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بري :عبوة زحلة رسالة لنا
مهرجان
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في «وادي الحجير» المكان
ّ
الذي سطر فيه المقاومون
أبهى اإلنتصارات في تموز
 ،2006اختتم أول من أمس
مهرجان «وادي الحجير»
الفني الثقافي الذي استمر
لمدة ثالثة أسابيع متتالية.
المهرجان الذي تنظمه
جمعية «رساالت» ويرعاه
«إتحاد بلديات جبل عامل»،
كان ختامه مسكًا مع
«اوركسترا شمس الحرية»
التي قادها علي باجوق.
سهرة جمعت «األوركسترا
الوطنية اللبنانية» ،مع
األوركسترا الهارمونية في
كشافة اإلمام المهدي،
باإلشتراك مع فوج
الموسيقى في الجيش
اللبناني ،واألوركسترا الوطنية
السورية .خلطة موسيقية
ّ
عبرت عن الثالثية الذهبية:
والمقاومة.
الشعب ،الجيش
ّ
الى جانب هذه الفرق ،تولى
منشدون محترفون تقديم
وصالت فنية وطنية .وبهذه
األمسية ،يكون وادي الحجير
قد نجح في استقطاب
الجمهور الى مهرجان فني
ثقافي بدأ مع «فرقة النور»
اإليرانية التراثية ،واختتم مع
أوركسترا «شمس الحرية»،
وما بينهما أحيا المنشد
علي العطار حفلة عابقة
بالموسيقى والمقاومة.
ولنا عودة مفصلة إلى
المهرجان ضمن مقال ينشر
غدًا (الصورة للموسيقي
والمنشد مهدي كالس خالل
أمسية «شمس الحرية»).
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سياسة

ّ
بري لـ«األخبار» :عبوة زحلة رسالة
قضية اليوم

ّ
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن العبوة التي انفجرت في زحلة األربعاء الماضي كانت تستهدف موكبًا لحركة أمل في
طريقه للمشاركة في ذكرى تغييب االمام موسى الصدر ورفيقيه
عـلــى رغ ــم مـســارعــة أكـثــر مــن جـهــة في
حركة أمــل إلــى نفي أن يكون التفجير
الــذي وقــع فــي زحلة األسـبــوع املاضي
قــد استهدف مــواكــب سـيــارات للحركة
كـ ــانـ ــت ف ـ ــي ط ــريـ ـقـ ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـن ــوب
ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ذكـ ــرى اخ ـت ـفــاء اإلم ــام
م ــوس ــى الـ ـص ــدر ورف ـي ـق ـيــه ف ــي ص ــور،
أكــد الرئيس نبيه بـ ّـري لــ«األخـبــار» أن
«الـتـفـجـيــر ك ــان رس ــال ــة إل ـي ـنــا ،هــدفـهــا
عرقلة وصول البقاعيني إلى مهرجان
ال ـ ـحـ ــركـ ــة ف ـ ــي صـ ـ ـ ـ ــور» .وق ـ ـ ـ ــال رئ ـي ــس
امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي أم ـ ـ ــام ّ
زواره قـبــل
يــومــن« :قمنا سريعًا بتطويق األمــر،
وطلبت أن يعلن الحركيون أن التفجير
ال يستهدف املواكب ،كي تسير األمور
كما هو مرسوم لها ،ولكي ال ّ
يتم بث
ّ
أجواء من الرعب تعكر صفو املهرجان
الكبير .وتقديراتي أنــه لم يكن الهدف
وقوع ضحايا بل التخريب ،ولألسف،
استشهدت امــرأة في املكان» .وأضاف:

رئيس المجلس :التيار الوطني
الحر سيشارك في جلسة الحوار
«ال ـن ــاس ت ـ ـ ّ
ـرددت رب ــع ســاعــة وحــدثــت
بـلـبـلــة ،لـكــن ســرعــان مــا ع ــادت األم ــور
إلــى طبيعتها ،وفشل هــدف التفجير،
وكانت الحشود هي ّ
الرد».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر م ـع ـنـ ّـيــة
فــي ال ـحــركــة ل ــ«األخ ـب ــار» إن ــه «ل ــم يـتـ ّـم
الـتـ ّ
ـوصــل حـتــى اآلن إل ــى مــن ق ــام بهذا
ال ـع ـمــل ،ل ـكــن بــاتــت الـخـلـفـيــة واض ـحــة
ل ــدي ـن ــا ل ـج ـهــة اسـ ـتـ ـه ــداف م ــواك ــب مــن
ح ــرك ــة أم ـ ــل ،وصـ ـ ــودف م ـ ــرور ال ـبــاص
ّ
اآلتي من عكار ،ونجت مواكب الحركة
مـ ــن الـ ـتـ ـع ـ ّـرض لـ ــأضـ ــرار ال ـب ـش ــري ــة».
وق ــال ــت امل ـص ــادر إن «الـتـفـجـيــر سبقه
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن س ـ ـيـ ــارة م ـش ـب ــوه ــة فــي
ال ـج ـنــوب ،وال ـه ــدف ه ــو ح ــدوث بلبلة
أيضًا للتشويش على املهرجان».
ّ
وعن جلسة الحوار اليوم ،أكد ّبري أمام
زواره أم ــس أن ــه «بـحـســب معلوماتي
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر س ـي ـش ــارك فــي
الـجـلـســة» .ومــن املـ ّ
ـرجــح ،بحسب أكثر

مصادر تكتل التغيير واإلصالح :بري وافق على اقتراح التكتل لقانون انتخاب مختلط (مروان طحطح)

من مصدر ،أن يتناول وزير الخارجية
ج ـبــران بــاسـيــل مـســألــة املـيـثــاقـيــة على
طـ ــاولـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ،واإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن
«ج ـل ـســة ال ـح ـكــومــة األسـ ـب ــوع املــاضــي
ليست ميثاقية بسبب غـيــاب الفرقاء
املسيحيني عنها» .ومــع أن بـ ّـري سبق
أن ّ
رد أكـثــر مــن م ـ ّـرة على طــرح التيار
ّ
الوطني الحر حول عدم ميثاقية جلسة
الحكومة بغياب وزيري التيار ووزراء

الكتائب ،معتبرًا أن «من غير املنطقي
اعتبار الجلسة غير ميثاقية بحضور
ثالثة وزراء مــوارنــة مــن أصــل أربـعــة»،
(مـ ــع األخ ـ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار أن ال ـق ــوات
ً
اللبنانية ال تشارك أصال في الحكومة،
وأن وزراء الـ ـكـ ـت ــائ ــب ل ـ ــم ي ـت ـق ــدم ــوا
ّ
ّ
رسميًا من الحكومة) ،إل
باستقاالتهم
ّ
أن املتوقع اليوم أن تأتي الــردود على
بــاس ـيــل م ــن ط ــرف أف ــرق ــاء مسيحيني

آخرين مشاركني في الحكومة ،ال ّ
سيما
كتلة النائب سليمان فرنجية ووزيــر
االتصاالت بطرس حرب.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب آالن ع ــون
لـ»األخبار» إن رد التيار الوطني الحر
ع ـلــى ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب املـ ـط ــروح من
ب ــري ك ــان إي ـجــاب ـيــا ،م ــؤك ـدًا أن الـتـيــار
س ـي ـطــرح م ــوض ــوع «امل ـي ـثــاق ـيــة» على
طــاولــة ال ـحــوار ال ـيــوم .ولفتت مصادر

تكتل التغيير واإلص ــاح إلــى أن بري
أيضًا وافق على اقتراح التكتل لقانون
انـ ـتـ ـخ ــاب م ـخ ـت ـل ــط .ول ـف ـت ــت م ـص ــادر
سياسية إلــى أن اقـتــراح التكتل متفق
عليه مع القوات اللبنانية ،وهو مبني
ع ـل ــى نـ ـظ ــام م ـخ ـت ـلــط :ال ـن ـس ـب ـيــة عـلــى
مستوى املـحــافـظــة ،وال ـصــوت الـفــردي
( )one man one voteع ـلــى مـسـتــوى
ال ـق ـض ــاء .أم ــا م ـش ــروع بـ ــري ،فيقضي

تقرير

الدولة في خدمة حبيش :كرمى لعيونك يا «شيخ»
غسان سعود
األمــر ال يتعلق بالنائب هــادي حبيش،
بــل بــذلــك الــرجــل الخمسيني ال ــذي كان
يـقـبــع م ــع زوج ـت ــه وأب ـن ــائ ــه ع ـنــد طــرف
الطريق في «رينو  »5بعدما قطعتهم من
البنزين ،فإذا بمجموعة سيارات حديثة
تمر بجانبهم كالصواريخ في طريقها
الى «الشيخ» لالحتفال معه بمهرجانات
زوج ـتــه .األم ــر يتعلق ببائعة الفستق
ال ـت ــي تــوق ـفــت ت ـلــك الـ ـسـ ـي ــارات أمــامـهــا
ونـ ــزلـ ــت م ـن ـهــا ب ـض ــع ف ـس ــات ــن مـلــونــة
اللـتـقــاط ص ــور معها كأنها مــن كوكب
آخ ــر .األم ــر يتعلق ببشرة الشيخ التي
ن ـ ــادرًا م ــا ت ــرى الـشـمــس فـيـمــا الشمس
ت ــأك ــل ل ـحــم نــاخـبـيــه ودم ـه ــم ف ــي سهل
يـ ـعـ ـج ــزون عـ ــن ت ـص ــري ــف م ـحــاص ـي ـلــه.
األم ـ ــر ال ي ـت ـع ـلــق بـ ـه ــادي ح ـب ـي ــش ،بــل
ب ــال ـش ـي ــخ هـ ـ ـ ــادي ح ـب ـي ــش وسـ ـي ــارات ــه

ومـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان زوج ـ ـت ـ ــه وأص ــدق ــائـ ـهـ ـم ــا
وقصره .ففي وقت كانت فيه أزمة تيار
املستقبل املــالـيــة تعيد آالف املوظفني
فــي الـشــركــات األمنية إلــى منازلهم في
ّ
وتسرح مئات املتفرغني وتضطر
عكار
بعض املسؤولني املستقبليني إلى بيع
سياراتهم ،كان «الشيخ» يشتري بضع
سيارات جديدة بمئات آالف الــدوالرات.
وف ـ ــي وق ـ ــت ك ــان ــت ف ـي ــه امل ـس ـتــوص ـفــات
الحريرية تقفل أبوابها ،كــان «الشيخ»
يضع اللمسات األخيرة على فيلته في
أدما .كان العكاري يلفت نظر أبنائه إلى
«الـتـلـفــريــك» أو «تـمـثــال حــريـصــا» حني
يصل إلى الكازينو ،فبات يلفت نظرهم
إلــى فيال «الشيخ» فــوق الكازينو .وفي
وقــت كــان فيه الرئيس سعد الحريري
يـعــرض قطعة األرض تلو األخ ــرى من
إرث وال ــده للبيع ،كــان «الشيخ هــادي»
ينهي الـتــرتـيـبــات ال ــازم ــة لـبــدء العمل

في قصره في القبيات .األمــر ال يتعلق
بــالـنــائــب هـ ــادي حـبـيــش ،ب ــل بـمـقــارنــة
الناخبني بني اإلقطاع العكاري الرهيب
ال ــذي كــان يبيع أراض ـيــه ليحافظ على
نفوذه رغم كل جبروته واملشايخ الجدد
الذين يشترون األراضي ليحافظوا على
نفوذهم .األمر يتعلق باملواطن العكاري
الذي شاهد التلفزيونات تضج باألخبار
ع ــن م ـهــرجــانــات ال ـق ـب ـيــات ال ـقــري ـبــة من
منزله لكنه يعجز عن االستمتاع بها أو
االستفادة منها ،ألن منظميها اهتموا
بصورتهم فقط ال بتحويلها إلى فرصة
سياحية ـ اقتصادية .األمر يتعلق برؤية
ذلــك املواطن أكثر فأكثر أنهم يعيشون
في عالم وهو في عالم آخر .ففي السابق
كان السياسي يسافر إلى جزيرة بعيدة
لشراء قصر ويخت وسيارة أحالمه ،أما
اليوم فيفعل ذلك عالنية .يرى العسكري
أو املوظف العكاري نفسه يحرم أبناءه

اللقمة من أجل بناء غرفة إضافية ّ
يقبل
ألف يد ويد ليسمح له بتشييدها ،فيما
الشيخ يبني قصرًا تلو القصر من دون
حسيب أو رقيب .األمر يتعلق بالوقاحة
املستجدة؛ باستفزاز الــرأي العام الذي
يــزداد فقرًا فيما هم يــزدادون غنى على
ّ
العكاري املؤيد لتيار
مرأى منه ومسمع.
املستقبل ي ـقــارن بــن منفعة املستقبل
َ
من واليتي حبيش النيابيتني ومنفعة
حـبـيــش الـشـخـصـيــة .ال ـع ـك ـ ّ
ـاري املــؤيــد
لتيار املستقبل يعلم أن راتب النائب ال
يكفيه لشراء السيارات التي يشتريها
حبيش وتشييد القصور ،وغيره وغيره.
ّ
العكاري املؤيد لتيار املستقبل مستفز
ج ـدًا؛ التعليقات العكارية مــن جمهور
املـسـتـقـبــل تـعـصــف ب ـمــواقــع ال ـتــواصــل
ّ
االجتماعي منذ أعادت صحيفة السفير
ال ـتــذك ـيــر بـقـصــر ح ـب ـيــش .ومـ ــن يمض
ّ
يتبي
س ــاع ــات ب ــن م ـئــات الـتـعـلـيـقــات
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لنا
ب ــإج ــراء االن ـت ـخــابــات ع ـلــى مــرحـلـتــن:
مرحلة تأهيلية على مستوى الطوائف
في األقضية ُيعتمد فيها نظام االقتراع
األكـثــري ،فيما يتنافس املتأهلون من
املــرحـلــة االولـ ــى وف ــق الـنـظــام النسبي
على مستوى املحافظات.
وع ـش ـي ــة انـ ـعـ ـق ــاد ال ـج ـل ـس ــة ال ـ ـ ـ ــ 21مــن
ه ـي ـئــة ال ـ ـحـ ــوار ال ــوطـ ـن ــي ،ربـ ــط ح ــزب
الـ ـ ـل ـ ــه «ت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدات الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــد» ب ـم ـل ـفــن
أساسيني :رئاسة الجمهورية وقانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .ف ــي املـ ـل ــف األول ،دع ــا
ن ــائ ــب االمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ـل ـح ــزب الـشـيــخ
نعيم قــاســم الــى تحديد اســم شخص
ال ــرئـ ـي ــس «ب ـ ــدل ت ـض ـي ـيــع الـ ــوقـ ــت فــي
امل ــواص ـف ــات وامل ـع ـط ـيــات وال ـن ـظــريــات
املختلفة» ،موضحًا أن «االتـفــاق على
ش ـخــص الــرئ ـيــس يـفـتــح ل ـنــا الـطــريــق
لــات ـفــاق ع ـلــى أمـ ــور أخـ ــرى أو ننجز
هذا االستحقاق بالطريقة املناسبة».
وذكر طريقتني لحل األزمة ،إما «السلة
املتكاملة التي يتم االتـفــاق على عدد
مــن ال ـن ـقــاط مـنـهــا مــن أج ــل إن ـجــازهــا،
وإم ـ ــا أن ت ـك ــون ه ـن ــاك ح ـل ــول جــزئـيــة
كل حل يتبعه حل آخــر» .ووفقًا لكالم
قاسم ،الذي جاء خالل احتفال أقامته
ب ـل ــدي ــة ك ــوث ــري ــة ال ـس ـي ــاد ف ــي مـنـطـقــة
الـ ــزهـ ــرانـ ــي لـ ـلـ ـط ــاب الـ ـن ــاجـ ـح ــن فــي
ال ـش ـه ــادات الــرس ـم ـيــة ،ي ـجــدر االت ـفــاق
ً
أوال ع ـلــى ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــذي
ً
ي ـص ـل ــح ل ـل ـب ـن ــان وي ـ ـكـ ــون عـ ـ ـ ـ ــادال ،ثــم
ت ـحــديــد إذا كـ ــان ج ـ ــزءًا م ــن ال ـس ـلــة أو
وحده .وسأل «ما فائدة النقاش العام
إذا لــم يكن هناك اتـفــاق على الرئيس
وال على قانون لالنتخابات وال على
فتح املجلس النيابي» .وتوجه الشيخ
قــاســم ال ــى املعنيني بــالـقــول« :ب ــدل أن
تلعنوا الفساد أنجزوا ملف اإلنترنت
غـيــر ال ـشــرعــي وحــاس ـبــوا امل ـتــورطــن،
وه ـ ـ ــم م ـ ـعـ ــروفـ ــون ب ـ ــاالس ـ ــم والـ ــرسـ ــم
والجهة واملكانة ،من أجــل أن تدخلوا
الى ملفات أخرى».
امل ـل ـفــات نـفـسـهــا طــرحـهــا رئ ـيــس كتلة
«الـ ــوفـ ــاء ل ـل ـم ـق ــاوم ــة» ال ـن ــائ ــب مـحـمــد
ّ ً
محمال تيار املستقبل مسؤولية
رعــد،
التعطيل من دون أن يسميه ،ومشيرًا
ال ــى أن «الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة املختلفة
م ــع بـعـضـهــا ف ــي ل ـب ـنــان ح ــول رئــاســة
الجمهورية ،كــادت تتوصل الى اتفاق
فــي هــذا ال ـشــأن ،لكن املـعــانــدة أتــت من
السعودية ومن فريق معطل لبناني ال
يريد أن يتم التفاهم».
(األخبار)

اقتالع  4500شجرة
وشق طريق وتعبيده
بعرض  14مترًا

له حجم الكره والـقــرف اللذين لم ّ
تعبر
عنهما بما يكفي صناديق االنتخابات
البلدية األخيرة .فالنائب هادي حبيش
لـ ــم ي ـف ـه ــم الـ ــرسـ ــالـ ــة؛ اع ـت ـق ــد أنـ ـ ــه رب ــح
ويتصرف على هذا األساس .لم يدقق في
مغزى نيله مع النائب مخايل الضاهر
وملياردير يــرأس البلدية منذ أكثر من
عشر س ـنــوات وح ــزب الكتائب ووزارة
الداخلية وإدارة السير واملركبات وقيادة
ال ـج ـي ــش وم ــدي ــري ــة املـ ـخ ــاب ــرات وع ــدة
عائالت قبياتية كبيرة وحشد من رجال

سياسة

ابراهيم األمين

قليل من الوفاء
لندع السياسة جانبًا.
ّ
لندع الشماتة والتشفي جانبًا.
لندع الكيدية جانبًا.
ولنغادر مربع االنكار واملكابرة ،ملرة واحدة فقط!
سعد الحريري اليوم في مشكلة .آل الحريري اليوم في مشكلة.
«تيار املستقبل» اليوم في مشكلة .وعناوين املشكلة كبيرة .لكن،
هناك عنوان رئيسي ،له ّ
مسببات ليست موضوع نقاشنا اآلن .أال
وهو االزمة املالية.
صحيح ،أن الناس العاديني ،أو غير العاديني ،ليسوا معنيني اليوم
بحياة آل الحريري الخاصة .ال كيف يصرفون وال كيف يأكلون وال
أين يسهرون وإلى أين يسافرون وماذا يشترون.
وصحيح ايضًا ،أن قلة قليلة جدًا ،تهتم بمحافظة هذه العائلة على
ً
مستوى عيشها الرغيد .وهذا ليس من شأن أحد قبوال أو رفضًا.
وصحيح أكثر ،أن أحدًا لن يعمل اليوم مستشارًا عند آل الحريري،
لفض املشكالت العالقة بينهم ،أو مشكالت شراكاتهم على أنواعها.
وال العالق من تركة الراحل رفيق الحريري.

يسمعون
من استفادوا من امبراطورية الحريري
ّ
اليوم صراخ المهددين في رزقهم وال يتحركون
لكن ،هناك ملف ،بات مسؤولية عامة ،ومسؤولية خاصة أيضًا،
وهو يتعلق بمصير آالف العائالت التي انعكست وتنعكس
عليها اليوم سلبًا نتيجة األزمة املالية لعائلة الحريري .وهذه
العائالت ،تشبهنا جميعًا .آباء أو أمهات تركوا كل شيء ،والتحقوا
بمؤسسات الحريري في البالد وخارجها .أبناء كبروا وتخرجوا
والتحقوا أيضًا بشركات الحريري داخل البالد وخارجها .وهذه
العائالت تجد نفسها اليوم تحت وطأة الحاجة ّ
امللحة :ال نقصد
حاجة املحافظة على املستوى املعيشي الذي أ ِلفته واعتادت عليه.
بل لدى غالبية كبيرة من هذه العائالت حاجة املحافظة على الحد
األدنى من العيش الكريم .الحاجة إلى أن يبقى أوالدها في املدارس
والجامعات .الحاجة إلى االحتفاظ باملنازل التي تقطنها وقد
ّ
حصلتها بعرق الجبني ،بعدما باتت مهددة أن يصادرها مصرف
او مقرض او مقاول .الحاجة إلى االحتفاظ بالتأمني الصحي لئال
يتبهدل أفرادها أو يموتوا على أبواب املستشفيات .الحاجة ،بل
الحق ،في أن يبقى أفراد تلك العائالت يعيشون بكرامة ،ال تتطلب
منهم التسول عند هذا الزعيم او ذاك .وان يبقى القسم االكبر منهم،
على هدوئه االجتماعي ،وحتى على ثباته في االفكار والعقائد
والسياسة ،فال ينتقلوا ،تحت ضغط الحاجة ،من والء إلى ّ آخر ،وأن
نمنحهم فرصة البقاء أحرارًاّ ،
أعزاء ،ال يكبلهم الفقر أو يذلهم العوز.
ً
لكن ماذا نفعل؟ ومن بيده الفعل أصال؟
يجب أن تقال عبارات بسيطة لحسم جدل لن ينتهي .وفيها
اآلتي :بمعزل عن املشروع السياسي الذي حمله رفيق الحريري
أو ورثته ،أو من يقف خلفه إقليميًا ودوليًا ...وبمعزل عما وصلت
إليه أمور هذا الفريق أو ذاك الجمهور أو تلك الدول ..وبمعزل عن
كل نقاش حول شكل املساعدة املطلوبة وخلفيتها وأهدافها

األع ـمــال واملصرفيني وغالبية وسائل
اإلع ــام خمسني فــي املئة مــن األصــوات
مقابل حصول محام شــاب مدعوم من
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية
على خمسني في املئة .وهــذا في بلدته
القبيات ،أما خارجها فحدثوا عن «نائب
األم ــة» دون ح ــرج .ال تسألوا العونيني
عنه فهم يهادنونه هــذه األي ــام .اسألوا
جمهور املستقبل .ففي لبنان كله ،ال في
عـكــار فـقــط ،ال يــوجــد طــريــق فــرعـ ّـي إلى
منزل بعرض  14مترًا .أصحاب القصور
األوروبية الخيالية التي تعود إلى القرن
التاسع عشر لم يفعلوا ما فعله حبيش،
علمًا بأن «مرصد أهالي القبيات» الذي
تــديــره مجموعات أهلية قبياتية ذكر
أم ــس أن امل ـســاحــة اإلج ـمــال ـيــة للطريق
املنفذة تؤكد أن عدد األشجار املقطوعة
يقدر بنحو  4500شجرة حرجية ،أي ما
يعادل خمسة أضعاف العدد املسموح

بقطعه وف ـقــا لــرخـصــة وزارة ال ــزراع ــة.
وك ــان ــت م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
قــد ضـ ّـجــت بخبر اق ـتــاع حبيش نحو
 1000شجرة ،فيما العدد وفــق املرصد
ن ـحــو  .4500ودعـ ـ ــا امل ــرص ــد ف ــي بـيــان
وزارة األشغال العامة إلى االلتفات إلى
حاجات «القبيات» الطارئة وعدم اعتبار
صرف اعتمادات املرسوم املتعلق بمنزل
حبيش الخاص من حصة القبيات لدى
ال ــوزارة ،وحرمانها بالتالي من تزفيت
الطرقات ّوصيانتها .فالنائب القبياتي
إنـمــا يـشــق طــريـقــا إل ــى مـنــزلــه الـخــاص
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ــدول ــة ون ـف ـق ـت ـهــا ،فيما
حالة الطريق متردية جدًا بني القبيات
والهرمل على نحو يحول دون وصول
املزارعني إلى أراضيهم ويعطل الحركة
السياحية الكثيفة بني محافظتي عكار
وبعلبك ـ ـ الهرمل.
وكـ ــانـ ــت قـ ــد س ـب ـقــت ف ـض ـي ـحــة ال ـق ـصــر

وطريقتها ...بغض النظر عن كل ما سبق ،علينا القول إن عشرات
آالف اللبنانيني ،من طوائف مختلفة ،ومناطق مختلفة ،استفادوا
على مر ثالثة عقود من امبراطورية الحريري .بني هؤالء ،حفنة
من الجاحدين يسمعون اليوم صراخ املوظفني املهددين في رزقهم
يتحركون .وال ّ
ّ
يعبرون عن أدنى استعداد لرد بعض
وحياتهم ،وال
الجميل آلل الحريري ،وفتح الخزنات التي مألها لهم رفيق الحريري
وورثته إلنفاق جزء يسير منها ،بهدف وقف الكارثة االنسانية
واالجتماعية املقبلة على لبنان .ولإلشارة ،فإن بعض هؤالء أركان
في ماكينة الحريري الوزارية والنيابية والسياسية واالعالمية.
وبينهم أيضًا ،مصرفيون واقتصاديون ورجال أعمال «لحم
اكتافهم من خير الحريري».
هذه الفئة ،ليس متوقعًا منها أي مبادرة تساعد ،ولو جزئيًا ،على
مواجهة االزمة التي تعصف اليوم بمؤسسات الحريري على
اختالفها .وإذا فعلت ،فسيكون ذلك من عجائب الدنيا .فلنتركها،
وليصطفل الله به في الدنيا واآلخرة ،بلغة املؤمنني!
لكن ،يوجد اليوم في لبنان ،أكثر من خمسة وعشرين ألف رجل
وامرأة ،صاروا في عمر املنتج واملحصل للمال .وهؤالء ّ
حصلوا
علمهم في جامعات رفيعة ،في لبنان والعالم ،بفضل املنح التي
قدمتها «مؤسسة الحريري» للتعليم .وهؤالء ،ربما يعيشون اليوم
ً
في حدود املتوسط او االدنى من شروط العيش .لكنهم أفضل حاال
من املوظفني واملوظفات الذين ستطردهم مؤسسات الحريري في
األيام القليلة املقبلة .فهم يعيشون استقرارًا اجتماعيًاْ ،أو لنقل إن
غالبيتهم ،ليسوا مضطرين إلى طرق األبواب من أجل ملبس أو
طعام.
أليس من البديهي أن يبادر هؤالء اآلن ،إلى رد بعض الجميل الذي
يدينون به إلى رفيق الحريري وعائلته؟ ليس مطلوبا منهم الكثير،
بل املطلوب االلتزام طوعًا ،بنص العقد الذي وقعوه يوم اخذوا املنحة
من «مؤسسة الحريري» ،وان يعيدوا املبالغ التي انفقت عليهم
خالل مراحل التعليم! ليست مهمة مستحيلة .ومن ال يقدر على
سداد القرض كله ،ليدفع ما يقدر عليه .ليس الهدف شراء سيارة
جديدة لسعد أو نادر أو أحمد ،بل تغذية صندوق تضامني تصرف
منه تعويضات الذين يتعرضون اليوم ألقسى اختبارات الحياة
ً
وأكثرها اذالال ،أال وهو العوز ومد اليد.
من جانبي ،وفي عائلتي الصغيرة ،فإن نسرين زوجتي ،هي ممن
استفادوا من منح «مؤسسة الحريري» مطلع تسعينيات القرن
املاضي ،ما مكنها من انجاز تعليمها في الجامعة االميركية في
بيروت ،االمر الذي لم يكن ممكنًا بجهد العائلة فقط .اقترحت عليها
ّ
وتحمست لها .وهي ستبادر إلى إعادة املبلغ الذي تدين به
الفكرة
إلى «مؤسسة الحريري» ،على أمل أن يستخدم طبعًا في تغطية
تعويض ولو موظف واحد اضطرت احدى مؤسسات الحريري إلى
صرفه من الخدمة.
ليس في االمر شطارة ،او بطولة! وليس فيه غزل سياسي او
خالفه .بل فقط ،قليل من الوفاء لرجل ساهم في منح أبناء وبنات
ّ
املتوسطة والفقيرة ،فرصة الحصول على مستويات
الطبقات
تعليمية عالية ،مكنتهم من االرتقاء في السلم االجتماعي ،وتحقيق
النجاح والعيش الرغيد.

األخ ـي ــرة فـضـيـحــة امل ـه ــرج ــان ــات .فـبــدل
أن ي ـب ـح ــث «ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ» مـ ــع امل ـت ـم ــول ــن
ال ــذي ــن ي ـس ـ ّـيــر ش ــؤون ـه ــم لـ ــدى إدارات
ال ــدول ــة وامل ـج ــال ــس الـبـلــديــة ومختلف
الوزارات التي يمون عليها عن املشروع
االقـتـصــادي – السياحي ال ــذي ينعش
ً
املنطقة قليال ويوفر بضع فرص عمل،
آثــر استحداث مهرجان لزوجته أسوة
بـســائــر ن ـســاء الـسـيــاسـيــن تتسلى به
بضعة أشهر.
حبيش ال يعلم بطبيعة الدعوات التي
انهالت عليه بعد رؤية بقايا األشجار
املـعـمــرة فــي موقعته البيئية .ال يعلم
أن الـ ــرأي ال ـع ــام ي ـق ــارن ب ــن الــوظــائــف
ال ـت ــي يــؤم ـن ـهــا ألق ــرب ــائ ــه وال ــوظ ــائ ــف
ال ـتــي يــؤمـنـهــا ل ـســائــر امل ــواط ـن ــن كما
يـ ـق ــارن ب ــن س ـع ـيــه ل ـتــأمــن امل ـشــاريــع
اإلنمائية ملنطقته وسعيه لشق طريق
خـ ــاص إلـ ــى قـ ـص ــره الـ ـج ــدي ــد .الـشـيــخ

نـســي أن «اخ ـت ــراع والـ ــده» فــي أواس ــط
التسعينيات قام على أســاس محاربة
اإلق ـط ــاع الـقـبـيــاتــي ال ــذي بـنــى لنفسه
ً
فيال فخمة فــي بـيــروت وم ـنــزال عاديًا
ف ــي ال ـق ـب ـيــات .ال يـعـلــم بـحـجــم الـنـقـمــة
م ــن ت ـج ـي ـيــره عــاق ـتــه ب ـقــائــد الـجـيــش
ً
م ـثــا لـتــأمــن مـصــالـحــه الـخــاصــة بــدل
مصالح العكاريني .ال يعلم بما يمكن
ّ
الطبقي أن يوصل إليه وكيف
التفاوت
أحرقت شعوب كثيرة قصور ممثليها
انـ ـتـ ـق ــام ــا مـ ــن ف ـ ـكـ ــرة الـ ـقـ ـص ــر .ول ــذل ــك
يواصل استعراض ابتسامته معتقدًا
أنــه أذك ــى مــن ســائــر الـخـلــق ،ويــواصــل
ّ
التبجح بعالقاته ونفوذه هنا وهناك
كأنه اكتسبها بعرق جبينه ال بفضل
الناخبني .وهو باملناسبة ليس مجرد
نائب ،هو نموذج متقدم يختزل حقيقة
الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة – االق ـت ـصــاديــة –
األمنية – الدينية وقلة حيائها.
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سياسة
تقرير

 showالنفايات

مسرحية فاشلة وممثلون فاشلون

على كل مواطن ْ
طبع صور
االجتماع األخير للجنة المال والموازنة
وبروزتها في الصالون ،وأرشفة
مواقف السياسيين الشجعان الذين
تعاقبوا على التصريح يومها؛ فال
شيء يمكن أن يختزل فساد الطبقة
السياسية وجشعها واستغباءها الرأي
العام أكثر من هذا االجتماع
غسان سعود
في طاولة الحوار يجتمع الصف األول
وال ـث ــان ــي ،م ــن امل ـســؤولــن عـ ّـمــا بلغته
األوض ــاع ،أمــا فــي اجـتـمــاع لجنة املــال
واملوازنة فحضر رؤساء مجالس بلدية
واتـ ـ ـح ـ ــادات ون ـ ــواب ووزراء وخ ـب ــراء
وغ ـي ــره ــم م ـم ــن ي ــرس ـم ــون مـجـتـمـعــن
ص ـ ــورة مـتـكــامـلــة ألخ ـط ـب ــوط ال ـف ـســاد
الذي ما عاد يشبع .ومقارنة الطاولتني
ّ
تبي أن املشكلة التي أظهرها اجتماع
«املال واملوازنة» أكبر بكثير من املشكلة
الـ ـت ــي ت ـظ ـه ــره ــا اجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـح ــوار
ّ
الوطني .فرئيس املجلس البلدي الذي
ينام مطمئن البال إلى إحراق شرطته
أكوام النفايات املكدسة وسط األحياء
ّ
مزهوًا
السكنية ،يذهب إلى االجتماع
بـنـفـســه بــوص ـفــه شـخـصـيــة مـحـتــرمــة
تستوجب التقدير ،ال فاسدًا أو مقصرًا
يستوجب املـحــاسـبــة .رئـيــس املجلس
الـبـلــدي ال ــذي يسهل شفط الــرمــال من
شــاط ـئــه وصـ ـ ّـب امل ـج ــاري ــر ف ـيــه يــذهــب
ليحاضر فــي الـعـفــة .زبــائــن «أيـشـتــي»
ال ــذي «تـسـلـبــط» عـلــى الـشــاطــئ املتني
يحاضرون في العفة .حزب الطاشناق
ال ــذي رعــى وسـ ّـهــل وواف ــق على إنشاء
م ـط ـم ــر بـ ـ ــرج حـ ـم ــود األول وال ـث ــان ــي
يحاضر في العفة .حتى رئيسة االتحاد
ميرنا ميشال املر التي حصرت نشاط
اتحادها بمنح رخص البناء تحاضر
في العفة .أما التيار الوطني الحر فهو
رم ــز ال ـع ـفــة ،واإلص ـ ــاح والـتـغـيـيــر مع
وقف التنفيذ :التيار الذي يملك أكثرية
ب ـل ــدي ــة ون ـي ــاب ـي ــة ووزاريـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي جـبــل
لبنان عارض خطة شهيب في مجلس
الـ ـ ــوزراء ،لـكـنــه لــم يـضــع فـيـتــو عليها،

ويقول اليوم إنه «ليس في اليد حيلة
ما دام ال يملك أكثرية بلدية ونيابية
ووزاريـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،وي ـف ـت ــرض بــامل ـت ـضــرريــن
املــراه ـنــن عـلـيــه أن يـنـتـظــروا بالتالي
انـتـخــاب الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون رئيسًا
لـيـتـغـيــر ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات فتتغير
األك ـثــريــة الـنـيــابـيــة وتـتـغـيــر الحكومة
وقانون االنتخابات البلدية واملجالس
ال ـب ـلــديــة ووزراء الــداخ ـل ـيــة وال ــزراع ــة
وال ـب ـي ـئ ــة ،وي ـص ـبــح ب ــاإلم ـك ــان تغيير
خطة النفايات من داخل املؤسسات .إال
أن بطل املسرحية ليس أيًا من هؤالء؛
دور ال ـب ـط ــول ــة ذه ـ ــب ه ـ ــذا الـ ـع ــام إل ــى
ّ
الجميل الــذي ال يبالي
النائب سامي
بشفط الــرمــل عند شاطئ نهر الكلب،
وال بـ ـص ـ ّـب س ـب ـعــة أن ــابـ ـي ــب م ـجــاريــر
عـلــى طــول شــاطــئ امل ــن ،وال بمخالفة
«أيـ ـشـ ـت ــي» ونـ ـح ــو ث ــاث ــن مـسـتـثـمـرًا
آخ ــري ــن ق ــان ــون األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة ،وال
ب ـت ـفــرج امل ـجــالــس ال ـب ـلــديــة املـحـســوبــة
عليه على تكدس النفايات في الشوارع
بــدل اسـتـحــداث معامل فــرز ومعالجة
ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـج ـ ــل ،وال ب ـ ــرم ـ ــي الـ ـنـ ـف ــاي ــات
ع ـنــد ش ــاط ــئ بـ ــرج حـ ـم ــود؛ م ــا يعنيه
و»ي ـه ـس ـت ــره» ه ــو ك ـ ّـب ال ـن ـفــايــات عند
ّ
شاطئ الجديدة على نحو يعكر مزاج
صــاحــب إح ــدى شــركــات الـنـفــط .ولعل
«سامي البيئي» ال يعلم ،إال أن الــرأي
ال ـع ــام يـعـلــم ج ـي ـدًا ،أن والـ ــده الــرئـيــس
ّ
الجميل كان يؤمن بتبليط البحر
أمني
قـبــل أن تـخـطــر ال ـف ـكــرة ب ـبــال الــرئـيــس
رف ـيــق ال ـح ــري ــري .وف ــي وق ــت ك ــان فيه
سامي ينصب خيمته عند مدخل مكب
الجديدة ،كان املواطنون يتوافدون إلى
واجهة املــن البحرية التي رعــى والــده
ردمها (بصخور جبال متنية ال تزال
ّ
مشوهة) وتبليطها وبيعها ملستثمر
ّ
خـلـيـجــي أنـشــأ مـشــروعــا سكنيًا فيها
اللبناني ال ـعـ ّ
ّ
ـادي أن
ال يمكن املــواطــن
يحلم بشراء شرفة فيه ،ال شقة كاملة.
هنا ثمة حقائق كثيرة ينبغي اإلضاءة
عليها .ففي الشكل هم مجموعة فاسدين،
أو أقـ ـل ــه م ـق ـص ــري ــن تـ ـج ــاه نــاخ ـب ـي ـهــم،
يذهبون مثقلني ببطونهم إلى االجتماع
من دون طروحات علمية أو أفكار جدية
تتعلق باملصلحة العامة ال مصالحهم
الخاصة ،أما مضمون االجتماع فيؤكد
أن الوقاحة بلغت ذروتها؛ والبداية من
ً
ً
ّ
الجميل :أوال ،النائب ال ــذي كــان ممثال
فــي مجلس الـ ـ ــوزراء بـثــاثــة وزراء كــان

قــادرًا على عرقلة إقــرار الخطة بواسطة
وزيــر واحــد ،لكنه لم يفعل ذلــك .ملــاذا؟ ال
أحد يعلم حتى اآلن .ثانيًا ،النائب الذي
تصدى لرمي النفايات في مكب الجديدة
ال ي ـب ــال ــي ب ـك ــل م ــا س ـب ــق ،وخ ـصــوصــا
بــرمــي ال ـن ـفــايــات ف ــي مـكــب ب ــرج حمود
على بعد مئتني وخمسني مترًا فقط من
مكب الـجــديــدة ،مــا يــؤكــد أن معارضته
مصلحية ال مبدئية .ثالثًا ،بدا واضحًا
خ ــال االج ـت ـمــاع أن ــه ال يـمـلــك أي طــرح
بــديــل ،ومــا يسببه تكدس النفايات في
الشوارع بالتالي ليس إال وسيلة ليقول
ال ــرأي الـعــام مـجــددًا لسوكلني خــذي ما
تريدينه وافعلي ما شئت ،لكن أنقذينا
من النفايات .والجدير ذكره أن مجالس
بـلــديــة محسوبة عـلــى امل ــر أك ــدت خــال
اجتماعها اسـتـعــدادهــا امل ـبــاشــرة فــورًا
بــاإلجــراءات الــازمــة للفرز واالستغناء
التدريجي عن مطمر بــرج حمود ،فيما
رؤسـ ـ ـ ــاء ال ـب ـل ــدي ــات امل ـح ـس ــوب ــون على
الـجـمـ ّـيــل يــواص ـلــون تـكــديــس النفايات
ف ــي الـ ـش ــوارع م ــن دون سـ ــؤال أق ـلــه عن
الـ ـخـ ـي ــارات األخـ ـ ـ ــرى امل ـت ــاح ــة أم ــام ـه ــم.
ومداخالت سامي أكدت أن ما فعله خالل
األس ـب ــوع ــن املــاض ـيــن لـيــس إال قنبلة
صوتية أخرى مع رائحة نتنة هذه املرة.
أمــا رئيسة اتحاد بلديات املــن ميرنا
امل ــر فـكــانــت إيـجــابـيــة فــي تعاملها مع
الطروحات ،لكنها تذهب إلى االجتماع
خالية الــوفــاض مــن أي طــرح جـ ّ
ـدي أو
اق ـتــراح .وهــي كــانــت ق ــادرة ،منذ عشر
س ـنــوات ،عـلــى جـمــع رؤس ــاء البلديات
وتأمني الالزم لفرز النفايات في املنازل
وجـمـعـهــا ومـعــالـجـتـهــا وط ـمــر الكمية
الصغيرة املتبقية.

يتعامل حزب
الطاشناق مع هذا
بوصفه صفقة
الملف
ً
تؤمن مدخوال كبيرًا
لبلدية برج حمود

بـ ــدوره ،يتعامل ح ــزب الـطــاشـنــاق مع
ه ــذا املـلــف الـحـيــاتــي ـ ـ اإلن ـســانـ ّـي الــذي
ال ي ـم ـكــن ال ـل ـعــب ف ـيــه بــوص ـفــه صفقة
ً
متكاملة تــؤمــن م ــدخ ــوال مــالـيــا كبيرًا
ل ـب ـل ــدي ــة ب ـ ــرج حـ ـم ــود الـ ـت ــي سـتـنـفـقــه
بالتنسيق مــع الـطــاشـنــاق طبعًا .وما
كاد النائب غسان مخيبر يقترح فكرة
تـمــس بـخـطــة شـهـيــب ـ ـ الـصـفـقــة حتى
خ ـب ــط ال ـن ــائ ــب ه ــاغ ــوب ب ـق ــرادون ـي ــان
ّ
متوعدًا من
بيده على الطاولة وخــرج
ي ـن ــوون ك ـ ّـب ك ـيــس ن ـفــايــات واحـ ــد في
«ب ـ ــرج ح ـم ــود» دون ال ـج ــدي ــدة ،وذل ــك
ب ـه ــدف إب ـق ــاء خ ـطــة شـهـيــب ك ـمــا هــي،
ألن املــس بـهــا لناحية تقصير الفترة
االنـتـقــالـيــة م ــن أرب ـع ــة أعـ ــوام إل ــى عــام
واحـ ـ ــد ي ـع ـنــي ت ـخ ـف ـيــض مـخـصـصــات
البلدية الطاشناقية.
وم ــوق ــف ال ـطــاش ـنــاق امل ــداف ــع بـشــراســة
ع ــن خ ـط ــة ش ـه ـيــب – م ـج ـلــس اإلن ـم ــاء
واإلعـ ـ ـم ـ ــار ي ـ ـقـ ــود إل ـ ــى مـ ــوقـ ــف تـكـتــل
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح ال ــذي لـعــب خــال
االجـتـمــاع األخ ـيــر دور مــديــر الجلسة
فقط ،رغم أن لحزب الطاشناق نائبني
وب ـل ــدي ــة وي ـض ــع ش ــروط ــه وي ـت ـصــرف
ك ــاع ــب أس ــاس ـ ّـي مـ ـق ــرر ،ف ـي ـمــا ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ي ـم ـلــك ع ـش ــري ــن نــائـبــا
وثــاثــة ات ـح ــادات بـلــديــة ونـحــو ستني
مـجـلـســا ب ـلــديــا ف ــي ج ـبــل ل ـب ـنــان لكنه
يـع ـجــز ع ــن ت ـقــديــم ح ــل م ـت ـكــامــل مللف
ن ـ ـفـ ــايـ ــات جـ ـب ــل لـ ـبـ ـن ــان ي ـ ـلـ ــزم الـ ـق ــوى
السياسية به ،أو حتى فرض مجموعة
تعديالت إصالحية على خطة شهيب.
مل ــاذا؟ ألن مــوقــف التيار ليس مــوحـدًا،
وهو موزع بني من يقتصر همهم على
ّ
الجميل نقطة عليهم في
عدم تسجيل
االعالم ،ومن يهمهم استرضاء مجلس
ً
اإلنماء واإلعمار ،ومن يديرون أعماال
خــاصــة تشمل اسـتـيــراد املـحــارق التي
نـ ّـصــت خـطــة شـهـيــب عـلــى االسـتـعــانــة
بها خالل أربع سنوات.
وفـ ـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة ،بـ ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا خ ــال
اج ـت ـمــاع «امل ـ ــال واملـ ــوازنـ ــة» أن إي ـجــاد
ح ـلــول حـقـيـقـيــة وطــوي ـلــة األمـ ــد ألزم ــة
الـنـفــايــات أم ــر مـمـكــن فــي ح ــال تـعــاون
املجالس البلدية واتـحــادات البلديات
والـ ـن ــواب والـ ـ ــوزراء امل ـع ـن ـيــن ،وه ـنــاك
ق ـ ــدرة ع ـل ــى خ ـف ــض ن ـس ـبــة ال ـط ـم ــر مــن
نـحــو  85إل ــى نـحــو  30فــي امل ـئــة فـقــط.
ً
واملـطـلــوب لتحقيق ذل ــك :أوال ،إيـقــاف
ال ـن ــواب م ـســرح ـيــات امل ــزاي ــدة الـهــزلـيــة

مــن جـهــة واالسـ ـت ــزالم ملـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلع ـ ـم ـ ــار مـ ــن أج ـ ــل م ـ ـقـ ــاول مـ ــن هـنــا
وتزفيت طريق من هناك .ثانيًا ،فصل
الـنــواب وال ــوزراء بني املصلحة العامة
وأعمالهم الخاصة ،سواء في املحارق
أو غيرها .ثالثًاّ ،
طي املجالس البلدية
صفحة اإلن ـج ــازات الــوهـمـيــة املتمثلة
فــي افـتـتــاح قـصــر ب ـلـ ّ
ـدي هـنــا وتقاسم
الـ ـل ــوائ ــح االع ــانـ ـي ــة هـ ـن ــاك وتـحـقـيــق
إنجازات إنمائية طويلة األمد يستفيد
منها جميع املواطنني ،مثل معامل فرز
النفايات وتنظيف الشاطئ وحمايته
واسـتـحــداث حــدائــق عامة بــدل مكبات
ال ـن ـف ــاي ــات ،عـلـمــا ب ــأن اج ـت ـم ــاع «امل ــال
واملـ ــوازنـ ــة» األخ ـي ــر تـمـكــن م ــن إح ــداث
اخ ـتــراق كبير ،لكن خشية الطاشناق
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هنيبعل القذافي معتقل سياسي في لبنان؟
ّ
شكل خطف هنيبعل معمر
القذافي من سوريا الى لبنان ،ثم تحريره
فتوقيفه ،فرصة استثنائية في تاريخ
قضية خطف اإلمام موسى الصدر
ورفيقيه ،ووضع أهلها ،للمرة األولى
منذ  38عامًا ،في مواجهة مباشرة
مع طرف خيط قد يوصلهم إلى
نهاية النفق .خيط لن يتخلوا عنه
برغم الجدل حول قانونية توقيف
النجل األصغر للزعيم الليبي الراحل

آمال خليل

وكيلة هنيبعل السابقة :يحاكم ألنه ابن
معمر القذافي (أرشيف)

في خطابه األخير في ذكرى تغييب
ال ـس ـي ــد م ــوس ــى ال ـ ـصـ ــدر ورف ـي ـق ـي ــه،
اسـتـعــرض رئـيــس املـجـلــس النيابي
نبيه بــري املساعي التي يبذلها من
أجل كشف مصيرهم «رغم املزايدات
وال ـكــام امل ــر» غــامـزًا مــن قـنــاة بعض
املعنيني بالقضية كالنائب السابق
حـســن يـعـقــوب نـجــل الـشـيــخ املـغـ ّـيــب
م ـح ـمــد ي ـع ـق ــوب .وضـ ــع بـ ــري نـقـطــة
ع ـلــى ال ـس ـطــر ،ف ــي رده ع ـلــى اتـهــامــه
بــامل ـســؤول ـيــة ع ــن اس ـت ـم ــرار تــوقـيــف
هنيبعل معمر القذافي أو عقد صفقة
ً
مــع ليبيا لتسليمه وص ــوال إلــى بث
الشائعات عن مقتل الصدر ورفيقيه
في اليوم الثالث الختطافهم ،وجزم
«أننا نعمل مع عائلة االمــام الصدر
وفق ثوابت .ولم يثبت لدى أي جهة،

ال في لبنان وال خارجه ،أن حياة أحد
األحبة الثالثة قد انتهت .لن نسمح
بـ ــأي ع ــاق ــات م ـش ـبــوهــة أو تطبيع
لـلـعــاقــات مــع ليبيا قـبــل أن تنجلي
القضية».
ب ـح ـســب ت ـس ـج ـيــات ص ــوت ـي ــة ،أق ــدم
يـعـقــوب االب ــن عـلــى «خـطــف الـقــذافــي
ال ـ ــاج ـ ــئ الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي سـ ــوريـ ــا،
واستدرجه إلى البقاع حيث ّ
حررته
قـ ــوة م ــن فـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات» .ف ــي 11
كــانــون األول املــاضــي ،تـحـ ّـول املحرر
إلى موقوف بموجب مذكرة صادرة
عــن اإلن ـتــربــول بـطـلــب مــن الحكومة
ال ـل ـي ـب ـيــة .ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،قـ ّـدمــت
ع ــائ ـل ــة الـ ـص ــدر ط ـل ـبــا أمـ ـ ــام امل ـح ـقــق
ال ـعــدلــي ال ـنــاظــر ف ــي امل ـلــف الـقــاضــي
زاهر حمادة لالستماع إلى هنيبعل
كشاهد .وفي  14كانون األول ،أصدر
األخير مذكرة توقيف بحق القذافي

بجرم كتم املعلومات.
بحسب رئيس لجنة متابعة قضية
ال ـ ـصـ ــدر ،ال ـق ــاض ــي ح ـس ــن ال ـش ــام ــي،
فــإن القذافي االبــن أدلــى أمــام حمادة
«بمعلومات كثيرة تتعلق بالجريمة
وامتنع عن البوح باملزيد حتى يخلى
سبيله» .الشامي نفسه قابل هنيبعل
ً
في  16كانون الثاني املاضي ،ناقال
عـنــه تــأكـيــده امـتــاكــه مـعـلــومــات عن
مصير املغيبني الثالثة .منها اعترافه
بأنه «سمع بأن الصدر ورفيقيه كانا
ف ــي أح ــد امل ـع ـت ـقــات ال ـس ـيــاس ـيــة في
إحــدى ضواحي طرابلس ،وأن عددًا
من أركان حكم والده كانوا مسؤولني
عن اختطافه».
أوقـ ـ ـ ـ ــف ي ـ ـع ـ ـقـ ــوب مـ ـ ــع ابـ ـ ـ ــن خ ــاط ــف
وال ــده بـجــرم الـخـطــف .وم ــددت فترة
توقيفهما االحتياطية التي يحددها
القانون بستة أشهر .يعقوب أمضى
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كسروان ليست في حاجة إلى سوكلين:
معمل لفرز النفايات بعد  6أشهر

معارضة
الكتائب
مصلحية
ال مبدأية
(مروان
طحطح)

بعد ستة أشهر ،سينضم قضاء
كسروان إلى المناطق التي بدأت فرز
نفاياتها .هذا األمر سيؤكد وجود حلول
بديلة لخيار الطمر من دون فرز وردم البحر،
كما تريد الحكومة اللبنانية أن تفعل في
منطقتي الجديدة وبرج حمود
ليا القزي

عـ ـل ــى مـ ـك ــاسـ ـب ــه املـ ــال ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن «خ ـط ــة
ّ
الجميل على ظهوره
شهيب» وخشية
ً
بمظهر الخاسر دفعتا كال منهما إلى
رفــع السقف مـجــددًا إلطــاحــة اإلصــاح
والتغيير وإب ـقــاء األم ــور على حالها.
وليضيع الـجـمـهــور بــالـكــامــل ،لــم يكن
ينقص في اليوم التالي الجتماع «املال
واملوازنة» سوى أن يزور الوزير الياس
ّ
الجميل في
بــو صعب الـنــائــب ســامــي
خيمته للتعبير عن تضامنه معه ،في
وقــت كــان فيه النائب إبــراهـيــم كنعان
يؤكد أن إصــاح خطة شهيب مــا كان
ّ
الجميل إلى رفع
ليتحقق لو لم يبادر
ّ
الصوت في محاولة منه إلنزال الجميل
عـ ــن الـ ـشـ ـج ــرة ،وذل ـ ـ ــك ب ـع ــد ت ـحــريــض
ّ
الجميل منذ اليوم األول
العونيني على

لـتـحــركــه ،متهمني إي ــاه بــالـتـسـ ّـبــب في
ت ـكــدس الـنـفــايــات إضــافــة إل ــى تحركه
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تــوجـيـهــات شــركــات النفط
ال مصلحة املتنيني .والخالصة تفيد
بأن ما كتبته سوكلني بخط شهيب قد
كتب وال أحــد من األفــرقــاء السياسيني
لــديــه خطة بديلة أو أقـلــه نية لتغيير
م ـ ــا ك ـ ـتـ ــب؛ فـ ـق ــط مـ ـس ــرحـ ـي ــات ه ــزل ـي ــة
ّ
الجميل وغـيــره بــاألضــواء
تنعم على
لبضع دقــائــق لكنها ال ت ــؤدي إلــى أيّ
مـنـفـعــة ف ــي ظ ــل ال ــامـ ـب ــاالة الـشـعـبـيــة
العارمة بكل التصريحات السياسية
واالع ـت ـص ــام ــات واج ـت ـمــاعــات الـلـجــان
وغ ـيــرهــا .فــالـنـفــايــات ف ــي الـ ـش ــوارع ال
ً
تـتــرك مـجــاال للشك الـشـعـبـ ّـي فــي فشل
ممثليهم على جميع املستويات.

سـبـعــة أش ـهــر قـبــل أن يـخـلــى سبيله
قبيل حلول ذكرى تغييب والده .فيما
ال يـ ــزال ال ـقــذافــي يـنـتـظــر رغ ــم م ــرور
تسعة أشهر على توقيفه .علمًا أنه
ال يــزال موقوفًا لــدى فــرع املعلومات
في مقره الرئيسي في األشرفية ولم
ينقل إلى رومية على غرار يعقوب.
ماذا ّ في مسار توقيف هنيبعل؟
تـ ـف ــن ــد املـ ـح ــامـ ـي ــة ب ـ ـشـ ــرى ال ـخ ـل ـي ــل
ال ـق ــرائ ــن ال ـقــانــون ـيــة ال ـت ــي ت ــؤك ــد أن
وكيلها السابق «معتقل سياسي»،
ّ
و»يحاكم ألنــه ابــن القذافي» .وتؤكد
أن تـهـمــة ك ـتــم امل ـع ـل ــوم ــات امل ــوق ــوف
بموجبها «ال تنطبق على األصــول
وال ـ ـفـ ــروع واألزواج ب ـح ـســب املـ ــادة
 410مــن قــانــون الـعـقــوبــات» .أم ــا في
م ــا يـتـعـلــق بـتـهـمــة ال ـتــدخــل الــاحــق
بالخطف ،فإن «فعل الخطف هو في
حني وقوعه وال يوجد في النصوص

مصطلح (التدخل الالحق) .التدخل
هــو االش ـت ــراك فــي التخطيط للفعل
وتـنـفـيــذه .حينها ك ــان هنيبعل في
ال ـثــان ـيــة م ــن عـ ـم ــره .والحـ ـق ــا أصـبــح
ضابطًا بحريًا ولــم يشغل مناصب
أمنية في عهد وال ــده» .وعــن تحميل
ال ـط ـب ـيــب ال ـل ـب ـنــانــي ح ـس ــن حـبـيــش
الـقــذافــي مسؤولية خطفه فــي ليبيا
لـلـضـغــط إلط ــاق س ــراح ــه ،تـســاء لــت
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــل« :كـ ـ ـي ـ ــف يـ ـمـ ـك ــن ملـ ــوقـ ــوف
ف ـ ــي ع ـ ـهـ ــدة فـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ــذي
يحضر عـنــاصــره لـقــاءاتــه مــع زواره
ويسجل مكاملاته الهاتفية ،أن يوعز
باختطاف أحد ما؟».
ي ــرف ــض ال ـش ــام ــي اع ـت ـب ــار هـنـيـبـعــل
ً
معتقال سياسيًا .ويقول لـ»األخبار»:
«ل ـس ـنــا ف ــي دولـ ــة دي ـك ـت ــات ــوري ــة .هو
مــوقــوف بـنــاء على مــذكــرة التوقيف
وت ـط ـب ــق ع ـل ـيــه األص ـ ـ ــول ال ـقــانــون ـيــة

في تشرين الثاني من العام املاضي ،علق مئات املواطنني
في سياراتهم بسبب اشتعال «جبل النفايات» تحت
جسر غزير .منذ الثانية من بعد ظهر ذلك النهار وحتى
ساعات الليل األولى ،عجزت خراطيم الدفاع املدني عن
إخماد النيران .سحابة سوداء سيطرت على تلك السماء،
ممتدة إلى كيلومترات بعيدة .كان ُيفترض حينها بأي
ّ
مواطن تنشق تلك الروائح أن ينتفض ذودًا عن صحته
وحياة أطفاله .لم يكن املطلوب من الناس أن يجتازوا نفق
نهر الكلب للمشاركة في التحركات التي نظمها شباب
«الحراك املدني» خالل الصيف املاضي .كان بإمكانهم
تحويل ٌأزقتهم ّوبلداتهم وأحراجهم ّإلى ساحات اعتصام.
ُمستغربة هي قلة اإلكتراث التي يتحلى بها أبناء كسروان.
ُ
في ذلك القضاء ،فقد التعويل أيضًا على نواب تكتل التغيير
واإلصالح ،ومشاريع النواب واملسؤولني السابقني .ربما
يكون مثالهم األعلى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع،
الذي «رفع العشرة» خالل قداس شهداء القوات اللبنانية يوم
ُ
السبت ُمبررًا« :إن القوات صامتة اآلن ألنها ال تحب الكالم
ُ
الفارغ .وال تحب بيع الناس كالمًا من دون نتيجة .وال تحب
ً
توزيع شعارات شماال ويمينًا قبل أن تتمكن من تغيير
الواقع الذي نشكو منه»! ومنعًا لـلتعميمُ ،يمكن القول إنه
عودة النفايات إلى الشارع في منتصف آب ،لم ُيستفز
بعد ّ
سوى قلة من األهالي.
أسباب ّ
عدة ّأدت إلى تفاقم ّاألزمة من جديد ،بعدما تقاعس
مجلس الوزراء عن إيجاد حل لها .ثبت وجود إمكانات لدى
البلديات لتطبيق «المركزية» النفايات .إال ّأن الدولة ،بكل
أركانهاّ ،
قررت إخضاع املواطنني لألمر الواقع عبر ابتزازهم.
منذ سنة ،كانت كسروان مع رئيس اتحادها السابق نهاد
نوفل «شريكة» لسوكلني ،العالقة بينهما دامت منذ الـ
 1994حتى العام الحالي ،وكان نوفل من أشد املتحمسني
لها .قبل ذلك ،كان القضاء يملك قرابة الـ 12شاحنة تتكفل
بنقل نفايات القضاء إلى ّ
مكب برج حمود .هذه «اللحمة»
بني نوفل وسوكلني ،نتج منها «تخويف» السكان من مغبةّ
توقف الشركة املذكورة عن العمل .نجحت خطتهُ ،
فرفض
ُ
مشروع شركة «سيدار انترناشينول» لصاحبها املهندس
زياد أبي شاكر والقاضي بانشاء معمل بامكانه معالجة
حتى حدود الـ 100طن من النفايات يوميًا .مشروع رئيس
املؤسسة املارونية لإلنتشار نعمة افرام بتحويل النفايات

لجنة المتابعة
ستتوجه إلى طرابلس
الغرب قريبًا الستكمال
جمع المعلومات

أم ـ ــام ح ـ ـمـ ــادة» ،م ــذكـ ـرًا بـ ــأن الـهـيـئــة
العليا ملحكمة التمييز «رفضت طلب
تنحية ح ـمــادة عــن الـقـضـيــة بسبب
عــدم قانونية االتـهــام الــذي يحاكمه
به» .ولفت إلى أن عائلة الصدر ّادعت
قـبــل أي ــام عـلــى هنيبعل أم ــام مدعي
عــام التمييز القاضي سمير حمود
«ب ـت ـه ـمــة ال ـت ــدخ ــل ال ــاح ــق بـخـطــف
ال ـ ـصـ ــدر م ـس ـت ـن ــدة ال ـ ــى قـ ــرائـ ــن ع ــدة
تثبت تــورطــه الــاحــق فــي اسـتـمــرار
الـخـطــف ،ال سيما أن ــه ك ــان ركـنــا في

نـظــام وال ــده األم ـنــي» .وع ــزا الشامي
«األضـ ــال ـ ـيـ ــل الـ ـت ــي راف ـ ـقـ ــت الـقـضـيــة
وأداء اللجنة منذ توقيف هنيبعل»،
بأنها «إما محاولة البعض إلرضاء
القيادة السورية أو ملذهبة القضية
وتحويلها إلى سنية ـ شيعية».
في خطابه ،أشار بري الى أن هنيبعل
«م ـط ـل ــوب ف ــي ب ـ ــاده ب ـم ـلــف حجمه
ألــف صفحة مرسل من املدعي العام
فــي وزارة الـعــدل الليبية الــى املدعي
العام التمييزي في لبنان» .فهل يقدم
لبنان على تسليمه إلى بالده؟ تعدد
الـحـكــومــات فــي ليبيا انـعـكــس على
الـقـضـيــة ،بــرغــم أن ب ــري ج ــزم «أنـنــا
ال نـعـتــرف ب ــأي ح ـكــومــة ،وأن لجنة
املتابعة تواصلت مع املدعي العام».
بـعـيــد تــوقـيــف هـنـيـبـعــل ،أب ـلــغ وزي ــر
الـعــدل فــي الحكومة الليبية املؤقتة
(مقرها البيضاء) وزير العدل أشرف

إلى وقود إلنتاج الكهرباء ،لم ُيبصر النور أيضًا بحجة أنه
بحاجة إلى الكثير من الوقت قبل البدء بالعمل.
يعود الحديث عن النفايات مع تكدسها من جديد في شوارع
ثان
املنت وكسروان وتهديد الجهات املعنية بأنه إما مطمر ٍ
في برج حمود والجديدة وإما إغراق األحياء بها .أمام هذه
ً
الضغوط الحكومية ،برز من يطرح حلوال بديلة ،كفيلة بقطع
ّ
السرة مع سوكلني .بيت مري وبكفيا ،بدأتا العمل
حبل
بمعمل الفرز الخاص بكل منهما .وبعد ستة أشهر ،على
أبعد تقدير ،ستنضم إليهما كسروان كما يكشف رئيس
اتحاد بلدياتها ورئيس بلدية جونية جوان حبيش .من
مكتبه في بلدية جونية ،يبدأ حبيش حديثه بالتشديد على
أنه «ما من مبرر لطمر الزبالة من دون معالجتها .ولدى
ثان على
أهالي برج ُحمود ّكامل الحق برفض إنشاء مكب ٍ
أرضهم ،فلتعالج كل بلدية نفاياتها».
ّ
الحل الذي يتحدث عنه حبيش ،بدأ العمل على وضع
دراساته منذ قرابة السنة ،وحاليًا «وضعنا خطة من أجل
ُ
أن نعالج املشكلة في غضون أشهر» .الخطة مقسمة إلى
ثالث مراحل .املرحلة األولى هي رفع النفايات من الشوارع
ومعالجتها بشكل بدائي عبر رشها باألدوية« ،ومنذ قرابة
األسبوع باشرنا هذا اإلجراء» .املرحلة الثانية هي شراء ثالثة
مكابس للنفايات «ونحن نعمل على تصنيع الرابع من أجل
معالجة النفايات بشكل بدائي أيضًا» .أما املرحلة األخيرة
فهي إنشاء معمل الفرز الذي لم تبدأ األعمال به بعد «بانتظار
ُ
االتفاق في غضون أيام قليلة على التقنية التي ستستعمل
وضمان أن تكون صديقة للبيئة» .موقع املعمل لم ُيحدد
بعد« ،البطريركية املارونية قدمت لنا قطعتي أرض ،وهناك
أرض في الفتوح وأخرى في وسط كسروان .البلديات املعنية
ُ
موافقة ،تبقى بعض التفاصيل» .من املرجح أن تعتمد منطقة
ّ
وسط كسروان إلنشاء املعمل .يقول حبيش إن القصة قد
تكون ُمربكة بالنسبة للبعض «بس بتمشي».
ُ
تنتج جونية يوميًا قرابة الـ 100طن .أما باقي بلدات كسروان،
البالغ عددها  ،70فنحو  300طن في اليوم .الخطة التي
تحدث عنها حبيش ،بصفته رئيسًا لجونية ال لإلتحاد ،ال
ُ
تشمل كل القرى بعد .جولة صغيرة بني البلدات تظهر ذلك.
ّ
بأنه «حني تنجح الخطة ّ
املعدة لجونية ،عندئذ
ُيبرر حبيش
ُيصبح بإمكاننا معالجة أزمة القضاء» .إلى حينه« ،هناك
مبادرات فردية من قبل بعض البلديات التي بدأت توزيع
أكياس على سكانها لفرز النفايات بعدما ذاقوا اللوعة العام
املاضي .فيما البعض اآلخر ،يتعامل بخفة مع املوضوع».
ماذا عن األحزاب واملسؤولني في القضاء؟ يجيب حبيش
ّ
بأنه «ما حدا عنده هذا ّ
الهم»!
بعد خروج كسروان من تحت جلباب سوكلني ،حاولت هذه
األخيرة العودة بطريقة غير مباشرة «من خالل عرض نقل
النفايات إذا ّأمنا املكب ،لكن نحن ،مش عايزينهم» ،يقول
حبيش واثقًا ،فقد «اشترينا شاحنات قديمة من الجنوب
لنقل الزبالة» .ويؤكد بأنه حتى جهوز املعمل «أعطونا مالنا
من الصندوق املستقل ونحن نتدبر أمورنا .لسنا بحاجة
لسوكلني أو أي أحد» .يضيف حبيش ضاحكًا« :بدأنا
الالمركزية من الزبالة».

ريفي بــأن هنيبعل «ليس مطلوبًا».
ف ــي ح ــن أن ال ـس ـف ـيــر ال ـل ـب ـنــانــي في
ط ــرابـ ـل ــس ال ـ ـغـ ــرب نـ ـق ــل إلـ ـ ــى وزارة
الـعــدل قبل حــوالــي ستة أشهر طلبًا
من حكومة الــوفــاق الوطني (مقرها
ّ
طــراب ـلــس) لـتـســلـمــه .م ـصــدر مــواكــب
للقضية قال لـ»األخبار» إن هنيبعل
أمام مصيرين ،إما سجنه في لبنان
او تسليمه إلى ليبيا.
الشامي أشــار الــى أن لجنة املتابعة
ستتوجه إلى طرابلس الغرب قريبًا
الستكمال جمع املعلومات امليدانية
ع ــن ال ـج ــري ـم ــة .ع ـل ـمــا بـ ــأن وف ـ ـ ـدًا مــن
الـلـجـنــة بــرئــاســة الـشــامــي زار ليبيا
بناء على دعوة من املدعي العام في
آذار الفائت وقابل الساعدي القذافي،
شقيق هنيبعل ،وضباطًا موقوفني
بـ ـج ــرم ال ـ ـتـ ــورط ف ــي خ ـط ــف ال ـص ــدر
ورفيقيه.
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تحقيق

ً
س ـجــا ج ــدي ـدًا م ــن ال ـس ـيــاحــة ،حيث
يـظـهــر م ــن اإلحـ ـص ــاءات أي ـض ــا ،ومــا
تـ ـق ــول ــه املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،أن م ـع ـظــم
الوافدين العراقيني جاؤوا إلى لبنان
ألغراض العالج.
نـ ـشـ ـط ــت هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا،
وباتت وزارة السياحة ،كما الصحة
واملـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،تـ ـض ــع م ـ ــن ضـمــن
ُ
حساباتها ،ما اصطلح على تسميته
السياحة العالجية ،الـتــي قــال وزيــر
ّ
الصحة العامة ،وائــل أبو فاعور ،إن
«حجمها في لبنان يبلغ  7مليارات
ّ
دوالر» ،م ــا يـسـتــدعــي «وض ــع خــطــة
مـنـظـمــة م ــن ق ـبــل ال ـ ـ ـ ــوزارات املـعـنـيــة
النخراط البلد في هذه السياحة».
إذًا ،ه ــذا مــا «تـجـنـيــه» املستشفيات
والـ ـعـ ـي ــادات وامل ـخ ـت ـب ــرات وش ــرك ــات
ت ـج ــارة ال ـ ـ ــدواء وش ــرك ــات الـسـيــاحــة
والسمسرة :مليارات ّ
عدة.

المرضى العراقيون
ً

أهال بكم
في «األوتيل الكبير»
ّ
سجل شهر تموز ًالماضي زيادة بنسبة  %47في عدد العراقيين الوافدين
إلى ّ لبنان ،مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .مؤشر بسيط،
ولكنه يكفي للداللة على ما يسميه البعض موجة «السياحة العالجية
في لبنان» .هذه الموجة ّ
تدر أرباحًا طائلة على المستشفيات واألطباء
ومراكز التجميل ،لذلك تشهد «سوق ّ
حقوق
حساب
على
تنافسًا
ة»
الصح
ّ
ً
المقيمين ،إذ صارت المستشفيات تفضل سائحًا يدفع «كاش» بدال من
مواطن خاضع ،وكذلك على حساب حقوق المرضى العراقيين ،الذين
يقعون ،في الغالب ،ضحايا االحتيال ونفخ الفواتير
راجانا حمية

السياحة العالجية
«موديل»
الخمسينيات
في الخمسينيات ،ولدت
ّأول محاولة لفكرة السياحة
العالجية مع الدكتور
نسيب البربير .حينذاك،
أضاف صاحب مستشفى
البربير بعض املميزات
«فيها شيء من الفندقية»
الستقطاب املرضى
القطريني والسعوديني في
ذلك الوقت .هكذا ،بدأت رويدًا
رويدًا ،إلى أن كانت التجربة
الرسمية في عام  2008مع
مستشفى بيروت الحكومي،
لتكر بعدها ُّ
ّ
السبحة.

ً
«أصال ما في إال عراقيني» .ال جواب
آخ ــر س ـيــأت ـيــك ع ـنــدمــا س ـت ـســأل عــن
«هوية» الوافدين العرب إلى لبنان.
يـجـيـبــون ب ــا تـ ـ ـ ّ
ـردد :ع ــراق ـي ــون .أو،
ّ
بـمـعـنــى أدق ،األك ـثــريــة مــن ال ـعــراق.
ّ
ف ـم ـن ــذ فـ ـتـ ــرة ،ص ـ ــار «عـ ـ ـ ـ ــداد» م ـطــار
ب ـي ــروت ُي ـح ـصــي ه ـ ــؤالء ،م ــن ضمن
املــراتــب الخمس األول ــى ،تمامًا كما
ّ
صـ ــار يـحـصـيـهــا ســائ ـقــو «الـ ـخ ــط»،
الـ ــذيـ ــن بـ ــاتـ ــوا ي ـ ـعـ ـ ّـولـ ــون فـ ــي ل ـق ـمــة
ع ـي ـش ـه ــم عـ ـل ــى ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن الـ ـج ــدد
ّ
بالسياح السعوديني
نسبيًا ،مقارنة
واإلمـ ــارات ـ ـيـ ــن .ي ـ ــروي ه ـ ــؤالء كـيــف
ي ـفــردون أيــامــا مــن روزنــامــة عملهم
الـ ــروت ـ ـي ـ ـنـ ــي الس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــاح
العراقيني والـتـجــوال معهم ،بحيث
«ال ي ـمـ ّـر أس ـبــوع مــن دون اسـتـقـبــال
عائلة أو عائلتني على األقل» ،يقول
ه ـش ــام ،الـ ـش ــاب ،الـ ــذي ب ـنــى «شـبـكــة
عـ ـ ــاقـ ـ ــات» م ـ ــع بـ ـع ــض الـ ـع ــراقـ ـي ــن.
ً
ي ــوض ــح« :بــال ـش ـهــر م ـث ــا ع ـن ــدي ما
بــن  8و 10عــائــات بالحد األدنــى».
منذ أربع سنوات تقريبًا ،بدأ هشام
ّ
«تغيرًا» في جنسية الوافدين
يشهد
إلى مطار بيروت الدولي ،حتى بات
اليوم «شبه أكيد إنو العراقيني أكثر

الناس الذين يأتون إلى هنا».
ه ـش ــام ،الـ ــذي يـحـتـســب ذل ــك الـتـغـ ّـيــر
ّ
على «هوا» عدد العائالت التي يقلها،
ي ـق ـتــرب ف ــي ت ـقــديــراتــه ال ـف ـطــريــة من
اإلحصائيات الرسمية .على سبيل
امل ـث ــال ،إن إح ـص ــاء وزارة الـسـيــاحــة
لعدد الوافدين إلى لبنان خالل شهر
ت ـمــوز م ــن ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،وه ــو من
أشـ ُـهــر ال ــذروة فــي املــوســم السياحي
ّ
الصيفيُ ،يظهر أن «أب ــرز الــوافــديــن
العرب إلى لبنان هم العراقيون ،وقد
بلغ عددهم ً ،28549بزيادة نسبتها
 ،%47م ـق ــارن ــة بــال ـف ـتــرة نـفـسـهــا من
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،عـنــدمــا بـلــغ عــددهــم
.»19427
إحـ ـص ــاء ض ـئ ـي ــل .م ــع ذلـ ــك ال يـمـكــن
العبور فوقه ،فالعراقيون باتوا رقمًا
ثابتًا في املراتب األولى ضمن حركة
ال ـس ـي ــاح ،إذ ي ـح ـتــل الـ ـع ــراق املــرت ـبــة
ال ـعــرب ـيــة ال ـثــال ـثــة ،خ ــال ه ــذا ال ـعــام
«حتى أواخــر آب ،حيث بلغت نسبة
ال ــداخـ ـل ــن وال ـ ـخـ ــارجـ ــن .»346259
مرتبة ثالثة لم يكن يحجزها العراق
منذ أربع سنوات ،صارت ثابتة ،وإن
اختلفت فـ«طلوع مش نزول» .هكذا،
يقول املعنيون.
ّ
متقدمًا،
يحدث أن يحتل العراق رقمًا
وي ـح ــدث أي ـضــا أن يـفـتــح ه ــذا الــرقــم

لماذا ّ
يتطبب العراقيون هنا؟

ي ـقــول نـقـيــب أص ـح ــاب املستشفيات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ه ـ ـ ـ ـ ـ ــارون ،إن
«العراقيني يمثلون الحصة األكبر من
حجم هذه السياحة» .ملاذا هم؟ ّ
يعدد
ه ــارون أسبابًا كثيرة لهذا التوافد،
ّ
م ـن ـهــا م ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ــال ــواق ــع ال ـط ـبــي
واألم ـن ــي ف ــي ال ـع ــراق «ح ـيــث تعاني
املستشفيات هناك نقصًا كبيرًا في
الكادر الطبي واملـعــدات أيضًا ،كذلك
ُد ِّم ــر الكثير مــن مؤسساته الطبية،
وبــال ـتــالــي ل ــم ت ـعــد ت ـلــك املــؤس ـســات
قادرة على استيعاب الحاالت الطبية

المستشفيات ّ تستقبل
سنويًا ما ال يقل عن  40ألف
حالة استشفاء
التي تحتاج إلى طبابة خاصة ،وهو
مـ ــا ي ـم ـك ــن أن تـ ــوفـ ــره مـسـتـشـفـيــات
لـبـنــان» .يـقــول ه ــارون ذل ــك ،مستندًا
ً
إل ـ ــى دراس ـ ـ ـ ــات ع ــاملـ ـي ــة ،م ـن ـه ــا م ـثــا
إح ـ ـ ــدى الـ ـ ــدراسـ ـ ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــول إن
«ن ـحــو  %70مــن ال ـك ــادر الـطـبــي تــرك
العراق» .إلى كل ذلك ،يضيف رئيس
الهيئة الوطنية الصحية ،إسماعيل
سكرية ،سببًا إضافيًا ،هو «انتشار»
مــرض السرطان فــي الـعــراق «بسبب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،ح ـي ــث ب ـل ـغــت الـنـسـبــة
فــي جـنــوب الـعــراق وح ــده فــي أواخــر
التسعينيات ما يزيد على  100ألف».
هذه األسباب جعلت من لبنان وجهة
أســاسـيــة لـلـعــراقـيــن .بـحـســب نقيب
األط ـبــاء ،هـنــاك « 150إلــى  200حالة
يــوم ـيــا ،غــالـبـيـتـهــا م ــن ال ـعــراق ـيــن».
وب ــاح ـت ـس ــاب ل ـت ـلــك ال ـن ـس ـب ــة ،ي ـقــول
ّ
ه ـ ــارون إن «املـسـتـشـفـيــات تستقبل
ّ
سـنــويــا مــا ال يـقــل عــن  40أل ــف حالة

اس ـت ـش ـفــاء» ،وإن ك ــان ال ــرق ــم ال ي ــزال
أقـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــوب ،إذ ت ـس ـت ـط ـيــع
املستشفيات اللبنانية «استيعاب
ن ـح ــو  200ألـ ــف ح ــال ــة اسـتـشـفــائـيــة
سنويًا» ،يتابع .كــان سيحصل هذا
ب ـ ـ «ق ـع ــدة ب ــن ال ـق ـطــاعــات املـعـنـيــة».
لكن ذلــك لــم يحصل .مــع ذلــك «يأتي
الـ ـع ــراقـ ـي ــون» ل ـل ـع ــاج .وتـ ـح ــت ه ــذا
ال ـ ـع ـ ـن ـ ــوان ،يـ ـق ـ ّـس ــم ه ـ ـ ـ ـ ــارون وج ـه ــة
ال ـ ـعـ ــاج إل ـ ــى ق ـس ـم ــن :األول ،وه ــو
ّ
امل ـت ـعــلــق ب ــ«ال ـس ـي ــاح ــة الـتـجـمـيـلـيــة،

تقرير

ّ
ّ
مجمع «البيبسي» المهدد باالنهيار :تدعيم المبنى في انتظار
إيفا الشوفي

تدعيم المبنى
بالحديد
سيجعله آمنًا
مؤقتًا (مروان
طحطح)

مجمع "البيبسي" في بلدة البيسارية
ّ
الجنوبية ،الــذي يسكن فــي مخازنه
أك ـثــر مــن  600الج ــئ س ــوري إضــافــة
ال ــى ع ــائ ــات لـبـنــانـيــة وفلسطينية
ف ــي ال ـط ــواب ــق ال ـع ـل ـيــا ،مـ ـه ـ ّـدد جــديــا
بـ ـ ــاالن ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــار .فـ ـ ـق ـ ــد أن ـ ـ ـهـ ـ ــت شـ ــركـ ــة
 SATCONالهندسية ،الشهر الفائت،
دراس ـ ــة أن ـجــزت ـهــا ملـصـلـحــة بــرنــامــج
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 UN-HABITATقامت فيها "باختبار
اإلس ـم ـنــت والـ ـف ــوالذ ال ـص ـلــب ملــوقــف
سيارات تحت األرض يتم استخدامه
كملجأ لالجئني الـســوريــن" ،بعدما
انهارت أربعة أسقف منه هذه السنة،
وأتـ ــت ال ـخــاصــة أن املـبـنــى مـعـ ّـرض
ل ــانـ ـهـ ـي ــار ،ل ــذل ــك ال بـ ــد مـ ــن إخـ ــاء
قاطنيه في أسرع وقت ممكن.
كـشــف الـفـحــص الـبـصــري للعناصر

هناك تدهور
حاد في اإلسمنت
يتجلى في وقوع
أجزاء من المبنى

ال ـه ـي ـك ـل ـيــة ل ـل ـط ــاب ــق ال ـس ـف ـل ــي ،وف ــق
مــا يــرد فــي تقرير الـشــركــة ،أن هناك
ّ
"تــدهــورًا حــادًا فــي اإلسمنت يتجلى
فــي وق ــوع أج ــزاء مــن املـبـنــى ،خاصة
مـ ـ ــن ألـ ـ ـ ـ ـ ــواح ال ـ ـسـ ـ ـق ـ ــف ،وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
ال ـ ـج ـ ـسـ ــور ،مـ ــا ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى ال ـك ـشــف
ع ـ ــن حـ ــديـ ــد ال ـت ـس ـل ـي ــح ف ـ ــي م ــواق ــع

عــدة " .كــذلــك هـنــاك "تــدهــور حــاد في
ح ــدي ــد ال ـت ـس ـل ـيــح ،وه ـ ــذا م ــا ي ــؤك ــده
الـ ـف ــرق ب ــن أقـ ـط ــار ش ــرائ ــط ال ـحــديــد
ال ـف ـع ـل ـي ــة واالسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة .ك ـ ــذل ـ ــك ،ف ــإن
الفوالذ املستخدم مـشـ ّـوه" ،ويضيف
الـتـقــريــر "وج ــود ع ــدد كبير ج ـدًا من
الشقوق املعتدلة والحادة على طول
ال ــواج ـه ــات ب ــن األع ـم ــدة والـجـســور
والجدران ،حتى إن الشقوق املعتدلة
م ــرئ ـي ــة داخ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدران" .ي ـت ـح ـ ّـدث
ال ـت ـقــريــر أي ـض ــا ع ــن "انـ ـحـ ـن ــاءات في
الجسور" و"تـســرب مياه يساهم في
تآكل الحديد وتساقط الباطون".
وعـ ـلـ ـي ــه ع ـ ـ ـ ــادت االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات بــن
األط ــراف املعنية لتفادي مجزرة قد
تحصل في أي لحظة .فقد ُعقد منذ
أسابيع اجتماع مع محافظ الجنوب
ض ـ ـ ّـم م ـم ـث ـلــن عـ ــن وزارة الـ ـش ــؤون
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وم ـ ـفـ ــوضـ ـيـ ــة األمـ ـ ــم
املتحدة لشؤون الالجئني ،وبرنامج
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مجتمع وإقتصاد

سنويًا» .ولكن ،هذه انتهت ،ونشطت
الحركة العراقية نحو املستشفيات
الـخــاصــة ،بــن تلك الـتــي نـشــأت على
فكرة السياحة العالجية ،وهنا يعطي
ً
هـ ـ ـ ــارون م ـ ـثـ ــاال م ـس ـت ـش ـفــى «»CMC
(مستشفى كليمنصو)« ،فهذا األخير
مـتـمـيــز بــأط ـبــائــه واخ ـت ـصــاصــات ـهــم
وخــدمــاتــه الـفـنــدقـيــة أي ـضــا» ،وهـنــاك
مستشفيات «اجتهدت» إلبرام عقود
مع جهات رسمية عراقية أو شركات
خــاصــة تـتـكـفــل بـكــل تـفــاصـيــل رحـلــة
امل ــري ــض ،بـمــا فـيـهــا دف ــع مستحقات
املستشفيات.

لبنان أوتيل كبير

وهـ ــي ن ــاش ـط ــة ،ول ـك ـن ـهــا ت ـج ــري في
الغالب خــارج املستشفيات ،وغالبًا
بشكل مخالف للقانون» .أمــا القسم
ّ
ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو امل ـت ـعــلــق بــ«الـسـيــاحــة
الطبية العادية ،وغالبية العراقيني
ال ــواف ــدي ــن ي ــأت ــون إل ــى املستشفيات
اللبنانية إلجراء العمليات الجراحية
ً
الدقيقة ،مثال قسطرة شرايني القلب
أو جــراحــة العظم (ركـبــة ،أوراك) ،أو
لتلقي العالجات الكيميائية ملرضى
ال ـس ــرط ــان» .وف ــي ال ـشــق األخ ـي ــر من

الـ ـع ــاج ــات ،ي ــدخ ــل ال ـع ــراق ـي ــون إلــى
املـسـتـشـفـيــات «وف ــق ن ـمــوذجــن :إمــا
الــدفــع النقدي (ال ـكــاش) ،وهــي الفئة
الغالبة ،وإما عبر عقود واتفاقات مع
وزارة الـصـحــة الـعــراقـيــة أو شــركــات
خاصة».

كيف بدأت الموجة؟
يـ ـتـ ـح ــدث وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة الـ ـس ــاب ــق
محمد جــواد خليفة عن تجربته مع
وزارة الصحة العراقية« ،حيث كنت

أول مــن ب ــدأ بـبـلــورة ف ـكــرة السياحة
الـ ـع ــاجـ ـي ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــع ال ـ ـعـ ــراق،
ونشأت حينذاك (عــام  )2008العقود
ما بني وزارة الصحة العراقية ووزارة
الصحة العامة ،من خــال مستشفى
بيروت الحكومي ،الذي كان يستقبل
املرضى العراقيني وعائالتهم أيضًا،
حيث كان هناك ما يشبه األوتيل في
املستشفى لتأمني إقامة هؤالء ،وكان
املستشفى يتلقى خاللها ما بني 600
مـلـيــون و 800مـلـيــون ل ـيــرة لبنانية

يصل النفخ
في الفاتورة
إلى درجة
«فوترة»
استشارات
لتسعة
أطباء (مروان
طحطح)

ت ـ ـعـ ــرف املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
«البزنس» ،فهي تتعاطى مع املريض
ع ـلــى أنـ ــه زب ـ ــون ـ ـ ـ مـسـتـهـلــك لسلعة
«عـ ــزيـ ــزة» ،أي ال ـص ـح ــة .س ـل ـعــة ت ـ ّ
ـدر
أرب ــاح ــا طــائ ـلــة .ي ـق ـ ّـدر أح ــد األط ـب ــاء
(رفض ذكر اسمه) عدد املستشفيات
ال ـتــي تـسـتـقـطــب الـنـسـبــة األك ـب ــر من
نـشــاط «السياحة العالجية» بنحو
«ثـمــانـيــة مستشفيات مــوجــودة في
بيروت» ،يقول« :ليس هذا انتقاصًا
م ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى تـ ـل ــك امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات،
خـ ـص ــوص ــا أن ـ ـهـ ــا م ـ ــن األوائـ ـ ـ ـ ـ ــل فــي
ال ـخــدمــات الـطـبـيــة واملـتــابـعــة أيـضــا،
ولديها هالة لدى العراقيني» .ولكن،
هـ ــذا ال ي ـم ـنــع «مـ ــن سـ ــوء اسـتـعـمــال
املوضوع ،ألسباب كثيرة ،منها عدم
ال ـت ـن ـس ـيــق بّ ــن ال ـق ـط ــاع ــات املـعـنـيــة،
أضف إلى أنه يوجد تهريب لحاالت
ّ
االسـتـشـفــاء ،وكـلـنــا يـعــرف أن هناك
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات تـ ـ ــرسـ ـ ــل أش ـ ـخـ ــاصـ ــا
م ــن ق ـب ـل ـهــا إل ـ ــى املـ ـط ــار الس ـت ـجــاب
الوافدين للعالج!».
مـ ــا ال ـ ـ ــذي يـ ـحـ ـص ــل؟ هـ ـن ــا ،ت ـت ـقــاطــع
حـ ـ ـك ـ ــاي ـ ــات ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ع ـ ـنـ ــد ن ـق ـط ـت ــن:
األول ـ ــى تـتـعـلــق بــاس ـت ـغــال املــرضــى
الـعــراقـيــن ،والثانية تتعلق بصحة
اللبنانيني ونـظــامـهــم الـفــاشــل الــذي
يضعهم تـحــت رحـمــة املستشفيات.
ك ـيــف؟ ي ـقــول أح ــد األط ـب ــاء الـعــارفــن
يجري إن ّ «املعروف عن املريض
بما
ّ
العراقي أنه دفيع ويتعامل بالكاش،
وهــذا بــدأ يؤثر باملقيمني فــي لبنان
الــذيــن بــاتــوا على الئـحــة االنـتـظــار».
ً
امل ـ ـض ـ ـمـ ــونـ ــون ي ـ ـعـ ــانـ ــون أص ـ ـ ـ ــا مــن
«املـ ـش ــاك ــل مـ ــع امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـتــي
تبقى على عالقة سيئة مع الجهات
ً
الضامنة ،فضال عن أن عــدد األسـ ّـرة
املتعاقد عليها مع الجهات الضامنة
ق ـل ـي ــل .ل ــذل ــك ،ت ـق ـصــد املـسـتـ ّشـفـيــات
الطريق األسهل :العراقي الدفيع من
دون تعب ضمان وال وزارة الصحة».
وهي ال تختلف في تعاطيها مع هذه
الفئة إن كانت «لوكس» أو «عادية».
هذه ليست أزمة العراقيني .هذه أزمة
نظامنا الـفــاشــل .فالعراقيون أيضًا
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«مقنوصون» .في الرواية التي يمكن
اعتبارها ص ــادرة عــن جهة رسمية،
ي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث خـ ـلـ ـيـ ـف ــة ،وزي ـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،ع ـ ــن «غ ـ ـي ـ ــاب ال ـش ـف ــاف ـي ــة
امل ــال ـي ــة ف ــي ال ـت ـع ــاط ــي م ــع امل ــري ــض،
ال وجـ ـ ـ ــود ل ـ ـشـ ــيء اس ـ ـمـ ــه package
كاملة كــي يعرف املــريــض التعرفات
ع ــن ك ــل شـ ــيء ،أض ــف إل ــى ذل ــك عــدم
وج ـ ــود ن ـظ ــام إحـ ــالـ ــة ،ي ـع ـنــي مـمـكــن
املــريــض ي ــروح عـلــى مستشفى مش
هــو األف ـضــل لطبيعة مــرضــه ،وهنا
تحصل اإلش ـك ــاالت» .يعطي هــارون
ً
ُ
علمت
مثاال على هذه اإلشكاالت« ،إذ
من شخص في السفارة العراقية أن
بعض املستشفيات عندما تعرف أن
املــريــض عــراقــي تبالغ فــي الـفــاتــورة،
ل ــذل ــك ي ـج ــب أن ي ـك ــون ه ـن ــاك ع ـقــود
واضحة بالتعرفات واألسعار».

المريض في «المصيدة»
نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى ع ـ ــدم وجـ ـ ــود ه ـ ــذا األم ـ ــر،
ب ـ ــدلـ ـ ـي ـ ــل دع ـ ـ ـ ـ ــوة أب ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ــاع ـ ـ ــور إل ـ ــى
تـعــزيــز الـتـنـسـيــق ،ي ـقــع امل ــري ــض في
«املصيدة» .وهنا ،بعض األمثلة على
لـســان بـعــض األط ـب ــاء ،مـنـهــا حكاية
املريض العراقي «الذي دفع عن ثالثة
أيـ ـ ـ ّـام إق ــام ــة ف ــي أحـ ــد املـسـتـشـفـيــات
لتلقي العالجات من مرض السرطان
 9آالف دوالر ،وع ـن ــدم ــا ام ـت ـنــع عن
دفـعـهــا قـبــل االط ــاع عـلــى الـفــواتـيــر،
جـ ــاءه الـ ـج ــواب sorry :أس ـت ــاذ صــار
فــي غلط بــالـكــود ومشينا الــوضــع».
ّ
الـ ـخـ ـط ــأ ف ـ ــي «الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــود» ك ـ ـ ــاد ي ـك ــل ــف
املريض  6آالف دوالر أميركي .وثمة
مـ ـّث ــال آخ ـ ــر عـ ــن «ف ـ ــات ـ ــورة مـنـتـفـخــة
نــفــع خاللها الطبيب املعالج تسعة
أطـ ـب ــاء ت ـحــت خ ــان ــة االسـ ـتـ ـش ــارات»،
ومـثــال آخــر على «الفحوص الطبية
الـتــي ال منفعة منها س ــوى تحريك
امللف املالي  24ســاعــة» ،ومثال رابع
على «مــريــض بــالـســرطــان طلب منه
دف ــع  140أل ــف دوالر أم ـيــركــي ثمنًا
ألرب ــع إب ــر ،ت ـبـ ّـن ف ــي ف ــي م ــا بـعــد أن
الطبيب ال ــذي طلبها يـجــري صفقة
مــع إح ــدى ال ـشــركــات سـيــأتـيــه منها
 »commissionأو «يعمدون إلى إطالة
أمــد إقــامــة املــريــض لتحصيل أمــوال
إضافية» .أمثلة كثيرة يرويها أطباء
يعملون في تلك املستشفيات ،وهي
ً
أصال ليست خافية على أحد.
ّ
ّ
هـ ـ ــذه ع ــيـ ـن ــة ب ـس ـي ـط ــة ع ــم ــا يـ ـج ــري،
ف ـي ـم ــا الـ ـجـ ـه ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة غ ــائ ـب ــة،
ت ـع ـ ّـد «امل ـ ـل ـ ـيـ ــارات» ،وت ـق ــف مـتـفــرجــة
عـلــى ن ـظــام صـحــي ي ـع ـ ّـري اللبناني
مــن حـقــوقــه وي ـهــدر «الـسـمـعــة» أمـ َـام
الوافدين .تلك السمعة التي لم يبق
منها سوى مقولة لبنان «مستشفى
الـشــرق األوسـ ــط» ،فهل يبقى كذلك؟
في ظل موجة «القنص» تلك ال يبدو
ذلك واردًا.

تقرير

خطة إخالء
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 UN-HABITATوجـمـعـيــات أخ ــرى،
تم فيه عرض الدراسة من أجل إيجاد
حلول ألكثر من  600شخص ،بينهم
طفال ،يقطنون في املجمع .لذلك
360
ً
تــم إبــاغ مـخــازن الخشب املــوجــودة
فــي الطابق األرض ــي بـقــرار املحافظ
منع نقل األخشاب نظرًا إلى الضغط
الذي يشكله نقل أطنان من الخشب
ف ــي ال ـشــاح ـنــات عـلــى أس ــس املـبـنــى.
وألن ت ــرم ـي ــم امل ـب ـن ــى غ ـي ــر م ـط ــروح
إطالقًا على أجندة املفوضية ،نظرًا
إل ــى ال ـظــروف الصحية واإلنـســانـيــة
الـبــائـســة ال ـتــي يـعــانـيـهــا الـقــاطـنــون
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــازن م ـ ـ ــن ان ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدام ضـ ــوء
الشمس والـهــواء وانتشار الرطوبة
واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،إضـ ـ ــافـ ـ ـ ًـة ال ـ ـ ــى وج ـ ــود
خـ ــافـ ــات ق ــدي ـم ــة ع ـل ــى امل ـب ـن ــى بــن
امل ــال ـك ــن ،ك ــان ال ـحــل األنـ ـس ــب ،ال ــذي
ت ـق ـ ّـرر ف ــي االج ـت ـم ــاع ،تــدعـيــم املبنى

وفاة سجين بعد تأخير نقله إلى المستشفى
بالحديد لجعله آمـنــا بشكل مؤقت
بني ستة أشهر وسنة ،ضمن تكلفة
تـصــل ال ــى  10آالف دوالر ،بانتظار
وض ـ ـ ـ ــع املـ ـ ـف ـ ــوضـ ـ ـي ـ ــة خـ ـ ـط ـ ــة ك ــامـ ـل ــة
إلخ ــاء الــاج ـئــن م ــن املـ ـخ ــازن .فقد
أع ـلــن امل ـحــافــظ ف ــي االج ـت ـم ــاع ،على
م ــا ن ـق ـلــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ،رفـضــه
إص ــدار قــرار بــإخــاء املبنى مــن دون
وج ــود خـطــة إخـ ــاء ،وعـلـيــه ستبدأ
امل ـفــوض ـيــة دراسـ ـ ــة الـ ـح ــاالت األك ـثــر
فقرًا في املبنى لتأمني مساكن بديلة
فـ ــي حـ ــن س ـت ــؤم ــن لـ ـلـ ـح ــاالت األقـ ــل
ـدال س ـك ـن ـيــا ل ـش ـهــريــن ال ــى
ح ــاج ــة بـ ـ ـ ً
حــن إيـجــاد مــأوى بــديــل .وقــد نقلت
م ـصــادر رف ــض الــاجـئــن نقلهم من
لعدة أسباب ،من بينها قرب
املبنى ّ
امل ـكــان مــن الـبـســاتــن ال ـتــي يعملون
التشتت ،إذ
فيها ،وعدم رغبتهم في
ّ
إن املوجودين هم عبارة عن نحو 6
ّ
عائالت كبيرة ومتشعّبة.

داني األمين
( 49سنة)
توفي محمد موسى عليان ُ
فــي مستشفى الـحـيــاة ال ــذي نـقــل إليه
ّ
ب ـعــد  3أســاب ـيــع م ــن إصــاب ـتــه بـتـمــزق
عضلي في معدته داخل سجن رومية.
وأف ــاد تـقــريــر الـطـبـيــب الـشــرعــي الــذي
حصلت «األخ ـب ــار» عـلــى نسخة منه،
ّ
ب ـ ـ ــأن ع ـل ـي ــان ك ـ ــان ي ـع ــان ــي مـ ــن ت ـمــزق
عـضـلــي م ـنــذ  18آب امل ــاض ــي ولـغــايــة
األول من أيلول الجاري ،تاريخ دخوله
ال ــى املـسـتـشـفــى ،وأنـ ــه أدخـ ــل  4م ــرات
إل ــى مـسـتــوصــف ال ـس ـجــن ف ــي روم ـيــة.
ّ
وذكـ ــر ال ـت ـقــريــر أن ع ـل ـيــان عــانــى منذ
فترة زمنية من فتق مخنوق أدى إلى
التهابات واهتراء ّ
سبب وفاته.
ويروي شقيقه محمود عليان ،أن أخاه
كان يصرخ دائمًا في السجن ،مطالبًا
بــإدخــالــه إلــى املستشفى بسبب األلــم
الـكـبـيــر فــي مـعــدتــه .وق ــد ق ــدم محامي
عـلـيــان طـلـبــا إل ــى الـنـيــابــة ال ـعــامــة في

نقل السجين
الى المستشفى بعد 3
أسابيع من إصابته

بـعـبــدا لنقله إل ــى املـسـتـشـفــى ،وأحـيــل
الطلب على سجن رومية من دون أن
يسمح له باملغادرة إال بعد غيابه عن
الوعي ،يوم الجمعة الفائت.
وفـ ـ ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ،ت ـ ـبـ ــن أن ج ـســد
عليان مليء باملياه و«القيح» ،بسبب
االلـتـهــابــات الكثيفة وامل ـتــراك ـمــة ،ولــم
ُيسهم استخراج  3ليترات من «القيح»
م ــن داخ ــل ُّم ـعــدتــه ،ف ــي إن ـق ــاذ حـيــاتــه،
ب ـس ـبــب ت ــأخ ــر ن ـق ـلــه إلـ ــى املـسـتـشـفــى،

بحسب ما يذكر التقرير الطبي.
وقد تقدم موسى عليان ،االبن الوحيد
الشياح
للمتوفى ،بشكوى في مخفر
ُ
ضد املسؤولني عن وفــاة والــده ،ففتح
محضر بالحادثة ،وأحيلت الشكوى
عـ ـل ــى م ـ ـفـ ــرزة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـق ـض ــائ ـي ــة،
ُ
واس ـ ــتـ ـ ـم ـ ــع إل ـ ـ ــى ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة ال ـط ـب ـي ـب ــن
املـشــرفــن على املـتــوفــى فــي مستشفى
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــاة ،ت ـ ـم ـ ـه ـ ـي ـ ـدًا لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ــع
املسؤولني عن وفاته.
وي ــرى شـقـيــق امل ـتــوفــى أن «م ــا حصل
ي ــرتـ ـق ــي قـ ــانـ ــونـ ــا إل ـ ـ ــى حـ ـ ـ ــدود ال ـق ـت ــل
ال ـ ـع ـ ـمـ ــد ،ألن االم ـ ـت ـ ـنـ ــاع ع ـ ــن الـ ـع ــاج
م ـث ــل ف ـع ــل الـ ـقـ ـت ــل» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ـنــا
«ن ـتــابــع ال ــدع ــوى ض ــد ك ــل املـســؤولــن
واملهملني».
وك ـ ــان ع ـل ـيــان ق ــد أوق ـ ــف ب ـعــد شـكــوى
ج ــزائ ـي ــة م ـق ــدم ــة ضـ ــده ب ـج ــرم تـقــديــم
«شـ ـي ــك ِب ـ ــا رص ـ ـيـ ــد» ،وق ـ ــد م ـك ــث فــي
ال ـس ـجــن  7أش ـه ــر ،ح ـيــث ك ــان ينتظر
إطالق سراحه في العاشر من الجاري.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

قطاع البناء في لبنان

تخمة
الوحدات الكبيرة
ال تزال أسعار الشقق السكنية
تعاند الضغوط .بحسب دراسة
حديثة ،يعمد المطورون
العقاريون إلى ّ
التكيف مع الواقع
احتماالت
الحالي ،وهو ما يبعد
ّ
تراجع األسعار ْبنسب كبيرة ،أقله في
هذا العام .لكن هناك مشكلتان قد
تغيران المشهد ،فأصحاب الشقق
الكبيرة عاجزون عن تسييلها ،كما
أن المطورين الصغار ومن هم
في الوسط يحتاجون إلى السيولة
لخدمة ديونهم أو ألنهم استنزفوا
ثرواتهم الشخصية
في مشاريع البناء
فيفيان عقيقي
ّ
تستقر أسعار الشقق على املستوى
ن ـف ـســه م ـن ــذ أربـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ،ب ـعــدمــا
كانت ترتفع ّ
تدرجيًا .هذا االستقرار
ّ
فــي األس ـع ــار نــاتــج مــن عــوامــل ع ــدة،
م ــن ض ـم ـن ـهــا -1 :الـ ـح ــرب ال ـس ـ ّ
ـوري ــة
الـتــي أرخ ــت بظاللها عـلــى قطاعات
ع ـ ّـدة -2 .انخفاض الطلب الخليجي
ّ
اللبنانية.
واالغترابي على العقارات
ّ
ق ـبــل عـ ــام  ،2012ت ــرك ــز ال ـب ـن ــاء على
ال ــوح ــدات الـسـكـنـ ّـيــة ذات املـســاحــات
الكبيرة ،مستقطبًا الزبائن من دول
الخليج واملغتربني اللبنانيني ،وبلغ
ه ــذا املـنـحــى أوج ــه بــن عــامــي 2010
ّ
–  ،2011إل أن تــراجــع أسـعــار النفط

وتأثيره على تحويالت املغتربني من
ّ
الخليجية سفر
جهة ،وحظر الــدول
رعاياها إلــى لبنان من جهة أخــرى،
ك ــان لـهـمــا أث ــر س ـل ـبـ ّـي ع ـلــى ال ـســوق
ّ
العقارية في لبنان.
ّ
ك ــان املـ ـط ــورون الـعـقــاريــون قــادريــن،
قـ ـب ــل عـ ـ ــام  ،2012عـ ـل ــى بـ ـي ــع ك ــام ــل
ال ـ ــوح ـ ــدات امل ـب ـن ـيــة ف ــي أي م ـش ــروع
(علمًا بــأن  %30منها كــانــت ال تــزال
ّ
مطورو
قيد اإلنشاء) .حاليًا ،يعاني
العقارات ،وتحديدًا أصحاب مشاريع
الـ ــوحـ ــدات ال ـس ـك ـنـ ّـيــة ذات امل ـســاحــة
الكبيرة ،أزم ــة فــي تسييل الــوحــدات
املبنية .بــات مـخــزون هــذه الــوحــدات
مــرت ـف ـعــا ( %70مـنـهــا دون زب ــائ ــن).
هـ ـ ـن ـ ــاك عـ ـ ــوائـ ـ ــق تـ ـعـ ـت ــرض ت ـح ــوي ــل
الوحدات الكبيرة إلى وحدات أصغر،
أبــرزهــا عــدم وجــود مــواقــف سيارات
كــاف ـيــة ف ــي امل ـب ــان ــي املـ ـش ـ ّـي ــدة .راه ــن
املـطــورون خــال السنتني املاضيتني
ّ
تحسن الـســوق،
(دون نتيجة) على
م ــع ت ــدف ــق ال ـس ــوري ــن ال ـه ــارب ــن من
الـ ـ ـح ـ ــرب ،ب ـي ــد أن أص ـ ـحـ ــاب ال ــدخ ــل
العالي منهم جعلوا من لبنان مركز
ترانزيت تمهيدًا النتقالهم إلــى بلد
ثــالــث ،واسـتـقـ ّـروا خــال مكوثهم في
شقق بــاإليـجــار أو فــي الـفـنــادقّ ،أمــا
أصحاب الدخل املحدود فقد اختاروا
العيش في شقق صغيرة باإليجار.
ه ــذا مــا تـشـيــر إل ـيــه دراس ـ ــة ،أعـ ّـدتـهــا
شـ ـ ــركـ ـ ــة  RAMCOاالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ـ ّ
ـاري ـ ــة
ال ـع ـق ـ ّ
ـاري ــة ،ش ـم ـلــت  248م ـب ـنــى قيد
اإلن ـ ـ ـشـ ـ ــاء ف ـ ــي  61حـ ـي ــا ف ـ ــي مـحـيــط
بيروت.
تقول الدراسة إن األسعار ال تتراجع،
إال أن بـ ـع ــض أصـ ـ ـح ـ ــاب املـ ـش ــاري ــع
ي ـقــومــون ب ـعــرض ح ـســومــات ت ــراوح
بني  10و.%20
ب ـح ـس ــب ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ،ه ـ ـنـ ــاك %29.8

مــن امل ـشــاريــع قـيــد اإلن ـج ــاز خفضت
أسـ ـع ــاره ــا ،وت ـت ــوق ــع  %13.3زيـ ــادة
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ،ف ـي ـم ــا ح ــافـ ـظ ــت %56.9
على أسـعــارهــا مــن دون تغيير .كما
انـخـفـضــت أس ـع ــار ب ـيــع ال ـش ـقــق قيد

انخفضت أسعار الشقق
قيد اإلنجاز في بيروت
بنسبة  1.2%فقط

اإلنـ ـج ــاز ف ــي ب ـي ــروت بـنـسـبــة %1.2
عام  ،2015بعدما بلغت هذه النسبة
 %0.7عام .2014
راهنًا ،يعتمد الطلب على العقارات
عـ ـل ــى امل ـ ـص ـ ــادر امل ـح ـل ـي ــة (أي عـلــى
املقيمني في لبنان) ،وبالتالي انقلبت
األرقـ ـ ــام ،فـبـعــدمــا ك ــان الـطـلــب ط ــوال
الـسـنــوات املاضية خارجيًا (أجانب
وم ـغ ـت ــرب ــن) ب ـن ـس ـبــة  ،%60ت ـح ـ ّـول
داخليًا بنسبة  .%80ويبحث هؤالء
ّ
العقارية ذات املساحات
عن الوحدات
ّ
املطورين العقاريني
الصغيرة ،ما دفع
إلى تكييف العرض مع الطلب ،الذي
ّ
العقارية
كــان له أثـ ٌـر في دفــع السوق
إلى األمام ،فبحسب نقابة املهندسني
في بيروت وطرابلس ،نمت صناعة
البناء والتشييد فــي األشـهــر الستة

مؤشر

 %65من زبائن سوق الجنس تقل أعمارهم عن  30سنة
 % 51مـ ــن زبـ ــائـ ــن س ـ ــوق ال ـج ـن ــس فــي
لبنان تــراوح أعمارهم بني  22و 29سنة.
تنخفض حـ ّـصــة الـفـئــة الـعـمــريــة بــن 30
و 34سنة الــى  .%22أمــا مــن هــم فــوق الـ
 35سنة وتحت ال ـ  21سنة فتبلغ حصة
كــل مــن هــاتــن الـفـئـتــن نـحــو  .%14هــذه
التقديرات وردت في دراسة ملنظمة "كفى
عـنــف واس ـت ـغــال" ،اسـتـنــدت إلـيـهــا ورقــة
"السياسات حول االتجار بالنساء" ،التي
أع ـ ّـده ــا الـتـجـمــع الـنـســائــي الــديـمــوقــراطــي
اللبناني.
تلقي هــذه الــدراســة الـضــوء على الوضع
الشخصي لزبائن ســوق الجنس ،إذ إن
النسبة األعـلــى منهم ( )%35يرتبطون
بـ ـع ــاق ــة ع ــاطـ ـفـ ـي ــة ،ت ـل ـي ـه ــا ن ـس ـب ــة غـيــر
املرتبطني ( ،)%33ثم املتزوجني (،)%24
وتبلغ نسبة الخاطبني .%4
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا ورد ف ـ ــي ورق ـ ـ ـ ــة ال ـت ـج ـم ــع
النسائي الديموقراطي حول أسباب رواج
ســوق الجنس ،فــإن االعتقاد السائد في

املجتمع هو أن الدعارة تخفف من حاالت
االغـتـصــاب ،واعتبار الــرجــل أن ممارسة
الجنس حق طبيعي وبيولوجي له لتحقيق
ال ـت ـس ـل ـيــة وإثـ ـبـ ــات ذك ــوريـ ـت ــه واك ـت ـس ــاب
ال ـخ ـب ــرة ،إض ــاف ــة إلـ ــى م ـش ــاه ــدة األفـ ــام
اإلباحية والرغبة في إعادة تمثيلها.
تشير الــورقــة الــى تركز شبكات الدعارة
على طول الساحل اللبناني ،إال أن نسبة
 %70منها تتركز في جونية واملعاملتني،
حيث تنشط املالهي الليلية ،أو ما يعرف
بـ"السوبر نايت كلوب" والـ"بارات" ومراكز
التدليك .وتعمل هذه الشبكات في جبيل
أي ـض ــا ،وك ــذل ــك ن ـهــر ال ـك ـلــب ،املـعــامـلـتــن،
ال ـص ـف ــرا ،الـ ـب ــرب ــارة ،ال ـك ـس ـل ـيــك ،ال ـح ـمــرا
وب ـعــض الـشـقــق فــي ب ـي ــروت .وقـ ـ ّـدر عــدد
بيوت الدعارة ،التي تعرف القوى األمنية
بــوجــودهــا ،بنحو  13ملهى ،يحتوي كل
مـلـهــى عـلــى حــوالــى  15ف ـتــاة ،بــاإلضــافــة
إلــى البيوت الكبيرة كالسوبر نايت التي
تحتوي كل منها على  60فتاة على األقل.

 ،2016وارت ـف ــع عــدد
األولـ ــى مــن ع ــام
ّ
رخ ـ ــص الـ ـبـ ـن ــاء (مـ ــؤشـ ــر اف ـت ــراض ــي
ل ـحــركــة الـ ـس ــوق ال ـع ـق ـ ّ
ـاري ــة) بنسبة
 %13.82م ـ ــن  7378ف ـ ــي حـ ــزيـ ــران
 2015إل ــى  8480فــي حــزيــران ،2016
م ــا ان ـع ـكــس ب ـ ــدوره ع ـلــى تسليمات
االسمنت ،التي ارتفعت في حزيران
 2016بنسبة  ،%10بحسب مصرف
لـبـنــان ،ووص ـلــت إيــرادات ـهــا إل ــى 2.5
مـ ـلـ ـي ــون ط ـ ــن مـ ـق ــاب ــل  2.27م ـل ـيــون
طــن فــي ح ــزي ــران  .2015فـيـمــا تشير
بيانات السجل العقاري إلى ارتفاع
املـ ـع ــام ــات ب ـن ـس ـبــة ( %4.4أغ ـل ـب ـهــا
ّ
مقدمة من مواطنني لبنانيني) وهي
ّ
ناتجة بـصــورة رئيسية مــن ارتـفــاع
ّ
العقارية بنسبة
معامالت الوحدات
 ،%5وتسجيل األراض ــي والـعـقــارات
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استطالع

تأمين التمويل

العائق األبرز أمام رواد األعمال

من المرجح إرتفاع أسعار الوحدات الصغيرة في المناطق خارج بيروت (هيثم الموسوي)

بنسبة ّ ،%4.2أم ــا الـقـيـمــة الـسـنـ ّ
ـويــة
لـهــذه املـعــامــات فقد ارتـفـعــت بنسبة
( 2016نحو  3.85مليارات
 %5.9عام ّ
دوالر) ،ما حقق نموًا بنسبة %11.2
ّ
العقارية وبنسبة
في قيمة املعامالت
 %2.7في قيمة املعامالت املبنية.
إال أن هـ ــذا ال ـت ـح ـســن ال يـ ـع ـ ّـوض كل
 ،2012فقد
التراجع الحاصل منذ عام
ّ
تراجعت مساحات البناء املرخصة،
من  8.8ماليني متر ّ
مربع في حزيران
ّ
 2011إلى  6.35ماليني متر مربع في
حزيران .2016
بحسب دراس ــة  ،RAMCOتـعـ ّـد هــذه
امل ــرحـ ـل ــة" -1 :فـ ـت ــرة الـ ـ ـش ـ ــاري" ال ــذي
ب ــإمـ ـك ــان ــه تـ ـح ــدي ــد سـ ـع ــر الـ ـعـ ـق ــارات
بـحـســب ح ــاج ــة امل ـط ـ ّـوري ــن (ت ـحــدي ـدًا
الـ ـ ـصـ ـ ـغ ـ ــار ومـ ـ ـ ــن هـ ـ ــم فـ ـ ــي ال ـ ــوس ـ ــط)

ل ـل ـس ـي ــول ــة ،الـ ــذيـ ــن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــروا كــل
أمــوال ـهــم الـشـخـصـيــة أو ل ـجــأوا الــى
الـقــروض لتغطية كلفة مشاريعهم.
 -2ف ـت ــرة احـ ـت ــدام امل ـنــاف ـســة ب ــن من
ّ
شيدوا األبنية عندما كانت أسعار

ّ
تحول الطلب على
العقارات إلى السوق
ّ
الداخلية بنسبة 80%

األولية مرتفعة ومن ّ
ّ
يشيدون
املواد
اليوم بأسعار أرخــص .لكن ّبحسب
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر املـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع أن
يـ ـح ــدث ذلـ ــك انـ ـهـ ـي ــارًا ف ــي األسـ ـع ــار
مــع نـهــايــة عــام  ،2016عـلــى غ ــرار ما
ّ
ح ــدث فــي دب ــي وال ــوالي ــات املــتـ ّحــدة
األم ـيــركـ ّـيــة ف ــي  2007و ،2010إنـمــا
ّ
املرجح انخفاض مخزون الوحدات
ّ
سلس
الـعـقــاريــة الكبيرة على نحو
ٍ
وت ـ ـ ّ
ـدرج ـ ــي ،ب ــاع ـت ـب ــار أن تـسـيـيـلـهــا
ّ
ّ
سـيـتــم وف ــق عـمـلــيــة طــويـلــة وهــادئــة
ّ
الــوتـيــرة ،بسبب قــلــة الطلب عليها،
ف ــي م ـق ــاب ــل ت ـ ّ
ـوس ــع رق ـع ــة ع ـم ـلـ ّـيــات
ّ
الـ ـبـ ـن ــاء املـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــزة عـ ـل ــى ال ـ ــوح ـ ــدات
ال ـص ـغ ـيــرة خـ ــارج ب ـي ــروت وارت ـف ــاع
األسـعــار فــي املناطق التي ستشهد
ّ
عمرانية.
فورة

أظ ـه ــر اس ـت ـط ــاع أج ـ ــراه م ــوق ــع "ب ـيــت.
كـ ـ ـ ـ ــوم" بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع "،"YouGov
مؤسسة متخصصة بأبحاث السوق،
أن  %71من املهنيني في منطقة الشرق
األوس ـ ــط وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ،يـفـضـلــون
ريادة األعمال على الوظائف الثابتة،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ل ـ ـس ـ ـب ـ ـبـ ــن أسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــن ه ـ ـمـ ــا:
"اإلنجاز الشخصي أو تحقيق الذات"،
و"ت ـح ـق ـي ــق تـ ـ ــوازن أف ـض ــل ب ــن الـعـمــل
والـحـيــاة" .فــي املـقــابــل ،أ ّشــار  %23من
املـجـيـبــن إل ــى أن ـهــم يـفــضـلــون البحث
عـ ــن وظـ ـيـ ـف ــة ث ــابـ ـت ــة ،وذل ـ ـ ــك ألسـ ـب ــاب
ع ــدة ،م ـن ـهــا" :ت ــأم ــن ال ــدخ ــل املـنـتـظــم"،
و"االس ـت ـق ــرار امل ـه ـنــي" .ت ـجــدر االش ــارة
الـ ــى أن هـ ــذا االس ـت ـط ــاع اس ـت ـن ــد ال ــى
عـ ـيـ ـن ــة ضـ ـعـ ـيـ ـف ــة مـ ـ ــن  715ش ـخ ـص ــا،
مــوزعــن عـلــى اإلمـ ــارات ،والـسـعــوديــة،
والـكــويــت ،وقـطــرُ ،
وعـمــان ،والبحرين،
ولبنان ،وسوريا ،واألردن ،والجزائر،
وم ـ ـصـ ــر ،وامل ـ ـغ ـ ــرب ،وت ـ ــون ـ ــس .أي أن
عــدد األش ـخــاص ضئيل وال ــدول التي
ي ـن ـت ـمــي ال ـي ـه ــا امل ـس ـت ـط ـل ـع ــون لـيـســت
سواسية من حيث الوضع االقتصادي
والسياسي واألمني .كما أنه ال يمكن
ملثل هذا االستطالع أن يعكس الواقع،
كــونــه جــرى عـبــر االنـتــرنــت وال يلحظ
التفاوت الطبقي بني املشاركني.
يفيد االستطالع بأن  %59من املشاركني
هم موظفون في منطقة الشرق األوسط
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا ،ي ـف ـكــرون بـتــأسـيــس
أع ـم ــال ـه ــم الـ ـخ ــاص ــة ،فـ ــي حـ ــن حـ ــاول
 %17ذلــك فعليًا فــي املــاضــي ،إال أنهم
واجـ ـه ــوا ص ـع ــوب ــات ح ــال ــت دون ذل ــك.
أما بالنسبة إلى من يملكون أعمالهم
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،ف ـ ـقـ ــال  %75مـ ـنـ ـه ــم ان ـه ــم
ب ــدأوا بـخـطــواتـهــم األولـ ــى لتأسيسها
خــال الـسـنــوات الـســت األخ ـيــرة ،وذلــك
ألسـبــاب تــراوحــت بــن "الـحـصــول على
استقاللية أكبر" ( ،)%39و"الشعور بأن
الوقت كــان مناسبًا" ( ،)%34و"الرغبة
فــي القيام بما يحبونه" ( .)%34فيما
اعتبر ثلث املجيبني أن "الحصول على
دخل أكبر" سبب رئيسي إلنشاء أعمال
خـ ــاصـ ــة .ك ـم ــا ك ـش ــف  %37مـ ــن ّ
"رواد
األعـمــال" املـشــاركــون فــي الــدراســة أنهم
ف ــي املــرح ـلــة االب ـتــدائ ـيــة م ــن أعـمــالـهــم،

فــي حــن أشــار حــوالــى الــربــع إلــى أنهم
أس ـس ــوا أع ـمــال ـهــم وي ـب ـلــون ب ــاء جـيـدًا
حاليًا ( .)%24في املقابل ،اعتبر %19
مــن املـجـيـبــن أن أعـمــالـهــم ال ـخــاصــة ال
تبلي بــاء حسنًا على اإلط ــاق .وعند
س ــؤالـ ـه ــم عـ ــن ط ـم ــوح ــات ـه ــم بــال ـن ـس ـبــة
إلــى أعـمــالـهــم ،قــال حــوالــى الثلث انهم
يطمحون إلــى حصد املــزيــد مــن النمو
واألرب ـ ـ ـ ــاح ف ــي ب ـل ــد إق ــام ـت ـه ــم (،)%30
ف ــي ح ــن أشـ ــار  %28م ـن ـهــم إل ــى أنـهــم
يرغبون في ازدهــار أعمالهم "لتصبح
شــر ّكــة إقـلـيـمـيــة هــامــة ف ــي املـسـتـقـبــل".
وتمنى حوالى واحــد من أصــل خمسة
مجيبني تنمية أعمالهم لتصبح شركة
ع ــامل ـي ــة ( ،)%22أو م ـج ـم ــوع ــة عــامل ـيــة
كبرى (.)%19
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى أف ـض ــل ال ـق ـطــاعــات
االستبيان إلى
لريادة األعمال ،فأشار
ً
أن الـخـيــاريــن األكـثــر شعبية بالنسبة
إلـ ــى ّ
رواد األعـ ـم ــال ف ــي امل ـن ـط ـقــة هـمــا:
"تكنولوجيا املـعـلــومــات /االت ـصــاالت"
( ،)%18و"اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان /ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق/
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة" ( ،)%17يـلـيـهـمــا
ق ـط ــاع "ال ـض ـي ــاف ــة وال ـت ــرف ـي ــه" (،)%14
و"ال ـت ـص ـم ـي ــم املـ ـعـ ـم ــاري وال ـه ـن ــدس ــة"
( ،)%12و"الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوي ـ ـ ــل /الـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــن/
العقارات" (.)%10
وأش ـ ــار االس ـت ـط ــاع إل ــى أن املـهـنـيــن،
الــذيــن حــاولــوا تأسيس أعـمــال خاصة
فــي املـنـطـقــة ،واج ـهــوا تـحــديــات معينة
منعتهم من تحقيق النجاح .وتتمحور
األسباب حول "عدم القدرة على تأمني
التمويل والدعم املالي" ( ،)%52و"عدم
الـقــدرة على تمويل مرحلة التأسيس
ذات ـي ــا" ( .)%51وب ــرز الـتـمــويــل كنقطة
م ـش ـت ــرك ــة بـ ــن امل ـج ـي ـب ــن ب ـم ــا يـتـعـلــق
بالعوامل الرئيسية التي تثير قلقهم،
إذ ق ــال  %56م ــن املـجـيـبــن إن "تــأمــن
الـتـمــويــل لـلـبــدء ب ــامل ـش ــروع" ه ــو عــامــل
القلق الرئيسي بالنسبة إلـيـهــم ،يليه
ش ـخ ــاص غـيــر املـنــاسـبــن"
"تــوظ ـيــف األ ً
( ،)%41إضافة إلى "عدم ثبات األرباح/
ال ــدخ ــل" ( ،)%35و"ال ـخ ـس ــارة" (.)%30
ك ـمــا أش ـ ــار أك ـث ــر م ــن ن ـصــف املـجـيـبــن
( )%54إل ــى أن م ــن ال ـص ـعــب تــأسـيــس
عمل خاص في بلد إقامتهم.

قطاع خاص
ً
باعتها بعد تحسن وضع البنك في السوق وحققت منها كسبًا هائال.
وكانت هيئة املمارسات املالية قد فرضت غرامة على باركليز بقيمة
 50مليون جنيه إسترليني في تحقيق آخر يتعلق بمدفوعات البنك
للمستثمر الـقـطــري فــي صفقة ش ــراء أسـهـمــه تـلــك ،وينتظر الـقــرار
ً
تحقيقًا منفصال يجريه مكتب التحقيق في عمليات الفساد الكبرى
بشأن شراء قطر القابضة ألسهم باركليز.

«باركليز» و{قطر القابضة»
متهمان بالفساد

اتهمت مجموعة "بي.سي.بي كابيتال بارتنرز" ،املصرف البريطاني
"باركليز" ،بتمويل صفقة بيع أسهمه لـ"قطر القابضة" في عام .2008
يومها اندلعت األزمة املالية العاملية ،وكان املصرف البريطاني يعرض
بيع أسهم بقيمة تزيد على  7مليارات جنيه إسترليني .هذه املجموعة
تــرى أن باركليز خــدع مساهميه ونـفــذ صفقة فاشلة ،مشيرة إلى
أنــه مـ ّـول صفقة الشراء القطرية بالكامل ،وقيمتها  3مليارات جنيه
إسترليني من دون اإلفصاح للمستثمرين أو لسوق املال.
إدارة "باركليز" كانت قد ّ
أقرت سابقًا بتقديم تسهيالت للمستثمرين
َّ
القطريني ،إال أنها لم تعترف بأن الصفقة بكاملها كانت ممولة منه
لبيع أسهمه للقطريني .لذا ،يطالب املستثمرون الذين رفعوا القضية
أمام املحكمة العليا في لندن ،بتعويض عن خسارتهم الواقعة بسبب
عدم اإلفصاح ،قيمته  700مليون جنيه (أكثر من مليار دوالر) ،نتيجة
عــدم اإلف ـصــاح ،إذ إن قطر القابضة اشـتــرت األسـهــم فــي  2008ثم

ستاندر أند بورز:
لبنان من سلبي إلى مستقرّ
ّ

عــدلــت وكــالــة س ـتــانــدر أن ــد ب ــورز نـظــرتـهــا املستقبلية إل ــى الـ َّـديــن
ّ
"مستقر" ،وأبقت على تصنيف
السيادي في لبنان من "سلبي" إلى
لبنان للدين السيادي القصير األمد والطويل األمد بالعمالت املحلية
واألجنبية عند  Bو .B-سبب التعديل ،كما ّ
صرحت الوكالة ،يعود
إلــى توقعاتها اإليجابية للتدفقات الرأسمالية الــوافــدة إلــى قاعدة
ودائع القطاع املصرفي ،إذ إنها ستبقى مقاومة وستلبي حاجات
الحكومة لــاسـتــدانــة .وبحسب الــوكــالــة ،فــإن ق ــدرة الحكومة على
االسـتــدانــة تعتمد على قـ ّـوة هــذه التدفقات ،وهــي تبقى أم ـرًا مهمًا
لجهة التصنيف ،لكنها تــرى أن االعتماد على املـصــارف املحلية
وعلى مصرف لبنان لتمويل حاجات الحكومة هي نقطة ضعف
بنيويةَّ .
ويقدر أن تبلغ نسبة االستدانة الحكومية  %26من الناتج
املحلي اإلجمالي في عام  ،2016وأن تنمو الودائع املصرفية بمعدل
 .%4هذه الودائع املصرفية هي أساسية لعوامل "الثقة" ،علمًا بأن
معدل نمو الودائع املصرفية تراجع من  %11.5في  2010إلى %5.2
فــي  ،2015بسبب أثــر ال ـصــراع فــي ســوريــا ،وبنسبة أقــل بسبب
تباطؤ اقتصادات الخليج.

«بلوم» ّ
يؤسس شركة إلدارة األصول

وافقت هيئة األســواق املالية على إدراج شركة "بلوم إلدارة األصــول"
ضمن مؤسسات الــوســاطــة املــالـيــة ،بعدما تـبـ ّـن لها أن هــذه الشركة
ّ
ّ
وتسجلت وفقًا لألصول في السجل التجاري تحت اسم
تأسست
" ."Blom Asset Managementوهذه الشركة ،وفق املعطيات املتداولة
في السوق ،مملوكة من "بنك لبنان واملهجر" من خالل ملكيته لـ "بلوم
إنفست بنك" ،وقد أنشئت بعدما ّ
تبي أن دائرة إدارة األصول في بلوم
إنفست لــم تعد كافية ،بــل يمكن تحويلها إلــى شركة قائمة بذاتها
وتوسيع أعمالها .رأس مــال بلوم إلدارة األصــول يبلغ  7.5مليارات
ليرة ،وهي الشركة رقم  13بني مؤسسات الوساطة املالية املرخصة
مــن هيئة األس ــواق املالية ،إذ إن هــذه األخـيــرة نشرت فــي  22كانون
الثاني  2016الئحة باملؤسسات املرخصة منها وعددها  12مؤسسة،
وأضيف إليها الشركة األخيرة في  10أيار .2016
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ورد كاسوحة *
ما يحصل مع الحكومات اليسارية في أميركا
ّ
مجرد صعود لليمني
الالتينية هو أكثر من
على خلفية أزمات اقتصادية ومعيشية .إذ ال
ُ
عقل أن يحدث األمــر بهذا التسلسل وبهذه
ي ّ
الدقة في الربط بني الــدول التي يخسر فيها
اليسار ملصلحة اليمني .وحتى لو استبعدنا
ّ
فرضية املؤامرة هنا فإن حصول األمر «على
ن ـحــو م ـت ــزام ــن» ف ــي ث ــاث ــة م ــن أك ـب ــر ال ـب ـلــدان
الــاتـيـنـيــة (األرج ـن ـت ــن ،ال ـب ــرازي ــل ،فـنــزويــا)
يستدعي مزيدًا من النقاشات على مستوى
أداء الخصوم فــي اليمني ،وخصوصًا لجهة
ـدرت ـه ــم ع ـلــى تـعـطـيــل ال ـق ــاط ــرة الـسـيــاسـيــة
قـ ِ
ال ـتــي ق ــادت أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة فــي الـسـنــوات
ّ
العشرين الفائتة .من جهة أخــرى ،فــإن الدعم
الـكـبـيــر الـ ــذي ي ـل ـقــاه ال ـي ـمــن ف ــي ه ــذه ال ــدول
م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ال يـفـســر وح ــده عجز
هــذه الـحـكــومــات عــن الـحـفــاظ على هيمنتها
الطبقية التي تداعت مع انهيار أسعار النفط
ّ
ونفاد الفوائض املالية .للتذكير فقط فإن هذه
الفوائض هي التي كانت تساعد الحكومات
في أميركا الالتينية على إتمام عملية التوزيع
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وب ـم ــوج ـب ـه ــا كـ ــانـ ــت تـحـصــل
ـوسـطــة على ّ
الطبقات الفقيرة واملـتـ ّ
حصتها
من الثروة ،بعد أن تكون القاعدة االجتماعية
للسلطة قد ّ
توسعت تلقائيًا ربطًا بما تقدمه
ّ
الــدولــة لهذه الطبقات .ويمكن القول إن عدم
االستمرار في
قدرة الحكومات اليسارية على
ُّ
هذه السياسة بعد وفاة تشافيز وتعثر ديلما
روسيف الجزئي في الحفاظ على تركة لوال
ٌ
وضع
هو الذي أوصلها إلى الوضع الحالي.
ل ــم تـفـقــد فـيــه ال ـق ــدرة عـلــى ُ تــوسـيــع قــاعــدتـهــا
االجـتـمــاعـيــة فـحـســب ،بــل أض ـيــف إلـيــه أيضًا
ّ
ُ
افتقارها إلى أدوات التحكم بالسلطة ،بحيث
ّ
تـصـبــح أي عـمـلـيــة إجــرائ ـيــة (اس ـت ـف ـتــاء على
واليـ ــة الــرئ ـيــس أو دعـ ــوة إل ــى ع ــزل الــرئـيـســة
بــرملــا ًن ـيــا) تــدعــو إل ـي ـهــا امل ـع ــارض ــة اليمينية
محطة إضافية للنيل من شرعية اليسار ،عبر
وضعه في مواجهة القواعد االجتماعية التي
خسرها أو أوشك على خسارتها.

لـجــأت الحكومة إلــى رفــع أسـعــار املــواصــات
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـامـ ــة ،مـ ــا ت ـس ـب ـ َّـب بـ ــانـ ــدالع اح ـت ـج ــاج ــات
عنيفة في الـشــارع وحصول صــدامــات دامية
مــع قــوات األم ــن .هــذا الـصــدام األول مــن نوعه
مع حكم اليسار في البرازيل َ
أجبر الحكومة
عـلــى ال ـتــراجــع ع ــن ق ــراره ــا وإع ـ ــادة األس ـعــار
إلــى ما كانت عليه ،ولكن التراجع عنه تحت
ض ـغ ــط الـ ـش ــارع ال ـغ ــاض ــب ل ــم ي ـك ــن م ــن دون
ثـمــن .فـقــد تــركــت ه ــذه األزم ــة شــروخــا كبيرة
بــن حكومة روسـيــف والـقــواعــد االجتماعية
ّ
املتضررين من
الداعمة لها والتي كانت ّأول
تحريك األسـعــار ،نظرًا النعكاساته املباشرة
عـلــى أوضــاع ـهــا االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة.
ه ـن ــا ب ـ ــدأت أحـ ـ ـ ــزاب ال ـي ـم ــن وال ـ ـتـ ــي لـ ــم يـكــن
ل ــوج ــوده ــا وزن س ـي ــاس ــي ك ـب ـيــر ب ــال ـت ـح ـ ّـرك،
ً
مستفيدة من الشروخ الحاصلة بني السلطة
وق ــواع ــده ــا ،فـنـشـطــت إعــام ـيــا أث ـن ــاء األزم ــة،
ث ــم ت ـضــاعــف ن ـشــاط ـهــا ال ــدع ــائ ــي م ــع ت ـجـ ّـدد
ال ـصــدامــات بــن الـحـكــومــة واملـحـتـجــن أثـنــاء
تـشـيـيــد الـبـنــى الـتـحـتـيــة ملــونــديــال ال ـكــرة في

عــام  .2014راهـنــت املـعــارضــة فــي هــذه الفترة
عـلــى تــآكــل شـعـبـيــة روس ـي ــف ب ــن مــؤيــديـهــا،
ّ
ومع أن حضورها في االنتخابات الرئاسية
فــي عــام ( 2014انحصرت املنافسة فيها بني
روسـ ـي ــف وامل ــرش ـح ــة االش ـت ــراك ـي ــة ع ــن حــزب
ال ـخ ـض ــر م ــاري ـ ّن ــا س ـي ـل ـفــا) كـ ــان م ـع ــدوم ــا إال
أنها كانت تحضر لسيناريو آخــر نظرًا الى
افتقارها في ذلك الوقت إلى األدوات الالزمة

اليسار بقيادة حزب
العمال أصبح عمليًا بعد قرار
العزل في مجلس الشيوخ
خارج السلطة نهائيًا

إلحـ ـ ـ ــداث ال ـت ـع ــدي ــل ف ــي املـ ـس ــار االج ـت ـم ــاع ــي
واالق ـت ـص ــادي ل ـل ـبــاد .ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو كــان
يتعارض مع الشعبية الكبيرة التي تحوزها
روسـ ـي ــف والـ ـت ــي ت ـ ـجـ ـ ّـددت ب ــأك ـث ــري ــة طـفـيـفــة
بـعــد االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة األخ ـي ــرة .ولكي
ي ـت ـفــادى الـيـمـيـنـيــون ه ــذا ال ـت ـعــارض لـجــؤوا
إلــى نبش قضية «بـتــروبــراس» التي ّ
تورطت
فـيـهــا مـعـظــم الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة الـبــرازيـلـيــة
بيمينها ويـســارهــا ،ولكنها وبسبب تالعب
اليمني وإعالمه باألمر ارتبطت حصرًا باسم
الحكومة التي تقودها روسيف ،ومعها طبعًا
يكتف
الرئيس السابق لوال دا سيلفا الذي لم
ِ
اليمني بأبلسة وريثته فحسب بل جـ ّـر قدمه
ً
مسعى واضح لتجريم
إلى القضية أيضًا ،في
ّ
كل هذا ّالعهد واإلتيان على معظم االنجازات
التي حققها للطبقات الشعبية والفقيرة في
البرازيل.

ُ َ
المجابهة
خيار

في دفاعها عن نفسها أمــام مجلس الشيوخ

ّ
َ
أبدت الرئيسة ُ
«المقالة» ،ديلما روسيف ،خشيتها على المكاسب االجتماعية التي تحققت للبرازيليين أثناء حكم اليسار (أ ف ب)

مسار التراجع
أثناء مثولها أمام مجلس الشيوخ البرازيلي
لـلـ ُبـ ّـت فــي مــوضــوع «عــزلـهــا» أب ـ َـدت الرئيسة
«امل ـ ـقـ ــالـ ــة» دي ـل ـم ــا روس ـ ـيـ ــف ّخ ـش ـي ـت ـهــا عـلــى
املكاسب االجتماعية التي تحققت للبرازيليني
ّ
وخصت بالذكر اإلنجازات
أثناء حكم اليسار،
ّ
فــي مـجــالــي الـصـحــة والـتـعـلـيــم .وم ــع أن هــذه
اإلشارة في مكانها تمامًا نظرًا إلى الحماسة
ال ـت ــي أب ــداه ــا «ال ــرئـ ـي ــس» الـيـمـيـنــي ال ـجــديــد
ميشال تامر للتسريع في برامج الخصخصة
إال أنها تجاهلت التراجعات التي حدثت لهذه
روسيف نفسها .فاألزمة
اإلنجازات أثناء حكم
ّ
لــم تـبــدأ مــع حـصــول التضخم وانـفـجــار أزمــة
شركة النفط الوطنية «بتروبراس» بل بدأت
قبل ذلك بسنوات ،وتحديدًا في عام  2012حني

ِّ
ماذا يجري في البحرين وأين منظرو «النظام يقصف شعبه»؟!
كاظم الموسوي *
يـ ـم ـ ّـر مـ ــا يـ ـج ــري فـ ــي ال ـب ـح ــري ــن مـ ــن ف ـظــائــع
وارت ـ ـكـ ــابـ ــات م ـخ ــال ـف ــة ألي قـ ــانـ ــون وأع ـ ــراف
َّ
مـحـلـيــة أو دولـ ـي ــة ،بـصـمــت إع ــام ــي مـنــظــم،
ـاك على
وال سيما مــن إع ــام عــربــي ص ــارخ ًب ـ ٍ
ق ـيــم بـعـيــد عـنـهــا ف ــي ال ــواق ــع أص ـ ــا ،خــاصــة
ُّ
ح ـقــوق اإلن ـس ــان والــدي ـمــوقــراط ـيــة ،والـتـعــكــز
عـلــى مـمــارســات األنـظـمــة الـتــي يطلق عليها
مصطلحات مثل املستبدة والــديـكـتــاتــوريــة،
دون غـيــرهــا ،بــانـحـيــازات مضحكة .كـمــا قــام
ّ
وروج هــذا اإلع ــام العربي لـ«مفكرين عــرب»
ّ
نظروا ملقولة لو عدت اليوم من رصد تكرارها
وحساب ترديدها وإعادة حلقات التغني بها
ألصبحت أكثر من خطب النازيني ووزيرهم
«املـفـكــر» جــوزيــف غــوبـلــز .أيــن هــذه الوسائل
ِّ
واملنظرون العرب ّ
عما يجري اليوم
اإلعالمية
في البحرين؟ ألم يسمعوا بما يحصل فعليًا؟
هل يحتاجون ملن يدلهم ويريهم ما يحصل
كــل ي ــوم؟ أم أن مــا يحصل ال يعنيهم؟ وهــل
البحرين بلد عربي أم خــارج الــوطــن العربي
ِّ
ويخص آخرين غير اإلعالم العربي ومنظريه
ً
ومفكريه؟ أسئلة كثيرة محزنة فعال ومخزية

لهذا اإلعالم ومفكريه .ما يحدث في البحرين
ي ـع ـ ّـري ه ــذه ال ــوس ــائ ــل وي ـف ـضــح تــوجـهــاتـهــا
ومـمــولـيـهــا ومــزويــديـهــا ومـجـهــزي أخـبــارهــا
ِّ
ومـنــظــريـهــا ،وعـطــب أخــاقـهــا وفـقــدانـهــا أليــة
مـهـنـيــة أو م ــوض ــوع ـيــة .وهـ ــي ب ـكــل األح ـ ــوال
ليست جــديــدة على هــذه الوسائل وال هــؤالء
املـنـظــريــن الــذيــن ال أع ــرف اآلن م ــاذا يـقــولــون
بعد أن ُي ّ
خبروا عن املقال .ما أدركه عنهم ومن
كثرة ما سمعوا وق ــرأوا عنهم أصبحوا مثل
القرود الثالثة في السرديات املعروفة .غطت
أح ـ ــداث ال ـن ـظــام الـ ــذي يـقـتــل شـعـبــه ع ـلــى كل
مداركهم ومخزوناتهم النظرية ،ولم تعد تلد
لهم أفكارًا جديدة أو أخرى ،عن أي بلد آخر أو
أي مكان ،حتى لو وقع خارج استوديوهاتهم
أو مكاتبهم .عــار ...عــار ...أصبح هذا العنوان
ل ـكــل ت ـلــك ال ــوس ــائ ــل وم ـن ـظــري ـهــا ومـفـكــريـهــا
املجددين أو املناضلني فــي أروق ــة املؤتمرات
تحت سقوف «من يدفع للزمار؟».
اعتقاالت يومية لرموز سياسية ومحاكمات
صــوريــة وقــوانــن قرقوشية واضـحــة ،تكميم
األفـ ـ ـ ــواه ،ق ـمــع الـ ـح ــري ــات ،ت ـعــذيــب وق ـت ــل في
السجون ،منع سفر وتظاهر واحتجاج سلمي
ِّ
وع ـل ـن ــي ...وال ش ـعــرة ت ـحــركــت ل ــدى مـنــظــري

ووسائل إعالم «الثورات» كما يقال ،وال كلمة
نبست بها شفاههم .أليس مضحكًا حقًا أن
تسمي تـلــك الــوســائــل بــرامـجـهــا أو تعنونها
بكلمة ال ـثــورة؟ حتى هــذا املصطلح يــريــدون
تشويهه وتخريبه وإلغاء معناه ،فهل حقًا هم
ً
مع الـثــورات ،وبــأي معنى؟ هل يؤمنون فعال
بها أم لإلعالم فقط؟
لم تدمع عيون مرتزقة اإلعالم ذاك ،على غلق
أبواب جمعية سياسية اشتركت بانتخابات
سابقة وف ــازت بنصف عــدد ال ـنــواب ،ومــن ثم
إلـغــاء إجــازتـهــا وم ـصــادرة أمــوالـهــا ،واعتقال

الشعب في البحرين يواصل
الوطني من أجل
كفاحه
ّ
اإلصالح لحد اليوم بسلمية

كــوادرهــا .مــاذا يعني هــذا عند هــذه الوسائل
ومـ ـنـ ـظ ــريـ ـه ــا؟! وبـ ـع ــده ــا وق ـب ـل ـه ــا أصـ ـ ــدرت
الـحـكــومــة ق ـ ــرارات إس ـق ــاط جـنـسـيــة ع ــن عــدد
غ ـيــر قـلـيــل م ــن أب ـن ــاء ال ـب ـلــد ،وق ـ ــرارات أخ ــرى
مـتــابـعــة ملـنــع وت ـجــريــد ال ـعــوائــل م ــن أي حق
م ــن حـقــوقـهــا االع ـت ـي ــادي ــة ...وتـلـتـهــا األح ـكــام
البوليسية اإلرهابية التي تعكس أزمة الحكم
ووسائل اإلعالم ومرتزقتها .هذه وغيرها من
اإلجراءات الظاملة التي تتخذ أبعادًا سياسية
واجتماعية وثقافية ودينية.
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن يـ ـ ــواصـ ـ ــل ك ـف ــاح ــه
الــوط ـنــي م ــن أج ــل اإلص ـ ــاح والـتـغـيـيــر لـحـ ّـد
ال ـ ـيـ ــوم ب ـس ـل ـم ـيــة ،أج ـ ــل ب ـس ـل ـم ـيــة ،وي ـت ـحـ ّـمــل
بصبر وإص ــرار اضطهاد الحكومة الجائرة
وممارساتها الوحشية ،ووسائلها التسلطية
وال ـت ـع ـس ـف ـيــة فـ ــي س ـب ـيــل وض ـ ــع ال ـب ـل ــد عـلــى
سكة العمل السياسي الوطني .إال أن تبعية
السلطات وتخلفها دفعاها إلى تخريب تلك
الخطوات واالرت ــداد عنها ومواجهة الحراك
الشعبي بالعنف وبيع البالد لقوات احتالل
ً
بشكل صــارخ ،فضال عن األسطول األميركي
والقاعدة البريطانية.
حتى الــواليــات املتحدة واألم ــم املتحدة ،ولو
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أب ـ ـ ـ ـ َـدت روس ـ ـيـ ــف ع ــزي ـم ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وأظـ ـه ــرت
اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـل ـق ـتــال ح ـتــى ال ـن ـه ــاي ــة ،وهـ ــو ما
ُعرفت به خــال مسيرتها الكفاحية الطويلة
ً
سواء في مواجهة الديكتاتورية العسكرية أو
أثناء وجودها داخــل حزب العمال .ولكن في
الوضع الذي تخضع له حاليًا ال تكفي اإلرادة
وحدها للعودة إلــى الحكم .فاليسار بقيادة
حــزب الـعـمــال أصـبــح عمليًا بـعــد ق ــرار الـعــزل
فــي مجلس الـشـيــوخ خ ــارج السلطة نهائيًا،
ولـ ــم ي ـع ــد ي ـم ـلــك األدوات الـ ــازمـ ــة ملـجــابـهــة
ميل اليمني املتعاظم للسيطرة على الــدولــة
وأجهزتهاّ .
وأول املؤشرات على ذلك هو القمع
ّ
الشديد الذي ووجهت به التظاهرات املحتجة
عـلــى ع ــزل روس ـيــف فــي س ــاو بــاولــو وغيرها
من املــدن البرازيلية .فالقمع اآلن سيزداد مع
ّ
ـروج جــديــد لليسار مــن السلطة ،حيث
كــل خ ـ ٍ
ستصبح املسألة بالنسبة إلــى اليمني ليس
ّ
املؤسسات
ُفقط منع اليسار من التواجد في
َ
نتخبة بل أيضًا مجابهته ّ
بشدة في الشارع
امل
َ
عـبــر حــرمــانــه مــن املـســاحــة الــوحـيــدة الباقية

لــه للضغط عـلــى الـسـلـطــة ال ـجــديــدة فــي ّحــال
ق ـ ّـررت الـتــراجــع عــن املكتسبات الـتــي تحققت
للبرازيليني خ ــال حـكــم ل ــوال (وه ــي ستفعل
طبعًا) .في هذه املرحلة سيحاول اليمني أيضًا
التنفيذية
بـعــد إخـ ــراج ال ـي ـســار مــن الـسـلـطــة
َ
ـوده ف ــي ال ـش ــارع حــرمــانــه من
وتـحـجـيــم وج ـ ـ ِ
األداة األخـ ـي ــرة ال ـت ــي ت ـت ـيــح ل ــه م ــراق ـب ــة أداء
ال ـس ـل ـط ــة .واملـ ـقـ ـص ــود بـ ـه ــذه األداة ال ـك ـت ـلــة
البرملانية املتبقية له في مجلس النواب والتي
ُ
ل ــم تـسـتـطــع ن ـظـيــرتـهــا ف ــي مـجـلــس الـشـيــوخ
إعطاء الرئيسة روسيف سوى عشرين صوتًا
أثناء التصويت إلقالتها مقابل ستني صوتًا
ّ
أو أك ـث ــر لـلـيـمــن .ه ــذا يـ ــدل ع ـلــى خ ـلــل ف ــادح
ّ
فــي مـيــزان الـقــوى داخ ــل املــؤسـســات ملصلحة
اليمني ،وهو ما سيسعى األخير إلى تأكيده
عبر االنتقال من مرحلة إلى أخرى ،مستعينًا
ب ــأدوات الهيمنة الـتــي يملكها وهــي كثيرة،
ومستفيدًا مــن تــراجــع الــدعــم الشعبي لحزب
ّ
العمال ال ــذي كــان بإمكانه لــو لــم تحصل كل
ت ـلــك الـ ـص ــدام ــات ف ــي ع ـهــد روسـ ـي ــف تــأخـيــر
ح ــدوث سيناريو االنـقــاب الـبــرملــانــي ،ريثما
يكون اليسار قد ّ
جهز بدائله.

خاتمة

ّ
والحال أن ُالبدائل اآلن ليست متوافرة تمامًا،
وحـتــى لــو أت ـيــح لـهــا ال ـشــرط الـ ــازم للتبلور
ّ
ف ــإن افـتـقــار الـيـســار إلــى األدوات وهــو خــارج
السلطة سيحرمها مــن الفاعلية السياسية،
والـ ـت ــي ب ــدون ـه ــا ال ي ـم ـكــن م ـجــاب ـهــة ال ـي ـمــن
ف ــي م ـس ـعــاه لـلـسـيـطــرة ع ـلــى أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة
وجعلها تنحاز مـجــددًا لألغنياء وأصـحــاب
الــرســام ـيــل عـلــى ح ـســاب الـطـبـقــات الــوسـطــى
ّ
الدنيا والفقيرة .وفــي ظــل هــذا الخلل الفادح
ّ
في موازين القوى ال يكون الحل كما طرحت
ّ
روسـ ـي ــف ع ـب ــر اس ـت ـئ ـن ــاف قـ ـ ــرار ال ـ ـعـ ــزل ،ألن
العودة إلى السلطة اآلن لن تكون فاعلة ،هذا
ً
ـا باالستئناف ،ولــم ُت َ
حرم
إذا ُسمح لها أصـ
ّ
ُّ
وفقًا ملا يطرحه اليمني من حقها في الترشح
ّ
عام ربطًا بثبوت تهمة
مجددًا إلى أي منصب ُ
الفساد املزعومة عليها .املجابهة هنا تصبح
ً
ُ
كخيار
بال أنياب ،ولكي يتم استردادها فعال ّ ٍ
مـمـكــن ول ـيــس «ك ـم ـحــاولــة يــائ ـســة» ال ب ــد من
استعادة املبادرة عبر ترك السلطة التنفيذية
لليمني ،واالكـتـفــاء بمراقبته برملانيًا ،ريثما
تتبلور انحيازاته االقتصادية ،ويبدأ اليسار
بالتالي في معاودة استقطاب الطبقات التي
خسرها جزئيًا ملصلحة خصومه اليمينيني.
هـ ــذه ال ـط ـب ـقــات ه ــي ال ـت ــي سـتـحـســم امل ـعــركــة
حــن ي ـكــون الـيـســار جــاه ـزًا لـخــوضـهــا س ـ ً
ـواء
فــي االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة املقبلة أو فــي ِّ
أي
ّ
يستعد له البرازيليون .املهمّ
استحقاق آخــر
ُ
هـنــا أن ت ـكــون الـفــاعـلـيــة ق ــد اســت ـع ـيــدت على
ّ
املتضررة
قاعدة الربط بني مصالح الطبقات
ـازات اليمني االقتصادية وجاهزية
مــن انـحـيـ ّ
ال ـي ـســار لـتـلــقــف ق ـيــادت ـهــا ف ــي لـحـظــة تــراجــع
اليمني أو «أفوله».
* كاتب سوري

لفظيًا ،أدانـتــا ق ــرارات حكومة البحرين حول
ت ـجــريــد رجـ ــل ال ــدي ــن آيـ ــة ال ـل ــه ع ـي ـســى قــاســم
مــن جنسيته وإيـقــاف نشاط جمعية الوفاق
اإلس ــامـ ـي ــة امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ،واعـ ـتـ ـق ــال ال ـن ــاش ــط
ال ـح ـق ــوق ــي ن ـب ـيــل رجـ ـ ــب .ف ـه ــل اهـ ـت ــزت ل ـهــذه
ّ
ومنظريها «شنبة»؟!
الوسائل
ل ـي ــس آخ ـ ــر إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـك ــم امل ـس ـت ـبــد غـلــق
املساجد والحسينيات واستدعاء علماء الدين
وحـجــزهــم فــي املـعـتـقــات وم ــراك ــز التحقيق،
ب ــل تـسـعـيــر الـطــائـفـيــة وتـعـمـيـقـهــا بــأســالـيــب
تعسفية وقمعية ترقى إلى اإلبادة والتطهير،
وهو ما أشارت إليه منظمات حقوقية وطنية
ودولية ،ما اضطر علماء الدين في البحرين
بعد تفاقم األزمة واستفحال القمع والعسف،
إل ــى إصـ ــدار ب ـيــان يــديــن تـصــرفــات الحكومة
وان ـت ـهــاكــات ـهــا املـ ــدويـ ــة .جـ ــاء ف ــي ال ـب ـي ــان (7
آب /أغسطس  :)2016االس ـتــدعــاءات املكثفة
والـتــوقـيــف والـحـبــس والـتـهــديــد والـتـعـ ِّـديــات
املـ ـهـ ـيـ ـن ــة لـ ـعـ ـلـ ـم ــاء ال ـ ــدي ـ ــن ووكـ ـ ـ ـ ــاء املـ ــراجـ ــع
العظام والخطباء وأئمة الجمعة والجماعة
وال ــروادي ــد الدينيني والـنـشـطــاء األحـ ــرار ،كل
ذل ــك ب ـغــرض كـســر إرادة الـشـعــب فــي حماية
وطنه ودينه .إن اإلرادة الشعبية التي لم تلن

طوال خمس سنوات رغم كل اإلرهاب الرسمي
الهائل بشتى صنوفه هي إرادة ال يزال النظام
غير فاهم لها بعد ،وال يزال يعيش الوهم في
قهرها وتركيعها بأساليبه اإلرهــابـيــة التي
أث ـب ـتــت فـشـلـهــا طـ ــوال ه ــذه ال ـس ـنــن ال ـت ــي لم
تثمر ســوى ّاملزيد من اإلصــرار والثبات على
املطالب املحقة العادلة.
أح ـ ـ ــرار ال ـع ــال ــم وبـ ـع ــض امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة
نـ ــددت ب ـس ـلــوك ال ـح ـكــومــة وأدان ـ ــت قــرارات ـهــا
املنتهكة ألبسط حقوق اإلنسان ،كذلك بينت
فــي بـيــانــات أو تـصــريـحــات ملـســؤولــن فيها،
وك ــل ه ــذا وأغ ـلــب اإلعـ ــام الـعــربــي خ ــارج عن
ت ـغ ـط ـي ـت ـهــا ،ولـ ــو ض ـم ــن األخ ـ ـبـ ــار ال ـع ــام ــة أو
إشـ ـ ــارة ل ـه ــا ،اح ـت ــرام ــا إلن ـســان ـيــة الـضـحــايــا
وتنبيهًا للمستبدين والديكتاتوريني الذين
أف ــرغ ــوا ق ـنــوات ـهــم وم ـف ـكــري ـهــم ل ــ»ال ـت ـص ــدي»
لهم .إن مــا يحصل فــي البحرين وصمة عار
على الحكومات واإلع ــام الصامت ومفكريه
وم ـن ـظ ــري ــه الـ ــذيـ ــن ك ـش ـف ـت ـهــم ه ـ ــذه األح ـ ـ ــداث
ووض ـع ـت ـه ــم أم ـ ـ ــام ارتـ ـب ــاط ــاتـ ـه ــم وال ــوق ــائ ــع
والـ ـحـ ـق ــائ ــق الـ ــدام ـ ـغـ ــة وع ـ ـ ـ ـ ّـرت ت ـن ـظ ـيــرات ـهــم
املخادعة ووظيفتهم التضليلية.
* كاتب عراقي
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الهزيمة المؤجلة
في الحرب السورية
هادي قبيسي *
الـ ـح ــذر ف ــي امل ــواجـ ـه ــة م ــع الـ ـع ــدو وال ـت ـش ـك ـيــك فــي
نواياه وااللتفات إلى املخاطر املحتملة ،ال ينبغي
أن يـتـنــاقــض م ــع ال ـج ـهــوزيــة امل ـع ـنــويــة والـنـفـسـيــة
لــاسـتـمــرار فــي ال ـصــراع ،أو أن يقلص مــن اإليـمــان
بالنصر في نهاية املعركة ،بل إن الحذر والتشكيك
هــو ال ـطــريــق األقـ ــرب إل ــى ال ـن ـصــر .فـعـنــد الـغـفـلــة أو
ال ـت ــراخ ــي أو ال ــرك ــون إلـ ــى الـ ـع ــدو ،ت ــأت ــي ال ـفــرصــة
للمباغتة واالن ـق ـضــاض ،واالس ـت ـفــادة مــن ال ـقــراءة
امل ـب ـت ــورة ل ـل ـم ــؤش ــرات امل ـي ــدان ـي ــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الناتجة مــن االطمئنان إلــى سير األم ــور ،واعتبار
ال ـت ـح ــرك ــات واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــواض ـح ــة ل ـل ـعــن أمـ ــورًا
روتينية ضمن الــوعــاء الكلي اآلمـ ــن ...هنا يصبح
ً
طريق النصر طويال جدًا.
ً
العنوان اآلخر الذي يعتبر مدخال ضروريًا لتحليل
حركة العدو ومناورته ،هو فهم أهدافه من الحرب،
وم ــا هــي الـ ـض ــرورات ال ـتــي دفـعـتــه لــدخــول الـحــرب
واالس ـت ـمــرار فيها ،خصوصًا حــن يـكــون التداخل
والتشابك سيد املــوقــف ،كما فــي الـحــروب البديلة
التي يكثر فيها الفاعلون واملؤثرون ويختلط فيها
العنصر املحرك بالعناصر املتحركة.
الحرب على سوريا كانت قــرارًا أميركيًا باألساس
منذ  ،2003مع شراكة إقليمية ملجموعة من الدول:
تــركـيــا ،الـسـعــوديــة ،األردن ،قـطــر .لكل مــن الشركاء
غــايــات ومـطــامــع وم ـحــدوديــات ،لـكــن امل ـحــرك األول
يعمل دومــا بالتأثير على كــل الـشــركــاء ،ولتحقيق

الحرب على سوريا كانت قرارًا
أميركيًا باألساس منذ  ،2003مع شراكة
إقليمية لمجموعة من الدول
ال ـغ ــاي ــة ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ب ـ ــدأت الـ ـح ــرب واس ـت ـمــرت
لتحقيقها .فــي غـيــاب ال ـقــدرة لــدى أي مــن الشركاء
اإلقـلـيـمـيــن ع ـلــى ال ـتــأث ـيــر ف ــي ن ـظــرائــه مجتمعني،
ي ـن ـب ـغــي دومـ ـ ــا ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى الـ ـط ــرف األس ــاس ــي،
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي وإن كــانــت ال
تسيطر على التفاصيل ،وال تضبط إيقاع الشركاء
بالدقة ،إال أنها تحافظ على املسار االستراتيجي
للحرب بما يخدم مصلحتها ،حتى عندما تحصل
خــافــات بينها وبــن الـشــركــاء .هدفت الـحــرب على
س ــوري ــا ف ــي األول ـ ــوي ـ ــة األول ـ ـ ــى إل ـ ــى الـ ـخ ــاص مــن
مشروع محور املقاومة املمتد ،سياسيًا ولوجستيًا
وجغرافيًا ،من طهران إلى بيروت.
في البداية كانت الطموحات بانتهاء املعركة خالل
أشهر ،والسيطرة على سوريا وتحويلها إلى كيان
معاد للمحور املـقــاوم ،والحقًا ّ
تبي أن هــذا الهدف
ٍ
يحتاج إلــى بعض الوقت ،ومــن ثم تراجع الطموح
إل ــى إمـكــانـيــة تـجــزئــة س ــوري ــا وفـصـلـهــا عــن لبنان
والعراق جغرافيًا ،وبعد أن تبددت إمكانية إسقاط
النظام أو فصل سوريا عن شرقها وغربها ،دخل
املشروع في هدف آخر :استمرار االستنزاف ملحور
املقاومة إلى أقصى حد ممكن.
يخدم االستنزاف مجموعة غايات جزئية ،األولــى
واألك ـث ــر طـمــوحــا ال ــوص ــول إل ــى طــاولــة مـفــاوضــات
حــول أمــن إسرائيل وبقائها فــي املستقبل ،حينما
ي ـص ـبــح م ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ع ــاجـ ـزًا م ـن ـه ـكــا سـيـكــون
ممكنًا ،في النظر األميركي ،أن يتخلى عن مشروعه
األيديولوجي ألنه لم يعد واقعيًا وال ممكنًا تحقيقه.
الـ ـغ ــاي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،األق ـ ــل طـ ـم ــوح ــا ،ت ـق ـل ـيــص قـ ــدرة
املقاومة على استهداف إسرائيل ،من خــال نزفها
في العديد والـكــوادر والتسليح وغير ذلــك ،بحيث
تصبح إمكانية شن حروب وجودية ضد إسرائيل
أم ـرًا بعيد املـنــال .الغاية الثالثة ،وتتعلق بالبيئة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة مل ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة ،ب ـح ـيــث يـتـحــول

تدريجيًا إلى العداء مع املقاومة وفكرتها ،والحقًا
يـتـهـيــأ لـلـتـطـبـيــع ومـ ــن ث ــم ح ـمــايــة ال ـك ـي ــان ،وه ــذه
عملية بحاجة إلــى وقــت طويل ،يوفره االستنزاف
املتواصل.
هكذا ّ
تكيفت السياسة األميركية مع انحدار وتراجع
الطموحات بشأن الحرب على سوريا .هذه الحرب
الـضــروريــة لكبح تصاعد مـحــور املـقــاومــة وتغيير
وجـهــة بـنــاء الـقــوة العسكرية املتجهة نحو العدو
الصهيوني ،تستحق من األميركي ممارسة الصبر
االستراتيجي ،قبل أن يصبح الشرق األوسط شعلة
نار تحت أقدام بقايا االستعمار القديم والحديث.
اسـتـخــدمــت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الـتـضـلـيــل املتعمد
إلع ـط ــاء االس ـت ـن ــزاف قـيـمــة م ـضــاع ـفــة ،ف ــإن إص ــرار
محور املقاومة على املواجهة ،وثقته بالخط البياني
ملسار الحرب ،وانقالب ميزان القوة والجغرافيا في
ســوريــا لصالحه ،بعد أن كانت الـبــاد على شفير
الهاوية ،كل ذلــك تطلب اعتماد الخداع والتضليل
الم ـت ـص ــاص هـ ــذا االن ـ ــدف ـ ــاع ،م ــن خـ ــال ال ـس ـيــاســة
التقليدية األميركية :العصا والجزرة.
تـ ـق ــدم وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام األمـ ـي ــركـ ـي ــة والـ ـن ــاطـ ـق ــون
الــرسـمـيــون عــروضــا للتسوية وتــرويـجــا إلمكانية
ح ـصــول ـهــا ،م ــدع ــوم ــة ب ـم ـصــداق ـيــة تــوك ـيــد روس ــي
خجول يهدف إلى تكريس دور بوتني العبًا دوليًا
على الساحة السورية بني العبني إقليميني .يهدف
هذا الخداع في املستوى األول إلى امتصاص عزيمة
وإصــرار محور املقاومة على االنتصار في الحرب
مــن خ ــال ال ـجــوالت والـنـقــاط وتـحــريــر الجغرافيا،
وفي املستوى الثاني إلى التضليل التكتيكي وفتح
املجال لعملية ميدانية مباغتة تقوم بها جماعات
الحرب البديلة على األرض.
تستفيد ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن نــاحـيــة أخ ــرى من
تعدد الالعبني ،في كال الطرفني ،حيث تتطلع إلى
الساحة من منظار دينامية النظم ،وليس مواقف
األطراف املعادية أو تلك املستقلة نسبيًا ،فالحضور
الـ ــروسـ ــي م ـف ـيــد ل ـض ـبــط انـ ــدفـ ــاع م ـح ــور امل ـق ــاوم ــة
ً
ً
مستقبال ،والتدخل البري التركي قد يشكل بديال
مؤقتًا عن املشروع الكردي ،ويوفر إمكانية حصول
صدام سوري ـ إيراني ـ تركي في امليدان ،ويخفف من
استنزاف الجماعات املسلحة .وهكذا يتم التعامل
بالضبط أو االنكفاء والتغافل مع الفاعلني بحيث
يستمر السير نحو الهدف ،االستنزاف إلى أقصى
حــد مـمـكــن ،حـتــى لــو كــانــت نتيجة ال ـحــرب هزيمة
املـشــروع ،فــإن الهزيمة املؤجلة أفضل مــن الهزيمة
املبكرة ،ألنها ستؤدي إلى استنزاف أكثر عمقًا في
املجاالت املختلفة.
ً
لعبت الــواليــات املتحدة دورًا مماثال خــال الحرب
األفغانية ضد السوفيات ،فحني ال يكون دمــك هو
الذي يراق وال أموالك التي تنفق ،يمكنك الدخول في
لعبة االستنزاف الطويلة ،بــأدوات محلية وشركاء
إقليميني .حاولت باكستان التوصل عدة مرات إلى
تسوية سلمية نهائية وشاملة مع السوفيات لوقف
الحرب بما يحفظ وجه اإلمبراطورية املاركسية ،فما
كان من أميركا إال أن أرسلت املزيد من السالح إلى
«الجهاديني» ودفعتهم إلــى خــوض معارك جديدة
إلحباط التسوية والحفاظ على االستنزاف .وقبل
ذلــك وبـعــده ،وفــي املـحــادثــات مــع الـســوفـيــات ،طرح
األميركي الكثير من العروضات لتسوية
املفاوض
ّ
النزاع ،كما وقع وزيرا خارجية البلدين في جنيف
اتفاقًا يقضي بوقف إرس ــال الـســاح إلــى األراضــي
األفغانية ،وكــان ذلك بهدف تمرير شحنات كبيرة
عبر الحدود إلى «الجهاديني» ،تمامًا مثلما حصل
في حلب قبل أسابيع.
إدراك سياقات حركة العدو ،ضــروري ملعرفة طرق
املــواجـهــة الفضلى مـعــه ،وإن كــانــت ال ـصــورة التي
قدمت هنا متشائمة بعض الشيء ،إال أنها تبتغي
منع الـعــدو مــن استغالل قصر الــذاكــرة الناتج عن
التدفق اليومي في األحداث املؤثرة.
* باحث لبناني
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مشهد ميداني

دمشق تخلط معادالت الشمال :طوق حلب يعود
رضـ ــت دمـ ـش ــق وح ـل ـف ــاؤه ــا م ـعــادلــة
واضحة في معارك الشمال السوري
أم ـ ــس ،ع ـقــب إحـ ـك ــام الـ ـط ــوق م ـجــددًا
عـلــى املـجـمــوعــات املسلحة املنتشرة
داخــل األحـيــاء الشرقية ملدينة حلب.
ّ
وب ــدا واض ـحــا أن املـعــادلــة املـيــدانـيــة،
التي تكرست عقب اشتباكات عنيفة
ك ــان ــت تـ ـ ــزداد حــدت ـهــا ف ــي ال ـســاعــات
املاضية ،قد عكست قرارًا سياسيًا من
العاصمة السورية وحلفائها يشدد
على ضــرورة إحكام الطوق ألهميته
فــي أي م ـفــاوضــات ،ول ـعــدم السقوط
في أشراك اإلدارة األميركية.
وجدير بالذكر أنــه قبل أقــل من أربع
وعشرين ساعة من إحكام طوق حلب،
ك ــان مـبـعــوث واشـنـطــن إل ــى ســوريــا،
مايكل راتني ،يراسل ،وفق «رويترز»،
أطرافًا معارضة مسلحة ،لينقل إليها
ّ
االتفاق مع موسكو حول
ما مفاده أن
ّ
حلب يقترب ،وأنــه يشمل خصوصًا
انسحاب الجيش السوري من طريق
الكاستيلو التي كان مسلحو األحياء
الشرقية يستعملونها كطريق إمداد
قبل إغالقها.
وال ــاف ــت أن ــه ب ـخــاف «ه ــدن ــة» شهر
ش ـ ـبـ ــاط امل ـ ــاض ـ ــي بـ ـخـ ـص ــوص حـلــب

أرسلت تركيا أمس تعزيزات
للمسلحين لمحاولة عرقلة هجوم
الجيش السوري
التي عرقلت العمل امليداني الضخم
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـج ــري إت ـم ــام ــه م ــن قـبــل
ّ
الـقــوات الـســوريــة ،يبدو هــذه املــرة أن
امل ـي ــدان هــو ال ــذي عــرقــل امل ـفــاوضــات
السياسية.
وف ــي الـتـفــاصـيــل املـيــدانـيــة ملــا ُسـ ّـجــل
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد ه ـ ـج ـ ـمـ ــات ع ـ ـ ـ ـ ّـدة،
ومـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــذت ط ـ ــاب ـ ــع الـ ـك ــر
والـفــر بــن الـطــرفــن على مــدى األيــام
املــاضـيــة ،وبـعــد إع ــداد اسـتـمــر ألكثر
م ــن ثــاثــة أس ــاب ـي ــع ،سـيـطــر الـجـيــش
على كامل مجمع الكليات العسكرية،

جـ ـن ــوب ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،إثـ ـ ــر اش ـت ـب ــاك ــات
ُ
ع ـن ـي ـفــة ،ل ــت ـس ـ ّـد ب ــذل ــك ال ـث ـغ ــرة ال ـتــي
خ ــرق ـه ــا م ـس ـل ـحــو «جـ ـي ــش ال ـف ـت ــح»،
فـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع االول مـ ـ ــن ال ـش ـه ــر
املـ ــاضـ ــي ،ول ـي ـع ــود م ـس ـل ـحــو أح ـي ــاء
حلب الشرقية إلى الحصار .وبذلك،
وضـ ــع ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وح ـل ـفــاؤه
ح ـدًا ل ــ»امل ـغــامــرة» الـتــي أطـلــق عليها
امل ـس ـل ـح ــون ت ـس ـم ـيــة «م ـل ـح ـمــة حـلــب
ال ـك ـبــرى» ،وال ـتــي أرادوا مــن خاللها
السيطرة على مدينة حلب بالكامل،
مـسـتـفـيــديــن م ــن ال ـش ـح ـنــة املـعـنــويــة
الـ ـت ــي ح ـ ّـص ـل ــوه ــا إثـ ـ ــر ف ـت ــح «ث ـغ ــرة
الــرامــوســة» .وانتهت هــذه «امللحمة»
إل ــى فـشــل كـبـيــر ،وخــاصــة أن ـهــا ادت
ّ
إلـ ــى م ـق ـتــل أك ـث ــر م ــن  1300م ـســلــح،
ج ــزء كـبـيــر مـنـهــم م ــن قـ ــوات النخبة
الهجومية .والالفت في املعارك التي
جـ ــرت ف ــي األي ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة ،بـحـســب
مصادر ميدانية ،أن تركيا لم تتوقف
عن إمــداد املسلحني بما يحتاجونه
م ــن دع ـ ــم بـ ـش ــري وت ـس ـل ـي ـح ــي .وف ــي
الـســاعــات األخـيــرة مــن معركة أمــس،
وصل إلى محور الكليات ُالعسكرية
ّ
حضروا
أكثر من  100مسلح أجنبي ،أ ِ
مـبــاشــرة مــن ال ـحــدود الـتــركـيــة .وبــدا
جليًا أن الجيش الـســوري وحلفاءه
وضـ ـع ــوا ث ـق ـل ـهــم ال ـع ـس ـك ــري إلعـ ــادة
س ــد ال ـث ـغ ــرة ،وت ـم ـك ـنــوا م ــن تحقيق
ذل ــك ع ـبــر تــوح ـيــد ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات
بــن مختلف القطعات ،ثــم االعتماد
فــي الـتـقـ ّـدم على ق ــوات الجيش التي
يقودها العقيد سهيل الحسن .ومن
املتوقع أن تستفيد هــذه الـقــوات من
الجرعة املعنوية ،ومــن نجاح خطط
العمليات ،لتوسيع الطوق واستعادة
مع خسره الجيش مطلع آب املاضي،
فـ ــي الـ ــرامـ ــوسـ ــة وم ـ ــدرس ـ ــة ال ـح ـك ـمــة
وامل ـ ــرش ـ ــرف ـ ــة واملـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق امل ـح ـي ـط ــة،
وإعادة فتح طريق الراموسة املؤدي
إلى األحياء الغربية في حلب.
وش ـ ـهـ ــد مـ ـ ـح ـ ــورا «ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات» وت ـل ــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــارة مـ ــواج ـ ـهـ ــات أم ـ ـ ــس وس ــط
غارات لسالح الجو ،وقصف مدفعي
وصـ ـ ــاروخـ ـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ت ـج ـم ـعــات

تصميم سنان عيسى

املسلحني فــي املنطقة .وتــزامــن ّ
تقدم
الـجـيــش ف ــي م ـح ــاور «ال ـك ـل ـيــات» مع
تسجيل اتهامات متبادلة بالخيانة،
وخـ ــافـ ــات ب ــن ال ـف ـص ــائ ــل املـسـلـحــة
جـنــوبــي حـلــب ،سـ ّـيـمــا بــن الفصائل
التابعة لـ«الفتح» ،واألخــرى التابعة
ل ــ«ج ـي ــش املـ ـج ــاه ــدي ــن» ،و«ال ـج ـيــش
الـحــر» ،بسبب فــرار بعض الفصائل
الـتــابـعــة لــأخـيــر مــن م ـيــدان املـعــركــة،

وتركهم ملسلحي «الفتح».
وب ـ ـ ـ ــدأ ت ـ ـق ـ ـ ّـدم الـ ـجـ ـي ــش ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
«الـ ـكـ ـلـ ـي ــات» ب ــال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى كـلـيــة
ال ـت ـس ـل ـي ــح ،إذ ات ـ ـخـ ــذت ال ـ ـقـ ــوات مــن
تـلــة أم ال ـق ــرع ،جـنــوبــي «الـتـسـلـيــح»،
م ـحــور ت ـق ـ ّـدم ل ـهــا ،واش ـت ـب ـكــت هـنــاك
م ــع امل ـج ـمــوعــات امل ـس ـل ـحــة .وتــابـعــت
القوات ّ
تقدمها باتجاه كلية املدفعية،
ّ
مواز ،قامت به
بالتوازي مع تقدم آخر
ٍ

وحدات أخرى للجيش والحلفاء ،من
محور مشروع « 3000شقة» باتجاه
ال ـك ـل ـي ــة ال ـ ـجـ ـ ّ
ـويـ ــة .وأطـ ـبـ ـق ــت ال ـق ــوى
ّ
املتقدمة من الجهتني على املسلحني
ال ـ ــذي ـ ــن انـ ـسـ ـحـ ـب ــوا ب ــاتـ ـج ــاه أحـ ـي ــاء
ح ـل ــب ال ـش ــرق ـي ــة ومـ ــدرسـ ــة ال ـح ـك ـمــة
وق ــري ــة امل ـشــرفــة .وأق ـ ـ ّـرت تنسيقيات
املسلحني بسيطرة الجيش وحلفائه
ع ـلــى «ال ـك ـل ـي ــات» ،وق ـط ـع ـهــم لـطــريــق

ُ
في انتظار الصفقة« :كانتونات» األمر الواقع ترسم في
تقرير

مستمر عن
في خضم حديث علني ّ
المسار الروسي األميركي :تطوراته،
حول المسار
وعراقيله ،وآخر هامس ّ
ّ
تحت المظلة الروسية،
السوري
التركي ّ
ُ
يبدو من المستبعد أنهما يشكالن
مسارين متباينين .وتثبت التطورات
األميركي التركي
الميدانية أن التحالف
ُ
ما زال متينًا ،وقد بدأت مفاعيله في
ُالتمظهر بوضوح في شكل «كانتونات»
ت ّ
قسم الشمال السوري
صهيب عنجريني
الـ ـك ــل فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار «الـ ـصـ ـفـ ـق ــة» ح ــول
ســوريــاّ ،أم ــا امل ـيــدان فــا ينتظر أح ـدًا.
وبينما يحظى الضجيج السياسي
ب ـ ــالـ ـ ـص ـ ــدارة ،تـ ــرت ـ ـسـ ــم فـ ـ ــي الـ ـشـ ـم ــال
السوري ّ
مربعات سيطرة تأخذ شكل
ّ
«ك ــانـ ـت ــون ــات» مـ ـتـ ـج ــاورة ب ـت ـب ـعــيــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة .وي ـ ـبـ ــدو امل ـش ـه ــد امل ـي ــدان ــي
ف ــي ال ـش ـم ــال ف ــري ـدًا وغ ــري ـب ــا .فبينما
ً
عداء
تتبادل «الكانتونات» املتجاورة
ُ
ش ــرس ــا ،يـعـكــف «رع ــات ـه ــا» الــدولـ ّـيــون

واإلق ـل ـي ـم ـيــون عـلــى تــرمـيــم عــاقــاتـهــم
وت ـحــال ـفــات ـهــم ب ـه ــدوء م ــن دون الـكــف
ّ
عن ّ
مد الكيانات املتناحرة بكل ما من
شأنه تأجيج الصراع وإطالة أمده.
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ت ـح ـض ــر
االج ـت ـم ــاع ــات
األن ـ ـبـ ــاء امل ـت ـت ــال ـي ــة ع ــن ّ
ُ ّ
األمـيــركـ ّـيــة الــروسـ ّـيــة املـكــثـفــة ،وتشكل
قمة مجموعة العشرين املنعقدة في
ّ
الصينية مسرحًا
مدينة هانغشتون
ّ
ّ
ثنائية عدة بني
مناسبًا لعقد لقاءات
الزعماء ،يحجز فيها الشأن السوري
ُ
مـقـعـدًا مـتـقـ ّـدمــا ،فيما تـسـ ّـجــل طـهــران
غـيــابــا الف ـتــا ع ــن أح ــادي ــث الـتـســويــات
وال ـص ـف ـق ــات ال ـط ــاف ـي ــة ع ـل ــى ال ـس ـطــح،
م ـقــابــل ح ـض ــور ف ــاع ــل ف ــي املـ ـي ــدان ،ال
ّ
سيما على جبهات حلب ّ التي شهدت
ّ
ّ
أم ــس تـ ـط ــورًا م ـهــمــا ت ـمــثــل ف ــي ع ــودة
ّ
تصور
«الطوق» إلى الخدمة .ويصعب
اكتمال أي اتفاق حول سوريا من دون
رضى إيراني ،حتى ولو كانت موسكو
ّ
أساسيًا في إنجازه .وعلى نحو
العبًا
م ـمــاثــل ،ي ـب ــدو مـسـتـبـعـدًا أن تـنـخــرط
أنقرة في أي صفقة من دون ُ
«مباركة»
ّ
أميركية (ولو كانت غير ُمعلنة).
ّ
ورغــم كــل مــا أثـيـ َـر عــن خــافــات تركية
ّ
ّ
ببديهيات
أميركية ،ينبغي التسليم
ّ
تفرض نفسها ،على رأسها أن الغزو
ّ
السورية
العسكري التركي لألراضي

م ــا كـ ــان لـيـسـتـمـ ّـر ف ــي غ ـي ــاب مــوافـقــة
ّ
ّ
املرجح أن االختالفات
أميركية .ومــن
ٌ
فــي الـ ــرؤى بــن الـحـلـيـفــن مـحـصـ ّـورة
ّ
جانبية (بعضها مؤثر)
في ّتفاصيل
ولكنها ال ترقى إلى درجة الخالفات
ّ
الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ــل ــق بـ ــاألهـ ــداف
ال ـع ـ ّ
ـام ــة .وث ـ ّـم ــة تـفـصـيــل ب ــارز يـفــرض
نفسه فــي هــذا الـسـيــاق ،حيث أعلنت
ّ
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أخ ـي ـرًا أن قــواتـهــا
«ق ـص ـف ــت أه ـ ــداف ـ ــا ل ـت ـن ـظ ـيــم "داع ـ ـ ــش"
بــواسـطــة راج ـم ــات ص ــواري ــخ متنقلة
(ه ـ ـي ـ ـمـ ــارس) ن ـش ــرت ـه ــا ح ــدي ـث ــا عـلــى
األراضـ ــي الـتــركـيــة» .وي ـجــدر التذكير
ـي ،مولود
بــأن وزي ــر الخارجية الـتــركـ ّ
جــاويــش أوغ ـلــو ،كــان قــد «بــشــر» عبر
ح ـ ـ ــوار ت ـل ـف ــزي ــون ــي أج ـ ـ ـ ــراه مـ ــع ق ـن ــاة
«هــاب ـيــر ت ـ ــورك» ف ــي ن ـي ـســان املــاضــي
ّ
بأن «نشر منظومة هيمارس سيكون
(حــن حــدوثــه) خطوة لفرض منطقة
آمـ ـن ــة ف ــي س ـ ــوري ـ ــا» .وم ـ ــن ش ـ ــأن ه ــذا
ال ـت ـف ـص ـي ــل أن ي ـغ ـن ــي عـ ــن ك ـث ـي ــر مــن
التحليالت والتكهنات بشأن مصير
وتـطــورات «التحالف االستراتيجي»
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن .وحـ ـت ــى اآلن« ،أثـ ـم ــر»
هــذا التحالف تكريس تقسيمات في
الشمال السوري تبدو كفيلة بوضعه
غامض مفتوح على كل
أمام مستقبل
ٍ
االحـتـمــاالت .فبعد «الـتـمــدد الـكــردي»

معلومات
تؤكد ّ
«األخبار» أن «قسد»
تستعد لخطوة ستؤثر
في الموازين

غــرب الـفــرات فــي مرحلة ســابـقــة ،جاء
ال ـغ ــزو ال ـتــركــي لـيـعـيــد رس ــم املـنـطـقــة
ّ
التركية من
بما يتناسب وامل ـخــاوف
«الخطر الكردي».
ُ
وخــافــا ملــا أش ـيــع مــع ب ــداي ــات الـغــزو
ّ
ّ
ّ
من أنه «عملية سريعة» ،بدأت القوات
ّ
ال ـت ــرك ــي ــة أمـ ــس «م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة من
ّ
عملية درع الفرات» ،عبر إرسال مزيد
من التعزيزات التي سيطرت بسهولة
عـلــى قــريــة الــراعــي ال ـحـ ّ
ـدوديــة .وأت ــاح
دخ ـ ــول «ال ـ ـقـ ــوات ال ـتــرك ـيــة ال ـخــاصــة»
ط ــرد تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ج ـنــوبــا نحو
الباب (ريف حلب الشرقي) ،كذلك منح
أن ـقــرة تـجـسـيـدًا واق ـعـ ّـيــا لـحـلــم الـ ــ«90
ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا» بـ ــن ج ــرابـ ـل ــس وأعـ ـ ـ ــزاز.
ّ
وأيـ ــا كــانــت الـتـسـمـيــة ال ـتــي ستحظى

ب ـهــا هـ ــذه امل ـس ــاح ــة («م ـن ـط ـقــة آم ـنــة»
ّ
أو س ــواه ــا) فــال ـثــابــت أن األتـ ـ ــراك قد
نجحوا في فرض أمر واقع عبر خلق
ً
«ك ــان ـت ــون» ُيـنـتـظــر أن يـشـهــد إح ــاال
س ــري ـع ــا مل ـج ـم ــوع ــات ه ــي عـ ـب ــارة عــن
أدوات تــركـ ّـيــة «مـفـحــوصــة أمـيــركـ ّـيــا».
وي ـ ـت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــط «ال ـ ـك ـ ــان ـ ـت ـ ــون» الـ ـت ــرك ــي
ّ
ّ
«كانتونان» كرديان ،يمتد أولهما من
عــن دي ــوار (ري ــف الـحـسـكــة الشمالي
الشرقي) حتى عــن الـعــرب (كوباني،
ريـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـم ــال ــي) ،وي ـت ـمــوضــع
ثانيهما في منطقة عفرين (ريف حلب
الشمالي).
وال يبدو األكراد في وارد «االستكانة»
ّ
ّ
املستجدات ،رغم أن أي محاولة
لهذه
ـارب الـ ـس ــاع ــة إل ــى
ـ
ق
ـ
ـ
ع
ـادة
ـ
ـ
ـ
ـ
ع
إل
ـم
ـ
م ـن ـه
ً
الوراء ستكون محكومة بالفشل ما لم
َ
ّ
تحظ بضوء أميركي أخـضــر .وتؤكد
ّ
معلومات حصلت عليها «األخبار» أن
ّ
الديموقراطية تستعد
«قــوات سوريا
ـدة خ ــال
ـ
ـ
ي
ـد
ـ
ـ
ج
ـوة
ـ
ط
ـ
ـ
خ
لـ ــإعـ ــان عـ ــن
ّ ً
اليومني املقبلني ،ستكون مــؤثــرة في
م ــوازي ــن ال ـق ــوى ف ــي ال ـش ـم ــال» .وب ــدت
الف ـ ـتـ ــة تـ ــأك ـ ـيـ ــدات م ـ ـصـ ــادر «م ـج ـلــس
ّ
جرابلس العسكري» أمس أن «املجلس
ّ
ّ
تـلــقــى دعـمــا فــرنـسـ ّـيــا جــدي ـدًا» تضمن
ّ
ّ
« 134س ـ ــي ـ ــارة م ـ ـ ـ ـ ــزودة ب ــرش ــاش ــات
دوشكا».
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مجددًا
الراموسة املؤدي إلى الثغرة باتجاه
األح ـيــاء الشرقية لعاصمة الشمال،
وسط اتهامات متبادلة بينهم لعدم
قدرتهم على الحفاظ على الثغرة من
جهة الراموسة ،والتي أقفلت بشكل
كامل بحسب إقرارهم.
وس ـب ــق ح ـص ــار امل ـس ـل ـحــن ان ـف ـصــال
«أل ــوي ــة ص ـق ــور الـ ـش ــام» ع ــن «حــركــة
أحــرار الشام» بعد أكثر من عام على
ضـمــن تشكيل «الجبهة
اندماجهما ِ
اإلس ــام ـي ــة» ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي آذار من
 ،2015إذ عـ ـ ـ ــادت أغ ـل ـب ـي ــة األلـ ــويـ ــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــ«الـ ـصـ ـق ــور»
إل ـ ـ ـ ــى «الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري» ت ـحــت
مـ ـس ـ ّـم ــاه ــا ال ـ ـقـ ــديـ ــم ،بـ ـقـ ـي ــادة أح ـم ــد
عـ ـيـ ـس ــى زك ـ ــري ـ ــا ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ،امل ـ ـعـ ــروف
ب ـ ــ«أبـ ــو ع ـي ـســى الـ ـشـ ـي ــخ» ،وذل ـ ــك فــي
خـ ـ ـط ـ ــوة م ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة تـ ـنـ ـع ــى م ـ ـشـ ــروع
القاضي الـعــام لـ«الفتح» ،السعودي
عبدالله املحيسني ،بدمج الفصائل
ّ
ـان واح ـ ــد .وأكـ ــدت
ال ـشـمــالـيــة ف ــي ك ـي ـ ٍ
م ــواق ــع م ـعــارضــة أن «االن ـف ـص ــال تـ ّـم
يوم السبت املاضي» ،مشيرة إلى أن
«الـبـيــان الــرسـمــي لــم يـصــدر بعد عن
ٍّ
أي من الجانبني».

ّ
االتفاق الروسي ـ األميركي معلق ...إلى اليوم؟
ال يخرج التعثر في «االتفاق» الروسي
ـ ـ األم ـيــركــي ح ــول امل ـلــف ال ـس ــوري عن
س ـل ـس ـل ــة ال ـ ـخـ ــافـ ــات ب ـ ــن الـ ـط ــرف ــن،
ال ـتــي ول ــدت ُبــال ـتــوازي مــع أول هدنة
«م ـش ـت ــرك ــة» أعـ ـل ــن ع ـن ـهــا ف ــي ش ـبــاط
امل ــاض ــي ب ـهــدف ال ـس ـمــاح ب ـبــدء جــولــة
جديدة من املفاوضات السياسية في
جنيف .ورغــم أن الـخــاف حــول فصل
«املـعـتــدلــن» عــن «اإلرهــاب ـيــن» حضر
قبل بــدء هدنة شباط ،وتــم التغاضي
عنه على حـســاب إنـجــاح «الـتـعــاون»،
ف ــإن ــه ب ـق ــي ع ــال ـق ــا ح ـت ــى املـ ـ ـش ـ ــاورات
الحالية.
إال أن املستجد في موضوع الخالفات
ظهر أمس في الرفض الروسي ملقترح

كان كيري والفروف على وشك إعالن االتفاق أمس (أ ف ب)

أم ــا فــي ح ـم ــاة ،وفـيـمــا كــانــت «غ ــزوة
م ـ ــروان ح ــدي ــد» ت ـش ـهــد ت ــراج ـع ــا فــي
الـيــومــن املــاضـيــن بـفـعــل العمليات
املعاكسة التي كانت تنفذها وحدات
الـجـيــش ال ـس ــوري ،تـفـقــد أم ــس وزيــر
الدفاع السوري ،فهد جاسم الفريج،
«القوات املسلحة العاملة على اتجاه
ريف حماة الشمالي ،حيث اطلع على
واقع العمليات العسكرية».
وأح ـ ـبـ ــط ال ـج ـي ــش ال ـ ـس ـ ــوري ،أمـ ــس،
ه ـج ــوم ــا لـلـمـسـلـحــن ع ـل ــى م ـح ــوري
ص ــوران ـ ـ كــوكــب ،وعـطـشــان ـ ـ مـعــان،
ح ـي ــث ّأدت املـ ــواج ـ ـهـ ــات إل ـ ــى مـقـتــل
وتدمير
وج ــرح عــدد مــن املـهــاجـمــن،
ّ
ـدد مــن اآلل ـيــات ،وســط غـطــاء وفــره
عـ ٍ
سالح الجو السوري استهدف نقاط
املسلحني هناك.

الشمال
ع ـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى االحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت ال ـق ــائ ـم ــة
ّ
حقيقية بني األذرع
الشتعال ُ «حــرب»
ّ
التركية املنتشية بانتصارات الشريط
ّ
ال ـح ــدودي وب ــن نظيرتها األمـيــركــيــة
يبرز «السباق نحو الباب»
(«قـســد»)،
ّ
ـؤش ـ ـرًا م ـ ّ
ـرجـ ـح ــا ملـ ــوازيـ ــن
ب ــوصـ ـف ــه م ـ ـ
القوى في الشمال في املرحلة املقبلة.
وتتساوى املسافة بني الراعي والباب
مـ ــن جـ ـه ــة ،وب ـ ــن م ـن ـب ــج والـ ـ ـب ـ ــاب مــن
جهة أخ ــرى ( 20كيلومترًا) .وفــي ظل
غـيــاب أي معطيات تــؤشــر على نيات
لـ ــدى ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ل ـف ـتــح جـبـهــة
ال ـبــاب (ري ــف حـلــب الـشــرقــي ،خاضعة
لسيطرة «داعــش») في املــدى املنظور،
ت ـبــرز ط ـم ــوح ـ ٌ
ـات م ـت ــزاي ــدة لـفـتــح هــذه
ال ـج ـب ـهــة لـ ــدى ك ــل م ــن «قـ ـس ــد» (ال ـت ــي
تسيطر من خالل حلفائها على منبج)
وامل ـج ـم ــوع ــات امل ــدع ــوم ــة تــركـ ّـيــا الـتــي
ّ
دخلت إلى الراعي أخيرًا .ومن املؤكد أن
ّ
الكلمة العليا في هــذا اإلطــار أميركية
ـوي فاعل
بامتياز ،فمن دون غطاء جـ ّ
ّ
توفره «قوات التحالف» سيتعذر على
ّ
أي من الطرفني خوض املعركة.

سيناريو المعارضة

أحـ ـي ــت الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّّـورات آم ـ ـ ــال املـ ـع ــارض ــة
الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة ب ـشــق ـهــا «الـ ـسـ ـي ــاس ــي» فــي

قالت واشنطن
إن تراجع موسكو أدى
إلى عدم إعالن
االتفاق
وه ـ ـ ــو م ـ ــا رف ـ ـضـ ــه وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الــروســي سيرغي الف ــروف ،باعتباره
خـ ـ ــارج أهـ ـ ـ ــداف ال ـ ـت ـ ـشـ ــاور .وأض ــاف ــت
الرسالة أن «الواليات املتحدة ستنسق
ف ــي امل ـق ــاب ــل م ــع روسـ ـي ــا ض ــد تنظيم
الـقــاعــدة (جبهة فتح ال ـشــام ،النصرة
سابقًا)» ،فيما سيتطلب االتفاق أيضًا
تـجـنــب الـحـكــومــة ال ـســوريــة وروس ـيــا
ق ـص ــف املـ ـن ــاط ــق الـ ـت ــي ت ـن ـش ــط فـيـهــا
«جـمــاعــات مـعــارضــة معتدلة بالقرب
من جبهة فتح الشام».
هذا االتفاق املزعوم بدا وكأن سيرغي
الفــروف وجون كيري كانا على وشك
إعـ ــانـ ــه حـ ــن اج ـت ـم ـع ــا ع ـل ــى هــامــش
قـمــة الـعـشــريــن فــي الـصــن أم ــس .وقــد
وض ـع ــت م ـن ـص ـتــان ف ــي ق ــاع ــة ملــؤتـمــر
صـ ـح ــاف ــي مـ ـشـ ـت ــرك ،قـ ـب ــل أن ي ـخ ــرج
ال ــوزي ــر األم ـي ــرك ــي م ـن ـفــردًا ل ـي ـقــول إن
هناك بعض األمور التي ما زال يتعني
ح ـل ـه ــا ،وإن الـ ـط ــرف ــن س ـي ـس ـتــأن ـفــان
امل ـحــادثــات ال ـي ــوم .وق ــال كـيــري إن ــه ال
يريد اإلســراع بالدخول في أي اتفاق
حتى ال ي ــراه يفشل مــرة أخ ــرى ،فيما
نقلت «رويـتــرز» عن مسؤول بــارز في
ّ
وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة قــولــه إن
روسيا «تراجعت» عن بعض املسائل

الفريج في حماة

من يبدأ السباق نحو الباب؟

أمـ ـي ــرك ــي ب ـ ــ«ن ـ ــزع سـ ـ ـ ــاح» األطـ ـ ـ ــراف
املتحاربة ضمن مدينة حلب ،في وقت
كــانــت فـيــه ال ـطــائــرات الــروسـيــة ّ
تمهد
الـطــريــق أم ــام ق ــوات الجيش الـســوري
ّ
للتقدم إلعــادة فرض الطوق
وحلفائه
عـلــى ح ـلــب .وق ــد اكـتـفــت مــوسـكــو في
امل ـق ــاب ــل ب ــاقـ ـت ــراح ت ــأم ــن امل ـس ــاع ــدات
اإلنـســانـيــة إل ــى أح ـيــاء حـلــب الشرقية
عبر طريق الكاستيلو.
وجـ ــاء امل ـق ـتــرح األم ـي ــرك ــي إل ــى جــانــب
دفـعــة أخ ــرى كشفتها رســالــة مبعوث
واشنطن إلى سوريا ،مايكل راتيني،
وامل ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــة ،وف ـ ـ ــق «رويـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرز» ،إل ــى
املعارضة السورية املسلحة ،وتحمل
تاريخ األول من أمس .ووفق الرسالة،

ف ــإن االت ـف ــاق يـتـضـمــن «وق ـف ــا إلط ــاق
ال ـن ــار ف ــي أن ـح ــاء ال ـب ــاد ،م ــع الـتــركـيــز
على املساعدات اإلنسانية إلى حلب»،
فيما تلتزم «روسـيــا بمنع الطائرات
الحكومية السورية من قصف املناطق
الـ ــواق ـ ـعـ ــة تـ ـح ــت سـ ـيـ ـط ــرة املـ ـع ــارض ــة
الرئيسية (املــدعــومــة مــن واشـنـطــن)»،

ّ
«التقدم العسكري للفصائل»
ترجمة
ع ـبــر ت ـحــويــل «ال ـك ــان ـت ــون» إل ــى «م ـقــرّ
ّ
لحكومة مؤقتة» .وحصلت «األخبار»
على معلومات متقاطعة عبر مصادر
ّ
ع ـ ـ ّـدة ت ـف ـيــد ب ـ ــأن «أوس ـ ـ ـ ــاط االئـ ـت ــاف
املـ ـ ـع ـ ــارض م ـن ـه ـم ـكــة فـ ــي االسـ ـتـ ـع ــداد
ل ــدخ ــول ح ـكــومــة مــؤق ـتــة إل ــى املـنـطـقــة
ّ
اآلمـ ـن ــة» .وتـفـيــد امل ـع ـلــومــات ب ــأن هــذه
ال ـخ ـط ــوة «ج ـ ــزء م ــن س ـي ـنــاريــو الـحــل
ال ـس ـيــاســي ك ـمــا ُوع ـ ــد ب ــه االئـ ـت ــاف».
ويـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو «اع ـ ـتـ ــرافـ ــا
ّ
بــالـحـكــومــة املــؤق ـتــة بـصـيـغــة مـخــفـفــة،
وتمكينها من إدارة املنطقة بالتوافق
ّ
مع الفصائل املسلحة املنتشرة فيها».
وتـ ـط ــرح ه ـ ــذه «ال ـص ـي ـغ ــة» تـ ـس ــاؤالت
حــول دور «الهيئة العليا للتفاوض»
املـحـســوبــة عـلــى ال ــري ــاض فــي املــرحـلــة
ّ
امل ـق ـب ـل ــة .ومـ ــن امل ـ ـعـ ــروف أن ال ــري ــاض
وأنـ ـ ـق ـ ــرة ت ـت ـق ــاس ـم ــان رعـ ــايـ ــة «أب ـ ـ ــرز»
ك ـت ـل ـتــن م ـع ــارض ـت ــن م ـك ـ ّـرس ـت ــن فــي
ال ــوق ــت ال ــراه ــن (ال ـه ـي ـئــة واالئـ ـت ــاف).
ورغـ ــم «الـتـنـسـيــق» الـ ــذي ُيـحـكــى عنه
ّ
ب ــن ال ـك ـت ـل ـتــن ،غـ ـي ـ َـر أن س ـب ــاق ــا غـيــر
مـ ـعـ ـل ـ ٍـن مـ ــا زال ق ــائـ ـم ــا ب ـي ـن ـه ـم ــا ،فــي
انعكاس للتسابق التركي السعودي
ع ـلــى ال ـن ـف ــوذ ب ـص ــورت ـي ــه الـسـيــاسـيــة
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،م ـ ــع أف ـض ـل ـي ــة ت ــرك ـ ّـي ــة
واضحة (حتى اآلن).

الـتــي اتـفــق عليها الـجــانـبــان بالفعل،
لــذلــك يتعني عـلــى الـطــرفــن استكمال
امل ـحــادثــات ال ـيــوم .ول ــم يتضح مــا إذا
ك ـ ــان االعـ ـ ـ ــان األمـ ـي ــرك ــي عـ ــن ت ــراج ــع
روسي هو محض افتراء على موسكو،
أو أن روس ـيــا واف ـقــت عـلــى مقترحات
أم ـيــرك ـيــة ث ــم عـ ــادت وت ــراج ـع ــت عنها
بـعــدمــا رفـضـتـهــا الـحـكــومــة الـســوريــة
وحليفتها ط ـهــران .وم ــن الــواضــح أن
ال ـخــاف الــروســي ـ ـ األمـيــركــي ال يــزال
م ـت ـم ـحــورًا ،ف ــي ش ـقــه امل ـي ــدان ــي ،حــول
نقطة أساسية ،وهي فصل املسلحني
«امل ـع ـتــدلــن» ع ــن «اإلره ــابـ ـي ــن» ،ومــا
يترتب عليها.
بــدوره ،أعلن الرئيس األميركي باراك
أوباما أن بالده وروسيا تعمالن على
وض ــع الـلـمـســات األخ ـي ــرة عـلــى اتـفــاق
لوقف إطالق النار في سوريا ،مشيرًا
إل ــى أن ال ـجــان ـبــن ات ـف ـقــا ع ـلــى الـلـقــاء
مــرة أخــرى الـيــوم .وقــال خــال مؤتمر
صـحــافــي عـلــى هــامــش قـمــة مجموعة
العشرين« :لدينا خــافــات كبيرة مع
الروس في ما يتعلق بالطرفني اللذين
ن ــدع ـم ـه ـم ــا ،وأيـ ـض ــا بـ ـش ــأن الـعـمـلـيــة
الــازمــة إلح ــال ال ـســام فــي ســوريــا»،
الفتًا إلى أنه «في حال لم نحصل على
مــواف ـقــة ال ـ ــروس ع ـلــى خ ـفــض الـعـنــف
وتخفيف األزمــة اإلنسانية ،فسيكون
م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب تـ ــوقـ ــع كـ ـي ــف ي ـم ـك ـن ـنــا
الدخول إلى املرحلة التالية».
وكـتــأكـيــد عـلــى احـتـمــال ح ــدوث خــرق
في املفاوضات اليوم ،أعلن نائب وزير
الخارجية الروسي ،سيرغي ريابكوف،
أن بــاده والــواليــات املتحدة تقتربان
مــن الـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ،مــن دون أن
يوضح موعد اإلعالن عنه .وأشار إلى
أن «ف ــن الــديـبـلــومــاسـيــة يتطلب وقتًا
للتنفيذ» .وأعرب عن اعتقاده بأنه «ما
من سبب يدعونا إلى أن نتوقع انهيار
امل ـحــادثــات ...نتحدث عــن أهــم األمــور
املتعلقة بتطبيق وقــف إلطــاق النار،
واملحادثات املكثفة مستمرة» .وأشار
إلــى أنــه «ال يمكن اإلعــان عن تحقيق
نتائج ...حتى نضع اللبنة األخيرة من
تفاصيل االتفاق».
(األخبار)
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تستمر السعودية في إدارة ظهرها للمناشدات بوقف التعامل
مع شركات تتعاون مع العدو اإلسرائيلي في مجاالت كثيرة،
أخطرها األمنُ .حكي سابقًا عن أكبر شركة أمنية خاصة في
العالم« ،جي فور أس» البريطانية ،التي اعترفت قبل أعوام
بأنها حصلت على عقد في مشروع «مترو جدة» لتأمين موسم
الحج على موقعها اإللكتروني *

أساور «جي فور أس»
ّ
تطوق الحجاج
الجزائر تقرر تصنيع أسوارها بنفسها
يبدو أن األنباء الواردة في الصحف السعودية تشير إلى أن «السوار اإللكتروني»
ملزم لكل بعثات الحج األجنبية ،ولكن «األخبار» علمت بأن أعضاء لجان بعثات
ِ
الدول التنظيمية واإلعالميني واألطباء املرافقني لكل بعثة لم ُ
لزموا ارتداء السوار.
ي
ٌّ
وكانت سلطات الحج السعودية قد أعلنت أن السوار يوزعه كل من مكتب شؤون
الحج ووكيل الشركة السياحية املسؤولة عن الحاج ،أو يطبعه مكتب الخدمة امليدانية
ويوزعه على الحجاج لوضعه حول املعاصم ،وهو «مصنوع من مادة بالستيكية
مضادة للماء وال تسبب الحساسية ،غير قابل للتلف ،وال يمكن نزعه إال عن طريق
القص ،وبالتالي ُ
سيتلف وال يمكن استخدامه بعد ّ
قصه».
ّ
أما الالفت ،فهو أن «الديوان الوطني للحج والعمرة الجزائري» اختار أن يزود حجاج
بعثته الجزائرية ،بصورة جزئية هذا العام ،بأساور إلكترونية من صناعة شركة
جزائرية محلية ،مع وجود ميزات إضافية للسوار الجزائري مقارنة بالسعودي.
ولم تتضح الصورة إذا ما كانت الخطوة الجزائرية جاءت بالتنسيق مع الرياض أو
حرصًا على تحصني بيانات حجاج بعثتها.

علي مراد
منذ س ـنــوات ،تـتــوالــى املـعـلــومــات عن
اش ـتــراك شــركــة األم ــن الـشـهـيــرة «جــي
فـ ــور أس» ال ـب ــري ـط ــان ـيــة ،ف ــي تـنـظـيــم
م ــواس ــم ال ـح ــج م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،عـبــر
ن ــاف ــذة أم ـن ـيــة واسـ ـع ــة ،ت ـب ــدأ بـتــوفـيــر
ً
أنظمة املراقبة والتفتيش ،وصوال إلى
كيفية نقل ثالثة ماليني حاج إلى مكة
املكرمة .الجديد هذا العام في مسلسل
تلزيم الـشــركــة البريطانية املتعاملة
مــع ال ـعــدو اإلســرائ ـي ـلــي ،وخــاصــة في
ملف السجون داخل فلسطني املحتلة،
أمور حج املسلمني في اململكة ،يتمثل
في تزويد الحجاج بأساور إلكترونية
فرضتها سلطات الرياض على الدول
املبتعثة ،بحجة ضمان متابعة سير
ع ـم ـل ـيــات الـ ـط ــواف وال ـت ـفــويــج ورم ــي
الجمرات خالل املراسم.
وكان وزير الحج والعمرة السعودي،

ً
بدال من السعي إلى إنهاء كوارث التدافع ،ينتج سوار للتعرف إلى الضحايا (عن الويب)

محمد بننت ،قد أعلن في بيان نشرته
«وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـس ـع ــودي ــة ـ ـ ـ واس»
ف ــي ال ـتــاســع وال ـع ـشــريــن م ــن حــزيــران
امل ــاض ــي ،ب ــدء تـطـبـيــق ن ـظ ــام ال ـس ــوار
اإللـكـتــرونــي على الحجاج ابـتــداء من
مــوســم الـعــام ال ـجــاري .وذك ــر بننت أن
ال ـس ـل ـطــات امل ـع ـن ـيــة خــاط ـبــت مـكــاتــب
شــؤون الحج في مختلف دول العالم

ال ـت ــي ي ـفــد مـنـهــا ال ـح ـج ــاج ،إللــزام ـهــا
بـ ـت ــوفـ ـي ــر ب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـحـ ـجـ ـي ــج ق ـب ـيــل
وصولهم الى منافذ الدخول حتى يتم
تخزينها في ذلك ّ
السوار .واملعلومات
تشمل :الرقم الحدودي ،رقم التأشيرة،
رقـ ـ ــم جـ ـ ـ ــواز الـ ـسـ ـف ــر ،صـ ـ ـ ــورة الـ ـح ــاج
وال ـب ـي ــان ــات األس ــاس ـي ــة ل ــه وب ـيــانــات
سكنه في مكة املكرمة واملدينة املنورة،

اليمن

ولد الشيخ في مسقط :محاولة إلحياء المحادثات مجددًا
صنعاء ــ علي جاحز

ّ
تبنت سلطنة عمان وساطة جديدة
بني وفد صنعاء العالق في العاصمة
مسقط ،منذ فشل مشاورات الكويت
قبل أســابـيــع ،وبــن املبعوث الدولي
إسـمــاعـيــل ول ــد ال ـش ـيــخ ،ال ــذي وصــل
م ـســاء أول م ــن أم ــس إل ــى السلطنة،
ً
حــامــا مـشــروعــا أمـمـيــا جــدي ـدًا لحل
األزمة اليمنية.
وف ـي ـم ــا ت ـح ــدث ــت وس ــائ ــل إع ــام ـي ــة
ع ـ ــن ق ـ ـبـ ــول وفـ ـ ــد صـ ـنـ ـع ــاء ال ـ ـعـ ــودة

ال مؤشرات حاليًا
لدى وفد صنعاء للعودة
إلى المشاورات
إلـ ــى امل ـ ـشـ ــاورات ت ـح ــت رع ــاي ــة ول ــد
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ،أفـ ـ ـ ــاد م ـ ـصـ ــدر م ـ ـقـ ــرب مــن
الـ ــوفـ ــد ب ـ ــأن مـ ـف ــاوض ــات ووس ــاط ــة
تجريان حاليًا بني الوفد واملبعوث
ال ـ ــدول ـ ــي ،يـ ـق ــوده ــا مـ ـس ــؤول ــون فــي
وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ـع ـمــان ـيــة .وق ــال
املـ ـص ــدر ل ـ ـ «األخـ ـب ــار» ،إن ال ــوف ــد ال
يـ ــزال ي ـت ـف ــاوض ب ـخ ـصــوص ال ـل ـقــاء
أو عدمه ،الفتًا إلــى أنــه ال مؤشرات

حاليًا على العودة إلى املشاورات.
وف ــي رد ع ـلــى م ــا أش ـيــع ع ــن أن ولــد
ال ـش ـي ــخ ت ـم ـك ــن مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
موافقة مــن «التحالف» للعودة إلى
صنعاء برفقة الوفد العالق منذ أكثر
مــن شهر ،نفى املـصــدر نفسه صحة
هــذه املعلومة ،مشيرًا إلــى أن اللقاء
مع املبعوث لم يحسم بعد ،فـ«كيف
سـ ـيـ ـج ــري الـ ـ ـخ ـ ــوض ف ـ ــي ت ـفــاص ـيــل
كهذه؟».
وحـ ـ ــول إم ـك ــان ـي ــة ال ـل ـق ــاء بــامل ـب ـعــوث
ال ـ ــدول ـ ــي خـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــاعـ ــات امل ـق ـب ـل ــة،
كشف املصدر عن تحركات جرت ليل
أم ــس تـهــدف إل ــى الـتـســريــع بــالـلـقــاء،
مضيفًا« :مــن املمكن خــال الساعات
املقبلة أن يرسل الوفد أحد أعضائه
للقائه أو العكس» ،في إشارة إلى أن
الـلـقــاء لــن يـكــون مثل املـعـتــاد بكامل
أعـضــاء الــوفــد .وذكــر أيضًا أن الوفد
تلقى توجيهات مــن رئيس املجلس
ال ـس ـي ــاس ــي األعـ ـل ــى ف ــي ال ـي ـم ــن قـبــل
أسابيع بعدم اللقاء باملبعوث الذي
وصـفــه بــ«الـعــاجــز عــن إع ــادة طائرة
الوفد إلى مطار صنعاء».
وتــابــع امل ـصــدر ذات ــه أن ول ــد الشيخ
ط ـل ــب م ــن وف ـ ــد ص ـن ـع ــاء أن يـلـتـقـيــه
ل ـي ـش ــرح لـ ــه األس ـ ـ ــس الـ ـت ــي سـتـبـنــى
ع ـل ـي ـهــا امل ـ ـ ـشـ ـ ــاورات امل ـق ـب ـل ــة ،واعـ ـ ـدًا

باستيعاب محاذير الوفد ومطالبه
بخالف ما كان مطروحًا في الكويت
أخ ـي ـرًا ،وه ــو مــا لــم يـلــن مــوقــف وفــد
صنعاء الذي ال يزال متمسكًا بموقفه
الرافض للقاء.
على وقع ذلــك ،أثيرت تساؤالت عدة
ح ــول مـضـمــون م ــا يـحـمـلــه املـبـعــوث
الدولي هذه املــرة ،وفي هذا السياق،
مل ــح امل ـص ــدر إلـ ــى أن م ــن امل ـت ــوق ــع أن
ي ـح ـم ــل ول ـ ــد ال ـش ـي ــخ م ـ ـبـ ــادرة وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي ،ج ــون كـيــري،
األخيرة .لكنه لفت إلى أن تلك املبادرة
«غ ــازل ــت جـمـيــع األطـ ـ ــراف ،لـكـنـهــا لم
تتمكن من إرضائها جميعًا» ،معتبرًا
أن إل ـح ــاح املـجـتـمــع ال ــدول ــي ل ـعــودة
تحريك عجلة املـشــاورات يأتي ثمرة
ضـغــط امل ـيــدان ال ــذي يــذهــب فــي غير
مـصـلـحــة «ال ـت ـحــالــف» وال ـس ـعــوديــة،
فقد «أعطيت األخيرة فرصة لتحقيق
إنجازات منذ فشل مشاورات الكويت
وكانت النتيجة املزيد من الغرق في
مستنقع الجرائم».
وج ــاءت ع ــودة املـبـعــوث األم ـمــي إلــى
م ـس ـق ــط ع ـق ــب ح ـ ـ ــراك مـ ــن ن ـ ــوع آخ ــر
ش ـه ــدت ــه جـ ــدة ت ـم ـثــل ف ــي االج ـت ـم ــاع
ال ــرب ــاع ــي بـ ــن وزراء خ ــارجـ ـي ــة كــل
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وبــري ـطــانـيــا
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وخ ـ ــرج

بمقترح مـبــادرة كـيــري اتـضــح جليًا
من سطورها أنها انطلقت من دافع
اسـتـشـعــار الـخـطــر عـلــى أم ــن اململكة
ب ـع ــد ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـت ـص ــاع ــدة داخ ــل
األراض ــي الـحــدوديــة الجنوبية لها،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ن ـ ـ ـجـ ـ ــران الـ ـ ـت ـ ــي ب ــات ــت
ق ــوات الجيش و«الـلـجــان الشعبية»
عـلــى مـشــارفـهــا ،إضــافــة ال ــى تكثيف
ضرباتها الصاروخية على أهــداف
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــي نـ ـج ــران وج ـي ــزان
وعسير ،وهو ما بدا مزعجًا للواليات
املتحدة كما كان واضحًا في حديث
كيري.
باإلضافة إلى ذلك ،ضغطت مفاعيل
تـشـكـيــل املـجـلــس الـسـيــاســي األعـلــى
وتحركات وفد صنعاء الدبلوماسية
التي كان آخرها زيارته بغداد ،حيث
حـصــد اع ـت ــراف الـسـلـطــات الـعــراقـيــة
ب ــامل ـج ـل ــس ،األم ـ ــر ال ـ ــذي س ــاه ــم فــي
ال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي االسـ ـتـ ـعـ ـج ــال األم ـم ــي
إلع ــادة عجلة التحرك الدبلوماسي
إلى الدوران مجددًا.

طلب ولد الشيخ من وفد
صنعاء أن يلتقيه ليشرح له
االسس التي ستبنى عليها
المشاورات المقبلة (األرشيف)
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باإلضافة إلى ملفه الطبي.
س ـل ـط ــات ال ـ ــري ـ ــاض لـ ــم ت ــوض ــح مـنــذ
ذلــك الـتــاريــخ حتى هــذه اللحظة اسم
ال ـشــركــة امل ـ ـ ـ ّ
ـزودة ل ــأس ــاور ،واكـتـفــت
ب ـش ــرح آل ـي ــة عـمـلـهــا ف ـق ــط ،وم ـن ـهــا أن
األس ــاور تعمل بنظام «جــي بــي أس»
لـتـحــديــد م ـك ــان الـ ـح ــاج ،وي ـم ـكــن عبر
ت ـط ـب ـيــق فـ ــي جـ ـ ـ ــواالت كـ ــل ال ـعــام ـلــن

فــي نطاق مــراســم الحج مــن املوظفني
السعوديني أن يطلعوا على تحركات
الـحـجــاج ومـعـلــومــاتـهــم الـبـيــانـيــة من
ال ـت ـط ـب ـي ــق فـ ــي ه ــواتـ ـفـ ـه ــم ،مـ ــن دون
الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى االق ـ ـت ـ ــراب مـ ــن ال ـح ــاج
وسؤاله عن بياناته.
والـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــورة ت ـك ـم ــن ف ـ ــي أن ق ــاع ــدة
بـ ـي ــان ــات مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب ث ــاث ــة م ــاي ــن

ش ـخ ــص م ــن م ـخ ـت ـلــف دول ال ـع ــال ــم،
ص ــارت بعهدة شــركــة تـشــارك العدو
اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي نـشــاطــاتــه األمـنـيــة،
وخاصة التنكيل بالفلسطينيني في
الـسـجــون واملـعــابــر الـحــدوديــة وعلى
الحواجز العسكرية .وخالل محاولة
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى إج ــاب ــة
واضحة من «جي فور أس» عن سؤال
ب ـش ــأن أن ـه ــا املـ ـ ــزود ل ـس ـل ـطــات الـحــج
السعودية بــاألســاور ،وبعد مماطلة
دامــت أليــام ،أجــاب مكتبها اإلعالمي
ف ـ ــي ل ـ ـنـ ــدن ح ــرفـ ـي ــا ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــول« :ج ــي
ف ــور أس هــي املـ ـ ّ
ـزود الـحــالــي ل ــوزارة
الــداخ ـل ـيــة ال ـس ـعــوديــة بتكنولوجيا
املراقبة اإللكترونية ،وهي كذلك منذ
سـنــوات مـضــت ،لكن لسنا على علم
ب ــوج ــود م ـت ـط ـل ـبــات ج ــدي ــدة تـتـعـلــق
عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص بــال ـحــج» ،ما
ي ــوح ــي ب ـت ـهــرب واضـ ــح م ــن اإلج ــاب ــة
عـ ــن م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا تـ ــزويـ ــد ال ـس ـل ـطــة
امل ـ ـنـ ــوط ب ـه ــا اإلشـ ـ ـ ـ ــراف أم ـن ـي ــا عـلــى
مــراســم الحج (الداخلية السعودية)
بمعدات إلكترونية بغرض املراقبة،
وهـ ــي الــوظ ـي ـفــة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـســوار
اإللكتروني املذكور.
وهذا العام ،تتفاخر الرياض بإدراج
م ـ ــا س ـم ـت ــه «امل ـ ـ ـسـ ـ ــار اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي»
للمرة األول ــى ،وي ـنــدرج فيه مشروع
ال ـس ــوار نـفـســه ،بــال ـقــول إن «امل ـســار»
سيساهم في تسهيل طواف الحجاج
وإفــاض ـت ـهــم ف ــي امل ـش ــاع ــر ،وك ــل هــذا
ي ـ ــأت ـ ــي وف ـ ـ ـ ــق وص ـ ـ ـ ــف الـ ـسـ ـع ــودي ــن
«لـخــدمــة ضـيــوف الــرحـمــن وتسهيل
حــركـتـهــم وم ـس ــاع ــدة امل ــرض ــى منهم
وكبار السن» .لكن الالفت أن اململكة
تـ ـح ــاول ت ـســويــق رواي ـت ـه ــا م ــن بــاب
ال ـح ــرص ع ـلــى الـحـجـيــج وخــدمـتـهــم
وحماية أمنهم ،مــع أن إقـحــام شركة
متعاملة مع العدو في موسم الحج
ه ـ ــو ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك ل ـخ ـص ــوص ـي ــة وألم ـ ــن
الـحـجــاج الــذيــن يــأتــون مــن خلفيات
متعددة.

فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،ي ـ ـ ـبـ ـ ــرز «ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرص»
السعودي في قضية شركة «هواوي»
ال ـص ـي ـن ـيــة الـ ـت ــي ب ـح ـث ــت ال ـس ـل ـطــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ف ـس ــخ ع ـق ــد م ـع ـه ــا ع ــام
 2012ح ــرص ــا ع ـل ــى أمـ ــن م ـع ـلــومــات
ش ــرك ــة «أرام ـ ـكـ ــو» ك ـمــا تـظـهــر إح ــدى
وثائق «ويكيليكس» ،وذلــك لتعامل
تـلــك الـشــركــة مــع الـحـكــومــة اإليــرانـيــة
فــي وق ــت مـتــزامــن! لـكــن ،يتعطل هــذا
«الـ ـ ـح ـ ــرص» عـ ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــأم ــن
وبخصوصية الحجاج املسلمني ،ألن
املصلحة السعودية الخاصة ستكون
ف ــوق مـصـلـحــة مـسـلـمــي ال ـعــالــم ،كما
يظهر من هذه املقارنة.
وال ـ ــواق ـ ــع أن إص ـ ـ ــرار الـ ــريـ ــاض عـلــى
ع ـ ــاق ـ ــة م ـ ـم ـ ـيـ ــزة مـ ـ ــع هـ ـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــة
البريطانية تظهر مجددًا في وثائق
«وي ـك ـي ـل ـي ـكــس» ،ال ـت ــي ت ـش ـيــر وثـيـقــة
أخ ــرى منها إل ــى أن «ج ــي ف ــور أس»

قاعدة بيانات  3ماليين
حاج بعهدة شركة أمن تقدم
خدمات مهمة إلسرائيل
اشـ ـت ــرت عـ ــام  2012بـ ـن ــادق قـنــاصــة
ملـصـلـحــة ال ـس ـف ــارة ال ـس ـع ــودي ــة لــدى
وارس ـ ـ ـ ــو ،فـ ــي دالل ـ ـ ــة ع ـل ــى أن عــاقــة
السعودية بالشركة العابرة للقارات
ّ
أكبر من أن تهزها نشاطات حركات
مـ ـق ــاطـ ـع ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أو ح ـقــوق ـيــن
يدافعون عن حقوق الفلسطينيني.
وتـقــول «جــي فــور أس» فــي تقريرها
ن ـصــف ال ـس ـن ــوي ل ـه ــذا ال ـع ــام (ص ــدر
فـ ــي  10آب امل ـ ــاض ـ ــي) ،إن أرب ــاح ـه ــا
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط وال ـه ـنــد حققت
أرقــامــا غـيــر مـسـبــوقــة ،وال سيما في
ال ـس ـعــوديــة وال ـه ـنــد م ـع ــا ،عـلـمــا بــأن
الشركة تحرص على إخفاء أرقامها
ف ــي م ــا ي ـخ ــص ال ـس ـع ــودي ــة ح ـص ـرًا.
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وتلك األرباح ارتفعت من  348مليون
جنيه استرليني عــام  2015إلــى 405
ماليني هذا العام.
وقــد يبرز تساؤل عن مــدى استفادة
الـنـظــام الـسـعــودي مــن الـخــدمــة التي
تؤمنها «جــي فــور أس» عبر السوار
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ،وه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤل ي ـب ـقــى
مشروعًا ،وخاصة إذا ُعلم أن مراقبة
أي حاج من أي دولة أتى منها ّ
يؤمنها
السوار عبر ّ
تتبع حركته خالل أدائه
املناسك ،ما يعني أنه يمكن االطالع
على اجتماعاته بحجاج آخرين من
ب ـع ـثــات دول أخـ ـ ــرى ،أو االس ـت ـعــانــة
بتفاصيل مسبقة عن شخص معني
ي ـش ـغــل م ـن ـص ـبــا ح ـس ــاس ــا ف ــي دول ــة
م ـن ــاف ـس ــة لـ ـل ــري ــاض فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة،
مــا يـتـيــح لــأمــن ال ـس ـعــودي مراقبته
ع ـ ــن كـ ـث ــب وتـ ـتـ ـب ــع آثـ ـ ـ ـ ــاره ألغ ـ ـ ــراض
استخبارية قد تصل إلى االستهداف
املباشر إذا لزم.
وم ـ ـ ــا يـ ــزيـ ــد ه ـ ـ ــذه االحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاالت هــو
أن اس ـت ـح ــداث م ـش ــروع الـ ـس ــوار بــدأ
التفكير فيه جديًا بعد حادثة منى في
موسم العام املاضي ،وخاصة في ظل
التخبط الــذي أظهرته الرياض عقب
الكارثة وال سيما في مسألة التعرف
الى هوية العشرات ،إن لم يكن املئات،
من الحجاج الضحايا الذين تشوهت
جـثــامـيـنـهــم ،ك ــأن ال ـن ـظــام الـسـعــودي
يــوجــه رســالــة إل ــى الـعــالــم اإلســامــي
يـ ـق ــول ف ـي ـه ــا ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق م ـش ــروع
ال ـس ــوار ،إن ــه بـهــذه الـطــريـقــة سيمكن
التعرف إلى جميع الحجاج في حال
وقوع كارثة تدافع جديدة ،وهو بذلك
يطمئنهم إلــى طريقة تضمن إعــادة
ج ـثــامــن ال ـض ـحــايــا إل ــى ذوي ـه ــم في
ً
بـلــدانـهــم ،ب ــدال مــن أن ي ـكــون السعي
ّ
منصبًا على إيجاد حل جذري ينهي
ّ
كــوارث التدافع ،ويضع حــدًا ملخاوف
م ــاي ــن امل ـس ـل ـمــن حـ ــول ال ـع ــال ــم مــن
سوء التدبير ـ على األقل ـ الذي حصد
أرواح اآلالف.

ّ
انقسام حلفاء الرياض يتوسع:

مواجهات بين «اإلصالح» وموالي هادي
شهدت األيام الماضية
مواجهات مسلحة بين
مقاتلين من «اإلصالح»،
ومؤيدي محافظ تعز
الذي ّ
عينه عبد ربه منصور
هادي ،في فصل جديد
من فصول االنقسام بين
حلفاء الرياض في اليمن
صنعاء ــ رشيد الحداد
تتصاعد خــافــات الفصائل املسلحة
املوالية للتحالف السعودي في اليمن
ل ـت ـت ـحـ ّـول م ــن ت ـب ــادل االت ـه ــام ــات إلــى
امل ــواجـ ـه ــات امل ـس ـل ـحــة .ف ـف ـي ـمــا ت ـب ــادل
حلفاء الــريــاض االتـهــامــات بالوقوف
وراء الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي
تشهدها محافظة عدن جنوبي البالد،
تطورت خالفات الفصائل املسلحة في
محافظة تـعــز ،مــن مستوى الـقـيــادات
امليدانية إلى القيادات العليا ،لتنتهي
ب ــان ـق ـس ــام ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة إل ــى

فريقني متصارعني.
ي ــؤك ــد مـ ـص ــدر م ـح ـل ــي فـ ــي تـ ـع ــز ،فــي
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن مــواجـهــات
عنيفة بني فصائل «املقاومة» املدعومة
من «التحالف» دارت ،السبت املاضي،
ف ــي ش ــارع ج ـمــال وس ــط تـعــز املــديـنــة،
بني مسلحي قائد «املجلس العسكري»
صــادق ســرحــان (املــوالــي للفريق علي
مـحـســن األحـ ـم ــر) ،وم ــؤي ــدي املـحــافــظ
ّ
املعي من الرئيس املستقيل عبد ربه
م ـن ـصــور ه ـ ــادي ،ع ـلــي امل ـع ـم ــري ،وقــد
اس ـت ـم ــرت ل ـس ــاع ــات وان ـت ـه ــت بـمـقـتــل
سائق ســرحــان ،وإصــابــة مدير مكتبه
خالد عقيل بجروج بالغة.
وت ـ ـعـ ـ ّـرض مـ ـن ــزل املـ ـعـ ـم ــري ل ـل ـح ـصــار
ع ـلــى ي ــد عـ ـش ــرات امل ـس ـل ـحــن امل ــوال ــن
ّ
لحزب «اإلص ــاح» ،وظــل محاصرًا من
العناصر الــذيــن اعتلوا تبة املعصور
مـ ـن ــذ عـ ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـع ــة حـ ـت ــى ص ـب ــاح
الـسـبــت ،للمطالبة بــإطــاق أحــد أفــراد
«ال ـل ــواء ( »35مـتـهــم فــي قـضـيــة قـتــل)،
وب ـص ــرف م ــرت ـب ــات امل ـج ـنــديــن ال ـجــدد
املـ ـ ــوالـ ـ ــن لـ ـ ـ ـ ــ«اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،خـ ــاصـ ــة أن
املعمري رفض صرف مرتبات لهم.
وت ـق ــول م ـص ــادر مـقــربــة م ــن «مـقــاومــة
تعز» إن املواجهات بني تيار املحافظ

املـ ــوالـ ــي ل ـ ـهـ ــادي ،وت ـ ـيـ ــار ال ـج ـم ــاع ــات
املسلحة املوالية لـ«اإلصالح» والقائد
ال ـع ـس ـك ــري املـ ــوالـ ــي ل ــأح ـم ــر ،ج ــاءت
ع ـقــب ت ـط ــور ال ـخ ــاف ــات ب ــن املـعـمــري
ف ـ ــي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ع ـ ـقـ ــده م ـ ــع ق ـ ـ ـ ــادة ع ــدد
م ــن ال ـف ـصــائــل املـسـلـحــة ي ــوم الجمعة
املــاضــي ،انتهى باشتباكات بــاأليــدي
ب ــن الـ ـقـ ـي ــادي املـ ــوالـ ــي لـ ـ ــ«اإلص ـ ــاح»
عــارف جامل ،واملعمري ،وهــو ما دفع
بجامل إلى التحالف مع سرحان ضد
املـحــافــظ امل ــوال ــي ل ـه ــادي ،واملـتـهــم من
ال ـط ــرف ــن ب ـم ـص ــادرة أمـ ـ ــوال سلمتها
السعودية لـ«املقاومة».
كــذلــك أك ــد م ـصــدر م ـقــرب مــن املـعـمــري
أن األخ ـي ــر ل ــم ي ـصــب ب ــأي أذى خــال
امل ــواجـ ـه ــات ال ـت ــي دارت ال ـس ـب ــت بــن
ف ـصــائــل «املـ ـق ــاوم ــة» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
أركــان حــرب «الـلــواء  »35العقيد سعد
اليوسفي وعــدنــان رزيــق قائد مجزرة
الـصــراري فــي تعز ،والـقـيــادي السلفي
ي ـح ـيــى ال ــري ـم ــي ولـ ـ ــواء «ال ـص ـعــال ـيــك»
ب ـق ـيــادة الـح ـســن ب ــن ع ـلــي امل ـم ــول من
دول ـ ــة ق ـط ــر ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـق ـيــادي
رامي الخليدي وكتائب «األحــرار» ،قد
تدخلوا جميعا «لحماية املحافظة».
ف ـ ــي االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه نـ ـفـ ـس ــه ،أك ـ ــد امل ـت ـح ــدث

الــرسـمــي بــاســم «املـجـلــس العسكري»
ف ـ ــي ت ـ ـعـ ــز ،مـ ـنـ ـص ــور ال ـ ـح ـ ـسـ ــانـ ــي ،أن
ق ـيــادة السلطة املحلية فــي املحافظة
والقيادة العسكرية واألمنية وبعض
الشخصيات االجتماعية تمكنوا من
احتواء املواجهات التي حدثت وسط
امل ــدي ـن ــة ب ــن ت ـل ــك ال ـف ـص ــائ ــل وف ــرض
التهدئة بني الطرفني.
وأش ـ ــار ال ـح ـســانــي إل ــى اج ـت ـمــاع ُعـقــد
ب ــن ال ـس ـل ـطــة امل ـح ـل ـيــة ف ــي امل ـحــاف ـظــة،

اتهم الحزب اإلخواني
بن بريك بالعمل لمصلحة
إيران في عدن
وبـ ــن قـ ـي ــادات «امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري»
و«امل ـقــاومــة» و«ق ـي ــادة امل ـحــور» مساء
«رد االعـ ـتـ ـب ــار»
أول مـ ــن أم ـ ـ ــس ،أق ـ ــر ً
لـلـسـلـطــة امل ـح ـل ـيــة م ـم ـث ـلــة بــامل ـحــافــظ،
وتسليم أربعة من املعتدين على منزل
امل ـح ــاف ــظ ،وذلـ ــك م ــن الـعـقـيــد ســرحــان
وعـ ــارف جــامــل إلدارة أم ــن املـحــافـظــة،
وأي ـضــا ال ـت ــزام الـقـيــاديــن ع ــدم تـكــرار
االعتداء على املحافظ ،على أن تتحمل
ال ـس ـل ـط ــة امل ـح ـل ـي ــة املـ ــوال ـ ـيـ ــة لـ ـه ــادي

ال ـت ـع ــوي ــض ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بــالـقـتـلــى
وال ـجــرحــى ،كـسـلـطــة ،ولـيـســت كطرف
فيه.
ّ
فــي سياق مماثل ،إنما فــي عــدن ،شن
وزيــر الــدولــة في حكومة هــادي هاني
ب ــن ب ــري ــك ه ـجــومــا عـنـيـفــا ع ـلــى حــزب
«اإلصـ ــاح» ،واتـهـمــه بــ«تـمــويــل ودعــم
اإلره ـ ـ ــاب والـ ــوقـ ــوف وراء الـعـمـلـيــات
الـ ـتـ ـخ ــريـ ـب ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـه ــده ــا م ــدي ـن ــة
عـ ــدن» .ج ــاء ذل ــك عـقــب ات ـهــام عناصر
ح ــزب «اإلص ـ ـ ــاح» ،لـلـقـيــادي السلفي
بن بريك ،بـ«العمل ملصلحة إيــران في
عـ ــدن» .وف ــي أول رد م ــن «اإلص ـ ــاح»،
طلب الـحــزب رسميًا مــن ه ــادي ،إقالة
ال ــوزي ــر بــن بــريــك .كــذلــك طــالــب هــادي
وحكومته والقوى السياسية املوالية
لهم بموقف صريح من اتهامات وزير
دول ــة فــي حـكــومــة الــرئـيــس املستقيل،
واعـتـبــر أن مــا ي ـصــدر عــن ال ــوزي ــر من
ات ـهــامــات بـحــق ت ـي ــارات سـيــاسـيــة «ال
ي ـقــل خ ـط ــورة ع ــن األع ـم ــال اإلرهــاب ـيــة
ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف امل ـن ــاط ــق الـخــاضـعــة
لـلـتـحــالــف» .كـمــا اتـهــم «اإلصـ ــاح» بن
بــريــك ب ــاإلس ــاءة لـلـسـعــوديــة والـعـمــل
على اإلساءة لـ«الشرعية» والطعن في
خاصرتها.
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العالم

مجموعة العشرين

ٌ
سعي صيني لتغيير االقتصاد العالمي ...أو الغرق فيه؟
بينما يتباطأ النمو
االقتصادي في العالم،
وتخفق أوروبا والواليات
المتحدة في تخطي
تداعيات أزمة ،2008
تتمكن الصين من تجنب آثار
تلك األزمة ليكون اقتصادها
األكبر حجمًا في العالم،
فضال على أنه قد يمكنها،
وهي حاليا تترأس مجموعة
العشرين الجارية ،من أخذ
دور ريادي في هندسة آليات
إدارة االقتصاد العالمي
ناصر األمين
ال يخفى أن الصني تطرح نفسها على
أن ـهــا سـتـقــوم ب ــال ــدور ال ــري ــادي على
صعيد االقتصاد العاملي ،وكان ذلك
واضحًا في كلمة الرئيس الصيني،
شي جني بينغ ،خالل قمة مجموعة
ال ـع ـشــريــن ل ــأع ـم ــال ،أول م ــن أم ــس،
ّ
حـيـنـمــا أك ـ ــد أن أحـ ــد أهـ ـ ــداف ب ــاده
هو تمكني «العشرين» من «التحول
مــن مـجــرد آلـيــة مستجيبة لــأزمــات
ت ــرك ــز ع ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـق ـص ـيــرة
األمــد إلــى آلية حوكمة طويلة األمــد
تـقــوم بتشكيل سـيــاســات متوسطة
وطويلة األمد».
وق ـ ــال ش ــي إن «الـ ـص ــن ت ـس ـعــى إلــى
تمكني املجموعة مــن تدعيم دورهــا
كمنبر رئيسي للحوكمة االقتصادية
العاملية» ،مشددا على «أننا نحتاج
إل ــى ابـتـكــار سـيــاســات اقـتـصــاد كلي
ونـضــم السياسات املــالـيــة والنقدية
بشكل فـعــال مــع سـيــاســات اإلصــاح
ال ـه ـي ـك ـل ــي» .ورأى أن ال ـخ ـط ــة ال ـتــي
قدمها «نقطة بــدايــة جــديــدة لتنمية
ال ـ ـ ـصـ ـ ــن وخ ـ ـ ـطـ ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ل ـل ـن ـم ــو

مصطلح ال ـت ـعــاون ال ــذي يـشـيــر إلــى
خ ـلــق تـ ـ ــوازن ب ــن ال ـت ـن ـم ـيــة املـحـلـيــة
والعاملية ،ومعتبرًا في الوقت نفسه
أن ذلك يأتي في سياق «اإلصالحات»
ال ـت ــي ت ـق ــدم عـلـيـهــا ب ـ ــاده «م ـن ــذ 38
عامًا».
كذلك شدد على أن «االقتصاد العاملي
ً
يجب أن يصبح مترابطًا وشامال من
أجل تقوية أساس النتائج املتبادلة
الـنـفــع» ،قــائــا فــي سـيــاق متصل ،إن
الصني «قد أصبحت بعد  38عامًا من
اإلصالح واالنفتاح عند نقطة بداية
جديدة لتعميق اإلصالح في البالد،

وخ ـل ــق م ـح ــرك ــات ج ــدي ــدة لـلـتـنـمـيــة
االقتصادية واالجتماعية ،وتكييف
َ
ويترجم
اقتصادها ملعيار جــديــد».

الـعــاملــي» ،باعتبار أنها تعتمد على
بناء اقتصاد عاملي «مبتكر ومنفتح
لـ ـخـ ـل ــق م ـ ـحـ ــركـ ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ـن ـمــو
وتوسيع نطاق التنمية».
وأضــاف الرئيس الصيني أنــه برغم
الـتـبــاطــؤ فــي االق ـت ـصــادي الصيني،
فـ ــإن ب ـك ــن ل ــدي ـه ــا ث ـق ــة وق ـ ـ ــدرة عـلــى
ت ـح ـق ـيــق مـ ـع ــدل ن ـم ــو مـ ــن م ـتــوســط
إل ــى مــرتـفــع ،وخــاصــة أنـهــا «تستمر
هـ ــذا امل ـع ـي ــار ال ـج ــدي ــد ف ــي «ت ـحــويــل
فـ ـ ــي تـ ـعـ ـمـ ـي ــق اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح والـ ـسـ ـع ــي
نـ ـم ــوذج ن ـمــوهــا ودم ـ ــج نـفـسـهــا في
السـ ـتـ ــرات ـ ـيـ ـجـ ـيـ ــة تـ ـنـ ـمـ ـي ــة يـ ـق ــوده ــا
الـ ـع ــال ــم» ،أي «االنـ ـفـ ـت ــاح أك ـث ــر عـلــى
االبتكار واالنفتاح أكثر على العالم
العالم».
الخارجي».
واق ـع ــا ،بــرغــم الـتـبــاطــؤ ال ــذي شهده
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـص ـي ـن ــي ،ف ــإن ــه ي ـب ـقــى،
يُعتبر االقتصاد الصيني أكبر مساهم في النمو العالمي لهذا العام (أ ف ب)
وفـ ــق ال ـت ــوق ـع ــات ،أك ـب ــر م ـســاهــم في
ال ـن ـمــو ع ـلــى امل ـس ـتــوى ال ـعــاملــي لـهــذا
العام ،وذلــك في إطــار اقتصاد عاملي
ضعيف قد ال يحتمل أزمــات جديدة
دون الوقوع في ركود .ومن املتوقع،
أيضًا ،أن تساهم الصني ب ــ %1.2من
أصل  %3.1من النمو العاملي املتوقع،
أي ح ــوال ــى  ،%39اذا ح ـق ـقــت نـمــوا
بحوالى  %6.7كما تتوقع الحكومة
الـصـيـنـيــة ،وذلـ ــك م ـقــابــل  %0.6هي
مـســاهـمــة ال ـه ـنــد ،و %0.3ل ـلــواليــات
املتحدة ،و %0.1ألوروبا بأكملها.
مــن ه ــذا املـنـطـلــق ،يـصـيــر االقـتـصــاد
الصيني محوريًا في الحديث حول
مـسـتـقـبــل االق ـت ـص ــاد ال ـع ــامل ــي ،علمًا
ب ــأن ــه ال يـ ـج ــوز الـ ـخـ ـل ــط بـ ــن حـجــم
ّ
االق ـت ـص ــاد ودوره؛ فـفـيـمــا يـتـحــلــى
االقتصاد الصيني بالحجم الهائل،
فإن الدور لم يتبلور بعد.
مــن هنا يطرح الـتـســاؤل عــن طبيعة
الدور الذي تسعى الصني إلى أدائه،
في إطــار مجموعة العشرين ،أو في
تـشـكـيــل اق ـت ـصــاد ع ــامل ــي ج ــدي ــد؛ إذا
نظرنا إلى كالم الرئيس الصيني في
إطار وصفه الهيكلية الجديدة التي
ي ـت ـصــورهــا ،يـتـبــن أن ــه ي ـش ــدد على
مـحــوريــة «انـفـتــاح الـعــالــم اقتصاديًا
ً
على بعضه (بـعـضــا)» ،مفضال هذا
بمعان اقتصادية
املصطلح املرتبط
ٍ
م ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددة ت ـع ـن ــي تـ ـح ــري ــر األسـ ـ ـ ــواق
املحلية ودمجها بسوق عاملي ،على

ّ
ّ
نت بكين
تمك
ّ
من تجنب آثار أزمة  2008على
عكس أوروبا وأميركا

تــأسـيـســا عـلــى ذل ــك ،أوض ــح شــي أن
«النمو السريع الــذي حققته الصني
خ ــال الـعـقــود القليلة املــاضـيــة رفــع
الصني إلــى مرتبة االقتصاد الثاني
كبرًا في العالم ،ما أدى الى الكثير من
املنافع للبالد األخــرى على مستوى
العالم».
ً
ّ
وف ـع ــا ّتـمــكـنــت ال ـص ــن ،بـعــد ،2008
من تجنب آثــار األزمــة ،عبر االنتقال
من اقتصاد يدفعه التصدير ويقوده
االسـتـثـمــار إلــى نــوع يعتمد أساسا
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـه ــاك املـ ـحـ ـل ــي ،مـ ــا ك ــان
م ــن ش ــأن ــه ت ـح ـســن م ـس ـت ــوى ف ـئــات

ألمانيا

الشعبويون يهزمون ميركل في مقاطعتها
بعد عام من قرار أملانيا فتح أبوابها
أم ـ ـ ـ ــام املـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ـ ــن ،حـ ـقـ ـق ــت ح ــرك ــة
"البديل ألملانيا" الشعبوية املناهضة
للمهاجرين ،نجاحًا انتخابيًا مهمًا
فــي مقاطعة ميكلنبورغ فوربومرن
الـغــربـيــة (ش ـمــال) الـتــي كــانــت ضمن
أوروبـ ـ ـ ــا ال ـش ــرق ـي ــة ،م ـل ـح ـقــة هــزي ـمــة
بـحــزب أنجيال مـيــركــل ،قبل عــام من
االنتخابات التشريعية.
وب ــرغ ــم ح ـل ــول "الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي

ّ
على
الشعبويون
ز
رك
«فوضى المهاجرين» ّ
وحملوا
ميركل المسؤولية
الديموقراطي" في الطليعة بنحو 30
باملئة من األصــوات بتراجع بخمس
نقاط عن  ،2011فإن اإلنجاز كان من
نصيب الحزب الشعبوي .وبحصوله
على  21باملئة ،بحسب استطالعات
ال ـخــروج مــن مـكــاتــب االق ـت ــراع ،تقدم
ه ــذا ال ـح ــزب الـصـغـيــر الـ ــذي تــأســس
ف ــي  2013ع ـل ــى "ال ـ ـحـ ــزب املـسـيـحــي
الديموقراطي" بزعامة ميركل ،وهي
ّ
نائبة عــن املنطقة ،وال ــذي حــل ثالثًا
بما بني  19و 20باملئة من األصوات.
وقال ليف  -اريك هولم ،زعيم الحزب
ّ
الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ف ـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،إن

"ان ـت ـصــارنــا يتمثل فــي أن ـنــا جعلنا
حـ ــزب م ـيــركــل خ ـل ـف ـن ــا ...وهـ ــي ربـمــا
بــدايــة النهاية للمستشارة" .وبذلك
ي ـعــزز ال ـحــزب الـشـعـبــوي بـعــد ثالثة
أع ـ ـ ــوام م ــن ت ــأس ـي ـس ــه ،م ــوق ـع ــه عـلــى
امل ـس ـتــوى ال ــوط ـن ــي ،م ــع تـمـثـيـلــه في
 9مــن  16مقاطعة أملــانـيــة وتحقيقه
ف ــوزًا انـتـخــابـيــا فــي ث ــاث مقاطعات
في الربيع ،مع تسجيله رقمًا قياسيًا
بنسبة  24باملئة في ساكس  -انهالت
(شرق)ُ .
ويعتبر اقتراع يوم أمس ،مع
اق ـتــراع بــرلــن فــي  18أي ـلــول ،بمثابة
ت ـج ــرب ــة ق ـب ــل ع ـ ــام م ــن االن ـت ـخ ــاب ــات
التشريعية.
وأق ـ ـ ـ ّـر رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة
املنتهية واليـتـهــا ،اوي ــن سيليرينغ،
وال ـ ــذي ُي ـف ـتــرض أن يـشـكــل ائ ـتــافــا،
بــأنــه "قـلــق ج ـدًا بسبب حــزب البديل
ألملانيا".
ً
ع ـمــومــا ،ح ـقــق ال ـش ـع ـبــويــون دخ ــوال
م ــدوي ــا ل ـل ـبــرملــان اإلق ـل ـي ـمــي ف ــي أول
مـشــاركــة فــي عملية اق ـتــراع فــي هــذه
املـنـطـقــة .ورك ــز ال ـحــزب حملته على
الـفــوضــى الـتــي ق ــال إن سببها قــرار
مـيــركــل قـبــل ع ــام فـتــح أبـ ــواب الـبــاد
واسعة أمام الالجئني.
وهيمنت إشكالية دمج مليون طالب
لـ ـج ــوء وصـ ـل ــوا الـ ـع ــام امل ــاض ــي ال ــى
أملــانـيــا على الحملة االنتخابية في
هذه املقاطعة ،رغم أنها ال تستقبل إال

بضعة آالف من الالجئني .وبحسب
قـ ـ ـن ـ ــاة "زاد دي اف" ،فـ ـ ـ ــإن ن ـصــف
الـنــاخـبــن اع ـت ـبــروا ه ــذا امل ـلــف بــالــغ
األه ـم ـيــة ف ــي االقـ ـت ــراع .وقـ ــال فــريــدر
فاينهولد ،مرشح "االتحاد املسيحي
الــديـمــوقــراطــي" فــي ف ـيــزمــار ،املدينة
الـبــالــغ ع ــدد سكانها  42أل ــف نسمة
ّ
على البلطيق ،إن "سـيــاســة الهجرة
أثارت إحساسًا عميقًا بانعدام األمن
لدى الناس".
وتـتــراجــع شعبية ميركل راهـنــا إلى
أدن ــى مستوياتها فــي استطالعات
ّ
الـ ـ ــرأي ،إذ إن  %44ف ـقــط م ــن األمل ــان

ي ـث ـق ــون ب ـه ــا مل ـن ـح ـهــا والي ـ ـ ــة راب ـع ــة
بحسب تحقيق صدرت نتائجه أول
م ــن أم ـ ــس .وهـ ــي ق ــام ــت ب ـح ـم ـلــة فــي
ه ــذه املـقــاطـعــة وه ــي أي ـضــا دائــرتـهــا
االنـتـخــابـيــة إلق ـنــاع الـنــاخـبــن بعدم
التصويت للحزب الشعبوي .وباتت
الصحافة تأخذ بهذا الواقع ،فكتبت
صـحـيـفــة "دي ف ـي ـلــت" ب ـهــذا ال ـصــدد:
"ب ــات ألملــانـيــا مــا لــم يـحـصــل إطــاقــا
منذ نهاية الحرب ( :)1945حزب من
اليمني املتطرف".
من جانب آخــر ،لم يتمكن "النازيون
الـ ـج ــدد" ال ــذي ــن ت ـعــد هـ ــذه املـقــاطـعــة

تتراجع شعبية ميركل راهنًا إلى أدنى مستوياتها (أ ف ب)

م ـع ـق ـل ـهــم ،مـ ــن الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي ال ـب ــرمل ــان
اإلق ـل ـي ـم ــي إذ أدى اخ ـ ـتـ ــراق ال ـح ــزب
الشعبوي الى حرمانهم من الحصول
على عتبة  5باملئة الضرورية.
وف ـ ــي ت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى م ــا يـ ـج ــري ،ق ــال
هــاجــو فــونـكــي ،وه ــو أس ـتــاذ العلوم
السياسية في "جامعة برلني الحرة"،
ّ
إن نجاح الحزب الشعبوي في كامل
أملانيا تقريبًا ينبئ بـ"موجة عارمة".
وبمعزل عن قضية الالجئني ،اعتبر
ّ
فاينهولد أن حركة "البديل ألملانيا"
ّ
تـسـتـمــد قــوت ـهــا م ــن أن "ك ـث ـيــريــن ما
عـ ـ ــادوا ي ـش ـع ــرون بــأن ـهــم م ـم ـث ـلــون".
فـ ـهـ ـن ــاك رف ـ ـ ــض ل ـل ـن ـخ ــب ال ـح ــاك ـم ــة
تغذيه سياسة تقشف إقليمية نجح
ال ـش ـع ـب ــوي ــون فـ ــي ت ــوظ ـي ـف ـه ــا ،رغ ــم
التقدم االقتصادي لهذه املقاطعة.
وإزاء ن ـ ـجـ ــاح الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــن ،ع ـمــد
ب ـعــض امل ـس ــؤول ــن الـسـيــاسـيــن إلــى
تشديد خطابهم وباتوا يستهدفون
مـ ـب ــاش ــرة امل ـس ـت ـش ــارة وس ـيــاس ـت ـهــا
بـشــأن ال ـه ـجــرة .أم ــا املـسـتـشــارة ،فال
تــزال تؤكد أن استقبال أعــداد كبيرة
م ــن الــاج ـئــن ك ــان أم ـ ـرًا واج ـب ــا عــام
 2015ح ـتــى ل ــو أن ال ـط ــاب ــع األم ـنــي
ب ـ ــات ط ــاغ ـي ــا ع ـل ــى س ـيــاس ـت ـهــا بـعــد
ال ـه ـجــومــن ال ـل ــذي ــن ن ـفــذه ـمــا طــالـبــا
ل ـج ــوء ف ــي ن ـهــايــة ت ـم ــوز وتـبـنــاهـمــا
تنظيم "داعش".
(األخبار ،أ ف ب)
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كبيرة من سكانها ّلتخلق مجتمعًا
اسـتـهــاكـيــا ب ــات يـمــثــل مـصــدر أكثر
من  %60من إجمالي الناتج املحلي.
برغم ذلــك ،كــان لتلك الخطوات آثــار
سـلـبـيــة ع ـلــى اقـ ـتـ ـص ــادات عـ ــدة (فــي
أميركا الالتينية على سبيل املثال)
كانت تعتمد على قــدرة الصني على
امتصاص صادراتها.
لـ ــذلـ ــك ،رأى ال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـن ــي أن
نموذج التصدير واالستثمار انتهت
ّ ً
فعاال،
صالحيته ،معتبرًا أنه لم يعد
فيما «الصني لديها الثقة والقدرة فى
الحفاظ على معدل نمو من متوسط
إلــى مرتفع ،في الوقت الــذي تستمر
فيه البالد في تعميق اإلصالح».
ويكمل شي شارحًا أن إستراتيجية
الصني للتنمية تقوم «على االبتكار
وتعمل على دفع التنمية الخضراء
وتـعــزيــز امل ـس ــاواة ومـشــاركــة نتائج
التنمية» ،ما قد يضعها في تعارض
مع الهدف الثاني الــذي ذكــره ،وهو
ال ـع ـم ــل «ع ـل ــى االنـ ـفـ ـت ــاح أك ـث ــر عـلــى
العالم الخارجي».
ف ــي ال ـس ـيــاق ،يــؤكــد رئ ـيــس «املـعـهــد
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة»،
س ــو ق ــه ،أن ــه «ف ــي ظ ــل وج ــود بــدايــة
ج ــدي ــدة ،فـ ــإن نـ ـم ــوذج ال ـت ـن ـم ـيــة فــي
ال ـصــن م ــن املـمـكــن أن ي ـحــدد مـســار
الـتـنـمـيــة ف ــي ال ـعــالــم ب ــأس ــره وكــذلــك
األج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدة ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
ّ
العشرين» .ولعل ذلك صحيح بحكم
ح ـج ــم االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـص ـي ـن ــي ال ـي ــوم
وقــدرتــه املحتملة فــي الضغط على
اق ـت ـص ــادات الـ ــدول األعـ ـض ــاء ،ولـكــن
الوجهة التي تتخذها الصني ،على
ال ــرغ ــم م ــن عـ ــدم ات ـضــاح ـهــا ت ـمــامــا،
ت ـ ـبـ ــدو ك ـ ــأن ه ــدفـ ـه ــا االنـ ـ ـ ـ ـ ــدراج فــي
املـنـظــومــة الـعــاملـيــة ،أكـثــر مـمــا تبدو
ريادية تغييرية.
م ــن ه ــذا امل ـن ـط ـلــق ،ق ــد ُي ـق ــرأ تـشــديــد
الرئيس الصيني على أنه قد ُ
«وضع
ه ــدف الـصــن فــي اإلصـ ــاح» ،وأنـهــا
«لـ ــن ت ـن ـحــرف عـ ـن ــه»؛ ك ــأن ــه ضـمــانــة
ل ـل ـع ــال ــم الـ ــذيـ ــن يـ ــريـ ــدون االن ـف ـت ــاح
عليه بأنهم ينجزون اإلصــاحــات»
املطلوبة لالندراج في عاملهم.
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أوباما في بكين
يطوي صفحة «اإلخفاقات اآلسيوية»
وصل أوباماإلى مدينة
هانغتشوالصينية ،في زيارة
رسمية هي األخيرة له إلى هذا
البلد .وفيمايحضر اجتماعات
قمة العشرين ،فإن جولته
اآلسوية ستستمر على مدى
 6أيام ،ينتقل فيهاإلى الوس،
للمشاركة في قمة رابطة دول
جنوب شرق آسيا(آسيان) وقمة
شرق آسيا
تكتسب زيارة الرئيس األميركي باراك
أوبــامــا إلــى الـصــن خصوصًا ،وآسيا
عـ ـم ــوم ــا ،ت ــركـ ـيـ ـزًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن وس ــائ ــل
اإلعـ ــام األمـيــركـيــة ملــا تحمله مــن أثــر
على "إرث ــه" الــذي عمل على تركه ،منذ
ّ
تسلمه والي ـتــه األول ــى فــي ع ــام ،2008
خـ ـص ــوص ــا أن أوبـ ـ ــامـ ـ ــا طـ ــاملـ ــا س ـعــى
إلـ ــى الـ ـت ــروي ــج ل ـف ـك ــرة "الـ ـت ــوج ــه نـحــو
آسـيــا" ،بعيدًا عــن "مستنقعات الشرق
األوسط".
ل ــذا ،بــال ـتــزامــن م ــع ال ــزي ــارة ،اسـتــرجــع
العديد من املراقبني مصطلح "التوجه
نحو آسـيــا" ،لتقدير ما جــرى تحقيقه
فــي هــذا املـجــال .وفيما وصــلّ البعض
إلى خالصة أن أوباما لم يحقق شيئًا
يــذكــر ،تـ ّ
ـوصــل آخ ــرون إلــى أن مــا بناه،
ربطًا بالعالقات املستجدة مع فيتنام
ً
ً
والـهـنــد م ـثــا ،ي ـعـ ّـد دل ـيــا عـلــى تـطـ ّـور
مهم.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ن ــائ ــب مـسـتـشــار
األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي األم ـي ــرك ــي ب ــن رودس
س ـعــى ،قـبــل ال ــزي ــارة ،إل ــى إش ــاع ــة جو
ً
إي ـجــابــي ،قــائــا "ن ــرى أن ه ــذه الرحلة
تجمع عددًا من أولويات الرئيس" ،لكن
ُ
ذلك لم يلغ حقيقة أن الجولة ستستغل
إللقاء الضوء على عدد من التحديات
املـتـعــاظـمــة ،بـمــا فيها الـصــن وكــوريــا
الشمالية والعالقة املتوترة دائمًا بني
اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من

أوباما يصافح الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل قمة العشرين (أ ف ب)

املسائل التي تقف عائقًا أمــام تعاظم
القوة األميركية آسيويًا.
ً
فضال عن ذلــك ،تأتي الزيارة في وقت
يواجه فيه اتفاق الشراكة االقتصادية
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ع ـبــر امل ـح ـيــط ال ـهــادئ
عــوائــق ومـصــاعــب كـثـيــرة ،على الرغم
مــن أنــه يـعـ ّـد أحــد أب ــرز دعــائــم سياسة
أوب ــا ّم ــا اآلسـ ـي ــوي ــة ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أنــه
سيخفف من سطوة الصني في وضع
قــواعــد ال ـت ـجــارة اإلقـلـيـمـيــة .وف ــي هــذا
امل ـ ـجـ ــال ،ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ه ــذا
االت ـف ــاق ي ــواج ــه ع ــوائ ــق داخ ـل ـيــة أكـبــر
من تلك الخارجية ،من خالل اعتراض
امل ــرش ــح ال ـج ـم ـه ــوري دون ــال ــد تــرامــب
عليه وأيـضــا املرشحة الديموقراطية
هيالري كلينتون التي كانت قد دعمته
خالل توليها منصب وزيرة الخارجية،
ثم تراجعت عن هذا الدعم .أضف إلى
ذل ــك ،ي ـعــارض الـكــونـغــرس االتـفــاقـيــة،
بـشـكـلـهــا ال ـح ــال ــي؛ وفـ ــي آخـ ــر تعقيب
على هذا املوضوع ،قال زعيم الغالبية
ف ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ،ال ـس ـي ـن ــات ــور

الجمهوري ميتش ماكونيل ،األسبوع
املاضي" :ال يمكن أن تمر ،ويجب إعادة
ّ
التفاوض بشأنها عند تسلم الرئيس
املقبل السلطة".
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـ ـبـ ــرز ال ـ ـصـ ــن ك ـ ـنـ ـ ٍّـد حـقـيـقــي
فــي مـعـظــم االت ـفــاق ـيــات ال ـتــي تجريها
واش ـن ـط ــن ف ــي آس ـي ــا ،ه ــي أي ـض ــا تـعـ ّـد
أساسية فــي تحفيز تعديل السياسة

ّ
تعد الصين
عنصرًا أساسيًا في
تعديل السياسة
األميركية اآلسيوية

األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ،وفـ ـ ـ ـ ــي تـ ـع ــزي ــز
ت ـحــال ـفــات ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة والـعـسـكــريــة
والـتـجــاريــة .مــن هـنــا ،ال ي ــزال التوجه
األميركي إلى آسيا يصطدم بـ"انعدام
األم ـ ــن امل ـت ــزاي ــد ف ــي م ــا يـتـعـلــق ببحر
الصني الجنوبي ،والنزاع املرتبط به،
وسطوة الصني على بعض الدول التي
تقع عليه ،ومنها الفيليبني.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،يـمـكــن االل ـت ـفــات إلــى
أس ـت ــرال ـي ــا ال ـت ــي ت ـع ـمــل م ــع ال ــوالي ــات
املتحدة على تنمية التعاون العسكري،
ولكنها في الوقت ذاتــه تبقى ملتزمة،
بـشـكــل قـ ــوي ،بـعــاقـتـهــا االق ـت ـصــاديــة
مع الصني .وفــي حني انخفض الطلب
الصيني على الحديد الخام األسترالي،
وغـ ـي ــره م ــن ال ـس ـل ــع ،ت ـب ـقــى ال ـش ــرك ــات
ال ـص ـي ـن ـيــة م ــن أب ـ ــرز امل ـس ـت ـث ـمــريــن في
االقتصاد األستراليُ ،
وينفق األثرياء
الـصـيـنـيــون الـكـثـيــر م ــن األمـ ـ ــوال على
الــدراســات العليا فيها ،وعلى عطلهم
الصيفية وشراء العقارات.
وال ـع ـن ـصــر اآلخ ـ ــر ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال يقف
عائقًا أم ــام تحقيق الــواليــات املتحدة
رغبتها فــي التموضع كقوة أساسية
ف ــي آسـ ـي ــا ،ه ــو ال ـع ــاق ــات ب ــن كــوريــا
ال ـج ـنــوب ـيــة والـ ـي ــاب ــان ،ال ـل ـتــن ت ـعــدان
حـلـيـفـتــن أســاس ـي ـتــن لــواش ـن ـطــن في
الـ ـ ـق ـ ــارة .فـ ـق ــد ش ـ ـهـ ــدت ه ـ ــذه ال ـع ــاق ــة
انتكاسات على مدى العقود املاضية،
كــذلــك فــإنـهــا ال تـ ــزال تـتـمـ ّـيــز بــالـســوء،
وه ــو أم ــر طــاملــا أح ـبــط مـســاعــي إدارة
أوبـ ـ ــامـ ـ ــا وخ ـط ـط ـه ــا إلبـ ـ ـط ـ ــاء ص ـع ــود
ال ـصــن ،ومــواج ـهــة "ت ـهــديــدات" كــوريــا
الشمالية.
أمــا مــن النقاط اإليجابية التي التفت
إلـ ـيـ ـه ــا عـ ـ ــدد مـ ــن امل ـح ـل ـل ــن فـ ــي إطـ ــار
تـعــدادهــم لسياسة أوبــامــا اآلسـيــويــة،
فـهــي زي ــارت ــه إل ــى فـيـتـنــام خ ــال الـعــام
الـ ـح ــال ــي ،وال ـ ـتـ ــي ف ـت ـح ــت امل ـ ـجـ ــال أم ــا
ً
تطوير العالقة مع هذا البلد .فضال عن
ذلك ،هناك تطوير العالقة االقتصادية
وال ـس ـيــاس ـيــة م ــع ال ـه ـن ــد ،إض ــاف ــة إلــى
التعاون في املجال النووي والعسكري
بني البلدين.
(األخبار)

تركيا

ّ
لقاءات أوروبية ــ تركية تعجز عن حل الخالفات
«تركيا وبــروكـســل تتصالحان وتـتـبــادالن القبل»؛
قــد تختصر هــذه الـعـبــارة ق ــراءة الصحف الغربية
لالجتماع األول ،أول من أمــس ،بني وزراء خارجية
االتحاد األوروبي والوزير التركي للشؤون األوروبية،
عـمــر جـلـيــك ،عـقــب مـحــاولــة االن ـق ــاب الـفــاشـلــة في
تركيا ،والتي ألقت بظاللها على العالقات التركية
ـ األوروبية عامة ،وعلى االتفاق املثير للجدل بشأن
«املهاجرين إلى أوروبا» خاصة.
وفي ظل انتقاد تركيا للموقف األوروبي «الضعيف»
من محاولة االنـقــاب ،وتـ ّ
ـذمــر بروكسل من قانون
«مـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب» ال ـتــركــي وان ـت ـقـ ًـاد امل ـمــارســات
«القمعية» بحق املـعــارضــن ،وخــاصــة الصحافيني
واإلعالميني ،شهدت العالقات التركية ـ األوروبـيــة
تــوت ـرًا كـبـيـرًا فــي األســابـيــع املــاضـيــة ك ــاد أن يــؤدي
إل ــى ان ـه ـيــار االت ـف ــاق املـتـعـلــق بـمـلــف «امل ـهــاجــريــن»،
والــذي بــات ورقــة حساسة (رابحة أو خاسرة) في
يــد األح ــزاب السياسية املتشددة فــي دول االتحاد
األوروبي.
ورأت الصحف الغربية أن االتحاد األوروبي يسعى
إلـ ــى «ت ـخ ـف ـيــف» ح ـ ـ ّـدة ال ـت ــوت ــر ب ــن تــرك ـيــا وال ـ ــدول
األوروبـيــة ،بعدما قامت األخـيــرة بتوجيه انتقادات
الذع ـ ــة ل ـلــرئ ـيــس ال ـت ــرك ــي ،رجـ ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان،
و«لحملة االعتقاالت» التي قادها في أعقاب محاولة
االنقالب الفاشلة في منتصف تموز املاضي.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ ،جان أسيلبورن،
ع ـقــب اج ـت ـم ــاع وزراء االتـ ـح ــاد م ــع ج ـل ـيــك« ،عـلــى
املستوى السياسي ،نحتاج إلى تقارب وإلى تطبيع
العالقات .إنها أول مرة منذ محاولة االنقالب التي
نـتـحــدث فـيـهــا بعضنا ال ــى ب ـعــض ،ال عــن بعضنا
البعض ...كلنا نريد أن تستقر العالقات بني تركيا
واالتحاد األوروبــي ،ولكن علينا أن نعود إلى حكم
القانون بأسرع ما يمكن».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أعـ ــرب جـلـيــك ع ــن «خ ـي ـبــة أم ــل تــركـيــا
الشديدة» إزاء رد الفعل ّاملبدئي لالتحاد األوروبــي
على مـحــاولــة االن ـقــاب ،إل أنــه شــدد على «تمسك
أنقرة باتفاق املهاجرين» ،مشيرًا إلى «وجود توافق
قوي بشأن التركيز اآلن على تحسني التعاون بني
تركيا واالتحاد األوروبي».
وكـ ـ ــان االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ق ــد ان ـت ـق ــد بــاس ـت ـمــرار
سجل تركيا فــي مـجــال حـقــوق اإلن ـســان وسـيــادة
القانون ،وتعالت املواقف املنددة بحملة االعتقاالت
و«اإلعـفــاءات من الخدمة» التي قامت بها الحكومة
الـتــركـيــة .وج ــاء ذلــك بــالـتــزامــن مــع م ـحــاوالت أنـقــرة
«ابـتــزاز» االتـحــاد األوروب ــي «الــذي لم يلتزم» ببنود
ات ـف ــاق «الــاج ـئــن وامل ـه ــاج ــري ــن» ،وق ــد اسـتـخــدمــت
تــركـيــا ه ــذا املـلــف كــورقــة ضـغــط فــي وج ــه احتمال
عدم إعطاء بروكسل تأشيرة الدخول لـ  80مليون
مواطن تركي إلى دول «شنغن» (أحد بنود االتفاق

الرئيسية ،إلى جانب بند «واحد مقابل واحد» الذي
يـقــول إن ــه فــي مـقــابــل كــل س ــوري يـعــاد مــن الـجــزر
اليونانية إلــى تركيا ،سيتم استقبال ســوري آخر
من تركيا إلى االتحاد األوروبي).
وفي حني شددت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي،
فـيــديــريـكــا مــوغــريـنــي ،عـلــى «ض ـ ــرورة إعـ ــادة بناء
حوار قوي» بني االتحاد وتركيا ،وأعربت عن «دعم
االت ـحــاد لشعب تــركـيــا ومــؤسـســاتـهــا فــي األوق ــات
العصيبة» ،أعلن وزير خارجية النمسا ،سباستيان
كــورتــس ،رفــض بــاده انضمام تركيا إلــى االتحاد
األوروبي ،مطالبًا في املقابل بوجود «شراكة مميزة
تعتمد على تحقيق املصالح املشتركة».
ب ـ ــدوره ،عـ ّـبــر وزي ــر الـخــارجـيــة الـبـلـجـيـكــي ،ديــديـيــه
ريـنــدرز ،عن «تـخــوف» بــاده من «عــدد االعتقاالت
فــي تــركـيــا وال ـت ـطــورات الـخـطـيــرة (ال ـتــي) قــد تكون
نهاية حلم تركيا في االنضمام إلى االتحاد».
وفي سياق الرد على املواقف األوروبية ،أعلن جليك
أن مثل هذه التعليقات «تفتقر إلى الرؤية» و«تضع
مستقبل أوروبا في خطر» .أما في ما يخص «قانون
مكافحة اإلرهاب» ،فقال إن من «غير العقالني» أن
تتوقع أوروبــا من تركيا أن ّ
تغير القانون «فــي ظل
الوضع األمني في البالد» ووجود تهديدات حقيقية
من قبل «املنظمات اإلرهابية» ،من دون أن يستبعد
في الوقت نفسه إدخــال تعديالت على القانون في

املستقبل عندما «ال تكون تركيا في خطر».
وبــالــرغــم مــن تشديد دول االت ـحــاد األوروبـ ــي على
من
أهمية التقارب مع تركيا ،والتخفيف إلى حد كبير ً
ّ
حدة االنتقادات لسياسات الرئيس التركي ،وخاصة
مــن قبل أملــانـيــا الـتــي أقــر وزي ــر خارجيتها ،فرانك
فالتر شتاينماير ،بــأن تصريحات بلده «افتقرت
ُر ّبما إلــى التضامن الــذي توقعته أنقرة منها» بعد
االن ـق ــاب ،ف ـ ّ
ـإن صحيفة «وول سـتــريــت جــورنــال»
األميركية اعتبرت أمس ،أن هناك «خالفات عميقة
تحت السطح» مرتبطة مباشرة بالرئيس التركي
الــذي «يستخدم االنقالب ملواصلة تضييق الخناق
على املعارضة وتشديد قبضته على السلطة».
وإلى جانب ملف الالجئني وتداعيات االنقالبّ ،
فإن
اعـتــراف البرملان األملــانــي بــاإلبــادة األرمنية كــان قد
زاد من حدة التوترات مع تركيا ،ما دفع باألخيرة
إلى حظر وصول النواب األملان إلى قاعدة انجرليك
العسكرية .لكن املستشارة األملانية ،أنجيال ميركل،
أعلنت بعد لقاء عقدته أمس مع أردوغان« :أعتقد أن
من املمكن أن تكون لدينا خالل األيام املقبلة أخبار
س ــارة» فــي مــا يتعلق بالحظر امل ـفــروض ،مشيرة
إلــى تحسن العالقات بني البلدين و«وجــود فرصة
لتسوية الخالفات حول إعفاء األتراك من تأشيرات
الدخول إلى دول االتحاد».
(األخبار)
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تدهور صحة ناهض حتر في المعتقل
ب ـح ـس ــب ب ـ ـيـ ــان صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن «ال ـه ـي ـئ ــة
َّ
الشعبية للتضامن مع الكاتب ناهض
َّ
ّ
حــتــر وال ــدف ــاع عـنــه» ذك ــر ب ــأن الـكــاتــب
م ــوق ــوف ع ـلــى ذمـ ــة «ج ـن ـح ــة» تـتـعـلــق
ب ـقــانــون الـنـشــر االل ـك ـتــرونـ ّـي« ،ولـيــس
ً
قــاتــا أو إرهــاب ـيــا مـجــرمــا حـتــى يـقــام
بحقه هذا اإلجراء التعسفي».
وكــانــت السلطات األردن ـيــة قــد أقدمت
ف ـ ــي ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـ ـش ــر م ـ ــن آب امل ــاض ــي
عـلــى تــوقـيــف حـتــر ،بـعــدمــا أع ــاد نشر
كــاريـكــاتــور على صفحته الشخصية
عـبــر مــوقــع «فــايـسـبــوك» ع ـ ّـده البعض
«مسيئًا للذات اإللهية» قبل أن يوضح
حتر أن الهدف ّمن الرسم الــذي ُيظهر
تكفيريًا في الجنة التي يتخيلها ،أنه
«ي ـس ـخــر م ــن اإلره ــاب ـي ــن وت ـصـ ّـورهــم
للجنة وللرب».
ومنذ أسبوعني ،يقبع حتر في سجن
ماركا حيث كان من املفترض أن يبقى
عـلــى ذم ــة التحقيق مل ــدة  15يــومــا ،إال
أنه ال يزال حتى اليوم موقوفًا من دون
إيضاح السبب.
وعبرت «الهيئة الشعبية» عن قلقها
ً
الشديد على صحة حتر ،معتبرة هذه
املمارسات ضده تحريضا سافر عليه
وتمثل تهديدًا مباشرًا لحياته ،وتشي

بعد أكـثــر مــن أسـبــوعــن على اعتقاله
بتهمة «املـ ّـس بالذات اإللهية» ،تشهد
ّ
حــالــة ال ـكــاتــب األردن ـ ــي نــاهــض حــتــر،
ال ــذي يـعــانــي مـشــاكــل صـحـيــة مــزمـنــة،
ـت ازدادت فيه
ت ــده ــورًا كـبـيـرًا ،فــي وق ـ ٍ
ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت عـ ــن اس ـ ـتـ ـمـ ــرار اع ـت ـق ــال ــه
بـعــد انـقـضــاء فـتــرة تــوقـيـفــه عـلــى ذمــة
ّ
التحقيق .وفــي ظــل حملة التحريض
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـشـ ـنـ ـه ــا تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـمــن» وش ـخ ـص ـيــات س ـل ـف ـيــة فــي
األردن ضــد الـكــاتــب ،وضـعــت مـصــادر
حديث ل ـ «األخـبــار» إبقاء حتر في
في
ٍ
السجن فــي إطــار صفقة محتملة بني
الحكومة األردنية و«اإلخوان».
ُ
ون ـ ـقـ ــل الـ ـك ــات ــب ق ـب ــل أي ـ ـ ــام مـ ــن سـجــن
مــاركــا إل ــى مستشفى الـبـشـيــر شرقي
ع ـ ـ ّـم ـ ــان إلج ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـف ـ ـحـ ــوص ال ـط ـب ـي ــة
ال ــازم ــة ،ب ـعــدمــا قـ ـ ّـرر أط ـب ــاء ض ــرورة
إدخاله املستشفى لتلقي العالج تحت
ّ
الطبي املباشر ،بعد تدهور
اإلشــراف
حالته الصحية.
إال أن حتر رفض البقاء في املستشفى
مـطــالـبــا ب ـعــودتــه إل ــى الـسـجــن بـعــدمــا
قــامــت الـسـلـطــات بـتـقـيـيــده إل ــى سرير
املستشفى ووضعت إلى جانبه لوحة
ت ـص ـف ــه ب ــأن ــه «م ـ ـجـ ــرم خ ـط ـي ــر ج ـ ـدًا»،

بــوجــود نـ ّـيــة َّ
مبيتة تجاهه قــد تــؤدي
إلى عواقب خطيرة عليه.
وقـ ــد قـ ـ ـ َّـررت «ال ـه ـي ـئ ــة» تـشـكـيــل لـجـنــة
طبية تـكــون مهمتها مـتــابـعــة الحالة
الصحية لناهض حتر وإطــاع الــرأي
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـام ع ـل ــى تـ ـ ّط ــوراتـ ـه ــا مـ ــع تـحـمـيــل
ال ـح ـك ــوم ــة م ـمــث ـلــة بــرئ ـي ـس ـهــا ووزيـ ــر
داخـ ـلـ ـيـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــات الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة
ّ
والقانونية ّ
ألي أذى قد يلحق بناهض
حتر خالل فترة اعتقاله.
وب ـح ـســب ت ـقــريــر ط ـبــي ص ــدر أول من
أمــس ،يعاني حتر ( 56عــامــا) مشاكل
صحية عدة تعود إلى عام  1998حني
تـ ـع ــرض الع ـ ـتـ ــداء ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة آرائ ـ ــه
السياسية نجمت عنه مشاكل ًمزمنة
ف ــي ال ـج ـه ــاز ال ـه ـض ـم ــي ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
معاناته من قصور في وظائف الكلى
ّ
يتحول بفعل أي اختالل في توازن
قد
ال ـســوائــل فــي جـسـمــه إل ــى فـشــل كلوي
يهدد حياته.
وأكد التقرير أن هذه املشاكل تستلزم
متابعة طبية وعائلية مستمرة ،وال
سـيـمــا أن ال ـظــروف فــي داخ ــل السجن
ال ت ـس ـمــح بـتـحـقـيــق ش ـ ــروط ال ــرع ــاي ــة
الصحية الضرورية.
(األخبار)

(مروان طحطح)

صفقة محتملة بين
الحكومة و«اإلخوان»
إلبقاء حتر في السجن
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أفقيا
ّ
 -1ماركة آالت كهربائية شهيرة – قل ماء النهر أو الينبوع – ُ -2شبه جزيرة جبلية
في غرب آسيا على املتوسط تشمل معظم األراضي التركية وتعرف بآسيا الصغرى
ممتدين – حرف نصب – ّ -4
ّ
شد
–  -3قدم – ما بني طرف االبهام وطــرف الخنصر
على أسنانه غيظًا – عملة آسيوية – صمت مطبق –  -5من حروف األبجدية – وزن
ّ
يتصرف سـرًا مع
مـقــداره ألــف كيلوغرام – أداة إستثناء –  -6قضبان الـكــرم – مـ ّـن
ّ
العدو –  -7للنداء – بسط قدميه – في القميص – ّ -8
وضحاك – قاعة
مهرج ومزاح
ّ
يتولون قيادة املاشية –  -10سوق شهيرة
أو محل إستقبال –  -9جواب – أشخاص
في القاهرة بمصر
عموديًا
 -1عائلة رئـيــس جمهورية فرنسي – طــائــر وهـمــي –  -2لقب وال ــي صـيــدا والـشــام
ّ
حصن عكا وقاوم حصار نابليون بونابرت بمساعدة األسطول اإلنكليزي – ظهر
ّ
–  -3فلوس – سيد القوم –  -4عمر اإلنسان – عائلة إقتصادي فرنسي راحــل – -5
عاصمة اميركية – تيس الجبل له قرنان ّ
قويان منحنيان –  -6غار املاء في األرض
– بلدة لبنانية بقضاء جزين –  -7جنرال فرنسي ومندوب سوريا ولبنان خالل
الحرب العاملية األولى – حسب األموال – للتعريف –  -8كأس – من األلوان – ّ -9
مدرج
عظيم في روما إفتتحه تيطس وكان ّ
ّ
متفرج –  -10موسيقار
يتسع لخمسني ألف
وملحن فلسطيني راحل
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حل الشبكة 2381

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.
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مشاهير 2381

حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

ّ
 -1موركس دور –  -2احيرام – آكــل –  -3جل – يبنيه –  -4نتوهم – ام –  -5إده – رو – ملح – -6
فريق – ري – سم –  -7قنص – نغرو –  -8ود – عريف – د د –  -9نكر – الرباط –  -10ياسر عبد ربه

عموديًا

 -1ماجد افيوني –  -2وحل – در – دكا –  -3ري – نهيق – رس –  -4كريت – قنع –  -5سابور –
صراع –  -6دمنهور – يلب –  -7يم – ينفرد –  -8رآه – بر –  -9السرداب –  -10علي محمود طه

إعداد
نعوم
مسعود

رئيس هيئة األرك ــان املشتركة وصاحب املنصب العسكري األعلى في
الـقــوات املسلحة واملستشار العسكري األول لرئيس الــواليــات املتحدة
ولوزارة الدفاع األميركية
 = 3+2+5+7+6عملة عربية ■  = 8+10+9+1ثغر وفــم ■  = 11+4شاي
باألجنبية

حل الشبكة الماضية :احمد سوكارنو

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد ألع ـمــال رش املـبـيــدات
ون ــزع االع ـش ــاب فــي مـحـطــات التحويل
الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـك ـب ـيــرة وم ـع ــام ــل اإلن ـت ــاج،
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــاء أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار رق ـ ــم
ث4د 3002/ت ــاري ــخ  ،2016/3/22قــد
م ــددت لغاية يــوم الجمعة 2016/9/23
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
أسـ ـع ــار امل ــذك ــور أع ـ ــاه ال ـح ـص ــول على
ن ـس ـخــة م ـجــانــا م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط من
مصلحة الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
عـلـمــا ب ــأن ال ـع ــروض ال ـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق األحــوال
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/8/31
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1655
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ل ـش ــراء م ــواد
كيماوية لــزوم أعمال االستثمار في كل
من معملي الذوق والجية للعام .2017
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /150000/
ل .ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
ن ـهــار الـجـمـعــة ال ــواق ــع فــي 2016/9/30
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/8/31
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1672
إعالن
إعــان ملــلء مــركــزي رئيس مجلس إدارة
الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء (متفرغ)
ونائب للرئيس (متفرغ)
تـعـلــن رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ع ــن فتح
املجال ملــلء مركزي رئيس مجلس إدارة
الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء (متفرغ)
ونائب للرئيس (متفرغ).
وت ـ ـ ــدع ـ ـ ــو ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــن أصـ ـ ـح ـ ــاب
االختصاص والكفاءة إلى تقديم طلبات
ترشيحهم لشغل هذين املركزين،
يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـلـ ــراغ ـ ـبـ ــن بـ ــال ـ ـتـ ــرشـ ــح ل ـه ــذي ــن
املركزين ،اإلطالع على مهام ومسؤوليات
الــوظـيـفــة وفـقــا إلح ـكــام الـقــانــون رق ــم 35
ت ــاري ــخ ( 2015/11/24قـ ــانـ ــون ســامــة
الغذاء) ،وكذلك اإلطالع على املواصفات
والـ ـ ـش ـ ــروط امل ـط ـل ــوب ــة ل ـل ـت ـع ـيــن ،ومـ ــلء
اس ـت ـم ــارة ال ـتــرش ـيــح ع ـلــى مــوقــع مكتب
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون الـتـنـمـيــة اإلداريـ ــة
على صفحة االنترنت التالية:
 www.omsar.gov.lbال ــراب ــط (وظ ــائ ــف
قيادية عليا في القطاع العام)
يـقـتـضــي م ــلء االس ـت ـم ــارة االلـكـتــرونـيــة
ب ـج ـم ـي ــع خ ــان ــاتـ ـه ــا تـ ـح ــت ط ــائـ ـل ــة ع ــدم
قبولها،
املهلة األخ ـيــرة السـتــام الـطـلـبــات :شهر
من تاريخ نشر آخر إعالن في الصحف
ي ـت ــم ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع ط ـل ـب ــات ال ـتــرش ـيــح
بسرية تامة
ت ـق ـت ـص ــر امل ـ ـقـ ــابـ ــات عـ ـل ــى األش ـ ـخـ ــاص
املستوفني ملــواصـفــات وش ــروط التعيني
اسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات ال ـ ـ ـ ــواردة فــي
االستمارة.
رئيس مجلس الوزراء
تمام سالم
التكليف 1690
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة الجنوب ـ ـ دائرة الشؤون اإلدارية واملوظفني املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان
الجنوبي/صيدا /السراي الحكومي
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلع ــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

محمود جميل فتوني

2135656

RR142848170LB

29ـ ــ06ـ ــ2016

13ـ ــ07ـ ــ2016

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة اإللتزام الضريبي
د .سهير أوسطة
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 1610
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة الجنوب ـ ـ دائرة الشؤون اإلدارية واملوظفني املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان
الجنوبي/صيدا /السراي الحكومي
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلع ــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة الجنوب ـ ـ دائرة الشؤون اإلدارية واملوظفني املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان
الجنوبي/صيدا /السراي الحكومي
لتبلغ البريد املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

علي حسني بنجك

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

1376753

RR142847925LB

14ـ ــ07ـ ــ2016

02ـ ــ08ـ ــ2016

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة اإللتزام الضريبي
د .سهير أوسطة
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 1610
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة الجنوب ـ ـ دائرة الشؤون اإلدارية واملوظفني املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان
الجنوبي/صيدا /السراي الحكومي
لتبلغ البريد املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

طارق إبراهيم عباس

543016

RR142848064LB

27ـ ــ06ـ ــ2016

13ـ ــ07ـ ــ2016

1538064

RR142848152LB

28ـ ــ06ـ ــ2016

14ـ ــ07ـ ــ2016

RR142848002LB

27ـ ــ06ـ ــ2016

13ـ ــ07ـ ــ2016

RR142848055LB

27ـ ــ06ـ ــ2016

14ـ ــ07ـ ــ2016

اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

سعيد عبدالله الشيخ

1767669

RR145402687LB

08ـ ــ06ـ ــ2016

13ـ ــ07ـ ــ2016

أحمد علي بلحص

عماد عز الدين عز الدين

2386932

RR142848458LB

08ـ ــ06ـ ــ2016

13ـ ــ07ـ ــ2016

محمد عبد العزيز رفاعي

2203729

محمد نزيه صالح

3088577

RR142848308LB

10ـ ــ06ـ ــ2016

15ـ ــ07ـ ــ2016

محمود رضا علويه

3066672

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة اإللتزام الضريبي
د .سهير أوسطة

رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 1610
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة الجنوب ـ ـ دائرة الشؤون اإلدارية واملوظفني املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان
الجنوبي/صيدا /السراي الحكومي
لتبلغ البريد املــذكــور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلع ــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنــه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

محمد مصطفى حبلي

3174716

PR142848237LB

21ـ ــ06ـ ــ2016

13ـ ــ07ـ ــ2016

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة اإللتزام الضريبي
د .سهير أوسطة
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 1610
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة الجنوب ـ ـ دائرة الشؤون اإلدارية واملوظفني املكلفني
الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان
الجنوبي/صيدا /السراي الحكومي
لتبلغ البريد املذكور تجاه اســم كل منهم خــال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هــذا اإلعــام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها أعــاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا
اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

إبراهيم محمد مهنا

716737

RR145400831LB

16ـ ــ06ـ ــ2016

14ـ ــ07ـ ــ2016

فاضل علي طربيه

2674548

RR145400845LB

16ـ ــ06ـ ــ2016

14ـ ــ07ـ ــ2016

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة اإللتزام الضريبي
د .سهير أوسطة
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 1610

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مالية لبنان الجنوبي
رئيس دائرة اإللتزام الضريبي
د .سهير أوسطة
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 1610

مطلوب مندوبة تسويق لرشكة توزيع خدمات
بريدية يف بريوت top speed
الخربة رضورية واملعاش مغري
يرجى ارسال السرية الذاتية عىل عنوان الربيد
االلكرتوين
Topspeedrecruitment@hotmail.com

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة في لبنان ،يوميًا ً
من  7:30صباحًا لغاية  10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا في خدمتكم
للمتابعة وتحصيل الفاتورة
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رياضة

تصفيات مونديال 2018

كوسوفو في حرب استعادة نجومها المخطوفين
التاريخ سيسجل الليلة بداية مشوار منتخب
كوسوفوعلى ساحة كرة القدم الدولية
رسميًا .منتخب اإلقليم الذي انتزع اعتراف
االتحادين الدولي واألوروب ــي بوجوده،
ق ــد ي ـكــون واحـ ـ ـدًا م ــن أبـ ــرز المنتخبات
األوروبية ،لكن فقط في حال استعادته
نجومه «المخطوفين»
شربل ّ
كريم
قـ ـب ــل أش ـ ـهـ ـ ٍـر ق ـل ـي ـل ــة حـ ـم ــل وفـ ـ ـ ـ ٌـد مــن
كــوســوفــو آم ــال شـعـ ٍـب وذه ــب بــه إلى
أعلى مرجع في كرة القدم األوروبية.
وق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــذاك أق ـ ـ ـ ـ ـ ّـر "يـ ـ ــوي ـ ـ ـفـ ـ ــا" انـ ـضـ ـم ــام
كوسوفو إلى عائلته ،فكانت اللحظة
التاريخية التي أثارت مشاعر غالبية
أعـ ـض ــاء ال ــوف ــد ال ــذي ــن ب ـك ــوا ب ـش ــدة،
حاملني كرات زرقاء تحمل اسم البلد
الذي قاتلوا من أجل استقالله.
هــذه الــدمــوع لــم تكن ســوى انعكاس
لـ ـح ــال ــة ع ــاطـ ـفـ ـي ــة ي ـع ـي ـش ـه ــا ش ـعــب
ك ــوس ــوف ــو م ـن ــذ إعـ ــانـ ــه اس ـت ـق ــال ــه،
إذ ش ـع ــر ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـح ـظــة بـمـعـنــى
االس ـ ـت ـ ـقـ ــال وط ـ ـع ـ ـمـ ــه ،وخـ ـص ــوص ــا
أن ب ـلــدانــا ع ــدة عـلــى رأس ـهــا صربيا
وروسيا ال تعترف باستقالل اإلقليم
ً
السابق وال تعترف به كدولة أصال.
ومسألة املشاعر هي األساس في كل
شيء ُيبنى اآلن في كرة القدم هناك،
إذ ال يـمـكــن ال ـحــديــث ع ــن وجـ ــود أي
شيء ملموس .اتحاد نشأ من العدم،
وهيكلية مفقودة ،إذ ال تمتلك البالد
حـتــى أي مـلـعــب ب ـمــواص ـفــات دولـيــة
يسمح لـهــا بـخــوض م ـب ــاراة رسمية
ّ
مسجلة في "الفيفا" ،لذا فإن منتخب
ك ــوس ــوف ــو س ـي ـع ـت ـمــد أحـ ـ ــد امل ــاع ــب
األلبانية أرضًا له في تصفيات كأس
العالم .2018
ً
كوسوفو أصال ال تملك سوى أسلوب
اللعب على املشاعر لكي تبني كرتها،
وهي املسألة التي لن تكون مضطرة
إل ـ ــى ال ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا بـ ـجـ ـه ـ ٍـد ،بـ ُـح ـكــم
وجودها طبيعيًا في كل مكان تقريبًا
ف ــي ال ـ ـقـ ــارة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي هــاجــر
أبناؤها إلى بلدانها هربًا من قساوة
الحرب.
فـ ـ ـف ـ ــي ح ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــران امل ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــي ،ل ـع ـب ــت
سويسرا مــع ألبانيا فــي لنس خالل
ّ
ك ــأس أوروب ـ ــا  ،2016وح ـكــى معلقو
امل ـب ــاري ــات ك ـث ـي ـرًا ع ــن ن ـجــم املنتخب
السويسري غرانيت شــاكــا وشقيقه
توالنت الذي وقف في وجهه مدافعًا
ع ــن ألـ ـ ــوان امل ـن ـت ـخــب األلـ ـب ــان ــيّ .
ردد
هــؤالء كثيرًا معلومات عن مجموعة
العـبــن مــن أص ــول البانية يدافعون
ع ــن ألـ ـ ــوان س ــوي ـس ــرا ال ـت ــي ه ــاج ــروا
إليها أو ُولدوا فيها ،لكن الحقيقة أن
كل شــيء في تلك املـبــاراة كــان يحكي
عن كوسوفو من دون أن يذكرها أحد.
ّ
سويسرا تسلحت بشاكا وشـيــردان
شــاكـيــري وف ــال ــون بـهــرامــي وغيرهم
م ــن ال ــاع ـب ــن األس ــاس ـي ــن أص ـحــاب

ٌ
عدد من الالعبين ينوون ترك منتخباتهم واالنضمام إلى منتخب كوسوفو (أرشيف)

األس ـم ــاء امل ـع ــروف ــة .ك ــل ه ــؤالء تـعــود
أصولهم إلى كوسوفو التي منطقيًا
تملك الحق األول في الحصول على
خدماتهم ،لكنها لم تكن تملك سابقًا
أي منتخب ،وبــالـتــالــي تشتتت هذه
األس ـ ـمـ ــاء وغ ـي ــره ــا ب ــن امل ـن ـت ـخ ـبــات
األوروبية املختلفة.
وه ـ ـن ـ ــا وق ـ ـع ـ ــت امل ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة ،ف ــاع ـب ــو
ك ــوس ــوف ــو هـ ــم ت ـ ّم ــام ــا م ـث ــل آب ــائ ـه ــم
وأجـ ـ ــدادهـ ـ ــم ،ي ـح ــن ــون إل ـ ــى الـ ـج ــذور
ويـشـعــرون بــأنــه ال ب ـ ّـد أن يـكــون لهم
دور فــي تثبيت االس ـت ـقــال ،فأطلت
ُ
املشاعر مجددًا لتحدث ضجيجًا في
ً
اتحادات وطنية ،وصوال إلى االتحاد
الدولي.
دول ـ ـ ــة ك ــوس ــوف ــو ت ـب ـح ــث ال ـ ـيـ ــوم عــن
نجومها "املخطوفني" ،وهؤالء ّ
يلبون
صرختها ،فأطلقوا صرخة بدورهم،
ط ــال ـب ــن الـ ـتـ ـح ـ ّـرر مـ ــن ارت ـب ــاط ــات ـه ــم

الــدولـيــة ،وك ــان على رأسـهــم غرانيت
شاكا الذي استثناه "الفيفا" من تبديل
خـيــاره على الصعيد الــدولــي تمامًا
كغيره من الالعبني بحجة مشاركته
في بطولةٍ رسمية هي "يــورو ."2016
وكما لم تتمكن سويسرا من  11العبًا
ولدوا على أراضيها وذهبوا للدفاع
عـ ــن ألـ ـ ـ ــوان ألـ ـب ــانـ ـي ــا ،ك ـ ــذا كــوســوفــو

اعتبر االتحاد
السويسري تصرفات
كوسوفو غير اخالقية

ال ـي ــوم رغ ــم اخ ـتــراق ـهــا الـكـبـيــر ال ــذي
ً
جـ ـع ــل االت ـ ـح ـ ــاد الـ ـس ــويـ ـس ــري م ـث ــا
ـان يـصــف فـيــه م ـحــاوالت
يـ
خــرج ب ـب ـيـ ٍ
ّ
القيمني على اتحاد كوسوفو إلقناع
ّ
بالتحول إليه،
الالعبني السويسريني
بالعملية الالأخالقية.
مشاعر أبناء كوسوفو تعلو كل شيء
حــالـيــا ،فـشــرع الع ـبــون كـثــر يطلبون
االن ـ ـض ـ ـمـ ــام إلـ ـ ــى امل ـن ـت ـخ ــب ال ـج ــدي ــد
رغ ــم خــوضـهــم م ـبــاريــات دول ـيــة عــدة
م ــع مـنـتـخـبــات أخـ ــرى ،أم ـث ــال فــالــون
بيريشا الذي لعب  23مباراة بقميص
منتخب ال ـنــروج ،وأل ـبــرت بونجاكو
الـ ــذي لـعــب  6م ـبــاريــات م ــع منتخب
سويسرا ،وأمـيــر رحماني الــذي كان
ق ــد س ـجــل هــدفــا ألل ـبــان ـيــا ف ــي مــرمــى
كوسوفو خــال مـبــاراة وديــة جمعت
بـ ــن امل ـن ـت ـخ ـب ــن فـ ــي ت ـش ــري ــن األول
املاضي!

هي معضلة حقيقية تصيب "الفيفا"
ح ــال ـي ــا ،ألن ك ــل ه ـ ــؤالء ال ــاع ـب ــن لم
يكن بإمكانهم االختيار سابقًا ،لعدم
وج ـ ـ ــود م ـن ـت ـخ ـ ٍـب اسـ ـم ــه ك ــوس ــوف ــو،
بأعداد
واليوم وفي حال انضمامهم
ٍ
كبيرة إلــى املنتخب الـحــديــث العهد
س ـي ـجـ ّـرون الع ـبــن آخــريــن مـعــروفــن
أم ـثــال عــدنــان ي ــان ــوزاي ال ــذي اخـتــار
ب ـل ـج ـي ـك ــا م ـ ــن ب ـ ــن م ـن ـت ـخ ـب ــات ع ــدة
متاحة ،وخصوصًا أنــه ال يوجد أي
الع ــب ف ــي مـنـتـخــب كــوســوفــو يلعب
فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ــارس ــن
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط ـ ـيـ ــن فـ ـ ــامـ ـ ــور نـ ـي ــزي ــري
وغرانيت كولشي.
مهمة تـحــريــريــة جــديــدة لـكــوســوفــو،
لنجوم ُسرقوا منها في
لكن هذه املرة
ٍ
ظ ــروف الـحــرب البشعة ،وهــي تعمل
عـلــى ل ـ ّـم شـمــل لـكـتــابــة ت ــاري ــخ جــديــد
بطموح التأهل إلى املونديال.

نتائج وبرنامج تصفيات أوروبا لمونديال 2018
 المجموعة الثالثة:النروج  -أملانيا 3-0
ت ـ ــوم ـ ــاس مـ ــولـ ــر ( 16و )60وجـ ــوشـ ــوا
كيميتش (.)45
سان مارينو  -أذربيجان 1-0
روسالن غوربانوف (.)45
تشيكيا  -إيرلندا الشمالية 0-0

 المجموعة الخامسة:الدنمارك – أرمينيا 0-1
كريستيان إيريكسن (.)17

 المجموعة السادسة:سلوفاكيا – إنكلترا 1-0
آدم الالنا (.)90

كازاخستان  -بولونيا 2-2
س ـ ـيـ ــرغـ ــي كـ ـي ــزنـ ـيـ ـشـ ـنـ ـك ــو ( 52و)58
لكازاخستان ،وبــارتــوس كابوستكا ()9
وروب ـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي ( 35م ــن ركـلــة
جزاء) لبولونيا.

مالطا  -اسكوتلندا 5-1
ألـ ـف ــرد إي ـف ـي ــون ــغ ( )14مل ــال ـط ــا ،وروب ـ ــرت
س ـن ــودغ ــراس ( 10و 61م ــن رك ـلــة ج ــزاء
و )84وك ــري ــس م ــارت ــن ( )53وسـتـيـفــن
فليتشر ( )78السكوتلندا.

رومانيا  -مونتينيغرو 1-1

ليتوانيا  -سلوفينيا 2-2

 اإلثنين: املجموعة الرابعة:جورجيا  -النمسا ()19,00
ويلز  -مولدافيا ()21,45
صربيا  -جمهورية إيرلندا ()21,45
 املجموعة السابعة:إسبانيا  -ليشتنشتاين ()21,45
ألبانيا  -مقدونيا ()21,45
إسرائيل  -إيطاليا ()21,45
 املجموعة التاسعة:كرواتيا  -تركيا ()21,45
أوكرانيا  -إيسلندا ()21,45
فنلندا  -كوسوفو ()21,45

 الثالثاء: املجموعة األولى:بيالروسيا  -فرنسا ()21,45
السويد  -هولندا ()21,45
بلغاريا  -لوكسمبور ()21,45
 املجموعة الثانية:سويسرا  -البرتغال ()21,45
أندورا  -التفيا ()21,45
جزر الفارو  -املجر ()21,45
 املجموعة الثامنة:قبرص  -بلجيكا ()21,45
البوسنة والهرسك  -أستونيا ()21,45
جبل طارق  -اليونان ()21,45

اإلثنين  5أيلول  2016العدد 2977

سوق اإلنتقاالت

اخبار رياضية

 417ألف يورو أسبوعيًا لبايل
انـتـهــى مــوســم االن ـت ـقــاالت الصيفية
ّ
لينصب على
وانتقل اهتمام األندية
تمديد عقود نجومها.
فقد توصل الويلزي غاريث بايل إلى
اتفاق لتمديد عقده مع ريــال مدريد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ل ـس ـت ــة مـ ــواسـ ــم ج ــدي ــدة
ورفــع أجــره األسبوعي إلى  417ألف
ي ــورو ،بحسب صحيفة "ذا صنداي
إكسبريس" اإلنكليزية.
ّ
وفضل بايل ،تمديد عقده مع الريال
على الـعــودة إلــى ال ــدوري اإلنكليزي
امل ـم ـت ــاز ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ق ـ ــدر فـيــه
امللكي أداء الالعب الويلزي في كأس
أوروب ــا األخ ـيــرة ،حيث قــاد منتخب
بالده لنصف النهائي قبل أن يجري
إق ـ ـصـ ــاؤه ع ـل ــى ي ــد ال ـب ــرت ـغ ــال ال ـتــي
توجت باللقب.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،س ـي ـع ـقــد م ـم ـث ـلــو ال ـن ـجــم
األمل ــان ــي طــونــي كـ ــروس إجـتـمــاعــات
األسبوع املقبل مع إدارة ريال مدريد
للتفاوض حول تمديد عقد الالعب،
وفقًا لصحيفة "ماركا" املدريدية.
وي ـ ـ ـبـ ـ ــدو ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي األملـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،الـ ـ ــذي
كـ ــان م ـط ـلــوبــا ب ـش ــدة م ــن اإلس ـبــانــي
جوسيب غ ــواردي ــوال فــي مانشستر

سيتي اإلنـكـلـيــزي ،مــرشـحــا لتمديد
عـقــده لـعــامــن أو ثــاثــة اعـ ــوام حتى
 2022أو  2023ب ـح ـســب م ــا تــؤكــده
الصحيفة.
وت ـف ـي ــد "مـ ــاركـ ــا" بـ ــأن هـ ــذا ال ـت ـمــديــد
سيترافق مع زيادة في راتب الالعب
ليصبح في املركز الرابع في النادي
املـلـكــي بـعــد الـبــرتـغــالــي كريستيانو
رونـ ــالـ ــدو وال ــويـ ـل ــزي غ ــاري ــث بــايــل
وس ـيــرج ـيــو رامـ ـ ــوس ع ـلــى ال ـتــوالــي
وع ـل ــى ق ــدم املـ ـس ــاواة م ــع ال ـك ــروات ــي
لوكا مودريتش.
من جهته أيضًا ،فإن النجم اإلنكليزي
هاري كاين يستعد لبدء مفاوضات
مع ناديه توتنهام لتمديد عقده في
صفوفه ،بحسب صحيفة "ذا دايلي
ميرور" اإلنكليزية.
ويـ ـنـ ـتـ ـه ــي الـ ـعـ ـق ــد ال ـ ـحـ ــالـ ــي لـ ـه ــداف
الدوري اإلنكليزي املمتاز في املوسم
امل ــاض ــي م ــع "ال ـس ـب ـي ــرز" عـ ــام 2020
وت ـ ـمـ ــديـ ــده س ـي ـج ـع ــل مـ ـن ــه ال ــاع ــب
األعلى أجرًا في الفريق.
ويتقاضى كاين حاليًا  60ألف يورو
شـ ـه ــري ــا وهـ ـ ــو مـ ــرشـ ــح ألن يـصـبــح
 140أل ــف ي ــورو وم ــع إضــافــة حقوق

ال ـ ـصـ ــورة فـ ــإن امل ـب ـل ــغ س ـيــرت ـفــع ل ـ ـ 9
ماليني يورو سنويًا.
وبـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن ت ـم ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــود ،ف ــإن
البرتغالي جــوزيــه مورينيو ،مــدرب
مانشستر يونايتد اإلنـكـلـيــزي ،بدأ
التخطيط النتقاالت املوسم املقبل.
وأكـ ــدت صـحـيـفــة "ذا داي ـل ــي م ـيــرور"
أن "السبيشال وان" وضع على رأس
قائمة صفقاته العام املقبل التعاقد

لقاء ودي بين لبنان
وافغانستان اليوم
مع الفرنسي أنطوان غريزمان ،نجم
أتلتيكو مدريد اإلسباني.
وأض ــاف ــت ال ـص ـح ـي ـفــة أن مــوريـنـيــو
يـتـنــاقــش م ــع م ـســؤولــي "الـشـيــاطــن
الـحـمــر" بـشــأن تقديم عــرض خيالي
ل ـض ــم "غ ـ ــري ـ ــزو" ق ــد يـ ـف ــوق الـصـفـقــة
التاريخية لضم مواطنه بول بوغبا
مـقــابــل  89مـلـيــون جنيه إسترليني
من يوفنتوس اإليطالي.

اتفق بايل على التمديد لستة مواسم بحسب صحيفة «ذا صنداي إكسبريس» (أ ف ب)

ّ
روزبرغ الفائز في إيطاليا يضيق الخناق على هاميلتون
واص ــل األملــانــي نيكو روزب ــرغ ،سائق
م ــرسـ ـي ــدس ،ت ـض ـي ـيــق الـ ـخـ ـن ــاق عـلــى
زمـيـلــه الـبــريـطــانــي لــويــس هاميلتون
ب ـط ــل الـ ـع ــال ــم ب ـ ــإح ـ ــرازه امل ــرك ــز األول
ف ــي س ـب ــاق ج ــائ ــزة إي ـطــال ـيــا ال ـك ـبــرى،
امل ــرح ـل ــة ال ــرابـ ـع ــة عـ ـش ــرة م ــن بـطــولــة
العالم لسباقات سيارات الفورموال ،1
ّ
ليقلص الفارق الذي يفصله عن زميله
مـتـصــدر الـتــرتـيــب ال ـعــام إل ــى نقطتني
فـقــط قـبــل سـبـعــة س ـبــاقــات م ــن نهاية
املوسم.
واح ـت ــل هــامـيـلـتــون ،ال ــذي انـطـلــق من
الصدارة وكان مرشحًا للفوز بالسباق
رقـ ــم  50ف ــي م ـس ـيــرتــه وال ـث ــال ــث عـلــى
التوالي في حلبة مونزا ،املركز الثاني
بـعــد بــدايــة بطيئة استغلها روزب ــرغ
ملصلحته.
والـفــوز هــو األول لألملاني فــي الحلبة
ال ـتــاري ـخ ـيــة املـ ـج ــاورة ملــدي ـنــة مـيــانــو

والـســابــع لــه هــذا املــوســم متفوقًا على
هاميلتون بانتصار واحد ،وهو الفوز
الـ  21في مسيرته ككل.
وج ـ ــاء األمل ــان ــي س ـي ـبــاس ـت ـيــان فيتيل
وال ـف ـن ـل ـنــدي ك ـي ـمــي راي ـك ــون ــن ســائـقــا
ف ـيــراري فــي املــركــزيــن الـثــالــث والــرابــع
ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ع ـلــى أرض فــريـقـهـمــا،
ب ـي ـن ـم ــا احـ ـت ــل األوسـ ـ ـت ـ ــرال ـ ــي دانـ ـي ــال
ري ـ ـك ـ ـيـ ــاردو س ــائ ــق "ري ـ ـ ــد ُب ـ ـ ــل" امل ــرك ــز
الخامس.
وقـطــع روزب ــرغ مسافة الـسـبــاق بزمن
 1,17,28,089س ــاع ــة مـتـقــدمــا ب ـفــارق
 15,070ثانية على هاميلتون و20,990
على فيتيل.
ويـتـصــدر هــامـيـلـتــون الـتــرتـيــب الـعــام
ب ـ ـ  250أمـ ـ ــام روزب ـ ـ ـ ــرغ ب ـ ـ  248نـقـطــة
وريكياردو بـ  161نقطة وفيتيل بـ 143
نقطة ورايكونن بـ  136نقطة.
وعلى صعيد بطولة الصانعني ،يأتي

مرسيدس أول بـ  498نقطة أمــام "ريد
ُبل" بـ  290نقطة وفيراري بـ  279نقطة
ووي ـل ـي ــام ــس ب ـ ـ  111ن ـق ـطــة وف ـ ــورس
إينديا بـ  108نقاط.

انتقال تاريخي لملكية الفورموال 1
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ــر ،ذك ـ ــرت صـحـيـفــة
"أوتــو موتور أونــد سـبــورت" األملانية
املتخصصة في رياضة السيارات أنه
سيتم غ ـدًا التوقيع على عقد انتقال
ملكية سباقات الفورموال  1إلى شركة
"ليبرتي ميديا" األميركية مقابل مبلغ
ضخم مقداره  8,5مليارات دوالر.
وكـ ـشـ ـف ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أن
م ــال ــك حـ ـق ــوق سـ ـب ــاق ــات الـ ـف ــورم ــوال
 1ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــوز ب ـي ــرن ــي
إيكلستون أكــد لها هــذه املعلومات
على هامش جائزة إيطاليا الكبرى
على حلبة مونزا.

رياضة السيارات

ً
ّ
نهاية دراماتيكية لرالي لبنان تتوج غندور بطال
شـهــد خ ـتــام رالـ ــي لـبـنــان ال ــدول ــي ال ـ
 ،39وهــو الجولة الرابعة من بطولة
الشرق األوس ــط ،نهاية دراماتيكية،
إذ بعد خــروج البطل القطري ناصر
ال ـع ـط ـي ــة مـ ــن املـ ـن ــافـ ـس ــة ،أم ـ ـ ــس ،إث ــر
حـ ـ ــادث تـ ـع ـ ّـرض ل ـ ــه ،أنـ ـه ــى ال ـســائــق
اللبناني عبدو فغالي (سكودا فابيا
آر  )5الـسـبــاق فــي املــركــز األول ،قبل
أن ُيسحب منه بعد تعرضه لعقوبة
أضـ ـي ــف م ــن خ ــال ـه ــا  5دق ــائ ــق إل ــى
توقيته ،ما منح مواطنه تامر غندور
اللقب.
ف ـغــالــي الـ ــذي اح ـت ـفــل بــاملــركــز األول
وتـ ـ ـ ـ ّـوج بّـ ـك ــأس ــه ،وجـ ـ ــد ن ـف ـس ــه أمـ ــام
عقوبة وقعت عليه إثر عبوره مرحلة
الوصل الفاصلة بني املرحلة الخاصة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة (زن ـ ـ ــدوق ـ ـ ــة  )1وم ـن ـط ـق ــة
الـخــدمــة عـلــى إط ــار خـلـفــي مـتـضــرر،
وهو الذي تعرض لثقب في إطارين
م ــن ال ـج ـهــة الـيـمـنــى ل ـي ـقــوم بـتـبــديــل
اإلطـ ـ ــار األم ــام ــي ف ـق ــط .ل ـكــن قــوانــن
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـل ـس ـي ــارات تنص
على اجتياز السيارة ملرحلة الوصل
ودخــول ـهــا مـنـطـقــة ال ـخــدمــة بــوجــود

أرب ـع ــة إطـ ـ ــارات سـلـيـمــة ،وه ــو األم ــر
ال ــذي لــم يلتزم بــه فغالي ،وبالتالي
أدى الى معاقبته ليتراجع إلى املركز
الثالث خلف غندور واللبناني اآلخر
رودريك الراعي.
وكان السباق قد شهد السبت خروج
البطل القياسي روجيه فغالي أيضًا
م ــن امل ـنــاف ـســة ب ـعــد ت ـضــرر س ـيــارتــه،
بينما ّ
تعرض جيلبير بنوت لحادث
ك ـب ـي ــر قـ ـض ــى عـ ـل ــى سـ ـ ـي ـ ــارة "ف ـ ـ ــورد
فـيـيـسـتــا" بــالـكــامــل ،وكــذلــك الـقـطــري
عبدالله الكواري الــذي عانى مشكلة
في املكابح تسببت بتعرضه لحادث
أيضًا.
ّ
إال أن أح ـ ــداث أم ــس غ ــطــت ع ـلــى كل
شـ ـ ـ ــيء ،وق ـ ـ ــد أثـ ـ ـ ـ ــارت ب ـل ـب ـل ــة ك ـب ـي ــرة
خـ ــال ح ـفــل ال ـت ـتــويــج وبـ ـع ــده ،وقــد
ّ
ع ــل ــق ع ـب ــدو ف ـغــالــي ع ـلــى م ــا حصل
مـعــه فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة قــال
فـيـهــا" :تـفــاصـيــل ه ــذه الـعـقــوبــة غير
واضـحــة .لقد ســألــت لجنة التحكيم
عن العقوبة ،لكنهم أخبروني أنني
لــن أف ــوز بــرالــي لـبـنــان بـغــض النظر
عــن ال ـظــروف" .وأض ــاف" :ليس هناك

ي ــواص ــل املـنـتـخــب الـلـبـنــانــي اس ـت ـعــداداتــه
السـتـكـمــال م ـشــواره فــي تصفيات كــأس
آسـ ـي ــا  2019لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،اذ سـيـلـعــب
الـيــوم الساعة  ،15.30مــع ضيفه منتخب
افغانستان ،فــي مـبــاراة دولـيــة ودي ــة ،على
ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس.
وكـ ــان ل ـب ـنــان ق ــد ت ـع ــادل م ــع االردن 1-1
منتصف االسبوع املاضي ،في مباراة ودية
اي ـض ــا ،وسـيـسـتـغــل م ــدرب ــه املــونـتـيـنـغــري
مـيــودراغ رادولوفيتش اللقاء مع املنتخب
االفغاني لتجربة املزيد من العبيه ،اضافة
ال ــى اع ـطــاء فــرصــة اكـبــر لبعض الالعبني
الذين برزوا في املباراة امام االردن.

رحيل شحادة القاصوف

الفورموال 1

ً
روزبرغ محتفال بفوزه (أ ف ب)

رياضة
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أي شيء واضح في ما ّ
خص العقوبة
امل ـم ـنــوحــة إن ك ــان ــت دق ـي ـقــة واحـ ــدة
ً
أو دقيقتني مـثــا .سنرى إذا مــا كنا
س ـن ـس ـتــأنــف الـ ـ ـق ـ ــرار ،ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن
منظمي رال ــي لبنان ق ــرروا أنـنــي لن
أتمكن مــن الـفــوز بــالــرالــي .حصولي

على عقوبة إضافة دقيقة أو دقيقتني
كان يعني احتفاظي باملركز األول .ال
أعتقد أن ل ـ ّ
ـدي أع ــداء ،أنــا لست ضد
أحد ،لكنهم لم يخبروني عن السبب
ملنحي عقوبة  5دقائق حتى خسرت
صدارتي".

خـســرت ال ـكــرة الـطــائــرة الــرئـيــس الفخري
ل ــاتـ ـح ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي وال ــرئـ ـي ــس االس ـب ــق
لالتحاد والرئيس الفخري لنادي الشبيبة
الـبــوشــريــة ونــائــب الــرئـيــس الـســابــق للجنة
االومل ـب ـيــة ش ـحــادة ال ـقــاصــوف ال ــذي توفي
ال ـس ـبــت .وسـ ُـيـحـتـفــل بــال ـصــاة عــن راحــة
نفس الرحل الساعة الرابعة من بعد ظهر
الـيــوم فــي كنيسة مــا يوحنا املـعـمــدان في
سد البوشرية ،حيث ستقبل التعازي اليوم
وغدا في صالون الكنيسة.

 10ارقام قياسية في السباحة
نـظــم ات ـحــاد الـسـبــاحــة املــرحـلــة الـثــالـثــة من
بطولة لبنان العامة للفئات العمرية لحوض
الـ 50م ،وقد ّ
سجلت فيها  10أرقام قياسية
على الشكل اآلتي:
* الذكور ( :)9االطفال  11 – 10سنة :البدل
 50 × 4مـتـرًا مـتـنــوعــة :الـنـجــاح 2:44:03
دقيقتان رقم قياسي جديد (الرقم السابق
 2:49:08ل ـفــريــق ال ـج ــزي ــرة  2:45:83د).
الصغار  13 – 12سنة 50 :مترًا صــدرًا:
رام ــي غــزيــري (اوركـ ــا)  33:65ثانية رقم
قياسي جديد (السابق  34:74ث للسباح
شــارل ســامــة) 200 .متر متنوعة :رامي
غــزيــري (اوركـ ــا)  2:25:74دقـيـقـتــان رقــم
قياسي جديد (السابق  2:29:98للسباح
م ـنــذر كـ ـب ــارة) .ال ـب ــدل 100×4م مـتـنــوعــة:
ال ـج ــزي ــرة  5:05:07دق ــائ ــق رق ــم قـيــاســي
جديد (السابق  5:11:06د لفريق الجزيرة
أي ـض ــا) .الـصـبـيــان  15 – 14س ـنــة200 :
متر ص ــدرا :مـنــذر كـبــارة (م ــون ال ســال)
 2:27:90دق ـي ـق ـتــان رق ــم ق ـيــاســي جــديــد
(السابق  2:38:20د للسباح نفسه) .البدل
100×4م متنوعة :الجزيرة  4:32:13دقائق
رقـ ــم ق ـيــاســي ج ــدي ــد (ال ـس ــاب ــق 4:43:53
د ل ـف ــري ــق ال ـ ــرم ـ ــال) .ال ـف ـت ـي ــان 17 – 16
سـنــة 200 :متر متنوعة :ســاشــا عاصي
(الجزيرة)  2:16:25دقيقتان رقم قياسي
جديد (السابق  2:20:04د للسباح نفسه).
البدل 100×4م متنوعة :الجمهور 4:24:00
دقـ ــائـ ــق رقـ ـ ــم قـ ـي ــاس ــي ج ــدي ــد (الـ ـس ــاب ــق
 4:27:83د ملـنـتـخــب ل ـب ـنــان) .رج ــال فــوق
 18سنة 200 :متر متنوعة :مــارون واكد
(الجمهور)  2:15:47دقيقتان رقم قياسي
جديد (السابق  2:19:03د للسباح مارون
واكد).
* االن ــاث :الصبايا  15 – 14سـنــة :البدل
× 100م متنوعة :املطيلب  4:59:64دقائق
رقم قياسي جديد (السابق لفريق منتخب
لبنان).
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ثقافة وناس

االختتام
ّ
مع المحنك
أنطوان فوكوا
الذي يقدم
نسخة جديدة
من «السبعة
الرائعون»

ّ
«البندقية  :»2016سينما المؤلف تغير جلدها
سينما

علي وجيه
تظاهرة السينما األق ــدم فــي التاريخ
تعود ّ
للمرة الـ « .73مهرجان البندقية
ال ـس ـي ـن ـمــائــي» ( 31آب /أغ ـس ـطــس –
ّ
 10أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر) ي ــؤك ــد م ـجــددًا
شــراسـتــه الــدول ـيــة ،مــن خ ــال برمجة
ت ـج ـم ــع ب ـ ــن ال ـ ـك ـ ـبـ ــار واملـ ـخـ ـض ــرم ــن
والـ ـع ـ ّـدائ ــن الـ ـج ــدد .يـنـتـظــرنــا جــديــد
كــل مــن تيرانس ماليك ،وفـيــم فـنــدرز،
وأم ـ ـيـ ــر ك ــوس ـت ــوري ـت ـس ــا ،وف ــرانـ ـس ــوا
أوزون وأنـ ــدريـ ــه كــونـتـشــالــوفـسـكــي،
وبـ ــاب ـ ـلـ ــو الريـ ـ ـ ـ ــن ،وم ـ ـيـ ــل غ ـي ـب ـس ــون،
ودنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ف ـ ـل ـ ـي ـ ـنـ ــوف ،وت ـ ـ ـ ـ ــوم ف ـ ـ ــورد
وم ــارت ــن ك ــول ـه ــوف ــن ...ال ـف ـتــى األمل ـعــي
دامـ ـ ـي ـ ــان ش ـ ـ ــازل اف ـت ـت ــح «امل ــوسـ ـت ــرا»
بميوزكال رومنطيقي على الطريقة
الـكــاسـيـكـيــة ه ــو «أرض ال ــا ال» La
( La Landداخ ـ ــل امل ـســاب ـقــة) مــدجـ ّجــا
بــريــان غوزلنغ وإيـمــا سـتــون .املحنك
أن ـ ـط ـ ــوان فـ ــوكـ ــوا ي ـس ـت ـع ـ ّـد الخ ـت ـت ــام
املحفل اإليـطــالــي بنسخة جــديــدة من
الــويـسـتــرن «الـسـبـعــة ال ــرائ ـع ــون»The
( Magnificent Sevenخارج املسابقة)،
الــذي يفتتح أيضًا «مهرجان تورنتو
السينمائي ال ــدول ــي» فــي الـثــامــن من
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي .أم ــر نـ ــادر ال ـح ــدوث،
ّ
خصوصًا أن «فينيسيا» اعتاد حصد
ّ
العناوين املهمة قبل نظيره الكندي.
ّ
ألـبــرتــو بــاربـيــرا ال ــذي يـتــولــى اإلدارة
ّ
الخامس على التوالي،
الفنية للعام ّ
أوضــح سابقًا أنـهــم فــي «تــورنـتــو» لم
يـ ـع ــودوا ش ــدي ــدي الـحـســاسـيــة ًتـجــاه
عـ ــدد الـ ـع ــروض األول ـ ـ ــى ،إض ــاف ــة إلــى
ال ـت ـن ـس ـي ــق امل ـ ـتـ ــزايـ ــد مـ ــع امل ـن ــاف ـس ــن
الـ ـل ــدودي ــن كـ ــان وب ــرل ــن .اإلن ـت ــاج ــات
األمـيــركـيــة تحظى بـمــواعـيــد الـعــرض
البارزة ( 7أفالم تتنافس على «األسد
ال ــذه ـب ــي») .الـقـيـمــة ال ـف ـنـ ّـيــة حــاضــرة،
كما فــي كثير مــن األشــرطــة اآلتـيــة من
ّ
آسيا وأفريقيا ،إال أن كل شيء يهون
مــن أجــل النجوم وفــاشــات السجادة
الـ ـحـ ـم ــراء .امل ـه ــرج ــان ــات ب ـحــاجــة إلــى
ب ـ ـهـ ــرجـ ــة ك ـ ـ ـهـ ـ ــذه ،ولـ ـ ـ ــو ُك ـ ــان ـ ــت ب ـث ـقــل
طلق «سبوت
«البندقية» .في الليدو ،أ ِ
اليــت»  Spotlightلتوم مكارثي العام
ال ـف ــائ ــت ،وق ـب ـلــه «بـ ـي ــردم ــان» ()2014

إلي ـ ـنـ ــاري ـ ـتـ ــو و«جـ ـ ــاذب ـ ـ ـيـ ـ ــة» ()2013
ألل ـف ــون ـس ــو ك ـ ـ ـ ـ ــوارون .ك ـل ـه ــا أش ــرط ــة
ت ــأل ـق ــت أوسـ ـ ـك ـ ــاري ـ ــا ،وب ــرهـ ـن ــت عـلــى
ب ـص ـيــرة ثــاق ـبــة ل ـل ـم ـهــرجــان ال ـع ـجــوز
ّ
ع ـن ــدم ــا ي ـت ـعــلــق األم ـ ــر ب ــال ـج ــوائ ــز .ال
بــأس ببعض األرق ــام .لدينا  20فيلمًا
في املسابقة الرسمية ،و 18خارجها.
مسابقة «أوريــزونـتــي» (آف ــاق) تقترح
 19عـ ـن ــوان ــا .ال ـن ـس ـخ ــة  13مـ ــن قـســم
«أي ـ ــام فـيـنـيـسـيــا» ت ـضـ ّـم  11شــريـطــا،
فيما يعرض «أسبوع النقاد الدولي»
 9أع ـ ـمـ ــال .ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم بــرئــاســة
اإلن ـك ـل ـيــزي س ــام م ـنــديــز ،ال ــذي تـعــود
آخر مشاركاته إلى عام  2002بـ Road
.to Perdition
ال ــاف ــت هـ ــذا الـ ـع ــام ه ــو ت ـسـ ّـيــد أف ــام
ال ـ ـ «ج ــان ــر» (ال ـن ــوع أو ال ـص ـنــف) ،بني
ال ـخ ـي ــال ال ـع ـل ـمــي وال ـح ـق ــب الــزم ـن ـيــة
والويسترن وامليلودراما واقتباسات
األدب واملـ ـس ــرح ،ع ـلــى ح ـســاب درام ــا
الواقع املعتادة« .فــي سنوات سابقة،
أشـ ـ ُ
ـرت إل ــى وجـ ــود رابـ ــط غـيــر مفلتر
بني سينما املؤلف والواقع واملجتمع
امل ـ ـعـ ــاصـ ــر» ،بـ ــارب ـ ـيـ ــرا أوض ـ ـ ــح خ ــال
مــؤت ـمــر ف ــي رومـ ـ ــا ،م ـس ـت ـط ــردًا« :لـكــن
ُ
ّ
خرجت بانطباع
تتغير .لقد
السينما
م ـخ ـت ـل ــف مـ ــن ب ــرمـ ـج ــة هـ ـ ــذه ال ـس ـن ــة.
مـقــاربــة الـســرد تنحو أكـثــر نحو غير
ا ّملـعـتــاد والــام ـبــاشــرة» .هــذا ال يعني
ّأنـ ـه ــا ل ـي ـســت أف ــام ــا ع ــن الـ ــراهـ ــن ،بل
ً
إنها تسبر أمــراضــا اجتماعية وعلال
ّ
وج ــودي ــة .تـتـكــلــم ع ــن ال ـه ـج ــرة ،وعــن
االقتصاد الذي يقصي أعدادًا متزايدة
من البشر خارج محيطهم.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ي ـح ـق ــق ف ـي ـل ـس ــوف الـسـيـنـمــا
تـيــرانــس ماليك فيلمه الـحـلــم« .رحلة
من الزمن»  Voyage of Timeوثائقي
ب ـص ــوت ك ــاي ــت بــان ـش ـيــت ع ــن ن ـشــأة
الكون وفنائه .هــذا الجانب الفلسفي
الوجودي ليس غريبًا عن عالم ماليك
ّ
األخ ــاذ ،الــذي يستفيد من تقنية «آي
مــاكــس» للسير على خطى كيوبريك
فــي تحفته ال ـثــوريــة « :2001أوديـســا
الفضاء» ( .)1968بعد  9سنوات على
«ع ــدن ــي ب ــذل ــك» ( ،)2007يــرجــع أمـيــر
كوستوريتسا إلــى السينما الروائية
ف ــي  .On The Milky Roadمـغــامــرة

ملحمية يقودها كوستوريتسا نفسه
كممثل ،على امتداد ثالثة أزمنة .هو
ب ــائ ــع ح ـل ـيــب ي ـع ـيــش ق ـ ّـص ــة ح ــب مــع
فــات ـنــة ه ــي مــون ـي ـكــا ب ـي ـلــوت ـشــي .فيم
فـنــدرز مــا زال شغوفًا بالتجريب في
«األيـ ـ ـ ــام ال ـج ـم ـي ـلــة ألرانـ ـج ــوي ــز» The
 .Beautiful Days of Aranjuezحديث
بــن رجــل وام ــرأة عــن الحب والجنس
ّ
ومصور
يدور في مخيلة كاتب شاب،
باألبعاد الثالثية .السيناريو مأخوذ
ع ــن م ـســرح ـيــة ل ـب ـي ـتــر هـ ــانـ ــدي ،وه ــو
ش ــري ــك ف ـ ـنـ ــدرز فـ ــي ك ـت ــاب ــة «أج ـن ـح ــة
الرغبة» ( .)1987فيلموغرافيا الرائد
األمل ــان ــي ال تـشـهــد ص ـع ــودًا فـنـيــا في
السنوات األخيرة .االقتباسات تتوالى
فـ ــي «فـ ــران ـ ـتـ ــز» ل ـل ـف ــرن ـس ــي ف ــران ـس ــوا
أوزون ،ودرامـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة

ً
أعمال تسبر أمراضًا اجتماعية وعلال
وجودية من الهجرة إلى االقتصاد
الذي ُيقصي البشر من محيطهم
ال ـثــان ـيــة  Paradiseل ـل ــروس ــي أن ــدري ــه
ك ــون ـت ـش ــال ــوف ـس ـك ــي ،و Brimstone
لألملاني مارتن كولهوفن الــذي ينجز
أول أفــامــه الناطقة باإلنكليزية .في
«حـ ـي ــوان ــات ل ـي ـل ـي ــة» ،يـ ـع ــود م ـصـ ّـمــم
األزيـ ـ ــاء والـسـيـنـمــائــي امل ــوه ــوب تــوم
ف ـ ـ ـ ــورد إل ـ ـ ــى الـ ـبـ ـن ــدقـ ـي ــة بـ ـع ــد «رج ـ ــل
أعــزب» عام  .2009إيمي آدامــز وجايك
جـلـيـنـهــال ومــاي ـكــل ش ــان ــون يلعبون
درامـ ــا م ـشـ ّـوقــة داخـ ــل عــالــم الـجــريـمــة
السفلي في تكساس ولوس أنجليس.
امرأة حائرة بني زواج حالي وذكريات
زواج ســابــق ،تـســاورهــا شـكــوك ّ
قوية
ّ
بإمكانية قتلها .ال شـ ّـك فــي أن فــورد
ق ـ ــادر ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــراج أع ـم ــق م ــا فــي
ن ـف ــوس أب ـط ــال ــه ،ك ـمــا ف ـعــل م ــع كــولــن
فيرث في باكورته .آدامز تقود شريطًا
آخـ ــر ه ــو «وصـ ـ ــول» (اسـ ـم ــه ال ـســابــق
«ق ـصــة ح ـيــاتــك») لــدنـيــس فيلينوف.
الـكـنــدي املـتــوهــج رســم لنفسه مسارًا
خاصًا منذ «حرائق» (ّ ،)2010
توجه بـ
«عــدو» ( )2013و«سيكاريو» (.)2015
آدامـ ـ ـ ــز ت ـم ـســك ب ــزم ــام خ ـب ـي ــرة ل ـغــات

ّ
تعيش فقد ابنتها .تكلفها الحكومة
َ
األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـت ــواص ــل م ــع فـضــائـيــن
ه ـب ـطــوا ع ـلــى األرض دون أن ي ـبــدوا
سـ ـل ــوك ــا عـ ــدوان ـ ـيـ ــا .طـ ـ ــرح ب ـع ـي ــد عــن
كليشيهات الـكــائـنــات الـشــريــرة التي
تعيث فسادًا في الكوكب (كندي آخر
خ ـب ـيــر ب ــذل ــك ه ــو روالنـ ـ ــد إي ـم ــري ــش).
ّ
ناتالي بورتمان تحط بعنوانني هي
األخرى .البيوغرافي املرتقب «جاكي»
للتشيلي النشط بابلو الري ــن ،الــذي
شــارك في «مهرجان كــان» منذ أشهر
بشريط بيوغرافي آخر هو «نيرودا».
«جـ ــاكـ ــي» ي ـم ـ ّـر ع ـل ــى أربـ ـع ــة أي ـ ــام مــن
ح ـي ــاة جــاك ـلــن ك ـي ـن ـيــدي ،ب ــادئ ــا قبل
ً
اغ ـت ـيــال زوج ـه ــا األول م ـب ــاش ــرة ،مع
ب ـي ـتــر س ــارسـ ـج ــارد ف ــي دور روبـ ــرت
كينيدي وغريتا غيرويغ كموظفة في
الـبـيــت األب ـيــض ،والسينمائي داريــن
أرن ــوفـ ـسـ ـك ــي ال ـ ـ ــذي ج ـل ــب األوس ـ ـكـ ــار
ل ـب ــورت ـم ــان ف ــي «ال ـب ـج ـع ــة الـ ـس ــوداء»
( )2010كمنتج .هــذه األخـيــرة تشارك
فــي «الـقـبــة ال ـس ـمــاويــة» Planetarium
ل ــري ـب ـي ـك ــا زولـ ــوت ـ ـس ـ ـكـ ــي ،عـ ــن أخ ـت ــن
قــادرتــن على الـتــواصــل مــع األشـبــاح.
عـلــم ال ـعــم س ــام يـخـفــق ف ــوق «الــدفـعــة
ال ـس ـي ـئ ــة» The Bad Batchلــإيــرانـيــة
األم ـيــرك ـيــة آن ــا لـيـلــي أم ـي ــرب ــور ،الـتــي
ّ
قدمت أول ّ
مصاصة دمــاء إيرانية في
ً
باكورتها الالفتة «فتاة تسير وحيدة
ً
لـ ـي ــا» ( .)2014هـ ــذا ع ـمــل ع ــن الـحــب
البائس ،عن املنبوذين الباحثني عن
النجاة ،مع جيم كــاري وكيانو ريفز.
ال ننسى أيضًا «النور بني املحيطات»
لديريك شيانفرانس .دراما تخلق في
منارة أوسترالية منعزلة بعد الحرب
العاملية األولــى .فيلمان إيطاليان عن
تـيـمــة «س ــن ال ـب ـل ــوغ» ي ـســاب ـقــان على
األسد الذهبي« :هذه األيام» لجيسبي
بيكيوني ،و«ريشة» لرون جونسون.
الزوجان ماسيمو داونولفي ومارتينا
بارنتي يصيغان املشاركة اإليطالية
الثالثة خــارج املسابقة بـعـنــوانSpira
 .Mirabilisتسجيلي ّملتقط في بلدان
م ـت ـع ــددة وصـ ــف ب ــأن ــه «سـيـمـفــونـيــة
بصرية عن الخلود» .ال ّ
ّ
بد من باولو
سورنتينو فــي املــوسـتــرا ،ولــو بعمل
تـلـفــزيــونــي .ت ـعــرض أول حلقتني من

مسلسله «البابا الشاب» ،مع جود لو
في البطولة .من آسيا ،تصل أفالم من
الفيليبني واليابان ونيبال والصني.
كذلك ،يلقي فينيسيا تحية وداع على
الراحلني الكبيرين عباس كيارستمي
ومــايـكــل شيمينو .األول بـعــرض أول
لفيلمني قصيرين لــه ووثــائـقــي عنه،
والثاني بعرض تحفته «عام التنني»
(.)1985
ّ
الحضور العربي يتمثل فــي  3أفــام
و 7مشاريع ،مع مشاركات في األقسام
واألنشطة املوازية .الوثائقي الطويل
 The War Showل ـع ـب ـي ــدة زيـ ـت ــون
وأندرياس داسلغارد يفتتح مسابقة
«أيام فينسيا» ،إضافة إلى الوثائقي
القصير «بــا حــدود» للعراقي حيدر
رشـ ـي ــد .ض ـم ــن ال ـق ـس ــم ن ـف ـس ــهُ ،ي ـع ــاد
ّ
عــرض «على حلة عيني» للتونسية
لـيـلــى ب ــوزي ــد ،بــاعـتـبــاره أح ــد األف ــام
الـفــائــزة بـجــائــزة السينما األوروب ـيــة
(فـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــس) .أي ـ ـضـ ــا ،ه ـ ـن ــاك ال ـف ـي ـلــم
ال ـق ـص ـيــر ل ـل ـتــون ـس ـيــة دريـ ـ ــة ع ــاش ــور
بـعـنــوان «ال ـبــاقــي صنيعة اإلن ـســان»
فـ ــي األوري ـ ــزون ـ ـت ـ ــي .ض ـم ــن م ـش ــروع
«جـ ـس ــر ف ـي ـن ـي ـس ـيــا لـ ــإن ـ ـتـ ــاج» ،الـ ــذي
ينطلق ه ــذا ال ـعــام لـلـمــرة األولـ ــى في
«سوق فينيسيا السينمائي» ،تشارك
أف ـ ـ ــام «واجـ ـ ـ ـ ــب» آلن م ـ ـ ــاري ج ــاس ــر،
و«طـبـيـعــة ال ــوق ــت» لـكــريــم مــوســوي،
و«قابيل وهابيل وراعية البقر» لدينا
صالح عامر .في ورشــة «فاينال كات
فينيسيا» (مــا بعد اإلنـتــاج) ،تشارك
م ـ ـشـ ــروعـ ــات أف ـ ـ ــام «ورد م ـس ـم ــوم»
ألحـ ـم ــد فـ ـ ــوزي ص ــال ــح ،و«اص ـط ـي ــاد
أش ـب ــاح» ل ــرائ ــد أن ـضــونــي ،و«عـتـمــة»
ل ـ ـ ـسـ ـ ــؤدد كـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدان ،و«ه ـ ـ ـ ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام»
ل ـن ــدي ــم ث ــاب ــت .ف ــي لـ ـج ــان ال ـت ـح ـك ـيــم،
تحضر املمثلة املصرية نيللي كريم
ف ــي مـســابـقــة «آف ـ ـ ــاق» ،ك ــذل ــك يحضر
األب ب ـط ــرس دان ـ ـيـ ــال رئ ـي ــس امل ــرك ــز
ال ـكــاثــول ـي ـكــي ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ،ع ـض ـوًا فــي
لجنة تحكيم مسابقة « .SIGNISمركز
السينما العربية» يشارك بإدارة عالء
كــركــوتــي مــديــر  ،Mad Solutionsمع
عددين من «مجلة السينما العربية»،
أول مجلة عربية تتوجه إلــى املشهد
السينمائي الدولي باللغة اإلنكليزية.
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يحدث في القاهرة اآلن

ال للجنس والسياسة والدين واإلرهاب الرقيب يريدها سينما «نظيفة»!
القاهرة  -عال الشافعي
ال ص ـ ــوت ي ـع ـل ــو ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي امل ـش ـهــد
السينمائي املـصــري ،على صــوت ما
يفعله جهاز ّالرقابة على املصنفات
الفنية مــع صــنــاع األف ــام ،ســواء تلك
ال ـتــي ي ـتــم ت ـصــويــرهــا ،أو ت ـلــك الـتــي
ي ـ ـحـ ــاول ص ـن ــاع ـه ــا الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
تصريح للعرض السينمائي العام.
وي ـبــدو أن الــرقــابــة املـصــريــة ب ــات كل
همها أال يغضب أي مسؤول مصري
أو مؤسسة دينية أو أمنية ،فتلك هي
العقلية التي تحكم الرقابة والقائمني
عليها.
جهاز الرقابة ظل يبحث عن رئيس،
ولـ ــم ي ـجــد أحـ ـ ـدًا ب ـعــد رفـ ــض الـعــديــد
ّ
مــن املبدعني تــولــي املنصب ،ورفــض
ال ـج ـهــات األم ـن ـيــة ألس ـم ــاء أخـ ــرى لم
َ
ت ـحــظ ب ـمــواف ـقــة األمـ ــن املـ ـص ــري .أمــر
جـعــل وزي ــر الـثـقــافــة امل ـصــري حلمي
ال ـن ـم ـنــم ،ي ـضــع ع ـلــى رأس ال ـج ـهــاز،
م ـس ـت ـشــاره ل ـش ــؤون ّالـسـيـنـمــا خــالــد
عبد الجليل .علمًا أن ــه كــان يفترض
بعبد الجليل أن يشغل هــذا املنصب
ملــدة شهر واح ــد على أقـصــى تقدير،
ل ـكــن ب ـعــدمــا ع ـجــز ال ــوزي ــر ع ــن طــرح
اســم بــديــل ،بــات يجدد لعبد الجليل
تلقائيًا.
ويبدو أن مفتاح املوافقة على األفالم
فــي الرقابة حاليًا ،يشترط أن يكون
فيلمًا خاليًا مــن الـسـيــاســة ،والــديــن،
والجنس ،واإلرهاب ،اللهم باستثناء
فيلم «اشتباك» (األخبار  2016/9/2ـ ـ
 )2016/8/22الذي لم يمنح تصريحًا
رقابيًا ألسباب تتعلق باألمن العام،
والحـ ـ ـق ـ ــا ت ـ ــم الـ ـتـ ـص ــري ــح ب ـ ــه ب ـعــدمــا
وافـ ـ ـ ــق صـ ـن ــاع ــه عـ ـل ــى وضـ ـ ــع جـمـلــة
«ب ـعــد ث ــورة  30يــونـيــو ق ــام اإلخ ــوان
باشتباكات دامـيــة إليـقــاف االنتقال
ّ
السلمي للسلطة» .جملة أكــد مخرج
الفيلم محمد دياب رفضه لها جملة
ً
وتفصيال ألنها ضد رسالة الشريط
ف ــي األسـ ـ ــاس ،إال ان ــه وافـ ــق مـضـ ّطـرًا
ليتم التصريح بعرض الفيلم املرشح
حاليًا ألوسكار أفضل فيلم أجنبي.
م ــن األف ـ ـ ــام الـ ـت ــي ي ــواج ــه صـنــاعـهــا
أزمات مع مسؤولي الرقابة املصرية

فيلم «شـلــة زم ــان» للكاتب واملـخــرج
هاني فــوزي ،مؤلف «بحب السيما»،
فــالـنــص م ــوج ــود ف ــي ج ـهــاز الــرقــابــة
على املصنفات الفنية منذ عام 2014
وقــد تــم تشكيل أكـثــر مــن لجنة فنية
لقراءته .لكنه جوبه بالرفض املتكرر
مـ ــع إحـ ــالـ ــة ال ـس ـي ـن ــاري ــو إل ـ ــى لـجـنــة
التظلمات ،إال أنه لن يرى النور ،وتم
لدواع دينية وأمنية.
رفضه نهائيًا
ٍ
واستندت اللجنة الفنية التي رفضت
ال ـس ـي ـنــاريــو إل ــى أس ـب ــاب ع ــدة منها
أن الـنــص «يمثل إهــانــة لــرجــل الدين
املـسـيـحــي وال ـ ــزي ال ـع ـس ـكــري» ،علمًا
ّ
أن أحــداثــه تــدور فــي إطــار اجتماعي
منذ عام  1970حتى  2010حول ثالثة
أصدقاء مسيحيني يعيشون في حي
ً
شبرا ،ويمارسون أفعاال مشينة .ثم
يـصـبــح أح ــده ــم قـسـيـســا ،وي ـب ــدأ في
تـسـهـيــل عـمـلـيــات ال ـســرقــة لـلـبـعــض.
ّ
ورأت ال ـل ـج ـنــة أي ـض ــا أن س ـي ـنــاريــو
الـفـيـلــم يـحـتــوي عـلــى «أل ـف ــاظ كثيرة
خ ــادش ــة ل ـل ـح ـيــاء ،بـعـضـهــا ال يــرقــى
للخروج على الشاشة».
أما أفالم عيد األضحى التي ُيفترض
أن ت ـ ـعـ ــرض ف ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـق ـب ــل،
فـقــد واج ـهــت هــي األخـ ــرى تحفظات
رقــابـيــة بعضها يتعلق بأسمائها،
أو بمشاهد طالبت الرقابة بحذفها،
مما أدى إلــى اإلطاحة بفيلم «جــواب
اعـ ـتـ ـق ــال» مـ ــن امل ـن ــاف ـس ــة فـ ــي مــوســم
عـ ـي ــد األض ـ ـ ـحـ ـ ــى .وك ـ ـ ـ ــان ق ـ ــد ت ــوق ــف
ت ـصــويــر «جـ ـ ــواب اع ـت ـق ــال» (تــأل ـيــف
وإخراج محمد سامي ،وإنتاج أحمد
الـسـبـكــي) ملـحـمــد رم ـضــان ألك ـثــر من
 10أيـ ـ ــام ب ـس ـبــب اع ـ ـتـ ــراض ال ــرق ــاب ــة
ع ـ ـلـ ــى خـ ـمـ ـس ــة م ـ ـشـ ــاهـ ــد .إذ ط ــال ــب
رئ ـيــس الــرقــابــة ب ـض ــرورة تغييرها،
ّ
خـصــوصــا أن الـفـيـلــم ي ـصـ ّـور «خــالــد
ال ــدج ــوي» الشخصية الـتــي يقدمها
محمد رمـضــان فــي العمل بوصفها
ً
ب ـطــا شـعـبـيــا ،رغ ــم أن ــه اره ــاب ــي في
األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس .وت ـ ـخـ ــوفـ ــت الـ ــرقـ ــابـ ــة مــن
تقليد ال ـش ـبــاب لــرم ـضــان إذا ُعــرض
الفيلم بالسيناريو األصـلــي ،ولذلك،
أوقـ ـ ـف ـ ــت الـ ــرقـ ــابـ ــة ت ـ ـصـ ــويـ ــره .وق ـ ــال
خــالــد عـبــد الـجـلـيــل فــى ه ــذا السياق
ّ
إن ه ـنــاك ق ــواع ــد وق ــوان ــن ال ب ــد من

تطبيقها عـلــى جـمـيــع املـ ــواد الفنية
ال ـتــي ّت ـعــرض ع ـلــى ال ـج ـه ــاز ،م ـشــددًا
على أنــه لــن يسمح بـخــروج أي عمل
ف ـنــي ي ـح ـتــوي ع ـلــى «إسـ ـ ــاءة لـلــدولــة
امل ـصــريــة أو ي ـه ــدد مـصـلـحــة ال ــدول ــة
بالذوق العام واألمن
العليا ،أو يضر ّ
ال ـق ــوم ــي» .وت ــاب ــع أن ــه ل ــن يـجـيــزه إال
ب ـعــد حـ ــذف امل ـش ــاه ــد ال ـت ــي اع ـتــرض
عليها الجهاز ،خصوصًا أنها تعتمد

رفض فيلم «شلة زمان» لهاني
فوزي بدعوى إساءته لـ «رجل
الدين والزي العسكري»
على العنف والقتل ،معلقًا« :من غير
ّ
املقبول أن بطل الفيلم خالد الدجوي
إره ــاب ــي ،وم ــن ثــم يعتبره الجمهور
ً
ب ـطــا شـعـبـيــا» .وب ـعــد جـلـســات عــدة
بني خالد عبد الجليل واملنتج أحمد
السبكي وامل ـخــرج محمد ســامــي ،تم
تعديل هذه املشاهد ووافقت الرقابة

ع ـلــى الـ ـع ــرض .وإل ـ ــى ج ــان ــب محمد
رمضان ،يشارك في بطولة الفيلم كل
مــن إيــاد نـصــار ،وسيد رجــب ،ودينا
ال ـشــرب ـي ـنــي ،وص ـب ــري ف ـ ــواز ،وت ــدور
أح ــداث ــه ف ــي إطـ ــار اج ـت ـمــاعــي أك ـشــن،
حــول عنف الجماعات اإلرهابية من
خـ ــال ش ـخ ـص ـيــة «خ ــال ــد ال ــدج ــوي»
اإلرهـ ــابـ ــي ال ـ ــذي ي ــري ــد االن ـت ـق ــام من
جماعته بعد ّ
تسببها في قتل شقيقه.
أما فيلم محمد سعد الجديد (تأليف
ولـ ـ ـي ـ ــد يـ ـ ــوسـ ـ ــف ،وإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج س ـم ـيــح
الـنـقــاش) ،فلم تعترض الــرقــابــة على
مضمونه بل على اسمه فقط ،مما دفع
صناعه إلى تغييره ثالث مرات حتى
توافق عليه .في البداية ،كــان يحمل
اسـ ــم «انـ ـ ــا ع ـن ــدي شـ ـع ــرة» ث ــم تـغـيــر
ليصبح «حنكو في املصيدة» وأخيرًا
اس ـت ـق ــر ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ع ـل ــى «ت ـحــت
ال ـت ــراب ـي ــزة» ك ــاس ــم ن ـهــائــي لـلـشــريــط
ال ــذي يتوقع أن يـكــون منافسًا قويًا
في موسم عيد األضحى السينمائي،
ّ
خـصــوصــا أن محمد سـعــد أعـلــن أنــه
لن يقدم أي «كاراكتر» في الفيلم ،بل

سيظهر بشكله ومـظـهــره الطبيعي
لـيـكـشــف تـفــاصـيــل ع ــدد م ــن قـضــايــا
الفساد الـتــي يعانيها املجتمع .إلى
جانب نجم الكوميديا محمد سعد،
ي ـش ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة ك ــل م ــن نــرمــن
الفقي ،وحسن حسني ،ومنة فضالي،
وعزت أبو عوف.
كما اعترضت الرقابة على اسم ُفيلم
حسن الرداد وإيمي سمير غانم .ق ِّدم
السيناريو في البداية للرقابة تحت
اسم «ويك إند» ثم ّ
غيره صناع العمل
لـيـصـبــح «الـ ـب ــس ع ـش ــان خ ــارج ــن».
اسم اعترضت عليه الرقابة ،وحاول
املنتج أحـمــد السبكي التحايل على
األم ـ ـ ــر وجـ ـع ــل بـ ــوس ـ ـتـ ــرات ال ـش ــري ــط
سـ ــم الـ ــذي اع ـتــرضــت عليه
تـحـمــل اال ّ
الرقابة ،لكنه وضع عالمة « »Xعلى
«البس» .لكن الرقابة لم تقتنع،
كلمة
ّ
خصوصًا أنها تعتبر كلمة «البس»
ذات إيـ ـح ــاءات جـنـسـيــة .ول ــذل ــك قــرر
املنتج فــي النهاية حــذف الكلمة من
الـ ـب ــوسـ ـت ــرات ل ـي ـص ـبــح اس ـ ــم الـفـيـلــم
«عشان خارجني».

اعترضت الرقابة على اسم فيلم حسن الرداد وإيمي سمير غانم

قيد التصوير

جود سعيد ...بحثًا عن «حياة أقل موتًا»
دمشق ــــ خليل صويلح
دارت ك ــام ـي ــرا جـ ــود سـعـيــد ()1980
قبل أيــام في ريــف الالذقية لتسجيل
الـلـقـطــات األولـ ــى مــن فيلمه الـجــديــد
«درب الـ ـسـ ـم ــا» ،ع ـل ــى أن يـسـتـكـمــل
التصوير في حمص ودمشق .سوف
تكون الحرب الــدائــرة في البالد منذ
ّ
سـ ـن ــوات ح ــاض ــرة بــال ـط ـبــع ،ذلـ ــك أن
السينمائي السوري لم يعد بإمكانه
إغ ـمــاض عينيه عــن تــراجـيــديــا بهذا
االتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ،فـ ـتـ ـج ــاه ــل ولـ ـيـ ـم ــة ال ـ ــدم
سيكون ضــربــا مــن الـتــرف البصري.
الـسـيـنــاريــو ال ــذي كتبه رام ــي كوسا

ع ــن فـ ـك ــرة ل ـص ــاح ــب «م ـ ـ ـ ّـرة أخـ ـ ــرى»،
خضع لتعديالت متتالية عن طريق
ورشــة كتابة .وإذا بالقماشة األولــى
ل ـل ـف ـي ـلــم ،ت ــذه ــب إل ـ ــى م ـن ــاط ــق أك ـثــر
ـي فـحــص «األل ــم الـبـشــري»،
جــذريــة فـ ّ
أو كما يلخص جــود سعيد مصائر
أبـ ـط ــال ف ـيـلـمــه بــأن ـهــم ي ـب ـح ـثــون عــن
«حياة أقل موتًا».
ن ـح ــن إذًا ،إزاء رحـ ـل ــة ت ـي ــه ل ـعــائ ـلــة
وج ـ ــدت نـفـسـهــا ف ــي ق ـلــب ال ـح ـصــار،
لحظة االستعداد لعرس االبــن الذي
فقد بصره في أحد التفجيرات التي
طــالــت الـحــي املـتــاخــم ملدينة دمشق.
فـ ـق ــد أص ـ ـ ــرت ح ـب ـي ـب ـتــه عـ ـل ــى إق ــام ــة

الـ ـع ــرس ق ـب ــل م ــوع ــد إج ـ ـ ــراء عـمـلـيــة
ج ــراح ـي ــة ل ـل ـعــريــس ب ــأسـ ـب ــوع ،لـكــن
العرس لن يكتمل كما ينبغي نتيجة
قـ ـص ــف الـ ـح ــي ك ـ ـ ـ ّ
ـرد عـ ـل ــى الـ ـق ــذائ ــف
ال ـتــي ك ــان يـطـلـقـهــا امل ـس ـل ـحــون على
الـعــاصـمــة ،فيكملونه فــي كــوريــدور
ّ
البيت .يتمكن العم من تأمني بطاقة
خ ـ ــروج ل ـل ـعــري ـســن م ــن أجـ ــل إجـ ــراء
الـعـمـلـيــة ،فـيــؤخــذ األب كــرهـيـنــة إلــى
وقــت عودتهما ،لكن تأخرهما عند

كوميديا سوداء طالعة
من عمق المأساة السورية

جود سعيد
وسامر رحال
خالل تصوير
فيلم
«درب السما»

الـ ـح ــاج ــز ال ـع ـس ـك ــري ي ـط ـي ــح مــوعــد
العملية ،فـيـضـطــران لتأجيلها .في
هذه األثناء ،يسيطر املسلحون على
الحي ،ويحبس األهالي في بيوتهم
ّ
للتسوق ،لتتناسل
عدا ساعة واحدة
حـكــايــات جانبية عــن عشق مراهقة
ل ـجــارهــا الـ ــذي يـلـتـحــق بــاملـسـلـحــن،
قـبــل أن ينتهيا شنقًا عـلــى السطح.
ك ـمــا س ـن ـت ـعـ ّـرف إل ــى مـصـفـفــة شـعــر،
ولـ ـ ّـحـ ــام ي ــرغ ــب ب ـ ــأن ت ـل ـت ـحــق اب ـن ـتــه
ب ـف ـحــص ال ـب ـك ــال ــوري ــا .وحـ ــن ت ـتــاح
ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ل ـل ـع ــائ ـل ــة بـ ــال ـ ـخـ ــروج مــن
الـحــي ،يــوافــق األب على أن ترافقهم
ابـ ـن ــة الـ ـلـ ـح ــام .وح ـ ــن ت ـض ـيــق سـبــل
الـعـيــش فــي دم ـشــق ،تضطر العائلة
إلــى الـهـجــرة إلــى قــريــة فــي الساحل،

ك ــان األب قــد غــادرهــا بــاك ـرًا ،وهـنــاك
ي ـن ـش ــب ص ـ ـ ــراع شـ ـ ــرس مـ ــع شـقـيـقــه
الــذي استولى على أرض ــه ،فينصب
األخ ال ـق ــاس ــي ف ـخــا لـشـقـيـقــه ي ـقــوده
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـجـ ــن ،ثـ ـ ــم ي ـ ـسـ ــاومـ ــه ع ـلــى
ال ـت ـنــازل عــن األرض مـقــابــل خــروجــه
مــن السجن .يـعــود األب -وهــو معلم
ل ـغــة عــرب ـيــة س ــاب ــق -إلـ ــى ال ـتــدريــس
فــي مــدرســة ال ـقــريــة ،كــي تـتــابــع ابنة
اللحام دراستها ،كما ستقع في حب
مدير املــدرســة .وحــن يقرران الــزواج
ُ
تحاصر القرية ،ليبدأ العرس لحظة
سقوط القرية بيد املسلحني فيرحل
أرض
أه ــال ــي ال ـق ــري ــة بــأكـمـل ـهــا إلـ ــى
ٍ
خالء متممني االحتفال بالزفاف في
متاهة الدروب .جريًا على أسلوبيته
في السرد ،يراكم جود سعيد تدريجًا
ش ـح ـن ــات م ــن ال ـك ــوم ـي ــدي ــا الـ ـس ــوداء
الطالعة مــن عمق املــأســاة السورية.
صحيح أن العرس أقرب ما يكون إلى
امل ــأت ــم ،لكنه يـنـطــوي عـلــى فــانـتــازيــا
هجائية لـلـمــوت ،ب ــإش ــارات حاسمة
ّ
ت ـخ ــف ــف ح ـج ــم ال ـش ـج ــن ،ف ـش ـخــوص
بأمل غامض ،رغم
الفيلم يتشبثون
ٍ
حـ ـط ــام ح ـي ــات ـه ــم .الـ ـق ــري ــة امل ـن ـكــوبــة
سـ ـ ــوف ت ـض ـط ــر إلـ ـ ــى امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
إح ــدى امل ـبــاريــات فــي غـيــاب الــذكــور.
هناك من انتهى بقدم واحــدة ،وآخر
ّ
متحرك ،فيما تعمل النساء
بكرسي
فــي الـتـهــريــب .وص ــول قــدم صناعية
إلى القرية ،أحيا روح البهجة مؤقتًا،

ّ
ذلك أن تيروموتر األمل في صعوده
وانخفاضه هو إكسير الغد في رحلة
التيه .أوديـســة ســوريــة بكعب أخيل
مكشوف ،بمثابة شهادة على «عرس
ال ـ ــدم» الـ ــذي يـنـهــض عـلــى حكايتني
م ـت ـص ـل ـت ــن ،مـ ــن دون اص ـط ـف ــاف ــات
إيــديــولــوجـيــة .نحن ـ ـ وفـقــا ملــا يقوله
ص ــاح ــب «مـ ـط ــر حـ ـم ــص» ـ ـ ـ ن ـح ـتــاج
إلــى «عقد اجتماعي جــديــد ،مدماكه
األســاســي هو املواطنة ،إلعــادة بناء
ّ
نحو آخر».
الخريطة املمزقة على
ٍ
ف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو الـ ـ ـ ــذي ي ـب ــدو
مزيجًا سرديًا من فيلميه «بانتظار
ال ـخ ــري ــف» ،و«م ـط ــر ح ـم ــص» ،تتخذ
سينما املــؤلــف منحى مختلفًاّ ،
عما
راكمته تجارب سينمائيني سوريني
آخرين لجهة النبرة الحكائية وزاوية
النظر والتوقيع الشخصي ،إذ يلفت
ج ــود سـعـيــد إل ــى الــدمـغــة الصريحة
لبطل فيلمه أيمن زيــدان في ترسيخ
خطوط السيناريو مشهدًا وراء آخر،
ّ
األفكار
عبر جلسات مطولة من تبادل ّ
وال ـت ـصــورات واالق ـتــراحــات الـبــنــاءة.
سنلتقي شخصيات أخــرى سيكون
لـهــا ح ـضــورهــا ال ــاف ــت ف ــي الـشــريــط
مثل :صفاء سلطان ،ون ـ ّـوار يوسف،
ومحمد األحمد ،وزهير عبد الكريم،
وح ـ ـسـ ــن عـ ـ ـب ـ ــاس ،بـ ـم ــواكـ ـب ــة م ــدي ــر
ال ـت ـصــويــر وائ ـ ــل ع ــز ال ــدي ــن ،ومــديــر
اإلنتاج سامر ّ
رحال (إنتاج املؤسسة
العامة للسينما ،وآدامز برودكشن).
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ّ
دوللي غانم :أنا صار الزم ودعكم
زينب حاوي
ق ـبــل خ ـمــس سـ ـن ــوات ،ك ــان آخ ــر مـســاء
تـطــل فـيــه دول ـلــي غــانــم عـلــى املـشــاهــديــن
ف ــي نـ ـش ــرة األخ ـ ـبـ ــار امل ـس ــائ ـي ــة .ضـمــن
برنامج «نهاركم سعيد» في اليوم التالي،
خصصت دقــائــق م ـعــدودة مــن حلقتها
مع النائب السابق غطاس خوري ،لتقول
ّ
علي ّ
«يعز ّ
ودعكم ...عطيت
للمشاهدين:
الحلقة،
النشرة أد نص عمري» .في تلك ً
بــدت اإلعــامـيــة املخضرمة شجاعة في
مواجهة هــذا الرحيل ،بعد  26عامًا من
العطاء والتفاني على شاشة  .lbciكانت
ت ـع ـلــم أي ـض ــا ّأن م ـكــان ـهــا ف ــي ال ـبــرنــامــج
ّ
مسير على ساعة
السياسي الصباحي
رم ـل ـيــة ،وس ـيــأتــي ال ـي ــوم الـ ــذي ل ــن تـقــول
فيه «نـهــاركــم سعيد» .أعلنت وقتها أنه
«ح ــان وقــت ال ـفــراق» فــي نـشــرة األخـبــار،
في انتظار «الفراق األخير» أي مغادرتها
«نهاركم سعيد» ،وتساءلت «يمكن الدني
تغيرت وأنا ما ّ
ّ
تغيرت .يمكن أنا تعبت».
ّ
خ ـمــس س ـن ــوات مًـ ـ ــرت ،وقـ ــد أتـ ــت لحظة
م ـغــادرت ـهــا مـحـطــة أسـسـتـهــا م ــع زم ــاء
وزمـيــات لها ،بـقــرار مــن رئيس مجلس
إدارتـ ـه ــا ب ـيــار ض ــاه ــر ،وال ــذري ـع ــة تخمة
ف ــي ع ــدد م ـقــدمــي وم ـق ــدم ــات ال ـبــرنــامــج
الصباحي (األخـبــار  .)2016/9/4هكذا،
غ ـ ـ ـ ــادرت دول ـ ـلـ ــي غ ــان ــم بـ ـع ــد  31ع ــام ــا
أم ـض ـت ـهــا ف ــي أروقـ ـ ــة وش ــاش ــة وم ـي ــدان
«املــؤس ـســة الـلـبـنــانـيــة ل ــإرس ــال» .تغيب
اإلع ــام ـي ــة الـلـبـنــانـيــة ع ــن ال ـشــاشــة الـتــي
ق ــدم ــت ل ـه ــا أكـ ـث ــر م ــن ن ـص ــف ع ـمــرهــا،
لتنضم الــى قافلة الجيل املــؤســس لهذه
ال ـشــاشــة .أول مــن أم ــس ،فــاضــت مــواقــع
التواصل االجتماعي بخبر مغادرة غانم
للشاشة ،وه ــذا األم ــر ليس بـغــريــب ،هي
التي واكبت جيلني كاملني ،تحديدًا جيل
الثمانينيات والتسعينيات :جيل الحرب
واملتاريس الذي تابع املحطة عندما كانت
حزبية وتابعة لـ «القوات اللبنانية» ،وجيل

ش ــاب آخ ــر ،نـشــأ بـعــد ال ـح ــرب ،وطبعت
ذاكــرتــه صــور ومــواقــف ووج ــوه يصعب
نسيانها اليوم.
دوللي غانم التي لم يختلف على تقييمها
أحد ،استطاعت أن تجمع أطرافًا سياسية
متناقضة أجمعت عليها ،إذ كــانــت من
الوجوه املحببة على الشاشة .استطاعت
تــرك بصمة ستظل فــي الــذاكــرةّ .
جيرت
قــواعــد مهنية لـصــالـحـهــا ،وبمخالفتها
حجزت لها مكانًا في قلوب املشاهدين،
هـ ــي الـ ـت ــي ع ــرف ــت ب ـع ـف ــوي ـت ـه ــا امل ـط ـل ـقــة
وتـلـعـثـمـهــا ال ــدائ ــم ،ون ـس ـيــان ـهــا ل ــأرق ــام
والـ ـت ــواري ــخ ،وضـحـكـتـهــا ع ـلــى ال ـه ـفــوات
ال ـت ــي تــرتـكـبـهــا ع ـلــى ال ـ ـهـ ــواء ...ك ــل هــذه
مذيعة قريبة من الناس،
التركيبة جعلتها
ّ
وصارت هفواتها محط إعجاب وضحك
ال نفور وعتب ،فكسرت القواعد في عقر
دار البرامج السياسية ونشرات األخبار
التي تتطلب جدية ورصانة عالية.
في كتابه «أسعد الله مساءكم» (هاشيت-
أن ـط ــوان  ،)2015يــذكــر اإلع ــام ــي زافــن
قـيــومـجـيــان ف ــي ال ـح ـقــل امل ـخ ـصــص عن
ّ
 ،lbciأن ــه فــي ع ــام  1986وضـمــن كسر
امل ـح ـط ــة ل ــروت ــن ال ـظ ـه ــور ع ـب ــر ن ـش ــرات
األخبار ،استحدثت نشرة أخبار مسائية
بعنوان «أخبار آخر ساعة» ،تدور فكرتها
حــول خ ــروج املــراســل مــن االسـتــديــو الى
أرض امل ـي ــدان لـيـكــون مـشــاركــا فــي نقل

نزيه أبو عفش

الحدث .غانم كانت وجهًا ترويجيًا لهذه
النشرة ،حملت شعار املحطة ،وأخرجت
رأس ـهــا مــن نــافــذة الـسـيــارة لتتوجه الــى
مكان الحدث ،وتوصل رسالة مفادها ّأن
«املراسل مقدام ال يهاب أي خطر».
في عيد  lbciالتي احتفت به في  22آب
(أغسطس) املاضي ،كافأت املحطة دوللي
غ ــان ــم ،كـمــا فـعـلــت م ــع الــرع ـيــل املــؤســس
ل ـل ـم ـح ـطــة ،بــاالس ـت ـغ ـنــاء ع ــن خــدمــات ـهــا.
ان ـض ـم ــت دول ـ ـلـ ــي ال ـ ــى زوج ـ ـهـ ــا ج ـ ــورج،
ووجـ ــوه كـثـيــرة ألـفـهــا امل ـش ــاه ــدون :نــورا
خ ــوري ،يــوالنــد خ ــوري ،جـيــزيــل حبيب،
يوال سليمان ،ليليان أندراوس ،مي متى،
والالئحة تطول لجيل هؤالء اإلعالميات
اللواتي تركن بصمتهن في عالم اإلعالم.
هكذا ،تركت الساحة الى جيل أكثر شبابًا
وجــاذبـيــة فــي الـشـكــل ،مــع بعض اإلث ــارة
في مقابل القليل من االت ــزان والرصانة
واإلعـ ـ ـ ــداد ال ـج ـيــد ل ـل ـم ــادة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة.
تـفــرض هــذه املعايير الـجــديــدة سطوتها
ّ
يكرم الغرب
على العالم املرئي ،في حني
إعالمييه وتزيد قيمتهم املعنوية واملادية
م ــع مـ ـ ــرور الـ ـسـ ـن ــوات .ف ــي عـ ــام ،1995
احتفلت «املــؤسـســة اللبنانية لــإرســال»
بعيدها العاشر ،فأطلقت كليب «شرقت
ّ
يبشر بخروجها
شمس  ،»lbciالذي كان
الى البث الفضائي ،ووصول صورتها الى
كل العالم .وبعد  21عامًا على احتفالية
«شمس  ،»lbciومع مغادرة دوللي غانم
ً
اليوم ،هل ستظل فعال شمسها مشرقة
مــع ه ــذا املـنـحــى وال ـص ــورة ال ـتــي تـحــاول
صناعتها تحت عـنــوان مــواكـبــة اإلعــام
ال ـحــديــث ومـتـطـلـبــاتــه؟ ق ــد ت ـكــون دولـلــي
غــانــم وغـيــرهــا مــن أب ـنــاء وب ـنــات جيلها
محظوظني ألنـهــم خــرجــوا مــن الشاشة،
وتــربـعــوا فــي عـقــول وقـلــوب املشاهدين.
ال ـيــوم وب ـعــد  20أو حـتــى  30عــامــا ،هل
سيكون ألحــد مــا مــن الــوجــوه املــوجــودة
ال ـيــوم عـلــى الـشــاشــة خــاصــة عـلــى ،lbci
الحظ عينه؟
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سهرة نار وموسيقى
«نحن» الرملة البيضا

سهرة نار موسيقية على شاطئ الرملة
البيضاء األربعاء املقبل  14أيلول (سبتمبر)
 لالستعالم - 01/280474:الدعوة عامةومجانية.

َ ُ َ ُ
ُ
وأحسده .ـ
أغبط ُه ـ أغبط ُه
ذاك ْ
َ
الجد َي الصغير
الذيَ ،
حليب ّأم ِه ِاملعزاة،
بعد أن ارتوى من
ِ
ّ
َ
أزهار املراعي
بقضم
راح يتسلى
ِ
ِ
ُ
التي كان جيران ُه «اآلخرون»
منهمكني في قطفها
لضروع ّأمها ِتهم..
وفاء وشكر
لتقديمها هدايا ٍ
ِ
ّأمها ِتهم اللواتي:
ّ
الجن ُة تحت أقدام ّ
هن.
ِ
2015/3/21

ُ
حيلة المهزوم
ّ
...أما وقد ُه ِز ْم ُت,
َ
َ
ّأما وقد َأ ْس َب ُ
ّ
وأجفان قلبي,
عيني
أجفان
لت
َ
ُ
داخل َم ِعد ِة املوت:
وصرت في
أما وقد َوق ْع ُت
ِ
َ
َ
يبق ّ
لدي ما يمكن أن أفعله
لم
َ ْ ُُ
غير ْأن َ
أحالم املوتى..
أمحو جميع ما ارتجلـتـه من
ِ
َ
وأكتب أحالمي.
..
ّأما وقد أخفقت.......
2015/3/23
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شاطئ الرملة البيضاء ،الذي صودر
تحت غطاء الغش والتزوير ،كان يعد
املتنفس الوحيد لسكان العاصمة
بيروت ،قبل أن توضع اليد عليه،
وينضم الى الئحة استمالك األماكن
العامة املصادرة .أمام تسييج هذه
البقعة اليوم تمهيدًا الستثمارها
في مشاريع عقارية ،أعلنت جمعية
«نحن» عن تنظيم سهرة نار موسيقية
على شاطئ الرملة البيضاء« ،رفضًا
ألي مشروع خاص» ،و«تكريسًا» لحق
«الولوج ّ
الحر والسهل الى البحر».
السهرة التي تقام يوم األربعاء املقبل
( 14أيلول /سبتمبر) بمشاركة
الفنانني زياد األحمدية (الصورة)،
وميشال ونويل كسرواني وزيد
حمدان ،تسعى الى إيصال رسالة
اعتراضية في وجه كل «أنواع التزوير
واملمارسات غير املسؤولة الرامية
إلى وضع اليد على شاطئ الرملة
البيضاء.
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WEDNESDAY SEPT 14 - 9PM

TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

