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سياسة
على الغالف

فريق عمل أشرف ريفي :أنا
تحول اللواء أشرف ريفي من شخصية أمنية إلى حالة سياسية ،دون أن يتنبه أي من خصومه لذلك .توهموا
أنهم قادرون ًبمجرد توافقهم على حسم اإلنتخابات البلدية ،فوصل ريفي إلى طرابلس على حصان المناطق
الشعبية ،حامال لواء «ثورة األرز» ومحاربة «المشروع الفارسي» وسالح حزب الله «الالشرعي» .استفاد وزير العدل
المستقيل من شخصيته الشعبية الناتجة من تربيته في منطقة ّ
القبة المتواضعة .هو «ابن البلد» الذي يعرف
كيف ُيدغدغ أهواء األحياء الفقيرة .خطط ريفي لمعركة البلدية ،وضعها معه عدد من األفراد الذين يؤلفون
«الفريق التنفيذي» ،فقط .أما «عقل» هذا الفريق فليس سوى اللواء المتقاعد
ليا القزي
تلميذ الضابط في املدرسة الحربية
أشرف ريفي ،ابن الـ 17عامًا ،تحدى
نـفـســه وق ــائ ــد الـكـلـيــة ال ـحــرب ـيــة عــام
ّ
الحربية
 .1973حــارس مرمى فريق
نـ ـج ــح ف ـ ــي ص ـ ـ ـ ّـد ك ـ ـ ــرة جـ ـ ـ ــزاء ف ــري ــق
ال ـجــام ـعــة ُاألم ـيــرك ـيــة .أهـ ــدى فــريـقــه
ال ـن ـص ــر ،ف ــأع ـف ــي م ــن ال ـح ـجــز طـيـلــة
سنوات دورته الثالث .بعد  43عامًا،
وقــف وزي ــر الـعــدل املستقيل أشــرف
ري ـفــي مــن جــديــد أم ــام ال ـش ـبــاكّ :إمــا
يصد ضربة جــزاء موجهة ّ
ّ
ضده
أن
مــن تـيــار املستقبل وبمساندة ستّ

رديفًا
أسس ريفي كيانًا ً
خارج القانون ،خدمة لمصالحه
السياسية
قـ ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ُـي ـن ـ ّـص ــب
نفسه «كابنت» مدينة طرابلسّ ،
وإما
ُي ـط ـي ـحــه ت ـح ــال ــف «ال ـ ـضـ ـ ّـم والـ ـف ــرز»
(املنطقة الحديثة في طرابلس التي
يـعـيــش فـيـهــا امل ـي ـس ــورون)ُ ،
فيشهر
الـ ـبـ ـط ــاق ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ب ــوج ــه ن ـف ـســه.
اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ات الـ ـت ــي كـ ـ ــان ُي ـج ــري ـه ــا
مدير مركز «الرأي اللبناني» جوني
ُ
نـحــاس ملصلحة ريـفــي كــانــت تشير
ّ
إل ــى أن خ ــرق مــرش ـحــن م ــن الئـحــة
«لطرابلس»
«قرار طرابلس» لالئحة ِ
مؤكد ،إنما من دون أن يتوقع أحد
ه ـ ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة .وح ـ ـ ــده «الـ ـجـ ـن ــرال
امل ـ ـ ــدن ـ ـ ــي» حـ ـسـ ـمـ ـه ــا ل ـ ـيـ ــل الـ ـسـ ـب ــت،
عـشـيــة اإلن ـت ـخــابــاتّ .
رد عـلــى ســؤال
اب ـنــه كــريــم ،اآلت ــي مــن فــرن ُـســا« :إمــا
نفوز بكامل األعـضــاء أو نـخــرق بـ4
أعضاء» .صدقت توقعات اللواء إلى
حــد مــا ،ووأد ُمـخـطــط تــدمـيــره على
يد «القوى العظمى» في مهده .بات
ريفي ظاهرة طرابلسية في مرحلة
ال ـص ـعــود .واق ــع أكــدتــه اإلنـتـخــابــات

ريفي :أنا لست زعيمًا .أنا حامل قضية وأعيش قضيتي (هيثم الموسوي)

ال ـب ـل ــدي ــة ول ـك ــن م ــرح ـل ــة اإلع ـ ـ ــداد لــه
بــدأت منذ أن كان ريفي مديرًا عامًا
لـقــوى األم ــن الــداخ ـلــي .لـكــن بخالف
م ــا ه ــو قــائــم الـ ـي ــوم ،ك ــان ري ـفــي في
امل ــدي ــري ــة «رأس جـ ـس ــر» ال ـت ــواص ــل
بني الحريري وحــزب الله ،حتى في

ذروة التصعيد السياسي واالمني
ب ـ ـ ــن ت ـ ـي ـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب.
وب ـعــد خــروجــه مــن املــديــريــة ،أحــرق
ال ـ ـج ـ ـسـ ــور ،وقـ ـ ـ ــرر اداء دور رأس
ـزب ال ـل ــه
الـ ـح ــرب ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة حـ ـ ـ ُ
و«امل ـش ــروع اإلي ــران ــي» بـعــدمــا أجـبــر

الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري عـلــى عقد
الـتـســويــات ،فظهر ريـفــي «ممانعًا»
أم ــام م ـحــاولــة «ف ـتــح ط ــراب ـل ــس» .إال
أنـ ــه ل ــم ي ـك ــن وح ـ ــده ص ــان ــع الـنـصــر
االنـتـخــابــي .فقبل أن تـتـحــول «قــرار
ط ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس» إلـ ـ ـ ـ ــى الئ ـ ـ ـحـ ـ ــة أش ـ ـ ــرف

ري ـف ــي ،ك ــان ــت ه ــذه الــائ ـحــة تـ ّـجـمــع
«املنكوبني» الذين لفظهم التحالف
بـ ـعـ ـيـ ـدًا تـ ـح ــت حـ ـج ــة عـ ـ ــدم اخ ـت ـي ــار
أع ـ ـضـ ــاء س ــاب ـق ــن ل ـل ـب ـل ــدي ــة .أح ـمــد
املرج ،أحمد قمر الدين ،رياض يمق،
خالد التدمري ،توفيق العتر ،جميل

ّ
طرابلس :محاوالت لشق الفائزين بالبلدية
تقرير

عبد الكافي الصمد
ينتظر الـفــائــزون فــي انتخابات بلدية
طرابلس دعــوة محافظ الشمال رمــزي
نـهــرا النـتـخــاب رئـيــس جــديــد للبلدية.
وي ـ ّ
ُ
ـرج ــح ـ ـ مبدئيًا ـ ـ أن ي ــؤول املنصب
ال ــى أح ـمــد قـمــر ال ــدي ــن ،أح ــد الـفــائــزيــن
م ــن الئ ـحــة «قـ ــرار طــراب ـلــس» املــدعــومــة
مــن الــوزيــر أشــرف ريـفــي ،بعدما ّ
سماه
األخـ ـي ــر ل ـلــرئــاســة ق ـبــل أس ـب ــوع ــن من
االنتخابات .كما صدر بيان عن الفائزين
عقب لقائهم في منزل ريفي الخميس

املــاضــي أعلن الـتــوافــق على قمر الدين
رئيسًا ورياض يمق نائبًا للرئيس .إال
أن شكوكًا بدأت تحيط بهذا السيناريو
املـفـتــرض ،وســط شــائـعــات ،لــم ينكرها
قمر الــديــن نفسه ،تشير إل ــى أن هناك
طامحني كثرًا يرغبون في الوصول إلى
هذا املنصب ،والى وجود أكثر من رأي
فــي ص ـفــوف األع ـض ــاء ال ـ ــ 16ح ــول اســم
الرئيس .ومن بني هذه اآلراء طرح اسم
ّ
ً
خالد تدمري للرئاسة ،لكونه حل أوال
بني الفائزين الـ ،24إضافة الى أنه عضو
بلدي ســابــق ،ومهندس ،ولــه إنـجــازات

كثيرة في تأهيل وترميم اآلثار التركية
في طرابلس.
الـشــائـعــات ذهـبــت ال ــى حــد ان الـفــريــق
ال ـ ـخـ ــاسـ ــر ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات يـ ـح ــاول
االنـقــاب على النتائج عبر االتـصــال،
ً
إغراء ،بخمسة من
ترغيبًا أو إقناعًا أو
الفائزين الـ  16الستمالتهم الى صفوفه
تمهيدًا النتخاب رئيس الئحة التوافق
عزام عويضة رئيسًا للبلدية ،مستغال
عدم وجود «وحدة حال» بني األعضاء
الـ ـ ـ ـ ـ ــ ،16وعـ ـ ــدم ان ـت ـم ــائ ـه ــم إلـ ـ ــى ف ــري ــق
سياسي واح ــد ،مــا ُيـسـ ّـهــل اختراقهم.
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سياسة
سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،يـ ـعـ ـت ــرف ــون ل ـ ــه ب ـق ــدرت ــه
ع ـلــى «اس ـ ـتـ ــرداد وهـ ــج  14آذار مــن
ال ـحــريــري» .ولـكـنــه ُيـخـطــئ الـعـنــوان
ب ــالـ ـق ــول إن ـ ــه ُي ـم ـث ــل ن ـه ــج ال ــرئ ـي ــس
الــراحــل رفـيــق الـحــريــري «ال ــذي كــان
رمـ ـ ـ ـزًا ل ـل ـت ـس ــوي ــات وال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــن
ال ـنـ ّـد إل ــى ال ـنـ ّـد مــع س ــوري ــا»ُ .يــدافــع
وزيــر العدل املستقيل عن الحريري
األب« :تعاطينا مــع ســوريــا لــم يكن
من منطلق أننا أداة لها .أنــا أعرف
ماذا كان الحريري يقول للبطريرك
(نـ ـص ــرالـ ـل ــه بـ ـطـ ــرس صـ ـفـ ـي ــر) وف ــي
م ـجــال ـســه الـ ـخ ــاص ــة .ق ـل ـبــه كـ ــان مــع
ّ
خ ـ ـ ــط الـ ـب ــريـ ـسـ ـت ــول حـ ـت ــى قـ ـب ــل أن
ينطلق ،وحــاملــا سنحت لــه الفرصة
الـتـحــق ب ــه» .أم ــا ع ــن نـفـســه ،فيقول
إن ــه ك ــان ُي ـســاعــد امل ـنــاطــق الشعبية
«اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا .ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ،أن ـ ــا اب ــن
املــؤسـســات وال أؤمــن بالسالح غير
الشرعي».
الحصار اإلعالمي الذي يزعم الوزير
ُ
أنـ ــه ف ـ ــرض ع ـل ـيــه ق ـبــل اإلن ـت ـخــابــات
البلدية ،انتهت مفاعيله بعد الفوز.
ب ــن م ـق ــاب ـل ــة ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة وأخـ ـ ــرى،
ي ـع ـت ــذر ع ــن إج ـ ـ ــراء م ـق ــاب ـل ــة ثــال ـثــة.
ُ
امل ـنــزل فــي ب ـيــروت تــزيـنــه الـلــوحــات
الـتــي تعكس ُحـبــه للطبيعة .طاولة
م ـل ـي ـئ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــاألوراق وامل ـ ـل ـ ـفـ ــات ،وآلـ ــة

جـ ـ ـب ـ ــاوي… هـ ــم ع ـن ــاص ــر جـمـعـهــم
ريفي وخاض املعركة باسمهم ولو
ّ
أن قسمًا منهم ال يواليه في األصل.
أبناء املناطق الطرابلسية
هؤالء هم ّ
ّ
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــثـ ــل راف ـ ـ ـعـ ـ ــة كـ ـ ـ ــل ال ـ ـقـ ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة .يـعــرفـهــم الـ ـل ــواء ج ـي ـدًا،
فمن رحمهم تـكـ ّـون .هو «العصامي
الـ ـ ــذي ب ـن ــى ن ـف ـســه ب ـن ـف ـس ــه» ،ي ـقــول
عــارفــو ري ـفــي ع ـنــه .أم ــا هــو فـ ُـيـعـ ّـرف
ع ــن ن ـف ـس ــه« :أنـ ـ ــا ربـ ـي ــان ف ــي ال ـقـ ّـبــة
مطرح ما كنا نلعب الفوتبول» .بنى
شعبيته ح ـجــرا ح ـجــرا ،تـمــامــا كما
أدراج املناطق الشعبية التي تربط
األحياء املتصارعة بعضها ببعض.
عصب جبينه بمقولة وال ــده «إيــاك
وقاتل الرجال» ،أي الغرور .فأصبح
ّ
التواضع أول ما يخطر على بال كل
من ُيسأل عن ريفي« .أبو أشرف» كان
مسؤول الحزب التقدمي اإلشتراكي
في طرابلس وصاحب مطحنة على
نهر أبو علي« .كانت مركزًا للتجمع
ّ
ضد سياسة آل كرامي»ُ ،يخبر ريفي
ّ
ُ
لـ ـ «األخ ـبــار» .البعض يـشــبــه الحالة
الـتــي كـ ّـونـهــا بـحــالــة نــائــب طرابلس
«ال ـ ـثـ ــائـ ــر» عـ ـب ــد املـ ـجـ ـي ــد ال ــرافـ ـع ــي،
الــذي تمكن عام  1972من الحصول
عـلــى أعـلــى نـسـبــة مــن األصـ ــوات في
اإلنـتـخــابــات النيابية خــارقــا الئحة
الرئيس الراحل رشيد كرامي« .فيها
ً
ش ــي ص ـ ّـح .أص ــا أخ ــي ال ــذي تــوفــي
ص ـغ ـي ـرًا ُس ـم ــي ع ـبــد امل ـج ـيــد تـيـمـنــا
بالنائب الرافعي» .ليس فقط واحدًا
من هــؤالء «الــدراويــش» ،بل راعيهم
ُ
ـرف»
ال ــرسـ ـم ــي .يـ ـخـ ـب ــرون ع ــن «أشـ ـ ـ ّ
ال ــذي «ف ــرش بيتي وك ــان يــدفــع حق
املفروشات بالتقسيط .سنة الـ2000
مــا كــان معو مـصــاري» .الفتاة التي
أمن لها الرعاية الصحية لعمليات
وجهها بعد احتراقه ،كانت حاضرة
الستقباله في ّ
القبة قبل اإلنتخابات
البلدية .هو «ملك العالقات العامة
الــذي يعرف كيف يقتنص الفرص،
لكن هذه النزوة ال تؤسس لزعامة»،
إستنادًا إلى أحد رفاق دورته .ريفي
ه ــو م ــن امل ـســؤولــن الـقـلـيـلــن الــذيــن
يـ ـ ــردون ع ـل ــى ك ــل االت ـ ـصـ ــاالت ال ـتــي
تــردهــم« ،حـتــى الــذيــن لــم أك ــن ق ــادرًا
عـلــى خــدمـتـهــم» .يـحـفــظ أصــوات ـهــم،
ً
م ــن بــائــع ال ـك ـعــك وص ـ ــوال إل ــى أكـبــر
مـ ـ ـس ـ ــؤول« ،وح ـ ـ ــن ال أق ـ ـ ــدر أن أرد
بـسـبــب الـتـعــب ،أح ــرص عـلــى إع ــادة
اإلتصال».
ل ـ ـكـ ــن ألف ـ ـ ـعـ ـ ــال ريـ ـ ـف ـ ــي «ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة»
ّ
وج ــه آخـ ــر .ف ــي ع ــام  ،2013رأى أن
قـ ـ ــادة امل ـ ـحـ ــاور ه ــم «أب ـ ـنـ ــاء املــدي ـنــة
ال ـتــي ُيــداف ـعــون عـنـهــا ون ـحــن نفخر
ب ـ ــأوالدن ـ ــا ع ـل ــى املـ ـ ـح ـ ــاور» ،ق ـب ــل أن
ينفض يديه منهم «ويــزج بعضهم
بالسجن ويحرم آخرين العودة إلى
ط ــراب ـل ــس» .خ ـصــومــه الـسـيــاسـيــون
ـان
ي ـت ـح ــدث ــون ع ــن ت ــأس ـي ـس ــه لـ ـ «ك ـي ـ ً
رديـ ـ ـ ـ ــف خـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،خـ ــدمـ ــة
مل ـصــال ـحــه ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـب ــر ت ـقــديــم
ال ـح ـم ــاي ــة ل ـط ــال ـب ـه ــا» .ال ـت ـق ــدي ـم ــات
التي كان ُيقدمها «هي على حساب
الــدولــة بامتياز :إدخ ــال الحاجيات
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاج ــن ف ـ ـ ــي س ـ ـجـ ــن روم ـ ـي ـ ــة،
تـغـطـيــة م ـخــال ـفــات ال ـب ـن ــاء ،الـتـسـتــر
عـلــى مـخــالـفــات األمـ ــاك الـبـحــريــة».

رياضية للمشي يستخدمها يوميا
عند السابعة صباحًا .الحضور هنا
محصور بالرجال ،الذين يتوزعون
ّ
ك ــل ملـهـمــة خــاصــة ب ــه .غ ـيــاب سـيــدة
امل ـن ــزل ،بـسـبــب وج ــوده ــا ال ــدائ ــم في
ُ
طرابلس ،تعوضه صورها الكثيرة.
ُ
املحامية سليمة أديــب تتهم بأنها
ه ــي ال ـت ــي ت ــرس ــم س ـيــاســة زوج ـه ــا.
«غ ـ ـيـ ــر ص ـ ـح ـ ـيـ ــح» ،ي ـج ـي ــب أعـ ـض ــاء
فــي فــريــق عـمــل ال ــوزي ــر« ،ه ــي تهتم
بــاس ـت ـق ـبــال الـ ـن ــاس ب ـغ ـيــابــه .قـ ــراره
م ـ ــن ن ـ ـف ـ ـسـ ــه» .ح ـ ـ ــول ه ـ ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة
األخ ـ ـيـ ــرةُ ،ي ـج ـم ــع خ ـص ــوم وح ـل ـفــاء
ريفي« :أشرف هو فريق عمل نفسه.
ي ـس ـمــع ك ـث ـي ـرًا ول ـك ـن ــه ف ــي ال ـن ـهــايــة
يــأخــذ ال ـق ــرار الـ ــذي يـ ــراه مـنــاسـبــا».
ع ــدد أفـ ــراد فــريــق الـعـمــل الـتـنـفـيــذي
الذي ساعد ريفي على ربح املعركة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ص ـغ ـي ــر .م ــدي ــر امل ـك ـتــب
ف ــي طــراب ـلــس ه ــو ال ـص ـيــدلــي رش ــاد
ريـفــيّ ،أم ــا إدارة مكتب الـ ــوزارة في
ُ ّ
فسلمت إلــى النقيب محمد
بـيــروت
الرفاعي ،بينما أحمد خوجة الذي
كــان مــن األســاسـيــن فــي فــريــق عمل
آل ك ــرام ــي ،ال ـت ـح ــق ب ــري ـف ــي ودوره

ّ
قمر الدين أكد لـ»األخبار» وجود مساع
ُ
كهذه .وكشف أن «إغراءات عرضت على
بعض األعضاء لكنها لم تلق تجاوبًا
مـ ــن أحـ ـ ـ ــد» ،م ــوض ـح ــا أن «إن ـت ـخ ــاب ــي
رئـيـســا لـلـبـلــديــة م ـح ـســوم .وه ــذا ق ــرار
اتـ ـخ ــذ ق ـب ــل اإلنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ول ـ ــم يــأخــذ
ً
طويال»ّ .
ورجح قمر الدين ،الذي
نقاشًا
انتخب عضوًا في البلدية ألربع دورات
مـتـتــالـيــة مـنــذ  ،1998ف ــوزه بــالــرئــاســة
بــالـتــزكـيــة «إذا ل ــم ي ـكــن ه ـنــاك مــرشــح
غ ـي ــري» .إال أن ه ــذا ال ـتــوافــق ،بحسب
قـمــر ال ــدي ــن ،ال يـنـسـحــب عـلــى منصب

يجر التوافق
نائب الرئيس الــذي «لــم
ِ
عليه بعد» ،نافيًا االتفاق على رياض
يمق ،و»النقاش ال يزال دائرًا حوله بني
َ
مرشحني أو ثالثة مرشحني» .علمًا أن
منصب نائب الرئيس كان يعطى عرفًا
للمسيحيني الذين غابوا هــذه الــدورة
عن املجلس البلدي.
أحــد الـفــائــزيــن ال ــ 16زاه ــر سلطان أكد
لـ»األخبار» أن «كل األعضاء وافقوا على
تزكية قمر الــديــن بمن فيهم تــدمــري».
وش ــدد عـلــى أن «األع ـض ــاء الـ ــ 16فريق
بلدي وإنمائي واحــد ممثل للمناطق

ريفي هو فريق
عمل نفسه .يسمع
كثيرًا ولكنه في
النهاية يأخذ القرار
الذي يراه مناسبًا

األساسي «حمام زاجل» بني الوزير
والـ ـف ــري ــق اآلخ ـ ـ ــر .الـ ـق ــاض ــي مـحـمــد
صعب واملحامي هاني املرعبي هما
املستشاران القانونيان .أما العميد
روبـ ـي ــر جـ ـب ــور ،رف ـي ــق دورة ري ـفــي،
ف ـي ـش ـغــل م ــرك ــز امل ـس ـت ـش ــار األم ـن ــي
واإلداري .العميد فواز متري هو أحد
مـسـتـشــاريــه أي ـض ــا .أم ــا الـصـحــافــي
أسـ ـ ـع ـ ــد بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارة ،ف ـ ـهـ ــو املـ ـسـ ـتـ ـش ــار
اإلعالمي والشخص الذي عمل على
تـطــويــر «سـ ــاح» وســائــل الـتــواصــل
اإلجـ ـتـ ـم ــاع ــي مل ــواجـ ـه ــة «الـ ـحـ ـص ــار
اإلعالمي في اإلنتخابات» ،تعاونه
في املكتب اإلعــامــي سحر آغــا .هذا
ً
فضال عن قرابة الــ« 100مفتاح» في
امل ـنــاطــق الـشـعـبـيــة ،يـتــواصـلــون مع
ريفي على نحو دائــم .وينفي ريفي
أي دور لشقيق زوجته محمد أديب
ونسيبه سعدي أديب في دعمه.
ب ـ ــاالض ـ ــاف ـ ــة لـ ـلـ ـخـ ـط ــاب ال ـس ـي ــاس ــي
وفـ ــريـ ــق الـ ـعـ ـم ــل ،يـ ـتـ ـح ــدث خ ـص ــوم
ريفي عن ماكينة إنتخابية «سرية»
ض ـخ ـم ــة ك ـ ــان م ــرك ــزه ــا فـ ــي مـجـمــع
امل ـ ـيـ ــرامـ ــارُ ،م ـق ـس ـمــة إلـ ــى مــاك ـي ـنــات
ً
صغيرة .مـثــا :ماكينة الشيخ بالل
شـعـبــان عـمـلــت ملصلحة الـجـبــاوي
ويـ ـم ــق وال ـ ـتـ ــدمـ ــري .م ــاك ـي ـن ــة ول ـيــد
ومعن كرامي دعمت التدمري ويمق.
أم ــا ال ـخــرق األب ــرز ملــاكـيـنــة الــرئـيــس
ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ،ف ـك ــان بــانـسـحــاب
ول ـي ــد ق ـمــر ال ــدي ــن مـنـهــا وتـضــامـنــه
مـ ـ ـ ــع شـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــه ،رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة
ال ـ ـفـ ــائـ ــزة ،أح ـ ـمـ ــد ،ولـ ـك ــن بــال ـن ـس ـبــة
لــريـفــي «ماكينتنا لــم تـكــن ناجحة.
أع ـض ــاؤه ــا ع ـم ـلــوا بـ ـص ــدق ،إال أنــه
ك ــان ــت تـنـقـصـهــم ال ـخ ـب ــرة ال ـكــاف ـيــة.
اك ـت ـش ـف ـنــا أن ه ـ ــذا ال ـش ـغ ــل ب ـحــاجــة
إلى أشهر» .ويكشف عن سالح آخر
ُ
اســت ـع ـمــل ف ــي امل ـعــركــة ه ــو «ال ـحــرب
النفسية التي ال تعني الكذب».
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ي ـن ـع ـك ــس عـلــى
تفاصيل حياة ريفي .طباعه نظامية،
يتكلم بسرعة وحازم .خالفًا إلطاللته
اإلع ــامـ ـي ــة وم ــواقـ ـف ــه «املـ ـتـ ـط ــرف ــة»،
ي ـظ ـهــر ري ـف ــي ه ـ ــادئ ال ـط ـب ــاع ،الئـقــا
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع اآلخـ ــريـ ــن .تــرتـســم
اب ـت ـســامــات بـسـيـطــة ع ـلــى ث ـغ ــره من
وق ــت آلخـ ــر ،وخ ــاص ــة ح ــن يـعـتــرف:
«أتشدد حتى أشد ّالعصب».
نجح ريفي في «غش» زعماء الئحة
س ـ ِـك ــروا ب ـقــدرات ـهــم
ال ـت ــواف ــق ال ـ ّـذي ــن ّ
التي تبني أنها هشة .ارتباط اسمه
بــرفـيــق الـحــريــري وظ ـهــوره كحامي
«ث ـ ـ ـ ـ ــورة األرز» ،مـ ـق ــاب ــل ت ـ ـنـ ــازالت
ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ـ ـ ــذي يـ ــريـ ــد اسـ ـتـ ـع ــادة
سـلـطــة فـلـتــت مــن بــن يــديــه ،إضــافــة
إل ــى شخصيته الـشـعـبــويــة ،عــوامــل
ســاه ـمــت ف ــي ب ـل ــورة «ح ــال ــة أش ــرف
ريفي» .العيون تشخص إليه حاليًا
وه ــو ي ـخ ـضــع لــإخ ـت ـبــار األص ـع ــب.
أمامه فرصة تدعيم ركائزه وتمكني
تحالفه مــع قــادة املناطق الشعبية.
تحوله إلى زعيم بحاجة أيضًا إلى
دع ــم س ـع ــودي ،لـكــن تـلـكــؤ ري ـفــي لن
يمنع أبـنــاء البلد مــن تلقينه درســا
تمامًا كما فعلوا مع «ابن الشهيد».
ال يــزال ريـفــي متواضعًا« :أنــا لست
زع ـي ـم ــا .أنـ ــا ح ــام ــل ق ـض ـيــة وأع ـيــش
قضيتي».

التوافق على قمرالدين
للرئاسة ال ينسحب على
منصب نائب الرئيس
يجر اختياره بعد
الذي لم ِ
(مروان طحطح)

واألح ـ ـيـ ــاء ...وم ـحــاوالت ـهــم لـتـفــريـقـنــا،
مستغلني التباينات البسيطة بيننا،
لن تؤثر على تماسكنا ووحدتنا» .ولم
يستبعد سلطان محاولة الفريق اآلخر
«سحب أو استمالة أعضاء من فريقنا،
وهــذا أمر طبيعي ،ولكن لن يصل إلى
نتيجة» ،متوقعا أن «يضع معارضونا
ع ــراق ـي ــل وع ـق ـب ــات أم ــام ـن ــا ملـنـعـنــا من
ال ـع ـم ــل إلن ـ ـمـ ــاء امل ــديـ ـن ــة ون ـه ـض ـت ـهــا،
وم ـع ــال ـج ــة آثـ ـ ــار ال ـت ــرك ــة ال ـث ـق ـي ـلــة فــي
ال ـب ـلــديــة .لـكـنـنــا ل ــن ن ـت ــردد لـحـظــة في
فضح كل املعرقلني».
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استغالل نفوذ وأموال
حسن عليق

لم يكن أشرف ريفي ضابطًا عاديًا في قوى االمن الداخلي .الحديث هنا
ُ
ليس عن إنجازات امنية تنسب إليه ،او ينسبها إلى نفسه .فهو خرج من
املــديــريــة ،بعدما قضى على رأسـهــا  8سـنــوات (لــم يسبق أن شغل احد
املنصب ذات ــه ط ــوال مــدة مماثلة) ،وهــي فــي حــال أس ــوأ مما كــانــت عليه.
بناء قوة استخبارية فعالة اسمها فرع املعلومات لم يكن نتاج جهده ،بل
ثمرة قرار سياسي لبناني إقليمي دولــي ،نفذه اللواء وسام الحسن،
هو ً
مواكبة ملرحلة ما بعد الخروج السوري من لبنان ،والسعي إلى تهميش
استخبارات الجيش واالجهزة األخرى ،في إطار االنقالب السياسي الذي
شهدته البالد بعد  14شباط  .2005وإذا وضع هذا الفرع جانبًا ،يكفي
النظر إلى اوضاع الشرطة القضائية ،وفضائح الفساد في اإلدارة املركزية،
وأحــوال الــدرك اإلقليمي ووحــدة القوى السيارة لتظهر تركة ريفي .أبرز
ّ
ما تحقق في عهده أمــران :االول ،رفع عديد قوى االمن الداخلي من نحو
ّ
 13ألف ضابط ورتيب ودركــي ومجند ،إلى ما يزيد على  27ألفًا؛ ورفع
املخصصات السرية في املديرية ،لتصل إلى نحو  15مليار ليرة سنويًا .في
ما يخص العديد ،ربما هي النسبة األكبر في زيادة اعداد الذين يتقاضون
رواتــب مــن خزينة الــدولــة ،فــي مؤسسة رسمية لبنانية ،فــي غضون 10
سنوات .وكان لريفي نصيب كبير من التوظيفات ،ما سمح له ببناء شبكة
عالقات سياسية واسعة ،وتأمني حضور شعبي من خالل العائالت التي
ّ
وظــف أبناءها فــي «مديريته» .امــا النفقات السرية ،التي يحق للمديرية
استخدامها من دون العودة إلى ديوان املحاسبة او وزارة الداخلية ،فعندما
كان وزير العدل املستقيل ال يزال مديرًا عامًا ،كان يقول دومًا إن العرف
يقضي بــأن يحتفظ رئيس الجهاز لنفسه بحرية التصرف بنحو ثلث
النفقات السرية ،مشيرًا إلى انه ينفقها لتمويل مخبرين مهمني ،وفي كل
ما يمكن ان يساهم في تأمني معلومات حساسة أو الحفاظ على األمن.
وبالطبع ،كان لطربلس نصيب من هذه االموال .يؤكد مسؤولون امنيون
انهم يملكون وثائق تكشف أن ريفي كان ينفق شخصيًا ،من املال العام،
اكثر من  50ألف دوالر شهريًا ،لـ»مفاتيح» في طرابلس ،مبالغ تراوح بني
 300ألف ليرة شهريًا ألحدهم ،و 10ماليني ليرة شهريًا آلخر .وبني الذين
خصص لهم ريفي «معاشات» شهرية ،قادة محاور ورجال دين اوقفوا
سابقًا بتهمة اإلرهاب .وكذلك كان املدير العام لقوى األمن الداخلي يمنح
شاهد في املحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس
بركته املالية لعائلة ِ
رفيق الحريري .بطبيعة الحال ،ينفي ريفي وفريق عمله كل ما ُيقال في
هــذا الـشــأن ،واضعًا كل إنفاق املخصصات السرية في خانة عمل فرع
املعلومات وقطعات االمــن الداخلي األخــرى (كــان فرع املعلومات يحصل
على  400مليون ليرة شهريًا ،وقادة وحدات االمن الداخلي مجتمعني على
 170مليون ليرة) .لكن األكيد أن «اللواء» استغل نفوذه في املديرية ،لبناء
حيثية شعبية ،تمامًا كما جرت العادة لدى غالبية املسؤولني الرسميني
في بالدنا ،بالتوظيف واملال وحماية املخالفات .وماذا عن مرحلة ما بعد
التقاعد؟ الرئيس نجيب ميقاتي كــان يجيب عن هــذا السؤال بالقول إن
منتجع امليرامار (الــذي ّ
شيدت أبنية تابعة له بمخالفة ُيقال في طرابلس
إن ريفي غطاها) يؤمن لريفي نحو مليوني دوالر سنويًا .وهــذا املبلغ،
بـحـســب مـيـقــاتــي ،يـتـيــح لـلـمـتـمـ ّـرد عـلــى الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري تمويل
حركته السياسية ـ ـ الشعبية في عاصمة الشمال .هنا أيضًا ،ينفي ريفي
واملقربون منه ذلك ،قائلني إن امليرامار ملك خاص لرجل االعمال محمد
اديــب ،شقيق زوجــة الـلــواء املتقاعد ،وان االخير «يفصل عمله العام عن
عالقاته العائلية».
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سياسة
تقرير

ّ
جو االتصاالت بين
المشنوق والحريري
الماضيين
في اليومين
على نحو ّ
سيئ
لم يكن
للغاية (هيثم الموسوي)

العسيري يستقبل المشنوق:
ساعتا «غسل قلوب»
ساعتان جمعتا أمس السفير
السعودي علي عواض العسيري
ووزير الداخلية نهاد المشنوق في
جلسة «توضيحية» أكد خاللها األخير
ّ
«يتحمل مسؤولية موقفه».
أنه
في المقابل تعامل العسيري مع
ودي ّ
وزير الداخلية بأسلوب ّ
مبني
على «العالقة التاريخية والمتينة التي
تجمع المشنوق بالمملكة» ،بحسب
مصادر بارزة في تيار المستقبل
ميسم رزق
ّ
خ ــال ّــف الـ ــوزيـ ــر نـ ـه ــاد املـ ـشـ ـن ــوق ك ــل
التوقعات .ذهب في اآلونة األخيرة إلى
حيث ال يجرؤ غيره من املستقبليني،
مـطـلـقــا «عــاص ـفــة حـ ــزم» عـكـسـيــة في
وجـ ــه امل ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة،
انفجرت ردودًا محلية وسعودية في
وجهه .قبل أشهر قليلة ،خرج الرجل
فــي اح ـت ـفــال تـكــريـمــه مــن ِق ـبــل اتـحــاد
ّ
جمعيات العائالت البيروتية ليؤكد
أن «م ـم ـل ـكــة ال ـخ ـيــر تـسـتـعـمــل ال ـقــوة
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى خ ـيــر الـ ـع ــرب ووحـ ــدة
العرب واستقرار العرب ومجتمعات
العرب ودول العرب .ال قيامة للعروبة
دون السعودية وال توازن في املنطقة
إال ب ــال ـس ـع ــودي ــة» .لـكـنــه ان ـق ـلــب منذ
أيام على رأيــه ،مطلقًا عددًا كبيرًا من
املعلومات قصد بها التلميح إلى أن
سياسة «مملكة الخير» نفسها ،هي
الـتــي أوصـلــت تـيــار املستقبل إلــى ما
وصل إليه .خلق كالم املشنوق إرباكًا
داخل تيار املستقبل ،وارتدادات داخل
املـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،أدنــاهــا
نفي دبـلــومــاســي على لـســان السفير
ع ـلــي ع ـ ــواض ال ـع ـس ـي ــري ،وأق ـصــاهــا
ّ
ّ
رد قــاســي تــول ـتــه صـحـيـفــة «ع ـكــاظ»

الـسـعــوديــة الـتــابـعــة للعائلة املــالـكــة،
مـطـلـقــة ال ـع ـنــان أم ــس ل ـه ـجــوم وصــل
ح ـ ّـد ات ـه ــام ال ــرج ــل بــأنــه «ي ـعــانــي من
شيزوفرينيا» .ســارع تيار املستقبل
ع ـل ــى لـ ـس ــان ن ــواب ــه إلـ ــى الـ ـتـ ـب ـ ّـرؤ مــن
ّ
ك ــام نــائــب كـتـلـتــه ،م ــؤك ـدًا أن كــامــه
ّ
«تحليل شخصي» .تبعه رد ثان أمس
للسفير السعودي رأى فيه أن «حديث
وزي ــر الــداخـلـيــة ال ّ
يعبر عــن الرئيس
الحريري وال املستقبل».
مــا هــو الـجـ ّـو الحقيقي للتيار فــي ظل
الـكــام الكثير عــن اإلرب ــاك الــذي خلقه
عند الرئيس الحريري؟ وهــل العالقة
ـوق م ـت ــوت ــرة
بـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري وامل ـ ـش ـ ـنـ ـ ّ
إل ــى ه ــذا ال ـحــد؟ وك ـيــف تـلــقــت اململكة
تـصــريـحــات ال ــرج ــل ال ـصــري ـحــة؟ وهــل
سـيـنـعـكــس ذلـ ــك س ـل ـبــا ع ـل ـيــه ف ــي ظل
تــأك ـيــده أن «ه ـن ــاك امل ــزي ــد لـيـقــولــه في
حال اقتضى األمر»؟
ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام طــرح ـهــا أك ـث ــر من
طـ ـ ــرف ،ع ـن ــدم ــا كـ ــان ي ـص ـغــي بـتـمـ ّـعــن
إلــى وزي ــر الــداخـلـيــة منذ أي ــام ،بعدما
«حاول وضع ّ
حد ملهزلة املزايدين على
خيارات تيار املستقبل» .لكن الجواب
ال ـحــاســم ك ــان فــي مــا كشفته مـصــادر
مستقبلية بارزة عن لقاء جمع الوزير
امل ـش ـن ــوق أمـ ــس بــالـسـفـيــر ال ـس ـعــودي
ل ـس ــاع ـت ــن ،ك ـ ــان أق ـ ـ ــرب إل ـ ــى «ج ـل ـســة
ت ــوض ـي ـح ـي ــة أع ـ ـ ــاد ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـت ــأك ـي ــد
خاللها أنه يتحمل مسؤولية موقفه».
وبحسب املصادر «تعاطى العسيري
مــع الــرجــل بــأسـلــوب ّ
ودي مبني على
ال ـع ــاق ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة وامل ـت ـي ـن ــة ال ـتــي
تـجـمــع امل ـش ـنــوق بــامل ـم ـل ـكــة» ،معتبرة
أن اللقاء «سيشكل بداية النهاية لكل
الــزوب ـعــة ال ـتــي أث ــاره ــا ك ــام املـشـنــوق
األخ ـيــر» .ونـفــت امل ـصــادر كــل الحديث
ع ـ ــن «مـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ب ـ ــن الـ ـح ــري ــري
واملشنوق» ،مؤكدة أن «جو االتصاالت
بينهما في اليومني املاضيني لم يكن
على نحو ّ
سيئ للغاية» .أما البارز في
كــام امل ـصــادر فـكــان فــي إشــارتـهــا إلى
أن «محبي الوزير املشنوق في اململكة
ُ
أي ـض ــا كـ ـث ــر ،وهـ ـن ــاك م ــن ي ـع ـمــل عـلــى

تهدئة الفورة التي نتجت من كالمه...
ول ـي ــس ك ــل م ــن ف ــي امل ـم ـل ـكــة ي ـع ــارض
كالمه بل هناك من يؤيده أيضًا».
بعيدًا من الدخول في لعبة تكرار كل ما
قيل من معلومات وتحليالت ،األكيد
أن أداء امل ـش ـن ــوق ل ــم ُي ـع ـج ــب «أب ـن ــاء
جـلــدتــه» .أث ــار ريـبــة كثيرين منهم .لم
ي ـع ـت ــادوه ب ـهــذا ال ـخ ـطــاب «ال ـبــاطــش»
وهـ ـ ــو ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان فـ ــي نـ ـظ ــره ــم أوفـ ــى
األوف ـيــاء للمملكة .منهم مــن بــدا كأنه
ينتظر الــرجــل عـلــى «غ ـل ـطــة» .ومنهم
من رأى أنه «استخدم صدق نيته في
غير مــوضـعـهــا» .لكن على الضفتني،
كـ ــان ال ـق ــاس ــم امل ـش ـت ــرك ب ــن «امل ـح ـبــن
والكارهني» هو التأكيد على سلبيتني
نجمتا عــن حــدي ـثــه؛ األولـ ــى أن ــه «أ ّكــد
ل ـل ـج ـم ـيــع أن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ي ـنــفــذ
إم ــاءات اململكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
وليس شريكًا في القرار ،ما أساء إلى
ص ــورة الــرئـيــس الـحــريــري ال ــذي حمل
ً
دومًا شعار لبنان أوال» ،إذ ترى مصادر
املستقبل أن «املوقف سيكون حساسًا
بــالـنـسـبــة ال ــى ال ـح ــري ــري» ،فــي مقابل
ّ
«ألد خصومه على الساحة اللبنانية،
أي حزب الله الذي يظهر وكأنه حليف
إيــران في لبنان وليس تابعًا لها ،في
ال ــوق ــت الـ ــذي ت ــؤك ــد ف ـيــه الـجـمـهــوريــة
اإلس ــامـ ـي ــة دائـ ـم ــا أن ل ــه صــاح ـيــات
التصرف في الكثير من امللفات داخل

لقاء المشنوق
العسيري سيشكل
بداية النهاية لكل
الزوبعة التي أثارها
كالم المشنوق األخير

لبنان وخارجه» .أما السلبية الثانية
فتتعلق باململكة مباشرة ،وهي التي
«ج ـهــدت فــي إق ـنــاع الـجـمـيــع بــأنـهــا ال
تتدخل في األمــور التفصيلية وتترك
للبنانيني حــق تقرير املصير» .ورأت
املـصــادر أن «حــديــث املشنوق سيزيد
إل ـ ــى م ـش ــاك ــل الـ ـح ــري ــري فـ ــي امل ـم ـل ـكــة

مشكلة إضــاف ـيــة ،ألن ال ــري ــاض تنظر
إل ــى ه ــذا ال ـكــام مــن مـنـظــار شخصي
وتـعـتـبــره إه ــان ــة» ،وأن «امل ـش ـنــوق في
أدى
مـ ـع ــرض دفـ ــاعـ ــه عـ ــن الـ ـح ــري ــري ُ
ال ــى امل ــزي ــد م ــن ت ــوري ــط األخـ ـي ــر» .كــثــر
الـشــامـتــون فــي تـيــار املـسـتـقـبــل ،وكثر
امل ـن ـت ـقــدون .ان ـت ـقــدوا «ج ـ ــرأة» الــوزيــر،

تقرير

موقوفون جدد في «خلية االغتياالت»
تستمر استخبارات الجيش في تفكيك
«خـلـيــة خــربــة داود» الـتــابـعــة لتنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،بـ ـع ــدم ــا أوق ـ ـفـ ــت األسـ ـب ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي  3م ـش ـت ـب ــه ف ـي ـه ــم ل ـب ـنــان ـيــي
ال ـج ـنـسـيــة ف ــي خ ــرب ــة داود ف ــي ع ـكــار،
وقتلت رابـعــا فــي تـبــادل إلط ــاق الـنــار.
موقوفو األسبوع املاضي هم  3أشقاء
من آل س ،.فيما القتيل هو ابــن عمهم.
وبحسب مصادر أمنية ،فإن التحقيقات
مــع أعـضــاء الخلية أظـهــرت انهم كانوا
ّ
يشكلون خلية لإلعداد لعمليات أمنية
ً
ل ـح ـس ــاب ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلره ـ ــاب ـ ــي ،ف ـضــا
ع ـ ــن ك ــونـ ـه ــم «م ـت ـخ ـص ـص ــن ب ـت ـن ـف ـيــذ
عمليات االغتيال» .وقد أقـ ّـروا باغتيال
 3عسكرييني مــن الـجـيــش ،وبمحاولة
اغتيال رتيب في فرع املعلومات .ويوم
أمـ ــس ،أوق ـف ــت اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش 4
أشـخــاص ،مــن الجنسية الـســوريــة ،إثر
االشتباه في كونهم مرتبطني بالخلية
املذكورة .وبحسب التحقيقات األولية،
ف ـ ــإن أفـ ـ ـ ــراد ه ـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــة ســاه ـمــوا

أي ـض ــا ف ــي تـنـفـيــذ عـ ــدد م ــن الـعـمـلـيــات
األمـ ـنـ ـي ــة .ول ـف ـت ــت م ـ ـصـ ــادر ال ـت ـح ـق ـيــق
إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود خـ ـ ـي ـ ــوط تـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ـ ــى أن
ّ
سيتوسع ليشمل عمليات
االستجواب
أمنية وقـعــت فــي محافظة الشمال في
ّ
ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة .وأك ـ ـ ــدت امل ـص ــادر
أن دور موقوفي يــوم أمــس كــان شديد
الخطورة ،سواء لناحية ما شاركوا في
تنفيذه ،أم لناحية قدراتهم ،أم لجهة ما
ً
كانوا ُي ّ
عدون لتنفيذه مستقبال.
وفي سياق آخر ،أوقفت قوة من الجيش
فجر أمس املواطن درويش ع .والسوري
حسن ص ،.فــي مـنــزل االول فــي مجدل
عنجر (البقاع األوســط) .وعثرت القوة
ال ــداه ـم ــة ع ـلــى حـ ــزام ن ــاس ــف وبـنــدقـيــة
حــربـيــة ن ــوع كــاشـنـيـكــوف وكـمـيــة من
الذخائر الخفيفة ،وأربع رمانات يدوية
وأربـ ـع ــة ص ــواع ــق ،إض ــاف ــة الـ ــى أع ـتــدة
عـسـكــريــة مـتـنــوعــة .ورف ـض ــت امل ـصــادر
الكشف عن مضمون التحقيق ،بانتظار
استكمال املرحلة االول ــى منه ،إال أنها

ّ
أكدت أن ال صلة بني املوقوفني و»خلية
االغتياالت» في عكار.

جنبالط للحريري :احذر من هم
حولك

سـيــاسـيــاّ ،
وج ــه الـنــائــب ولـيــد جنبالط
أم ـ ـ ــس ن ـص ـي ـح ــة إل ـ ـ ــى الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـعــد
ال ـحــريــري ب ـض ــرورة «ال ـح ــذر مــن أقــرب
ال ـنــاس إل ـيــك وان ـت ـبــه ،فـهـنــاك اسـتـمــرار
ً
لعملية تحجيمك» ،وبالبقاء «معتدال
ول ـ ــو ب ـق ــي وح ـ ـي ـ ـدًا» .وات ـ ـهـ ــم ج ـن ـبــاط
حليفه الـســابــق بــأنــه «وق ــع فــي أخـطــاء
ذات ـ ـيـ ــة وإهـ ـ ـم ـ ــال ل ـل ـم ـن ــاط ــق» .ســري ـعــا
ّ
رد ال ـح ــري ــري ،مـتــوجـهــا إل ــى جـنـبــاط
ب ــال ـق ــول« :يـ ــا صــدي ـقــي ول ـي ــد بـ ــك ،خط
االعـتــدال مــش موقف أخــذنــاه ،هــو فعل
قمنا به ،الحسرة على يلي عم يقاتل في
سوريا واليمن ،نحن مشوارنا طويل يا
بيك بدها صبر وحكمة».
وعبر برنامج «كالم الناس» على شاشة
«أل بي سي آي»ّ ،
رد جنبالط على وزير

الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات ن ـهــاد املـشـنــوق،
ّ
بـ ــال ـ ـقـ ــول إن ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي «ل ـي ــس
ملحاسبة املـلــك عبدالله .اململكة طلبت
تحييد مـلــف املـحـكـمــة مـنـعــا الشـتـعــال
ّ
يخص نتائج بلدية
لبنان» .أما في ما
ّ
طــراب ـلــس ،فـ ــرأى أن ال ـت ـنــافــس «حـصــل
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـع ـلــويــن واملـسـيـحـيــن.
سمعت بــدور إمــاراتــي وتركي في دعم
م ــا يـحـصــل ف ــي ط ــراب ـل ــس» .وإذا صـ ّـح
تـصــويــت الـجـمــاعــة اإلســامـيــة لالئحة
ال ـت ــي يــدعـمـهــا وزيـ ــر ال ـع ــدل املستقيل
أشـ ـ ّـرف ري ـف ــي« ،ف ـه ــذا يـعـنــي أن تــركـيــا
تصفي حساباتها في طرابلس»ّ .
ورجح
جنبالط أن تكون «االسـتـخـبــارات (من
دون تحديد هويتها) خلف الالفتات
املؤيدة لريفي ،ألنها ترفض الحريري
وخ ـي ــار فــرنـجـيــة ال ــرئ ــاس ــي ب ـن ـ ً
ـاء على
طـلــب االس ـ ّت ـخ ـبــارات ال ـس ــوري ــة» .وق ــال
جـنـبــاط إنـ ــه يـقـبــل بــال ـج ـنــرال ميشال
عـ ــون رئ ـي ـســا ل ـل ـج ـم ـهــوريــة «إذا اتـفــق
املسيحيون عليه».

«انتفاضة أوجيه»
مستمرة
م ــع دخــول ـهــم الـشـهــر ال ـثــامــن م ــن دون قبض
روات ـب ـهــم واقـ ـت ــراب شـهــر رم ـض ــان وانـتـشــار
شــائـعــات عــن ق ـيــام الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري
بـبـيــع حـصـتــه فــي «س ـع ــودي أوج ـي ــه» ،اقتحم
م ـئــات املــوظ ـفــن وال ـع ـمــال الـلـبـنــانـيــن وال ـعــرب
واآلس ـي ــوي ــن مـكــاتــب ال ـشــركــة الــرئـيـسـيــة في
الـ ــريـ ــاض أمـ ـ ــس ،م ـطــال ـبــن ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
مستحقاتهم .وانتشرت صور لعملية اقتحام
املكاتب التي يملكها آل الحريري في العاصمة
الـسـعــوديــة .اقـتـحــام الــريــاض أعـقــب االقـتـحــام
ُ ّ
املـمــاثــل ال ــذي نــفــذ قـبــل أي ــام فــي مـكــاتــب فــرع
الشركة في الــدمــام .مصادر مواكبة للقضية
أش ـ ــارت إل ــى أن مـعـظــم امل ــدي ــري ــن الــرئـيـسـيــن
غ ــادروا مكاتبهم ،فــي وقــت تسود فيه أجــواء
ض ـبــاب ـيــة م ـص ـيــر آالف امل ــوظ ـف ــن وال ـع ـم ــال
املهددين بالصرف بسبب األزمــة املالية التي
تضرب الشركة.
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ّ
سينودس المطارنة الموارنة :مشاكل «الرعاة» ال الرعية
تبدأ غدًا خلوة السينودس
السنوية للمطارنة الموارنة.
لن تكون مشاكل ّ
الرعية
الشغل الشاغل لـ «الرعاة»،
وإنما كيفية احتفاظ كل
منهم بموقعه تحت
عباءة «الراعي» الكبير
غسان سعود

وانـتـقــدوا كــامــا لطاملا رددوه هــم في
مجالسهم ،لـكــن فــي عــرفـهــم ال بــد من
«كـتـمــانــه» ،بحسب مــا تـقــول املـصــادر
التي تؤكد أن «التيار يحسبها جيدًا،
ويفكر فيها استراتيجيًا .لــذا سيظل
ّ
يعبر عن فخره بعالقته بالسعودية،
ويدافع عن سياساتها».

ي ـس ـت ـع ــد امل ـ ـطـ ــارنـ ــة املـ ـ ــوارنـ ـ ــة ل ـخ ـلــوة
الـ ـسـ ـيـ ـن ــودس الـ ـسـ ـن ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـب ــدأ
غـ ـدًا ال ـث ــاث ــاء ،وع ـلــى جـ ــدول أعـمــالـهــا
ب ـن ــد واح ـ ـ ــد ،يـتـبـعـهــا ب ـع ــد أس ـبــوعــن
سينودس للمطارنة الكاثوليك الذين
ل ــم ي ـس ـت ـجــب ب ـطــريــرك ـهــم ب ـع ــد لـطـلــب
ال ـفــات ـي ـكــان م ـنــه االس ـت ـق ــال ــة .وتــوضــع
بعدهما انتخابات الرهبنة اللبنانية
(الكسليك) على نار حامية.
يبدأ السينودس املــارونــي في بكركي
بخلوة روحية يلقي عظاتها الرئيس
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة اآلب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء امل ــرسـ ـل ــن
الـلـبـنــانـيــن األب مــالــك ب ــو طــانـيــوس،
وتستمر حتى يوم السبت .أما االثنني،
ف ـي ـبــدأ امل ـج ـمــع اإلداري الـ ــذي ي ــرى أن
أوض ـ ــاع ال ـب ـطــريــرك ـيــة اإلداريـ ـ ـ ــة بــألــف
خير ،فال يرد على جدول أعماله سوى
ب ـن ــد واحـ ـ ــد ي ـت ـع ـلــق ب ــان ـت ـخ ــاب خـلــف
ل ـل ـنــائــب ال ـب ـطــريــركــي املـ ـط ــران بــولــس
صـ ـي ــاح ،بـحـكــم ب ـلــوغــه س ــن ال ـت ـقــاعــد.
وكان البطريرك بشارة الراعي قد طرح
ع ـشــرة أس ـم ــاء ،مــن بـيـنـهــا األب سليم
صـفـيــر واملــون ـس ـن ـيــور جـ ــوزف فـخــري
واألب جـ ـ ــوزف نـ ـف ــاع واألب أنـ ـط ــوان
عوكر .لكن ال أحد ـ ـ غير الراعي ـ ـ يعلم
م ــن ي ــري ــد ال ــراع ــي نــائ ـبــا لـ ــه .ع ـل ـمــا أن
انتخاب صياح حصل بموجب اتفاق
عـقــده املـطــارنــة قبيل انـتـخــاب الــراعــي
ب ـطــريــركــا ي ـق ــوم ع ـلــى ان ـت ـخ ــاب راع ــي
أبرشية جبيل سابقًا بطريركًا وصياح
نائبًا لــه .إال أن األخـيــر لــم يستفد من
هــامــش الـقــوة ال ــذي منحه املـطــارنــة له
حني انتخبوه بهذه الطريقة ،وهو ما
يدفع بعض املطارنة إلــى التفكير في
وج ــوب اق ـتــراح وضــع تحديد وظيفي
لـلـنــائــب الـبـطــريــركــي ،فــا يـكــون أشبه
ّ
بمطران على مكة كما كانت األمور في
عهد صياح .علمًا أن في بكركي اليوم

ن ـمــوذجــن م ــن ال ـن ــواب الـبـطــريــركـيــن:
األول ديناميكي يتمتع بحماسة كبيرة
ّ
يكل من البحث ّ
عما يمكن أن يفعله
وال
هو املطران بولس عبد الساتر (مواليد
أي ـ ـلـ ــول  )1962الـ ـ ــذي خـ ـل ــف املـ ـط ــران
جــوزف معوض بعد انتخابه مطرانًا
ألب ــرشـ ـي ــة زحـ ـل ــة ق ـب ــل ب ـض ـعــة أش ـه ــر.
والثاني لم يحقق ما كان مرجوًا منه،
هو املطران حنا علوان الــذي ينصحه
املقربون منه بالعودة إلى روما بعدما
أفقدته بيروت الهالة التي كان محاطًا
ب ـه ــا ح ــن كـ ــان ف ــي روم ـ ـ ــا ،خـصــوصــا
أنـ ـ ــه املـ ـ ـع ـ ــاون ال ـب ـط ــري ــرك ــي ل ـل ـش ــؤون
القانونية ،فيما لم تكن الشكاوى من
املحاكم الروحية علنية كما هي اليوم.
أم ــا «خ ـ ــارج جـ ــدول األعـ ـم ــال» ،فـهـنــاك
ب ـنــود كـثـيــرة يـفـتــرض أن تـحـضــر في
اجـتـمــاع امل ـطــارنــة ،ال عــاقــة للقضايا
االجتماعية واملعيشية واالقتصادية
بها:
أولها ،ملف راعي أبرشية صيدا املطران
الياس نصار الذي ال يزال «ال معلق وال
مطلق» ،على ّ
حد وصف أحد املطارنة،
بحكم ال ـخــوف مــن قـلــب نـصــار طــاولــة
املجمع على الجميع وكشف ما يقول
إنــه يـعــرفــه .وتشير امل ـصــادر الكنسية
إل ــى أن تـعـيــن راع ــي أبــرش ـيــة بـيــروت
املطران بولس مطر زائرًا على أبرشية
صيدا أخيرًا سبقته عدة تدابير من هذا
النوع ،وهو ال يمثل أبدًا قرارًا بطريركًا
ّ
جديًا .فالجدية تقتضي إقالة نصار أو
االعـتــذار منه ومعاقبة كــل مــن يهينه،
ســواء داخــل أبرشيته أو خارجها .مع
العلم أن املحكمة التي شكلتها بكركي
عام  2013برئاسة املطران حنا علوان،
خـلـصــت فــي ح ــزي ــران  2014إل ــى طلب
إج ــراء مصالحة بــن نـصــار والكهنة،
وإلـغــاء املـشــاريــع السكنية التي كانت
ت ـش ـي ــد ب ـ ــإش ـ ــراف املـ ـط ــرانـ ـي ــة ل ــوج ــود
ش ـ ـكـ ــوك بـ ـش ــأنـ ـه ــا ،وعـ ـ ـ ــزل س ـك ــرت ـي ــرة
املـ ـط ــران اآلن ـس ــة نــان ـســي الـ ـح ــاج ،لكن
جميع التوصيات لم تنفذ.
ث ــان ـي ـه ــا ،م ـل ــف م ـ ـطـ ــران ب ـ ـيـ ــروت مـنــذ
عـ ـ ــام  1991ب ــول ــس مـ ـط ــر الـ ـ ــذي م ــدد
لـ ــه ب ـع ــد ت ـ ـجـ ــاوزه الـ ـس ــن ال ـق ــان ــون ـي ــة،
وي ـن ـت ـظــر أن ي ـم ــدد ل ــه م ــرة ثــان ـيــة في
ظــل تجنب الــراعــي فـتــح ب ــاب املشاكل
الـتــي سيثيرها ال ـصــراع على خالفته
باعتبار أبرشيته األكبر واألثرى .وهو
ما سيحول أيضًا وأيضًا دون ضخ دم
جــديــد وتوفير الديناميكية املطلوبة
بحجة االسـتـقــرار دائـمــا والخشية من
املواجهة.

ثـ ــال ـ ـث ـ ـهـ ــا ،أزمـ ـ ـ ـ ــة أبـ ــرش ـ ـيـ ــة طـ ــرطـ ــوس
الـ ــاذق ـ ـيـ ــة بـ ـع ــد الـ ـفـ ـش ــل الـ ـكـ ـبـ ـي ــر فــي
معالجة الخلل فيها ،وتغيير مطرانني
ّ
الكسرواني
فــي عــامــن ،إال أن املـطــران
ّ
األخير أنطوان شبير ،ال يكن ودًا كبيرًا
ّ
السوري من جهة ،ولم يستطع
للنظام
محاصرة الخالفات داخل أبرشيته من
جهة أخرى.
رابعها ،أزمة كندا التي تواجه مطرانها
ب ــول م ـ ــروان تــابــت م ـشــاكــل وش ـكــاوى
متعددة.
فــي ظــل إجـمــاع املتابعني للسينودس
الـ ـح ــال ــي عـ ـل ــى أن مـ ـش ــاك ــل املـ ـط ــارن ــة
الـخــاصــة تشغلهم عــن كــل ش ــيء آخــر،
ال يتمحور ّ
الهم اليوم حــول إنجازات
سكنية أو تــربــويــة أو اجـتـمــاعـيــة ،بل
ي ـكــاد يـنـحـصــر ف ــي ح ـفــاظ ك ــل مـطــران
على موقعه ،في ظل تفاقم االعتراضات
الشعبية واالستخدام املستجد الكبير

مطارنة يفكرون
في اقتراح وضع
«توصيف وظيفي»
للنائب البطريركي

ملواقع التواصل االجتماعي في كشف
مــا ك ــان م ـس ـتــورًا .وي ـبــدو واض ـحــا في
هذا السياق أن خشية املطارنة من كرة
الثلج تدفعهم إلــى تـجــاوز خالفاتهم
السابقة والتضامن في ما بينهم.
ّ
مجمع املـطــارنــة الـكــاثــولـيــك ،فكان
أمــا
ي ـف ـت ــرض أن ي ـت ـع ــذر انـ ـعـ ـق ــاده بـحـكــم
مقاطعة غالبية املطارنة لبطريركهم
غــريـغــوريــوس الـثــالــث ،إال أن الكرسي
ّ
الرسولي تدخل بقوة لعقد السينودس
ف ــي  19ح ــزي ــران ف ــي ع ــن ت ـ ــراز .وك ــان
ينتظر حضور رئيس مجمع الكنائس
ال ـشــرق ـيــة ف ــي ال ـفــات ـي ـكــان ال ـكــاردي ـنــال
ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو س ـ ــان ـ ــدري ب ـن ـف ـس ــه ،لـكـنــه
ع ــدل ك ـمــا ي ـب ــدو ع ــن ال ـح ـضــور بحكم
وصول رسالة منه تتضمن توجيهاته
املـبــاشــرة .وفــي ظــل الخالفات الكثيرة
بني أعضاء املجمع ،ينتظر أن تعصف
املـ ـلـ ـف ــات امل ــالـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ــأع ـم ــال
ه ــذا املـجـمــع .ول ــم يكشف بـعــد إن كــان
الـ ـبـ ـط ــري ــرك ي ـت ـج ــه إلـ ـ ــى االس ـت ـج ــاب ــة
لـطـلـبــات الـفــاتـيـكــان امل ـت ـع ــددة ،فيقدم
اسـتـقــالـتــه أخ ـي ـرًا .وه ـنــاك أزم ــة كبيرة
تتعلق بــأحــد امل ـطــارنــة ال ــذي نـقــل من
مقر البطريركية في الربوة إلى إحدى
األب ــرش ـيــات ،فانتقلت مـعــه الـشـكــاوى
وتفاقمت .وفي حال ُ
تواصل اجتماعات
املجمع ،ينتظر انتخاب نائب بطريركي
جديد ،إضافة إلى مطران على أبرشية
فـنــزويــا ومتروبوليت لـبـيــروت خلفًا
لكيريلوس بسترس الذي تجاوز السن
القانونية.

ال أحد غير الراعي يعلم من يريد الراعي نائبًا له (مروان بوحيدر)

تقرير

الحسيني« :بدنا نحاسب» بالنسبية
ُ
ف ــي امل ـب ــدأ ،ل ــو طـ ّـب ــق ال ـن ـظــام النسبي
ع ـل ــى ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة،
لكان مــن املمكن للمجتمع املــدنــي في
ب ـيــروت أو الئـحــة «ب ـيــروت مدينتي»
ً
مثال أن تخرق الئحة السلطة وتتربع
على ما ال يقل عن  9مقاعد من أصل
 24يشكلون املجلس البلدي لبيروت.
اال أن اإلبـقــاء على الـقــانــون بصيغته
الحالية حــرم هــؤالء مــن املشاركة في
قرارات العاصمة ،وسيحرمهم في أي
اسـتـحـقــاق مقبل بـلــدي أو نـيــابــي من
تمثيل شريحة وازنة من أهل بيروت.
رغــم ذلــك ،لــم ُيـبـ ِـد ناشطو الحملة أي
اهتمام بمؤتمر «الحراك البلدي 2016
نـحــو اس ـت ـعــادة الـشــرعـيــة الـشـعـبـيــة»
ال ــذي نظمته حملة «بــدنــا نحاسب»
أمــس في فندق الـكــومــودور ـ ـ الحمرا.
والـ ـسـ ـب ــب :ان ـش ـغــال ـهــم ب ـن ـش ــاط آخ ــر،
فيما ّلبى الدعوة كل من غادة اليافي
عن «مواطنون ومواطنات في دولة»،

ودي ــع األسـمــر عــن «طلعت ريحتكم»،
وغيرهما من الناشطني في جمعيات
مــدن ـيــة ،إضــافــة ال ــى أع ـضــاء الـلــوائــح
التي حملت عنوان «املجتمع املدني»
ف ــي االس ـت ـح ـقــاق ال ـب ـلــدي اآلخ ـي ــر في
بــرجــا وب ــرج الـبــراجـنــة وبــدنــايــل .الــى
جــانــب ه ــؤالء ،حضر النائب السابق
نـجــاح واكـيــم ،الــوزيــر الـســابــق عصام
نـ ـعـ ـم ــان وال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق ص ــاح
الحركة ،وكانت كلمة لرئيس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ال ـس ــاب ــق ح ـس ــن الـحـسـيـنــي
حول «أهمية املقاومة املدنية من جهة
والتمثيل النسبي من جهة ثانية ،من
أج ــل «ظ ـه ــور الـشـعــب الـ ــذي ل ــه الـحــق
ف ــي أن ي ـقــرر مـ ــاذا يــريــد م ــن األنـظـمــة
واملؤسسات» .ورأى أن «النسبية في
التمثيل النيابي هذا مكانها ،والهدف
ال ي ـت ـح ـقــق إال ع ـب ــر ال ـ ـقـ ــرار الـشـعـبــي
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــب أن تـ ـنـ ـج ــزه ال ـه ـي ـئ ــات
بمبادرة ذاتية تسبق ما يحضر لها

مــن تـشــويــه ق ــراره ــا مــن خ ــال قــانــون
يـ ـف ــرض ع ـل ـي ـهــا ف ـ ــرض ـ ــا» .ف ـم ــن دون
النظام النسبي «ال يوجد تمثيل عادل
أو غير عادل ،بل هناك إقصاء الشعب
ع ــن ال ـح ـضــور ف ــي مــؤس ـســات الـحـكــم
والـ ـسـ ـي ــادة واس ـت ـح ـض ــار امل ـن ـظ ـمــات
الـطــائـفـيــة نـفـسـهــا بـنـفـسـهــا لتقسيم
اللبنانيني» .أما خالفات املجموعات
امل ــدنـ ـي ــة ،ف ـح ـض ــرت أيـ ـض ــا ف ــي كـلـمــة
الـحـسـيـنــي ،فـشـ ّـبـهـهــا بـمـثـيــاتـهــا في
الـ ـق ــوى ال ـط ــائ ـف ـي ــة الـ ـت ــي ت ـع ــان ــي مــن
نزعات تزعم ووصاية .وهو ما يعيق
عملها ومواجهتها «لشبكة املنظمات
الطائفية الـتــي تستولي على أدوات
ال ـح ـكــم املــدن ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة» .لــذلــك،
من الـضــروري ،بحسب الحسيني ،أن
ّ
تكون األولوية لحل تلك األزمة وإنقاذ
مشروعها املدني.
من جهتها ،أعادت إلهام مباركة التي
ألـقــت كلمة «بــدنــا نـحــاســب» التذكير

ب ـ ـبـ ــدايـ ــة الـ ـتـ ـح ــرك ــات والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات
وان ـ ـت ـ ـفـ ــاض الـ ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي وج ــه
ال ـس ـل ـط ــة ،م ـش ـي ــرة ال ـ ــى أن «ال ـ ـحـ ــراك
ّ
ك ــل ــه هـ ــو املـ ـق ــدم ــة األول ـ ـ ـ ــى لـلـتـغـيـيــر
ال ـج ــذري ال ــذي لــن يتحقق إال بــإقــرار
قـ ــانـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ج ــدي ــد ق ــائ ــم عـلــى
ال ـن ـس ـبـ ّـيــة وامل ــواطـ ـن ــة الـ ـت ــام ــة» .وإذا
كانت االنتخابات البلدية قد أظهرت
ب ـن ـت ــائ ـج ـه ــا أن ـ ـهـ ــا ب ـ ــداي ـ ــة االن ـ ـقـ ــاب
الشرعي والطبيعي للحراك الشعب،
ي ـب ـقــى الـ ـق ــان ــون ال ــوس ـي ـل ــة ال ــوح ـي ــدة
«لتمثيل أكـثــر دق ــة ،فيصبح املجلس
ال ـن ـي ــاب ــي أكـ ـث ــر ت ـع ـب ـي ـرًا عـ ــن اإلرادة
ال ـش ـع ـب ـيــة ض ــد م ـت ـ ّ
ـزع ـم ــي ال ـط ــوائ ــف
ً
واملذاهب والعائالت» .بناء على ذلك،
س ـت ـكــون ال ـن ـس ـب ـيــة م ـح ــور وبــوص ـلــة
ت ـحــرك «ب ــدن ــا ن ـحــاســب» ف ــي املــرحـلــة
املقبلة .والنسبية في االنتخابات «ال
تعني إع ــادة تــوزيــع املـقــاعــد فحسب،
ب ــل أي ـض ــا ص ـيــانــة اإلرادة الـشـعـبـ ّـيــة

بـحـيــث يـصـبــح م ــن ال ـص ـعــب الـتــأثـيــر
عليها بوسائل الغش املعهودة .وهو
ما يعزز مبدأ املحاسبة».
تخلل املؤتمر شـهــادات من مرشحني
عـ ـل ــى لـ ــوائـ ــح خ ــاض ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
البلدية واالختيارية فــي وجــه لوائح
األح ـ ــزاب والـسـلـطــة ،وق ــد تمكنت من
تحقيق نـتــائــج كــانــت لتوصلها الــى
املـ ـج ــال ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة فـ ــي ظـ ــل ق ــان ــون
يــراعــي التمثيل النسبي .لذلك أجمع
امل ــرشـ ـح ــون ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة اع ـت ـم ــاده
فــي أي انتخابات مقبلة ،فيما توجه
املـ ــرشـ ــح ح ـس ــن س ـل ـي ـم ــان ،مـ ــن ب ـلــدة
بــدنــايــل الـبـقــاعـيــة ،بــرســالــة الــى وزيــر
الداخلية نـهــاد املـشـنــوق طالبه فيها
ب ـ ــ»إل ـ ـغـ ــاء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي ب ــدن ــاي ــل
وإع ــادتـ ـه ــا بـ ـن ـ ً
ـاء ل ـل ـط ـع ــون امل ـق ــدم ــة،
نظرًا ملا شاب العملية االنتخابية من
تزوير».
(األخبار)
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مجتمع وإقتصاد

ّ
ّ
مجمع تجاري يهدد جبيل

تحقيق

ّ
حواط:

يحاربوننا
بالـ ّbusiness
الخاص بنا

بلدية جبيل زياد ّ
عام  2014حصل رئيس ّ
حواط ّ وشقيقه
نبيل (بالشراكة مع رجــل األعمال يوسف فتال) على
موافقة من الفاتيكان الستئجار أرض في وسط المدينة
ّ
ّ
.»Byblos Burgundy
الـ«Mall
لبناء
ة
الماروني
ة
الرهباني
من
ّ
تبلغ مساحة هذه األرض  25ألف متر مربع ،وهي توازي
نصف مساحة المدينة التاريخية .فاز ّ
حواط مجددًا برئاسة
االنتخابات األخيرة ،وكاد
البلدية بنسبة  %42من الناخبين في
ّ
أن يفوز مع الئحته بالتزكية لوال إصرار المرشحة المنفردة
كلود مرجي على االستمرار بترشيحها انطالقًا من موقف
اعتراضي على ما تعتبره «سوليدير ثانية» تجتاح مدينتها
وتقضي عليها

ّ
كلود مرجي :ترتسم خطة لتغيير معالم جبيل وتحويلها إلى سوليدير ثانية
فيفيان عقيقي
م ـن ــذ ب ــداي ــة ع ـه ــد زيـ ـ ــاد ح ـ ـ ـ ّـواط فــي
رئـ ــاسـ ــة بـ ـل ـ ّ
ـدي ــة ج ـب ـي ــل عـ ـ ــام 2010
وحتى اليوم ،اختلفت املدينة كثيرًا.
ارت ــدت ع ـبــاء ة ال ـحــداثــة .أصـبـحــت a
 ُ la modeلـتـسـتــأهــل ش ـع ــار "جـبـيــل
أحـ ـل ــى" .أه ـم ــل طــاب ـع ـهــا ال ـتــاري ـخــي
وحـضــارة السبعة آالف سنة .باتت
"م ــديـ ـن ــة ال ـ ـح ـ ــرف" مـ ـقـ ـصـ ـدًا لـ ـ ـ ـ ّ
ـرواد
ّ
ً
ال ـس ـهــر أوال ،وم ــدخ ـن ــي الـنــرجـيـلــة
ّ
ثــان ـيــا ...وال ـســيــاح أخ ـي ـرًا ،وأضـحــت
تضيق شيئًا فشيئًا على سكانها.
ّ
العامة مستباحة ،بعدما
كل األمالك
ّ
وضـ ـع ــت املـ ـش ــاري ــع الـ ـخ ــاص ــة ال ـيــد
عليها ،وفرضت "خ ـ ّـوات" لدخولها؛
م ــن ال ـش ــاط ــئ إل ــى ال ـس ــوق الـقــديـمــة
ّ
العامة والحدائق.
مرورًا بالساحات
املطاعم وكراسي
ـاوالت
احتلتها ط ـ
َ
ّ
مـ ــرابـ ٌــع الـ ـسـ ـه ــر .لـ ــم يـ ـب ــق ف ـي ـه ــا إل
م ـن ـفــذ واحـ ـ ـ ٌـد إلـ ــى ب ـحــرهــا الـجـمـيــل
ّ
"العامة"
والغني .ساحة األونيسكو
ّ
"الخاصة" ،وبدأ
استبدلت باملقاهي

سـتــف "ش ــارع الـثـقــافــة" بــاألرضـ ّـيــات
الـخـشـبـ ّـيــة الـغــريـبــة .رصـيــف املـيـنــاء
األثرية ّ
ّ
تحوال مواقف
وباحة القلعة
ّ
للسيارات ،وكذلك حديقة "الشامي"
الـ ـت ــي اق ـت ـل ـع ــت أشـ ـج ــاره ــا وزف ـت ــت
وت ـح ـ ّـول ــت مــوق ـفــا ل ـل ـبــاصــات .حتى
تمثال مارون عبود لم يجد مكانًا له
ّإل فــوق الحمامات الـعـ ّ
ـامــة .الحرقة
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ـ ـ ــوه أص ـ ـحـ ــاب
الـ ـح ــرف وامل ـ ـحـ ــال ال ـق ــدي ـم ــة ،ه ــؤالء
ّ
ال ي ــزوره ــم س ــائ ـ ٌـح إل ن ـ ــادرًا .واآلن
ي ـن ـت ـظــرهــم م ـج ـ ّـم ــع تـ ـج ــاري ض ـخــم،
يـبـنـيــه رئ ـي ــس بـلــديـتـهــم شـخـصـيــا،
بـ ـش ــراك ــة مـ ــع ش ـق ـي ـق ــه ن ـب ـي ــل صـهــر
ّ
الجمهورية السابق ميشال
رئيس
سليمان.

الكنيسة ّ
تؤجر األرض

بــدأ التحضير لنصب ال ـ ــBurgundy
 ،Mallحــامــل ش ـعــار ش ـجــرة "جـبـيــل
أح ـل ــى" ف ــي وس ــط املــدي ـنــة م ـنــذ عــام
 ،2011عندما قـ ّـدم الشقيقان حـ ّـواط
طلبًا الستئجار أرض من دير ّ
سيدة

ّ
الرهبانية
املـعــونــات ،الـتــابــع لــوقــف
ّ
ّ
املارونية ،الذي كان يرأسه
اللبنانية
في تلك الفترة األب شربل بيروتي.
وفـ ـ ــق الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـكـ ـنـ ـس ــي ،عـ ـل ــى مــن
يرغب فــي االستثمار بــأرض تابعة
ل ـل ـب ـطــريــركـ ّـيــة ع ـل ـيــه أن ي ـق ـ ّـدم طـلـبــا
شـ ـخـ ـصـ ـي ــا ،وأن ُيـ ـتـ ـب ــع ب ــاج ـت ـم ــاع
لـلـمـجـمــع ال ــدي ــري ل ـلــره ـبــان ،الــذيــن
يـ ــرف ـ ـعـ ــون بـ ـنـ ـه ــايـ ـت ــه ت ـ ـقـ ــري ـ ـرًا إلـ ــى
ّ
العامة .حصل ذلك في عهد
الرئاسة
الرئيس العام األباتي طنوس نعمة
صــديــق الــرئـيــس سـلـيـمــان .وبـمــا أن
ّ
مـ ـ ـ ّـدة ع ـق ــد اإلي ـ ـجـ ــار ت ـت ـخــطــى تـســع
س ـن ــوات ،وت ـصــل إل ــى  27س ـنــة ،مع
ُ
مكن تجديدها بعد
سنتي سماح ،ي ُ
مفاوضات جديدة ،أحيل امللف على
ال ـفــات ـي ـكــان ،الـ ــذي أجـ ــرى ّتحقيقني
قبل املــوافـقــة على العقد .وقــع عليه
األب م ـيــاد طــربـيــه ع ــام  2014بعد
ّ
أســاب ـيــع م ــن ت ـســل ـمــه رئ ــاس ــة الــديــر
خلفًا لبيروتي.
تـبـلــغ مـســاحــة األرض  25أل ــف متر
مـ ـ ـ ّ
ـربـ ـ ــع ،ه ـ ــي ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ب ـس ــات ــن
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م ــن املـ ــوز وال ـل ـي ـمــون ق ـبــل امل ـبــاشــرة
بحفرها ،كان يتم استثمارها زراعيًا
ّ
بــريــع يـتـخــطــى ع ـشــرة مــايــن لـيــرة
سـنــويــا ،ويستفيد مــن محاصيلها
بعض املزارعني والدير.
ي ـ ـن ـ ـفـ ــي األب ط ـ ــربـ ـ ـي ـ ــه وج ـ ـ ـ ـ ــود أي
اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ـ ـ ــات ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــد خـ ــال
ف ـ ـت ـ ــرة دراسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه "ب ـ ـس ـ ـبـ ــب جـ ـ ـ ــدواه
االق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة" .كـمــا يـنـفــي أن تـكــون
قد مورست ضغوطًا لتمريره بحكم
نفوذ املستثمرين ،ويقول لـ"األخبار"
إن "آل ـي ــة املــواف ـقــة ع ـلــى ع ـقــد إي ـجــار
ّ
تتخطى مدته تسع سنوات بحاجة
ملوافقة الفاتيكان ،وهــذا مــا حصل،
ّ
وكـ ـ ــل م ــا ي ـخ ــال ــف ذل ـ ــك م ــن أق ــاوي ــل
هــو م ـجـ ّـرد افـ ـت ــراء ات ،كـمــا أن قيمة
اإليجار عادلة".
معلومات "األخ ـبــار" ،ينص
بحسب
ّ
ال ـ ـع ـ ـقـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي وق ـ ـ ـعـ ـ ــه األب مـ ـي ــاد
ط ــرب ـي ــه م ــع األخـ ــويـ ــن ح ـ ـ ـ ّـواط عـلــى
سنتني سماح مخصصتني العمال
االن ـش ــاء ،وال تــدخــان فــي احتساب
م ـ ــدة االي ـ ـ ـجـ ـ ــار الـ ـب ــالـ ـغ ــة  27س ـن ــة.

ّ
مــن امل ـتــوقــع أن يفتتح الـ ـ ـ ــ BURGUNDY MALLع ــام  .2017تملكه شــركــة "ح ـ ّـواط
لالستثمار" .الشقيقان نبيل وزيــاد ح ـ ّـواط ،املساهمان األساسيان فيه ،مع املستثمر
ّ
يوسف فتال .تبلغ قيمة االستثمار نحو ستني مليون دوالر أميركي ،من ضمنها تكلفة
ّ
األساسية للمشروع على جعله شبيهًا بسور جبيل القديم،
إيجار األرض .وتقوم الفكرة
ّ
ّ
الداخلية مشابهة لشوارع السوق القديم ،حيث من املتوقع أن
خصوصًا أن تصاميمه
يستقطب زبائنه من طرابلس وكسروان.
ّ
ّ ّ
يتألف ّ
تمتد كل منها على مساحة تتخطى  17ألف
املجمع من ثالث طبقات فوق األرض،
ّ
متر ّ
ّ
مربع ،وسيضم أيضًا ثالث طبقات تحت األرض مخصصة ملواقف السيارات التي
ّ
ّ
ستتسع لنحو  1500سيارة .تبلغ املساحة التأجيرية في كــل طبقة نحو  9آالف متر
وستخصص مساحة  8آالف متر ّ
ّ
ّ
مربع للمساحات املشتركة ،علمًا بأن بدل إيجار
مربع،
ُ
املتر الواحد املبني سيراوح بني  ،$800-600وقد حجز نحو  %85من هذه املساحة حتى
ّ
ّ
ّ
ّ
والتسلية على مساحة
تجارية ،ومطاعم ،ومساحات للعب
سيتضمن املول محال
اآلن.
ُ
ـاد رياضي ،كذلك خ ّصصت مساحة  4500متر مربعّ
ّ
 3500متر مربع ،إضافة إلى نـ
ٍ
ّ
إلقامة  8صاالت سينما بإدارة  ،EMPIRE CINEMASفيما يجري التفاوض مع كل
ُّ
من النائب روبير فاضل صاحب الــ ،ABCوشركة  LE MALLإلدارة املشروع .واتفق
مع شركة  ERGA GROUPعلى تصميم املول هندسيًا ،وهي مملوكة من رئيس ّ
بلدية
غلبون إيلي جبرايل ،شقيق القيادي في التيار الوطني ّ
الحر غابريال جبرايل.

ّ ّ
التأجيرية كل ثالث
تتصاعد القيمة
سنوات ،تبدأ بنصف دوالر شهريًا
للمتر املــربــع خــال سنتي السماح
األوليني ،أي  $6سنويًا للمتر املربع،
ً
وصوال إلى  $3شهريًا في السنوات
الـ ـث ــاث األخ ـ ـيـ ــرة م ــن فـ ـت ــرة ال ـع ـقــد،
أي  $39س ـنــويــا لـلـمـتــر .أي بـمـعــدل
وس ـط ــي ع ــام ي ـب ـلــغ  $24س ـنــويــا أو
 $2للمتر املربع شهريًا .فيما تبلغ
تـكـلـفــة املـ ـش ــروع  60م ـل ـيــون دوالر.
امل ـمـ ّـول األســاســي هــو رجــل األعـمــال
ّ
الطرابلسي يوسف فتال ،الذي يدير
تطويرية ّ
ّ
عدة منذ عشرين
مشاريع
ع ــام ــا ف ــي ن ـي ـج ـيــريــا ،وه ــو صــاحــب
م ـشــروع " ،"Tripoli Sea Landالــذي
سعى لبنائه فــي أرض يملكها عن
ط ــري ــق الـ ـض ـ ّـم والـ ـف ــرز ع ـلــى شــاطــئ
طرابلس ،وحاول الترخيص لنفسه
وردم  143أل ـ ــف م ـت ــر م ـ ّ
ـرب ــع داخ ــل
البحر بارتفاع  80مترًا .لكنه سقط
بــال ـت ـصــويــت ،ب ـعــدمــا ط ــرح  16م ـ ّـرة
خــال عــام واحــد على جــدول أعمال
املجلس البلدي في طرابلس ،وذلك
ّ
يتضمنه من مخالفات تصل إلى
ملا
أربـ ـع ــن م ـخــال ـفــة لــأن ـظ ـمــة املــرع ـيــة
اإلجـ ـ ــراء ف ــي ط ــراب ـل ــس (http://al-
.)196936/akhbar.com/node

«سوليدير» األخوين ّ
حواط

تـ ـتـ ـخ ـ ّـوف الـ ـب ــاحـ ـث ــة فـ ــي ال ـس ـي ــاح ــة
املـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـل ـ ـ ــود م ـ ـ ــرج ـ ـ ــي م ــن
"س ــول ـي ــدي ــر ث ــان ـي ــة" ت ـج ـ ّتــاح مــديـنــة
ج ـ ـب ـ ـيـ ــل ،هـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــرش ـ ـحـ ــت فــي
دورة االنـتـخــابــات الـبـلـ ّ
ـديــة األخـيــرة
مـ ـنـ ـف ــردة ض ـم ــن ح ـم ـل ــة "م ــواطـ ـن ــون
ومواطنات في دولة" في وجه الئحة
ح ـ ّـواط مانعة عنه الـفــوز بالتزكية،
بــاعـتـبــار أن "ن ـهـ ّـج ال ـس ـنــوات الـســت
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ال يـ ـب ــش ــر خـ ـ ـيـ ـ ـرًا .ه ـن ــاك
ّ
خطة ترتسم لتغيير معالم جبيل،
وت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى س ــول ـي ــدي ــر أخ ــرى
ّ
الثقافية
مــن خ ــال تغيير هويتها
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّ
ـاديـ ـ ــة،
وت ـه ـج ـي ــر أهـ ـلـ ـه ــا .تـ ـبـ ــدأ مـ ــن املـ ـ ّـس
بحقوق الـنــاس ،واستباحة األمــاك
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة مـ ــن شـ ــواطـ ــئ ومـ ـس ــاح ــات
داخـلـ ّـيــة مــاصـقــة للمدينة القديمة
بغطاء مــن الـبـلـ ّ
ـديــة ،قبل أن يضاف
إلى معاناة الجبيليني مشروع املول
الجديد".
ّ
ّ
املجمع
تعبر مرجي عن خشيتها من
وت ـس ــأل ع ــن املـنـفـعــة ال ـت ــي يجنيها
أهـ ــالـ ــي ج ـب ـي ــل ط ــامل ــا امل ـس ـت ـف ـيــديــن
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تملك الرهبانية
المارونية األرض
بمساحة 25
وهي
ّ
ألف متر مربع

تطور
بدالت اإليجار

م ــن أرب ــاح ــه هـمــا الـشـقـيـقــان ح ـ ّـواط
ّ
حـ ـصـ ـرًا .ت ــذك ــر ب ــأزم ــة ال ـس ـي ــر ال ـتــي
ّ
أح ــدثـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ــ City Mallفـ ــي م ـحــلــة
الـ ـ ـ ــدورة والـ ـتـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى األمـ ــاك
ّ
ّ
العامة التي ّ
تمت لحل مشكلة املرور،
ّ
ّ
واألزم ــة االجـتـمــاعــيــة واالقـتـصــاديــة
ال ـ ـتـ ــي ه ـ ـ ّـج ـ ــرت أه ـ ــال ـ ــي األشـ ــرفـ ـ ّـيـ ــة
ب ـع ــد إ ّنـ ـش ــاء ال ـ ـ ـ ــ ABCف ــي وس ـط ـهــا.
وت ـح ــذر م ــن م ـخــاطــره االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ً
واالج ـت ـمــاعـ ّـيــة وال ـث ـقــافـ ّـيــة؛ أوال ألن
ب ـن ــاء ه ي ـتـ ّـم ع ـلــى أرض غ ـيــر بـعـيــدة
م ــن امل ــديـ ـن ــة ال ـق ــدي ـم ــة وق ـ ــد ت ـحــوي
آثـ ــارات .ثــانـيــا لخنقه  10اتـجــاهــات
مـ ــرور ك ــون ــه م ــوج ــودًا ع ـلــى "نـجـمــة
سـيــر" تليها إش ــارة وق ــوف ومــن ّ
ثم
م ــدخ ــل امل ــدي ـن ــة م ــن األوت ــوسـ ـت ــراد،
وك ــل ذل ــك ع ـلــى طــريــق ام ـت ــداده ــا ال
ّ
ّ
يحتم تغيير
يتخطى الـ 150مترًا ،ما
مـســارات السير واستحداث مداخل
لـلـمـجـ ّـمــع ع ـبــر اس ـت ـمــاك مـســاحــات
عـ ّ
ـام ــة وخ ـ ّ
ـاص ــة مـحـيـطــة بـ ــه .ثــالـثــا
ّ
ل ـت ـه ـج ـيــره ت ــج ــار الـ ـس ــوق ال ـقــدي ـمــة
واملــدي ـنــة األث ــري ــة وأص ـح ــاب املـحــال
امل ــواجـ ـه ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع .راب ـ ـعـ ــا ك ــون
إي ـج ــار امل ـت ــر امل ــرب ــع امل ـب ـنــي ال ــواح ــد
ّ
عالية
يصل إلــى  $800وهــي تكلفة
ع ـلــى الـجـبـيـلـيــن ،م ــا ي ـح ـتـ ّـم إح ــال
ت ـ ّـج ــار مـحـلـهــم ل ـي ـســوا م ــن املــدي ـنــة،
ورفع قيمة األراضي وكلفة املعيشة.
خامسًا تأجير أرض الــوقــف بسعر
ب ـخــس لـتـنـفـيــذ م ـش ــروع بـقـيـمــة 60

مليون دوالر أميركي تعود أرباحه
ّ
البلدية وشقيقه ،ما ُيعتبر
لرئيس
صرف نفوذ مخالف للقانون ،كونه
ينشئ مصلحة خاصة داخل نطاق
بـ ـل ـ ّ
ـديـ ـت ــه .سـ ــادسـ ــا لـ ــوجـ ــود مــو ّقــف
ّ
ّ
لـ 1500سيارة في املجمع ما يخفف
ح ــرك ــة ال ـس ـيــر ف ــي ال ـس ــوق الـقــديـمــة
وتــالـيــا الـحــركــة الـتـجـ ّ
ـاريــة فـيـهــا ،ما
تعتبره فــرصــه سانحة لتهجيرهم
ّ
وت ـح ــوي ــل كـ ــل الـ ـس ــوق إلـ ــى مـطــاعــم
ـاص ــة تـسـتــوفــي ال ـب ـلـ ّ
خـ ّ
ـديــة ضــرائــب
منها.

ّ
حواط :يحاربوننا بأعمالنا!

ال ي ـج ــد رئـ ـي ــس بـ ـل ـ ّ
ـدي ــة ج ـب ـي ــل فــي
امل ـ ـ ــول أكـ ـث ــر مـ ــن م ـ ـشـ ــروع تـ ـج ــاري،
وي ـ ـ ـتـ ـ ــرك ال ـ ـت ـ ـحـ ــدث فـ ـ ــي ت ـف ــاص ـي ـل ــه
ل ـش ــري ـك ــه وش ـق ـي ـق ــه ن ـب ـي ــل .يـلـتـبــس
لـ ــديـ ــه تـ ـح ــدي ــد مـ ـفـ ـه ــوم ال ـس ـي ــاس ــة
والـ ـش ــأن ال ـع ــام وامل ـص ـل ـحــة ال ـعــامــة،
ويقول لــ"األخـبــار"" :أنــا أتعاطى في
الـسـيــاســة ال ال ـت ـجــارة ال ـتــي أتــركـهــا
ألخـ ـ ـ ـ ـ ــي" .كـ ـ ـ ــأن ت ـ ـ ـضـ ـ ــارب املـ ـص ــال ــح
وص ــرف ال ـن ـفــوذ واملـنـفـعــة الـخــاصــة
تـقـتـضــي مــن رئ ـيــس الـبـلــديــة إج ــراء
شـكـلـيــا يـقـتـصــر ع ـلــى تـسـلـيــم ادارة
منافعه الشخصية لشقيقه .ولكن
م ــاذا عــن مـســؤولـيــة رئـيــس السلطة
امل ـح ـل ـي ــة عـ ــن اآلث ـ ـ ـ ــار االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ّ
واالجتماعية املترتبة عن مشروعه
الخاص في نطاق سلطته البلدية؟

رئيس بلدية جبيل :صحيح
أنني أملك المشروع ولكن أخي
هو الذي يديره
تتصاعد القيمة
ّ
تبدأ من نصف دوالر
التأجيريةً :
للمتر وصوال إلى  $3شهريًا
رئيس
شقيق ّ
البلدية :فضلنا جبيل
إلنشاء المول خدمة ألهاليها!
يعتبر زي ــاد ح ـ ّـواط أن امل ـشــروع لن
ي ـضــارب عـلــى مصلحة الجبيليني،
وي ـ ـت ـ ـسـ ــاء ل" :هـ ـ ــل ص ـف ـت ــي كــرئ ـيــس
بـلـ ّ
ـديــة تمنعني مــن تطوير أعمالي
الـخــاصــة؟ أم املـطـلــوب أن أس ــرق من
ّ
البلدية ألعيش كما يفعل كثيرون؟".
بالنسبة لــه ت ـضــارب املـصــالــح غير
مـ ــوجـ ــود فـ ــي ح ــال ــة املـ ـج ـ ّـم ــع الـ ــذي
ينشئه "صحيح أنني أملك املشروع
ولـكــن أخــي هــو ال ــذي سـيــديــره" .وال
ّ
البلدية
تعنيه االنتقادات على أداء
ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن "ص ـ ـنـ ــاديـ ــق االق ـ ـتـ ــراع
ّ
عبرت عن رأي الجبيليني %90 ،من
ّ
املـقـتــرعــن ص ــوت ــوا لـنــا تـعـبـيـرًا عن

ثقتهم فينا ورضاهم عن أدائنا".
ّأما بالنسبة الى شقيقه فالهدف من
مـشــروعـهـمــا ه ــو "خ ـلــق ف ــرص عمل
جــديــدة .ك ــان بــإمـكــانـنــا إن ـشــاؤه في
البربارة أو في جونية حيث ّتكون
أربــاحـنــا مـضــاعـفــة ،ولكننا فضلنا
جبيل خدمة ألهاليها" .ينفي شقيق
ّ
رئـ ـي ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة أي ضـ ـ ــرر ي ــرت ـب ــه
ّ
ّ
التجار ألن ما
املجمع التجاري على
سـيـحــويــه غـيــر مــوجــود فــي الـســوق
الـقــديـمــة ،إذ "يــؤمــن مــواقــف لـ ــ1530
س ـ ـيـ ــارة ،و 300وظ ـي ـف ــة .وي ـح ـتــوي
ـاد
ع ـ ـلـ ــى  8صـ ـ ـ ـ ــاالت س ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ،ونـ ـ ـ ـ ٍ
ري ــاض ــي .وه ـن ــاك  3500م ـتــر مـ ّ
ـربــع
م ـخـ ّـص ـصــة ل ـل ـت ـس ـل ـيــة ،و 7500مـتــر
مـ ّ
ـربــع لـلـتـجــارة بــاملــاركــات الـعــاملـ ّـيــة
ّ
ال ـتــي ل ـهــا زبــائ ـن ـهــا" .ي ــؤك ــد حــرصــه
ّ
عملية
عـلــى اآلث ـ ـ ــارات ،بــاعـتـبــار أن
ّ
الحفر ّ
تتم ببطء وبإشراف مديرية
اآلثــارّ .أما بالنسبة الى أزمة السير
فـ ـق ــد "اسـ ـتـ ـعـ ـن ــا بـ ـش ــرك ــة إن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزي ــة
لدراسة حركة السير في كل املدينة،
ب ـغ ـيــة إنـ ـش ــاء ب ـنــى ت ـح ـتـ ّـيــة جــديــدة
تـسـتــوعــب ال ـحــركــة امل ـتــوق ـعــة .نحن
ن ــري ــد أن نـ ـك ــون م ـق ـص ـدًا مل ــن يـلـبــي
ّ
املجمع احتياجاته ،وملن يبحث عن
ّ
التسلية".
الـ ـعـ ـق ــد املـ ـ ـب ـ ــرم م ـ ــع ديـ ـ ــر املـ ـع ــون ــات
ه ــو األكـ ـب ــر ف ــي ت ــاري ــخ الــره ـبــانـ ّـيــة
املــارونـ ّـيــة ،بحسب مــا يـقــول حـ ّـواط،
ّ
بمعدل عام
غال،
باعتبار أن اإليجار ٍ

ّ
التأجيرية خالل
تبلغ القيمة
السنتني األوليني (فترة
ّ
املخصصتني
السماح)
للمباشرة بالحفر والبناء 150
ألف دوالر سنويًا ،أي  $6للمتر
املربع الواحد .بني السنوات
الثالثة والخامسة ترتفع القيمة
الى  250ألف دوالر ،أي $10
للمتر املربع الواحد سنويًا .بني
السنوات السادسة والثامنة
ترتفع الى  320ألف دوالر
سنويًا ،أي حوالى  $13للمتر
املربع الواحد .ثم ترتفع بني
السنوات التاسعة والحادية
عشرة الى  390ألف دوالر،
أي حوالى  $15للمتر املربع
سنويًا .بني السنوات الثانية
عشرة والرابعة عشرة ترتفع
القيمة التأجيرية السنوية الى
 460ألف دوالر ،أي  $18للمتر
املربع سنويًا .بني السنوات
الخامسة عشرة والسابعة
عشرة ترتفع الى  530ألف
دوالر ،أي  $21للمتر املربع
الواحد سنويًا .بني السنوات
الثامنة عشرة والعشرين
ترتفع الى  600ألف دوالر ،أي
 $24للمتر املربع سنويًا .والى
 840ألف دوالر سنويًا ،بني
السنوات الحادية والعشرين
والثالثة والعشرين ،أي $37
للمتر املربع سنويًا .وبني
السنوات الرابعة والعشرين
والسادسة والعشرين ترتفع
الى  910آالف دوالر ،أي $36
للمتر املربع .وبني السنوات
السابعة والعشرين واألخيرة
من االستثمار تصل القيمة
ّ
التأجيرية إلى  980ألف
دوالر سنويًا ،أي  $39للمتر
املربع الواحد سنويًا .علمًا
أن إيجار املتر املربع املبني
في املول بحسب تصريحات
ّ
الحواط ستكون بحدود $800
للمساحات املتوسطة.

يصل إلى  600ألف دوالر سنويًا أي
 25دوالر للمتر سـنــويــا .ويـضـيــف:
"م ـ ــن امل ـع ـي ــب االفـ ـ ـت ـ ــراء ع ـل ـي ـن ــا ،لـقــد
دفعنا إيجار األرض أكثر من قيمة
شــرائ ـهــا" .ويـ ـ ّ
ـرد حـ ـ ّـواط االن ـت ـقــادات
إلــى هجوم سياسي ممنهج عليهم
ّ
باعتبار أن "املعترضني قــلــة .هــؤالء
ل ــم ي ـج ــدوا م ــا ي ـن ـت ـقــدوا ب ــه أداء ن ـ ــا،
لـ ــذلـ ــك يـ ـح ــارب ــونـ ـن ــا بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــbusiness
ً
ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاص ب ـ ـنـ ــا" .وي ـس ـت ـط ــرد ق ــائ ــا:
"م ـس ـت ـث ـمــرون ك ـثــر ي ـض ـعــون جـبـيــل
على خريطة توسيع أعمالهم ،ولو
لم نفتتح نحن هذا املول لكان غيرنا
قد فعل ذلك".
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ورد كاسوحة *
ّ
حني يتعلق األمر بجدوى الكتابة عن سوريا
ّ
ومـ ــا ي ـح ــدث ف ـي ـهــا ،ف ـ ــإن امل ـع ـي ــار األول لــذلــك
ً
ه ــو ب ــات ـخ ــاذ م ــوق ــف ال ي ـك ــون م ـن ـف ـصــا عــن
الـفــاعـلـيــة الـسـيــاسـيــة .وه ــذا يـسـمــح لصاحب
املــوقــف بالحضور الفاعل فــي قلب ّ
أي نقاش
حــول الوضع ،وغالبًا ما يكون هــذا الحضور
مـصـحــوبــا بــاالس ـت ـعــداد لــدفــع ثـمــن ّ
أي كلمة
ُ
ُ
تـ ـق ــال ،أو ت ـك ـت ــب .وبــال ـف ـعــل ،دف ــع ال ـع ــدي ــدون
والـعــديــدات ثمن مواقفهم ،واض ـطــروا بسبب
ذلــك إلــى الخروج من البلد .فيما بقي آخــرون
داخـ ـل ــه ،لـيـسـتـكـمـلــوا م ـس ـيــرة االش ـت ـب ــاك مــع
الــواقــع ،ومحاولة «تغييره» من الــداخــل ،عبر
ممارسة أنماط متفاوتة من الفاعلية والتأثير.

نقاش الفاعلية

ّ
ثمة في الحالتني رغبة حقيقية في فعل شيء
إلنقاذ الوضع ،وعــدم تركه ينهار ،أو يذهب
نحو التهلكة .ولكن ّ
ثمة فارق أساسي ،أيضًا،
ال يلحظه الكثيرون ،عندما يناقشون مسألة
ُّ
تناول الكتاب ،أو النشطاء للوضع السوري.
فمن خرج بسبب مالحقة أمنية ،أو سياسية،
ً
أصـبـحــت الـكـتــابــة بالنسبة إلـيــه فـعــا آمـنــا،
وحــن يكتب أو ُيـبــدي موقفًا ال يترتب على

فعله ذاك ،أو كتابته تلكّ ،
أي ّأثر لجهة اإلضرار
به أو بعائلته ،فهذا يعني أنه أصبح خاضعًا
ل ـشــرط أس ــاس ــه االن ـف ـصــال ع ــن ال ــواق ــع ال ــذي
يكتب عنه .ولــذلــك فــإن كتاباته ،مهما كانت
ّ
درجة نقديتها ،تظل محتفظة بشرطها الذي
يـبــدو بالقياس إلــى الــداخــل ومــا يـحــدث فيه
ً
خارجيًا ومنفصال ،هذا إذا كانت القدرة على
التأثير بالنسبة إلـيــه ال ت ــزال ممكنة .وهي
على األغلب ليست كذلك .في املقابل ،تحتفظ
الكتابة من الداخل ،على الرغم من خضوعها
لشرط الخوف من السلطة وأجهزتها األمنية
ّ
والعسكرية ،بـحــرارتـهــا وتـظــل مهما خفتت
ّ
نبرتها النقدية راهنة ،وعلى تماس مباشر
م ــع الـ ــواقـ ــع وت ـ ـحـ ـ ّـوالتـ ــه ،وحـ ـت ــى ل ــو اخ ـت ــار
أصحابها بسبب الحذر ،أو «الخوف» تناول
مواضيع أخرى غير الشأن السوري ،فإن ذلك
ً
ال ُي ّ
عد تـنــازال منهم ،بقدر ما يكون اختيارًا
لـطــريـقــة أخـ ــرى ،أو مـنـهــج آخ ــر ف ــي التعبير
ً
ّ
عــن امل ــوق ــف .ه ــذا ال يعني أن ثـمــة فـصــا قد
حــدث ،بــن كتابات الــداخــل وال ـخــارج ،كما ال
ّ
َ
يعني أن كل ما ُيكتب في الخارج أصبح بال
أثــر .ولـكــن ،بالنظر إلــى الكيفية التي حصل
فيها األم ــر ،يـتـحـ ّـول الـبـقــاء فــي الــداخــل رغــم
«االستحالة» ،التي ينطوي عليها ،إلى شكل
ً
مــن أش ـكــال املـقــاومــة وع ــدم ال ــرض ــوخ ،فضال

أراد المستقلون
الحفاظ على
وجودهم داخل سوريا
للكتابة منها

ً
عــن كــونــه بــاألســاس حــاجــة إلب ـقــاء الفاعلية
السياسية قائمة ،وعدم تركها تتالشى تحت
ّ
ضـغــط ال ـنــزوح الـجـمــاعــي لـلـكــتــاب واملثقفني
السوريني.

مسؤولية السلطة /السلطات
ّ
يتطرق إلى مسؤولية السلطة
هذا النقاش ،ال
ّ
عــن األمـ ــر ،وه ــي ب ـكــل تــأكـيــد امل ـس ــؤول األول
ع ــن ح ـص ــول ه ــذا ال ـت ـع ــارض ،ب ــن م ــا يكتب
السياسية،
هنا ،ومــا يكتب هناك .فالعملية ُ
الـتــي ابتلعتها مـنــذ ال ـبــدايــة ،م ـحـ ّـولــة إيــاهــا

إلــى «حــرب ضـ ّـد املجتمع» (وذلــك قبل ظهور
التكفيريني ،واملجموعات الوهابية املقاتلة)
كـ ــانـ ــت تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود ب ـي ـئ ــة ت ـس ـمــح
ّ
وتقرب بني
للمجموعات املختلفة بالحوار،
وجـهــات النظر الـتــي لــم تكن قــد ابتعدت عن
ً
وجود
بعضها كثيرًا .وبدال من االستفادة من ّ
الـكـتــاب ،واملثقفني ،وأص ـحــاب ال ــرأي لحثهم
عـلــى خـلــق ه ــذه الـبـيـئــة ،وال ــدف ــع باتجاهها
أخ ــذت تــاحـقـهــم وتـخـلــق ال ـشــرط تـلــو اآلخــر
إلب ـع ــاده ــم ع ــن امل ـج ــال الـ ـع ــام ،وعـ ــدم تــركـهــم
ّ
يتحركون إال في إطار ما تريده هي وتسمح
بتواجده.
ً
كفيال بتحطيم ّ
أي إمكانية إليجاد
كــان ذلــك
م ـس ــار س ـيــاســي داخـ ـل ــي يـسـتـطـيــع اح ـت ــواء
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات وع ـ ـ ــدم الـ ــدفـ ــع ب ـه ــا ب ــات ـج ــاه
م ــا ت ــري ــده الـ ـق ــوى ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،الـ ـت ــي ب ــدأت
باالستفادة من الوضع عبر الـ ّ
ـزج بعمالئها
وش ـب ـكــات ـهــا امل ــال ـي ــة وال ـس ـيــاس ـي ــة ف ــي أت ــون
ال ـصــراع .بعد ذل ــك ،حصل االنـقـســام الكبير،
ّ
وتـ ـ ــوزعـ ـ ــت ال ـن ـخ ـ ّب ــة الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى طــرفــي
األزمـ ــة ،ول ــم يـتـبــق للقلة الـتــي حــافـظــت على
ّ
استقالليتها وموقفها املــتـســق مــن الـصــراع
َّ
ال ـك ـث ـيــر لـتـفـعـلــه .جـ ــل م ــا ك ــان ــت ت ــري ــده بعد
انزوائها أن تحتفظ بالقدرة على الكتابة من
ّ
تماس مباشر مع
الداخل ،بحيث تبقى على

َ َ ُ ِّ
مثقفون في الخدمة أو «األرضة المتعلمة» :من االستعـمار
عبد الله بن عمارة*
« ...االستعمار ال زال في حاجة إلى أقالم يكتب
ّ
ّ
ـواق يتكلم بـهــا ،حــتــى ال ُيعرف
بـهـ ّـا ،وإل ــى أب ـ ٍ
خــطــه ،وال صــوتــه ،عندما يـ َخــادع ُالجماهير
َ
الطيبة .وه ــذا يعني أن ال َرضـ ــة املتعلمة ،ال
زالت منتشرة في البالد اإلسالمية على وجه
الـعـمــوم .وقــد عرفنا منها أصنافًا بالجزائر
على وجــه الـخـصــوص» .مــن كتاب «فــي مهب
املعركة  -إرهاصات ثورة» (ص  ،)90-88ملالك
بن نبي.
بعد ست سنوات على احتفال فرنسا بالذكرى
املئوية الحتاللها للجزائر ،كتب أبرز املثقفني
ً
ال ـجــزائــريــن ،فــرحــات ع ـبــاس ،م ـقــاال بـعـنــوان
«فرنسا هي أنا» ،في مجلة «الوفاق» ،بتاريخ
 27ش ـب ــاط  .1936ي ـق ــول ف ـي ــه...« :لـ ـ ـ ــن أم ــوت
مــن أج ــل الــوطــن ال ـج ــزائ ــري ،ألن ه ــذا الــوطــن
ال وج ــود ل ــه ،ول ــم أكـتـشــف ه ــذا ال ــوط ــن ...لقد
بحثت في التاريخ ،وسألت األحياء واألموات،
وزرت امل ـق ــاب ــر ،ف ـلــم ُي ـحـ ّـدث ـنــي أحـ ــد ع ــن هــذا
الوطن» .كانت كلمات عباس تعبيرًا عن أفكار
«الـنـخـبــة املـثـقـفــة» املـطــالـبــة بــاالنــدمــاج الـتــام
للجزائريني فــي األمــة الفرنسيةُ ،منطلقًا من
ُ ِّ
موقع املنظر للواقع االستيطاني الفرنسي،
وليس القابل بوجوده فحسب .فعبارة «لقد
بحثت في التاريخ» هي املفتاح الذي ُيحيلنا
على الهيمنة الثقافية لالستعمار ،من خالل
اخـتـصــاصــات الـعـلــوم اإلنـســانـيــة مــن تــاريــخ،
وع ـل ــم اج ـت ـم ــاع ،وأن ـثــروبــولــوج ـيــا (أو أدب،
خصوصًا الــروايــة كما ُي ِّ
فصل إدوارد سعيد
في كتابه «الثقافة واإلمبريالية») ،في إطار
مؤسسات بحث بـ«جيوش» من املستكشفني،
وضباط الجيش ،ورجــال الدين الذين قدموا
ب ـحــوثــا ودراسـ ـ ـ ــات حـ ــول مـخـتـلــف ال ـظــواهــر
االج ـت ـمــاع ـيــة ،واإلث ـن ـي ــة ،وال ـل ـغــويــة للشعب
ال ـجــزائــري ،لتوظيفها ألغ ــراض كولونيالية
ب ـح ـت ــة ،وت ـل ـق ـي ـن ـهــا ع ـب ــر ال ـن ـظ ــام الـتـعـلـيـمــي
النظام
االستعماري ألجيال من أبناء عمالء
ُ ّ
االستعماري (وهــم مــا تبقى مــن كبار املــاك،
وزعـ ـم ــاء دي ـن ـيــن ُم ــوال ــن وم ــوظ ـف ــي اإلدارة
االستعمارية).
وهـ ــذا م ــا دع ــا امل ـف ـكــر وامل ـن ــاض ــل ال ـج ــزائ ــري،
محمد شريف ساحلي ،إلــى ضــرورة التحرر
مــن «م ـصــادر الـتـلـقــن» املــرتـبـطــة بمؤسسات
ا ُلـهـيـمـنــة ال ـث ـقــاف ـيــة االس ـت ـع ـمــاريــة ،والـبـحــث
املستقل عنها ،فــي كتابه «تخليص التاريخ
من االستعمار» .وسار في املنحى ذاته املفكر
وامل ـن ــاض ــل ،مـصـطـفــى األش ـ ــرف (كـ ــان مــرافـقــا
لقادة الثورة الجزائرية على منت الطائرة التي
اختطفتها السلطات الفرنسية في  ،)1956في
فـهــم ال ـظــاهــرة االس ـت ـع ـمــاريــة فـهـمــا شموليًا
يـتـجــاوز النظر إلـيـهــا ،كحالة غــزو ذو طابع
ّ
عسكري مـحــض .فحلل فــي كتابه «الـجــزائــر:
األم ــة واملـجـتـمــع» ،فــي فـصــل «بسيكولوجيا
غــزو» ،وحشية الجيش الفرنسي في حمالت

ُ َّ
كمسلمة (األناضول)
تعاملت «النخب المثقفة» في معظمها مع تبعية الجزائر لفرنسا

َ َ َ
االب ـ ـ ـ ــادة ،الـ ـت ــي ق ــاده ــا ب ـع ــد  .1830ون ــق ــض
مضمون الخطاب االستعماري القائم (ككل
خطاب استعماري وعلى رأســه الصهيوني)
ع ـل ــى ن ـف ــي أي وجـ ـ ــود ث ـق ــاف ــي ،أو ح ـ ُض ــاري
لـلـشـعــب األصـ ـل ــي م ــن ج ـه ــة ،وع ـل ــى «امل ـه ـمــة
التحضيرية» لالستعمار من جهة أخرى.
وفـ ـ ــي ح ـق ـي ـق ــة األمـ ـ ــر فـ ـ ــإن «الـ ـنـ ـخ ــب امل ـث ـق ـفــة
الـجــزائــريــة» كــانــت فــي معظمها تتعامل مع
ُ َّ
كمسلمة غير قابلة
تبعية الجزائر لفرنسا،
للنقاش ،على اخـتــاف مرجعياتها الفكرية
م ــن «ل ـي ـبــرال ـيــة» ،ك ــان ــت ت ــدع ــو إل ــى امل ـس ــاواة
واندماج «األهالي» الكامل في األمة الفرنسية،
أو «ي ـس ــاري ــة» مــرتـبـطــة بــال ـحــزب الـشـيــوعــي
الفرنسي الذي كان يرى بأن الجزائر ال زالت
ُّ
أمــة فــي طــور الـتـشــكــل ،تعيش فــي مرحلة ما
ً
قبل الرأسمالية .كما بقيت هذه النخبة أسيرة
ملـقــاربــة مــاركــس ،وال ـتــي تبناها بـعــد زيــارتــه
لـلـجــزائــر ،ومـعــايـنـتــه لـ ــ«ب ــداوة» و«ت ـ ُّ
ـوح ــش»
الـجــزائــريــن ،ولصوصية ُمقاوميهم (وردت
ع ـ ـبـ ــارة ل ـ ـ ّـص م ـس ـك ــن ،وقـ ــاتـ ــل م ـح ـت ــرف مــن
الـ ـع ــرب ،ف ــي وصـ ــف ال ـش ـيــخ بــوع ـمــامــة قــائــد
املـ ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ،جـ ـن ــوب غ ــرب ــي الـ ـب ــاد،
فــي رســالــة مــاركــس لصديقه إنـجـلــز بتاريخ
 18ن ـي ـســان  ،)1882م ــا ي ـج ـعــل م ــن ال ــوج ــود
االس ـت ـع ـمــاري ض ـ ــرورة تــاري ـخ ـيــة لتهيئتهم
ل ـت ـقـ ّـبــل األفـ ـك ــار ال ـت ـقــدم ـيــة ،أو «إص ــاح ـي ــة»
اق ـت ـص ــر «نـ ـض ــالـ ـه ــا» ع ـل ــى ن ـش ــر «ال ـ ــدع ـ ــوة»
(وهــي أولــى بــذور انتشار فـيــروس الوهابية
في الـجــزائــر) ،وتفعيل التناقض مع اإلســام
الجزائري الشعبي ،ذي الطابع الصوفي .بل
وحتى مثقفو الحركة الوطنية ،األكثر جذرية
فــي مطالبها الرافضة للنظام الكولونيالي،
كــانــوا يضغطون باتجاه التخفيف مــن حدة

مطالبها ،ويدفعون نحو «الحلول السلمية
الــرافـضــة لـلـعـنــف» ،ولـلـتـعــايــش وال ـح ــوار مع
«امل ـع ـتــدلــن م ــن امل ـس ـتــوط ـنــن» ،وغ ـيــرهــا من
األوهام التي أسبغوا عليها طابع «العلمية»
وال ـت ــي نـسـفـتـهــا ت ـلــك الـطـلـيـعــة ال ـث ــوري ــة في
 ،1954عـنــدمــا اع ـت ـمــدت عـلــى أب ـن ــاء االريـ ــاف
ُ
ـصـبـ ُـهــم مــا أص ــاب أب ـنــاء امل ــدن من
الــذيــن لــم يـ ِ
فـ ـي ــروس ــات «ال ـث ـق ــاف ــة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة» .ول ــم
يـعــرفــوا مــع فــرنـســا ،ال مونتسكيو ،وال جان
جــاك روس ــو ،وال فولتير ،وال مـبــادئ الـثــورة
عن الحرية ،واالخ ــاء ،وامل ـســاواة ،إنما ترسخ
في وعيهم ما انتقل إليهم من ذاكرة أجدادهم
عــن أسـمــاء مـجــرمــن ،وقـتـلــة مـثــل الكولونيل
مونتانياك (الــذي كان ُم ِّ
تحمسًا ملشروع نقل
الشعب الجزائري لجزر ماركيز) أو الجنرال
شانغارنيي ،أو الكولونيل ف ــوري ،وغيرهم
ك ـث ـي ــر ،م ـم ــن مـ ــارسـ ــوا ك ــل أن ـ ـ ــواع الــوح ـش ـيــة
والتدمير (املـصــدر نفسه ملصطفى األشــرف،
فصل «بسيكولوجيا غزو استعماري»).

نجد اليوم«نخبة مثقفة»
من كل المشارب
ترتبط بمنظومة
خليجية متكاملة

ل ـيــس أداء «ال ـن ـخ ـبــة امل ـث ـق ـفــة» ،وال مـشــاريــع
االس ـت ـع ـم ــار ال ـفــرن ـســي ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،ســوى
نـ ـم ــوذج ُع ــن ط ـب ـي ـعــة ك ــل اس ـت ـع ـم ــار ف ــي كــل
الـ ـب ــاد املـ ـسـ ـتـ ـع ـ َـم ــرة .وسـ ـق ــوط االس ـت ـع ـم ــار
ً
بشكله التقليدي لــم ُيـغـ ِّـيــر أوال مــن طبيعته
ال ـه ـي ـم ـن ـيـ ُـة .فــال ـن ـخــب ال ـف ــرن ـس ـي ــة ا ًلــرس ـم ـيــة
م ـن ـهــا ،و«امل ـس ـت ـق ـل ــة» ،ب ـق ـيــت وف ـ ّـي ــة لـفـكــرهــا
ّ
االسـتـعـمــاري ،كـمــا تـجــلــى فــي الـنـقــاش الــذي
دار في فرنسا حــول قانون  23شباط ،2005
والذي يتحدث عن «الدور اإليجابي» للوجود
الـفــرنـســي فــي املـسـتـعـمــرات .ثــانـيــا ،لــم يمنع
اسـتـمــراريــة أداء نخبة «املـثـقـفــن» الــذيــن لم
ُ ّ
«مــركــب التبعية» ،ل ــذات الــدور
يـتـحــرروا مــن
ف ــي خ ــدم ــة االس ـت ـع ـم ــار .ف ـب ـق ـيــت نـفـسـيـتـهــم
ُمستأنسة بكل مــا يـصــدر عـنــه ،فــي تجسيد
فـعـلــي لـلـقــابـلـيــة لــاسـتـعـمــار ،كـمــا ُي ّ
سميها
م ــال ــك ب ــن نـ ـب ــي .ف ـه ــي تـ ـق ــارب ك ــل ال ـظ ــواه ــر
االجتماعية والثقافية عندنا ،من زاوية رؤية
ال ـغــرب ذات املـضـمــون امل ــرك ــزي االسـتـعــائــي
ُ-ي ـم ـكــن أن ن ـقــرأ رواي ـ ــات ،أو نـشــاهــد أفــامــا
ُ ّ
خصوصًا في تونس ،واملغرب ،تعزز الرؤية
االس ـت ـشــراق ـيــة الـنـمـطـيــة ملـجـتـمـعــاتـنــا -وقــد
ـاه تـ ــام م ــع االس ـت ـع ـم ــار ،إل ــى
ت ـص ــل إلـ ــى تـ ـم ـ ٍ
ح ــد اس ـت ــدع ــاء الـ ـغ ــزو ل ـب ـلــدان ـنــا ،ك ـمــا حــدث
م ــع «مـثـقـفــي» ال ـع ــراق ف ــي  .2003وك ـمــا أراد
أترابهم أن يحدث في سوريا ،في ذات السنة
أو فــي صيف  ،2013فــي «مهمة تحضيرية»
ج ــدي ــدة ع ـن ــوان ـه ــا «ن ـش ــر ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة».
ف ـهــذه الـنـخـبــة ُت ـ ـ ّ
ـروج لــاسـتـعـمــار ،وتتبنى
ُ ِّ
سفه ّ
أي خطاب مقاوم مضاد من
خطابه ،وت
الداخل .وتصنع وعيًا ُمشوهًا لتشكيل بيئة
جاهزة ُّ
لتقبل مشاريع االستعمار .فهي بذلك
الثوري َ في
«تأكل» مواضع املقاومة والوعي
َ
تمامًا كما تفعل حشرة األ َرضة.
مجتمعاتنا،
َ َ
ُ ِّ
تعلمة» (كما ّ
سماها مالك بن
تلك «ال َرضة امل
نبي) ،التي تلبس أقنعة بيضاء استعمارية
وتختفي وراء أسماء محليةُ ،ت ّ
جسد ظاهرة
«االس ـتــاب الكولونيالي» ،الـتــي أبــدع فرانز
فــانــون فــي تشريحها .لــم يصنع االستثناء
ســوى فئة من املثقفني ،الذين ّ
جسدوا فعليًا
دور «املـثـقــف الـقـطـبــانــي» ،والـ ــذي كـتــب عنه
ه ـ ــادي ال ـع ـل ــوي ،كـمـحـمــد ش ــري ــف ســاح ـلــي،
ومصطفى األش ــرف ،ومالك بن نبي ،وفرانز
فانون.
لـ ّـم يعد هــذا ال ــدور يقتصر على االستعمار،
إن ـ ـ َمـ ـ َـا انـ ـتـ ـ ُق ــل إلـ ـ ــى أدواتـ ـ ـ ـ ـ ــه .ف ــاصـ ـب ــح ل ـه ــذه
ِّ
«األ َرض ــة املتعلمة» مهمة جديدة هي خدمة
«م ـصــالــح» الـخـلـيــج ،الـتــي تعني فــي األخـيــر
خــدمــة االس ـت ـع ـمــار وف ــق ال ـعــاقــة الــوظـيـفـيــة
الـتــي تــربـطـهـمــا .وم ــن امل ـفــارقــات -ال ـتــي تأكد
م ــدى تـمــاهــي بـعــض ه ــذه الـنـخــب مــع الـغــرب
االسـتـعـمــاري -أن بعض النخب ذات النزوع
ال ـي ـم ـي ـنــي ،وال ـع ـن ـصــري ف ــي امل ـش ــرق (لـبـنــان
خـصــوصــا) وامل ـغ ــرب (ف ــي ال ـجــزائــر وامل ـغــرب
خصوصًا) ،والتي تأسست ايديولوجياتها
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هل باتت بلدية بيروت
في خدمة النيوليبرالية الحريرية؟

ّ
وتتحول إلى
الوضع ،وال تفقد الصلة معه،
حالة نوستالجية ال أثر كبيرًا لها ،كما حصل
مع معظم من خرجوا .نقديتها تجاه الوضع
الــذي ّ
تفرع كثيرًا ،وأصبح على درجــة كبيرة
من التعقيد ،مرتبطة بوجودها في الداخل،
ُألنـهــا -إن خــرجــت تـحــت تــأثـيــر الضغوطات
ّ
امل ـمــارســة عليها مــن الـسـلـطــة أو املـســلـحــن-
سـتـفـقــد فــاعـلـيـتـهــا وق ــدرت ـه ــا ال ــرم ــزي ــة على
تتحول كما ّ
ّ
تحول سواها
التأثير .وبالتالي
إلى شكل من أشكال التنظير ،الذي يبدو من
ال ـخ ــارج نـقــديــا وعـضــويــا جـ ـدًا ،فــي حــن أنــه
يفتقر إلــى جــوهــر «الفكر الـعـضــوي» :الربط
بني الكتابة والشرط املوضوعي الذي تحدث
فيه.
ّ
وفــي الـحــالــة الـســوريــة ،ف ــإن هــذا ال ـشــرط ،هو
املقدرة على التأثير ضمن إطار املمكن ،وفي
االستعداد لدفع الثمن مهما كان كبيرًا.
سياق
ّ
ّ
وح ــن يـتـعــذر الـقـيــام بــذلــك ،وال ــذي هــو بكل
السياسي،
املـقــايـيــس ال ـحـ ّـد األدن ــى لــالـتــزام
ّ
يـصـبــح فـعــل الـكـتــابــة مـثــل ع ــدم ــه ،ويـتـحــقــق
للسلطات امل ـت ـعـ ّـددة ،واملـتـفـ ّـرعــة الـتــي تحكم
البلد ما أرادت ــه منذ البداية :إنهاء الفاعلية
السياسية ،وجعل الكاتب ،أو الناشط عبئًا
على نفسه ،وعلى اآلخرين.
* كاتب سوري

فيصل الترك *
ي ـق ــول م ـح ـمــد ال ـع ـبــدال ـلــه ف ــي إح ـ ــدى ق ـصــائــده:
«شوارع املدينة مش لحدا ...شوارع املدينة لكل
ال ـنــاس ...نحنا ال ـن ــاس .»...أمــا محمود درويــش
فيقول فــي قصيدته "سـ ّـجــل أنــا عــربــي"" :أنــا من
ُّ
ُ
قريةٍ عـ َ
ّ
شوارعها بال أسماء وكل
منسي ْه...
ـزالء
ْ
رجالها في الحقل واملحجر".
ذهب ابن املدينة ِ ،وجاء مكانه ٌ
أحد من خارجها.
ّي ــدع ــي ح ـصــريــة االن ـت ـم ــاء إل ـي ـهــا ،ت ـحــت شـعــار
«البيارتة» ،نافيًا هذا االنتماء عن مئات اآلالف
من البيروتينيّ ،أبًا عن جد ،بسبب هوية طائفية.
ع ــام  1990ان ـت ـهــت ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة ،رسـمـيــا،
ّ
بعد أن ّ
وهجر
دمــرت بيروت حجرًا على حجر،
خيرة شبابها إلــى غربات بعيدة .بــدأت بعدها
مرحلة جديدة – قديمة ،مع دخول الشيخ رفيق
الحريري وفريقه إلى حلبة السياسة اللبنانية
مــن بابها الـعــريــض ،لتنطلق حقبة فـســاد غير
مسبوقة في وطن األرز.
حـيـنــذاك ،وع ــدت الـحـكــومــات الـحــريــريــة بإطالق
حـمـلــة إع ـ ــادة اإلعـ ـم ــار ،م ــن ب ـي ــروت ع ــام .1995
فـ ـنـ ـش ــرت خ ـ ــرائ ـ ــط ومـ ـجـ ـسـ ـم ــات وص ـ ـ ـ ـ ــورًا عــن
ب ـي ــروت ع ــام  .2000ل ـكــن ،وب ـعــد مـ ــرور عـشــريــن
عامًا ،وانفاق ،أو هدر مئة مليار دوالر ،ال تزال
ّ
العاصمة مدينة أشباح ،ال عالقة لها بسكانها
املظلومني ،خصوصًا إذا كانوا من «البيارتة»،
بـحـســب تــوص ـيــف ال ـش ـيــخ س ـعــد ال ـح ــري ــري في
االنتخابات البلدية األخيرة .لقد ماتت بيروت
الثقافة والـحـضــارة مــع عصر الـحــريــريــة ،الــذي
أغــرق لبنان بــالــديــون ،ووضــع اليد على أفضل
مـنـطـقــة ع ـقــاريــة ع ـلــى ه ــذا ال ـجــانــب م ــن الـبـحــر
املتوسط ،تحت مسميات مختلفة ،أبرزها شركة
"سوليدير".
ل ــم ت ــدخ ــل ال ـح ــري ــري ــة ال ـع ـمــل الـ ـع ــام ف ــي بـلــديــة
بـ ـي ــروت ،أو ف ــي ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ،م ــن أجــل
الخدمة العامة ،بل الستباحة املال العام ،وخدمة
ّ
تصب في املصلحة الوطنية.
مشاريع إقليمية ،ال
فـقــد ك ــان أسـلــوبـهــا اسـتـخــدام جميع األســالـيــب
امل ـشــروعــة ،وغ ـيــر امل ـشــروعــة ،لـكــي يـصـبــح املــال
الـعــام واملـلــك الـعــام ملكية شخصية ،أك ــان عبر
شركة "سوليدير" أو عبر شركات شكلية قامت
بـتــأسـيـسـهــا ،بــاســم رف ـيــق ال ـح ــري ــري ،وأب ـنــائــه،
وزوجته أحيانًا ،أو باسم أحد معاونيه ،أو من
التابعني له أو من موظفيه.
فـكــانــت ،تطفو إل ــى الـسـطــح ،بــن ف ـتــر ٍة وأخ ــرى،
ً
سواء الخليوي،
فضيحة من فضائح الحريرية،
أو الــرمـلــة الـبـيـضــا ،أو الــدال ـيــة عـلــى الـبـحــر ،أو
ّ
فـضـيـحــة ال ـن ـفــايــات امل ــدوي ــة .ث ــم أن ال ـحــريــريــة
أدخ ـلــت الـفـســاد إل ــى لـبـنــان مــن بــابــه الـعــريــض.
فبعدما كانت الــرشــاوى ،و"الكومسيونات" في
السبعينيات ال تـتـجــاوز الخمسني أل ــف دوالر
لتمرير الصفقات والسرقات ،بات الحد األدنى
لرشى الفساد ال يقل عن  50مليون دوالر ،ومعه
ارتفع النهب إلى عقارات وثروات وأموال بمئات
ماليني الدوالراتَ .
سيقاوم
فمن هو يا ترى الذي
ّ
هذا اإلغراء املذهل الذي بدا مع الحريرية وكأنه
قادم من الفضاء الخارجي؟
لقد أصبح املنصب العام ،من البلدية إلى النيابة
واإلدارة العامة ،بابًا لإلثراء الشخصي .ثم كانت
الصناديق الرسمية الـتــي أنشأتها الحريرية،
للهدر والتنفيع ،وعلى رأسـهــا مجلس اإلنماء

إلى أدواته
ُبـ ـنـ ـي ــوي ــا عـ ـل ــى ت ــرسـ ـي ــخ ال ـ ـصـ ــور ال ـن ـم ـط ـيــة
العنصرية عن البداوة والتخلف في الخليج
في أذهان أنصارها ،أصبحت اليوم تقف في
ذات الخندق معه وتتبنى مواقفه ومشاريعه.
نـجــد ال ـيــوم «نـخـبــة مـثـقـفــة» مــن كــل امل ـشــارب
األيــديــولــوج ـيــة تــرت ـبــط بـمـنـظــومــة خليجية
م ـت ـكــام ـلــة ،ل ـص ـنــاعــة وع ـ ــي ُم ـ ـشـ ـ ّـوه ،قــوام ـهــا
ٍ
مؤسسات إعالمية ومراكز دراسات ،وجرائد،
و«ه ـ ـي ـ ـئـ ــات ُعـ ـلـ ـم ــائـ ـي ــة» .ف ــأصـ ـب ــح لـلـخـلـيــج
ـري ــوه» و«يـ ـس ـ ّ
«ن ــاص ـ ّ
ـاري ــوه» و«ل ـي ـبــرالـ ّـيــوه»،
وطـ ـبـ ـع ــا «إسـ ــام ـ ـيـ ــوه املَ ـ ـع َـ ـتـ ــدلـ ـ ُـون» .امل ـه ـمــة
ِّ
الـجــوهــريــة ال ـجــديــدة ل ــأ َرض ــة املـتـعــلـمــة هي
«أك ــل» املعاني الحقيقية املتبقية للمقاومة،
وال ـعــروبــة ،وال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة ،واإلس ــام
الـ ـج ــام ــع ،والـ ـ ـع ـ ــداء الـ ـفـ ـط ــري ل ـل ـص ـه ـيــون ـيــة.
ـان ُم ـش ـ ّـوه ــة ي ـتــم إخــراج ـهــا
تـعــويـضـهــا ب ـم ـعـ ٍ
ب ـح ـســب امل ـ ـشـ ــارب ال ـف ـك ــري ــة ل ــ«صــان ـع ـي ـهــا».
اختصاص
فالتنظير لـ«عروبة الحزم» هي من
َّ َ
«نـ ــاصـ ــريـ ــو ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد» .و«الـ ــنـ ــفـ ـ ْـس
االصالحي والليبرالي مللوك الخليج وأمرائه»
هــي مــن نصيب «الـلـيـبــرالـيــن والـيـســاريــن»،
فيما «الـحـفــاظ على بيضة اإلس ـ ّـام وحماية
م ـق ــدس ــات ــه مـ ــن خ ـط ــر ال ـ ـفـ ــرق الـ ــضـ ــالـ ــة» هــي
َ
لـ ــ«اإلس ــامـ ـي ــن ال ــوس ـط ـي ــن» ح ـ ـص ـ ـرًا .ك ـ ـ َـر ُم
الخليج يتجسد هنا في الرواتب العالية ،أو
فــي الــدعــوات إللـقــاء املـحــاضــرات فــي معارض
الكتب ،واملهرجانات الثقافية ،وبالطبع في
تأشيرات أداء الحج والعمرة (كشفت وثائق
«ويكيليكس» التي نشرتها «األخبار» نماذج
مــن ه ــذا) .فـلــم يـعــد مستغربًا أن نـجــد مفكرًا
عــربـيــا ي ـســاريــا ي ــرى ف ــي اب ــن تـيـمـيــة ُم ـج ـ ِّـددًا
فـكــريــا فــي ع ـصــره .وأن ــه يستطيع أن يتأمل
نهضة وديـمــوقــراطـيــة فــي إط ــار فـكــري يكون
األخـيــر ج ــزءًا أســاسـيــا فيه (اب ــن تيمية الــذي
لــديــه ف ـتــاوى تــدعــو ال ــى إب ــادة ات ـبــاع مــذاهــب
معينة) ،أو أن تجد مفكرًا «قوميًا» و«عقالنيًا»
أمضى حياته في نقد «العقل العربي» ،ويرى
أن النهضة العربية كانت مع ظهور الحركة
الوهابية.
إذًا ،اك ـت ـم ـلــت س ـي ـطــرة ال ـخ ـل ـيــج ع ـلــى مــراكــز
صناعة الــوعــي .وأصـبــح بـمـقــدوره أن ُيـ ِّ
ـوجــه
جمهورًا عريضًا يجمع بني طائفيني موتورين
(ال يخجلون من إطالق صيحات التكبير ،مع
كل قصف إسرائيلي يستهدف موقعًا للجيش
أو املـقــاومــة فــي ســوريــا) ،ودع ــاة حـ ّ
ـريــةٍ يــرون
في غزو االستعمار لبلدانهم خالصًا لهم من
«االس ـت ـب ــداد» ،و«قــوم ـيــن» ي ــرون فــي قصف
شعب عربي فقير في اليمن ّ
قمة العروبة.
ص ــار بــإمـكــانـنــا ال ـي ــوم أن ن ـجــزم بــأنــه ليس
هناك مجال لبناء مشاريع نهضوية ،ودول
مستقلة دون الصدام مع االستعمار وأدواته.
لــذا أصبحت تعرية وفضح هــذا الصنف من
«املثقفني» ،الذين وضعوا انفسهم في خدمته،
جزءًا أساسيًا في هذا الصدام الوجودي.
* كاتب جزائري
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ّ جاء اآلن
مدعو حصرية
االنتماء إلى
المدينة
تحت شعار
«البيارتة»
(مروان
طحطح)

واإلعـمــار وهيئة اإلغاثة وغيرها .وكانت ّ
النية
الـشــريــرة أن هــذه الصناديق ال تخضع ملجلس
ال ـ ـ ــوزراء مـجـتـمـعــا ،وال ل ــدي ــوان امل ـحــاس ـبــة ،بل
ّ
فيعي
تتبع لشخص رئيس الحكومة مباشرة.
ُ
فيها من يشاء وينفق كما يحلو له .فاستعملت
أموال اإلغاثة ،والتي هي من املفترض لضحايا
الـحــروب اإلسرائيلية وال ـكــوارث ،على مشاريع
الحريري العقارية .وبعد رحيل رفيق الحريري،
مؤسس الحريرية ،انتشر النفوذ على الصناديق
بــن أبـنــائــه ،وخــاصــة سعد الـحــريــري ،وشقيقة
رفيق ،بهية ،ورموز تيار املستقبل.
في بيروت ،وخارج حي "سوليدير" الذي لم يعد
من لبنان ،هناك عدد كبير من أحياء العاصمة
وش ــوارعـ ـه ــا دون إشـ ـ ـ ـ ــارات ،ت ـع ـيــش ال ـت ـخـ ّـبــط
وال ـع ـشــوائ ـيــة .وط ـي ـلــة  ،2015وجـ ــزء م ــن ال ـعــام
ال ـج ــاري ،تـكـ ّـومــت الـنـفــايــات فــي ال ـش ــوارع حيث
لــم تجمعها شــركــة "ســوكـلــن" ،إح ــدى إنـجــازات
ال ـحــريــريــة وت ـلــزي ـمــات ـهــا لــزبــان ـي ـت ـهــا .فــامـتــأت
س ـمــاء الـعــاصـمــة بــالـتـلــوث وال ــروائ ــح الـبـشـعــة،
ّ
ولم ينفع ضغط الناس وتظاهرات الشبيبة ألن
الطبقة السائدة جلدها "متمسح".

استغلت الحريرية الضائقة
المعيشية واشترت مساحات
شاسعة بأبخس األثمان
اسـتـعـمـلــت ال ـحــريــريــة ســاحــي املـ ــال واإلع ـ ــام،
واشـتــرت الــذمــم واملثقفني والنخب السياسية،
وبــات معروفًا بــاألرقــام ،وبالتواريخ ،صناديق
ّ
ال ــدول ــة املـ ــوزعـ ــة ب ــن «أم ـ ـ ــراء الـ ـح ــرب وح ـي ـتــان
املـ ــال» ،وف ــق تعبير الـكــاتــب كـمــال دي ــب .أحــدهــا
مجلس اإلنماء واإلعـمــار ،والــذي يتولى توزيع
ّ
وحصة األســد لبلدية
املشاريع على البلديات،
بـيــروت .ومــن هنا ،بــدأت التلزيمات واملـقــاوالت
والتعديات على أمــاك الدولة .وحـ ّـدث وال حرج
عن نهب أرشيف تلفزيون لبنان ،وإهمال املكتبة
الــوطـنـيــة الـقــديـمــة .فـ َـمــن يـحــب ب ـيــروت عليه أن
ً
يهتم بتراثها وماضيها الثقافي ،أوال .وهنا،
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أنـهــا فقط حكومة الدكتور
سـلـيــم ال ـحــص أن ـقــذت املـكـتـبــة ،وأص ـ ــدرت ق ــرارًا
عــام  1999بجعل مبنى كلية الحقوق والعلوم
السياسية في الصنائع للمكتبة الوطنية.
ويفضح مهندس مشروع إعــادة إعمار الوسط
ّ
قصة وضع اليد على وسط
التجاري ،هنري إدهّ ،
بيروت .يقول« :طلب مني رفيق الحريري بعض
اإليـضــاحــات حــول الـحـ ّـصــة الـعــائــدة لـلــدولــة في
أراض ــي امل ــرف ــأ .ك ــان يــريــد مـعــرفــة وجـهــة نظري
ف ــي ال ـت ـعــويــض الـ ــذي ي ـجــب أن تــدف ـعــه الـشــركــة
العقارية للدولة ،مقابل أن ّتتنازل لها عن هذه
األراض ــي .وعندما أجبته بأني أقـ ّـدر قيمة هذه
األراضي ،بما يقارب أربعمئة مليون دوالر ،رفع
ذراعـيــه إلــى السماء وقــال لــي إنــه ال مجال لديه
ال لدفع مثل هذا املبلغ الهائل ،وال للتخلي عن
ّ
هذه األراضي .وأن علي أن أجد الوسائل الكفيلة

بتقليص املبلغ ال ــذي أعـلـنـتــه» .الحـقــا ،حصلت
«سوليدير» على هذه األراضي دون أن تدفع.
ّ
ويـضـيــف ّإده أن الـحــريــري شـكــا مــن ع ــدم تـقـ ّـدم
األعـمــال ،فأبلغه عــن رزنــامــة األعـمــال والتنفيذ.
فقال الحريري إن «مما قلته لي أحفظ املساحة
اإلجمالية لألراضي الصالحة للبناء ،في وسط
املدينة ،هي بحدود  600ألــف متر مـ ّ
ـربــع .وعلى
ّ
افتراض أن هناك  300قطعة ،كل واحدة مساحتها
ّ
ألفي متر مربع ،فأنا ألتزم شخصيًا بأن أعثر لك،
مشتر من الخليج.
في أقل من أسبوع ،على 300
ٍ
وسيكونوا في غاية السعادة ليوظف كل واحد
منهم ستة إلــى سبعة ماليني دوالر ،الستمالك
قطعة أرض وســط بـيــروت» .واعـتــرض ّإده على
هــذا القول ،وضــرورة إتاحة الفرصة ألكبر عدد
من اللبنانيني ،عبر أسهم كي يعيدوا بأنفسهم
ً
ّ
يجسد تقاليدهم وآمالهم
بناء
بناء مدينتهم،
ويجعل بيروت تنتسب إليهم.
ام ـ ـتـ ــدت اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ُال ـح ــري ــري ــة
ف ــي ب ـي ــروت إل ــى ح ــي ف ـ ــردان ،حـيــث أزيـ ــل مــركــز
"األونـ ـ ـ ـ ــروا" ،ل ـش ــؤون الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن،
واستثمر العقار على مساحة  14ألف متر ّ
مربع
بـمـبــاركــة رئ ـيــس بـلــديــة ب ـي ــروت ،آن ـ ــذاك ،محمد
الـغــزيــري .ثــم مــن مــوقــف الـسـيــارات ،مقابل ّ
مقر
ً
"األونروا" نزوال إلى الكرمل سان جوزف ،وحتى
الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــا ،وال ـت ــي أص ـب ــح اس ـم ـهــا ج ــادة
رفيق الحريري ،وجرى وضع اليد عليها لبناء
مــرفــأ ومـجـ ّـمــع سـيــاحــي يـتـصــان بــ"ســولـيــديــر"،
تملك هــذه الشركة
عبر الـخــط الـبـحــري ،وال ــذي ّ
معظم عقاراته عكس القانون ،ألنه ال يمكن ألحد
استمالك الشاطئ.
ومن "سوليدير" ،صعودًا نحو حي كليمنصو،
ّ
تملكت الحريرية مساحات كبيرة في املنطقة،
م ـن ـه ــا س ـن ـت ــر قـ ـ ـ ـ ــازان .ك ــذل ــك وض ـ ــع الـ ـي ــد عـلــى
ً
مساحة  9000متر ّ
ابتداء من تمثال جمال
مربع،
عبدالناصر فــي عــن املــريـســة حتى فـنــدق سان
جورج .فعلى مريد االستثمار ،في هذا العقار ،أن
يدفع عمولة بماليني الدوالرات .وبني هذا وذاك،
م ــرورًا بحي الصنوبرة ثــم قريطم ،حيث قصر
الحريري هبوطًا باتجاه السفارة السعودية ،ما
أدراك من أمالك حريرية هناك.
ووضعت الحريرية يدها على رئاسة الحكومة،
ورئ ــاس ــة م ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلع ـ ـمـ ــار ،ورئ ــاس ــة
مجلس تنفيذ مشاريع بيروت الكبرى ،ورئاسة
املـجـلــس ال ـب ـلــدي وأع ـضــائــه ،ومـنـصــب محافظ
مدينة بيروت .إذًا الحريرية هي حاكمة املدينة،
ّ
وولية أمرها .لقد استغلت الحريرية
وأميرتها
الضائقة املعيشية ،والــوضــع االقـتـصــادي ،كما
فــي سـيـنــاريــو نيوليبرالي وصــائــدي ال ـثــروات،
واشترت هذه املساحات بأبخس األثمان.
وسـعــت إلنـشــاء شــركــة عقارية لجنوب بـيــروت،
ب ــاس ــم «إل ـ ـي ـ ـسـ ــار» ،ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس امل ـحــاص ـصــة
ّ
الطائفية بمساحة  5.6مليون متر ّ
مربع .كما أن
ً
مشروعًا مماثال ُوضــع لساحل املــن الشمالي،
ّ
قضى بردم البحر ،وللحريرية حصة في الشركة
منذ البداية ،بمشاركة الوزير ميشال ّ
املر.
وإذا اس ـت ـعّــرض ـنــا خ ــارط ــة بـ ـي ــروت ال ـع ـقــاريــة،
ل ــوج ــدن ــا أنـ ـه ــا ت ـح ـ ّـول ــت تــدري ـج ـيــا إلـ ــى مملكة
ّ
ومتمولني عرب أو أجانب ،أو لبنانيون
حريرية،
ّ
ال يمتون إلى بيروت بصلة .مركزها قلب بيروت،
وأطرافها تمتد في الجهات األربع :من سوليدير
ً
نحو املنت شماال ،ونحو الجناح جنوبًا ،وعمقًا
إلى الشرق.
ّ
ومــن املـفـتــرض أن ترخيص "ســولـيــديــر" صالح
ملـ ـ ّـدة  25س ـن ــة ،أي يـنـتـهــي ع ــام  .2019ف ـم ـ ّـددت
ح ـكــومــة فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ع ـمــر ال ـتــرخ ـيــص 10
سنوات ،ليصبح  35عامًا .واملفارقة ،أن مجلس
بلدية بيروت السابق ،والــذي رأســه بــال حمد،
عمل ملصلحته الخاصة في املقاوالت ،قد خلفه،
في رئاسة البلدية ،املدير التنفيذي لـ"سوليدير"،
جـمــال عـيـتــانــي ،بحملةٍ حملت شـعــار «بـيــروت
ّ
ّ
ل ـل ـب ـيــارتــة» .ش ـعــار ت ـت ـقــزز ل ــه ال ـن ـفــوس ويـتـنــكــر
لتاريخ املدينة الـحـضــاري ،واحتضانها لكافة
أب ـن ــاء ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي .وع ـي ـتــانــي يـعـمــل مع
فريق البلدية حتمًا ،ملزيد من اإلمعان في نهب
املدينة ،تحت اسم "البيارتة" طبعًا ،ولكن لصالح
النيوليبرالية الحريرية املستشرسة.
* صحافي لبناني ـ برلني

املراجع:
 كمال ديب ،أمراء الحرب وتجار الهيكل :خبايا رجالالسلطة واملال في لبنان ،بيروت ،دار الفارابي.2015 ،
 نـ ـج ــاح واك ـ ـيـ ــم ،األيـ ـ ـ ــادي ال ـ ـسـ ــود ،ب ـ ـيـ ــروت ،شــركــةاملطبوعات.1996 ،
 -هنري ّإده ،املال إن حكى ،شركة املطبوعات.1996 ،
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سوريا

الحدث

الجيش في الرقة ويقترب من الطبقة ...ومنبج تنتظر «الساعة الصفر»
ألول مــرة منذ عــام  2014يدخل الجيش
السوري الحدود اإلداريــة لمحافظة الرقة،
ليصبح اليوم على ًبعد  40كلم من مدينة
الطبقة .أمــا شـمــاال ،فقد اقتربت «قــوات
سوريا الديموقراطية» من إعــان الساعة
الصفر القتحام مدينة منبج في ريف حلب
ت ـت ـســارع ال ـخ ـطــى لـتـحــريــر ج ــزء من
محافظة الرقة من مسلحي «داعش»
ً
وال ــوص ــول أوال إل ــى مــديـنــة الطبقة
ع ـل ــى ضـ ـف ــاف ن ـه ــر الـ ـ ـف ـ ــرات .ون ـجــح
الجيش السوري وقواته الرديفة في
تحقيق ت ـقـ ّـدم مـلـحــوظ فــي الـيــومــن
املاضيني على محور اثريا ـ الطبقة
بعد دخول ّوحداته الحدود اإلداريــة
ملحافظة الرقة.
ُ
وأعـلـنــت ،أم ــس ،سيطرته على بلدة
بـيــر ام ـب ــاج ،ف ــي ري ــف ال ــرق ــة الـغــربــي
(تـ ـبـ ـع ــد الـ ـبـ ـل ــدة  40كـ ـل ــم عـ ــن ًم ـط ــار
ال ـط ـب ـق ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري) ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
قــريــة أب ــو ال ـع ــاج والـ ـت ــال املحيطة
بـ ـه ــا ،إث ـ ــر اش ـت ـب ــاك ــات م ــع مـسـلـحــي
تنظيم «داع ـ ــش»ّ .
وأدت املــواج ـهــات
ـدد من املسلحني،
إلى مقتل وجــرح عـ ٍ
فـ ــي حـ ــن أفـ ـ ـ ــاد «امل ـ ــرص ـ ــد ال ـ ـسـ ــوري
لـ ـحـ ـق ــوق االن ـ ـ ـسـ ـ ــان» املـ ـ ـع ـ ــارض ب ــأن
قيادة التنظيم «فقدت االتصال بـ35
ّ
مسلحًا ،خالل ّ
لصد هجوم
توجههم
الـجـيــش عـنــد ال ـح ــدود اإلداري ـ ــة بني
الرقة وحماة».
أم ـ ــا امل ـع ـس ـك ــر اآلخـ ـ ـ ــر ،ال ـ ـ ــذي ت ـق ــوده
بدعم
«قــوات سوريا الديموقراطية» ّ ٍ
تقدمه
«التحالف الدولي» ،فقد تابع
أي ـ ـضـ ــا ب ــاتـ ـج ــاه م ــديـ ـن ــة م ـن ـب ــج فــي
ري ــف حـلــب الـشــرقــي .وأع ـلــن الناطق
الــرسـمــي بــاســم «املـجـلــس العسكري
ملــديـنــة مـنـبــج وري ـف ـه ــا» ،واملـنـضــوي

توجههم ّ
فقد «داعش» االتصال بـ 35مسلحًا خالل ّ
لصد هجوم الجيش (األناضول)

من  50شهيدًا
أكثر
ّ
مدنيًا جراء قصف
المسلحين في حلب

ضـمــن «ق ـس ــد» ،شــرفــان دروي ـ ــش ،أن
«ح ـم ـل ــة ت ـح ــري ــر م ـن ـب ــج م ـس ـت ـم ــرة»،
الفتًا إلــى أن «داع ــش يتكبد خسائر
فادحة في املسلحني والعتاد» .وقال
إن «مسافة قصيرة باتت تفصل قسد
ّ
«تقدر
عن املدينة» ،مشيرًا إلــى أنها

بــن  7و 12كـلــم ،بحسب ُبـعــد وقــرب
ب ـع ــض امل ـ ـحـ ــاور ال ـت ــي ن ـت ـق ـ ّـدم مـنـهــا
باتجاه املدينة».
ون ـق ـل ــت مـ ــواقـ ــع كـ ــرديـ ــة أن «ق ـس ــد»
بـ ــدأت بــاالن ـت ـشــار ف ــي مـحـيــط منبج
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــي ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــوب والـ ـ ـش ـ ــرق
اس ـت ـع ــدادًا الق ـت ـحــام ـهــا ،ح ـيــث ب ــدأت
م ــدف ـع ـي ــة «ق ـ ـسـ ــد» بــال ـت ـم ـه ـيــد لــذلــك
ناريًا ،باستهداف مقار «داعــش» في
منطقة املطاحن في املدينة .وأضافت
املواقع أن «طائرات التحالف الدولي
أل ـقــت آالف املـنــاشـيــر عـلــى املــدي ـنــة»،
ط ــالـ ـب ــت ف ـي ـه ــا م ـس ـل ـح ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم
«بــاالنـشـقــاق عنه وإل ـقــاء سالحهم».
وس ـي ـط ــرت «قـ ـس ــد» (وعـ ـل ــى رأس ـه ــا
«وح ــدات حماية الشعب» الـكــرديــة)،
في طريقها باتجاه منبج ،على قرى

الريفية ،وعظام ،وبنية صغيرة .إلى
ذلــك ،نعت «كتائب شمس الشمال»،
املنضوية في «قسد» ،قائدها فيصل
أبو ليلى ،متأثرًا بجراح أصيب بها
في معارك تحرير منبج ،منذ أيام.
في غضون ذلك ،هاجم «داعش» مواقع
ـدد من قرى
«الــوحــدات» الكردية في عـ ٍ
ري ــف الـحـسـكــة .ونـقـلــت «تنسيقيات»
املـسـلـحــن أن « 19عـنـصـرًا للتنظيم،
مـجـهــزيــن بــأحــزمــة نــاس ـفــة ،هــاجـمــوا
ق ـ ــرى ع ـ ــدة ج ـن ــوب ــي وش ــرق ــي مــدي ـنــة
الشدادي».
أما في حلب ،فقد ارتفع عدد الشهداء
امل ــدن ـي ــن إل ـ ــى أكـ ـث ــر م ــن  50ش ـه ـي ـدًا،
و 150جريحًا ،جـ ّـراء قصف املسلحني
ألح ـ ـي ـ ــاء فـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة .وفـ ـ ــي ال ــري ــف
ال ـش ـم ــال ــي ،ت ـس ـت ـمــر امل ــواجـ ـه ــات بــن

مسلحي «الـجـيــش ال ـحــر» ومسلحي
«داع ــش» فــي محيط بـلــدة كفركلبني،
فــي مـحــاولــة مــن «ال ـح ــر» لـفــك حصار
«داع ــش» عــن مدينة مــارع .بالتوازي،
اسـتـهــدف رم ــاة ال ـصــواريــخ املــوجـهــة،
في الجيش السوري ،آليتني رباعيتي
الدفع ،تنقالن عناصر «جيش الفتح»
ف ــي مـحـيــط ب ـلــدة ح ـم ـيــرة ،ف ــي الــريــف
ال ـج ـنــوبــي ،م ــا ّأدى إل ــى تــدمـيــرهـمــا،
ومقتل طاقميهما.
وفــي الـسـيــاق ،نعى «جيش اإليـمــان»،
الـتــابــع لــ«حــركــة أح ــرار ال ـشــام» 6 ،من
مقاتليه ،بينهم املسؤول امليداني أبو
أح ـمــد مـتـحــابــن ،خ ــال االشـتـبــاكــات
الـ ـ ــدائـ ـ ــرة مـ ــع الـ ـجـ ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري فــي
املنطقة .خسارة «أحرار الشام» امتدت
ضـيــن ،أيضًا،
على مــدى الـيــومــن املــا ُ
في محافظة إدلب ،حيث قتل القيادي
ع ـبــدو الـحـجــي ،واث ـن ــان مــن مــرافـقـيــه،
ُ
ب ـع ـبــوة نــاس ـفــة زرع ـ ــت ع ـلــى الـطــريــق
ال ـعــام بــن مــديـنـتــي أري ـحــا وســراقــب.
ـاق آخ ـ ـ ـ ــر ،أعـ ـلـ ـن ــت م ــواق ــع
وف ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ـ ٍ
مـ ـع ــارض ــة ،أم ـ ـ ــس ،س ـي ـط ــرة ال ـج ـيــش
ال ـس ــوري عـلــى قــريــة عــن عـيـســى ،في
ج ـب ــل ال ـت ــرك ـم ــان ،ف ــي ريـ ــف الــاذق ـيــة
ال ـش ـمــالــي .ف ــي امل ـقــابــل ،أف ـ ــادت وكــالــة
«سانا» بأن «وحدات الجيش أحبطت
هجومًا لجبهة النصرة وأحرار الشام
على نـقــاط عسكرية فــي محيط بلدة
معان ،في ريف حماة الشمالي».
أم ــا فــي غــوطــة دم ـشــق الـشــرقـيــة ،فقد
طرد مسلحو «فيلق الرحمن» و«جبهة
ال ـن ـصــرة» مسلحي «جـيــش اإلس ــام»
ـوم ّمباغت،
مــن بـلــدة زمـلـكــا ،بعد هـجـ ٍ
رغ ـ ــم اتـ ـف ــاق «الـ ـتـ ـه ــدئ ــة» املـ ــوقـ ــع بــن
األطرف الثالثة .بدوره ،أعلن املتحدث
الرسمي باسم «الفيلق» ،وائل علوان،
أن «غــرفــة عمليات املــوك (فــي األردن)
أوقفت دعمها لفيلق الرحمن ،بتهمة
التحالف مع القاعدة».
(األخبار)

اليمن

أزمة الريال تنعكس فوضى في األسواق مع بدء رمضان
لم تفلح إجــراءات الجهات الحكومية في
صنعاء الحـتــواء الفوضى التي تشهدها
األسـ ــواق عـلــى خلفية االن ـخ ـفــاض الـحــاد
للريال مقابل الدوالر .وفيما حالت ممارسات
التحالف السعودي دون إنقاذ العملة عبر
منعه نقل األم ــوال الفائضة إلــى الـخــارج،
يـلــوح أمــل وحـيــد حاليًا وهــو عقد لقاء
للمانحين في األردن لمناقشة سبل الدعم
صنعاء ـ رشيد الحداد
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـح ــرك ــة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة إلـ ـ ـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ــواق ص ـن ـع ــاء
واملحافظات بالتزامن مع بــدء شهر
رمضان ،يشهد السوق اليمني حالة
عــدم اسـتـقــرار جــراء ارتـفــاع األسعار
وان ـ ـعـ ــدام الـ ــوقـ ــود ن ـت ـي ـجــة اح ـت ـجــاز
ال ـت ـحــالــف ال ـس ـع ــودي ال ـع ـش ــرات من
ن ـ ــاق ـ ــات الـ ـنـ ـف ــط الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـق ـطــاع
الـخــاص فــي جيبوتي منذ أسابيع،
وإيـ ـق ــاف الـ ـق ــوات امل ــوال ـي ــة لـلــرئـيــس
املـسـتـقـيــل ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ــادي
إم ــدادات الــوقــود اآلتـيــة مــن محافظة
مـ ــأرب .ه ــذا ال ــواق ــع أدى إل ــى ارت ـفــاع
أسـ ـع ــار ال ـب ـن ــزي ــن وال ـ ــدي ـ ــزل بـنـسـبــة
 ،%100وإل ـ ــى ت ــراج ــع ح ــرك ــة الـنـقــل
التجاري داخل املدن وخارجها.
وت ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة أن
االنخفاض الكبير الذي طاول أسعار
ص ــرف ال ــري ــال الـيـمـنــي أم ــام ال ــدوالر
والعمالت الصعبة واملــواد الغذائية

والوقود «مفتعل» ،وتتهم «التحالف»
بـ ـت ــوظـ ـي ــف ال ـ ـ ــورق ـ ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
ملضاعفة معاناة اليمنيني وتحقيق
م ـكــاســب ل ــم تـحـقـقـهــا ف ــي الـجـبـهــات
الـعـسـكــريــة .وارت ـف ـعــت أس ـعــار امل ــواد
األســاس ـيــة وال ـغــذائ ـيــة بـنـسـبــة %36
منذ بدء العدوان ،وازداد تصاعدها
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة رغــم إع ــان كبار
الشركات التجارية املستوردة ثبات
أس ـع ــار مـنـتـجــاتـهــا وخ ـصــوصــا من
القمح والدقيق واألرز وفق اتفاقات
أبــرم ـت ـهــا ت ـلــك ال ـش ــرك ــات م ــع وزارة
ال ـص ـن ــاع ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة فـ ــي ص ـن ـعــاء
وأعـ ـل ــن ع ـن ـهــا رس ـم ـي ــا .ك ـم ــا ن ـشــرت
قائمة بأسعار السلع واملنتجات ،إال
أن رئيس الجمعية اليمنية لحماية
امل ـس ـت ـه ـلــك ف ـض ــل م ـن ـص ــور ق ـل ــل مــن
جـ ـ ــدوى اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي أعـلـنـتـهــا
وزارة الصناعة والتجارة ،وأكــد في
حديث لـ«األخبار» أن ارتفاع األسعار
ٍ
والـخــدمــات واملشتقات النفطية أثر
تأثيرًا مباشرًا على الحياة املعيشية
لـلـمــواطــن الـيـمـنــي وتـسـبــب ذل ــك في
ارت ـ ـفـ ــاع مـ ـع ــدالت ال ـف ـق ــر وال ـب ـط ــال ــة.
واتهم منصور التجار باملغاالة في
أس ـعــار الـسـلــع واملـنـتـجــات وتحميل
امل ـس ـت ـه ـل ــك ال ـي ـم ـن ــي إض ـ ــاف ـ ــات غـيــر
حقيقية ،مـشـيـرًا إل ــى أن الـتـجــار في
صنعاء يبيعون السلع واملنتجات
م ـنــذ ع ــام ــن بــأس ـعــار ت ـف ــوق الـقـيـمــة
الـ ـش ــرائـ ـي ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــدوالر ب ـن ـس ـب ــة %30
اع ـت ـمــدهــا ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص كنسبة
احتياطية.
وع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدى األسـ ــاب ـ ـيـ ــع امل ــاضـ ـي ــة،
اتـ ـ ـخ ـ ــذت الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة فــي

صنعاء عــددًا من اإلجــراءات اإلداريــة
وال ــرق ــاب ـي ــة .وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،ألـقــت
الجهات األمنية القبض على عدد من
الصرافني املضاربني بأسعار العملة
الوطنية الــذيــن ثبت تــورط بعضهم
م ــع «ال ـت ـح ــال ــف» .وش ـ ـ ـ ّـددت الــرقــابــة
على األســواق العامة وضبطت أكثر
من  1000مخالفة سعرية وصــادرت
الـ ـعـ ـش ــرات مـ ــن األطـ ـ ـن ـ ــان مـ ــن امل ـ ــواد
الغذائية غير الصالحة لالستخدام
اآلدمي.
الوطنية،
العملة
ـة
ـ
م
أز
خلفية
وعلى
ً
ّ
وجه القطاع الخاص اليمني رسالة
إلـ ـ ــى املـ ـبـ ـع ــوث ال ـ ــدول ـ ــي اس ـم ــاع ـي ــل
ول ــد الـشـيــخ ،بــواسـطــة وف ــد صنعاء
املشارك في محادثات الكويت ،طالب
فيها األم ــم املـتـحــدة بتسهيل مهمة
نـقــل األمـ ــوال الـفــائـضــة مــن العمالت
الصعبة إلــى البنوك األجنبية وإلى
ال ـب ـحــريــن خ ـصــوصــا ،ب ـعــدمــا رفــض
«التحالف» طلب البنك املركزي بنقل
 8شحنات من األموال الفائضة لدى
البنوك التجارية واإلسالمية والتي
ت ـض ـ ّـم  725م ـل ـيــون ري ـ ــال س ـع ــودي،
و 78مليون دوالر ،و 14مليون درهم
إم ــارات ــي ،ومـلـيــونــا و 300أل ــف ريــال
قـ ـط ــري ،و 2م ـل ـي ــون يـ ـ ــورو ح ــاول ــت
البنوك إرسالها إلى الخارج لتعزيز
أرصدتها في البنوك الدولية ولفتح
االعتمادات للتجار لشراء واستيراد
الـسـلــع ،وذل ــك بـعــدمــا اش ـتــرط البنك
امل ــرك ــزي عـ ــدم ت ـع ــرض ت ـلــك األم ـ ــوال
للتوقيف والتفتيش في مطار بيشة
السعودي.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ي ـ ـبـ ــدو أن ه ـن ــاك

اتجاه لعقد لقاء دولي
لمناقشة التحديات
المالية العامة اليمنية

اتجاها دولـيــا لعقد لقاء فــي األردن
بــرعــايــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة خ ــال األي ــام
املقبلة بمشاركة البنك املــركــزي مع
ال ــدول املــانـحــة ملناقشة الصعوبات
وال ـت ـحــديــات ال ـتــي تــواجـهـهــا املــالـيــة
ال ـعــامــة الـيـمـنـيــة وس ـبــل دع ــم الـبـنــك

امل ـ ــرك ـ ــزي وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل مـ ـهـ ـم ــة ح ــرك ــة
الـتـحــويــات املــالـيــة مــن ال ــداخ ــل إلــى
الخارج والعكس.
وكـ ــان مـنـســق الـعـمـلـيــات اإلنـســانـيــة
لألمم املتحدة ،جيمي ماكغولدريك،
قد أكد في مؤتمر صحافي الخميس
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ج ـ ـن ـ ـيـ ــف ،أن الـ ـيـ ـم ــن
ومصرفه املــركــزي الــذي يعاني شح
ال ـس ـي ــول ــة ي ـح ـت ــاج ــان إل ـ ــى دع ـ ــم مــن
املانحني واملؤسسات املالية الدولية
إلنـقــاذ اقتصاد الـبــاد مــن االنهيار.
وأضاف أن هناك نقصًا في إمدادات
الـ ـغ ــذاء والـ ــوقـ ــود والـ ـ ـ ــدواء وهـ ــو ما
يجعل األس ـعــار بــاهـظــة ،مشيرًا إلى
أن الـبـنــك امل ــرك ــزي «ي ـكــافــح م ــن أجــل
االستمرار».
وكــانــت حكومة الــريــاض قــد اتهمت
ح ــرك ــة «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» بـنـهــب الـبـنــك
املــركــزي وبــإيـصــال الـبــاد إلــى حالة
انهيار اقتصادي قد تنجم عنه كارثة
إن ـس ــان ـي ــة .وأف ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر مـقــربــة
م ــن ح ـكــومــة هـ ــادي بــأن ـهــا تـعــرضــت
الن ـت ـقــادات دول ـيــة مكثفة فــي اآلون ــة
األخ ـ ـيـ ــرة ب ـس ـبــب مــوق ـف ـهــا ال ــراف ــض
تحويل أي أموال من البنوك اليمنية
إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج .وفـ ــي م ـق ــاب ــل تـشــديــد
البنك الدولي والواليات املتحدة على
ضــرورة تسهيل نقل تحويل فائض
العملة الصعبة املوجودة في البنوك
املحلية إلى الخارج وفتح اعتماد في
ال ـخــارج لتغطية واردات الـيـمــن من
السلع واملنتجات ،إشترطت حكومة
ه ــادي نـقــل الـبـنــك املــركــزي إل ــى عــدن
ونقل السلطة املالية إليها للموافقة
على ذلك.
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تحقيق

ّ
المشفى الوطني في جبلة :حقًا قام
رغم ضخامة االعتداء
اإلرهابي الذي استهدفه
ّ
قبل أقل من أسبوعين،
ُيفاجئ المشفى الوطني
في جبلة زائريه بسرعة
استعادته العافية.
وبالتزامن مع مواصلة
العمل الطبي فيه ،شارفت
الورش ّ
ُ
الفنية على استكمال
تأهيل كل ما ّ
تهدم
جبلة ــ صهيب عنجريني

ُ
ّ
الالذقية وجبلة ليست
املسافة بني
طــويـلــة 25 .كـيـلــومـتـرًا نقطعها ّفي
ّ
ّ
أقــل مــن نصف ساعة تخلله توقف
لم يستغرق سوى دقائق معدودات
عـ ـن ـ َـد ح ــاج ــز واح ـ ـ ــد فـ ــي مـنـتـصــف
املـســافــة تـقــريـبــا .قـبـ ّـل االن ـطــاق إلــى
املدينة ،التي لم تجف دمــاء شهداء
ت ـف ـج ـيــرات ـهــا األخـ ـي ــرة ب ـع ــد ،كـ ــان ال
ب ـ ـ ّـد مـ ــن ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى اص ـط ـح ــاب
الـ ــوثـ ــائـ ــق والـ ـثـ ـب ــوت ـ ّـي ــات الـ ــازمـ ــة:
الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـشـ ـخـ ـص ـ ّـي ــة ،ال ـب ـط ــاق ــة
ّ
ّ
الرسمية
الصحفية ،أوراق االعتماد
ـام...
مــن ِقبل املجلس
الوطني لــإعـ ّ
ّ
األمنية املتوقعة
إلــخ .فالتشديدات
تـ ـجـ ـع ــل كـ ـ ــل مـ ـ ــا س ـ ـبـ ــق ض ـ ـ ـ ّ
ـروري ـ ـ ــا.
االزدح ــام عند مــدخــل املــديـنــة يبدو
ّ
كافيًا التخاذ قرار بمغادرة الحافلة
ودخ ــول املــديـنــة سـيـرًا على األق ــدام.
ّ
امل ـفــاجــأة األول ــى أن امل ـشــاة ق ــادرون
بالحاجز م ــرور الـكــرام.
على امل ــرور
ّ
ّ
سيارة أجرة ستتكفل بالوصول إلى
ّ
املشفى الــوطـنــي فــي أق ــل مــن خمس

دقائق ،فاملدينة صغيرة وشوارعها
ال تـ ـشـ ـه ــد ّ أي ازدح ـ ـ ـ ـ ـ ــام .املـ ـف ــاج ــأة
الثانية كــنــا على مــوعــد معها عند
مــدخــل املـشـ ّفــى ،حـيــث ت ـكـ ّـرر املشهد
السابق :نتلفت بحثًا عن أحد يسأل
عن هويتنا ،أو سبب وجــودنــا هنا
فــا نـعـثــر! خـطــوات قليلة نقطعها،
ـاب الداخلي
لنجد أنفسنا أم ــام الـ ّبـ ّ
للمشفى .لوهلة ستظن أنك قصدت
املكان الخطأ ،فليس من املعقول أن
تغيب أي إجــراء ات أمنية عن موقع
جــريـمــة إره ــاب ـ ّـي ــة حــدثــت قـبــل فـتــرة
وجيزة.

مشفى «المفاجآت»
داخـ ـ ــل امل ـش ـف ــى تـ ـت ــوال ــى املـ ـف ــاج ــآت،
ّ
ّ
ّ
وإيجابية ،بدءًا
سلبية
وتتنوع بني
ّ
بــال ـحــالــة ال ـف ـنــيــة ال ـبــائ ـســة للمبنى
الذي ال يتجاوز حجمه حجم جناح
ً
انتهاء ّ
بآلية
في أحد املشافي ،وليس
ع ـم ــل أقـ ـس ــام ــه ،وال س ـ ّـي ـم ــا «م ـك ـتــب
الذي يعمل بطريقة أقل ما
الجودة»
ّ
ُيـقــال عنها أنـهــا فائقة االحـتــرافـ ّـيــة.
طـ ـ ــاء ال ـ ـ ـجـ ـ ــدران املـ ـت ــآك ــل واإلن ـ ـ ـ ــارة
الباهتة لم ُيفلحا في إخفاء مظاهر
ّ
الفتة :كل شيء يبدو ُمنظمًا :النظافة
ً
املحيطة بك ُ
يندر أن تالحظ مثيال لها
في مشاف ّ
عامة كثيرة ،والهدوء رغم
ٍ
واملشفى
والخارجني،
الداخلني
كثرة
ّ
يستقبل املــراج ـعــن وامل ــرض ــى كــأنــه
ّ
لم يتوقف عن العمل لحظة واحــدة.
مدير املشفى الدكتور قصي خليل،
يبدو فخورًا بعودة املشفى السريعة
إلــى الـعـمــل ،وحــريـصــا على اإلش ــارة
إلى «تكاتف الكوادر وإصرار الجميع
عـلــى ت ـ ًجــاوز املـ ًحـنــة»ُ .ي ـجــري خليل
م ـق ــارن ــة س ــري ـع ــة ب ــن حـ ــال املـشـفــى
ّ
عشية
الوطني قبل عام  2011وحاله
ح ـ ـ ــدوث االع ـ ـت ـ ــداء اإلره ـ ــاب ـ ــي «ق ـبــل
األزمـ ــة ك ــان لــديـنــا مـشـفــى م ــن ثــاث
كتل يضم  220سريرًا ويخدم قرابة

ّ
 300ألف نسمةّ ،أما بعدها فتقلصت
املساحة إلى كتلة واحــدة تحوي 55
سريرًا وتخدم نحو مليون نسمة».

«االثنين األسود»
ال حــاجــة لـتـحــريــض ذاكـ ــرة أح ــد من
كـ ـ ـ ــوادر امل ـش ـف ــى ل ـ ــرواي ـ ــة مـ ــا حـصــل
صبيحة التفجير .مع ّ
دوي التفجير
ّ
األول الـ ــذي اس ـت ـهــدف ك ـ ــاراج جبلة
اسـتـنـفــر ال ـج ـم ـيــع ،وب ـ ــدأت س ـيــارات
االس ـعــاف بنقل املـصــابــن إل ــى قسم
اإلسعاف .وفي ظل االزدحام الذي ّ
عم
القسم ،وقــع االع ـتــداء اإلرهــابــي عبر
انتحاري بـحــزام ناسف ّ
فجر نفسه
ٍ
ُ
وسط املسعفني والجرحى .بلغ عدد
ـداء املـشـفــى ثــاثــة عـشــر شهيدًا،
ش ـهـ ً
إضــافــة إلــى  54جريحًا أربـعــة منهم
ً
في حالة حرجة ،فضال عن مفقودة
واحـ ـ ــدة ل ــم ي ـت ـضــح م ـص ـيــرهــا بـعــد،
ّ
هي املمرضة كليمة عزيز .الالفت أن
ع ــددًا مــن املصابني لــم تظهر عليهم
آث ــار اإلص ــاب ــات فـ ــورًاّ ،بعضهم عــاد
ُ
إلــى منزله قبل أن تتكشف إصابته
ّ
كيميائية» ،وهو ٌ
أمر ناجم
بـ«حروق
ُ
عــن طبيعة املـ ــواد ال ـتــي اســتـخــدمــت
فـ ــي ال ـت ـف ـج ـي ــر .وه ـ ــي وفـ ـق ــا لـخـلـيــل
ّ
مشوهةّ ،
سببت تغيير
«مواد حارقة
معالم بعض الجثامني» .ال مزيد من
اإلي ـض ــاح ــات ح ــول ت ـلــك امل ـ ــواد لــدى
خليل ،فاألمر «من اختصاص األمن
الجنائي ،وفي ُعهدته».

قرار التوسيع...
على الورق

ٌ
ّ
ل ـت ـقــلــص م ـســاحــة امل ـش ـفــى ح ـك ــاي ــة طــوي ـلــة،
ّ
ّ
ملخصها ّأن قرارًا كان قد اتخذ بهدم ّاملشفى
وإعـ ـ ــادة بـنــائــه بـمــوجــب ات ـفــاقـ ّـيــة مــوق ـعــة مع
ّ
ّ
الخيرية» فــي عــام .2010
«جمعية البستان
ّ
وتقرر اإلبقاء على «مبنى الجراحات» لتقديم
الخدمات اإلسعافية والعاجلة .في شهر تموز
ّ
م ــن ع ــام  2011أكـ ــد وزيـ ــر ال ـصـ ّـحــة حينها
(ورئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء حــالـ ّـيــا) وائـ ــل الـحـلـقــي ّأن
«إنجاز أعمال الهدم وإعادة البناء في املشفى
ستنتهي في غضون  18شهرًا»ّ ،
لكن شيئًا
ّ
ّ
ل ــم يـحـصــل م ـنــذ ذل ــك ال ـح ــن وح ــت ــى عـشــيــة
ّ
اإلرهابية.
التفجيرات

«قيامة» اليوم الثالث
ف ـ ــور وق ـ ـ ــوع االعـ ـ ـت ـ ــداء ق ــام ــت إدارة
املـشـفــى ،ب ــإش ــراف مــديـ ّ
ـريــة الـصـ ّـحــة،
بإخالء املصابني األحياء وتوزيعهم
عـ ـل ــى مـ ـش ــاف ــي جـ ـبـ ـل ــة وال ـ ــاذقـ ـ ـي ـ ــة،
ُ ِّ
وسـ ــلـ ـ َـمـ ــت جـ ـث ــام ــن ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء (35
شـهـيـدًا ،هــم شـهــداء املـشـفــى ،إضافة
إلى املصابني في التفجير ّ
األول الذين
أس ـع ـفــوا إل ــى امل ـش ـفــى واس ـت ـش ـهــدوا

ف ـ ــي ال ـت ـف ـج ـي ــر ال ـ ـثـ ــانـ ــي) ُ واألشـ ـ ـ ــاء
ل ـل ـه ــال األح ـ ـمـ ــر ،ح ـي ــث ن ـق ـل ــوا إل ــى
املشفى الوطني ،واملشفى العسكري
فــي ال ــاذق ـ ّـي ــة .أع ـلــن املـشـفــى «خ ــارج
ال ـخــدمــة» بـعــد نـحــو ث ــاث ســاعــات،
ُ
ووضـ ـ ــع ف ــي ع ـه ــدة األم ـ ــن الـجـنــائــي
ّ
ملدة  24ساعة بغية إنجاز اإلجراءات
ال ــازم ــة .ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي وصـلــت
ُورش م ــدي ــري ــة ال ـص ـح ــة وب ــاش ــرت
ع ـم ـل ـ ّـي ــات ت ـع ـق ـيــم املـ ـشـ ـف ــى ،وورش
ّ
عمليات
الدفاع املدني التي باشرت
ّ
تــرحـيــل األن ـق ــاض« .بـعــد ثــاثــة أي ــام
من التفجير عاد املشفى إلى العمل»،
يقول خليل ،ويضيف« :يوم الجمعة
أجــريـنــا أول عـمـلـ ّـيــة تـصــويــر طبقي
مـ ـح ــوري» .ب ـعــد ع ــودت ــه إل ــى الـعـمــل
حـ ـ ــرص ع ـ ـ ـ ٌ
ـدد مـ ــن م ـص ــاب ــي الـ ـك ــادر
التمريضي على االنتقال الستكمال
عالجهم فيه .كانت ُعال ّ
«أول مريضة
ّ
التفجيرُ ،وأصرت
تدخل املشفى بعد
ُ
ّ ُ
أل تعالج إال فيه» .املمرضة املصابة
ّ
تصر على االبتسام
بحروق وشظايا
وتـ ـق ــول ض ــاح ـك ــة« :ب ــده ــم يـخـلــولــي
ش ـظـ ّـيــة بـجـسـمــي ل ـل ــذك ــرى» .أع ـمــال
إ ُع ـ ــادة الـتــأهـيــل ف ــي قـ ّســم اإلس ـعــاف
تضرر ّ
امل ّ
بشدة ال تتوقف ،أعيد بناء
ُ
ُ
َ
الـ ـج ــدران ال ـت ــي ه ــدم ــت ،ويـسـتـكــمــل
ّ
إك ـس ــاء ال ـق ـســم .ي ــؤك ــد مــديــر املشفى
ّ
بـحـمــاســة أن تـغـيـيـرًا كـبـيـرًا سيطرأ
فــي خ ــال وق ــت قصير «إضــافــة إلــى
إع ــادة الـتــأهـيــل ،طلبنا إنـشــاء سور
ل ـل ـم ـش ـف ــى ،وت ـخ ـص ـي ـص ـنــا ب ـم ـف ــرزة
ُ
سريعًا.
أمنية ،ووعدنا بإنجاز ذلك ُ
ك ــذل ــك ن ـن ـت ـظــر وص ـ ـ ــول أرب ـ ـ ــع غـ ــرف
مـسـبـقــة ال ـص ـنــع لـتـنـضــم إلـ ــى ثــاث
ُ ّ
م ــوج ــودة ح ــال ـ ّـي ــا وت ـش ــك ــل ع ـي ــادات
ّ
خارجي ُة» .قرب مدخل قسم اإلسعاف
يستوقفنا خليل ويشير إلى مساحة
ً
تـ ُـرابـ ّـيــة قــائــا« :هـنــا س ـنــزرع ورودًا،
ونشيد نصبًا لتخليد ذكرى شهداء
املشفى».

عبد السالم في السعودية :بحث التهدئة ومصير هادي؟
عودة إلى الحوار
في
ٍ
المباشر مع الرياض ،زار
رئيس وفد «أنصار الله» إلى
المفاوضات محمد عبد
السالم الحدود السعودية
لبحث التفاهمات السابقة
في ضوء التصعيد
العسكري األخير ،إال أن
معلومات قالت إن الزيارة
تهدف إلى بحث مقترح
ّ
للحل في ظل استمرار
المراوحة في الكويت
ـت تــواصـلــت فيه عرقلة سير
فــي وق ـ ٍ
مـ ـح ــادث ــات ال ـك ــوي ــت ب ـع ــد م ـحــاولــة
وفــد الــريــاض إفـشــال تنفيذ االتفاق
ال ـ ـخـ ــاص بـ ــإطـ ــاق س ـ ـ ــراح ع ـ ــدد مــن
األسـ ـ ــرى وامل ـع ـت ـق ـلــن ب ـح ـلــول شـهــر
رم ـض ــان ،ج ــاء ت زيـ ــارة رئ ـيــس وفــد
حركة «أنصار الله» إلى املفاوضات
مـحـمــد عـبــد ال ـســام ال ـس ـعــوديــة في
ـدث مــن املـفـتــرض أن يعيد إحياء
حـ ٍ
املـ ـح ــادث ــات ال ـت ــي تـ ـق ــاوم االن ـه ـي ــار.
وتـضــاربــت املـعـلــومــات بـشــأن هــدف
ال ـ ــزي ـ ــارة الـ ـت ــي ج ـ ــرت ل ـي ــل الـجـمـعــة
إلى منطقة ظهران جنوبي اململكة،
قبل عــودة عبد الـســام إلــى صعدة،
حيث ت ــرددت أنـبــاء عــن لقائه زعيم
«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ال ـس ـي ــد ع ـب ــد امل ـلــك

الحوثي لبحث نتيجة الزيارة.
وق ــال ــت م ـع ـل ــوم ــات إن زي ـ ـ ــارة عـبــد
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام امل ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ظ ـ ـهـ ــران
ٍّ
ج ــاء ت لـبـحــث مـقـتــرح ح ــل لــأزمــة،
وال سـيـمــا الـنـقـطــة املـتـعـلـقــة بــإبـقــاء
ع ـب ــد رب ـ ــه ُ م ـن ـص ــور هـ ـ ــادي رئ ـي ـســا
مــؤقـتــا .ون ـســب املـقـتــرح إل ــى األمــن
ال ـعــام ملـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي،
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـل ـ ـط ـ ـيـ ــف ال ـ ــزي ـ ــان ـ ــي ،ال ـ ــذي
الـ ـتـ ـق ــى بـ ــوفـ ــد صـ ـنـ ـع ــاء قـ ـب ــل أي ـ ــام
قـلـيـلــة فــي الـعــاصـمــة الـكــويـتـيــة .إال
أن ع ـب ــد الـ ـس ــام أعـ ـل ــن أن زي ــارت ــه
إل ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة جـ ـ ــاء ت بـتـنـسـيــق
م ــع األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ول ـتــرت ـيــب عـمــل
ـان (امل ـش ــرف ــة ع ـلــى ال ـت ـهــدئــة)،
ال ـل ـج ـ ً
إض ــاف ــة إل ــى االس ـت ـف ــادة م ــن عـطـلــة
األس ـ ـبـ ــوع لـ ـه ــذا الـ ـغ ــرض وم ـقــاب ـلــة
ال ـق ـي ــادات امل ـيــدان ـيــة .وأضـ ــاف عبد
ال ـســام عـبــر مــوقــع «فــايـسـبــوك» أن
زيارته هدفت إلى بحث التفاهمات
البلدين.
القائمة على الـحــدود بني ُ
وك ــان ص ــاروخ بــالـيـسـتــي قــد أطـلــق
م ــن األراضـ ـ ـ ــي ال ـي ـم ـن ـيــة ق ـب ــل أيـ ــام،
ـرق هــو
اسـ ـتـ ـه ــدف نـ ـ ـج ـ ــران ،فـ ــي خ ـ ـ ـ ٍ
األول للتهدئة الـحــدوديــة الناجمة
عن تفاهمات ميدانية بني الطرفني.
وتـ ـحـ ـفـ ـظ ــت «أنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار ال ـ ـ ـلـ ـ ــه» ً ع ـلــى
التعليق عـلــى ال ــزي ــارة مكتفية بما
أع ـل ـنــه مـحـمــد ع ـبــد الـ ـس ــام .وقــالــت
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة
لـ ـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» إن رئ ـ ـي ـ ــس الـ ــوفـ ــد
امل ـفــاوض «ذه ــب فـقــط لـبـحــث عــودة
االشتباكات على الحدود وتحديدًا
فــي نـجــران» ،على خلفية التصعيد
ال ـع ـس ـكــري األخ ـي ــر .وأك ـ ــدوا أن ــه في

عرقل وفد الرياض
جلسات البحث في
ملف المعتقلين

صـ ـع ــدة «وسـ ـيـ ـع ــود م ـ ـسـ ـ ً
ـاء (م ـس ــاء
أمـ ـ ـ ــس) إلـ ـ ــى الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
الستئناف املشاركة في املحادثات».
وك ــان ــت ال ـن ـق ــاش ــات ال ـس ـيــاس ـيــة قــد
ان ـت ـق ـل ــت م ـط ـل ــع األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي

إل ــى صـلــب الـقـضــايــا الـخــافـيــة بني
الوفدين ،في ما ُعـ ّـد تمهيدًا لبلورة
ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق س ـ ـيـ ــاسـ ــي يـ ـنـ ـه ــي ال ـ ـحـ ــرب
واألزم ــة .ومــن بــن النقاط الخالفية
الـ ـت ــي ان ـط ـل ــق ال ـب ـح ــث ف ـي ـه ــا ،ب ـقــاء
ه ـ ــادي رئ ـي ـســا لـ ـ ــ 45ي ــوم ــا م ــن دون
صـ ــاح ـ ـيـ ــات ،ثـ ــم نـ ـق ــل ص ــاح ـي ــات ــه
إلــى نــائــب الــرئـيــس بعد عــزل الـلــواء
ع ـل ــي م ـح ـس ــن األحـ ـ ـم ـ ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى تشكيل حـكــومــة تــوافـقـيــة تدير
املرحلة االنتقالية.
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،وم ــع ح ـل ــول شـهــر
رم ـض ــان ،امل ــوع ــد امل ـف ـتــرض لتنفيذ
اتـفــاق تـبــادل األس ــرى ،جــرى تعليق
الجلسات املشتركة للجنة املعتقلني
واألسـ ـ ــرى وامل ـخ ـف ـيــن ب ـعــدمــا غ ــادر

تصريحات ولد الشيخ بشأن جلسات المعتقلين واألسرى جاءت مناقضة للواقع (أ ف ب)

ع ــدد م ــن أع ـض ــاء وف ــد ال ــري ــاض في
ال ـلـ ـج ـن ــة ج ـل ـس ــة يـ ـ ــوم ال ـ ـسـ ـبـ ــت ،مــا
وضعه وفد صنعاء في إطار «إعاقة
ج ــدي ــدة ل ـج ـهــود ال ـس ــام وم ـحــاولــة
إف ـش ــال حـ ــوار ال ـكــويــت لـلـتـهــرب من
ال ـت ــوص ــل إل ــى إت ـف ــاق ن ـهــائــي يـقــود
لـتـبــادل م ـئــات األس ــرى مـطـلــع شهر
رمضان» ،بحسب تفاهم سابق بني
الطرفني.
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،غـ ــادر
عـ ـ ــز الـ ـ ــديـ ـ ــن األصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــي ومـ ـي ــرف ــت
مجلي الـكــويــت ،وهـمــا كــانــا يمثالن
وف ـ ــد ال ـ ــري ـ ــاض فـ ــي ل ـج ـن ــة األس ـ ــرى
واملـ ـعـ ـتـ ـقـ ـل ــن .وكـ ـ ـ ــان وفـ ـ ــد ص ـن ـع ــاء
ق ــد أبـ ــدى اس ـت ـع ــداده ل ـت ـبــادل 1000
أسير ومعتقل ،إال أن وفــد الرياض
أعــاق عملية التنفيذ ورفــض تقديم
إف ــادة بشأن كشوف أســرى الجيش
و»الـلـجــان الشعبية» ،وكــذلــك رفض
االعتراف بمئات األسرى واملعتقلني
لدى الجيش و»اللجان».
وك ـ ــان امل ـب ـع ــوث ال ــدول ــي اسـمــاعـيــل
ول ــد ال ـش ـيــخ ق ــد أك ــد أن املـ ـش ــاورات
شهدت «نقاشًا إيجابيًا» حول ملف
ـض
امل ـع ـت ـق ـلــن واألسـ ـ ـ ــرى ،ف ــي ت ـنــاقـ ٍ
واضح مع الواقع.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة «األنـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــول» عــن
مـصــدر فــي وفــد الــريــاض أن تعليق
الجلسات املباشرة جرى إثر اتساع
الـ ـخ ــاف ــات بـ ــن أع ـ ـضـ ــاء ال ـط ــرف ــن،
مضيفًا أن ولد الشيخ رفع الجلسات
املـ ـب ــاش ــرة ل ـل ـج ـنــة إلت ــاح ــة ال ـفــرصــة
للجلسات غير املباشرة ردم الهوة
التي ما زالت واسعة.
(األخبار ،األناضول)
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في الموصل« ...المعركة األخيرة»
تنتظر القرارات الداخلية والخارجية
ك ــل م ــا ي ـجــري الـ ـت ــداول ب ــه ف ــي الـفـضــاء
اإلعالمي يرتبط بمعركة الفلوجة حصرًا،
فــي وق ــت أصـبـحــت فـيــه مـعــركــة تحرير
الموصل ّ
مغيبة ،بعدما كــانــت األولــويــة
لها .لكن ذلــك ال يعني أن هــذه المعركة
لن تحصل ،فالمؤشرات تدل على أنه يجري
الـنـقــاش ال ـجــدي بـشــأنـهـا ،عـلــى مستويات
داخلية وخارجية ،نظرًا إلى تداخل عوامل
وظروف عدة فيها
بغداد ــ ربيع نادر
تجري مشاورات غير معلنةّ بني قادة
عراقيني وأطراف دولية مؤثرة بشأن
«ال ـ ـحـ ــرب األخـ ـ ـي ـ ــرة» ،ال ـت ــي سـتـكــون
فــي مدينة املــوصــل (شـمــال الـعــراق)،

بعدما أصبحت بحكم املؤجلة ،إثر
بدء معارك تحرير الفلوجة.
وصـحـيــح أن الــدفــع بــاتـجــاه تحرير
الفلوجة الذي جاء نظرًا إلى قربها من
بغداد ،كان يواجه عراقيل وضغوطًا
أميركية ،لكن معنيني ومـقـ ّـربــن من
ال ـح ـكــومــة يـ ـق ـ ّـرون ب ــأن قـ ــرار تـحــريــر
امل ــوص ــل ،أي ـض ــا ،بـحــاجــة إل ــى حسم
تعقيدات سياسية كـثـيــرة ،تتداخل
فيها أطراف محلية وإقليمية.
بمعنى آخ ــر ،إن مــن يـتـحــدث عــن أن
قرار تحرير املوصل سياسي تشترك
فيه أطراف مختلفة ،يرهن «التوافق»
على قــرار «املعركة األخـيــرة» بنقاط
عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،م ـن ـه ــا امل ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـتـ ــركـ ــي مــن
امل ــوص ــل ،مــع اس ـت ـمــرار وج ــود قــوات
عسكرية تابعة ألنـقــرة داخــل أســوار
ّ
املدينة املحتلة من «داعش» ،واملوقف
األمـيــركــي فــي ظــل ق ــرب االنـتـخــابــات
الرئاسية ،وأيضًا العالقة بني بغداد

ّ
واشنطن :سوء تجهيز الجيش يؤخر معركة الموصل
ذكر تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» ،أمس ،أنه من املمكن أن تتأخر معركة تحرير
ّ
والسيئ التجهيز،
املوصل ،في ظل العقبات الصعبة التي يواجهها الجيش العراقي ،املستنفد
على أرض املعركة هناك .وذكر التقرير ،الذي أعده الصحافيان مايكل شميدت وإيريك شميدت،
أن «التأخير متوقع على الرغم من الجهود األميركية التي تصب في الحفاظ على آلة الحرب
ً
العراقية على مسارها الصحيح» .وأضاف التقرير ،نقال عن قادة عسكريني أميركيني ،أنه «من
دون املساعدة األميركية ،فإن الهجوم في املوصل سيفشل في الغالب» .وفيما ذكر أن األميركيني
يؤمنون معدات عسكرية ومساعدة للعراقيني ،إال أنه لفت إلى أن «من املحتمل أن تصبح العمليات
أبطأ ،خالل ّ
حر الصيف ،وأيضًا خالل شهر رمضان» .كذلك ،أشار الكاتبان إلى أن «معظم املعدات
العسكرية العراقية بحاجة إلى الصيانة أو االستبدال ،كما أن العديد من الوحدات العسكرية تحتاج
إلى املزيد من التدريب قبل معركة املوصل» ،موضحني أن «ما يزيد تعقيد املشكلة هو أن الجيش
ّ
يتكون من مزيج من املعدات واألسلحة من الحقبة السوفياتية ،ومن الواليات املتحدة وغيرها».
وأشار التقرير الى أن املشكلة ال تكمن «في التحديات اللوجستية التي تواجهها الواليات املتحدة
في تعاملها مع التعقيدات في العراق» ،فقد لفت في هذا اإلطار إلى «الدعم اإليراني» لـ«الحشد
الشعبي».
(األخبار)

وأرب ـ ـ ـيـ ـ ــل ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء إصـ ـ ـ ـ ــرار ق ـ ــوات
البيشمركة على البقاء فــي املناطق
الـتــي ُح ـ ـ ِّـر َرت مــن «داع ـ ــش» ،وه ــو ما
يتصل بملف املناطق املتنازع عليها
بني الطرفني.
وب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــا ت ـقـ ّـدم ،يـقــول الخبير
االس ـت ــرات ـي ـج ــي م ــاج ــد ال ـح ـس ـنــي إن
«ق ـ ــرار ت ـحــريــر امل ــوص ــل مـتـفــق عليه
مــن حيث امل ـبــدأ ،ومختلف عليه من
حيث التفصيل والنتائج» .ويوضح
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «األط ـ ـ ـ ــراف امل ــؤث ــرة
تضع شروطًا مقابل مشاركتها في
تحرير املوصل ،أو مقابل موافقتها
على بــدء الـحــرب فيها» ،مشيرًا إلى
أن «أنـقــرة ال تـتــردد فــي الحديث عن
مستقبل املوصل ،من خالل استثمار
م ــواق ــف س ـيــاس ـيــن م ـق ــرب ــن مـنـهــا،
أب ــرزه ــم (رئ ـي ــس ائ ـت ــاف مـتـحــدون)
أســامــة النجيفي وشقيقه (محافظ
نـيـنــوى ال ـســابــق) أث ـي ــل» .الحسيني
يـضـيــف ،أي ـضــا ،أن واشـنـطــن «تــريــد
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى م ـ ـكـ ــاسـ ــب م ـق ــاب ــل
إع ـ ـطـ ــاء ال ـ ـضـ ــوء األخ ـ ـضـ ــر ل ـت ـحــريــر
ً
امل ــوص ــل ،ف ـض ــا ع ــن فــرض ـهــا خـيــار
املـشــاركــة مـيــدانـيــا فــي ه ــذه املـعــركــة،
بينما تهتم رئاسة إقليم كردستان
ب ـم ـل ــف امل ـ ـنـ ــاطـ ــق امل ـ ـت ـ ـنـ ــازع ع ـل ـي ـهــا
ً
وث ـمــن تـحــريــرهــا م ــن داعـ ــش ،فـضــا
عــن العالقة املضطربة بــن األطــراف
العربية املمثلة للموصل».
ّ
ّ
في املقابل ،ثمة حديث عن أن تمكن
الحكومة العراقية من تقديم معركة
الفلوجة على معركة املوصل ،خالفًا
للسيناريو األميركي ،جرى في إطار
ات ـفــاق شــامــل تـضـ ّـمــن الـطــريـقــة التي
يجري مــن خاللها تحرير الفلوجة،
والقرار بشأن من يشارك في معارك
املــوصــل ومــوعــد تـحــريــرهــا .ويشير
ه ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر إل ـ ـ ــى ن ـ ـجـ ــاح ال ـح ـك ــوم ــة
الـعــراقـيــة فــي إش ــراك ق ــوات «الحشد
الشعبي» في الفلوجة.
ويكمن الجدل ،تحديدًا ،في أن معركة
املوصل ستكون «معركة نفوذ» أكثر
م ــن ك ــون ـه ــا م ـع ــرك ــة تـ ـح ــري ــر ،وذل ــك
الرتـبــاطـهــا بـعــراق مــا بعد «داع ــش»

ً
تمكن مقاتلو البيشمركة من استعادة نحو  50ميال من األراضي شمال شرقي الموصل (األناضول)

معركة الموصل
ستكون «معركة نفوذ»
أكثر من «معركة تحرير»

ـاع أم ـيــرك ـيــة إق ـل ـي ـم ـيــة لـفــرض
ومـ ـس ـ ٍ
مشروع األقاليم .وتقف هذه النقطة
وراء ت ــوق ـع ــات بـ ــأن األطـ ـ ـ ــراف ال ـتــي
ت ـبــدو مـتـقــاربــة إزاء قـضــايــا تخص

مصر

الوضع السياسي في بغداد أو ملف
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ،قـ ــد تـ ـخ ــوض م ــواج ـه ــات
مباشرة ،قريبًاّ ،
تحدد مصير مدينة
املوصل.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،يـ ــوضـ ــح الـ ـن ــاش ــط
املوصلي ريان حميد أن «أحد أسباب
تــأخ ـيــر م ـعــركــة امل ــوص ــل ه ــو وج ــود
الكثير من املشاكل السياسية فيها».
وأضاف لـ«األخبار» أن «هناك صراع
نفوذ وعدم وجود رؤية واضحة من
ممثلي املحافظة بشأن ما سيحدث،
إضافة إلى مشاكل املناطق املتنازع
عليها ،حيث إن القوات الكردية غير
م ـس ـت ـعــدة إلعـ ـ ــادة امل ـن ــاط ــق الـتــابـعــة
ل ـل ـمــوصــل ،ال ـت ــي ق ــام ــت بـتـحــريــرهــا
أخيرًا».

حصاد الرئاسة في عامين :نجاح عسكري محدود وإخفــ
حـصــاد عامين على الحكم لــم يكن
صحيحًا فــي كــل تـفــاصـيـلــه .تحدث
عبد الفتاح السيسي قبل يومين عن
رؤية مستقبلية ال تتسق مع الواقع،
وب ـم ـع ــدالت إنــف ــاق ل ــم ت ـحــدث مع
انتصاف واليته .هي محاولة جديدة
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ش ـع ـب ـي ـتــه ،لكنه
أعــاد تتويجها بــأرقــام غير حقيقية،
وباعتراف ضمني بأيام مقبلة ...سود
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
كـعــادة الرئيس املـصــري ،عبد الفتاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،ح ـ ـ ــرص عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـه ــال
ح ـ ــواره املـ ـط ـ ّـول لـلـمـصــريــن الـجـمـعــة
املــاضـيــة ،بالحديث عــن « 30يونيو»
وما بعدها ،وتفاصيل إزاحة الرئيس

األس ـب ــق مـحـمــد مــرســي ع ــن الـسـلـطــة،
فــي مـحــاولــة السـتـعــادة املــرحـلــة التي
وص ـلــت فـيـهــا شعبيته إل ــى ذروت ـهــا،
ّإبان توليه وزارة الدفاع.
معلومات السيسي عــن االقـتـصــاد ال
ت ــزال غـيــر صـحـيـحــة ،فــإعــانــه إنـفــاق
الــدولــة تريليونا و 400مـلـيــار جنيه
تـقــريـبــا فــي امل ـشــروعــات ال يـحـمــل أي
وج ــه ل ـلــدقــة ،ألن قـيـمــة اإلن ـف ــاق الـتــي
تحدث عنها تعني أن معدالت النمو
تـصــل إل ــى  %9تـقــريـبــا وف ـقــا لـخـبــراء
االقـتـصــاد ،لكن اقـتـصــاد الـبــاد حقق
العام املاضي نسبة نمو وصلت إلى
 %4.2فقط ،وهو رقم يتوقع أن يقل في
العام الجاري متأثرًا بتراجع السياحة
بجانب تراجع إيرادات قناة السويس،
ولكل منهما قصته املعروفة.
لـ ــم ي ـح ـم ــل الـ ـخـ ـط ــاب أي م ـع ـل ــوم ــات
ج ــدي ــدة سـ ــوى اعـ ـت ــراف ض ـم ـنــي بــأن
امل ـق ـب ــل س ـي ـك ــون أسـ ـ ــوأ ع ـل ــى الـطـبـقــة
املتوسطة ،فـ«الجنرال» الذي انتصفت
م ــدت ــه ال ــرئ ــاس ـي ــة األول ـ ـ ــى (امل ـ ـقـ ــرر أن
ت ـن ـت ـهــي فـ ــي حـ ــزيـ ــران  ،)2018قــابــل

شـ ـك ــاوى الـ ـن ــاس م ــن ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
الـكـهــربــاء وامل ـيــاه بــالـقــول إن املــواطــن
ال ي ــزال يــدفــع  %60مــن التكلفة فقط،
ول ـي ــس ك ـمــا ي ــدف ــع ن ـظ ـيــره األوروب ـ ــي
ك ــام ــل ال ـت ـك ـل ـفــة دون دعـ ـ ــم ،ل ـك ــن ه ــذا
التصريح لم ينظر في الجانب اآلخر
م ــن ح ـي ــاة امل ـصــريــن ال ــذي ــن يـعــانــون
مشكالت عدة مرتبطة بزيادة أسعار
ج ـم ـي ــع الـ ـسـ ـل ــع وم ـ ـحـ ــدوديـ ــة زيـ ـ ــادة
الـعــاوات ،التي لن تزيد على  %7في
العام املالي الجديد مقابل انخفاض
قيمة الجنيه أمام الدوالر بنحو %15
على مدى العامني املاضيني.
كذلك فإن خطة رفع ،الدعم التي أقرتها
حـ ـك ــوم ــة إبـ ــراه ـ ـيـ ــم م ـح ـل ــب ال ـس ــاب ـق ــة
وتستمر لخمس س ـنــوات (استجابة
لـتــوجـيـهــات الـبـنــك ال ــدول ــي) ،تــزامـنــت
مــع زي ــادة الغضب الشعبي حتى من
مؤيدي السيسي .وفي األيام املاضية،
ظـ ـه ــرت امل ـ ـشـ ــاجـ ــرات غ ـي ــر امل ـس ـبــوقــة
للحصول على األرز املدعوم حكوميا
عند منافذ خصصتها القوات املسلحة
ب ـعــدمــا زادت أسـ ـع ــاره إلـ ــى الـضـعــف

معلومات
الرئيس عن
االقتصاد
غير صحيحة
خاصة إنفاق
تريليون
و 400مليار
جنيه في
المشروعات
(آي بي ايه)
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المهندس« :الحشد الشعبي»
ّ
أنهى مهمته في الفلوجة
أعلن القيادي في
«الحشد الشعبي» أبو مهدي
المهندس استكمال المرحلة
الثانية من تحرير الفلوجة ،أي
انتهاء دور «الحشد» المتمثل
في محاصرة المدينة ،مشيرًا
إلى أن القوات العراقية
ستتابع المرحلة الثالثة ،أي
اقتحام المدينة

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه تقارير
أم ـي ــرك ـي ــة أن م ـق ــات ـل ــي ال ـب ـي ـش ـمــركــة
تمكنوا مــن اسـتـعــادة مـســاحــة نحو
ً
 50م ـيــا مــن األراض ـ ــي فــي املــوصــل،
أراض ت ـق ــع ف ــي ال ـغ ــال ــب إل ــى
وه ـ ــي
ٍ
الجهة الشمالية الشرقية من املدينة،
وت ـنــدرج ضـمــن مــا يـعــرف باملناطق
املتنازع عليها ،التي تضم خليطًا من
السكان ،فيما ترفض حكومة أربيل
إعادتها إلــى وضعها الطبيعي ،أي
ت ـحــت ح ـكــم ال ـح ـكــومــة امل ــرك ــزي ــة في
ب ـغــداد .ووف ــق تـلــك الـتـقــاريــر ،تتقدم
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـكـ ــرديـ ــة بـ ــإس ـ ـنـ ــاد ج ــوي
أميركي ،باستمرار ،بالرغم من عدم
ت ـحــديــد امل ــوع ــد ال ـن ـهــائــي لـلـمـعــركــة
الرسمية هناك.

ودائ ـ ـمـ ــا مـ ــا ي ــوج ــه س ـي ــاس ـي ــون مــن
املوصل اتهامات إلى إقليم كردستان
باستغالل الوضع الحالي للحصول
ع ـل ــى م ـك ــاس ــب م ـع ـي ـن ــة .وعـ ـل ــى ه ــذا
الصعيد ،يقول عبد الرحمن اللويزي،
الذي ّ
يعد من أبرز النواب عن محافظة
نـيـنــوى ،إن «إقـلـيــم كــردسـتــان يضع
شروطًا قاسية ،مقابل التنسيق في
ّ
مــا يـتـعــلــق بـخــوض مـعــركــة املــوصــل
املــرتـقـبــة» .ويـضـيــف ل ــ«األخ ـب ــار» أن
ّ
«امل ـعــركــة تـتـطــلــب تـســويــة سياسية
توفر التنسيق بني مختلف الجهات،
لـ ـضـ ـم ــان تـ ـح ــري ــر امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ،وع ـ ــدم
إدخــال ملفها في الصراع السياسي
الداخلي ،وتالفي أي تدخل إقليمي
له أبعاد معقدة».

أع ـ ـلـ ــن نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس هـ ـيـ ـئ ــة «الـ ـحـ ـش ــد
الـشـعـبــي» أب ــو م ـهــدي امل ـه ـنــدس ،أم ــس،
االنـتـهــاء مــن مـحــاصــرة مدينة الفلوجة
بالكامل ،مؤكدًا أن مهمة تحرير مركزها
أوك ـل ــت ل ـل ـقــوات ال ـع ــراق ـي ــة .وشـ ــدد على
أن ــه لـيــس ب ـم ـقــدور أح ــد أن يـمـنــع ق ــوات
«الـ ـحـ ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» مـ ــن الـ ــذهـ ــاب إل ــى
املــوصــل أو الـحــويـجــة ،متعهدًا مالحقة
«داعش» حتى خارج العراق.
وق ـ ــال امل ـه ـن ــدس ،ف ــي م ــؤت ـم ــر صـحــافــي
عقده على مـشــارف الفلوجة ،إن التقدم
نـحــو املــدي ـنــة ج ــرى بـمــرحـلـتــن ،األول ــى
ت ـضـم ـنــت ت ـحــريــر ال ـك ــرم ــة وال ـبــوش ـجــل
وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة عـ ـل ــى جـ ـس ــر الـ ـب ــوشـ ـج ــل.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى «اف ـت ـت ــاح غــرف ـتــي عـمـلـيــات
عـسـكــريــة ،خ ــال عـمـلـيــات الـفـلــوجــة ،من
امل ـحــوريــن الـشـمــالــي وال ـج ـنــوبــي ،حيث
تمكنت القوات من تحرير ناحية الكرمة
وال ـس ـي ـط ــرة ع ـلــى ج ـســر ال ـس ـج ــر ،فـيـمــا
كانت الصفحة الثانية هي تحرير ناحية
الصقالوية في الجهة الغربية للثرثار»،
م ـض ـي ـفــا أن «ع ـم ـل ـي ــات بـ ـغ ــداد وش ــرط ــة
األن ـب ــار م ـســؤولــة ع ــن مـســك األرض في
ال ـكــرمــة َّوال ـص ـق ــاوي ــة» .ول ـف ــت إل ــى أنــه
«لم يتبق أمامنا من تحرير الفلوجة إال
مركز املدينة» ،موضحًا أن «هــذه املهمة
أوك ـلــت إل ــى ال ـقــوات الـعــراقـيــة وألويتها
ونحن كحشد حققنا كامل أهدافنا يوم
أم ــس» .لكنه أكــد أنـنــا «سنبقى داعمني
وم ـس ــان ــدي ــن ل ـل ـق ــوات املـ ــوجـ ــودة داخ ــل
مدينة الفلوجة».
كذلك ،صرح نائب رئيس هيئة «الحشد
ال ـش ـع ـبــي» بــأنــه ج ــرى ت ـحــريــر  37قــر ّيــة
ض ـم ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـف ـل ــوج ــة .وق ـ ــال «ك ــن ــا
نـمـســك ب ـخــط دف ــاع ــي ي ـصــل إل ــى ح ــدود

ّ
 90ك ــم ،ال ـي ــوم تـقــلــص ونـحـيــط بمدينة
الـ ـفـ ـل ــوج ــة مـ ــن كـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ،وان ـت ـه ــى
ت ــراب ـط ـه ــا ب ـك ــل امل ـح ــاف ـظ ــات وأص ـب ـحــت
م ـحــاصــرة ،ع ــدا جهتها امل ـحــاذيــة بنهر
ال ـف ــرات ال ـتــي م ــن املـحـتـمــل أن يتسللوا
منها عـبــر الـسـبــاحــة وسـيـجــري تحرير
ضفة الفرات خالل األيام املقبلة».
وعن الحملة اإلعالمية التي طاولت قوات
«الحشد الشعبي» ،قال إن «هناك جهات
م ـغ ــرض ــة س ـع ــت إل ـ ــى ص ـب ــغ ال ـع ـم ـل ـيــات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة بـ ـط ــاب ــع طـ ــائ ـ ـفـ ــي» ،ذاكـ ـ ـ ـرًا
«الــوجــود السعودي الكبير فــي الـعــراق،
وأن نسبة  50فــي املئة مــن االنتحاريني
فــي ال ـع ــراق مــن ال ـس ـعــوديــة» .كـمــا أشــار
إلــى أن «نسبة األجــانــب املــوجــوديــن في
الفلوجة من الدواعش تصل إلى  10في
املئة من السعوديني واألفغان».
م ــن ج ـه ـتــه ،أع ـل ــن األمـ ــن ال ـع ــام ملنظمة
«بـ ـ ـ ــدر» هـ ـ ــادي الـ ـع ــام ــري ع ــن أن ق ــوات

أعرب الصدر عن
حزنه لعزوف بعض
أتباعه عن التظاهر

تواصل القوات العراقية تقدمها من
الجهة الجنوبية للفلوجة (أ ف ب)

«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» س ـت ـق ـت ـحــم مــديـنــة
ال ـف ـلــوجــة ب ـعــد ال ـت ــأك ــد م ــن خ ـل ـ ّـوه ــا من
امل ــدنـ ـي ــن .وف ـي ـم ــا أشـ ـ ــار إل ـ ــى أن قـ ــوات
مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب وال ـشــرطــة االتـحــاديــة
وشــرطــة األنـبــار والعشائر سيشاركون
«الحشد» في هذه املعركة ،فقد ّ
عبر عن
رأيــه بأنه من دون اشتراك «الحشد» لن
يستطيع أحد تحرير الفلوجة.
وتــواصــل الـقــوات العراقية تقدمها ،في
إطار عمليات تحرير الفلوجة من الجهة
الجنوبية للمدينة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
أف ــاد مـصــدر أمـنــي فــي محافظة األنـبــار
ب ـ ــأن «قـ ـ ـ ــوات جـ ـه ــاز م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ــاب
والشرطة والجيش بــدأت بالتقدم نحو
م ـن ـط ـق ـتــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء وجـ ـبـ ـي ــل ج ـنــوبــي
الفلوجة» ،موضحًا أن «الـقــوات األمنية
أوشـكــت على إنـهــاء دفــاعــات داع ــش في
املنطقتني» .يــأتــي ذلــك فيما أعـلــن وزيــر
الدفاع خالد العبيدي عن تحرير ناحية
الصقالوية من سيطرة تنظيم «داعش»
بالكامل.
فــي غـضــون ذلــك ،أعلنت قـيــادة عمليات
تحرير نينوى عن وصــول اللواء املــدرع
ال ـت ــاب ــع ل ـل ـفــرقــة ال ـت ــاس ـع ــة إلـ ــى م ـح ــاور
ال ـق ـتــال ،ضـمــن ق ــواط ــع عـمـلـيــات تحرير
نينوى .وقال مصدر في قيادة العمليات
إن ت ـش ـك ـيــات الـ ـل ــواء املـ ـ ــدرع  37ضمن
ت ـش ـك ـي ــات الـ ـف ــرق ــة ال ـت ــاس ـع ــة املـ ــدرعـ ــة،
وصـ ـل ــت إلـ ـ ــى ق ـ ـيـ ــادة ع ـم ـل ـي ــات ت ـحــريــر
نينوى في مخمور.
سياسيًا ،أعرب زعيم «التيار الصدري»
م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر ،ع ــن ح ــزن ــه «ال ـع ـم ـيــق
وال ـك ـب ـي ــر ل ـ ـعـ ــزوف» ب ـع ــض أت ـب ــاع ــه عــن
االسـتـمــرار فــي الـتـظــاهــر ،وأك ــد انتظاره
«للثورة الشعبية الكبرى ضــد دواعــش
اإلرهاب والفساد في الحكومة الحالية».
وق ــال ال ـص ــدر ،ردًا عـلــى س ــؤال م ــن أحــد
اتباعه ،بشأن الوضع في العراق وإنقاذ
الـبـلــد إن «ال ــوض ــع فــي ال ـع ــراق ال يبشر
بـخـيــر ،وخـصــوصــا مــع ع ــزوف البعض
ح ـتــى م ـمــن يـنـتـمــي ل ـنــا ع ــن االس ـت ـمــرار
بــالـتـظــاهــر مـمــا زاد مــن حــزنــي العميق
والكبير على العراق الجريح».
وأضـ ــاف أن ــه «يـنـتـظــر ال ـث ــورة الشعبية
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى الـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــة ض ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدواع ـ ـ ــش
اإلره ــاب ـي ــن وض ــد دواعـ ــش ال ـف ـســاد في
ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة» ،م ــؤك ـدًا أن «األم ــل
يبقى فــي خـيــار الـشـعــب فالشعب ال بـ ّـد
يومًا أن ينتفض».
(األخبار)

ــاق اقتصادي كبير
فـ ــي ظـ ــل ن ـق ــص ال ـك ـم ـي ــات امل ـط ــروح ــة
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ول ـ ـجـ ــوء املـ ـ ــزراعـ ـ ــن إل ــى
تـهــريــب كـمـيــات كـبـيــرة إل ــى ال ـســودان،
وذل ــك نتيجة ارتـفــاع أسـعــار املبيدات
وانخفاض هامش الربح داخل مصر.
والـجــانــب اآلخ ــر مــن حــديــث السيسي
يؤكد إدارك ــه بــأن تنفيذ تفريعة قناة
الـســويــس الـجــديــدة خــال عــام ساهم
ف ــي تــوح ـيــد أهـ ـ ــداف امل ـص ــري ــن أكـثــر
من أنه سيحقق عائدا ماديا سريعا،
وه ـ ـ ــو ت ـ ـهـ ــرب عـ ـلـ ـن ــي م ـ ــن ال ـح ـق ــائ ــق
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي أث ـبـتـتـهــا األرق ـ ــام
بـعــد ت ـحــذيــرات ســابـقــة ل ـخ ـبــراء ،كما
جاء اعترافه بوجود  %10من سجناء
الرأي السياسيني ال الجنائيني تأكيدا
ملوافقته على ما تفعله وزارة الداخلية
بتلفيق اتهامات بحق الشباب ،وهو
مــا يتنافى مــع تصريحات سابقة له
أكد فيها أنه ال وجود لسجناء رأي.
أم ــا م ــا ل ــم ي ــذك ــره ال ــرئ ـي ــس ،ف ـهــو أن
مستوى الـحــريــات تــراجــع بخطورة
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــن ،م ـ ـقـ ــابـ ــل ازديـ ـ ـ ـ ــاد
انـ ـتـ ـه ــاك ــات «ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» وت ـص ـف ـيــة

املـشـتـبــه ب ـهــم ف ــي ح ـ ــوادث غــامـضــة،
ثــم ت ــورط ضـبــاط شــرطــة فــي قضايا
ف ـســاد وزي ـ ــادة ح ــاالت ال ــوف ــاة داخــل
ال ـ ـس ـ ـجـ ــون والـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــع فـ ـ ــي إن ـ ـشـ ــاء
الـسـجــون ،مــا جعل مــن عامي حكمه
ي ـش ـب ـهــان األيـ ـ ــام االخـ ـي ــرة ف ــي نـظــام
حسني مبارك ،الذي توسع أيضا في
بناء السجون ولم يلجأ إلى الحوار
مع املعارضة .حتى لقاءات السيسي
مـ ــع بـ ـع ــض ال ـ ـقـ ــوى وال ـش ـخ ـص ـي ــات

ما لم يذكره
السيسي هو أن
مستوى الحريات
تراجع بخطورة

جاءت دائما دون نتيجة تذكر.
وفي النصف الثاني من العام الثاني،
ج ـ ـ ـ ــاءت اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ــرسـ ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود
البحرية بني القاهرة والرياض كنقطة
س ـل ـب ـيــة ّف ــاص ـل ــة ف ــي م ـس ـي ــرة ال ــرج ــل،
الـ ـ ــذي غ ــن ــى ل ــه ال ـف ـن ــان ــون بــاع ـت ـبــاره
امل ـح ــاف ــظ ع ـل ــى األرض .م ــع ذلـ ــك أك ــد
تمسكه بتمرير االتفاقية عبر البرملان
الــذي يحظى فيه بأغلبية مطلقة عبر
ّ
الـقــوائــم االنتخابية املشكلة بــإشــراف
أج ـه ــزة ال ــدول ــة ،م ــا يـعـنــي أن ال ـنــواب
ورغم أصوات املعارضة القوية بينهم،
لــن ينحجوا فــي منع االتـفــاقـيــة ،علمًا
بأن الحكومة تتباطأ في إرسال نصها
إليهم في وقت تعمل فيه على تعديل
الخرائط واملناهج الدراسية الستبعاد
الجزيرتني من األراضي املصرية.
نـ ـقـ ـط ــة ن ـ ـج ـ ــاح ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ي ـ ـب ـ ــدو أن
السيسي حققها في مواجهة اإلرهاب
فــي سيناء ،لكنها نتيجة غير ثابتة
عـلــى ض ــوء أن الـجـمــاعــات التكفيرية
قــادرة على الدخول في مواجهات مع
الـجـيــش وال ـشــرطــة وتـنـفـيــذ عمليات

ك ـب ـي ــرة ف ــي أي وقـ ـ ــت .وك ــان ــت أس ــوأ
ال ـن ـت ــائ ــج فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـع ــرك ــة تـهـجـيــر
األهالي من الشريط الحدودي وهدم
مــدي ـنــة رف ــح ال ـقــدي ـمــة وإغ ـ ــاق معبر
رفح مع غزة في غالبية أوقــات العام.
وامل ـخ ـيــف أن ه ــذه ال ـج ـم ــاع ــات ،الـتــي
يـعـلــن ال ـج ـيــش اس ـت ـه ــداف ال ـع ـشــرات
مـ ـنـ ـه ــا ،ال ت ـخ ـف ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات أن ـه ــا
ت ـس ـت ـط ـيــع االشـ ـتـ ـب ــاك وس ـ ــط ظـ ــروف
إنسانية صعبة يعيشها أهالي مدن
العريش والشيخ زويد ورفح ،في ظل
استمرار حالة الطوارئ للعام الثالث
على التوالي.
أيـ ـض ــاُ ،ي ـح ـس ــب لـ ــ«الـ ـجـ ـن ــرال» خ ــال
ال ـع ــام ــن امل ــاض ـي ــن ص ـف ـقــات ال ـســاح
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة الـ ـت ــي أب ــرمـ ـه ــا مـ ــع فــرن ـســا
وروسيا وحصلت القاهرة بموجبها
على حاملة الطائرات «دي ميسترال»
بــاإلضــافــة إلــى طــائــرات «راف ـ ــال» .لكن
هذه الصفقات جاءت غالبيتها نتيجة
تنازالت ومواءمات سياسية وبأموال
خليجية .كما أن إعادته إحياء مشروع
محطة الضبعة الـنــوويــة جــاء بقرض

سـ ـي ــزي ــد ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ب ـم ـق ــدار
النصف مــع اكتماله عــام  ،2028وذلــك
في عجز واضــح عن ســداد االلتزامات
الـخــارجـيــة وانـتـهــاج سـيــاســة اللجوء
إلـ ـ ـ ــى املـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض وامل ـ ـنـ ــح
والــودائــع التي أدخـلــت إلــى االقتصاد
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  30م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر خـ ــال
ال ـس ـن ــوات ال ـث ــاث امل ــاض ـي ــة ،وص ــارت
هي نصف االحتياطي النقدي مع أنها
حالت دون انهيار قيمة الجنيه تماما.
خــارج ـيــا ،بــرغــم تــراجــع مـكــانــة مصر
ب ـ ـص ـ ــورة مـ ـلـ ـح ــوظ ــة ف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــإن ال ـس ـي ـس ــي نـ ـج ــح فــي
اس ـت ـع ــادة ج ــزء مـنـهــا أخـ ـي ــرا .ونـجــح
أيـ ـض ــا فـ ــي اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـع ــاق ــات مــع
دول االت ـحــاد األوروب ــي الـتــي اتخذت
مـ ــوق ـ ـفـ ــا ع ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــا مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــزل م ــرس ــي
ووص ـف ـت ــه ب ـع ـض ـهــا ب ــاالنـ ـق ــاب عـلــى
الديموقراطية ،ولكن بقيت االنتقادات
مــوج ـهــة إل ــى س ـجــل ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
الـ ـ ـ ــذي رصـ ـ ــد تـ ــراجـ ــع ك ـب ـي ــر فـ ـي ــه مــع
تضييق على حرية اإلعالم والرأي.
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نظام البشير والجهاديون :تعاون لقمع المعارضة ...واحتضان إقلي ـ
بتأثير من حسن الترابي ،ادى السودان في
التسعينيات دورًا مهمًا لتجميع الحركات
ّاإلسالمية المتباعدة آنذك ،لكن يبدو راهنًا
أن نظام البشير يذهب إلى ما هو أبعد بكثير
يعود بني فترة وأخرى طرح العالقة
ال ـش ــائ ـك ــة ال ـت ــي ت ـج ـمــع ب ــن ال ـن ـظــام
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي واح ـ ـت ـ ـضـ ــان وت ـك ــوي ــن
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ف ـ ــي الـ ـب ــاد
لـعــدد مــن الـجـهــاديــن ذوي األص ــول
ّ
األفــريـقـيــة .وبــرغــم أن عــاقــات نظام
ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ب ــال ـح ــال ــة ال ـج ـه ــادي ــة
(ف ــي أفــري ـق ـيــا خ ـصــوصــا) ملتبسة،
ل ـك ــن مـ ــن امل ـ ـفـ ــارقـ ــات أنـ ـ ــه فـ ــي خ ــال
الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ان ـ ـضـ ــم الـ ـ ـس ـ ــودان
إل ـ ــى «الـ ـتـ ـح ــال ــف اإلس ـ ــام ـ ــي» الـ ــذي
أنشأته السعودية بـهــدف «محاربة
اإلره ــاب» .وسبق ذلــك ،ابتعاد نظام
ال ـب ـش ـيــر ع ــن س ـي ــاس ــات ــه اإلق ـل ـي ـم ـيــة
املعهودة (وعــن إي ــران) ،مقتربًا أكثر
فــأك ـثــر م ــن ال ـس ـع ــودي ــة« ،وم ـن ــذ ذلــك
الحني استثمرت الرياض حوالي 11
مليار دوالر في السودان ،وتجاهلت
األمــر الدولي بالقبض على الرئيس
ع ـم ــر ال ـب ـش ـيــر ف ـس ـم ـحــت ل ــه ب ــزي ــارة
املـمـلـكــة ،وف ــي كــانــون الـثــانــي قطعت
الـ ـخ ــرط ــوم ع ــاق ــات ـه ــا م ــع طـ ـه ــران»،
كـ ـم ــا يـ ــذكـ ــر تـ ـق ــري ــر نـ ـش ــرت ــه وك ــال ــة
«روي ـ ـت ـ ــرز» أمـ ـ ــس .ويـ ـض ــع ال ـت ـقــريــر
الـتـغـ ّـيــر ف ــي ال ـس ـيــاســات الـســودانـيــة
فــي نـطــاق ان ـضــواء ال ـس ــوادان ضمن
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة «ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ف ــي
ع ـهــد امل ـل ــك س ـل ـمــان لـتــوسـيــع نـطــاق
مواجهتها مع إيــران في ما يتجاوز
حدود منطقة الشرق األوســط ،وذلك
دون أن تعتمد اعـتـمــادا كـبـيــرا على
حلفائها في الغرب».

«وحدات جهادية» في
الجامعات
وي ـب ــدو ان ـض ـمــام الـ ـس ــودان إل ــى ذلــك
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» مـ ـف ــارق ــة،

إذ أعـ ـ ــادت وك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ــرس»،
أم ـ ـ ــس ،ط ـ ــرح ع ــاق ــة نـ ـظ ــام ال ـب ـش ـيــر
بالجهاديني ،في تقرير كان عنوانه:
«وحـ ـ ـ ــدات ج ـه ــادي ــة ف ــي ال ـجــام ـعــات
ً
ت ـث ـيــر جـ ـ ــدال ف ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان» .ووف ــق
التقرير ،فقد أنشئت تلك «الوحدات
الجهادية» في الجامعات السودانية
ق ـب ــل س ـ ـنـ ــوات لـ ــدعـ ــوة ال ـ ـطـ ــاب إل ــى
التطوع للمشاركة فــي القتال أثناء
الحرب بني شمال السودان وجنوبه
الـ ـت ــي انـ ـتـ ـه ــت عـ ـ ــام  2005ب ـتــوق ـيــع
اتـفــاق س ــام .وذك ــر أنــه بينما يدعو
مدافعون عن حقوق اإلنـســان وقــادة
م ـعــارضــون ونــاش ـطــون إل ــى تفكيك
تلك الوحدات التي يتهمونها بالعمل
ع ـلــى «ق ـم ــع ت ـح ــرك ــات امل ـع ــارض ــن»،
كـمــا يـشــرح ط ــاب ،ق ــال الـقـيــادي في
حــزب «املــؤتـمــر الشعبي» املـعــارض،
حسن الحسني ،في اجتماع األسبوع
املاضي ،إن «تلك الوحدات الجهادية
مـســؤولــة عــن الـعـنــف فــي الجامعات
ويجب إغالقها».
وفي التقرير ،يشرح أحد قادة طالب
امل ـعــارضــة ف ــي «جــام ـعــة ام درمـ ــان»،
طـ ــال ـ ـبـ ــا عـ ـ ـ ــدم ك ـ ـشـ ــف اسـ ـ ـم ـ ــه خ ــوف ــا
م ــن ت ــوق ـي ـف ــه م ــن ق ـب ــل جـ ـه ــاز األم ــن
وامل ـ ـخـ ــابـ ــرات ،أن «ال ـ ـحـ ــرب األه ـل ـيــة
ان ـت ـه ــت اآلن ،ل ـك ــن الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــا زال
يـسـتـخــدم تـلــك ال ــوح ــدات الـجـهــاديــة
ملـهــاجـمــة امل ـع ــارض ــن م ــن ال ـط ــاب».
فـيـمــا ي ــرى طــالــب م ـع ــارض آخ ــر من
«جــام ـعــة ال ـخ ــرط ــوم» أن «ال ــوح ــدات
ال ـج ـه ــادي ــة امل ــدع ــوم ــة م ــن الــرئ ـيــس
(عمر) البشير وحزب املؤتمر الوطني
ُ
(الحاكم) تستخدم لتخزين األسلحة
واحـتـجــاز الـطــاب املـعــارضــن داخــل
الجامعات».
وك ـ ــان م ـئ ــات م ــن طـ ــاب ال ـجــام ـعــات
ال ـســودان ـيــة ق ــد اح ـت ـجــوا مـ ــرات عــدة
ضـ ــد ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،بـمــا
فــي ذلــك التعامل مــع مناطق الـنــزاع
فــي دارف ــور وجـنــوب كــردفــان والنيل
االزرق وكـ ــذلـ ــك مـ ــن أج ـ ــل امل ـطــال ـبــة
بإطالق سراح زمالئهم الذين يجري
اعتقالهم أثناء تظاهرات ،وفق وكالة

يلجأ النظام إلى «الوحدات الجهادية» لمهاجمة الطالب المعارضين (أ ف ب)

«ف ـ ــران ـ ــس ب ـ ـ ـ ــرس» .وفـ ـ ــي األس ــابـ ـي ــع
املــاضـيــة وقـعــت عــدة اشتباكات بني
طـ ــاب ج ـ ُـام ـع ــات س ــودانـ ـي ــة وقـ ــوات
األم ـ ـ ــن ،وقـ ـت ــل ط ــال ـب ــان وج ـ ــرح ع ــدد
آخ ـ ــر اث ـ ـنـ ــاء الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ،مـ ــا أج ـبــر
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات عـ ـل ــى ت ـع ـل ـي ــق الـ ــدراسـ ــة
بعدد من الجامعات .وقالت منظمة
«هيومن رايتس ووتــش» ،في تقرير
ّ
الشهر املاضي ،إن «هناك قلقا بسبب
تـ ـق ــاري ــر تـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن م ـج ـم ــوع ــات
طالبية تتبع للحكومة تساند قوات

األمــن بالقضاء على املـظــاهــرات بما
في ذلك استخدام الذخيرة الحية».
وأع ـ ـ ــاد ت ـق ــري ــر ال ــوك ــال ــة ربـ ــط ن ـشــأة
«ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــة» ب ــوص ــول
الرئيس ،عمر البشير ،إلــى السلطة،
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرط ـ ـ ــوم فـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم
اإلسـ ــامـ ــي ف ــي ع ـق ــد الـتـسـعـيـنـيــات.
ون ـ ـقـ ــل ع ـ ــن االس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ف ـ ــي «ج ــام ـع ــة
ال ـخــرطــوم» ،محمد ال ـجــاك ،قــولــه إن
«ع ـ ــددا م ــن ط ــاب ال ـجــام ـعــات قتلوا
أثناء مشاركتهم في الحرب االهلية

ب ــن ال ـش ـمــال وال ـج ـن ــوب» ،فـيـمــا قــال
رئـ ـي ــس ت ـح ــري ــر ص ـح ـي ـفــة «اي ـ ــاف»
خــالــد الـتـجــانــي ،وال ــذي كــان ناشطا
خالل دراسته الجامعية ،إن «الحرب
انتهت والــوحــدات الجهادية جلبت
مـيــدان القتال للجامعات» .وأوضــح
ّ
الـتـجــانــي أن ه ــذه ال ــوح ــدات «تعمل
اآلن ملساندة قــوات االم ــن ...أعــدادهــم
ل ـي ـس ــت ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،ل ـك ـن ـه ــم م ـن ـظ ـمــون
بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة ج ـ ـي ـ ــدة وي ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون عــن
النظام».

وجهة نظر

عن مشاريع «البطالة» في فلسطين
عبد الرحمن نصار
يبحث الـشـبــاب الفلسطينيون مـمــن لم
يحالفهم الـحــظ فــي الـحـصــول مباشرة
ع ـلــى وظ ـي ـفــة جـ ـي ــدة ،ب ـعــد ال ـت ـخ ــرج في
الجامعات ،عن فــرص التشغيل املؤقت،
الـ ـت ــي ت ـس ـمــى ف ــي املـ ـتـ ـع ــارف الـشـعـبــي
«ال ـب ـطــالــة» .أول مــن ب ــادر إل ــى ط ــرح هــذه
املشاريع هي املؤسسات الدولية ،الكبيرة
وامل ـت ــوس ـط ــة ،تـلـتـهــا م ــؤس ـس ــات الـعـمــل
املدني واألهـلــي والبلديات ،وليس أخيرا
الحكومتان في غزة ورام الله.
ه ــات ــان ،ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي رام ال ـل ــه وش ـبــه
ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي غ ـ ــزة ،ت ـع ـل ـنــان ب ــن حــن
وآخ ــر طــرحـهـمــا ع ـشــرات آالف الـفــرص
ّ
للتشغيل امل ــؤق ــت ،بــل ت ــزف كــل منهما
الـخـبــر ك ــ«ب ـشــرى» لـلـشـبــاب ،اسـتـمــرارا
فــي سـيــاســة ذر الــرمــاد املـتــواصـلــة منذ
عجزهما عن التوظيف أو إيجاد حلول
حـقـيـقـيــة ،فـضــا عـلــى ت ـكــدس عـشــرات
آالف املوظفني على كشوف الرواتب ،التي
ال تغذيها سوى الضرائب أو املساعدات
م ــن الـ ــدول املــان ـحــة ،تـحــت واق ــع احـتــال

مستمر.
«ال ـب ـط ــال ــة» ه ــي عـمـلـيــة تــوظ ـيــف مــؤقـتــة
تمتد من شهرين إلى سنة على أقصى
ت ـق ــدي ــر ،ي ـت ـقــاضــى فـيـهــا امل ــوظ ــف ال ــذي
يقع خــارج الحقوق الوظيفية (كالتأمني
الطبي واالدخار )...راتبا شهريا مقتطعا
ت ـحــدده امل ــوازن ــة املـخـصـصــة لـلـمـشــروع.
ول ـي ــس ب ــالـ ـض ــرورة أن ي ـع ـمــل ال ـخــريــج
ف ــي م ـج ــال اخ ـت ـص ــاص ــه ،ب ــل ي ـم ـكــن أن
يشتغل «ناطورا» على بوابة مدرسة في
الليل مع أنه يحمل شهادة في الهندسة
الكهربائية .كما يمكنه التهرب من الدوام
ال ـيــومــي ،إال فــي املــؤس ـســات الـتــي تملك
رقابة عالية ،مثل «وكالة غوث وتشغيل
الــاجـئــن ـ ـ األون ـ ــروا» وأي ـضــا الحكومة،
وفـ ــي ه ــات ــن يـمـكــن ل ـلــوســاطــة أن تحل
مشكلة الدوام أيضًا.
بعيدا عــن الحديث فــي معايير وطريقة
اختيار املستفيدين مــن هــذه املشاريع،
الـتــي تـشــوبـهــا املـحــاصـصــة الـحــزبـيــة أو
ّ
(املحسوبيات) ،ال يمكن تحديد
العائلية
األهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة وراء الـتـشـغـيــل
املؤقت ،فاملعلن هو :مساعدة الخريجني

فــي إيـجــاد فرصة عمل مؤقتة ،يعيلون
بها أنفسهم؛ بدال من وقوفهم في طوابير
انتظار املساعدات ،أو التفكير في العمل
مع فصيل سياسي أو جناح عسكري،
وليس أخيرا النتائج الكارثية (املجتمعية
والنفسية) لبقائهم في بيوتهم متعطلني
عن العمل.
إلى هنا كل شيء يسير بصورة طبيعية:
م ـشــاريــع عـمــل مــؤقـتــة ف ــي ظ ــل وص ــول
نسب الفقر والبطالة إلى ما فوق الـ.%50
ّ
لكن األمور تقاس ،على األقل ،بنتائجها.
ماذا يحدث بعد أن ينتهي عقد «البطالة»؟
يعاود املستفيد من املشروع البحث عن
فــرصــة مؤقتة قــد تتحول إلــى «أسـلــوب
حياة» اذا لم تتوافر فرصة عمل ثابتة،
بــل يمكن ألحــدهــم أن يعمل فــي وظيفة
ثابتة وال يمانع أن يستلم دواما جزئيا أو
إضافيا في أحد مشاريع «البطالة».
م ــا يـنـبــه إل ـيــه مـتـخـصـصــون ف ــي مـجــال
االس ـت ـشــارات ممن يعملون مساعدين
لـلـمــؤسـســات ال ــدول ـي ــة ،ه ــو أن مـشــاريــع
الـتـشـغـيــل امل ــؤق ــت (ان ـخ ـف ـضــت م ــا بعد
حــرب  ،)2014تنتج جيشًا من الشباب

امل ـس ـل ــوب ــي اإلرادة وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ،هـ ّـمـهــم
الــوح ـيــد ه ــو كـيـفـيــة اخ ـت ـصــار ســاعــات
ال ــدوام املطلوبة منهم فــي العمل املؤقت،
ثــم الـهــرب إلــى واقــع البطالة نفسه داخــل
املجتمع؛ بما أن العامل في هذا املشروع،
أك ــان مـهـنــدســا أم مـحــامـيــا أم مــدرســا،
يـعـلــم يـقـيـنــا أن ــه سـيـسـتـلــم رات ـب ــه نهاية
كل شهر ،وأن ال أحــد ـ غالبا ـ سيعنيه
تقييمه الوظيفي ،بل ال يحذر من سلطة
املدير عليه سوى الخطر من إنهاء العقد
املؤقت ،ما الحاجة إلى اإلبداع أو اكتساب
الخبرات؟
ْ
أكـ ـث ــر مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ل ـ ــم ت ـن ـج ــح امل ـ ـحـ ــاوالت
ال ـت ــي جــرب ـت ـهــا ب ـع ــض امل ــؤسـ ـس ــات فــي
ت ــوف ـي ــر دع ـ ــم م ــال ــي إلن ـ ـشـ ــاء م ـش ــاري ــع
صـغـيــرة يـصـيــر صــاحـبـهــا قـ ــادرا على
تمويل نفسه بنفسه .كانت دومــا تكال
االتهامات إلى طبيعة الناس ،دون النظر
بــدقــة فيمن سعى إلــى إكـســاب الشباب
هذه السلوكياتّ ،
وعودهم أن أكل التفاح
املـقـشــر يغني عــن التفكير فــي الــزراعــة
وال ـح ـص ــاد ،ف ـبــاتــوا ي ـبــدع ــون ف ـعــا في
كيفية االلـتـفــاف عـلــى مـمــولــي املـشــاريــع

ُ
الصغيرة كي يبيعوا األدوات التي قدمت
إل ـي ـهــم ،وي ـح ـص ـلــوا ع ـلــى س ـيــولــة نـقــديــة
ّ
سرعان ما يتبخر.
ً
وس ــط كــل ذل ــك ،اسـتـمــر فــي غ ــزة ،مـثــا،
افتتاح الجامعات وإعطاؤها التراخيص،
وصارت أفضل مشاريع استثمارية بعد
املـطــاعــم وال ـب ـقــاالت .وف ــي ح ــال مراجعة
أصحاب الـقــرار عن سبب افتتاح املزيد
مــن الكليات برغم البطالة العالية ،يأتي
ال ـ ّ
ـرد مبسطًا« :مقابل جيش الخريجني
ال ـج ــدد لــديـنــا جـيــش آخ ــر م ــن خــريـجــي
الدراسات العليا يحتاجون إلى تشغيل»!
برغم ذلك ،لم تنعدم الطبقة التي تسعى
إلــى تحويل املحنة إلــى منحة ،وحــاولــت
ّ
افـتـتــاح مـشــاريــع صـغـيــرة ك ــان يغطيها
اإلع ــام فــي بــدايــة انطالقها مــع أن أحــدا
ال يسأل عن مصيرها بعد ذلــك .هؤالء
بــاتــوا اآلن ،بسبب تفاصيل التفاصيل
ّ
ّ
في الـظــروف القاهرة واملعقدة ،يفكرون
في سبيل واحــد للخالص ،هو الهجرة.
ّ
لكن الحل األخير صار االحتالل يعيقه
بعدما ّ
سهل له في مراحل سابقة ،ولهذا
حديث آخر!ا
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شواطئ زوارة تستقبل «المهاجرين» ...جثثًا

ــمي؟
«أسلمة أفريقيا»
في تقرير نشرته صحيفة «لوموند»
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ف ــي ن ـه ــاي ـ ّـة ع ـ ــام ،2015
تـحــت ع ـنــوان «ح ــن تـثــقــف وتؤسلم
ال ـخ ــرط ــوم أف ــري ـق ـي ــا» ،ت ـظ ـهــر بعض
خ ـي ــوط ال ـعــاقــة ال ــراه ـن ــة ب ــن نـظــام
الـبـشـيــر وال ـحــالــة ال ـج ـهــاديــة .تـنــاول
ال ـت ـق ــري ــر ب ـش ـك ــل أس ـ ـ ــاس إشـ ـك ــاالت
ال ــدور ال ــذي تلعبه «جامعة افريقيا
العاملية» القائمة في الخرطوم ،التي
ت ــؤوي نـحــو  15أل ــف طــالــب (بينهم
محليون ،وأفــارقــة ،وآسيويون) ،في
وق ــت أشـ ــار فـيــه كــاتــب ال ـت ـقــريــر ،في
ّ
البداية ،إلى أن «عددًا من اإلرهابيني
الـنـيـجـيــريــن ال ــذي ــن ن ـف ــذوا عمليات
عدائية ملصلحة جماعة بوكو حرام،
ّ
تبي أنهم من قدامى تلك الجامعة».
ً
كذلك ،فإن التقرير نقل مثال عن ممثل
الطالب الفرنكوفونيني في الجامعة،
قـ ــولـ ــه« :كـ ـ ــل ه ـ ـ ــؤالء ال ـ ـطـ ــاب ال ــذي ــن
ترونهم ،سيتمكنون من تأمني عمل،
ومن الدعوة إلى اإلسالم ،ومن خدمة
هذا الدين في أفريقيا» .وبينما أشار
ّ
التقرير إلى أن «أيًا من هؤالء الطالب
ال يتحدث عن زمالئه الذين اختاروا،
عقب تخرجهم ،الـســاح بــدل العمل
الدعوي» ،فإنه أعاد توضيح السياق
ال ـتــاري ـخــي الـ ــذي ن ـشــأت خــالــه تلك
الجامعة في نهاية سبعينيات القرن
املاضي تحت اسم «املعهد اإلسالمي
اإلفريقي» .ورأى أنها اتخذت منحى
أكـثــر تـشــددًا فــي التسعينيات بفعل
تأثرها باملشروع اإلسالمي للمفكر
والداعية الراحل ،حسن الترابي.
ونقل التقرير كذلك عن «متمردين»
س ـ ـ ــودانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن رؤي ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــم إلـ ـ ـ ـ ــى ت ـل ــك
«بالنسبة
الـجــامـعــة ،وق ــال أحــدهــم:
ّ
ّ
ل ـل ـن ـظــام ،فـ ــإن ه ــذه ال ـجــام ـعــة تـمــثــل
دائ ـمــا مــرك ـزًا إيــديــولــوجـيــا لتكوين
ّ
جهاديني ،وبحسب معلوماتنا ،فإن
العديد من عناصر تنظيم الشباب
(فـ ــي الـ ـص ــول) ومـ ــن ج ـم ــاع ــة بــوكــو
حرام (في نيجيريا) تعلموا فيها».
(األخبار)

ّ
«طرق الموت» تتبدل :من تركيا إلى شمال أفريقيا؟
ترفع مدينة زوارة الصوت
خشية من تزايد وصول
جثث «مراكب الموت» إلى
شواطئها .لكن يبدو ّأن تغيرّ
طرق تلك المراكب لن يقدم
ً
حلوال ...وهو أمر مريب
زوارة ــ فدوى كامل
في مدينة زوارة
يبدو االستياء واضحًا ّ
الـلـيـبـيــة ال ـتــي كــانــت تـمــثــل حـتــى فـتــرة
قريبة إحدى أهم نقاط انطالق «مراكب
امل ـ ــوت» بــات ـجــاه ال ـشــواطــئ األوروبـ ـي ــة.
وت ـ ـعـ ــود أس ـ ـبـ ــاب االسـ ـتـ ـي ــاء إل ـ ــى واقـ ــع
وص ــول ع ــدد كبير مــن جـثــث الالجئني
إل ــى شــواطــئ املــدي ـنــة ،فــي الــوقــت الــذي
نجحت فيه زوارة من الحد من عمليات
«تجار البشر».
ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ـ ـ ــى «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،ي ـش ــرح
«مسؤول العالقات الدولية في مجلس
ّ
ام ــازي ــغ لـيـبـيــا» ،فـتـحــي ب ــن خـلـيـفــة ،أن
«زوارة ن ـج ـح ــت ،م ـن ــذ أواخـ ـ ـ ــر ،2015
وبـمـجـهــود أبـنــائـهــا ح ـص ـرًا ،ف ــي الـحــد
م ــن ت ــداف ــع ال ـه ـجــرة غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة من
شواطئها باتجاه الشواطئ اإليطالية
ّ
القريبة» .بينما يوضح مسؤول آخر أن
«نجاح الحد من الهجرة غير الشرعية
ك ــان جـلـيــا م ـنــذ ت ــول ــي ج ـه ــاز مـكــافـحــة
الجريمة في زوارة امللف « ،وهو الجهاز
الذي يرفض اإلدالء بأي تصريح بشأن
التطورات األخيرة بسبب أعمال إعادة
الهيكلة.
وب ــرغ ــم ال ـع ـث ــور ع ـل ــى ن ـح ــو  130جـثــة
عند شواطئ زوارة منذ يــوم الخميس
املاضي ،فإنها ليست املــرة األولــى التي
ُ
تعاني فيها املدينة بفعل غرق «مراكب
امل ــوت» فــي املـتــوســط .فــي نهاية الشهر
املــاضــي أكــد املـتـحــدث بــاســم املفوضية
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،

ّ
ويليم سبندلر ،أن «ع ــدد القتلى جــراء
غرق ثالث مراكب (قبل أيــام) ارتفع إلى
ً
 880قتيال» .وكان قد تعذر على املتحدث
بــاســم الـبـحــريــة الـلـيـبـيــة ،الـعـقـيــد أيــوب
قاسم ،تحديد ما إذا كانت الجثث (التي
وصـلــت شــواطــئ زوارة يــوم الخميس)
مصدرها أحد املراكب الثالثة.
ك ـ ــذل ـ ــك ،م ـ ــن غـ ـي ــر امل ـ ــؤك ـ ــد بـ ـع ــد ن ـق ـطــة
االن ـطــاق الـتــي تعتمدها تـلــك املــراكــب،
فبينما أشارت السلطات اإليطالية قبل
أيام إلى نقطة قريبة من اإلسكندرية في
ّ
مـصــر ،ف ــإن غــرفــة عمليات زوارة لفتت
ّ
إلــى أن بعض «الناجني أش ــاروا إلــى أن
رحــاتـهــم انـطـلـقــت مــن مــديـنــة صبراته
الليبية».
ّ
ولـعــل مــأســاة الــاجـئــن لــن تتوقف في
املــدى املنظور لغياب سياسات جدية،
ّ
ونظرًا إلى أنه يبدو أن من بني تداعيات
دخ ـ ـ ـ ــول االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق األخـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ــن ت ــرك ـي ــا
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي حـيــز الـتـنـفـيــذ في
شهر آذار/مـ ــارس املــاضــي ،انـتـقــال ثقل
م ــوج ــات امل ـهــاجــريــن م ــن ط ــري ــق تــركـيــا
ـ ـ ال ـي ــون ــان ،ن ـحــو ط ــرق ش ـمــال أفــريـقـيــا

املؤدية إلى الشواطئ األوروبية .وكانت
وكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس» قــد أشـ ــارت إلــى
ّ
ه ــذا األم ـ ــر ق ـبــل أيـ ـ ــام ،ح ــن رج ـح ــت أن
«م ـهــربــي امل ـهــاجــريــن» ب ـ ــدأوا يـتـخــذون
طرقات جديدة «لتفادي دوريــات حلف
ش ـمــال األط ـل ـســي املـنـتـشــرة ف ــي منطقة
تقع إلى الشمال الشرقي بني السواحل
التركية والسواحل اليونانية القريبة».
ّ
وجدير بالذكر ،أن مسألة ضبط الحدود
البحرية الليبية بهدف الحد من عبور

ّ
تمثل مسألة
الالجئين أحد مبررات
التدخل الغربي في
األزمة الليبية

وصلت  130جثة على األقل إلى شواطئ زوارة (أ ف ب)

ّ
الــاج ـئــن ،تـمــثــل حــالـيــا نقطة حاسمة
لتبرير أي تدخل غربي غير مباشر في
األزمة الليبية.
وبخصوص التطورات األخيرة ،يشرح
امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم غ ــرف ــة عـمـلـيــات زوارة
ّ
األمـنـيــة ،حــافــظ مـعـمــر ،ل ــ»األخ ـبــار» ،أن
«غــال ـب ـيــة ال ـج ـثــث ك ــان ــت م ــن جـنـسـيــات
أفريقية ،وقــد جرفها التيار املائي إلى
ّ
ق ـب ــال ــة ش ــواط ــئ امل ــديـ ـن ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن
«امل ـع ـلــومــات األك ـي ــدة ال ـتــي لــديـنــا تفيد
بأن املركب انطلق من شرق زوارة ،وهذا
االعتقاد واقعي ألنه إذا كان املركب قد
ّ
انـطـلــق م ــن املــدي ـنــة ،ف ــإن الـجـثــث كــانــت
ستظهر غــربــا ،أي قبالة أبــي كماش أو
رأس اجدير».
مــن جـهــة أخ ــرى ،يـقــول املـتـحــدث باسم
«ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر ـ ـ ـ زوارة»،
ّ
إبــراهـيــم الـعـطــوشــي ،إن إح ـصــاء «130
جثة خــال يــومــن أو ثــاثــة أي ــام ليس
ّ
بــاألمــر الـبـسـيــط ،وخـصــوصــا أن الـعــدد
قابل للزيادة» .ويضيف ،خالل الحديث
ّ
ل ــ»األخ ـبــار» ،أن «غــالـبـيــة الـجـثــث كانت
ألطفال ونساء ...ونحن نعمل على نقلها
قبل أن تتحلل على الشاطئ بفعل أشعة
ال ـش ـمــس والـ ـع ــوام ــل األخ ـ ـ ـ ــرى» ،مـبــديــا
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه اس ـت ـغ ــراب ــه «ل ـغ ـيــاب
املـنـظـمــات الــدول ـيــة وع ــدم تـقــديـمـهــا يد
العون بالرغم من الزيارات املتكررة ...لم
َنر منها إال الوعود».
وفي ما قد يبدو انعكاسًا لحال الحزن
واالحـ ـتـ ـق ــان ال ـ ــذي ي ـخ ـ ّـيــم ع ـل ــى زوارة،
يقول الناشط املدني في املدينة طارق
ً ّ
املنصوري ،لــ»األخـبــار»« :أوال ،إن موت
ه ــؤالء الـبـشــر ب ـهــذه الــوحـشـيــة جريمة
ضد اإلنسانية ،وال بد من وقفة دولية
ج ـ ـ ــادة .ث ــان ـي ــا ،ب ـق ــدر م ــا ُي ــؤملـ ـن ــا ،نـحــن
أه ــال ــي امل ــدي ـن ــة ،م ــا ي ـح ـصــل ،ب ـق ــدر ما
نفقد الطمأنينة بسبب ارتفاع مخاطر
ا ُنـ ـتـ ـش ــار األم ـ ـ ـ ــراض واالوب ـ ـ ـئـ ـ ــة ،ول ــذل ــك
نطالب كل الجهات املسؤولة بأن تقوم
بواجبها» .كذلكّ ،
عبرت بلدية املدينة،
فــي بـيــان شــديــد اللهجة ،عــن خشيتها
من تداعيات ما تشهده شواطئ زوارة.

فلسطين

 49عاما على «النكسة» ..باب العمود صار ثكنة استيطانية!
احتفل المستوطنون
اإلسرائيليون بمرور  ٤٩عامًا
على ما يسمونه «توحيد
القدس» ،بطريقتهم
المعتادة :مسيرات
مجنونة واقتحامات
استهدفت األقصى ،وباب
العمود تحديدا .قابلهم
المقدسيون ،برغم تهديد
شرطة العدو ،باعتصامات
تؤكد عروبة القدس
القدس المحتلة ــ محمد عبد الفتاح
ربما ال يمر يوم أشد حزنًا وغمًا على
مدينة القدس املحتلة وسكانها ،من يوم
ذك ــرى احتاللها والسيطرة كليًا على
شقها الـشــرقــي ،بعد الهزيمة العربية
التي أدت إلــى تسليم الجيوش العربية
ما تبقى من أراضي فلسطني التاريخية
إلى قوات العدو اإلسرائيلي عام .١٩٦٧

الـخــامــس مــن حــزيــران ،تــاريــخ محفور
ك ــال ــوش ــم ،ف ــي أذه ـ ـ ــان الـفـلـسـطـيـنـيــن
عمومًا واملقدسيني خصوصًا ،بعدما
جعل العدو ذكرى النكسة العربية يوم
اب ـت ـهــاج واح ـت ـف ــال ب ــ«تــوح ـيــد شـطــري
ال ـق ــدس» ،الـغــربــي وال ـشــرقــي» ،لتصير
كما يدعي االحتالل« :العاصمة املوحدة
واألبدية» له.
ومنذ السبت املاضي ،بدأ املستوطنون
احتفاالتهم بيوم «توحيد القدس» عبر
مسيرة كبيرة ضمت  30ألف مستوطنًا
مــن املستوطنات فــي األراض ــي املحتلة
كافة ،وحملت شعارات تؤكد أن القدس
ه ــي «عــاصـمـتـهــم امل ــوح ــدة إل ــى األب ــد».
تـجـمــع امل ـس ـتــوط ـنــون ف ــي مـنـطـقــة بــاب
الـعـمــود ،الـبــاب الرئيسي لبلدة القدس
القديمةّ ،
وأدوا رقـصــات تلمودية على
أص ـ ـ ــوات ال ـط ـب ــول الـ ـت ــي ح ـم ـلــوهــا فــي
أسواق املدينة القديمة.
مـسـيــرة املستوطنني وإج ـ ــراءات األمــن
امل ـشــددة حــولــت ب ــاب الـعـمــود ومحيطه
ح ـ ّـول ــت املـنـطـقــة إل ــى ثـكـنــة استيطانية
محرمة على الفلسطينيني ،فالحواجز

ال ـت ــي ن ـص ـبــت وال ـخ ـ ّـي ــال ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
منعت أي فلسطيني مــن الــدخــول إلى
ال ـب ـل ــدة ال ـق ــدي ـم ــة ،ك ـمــا أج ـب ــر أص ـحــاب
املحالت التجارية في البلدة على إغالق
أب ــواب رزق ـه ــم ،وك ــل ذل ــك لـتــأمــن سير
املـسـتــوطـنــن فــي الـحــي اإلس ــام ــي من
البلدة ،ليصلوا إلى حائط البراق ،حيث

دعت خالل المسيرة
جهات يسارية إلى
«السالم والتعايش»

أدوا «صلوات السبت واحتفاالت توحيد
القدس».
م ــا كـ ــان م ـث ـيــرا لـلـسـخــريــة ولـلـضـحــك
ب ــرغ ــم ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـن ـس ــوب الـ ـت ــوت ــر فــي
ال ـق ــدس واع ـت ـم ــال ال ـغ ـضــب ف ــي قـلــوب
الفلسطينيني إثــر االجـ ــراءات القمعية،

رف ــض ال ـي ـســار اإلســرائ ـي ـلــي املـشــاركــة
فــي امل ـس ـيــرات الـصـهـيــونـيــة املـسـتـفــزة،
كما فضل بعض ناشطي جمعية «تاغ
م ـئ ـيــر» ،ت ــوزي ــع الـ ـ ــورود ال ـح ـم ــراء على
الفلسطينيني واإلسرائيليني املوجودين
فــي ب ــاب ال ـع ـمــود ،فــي دع ــوة منهم إلــى
«السالم والتعايش بني الجانبني» ،األمر
الذي قابله الفلسطينيون باالستهزاء.
كذلك كان لجمعية «عطيرت كوهانيم»
االستيطانية ،التي تشتري البيوت في
بلدة القدس القديمة وتجعلها مساكن
ل ـل ـم ـس ـت ــوط ـن ــن ،ب ـص ـم ـت ـه ــا ف ـ ــي ه ــذه
املسيرة .وأخذ أحد أعضائها بالتنظير
وشـ ــرح ع ـمــل الـجـمـعـيــة للمستوطنني
على درجــات بــاب العمود .وأخــذ يؤكد
أن «عطيرت كوهانيم هي أكثر جمعية
يكرهها العرب كونها تعمل على تمليك
اليهود في القدس».
أما إذا تطرقنا إلى رد الفعل الفلسطيني
على املسيرة ،فسنجد أن الفلسطينيني
بــرغــم ال ـظــروف امل ـشــددة الـتــي فرضها
ال ـع ــدو عـلــى املــدي ـنــة وس ـيــاســة اعـتـقــال
الناشطني ،أبــوا أن تمر املسيرة مــرور

الكرام .فنظموا مسيرة مضادة ضمت
عـشــرات الفلسطينيني حملوا خاللها
األع ــام الفلسطينية ورددوا شعارات
تؤكد أن القدس عربية فلسطينية ولن
تكون إسرائيلية في يوم من األيام.
لـكــن املـسـيــرة الفلسطينية لــم تتمكن
مــن الــوصــول إل ــى م ـيــدان ب ــاب الـعـمــود،
حـ ـي ــث ن ـص ـب ــت قـ ـ ـ ــوات االح ـ ـت ـ ــال فــي
محيط املكان حواجز حديدية وأمنتها
بالخيالة والقوات الخاصة ،التي عمدت
على إبعاد الفلسطينيني املوجودين في
املنطقة قبل مــوعــد املـسـيــرة بساعات،
وهــددتـهــم بــاالعـتـقــال إذا أص ــروا على
العودة إلى املكان.
واملختلف في مسيرة «توحيد القدس»
ه ــذا ال ـعــام أن ـهــا أت ــت بــالـتــزامــن مــع أول
ص ــاة ت ــراوي ــح لـشـهــر رمـ ـض ــان ،فقد
أث ــرت إج ــراءات االحـتــال على الــوجــود
الفلسطيني في املسجد األقصى ،ولم
يـكــن ع ــدد املـصـلــن مــرتـفـعــا كـمــا كــان
فــي الـسـنــوات الـســابـقــة ،بــرغــم اإلع ــان
اإلســرائـيـلــي عــن تـسـهـيــات للمصلني
كما جرت العادة في رمضان كل عام.
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بريطانيا وأوروبا تقتربان من نار «البريكسيت»

قبل أقــل مــن  20يومًا على االستفتاء
ال ــذي تـجــريــه بريطانيا إلقـ ــرار موقعها
ضمن االتحاداألوروبي ،احتدم النقاش بين
المؤيدين والرافضين لفكرة البقاء في
االتحاد ،بينما وصلت ّ لندن رسالة أوروبية ـ
ألمانية يبدو أنها تحذر من االنخداع بحجم
لندن أوروبيًا
ش ـه ــدت ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع تـصـعـيـدًا
فــي خـطــاب املحافظني البريطانيني
املنقسمني حول موقع بالدهم داخل
االتحاد االوروبي ،وذلك قبل  18يومًا
مــن استفتاء تـبــدو نتائجه غامضة
إلـ ــى حـ ـ ّـد ب ـع ـيــد ،وفـ ــق اس ـت ـطــاعــات
الرأي.
في هذا الوقت ،كان الفتًا إعالن نائب
رئيس الـبــرملــان األوروبـ ــي ،ألكسندر
الم ـب ـس ــدورف ،أن خ ــروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي لن ينهي فكرة
أوروبا املوحدة ،ويجب أال ُينظر إليه
عـلــى أن ــه "سـيـنــاريــو رعـ ــب" .وبينما
تمنى النائب األملاني بقاء بريطانيا،

ّ
متوسط
أظهر
االستطالعات الستة األخيرة
ً
تعادال بين المعسكرين
قــال" :ال يمكننا على اإلط ــاق ّ
تخيل
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي م ــن دون أملــانـيــا
أو فــرن ـســا ،ل ـكــن االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ك ـ ــان مـ ــوجـ ــودًا م ــن دون بــري ـطــان ـيــا
ف ــي ال ـب ــداي ــة .ول ــن ي ـك ــون (الـ ـخ ــروج)
نهاية (ملـشــروع أوروب ــا) كما يصفه
البعض".
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت أحـ ـي ــت فـ ـي ــه بــري ـطــان ـيــا
الذكرى الحادية واالربعني الستفتاء
س ــاب ــق ح ـ ــول أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،نـ ـ ـ ّـدد رئ ـيــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء االسـ ـ ـب ـ ــق ،املـ ـح ــاف ــظ ج ــون
مــاي ـجــور ،ب ــ"ال ـخ ــداع" ال ــذي يـمــارســه
مؤيدو خروج بريطانيا من االتحاد،

مـتـهـمــا إي ــاه ــم ب ـخــوض حـمـلــة "غـيــر
نزيهة" تقارب حدود "الدناءة".
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أظـ ـه ــر م ـتــوســط
االسـتـطــاعــات الـسـتــة األخ ـيــرة التي
أجراها معهد "وات يو كاي ثينكس"
ً
(بماذا تفكر بريطانيا) تعادال تامًا
بـ ــن امل ـع ـس ـك ــري ــن ،مـ ــع خ ـم ـس ــن فــي
املئة لكل منهما ،مــن دون أن ُيؤخذ
املترددون في االعتبار.
وأعرب جون مايجور عن قلقه حيال
إمـكــان تأييد البريطانيني الـخــروج
"معلومات
مــن االتـحــاد على أس ــاس
ّ
غير دقيقة أو مغلوطة تمامًا" يبثها
مؤيدو عدم البقاء في االتحاد .كذلك،
ش ـكــك مــاي ـجــور الـ ــذي ت ــول ــى رئــاســة
ال ـ ـ ــوزراء ب ــن  1990و 1997ف ــي رقــم
"وه ـ ـمـ ــي" ي ـس ــوق ــه م ــؤي ــدو الـ ـخ ــروج
ل ـج ـه ــة أن بـ ـ ـ ــاده تـ ــدفـ ــع أس ـب ــوع ـي ــا
لالتحاد األوروبي  350مليون جنيه،
ً
معتبرًا ذلك مثاال على "الخداع" ،ألنه
يـتـجــاهــل االق ـت ـطــاعــات الـبــريـطــانـيــة
واملـ ـب ــال ــغ الـ ـت ــي ت ــدف ـع ـه ــا ب ــروك ـس ــل
ملختلف القطاعات في البالد.
ل ـك ــن رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة لـ ـن ــدن ال ـس ــاب ــق
بوريس جونسون ،املحافظ ،والــذي
ي ـتــزعــم ت ـيــار الـ ـخ ــروج م ــن االت ـح ــاد،
ّ
رد على مايجور ،واصـفــا هــذا الرقم
بأنه "منطقي" .وقال" :لم نعد نسيطر
ّ
على هــذه املــايــن ال ـ ــ ،"350مــؤكـدًا أن
الخروج سيتيح "استعادة السيطرة"
عـلــى ه ــذا امل ــال وعـلــى ح ــدود الـبــاد.
ّ
وأوض ــح أن ــه فــي ح ــال ال ـخ ــروج ،فــإن
املـمـلـكــة املـتـحــدة لــن ت ـعــود ج ــزءًا من
السوق االوروبية املوحدة ،وستؤمن
" 300الف وظيفة جديدة".
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء ديفيد
كاميرون ،حملت أيضًا توقيع وزير
العدل مايكل غوف والنائبة العمالية
جيزيال ستيوارت ،خاض جونسون
ب ـ ــدوره م ـعــركــة األرق ـ ـ ــام ،مـشـكـكــا في
مــا أعلنته حملة البقاء فــي االتـحــاد
لجهة أن األسر البريطانية ستخسر
 4300جنيه سنويًا اعتبارًا من 2030
في حال الخروج.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة الـ ـ ـ ــى جـ ـ ـه ـ ــاز الـ ـخ ــدم ــة
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـع ــام ــة (ان اتـ ـ ــش اس)

ّندد رئيس الوزراء االسبق ،جون مايجور ،بالخداع الذي يمارسه ّ
مؤيدو فكرة الخروج (أ ف ب)

العزيز على قلوب البريطانيني ،أكد
جونسون ،ووزير العمل السابق ايان
دان ـك ــن س ـ ّم ـيــث ،ومــاي ـكــل غـ ــوف ،أنــه
يمكن ض ــخ نـحــو مـئــة مـلـيــون جنيه
اس ـب ــوع ـي ــا ف ــي ح ـ ــال خـ ـ ــروج ال ـب ــاد
م ــن االتـ ـح ــاد االوروب ـ ـ ـ ــي .ل ـكــن جــون
م ــاي ـج ــور س ـخــر م ــن هـ ــذه ال ـن ـظــريــة،
مــذكـرًا بــأن مايكل غــوف كــان قــد دعا
ف ــي امل ــاض ــي إل ــى خـصـخـصــة جـهــاز
الخدمة الصحية.
وك ـ ــان ك ــام ـي ــرون ق ــد اتـ ـه ــم ،أول مــن

أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ــايـ ـ ـك ـ ــل غ ـ ـ ـ ــوف وبـ ـ ــوريـ ـ ــس
جونسون بـ"توقيع شيكات يعلمان
بأنها من دون رصيد" عبر إدالئهما
ب ـت ـص ــري ـح ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
ً
الخروج من االتحاد يعني "مــاال أقل
وليس أكثر".
ولـ ــم ت ـغــب ق ـض ـيــة ال ـه ـج ــرة ع ــن هــذا
ال ـ ـجـ ــدل ،إذ نـ ـ ـ ّـدد م ــاي ـج ــور ف ــي ه ــذا
اإلطــار بـ"اقتراح خاطئ تمامًا كــرره"
أنـ ـص ــار ال ـ ـخـ ــروج "م ـ ـ ـ ــرارًا" ل ـج ـهــة أن
االتـ ـ ـ ـ ــراك ي ـس ـت ـع ــدون ل ـل ـم ـج ــيء ال ــى

اململكة املتحدة باملاليني ،علمًا بأنهم
"لــن ينضموا الــى االتـحــاد االوروب ــي
قبل زمن طويل جدًا ،هذا إذا دخلوه".
في غضون ذلك ،دعا ستة من القادة
السابقني لـ"حزب العمال" البريطاني
امل ـعــارض أن ـصــارهــم ،أول مــن أمــس،
إلى التصويت للبقاء داخــل االتحاد
االوروب ـ ـ ــي ،مــؤكــديــن أن حــزبـهــم هو
"الــوح ـيــد ال ـق ــادر عـلــى إن ـقــاذ اململكة
امل ـت ـح ــدة م ــن الـ ـخ ــروج م ــن االت ـح ــاد
االوروبي".

تقرير

واشنطن تواصل النفخ في جمر شرق آسيا
«ال ُيسمح ألي بلد غير معني مباشرة
(بــالـنــزاع فــي بحر الصني الجنوبي)
بأن ّ
يخرب الطريق إلى السالم من أجل
تحقيق مـكــاســب أنــان ـيــة» ،ق ــال أمــس
نائب رئيس األركان املشتركة للقوات
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،سـ ـ ــون سـ ـ ــون ج ـي ــان ـغ ــو،
مـشـيـرًا إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة .ودعــا
سون ،في مقابل التحشيد العسكري

بكين :بعض الدول
ما زالت تنظر إلينا بعقلية
الحرب الباردة وأحكامها
والتحريض الــذي تمارسه واشنطن
وح ـل ـفــاؤهــا ع ـلــى ب ـكــن ،دول آس ـيــا ـ
امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ إل ــى «رفـ ــض عقلية
الـحــرب ال ـب ــاردة» ،والـتـعــاون مــن أجل
الحفاظ على السالم واالسـتـقــرار في
املنطقة.
جـ ــاء كـ ــام سـ ــون ف ــي مــؤت ـمــر «حـ ــوار
شـ ــان ـ ـغـ ــري ـ ـ ـ ـ ال» ،الـ ـ ـ ــذي انـ ـعـ ـق ــد فــي
س ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة ب ـ ـح ـ ـضـ ــور مـ ـس ــؤول ــن
أمـ ـنـ ـي ــن ،مـ ــن ب ـي ـن ـه ــم وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األم ـ ـيـ ــركـ ــي آش ـ ـتـ ــون ك ـ ــارت ـ ــر ،ووزيـ ـ ــر
الــدفــاع الفرنسي جــان إيــف لــودريــان،
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـ ــن االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي
وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا وأوس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا وت ــاي ــان ــد
وكوريا الجنوبية وفيتنام ،وغيرها

مــن ال ــدول .والــافــت أن املــؤتـمــر حول
«األمـ ـ ــن» ف ــي مـنـطـقــة آس ـيــا ـ ـ املـحـيــط
ال ـ ـه ـ ــادئ ت ـن ـظ ـم ــه م ــؤسـ ـس ــة بـحـثـيــة
بريطانية ،وترعاه كبريات الشركات
الـغــربـيــة املـنـتـجــة لـلـســاح« :لوكهيد
م ـ ــارت ـ ــن» و«ب ـ ـ ــي آي إي س ـي ـس ـت ـمــز»
و«نــورثــروب غــرومــان» و«رايـثـيــون»،
ً
فـضــا عــن الـعـمــاقــن الشهيرين في
م ـجــال صـنــاعــة ال ـط ــائ ــرات« ،بــويـنــغ»
ّ
و«إي ــرب ــاص» ً .وال عـجــب إذًا إن شكل
املؤتمر منصة للتحريض على بكني.
وفـ ــي كـلـمـتــه ّأم ـ ــام امل ــؤت ـم ــر يـ ــوم أول
مــن أم ــس ،ح ــذر كــارتــر الـصــن مــن أن
م ــواص ـل ـت ـه ــا اإلن ـ ـ ـشـ ـ ــاءات ع ـل ــى ج ــزر
نــانـشــا (س ـبــرات ـلــي) ف ــي بـحــر الـصــن
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي «سـ ـيـ ـتـ ـسـ ـب ــب ب ـ ـ ـ ــرد م ــن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وم ــن دول أخ ــرى
ف ــي املـنـطـقــة ،م ــا س ـي ــؤدي لـيــس فقط
إلــى زي ــادة الـتــوتــرات فــي املنطقة ،بل
أيـ ـض ــا إل ـ ــى ع ـ ــزل ال ـ ـصـ ــن» .وأض ـ ــاف
ك ــارت ــر« :سـتـبـقــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
صاحبة أقــوى جيش وضامنة األمن
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ل ـع ـقــود ق ــادم ــة ،ويـجــب
أال يـكــون هـنــاك شــك فــي ذل ــك» .وكــان
كارتر قد قــال ،نهاية الشهر املاضي،
إن بالده تتواجه مع الصني اآلن ،كما
كانت تتواجه مع االتحاد السوفياتي
الـ ـس ــاب ــق ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـخ ـم ـســن
ل ـل ـحــرب ال ـ ـبـ ــاردة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى حشد
واشنطن وسائلها العسكرية األحدث

وكوادرها العسكرية األكفأ في شرق
آسيا.
وعلى املنوال نفسه ،قال وزير الدفاع
ال ـف ــرن ـس ــي إن ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـب ـحــريــة
فــي املـنـطـقــة نفسها «تـعـنــي االت ـحــاد
األوروبي مباشرة ،وليس فقط بسبب
أهمية احترام حرية املالحة البحرية
القتصاداتنا» .وسأل لودريان« ،ملاذا
ال ن ـف ـك ــر فـ ــي أن ت ـن ـس ــق ال ـب ـح ــري ــات
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ــي مـ ــا ب ـي ـن ـه ــا ،ل ـتــأمــن
وج ــود منتظم وواض ــح قــدر اإلمـكــان
في املجاالت البحرية في آسيا؟».

فــي املـقــابــل ،قــال ســون فــي املؤتمر إن
ب ــاده «ال تتسبب بمشاكل ،إال أنها
ال تخشاها» ،موضحًا أن «سياستنا
فــي بحر الصني الجنوبي لــم تتغير.
الـ ـص ــن ت ـت ـم ـتــع بــال ـح ـك ـمــة وال ـص ـبــر
لحل الخالفات من خــال املفاوضات
السلمية ،ونعتقد أن ال ــدول األخــرى
املعنية لديها أيضًا الحكمة والصبر
للسير على طريق السالم مع الصني».
وأضـ ـ ــاف س ـ ــون« ،ي ـج ــب ع ـلــى الـ ــدول
الخارجية أن تلعب دورًا بـنـ ً
ـاء حيال
ه ـ ــذه امل ـ ـسـ ــألـ ــة» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «ق ـض ـيــة

بكين :على دول المنطقة التخلي عن عقلية المعادلة الصفرية (أ ف ب)

بحر الصني الجنوبي تتفاقم بسبب
اسـتـفــزازات تـقــوم بها بعض البلدان
الـتــي تتبع مصالحها األنــانـيــة» ،في
إشارة إلى الواليات املتحدة.
وان ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــا م ـ ـ ــن م ـ ـق ـ ـتـ ــرح الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الصيني ،شي جني بينغ( ،على دول
آسيا ـ املحيط الهادئ أن تبني نظامًا
أمنيًا يناسب خصائص املنطقة ،أي
بعيدًا عن مصالح الدول الخارجية)،
شدد سون على أن تلتزم دول املنطقة
مسار التنمية السلمية ،وأن تتخلى
عن عقلية «املعادلة الصفرية» ،حيث
ال تـحـقــق أي دول ــة املـكــاســب إال على
حساب األخــرى ،والتي رأى أن الزمن
قد تجاوزها .ودعا سون دول املنطقة
إل ــى أن تـبـنــي نـظــامـهــا األم ـن ــي على
الـتـفــاهــم ،وح ــل ال ـنــزاعــات بــالـتـشــاور
ً
والـتـفــاوض ،قــائــا إن «قــانــون الغاب
يجري بعكس منحى الزمن الحالي،
والعدائية ال تصنع السالم».
وردًا ع ـل ــى ك ـ ــام كـ ــارتـ ــر ح ـ ــول ق ـيــام
ال ـص ــن ب ـع ــزل نـفـسـهــا بـنـفـسـهــا عبر
سياساتها في بحر الصني الجنوبي،
قال سون «أشعر بالقلق من أن بعض
الـ ـ ـ ــدول م ــا زالـ ـ ــت ت ـن ـظــر إل ـ ــى ال ـصــن
بعقلية وأحـكــام مسبقة مــوروثــة عن
ال ـحــرب الـ ـب ــاردة ...ربـمــا يـقــومــون هم
ببناء جدار في عقولهم ،وسينتهون
بعزل أنفسهم».
(األخبار ،أ ف ب ،شينخوا ،رويترز)
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اضطرابات اجتماعية وأمنية تحيط بـ«االستحقاق األوروبي»
وف ــي رس ــال ــة مـفـتــوحــة ت ـحــت شـعــار
"ب ــري ـط ــان ـي ــا أق ـ ـ ــوى داخ ـ ـ ــل االتـ ـح ــاد
االوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي" ح ـ ـ ـ ــذر ن ـ ـيـ ــل ك ـ ـي ـ ـنـ ــوك،
وم ــارغ ــري ــت بـيـكـيــت ،وت ــون ــي بـلـيــر،
وغ ـ ـ ــوردن ب ـ ـ ــراون ،وه ــاري ــت هــارمــن
وايد ميليباند ،الناخبني العماليني
م ـ ــن الـ ـتـ ـخـ ـل ــف ع ـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت فــي
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــاء .وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــوا "إذا ب ـق ــي
(أنصار) حزب العمال في منازلهم،
فـ ـسـ ـتـ ـخ ــرج املـ ـمـ ـلـ ـك ــة امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة م ــن"
االتـ ـ ـح ـ ــاد االوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،م ـض ـي ـفــن أن
ه ــذا ال ـخــروج س ـيــؤدي ال ــى "خـســارة
ع ـم ـي ـقــة ومـ ـسـ ـت ــدام ــة س ـي ـش ـعــر بـهــا
البلد بأسره ،ســواء من خــال فقدان
وظائف أم ضياع االجيال".
ورأى الـ ـق ــادة ال ـســاب ـقــون أن خ ــروج
ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد سـيـشـكــل
"تهديدًا مزدوجًا" :عــودة الركود الى
الـبــاد ،وانعطافة يمينية للحكومة
ّ
م ــع ت ــول ــي أشـ ــد امل ـح ــاف ـظ ــن تـطــرفــا
ال ـح ـكــم .وب ــذل ــك ،ق ــدم ه ــؤالء دعمهم
لــرئ ـيــس الـ ـح ــزب ال ـح ــال ــي جـيــريـمــي
كوربني ،داعني "كل شخص يرغب في
مستقبل تـقـ ّـدمــي للمملكة املـتـحــدة"
الـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــت يـ ـ ــوم  23ح ــزي ــران
بريطانيا ضمن االتحاد.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ع ــادت ال ـت ـجــاذبــات بني
زع ـ ـيـ ــم "ح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال" ج ـي ــري ـم ــي
كــوربــن ونـ ـ ّـواب ال ـحــزب ،بـعــدمــا بــدا
ّ
ك ــأن كــوربــن يخفف مــن ح ـ ّـدة لهجة
رس ــال ــة مـئـتــي نــائــب تــوضــح مــوقــف
ال ـح ــزب امل ــؤي ــد ل ـلـب ـقــاء ف ــي االت ـح ــاد
ّ
"نتوحد في رأينا
األوروبــي ،وتقول:
ب ــأنـ ـن ــا سـ ـنـ ـك ــون فـ ــي وضـ ـ ــع أف ـض ــل
فــي حــال بقائنا فــي االت ـحــاد" .إال أن
مـكـتــب ك ــورب ــن ع ــاد وغ ـ ّـي ــر الـجـمـلــة
لتصبح "أغلبيتنا الـســاحـقــة تؤمن
بأفضلية البقاء" .وفــي هــذا الصدد،
أوضـ ــح م ـص ــدر مل ــوق ــع "بــولـيـتـيـكــس
هوم" البريطاني" :ذهبوا إلى ّ
النواب
ّ
ال ــذي ــن وق ـع ــوا الــرســالــة وق ــال ــوا لهم
إن كـ ــوربـ ــن ق ـ ــرر ت ـغ ـي ـيــر م ـض ـمــون
ال ــرس ــال ــة" ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن "الـغـضــب
باتجاه كوربني يتزايد ،والكثيرون
منهم يرون أنه يعرقل حملة البقاء".
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ق ـب ــل أي ـ ــام م ــن انـ ـط ــاق مـ ـب ــاري ــات ك ــأس
أوروبـ ــا لـكــرة ال ـقــدم ،ب ــدت أم ــس األج ــواء
ملبدة فــي البلد املضيف ،فرنسا ،حيث
أوق ـعــت الـفـيـضــانــات أرب ـعــة قـتـلــى خــال
اسـبــوع ،فيما تشهد البالد احتجاجات
شبه متواصلة ضد قانون العمل املقترح
ً
من جانب الحكومة ،فضال عن هواجس
أمنية.
«ف ـل ـن ـح ـت ـفــل ب ــرغ ــم ك ــل ش ـ ـ ــيء» ،عـنــونــت
صحيفة «جــورنــال دو ديـمــانــش» ،فوق
َ
لشرطيي من قوة النخبة ،تحت
صــورة
امل ـط ــر ،أم ــام «س ـت ــاد دو ف ــران ــس» ،حيث
فــاز منتخب فرنسا لكرة القدم ،في آخر
ً
مـ ـب ــاراة ت ـح ـض ـيــريــة ،ح ــام ــا بـعـضــا من
ُ
خف
الفرح للبالد .وفي هذا اإلطــار ،لم ي ِ
ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي ،ف ــرن ـس ــوا ه ــوالن ــد،
م ـخ ــاوف ــه م ــن اح ـت ـم ــال ح ـص ــول ه ـجــوم
«إره ـ ــاب ـ ــي» ف ــي بـ ـ ــاده خـ ــال م ـب ــاري ــات
ك ــأس أوروبـ ـ ــا« ،م ـب ـش ـرًا» مــواطـنـيــه بــأن
«هذا الخطر سيبقى قائمًا ،ويا لألسف،
لوقت طــويــل ...لذلك علينا أن نتخذ كل
االح ـت ـيــاطــات ل ـكــي ت ـكــون ك ــأس أوروبـ ــا
ّ
 2016ناجحة» .وذكــر هوالند بأن بالده
ال ت ـ ــزال ت ـع ـيــش ح ــال ــة الـ ـ ـط ـ ــوارىء ،منذ
هجمات الثالث عشر من تشرين الثاني
املاضي في باريس ،مطمئنًا إلى «تعبئة
ك ـ ــل الـ ــوسـ ــائـ ــل لـ ـضـ ـم ــان األم ـ ـ ـ ــن» خ ــال
املباريات.

وس ـ ـي ـ ـشـ ــارك أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  90ألـ ـ ــف دركـ ــي
وشرطي وعنصر أمن خاص في حماية
م ــاع ــب كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،ال ـت ــي
ستستقبل نـحــو سـبـعــة مــايــن متفرج
من العاشر من حزيران الجاري ،وحتى
الى العاشر من تموز املقبل .وقبل أيام،
قـ ــال وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـف ــرن ـس ــي ،بــرنــار
كـ ــازنـ ــوف« ،ه ــدف ـن ــا ه ــو أن ت ـك ــون كــأس
اوروبــا مناسبة كبرى لالحتفاالت ،لكن
يجب أن نقول الحقيقة للفرنسيني ،وهي
أن اتخاذ االحتياطات بنسبة مئة باملئة
ال يعني أن املخاطر تبددت بالكامل».
وت ـ ـط ـ ـ ّـرق هـ ــوالنـ ــد إلـ ـ ــى االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
الـ ـت ــي ت ـع ــرق ــل ال ـع ـم ــل ف ــي م ـن ــاط ــق ع ــدة
ً
مــن الـبــاد ،قــائــا إن «أح ـدًا لــن يفهم» أن
ُي ـضــرب ع ـمــال الـسـكــك الـحــديــد وط ـيــارو
الخطوط الجوية الفرنسية ،وأن يمنعوا
مشاهدي مباريات كرة القدم من التنقل
بني املدن العشر التي تستقبل املباريات.
وحـ ــول إض ـ ــراب ع ـمــال ال ـس ـكــك ال ـحــديــد،
ق ــال هــوالنــد« ،ن ـحــرز تـقــدمــا فــي السعي
إلي ـجــاد ح ــل» .وف ــي اإلط ـ ــار ،ك ــان رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـفــرن ـســي ،مــانــويــل ف ــال ــس ،قد
حـ ـ ـ ــاول الـ ـسـ ـب ــت املـ ــاضـ ــي إق ـ ـنـ ــاع ع ـم ــال
ً
السكك الحديد باستئناف العمل ،قائال
إن تحركهم «غير مفهوم على اإلطــاق»
فــي املـنــاطــق الـتــي غمرتها الفيضانات.
وك ــان ــت ح ـكــومــة ف ــال ــس «االش ـت ــراك ـي ــة»

قــد دع ــت مـنـفــذي اإلضـ ــراب إل ــى التحلي
بحس من «املسؤولية» ،مع اقتراب كأس
اوروبا ،من دون أن تلقى دعواتها أصداء
ح ـتــى اآلن ،ح ـيــث اق ـت ـصــر ال ـع ـمــل أمــس
على نصف عدد القطارات على الخطوط
الرئيسية.
ّ
وكــثــف الـضـغــوط عـلــى الـحـكــومــة إعــان
طياري شركة «إيــر فرانس» عن اضــراب
من  11الى  14من الشهر الجاري .وتسعى
هـ ــذه االضـ ــرابـ ــات إلـ ــى تـحـقـيــق مـطــالــب
ق ـطــاع ـيــة م ـع ـي ـنــة ،ل ـكــن أس ــاس ـه ــا يـعــود
إلى نقمة واسعة احتجاجًا على تعديل
ق ــان ــون ال ـع ـمــل ،والـ ــذي أثـ ــار ،مـنــذ ثــاثــة
أش ـهــر ،ت ـظــاهــرات تخللها أع ـمــال عنف
في بعض األحيان .ومن املرتقب تنظيم
ت ـظــاهــرة ك ـبــرى ف ــي ب ــاري ــس ف ــي ّ 14من
تعنت
الشهر الـجــاري ،في ظل استمرار ُ
ال ـح ـك ــومــة ،ل ـكــن اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي نـشــر
أمــس أفــاد أن غالبية الفرنسيني ()%54
يـ ـع ــارض ــون االض ـ ــراب ـ ــات وال ـت ـظ ــاه ــرات
القائمة.
وب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـهــاجــس األمـ ـن ــي ،أوق ـعــت
فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة أربعة
باريس
قتلى خالل أسبوع في ضواحي ُ
ووسط البالد ،وتسببت بخسائر ق ّدرت
بمبالغ تراوح بني  600مليون وملياري
يورو ،بحسب مختلف شركات التأمني.
(األخبار ،أ ف ب)

هوالند :الخطر
اإلرهابي سيبقى قائمًا
لألسف لوقت طويل

استراحة
2307 sudoku

كلمات متقاطعة 2 3 0 7

ما قل
ودل
بدأ زعيم اليسار "الراديكالي"
في فرنسا ،جان لوك ميالنشون،
في باريس ،أمس ،حملته لالنتخابات
الرئاسية لعام  2017في حضور
آالف من أنصاره ،في حين لم تبادر
األحزاب الكبرى حتى الى تسمية
مرشحيها .وقال مرشح حركة
"فرنسا العاصية"" :أدعوكم الى

أفقيا
 -1راقصة لبنانية راحلة –  -2رتبة عسكرية – من األحجار الكريمة املشهورة – -3
ولد ذكر – خالف قديم –  -4مجتمع بيوت يزيد عددها على بيوت القرى – اإلعانة
متشابهان
واملساندة والقوة –  -5عائلة مغنية اوبرا فرنسية راحلة – مدخل املنزل – -6
ُ
– من أعضاء الجسم – بلدة لبنانية في قضاء صيدا –  -7جرع املاء – رسائل ترسل
من مكان الى آخر بواسطة جهاز إرسال السلكي –  -8مدينة مصرية على النيل في
محافظة اسيوط – زجــر وانتهر –  -9بغض – حــرف عطف – نعم باألجنبية – -10
موسيقار ومطرب مصري راحل

عموديًا
حملة ال تهدف فقط الى االعالن
عن ّوجود ،أدعوكم الى حملة
لتولي السلطة" .وتحت شعار
"جبهة اليسار" مع الشيوعيين،
حاز ميالنشون  11في المئة من
االصوات في الدورة االولى من
االنتخابات الرئاسية السابقة في
 .2012إال أن استطالعات الرأي
تظهر حاليا أنه سيحصد  12في
المئة من االصوات في انتخابات
العام المقبل.
(أ ف ب)

 -1احد متصرفي جبل لبنان زمن الحكم العثماني –  -2والدة – مدينة تركية على نهر
دجلة –  -3أميرة انكليزية تعرضت لحادث سيارة ادى الى وفاتها – نوع من السمك –
 -4يمشي على اليدين والرجلني كالطفل – حرف جر – تهدم البناء –  -5ضمير متصل
– إحدى اإلمارات العربية املتحدة –  -6كثير من كل شيء – قلب الثمرة – جماعة من
الناس من فئة الذكور –  -7موقع في سوريا انتصر فيه سليم األول على املماليك عام
 1516فكان الفتح العثماني للشرق – للندبة –  -8بلدة لبنانية في قضاء الكورة – -9
كلس أو ليمون حامض باألجنبية – مدينة جنوبي بوهيميا هي مقر املتطرفني من
اتباع هوس –  -10مثل ونظير – عائلة ممثلة أميركية راحلة من أصول أملانية

حل الشبكة 2306

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 2307

حلول الشبكة السابقة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أفقيا

 -1سعيد عقل – بن –  -2وروار – اسوج –  -3يعسر – قبر –  -4سرفيس – دعوى –  -5وز – يرك –
 -6يا – مساكن –  -7حمس – لو – جم –  -8مسالخ – باب –  -9رادو – برميل –  -10نس – ليما – ال

عموديًا

 -1سويسري – مــرن –  -2عرعر – احساس –  -3يوسفي – مــاد –  -4داري – مسلول –  -5عر –
سوس –  -6زال – بم –  -7البد – كوبرا –  -8سرعني – ام –  -9بو – ور – جبيل –  -10نجوى كرم – ال

إعداد
نعوم
مسعود

قائد عسكري روسي ( )1974-1896من أبرز وأشهر قادة الحرب العاملية
الثانية .حـ ّـرر ستالينغراد وشــارك في إحتالل برلني .وزيــر الدفاع بعد
إنتهاء الحرب
 = 7+4+3+1إسم مللوك إنكليز ■  = 6+8+2+9من الفاكهة ■ = 5+10+11
قطعة من الجيش

حل الشبكة الماضية :صافيناز قدري
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◄ وفيات ►

األردن

«اإلخوان» نجت
من انشقاق جديد؟
بعدما تناقلت مواقع عربية قريبة
من «اإلخوان املسلمني» أن الجماعة
في األردن مقبلة على انشقاق جديد،
قــد يـكــون الــرابــع أو الـخــامــس خــال
األع ـ ـ ــوام ال ـث ــاث ــة امل ــاض ـي ــة ،عـ ــاودت
مصادر إسالمية نفي ذلك في وقت
متأخر من اليوم نفسه.
جاء هذا التطور في ظل الحديث عن
إع ــان «م ـب ــادرة الـشــراكــة واإلن ـقــاذ»
الـ ـ ـب ـ ــدء ب ـت ــأس ـي ــس ح ـ ــزب س ـي ــاس ــي
ج ــدي ــد ،ب ـق ـيــادة م ــراق ــب ع ــام ســابــق
للجماعة سالم الفالحات ،ما يضاف
إلى سجل انشقاقات سابقة كمبادرة
«زم ــزم» وال ـحــزب السياسي الناتج
مـنـهــا ،و«جـمـعـيــة جـمــاعــة اإلخـ ــوان

الحديث عن حزب
جديد منبثق عن
مراقب عام سابق هو
سالم الفالحات
املسلمني» التي يرأسها أيضًا مراقب
عام سابق هو عبد املجيد ذنيبات،
استطاع تحريض الدولة على إغالق
مـقـ ّ
ـار الجماعة األق ــدم فــي األسابيع
املاضية.
ّ
لكن «لجنة املتابعة ملبادرة الشراكة
واالنـ ـق ــاذ» أعـ ــادت فــي امل ـســاء الـقــول
إن «االع ـ ــان ال ــذي ص ــدر عــن بعض
اإلخوة املشاركني في االجتماع الذي
عقدته اللجنة (السبت) حول إنشاء
حزب جديد هو إعالن سابق ألوانه».
وك ــان الـحــديــث ي ــدور عــن «تأسيس
حزب سياسي يضع مصلحة األردن
ضمن أولوياته» ،يقدمه املعروفون

ب ــ«ت ـيــار ال ـح ـك ـمــاء» ،الــذيــن يـقــولــون
إنـ ـه ــم تـ ـق ــدم ــوا ب ــأك ـث ــر مـ ــن مـ ـب ــادرة
لحل أزمــة الجماعة ،آخرها مبادرة
الفالحات.
والفالحات قال في حديث صحافي،
قـبــل م ــدة ،إن «أك ـثــر مــن  18م ـبــادرة
ط ــرح ــت ع ـلــى ق ـي ــادة ال ـج ـمــاعــة ،من
أط ــراف وطنية وإخــوانـيــة مختلفة،
ّ
ل ـك ــن الـ ــرد واحـ ــد م ــن امل ــراق ــب ال ـعــام
للجماعة (ه ـمــام سـعـيــد) هــو أن ما
يـحــدث زوبـعــة حكومية فــي فنجان
مـكـســور ،وأن ــه مـسـتـهــدف شخصيًا
مـ ــن هـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وأن ب ـ ـقـ ــاءه هــو
املصلحة للجماعة».
وتضمنت امل ـب ــادرة ،الـتــي قيل إنها
س ــابـ ـق ــة ألوانـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،املـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـحــل
الـقـيــادة الـحــالـيــة خ ــال شـهــريــن من
ت ــاري ــخ إرسـ ـ ــال ن ــص امل ـ ـبـ ــادرة ،وإال
ف ــإنـ ـه ــا س ـت ـش ـك ــل إط ـ ـ ـ ــارًا تـنـظـيـمـيــا
جــديـدًا للخروج مــن األزم ــة ،وإجــراء
إص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات فـ ـ ــوريـ ـ ــة فـ ـ ــي قـ ـي ــادت ــي
ال ـج ـمــاعــة والـ ـح ــزب (ج ـب ـهــة الـعـمــل
اإلسالمي) ،وفق نص املبادرة.
ـان أمــس
أم ــا ال ـل ـج ـنــة ،فـ ــرأت ف ــي ب ـي ـ ٍ
أن اإلع ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ــذي أث ـ ـ ــار املـ ـخ ــاوف
م ــن ان ـش ـق ــاق ج ــدي ــد ،ه ــو «ت ـج ــاوز
ع ـل ــى م ــا ات ـف ــق ع ـل ـيــه امل ـج ـت ـم ـعــون،
وم ـخــالــف لـلـتــوجــه ال ـع ــام لـلـجـنــة...
الهيئة الــوحـيــدة املـفــوضــة لإلعالن
عن أي خطوة مستقبلية هي لجنة
املـتــابـعــة مجتمعة ،ومــا يـصــدر عن
نــاط ـق ـهــا ال ــرس ـم ــي م ــن ب ـي ــان ــات في
هذا الشأن».
وأضـ ــاف ال ـب ـيــان« :ال ـحــالــة الوطنية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ت ـت ـط ـلــب مـ ــن ال ـج ـم ـيــع
ع ــدم الـتـســرع واالن ـ ــزالق وراء اآلراء
الشخصية ،وإن أي إط ــار سياسي
جـ ــديـ ــد ل ـ ــن تـ ـنـ ـف ــرد فـ ـي ــه جـ ـه ــة فــي
معزل عن بقية شركائنا في العمل
ال ــوطـ ـن ــي ،وذلـ ـ ــك ض ـم ــان ــا لـتـنـسـيــق
الخطوات واالنسجام مع أنفسنا».
(األخبار)

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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◄ذكرى أسبوع ►
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ملـنــاسـبــة م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
فقيدنا الغالي
املرحوم حسن محمد علي شمص

زوجته :املربية ماجدة خزعل
أوالده :محمد علي املفتش الثاني في
األمن العام
فرح زوجة معن الجوهري
يارا
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه :املـ ـ ــرحـ ـ ــوم امل ـ ـخ ـ ـتـ ــار ه ــان ــي
وه ــاش ــم والـ ـح ــاج مـصـطـفــى وال ـح ــاج
عدنان واملرحوم سمير والحاج مهدي
وال ـ ـح ـ ــاج عـ ـب ــاس وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان وأكـ ـ ــرم
وعادل.
شقيقاته :الحاجة دالل زوجــة الحاج
علي عساف
ال ـح ــاج ــة ح ـن ــان زوج ـ ــة الـ ـح ــاج ع ــادل
مظلوم
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت مـجـمــع
املجتبى ّ
حي األميركان ـ ـ اليوم االثنني
( 6حزيران  )2016من الساعة  4حتى
الساعة  6عصرًا.
اآلسـ ـف ــون :آل ش ـمــص وع ـم ــوم أهــالــي
بعلبك الهرمل

إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـت ــدراج ع ــروض ل ـشــراء آالت التصوير
الحراري ( )infrared thermal imagerلزوم
اع ـم ــال ال ـص ـيــانــة ف ــي م ـح ـطــات الـتـحــويــل
الرئيسية.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /30000/ل .ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إل ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخــر موعد لتقديم الـعــروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/6/24عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/6/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1060

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد
غادر العمال البنغالدشني
Swapon - Diyanat - Rubal
Molla Rana - Hossain Babul
Hossain Momen
Hossen Mohammad Riad
Hossain Mohammad Murad
Mozumdar Razu Chandra
Madber Kan Con
Miah Mohammad Mosa
Rashid Harunur
Miah Mohammad Habzu
Shahin Mohammad - Raju
Sharif Mohammad Imran
Ali Mohammad Masun
Howlader Mohammad Rana
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئا ،االتصال
على الرقم 784784/70
غادر العامالن البنغالدشيان
 Sohid Ullahو Jahangir Alam
الــرجــاء ممن يعرف عنهم شيئًا االتصال
على الرقم 031820/03

◄ مبوب ►
ت ـ ـع ـ ـلـ ــن ادارة الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
للتكنولوجيا  AUTعــن اقـفــال فرعها في
منطقة الشبريحا ـ ـ صور
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مديرية الواردات  -دائرة تحصيل بيروت املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت  -شارع بشارة الخوري  -مبنى فيعاني  -الطابق
الثاني ,لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ,علما أنه سيتم نشر هذا اإلعالم
			
على املوقع االلكتروني لوزارة املالية http://www.finance.gov.lb .

نريمان احمد جميل شمعة

RT000078636LB

2016/2911

1720272

طارق خالد حسان فاخوري

RT000079367LB

2016/194

2173375

شركة العمليات التجارية املحدودة ش.م.م

RT000076597LB

2016/2183

6371

الجهة الخيرية

RT000069961LB

2016/331

591644

أسماء املكلفني

) (BARCODEالرمز

رقم اإلنذار

أرقام التكليف

محمد بدر مصطفى رمضان

RT000079917LB

2016/284

2694809

جوزف ايلي عبدو

RT000071473LB

2016/747

547336

منصور انيس مخلوف

RT000074853LB

2016/936

561267

يوسف امني جباره

RT000072282LB

2016/759

547952

مي مصطفى حمود

RT000074850LB

2016/933

561119

نديم مصطفى خالدي

RT000077941LB

2016/2732

508554

محمد محي الدين يموت

RT000074849LB

2016/932

560923

حمد علي عالء الدين

RT000071463LB

2016/737

546762

محمد وفيق الصباغ

RT000074848LB

2016/931

560912

مارك سليمان ذيب

RT000080059LB

2016/3745

489285

عبد الحليم محمود الغول

RT000074841LB

2016/924

560435

سنان عبد القادر براج

RT000080020LB

2016/3690

133016

مالك علي مزهر

RT000074827LB

2016/918

559589

زكريا محمد زين الدين

RT000078947LB

2016/2971

295873

ايلي امني كيوان

RT000074417LB

2016/905

557937

امال احمد مطر

RT000071447LB

2016/721

545262

جان زكريا يمني

RT000080623LB

2016/3988

366428

باسل وليد الحالق

RT000072283LB

2016/760

548048

احمد حسني الحريري

RT000080625LB

2016/3990

367458

حياة قاسم السباعي

RT000080022LB

2016/3693

133029

حسن نجيب عطية

RT000081544LB

2016/4178

682200

يوسف محمود قمر

RT000072279LB

2016/756

547822

فاتن علي شهاب

RT000079825LB

2016/250

2553428

محمد احمد بنات

RT000071461LB

2016/735

546637

حمد علي ارملي

RT000074401LB

2016/900

557763

نادين سهيل سنو

RT0000772291LB

2016/768

548240

زياد احمد دوغان

RT000074386LB

2016/896

557067

خالد وليد الحالق

RT000072285LB

2016/762

548096

ريما عبد الله عبد الله

RT000073956LB

2016/830

556877

اكرم فياض فريجه

RT000071456LB

2016/733

546487

شارل اميل قزما

RT000073953LB

2016/827

556097

محمد سامي سباعي

RT000071451LB

2016/725

545915

سيمون مراد غاليه

RT000073952LB

2016/825

556083

انطون اندريه قرة بت كورتيان

RT000071454LB

2016/728

546100

نقوال الياس شعيب

RT000073942LB

2016/814

554992

مركز النطق -عائدة نفاع نجار

RT000079495LB

2016/235

2473526

سامية مصطفى دحدولة

RT000079827LB

2016/251

2554259

محمود بشير صبره

RT000071462LB

2016/736

546683

الياس يوسف صيبعا

RT000079843LB

2016/257

2598216

حسان منيف ابو خليل

RT000080017LB

2016/3687

132635

رامي حسن القاطرجي

RT000079847LB

2016/258

2607232

.Tasawor Concept salتصور كونسبت ش.م.ل

RT000078138LB

2016/2806

529170

ركان حسن القاطرجي

RT000079849LB

2016/259

2607266

جان كلود ريمون كوده

RT000078189LB

2016/2841

1750121

احسان محمد السعيد

RT000079852LB

2016/260

2607397

شركة ابناء كامل وهبة

RT000079655LB

2016/3529

112883

ايمان محمد السعيد

RT000079875LB

2016/261

2607399

الشركة العامة الدارة االستثمارات ش.م.ل

RT000076600LB

2016/2186

6489

روال محمد شرانف

RT000079884LB

2016/262

2618663

عبد الرحمن احمد بزي

RT000078140LB

2016/2808

529998

عماد عبد السالم السالخ

RT000079889LB

2016/264

2647932

انفستمنتز اند مناجمانت انترناسيونال
ش.م.ل  -اوف شور

RT000078164LB

2016/187

2151402

هدى عبد السالم السالخ

RT000079892LB

2016/265

2648003

انطوان فؤاد بو زيد

RT000079895LB

2016/267

2649943

اكوب مهران كوشكريان

RT000078133LB

2016/2801

527466

فرنسوا هنري فؤاد بو زيد

RT000079897LB

2016/268

2649944

نبيه مخايل عازار

RT000078626LB

2016/2901

260165

بيار فؤاد بو زيد

RT000079898LB

2016/269

2649948

نبيه مخايل عازار

RT000078627LB

2016/2902

260167

رشيد فؤاد الالذقي

RT000079899LB

2016/270

2655434

محمد حسني فرحات

RT000075440LB

2016/981

562804

علي حسني فخري

RT000079901LB

2016/272

2664100

زياد درويش زرقوط

RT000078010LB

2016/2741

512274

ايالن شهيد زينون

RT000079904LB

2016/274

2669581

ساميه رياض املكوك

RT000077947LB

2016/2738

510234

اريك بيار ملحم مغامس

RT000079910LB

2016/279

2687587

نويل ابراهيم حداد

RT000078060LB

2016/2771

521969

تركي حماده

RT000079913LB

2016/281

2687700

بورغاندي هوم ش.م.م

RT000078505LB

2016/2651

654946

عبد الرحمن مصطفى رمضان

RT000079916LB

2016/283

2694808

لورانس محمد املحمد

RT000079368LB

2016/195

2174464

جالل علي منصور

RT000080732LB

2016/4004

373221

الياس اسبيريدون قهوجي

RT000078158LB

2016/181

2125591

جوسلني بيير حداد

RT000079178LB

2016/3073

296487

غادة محمد عيد

RT000069971LB

2016/341

596942

ليسات بيير حداد

RT000079179LB

2016/3074

296488

نهاد حلمي القبرصلي

RT000078035LB

2016/2759

518259

عبد الغني عبد اللطيف حلواني

RT000079675LB

2016/3542

116839

احمد خضر هدبا

RT000079287LB

2016/2117

579231

جميل انور القطريب

RT000079687LB

2016/3547

117879

رامي محمود ياسني

RT000078207LB

2016/2846

1756445

محمد قاسم سليمان

RT000079694LB

2016/3557

118030

عبد الناصر مصطفى بعلبكي

RT000077942LB

2016/2733

508831

عبدالله احمد بركات

RT000079688LB

2016/3497

324597

نشأت احمد جميل الشمعه

RT000078623LB

2016/2898

1510826

جاك ريمون داود

RT000079195LB

2016/3090

298572

احمد رفيق جابر

RT000079375LB

2016/201

2247932

جالل الدين ابراهيم القيسي

RT000077920LB

2016/2715

502949

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1034

20

اإلثنين  6حزيران  2016العدد 2903

رياضة

رحيل

محمد علي كالي :اإلنسانية في مالكم
محمد عـلــي ك ــاي ي ـفــارق الـحـيــاة عن
مجيدة من تاريخ هذا
 74عامًا .صفحة ُ
المالكم األسطوري تطوى ،بعد أن كان
فيها األيقونة والـقــدوة والــرمــز المؤثر
ع ـلــى ال ـص ـعــد الــريــاض ـيــة واالجـتـمــاعـيــة
والسياسية ،خائضًا معارك كثيرة خارج
الـحـلـبــات جعلت م ـنــه ،وال تـ ــزال ،ملهمًا
لكثيرين حول العالم
حسن زين الدين
"أنا أميركا .أنا هذا الجزء من البالد
الذي ال تريدون معرفته .لكن ّ
تعودوا
ّ
علي :أسود ،واثق من نفسي وجريء".
هذه الجملة وحدها تحكي عن محمد
عـلــي ك ــاي املــاكــم األس ـط ــوري الــذي
ت ـخ ـطــى ع ــال ــم ال ــري ــاض ــة إلـ ــى ال ـعــالــم
األوسـ ـ ـ ــع ،إلـ ــى اإلن ـس ــان ـي ــة ال ــراف ـض ــة
لـلـتـمـيـيــز ب ــن ال ـب ـشــر وال ـبــاح ـثــة عن
العدالة ،إلى الشخصية املتمردة على
كلمة الظلم.
مـحـمــد ع ـلــي ك ــاي ص ــاح ــب الـحــركــة
ال ــرشـ ـيـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان ي ـت ـم ـي ــز ب ـهــا
ع ـل ــى ال ـح ـل ـبــة وال ـق ـب ـض ــة ال ـحــديــديــة
ال ـت ــي ك ــان ــت تـطـيــح ال ـخ ـصــوم أرض ــا
ً
وجـعـلــت مـنــه بـطــا عــاملـيــا أسـطــوريــا
في الستينيات والسبعينيات عرف
كيف يكتسب شعبيته حــول العالم،
لـيــس فـقــط مــن خ ــال مــا ك ــان يــؤديــه
ع ـل ــى ال ـح ـل ـب ــة ،ب ــل خ ــارجـ ـه ــا ،ه ـنــاك
حيث كانت حلبته األوســع ونزاالته
األشــرس لنصرة املستضعفني ،بدءًا
مـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ج ـل ــدت ــه إل ـ ــى كـ ــل م ـظ ـلــوم
صاحب حق.
ك ـث ـي ــرة هـ ــي املـ ـحـ ـط ــات الـ ـت ــي تـحـكــي
عـ ــن م ـح ـم ــد عـ ـل ــي كـ ـ ــاي األس ـ ـطـ ــورة
واألي ـق ــون ــة والـ ـق ــدوة وال ــرم ــز واملـلـهــم
املـ ـ ــؤثـ ـ ــر ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـص ـ ـعـ ــد ال ــري ــاضـ ـي ــة
واالجتماعية والسياسية.
واستمد محمد علي كالي شخصيته
الثائرة من مدينته لويزفيل في والية
كنتاكي التي كانت تختصر أميركا
فـ ــي األرب ـع ـي ـن ـي ــات وال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات
املنقسمة بــن الـبـيــض وال ـس ــود ،بني
األغ ـن ـيــاء وال ـف ـقــراء ،وال ـتــي ول ــد فيها
بأحد املـنــازل املتواضعة فــي يــوم 17
كانون الثاني عام .1942
ك ـب ــر م ـح ـمــد ع ـل ــي الـ ـ ــذي كـ ــان يـحـمــل
حينها اســم كاسيوس كــاي فــي ظل
هذا الواقع املرير املنطلق من التمييز
ال ـع ـن ـص ــري ،وه ـ ــذا م ــا كـ ــان يـنـعـكــس
ً
نضاال في شخصيته أكثر فأكثر في
الوقت الذي كان يكبر نجمه وتتسلط

فارق محمد علي كالي الحياة عن  74عامًا (أرشيف)

عليه األض ــواء مــع إطاحته الخصوم
بالضربات القاضية.
وفـ ــي مـنـتـصــف ال ـس ـت ـي ـن ـيــات اعـتـنــق
ك ـ ـ ــاي ال ـ ــدي ـ ــن اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ل ـي ـش ـت ـهــر
بــاســم مـحـمــد ع ـلــي ،وزادت شعبيته
بـعــد بـنــائــه عــاقــة صــداقــة متينة مع
مالكولم إكس ،لينخرط في حركة "أمة
اإلســام" التي كانت تناضل من أجل
حرية الـســود فــي ظــل الـصــراع القوي
الــذي كــان قائمًا حينها في الواليات
املتحدة بمطالبة السود بحقوقهم.
ويـ ـق ــول ال ـك ــات ـب ــان رانـ ـ ــدي روب ــرت ــس
وجوني سميث في كتابهما "األخوة
ف ــي الـ ـ ــدم" ع ــن ال ـع ــاق ــة ب ــن االث ـن ــن:
"تحت إرشادات مالكولم ظهر محمد
علي في الساحة العاملية كرمز للفخر
للسود وللحرية للسود".
ه ــذه الـعــاملـيــة اكـتـسـبـهــا ك ــاي أكـثــر،

ّ
شكل كالي
األسطورة واأليقونة
والقدوة والرمز
والملهم لكثيرين
ً
فضال عن نزاالته على الحلبات ،من
خ ــال وقــوفــه إل ــى جــانــب الـكـثـيــر من
الـقـضــايــا املـحـقــة ح ــول ال ـعــالــم ال ــذي
زار العديد مــن بلدانه ،وتحديدًا من
خ ــال رف ـضــه االن ـخ ــراط فــي الجيش
األميركي للقتال فــي فييتنام ،حيث

ُحـكــم عليه بالسجن خـمــس سـنــوات
ق ـب ــل أن ت ـب ـطــل امل ـح َـك ـمــة األم ـيــرك ـيــة
الـعـلـيــا الـحـكــم وي ــوق ــف ثــاثــة أع ــوام
ُ
وي ـج ـ َّـرد مــن لـقــب بـطــل الـعــالــم ،حيث
ي ـقــول مـحـمــد ع ـلــي ع ــن ه ــذه املـحـطــة
امل ـض ـي ـئــة ف ــي ح ـي ــات ــه" :مـ ـش ــاع ــري ال
ت ـس ـمــح ل ــي ب ــال ــذه ــاب ل ـق ـتــل إخــوتــي
حـيــث األش ـخ ــاص ال ـف ـقــراء الـغــارقــون
ف ــي ال ــوح ــل م ــن أج ــل أم ـيــركــا الـقــويــة
وال ـك ـب ـيــرة .ملـ ــاذا أقـتـلـهــم؟ ل ــم يـقــولــوا
لي يومًا زنجي ،ولم يسحلوني ،ولم
يـفـلـتــوا ع ـلـ ّـي ال ـك ــاب .كـيــف يمكنني
أن أق ـتــل ه ــؤالء األش ـخ ــاص الـفـقــراء؟
ضعوني في السجن".
هذا بعض من محمد علي كالي الذي
خاض صراعًا لفترة طويلة من حياته
مع مرض الشلل الرعاش "باركنسون"
قبل أن يفارق الحياة ،والذي ال تكفي

الكلمات للحديث عن إنسانيته قبل
براعته في املالكمة املفروغ منها ،وهو
الــذي تــروي سيرته عنه أنــه فــي أحد
األيام عام  1981أنقذ أحد األشخاص
من االنتحار في لوس أنجلس عندما
كــان يستعد لــرمــي نفسه مــن الطبقة
التاسعة ألحــد املـبــانــي ،فتوجه إليه
كالي الذي كان يمر صدفة في املكان
ً
بعد أن عجزت الشرطة عن ثنيه قائال
ل ــه" :أنـ ــا أخ ـ ــوك ،س ــأس ــاع ــدك" ،لـيـقــول
بعدها" :إنقاذ حياة إنسان أهــم لدي
من أي لقب".
بالفعل ،كــان الـجــانــب اإلنـســانــي هو
ال ـط ــاغ ــي ف ــي ش ـخ ـص ـيــة هـ ــذا الـبـطــل
ال ـك ـب ـي ــر ،رغ ـ ــم أن امل ــاكـ ـم ــة تـشـتـهــر
ب ـكــون ـهــا ري ــاض ــة ع ـن ـي ـفــة ،وهـ ـ ــذا مــا
س ـت ـح ـت ـفــظ ب ــه ذاك ـ ـ ــرة م ـح ـب ـيــه ،وم ــا
أكثرهم!

كوبا أميركا 2016

تعادل البرازيل وخسارة الواليات المتحدة في انطالق «كوبا أميركا»

رودريغيز
يتوجه
لتسجيل
الهدف الثاني
من ركلة جزاء
(أ ف ب)

ح ـ ـقـ ــق مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل بـ ــدايـ ــة
مخيبة لــه ولجماهيره ،فــي بطولة
"ك ــوب ــا أم ـي ــرك ــا" ال ـت ــي تـسـتـضـيـفـهــا
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،حـيــث سـقــط في
ف ــخ ال ـت ـع ــادل ال ـس ـل ـبــي م ــع مـنـتـخــب
اإلك ـ ــوادور  ،0-0فــي الـجــولــة األول ــى
من منافسات املجموعة الثانية.
وك ـ ــان املـ ـ ــدرب ال ـب ــرازي ـل ــي ك ــارل ــوس
دونغا ينتظر في غياب نيمار الكثير
من العب ليفربول فيليبي كوتينيو
والعب باريس سان جيرمان لوكاس
م ـ ــورا ال ـ ــذي اس ـت ــدع ــي ف ــي الـلـحـظــة
األخ ـيــرة بعد االنـسـحــابــات الكثيرة
ب ــداع ــي االص ــاب ــة ل ـكــن مـحــاولـتـهـمــا
باء ت بالفشل بعد سلسلة هجمات
متتالية.
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي ،وبــرغــم نــزول

ال ـ ــواع ـ ــد غ ــاب ــريـ ـي ــل ،فـ ـق ــد امل ـن ـت ـخــب
ال ـبــرازي ـلــي ال ـبــريــق ال ــذي ظ ـهــر فيه
خــال الـشــوط االول ،وك ــان بمقدور
اإلكـ ـ ـ ــوادور أن ت ـن ـهــي ال ـن ـت ـي ـجــة فــي
مصلحتها عـنــدمــا ارت ـكــب أليسون
ً
ً
خ ـط ــأ ق ــات ــا ال ـ ــذي حـ ــول الـ ـك ــرة مــن
تـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــدة مـ ـيـ ـل ــر بـ ـ ـ ــوالنـ ـ ـ ــوس الـ ــى
داخ ــل م ــرم ــاه ،لـكــن الـحـكــم املـســاعــد
رأى أن ـهــا خــرجــت قـبــل ان يلمسها
الحارس البرازيلي وســط احتجاج
املـ ـ ـ ـ ــدرب اإلكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادوري وال ــاعـ ـب ــن
االحتياطيني.
وب ــات ــت ال ـب ــرازي ــل ف ــي م ــوق ــف حــرج
نـسـبـيــا ،إذ يتعني عليها ال ـفــوز في
امل ـب ــارات ــن املـقـبـلـتــن وأوالهـ ـم ــا في
الجولة الثانية على هاييتي ،التي
خ ـس ــرت أمـ ــام ال ـب ـي ــرو ب ـه ــدف يـتـيــم

سجله باولو غيريرو (.)61
وفي املجموعة األولى ،نجح منتخب
كــولــومـبـيــا بــالـتـغـلــب ع ـلــى منتخب
الواليات املتحدة البلد املستضيف
 0-2فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة االف ـت ـت ــاح ـي ــة مــن
البطولة.
واحـتــاجــت كولومبيا إلــى  8دقائق
فقط إلحداث صدمة أولى بالجمهور
االميركي الذي قارب  67500متفرج
مألوا مدرجات امللعب ،حيث سجل
العب ميالن كريستيان زاباتا هدف
االف ـت ـتــاح مــن ك ــرة "ط ــائ ــرة" بطريقة
اكروباتية رفعها ادوين كاردونا من
رك ـلــة رك ـن ـيــة .وس ـي ـطــرت كــولــومـبـيــا
التي بلغت ربع نهائي نسخة 2015
فــي تـشـيـلــي ،عـلــى امل ـجــريــات بشكل
ك ــام ــل ،ل ـيــأتــي الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي عـبــر

خاميس رودريـغـيــز مــن ركـلــة جــزاء
ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،42احـتـسـبـهــا الـحـكــم
ب ـع ــدم ــا اص ـط ــدم ــت الـ ـك ــرة ب ـي ــد دي
اندري يدلني في منطقة الجزاء.
بــدوره ،تعادل منتخب كوستاريكا
م ــع ن ـظ ـيــره ال ـبــاراغــويــانــي  0-0في
ختام الجولة األولــى من منافسات
املجموعة ذاتها.
وتـ ـلـ ـع ــب الـ ـ ـي ـ ــوم ضـ ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ج ــام ــايـ ـك ــا م ـ ــع فـ ـن ــزوي ــا
الساعة  00.00بتوقيت بـيــروت ،ثم
املـكـسـيــك م ــع األوروغـ ـ ـ ــواي الـســاعــة
 03.00ضمن املجموعة ذاتـهــا .كما
يتواجه غدًا منتخبا بنما وبوليفيا
الـ ـس ــاع ــة  02.00ض ـم ــن امل ـج ـمــوعــة
الــراب ـعــة ،واألرج ـن ـتــن ضــد تشيلي
الساعة .05.00
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رياضة
الكرة اللبنانية

كرة المضرب

النجمة يصدم العهد ويخطف كأس لبنان
عبد القادر سعد
رفـ ــض ف ــري ــق ال ـن ـج ـمــة أن ي ـخ ــرج مــن
املوسم الكروي خالي الوفاض ،فنجح
في احــراز لقب كــأس لبنان بعد فوزه
ع ـل ــى غ ــري ـم ــه ال ـع ـه ــد  4 - 5ب ــرك ــات
ال ـتــرج ـيــح ،ب ـعــد أن ت ـع ــادل ال ـفــري ـقــان
سلبًا في الوقتني األصلي واإلضافي
على ملعب برج حمود .مباراة جاءت
نسخة عن تلك التي جمعت الفريقني
قبل شهر على امللعب عينه فــي إيــاب
ال ــدوري ،لكن اآليــة كانت مقلوبة هذه
املــرة ،فخرج النجماويون فرحني ،في
حني خاب أمل العهداويني في اعتالء
منصة التتويج.
مـبــاراة حملت عنوان العرس الكروي
ب ـكــل م ــا لـلـكـلـمــة م ــن مـعـنــى بـحـضــور
ـري رائـ ـ ـ ـ ـ ــع ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مــن
ج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ـ ٍ
الجانب النجماوي الذي مأل املدرجات
الشرقية بالكامل ،في حني كرر جمهور
العهد حضوره القوي على ملعب برج
حمود ومــأ مدرجات الجهة اليسرى
ل ـل ـم ـن ـصــة .ل ـكــن م ــا ح ـصــل ف ــي نـهــايــة
امل ـب ــاراة أفـســد ه ــذه الـلــوحــة الجميلة،
رغ ــم أن األمـ ــور بـقـيــت مـضـبــوطــة ولــم
تحصل مواجهات مباشرة.
النجماويون كانوا في أمـ ّـس الحاجة
لـ ـلـ ـف ــوز ب ــال ـل ـق ــب إلن ـ ـقـ ــاذ املـ ــوسـ ــم مــن
جهة ،وتقديمه هدية لـ»وسام النجمة
وذاك ــرت ــه» الــراحــل وس ــام بـلـيــق .فكان
املشهد مؤثرًا جـدًا بعد نهاية املباراة
م ــع صـ ــورة ك ـب ـيــرة ل ــوس ــام ف ــي وســط
امل ـل ـعــب تــراف ـق ـهــا دمـ ــوع رف ـي ـقــه بهيج
قبيسي الــذي حمل كعربون وفــاء من
النادي الــذي أحبه بليق ّ
حد الجنون.
جمهور النجمة والعبوه ومن خلفهم
ً
إدارتهم احتفلوا طويال بالفوز ،فكانت
فــرحــة أم ــن س ــر ال ـن ــادي س ـعــد الــديــن
عيتاني تحديدًا ال توصف ،وهو وعد
بـتـفـجـيــر فـضـيـحــة ال ـي ــوم م ـك ــررًا هــذا
الوعد مرتني.
العهداويون من جهتهم صدموا لهذه
الـخـيـبــة ال ـك ـب ـيــرة م ــع ن ـهــايــة املــوســم،
خصوصًا أن فريقهم أثـبــت أنــه ليس

فريق املناسبات الكبيرة .فهو سقط
ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق األهـ ـ ــم ف ــي الـ ـ ــدوري
أمــام الصفاء ،وكــاد يسقط في نصف
نهائي الـكــأس أم ــام األن ـصــار ،قبل أن
وم َمن؟
تكون الصدمة بخسارة الكأس ِ
م ــن الـنـجـمــة ال ـغــريــم الـتـقـلـيــدي ال ــذي
ث ــأر إلق ـصــائــه م ــن الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي
هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم .وخـ ـ ـس ـ ــارة ال ـع ـه ــد مــن
جهة وفــوز النجمة بالكأس من جهة
أخرى ،يعنيان أن مشاركة بطل لبنان
ال ـســابــق ف ــي مـســابـقــة ك ــأس االت ـح ــاد
اآلس ـ ـيـ ــوي املـ ــوسـ ــم امل ـق ـب ــل أص ـب ـحــت
مهددة في حال لم يحرز اللقب القاري
ســم .فالصفاء والنجمة هما
هــذا املــو ّ
م ــن سـيـمــثــان لـبـنــان امل ــوس ــم املـقـبــل،
وبالتالي فــإن خيبة العهد قــد تكون
أكـبــر فــي حــال لــم يصعد على منصة
التتويج اآلسيوية.
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الشيق نتيجة
املـبــاراة الــى املستوى
ال ـض ـغ ــط ال ـع ـص ـب ــي ،فـ ـك ــان ال ـش ــوط
األول عهداويًا ،في حني مالت الكفة

حقق النجمة
لقب الكأس بعد أن
خسره الموسم الماضي
أمام طرابلس
ل ـصــالــح ال ـن ـج ـمــاويــن ف ــي األشـ ــواط
الـبــاقـيــة ،وك ــان واضـحــا رغبتهم في
ج ـ ّـر خصمهم ال ــى رك ــات الترجيح،
ونجحوا في ذلك.
وتــأثــر العهد بغياب حسني دقيق،
لـيــس فـقــط بـسـبــب دوره األســاســي
دفاعيًا وهجوميًا ،ولكن الضطرار
املـ ــدرب األمل ــان ــي روبـ ــرت جــاسـبــرت
إلــى إش ــراك أحـمــد زري ــق مـكــانــه في
الجهة الــدفــاعـيــة الـيـســرى ،فخسره

في العمق الهجومي.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ف ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـع ـ ـهـ ــد خ ـ ـسـ ــر العـ ـب ــه
السنغالي محمدو درامي الذي طرد
في الوقت االضافي الثاني ،وبالتالي
غاب عن ركالت الترجيح.
ّ
أمـ ــا ال ـن ـج ـمــة ف ـقــد اس ـت ـط ــاع تـخــطــي
غـيــاب الع ــب ارت ـك ــازه محمد شمص
لوفاة والدته ،ومحمد جعفر ألسباب
مسلكية ،والـســوري صــاح شحرور
لإلصابة.
ونـتـيـجــة ال ـشــد الـعـصـبــي ،لــم ينجح
ّ
الـفــريـقــان فــي هــز الـشـبــاك ،فاحتكما
الــى رك ــات الترجيح الـتــي ابتسمت
للنجمة ،وخصوصًا الالعب الناشئ
يوسف جمال الحاج ( 19عامًا) الذي
ّ
سجل ركلة الترجيح ما قبل األخيرة
وبـ ـط ــريـ ـق ــة رائـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،رغ ـ ـ ــم ال ـض ـغ ــط
ال ـع ـص ـب ــي .ل ـك ــن «الـ ـت ــرجـ ـي ــح» خ ــذل
العهد ،وتحديدًا العبه حسني حيدر
ّ
تصدى لها الحارس
الذي أهدر ركلة
أح ـمــد الـتـكـتــوك ،فـكــانــت الـسـبــب في
خسارة الكأس.

قائد النجمة عباس عطوي يتسلم كأس لبنان من الرئيس هاشم حيدر (عدنان الحاج علي)

ديوكوفيتش وموغوروسا
بطال «روالن غاروس»
ِّتوج الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف
أول ،بلقب بطولة فرنسا املفتوحة ،ثانية
البطوالت األربع الكبرى في كرة املضرب.
وفاز ديوكوفيتش في املباراة النهائية على
البريطاني اندي موراي الثاني  6-3و1-6
و 2-6و.4-6
وهذه املرة األولى التي يحرز فيها
ديوكوفيتش اللقب في «روالن غاروس»

بعدما وصل إلى املباراة النهائية أعوام 2012
و 2014و.2015
ولدى السيدات ،توجت اإلسبانية غاربيني
موغوروسا بطلة بفوزها على األميركية
سيرينا وليامس املصنفة أولى وحاملة
اللقب  5-7و 4-6حارمة إياها معادلة الرقم
القياسي لألملانية شتيفي غراف.
وأصبحت موغوروسا ( 22عامًا) أول
إسبانية تحرز لقبًا كبيرًا منذ ارانتشا
سانشيز فيكاريو في باريس بالذات عام
.1998
وثأرت موغوروسا لخسارتها في نهائي
ويمبلدون األخير أمام سيرينا  4-6و4-6
وحققت فوزها الثاني على منافستها
األميركية مقابل ثالث خسارات.
وهذه املرة الثانية التي تصدم فيها
موروغوسا خصمتها املخضرمة في
«روالن غاروس» بعد فوزها عليها بسهولة
 2-6و 2-6في الدور الثاني عام .2014

الدراجات النارية

روسي َّ
يتوج بجائزة
برشلونة

السلة اللبنانية

ٌ
الرياضي بطل بقرار اتحادي ولقب السيدات لهومنتمن
ان ـت ـه ــت ب ـط ــول ــة ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة ال ـس ـلــة
لـلــرجــال بــأســوأ سيناريو مــع تتويج
ال ــري ــاض ــي ف ــي امل ـك ــات ــب ول ـي ــس عـلــى
أرض امل ـل ـعــب ،ف ـت ـحـ ّـول م ـقــر االت ـحــاد
اللبناني لكرة السلة منصة للتتويج
ً
وأصبح الرياضي بطال للبنان بقرار
ً
ات ـح ــادي ب ــدال مــن ال ـص ـفــارة األخ ـيــرة
لحكام املباراة.
تـفـ ّـوقــت بطولة الـسـيــدات «املظلومة»
على بطولة الرجال التي انتهت على
«ج ـث ــة» مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ال ـجــريــح في
بطولة غرب آسيا في األردن ،ليختتم
ّ
موسمًا سلويًا كان من املمكن أن يكون
األفضل منذ سنوات طويلة لو عرف
الـقـ ّـيـمــون عـلــى اللعبة كـيــف يــوالـفــون
ب ــن ال ـب ـطــولــة املـحـلـيــة واالس ـت ـح ـقــاق
اآلسيوي.
ليلة الجمعة حصلت «ال ــوف ــاة» حني
ّ
ُعلقت املباراة السادسة بني الرياضي
وال ـح ـك ـم ــة ض ـم ــن س ـل ـس ـلــة ال ـن ـهــائــي
األروع ،وكان «الدفن» يوم السبت حني
أصدر االتحاد قرارًا بتخسير الحكمة
 0 - 20وتتويج الرياضي.
هذا ال ينتقص من أحقية الرياضي في
إحراز اللقب ،فهو الفريق األفضل في
البطولة واألكـثــر تنظيمًا واستقرارًا.
ك ــذل ــك ف ــإن م ــا ح ـصــل ف ــي غ ــزي ــر ليلة
ال ـج ـم ـع ــة وم ـ ــن ثـ ــم خ ـ ـسـ ــارة الـحـكـمــة
ال يـنـتـقــص م ــن اإلنـ ـج ــاز الـ ــذي حققه
«األخ ـض ــر» .فـهــو وص ــل ال ــى النهائي
ب ـعــد م ــوس ــم م ـعــانــاة ط ــوي ــل وض ـيــاع
إداري ،وبعد أن تراجع خــال املوسم
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املنتظم الى املركز السابع .لكن إدارته
الـ ـج ــدي ــدة وج ـ ـهـ ــازه ال ـف ـن ــي والع ـب ـيــه
ن ـج ـحــوا ف ــي ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى صـعــابـهــم
وق ـ ــدم ـ ــوا س ـل ـس ـل ـت ــي نـ ـص ــف ن ـهــائــي
ونـهــائــي ستبقى مـحـفــورة فــي سجل
النادي رغم عدم تتويجهم باللقب.
املـهــم أن املــوســم انـتـهــى ي ــوم السبت،
حــن عقدت اللجنة االداري ــة لالتحاد
جلسة استثنائية ،وبعد مناقشة ما
حـصــل واالس ـت ـمــاع ال ــى آراء الجميع
تقرر ما يأتي:
ً
أوال :توجيه كلمة شكر وثـنــاء لقوى
االمــن الــداخـلــي بشخص املــديــر العام
الـ ـ ـل ـ ــواء إب ــراهـ ـي ــم ب ـص ـب ــوص وق ــائ ــد
م ـن ـط ـقــة ج ـب ــل ل ـب ـن ــان ال ـع ـم ـيــد ج ـهــاد
حــويــك لـحـضــوره شخصيًا وللسهر

الدائم واملتواصل ،والحضور الالفت
لـقــائــد ســريــة جــونـيــة الـعـقـيــد جــونــي
داغر مشكورًا.
ث ــانـ ـي ــا :إن مـ ــا طـ ـ ــال بـ ـع ــض ال ـح ـك ــام
اللبنانيني من إســاءة وتشهير يظهر
عدم الجدية واملوضوعية ،وإن الحكم
امل ـق ـصــود ب ــال ــذات ه ــو م ـثــال ال ـك ـفــاءة
املهنية والشفافية ،وإن التعرض ألي
حكم هو تعرض لالتحاد ،خصوصًا
أن التشهير مــن قـبــل أم ــن ســر نــادي
ال ـح ـك ـمــة وت ــوج ـي ــه االتـ ـه ــام امل ـبــاشــر،
انعكسا سلبًا على الطاقم التحكيمي.
ثالثًا :بعد دراس ــة كافة هــذه الوقائع
واملعطيات ،واستنادًا الــى الحيثيات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ،قـ ـ ـ ــررت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
باإلجماع ما يلي:

سيدات الهومنتمن مع كأس البطولة (سركيس يريتيسيان)

تغريم نائب رئيس النادي الرياضي
تـ ـم ــام ال ـ ـ ـجـ ـ ــارودي  60وح ـ ـ ــدة س ـن ـدًا
ألحـ ـ ـك ـ ــام امل ـ ـ ـ ـ ـ ــادة  148م ـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام
الـ ـع ــام ب ـس ـبــب ال ـش ـت ــائ ــم وال ـت ـش ـه ـيــر،
ومـضــاعـفـتـهــا ك ــون املـ ـب ــاراة مـنـقــولــة
مباشرة على الهواء.
ت ـغــريــم الـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي  20وح ــدة
سـنـدًا ألح ـكــام املـ ــادة  148مــن الـنـظــام
العام بسبب حركات االيــدي التي قام
بها أحــد إداري ـيــه ،ومضاعفتها كون
املباراة منقولة مباشرة على الهواء.
تخسير ن ــادي الحكمة امل ـبــاراة سندًا
ألح ـكــام املـ ــادة  150مــن الـنـظــام الـعــام
( )20-0وذلك بسبب تعطيل جمهوره
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــاراة وت ـ ـغـ ــري ـ ـمـ ــه  250وحـ ـ ــدة
ومـضــاعـفـتـهــا ك ــون املـ ـب ــاراة مـنـقــولــة
مباشرة على الهواء.
وبـ ـع ــد ج ـل ـســة االت ـ ـحـ ــاد ال ـت ـتــوي ـج ـيــة
ل ـلــريــاضــي ،ك ــان ه ـن ــاك ت ـتــويــج آخ ــر،
ل ـك ــن ه ـ ــذه املـ ـ ــرة ع ـل ــى أرض امل ـل ـعــب،
حني أحــرزت سيدات فريق هومنتمن
أنطلياس لقب البطولة بعد تقدمهن
ع ـل ــى س ـ ـيـ ــدات ال ــري ــاض ــي  1 - 3فــي
م ـج ـمــوع م ـب ــاري ــات الـ ـ ــدور ال ـن ـهــائــي،
بفوزهن 40 ،18 - 23 ،10 - 11( 54 - 61
  ،)54 - 61 ،36على ملعب مزهر أمامحـشــد جـمــاهـيــري كـبـيــر .وه ــو اللقب
األول لهومنتمن أنطلياس في بطولة
ل ـب ـنــان ل ـل ـس ـيــدات ،ب ـعــدمــا ك ــان احـتــل
املــركــز الـثــانــي لـسـنــوات طــويـلــة خلف
االنترانيك والرياضي بيروت.
ع.س

ّتوج دراج «ياماها» اإليطالي فالنتينو روسي
بجائزة برشلونة الكبرى ،املرحلة السابعة َّ
من بطولة العالم للدراجات النارية ،بعدما حل
باملركز األول .وهو الفوز الثاني لروسي هذا
املوسم بعد األول في جائزة إسبانيا الكبرى،
املرحلة الرابعة ،على حلبة خيريز ،وكان
األول له منذ آب املاضي عندما توج بسباق
بريطانيا في  30منه .وقطع روسي مسافة
السباق بزمن  44.37.589دقيقة متقدمًا
على سائقي هوندا اإلسبانيني مارك ماركيز
بفارق  2.652ثانية ،وداني بدروزا بفارق
 6.313ثانية.
كذلك ،عزز روسي موقعه في املركز الثالث
في الترتيب العام برصيد  103نقاط
بفارق  22نقطة خلف ماركيز الذي انتزع
الصدارة بـ  125نقطة من لورنزو (115
نقطة) الخاسر األكبر في هذا السباق ،حيث
اضطر إلى االنسحاب عقب اصطدامه مع
دراج «دوكاتي» اإليطالي أندريا يانوني ،علمًا
بأنه كان أول املنطلقني .وفي فئة «موتو ،»2
حقق الفرنسي يوهان زاركو (كاليكس)
الفوز بزمن  42.31.347دقيقة ،متقدمًا على
اإلسباني اليكس رينس بفارق  4.180ث،
والياباني تاكاكي ناكاغامي بفارق  9.313ث.
وانتزع رينس صدارة الترتيب العام لهذه
الفئة بـ  116نقطة ،يليه البريطاني سام لووز
زاركو بـ .106
بـ  108نقطة ،ثم
َّ
وفي فئة «موتو  ،»3حل دراج هوندا
اإلسباني خورخي نافارو في املركز األول
بزمن  42.18.228دقيقة ،وتقدم على الجنوب
أفريقي براد بايندر (كاي تي ام) بفارق
 0.564ث واإليطالي اينيا باستيانيني
(هوندا) بفارق  0,817ث.
وحافظ بايندر على صدارة الترتيب العام بـ
 147نقطة ،يليه نافارو بـ  ،103ثم اإليطالي
رومانو فيناتي بـ .80
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سينما

فارس نعناع في جلد المحزونين
جمالية الصورة التي تبدو فائضة
ع ـ ــن ح ـ ــده ـ ــا ،ك ــأنـ ـم ــا ال ـش ـخ ـص ـي ــات
مسجونة ومكبوتة ضمن هذا اإلطار
األنـيــق الــذي ال مهرب منه حتى في
وجـعـهــا ال ــذي ال تستطيع التعبير
عنه .وهذا اإلطار يتمرد عليه البطل
من بعد مــوت ابنته كأنما هو املالم
على وفــاتـهــا .هــذا الرقيب االخــاقــي
مدمر في مثاليته ،وليس واضحًا ما
إذا كان املخرج ينتقده أو يمتدحه في
ً
الفيلم ون ــراه ممثال فــي ص ــورة األم.
بينما ابنها محزون على وفاة ابنته
ويتحول إلــى كحولي ،نــراهــا تلومه
ع ـلــى الـ ـح ــال ال ـت ــي آل إل ـي ـه ــا ،وعـلــى
مـظـهــره الـ ــرث ولـحـيـتــه ال ـتــي تــوقــف
عن حلقها .يغوص هو في التدمير
الــذاتــي ،وال يتقبل واقــع وفــاة ابنته.
من جهة مقابلة ،نــرى الزوجة تتألم
بـصـمــت ،تـسـعــى جــاهــدة ألن تشغل

بانة بيضون
«ش ـ ـبـ ــاب ـ ـيـ ــك ال ـ ـج ـ ـنـ ــة» ( )2015هــو
الباكورة الروائية الطويلة للمخرج
التونسي فارس نعناع ( )1975الذي
بــدأ عرضه في «متروبوليس أمبير
صــوفـيــل» األس ـبــوع املــاضــي .يصور
املـ ـخ ــرج ف ــي ش ــري ـط ــه ق ـص ــة زوج ــن
يفقدان طفلتهما ،وال ـحــداد الطويل
الــذي يدخالن فيه ،كل على طريقته،
وشرخ األلم الذي يمتد إلى عالقتهما
ويهدد بانفصالهما.
ال ـعــالــم الـ ــذي ي ـص ــوره ال ـشــريــط ،هو
أق ـ ــرب إلـ ــى ال ـط ـب ـقــة ال ـب ــرج ــوازي ــة أو
امل ـي ـس ــورة ف ــي ت ــون ــس ال ـت ــي تعيش
في عاملها الخاص نوعًا مــا .يوظف
امل ـخ ــرج ه ــذا ال ـعــالــم ض ـمــن جمالية
ال ــوح ــدة واالن ـع ــزال ـي ــة ال ـتــي يبينها
سينمائيًا ،فهناك شيء من األناقة في

مشهد من «شبابيك الجنة»

نفسها طوال الوقت ،وتكمل حياتها
ك ــاملـ ـعـ ـت ــاد ك ـ ــي ال ت ـف ـق ــد ال ـس ـي ـط ــرة
وتنهار .الــزوج يذكرها طوال الوقت
بــأمل ـهــا ،وي ـلــوم ـهــا كــأن ـمــا يـشـكــك في
حزنها على ابنتها ،إلــى أن تنفجر
في النهاية وترحل .ما يزيد أيضًا من
حداد الزوج عالقته الخاصة مع أبيه
الذي لم يعرفه .يذهب أخيرًا لرؤيته
وهو على فراش املوت ،ليشهد موته
الفعلي بعد مــوتــه االف ـتــراضــي .لكن
ذلك الحداد يساعده بطريقة ما على
تقبل وفاة ابنته.
ي ـشـ ّـرح الـفـيـلــم بــدقــة مــراحــل ال ـحــداد
التي يمر بها الثنائي ،والحزن الذي
ت ـت ـفــاوت طــريـقــة عـيـشــه م ــن شخص
إل ــى آخـ ــر ،فـيـمــا ال ـل ـغــة الـسـيـنـمــائـيــة
املشغولة بجمالية وبعناية ،تواكب
حالة الـحــداد وتدخلنا بحميميتها
فـ ـ ــي ج ـ ـلـ ــد ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات .ت ـل ـت ـقــط

تـفــاصـيــل الــوجــه ال ـتــي تـعـ ّـبــر عـمــا ال
يـقــولــه ال ـح ــوار ،أو تفاصيل الجسد
أي ـض ــا ف ــي رغ ـب ـتــه وح ــزن ــه وغـضـبــه
كما في املشاهد التي تصور العالقة
الـ ـجـ ـس ــدي ــة بـ ــن الـ ـ ــزوجـ ـ ــن ،وش ـب ــح
ال ـح ــزن الـ ــذي يـحـضــر ف ـج ــأة ويـقـتــل
الــرغ ـبــة .لـكــن إحـ ــدى مـشــاكــل الفيلم
هــي تماهيه ربما الحرفي مــع حالة
الـ ـح ــداد ال ـت ــي ي ــري ــد الـتـعـبـيــر عنها
امل ـ ـخـ ــرج .ال ـح ـب ـكــة أيـ ـض ــا تـ ـغ ــرق فــي
إيـقــاع مــوحــد ،والشخصيات تــراوح
ن ـف ـس ـهــا م ــن دون تـ ـق ــدم وال نـلـمــس
بعمق دواخلها ،فيما تسيطر صوب
النهاية على الفيلم نزعة تراجيدية
هي أقرب إلى االستسهال في سعيها
للتأثير على املشاهد.
«شـبــابـيــك ال ـج ـنــة»« :م ـتــروبــول ـيــس أمبير
صوفيل» ـ لالستعالم01/204080 :

تسجيلي

كارول منصور :هؤالء هم المحاربون الحقيقيون
ب ـعــد فـيـلـمـهــا األخ ـي ــر «ال سـبـيــل إلــى
العودة اآلن يا صديقي» ( )2014الذي
ي ـصــور مـعــانــاة الــاجــئ الفلسطيني
ال ـس ــوري ورح ـلــة تـهـجـيــره عـلــى مــدى
عقد من الزمن ،وقبله «نحن مو هيك»
عــن الــاجـئــات ال ـســوريــات فــي لبنان،
اتجهت املـخــرجــة ك ــارول منصور في
فيلمها الجديدIt's Just Another Place
«ه ــو فـقــط م ـكــان آخ ــر» إل ــى مــوضــوع
أكثر حميمية ،وإن لم يكن أقل أهمية
أو جدلية .عملها الذي عرض قبل أيام
فــي «مـســرح املــديـنــة» ،يـقــارب االطفال
املـصــابــن بمتالزمة داون فــي لبنان.
ع ـب ــر م ـس ــاح ــة الـ ـش ــري ــط ال ـ ــذي يـمـتــد
على حوالى ساعة من الزمن ،تعرض
املخرجة مقابالت مــع أهــالــي األطفال
املصابني بمتالزمة داون ،ومقتطفات
م ــن ح ـيــات ـهــم ال ـيــوم ـيــة ،ح ـيــث يصف
األهل مشاعرهم لدى اكتشاف إصابة

ط ـف ـل ـهــم ب ـم ـت ــازم ــة داون ،وامل ــراح ــل
امل ـخ ـت ـل ـفــة الـ ـت ــي مـ ـ ــروا ب ـه ــا بـ ـ ــدءًا مــن
الصدمة والهلع ،والنكران أحيانًا ،إلى
حــن تقبل األم ــر .يفصل األه ــل حياة
ـازمــة داون .من
الـطـفــل امل ـص ــاب بـمـتـ ّ
خــال الفيلم ،نكتشف أن ــه ال يقتصر
عـ ـل ــى اخ ـ ـتـ ــاف فـ ــي الـ ـشـ ـك ــل فـ ـق ــط أو
النمو العقلي للطفل ،بل على صحته
وحركته الجسدية أيضًا .منذ الوالدة،
يحتاج هذا الطفل إلى تمارين خاصة
ل ـص ـقــل ع ـضــاتــه ال ـت ــي ه ــي أض ـعــف،
حتى عضلة القلب ،وســائــر األعضاء
ّ
األخرى .حتى إن بعضهم يحتاج إلى
عمليات جراحية متتالية منذ الوالدة.
هذا ما تقوله إحدى األمهات ،مشيرة
ّ
إل ــى أن ط ـفــولــة اب ـن ـهــا كــانــت مقسمة
بــن املستشفى والتعليم والتمارين
ال ـخــاصــة املـكـثـفــة ال ـض ــروري ــة لصقل
م ـهــارات ه ــؤالء االط ـف ــال .هــي معاناة

فالش
■ اخـ ـتـ ـت ــم أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـف ـي ـلــم
اللبناني» بنسخته الـ ـ  12فــي «سينما
سيتي» (وســط بيروت) بإعالن الجوائز.
هـكــذا ،نــال فيلم «صـمــت» لـشــادي عــون،
جائزة أفضل فيلم روائــي ،كما تم التنويه
بفيلم «غـبــار» للمخرجة داري ــن حطيط
الـ ــذي امـتـنـعــت ال ــرق ــاب ــة ع ــن مـنـحــه إج ــازة
عـ ــرض .وف ــي فـئــة األف ـ ــام الــوثــائ ـق ـيــة ،فــاز
نعام عيتاني عن ،Twice Upon Time
ونال باتريك شيحا تنويهًا خاصًا بعمله
 Brothers Of The Nightوإيـلــي جان
الطحشي عن .The Migrant
 sous Les Soutanesمليشال زرازير فاز
عن فئة "باكورة فيلم"ّ ،
ونوه عن هذه الفئة
بعمل  Smogلجاد سليمان .فيما ذهبت
جــائــزة أفضل فيلم تجريبي ملحمد بـ ّـرو
عن « ،»12نال شادي سرحال تنويهًا عن
 .Jidd Jidd Sitt Sittيذكر أن لجنة التحكيم
هذا العام تألفت من ثريا بغدادي ،جورج
خباز ،زينة دكاش ،وبراد ساندرس.
وكــان «مهرجان الفيلم اللبناني» فتح
ه ــذا ال ـعــام ث ــاث نــوافــذ فـنـيــة إبــداع ـيــة ،مع
أفـ ــام ال ــرق ــص بــال ـت ـعــاون م ــع Cinedans
(أمستردام) ،واألفالم القصيرة Baghdad
 Camerasملخرجني عراقيني (إنتاج .)Arte
ك ـم ــا ك ــان ــت مـ ـش ــارك ــة الفـ ـت ــة مـ ــن شــركــة
 Cinephileال ـت ــي ت ـع ـنــى ب ــإن ـت ــاج األفـ ــام
املستقلة.

رهيبة لكنها أيـضــا حــرب يخوضها
الطفل وأهـلــه سوية لهزم التداعيات
الصحية املختلفة املرتبطة بمتالزمة
داون ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم أف ـ ـضـ ــل م ـ ــا عـ ـن ــده.
ي ـض ـطــر ال ـط ـف ــل املـ ـص ــاب ب ـم ـتــازمــة
داون أحيانًا لبذل مجهود جبار من
أج ــل تـنـفـيــذ أب ـســط األف ـع ــال كــالـكــام.
هــذا يعود إلــى بنية لسانه املختلفة،
فـ ـتـ ـخ ــرج ال ـ ـ ـحـ ـ ــروف م ـ ــن فـ ـم ــه ث ـق ـي ـلــة
وغ ـيــر مـفـهــومــة .ي ــرى امل ـشــاهــد أيـضــا
اإلنجازات التي حققها هؤالء االطفال
ً
رغم كل العوائق .مثال ،نجحت إحدى
ال ـف ـت ـيــات ف ــي ال ـح ـصــول ع ـلــى وظـيـفــة
ثــاب ـتــة وآخـ ــر ب ــات ري ــاض ـي ــا مـحـتــرفــا
وربح الكثير من امليداليات .باإلضافة
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ــرس ــم الـ ـش ــري ــط ل ــوح ــات
مدهشة ،فهؤالء ال تصح تسميتهم ال
باملرضى وال حتى باملختلفني .هؤالء
ه ــم م ـح ــارب ــون أشـ ـ ــداء اس ـت ـح ـقــوا كل

معرفة اكتسبوها بعد معاناة طويلة.
لكنهم بالفعل مختلفون عن غيرهم.
اخـتــاف ال يمكن تصنيفه بالسلبي
أو اإليـ ـج ــاب ــي ،م ــن ح ـي ــث مـقــاربـتـهــم
للحياة ،كما ب ــراءة األسـئـلــة الـتــي قد

فيلم يشرح بدقة
وضع الطفل أو الراشد
المصاب بمتالزمة داون
يطرحونها أو بساطتها ،أو تعبيرهم
ع ـ ــن مـ ـش ــاع ــره ــم بـ ـط ــريـ ـق ــة م ـب ــاش ــرة
وص ــريـ ـح ــة ،وبـ ــاقـ ــي الـ ـصـ ـف ــات ال ـتــي
ننعتها بالطفولية ألنـنــا اضـطــررنــا
لـلـتـخـلــي ع ـن ـهــا ل ــان ــدم ــاج ف ــي عــالــم
الـكـبــار .نـشــاهــد األخ ــت الـتــي تتحدث
عــن أخـتـهــا املـصــابــة بـمـتــازمــة داون.

تشعر بحزنها وتواسيها من دون أن
تسأل عن سببه .املواساة التي يتمنى
ك ــل ح ــزي ــن تـلـقـيـهــا م ــن غ ـي ــر اره ــاق ــه
باألسئلة غير املجدية .الفيلم يشرح
بدقة وضع الطفل أو الراشد املصاب
بمتالزمة داون ،وظروف حياته ودور
األهل واملجتمع في حمايته وتدريبه
وتـشـجـيـعــه عـلــى االسـتـقــالـيــة فــي آن
ّ
عبر مقابالت مصورة مع األهل تشكل
نقطة ارت ـك ــازه فــي أغـلــب املـقــاطــع من
دون اعتماد أساليب أخرى في السرد
السينمائي .حبذا لو أعطت املخرجة
مساحة أكـبــر للمراهقني أو البالغني
املصابني بمتالزمة داون للتعبير عن
أنفسهم ،وإثبات حضورهم املستقل.
وددنا رؤية حياتهم من وجهة نظرهم
رغ ـ ــم صـ ـع ــوب ــات الـ ـت ــواص ــل امل ـبــاش ــر
معهم التي ربما حالت دون ذلك.
بانة ...
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إضاءة لطالما اشتكى العاملون في التلفزيون من النقد الذي ّ
يتعرضون له من قبل الصحافة المكتوبة .وكانت
ّ
الحجة الرئيسية التي يتسلحون بها هي أن النقاد ال يعرفون شيئًا عن تقنيات الشاشة الصغيرة وعن ظروف العمل
فيها ،ليحسنوا نقدها .فما الذي حصل عندما انبرى التلفزيون لينتقد نفسه؟

ّ
ّ
«منا وجر» :التلفزيون ...هو التلفزيون

واألخ ـ ـي ـ ــر أي ـ ـضـ ــا مـ ـعـ ـي ــار .هـ ـ ــذا مــا
ّ
ت ـعــل ـم ـنــاه م ـنــذ ال ـح ـل ـقــة األول ـ ــى فــي
الـبــرنــامــج ال ــذي ق ــال إن ــه سيتناول
البرامج التي تحظى بأعلى نسبة
مـ ـش ــاه ــدة« ،وغـ ـي ــره ــا أي ـ ـضـ ــا ،بـمــا
أن ال ـب ــرام ــج ال ـخ ـم ـســة األول ـ ــى تـبــث
ّ
ك ــلـ ـه ــا عـ ـل ــى شـ ــاشـ ــة أم تـ ــي فـ ــي».
هـكــذا ،شــاهــدنــا بــرامــج «أن بــي أن»
الـصـبــاحـيــة ،وكــومـيــديــا «تـلـفــزيــون
لـ ـبـ ـن ــان» ...ولـ ــم ن ـق ــع ع ـل ــى بــرنــامــج
ّ
«أول» عـ ـل ــى امل ـ ـح ـ ـطـ ــات األخـ ـ ـ ــرى.
أم ــا بــرامــج «أم تــي ف ــي» فـقــد غــابــت
ّ
تــدريـجـيــا عــن ال ـن ـقــد ...وبــاتــت تحل
دوريـ ــا لـلـتــرويــج ل ـهــا .فـفــي الـحـلـقــة
األخ ـي ــرة ،س ــأل ّ
ربـ ــاط زمـ ــاء ه عـ ّـمــن
شــاهــد الحلقة األخ ـيــرة مــن «عــاطــل
عــن الـحــريــة» وكــانــت إجــابــة خمسة
ّ
م ـعــل ـقــن س ـل ـب ـيــة ،ف ـي ـمــا قـ ــال اث ـنــان
إن ـه ـم ــا ي ـش ــاه ــدان ــه أح ـي ــان ــا .وع ـلــى
الرغم من ذلكُ ،وصف البرنامج ،من
قبل انطوان كاسابيان ،بالرائع.
فـهــل نـفـهــم إذًا أن الـبــرنــامــج الــرائــع
ليس بالضرورة األكثر مشاهدة .أم
علينا أن نـصـ ّـدق مــا قيل لنا طيلة
الـحـلـقــات الـســابـقــة« :الــرايـتـيـنــغ هو
األهم» .هذه كانت حصيلة مناقشة
حلقة مــن بــرنــامــج «اســألــوا مــرتــي»
الذي يعرض على «أم تي في» أيضًا.
ي ـت ـع ـ ّـرض م ـق ـ ّـدم ــه لـ ـح ــادث ب ـس ـيــط،
فـ ـيـ ـصـ ـب ــح هـ ـ ــو الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث ،وي ـ ـجـ ــري
تجاهل املشاركني في اللعبة .وبعد
جائزًا
نقاش عما إذا كان هذا األمر
ّ
ت ـل ـفــزيــون ـيــا ،يـ ـق ـ ّـرر ك ــاس ــاب ـي ــان أن ــه
«ص ــار مــع امل ـقـ ّـدم ح ــادث ،فــرجـيـنــاه
للجمهور ،حصلنا على مشاهدة،
وم ـ ـ ـ ــش غ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــط ...م ـ ـ ــا ي ـ ـهـ ـ ّـم ـ ـنـ ــي ه ــو
الجمهور».
ب ـ ـ ـنـ ـ ــاء عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــه ،م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــي امل ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر
ّ
ال ـت ــي عــل ـم ـنــا إي ــاه ــا ال ـع ــام ـل ــون فــي
التلفزيون ملمارسة النقد؟ وعلى أي
أساس خرجنا من البرنامج ونحن
ً
مثال ،أن تمام بليق ّ
«جيد»؟
نحفظ،
وأن زاف ــن قـيــومـجـيــان ،ال ــذي يعمل
في «تلفزيون غير محضور» ،مدعو
ّ
إلـ ــى أن ي ـك ــون واح ـ ـ ـدًا م ــن املـعــلـقــن
املحيطني ببيار ّ
رب ــاط؟ وأن ــه يمكن
أن يستعني
املـخــرج بــاســم كريستو ّ
ب ـت ـص ـف ـي ــق جـ ـمـ ـه ــور «م ـ ــن ـ ــا وج ـ ـ ـ ّـر»
ليستخدمه في مونتاج «املوروكس
دور» العام املقبل؟
ه ـ ـ ـ ـ ــذا أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا غ ـ ـ ـيـ ـ ــض م ـ ـ ـ ــن فـ ـي ــض

مهى زراقط
«ول ـع ــان ــة» أراد ب ـيــار ّ
رب ـ ــاط حلقته
ّ
ّ
األولى من برنامج «منا وجر» الذي
انـطـلــق لـيـلــة رأس الـسـنــة ال ـجــاريــة.
ّ
جـ ـ ـ ـ ــن ،وض ـ ـيـ ــوفـ ــه فـ ـ ــي االس ـ ـتـ ــديـ ــو،
معلنني انطالقة برنامج «فريد من
نوعه» يحكي عن التلفزيون :يكسر
الـ ـح ــدود ب ــن امل ـح ـط ــات ّالـلـبـنــانـيــة،
يـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارس الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــد الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــن ـ ـ ــاء ،ي ــرف ــع
التلفزيون ،يوقف البرامج
مستوى
ّ
«املبهدلة» ،يثقف املشاهد.
بـقــي ّ
رب ــاط ي ـكـ ّـرر كلمته الـسـحــريــة،
«ولعانة» ،وأهــداف برنامجه ،على
مــدى حـلـقــات املــوســم ،الـتــي شهدت
صعودًا وهبوطًا ،ليصل إلى حلقة
أخـ ـ ـي ـ ــرة ب ــاهـ ـت ــة م ـ ـسـ ــاء ال ـخ ـم ـي ــس
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــت ،وإل ـ ـ ـ ــى مـ ـشـ ـه ــد إعـ ــامـ ــي
ت ـن ـصــب ف ـي ــه الـ ـش ــاش ــات امل ـت ــاري ــس
لبعضها ،تخلط بني النقد والشتم،
ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج امل ـ ـق ـ ـبـ ــول إلـ ــى
«م ـب ـهــدل» ،وبــال ـتــالــي ...ال ت ـقـ ّـدم أي
للمشاهد.
مادة ثقافية
ّ
ّ
يتحمل «منا وجـ ّـر» وحده
طبعًا ال
م ـســؤول ـيــة الـنـتـيـجــة ال ـت ــي وصـلـنــا
إلـيـهــا ،خـصــوصــا أن ح ــال الـبــرامــج
ً
لم يكن أفضل قبال .وهو لن يعترف
ً
بها ،بما أنه ّ
يعد نفسه مسؤوال عن
إيقاف بعض البرامج ،ســواء كانت
ت ـلــك ال ـتــي ت ـع ـ ّـرض ل ـهــا بــال ـن ـقــد ،أو
التي استضاف نجومها.
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـ ـ ــذي ان ـ ـط ـ ـلـ ــق ب ـ ـقـ ــوة،
ت ـمـ ّـيــز ب ــإع ــداد ج ـ ّـي ــد ،وق ـ ـ ّـدم ف ـقــرات
ن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــة أب ـ ـ ـ ــرزه ـ ـ ـ ــا «ت ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــص ع
الرصيف» و«رادار»ّ .
األول يمارس
ن ـق ــدًا غ ـيــر م ـبــاشــر ألداء املــراس ـلــن
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــن ،والـ ـث ــان ــي ي ــرص ــد
ب ــذك ــاء ب ـعــض ه ـف ــوات ال ـت ـل ـفــزيــون.
ف ـش ـك ـل ــت هـ ــاتـ ــان الـ ـفـ ـق ــرت ــان ن ـق ـطــة
ّ
ّ
معوضتني عــن أداء املعلقني
قــوتــه،
داخ ــل االسـتــديــو ،حـيــث كــان الــوعــد
بـ ـتـ ـثـ ـقـ ـي ــف املـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدي ـ ــن وبـ ـسـ ـق ــف
ع ـ ــال لـ ــن ي ـن ـج ــو م ـن ــه أحـ ـ ــد ،لـنـصــل
م ــع الـحـلـقــة األخ ـي ــرة إل ــى مـشــاهــدة
ان ـت ـق ــادات لـحـفـلــة «امل ــورك ــس دور»
(ك ـ ّـررت انـتـقــادات البرنامج الزميل
على الشاشة نفسها «هيدا حكي»)،
وتـغـطـيــة «تـلـفــزيــون لـبـنــان» (ال ــذي
ّ
تـطـلــق عـلـيــه املـعــلـقــة ان ـغــريــد ب ـ ّـواب
اسـ ــم  )TL1ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة
في الشمال .كما عمد البرنامج في
الحلقة مــا قـبــل األخ ـيــرة إلــى إقـفــال
ّ
حساباته مع كل من رندة سركيس،
ُ
ون ـس ــري ــن الـ ـظ ــواه ــرة .فــاســت ـق ـب ـلــت
األولـ ــى ف ــي اس ـتــديــو ال ـبــرنــامــج في
أج ــواء احـتـفــالـيــة ،فــي حــن حصلت
الثانية على شهادة في حسن طرح
ُ
األس ـئ ـلــة ،بـعــدمــا كــانــت قــد انــتـقــدت
ألنـ ـه ــا ال ت ـج ـي ــد ط ــرحـ ـه ــا ،وألنـ ـه ــا
ُ
ت ـض ـ ّـم ـن ـه ــا «إي ـ ـ ـحـ ـ ــاء ات ج ـن ـس ـي ــة».
وقـبــل ذلــك ،أقـفــل الـبــرنــامــج حسابه
مع أرزة الشدياق ،باستقبالها في
االستديو ،بعدما كانت قد ّ
تعرضت
إلـ ــى «نـ ـق ــد قـ ـ ــاس» م ـض ـم ــون ــه أن ـهــا
«مــش مـهـضــومــة ،وجبلتها تقيلة،
وحاطة تلفزيون ع عيونها».
هـ ـ ــذه االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات هـ ــي غـ ـي ــض مــن
ف ـيــض ال ـق ــام ــوس الـ ــذي اسـتـخــدمــه
ّ
املـعــلـقــون ال ـقــادمــون فــي غالبيتهم
م ــن ع ــال ــم ال ـت ـل ـف ــزي ــون .ه ـك ــذا زادت
ّ
ث ـقــافــة امل ـشــاهــديــن بـتـعــلــم م ـفــردات
نقدية استثنائية فــي «نوعيتها»:
مألعط ،مجوي ،مش معروف إذا مرا
أو رج ــال ،هـيــدا أوط ــى شــي ممكن،
أضــرب من هيك ،نحن ما بيلبقلنا
ّ
نـقــلــد ال ـغــرب ،مــا عـنــدا مــرايــة ،فيها
تسكت ،نسخة تايوانية...،
ّ
ك ــل م ــا ورد أعـ ــاه ،م ـسـ ّـجــل ،خضع
ّ
ل ـل ـمــون ـتــاج ،ث ــم مـ ــر ع ـلــى ال ـشــاشــة.
أي أن البرنامج يتبناه حرفيًا ،بل

ّ
مقدم البرنامج بيار رباط

يمكن االفتراض أنه كان ّ
مدونًا في
«الـسـكــريـبــت» وق ــرأ كـمــا ه ــو .حتى
أن ال ـف ـنــان ،غ ـســان الــرح ـبــانــي ،أك ـ ّـد
ذلــك فــي الحلقة األخ ـيــرة حــن قــال:
«أن ــا مـخـضــرم تـلـفــزيــونـيــا ،وال أدع
كـلـمــة ت ـمـ ّـر م ــن دون أن أق ـصــدهــا».
وهو الذي استخدم عبارة «قرارات
نـ ـس ــوان» ل ــوص ــف ق ـ ــرار «ال ـج ــدي ــد»
إيقاف برنامج «شي أن أن».
ّ
املعلقني (الذين ّ
تغيروا
والطريف أن
م ـ ـ ـ ــرارًا مـ ــن دون أن ن ـ ـعـ ــرف ملـ ـ ــاذا)

ن ــاق ـش ــوا ال ـ ـقـ ــرار ،وإطـ ــالـ ــة م ـقـ ّـدمــه
سالم الزعتري عبر برنامجهم ،فلم
يجد خمسة منهم (من أصل ستة)
فـيـهــا مــا يـنـتـقــدونــه .ال مــا قــالــه عن
امل ــؤس ـس ــة ال ـت ــي ي ـع ـمــل ف ـي ـهــا وع ــن
أصـحــابـهــا ،وال عــن فـقــرة «طــزكــار»
ال ـتــي أعـ ــاد فـيـهــا ال ـتــذك ـيــر بـفـيــديــو
شخصي مسيء إلعالمية لبنانية.
وهذا مثال واضح عن املعايير التي
ّ
يستند إليها املعلقون في كالمهم.
أن يكون الزعتري «موهوبًا» فهذا

عـ ــذر كـ ــاف لـ ــه ،وعـ ـل ــى «الـ ـنـ ـس ــوان»
ّ
أن يـتـقـ ّـبـلــن اإلسـ ـ ــاء ة وإال ك ــن مـثــل
«بـ ــائـ ــع ال ـ ـجـ ــاب ع ـل ــى ال ــرصـ ـي ــف».
وأن يكون الهدف هو «اإلضـحــاك»،
فـ ـه ــذا أمـ ــر ي ـت ـيــح ل ـل ــزع ـت ــري إعـ ــادة
ال ـت ـش ـه ـي ــر ب ـش ـخ ــص م ـ ــن دون أي
مــراعــاة لوضعه االجـتـمــاعــيّ .
يمرر
«الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ال ـن ـقــدي
األول ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ه ـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــيء،
وي ـض ـح ــك «ال ـ ـن ـ ـقـ ــاد» ...ف ــي ان ـت ـظــار
«الرايتينغ».

ّ
قدم البرنامج قاموسًا
نوعيًا للمفردات التي يمكن
استخدامها في النقد

«سينيال» الـ mtv

يتعرض سيريل هنونة ّ
ّ
(مقدم «ال تلمس منصبي،»TPMP :
النسخة الفرنسية األصلية) إلى الكثير من االنتقادات في
فرنسا ،ويحظى أيضًا ببعض اإلشــادات ...منها اتقانه للغة
الفرنسية .وقــد تلقى هــذه اإلشــادة في يــوم اللغة الفرنسية
الذي دعا فيه «املجلس األعلى للمرئي واملسموع» إلى احترام
الـلـغــة الـفــرنـسـيــة فــي ال ـبــرامــج الـتـلـفــزيــونـيــة ،وع ــدم خلطها
بكلمات انكليزية ،أو ارتكاب أخطاء فيها.
ّ
«منا ّ
وجر» .إذ كان
لكن يبدو أن األمر اختلط على منتجي
ال ـحــرص واض ـحــا عـلــى حـضــور الـلـغـتــن األجـنـبـيـتــن بقوة
فــي الـبــرنــامــج .فهما ال ت ـتــرددان مــن خــال كلمات مفاتيح
فحسب ،وإنما عبارات ،وفقرات كاملة أحيانًا ،من دون أي
ترجمة للمشاهدين ،فــي حــن يسخر البرنامج نفسه من

مــرور دقيقة ونصف بــا ترجمة على شاشة «أن بــي أن»:
يعرضونها من أجل الجالية املكسيكية املقيمة في
«كانوا ّ
اللغتني،
ـن
ـ
ت
ـا
ـ
ه
على
ـا
ـ
ظ
ـا
ـ
ف
ـ
ح
و
صليبا.
منى
ق
تعل
لـبـنــان»
ّ
أعـ ّـد البرنامج فقرة خاصة ملراقبة كيفية نطق من يطلون
ّ
وصمم الـ«سينيال»
على بقية الشاشات للكلمات األجنبية،
الـخــاص بــه ملعاقبة مــن ينطق الكلمات بخالف مــا يــراه هو
نطقًا سليمًا لها.
لكن ّ
بغض النظر عن نوايا ّ
معدي هذه الفقرة ،التي تنسجم
مع الهوية التي رسمتها «أم تي في» لنفسها ،تبقى اإليجابية
ّ
الوحيدة لها ،أنها قد تدفع اإلعالميني إلى الكف عن استخدام
كلمات أجنبية فــي جملهم ،مسيئني بــالــدرجــة األول ــى إلى
لغتهم األم.

تعليقات البرنامج «البناء ة» ،الذي
هاجمه البعض ،محاربًا «النوعية
باملهزلة ،والعلم بالجهل والثقافة
بـ ــاالن ـ ـح ـ ـطـ ــاط» كـ ـم ــا ي ـ ـقـ ــول ربـ ـ ــاط،
بــأســف ،فــي الحلقة األخ ـيــرة .أســف
ال ي ـم ـكــن ت ـص ــدي ـق ــه ،إال إذا أرادن ـ ــا
م ـع ـ ّـدو ال ـبــرنــام ــج أن ن ـص ـ ّـدق أنـهــم
كــانــوا يـتــوقـعــون ح ـفــاوة بـبــرنــامــج
نقدي ،وهم يعرفون طبعًا أن النقد
لم يكن يومًا مادة مقبولة من أحد،
ولـ ـط ــامل ــا ص ـن ــع ع ـ ـ ـ ــداوات وت ـس ـ ّـب ــب
بمشاكل .فكيف إذا كانت غالبيته
بــامل ـس ـتــوى ال ـ ــذي ع ــرض ـن ــاه أعـ ــاه:
ف ــوق ـي ــا وع ــدائـ ـي ــا ،وال ي ـس ـت ـنــد إل ــى
معايير مهنية وأخالقية واضحة؟
ّ
ّ
تسجل
حتى طغى على كل إيجابية
للبرنامج.
قد يكون األمــر الوحيد الــذي يمكن
ّ
تـ ـص ــديـ ـق ــه ،ه ـ ــو م ـ ــا ت ـع ــل ـم ـن ــا م ـنــذ
الـصـغــر أن ال ن ـصـ ّـدقــه :اإلعـ ــان .إذ
انـطـلــق الـبــرنــامــج بــإعــان ترويجي
قوامه سيدة ،تنشر الغسيل.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ ُ
القطط
أخواتنا ِ

عادل إمام ولبلبة في مشهد من «مأمون وشركاه»

القراصنة وصلوا إلى «الزعيم»!
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ليست املرة األولى التي َّ
تسرب فيها حلقات
مل ـس ـل ـســات رم ـضــان ـيــة ع ـبــر ال ــوي ــب قبل
عرضها تلفزيونيًا ،لكنها املرة األولى التي
تطال فيها أيدي القراصنة مسلسل عادل
إم ــام .إذ فــوجــئ متابعو الــدرامــا املصرية
ع ـصــر أول م ــن أمـ ــس ال ـس ـبــت بـتـســريــب
ال ـح ـل ـقــات األولـ ـ ــى م ــن مـسـلـســل «م ــأم ــون
وشــركــاه» عبر اإلنترنت بـجــودة وصــورة
عاليتني لـلـغــايــة .مــا يعني ّأن الـجـهــة التي
ّ
سربتها ،حصلت على الشرائط األصلية
ُ
الـتــي يـفـتــرض أنـهــا مــوجــودة فــي موقعني
اثنني فقط ال غير ،هما شركة «سينرجي»
املنتجة للعمل ،وقناة «أم .بي .سي .مصر»
العارضة للمسلسل.
ّ
من تتبع الروابط ،أكد أن الحلقات املتوافرة
ً
فـعــا هــي الـثــانـيــة والـثــالـثــة والــراب ـعــة ،لكن
ّ
م ــن ن ـشــرهــا ب ــشــر امل ـتــاب ـعــن ب ــأن األول ــى
والخامسة أيضًا ستتوافران ،وربما حلقات
أخــرى .وفيما ظن بعضهم في البداية أن
املـقـصــود هــو إسـقــاط مسلسل «الــزعـيــم»

سيساكو في بيروت
كابوس اسمه التطرف
اتخذ عبد الرحمن سيساكو من
الكابوس اإلسالموي املتطرف
الذي يواجهه العالم العربي
موضوعًا لفيلمه «تمبكتو ـ
شجن الطيور» ( )2014الذي
حاز جائزة «سيزار» الفرنسية
ألفضل فيلم العام املاضي .من
خالل مربي املواشي كيدان
الذي يعيش مع زوجته ساتيما
ّ
يصور املخرج
وابنتهما،
املوريتاني بشاعرية إحدى
القرى املالية الواقعة تحت
سيطرة املتطرفني وأحكام
«القاعدة في املغرب االسالمي»
وقوانينها التي تتضمن الئحة
من املحظورات كاملوسيقى
والكحول والتدخني .أبرز
املرشحني إلى نيل «أوسكار»
أفضل فيلم أجنبي عام ،2014
سيعرض في صالة Montaigne
في «املعهد الفرنسي في بيروت»
(طريق الشام) عند الثامنة
من مساء األربعاء  8حزيران
(يونيو) .لالستعالم01/420200 :

عادل إمام لصالح نجوم آخرين ،والتأثير
على املردود اإلعالني بحرق األحداث عبر
اإلن ـتــرنــت ،خ ــرج مــن يــؤكــد عـلــى تسريب
الحلقة األولــى من مسلسل «الخروج» من
بطولة ظــافــر الـعــابــديــن ،وشــريــف سالمة،
ودرة ،وتوقيع املخرج محمد جمال العدل.
ّ
علمًا أنــه ُيفترض عــرض هــذا العمل على
ق ـن ــوات ع ــدة ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه م ــن بينها
«الـنـهــار» ،و«س ــي .بــي .ســي» ،والتلفزيون
امل ـصــري .بــالـتــالــي ،ف ــإن الـقــرصـنــة هـنــا لم
تقصد عادل إمام بنفسه ،وإنما الصناعة
الـتــي قــد تنهار إذا لــم يسيطر أصحابها
ع ـلــى ال ـث ـغ ــرة ال ـت ــي دخـ ــل م ـن ـهــا لـصــوص
الــدرامــا .صحيح أن الواقعة ليست األولــى،
فالسنوات املاضية شهدت حاالت قرصنة
محدودة سواء قبل بداية رمضان أو خالل
أيام العرض ،لكنها املرة األولى التي يطال
ً
فـيـهــا ال ـقــراص ـنــة مـسـلـســا لـنـجــم بحجم
ع ــادل إم ــام .وصحيح أن القرصنة قــد ال
تــؤثــر بشكل كبير عـلــى نسبة املـشــاهــدة
ع ـبــر ال ـت ـل ـفــزيــون ك ــون مـتــابـعــي الـشــاشــة
الصغيرة في األساس ال يفضلون املتابعة

ّ
عبر الويب ،إال أنها في كل االحــوال تطرح
ت ـ ـسـ ــاؤالت ح ـ ــول امل ـس ـت ـف ـيــد م ـم ــا ج ــرى،
ً
خـصــوصــا أن ــه لــن يجنى أم ـ ــواال .فـهــو لن
يستطيع الـتــربــح مــن اعــانــات الـيــوتـيــوب،
حـيــث ت ـقــوم ال ـشــركــة املـنـتـجــة عـلــى الـفــور
بغلق الــروابــط غير الشرعية .لكن ذلــك ال
يعني مقاومة التسريب ،فآخرون يعيدون
تحميل الحلقات وهكذا ،ودائمًا ما تكون
مــواج ـهــة ال ـت ـســريــب بـمـنـعــه م ــن األس ــاس
ال بـمـطــاردة الـقــراصـنــة .وبــالـفـعــلّ ،
تسبب
ال ـح ـل ـقــات األولـ ـ ــى م ــن مـسـلـســل «م ــأم ــون
وشركاه» (كتابة يوسف معاطي وإخراج
رامي إمام) في انتشار آراء سلبية مبكرة
فــي املـسـلـســل وات ـهــامــه بــأنــه تـقـلـيــدي وال
يقدم جديدًا .أمــر يؤكد خطورة القرصنة
عـلــى صـنــاعــة ال ــدرام ــا كـمــا عـلــى صناعة
السينما ،كونها تحرم الجهات املنتجة من
العائد اإلعالني من جهة ،وتؤدي إلى نشر
آراء سلبية مبكرة قــد تؤثر على حماس
جمهور التلفزيون ملتابعة العمل من جهة
أخرى.

ْ
ُ
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