لـ ـق ــرار
م ــوس ـك ــو «املـ ـف ــاج ــئ» س ـح ــب قــوات ـهــا
م ــن ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة ،بـحـســب ق ــراءة
شـخـصـيــة ب ـ ــارزة ف ــي ت ـيــار املـسـتـقـبــل.
«ال ــدول الكبرى ال تعمل عند الرئيس
ب ـشــار األس ــد وال عـنــد ايـ ــران أو حــزب
الـلــه .املـطـلــوب ،روس ـيــا ،نـظــام ضعيف
ومـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ض ـع ـي ـف ــة حـ ـت ــى ت ـم ـشــي
التسوية .ال يمكن وليد املعلم إحــراج
الروس بشروط مسبقة فيما طائراتهم
ت ـج ــوب س ـم ــاء ب ـ ـ ــاده .أخ ـط ــأ ال ـن ـظــام
حــن اعتقد أنــه يمكن أن يعتمد على
م ــوس ـك ــو مـ ــن دون أن ي ـس ـم ــع م ـن ـهــا.
ويـخـطــئ أك ـثــر إذا اعـتـقـ ّـد أن اعـتـمــاده
على طهران يمكن أن يحقق له تسوية
يغطيها املجتمع الدولي».
ل ـعــب الـ ـ ــروس ،م ـنــذ دخــول ـهــم ال ـحــرب،
ّ
دور «م ـ ـنـ ــظـ ــم» ض ـ ــرب ـ ــات الـ ـقـ ـل ــب فــي
ســوريــا« .الـتـقـسـيــم وتغيير الـخــرائــط
ممنوع بقرار دولي .حان وقت تحديد
األحـ ـج ــام ،وعـ ــدم ان ـت ـظ ــام ال ـن ـظ ــام في
ال ـت ـســويــة امل ـط ــروح ــة سـيـفـتــح أبـ ــواب
جهنم عليه ،وقــد يخسر كل ما كسبه
مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة الـ ـت ــدخ ــل الـ ـ ــروسـ ـ ــي .ام ــا
االي ــران ــي فعليه الـقـبــول بــاعـتــراف من

املجتمع الــدولــي بـنـفــوذ يـتــم التفاهم
على حدوده».
إذًا الى التسوية؟ «نعم ،ولكنها تسوية
لـغـيــر مـصـلـحــة امل ـح ــور االي ــران ــي ،وال
وج ــود فيها للرئيس األس ــد .االلـحــاح
السعودي طــوال الفترة املاضية على
هذه النقطة لم يكن مزاجًا شخصيًا»،
ب ـح ـس ــب املـ ـ ـص ـ ــدر نـ ـفـ ـس ــه .وي ـض ـي ــف:
«ال ـ ـقـ ــرار ال ــروس ــي ل ـيــس ابـ ــن ســاعـتــه،
ل ـك ــن االت ـ ـصـ ــال ال ـع ــاص ــف ب ــن االس ــد
و(ال ــرئ ـي ــس فــادي ـم ـيــر) بــوتــن أعـطــى
األخير «باس» االعالن عن القرار .بهذا
بــاع موقفًا كبيرًا لألميركيني ولــدول
مجلس التعاون الخليجي ،وقريبًا قد
نسمع عــن تحديد موعد لــزيــارة امللك
سلمان الى موسكو وعن توقيع عقود
بني الجانبني».
ال تـ ـح ـ ّـب ــذ ال ـش ـخ ـص ـي ــة امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة

الحرب السعودية
الخليجية على الحزب
قرار ال رجعة فيه

المقاومة تنفي شائعات
االنسحاب من سوريا
تعليقًا على ما يشاع عن انسحاب
جزء من مقاتلي حزب الله من
سوريا منذ صدور قرار الرئيس
الروسي فالديمير بوتني بسحب
جزء من القوات الروسية في
سوريا ،وإعالن «تنظيم القاعدة
في بالد الشام ـ ـ جبهة النصرة»
إعداد هجوم كبير على سوريا
ّ
خالل  48ساعة ،أكد «اإلعالم
الحربي» في املقاومة اإلسالمية أن
«هذه الشائعات ال تمت بأي صلة
إلى الواقع» ،و«تأتي في إطار الحرب النفسية الفاشلة كما جرت العادة»،
مضيفًا أن «وكاالت أجنبية ووسائل إعالم عربية تشارك بالتنسيق مع تلك
الجماعات اإلرهابية في الترويج لتلك اإلشاعات» .وأضاف البيان« :نلفت نظر
وسائل اإلعالم إلى عدم الوقوع في فخ الترويج لتلك األكاذيب والشائعات»،
مؤكدًا أن «الكلمة الفصل تبقى للميدان السوري الذي ُيحرز تقدمًا يومًا بعد
ّ
وتخبط الدول الداعمة لهم».
يوم في عزل اإلرهابيني

إطالق خطة لـ «ضمان متابعة معالجة
النفايات الطبية».
وطـ ـل ــب أب ـ ــو ف ــاع ــور م ــن ج ـم ـع ـيــة Arc
َ
 en cielوش ــرك ــة  ،safeاملــوك ـلــة إليهما
مـعــالـجــة الـنـفــايــات الـطـبـيــة فــي لبنان،
معالجة النفايات
التدقيق فــي معامل
ّ
ّ
«للتأكد من أن النفايات تتلقى العالج
ُ
العلمي املطلوب» ،مشيرًا إلى أن الوزارة
لن تتهاون في هذا األمر.
كـ ــام أبـ ــو ف ــاع ــور ،جـ ــاء خـ ــال مــؤتـمــر
صحافي عقده عقب اجتماع مع رئيس
نقابة أصـحــاب املستشفيات الخاصة
سليمان هــارون واملدير العام لجمعية
 ، Arc en cielبعد إثارة مسألة تداعيات
النفايات الطبية.
وط ـم ــأن أب ــو ف ــاع ــور إل ــى أن الـنـفــايــات
الطبية هي «نفايات مطحونة ومعقمة
بــال ـب ـخــار وجـ ــرت مـعــالـجـتـهــا بطريقة

علمية وال تشكل أي خطر ،بل تحولت
إلــى نفايات منزلية» ،الفتًا إلــى أنــه في
حــال بــروز مخاطر معينة «فلن تتردد
وزارة الصحة فــي اتـخــاذ إج ــراءات من

«االحـتـفــاء» بــالـقــرار الــروســي وإطــاق
ً
املفرقعات احتفاال ،ألن «البلد ،بعد هذا
التغيير الكبير ،أم ــام خ ـيــارات كبرى.
والسؤال الكبير مطروح على حزب الله
الذي عليه أن يزين األمــور بدقة :كيف
سيقرأ هــذا املـعـطــى ،وهــل سيتصرف
وف ــق قــاعــدة أن ــه ك ــان فــي ســوريــا قبل
ال ــروس وسيبقى بـعــدهــم؟» .التجاهل
قــد يعني انـنــا ذاه ـبــون ال ــى ح ــرب مع
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي «الـ ـ ـ ــذي لـ ــن ي ـق ـب ــل ب ـهــذا
الـحـجــم لـلـحــزب فــي لـبـنــان وســوريــا»،
أما «العودة الى صيغة لبنانية هادئة
وعاقلة عبر تأمني النصاب النتخاب
رئـ ـي ــس ف ـس ـي ـع ـطــي انـ ـطـ ـب ــاع ــا بــأن ـهــم
شركاء ممارسون في النظام ال شركاء
مـعـطـلــن .امل ـط ـلــوب م ــن ال ـح ــزب الـيــوم
خ ـط ــوة إنـ ـق ــاذي ــة» .ل ـكــن ذل ــك ال يعني
أن هــذا هــو املطلوب مــن وراء الضغط
الـ ـسـ ـع ــودي وال ـخ ـل ـي ـج ــي «ألن ل ـب ـنــان
وان ـت ـخــابــاتــه لـيـســا أول ــوي ــة سـعــوديــة
على االط ــاق .الـحــرب الخليجية على
حزب الله لن تتوقف وسنشهد مزيدًا
مـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات وم ـ ــزيـ ـ ـدًا مـ ــن ع ـم ـل ـيــات
االب ـع ــاد لـلـبـنــانـيــن م ــن الـخـلـيــج .هــذا
قـ ـ ــرار خ ـل ـي ـجــي واحـ ـ ــد ال رجـ ـع ــة ع ـنــه.
األخ ـطــر ان ــه لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ 1943
يـنــأى الخليجيون بأنفسهم عــن بند
التضامن مع لبنان في اجتماع عربي.
في القمة العربية املقبلة قد نرى أكثر
م ــن ذلـ ــك .خـ ــروج ل ـب ـنــان ع ــن االج ـم ــاع
العربي فــي اجتماع وزراء الخارجية
العرب في القاهرة كان خطأ كبيرًا .في
العالقات العربية ـ ـ االيرانية يمكننا أن
ننأى بأنفسنا داخل لبنان ولكن ليس
في الجامعة العربية».
تطبيق املـنـطــق ال ـس ـعــودي فــي لبنان
ي ـع ـن ــي خـ ـ ـ ــروج ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل مــن
ال ـح ـك ــوم ــة ووقـ ـ ــف ال ـ ـحـ ــوار م ــع ح ــزب
الـلــه ،لكن اللهجة «الـهــادئــة» للرئيس
سعد الحريري ال تتسق مع التصعيد
السعودي «ألنه غير جاهز في اي لحظة
ألي عمل انـتـحــاري .حتى اآلن ال يــزال
الــرئ ـيــس ال ـحــريــري م ـه ـ ّـدي .وسنبقى
ن ـ ـجـ ـ ّـرب ب ــالـ ـت ــي هـ ــي أحـ ـ ـس ـ ــن» .ول ـك ــن
الــى مـتــى؟ «لـنـ َـر أي وجـهــة سيتخذها
الـ ـ ـح ـ ــزب .املـ ـطـ ـل ــوب فـ ــي ل ـب ـن ــان ان ـق ــاذ
النظام ال تغييره ،والحكومة ال يمكن
ً
أن تستمر طــويــا عـلــى مــا هــي عليه.
وفي األســاس هناك رأي في املستقبل
بـضــرورة اتباع سياسة الصدمة عبر
وق ــف ال ـح ــوار ال ـحــالــي لــوضــع قــواعــد
ج ــدي ــدة لــاش ـت ـبــاك أو ل ـل ـت ـفــاهــم ،ألن
ال ـق ــواع ــد ال ـحــال ـيــة قــائ ـمــة ع ـلــى تلبية
طلباته الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة ،وهــذا
مــا أث ــار مشكلة داخ ــل الـتـيــار وخـ ّـســره
شعبيًا» .تلويح بوقف الحوار؟ «ليس
بعد .لكننا ندفع من جمهورنا يوميًا»،
تجيب الشخصية املستقبلية.

دون م ـســايــرة أي ط ـ ــرف» .وأكـ ــد أن ــه ال
داعــي للهلع من رمــي أكياس النفايات
الطبية املعقمة في األماكن التي ترمى
فيها النفايات املنزلية.
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سياسة
تقرير

القرار االتهامي في جريمة برج البراجنة:
انتحاريون ال يزالون أحرارًا
روى قاضي التحقيق العسكري األول
رياض أبو غيدا ،بالتفصيل ،مراحل اإلعداد
لعمليتين إرهابيتين في برج البراجنة
وجبل محسن .وبلسان أحد االنتحاريين،
حكى عن دقائق المخطط اإلرهابي
المرسوم ،من حين «انعقاد البيعة» ألكثر
التنظيمات ّ
تشددًا حتى لحظة التفجير،
الذي قتل  43شهيدًا وجرح ما يربو على
 .200هنا القصة الكاملة لتفجيري برج
البراجنة ومخطط جبل محسن االنتحاري
رضوان مرتضى
«شـ ـبـ ـك ــة إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة م ـح ـت ــرف ــة ع ــاب ــرة
للوطنية» .بهذه العبارة افتتح قاضي
التحقيق العسكري ريــاض أبــو غيدا
ال ـقــرار االت ـهــامــي فــي قضية الهجوم
االنتحاري املزدوج في برج البراجنة.
فـ ّـصــل امل ـه ـمــات ال ـتــي أوك ـل ــت إل ــى 30
مــدعــى عليهم بــن س ــوري ولبناني،
خططوا لتنفيذ عمليتني إرهابيتني،
وكـيــف فـشـلــوا فــي تنفيذ تفجير في
أحـ ــد م ـق ــاه ــي ج ـب ــل م ـح ـس ــن ،بـعــدمــا
قـبــض عـنــاصــر ف ــرع املـعـلــومــات على
االن ـت ـح ــاري .ث ــم غ ــاص ف ــي تـفــاصـيــل
العملية الـتــي اسـتـهــدفــت محلة عني
السكة في ضاحية بيروت الجنوبية،
ّ
مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.
ادعى أبو غيدا على املتهمني الثالثني
بجرم االنتماء إلــى تنظيم «داع ــش»،
ّ
وأن ـ ـهـ ــم ب ـتــوج ـيــه م ــن أم ـي ــره ــم «أب ــو
الوليد الـســوري» املــوجــود في مدينة
الـ ــرقـ ــة ،خ ـط ـط ــوا ل ـت ـن ـف ـيــذ ت ـف ـج ـيــرات
فــي مناطق مختلفة مــن لبنان ،فنقل
بـعـضـهــم مـتـفـجــرات وأح ــزم ــة ُناسفة
وأسلحة من سوريا إلى لبنان ،خ ّبئت
فـ ــي شـ ـق ــق اس ـ ـتـ ــؤجـ ــرت فـ ــي بـ ـي ــروت
والشمال .وتولى البعض اآلخــر نقل
ّ
انتحاريني .وكشف القرار االتهامي أن
وعامر الفريج
السوريني عماد غياث ّ
املـ ـع ــروف ب ـ ـ «ولـ ـي ــد» ن ــف ــذا عمليتني
انتحاريتني في الضاحية ،كما كشف
أن عددًا من االنتحاريني ّفروا.
عرض أبو غيدا املخططني االرهابيني
ٌّ
كــل عـلــى ح ــدة ،فـتـحــدث عــن تفاصيل

«عـمـلـيــة جـبــل م ـح ـســن» ،مـعـيـدًا ســرد
ت ـفــاص ـيــل ت ــوق ـي ــف اب ــراهـ ـي ــم ال ـج ـمــل.
ّ
فــذكــر أن دوري ـ ــة م ــن ف ــرع املـعـلــومــات
فــي الـشـمــال اشتبهت بـســائــق دراج ــة
ّ
محاولة
نارية في محلة القبة ،ولــدى َ
َ
ع ـنــاصــرهــا اس ـت ـجــاء هــوي ـتــه ،شــهــر
مـســدســا حــربـيــا وح ــاول ال ـه ــرب ،لكن
عناصر الــدوريــة تمكنوا من توقيفه.
ولــدى محاولة تكبيله ،حــاول تفجير
َحزام ناسف كان يرتديه تحت ثيابه،
ف ُم ِنع من ذلك وجــرت السيطرة عليه.
وب ــال ـت ـح ـق ـي ــق مـ ـع ــه ،ذك ـ ــر أن ـ ــه يـعـمــل
ّ
«حدادا افرنجيا» وينشط على مواقع
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وخــاصــة تلك
الـتــي تـعــرض فـيــدي ّــوهــات عــن مـعــارك
ّ
«داعـ ــش» ،مــؤك ـدًا إن ــه تــأثـ ّـر بـهــا وقــرر
االل ـت ـحــاق بــالـتـنـظـيــم .ي ـســرد الـجـمــل:
«ولـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـغ ــاي ــة ت ــواصـ ـل ــت مـ ــع أب ــو
جليبيب عـلــى الـفــايـسـبــوك وأعـلـمـتــه
ب ــرغ ـب ـت ــي فـ ــي ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى س ــوري ــا
للجهاد .وبالفعل انتقلت إلــى هناك
عبر تركيا ُوقابلته في غازي عنتاب».
هناك نقل مع آخرين إلــى الرقة.
ومــن ّ
وذكـ ــر أنـ ــه خ ـضــع ل ـ ــدورة شــرع ـيــة ثم
دورة عـسـكــريــة تـ ــدرب فـيـهــا عـلــى يد
املدعو أبو الوليد .وقال« :أقنعني أبو
الوليد بفضل العمليات االستشهادية
عند الله والـثــواب الــذي يحصل عليه
ّ
ّ
ُمنفذها ،وأن الخيار وقع علي لتنفيذ
إحــداهــا» .بعد مبايعة الجمل ل ـ «أبــو
الوليد» ،تعززت الثقة بينهما ،فأبلغه
ّ
«األمـيــر» السوري أن مهمته تقتضي
الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى ط ــرابـ ـل ــس الس ـت ـئ ـج ــار
إحدى الشقق اآلمنة إليواء انتحاريني
يعتزم إرسالهم إلــى لبنان ،وتخزين
ّ
متفجرات فيها .ثم سلمه مبلغ  4آالف
دوالر وه ــات ـف ــن خ ـل ــوي ــن ،أحــده ـمــا
مـ ــن «نـ ـ ــوع ن ــوكـ ـي ــا فـ ــانـ ــوس واآلخـ ـ ــر
«ســامـســونــغ أستعمله للتواصل مع
أميري أبو الوليد».
تـنـفـيـذًا ألوام ــر األم ـي ــر ،تــوجــه الجمل
بسيارة أجرة إلى منطقة القبة ،قاصدًا
منزل صديقه خالد زين الدين امللقب
بـ«أبو طلحة» ليعلمه بتكليفه تنفيذ
م ـه ـمــة أم ـن ـي ــة مـ ــن ج ــان ــب «داعـ ـ ـ ــش»،
مساعدته على استئجار شقة.
طالبًا
ّ
توجه مع زين الدين
ه
أن
الجمل
يروي
ّ
إلى منزل بالل البقار حيث اجتمعوا
ّ
واتفقوا على أن يبقى األول في منزل
األخـ ـ ـي ـ ــر لـ ـح ــن تـ ــأمـ ــن ش ـ ـقـ ــة .وب ـع ــد

انتقى الجمل «بسطة لبيع القهوة» قرب مشروع الحريري في جبل محسن الستهدافها بعبوة ناسفة (هيثم الموسوي)

يومني ،جرى تأمني الشقة التي جرى
استئجارها على ثالثة أشـهــر .خالل
الـ ـت ــواص ــل ب ــن ال ـج ـم ــل وأم ـ ـيـ ــره عـبــر
الواتساب والتيليغرام ،أبلغه األخير
ّ
أن شـخـصــا سـيـصــل إل ــى لـبـنــان .كــان
ه ــذا الــرجــل طــابــخ األح ــزم ــة الناسفة
امل ـعــروف ب ـ «ول ـيــد» .استقبله الجمل
لـنـقـلــه إل ــى ال ـش ـق ــة .ث ــم ج ــرى تـهــريــب
م ـت ـف ـج ــرات وصـ ــواعـ ــق ولـ ـف ــات فـتـيــل
كورتكس وكلل معدنية وأربع بنادق
كالشنيكوف مع مماشطها إلى الشقة
ليباشر «وليد» إعداد  8أحزمة ناسفة
وعـ ــدة ع ـب ــوات نــاس ـفــة .ون ـقــل الـجـمــل
«وليد» إلى بيروت ،ثم أوصل له ستة
أحــزمــة ناسفة واحـتـفــظ بــاثـنــن .وقد
ّ
تـبــن فــي التحقيقات أن «ول ـيــد» هو

أح ــد ان ـت ـحــاريــي ب ــرج ال ـبــراج ـنــة ،وأن
الجمل انتقى «بسطة لبيع القهوة»
قـ ـ ــرب م ـ ـشـ ــروع ال ـ ـحـ ــريـ ــري فـ ــي جـبــل

رئيس ُ
«سعاة بريد
المتفجرات» هو
المدعى عليه
ابراهيم رايد

مـحـســن السـتـهــدافـهــا بـعـبــوة ناسفة
م ــوض ــوع ــة داخـ ـ ــل دراج ـ ـ ــة ن ــاري ــة فــي
ّ
سيفجر نفسه بعد
وقت الذروة ،وكان
تجمهر ال ـنــاس إث ــر ان ـف ـجــار الـعـبــوة،
لكن جــرى توقيفه قبل يــوم واحــد من
التنفيذ.
أم ــا تـفـجـيــر ب ــرج ال ـب ــراج ـن ــة ،بحسب
الـقــرار االتـهــامــي ،فقد نفذه إرهابيان
يـ ــرتـ ــدي كـ ــل م ـن ـه ـم ــا حـ ــزامـ ــا نــاس ـفــا
م ــع دراج ـ ــة ن ــاري ــة بــداخ ـل ـهــا حــزام ــان
ناسفان مربوطني ببعضهما بعضًا
وم ـعـ ّـديــن لــانـفـجــار بـطــريـقــة التحكم
عن ُبعد مع ساعة توقيت .مكثا لفترة
في شقة األشرفية قبل تنفيذ العملية.
وليد
واتفق املخططون على أن يركن ّ
الــدراجــة املفخخة فــي الـشــارع ،يشغل

تقرير

قضية علي فياض :هل االستخــ
آمال خليل

القانون يعطي صقر حق حفظ الملف بقدر ما يعطيه حق االدعاء (مروان طحطح)

ّادعى مفوض الحكومة لدى املحكمة
العسكرية القاضي صقر صقر على
املــوقــوف علي فـيــاض بـجــرم «دعمه
منظمة إرهابية كولومبية وبيعها
أس ـل ـحــة حــرب ـيــة وص ــواري ــخ وم ــواد
إرهابية بهدف محاربة األميركيني»،
وأح ــال ملفه على قــاضــي التحقيق
ال ـع ـس ـكــري األول ريـ ــاض أب ــو غـيــدا
للتوسع فــي التحقيق .فــي القانون
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،أوض ـ ــح وكـ ـي ــل ف ـيــاض
املحامي كمال الحاف ،في حديث إلى
«األخبار» ،أن صقر «يحق له االدعاء
على فياض بعد أن تسلم امللف من
النيابة العامة االستئنافية في جبل

ل ـب ـنــان ال ـت ــي تـسـلـمـتــه ب ــدوره ــا من
النيابة العامة التمييزية» .لكن ماذا
عن معايير السيادة الوطنية؟ وهل
كــان صقر مجبرًا على االدع ــاء على
ف ـي ــاض ،ف ــي وق ــت يـعـطـيــه ال ـقــانــون
ح ــق ح ـفــظ امل ـل ــف ب ـق ــدر م ــا يـعـطـيــه
حــق االدعـ ــاء ،خصوصًا أن القضاء
التشيكي واف ــق عـلــى إخ ــاء سبيله
ل ـع ــدم ك ـف ــاي ــة ال ــدل ـي ــل ع ـل ــى الـتـهـمــة
املنسوبة إليه من الواليات املتحدة؟
في ّادعائه ،استند صقر إلى حرفية
املزاعم االميركية ،مستخدمًا عبارة
«مـحــاربــة األمـيــركـيــن» فــي معرض
تــوصـيـفــه ل ـج ــرم ف ـي ــاض .ف ـهــل بــات
ال ـق ـضــاء الـلـبـنــانــي ضـنـيـنــا بــالــذود
عن األميركيني بعدما رفضت وزيرة

الـ ـع ــدل ب ــال ــوك ــال ــة أل ـي ــس شبطيني
ال ـط ـلــب األم ـي ــرك ــي بـتـسـلـيــم فـيــاض
إلى السلطات األميركية بسبب عدم
وجود اتفاقية استرداد بني البلدين؟
وم ــا ه ــي الـتـحـقـيـقــات االول ـي ــة الـتــي
استند إليها لــادعــاء على فياض؟
هــل بــن يــدي القاضي صقر «أدل ــة»
غير املــزاعــم االميركية التي ينفيها
املوقوف؟ إذا كان القانون اللبناني
يحظر اس ـتــدراج شخص فــي لبنان
مــن قـبــل الـضــابـطــة الـعــدلـيــة ودفـعــه
إلى محاولة ارتكاب جرم ما أو إلى
ارتـكــابــه ،ومــا دام القانون اللبناني
ُ
َ
ّ
املستدرج،
ويبرئ
املستدرج
عاقب
ي ِ
ِ
ّ
ّ
فلماذا يثبت القضاء سابقة االدعاء
عـلــى لـبـنــانــي ب ـجــرم لــم يــرتـكـبــه ،بل
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بلدية بيروت :القوات تطبخ التوافق
المسيحي و«الشيطان» يلعب في المخترة
س ــاع ــة ال ـت ــوق ـي ــت ثـ ــم ي ـب ـت ـعــد ع ـن ـهــا،
وبـعــد انـفـجــارهــا ،يـنــدس بــن الـنــاس
ّ
ويفجر نفسه .وفــي هذا
املتجمهرين
ال ــوق ــت ،ي ـن ـت ـظــر االنـ ـتـ ـح ــاري ال ـثــانــي
ال ــذي يــدعــى «ع ـمــاد» ،أم ــام مستشفى
ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــول األع ـ ـ ـظـ ـ ــم وصـ ـ ـ ـ ــول أهـ ــالـ ــي
ّ
فيفجر نفسه
املـصــابــن واملــواط ـنــن،
أم ــام املــدخــل .أمــا الـتــرابــط بــن عملية
عني السكة والعملية الفاشلة في جبل
محسن ،فقد حصل بعد مقارنة حزام
الـجـمــل م ــع ال ـح ــزام غـيــر املـنـفـجــر في
عني السكة ،حيث ُوجــد تطابق كامل.
وت ـبــن وجـ ــود اتـ ـص ــاالت ب ــن الـجـمــل
وس ـط ــام ال ـش ـت ـيــوي وإب ــراه ـي ــم راي ــد،
كـمــا تـبــن أن الـشـتـيــوي يـتــواصــل مع
شبكتني أمنيتني األولى في طرابلس
والـثــانـيــة فــي ب ـيــروت .األول ــى قوامها
ب ــال ال ـب ـقــار وخ ــال ــد زي ــن ال ــدي ــن .أمــا
الثانية ،فتتحرك في األشرفية وبرج
ال ـب ــراج ـن ــة .وقـ ــد أق ـف ــل ال ــرقـ ـم ــان بـعــد
الـتـفـجـيــريــن ف ــي ع ــن ال ـس ـكــة .فـجــرى
رصد معظم أفراد الشبكة وتوقيفهم.
بـ ّـيـنــت الـتـحـقـيـقــات أن قــائــد الشبكة
هو اإلرهابي «أبو البراء» ،أحد قادة
أم ــن «داع ـ ــش» فــي ال ــرق ــة .ومـســاعــده
أب ــو الــول ـيــد الـ ـس ــوري ،فـيـمــا املنسق
الشتيوي
العام للعمليتني هو سطام
ّ
الـ ـ ــذي ب ـ ّـي ـن ــت ح ــرك ــة اتـ ـص ــاالت ــه أن ــه
مــوجــود فــي ع ــرس ــال .أم ــا املنسقون
املـ ـس ــاع ــدون ،ف ـه ــم الـ ـس ــوري ــون عـبــد
الكريم الشيخ علي وعواد الدرويش
ومصطفى الخرام ،واللبنانيون بالل
وزكـ ــريـ ــا وحـ ـم ــزة ال ـب ـق ــار واب ــراه ـي ــم
الجمل وخالد زين الدين .وبلغ عدد
اللوجستيني  24شخصًا .وقــد سرد
امل ــوق ــوف ــون م ــن هـ ـ ــؤالء ك ـي ـف ـيــة نـقــل
امل ـت ـف ـجــرات ب ــن طــراب ـلــس وب ـي ــروت.
وكـيـفـيــة نـقــل األح ــزم ــة الـنــاسـفــة بني
شـقـتــي ب ــرج ال ـبــراج ـنــة واألش ــرف ـي ــة.
وروى أح ــده ــم أنـ ــه ق ـبــل ي ــوم ــن من
العملية ،توجه مع االنتحاري وليد
ّ
إلـ ـ ــى أدم ـ ـ ــا حـ ـي ــث ت ـس ــل ـم ــا األح ــزم ــة
الـنــاسـفــة ضـمــن حقيبتني ومـبـلــغ 5
آالف دوالر م ــن ســائــق س ـي ــارة ف ــان.
ك ــذل ــك عـ ـن ــون أب ـ ــو غـ ـي ــدا فـ ــي ق ـ ــراره
االتهامي ُ
«سـعــاة بريد املتفجرات»،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن رئ ـي ــس ال ـس ـع ــاة ّهو
املدعى عليه ابراهيم رايد الذي جنده
سـ ـط ــام ال ـش ـت ـي ــوي ل ـن ـقــل إره ــاب ـي ــن
ومتفجرات.

يبدو أن التيار الوطني
الحر الرافض للمشاركة في
الئحة بيروت االئتالفية مع
قوى  14آذار في عام
 2010سيقبل بها هذه
المرة ،لتكون البلدية أولى
ثمرات «الربيع المسيحي» مع
حزب القوات اللبنانية ،فيما
المعركة الرئيسية تدور في
كواليس المخاتير .وفعليًا،
فإن من يفوز هنا يخطو
قدمًا باتجاه تعبيد فوزه في
االنتخابات النيابية
رلى إبراهيم
ل ــم تـتـسـلــل ال ـن ـس ـب ـيــة الـ ــى االن ـت ـخــابــات
البلدية فــي العاصمة بـيــروت وال أعيد
تقسيم الدوائر لتطابق التقسيم النيابي
كما رغــب الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر فــي عام
 .2010ل ـكــن ال ـت ـي ــار س ـي ـكــون هـ ــذه امل ــرة
جزءًا من الخارطة البلدية املقبلة .فبعد
مقاطعته لالنتخابات السابقة مشاركة
وتــرش ـي ـحــا ف ــي ب ـي ــروت اع ـت ــراض ــا على
القانون وإعالن الالئحة من قريطم ،يبدو
أن تجليات الحلف «املسيحي» املستجد
ستنعكس عـلــى أه ــواء الـعــونـيــن .وأول
الغيث ائـتــاف بـلــدي فــي بلدية بيروت
ي ــدخ ــل ب ـم ــوج ـب ــه الـ ـتـ ـي ــار ال ـ ــى امل ـج ـلــس
البلدي للمرة األولى ،فيما لم يعرف بعد
ما إذا كانت الالئحة ستخرج مجددًا من
رح ــم قــري ـطــم ،إذ يـشـيــر ال ـنــائــب ميشال
«األخبار» الى أن
فرعون في حديثه الى ّ
«األفضلية للتوافق وتجنب املعركة في
بيروت ،مع ضمان تمثيل كل القوى حتى
األقليات منها ،للحفاظ على خصوصية
العاصمة ومصالحها» .وهو ما يتطابق
مــع كــام رئيس حــزب الـقــوات اللبنانية
سمير جعجع في مقابلته مع «األخبار»
أمـ ـ ـ ـ ــس« :أس ـ ـ ـهـ ـ ــل بـ ـل ــدي ــة هـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت.
املستقبل قال للجميع اختاروا االعضاء
املسيحيني ال ــ .12نحن والـتـيــار ،ولدينا
حليف أســاســي فــي ب ـيــروت هــو الــوزيــر
ميشال فــرعــون ،وسنعمل معًا الختيار
هذه االسماء» .وبما أن الطاشناق قد أتم
االتفاق نفسه مع املستقبل على مقعدين
مــن أص ــل ال ـ ــ ،12يبقى لـلـقــوات وفــرعــون
وال ـك ـت ــائ ــب إض ــاف ــة الـ ــى ال ـت ـي ــار تـقــاســم

األعضاء العشرة الباقني.
حتى الساعة ،يقول فرعون« ،ال تشاور
بشكل مباشر مع التيار الوطني الحر،
والتنسيق األساسي ،كما دائمًا ،يتم مع
ّ
(الجميل) واملطران
القوات والشيخ نديم
الياس عودة ،وكل ما يوضع على طاولة
هذا التشاور أقبل به ،ألنه حتمًا سيريح
امل ـن ـط ـق ــة وي ـ ـصـ ــون م ـص ـل ـح ـت ـهــا .نـحــن
منفتحون ونبدي إيجابية دائمًا تجاه
الحلول» .وبحسب فــرعــون ،فــإن زيارته
األخيرة للرابية لم تتطرق الى موضوع
االن ـت ـخــابــات ال ـب ـلــديــة .أم ــا زيـ ــارة هيئة
ب ـيــروت فــي الـتـيــار لـفــرعــون« ،فناقشنا
ف ـي ـهــا أمـ ـ ـ ــورًا ت ـخ ــص امل ـن ـط ـق ــة ،وأب ـ ــدى
أفــراد الهيئة ثقتهم بأدائي وارتياحهم
له» ،بحسب النائب البيروتي .ما سبق
وح ـ ــده يـ ـع ـ ّـد خ ــرق ــا ك ـب ـي ـرًا وجـ ــديـ ــا فــي
عــاقــة الـطــرفــن امل ـتــوتــرة مـنــذ س ـنــوات،
ً
ّ
قــد يـ ّ
ـؤســس مستقبال لـتـعــاون يتخطى
اإلطار البلدي .من جهته ،يشير منافس
ف ـ ــرع ـ ــون عـ ـل ــى مـ ـقـ ـع ــده ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي،
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـح ــر،
نـقــوال صـحـنــاوي ،إل ــى أن ــه «اب ــن التيار
وسيسير بكل ما يــراه مناسبًا» ،مؤكدًا
أن «املشاورات تتم على قدم وساق ،ولن
نقفل الـبــاب بــوجــه أح ــد ،بــل مستعدون
ملـ ّـد أيــديـنــا الــى الـجـمـيــع» .ب ــدوره ،يقول

امل ــرش ــح الـ ــى امل ـق ـع ــد األرث ــوذكـ ـس ــي فــي
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـنــي ال ـح ــر زيـ ــاد ع ـب ــس ،إن
«عــون ـيــي ب ـي ــروت يـلـتــزمــون بـمــا يـقــرره
الـ ـتـ ـي ــار ،ون ــأم ــل وك ـل ـن ــا ث ـق ــة أن ت ـصـ ّـب
الصيغة النهائية فــي مصلحة الحزب.
لــذلــك وضعنا الـخـبــرات وال ـقــدرات التي
نمتلكها في تصرف الهيئة التي تتولى
دراسة واقع األرض وإحصاء الحزبيني
الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ــي الـ ـت ــرش ــح الـ ـ ــى ال ـب ـل ــدي ــة
واملخترة لرفع تقريرها في النهاية الى
اللجنة املركزية».
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ش ـه ــر ال ـع ـس ــل ال ـب ـل ــدي بــن
ق ـ ــوى  14آذار ف ــي األش ــرفـ ـي ــة وال ـت ـي ــار

يتجه التيار الوطني
الحر الى التوافق
مع قوى  14آذار
والتمثل بعضوين في
المجلس البلدي

فرعون :أفراد هيئة التيار أبدوا ثقتهم بأدائي (مروان طحطح)

الوطني الحر ،ال تزال صورة االنتخابات
االختيارية قاتمة .وللمختار في بيروت
وك ــل األقـضـيــة أهـمـيــة بــالـغــة ،ن ـظ ـرًا إلــى
دوره ال ــذي يـتـعـ ّـدى امل ـعــامــات االداريـ ــة
لـ ـيـ ـح ـ ّـول ــه الـ ـ ــى «م ـ ـف ـ ـتـ ــاح» رئـ ـيـ ـس ــي فــي
منطقته وحاجة ّ
ملحة لكل مرشح راغب
في الفوز بلقب السعادة .في عام ،2010
تـم ـكــن اآلذاريـ ـ ـ ـ ــون ،وخ ـص ــوص ــا فــرعــون
ورئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة ســوس ـي ـي ـت ـيــه
جـ ـن ــرال أنـ ـط ــون ص ـح ـن ــاوي ،يــرافـقـهـمــا
الكتائب والقوات ،من اكتساح األشرفية
والـصـيـفــي بـنـتـيـجــة  12ـ ـ  0و 4ـ ـ  ،0وال
ي ـم ـكــن ف ـهــم أه ـم ـيــة ذلـ ــك الـ ـف ــوز إال عبر
تفنيده فــي االنـتـخــابــات النيابية ،فيما
خ ـ ّـيــم ال ـت ــواف ــق ف ــي املـ ـ ــدور ،ح ـيــث الـثـقــل
األكبر للطاشناق ،وتمكن التيار وقوى
 8آذار م ــن الـ ـف ــوز ف ــي ال ــرم ـي ــل بـسـبـعــة
م ـخ ــات ـي ــر م ـق ــاب ــل خ ـم ـس ــة ل ـخ ـصــوم ـهــا.
يومها انقلب التكتيك العوني بخوض
امل ـع ــرك ــة س ـيــاس ـيــا ع ـل ـي ــه ،فـ ـ ـ ّ
ـأي مـعــركــة
«تستثني العائالت من الحسابات هي
معركة ضعيفة وخاسرة» على ما يؤكد
أحد املوالني للتيار في الدائرة .أما اليوم،
فتكمن العقدة فــي شكل التحالف الــذي
سينجزه التيار ،وما إذا كان سيتحالف
م ـ ــع ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات وفـ ـ ــرعـ ـ ــون أو س ـي ـخ ــوض
معركته والطاشناق وحيدين .وال يمكن
تعويل العونيني على حلفهم مع القوات
واستثناء فرعون ،إذ يصعب الفصل بني
األخـيــريــن ،علمًا بــأن أص ــوات األشرفية
ال ـس ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـ ّ
ـرج ــح ك ـفــة املـتـنــافـســن
ت ـضــاف الـيـهــا أصـ ــوات غــالـبـيــة عــائــات
ال ــدائ ــرة فــي جـيــب ف ــرع ــون .وال إمكانية
تــالـيــا الق ـت ـحــام أسـ ــوار األشــرف ـيــة ســوى
بوضع يد التيار بيده ،ما يتطلب توافقًا
حــول تقاسم مقاعد «املـخـتــاريــن» .وفي
هــذا السياق ،يــرى فرعون أن «الشيطان
يكمن دائمًا في التفاصيل ،خصوصًا أن
للمخترة طابعًا محليًا وعائليًا نرغب
في الحفاظ عليه ،بعكس ما فعله التيار
ســابـقــا» ،فيما يشير أحــد مـســؤولــي 14
آذار ف ــي بـ ـي ــروت إلـ ــى أن «االخ ـت ـي ــاري ــة
ص ـع ـبــة وال تــأث ـيــر فـعـلـيــا لـلـسـيــاسـيــن
ع ـل ـي ـهــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـق ـلــل م ــن ح ـظــوظ
التوافق .هنا الفوز حليف «يلي شاغل
على األرض وخادم أهلها».
رغم كل ما سبق ،تبدي فاعليات بيروت
بـ ـ ـ ــرودة ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع االس ـت ـح ـق ــاق
البلدي املقبل ،على اعتبار أن ما يجري
«هـمــروجــة» ستنتهي مــع إعــان تأجيل
االنتخابات .فلغاية اليوم« ،ال ماكينات
حزبية تفلح فــي األرض البيروتية وال
ن ــاش ـط ــن ي ـج ــوب ــون امل ـ ـنـ ــازل وي ـل ـت ـقــون
أهـ ـلـ ـه ــا ...إال إذا ب ــات ــت األح ـ ـ ــزاب تنجز
مسحها عبر األقمار الصناعية».

ـبارات األميركية ضابطة عدلية لبنانية؟
ت ــزع ــم أج ـ ـهـ ــزة اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات دولـ ــة
أجنبية أنه ارتكبه ،وال تنفي أن تكون
قد استدرجته إلى محاولة ارتكابه؟
أال يرى القضاء اللبناني «خصومة
شـخـصـيــة» ب ــن األم ـيــرك ـيــن وعـلــي
فـ ـي ــاض ،ب ـس ـبــب دوره ف ــي تـصــديــر
الـســاح األوك ــران ــي سابقًا إلــى دول
يـ ــريـ ــد األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون احـ ـتـ ـك ــار بـيــع
الـ ـس ــاح ل ـه ــا؟ وهـ ــل ب ــات ــت بــرق ـيــات
أجـ ـ ّه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات األم ـيــرك ـيــة،
املقنعة بــورقــة مــن االنـتــربــول ،تملك
الـ ـق ــوة ال ـق ــان ــون ـي ــة ذاتـ ـه ــا ملـحــاضــر
التحقيق ل ــدى الـضــابـطــة الـعــدلـيــة؟
كلها أسئلة ال إجابة واضحة عنها،
فــي ان ـت ـظــار مــا س ـي ـصــدره الـقــاضــي
أبو غيدا.

القاضي
استند
ّ
صقر في ادعائه إلى
النص الحرفي للمزاعم
األميركية

للتذكير ،فإن فياض ،حامل الجنسية
األوكــرانـيــة ومستشار وزيــر الدفاع
األوك ــران ــي لـشــؤون الـشــرق األوســط
واملـســؤول عن صفقات بيع السالح

في شركة «أوكــروكــروم» األوكرانية
للتصنيع الـحــربــي ،اسـتــدرج نهاية
ع ــام  2014م ــن لـبـنــان إل ــى تشيكيا
على يد اللبناني فوزي جابر ،بحجة
االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ص ـف ـقــة سـ ـ ــاح .عـنــد
وصوله إلى بــراغ ،أوقفته السلطات
ً
بناء على مذكرة توقيف
التشيكية
صادرة عن القضاء األميركي بتهمة
تجارة السالح بصورة غير شرعية
والـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع م ـن ـظ ـ ّم ــة «فـ ـ ـ ــارك»
الكولومبية الـتــي تصنفها أميركا
إرهــاب ـي ــة .مـكــث ف ـيــاض ف ــي السجن
الـتـشـيـكــي عــامــا و 10أش ـهــر قـبــل أن
يوافق القضاء التشيكي على اإلفراج
عنه في إطــار صفقة تبادله وفوزي
ج ــاب ــر وخـ ــالـ ــد امل ــرعـ ـب ــي (م ــوق ــوف

بـتـهـمــة م ـ ـخـ ــدرات) م ــع الـتـشـيـكـيــن
الخمسة الذين اختطفوا في لبنان.
طوال مدة توقيفه« ،لم يدنه القضاء
التشيكي ألن أميركا لم تقدم الدليل
على إثبات تورطه في تجارة سالح
غير شرعية في تشيكيا أو أميركا»
بـحـســب الـ ـح ــاف .ح ـتــى إن ــه «رف ــض
التوقيع على تعهد بـعــدم مقاضاة
القضاء التشيكي لتوقيفه اعتباطيًا
طوال تلك املدة».
الــافــت أن اإلنـتــربــول أص ــدر مذكرة
توقيف ثانية بحق فياض بالتهمة
ذات ـه ــا قـبــل ح ــوال ــى شـهــر م ــن إب ــرام
ص ـف ـق ــة ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل .ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى تـلــك
املـ ـ ــذكـ ـ ــرة ،أوق ـ ـفـ ــه األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام فــي
م ـطــار ب ـيــروت وح ـ ّـول ــه إل ــى الـنـيــابــة

العامة التمييزية مع طلب أميركي
لتسليمه ملحاكمته في أميركا .منذ
مطلع شباط املاضي ،ال يزال فياض
مــوقــوفــا فــي نـظــارة قصر الـعــدل في
بيروت.
إلــى املحكمة العسكرية ،أحيل ملف
فياض .بحسب الحاف ،من املنتظر
أن يمثل أمام قاضي التحقيق األول
ري ــاض أب ــو غـيــدا فــي األي ــام املقبلة.
السفارة األميركية في بيروت تتابع
ع ــن ك ـثــب م ـســار ال ـق ـض ـيــة ،ف ــي حني
يستعد الحاف بالوكالة عن فياض
لرفع شكوى ضد القضاء التشيكي
ل ـتــوق ـي ـفــه اع ـت ـبــاط ـيــا «ب ـع ــدم ــا ثبت
ع ــدم ارت ـكــابــه أي ج ــرم فــي تشيكيا
وأميركا».
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مجتمع واقتصاد
على الغالف من يقبل بالعمل من دون حقوق ،فعليه أن ال يبكي
حين َ
يعامل كشخص مسلوب الحقوق .هذه هي «الموعظة» التي
من الممكن الخروج بها من مأساة َ
المبعدين اللبنانيين من الخليج .لكن،
ً
أليس هذا الكالم سهال؟ بالطبع هو سهل .فالمهاجرون إلى الخليج حيث
ال حقوق للوافدين ،من بلد كلبنان ال حقوق للمواطنين فيه فعليًا،
غياب حقوق اإلنسان ذاك .فهم تأقلموا
لن يشعروا بخطر العمل في
ّ
مع «نظامهم» اللبناني ،وباتوا «يدبرون» أنفسهم إما «سيرًا بين النقاط» أو

استعانة بصديق /واسطة ،أو بالتطنيش ،حتى ولو انعكس هذا التأقلم،
هبوطًا بمستواهم المادي والمعنوي .المهم تأمين ّ
الحد األدنى للكرامة
واألجور .لكن ،مهما تدنى مستوى حقوق المواطن في لبنان ،إال أنه لم
يبلغ مرحلة الفجور الخليجي الذي ظهر أخيرًا في ملف المبعدين .حيث ال
حقوق للوافد ،خاصة إن «علق» مع مواطن ،كما د .أ .س .ولو كان قد
أمراض «علية القوم» من
أمضى  20عامًا ،كما د .ع .ف .في معالجة ُ
ّ
بينهم على الخصوص ،فنسج معهم عالقات ود ظنًا أنها ،على الطريقة

«بالك ووتر» المصارف تكمل عمل «طـــ
ضحى شمس
ال ي ـ ـ ــزال د .ع .ف .ي ـح ـت ـفــظ بـبـعــض
محطات الـكــام الخليجية .بــن فقرة
وأخ ـ ــرى ي ـق ــول« :ي ــا طــوي ـلــة ال ـع ـمــر»،
يــرددهــا بــن الـحــن واآلخـ ــر .فدكتور
فــاعــور مكث فــي اإلم ــارات عقدين من
ال ــزم ــن ،يـعــالــج فـيـهــا أمـ ــراض الـنــاس
هـ ـن ــاك ،ع ـل ـيــة الـ ـق ــوم خ ــاص ــة ،لـكــونــه
مخترع طريقة في معالجة التهابات
الـبــروسـتــات املــزمـنــة .ي ــروي الطبيب
امل ـب ـعــد أنـ ــه ذهـ ــب إلـ ــى اإلمـ ـ ـ ــارات عــام
 1990وعــاش هناك حتى « .2009أنــا
وق ــاع ــد ب ـع ـي ــادت ــي ،وكـ ـ ــان الـخـمـيــس
إجاني تلفون
املسا يا طويلة العمرّ ،
م ــن األم ــن أن :تـفـضــل ل ـعــنــا .الجمعة
ُوالسبت عطلة .رحت األحــد ،وإذا بي
أف ــاج ــأ بـضــابــط يـقــول ل ــي :هـنــاك أمــر
بــاإلب ـعــاد ُوإل ـغ ــاء اإلق ــام ــة دون إب ــداء
أي س ـب ــب! ذه ـل ــت طـبـعــا وس ــأل ــت ما
ال ــذي فعلته؟ فــأبــدوا أسـفـهــم ألنـنــي ـ
كما قالوا ـ طبيب محترم ،لكن االمر
مــش مــن عنا! ضابط صغير أضــاف:
هيدا من عندكم من لبنان! استغربت
وقـ ـ ـل ـ ــت لـ ـ ـ ــه :لـ ـ ــو عـ ـ ـل ـ ـ ّـي شـ ـ ـ ــيء كـ ــانـ ــوا
كمشوني بمطار بيروت ،كنت هناك
منذ أسبوعني ،فما الــذي استجد؟ لم
يجيبوني .حني عدت إلى لبنان عملت
ات ـصــاالتــي بــاملـســؤولــن الـلـبـنــانـيــن،
فأجابوني بما كنت قد قلته سابقًا،
أنــه لــو علي شــي كــانــوا منعوني من
السفر! هنا خلصت القصة .قلت لهم
أع ـطــونــي ع ـلــى األقـ ــل ش ـه ـرًا ألخـلــص
فقالوا :خذ
أمــور مرضاي وأنظمهم!
ُ
ش ـهــريــن .لـكــن بـعــد أس ـبــوعــن أفــاجــأ
بــاتـصــال مــن جـهــاز األم ــن يـقــول :شو
مبني بعدك هون؟ الجماعة بدهن اياك
تفل بأسرع ما يكون .من هم الجماعة؟
الله أعلمّ .
سرعت إجراءاتي ،ثم زرتهم
م ــرة أخ ــرى ف ــأخ ــذوا مـنــي الـبــاسـبــور

وأعطوني «طلب إلغاء إقــامــة» ،وهي
معاملة تسمى مــذكــرة إخ ــراج .كانت
اإلقامة سارية حتى  ،2011وأخرجت
في .»7/8/2009
ي ـت ــاب ــع الـ ـ ــروايـ ـ ــة« :كـ ـن ــت م ـص ــدوم ــا.
حـ ــاول ـ ـنـ ــا أن نـ ـ ـس ـ ــأل ،لـ ـك ــن ال ـ ـسـ ــؤال
م ـ ـم ـ ـنـ ــوع! ت ـ ــذك ـ ــرت زيـ ـ ـ ـ ــارة مـ ـس ــؤول
باملخابرات اإلماراتية الشمالية قبل
فـتــرة مــن أجــل معالجته مــن بحصة
في مجرى البول .كانوا قد قالوا لي
لو سألك :من تقلد (دينيًا)؟ قل له أقلد
عيادتي .وهكذا كان .لكنه ّ
ألح .فقلت
لـ ــه( :الـ ــراحـ ــل امل ــرج ــع ال ـس ـيــد محمد
حسني) فضل الله .بعد أسبوع جاء
األم ـ ــر بــال ـتــرح ـيــل( .ي ـض ـح ــك) منيح
اللي ما قلتلو خامنئي ،كانوا يمكن
حـبـســونــي .امل ـه ــم .ضـبـبــت أغــراضــي
وطلعت مــن مطار دبــي .األمــن العام
سألني ليش مسافر؟ فأخبرته .فاذا
به يقول :وهذا آخر ختم بحياتك من
دول ــة اإلم ـ ــارات! تــذكــرت أنـهــم كــذبــوا
علينا حتى بهذا ،إذ كانوا قد قالوا
لــي إن اإلب ـعــاد إن ك ــان سببه أمنيًا،
يمكن أن تعود بعد سنة».
حسنًا ،وماذا حصل عند عودته إلى
لبنان؟ يقول« :حني كنت في الشارقة،
َ
رئيس إدارة
كــان لــدي صديق يعمل
فـ ــي أحـ ـ ــد امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ،أق ـن ـع ـن ــي ب ــأن
اقترض  300ألف درهم ،ولم أكن أريد
بالحقيقة ،لكنه أراد أن يخدمني .كان
ذلك يا طويلة العمر في .25/6/2008
حتى إني لم أذهــب إلى املصرف ،بل
أرســل لي األوراق إلــى العيادة ّوأتى
بالنقود في كيس ورقي .لكني وقعت
على شيك بدون تاريخ يفيد باملبلغ
والفوائد وقيمة التأمني الشخصي.
ّ
ولدي صورة عن الشيك.
بـ ــدأت بـتـســديــد أق ـس ــاط ــي :ك ــل شهر
 7642درهـ ـم ــا (ن ـح ــو أل ـف ــي دوالر)،
يـعـنــي ه ـيــدا م ـعــاش مــوظــف ون ــص.

سددت ما يعادل مئة ألف درهــم ،أي
القرض ،ولدي اإليصاالت.
ثلث ُ
عـنــدمــا أبـ ـع ــدت ،شـكـلـنــا ف ــي بـيــروت
م ــع ب ـعــض امل ـب ـعــديــن لـجـنــة ب ـعــد أن
تـعــارفـنــا ،وإذا «ص ــاء ب ــت» كـلـنــا من
الجنوب! عملنا جولة على املراجع،
أهمهم نبيه بــري .قــام الرئيس بري
بزيارة لإلمارات ،حيث كنا قد طلبنا
إلـ ـي ــه ال ـت ــدق ـي ــق ب ــامل ــوض ــوع امل ــال ــي،
عـ ـ ــاد بـ ـع ــده ــا ل ـي ـخ ـب ــرن ــا ح ــرفـ ـي ــا أن
ّ
«القصة انحلت وتوقف اإلبعاد ،ولن
يــاح ـقــوكــم بـ ـش ــيء» .لـكـنــي فــوجـئــت
بعد ثــاث سـنــوات بــدعــوى مرفوعة
ّ
علي في محاكم اإلمارات ،ال بل طالع
ح ـكــم بــالـتـنـفـيــذ بــامل ـب ـلــغ اإلج ـمــالــي
حتى من دون حسم ما دفعته»!
وبـعــد؟ يـقــول« :قـســم الـجــرائــم املالية
راسـ ـ ـل ـ ــوا اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات وطـ ـلـ ـب ــوا مـلـفــي
ُ
بكامله ،وعندها استدعيت من قبل
الـقــاضــي محمد درب ــاس ال ــذي حقق
مـعــي ،وتـبــن أنـهــم أض ــاف ــوا تاريخًا
بخط اليد ،ما عـ ّـده القاضي تزويرًا،
إض ــاف ــة إل ــى أن ـه ــم ل ــم يـحـتـسـبــوا ما
دفعت ،ما ّ
عده القاضي مسألة كيدية
ّ
سياسية ،لكنه طلب مني أل أغــادر
لـبـنــان .وبـلـغــونــي بتحويل القضية
إلــى محكمة فــي جبل لبنان ،وحتى
اليوم لم تحرك املحكمة ساكنًا ،وما
زلـ ــت م ـم ـنــوعــا م ــن ال ـس ـف ــر» .م ــردف ــا:
«يعني يا طويلة العمر افهميني أنا
طبيب»!
أمـ ــا أ .ع .ز( .وهـ ـ ــو ط ـب ـيــب جـ ـ ــراح)،
فروايته أيضًا مشابهة« :سافرت إلى
أب ــو ظـبــي ع ــام  .2004وك ـنــت أعـيــش
ب ـش ـكــل ع ـ ـ ــادي ،إل ـ ــى أن ح ـ ــدث أن ـنــي
كـنــت أن ـقــل أوراقـ ــي أواخـ ــر  2010من
مستشفى ع ــام آلخ ــر خ ــاص ،طلبوا
مني كمستند نسخة من إذن مزاولة
امل ـه ـن ــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص .ع ــادة
تــأتــي املــوافـقــة األمـنـيــة بعد أسـبــوع،

لكن مسؤول املوارد البشرية أبلغني
أن املوافقة األمنية سلبية! وبالتالي
عـلـيــك املـ ـغ ــادرة .مــا ال ـس ـبــب؟ ســألــت،
ف ـق ــال ــوا :أم ـن ــي! ه ـك ــذا ،ع ــدت وكــانــت
ال ـس ـن ــة الـ ــدراس ـ ـيـ ــة فـ ــي مـنـتـصـفـهــا،
سأوفر عليك رواية املعاناة النفسية
ل ـ ـ ـ ـ ــأوالد ،وك ـ ـيـ ــف ركـ ـضـ ـن ــا ل ـتــدب ـيــر
مدارس حتى ال تضيع السنة عليهم.
امل ـهــم .هـنــاك يــاحـقــونــك مــن أج ــل أن
ت ـق ـتــرضــي ،خ ــاص ــة إن ك ـنــت طبيبًا
ولديك معاش محترم .كنت قد أخذت
قرضني واستثمرتهما بشراء شقتني
فــي دب ــي .دفـعــت مــن سعرهما ،%35
أي نصف مليون درهــم! وملــا صارت

األزم ــة الـعــاملـيــة واالن ـه ـيــارات املالية
في عام  ،2008اتضح أن البناية التي
اشترينا فيها ،تــوقــف فيها البناء،
إال أنهم لم يعيدوا إلينا ما دفعناه!
رفعنا دعــوى مــن طريق هيئة إدارة
الـشــؤون العقارية فــي دبــي ،باسمي
واسم شخص آخر من جنسية أخرى.
ك ــان ذل ــك ع ــام  ،2009وبـقـيــت األم ــور
بني أخذ ورد .انتظرت لسنتني دوري
بالدعوى ،لكنه لم يصل .ما وصلني
ً
بدال منه كان األمر بإبعادي في عام
 !2011بعد إبـعــادي بشهر ،وصلني
إيمايل من مسؤولة الهيئة إنو :وين
حـضــرتــك؟ يــريــد الـقــاضــي االستماع

ّ
بلدية طرابلس ترضخ للضغوط :التريث في تنفيذ

متابعة

عبد الكافي الصمد

(مروان طحطح)

أثـ ـم ــرت ال ـض ـغ ــوط ال ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
هيئات املجتمع املدني والناشطون
وب ـع ــض ال ـس ـيــاس ـيــن ف ــي طــراب ـلــس
ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،ف ــي دف ــع بـلــديــة
املدينة التخاذ قرار يقضي "بالتريث"
فــي تنفيذ م ـشــروع م ــرأب للسيارات
تـحــت األرض فــي ســاحــة الـتــل وســط
طرابلس ،بانتظار االنتهاء من إعداد
خــرائــط عــائــدة للمشروع التطويري
في املنطقة.
تكشف
لم
البلدية
أن
من
الرغم
وعلى
ً
في قرارها عن مهلة "التريث" ،تاركة
األمر أمام اجتهادات شتى ،فإن أغلب
املتابعني لقضية املرأب ،التي شغلت
األوساط في طرابلس ،اعتبروا القرار
بـمـثــابــة إعـ ــان م ــن امل ـج ـلــس الـبـلــدي
الحالي بترك أمــر بـ ّـت مشروع املــرأب
للمجلس البلدي الذي ُ
سينتخب في
انتخابات البلدية املقبلة أواخر شهر
أيـ ـ ــار ،أو أن ي ـن ـفــذ امل ـج ـلــس ال ـحــالــي
امل ـ ـشـ ــروع ،ف ــي حـ ــال جـ ــرى ال ـت ـمــديــد

للبلديات ،كما يراهن بعض مؤيدي
املـ ـ ـش ـ ــروع ،بـ ـع ــد أن ت ـ ـكـ ــون خ ــرائ ــط
املخطط ُ التطويري واإلنمائي ملنطقة
التل قد أنجزت بالكامل.
ـأت م ــن فـ ـ ــراغ ،إذ
ق ـ ــرار ال ـت ــري ــث ل ــم ي ـ ـ ِ
تيقنت البلدية أنه ال بديل من تأجيل
تنفيذ امل ـش ــروع بـعــض ال ــوق ــت ،بعد
االع ـت ــراض ــات الـكـثـيــرة ال ـتــي أبــدتـهــا
ق ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة وهـ ـيـ ـئ ــات املـجـتـمــع
ً
امل ــدن ــي ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
اع ـت ـص ــام ــات ش ـهــدت ـهــا س ــاح ــة ال ـتــل
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،إذ ق ــام
املعترضون بــرفــع الـســور الحديدي
الذي وضعته الشركة املتعهدة حول
الـســاحــة تمهيدًا لـبــدء أع ـمــال الحفر
ونصبوا الخيم وحولوها إلى ساحة
لعرض نشاطات فنية.
وس ــط ه ــذه األجـ ـ ـ ــواءُ ،ع ـق ــدت جلسة
ل ـل ـم ـج ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة
السادسة مساء أول من أمس ،رافقها
اعتصام للمعترضني على املـشــروع
أمـ ـ ــام م ـق ــر ال ـب ـل ــدي ــة ،ب ــرغ ــم األمـ ـط ــار
ال ـغ ــزي ــرة ال ـت ــي ه ـط ـلــت .م ــا أن تبلغ

ُ
قرار التريث اتخذ
قبل انعقاد جلسة
البلدية بساعات

هؤالء قرار البلدية التريث في تنفيذ
امل ـ ـشـ ــروع ،ح ـت ــى ع ـ ّـم ــت االح ـت ـف ــاالت
املدينة.
ُ
ّ
لـكــن ق ــرار الـتــريــث ات ـخــذ قـبــل انعقاد
جـ ـلـ ـس ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة بـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات ،وفـ ــق
ّ
معلومات لـ"األخبار" أكدت أن رئيس
الـبـلــديــة عــامــر الــراف ـعــي ق ــام بـصــوغ
قــرار التريث مع عضو البلدية خالد
صبح قرابة الساعة الثانية بعد ظهر
أول من أمــس ،بعدما وصــل الرافعي
إل ـ ـ ــى قـ ـن ــاع ــة ب ـ ـ ــأن ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـش ــروع
املـ ـ ــرأب بــال ـش ـكــل امل ـق ـت ــرح ،سيجعله
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األموال التي شبهها أحد المبعدين بـ «بالك ووتر» المصارف ،تالحقه بوسائل
اللبنانية ،ستحميه من قطع الرزق ،أو المعاملة بصلف .إال أن وفاء «طوال
قد تصل إلى الضغط على ...عائلته! المالحظة األخرى التي يجب االلتفات
العمر» تبين أنه قصير جدًا .حسنًا ،هذا عن «هناك» .وماذا عن «هنا»؟
فالمغترب المطرود الالجئ إلى حضن بلده األم ،سيجد لدى وصوله أخوة له إليها هي تواريخ وأسباب إبعاد بعض المطرودين التي يعود بعضها إلى
في المواطنية يعملون عند «المعلم» الخليجي ،تكفلوا ،لقاء نسبة معينة ،عام  2007و ،2008أي إنه ال عالقة لموقف «المعتر» جبران باسيل ،بهذه
السياسة التي ـ ـ وإن تصاعدت بشكل فاجر أخيرًا ـ ـ إال أنها كانت قد بدأت
مالحقة إخوتهم المطرودين كيديًا ،مع علمهم أن حقوق هؤالء
منذ زمن طويل بموازاة سياسة غربية أميركية تعمل على محاربة محور
العصر» .هكذا ،يعود المطرود إلى
داستها األقدام الجلفة لحكام «قريش ً
المقاومة ،حكومة وشعبًا ،بكل ما تملك
بلده أمال بأن يجد من يدافع عنه .لكنه بدال من ذلك ،يجد شركات تحصيل

ـوال العمر»
االح ـت ـي ــال امل ــال ــي .ه ـك ــذا ّ
رد شكيب
ق ــرط ـب ــاوي ع ـلــى اإلن ـت ــرب ــول بــرفــض
االسترداد وتحويل املدعى عليه إلى
القضاء اللبناني املختص للتحقيق
وإج ـ ــراء املـقـتـضــى بـعــد حـجــز ج ــواز
سفره.
وي ـض ـي ــف «ه ـي ــان ــي الـ ــي  3س ـن ــن ال
قادر سافر وال أعمل شي .وأنا يعني
طبيب الزم روح دورات ومــؤتـمــرات
إلــخ ...حاليًا ال أعمل ،إال القليل ،فقد
ف ـق ــدت ك ــل زب ــائ ـن ــي هـ ـن ــاك ،وي ـلــزمــك
وقت حتى ّ
تكوني اسمًا».

«تفاجأت باتصال
من جهاز األمن يقول:
ّ
مبين بعدك هون»

«حاولنا أن نسأل ،لكن السؤال ممنوع» (مروان طحطح)

إليك! فأخبرتها بما حصل ،وأني في
لبنان ،ويمكن االتصال بي على الرقم
كذا .لكن أحدًا حتى اليوم لم يتصل.
عاودت مراسلتها ،لكن عبثًا!».
ّ
ن ـســألــه :أل ــم ت ــوك ــل مـحــامـيــا ملتابعة
قضيتك هـنــاك؟ قــال« :الـكــل قــالــوا لي
إنها تكلفة ع الـفــاضــي .ألن الجميع
ي ـعــرف أن ال ــواف ــدي ــن ال ح ـقــوق لـهــم،
خاصة إن كانوا علقانني مع مواطن»!
حسنا ومــاذا بعد؟ «بــدأت اتصاالت
امل ـص ــارف تــاحـقـنــي هـنــا ف ــي لبنان
بـعــد شـهــريــن مــن إب ـع ــادي ،قـ ُلــت لهم
إني عاطل من العمل ،وإننا أبعدنا،
فـ ـ ـه ـ ــددوا بـ ــم ق ــاض ــات ــي :س ـنــاح ـقــك

ح ـتــى ف ــي بـ ـ ــادك .وهـ ـك ــذا ك ـ ــان .فقد
اسـتــدعـتـنــي هـيـئــة ال ـق ـضــايــا املــالـيــة
واإلنتربول في قوى األمن الداخلي،
إن ــو يــابــا عليك دع ــوى مــن اإلم ــارات
بـخـصــوص ق ــرض مـعــن .ذهـبــت مع
ـام مل ـقــاب ـلــة ال ـق ــاض ــي ،ولـ ــم ألـجــأ
مـ ـح ـ ٍ
للواسطة في البداية .اتصل املحامي
ّ
و«زبطها» .يعني راسمالها:
بالهيئة
منحتفظ بــالـبــاسـبــور .وم ــن وقتها
ي ـع ـن ــي مـ ــن تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي 2012
ممنوع من السفر.
حـ ـسـ ـن ــا ،ومـ ـ ــا هـ ــو االسـ ـ ـ ــم ال ــرس ـم ــي
للقضية املرفوعة عليه؟ يقول :طلب
استرداد للمحاكمة باإلمارات بتهمة

ومــاذا عن مكاتب تحصيل األمــوال؟
ي ـك ـنــس الـ ـه ــواء ب ـق ـفــا ي ـ ــده« :م ـكــاتــب
ت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال بـ ـ ـ ـ ــاإلمـ ـ ـ ـ ــارات
ب ـيــوك ـلــوا م ـحــامــن ه ـنــا ل ـي ـهــولــوا ع
ال ـن ــاس .ب ــدك تـقــولــي ه ـيــدي مكاتب
تـحـصـيــل األمـ ـ ــوال م ـتــل ش ــرك ــة بــاك
ووت ــر (املــرتــزقــة) .هـيــدي بــاك ووتــر
الـبـنــوك» .لكن الطبيب يـحــذر هــؤالء
«ب ـ ـمـ ــا أن سـ ـب ــب اإلب ـ ـ ـعـ ـ ــاد ق ـ ــد ظ ـهــر
وتـ ـب ــن أن ـ ــه كـ ـي ــدي س ـي ــاس ــي ،وذل ــك
عبر إعــان حزب الله إرهابيًا ،فإننا
ن ـح ــذر امل ـح ــام ــن امل ــوك ـل ــن م ــن قـبــل
تلك املـصــارف من املتابعة بمالحقة
املبعدين ،وإال فسنتهمهم باستكمال
املـ ـخـ ـط ــط ال ـ ـك ـ ـيـ ــدي ونـ ـح ـ ّـمـ ـلـ ـه ــم كــل
املسؤولية فــي مــا قــد ينتج مــن هذه
املالحقة».
تختلف رواية ا .ف( .صاحب معرض
سـ ـ ـي ـ ــارات دي ـ ـلـ ــوكـ ــس) عـ ــن رواي ـ ـتـ ــي
الـطـبـيـبــن ال ـســاب ـقــن .ف ــال ــرج ــل فقد
ب ــاإلبـ ـع ــاد ال ـت ـع ـس ـفــي أم ــاك ــه ه ـنــاك
ب ـم ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات .ي ـ ـ ــروي أ .ف:

ُ
ُ
سعيد خباز :اختطفت منذ  31عامًا

مرأب التل
يـصـطــدم بـبـعــض ال ـقــوى السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات امل ــدن ـي ــة
الرافضة للمشروع ،ومــا يحمله ذلك
مــن تــداعـيــات ال ق ــدرة لــه وال للبلدية
على مواجهتها.
وت ـ ـض ـ ـمـ ــن قـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـت ـ ــري ـ ــث م ــوافـ ـق ــة
مشروطة على تنفيذ مشروع املــرأب
على خمس مراحل:
 امل ــرح ـل ــة األول ـ ــى ت ـنــص ع ـلــى "ب ــدءالعمل ف ــورًا مــن قبل مجلس اإلنـمــاء
واإلع ـ ـمـ ــار بـتـنـفـيــذ ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة
ف ـ ــي ش ـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـت ـ ــل ،ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
االس ـ ـت ـ ـشـ ــاري املـ ـكـ ـل ــف مـ ــن ال ـب ـل ــدي ــة
وبـ ـشـ ـك ــل ال ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض م ـ ــع ت ـن ـف ـيــذ
املشروع ككل".
 املرحلة الثانية تشير إلــى "التريثف ــي ت ـن ـف ـيــذ أعـ ـم ــال امل ـ ـ ــرأب الـ ــى حــن
ان ـت ـه ــاء امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى م ــن أع ـم ــال
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ال ـت ـف ـص ـي ـل ـي ــة وامل ـت ـع ـل ـق ــة
بالواجهات ،ليتسنى للبلدية إجراء
الـ ـتـ ـل ــزيـ ـم ــات ل ـ ـلـ ــواج ـ ـهـ ــات وت ـن ـف ـي ــذ
أشغالها بــالـتــزامــن مــع بــدايــة تنفيذ
أعـمــال امل ــرأب ،وذل ــك تــأكـيـدًا لـقــرارات

«أن ــا مـتــل هــال ـنــاس ،ك ــان صــرلــي 35
سنة بــالـشــارقــة ،إجــانــي أمــر ترحيل
( )13/7/2012دون إبـ ـ ــداء أس ـبــاب
أنـ ــا والـ ـل ــي ك ــاف ـل ـه ــم ،ي ـع ـنــي عـيـلـتــي
بكاملها .كان عندي معرض سيارات
دي ـلــوكــس وم ـح ـلــن ،ق ـلــت ل ـهــم كيف
ّ
بــدي فــل بــأسـبــوع؟ وشــو بــدي أعمل
بتجارتي وأمالكي؟ قالوا لي :اكتبهم
باسم حدا! قلت لهم سأكتبهم باسم
صهري ،فرفضوا قائلني بالحرف :ما
فيك تحولهم الســم شيعي لبناني،
اك ـت ـب ـهــم إمـ ــا ل ــواح ــد بــاك ـس ـتــانــي أو
م ــواط ــن خ ـل ـي ـجــي!» .ث ــم يـضـيــف كما
لو كــان يجيب على ذهولنا البادي:
«ه ـ ـيـ ــدا ال ـح ـك ــي ق ـل ـل ــي اي ـ ـ ــاه ضــابــط
األم ــن .قلت لــه :ول ــو؟ (هــو بيعرفني
مــن زم ــن) أن ــت بتقبل تـسـجــل باسم
واح ــد غــريــب أمــاكــك الـلــي اشتغلت
وحفيت منشانها؟ فما كان منه إال أن
شنكلني وقال :أكيد ال .بس املوضوع
من فوق وما فينا نعمل شي».
حـسـنــا مـ ــاذا ف ـع ـلــت؟ ي ـق ــول« :حــولــت
أمالكي لواحد ســوري (طبعًا سني)
كان يشتغل عندي منذ فترة طويلة،
لـ ـق ــاء ش ـي ـك ــات ق ـي ـم ـت ـهــا اإلج ـم ــال ـي ــة
ال تـ ـ ـ ــوازي ث ـل ــث ال ـق ـي ـم ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
للمعرض والسيارات واملحلني ،ومع
ذل ــك ،بـعــد أن دف ــع بـعــض الـشـيـكــات،
ب ــاع كــل ش ــيء وت ـ ــوارى عــن األن ـظــار،
ف ـح ــول ــت ال ـش ـي ـك ــات ،وه ـ ــي ¾ قـيـمــة
ّ
ـام خـلـيـجــي وك ـل ـتــه،
امل ـب ـلــغ إلـ ــى مـ ـح ـ ٍ
لـكــن ه ــذا األخ ـي ــر عـلــى مــا ي ـبــدو بلع
الباقي .عندي تجارة باملاليني بعتها
بمالليم».
إذًا هــو لـيــس مــن جـمــاعــة ال ـقــروض؟
ـرض ،وكـنــت
قـ ــال« :ب ـل ــى .ك ــان ل ــدي قـ ـ
ُ
قــد س ــددت منه بعضه ،وملــا أبـعــدت،
بالطبع لــم أع ــد أدف ــع شـيـئــا ،وهـنــاك
دع ــوى مــرفــوعــة ض ــدي هـنــاك وهـنــا،
وأنا ممنوع من السفر .لكني لن أدفع

إن لــم تـعــوضـنــي ال ــدول ــة اإلمــارات ـيــة
ع ــن قـ ــرار الـ ـط ــرد ،وم ــا ل ـحــق ب ــي من
أض ـ ـ ــرار م ــادي ــة ج ـس ـي ـمــة وم ـع ـنــويــة
لسبب واحد ،هو أني شيعي لبناني!
لذا ،أنا اليوم ممنوع من السفر مثل
كثيرين غيري».
أما هـ .ح .فيخبرنا بالقصة التالية:
«ل ـ ـ ــدي ص ــدي ــق هـ ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة بنك لبناني .أخـبــرنــي أنــه في
يـ ــوم ج ـ ــاءه أحـ ــد ال ـعــام ـلــن ف ــي فــرع
ً
امل ـع ـلــومــات ح ــام ــا ب ـي ــده اس ـت ـمــارة.
وق ــال لــه حــرفـيــا :ليك أنــت صاحبنا،
ومـطـلــوب مـنــي إب ـعــت تـقــريــر بابنك
الـ ـل ــي ع ــم ي ـش ـت ـغــل ب ــال ـخ ـل ـي ــج .فـشــو
منكتب؟ أجابه املدير :اكتب الحقيقة،
أنه موظف وال اهتمام له بالسياسة
أبـ ـ ـ ـ ـدًا .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :وكـ ـ ـب ـ ــس ف ـ ــي ي ــده
مبلغًا من ال ــدوالرات» ،فكتب تقريرًا
ً
إيـجــابـيــا .أي إن امل ــوض ــوع فـعــا من
ع ـن ــدن ــا ،وال ـع ـم ــاء ال ــذي ــن ي ـخــربــون
أرزاق مواطنيهم مثلهم مثل عمالء
إس ــرائ ـي ــل ال فـ ـ ــرق» .اس ــأل ــه« :وم ـ ــاذا
حصل للشاب؟» ،يجيب« :وال شي...
بقي في عمله».
ي ـحــاول بـعــض املـبـعــديــن أن يــوكـلــوا
مـ ـ ـح ـ ــام ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ملـ ـت ــابـ ـع ــة
قـ ـض ــاي ــاه ــم ،إال أن أح ـ ـ ـ ـدًا ال ي ـق ـبــل
بــالــدفــاع عـنـهــم خــوفــا م ــن االن ـت ـقــام.
ونـحــن ال نـتـحــدث هـنــا عــن محامني
عرب ،بل خليجيني ولبنانيني .ال بل
إن من حاولت االتصال بهم "األخبار"
في مكاتبهم هناك ،ذعروا من الحيث
ال ـه ــات ـف ــي وقـ ــالـ ــوا أن ال ع ــاق ــة لـهــم
بــاملـلــف وال ي ــري ــدون حـتــى الـتـحــدث
فيه .لــذا ،يفكر املبعدون بالتضامن
فــي مــا بينهم وتوكيل محام حقوق
إنسان ،أجنبي ربما ،ومن جمعيات
حـقــوق اإلن ـســان الــدول ـيــة ،لـلــربــط ما
ب ــن ت ـعــوي ـضــات الـ ـط ــرد واسـ ـت ــرداد
القروض.

سابقة بهذا الخصوص".
 املرحلة الثالثة تنص على "إعــدادوتجهيز مراكز التسفير على مداخل
املدينة الشمالية والجنوبية ،ويبدأ
العمل بها فورًا وفقًا لآللية واألصول
القانونية املتبعة".
 املــرح ـلــة الــراب ـعــة تـتـضـمــن "تــأهـيــلالـ ـط ــرق ــات وال ـب ـن ــى ال ـف ــوق ـي ــة بـشـكــل
مـ ـ ـت ـ ــازم م ـ ــع ت ـن ـف ـي ــذ سـ ـط ــح امل ـ ـ ــرأب
(س ــاح ــة ع ـبــد ال ـن ــاص ــر) ،وذلـ ــك وفـقــا
للمخطط األولي اإلنمائي التطويري
ملنطقة الـتــل ،واملــوافــق عليه مــن قبل
املجلس البلدي".
 املرحلة األخـيــرة "وضــع خطة سيرم ـت ـكــام ـلــة م ــن س ــاح ــة ع ـب ــد الـحـمـيــد
كرامي حتى امللولة".
تـعـلـيـقــا ع ـلــى ال ـ ـقـ ــرار ،أوض ـ ــح عضو
البلدية خالد صبح أن "قــرار التريث
ج ـ ــاء ثـ ـم ــرة ات ـ ـصـ ــاالت بـ ــن ال ـب ـلــديــة
وال ـق ـيــادات الـسـيــاسـيــة .فـمـنــذ الـيــوم
األول كنا مع مشروع متكامل ملنطقة
التل بعدما أدركنا أن تنفيذ مشروع
امل ــرأب لــوحــده ال يمكن أن يمشي إال

إذا رافقه مخطط تطويري للمنطقة".
غـيــر أن ال ـق ــرار ال ــذي حـظــي بموافقة
 15ع ـض ـوًا لـقــي اع ـتــراضــا مــن أربـعــة
أعـ ـض ــاء هـ ــم :إب ــراه ـي ــم حـ ـم ــزة ،عــزت
دبوسي ،عمار كبارة وخالد تدمري.
يـ ــوضـ ــح ت ـ ــدم ـ ــري أن "الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار غ ـيــر
واض ــح ويتضمن أم ــورًا تحتاج إلى
تفسير وش ــرح ،مـثــل إقــامــة محطتي
تسفير شـمــالـيــة وجـنــوبـيــة مــن دون
إقـنــاع السائقني بانتقالهم إليهما".
وي ـ ـض ـ ـي ـ ــف" :ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــإن املـ ـخـ ـط ــط
ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــري ه ـ ــو ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ده ــن
ال ــواج ـه ــات وت ــأم ــن إن ـ ــارة خــارجـيــة
وتشجير املنطقة إضــافــة الــى بعض
األم ــور التجميلية بمبلغ يصل إلى
 12مليون دوالر ،عدا مبلغ  20مليون
دوالر مخصص لـلـمــرأب ،فهل يعقل
أن ي ـص ــرف ه ــذا امل ـب ـلــغ الـكـبـيــر على
مرأب بينما طرابلس تعاني حرمانًا
ً
وإه ـ ـمـ ــاال م ــن عـ ــدم ت ـن ـف ـيــذ م ـشــاريــع
حيوية فيها ،علمًا أن مبلغًا كهذا إذا
ُص ـ ِـرف بـطــريـقــة مــدروســة ق ــادر على
تنمية املدينة فعليًا؟".

اسـ ـم ــي س ـع ـيــد خـ ـ ّـبـ ــاز .كـ ـن ـ ُـت فــي
ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ع ـ ـشـ ــرة م ـ ــن عـ ـم ــري،
حينما ُطـ ِـلــب مـنــي أن أت ـ ّ
ـرج ــل من
س ـي ــارة األج ـ ـ ــرة .ح ـصــل ذل ــك في
الثاني عشر مــن آذار عــام .1985
كــان ّ
علي تــرك منزلي فــي زغرتا،
ّ
والتوجه الى بيروت.
شمال لبنان
ّ
لــم أكــن أع ــرف يومها أن ــي لــن أرى
منزلي مجددًا.
ك ـنـ ُـت ف ــي ال ـس ــادس ــة ع ـش ــرة ،ولــم

ّ
أكـ ــن مـنـتـسـبــا ل ـل ـم ــدرس ــة .تــوفــي
والـ ـ ـ ــدي وك ـ ـنـ ـ ُـت أبـ ـح ــث عـ ــن عـمــل
إلع ــان ــة وال ــدت ــي وأخ ـ ـ ـ ّ
ـوي .ل ــم تكن
لـ ّ
ـدي مشكلة في مساعدة الوالدة،
فقد كنت أعمل في ُفصل الصيف
ُ
وكنت أ ُّ
سر باألعمال
على أي حال
ّ
املنزلية .يقولون إنني كنت ناضجًا
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى عـ ـم ــري .اق ـت ـضــت
خطتي أن أنخرط في الجيشُ .
كنت
أح ــب زي ــارة أخـتــي الـكـبـيــرة ،لينا،
املـتـ ّ
ـزوجــة .كنا نـخــرج معًا ونــزور
ُ
األصدقاء وكنت أخبرها عن فتاة
الضيعة التي تعجبني .كان عمري
ُ
ستة عشر عامًا حينما اخت ِطفت.
ال تدعوا قصتي تنتهي هنا!
مــن أج ــل مـعــرفــة قـصــة سعيد
ال ـك ــام ـل ــة وق ـص ــص أش ـخ ــاص
آخ ــري ــن فـ ـق ــدوا خـ ــال ال ـحــرب
األه ـل ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،يمكنكم
زيارة
www.fushatamal.org
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مال وأسواق
نقل
لبنان
رسم الفرنسيون اللوحة الزمنية لتاريخ القطار
في ّ
ّ
ٍّ
دولي على تلزيم مد خط
صراع
منذ عام  ،1895بعد
ٍ
فرنسا حق االستثمار من اللبنانيّ
سكة الحديد ،وشراء
ّ
ّ
يوسف أفندي ُ
بيهم .هكذا أنشئ أول خط على طريق

ماذا لو كان لدينا

قطار؟
فاطمة ّ
حميد
لم تــدم هــذه اللوحة الجميلة كثيرًا،
إذ سرعان ما مزقتها الحرب األهلية،
لتغدو لدى اللبنانيني مجرد صورة
في الذاكرة.
بعد أن أصــدر مجلس الــوزراء قراره
رق ــم  ،2006/43ال ــذي يقضي بــإزالــة
ج ـم ـيــع ال ـت ـع ــدي ــات ع ــن أمـ ـ ــاك سـكــة
الـحــديــد بــالـتـعــاون مــع لجنة عينها
ق ــوام ـه ــا وزراء ال ــداخ ـل ـي ــة وامل ــال ـي ــة
والـ ــدفـ ــاع ،عـ ــادت ح ــرب ت ـمــوز 2006
لتبقي القرار معلقًا حتى يومنا هذا.
لــم يمنع هــذا السبب مصلحة سكة
ال ـحــديــد م ــن املـطــالـبــة مـ ــرارًا بــإعــادة
َ
إح ـيــاء ه ــذا امل ــرف ــق ،عــلــه يـســاهــم في
ُحل مشاكل النقل الكثيرة في البلد.
أعـ ـ ـ ّـدت ال ــدراس ــات وامل ـش ــاري ــع بغية
التنفيذ ،إال أن ق ــرارًا سياسيًا حــال
بينها وب ــن إع ــادة اإلع ـم ــار ،فماتت
األبحاث أيضًا.

ال سلبيات
أك ـثــر م ــن  20سـنــة م ـ ّـرت عـلــى غـيــاب
القطارات عن السكك في بلدنا .اعتاد
اللبنانيون على أزمــات السير التي
غــدت بمثابة مصدر اختناق يومي
ل ـهــم ،فـهــل يـســاهــم وج ــود ق ـطــار في
حل أزمة النقل في لبنان؟
يؤكد رئيس نقابة عمال ومستخدمي
ال ـن ـق ــل امل ـش ـت ــرك ف ــي م ـص ـل ـحــة سـكــة
الحديد ريمون فلفلي أن ال سلبيات
ملـ ـش ــروع ال ـق ـط ــار ف ــي ل ـب ـن ــان ،ب ــل إن
«فوائده كبيرة باملساهمة في الحد
م ــن ال ـت ـلــوث الـبـيـئــي ،وخ ـفــض كلفة

الـسـلــع وال ـخ ــدم ــات ،كــذلــك ال ـحــد من
حـ ــوادث الـسـيــر ال ـتــي ت ــودي بحياة
امل ــواطـ ـن ــن م ــن دون س ــاب ــق إنـ ـ ــذار،
إضافة إلى تأمني املشروع ما ال يقل
ع ــن  4000إلـ ــى  5000ف ــرص ــة عـمــل،
وإع ــادة إحـيــائــه يساهم فــي تحريك
العجلة االقتصادية».
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـقــول امل ـس ــؤول ف ــي قلم
النفقات فــي وزارة األش ـغــال العامة
والنقل أسعد املولى إن السياسيني
«يعيدون البلد إلى العصر الحجري
ب ــإن ـش ـغ ــال ـه ــم بـ ــإت ـ ـمـ ــام الـ ـصـ ـفـ ـق ــات،
ول ــو ك ــان الـقـطــار واحـ ـدًا منها لكان
موجودًا منذ سنوات».

ال بديل من القطار

ً
ً
ل ــم ت ـج ــد امل ـص ـل ـحــة حـ ــا ب ــدي ــا مــن
القطار سوى باصات النقل املشترك،
فخصصت عددًا منها لنقل املواطنني
إل ـ ـ ــى ن ـ ـقـ ــاط م ـ ـح ـ ــددة ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
املناطق اللبنانية ،وفي هذا السياق
يشرح فلفلي« :لدينا  40حافلة يتم
تسييرها على الخطوط في بيروت
والـبـقــاع ،علمًا أن مــردودهــا ضئيل

تتراوح كلفة
النقل في القطار بين
 250و 500ل.ل.

ّ
بيروت الشام ،ليصل عام  1906إلى حلب قبل شق خط
طرابلس عام  1911ووصله بتركيا عام  ،1912ما ربط
لبنان بأوروبا قبل مئة عــام .السؤال اليوم :كم من
الممكن ان تتغير حياة الكثيرين لو كان لدينا قطار؟

ج ـدًا ،بالتأكيد القطار هــو األفـضــل،
فعلى صعيد نقل الركاب نتكلم عن
وس ـي ـلــة ن ـقــل ال ت ـت ــوق ــف ،ب ــل تــرتــاح
لساعات محدودة فقط ،ومواصفات
تليق بــاملــواطــن ،فـتــؤمــن خــدمــة نقل
عصرية ومنتطمة».
م ـ ــن ح ـ ــق الـ ـفـ ـقـ ـي ــر أن ي ـش ـت ـك ــي مــن
معاناته فــي التنقل مــن منطقة إلى
أخ ـ ـ ــرى ،إذ أن دخـ ـل ــه أق ـ ــل م ــن رس ــم
التنقل في باصات النقل العمومي،
هنا يلفت وهبي الى أن «كلفة النقل
فــي الـقـطــار زهـيــدة ج ـدًا تـتــراوح بني
 250و 500ل.ل أي أنها أقل بكثير من
الرسم العادي الذي بات اليوم 2000
ل.ل».

الدولة هي السبب
ال ي ـ ـن ـ ـفـ ــك الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـ ــن تـ ـق ــاع ــس
ال ـس ـل ـطــات ع ــن أداء م ـهــام ـهــا ،حتى
ت ـل ــوح ف ــي أف ــق امل ــواط ــن ال ـك ـث ـيــر من
املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة واملـ ــؤج ـ ـلـ ــة،
«وضـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــا خ ـ ـطـ ــة م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـن ـق ــل
العام للركاب ضمن بيروت الكبرى
ومـشــروع النقل السريع على الخط
الـ ـس ــاحـ ـل ــي ،إال أن ـ ـ ــه ت ـ ـعـ ــذر إيـ ـج ــاد
ال ـت ـمــويــل ال ــداخ ـل ــي ال ـ ــازم ملـبــاشــرة
التنفيذ» ،يقول فلفلي.
بـ ـ ـ ــدوره ،ي ـش ـيــر امل ــول ــى إل ـ ــى إه ـم ــال
السلطات إلزالــة التعديات عن سكة
الحديد« :يجب البحث عن التعديات
ال ـت ــي تـعـيــق وجـ ــود ال ـق ـط ــار ،وال ـتــي
ال تـلـتــزم الـسـلـطــات ال ـيــوم بــإزالـتـهــا،
كـ ـم ــا يـ ـج ــب أال ن ـن ـس ــى عـ ـ ــزم بـعــض
ال ـس ـي ــاس ـي ــن بـ ـي ــع أراض ـ ـ ـ ــي ال ـس ـكــة
ال ـت ــي تـ ـع ــادل قـيـمـتـهــا  10م ـل ـيــارات
دوالر ب ـ ـغ ـ ـيـ ــة تـ ـغـ ـطـ ـي ــة عـ ـ ـج ـ ــز ف ــي
الدولة».
وتتوحد اإلجابة لدى فلفلي واملولى
ع ـلــى ال ـحــاجــة ال ـق ـصــوى إل ــى «ق ــرار
سياسي كبير على مستوى وطني
إلعـ ــادة إح ـيــاء سـكــة الـحــديــد وإزال ــة
التعديات عنها».

كلفة مقبولة ومساحة كافية
أدت ع ـ ـ ــودة الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ض ـ ــرورة
تأهيل وإنشاء سكك حديد في لبنان
إلـ ـ ــى ت ــدف ــق ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات الح ـت ـس ــاب
ك ـل ـف ــة املـ ـ ـش ـ ــروع بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن

النية مــن ورائ ــه ،وهنا يشير فلفلي
إلـ ـ ــى أن «الـ ـكـ ـلـ ـف ــة تـ ـ ـت ـ ــراوح بـ ــن 20
و 30مـلـيــون دوالر ،وتـتـضـمــن بناء
سـكــك الـحــديــد كـلـهــا ،املـحـطــات وكــل
توابعها ،القطارات ،الــرصــد ،أجهزة
االتـ ـص ــاالت وال ـحــواس ـيــب ،وغـيــرهــا

من املستلزمات اللوجستية».
إن م ـســاحــة ال ـ ـ  10452ك ـل ــم 2كــافـيــة
لوجود القطار وتجواله في األراضي
اللبنانية ،فبالنسبة الــى املــولــى «ال
مــانــع مــن ذل ــك حـكـمــا ،طــاملــا أن سكة
الـحــديــد مــوجــودة ،نتحدث هنا عن

أسواق

المستهلك اللبناني ...تفاؤل رغم الصعوبات

توقعات ظروف العمل في المستقبل

كـ ـش ــف مـ ــؤشـ ــر ثـ ـق ــة امل ـس ـت ـه ـل ــك فــي
الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي
أجـ ــراه م ــؤخ ـرًا «ب ـي ــت .كـ ــوم» ،املــوقــع
املـتـخـصــص بــالــوظــائــف فــي الـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مــؤس ـســة
 YouGovاملـ ـنـ ـظـ ـم ــة امل ـت ـخ ـص ـص ــة
بأبحاث السوق أن  %25من املهنيني
فــي لبنان توقعوا أن تشهد ظــروف
األعمال تحسنًا العام املقبل.
وتـ ـ ـ ــم ج ـ ـمـ ــع بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات م ـ ــؤش ـ ــر ث ـقــة
املستهلك في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا من «بيت.كوم» عبر اإلنترنت
خ ــال الـفـتــرة املـمـتــدة بــن  27يناير
و 10فبراير  ،2016بمشاركة 3,905
أشخاص من اإلمــارات ،والسعودية،
وقطرُ ،
وعمان ،والكويت ،والبحرين،
وســوريــا ،واألردن ،ولبنان ،ومصر،
واملغرب ،وتونس ،والجزائر ،وشمل
االسـتـبـيــان مـشــاركــن مــن الجنسني
أع ـم ــاره ــم  18ع ــام ــا ف ـمــا فـ ــوق ،ومــن
جميع الجنسيات.

أشار  %7من املهنيني في لبنان إلى
أن ظــروف األعمال الحالية «جيدة»
أو «جـيــدة ج ـدًا» ،فــي حــن قــال %41
إنها «سيئة» .لكن ،يشعر املجيبون
ب ــال ـت ـف ــاؤل تـ ـج ــاه امل ـس ـت ـق ـب ــل ،حـيــث
ّ
تحسن ظروف
يتوقع الربع ()%25
األع ـ ـمـ ــال ف ــي الـ ــدولـ ــة الـ ـع ــام امل ـق ـبــل.
ويـعـتـقــد  %3فـقــط مــن املـجـيـبــن في
لـ ـبـ ـن ــان أن اقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ــدول ـ ــة شـهــد
تحسنًا في األشهر الستة املاضية،
ف ــي ح ــن ق ــال  %66مـنـهــم إن ــه شهد
تــراج ـعــا خ ــال ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا ،كما
تـ ــوقـ ــع  %8م ـ ــن املـ ـجـ ـيـ ـب ــن ت ـح ـســن
اقتصاد الدولة خالل األشهر الستة
املقبلة.

إنــه أفـضــل مـمــا كــان عليه قـبــل ستة
أشهر ،في حني قال  %43إنه أصبح
أس ـ ـ ـ ــوأ) .وتـ ـع ــد ت ــوقـ ـع ــات امل ـج ـي ـبــن
ايجابية الى حد ما ،إذ يعتقد %22
م ـن ـهــم أن أوض ــاعـ ـه ــم االق ـت ـص ــادي ــة
الشخصية ستتحسن خالل األشهر
الـ ـسـ ـتـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـلـ ــة .وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة الـ ــى
ت ــوق ـع ــات امل ـج ـي ـبــن ت ـج ــاه تـكــالـيــف
املعيشة خالل األشهر الستة املقبلة،
يتوقع  %62منهم ارتفاعها ،في حني
قال  %30إنها ستبقى على حالها.
وق ــال  %64مــن املـجـيـبــن فــي لبنان
أن مـ ّـدخــرات ـهــم انـخـفـضــت بــاملـقــارنــة
م ــع ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ف ــي ح ــن ص ـ ّـرح
 %8منهم بــأن مـ ّـدخــراتـهــم ارتـفـعــت،
فــي حــن قــال أكثر مــن ربــع املجيبني
( )%26انها بقيت على حالها.

الوضع الشخصي

السيارات األكثر جاذبية

ص ـ ّـرح  %45مــن املجيبني فــي لبنان
بأن وضعهم املالي الشخصي ال يزال
كما كــان قبل ستة أشهر ( %9قالوا

عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــد االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــارات
الشخصية قال  %22من املستطلعني
إنهم يخططون لالستثمار في شراء

ظروف سيئة
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تكنولوجيا

 Vivaتطبيق لبناني
الى العالمية
تتراوح كلفة
انشاء سكك حديد
في لبنان بين  20و30
مليون دوالر

مساحة كبيرة تعادل  180-160كلم،
ً
مثال من بيروت إلــى الهرمل ،أو من
الشمال إلى الجنوب».
ّ
في ظل وضع النقل املشترك املتأزم،
يبقى القطار حلمًا لن يتحقق إال في
خيال اللبنانيني .تلك القطعة األثرية

لم تعد أكثر من مجرد كتل حديدية
صدئة ،وستبقى الــدولــة عاجزة عن
طرح أي حل عملي من شأنه تطوير
قطاع النقل العام ،فيسمح بتخفيف
الـ ـع ــبء االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـن ـف ـســي عــن
كاهل املواطن اللبناني...

 %25من المهنيين
في لبنان توقعوا أن
تتحسن ظروف األعمال
العام المقبل

باالستثمار في شراء عقار في لبنان
لـشــراء عـقــار جــديــد خــال األشـهــر الـ
 12املقبلة ،مقابل  %17ممن يفكرون
بشراء عقار مستعمل.

تشاؤم

سـيــارة السنة املقبلة .وص ـ ّـرح %31
منهم بأنهم يخططون لشراء سيارة
ّ
ج ــدي ــدة ،مـقــابــل  %41مـمــن يـفــكــرون
ب ـش ــراء س ـي ــارة مـسـتـعـمـلــة .ف ــي حني
ال ي ـن ــوي  %69م ــن امل ـج ـي ـبــن ش ــراء
سيارة خالل الفترة نفسها.
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات ،ف ـق ــال
 %13م ــن املـجـيـبــن ف ــي لـبـنــان انـهــم
يخططون لالستثمار في شراء عقار
خ ــال األش ـه ــر ال ـ ـ  12امل ـق ـب ـلــة .حيث
ي ـخ ـط ــط  %74م ـن ـه ــم ل ـ ـشـ ــراء ش ـقــة،
فـ ــي حـ ــن يـ ـن ــوي  %17ش ـ ــراء ع ـقــار
ّ
تجاري .ويخطط  %43ممن يفكرون

يعتقد  %6فـقــط مــن املـجـيـبــن بأنه
يوجد حاليًا الكثير من فرص العمل
في لبنان ،حيث أشار  %1منهم الى
تــوافــرهــا فــي الـعــديــد مــن القطاعات
و %5في عدد محدود من القطاعات.
ويتوقع  %6من املجيبني في لبنان
زي ـ ــادة ف ــرص ال ـع ـمــل خ ــال األش ـهــر
الستة املقبلة.
وصـ ّـرح  %14من املجيبني العاملني
ف ــي ل ـب ـن ــان بـ ــأن عـ ــدد امل ــوظ ـف ــن فــي
شركاتهم شهد تزايدًا خالل األشهر
ال ـس ـت ــة امل ــاضـ ـي ــة ،فـ ــي حـ ــن يـعـتـقــد
 %35مـ ـ ــن املـ ـجـ ـيـ ـب ــن ع ـ ـكـ ــس ذلـ ـ ــك.
ويتوقع  %20ازدي ــاد عــدد املوظفني
فــي شــركــاتـهــم خ ــال األش ـهــر الستة
املقبلة.

بعد ما يقارب  20عامًا على تأسيسها في
بلجيكا ،بدأت شركة تيليباتي مشاريعها في
لبنان في عام  2005لتغدو اليوم واحــدة من
ّ
البرمجيات في املنطقة.
أبرز شركات تطوير
ت ـم ـلــك ال ـش ــرك ــة ف ــروع ــا ع ــدي ــدة ف ــي ال ـشــرق
األوسط وأوروبــا منها السعودية ،دبي ،قطر،
الـ ـس ــودان ،فــرنـســا واسـبــانـيــا وبلجيكا وقــد
حققت مؤخرًا انجازًا عامليًا من خالل برنامج
« »VIVAالــذي نجح في مراحله االختبارية
وأصبح منتشرًا في دول عدة بفضل واجهات
ّ
تواصل مشفرة وآمنة.
مفهوم البرنامج هو األول من نوعه في العالم
بـحـســب الـ ــدراسـ ــات ال ـت ــي أج ــرت ـه ــا شــركــات
َ
قطاعي امللكية الفكرية وتطوير
قانونية في
الـبــرمـجـيــات ف ــي بـيـلـجـيـكــا وه ــو ي ـهــدف إلــى
تـقــدي ّــم بــرامــج تــواصــل عــالـيــة األم ــان ومــرنــة.
ويـتــألــف املـفـهــوم مــن مجموعة مغلقة وآمنة
مــن املستخدمني ،إلــى جــانــب ّ
منصة تراسل
خ ــاص ــة ب ــوس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي.
ويتميز نظامVIVAبالعديد من الخصائص
منها الـتــواصــل بــن االشـخــاص فــي أي وقت
وبخصائص رائدة عامليًا منها خدمة الترجمة
التلقائية.
ع ــن امل ــوض ــوع ي ـقــول رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
واملدير التنفيذي لتيليباتي حاتم عثمان إنه
«رغ ــم ال ـعــوائــق الـتــي تـعـيــق عملنا فــي لبنان
ّ
التحتية غير املتطورة وعدم
واملتمثلة في البنى
تــوفــر الـبـيـئــة الـحــاضـنــة واملـشـجـعــة للتطوير
واالنـ ـت ــاج ،غـيــر ان ـنــا تـمـكـنــا مــن خـلــق مكانة
لنا في قطاع البرمجيات على صعيد العالم.
وتوجهنا الى الدول العربية وخلقنا أسواقًا لنا
هناك ال سيما فــي السعودية (حيث أطلقنا
مــؤخ ـرًا تطبيق وب ــرن ــام ــجVIVAم ــع جامعة
االميرة نــورة) ودبــي وقطر والسودان (حيث
وقعنا مؤخرًا عقدًا مع الدولة يشمل الوزارات
جار مع وزارات عدة في لبنان
كافة) .والعمل ٍ
على رأسها وزارة االتصاالت التي من خاللها
نـتــوقــع ان ي ــدخ ــلVIVAال ــى كــل املــؤسـســات
واالدارات واملنازل».
عــن أهمية بــرنــامــجVIVAيـقــول عثمان« :بــدأ
تطبيق وبــرنــامــجVIVAفــي بلجيكا ولبنان
وم ـ ــن ث ــم ب ـ ــدأ ي ـن ـت ـشــر ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا والـ ـ ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة وخـ ــاصـ ــة ال ـخ ـل ـي ــج الـ ـع ــرب ــي حـيــث
أطـلـقـنــا ع ــدة خــدمــات مـتـطــورة ال سـيـمــا في
قـطــاع االت ـصــاالت والـجــامـعــات وك ــان آخــرهــا
فــي اململكة العربية السعودية بالتعاون مع
جامعة األم ـيــرة ن ــورة الـتــي سعت الــى تقديم
ّ
تتضمن
برامج تواصل عالية األمــان ومرنة
أدوات ع ــدي ــدة م ـثــل ال ـت ــواص ــل امل ـب ــاش ــر بني
اإلدارة وال ـطــاب ومتابعة شــؤونـهــم وتقديم
الـعــديــد مــن الـخــدمــات الجامعية لـهــم .يسمح
هذا البرنامج املتاح على الهواتف الذكية بخلق
مجموعات من املستخدمني اضافة الى اتاحة
امكانية التحكم بالحسابات املصرفية بكل
ّ
سهولة أينما كــان الشخص .الــى ذلــك يمكن
البرنامج من تسديد الفواتير وتحويل املال
محليًا ودولـيــا وتفعيل العديد مــن الخدمات
االلكترونية والتسوق عبر االنترنت واإلفــادة
من العديد من الخدمات الحكومية وغيرها».
يـ ـضـ ـي ــف ع ـ ـث ـ ـمـ ــان« :إن م ـج ـت ـم ــع VIVA
ه ــو ال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ــى لـتـطـبـيــق غ ـنــي وكــامــل
املــواص ـفــات يـتـضـ ّـمــن مـحـفـظــات إلـكـتــرونـيــة.
ُ َّ
وإلى جانب هذه املحفظة ،ستشكل تدريجيًا
شبكة تـجــاريــة لـلـتـ ّـجــار عـبــر املــوبــايــل .األمــر
الـ ــذي سـيـجـعــل ال ـبــرنــامــج رائ ـ ـ ـدًا ب ــن بــرامــج
املجتمع الشامل الـهــادف إلــى ّ
التوسع ضمن
عدة قطاعات منها املصرفية والتجارية.
ف ـهــدف ـنــا ه ــو ال ـت ــوص ــل الـ ــى ج ـمــع ك ــل انـ ــواع
البطاقات س ــواء كــانــت مصرفية أو بطاقات
والء أو حتى بطاقة الهوية في بطاقة واحدة،
كما الــى تقديم أحــدث األنظمة والتقنيات في
مجال تقنية املعلوماتVIVA .هو اول منصة
فــي الـعــالــم تجمع بــن ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
ومستوى االمان املصرفي لذلك فهي التطبيق
األكثر أمانًا حتى اليوم».
(األخبار)
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أخبار وشركات

اتفاقية بـ 65مليون دوالر بين «عوده»
والقطاع العام

في اطار تطبيق القانون  181املتعلق بتمويل املشاريع لقطاع الكهرباء ،وبهدف
شــراء وتجهيز ثالث محطات كهربائية لصالح كهرباء لبنان لتوليد طاقة 490
مـ ّيـغــاوات فــي االشــرفـيــة والـبـحـصــاص الضاحية الجنوبية لـبـيــروت وطــرابـلــس،
وقع وزير املالية علي حسن خليل اتفاقية قرض بني الــوزارة وبنك عوده بقيمة
 27مليون دوالر و 33.8مليون يــورو .سيكون لهذا التعاون بني القطاعني العام
والخاص أثر ايجابي على واقع ومعيشة شريحة واسعة من اللبنانيني.

 Fun2Driveمن مازدا:
تجربة قيادة استثنائية

« »JINBA ITTAIفي اليابانية تعني العالقة بني الحصان وصاحبه املبنية على
االحاسيس واملشاعر .منذ فترة ،اتخذت مازدا من املثل الياباني شعارًا وهدفًا لها،
فباتت تجسد هذا املفهوم من خالل الرؤية والروحية التي تتبعها في تصاميم
سياراتها التي تتفاعل مع صاحبها وتضمن له تجربة قيادة استثنائية .لذلك
نظمت شركة أي.أن بو خاطر ،الوكيل الحصري لسيارات مازدا في لبنان «Fun
 »Drive 2الذي أفسح املجال امام محبي السيارات لتجربة وقيادة أحدث طرازات
العالمة اليابانية لعام ( 2016مازدا ،2مازدا ،3مازدا ،6مازدا  ،5-CXمازدا ،9-CX
ومازدا  )5-MXعلى حلبة  Pit Stopضمن حدث جمع بني املتعة والسالمة.

ألفا :عقود تنفيذ شبكة الــ4.5G
مع إريكسون ونوكيا
ضمن خطة الـ  2020التي أطلقتها وزارة االتصاالت ،وقعت شركة ألفا عقود تنفيذ
شبكة الـ  4.5G LTE Advancedمع كل من شركتي إريكسون ونوكيا .بموجب
هذه العقود ،سيتم تدريجيًا تأمني تغطية شاملة للـ 4.5G LTE Advancedمن
ألفا على األراضي اللبنانية كافة مع سرعات تصل إلى  .mbit/sec 300من املتوقع
أن يوفر هذا املشروع إمكانات ضخمة ملشتركي ألفا كما سيتيح زيادة استهالك
الداتا من  15ألف تيرابيت سنويًا في الوقت الراهن ،إلى اكثر من  80ألف تيرابيت
في عام  ،2020اي بزيادة تتراوح بني  5و 6مرات.

لينكون  :2016 MKXنكهة اسكتالندية
استنادًا إلى متطلبات العمالء الذين اعتادوا على امتالك سيارات بتصاميم ملكية
استثنائية ،تقدم عالمة لينكون تصميمًا داخليًا لسيارتها  MKXالجديدة بما
يضمن أعلى مستويات الراحة واألناقة من خالل الجلد الناعم الطري القادم من
الشواطئ الغربية السكتلندا .وقامت شركة بريدج أوف وير التي تعتبر من بني
أكثر الشركات لصناعة الجلد استدامة من حيث انخفاض بصمتها الكربونية،
بــإعــداد هــذه الـجـلــود خصيصًا لـسـيــارات لينكون ،مستخدمة ألــوانــا وحبيبات
وتـشـطـيـبــات خــاصــة ،حـيــث عـمـلــت عـلــى تصنيع محفظة مــن أرب ـعــة تصاميم:
التجريدية ،األحالم ،البسيطة واألساسية.
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عباس بوصفوان *
الـ ـفـ ـك ــرة ال ــوه ــابـ ـي ــة ،وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ال ـن ـف ـط ـيــة،
والتحالف مــع الـغــرب ،مــن بــن ،إن لــم تكن،
أهـ ــم م ــرت ـك ــزات ال ـح ـكــم ال ـس ـع ــودي ،ون ـقــاط
قوته ،لكنها أيضًا مواطن ضعفه ،بل مقتله.

 .١الوهابية باعتبارها قوة ناعمة...
وخطرًا
حني تتم مقارنة الصني بالواليات املتحدة
لـجـهــة ال ـقــوة الـنــاعـمــة ي ـشــار إل ــى افـتـقــارهــا
ل ــأي ــدي ــول ــوج ـي ــا أو ال ـع ـق ـي ــدة الـ ـت ــي تـبـشــر
بها ،فيما تفاخر أميركا بالحلم األميركي
وبنموذج الحريات والديمقراطية وحقوق
اإلنـســان وهــولـيــوود ،تلك هــي الـتــي تسمى
القوة الناعمة ،التي تمنح واشنطن بعض
إعجاب حتى لــدى منتقديها .ويفترض أن
يكون جليًا أن القوة الناعمة ليست نموذجًا
ً
فاضال ،بالضرورة ،قد تكون عقيدة مثيرة
ل ـل ـج ــدل ،أو أي ــدي ــول ــوج ـي ــا ي ــراه ــا الـبـعــض
خبيثة ،لكن األجــواء السياسية واملادية قد
تـهـيــأت لـهــا لتنتشر كــالـســرطــان ،أو ثقافة
خير وعطاء ،وطبعًا ليست املبادئ أو القيم
التي ّ
تعد قوة الناعمة تسري على الجميع
وت ـل ـه ـم ـهــم ،وقـ ــد ي ـجــد ف ـي ـهــا ال ـب ـعــض ش ــرًاّ
مطلقًا.
وم ـ ـقـ ــارنـ ــة روس ـ ـيـ ــا االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ب ــاالتـ ـح ــاد
ال ـســوف ـيــاتــي ال ـس ــاب ــقُ ،ي ـل ـحــظ ف ـ ــارق كبير
بينهما على صعيد التأثير ،فــي حــن كان
ال ـن ـمــوذج الـســوفـيــاتــي ي ـعــرض الـشـيــوعـيــة
خيارًا لتقدم البشرية ،ال تقدم روسيا أكثر
مــن نـمــوذج وطـنــي وعـسـكــري ،يلقى رواجــا
ً
ربما ،لكنه ال يطرح نفسه بديال فلسفيًا أو
عمليًا من االنسانية ،عوضًا عن الرأسمالية
الغربية ،املتفردة واملترنحة.
الفرق بني مصر عبدالناصر عنها في فترات
حكم الرؤساء الذين أعقبوه ،أن األول اقترح
نموذجًا عروبيًا قوميًا معاديًا لالمبريالية،
منحه وتجربته زخمًا ونفوذًا معنويًا كبيرًا،
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـع ــرب ــي وفـ ــي دول ال ـعــالــم
التي أعقبت
الثالث ،فيما انكفأت األنظمة ّ
عبدالناصر على ذاتـهــا ،ولــم تبشر بخيار
متمايز ،وصحيح أن انكفاء مصر يعود الى
توقيع اتفاقية كــامــب ديفيد مــع إسرائيل،
بيد أن ذلك التوقيع ناتج ،في جزء منه ،من
الفشل في اجتراح بديل سياسي وفلسفي
فـ ـع ــال ،ي ـم ـنــح م ـصــر ت ـف ــرده ــا ،ويـسـتـجـيــب
لتحديات ذات سيولة عالية.
وباملثل ،فإن أبرز ما ّ
يميز النموذج اإليراني
ّ
تمتعه بعقيدة قابلة للتصدير والنمذجة،
يعطيها طعمها ولونها ومذاقها الخاص،

ويمنحها بالتالي قوة ناعمة وتأثيرًا.
وف ــي ظـنــي ،يمكن الـنـظــر ،مــن جــوانــب عــدة
لـلـسـلـفـيــة الــوهــاب ـيــة ع ـلــى أن ـه ــا م ــرك ــز قــوة
نــاع ـمــة س ـع ــودي ــة ،فــال ـعــديــد م ــن ال ـت ـي ــارات
السلفية مؤمنة بخيارها ،مستعدة للموت
من أجلها ،وهذا ما نشاهده منذ محاوالت
عبدالعزيز آل سعود لالستيالء على شبه
ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ،ك ـمــا ن ـشــاهــده اآلن في
العقيدة الداعشية والقاعدية.
لم يهاجر مئات اآلالف من العرب واملسلمني
إلــى أفغانستان في الثمانينيات من القرن
املاضي رغبة في املــال .هذا تبسيط شديد،
لدى كثير منهم إيمان بقضية ،من الصعوبة
القول إن جميعهم كانوا مرتزقة ،ويجاهدون
من أجل املــال ،بل كان لدى قطاعات واسعة
منهم رغبة في االطاحة بـ"الكفار" السوفيات
وتحرير أرض أفغانستان املسلمة ،وأهداف
أخــرى طبعًا ،فلدى كــل فصيل ،أه ــداف ذات
صبغة ضيقة.
ال يمكن أن تتمدد الـقــوة الناعمة مــن دون
ق ــوة ص ـل ـبــة ،ل ــذا ت ـب ــذل ال ـس ـعــوديــة الـكـثـيــر
مــن امل ــال والجهد واإلع ــام كــي تبث فكرها
السلفي الوهابي في أرجاء العالم ،وأنفقت
الـ ـسـ ـع ــودي ــة م ـ ـل ـ ـيـ ــارات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ل ـب ـنــاء
امل ـس ــاج ــد ،وانـ ـش ــاء امل ـ ـ ــدارس ال ــدي ـن ـي ــة ،في
أفريقيا وآسـيــا ،وأيضًا في أوروب ــا ،وتدين
ال ـك ـث ـيــر م ــن هـ ــذه امل ــؤس ـس ــات وال ـج ـمــاعــات
ب ــال ــوالء ملـمــولـهــا وس ـيــدهــا األيــديــولــوجــي:
الرياض.
ّ
يسجل فيها
إذا أخذنا باكستان نموذجًا،
وجود أكثر من  ٢٥ألف مدرسة دينية ،تخرج
نحو  ٢٠٠ألــف طالب سنويًا ،وقــد تأسست
ه ــذه املـ ــدارس بــرعــايــة أمـيــركـيــة وسـعــوديــة
وم ـح ـت ــوى وه ــاب ــي ،ب ـعــد اح ـت ــال مــوسـكــو
أفغانستان في  ،١٩٨٠وقد غذت هذه املعاهد
ال ـت ـطــرف ،وعـمـمــت الـثـقــافــة الــوهــابـيــة التي
بدت حينها قادرة على التجنيد والتحشيد.
حتى مع افتراضي بأن تدمير برج التجارة
العاملي في سبتمبر  ،2001يعد ثمنًا بخسًا
دفـعـتــه أم ـيــركــا مـقــابــل مـســاهـمــة الــوهــابـيــة
املـتـطــرفــة وال ـن ـم ــوذج ال ـقــاعــدي ف ــي سـقــوط
االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي ،مـ ــا ي ـج ـع ــل ال ــرب ــح
األميركي كبيرًا ومضاعفًا ،فإن ذلك الحدث
ال ـتــاري ـخــي دق ن ــاق ــوس ال ـخ ـطــر الــوهــابــي،
الذي استمر في التنامي ،بدعم غربي.
وال ـت ـق ــدي ــر ال ـس ــائ ــد وامل ـت ـص ــاع ــد اآلن ،أن ــه
بـقــدر مــا تشكل الــوهــابـيــة السلفية امـتــدادًا
سعوديًا ،بقدر ما تشكل خاليا نائمة تعمل
لصالح الرياض والغرب ،لكن أحيانًا تعمل
ضدها .ولذا أقول أن السلفية الوهابية هي
نقطة قوة سعودية ...ونقطة ضعفها.

ب ـعــد ه ـج ـمــات ب ــاري ــس ف ــي نــوفـمـبــر ،2015
اتضح ان القائمني على العمليات سلفيون
قادمون من بلجيكا ،التي تضم عاصمتها
ً
بـ ــروك ـ ـس ـ ـيـ ــل م ـ ـس ـ ـج ـ ـدًا م ـ ـ ـمـ ـ ــوال س ـ ـعـ ــوديـ ــا.
وتفترض التقارير الغربية أن املسجد "يعد
ّ
وكـ ـرًا للسلفية مـنــذ ثــاثــن ع ــام ــا ،ويـشــكــل
أرض ـي ــة خـصـبــة لـشـبـكـتـهــا" .وت ـع ــود قصة
املسجد إلى عام  ،1967عندما كانت خزائن
الــدولــة البلجيكية فــارغــة فسعت الحكومة

إلـ ــى ال ـب ـحــث ع ــن إم ـك ــان ـي ــات لـ ـش ــراء الـنـفــط
بسعر زهيد ،تلقف امللك السعودي فيصل
املــأزق البلجيكي ،قــال لنظيره :بكل ســرور،
نـمـنـحـكــم ن ـف ـطــا رخ ـي ـص ــا ،ون ـح ــن ال نــريــد
شيئًا ،فقط سنقيم مسجدًا للصالة!
حــال ـيــا ،تـنـتـشــر امل ـ ــدارس الــوهــاب ـيــة ف ــي كل
م ـ ـكـ ــان ،وب ـ ـ ــات أص ـ ـحـ ــاب ال ـل ـح ــى ال ـطــوي ـلــة
وال ـث ـيــاب الـقـصـيــرة ي ـت ـصــدرون الــواج ـهــات
ال ـعــامــة وش ــاش ــات الـتـلـفــزيــون ،فـيـمــا انكفأ

ّ
يشكل النفط مرتكزًا استثنائيًا مكن النظام السعودي من فرض إرادته داخليًا (أ ف ب)

صراع «األخوة» في إقليم كردستان العراق
كاظم الموسوي *

يرغب ّ
القيمون على إدارة إقليم كردستان
العراق البروز في االعالم كل مرة حتى باتت
اخبارهم في الواجهة ،عراقيًا وغربيًا ،منذ
احـ ـت ــال الـ ـع ــراق وم ـشــارك ـت ـهــم ف ـيــه وحـتــى
أي ــام ـن ــا ه ـ ــذه ،لـسـبــب أو آلخ ـ ــر .وإذا كــانــت
ادارة االحتالل قد تمكنت من اعادة اللحمة
"إلم ــارت ـ ْـي االق ـل ـي ــم" (اربـ ـي ــل والـسـلـيـمــانـيــة)
وتشكيل حكومة مــوحــدة وإدارة مشتركة،
فإن السنوات الالحقة والراهن اآلن يستعيد
تلك الحقبة أو يـلـ ّـوح بــإعــادة انتاجها ولو
إعالميًا أو بأشكال أخرى ،كما ّ
تعبر عن ذلك
التصريحات واالجتماعات املتكاثرة مؤخرًا
والتداخالت الصارخة فيها.
ّ
قدمت حكومات بغداد لإلقليم وإدارته بعد
االح ـت ــال "تـ ـن ــازالت" ك ـب ـيــرة ،عـلــى مختلف
الـ ـصـ ـع ــد ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا املـ ـش ــارك ــة فـ ــي الـ ـق ــرار
السياسي املــركــزي وتسلم الحصة الــوازنــة
مــن امليزانية ومناصفة اللغة الـكــرديــة لكل
امل ـس ـت ـن ــدات ال ـع ــراق ـي ــة الــرس ـم ـيــة م ــع الـلـغــة
ال ـعــرب ـيــة م ــن دون أي اع ـت ـب ــارات لــاكـثــريــة
وال ـن ـس ــب االح ـص ــائ ـي ــة ل ـت ـكــويــن وتــرك ـيــب
الشعب واملجتمع فــي الـعــراق .ولــم تقابلها
بــاملـثــل بــل اس ـت ـمــرت ب ــ"االب ـت ــزاز" وامل ــراوغ ــة
معها حتى تحويل عاصمة االقليم ،اربيل،
الــى مـقـ ّـر لكل مــن يعمل على "مـعــارضــة" او
التآمر على بغداد ،وتوفير كل االحتياجات

والتسهيالت لها وألجهزة مخابرات دولية
وإقليمية تعمل ضــد ال ـعــراق عـلـنــا .وليس
آخ ــره ــا اح ـت ــال "داعـ ـ ــش" ملـحــافـظــة نـيـنــوى
وال ـ ـ ـ ــدور ال ـك ـب ـي ــر لـ ــه ومل ـ ــا ح ـ ــدث بـ ـع ــده مــن
تـغـيــرات وإحــداثـيــات على األرض ،لــم تنته
بعد قضاياها أو لم تبدأ السجاالت وخطط
الحروب حولها.
ّ
شملت االزمـ ــات الـتــي تـلــف ال ـع ــراق االقليم
أي ـض ــا ،الـسـيــاسـيــة وامل ــال ـي ــة واالق ـت ـصــاديــة
وكـ ـ ـ ــوارث ال ـف ـس ــاد والـ ـص ــراع ــات الــداخ ـل ـيــة
ح ـ ــول املـ ـك ــاس ــب وامل ـ ـنـ ــاصـ ــب .وم ـ ــن بـيـنـهــا
رئاسة اإلقليم التي ما زالت شاغرة قانونيًا
ومستمرة واقعيًا ،رغم االرادات والخيارات
وال ـ ـقـ ــرارات وق ــواع ــد ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي في
االقـلـيــم .فالسيد مسعود الـبــرزانــي ،رئيس
االقليم ،انتهت واليته في  20اب /اغسطس
تجدد له او ّ
 2015ولم ّ
تمدد قانونيًا .ولكنه
مـصـ ّـر عليها وب ــاق فيها ويـعــامــل باسمها
خارجيًا خصوصًا من دون احترام للقوانني
واألع ــراف السياسية املعمول بها رسميًا،
س ـ ــواء ف ــي االق ـل ـي ــم أو الـ ـع ــراق أو خ ــارج ــه.
وكــان رئيس كتلة التغيير في برملان اقليم
ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق ب ـ ــرزو مـجـيــد ق ــد صــرح
ل ــرادي ــو مـحـلــي أن ال ـبــرزانــي فـقــد الشرعية
القانونية وانـتـهــت واليـتــه حسب القانون
رقم  1من قانون رئاسة إقليم كردستان الذي
يعود إلى عام  ،2005والذي تولى البرزاني
ب ـم ــوج ـب ــه الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،داع ـ ـيـ ــا إل ـ ــى مـعــالـجــة

امل ـســألــة أو تـكـلـيــف رئ ـيــس ال ـبــرملــان بمهام
رئيس اإلقليم ملــدة شهرين إلــى حني إجــراء
االنـتـخــابــات .إال ان الـبــرزانــي لــم يستمع له
واستمر في املنصب فعليًا ومن دون غطاء
ش ــرع ــي ،وأب ـع ــد رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان م ــن مـقــره
وأقــال وزراء حركة التغيير ،صاحبة القوة
الـثــالـثــة فــي نـســب او حـصــص ال ـبــرملــان في
االقليم .وحسب األخـبــار ،أوقفت قــوات أمن
كــرديــة رئـيــس الـبــرملــان فــي إقليم كردستان
الـعــراق ،يوسف محمد ،ومنعته من دخول
أرب ـيــل ،فــي تصعيد لــأزمــة السياسية في
اإلقليم الــذي يخوض مع بغداد حربًا ضد
م ـس ـل ـحــي ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ـ ــش .وق ـ ـ ــال امل ـس ــاع ــد
ال ـش ـخ ـصــي ل ــرئ ـي ــس الـ ـب ــرمل ــان ،إن الـ ـق ــوات
املوالية للحزب الديمقراطي الكردستاني،
أم ــرت ــه ب ــال ـع ــودة إل ــى ال ـط ــري ــق ال ــراب ــط بني
الـسـلـيـمــانـيــة إل ــى أرب ـي ــل ال ـتــي يــوجــد فيها
برملان اإلقليم .واستفرد البرزاني مع حلفاء
لــه فــي االدارة تـحــت حـمــايــة دول ـيــة وغـطــاء
تبادل منافع خارجية اكثر منها داخلية او
ملصلحة الشعب الكردي والعراقي.
إللـ ـه ــاء الـ ـش ــارع ال ـك ــردس ـت ــان ــي وم ـشــاغ ـلــة
املـ ـشـ ـه ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ي ـت ـك ــرر
ال ـح ــدي ــث ع ــن اس ـت ـف ـت ــاء ات ت ـقــريــر املـصـيــر
ألك ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ولـ ـلـ ـمـ ـن ــاط ــق الـ ـع ــراقـ ـي ــة
امل ـخ ـت ـل ـط ــة املـ ـ ـح ـ ــررة مـ ــن س ـي ـط ــرة تـنـظـيــم
داعـ ــش ،فــدعــا ال ـب ــرزان ــي ( )2016/2/3من
جــديــد ال ــى اسـتـفـتــاء بــاالن ـف ـصــال بمسمى

االس ـت ـقــال او ح ــق تـقــريــر املـصـيــر املــؤجــل
او غ ـي ــر املـ ـلـ ــزم اآلن ،م ـع ـت ـب ـرًا "أن ال ــوق ــت
والـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف مـ ــائ ـ ـمـ ــان إلجـ ـ ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـت ــاء
حــول اسـتـقــال اإلق ـل ـيــم" ،مــن دون أن يذكر
تــاري ـخــا م ـحــددًا إلج ــرائ ــه .وش ــدد عـلــى "أن
االستفتاء سيؤدي في كل حــال إلــى إعالن
استقالل كــردسـتــان الـعــراق ف ــورًا" .وجــاء ت
دع ــوت ــه بـعــد اي ــام م ــن تـصــريـحــات أطلقها
نـجـلــه رئ ـيــس أم ــن االق ـل ـي ــم ،وم ــن ال ـق ـيــادي
في حزبه الديمقراطي الكردستاني كمال
كركوكي أن الـعــراق تجزأ فعليًا وان الحل
األمثل ملشاكله هو تقسيمه إلى ثالث دول
م ـس ـت ـق ـلــة .ح ـي ــث اع ـت ـب ــر مـ ـس ــرور م ـس ـعــود
ال ـب ــارزان ــي أن املـ ـح ــاوالت ال ـج ــاري ــة إلب ـقــاء
العراق موحدًا وفرض سياسة األمر الواقع
على أهـلــه لــن يكتب لها الـنـجــاح .وأضــاف
في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"
ّ
األمـيــركـيــة أن "ال ـع ــراق حــالـيــا هــو مـقـســم"،
مضيفًا أن "السنة يؤمنون بوحدة العراق
إذا ك ــان ــت ال ـس ـل ـطــة بــأيــدي ـهــم وال ـش ـي ـعــة ال
يعترفون بأي شكل من األشكال باملشاركة
ف ــي ع ـ ــراق واحـ ـ ـ ــد" .ول ـك ــن هـ ــذه االح ــادي ــث
واجهت تحذيرات حتى من االقربني لقيادة
اإلقليم او الداعمني الرئيسيني ،االميركيني
واألوروبـ ـ ـي ـ ــن ،ك ـمــا ح ـصــل م ـع ـهــا ســاب ـقــا،
بدأها وزير الخارجية األملاني فرانك فالتر
شتاينماير ،أثـنــاء لـقــاء جمعه بالبرزاني
ع ـلــى ه ــام ــش مــؤت ـمــر م ـيــونــخ ل ــأم ــن13( ،
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عـ ـلـ ـم ــاء األزه ـ ـ ـ ــر ال ـ ــذي ـ ــن ك ـ ــان ـ ــوا ي ــوص ـف ــون
باالعتدال ،ويبدو األزهــر في طريقه ليكون
نسخة وهابية ،وأخـشــى أن تكون القاهرة
بـعــد س ـنــوات ع ــدة وكـ ـرًا وهــابـيــا ،ل ــذا يمكن
اعـتـبــار كــام الــرئـيــس عبدالفتاح السيسي
عن تجديد الخطاب الديني ليس إال ضحكًا
ّ
على الــذقــون ،وقــد سلم األزه ــر لهيئة كبار
العلماء في الرياض.
ساهمت الوهابية في بث الفكر السعودي

وع ـم ـم ــت ث ـقــاف ـت ـهــا ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـل ـبــاس
الـعــربــي ،والـلـحـيــة ...الـجــانــب املـظـلــم هــو ما
نشاهد مــن تصاعد نفوذ القاعدة وداعــش
والـ ـق ــوى امل ـت ـطــرفــة ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي يــدق
ناقوس الخطر في أوروب ــا والـعــالــم ...ولكن
أيضًا في الرياض ،حيث تخشى السعودية
من هجمات داعشية وقاعدية.
وح ـتــى الـلـحـظــة ي ـم ــارس داعـ ــش وال ـقــاعــدة
دورًا فريدًا في استنزاف خصوم الغرب في
العراق وإيــران ولبنان وســوريــا ...حينها ال
ب ــأس ببعض األعـ ــراض الـجــانـبـيــة ،وبضع
هجمات هنا وهناك ضد مصالح فرنسية
وغربية وسعودية ربما ،لكن إذا طفح املاء
عـلــى الـطـحــن ،وهــاب ـيــا ،وه ــذا سـيـنــاريــو ال
يـمـكــن تـنــاسـيــه ،يـمـكــن أن يـنـقـلــب سـحــر آل
سعود الوهابي ،ضدهم ،بدءًا من نجد ،قلعة
الوهابية.

 .٢القدرات النفطية ...المفاتيح بيد الغير
ي ـ ـش ـ ـكـ ــل الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط (انـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ـ ـ ــا ،ومـ ـ ــداخ ـ ـ ـيـ ـ ــل،
واح ـت ـيــاط ـيــات) مــرت ـك ـزًا اسـتـثـنــائـيــا ،لعله
ّ
األهم ،الذي مكن النظام السعودي من فرض
إرادتـ ــه داخـلـيــا ،وتــوسـيــع ن ـفــوذه خــارجـيــا.
وتنتج الرياض نحو عشرة ماليني برميل
يوميًا ،وقد تصدرت "قائمة منتجي النفط
في العالم خالل األشهر التسعة األولــى من
عام  ،2015بإنتاج بلغ  10.19مليون برميل
يوميًا ،وذلــك للمرة األولــى منذ عــام ."2003
ويعد ذلــك الرقم "األعـلــى في تاريخها على
اإلط ـ ــاق ،يـلـيــه م ـعــدل اإلن ـت ــاج خ ــال 2012
عندما وصل إلى  9.8مليون برميل".
لـقــد مـنــح الـنـفــط آل س ـعــود وف ـ ــورات مالية
هائلةّ ،إب ــان الطفرة النفطية التي شهدها
العقد األول من القرن الراهن ،وبينما بلغت
اإلي ـ ـ ــرادات ال ـس ـعــوديــة ف ــي  2002نـحــو 215
مليار ري ــال س ـعــودي ،تضاعفت اإلي ــرادات
ع ـ ــدة م ـ ـ ــرات ،وب ـل ـغ ــت ف ــي  2012أكـ ـث ــر مــن
ترليون و 250مليار ريال.
ّ
لقد مكن ذلك السعودية من تحقيق أهداف
عدة ،أذكر بعضها:
الهدف األول ،االستقاللية النسبية للسلطة
السعودية عن ضغوط الداخل ،فالسعودية
نموذج لالقتصاد الريعي ،وتعتمد املالية
الـ ـع ــام ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـن ـس ـب ـت ـهــا ال ـع ـظ ـمــى
عـلــى الـنـفــط ال ــذي يشكل  %90مــن إي ــرادات
الـخــزيـنــة ،وال إي ـ ــرادات عــامــة مــن الـضــرائــب
التي يدفعها املواطنون ترفد الخزينة ،وال
يتيح ذلك فرصة لنمو مسار "ال ضريبة من
دون تمثيل"!
ّ
لقد مكنت أموال النفط السعودية من شراء
أو إخماد قطاعات واسعة من املواطنني .في

ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر  )2016م ـح ــذرًا م ــن إج ــراء
أي استفتاء بـشــأن وضــع إقليم كردستان
العراق ،الذي يتمتع بحكم ذاتــي .وأضاف:
"هــذه الـخـطــوة قــد تــدفــع املنطقة إلــى مزيد
مــن ع ــدم االس ـت ـقــرار وال ــوق ــوع فــي نــزاعــات
جديدة" ،حسبما نقلت وكالة "رويترز".
ً
ً
مـتــابـعــة وردًا مـبــاشـرًا أو مـحـ ّـمــا بمواقف
واضـحــة ،أصــدر املكتب السياسي لالتحاد
الوطني الكردستاني بالغًا بشأن مستجدات
االوض ـ ـ ــاع ف ــي اق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان والـ ـع ــراق،
بعد اجتماعه برئاسة النائب االول لالمني
العام لالتحاد الوطني الكردستاني السيد
كوسرت رسول علي وحضور جميع اعضاء
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ب ـمــدي ـنــة الـسـلـيـمــانـيــة،
( )2016/2/11جاء فيه ما يدعو الى "تفعيل
رئ ــاس ــة ال ـب ــرمل ــان وح ـك ــوم ــة االق ـل ـي ــم عمليًا
ومــن دون قيد وشــرط إليجاد حل سياسي
حقيقي بني االط ــراف" ،واإلش ــارة الــى حلول
لــازمــة املالية "واسـتـمــرار املـفــاوضــات وفق
مـشــرع اقـتـصــادي وسياسي جــديــد يحظى
ب ـم ـصــادقــة جـمـيــع االط ـ ـ ــراف م ــع الـحـكــومــة
االتـ ـح ــادي ــة ب ـت ــزام ــن ال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي كيفية
بيع النفط ،الـغــاز ،واردات النفط والعقود،
وإيضاحها للرأي العام" .والتأكيد على ان
"االتحاد الوطني الكردستاني دائمًا مع حق
تقرير املصير ،لذا ،نؤكد ان اجراء االستفتاء
في ظروف مناسبة ضمن حقوق ديمقراطية
وقانونية لشعب كردستان".

ودع ــا الـبـيــان "جـمـيــع االط ــراف السياسية
ال ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ل ـت ـن ـف ـي ــذ مـ ـط ــال ــب ش ـعــب
كردستان ،وفي الوقت نفسه ،دعم حكومة
اق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان ل ـت ـج ــاوز هـ ــذه املــرح ـلــة
الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،خـ ــاصـ ــة ان ق ـ ـ ــوات ب ـي ـش ـمــركــة
ك ــردسـ ـت ــان ت ـخ ــوض مـ ـع ــارك دم ــوي ــة ضــد
تـنـظـيــم داع ــش االره ــاب ــي كـمــا ان املـنـطـقــة
ت ـح ـف ــل بـ ـمـ ـتـ ـغـ ـي ــرات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة".
وواض ـ ــح ان ال ـب ـيــان ص ــدر إلعـ ــان مــوقــف
وتــوضـيـحــه بـمــا تـحــت الـسـطــور ،ويعكس
تباينًا او امتعاضا ًمن جانبه ملا يحصل
في االقليم من الجانب الثاني في تحالفه
وقيادة االقليم.
وبـ ــادلـ ــه الـ ـب ــرزان ــي بـ ــإصـ ــدار ع ـ ــدة قـ ـ ــرارات
اص ــاح ـي ــة لـتـنـظـيــم اعـ ـم ــال ح ـكــومــة إقـلـيــم
كــردسـتــان ومـعــالـجــة املــؤسـســات والــدوائــر
الحكومية .وجاء في نص قرارات البرزاني،
ما يؤكد على التناقض بني اعتبار القانون
فــي هــذه االصــاحــات او بموجبه اتخاذها
بينما يتنكر ملــا لــه مــن عالقة بمدة رئاسة
االقـلـيــم واالنـتـخــابــات لها فــي الـقــانــون رقم
 1لسنة  .2005ودعــا الــى تنفيذ اصالحات
وتنظيم "مراجعة ادارة هيكلة حكومة إقليم
كــردسـتــان وتنظيمها على اســس مناسبة
م ــع مـتـطـلـبــات ال ـح ـكــومــة ،وك ــذل ــك الهيكلة
املالية ،ومراجعة كافة املــاكــات الحكومية
بـهــدف تنظيم األم ــاك والـعـمــل على انشاء
مجلس الخدمة ،ومراجعة مالكات ووحدات
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ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــإن ــه أي ـض ــا واح ـ ــد م ــن ن ـقــاط
ض ـع ـف ـه ــا ،وي ـج ـع ـل ـه ــا ع ــرض ــة ل ـل ـض ـغــوط،
واالنخفاض الحاد في أسعار النفط ،أدى
الى أن تعلن السعودية عن عجز قدره 326
مـلـيــار ري ــال س ـع ــودي ل ـعــام  ،٢٠١٦ويـقــدر
أن االحـتـيــاطــي الـسـعــودي يمكن أن يكفي
الـسـعــوديــة ملــدة سـبــع س ـنــوات "ش ــرط بقاء
األسـ ـع ــار ف ــي حـ ــدود  30دوالرًا لـلـبــرمـيــل،
وع ـ ـ ـ ــدم تـ ـفـ ـج ــر مـ ـن ــاط ــق ص ـ ـ ـ ــراع وح ـ ـ ــروب
أخرى" ،وهي أمور خارج سيطرة الرياض،
وت ـت ــدخ ــل ف ـي ـهــا ع ـن ــاص ــر أخـ ـ ــرى اقـلـيـمـيــة
ودولية.
ال ت ـ ـضـ ــم ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة قـ ـ ــاعـ ـ ــدة انـ ـت ــاجـ ـي ــة
واقـتـصــاديــة مستقلة عــن الـنـفــط ،وه ــذا ما
يجعلها تحت رحمة السوق والنفط.

م ــارس  ،2011وف ــي بــدايــة ان ـطــاق ال ـثــورات
الـعــربـيــة ،ق ــام امل ـلــك ال ـس ـعــودي عـبــدالـلــه بن
عبدالعزيز باعتماد الـحــد األدن ــى لــرواتــب
العاملني في الدولة "بـ 3آالف ريال ،وصرف
 2000ريـ ــال شـهــريــا لـلـبــاحـثــن ع ــن الـعـمــل،
وص ــرف رات ـبــن ملــوظـفــي الـحـكــومــة وطــاب
التعليم العالي ،واستحداث  60ألف وظيفة
ع ـس ـكــريــة" .وال ــوج ــه اآلخـ ــر ل ـهــذه ال ـص ــورة،
زيـ ـ ــادة ع ــدد ال ـس ـج ــون ،وامل ـس ــاج ــن ،وب ــات
اإلعدام سلوكًا شبه معتاد.
ّ
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ،ل ـقــد مــك ـنــت أمـ ـ ــوال الـنـفــط
ال ـس ـع ــودي ــة م ــن ش ـ ــراء امل ـن ـظــومــة ال ـعــرب ـيــة.
وتــدعــي الـسـعــوديــة أنـهــا قــدمــت مـســاعــدات
مــال ـيــة م ـبــاشــرة ل ـل ــدول ال ـعــرب ـيــة بـلـغــت 85
مليار ريال ( 22.7مليار دوالر) خالل الفترة
من يناير  2011إلى أبريل  ،2014وال أعرف
م ــدى دق ــة ذل ــك ،لـكــن الــرئـيــس امل ـصــري عبد
الفتاح السيسي كان قد صرح بعد سنة من
انـقــابــه العسكري أن مصر تلقت أكـثــر من
 20مليار دوالر منذ عزل الرئيس االخواني
الـ ـس ــاب ــق م ـح ـم ــد مـ ــرسـ ــي مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة
واإلمارات العربية املتحدة والكويت.
ّ
وصـحـيــح أن إدارة ال ـس ــودان ظـهــره إلي ــران
يعود في ما أظن إلى قراءة تيارات االخوان
املسلمني وانحيازاتهم السياسية ،املخيبة
آلم ـ ــال ب ـعــض م ـح ــور امل ـم ــان ـع ــة ،ل ـكــن األم ــر
يتعلق أيضًا بأن دول الخليج غنية ماليًا،
وب ـح ـســب ت ـقــريــر ل ـ ــ"روي ـ ـتـ ــرز" ف ـقــد "ضـخــت
الـسـعــوديــة اسـتـثـمــارات أكـبــر مــن تـلــك التي
ضختها أي دول ــة أخ ــرى فــي الـ ـس ــودان .إذ
بلغت استثماراتها هناك حوالى  11مليار
دوالر معظمها في قطاع الزراعة".
ويـ ـب ــدو م ـف ـهــومــا إذا ال ـ ـ ــدول ال ـف ـق ـي ــرة مـثــل
ال ـ ـصـ ــومـ ــال ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي ق ـط ـع ــت ع ــاق ــات ـه ــا
بــإيــران على خطى الــريــاض ،ولـهــذا السبب
أيـضــا ،وأسـبــاب أخ ــرى ،تتعلق ببث الفتنة
الطائفية ،وهــي إحــدى ثمار الوهابية ،فإن
الكثير من الحكومات العربية واإلسالمية
اسـتـسـلـمــت ل ـلــرؤيــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي الـيـمــن
وســوريــا وال ـع ــراق ،وإزاء وصــف حــزب الله
بـ ــاإلرهـ ــاب .ل ـقــد ت ـع ــاض ــدت ف ــي ذلـ ــك ال ـقــوة
الناعمة :الطائفية ،وال ـقــوة الصلبة النفط
واملساعدات.
الهدف الثالث :منح النفط السعودية مكانة
مهمة ،دوليًا ،كونه سلعة حيوية لالقتصاد
ال ـعــاملــي ،وتــدفــق الـنـفــط أح ــد ثــاثــة أه ــداف
لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة،
ضلعاها اآلخــران حماية األنظمة الصديقة
وضمان أمن اسرائيل ،وال أعرف إن تم حذف
بند احتواء إيران.
لكن النفط وإذ يشكل دعامة مهمة للحالة

العتب والــزعــل السعودي على أميركا بعد
تــوقـيــع واش ـن ـطــن ات ـفــاقــا مــع ط ـهــران بشأن
الـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،يـشــي بحجم
التوقعات السعودية العالية من واشنطن،
وي ـع ـك ــس م ـ ــدى ت ـع ـل ــق ال ـ ــري ـ ــاض بــال ـق ـطــب
األمـيــركــي .لعل العتب السعودي ال يوازيه
إال الغضب اإلسرائيلي ،وإذ يظل نتنياهو
ح ــردان ــا ف ــإن ال خ ـيــار ل ــدى ال ــري ــاض س ــواء
ابداء مرونة ،والقبول باألمر الجديد ،وبدل
الغضب من أميركا ،تروح لتغضب من إيران
وتقطع العالقات معها.
لقد أدت السعودية دوره ــا بامتياز كأحد
أب ــرز األذرع األمـيــركـيــة ،ودورهـ ــا قــد يفوق
دور إسرائيل ،أو يوازيه في تخريب املنطقة
الـعــربـيــة ،وتفكيكها ،فيما أمـنــت الــواليــات
املتحدة وال ــدول الغربية غطاء للسعودية،
حكمًا داخـلـيــا ،وسـيــاســات خــارجـيــة ،وهــذا
الـتـحــالــف اآلن أق ــل يـقـيـنــا ،يـنـعـكــس ت ـهـ ّـورًا
سعوديًا وافتقادًا للتوازن.
لـ ـق ــد مـ ـك ــن الـ ـث ــاث ــي الـ ــوهـ ــابـ ــي ،ال ـن ـف ـط ــي،
الـ ـغ ــرب ــي الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي مـ ــن اح ـت ــال
موقعه الــراهــن ،لكن جميع هــذه العناصر
عرضة لالنهيار ،فيتدحرج نظام الرياض
نحو الهاوية ،خصوصًا وهو ال يرتكز إلى
معطيات داخلية .ولعل هذا أيضًا ٌ
بعد آخر
من قوة الحكم السعودي وضعفه ،أي غياب
املرتكز الداخلي الذي يعفيه من أي اصالح،
ربما ،وغياب الوحدة الوطنية السعودية
ي ـص ـعــب ع ـم ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــات ،وي ـع ـق ــد ب ـنــاء
سـيــاج وطـنــي جــامــع ،وه ــذا يمكن الحاكم
ال ـس ـعــودي م ــن ف ــرض أج ـن ــدات ــه ،لـكــن مــوج
َّ
التغيير إذا هل أو تقرر لن يبقي السعودية
إال عرضة للتفكك.
* باحث وإعالمي من البحرين

وم ـن ـشــآت قـ ــوات الـبـيـشـمــركــة ،وتـنـظـيـمـهــا.
وك ــذل ــك ق ـ ـ ـ ــرارات ت ـش ـمــل امل ـ ـنـ ــازل واألمـ ـ ــاك
الحكومية واملستأجرة منها ومصروفات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة وت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم واردات االق ـ ـل ـ ـيـ ــم
واالس ـت ـث ـمــار ومــراج ـعــة اوض ـ ــاع الـشــركــات
الـعــامـلــة فــي االقـلـيــم" .وخـتــم الـبـيــان بفقرة:
"لتنفيذ ومراجعة هذه القرارات تشكل لجنة
بــأمــر مــن اإلقـلـيــم لتنفيذ ال ـق ــرارات بالطرق
مـنــاسـبــة ،ورف ــع الـنـتــائــج ال ــى رئـيــس إقليم
كردستان".
وكـ ــذلـ ــك اص ـ ـ ــدر ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي قـ ـ ـ ـ ــرارات اخـ ــرى
تـتـضـمــن "إج ـ ــراء إص ــاح ــات ج ــذري ــة داخ ــل
ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي ال ـكــردس ـتــانــي ،وذل ــك
لتنظيم ال ـشــؤون اإلداريـ ــة واملــالـيــة للحزب
وبكل شفافية ملا تستجديه خدمة املصلحة
الـعــامــة" ،وختمها كــالـعــادة ب ـقــرار" ،تشكيل
لجنة مــن قـبــل رئـيــس ال ـحــزب الديمقراطي
الكردستاني لتتولى تنفيذ ومتابعة هذا
املــرســوم االقليمي وت ـمــارس عملها حسب
آل ـي ــة مـنــاسـبــة وت ــرف ــع ك ــاف ــة ال ـن ـتــائــج الـتــي
ت ـتــوصــل ال ـي ـهــا لــرئ ـيــس اق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان"
(ال ـح ــال ــي ف ـقــط ورب ـم ــا تـتـغـيــر الـصـيـغــة لو
وجد رئيس آخــر) .وصيغ البيان ومحتواه
واضــح في موقفه ،وكأنه يوجه السهم الى
ما يصيب هدفًا لدى الجانب اآلخر.
بيانات الحزبني تختصر املشهد السياسي
عـمــومــا فــي االق ـل ـيــم ،وت ـقــدم مــا يعمل عليه
ك ــل طـ ــرف وت ـس ـعــى الـ ــى تـسـجـيــل م ــواق ــف،

وت ـح ــاول ان تـعــالـجـهــا بـمــا يتيسر او بما
يـمـكــن فــي ه ــذه ال ـظ ــروف املــركـبــة واملــربـكــة،
وتبني ان املواقف بينهما ال تقترب بالقدر
ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان او ي ـم ـك ــن ان ي ـس ـت ـم ــر .وت ـظ ــل
بيانات ومواقف بانتظار التنفيذ وتقريب
ال ـت ـب ــاي ـن ــات وت ـف ـع ـي ــل االت ـ ـفـ ــاقـ ــات ،وح ـيــث
تـ ـت ــواص ــل اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ـم ـث ـل ــي االحـ ـ ـ ــزاب
املشتركة في البرملان لحل مشروعية رئاسة
االقليم والتحديات األخرى التي تؤثر على
مجريات املشهد وتنفذ ما تقدم من رسائل
القيادات للحزبني الرئيسيني الحاكمني في
اإلقـلـيــم ،إال انــه وكما يبدو لــم تتوصل الى
حلول متوافق عليها كما يجري التخوف
م ــن ال ـت ــراخ ــي وال ـت ـب ــاط ــؤ او طـ ــول ال ـت ـفــرج
على ما صــدر من كل طــرف منها بقصد او
بحذر مبطن ،وتظل الدوامة غالبة في سير
العمل في االقليم وال يفاجأ بعد من انهيار
الــوضــع القائم فيه حاليًا .فالواقع الحالي
اشبه بهدوء يسبق العاصفة ،وحني تنتهي
الضغوط الخارجية او تتوقف او تنشغل
بــأمــور أخ ــرى تـعــود ه ــذه االوضـ ــاع ال ــى ما
اطـلـقـتــه ف ــي ال ـع ـن ــوان وت ـع ــود "حـلـيـمــة الــى
عادتها القديمة" ،ويخشى مــن االرتكابات
والخسائر البشرية القادمة وما يخفى من
ورائ ـهــا .وهــو مــا يتطلب التحذير منه من
اآلن والــدعــوة الــى تحكيم العقل واملصالح
الوطنية وإنقاذ البالد والعباد.
* كاتب عراقي
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سوريا

قضية اليوم

أولويات دمشق ثابتة
فيما انطلقت طائرات شحن روسية من مطار
حميميم فــي الــاذق ـيــة عــائــدة نـحــو موسكو
إنفاذًا لقرار الرئيس فالديمير بوتني بسحب
الـقــوة الرئيسية لجيشه مــن ســوريــا ،أقلعت
ط ــائ ــرات حــربـيــة روس ـي ــة م ــن امل ـط ــار نـفـســه،
لـتـغـيــر عـلــى م ــواق ــع تـنـظـيــم داع ــش ف ــي ريــف
حمص الشرقي ،ممهدة الطريق أمام الجيش
السوري وحلفائه ،حتى وصلوا إلى مسافة ال
تزيد على  5.5كلم عن أقرب املباني السكنية
في مدينة تدمر.
املعدات التي سحبت ،كما علمت «األخبار» ،لن
العمليات الحالية ضمن الخطط
تؤثر في سير
ّ
املرسومة مسبقًا .ولعل الدفع الجديد والتقدم
نحو تدمر أمــس ،بــالـتــوازي مــع تحقيق طوق
أمان إضافي في مدينة دير الزور وتأمني طرق
تصلها بــالـبــاديــة ،يكشفان اسـتـمــرار العمل
العسكري الروسي ـ السوري املشترك.
نائب وزير الدفاع الروسي كان واضحًا أمس
بـتــأكـيــده ّأن «ال ـطــائــرات الــروسـيــة ستواصل
غــاراتـهــا على اإلرهــابـيــن» فــي ســوريــا .وهــذا
يـعـنــي ـ ـ ف ــي ال ـحــد األدنـ ــى ـ ـ ع ــدم تـجـمـيــد ّأي
مـعــركــة بــالــزخــم ذات ــه فــي مــواجـهــة «داع ــش»،
واس ـت ـمــرار دع ــم م ـعــارك الـجـيــش فــي مناطق
أخ ــرى فــي مــواجـهــة «جـبـهــة الـنـصــرة» (ريــف
ً
ال ــاذق ـي ــة امل ــرت ـب ــط ب ـج ـســر ال ـش ـغ ــور م ـث ــا).
هـ ــذا ال ــدع ــم أوضـ ـح ــه «مـ ـص ــدر دب ـلــومــاســي
عسكري» روســي بقوله لوكالة «انترفاكس»
ّإن «املـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن الـ ـ ــروس
سيستمرون في عملهم من أجل تقديم الدعم
لكوادر الجيش السوري» .وعلمت «األخبار»،
فــي هــذا الـسـيــاقّ ،أن تـعــديــات حصلت على
جسم املستشارين العسكريني ال ــروس من
دون ّأي ّ
بجوهر مهمتهم .موسكو جاءت
مس
ّ
إل ــى ســوريــا لـتـحــقــق أه ــداف ــا واض ـح ــة ،وعلى
رأسها تحرير املناطق السورية من االرهابيني
امل ـت ـم ـث ـلــن الـ ـيـ ــوم فـ ــي «ال ـ ــدول ـ ــة االس ــامـ ـي ــة»
و«الـ ـق ــاع ــدة» ومـلـحـقــاتـهــا .وال ـس ـي ـطــرة شبه
ّ
املطلقة للتنظيمني االرهــابـيــن تحتم تغييرًا
إضــافـيــا فــي امل ـيــدان ،مــن املـفـتــرض أن يكون
ج ــزء كـبـيــر مـنــه ملـصـلـحــة الـجـيــش ال ـســوري
وحلفائه .محور دمشق ـ طهران ـ حزب الله،
ال ــذي أتــى الجيش الــروســي قبل ستة أشهر
ملـشــاركـتــه فــي مـعــركـتــه ،لــم يكشف بـعــد عن
قراءة رسمية لـ»مفأجاة موسكو» .لكن ذلك ال
يمنع مسؤولي محور املقاومة من التعبير عن
«عدم القلق» ّ
مما جرى .يؤكدون أن العمليات
ال ـتــي ت ـق ـ ّـررت ســابـقــا سـتـسـتـمــر .ف ــي بعض
املـنــاطــق ال ـتــزام بــالـهــدنــة إلرس ــاء مصالحات
ي ـب ــدي «ال ـح ـل ـف ــاء ال ـ ـ ــروس» اه ـت ـمــامــا خــاصــا
بـهــا .أمــا حيث يجب الـقـتــال ،فالخطط املعدة
التنفيذ .وعلى املدى
مسبقًا ستوضع موضع
ّ
األبعد ،فإن القرار الروسي لن يؤثر في ثوابت
ّ
دمشق ،الحربية والسياسية ،والتي يتبناها
الحلفاء فــي طـهــران وح ــارة حــريــك .ورغــم أن
ال ـقــراءة الـســائــدة ل ــ»قــرار بــوتــن» تـتـحـ ّـدث عن
ّ
كونه يشكل عنصر ضغط كبير على دمشق
وحلفائها األقربني ،إال أن مسؤولني في محور
ّ
يتحدثون بثقة عن أن أي انسحاب
املقاومة
ّ
روسي يتم (وتــم) بالتنسيق مع املعنيني في
دمـشــق ،ويــأخــذ بعني االعتبار ض ــرورة عدم
الـتــأثـيــر سلبًا عـلــى وض ــع الـجـيــش والحلفاء
على الجبهات.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس مغادرة أول مجموعة من طائراتها ،من
ّ
يستمر النشاط الروسي
القاعدة الجوية الروسية في سوريا .يأتي ذلك فيما
ً
بالعسكري .وبصرف النظر
انتهاء
على مختلف الصعد ،بدءًا بالسياسي وليس
ّ
المحتملة ّ
عن المآالت ُ
ألي عملية كانت ،من المتفق عليه أن الروس أفلحوا
في ّ
التحول إلى أصحاب كلمة ُعليا في الملف ّ
برمته
ٍ

على أبواب العام السادس:
موسكو «الرابح األكبر»؟
صهيب عنجريني
ل ــم ي ــدخ ــل ال ـ ــروس املـ ـي ــدان ال ـس ــوري
مـ ــن أوس ـ ـ ــع أبـ ــوابـ ــه ل ـي ـخ ــرج ــوا مـنــه
كـ ـم ــا دخ ـ ـل ـ ــوه .ال ـت ـس ـل ـي ــم ب ـبــدي ـه ـيــة
ّ
ـروري لـلـخــوض في
ه ــذه ال ـف ـكــرة ض ـ ـ
ُم ـس ـت ـج ــدات امل ـش ـه ــد وط ـ ــرق أب ــواب ــه
املشرعة على كثير من املفاجآت ،كما
يبدو .وريثما ينجلي الغموض بما
ُ
يتيح االنتقال من مرحلة التكهنات
ُ
إلـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،س ــي ـق ــال
الكثير في أسباب الخطوة الروسية
ّ
وأبعادها .الثابت أن موسكو ليست
ّ
ـي وارد التخلي عــن املكاسب التي
فـ ّ
حــقـقـتـهــا ح ـتــى اآلن ،وه ــي مـكــاســب
اب ـت ــدأت فــي مـ ُـرحـلــة سـبـقــت الــدخــول
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري امل ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــر ،وت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز
الجغرافيا السورية بطبيعة الحال.
وكـ ــان طـبـيـعـ ّـيــا أن ُي ـس ــارع الـكــرمـلــن
إلى نفي أي عالقة للقرار بـ«الضغط
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ا ّل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري بـ ـش ــار
األسـ ــد» ،وتــأكـيــد أن ــه «ج ــاء اعـتـمــادًا
على نتائج عمل ال ـقــوات الــروسـيــة»
وف ـق ــا لـلـنــاطــق ال ـص ـحــافــي ديـمـتــري
بـيـسـكــوف .وب ـغــض الـنـظــر عــن مــدى
بالضغط على
عالقة القرار الروسي
ّ
دمـشــق ،فقد كــان النفي متوقعًا في
ظ ــل مـصـلـحــة ال ـطــرفــن ف ــي الـحـفــاظ
عـلــى أي خ ــاف بـعـيـدًا عــن ال ـت ــداول.
على املنوال ذاته نسجت املستشارة
السياسية واإلعــامـيــة فــي الرئاسة
السورية بثينة شعبان التي قالت إن
«القرار أتى بعد فهم مشترك روسي
سـ ـ ــوري ل ـط ـب ـي ـعــة امل ــرح ـل ــة ال ـق ــادم ــة
وضـ ـ ـ ــرورة دعـ ــم الـ ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي».
وفــي تصريحات أدلــت بها إلــى قناة
«روسيا اليوم» ،حرصت على تأكيد

«ترحيب دمشق بالتنسيق الروسي
األم ـيــركــي فــي مــا يـخــص االسـتـقــرار
ف ــي س ــوري ــا وامل ـن ـط ـق ــة» .املـ ـي ــدان ما
زال أولـ ــويـ ــة ح ـت ـمـ ّـيــة ف ــي ح ـســابــات
ّ
م ــوسـ ـك ــو ،وه ـ ــو أم ـ ـ ـ ٌـر أكـ ــدتـ ــه وزارة
ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة ع ـبــر إع ــان ـه ــا أن
«سالح الجو سيواصل ضرب مواقع
اإلرهابيني في سوريا» .في السياق
ذات ـ ـ ـ ــه ،كـ ـ ــان مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
الروسي ،الجنرال نيكوالي بانكوف،
ّ
ّ
ق ــد أكـ ــد م ــن حـمـيـمـيــم أم ــس أن «مــن
املبكر جدًا الحديث عن انتصار على
اإلره ــاب ـي ــن .ل ــدى ال ـط ـيــران الــروســي
مـهـمــة ت ـقــوم عـلــى مــواصـلــة ال ـغــارات
ضد أهــداف إرهابية» وفقًا ملا نقلته
وس ــائ ــل إع ــام روس ـ ّـي ــة .وب ـع ـي ـدًا عن
ّ
خلفه القرار ّ
الروسي
الضجيج الذي
ّ
فـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط مـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـســل ـحــة
بـ ـ ّعـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،وع ـ ـلـ ــى ّرأس ـ ـه ـ ــا «ج ـب ـه ــة
الــن ـصــرة» ال ـتــي «ب ــش ــرت» بــ«هـجــوم
كــاســح» وش ـيــك ،ي ـبــدو ال ـ ّـره ــان على
ع ــودة ع ـق ــارب امل ـي ــدان ال ـس ــوري إلــى
م ــا ق ـبــل أي ـل ــول ض ــرب ــا م ــن امل ـبــال ـغــة.
ُ
ال ّيــرت ـبــط ذل ــك بـحـجــم ال ـت ـقـ ّـدم الــذي
حــق ـقــه ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه
خـ ــال ال ـش ـه ــور امل ـن ـصــرمــة فـحـســب،
بل يستند أيضًا إلى جملة معطيات
ّ
وفــرهــا الـنـشــاط الــروســي خ ــال تلك
ّ
الـشـهــور وعـلــى مستويات مـتـعــددة:
ُ
ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــا ،س ـي ــاس ـ ّـي ــا ،وأمـ ـن ـ ّـي ــا .رب ــط
املـ ـي ــدان بــال ـس ـيــا ّســة كـ ــان أحـ ــد أب ــرز
الـنـتــائــج الـتــي حققتها مــوسـكــو في
امللف السوري ،وهو ٌ
أمر كان مفتقدًا
ّ
ب ـص ــورة فـعـلـ ّـيــة ألس ـب ــاب عـ ــدة ،على
ّ
املحليني
طـ َـرفــي ال ـص ــراع
رأس ـهــا أن ُ
(دمـ ـش ــق ،واملـ ـع ــارض ــة) اس ـت ـم ـ ّـرا في
التعويل على «انـتـصــارات ساحقة»

السياسي
مــن دون أن يوليا املـســار
ّ
ُ
أه ـم ـ ّـي ــة ت ــذك ــر .وهـ ــو «نـ ـه ـ ٌـج» ت ـبــنــاه
ّ
أي ـض ــا ال ــاع ـب ــون اإلق ـل ـي ـم ــي ــون على
طـ ـ ــرفـ ـ ــي االص ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاف .الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ َـات
امل ـت ـح ــدة بـ ــدورهـ ــا س ـ ـ ـ َ
ـارت أنـ ـص ــاف
ُ
خطى في مختلف االتجاهات ،وهو
أم ــر ال يـنـبــع ّ ب ــال ـض ــرورة م ــن ع ـجـ ٍـز،
ّ
ب ــل ُي ـ ّ
ـرج ــح أنـ ــه ج ــاء عـلــى ق ــاع ــدة أن
ـار نــاجـ ٌـح فــي حــدّ
«ال ـفــوضــى اسـتـثـمـ ٌ
ّ
ذاتـ ـه ــا» .وال يـعـنــي ه ــذا أن موسكو
أجنحة
أرادت أن تحمل السالم على ّ
ال ـقــاذفــات بطبيعة ال ـح ــال ،بــل إنـهــا
ـدر ُممكن
سـعــت إل ــى تجميع أكـبــر ق ـ ٍ
م ــن األوراق ف ــي ال ـس ــاح ــة ال ـســوريــة
قـبــل أن يــدخــل ال ـج ـمـيـ ُـع ف ــي مــرحـلــةٍ
ُ
صبح فيها إنهاء الحرب «خيرًا ال
ُي
ّ
بد منه» .وكان من نتائج هذا السعي
ُ
الخروج بعالقة موسكو مع األطراف
األخ ـ ـ ــرى ف ــي امل ـش ـه ــد ال ـ ـسـ ــوري (م ــن
خ ــارج مــؤسـســات الــدولــة الـســوريــة)
ّ
شخصيات
مــن مرحلة التعامل مــع
ّ
تقليدية ،إلى
بعينها ،ومــع تـيــارات
طـ ــور ال ـت ـش ـب ـيــك م ــع ك ـي ــان ــات فــاعـلــة
ّ
عـ ـل ــى األرض .ولـ ـ ـع ـ ــل ال ـ ـعـ ــاقـ ــة مــع
«قــوات سوريا الديمقراطية» ليست
ســوى «أوض ــح الـنـمــاذج» حتى اآلن.

سعت روسيا إلى
ُ
تجميع أكبر قدر ممكن
من األوراق

فــال ـتــدخــل ال ـع ـس ـكــري امل ـب ــاش ــر مـ ّـهــد
إلع ــادة رســم املـيــدان بـصــور ٍة أتاحت
الح ـقــا ف ــرض «ات ـف ــاق وق ــف األع ـمــال
القتالية» بالشراكة مع األميركيني،
شكل من أشكال
وهذا قاد بدوره إلى
ٍ
الـتــواصــل بــن ال ــروس واملجموعات
ّ
امل ـس ــل ـح ــة ال ـن ــاش ـط ــة ع ـل ــى األرض،
ٌ
ُ
وهو تواصل كان مفتقدًا حتى فتر ٍة
قريبة .ويبدو الفتًا في هــذا السياق
حـجــم الـنـشــاط ال ــذي سـ ّـجـلــه ال ــروس
ُ
م ـنــذ س ــري ــان «ال ـه ــدن ــة» ،و ٌطـبـيـعــتــه.
ُ
ٌ
معلومات متقاطعة حصلت
وتفيد

إسرائيل تتواضع وتقلق :من سيمأل الفراغ الروسي؟
علي حيدر
لــم يعد مفاجئًا أن إســرائـيــل فوجئت
رس ـم ـي ــا ب ــالـ ـق ــرار الـ ــروسـ ــي .ف ـق ــد أق ـ ّـر
رئيس أركان الجيش غادي ايزنكوت،
بشكل رسـمــي ،أم ــام لجنة الخارجية
واالم ـ ــن ال ـتــاب ـعــة لـلـكـنـيـســت ،ب ــأن تل
أبيب «فوجئت» بقرار موسكو سحب
قواتها مــن ســوريــا .مــا كــانــت وسائل
سربته أو ّ
االعــام االسرائيلية ّ
قدرته
ع ـ ــن م ـ ـفـ ــاجـ ــأة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ب ــال ـخ ـط ــوة
ال ــروس ـي ــة ،أكـ ــده اي ــزن ـك ــوت بــالـتــأكـيــد
عـلــى أن ـنــا «ل ــم نـكــن عـلــى عـلــم مسبق
بــذلــك ،كما لــم يكن اآلخ ــرون يعلمون
بذلك» من دون االشــارة الى هويتهم.
م ــع ذل ــك ،لـفــت رئ ـيــس أركـ ــان الجيش
االس ــرائ ـي ـل ــي الـ ــى أن االس ـت ـخ ـب ــارات
العسكرية« ،أم ــان» ،سبق أن التقطت
م ــؤش ــرات دالـ ــة ق ـبــل ع ــدة أش ـهــر على
توجه روسي لتدخل نشط في القتال
ف ــي س ــوري ــا ،مــوض ـحــا أن ـن ــا «عــرف ـنــا
واستعددنا بما يتالءم».
إلــى ذل ــك ،دعــا ايــزنـكــوت الــى انتظار
ت ـ ـب ـ ـلـ ــور امل ـ ـفـ ــاع ـ ـيـ ــل املـ ــرت ـ ـق ـ ـبـ ــة لـ ـه ــذا
ال ـ ـقـ ــرار ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أنـ ــه «فـ ــي هــذه
املــرحـلــة املـطـلــوب الـتــواضــع والـحــذر

ف ــي م ـح ــاول ــة ف ـهــم إلـ ــى أيـ ــن تـتـطــور
الساحة السورية مع خــروج القوات
الــروس ـيــة م ــن امل ـن ـط ـقــة» ،االم ــر ال ــذي
يشي بأن االحتماالت ،بنظر الجيش
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات ،مـ ـفـ ـت ــوح ــة ع ـلــى
سـ ـيـ ـن ــاري ــوات مـ ـتـ ـع ــددة وم ـت ـف ــاوت ــة
املـ ـ ـف ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى االمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي
االسرائيلي.
ف ــي امل ـقــابــل ،ت ـن ــاول ايــزن ـكــوت تقدير
ال ـج ـي ــش مل ـفــاع ـيــل ال ـت ــدخ ــل ال ــروس ــي
خ ـ ــال امل ــرح ـل ــة امل ــاض ـي ــة ب ــال ـق ــول إن
َّ
«الـ ـت ــدخ ــل الـ ــروسـ ــي ع ـ ـ ــزز (ال ــرئ ـي ــس
بـشــار) االس ــد ،وبــالـتــالــي يمكن لــه أن
يـصــل ال ــى امل ـحــادثــات فــي جنيف من
مــوقــع ق ــوة» .ولـفــت ال ــى أن «تـقــديــرنــا
ب ــأن االن ـس ـح ــاب ال ــروس ــي ي ـتــوقــع أن
ينفذ بشكل مـتــدرج ،وعـلــى مــا يبدو،
سيحتفظ الروس بقاعدتني حتى بعد
تقليص القوات املنتشرة في امليدان».
ولفت ايــزنـكــوت أيضًا الــى أن روسيا
ت ـخ ــرج ال ـج ــزء االهـ ــم م ــن قــوات ـه ــا من
سوريا ،لكنها لن تنفصل عن الدولة
على نحو مطلق.
في سياق ّ متصل ،بدا أن قرار الرئيس
بـ ــوتـ ــن أث ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ـ ــارة ال ــرئـ ـي ــس
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي رؤوب ـ ـ ــن ري ـف ـل ــن ال ــذي

وصــل الــى موسكو ،أمــس ،إذ تواصل
قبل توجهه الى العاصمة الروسية مع
نتنياهو وق ـيــادات االج ـهــزة االمنية،
وحصل منهم على تقارير وتقديرات،
ّ
واطـ ـ ـل ـ ــع م ـن ـه ــم ع ـل ــى أب ـ ـعـ ــاد االع ـ ــان
ال ـ ــروس ـ ــي والـ ــرسـ ــائـ ــل الـ ـت ــي يـنـبـغــي
نقلها الــى بــوتــن .وبـعــد وصــولــه الى
موسكو ،أكد ريفلني ضرورة التنسيق
مــع روسـيــا فــي الــوضــع ال ــذي يتشكل
ف ــي املـنـطـقــة .ول ـفــت ال ــى أن «الـجـمـيــع
يــدركــون الـخـطــر ال ــذي تشكله داعــش
عـلــى ال ـعــالــم ك ـلــه» ،لـكـنــه ح ــرص على
التأكيد على الرؤية االسرائيلية بأن
إي ــران وحــزب الله يشكالن «بالنسبة
لنا خطرًا بدرجة ال تقل».

ايزنكوت:
روسيا لن تنفصل عن
الدولة السورية

في االطــار نفسه ،نقل موقع صحيفة
«م ـ ـعـ ــاريـ ــف» عـ ــن م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
رفيعة قولها إننا «لحد اآلن لم نفهم
على االط ــاق مــا هــي خلفيات املسار
االخـ ـي ــر ل ـب ــوت ــن بـ ــإخـ ــراج ق ــوات ــه مــن
س ــوري ــا» ،ول ـف ـتــوا ال ــى أن م ــن أه ــداف
ال ـل ـقــاء ب ــن ري ـف ـلــن وب ــوت ــن ه ــو فهم
ما الــذي يخطط له الرئيس الروسي،
والى أين يريد التقدم في سوريا.
وأضــافــت املـصــادر أيضًا أن «الهدف
االســاســي فــي املـحــادثــات مــع بوتني
سـ ـيـ ـك ــون ح ـ ـ ــول ال ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـ ـ ــذي ي ـلــي
الحرب في سوريا وحول املفاوضات
الدولية التي تجري في جنيف إزاء
االتـفــاق إلنهاء املـعــارك ،وإيـجــاد حل
سياسي في سوريا».
وفي السياق نفسه ،أوضحت املصادر
االســرائ ـي ـل ـيــة الــرف ـي ـعــة أن «اســرائ ـيــل
تفهم بشكل جيد املـصــالــح الروسية
فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ولـ ـك ــن أيـ ـض ــا الـ ـ ــروس
يفهمون املصالح االسرائيلية ،وهذه
ليست لعبة نتيجتها صفر .بــل لدى
ال ــروس مصالح مشابهة ملصالحنا،
إذ إنـهــم ال يــريــدون رؤي ــة إي ــران قوية
تنشر االرهاب على الحدود الجنوبية
ل ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــا!» .وأض ـ ــاف ـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن
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وعلى رأسها «الوصول إلى دستور
ّ
حقيقية
ج ــدي ــد ،وعـمـلـ ّـيــة سـيــاسـ ّـيــة
ُتفضي إلى انتخابات ّ
حرة ونزيهة».
ك ــذل ــك ق ـ ّـدم ــت ل ـلــراغ ـبــن ف ــي «رك ــوب
الـ ـقـ ـط ــار» وع ـ ـ ــودًا ب ـ ــإج ـ ــراءات كـســب
ثـقــةٍ  ،على رأسـهــا العمل على إطــاق
ُ
ُمعتقلني ،والحفاظ على «خط اتصال
ساخن مع قاعدة حميميم للبحث في
أي طلب» .كيف سيتعامل الروس مع
راف ـضــي ال ـعـ َـروض والــرســائــل؟ «لقد
ـواب سمعه ُ
جـ ّـربــوا نيراننا» ،جـ ٌ
أحد
اجتمعوا بمندوب
املعارضني الذين
ّ
ّ
الترهيبي
روسي قبل أسبوع .الشق
ّ
من الرسالة اشتمل على أن «الهدنة
ال يمكن أن تستمر إل ــى األب ــد مــا لم
ّ
تتوج باتفاق شامل ،وكل من يعرقل
ّ
هذا االتفاق سيجد نفسه مجددًا في
مــرمــى الـ ـن ــار» ،وف ـقــا لـلـمـصــدر ذات ــه.
ُ
هـ ــل سـ ـتـ ـك ــون ق ــائ ـم ــة «ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
َ
اإلرهــابـ ّـيــة» قد نضجت حينها على
ّ
الروسية األميركية
ُوقــع التقييمات
امل ـش ـتــركــة لـلـهــدنــة وامل ـل ـتــزمــن بـهــا؟
ي ـبــدو ه ــذا االح ـت ـمـ ُـال ُمـ ّ
ـرج ـحــا حتى
اآلن.

«جنيف» ...تفاؤل حذر

في مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي أول من أمس (أ ف ب)

ّ
ع ـل ـي ـهــا «األخـ ـ ـب ـ ــار» ب ـ ـ ــأن م ـن ــدوب ــن
روسـ ـ ّـيـ ــن ق ــد ج ــال ــوا ب ـك ـث ــاف ــةٍ خ ــال
األسـبــوعــن األخـيــريــن على عــدد من
املـ ــدن بـحـثــا ع ــن م ــزي ــد م ــن ال ـصــات
ُ
ـارض ــن مـحـلـ ّـيــن» بعيدين
م ــع «م ـع ـ ِ
ّ
عــن مـســاقــط ال ـض ــوء ،ومــمــن تتوافر
فيهم مواصفات ّ
معينةُ ،على رأسها
«ال ــوج ــاه ــة» و«ال ـق ـبــول املـجـتـمـعــي».
ّ
وحـ ّـمــل امل ـنــدوبــون ك ــل مــن اجتمعوا
َ
ب ــه رسـ ــائـ ــل وعـ ــروضـ ــا ل ـن ـقـ ِـل ـهــا إل ــى
ّ
«ع ـن ــاص ــر ّ
أي ف ـص ـيـ ٍـل م ـســلــح يمكن
للمعارضني تمرير الــرســائــل إلـيــه».

ّ
وح ـ َ
ـرص ــت الــرســائــل عـلــى تــأكـيــد أن
«الـ ــروس لــم يــأتــوا لـلــدفــاع عــن أحــد،
ّ
ّ
التاريخية» ،وأن
بل عن مصالحهم
ّ
«كــل من يقبل التعاون لوقف إطالق
ً
النار ،والبحث مستقبال في تسويات
ت ـض ـم ــن إرسـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـس ـ ــام والـ ـتـ ـف ــرغ
مل ــواجـ ـه ــة املـ ـجـ ـم ــوع ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة
اإلرهــابـيــة ،سيحظى بغطاء روسـ ّـي
مــع ضـمــانــات كــاف ـيــة» .االجـتـمــا ّعــات
املذكورة ّ
تطرقت إلى كثير من امللفات
ُ
ّ
ستقبلية» الـتــي اشتملت عليها
«امل
أساسًا التوافقات الدولية في فيينا،

«الروس يدركون معنى أن يبقى حزب
الله في سوريا ويثبت مواقعه هناك».
كـ ــذلـ ــك ت ـ ـنـ ــاولـ ــت ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة الـ ـع ــاش ــرة
ال ـ ـحـ ــدث ال ـ ــروس ـ ــي ب ــال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
أن م ـ ــا يـ ـه ــم إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أم ـ ـ ـ ـ ــران ،مــن
جـهــة أن ي ــؤدي ال ـق ــرار ال ــروس ــي الــى
ت ـعــزيــز قـ ــوة ايـ ـ ــران وح ـ ــزب ال ـل ــه في
ال ـســاحــة ال ـس ــوري ــة ،وتـسـلـيــح حــزب
ال ـلــه بــأسـلـحــة م ـت ـطــورة .وع ـلــى هــذه
الخلفية يوجد سلبيات وايجابيات
ل ــان ـس ـح ــاب الـ ـ ــروسـ ـ ــي .ال ـس ـل ـب ـيــات
بالنسبة إلسرائيل أن ال يكون هناك
عـنــوان فــي ســوريــا ،وبــالـتــالــي يمكن
لحزب الله وغيره أن يفعل ما يريد
ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود م ــع ال ـ ـجـ ــوالن ،وه ــذا
الوضع ّ
سيئ إلسرائيل .أما بالنسبة
إلـ ــى االي ـج ــاب ـي ــات امل ـف ـت ــرض ــة ،ف ـ ــ«أن
يــؤدي تقليص القوات الروسية الى
تعزيز قوات املعارضة ،وبالتالي قد
تتضرر إيران وحزب الله وقدرتهما
عـلــى تنفيذ هـجـمــات ضــد إســرائـيــل
ستتقلص».
في املقابل ،رأى معلق شــؤون الشرق
االوس ـ ــط ف ــي ال ـق ـنــاة ال ـثــان ـيــة ،اي ـهــود
ي ـع ــري ،أن خ ـطــوة الــرئ ـيــس الــروســي
«ل ـيــس لـهــا س ــوى تـفـسـيــر واحـ ــد ،أنــه

يقول لاليرانيني وحزب الله إن سالح
الجو الروسي ليس في خدمتكم ،ولم
آت من أجل ضمان بقاء االسد رئيسًا
لسوريا طوال الوقت ،وبالتأكيد لم آت
لضمان السيطرة االيــرانـيــة بواسطة
حــزب الله على ســوريــا» .ورأى أن من
أفضل النتائج التي ينبغي تقديرها
من قبل اسرائيل هي أن بوتني «ليس
على وشك إرسال سالح الجو الروسي
لهزيمة املسلحني فــي جنوب سوريا
والـ ـسـ ـم ــاح لـ ـح ــزب الـ ـل ــه واالي ــرانـ ـي ــن
بالسيطرة على ال ـجــوالن ،والجنوب
بشكل عام».
لـكــن مـحـلــل ال ـش ــؤون الـعـسـكــريــة في
القناة نفسها ،روني دانيئيل ،رأى أن
التوقعات اإلسرائيلية مــن الخطوة
الروسية هي توقعات مقلقة جدًا ،أي
إن التطورات التي ال تريد إسرائيل
رؤيتها ،أنه من اللحظة التي تغادر
فيها روسيا املنطقة سيحصل فراغ،
ول ــن يـبـقــى ه ــذا ال ـف ــراغ عـلــى م ــا هو
عليه ،وإذا مألت إيران هذا الفراغ فإن
الــواقــع ،س ــواء فــي ال ـجــوالن أو باقي
املـنـطـقــة ،سـيـكــون واق ـعــا غـيــر مــريــح،
ومـ ــن غ ـي ــر امل ـع ـل ــوم ك ـي ــف سـتـتـطــور
األمور.

أصـ ـ ـ ــداء ال ـ ـطـ ــائـ ــرات الـ ــروسـ ـ ّـيـ ــة ال ـتــي
َ
انعكست
غادرت قواعدها في سوريا،
ف ـ ــي جـ ـنـ ـي ــف وع ـ ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـع ــواص ــم
ً
ال ـعــاملـ ّـيــة «تـ ـف ــاؤال» مـشــوبــا بــالـحــذر.
وزير الخارجية األميركي جون كيري
س ــارع إل ــى اإلعـ ــان عــن زيـ ــارة ُيــزمــع
ال ـق ـي ــام ب ـهــا إلـ ــى مــوس ـكــو األس ـب ــوع
امل ـق ـب ــل «مل ـن ــاق ـش ــة األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة
م ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
ّ
ب ــوت ــن» .ك ـيــري الـ ــذي أكـ ــد «ضـ ــرورة
ً
االسـتـفــادة مــن اللحظة الــراهـنــة بــدال
مــن صــرفـهــا» ،رأى أن سحب الـقــوات
الــروس ـيــة «س ــاه ــم ف ــي ال ـتــوصــل إلــى
مرحلة مهمة جدًا في عملية تسوية
ّ
األزم ــة» .بــدوره ،أكــد املبعوث األممي
إل ــى س ــوري ــا سـتـيـفــان دي مـيـسـتــورا
ّ
أن «قــرار الرئيس الروسي فالديمير
بــوتــن سـيـســاعــد الـعـمـلـيــة السلمية
وي ـســاهــم ف ــي االن ـت ـق ــال ال ـس ـيــاســي».
ف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا ّ
رح ـب ـت ــا أي ـضــا
ّ
ّ
(وكل على ِحدة) بالخطوة الروسية،
َ
آمــل ـتــن أن تـسـهــم ف ــي دف ــع العملية
ّ
ّ
السياسية ،فيما أكــد املتحدث باسم
«الهيئة العليا للمفاوضات» سالم
ّ
املـ ـسـ ـل ــط أن «املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة تـ ـج ــد فــي
االنـ ـسـ ـح ــاب الـ ـج ــزئ ــي ال ـ ــروس ـ ــي مــن
ال ـب ــاد خ ـطــوة ج ـيــدة تــرت ـبــط بـمــدى
ت ـط ـب ـي ـق ـهــا مـ ـي ــدانـ ـي ــا» .ك ــذل ــك ،أب ــدى
رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ــدولـ ـي ــة
الـخــاصــة فــي ســوريــا بــاولــو بينيرو
ت ـفــاؤلــه أم ــس «ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ،هـنــاك
أمل بالتوصل إلى نهاية النزاع» ،قال
بينيرو من جنيف.

سوريا
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بوتين ّ
يحير األميركيين:
َ
هل انتصر وتركنا في المستنقع؟
صباح أيوب
ّ
التكهن بخطواته الــاحـقــة...
ال أحــد يـعــرف دواف ـعــه حتى اآلن ولــم يستطع أحــد
لكن «بوتني على حق» .ألول ّ
مرة منذ بدء األزمة السورية يعترف معظم اإلعالم
األميركي بأن الرئيس الروسي فالديمير بوتني ُمصيب في ما يقول وما يفعل.
ّ
ّ
مرة منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في سوريا ،ال ّ
ألول ّ
صحافيو النظام
يكرر
األميركي أن بوتني ّ
«يجر بالده اقتصاديًا وأمنيًا الى الهالك باتخاذه قرارًا مصيريًا
يتعلق بالشأن السوري».
ً
ّ
بوتني «على حق» حسب معظم الكتاب األميركيني ،أوال لناحية أنه «حقق أهدافه
ّ
املــرجـ ّـوة» ،وهــو بالفعل حسب هــؤالء «مكن النظام السوري من استرجاع قسم
ّ
كبير مــن املــواقــع االسـتــراتـيـجـيــة واألراضـ ــي الـتــي ك ــان خـســرهــا ،وق ــدم للجيش
السوري ولحلفائه دعمًا عسكريًا كانوا بحاجة ّ
ماسة إليه ،ووضع النظام في موقع
ّ
ّ
القوة على أي طاولة مفاوضات حول مستقبل البالد» .ثانيًا ،هو «على حق» بشأن
قراره سحب معظم القوات الروسية من األراضي السورية .ملاذا؟ يشرح املحللون
نتائج قرار بوتني «الصائب» على الصعيد الروسي والسوري والدولي ،منها:
ّ
ـ أن الرئيس بوتني ،وبطريقته املفاجئة واألحادية في اتخاذ قراراته (قرار التدخل
في  30أيلول  2015وقرار سحب القوات ّأول من أمس) ّ
عزز فكرة استقاللية القرار
الروسي في السياسة الخارجية ،ال ّ
سيما حول سورياّ ،
وثبت دورًا قياديًا لروسيا
في منطقة الشرق األوسط عمومًا.
ّ
ـ أنــه بدعمه العسكري املباشر للنظام الـســوري ،والــذي مكن األخير من تحقيق
مكاسب ميدانية وسياسية كبيرة ،يقول للغرب إنهم ليسوا وحــدهــم أصحاب
القرار في الشأن السوري.
ـ أنه احتفظ بإمكانية تنفيذ هجمات عسكرية في سوريا متى يشاء ،باإلبقاء على
مطار حميميم وقاعدة طرطوس.
ّ
ـ أنه جنب االقتصاد الروسي انهيارًا آخر كان من شأنه زيادة الخناق على الخزينة
وعلى معيشة املواطنني الروس.
ـ أنــه س ـ ّـوق لألسلحة الـجــديــدة الـتــي لفتت انتباه العالم بتقنياتها الحديثة ،مثل
َّ
صاروخ «كاليبر» املجنح واملقاتلة «إس يو  »34ودبابات «ت  ...»90والتي بات لها
ّ
زبائن كثر منذ اآلن ،حسب متحدثني روس.
ـ أنــه ،وبــذكــاء توقيت الـقـ ّـرار عشية بــدء مفاوضات جنيف ،بــات بإمكانه تحقيق
بأثمان أقل.
مكاسب كثيرة
ٍ
ّ
إذًا ،األكيد لدى املحللني األميركيني أن بوتني لن يتخلى عن سوريا ولن ينسحب
من املنطقة ،بل إن روسيا ستحتفظ بدور «شرطي املنطقة» الذي اكتسبته مجددًا
(الى جانب الشرطي األميركي)ّ .
لكن بعض هؤالء أشاروا الى أن الرئيس الروسي
كان منذ البداية قد «قرر دعم سوريا كبلد استراتيجي مهم للمصالح الروسية،
ّ
وليس دعم شخص رئيسها» .من هنا ،انطلق بعض الكتاب الصحافيني للقول
إن الرسالة التي ّ
وجهها بوتني للرئيس الـســوري من خــال الـقــرار األخير تقول
لألسد صراحة إنه «حان الوقت للتوقف عن املقاومة وإفساح املجال لعملية إحالل
السالم».
إذًا ،قرار سحب معظم القوات الروسية هو نابع من «حاجة عملية» بغية التقدم في
ّ
يصر آخرون على التذكير بـ«مهارة
املفاوضات حول سوريا ،يرى البعض ،فيما
بوتني ودهائه» ،إذ هو «ما زال يحتفظ حتى اآلن بأوراق اللعب جميعها بني يديه».
«نعم لقد أوقع بوتني (بالرئيس األميركي) باراك أوباما مجددًا وفاجأه مرة أخرى
بقرار استراتيجي مهم ال ِعلم له به مسبقًا» ،قال بعض املحللني.
ً
مهال ،لكن الحرب على «داعــش» وباقي املجموعات اإلرهابية لم تنته بعد ،وقرار
ّ
بوتني ال يحدد حجم االنسحاب وال مهلته الزمنية ،والتفاهم مع إيران على سوريا
ما زال قائمًا ،الحظ البعض وسألوا من جديد «ملاذا اتخذ بوتني قراره اآلن إذًا؟ ما
الذي سيحصل بعد ذلك؟».

الجيش يبادر في دير الزور:
قطع جزء من خطوط إمداد «داعش»
أيهم مرعي
نـ ـج ــح الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،وال ـ ـق ـ ــوات
الرديفة ،في استعادة زمام املبادرة في
ناجح في املدينة.
هجوم
دير الزور ،بعد
ٍ
ٍ
ّ
وتقدمت مجموعات املشاة على طريق
ـات
حـقــل الـتـيــم الـنـفـطــي ،عـقــب اشـتـبــاكـ ٍ
عنيفة مع مسلحي «داعش» ،في محيط
الحقل.
وانطلقت املجموعات مــن نقطة قريبة
على طريق دير الزور ـ امليادين الجديد،
بــاتـجــاه الـحـقــل ،فــي خ ـطــو ٍة هــدفــت إلــى
قـطــع ج ــزء مــن خ ـطــوط إمـ ــداد التنظيم
الـقــادمــة مــن الـبــاديــة والــريــف الـشــرقــي،
نــاريــا ،وتــأمــن إضــافــي لـنـقــاط الجيش
في محيط «اللواء .»137
ّ
ّ
وأكـ ــد م ـصــدر عـسـكــري ل ــ«األخ ـب ــار» أن
وحدات الجيش ،بمساندة سالح الجو،
ّ
تمكنت من التقدم ملسافة  4كيلومترات
ّ
بــاتـجـ ًـاه مــركــز حـقــل الـتـيــم ،ال ــذي طــوق،
ّ
إضافة إلى محطة الغاز واملعهد التقني،
ب ـع ــد اش ـت ـب ــاك ــات ع ـن ـي ـفــة م ــع مـسـلـحــي
التنظيم.
ّ
وكشف املـصــدر أن «الجيش سيواصل

تـقــدمــه ف ــي دي ــر ال ـ ــزور ،ب ـهــدف توسيع
طوق األمان في محيط املدينة ،واملطار
ً
العسكري ،وصوال إلى فك الحصار عن
املدنيني ،بالتعاون الوثيق مع الحلفاء
الروس».
فــي امل ـقــابــل ،ح ــاول الـتـنـظـيــم الـ ـ ّـرد على
ِّ
ع ـم ـل ـيــة ال ـج ـي ــش بـ ـش ــن ه ـج ـم ــات عـلــى
م ــواق ـع ــه ف ــي م ـح ـيــط املـ ـط ــار وال ـج ـف ــرة
ّ
وحيي الصناعة والحويقة ،من دون أن
ّ
يحقق أي تقدم.
كــذلــك أدى هـجــوم التنظيم عـلــى نقاط
الـ ـجـ ـي ــش عـ ـل ــى تـ ـل ــة ال ـ ـع ـ ـلـ ــم ،ف ـ ــي ري ــف
املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،إلـ ـ ــى سـ ـق ــوط مـ ــا ال يـ ـق ــل عــن
ـت تتواتر فيه
ثمانية مسلحني ،فــي وقـ ٍ
املعلومات عــن تعزيزات ل ــ«داعــش» في
محيط مطار دير الــزور وبلدتي عياش
والبغيلية ،مع إخالء التنظيم منطقتي
الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــة وال ـ ـج ـ ـن ـ ـي ـ ـنـ ــة ،ع ـ ـلـ ـ ُـى ن ـهــر
الـفــرات ،من سكانها ،في خطوة ف ّسرت
ّ
بتحضيرات لشن هجمات على مواقع
الجيش في املدينة.
ّ
ورد ال ـج ـيــش ع ـلــى إج ـ ـ ــراءات التنظيم
ّ
باستقدام تعزيزات إضافية ،من مطاري
ال ـقــام ـش ـلــي وح ـ ـمـ ــاة ،ل ـت ـعــزيــز مــواق ـعــه

فـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة .ولـ ـف ــت مـ ـص ــدر م ـي ــدان ــي
ل ــ«األخ ـب ــار» إل ــى أن «داعـ ــش سـيـحــاول
تكثيف هـجـمــاتــه عـلــى مــواقــع الجيش
فــي املدينة وريـفـهــا ،فــي محاولة لقطع
الطريق على وح ــدات الجيش املتقدمة
في تدمر ،والتي يمكن أن تكون وجهتها
دير الزور» .وأضاف املصدر أن «وحدات
الجيش تمتلك ال ـقــدرة الكافية للدفاع
عن مواقعها في املدينةّ ،
وربما االنتقال
لتوسيع العمليات الهجومية».
ف ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،اسـ ـتـ ـغ ــل «داعـ ـ ـ ــش»
الـعــاصـفــة الـغـبــاريــة الـتــي تـضــرب ريــف
ّ
ال ـح ـس ـكــة ال ـج ـن ــوب ــي ،ل ـي ـش ــن ه ـج ـمــات
م ـعــاك ـســة ع ـلــى م ــواق ــع «قـ ـ ــوات ســوريــا
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة (ق ـ ـ ـسـ ـ ــد)» ،فـ ــي مـحـيــط
ب ـلــدة م ــرك ــدة ،وبــات ـجــاه ق ــرى أب ــو فــأس
ّ
والعزاوي ،من دون أن يتمكن من إحراز
أي تقدم.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ق ـص ـفــت امل ــدف ـع ـي ــة ال ـتــرك ـيــة
م ــوقـ ـع ــا لـ ـ ـ ــ«ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» ال ـ ـكـ ــرديـ ــة فــي
مـحـيــط مــدي ـنــة ع ــام ــودا ،ك ــذل ــك أصـيــب
عنصران من «الوحدات» بانفجار عبوة
ناسفة استهدفت دوريـتـهــم فــي مدينة
القحطانية ،في ريف الحسكة.
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ُ
مجزرة في سوق في حجة« :التحالف» ينهي التهدئة
سقط أكثر من  110مواطنين يمنيين بين قتيل وجرح في
قصف لطيران التحالف السعودي على سوق شعبي في
محافظة حجة قصده سكان ّالمناطق الحدودية مستغلين
التهدئة المفترضة .وفي ظل غموض المآالت العسكرية
بعد التعويل على تهدئة تفضي إلى وقف شامل للحرب،
بــدأ عبد ربــه منصور هــادي جولة خليجية مواكبة لزيارات
المبعوث الدولي
صنعاء ـ رشيد الحداد
أن ـه ــى ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي الـتـهــدئــة
الـحــدوديــة الـتــي جــرى االت ـفــاق عليها
بــن مسؤولني سعوديني وبــن حركة
«أن ـصــار ال ـلــه» قـبــل أس ـبــوع ،بـمـجــزر ٍة
حصدت مئات األشخاص في محافظة
حجة الحدودية .وبعد أيام من الهدوء
الـ ـ ــذي سـ ــاد ال ـش ــري ــط ال ـ ـحـ ــدودي بــن
ال ـب ـل ــدي ــن مـ ــع خـ ـف ــوت ال ـ ـغ ـ ــارات عـلــى
محافظتي صـعــدة وح ـجــة ،استهدف
ال ـط ـي ــران ال ـس ـع ــودي س ــوق الـخـمـيــس
امل ــرك ــزي ف ــي م ــدي ــري ــة م ـس ـت ـبــاء ال ــذي
تهافت عليه املواطنون مستغلني وقف
الغارات للتبضع.
ال ـخ ـط ــوة ال ـس ـع ــودي ــة «غ ـي ــر املـ ـب ــررة»
عـسـكــريــا جـ ــاءت ف ــي ظ ــل أج ـ ــواء تلت
االتفاق وأوحــت باقتراب وقــف إطالق
ال ـنــار وإن ـك ـفــاء الـطــرفــن إل ــى العملية
السياسية ،تثير العديد من التساؤالت
ح ـ ــول الـ ـنـ ـي ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة وح ـق ـي ـقــة
االت ـف ــاق ال ـحــديــث ب ــن ال ـجــان ـبــن ،وال
سـيـمــا م ــع اق ـت ــراب جــولــة ج ــدي ــدة من
امل ـف ــاوض ــات م ــن امل ـق ــرر ان ـع ـقــادهــا في
األسبوع األخير من الشهر الجاري.
وط ــاول ــت ث ــاث غـ ــارات جــويــة الـســوق
ال ـش ـع ـبــي وم ـط ـع ـمــا م ـك ـت ـظــا ب ــال ــرواد
ظ ـهــر أم ـ ــس ،م ــا أدى إلـ ــى س ـق ــوط 41
ّ
شـهـيـدًا و 75آخــري ــن .وخــلــف القصف
ّ
أض ـ ــرارًا كـبـيــرة فــي ال ـســوق فـيـمــا شــن
الطيران ست غــارات على منطقة بني
الحسن في مديرية عبس بالتزامن مع
استهداف السوق.
وي ـع ـ ّـد س ــوق الـخـمـيــس امل ــرك ــزي أحــد

أكـ ـب ــر أس ـ ـ ــواق م ـحــاف ـظــة ح ـج ــة وي ـقــع
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن امل ــاحـ ـي ــظ الـ ـح ــدودي ــة،
ويـقـصــده الـسـكــان مــن معظم املناطق
الحدودية.
وأع ـ ـقـ ــب االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ت ــأكـ ـي ــد امل ـت ـح ــدث
الــرس ـمــي لـلـتـحــالــف ال ـس ـع ــودي وقــف
القتال بني الجيش اليمني و«اللجان
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــة» م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة ،وال ـ ـج ـ ـيـ ــش
السعودي من جهة أخرى على الحدود

بني البلدين مستمر ومع أنباء عن بدء
العمل على إزالة األلغام األرضية.
وق ـ ـ ــال مـ ـص ــدر فـ ــي غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات
املـشـتــركــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن ك ــل املــراكــز
الـطـبـيــة واملـسـتـشـفـيــات فــي مديريتي
مـسـتـبــاء وع ـب ــس ف ــي ح ــال ــة اسـتـنـفــار
ﻻس ـت ـق ـبــال ال ـج ــرح ــى والـ ـشـ ـه ــداء ،في
ظــل محدودية امل ــواد الطبية ،متوقعًا
ارتـ ـف ــاع عـ ــدد ض ـحــايــا املـ ـج ــزرة نـظـرًا
للحاﻻت الحرجة التي خلفها قصف
السوق املكتظ.
وأفـ ـ ــادت املـ ـص ــادر ب ــأن ال ـس ــوق سبق
أن ت ـع ــرض ألك ـث ــر م ــن اعـ ـت ــداء ســابــق
منذ بدء العدوان ،إال أن التهدئة التي
شهدتها املـنــاطــق الـحــدوديــة أشعرت
الـبــاعــة واملستهلكني بــاألمــان .وشهد
ال ـس ــوق ت ـنــاثــر ج ـثــث ال ـش ـه ــداء ،فيما
ظـلــت جـثــث ال ـع ـشــرات لـســاعــات تحت
ركــام املطعم الــذي استهدف بمن فيه.
وأش ــار امل ـصــدر إلــى اسـتـمــرار تحليق
ط ـي ــران «ال ـت ـح ــال ــف» ف ــوق ال ـس ــوق ما

أعــاق عملية إنقاذ الجرحى وانتشال
الشهداء لساعات ،مشيرًا إلى أن معظم
الضحايا نقلوا من قبل املواطنني إلى
مـسـتـشـفـيــات ف ــي مــديــري ـتــي مـسـتـبــاء
وعبس فــي حجة التي تعاني ضعف
اإلمكانات الطبية وهو ما تسبب بوفاة
عـ ــدد م ــن ال ـج ــرح ــى ع ـقــب إيـصــالـهـمــا

تعاني مستشفيات حجة
ضعفا في اإلمكانات ما تسبب
بوفاة عدد من الجرحى
إلــى تلك املستشفيات .كــذلــك ،تدخلت
منظمة «أطباء بال حــدود» ونقلت 40
جريحًا إلى مستشفياتها العاملة في
املحافظة ،إضافة إلى أن املنظمة نقلت
عـ ــددًا م ــن ال ـجــرحــى إل ــى مستشفيات
محافظة الحديدة لتلقي العالج.
ودان ــت حــركــة «أن ـصــار الـلــه» املـجــزرة،

تناثرت جثث الشهداء في السوق فيما ظلت جثث العشرات لساعات تحت الركام (األناضول)

ً
مؤكدة أن العدوان يتمادى في ارتكاب
جرائمه مطمئنًا للغطاء الــذي يوفره
ل ــه امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي .ودع ـ ــا املـجـلــس
السياسي للحركة اليمنيني إلى «رص
الصفوف وتكاتف الجهود في الدفاع
عن الــوطــن» ،مشددًا على أن استمرار
الـعــدوان فــي الجرائم «ال يساعد على
التوصل ألي حلول بقدر ما يزيد في
تعقيد الوضع وتأزيمه».
وف ـ ــي ظ ــل ف ــداح ــة ال ـج ــري ـم ــة ،أط ـل ـقــت
الجهات الصحية فــي محافظة حجة
نـ ـ ـ ــداء اسـ ـتـ ـغ ــاث ــة عـ ــاجـ ــا إلـ ـ ــى وزارة
الصحية
الصحة اليمنية والقطاعات ً
فــي ســائــر املـحــافـظــات مـطــالـبــة إيــاهــا
بــإرســال طــواقــم طبية وتــوفـيــر أدوي ــة
وإرس ــال مـســاعــدات طبية عاجلة إلى
مستشفيات مديريتي مستباء وعبس
إلنقاذ عشرات الضحايا من املوت.
ودان ــت السلطة املحلية فــي محافظة
حـجــة واألوس ـ ــاط الــديـنـيــة والشعبية
والثقافية واالعالمية املجزرة ،وقالوا
الوحشية
في بيانات إن تلك الجريمة
ّ
«تـ ـجـ ـس ــد م ـ ــدى الـ ـحـ ـق ــد الـ ـ ـ ــذي ي ـك ــن ــه
ال ـع ــدوان تـجــاه أب ـنــاء الـشـعــب اليمني
امل ـســالــم وال ـصــامــد أمـ ــام آل ــة ال ـع ــدوان
اإلرهابية اﻻجرامية» ،داعني املنظمات
الدولية إلى التحقيق في هذه الجرائم
التي تتنافى مع كل املواثيق واألعراف
واالتفاقيات الدولية.

هادي في الكويت
وصـ ــل ال ــرئ ـي ــس امل ـس ـت ـق ـيــل ،ع ـبــد ربــه
م ـن ـص ــور هـ ـ ـ ــادي ،إل ـ ــى الـ ـك ــوي ــت ي ــوم
أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى رأس وف ـ ــد رس ـ ـمـ ــي فــي
زي ــارة تستمر يــومــن ،يـجــري خاللها
مـبــاحـثــات م ــع أم ـيــر ال ـكــويــت ،صـبــاح
األحمد الصباح .وكان من املقرر إطالع
املـســؤولــن الكويتيني عـلــى األوض ــاع
في بالده وعلى التطورات امليدانية في
ظل املتغيرات األخيرة ،قبل أن يتوجه
إل ــى ال ـب ـحــريــن ف ــي وق ــت الحـ ــق .وك ــان
املبعوث الدولي إلى اليمن ،اسماعيل
ول ــد ال ـش ـي ــخ ،ق ــد غ ـ ــادر ال ـك ــوي ــت ،أول
مــن أم ــس ،مختتمًا زيـ ــارة اسـتـغــرقــت
يــومــن ،اجـتـمــع خــالـهــا مــع الـصـبــاح،
األحد املاضي.

تقرير

العراق :إرهاب «داعش» يالحق النازحين
مع االنتهاء من تحرير
أي من المناطق العراقية،
تواجه الحكومة والمواطنون
معضلة جديدة ،تتمثل في
إعادة النازحين إلى مناطقهم،
أمر دونه صعوبات كثيرة ،من
أبرزها تغلغل عناصر «داعش»
بين النازحين
بغداد ــ ربيع نادر
تـقـ ّـر أوس ــاط ّ
مقربة مــن الحكومة العراقية بــأن ملف
الـنــازحــن يمثل «صــداعــا دائ ـمــا» فــي ضــوء تحديات
ج ـمــة ،تــواجـهـهــا الـسـلـطــات فــي سـبـيــل إعـ ــادة تــوطــن
السكان الذين فروا من مناطقهم ،بعد اجتياحها من
تنظيم «داعـ ــش» فــي صـيــف ع ــام  .2014وال تخفي
أطــرف حكومية أن ملف التوطني ال يقل تعقيدًا عن
عمليات التحرير ،التي تقوم بها قوات األمن العراقية،
لطرد العصابات اإلرهابية ،إال أن ما يزيد من صعوبة
هذا امللف ،نقاط عدة من ّأبرزها السياسات التي يتبعها
«داعــش» ،ومنها ما يتعلق باختراق صفوف املدنيني
وتجنيد أط ـفــال ون ـســاء ملصلحته ،األم ــر ال ــذي يدفع
بالحكومة إلى التشدد في إجراءات إعادة النازحني إلى
املناطق املحررة ،خوفًا من احتاللها مجددًا.
ّ
وبــن الحني واآلخــر ،تتحدث تقارير أمنية عن تسلل

إرهابيني من «داعــش» إلى مدينة بغداد ومــدن أخرى
من وسط العراق ،عبر انتحال صفات وهمية واالختباء
بــن الـنــازحــن ،وقــد تـكـ ّـرر هــذا األم ــر وخـصــوصــا في
مناطق «ح ــزام بـغــداد» وشـمــال بــابــل وجـنــوب صالح
ال ــدي ــن .ودائ ـم ــا م ــا ت ـقــود الـتـحـقـيـقــات ،ال ـتــي تجريها
السلطات األمنية بعد أي تفجير يضرب املدن العراقية،
إلى وجود خاليا متصلة بـ»داعش» ،األمر الذي يسري
أيضًا على التفجيرات التي استهدفت ،أخيرًا ،العاصمة
العراقية (مدينتي الصدر والشعلة) وتفجير محافظة
بابل (وســط) ،وقضاء املقدادية التابع ملحافظة ديالى
(شرق).
وقد أدى كل ذلك إلى تصاعد الجدل بشأن اإلجراءات
التي تتخذها الحكومة ملنع تسلل عناصر من «داعش»
إلــى مناطق م ـحــررة .وفــي هــذا الـسـيــاق ،أوض ــح غانم
الخفاجي وهــو خبير أمـنــي مــن بــابــل ،أن «املعلومات
األول ـي ــة تـشـيــر إل ــى أن التفجير ال ــذي اسـتـهــدف أحــد
مــداخــل املــديـنــة ،قــامــت بــه أط ــراف انطلقت مــن منطقة
البحيرات التابعة لـجــرف الصخر شـمــال بــابــل (أحــد
أب ــرز مـعــاقــل «داعـ ــش» قـبــل أن يـجــري تـحــريــرهــا في
تشرين األول .»)2014
ّ
وق ــال الخفاجي ل ــ»األخ ـبــار» إن «امل ـخــاوف مــن تسلل
اإلرهــاب ـيــن مــع الـنــازحــن كـمــا حـصــل فــي مناسبات
سابقة تضاعفت ،ألن طبيعة التفجير الــذي نفذ في
بابل ال يمكن أن يجري إال بوجود وكر لداعش قريب
من املدينة ،وهو على األرجح في منطقة البحيرات».
وأش ــار الخفاجي إلــى أن «االع ـت ــداءات األخـيــرة دفعت
بالحكومة املـحـلـيــة ،كـمــا هــو مـتــوقــع ،إلــى الـتـ ّ
ـريــث في
إع ـ ــادة ال ـن ــازح ــن إل ــى ج ــرف ال ـص ـخــر ،ع ـلــى اعـتـبــار

يستغل
أن داع ــش ال يـضــع خـطــوطــا ألســالـيـبــه ،كـمــا
َّ
األطفال واملجانني في إرهابه ،وخصوصًا أنه لم يتخل
عن خططه في استغالل الظرف اإلنساني للنازحني
للتسلل معهم ،والعودة إلى نشاطه في مناطق خسرها
على يد القوات األمنية والحشد الشعبي».
وك ـ ــان تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ق ــد ت ـب ـنــى أربـ ـع ــة تـفـجـيــرات
استهدفت ،على التوالي ،في منطقتي الشعلة والصدر
فــي ب ـغــداد ،فــي  25و 28شـبــاط املــاضــي ،وأي ـضــا في
املقدادية في  29شباط ،وتفجير نقطة تفتيش في بابل
في السادس من الشهر الحالي.
من جهته ،كشف رئيس اللجنة األمنية في شمال بابل

ّ
يتسلل اإلرهابيون إلى
بغداد وغيرها عبر االختباء
بين النازحين
ثامر ذيبان عن معلومات تفيد ّ
بنية «داعــش» تكرار
التفجير ،الذي ضرب املحافظة مطلع األسبوع املاضي،
بــاالن ـطــاق م ــن مـنــاطــق ك ــان يـتـمــركــز فـيـهــا ســابـقــا،
فــي إش ــارة مـنــه إل ــى نــاحـيــة ج ــرف الـصـخــر ومنطقة
البحيرات .وقال ذيبان لـ»األخبار» إن املعلومات املؤكدة
تشير إلــى تــزايــد نـشــاط الـخــايــا النائمة فــي مناطق
ش ـمــال بــابــل ،بــال ـتــوازي مــع ن ـشــاط «واليـ ــة الـجـنــوب»
التابعة لـ»داعش» ،مع وجود فسحة حرية لعمل الخاليا
اإلرهابية بني مناطق جنوب بغداد وشمال بابل.
وكان رئيس اللجنة األمنية في مجلس محافظة بابل
قــد أف ــاد ب ــأن «األج ـه ــزة األمـنـيــة فــي املـحــافـظــة تجري

ً
مسحًا شامال للنازحني من مناطق شمالي بابل لبناء
قــاعــدة معلومات متكاملة عنهم ،لكونها لــن تسمح
بعودة أي من الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيني».
ّ
ويذكر الهاجس الذي يتحدث عنه مسؤولون محليون
ف ــي ب ــاب ــل ،ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـعــاقــة الـ ـخ ــروق األم ـن ـيــة
باستغالل «داعش» للنازحني ،بناحية يثرب التي تتبع
قضاء بلد جنوب صالح الدين (شمال العراق) ،حيث
يبقى ملف النازحني عالقًا حتى اآلن ،بسبب ما أفاد
به مسؤولون عن وجود أسماء تنتمي لـ»داعش» كانت
تروم ،في وقت سابق ،العودة مع النازحني إلى الناحية
التي تحررت ضمن عمليات تحرير صالح الدين ،قبل
نحو عــام .وتـحــاول الحكومة العراقية اعتماد قاعدة
بيانات رصينة تتمكن من خاللها من تمييز املدنيني
من عناصر محليني ينتمون لـ»داعش» ،وأعانوا التنظيم
على احتالل مناطقهم والسيطرة عليها ،بعد سقوط
مدينة املوصل في حزيران  .2014وبهذا الشأن ،قال
املتحدث باسم وزارة الهجرة واملهجرين ستار نوروز
إن «ال ـع ـصــابــات اإلره ــاب ـي ــة ح ــاول ــت اس ـت ـغــال ن ــزوح
العوائل إلدخ ــال عناصرها عــن طريق ادعائهم أنهم
من النازحني» .وأوضح لـ»األخبار» أن الحكومة تعتمد
إستراتيجية إلعادة توطني النازحني وضعتها وزارته
بمشاركة عــدد مــن الـ ــوزارات والـجـهــات ذات العالقة،
وفيما أشــار إلــى أن «هــذه اإلستراتيجية تعتمد على
أســاس تأمني املناطق بعد تحريرها ،وتنظيفها من
املخلفات الحربية» ،لفت إلى أن الخروق التي تحدث في
املدن ،وخصوصًا تلك القريبة من مناطق النزوح ،تدفع
ّ
بالسلطات إلــى اتـخــاذ تــدابـيــر أخ ــرى إضــافـيــة تؤخر
عودة املدنيني إلى مناطقهم.
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قضية
الغزيين الموجودين لديها ،أو من يرغب من أهل غزة بدخول
الالجئين
بحق
األردن
عن
الصادرة
الممارسات
كل
لحكم ُعهد إليه من بريطانيا سلسلة مهمات خالل إنشائه .هذه
أراضي المملكة ،اخيرًا ،تعود إلى األصل المعروف،
ٍ
الحكاية تبدأ بالسؤال عن «الهاشميين» والجد األكبر لهذه الساللة الحاكمة ،ثم ،ما هو األردن؟ هذه الدولة ،التي
توغل اليوم في إهانة
توصف بأنها «كيان وظيفي» أنشئ في وقت متأخر ليحل جزءًا كبيرًا من مشكلة اللجوءِ ،
الفلسطينيين ،والغزيين على وجه الخصوص

ً
عمان :مرحبًا باإلسرائيليين ...ال أهال بالفلسطينيين
ب ـي ـن ـم ــا ي ـخ ـص ــص األردن أكـ ـث ــر مــن
م ـع ـب ــر دخـ ـ ـ ــول بـ ـ ــري ل ــإس ــرائ ـي ـل ـي ــن
الراغبني في دخول اململكة أو العبور
مـنـهــا إل ــى فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ،يــاقــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون ب ـج ـم ـي ــع أح ــوالـ ـه ــم
القانونية ،من سكان القدس والضفة
وغزة ،أصناف اإلهانة والتأخير على
امل ـع ــاب ــر ،وخ ــاص ــة مـعـبــر «ال ـك ــرام ــة»،
ال ــذي يتوسطه اإلســرائـيـلـيــون .كذلك
ال ـ ـحـ ــال ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى مـ ـط ــار ع ـمــان
وباقي املنافذ الحدودية .فإذا لم يكن
الفلسطيني يـحـمــل ال ـج ــواز األردن ــي
ب ــرق ــم وطـ ـن ــي ،فـ ــإن م ـص ـي ــره «ال ـس ــن
والجيم» ،وقــد ينتهي به املطاف إلى
الترحيل قسرًا من دون شرح األسباب.
يفيد عدد من الطالب ،الذين يحملون
جــواز السفر الفلسطيني الصادر عن
السلطة فــي رام ال ـلــه ،بــأنــه لــم ُيسمح
لـهــم خ ــال الـشـهــور املــاضـيــة بــدخــول
األردن ،ب ــرغ ــم أن غــال ـب ـي ـت ـهــم ك ــان ــوا
ي ـح ـم ـل ــون أوراق «ع ـ ـ ــدم امل ـم ــان ـع ــة»،
الصادرة من سفارات اململكة في عدد
مــن الـ ــدول .وبــرغــم أن م ـصــادر أمنية
أردنية نفت ،في وقت سابق ،أن تكون
حكومتهم قــد منعت دخ ــول الغزيني
إلى أراضيها ،في الوقت الذي اتخذت
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ق ــان ــونـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـحــق
الـغــزيــن الــاجـئــن فــي األردن (راج ــع
العدد  ٢٨٠٢في  ١شباط) ،فإن الواقع
يثبت عكس ذلك.
لـيــس عـنــد ه ــذا ال ـحــد ف ـقــط ،ب ــل حتى
إن ع ـ ــددًا م ــن س ـك ــان ال ـض ـفــة املـحـتـلــة
م ـمــن غ ـ ّـي ــروا ع ـن ــاوي ــن إقــام ـت ـهــم إلــى
رام الـ ـل ــه ،ول ـك ـن ـهــم م ــن م ــوال ـي ــد غ ــزة،
يجري التعامل معهم بطريقة أمنية
مشابهة ،ويمنعون مــن الــدخــول عبر
«الـكــرامــة» ،وكــذلــك مــن الحصول على
«عــدم ممانعة» ،إال اذا تدخل ّ
ضباط

الدراسة ومدة اإلقامة في البلد اآلتي
مـنـهــا ال ـطــالــب وال ـغ ــرض الـ ــذي يــريــد
من أجله دخــول األردن ،واالستفسار
ع ــن مـ ـص ــدر ال ــدخ ــل وكـ ـي ــف ي ـصــرف
ً
على نفسه ،وص ــوال إلــى ال ـســؤال عن
ارت ـب ــاط تنظيمي ب ــأي مــن الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـيــة .يـضـيــف ال ـطــالــب «ي»
أنه علم بعد إرجاعه بتكرار األمر مع
كـثـيــريــن أخ ـي ـرًا ،حـصـلــوا ف ــي أحـســن

حاالت اإلرجاع
والتحقيق تشي بوجود قرار
لمنع دخول الغزيين

عدد من
الطلبة
منعوا من
الدخول
برغم أنهم
حصلوا على
ورقة «عدم
الممانعة»
(من الويب)

تنسيق من االستخبارات الفلسطينية
واألردنية إلعطائهم استثناء للعبور.
وبالنسبة إلــى اآلت ــن مــن قـطــاع غــزة،
ف ــإن ع ــدده ــم ص ــار مـنـخـفـضــا بسبب
اإلغـ ــاق امل ـتــواصــل ملـعـبــر رف ــح ،فيما
يصل منه الخارجون من خالل معبر
«بيت حانون ـ إيريز» ،شمالي القطاع،
أي بـ ـع ــد فـ ـح ــص إس ــرائـ ـيـ ـل ــي دق ـي ــق
وموافقة أمنية مسبقة.
أمــا اآلتــون عبر املـطــارات ،فإنه يجري

«تشعرك بأنك مجرم هارب» .يضيف:
«دول ودول ...ثـمــة ط ــاب يــأتــون من
دول على عالقة جيدة باألردن كأملانيا
وبريطانيا ويدخلون بسهولة ،ولكن
املقيم في بلد ال ُيعجب األردن أمنيا،
بــرغــم أنــه يـعــامــل مــواطـنـيــه بــاملـثــل ،ال
يتمكن من الدخول».
األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـط ــرحـ ـه ــا ضـ ـب ــاط
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوح مـ ـ ـ ــا ب ــن
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،ك ـم ـك ــان ال ـس ـك ــن ونـ ــوع

التدقيق في هوياتهم وأخــذ بصمات
عيونهم ،ثم إحالتهم على التحقيق.
«ه ـك ــذا تـحـقـيــق ب ــا تـهـمــة وب ــا وجــه
حق» ،يقول الطالب (ع .ي) ،عن رحلته
التي امتدت ألكثر من عشرين ساعة.
فـبــرغــم حـصــولــه عـلــى دعـ ــوة رسـمـيــة
لحضور أحد املؤتمرات في العاصمة
ع ـمــان ووجـ ــود حـجــز فـنــدقــي وكــذلــك
ل ـل ـط ـيــران ،ج ــرى إرج ــاع ــه إل ــى امل ـكــان
ال ـ ــذي أتـ ــى م ـنــه ب ـعــد ج ـل ـســة تحقيق

األحوال على إجابة بأنهم ممنوعون
مــن الــدخــول «ألس ـبــاب أمـنـيــة» ،برغم
أن بعضهم ال يتجاوز عمره التاسعة
عشرة ،وال تربطه أي عالقة بفصائل
فلسطينية.
وإذا قـ ـ ــادت م ـت ــاب ـع ــة ه ـ ــذه الـ ـح ــاالت
م ــن م ـنــع ال ــدخ ــول إلـ ــى ن ـت ـي ـجــة ،فــإن
مـ ــا ي ـ ـجـ ــري أك ـ ـثـ ــر مـ ــن حـ ـ ــرص أم ـن ــي
ع ـلــى «س ــام ــة» الـ ـب ــاد ،وخ ــاص ــة أن
ع ــددًا مـمــن مـنـعــوا كــانــوا قــد حصلوا
عـ ـل ــى مـ ــواف ـ ـقـ ــات س ــابـ ـق ــة مـ ــن وزارة
الــداخ ـل ـيــة أو س ـف ــارات املـمـلـكــة ،وهــو
ب ــا ش ــك إك ـم ــال مل ـمــارســة الـقـهــر على
ال ـغ ــزي ــن خ ـص ــوص ــا ،ف ــي ظ ــل وج ــود
سـلـطــة فلسطينية ال ت ـتــابــع ش ــؤون
رعــايــاهــا ف ــي مـنــاطــق حـكـمـهــا ،وهــي
أعجز عن حمايتهم ،فكيف إذا تعلق
األم ــر بـ ـ ــاألردن ،ال ــذي يــربــط عــاقــاتــه
بالسلطة ،تاريخ حافل بالصدام مع
«منظمة التحرير» ،انتهاء باالتفاق
على «السالم» مع إسرائيل ...وحماية
أمنها.
(األخبار)

فلسطينيو األردن :ال حياة سياسية والتعاطف مسموح لفظًا
ُحـكــم عمليًا ب ــاإلع ــدام عـلــى النشاط
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ال ـ ـت ـ ـحـ ــرري ان ـط ــاق ــا
م ــن أراضـ ــي ش ــرق نـهــر األردن ،منذ
إخـ ـ ـ ــراج «م ـن ـظ ـم ــة ال ـت ـح ــري ــر» مـنـهــا
بداية السبعينيات ،ولكن الرصاصة
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـجـ ـس ــم
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـس ـيــاســي ع ــام 1999
حينما قررت الحكومة األردنية طرد
رئ ــاس ــة وأع ـض ــاء املـكـتــب الـسـيــاســي
لحركة «حماس» من ّ
عمان.
منذ ذلك الوقت ،أي من قرابة خمس
ع ـ ـشـ ــرة س ـ ـنـ ــة ،والـ ـعـ ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي
ضـ ــد إس ــرائـ ـي ــل ال ي ـت ـخ ـطــى حـ ــدود
التأييد واملناصرة لبعض الفصائل
الفلسطينية ،وعبر بوابات سياسية
ً
أردن ـي ــة ،مــن حــركــات قــومـيــة وص ــوال
إلى «جماعة اإلخــوان املسلمني» ،في
املـمـلـكــة ،الـتــي ك ــان يظهر فــي بعض
اح ـت ـفــاالت ـهــا ،ال ـت ــي ان ـق ـط ـعــت أخ ـي ـرًا
ب ـس ـب ــب ت ـش ـظ ــي الـ ـجـ ـم ــاع ــة ،م ـعــالــم
التأييد لـ«حماس».
ل ـكــن ال ـخ ــوف ك ــان س ـيــد امل ــوق ــف في
تلك السنوات ،ووجــود رايــة لفصيل
فـلـسـطـيـنــي ق ــد ي ـق ــود ص ــاح ـب ــه إل ــى
السجن .حتى الرقيب الــذاتــي ُيعمل
نفسه ل ــدى الفلسطينيني بـشــأن ما
يكتبونه على صفحاتهم في املواقع
االجتماعية .ومع أن حرب عام 2006
بني حزب الله وإسرائيل ،كان يمكن
أن تكون بوابة للتعاطف وللحديث
ع ــن فـلـسـطــن ،ف ــإن الـتــأثـيــر السلفي
القوي وقــف باملرصاد .ثم في أعــوام

 2008و ،2012س ـمــح ت ـحــت ع ـنــوان
«التضامن مــع غــزة» بـخــروج بعض
املسيرات واالحتجاجات.
حتى االعتراض على وجود السفارة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وال ـت ـط ـب ـيــع ال ـت ـجــاري
والـسـيــاســي مــع ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي،
يمر من بوابات أردنية ال فلسطينية،
برغم أن مثل هذه النشاطات تنتهي
بقمعها عـ ــادة .أم ــا فــي ح ــرب ،2014
الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـ ـ ــرت فـ ـ ــي خـ ـ ـض ـ ـ ّـم الـ ـ ـص ـ ــراع
اإلقليمي في املنطقة ،وفي ظل غياب
مـعــارضــة أردن ـيــة حقيقية ،فـلــم تكن
مناسبة للتحشيد الوطني.
أك ـث ــر م ــن أرب ـع ــة م ــاي ــن فلسطيني
فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة مـ ـح ــروم ــون امل ـش ــارك ــة
السياسية تحت عـنــوان فلسطيني،
وهــم الذين فرضت عليهم الجنسية
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ــرضـ ــا م ـ ــا بـ ـع ــد ال ـن ـك ـبــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ـس ـن ــة ،ب ــات ــوا ال ـي ــوم
خـ ــارج دائ ـ ــرة الـ ـص ــراع ،ع ـلــى خــاف
الالجئني في سوريا ولبنان ،الذين
غ ــذوا خ ــزان «ال ـث ــورة الفلسطينية»
لـ ـعـ ـق ــود .ول ـي ـس ــت درج ـ ـ ــة ال ـت ـح ـي ـيــد
م ـق ـت ـصــرة ع ـلــى ال ـن ـش ــاط األمـ ـن ــي أو
ال ـع ـس ـكــري ،ب ــل تـشـمــل جـمـيــع أن ــواع
العمل السياسي أو اإلعالمي وحتى
الخيري.
وف ـي ـم ــا ت ـغ ــض الـ ــدولـ ــة ال ـن ـظ ــر عـمــن
يــريــد ال ـخ ــروج للمقاتلة تـحــت رايــة
«داع ـ ـ ــش» أو «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» في
ك ــل م ــن ال ـ ـعـ ــراق وسـ ــوريـ ــا ،ل ــن ي ــرى
وجــه الشمس من يفكر بتنفيذ عمل

أمـنــي ضــد إســرائـيــل ،الـتــي «تربطنا
بـهــا اتـفــاقـيــة سـ ــام» ،وه ــي ديـبــاجــة
ّ
امل ـنــظــريــن لـتــوعـيــة «ال ـج ـه ـلــة» ،ممن
ّ
يحاولون تذكر وطنهم .حتى إذا قتل
اإلســرائـيـلـيــون عـلــى الشبهة أو ألي
سبب آخــر ،مواطنًا يحمل الجنسية
األردن ـ ـيـ ــة ،ف ـلــن يـفـكــر أحـ ــد ف ــي قطع
العالقات ،وليس استشهاد القاضي
رائد زعيتر إال أوضح دليل على ذلك،
فيما ال يعرف أحد أين انتهت لجنة
التحقيق في مقتله.
اليوم ،في فلسطني تشتعل انتفاضة

تغض الدولة النظر
عمن يريد الخروج للمقاتلة
مع «داعش»
وق ــوده ــا ش ـب ــاب م ــن أعـ ـم ــار ال ــزه ــر،
يقدمون بكل بسالة على قتل عدوهم
بما تــوافــر مــن أدوات مطبخ البيت،
ت ـحــت عـ ـن ــوان «ان ـت ـف ــاض ــة الـ ـق ــدس»،
ال ـ ـتـ ــي ت ــركـ ـه ــا الـ ـ ـع ـ ــرب أم ـ ــان ـ ــة ل ــدى
«الهاشميني» ،وما عنهم وعنها من
أحد مدافع.
(األخبار)
االعتراض على وجود
السفارة اإلسرائيلية
والتطبيع ينتهي
بقمعه عادة (من
الويب)
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قضية
جعفر البكلي

«طالب الدبس»...

ً
ّ
وطماعًا وكذابًا وساذجًا ومرتابًا وعنيدًا
شيخًا عربيًا جاهال
«تصور ُ
ّ
ّ
ومغرورًا ...زج به فجأة في مركز تعين عليه فيه أن يعالج مسائل
ّ
تتكون لديك صورة للملك حسين».
مختلفة ال يفهمها ،عندئذ
( )1كانت هذه العبارات الموجزة تلخيصًا مكثفًا لشخصية حسين
بن علي ،أول ملوك «الهاشميين» ورأس ساللتهم .وقد كتبها
القنصل البريطاني في ّ
جدة ريدر بوالرد عام  ،1922ضمن تقرير

ّ
سيرة جد الهاشميين
الجدد
ك ــان ت ـقــريــر الـقـنـصــل ال ـبــري ـطــانــي في
جـ ّـدة ،ريــدر بــوالرد ،عن أعــراض َ
العته
وح ــال ــة ال ـف ـص ــام الـ ـت ــي أص ــاب ــت مـلــك
«الهاشميني» األول ،حسني بــن علي،
بـمـنــزلــة س ـتــارة نـ ُهــائـيــة أســدلــت على
دور شيخ عربي ،قـ ّـدر له منذ مئة عام
بالتمام والكمال ،أن يكون أداة ّ
فعالة
في تنفيذ مشروع غربي هدف إلى قلب
م ــوازي ــن ال ـق ــوى ال ـتــي حـكـمــت املـشــرق
العربي زهاء أربعة قرون ،وإلى تغيير
الـخــريـطــة الـسـيــاسـيــة ملـنـطـقــة الـشــرق
األوسط .لم يكن ذلك الشيخ الذي حمل
لقب «شريف مكة» ،يعي ّ
جيدًا طبيعة
دوره ال ــوظ ـي ـف ــي ،ف ـه ــو ك ـ ــان يـحـســب
نفسه حليفًا حقيقيًا لــإمـبــراطــوريــة

ّ
البريطانية ،لكن الغربيني لم يكونوا
ّ
ي ــرون ــه إل أداة تـسـتـعـمــل ح ــن يـكــون
ُ
لـهــا ج ــدوى ،وي ــرمــى بـهــا جــانـبــا حني
ال يعود لها فائدة .عمومًا ،قصة هذا
ّ
الـشـيــخ ال ــذي ظ ــن أن ــه يـطـلــق «ال ـثــورة
العربية الكبرى» جديرة بأن تروى في
زمننا هذا ،الذي برز فيه شيوخ آخرون
ي ـح ـس ـب ــون أنـ ـه ــم حـ ـلـ ـف ــاء ح ـق ـي ـق ـيــون
ل ـل ـغــرب ،وي ـظ ـنــون أن ـهــم يـطـلـقــون ،هم
اآلخرون« ،ثورات عربية كبرى».
مع الخصيان في بالط آل عثمان
ّ
مـ ــن امل ـ ـفـ ــارقـ ــات أن الـ ـش ــري ــف حـســن
بــن عـلــي «ال ـهــاش ـمــي» ،ال ــذي س ــار في
رك ــاب الـجـيــوش الـبــريـطــانـيــة الـغــازيــة

ل ـل ـم ـشــرق ال ـع ــرب ــي وهـ ــو ي ــرف ــع «رايـ ــة
ال ـع ــروب ــة» كـنـقـيــض ل ــراي ــة آل عـثـمــان،
لم يكن يتكلم اللغة العربية إال بلكنة
أعـجـمـيــة (تـشـبــه ال ـي ـ َ
ـوم لـكـنــة َحـفـيــده
ّ
فــي األردن)؛ م ـ ّ
ُ
ـرد ذل ــك أن الــرجــل و ِل ــد
ونـ ـش ــأ وش ـ ـ ـ ّـب وش ـ ـ ــاب فـ ــي غ ـي ــر ب ــاد
ُ
األعجب من املفارقة األولى،
العرب .أما
ّ
ف ـهــي أن آل ع ـث ـمــان ال ــذي ــن دومـ ــا قـ ّـبــل
ْ َ
ال ـشـ ّـريــف الـهــاشـمــي أيــدي ـهــم ،ق ــب ــل أن
ي ـعــض ـهــا ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف ،ه ــم من
أحسنوا للرجل وألســرتــه ،وهــم الذين
رفـعــوا شأنه بعدما كــان مـجـ ّـرد الجئ
خــامــل الــذكــر يعيش على مــا تهبه له
السلطات التركية من عطايا ،ويقطن
دارًا صغيرة على ضـفــاف البوسفور

ّ
تاجر الحج والعبيد والسحالي
يبدو ّأن «الشريف» حسني لم يـ َـر في بــاد الحجاز التي وصــل إليها
ما ّ
يسره ،فالطبيعة كانت جرداء موحشة ال أثر للنبات فيها ،والناس
فقراء بسطاء ،والدور طينية بدائية ،والذباب في النهار يمأل كل األمكنة،
والبعوض في الليل ال يرحم من يريد أن ينام ،والرطوبة قابضة على
األنفس ،والغبار يدهن الوجوه واألشـيــاء ،ومياه البحر التي يشربها
الناس في ّ
جدة بعد تحليتها رديئة الطعم ،وليس هنالك نظام للصرف
ّ
الصحي في البلد ،وال أثر للمستشفيات سوى دكاكني املتطببني ،وال
مدارس نظامية سوى كتاتيب القرآن ،ومظاهر الثقافة معدومة تمامًا...
اللهم إال إذا اعتبرنا الثقافة شطحات الصوفيني في حلقهم املنتشرة،
واإلدارة املحلية الحجازية بائسة ومقتصرة على مكاتب هنا وهناك،
تعنى بتحصيل الضرائب املختلفة من الحجاج أو من األهالي.
ً
وفضال عن فقر الحجاز وبؤسه وجهامته ،فلم يكن البلد يملك من
ّ
امل ــوارد االقتصادية ســوى مــورد موسمي يتعلق بتجارة الحج .وأمــا
الزراعة ،فكانت محاصيلها شحيحة لقلة املطر ،ولم يكن صيد السمك
ّ
يسد رمق الصيادين أنفسهمّ .أمــا املناجم واملعادن فمفقودة تمامًا.
ّ
وحتى الحج نفسه ،فإن رواده املوسميني لم يكونوا منتظمني .فكثيرًا
ما كانت تطحن بقاعًا كثيرة من العالم اإلسالمي حروب أو مجاعات
أو أوبئة ،فيتقلص عدد الحجاج الوافدين .ولم تكن املواصالت إلى مكة
ميسورة ،بل كان الزوار يأتونها في قوافل على الجمال ،أو في سفن
صغيرة متداعية ،وكانت الرحالت تمتد بالناس أشهرًا كاملة ال تخلو
من الضيق واألسقام والقلق ،وغارات قطاع الطرق.
ّ
لكن حجاج بيت الله وجــدوا ،في تلك املدة التي تولى فيها «الشريف»
حسني بــن علي مقاليد مـكــة ،سببًا جــديـدًا آخــر أضـيــف إلــى أسباب
ً
ـف» رجــا آلــى على نفسه أال يتبقى في
شقائهم .فلقد كــان «الـشــر ٌيـ ّ
جيوب ضيوف الرحمن قرش إل وانتزعه منهم .فمنذ أن يفد الحجاج
إلــى جــدة ،يعترضهم موظفو «الشريف» ليستخلصوا منهم معاليم
الحج والعمرة .وبعد أولئك املستقبلني يتولى أمـ َـر الحجاج قابضون
آخــرون ،فللشريف رجال اعتمدهم ّ
مطوفنيُ ،ويشترط على كل حاج
ّ
أن يسجل اسمه عندهم ليعلموه مناسك الـحــج ،ويجب على ضيف
َ
الرحمن أن يدفع لهم أتعابهم رضي بذلك أم لم يرض .أما رحلة الحجاج
مــن ج ــدة إل ــى م ـكــة ،فتحتكرها حـصــريــا حـمـيــر «ال ـشــريــف» وبّـغــالــه
وجماله .ويمنع على كل دابة أخرى أن تدخل إلى مكة أو املدينة ،إل إذا
كانت تنتمي إلى دواب «الشريف»ّ .ثم ّإن ُحسني منع منعًا باتًا على
السيارات أن تلج البقاع املقدسة ،بل لقد حمل ذات مرة قضيبًا حديديًا
ضخمًا ،وبنفسه حطم سيارة وجدها راسية في أحد أسواق مكة ،في
بداية العشرينيات .كما كان على الحجاج أيضًا أن ينزلوا في خانات
معينة امتلكها «الشريف» ،وأن يشتروا أضاحي يسوقها لهم «صبيان
الشريف»ّ .أما إذا شاء الحاج أن يزور قبر النبي في املدينة ،فعليه أن

يدفع رسومًا أخرى باهظة.
لم يقتصر جشع «الشريف» على هذا ّ
الحد ،فلقد كان ّ
يعن له أن يزيد
قيمة الـضــرائــب الـتــي يفرضها عـلــى الـحـجــاج ،فــي كــل مــوســم .حتى
إنه زاد الرسوم التي يفرضها على الرحلة من جدة إلى مكة املكرمة
َ
ضعفًا .ولم يسلم الحجازيون أنفسهم من ش َره
خالل ست سنواتِ ،
«الشريف» ،فهو كان يفرض عليهم ،سلسلة ال تنتهي من الضرائب
املتنوعة :ضريبة دخل ،وضريبة مقايضة ،وضريبة طوابع ،وضريبة
ماء ،وحتى ضريبة دفن للموتى...
وص ــل الـطـمــع ب ــ«ال ـشــريــف» ح ـ ّـدًا جـعـلــه يـبـيــع الـسـحــالــي املـجـفـفــة في
األســواق .فلقد بلغه يومًا ّأن أهل مكة وكثيرين من زوارهــا يعتقدون
ّأن أكل السحالي يقوي القدرة الجنسية للرجالّ ،
وأن تجارة السحالي
ّ
رائجة في املدينة رواجًا كبيرًا .فما كان من «الشريف» إال أن أمر بمنع
أولئك التجار من بيع تلك الزواحف للناسّ .ثم بعد أيام قليلة انبثقت
في جميع أنحاء مكة الفتات ترشد الزبائن إلى أكشاك بعينها يمكنهم
فيها أن يقتنوا السحالي املجففة الوحيدة املرخص بها.
ولــم يكن الـحـ ّـج والحمير والـبـغــال والـجـمــال والـسـحــالــي وحــدهــا التي
تاجر «الشريف» بها ،فلقد كانت في مكة تجارة أخرى قديمة ورائجة،
قــوامـهــا العبيد .ومــن نكد الــدهــرّ ،أن كثيرين مــن الـحـجــاج املسلمني
الفقراء (األفارقة خاصة) كانوا يضطرون إلى بيع أبنائهم وبناتهم في
أســواق املدينة املقدسة لتأمني تكاليف رحلة العودة من الحج الطويلة
والشاقة والباهظة .وكانت التجارة بأولئك العبيد واإلماء مصدر ثروة
وربح لتجار مكة وألغنيائها ولـ«أشرافها»!

منحها له السلطان العثماني.
كانت َأسر «الهاشميني» في األستانة
تتكون من مجموعة من الـفــروع التي
تـتـنــافــس فـيـمــا بـيـنـهــا ،وت ـتــآمــر ضـ ّـد
بـعـضـهــا .وك ــان الـسـبــب الــرئـيـســي في
صــراعــات «الـهــاشـمـيــن» هــو التكالب
ع ـلــى مـنـصــب س ـيــاســي ـ ـ دي ـنــي جــرى
الـ ُـعــرف اإلســامــي ،منذ زهــاء  800عام
أن ُي ـس ـنــد إل ــى واحـ ــد م ــن أف ـ ــراد ذري ــة
النبي .وك ــان السلطان العثماني هو
الذي يختار بنفسه من «الهاشميني»
م ــن يـ ــراه ج ــدي ـرًا ب ــأن ي ـك ــون «شــريــف
م ـك ــة» ،فـيــرسـلــه وال ـي ــا عـثـمــانـيــا على
ب ــاد ال ـح ـجــاز يـلـهــج بـحـمــد الخليفة
التركي ،ويشرف على «خدمة الحرمني
ال ـش ــري ـف ــن» ،وي ــرع ــى م ــواس ــم ال ـحــج،
ويـبـعــث غلتها مــن الــذهــب إلــى الـبــاب
العالي كل عام.
ف ـ ـ ـكـ ـ ــان م ـ ـ ــن ال ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي أن ي ـس ـع ــى
«الشريف» حسني بن علي ،هو اآلخر،
إلى تجريب حظه ،لعله يفوز باملنصب
ّ
البراق الذي يعهد به السلطان إلى أحد
املحظوظني من أفــراد أسرته الكبيرة.
ّ
لـكــن السعي فــي بــاط العثمانيني لم
يكن أمرًا ميسورًا ،فدون الوصول إلى
إيوان السلطان والوقوف في حضرته،
عقبات ورغبات وطلبات متنوعة ،قد
يفرضها أحــد الحجاب هنا ،أو يغمز
بها أحــد الخصيان هـنــالــك ...ومــا هو
أوسـ ــخ م ــن تـنـفـيــذ امل ـطــالــب املـخـتـلـفــة
للحاشية املحيطة بخليفة املسلمني،
املكائد التي ينسجها «الهاشميون»
املتنافسون لبعضهم بعضًا.
ت ــذك ــر ب ـع ــض امل ـ ـصـ ــادر ال ـبــري ـطــان ـيــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة أن ــه ف ــي غ ـض ــون الـنـصــف
ال ـثــانــي م ــن ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـش ــر ،تم
خلع «شريفني ملكة» من منصبيهما،
ّ
ثم اغتيل «شريف» ثالث ،وأدى الفوز
الذي أحرزه فرع آخر من فروع العائلة
ال ـه ــاش ـم ـي ــة ،إل ـ ــى ن ـف ــي أسـ ـ ــرة حـســن
ب ــن ع ـلــي ع ــام  .1893وف ــي  1905كــان
حسني قاب قوسني أو أدنى من الفوز
ّ
بمنصب «شــريــف مـكــة» ،لـكــن ابــن عم
ل ــه قـ ـ ّـدم رشـ ــوة قــوام ـهــا س ـب ـعــون ألــف
لـيــرة عثمانية ،وطـقـمــا مــن الصحون
املذهبة إلــى أحــد النافذين في البالط
العثماني ،فضمن بذلك لنفسه والية
الحجاز)2( .
ّ
لكن الحظ لم يعاند «الشريف» حسني
ً
بن علي طويال ،فابتسم له في نهاية
ّ
املطاف ،حينما تعطف عليه السلطان
ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد ،ف ـعـ ّـي ـنــه ف ــي  1تـشــريــن
الثاني  ،1908واليًا على مكة املكرمة.
ولــم يتباطأ حسني فــي الــوصــول إلى
مــركــز واليـتــه امل ــوع ــودة ،فــركــب البحر
فـ ــورًا ،ورسـ ــت ب ــه سـفـيـنـتــه ف ــي ميناء
ّ
جدة ،يوم  3كانون األول .1908
«الشريف» ينفع لدور مخلب قط
اه ـت ـم ــام ــات «الـ ـش ــري ــف» ل ــم تـقـتـصــر
على التجارة وكسب املــال فقط .فلقد
حدثت تطورات سياسية دراماتيكية
في األستانة ،نتج منها عزل السلطان
عـ ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد مـ ــن م ـن ـص ـب ــه فـ ــي 27
نـيـســان  ،1909أي بـعــد بضعة أشهر
م ــن وص ـ ــول «الـ ـش ــري ــف» ح ـس ــن إلــى
ّ
ج ـ ّـدة .فحل محله أخــوه محمد رشــاد
الخامس ،وكــان هــذا سلطانًا ضعيفًا
ال يملك من السلطة إال اسمها .وبذلك
صار الحكم فعليًا في إسطنبول ،في
ي ــد ح ــزب «تــرك ـيــا ال ـف ـت ــاة» ويـعـضــده
قـ ـ ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش .وس ــريـ ـع ــا م ـ ــا أدرك
«الشريف» حسني أنه صار في واليته
الحجازية البعيدة عن مركز العاصمة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،ب ــا ح ـس ـيــب وال رق ـيــب،

ف ــأخ ــذ ي ـ ـمـ ــارس س ـل ـط ــات ــه وت ـج ــارت ــه
باستقالل شبه تام.
من ّ
مقره في مكة ،أخذت أخبار انحالل
وتفكك الــدولــة العثمانية تتواتر إلى
مـســامـعــه ،تتناقلها رك ـبــان الـحـجــاج
ال ــواف ــدي ــن إلـ ــى امل ــدي ـن ــة امل ـق ــدس ــة مــن
أصـ ـق ــاع ال ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي .فـبـعــدمــا
انسلخت األقاليم املسيحية :اليونان
وصــربـيــا وبـلـغــاريــا تباعًا عــن سلطة
العثمانيني ،بدأت األقاليم اإلسالمية
نفسها تخرج من بني أيديهم الواحدة
ت ـلــو األخ ـ ـ ــرى :فــال ـبــوس ـنــة وال ـهــرســك
اب ـت ـل ـع ـهــا ال ـن ـم ـس ــاوي ــون ت ـم ــام ــا ع ــام
 ،1908ولـي ـب ـيــا اح ـت ـل ـهــا اإلي ـطــال ـيــون
عام  ،1911وألبانيا تناوشها الصرب
وال ـيــونــان ـيــون ع ــام  .1912وق ـبــل ذلــك
بأعوام احتلت فرنسا تونس ،وقبلها
ال ـجــزائــر .وصـ ــارت مـصــر مــن نصيب
البريطانيني.
لـ ـ ـ ــم ي ـ ـب ـ ــق إذن ل ـ ـل ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــن م ــن
مستعمراتهم س ــوى ال ـشــام وال ـعــراق
والـ ـحـ ـج ــاز .وح ـت ــى ال ـج ـن ــود األت ـ ــراك
امل ـك ـل ـف ــون اإلش ـ ـ ـ ــراف م ــن حــام ـيــات ـهــم
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اس ـ ـ ـت ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاب األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ف ــي
املـنــاطــق الـعــربـيــة ،ســرعــان مــا سحب
العثمانيون قسمًا كبيرًا منهم ،ليردوا
بـهــم هـجـمــات الـيــونــانـيــن عـلــى جــزر
بحر إيجه ،وجزيرة كريت ،أو ليقضوا
بهم على ثــورات األرمــن .وبذلك بقيت
الـ ــواليـ ــات ال ـع ــرب ـي ــة ش ـب ــه ف ــارغ ــة مــن
الجند التركي ،وتغري كل طامع فيها
أن يبادر ،ويمد يده.
من ّ
ثم اندلعت الحرب العاملية األولى
في  28تموز  ،1914وبعد ثالثة أشهر
دخـ ــل ال ـع ـث ـمــان ـيــون ف ــي ت ـل ــك ال ـح ــرب
م ـن ـض ـمــن إل ـ ــى مـ ـح ــور أمل ــانـ ـي ــا وم ــن
معها ،ضـ ّـد روسـيــا وبريطانيا ومن
ّ
م ـع ـه ـمــا .وبـ ـ ــدا أن األتـ ـ ـ ــراك ع ـب ــر تـلــك
املقامرة الخطيرة التي أقدموا عليها،
ي ـس ـع ــون إلـ ــى ن ـي ــل م ـك ــان ــة ف ــي حـلــف
دولي يأملون نصره ،ما قد ينتشلهم
ّ
ّ
م ــن ك ـبــوت ـهــم ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،وإل ف ــإن
خسارتهم ستكون آخــر مسمار يدق
في نعش دولتهم.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــن ،ف ــإن ـه ــم
شرعوا يرسمون خططًا ينالون بها
مــن عــدوهــم الـتــركــي الـهــش ،وتحديدًا
مـ ــن خ ــاص ــرت ــه ال ـع ــرب ـي ــة ال ـض ـع ـي ـفــة.
وكانت املشكلة التي اعترضتهم هي
قـلــة ع ــدد قــواتـهــم الـعــامـلــة فــي الـشــرق
األوس ـ ــط .وذلـ ــك أن مـعـظــم جـنــودهــم،
وك ــذل ــك ال ـج ـنــود ال ــذي ــن ســاقــوهــم من
امل ـس ـت ـع ـمــرات الـبــريـطــانـيــة املـخـتـلـفــة،
منشغلون بالقتال في جبهات أوروبا
ـاف من
امل ــدي ــدة ،فـمــا ع ــاد لـهــم م ــدد ك ـ ٍ
امل ـق ــات ـل ــن ي ــرس ـل ــون ــه لـ ـغ ــزو امل ـش ــرق
ال ـعــربــي .واس ـت ـقــر رأي الـبــريـطــانـيــن
ع ـلــى أن ــه يـلــزمـهــم حـلـيــف م ــن ال ـعــرب
أنفسهم يتولى طعن األت ــراك وقصم
ظهرهم.
رسـ ــت خـ ـي ــارات امل ـخ ـط ـطــن اإلنـكـلـيــز
على اسـتـخــدام «شــريــف مـكــة» حسني
بــن عـلــي ،ليلعب دور «مـخـلــب الـقــط»
في «لعبة األمم الكبرى» .فـ«الشريف»
ً
يـمـكــن أن ي ـكــون زع ـي ـمــا م ـق ـبــوال عند
ع ــرب ك ـث ـيــريــن ،ب ـمــا ل ــه م ــن الــوجــاهــة
ولــا
العائلية والدينية والسياسيةِ ،
ي ـح ـظ ــى بـ ــه مـ ــن عـ ــاقـ ــات مـ ــع رجـ ــال
القبائل البدو ،وبما له من ارتباطات
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــع ك ـث ـي ــري ــن مـ ــن ت ـجــار
الـحــواضــر الشامية .فأخذ مبعوثون
ب ــري ـط ــان ـي ــون يـ ـت ــواف ــدون ع ـل ــى ج ــدة
ل ـ ُـي ـ ّ
ـزي ـن ــوا ل ــه م ـح ــاس ــن ال ـت ـح ــال ــف مــع
اإلنكليز.
ّ
أدرك ال ــرج ــل ب ـح ـســه االنـ ـتـ ـه ــازي ،أن
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ّ
مفصل بعثه إلى وزارة الخارجية في لندن ،تناول فيه
المستوى المضطرب الذي وصلت إليه المدارك العقلية
لرجل ّ
ولديه ثالث ممالك عربية
مع
يحكم
أن
بريطانيا
له
أت
هي
َ َ
العت ُه بـ«الشريف» حسين
(الحجاز والعراق واألردن) .بلغ
ّ
مبلغًا جعله يتباهى أمام ضيوفه األوروبيين بحوض حمام
منزلي ( )bathtubأهداه له «المستر» تشارلز كرين ،وهو

أغرى البدو الذهب والجنيهات البريطانية أكثر من دعاوى االستقالل والعروبة (أرشيف)

هذه فرصة تاريخية سانحة لالرتقاء
درج ــات أعـلــى فــي سـلــم امل ـجــد .فبعث
اب ـ ـنـ ــه ف ـي ـص ــل إل ـ ـ ــى دمـ ـ ـش ـ ــق ،ل ـي ـجــس
ف ـي ـهــا م ــواق ــف ال ـق ــوم ـي ــن الـ ـع ــرب فــي
ال ـ ـش ـ ــام ،ف ــوج ــده ــم عـ ـل ــى قـ ـل ــب رج ــل
واحد متعطشني لالستقالل ببالدهم
ع ــن الـ ـت ــرك ،وســاخ ـطــن ع ـلــى والـيـهــم
جمال باشا «السفاح» .وأسفرت تلك
االجتماعات عن اتفاق ّ
سمي «ميثاق
دم ـ ـشـ ــق» .وفـ ـي ــه اع ـت ـم ــد امل ـج ـت ـم ـعــون
العرب خريطة لدولتهم املوعودة ـ كما
يـتـصـ ّـورونـهــا ـ ـ ال ـتــي تـمـتــد حــدودهــا
ً
مــن مــرســن وأض ـنــة ش ـمــاال إل ــى َعــدن
جنوبًا ،ومن البصرة شرقًا إلى سيناء
غ ــرب ــا .وك ــان ــت الـصـفـقــة ال ـتــي رأوا أن
ي ـعــرضــوهــا ع ـلــى بــري ـطــان ـيــا تـتـمـثــل
في التالي :عليها أن تعترف بحدود
دول ـت ـه ــم ،وبــاس ـت ـقــال ـهــا الـ ـت ــام ،وهــم
ي ـق ـب ـلــون أن ي ـع ـق ــدوا ت ـحــال ـفــا حــربـيــا
مـعـهــا ،وأن يمنحوها األفـضـلـيــة في
الـ ـش ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة ،ف ــي دول ـت ـهــم
القادمة.
«الشريف» يطلب الدبس من النمس
بالفعل ،بادر «الشريف» حسني ببعث
موفد إلى السير آرثر هنري مكماهون،
وهــو املندوب السامي البريطاني في
ّ
ُمصر ،يحمل مذكرة باملطالب العربية،
ض ّمنت في رسالة ّ
مؤرخة في  14تموز
 .1915وزاد «ال ـش ــري ــف» إل ــى مـطــالــب
الـقــومـيــن ال ـع ــرب مـطـلـبــا آخ ــر خــاصــا
به ،فلقد ّ
ترجى بريطانيا العظمى أن
توافق على أن يكون خليفة املسلمني
عربيًا في مقبل األيــامّ .
ورد مكماهون
عـلــى رســالــة «ال ـشــريــف» بــأخــرى قبل
فيها أن يكون خليفة املسلمني عربيًا،
وتحفظ على االعتراف بالحدود التي

قررها مؤتمر دمشق لدولة العربّ .
ثم
تواترت املراسالت بعد ذلك بني حسني
ومكماهون حتى بلغت عشر رسائل.
أسفرت املفاوضات بني الجانبني في
نهاية املطاف ،يوم  10آذار  ،1916عن
اعتراف إنكليزي بحق العرب في دولة
افتراضية ،مقابل أن يدخلوا هم إلى
الجبهة جـنــودًا فــي حــروب بريطانيا
الفعلية .ولــم ينس «ال ـشــريــف» ،وهو
ي ـ ـفـ ــاوض مـ ـكـ ـم ــاه ــون ن ـف ـس ــه ط ـب ـعــا؛
أن يـطـلــب م ــن بــريـطــانـيــا أن تــدفــع له
مرتبًا شهريًا يستعني به على قضاء
شــؤونــه وحــوائ ـجــه .قـبــل اإلنـكـلـيــز أن
يدفعوا لحسني راتبًا شهريًا ضخمًا
بمقاييس ذلــك الــزمــن ،قــوامــه خمسة
وعـ ـ ـش ـ ــرون ألـ ـ ــف ج ـن ـي ــه إس ـت ــرل ـي ـن ــي.
واشـتــرط حسني أيـضــا أن يـكــون ُملك
ال ــدول ــة ال ـعــرب ـيــة املـقـبـلــة ل ــه ولــذري ـتــه
خــالـصــا .ووع ــده اإلنـكـلـيــز خ ـي ـرًا ...ثـ ّـم
اشترط أن يمدوه بالحنطة مع السالح
والذخيرة واملستشارين ،وقبلوا ذلك.
أخ ـي ـرًا أع ـل ــن «ال ـش ــري ــف» ح ـســن بن
ع ـ ـلـ ــي مـ ـ ــن س ـ ـطـ ــح قـ ـ ـص ـ ــره فـ ـ ــي م ـكــة
«ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــورة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى» فــي
ص ـب ـي ـحــة  2ح ـ ــزي ـ ــران  ،1916وذلـ ــك
ع ـبــر طـلـقــة افـتـتــاحـيــة م ــن بـنــدقـيـتــه.
وأجــابـتـهــا رصــاصـ ُ
ـات بـنــادق كثيرة
ف ــي ال ـ ـهـ ــواء أط ـل ـق ـت ـهــا ج ـم ــاع ــات مــن
ال ـب ــدو أغ ــراه ــم ال ــذه ــب والـجـنـيـهــات
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة وال ـح ـن ـط ــة أكـ ـث ــر مـمــا
أغرتهم دع ــاوى االسـتـقــال والحرية
ّ
والعروبة .على أن أولئك املرتزقة لم
يكونوا ّ
ندًا للجيش التركي النظامي
الـ ــذي س ــرع ــان م ــا اسـتـجـمــع شـتــاتــه،
واس ـت ـخــدم سـكــة الـحــديــد الـحـجــازيــة
بفعالية لنقل امل ــدد والـتـعــزيــزات من
دمشق إلــى املدينة املـنــورة .فبدا كما
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وودرو ويلسون .والظريف
كان
ّ
مندوب الرئيس األميركي ّ
في األمر ،أن قصر «الشريف» المطل على البحر األحمر في
ّ
صحي ،وال نظام تزويد
صرف
قنوات
يحتوي
يكن
لم
ة،
جد
ّ
بالمياه ،فما كان من الملك «الهاشمي» إال أن وضع «البانيو»
القرنفلي ،فــوق سطح قصره ،واتــخــذه مسبحًا صغيرًا
يستحم فيه ،في الهواء الطلق!

ّ
أن خطة «الثورة العربية» تنهار.
في أكتوبر  1916وصــل إلــى جــدة ،في
الباخرة «الما» ،ضابط إنكليزي برتبة
ك ــاب ــن ،ك ـ ــان اسـ ـم ــه ت ــوم ــاس إدوارد
لورنس .ولقد جاء الرجل مبعوثًا من
قادته ّ
ليقيم حقيقة األحوال العسكرية
على الجبهة العربية .وجــال لورنس
فـ ــي ال ـ ـح ـ ـجـ ــاز ،واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض الـ ـق ــوات
«الشريفية» ،فأعجب بقائدها فيصل
ثالث أبناء «الشريف» .والحظ لورنس
في تقريره إلى قيادته أن البدو ليسوا
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى جـ ـن ــود بــري ـطــان ـيــن قــد
ُيسبب وصولهم إلى البقاع اإلسالمية
ّ
امل ـقــدســة ال ـح ـســاس ـيــات .ل ـكــن تحقيق
النصر يكمن فــي زي ــادة تنشيط ِه ّمة
الـبــدو ،وهــذه مسألة يستطيع الذهب
أن يـتـكـفــل ب ـهــا .ك ـمــا يـمـكــن اسـتـثـمــار
جــرأة الـعــرب بعدما ي ـ َّ
ـزودون باملدافع
ُ
والـ ـ ــذخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة امل ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،ويـ ـلـ ـقـ ـن ــون
ب ـعــض امل ـ ـهـ ــارات م ــن ب ـعــض امل ــدرب ــن
ّ
العسكرينيّ .
ثم خلص لورنس إلى أن
نسف سكة الحديد الشامية الحجازية
هي مفتاح االنتصار .وانتهى إلى أنه
يستطيع أن يفعل تلك املهمات كلها
بنفسه.
ه ـ ـكـ ــذا ان ـب ـث ـق ــت ف ـ ــي الـ ـحـ ـج ــاز ح ــرب
عصابات ناجحة .ثم صار االستحواذ
على الجيوب التركية الفاقدة كل أنواع
اإلمـ ــدادات ،مسألة هـ ّـيـنــة .ففي صيف
 ،1917سـقـطــت ب ـلــدة الـعـقـبــة الــواقـعــة
عـلــى رأس الـبـحــر األح ـمــر ،ث ـ ّـم تــداعــت
مدن شامية أخرى كأحجار الديمينو:
معانّ ،
فعمان ،فدرعا ،وأخيرًا دمشق
ال ـتــي دخ ـل ـهــا فـيـصــل ب ــن ح ـســن يــوم
 4ت ـشــريــن األول  ،1918ث ــم ل ـحــق به
إل ـي ـه ــا ،ب ـع ــد ب ـض ـعــة أي ـ ـ ــام ،ال ـج ـن ــرال
ادم ــون ــد أل ـن ـب ــي ،وهـ ــو ال ـق ــائ ــد ال ـع ــام
لـقــوات الحلفاء فــي الـشــرق ،مستوليًا
على مقاليد ال ـقــرار فــي ســوريــا .وفي
نهاية هــذا الشهر ،أعلن العثمانيون
انـسـحــابـهــم مــن كــل املنطقة العربية،
ووقـعــوا هدنة م ــودروس ،التي كانت
في الواقع استسالمًا.
فــي تـلــك األيـ ــام ،ب ــدأ «ال ـشــريــف» يحلم
أح ــام ــا ورديـ ــة بــإم ـبــراطــوريــة عربية
يـ ـك ــون هـ ــو ف ـي ـه ــا خ ـل ـي ـفــة وس ـل ـطــانــا
وخاقانًا ّ
للبر ْين وللبحرين؛ لكن فجأة
ّ
ع ـلــى ح ــن غ ـ ــرة ،نـبـتــت مـجـمــوعــة من
الخوازيق في أحالم «الشريف» .ولقد
ّ
ت ـبـ ّـن الح ـقــا أن ك ــل وعـ ــود مـكـمــاهــون
ع ـ ــن اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ب ــال ــدول ــة
العربية املستقلة ،كانت زائفة وكاذبة
ّ
ومـ ـخ ــادع ــة ،وأن ط ـب ـخــة أخـ ـ ــرى ك ــان
الغربيون ّ
يهيئونها للمشرق العربي.
ف ـف ــي ال ـش ـه ــر ن ـف ـس ــه (ش ـ ـبـ ــاط )1916
ال ــذي ك ــان فـيــه اإلنـكـلـيــز يـتــآمــرون مع
«ال ـش ــري ــف» ض ـ ّـد الـعـثـمــانـيــن ،كــانــوا
في مكان آخر يتآمرون مع الفرنسيني
ّ
ضــده .واألســوأ أن اإلنكليز لم يكتفوا
بعقد صفقة مــع الفرنسيني لتقسيم
ّ
املـشــرق ،بــل إن وزيــر خارجيتهم آرثــر
صفقة أخــرى مع اليهود.
بلفور ،عقد ّ
وه ـك ــذا فــإنــه مل ــا أف ــاق «ال ـش ــري ــف» من
الـنــوم ،أحـ ّـس بوجع الـخــازوق ،وعــرف
مـ ـق ــدار غـ ـب ــاء م ــن ي ـط ـلــب ال ــدب ــس مــن
النمس.
خريف «الشريف»
ّ
بما أن املصائب ال تأتي ف ــرادى ،كان
هناك خازوق جديد ّ
يعده ابن سعود،
هذه ّ
املرة ،للشريف حسني .وقد كانت
بـ ــن إمـ ـ ـ ــارة ن ـج ــد وم ـم ـل ـك ــة ال ـح ـج ــاز
مشاكل حــدوديــة قــديـمــة ،مــن أبــرزهــا
خالف حول واحتي تربة .وبدا للملك
حسني أن يحسم قضية تربة بالقوة

العسكرية .فبعث إليها ابنه عبد الله
ف ــي ج ـيــش ي ـت ـكــون م ــن أل ـف ــي جـنــدي
نظامي ،وخمسة آالف بدوي ،وعشرة
مـ ــدافـ ــع م ـي ــدان ـي ــة وعـ ـش ــري ــن مــدف ـعــا
رشاشًا .ومن جهته بعث عبد العزيز
إلـ ــى ت ــرب ــة س ـل ـط ــان ب ــن ب ـج ــاد زع ـيــم
جيش «اإل ّخ ــوان» ،يقود ألــف وهابي
م ـس ـل ــح .وملـ ـ ــا ك ــان ــت مـ ــوازيـ ــن ال ـق ــوى
تميل بـشــدة ملصلحة «الهاشميني»،
فقد تمركز عبد الله بجيشه في تربة،
ّ
وه ــو ال يـظــن أن أحـ ـدًا ال ي ــزال يجرؤ
ع ـل ــى االقـ ـ ـت ـ ــراب مـ ــن ال ـ ــواح ـ ــات ال ـتــي
أخ ــذه ــا .وحـيـنـمــا ك ــان مـعـسـكــر عبد
الله يغط في النوم ،في فجر يــوم 25
أيار  ،1919هاجمه مقاتلو «اإلخوان»
ع ـلــى ح ــن غـ ـ ـ ّـرة ،وأع ـم ـل ــوا ال ـس ـيــوف
ف ــي رقـ ــاب م ــن يـعـتـبــرونـهــم «ك ـف ــارًا»،
ف ـســال الـ ــدم ف ــي ذل ــك ال ـص ـبــاح ،تحت
أشجار النخيل ،وديانًا .وأبيد جيش
«ال ـه ــاش ـم ـي ــن» بـ ـص ــورة ش ـبــه تــامــة.
وانتهت املعركة قبل شروق الشمس،
وه ــرب األم ـيــر عـبــد الـلــه (مـلــك األردن
ف ــي م ــا ب ـع ــد) ،م ــع زمـ ــرة ص ـغ ـيــرة من
ضـبــاطــه ،مــن املــذب ـحــة ،وه ــم يــرتــدون
مالبسهم الداخلية.
ك ــان ــت ه ــزي ـم ــة ت ــرب ــة ض ــرب ــة قــاصـمــة

وافق اإلنكليز على
طلب «الشريف» راتبًا شهريًا ضخمًا
بمقاييس ذلك الزمن
أمر البريطانيون ابن
سعود أن يتوقف عن غزو الحجاز
إلنقاذ حسين بن علي
بينما تآخر اإلنكليز مع
«الشريف» ّ
ضد العثمانيين ،تآمروا
عليه مع الفرنسيين
لجيش امللك حسني ،فهناك فقد معظم
ّ
رجـ ـ ــال ج ـي ـشــه ومـ ـع ــدات ــه .وب ــرغ ــم أن
بريطانيا أمرت ابن سعود أن يتوقف
عــن غــزو الـحـجــاز ،بــل أن ينسحب من
تربة نفسها ،وانصاع ألمرها صاغرًا،
ّ
فـ ــإن مـصـيـبــة «ال ـش ــري ــف» ف ــي جيشه
ّ
كــانــت ال ت ـعــوض .بلغ الغيظ والحقد
وال ـق ـهــر بــالــرجــل مـبـلـغــا ج ـعــل بعض
الدبلوماسيني البريطانيني يكتبون
ّ
ف ــي ت ـقــاريــرهــم لــرؤســائ ـهــم أن حسني
ّ
يكاد يجن.
س ـ ّـج ــل ن ــائ ــب ال ـق ـن ـص ــل ال ـبــري ـطــانــي
فــي ج ـ ّـدة لــورانــس جرافيني شميث،
حادثة جرت أمامه ،على سطح الثكنة
ال ـع ـس ـكــريــة ب ـ ـجـ ـ ّـدة ،ف ــي ل ـي ـلــة صـيــف
عام ّ ،1920
تبي مقدار ّ
السادية التي
وصـ ــل إل ـي ـه ــا «ال ـ ـشـ ــريـ ــف» .ف ـق ــد ك ــان
الناس في ذلك الزمن يقضون السهرة
عـلــى األس ـطــح طـلـبــا لـنـســائــم ال ـهــواء.
وأحـ ّـب «الشريف» أن يرفه عن ضيفه
اإلنكليزي ويضحكه ،فأمر عبدًا له أن
يجيء بشيء .وبعد دقائق عاد العبد
يـجـ ّـر قــردًا ضخمًا مربوطًا بسلسلة.
وق ــام «الـشــريــف» فــي الـحــال ّ
محرضًا
ال ـ ـق ـ ــرد عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ــد ضـ ـي ــوف ــه ال ــذي ــن
اشتهروا بالجنب .فزع الضحية فزعًا
شديدًا من الـقــرد ،وراح يركض حول
السطح وهو يصرخ متعثرًا بالناس
وامل ـقــاعــد ،وك ــان عـلــى وش ــك أن يلقي

بنفسه مــن حــافــة الـسـطــح ال ــذي كــان
على ارتـفــاع عــدة طوابق عن األرض،
خ ــوف ــا م ــن ال ـح ـي ــوان ال ـه ــائ ــج .فكتب
جــرافـتــي سميث ي ـقــول« :كـنــت أراق ــب
امللك طــوال هذا املشهد املؤلم ،ورأيت
ك ـي ــف مل ـع ــت ع ـي ـن ــاه ،ورأي ـ ـ ــت ال ـل ـعــاب
يسيل من زوايا فمه»)3( .
في قصة أخرى ،روى القنصل رونالد
سـ ـ ـت ـ ــورز كـ ـي ــف أن ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان ي ـت ـك ـل ــم مــع
«الشريف» حسني ذات يــوم بالهاتف،
وكـ ـ ـ ــان الـ ـخ ــط ردي ـ ـئ ـ ــا .وف ـ ـجـ ــأة سـمــع
س ـتــورز «ال ـشــريــف» يـخــاطــب سنترال
التلفون بلغة لم تكن متوقعة من رجل
في مثل مقامه الديني ،آمـرًا العاملني
بقطع جميع الـتـلـفــونــات فــي الحجاز
باستثناء خطه ملدة نصف ساعة .وقد
فعلوا ذلك في الحال .وبلغت عصبية
«الشريف» مبلغًا جعلته يلقي بكل من
يغضبونه فــي قبو يقع تحت قصره
في مكة .حيث كان ينزل ومعه هراوة،
متى طــاب له ذلــك ،لينفس عن غضبه
بـضــرب البائسني الــذيــن كــان يحتفظ
بهم في الظالم هناك.
وي ـ ـ ـ ـ ــوم أع ـ ـ ـلـ ـ ــن «ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــف» ،ف ـ ـ ــي 5
آذار  ،1924أنـ ــه عـ ـ ّـن ن ـف ـســه خـلـيـفــة
للمسلمني ،لم يأخذه أحد على مأخذ
الـجـ ّـد ،واستهزأ به كثيرون؛ على كل
ّ
حــال ،فــإن نهاية «الشريف» كانت قد
أوشكت في ذلك العام ،فقد انفض عنه
كل من حوله ،بما في ذلك ابناه اللذان
اص ـط ـن ـعــت بــري ـطــان ـيــا ل ـه ـمــا تــاجــن
فــي ب ـغــداد وع ـ ّـم ــان .ك ــره الـحـجــازيــون
حسني ّ
حد القرف .ونفضت بريطانيا
يدها من الشيخ العجوز لكثرة عناده
وم ـط ــال ـب ــات ــه .وح ـي ـن ـمــا ه ـج ــم جـيــش
اب ــن سـعــود عـلــى مــديـنــة الـطــائــف في
الحجاز ،يوم  4أيلول  ،1924وارتكب
فـيـهــا مــذبـحــة رهـيـبــة ط ــاول ــت املـئــات
مــن أبـنــائـهــا ال ـعــزل مــن ال ـس ــاح ،ولــم
يــدافــع امل ـلــك حـســن عــن شـعـبــه حتى
برصاصة واحــدة؛ فقد امللك شرعيته
تمامًا .وتحت ضغط أعـيــان الحجاز
ُ
وكبرائها املطالبني باستقالة حسني
مـ ــن م ـن ـص ـب ــه ،رضـ ـ ــخ الـ ــرجـ ــل ل ــأم ــر
الواقع أخيرًا.
فـ ــي الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ـ ّـة مـ ــن مـ ـس ــاء 3
تشرين األول  ،1924وق ــع «الـشــريــف»
على وثيقة التنازل عن العرش البنه
علي .وبما أنه لم يعد يرغب أن يبقى
في الحجاز ،بعد كل الذي جرى له ،فقد
اتصل بابنيه ملكي الـعــراق واألردن،
لـيـسـمـحــا ل ــه بــالـلـجــوء ف ــي بـلــديـهـمــا.
وكان عجيبًا أن االثنني رفضا استقبال
والدهما ،فلم يعد للشريف حينئذ من
ّ
خيار إال املنفى .ولقد وجد له اإلنكليز
ملجأ في جزيرة قبرص ،فقبل بذلك.
وقضى «الشريف» أيامه األخيرة في
ّ
جدة ،بتعبئة ممتلكاته الخاصة التي
ّ
تبينت طبيعتها عندما ركــب أخيرًا
السفينة يــوم  16تشرين األول .1924
ف ـقــد شــوهــد الـعـبـيــد وه ــم يـتــرنـحــون
م ــن ثـقــل الـصـفــائــح املـحـكـمــة اإلغ ــاق
التي حملوها إلــى الـبــاخــرة «تــو ْ
مير
سيز» .وكانت تحتوي على ثمانمئة
ألف جنيه ذهبي ،هي حصيلة أرباح
س ـتــة ع ـشــر ع ــام ــا م ــن تـ ـج ــارة ال ـحــج،
وما احتفظ به «الشريف» لنفسه من
املساعدات البريطانية أثناء «الثورة
العربية».
هوامش:
( )1روبرت ليسي« ،اململكة» ،ترجمة دهام
العطاونة ،ص .101
( )2املصدر السابق ،ص .43
( )2املصدر السابق ،ص .100
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لودريان :أولويتنا
حكومة وحدة في ليبيا
حديث ّ
موسع أجراه وزير الدفاع الفرنسي ،أشار في خالله إلى
أولوية قيام حكومة وحدة في ليبيا ...وإلى "انتشار األكراد"
المزعج ألنقرة في سوريا
شـ ّـدد وزيــر الدفاع الفرنسي ،جان إيف
لــودريــان ،على ض ــرورة وجــود حكومة
وحدة وطنية في ليبيا ملواجهة تنظيم
ّ
"داع ــش" ،مشيرًا في سياق آخــر إلــى أن
"ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي" الـ ــذي ت ـش ــارك فيه
بالده ،يحرز تقدمًا بني سوريا والعراق.
وقال لودريان في مقابلة معه نشرتها
صحيفة "لــوفـيـغــارو" الفرنسية أمــس:
"ي ـ ــوج ـ ــد ف ـ ــي ل ـي ـب ـي ــا اآلن ب ـ ــن أربـ ـع ــة
آالف م ـق ــات ــل مـ ــن داع ـ ــش إل ـ ــى خـمـســة
آالف ،بـيـنـهــم ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـغــارب ـيــن
واملـصــريــن ،وقــد يمكن الحديث راهنًا
عن غياب األوروبيني بينهم ،لكن يمكن

ننفذ طلعات جوية
استطالعية في ليبيا ،وال
أستطيع قول المزيد
أن نصل إلى ذلك" .وأوضح أنه "في غرب
ّ
ليبيا ،فــإن داعــش موجود في صبراتة
وف ـ ــي س ـ ــرت ،امل ـن ـط ـق ــة األك ـ ـثـ ــر أه ـم ـيــة.
ّ
ب ــات ـج ــاه ال ـج ـن ــوب ال ـل ـي ـبــي ،ف ـ ــإن نـفــوذ
داعش يمتد على قسم كامل من األرض،
ُ
تمتد حتى الكفرة .وفــي الشرق ،يعمل
داعش في درنة وبنغازي ،حيث تجري
راهنًا معارك مهمة".
وبــاالس ـت ـنــاد إل ــى تـ ّلــك ال ـخــري ـطــة ،رأى
ال ــوزي ــر ال ـفــرن ـســي أنـ ــه ي ـجــب "ب ـصــورة
حتمية االعتراف بحكومة فايز السراج
فــي أق ــرب األوقـ ــات" ،موضحًا أنـهــا هي
"وحدها حكومة وحدة وطنية ،معترف
بها دولـيــا ،تتيح إطــاق عملية تسمح
حد ّ
بوضع ّ
لتقدم داعش".

ّ
وأوضـ ـ ـ ــح ل ـ ــودري ـ ــان أن ب ـ ــاده ت ـع ـمــل،
عسكريًا ،في ليبيا وفــق األطــر الدولية
املوضوعة ،مشيرًا إلــى تنفيذ "طلعات
جوية استطالعية( ...لكن) ال أستطيع
قول املزيد".
وب ـش ــأن مـنـطـقــة ال ـس ــاح ــل "ح ـي ــث ع ـ ّـدل
الجهاديون آلـيــات عملهم ويستمرون
بـتـنـفـيــذ ال ـه ـج ـم ــات" ،وف ــق الـصـحـيـفــة،
ّ
ق ــال ل ــودري ــان إن ال ـج ـمــاعــات املسلحة
هناك غـ ّـيــرت مــن طــرق عملها .وأضــاف
أنه عقب الهجوم الــذي وقع في ساحل
الـعــاج يــوم األحــد املــاضــي "تحققنا من
أن ــه ل ــم ن ـعــد ن ــواج ــه ج ـمــاعــات منظمة
وم ـج ـه ــزة ب ـش ــاح ـن ــات ،ل ـك ـن ـنــا ن ــواج ــه
ّ
إرهابًا يتبع األساليب القديمة".
وب ـخ ـص ــوص "امل ـ ـشـ ــرق الـ ـع ــرب ــي" ،ق ــال
ال ــوزي ــر الـفــرنـســي ،إن ــه مـنــذ أن غ ــادرت
حاملة الطائرات شــارل ديغول منطقة
الخليج في بداية الشهر الجاري "زدنا
عديد القوات الجوية في قاعدتي األردن
ّ
واإلم ـ ـ ـ ــارات" .ورأى أن تـنـظـيــم "داع ــش
يـتــراجــع ،إذ ّ
سجلت تقدمات ملحوظة
(ضـ ـ ـ ـ ــده) ف ـ ــي ال ـ ـ ــرم ـ ـ ــادي ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق،
وخصوصًا في الحسكة والشدادي في
سوريا ،بفضل املقاتلني األكراد".
ّ
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن اع ـ ـت ـ ـقـ ــاده أن ال ـت ـح ــال ــف
"ق ــادر عـلــى تحقيق األهـ ــداف امل ـحــددة:
اسـ ـتـ ـع ــادة ال ــرق ــة وامل ـ ــوص ـ ــل" ،مـضـيـفــا
ّ
أن "ال ـت ـح ـض ـي ــرات تـ ـتـ ـق ـ ّـدم ،خـصــوصــا
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى املـ ــوصـ ــل حـ ـي ــث يـجــب
استعادة األحياء (واحدًا تلو اآلخر)".
لـكــن وزي ــر الــدفــاع الـفــرنـســي أش ــار إلــى
نقطة مهمة بخصوص ســوريــا بقوله
ّ
إن "هـ ـن ــاك م ـشــاكــل تـتـعـلــق خـصــوصــا
بـجــزء مــن ال ـحــدود الـســوريــة الـتــركـيــة...
ّ
إذ إن هـ ــؤالء (األتـ ـ ـ ــراك) ال ي ــري ــدون أن
يستعيد األكـ ــراد (م ــن داع ــش) املنطقة
املترابطة مع أراضيهم".
(األخبار)

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

مجلس النواب
نقابة املحامني في بيروت
رابطة النواب السابقني
لقاء الوثيقة والدستور
بلدية الجديدة ـ ـ البوشرية ـ ـ السد
زوجة الفقيد ناديا شفيق راجي
أوالده :ليلى باخوس
املـحــامــي قيصر بــاخــوس وزوجـتــه
املحامية غريس عرب وأوالدهما:
امل ـحــامــي أوغ ـس ــت وزوجـ ـت ــه يمنى
فريحه وجان وستيفي
نـ ــدى ب ــاخ ــوس وزوجـ ـه ــا الــدك ـتــور
جاد نعمه وأوالدهما:
إب ــراهـ ـي ــم وجـ ـ ــاد وأوغ ـ ـسـ ــت ون ــدي
وساليا
أش ـق ــاؤه :الــدك ـتــور روالن بــاخــوس
وعائلته
املهندس أسعد باخوس وعائلته
مــاري أرمـلــة شقيقه جــول باخوس
وعائلتها
تــريــز أرم ـلــة شقيقه ال ـقــاضــي جــان
باخوس وعائلتها
ش ـق ـي ـق ـتــه ع ــائ ـل ــة امل ــرح ــوم ــة م ــاري
أرملة فؤاد أبي ياغي
وع ـم ــوم ع ــائ ــات ب ــاخ ــوس ،راج ــي،
بشير ،عرب ،نعمه ،فريحه ،فواييه،
رزق الله ،سكاب ،عزيز ،أبي ياغي،
شـيـخــانــي ،ف ــاض ــل ،ك ـن ـعــان ،حـنــن،
ان ـ ــدراوس ،خ ــوري وع ـمــوم عــائــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ـ ـ ـ ـ الـ ـب ــوش ــري ــة ـ ـ ـ ـ ال ـس ــد
وان ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـح ــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
النائب السابق املحامي
أوغست قيصر باخوس
امل ـن ـت ـقــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األح ـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه  13آذار 2016
متممًا واجباته الدينية.
تقبل التعازي اليوم األربعاء وغدًا
ً
ابتداء من
الخميس  16و 17الجاري
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
لـغــايــة الـســابـعــة م ـسـ ً
ـاء فــي صــالــون
ك ـن ـي ـس ــة م ـ ـ ــار ي ــوحـ ـن ــا امل ـ ـع ـ ـمـ ــدان،
البوشرية.

ن ــادي الشبيبة ـ ـ ـ الـبــوشــريــة ينعى
بمزيد مــن الـحــزن واألس ــى فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
النائب السابق املحامي
أوغست قيصر باخوس
الرئيس الفخري للنادي

بلدية الجديدة ـ ـ البوشرية ـ ـ السد
تـنـعــى ب ـمــزيــد م ــن ال ـح ــزن واألس ــى
ف ـق ـي ــده ــم الـ ـغ ــال ــي املـ ــأسـ ــوف عـلـيــه
املرحوم
النائب السابق املحامي
أوغست قيصر باخوس
رئيس البلدية السابق

مؤسسة الدكتور عبد الله سعاده
ت ـن ـعــى إل ـي ـكــم ع ـلــى رج ـ ــاء الـقـيــامــة
والحياة األبدية رئيستها
الدكتورة الشاعرة مي حنا سعاده
زوجــة األمــن الــراحــل الــدكـتــور عبد
الله سعاده
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت فــي
قاعة كنيسة سيدة النياح ـ ـ شارع
املكحول
ـ ـ ـ ـ ــالـيــوم األرب ـع ــاء  2016/3/16من
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
السابعة مساء.
الحزب السوري القومي االجتماعي
نقابة أطباء لبنان الشمالي
أب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا :ال ــدكـ ـت ــور ح ـن ــا س ـع ــاده
وزوج ـتــه ج ــودي واب ـن ــاؤه عبدالله
ونقوال وفارس
الشهيد املهندس نقوال سعاده
النائب السابق األمني سليم سعاده
وزوجته نورما دياب
ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة ل ـي ـل ــى سـ ـ ـع ـ ــاده زوج ـ ــة
املهندس بسام فرح وابنتاها ليليا
وتاليا
أش ـقــاء وشـقـيـقــات زوج ـهــا عــائــات
امل ــرح ــوم ــن س ـل ـي ــم ،ح ـن ــا ،ج ـب ــران،
نجيبة ،فيكتوريا ،سعاده ،جنفياف
وإب ــراه ـي ــم س ـع ــاده وعــائــات ـهــم في
الوطن واملهجر
يـنـعــون إلـيـكــم عـلــى رجـ ــاء الـقـيــامــة
والـحـيــاة األبــديــة فقيدتهم الغالية
املرحومة
الدكتورة الشاعرة مي حنا سعاده
زوجــة األمــن الــراحــل الــدكـتــور عبد
الله سعاده
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت فــي
قاعة كنيسة سيدة النياح ـ ـ شارع
املكحول
ـ ـ ـ ـ ــالـيــوم األرب ـع ــاء  2016/3/16من
ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر حتى
السابعة مساء.

زوجته:
دانـ ـيـ ـي ــل ب ـ ـسـ ــول دي ب ـي ـت ـش ـيــوتــو
وابنتها جاسمني بيسون
أوالده:
آن روتمان دي بيتشيوتو ،زوجها،
ستانيسالس روتـمــان وأوالده ـمــا،
نورا ،ساشا ،وأوسكار.
دانـ ـي ــال دي بـيـتـشـيــوتــو وأوالده،
نيكوال ،ميكائيل وسارة
غي دي بيتشيوتو وأوالده ،إدغــار
وديفيد
مارك دي بيتشيوتو
عائلة بسول:
جاكلني لويس بسول
ألبرت بسول وعائلته
َ
وج ـ ـم ـ ـي ـ ــع أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ع ـ ــائ ـ ـل ـ ــت ـ ــي دي
بيتشيوتو وبـســول ينعون بمزيد
من الحزن واألســى فقيدهم الغالي
ال ــزوج ،واألب ،واألخ ،والـجــد الــذي
وافته املنية يوم األحد  13آذار 2016
السيد إدغار دي بيتشيوتو
Monsieur Edgar de Picciotto
ّ
سيتم تلقي العزاء بالفقيد العزيز
في وقت الحق.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ُ
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي املغفلة
ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض لتأهيل
مبنى الشركة واملستعمل من قبل نقابة
مــوظـفــي وع ـمــال شــركــة كـهــربــاء قــاديـشــا،
وذلــك وفــق املــواصـفــات الفنية والـشــروط
االداري ــة املـحــددة في دفتر الـشــروط الذي
يمكن الحصول على نسخة عنه لقاء مئة
الف ليرة لبنانية (تضاف  )TVAمن قسم
ال ـش ــراء فــي املـصـلـحــة اإلداريـ ـ ــة فــي مــركــز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة 8
صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـ ـع ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الــواقــع فيه  11نيسان  2016الـســاعــة 12
ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 466
إعالن بيع سيارة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/1187
طــالــب الـتـنـفـيــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد املصرفي
ش.م.ل .وكيله املحامي جيمي كرم.
املنفذ عليه :ميالد فؤاد سعادي.
تطرح هذه الدائرة للمرة االولى في تمام
الـســاعــة الــرابـعــة عـشــرة مــن يــوم الـثــاثــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2016/3/29لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
الـعـلـنــي ال ـس ـيــارة ذات الــرقــم /227719ج
 BMW X5م ــودي ــل  2007ن ــوع SEDAN
املـخـمـنــة بـمـبـلــغ /9500/دوالر امـيــركــي
واملـطــروحــة للبيع بقيمة  %60مــن قيمة
التخمني علمًا انــه يتوجب عليها رسوم
ميكانيك بقيمة /805000/ليرة لبنانية.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـح ــدد ال ــى مـ ــرآب س ـيــريــاك ف ــي ب ـيــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا يضاف
اليه  %5رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
هال خليل
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
الرئيس فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية رقم 2014/1255
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليهم :عارف وجهاد وعماد وزياد
محمد سرحال
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـت ــاب ع ـقــد متضمن
ف ـتــح اع ـت ـمــاد وك ـشــوفــات ح ـســاب بقيمة
/107.761.12/د.أ .وسـنــدات المــر بقيمة
/36.106/د.أ .عـ ــدا الـ ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف.
تاريخ التنفيذ2014/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار2014/6/23 :
تاريخ قرار الحجز2014/11/6 :
تاريخ محضر الوصف2015/3/6 :
تاريخ تسجيله2015/5/21 :
بـيــان الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :القسم رقم
 /3/م ــن ال ـع ـقــار  /2886/رأس ب ـيــروت،
ي ـح ـتــوي ع ـلــى ث ــاث م ـس ـتــودعــات ضمن
واح ــد مـنـهــا يــوجــد خ ــاء م ــرآب لـسـيــارة
واحـ ــدة تــابـعــة لــه نــزلــة لـلـطــابــق السفلي
الـ ـث ــان ــي وب ــال ـك ـش ــف ال ـح ـس ــي ت ـب ــن ان ــه
مطابق لالفادة العقاريه.
مساحته /930م 2متر مربع تقريبًا.
حــدود الـعـقــار :غربًا العقار رقــم /3034/
رأس بيروت
شرقًا العقار رقم /2748/رأس بيروت
ً
شماال العقار رقم /3030/رأس بيروت
جنوبًا العقار رقم /2885/رأس بيروت
وق ــد خـمــن  2400سـهــم ف ــي الـقـســم  3من
ال ـع ـقــار  /2886/رأس ب ـي ــروت الـعـقــاريــة
بمبلغ /3.200.000/د.أ( .ثــاثــة ماليني
ومــاي ـتــان ال ــف دوالر أم ـيــركــي) وان بــدل
الطرح حــدد من قبل رئيس دائــرة تنفيذ
ب ـي ــروت بـمـبـلــغ /1.920.000/د.أ .ال ــذي
اص ـ ـبـ ــح بـ ـع ــد ت ـخ ـف ـي ـض ــه يـ ـ ـ ـ ــوازي م ـب ـلــغ
/1.769.280/د.أ( .م ـل ـيــون وسـبـعـمــايــة
وتـسـعــة وسـتــون الــف ومـئـتــان وثـمــانــون
دوالر اميركي).
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :ي ــوم
الخميس الواقع في  2016/4/14الساعة
ال ـتــاس ـعــة وال ـن ـص ــف ص ـبــاحــا ف ــي دائـ ــرة

تنفيذ بيروت قصر العدل.
فعلى الــراغــب فــي الـشــراء تنفيذًا الحكام
املواد  973و 978و 983من االصول املدنية،
ان يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
ق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة لـ ــدى ص ـنــدوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة مبلغًا
مـ ــوازيـ ــا لـ ـب ــدل ال ـ ـطـ ــرح ،او يـ ـق ــدم ك ـفــالــة
مصرفية تضمن هذا املبلغ ،وعليه اتخاذ
مقام مختار له في نطاق الدائرة ان لم يكن
له مقام فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا
مـخـتــارًا فـيــه ،واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مقامًا
مختارًا لــه ،وعليه ايضًا فــي خــال ثالثة
ايام من تاريخ صدور قرار االحالة ،ايداع
كامل الثمن باسم رئيس دائ ــرة التنفيذ
فــي ص ـنــدوق الـخــزيـنــة او اح ــد املـصــارف
املقبولة تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع
الثمن والــرســوم والنفقات بما فيه رسم
داللة خمسة باملاية من دون حاجة النذار
او ط ـلــب وذلـ ــك خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا من
تاريخ صدور القرار باالحالة ،للراغب في
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
محمد وليد الحلبي
مأمور تنفيذ بيروت
إعالن عن استدراج عروض
ي ـعـلــن اتـ ـح ــاد ب ـل ــدي ــات ق ـض ــاء صـ ــور عن
رغبته في القيام باستدراج عروض لزوم
انـشــاء حــائــط دعــم على طــريــق الحنية ـ ـ
زبقني ،وتعبيد طريق شمع ـ ـ طير حرفا.
عـ ـل ــى الـ ــراغ ـ ـبـ ــن بـ ــاالش ـ ـتـ ــراك ال ـح ـص ــول
عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط م ـ ــن قـ ـل ــم اتـ ـح ــاد
بـلــديــات قـضــاء صــور اعـتـبــارًا مــن تاريخ
 2016/3/17ولـغــايــة  2016/3/19خــال
الدوام الرسمي.
وتحدد جلسة فض العروض يوم االثنني
بتاريخ  2016/3/21الساعة  9:30صباحًا.
صور في 2016/3/15
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
عبد املحسن الحسيني
إعالن
ع ــن اثـ ـب ــات وف ـ ــاة وح ـص ــر ارث امل ــرح ــوم
حسن عباس نبهان
املـ ـ ــرجـ ـ ــع :م ـح ـك ـم ــة ال ـن ـب ـط ـي ــة ال ـش ــرع ـي ــة
الجعفرية
تفيد محكمة النبطية الشرعية الجعفرية
ان ـ ــه بـ ـت ــاري ــخ  2016/2/27وتـ ـح ــت رق ــم
اسـ ــاس  2016/481ت ـقــدم امل ـحــامــي علي
م ــدل ــج بــوكــال ـتــه ع ــن اح ـم ــد خ ـل ـيــل يــزبــك
بطلب حصر ارث املــرحــوم حسن عباس
نبهان والـقــاضــي بــاثـبــات وفــاتــه حوالي
الـ ـع ــام  1920وانـ ـحـ ـص ــار ارث ـ ــه ال ـشــرعــي
بزوجته ريمه يوسف علي احمد وبابنته
ديبه حسن عباس فمن له اعتراض على
م ـض ـم ــون ه ـ ــذا ال ـط ـل ــب ع ـل ـيــه ان ي ـت ـقــدم
بــاعـتــراضــه ال ــى قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خــال
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ت ـلــي ال ـن ـشــر ت ـح ــري ـرًا في
.2016/3/14
رئيس القلم
هشام فحص
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي جورج جان مرعب بوكالته
عن هنري يوسف عون بصفته احد ورثة
يــوســف م ــراد ع ــون سـنــد تمليك ب ــدل عن
ضائع باسم املــورث  /يوسف مــراد عون
بــال ـق ـســم واح ـ ــد م ــن ال ـع ـق ــار  903منطقة
الرميل
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
بالتكليف في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب عـلــي جـهـجــاه مـشـيــك بــوكــالـتــه عن
شركة التوزيعات والتوكيالت وعن محمد
بشار محمد رضا سنجابه باالصاله عن
نفسه وبــوكــالـتــه عــن مغير محمد رضــا
سـنـجــابــه س ـنــدات تـمـلــك ب ــدل عــن ضــائــع
ع ــن ح ـصــص ك ــل م ــن ش ــرك ــة ال ـتــوزي ـعــات
وال ـتــوك ـيــات ش.م.ل .وع ــن مـحـمــد بشار

رض ــا سـنـجــابــه وع ــن مـغـيــر مـحـمــد رضــا
سنجابه بــالـعـقــارات  683و 684و 1100
و 1101منطقة ميناء الحصن
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
بالتكليف في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي فادي فريد شلفون بوكالته
عن فرنسواز ابراهيم فرنسيس بصفتها
احدى ورثة فرنسيس ابراهيم فرنسيس
سند تمليك بدل عن ضائع باسم مورثها
 /فرنسيس ابراهيم فرنسيس بالقسم 28
من العقار  4271منطقة االشرفيه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طـ ـلـ ـب ــت امـ ـيـ ـن ــه مـ ـحـ ـم ــد مـ ـنـ ـي ــر الـ ـحـ ـج ــار
بوكالتها عن مها عز الدين حمود حمود
بصفتها مشتريه سندي تمليك بدل عن
ضائع باسماء البائعني  /احمد محمد
رضا قطان (سوري) ومحمد صالح هود
البطل بالقسم  23من العقار  5809مزرعه
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلـبــت عــزيــزه زيـكـلـنــدي فـضــل ال ـلــه رزق
ب ــرك ــات ملــوك ـل ـت ـهــا الـ ـك ــي ب ــري ـن ــو ب ــورغ ــر
سند تمليك بــدل عن ضائع عن حصتها
بالقسم  6من العقار  632رأس بيروت
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب مروان محمد بديع الناطور بصفته
اح ــد ورث ــة فــاطـمــه اس ـعــد بــرجــاق وريـثــة
جميله حبيب صباغ سند تمليك بدل عن
ضائع عن حصة املورثه  /جميله محمد
حبيب الصباغ بالعقار  243زقاق البالط
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بيروت
حسني خليل
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
القاضي مارجي مجدالني
رقم املعاملة2015/65 :
املـنـفــذ :ج ــوزف كــابــي مسعود ـ ـ املحامي
جوزف سعاده
املنفذ عليهم :ورثة جرجس انطون نصار
ـ ـ ـ ـ وك ـي ـل ـهــم ال ـق ــان ــون ــي االس ـ ـتـ ــاذة غ ــزوى
العويك
جوزف نور الدين البازي
وصوفي كابي مسعود الدكوانة
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
طرابلس برقم 2015/327
امل ـط ــروح لـلـبـيــع ال ـع ـقــار :رق ــم  47منطقة
شبطني.
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل س ـل ـيــخ ورج ـمــة
بحص
مساحته/426 :م2
ً
يـحــده :شـمــاال 1496 :ـ ـ  46شــرقــا 1496 :ـ ـ
 48ـ ـ 59
جنوبًا 59 :وطريق عام غربًا 46 :وطريق
عام
التخمني 14910 :د.أ .بــدل الـطــرح14910 :
د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار االث ـنــن
الــواقــع في  2016/4/18الساعة  12ظهرًا

ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي محكمة
البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
ان يــدفــع ب ــدل ال ـطــرح امل ـقــرر ن ـق ـدًا وعليه
تقديم كفالة وافية من املصاريف املقبولة
كفالتها قانونًا او شيكًا مصرفيًا بالليرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وع ـل ـي ــه ات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة
معروف ضمن نطاق دائرة تنفيذ البترون
واال عد قلمها مختارًا له وان يدفع زيادة
على الثمن رسوم التسجيل والداللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـل ــب االب هـ ـ ـ ــادي اديـ ـ ـ ــب عـ ـل ــم بـصـفـتــه
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـش ــرع ــي امل ـ ـسـ ــؤول ع ــن ادارة
امــوال دير مار ميخايل بنابيل ومفوض
مــن االبــاتــي طنوس نعمه الرئيس العام
للرهبنة اللبنانية املارونية سندي تمليك
بدل عن ضائع للعقارين  /3/و /4/وطى
املـ ـ ــروج ب ــاس ــم دي ــر م ــار م ـخــايــل بـنــابـيــل
للرهبنة البلدية اللبنانية املارونية.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ابــراهـيــم ان ـطــوان الـصـبــاغ بوكالته
عن بولني الياس زعرور الوكيلة عن انيتا
وكــارلــو كميل الصايغ بصفتهم مالكني
في القسم  /16/من العقار  /2210/قرنة
ش ـهــوان وبصفتهم ورث ــة لـيــزلــوتــه فيلي
غزونباخ املالكة في نفس العقار سندات
تمليك بــدل عن ضائع بحصص املالكني
واملورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

املورث.

للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل

تبليغ دعوة
من لجنة االستمالك البدائية في الشمال
الــى السيدات والـســادة املبينة اسماؤهم
ادناه:
انطوان عوني تامر مالك العقار رقم 1680
شكا ،واميل انطون شاهني مالك العقار
رقــم  1683شـكــا ،ويــوســف ودان ــي والبير
وبوال خليل الحالق مالكني من العقارين
رقم  1815و 2969شكا.
ت ـب ـل ـغ ـك ــم ل ـج ـن ــة االس ـ ـت ـ ـمـ ــاك الـ ـب ــدائـ ـي ــة
ف ــي ال ـش ـم ــال املـ ــرسـ ــوم رقـ ــم  454ت ــاري ــخ
 1914/11/14ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ــاس ـت ـم ــاك
الـعـقــارات املــذكــورة اع ــاه او اج ــزاء منها
ونزع ملكيتكم عنها والقاضي بتصديق
تخطيطات طرق في منطقة شكا العقارية
ملصلحة بلدية شكا.
وتدعوكم لحضور الجلسة التي ستنعقد
فــي الـبـتــرون قـصــر ال ـعــدل غــرفــة الرئيس
صقر صقر وذلــك يوم السبت الواقع فيه
 2016/4/9ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة صـبــاحــا
م ـص ـح ــوب ــن ب ــوث ـي ـق ــة الـ ـه ــوي ــة وافـ ـ ــادات
عقارية حديثة وذلك لتقرير تعويض نزع
املـلـكـيــة وف ـقــا الح ـكــام قــانــون االسـتـمــاك
وتعديالته والبداء مالحظاتكم وطلباتكم
ب ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص ،وي ـن ـب ـغــي الـتـصــريــح
عــن املستثمرين واصـحــاب الحقوق واال
أصبحتم مسؤولني عن التعويض الذي
ي ـس ـت ـحــق ل ـه ــم وبـ ـح ــال ع ـ ــدم ح ـضــوركــم
تجرى املعاملة غيابيًا وفقًا لالصول.
رئيس قلم لجنة االستمالك في الشمال
انطوان معوض

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب ش ــرب ــل لـطـفــي لـطـفــي بــوكــال ـتــه عن
ب ــرن ــارد ودي ـ ــع ن ـصــر ال ــوك ـي ــل ع ــن لـيــديــا
يـ ــوسـ ــف عـ ـجـ ـم ــي احـ ـ ـ ــد ورث ـ ـ ـ ــة ك ــريـ ـك ــور
ك ـي ـف ــورك ج ـثــال ـبــاش ـيــان املـ ـع ــروف بــاســم
ت ـش ــاط ـل ـب ــاش ـي ــان م ــال ــك الـ ـعـ ـق ــار /711/
ال ـبــوشــريــة سـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ضــائــع
باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلـبــت فـيـفـيــان حـنــا م ــراد بــوكــالـتـهــا عن
فـهــد جــوزيــف اب ــي عـبــدالـلــه مــالــك القسم
 /5/من العقار  /1055/املنصورية سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـ ـلـ ـب ــت ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة رن ـ ـ ـ ــدا جـ ــرجـ ــي م ــرع ــب
بوكالتها عن رياض محمود عبد الرزاق
ال ـت ــرج ـم ــان ال ـ ــذي ه ــو ب ـ ــدوره وك ـي ــل عــن
اميمه محمد وجيه االيوبي مالكة العقار
 /1654/بيت مــري سند تمليك بــدل عن
ضائع باسم املالكة اميمه محمد وجيه
االيوبي.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـلــب داود خـلـيــل ال ـحــايــك بــوكــال ـتــه عن
ق ـي ـص ــر ج ـم ـي ــل ج ـب ــر اح ـ ــد ورث ـ ــة جـمـيــل
لويس جبر املــالــك فــي الـعـقــارات /2655/
و /2663/و /2656/و /2721/و/2555/
و /2572/و  /3093/و  /3144/والقسم
 /1/م ــن ال ـع ـق ــار  /2559/ب ـي ــت ش ـبــاب
سندات تمليك بــدل عن ضائع بحصص

◄ مبوب ►
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رياضة

ّ
أتلتيكو يتأهل وسيتي يصنع التاريخ
دوري أبطال أوروبا

ع ــادي ــا م ــن ق ـب ــل الـ ـط ــرف ــن ،ل ـي ـخـ ّـيــم
عليه الـتـعــادل واألداء السلبي .أما
ف ــي الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،وب ـع ــد م ــرور
ربـ ــع س ــاع ــة ع ـلــى ان ـط ــاق ـت ــه ،ب ــدأت
املـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات بـ ــال ـ ـظ ـ ـهـ ــور مـ ـ ــع تـ ـق ــدم
العـ ـب ــي ديـ ـن ــام ــو ك ـي ـي ــف ،ف ــاخ ـت ــرق
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي س ـي ــرج ـي ــو أغ ــوي ــرو
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء وس ـ ـ ـ ــدد ب ـي ـم ـن ــاه
كـ ـ ــرة خـ ـطـ ـي ــرة م ـ ــن مـ ـس ــاف ــة ق ــري ـب ــة
م ــرت ال ــى يـمــن ال ـح ــارس الـكـسـنــدر
شوفكوفسكي (.)59
لكن الفرصة التالية كانت األخطر
عـنــدمــا تـسـلــم اإلس ـبــانــي خيسوس
ن ــاف ــاس ت ـمــريــرة م ــن ال ـعــاجــي يــايــا
تـ ـ ــوريـ ـ ــه ،فـ ـ ـس ـ ـ ّـدد بـ ـيـ ـمـ ـن ــاه أرضـ ـي ــة
جـمـيـلــة ارت ـ ــدت م ــن ال ـق ــائ ــم االي ـســر
للحارس.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ح ـص ــل دي ـن ــام ــو عـلــى
أولـ ـ ـ ــى فـ ــرصـ ــه ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ،ع ـن ــدم ـ ًـا
اس ـت ـغــل ان ــدري ــه يــارمــول ـن ـكــو خـطــأ
دفــاع ـيــا وسـ ـ ّـدد ب ــن ي ــدي ال ـحــارس
جو هارت (.)63
فرصة بأخرى ،من دون فعالية ومن
دون أه ــداف ،لتبقى النتيجة ،0-0
من دون أن يحقق دينامو كييف أي
فوز في انكلترا في  14مباراة ،فيما
حــافــظ سـيـتــي عـلــى شـبــاكــه نظيفه
لـلـمــرة الـثــانـيــة عـلــى أرض ــه ،فــي 18
مباراة في دوري االبطال.

بــات أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي أول
المتأهلين الى الدور ربع النهائي من بطولة
دوري أبطال أوروب ـا ،بعد تغلب األول على
ايندهوفن  7-8بركالت الترجيح ،والثاني
على دينامو كييف  .1-3من جهة أخرى،
يتواجه الليلة بــايــرن ميونيخ مــع ضيفه
يوفنتوس ،وبرشلونة مع ضيفه أرسنال
ّ
ص ــف ـق ــت بـ ـق ــوة ج ـم ــاه ـي ــر أت ـل ـت ـي ـكــو
مـ ــدريـ ــد ل ــاع ـب ـي ـه ــا ،فـ ــي وقـ ـ ــت ك ــان
ي ــرك ــض ف ـي ــه املـ ـ ـ ــدرب األرج ـن ـت ـي ـن ــي
دييغو سيميوني فرحًا.
مشاهد الـفــرح عـ ّـمــت أرج ــاء امللعب،
بعدما فعلها الـ «روخي بالنكوس»
مــرة أخ ــرى ،وتــأهـلــوا بصعوبة الى
رب ــع ن ـهــائــي دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا،
إثــر التغلب على ضيفه ايندهوفن
ال ـه ــول ـن ــدي ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح 7-8
النـتـهــاء الــوقــت األصـلــي واالضــافــي
.0-0
سـعــي اتلتيكو نـحــو الـتــأهــل فــرض
نفسه على امل ـبــاراة ،ومـنــذ بدايتها
بدأ بالهجوم.
أول ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ك ــان ــت
ل ـل ـفــرن ـســي أنـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان بـعــد
ك ـ ـ ــرة ب ـي ـن ـي ــة م ـ ــن األوروغـ ـ ــويـ ـ ــانـ ـ ــي
دي ـي ـغ ــو غـ ــوديـ ــن ال ـ ــى ك ــوك ــي الـ ــذي
أرسـلـهــا عــرضـيــة الــى األول املنفرد
وغـيــر املــراقــب تابعها مـبــاشــرة في
قدمي الحارس تسوت (.)15
فــي امل ـقــابــل ،تــألــق ح ــارس أتلتيكو
ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي ي ـ ــان اوبـ ـ ـ ــاك ،وأن ـق ــذ
مرماه من هدف محقق إليندهوفن
بعد عرضية خطيرة أرسلها ماركو
فان جينكل من الجهة اليمنى (.)28
بعد هــذه الفرصة ،تحسن مستوى
الفريقني ،وباتا يتبادالن الهجمات
م ـ ــن دون الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح ف ـ ــي ال ـل ـمـ ـس ــة
األخيرة.
في الشوط الثاني ،ظل الوضع على
ح ــال ــه .ه ـج ـمــة خ ـط ـي ــرة ت ـل ــو أخ ــرى
ألتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو .وخ ـ ــاف ـ ــا ل ـل ـم ـج ــري ــات،
ك ــاد اي ـنــدهــوفــن يـفـتـتــح الـتـسـجـيــل
بتسديدة قوية من يورغن لوكاديا،
لكنها ارتدت من القائم االيسر.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ـ ـ ــاول ف ـي ــه
س ـي ـم ـي ــون ــي إن ـ ـهـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ــور ،ن ـجــح
مــدرب ايندهوفن فيليب كــوكــو في
ّ
جره الى وقت إضافي ثم الى ركالت
ت ــرجـ ـي ــح كـ ـ ــان ي ـس ـع ــى الـ ـيـ ـه ــا ب ـعــد
انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي
 .0-0سـ ـج ــل ج ـم ـي ــع الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،إال

سجل أتلتيكو جميع ركالت الترجيح (خافيير سوريانو ـ أ ف ب)

ال ـبــديــل لــوس ـيــانــو نــارس ـي ـنــغ ال ــذي
خذل كوكو في الركلة الثامنة ،علمًا
ب ــأن ــه االكـ ـث ــر ارتـ ـي ــاح ــا ب ــن جـمـيــع
الــاعـبــن ،كــونــه لعب آخــر دقيقتني
فـ ـ ـق ـ ــط .س ـ ـقـ ــط نـ ــارس ـ ـي ـ ـنـ ــغ بـ ــركـ ــات
ال ـتــرج ـيــح ،لـيـسـقــط فــري ـقــه وأح ــام
ج ـم ــاه ـي ــره م ـق ــاب ــل ت ــأه ــل أتـلـتـيـكــو
بالفوز .7-8
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،ص ـن ــع الع ـبــو
مـ ــان ـ ـش ـ ـس ـ ـتـ ــر سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي ومـ ـ ــدرب ـ ـ ـهـ ـ ــم
الـتـشـيـلـيــانــي م ــان ــوي ــل بـيـلـيـغــريـنــي

نجح سيتي في
التأهل الى ربع
نهائي دوري األبطال
ألول مرة

إنـ ـ ـج ـ ــازًا ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،حـ ـي ــث ن ـج ـحــوا
ف ــي ال ـتــأهــل ال ــى رب ــع ن ـهــائــي دوري
األبـ ـ ـط ـ ــال ألول مـ ـ ــرة مـ ـن ــذ تــأس ـيــس
الـ ـ ـن ـ ــادي .ان ـت ـه ــت مـ ـب ــارة إيـ ـ ــاب دور
الـ ـ ـ  16ب ــال ـت ـع ــادل ال ـس ـل ـبــي  0-0بني
الـ«سيتيزنز» وضيفه دينامو كييف
األوكراني ،ليتأهل إثر قطعه شوطًا
كبيرًا نحو الــدور املقبل منذ مباراة
الذهاب بعد تغلبه وقتها .1-3
اف ـت ـقــدت امل ـب ــاراة فــي ال ـشــوط االول
الـفــرص الـخـطـيــرة والـفـعــالــة ،وجــاء

مباراتا الليلة
ّ
ي ـن ـت ـظ ــر م ـت ـت ــب ـع ــو دوري األبـ ـط ــال
م ـب ــاراة ن ــاري ــة ب ــن ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
األمل ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي وض ـ ـي ـ ـف ـ ــه يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس
اإلي ـطــالــي ف ــي إي ــاب دور ال ـ ـ  16من
ال ـب ـطــولــة ،ال ـســاعــة  21.45بـتــوقـيــت
ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،بـ ـع ــدم ــا انـ ـتـ ـه ــت م ـ ـبـ ــاراة
ال ــذه ــاب بــال ـت ـعــادل اإلي ـجــابــي .2-2
م ـ ــدرب األول االسـ ـب ــان ــي جــوس ـيــب
غ ــواردي ــوال ح ــذر مــن ق ــوة «الـسـيــدة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـجـ ـ ــوز» ،مـ ـ ــؤكـ ـ ــدًا أن ال ـع ـق ـل ـي ــة
اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة نـ ـجـ ـح ــت ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
ان ـت ـصــارات صـعـبــة ب ـهــذه الــذهـنـيــة.
وقــال« :أعــرف ماذا سيحصل إذا لم
نفز بدوري االبطال.
ّ
ي ـ ـت ـ ـحـ ــتـ ــم عـ ـ ـل ـ ـ ّـي ال ـ ـع ـ ـيـ ــش مـ ـ ــع هـ ــذا
ال ـض ـغ ــط .ه ـك ــذا ت ـج ــري االم ـ ــور فــي
ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــادي م ـن ــذ  40سـ ـن ــة :ال ـكــل
سـعـيــد عـنــدمــا ن ـفــوز ،وال ـكــل حــزيــن
عندما نخسر».
من جهة أخرى ،سيواجه برشلونة
اإلسباني ضيفه أرسنال اإلنكليزي
ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــت ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،حـ ـي ــث ي ـت ـم ـتــع
النادي الكاتالوني بأفضلية كبرى
لبلوغ ربع النهائي ،نظرًا إلى فوزه
ذه ــاب ــا  ،0-2س ـج ـل ـه ـمــا أس ـط ــورت ــه
األرجنتيني ليونيل ميسي.

كأس أوروبا 2016

إيطاليا تبحث عن مدرب جديد بعد «يورو »2016

كونتي أقرب لتدريب تشلسي (أرشيف)

حسم أنطونيو كونتي الـجــدل ،مقررًا
ع ــدم االس ـت ـمــرار مــع منتخب إيطاليا
بـعــد ك ــأس أوروب ـ ــا  ،2016بـحـســب ما
أعلن رئيس االتحاد املحلي لكرة القدم
كارلو تافيكيو.
وق ــال تافيكيو لــدى وصــولــه إلــى مقر
االتحاد اإليطالي« :أبلغني أنطونيو
ك ــون ـت ــي ب ــأن ــه س ـي ـت ــرك م ـن ـص ـبــه بـعــد
ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا  .2016هــو
يشعر بالحنني للعودة إلى التدريبات
اليومية ،وهذا أمر طبيعي».
ورشـ ـح ــت ال ـص ـح ــف امل ـح ـل ـيــة كــونـتــي
لتولي تدريب تشلسي اإلنكليزي ،على
َ
أن ُيعلن ذلك رسميًا في وقت قريب.
وق ــد وضـعــت وســائــل اإلع ــام مــدربــي
املنتخب السابقني روبرتو دونادوني

( )2008-2006وت ـش ـيــزاري بــرانــديـلــي
( )2014-2010وم ــدرب ليستر سيتي
م ـت ـصــدر الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي املـمـتــاز
كالوديو رانييري كمرشحني لخالفة
كونتي.
ف ــي امل ـقــابــل ،م ــدد االت ـح ــاد الـنـمـســوي
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم عـ ـق ــد م ـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ـبــه
الـ ـس ــويـ ـس ــري م ــارسـ ـي ــل كـ ــولـ ــر ع ــام ــا
إضافيًا حتى نهاية  2017بعد النجاح
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ح ـق ـقــه ف ــي الـتـصـفـيــات
املؤهلة إلى «يورو .»2016

ريبيري قد يعود
فتح النجم فرانك ريبيري ،العب بايرن
ميونيخ األمل ــان ــي ،ال ـبــاب أم ــام عــودتــه
عن اعتزاله واملشاركة في كأس أوروبا

التي تستضيفها بالده.
ُ
وسئل «قيصر فرنسا» عن استعداده
ل ـل ـعــودة إل ــى مـنـتـخــب فــرن ـســا ،ف ـقــال:
«كــأس أوروب ــا؟ ديدييه ديـشــان يأخذ
األفـ ـض ــل» ،وأضـ ـ ــاف« :أنـ ــا ه ـنــا ،أع ــود
بشكل جيد ،أنا فرح ،سنرى» ،بحسب
ما نقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية.
وحــول قضية كريم بنزيما مع ماثيو
فــالـبــويـنــا ،ق ــال ريـبـيــري« :كــريــم العــب
ك ـب ـي ــر ،أثـ ـب ــت ه ـ ــذا فـ ــي ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
ومـنـتـخــب فــرنـســا .بالنسبة إل ــي ،إنــه
مهم جدًا ملنتخب فرنسا».
لكن رئيس الــوزراء الفرنسي ،مانويل
ف ــال ــس ،خ ــال ــف ري ـب ـي ــري الـ ـ ــرأي حيث
ش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ع ـ ـ ــدم ال ـس ـم ــاح
ملهاجم ريـال مدريد اإلسباني بالعودة

إل ــى املـنـتـخــب الــوط ـنــي بـسـبــب ال ــدور
الذي لعبه في ابتزاز فالبوينا.
وقـ ـ ــال ف ــال ــس ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع رادي ـ ــو
مونتي كارلو «أر أم ســي»« :أعتقد أن
ال ـظ ــروف غ ـيــر مــائ ـمــة ح ـتــى اآلن من
أجــل عــودة كريم بنزيما إلــى املنتخب
الفرنسي .ال يزال قيد التحقيق».

سويسرا تخسر درميتش
سـيـغـيــب يــوسـيــب درم ـي ـتــش ،مهاجم
هامبورغ ،عن منتخب بالده سويسرا
ف ــي ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا بـسـبــب
إص ــاب ــة خ ـط ـي ــرة ف ــي رك ـب ـت ــه ت ـعــرض
لـهــا فــي امل ـب ــاراة أم ــام بــايــر ليفركوزن
فــي ال ــدوري األملــانــي ،ستبعده أشهرًا
طويلة.
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الكرة اآلسيوية

السلة اللبنانية

العهد يتصدر بخماسية وطرابلس يهدر الفوز
عـ ــاش ج ـم ـهــور كـ ــرة الـ ـق ــدم الـلـبـنــانــي
أمس فرحة ناقصة مع فوز العهد على
مضيفه ّ
الحد البحريني  ،2 - 5وإهدار
طرابلس للفوز أمام ضيفه الفيصلي
األردني ،حيث تعادل معه  1 - 1ضمن
الجولة الثالثة ملسابقة كأس االتحاد
اآلسيوي.
في املجموعة األولى ،لم يكن فوز العهد
على البحرينيني عاديًا .فبطل لبنان
حقق نتيجة كبيرة ،وقدم عرضًا جيدًا
فــي الـشــوط األول ونـجــح فــي االنـفــراد
بالصدارة برصيد ست نقاط .وأثبت
العـبــو الـعـهــد أن الـسـقــوط أم ــام ألتني
أسـيــر الـتــركـمــانــي فــي الـجــولــة األولــى
كانت كبوة أعقبتها انتفاضة أطاحت
فــريـقــن لهما حـضــورهـمــا اآلس ـيــوي.
فــالـفــوز عـلــى ال ـحــد الـبـحــريـنــي ،2 - 5
كان على فريق يتصدر ترتيب دوري
بالده بفارق خمس نقاط عن وصيفه
املحرق ،وجــاء االنتصار أمس ليثبت
ال ـفــوز ال ــذي حققه الـعـهــد فــي الجولة
الثانية على الــوحــدات األردن ــي الــذي
تعادل أمس مع ألتني التركماني الذي
يـحـتــل املــركــز الـثــانــي بــرصـيــد خمس
ن ـق ــاط أمـ ــام ال ــوح ــدات ال ـثــالــث بــأربــع
ّ
والحد رابعًا بنقطة وحيدة.
نقاط
وبــدا العهد مــن بــدايــة اللقاء مصممًا

رياضة
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على الفوز ،فتقدم  0 - 2بعد  16دقيقة
عبر هدفي حسن شعيتو «موني» في
الدقيقة الرابعة وأحمد زريق .لكن هذا
ال ـت ـقــدم ت ـحــول إل ــى نـقـمــة عـلــى ممثل
لبنان في الشوط الثاني بعد التراجع
ّ
ف ــي أداء ال ــاع ـب ــن وت ـس ــل ــم أص ـحــاب
األرض امل ـب ــادرة ،فـكــان الـتـعــادل لهم،

وأي ـضــا فــي ظ ــرف رب ــع ســاعــة بهدفي
مـحـمــد داوود وأح ـمــد خ ـتــال .تـعــادل
ّ
شـ ــكـ ــل ص ـف ـع ــة لـ ـلـ ـعـ ـه ــداوي ــن ال ــذي ــن
استفاقوا سريعًا ونجحوا في التقدم
مجددًا عبر السنغالي محمدو درامي
فــي الدقيقة  61قبل أن يـعــزز الالعب
نفسه النتيجة في الدقيقة  .74واختتم

العب العهد حسن شعيتو يحتفل بهدفه بمشاركة زريق (عدنان الحاج علي)

أصداء عالمية

يوفنتوس من دون
ماركيزيو وديباال

الرياضي من دون
جمهوره بقرار اتحادي

األوغ ـ ـنـ ــدي دن ـي ــس إي ـغ ــوم ــا مسلسل
األهداف في الدقيقة  85لينهي العهد
اللقاء بنتيجة ساحقة .2 - 5
فــي لـبـنــان ،فشل طــرابـلــس فــي انـتــزاع
ن ـقــاط م ـبــاراتــه م ــع ضـيـفــه الفيصلي
األردني بعد أن تقدم حتى الدقيقة 83
بهدف أبو بكر املل في الدقيقة  45بعد
كرة عرضية من القائد عبد الله طالب.
ل ـك ــن األردن ـ ـيـ ــن ن ـج ـح ــوا ف ــي ان ـت ــزاع
ال ـت ـعــادل وه ــم اسـتـحـقــوه فــي الـشــوط
الثاني بعد ّ
كم الفرص الضائعة لهم
ّ
قـبــل أن يـنـجــح مــاهــر ال ـج ــدع ف ــي هــز
ش ـبــاك ال ـح ــارس س ــراج الـصـمــد الــذي
كان مهزوزًا في الدقيقة .83
وفـ ـ ـ ّـوت ط ــراب ـل ــس ع ـلــى نـف ـســه فــرصــة
اع ـتــاء ال ـص ــدارة ال ـتــي ذه ـبــت لفريق
نفط الــوســط الـعــراقــي ال ــذي فــاز على
ضيفه استقالل دوشنبه الطاجيكي
 .0 - 2ويحتل نفط الوسط املركز األول
بست نقاط ،يليه الفيصلي بخمس ثم
طرابلس بأربع أمــام االستقالل الذي
يملك نقطة واحدة.
لـكــن أه ــم مــا فــي الـلـقــاء هــو الحضور
الجماهيري الكبير ال ــذي دعــم فريق
طرابلس ،وأدى دورًا في النقطة التي
أحــرزهــا فــريـقــه وال ـتــي ك ــان ممكنًا أن
تكون أكثر لوال الهدف األردني القاتل.

سيكون الرياضي مجبرًا على خوض مباراته
مع ضيفه الشانفيل غدًا في املرحلة السابعة
إيابًا من بطولة لبنان لكرة السلة من دون
جمهوره ،وذلك بعدما عاقبه االتحاد باللعب
مباراة واحدة من دون جمهور وتغريمه 250
ً
وحدة بسبب إطالق جمهوره سيال من الشتائم
بحق نادي الحكمة والتشهير بالحكام خالل
مباراته مع التضامن الزوق.
وكان االتحاد قد اتخذ سلسلة إجراءات في
جلسته االخيرة ،منها تطبيق املادة  153من
النظام العام بحق الالعب ايليو أبي صالح من
نادي عمشيت ،بتوقيفه  5مباريات وتغريمه 60
وحدة ،بسبب الشتائم والتهديد ومحاولة ضرب
الحكام ،خالل املباراة التي جمعت نادي عمشيت
مع نادي فيطرون ضمن بطولة لبنان للدرجة
الثانية .كذلك ،تطبيق املادة  148من النظام العام
بتغريم نادي االتحاد ميروبا  30وحدة.
هذا ،وتفتتح املرحلة السابعة الليلة ،الساعة
 ،20.30بمباراة تجمع بني الحكمة وضيفه
املتحد طرابلس في قاعة نادي غزير .وكانت
بعض املصادر قد أشارت الى امكانية غياب
هداف الحكمة االميركي تيريل ستوغلني عن
املباراة ،إال أن االخير أكد مشاركته ،مشيرًا
الى أنه يعاني من أوجاع في الكتف ال إصابة
خطيرة.

استراحة
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تعرض يوفنتوس اإليطالي لضربة قوية
بخسارته جهود العب وسطه كالوديو
ماركيزيو ومهاجمه األرجنتيني باولو ديباال
في املباراة أمام بايرن ميونيخ األملاني ،الليلة ،في
إياب دور الـ  16لدوري أبطال أوروبا.
وأظهرت الفحوص معاناة ديباال من إصابة
عضلية بسيطة تعرض لها في التدريبات ،بينما
سيغيب ماركيزيو لفترة قد تصل إلى  20يومًا.

ريال مدريد يستضيف الطفل
الفلسطيني دوابشة

ستتاح للطفل الفلسطيني أحمد دوابشة (5
أعوام) ،وهو الناجي الوحيد من إحراق منزل
عائلته في شمال الضفة الغربية املحتلة في
تموز املاضي على يد مستوطنني متطرفني،
الفرصة للقاء نجوم فريق ريال مدريد لكرة
القدم ،بحسب ما أعلن أقاربه.
وسيتوجه أحمد مع عمه وجديه الثالثاء إلى
العاصمة األردنية عمان للسفر إلى إسبانيا،
بحسب جده حسني.
وقال حسني دوابشة لوكالة «فرانس برس»:
«قام (نادي) ريال مدريد بدعوتنا ،لكننا ال نعلم
في أي يوم يمكننا لقاء الالعبني».
ومن املتوقع أن يلتقي أحمد بنجمه املفضل
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،الذي دعا الطفل
لزيارته قبل أسابيع عدة.
من جانبه ،رحب رئيس اتحاد كرة القدم
الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب بدعوة النادي
امللكي.
وقال الرجوب لـ»فرانس برس» إن الدعوة «لفتة
عظيمة من ريال مدريد وإدارته ورونالدو ،لكن
الجندي املجهول في هذا املوضوع الذي نشكره
جدًا هو زين الدين زيدان (مدرب ريال)».

جورجيا آخر محطات إسبانيا
قبل الـ«يورو»

أفاد االتحاد اإلسباني لكرة القدم بأن منتخب
بالده ،بطل النسختني األخيرتني من كأس
أوروبا ،سيختتم استعداداته للنهائيات املقررة
في فرنسا الصيف املقبل بلقاء جورجيا وديًا.
وتلتقي إسبانيا قبل ذلك مع البوسنة في 29
أيار في سويسرا ،وكوريا الجنوبية في األول
من حزيران في النمسا.

أفقيا
 -1كـتــاب لــأديــب ّاللبناني الــراحــل ميخائيل نعيمة كتبه باللغة اإلنكليزية  -منطقة في
ّ
البابلية
السعودية  -2للتمني  -من الحيوانات  -عاصمة بنغالدش  -3أشهر ملوك الدولة
إشتهر بشرائعه اإلدارية واإلجتماعية  -إله وخالق  -4منطقة إدارية خاصة تابعة لجمهورية
الصني الشعبية بعد إن كانت مستعمرة برتغالية وهي منطقة سياحية بإمتياز  -مقياس
مساحة  -5خــاف صبي -خصب  -وحــدة الـقـ ّـوة الكهربائية  -6سقي  -اإلســم األول ّ
لرسام
ّ
إسـبــانــي شهير راح ــل إشتهر بـفــن التكعيب  -7نهر فــي زائـيــر مــن رواف ــد الكونغو  -قصة
للصحافي اللبناني الراحل جورج ابراهيم الخوري  -8مؤسس الجمهورية التركية  -9ضمير
متصل  -شبكة تلفزيونية عربية ضخمة مركزها دبي –  -10فنانة ومغنية لبنانية شهيرة

عموديًا
 -1مطرب لبناني مشهور  -2نسبة الى مواطنات من بلد أوروبي  -3مأل القدح  -وكالة
أنباء عربية  -4عاصمة غانا  -من أنبياء يهوذا ّ
وبخ داود امللك على زواجه من بتشابع
بعد قتل زوجها أوريا كما جاء في التوراة  -5إحدى الواليات املتحدة األميركية  -أنت
باألجنبية  -6متشابهان ّ -
راحل
تهيأ للحملة في الحرب  -عائلة مخرج سينمائي هندي
ّ
 -7للنداء  -املنعطف في الطريق باللغة العامية  -8مناص  -مغنية وممثلة مصرية  -هز
ّ
وتحرك  -9عش الطائر  -من أسماء الذئب  -10إحدى تالل روما أقام عليها الرومان هيكل
جوبيتر  -من أسماء الفأس

شروط اللعبة

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

مشاهير 2244

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1صـبــري حـمــادة  -2بــي – القمر  -3اورب ـيــت  -عــرق  -4ابــو ن ــواس  -5حـســون  -لــون -6
سيشيل  -سم  -7يهم  -حسام  -8هش  -رد  -9همايون  -بل  -10قناة الجديد

عموديًا

ّ
 -1صبا – حسني  -2بيونسيه  -هن  -3وشمهما  -4ياباني  -شاة  -5حليب  -لح  -يا  -6مقتول
 -سيول  -7ام  -نورا  -نج  -8درعون  -مر  -9را  -دبي  -10مقسومة – لدّ
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إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثل لبناني كوميدي إشتهر بشخصية دويك التلفزيونية واستطاع أن
يترك بصمات هامة في ذاكــرة املشاهد اللبناني .آمــن باملسرح التربوي
ّ
وقدم مسرحيات لألطفال
 = 3+11+1+2+5+4خــاف القريب ■  = 10+9+8مدينة ســوريــة ■ = 7+6
خاصته وملكه
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ثقافة وناس

في «بستان»
شكسبير
بيار أبي صعب

معتادين هذا النوع من األمسيات.
لم نعد ُ
املسارح تغلق في بيروت ،والرواد يتوارون
شيئًا فشيئًا ،بعدما استسلموا للتعب واملرض
ّ
واليأس والالجدوى .إنه فشل مشروع الحداثة
ّ
اللبنانية التي ابتلعها «الكاباريه» .كل ما
أسسوه وبنوه من الستينيات ،لنصل إلى هذا
ّ
املسرحية لم تعد ّ كما
الخواء؟ تقاليد الفرجة
كانت في بيروت العصر الذهبي ،وال حتى
ّ
األهلية وخالل السنوات
في بيروت الحرب
ّ
التي أعقبت نهايتها الرسمية .لقد حدث كل
شيء بسرعة .لم ننتبه إلى املدينة إال وقد
ّ
اإلبداعية
ضاق أفقها ،وانحسرت حياتها
ّ
والثقافية ،ليبقى التلفزيون األبله فيستعمر
العقول واملخيالت واألذواق .وما زلنا نعيش
لحظة اتساع الصحراء .دور نشر أقفلت أو
ستقفل .صحف عريقة مهددة باالنسحاب
من األكشاك .ماذا سيبقى من املدينة غدًا،
غير ناطحات السحاب الخالية ،وسيارات الدفع
الزحام ،ومواخير االقتصاد
الرباعي العالقة في ّ
الطفيلي ،والشوارع املعقمة ،واألحياء البال روح،
ّ
ّ
باإلنكليزية
البشرية التي ترطن
والروبوتات
كالمًا غبيًا ّ
منمطًا.
مساء االثنني في بيت مري ،على كتف
بيروت ،وضمن املهرجان الكالسيكي العريق،
كنا في «البستان» على موعد مع لحظات
من املسرح الصرف« .سهرة مع شكسبير»،
ّ
ّ
وعامية رشيقة،
بالعربية ،بني فصحى
األوبرالية واملوسيقيةّ
ّ
في زحمة األمسيات
ّ
ّ
العاملية التي يحفل بها البرنامج .إنها فكرة
ميرنا البستاني التي نحزر ملساتها .لقد
جمعت ثالثة من أبرز وجوه املسرح اللبناني:
ميراي معلوف التي امتدت مسيرتها جسرًا
بني منير أبو دبس وبيتر بروك ،ورفعت
طربيه املمثل الفريد رفيق ريمون جبارة
وتلميذه وصاحب الحضور ّ
املميز .جالل
خوري املخرج النادر الذي حمل البريختية
الى الشرق ،ولم يفقد رغم تدهور األزمنة ّ
حدة
ّ
ّ
بصيرته ،وقراءته الجدلية النقدية للتاريخً .
كانت ليلة نادرة ،والجمهور سيتذكرها طويال.
الجمهور السعيد الحظ الذين ْ
ملحنا في صفوفه
َ
بعض أهل األدب واملسرح والفكر واإلعالم
ّ
ّ
والفن… من صناع العصر الذهبي لبيروت.
البرنامج قام على مجموعة مونولوغات
وحوارات من شعر وليام شكسبير ّ
(عراب
«مهرجان البستان» هذا املوسم) ومسرحياته.
نقطة ّ
القوة إضافة إلى الفكرة نفسها ،كان
اختيار النصوص ،وإعادة تعربيها وأدائها.
ّ
اللبنانية .شكسبير
شكسبير الى الخشبة
لنتذكر ما هو املسرح .أما الرابط بني املشاهد،
ّ
شخصيًا :أداه جالل
فكان املؤلف اإلنكليزي
ّ
«التغريبية» .شكسبير
خوري على طريقته
يخاطبنا اآلن وهنا ،عن الفنت املذهبية في
إنكلترا القرن السادس عشر« ،ما بعرف
ويضع
إذا عندكم إنتو هيك شي اليوم…».
ّ
إطارها النقدي التاريخي بخفة
النصوص في ّ
ظل… ويلعب حتى دور الحائط املثقوب في
«حلم ليلة صيف».
لحظات نادرة من املسرحة واالنفعال .ميراي
معلوف تستحضر كوابيس «ليدي ماكبث»:
«إلى السرير .الباب يقرع .البس ثياب النوم ،ما
مضى قد انقضى» .رفعت في دور «ريتشارد
الثالث» ،وفي مونولوغ هاملت الشهير «أكون أو
ال أكون» .العاشقان األبديان روميو وجولييت.
كوميديا األغالط .كانت ميراي كالكاهنة في
قدرتها على حمل الكلمات وإحيائها .ورفعت
يخلق من حوله األبراج ،واملعاني واملواقف.
وجالل بقامته الفارعة تفوح منه عطور تلك
السنوات السعيدة .فقط ،ليت الثالثي ّ
تمرن أكثر
على النصوص ،وزاد من اللعب الداخلي على
حساب املهارة التقنية .ليت شكسبير لم يرفع
الكلفة معنا ،ولم يحمل أوراقه بيده ،بل خاطبنا
من دائرة ضوء ّ
ضيقة ،ومن أماكن مختلفة من
الصالة .من علياء التاريخ .فالتغريب حاصل ال
ّ
إضافية…
محالة ،وال داعي ملؤثرات
لكن ما ّ
هم .لقد عشنا أول من أمس ليلة من
العمر في «البستان» .شكرًا مليرنا البستاني
وللعمالقة الثالثة .ليت هذه املبادرات تتكرر
ّ
الثقافية.
في صحرائنا

وعرض الفنون» أمس تجربة فريدة من نوعها بعنوان
فنون معاصرة أطلقت «الجمعية اللبنانية لتطوير
ّ
الشمالية ،فيكتشفونها
«اإلقامة الفنية في بلدة رأس مسقا» .على مدى شهر كامل ،سيقيم ستة فنانين شباب في البلدة
ّ
ويتفاعلون مع محيطها ،وبيئتها الثقافية واألكاديمية ،وبالتالي سيعبرون عن الواقع المعيش ،كل بأسلوبه وضمن
ّ
وتخصصه
سياق عمله

ّ
متحف  APEALيمر في رأس مسقا
نادين كنعان

أطلقت «الجمعية اللبنانية لتطوير
وع ـ ــرض ال ـف ـن ــون» ( )APEALأمــس
«اإلقامة الفنية في بلدة رأس مسقا»
( )RMARخ ـ ــال م ــؤت ـم ــر صـحــافــي
عـقــدتــه فــي أح ــد املـطــاعــم فــي منطقة
مونو (األشرفية ـ بيروت) .املشروع
الـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـب ــدأ بـ ـع ــد غ ـ ـ ـ ٍـد ال ـج ـم ـع ــة،
بــرعــايــة وزارة الـثـقــافــة ،ي ـجــري عبر
ب ــرن ــام ــج «م ـت ـحــف ق ـيــد ال ـتــأس ـيــس»
ال ـ ــذي سـتـفـتـتـحــه  APEALف ــي عــام
 ،2020بالتعاون مع جمعية «منصة
فنية مــؤقـتــة» ( ،)T.A.P.وبــالـشــراكــة
مـ ـ ــع ب ـ ـلـ ــديـ ــة رأس مـ ـسـ ـق ــا (ق ـ ـضـ ــاء
ال ـ ـكـ ــورة ـ ـ ـ شـ ـم ــال لـ ـبـ ـن ــان) و«م ـع ـهــد
ال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة» (ف ـ ــرع ال ـش ـم ــال)
فــي «الجامعة اللبنانية» و«جامعة
الـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــس يـ ـ ــوسـ ـ ــف» و«ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
اللبنانية الدولية».
اخ ـت ــارت لـجـنــة تـحـكـيــم متخصصة
ّ
ســتــة فنانني لـخــوض هــذه التجربة
ال ـفــريــدة الـتــي سـبــق لــ«مـنـصــة فنية
مــؤقـتــة» تطبيقها فــي بـلــدة مــزيــارة
الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ف ـ ــي ع ـ ــام  ،2014ب ــدع ــم
مــن الـبـلــديــة .الـفـنــانــون الـسـتــة آتــون
م ـ ــن خـ ـلـ ـفـ ـي ــات وم ـ ـ ـ ـ ــدارس م ـت ـن ـ ّـوع ــة
بـ ـ ــن الـ ـ ـف ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـص ـ ــري ،وال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة،
واإلخ ـ ــراج ،واملــوسـيـقــى ،والتصوير
ال ـفــوتــوغــرافــي ،وه ــم :عـلــي ال ــدراس ــه
( ،)1983ي ـم ـن ــى ج ـ ـيـ ــداي (،)1989
ريـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون جـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــل ( ،)1986إيـ ـف ــا
ســودارغــايــت ( ،)1988بـتــرا ســرحــال
( )1983وميريام بولس (.)1992
ّ
لـ ـك ــل مـ ــن هـ ـ ــؤالء خ ـص ــوص ـي ــة ف ـنـ ّـيــة
ورؤيــة مختلفة .يعمل علي الدراسه
بــن بــرلــن وتــورون ـتــو ومــونـتــريــال،
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت ال ـف ـي ــدي ــو وال ـت ـج ـه ـيــز
ً
واألداء والطباعة ،متناوال مواضيع
ال ـهــويــة وم ـفــاه ـيــم ال ـ ــذات وال ـتــاريــخ
الشخصي وغـيــرهــا .فــي ع ــام ،2014
ق ـ ّـررت يمنى ج ـيــداي االس ـت ـقــرار في
لفهم بلدها بطريقة أفضل ،وال
لبنان ّ
ّ
سيما أنها مولودة في كندا .تحمل
الفنانة الشابة شهادة املاجستير في
التصوير الفوتوغرافي من «املدرسة
الــوطـنـيــة للتصوير الـفــوتــوغــرافــي»
في مدينة آرل الفرنسية ،ويتمحور
ع ـم ـل ـهــا حـ ــول ف ـه ــم الـ ـص ــراع ــات بــن
الحضارتني الشرقية والغربية عن
طريق التشكيك في تعريف ومصادر
ّ
ص ــور ك ــل مـنـهــا ،فيما تشتغل على
التجهيز والـتـصــويــر الـفــوتــوغــرافــي
والفيديو والوثائقيات.
ريـ ـ ـم ـ ــون جـ ـم ـ ّـي ــل ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـخـ ــرج فــي
«كـ ـلـ ـي ــة غ ـ ـل ـ ـي ـ ـنـ ــدون» فـ ـ ــي «ج ــامـ ـع ــة
يـ ــورك» (تــورن ـتــو) ع ــام  ،2009سبق
أن شـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي «أش ـ ـ ـغـ ـ ــال داخـ ـلـ ـي ــة»
(لــ«أشـكــال أل ــوان») بــن عــامــي 2013
و .2015لــم تــدرس إيفا سودارغايت
التصوير الفوتوغرافي ،بل تعلمته
بـ ـنـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ف ـ ـهـ ــي تـ ـح ـ ـمـ ــل ش ـ ـهـ ــادة
بكالوريوس في الهندسة املعمارية
من «الجامعة اللبنانية األميركية».
وال ــدا ســودارغــايــت أحدهما لبناني
والـثــانــي مــن لـيـتــوانـيــا ،وتنقلت في
ط ـف ــول ـت ـه ــا بـ ــن لـ ـبـ ـن ــان ول ـي ـت ــوان ـي ــا
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،قـ ـب ــل أن ت ـس ـت ـق ــر فــي
ّ
التنوع طـ ّـور اهتمامها
بـيــروت .هــذا
بسيميائية البيئة املبنية ومسألة
«األرض» .تعتبر مقاربة إيفا الفنية
مـفــاهـيـمـيــة غــال ـبــا ،وم ـس ـتــوحــاة من
م ـم ــارس ـت ـه ــا املـ ـعـ ـم ــاري ــة .أم ـ ــا بـيـتــرا
س ـ ـ ــرح ـ ـ ــال ،ف ـ ـهـ ــي كـ ــات ـ ـبـ ــة وم ـن ـت ـج ــة
وم ـم ـث ـلــة وف ـن ــان ــة أدائ ـ ـيـ ــة ،ت ـخـ ّـرجــت
مــن قـســم امل ـســرح فــي «كـلـيــة الـفـنــون
الجميلة» في «الجامعة اللبنانية»،
قبل أن تـنــال شـهــادة املاجستير من
Trinity Laban Conservatoire of

 Music and Danceفي بريطانيا .هي
حاصلة أيضًا على جائزة عن دورها
ف ــي مـسـلـســل ال ــوي ــب «ف ـس ــات ــن» في
«مهرجان مرسيليا للويب» (.)2013
آخـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى الـ ــائ ـ ـحـ ــة
هـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــام ب ـ ـ ــول ـ ـ ــس الـ ـ ـح ـ ــائ ـ ــزة
ش ـ ـهـ ــادة مــاج ـس ـت ـيــر فـ ــي ال ـت ـصــويــر
ال ـ ـفـ ــوتـ ــوغـ ــرافـ ــي م ـ ــن «األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
اللبنانية للفنون الجميلة» (.)ALBA
ّ
خ ــال فـتــرة ال ــدراس ــة ،رك ــزت ميريام
ع ـل ــى حـ ـي ــاة ال ـل ـي ــل ف ــي بـ ـي ــروت إل ــى
جانب املجتمعات الصغيرة املؤلفة

م ــع ال ـس ـك ــان وث ـقــاف ـت ـهــم وع ــادات ـه ــم
وتـ ـق ــالـ ـي ــده ــم وحـ ـي ــاتـ ـه ــم ال ـي ــوم ـي ــة
وطبيعة املنطقة وتاريخها.
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،يـ ـه ــدف املـ ـ ـش ـ ــروع إل ــى
خ ـلــق ت ــواص ــل ب ــن أش ـك ــال الـتـعـلـيــم
الرسمي للممارسة الفنية والبحث
مـ ــن جـ ـه ــة ،وال ـ ـبـ ــرامـ ــج األك ــاديـ ـمـ ـ ّي ــة
للجامعات من جهة أخرى .ويتوخى
بحسب املنظمني «فسح املجال أمام
طـ ــاب ال ـج ــام ـع ــات ف ــي رأس مـسـقــا
ل ـل ـت ـف ــاع ــل مـ ــع ن ــاشـ ـط ــن أس ــاس ـي ــن
فــي الـحـقـلــن الـفـنــي وال ـث ـقــافــي ،عبر

تتخلل البرنامج عروض سينمائية ومسرحية أبرزها «مشرح وطني» لفرقة «زقاق»

برنامج «متحف
ُ
قيد التأسيس» سيفتتح
عام  2020في
منطقة المتحف
م ــن الـ ـع ــام ــات والـ ـع ـ ّـم ــال األج ــان ــب.
تمزج بولس في أعمالها بني التقرير
ـت
وال ـب ـح ــث ال ـش ـخ ـص ــي ،وف ـ ــي ال ــوق ـ ً
نفسه تكتشف وطنها لبنان ،ساعية
إل ــى اكـتـشــاف طــريـقــة انـتـمــائـهــا إلــى
مدينتها بيروت.
ع ـل ــى م ـ ــدى ش ـه ــر كـ ــامـ ــل ،سـيـتـمـكــن
هــؤالء من اكتشاف بلدة رأس مسقا
ال ـق ــدي ـم ــة ،وال ـت ـف ــاع ــل م ــع مـحـيـطـهــا،
وب ـي ـئ ـت ـهــا ال ـث ـق ــاف ـي ــة واألك ــاديـ ـمـ ـي ــة،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر عـ ـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع
ّ
املعيش ،كل بأسلوبه وضمن سياق
ّ
عمله وتـخـ ّـصـصــه .سـيــركــز املـشــروع
ع ـلــى نـقـطــة أســاس ـيــة ه ــي «الـتــربـيــة
الثقافية» ،على أن يستلهم الفنانون
مـ ــن رأس م ـس ـق ــا إلن ـ ـجـ ــاز أع ـمــال ـهــم
اإلب ــداعـ ـي ــة ،ع ـبــر االح ـت ـك ــاك املـبــاشــر

ح ـل ـقــات ن ـق ــاش وحـ ـ ــوار ط ـ ــوال فـتــرة
اإلقــامــة» .كما سيسهم البرنامج في
«تخطي الحواجز الثقافية والدينية،
والتفاعل انطالقًا من قدرة الفن على
إرس ــاء مفاهيم الــوحــدة والتعايش
والكرامة اإلنسانية.»...
ّ
والقيمة
مديرة «منصة فنية مؤقتة»
على «اإلقــامــة الفنية فــي بـلــدة رأس
مسقا» ،أمــانــدا أبــي خليل ،أوضحت
ّ
أن اختيار رأس مسقا تحديدًا جاء
على خلفية «رمزيتها كبلدة لبنانية
نموذجية تقع في منطقة مثالية ،وال
تــزال تحافظ على هويتها الريفية،
رغ ـ ــم ق ــرب ـه ــا ال ـش ــدي ــد م ــن طــراب ـلــس
ً
وم ـ ـجـ ــاورت ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـبـ ـح ــر ،ف ـ ـضـ ــا عــن
ّ
تنوعها الطائفي» .تشدد أبي خليل
الرسمي»
على أهمية الجانب «غير
ً
ل ـل ـم ـشــروع ف ــي إن ـج ــاح ــه ،آمـ ـل ــة نقل
التجربة إلــى مناطق لبنانية أخرى
بـعـيــدة عــن الـعــاصـمــة« :لـكــن املسألة
بحاجة إلى دعم».
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ــؤك ــد مـمـثـلــة APEAL
ّ
نــدى الـخــوري أن «اإلقــامــة الفنية في
رأس مسقا» تأتي في سياق برنامج
«متحف قيد التأسيس» الذي سيبصر
النور في عام  2020في منطقة املتحف
ّ
فــي ب ـيــروت ،وسـيـشــكــل مــرك ـزًا ثقافيًا
ّ
ج ـ ــديـ ـ ـدًا يـ ـس ــل ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى ال ـف ــن
الحديث واملعاصر في لبنان واملنطقة.

هكذا ،ينطلق مشروع «اإلقامة الفنية»
من هــدف املتحف ورؤيـتــه لنشر الفن
ّ
في كل املناطق اللبنانية ،وخصوصًا
ّ
ّ
«يطور الناس .فكيف إذا كانت
أن الفن
ال ـظــروف مشابهة ملــا نـمـ ّـر بــه الـيــوم»،
وف ــق مــا ت ـقــول ا ّل ـخ ــوري ل ــ«األخ ـب ــار».
وتـ ـش ـ ّـدد ع ـلــى أن ـ ــه ال ي ـم ـكــن م ـقــاومــة
ّ
ّ
ك ــل الـ ـش ــواذ «إال ع ـبــر ال ـف ـن ــان .ول ـعــل
م ـع ــان ــاة ط ــراب ـل ــس وال ـش ـم ــال عـمــومــا
ً
خالل السنوات املاضية تعتبر عامال
أســاس ـيــا الن ـط ــاق ه ــذه الـتـجــربــة من
هناك».
وس ــط زحـمــة ال ـنــاس والـصـحــافـيــن،
ن ـ ـ ـسـ ـ ــرق ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ل ـل ـح ــدي ــث
م ــع ع ـ ّـي ـن ــة م ــن ال ـف ـن ــان ــن امل ـش ــارك ــن
فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـش ـ ــروع .يـ ـش ّــرح ري ـم ــون
ج ـم ـ ّـي ــل لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ـ ـ ــه أراد مــن
وراء االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى ف ــري ــق الـعـمــل
«خــوض تجربة جــديــدة على تماس
ـاس وع ـلــى األرض» ،مضيفًا
مــع ال ـنـ ّ
«أع ـت ـقــد أنـ ــه يمكنني املـســاهـمــة في
مـســاعــدة ال ـنــاس هـنــاك فــي التعبير
ّ
جميل
ع ــن أنـفـسـهــم ف ـن ـيــا» .ال يـنـكــر
وج ــود إشكاليات ع ـ ّـدة ،منها ســؤال
حــول مــدى جــدوى الفنون املعاصرة
«في هذا اإلطار وبلوغ هدفها هناك
(رأس مسقا)».
هي ليست املـ ّـرة األولــى التي تشارك
فيها بيترا ســرحــال بمشروع إقامة
ّ
ف ــنـ ـي ــة ،إذ خ ــاض ــت هـ ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة
ً
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة م ـثــا .وإقــامــة
ّ
مشروع مماثل في لبنان شكل عامل
تلفت فــي حديثها
ج ــذب كبير لـهــا.
ّ
ّ
متحمسة
إل ــى «األخـ ـب ــار» إل ــى أن ـهــا
لـ«اكتشاف املنطقة واختبار فرصة
ال ـع ـمــل امل ـبــاشــر م ــع الـ ـن ــاس .عـنــد ّهــا
ســأعــرف كيف يمكنهم اإلف ــادة مني
والعكس صحيح».
ّ
على صعيد برنامج اإلقــامــة ،حضر
املـ ـن ـ ّـس ــق ال ـف ـن ــي ل ـل ـم ـش ــروع الــزم ـيــل
روي ديب أنشطة كثيرة ،مشيرًا إلى
«حرصنا على تلبيته أهداف اإلقامة
الفنية ،وتطلعات الفنانني املشاركني
ّ
ف ـي ــه ،وط ـم ــوح ــات املـجـتـمــع امل ـحــلــي،
وف ــق رؤي ــة فـنـيــة مجتمعية تالمس
الواقع وتحاكيه» .يتضمن البرنامج
محاضرات وندوات حوارية مجانية
ّ
مفتوحة كــل يــوم ثــاثــاء فــي «معهد
الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـل ــة» ف ــي «ال ـج ــام ـع ــة
الـلـبـنــانـيــة» (ف ــرع ال ـش ـمــال) .الـبــدايــة
م ــع «س ـي ــاس ــات امل ــؤس ـس ــات الـفـنـيــة
ّ
متنوع»
والثقافية ملخاطبة جمهور
( 22آذار) ال ـتــي س ـت ـت ـحـ ّـدث خــالـهــا
أمــانــدا أبــي خليل ،ومــديــرة «متحف
سـ ــرسـ ــق» زيـ ـن ــة ع ــريـ ـض ــة ،وم ــدي ــرة
«سينما ميتروبوليس» هانية ّ
مروة،
ّ
واملهندسة اللبنانية منى حــاق .ثم
يأتي دور املخرج والفنان اللبناني
أك ـ ـ ــرم زع ـ ـتـ ــري ( 29آذار) ،وأخـ ـيـ ـرًا
م ــؤس ــس ومـ ــديـ ــر غ ــالـ ـي ــري «أجـ ـي ــال
للفنون التشكيلية» صالح بركات (5
نيسان /أبريل).
وس ـي ـت ـخ ـلــل الـ ـب ــرام ــج أيـ ـض ــا ع ــرض
أفـ ــام وثــائ ـق ـيــة مل ـخــرجــن لـبـنــانـيــن
ّأي ــام اآلح ــاد مـثــل «ال ـن ــادي اللبناني
لـلـصــواريــخ» (إخ ــراج جــوانــا حاجي
ت ــوم ــا وخـ ـلـ ـي ــل ج ــري ــج ـ ـ ـ  20آذار)،
و«خ ـ ـ ــارج ال ـح ـي ــاة» (إخ ـ ـ ــراج مـ ــارون
ـال بال نوم»
بغدادي ـ  27آذار) ،و«لـيـ ٍ
(إخ ــراج إلـيــان الــراهــب ـ ـ  30نيسان)،
و«يامو» (إخراج رامي نيحاوي ـ 10
ً
ن ـي ـســان /أب ــري ــل) ،ف ـضــا ع ــن عــرض
م ـســرحــي تـفــاعـلــي ب ـع ـنــوان «م ـشــرح
وطني» لفرقة «زقاق» ( 12نيسان).
أم ــام هــذه املــروحــة املـنـ ّـوعــة والغنية
م ــن األن ـش ـطــة ،يـتـمـنــى روي دي ــب أن
يـتـمـكــن الـجـمـيــع وخ ـصــوصــا طــاب
ال ـجــام ـعــات ف ــي ال ـش ـمــال م ــن اإلفـ ــادة
منها إلى أقصى الحدود.
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قتادة أبو يونس« ...نبض» الالجئين في السويد
اليرموك
من مخيم ّ
في دمشق ،حط الشاب
السوري الفلسطيني رحاله
في بالد الصقيع ضمن
أفواج الهاربين من جحيم
الحرب .لم يتأخر به األمر
حتى ّ
قرر إطالق «نبض
األوريسند» ،ثاني صحيفة
ناطقة باللغة العربية في
مجتمعه الجديد ،قبل أن
ّ
يقرر أن يلحقها بقناة على
النت .أما الطموحات فكبيرة
مع فريق إعالمي شبابي
يعمل مجانًا
وسام كنعان
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا عـ ـ ـ ــرض ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي جـ ــون
دومــوكــوس فيلمه الوثائقي «السير
م ـعــا :رح ـلــة عــائ ـلــة س ــوري ــة إل ــى قلب
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا» ( 17دق ـي ـق ــة ـ ـ ـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار»
 )2016/9/15ع ـلــى م ــوق ــع صحيفة
ّ
«غـ ــارديـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ذك ــرن ــا أن
عشرات الصحافيني السوريني شقوا
طــري ـق ـهــم وس ـ ــط ال ـب ـح ــار وال ـغ ــاب ــات
وت ـعـ ّـرضــوا ملــواقــف مـثـيــرة فــي رحلة
ل ـ ـجـ ــوئ ـ ـهـ ــم امل ـ ـح ـ ـفـ ــوفـ ــة ب ــاملـ ـص ــاع ــب
واملخاطر مــن دون أن يخطر فــي بال
أح ــده ــم ح ـمـ ّـل ك ــام ـي ــرا وت ـس ـج ـيــل ما
حصل ،بــل إنـهــم تــركــوا مهمة توثيق
ّ
معاناتهم للصحافة األوروبـيــة .لكن
ردًا عمليًا وأكبر مما كنا نتوقع ،جاء
أخ ـي ـرًا ع ـلــى ي ــد ال ـش ــاب الفلسطيني
الـ ـ ـس ـ ــوري ق ـ ـتـ ــادة أب ـ ــو ي ــون ــس الـ ــذي
أســس منذ فترة «نبض األوريسند»
وه ــي ثــانــي صـحـيـفــة نــاطـقــة باللغة
العربية فــي الـســويــد ،بعدما صــدرت
قـبـلـهــا ج ــري ــدة اس ـم ـهــا «ال ـكــوم ـبــس»
 Alkompis.seأي «ال ـ ـصـ ــديـ ــق» .أم ــا
«نـ ـب ــض األوري ـ ـس ـ ـنـ ــد» ،ف ـه ــي دوري ـ ــة
شهرية صدر منها تسعة أعداد حتى
اآلن ،وسـتـتـحــول الح ـقــا إل ــى جــريــدة
ّ
نصف شـهــريــة .علمًا أن «أوريـسـنــد»
هو اسم الجسر الذي يصل الدانمارك
بمدينة ماملو السويدية.
سـ ــرعـ ــان مـ ــا ط ـ ـ ـ ّـور أبـ ـ ــو ي ــون ــس ه ــذا

امل ـش ــروع اإلع ــام ــي مــع مـجـمــوعــة من
أصدقائه الالجئني السوريني والعرب
ب ـ ـشـ ــراكـ ــة م ـ ــع الـ ـ ـط ـ ــاب الـ ـس ــوي ــدي ــن
والــدان ـمــارك ـيــن ف ــي جــام ـعــة «مــاملــو»
ليصل إلى صيغة نهائية هي تلفزيون
نــاطــق بــالـلـغــة الـعــربـيــة يـحـمــل االســم
نفسه ،ويبث عبر شبكة االنترنت .وقد
بدأ التلفزيون بثه التسجيلي ،على أن
يتحول بعد مرحلة وجيزة إلى مرحلة
ال ـب ــث امل ـب ــاش ــر .وس ـي ـع ـمــل ال ـقــائ ـمــون
عـلـيــه لـيــدخــل شـبـكــة «ال ـكــاي ـبــل» ومــن
ثــم يصبح بثه فضائيًا إذا تمكن من
ّ
املناسب ،بخاصة أن
تحصيل التمويل
ً
الحكومة السويدية ممثلة ببلدياتها
ت ــدع ــم أي مـ ـش ــروع ش ـب ــاب ــي إب ــداع ــي
يقام على أراضيها بغض النظر عن
ص ــاحـ ـب ــه ،ل ـك ـن ـهــا ت ـض ـمــن شــراك ـت ـهــا
فــي ه ــذا امل ـشــروع مــن خ ــال تحصيل
ضـ ــرائـ ــب .ف ــي حــدي ـث ـنــا مـ ـع ــه ،ي ـشــرح
ق ـتــادة أب ــو يــونــس ال ــذي أت ــى السويد
م ــن مـخـيــم ال ـيــرمــوك ف ــي س ــوري ــا ،عن
ف ـك ــرت ــه ومـ ـ ــدى أه ـم ـي ـت ـهــا ودخ ــول ـه ــا
ك ــاع ــب ف ـع ـل ــي فـ ــي حـ ـي ــاة ال ــاج ـئ ــن
السوريني والعرب الذين يصلون الى
السويد تباعًا .يقول« :استقينا فكرة
التلفزيون مــن خــال تصوير مقاطع
فيديو ،وبذريعة التطور التكنولوجي
ال ـحــاصــل ومـتـطـلـبــات امل ـتــاب ـعــن .في
عصر السرعة ،أصبح املتابع يفضل
الفيديو على الـقــراءة .أضــف إلــى ذلك
الـفـقــر اإلع ــام ــي فــي الـســويــد وال ــدول
االس ـك ـنــدنــاف ـيــة وغ ـي ــاب ال ـت ـنــوع كما
هو حاصل أيضًا في الجزء اآلخر من
القارة العجوز أي فرنسا وبريطانيا.
أما السبب األهم إلطالق هذا املشروع،
فهو الحاجة املاسة في هذه الفترة إلى
أداة إعالمية تساعد القادمني الجدد
في تدبير حياتهم اليومية وفهم أمور
ّ
ستسهل حياتهم بشكل كبير
بسيطة
في املجتمع الجديد» .أمــا عن أهــداف
التلفزيون ومراحله ،فيفصح الشاب
ال ـســوري« :املــرحـلــة األول ــى تتمثل في
مـســاعــدة ال ــواف ــد الـجــديــد مــن ســوريــا
وع ـمــوم ال ــدول الـعــربـيــة فــي االنــدمــاج
وفهم الحياة في السويد مع تسهيل
أموره الحياتية البسيطة .أما املرحلة
ال ـث ــان ـي ــة ،ف ـس ـت ـكــون م ــع بـ ــدء مــرحـلــة
ال ـن ـق ــاش وال ـ ـحـ ــوار ال ــداخ ـل ــي .هـنــالــك
مـشــاكــل كـبـيــرة فــي الـجــالـ ّيــة العربية
داخ ــل ال ـســويــد ،وه ــي ت ــؤث ــر بــدورهــا
ف ــي املــرج ـع ـيــات ال ـس ـيــاس ـيــة وات ـخ ــاذ
ال ـ ـقـ ــرارات ف ــي ال ــدول ــة .ك ــذل ــك ،هـنــالــك
أخـطــاء عند الجاليات العربية يجب

قتادة أبو يونس متوسطًا فريق العمل

ال ـحــديــث عـنـهــا ب ــن بـعـضـنــا بـعـضــا،
ونقاشها كــي نصل إلــى حلول وفهم
أعـ ـم ــق ونـ ـح ـ ّـس ــن مـ ــن ص ــورتـ ـن ــا هـنــا
ب ـش ـكــل ع ـ ــام .وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،ت ــأت ــي املــرح ـلــة
الثالثة وهي جزء من املرحلة الثانية،
ّ
وتـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــال ـت ـث ـق ـي ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
وت ـح ـف ـي ــز الـ ـج ــالـ ـي ــات ال ـع ــرب ـي ــة عـلــى
دخــول معترك الحياة السياسية من
أوسع أبوابها ،وفي مختلف مراحلها
ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن ال ـت ـص ــوي ــت لـ ـح ــزب م ـعــن،
م ــرورًا بــاملـشــاركــة الـسـيــاسـيــة وصنع
ال ـق ــرار ال ــذي مــن شــأنــه ال ـح ـفــاظ على
حقوق األقلية أي «الجالية العربية»
وامل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة فـ ـ ــي تـ ـط ــوي ــر وتـ ـق ــوي ــة
السويد ،فهو الوطن الذي نعيش فيه
اآلن وعلينا العمل مــع أهله للحفاظ
عليه وتطويره ال تخريبه».
أم ــا ع ــن م ــراح ــل ال ـب ــث ،فـيــوضــح أبــو
ي ـ ــون ـ ــس أنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى ثـ ــاث
مــراحــل ب ــدأت األول ــى مــن خــال البث
التسجيلي على الشبكة العنكبوتية،
وسيتحول في فترة وجيزة إلى البث

مباشر .ثم سيصبح البث من خالل
أج ـه ــزة ن ـقــل واشـ ـت ــراك ف ــي ال ـســويــد،
ب ــاالتـ ـف ــاق م ــع ش ــرك ــات ب ــث خ ــاص ــة،
ل ـيــدخــل ب ـعــدهــا مــرح ـلــة «ال ـكــاي ـبــل»،
وأخيرًا من املمكن االنتقال إلى البث
ال ـف ـضــائــي بـحـســب ح ـجــم ال ـت ـمــويــل،
ال ـ ــذي س ـي ـكــون ن ــوع ــا م ــن ال ـخــدمــات

تهدفّ القناة إلى مساعدة الالجئين
في تدبر حياتهم وفهم أمور
بسيطة تتعلق بمجتمعهم الجديد
اإلعالمية التي تقدم «املشاهدة حسب
ال ـط ـل ــب» ع ـلــى غـ ــرار خ ــدم ــات عــاملـيــة
شهيرة وعصرية مثل «نيتفليكس».
أم ــا بالنسبة إل ــى الـتـمــويــل الـحــالــي،
فالتلفزيون والصحيفة الورقية يتم
تمويلهما ذاتيًا عن طريق االعالنات،
ون ـح ــن ن ـح ــاول اآلن ال ـح ـصــول على
ت ـمــويــل م ــن ق ـبــل ال ــدول ــة ال ـســويــديــة

ومنظمات عديدة مختلفة» .من بني
الـصـحــافـيــن ال ــذي ــن ب ــاش ــروا الـعـمــل
مع الجريدة والتلفزيون الصحافية
ال ـس ــوري ــة وسـ ــام ح ـمــود ال ـتــي كــانــت
ت ـع ـم ــل فـ ــي جـ ــريـ ــدة «ال ـ ــوط ـ ــن» شـبــه
الــرسـمـيــة داخ ــل دم ـش ــق ،إل ــى جــانــب
رادي ــو «نـيـنــار» .لكنها حاملا انتقلت
إل ـ ــى الـ ـس ــوي ــد ،ان ـض ـم ــت إل ـ ــى فــريــق
«نبض األوريسند» لكنها حتى اآلن
ت ـع ـمــل م ــن دون م ـق ــاب ــل م ــال ــي ك ــون
املـ ـش ــروع ف ــي م ــراح ـل ــه الـتــأسـيـسـيــة.
تلك أيضًا حــال كل الفريق اإلعالمي
املـ ـتـ ـح ـ ّـم ــس ال ـ ـ ـ ــذي أط ـ ـلـ ــق م ـش ــروع ــا
م ـث ـم ـرًا وبـ ــدأ ب ــرس ــم صـ ــورة ســاطـعــة
ع ــن بـلــدهــم ال ـعــريــق ،عـســاهــا تجابه
الحمالت العنصرية التي تهدف إلى
تـشــويــه ص ــورة الــاجـئــن الـســوريــن
وتحميلهم وزر أي كارثة تقع في تلك
البالد الباردة!
موقع التلفزيون والصحيفة على االنترنت
http://oresundspuls.com

رادار

مالك الشريف ...وجه  lbciالجديد!
زكية الديراني
قـبــل شـهــر تـقــريـبــا ،ان ـت ـشــرت أخـبــار
ّ
ت ــؤك ــد اس ـت ـقــالــة مــالــك ال ـشــريــف من
ق ـن ــاة «الـ ـج ــدي ــد» ،ح ـيــث ع ـمــل نـحــو
 13ع ــام ــا (األخ ـ ـبـ ــار ،)2016/2/19
وبرز اسمه في محاورة السياسيني
على شاشتها .يومها ،رأى بعضهم
ّ
أن ال ـخ ـبــر ق ــد يـ ـن ــدرج ض ـمــن خــانــة
ُ
ّ
الـ ـش ــائـ ـع ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـطـ ـل ــق ف ـ ــي ظ ــل
الـ ـ ــدوامـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـي ـش ـه ــا وس ــائ ــل
اإلعالم على أنواعها.
ّ
ل ـك ــن ّأول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،تـ ــأكـ ــد ال ـخ ـبــر
بـ ـع ــدم ــا ن ـ ـشـ ــرت ك ــري ـس ـت ــن ح ـب ـيــب
ص ــورة جمعتها بزميلها وأعــربــت
ع ـ ــن اشـ ـتـ ـي ــاقـ ـه ـ ًـا لـ ـ ــه ،وعـ ـلـ ـق ــت ع ـلــى
ال ـص ــورة ،قــائـلــة «الـلـيـلــة آخ ــر نشرة
سوا ،رح تترك كتير فراغات».
فــي التفاصيل ،أنــه فــي بــدايــة العام
ال ـح ــال ــي ،ق ـ ـ ّـدم ال ـش ــري ــف اسـتـقــالـتــه
ّ
ليتفرغ
مــن محطة تحسني خ ـيــاط،
لخطواته الالحقة.
واف ـقــت اإلدارة عـلــى ق ــرار الـشــريــف،

الــذي انتظر ثــاثــة أشـهــر لكي ُيقدم
على خـطــوة التغيير ه ــذه .بالفعل،
ّ
مـ ّـرت األي ــام سريعًا ،وأط ــل الشريف
األحـ ـ ـ ـ ــد املـ ـ ــاضـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة
عـلــى شــاشــة «ال ـج ــدي ــد» ،حـيــث ق ـ ّـدم
الـبــرنــامــج الـصـبــاحــي «ال ـح ــدث» .لم
يـ ـ ـ ّ
ـودع م ـش ــاه ــدي «الـ ـج ــدي ــد» ،كــأنــه
ّ
يتريث في إعالن مشروعه املنتظر.

ّ
انضم إلى فريق عمل
األخبار وسيشارك في تقديم
«نهاركم سعيد»
وفي الوقت الحالي ،يغيب اإلعالمي
عــن الـكــامـيــرا نـحــو أس ـبــوعــن ،على
ّ
أن يعود ويطل على شاشة محلية
أخرى.
لــم يـقـ ّـدم اإلعــامــي استقالته فجأة،
ب ــل جـ ــاء ت م ــدروس ــة ب ـعــدمــا ُع ــرض
ّ
عـ ـلـ ـي ــه ت ـ ــول ـ ــي مـ ـهـ ـم ــات مـ ـش ــروع ــن
إعــام ـيــن عـلــى قـنــاتــن مختلفتني،

ّ
لـ ـك ــن عـ ـل ــى األرج ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه س ـي ـخ ـتــار
االنضمام إلى قناة .lbci
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم الـ ـنـ ـي ــات ال ـح ـس ـن ــة بــن
الـ ـط ــرف ــن ،أي  lbciوال ـ ـشـ ــريـ ــف ،إال
ّ
أن األخ ـي ــر ل ــم يــوقــع الـعـقــد بـعــد مع
«املــؤس ـســة الـلـبـنــانـيــة ل ــإرس ــال» .ال
خ ــاف ب ــن ال ـث ـنــائــي ،ل ـكــن الـشــريــف
س ـيــأخــذ إجـ ـ ــازة ت ـس ـت ـمـ ّـر أس ـبــوعــن
تقريبًا ،على أن يعود قريبًا ويستقبل
شـهــر نـيـســان (أب ــري ــل) املـقـبــل بــأولــى
إطـ ــاالتـ ــه ع ـل ــى ال ـش ــاش ــة ال ـج ــدي ــدة.
ّ
سيقدم الشريف على lbci؟
لكن ،ماذا
سـيـنـضـ ّـم اإلع ــام ــي إل ــى فــريــق عمل
األخبار في املحطة ،وكذلك سيشارك
فـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـص ـب ــاح ــي
ال ـ ـيـ ــومـ ــي «ن ـ ـهـ ــاركـ ــم س ـ ـع ـ ـيـ ــد» ،إل ــى
جانب بسام أبو زيد ،وديما صادق،
ودوللي غانم ،وندى أندراوس.
ّ
يـ ــرى بـعـضـهــم أن خ ـط ــوة ال ـشــريــف
ّ
مهمة فــي رحلته اإلعالمية،
تعتبر
ّ
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـ ـت ــول ــى م ـه ـمــات
إداري ــة الحقًا فــي القناة فــي األشهر
املقبلة.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
 ...وتعبت من الحرب

صورة
وخبر

ّ
شـكل فنـان الشـارع محمد دحا المعـروف بـ «فيتا بـوي» حالة فريدة في الجزائر .الفنان الشـاب
الـذي لطالمـا أمضـى أيامـه مـع غيتـاره فـي شـوارع العاصمـة ،خطـف قلـوب الجزائرييـن،
بعدمـا كانـت كانـت الشـرطة قـد اعتقلتـه قبـل أشـهر بدعـوى إسـتغالله فضـاء عامًا بشـكل
غيـر قانونـي .اعتقـال تبعتـه حملـة تضامـن غيـر مسـبوقة معـه وصلـت إلـى حـد تنظيـم
ّ
تضـم حوالي ثالثة ماليين نسـمة (فاروق باتيـش ــ أ ف ب)
حفلـة ضخمـة فـي المدينـة التي

األوركسترا الوطنية :تحية إلى أحمد قعبور
ساندي الراسي
منذ أن تسلم أندريه الحاج إدارة
«االوركسترا الوطنية اللبنانية
للموسيقى الشرق ـ عربية» عام
 ،2011أدرج في برنامجها فكرة
إلقاء التحيات لشخصيات طبعت
املوسيقى العربية .في هذا اإلطار،
ّ
تقدم االوركسترا بقيادة الحاج
ّ
أمسية الليلة تعد تحية الى أحمد
قعبور بمشاركة «كورال خالد
بن الوليد» على مسرح «قصر
االونيسكو» .برمجة التحيات تندرج
ضمن سياسة انفتاح األوركسترا
على الجميع .لذا ،انطلقت أولى
تلك األمسيات عام  2011بتحية
الى الراحل وديع الصافي ّ
ثم ّ
كرت
السبحة مع الياس الرحباني ،وإيلي
شويري ،ونصري شمس الدين،
وفريد االطرش ،وإحسان منذر،
إلى جانب أميمة خليل وسمية
بعلبكي .اعتبر الحاج أن الناس
يحبون السماع الى الكلمة أكثر من
املوسيقى اآللية .لذا ،حاول تقريب
األوركسترا إليهم ،بإدراج ريبرتوار
موسيقيني معروفني ،مستخدمًا
األغنيات الجميلة لجذب الناس
وجعلهم يصغون الى موسيقى
آلية كذلك .من هنا ،حاول أن يخرج
االوركسترا مما ّ
سماه «قوقعة»،
ليفتحها على كل االمكانات التي
تعرضها املوسيقى العربية ،محافظًا
بالطبع على املستوى املطلوب في ما

يتعلق بجودة البرامج املختارة.
قبل ستة أشهر ،جرى االتصال بني
أحمد قعبور والحاج .األخير يعتبر
املؤلف اللبناني موسيقيًا ومؤلفًا
حقيقيًا يشبه الناس و«يستاهل
تحية» .أخبره عن نيته تنظيم
حفلة تحية له وألعماله الفنية،
فبدأ التعاون على إعداد برنامج.
سرعان ما ّ
رحب قعبور بالفكرة،
ّ
وأعد البرنامج بنفسه .الحاج كان
حريصًا على تكوين الئحة تضمّ
أغنيات عن «األرض والطفل» كما
يقول .هنا أيضًاّ ،
أصر الحاج
على إعطاء االولوية للموسيقى
التي يريدها أن تكون مدرجة في
البرنامج .فاملايسترو ال تهمه
االغنيات بقدر ما يهمه أن تؤدي
االوركسترا املوسيقى .لذا نجد ضمن
االمسية عملني موسيقيني تعزفهما

االوركسترا وحدها من دون غناء
الكورال ،وسيؤدي املوسيقيون على
املسرح مقطوعتي «الليل املفتوح»
وموسيقى «تفاريح» .من جهة أخرى،
استدعى إعداد البرنامج ّ الكثير من
العمل التوزيعي ،الذي وقعه هاني
سبليني ،ومازن سبليني ،باالضافة
ّ
الى وليد بو سرحال .كما وزع الحاج
إحدى القطع .من االغنية الوطنية
امللتزمة الى محاولة إحياء التراث
الشعبي البيروتي ،مسيرة أحمد
قعبور غنية باألعمال التي ستؤدي
االوركسترا أبرزها مثل «بيروت
يا بيروت» و«أناديكم» و«صبح
الصباح» ،إضافة الى أغنية للفنان
عمر الزعني الذي ّ
قدم له قعبور
استعادات سابقًا.
من ناحية أخرى ،الجزء األكبر من
االمسية سيرتكز إلى االداء الغنائي
للكورال ،وتحديدًا جوقة خالد بن
الوليدّ .
أصر الحاج على أن تؤدي
ً
جوقة املقطوعات غناء ،ال قعبور
بنفسه أو مغنيًا منفردًا .الجوقة
التي أسسها العازف الشاب طارق
قاطرجي ،شبابية مؤلفة من مغنني
متحمسني ومفعمني بالحياة ،يبلغ
عددهم  40شخصًا ،وفق الحاج
الذي يؤكد« :نبض الجوقة جميل
والعمل الذي جرى معها أيضًا ممتع،
خصوصًا في ما يتعلق بالتوزيع».
* تحية إلى أحمد قعبور 20:00 :مساء
اليوم ـ «قصر األونيسكو» ـ 01/772882

ْ
ُ
نعم ،هي أحجية:
ُ
ُ َ ِّ
الدم تذك ُرني ِبـ «كلم ِة» السالم.
وفرة
ِ
ُ
وفرة الدم ُت َب ِّش ُ
موعد السالم.
باقتراب
ني
ر
ِ
ُ ِ
ُ
الدم (وحدها وفرة الدم)
وفرة
ِ
َ
تجعلني ُّ
أشم رائحة السالم.
ُ
ُ
الدم ،دائمًا ،يسبق السالم.
َ
َّ
َ
السالم ،دائمًاَ ،يت َـعـق ُب رائحة ْ
ُ
الدم.
السالم ،دائمًا ،في حاج ٍة إلى ْ
ُ
دم.
.. .. ..
يا أيها الدم!
ُ
أيها ُ
الدم الرخيص الغالي!
أكثر ِمن ْ
أيها ُ
الدم الذي ...ال َ
دم!
ّ
أقل من ْ
أيها ُ
دم!
الدم الذي ...ال
ُ
أصحاب ُ
َ
أيها ُ
وذارفيه!
ه
أعرف
الدم الذي ال
ِ
ُ
ُ
الصريح ،الـهـ ِّ ُ
ُ
أيها الـ ُ
ُ
الكثير
ـن،
النكرة،
ـدم الغامضِ ،
الكثير...
َ ْ
سعفني!
:أ ِ
.. ..
ُ َ
أيها الدم الغفور!
ُ
أيها ُ
الدم
العاجز عن االنتقام!
أيها ُ
الدم ...الدم:
َّ
ُ
وتعبت من الحرب.
لقد طق قلبي،
سامحني!
ِ
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