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سياسة
قضية اليوم

توقيف «كاوبوي» االشتراكي:

تجنيد عمالء وتسليح «المعارضة» السورية
وقع يوسف فخر
المشهور بـ«الكاوبوي»
في قبضة األمن العام.
الرجل الذي كان أحد رموز
الحرب األهلية وقتال
الزواريب ،عاد اسمه
إلى التداول من بوابة
تجنيد عمالء لمصلحة
العدو اإلسرائيلي وإتمام
صفقات أسلحة للمعارضة
السورية
رضوان مرتضى
ب ـ ـعـ ــد أيـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـلـ ــى دخـ ـ ـ ـ ــول ال ـل ـب ـن ــان ــي
األمـيــركــي يوسف ريــاض فخر لبنان،
ق ــادم ــا م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،أوق ـفــه
األم ــن الـعــام بشبهة االت ـصــال بالعدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ودهـ ــم ع ـنــاصــر الـجـهــاز
األمـنــي منزله فــي ديــر قــوبــل ،مــن دون
العثور على ما يساعد التحقيق.
و«الـ ـك ــاوب ــوي» ه ــو امل ـس ــؤول الـســابــق
مليليشيات الحزب التقدمي االشتراكي
فــي منطقة الــروشــة فــي الثمانينيات.
وقد ذاع صيته في تلك الحقبة بعدما
«حـ ـك ــم» ال ــروش ــة وم ـح ـي ـط ـهــا وف ــرض
ات ـ ــاوات وخ ـ ـ ّـوات عـلــى ف ـنــادق املنطقة
ومـحــالـهــا ومــرابـعـهــا ،وي ـنــدر أن تجد
أحـ ـدًا مـمــن عــايــش ال ـحــرب األه ـل ـيــة لم
يسمع بــاسـمــه .وه ــو غ ــادر لـبـنــان في
أواخ ـ ـ ــر ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات إلـ ــى ال ــوالي ــات
املتحدة .وليست هذه املرة األولى التي
يــزور فيها فخر لبنانّ منذ مغادرته،
ف ـقــد ذكـ ــرت املـ ـص ــادر أنـ ــه دخ ــل لـبـنــان
أربع مرات في السنوات املاضية .وعن
سبب توقيفه هذه املرة ،قالت مصادر

طلب إسرائيلي بشراء
أرض في «منطقة
نفوذ» وهاب

قضائية إن «حاسوبه كان مخترقًا».
عملية التوقيف جرت األربعاء املاضي.
ّ
وعـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن ف ـ ـخـ ــر ،بـعــد
ده ــم مـنــزلــه ،أبـلــغ الـسـفــارة األميركية
ب ــاس ـت ــدع ــائ ــه ،ث ــم ذهـ ــب الـ ــى املــديــريــة
الـ ـع ــام ــة لـ ــأمـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام حـ ـي ــث خـضــع
لالستجواب وأوقف ،ومن ثم جرى دهم
منزله مجددًا ،لكن لم ُيعثر على شيء.
ُوب ـعــد أرب ـعــة أي ــام عـلــى تــوقـيــف فخر،
أحيل إلــى املحكمة العسكرية السبت،
بناء على إشارة القضاء ،بعدما ادعت
عليه النيابة العامة العسكرية بـ«جرم
التعامل وتجنيد عمالء والتدخل في
جرائم شراء سالح».
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ك ـش ـفــت م ـص ــادر
ّ
قضائية أن توقيف «الكاوبوي» جرى
بـعــد االش ـت ـبــاه فــي ضـلــوعــه بتجنيد
عـ ـ ـم ـ ــاء ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة مـ ـ ـن ـ ــذر الـ ـصـ ـف ــدي
امل ـش ـه ــور ب ـ ـ «مـ ـن ــدي الـ ـصـ ـف ــدي» ،اب ــن
ب ـ ـلـ ــدة م ـ ـجـ ــدل شـ ـم ــس ال ـ ـسـ ــوريـ ــة فــي
الـجــوالن املحتل ،و«أق ــرب السوريني»
الــى رئـيــس وزراء الـعــدو اإلســرائـيـلــي
ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو .ومـ ـن ــدي عـضــو
عــامــل فــي مكتب نتنياهو ،وتحديدًا
ف ــي ش ـع ـبــة ت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـع ـلــومــات
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ع ـم ـلــه فــي

الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي .وك ـش ـف ــت
ّ
امل ـع ـل ــوم ــات أن ال ـس ـل ـطــات الـلـبـنــانـيــة
تشتبه في تــورط فخر بجرم التدخل
ل ـش ــراء أسـلـحــة لـلـمـعــارضــة الـســوريــة
وإتمام الصفقة عبر لبنان إلى الداخل
الـ ـسـ ــوري .وس ـب ــق أن ورد اسـ ــم فـخــر

فــي سـلـسـلــة «إســرائ ـيــل لـيـكــس» الـتــي
.2015
نـشــرتـهــا «األخ ـب ــار» فــي ت ـمــوز
ّ
وب ـح ـســب امل ـع ـلــومــات األم ـن ـي ــة ،تــوفــر
لـ ــدى األم ـ ــن الـ ـع ــام ت ـس ـج ـيــل م ـحــادثــة
ب ـت ــاري ــخ  26/5/2015ب ــن ال ـص ـفــدي
وفخر ،عرض فيها األول على األخير

شــراء عقار في منطقة دميت ـ قضاء «الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاوب ـ ـ ــوي» بـ ـسـ ـب ــب «ن ـ ـشـ ــاطـ ــه»
الشوف (مساحته  16600متر مربع) ،امل ـي ـل ـي ـش ـي ــوي فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب األه ـل ـي ــة
«ضمن منطقة نفوذ» الوزير السابق الـلـبـنــانـيــة ،بــل لــاشـتـبــاه فــي وجــود
ع ــاق ــة ل ــه م ــع الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي.
وهاب.
وئام ّ
ولــم تتكشف معطيات التحقيق بعد .وتؤكد املصادر أن األدلة التي ُووجه
«دامغة».
بها كانت
 8/5/16لم 1يوقف
األمــن العام
الثابت أن
إال أن
Arabia
Balance
Sheet.pdf
11:28
AM
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تقرير

القوات في زحلة تحت «الحصار» :مطلوب مرشحون كاثوليك وموارنة!
ال يخلو حزب في لبنان من مشاكل
داخلية ـ تنظيمية ،ولو بنسب متفاوتة.
مشاكل القوات اللبنانية ـ زحلة «بسيطة» إذا
ما قورنت بمشاكلها في أقضية أخرى أو
ببقية األحزاب .هي أشبه بـ «صراع ديوك»
حول نفوذ محلي .لكن نتائج االنتخابات
البلدية األخيرة لم تكن على قدر توقعات
سمير جعجع .قوات زحلة تعاني من
نقص في الكوادر الكاثوليكية والمارونية
لترشيحها إلى االنتخابات النيابية ،ما يجعل
المعركة النيابية صعبة في ظل «حصار»
مطبق عليها من تيار المستقبل ،حزب
الله ،الكتلة الشعبية ،حزب الكتائب (حتى
الساعة) وآل فتوش

ليا القزي
ُ
ال تشبه زحلة أي منطقة لبنانية أخرى.
من بعيد ،تظهر وكأنها ذات طبيعتني.
األولى اجتماعية ـ دينية كونها مدينة
«الـكـثـلـكــة» ،عـلــى رغ ــم أن أق ــدم كنيسة
ّ
فيها أرثوذكسية ،وأن أرقام «املوارنة»
ُ
( 14577نــاخ ـبــا) ب ــدأت ت ـنــافــس أرق ــام
«الكاثوليك» ( 19755ناخبًا) .الطبيعة
ّ
الثانية سياسية ،ومفادها أن «زحلة
ق ـ ــوات ل ـب ـنــان ـيــة» .وه ـ ــذه ش ـبــه قـنــاعــة
ّ
رسختها «بروباغندا» الحرب األهلية
والسنني في الوجدان العام ،و«مالحم»
حـصــار زحـلــة و«ص ـمــودهــا» فــي وجــه
الجيش السوري ،وتقديم أكبر عدد من
«شهداء املقاومة اللبنانية».
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة األخـ ـي ــرة كــانــت
محطة في هــذا املـســار .ففيها ،تمكنت
ـن م ـع ــراب ـ ـ من
الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ـ ـ م ـ ً
نسج التحالفات ،فارضة مرشحًا كان
حتى األمــس القريب محسوبًا على آل
سكاف (أسعد زغيب) ،وكانت النتيجة

جعجع قال كلمته :خلص!
نهاية عام  2015وبداية العام الحالي ،زادت «النقمة» الداخلية ضد منسق القوات ،ميشال التنوري ،ابن
الـ َـكـ َـرك وأستاذ الرياضيات الــذي ُيـ ّ
ـدرس  35ساعة أسبوعيًا في مدرستني للراهبات .تزامن ذلــك ،مع
انتهاء واليته (ثالث سنوات) ومجاهرته بعدم رغبته التجديد لنفسه« .رؤوس» الفريق املعارض ،أي
مرشح القوات عن املقعد الكاثوليكي في زحلة جورج سماحة ومسؤول قطاع رجال األعمال السابق
جهاد النداف ومسؤول املراكز السابق نضال صليبا« ،حاولوا اإلضاءة على سيئات التنوري والتسويق
لسماحة كمنسق جديد» ،استنادًا إلى مسؤول في منسقية زحلة .في البداية ،اقتنعت معراب بخيار
سماحة «باعتبار أنه أحد مرشحيها املفترضني إلى النيابة وعمل في تنظيم االنتخابات سابقًا ،كما
أن التنوري لم يكن يريد املنصب من جديد»ّ .
تحول األمر إلى نوع من «التحدي بني التنوري والقواتيني
ّ
والصحافيني الزحالويني الذين يدعمونه وبني جبهة املعارضني لخطه» ،فعادت شهيته إلى تبو ّء املنصب
من جديدُ .
«حرق» اسم سماحة عبر انتشار خبر تعيينه قبل أن ُيحسم األمر في معراب وتولى بعض
القواتيني إيصال اعتراضاتهم إلى القيادة القواتية .نتيجة ُ «القيل والقال» ،أجري استفتاء في زحلة «نال
على إثره التنوري  ٪89من األصــوات» .عند هذا الحد «أقفل امللف .لم يكن لهذا النزاع الصغير تأثير
كبير على التنظيم ألن لكل شيء في القوات حدودًا .حني يقول سمير جعجع كلمته ،خلص!».

لـصــالـحـهــا ،ول ــو فــي الـشـكــل .لـكــن هــذا
«االن ـت ـص ــار» الـحــزبــي عـلــى آل سكاف
وفـتــوش ،لــم ُيثلج قلب رئيس الحزب
سمير جعجع الذي كان يتوقع «نسبة
مشاركة قواتية أكـبــر» ،كما ينقل عنه
مسؤولون قواتيون زحالويون سمعوا
م ـنــه ان ـت ـق ــادًا وتـقـيـيـمــا لــان ـت ـخــابــات.
ك ــل ال ـح ـج ــج ع ــن «رش ـ ـ ــوة ال ـنــاخ ـبــن»
وتـشـ ّطـيــب املــرش ـحــن ال ـقــوات ـيــن «مــن
الـ ـس ــن ــة وال ـ ـش ـ ـي ـ ـعـ ــة» ،لـ ــم ُي ـ ـق ـ ـ ّـرش فــي
م ـ ـعـ ــراب الـ ـت ــي ت ـح ــدث ــت عـ ــن «مـش ـك ـلــة
فــي إي ـصــال الــرســالــة إل ــى الـنــاخـبــن».
هنا بــرزت أول ثغرة سياسية .الثغرة
الثانية هــي «وج ــود أزم ــة فــي اختيار
األش ـ ـخ ـ ــاص املـ ـ ــوارنـ ـ ــة والـ ـك ــاث ــولـ ـ ُي ــك.
هناك مشكلة أسـمــاء ،خاصة إذا ثبت
التحالف النيابي مــع الـتـيــار الوطني
ال ـحــر واخ ـت ـيــر سـلـيــم ع ــون عــن املقعد
املـ ـ ـ ــارونـ ـ ـ ــي» ،اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إل ـ ــى مـ ـص ــادر
متابعة في مدينة الكرمة .تضاف إلى
ذلـ ــك ،مـ ـح ــاوالت ســاب ـقــة ل ـعــزل منسق
الـقــوات في زحلة ميشال التنوري من
قبل قواتيني زحالويني ،قبل أن يحسم
االستفتاء القواتي النتيجة لصالحه.
ق ـ ــوة ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ـج ـي ـيــريــة ف ــي ق ـضــاء
زح ـلــة ،اس ـت ـنــادًا إل ــى م ـصــادر رسمية،
هــي « 12أل ــف ص ــوت ،مـنـهــا  7000في
املــدي ـنــة .أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى املنتسبني
فـهــم قــرابــة الـ ـ ــ 1500فــي الـقـضــاء و900
في املدينة» .هناك  27مركزًا حزبيًا في
القضاء ،إال أن الثقل فــي مدينة زحلة
هــو فــي أحـيــاء حــوش األم ــراء ،املعلقة،
املــدي ـنــة الـصـنــاعـيــة ووادي الـعــرايــش
«حـ ـي ــث هـ ـن ــاك أغ ـل ـب ـيــة مـ ــارون ـ ـيـ ــة» .ال
تذكر املـصــادر هــذه املعلومة «لغايات
طائفية» ،بــل لــإشــارة إلــى أن «امللعب
الكاثوليكي ،الذي ُيشكل هوية املنطقة،
ال يزال عصيًا على األحزاب .ليس لألمر
عالقة فقط بالقوات ،فطبيعة أبناء هذا
امل ــذه ــب أن ي ـكــون والؤه ـ ــم لـلــزعـيــم أو
العائالت التقليدية» .يبرز هذا النقص
أي ـضــا داخـ ــل مـنـسـقـيــة ال ـق ــوات «حـيــث
ال وج ــود ألعـضــاء كــاثــولـيــك» .ال ينفي
املصدر املسؤول في املنسقية «وجود

ُ
تدرك مصادر القوات صعوبة خوض االنتخابات النيابية حتى الساعة (هيثم الموسوي)

ّ
حل مرشحو القوات
إلى االنتخابات البلدية
في المراتب
الخمس األخيرة
ن ـقــص ف ــي ه ــذا املـ ـج ــال ،ون ـح ــن نعمل
ّ
على حله ألننا بدأنا نسمع انتقادات
في هذا الشأن».
على خريطة توزع املناطق «القواتية»،
ت ـ ــأت ـ ــي زحـ ـ ـل ـ ــة فـ ـ ــي امل ـ ـ ــرات ـ ـ ــب األولـ ـ ـ ـ ــى.
املـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـ ـت ـ ــداول ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـشـ ــارع

ّ
الزحالوي تفيد بأن «(النائبة) ستريدا
جـعـجــع ت ــري ــد م ــد ج ـس ــور ب ــن بـشــري
وزحـ ـل ــة ل ـت ـعــزيــز ن ـف ــوذه ــا وف ــرض ــه»،
خاصة بعد وفاة النائب السابق الياس
سكاف والحديث عن «تشتت» زعامته.
لتأكيد الـكــام ،يـعــودون بــالــذاكــرة إلى
فترة املفاوضات التي سبقت «البلدية»
ّ
السيدة ميريام سكاف ملعراب
وزيــارة
«ح ـيــث سـمـعــت كــامــا واض ـحــا عــن أن
االتفاق في بلدية زحلة مرهون بإقناع
والــدهــا الـنــائــب الـســابــق ج ـبــران طــوق
الوقوف إلى جانب ستريدا في ّ
بشري.
وهـ ـ ــا هـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ت ـس ـت ـعــن ب ـس ـي ــدات
زحالويات ملساعدتها في مهرجانات
األرز» .زحلة «بالنسبة إلينا مهمة من
النواحي كــافــة» ،يقول مسؤول قواتي
وهـ ــو ي ـج ـلــس ف ــي مـكـتـبــه ال ـخــدمــاتــي
«املـتــواضــع» .ال ُيفكر قبل أن ينفي ما

تقرير

خطاب «ما بعد بعد حيفا» شعارًا للجمهور االسرائيلي

مصداقية نصرالله ّ
ّ
سر نجاح حربه النفسية (هيثم الموسوي)

علي حيدر
لــم تقتصر مـفــاعـيــل خـطــابــات االمــن
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
عـلــى مـعـنــويــات جـمـهــور كـيــان الـعــدو
وج ـن ــوده ،بــل ك ـ ّـان لـهــا أثــرهــا الـفـعــال
أي ـضــا عـلــى صــنــاع ال ـق ــرار السياسي
واألمني في تل أبيب ،وهو ما شهدت

ب ــه أك ـث ــر م ــن م ـح ـطــة ق ـب ــل حـ ــرب ع ــام
 2006وخاللها وبعدها .لكن الجديد
ـ ـ ـ الـ ـق ــدي ــم هـ ــو املـ ــزيـ ــد مـ ــن امل ـع ـط ـيــات
اإلســرائـيـلـيــة الـتــي تكشف أن مــواقــف
الـسـيــد نـصــرالـلــه وخـطــابــاتــه تحولت
ال ـ ــى م ـ ــادة أس ــاسـ ـي ــة فـ ــي الـ ــدراسـ ــات
األكاديمية التي تتناول دور الحرب
النفسية في املعركة في تشكيل الوعي

الـقــومــي .ومــن أب ــرز املــواقــف الـتــي بدا
أن حـضــورهــا فــي إســرائـيــل ،جمهورًا
ونخبًا ،ال يقل ّ
عما هو عليه في لبنان
والعالم العربي ،خطاب «ما بعد بعد
حيفا» ،واستهداف سفينة «ساعر».
تـحــول خـطــاب السيد نصرالله الــذي
ألقاه في تموز عام « ،2006الى حيفا،
وصدقوني الى ما بعد حيفا والى ما
بعد بعد حـيـفــا» ،مـحــورًا ألطــروحــات
فــي األكــادي ـم ـيــة االســرائـيـلـيــة عــن أثــر
ً
ه ـ ــذا الـ ـخـ ـط ــاب ،وم ـ ـثـ ــاال مـ ـمـ ـت ــازًا عــن
ال ـق ــدرة عـلــى اإلق ـن ــاع ،بـحـســب رئيس
مــركــز أبـحــاث االم ــن القومي واالع ــام
فـ ــي ج ــامـ ـع ــة اري ـ ـي ـ ــل ،وال ـ ـبـ ــاحـ ــث فــي
م ـج ــاالت ح ــرب امل ـع ـلــومــات ،الــدك ـتــور
رون شــاي ـفــر ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع مــوقــع
«والال» االسرائيلي.
وك ـش ــف شــاي ـفــر ع ــن حـقـيـقــة أن هــذا
املــوقــف تـحــول ال ــى م ــادة عـلــى ألسنة
الجمهور االســرائـيـلــي ،موضحًا ذلك
ب ــالـ ـق ــول إن «الـ ـسـ ـخ ــري ــة الـ ـكـ ـب ــرى أن
الجمهور في إسرائيل هو الذي ّ
حول
هذا الخطاب الى شعار» ،واصفًا إياه
بــأنــه «رســالــة تلتقطها األذن جـيـدًا»،
منتقدًا االعــام في إسرائيل ألنه سار
خلف الجمهور.
ورأى ش ــاي ـف ــر أن إس ــرائـ ـي ــل ملـســت
أهمية الحرب النفسية من خالل أداء
نصرالله .وأوضــح« :بفضل نصرالله
فهمنا أن الحرب النفسية مهمة ،وأن

عندما ّ
يهدد
حزب الله فإن الجمهور
في إسرائيل
ّ
والعالم يصدقه

ح ــرب ال ـقــذائــف وال ـغ ــارات ليست هي
حـصـرًا مــا يحسم امل ـعــركــة» .ورأى أن
ّ
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب ال ـلــه ي ــرك ــز على
هــذه الـحــرب ضــد إســرائـيــل ،كــونــه «ال
يملك القدرات التي نمتلكها ،والفكرة
االساسية التي تقوم عليها (الحرب
ال ـن ـف ـس ـي ــة) :إذا ل ــم ت ـك ــن قـ ـ ـ ــادرًا عـلــى
التأثير على بندقية عــدوك ،عليك أن
تؤثر على اإلصبع الذي يضغط على
الـ ــزنـ ــاد .وفـ ــي هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ب ــال ــذات
نصرالله ممتاز».
ورأى ش ــايـ ـف ــر أن «أك ـ ـبـ ــر ك ــوارثـ ـن ــا
ه ــي أن ـنــا نـسـتـخــف بــال ـعــالــم الـعــربــي
ونـ ـعـ ـتـ ـب ــره م ـت ـخ ـل ـفــا عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
سـتــراتـيـجــي .لكننا
التكنولوجي واال ً
نــرت ـكــب بــذلــك خ ـطــأ ف ــادح ــا» ،مـشـيـرًا
الــى أن «الـعــالــم أصـبــح يـعـ ّـج بوسائل

االتصاالت ونشر الشائعات ،والحرب
النفسية هي ُبعد إضافي يحتاج إليه
القتال» .وأضــاف الخبير االسرائيلي
أن «ح ــزب ال ـلــه ،وحــركــة حـمــاس التي
ت ـع ـل ـم ــت م ـ ـنـ ــه ،ي ـس ـت ـخ ــدم ــان أف ــام ــا
ّ
معدة جيدًا ويحرصان على إخضاع
عناصرهما لعملية إعــداد شامل في
هذا املجال ،ويطلقان خطابات مدوية
وكـجــزء مــن منهج هـجــوم ،وعندما ال
ترد عليهما تبدو كطرف مهزوم».
وت ـن ــاول مــوقــع «والـ ــا» ه ــذه املــواقــف
ف ــي م ـق ــال ــة ح ـم ـلــت عـ ـن ــوان «امل ـع ــرك ــة
عـ ـل ــى الـ ـ ــوعـ ـ ــي :ه ـ ـكـ ــذا ح ـ ـفـ ــرت ح ــرب
لبنان الثانية فــي الــذاكــرة القومية».
واستهلها بمقولة وزيــر االمــن خالل
ال ـح ــرب ع ـلــى ل ـب ـنــان ،عـمـيــر بـيــرتــس،
الـ ـت ــي ت ـع ـهــد خ ــال ـه ــا ب ـ ــأن ن ـصــرال ـلــه
ل ــن ي ـن ـســى اسـ ـم ــه» ،ورأى امل ــوق ــع أن
ح ــرب ع ــام  2006لــم تـكـ ِـو الــوعــي فقط
ب ـس ـبــب خ ـســائــرهــا ال ـك ـب ـيــرة وف ـق ــدان
ثقة الجمهور االسرائيلي بقادته ،بل
َّ
ُلـكــونـهــا شــكـلــت ال ـحــرب االولـ ــى الـتــي
أديرت فيها املعركة على الوعي بشكل
مخطط.
ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،أقـ ـ ـ ـ ّـر ال ـن ــاط ــق
األسـ ـ ـب ـ ــق بـ ــاسـ ــم ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ،ال ـع ـم ـيــد
آف ــي بـنـيــاهــو ،ب ــأن «ح ــزب الـلــه سبق
ال ـج ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي» ف ــي ال ـح ــرب
النفسية ،موضحًا ذلك بأنه «قبل 20
ِّ
مصورًا حربيًا
سنة ،وضع حزب الله
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سليم عون مرشح القوات اللبنانية
ُي ـشــاع« :تـصــويــر األم ــر وكــأنــه تصفية
ح ـســابــات ب ــن اب ـن ـتــي ال ـع ــم (س ـتــريــدا
وم ـيــريــام ط ــوق) هــو تبسيط لــأمــور.
ال ـقــوات فـكــر وح ــزب وتــاريــخ نضالي،
وليست ستريدا من تديره ،خاصة أن
لكل منطقة خصوصيتها».
االنـتـقــادات التي تسمعها الـقــوات هي
«الـ ـش ــح الـ ـخ ــدم ــات ــي» .ال ـت ـح ـج ــج ب ــأن
«اإلعالم ضعيف ونحن خارج منظومة
ال ــدول ــة» ،لــم يـعــد يــرضــي الــزحــاويــن
«الـ ــذيـ ــن ي ـس ــأل ــون ـن ــا :شـ ــو ن ـح ـن ــا األم
ت ـي ــري ــزا؟» ،خــاصــة أن ـهــم يـلـمـســون في
املـقــابــل «اه ـت ـمــام» ال ـ ــوزارات بخدمات
َ
نائبي ّ
بشري .في زحلة «هناك تنافس
ع ـل ــى اح ـت ـك ــار الـ ـخ ــدم ــات وك ـ ــل فــريــق
ً
ينسبها إليه .مثال طريق الفرزل نحن
الــذيــن طــالـبـنــا ب ـهــا ،قـبــل أن يــأتــي من
يعتبرها من فضله».
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة ك ــان ــت املـخـتـبــر
األول ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات ،بـ ـع ــد وف ـ ـ ـ ــاة س ـك ــاف
والخالف السياسي مع تيار املستقبل
وال ـت ـحــالــف م ــع ال ـت ـيـ ّـار الــوط ـنــي الـحــر
ُ
لتثبت بــأنـهــا عــن ح ــق «كــرمــة زحـلــة».
ح ـص ـلــت الئ ـح ــة زغ ـي ــب امل ــدع ــوم ــة من
الـقــوات والتيار والكتائب على معدل
ّ
 10587صــوتــا ،وح ــل مرشحو الـقــوات
ف ــي امل ــرات ــب ال ـخ ـمــس األخـ ـي ــرة .تـقــول
مصادر «وسطية» في زحلة إن «أرقام
ال ـ ـقـ ــوات ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة ل ــم ت ـك ــن ج ـ ّـي ــدة
خاصة إذا ما تمت مقارنتها مع الدورة
السابقة .فأين هــي الـقــوة التجييرية؟
وأيـ ــن ه ــم ق ــراب ــة ال ـث ــاث ــة آالف نــاخــب
جــديــد عـلــى لــوائــح الـشـطــب ،ال ّ
سيما
أن القوات تزعم أنها تستقطب الجيل
ال ـجــديــد؟» .الـحـجــج الـقــواتـيــة جــاهــزة.
أوال« ،ت ـســويــق أس ـعــد زغ ـيــب ل ــم يكن
ً
سهال بالرغم من كونه رجل مشاريع.
ُ
أهــل زحلة يعرفون كيف يحاسبون».
ُ
ثــان ـيــا« ،امل ـع ــرك ــة ل ــم تـكـلـفـنــا أك ـث ــر من
 800ألـ ـ ــف دوالر ،فـ ــي حـ ــن أن املـ ــال
االنتخابي كان خياليًا لدى الالئحتني
املنافستني» .وثالثًا« ،مرشحو ُالقوات
حلوا في ّاملراتب األخيرة ألننا شطبنا
م ــن ال ـســنــة وال ـش ـي ـع ــة» .أم ــا بالنسبة

ال تزال كلمات ّسمير جعجع في عشاء مصلحة الطالب منذ أسابيع تتردد في سماء
زحلة .يومها ،ملح جعجع إلى أن عضو تكتل التغيير واإلصالح سليم عون سيكون
هــو املــرشــح عــن املقعد املــارونــي فــي زحـلــة .رســالــة اسـتـفــزت األقــربــن (ب ــول شربل
ُ
وابراهيم الصقر) واألبعدين (النائب إيلي ماروني) .تقلل مصادر القوات اللبنانية من
أبعاد كالم جعجع ،كون الحديث عن النيابة «ال يزال ُمبكرًا» .ال تنفي أن رجال األعمال
ً
املحسوبني عليها واملوعودين بالنيابة «سيحردون إذا ما تم فعال االتفاق على عون،
ولكن األهم هو الحفاظ على التحالف املسيحي ـ املسيحي» .وبالنسبة إلى امللتزمني
حزبيًا« ،االلتزام يكون بالقرار وال يترك الشخص ُويغادر حني ال يتوافق القرار مع
ُ
مصالحه .املشاعر ما بتمشي بزحلة» .تــدرك املصادر جيدًا «صعوبة االنتخابات
النيابية حتى الساعة .فالشيعة ضدنا .وخسرنا السنة بعد تحالفنا مع عــون ،وال
يمكننا الجزم بقدرتنا على التعويض في الـشــارع املسيحي في القضاء» .ولكنها
ُ
تعول على «عدم التزام جمهور تيار املستقبل بخياراته».
يهم جعجع في االنتخابات املقبلة عدم تكرار تجربة رئيس الكتلة طوني أبو خاطر
الــذي ال يفوت مناسبة من دون أن ُيجاهر بأنه ليس عضوًا في القوات اللبنانية .أو
تجربة النائب جوزف املعلوف الذي لم ُيفعل نشاطه سوى مع إعالنه عن «تقاعده»
النيابي .فلم يبق في امليدان سوى حزبي وحيد ،فخور بانتمائه ،هو النائب شانت
جنجنيان« .هناك مشكلة كــادرات» ،تقول مصادر «محايدة» .واألسماء التي برزت
ُ
ال يبدو أنها ستعتمد قواتيًا« :ميشال الضاهر توقف عــن زيــارة مـعــراب فــي وقت
ُيحاول أعضاء في املكتب السياسي الكتائبي التقرب منه ،ابراهيم الصقر غير مقبول
زحليًا ،مشكلة القاضي جــورج عقيص أنــه متطرف في معارضته للعماد ميشال
عون ،وأسعد نكد توقف عن زيارة معراب بعد املرة الثالثة».

ألصوات الجيل الجديد« ،فهي تشتتت
ب ــن امل ــرش ـح ــن ال ـ ـ ـ ــ ،63وهـ ـن ــاك عــامــل
ال ـقــربــة وال ـص ــداق ــة الـ ــذي ل ـعــب دورًا».
ه ــل هـ ــذا ي ـع ـنــي أن ال ـ ـشـ ــارع ال ـق ــوات ــي
ُمستعد أن يقبض امل ــال مــن منافسي
ال ـق ــوات؟ م ـصــادر عملت فــي ماكينات
انتخابية منافسة لالئحة زغيب تؤكد
ذلــك .أمــا املـصــدر املـســؤول فــي الـقــوات،
فيستدرك مــوضـحــا« :عـنــدمــا ّ
تحدثنا
عن املال االنتخابي ،كنا نقصد الكتلة
الوسطية».
ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة «عــاتـبـتـنــا
ق ــاع ــدت ـن ــا ب ــأن ـن ــا ق ــدم ـن ــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
التنازالت فيما نحن املحرك األساسي».
أم ــا عـلــى صـعـيــد ال ـق ـي ــادة« ،فــالـنـقــاش
ك ــانّ م ـف ـتــوحــا .ك ــان ث ـمــة رأيـ ـ ــان .رأي ـ
يتبناه جعجع ـ اعتبر أن الالئحة التي
تـضــم ه ـكــذا تـحــالــف ك ــان ال ـح ــري بها
أن تستقطب عــددًا أكبر مــن املقترعني
وأنــه لو اجتمع خصمانا لكانا ربحا

(اسـتـنــادًا إلــى دراس ــة الباحثني ملحم
ش ـ ـ ـ ــاوول وشـ ــربـ ــل سـ ـك ــاف امل ـن ـش ــورة
فــي «ال ـن ـهــار» ي ــوم  11ح ــزي ــران ،2016
حـصـلــت الئ ـح ــة األح ـ ــزاب ع ـلــى م ـعـ ّـدل
 10587صــوتــا ،والئ ـحــة سـكــاف 7955
صــوتــا ،والئـحــة فـتــوش  6017صــوتــا).
في مقابل رأي آخر يرى أن النتيجة في
ظــل الـظــروف التي رافـقــت االنتخابات
جيدة وأكدت سيطرة القوات».
يجلس املتابع «املحايد» لشؤون زحلة
ف ــي أحـ ــد م ـقــاهــي الـ ـش ــارع ال ـت ـج ــاري،
ً
قــائــا« :زح ـلــة أق ــل ض ــررًا عـلــى الـقــوات
م ــن أق ـض ـي ــة أخ ـ ــرى وكـ ـح ــزب وض ـعــه
أفضل من غـيــره» .ال ينفي ذلــك وجود
«ثغرات» تنظيمية ولكن املشكلة األكبر
ه ــي ف ــي ال ـس ـيــاســة «وبـكـيـفـيــة خــوض
االنتخابات النيابية في غياب أسماء
ب ــارزة تطل بها وبــوجــود تحالف مع
ال ـعــون ـيــن وم ـح ــاص ــرة م ــن ق ـبــل تـيــار
املستقبل».

الحريري يستفتي كتلته:
عون للرئاسة؟
ميسم رزق
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــا ،ح ـ ـضـ ــر رئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـي ــار
«املـسـتـقـبــل» الـنــائــب سـعــد الـحــريــري،
االث ـ ـ ـنـ ـ ــن امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ك ـت ـل ــة
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ال ـن ـي ــاب ـي ــة الـ ـت ــي أوكـ ــل
رئاستها منذ فـتــرة طويلة للرئيس
ف ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة .أوح ــى األم ــر وك ــأن
ّ
ثمة نقاشًا جديًا ال بد من أن يحسم
قـ ــرار ال ـت ـيــار ب ـش ــأن م ـلــف ان ـت ـخــابــات
الــرئــاســة .فــي االجـتـمــاع الــذي استمر
ّ
تحدث الحريري مع
نحو  4ساعات،
ن ــواب ــه ع ــن ت ــرش ـي ــح ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
عــون لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة ،متخطيًا
ك ــل م ــا ق ـيــل ســاب ـقــا ع ــن وج ــود فيتو
سـعــودي على عــون .وتـنــاول ترشيح
رئ ـ ـيـ ــس ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر واإلص ـ ـ ــاح
مـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــاب امل ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة
والـسـيــاسـيــة ،فــي مـحــاولــة الستعادة
ال ـح ــد األدنـ ـ ــى م ــن امل ـك ـت ـس ـبــات ال ـتــي
خ ـس ــره ــا تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل س ـيــاس ـيــا
وش ـع ـب ـيــا م ـنــذ خـ ــروج ال ـح ــري ــري مــن
ال ـس ـل ـط ــة عـ ــام  .2011ل ـك ـنــه اص ـط ــدم
ـراض م ـع ـظ ــم أع ـ ـضـ ــاء ال ـك ـت ـلــة،
ب ــاعـ ـت ـ ّ
فيما شذ عن سرب املعترضني كل من
النواب :نهاد املشنوق ،هادي حبيش
وب ــاس ــم ال ـش ــاب ال ــذي ــن رأوا ض ــرورة
درس تأييد ترشيح عون جديًا.
مصادر في الكتلة ،كشفت لـ «األخبار»
بـعــض مــا ج ــرى فــي االج ـت ـمــاع ،الــذي
بقي محضره سريًا ،فــأشــارت إلــى أن
ال ـحــريــري ب ــدأ كــامــه عــن «ال ـخ ـيــارات
املطروحة أمامنا في ملف الرئاسة»،
وهــي« :اسـتـمــرار الــوضــع على مــا هو
عليه ،أي أن يبقى الفراغ سيد املوقف»،
أو «الـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ــى خـ ـي ــار االن ـس ـح ــاب
مــن الـحـكــومــة اعـتــراضــا عـلــى الــوضــع
القائم» ،أو «البحث عن مخرج جديد،
بإعادة طرح فكرة املرشح التوافقي»،
وإال «التفكير جـ ّـديــا بتأييد ترشيح
العماد عون للرئاسة».
وب ـح ـســب املـ ـص ــادر ،مل ــس الـ ـن ــواب من

ترشيح
كالم الحريري أنه «يئس من
َ
الوزير فرنجية ألن هذا الطرح لم يلق
ت ـجــاوبــا م ــن ق ـبــل ح ــزب ال ـل ــه ،وحـتــى
الرئيس نبيه ّ
بري لم يستطع الوقوف
معه مصطدمًا بموقف حليفه .لكننا
حــاول ـنــا م ــن خ ــال ه ــذا ال ـتــرش ـيــح أن
ّ
نــذهــب إلــى حــل ،ظنًا منا بــأن الحزب
سـيـتـلـقــف ه ــذه امل ـب ــادرة ألن فرنجية
هو ابن هذا الفريق ومقرب من الحزب
بشكل كـبـيــر .لكننا فوجئنا بتمسك
الحزب بالعماد عون».
وب ـعــد اس ـت ـعــراض آراء ن ــواب الـكـتـلــة،
تبني أن هناك انقسامًا في اتجاهات
ع ـ ّـدة .أحــدهــا يعتبر أن «م ــن األفـضــل
طــرح اســم مـحــدد تنطبق عليه صفة
التوافقية» ،وآخر يؤكد أن «املستقبل
لن يستطيع إحداث خرق ما دام حزب
ال ـل ــه م ـص ـرًا ع ـلــى الـ ـف ــراغ ف ــي انـتـظــار
الـتـســويــة اإلقـلـيـمـيــة ،وبــالـتــالــي ليس
أمامنا سوى االنتظار» .وثالث ،وهو
رأي األغـلـبـيــة« ،رف ــض اعـتـمــاد خـيــار
العماد عون ،ألنه غير مضمون ،وهو
قــد ينقلب عـلــى أي اتـفــاق مــع الـتـيــار،
وخـ ـص ــوص ــا أن ـ ــه يـ ـق ــود ح ـم ـلــة تـحــت
ع ـن ــوان اس ـت ــرداد ال ـح ـقــوق املسيحية
فــي السلطة ،وأن الغالبية فــي التيار
الــوط ـنــي ال ـحــر تـتـهــم ت ـيــار املـسـتـقـبــل
بــدعــم اإلره ـ ــاب» ،وراب ــع ،ض ـ ّـم األقلية
ف ــي ال ـك ـت ـلــة ،رأى أن «ال ـت ـف ـك ـيــر جــديــا
ف ــي خ ـي ــار ال ـع ـم ــاد عـ ــون يـسـتـحــق أن
يعطى أولــويــة ،ألن الــوضــع اإلقليمي
والــدولــي ال يــوحــي بــأي تغيير قريب
على مستوى املوازين ،وبالتالي عدم
أخذ ترشيحه في االعتبار سيمدد من
عمر األزم ــة وال ـفــراغ» .مـصــادر التيار
أكــدت أن «كل اآلراء التي طرحت على
طاولة الكتلة استحوذت على اهتمام
الــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري ب ـمــا فـيـهــا تــأيـيــد
عــون ،لكن من دون أن يحسم قــراره»،
معلنًا أنه «سيستمر في التواصل مع
جميع القوى ،ويبحث في طرح جديد
يقدمه في األيام املقبلة».

«أوجيه» تعلن إفالسها قريبًا؟
آمال خليل
فــي كــل وح ــدة عسكرية ،ليشارك في
ال ـه ـج ـمــات ع ـلــى م ــواق ــع ج ـيــش لحد
ويـ ــوثـ ــق ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـه ــا .وخـ ــال
وقـ ــت ق ـص ـيــر ك ــان ــت الـ ـص ــور تنتشر
ُ
ف ــي أنـ ـح ــاء الـ ـع ــال ــم ،وك ــان ــت ت ـح ــرج
إســرائـيــل» .واعـتــرف بــأن «املصداقية
ه ــي ال ـك ـل ـمــة االس ــاس ـ ّي ــة ف ــي ال ـح ــرب
الـنـفـسـيــة» ال ـتــي يـشــنـهــا ح ــزب ال ـلــه.
وتـ ــابـ ــع أن «ح ـ ــزب الـ ـل ــه ون ـص ــرال ـل ــه
حافظا لسنني طويلة على مستوى
عــال من املصداقية ،وعندما يهددان
يـصـ ّـدقـهـمــا ال ـج ـم ـهــور ف ــي إســرائ ـيــل
وال ـ ـعـ ــالـ ــم» .ورأى أن «حـ ـ ــرب لـبـنــان
ً
الثانية شكلت تحوال في القدرة على
الـحـفــر فــي ذاكـ ــرة ال ـع ــدو ،حـتــى لــدى
املــواط ـنــن الـقــاطـنــن ف ــي مـنــازلـهــم».
وك ـ ـن ـ ـمـ ــوذج عـ ـل ــى املـ ـص ــداقـ ـي ــة ال ـت ــي
تحلى بها السيد نصرالله في حربه
النفسية على إسرائيل ،أورد بنياهو
العديد من االمثلة ،منها إعالن االمني
ال ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه اع ـت ـق ــال «الـعـقـيــد
ّ
وتعهده بإطالق الصواريخ
تننباوم،
ال ــى «م ــا بـعــد بـعــد ح ـي ـفــا» ،وبـعــدهــا
أطـ ـ ـل ـ ــق ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ الـ ـ ـ ــى الـ ـخـ ـضـ ـي ــرة
وقـيـصــريــاه» .وت ـنــاول أيـضــا خطاب
ن ـص ــرال ـل ــه ال ـش ـه ـيــر ع ــن «اس ـت ـه ــداف
سفينة ساعر بالصواريخ ،في لحظة
ّ
مشددًا على أن «الجمهور
الحقيقة»،
والـعــالــم يـصــدق تـهــديــدات نصرالله
وحزب الله».

أعـلـنــت الـصـحــف الـسـعــوديــة أم ــس ،أن مستشفيات املـمـلـكــة أوقــف
التعامل مع موظفي شركة «سعودي أوجيه» .وذكرت هذه الصحف،
وبينها «عكاظ» ،ان عقد التأمني انتهى يوم  20تموز  ،2016وبالتالي،
لم تعد املستشفيات ملزمة باستقبال موظفي الشركة .والالفت أن
خبر «عكاظ» أشار إلى أن الشركة «قد تعلن إفالسها وفقا لتقارير
اقتصادية».
ّ
وكانت صحيفة «الحياة» السعودية أكدت ما نشرته «األخبار» في 3
آب الجاري ،لناحية وجود مفاوضات بني مالكي الشركة والسلطات
السعودية مع أطراف تجارية لبيع حصة تبلغ  60في املئة من أسهم
الشركة .وقالت الصحيفة السعودية إن خبراء مصرفيني يتوقعون
أن تبلغ ديون الشركة  15بليون ريال ( 4مليارات دوالر) .وأضافت
أنه «تم تحديد مهلة زمنية قصيرة ال تتجاوز أسبوعني للوصول إلى
صيغة اتفاق نهائي» ،مشيرًا إلى أن الشركة لديها التزامات لعدد من
املصارف اللبنانية بنحو  1.875بليون ريال (نحو  500مليون دوالر
أميركي).
من جهة ّاخرى ،لم تنقلب الدنيا وردية أمام موظفي «سعودي أوجيه»
َ
بعدما تبلغوا مــن مـنــدوبــي إمــارتــي الــريــاض وج ــدة بالتسوية التي
توصلت إليها السعودية لحل أزمة تأخر رواتبهم منذ تسعة أشهر.
قبل أسبوعُ ،دعي هؤالء إلى تسجيل أسمائهم ورفعها الى وزارة العمل
لصرف الرواتب املتأخرة حتى شهر تموز .لكن مشكالت املوظفني
والعمال لم تحل .اعتصموا مجددًا للمطالبة بتعويضاتهم التي لم تأت
ً
وزارة العمل السعودية على ذكرها ،فضال عن مطالبتهم بتوضيح
آلية صــرف الــرواتــب والـجــدول الزمني .عــدد من املوظفني اللبنانيني
تواصلوا مع السفير اللبناني عبد الستار عيسى لالستفسار عن
مصيرهم ،فأصدر عيسى أمس تعميمًا تدعو فيه املوظفني اللبنانيني
إلى تسجيل أسمائهم في السفارة لقبض رواتبهم.

Can a dishwasher
?earn you money
Yes it can! Buy ultimate performance Bosch
dishwasher and get 50 USD or 100 USD
voucher for your next purchase from Bosch.

*This campaign is valid between 01.08.2016 - 31.08.2016.
*50 USD voucher is given for the purchase of SMS43D02ME or SMS43D08ME.
*100 USD voucher is valid for the purchase of SMS68N02ME, SMS68N02ME,
SMS69N22ME, SMS69N28ME, SMS88TI03T.
*Offer available in all appointed dealers.
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مجتمع وإقتصاد
ّ
تقرير
تطورت المواجهة ،يوم السبت الماضي ،بين أهالي بلدة عين دارة وأصحاب شركة «فتوش للمقاوالت» إلى
ّ
اشتباك باأليدي والعصي ،أدى إلى وقوع جرحى من الطرفين .هذا الحادث هو الثاني من نوعه في سياق االعتراض
ّ
العقارية ،وهو يأتي بعد تهديدات بفرضه بالقوة
على إقامة معمل إسمنت في منطقة عين دارة

عين دارة في مواجهة فتوش مصنع الموت لن يمر
أسامة القادري
عصر السبت املــاضــي ،تـ ّ
ـوجــه أهالي
ع ــن دارة إل ــى ك ـ ّـس ــارات "آل ف ـتــوش"
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ح ـيــث يـسـعــى األخـ ــوان
بيار ومــوســى ،شقيقا النائب نقوال
ف ـت ــوش ،إل ــى إن ـش ــاء مـعـمــل إسـمـنــت،
وذل ـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا ب ـل ـغ ـهــم خ ـب ــر ت ـ ّ
ـوج ــه
ّ
مضخة باطون وجباالت إلــى املوقع
للمباشرة باألعمال .هناك ّ
تعرضوا
ُ
ّ
ل ـل ـت ـهــديــد امل ـس ــل ــح ،وخـ ـط ــف أحــدهــم
لـ ُـي ـتــرك ف ــي م ــا ب ـعــد ُجــري ـحــا ،بـعــدمــا
ت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـلـ ـض ــرب امل ـ ـ ـبـ ـ ــرح ،بـحـســب
رئيس بلدية عــن داره العميد فــؤاد
ه ـ ـيـ ــدمـ ــوس ،مـ ــا دفـ ـ ــع األه ـ ــال ـ ــي ال ــى
الـ ـت ــواف ــد ن ـح ــو م ــوق ــع امل ـع ـم ــل لـقـطــع
ال ـط ــري ــق أمـ ـ ــام الـ ـجـ ـب ــاالتُ ،م ـن ـفــذيــن
اعتصامًا احتجاجيًا.
ّ
ت ــدخـ ـل ــت ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة ع ـل ــى أث ــر
ّ
اإلشـ ـك ــال وت ـع ــه ــدت بـتـنـفـيــذ مطلب
األهـ ــالـ ــي الـ ـق ــاض ــي ُب ـ ـعـ ــودة مـضـخــة
الباطون وتوقيف املسلحني .لم ُي ّ
فك
االعـ ـتـ ـص ــام إال ب ـع ــدم ــا وع ـ ــد رئ ـيــس
ف ــرع م ـخــابـ ُـرات جـبــل لـبـنــان األهــالــي
بـ ـت ــوقـ ـي ــف املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ف ـ ــي غ ـض ــون
سـ ــاعـ ــات ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى أن "أسـ ـم ــاء ه ــم
باتت فــي عهدتهم" .وص ـ ّـرح األهالي
بنيتهم العودة الى االعتصام "ما لم
يتم االلتزام بما ُوعدوا بهُ ،وهو منع
ّ
دخول الجباالت وتوقيف املسلحني".
من جهته ،أصدر النائب نقوال فتوش
ب ـيــانــا ات ـه ــم ف ـيــه رئ ـي ــس ب ـلــديــة عني
ّ
داره بقيادة "عصابة ُمسلحة قامت
ب ـه ـج ـ ــوم وح ـش ـ ــي ع ـلــى ال ـشــاح ـن ـ ــات
واآلل ـ ـ ـيـ ـ ــات وتـ ـكـ ـسـ ـي ــره ـ ـ ــا ،وأق ــدم ـ ـ ــت
علـى ضـ ــرب السائقيـن ب ــآالت حـادة
وفـ ــراع ـ ـ ـ ــات وأقـ ــدم ـ ـ ـ ــت ع ـل ـ ــى إط ـ ـ ــاق
ال ــرص ـ ـ ــاص عـلـ ــى إح ـ ـ ــدى ال ـس ـي ـ ــارات
لقتـل مـن فيهـا ،وكـان نتيجـة الحـادث
اثنـان منهـم بحالـة حرجـة في غـرف

العنايـة الفائقـة وثالثـة أشخـاص في
املستشفيـات".
ي ـن ـفــي مـ ـص ــدر أمـ ـن ــي ه ـ ــذه الـ ــروايـ ــة،
وي ـ ـقـ ــول "إن ّ ت ــدخ ــل ال ـ ـقـ ــوى االم ـن ـيــة
انحصر بفض اإلشكال" ،ويضيف إن

ُ
وعد األهالي
ُبتوقيف
سلحين
الم ّ
ُمقابل فكهم
االعتصام
(مروان
طحطح)

ّ
"كل ما يقال عن أن املعتصمني حطموا
مضخة الباطون وأن بينهم مسلحني
ـار مــن ال ـص ـحــة" ،ويــوضــح أن
ك ــام ع ـ ٍ
"املـضـخــة خــرقــت حـشــود املعتصمني
وغادرت من دون التعرض لها ،وذلك
تنفيذًا للتعهد ،لكن علمنا أنــه عند
وصولها الــى شــركــة فـتــوش ،وصلت
محطمة ،وهذا ال يعني أن املعتصمني
حطموها".
ب ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـيــس بـلــديــة ع ــن داره
ف ـ ــؤاد ه ـي ــدم ــوس إنـ ــه ل ــن ت ـج ــري ّ
أي
أش ـغ ــال ب ـقــوة الـ ـس ــاح ،الف ـتــا ال ــى أن
"فـتــوش ال يفهم أن مصنع امل ــوت لن
يمر في عني داره ولو على جثثنا".
ّ
فتوش اتهم القوى األمنية بـ"التلكؤ"،
وق ـ ــال" :ات ـص ــل شـقـيـقــي ال ـس ـيــد بـيــار
ف ـ ـتـ ــوش بـ ـم ــدي ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن
الــداخـلــي الـلـ ــواء إبــراهـيـ ــم بصبـوص
طــالـبـ ــا الـحـمــايـ ــة ،فــأف ـ ــاده ب ـ ــأن لــديـ ــه
أوام ـ ـ ـ ــر م ـ ــن ال ـق ـي ـ ـ ــادة ال ـع ـل ـي ـ ــا ب ـع ـ ــدم
الـ ـت ــدخ ـ ـ ــل ب ــامل ــوض ـ ـ ــوع م ـم ـ ـ ــا يـثـبـ ــت
التصميـم الجرمـي".
وأضاف" :إن شقيقـي مالـك للعقـارات،

وامل ـ ـل ـ ـك ـ ـي ـ ـ ـ ــة مـ ـحـ ـمـ ـي ـ ـ ــة ب ــال ــدسـ ـت ـ ـ ــور
والقانـون ،ولديـه تراخيـص قانونيـة
أص ـب ـح ـ ــت مـحـصـنـ ــة م ـ ــن ك ـ ــل طـعـ ــن
ون ــاف ـ ـ ــذة وص ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات
امل ـع ـن ـيـ ـ ــة ،وه ـ ـ ــي م ـس ـن ـ ــدة وم ـث ـب ـت ـ ــة
بأحكـام قضائيـة نهائيـة ومبرمـة".
ودعـ ــا رئ ـي ـ ــس مـجـلـ ــس ال ـ ـ ــوزراء إلــى
التحـرك السريـع "لوقـف االعتـداءات
امل ـش ـبــوه ـ ــة" ،وقـ ــال إن ه ـ ــذا الـكـتـ ــاب
ب ـم ـثــاب ـ ــة إخـ ـب ـ ـ ــار ل ـل ـن ـيــاب ـ ــة ال ـعــام ـ ــة

ّ
أمني
نفى مصدر
يكون المعتصمون
أن
ّ
قد تعرضوا لجبالة
الباطون

التمييزيـة ملالحقـة مرتكبـي الجرائـم
وامل ـح ــرض ـي ـ ــن وامل ـت ــدخ ـل ـي ـ ــن ،وع ـلــى
رأسهـم رئيـس البلديـة.
وت ـ ّ
ـوج ــه ف ـت ــوش ال ــى ق ــائ ــد الـجـيــش،
واع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــره ف ـ ـ ــي "م ـ ـ ــوض ـ ـ ــع الـ ـغ ــائ ــب
واملـتـغــاضــي" ،م ـهـ ّـددًا بــأنــه "سيكـون
لـنـ ــا مــوق ـ ــف م ـ ــن الـتـمــديـ ــد املـخــالـ ــف
للقانـون".
وك ــان قــد سـبــق ه ــذه ال ـحــادثــة وقفة
تضامنية مع بلديتي عني داره وقب
الـيــاس فــي بـلــدة قــب ال ـيــاس ،لوضع
آلية جديدة ملنع إنشاء معمل املوت
في تلك املنطقة .ورأى النائب عاصم
ع ــراج ــي أن هـ ــذا امل ـع ـمــل ي ـ ــؤدي الــى
أمـ ـ ــراض س ــرط ــان ـي ــة ،وق ـ ــال "بـحـســب
ّ
اإلحـ ـ ـص ـ ــاءات ،إن أك ـث ــر م ـنــاطــق في
لـ ـبـ ـن ــان تـ ـع ــان ــي مـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع نـسـبــة
االمـ ــراض الـســرطــانـيــة هـمــا منطقتا
شكا وسـبـلــن ،الـلـتــان تــوجــد فيهما
معامل االسمنت ،ألن الهواء يستطيع
أن ينقل حبيبات مطحونة عشرات
الـكـيـلــومـتــرات ،وبــالـتــالــي ت ــؤدي الــى
ّ
وتضر الرئتني".
تصلب في الشرايني

متابعة

ّ
كسارة تقضم مساحة محمية وادي
داني األمين
مـنــذ أي ـ ــام ،س ـمــع أب ـن ــاء مـنـطـقــة وادي
الحجير أص ــوات إن ـف ـجــارات متتالية
مـ ـص ــدره ــا م ـح ـم ـيــة وادي ال ـح ـج ـيــر.
ت ـب ـ ّـن ف ــي م ــا ب ـع ــد ،أن أحـ ــد أص ـحــاب
الكسارات في املنطقة لجأ الى تفجير
ال ـص ـخــور وس ــط املـحـمـيــةُ ،مستكمال
عمله ومخالفا بذلك القرار القضائي
ال ـقــاضــي ب ــوق ــف ع ـمــل ال ـك ـس ــارات في
املنطقة.
ُ
أعـمــال الكسارة استأنفت منذ أواخــر
الشهر املاضي ،وهي ال تزال ُمستمرة

بحسب ش ـهــادات ابـنــاء املنطقة حتى
اليوم .هذا الواقع ،دفع بعض أصحاب
الكسارات األخــرى للمطالبة بالعودة
الى أعمالهم السابقة ،أسوة بصاحب
الكسارة "النافذ".
ُ
تفيد املعطيات أن وزارة البيئة هي
ال ـ ـتـ ــي س ـم ـح ــت لـ ـص ــاح ــب الـ ـكـ ـس ــارة
بــاس ـت ـئ ـنــاف عـمـلــه وم ـن ـح ـتــه رخـصــة
مفتوحة بحجة "إع ــادة تأهيل املكان
وتشجيره" .كذلك ،عمدت الــوزارة الى
إرسال كتاب الى املدعي العام البيئي
تلفت فيه الــى أن الكسارة تقع خارج
نطاق املحمية العقاري ،و"أن ّ
الكسارة

تـقــع ب ـم ـحــاذاة املـحـمـيــة اس ـت ـنــادا الــى
ال ـك ـشــف الـ ـص ــادر ع ــن وزارة الـبـيـئــة،
وتـبـعــد نـحــو  5كـلــم ع ــن املـحـمـيــة وال
تحتوي على األشجار" ،وفق ما ُيظهر
مضمون الكتاب.
يـ ـق ــول رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة امل ـح ـم ـي ــة عـلــي
الزين إن "تزويرا قد حصل في مسألة
التقرير ال ــذي اسـتـنــدت الـيــه ال ــوزارة،
الن قـ ــانـ ــون امل ـح ـم ـي ــة كـ ـ ــان واضـ ـح ــا
ع ـنــدمــا أشـ ــار ال ــى أن امل ـح ـم ـيــة تمتد
مــن م ـفــرق ب ـلــدة قعقعية الـجـســر الــى
م ـفــرق ب ـلــدة عـيـتــرون (يـشـمــل منطقة
تمركز الكسارة)" .ويرى الزين أن هذا

اإلثنين  8آب  2016العدد 2955

مجتمع وإقتصاد
تقرير

أخبار

السان سيمون بعد الليطاني

معمل عين بعال مقفل:
كل بلدية تتدبر نفاياتها

ّ
معامل غسل الرمول تلوث البحر

أحرق ّ
صيادو األسماك في
شباكهم
«سان سيمون»
ّ
احتجاجًا على رمي مخلفات
معامل غسل الرمول في
البحرّ ،
وهددوا بإحراق
مراكبهم وأنفسهم
ّ
استمرت الجهات
في حال
المعنية في إهمال
واجباتها وحماية البحر
والثروة السمكية مصدر
رزقهم الوحيد ،علمًا بأن
للمشكلة ّ
تشعبات أكبر ،ذات
طابع صحي وبيئي ،قد
ّ
ّ
تبشر بسيناريو مشابه لـ{تلوث
الليطاني»
فيفيان عقيقي
كأنه ال يكفيهم ما ّ
تعرضوا له من فقر
وحــرمــان وتهميش .هــؤالء املقيمون
ق ـس ـرًا ع ـلــى ش ــاط ــئ الـ ـس ــان سـيـمــون
واالوزاعــي ،الذين ّ
تعرضوا للتهجير
ّ
إبـ ـ ــان الـ ـح ــرب ال ـل ـب ـن ــان ــي ــة ،وســاق ـهــم
مـ ــن ب ـي ــوت ـه ــم ل ـل ـع ـي ــش فـ ــي م ـس ـكــان
عـشــوائـ ّـيــة .مــع الـسـنــن ،أضـيـفــت الــى
م ــأس ــات ـه ــم م ـخ ــاط ــر م ـت ـن ـ ّـوع ــة ،ت ـبــدأ
من قــرب مساكنهم من مــدرج املطار،
م ـ ـ ـ ــرورًا بـ ــاألوب ـ ـئـ ــة املـ ـنـ ـتـ ـش ــرة جـ ـ ـ ّـراء
ّ
الصحي على
تسليط مياه الـصــرف
ّ
التنكية املحاذية للشاطئ،
املساكن
ً
وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى رمـ ـ ــي بـ ـق ــاي ــا ن ـف ــاي ــات
املـعــامــل الـصـنــاعـ ّـيــة فــي الـبـحــر الــذي
ّ
السمكية.
يعيشون من ثروته
أم ـ ــس ،ق ـطــع ص ـ ّـي ــادو األسـ ـم ــاك (مــن
ّ
س ــك ــان ال ـس ــان س ـي ـمــون واألوزاع ـ ـ ــي)
ّ
ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة ف ـ ــي الـ ـجـ ـن ــاح،
ّ
احتجاجًا على رمــي مخلفات غسل
الــرمــول فــي الـبـحــر .أحــرقــوا شبكات
ال ـص ـيــد ،وه ـ ـ ـ ّـددوا ب ــإح ــراق أنـفـسـهــم
فــي ح ــال اسـتـمـ ّـر رم ــي بـقــايــا املعامل
ال ـص ـن ــاع ـ ّـي ــة فـ ــي ال ـب ـح ــر ال ـ ـ ــذي ي ـعـ ُّـد
مصدر رزقهم الوحيد.
ت ـع ــود امل ـش ـك ـلــة إلـ ــى أك ـث ــر م ــن سـنــة،
وت ـحــدي ـدًا مـنــذ ب ــدء أزمـ ــة الـنـفــايــات،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ن ـ ـق ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــن ف ــي
امل ـن ـط ـق ــة ،إدري ـ ـ ــس ع ـت ــري ــس ،عـنــدمــا
"واظ ـب ــت مـعــامــل غـســل ال ــرم ــول على
ّ
رم ــي مـخــلـفــاتـهــا فــي شـبـكــة الـصــرف
ال ـص ـح ـ ّـي ال ـت ــي ت ـص ـ ّـب ع ـلــى شــاطــئ
ال ـس ــان س ـي ـمــون ،م ــا جـعـلــه مقسومًا
بني لونني ،أوله أحمر حيث الوحول
وبـقــايــا املـعــامــل وال ـص ــرف الـصـحــي،

ّ
ّ
ل ـي ـخــف ت ــدري ـج ــا كــل ـمــا اب ـت ـعــدنــا عن
الشاطئ مستعيدًا لونه األزرق".
يـ ــوجـ ــد ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ح ـ ــوال ـ ــى 150
مركبًا ،تعتاش عائلتان أو ثالث من
ّ
ك ــل مــركــب مـنـهــا .لــم يـعــد لـهــم مكان
يصطادون ّفيه .فتسليط فتحة بقطر
مـتــريــن تـتــدفــق مـنـهــا بـقــايــا املـعــامــل
ف ــي ال ـب ـحــر ع ـلــى ب ـعــد خـمـســة أم ـتــار
ف ـقــط م ــن ال ـشــاطــئ ال ــرم ـل ــي ،هـ ّـجــرت
ال ـ ـثـ ــروة ال ـس ـم ـك ـ ّـي ــة .ي ـق ــول ع ـتــريــس:
"ال ـب ـحــر ه ــو م ـصــدر رزق ـن ــا الــوحـيــد.
األس ـمــاك تـمــوت عـلــى الـشــاطــئ وفــي
قعر املياه ،وما تبقى منها هاجر إلى
مسافة أبعد ،ما اضطرنا إلى الذهاب
م ـســافــة م ـئــات األمـ ـت ــار ف ــي مــراكـبـنــا
غـيــر امل ـجـ ّـهــزة لـنـصـطــاد الـسـمــك من
مياه نظيفة ،فيما تكلفة محروقات
املــراكــب ت ــوازي سـعــر مــا نجنيه من
صيد السمك".
ال ت ـب ــدو الـ ـث ــروة ال ـس ـم ـكـ ّـيــة وحــدهــا
املـ ـ ـت ـ ــأث ـ ــرة ،يـ ـت ــاب ــع عـ ـت ــري ــس ،إذ إن
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرار ت ـ ـطـ ــال ص ـ ّـح ـت ـن ــا أيـ ـض ــا،
"األ ّ
فتبخر مياه البحر يحمل معه غبارًا
ّ
(مخلفات املعامل) ّ
يسبب
أحمر اللون
ّ
ّ
تنفسية لسكان املنطقة".
أمراضًا
مـ ـص ــدر هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـق ــاي ــا هـ ــو م ـعــامــل
مـنـتـشــرة ف ــي ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـ ّـيــة
ل ـب ـي ــروت ،أح ــده ــا ي ـق ــع ع ـلــى طــريــق
املطار بالقرب من ملعب نادي العهد،
وآخ ــر فــي منطقة الــرمــل الـعــالــي في
برج البراجنة ،وثالث في الشويفات.
ي ـت ـحـ ّـجــج أصـ ـح ــاب امل ـع ــام ــل بــأنـهــم
ي ـع ـم ـل ــون ب ــرخ ــص اسـ ـت ــوف ــوه ــا مــن
ّ
املعنية سبقت بــأدلــة على
الـ ــوزارات
عملهم وفــق املعايير البيئية ،وهو
ً
ّ
ما يشكك فيه إدريــس قــائــا" :أخــذوا
ً
ّ
الرخص بناء على وجود عمال على
ّ
بيئية،
مكنات غسل الرمول بطريقة
ل ـك ــن ت ـك ـل ـفــة ال ـع ـم ــل ال ـي ــوم ـ ّـي ــة ال ـتــي
ّ
تتخطى آالف الــدوالرات ،حالت دون
تطبيقهم لهذه الشروط".
ق ــان ــون ــا ،ال ــرخ ــص امل ــوج ــودة تسمح
بإنشاء هذه املعامل حصرًا بما يراعي
البيئية والـســامــة الـعـ ّ
ّ
ـامــة،
ال ـشــروط
ولكنها ال تسمح باستعمال شبكة
ّ
الصناعية
الصرف لتسليط البقايا
ّ
ّ
املسؤولية املترتبة
مصباتها .إذًا
في
ّ
عــن األزم ــة ت ـتــوزع بــن مجموعة من
ّ
املعنية ،أي واحدة
الوزارات واإلدارات
منها قــادرة منفردة على إيقاف هذه
املعامل ،على أن تكون معالجة اآلثار
ال ـن ــات ـج ــة م ـن ـهــا ج ـم ــاع ـ ّـي ــة .ف ـقــانــون
الـ ـبـ ـل ــدي ــات ي ـت ـي ــح لـ ــأخ ـ ـيـ ــرة ،حـيــث
م ــوق ــع امل ـعــامــل وح ـي ــث ت ـب ــرز نـتــائــج
ّ
مخلفاتها ،إج ــراء مسوح ألضــرارهــا
وإيـ ـق ــافـ ـه ــا ،ف ـي ـمــا ت ـك ـمــن م ـســؤولـ ّـيــة
وزارة األشـ ـغ ــال ال ـعــامــة وال ـن ـقــل في
ّ
العمومية
حماية الشواطئ واألمالك
ال ـب ـحـ ّ
ـريــة ،ووزارة الـبـيـئــة والـصـحــة

ّ
الحد من أضرارها على السالمة
في
ّ
العامة والبيئة عمومًا ،ووزارة العمل
في حماية مصالح صيادي األسماك
املـ ـتـ ـض ـ ّـرري ــن ،ووزارة ال ـ ــزراع ـ ــة فــي
ّ
السمكية.
الحفاظ على الثروة
ي ـقــول عـتــريــس "قـ ّـدم ـنــا ش ـكــوى لــدى
ّ
يتغير
وزير البيئة منذ أشهر ،لكن لم
شيء .اجتمعنا بوزير الزراعة وكانت
النتيجة مماثلة .تواصلنا مع رئيس
ّ
الجنوبية
اتـحــاد بلديات الضاحية
وال ـغ ـب ـيــري فـتـحـ ّـجــج بـمـحـســوبـيــات
س ـيــاس ـ ّـيــة ت ـح ــول دون إيـ ـق ــاف ه ــذه

يوجد في المنطقة
 150مركبًا تعتاش
منها عشرات األسر
امل ـ ـعـ ــامـ ــل ،رامـ ـ ـي ـ ــا امل ـ ـسـ ــؤولـ ـ ّـيـ ــة ع ـلــى
املحافظ".
اليوم يجتمع رئيس اتحاد بلديات
الضاحية محمد درغــام مع محافظ
جـ ـب ــل لـ ـبـ ـن ــان فـ ـ ـ ــؤاد ف ـل ـي ـف ــل ل ـب ـحــث
املـشـكـلــة ،وي ـقــول ل ــ"األخ ـب ــار"" :هـنــاك

امال خليل
ّ
البلدية،
معمل في نطاق صالحياتي
ّ
رخـ ـ ــص ل ــه ف ــي ع ـه ــد م ـح ــاف ــظ جـبــل
لـبـنــان الـســابــق (أن ـط ــوان سـلـيـمــان)،
ول ـك ـن ـن ــا ال ن ـع ـل ــم إن ك ــان ــت عـمـلـيــة
غسل الــرمــول فيه ّ
تتم وفــق املعايير
املــوضــوعــة .اجـتـمــاعـنــا مــع املـحــافــظ
فـلـيـفــل غـ ـدًا ه ــو لـبـحــث سـبــل إيـقــاف
الرخصة"ّ .أما رئيس بلدية الغبيري
معن الخليل (تتبع منطقة الجناح،
والـ ـ ـس ـ ــان س ـي ـم ــون ض ـم ـن ــا ،ل ـب ـلــديــة
ال ـغ ـب ـيــري) ف ـيــرمــي امل ـســؤول ـيــة على
بلديتي الـشــويـفــات وب ــرج البراجنة
حيث مواقع املعامل ،مشيرًا إلى أنه
س ـي ـش ــارك ال ـص ـي ــادي ــن ف ــي وقـفـتـهــم
ويجتمع مع املحافظ ملتابعة امللف،
"وأكتر من هيك ما فيني أعمل شي".
ّ
املسؤولية،
عمليًا تتقاذف البلديات
عـلـمــا ب ــأن مـعــايـنــة األضـ ــرار وإج ــراء
ال ـف ـح ــوص ع ـل ــى املـ ـي ــاه ف ــي امل ـص ــدر
وعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ّـب يـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــان ض ـم ــن
صالحياتها ،فيما ال ــوزارات املعنية
غــائ ـبــة ع ــن ال ـس ـم ــع .اس ـت ـم ــرار عمل
املـ ـع ــام ــل وف ـ ــق ال ـن ـه ــج ن ـف ـس ــه يــرفــع
م ـن ـس ــوب الـ ـتـ ـخ ـ ّـوف مـ ــن س ـي ـنــاريــو
م ـشــابــه ل ـت ـلـ ّـوث الـلـيـطــانــي ف ــي حــال
ّ
صناعية مـضـ ّـرة،
ثبت وج ــود بقايا
بحسب الخبير البيئي رجــا نجيم،
ف ـي ـم ــا املـ ـطـ ـل ــوب إج ـ ـ ـ ــراء ال ـف ـح ــوص
الـبـيـئـيــة عـلــى امل ـيــاه تـمـهـيـدًا لوضع
الحلول.

ّ
الجنوبية لبيروت (مروان طحطح)
مصدر هذه البقايا هو معامل منتشرة في الضاحية

مــايــن األم ـت ــار ال ــواق ـع ــة ف ــي الـنـطــاق
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري لـ ـبـ ـل ــدات ش ـ ـقـ ــرا وع ـي ـن ــات ــا
وعيترون ،وبالتالي تكون من ضمنها
أماكن الكسارات.
ُيظهر كتاب موجه مــن إدارة املحمية
الــى وزارة البيئة خريطة موقعة من
وزارة البيئة تفيد بــأن الـكـســارة تقع
ض ـم ــن ال ـن ـط ــاق الـ ـعـ ـق ــاري لـلـمـحـمـيــة.
يـقــول النائب علي فـيــاض إن املوافقة
على اسـتـصــاح األرض وتشجيرها،
لم يترافق مع ارســال مراقبني من قبل
وزارة البيئة للتأكد من أن األعمال التي
تجري هي مجرد استصالح لألرض،

أقـفــل أهــالــي عيتيت (ق ـضــاء ص ــور) معمل عني
بعال ملعالجة النفايات الواقع في واد بني البلدتني،
بـسـبــب تـصــاعــد ال ــروائ ــح الـكــريـهــة م ـنــه .عــوامــل
عدة أدت إلى تعثر عمل املعمل .تضاعفت كمية
الـنـفــايــات الـتــي يستقبلها يــومـيــا ،مــا ف ــاق قــدرة
طــاقــم الـعـمــال عـلــى فــرزهــا بشكل ســريــع .فيما
املعمل يفتقر إلــى عــدد كــاف مــن "الـفــاتــر" التي
تنقي الهواء املنبعث من تخمير املــواد العضوية.
ف ــي ح ــرم امل ـع ـمــل ،تــراك ـمــت ف ــي اآلون ـ ــة األخ ـيــرة
النفايات التي تنتظر الـفــرز .فــي املقابل ،توضع
كميات النفايات العضوية التي خضعت للتخمير،
مكشوفة فــي ال ـهــواء الطلق لكي تجف وتحتاج
ألكثر من أربعني يومًا .ارتـفــاع درجــات الحرارة
ســاهــم ف ــي تـخـمـيــر ال ـن ـفــايــات وان ـب ـعــاث ال ــروائ ــح
الكريهة منها .حتى ضاق األهالي ذرعًا وأقفلوا
الطريق املؤدية نحو املعمل احتجاجًا فجر السبت
املاضي .إقفال معمل عني بعال أنتج أزمة نفايات
ف ــي ق ـض ــاء صـ ــور .ال ـب ـلــديــات ال ـت ــي ك ــان ــت تنقل
نفاياتها إلــى املعمل ،بــات عليها إيـجــاد مكبات
بديلة .املعضلة األكبر تكمن في البلديات الكبرى
كمدينة صور والبرج الشمالي والبازورية .أهالي
طيردبا أقفلوا أمــس مكبًا جــديـدًا استحدث في
نطاق بلدتهم كمطمر للعوادم الناتجة من املعمل.
األه ــال ــي يـتـقــدمـهــم رئ ـيــس الـبـلــديــة حـســن سعد
وعــدد من أصحاب البساتني التي تجاور املكب،
نفذوا وقفة احتجاجية .مصادر في اتحاد بلديات
قضاء صور أشارت إلى مخطط وضعه اإلتحاد
والبنك الدولي يقضي بتوسيع املعمل وتطويره
الستيعاب النفايات املـتــزايــدة .حتى ذلــك الحني،
مــن املــؤســف أن مكبات عشوائية عــدة ستظهر.
والالفت أن مدينة صور كانت تعمد في األزمات
إلى طمر نفاياتها في جزء من حديقتها العامة.

حديقة عين الدلب العامة:
«انغالقي فرحي»

الحجير
األمــر يعني أن وزارة البيئة سمحت
لنفسها بتعديل قانون املحمية.
وكان صاحب الكسارة قد ّ
تقدم بطلب
ال ــى وزارة الـبـيـئــة يـقـضــي بــالـسـمــاح
ل ـك ـســارتــه ب ــإع ــادة ال ـع ـم ــلُ ،م ـف ـي ـدًا أن
ك ـســارتــه تـبـعــد ع ــن املـحـمـيــة وال تقع
ضمن نطاقها .حينها ،أرسلت وزارة
الـبـيـئــة فــريـقــا لـلـكـشــف عـلــى الـكـســارة
وخلص التقرير الــى أن الكسارة تقع
خارج املحمية .وكان بعض األهالي قد
أثــاروا وقتها مسألة سعي "النافذين"
الــى تعديل قــانــون املحمية وتقليص
نطاقها العقاري ،بحيث تحذف منها
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ُ
تفيد خريطة
موقعة من وزارة
البيئة بأن الكسارة تقع
ضمن النطاق العقاري
للمحمية

الفـتــا الــى أن "الـخـطــأ األكـبــر ارتكبته
وزارة البيئة عندما أرسلت كتابًا الى
املــدعــي الـعــام يبني أن الـكـســارة خــارج
املحمية ،برغم أنها داخلها".
ّ
يتعلق بإذن التفجيراتّ ،
تبي
في ما
أن القائمقام هــو مــن أذن بها .يقول
املــدعــي الـعــام البيئي القاضي نديم
ال ـن ــاش ــف إن وزارة ال ـب ـي ـئــة أل ــزم ــت
ص ــاح ــب الـ ـكـ ـس ــارة بـ ــاعـ ــادة تــأه ـيــل
املكانُ ،مشيرا الى أن القضاء سيتخذ
إج ــراءات بحق صاحب الكسارة إذا
تبني انه ال يقوم فعليا بعملية اعادة
تأهيل.

لــم يعد غريبًا أن نجد فــي بلديات شــرق صيدا
ومحيطها ،الف ـتــات تــوعــز لـلـنــازحــن الـســوريــن
املقيمني في نطاقها كيف وأين ومتى يتحركون،
لكن الـجــدران التمييزية التي رفعتها بلدية عني
الــدلــب ،هي آخــر موضة .مساء الخميس ،رفض
شرطي البلدية السماح لعائلة من مدينة صيدا
بالدخول إلى حديقة البلدة العامة بغرض التنزه.
والسبب أنهم «غرباء وليسوا من أبناء البلدة».
الـتــاســن ال ــذي وقــع بــن الـشــرطــي والعائلة التي
أك ـ ــدت ل ــه أن ـه ــا «اع ـ ـتـ ــادت س ـنــويــا ف ــي إجــازت ـهــا
الصيفية أن تتنزه في الحديقة» ،لم ينفع .غادرت
الـعــائـلــة الـصـيــداويــة م ـطــرودة مــن ش ــرق صـيــدا.
أبلغت العائلة ما حدث معها ملرجعيات صيداوية.
اإلتصاالت التي حصلت مع رئيس البلدية داني
ج ـبــور دفـعـتــه إل ــى إصـ ــدار ب ـيــان ال لينفي إنما
ليؤكد الـقــانــون الـجــديــد .بطلب مــن جـبــور ،وزع
املكتب اإلعالمي التحاد بلديات صيدا-الزهراني،
بيانه حــول إشكال الحديقة العامة« .يهم بلدية
عــن الــدلــب أن تــوضــح أن الـحــديـقــة الـعــامــة أعيد
فتحها لجميع الراغبني من أبناء البلدة والقاطنني
فيها عمومًا من دون تمييز» ،مستنكرًا وضع
اإلش ـك ــال «ف ــي غـيــر إطـ ــاره الـصـحـيــح تشويهًا
للحقيقة .فنحن كبلدية وأهــالــي وقــاطـنــن كنا
وال نزال على أحسن وأمنت العالقات مع الجميع
ول ــن يثنينا ح ــادث عــابــر عــن الـتــزامـنــا بقيمنا
األخــاقـيــة .ون ــود أن نــذكــر أن البلدية ورئيسها
حريصان على أمن وسالمة البلدة ،وهي تضع
إمكاناتها بشخص رئيسها بتصرف الجميع
لـتــرسـيــخ ثـقــافــة الـعـيــش املـشـتــرك واملـحـبــة التي
نشأنا عليها» .جبور نفسه كان مختارًا للبلدة
قبل أن يحظى بتأييد شعبي لترشحه لرئاسة
ال ـب ـلــديــة ،مــدعــومــا م ــن ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة وتـفــوز
الئحته «بلدتي فرحي».
آمال..
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مجتمع وإقتصاد
وثيقة

في  25كانون الثاني ّ ،2016
تقدم تجمع شركات مقدمي
خدمة االنترنت بشكوى الى وزارة االتصاالت ،يفضح فيها تنامي
«االنترنت غير الشرعي وكابالت األلياف الضوئية غير الشرعية
لنقل المعلومات» .الشكوى موقعة من  11شركة أعضاء في
ّ
التجمع ،وهي :إيباتيك ،تي أتش غلوبل فيجن ،ماسكو غروب،
تكنولوجي ،ويف نت ،ماتريكس،HSPL ،
 ،AHN، MTMنيو نت ّ
جيغابيت .ISP my ،وقد مثلت هذه الشكوى المستند الرئيس في
فتح هذا الملف ،اال أنها ،برغم مضي نحو  7أشهر على تقديمها ،ال
تزال ضائعة في مسارات التمييع ومحاوالت «الضبضبة» وتقاذف
المسؤوليات .إنطالقا من أهمية ما تضمنته هذه الشكوى من
معطيات وتفاصيل ،تعيد «االخبار» نشرها حرفيًا في سياق البحث

عن أذرع «االخطبوط» المسيطر على ريــوع قطاع االتصاالت.
الالفت في هذه الشكوى أنها ّ
مفصلة .توحي بأن كاتبها على
دراية واسعة بالسوق وبأدق التفاصيل ،من األشخاص إلى شبكة
التمديدات وآليات العمل وحجم األعمال والسيطرة على األحياء
والزواريب وأرقــام الهواتف ...أثير هذا األمر في إحدى جلسات
لجنة االتصاالت النيابية .بعض النواب ّ
وجه األصابع نحو المدير
العام لالستثمار والصيانة ورئيس مجلس اإلدارة المدير العام
لهيئة أوجيرو ،عبد المنعم يوسف ،أنه يقف وراء هذه الشكوى.
نفى حــرب ويوسف ذلــك ،ما أثــار تساؤالت وشكوكًا إضافية؛
أليست المصيبة أكبر إذا كان يوسف وحرب غافلين عن الشبكة؟
كيف تنشأ شبكة ضخمة كهذه من دون علم «أوجيرو» ووزارة

االنترنت غير الشرعي :أذرع
سرقة  %30من السوق
«على عينك يا تاجر»
جـ ـ ــاء ف ـ ــي ش ـ ـكـ ــوى تـ ـج ـ ّـم ــع ش ــرك ــات
مـقــدمــي خــدمــة اإلنـتــرنــت إل ــى وزارة
االتصاالت املعطيات اآلتية:
ق ـطــاع ضـخــم ج ـدًا فــي لـبـنــان يعرف
"ب ــاإلنـ ـت ــرن ــت غ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي" ،وه ــو
ي ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  %30مــن
ســوق اإلنترنت ،وينتشر في جميع
امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة "ع ـل ــى عـيـنــك يا
ت ــاج ــر" ،ف ــا األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ت ــردع

امل ـخ ــال ـف ــن ،وال وزارة االتـ ـص ــاالت
قــادرة على ضبطهم من دون تحرك
الـقـضــاء .عــدد مــن شــركــات اإلنترنت
غـ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي ي ـت ـح ـك ــم ف ـ ــي ق ـط ــاع
اإلنترنت في لبنان ،وهذه الشركات
ال تـنـحـصــر ف ــي أشـ ـخ ــاص ي ــري ــدون
الـحـصــول عـلــى أربـ ــاح بـطــريـقــة غير
قــانــونـيــة ،بــل يـمـتـ ّـد األخ ـط ـبــوط إلــى
اإلدارات الــرسـمـيــة املـعـنـيــة وبـعــض

ال ـج ـهــات األم ـن ـيــة ،ليصبح الجميع
مـتــواطـئــا فــي سـلــب امل ــال ال ـعــام وفــي
ً
جعل لبنان هدفًا سهال للتنصت من
ال ــدول امل ـج ــاورة .كــل ه ــذه املعطيات
تجعل سوق اإلنترنت غير الشرعي
ّ
ف ــي ل ـب ـنــان م ـح ــط أنـ ـظ ــار وم ـتــاب ـعــة،
وت ـ ـطـ ــرح تـ ـ ـس ـ ــاؤالت عـ ــن آلـ ـي ــة عـمــل
هــذا القطاع واملحميات التي يدخل
فــي كنفها لتجعله بـعـيـدًا عــن أعــن

الشركات المعنية
وردت فــي شـكــوى تجمع شــركــات مقدمي خدمة
االنـتــرنــت الــى وزي ــر االت ـصــاالت اسـمــاء  12شركة
وشخصًا معنيني باالنترنت غير الشرعي ،هم:
 1ـ ـ فيرتشوال أي .أس .بي 2400 .ميغابيت/ثانية،
الدورة ـ ـ هاكوب تكه يان وباتريك ابراهاميان.
 2ـ ـ ـ نــديــم ول ـيــد حــويــس  4000مـيـغــابـيــت/ثــانـيــة،
السبتية ـ ـ وليد حويس.
 3ـ ـ رينو سماحة  1500يغابيت/ثانية ،النبعة.
 4ـ ـ خالد السمني وعـبــوده عــدرا  1900ميغابيت/
ثانية ،طرابلس.
 5ـ ـ  Liban Comـ ـ طوني ملحم  1000ميغابيت/
ثانية.

 6ـ ـ  Eagel Netـ ـ  1000ميغابيت/ثانية ،الحمرا،
حسن مرتضى وعلي التنوخي.
 7ـ ـ ـ  Citcoـ ـ ـ ـ  700مـيـغــابـيــت/ثــانـيــة هـيـثــم علوش
وطوني حداد.
 8ـ ـ مازن خوري ـ ـ  400ميغابيت/ثانية ـ ـ الشمال.
 9ـ ـ نديم عبود ـ ـ  350ميغابيت/ثانية ـ ـ القبيات.
 10ـ ـ أحمد حواش ـ ـ  800ميغابيت/ثانية ـ ـ طرابلس.
 11ـ ـ غرابلي  250ميغابيت/ثانية ـ ـ املينا طرابلس.
 12ـ ـ حسن عجم  360ميغابيت/ثانية ـ ـ طرابلس.
* مالحظة :جرى حذف ارقــام الهواتف الــواردة في
الشكوى

اإلرسال الهوائي
ب ـ ـعـ ــد اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال الـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـ ـتـ ـ ــرددي
ِّ
اإلن ـتــرنــت فــي الـنـقــاط امل ــذك ــورةُ ،ركـ َـبــت
م ـ ـعـ ــدات إض ــافـ ـي ــة إلرس ـ ـ ـ ــال اإلن ـت ــرن ــت
إل ــى نـقـطــة وسـطـيــة ق ـ ــادرة عـلــى وصــل
النقاط املختلفة املــذكــورة أعــاه بمراكز
ال ـشــركــات ف ــي مـنــاطــق ع ــدة م ــن لـبـنــان،
وب ـم ــا أن مـنـطـقــة م ـع ــاد اسـتــراتـيـجـيــة
استؤج َرت مساحة على
لوصل النقاط،
ِ
برج وغرفة في منطقة معاد من السيد
ِّ
ش ــرب ــل ش ــدي ــاق ،ح ـيــث ُرك ـ َـب ــت امل ـع ــدات
الالزمة في املوقع ُ
وو ِّجه النطاق الترددي

لــإن ـتــرنــت بــات ـجــاه مـنـطـقــة األشــرف ـيــة،
حـيــث اس ـتــؤجـ َـرت مـســاحــة مــن السطح
ُ ِّ
ورك ـ َـب ــت م ـعــدات هــوائـيــة .وبـمــا أن برج
كــرم نقطة استراتيجية ومهمة لشركة
فـيــرتـشــوال أي.أس.بـ ـ ـ ــي ،ومـنـهــا تتمكن
الــوصــول إلــى مناطق ونـقــاط ع ــدة ،فقد
اس ـتــأجــرت الـطــابــق األول فــي ب ــرج كــرم
من السيدة كرم ،واستأجرت الطابق 21

من السيد شادي عجيل ،بموجب وكالة
من عائلة نون مالكة الطابق ُ ،21
وج ِّهز
الطابق  21ومساحة من السطح بمعدات
هوائية عالية اإلرس ــالُ ،
وجـ ِّـهــز الطابق
األول بخوادم حديثة النوع الستعمالها
ّ
كنقطة أساسية للبث املباشر لإلنترنت،
أو الوصل املباشر إلى عدة مناطق مثل
(ب ـيــروت ،الـحـمــرا ،الـجـنــوب ،بيت مــري،
البقاع والشمال) ،وتم وصل عدة مناطق
على النحو اآلتي:
ـ ـ تــم وصــل بــرج كــرم بمركز الشركة في
الدورة عبر (.)GHz 24 2Air Fiber
ـ ـ ـ ـ ت ــم وص ـ ــل ال ـ ـ ـ ــدورة ب ـب ـيــت م ـ ــري عبر
(امليكروويف .)GHZ 6&7
ـ ـ ـ ت ــم وصـ ــل م ــرك ــز ال ـشــركــة ب ـب ــرج فتقا
( )Fatkaعبر (امليكروويف .)GHz 6&7
ـ ـ ـ ـ ت ــم وص ـ ــل ب ـي ــت م ـ ــري بـنـقـطــة ف ـ ــردان
( )Verdunعبر (.)GHz 6 Wireless

ـ ـ ـ ـ ت ــم وص ــل  Verdunبـنـقـطــة ال ـغــازيــة ـ ـ
الجنوب عبر (امليكروويف .)GHz 7
ـ ـ تم وصل الغازية ـ ـ الجنوب بنقطة ُجبل
صافي عبر (امليكروويف  ،)GHz 7وأزيل
الحقًا.
ـ ـ تم وصل برج كرم ببرج رزق عبر (Air
.)GHz 24 Fiber
ـ ـ تم وصل بيت مري بنقطة ترشيش عبر
(امليكروويف .)GHz 7
ـ ـ ـ ت ــم وص ــل تــرشـيــش بنقطة السلطان
يعقوب عبر (امليكروويف .)GHz 7
ـ ـ تم وصل ترشيش بنقطة تربل البقاع
عبر (امليكروويف .)GHz 7
ـ ـ تم وصــل معاد بنقطة تربل ـ ـ الشمال
عبر (امليكروويف .)GHz 7

ألياف ضوئية
وبما أن "فيرتشوال" تشتري اإلنترنت

( )E1ب ـس ـع ــر م ـن ـخ ـف ــض 60 ،دوالرًا،
وبما أنها حصلت على "غوغل كاش"
فشعرت بأن بإمكانها السيطرة الكاملة
على السوق اللبناني بالطريقة اآلتية:
ـ ـ ـ ـ ت ــم ت ـمــديــد ك ــاب ــات ألـ ـي ــاف ضــوئـيــة
انـطــاقــا مــن مــركــز الـشــركــة فــي ال ــدورة
إل ــى الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة ،وذل ــك بمد
الكابل تحت جسر املشاة القاطع فوق
ال ـطــريــق ال ـســريــع ملـنـطـقــة الـ ـ ــدورة إلــى
الـجـهــة املـقــابـلــة م ـنــه ،وتـسـلـيــم الـكــابــل
إلى موزع اإلنترنت املحلي في منطقة
سد البوشرية والــدورة جــورج حبيقة
( )Xpertnetب ـم ـســاعــدة مـ ــوزع Cable
 dishفي املنطقة لتكملة تمديد الكبل
باملنطقة حتى الوصول به إلى حدود
ال ــدورة/ال ـن ـب ـع ــة ،حـيــث تـسـلـمــه م ــوزع
اإلنترنت املحلي إيلي مطر (.)Spidernet
َ
وأ َ
كمل تمديد الكابل على املباني حتى
حيث
وصـ ــل ب ــه إلـ ــى مـنـطـقــة ال ـن ـب ـعــةّ ،
أنـ ـش ــأت ف ـي ــرت ـش ــوال وجـ ـ ّـهـ ــزت م ـعــقــد
لتوزيع اإلنترنت في محلة إيلي مطر،
وتم ربط شركات مثلCitco, Apertnet,:
 Spidernetوشركات أخــرى وإعطائهم
كميات كبيرة من "غوغل كاش" من دون
دفع أي رسوم ،وإذا لزم األمر إعطاء 3
مجانية ومن دون كلفة.
أشهر
ِّ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـع ــد مـ ـع ــق ــد الـ ـنـ ـبـ ـع ــة اس ـت ـع ـم ـل ــت
فيرتشوال نفوذها ومالها مــع بلدية
برج حمود ،وأبرمت اتفاقًا مع البلدية
بتمديد الكابل على أعـمــدة الكهرباء،
قــاط ـعــة امل ـس ــاف ــة ح ـتــى ت ـخ ــوم منطقة
ّ
البدوي/األشرفية ،حيث تسلمه موزع
اإلنـتــرنــت املحلي و Cable Dishبرنار
كـســابـلــي ،وأك ـمــل تـمــديــد ال ـكــابــل على
امل ـب ــان ــي ،ح ـتــى وص ــل ب ــه إل ــى ِّمنطقة
ـان
الـجـعـيـتــاوي ،حـيــث أن ـشــئ مـعــقــد ثـ ٍ
ل ـت ــوزي ــع اإلنـ ـت ــرن ــت ف ــي م ـح ـلــة ب ــرن ــار
كسابلي ،وتم ربط شركات بإعطائهم 3
أشهر مجانية ومن دون كلفة إضافية
بهدف االنقضاض وإطاحة أكبر عدد
ّ
من الزبائن ،فربط برنار كسابلي موزع

انترنت محليًا في منطقة الجعيتاوي
وفسوح ،وبول ياسمني موزع إنترنت
محليًا في ّمنطقة البدوي.
ـ ـ ـ ـ ب ـع ــد م ـع ــق ــد ال ـج ـع ـي ـت ــاوي اسـتـكـمــل
ت ـم ــدي ــد الـ ـك ــاب ــل ح ـت ــى وص ـ ــل بـ ــه إل ــى
مـنـطـقــة ال ــرم ـي ــل ،ح ـيــث تـسـلـمــه م ــوزع
اإلنترنت املحلي روي كريدي (،)PCnet
وأكمل تمديده على املباني حتى وصل
به إلى برج كرم ،وتم ربط شركة PCnet
وش ــرك ــات أخ ـ ــرى وإع ـط ــائ ـه ــم "غــوغــل
ك ــاش" ،وإذا لــزم األم ــر إعـطــاء  3أشهر
مجانية ّومن دون كلفة إضافية.
ـ ـ بعد معقد برج كــرم ،استكمل تمديد
الكابل حتى وصل إلى برج رزق ،ومن
ث ــم اس ـت ـك ـمــل ت ـم ــدي ــده إلـ ــى الـضــاحـيــة
الـجـنــوبـيــة ،حـيــث ُرب ــط Pro Services
ُ
وأعـ ـ ـط ـ ــوا ك ـم ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن "غ ــوغ ــل
كــاش" ،ومن ثم استكمل تمديد الكابل
ح ـتــى ال ــوص ــول ب ــه إلـ ــى ت ـلــة ال ـخ ـيــاط
ّ
بمساعدة موزع اإلنترنت املحلي وائل
ال ـت ـن ــي .وقـ ــد قـ ــام األخـ ـي ــر بــاسـتـئـجــار
بـ ـن ــاي ــة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وذلـ ـ ـ ــك ب ـغ ـيــة
ت ــرك ـي ــب صـ ـح ــون إرس ـ ـ ــال م ـي ـكــروويــة
عبر (ميكروويف  )GHz 7إلــى منطقة
ال ـ ــزراري ـ ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب ب ـغ ـيــة إرسـ ــال
ك ـم ـيــة ك ـب ـيــرة م ــن اإلن ـت ــرن ــت مل ـســانــدة
خط إرســال  Verdun to Ghaziyeبغية
االنـقـضــاض وإطــاحــة وأخــذ أكـبــر عدد
ممكن من الزبائن.
ـ ـ ـ ـ ب ـعــد ت ـمــديــد ال ـضــاح ـيــة الـجـنــوبـيــة
وتلة الخياط ،استكمل تمديد كابالت
األل ـ ـيـ ــاف ال ـض ــوئ ـي ــة ب ـع ــدة ات ـج ــاه ــات
ً
مـخـتـلـفــة ،وصـ ــوال إل ــى ص ـيــدا جـنــوبــا،
ً
إل ـ ــى بـ ـش ــام ــون وعـ ــرمـ ــون ج ـ ـبـ ــا ،إل ــى
ً
ً
جونية ســاحــا ،إلــى بيت مــري جبال،
ً
إل ــى طــرابـلــس ش ـم ــاال ،م ــرورًا بمنطقة
جـبـيــل ،وذل ــك بغية الـسـيـطــرة الكاملة
ً
ً
ع ـل ــى ه ـ ــذه املـ ـن ــاط ــق سـ ــاحـ ــا وج ـب ــا
وتشغيل مشروع  IP TVباالتحاد مع
شركة .SAMA

هناك شركات مرخصة
وغير مرخصة تحصل على سعات
دولية بطريقة غير شرعية

ً
ً
سيطرة كاملة ساحال وجبال

تـ ــورد ش ـكــوى تـجـ ّـمــع ش ــرك ــات مقدمي
خ ــدم ــة اإلنـ ـت ــرن ــت امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــائ ــع
واملـعـطـيــات التقنية عــن اإلنـتــرنــت غير
الشرعي وكابالت األلياف الضوئية غير
الشرعية لنقل املعلومات:
ِّ
تركب الشركات صحونًا هوائية عالية
َّ
عال في تركيا ،موجهة
اإلرسال على برج ٍ
إلى نقاط مختلفة في األراضي اللبنانية،
وب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد مـ ـن ــاط ــق جـ ـب ــل ص ـن ــن،
ال ــزع ــرور ،جــرد تنورين وج ــرد الضنية
مربنيُ ،
ويستقبل عرض النطاق الترددي
اإلن ـتــرنــت عـبــر ص ـحــون القـطــة هوائية
ُ َّ
تركب في النقاط املذكورة أعاله ،حيث تم
تجهيز بأبراج عالية لتركيب الصحون
الالقطة العالية اإلرسال ،وغرفة لتركيب
معدات خاصة ومولد كهربائي.

ال ـ ـج ـ ـهـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة وع ـ ـص ـ ـيـ ــا ع ـلــى
التنظيم أو املالحقة.
ت ـ ـبـ ــدأ الـ ـ ــروايـ ـ ــة بـ ـش ــرك ــات ص ـغ ـيــرة
م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــودة فـ ـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـيـ ــع امل ـ ـنـ ــاطـ ــق
اللبنانية ،غالبًا ما يكون أصحابها
م ـح ـم ـي ــن م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
املـسـيـطــرة عـلــى املـنـطـقــة ،وغــالـبــا ما
تـ ـك ــون ت ـح ــت أع ـ ــن ال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـيــة
وال تتعرض ألي مـســاء لــة ،وتكتمل

الـ ـ ــروايـ ـ ــة ب ــآلـ ـي ــات ع ـم ــل ت ـج ـع ــل فــي
اإلمـ ـ ـك ـ ــان الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـس ـع ــات
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة لـ ــإن ـ ـتـ ــرنـ ــت بـ ـ ـط ـ ــرق غ ـيــر
ش ــرع ـي ــة س ـه ـلــة وب ـس ـي ـط ــة ،م ـقــارنــة
بــال ـطــرق ال ـشــرع ـيــة .تـنـتـهــي ال ــرواي ــة
بقطاع ضخم جدًا يسلب من الدولة
م ــاي ــن الـ ـ ـ ــدوالرات ش ـهــريــاَ ،ويـلـجــأ
إلى شتى الوسائل ،حتى لو أ َت َ
احت
ل ـل ــدول املـ ـج ــاورة الـتـنـصــت عـلــى كل
امل ـع ـلــومــات ال ـ ـ ــواردة وال ـخ ــارج ــة من
لـبـنــان ،إذ مــن امل ـع ــروف أن الـسـعــات
الــدولـيــة لــإنـتــرنــت مــوجــودة بــوفــرة
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،خـ ــاصـ ــة بـ ـع ــد تــوس ـعــة
ال ـكــابــل ال ـب ـحــري الـ ــذي يـصــل لـبـنــان
بالخارج والحصول على السعات.
إن القطاع غير الشرعي يحصل على
ال ـس ـعــات الــدول ـيــة م ــن خـ ــارج لـبـنــان
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مجتمع وإقتصاد

االتصاالت؟ ألم ّ
تمدد كابالت األلياف الضوئية على األمالك العامة
في وضح النهار؟ تكشف هذه الشكوى عن وجــود منافسة
ّ
سواء كانوا المرخصين أو غير
االنترنت،
خدمات
مقدمي
بين
ة
قوي
ّ
المرخصين .وتشير إلى أن الشركات المرخصة تستعمل االنترنت غير
الشرعي لتقديم الخدمات المدفوعة للزبائن ،وأن الشركات غير
المرخصة تستعمل االنترنت غير الشرعي أيضًا .وال بدمن اإلشارة إلى
أن تكرار ورود «غوغل كاش» كأداة تستخدمها الشركات لتوزيع
المنافع على موزعي االنترنت المحليين ،أمر يثير الريبة ،وال سيما
أن المعروف أن «غوغل كاش» يخفف من كلفة االنترنت على
شركات مقدمي الخدمات ،لكنه ال يفيد المستهلك .ومن األمور
الالفتة أيضًا ،أن الموقوفين في قضية االنترنت غير الشرعي هم

ثالثة بينهم أحد مقدمي هذه الشكوى .هذا ال يلغي أو يؤكد
ّ
تورطه ،لكنه يكشف عن قصور القضاء ووزارة االتصاالت وهيئة
أوجيرو والسياسيين عن وضع ّ
حد لهذا التالعب بقطاع االتصاالت
وتركه منفعة لمن يريد أن يغرف من المال العام .االنترنت ال يزال
خدمة عامة ّ
تقدمها الدولة لكنها متروكة للفوضى وللسرقة.
الواضح أنه إلى جانب الشبكة الرسمية ،هناك شبكة رديفة بعضها
يستعمل خطوط الدولة ،وبعضها يستعمل خطوطا مسروقة
سياسية
من الدول المجاورة ،لكنهم محميون جميعًا من قوى ُ
وحزبية وأمنيين وعصابات ،إذ إن التحقيقات بعد  7أشهر لم تفض
إلى تفكيك هذه الشبكة وال القبض على أعضائها وحماتها .إنه
أخطبوط االنترنت

إعداد محمد وهبة

«األخطبوط» في كل مكان
بأسعار أقل من مصادرها الشرعية
وبـ ــوسـ ــائـ ــل س ـه ـل ــة ج ـ ـ ـ ـدًا .وي ـن ـق ـســم
ال ـق ـطــاع غـيــر ال ـشــرعــي إل ــى جــزء يــن:
األول ه ــو ال ـش ــرك ــات غ ـيــر املــرخـصــة
الـ ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ــى سـ ـع ــات دول ـي ــة
بـطــريـقــة غ ـيــر قــانــون ـيــة وت ـع ـمــل من
دون اإلفصاح عن أرباحها وال تدفع
أي مترتبات للدولة .أما الثاني ،فهو
شركات مرخصة ،تعمل على زيــادة
زبــائ ـن ـهــا ع ـبــر اس ـت ـخ ــدام األســال ـيــب
غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة ف ــي ال ـح ـص ــول عـلــى
السعات الدولية.
الـ ـش ــرك ــات امل ــرخـ ـص ــة ال ـع ــام ـل ــة فــي
لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان تـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــوضـ ــى
القائمة ،أما الشركات غير املرخصة،
ف ـت ـت ـم ـيــز ب ــوج ـه ــن ف ــي آلـ ـي ــة الـعـمــل
غـيــر ال ـشــرعــي :األول ه ــو الـحـصــول

على الـسـعــات الــدولـيــة بطريقة غير
ش ــرع ـي ــة ،وذلـ ـ ــك ع ـب ــر شـ ـ ــراء س ـعــات
م ــن ش ــرك ــات خ ــارج ـي ــة وال ـح ـص ــول
ع ـل ـي ـه ــا عـ ـب ــر الـ ـصـ ـح ــن الـ ــاقـ ــط مــن
خ ــال األق ـم ــار االصـطـنــاعـيــة (وه ــذا
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـكـ ـل ــف نـ ـسـ ـبـ ـي ــا) ،أو مــن
خ ــال ش ــراء ال ـس ـعــات م ــن الـشــركــات
املرخصة العاملة فــي لبنان ،والتي
ت ـش ـك ــو هـ ــي ن ـف ـس ـهــا مـ ــن ال ـش ــرك ــات
غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة .أم ــا امل ـح ــور الـثــانــي
لـلـعـمــل غ ـيــر ال ـش ــرع ــي ،ف ـي ـقــوم على
ال ـح ـصــول ع ـلــى س ـعــات دول ـي ــة غير
شرعية ،وهــذه الطريقة سهلة جـدًا،
إذ يجري تصويب الـ ـ "مايكروويف"
فـ ــي ل ـب ـن ــان ن ـح ــو املـ ــراكـ ــز الــوط ـن ـيــة
ل ــإنـ ـت ــرن ــت امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول
املحيطة بلبنان ،أي تركيا وقبرص،

ب ـح ـي ــث ي ـ ـجـ ــري الـ ـتـ ـق ــاط الـ ـسـ ـع ــات،
وه ـك ــذا يـحـصــل امل ـش ـتــرك الـلـبـنــانــي
ً
على اإلنترنت الــذي يكون موصوال
مباشرة بمراكز اإلنترنت ()NODE
ف ــي الـ ـ ــدول امل ـ ـجـ ــاورة ،وه ـ ــذه الـ ــدول
ق ـ ــادرة ع ـلــى الـتـجـســس ع ـلــى ك ــل ما
ّ
يمر ( )Traficمن لبنان إلى مركزها.
وهـنــا تصبح الـشــركــة غـيــر شرعية،
ل ـك ــون ـه ــا غ ـي ــر م ــرخـ ـص ــة ،وت ـح ـصــل
على سعات غير شرعية فــي الوقت
ذاته ،وتمنح الدول املحيطة سهولة
التجسس على لبنان .إن الحصول
ع ـل ــى ال ـس ـع ــات ال ــدولـ ـي ــة م ــن تــركـيــا
ه ــو ال ـطــري ـقــة األسـ ـه ــل ،أم ــا ق ـبــرص،
ُ
ف ـهــي ت ـع ـ ّـد األب ـع ــد ج ـغــراف ـيــا ،إال أن
ّ
املتطورة تسمح
اإلمكانات التقنية
بــال ـت ـقــاط ال ـس ـع ــات .هـ ــذه ال ـشــركــات

 15جيغا بيت/ثانية
من تركيا وقبرص
جاء في خالصة الشكوى التي ّ
تقدم
ب ـهــا تـجـمــع ش ــرك ــات م ـقــدمــي خــدمــة
االنترنت"
ب ـمــا أن ال ـش ــرك ــات تـسـتـحـصــل على
س ـ ـعـ ــات كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج وزارة
االتصاالت بأسعار متدنية من تركيا
و/أو قـ ـب ــرص ع ـب ــر ح ـل ـق ــات وص ــل
غير شرعية ،الــذي سبب الكثير من
التسويق غير املشروع وغير العادل.
وبـ ـم ــا أن االنـ ـت ــرن ــت غ ـي ــر ال ـش ــرع ــي
يسيطر على أكثر من  %30من سوق
االنترنت وينتشر في جميع املناطق
اللبنانية على عينك يا تاجر من دون
أي محاسبة أو ردع املخالفني .وبما
أن الشركات تستحصل على السعات
الدولية لالنترنت بطرق غير شرعية
س ـه ـلــة وب ـس ـي ـط ــة مـ ـق ــارن ــة بــال ـطــرق
الشرعية ما يسلب من الدولة ماليني
الــدوالرات شهريًا .وبما أن الشركات
تلجأ إل ــى شـتــى الــوســائــل ،حـتــى لو
أتاحت للدول املجاورة التنصت على
كل املعلومات الواردة والخارجة من
لـبـنــان ،إذ مــن امل ـع ــروف أن الـسـعــات
الــدولـيــة مــوجــودة بــوفــرة حــالـيــا من
وزارة االتصاالتّ .وبما أن االنترنت
غ ـيــر ال ـشــرعــي ي ــؤث ــر سـلـبــا ف ــي عــدد
الزبائن ،وأن  %30من سوق االنترنت
في لبنان يعمل بطريقة غير شرعية
وه ــذا يــؤثــر سلبًا فــي سمعة خدمة
االنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ل ـ ـك ـ ــون الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات غ ـيــر
ال ـشــرع ـيــة ت ـق ــدم خ ــدم ــة رديـ ـئ ــة ،كما
تـخـلــق ه ــذه ال ـشــركــات مـنــافـســة غير
مـ ـش ــروع ــة وغ ـ ـيـ ــر م ـت ـك ــاف ـئ ــة .وب ـم ــا

أن ك ـل ـف ــة الـ ـسـ ـع ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة تـمـثــل
نـحــو  %40مــن مـصــاريــف الـشــركــات
الـشــرعـيــة ال ـخــاصــة ،فـيـمــا الـشــركــات
غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة ت ـح ـص ــل ع ـل ــى ه ــذه
الـ ـسـ ـع ــات ب ــأسـ ـع ــار زه ـ ـيـ ــدة وت ـق ــدم
تنافسية .وبما أن
الخدمات بأسعار
ّ
الشركات الجديدة املرخصة حديثًا
قد حصلت على السعات الالزمة من
وزارة االت ـصــاالت بــأسـعــار قانونية
لـتـقــديــم خــدمــة االن ـتــرنــت بالطريقة

االنترنت غير
يجعل ّلبنان
الشرعي ً
هدفًا سهال للتنصت
املثلى وفق املعايير العاملية للتشغيل
ولجعلها ق ــادرة عـلــى الـتـنــافــس في
قـ ـط ــاع خـ ــدمـ ــات االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت .وب ـمــا
أن ه ــذا الــواقــع املــريــر يلحق الـضــرر
ّ
ويشوه صورة
بشركاتنا وبزبائننا
الـخــدمــة أم ــام املستثمرين الحاليني
واملحليني.
ل ــذل ــك ،نـطـلــب م ــن وزيـ ــر االت ـص ــاالت
ال ــوق ــوف إل ــى جــانـبـنــا ألن ـنــا بـصــدد
االفـ ـ ـ ّـاس ب ـعــدمــا ان ـش ــأن ــا شــركــاتـنــا
امل ـ ــرخـ ـ ـص ـ ــة ،ال ـ ـت ـ ــي وص ـ ـل ـ ــت ق ـي ـمــة
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أص ــولـ ـه ــا الـ ـث ــابـ ـت ــة إلـ ـ ــى نـ ـح ــو 400
ألــف دوالر وأك ـثــر ،ونــدفــع الضريبة
لـلــدولــة ،ونـشـتــري الـسـعــات الــدولـيــة
مــن وزارة االتـصــاالت/أوجـيــرو ،وأن
غـ ـي ــرن ــا ق ـ ــد حـ ـص ــل عـ ـل ــى تــرخ ـيــص
وي ـع ـمــل ب ــاالن ـت ــرن ــت غ ـيــر ال ـشــرعــي،
وكـمــا تعلم معاليكم بــأن هــذه اآلفــة
ق ــد ت ـه ــدد ن ـحــو  40ش ــرك ــة مــرخـصــة
ح ــديـ ـث ــا م ـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ون ـل ـف ــت
حضرتكم أن االنترنت غير الشرعي
ً
يجعل لـبـنــان هــدفــا سـهــا للتنصت
م ــن الـ ـ ــدول املـ ـج ــاورة وغ ـي ــر خــاضــع
للرقابة األمنية ومنافسة غير عادلة
وفوضى .راجــن من معاليكم العمل
على إنهاء هذا العمل غير الشرعي،
كـمــا نلفت حـضــرتـكــم أي ـضــا ،إل ــى أن
السعات الدولية املستقدمة من تركيا
و/أو قـبــرص تبلغ  15جيغا بيت/
ُ
ثــانـيــة ،وأن ــه لــو اشــتــريــت مــن لبنان
فسيضخ نحو  3.166.800.000ليرة
لـبـنــانـيــة ش ـهــريــا م ــا ع ــدا ال ـضــرائــب
واليد العاملة.

إن القطاع غير
الشرعي يحصل
على السعات
الدولية من خارج
لبنان بأسعار أقل من
مصادرها الشرعية
وبوسائل سهلة جدًا
(وائل الالدقي)

تحتاج إلــى أماكن مرتفعة لتسهيل
عملية الـتـقــاط الـسـعــات وتوزيعها.
إن السوق غير الشرعية في اإلنترنت
تــؤثــر سلبًا فــي ع ــدد الــزبــائــن .نحو
 %30مــن ســوق اإلنـتــرنــت فــي لبنان
يـعـمــل بـطــريـقــة غـيــر شــرع ـيــة .وه ــذا
مـ ــا ي ــؤث ــر س ـل ـب ــا فـ ــي س ـم ـع ــة خــدمــة
اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت ،ل ـ ـكـ ــون ال ـ ـشـ ــركـ ــات غ ـيــر

الـشــرعـيــة تـقــدم خــدمــة ردي ـئــة ،كذلك
تخلق ه ــذه الـشــركــات مـنــافـســة غير
م ـشــروعــة وغ ـيــر مـتـكــافـئــة .إن كلفة
السعات الدولية تمثل نحو  %40من
م ـصــارف ال ـشــركــات ال ـخــاصــة ،فيما
الشركات غير الشرعية تحصل على
هذه السعات بأسعار زهيدة ،وتقدم
الخدمات بأسعار تنافسية.
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ورد كاسوحة *
ّ
لــم يـعــد الـعـنــف املـتـنــقــل فــي ش ــوارع أوروب ــا
وساحاتها ّ
مجرد عارض لفشل الدمج الذي
اعتمدته حكومات هذه الدول كاستراتيجية
السـتـيـعــاب املـهــاجــريــن مــن شـمــال أفريقيا.
السياق اآلن أصبح أكثر تعقيدًا ،إلى درجة
لــم يـعــد ممكنًا معها الـفـصــل بــن الـعــوامــل
االج ـت ـمــاع ـيــة و»ال ـث ـقــاف ـيــة» ل ـت ـطـ ّـور الـعـنــف
وتـلــك االقـتـصــاديــة منها .فــي الـســابــق ،كان
الـتـهـمـيــش االق ـت ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي هو
املدخل الوحيد لفهم ظاهرة االحتجاجات
العنيفة التي تجتاح الضواحي في بعض
هــذه ال ــدول .أمــا الـيــوم ،فقد أصبح ّالتداخل
ب ــن مـخـتـلــف ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي ّ ت ـح ــض على
العنف كبيرًا ،وبــات مــن املتعذر معرفة ّ
أي
ّ
الهوية ّ
وأي
من هذه العمليات تحصل بدافع
منها تجري بسبب التهميش االقتصادي
واالج ـت ـم ــاع ــي .وم ــع ه ــذا ال ـت ــداخ ــل تـغـ ّـيــرت
أيضًا مظاهر االحتجاج التي يقوم عليها
هــذا الفعل ،بحيث لــم يعد االع ـتــراض على
عملية التمييز التي تحصل ّ
ضد املهاجرين
وأبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـفـ ـئ ــات امل ـه ـ ّـم ـش ــة هـ ــي األس ـ ـ ــاس،
وبــال ـتــالــي ت ـبـ ّـدلــت وج ـهــة الـعـنــف امل ـم ـ َ
ـارس
م ــن جــان ـب ـهــم .فـبـيـنـمــا ك ــان ــت ُت ـ ـمـ ـ َ
ـارس في
السابق ّ
ضد الدولة املسؤولة عن تهميشهم،
بوصفها الجهة التي فشلت في دمجهم ثم
لجأت إلى العنف للتعويض عن فشلها ذاك،
أصبحت مـ ّ
ـوجـهــة اآلن فــي طــورهــا الجديد
ّ
ضد املجتمع ،ليس ألنه مسؤول هو اآلخر
عن تهميشهم ،بل لكونه ال يمارس التقاليد
االجتماعية كما تفهمها جـمــاعــات العنف
والـقـتــل .هـنــا بالتحديد حـصــل الـتـغـ ّـيــر في
ال ـس ـي ــاق ،وان ـت ـق ـل ـنــا بـفـضــل ال ـت ـح ـ ّـول ال ــذي
أح ــدثـ ـت ــه «داع ـ ـ ـ ـ ــش» وب ـ ــاق ـ ــي ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
الفاشية من العنف االحتجاجي ّ
ضد بطش
الــدولــة األوروب ـيــة وأجهزتها ،وهــو العامل
الــذي يكسب ّ
أي احتجاج شرعية سياسية
ويعطيه الـغـطــاء االجـتـمــاعــي ال ــازم لعمله
إلى العنف ّ
ضد املجتمع ،بما فيه القطاعات
ال ـت ــي ّأي ـ ـ ــدت االح ـت ـج ــاج ــات ال ـع ـن ـي ـفــة ض ــدّ
الــدولــة فــي الـســابــق .ه ــذا االنـتـقــال لــم يغير
ف ـق ــط فـ ــي ط ـب ـي ـعــة االحـ ـتـ ـج ــاج ض ـ ـ ّـد بـطــش
ال ــدول ــة األوروبـ ـي ــة ،بــل جـعــل ه ــذه األخ ـيــرة
تـسـتـفـيــد م ــن اص ـط ـف ــاف خ ـص ــوم طـبـقـيــن
وأيــديــولــوجـيــن خلفها فــي معركتها ضـ ّـد

الطور «االحتجاجي» الذي تقوده «داعش»
حاليًا.

الطور السياسي لالحتجاج
املـ ـشـ ـكـ ـل ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا االن ـ ـت ـ ـقـ ــال،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاده ع ـل ــى ص ــراع ــات
الهوية ،هي في خسارة التعاطف الذي ناله
االحتجاج حينما كــان موجهًا ضـ ّـد أجهزة
ال ــدول ــة .ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ك ــان ــت ال ـق ـطــاعــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ال ت ـ ـ ــزال خـ ــارج
االس ـت ـق ـطــاب الـ ــذي ح ـصــر امل ــواج ـه ــة الحـقــا
بني األجهزة األمنية والتنظيمات الفاشية،
وكــان ّ
ثمة إمكانية لجعلها تلعب دورًا في
م ـس ــان ــدة ال ـش ــرائ ــح االج ـت ـمــاع ـيــة املـهـ ّـمـشــة
ّ
تتعرض للتمييز مــن جــانــب الــدولــة.
الـتــي
الصراع هنا كان على الحقوق االقتصادية
واالجتماعية لهذه الـشــرائــح ،وعـبــره كانت
املساندة لحقوق املهاجرين  -وهي
األحزاب
ِ
كثيرة وال تقتصر على اليسار فقط  -تكسر
االحتكار األمني الذي ّ
يميز تعامل السلطة

م ــع األمـ ــر ،عـبــر تـحــويــل الـقـضـيــة إل ــى شــأن
ّ
عـ ّ
ـام يـهـ ّـم ك ــل شــرائــح املـجـتـمــع ولـيــس فقط
ال ـس ـل ـطــة وأج ـه ــزت ـه ــا .وهـ ــي ب ــذل ــك ل ــم تكن
ّ
تحولها إلــى ذريـعــة للصراع على السلطة
ّ
(عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار أن الـ ـنـ ـق ــاش ُب ـش ــأ َن ـه ــا ك ــان
يـحـصــل داخـ ــل امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات املـنـتــخـبــة الـتــي
يــوجــد فيها ممثلون للسلطة واملـعــارضــة)
بقدر ما كانت تسعى إلى إشــراك أكبر عدد

أصبح التداخل بين
مختلف العوامل التي
ّ
تحض على العنف كبيرًا

ممكن من الفاعلني السياسيني بها ،بهدف
فـ ــرض رق ــاب ــة اج ـت ـمــاع ـيــة وس ـيــاس ـيــة على
الـسـلـطــة ومـنـعـهــا مــن اس ـت ـخــدام املــزيــد من
أج ـهــزة ال ــدول ــة ض ـ ّـد ه ــؤالء املـهـ ّـمـشــن .هــذا
الضغط هو الذي أجبر السلطات في أوروبا
عـمــومــا عـلــى الـتــراجــع عــن املـقــاربــة األمنية
واع ـت ـم ــاد امل ـن ـطــق ال ـس ـيــاســي ف ــي الـتـعــامــل
مع ّ
أي ظواهر عنف تشهدها األحياء التي
يسكنها م ـهــاجــرون .سـمــح ذل ــك لـيــس فقط
بفهم االحتجاج ضمن املمكنات السياسية
ّ
يتوسع داخل املجتمعات
له ،بل أيضًا جعله
األوروبـ ـي ــة ،عـلــى ق ــاع ــدة أن ــه فـعــل سياسي
ّ
ـوق ق ــام ــت الـسـلـطــة
م ــوج ــه السـ ـ ـت ـ ــرداد حـ ـق ـ ً
ب ـم ـصــادرت ـهــا ،مـسـتـخــدمــة لـلـحـيـلــولــة دون
انتزاعها مجددًا شتى وسائل العنف التي
تملكها.

الطور «الداعشي»
فــي مــرحـلــة الحـقــة ب ــدأ ه ــذا الـنـقــاش يشهد
تــراج ـعــا ،وخ ـصــوصــا ح ــن شــرعــت أح ــزاب

ّ
المتنقل في شوارع أوروبا ّ
مجرد عارض لفشل الدمج (أ ف ب)
لم يعد العنف

استجواب وزير الدفاع العراقي كشف بعض المستور
كاظم الموسوي *
ُيحسب ملجلس النواب العراقي منذ تأسيسه
الجديد بعد انتخابات عام  ،2005استجواب
وزي ــر دف ــاع ،بــرغــم أنـهــا ليست امل ــرة األول ــى
ال ـت ــي ت ـح ـصــل م ــع وزي ـ ــر أو رئ ـي ــس وزراء،
لكن االستجوابات كانت اعتيادية من دون
أن ت ـحــدث ض ـجــة .وك ــذل ــك يـسـجــل لـحـضــور
وزي ــر الــدفــاع ال ـعــراقــي ،خــالــد الـعـبـيــدي ،في
هــذه الـظــروف ،إلــى قبة البرملان ،وهــي أيضًا
ُ
ليست للمرة األولى .العبيدي استجوب علنًا
ونقل االستجواب عبر شاشات الفضائيات،
مــا مـثــل تـجــربــة جــديــدة لكنها صــادمــة ،وال
سيما بما احتوت من سجاالت وملــا كشفت
مــن مـسـتــور ،وملــا فتحت مــن مـلـفــات مطوية
وفجرت من غضب مكتوم .وشهدت الجلسة
فضح ال ـنــواب ألنفسهم وتـعــريــة لخباياهم
ً
أوال ،ولـلـسـيــاســة ال ـعــامــة ال ـتــي جـ ــاءت بهم
وبحكوماتهم ثانيًا ،وملــا سيحصل بعدها
مــن ارت ــدادات أو بــروز صــراعــات مثل الجمر
تحت الرماد ،ثالثًا.
حـ ـ ّـول وزيـ ــر ال ــدف ــاع خــالــد مـتـعــب الـعـبـيــدي
(امل ـ ـ ــوص ـ ـ ــل  ،1959وهـ ـ ـ ــو م ـ ـه ـ ـنـ ــدس طـ ـي ــار
عسكري وحاصل على الدكتوراه في العلوم
السياسية) ،استجوابه داخــل الـبــرملــان (في
األول من الشهر الجاري) إلى ساحة هجوم
ع ـل ــى م ـس ـت ـجــوب ـيــه وال ـض ــاغ ـط ــن ع ـل ـيــه فــي
هذه الظروف العسكرية الصعبة من تاريخ
العراق .ونجح العبيدي في لفت االنتباه إلى
ما طرحه هو في هجومه ،ما غطى على ما
استدعي من أجله لالستجواب ،برغم أنه ّ
أقر
ببعض ما ووجه به .وكانت «خطة» هجومه
مــدويــة ،تركت تــداعـيــات مـبــاشــرة ،وصرحت
بتأكيد االتـهــامــات بالفساد املستشري في

الدولة العراقية منذ االحتالل عام  2003حتى
اآلن ،وشملت شخصيات بارزة في البرملان،
ب ـ ــدءًا م ــن رئ ـي ـســه س ـل ـيــم الـ ـجـ ـب ــوري( ،نــائــب
األم ــن الـعــام لـلـحــزب اإلســامــي فــي الـعــراق،
ف ـ ــرع ج ـم ــاع ــة اإلخ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن ال ـعــامل ـيــة
وعضو قيادة تحالف القوى العراقية) ،إلى
نواب من كتلته وخارجها ،حاليني وسابقني.
وثبتت تلك الخطة تلك االتهامات باألسماء
واألح ـ ـ ــداث والـ ـ ـ ــدالالت ،ك ــذل ــك أع ـل ــن خــالـهــا
ت ـع ــرض ــه ش ـخ ـص ـيــا ل ـض ـغ ــوط وم ـس ــاوم ــات
إلمـ ـ ـ ــرار ص ـف ـق ــات غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة ف ــي ع ـقــود
تـسـلـيــح وت ـغــذيــة ال ـج ـنــود وشـ ــراء س ـي ــارات،
وكذلك التوسط إلصــدار تعيينات وتنقالت
خ ـ ـ ــارج الـ ـض ــواب ــط واسـ ـتـ ـحـ ـص ــال ع ـم ــوالت
ورشـ ـ ــى م ـقــاب ـل ـهــا ،إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـم ــارس ــات
ابـ ـت ــزازي ــة مـخـتـلـفــة ب ـه ــدف ال ـح ـص ــول عـلــى
امتيازات ومكاسب غير مشروعة .ومع ذلك،
ال يشكل كل هذا الصورة الكاملة عن الفساد
واإلفساد بشكل عام وفي الوزارة ذاتها بشكل
خاص ،إذ بينت أوراق الوزارة منذ االحتالل
أنـهــا ب ــؤرة فـســاد ره ـيــب« ،بـلـعــت» مـلـيــارات
الـ ــدوالرات مــن امل ــال الـعــام للشعب الـعــراقــي،
واش ـتــركــت ال ـس ـفــارة األم ـيــرك ـيــة ف ــي تهريب
الفاسدين الذين فضحتهم سابقًا وحاولت
التغطية وإخفاء الكثير من تلك األوراق .وإذا
كان ما صرح به وزير الدفاع علنًا في جلسة
استجوابه قد أحدث هزة في بحيرة الخراب
العام ،فإن االستمرار فيها من قبله ومن غيره
في تعرية صفحات الفساد واملفسدين الذين
شــوهــوا سمعة الشعب الـعــراقــي وأذل ــوه في
تصرفاتهم هــذه ونهب خيراته وتخادمهم
م ــع أع ــدائ ــه م ـمــن ي ـتــرب ـصــون ب ــه ويـعـمـلــون
ليل نهار لتمزيقه وتفتيته وإلـهــائــه الدائم
بالبحث عن احتياجاته األساسية ومستقبل

أجـ ـي ــال ــه ،م ـه ـمــة وواج ـ ـ ــب وط ـن ــي وق ــان ــون ــي
وأخالقي.
نـهــب امل ــال ال ـعــام بــأيــة ص ــورة أو أي أسـلــوب
مخز ،وهو خرق للقانون وانتهاك
هو فساد
ٍ
لقواعده وإســاءة احترام ملبادئه وللمجتمع
ال ـع ــراق ــي .ويـتـطـلــب اإلسـ ـ ــراع ف ــي املـحــاسـبــة
واملـ ـح ــاكـ ـم ــة مـ ــن دون خـ ـض ــوع أو ارتـ ـه ــان
ل ـل ـم ـحــاص ـصــة وال ـت ـق ـس ـي ـمــات واملـ ـس ــاوم ــات
و«بــوس اللحى» وإهــدار الـثــروات ،وبالتالي
ال ـس ـم ــاح ل ـل ـم ـجــرمــن ب ــاإلف ــات م ــن ال ـع ـقــاب
الواجب حسب الجرم والسلوك.
ش ـغ ـلــت ال ـ ـجـ ــرأة واالت ـ ـهـ ــامـ ــات الـ ـ ــرأي ال ـع ــام
وتـ ـن ــاولـ ـتـ ـه ــا وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام والـ ـت ــواص ــل
ورددتـهــا بيانات سياسية متسرعة تفضح
ب ـع ـض ـه ــا م ـ ــا تـ ـح ــت س ـ ـطـ ــورهـ ــا والـ ـجـ ـه ــات
ال ـضــال ـعــة وامل ـت ـس ـت ــرة ع ـلــى ج ــرائ ــم ال ـف ـســاد
والنهب واالرت ـك ــاب .وال بــد هنا مــن التحلي
بالجرأة ذاتها أو باألقوى منها في فتح كل
املـلـفــات فــي هــذه الـقـضــايــا ،إذ إن مكافحتها
ت ـ ـتـ ــوازى مـ ــع ح ـ ــرب ال ـش ـع ــب الـ ـع ــراق ــي ضــد
اإلره ـ ـ ــاب وال ـت ـع ــدي ع ـلــى األرض وال ـع ــرض
والدين.

العام
نهب المال
ّ
ّ
بأي صورة أو أي أسلوب
مخز
هو فساد ٍ

وكما تمكنت القوى األمنية بكل مكوناتها ،من
جيش وشرطة و«حشد شعبي» ،من تحقيق
انتصارات واضحة وبينة ،فإن هذه الفرصة
الجديدة التي أتاحها استجواب وزير الدفاع
ومــا طــرحــه فيه ومــا أحــدثــه ،وهــو قـطــرة من
بحر الفساد واإلفساد واالستهانة بالثروات
والقيم والشعب ،تتطلب تأكيدها واإلســراع
ف ـ ــي املـ ـح ــاكـ ـم ــة وت ـف ـع ـي ــل الـ ـقـ ـض ــاء وض ـ ــرب
املـتــورطــن .فالفساد واإلره ــاب ،والـفــاســدون
واإلرهابيون ،متشابهون ومشتركون سوية
في الخراب العام والدمار املشترك وتوسيع
النهب والتخلف والفقر وتشويه أو تعطيل
التنمية والحقوق واملشترك اإلنساني.
مــا إن انتهى اسـتـجــواب وزي ــر الــدفــاع ،حتى
بــدأت القوى السياسية ـ وال سيما املشتركة
في عمليات الفساد واالرتـكــاب واملساومات
والتخادع مع «داعــش» والقوى الداعمة له ـ
بالتحرك على جميع الجبهات ،وخصوصًا
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،ل ـت ـش ــوي ــه ال ـق ـض ـي ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة
ومحاوالت صرف النظر عنها أو العمل على
تبهيتها واإليعاز إلى مرتزقتها من وسائل
إعــام ومحللني سياسيني وغيرهم ،بإنجاز
املتطلب منهم في هذه القضية وغيرها ،كما
سجلت أحداث وقضايا أخرى سابقة.
مــا يثير االن ـت ـبــاه هــو الـتـنــاقــض فــي مــواقــف
«اتحاد القوى العراقية»( ،وهو أكبر ائتالف
مجلس النواب – هكذا يقدم
للكتل السنية في
ِّ
نفسه وإعــامـيــا) ،املــرشــح لــوزيــر الــدفــاع ،في
توجهاته وإصداره بيانات عدة وتصريحات
كانت تدافع عن وزير الدفاع وتستنكر وتدين
استجوابه ،واعتبرت االستجواب استهدافًا
لشخصه وإنـجــازاتــه ولالتحاد واملـكـ ّـون ولم
تصل بعد إلــى خــارج الـعــراق .بينما اختلف
ال ـخ ـطــاب بـعــد االس ـت ـج ــواب ،فــاعـتـبــر رئـيــس
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ً
ال ـي ـم ــن املـ ـتـ ـط ــرف فـ ــي الـ ـصـ ـع ــود ،م ًـنـتـقـلــة
م ــن ال ـه ــام ــش إل ـ ــى املـ ـ ــن ،ومـ ـخ ــرج ــة أث ـن ــاء
انتقالها الـسـجــال ح ــول حـقــوق املهاجرين
م ــن س ـيــاقــه االج ـت ـمــاعــي االق ـت ـص ــادي عبر
تـحــويـلــه إل ــى قـضـيــة «دف ـ ــاع ع ــن ال ـهــويــة».
ً
وب ـ ــدال م ــن عــزل ـهــا ك ـمــا ك ــان يـحـصــل دائ ـمــا
أخذت الدول األوروبية في سياق تراجعها
عــن قـضـيــة احـتـضــان املـهــاجــريــن وتسهيل
دم ـج ـه ــم فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ب ـت ـب ـنــي ط ــروح ــات
هــذه األح ــزاب ،عبر القبول بها فــي البداية
ك ـطــرف سـيــاســي ل ــه ح ـظــوظ مـتـســاويــة مع
بــاقــي األط ـ ــراف فــي ال ــوص ــول إل ــى السلطة.
ّ
وهــي حــن تقوم بفعل ذلــك وتتخلى كــدول
ع ــن امل ــرج ـع ـي ــات ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـقــانــون ـيــة
التي تحتكم إليها في التعامل مع قضايا
التمييز عـلــى أس ــاس الـهــويــة ال يـعــود ّ
ثمة
م ـن ــاع ــة ك ــاف ـي ــة ل ـل ـت ـصــدي ل ـظ ــواه ــر ك ـه ــذه،
ّ
ويصبح املجتمع في ضوء تخلي الدولة عن
واجباتها مضطرًا إلــى التعايش مع األمــر.
وه ــو مــا أوص ــل االح ـت ـجــاجــات بــال ـضــرورة

إلى حائط مسدود ،ودفعها إلى استهداف
ّ
امل ـج ـت ـم ــع الـ ـ ــذي ت ـخ ــل ــى ع ـن ـهــا وأظ ـ ـهـ ــر فــي
سياق تراجعه عن قيمه ومصالحه ّ
تفهمًا
ّ
واضحًا لطروحات اليمني املتطرف الخاصة
بالهجرة واملهاجرين .في هذه املرحلة أيضًا
بدأت مالمح «داعــش» بالظهور في سوريا
ّ
والعراق ،وبدا أن السياق الداخلي لضمور
الخطاب املتضامن مع املهاجرين سيشهد
تطورات جذرية تجعله متساوقًا مع سياق
ّ
آخ ــر خ ــارج ــي ال ي ـقــل خ ـط ــورة ع ـنــه .الــربــط
بــن الـسـيــاقــن هــو مــا سيفضي الحـقــا إلــى
«دعــوشــة» االحـتـجــاج االجتماعي الـخـ ّ
ـاص
باملهاجرين ،عبر استيعاب التنظيم ملعظم
أسباب اإلخفاق التي ُمني بها الطور األول،
ً
وتركيزه بدال من أجهزة الدولة في أوروبا
على ترهيب املجتمع وإخضاعه من خالل
الـعـمـلـيــات ال ـتــي ت ـط ــاول مــراف ـقــه ّ الـحـيــويــة.
وبــذلــك ال يـكــون «داعـ ــش» قــد غ ــذى صعود
اليمني املتطرف على حساب باقي األحزاب
ً
ال ـتــي كــانــت تـتـبـنــى خ ـطــابــا م ـع ـقــوال تـجــاه
الهجرة ،بل أيضًا ّ
حور في طبيعة الصراع،
معيدًا إيــاه إلــى ّ
حيز االستقطاب الــذي كان
ق ــد بـ ــدأ ف ــي الـ ـت ــراج ــع م ــع ص ـع ــود ال ـي ـســار
إلــى السلطة وإيــائــه القضية االجتماعية
االقتصادية اهتمامًا أساسيًا.

خاتمة
يـسـتـحـيــل ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة الـتـعــويــل على
أح ـ ــزاب أو ف ـئــات اجـتـمــاعـيــة م ـت ـض ـ ّـررة من
االس ـت ـق ـطــاب ال ـقــائــم ب ــن ال ـ ــدول األوروب ـي ــة
ّ
وت ـن ـظ ـي ـمــات فــاش ـيــة م ـثــل داعـ ـ ــش .ذلـ ــك أن
االسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب لـ ــم يـ ـع ــد مـ ـحـ ـص ــورًا ب ـهــذيــن
الطرفني ،بل ّ
توسع ليشمل فئات اجتماعية
ج ــدي ــدة كــانــت تـعـتـبــر نـفـسـهــا غ ـيــر معنية
بانقسامات على أسس ثقافية أو هوياتية
،غير أنها أصبحت مضطرة في ضوء لجوء
«داع ــش» املتزايد إلــى العنف ضـ ّـد املجتمع
إلى االصطفاف مع الدولة .وهي حني تفعل
ّ
ذل ــك ت ـك ــون ق ــد ت ـخــلــت  -ول ــو جــزئ ـيــا  -عن
النقدية تجاه العنف السلطوي
طروحاتها
ُ
امل ـمــارس ض ـ ّـد املـهـ َّـمـشــن ملصلحة خـيــارات
س ـيــاس ـيــة ال ت ــاق ــي ال ـي ـم ــن امل ـت ـط ــرف فــي
طروحاته ،ولكنها تحتفظ في الوقت ذاته
ب ـم ـســافــة م ــن ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي كـ ــان يـتـبـنــاه
اليسار في السابق دفاعًا عن قضية الهجرة.
*كاتب سوري

الـبــرملــان سليم الـجـبــوري اتـهــامــات العبيدي
مسرحية ومساسًا بالبرملان .وكــذلــك اعتبر
«ات ـح ــاد ال ـق ــوى ال ـعــراق ـيــة» االت ـه ــام ــات الـتــي
ك ـشــف عـنـهــا وزيـ ــر ال ــدف ــاع خــالــد الـعـبـيــدي،
«استهدافًا سياسيًا لقادته».
وقـ ــال ال ـت ـحــالــف ف ــي ب ـيــان إن «م ــا ح ــدث في
جلسة استجواب وزيــر الدفاع ،كان محاولة
منه لسلب املجلس حقه مــن خــال التشهير
به وتحويل االستجواب من ممارسة مهنية
إلى استهداف سياسي بهدف االلتفاف على
االس ـت ـجــواب واآلث ـ ــار ال ـتــي يـمـكــن أن تترتب
عـنــه» .وأض ــاف أن «سـيــاســة كيل االتـهــامــات
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب وبـ ـع ــض أع ـض ــاء
امل ـج ـلــس م ــن ت ـحــالــف الـ ـق ــوى ومـ ــن دون أي
دليل سوى األقاويل غير املسندة بشهود أو
وقائع قد حولت االستجواب إلــى استهداف
سـيــاســي ألح ــد أبـ ــرز قـيــاديـيـنــا وأعـضــائـنــا،
بــل وللعملية الـسـيــاسـيــة بــرمـتـهــا مــن خــال
الـتـشـهـيــر بـسـلـطـتـهــا ال ـت ـشــري ـع ـيــة» .وأبـ ــدى
التحالف دعمه «لطلب رئيس مجلس النواب
من لجنة النزاهة وهيئة النزاهة بالتحقيق
مـ ــع ج ـم ـي ــع مـ ــن ذكـ ـ ــرت أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم إلثـ ـب ــات
ُالحقائق أمــام الشعب العراقي ولخطورة ما
ً
ذكــر من اتهامات ،األمــر الــذي يتطلب تدخال
فوريًا وحاسمًا من قبل القضاء العراقي» (!).
وسـ ـب ــق أن اعـ ـتـ ـب ــرت ك ـت ـل ــة «ات ـ ـحـ ــاد ال ـق ــوى
العراقية»( ،في  )2015/10/3جلسة استجواب
سابقة لوزير الدفاع خالد العبيدي« ،محاولة
مكشوفة لخلط األوراق والتقليل من جهود
وإنـ ـج ــازات الـعـبـيــدي خ ــال أق ــل مــن ع ــام من
تسلمه مهمات عمله» .وذكرت الكتلة في بيان
لها نقلته وك ــاالت أنـبــاء محلية ،أن «أسئلة
االسـتـجــواب لــم تكن بالقدر الــذي يستوجب
إلـهــاء مجلس ال ـنــواب أو إشـغــال الــوزيــر عن

متابعة قواطع العمليات العسكرية ،بل كانت
في أغلبها محاولة لتحميل الوزير العبيدي
أخطاء سياسات الحكومات السابقة وفشلها
في بناء منظومة عسكرية وطنية متماسكة
ال ـ ـ ــوﻻء» .وأكـ ــد ال ـب ـيــان أن «ص ــم الـحـكــومــات
ال ـس ــاب ـق ــة آذان ـ ـهـ ــا ع ــن م ـطــال ـبــات ـنــا ب ــإص ــاح
املـنـظــومــة الـعـسـكــريــة ،وإعـ ــادة بـنــاء الجيش
ع ـلــى أسـ ــس الــوط ـن ـيــة وامل ــواطـ ـن ــة ه ــي الـتــي
أدت إلــى ترهلها وضعف قواتنا العسكرية
وانـ ـكـ ـس ــاره ــا أم ـ ــام ث ـل ــة مـ ــن ش ـ ــذاذ اﻵف ـ ــاق»
(!!) .وأش ــاد الـبـيــان بــ«الـجـهــود الـتــي يبذلها
ال ــوزي ــر خ ــال ــد ال ـع ـب ـيــدي ورف ــاق ــه ف ــي وزارة
الدفاع إلعــادة الثقة إلى املؤسسة العسكرية
والقيادات امليدانية وإثبات قدرتها وتعزيز
قناعة دول التحالف الدولي واإلقليمي بقدرة
القوات العراقية على تحرير مدنها املغتصبة
من تنظيم داعش اﻻرهابي» (!) .وهنا يجدر
السؤال :ما الذي ّ
تغير؟
كيف يكون الفساد؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟
ومل ــاذا التأخر فــي القضاء عليه أو الحد من
ان ـت ـشــاره بـشـكــل ســرطــانــي م ــن قـبــل ق ـيــادات
أو مـتـحـمـســن ل ـلــوقــوف ف ــي واج ـه ــة املشهد
الـ ـسـ ـي ــاس ــي؟ إن اسـ ـتـ ـج ــواب ــا واحـ ـ ـ ـ ـدًا كـشــف
بـعــض امل ـس ـتــور وف ـضــح جـ ــزءًا م ــن الـخـبــايــا،
وبــال ـتــأك ـيــد سـ ـي ـ َّ
ـؤول ُ
وي ـف ـ ّـس ــر وي ــوض ــع في
مسارب ومسارات أخرى وتتدخل الحسابات
والصراعات واملشاريع املستقبلية فيه ،لكن
اإلرادة الــوط ـن ـيــة يـنـبـغــي ل ـهــا أن تـحـقــق ما
يخدمها ويوفر لها سياسات وطنية غالبة
وق ــادرة على تـجــاوز مـشــاريــع املحاصصات
واملـ ـحـ ـس ــوبـ ـي ــات وال ـ ـت ـ ـخـ ــادم مـ ــع الـ ـجـ ـه ــات،
اإلقليمية أو الدولية ،التي تسعى إلى تدمير
العراق واملنطقة وتفتيتهما.
* كاتب عراقي
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أهداف «عشقي» في مرمى
السلطة الفلسطينية
بسام رجا *
ي ـبــدو أن الـسـيــد جـبــريــل ال ــرج ــوب قــد اس ـت ـفــاد من
مـنـصـبــه رئ ـي ـســا ل ــات ـح ــاد الـ ـك ــروي الـفـلـسـطـيـنــي،
فأصبح يجيد حــراســة املــرمــى ،ويتنقل فــي ملعب
كرة السياسة كظهير أيسر وأيمن.
ببراعة املدافع ّ
يبرر زيارة اللواء أنور عشقي (رئيس
مركز دراســات الشرق األوســط) لفلسطني املحتلة،
ويــذهــب إلــى اعتبارها خطوة جـبــارة فــي مواجهة
التطبيع .وهنا ينقل الــرجــوب وجهة نظر رئيسه
أب ــو مـ ــازن ،وس ـيــاســة الـسـلـطــة الفلسطينية الـتــي
ضربت رقمًا قياسيًا في فتح بوابات التواصل مع
الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الوطنية،
ول ــم تـسـتـفــد م ــن أي درس خ ــال م ـس ـيــرة أوس ـلــو
الكارثية.
لم يهدأ صخب الزيارة – الفضيحة التي ّ
نسقتها
السلطة في رام الله ،عبر «املقاتل» السابق جبريل
الــرجــوب ،ليضعه بعض السياسيني السعوديني
املـحـســوبــن عـلــى ال ـب ــاط املـلـكــي ف ــي قــائـمــة الـشــك
بدوره ونزاهته .وكأنهم يحاولون تبييض صفحة
الـلــواء أنــور عشقي« ،الـبــريء» من خطوة التطبيع
الـعـلـنــي امل ــدع ــوم مـلـكـيــا ،وال ـ ــذي ي ـق ــول« :امل ـقــاومــة
الفلسطينية لم تقتل ذبابة» .أيضًا ،سبقت الزيارة
تنسيقات مشتركة على أعلى املستويات القيادية
في اململكة السعودية.
األمر واضح إذًا في خلفياته السياسية ومحاوره،
التي اشتدت منذ بداية الحرب على سوريا ،وتالزم
معها ضــخ مـشــاريــع إن ـهــاء القضية الفلسطينية
وحــق ع ــودة الالجئني الفلسطينيني إلــى أرضـهــم،
إضافة إلــى التنازل عن القدس في أخطر صفقات
النظام الرسمي العربي.

هندسة من نوافذ أوسلو
خ ـط ــوة أن ـ ــور ع ـش ـقــي م ــا ك ـنــت لـتـحـصــل م ــن دون
املباركة الرسمية من السلطة في رام الله ،الباحثة
ف ــي ج ـه ــات األرض األرب ـ ــع ع ـمــن يـقــدمـهــا لــرئـيــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـص ـه ـيــونــي ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،لـفـتــح
صفحة تفاوض جديدة .قد تكون اململكة العربية
السعودية من سيعمل على هذا التقريب ،خصوصًا
بعد مبادرة الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
ّ
ب ـشــأن م ـشــروع كـبـيــر لـلــوصــول إل ــى ح ــل ال ـصــراع.
ً
وقــد أبــدى نتنياهو ،أخـيـرًا ،قبوال مبدئيًا بنقاش
م ـق ـتــرحــات الــرئ ـيــس املـ ـص ــري ،الـ ــذي ش ـكــر الـكـيــان
الـصـهـيــونــي عـبــر وزي ــر خــارجـيـتــه ســامــح شـكــري،
خالل زيارته األخيرة لألراضي املحتلة.
ل ــذا ،إن فتح الـبــوابــات والـنــوافــذ للتطبيع البيني
تحت إشراف السلطة الفلسطينية وهندستها لم
يعد سرًا ،وقد بدأت تجاهر بذلك في االجتماعات
الــداخـلـيــة ،أي إنـهــا جــاهــزة لـلـتـفــاوض مــع الكيان
من دون شــروط .وأتــت التسريبات في هــذا اإلطــار

خطوة أنور عشقي ما
كانت لتحصل من دون المباركة
من سلطة رام الله
مــن أكـثــر مــن مـصــدر قـيــادي فلسطيني ،فيما كان
الرد من نتنياهو أن الوقت غير متاح اآلن في ظل
تصاعد «اإلرهاب» في مناطق السلطة.
أخ ـطــر م ــا ي ـجــري ال ـي ــوم ،أن الـسـلـطــة ف ــي رام الـلــه
تقع في شباك األنظمة العربية عن سابق ّ
ترصد،
وتجهد في إقناع الــرأي العام بأنها ضد التدخل
في امللفات العربية واإلقليمية ،وأنها حريصة فقط
على التدخل اإليجابي من قبل «األنظمة العربية»
فــي ملف ال ـصــراع .غير أن الــواقــع السياسي يقول
إن ـهــا شـجـعــت ال ـن ـظــام الــرس ـمــي ،عـبــر سـيــاســاتـهــا
ال ـت ـنــازل ـيــة ،لـيـطــل ب ــرأس ــه لـلـتـخـلــص م ــن فلسطني
وقضية شعبها.
اإليقاع املتسارع لبعض األنظمة الرسمية العربية
في إشهار التحالف مع الكيان الصهيوني ،وعلى
رأسه اململكة السعودية ،يشير إلى أن هناك ملفات
تطبخ على نار ساخنة ،أهمها امللف الفلسطيني.
وبالتالي ،هناك محور خليجي متقدم في التحالف
م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي ي ـج ــري تـشـكـيـلــه ،بـعــدمــا
ظـهــرت م ـعــادالت جــديــدة فــي الـحــرب على ســوريــا،
ً
فضال عن التقارب الدولي للوصول إلــى توافقات
قد توقف لهيب هذه الحرب.
الـحـلـقــة األض ـع ــف هـنــا ه ــي الـسـلـطــة ف ــي رام الـلــه،
التي تدخل بخطورة فــي أرض مشتعلة كــي تنقذ
انهياراتها ،في ظل تهديدات الحكومة الصهيونية
بــات ـخــاذ إجـ ـ ــراءات ص ــارم ــة إن بـقـيــت مـ ـت ـ ّ
ـرددة في
موقفها مــن التقدم بخطوة صريحة إلنـهــاء ملف

ُ
ال ـص ــراع .وي ـبــدو أن الـتــرتـيـبــات الـتــي ت ـ َـع ـ ّـد ،ليست
بعيدة عن قيادة السلطة ،فهناك مشروع «إماراتي
ـ مصري ـ سعودي» يلتقي حول ترتيبات ما بعد
«أبــو م ــازن» ،لتعويم شخصيات معروفة بتاريخ
عالقتها مــع الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،بـهــدف الـشــروع
بملفات على رأس أولوياتها محور املقاومة.

شراكة في شرعنة االحتالل
وحتى لو ظهرت أصوات خليجية تدين زيارة اللواء
املـتـقــاعــد أن ــور عـشـقــي ،لكنها تـعـكــس الـتــوجـهــات
الــرسـمـيــة الخليجية لفتح بــوابــة «كــامــب ديفيد»
ُ
جديدة تكون على الطريقة السعودية ،وتمكن من
تهيئة املناخات العربية بعدما استحوذت اململكة
على القرار الخليجي ،وجعلت من حلفائها مجرد
ّ
املتهورة والكارثية.
دمى داعمة لقراراتها
ومع تدحرج كرة الثلج السعودية في الذهاب نحو
اإلف ـص ــاح ع ــن ال ـعــاقــات م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي،
ُ
وإن ك ــان بـشـكــل غـيــر رس ـم ــي ،ت ـط ــرح أسـئـلــة على
َّ
ال ـشــارع الـعــربــي ال ــذي لــم يضلل رغــم قصف ربيع
ال ــدم .وال ـســؤال األب ــرز :هــل تــذهــب ص ــورة التطبيع
وت ـبــريــره ال ـي ــوم إل ــى أهــداف ـهــا ويـصـمــت ال ـش ــارع؟
أمـ ــا اإلجـ ــابـ ــة ،ف ـت ـعــرف ـهــا األن ـظ ـم ــة ال ـت ــي ل ــم ت ـتــرك
وسيلة إال استغلتها لتنثر ذرائعها ،خــال عقود
الصراع ،بشأن جدوى الحرب املفتوحة مع الكيان
الصهيوني .وربما اليوم ،هناك من يدفع مصر إلى
مربع تفعيل عالقاتها أكثر مع الكيان الصهيوني،
وق ــد ت ـبـ ّـدى ذل ــك ب ــزي ــارة وزي ــر خــارجـيـتـهــا سامح
ش ـكــري وام ـت ــداح ــه الـ ــدور الـصـهـيــونــي ف ــي عملية
ال ـســام ،وال ـعــاقــات «االسـتــراتـيـجـيــة» الـتــي تربط
الطرفني.
وفي ضوء التطورات الحاصلة في املشهد العربي
واإلق ـل ـي ـم ــي ،ت ــواص ــل امل ـم ـل ـكــة س ـي ــاس ــة ال ـت ــوري ــط
لبعض النظام الرسمي العربي ،وتفعيل عالقاتها
مع السلطة في رام الله للقبول باملبادرة املصرية،
ك ـبــديــل م ــن املـ ـب ــادرة الـفــرنـسـيــة م ــع ال ـح ـفــاظ على
روحـيـتـهــا ،وأي ـضــا مــن م ـبــادرة املـلــك عـبــد الـلــه في
مــؤتـمــر قـمــة ب ـيــروت  .2002وكـلـهــا تــأتــي فــي هــدف
واح ـ ــد ،ه ــو إن ـه ــاء قـضـيــة فـلـسـطــن وتـصـفـيــة حق
الالجئني.
ل ـق ــاءات أنـ ــور عـشـقــي ب ـق ــادة ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي،
والحركة الدبلوماسية املصرية لتسويق مبادرة
ّ
السيسي ،وأداء السلطة في رام الله ،كلها خطوات
تشير إلى حالة فقدان التوازن العربي والفلسطيني
ال ــرس ـم ــي .وي ـم ـكــن ال ــذه ــاب إل ــى خـ ـي ــارات كــارثـيــة
تنسف الحق العربي ،وتجعل من كيان االغتصاب
مشرعنًا ،وتشكل أحالفًا ملستقبل يجعل األميركي
صاحب الكلمة الفصل في املنطقة.
والـ ـحـ ـس ــاب ــات الـ ـت ــي تـ ــراهـ ــن ع ـل ـي ـه ــا ال ـس ـع ــودي ــة
وحلفاؤها في املنطقة ،تخضع لرغبات سياسية
بعيدًا عن قــراءة ّ
مكونات الواقع العربي الشعبي،
وإن بــدا ضعيفًا فــي إط ــاره الـعــام .لكن هــذا الواقع
هــو الــذي أسقط كــل األح ــاف التي ذهبت لتقسيم
املنطقة عبر عقود الصراع ،وهذا ّ
املد الشعبي اليوم
عـلــى ثـقــل حــركـتــه ل ــن َيـسـقــط ف ــي ف ـخــاخ ترسمها
ُ
أن ـظ ـمــة رس ـم ـيــة عــرب ـيــة ،ت ـس ـقــط املـ ـق ـ ّـدس الــوطـنــي
خدمة ّ
ّ
ملقدسها السلطوي وبقائها متسيدة على
رقاب الشعوب.
* إعالمي وكاتب فلسطيني
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ثقافة وناس

ميديا

ّ
إنه زمن العنف ًالذكوري واإلثارة

األغنية التجارية تفيض فحولة وابتذاال

فراس الحمزاوي نموذج اإلنحطاط!
وسام كنعان
ً
ّ
ّ
املدعو فراس الحمزاوي طريقه نحو الفن جيدًاّ .قدم مقابل كل شبر أينع جماال ،نذرًا فنيًا،
مهد
قبل أن يحرث خطواته بمزيج من عرقه وجـهــده ،بــدءًا من أغنيته املعاصرة «أصابيع رجليك»
ً
مرورًا برائعته الخالدة «لــ...زي ال ترجعي» وصوال إلى أسطورة الغناء الحديث «البخش» ليقفل
ّ
ـذاك مفضوح ،لكنه يـمـ ّـر على القنوات
باملقطوعة البديعة «إلعبال بـ ــ !»...يــديــر الـشــاب لعبته بـتـ ٍ
التلفزيونية .حاملا ُيعلي سقف االبتذال تنهال عليه البرامج الفارغة التي تلهث وراء أي ظاهرة
مهما بلغ انحطاطها .برامج رديئة تحولت إلى منبر ترويجي وبــوق مجاني ،يعزز هذا الهبوط
املزريّ ،
ويقدم له بروباغندا ،معتقدًا أن االبتذال واالنحطاط الفني ،هما بديل موضوعي للموهبة
الحقيقية ،والطريق األسلم واألسرع للشهرة ،وهذا ما يحصل غالبًا بمساعدة بعض الفضائيات
العربية .في آخر جرائمه بحق الذوق العام واملوسيقىّ ،قدم الشاب السوري نموذجًا ساطعًا على
التحام القاع بالفن ،ليس القاع بمفهومه البحثي كما ّ
تعرفنا إليه في مجموعة من األعمال الفنية
ّ
والدرامية السورية ،بل هو قاع االنحالل والصفاقة وتجسيدها في عمل واحــد ،يدعي زورًا أنه
أغنية شبابية تحمل طابعًا فكاهيًا من حيث املظهر حينًا ،وتتخذ من الجنس بأسلوب مبتذل
مطية ملكاشفة «عميقة» و«صريحة»! طبعًا ال يمكن حتى من باب اإليحاء املرور على كلمات هذه
الكارثة ،ولن يفيد الحديث عن الذكورية وأمراضها املستعصية هنا .البضاعة تحتمل أكثر من ذلك
بكثير ،وتصلح ألن تكون نموذجًا لدراسة ما وصل إليه الفكر العربي من انحطاط ،بعد موجات
الذكورية والتعنيف والتحريض على الجريمة في الغناء الشعبي .ها هو الحمزاوي يقفل السكة
ً
متمهال من دون أن يسائله أحد ،بل إنه ّ
يقدم أغنية وطنية
ويصل آخر الطريق ،ويعود عليه ماشيًا
ّ
كلما أتاح له وقته الثمني ذلك .وكي يكتمل ِعقد اإلجهاز على ما بقي من أخالق ومعايير فنية ،فقد
ّ
سجل فيديو إحدى أغنياته على يوتيوب أكثر من نصف مليون مشاهدة ،والحبل على ّ
الجرار!
ّ
ّ
هذه الصدمة هي بمثابة جواب نهائي على كل من يتسلح بمنطق الجمهور وحجم املشاهدات ،بما
ّأن مراهقًا أرعن بات قادرًا على جذب الجمهور ّ
ملجرد خلعه مالبسه الداخلية والظهور علنًا بعد
تصوير نفسه بكاميرا موبايل ثم تحميل املقطع عبر السوشال ميديا!
الحمزاوي نتيجة منطقية ملوجة أغنيات شاحنات النقل ومراكز انطالق الباصات التي سرت مثل
مصك ّ
النار في الهشيم منذ «بدي ّ
مصة »...إلى «ليكي ليكي ليكي… إخت يلي عرفني عليك»
ّ
وختامًا بـ «سوي تحليل اإليدز صدرك ذبالن» ...فيا فرحة شرقنا السعيد بهذا الفن العتيد!
ّ
ّ
تضمنت استهدافًا
بأن «ضد العنف»
للمرأة واألط ـفــال واملثليني ،وعـ ّـرضــت
صاحبها لحملة اسـتـنـكــارات كبيرة،
ّ
غ ـيــر أن شـيـئــا ل ــم (ول ـ ــن) يــدف ـعــه إلــى
تـغـيـيــر رأي ــه (األخـ ـب ــار .)2012/8/24
أغان غارقة في الذكورية
كذلك نقع على ٍ
واالبتذال لدى الغزل بالفتياتّ ،يحمل
لواءها فــارس كرم صاحب «التنورة»
(كلمات ناجد اسكندر ،وألحان سليم
س ــام ــة) ،و«ري ـت ـن ــي» (ك ـل ـمــات الـيــاس
شـ ـعـ ـب ــان ،وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان وسـ ـ ـ ــام األمـ ـ ـي ـ ــر)،
و«ملـ ـشـ ـيـ ـل ــك حـ ــافـ ــي» (كـ ـلـ ـم ــات حـســن
اس ـم ــاع ـي ــل ،وألـ ـح ــان وس ـ ــام األمـ ـي ــر)،
و«عـ ــال ـ ـطـ ـ ّـيـ ــب» (كـ ـلـ ـم ــات أريـ ـ ـ ــج ض ــو،
وألحان سليم سالمة).
ّ
ً
الـغــريــب أن هــذه األع ـمــال تلقى إقـبــاال
ع ـن ــد ال ـج ـم ـه ــور ال ـ ـ ــذي ي ــرق ــص عـلــى
أنغامها في السهرات والحفالت .أمام
هذا املشهد ،نعود إلى عادات التعبير

نادين كنعان
بــات االسـتـمــاع إلــى إذاع ــات ّ
املنوعات
في لبنان يشبه القصاص اليومي .ال
يمكن َّ
أي مـشــوار أن يخلو مــن أغنية
ّ
ـة» .امل ـص ـط ـلــح ه ـنــا ّال يـتـعــلــق
«ه ــاب ـط ـ ّ
ف ـقــط ب ـتــدنــي امل ـس ـت ــوى ال ـفــنــي لجهة
الكلمات واأللـحــان والـتــوزيــع واألداء،
ّ
ألن مــا نشهده فــي الـسـنــوات األخـيــرة
ب ــات ظــاهــرة «عـنـفـيــة» فعلية! ظــاهــرة
ّ
«تـتـكــامــل» بطريقة أو بــأخــرى مــع كل
القتل والبشاعة اللذين نشهدهما من
حولنا في هذا الزمن الظالمي.
نسمع املغنية الـســوريــة روي ــدا عطية
ت ـط ـل ــب مـ ــن ح ـب ـي ـب ـه ــا أن ُيـ ـمـ ـع ــن فــي
إي ــذائ ـه ــا ،ف ـهــي ال ت ـمــانــع مـهـمــا فـعــل:
«ج ــرحـ ـن ــي وغ ـ ّـمـ ـقـ ـل ــي الـ ـ ـج ـ ــرحَ /رش
ِرش ع جــرحــي مـلــح /وال ـلــه لــو تذبح
قـ ـلـ ـب ــي ذب ـ ـ ـ ــح /ع ـ ـمـ ــري م ـ ــا ح ـ ــس آن ــي
ب ــأذي ــة» (أغ ـن ـيــة «رش رش» ـ ـ كـلـمــات
ف ــادي مــرجــان ،وأل ـحــان وتــوزيــع علي
ح ـ ّـس ــون) .الـطـلــب نفسه ّ
وج ـهــه قبلها
اللبناني مروان الشامي إلى حبيبته:
«غ ـم ــرن ــي ك ـ ّـســرل ــي ض ـل ــوع ــي /س ــاوي
ّ
اللي ّ
بدك ّ
في /اجرحني نزلي دموعي،

وحدك بتمون عليي» (أغنية «غمرني»
ـ كلمات وألحان سليم عساف ،توزيع
عمر ّ
صباغ).
بعيدًا عــن املــازوشـيــة الطافحة ،يأخذ
الـعـنــف فــي «كـبــرانــي بــراســا» (كلمات
م ـن ـي ــر ب ـ ــو عـ ـ ـس ـ ــاف ،وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان ه ـش ــام
بــولــس ،وتــوزيــع دان ــي حـلــو) للبناني
ناجي أسطا طابعًا مختلفًاُ ،يظهر من
خــالــه فــائـ ّـض «ذك ــورت ــه» ،مستخدمًا
ملبع َع ّ
عبارة «الكف ّ
خدا».
ُ
ُ
ّ
بالتأكيد ،األمثلة ال تعد وال تحصى ،إال
ّ
أن أحدث اإلنتاجات كانت من نصيب
رائد هذه املوجة في األغاني الحديثة:
محمد إسكندر« .غلطة حكيم» (كلمات
وأل ـحــان ف ــارس إسـكـنــدر ،تــوزيــع عمر
ص ـ ّـب ــاغ) ه ــو ع ـن ــوان األغ ـن ـيــة ال ـت ــي ال
ُ ّ
ت ـ ــزال تـ ـب ــث ب ـ ّك ـثــافــة ع ـل ــى الـ ــراديـ ــوات
املحلية« .التفنن» ّفي األفكار العنفية
ه ـنــا واض ـ ــح ،م ــع رشـ ــة م ــن الــذكــوريــة
ال ـ ـحـ ــاضـ ــرة دائ ـ ـمـ ــا فـ ــي أغـ ــانـ ــي «أبـ ــو
ف ـ ـ ـ ــارس»« :ح ـ ّـب ــك دابـ ـحـ ـل ــي ق ـل ـبــي مــن
وريدو لوريدو /واللي بيغلط معاكي
ع ــم يـحـفــر ق ـبــرو ب ــإي ــدو» .ث ــم يضيف:
«ج ـ ـ ـ ـ ّـراح ل ـب ـي ــداوي ـن ــي لـ ــو مـ ــا الق ــاك ــي
ّ
فيني /الخطف من إيدو السكني وقطع

كل شرايني ...وأهرب من املستشفى لو
كانت عم ِتطلع روحي /وجبلو خصلة
ّ
مــن شـعــرك يقطبلي فيها جــروحــي».
كلمات ّ
تعبر عن ّ
«حب دموي» ،وأقل ما
ّ
ُيقال فيها أنها تزيد طني العنف الذي
ّ
يغزو شاشاتنا بلة!
ال ي ــزال اب ــن مــديـنــة الـهــرمــل البقاعية
م ـت ـم ـس ـك ــا بـ ـ ـص ـ ــورة «س ـ ــي الـ ـس ـ ّـي ــد»،
وه ــو مـصـ ّـر مـنــذ عــودتــه إل ــى الساحة
ال ـغ ـ ّن ــائ ـ ّـي ــة ق ـب ــل س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات عـلــى
التغني بفحولته وإع ــادة النساء إلى
ّ
العبودية والحريم والجهل .في
عصر
ُ
الوقت الذي تكافح فيه املرأة اللبنانية
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى أب ـ ـسـ ــط ح ـق ــوق ـه ــا،
خصوصًا تجريم العنف ،إضافة إلى
ّ
ّ
وتحولها،
تطور األدوار االجتماعية
ـان
ي ـخــرج علينا مـحـمــد اسـكـنــدر بــأغـ ٍ
تـكـ ّـرس الــرجـعـيــة ،على شاكلة «قولي
ب ـح ـب ـن ــي» (كـ ـلـ ـم ــات فـ ـ ــارس اس ـك ـن ــدر،
وأل ـحــان سليم ســامــة) ،و«جمهورية
قـ ـلـ ـب ــي» (ك ـ ـل ـ ـمـ ــات ف ـ ـ ـ ــارس اسـ ـكـ ـن ــدر،
وأل ـحــان سليم ســامــة ،وتــوزي ــع عمر
صـ ـ ـ ّـبـ ـ ــاغ) ،و«ض ـ ـ ــد الـ ـعـ ـن ــف» (ك ـل ـم ــات
فارس اسكندر ،وألحان سليم سالمة،
وتوزيع فادي جيجي) وغيرها .علمًا

استعادة للصور ُالقبائلية
عليها الخيال
واألساطير التي بني ّ
النفسي ّ لدى اإلنسان األول
(رجاء مكي)
عــن الـحــب فــي ثقافتنا الـعــربـيــة .منذ
تعبر األم عــن ّ
الطفولةّ ،
حبها البنها
بـ ـكـ ـلـ ـم ــات عـ ـل ــى ش ــاكـ ـل ــة «تـ ـقـ ـب ــرن ــي»
و«ت ـب ـح ـش ـلــي» ،وي ـن ــام وه ــي تـنــدنــدن
لــه بصوتها مقطعًا مــن أغنية فيروز
«يــا ت ـنــام ...يــا ت ـنــام ...الدبـحـلــك طير
ال ـح ـم ــام» ،ق ـبــل أن يـصـبــح اس ـت ـخــدام
املثل الشعبي «ضــرب الحبيب زبيب»
ش ــائ ـع ــا .ف ــي ت ــرا ّث ـن ــا ال ـغ ـنــائــي أع ـمــال
لـفـنــانــن ك ـبــار غــنــوا ال ـع ــذاب والـ ّعـنــف
الجسدي والنفسي أيـضــاَ .مــن منا لم
ّ
ُي ـغــن «ال تـضــربـنــي ال ت ـضــرب كـ ّـســرت
الخيزرانة /صرلي سنة وســت أشهر
م ــن ضــرب ـتــك وج ـع ــان ــة» (أغ ـن ـيــة «بــن
ّ
العصر واملغرب»)؟ فهل هذا يعني أن
العنف سمة متجذرة في ثقافتنا؟
«األغنية فــي املـبــدأ ّ
تعبر عــن املجتمع
ومـ ــا ه ــو َم ـع ـي ــش والـ ــوجـ ــع ال ــداخ ـل ــي
ّ
لـلـفــرد» ،تــؤكــد املحللة النفسية رجــاء
ّ
م ـ ــك ـ ــي .ال ت ـس ـت ـط ـي ــع األسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذة فــي

الجامعة اللبنانية أن ترى في مضمون
هذه األغاني سوى «استعادة للصور
القبائلية واألساطير التي ُبني عليها
الـخـيــال النفسي ،مــن بينها أسـطــورة
أوديب» .لكن أين نحن من التغيير في
ظــل ال ـت ـحـ ّـوالت االجـتـمــاعـيــة ،وتعزيز
دور امل ــرأة وت ـطـ ّـوره ،واهـتــزاز السلطة
األبوية التي قامت عليها املجتمعات
ّ
ّ
ّ
األولـ ـي ــة؟ تـشــدد مــكــي عـلــى أن الـنــاس
في مجتمعاتنا «ما زالــوا يقفون عند
حدود طبع اإلنسان ّ
األول القائم على
ال ـقـ ّـوة والـعـنــف ،والــرغـبــة الـكــامـنــة في
ّ
نفس الطفل ّ
التكون
األول .أي لحظة
ّ
األول ــي للثقافة والـحـضــارة» .وتشرح
ّ
ّ
أن هــذه املشاعر األولـيــة «افتراسية»،
وي ـهــدف امل ــرء مــن خــالـهــا إل ــى «صنع
ّ
ّ
م ــوق ــع ل ـن ـف ـس ــه» .وتـ ــوضـ ــح م ــك ــي أن
«تـ ـط ـ ّـور ال ـب ـشــر ال ي ـم ـ ّـر إال م ــن خــال
األنظمة والقوانني .ومع تخلخل نظام
األب ال ـي ــوم ،فــي ظــل نـقــص الـضــوابــط
ّ
حلت مكانه الرغبة ّ
األولية،
القانونية،
ّ
ما يولد دافعًا أكبر الختراق القوانني
وتكريس القانون األساسي ،أي قانون
ّ
املنظمة .وهي ّ
فجة وعنيفة».
اللذة غير
أمــا عــن الـكــام املستخدم فــي األغــانــي
للتعبير عــن ه ــذه املـشــاعــر ،فـهــي ت ّــدل
على «عدم رغبة في رؤية الواقع .إنها
تدعو إلى االنصهار وتجاوز املوانع،
ّ
ما يدل على الوعي يبتعد عن القوانني
الحديثة».
إذًا ،ال يــزال اإلنـســان فــي بــادنــا اليوم
ي ـعـ ّـبــر ع ــن حـ ّـبــه ع ـلــى أسـ ــاس مـشــاعــر
اإلن ـســان ّ
األول الـســاعــي إل ــى الــذوبــان
في اآلخر .في هذا السياق ،تؤكد رجاء
ّ
ّ
مــكــي أن «ه ــذا لـيــس حـ ّـبــا ،بــل مشاعر
َمـ َـرض ـيــة .الـحــب قــائــم عـلــى فـهــم اآلخــر
ّبعيدًا عن العنف ،والتعاطي معه على
أنه كيان منفصل لديه رغبة خاصة به
أيضًا .هناك عمل على تحويل الواقع
واع قائم على مشاعر
إلــى نتاج غير ٍ
مـتـنــاقـضــة ،فـيـهــا م ـح ـ ّـرم ــات املجتمع
وض ــرب لـقــاعــدة األب» .وحـســب ّ
مكي،
ب ـف ـع ــل تـ ـن ــاق ــل هـ ـ ــذه األغ ـ ــان ـ ــي وهـ ــذه
األف ـك ــار ،تنتشر دع ــوة غـيــر إنسانية
ّ
لـحــث اإلن ـســان عـلــى أن يـكــون ضحية
الـ ـح ــب .هـ ـك ــذاُ ،ي ـخ ـل ــق ل ـ ــدى األجـ ـي ــال
الجديدة لغط قاتل».
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الرخيصة
المواقع اإلخبارية ...مرتع اإلثارة «الخطرة»
زينب حاوي
في طــور تعبيد املــواقــع اإللكترونية
اإلخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــة وال ـ ـتـ ــرف ـ ـي ـ ـه ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ــام
م ـت ـص ـف ـح ـي ـه ــا ،ال ـ ـطـ ــريـ ــق لـ ـل ــول ــوج
إلـيـهــا ،عـبــر الـبــورنــوغــرافـيــا السيئة
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ،وابـ ـتـ ـك ــاره ــا أســال ـيــب
ت ـصـ ّـيــد ق ــد ت ـصــل إلـ ــى ح ــد الـتـخـ ّـيــل
وفـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرك ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار والـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــص
(األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ،)2015-11-21وف ــي عصر
االنحطاط اإلعالمي الكامل ،والوقوع
فــي وحــول الالمهنية والالأخالقية،
بـغـيــة ج ــذب الـ ـق ــراء ،ت ـب ــرز مـشـهــديــة
خطرة ّ
تظهرت أكثرمع العصر الرقمي
وال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي الـ ـه ــائ ــل.
منصات التواصل االجتماعي ـ ـ من
فايسبوك وتويتر ّ وغيرهما ـ ـ باتت
ً
تشهد ال ـيــوم ،ضــخــا هــائــا لألخبار
التي تتسم غالبًا بــاإلثــارة وتحوير
ال ـ ــواقـ ـ ـع ـ ــة أو الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة امل ــأس ــوي ــة
وتحويلها إلــى فرصة لتقديم مــادة
رخيصة ،تتخذ بشكل أساسي أجزاء
م ـث ـي ــرة وح ـس ــاس ــة م ــن ح ـي ــاة املـ ــرأة
وج ـســدهــا ،لـتـكــون خـبــزهــا الـيــومــي.
هذه املشهدية باتت مع الوقت ـ ومع
مــا نـشـهــده مــن جــرائــم عـنــف أســريــة
هــائـلــة بـحــق املـ ــرأة ،وغ ـيــاب الـقــانــون
والـتـشــريــع ال ـ ــرادع بـحــق امل ـجــرمــن ـ
ّ
تنذر برسم مسار عنفي آخــر يسلع
ً
املرأة جسدًا ،وصوال إلى تفريغها من
كيانها وقيمتها اإلنسانية لتضحي
م ــع ال ــوق ــت أرض ــا خـصـبــة للتعنيف
والتهميش.
ول ـن ـكــون أك ـثــر واق ـع ـيــة ،رص ــدن ــا في
األيـ ــام الـفــائـتــة ،كـ ّـمــا ال ب ــأس ب ــه ،من
الـجــرعــات التي تقدمها هــذه املواقع
اإللـكـتــرونـيــة ،وتـمـهــد لثقافة عنفية
ب ـح ــق املـ ـ ـ ــرأة وحـ ـت ــى األطـ ـ ـف ـ ــال وك ــل
الفئات الضعيفة فــي املجتمع .على
سـبـيــل املـ ـث ــال ،ي ـ ــورد م ــوق ــع «لـبـنــان
 »24ف ــي ت ــاري ــخ  25ت ـم ــوز (يــول ـيــو)
امل ــاض ــي ،ال ـع ـن ــوان اآلت ـ ــي« :جــري ـمــة
م ـ ـقـ ــززة ...مـ ــارس ال ـج ـنــس م ــع ابـنـتــه
تحت التهديد» .وقبل يــوم مــن نشر
ه ــذا الـخـبــر ،يـعـنــون املــوقــع املــذكــور:
«مـ ــاذا يـحـصــل عـنــدمــا تـخـســر امل ــرأة
عــذري ـت ـهــا؟» .وأرفـ ــق الـخـبــر بـصــورة
المرأة مستلقية على السرير ،نصف
ع ــاري ــة ،ت ـتــأمــل خـ ــارج نــافــذت ـهــا .في
الـ ـي ــوم ن ـف ـســه ،أت ـح ـف ـنــا «ل ـب ـن ــان »24
ب ـهــذا ال ـع ـن ــوان« :جــري ـمــة وح ـش ـيــة...
اسـتـمــع ل ـن ــداء الـشـيـطــان وعــاشــرهــا
فكان جزاؤه.»..
في معرض ترويجه لحلقة من «عاطل
عن الحرية» الذي يتخذ من شهادات
السجناء السابقني منصة لعرضها
على املـشــاهــديــن ،وإعطائهم العبرة
ال ــازم ــة إن وجـ ــدت ،ف ـ ّـرغ مــوقــع mtv
اإلل ـك ـتــرونــي ش ـه ــادة أح ــد الـسـجـنــاء
(م ـح ـكــوم بـتـهـمــة تـسـهـيــل ال ــدع ــارة)
امل ــدم ــن لـلـجـنــس ،وض ـ ّـي ــق زاوي ـت ـهــا،
فنشر صورة لفتاتني شبه عاريتني،
ومـفــاتـنـهـمــا ظ ــاه ــرة ،بــوضـعـيــة من
ُيـ ـلـ ـق ــى الـ ـقـ ـب ــض ع ـل ـي ـه ـم ــا ف ـ ــي ج ــرم
الدعارة .وعنون هذه الصورة« :أدمن

الجنس ،فأصبح ق ــوادًا» .هـنــا ،أزيــح
الهدف األساسي ،اإلنساني من هذه
الحلقة :عرض شهادة أحد السجناء
الـ ـس ــابـ ـق ــن ،وت ـج ــرب ـت ــه ال ـش ـخ ـص ـيــة
لـيـسـتـحـيــل ال ـخ ـب ــر ح ـف ـلــة اس ـت ـغــال
قــوام ـهــا جـســد امل ـ ــرأة .ف ــي  22الشهر
املـ ــاضـ ــي ،ن ـش ــر امل ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي
ملحطة  otvخـبـرًا عــن «مــذيـعــة رفعت
دع ــوى ت ـحــرش جـنـســي ،ضــد رئيس
قناتها ...واألخـيــر يستقيل» ،وأرفقه
ب ـصــورة لــرجــل يـضــع ي ــده عـلــى فخذ

فيديو «رجل ّ
صور شابة
من أسفل تنورتها» لنرى
«ماذا جرى»!
امــرأة .وفــي اليوم نفسه ،دعتنا قناة
«الجديد» إلى مشاهدة فيديو «رجل
ّ
صور شابة من أسفل تنورتها» لنرى
«ماذا جرى».
مـ ــا سـ ـب ــق ع ـ ّـيـ ـن ــة ب ـس ـي ـط ــة مـ ــن بـحــر
تسبح فيه أخبار رخيصة،
افتراضيّ ،
ي ـكــون امل ـت ـلــقــي/ة عـلــى ت ـمــاس معها
ّ
يوميًا .أخبار ِّ
تشيئ املرأة وتسلعها،
وتستعرض حــوادث عنفية إجرامية
ذات شق إنساني وقانونيّ ،
لتفرغها
من سياقها ومضمونها األساسيني.
ً
بـ ــدال م ــن ذلـ ــك ،تـحـبــك ق ـصــة قــوامـهــا
ً
اإلثـ ـ ـ ــارة ،ن ــاش ــرة م ـ ــواد تـغـيــب عنها
امل ـه ـن ـي ــة واألخـ ــاق ـ ـيـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة،
ويحضر فيها بقوة سياق خطر قد
(الكساندرو بالومبو)

يودي بنا ،إلى طريق عنفي خصب.
ال شك في أن تسليع املرأة وتعنيفها
مـ ــوجـ ــودان م ـنــذ األزل ،م ــع ثـقــافـتـنــا
كشرقيني/ات ،عبر اإلعــان واإلعــام.
وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،هـ ــو ي ـت ـخ ــذ مـ ــن امل ـن ـص ــات
االفتراضية االجتماعية ّ
مطية إلمرار
هـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر .أسـ ـه ــم فـ ــي ذلـ ـ ــك غ ـي ــاب
ال ـق ــان ــون وامل ـحــاس ـبــة إزاء م ــا يضخ
ي ــوم ـي ــا م ــن ش ــاك ـل ــة هـ ــذه املـ ـ ـ ــواد .فــي
حديث مــع «األخ ـبــار» ،تعيد أستاذة
علم النفس االجتماعي ماجدة حاتم
إل ـق ــاء ال ـض ــوء ع ـلــى غ ـي ــاب ال ـقــوانــن
والتشريعات املؤسساتية التي تلجم
ه ــذا ال ـنــوع مــن امل ـمــارســات والـنـشــر.
ت ـل ـف ــت إل ـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ــاوعـ ـ ــي ع ـنــد
املتلقي ،حيث تطبع داخله كل الصور
وم ــا يـتـلـقــاه وي ــدرك ــه خ ــال ال ـن ـهــار،
لـتـظــل عــالـقــة ف ــي ه ــذا امل ـك ــان .تــدخــل
ه ــذه املـ ــواد تــدري ـجــا م ــن ال ــوع ــي إلــى
الــاوعــي .وهـنــا ،تكمن الخطورة من
وجهة علم النفس كما تؤكد .خطورة
ال ت ـك ـم ــن ف ـق ــط فـ ــي رغـ ـب ــة أص ـح ــاب
هــذه املــواقــع بجلب املــزيــد مــن الـقــراء،
ّ
بــل بـتـ ّـرســب هــذه امل ــواد «الـتــي تلوث
الوعينا» ،في أذهان املتصفحني/ات،
واستخدام أجزاء من هذا «التخزين»
الح ـق ــا ف ــي حـيــاتـنــا ال ـيــوم ـيــة .ه ـكــذا،
ت ـض ـح ــي األرض خ ـص ـب ــة مل ـم ــارس ــة
ال ـع ـن ــف ضـ ــد امل ـ ـ ـ ــرأة ،فـ ــي اس ـت ـبــاحــة
واض ـ ـحـ ــة ل ـك ـي ــان ـه ــا ،ول ـل ـط ـف ــل وك ــل
ال ـف ـئــات املـهـمـشــة ف ــي امل ـج ـت ـمــع .هــذا
العنف يجعلنا نتآلف معه مع مرور
الوقت كما تشرح حاتم .وهنا تعطي
ً
مثاال مسلسل «باب الحارة» الشامي،
ال ـ ـ ــذي يـ ـ ّ
ـرسـ ــخ ث ـق ــاف ــة خـ ــاصـ ــة ،عـبــر
اسـتـخــدام مصطلحات مهينة بحق
املرأة ،تمر مرور الكرام ،ال بل تتقبلها
امل ــرأة بابتسامة ورض ــى ،ك ــأن ينهر
ال ــزوج زوجـتــه ويـقــول لـهــا« :ولـيــه يا
ّ
التقبل للتعنيف اللفظي
حرمة!» .هذا
ّ
أو الجسدي ،يولد ـ وفق حاتم ـ بالدة
لـ ــدى ال ـج ـم ــاع ــات ،فـتـضـحــي ص ــورة
تعنيف طفل أو امــرأة ،عادية جـدًا ،ال
ينسحب عليها ّ
رد فعل مقابل.
املــواقــع اإللكترونية الـتــي تسبح في
فضاء عــام ،بال قيود ،تشكل موادها
خـطــورة أكـبــر على املستخدمني ،مع
س ـهــولــة ال ــول ــوج إل ـي ـه ــا ،وال ـت ـع ـ ّـرض
لـضـخـهــا ال ـيــومــي ل ـل ـصــور املـسـيـئــة،
بـغـيــة «ج ـع ــل ال ـج ـمــاعــات قــاب ـعــة في
زاوية واحدة ال غير» .واملقصود هنا
مساحة
اتخاذ أجــزاء من جسد املــرأة ّ
لصناعة األخبار الرخيصة وضخها.
إذًا ،ف ــي غ ـي ــاب ال ـق ــوان ــن ،والـ ـ ــروادع
األخالقية واملهنية ،وإزاء ما نشهده
م ـ ــن تـ ـش ــري ــع مـ ـب ــاش ــر ل ـل ـع ـن ــف ضــد
امل ـ ــرأة ،تـكـمــن ال ـح ـلــول كـمــا تطرحها
حـ ــاتـ ــم ،فـ ــي ت ـن ـش ـيــط ال ـت ــوع ـي ــة ل ــدى
الناشئة والجيل الشاب ،عبر برامج
خــاصــة تــوعــويــة ،تفضح ه ــذا الـنــوع
مــن االس ـت ـخــدام امل ـســيء بـحــق امل ــرأة،
وأيـضــا عبر إج ــراء سلسلة دراس ــات
أكاديمية في هذا الخصوص ،واألهم
إع ــاء ال ـصــوت عــن ه ــذه الـقـضــايــا ال
كتمانها ،بغية «حماية الوعينا».

كلينك ويموت
ال شك في ّأن املنظومة الذكورية أنتجت ظواهر وأسـمـ ًـاء معروفة،
استخدمت الجسد واإلثــارة كي تبيع ويظل اسمها في آفاق امليديا
ونيو ميديا .عارضتا األزيــاء ميريام كلينك ،وروال يموت وجهان
ب ــرزا أخـيـرًا على الـســاحــة ،وإن كــان لكلينك الـبــاع األط ــول فــي ذلــك.
العارضتان أتقنتا جيدًا استخدام لعبة املفاتن الجسدية واللفظية
لجذب الحديث وأنـظــار املتتبعني إليهما ،لكن الـفــارق يكمن في أن
كلينك تلعب بــذكــاء مــع اإلع ــام ،وتوقعه فــي شباكها كــي تكشف

سطحيته وخـ ــواءه لـلـهــاث خـلــف صـنــاعــة الـفـضــائــح ،مــع استغالل
ألجزاء من جسدها بطريقة جمالية الفتة .في املقابل ،ذهبت يموت،
خصوصًا فــي كليبها األخـيــر «أن ــا روال» ،إلــى لعبة أخ ــرى ،تلهث
فيها هــذه املــرة خلف الشهرة ،عبر استخدام مبتذل لجسدها في
الحركة والكالم واللباس .ومع هذه الفوارق ،تبقى املرأتان تعومان
في املستنقع الــذكــوري نفسه الــذي أنتجهما ،ودفعهما إلــى الوقوع
في فخاخه.

أين اإلعالم من مناصرة
حقوق المرأة؟
حياة مرشاد *
ّ
مهمة ّ
التخصص في اإلعــام ّ
ّ
املوجه إلى النساء ّ
حساسة وصعبة،
يعد
ّ
ّ
على عكس ما يظن كثيرون/ات ،انطالقًا من دقة املواضيع والتغطيات ومن
الــدور املحوري الــذي يلعبه اإلعــام في بناء التوجهات والوعي واملواقف
ِّ
والتأثير فيها .منذ بدأ ّ
تكون وعيي النسوي ،أو بمعنى آخر الحساسية
ً
ّ
تجاه قضايا النساء والتمييز الالحق بهن ،وأنــا أستشعر خلال بنيويًا
في أسلوب مقاربة اإلعــام لقضايا النساء وفي الصورة التي يرسمها
ّ
ّ
حتى ّ
بت على قناعة راسخة بأن اإلعالم الجماهيري،
لدورهن في املجتمع،
ّ
وفي الشق الذي يصطلح على تسميته اإلعالم «النسائي» بالتحديد ،هو
ّ
عنهن تؤدي
املساهم األساس في تسليع النساء وتكريس صور نمطية
بنحو كبير إلى إعادة إنتاج قسمة األدوار التقليدية بني النساء والرجال.
نظرة سريعة وعامة على مضامني املواضيع والقضايا املعالجة في أبرز
البرامج واملواقع واملجالت التي ّتدعي التخصص في شؤون املرأة ،تظهر
مــدى تجاهلها ّ
لتنوع توجهات واهتمامات ونـمــاذج النساء في املجتمع
ّ
وللقضايا الحقوقية التي ّ
تمسهن في مفاصل كثيرة من حياتهن اليومية.
ُ َ
إذ تخت َصر شــؤون النساء بالطبخ ،األب ــراج ،املــوضــة ،تقنيات التجميل
والتنحيف ،مشاكل األسرة واألطفال ،سبل إرضاء الشريك وما إلى ذلك
مــن مواضيع تـكـ ّـرس صــورة األنـثــى النمطية إرض ـ ًـاء وتكريسًا للعقلية
املجتمعية التقليدية والــذكــوريــة .فــي املـقــابــل ،تـفــرد مـســاحــات مـحــدودة
ونادرة ملواضيع مرتبطة بحقوق النساء ،تشوبها الكثير من العيوب في
طريقة املعالجة والتغطية التي تغرق بمعظمها في دهاليز اإلثارة وغياب
املقاربة الحقوقية .وهنا ،ال ّبد من اإلشــارة إلى ّأن هذا الخلل في تغطية
ّ
ومستمر بسبب غياب اإلرادة الحقيقية
وطــرح قضايا النساء تاريخي
لــدى املعنيني/ات والسلطات الرسمية لتطوير صــورة النساء وتحسني
املضامني اإلعالمية الخاصة ّ
بهن ،ولتسليم أغلبية وسائل اإلعالم إلرادة
املعلن والشركات التجارية الرأسمالية الالهثة وراء الربح السريع عبر
استخدام وتسليع النساء من دون األخذ في االعتبار أي ّ قيم أو معايير
ً
إنسانية أو مهنية أو أخالقية .مثال ،عبر البند السابع املتعلق ببرامج املرأة
واألس ــرة وال ــوارد في دفاتر الـشــروط النموذجية للمؤسسات اإلعالمية
التلفزيونية واإلذاع ـي ــة ال ـص ــادرة عــن وزارة اإلع ــام اللبنانية واملــرفـقــة
باملرسوم رقم  7979تاريخ  ،1996-2-29كفل قانون اإلعالم تجاهل تمام
ودورهــا والنظر إليها فقط كأداة إلسعاد
كيان املرأة وقيمتها
وحقوقها ً
ُ
األسرة والزوج ،حيث ّ
نص صراحة على أنه «تعطى املرأة االهتمام الالزم
بما ُيساعد على أداء دورها في املجتمع وتأمني سعادة األسرة».
انطالقًا من هــذا الــواقــع ،سعت جمعية ( Fe-Maleجمعية نسوية شابة
تهدف أساسًا إلى تغيير صورة النساء ودعــم قضاياهن ومناصرتها
ّ
متخص ّص في تغطية قضايا
في اإلعالم) إلى خلق منبر إعالمي نسوي
النساء واإلضــاءة على احتياجاتهن بشمولية تتخطى سطحية املعالجة
في اإلعالم النسائي .انطلق هذا املنبر تحت عنوان «شريكة ولكن» على
ّ
استمر نحو سنتني عبر أثير إذاعة «صوت الشعب»،
شكل برنامج إذاعي
رافقته مناصرة إلكترونية لقضايا النساء عبر صفحة خــاصــة على
ّ
ليتحول الحقًا إلى موقع إلكتروني .وقد نجح هذا املنبر على
فايسبوك،
مــدى أكثر مــن ثــاث سـنــوات فــي مناصرة ورفــع الــوعــي حــول مجموعة
كبيرة من الحمالت واملنظمات والقضايا الخاصة بحقوق النساء ،وفي
الدفع باتجاه جعل قضايا النساء أولوية بني املواضيع املطروحة إعالميًا
ّ
املتخصص يندرج
وإدخــال نمط جديد من التغطية ّ الصحافية واإلعــام
تحت خانة اإلعالم النسوي .ولعل واحدًا من أبرز أهداف «شريكة ولكن»
كان تصويب مفهوم النسوية واإلعــام النسوي في املجتمع ومناهضة
الترويج واألفكار املسبقة حول هذا املفهوم وهذا النوع من التغطيات .إذ إن
النسوية ،التي هي حركة تهدف إلى رفع الظلم والتمييز والتهميش والقمع
وتحقيق العدالة ،ليس فقط للنساء بل لجميع أفراد املجتمع املهمشني/ات
ومن ضمنهم الرجال على أسس ّ
عدة ،منها عرقية أو طائفية أو جنسية
أو طبقية ،ومن خلفها اإلعالم النسوي ال يهدف بأي شكل من األشكال
إلى خلق أي تمييز أو تهميش للمواضيع املرتبطة بالدور اإلنجابي للمرأة
وباهتمامات شريحة معينة من النساء ،وال إلــى إعــان حــرب مفتوحة
ـاءات ،بل ينشد
على الرجل ،وال ّ إلــى تحريض النساء وغيرها من االدع ـ ً
ضد املنظومة املجتمعية القمعية والذكورية عامة التي تشمل
رفع الصوت
ً
ورجاال وتخلق فجوة وتمييزًا وعنفًا ّ
ً
ضد كال الجنسني كذلك.
نساء
ّ
لـقــد آن األوان لــاع ـتــراف بــأحــقـيــة قـضــايــا الـنـســاء املطلبية وأولــويـتـهــا،
ّ
واحتياجاتهن بطريقة حقوقية ومهنية،
وملخاطبة توجهات جميع النساء
وللعب اإلعالم دوره ّ
كمكون مسؤول للرأي العام وصوت للفئات املجتمعية
ّ
كمصدر لتغذية اإلثارة والتنميط والعنف
املهمشة وحقوقها ،وليس فقط ّ
والنعرات الطائفية والذكورية ...ولعل ما نشهده اليوم من مبادرات ،وإن
كانت ال تزال ّ
تعد خجولة ،من قبل بعض وسائل اإلعالم ،وبالتحديد في
الصحافة املكتوبة ،لتغطية قضايا النساء بطريقة حقوقية ومهنية ،يثبت
أهمية النضال الذي قامت به املنظمات النسائية على ّ
مر السنوات وتأثير
املبادرات النسوية اإلعالمية كمنبر «شريكة ولكن» باتجاه تحقيق تغطية
وصورة متوازنة وعادلة للنساء وقضاياهن في اإلعالم اللبناني.
* صحافية وناشطة نسوية

14

اإلثنين  8آب  2016العدد 2955

سوريا
على الغالف

ٌ
ثغرة في طوق حلب

«عاصمة الشمال»
بين «الستاتيكو» واالنفجار الكبير
ّ
الشمالية لمدينة حلب ،وأفلحوا في
بعد أن ربح الجيش السوري وحلفاؤه المداخل
ضرب «الطوق» الذي طال انتظاره ،أسفرت معارك األيام األخيرة عن إخالء مواقعه
ّ
ّ
الغربية .ونجح «الحزب اإلسالمي التركستاني» بمشاركة ست
الجنوبية
على المداخل ً
مجموعة في فتح ثغرة في الطوق المضروب عبر منفذ الراموسة .أماّ
وعشرين
السؤال الذي تصلح إجابته عنوانًا للمرحلة المقبلة فهو :ما مدى قدرة «الفصائل»
على تثبيت السيطرة وحماية «اإلنجاز»؟
صهيب عنجريني
ً
ُ
مـ ـع ــرك ــة إثـ ـ ـ َـر أخـ ـ ــرى ت ـث ـب ــت «ج ـب ـهــة
ّ
مركزيتها .ومــع عــدم التقليل
حلب»
مــن شــأن معظم الجبهات املفتوحة

ّ
السوري ّة ،بات
على ُامتداد الجغرافيا
ّ
ّ
من املسلم به أن لـ«عاصمة الشمال»
ً
ّ
ّ
ثـقــا اسـتـثـنــائــيــا .وب ــات مـعـلــومــا أن
ّ
تمكن أحد األطراف من حسم املشهد
ُ
الحلبي سيكفل له فرض إيقاعه على

إردوغان :ال حل في سوريا من دون موسكو
رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن «من املستحيل» التوصل إلى
حل لألزمة السورية من دون الشراكة مع روسيا ،موضحًا خالل مقابلة
مع وكالة «تاس» الروسية ،ستنشر الحقًا ،أن املحادثات التي سيجريها مع
الرئيس فالديمير بوتني ستفتح «صفحة جديدة» من العالقات بني البلدين.
وحول عالقات تركيا مع االتحاد األوروبي ،قال اردوغان إن األخير «تخلى
عن وعود قطعها لتركيا ،وهو يحاول أن يخدعنا منذ  53عامًا ،بينما نحن
وبشكل منهجي نبرهن على نزاهتنا ...على االتحاد أن يترك سياسة الكيل
بمكيالني».
على صعيد آخر ،قال والي إقليم هاتاي التركي ،أرجان توبجي ،في توضيح
حول األنباء التي تحدثت عن توقيف السلطات التركية مواطنة أميركية
على الحدود مع سوريا ،إنه «جرى توقيف
صحافية أميركية تدعى سنيل ليندسايريالر،
على الحدود ،خالل محاولتها التسلل نحو
األراضي التركية بصورة غير شرعية» .وأضاف
في تصريح لوكالة «األناضول» أن «الصحافية
أحيلت إلى املحكمة التي ّ
قررت بدورها سجنها»
من دون توضيح املدة التي ستقضيها في
السجن ،مضيفًا« :ال نعلم ما إذا كانت جاسوسة
أو ال».
وأشار توبجي إلى أن مروحيات أميركية كانت قد
ّ
حلقت في مناطق حدودية قبل يومني ،بهدف نقل
الصحافية ،من دون توضيح تفاصيل إضافية،
مضيفًا أن الصحافية تمتلك تصريح إقامة في
تركيا.
(األخبار ،األناضول)

ّ
املــراحــل التالية مــن الـحــرب بشقيها
العسكري والـ ًسـيــاســي .لــم تكن هذه
املعادلة خافية على ّ
أي من الالعبني
ّ
في امللف ّ
السوري منذ حطت الحرب
رحــالـهــا فــي الـعــاصـمــة االقـتـصــاديــة
ُ
وت ّ
فسر هذه
ُللبالد قبل أربعة أعوام.
ّ
املـســلـمــة استماتة معسكري الـنــزاع
ّ
األساسيني في صراع «الطوق» الذي
ُ
ب ــدأ الـتـخـطـيــط لــه فـعـلـ ّـيــا قـبــل قــرابــة
ُ
عــامــن ،وانـطـلـقــت آخ ــر جــوالتــه قبل
أكثر من شهرين .وكما كــان تطويق
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــائــه ً لـلـجـ ّـزء
ال ـش ــر ّق ــي م ــن امل ــدي ـن ــة ع ـم ـلـ ّـيــة شــاقــة
ّ
ومـ ـع ــق ــدة ،فـ ـ ــإن ت ـق ــوي ــض «الـ ـط ــوق»
ّ
برمته وضرب «طوق» معاكس يبدو
على أرض الــواقــع هدفًا أكبر بكثير
مــن م ـجـ ّـرد مـعــركــةّ .مــن ه ــذه الــزاويــة
املجموعات
يبدو توصيف ما حققته
ّ
ّ
املسلحة خالل األيام األخيرة على أنه
ٌ
قلب جــذري ملسار الطوق ضربًا من
ّ
املبالغة .لكن ذلك ال يعني في الوقت
نـفـســه الـتـقـلـيــل مــن ش ــأن «اإلن ـج ــاز»
الـ ـ ــذي ت ـش ــارك ــت ف ـ ًـي تـحـقـيـقــه سـبــع
ّ
ُ ّ
وعشرون مجموعة مسلحة (تشكل
الـتـنـظـيـمــات «ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة» عـمــودهــا
مفتوح من الداعمني
وبدعم
الفقري)
ٍ
ٍ
التقليديني .وذهبت بعض املصادر
ّ
«الجهادية» إلى الحديث عن مشاركة
زه ــاء عـشــرة آالف مقاتل فــي معارك
ُ ّ
حلب األخيرة .وتشكل السيطرة على
ّ
ّ
متراصة من املباني العسكرية
كتل
ّ
ّ
ّ
ٍّ
(كلية املدفعية ،كلية التسليح ،الكلية
ـويــة) حدثًا ب ــارزًا فــي ّ
الفنية الـجـ ّ
ّ
حد
ذاتها .وكان من شأن هذا «اإلنجاز»
عقب لو
أن يقلب املوازين رأسًا على
ّ
ّ
ٍّ
أن املـجـمــوعــات املسلحة قــد تمكنت
مــن تحقيقه قبل أسبوعني مــن اآلن،
ً
وهـ ــو (رغ ـ ــم تـ ــأخـ ــره) م ــا زال كـفـيــا
بتعقيد املشهد الحلبي من جديد في
حــال نجاح املجموعات في «تثبيت
ال ـس ـي ـطــرة» .ويــأتــي الـعــامــل الــزمـنــي

تحدثتّ مصادر
«جهادية» عن مشاركة
زهاء عشرة آالف مقاتل
في معارك حلب

ع ـلــى ُ رأس جـمـلــة مــاح ـظــات ب ــارزة
تـ ـف ــرض نـفـسـهــا ف ــي شـ ــأن تـ ـط ـ ّـورات
املـشـهــد الـحـلـبــي .ورغـ ـ ّـم مـيــل بعض
الـ ـق ــراءات إل ــى رب ــط تــأخــر الــداعـمــن
ّ
في منح املجموعات املسلحة الضوء
األخـضــر (وك ــل مــا تستلزمه معارك
مـمــاثـلــة مل ـع ــارك ال ــرام ــوس ــة) ب ــإق ــدام
«جبهة النصرة» (التي ّ
غيرت اسمها
إلــى «فتح الـشــام») على خطوة «فك
ّ
االرتـ ـ ـب ـ ــاط» ،غ ـي ـ َـر أن هـ ــذا الـتـفـسـيــر
سيفقد قيمته أمام الدور الذي لعبه
«الـ ـح ــزب اإلس ــام ــي ال ـتــرك ـس ـتــانــي»

ّ
فــي املـعــارك املــذكــورة ،وأم ــام التبني
الكامل الذي يحظى به رغم تصنيفه
إرهــابـ ّـيــا عـلــى كــل ال ـلــوائــح الـعــاملـ ّـيــة.
ّ
ّ
ّ
الدولية
املرجح أن «التوازنات»
ومن
الـتــي حكمت ال ـحــرب فــي حـلــب على
امتداد السنوات املنصرمة قد عادت
ّ
لتطل برأسها بعد االنعطافة التي
ّ
ف ــرض ـه ــا ال ـج ـي ــش وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤه إبـ ـ ــان
ضــرب الحصار على الجزء الشرقي
م ــن امل ــديـ ـن ــة .ك ــذل ــك ،ي ـن ـب ـغــي الـنـظــر
بـعــن االع ـت ـبــار إل ــى األس ـل ــوب ال ــذي
ّات ـب ـع ـت ــه امل ـج ـم ــوع ــات «ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة»
وح ـل ـف ــاؤ َه ــا ف ــي مـ ـع ــارك ال ــرام ــوس ــة
ٌ ّ
ـوب ات ـس ــم
ومـ ــا س ـب ــق ـه ــا ،وهـ ــو أس ـ ـلـ ـ
ّ
بـ ـ ــ«ح ـ ــرف ـ ـ ّـي ـ ــة» مـ ـلـ ـح ــوظ ــة .وط ـ ـ ـ ــورت
الهجمات تكتيك «الهجوم البرقي»
ال ـ ــذي كـ ــان اس ـت ـخــدامــه (ح ـت ــى وقــت
ّ ً
مسجال شبه حصري باسم
قــريـ ٍـب)
املـجـمــوعــات الـشـيـشــانـ ّـيــة املنضوية
في صفوف تنظيم «داعــش» .ويقوم
ه ــذا التكتيك عـلــى مهاجمة النقاط
املـسـتـهــدفــة ع ـبــر م ــوج ــات ّ مـتـتــابـعــةٍ
م ــن «االن ـغ ـمــاس ـيــن» امل ــوزع ــن على
م ـج ـمــوعــات ص ـغ ـيــرة .ول ـع ــب ه ــؤالء

اليمن

عودة الحرب بعد انتهاء المحادثات ...واشتعال العمليات جنوبي السعودية
تسارعت األحداث العسكرية
في اليومين الماضيين عقب إعالن
انتهاء محادثات الكويت من دون
سابق عهدها،
نتيجة .الحرب عادت إلى ّ
فيما يبدو أن الهجمات ستركز على
صنعاء التي أعلنت القوات اليمنية
الموالية للتحالف السعودي انطالقها،
في وقت ّ
سعر فيه الجيش و«اللجان
الشعبية» العمليات الحدودية

صنعاء ــ رشيد الحداد
غـ ـ ــداة ت ـع ـل ـيــق املـ ـح ــادث ــات الـيـمـنـيــة
فــي الـكــويــت وإع ــان املـتـحــدث باسم
التحالف السعودي ،أحمد عسيري،
اسـتـئـنــاف «إع ـ ــادة األم ـ ــل» ،ارتـفـعــت
وتيرة العمليات العسكرية ال سيما
ال ـجــويــة ،م ــا يــؤكــد ان ـه ـيــار الـتـهــدئــة
ال ـشــام ـلــة .وش ـه ــدت ج ـب ـهــات شــرقــي
ص ـن ـعــاء تـسـخـيـنــا م ــن ق ـبــل ال ـق ــوات
املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» بـعــد إعالنها
«بـ ــدء م ـعــركــة ص ـن ـعــاء» ال ـت ــي تــأخــر
انطالقها ،رغم اإلعالن عنها أكثر من
مرة منذ نحو سنة.
وكان املبعوث الدولي اسماعيل ولد

الشيخ قد أعلن أول من أمس تعليق
املـحــادثــات ،على أن يتم استئنافها
«ف ــي غ ـضــون شـهــر ف ــي م ـكــان يتفق
عليه الحقًا» ،واعدًا أيضًا باستئناف
«ال ـج ــوالت املـكــوكـيــة» لــزيــارة طرفي
األزم ــة فــي الــريــاض وصـنـعــاء .وأكــد
أنــه «لــم يتم تقديم أي طلب للكويت
مــن أج ــل اسـتـضــافــة ال ـجــولــة املقبلة
م ــن املـ ـ ـش ـ ــاورات ،لـكـنـهــا واحـ ـ ــدة من
االحتماالت» .وعلى الرغم من تأكيد
ول ـ ــد ال ـش ـي ــخ ات ـ ـفـ ــاق الـ ـط ــرف ــن عـلــى
ت ـجــديــد االل ـ ـتـ ــزام ب ــأح ـك ــام وشـ ــروط
وق ـ ــف األع ـ ـمـ ــال ال ـق ـت ــال ـي ــة ،وتـفـعـيــل
لجنة التهدئة والتواصل في ظهران
ال ـج ـنــوب وال ـل ـجــان األم ـن ـيــة املحلية

بهدف تثبيت وقف األعمال القتالية،
شهد امليدان اليمني تصعيدًا كبيرًا
على الجبهات الداخلية والحدود.
وفيما أعلنت القوات املوالية لهادي
ب ـ ــدء م ـع ــرك ــة ص ـن ـع ــاء ت ـح ــت ش ـعــار
«صنعاء موعدنا» أول من أمس ،عبر
تنفيذ أكـبــر عملية هـجــوم مــن ثالث
جهات بإسناد جوي من قبل طائرات
«التحالف» ،يمضي الجيش اليمني
و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» ف ــي مـحــاولــة
نقل املعركة مــن محيط صنعاء إلى
عمق األراض ــي السعودية .وحاولت
القوات املوالية لـ«التحالف» التقدم
من اتجاه جبل املنارة ومناطق بران
ف ــي م ــدي ــري ــة ن ـه ــم ش ــرق ــي ص ـن ـعــاء،

إض ــاف ــة إل ـ ــى م ـح ــاول ــة هـ ـج ــوم عـلــى
مناطق املنصاع والنحرين وشرقي
امل ـج ــاوح ــة ف ــي ن ـهــم وج ـب ــال ال ـحــول
وم ـنــاطــق امل ــدف ــون .وتـمـكــن الجيش
و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» م ــن الـتـصــدي
لـعـمـلـيــات ال ـه ـجــوم ،كـمــا اسـتـهــدفــوا
ب ـص ــاروخ باليستي تجمعًا لـقــوات
«التحالف» أسفل فرضة نهم.
ون ـف ــت مـ ـص ــادر ع ـس ـكــريــة أن يـكــون
جـبــل امل ـنــارة املـطــل عـلــى الـعــديــد من
ج ـبــال نـهــم ق ــد سـقــط تـحــت سيطرة
ال ـقــوات املــوالـيــة لــ«الـتـحــالــف» ،وأكــد
امل ـص ــدر مـقـتــل  52م ــن ه ـ ــؤالء خــال
ص ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم أول م ـ ــن أم ـ ـ ــس فــي
جـ ـب ــال الـ ـح ــول ب ــات ـج ــاه نـ ـه ــم ،فـيـمــا
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ّ
الطائرة «المتسللة» فوق الجوالن روسية
اع ـت ــرف ــت روسـ ـي ــا إلس ــرائـ ـي ــل ب ـ ــأن ال ـط ــائ ــرة
م ــن دون ط ـي ــار ال ـت ــي ت ـس ـل ـلــت إلـ ــى األج ـ ــواء
اإلسرائيلية فــي هضبة ال ـجــوالن ،قبل ثالثة
أســابـيــع ،تابعة للقوات الــروسـيــة فــي ســوريــا.
وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع ،لم يفصح عن
اسمه ،أن الــروس أوضحوا ّأن تسلل الطائرة
لم يكن مخططًا وإنما نجم عن خطأ بشري
ّ
ارتـكـبــه مـشــغــل ال ـطــائــرة .وأض ــاف أن قضية
تسلل الطائرة كــان محور املحادثة الهاتفية
التي جرت بني رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو
والرئيس فالديمير بوتني في الــ 23من تموز
املاضي.
يشار إلى ّأن تسلل الطائرة كان الحدث األكثر
خطورة بني الجيشني اإلسرائيلي والروسي،
منذ مجيء الـقــوات الــروسـيــة الــى ســوريــا في

ايـلــول املــاضــي .وكــانــت طــائــرة مــن دون طيار
ق ــد اخ ـت ــرق ــت ف ــي  17تـ ـم ــوز ،مل ـســافــة أرب ـعــة
كيلومترات أج ــواء األراض ــي املحتلة .وحــاول
الجيش االسرائيلي اعتراضها ثالث مرات ،إذ
اطلق في البداية صاروخي «باتريوت» ،ومن
ثــم أطلقت طــائــرة حربية ص ــاروخ جــو ـ ـ جو،
إال ّأن املحاوالت الثالث فشلت ،وعادت الطائرة
إلى سوريا.
وفـ ــي اعـ ـق ــاب الـ ـح ــادث جـ ــرت اتـ ـص ــاالت بــن
م ـســؤولــن ك ـبــار ف ــي الـجـيـشــن االســرائ ـي ـلــي
والروسي كجزء من آلية التنسيق التي اقيمت
ق ـبــل ع ــدة اش ـه ــر .وخـ ــال الـتـحـقـيـقــات ق ـ ّـدر
الجيش اإلسرائيلي ّ
بأن الطائرة تعود للجيش
الروسي.
(األخبار)

«نيويورك تايمز» :االنتصار العسكري
يعطي موسكو اليد العليا في سوريا

برمته وضرب «طوق» معاكس يبدوان هدفًا أكبر بكثير من ّ
تقويض «الطوق» ّ
مجرد معركة (األناضول)

ّ
فاعلية
دورًا أســاسـ ّـيــا فــي الـحــد مــن
ّ
ســاح الطيران الــذي يصبح تدخله
ض ـ ــرب ـ ــا مـ ـ ــن املـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرة مـ ـ ــع ت ـ ـحـ ـ ّـول
املـعــارك إلــى مواجهات مباشرة بني
املـ ـش ــاةّ .
وربـ ـم ــا ك ــان ه ــذا الـتـفـصـيــل
أح ــد أس ـب ــاب ات ـخ ــاذ غ ــرف عـمـلـيــات
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وح ـل ـف ــائ ــه ق ـ ــرارًا
ّ
الكليات» ،وهــو أمـ ٌـر ّ
بررته
بــ«إخــاء
ّ
مـصــادر عسكرية بتعرض «املنطقة
الـجـنــوبـيــة ال ـغــرب ـيــة ل ـه ـجــوم عنيف
من قبل الفصائل املسلحة» أدى إلى
«تــراجــع الجيش عــن بعض النقاط،
والـ ـتـ ـم ــوض ــع فـ ــي خـ ـط ــوط دف ــاع ـي ــة
ّ
ج ـ ــدي ـ ــدة» .وبـ ـ ــدا الفـ ـت ــا أن املـ ـص ــادر
تـحـ ّـدثــت عــن «إع ــان املنطقة منطقة
عـمـلـ ّـيــات مـفـتــوحــة» ف ــي إجـ ــراء غير
مـسـبــوق .وأتـبـعــت م ـصــادر «اإلع ــام
الـحــربــي» هــذه التصريحات بأنباء
عــن «غ ـ ــارات س ـ ّ
ـوري ــة روس ـ ّـي ــة سـ ّـوت
ك ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــح ّ بـ ـ ـ ـ ـ ــاألرض (بـ ـع ــد
إخالئها)» ،في مؤشر على املسارات
الـتــي قــد تسلكها امل ـعــارك فــي ّ
األي ــام
املـقـبـلــة وت ـحـ ّـول ـهــا إل ــى ال ـع ـمــل وفــق
م ـبــدأ «األرض امل ـح ــروق ــة» .امل ـصــادر

ّ
ّ
ّ
ذات ـه ــا أك ـ ــدت أن «امل ـســل ـحــن ،وبـعــد
س ـق ــوط أك ـث ــر م ــن  500قـتـيــل وآالف
ال ـ ـجـ ــرحـ ــى ،اسـ ـتـ ـط ــاع ــوا فـ ـت ــح م ـمــر
ّ
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ض ـ ـ ـيـ ـ ــق» ،وأن ال ـج ـي ــش
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري «يـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــه
ب ــال ــوس ــائ ــط الـ ـ ـن ـ ـ ّ
ـاري ـ ــة امل ـخ ـت ـل ـف ــة».
ّ
ومـ ـ ــع ت ـح ــف ـظ ــه عـ ـل ــى ال ـ ـخـ ــوض فــي
ّ
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،أك ـ ـ ــد مـ ـص ــدر م ـي ــدان ــي
ّ
َ
سوري أن «الوضع ما زال في نطاق
ال ـس ـي ـطــرة ،رغ ــم ك ــل ال ـت ـهــويــل ال ــذي
يـمــارســه اإلره ــاب ـ ّـي ــون وداع ـمــوهــم».
ّ
وقال املصدر لـ «األخبار» إن «معارك
ّ
األيـ ــام األخ ـيــرة ليست س ــوى جــولــةٍ
في إطــار معارك الطوق التي بدأها
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وح ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــاؤه ،ولـ ـ ـ ــن تـ ـك ــون
ُ
نهايتها إال بتحقيق كامل أهدافها
املعلن منها وغير املعلن» .وحملت
س ــاع ــات األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ل ـي ــل أم ــس
الـ ـ ّ
ّ
مؤشرات كثيرة توحي بأن الجيش
وحلفاء ه بصدد العمل على خطط
تـنــاســب املـسـتـجــدات .وب ــدا الفـتــا ما
ن ـق ـل ـتــه وك ــال ــة «سـ ــانـ ــا» ع ــن م ـصــدر
ع ـ ـس ـ ـكـ ــري حـ ـ ـ ــول «تـ ـثـ ـبـ ـي ــت مـ ــواقـ ــع
ّ
ّ
والقوات املسلحة في محيط
الجيش

ّ
ش ــن ــت طـ ــائـ ــرات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» نـحــو
 12غـ ـ ـ ـ ــارة تـ ـ ــوزعـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى م ـن ــاط ــق
املـجــاوحــة ،الفرضة ،الشبكة ،وجبل
امل ـن ــارة ،وم ـس ــورة فــي مــديــريــة نـهــم.
وفــي محافظة الـجــوف ،نـفــذت قــوات
الجيش و«اللجان الشعبية» ،أمس،
كـمـيـنــا اس ـت ـهــدف ت ـعــزيــزات لـلـقــوات
املوالية لهادي في منطقة بير منيف
الواقعة ضمن مديرية املـتــون كانت
في طريقها لتعزيز قوات «التحالف»
فـ ــي مـ ــزريـ ــة وم ـع ـم ـي ــرة فـ ــي املـ ـت ــون،
م ــا أدى إل ــى مـقـتــل أك ـثــر م ــن خمسة
مقاتلني وإصابة  10آخرين.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،دم ـ ـ ـ ــرت وح ـ ـ ــدات
الجيش و«اللجان الشعبية» ،أول من

أمس ،أربع آليات عسكرية سعودية
في مواقع متفرقة في قطاع جيزان،
مـنـهــا ث ــاث آل ـي ــات ف ــي مــوقــع جــاح
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري وفـ ـ ــي م ــوق ــع ال ـف ــري ـض ــة
فــي ج ـيــزان .وأش ــار مـصــدر عسكري
إل ــى أن ال ـقــوات اليمنية تـقــدمــت في
مـخـتـلــف ج ـب ـهــات الـ ـح ــدود ،ون ـفــذت
عمليات نوعية فــي عــدد مــن املواقع
الـ ـسـ ـعـ ــوديـ ــة ف ـ ــي جـ ـ ـي ـ ــزان ون ـ ـجـ ــران
وعسير ،واستهدفت خــال اليومني
املـ ــاض ـ ـيـ ــن مـ ــوقـ ــع رق ـ ــاب ـ ــة «حـ ـس ــن»
ومـحـيـطـهــا فــي مــديـنــة الــربــوعــة في
عسير ،وسقط قتلى ومصابون في
صفوف الجيش السعودي إثر قصف
صـ ــاروخـ ــي ل ـل ـج ـيــش ال ـي ـم ـن ــي عـلــى

ال ـك ـل ـ ّـي ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ـ ّ
ـري ــة» ،م ــع م ــا قــد
يعنيه هذا التصريح من البحث عن
تــرسـيــم خ ـطــوط اش ـت ـبــاك وسـيـطــرة
جديدة .على املقلب اآلخر ،لم تخرج
مصادر «جيش الفتح»
تصريحات
ّ
عـ ــن إطـ ـ ــار الـ ـت ــوقـ ـع ــات ب ـع ــد ال ــزخ ــم
امل ـع ـن ــوي ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ح ـظ ـيــت بــه
ف ــي ض ــوء ن ـتــائــج امل ـع ــارك األخ ـي ــرة.
ّ
وتوعدت املصادر بـ «مرحلة جديدة
ّ
لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـل ــي ــات» وض ـ ـعـ ــت هـ ــدفـ ــا ل ـهــا
«السيطرة على كامل مدينة حلب».
ل ـك ــن ت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذا الـ ـه ــدف ي ـح ـتــاج
أكـثــر بكثير مــن «ال ــزخ ــم املـعـنــوي»،
وقــد سبق للمجموعات أن حاولت
تحقيقه من دون طائل رغم الظروف
الصعبة التي كان الجيش يعيشها
ف ــي حـ ـل ــب .وف ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار تـ ـط ـ ّـورات
الـ ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـل ــة ،ت ـب ـق ــى امل ــدي ـن ــة
ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــد «نـ ـ ـص ـ ــف خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة» مــن
اتجاهني متناقضني :فـ ّ
ـإمــا الدخول
فــي «سـتــاتـيـكــو» جــديــد ،أو الــذهــاب
ن ـح ــو ف ـص ــل ج ــدي ــد مـ ــن ال ـت ـص ـع ـيــد
ّ
غير املسبوق ،في ظل سعي كــل من
الطرفني نحو تحصني إنجازه.

وصلت غارات «التحالف»
إلى  100خالل الـ48
ساعة الماضية

م ــوق ــع م ـس ـت ـحــدث ف ــي وادي قصف
ف ــي ال ـخــوبــة ف ــي تـهــامــة ف ــي ج ـيــزان.
وتم إحــراق آلية عسكرية ومدرعتني
م ــن نـ ــوع «هـ ــامـ ــر» ف ــي م ــرك ــز ج ــاح
ال ـع ـس ـكــري .وف ــي ن ـج ــران اسـتـهــدفــت
صواريخ الكاتيوشا رقابة منخفض

رأت صحيفة «ن ـيــويــورك تــايـمــز» األمـيــركـيــة
أن النجاحات التي يحققها الجيش السوري
تعطي روسيا اليد العليا في الحرب بالوكالة
في سوريا.
وأشارت الصحيفة ،في تقرير نشرته أول من
أمس ،إلى «اإلخفاق الذي كان يعانيه الجيش
السوري ،العام املاضي» ،الفتة إلى أن «اآلالف
من مقاتلي مختلف فصائل املعارضة كانوا
ً
يــدخـلــون مناطق تعتبر لفترة طويلة معقال
للحكومة» .وذكرت أن هذا التقدم الذي أحزره
مقاتلو املعارضة في حينها كان «بمساعدة
ج ـه ــات ،م ــن بـيـنـهــا وك ـش ــال ــة االس ـت ـخ ـبــارات
املــركــزيــة األمـيــركـيــة والـسـعــوديــة ،الـتــي أم ـ ّـدت
املـعــارضــة بـصــواريــخ قوية مـضــادة للدبابات
وال ـط ــائ ــرات» .ب ـنـ ًـاء عـلـيــه ،أشـ ــارت «نـيــويــورك
تايمز» إلــى أن تلك التطورات «دفعت وكــاالت
االسـتـخـبــارات فــي واشـنـطــن إل ــى الـتـنـ ّـبــؤ بــأن
الــرئـيــس بـشــار األس ــد يخسر سيطرته على
ال ـس ـل ـط ــة» ،ول ـك ـن ـهــا ل ـف ـتــت إلـ ــى أن «ال ـتــدخــل
العسكري الروسي املباشر الذي بدأ في أيلول،
دفع هذه الفصائل إلى التراجع».
وفـ ــي هـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،أش ـ ـ ــارت ال ـص ـح ـي ـفــة إل ــى
أن «الـحـمـلــة الـعـسـكــريــة الــروس ـيــة ب ــدأت بعد
ش ـه ــر ع ـل ــى انـ ـتـ ـص ــار ح ـق ـق ـتــه امل ـج ـم ــوع ــات
املسلحة املــدعــومــة أميركيًا فــي إدل ــب وحماه
وض ــواح ــي ال ــاذق ـي ــة» ،لـكـنـهــا لـفـتــت إل ــى أنــه
فــي ذلــك الــوقــت ظـهــرت مشكلة بالنسبة إلى
واشنطن ،وهــي أن «هــذه املجموعات حاربت
فــي بـعــض األح ـي ــان إل ــى جــانــب عـنــاصــر من
جبهة الـنـصــرة» .وأش ــارت «نـيــويــورك تايمز»

الـهـضـبــة ورق ــاب ــة ال ـشــرفــة الـشــرقـيــة،
ومواقع الطلعة ،فيما قصف الجيش
و«اللجان» موقعي الطلعة والشبكة
العسكريني .ووفق املصدر العسكري،
هـ ــاجـ ــم الـ ـجـ ـي ــش الـ ـيـ ـمـ ـن ــي ت ـج ـم ـعــا
لـ ـلـ ـق ــوات الـ ـسـ ـع ــودي ــة خـ ـل ــف م ــوق ــع
الطلعة الـ ّسـعــودي بالكاتيوشا .في
املقابل ،شنت طائرات العدوان أمس
أكثر من عشرين غارة على الحثيرة
ف ــي ق ـطــاع ج ـي ــزان .وأوض ـ ــح مـصــدر
ثالث
عسكري أن ال ـغــارات اسـتـمــرت ّ
ســاعــات ونصف ســاعــة ،كذلك شنت
ط ــائ ــرات «ال ـت ـح ــال ــف» ص ـب ــاح أمــس
خ ـم ــس غـ ـ ــارات ع ـل ــى م ــرك ــز مــديــر ّيــة
الصفراء في محافظة صعدة ،وشنت

إلــى أنــه «فــي حينهاّ ،
تبجحت مجموعات في
املعارضة املسلحة بأنه أصبح لديها صواريخ
ّ
ت ــاو امل ـض ــادة ل ـلــدبــابــات ،وال ـت ــي وفــرت ـهــا لها
االستخبارات األميركية والـسـعــوديــة» .كذلك
أوض ـح ــت أن ــه «ع ـلــى م ــدى س ـن ــوات ،تـعــاونــت
وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة مــع وك ــاالت
ّ
تجسس من عدد من الدول العربية ،في جهود
تسليح وتدريب املعارضة السورية في قواعد
ً
فــي األردن وق ـطــر ،وذل ــك ف ـضــا عــن تمويل
السعودية ملعظم هذه العمليات».
وفيما رأت الصحيفة أن كفة القوات النظامية
ال ـتــي تــدعـمـهــا روس ـي ــا ه ــي األك ـث ــر ترجيحًا
اليوم ،فقد نقلت عن الباحث في مركز «وودرو
ويلسون» ،مايكل كوفمان ،قوله إن «روسيا
انتصرت فــي الـحــرب بالوكالة (فــي ســوريــا)،
على األقل حتى اآلن».
(األخبار)

أيضًا غــارتــن على منطقة الحقوف
الـ ــواق ـ ـعـ ــة فـ ــي م ــدي ــري ــة م ـس ـت ـب ــأ فــي
محافظة حجة الحدودية.
ّ
وكثفت طائرات «التحالف» غاراتها
ع ـلــى ج ـي ــزان وعـ ــدد م ــن املـحــافـظــات
اليمنية بـ100غارة خالل الـ 48ساعة
املاضية ،واستهدفت بـ 20غارة موقع
ال ـح ـث ـيــرة ال ـس ـع ــودي ب ـعــد سـقــوطــه
ت ـح ــت س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش و«ال ـل ـج ـّـان
الـشـعـبـيــة» فــي ج ـي ــزان ،كــذلــك شــنــت
طـ ــائـ ــرات ال ـت ـح ــال ــف  17غـ ـ ــارة عـلــى
مناطق متفرقة في مديرية نهم في
محافظة صنعاء ،وسبع غارات على
منطقة املجاوحة وغارة على منطقة
املنارة في املديرية نفسها.
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عودة االتفاق النووي اإليراني إلى الصدارة في تل أبيب
أعاد السجال ،حول االنتقاد
الشديد اللهجة الذي وجهته
وزارة األمن اإلسرائيلية إلى
باراك أوباما ،تسليط األضواء
على حقيقة موقف تل
أبيب من االتفاق النووي بين
الدول العظمى وإيران
علي حيدر
بعيدا عن محاوالت احتواء مفاعيل
ال ـب ـيــان اإلســرائ ـي ـلــي ال ـقــاســي بحق
إدارة ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ب ـ ــاراك
أوب ـ ــام ـ ــا ،ال ـ ـ ــذي ي ـق ــف وراء ه وزيـ ــر
األم ــن ،افـيـغــدور لـيـبــرمــان ،ال يوجد
فــي تــل أب ـيــب مــن يـنـكــر أو يتجاهل
ح ـق ـي ـق ــة أن االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي بــن
إيـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ـ ــدول ال ـع ـظ ـم ــى ي ـن ـطــوي
ع ـل ــى تـ ـه ــدي ــدات وفـ ـ ــرص .بــالـنـسـبــة
إلــى إســرائـيــل ،ال يستطيع أحــد من
جـهــة االدعـ ــاء ب ــأن املـســافــة الــزمـنـيــة
بني إيران وإنتاج األسلحة النووية
قد ازدادت من نحو ثالثة أشهر إلى
نحو سنة ،وذلك بغض النظر عن أن
طهران لم تكن تنوي إنتاج أسلحة
نووية كما يؤكد الخطاب الرسمي
اإليراني .نتيجة ذلك ،هناك من يرى
أن هــذه الـخـطــوات الـتــراجـعـيــة التي
أق ــدم ــت عـلـيـهــا إي ـ ــران وأب ـع ــدت بها
شبح السالح النووي عن تل أبيب،
تنطوي على فرصة إستراتيجية.
مع ذلك ،ال يوجد أيضا من يتجاهل
حقيقة أن إيران ال تزال تملك القدرة
على الـعــودة إلــى مــا كانت عليه في
أي لحظة تقرر ذلك ،لسبب أو آلخر،
وخـ ــاصـ ــة أنـ ـه ــا رفـ ـض ــت ت ــدم ـي ــر أو
اتــاف أي من منشآتها وأجهزتها،
وهو ما كانت تطالب به إسرائيل.
عـ ـل ــى خ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ــواز ،خـ ـ َّـيـ ــب االت ـ ـفـ ــاق
امل ـســؤولــن الـسـيــاسـيــن واألم ـن ـيــن
ف ــي ت ــل أب ـي ــب ل ـج ـهــة أنـ ــه ل ــم يـنـطــو
ع ـلــى م ــا ك ــان ــوا يــأم ـلــونــه ويـسـعــون

إلـيــه ،لكونه لــم ينتزع مــن إيــران أي
تنازل يتصل باملوقف من إسرائيل
وم ـ ـ ــن دع ـ ـ ــم ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وفـ ـص ــائ ــل
املـقــاومــة فــي فلسطني .أيـضــا ،برغم
أن رفــع الحصار عن إي ــران ،لم يجر
بــاملـضـمــون وبــالــوتـيــرة الـتــي كانت
تتخوف منها إسرائيل ،فإنه أوجد
أرضـيــة قــد تسمح إلي ــران لــو الحقا
بتعزيز قدراتها االقتصادية ،وذلك
ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ان ـ ـتـ ــزاع م ـشــروع ـيــة
دولـ ـي ــة ل ـح ـق ـي ـقــة أنـ ـه ــا ب ــات ــت دول ــة
نووية.
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ن ـ ـف ـ ـس ـ ــه ،س ـي ـم ـن ــح
االتـ ـف ــاق إي ـ ــران الـ ـق ــدرة ع ـلــى تـعــزيــز
ق ــدرات ـه ــا االق ـت ـصــاديــة والـعـسـكــريــة
والـ ـ ـص ـ ــاروخـ ـ ـي ـ ــة ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،األم ـ ــر
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـن ـع ـك ــس عـ ـل ــى ح ـل ـفــائ ـهــا
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وت ـح ــدي ــدا حـ ــزب الـلــه
وسوريا .كما على صعيد آخر ،كان

ال ــره ــان اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى أن يـكــون
م ـ ـسـ ــار ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات مـ ـحـ ـص ــورا بــن
خيارين :إما الصدام العسكري الذي
تـضـطــر مـعــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة إلــى
تــوج ـيــه ض ــرب ــات ع ـس ـكــريــة م ـحــددة
إلى املنشآت النووية اإليرانية ،وإما
إبـقــاء الـحـصــار االقـتـصــادي وفــرض

بيان وزارة األمن
اإلسرائيلي ضد أوباما هو
األول من نوعه
املزيد من العقوبات من أجل إخضاع
إيـ ــران أو إس ـق ــاط نـظــامـهــا ،لـكــن كل
هــذه السيناريوهات التي كانت من
ضمن مجموعة بــديـلــة ،لــم تتحقق،
بل ما حدث ،كما يرون في تل أبيب،
أن باراك اوباما تراجع عما سبق أن

أعلنه كـثــوابــت ،بــل واف ــق على مبدأ
«إيران النووية».
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـخ ـط ــاب الـسـيــاســي
واإلعـ ـ ــامـ ـ ــي فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ي ــوج ــد
مــن ي ــرى مصلحة فــي الـتــركـيــز على
الـ ـج ــوان ــب ال ـت ــي ت ـت ـصــل بــال ـت ـهــديــد
اإليراني والسيناريوهات املتشائمة
في املستقبل ،وثمة آخــرون يركزون
على زيادة املسافة الزمنية عن إنتاج
األسـلـحــة الـنــوويــة .فــي كــل األح ــوال،
ت ـت ـع ــام ــل إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ال ــرسـ ـمـ ـي ــة مــع
حقيقة أن االتفاق الذي لم تكن ترغب
فيه وجهدت بكل الوسائل املشروعة
وغير املشروعة ،للحؤول دونه ،بات
أم ـرًا واقـعــا .وهــي تبني سياساتها
ّ
وف ــق ه ــذه الـفــرضـيــة وب ـمــا يمكنها
من مواجهة التحديات والتهديدات
الكامنة في املرحلة التالية.
ف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
محاوالت احتواء بيان وزارة األمن

ايزنكوت (يسار) عاد من واشنطن في يوم صدور بيان وزارة األمن اإلسرائيلية (من الويب)

اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ال ــذي انـتـقــد الــرئـيــس
اوبـ ــامـ ــا .ب ـع ــد ب ـي ــان ديـ ـ ــوان رئ ــاس ــة
الحكومة الذي حرص على التنصل
مــن ب ـيــان «األم ـ ــن» ،والـتـشــديــد على
ال ـت ـح ــال ــف م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة،
وفي الوقت نفسه على املبادئ التي
تحكم السياسة اإلسرائيلية ما بعد
االت ـف ــاق ال ـن ــووي م ــع ط ـه ــران .كــذلــك
رأى وزير الطاقة اإلسرائيلي ،يوفال
شطاينتس ،وهو أحد أكثر املقربني
مـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـن ـي ــام ــن
نتنياهو ،أن «إيران التزمت االتفاق
حـ ـت ــى اآلن» .ول ـ ـفـ ــت ش ـط ــاي ـن ـت ــس،
ال ـ ــذي كـ ــان يـ ـح ــاول إرضـ ـ ــاء ال ـطــرف
األمـ ـي ــرك ــي ،إلـ ــى أن «االت ـ ـفـ ــاق سـيــئ
إلس ــرائ ـي ــل ،لـكـنــه ب ــات أم ـ ـ ًـرا واق ـ ًـع ــا،
ولـ ــم ن ــرص ــد ح ـت ــى الـ ـي ــوم أي خ ــرق
مــن جــانــب اإليــرانـيــن ،لكن ال يمكن
تــأكـيــد أن االت ـفــاق ال ــذي سيمتد 12
عاما ّ
ً
ً
نجاحا».
يعد
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،ذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة
«إســرائـيــل الـيــوم» ،أن يعقوب نيغل
(يـ ـت ــول ــى امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع اإلدارة
األمـيــركـيــة بـشــأن صفقة املـســاعــدات
األمـ ـنـ ـي ــة) اتـ ـص ــل فـ ــي مـ ـس ــاء ال ـي ــوم
الـ ــذي ن ـشــر ف ـيــه ب ـيــان وزارة األم ــن،
بالسفير األميركي في إسرائيل ،دان
شبيرو ،وأوضــح لــه ،أن ليبرمان لم
ينسق نشر البيان مع ديوان رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وأن ن ـت ـن ـي ــاه ــو فــوجــئ
عـ ـن ــدم ــا عـ ـل ــم ب ــال ـن ـش ــر مـ ــن وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ـ ـ ــام .كـ ـم ــا لـ ـف ــت ن ـي ـغ ــل ان ـت ـب ــاه
شـبـيــرو إل ــى ب ـيــان الـتــوضـيــح ال ــذي
ن ـش ــره دي ـ ــوان نـتـنـيــاهــو ،ب ـعــد نحو
ســاعــة مــن نشر بـيــان «األم ــن» ،وأكــد
فيه أن «مــوقــف إسرائيل فــي مسألة
االتفاق مع إيــران بقي كما كان ،لكن
رئـيــس الـحـكــومــة يــؤمــن بـشــدة بأنه
ال يــوجــد إلســرائ ـيــل حـلـيــف أه ــم من
الواليات املتحدة».
ايـ ـض ــا ،ن ـق ـلــت ص ـح ـي ـفــة «ي ــدي ـع ــوت
اح ـ ــرون ـ ــوت» ،ع ــن الـ ــوزيـ ــر تـســاحــي
هـ ـنـ ـغـ ـب ــي ،امل ـ ـق ـ ــرب م ـ ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو،
انتقاده املبدئي لبيان وزارة األمن،
لـكـنــه ك ــان أكـثــر لـيــونــة ،بــال ـقــول« :ال

مصر

بعد محاولة االغتيال ...أسهم علي جمعة ترتفع لدى النظام
إسطنبول ــ أحمد توفيق
لــم يـغــب عــن ب ــال ال ـقــاهــرة أو املفتي
السابق علي جمعة ،توظيف محاولة
اغتيال األخير ،في الصراع املستعر
بني السلطة واإلسالميني على تعدد
حــاالتـهــم ،مــن «اإلخـ ــوان املسلمون»
وال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة ف ــي سـيـنــاء
وخ ــارجـ ـه ــا ،ف ـضــا ع ـلــى امـ ـت ــدادات
صـ ــراع األج ـن ـحــة ب ــن م ــن تـبـقــى من
ات ـج ــاه ــات دي ـن ـيــة م ــؤي ــدة لـلــرئـيــس
عـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي ،كالسلفيني
واألزهريني وشيوخ األوقاف.
ص ـح ـيــح أن م ـح ــاول ــة االغـ ـتـ ـي ــال لــم
ت ـن ـج ــح ،وأن ج ـم ـعــة ق ـ ــام ب ـحــركــات
«تشبيح» أمــام الكاميرات ،مستندا
إلــى قــربــه مــن السلطة ،وخــاصــة أنه
كان يصدر فتاوى ضد معارضيها،
ولكن ذلك لم ينته إلى هنا .فاملفتي
الشهير بأقواله املثيرة للجدل ،عاود
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان» ،مـحـ ّـمــا
إياها املسؤولية عن الهجوم ،كما لم
ينس تأكيد دور الجيش املصري ،بل
ذهب إلى وصف أن استهدافه هدفه
«لفت الـنــاس عــن احتفاالت القاهرة
بنجاح قناة السويس الجديدة»!
وب ـعــدمــا كــانــت عـمـلـيــات/مـحــاوالت
االغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال ت ـ ـمـ ــس رج ـ ـ ـ ــال الـ ـقـ ـض ــاء
واألمن ،يمكن القول إنها املرة األولى
ال ـت ــي ب ــات ــت ال ـش ـخ ـص ـيــات الــديـنـيــة

فيها تحت املجهر ،اذا كانت محاولة
اغ ـت ـي ــال ف ـع ـل ـيــة .وت ــوق ـي ــت الـعـمـلـيــة
املـتــزامــن مــع اعـتـمــاد الـنـظــام مجددا
ع ـل ــى ال ـخ ـط ــاب ال ــديـ ـن ــي ،بــوج ـه ـيــه:
األزهر ووزارة األوقــاف ،في تعضيد
موقفه مقابل الشارع ،يحمل دالالت
رفــض ،قــد يعبر عنها الجمهور اذا
قـ ــرر ال ـن ـظ ــام امل ـض ــي ف ــي إجـ ــراءاتـ ــه
االقتصادية التقشفية.
ل ـك ــن إع ـ ـ ــان ح ــرك ــة مـ ـغـ ـم ــورة ،مـثــل
«ح ـســم» ،مسؤوليتها عــن الـحــادث،
ج ـع ــل م ـت ــاب ـع ــن لـ ـح ــرك ــات اإلس ـ ــام
الـ ـجـ ـه ــادي ي ـت ـح ــدث ــون ع ــن ان ـت ـشــار
فكر «داعشي» داخل الوادي والدلتا
م ـ ــن دون اش ـ ـت ـ ــراط حـ ـ ـ ــدوث ع ــاق ــة
تنظيمية بني «واليــة سيناء» وهذا
الـتـنـظـيــم ال ـجــديــد .وس ـبــق مـحــاولــة
االغتيال بــأيــام إص ــدار مرئي جديد
م ــن «والي ـ ـ ــة س ـي ـن ــاء» ت ـح ــت ع ـن ــوان
«لـهـيــب ال ـص ـحــراء» ،ك ـجــردة حساب
في الشهور السابقة ،وهــو ما يوفر
مناخا جيدا ملؤيدي «داع ــش» نحو
عمليات مسلحة أخرى.
ولـعــل الـبــدء بعلي جمعة ملــا للرجل
مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــرات ك ـ ـث ـ ـي ـ ــرة ج ـ ــرى
تـنـظـيـمـهــا ت ـح ــت رع ــاي ــة «الـ ـش ــؤون
املعنوية الجيش املصري» ملصلحة
املجندين الذين يسعى الجيش إلى
تأهيلهم ملواجهة العناصر املتدينني
واملـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،وخـ ــاصـ ــة أن «ل ـه ـيــب

الصحراء» تضمن دعوة إلى الجنود
كي ينحازوا إلى «الدولة اإلسالمية
في مصر وأن يتركوا الجيش الذي
يزج بهم في معارك خاسرة».

تزيد فرص جمعة
في ظل الزحام بين األزهر
و«األوقاف»
رغــم ذلــك ،أصــر جمعة على «تعليق
ّ
ذمـ ـت ــه» ب ــ«ج ـمــاعــة اإلخ ـ ـ ــوان» ،الـتــي
نفت أي عالقة لها بحركة «حسم».
واألخـ ـي ــرة لـهــا ع ــدة ب ـيــانــات أعلنت
فيها منذ شهور استهداف سيارات

بعض الضباط في الشرطة املصرية
«ان ـت ـق ــام ــا ل ـض ـحــايــا مــذب ـحــة راب ـعــة
العدوية» ،ثم عادت إلى الكمون.
وعـ ـل ــى ن ـق ـيــض ال ـ ــرواي ـ ــة الــرس ـم ـيــة،
يـ ـق ــف اإلخـ ـ ــوان ـ ـ ـيـ ـ ــون م ـش ـك ـك ــن فــي
الرواية برمتها ،بل يرون أن السلطة
الحالية تـحــاول لفت انتباه الناس
ع ــن األزمـ ـ ــات االق ـت ـصــاديــة وارت ـف ــاع
الدوالر مرة بقضية الفتنة الطائفية
وأخرى باملشكالت األمنية ،لكن ،مع
التشكيك اإلخواني الدائم في روايات
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ب ـخ ـص ــوص
ح ــوادث االغـتـيــال ،وتــأويــل األح ــداث
بــاع ـت ـبــار أن املـ ـخ ــاب ــرات واألجـ ـه ــزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـ ـسـ ــؤولـ ــة ع ـ ــن مـ ـث ــل ه ــذه
األح ـ ـ ــداث .س ـبــق أن قــالــت الـجـمــاعــة

حمل جمعة «اإلخوان» المسؤولية عن محاولة اغتياله لكن الجماعة نفت (من الويب)

(عبر رموزها وقياداتها السياسية)
إنــه ال وجــود ل ــ«داعــش» فــي سيناء،
وإن ما يحدث هناك فعل مخابراتي
في املقام األول ،وهو ما يجعل رواية
«اإلخوان» أقرب إلى «الكالشيهات».
كذلك سبق أن تبرأت «اإلخوان» ،عبر
متحدثها املـحـســوب عـلــى الـقـيــادي
محمود عزت ،من الحركات املسلحة
ال ـتــي ن ـفــذت عـمـلـيــات عـسـكــريــة ضد
الـ ـش ــرط ــة املـ ـص ــري ــة ت ـح ــت ع ـن ــاوي ــن
م ـث ــل «الـ ـح ــرك ــات ال ـن ــوع ـي ــة وح ــرك ــة
امل ـج ـه ــول ــن» ،ث ــم ت ـب ــن أن ـه ــا كــانــت
ح ــرك ــات إخ ــوانـ ـي ــة ي ــدي ــره ــا ج ـنــاح
محمد كـمــال ملــواجـهــة بـطــش وزارة
الداخلية.
عموما ،مع إخفاق محاولة االغتيال،
ق ــد تـعـيــد إن ـت ــاج ح ــال ــة ع ـلــي جمعة
وت ـ ـ ـصـ ـ ــديـ ـ ــره بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة أق ـ ـ ـ ـ ــوى ف ــي
الـ ــوسـ ــط ال ــديـ ـن ــي ورب ـ ـمـ ــا ت ـج ـه ـيــزه
مل ـن ـص ــب جـ ــديـ ــد ،وخـ ــاصـ ــة فـ ــي ظــل
«تزاحم» املؤسسات الدينية كاألزهر
واألوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،وكـ ـ ـ ــون ال ـ ـتـ ــاسـ ــن بــن
رجاالتهما قد أدى إلى فقد الثقة بهم
مجتمعيا ،وبــذلــك ،ف ــإن الشخصية
ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـن ـظــام
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ـي ـهــا ل ـت ـم ــري ــر خ ـطــابــه
الــديـنــي إل ــى ال ـنــاس هــو جـمـعــة ،مع
أن املشهد الــذي خــرج بــه فــي خطبة
الـجـمـعــة امل ـص ـغــرة س ــار عـلــى عكس
املقبول.
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تركيا

ي ــوج ــد أي أسـ ـ ــاس ل ـت ـ ّ
ـوج ــه اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر حـقـيـقــة
ت ـط ـب ـيــق إي ـ ـ ــران ل ــاتـ ـف ــاق ت ـع ـنــي أن
االت ـ ـف ـ ــاق كـ ـ ــان نـ ــاج ـ ـحـ ــا» .وأضـ ـ ــاف
هـنـغـبــي« :ال ي ــوج ــد ل ــدى إي ـ ــران أي
سـبــب يجعلها تـخــرق االت ـفــاق ألنــه
يـ ـخ ــدم أه ــدافـ ـه ــا .ك ـم ــا أن ت ـصــريــح
الرئيس اوباما بشأن دعم الجهات
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ــاتـ ـف ــاق
لـيــس دق ـي ـقــا .املــؤس ـســة األم ـن ـيــة في
إســرائ ـيــل ت ـعــرف أن االت ـف ــاق يــؤجــل
تضخم إيران النووي لعشر سنوات
على األقــل ،ولكن في نهاية االتفاق
ستكون إيران محررة من كل القيود
ال ـتــي ت ـســري عـلـيـهــا اآلن ،وسـتـقــف
ع ـلــى عـتـبــة الـتـسـلــح ال ـن ــووي خــال
مدة قصيرة».
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس أركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش
اإلســرائـيـلــي ،غ ــادي ايــزنـكــوت ،الــذي
ع ــاد م ــن زي ــارت ــه إل ــى واش ـن ـط ــن في
ال ـي ــوم نـفـســه الـ ــذي ص ــدر ف ـيــه بـيــان
وزارة األمـ ــن ،ق ــد رأى مـطـلــع السنة
الجارية أن االتفاق مع إيران «يحمل
في طياته الكثير من املخاطر ،وكذلك
الكثير من الفرص» ،مع االشارة إلى
أن وزارة األمن لم يسبق أن أصدرت
موقفا رسميا طوال املفاوضات بني
القوى العظمى وإيــران ،ما يعني أن
الـبـيــان ال ــذي انتقد مــواقــف الرئيس
األميركي حول االتفاق النووي ،هو
األول من نوعه بهذا الشأن.
في املقابل ،رأى رئيس حزب «يوجد
م ـس ـت ـق ـبــل» ،يــائ ـيــر البـ ـي ــد ،أن «الـ ــرد
اإلسرائيلي يدمج بني عدم املسؤولية
السياسية واملــس الــزائــد بالعالقات
ب ــن إس ــرائ ـي ــل والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة.
ال ي ـم ـك ــن لـ ـع ــام ــل إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ـكــل
بـســاطــة م ـقــارنــة الــرئ ـيــس األمـيــركــي
بـ ـم ــن اس ـت ـس ـل ــم ل ـ ـل ـ ـنـ ــازيـ ــن» .ك ــذل ــك
وصفت النائب شيلي يحيموفيتش
(املعسكر الصهيوني) الـبـيــان بأنه
«جــامــح وغ ـيــر م ـس ــؤول» .وأضــافــت:
«ع ـش ـي ــة االت ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى املـ ـس ــاع ــدات
التي يحتاجها الجيش اإلسرائيلي،
يـلـحــق ه ــذا ال ـب ـيــان ضـ ــررا سياسيا
كبيرا يالمس املس بأمن الدولة».

«مليونية يوم النصر» في إسطنبول:
«عهد جديد» للجمهورية بلون «العدالة والتنمية»
افتتح الرئيس التركي أمام
حشد«مليوني» في اسطنبول
«عهدًاجديدًا» للجمهورية
التركية ،قديفتتح بإعادة
عقوبة اإلعدام ،في «انصهار»
تام ألقطاب المعارضة
الرئيسية ،ليبدوحضورهاأمس
ضمن تجمع «الديموقراطية
والشهداء» ،كضرورة لإلخراج
المتقن لـ«يوم النصر»
بعد ثالثة أسابيع على فشل االنقالب،
أكـ ـم ــل ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان رس ـ ـ ــم م ـش ـه ــد «الـ ـسـ ـلـ ـط ــان
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوق ـ ـ ــراط ـ ـ ــي» .خـ ـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـش ــد
«املليوني» الذي أقيم أمس في ميدان
«يـنــي كــابــي» فــي اسـطـنـبــول ،لــم يترك
أردوغـ ـ ـ ــان أي وس ـي ـل ــة الخـ ـت ــزال كــافــة
رموز الدولة التركية واألمة اإلسالمية
ض ـم ــن يـ ــوم «ان ـ ـت ـ ـصـ ــاره» ال ـت ــاري ـخ ــي.
ح ـ ـضـ ــرت «رايـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــوح ـ ـيـ ــد» و«عـ ـل ــم
السلطنة العثمانية» إلى جانب العلم
الـتــركــي ،وح ـضــرت ص ــوره إلــى جانب
مـ ّ
ـؤســس الـجـمـهــوريــة مصطفى كمال
أت ــات ــورك ،ف ــي ح ــن اسـتـحـضــر رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،اس ـم ــاع ـي ــل
ق ـ ـه ـ ــرم ـ ــان ،صـ ـ ـ ــاح الـ ـ ــديـ ـ ــن األي ـ ــوب ـ ــي
والسلطان محمد الفاتح ،وسأل رئيس
الشؤون الدينية محمد غورماز ،الله،
أن «يضع الشهداء الذين قضوا نتيجة
االنـقــاب إلــى جانب شـهــداء (غــزوتــي)
بدر وأحد».
الـحـشــد ال ــذي زاد ع ــدد امل ـشــاركــن فيه
على مليون ـ ـ وفــق تـقــديــرات إعالمية ـ
التزم رفع األعالم التركية ،بعدما بقيت
التنبيهات على مكبرات الصوت طيلة
ال ـف ـتــرة ال ـتــي سـبـقــت ان ـطــاق الفعالية

أكد إردوغان أنه مستعد إلعادة عقوبة اإلعدام إذا ما ّ
أقرها البرلمان (األناضول)

ب ـض ــرورة «ع ــدم رف ــع أي عـلــم حــزبــي»،
بـيـنـمــا ظ ـه ــرت أعـ ــام ع ــدد م ــن الـ ــدول،
منها آذربيجان وأفغانستان وألبانيا
ومـ ـص ــر وال ـ ـجـ ــزائـ ــر والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،مــع
حضور لعلم «الجيش السوري الحر».
أردوغ ـ ـ ـ ــان بـ ــدأ خ ـط ــاب ــه ب ـش ـكــر ال ـن ــاس
التي «وقفت في وجه دبابات وطائرات
االن ـقــاب ـيــن» ،مـعــربــا ع ــن تـعــاطـفــه مع
أه ــال ــي ال ـ ـ ـ ــ 240ش ـخ ـصــا ال ــذي ــن ق ـضــوا
ّ
مشبهًا «حــالــة اإليمان
جــراء االنـقــاب،
ّ
التي تجلت في كل املدن التركية ،في 15
تـمــوز ،بــإإليـمــان عـنــد حــرب االسـتـقــال
التي بدأها مصطفى كمال».
وفــي «استجابة» للجموع التي هتفت

بن علي يلدريم:
ستتم إعادة غولن
ومحاسبته

خ ــال خـطــابــه مـطــالـبــة ب ــإع ــادة عقوبة
اإلعدامّ ،
رد بأنه «سيوافق على ذلك في
حال ّ
أقرها مجلس األمة» ،مضيفًا« :إذا
قـبــل الـشـعــب بـتـلــك ال ـع ـقــوبــة ،فستقبل
األحزاب السياسية بذلك أيضًا».
ُ
ست ّ
قدم على
وقال إن «منطقتنا كانت
طبق من ذهب ألطراف يعرفها الجميع
ل ــو ن ـجــح االن ـ ـقـ ــاب ...نـعـلــم ج ـي ـدًا تلك
القوى التي تقف وراء منظمة (الداعية
فتح الـلــه) غولن اإلرهــابـيــة وتدعمها،
وس ـن ـحــاس ـب ـهــا ع ـن ــدم ــا ي ـح ــن ال ــوق ــت
امل ـنــاســب» .ول ــم يـفــت أردوغـ ــان انتقاد
ّ
أملانيا والغرب ،مذكرًا بمنعه من إلقاء
خطاب عبر الفيديو ملتظاهرين أتراك
ف ــي مــدي ـنــة ك ــول ــون ـي ــا ،ب ـي ـن ـمــا ُ
«س ـمــح
للذين في جبال قنديل (حــزب العمال
الكردستاني) بإجراء اتصال مماثل».
من جهته ،وعد رئيس الوزراء بن علي
يـلــدريــم الـجـمــاهـيــر املـحـتـشــدة بــإعــادة
غ ــول ــن إل ـ ــى ت ــرك ـي ــا ل ـ ـ «ي ــدف ــع ث ـم ــن مــا
اقترفه» ،إضافة إلى «توسيع الحريات
وتـقـلـيــل األع ـ ــداء وزي ـ ــادة األص ــدق ــاء».
أمــا رئيس البرملان إسماعيل قهرمان
فقد رأى أن املحتشدين «أحفاد صالح
الدين وأحفاد السلطان محمد الفاتح،
وورث ــة دول ــة عظيمة حكمت الـعــالــم»،

مؤكدًا أنه «تم ّ
طي صفحة االنقالبات
وفتح صفحة العيش كأمة واحدة».
ك ـ ــذل ـ ــك ،ش ـ ـ ــدد رئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئ ــة األركـ ـ ـ ــان
خـلــوصــي آك ــار عـلــى أن «مـجـمــوعــة من
ع ـص ــاب ــة غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة مـتـغـلـغـلــة فــي
ّ
القوات املسلحة لطخت تاريخ جيشنا
امل ـج ـي ــد وج ـع ـل ــت وط ـن ـن ــا ي ـش ـه ــد ه ــذا
العار» ،مؤكدًا أن «الخونة ُ
سيعاقبون
أشد العقوبات».
أما رئيس «حزب الشعب الجمهوري»
كمال كيليشدار أوغـلـ ُـو ،الــذي استنكر
الحشد بشدة عندما ذكــر اسمه ّضمن
قــائ ـمــة ال ـح ـضــور ،ل ـي ـعــود وي ـصــفــق له
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب م ـنـ ّـســق االح ـت ـفــال ـيــة،
ف ـقــد أشـ ــاد بــال ـش ـعــب الـ ــذي «اس ـت ـخــدم
قوته في مقاومة املحاولة االنقالبية»،
ُ
وبـ «الشهداء الذين كتبت أسماؤهم في
تــاريــخ ديـمــوقــراطـيــة تــركـيــا الــذهـبــي».
وأكــد أن تركيا تعيش «عهدًا جــديـدًا...
ّ
وإذا تمكنا مــن حماية ثقافة التفاهم
والتصالح التي نشهدها اليوم ،نكون
ً
قد أنشأنا بلدًا جميال ألبنائنا».
وطالب بـ «إبعاد السياسة عن املساجد
وال ـ ـث ـ ـك ـ ـنـ ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء»،
وب ـ «تـطـبـيــق نـظــام تعليمي قــائــم على
ال ـت ـف ـك ـيــر واملـ ـس ــاء ل ــة م ــن أجـ ــل ت ـعــزيــز
ديمقراطية تركيا».
ورأى رئـيــس «ح ــزب الـحــركــة القومية»
دولـ ــت بـهـتـشـلــي أن غــولــن «بـ ــاع روح ــه
إلبـ ـلـ ـي ــس ،وب ـل ـغ ــت خ ـي ــان ـت ــه وعـ ــداوتـ ــه
لـتــركـيــا واألتـ ـ ــراك أوج ـه ــا» ،مـشـيـرًا إلــى
أن «منظمة غولن التي تحمل األطماع
الصليبية ،قررت استهداف قلب تركيا».
ال ـح ـش ــد أق ـي ــم ت ـح ــت ح ــراس ــة ش ــدي ــدة
تولتها من البحر أربع سفن عسكرية،
بـ ــرف ـ ـقـ ــة عـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات
املــروحـيــة فــي سـمــاء اسـطـنـبــول ،فيما
تــوزعــت عـلــى مــداخــل الـتـجـمــع  22آلــة
ً
ـا م ـ ّ
ـزودًا
أش ـعــة مــاس ـحــة ،و 165م ــدخ ـ
بكاشف للمعادن ،إضافة إلــى حوالى
ّ
 13000مدني وظفوا خصيصًا ملتابعة
تنظيم وأمن الحشد ،من دون عناصر
الشرطة واملخابرات.

فلسطين

«تصفية حساب» بين «فتح» والسلطة في طولكرم!
رام الله ــ األخبار
كان انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة طولكرم،
ش ـمــالــي ال ـض ـف ــة ،سـيـبـقــى أزم ـ ــة مـعـيـشـيــة تـخـ ّـص
امل ــواط ـن ــن ،لـ ــوال تـ ـح ـ ّـول س ــاح ــات االح ـت ـج ــاج على
انقطاعها إلى «مناسبة» لتصفية حسابات داخلية
بني حركة «فتح» واألجهزة األمنية التابعة للسلطة
عرابها هذه ّ
(التي تحكمها «فتح») ،فيما كان ّ
املرة
رئيس ال ــوزراء الفلسطيني ،رامــي الحمد الله ،الذي
ت ـحــول م ــن رج ــل ت ـك ـنــوقــراط إل ــى ج ــزء م ــن الـحــالــة
التنظيمية ّ
املتنمرة.
وال تـعــانــي الـضـفــة عـمــومــا مــن مـشـكــات كـهــربــاء
كـبـيــرة مـثــل ق ـطــاع غ ــزة ،ول ـكــن طــولـكــرم كــانــت في
األيام املاضية مسرحًا ألزمة تشابكت فيها عناوين
الـسـيــاســة الــداخـلـيــة واالح ـت ــال واالق ـت ـصــاد .ظاهر
األزمـ ــة هــو انـقـطــاع الـكـهــربــاء عــن املــديـنــة لـســاعــات
طــويـلــة ،وصـلــت فــي بعض األح ـيــان إلــى  15ساعة
يوميًا ،لكن جوهرها صراع نفوذ تعيشه «فتح» بني
حني وآخر.
موجة احتجاج كبيرة شهدتها املدينة ،سرعان ما
خطفها سجال عناصر وكوادر «فتح» مع األجهزة
ّ
األم ـن ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـلـسـلـطــة ،ف ـشــنــت ب ــدوره ــا حملة
اعتقاالت ضدهم .هــذه املــرة لم يكن الطقس الحار
سببًا مباشرًا في «تسخني» الصراع على النفوذ في

الضفة ،بل استغل انقطاع التيار لتصفية حسابات
ب ــن ع ـضــو «امل ـج ـل ــس ال ـ ـثـ ــوري» ل ــ«ف ـت ــح» إبــراه ـيــم
خريشة ،من جهة ،والحمدالله من جهة أخرى.
ّ
وشــنــت أج ـهــزة الـسـلـطــة اع ـت ـقــاالت واس ـعــة طــاولــت
عناصر وكوادر من الحركة في املدينة ،فيما انطلقت
م ـظــاهــرات غــاضـبــة ،قـبــل أن تـتـحــول إل ــى اعـتـصــام
ٍمـفـتــوح على دوار جـمــال عبد الـنــاصــر ،احتجاجًا
على االعتقاالت ،التي كانت أيضًا سببًا في تقديم
االستقاالت الجماعية من مختلف املناطق التنظيمية
بــن ك ــوادر ومـجــالــس الطلبة والشبيبة الفتحاوية
(الذراع الطالبية للحركة).
الرد لم يتوقف عند االعتقاالت ،بل تعرض خريشة
للضرب على أيــدي أف ــراد األم ــن ،الــذيــن رشــوا عليه
ال ـغــاز املـسـيــل لـلــدمــوع أث ـنــاء تـصــديــه العـتـقــال أحــد
الـفـتـحــاويــن ،لـيـنـســف ه ــذا ال ـح ــادث ج ـهــود رئـيــس
السلطة محمود عباس في تطويق األحــداث عندما
أصــدر ق ــرارًا بوقف االعـتـقــاالت الجارية تحت عني
العدو اإلسرائيلي ،واإلفراج عن املعتقلني.
وعـلـمــت «األخ ـب ــار» مــن م ـصــادر خــاصــة أن جهاز
«األمـ ــن ال ــوق ــائ ــي» ،ال ــذي يـتــرأســه ج ـهــاد هــب الــريــح
(تجمعه عــاقــة جـيــدة بــالـحـمــدالـلــه) ،هــو ال ــذي ًنفذ
االع ـت ـقــاالت بــإيـعــاز مــن رئـيــس ال ـ ــوزراء ،مــؤكــدة أن
االعتقاالت لم تطاول أيًا من املواطنني الذين احتجوا
ع ـلــى أزمـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء ،ب ــل ت ــرك ــزت ع ـلــى الـعـنــاصــر

التنظيميني الــذيــن هــاجـمــوا الـحـمــدالـلــه ،عـبــر موقع
«فايسبوك».
وجــذور الصراع بني خريشة والحمدالله تعود إلى
حادثة اعتقال رئيس «نقابة املوظفني العموميني»
ب ـســام زك ــارن ــة (امل ـح ـســوب عـلــى خــري ـشــة) ،وده ــم
«األم ــن الــوقــائــي» منزل األخـيــر فــي شباط املاضي،
وذلك بعد أيام قليلة على قرار إحالته على التقاعد
من وظيفته في وزارة األشغال العامة .لكن عضويته
في «املجلس الـثــوري» لم ت ِقه التهميش واإلقـصــاء،
بل بــات ممنوعًا عليه الظهور على وسائل اإلعــام
الرسمية.
بــال ـعــودة إل ــى أزمـ ــة ال ـك ـهــربــاء ف ــي طــول ـكــرم ،قــالــت
مصادر خاصة إن الحمدالله استغل امللف إلحراج
بلدية املدينة املحسوبة على «إقليم فتح» ،وتأليب
ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ض ــده ــا .ول ـف ـت ــت امل ـ ـصـ ــادر نـفـسـهــا
إل ــى أن ات ـص ــاالت م ــع «ش ــرك ــة ال ـك ـهــربــاء الـقـطــريــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة» أج ــرت ـه ــا ال ـس ـل ـطــة ل ـعــرق ـلــة ت ــزوي ــد
املـحــافـظــة بـخـطــوط تـقــويــة وإمـ ــدادات جــديــدة ،رغــم
املبالغ املالية الكبيرة التي دفعتها البلدية ملـ ّـد خط
جــديــد .ويــرمــي الـحـمــدالـلــه مــن ه ــذه الـضـغــوط إلــى
إجبار البلدية على االنضمام إلى «شركة كهرباء
الـشـمــال» ّ
(أس ـســت بـمــرســوم رئــاســي  ،)2010ما
يعني تحديد صالحياتها.
بـعــد ال ـك ـهــربــاء ،لـجــأ الـحـمــدالـلــه إل ــى تـعـيــن مــراقــب

مالي عبر وزارة الحكم املحلي على بلدية طولكرم،
ّ
ليصعد حدة املواجهة بني الحكومة والبلدية ،بعدما
رفضت األخيرة التعاطي مع املراقب ،ما ّ
تسبب في
وقــف روات ــب أكثر مــن  500مــوظــف ،خصوصًا أن
تعيني املراقب أتــى في أعقاب توظيف البلدية 300
موظف جديد خالل مدة قصيرة ،من دون الرجوع
إلى الحكومة ،وهو ما رآه رئيسها تحديًا له.
وب ـ ــات واض ـح ــا ح ـجــم ال ـص ــراع ــات ال ـت ــي تعيشها
«فـتــح» ،املفترض أنها مقبلة على انتخابات بلدية
مقابل «حـمــاس» .ومــا إن تخبو تــارة حتى تستعر
مــن جــديــد ،فــي ظــل الـتـنــافــس املـحـمــوم بــن أعـضــاء
«املركزية» على خالفة عباس الذي دخل عامه الثالث
والـثـمــانــن  ،83وال ت ــزال لــديــه الــرغـبــة فــي مواصلة
محاربة القيادي املفصول محمد دحــان ،ما جعل
الـضـفــة بمؤسساتها وبــأطــرهــا التنظيمية ساحة
للمواجهة بني حليفي األمس.
وال يتردد رئيس السلطة في فصل ّأي قيادي من
«فتح» يثبت تورطه في عالقة مع دحــان ،رغــم ما
ُحكي عن مصالحة بني االثنني برغبة تركية وحديث
مـصــري (ال ـعــدد  ٢٩٤٨فــي  ٣٠ت ـمــوز) ،وآخ ــر ذلــك
األنـبــاء غير املــؤكــدة عــن فصل النائب فــي املجلس
التشريعي نجاة أبــو بكر ،وأربـعــة آخــريــن .كذلك ال
يألو دحــان جهدًا فــي تعزيز نـفــوذه داخــل «فتح»،
وحتى في املؤسسة األمنية للسلطة.
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تقرير

«العولمة البديلة»
تبحث عن انطالقة
جديدة من «الشمال»

يهدف المنتدى إلى
إيجاد مساحة مفتوحة
لمعارضي الليبرالية
الجديدة

غادر ولم يعد

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات املصلحة املالية االقليمية
فــي محافظة عـكــار ـ ـ ال ــدائ ــرة االداريـ ــة املكلفني الـ ــواردة اسـمــاؤهــم فــي ال ـجــدول ادن ــاه
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار ـ ـ حلبا لتبلغ البريد املذكور
تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا االعــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية
تاريخ اللصق
رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة
الرقم
ــــ اسم
الثانية
الضريبي
املكلف

ف ــر ال ـعــامــل امل ـص ــري طـ ــارق عـ ــادل عطية
سـيــد اح ـمــد مــرســي م ــن م ـنــزل مـخــدومــه
السيد جــابــر عبد الـلــه اي ــوب ،ملــن يعرف
عـنــه ش ــيء ال ــرجــاء االت ـص ــال عـلــى الــرقــم:
03/348149

Needed female
 accountant1 year exp - Good
computer skills & English
HDM knowledge is a
must downtown area

للمرة األولى ،يعقد «المنتدى االجتماعي العالمي» لقاءه
في دولة من الشمال عضو في مجموعة الدول الصناعية
السبع ،إذ يلتقي دعاة عولمة بديلة ومدافعون عن
تقليص التفاوت الطبقي ومثقفون اعتبارًا من يوم غد
الثالثاء في كندا ،بعدما استقبلت تونس الدورتين األخيرتين
في ظرف سياسي حرج تعرفه أميركا
الالتينية ،يعود "املنتدى االجتماعي
ال ـعــاملــي" إل ــى ال ـق ــارة األم ـيــرك ـيــة ،لكن
ّ
ليحط فــي شمالها هــذه امل ــرة ،بعدما
ارتبط صعوده في السنوات األولى من
العقد املاضي بالنجاحات العدة التي
ّ
يسجلها "اليسار الالتيني" ،قبل
كــان
أن نشهد راهنًا على "ثورة مضادة".
وع ـل ــى مـ ــدى  15ع ــام ــا م ــن تـنـظـيـمــه،
أق ـ ـيـ ــم املـ ـنـ ـت ــدى ب ـش ـك ــل رئـ ـيـ ـس ــي فــي
ب ــورت ــو أل ـي ـغــري ف ــي الـ ـب ــرازي ــل ،لكنه
نظم أيضًا في كل من مالي ،والهند،
وباكستان ،ومرتني في تونس حيث
كــانــت النسخة االخ ـيــرة منه فــي آذار
 .2015وكان املنتدى األول في بورتو
أليغري قــد قـ ّـدم نفسه على أنــه بديل
مــن املـنـتــدى االق ـت ـصــادي الـعــاملــي في
داف ــوس ال ــذي يـجـمــع ق ــادة الـشــركــات
الكبرى ورؤساء الدول والحكومات.
وبدءًا من يوم غد حتى نهاية األسبوع،
سيشارك ممثلون لنحو خمسة آالف
منظمة مــن املجتمع املــدنــي فــي أكثر
مــن ألــف نشاط مختلف ،بــدءًا بــورش
عـ ـم ــل ون ـ ـقـ ــاشـ ــات أو حـ ـت ــى عـ ــروض
فــي جـمـيــع أن ـحــاء مــديـنــة مــونـتــريــال،
خ ـصــوصــا ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ال ـك ـب ـيــرة.
وي ـ ـت ـ ـنـ ــاول ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج م ــوض ــوع ــات

◄ مبوب ►

◄ إعالنات رسمية ►

Email: marwa@adwaysgroup.com

وقال ّ
منسق املنتدى ،رافاييل كانيه،
"نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـن ـ ـتـ ــدى األول
ف ــي واح ـ ـ ــدة م ــن دول الـ ـشـ ـم ــال ،مـنــح
ال ـ ـحـ ــراك ان ـط ــاق ــة جـ ــديـ ــدة" ،مـضـيـفــا
ّ
أن الـ ـه ــدف م ــن هـ ــذا الـ ـح ــدث ه ــو فــي
إيجاد "مساحة لقاء مفتوحة تهدف
ال ــى تـعـمـيــق الـتـفـكـيــر ل ــدى جـمــاعــات
وح ـ ـ ــرك ـ ـ ــات املـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ـ ــدنـ ـ ــي الـ ـت ــي
تعارض الليبرالية الجديدة".
(األخبار ،أ ف ب)
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تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس املصلحة املالية االقليمية
في محافظة عكار
الدكتور كارلوس عريضة
التكليف 1478
إعالن

من أمانة السجل العقاري بعلبك الهرمل
طلبت ربى طارق خليل بصفتها وكيلة عن محمد علي الحلباوي سندي تمليك بدل عن
ضائع بحصته بالعقارين رقم  1496و  1598النبي شيت.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف

استراحة
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رئيسية مرتبطة بــاألحــداث الحالية،
مثل الـخـطــوات املـتـخــذة ضــد التهرب
ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــي ،وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة ،واسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
ال ــاج ـئ ــن أو ت ـ ـجـ ــاوزات األص ــول ـي ــة.
وسـيـحـضــر نـحــو  80م ـحــاض ـرًا ،بمن
فيهم أساتذة جامعيون وسياسيون
ون ـ ـقـ ــاب ـ ـيـ ــون ون ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــون م ـ ــؤي ـ ــدون
ل ـل ـعــوملــة ال ـب ــدي ـل ــة ،خـ ــال امل ــؤت ـم ــرات
الــرئـيـسـيــة لـلـمـنـتــدى ،مــع الصحافية
الـ ـكـ ـن ــدي ــة نـ ـع ــوم ــي ك ـ ــاي ـ ــن ،ون ــائ ــب
الــرئ ـيــس الـبــولـيـفــي ،ال ـف ــارو غــارسـيــا
ّ
ل ـي ـن ـي ــرا ،وع ــال ــم االجـ ـتـ ـم ــاع وامل ـف ــك ــر
الفرنسي إدغار موران.
وب ـي ـن ـمــا ه ـن ــاك أك ـث ــر م ــن م ـئ ـتــن مــن
امل ـت ـك ـل ـمــن والـ ـضـ ـي ــوف األجـ ــانـ ــب لــم
ي ـح ـص ـلــوا ع ـلــى ت ــأش ـي ــرة دخـ ــول إلــى
كـ ـن ــدا ،ع ـلــى غ ـ ــرار ال ـنــاش ـطــة امل ــؤي ــدة
ل ـل ـعــوملــة ال ـب ــدي ـل ــة أم ـي ـن ــات ــا تـ ـ ــراوري،
م ــن م ــال ــي ،ورئ ـي ــس ن ـقــابــة الـعــامـلــن
فــي الـخــدمــات الـبــريــديــة الفلسطينية
عماد الطميزي ،وروجيريو باتيستا
ّ
م ــن االت ـح ــاد ال ـبــرازي ـلــي لـلـعـمــل ،ف ــإن
ن ـس ـخــة ع ـ ــام  2016م ــن امل ـنـ ـت ــدى فــي
مونتريال قد تجذب أعدادًا أقل بكثير
مقارنة بالتجمعات الكبيرة للمنتدى
االجتماعي العاملي في البرازيل خالل
العقد املاضي ،والتي كانت تضم في
أحيان كثيرة مئة ألف شخص.

1

كفاح
محمد
االحمد

8

4

1

2

3

7

6

9

أفقيا

ً
 -1مقاطعة في فرنسا على األطلسي شهدت إن ــزاال للحلفاء خــال الحرب العاملية
الثانية ومعارك طاحنة ّأدت الى تغيير وجه الحرب –  -2دولة في أوروبا كانت إحدى
ّ
ّ
والدي –
منذ  1918حتى اإلنفصال – -3
جمهوريتي تشيكوسلوفاكيا اإلتحاديتني ُ
مدينة قديمة في إيطاليا بناها الفنيقيون وتعتبر أهم مدينة ُبنيت على شواطىء
البحر األبـيــض املتوسط بعد قــرطــاج –  -4مدينة إيطالية فــي توسكانا مشهورة
بإنتاج الرخام – ّ
قديس –  -5ورك – دار اآلثار – رجل ضعيف – ّ -6
نسق الغرفة – أمر
فظيع –  -7عجلته أو إطار سيارته – رحم واستعطف –  -8قصر شهير في استانبول
– طائرة حربية أملانية صنعت تاريخ املعارك الجوية في الحرب العاملية الثانية – -9
حب – ّ
ّ
صب نيران مدفعي على هدف واحد – ينجز األمر –  -10والية أميركية

عموديًا

 -1آلــة موسيقية غربية –  -2نحات فرنسي شهير من أشهر أعماله تمثال الحرية
املوجود قبالة سواحل نيويورك –  -3من الطيور الجارحة – وطن –  -4إسم حمله
عــدد مــن مـلــوك اإلنكليز – عــاونــه وســاعــده –  -5خصب – دائ ــم وثــابــت على وتيرة
واحدة – إسم موصول –  -6آلة لفتح األبواب – أرضُ يابسة –  -7أحرف متشابهة –
ماركة صابون –  -8نجود ونعطي – فقير –  -9كتاب تجمع فيه قصائد الشعر – ضد
أصغر –  -10سياسي فلسطيني راحــل وأحــد رمــوز حركة النضال الفلسطيني من
أجل اإلستقالل

حل الشبكة 2358

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.

6

1

2

7

8

4

3

5

9

9

4

8

3

1

5

7

6

2

7

3

5

6
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4
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6

9
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7

4

8

9
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9

4

1

مشاهير 2359

حلول الشبكة السابقة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أفقيا

 -1نسر – لحود –  -2يا – ابوجا –  -3ورد الخال –  -4ست – رياء – ام –  -5ورك – رم –
اال –  -6لصة – بلبل –  -7وهبي – وطواط –  -8يم – فيل –  -9مومياء –  -10زياد نجيم

عموديًا

 -1نيو سوث ويلز –  -2سارتر – هم –  -3كلب – ما –  -4نار – صيف –  -5ليرة – يمن –
 -6حاخام – ولوج –  -7وباء – بط – مي –  -8دول – الوسيم –  -9البا –  -10حاتم الطائي

إعداد
نعوم
مسعود

م ــؤرخ إنـكـلـيــزي ( )1794 -1737وصــاحــب كـتــاب تــاريــخ أف ــول وسـقــوط
الدولة الرومانية الذي ُيعد من أهم وأعظم املراجع .إنعكست شهرته من
خالل منع نشر كتابه
 = 5+2+1+8+9مواضع درس القمح ■  = 6+4+3+7حصان ■ = 10+11
عاصفة بحرية

حل الشبكة الماضية :سعيد الماروق

اإلثنين  8آب  2016العدد 2955

إعالنات

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية – مديرية املالية العامة – مديرية الــواردات – دائــرة التحصيل بيروت – دائــرة تحصيل
النبطية املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول املرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في النبطية – منبى
حرب – الطابق الثاني لتبلغ البريد املذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
االعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعاله ،علمًا أنه
			
سيتم نشر هذا االعالم على موقع االلكتروني.
				
رقم املكلف رقم البريد املضمون تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
اسم املكلف

19

محمد حسني نور الدين

205101

RT000080367LB

2016/8/6

2016/16/6

نبيل يوسف حرب

173262

RT000078911LB

2016/22/6

2016/24/6

سليمان كامل عاصي

125437

RT000077355LB

2016/24/6

2016/30/6

محمد عادل حاج علي

169031

RT000077557LB

2016/24/6

2016/30/6

حسني عبد الرضا منتش

170387

RT000077562LB

2016/24/6

2016/1/7

علي وفيق قبيسي

170933

RT000077571LB

2016/24/6

2016/30/6

محمد حسني موسى مهدي

177702

RT000079252LB

2016/30/5

2016/6/6

ياسر موسى عبد الحق

171056

RT000077588LB

2016/24/6

2016/1/7

احمد خالد االحمد

178897

RT000080036LB

2016/31/5

2016/7/6

عبد الحق درويش عبد الحق

171098

RT000078736LB

2016/24/6

2016/1/7

حسن انيس املقدم

178924

RT000080038LB

2016/31/5

2016/7/6

رفيق حسني جمول

171271

RT000078740LB

2016/24/6

2016/30/6

عفيف يوسف سالمة

179102

RT000080046LB

2016/30/5

2016/6/6

محمد حسني كامل وهبي

172235

RT000078810LB

2016/24/6

2016/30/6

فاتن احمد داوود

179105

RT000080048LB

2016/30/5

2016/6/6

جعفر محمود فحص

172312

RT000078816LB

2016/24/6

2016/30/6

محمد علي جفال

179129

RT000080050LB

2016/30/5

2016/6/6

زهير وجيه قميحة

172532

RT000078832LB

2016/24/6

2016/1/7

خليل زين عاصي

179133

RT000080052LB

2016/30/5

2016/8/6

حسن علي قاسم سبيتي

172617

RT000078903LB

2016/24/6

2016/1/7

معروف محمد شاهني

179140

RT000080053LB

2016/30/5

2016/6/6

غادا محمد زريق

179211

RT000080130LB

2016/30/5

2016/6/6

شركة حرب واملؤذن للتجارة
العامة

173258

RT000078910LB

2016/24/6

2016/30/6

حسني توفيق فقيه

179888

RT000080139LB

2016/31/5

2016/7/6

جهاد عباس حمزة

173394

RT000078952LB

2016/24/6

2016/30/6

ابتسام اسماعيل قدوح

181091

RT000080145LB

2016/30/5

2016/6/6

علي محمد عيسى غندور

173417

RT000078953LB

2016/24/6

2016/30/6

مصطفى ذيب حرب

182768

RT000080166LB

2016/30/5

2016/6/6

شركة سالمة

362908

RT000081952LB

2016/24/6

2016/30/6

زهيير محمد بيروتي

205121

RT000080370LB

2016/31/5

2016/7/6

اديب مصطفى زين الدين

473850

RT000081960LB

2016/24/6

2016/30/6

هال عبد هاشم

207215

RT000080589LB

2016/30/5

2016/6/6

ابراهيم محمود سبيتي

547515

RT000081997LB

2016/24/6

2016/1/7

حسن داود بيطار

208003

RT000080800LB

2016/1/6

2016/8/6

حسن عبد الرسول ضاوي

168575

RT000077549LB

2016/28/6

2016/4/7

حسني الحاج علي منتش

209353

RT000080952LB

2016/31/5

2016/7/6

يوسف محمد حديد

168919

RT000077555LB

2016/28/6

2016/4/7

محمد كامل بدران

209771

RT000081002LB

2016/30/5

2016/6/6

علي محمد حسن

170460

RT000077564LB

2016/28/6

2016/4/7

احمد محمد الزروي

215601

RT000081029LB

2016/31/5

2016/8/6

علي محمود مرعي

172067

RT000078802LB

2016/28/6

2016/5/7

شركة السنديانة

215635

RT000081032LB

2016/30/5

2016/6/6

حسن عباس خشفة

172444

RT000078825LB

2016/28/6

2016/5/7

حسني حبيب فقيه

216173

RT000081038LB

2016/31/5

2016/7/6

محمد وهبي وهبي

172504

RT000078829LB

2016/28/6

2016/5/7

سعيد رياض طه

224807

RT000081153LB

2016/30/5

2016/6/6

فاطمة محمد عياش

173234

RT000078908LB

2016/27/6

2016/4/7

علي حسن عبيد

235847

RT000081186LB

2016/30/5

2016/7/6

مرتضى حسني مغنية

173473

RT000078954LB

2016/28/6

2016/4/7

جمال علي حمود

239052

RT000081190LB

2016/31/5

2016/8/6

احمد حسن حمادي

173499

RT000078956LB

2016/28/6

2016/4/7

شركة الجنوب للصناعات
املعدنية ش.م.م

242909

RT000081192LB

2016/27/5

2016/6/6

وحيد عبدو ابو ذقن

174279

RT000078963LB

2016/27/6

2016/4/7

مالك علي اسماعيل

360406

RT000081945LB

2016/27/6

2016/8/7

نسيم حسني اسماعيل

245930

RT000081193LB

2016/30/5

2016/6/6

محمد قاسم جمعه

361002

RT000081946LB

2016/28/6

2016/4/7

علي حامد رمال

251943

RT000081277LB

2016/30/5

2016/6/6

حسني حامد عياش

379931

RT000081954LB

2016/27/6

2016/4/7

عبدالله محمد االحمد

276932

RT000081533LB

2016/31/5

2016/6/6

علي حسني سرور

473811

RT000081959LB

2016/27/6

2016/13/7

عدنان علي حالل

299540

RT000081545LB

2016/30/5

2016/7/6

علي حسني موسى

474491

RT000081961LB

2016/28/6

2016/5/7

نبيل هاني الشريف

300693

RT000081547LB

2016/31/5

2016/6/6

محمد حيدر قانصو

539597

RT000081968LB

2016/27/6

2016/4/7

عصام حسن وهبي

302122

RT000081549LB

2016/30/5

2016/6/6

حسن محمد عقيل

548388

RT000082575LB

2016/5/7

2016/13/7

حسني جميل مكي

315850

RT000081555LB

2016/30/5

2016/7/6

أياد فايز شعيب

548900

RT000082580LB

2016/4/7

2016/13/7

صافي حسني الكويس

320119

RT000081559LB

2016/30/5

2016/6/6

علي محمد علي شريم

551740

RT000082582LB

2016/4/7

2016/13/7

حلمي يوسف شرف الدين

320331

RT000081561LB

2016/30/5

2016/7/6

قاسم محمد حسن

562275

RT000082589LB

2016/4/7

2016/14/7

راشد حسني حسون

320547

RT000081564LB

2016/30/5

2016/6/6

حسن علي بدر الدين

330352

RT000081585LB

2016/31/5

2016/6/6

جهاد علي سنقنقي

564769

RT000082619LB

2016/5/7

2016/13/7

حسان عبد االمير حجازي

337704

RT000081623LB

2016/31/5

2016/6/6

ليندا علي بصار

600548

RT000082631LB

2016/5/7

2016/14/7

احمد علي صفا

351116

RT000081629LB

2016/31/5

2016/4/6

عاطف محمد شرف الدين

632515

RT000082743LB

2016/5/7

2016/14/7

اسامة توفيق مشيمش

181277

RT000080147LB

2016/1/6

2016/8/6

عقل محمد ياغي

674113

RT000083795LB

2016/8/7

2016/14/7

علي عبد الحفيظ شومان وشريكه 196390
للصيرفة

RT000080359LB

2016/1/6

2016/8/6

مريم احمد رمال

567634

RT000082627LB

2016/12/7

2016/19/7

فؤاد حسن صالح

611780

RT000082643LB

2016/11/7

2016/19/7

علي عبد الحفيظ شومان

196392

RT000080360LB

2016/1/6

2016/8/6

محمد رفيق غصني

651286

RT000082745LB

2016/12/7

2016/19/7

علي احمد مكة

207141

RT000080406LB

2016/1/6

2016/8/6

تامر حسني نعمة

680106

RT000083798LB

2016/11/7

2016/20/7

حيدر حسن قاسم سبيتي

208076

RT000080802LB

2016/1/6

2016/8/6

مصطفى احمد السيد علي جواد

715892

RT000083801LB

2016/11/7

2016/19/7

علية شاكر فواز

200319

RT000080955LB

2016/1/6

2016/8/6

قاسم رشيد الشامي

756629

RT000083862LB

2016/12/7

2016/20/7

صبحي علي عواض

222934

RT000081040LB

2016/1/6

2016/8/6

فيليب اديب فرحات

916763

RT000083896LB

2016/14/7

2016/20/7

ربيع محمد تيراني

224791

RT000081151LB

2016/2/6

2016/10/6

يوسف محمد غصني

930349

RT000083899LB

2016/15/7

2016/19/7

شركة كريستال ماربل ش.م.م

229620

RT000081155LB

2016/2/6

2016/8/6

محمد عبدالله حرشي

932134

RT000083902LB

2016/13/7

2016/19/7

محمد عبد الكريم منتش

235195

RT000081184LB

2016/1/6

2016/8/6

طارق طالل خداج

954780

RT000083905LB

2016/15/7

2016/20/7

محمد امني حسني سبيتي

235843

RT000081185LB

2016/1/6

2016/8/6

علي مالك فرحات

1003228

RT000083909LB

2016/14/7

2016/20/7

ميساء ش.م.م

252025

RT000081279LB

2016/1/6

2016/9/6

محمد عبد اللطيف فرحات

749167

RT000084025LB

2016/14/7

2016/20/7

يوسف قزحيا الحلو

196077

RT000080357LB

2016/7/6

2016/13/6

حسن علي فرج

209888

شركة برجاوي للتجارة
والصناعة

915604

RT000083895LB

2016/20/7

2016/26/7

شركة شامي للتجارة العامة
واملقاوالت

256877

محمد احمد حمود

311634

سامي عبد العزيز املحمد الحر

334007

حسن حسني شريم

181673

2016/13/6
2016/7/6 RT000081011LB
حسن يعقوب علي حويلي
2016/14/6
2016/7/6 RT000081284LB
				
				
تبدأ مدة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
2016/14/6
2016/7/6 RT000081569LB
رئيس املصلحة املالية االقليمية
			
في محافظة النبطية
				
2016/14/6
2016/7/6 RT000081594LB
سعد بري
				
2016/16/6
2016/8/6 RT000080149LB
التكليف 1502
				
1584426

RT000084252LB

2016/20/7

2016/22/7

20

اإلثنين  8آب  2016العدد 2955

رياضة

الصين تفتتح عدادها الذهبي
حظيت الصينية مينغ تشيو جانغ
ب ـش ــرف م ـنــح ب ــاده ــا أول ذهـبـيــة
فــي أوملبياد ريــو دي جانيرو بعد
فوزها باملركز األول في منافسات
مـ ـس ــدس ال ـ ـهـ ــواء املـ ـضـ ـغ ــوط  10م
ضمن مسابقة الرماية.
وحققت جانغ  199,4نقطة وخلفت
مــواطـنـتـهــا وي ــن ج ــون غ ــوو ،بطلة
أوملبيادي بكني  2008ولندن 2012
َ
والتي فشلت في التأهل إلى ألعاب
ريو.
وتـ ـق ــدم ــت جـ ــانـ ــغ عـ ـل ــى ال ــروسـ ـي ــة
فيتالينا باتساراشكينا (،)197,1
وذهـبــت الـبــرونــزيــة إلــى اليونانية
آنا كوراكاكي (.)177,7
وبعد ذلك أحرزت الصني ذهبيتها
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي ال ـغ ـط ــس م ــن مـنـصــة
مـتـحــركــة ارت ـف ــاع  3أم ـتــار متقدمة
على إيطاليا وأوستراليا.
وم ـ ـن ـ ـحـ ــت م ــايـ ـلـ ـيـ ـن ــدا ك ـي ـل ـم ـن ــدي
كوسوفو ذهبية أولــى في الظهور
األول ل ـبــادهــا ف ــي األومل ـب ـي ــاد في
مسابقة الجودو في وزن تحت 52
كلغ بفوزها على اإليطالية أوديت
جوفريدا في املباراة النهائية.
وعـ ـ ـ ــادت الـ ـب ــرون ــزي ــة إلـ ـ ــى كـ ــل مــن
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة مـ ـيـ ـس ــات ــو نـ ــاكـ ــامـ ــورا
والروسية ناتاليا كوزيوتينا.
وأحـ ـ ـ ـ ــرزت األوس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ك ــاث ــري ــن
س ـك ـي ـنــر ذه ـب ـي ــة الـ ـحـ ـف ــرة (ت ـ ـ ــراب)
ضمن مسابقة الرماية متقدمة على
النيوزيلندية ناتالي رون ــي ،فيما
نــالــت األم ـيــرك ـيــة ك ـ ــوراي كــوغــديــل
البرونزية.
وتـ ـ ِّـوجـ ــت ال ـه ــول ـن ــدي ــة آنـ ــا فـ ــان در
بريغن بذهبية سباق الطريق في
مسابقة الدراجات الهوائية.
وق ـط ـع ــت ف ـ ــان در ب ــري ـغ ــن م ـســافــة
 136,9كلم بزمن  3,51,27ساعات،
الصينية
مينغ تشيو
جانغ ترفع
ميداليتها
(أ ف ب)

فرحة هاغينو
بعد فوزه
بذهبية 400
م متنوعة
(أ ف ب)

برنامج اليوم

ت ــوزع فــي الـيــوم الــرابــع
مــن منافسات أوملبياد
ري ـ ــو دي ج ــانـ ـي ــرو 14
م ـي ــدال ـي ــة ع ـل ــى ال ـن ـحــو
اآلتي:

 م ـ ـ ـبـ ـ ــارزة ( :)1ال ـح ـس ــام(سيدات)

 رفع اثقال ( :)2وزن  58كلغ(سيدات) و( 62رجال)

 ج ـم ـب ــاز ف ـن ــي ( :)1ف ــرق(رجال)

 ج ــودو ( :)2دون  73كلغ(رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال) ودون  57ك ـلــغ
(سيدات)

 سـبــاحــة ( 100 :)4م ظهرًاو 200م حرة (رجال) و 100م
ظهرًا و 100م صدرًا (سيدات)
 غ ـطــس ( :)1إي ـق ــاع ــي منارتفاع  10أمتار (رجال)

 ركـ ـب ــي  7عـ ـن ــاص ــر (:)1سيدات
 رم ــاي ــة ( :)2بـنــدقـيــة  10مهـ ـ ـ ــواء مـ ـضـ ـغ ــوط والـ ـحـ ـف ــرة
(تراب) (رجال).

وح ـ ـس ـ ـمـ ــت امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ب ــالـ ـس ــرع ــة
النهائية مع منافستيها السويدية
إيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـ ــوه ـ ـ ــانـ ـ ـ ـس ـ ـ ــون (فـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة)
واإليطالية أليزا لونغو بورغيني
(برونزية).
ون ــال ــت ال ــرب ــاع ــة ال ـت ــاي ــوان ـي ــة شــو
ت ـش ـي ـن ــغ هـ ـس ــو ذهـ ـبـ ـي ــة وزن 53
ك ـلــغ ض ـمــن ري ــاض ــة رفـ ــع األثـ ـق ــال،
بـيـنـمــا كــانــت الـفـضـيــة م ــن نصيب
الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـنـ ـي ــة ه ـ ـيـ ــدي ـ ـلـ ــن دي ـ ـ ــاز
وال ـب ــرون ــزي ــة ل ـل ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة
جني هي يوون.
وت ـ ـ ـ ّـوج االيـ ـط ــال ــي ف ــاب ـي ــو بــازي ـلــي
بذهبية الجودو في وزن تحت 66
كلغ ،بينما أحرز الكوري الجنوبي
آن بـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـفـ ـضـ ـي ــة وال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي
م ــاس ــاش ــي اب ـي ـن ــوم ــا واألوزبـ ـ ـك ـ ــي
ريشود سوبيروف البرونزية.

نتائج السبت
كـســرت السباحة املجرية كاتينكا
هوسو الرقم القياسي العاملي في
سباق  400م متنوعة.
وسـجـلــت هــوســو  4,26,36دقــائــق
بـفــارق أكـثــر مــن ثانيتني عــن الرقم
املسجل باسم الصينية شيوين يي
( 4,28,43د) في ألعاب لندن .2012
وت ـقــدمــت ه ــوس ــو ع ـلــى األمـيــركـيــة
م ـ ـ ــاي ـ ـ ــا ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادو ( 4,31,15د)
واإلس ـ ـ ـبـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـيـ ــريـ ــا غـ ــارسـ ـيـ ــا
بلمونتي ( 4,32,39د).
كما أحرزت املجرية ايميسي شاش
ذهبية فردي السيف ضمن رياضة
املبارزة بتغلبها على بطلة العالم
في النسختني األخيرتني اإليطالية
روزاليتا فيامينغو بثالث ملسات.
وحصلت الصينية يــي ويــن سون
عـلــى املـيــدالـيــة الـبــرونــزيــة بفوزها
على الفرنسية لورين ريمبي.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـي ــرج ـي ـن ـي ــا
ثراشر قد نالت الذهبية األولى في
األوملبياد بتتويجها بطلة ملسابقة
بندقية الهواء املضغوط  10أمتار
بتفوقها عـلــى الصينيتني دو لي
التي نالت الفضية ،ويــي سيلينغ
التي اكتفت بالبرونزية.
وح ـط ـم ــت سـ ـب ــاح ــات أوس ـت ــرال ـي ــا
الرقم القياسي العاملي في سباق 4
مــرات  100م حــرة في طريقهن إلى
إحراز الذهبية.
وسجلت أوستراليا  3,30,65دقائق
مــاح ـيــة رق ـم ـهــا ال ـســابــق (3,30,98
د) املسجل فــي غالسكو فــي تموز
.2014
ونـ ــال الـفـضـيــة مـنـتـخــب ال ــوالي ــات
املتحدة ( 3,31,89د) ،والبرونزية
منتخب كندا ( 3,32,89د).
وهزم السباح األوسترالي ماكنزي
«م ـ ــاك» ه ــورت ــون غــريـمــه الصيني
يــانــغ س ــون وت ــوج بــذهـبـيــة  400م
حرة.
وس ـجــل ه ــورت ــون  3,41,55دقــائــق
مقابل  3,41,68دقائق لسون ،فيما
تـ ــوج اإلي ـط ــال ــي غــابــري ـي ـلــي ديـتــي
بالبرونزية ( 3,43,49د).
وفاجأ الياباني كوسوكي هاغينو
م ــواط ـن ــه داي ـ ــا س ـي ـتــو واألم ـي ــرك ــي
شايس كاليش وأحــرز ذهبية 400
م متنوعة.
وس ـجــل هــاغـيـنــو  4,06,05دقــائــق
وت ـف ـ ّـوق عـلــى كــالـيــش الـطــامــح إلــى
ميداليته األوملبية األولى (4,06,75
د) وسيتو ( 4,09,71د).
وأحـ ـ ـ ـ ــرزت الـ ــربـ ــاعـ ــة ال ـت ــاي ــان ــدي ــة
سوبيتا تــانــاســان أول ذهـبـيــة في
رياضة رفع األثقال عندما أحرزت
املركز األول في وزن  48كلغ.
ورف ـع ــت ت ــان ــاس ــان  92ك ـلــغ خطفًا
و 108ن ـت ـرًا لـتـصـبــح مـجـمــوعـتـهــا
 200كلغ ،وحلت أمام األندونيسية
سـ ـ ـ ــري نـ ــاه ـ ـيـ ــونـ ــي أغ ــوسـ ـتـ ـي ــان ــي

اإلثنين  8آب  2016العدد 2955

رياضة

21

جدول الميداليات
البلد

السباحة المجرية كاتينكا مع الذهبية القياسية (أ ف ب)

هوانغ تشوان فينه أهدى فييتنام أول ذهبية (أ ف ب)

ذهبية ألوستراليا مع رقم قياسي عالمي في سباق  4مرات  100م (أ ف ب)

ال ـ ـتـ ــي وص ـ ـلـ ــت م ـج ـم ــوع ـت ـه ــا إل ــى
 192ك ـل ــغ ( )107+85م ـق ــاب ــل 188
لليابانية هيرومي ميياكي الثالثة
(.)107+81
وم ـ ـنـ ــح الع ـ ـ ــب ال ـ ـ ـجـ ـ ــودو ب ـي ـس ــان
مـ ـ ـ ــودرانـ ـ ـ ــوف روسـ ـ ـي ـ ــا ذه ـب ـي ـت ـه ــا
األول ـ ـ ـ ــى بـ ـع ــد ت ـت ــوي ـج ــه ف ـ ــي وزن
تحت  60كلغ بتفوقه على يلدوس
س ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــوف م ـ ـ ــن ك ـ ــازاخ ـ ـس ـ ـت ـ ــان.
ون ــال الـيــابــانــي تــاكــاتــو ناوهيسا
والجورجي اميران بابيناشفيلي
برونزيتي املسابقة.
وأح ــرز منتخب كــوريــا الجنوبية
لـلــرجــال ذهبية الـفــرق فــي رياضة
ال ـ ـقـ ــوس والـ ـنـ ـش ــاب ع ـل ــى ح ـســاب
نـ ـظـ ـي ــره األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـ ـفـ ــوزه عـلـيــه
 ،0-6فيما آلــت البرونزية ملنتخب
أوستراليا بفوزه على الصني .2-6
ومنحت ب ــاوال بــاريـتــو األرجنتني
أول ذه ـب ـيــة ف ــي ري ــاض ــة ال ـج ــودو
عندما فــازت فــي نهائي وزن دون
 48ك ـلــغ ع ـلــى ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة
بوكيونغ جيونغ.
وتـقــاسـمــت الـيــابــانـيــة آم ــي كــونــدو
والكازاخستانية اوتغونتستسيغ
البرونزيتني.
وأه ــدى الفيتنامي هــوانــغ تشوان
ف ـي ـنــه ب ـ ــاده أول م ـيــدال ـيــة ذهـبـيــة
بـ ــإحـ ــرازه امل ــرك ــز األول ف ــي رمــايــة
املسدس  10م هواء أمام البرازيلي
فيليبي امليدا ،فيما أحرز الصيني
اويي بانغ البرونزية.
وأح ـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــي غ ـ ــري ـ ــغ فـ ــان

الرباعة التايالندية تاناسان تبكي فرحًا (أ ف ب)

منح مودرانوف روسيا ذهبيتها األولى (أ ف ب)

منحت مايليندا
كيلمندي كوسوفو
ذهبية أولى في
تاريخها

اف ـي ــرم ــات ذه ـب ـيــة س ـب ــاق ال ـطــريــق
ف ــي مـســابـقــة الـ ــدراجـ ــات الـهــوائـيــة
بـتـقــدمــه ع ـلــى ال ــدن ـم ــارك ــي يــاكــوب
فوغلسانغ بالسرعة النهائية ،فما
حــل الـبــولـنــدي رافـ ــال مــايـكــا ثالثًا
وأحرز البرونزية.

األلعاب الجماعية
سقط منتخب أملانيا مجددًا في فخ
ال ـت ـعــادل فــي مـنــافـســات ك ــرة الـقــدم
ل ـل ــرج ــال وه ـ ــذه امل ـ ــرة أم ـ ــام نـظـيــره
الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي  ،3-3سجلها
سـيــرج غـنــابــري ( 33و )90وديـفــي
سيلكي ( )55ألملانيا ،وهي  -تشان
هوونغ ( )25وســون هيونغ  -مني
( )57وس ـ ــوك ه ـي ــون  -جـ ــون ()86
ل ـك ــوري ــا ،ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة من
منافسات املجموعة الثالثة.
وف ـ ـ ــي املـ ـجـ ـم ــوع ــة ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ح ـق ـقــت
املـكـسـيــك فـ ــوزًا ك ـب ـي ـرًا ع ـلــى فيجي
 ،1-5س ـج ـل ـهــا إي ــري ــك غــوت ـي ـيــريــز

( 48و 55و 58و )73وكـ ــارلـ ــوس
سالسيدو ( )67للمكسيك ،وروي
كريشنا ( )10لفيجي.
وت ـت ـص ــدر ك ــوري ــا ب ـ ـ  4ن ـق ــاط أم ــام
املكسيك بـ  4نقاط وأملانيا بنقطتني
وفيجي من دون نقاط.
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ،رف ـعــت
ال ـب ــرت ـغ ــال رص ـي ــده ــا إلـ ــى  6نـقــاط
فـ ــي ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة ل ـت ـت ــأه ــل إلـ ـ ــى رب ــع
الـنـهــائــي بـفــوزهــا عـلــى ه ـنــدوراس
 ،1-2سجلها توبياس فيغويريدو
( )22وغونسالو باسيينسيا ()36
ل ـل ـب ــرت ـغ ــال ،وألـ ـب ــرت ــو إي ـل ـي ــس ()1
لهندوراس.
وف ــي ك ــرة الـسـلــة ل ـلــرجــال ،استهل
املـنـتـخــب األم ـيــركــي م ـش ــواره نحو
الـ ـف ــوز ب ــال ــذه ـب ـي ــة ل ـل ـم ــرة ال ـثــال ـثــة
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي وال ـخ ــام ـس ــة عـشــرة
فــي تــاريـخــه مــن أص ــل  18مشاركة
أومل ـب ـيــة ب ـفــوز كــاســح عـلــى الـصــن
بـ ـف ــارق  57ن ـق ـطــة  ،62-119ضمن
ال ـ ـجـ ــولـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن م ـن ــاف ـس ــات
املجموعة األولى.
واسـ ـتـ ـهـ ـل ــت ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازيـ ـ ــل امل ـض ـي ـف ــة
مشوارها بالخسارة أمام ليتوانيا
 82-76ضمن املجموعة الثانية.
وحذا املنتخب األميركي للسيدات
ح ــذو ال ــرج ــال وب ــدأ م ـش ــواره نحو
لقبه السادس على التوالي والثامن
في مشاركته العاشرة بفوز كاسح
على السنغال بطلة أفريقيا بفارق
 65نـقـطــة  ،56-121ف ــي مـنــافـســات
املجموعة الثانية.
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خيبة مفاجئة لباسيل
لم تنجح الرامية اللبنانية راي باسيل في تحقيق الحلم اللبناني بميدالية أوملبية للمرة األولى
منذ  36عامًا بعد خروجها من مسابقة الحفرة «تراب».
«كـنــت جــاهــزة أكـثــر مــن أي وقــت مضى إلكـمــال املهمة ،لكن التركيز خانني وأعـتــذر من
اللبنانيني» ،هكذا تلخص باسيل مشوارها في ألعاب ريو األوملبية.
ووقفت باسيل مع دموعها توضب امتعتها بجانب مضمار الرماية ،وقالت بعدها لوكالة
فعال للقيام بهذه املهمة ،أردت حقًا التأهل الى النهائي .ال
«فرانس بــرس»« :كنت جاهزة ً
يمكنني التعبير عن املشاعر التي تختلجني اآلن».
وما يزعج باسيل أن االمور كانت متاحة لها في ظل إهدار باقي الراميات العالمة الكاملة:
«كانت الفرصة متاحة وسهلة بالنسبة إلــي .األرقــام كانت منخفضة لكل الراميات ،وهنا
تكمن قوتي في العادة ،لكنني لم أستفد من
ذلك».
ال ت ـنــدم بــاس ـيــل ع ـلــى أي خ ـطــوة قــامــت بها
فــي أومل ـب ـيــاد ري ــو« :لـســت نــادمــة عـلــى شــيء،
اكتسبت خبرة وكــانــت تجربة رائـعــة تعلمت
الكثير منها».
وح ـ ـ ــول الـ ـضـ ـغ ــوط الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت ل ـه ــا فــي
لبنان إلحــراز ميدالية« :أعتذر من اللبنانيني.
ك ــان الـضـغــط كـبـيـرًا عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي .أشـكــرهــم كثيرًا لدعمي وكــانــوا
يستحقون رؤي ــة عـلــم بــادهــم يــرفــرف على
منصة التتويج .لقد خسرت ميدالية األوملبياد
لكني فزت بقلوبهم».
وشرح رئيس اللجنة االوملبية اللبنانية جان همام لـ»فرانس برس» أن «حجم الضغوط لم
سهال أبـدًا،
يكن متناسبًا مع مشاركة باسيل في األوملبياد .احــراز ميدالية أوملبية ليس
ً
وربما كان يجب منحها تركيزًا اضافيًا».
وعن املشاركة في أوملبياد طوكيو  ،2020أضافت« :ال أعــرف بعد ما إذا كنت سأشارك.
هذا قرار كبير يتطلب التحضير  4سنوات وميزانية كبرى .أقوم بتمويل نفسي ،ويجب أن
أنتظر هوية اتحاد الرماية املقبل في لبنان».
وتابعت الالعبة التي أحرزت  3ألقاب في بطولة العالم هذه السنة« :سأشارك في كأس العالم
في رومــا في تشرين األول املقبل مع أفضل  12رامية في العالم .هناك احتمال أن تكون
املشاركة األخيرة لي».

22

اإلثنين  8آب  2016العدد 2955

رياضة

في قلب األلعاب

إسرائيل والتطبيع الرياضي:
لبنان ليس الخاصرة الضعيفة
شربل ّ
كريم
لم يكن ما حدث قبل ساعات على حفل
اف ـت ـت ــاح االل ـ ـعـ ــاب االوملـ ـبـ ـي ــة الـصـيـفـيــة
ف ــي ري ـ ــو دي ج ــان ـي ــرو ب ــن الـبـعـثـتــن
الـلـبـنــانـيــة واالســرائ ـي ـل ـيــة س ــوى فصل
آخر من محاوالت التطبيع الصهيونية
عبر مختلف الوسائل املتاحة ،ومنها
الرياضة.
وك ـم ــا ي ـع ـلــم الـ ـك ــل ،فـ ــإن االســرائ ـي ـل ـيــن
حاولوا مرارًا استغالل االحداث الكبيرة
الذين يوجدون فيها حــول العالم لكي
ينتزعوا اعترافًا بوجودهم ،وتحديدًا
مــن ال ــدول الـتــي ال تــرى فيهم إال عــدوًا،
فتراهم يستغلون املهرجانات الفنية أو
التقرب ّ
ّ
ممن
الثقافية الكبيرة محاولني
يظهر العداء لهم علنًا ،وهو االمر عينه
الــذي سعوا اليه في مسابقات الجمال
ح ـت ــى ،ح ـي ــث ض ـ ّـج ــت وس ــائ ــل االعـ ــام
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي ب ـت ـل ــك الـ ـ ـص ـ ــورة ال ـتــي
جمعت ملكة جمال لبنان سالي جريج
وملكة جمال إسرائيل دورون ماتالون،
ّ
ليتبي بعدها أن االخيرة حاولت مرات
ع ــدة أن تـظـهــر ال ــى ج ــان ــب االولـ ـ ــى ،ما
يعني أن تعليمات خاصة أوعزت اليها
بذلك ،والهدف بات معروفًا للجميع.
من هنا ،ال يمكن إسقاط أن ما حصل
ّ
متعمدًا،
في ريــو دي جانيرو لم يكن
وهو أمر أكده مصدر في البعثة الذي
روى ل ــ"األخ ـبــار" القصة بتفاصيلها،
التي بدأت على باب خروج اللبنانيني
ّ
ف ــي ال ـحــاف ـلــة ال ـتــي تـقــلـهــم م ــن الـقــريــة
االوملبية باتجاه ملعب "ماراكانا" الذي
احـتـضــن حـفــل االف ـت ـت ــاح .هـنــا اقـتــرب
االسرائيليون من الحافلة ،وقد أثارهم
مشهد الرياضيني اللبنانيني بألوان
بــادهــم حاملني االع ــام ،فشرعوا في
ت ـصــويــرهــم ب ـطــري ـقــة اس ـت ـف ــزازي ــة مع
تــوقــف الحافلة الـتــي أرادوا الصعود
اليها .وهنا ،بــادر مــدرب كرة الطاولة
وس ـ ـ ــام ش ـ ـيـ ــري ،ونـ ـظـ ـي ــره ل ـل ـس ـبــاحــة
جــورج يــزبــك ،وإداري الكانوي كاياك
ع ـ ـلـ ــي م ـ ـس ـ ـمـ ــار ،وأمـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ــر ات ـ ـحـ ــاد
السباحة فريد أبــي رعــد باالعتراض،
ليتدخل بعدها رئـيــس البعثة سليم
الحاج نقوال بحكم مسؤوليته ويطلب
عــدم السماح لبعثة العدو بالصعود
ال ـ ــى ال ـح ــاف ـل ــة ،وس ـ ــط تـ ـب ــادل ل ـل ـكــام
االستفزازي بينهم وبــن بعض أفــراد

البعثة اللبنانية من خلف الزجاج.
ّ
امل ـهــم أن مـيــدالـيــة ش ــرف تـعــلــق وســامــا
عـ ـل ــى صـ ـ ــدر كـ ــل شـ ـخ ــص فـ ــي ال ـب ـع ـثــة
اللبنانية فضح الــوقــاحــة االسرائيلية
الدائمة .فاإلسرائيليون الذين حاولوا
دائـ ـم ــا مـ ـ ّـد ال ـج ـس ــور م ــع ك ـب ــار ال ـعــالــم
الرياضي لتسويق أنفسهم ،كان هدفهم
األهم دائمًا التطبيع مع العالم العربي
ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص ،ف ـن ـج ـحــوا في
محطات عدة وخسروا في أخرى.
ق ـب ــل  5أعـ ـ ـ ــوام ح ـ ـ ــاول اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون
ال ـت ـس ـلــل ع ـب ــر ألـ ـع ــاب ال ـب ـح ــر االب ـي ــض
امل ـت ــوس ــط ح ـيــث ك ــان ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي
الى الجمعية العمومية للجنة الدولية
الخاصة بهذه االلعاب باملرصاد ضمن
"لوبي" عربي إلفشال تلك املساعي التي
ح ــاول ــت اس ـت ـغ ــال ان ـض ـم ــام فـلـسـطــن

شرع اإلسرائيليون
في تصوير اللبنانيين
بطريقة استفزازية

ال ــى األل ـعــاب لـتــاقــي املـســاحــة مــن أجــل
التطبيع مــع ال ــدول العربية ،التي كان
بعضها راضـيــا وداعـمــا لهذه الخطوة
عامذاك.
فــي تلك الفترة نشطت إسرائيل كثيرًا

عـلــى أكـثــر مــن خــط بــن مـصــر وتــونــس
واالم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وبـ ـ ـل ـ ــدان أخ ـ ـ ــرى مـ ــن أج ــل
حـشــر ريــاضـيـيـهــا ف ــي ب ـط ــوالت دولـيــة
يكثر فيها وج ــود الــريــاضـيــن الـعــرب،
فافتخرت باللقاءات التسعة ملبارزيها
مع منافسني مصريني في بطولة العالم
ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،وخ ــاب ــت ب ـعــد ان ـس ـحــاب
أبـطــال جــزائــريــن فــي بـطــوالت عــدة من
ّ
فحرضت اللجنة
مواجهة رياضييها،
ّ
االوملـبـيــة الــدولـيــة الـتــي ه ــددت عــامــذاك
الـ ـج ــزائ ــر ب ــاس ـت ـب ـع ــاده ــا م ــن االلـ ـع ــاب
االوملـ ـبـ ـي ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ع ـن ــدم ــا رف ـضــت
ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة مـ ــريـ ــم مـ ــوسـ ــى م ــواص ـل ــة
مشوارها نحو لندن  ،2012وانسحبت
مــن مــواجـهــة شــاهــار لـيـفــي فــي بطولة
العالم للجودو.
ورغم كل هذا الضجيج كان هناك من يقع

في فخ خداع االسرائيليني ،ومنهم قبل
عامني كــان راكـبــو االم ــواج اللبنانيون
ـروع فرنسي
الــذيــن كــانــوا فــي قلب م ـشـ ٍ
املظهر يضم إسرائيليني تحت عنوان
«ت ـعــزيــز ال ـس ــام ون ـبــذ ال ـع ـنــف» ،حيث
ت ـمــت دعــوت ـهــم الس ـت ـغــال ح ـضــورهــم،
وهو ما ّ
صوب عليه االعالم الصهيوني
ـان مــن فلسطني والـجــزائــر
بــوجــود شـبـ ٍ
واملـغــرب أيـضــا فــي املـشــروع الــذي أقيم
ن ـشــاطــه ب ــن مــرسـيـلـيــا وب ـيــاري ـتــز في
فرنسا ملدة أسبوع.
واألكيد أن محاوالت الكيان الصهيوني
ل ــن ت ـتــوقــف لـلـتـطـبـيــع ري ــاض ـي ــا ،وهــي
تـبـحــث دائ ـم ــا ع ــن ال ـخ ــاص ــرة الـعــربـيــة
األضعف لتحقيق ما تصبو اليه ،لكن
هـنــاك دائ ـمــا مــن يـقــول إن مالعبنا لنا
وأحواضنا لنا ومنصات التتويج لنا.

ّ
متقدمًا الوفد اللبناني في حفل االفتتاح (بدرو أوغارتي ــ أ ف ب)
ناصيف الياس

صدمة إسرائيلية :موقف البعثة اللبنانية «معاد للسامية»
علي حيدر
لم تمر الحادثة االوملبية بني البعثتني اللبنانية
واالســرائـيـلـيــة بشكل عــابــر فــي تــل أبـيــب ،بل
لقيت ردود فعل سياسية وإعالمية.
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،أع ــرب ــت وزيـ ــرة
ال ــري ــاض ــة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،م ـي ــري ريـ ـغ ــف ،عن
صدمتها إزاء ّ
رد فعل أف ــراد البعثة االوملبية
اللبنانية فــي الـبــرازيــل الــذيــن رفـضــوا صعود
الـبـعـثــة االســرائـيـلـيــة ال ــى نـفــس الـحــافـلــة التي
تقلهم .ووصفت التصرف اللبناني بأنه «معاد
ً
للسامية» ،وص ــوال الــى وصفه بـ«العنصرية
من النوع األســوأ» .وتساءلت أين ردود الفعل
العاملية على هذا «الفصل القومي العنصري».
إعــامـيــا ،تـنــاولــت صحيفة "إســرائ ـيــل الـيــوم"
املـ ـق ـ ّـرب ــة م ــن ن ـت ـن ـيــاهــو الـ ـح ــادث ــة ب ــال ـق ــول إن
الــرســائــل الــرئـيـسـيــة لــأوملـبـيــاد لــم تـصــل الــى

الوفد اللبناني ،وكما يبدو فإنها ال تسري على
ّ
إسرائيل .وأضافت أن حادثة الحافلة ذكــرت
بمدى صعوبة الفصل بــن كراهية إسرائيل
والرياضة .ورأت الصحيفة أنــه اتضح عمليًا
ّ
أن م ــا حـصــل شــكــل أك ـبــر خـطــأ ف ــي مــراســم
االفتتاح االحتفالي ،تمثل في تخصيص حافلة
مشتركة للوفدين االسرائيلي واللبناني.
وبـحـســب الـصـحـيـفــة ،فـقــد ذك ــر املــديــر الـعــام
للجنة االومل ـب ـيــة االســرائـيـلـيــة ،ورئ ـيــس الــوفــد
الــى ريــو دي جانيرو ،غيل لوستينغ" :عندما
وصلنا الى منطقة الباصات اكتشفنا أنه تم
تصنيفنا نتيجة خطأ مع الوفد اللبناني .لم
تكن هـنــاك مشكلة فــي األمــاكــن ،لكن اللجنة
املنظمة طلبت منا عدم إثارة مشكلة ،واعتذرت
أم ــام ـن ــا وأحـ ـض ــرت حــاف ـل ــة ب ــدي ـل ــة» .وتـعـهــد
لوستينغ بالتوجه الــى اللجنة الدولية بسبب
تصرف رئيس الوفد اللبناني ،لكي ال يتكرر

وزيرة الرياضة االسرائيلية ميري ريغف (أرشيف)

االم ــر ،مــؤكـدًا فــي الــوقــت نفسه أن "املــوضــوع
أصبح خلفنا اآلن ،ونحن نستعد للمباريات".
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ع ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ــد املـ ـ ــدربـ ـ ــن
اإلســرائـيـلـيــن ،أودي ديـغــل ،وصـفــه مــا جرى
بـ«العار» على صفحته في "فايسبوك" ،بينما
رأى ري ــاض ــي إســرائ ـي ـلــي آخ ــر أن «م ــا حــدث
َّ
ذكرنا بالوضع الــذي تعيشه دولتنا» .ولفتت
"إسرائيل اليوم" الى أن االمر لم يقتصر على
ذلــك ،بل تلقى الوفد اإلسرائيلي تذكيرًا آخر
بالصراع الشرق أوسطي ،لدى دخول الوفود
الــى اسـتــاد "مــاراكــانــا" ،خــال إح ــدى املــراحــل
الرئيسية ملراسم حفل االفتتاح ،إذ عندما ّتم
االعالن عن اسم الوفد االسرائيلي ،انطلق من
املدرجات التصفيق وأيضًا صرخات التحقير،
بينما عندما دخل الوفد الفلسطيني كان أحد
أكثر الوفود شعبية في هذه األمسية ،وحظي
بالهتافات والتصفيق الكبيرين خالل دخوله.
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البطوالت الوطنية األوروبية

إبراهيموفيتش يحمل أول األلقاب إلى مانشستر
رف ــع مانشستر يــونــايـتــد ،لـقــب كــأس
االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي لـكــرة ال ـقــدم ،درع
املجتمع في نسخته الـ  ،94بعد تغلبه
ع ـل ــى ل ـي ـس ـتــر س ـي ـت ــي ب ـط ــل ال ـ ـ ــدوري
املمتاز .1-2
وحملت الدقيقة  32أول ُبشرى سارة
لـكـتـيـبــة مـ ــدرب يــونــاي ـتــد الـبــرتـغــالــي
جوزيه مورينيو بعدما ضرب جيسي
لينغارد دفــاعــات ليستر فــي العمق،
وراوغ  3مدافعني قبل أن يودع الكرة
داخــل شباك الحارس بيتر شمايكل،
مانحًا "الشياطني الحمر" األسبقية.
لكن فــي الدقيقة  ،52استغل جايمي
فــاردي تمريرة خلفية خاطئة تمامًا
لـلـبـلـجـيـكــي م ـ ــروان فـيــايـنــي وراوغ
ال ـح ــارس اإلس ـبــانــي داف ـيــد دي خيا،
مدركًا التعادل.
وأه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــدي زالت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ابراهيموفيتش فرصة سهلة برعونة
ش ــدي ــدة ،م ـفــوتــا فــرصــة م ــؤك ــدة ملنح
يــونــايـتــد األسـبـقـيــة فــي الــدقـيـقــة ،78
لكنه ّ
عوضها في الدقيقة  ،83بعدما
وصلت الـكــرة إلـيــه ،فوضعها برأسه
داخل الشباك مانحًا يونايتد اللقب.

بـ ــدوره ،ت ـ ِّـوج بــاريــس س ــان جيرمان
بـ ـقـ ـي ــادة مـ ــدربـ ــه اإلسـ ـب ــان ــي أون ـ ــاي
إيمري بلقب كأس السوبر الفرنسي
للمرة الرابعة على التوالي بعد فوز

ساحق على ليون .1-4
وح ـســم س ــان ج ـيــرمــان الـنـتـيـجــة في
الـشــوط االول ال ــذي تـقــدم فــي نهايته
بثالثة أهداف ،تناوب على تسجيلها

زالتان ولينغارد مع دي خيا ودرع المجتمع (أ ف ب)

األرجـنـتـيـنــي خافيير بــاسـتــوري إثــر
ت ـمــريــرة م ــن الـظـهـيــر األي ـس ــر اليـفــن
كورزاوا فتابعها من مسافة قريبة في
سقف الشباك ( .)9وأضاف البرازيلي
ل ــوك ــاس مـ ـ ــورا الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي بـعــد
مجهود فــردي مــن بــاسـتــوري ،فتابع
الكرة داخل الشباك في الدقيقة .19
وت ـ ــاب ـ ــع س ـ ـ ــان ج ـ ـيـ ــرمـ ــان أف ـض ـل ـي ـت ــه
وسجل حاتم بن عرفة الهدف الثالث
بـتـســديــدة قــويــة ب ـي ـســراه ،اصـطــدمــت
ب ــالـ ـق ــائ ــم وت ــابـ ـع ــت ط ــري ـق ـه ــا داخـ ــل
الشباك (.)34
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،أض ـ ـ ــاف س ــان
جـيــرمــان ال ـهــدف ال ــراب ــع عـنــدمــا لعب
باستوري كــرة من ركلة حــرة بسرعة
فكسر كورزاوا مصيدة التسلل وانفرد
بحارس ليون ،قبل ان يعكسها داخل
الشباك (.)54
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ج ـ ــاء رد لـ ـي ــون ب ـهــدف
شرفي سجله كورنتان توليسو غير
امل ــراق ــب داخـ ــل املـنـطـقــة ب ـكــرة رأس ـيــة
إثـ ــر ت ـم ــري ــرة م ــن كــري ـس ـتــوف جــالـيــه
من الجهة اليمنى قبل اطــاق الحكم
صافرة النهاية بـ  3دقائق.

سوق االنتقاالت

بوغبا يعود «شيطانًا أحمر»
ان ـت ـه ــت ك ــل ال ـش ــائ ـع ــات ح ـ ــول الع ــب
يــوف ـن ـتــوس ال ـفــرن ـســي بـ ــول بــوغ ـبــا،
وأعلن مانشستر يونايتد عبر موقعه
الرسمي على شبكة االنترنت ،التحاق
الالعب بهم للخصوع لفحوص طبية
ت ـم ـه ـي ـدًا ل ــوض ــع ال ـل ـم ـســات األخ ـي ــرة
عـلــى الـصـفـقــة .ووص ــل بــوغـبــا ،الــذي
ق ـضــى عـطـلــة ام ـت ــدت ل ـع ــدة أســابـيــع
عقب مشاركته في «يــورو  »2016مع
املـنـتـخــب ال ـفــرن ـســي ،إل ــى مانشستر

فــي صفقة تـقــدر قيمتها بنحو 110
ماليني يورو.
وكان بوغبا ( 23عامًا) قد وصل إلى
يــوف ـن ـتــوس ف ــي ص ـيــف  2012قــادمــا
من يونايتد دون مقابل ،إذ لم يدفع
«الـ ـسـ ـي ــدة الـ ـعـ ـج ــوز» ح ـي ـن ـهــا س ــوى
مليون ي ــورو مقابل تأهيل الــاعــب،
لكنه اآلن سيصبح أغـلــى صفقة في
تاريخ كرة القدم.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ذكـ ـ ـ ـ ــرت تـ ـق ــاري ــر

صحافية فرنسية أن نجم فولسبورغ
ج ــولـ ـي ــان دراك ـ ـس ـ ـلـ ــر ال يـ ـ ـ ــزال ه ــدف ــا
لــريــال مــدريــد ويــوفـنـتــوس وأرسـنــال
وإف ــرت ــون .كـمــا انـضــم الـيـهــم بــاريــس
س ــان جـيــرمــان أخ ـي ـرًا .ويــأمــل مــدرب
األخـ ـي ــر أونـ ـ ــاي إيـ ـم ــري ال ـت ـعــاقــد مع
الع ـ ـ ــب ي ـس ـت ـط ـي ــع تـ ـع ــوي ــض رح ـي ــل
إبراهيموفيتش عن صفوف النادي
الفرنسي هذا الصيف الى مانشستر.
َّ
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ــد ن ــاب ــول ــي ع ـل ــى مــوق ـعــه

كريستيان تدخل تاريخ الكرة
في األولمبياد

حققت البرازيلية كريستيان إنجازًا نوعيًا في
مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات في األلعاب
األوملبية بالهدف الذي سجلته السبت في مرمى
السويد ( )1-5خالل اوملبياد ريو .2016
وكان هدف السبت ضد السويد في الجولة الثانية
من منافسات املجموعة األولى الثاني لالعبة
البرازيلية البالغة من العمر  31عامًا في أوملبياد
ريو ،وقد جاء بطريقة رائعة بعدما ّ
حولت الكرة
بكعب قدمها في الشباك.
ورفعت مهاجمة باريس سان جيرمان الفرنسي
رصيدها الى  14هدفًا في أربع مشاركات لها
في األلعاب األوملبية ،لتكون أول من يحقق هذا

اإلنجاز إن كان عند الرجال أو السيدات ،متفوقة
على األهداف الـ 13التي سجلها كل من الدنماركي
سوفوس نييسلن (بينها  10أهداف في مباراة
واحدة فقط خالل أوملبياد  1908ضد فرنسا التي
خسرت  )17-1واملجري انتال دواني (قاد بالده
لذهبية  1968وفضية .)1972

طبيب البعثة العراقية يستبعد
لخالفه مع مدرب

ال ـ ـ ــرسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ت ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ع ـ ـ ـقـ ـ ــد الع ـ ـبـ ــه
السلوفاكي مارك هامسيك حتى عام
 .2020وي ــأت ــي ه ــذا الـخـبــر ليدحض
الشائعات عن قرب انتقاله الى بايرن
مـيــونـيــخ الـ ــذي رغ ــب ف ــي ض ـمــه بعد
مستواه املميز في «يورو .»2016
ولعب هامسيك اكثر من  400مباراة
مع نابولي منذ انضمامه من بريشيا
عــام  ،2007وسجل  98هدفًا كما فاز
بكأس ايطاليا مرتني.

استبعدت إدارة البعثة العراقية املشاركة في
أوملبياد ريو  2016طبيب البعثة وأعادته إلى بغداد
بسبب خالف مع مدرب املنتخب األوملبي لكرة
القدم غني شهد.
وجاء الخالف نتيجة عدم إدراج شهد اسم الطبيب
ضمن أسماء الطاقم الذي يفترض أن يكون
موجودًا على دكة البدالء في املباراة مع الدانمارك.
ونقل بيان إعالمي عن إدارة البعثة" :تمت تسمية
غالب املوسوي طبيبًا للبعثة العراقية وكلف
بالوجود على مقاعد احتياط منتخب كرة القدم
واملنطقة املحددة للكوادر الطبية في منافسات
ألعاب الجودو ورفع األثقال واملالكمة والتجذيف".

أولى اإلصابات الخطيرة
للفرنسي سعيد

الكرة اللبنانية

النجمة يتخطى الساحل واإلدارة ترفض االبتزاز
عبد القادر سعد
تخطى فريق النجمة منافسه شباب
الـســاحــل بعد ف ــوزه عليه  2 - 3ضمن
امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة لـ ـك ــأس ال ـن ـخ ـبــة
ف ــي كـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ف ــي ل ـق ــاء ع ــان ــى فـيــه
النجماويون قبل أن يفوزوا على فريق
من املفترض أنهم سبقوه باالستعداد
وبإشراك الالعبني األجانب ،مع وجود
الغاني نيكوالس كــوفــي والنيجيري
أودون ـ ــام ـ ــي ك ــون ـل ــي الـ ـ ــذي ل ـع ــب فــي
ال ـشــوط األول ،فـيـمــا لـعــب السنغالي
تــانــديــا سـلـيـمــان فــي ال ـشــوط الـثــانــي.
وغاب عن النجمة العبه حسن العمري
ال ــذي يـبــدو أن ــه لــن يـكــون حــاض ـرًا في
املوسم املقبل ،نظرًا إلى وجود بعض
الخالفات املادية مع النادي.
فالعمري ،املرتبط بعقد مع النجمة لم
ينتهِ بعد ،يطالب بمبلغ  30ألف دوالر
إلى زيادة راتبه الشهري ،وهو
إضافة َ
أمر لم يرض به املسؤولون في النادي،
م ـع ـت ـب ــري ــن أن الـ ــاعـ ــب لـ ــم ي ـب ــادل ـه ــم
الحسنى .فهو تعرض لكسر في أنفه
خ ــال زي ـ ــارة خــاصــة ألح ــد الــاع ـبــن،
ورغم ذلك أجرت اإلدارة له عملية على
نفقتها ،كــذلــك فإنها قــدمــت لــه بطاقة
سـفــر ذه ــاب ــا وإي ــاب ــا إل ــى أملــان ـيــا ،رغــم
أن عقده ال ينص على ذلــك .وبالتالي
اعتبرت مطالبته بدفعة إضافية غير
محقة ،ولن ترضخ ملطالبه ،خصوصًا
ُّ
أن قــرارًا كبيرًا اتخذ في الـنــادي يقوم
على أن اإلدارة لن تخضع ألي ابتزاز
من أي العب كان.

أخبار أولمبية

القائد عباس عطوي يحتفل مع زمالئه بالهدف (عدنان الحاج علي)

أما في قضية الالعب وليد إسماعيل،
ف ـ ـي ـ ـبـ ــدو أيـ ـ ـض ـ ــا أن األمـ ـ ـ ـ ـ ــور امل ـ ــادي ـ ــة
ستحول دون عودة الالعب إلى فريقه.
فإسماعيل ،املرتبط بعقد مع النجمة
لـخـمــس س ـن ــوات م ـقــابــل مـبـلــغ م ــادي
ك ـب ـيــر ح ـصــل ع ـل ـيــه ب ـعــد ان ـت ـقــالــه من
الراسينغ ،يطالب بمبلغ  40ألف دوالر
ك ــي ي ـعــود إل ــى فــري ـقــه ،عـلـمــا أن ثــاث
سنوات مرت على عقده حيث لعب مع
النجمة لسنة واحترف لسنة ونصف،
وب ــالـ ـت ــال ــي مـ ــا زالـ ـ ــت هـ ـن ــاك س ـن ـتــان
النتهاء العقد.
أيضًا ألسـبــاب مــاديــة ،ال تبدو األمــور
ت ـس ـيــر ب ـن ـحــو إي ـج ــاب ــي ب ــن الـنـجـمــة
والع ـ ـبـ ــه م ـح ـم ــد غـ ـ ـ ــدار .ف ــرغ ــم إعـ ــان
ال ــاع ــب أن ال ـع ــائ ــق املـ ـ ــادي ل ــن يـكــون

سببًا في عدم عودته إلى فريقه ،تراه
يـطـلــب  30أل ــف دوالر كــدفـعــة ،ورات ـبــا
شهريًا بقيمة  3آالف دوالر.
مباراة شباب الساحل
وبالعودة إلــى
ّ
وال ـن ـج ـمــة ،فـقــد ت ــأث ــر األخ ـي ــر بتقدمه
بـهــدفــن األول بتوقيع الـقــائــد عباس
عطوي ومن صناعة خالد تكه جي في
الــدقـيـقــة الـســابـعــة ،والـثــانــي بالعكس
ح ـيــث س ـ ّـج ــل ت ـكــه ج ــي م ــن كـ ــرة حــرة
لـ ـعـ ـط ــوي ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  .27وأح ـ ـ ّـس
النجماويون بأنهم يخوضون مباراة
من طرف واحد ،فاستخفوا بخصمهم
الذي قلص النتيجة رغم خوضه اللقاء
ّ
فسجل حسني الدر
بالعبني محليني،
في الدقيقة  30من ركنية محمد سالم.
وفي الشوط الثاني ّ
سجل سالم هدف

التعديل في الدقيقة  62من كرة حرة،
لكن الالعب البديل حسن مهنا ّ
سجل
ه ــدف ال ـف ــوز ف ــي الــدق ـي ـقــة  70ب ـعــد أن
ً
دخل بدال من تكه جي.
وأقـيـمــت امل ـب ــاراة تـحــت أن ـظــار رئيس
شباب الساحل السابق سمير دبــوق
وأمـ ـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــر ج ـ ــال عـ ــامـ ــة ال ـل ــذي ــن
جلسا جنبًا إلى جنب بحضور مدرب
الساحل الجديد سمير سعد.
وت ـ ـقـ ــام ال ـ ـيـ ــوم عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة 17.00
مـبــاراتــا الـجــولــة الـثــانـيــة مــن مسابقة
ك ــأس ال ـت ـح ــدي ،فـيـلـتـقــي االجـتـمــاعــي
م ــع ال ــراس ـي ـن ــغ ع ـلــى م ـل ـعــب ال ـص ـفــاء،
واإلخ ـ ــاء األه ـل ــي عــالـيــه م ــع طــرابـلــس
على ملعب العهد .في املباراة األولــى،
ي ـس ـع ــى االجـ ـتـ ـم ــاع ــي إلـ ـ ــى ت ـعــويــض
خسارته أمام التضامن صور  2 - 0في
الجولة األول ــى ،مستفيدًا مــن الجرعة
امل ـع ـنــويــة ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا ال ـ ـنـ ــادي ،مــع
تــأكـيــد الــرئ ـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي دعــم
الـفــريــق مــاديــا وع ــدم خـفــض املــوازنــة.
في املقابل ،سيلعب الراسينغ مباراته
األولــى بقيادة مدربه الجديد ـ القديم
موسى حجيج ،الذي سيسعى بدوره
لتأكيد تأهله إلــى نصف النهائي في
حال فوزه اليوم.
فــي امل ـب ــاراة الـثــانـيــة ،سـتـكــون امل ـبــاراة
األولـ ـ ـ ـ ــى لـ ـط ــرابـ ـل ــس بـ ـقـ ـي ــادة م ــدرب ــه
الجديد فــادي العمري ،الــذي يأمل أن
يحقق فريقه الفوز ،مقابل فريق خسر
في الجولة األولى أمام السالم زغرتا،
ُ
ما يعني أن خسارته اليوم ستقصيه
من كأس التحدي.

تعرض العب الجمباز الفرنسي سمير آيت سعيد
لكسر مزدوج في عظمتي قصبة الساق والشظية
خالل منافسات حصان القفز .وسقط سعيد (26
َ
عامًا) بشكل خاطئ على قدمه اليسرى فالت َوت
بسرعة في مشهد رهيب ،فيما كان الالعب يصرخ
من األلم .وبقي سعيد واعيًا لكنه بدا شاحبًا خالل
نقله على حمالة تحت أنظار الجماهير املتأثرة
واملصفقة له .وكان آيت سعيد قد حرم أيضًا من
ألعاب لندن  2012إلصابة قوية في ركبته اليمنى.

تفجير جسم مشبوه قرب خط
َّوصول الدراجين

فجرت قوات األمن البرازيلية جسمًا مشتبهًا فيه
في كوباكابانا بالقرب من خط وصول الدراجني
املشاركني في سباق الطريق ضمن دورة االلعاب
االوملبية .وقالت سيمون باريتو املديرة اإلعالمية
ملوقع "فورت كوباكابانا"" :عثرت القوات املسؤولة
عن األمن على جسم يشبه حقيبة خارج املوقع
وخارج املحيط األمني" ،مشيرة الى أنهم "قرروا
تنفيذ اإلجراء وتفجير الجسم املشتبه فيه ،ليعود
الوضع إلى طبيعته كما كان".
وفاجأ االنفجار املشجعني املوجودين بالقرب من
خط الوصول .وكان الدراجون وقتها بعيدين نحو
 100كلم عن املكان.

استبعاد كامل لروسيا من
األلعاب البارالمبية

استبعدت اللجنة الدولية الباراملبية اللجنة األوملبية
الباراملبية الروسية بسبب فضيحة التنشط املنظم
واملمنهج للدولة الروسية والذي أكده تقرير املحقق
الكندي ريتشارد ماكالرين.
وأوضح رئيس اللجنة الدولية الباراملبية فيليب
كرايفن أن هذا االستبعاد يعني أن روسيا "لن
يكون لها الحق في املشاركة في دورة األلعاب
األوملبية الباراملبية في ريو" من  7الى  18أيلول
املقبل.

اإلثنين  8آب  2016العدد 2955

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ورقة 6-

في ما ّ
يخص الشعر:
ُ
الفكرة ٌ
حدث ثانوي.
ُ
ّ
بشهقة ِوالد ِتها ،وال
تتجسد إال
الفكرة األصيلة ال
ِ
ُ
بأدوات صياغتها.
تكتمل إال
ِ
َّ
ُ
َ
رحم «حامله» إال
هي الجنني املحنك ،الذي ال يخرج ِمن ِ
وأناقة ِقماط ِه وألبسته؛
بالغة صرخته،
بعد أن يتأكد من
ِ
ِ
ثدي
مستقبليه،
وقبل كل شيء :من حفاو ِة
ِ
ِ
وسخاء ِ
مرضعته.
2015/2/19

الفرزدق2/

صورة
و خبر

من جبيل إلى صور
لبنان في عيون مصرية
بعد رحلة مكوكية بني مدن جبيل،
طرابلس امليناء ،صيدا ،بعلبك،
صور ،وعاليه ،دامت  12يومًا،
تختتم الليلة فعاليات «لبنان
في عيون مصرية» ضمن امللتقى
الثقافي اللبناني ـ املصري ،الذي
ّ
تنظمه «جمعية الفنانني اللبنانيني
للرسم والنحت» ،بالتعاون مع
رؤساء اتحاد بلديات هذه املناطق.
خمسة فنانني مصريني محترفني
رسموا معالم هذه املدن األثرية،
والحياة االجتماعية داخلها.
مجموع لوحاتهم ُ
سيعرض اليوم
بحضور السفير املصري محمد
بدر الدين زايد ،في مركز الجمعية،
ضمن التالقح والتبادل الثقافي بني
لبنان ومصر.
املعرض الختامي للملتقى الثقافي اللبناني
 املصري« :لبنان في عيون مصرية» ـاليوم  18:00في ّ
مقر «جمعية الفنانني
اللبنانيني للرسم والنحت» (فردان،
بيروت) ـ لالستعالم01 /738522 :

أعضـاء مـن فرقـة «باغـاد» التراثيـة مـن سـان مالـو السـاحلية ،يرقصـون ويغنـون خلال Lorient
 Interceltic Festivalالـذي يقـام فـي لوريـان فـي غـرب فرنسـا .علـى مـدى  46عامـا ،واظـب هـذا
الحـدث السـنوي علـى االحتفاء باللغة السـلتية والموسـيقى والثقافة الخاصتيـن بمنطقة بروتاني،
وشـهد مشـاركة أكثـر مـن  500فنـان مـن مختلـف أنحـاء العالـم وأكثـر مـن  800ألـف شـخص ّ
تغـص
بهـم الشـوارع خلال األيـام العشـرة مـن المهرجـان (جـان سيباسـتيان ايفـرار ـــ أ ف ب)

عزلته
في
ِ
محنة ِ
ّ
ُ
أصل جد ِت ِه األولى :الدودة.
يعود اإلنسان إلى
ِ
.. ..
حسنًا ،ها أنا وحيد.
َ
ُ
َ
هيأت مائدة نفسي ،وكأس نفسي ،وموسيقى نفسي،
َ
وأحالم نفسي.
ٌ
ٌ
وحيد باملطلق،
وحيد،
ُ َ
ٌ
قارب الله.
وحيد  ..كأنني أحد أ ِ
 :وال َ
أحد؟ ..
 ال أحد.ال َ
الوساوس
وطنني
والظلمة،
أحد سوى الهواء،
ِ
ِ
ِ
والذكريات.
َ
ْ
ثمَ :ع ْو! َع ْو! عووو....
ّثم ......
 :آه ،يا أيها الذئب ،يا صاحبي وشبيهي،
ْ
َ
ْ
وشاركني هذه الوليمة!
تعال
ِ
2015/2/22

