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اليمن
ال يتراجع العدوان
السعودي على اليمن ،بل
يبتكر كل يوم أساليب اإلجرام
وأدواته ،ليثبت معادلة
واحدة :لن نوقف الحرب حتى
إخضاع «الخاصرة الجنوبية»
بكامل مكوناتها (الحلم
التاريخي آلل سعود) .الناظر
إلى أداء التحالف السعودي
ال يرى سوى الحقد وروح
االنتقام خلف جرائمه ...ال
سنة
أهداف عسكرية له بعد ٍ
وسبعة أشهر ،وال عمليات
تعطيه مكاسب سياسية...
ال شيء سوى العبث ّ بأرواح
شعب لم يفهم عدوه بعد
ٍ
كيف أنه لم يستكن برغم كل
المجازر والتدمير المهول .ال
تريد الرياض مسارًا سياسيًا،
وال تريد «حربًا شريفة» تحترم
ّ
الحد األدنى من «أخالقيات
الحروب» .تريد فقط أن ترى
أنهارًا من الدماء ،لتنهك
البلد الذي برغم فقرهّ ،يبقى
التهديد األكبر لها ولحكامها.
لكن بخالف ما يشتهي آل
سعود منذ بدء الحرب ،ال
«أنصار الله» ضعفوا ،وال
الجيش اليمني انهار .ها هما
اليوم ،إثر مجزرة صنعاء،
يرفعان سقف المواجهة
ويدعوان إلى «الثأر» ،اللغة
السعودية
التي يبدو أن
ّ
ال تفهم سواها .سيركز
آل سعود أنظارهم على
الحدود ...هم يعلمون أن
الرد ٍآت من هناك ،وأنه غالبًا،
لن يكون شبيهًا بما سبق،
في مشهد ال بد من أن يرفع
يبدو
الخوف الذي ّ
مستوى ّ
أنه بات يتحكم بقرارات حكام
الرياض

صفحة جديدة في الحرب:
الحوثي وصالح يعلنان «نفير الثأر»
«مــا بـعــد مـجــزرة الـصــالــة الـكـبــرى ،لن
ي ـكــون ك ـمــا ق ـب ـل ـهــا» .ق ــد ت ـكــون ع ـبــارة
رئ ـيــس أركـ ــان الـجـيــش الـيـمـنــي ،خير
تعبير عن أثر الجريمة التي ارتكبها
ٍ
ط ـي ــران الـتـحــالــف ال ـس ـعــودي أول من
أمــس في صنعاء .الجريمة األكبر في
تاريخ العدوان ،من حيث عدد الشهداء
والـجــرحــى ،تفتح صفحة جــديــدة في
الحرب ،وتنقل املواجهة إلى مستويات
أخ ــرى ،عسكريًا وسـيــاسـيــا .هــذا على
األقـ ـ ـ ــل م ـ ــا أوحـ ـ ـ ــت ب ـ ــه ال ـت ـص ــري ـح ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـطــرفــي ال ـ ـصـ ــراع ،وال ـتــي
ب ـ ّـيـ ـن ــت مـ ــن جـ ـه ــة االسـ ـتـ ـنـ ـف ــار الـ ـع ــام
ف ــي ال ـي ـمــن ل ـل ـ ّ
ـرد ع ـلــى ال ـجــري ـمــة على
الجبهات الحدودية والداخلية ،ومن
جـهــة أخ ــرى الـتـصــريـحــات األمـيــركـيــة
الـتــي أش ــارت إل ــى اسـتـعــداد واشنطن
مل ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة فـ ـ ــوريـ ـ ــة ل ــدعـ ـمـ ـه ــا لـ ـح ــرب
السعودية في ضوء األحداث األخيرة،
ً
م ــؤك ــدة أن ال ــدع ــم «ل ـي ــس شـيـكــا على
ب ـيــاض» .وإن كــانــت ه ــذه ليست املــرة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي ت ـش ـكــك ف ـي ـهــا واش ـن ـطــن
بـ ـح ــرب ح ـل ـي ـف ـت ـهــا ،وخ ـص ــوص ــا بـعــد
ع ـ ـشـ ــرات الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـح ـق ــوق ـي ــة ال ـتــي
أثـبـتــت مقتل مــدنـيــن ب ـغــارات طـيــران
التحالف الـسـعــوديُ ،يـعـ ّـد تصريحها
ُ
مفصليًا ،إذا ما ترجم في واقع الحرب
املستمرة منذ سنة وسبعة أشهر.
في اليمن ،الصدمة كانت كبيرة جدًا.
فعلى الرغم من تكرار عشرات املجازر
مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـ ـح ـ ــرب ،بـ ــن األسـ ـ ـ ــواق
وامل ـ ـ ــدارس واملـسـتـشـفـيــات وامل ـســاجــد
واألح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ال ـس ـك ـن ـي ــة ،كـ ـ ــان اح ـت ـم ــال
االس ـت ـه ــداف ال ـج ــوي ل ـصــالــة مكتظة
ّ
بمعزين بعيدًا عن التوقع ،حتى يوم
السبت .إال أن طيران التحالف أثبت أن
لعمليات القتل املجاني التي
ال سقف
ً
يقترفها ،أو حرمة ألي مناسبة.
لكن الصدمة سرعان ما ّ
حولها زعيم
«أنـصــار الـلــه» إلــى دع ــو ٍة إلــى «النفير
العام» وااللتحاق بالجبهات «من أجل
الـثــأر مــن قتلة النساء واألط ـفــال» ،في
خطو ٍة تعني أن األيام املقبلة ستشهد
ت ـص ـع ـي ـدًا ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات الـعـسـكــريــة،
بعدما كانت األيام املاضية قد حملت
م ـ ــؤش ـ ــرات إلـ ـ ــى ان ـ ـفـ ــراجـ ــةٍ س ـيــاس ـيــة
واقتراب إرساء هدنة جديدة.
الـسـيــد عـبــد املـلــك الـحــوثــي تــوجــه إلــى
اليمنيني بالقول« :علينا أن ننفر على
كل املستويات ،علينا أن نأخذ بثأرنا
ً
لـنـكــون رجـ ــاال وأحـ ـ ـ ــرارًا ...إذا تخلفنا
لــن يسامحنا التاريخ ولــن تسامحنا
ً
األجـيــال» .وتابع قــائــا« :الــذيــن عــادوا
مـ ــن ال ـج ـب ـه ــات ع ـل ـي ـهــم الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
جبهاتهم ...انهضوا ،تحركوا لتكونوا
شــرفــاء وأح ـ ــرارًا ،وإال فلعنة الـتــاريــخ
كبيرة أمام هذه الجرائم الفظيعة».
وخاطب الحوثي قبائل خــوالن الذين
استهدف الـعــدوان عــزاء أحــد أبنائهم
(وال ــد وزي ــر الــداخـلـيــة الـســابــق ،جــال
رويشان) بالقول« :أتوجه إلى األحرار
الشرفاء في خوالن الطيال واملناسبة
مناسبتهم ،لن أحــدد لكم ما تفعلون،
لكن بحكم ما أعرفه عنكم من شهامة
ورج ـ ــول ـ ــة ...ك ــون ــوا ع ـنــد م ـس ـتــوى مــا
تفرضه مسؤوليتكم الدينية أمام الله

ّ 500
ضحية ...والمعروفون قالئل
ّ
مضي يومني على الجريمة ،ال تزال أسماء الضحايا
على الرغم من
ّ
غائبة بسبب صعوبة التعرف إلى العشرات من الجثث ،وخاصة أنه
بعد الغارة األولى على الصالة الواقعة وسط ّ
حي سكني في شارع
ّ
الخمسني الشهير في صنعاء ،استطاع عشرات املعزين الهرب،
لكن طيران «التحالف» أتبعها بصاروخ شديد االنفجار ،أوقع 140
شهيدًا ،على األقــل ،ومــا يزيد على  315جريحًا ،وأحــدث حريقًا
ً
هائال داخل القاعة ،ما أدى إلى اختناق وتفحم العديد من الجثث.
ومن بني الضحايا الذين جرى التعرف إليهم ،أمني العاصمة ،عبد
ال ـقــادر هــال (ال ـص ــورة) ،ال ــذي كــان مــن أب ــرز املــرشـحــن لرئاسة
الحكومةّ .
ويعد الرجل املنتمي إلى حزب «املؤتمر الشعبي العام»
أب ــرز وج ــوه مــا ّ
يسمى "الـتـيــار الـثــالــث" ال ــذي تحدثت عنه مـبــادرة
وزير الخارجية األميركي جون كيري ،وكان مبعوث األمم املتحدة
اسماعيل ولد الشيخ قد أشاد به أكثر من مرة .كذلك ،استشهد في
املجزرة محافظ البيضاء السابق العميد محمد ناصر العامري
وعدد من األكاديميني والشخصيات االجتماعية.
(أ ف ب)

ومسؤوليتكم الوطنية والقبلية».
ب ـ ــدوره ،دع ــا الــرئ ـيــس ال ـس ــاب ــق ،علي
ع ـب ــدال ـل ــه صـ ــالـ ــح ،إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـت ــال عـلــى
ً
الـ ـح ــدود م ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،ق ــائ ــا« :آن
األوان وحانت ساعة الصفر كي أدعو
كـ ــل أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة واألم ـ ــن
والـلـجــان الشعبية إلــى جبهة القتال،
إل ــى ال ـح ــدود لــأخــذ ب ـثــأر ضـحــايــانــا
الــذيــن سقطوا ج ــراء امل ـجــازر املــروعــة،
وأك ـبــر م ـجــزرة هــي الـصــالــة الـكـبــرى».
ووص ــف صــالــح التحالف بــ«الـعــدوان
ال ـب ــرب ــري ال ـغ ــاش ــم ،ع ـ ــدوان آل سـعــود
وم ــن ت ـحــالــف م ـع ـهــم ،ع ـ ــدوان املــذهــب
الوهابي التكفيري» ،داعيًا «كل أبناء
الوطن» إلى مواجهته .وأضــاف «على
وزارة الدفاع ورئاسة األركــان ووزارة

الــداخ ـل ـيــة وض ــع ال ـتــرت ـي ـبــات الــازمــة
السـ ـتـ ـقـ ـب ــال املـ ـق ــاتـ ـل ــن ف ـ ــي ج ـب ـه ــات
ال ـحــدود فــي ن ـجــران وج ـيــزان وعسير

ّ
عبرت واشنطن
عن استعدادها
لتعديل دعمها للحرب
السعودية

دعت بريطانيا وفرنسا إلى تحقيق فوري في الجريمة (أ ف ب)

ومــواج ـهــة ال ـ ـعـ ــدوان» .وح ــض صــالــح
هؤالء على أن «يردوا الصاع صاعني».
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ال ـ ـط ـ ــرف ـ ــن ال ـي ـم ـن ـي ــن
(ال ـح ـل ـي ـفــن) ف ــي ال ـح ــرب تــزام ـنــت مع
إعالن وفدهما إلى املفاوضات تعليق
كل املحادثات السياسية بعد املجزرة،
في عــود ٍة إلى املربع األول بعد التقدم
ال ـجــزئــي ف ــي امل ـس ــار الـسـيــاســي خــال
األيام املاضية.
وك ــان ــت ق ـي ــادة الـتـحــالــف الـسـعــودي
تنصلت مــن مسؤولية ال ـغــارات،
قــد ً
نــافـيــة أن تـكــون قــواتــه قــد نـفــذت أي
عـمـلـيــات جــويــة ف ــي م ـكــان ال ـضــربــة.
وعـبــرت قـيــادة «الـتـحــالــف» فــي بيان
ع ـ ــن «عـ ــزائ ـ ـهـ ــا ومـ ــواسـ ــات ـ ـهـ ــا ألس ــر
ً
الضحايا واملصابني» ،مؤكدة أن لدى
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ابراهيم األمين

هو القتل نفسه ،والقاتل نفسه ...والحرب نفسها!
قواتها تعليمات واضحة وصريحة
بـ ـع ــدم اسـ ـتـ ـه ــداف املـ ــواقـ ــع امل ــدن ـي ــة.
وق ــال ــت ف ــي ب ـي ــان إنـ ــه س ـي ـتــم إجـ ــراء
تحقيق فــوري من القيادة بمشاركة
خـبــراء أميركيني ،وستعلن النتائج
ف ـ ــور ان ـت ـه ــاء ال ـت ـح ـق ـي ــق .ل ـك ــن ب ـيــان
«الـتـحــالــف» تضمن جملة غامضة،
يمكن تفسيرها بطرق عدة ،وهي أن
«من املمكن التفكير في أسباب أخرى
للقصف الذي حدث في صنعاء».
أما واشنطن ،فقد ّ
عبرت عبر مجلس
األمــن القومي عــن «انزعاجها بشأن
الضربة الجوية على صالة عزاء في
الـيـمــن» ،وقــالــت إنــه إذا تــم تأكيدها،
ف ــإنـ ـه ــا تـ ــأتـ ــي «ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار س ـل ـس ـلــة
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات املـ ـقـ ـلـ ـق ــة لـ ـلـ ـغ ــاي ــة ت ـج ــاه
املدنيني اليمنيني» .وأكــد املجلس أن
التعاون األمني بني الواليات املتحدة
والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة «لـ ـ ـي ـ ــس شـ ـيـ ـك ــا ع ـلــى
بياض» ،مضيفًا أنه في ظل الجهود
الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية
للسعودية ُبغية الحفاظ على سالمة
أراض ـي ـه ــا« ،نـشـيــر إل ــى أن ـنــا أعــربـنــا
وس ـن ــواص ــل اإلع ـ ـ ــراب ع ــن مـخــاوفـنــا
الجادة حول الصراع في اليمن وحول
ك ـي ـف ـيــة وط ــريـ ـق ــة شـ ـنـ ـه ــا» .وأض ـ ــاف
املتحدث باسم املجلس ،تيد بــراس،
أنه في ضوء ما حدث وباإلضافة إلى
ال ـحــوادث األخ ـيــرة« ،لـقــد شرعنا في
تنفيذ مراجعة شاملة لدعمنا ـ الذي
ً
هــو أص ــا م ـحــدود ـ ـ للتحالف الــذي
ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة ،ون ـحــن عـلــى أتــم
استعداد لتعديل دعمنا تماشيًا مع
املبادئ والقيم واملصالح األميركية،
وب ـم ــا ف ــي ذل ــك تـحـقـيــق وق ــف ف ــوري
ودائم للصراع املأسوي في اليمن».
وف ـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ،ث ــان ــي أكـ ـب ــر داع ــم
للرياض في هذه الحرب بعد الواليات
املتحدة ،أعرب وزير دولتها لشؤون
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وشـ ـم ــال أفــري ـق ـيــا،
تــوبـيــاس إل ــوود ،للسفير السعودي
لدى لندن عن قلقه إزاء املجزرة .وقال
إلــوود للسفير السعودي ،محمد بن
نواف بن عبد العزيز ،إن «الصور من
م ـكــان ال ـح ــادث ص ــادم ــة» ،داع ـيــا إلــى
إجراء تحقيق فوري في الحادث.
ك ـ ــذل ـ ــك ،أدانـ ـ ـ ـ ــت وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ـ ًـة
ال ـفــرن ـس ـيــة بـ ـش ـ ّـدة امل ـ ـجـ ــزرة ،داع ـي ــة
«الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف» إل ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح فـ ـ ــورًا
بـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق دولـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـق ــل ح ـ ــول
مـ ـ ــاب ـ ـ ـسـ ـ ــات امل ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــزرة .ونـ ـ ــاشـ ـ ــدت
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة «كـ ـ ــل أط ـ ـ ـ ــراف الـ ـ ـن ـ ــزاع»
ضرورة االحترام الصارم ألخالقيات
ال ـ ـحـ ــرب واملـ ــواث ـ ـيـ ــق ال ــدولـ ـي ــة ال ـتــي
ت ـح ـظ ــر اسـ ـتـ ـه ــداف امل ــدنـ ـي ــن ،وه ــو
م ــا عـ ـ ّـده م ــراق ـب ــون خ ــروج ــا فرنسيًا
م ــن ح ــال ــة «الــزئ ـب ـق ـيــة» ال ـت ــي طبعت
موقفها من هذه الحرب من البداية.
وقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي،
جان مارك إيرولت ،أنه سيلتقي ظهر
الـيــوم االثـنــن ،فــي بــاريــس ،املبعوث
األم ـم ــي ال ــى ال ـي ـمــن ،اس ـمــاع ـيــل ولــد
الشيخ ،للتشاور بشكل عاجل حول
«ع ــواق ــب وان ـع ـكــاســات ه ــذه امل ـجــزرة
على الجهود الدبلوماسية».
(األخبار)

حطام تلقي تحية الوداع.
هي نفسها األيدي الخارجة من بني
ّ
هي نفسها العيون الباقية في رؤوس مقطعة تبحث عن ناصر
لها .هي نفسها األجساد املحروقة ،امللتوية على نفسها .كأنه
النوم في غير أوانه.
هو نفسه ،العقاب على صبر مظلوم رفض ذل األقربني
واألبعدين .هو نفسه ،جرم قول ال في وجه ظاملني .وهو نفسه،
ثمن العصيان والخروج من صفوف الخانعني.
هي الصورة ذاتها .في صنعاء ،وكل اليمن ،وقبلها في لبنان
وسوريا وفلسطني .هي صورة قانا ،حيث ال يبقى في املكان إال
شواهد القبور .وحيث األعزل هو الهدف الدائم.
هو القاتل نفسه .لو كان اسمه أميركا ،أو بريطانيا ،أو فرنسا،

هي الحرب في شكلها األقسى الذي
يصاحب آخر الجوالت قبل إسدال الستارة
أو إسرائيل ،أو آل سعود .هي النار نفسها ،التي لم تترك حرًا إال
طالته ،ولم تترك أعزل إال كوته .وهو القتل نفسه ،لم يعد يحتاج
الى اسم أو عنوان أو مكان .وكأن القاتل يهوى أن يصير القتل
عادتنا إلى أبد اآلبدين.
لكنها لم تعد الحرب نفسها .ال هم الجنود الذين لهم حصون
ال تصلها األيدي ،وال نحن الضحايا الصامتني .هي الحرب في
شكلها األقسى ،لكنه الشكل الذي يصاحب آخر الجوالت ،قبل
أن تسدل الستارة ،وترفع الدماء عن السيوف ،ويرتفع الصوت
ناعيًا كل الظاملني.
هي الحرب التي ال تحتاج إلى شرح إضافي ،وال إلى تبرير
لخوضها ،وهي الحرب التي تفتح األبواب أمام الرحلة األخيرة،
نحو النصر األكيد.
هي الحرب ،التي تأخر العقالء في شنها ،ضد مجانني فاتهم
العقل ،وفاتهم الحظ ،وفاتهم ّ
التبصر ،فقرروا السير نحو
الهاوية منتشني.
هي الحرب التي تنشد صوتًا واحدًا ،يشمل العرب أينما

انتشروا وعاشوا وتعذبوا ،وهي الحرب التي تواجه عدوًا واحدًا،
لم يكن يومًا إال واحدًا ،ولو تأخر كشف الوجوه.
ً
هي الحرب القائمة منذ قرر الرجل األبيض أننا لسنا أهال لحياة
في عامله .ويوم قرر استعبادنا بأشكال ّ
يعدل فيها كل يوم وكل
سنة وكل عقد وكل قرن .والرجل األبيض ،يزرع صورته القاتمة
مثل سواد الليل ،في قلب ووجه كل من تذلل له ،من أهل جلدتنا،
الذين صارت لهم جلدة أخرى ،تخص القاتل الكبير.
هي الحرب التي لم تعد تحتمل التأويل ،والتدوير ،وكثرة
التحليل .وهي الحرب التي تقول لنا ،كل ساعة وكل دقيقة ،إنها
الحرب الوحيدة التي ال يمكن تركها دون دماء ودون انتصار.
هي الحرب التي لم يعد جائزًا فيها السؤال عن اعتدال وعن
صبر املترددين .هي الحرب التي توقظ فيك كل شيء قابل
للصرف نارًا بوجه القاتل .وهي الحرب التي ال مجال فيها
لتسوية ،ال منتصف لطريقها لتالقي أحدًا فيه ،وال وسط لقولها
حتى تكون أحسن اآلدميني.
هي الحرب الفاصلة ،التي يعلنها العدو املجنون .سليل الليل،
وسليل قاطعي الطرق والرؤوس واألرزاق .والتي لم يعد يحتمل
فيها ،حتى األنني.
ّ
هي الحرب التي تخصنا جميعًا .أو قل ،هي الحرب التي تخص
كل من يقدر على صد اللهيب ،وعلى حمل جسده ودمه وكفنه،
والسير بخطى ثابتة ،واضحة ومباشرة ،نحو الهدف الحقيقي،
ال يتلهى بعمالء ،أو أنذال ،أو خانعني .هو السير الذي يجعل
النتيجة واضحة ال لبس فيها .وليس فيها إال غالب ومغلوب.
هناك ،حيث ينتظرك اليقني.
لم يكن ينقصنا مجزرة ،وال شهداء ،حتى نعرف أن أولوية
وحيدة ترتسم في أفقنا .وهي أولوية إسقاط أولئك الشياطني،
ّ
الذين يحنون إلى أيام الجهل املطبق .أولئك الذين يحكمون
شعوبًا أو مناطق على شكل مجتمعات أو دول .وهي أولوية
القول بأنه لم يعد هناك أي فرق بني آل سعود وإسرائيل ،فهم
القتلة ،الذين يغتصبون األرض ومن عليها ،وليس من أمل في
حرية وأمان إال بفنائهم!

ّ
مسلحو الجنوب السوري :من البطالة إلى نجران وجيزان!
فراس الشوفي
وجدت االستخبارات السعودية ّ
مهمة جديدة ملسلحي
فصائل املعارضة السورية التابعة لـ«املوك» (غرفة
العمليات األردنية) في الجنوب السوري ،بعد إثبات
هذه الفصائل فشلها في تحقيق انتصارات جديدة
ضد الجيش السوري في درعا والقنيطرة منذ قلب
الجيش املعادلة ،بدءًا بحسمه معارك «عاصفة الجنوب»
ملصلحته ،العام املاضي.
االستخبارات السعودية ،التي باتت تهجس
بيد أن
ّ
ّ
بالتقدم الذي يحققه «املقاتلون الحوثيون» على الحدود
السعودية ـ اليمنية ،وعلى تخوم مدن جيزان ونجران
وعسير على حساب قوات الجيش السعودي والحرس
الوطنيّ ،
قررت االستعانة بالفصائل السورية «العاطلة
ّ
من العمل» ،في مهمة بعيدة عن الجنوب السوري.
ووفق معلومات حصلت عليها «األخبار» ،من

ّ
معنية بالجبهة الجنوبية السورية ،فإن
مصادر أمنية
االستخبارات السعودية تعمل على تجنيد ما بني  3إلى
 4آالف مقاتل من الجنوب السوري« ،بغية نقلهم إلى
الحدود السعودية ـ اليمنية ،لخوض معارك الدفاع ضد
الحوثيني وقوات الرئيس علي عبدالله صالح».
ووفق املصادر ،فإن االستخبارات األردنية والسعودية
استأنفت تنظيم الدورات العسكرية لتدريب مسلحي
«الفصائل الجنوبية» نهاية آب املاضي ،في معسكرات
تتبع للجيش األردني شمال اململكة الهاشمية،
ومعسكرات الحرس الوطني السعودي في منطقتي
عرعر وحفر ّالباطن ،شمال شرق السعودية .وكانت
الدورات قد توقفت منذ أيار املاضي ،بعد تخريج 1800
ّ
مسلح على ثالث دفعات ،لحساب ما ّ
يسمى «جيش
سوريا الجديد» ،الذين حصلوا على مغريات مالية
كبيرة وكميات وافرة من األسلحة األميركية ،من دون
تحقيق أي ّ
تقدم ضد «داعش» في التنف والبوكمال.

وسبق لالستخبارات السعودية أن استجلبت عددًا من
املقاتلني املرتزقة األجانب لدعم قواتها والقوات املوالية
لها في اليمن .وجدير بالذكر أنه سبق للحرس الوطني
ّ
السعودي أن جند مقاتلني سوريني ،وتحديدًا من دير
الزور في ثمانينيات القرن املاضي ،لاللتحاق بالقوات
السعودية بغية تأمني عديد لتشكيل الحرس الوطني،
إلى جانب محاوالت لتجنيد أبناء «عشائر الدير» عبر
تقديم إغراءات بالتجنيس.
وفي وقت تستبعد فيه مصادر معنية تحقيق
االستخبارات السعودية نجاحًا باهرًا في تجنيد
مقاتلني من الجنوب السوري ،نظرًا إلى وجود معلومات
عند «املوك» حول هجمات ينوي الجيش السوري القيام
بها في درعا ،تقول املصادر األمنية إن «االستخبارات
السعودية ّ
تقدم إغراءات كبيرة للمسلحني للدفاع عن
حدودها من الحوثيني ،لكن من الصعب تأمني العدد
املطلوب».
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الحدث

اليمن

ّ
أيدي األمم المتحدة ملطخة بدماء اليمنيين
جوي سليم
قـبــل نـحــو ع ـشــرة أي ـ ــام ،رف ـضــت األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة ق ـ ـ ــرار إن ـ ـشـ ــاء ل ـج ـن ــة دول ـي ــة
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي االت ـ ـهـ ــامـ ــات امل ــوج ـهــة
إل ــى الـتـحــالــف الـسـعــودي باستهداف
املدنيني في اليمن ،مقابل تبنيها قرار
ّ
تعزيز عمل لجنة التحقيق التي ألفتها
الـحـكــومــة اليمنية املــوال ـيــة لـلــريــاض.
بلغةٍ أخرى ،تبنت األمم املتحدة قرارًا
بـتــرك جــرائــم التحالف الـسـعــودي من
ّ
املضي في
دون مساءلة ،أي حثه على
قتل املــدنـيــن ،مــن دون الخشية حتى

تاريخ األمم المتحدة
الملف اليمني هو تاريخ
في
ّ
من التورط التام
من تحميله املسؤولية وإن شكليًا.
ً
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء أك ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى إنـ ـحـ ـي ــاز
امل ـن ـظ ـمــة ال ــدول ـي ــة وخ ـض ــوع ـه ــا شـبــه
الـتــام للسطوة الـسـعــوديــة (أمــوالـهــا)،
ـام وسبعة أشهر من
وهــو جــاء بعد عـ
ٍ ّ
ـرب تـنــال أق ــل نسبة تغطية
ان ــدالع ح ـ ٍ
إعــامـيــة حــول الـعــالــم ،على الــرغــم من
حجم الخسائر املدنية اليومية .فكرة
«ت ــواط ــؤ» املـجـتـمــع ال ــدول ــي ف ــي هــذه

الحرب بديهية نظرًا إلــى حجم الدعم
ال ــذي تـنــالــه الـسـعــوديــة مــن الــواليــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا ،ت ـس ـل ـي ـح ـيــا
واستخباريًا ،لكن يبقى من الضروري
التذكير ،عند املحطات الدموية كالتي
شـهــدتـهــا ص ـن ـعــاء أول م ــن أمـ ــس ،مع
مجزرة «الصالة الكبرى» ،بــدور األمم
امل ـت ـح ــدة ال ـت ــي ال ن ـبــالــغ إذا ق ـل ـنــا إن
ّ
يديها ملطخة بدماء اليمنيني.
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ األم ـ ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة فـ ـ ــي امل ـل ــف
اليمني هو تاريخ من الـتـ ّ
ـورط التام.
املـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة «مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــراة» مــن
ال ـس ـعــوديــة ،ال ـق ــادرة ب ــإش ــارة واح ــدة
م ـن ـهــا أن ت ــوق ــف م ـ ـسـ ــارات قــانــون ـيــة
وح ـقــوق ـيــة تـسـتـشــف م ـن ـهــا اح ـت ـمــال
إدان ـ ــة ألدائـ ـه ــا ف ــي الـ ـح ــرب ال ــدائ ــرة.
ال ت ـ ــزال ق ـض ـيــة نـ ــزع اسـ ــم ال ـت ـحــالــف
ال ـس ـع ــودي ع ــن «ال ــائ ـح ــة الـ ـس ــوداء»
الخاصة باستهداف األط ـفــال ،ماثلة
أم ــام ـن ــا ،ب ـعــدمــا هً ــدد دبـلــومــاسـيــون
سعوديون صراحة األمني العام لألمم
املتحدة بــان كي مــون بقطع التمويل
عـ ــن بـ ــرامـ ــج املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ،اذا لـ ــم ُيـ ـم ـ َـح
إسمها من الالئحة .حينها ،وضعت
التهديدات السعودية ،بلغة ال تشبه
الدبلوماسية بشيء ،معادلة «أطفال
ً
اليمن مقابل أطفال فلسطني» ،مهددة
بإيقاف تمويل «األونــروا» إذا أصرت
املنظمة على اتهامها بقتل األطـفــال
اليمنيني .سبقت هذه الحادثة عرقلة

ميشال السكاف يف الذكرى االوىل
لغياب رئيس الكتلة الشعبية:
الستكامل املسرية واملشاركة الفعالة
يف كافة االستحقاقات
تطل علينا الذكرى االوىل لغياب رئيس الكتلة الشعبية الزعيم الوطني
الراحل الياس السكاف ،وهو الذي كان مبحبته وتواضعه وتضحياته االقرب
اىل قلوب الناس ،والحد الجامع ال الفاصل بني البقاعيني عموماً والزحليني
خصوصاً ،وخري ممثل لصوتهم املستقل يف الندوة الربملانية والحكم.
وللمناسبة ،ال بد من التأكيد عىل الثوابت التاريخية التي نهل من نبعها
الراحل الكبري وهي :التجذر يف االرض واعالء شأن الزحليني والبقاعيني واتباع
اصول املشورة يف ما بينهم واالنفتاح عىل كافة مكونات الوطن وتجسيد
امليثاقية مبضمونها العميل ال النظري.
ويف ظل غيابه والفراغ الكبري الذي تركه عىل صعيد اسلوب العمل السيايس
يف الساحات الزحلية والبقاعية واللبنانية ،تتأكد أكرث فأكرث رضورة استكامل
املسرية عرب تكافل جهود كل الزحليني الخ ّلص ونبذ الخالفات الضيقة
من اجل االرتقاء اىل مستوى املرحلة املصريية واملشاركة الفعالة يف كافة
االستحقاقات واالستعداد لها عرب العمل املستدام ملواجهة الظروف الصعبة
املحيطة بنا عىل الصعد كافة.
ميشال طعمه السكاف

سجل التحالف السعودي مجازر تلوَ األخرى ولم تنل إال عبارات التنديد (أ ف ب)

بدعم من الواليات املتحدة
السعودية
ٍ
وبــريـطــانـيــا ألك ـثــر م ــن م ـش ــروع ق ــرار
أوروبـ ـ ـ ــي ن ــص ع ـل ــى بـ ــدء تـحـقـيـقــات
فــي انتهاكات الـقــانــون االنـســانــي في
اليمن.
ال ت ـخ ـت ـل ــف امل ـ ـ ـجـ ـ ــزرة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة عــن
ع ـشــرات امل ـج ــازر الـسـعــوديــة فــي هــذا
ال ـب ـلــد ،إال م ــن نــاح ـيــة ع ــدد ال ـش ـهــداء
ً
ال ــذي يــزيــد قليال عــن «م ـعـ ّـدل» العدد
«املعتاد» .من مجزرة ّ
مخيم املزرق في
صعدة ،أولى املجازر السعودية خالل
حرب «عاصفة الحزم» في نيسان عام

 ،2015م ـ ــرورًا ب ـم ـجــازر ن ـهــم وخـيـمــة
الـ ـ ــزفـ ـ ــاف ف ـ ــي امل ـ ـخـ ــا (تـ ـ ـع ـ ــز) وس ـ ــوق
ً
مـسـتـبــأ (ح ـج ــة) وال ـ ُـح ــدي ــدة ،وص ــوال
إل ـ ــى اسـ ـتـ ـه ــداف ع ـ ـ ــزاء فـ ــي ص ـن ـع ــاء،
سجل التحالف السعودي مجازر َ
تلو
األخ ــرى ،لــم ينل جميعها ،فــي أفضل
األحــوال ،إال عبارات التنديد من دون
أمل بأي محاسبة ّ
جدية ،تضع نصب
ّ
بالحد األدنــى إيقاف الحرب
عينيها
التي باتت تبدو بال أي هدف.
ي ــوم أمـ ــس ،دع ــا األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم
املـ ـتـ ـح ــدة ب ـ ــان كـ ــي م ـ ــون إل ـ ــى إج ـ ــراء

تحقيق «حيادي وفوري» في الهجوم
الـ ــذي وص ـفــه بــأنــه «جــري ـمــة ح ــرب».
تصريح بان إذا صدق ،يكون خطوة
متقدمة في تعاطي املنظمة الدولية
مع هذه الحرب ،إال أن التجربة أثبتت
أن الـتـصــريـحــات املـمــاثـلــة آن ـيــة جـدًا
ومـهـمـتـهــا «ت ـط ـ ّـه ــري ــة» أك ـث ــر م ــن أي
ش ــيء آخ ــر ،بمعنى أنـهــا تعمل على
«تنفيس» الغضب العاملي إلــى حني
مـ ـ ــرور ال ــوق ــت وركـ ـ ــن امل ـ ـجـ ــزرة ال ـتــي
أزهـ ـق ــت مـ ـئ ــات األرواح إل ـ ــى جــانــب
الجرائم األخرى.

«حلفاء الداخل» للسعودية :أحرجتـــ
أحدثت املجزرة التي نفذها العدوان
اخـ ـت ــراق ــا الفـ ـت ــا ض ـم ــن االص ـط ـف ــاف
الـحـ ّ
ـاد بــن الـتـيــارات السياسية في
ال ـي ـمــن ،فـلــم يـسـتـطــع الـبـعــض القفز
فوقها أمام الرأي العام الشعبي.
ّ
«التجمع
من بني هذه املواقف بيان
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي لـ ـ ـ ــإصـ ـ ـ ــاح» (اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
املسلمون) ،الذي أعلن أنه «يستنكر
ّ
بأشد
الحادثة اإلجــرامـيــة ويدينها
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــارات» ،داع ـ ـيـ ــا إل ـ ــى «ت ـح ـق ـيــق
شفاف وعاجل للكشف عن الجريمة
وإعــان ذلك للرأي العام ،ومحاكمة
مرتكبيها».

وكــانــت شـخـصـيــات مـحـســوبــة على
الـتـيــار اإلخــوانــي أكـثــر وضــوحــا في
التعبير عــن «خيبتها» مــن جريمة
ّ
التحالف السعودي ،فوصفت توكل
ك ــرم ــان الـقـصــف عـلــى صـنـعــاء بــأنــه
«جريمة ّ
ضد اإلنسانية ...وال تسقط
بـ ــال ـ ـت ـ ـقـ ــادم» ،ف ـي ـم ــا ذهـ ـ ــب ال ـن ــاش ــط
املؤيد لـ»اإلصالح» ،عصام القيسي،
على سبيل املثال ،إلى التهديد بأنه
«إذا لم يخرج مسؤول سعودي على
شــاشــة ال ـت ـل ـفــزيــون الس ـت ـن ـكــار هــذه
الـجــريـمــة ومـثـيــاتـهــا واإلع ـ ــان عن
موقف مبدئي منها ،فعلينا جميعًا

إعالن البراء ة من السعودية».
ّأمـ ـ ـ ــا الـ ـشـ ـي ــخ حـ ـس ــن ب ـ ــن ع ـب ــدال ـل ــه
األحمر ،مستشار الرئيس املستقيل،
عبد ربــه منصور ه ــادي ،فاستنكر
«استهداف املدنيني األبــريــاء ،مهما
كـ ــان امل ـ ـبـ ـ ّـرر»ّ ،وق ـ ــال إن «مـ ــا حـصــل
يتنافى مع كافة القيم اإلنسانية»،
ب ـي ـن ـمــا اك ـت ـف ــى ن ــائ ــب ه ـ ـ ــادي ،عـلــي
م ـح ـســن األحـ ـم ــر ،ب ـت ـعــزيــة «أن ـص ــار
الشرعية» الذين قضى بعضهم في
ما اعتبرها «حادثة صالة صنعاء».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،رفـ ـ ـ ـ ـ ــض نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
الـ ــوزراء (فــي حـكــومــة ه ــادي) ،وزيــر
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مجزرة صنعاء:
اإلعالم المارق يبرئ آل سعود
زينب حاوي

وطــاملــا أن امل ــال الـسـعــودي يقطع أي
طريق أمام «العدالة الدولية» ،وطاملا
أن الحديث عن فتح «تحقيق حيادي»،
أو عـ ــن «م ــراجـ ـع ــة فـ ــوريـ ــة» س ـت ـقــوم
ب ـهــا واش ـن ـطــن لــدعـمـهــا «الـت ـحــالــف»
يشوبهما الـكـثـيــر مــن الـغـمــوض إذا
ّ
ســلـمـنــا بــأنـهـمــا سيصبحان واق ـعــا،
يـ ـبـ ـق ــى خـ ـ ـي ـ ــار الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــن ال ــوحـ ـي ــد
ه ــو املـ ـق ــاوم ــة وت ـص ـع ـيــد الـعـمـلـيــات
العسكرية ضد األراضــي السعودية،
ّ
لعل ذلك يحقق القليل من اإلنصاف
والعدالة املفقودين.

قـبــل  20ع ــام ــا ،أغـ ــارت ط ــائ ــرات ال ـعـ ّ
ـدو
الصهيوني عـلــى خيمة تــابـعــة لـقــوات
ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي بـ ـل ــدة قــانــا
(ج ـن ــوب لـ ـبـ ـن ــان) ...ت ـلــك ال ـخ ـي ـمــة الـتــي
احـتـمــى فــي ظلها أط ـفــال ون ـســاء هربًا
م ــن عـ ــدوان إســرائ ـيــل ال ـغــاشــم املسمى
وق ـت ـه ــا «ع ـن ــاق ـي ــد الـ ـغـ ـض ــب» ،فـقـضــى
ّ
جــلـهــم ج ــراء قـصــف وح ـشــي .تسارعت
الصور التلفزيونية ،التي عجز بعض
مـ ّـصــوري ـهــا ع ــن إك ـم ــال مـهـمـتـهــم .كــان
وجثث
املـشـهــد الــدمــوي مــرعـبــا :أش ــاء ّ
م ـت ـف ـح ـمــة ألط ـ ـفـ ــال ،م ــن ب ـي ـن ـهــم رض ــع
فـ ـصـ ـل ــت رؤوسـ ـ ـ ـهّ ـ ـ ــم عـ ـ ــن أج ـ ـسـ ــادهـ ــم.
املجزرة ّ
املروعة وقعها شمعون بيريز،
ّ
وخــل ـفــت ع ـش ــرات الـضـحــايــا ف ــي إب ــادة
جماعية .وبـعــد وف ــاة مهندس مجرزة
ق ــان ــا ،خ ــرج ــت ال ـس ـع ــودي ــة وتـحــالـفـهــا
ال ـعــربــي ال ـعــريــض ل ـت ـكــرر امل ـش ـهــد أول
مـ ــن أمـ ـ ــس فـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،مـ ــع سـلـسـلــة
غـ ـ ــارات ع ـلــى ق ــاع ــة مـخـصـصــة ل ـل ـعــزاء
بوالد وزيــر الداخلية جالل الرويشان،
فــذهــب ضحيتها أك ـثــر مــن  82شهيدًا
و 500ج ــري ــح .ان ـه ـمــرت ال ـص ــور اآلتـيــة
من العاصمة اليمنية ،بكل وحشيتها
وأساها ،كأنها نسخة عن مجرزة قانا،
وجزء آخر منها يشبه مذبحة إسعاف
«املنصوري» ( ،)1996إذ تطابقت صور
الــرجــل اليمني ال ــذي حمل جسد ولــده
الطري ّ
ّ
املدمى مع اللبناني عباس جحا
ال ــذي حمل ابنته الصغيرة املتفحمة.
أعــادتـنــا مـجــرزة صنعاء عشرين عامًا
إلى الوراء ،هذه الصور التي طبعت في
أذهان اللبنانيني والعرب ،ها هي اليوم
تحمل توقيعًا عربيًا ـ عربيًا.
مـنــذ الـلـحـظــات األولـ ــى ل ـهــذه املــذبـحــة،
وخروج الصور من الوكاالت األجنبية،
وان ـع ـكــاس ذل ــك سـخـطــا وت ـنــدي ـدًا على
وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ب ــدأ
اإلعالم الخليجي ومعه الغربي الناطق
بــالـعــربـيــة ،بتجهيل ال ـفــاعــل ،ووسيلة
ال ـق ـتــل ،وت ـبــرئــة م ــا يـسـمــى «الـتـحــالــف
الـ ـع ــرب ــي» .وع ـل ــى ه ـي ـئــة امل ــزه ـ ّـو بـهــذه
املجزرة ،عنونت قناة «العربية» بداية

سامر الشميري  -اليمن

راحت «العربية»
ّ
تقدم العزاء ألسر الضحايا
باسم «التحالف»!

«مقتل الـعـشــرات مــن ق ــادة االنقالبيني
َ
بانفجار في صنعاء» .لم تتوان املحطة
السعودية عن تــرداد أن ما حصل كان
ن ـت ـي ـجــة «انـ ـفـ ـج ــار» (م ـج ـه ــول ال ـهــويــة
والجهة الفاعلة) .أكثر من ذلــك ،راحت
املـحـطــة ال ـس ـعــوديــة تـ ـ ّ
ـروج أن املــذبـحــة
ح ـص ـلــت «ن ـت ـي ـجــة ت ـص ـف ـيــة ح ـســابــات
داخ ـل ـي ــة ب ــن امل ـت ـحــال ـفــن (ال ـحــوث ـيــن
والرئيس املخلوع علي عبد الله صالح)
على إثــر املجلس السياسي الجديد».
وف ــي خ ـطــوة ســوريــال ـيــة ،راحـ ــت ت ـقـ ّـدم
العزاء باسم «التحالف العربي» ألسر
ال ـض ـحــايــا ،و«ت ــأس ــف» ل ـهــذه الـحــادثــة
«املؤملة» ،مع إعادة تكرار عدم مسؤولية
التحالف عن هذه املجزرة ّ
املروعة.
لـ ــم ت ـخ ـت ـلــف ت ـغ ـط ـيــة «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة» عــن
زميلتها الـسـعــوديــة ،هما املشغولتان
حـ ــال ـ ـيـ ــا ب ـ ـ ــأح ـ ـ ــداث أهـ ـ ـ ـ ـ ّـم مـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــدث

ــمونا

(أ ف ب)

الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ع ـب ــد املـ ـل ــك امل ـخ ــاف ــي،
م ــا جـ ـ ــرى ،وقـ ـ ــال ف ــي ت ـغ ــري ــدة عـلــى
«تــويـتــر» ،إن «الـجــريـمــة ُمــدانــة مثل
ّ
جــرائــم قـتــل املــدنـيــن فــي كــل اليمن،
ّ
والـحــل الحقيقي ملآسي الـحــرب هو
السالم».
من جهة أخــرى ،رأى عضو املجلس
السياسي الـســابــق لــ»أنـصــار الـلــه»،
ّ
واملـ ـنـ ـش ــق ع ــن ال ـح ــرك ــة واملـ ـع ــارض
لـ ـه ــا ،عـ ـل ــي ال ـب ـخ ـي ـت ــي ،أن «ق ـص ــف
التحالف عمل حقير وع ــدوان وقح
وجريمة حرب وعمل جبان ال يفعله
إال األنــذال» ،داعيًا إلى املشاركة في

مسيرات الغضب.
ومـ ــن جـ ـن ــوب ال ـي ـم ــن ،خ ــرج ــت ع ــدة
مواقف منددة باملجزرة ،خاصة من
ّ
جانب الكتاب والناشطني البارزين.
وقـ ــال أح ــده ــم« :ب ـع ـي ـدًا ع ــن ثـنــائـيــة
يمكن النظر
الشرعية ـ االنـقـ
ـاب ،ال ّ
ّ
إلى هذه الحادثة إل على أنها مأساة
ّ
كبرى بكل املعاني واألبـعــاد» ،فيما
ّ
أشار آخر إلى أن «مجالس العزاء أو
األع ــراس أو امل ــدارس أو امل ـســارح ال
يجوز أن تكون أهدافًا عسكرية ّ
بأي
حال من األحوال».
(األخبار)

اليمني (حلب واالنتخابات البرملانية
امل ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة) .كـ ـ ـ ــررت الـ ـقـ ـن ــاة ال ـق ـط ــري ــة
بنسختها اإلنكليزية أن ما حصل كان
ّ
نتيجة «تفجيرين» اثنني خلفا عشرات
األشـخــاص فــي عــزاء فــي صنعاء .وفي
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات األول ـ ـ ـ ــى مل ــذبـ ـح ــة ص ـن ـع ــاء،
كانت «الجزيرة» تنفي قيام «التحالف
الـعــربــي» ،ب ـ «عمليات جــويــة فــي مكان
الغارة».
ت ـج ـه ـيــل الـ ـف ــاع ــلّ ،
ودس مـصـطـلـحــات
للتخفيف مــن وط ــأة وه ــول مــا حصل
في صنعاء ،كانا لعبة امليديا الغربية
ّ
أيضًا ،إلى جانب الترويج أن الواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ال دخـ ــل ل ـهــا بـمــا
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اق ـتــرف ـتــه ال ـس ـعــوديــة م ــن خ ــال ت ـكــرار
م ـص ـط ـلــح «م ــراجـ ـع ــة فـ ــوريـ ــة» لـعــاقــة
أم ـي ــرك ــا ب ــال ـس ـع ــودي ــة .هـ ـك ــذا ،ن ـشــرت
«فــرانــس  »24خبر امل ـجــزرة ،بــاإلشــارة
إل ــى حـصـيـلــة ال ـق ـصــف ،م ــع اس ـت ـخــدام
ل ـف ـع ــل «ات ـ ـ ـهـ ـ ــم» ،لـ ــوضـ ــع مـ ـس ــاف ــة بــن
الجاني وتبرئته .كذلك ،عمدت القناة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـن ــاط ـق ــة ب ــال ـع ــرب ـي ــة إل ــى
ّ
ت ـس ـي ـيــس ال ـخ ـب ــر ب ــال ـق ــول إن «وزارة
الصحة تابعة للمتمردين الحوثيني
املـسـيـطــريــن عـلــى ص ـن ـعــاء» .جـمـلــة قد
تكون كافية لتبرير ما اقترفته طائرات
التحالف! لعلها مقاربة إعالمية القت
ص ــداه ــا م ـح ـل ـيــا ،م ــع ق ـن ــاة  mtvالـتــي
اس ـت ـن ـس ـخ ــت الـ ـتـ ـع ــاط ــي الـ ـغ ــرب ــي مــع
بني
م ـجــزرة ال ـي ـمــن ،ووض ـعــت مـســافــة ً
«التحالف الـعــربــي» والـجـنــاة ،واصفة
الحوثيني أيضًا بـ «االنقالبيني».
فـ ــي ه ـ ــذه امل ـش ـه ــدي ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،لـعــل
األكثر داللة على استغباء الرأي العام
وم ـحــاولــة إلـهــائــه عـ ّـمــا حـصــل ،هــو ما
بثت «الجزيرة» من تقرير (إعــداد عبد
الــرحـمــن مـطــر) ،يـتـنــاول نية اليمنيني
القاطنني في صنعاء القيام بتظاهرات
تنديدًا بسياسات «التجويع والغالء»
الـتــي تـمــارسـهــا عليهم ق ــوات «صــالــح
وال ـحــوث ـيــن» .الـقـنــاة الـقـطــريــة خائفة
على أمعاء اليمنيني وصحتهم ،فيما
َ
ل ــم تـ ـت ــوان ع ــن تـغـطـيــة ال ـج ـن ــاة الــذيــن
أحالوا أجسادهم جثثًا متفحمة!
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
رحل شيخ االوادم
(الشيخ فوزي حمادة)
ترجل الفارس عن حصانه
وغمرت الدموع املقل
والحزن في املفارق
يندب شيخ االوادم
والسما فتحت بوابها
تستقبل من رحل وغاب
ابدا ما خاب
من تولى وناب
كنت للسعد حراب
وما بهاب...
سعد.....
بعدك االمل....
سعدالله حمادة

المشهد السياسي

التيار :تفاهم مع المستقبل ال
أكدت مصادر بارزة في التيار
الوطني ّ
الحر أن التفاهم
مع تيار المستقبل «هدف
استراتيجي لنا ومصلحة
استراتيجية للبلد» .ونفت
وجود أي اتفاقات
تفصيلية مع تيار المستقبل
ملفات أو
حول تعيينات أو
ّ
حصص حكومية ،مؤكدة
أن ما حصل هو «تفاهمات
عامة وضرورية نسعى إلى
مثلها مع الرئيس نبيه بري»

♦♦♦

الشيخ الميقاتي
يوضح
فــوجـئــت ب ــإي ــراد اسـمـنــا ف ــي ما
ن ـش ــرت ــه «األخـ ـ ـب ـ ــار» (ال ـس ـب ــت،
 )2016/10/8من مقال بعنوان
«مشاريع للطراس ّ
مولها بهاء
الدين الحريري؟» ،جاء فيه أني
إمــام مسجد النور الطرطوسي
ف ـ ــي ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ،وأن ـ ـ ـ ــي أل ـق ـي ــت
خطبة بعنوان «صــرخــة علماء
لـ ـبـ ـن ــان» ،دع ـ ـ ــوت ف ـي ـه ــا شـعـبــة
ّ
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـ ــى «أن ت ـت ــذك ــر
أن ال ـل ـب ـنــان ـيــن االس ـت ـقــال ـيــن
راه ـم ــوا عـلـيـهــا لـحـمــايـتـهــم من
أع ـ ــداء ل ـب ـنــان وأحـ ـ ــزاب ال ـســاح
والكيد الباطني ،وأنها صنعت
بطوالتها سابقًا بدعم جمهور
ً
امل ـس ـل ـمــن ف ــي لـ ـبـ ـن ــان» ،ف ـضــا
ع ــن ن ـس ـبــة م ــوق ــف إل ـ ـ ّـي يتعلق
بتوقيف سماحة الشيخ بسام
الطراس ويتناول بعض القوى
األمنية.
ُ
إنـ ـن ــي أنـ ـف ــي تـ ـم ــام ــا مـ ــا ن ـس ــب
ً
إل ـ ـ ـ ـ ّـي جـ ـمـ ـل ــة وت ـ ـف ـ ـص ـ ـيـ ــا ،ك ـمــا
أن ـف ــي ال ـص ـفــة ال ـت ــي وردت فــي
صحيفتكم.
ّ
بكل تحفظ
المحامي الشيخ محمد رشيد
الميقاتي
رد املحرر
كاتبة التقرير استندت الــى الخطبة
امل ـن ـشــورة فــي صـفـحــة هـيـئــة علماء
املسلمني على الفايسبوك ،واملنسوبة
الى الشيخ محمد رشيد امليقاتي.

ق ــال ــت م ـ ـصـ ــادر ب ـ ـ ـ ــارزة فـ ــي ال ـت ـي ــار
الوطني ّ
الحر لـ«األخبار» ،إن الرئيس
ّ
سعد الحريري «لم يتخط بعد املهلة
املتفق عليها» قبل تحديد موقفه من
االستحقاق الرئاسي .لكنها أشارت
إلــى أنــه ال مصلحة ألحــد في تأخير
املــوضــوع حتى نهاية الشهر ،وذلك
لتفادي اشتباك في مجلس النواب،
الذي يفترض أن يبدأ عقده العادي،
ف ــي  18الـشـهــر ال ـج ــاري (جـلـســة 18
الشهر مخصصة النـتـخــاب رؤســاء
وم ـقــرري الـلـجــان النيابية ،وليست
جلسة تشريعية) .وأشــارت املصادر
إلى أن يومي  13و 16تشرين الثاني
وما بينهما« ،تواريخ مهمة لنا».
ّ
وأك ـ ــدت املـ ـص ــادر ،م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
«أن ـن ــا سـعـيـنــا دومـ ــا ال ــى اسـتـكـمــال
تفاهماتنا الداخلية بتفاهم مع تيار
املستقبل .وه ــذا هــدف استراتيجي
لنا ،حتى لــو أزعــج البعض .كما أن
املـصـلـحــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـبـلــد أن
يـتـفــق أق ــوي ــاؤه ،وخ ـصــوصــا إذا لم
يلغوا باتفاقهم أحدًا» .ولفتت الى أن
مثل هذا التفاهم «ال يستهدف أحدًا».
وشـ ـ ـ ّـددت ع ـلــى أن «م ــا ج ــرى بيننا
وب ــن تـيــار املستقبل هــو تفاهمات
عـ ّ
ـامــة وضــروريــة نسعى الــى مثلها

مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري ال ـ ـ ــذي لــم
ن ـقـ ّـصــر ف ــي ال ـحــديــث م ـعــه ،وم ــع كل
األطراف ،ألن األمر ال يتعلق بمطالب
اآلخ ــري ــن وإن ـم ــا بـمـطــالـبـنــا أي ـضــا».
ونفت «تمامًا كل ما ّ
يتردد عن ورقة
نـيــات أو صفقة أو ات ـفــاق تفصيلي
على تعيينات وملفات ،سواء في ما
يتعلق بـقـيــادة الجيش أو املصرف
املركزي أو النفط أو توزيع الوزارات
أو قــانــون االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة أو
تــأجـيـلـهــا» .وأشـ ــارت إل ــى أن الـتـيــار
«وض ـ ـ ــع إطـ ـ ـ ــارًا ع ــام ــا ل ـل ـح ــدي ــث مــن
ضمنه مع الجميع ،وليس مستعدًا
للتنازل من أجل الرئاسة عن أي من
حـقــوقــه ،أو عــن مصلحة الـبـلــد ،كما
أنــه ليس مستعدًا لـ ّتــوزيــع الرئاسة
حصصًا وإال لن يتبقى منها شيء».
وفـ ــي ال ـش ـك ــل ،ي ـع ـنــي ان ـع ـق ــاد هيئة
مكتب مجلس النواب ،اليوم ،إشارة
إلى قرب عقد جلسة تشريعية .غير
أنــه ،في ظل الظروف الحالية ،حيث
يتوقف كل شيء على مسار التسوية
امل ـف ـتــرضــة ال ـت ــي يـمـســك بـخـيــوطـهــا
رئ ـ ـي ـ ــس ت ـ ـي ـ ــار امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ،ي ـب ـق ــى
ّ
مصير الجلسة التشريعية معلقًا،
وخصوصًا مع وضع التيار الوطني
الحر وحزب القوات اللبنانية شرط
إدراج قــانــون االنـتـخــاب على جــدول
أعمال الجلسة التشريعية املفترضة،
ّ
وإل ف ـ ــإن قـ ـ ــرار ال ـط ــرف ــن أبـ ـع ــد مــن
م ـق ــاط ـع ــة ال ـج ـل ـس ــة ،أو ك ـم ــا ت ـقــول
مصادر نيابية قواتية لــ«األخـبــار»:
«تـصـعـيــد امل ــوق ــف ل ــن يـقـتـصــر على
املقاطعة ،من املمكن أن نرفض عقد
ً
الجلسة أصال».
وبـحـســب امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن الـنــائـبــن
أنطوان زهرا وسيرج طورسركيسيان
سيعمدان اليوم الى اقتراح خيار من
اثننيّ :إما وضع قانون االنتخاب على
جـ ــدول أع ـم ــال الـجـلـســة التشريعية
املفترضةّ ،
وإما اقتراح تأجيل وضع
جـ ــدول أع ـم ــال الـجـلـســة التشريعية
إلــى مــا بعد جلسة  18الشهر ،وتــرك
ترتيب ج ــدول األعـمــال لهيئة مكتب
مجلس ال ـنــواب الـجــديــدة ،وبالتالي

العونيون والقواتيون يشترطون لحضور الجلسة التشريعية وضع قانون
االنتخاب على جدول أعمالها (مروان طحطح)

مصادر التيار :التفاهم
مع المستقبل هدف
استراتيجي لنا ومصلحة
استراتيجية للبلد
العونيون :الحريري
ّ
لم يتخط بعد المهلة
المتفق عليها وال
مصلحة ألحد بالتأخير

كسب الوقت لحني اتضاح مجريات
ّ
ويعول القواتيون
الحدث الرئاسي.
وال ـ ـع ـ ــون ـ ـي ـ ــون ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوق ـ ــف تـ ـي ــار
املستقبل بدعم مطالبهم ،عبر موقفي
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب فــريــد
م ـكــاري وال ـنــائــب أحـمــد فتفت خــال
جـلـســة الـ ـي ــوم ،اس ـت ـن ــادًا إل ــى الــوعــد
الذي كان الحريري قد قطعه للقوات
والتيار الوطني ّ
الحر بعد آخر جلسة
تشريعية أقرت فيها بنود مالية ،بأن
ال يحضر أي جلسة ملجلس النواب
ما لم يكن على جدول أعمالها قانون
االنـتـخــاب .وفــي حــن تـقــول املـصــادر
القواتية إن «فتفت سيكون في كلتا
الحالتني متضامنًا مع موقفنا» ،فإن
مـكــاري يتمايز بموقفه الــداعــي ّإلى
عـقــد جلسة تشريعية بـغــض النظر

تقرير

قرار من «النصرة» بإنهاء وجود «داعش»
عـ ـلـ ـم ــت «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» أن «ج ـب ـه ــة
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــرة» االرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ات ـ ـخـ ــذت
ق ــرارًا بــإنـهــاء وج ــود «داعـ ــش» في

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.
أبو بكر الرقاوي

ع ــرس ــال وم ـن ـط ـقــة ال ـق ـل ـم ــون ،وأن
«إع ــدام» مسؤول فرقة االغتياالت
فــي تنظيم «داعـ ــش» فــي القلمون
السوري «أبو بكر الرقاوي» يأتي
في هذا السياق.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت املـ ـعـ ـل ــوم ــات أن ال ـش ـي ــخ
مصطفى الحجيري ،امللقب بـ «أبو
ط ــاق ـي ــة» ،ال ـ ــذي كـ ــان م ــدرج ــا عـلــى
الئـ ـح ــة االغـ ـتـ ـي ــال لـ ــدى «داع ـ ـ ــش»،
ي ـ ـ ــؤدي دورًا ب ـ ـ ـ ــارزا فـ ــي ال ـح ـم ـلــة
التي تسعى إلــى تصفية التنظيم
االرهابي.
وق ـ ــد بـ ـ ــدأت الـ ـح ــرب ال ـف ـع ـل ـيــة بــن
الـتـنـظـيـمــن قـبــل نـحــو أسـبــوعــن،
بإشارة من أمير «جبهة النصرة»
فـ ــي الـ ـقـ ـلـ ـم ــون أبـ ـ ــو م ــال ــك ال ـت ـل ــي،
وال س ـي ـمــا ب ـع ــد ّازدي ـ ـ ــاد عـمـلـيــات
االغ ـت ـي ــال ال ـت ــي نــفــذهــا «داع ـ ــش».
ّ
وب ـح ـســب امل ـ ـصـ ــادر ،ف ـ ــإن الـحـمـلــة
س ـت ـت ــوس ــع الحـ ـق ــا ل ـت ـش ـمــل وادي
مـ ـي ــرا ،ال ـخ ــاض ــع ل ـن ـفــوذ مـسـلـحــي

ورد اسم أبو بكر
الرقاوي للمرة األولى
بعد الهجوم االنتحاري
على القاع

«داعش» في الجرود املقابلة للقاع
ورأس بعلبك.
وقد ُعثر على جثة الرقاوي ،القيادي
األمني في «داعــش» ،منتصف ليل
السبت في عرسال مصابة بطلقات
ّ
نــاريــة .وأك ــدت معلومات أمنية أن
«ال ـن ـصــرة» أج ـه ــزوا عليه
عـنــاصــر ُّ
بعد قرار اتخذ على مستوى قيادة
التنظيم في القلمون.

وتـ ـ ـ ـ ـ ــردد اسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاوي لـ ـلـ ـم ــرة
األول ـ ــى ب ـعــد ال ـه ـج ــوم الـ ــذي نـفــذه
خمسة انتحاريني فــي بلدة القاع
ف ـ ــي شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،إذ
ّ
أفـ ـ ــاد أح ـ ــد امل ــوق ــوف ــن بـ ـ ــأن اث ـنــن
م ــن االنـ ـتـ ـح ــاري ــن ك ــان ــا ي ــأت ـم ــران
بأوامره.
ّ
والــرقــاوي (حسني حمود العلي)،
نسبة الــى مدينة الــرقــة الـســوريــة،
كــان مـســؤول فــرقــة االغـتـيــاالت في
ً
التنظيم املتشدد ،الذي أمعن قتال
فــي أب ـنــاء عــرســال بـتـهــم مـتـعــددة،
م ـن ـهــا «الـ ـ ـ ــردة وال ـع ـم ــال ــة ل ـلــدولــة
اللبنانية وحــزب الله أو التعاون
مــع الـشـيـعــة» .وق ــد ج ــرى الـتـعــرف
الـ ــى هــوي ـتــه ب ـعــد ن ـقــل ج ـث ـتــه الــى
مستشفى الرحمة.
وب ـح ـس ــب املـ ـص ــادر األمـ ـنـ ـي ــة ،ف ــإن
الـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاوي ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـع ـ ــرف ايـ ـض ــا
بـلـقــب «أب ــو ه ــاج ــر» ،وال يـتـجــاوز
عمره الثالثني عامًا ،تولى تنفيذ
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صفقة

ّ
عن جدول األعمال ،لكنه يلتزم بخيار
الحريري حكمًا.
وت ــأت ــي ال ـت ـط ـ ّـورات بـعــد ل ـقــاء عــابــر،
ج ـ ـم ـ ــع الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورج ع ـ ـ ـ ـ ــدوان
ب ـم ـكــاري األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،وجــرت
ب ـعــد ال ـل ـق ــاء س ـل ـس ـلــة اتـ ـص ــاالت مــع
طــورســرك ـي ـس ـيــان وف ـت ـفــت وال ـنــائــب
مـ ـ ـ ـ ــروان ح ـ ـ ـمـ ـ ــادة ،لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
دعمهم باملوافقة على شــرط القوات
والعونيني ،بهدف عدم إحراج التيار
الوطني الحر والقوات والدفع بهما
إلى رفض املشاركة والتلويح بخيار
ّ
ال ـ ـشـ ــارع «اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى تـخــطــي
امليثاقية في مجلس النواب» ،إذا ما
أهمل الرئيس ّبري الشرط.
وبحسب املعلومات« ،ال يزال حمادة
راف ـض ــا ألن ال ـن ــائ ــب ول ـي ــد جـنـبــاط

يــرفــض إحـ ــراج الــرئ ـيــس ب ـ ـ ّـري» ،أمــا
تيار املستقبل ،فال يستطيع التراجع
ع ـ ّـم ــا كـ ــان ق ــد وعـ ــد ب ــه ف ــي الـجـلـســة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة بـ ــأنـ ــه «ل ــن
يشارك في أي جلسة ال يكون قانون
االن ـت ـخــاب الـبـنــد األول عـلــى ج ــدول
أعمالها».
ووسـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـغ ـ ـمـ ــوض حـ ـ ـ ــول ن ـت ــائ ــج
الـ ـ ـج ـ ــوالت ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة
للرئيس الـحــريــري ،تـســود مخاوف
م ــن ف ـشــل ت ـب ـنــي عـ ــون ألن «األخ ـي ــر
سـيـبــادر ال ــى التصعيد فــي الـشــارع
والـ ـحـ ـك ــوم ــة وفـ ـ ــي طـ ــاولـ ــة الـ ـح ــوار
ـواب» ،وه ــذا يعني
وف ــي مجلس ال ـن ـ
ّ
أن الجلسة الـتــي تـحــضــر لـهــا هيئة
املـكـتــب ل ــن ت ـكــون ف ــي م ـت ـنــاول الـيــد.
وت ـش ـيــر م ـص ــادر ن ـيــاب ـيــة ف ــي هيئة
م ـك ـتــب امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي ،إلـ ــى أن ــه
فــي ح ــال «االت ـف ــاق عـلــى عـقــد جلسة
ت ـشــري ـع ـيــة وم ــواف ـق ــة ال ـج ـم ـيــع على
ذلـ ــك ،فــذلــك يـعـنــي أن األم ـ ــور تسير
وف ـ ـ ــق الـ ـتـ ـس ــوي ــة املـ ـفـ ـت ــرض ــة ال ـت ــي
أطلقتها حركة الحريري الرئاسية».
أم ــا ف ــي ح ــال «ت ـع ــذر ال ـت ــواف ــق ،فــإن
فــي ذلــك مــؤشـرًا على وج ــود عقبات
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة» .واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
«ال ـ ـقـ ــوات وال ـع ــون ـي ــن ي ــرغ ـب ــون فــي
ترك ورقة قانون االنتخابات الى ما
بـعــد مــرحـلــة االسـتـمـهــال الـحــريــريــة،
وحـ ـت ــى ي ـت ـب ــن ن ـه ــاي ــة ه ـ ــذا ال ـش ـهــر
الخيط األبيض من الخيط األسود»،
ّ
مرجحة أن «يتخلى الطرفان عن بند
قــانــون االنـتـخــابــات فــي ح ــال إعــان
الحريري تأييد العماد عون».
ّ
مــن جهة أخ ــرى ،أك ــدت مـصــادر بـ ّـري
قانون
أن «الرئيس ال يعارض وضع
ّ
االنتخاب على جدول األعمال ،لكنه
أيضًا يرغب في الوصول إلى اتفاق
على القانون ،وليس فقط استعمال
ّ
حجة القانون لتأخير عقد الجلسة
الـتـشــريـعـيــة ال ـت ــي م ــن امل ـف ـتــرض أن
تعالج الكثير من البنود الضرورية،
بينها قروض إذا تأخرنا في قبولها،
قد ال تعود في متناول اليد».
(األخبار)

في عرسال
عـمـلـيــات االغ ـت ـيــال تـنـفـيـذًا ألوام ــر
مـ ـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادت ـ ــه ،أو اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادًا إلـ ــى
فـتــاوى ص ــادرة عـنــه شخصيًا ،أو
عــن شــرعــي التنظيم فــي القلمون.
وه ــو أش ــرف عـلــى قـتــل املــؤهــل في
فــرع املعلومات زاهــر عزالدين في
مـطـلــع الـسـنــة ال ـجــاريــة أم ــام أف ــراد
عائلته .كما قتل العرسالي قتيبة
الـحـجـيــري ،بـعــد تعذيبه وصلبه،
ف ــي أول أيـ ــام ع ـيــد ال ـف ـطــر ،بتهمة
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
وسرايا املقاومة.
ّ
وبـحـســب امل ـصــادر نفسها ،خطط
الرقاوي لتفجير مقر هيئة علماء
املـسـلـمــن فــي عــرســال فــي تشرين
الـثــانــي  2015مــا أدى الــى مقتل ٦
أشخاص وجرح  ١٠آخرين ،فضال
عـ ــن أن ـ ــه ال ـع ـق ــل املـ ــدبـ ــر ل ـل ـع ـبــوات
ال ـن ــاس ـف ــة الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـس ـت ـهــدف
آل ـ ـيـ ــات الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي وادي ع ـطــا
فــي ج ــرود ال ـب ـلــدة .كـمــا ك ــان قــائـدًا

للمعارك الـتــي اندلعت فــي البلدة
ضد الجيش اللبناني في ما ُعرف
بـ ـ «غ ــزوة آب» ع ــام ّ .٢٠١٣وذك ــرت
املـ ـص ــادر األم ـن ـي ــة أن ـ ــه ت ــول ــى نـقــل
الـعـسـكــريــن املـخـطــوفــن بــن أكثر
م ـ ــن م ـخ ـب ــأ بـ ـع ــدم ــا ب ـ ــات ـ ــوا ت ـحــت
وص ــاي ــة ال ـت ـن ـظ ـ ّيــم .وقـ ــد ظ ـهــر فــي
ّ
مصور سلمه التنظيم ألحد
مقطع
الوسطاء ،وهو يضع سكينًا على
رق ـب ــة أحـ ـ ّـد ال ـع ـس ـكــريــن .وكـشـفــت
املصادر أنه كان يتصل في بعض
األح ّـ ـ ـيـ ـ ــان بـ ــأهـ ــالـ ــي ال ـع ـس ـك ــري ــن
ل ـح ــث ـه ــم ع ـل ــى ق ـط ــع الـ ـط ــرق ــات أو
الب ـت ــزازه ــم ب ـعــد ت ـهــديــدهــم بــذبــح
أبنائهم.
وبعد مقتل الرقاوي ،جرى تداول
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات تـ ـفـ ـي ــد بـ ـ ـ ــأن «ج ـب ـه ــة
ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ت ـم ـك ـن ــت م ـ ــن اخ ـ ـتـ ــراق
«داعش» عبر شخص يلقب بـ «أبو
داوود» لإلعداد الغتيال الرقاوي.
(األخبار)

عامر محسن
ّ ّ
فإن كل من يشتكي
بالنسبة الى الباحث مايكل رينولدز،
من غياب حكم القانون في تركيا أو استنسابية القضاء
أو مالحقة الخصوم السياسيني ،عليه أن يبدأ من «أصل
وقد تواطأ فيها الجميع:
الخطأ» ،أي قضية «أرغنيكون»ّ ،
االسالميون ،الليبراليون ،األكراد ،كلهم صمتوا حني ّتمت
ّ
مالحقة مئات الضباط الكمالينيّ ،
وادعى املحققون أنهم قد
كشفوا مؤامرة خطيرة ،يخطط فيها الجنراالت الختالق
ً
قالقل في البالد ،وهجمات ارهابية ،وصوال الى السيطرة
على الحكم وإنهاء «التجربة الديمقراطية» في تركيا.
فــي ذلــك الـحــن ،كــان الليبراليون األت ــراك ال زالــوا يربطون
بني سلطة الدولة والقمع وبني الكمالية والجيش ،واعتبروا
ّأن القضاة واملحققني ينالون مــن أعــدائـهــم؛ فــدافـعــوا عن
بضوء
املحاكمات في اإلعالم الغربي ،الذي ّقدم املالحقات
ٍ
ّ
اي ـجــابـ ًـي ،مـعـتـبـرًا أن ـهــا تــدعـيـ ٌـم لــ»الــديـمـقــراطـيــة الـتــركـيــة»،
وحماية لها من االنقالب العسكري والوصاية التاريخية
ّ
للجيش .املشكلة ،باختصار ،هي ّأن أغلب التهم ونظرية
ّ
ّ
بشكل واضح .حني بدأت املحاكمات،
االدعاء كانت ملفقة
ٍ
ّ
وع ــرض املحققون «األدل ــة» حــول ت ـ ّ
ـورط الـضـ ّـبــاط ،تمكن
باحثون ّ
عاديون ،أتــراك وأجانب ،من اثبات ّأن الكثير من
ّ
هذه الوثائق ال يمكن أن يكون حقيقيًا ّوقد زور من دون
ً
بعض الرسائل خطًا التينيًا رقميًا لم
شك (مثال ،تستخدم ّ
تنتجه «مايكروسوفت» ال بعد سنوات من تاريخ الوثيقة
ُ
املزعوم ،ورسائل ُيفترض أنها كتبت عام  2002ولكنها
ُ ّ
خطت على برنامج «وورد  ،»2003الخ).
بعبارات أخرى ،ما جرى في «ارغنيكون» ـ ـ وبعدها قضية
ً
«امل ـطــرقــة» املـشــابـهــة ـ ـ ك ــان م ــؤام ــرة سياسية مكشوفة،
ّ ً
مؤجال لإلسالميني من أولئك الجنراالت الذين
وانتقامًا
ّ
نفذوا «االنقالب» ضدهم عام  .1997استخدمت الحكومة
ضد أعدائها في الدولةُ ،
الجهاز القضائي لتلفيق تهم ّ
وزجّ
ٍ
ّ
املـئــات فــي الـ ّـسـجــن ب ـ ّـادع ــاءات بــاطـلــة ،وقــد جــرى ذلــك كله
بتأييد ضمني من اإلعــام والحكومات الغربية .في هذه
ٍ
املحاكمات ،كان أكثر قضاة التحقيق البارزين ينتمون الى
جماعة فتح الله غولن.

اسالميون في ّ
الدولة

بنقطة ّ
مهم ٍة حول دخول االسالميني
يجب التذكير هنا
ٍ
وج ـمــاعــة غــولــن ال ــى مــؤس ـســات ال ــدول ــة ال ـتــرك ـيــة ،وعــن
ّ
الـفــارق بني الجيش والشرطة .يقول رينولدز إنــه ،حتى
ّ
أواخر التسعينيات ،كانت صفوف الضباط عصية على
اختراق االسالميني .كان الجيش يراقب تالميذ املدرسة
الحربية والـضـبــاط الشباب بعناية بحثًا عــن أيــة ميول
اســامـيــة (ول ــو مــن قبيل االمـتـنــاع عــن الـ ٌكـحــول) ،وكــان
ٌ
ّ
الضباط،
قانون واضــح ،أعــادت انتاجه أجيال من
هناك
بـ ّ
ـأن الضابط الرفيع في الجيش هو أتاتوركي علماني
حصرًا .قبل عشرين عامًا ـ ـ يكتب رينولدز ـ ـ كان يكفي
أن ّ
تقرر زوجتك أن ترتدي الحجاب حتى تنتهي مسيرة
ترقياتك في الجيش التركي.
ّأما جهاز الشرطة فكان وضعه مختلفًا ،وكان من اليسير
نسبيًا على االسالميني دخــول صفوفه ،فهيمنوا ـ ـ منذ
مــا قبل وصــولـهــم الــى السلطة ـ ـ على الكثير مــن مرافق
الشرطة وعديد ضباطهاّ .أمــا بعد عــام  ،2002فقد زالت
العوائق في مؤسسات الجيش والقضاء وغيرها ،وبدأت
األحـ ــزاب االســام ـيــة بتعيني أن ـصــارهـ ّـا بـكـثــافــة فــي هــذه
املــراكــز .فــي هــذه املــرحـلــة تـحــديـدًا تسلل أتـبــاع غــولــن الى
مـفــاصــل ال ــدول ــة الـتــركـيــة ،وق ــد ج ــرى ذل ــك بــالـتـحــالــف مع
بتشجيع منه .يقول رينولدز ّإن قيادة
حزب أردوغان ،بل
ٍ
قصد ،بأنصار غولن الى
عن
تدفع،
كانت
«العدالة والتنمية»
ٍ
ّ
املناصب الحساسة في ّ القضاء والبيروقراطية نظرًا ألنهم
«نخبة اســامـيــة» ،متعلمة ومـ ّ
ـدربــة جـيـدًا ،ويمكن لها أن
ّ
تؤدي ،بكفاءةّ ،الدور «التنفيذي» للحكام الجدد ـ ـ وقد قام
ّ
«الغولنيون» بتأدية هذا الدور على أكمل وجه ،في القضاء
والدولة واإلعالم ،خالل محاكمات «أرغنيكون» و»املطرقة».
ل ــم يـقـتـصــر اس ـت ـخ ــدام ال ـق ـض ــاء ع ـلــى ح ــال ــة ال ـضـ ّـبــاط
الكماليني و»أرغ ـن ـي ـكــون» ،بــل تـحـ ّـول الــى نـمـ ٍـط عــام في
الحياة السياسية ،ومؤشر على انتهاء «حكم القانون»
ً
ّ
و»قواعد اللعبة» ّ الديمقراطية (أو أنها لم تكن ً موجودة
ً
أصال) .أصبح كل أعداء أردوغان وغولن عرضة ملالحقة
لتلفيقات ال يمكن التنبؤ بها؛
القضاء والشرطة ،وهدفًا
ٍّ
ّ
وبعد ضرب أعدائهم في الجيش ،اتجه الحكام الجدد الى
ٌ
أحكام طويلة بسجن
ساحة اإلعــام والثقافة :صــدرت
ّ
كتاب وصحافيني نشروا كتبًا عن ّجماعة غولن ،وقد
ّ
ّ
بشكل مثل إنــذارًا لكل من يتجرأ على
ّدمــرت حياتهم
ٍ
إغـضــاب الـحــزب الـحــاكــم وحـلـفــائــه .الـلـيـبــرالـيــون ،الذين
دعموا االسالميني في وجــه الكماليني ،لم ّ
يتنبهوا الى
«سلطوية» أردوغــان والى انتهاكه الستقاللية القضاء،
وق ــواع ــد الــدي ـم ـقــراط ـيــة وح ــري ــة الـ ـ ــرأي ،ال ــى أن وصـلــت
الدعاوى واملضايقات واإلغالقات اليهم شخصيًا ،والى
صحفهم وقنواتهم.

انكسار التحالف
عــام  2013وقــع الـصــدام بــن غولن وأردوغـ ــان ،وقــد ّ
وجــه
ّ
أقله في العلن ـ ـ الضربة األولــىّ .
املقدمة للخالف
غولن ـ ـ
ّ
ـرار للحكومة بمنع مراكز التحضير الخاصة
ـ
ق
مع
كانت
ـرار مـ ّ
لــإمـتـحــانــات اٍلــرسـمـيــة ،وه ــو ق ـ ٌ
ـوجــه بــوضــوح ضـ ّـد
كبير عليها لجذب
معاهد غولن (وحركته تعتمد بشكل
األنصار وتجنيد التالميذ املتفوقني) ٍ .جاء ٍ ّ
رد غولن عنيفًا
ومـفــاجـئــا :يـ ّ
ـوصــف مــايـكــل ري ـنــولــدز كـيــف أع ــاد الــداعـيــة
االس ــام ــي تــوج ـيــه املــاك ـي ـنــة الـقـضــائـيــة ال ـتــي اضـطـهــدت
الكماليني وغـيــرهــم فــي الـســابــق؛ ولـكــن ،هــذه امل ـ ّـرة ّ
تحرك
املحققون ّ
ضد أردوغــان وأركــان حكمه .بدا وكأن أنصار
غولن في الدولة والقضاء يحاولون إخراج «العدالة والتنمية»
ّ
مــن السلطة بالكامل ،تحت دع ــاوى فـسـ ٍـاد وتــآمــر .وأنهم
ّ
ملفات ّ
ضد أبرز شخصياته ،هي نتاج
قد أعـ ّـدوا ،بعناية،
ٍ
ّ
أشهر من املراقبة والتنصت .داهم املحققون بيوت وزراء
ٍ
أردوغ ــان ،واعتقلوا ابـنــاء عـ ّـدة وزراء بتهم فساد وتلقي
رشــاوى .وحني ثار أردوغــان واتهم الـ»غولنيني» بتشكيل
«دول ــة عميقة» والـتــآمــر على حــزبــه (بـعــد أن كــان يسخر
املحققون
مــن مثل هــذه االدع ــاءات حــول قــوة غــولــن) ،قــام ّ
بتسريب التسجيل الشهير لرئيس الوزراء وهو يكلم ابنه
ليلة املداهمات ،ويطلب منه «أن ُيخرج املال» من املنزل ألن
ّ
الشرطة قد تقتحمه وتفتشه؛ واإلبن يشتكي من أن كمية
املال كبيرة جدًا ،وليس من اليسير نقلها ّ
سرًا وتأمينها.
تسجيل أردوغ ــان يشير ،مــن دون شـ ّـك ،الــى أمـ ٍـر مريب،
ملسؤول منتخب في
وهو يكفي إلنهاء الحياة السياسية
ٍ
أكثر «الديمقراطيات الغربية» .لم ّ
يقدم أردوغان ،الى اليوم،
ّ
ّ
تفسيرًا ملا ورد في املكاملة ،واكتفى باإلدعاء بأن الشريط
ّ ّ
وانــه قد ّتم التالعب بصوته ـ ـ وهي ّ
الحجة نفسها
مــزور
ّ
ّ
ُ
ٌ
الـتــي يستخدمها غــولــن كــلـمــا خ ــرج ك ــام يــديـنــه ،ســجــل
س ـ ّـرًا خــال خطب ٍة لــه أو اجـتـمــاع .انـقــاب تـ ّـمــوز املــاضــي،
بحسب ريـنــولــدز ،كــان الخطوة األخـيــرة فــي الـحــرب التي
انطلقت بني االسالميني عام  ،2013وأخذ أردوغان خاللها
بتطهير أجهزة الــدولــة من أنصار حليفه السابق .بل ّإن
السبب األســاســي خلف توقيت االنـقــاب ـ ـ بــرأي الباحث
ُ
تشكيالت عسكرية ستزاح
األميركي ـ ـ كان اقتراب موعد
ٍ
ّ
الضباط املــوالــن لغولن في الجيش ،فقاموا
فيها رؤوس
ّ
انقالب أعد على عجل.
عبر
اإلجراء
هذا
باستباق
ٍ

الدور األميركي

ّ
يلوم رينولدز الحكومة األميركية على إيوائها لغولن ،حتى
ّ ّ
بعد أن صار في حكم املؤكد أنه كان على صل ٍة باإلنقالب
ّ
يهدفوا الى إخراج أردوغان
ـ ـ ولنتذكر هنا أن الجنراالت لم
ّ
من السلطة فحسب ،بل الى قتله .ال ّأن هناك عناصر أخرى
ّ
ال يذكرها الكاتب ،وهــي من النوع الــذي ال يمكن تفسيره
ببساطة على أنه قرارات «غير حكيمة» أو تصريحات «غير
مدروسة» (من قبيل مساواة البيت األبيض ،في بيانه األول
العملية االنقالبية ما زالــت تجري ،بني
الــذي صــدر بينما ٌ
ضابط أميركي رفيع باالحتجاج ّ
بأن أكثر
«الطرفني») .قام
الضباط األتــراك الذين كانوا يقومون بمهام االرتـبــاط مع
ٌ
تصريح أثار
األميركيني قد تـ ّـم عزلهم أو اعتقالهم ،وهــو
ّ
غضبًا فــي تــركـيــا ،غـيــر أن ــه يعكس واق ـعــا مــريـبــا .األلــويــة
الثالثة التي شاركت بأكملها تقريبًا في االنقالب ،وقد تمّ
ـ ـ فعليًا ـ ـ تفكيكها واعتقال أكثر ضباطها ،هي نفسها
الجيش التركي :يقوم الـ»ناتو» بتدريب
األلوية «الناتوية» في
ّ
وحدات ّ
بلد عضو ،تكون ّ
مدربة للعمل
خاصة في جيش كل ٍ
مــع بــاقــي الـجـيــوش الحليفة فــي حــال ال ـحــرب ،وضباطها
وأفرادها ّ
بشكل خاص ،ويعقدون
يتم إعدادهم وتجهيزهم
ٍ
واالجتماعات مع الضباط األميركيني
باستمرار املناورات
ّ
كلها ،كانت ّ
متورطة في االنقالب
والغربيني .هذه األلوية،
ورأس حربته .هل هي صدفة؟ ّ
يقوم أردوغــان اليوم بتفكيك ما تبقى من منظومة غولن،
التي ساهم حزبه في بنائها وتكريسها ،فيطرد املوظفني
وال ـق ـضــاة الــذيــن ك ــان قــد عـ ّـيـنـهــم قـبــل س ـنــوات .أكـثــر من
ّ
يتم صرفه وعزله خالل هذه الحملة ال عالقة مباشرة له
باالنقالب ،ولكن غالبية الشعب التركي ـ ـ يكتب رينولدز ـ ـ
ٌ
مقتنعة ّ
بتورط غولن ،ويعتقد ما يقارب  %80من األتراك
شبكة غولن هي «منظمة خطرة» على الـبــاد .بمعنى
أن ّ
ما ،كل ما يقوله املتخاصمون في وجه بعضهم البعض
صحيح :أردوغان يتخلص من أعدائه السياسيني ،القضاء
أداة فــي يــده ،وهـنــاك ـ ـ فــي الــوقــت نفسه ـ ـ «دول ــة عميقة»
ومتآمرون شنوا انقالبًا عنيفًا ،وهناك ٌ
دور ما لواشنطن.
ّ
ّ
التحرر ،لدى مقاربة تركيا،
العبرة هنا قد تكون أنه يجب
م ــن إس ـقــاطــات م ـصــدرهــا نـظــري ّــة ال ـت ـحــول الــديـمـقــراطــي
(وهي الزاوية األساسية التي يحلل الجميع عبرها تركيا
ـام حــول «سيادة القانون»،
في السنوات األخـيــرة) ،أو أوهـ ٍ
وتصديق الشعارات التي يستخدمها الفرقاء في مخاطبة
الخارج .الـ»غولنيون» ،على سبيل املثال ،كانوا أبرز دعاة
الديمقراطية الغربية واالنتقال السلمي وسيادة القانون،
حتى شهر تموز املاضي.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير استنفد مجلس الوزراء المهل التي تتيح له إصدار قانون الموازنة بمرسوم ،وفقًا لبعض التفسيرات للمادة 86
من الدستور .بذلك دخل لبنان سنته الحادية عشرة من دون قانون للموازنة ،وهو األمر الذي يجعل من كل إنفاق
أو جباية مشوبًا بعدم الشرعية ،بل والبطالن ،وال ينفع ّ
ّ
المكونات السياسية لتبرير عدم
التذرع باالشتباك بين
وجود الموازنة ،ما دامت شرطًا واجبًا وفق كل التفسيرات

 11سنة بال موازنة
محمد وهبة
فـ ــي م ـن ـت ـصــف تـ ـم ــوز املـ ــاضـ ــي أرسـ ــل
وزي ــر امل ــال علي حسن خليل مشروع
قانون موازنة  2017إلى األمانة العامة
مل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،عـ ــارضـ ــا إم ـكــان ـيــة
إق ـ ــراره ـ ــا بـ ـم ــرس ــوم ،إال أن امل ـج ـلــس
ل ــم يـنــاقـشـهــا تـمـهـيـدًا إلحــالـتـهــا على
مجلس النواب قبل بدء عقده العادي
في  18تشرين األول استنادًا إلى املواد
 32و 83و 86مــن الــدسـتــور اللبناني،
وبالتالي تـكــون املـهــل الــدسـتــوريــة قد
استنفدت ليدخل لبنان عامه الـ 11بال
موازنة.
ما هو مسار إقــرار املوازنة كما ّ
ينص
عليه الدستور اللبناني؟ وماذا يعني
إقرار املوازنة بمرسوم؟
يـ ـ ـب ـ ــدأ مـ ـ ـس ـ ــار إقـ ـ ـ ـ ـ ــرار املـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة ب ـعــد
إع ــداده ــا ف ــي وزارة املـ ــال وإرس ــال ـه ــا
إل ــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء قـبــل أول أيـلــول
م ــن ك ــل س ـنــة تـطـبـيـقــا ل ـل ـمــادة  17من
قــانــون املـحــاسـبــة الـعـمــومـيــة .وتـنـ ّـص
املادة  83من الدستور على أنه في كل
«ك ــل سـنــة فــي ب ــدء عـقــد تـشــريــن األول
تقدم الحكومة ملجلس النواب موازنة
شــام ـلــة ن ـف ـقــات ال ــدول ــة ودخ ـل ـه ــا عن
السنة الـقــادمــة ،ويقترع على املــوازنــة

ع ـ ــادي ـ ــن .ال ـع ـق ــد األول ي ـب ـت ــدئ ي ــوم
الثالثاء الــذي يلي الخامس عشر من
ش ـهــر آذار وت ـت ــوال ــى ج ـل ـســاتــه حتى
نهاية شهر أيار ،والعقد الثاني يبتدئ
يوم الثالثاء الذي يلي الخامس عشر
م ــن ش ـهــر ت ـشــريــن األول ،وتـخـصــص
ج ـ ـل ـ ـسـ ــاتـ ــه بـ ــال ـ ـب ـ ـحـ ــث ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة
والتصويت عليها قبل كل عمل آخر،
وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة».
أم ـ ــام هـ ــذا املـ ـس ــار ال ــدسـ ـت ــوري ،بــدت
شروط إقرار املوازنة واضحة؛ االلتزام

بـ ـه ــذا امل ـ ـسـ ــار ي ــوج ــب ع ـل ــى مـجـلــس
الــوزراء ،بعد أن أحيلت عليه املوازنة
م ـ ــن وزارة املـ ـ ـ ــال ف ـ ــي م ـن ـت ـص ــف آب
املاضي ،مناقشتها وإعــداد صيغتها
ال ـن ـهــائ ـيــة ث ــم إرس ــال ـه ــا إلـ ــى مجلس
النواب قبل بدء عقده العادي في 18
تشرين األول .وال تكفي إحالتها على
مـجـلــس الـ ـن ــواب ،ب ــل ي ـجــب إدراج ـه ــا
ع ـل ــى ج ـ ــدول أعـ ـم ــال ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ك ـش ــرط أس ــاس ــي ي ـس ـبــق مـنــاقـشـتـهــا
وإقــرارهــا .وال يمكن إقــرارهــا إال بعد

إقـ ــرار قـطــع ح ـســاب الـسـنــة الـســابـقــة،
وهـ ــو أمـ ــر يـتـطـلــب وج ـ ــود ح ـســابــات
مهمة...
فـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ال ت ـن ـط ـب ــق امل ـع ـط ـي ــات
الفعلية على هــذا املسار الدستوري،
ّ
ما يعقد عملية تطبيقه وإقرار موازنة
 .2017فلبنان ليس لديه موازنة ّ
مقرة
مـنــذ  2005إل ــى ال ـي ــوم ،ول ـيــس هـنــاك
ق ـط ــوع ــات ح ـس ــاب "ن ـه ــائ ـي ــة" مــدقـقــة
ومــوافــق عليها مــن دي ــوان املحاسبة
م ـنــذ  1993إل ــى الـ ـي ــوم ،إذ إن جميع

َّ
املصدق عليها في
قطوعات الحساب
مجلس النواب خضعت ملوافقة أولية
مــن ديـ ــوان املـحــاسـبــة بــانـتـظــار البت
بميزان الدخول لسنة  ،1993أي بعد
تـصـفـيــر ال ـح ـســابــات يــوم ـهــا .وهـنــاك
قسم من حسابات املهمة مفقود.
إزاء ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـن ــاق ــض ب ـ ــن الـ ـق ــاع ــدة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة وامل ـع ـط ـي ــات ال ــواق ـع ـي ــة،
وجدت القوى السياسية أن مصالحها
ال تنسجم مع تحقيق كل هذه الشروط
التي تتطلب نبشًا فــي دفــاتــر املاضي

منذ أكثر من  11سنة لم تجد السلطة في لبنان ّ
جوًا مريحًا إلقرار موازنة (مروان طحطح)

كان على رئيس الحكومة
تعيين موعد جلسة مخصصة
لمناقشة مشروع الموازنة
بندًا بندًا» .وتضيف املادة  86أنه «إذا
لم يبت مجلس النواب نهائيًا في شأن
مشروع املوازنة قبل االنتهاء من العقد
امل ـع ــن ل ــدرس ــه ،فــرئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
بــاالت ـفــاق مــع رئ ـيــس الـحـكــومــة يدعو
املجلس فورًا لعقد استثنائي يستمر
لـغــايــة نـهــايــة ك ــان ــون ال ـثــانــي ملتابعة
درس املـ ــوازنـ ــة ،وإذا ان ـق ـضــى الـعـقــد
االستثنائي هــذا ولــم يبت نهائيًا في
م ـش ــروع امل ــوازن ــة فـلـمـجـلــس الـ ـ ــوزراء
أن يتخذ ق ــرارًا ،يصدر بـنـ ً
ـاء عليه عن
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،م ــرس ــوم يجعل
بموجبه املشروع بالشكل الــذي تقدم
ً
بــه إل ــى املـجـلــس مــرعـيــا وم ـع ـمــول بــه.
وال يجوز ملجلس الوزراء أن يستعمل
هذا الحق إال إذا كان مشروع املوازنة
قد طرح على املجلس قبل بداية عقده
بخمسة عشر يومًا على األقل».
وت ـحـ ّـدد امل ــادة  32بــدايــة عقد املجلس
الـنـيــابــي عـلــى الـنـحــو اآلت ــي« :يجتمع
املـ ـجـ ـل ــس ف ـ ــي ك ـ ــل سـ ـن ــة ف ـ ــي ع ـق ــدي ــن

تقرير

صندوق النقد الدولي :الدين العالمي  152تريليون دوالر
ناصر األمين
أظهر تقرير املرصد املالي الصادر عن
صندوق النقد الدولي ،أن حجم الدين
الـعــاملــي بـلــغ  152تــريـلـيــون دوالر في
 ،2015مشيرًا إلى أنه تضاعف مقارنة
مع ما كــان عليه مطلع القرن الحالي.
يـشـمــل ه ــذا ال ــرق ــم ديـ ــون ال ـح ـكــومــات
بنسبة الثلث والشركات الخاصة غير
املالية واألسر بنسبة الثلثني.
ث ـم ــان ــي س ـ ـنـ ــوات م ـ ـ ـ ّـرت ع ـل ــى األزم ـ ــة
املالية التي نجمت عن انفجار فقاعة
القطاع العقاري في الواليات املتحدة

عــام  ،2008والتي كانت لها تداعيات
عــاملـيــة ط ــاول ــت غــالـبـيــة االق ـت ـصــادات
بـشـكــل أو ب ــآخ ــر .م ــن وق ـت ـهــا ،يـعــانــي
الـعــالــم مــن أزم ــة دي ــون غـيــر مسبوقة
لـ ـجـ ـه ــة ح ـج ـم ـه ــا وس ـ ــرع ـ ــة نـ ـم ـ ّـوه ــا.
وبحسب تقرير صندوق النقد ،لم يكن
يوجد ،حتى اآلن ،صورة واضحة عن
الــديــن الـعــاملــي ،إال أن التقرير يكشف
ألول مـ ـ ّـرة ع ــن امل ـس ـتــوى الـ ــذي بلغته
هذه الديون في القطاعات غير املالية،
إذ وصــل إلــى  152تريليون دوالر في
السنة املاضية ،أي إنــه تضاعف منذ
مـطـلــع ال ـق ــرن .كــذلــك يـظـهــر أن الــديــن

مستمر فــي منحاه التصاعدي .ثلثا
التزامات الدين العاملي ،الذي يساوي
 %225مــن ال ـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
ال ـعــاملــي ،تـكـمــن فــي الـقـطــاع ال ـخــاص،
والباقي دين عام .أما نسبة الدين إلى
الناتج املحلي اإلجمالي العاملي فقد
ارتفعت إلى  %85في السنة املاضية،
ً
مقارنة بما كانت عليه سابقًا بنسبة
.%70
واع ـت ـبــر ال ـت ـقــريــر أن أدلـ ــة ال ــدراس ــات
التجريبية الجديدة ،تؤكد أن األزمات
املــالـيــة «غــالـبــا مــا تقترن بمستويات
مفرطة مــن الــديــن الـخــاص ،س ــواء في

االق ـت ـصــادات املـتـقــدمــة أو اقـتـصــادات
األس ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـصـ ــاعـ ــدة» ،مـ ـش ــددًا عـلــى
أن ارت ـف ــاع ال ــدي ــن ال ـع ــام ال يـخـلــو من
املخاطر أيضًا ،إذ إن الدخول في أزمة
مــال ـيــة ،بـيـنـمــا تـعــانــي املــال ـيــة الـعــامــة
مــن الـضـعــف ،ي ــؤدي إل ــى تـفــاقــم عمق
ال ــرك ــود الـ ــذي تـسـبـبــه ه ــذه األزم ـ ــات،
وإطالة مدة استمراره.
وأوضــح التقرير أن غياب الهوامش
ال ــوق ــائ ـي ــة ف ــي امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة قبيل
وقوع أزمــة ،يعوق بنحو كبير إدارة
س ـيــاســة امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة ع ـلــى نحو
مضاد لالتجاهات الدورية ،وخاصة

فــي اق ـت ـصــادات األسـ ــواق الـصــاعــدة.
كــذلــك ت ـبـ ّـن أن الـنـتــائــج ال ـ ــواردة في
تقرير صندوق النقد «تؤيد ضرورة
تقوية امليزانيات العامة الحكومية
ف ــي فـ ـت ــرات ال ـص ـع ــود الـ ـ ـ ـ ــدوري ،مــع
تــوج ـيــه ال ـع ـنــايــة ال ـكــاف ـيــة ل ـل ــدورات
تقييم مركز املالية العامة
املالية عند
ً
لكل بلد» ،إضافة إلى «ضمان املراقبة
الــدق ـي ـقــة ل ـلــديــن الـ ـخ ــاص م ــن خــال
األطر ّ التنظيمية والرقابية املالئمة».
وح ـ ـ ــذر م ــدي ــر إدارة ش ـ ــؤون املــال ـيــة
الـعــامــة فــي ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي،
فـيـتــور غــاس ـبــار ،ف ــي م ــدون ــة مرفقة
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مجتمع وإقتصاد

والتدقيق في عمليات تنفيذ املوازنات
السابقة واملحاسبة على االرتـكــابــات
واملخالفات والسرقات التي ستكتشف
على مـ ّـر الفترة املمتدة مــن عــام 1993
إل ــى الـ ـي ــوم ،وبــال ـتــالــي ل ــم ي ـعــد إق ــرار
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة خـ ـ ـي ـ ــارًا عـ ـل ــى ط ـ ــاول ـ ــة ه ــذا
الـطــرف أو ذاك ،ولــم يعد تطبيق هذه
الـقــاعــدة متاحًا ،مــا دفــع نحو اللجوء
إلـ ــى االس ـت ـث ـن ــاء امل ـن ـص ــوص ع ـنــه في
املــادة  86من الدستور وإقــرار املوازنة
ب ـمــرســوم بــاالسـتـنــاد إل ــى اج ـت ـهــادات
أكثر «براغماتية» في تفسير القواعد
الدستورية املتعلقة بإقرار املوازنة.
على هذا األساس ،بات يتطلب إقرار
املوازنة بمرسوم ،أن ّ
تعد وزارة املال
املـ ــوازنـ ــة ف ــي وق ـت ـهــا الـطـبـيـعــي وأن
ترسلها إل ــى مجلس ال ـ ــوزراء ،الــذي
يناقشها ّ
ويقرها بصيغتها النهائية
ويحيلها عـلــى مجلس ال ـنــواب قبل
ب ــدء عـقــده الطبيعي فــي  18تشرين
األول بـ  15يومًا .هــذا يعني أنــه كان
على مجلس ال ــوزراء إرســال املوازنة
إل ـ ــى م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ي ـ ــوم االث ـن ــن
املاضي الواقع فيه  3تشرين األول...
انـتـهــاء هــذه املهلة يلغي اإلج ــراءات
في املــادة
األخــرى املنصوص عليها ّ
 86التي تشترط استعمال حق إقرار
املـ ــوازنـ ــة ب ـم ــرس ــوم ع ـنــد عـ ــدم إقـ ــرار
امل ـ ــوازن ـ ــة فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب قـبــل
نهاية العقد الـعــادي ،ودعــوة رئيس
الجمهورية (غير املوجود) إلى عقد
ّ
البت
استثنائي وانقضائه من دون
باملوازنة ،ثم اتخاذ قرار يستند إليه
رئيس الجمهورية ليصدر املرسوم
املطلوب بــإقــرار املــوازنــة .وهنا تبرز
إشـكــالـيــة إضــاف ـيــة ع ــن ع ــدم ســريــان
امل ــوازن ــة ق ـبــل ن ـشــرهــا ف ــي ال ـجــريــدة
الرسمية وأن الوحيد الذي يمكنه أن
ينشرها هو رئيس الجمهورية.
وان ـت ـه ــاء امل ـه ـلــة يـعـنــي أن ــه ك ــان على
رئيس الحكومة تعيني موعد جلسة
مخصصة ملناقشة مـشــروع املــوازنــة،
وهـ ــذا م ــا ل ــم ي ــدع إل ـيــه الــرئ ـيــس تـمــام
سالم .وبحسب وزير املال علي حسن
خليل ،فإن املوازنة أدرجت على جدول
األعمال ،إال أنه من وقتها إلى اليوم لم
تعقد إال جلسة واحــدة وسط اشتباك
ّ
سـ ـي ــاس ــي وأج ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـتـ ــوتـ ــرة وأزمـ ـ ــة
حكومية».
ومن العقبات أمام املوازنة ،أن إقرارها
ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء يـتـطـلــب مــوافـقــة
ث ـل ـثــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وب ــال ـت ــال ــي إن ال ـجــو
املـ ـت ــوت ــر ال ي ـف ـس ــح فـ ــي امل ـ ـجـ ــال أمـ ــام
املوازنة .منذ أكثر من  11سنة لم تجد
السلطة فــي لبنان جـ ّـوًا مريحًا إلقــرار
موازنة .يعيش لبنان.

مــع الـتـقــريــر ،االق ـت ـصــادي األمـيــركــي
إيرفينغ فيشر ،مشيرًا إلــى أن لهذه
املـ ـسـ ـت ــوي ــات امل ــرت ـف ـع ــة مـ ــن ال ــدي ــون
«ت ــأثـ ـيـ ـرًا م ـع ــاك ـس ــا رئ ـي ـس ـي ــا ي ـعــوق
الـ ـتـ ـع ــاف ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،مـ ــا ي ـفــاقــم
مخاطر السقوط في دوامــة يتعاقب
فيها الدين واالنكماش».
ال يوجد تــوافــق على التوقيت الــذي
تصبح فيه نسبة الدين إلــى الناتج
مثيرة للمخاوف،
املحلي اإلجمالي
ّ
إال أن صندوق النقد يحذر من نتائج
وت ـب ـع ــات ال ـع ــاق ــة ب ــن ن ـســب الــديــن
املــرتـفـعــة والـنـمــو املـنـخـفــض .ويـقــول
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أخبار

الفلسفة في مواجهة
االنغالق وتقييد الحرية *

تغطية الـ  %100ال تشمل األمراض
السرطانية في المستشفى

ً
ليس تفصيال أن يـقــرر وزي ــر الــوصــايــة تقليص تدريس تتحكم بــأمــور الـجــامـعــة الــوطـنـيــة .وف ــي الحصيلة ،انتقل
الفلسفة في املرحلة الثانوية .ذلك يعكس أزمة في التفكير ،تعليم الفلسفة في الجامعة ،من عصر ذهبي أنتج مفكرين
ال بل قصورًا خطيرًا في النظر إلى مستقبل التعليم .وال ساهموا في إغناء الحياة الثقافية والسياسية في البلد،
شــك أن توجهًا مــن هــذا الـنــوع يقضي على إمـكــان بلورة بالتزامن مع النهوض االجتماعي والنقابي والحزبي ،إلى
وع ــي ن ـقــدي وتـنـمـيــة ال ـق ــدرة الـعـقـلـيــة ل ــدى ال ـتــامــذة على زمــن صــار فيه تعليم الفلسفة مجرد قناع لتعميم الفكر
ممارسة التفكير ومواكبة قيم الحداثة والحرية والحقوق الديني والالهوتي وسيطرة الغيبيات والجمود العقائدي،
ً
والــدي ـمــوقــراط ـيــة .ول ـيــس تـفـصـيــا أي ـضــا أن ي ـقــدم وزي ــر على رغــم وجــود استثناءات وأســاتــذة كفوئني يستمرون
التربية على إلغاء محاور من مادة الفلسفة في االمتحانات في مواجهة االنغالق.
الرسمية وقـبــل يــوم مــن إجــرائـهــا ،فـهــذا األم ــر يــؤشــر إلى وإذا عدنا إلى الفلسفة في لبنان من باب املقارنة مع مناهج
نظرة سائدة في التربية ولدى القيمني على املركز التربوي تعليمية مختلفة ،يحق لنا أن نسأل ،أي فكر هذا الذي يريد
ّ
ال تــرى في الفلسفة ومنهجها إفــادة للتالمذة ،فتستثنى إلغاء الفلسفة في مرحلة التعليم الثانوي؟ وأي فكر يهشم
مـحــاور منها بــن كــل م ــواد امـتـحــانــات الـشـهــادة الثانوية الفلسفة ويـحــولـهــا إل ــى دروس ديـنـيــة؟ ه ــذا الـفـكــر يرمي
بفروعها األربعة من دون أي مسوغات مقنعة ،باستثناء فــي النهاية إلــى تجويف امل ــادة وإفــراغـهــا مــن مضمونها،
الكالم التقليدي عن صعوبتها ،خصوصًا أن التقارير التي ليصب هــذا األمــر فــي خدمة التزمت واالنـغــاق والتكفير
رفعتها اللجنة املعنية في املركز التربوي غالبية أعضائها أيضًا .فليس مبالغًا القول إن تعليم الفلسفة يعزز التربية
غير متخصصني في الفلسفة.
أكثر من مــواد أخــرى تحتاج إلــى إعــادة تقويم وتعديالت
وبغض النظر عــن ردود الفعل مــن املشتغلني بالفلسفة ،جــوهــريــة ،بـعـيـدًا مــن التعليم بــالـحـفــظ والـتـلـقــن ،فينتقل
الذين انقسموا بني مؤيد لدمج الفلسفة عامة وما تختزنه التلميذ إلى الجامعة من دون تحصيل معرفة تعزز تفكيره
من فكر ونقد ،بالفلسفة العربية ،وبني داع إلى استقاللية النقدي وتنقله إلى عالم الفكر اإلنساني الرحب.
تعليم الفلسفة العربية ،فــإن املشكلة ،ال بــل امل ــأزق يبقى ولعل ما يحصل في التربية يشير وكأن هناك من يسعى
في النظر إلى الفلسفة على مستوى التعليم ،من املرحلة ألن ت ـكــون مـنــاهـجـنــا عـلــى طــريـقــة بـعــض الـ ــدول الـعــربـيــة
الـثــانــويــة إل ــى الـجــامـعــة ،حـيــث تـبــدو املشكلة أكـثــر تعقيدًا ومناهجها في التربية اإلسالمية .ولنتصور أنه تقرر في
على مــا نشهده مــن تقزيم للفكر الفلسفي فــي الجامعة لبنان إلغاء تعليم الفلسفة أو تقزيم تعليمها ،وهــي التي
الـلـبـنــانـيــة ،وف ــي مختلف ال ـجــام ـعــات ،وال ـتــي مــا ع ــاد يــرى تشهد ضمورًا في التعليم العالي ،فما الذي يمنع أن يخرج
القيمون عليها إال السوق ليركزوا
"املـ ـعـ ـل ــم" رجـ ــل ال ــدي ــن وي ـت ـحــدث
اخـ ـتـ ـص ــاص ــاتـ ـه ــم عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،مــن
لـ ـ ـت ـ ــام ـ ــذت ـ ــه ع ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاوى ش ــن
دون أي رؤيــة ت ــوازن بــن التعليم
الـحــرب وفــرض أحـكــام الشريعة.
التطبيقي وبني العلوم اإلنسانية.
فتصبح الفتاوى هي التي تتحكم
أي فكر يريد إلغاء
جـ ـ ــاء قـ ـ ـ ــرار إل ـ ـغـ ــاء م ـ ـحـ ــاور مــن
بـمـصـيــرنــا .لـكــن لـيــس املـعـنــى أن
الفلسفة من
الفلسفة لتوجيه رســالــة سلبية
نضع تعليم الفلسفة في مواجهة
إل ــى املـتـعـلـمــن وامل ــدرس ــن .فــأي
التعليم الــدي ـنــي ،بــل نـشــر تعليم
التعليم الثانوي؟
ق ــرار عـلــى مـسـتــوى مـنـهــج مــادة
الفلسفة إلشاعة التفكير النقدي
معينة وطرق تدريسها ،يجب أن
ورفع شأن الفكر اإلنساني ،وفهم
يستند إل ــى مـعـطـيــات كــامـلــة ،إذ
تاريخه واالنـسـيــاب فــي تيار هو
علمنا أن مصدر التقارير ،املركز
بــال ـف ـعــل ف ـك ــر إن ـس ــان ــي مـنـفـتــح.
التربوي للبحوث واإلنـمــاء وبعض امل ــدارس ،وتحديدًا من والفكرة الكامنة وراء دراستها هي فكرة فلسفية في ذاتها،
لجنة منهج الفلسفة التي تفتقر إلى وجود اختصاصيني أي استكمال تعليم الـتــامــذة وفـتــح آف ــاق التفكير وعالم
ف ــي املـ ــادة وبــاح ـثــن وم ــدرس ــن ،وال تــرتـكــز مناقشاتها األفكار أمامهم.
ومداوالتها على طرق تطوير منهج الفلسفة ،وال على آراء ليكن تعليم الفلسفة في الجامعة رفضًا لتسلط الغيبيات
األساتذة ،من خالل استطالعات علمية موثقة ،إنما تبني على الوعي الباطني للشباب ،فاستعادة الفلسفة هو جزء
استنتاجاتها على رأي عينة من املدارس ال تعبر بالضرورة من مساء إنقاذ الجامعة اللبنانية وإصالحها أيضًا .حني
عن الغالبية أو املعنيني باملادة في القطاع التربوي.
يحرر الشاب فكره ،يتحرر من التربية املذهبية وتقاطعاتها
ينسحب هذا األمر على الجامعة ،وهي األساس في تخريج السياسية ومصالحها املترامية ،ويتحرر أيضًا من االنشداد
املشتغلني بالفلسفة واألســاتــذة الذين يدرسون املــادة في نحو مراكز قوى واستحضار تاريخ الخالف والقتل ،ومن
الثانويات ،وأيضًا أولئك الذي يراكمون معرفة نظرية نقدية االصطفاف املذهبي الذي يتحول متاريس متقابلة .واألهم
لـهــا وظـيـفـتـهــا فــي املـجـتـمــع وف ــي الـسـجــال الـنـظــري حــول أن هذا التحرر يفتح الطريق نحو تعافي العالقات اإلنسانية
مفاهيم بناء الدولة وفي مواجهة االنغالق والتزمت والعودة املنسوجة داخل املجتمعات وفي خارجها .فمن يريد حجز
إلى الوراء .ولذا ،فاملقارنة بني تعليم الفلسفة في الجامعات الفكر وتقييد الحرية الفردية ،يريد أن تبتعد مجتمعاتنا
قبل عقود ،وبني طرق تعليمها اليوم ،ال تجوز ،إذا اعتبرنا عن شرعة حقوق اإلنسان كمرجعية ،فيما نشهد عربًا،
أن النظرة إلى الفلسفة باتت تتحكم بها املرجعية الدينية .بعد ظهور التيارات اإلسالمية املتطرفة ،عودة إلى األصول،
فالفلسفة لم تعد في الجامعات ،خصوصًا في الجامعة وإلى ممارسات القرون الوسطى.
الـلـبـنــانـيــة ،ذل ــك االخـتـصــاص ال ــذي يفتح عـلــى كــل العلوم يبقى السؤال ،من يعيد االعتبار إلى معنى التعدد والتنوع
ويـصـنــع الـفـكــر الـنـقــدي ،طــاملــا أن أكـثــريــة مــن يــدرسـهــا أو وإعــادة إحياء العصب االجتماعي؟ مسار التغيير يرتبط
أولـئــك املعنيني أســاتــذة ،عــدد كبير منهم مــن رجــال الدين ببناء كتلة اجتماعية مــن خ ــارج االصـطـفــافــات ،سيكون
مــن الـطــوائــف كــافــة ،شـيــوخ وأســاقـفــة ،بــاإلضــافــة إلــى عدد للفكر والفلسفة دور في بلورتها.
من املحظيني الذين فـ ّـرغــوا في الجامعة عبر املحاصصة
* {بيروت املساء» ـ ـ الناطقة بلسان «منظمة العمل
الطائفية واملــذهـبــة ،ووفــق سيطرة الـقــوى السياسية التي
الشيوعي»

ال ـص ـنــدوق إن ــه إذا قــامــت الـشــركــات
بتأجيل ســداد ديــونـهــا ،فقد تصبح
ح ـســاســة جـ ـدًا ألي صــدمــة أو أزم ــة.
وبحسب غاسبار ،فإن ال مستويات
الــديــن وال املـخــاطــر املـتــرتـبــة عليها،
م ـت ـســاويــة ف ــي ك ــل م ـك ــان ،ب ــل تــوجــد
تباينات شديدة.
وأظ ـ ـهـ ــر ت ـق ــري ــر ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد أن
ن ـســب ال ــرف ــع امل ــال ــي ك ــان ــت مـتـفــاوتــة
بـ ــن االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات املـ ـتـ ـق ــدم ــة ،غـيــر
أن ت ـص ــاع ــد ن ـس ــب الـ ــديـ ــن ال ـخ ــاص
ّ
استمر في معظم البلدان داخل هذه
املجموعة ،كما استمر ارتفاع الدين

العام فيها ألسباب عدة ،منها انتقال
ديــون القطاع الخاص املعدومة إلى
امل ـي ــزان ـي ــات ال ـع ــام ــة ل ـل ـق ـطــاع ال ـع ــام.
كذلك ّأدى انخفاض أسـعــار الفائدة
إل ــى ارت ـف ــاع ح ــاد فــي دي ــن الـشــركــات
غ ـيــر امل ــال ـي ــة ف ــي عـ ــدد م ــن األس ـ ــواق
الصاعدة ،أبــرزهــا الصني والبرازيل
ال ـل ـت ــن ت ـش ـك ــان  %60مـ ــن ال ـن ــات ــج
املحلي اإلجمالي لهذه االقتصادات.
وارتـ ـف ــع ال ــدي ــن ال ـخ ــاص والـ ـع ــام في
ال ـب ـل ــدان امل ـن ـخ ـف ـضــة ال ــدخ ــل بسبب
زيـ ـ ـ ــادة ع ـم ــق أس ــواقـ ـه ــا امل ــالـ ـي ــة مــن
ح ـيــث ال ـح ـجــم وال ـس ـيــولــة ،وتـحـ ّـســن

فرص النفاذ إلى األســواق ،علمًا بأن
التقرير رأى أن نسب الــديــن ال تــزال
منخفضة عمومًا في هذه البلدان.
وفق دراســة صندوق النقدّ ،
تبي أن
حـجـمــا ك ـب ـي ـرًا م ــن ال ــدي ــن ي ـعــود إلــى
مــرح ـلــة م ــا ق ـبــل  2008ي ــوم حصلت
ط ـف ــرة ف ــي دي ـ ــون ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص.
ويظهر التقرير أن الشركات واألسر
ف ــي ال ـ ــدول امل ـت ـقــدمــة اق ـت ـصــدت بعد
أزمة  ،2008غير أن ذلك لم يمنع الدين
من االرتـفــاع في بعض األحـيــان ،مع
انخفاضات بسيطة وغير متناسقة
في أحيان أخرى.

أوض ــح التيار النقابي املستقل أن تغطية املئة
بــاملـئــة ألدوي ــة املـصــابــن ب ــاألم ــراض السرطانية
واملستعصية تشمل فقط األدويــة التي يتناولها
مرضى السرطان خــارج املستشفيات .أمــا في
املستشفى ،فيجب على املوظف املريض أن يدفع
فــرق الـعـشــرة باملئة كلما دخــل إلــى املستشفى
للعالج .وبما أن وتيرة خضوع املريض للعالج
هــي مــن مــرتــن إل ــى  3م ــرات شـهــريــا ،فالعشرة
باملئة تساوي مليونني ومئتي ألــف ليرة ،ما قد
يفوق قيمة راتبه الشهري أو تقاعده الضئيل.
التيار طالب بإعفاء مرضى السرطان واألمراض
املستعصية من العشرة باملئة عند كل دخول إلى
املستشفى ،ودعا إلى تعميم القرار على الضمان
االجـتـمــاعــي ،فــي ظــل ت ـضــاؤل القيمة الشرائية
للرواتب.
وكــان تطبيق تغطية األدوي ــة قد بــدأ إثــر االتفاق
الصحة العامة وائل أبو فاعور وإدارة
بني وزير
ً
التعاونية ممثلة بمديرها العام يحيى خميس،
عـبــر تــوفـيــر بـ ـ ـ ّـرادات خــاصــة ف ــي ج ـنــاح خــاص
بالتعاونية مــوجــود فــي مــركــز الكرنتينا التابع
ل ـل ــوزارة لــوضــع أدوي ــة مــرضــى الـتـعــاونـيــة ،وهــي
غــالـبــا بــاهـظــة الـثـمــن بـمــا يـفــوق األل ــف أو األلـفــي
دوالر.

بنك البركة يستغرب بيان
ّوزارة العمل

رد بنك البركة على االتهامات التي طاولته من
بيان وزارة العمل األخير عن صــرف  11أجيرًا
بصورة تعسفية وأن الوزارة ستباشر بتحقيق
ّ
عار
في هذا األمر ،مشيرًا إلى أن الخبر املنشور ٍ
مــن الـصـحــة وغـيــر دق ـيــق ،مستغربًا "األس ـلــوب
ّ
العمل بنشر معلومات ال تخدم
املتبع من وزارة ُ
إطــاقــا مصالح األجـ ــراء ،كما وال تـخــدم النظام
االق ـت ـص ــادي ف ــي لـبـنــان".
ويـ ـضـ ـي ــف بـ ـن ــك الـ ـب ــرك ــة
أنـ ــه ق ـ ـ ّـدم ط ـل ـبــا لـلـتـشــاور
م ــع وزارة ال ـع ـم ــل س ـن ـدًا
ألح ـكــام الـفـقــرة "واو" من
املادة  50من قانون العمل
"ع ـل ـمــا بـ ــأن هـ ــذا اإلج ـ ــراء
ّ
هــو إج ــراء تحفظي لكون
الـ ُبـنــك ك ــان ي ـت ـفــاوض مع
األج ـ ــراء الـتـسـعــة لتحديد
ُ
ال ـت ـعــوي ـضــات ال ـت ــي ق ــد ت ـم ـنــح ل ـه ــم ،ل ـيــس على
أس ــاس ال ـصــرف الـتـعـ ّـسـفــي ،بــل لتعاطف البنك
مع أوضاعهم االجتماعية واملعيشية ،نظرًا إلى
ظــروف البلد االقتصادية الصعبة" .ويــرى البنك
أن وزارة العمل "ليست املرجع الصالح لتحديد
ما إذا كان الصرف قانونيًا وما إذا كان يخضع
ألحكام املادة  50أو ألحكام املادة  74من قانون
العمل" ،الفتًا إلى أن التشاور مع الــوزارة ال يزال
قائمًا من أجل إبــراز البيانات املالية ومستندات
أخرى "إال أنه يا للعجب ،كيف للوزارة أن يكون
لــديـهــا عـلــم مسبق ب ــأن أرب ــاح الـبـنــك لــم تتراجع
خالل السنوات الثالث األخيرة ،وهي بعد ال تملك
البيانات املالية".

مربو الدواجن:
وضع رسوم على االستيراد

اعتصم مربو الــدواجــن من كل املناطق الجنوبية
عـنــد مـفـتــرق ديــر مـيـمــاس عـلــى طــريــق الليطاني،
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى م ـن ــاف ـس ــة الـ ــدجـ ــاج امل ـس ـت ــورد،
وخصوصًا مــن الـبــرازيــل ،مــا يــؤدي إلــى تكبدهم
خسائر لم تعد تحتمل وإفــاس بعضهم نتيجة
الديون للمصارف .ورمى املعتصمون الدجاج على
الطريق العام ،وحملوا شعارات تطالب بحمايتهم.
وان ـض ــم ال ـنــائــب ق ــاس ــم ه ــاش ــم إل ــى املـعـتـصـمــن،
مؤكدًا أن تكون هناك متابعة دقيقة لقرار وزارة
الــزراعــة بإخضاع اسـتـيــراد الــدواجــن إلــى موافقة
مـسـبـقــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن امل ــرب ــن يــدف ـعــون ال ـيــوم
ضريبة غياب السياسة الــواضـحــة لدعم الــزراعــة
ألنهم جــزء من القطاع الــزراعــي .أمــا عضو نقابة
مربي الــدواجــن عماد ياسني ،فلفت إلــى ّأن الدولة
تفتح بــاب الـقــروض ملساعدة املــزارعــن ،ثــم يفتح
بــاب االسـتـيــراد ملــزاحـمــة اإلن ـتــاج املحلي فتصبح
األسعار ما دون الكلفة ،الفتًا إلى ّأن ما نطلبه هو
وضــع رســوم على املستورد من أجــل الـتــوازن مع
السوق املحلي.

10

االثنين  10تشرين األول  2016العدد 3004

مجتمع وإقتصاد

تحقيق

رواد ّاألعمال «اللبنانيون»:
هيا بنا إلى الخليج
غسل السيارات ،إرسال الهدايا« ،دوزنة» اآلالت الوترية ،معالجة عوارض األرق والتسوق اإللكتروني
بأسعار أرخص ...ظهرت في لبنان عشرات الشركات الناشئة التي نجح بعضها وفشل البعض اآلخر.
انطلقت موجة «ريادة األعمال» ،منذ أن أصدر مصرف لبنان التعميم  331الذي خصص فيه 400
مليون دوالر للشركات الناشئة ،وباتت تجذب الشباب الذين يريدون أن يؤسسوا شركاتهم الخاصة.
لكن من هم رواد األعمال اللبنانيون؟ وماذا يقدمون؟ وهل هناك معطيات كافية للحكم
على تجاربهم؟
إيفا الشوفي
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،ي ـ ـحـ ــاول ال ـب ـع ــض فــي
لبنان الولوج إلى «وعد» عالم «ريادة
بتنمية األفكار
األعمال» .هذا «الوعد»
ّ
واملـ ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة غ ـ ــذاه تـعـمـيــم
مـصــرف لـبـنــان رق ــم  331ال ـصــادر في
ع ــام  ،2013الـ ــذي يـسـمــح لـلـمـصــارف
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة بـ ــاإلس ـ ـهـ ــام ف ـ ــي رس ـم ـل ــة
«الـ ـش ــرك ــات ال ـن ــاش ـئ ــة» و»ح ــاض ـن ــات
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال» و»الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات املـ ـس ــرع ــة
لــأعـمــال» ،وخـصــص لــذلــك حــزمــة من
ال ـح ــواف ــز املــال ـيــة بـقـيـمــة  400مـلـيــون
ّ
دوالر ،وه ــي «ح ــزم ــة» سـخـيــة تـمــكــن
املصارف من االستحواذ على النسبة
ـذه ال ـشــركــات
األكـ ـب ــرّ م ــن رس ــام ـي ــل هـ ـ ّ
والتحكم بإدارتها .هكذا تلقف الشباب
ف ــي ل ـب ـنــان م ــوج ــة «ري ـ ـ ــادة األعـ ـم ــال»
العاملية ،باعتبارها «املنقذ» من أزمة
البطالة ،وبات التمويل وورش العمل
مـ ّ
ـوجـ ـه ــن بـ ـق ــوة ن ـح ــو ف ـئ ــة ال ـش ـبــاب
ال ـج ــام ـع ـي ــن ل ــدف ـع ـه ــم إل ـ ــى تــأس ـيــس
«شركاتهم الخاصة» .بسرعة ،ظهرت
«املــدن الذكية» مثل  berytechوbeirut
 ،digital districtاللتني استقطبتا عددًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن ال ـ ـ  Startupsأو ال ـشــركــات
الناشئة .لكن منذ أن أص ــدر مصرف
لـ ـبـ ـن ــان ال ـت ـع ـم ـي ــم  331لـ ــم يـ ـق ــدم أي
تقرير مفصل عن حجم االستثمارات
ّ
الـتــي ُوظ ـف ــت فــي امل ـشــاريــع الـجــديــدة،
وبالتالي ليس هناك معطيات توضح
تــأثـيــر ال ـشــركــات الـنــاشـئــة بالتطوير

ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوجـ ــي واالبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ورف ـ ــع
اإلنـتــاجـيــة وخ ـلــق الــوظــائــف وزي ــادة
القيمة املـضــافــة .هــذا التعتيم يشكل
مشكلة للمؤسسات العاملة والداعمة
لـهــذا الـقـطــاع الـتــي تطالب باستمرار
ّ
بمعرفة حجم األموال التي وظفت في
هذه الشركات.
ال ـصــورة اإليـجــابـيــة والـطــامـحــة التي
ُت ـ َّ
ـروج ل ــرواد األعـمــال تقابلها صــورة
س ـل ـب ـيــة م ـه ـمــة ج ـ ـ ـدًا 9 :م ــن أصـ ــل 10
ّ
شــركــات نــاشـئــة تفشل عــاملـيــا ،أي إن
 %90من الشركات الناشئة في العالم
تـ ــواجـ ــه م ـص ـي ــر ال ـف ـش ــل وف ـ ــق مـجـلــة
«فوربس» .وفي لبنان تبدو الصورة
اكثر سلبية ،ما دامــت األفكار تهاجر
مــع أصـحــابـهــا بسبب ضـيــق الـفــرص
املحلية وغياب الدعم الفعلي.
رواد األعمال «اللبنانيون» :من هم؟
األس ـ ـبـ ــوع ال ـف ــائ ــت ن ـظ ـمــت «وم ـض ــة»
فـ ـع ــالـ ـي ــة  ،Mix n’ Mentorالـ ـت ــي
يـ ـش ــارك ف ـي ـهــا رواد أعـ ـم ــال حــال ـيــون
ومـسـتـقـبـلـيــون ،أت ــوا ل ـطــرح أفـكــارهــم
ومشاكلهم .لكن من هم رواد األعمال
اللبنانيون؟ ومــا ال ــذي قــدمــوه خالل
السنوات الفائتة؟
nabbesh, Makhsoom, anghami,
 …scoop cityه ــي نـ ـم ــاذج ش ــرك ــات
نــاش ـئــة أس ـس ـهــا ل ـب ـنــان ـيــون ،وبــاتــت
ال ـيــوم تمتلك شـهــرة محلية وعربية
بـعــدمــا أثـبـتــت نـجــاحـهــا فــي مـجــاالت
ّ
م ـخ ـت ـل ـف ــة .إال أن م ـع ـظ ــم الـ ـش ــرك ــات
الناشئة الـتــي تـبــدأ فــي لبنان تحقق

نجاحات صغيرة فــي البلد ،ومــن ثم
تنتقل إلى الخارج ،وتحديدًا إلى دول
الخليج حيث الـفــرص واالقـتـصــادات
أكـبــر .نعود هنا إلــى حلقة االقتصاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي ن ـف ـس ـه ــا :ت ـل ـب ـيــة ح ــاج ــات
ال ـس ــوق ال ـخــارج ـيــة وتـهـجـيــر املـ ــوارد
البشرية.
تشرح مديرة تحرير موقع «ومضة»
م ــاي ــا رح ـ ـ ــال ،أن «ل ـب ـن ــان ُيـ ـ َـعـ ـ ّـد بـيـئــة
صغيرة في العالم العربي من ناحية
التمويل والـجـغــرافـيــا ،ولـهــذا السبب
ي ـت ـجــه ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى ال ـخ ـل ـيــج ،حـيــث

نانسي عجرم تحتاج
لمن يساعدها في بناء المحتوى
والتسويق له
تــوجــد ق ــدرة شــرائـيــة عــالـيــة وأس ــواق
ك ـب ــرى ،وح ـي ــث تـنـتـشــر ث ـقــافــة الــدفــع
ّ
وال ـت ـس ــوق اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ف ــي ح ــن أن
اللبنانيني مــا زال ــوا يفضلون الــدفــع
ن ـق ـدًا» .معظم املستثمرين فــي لبنان
يـتـجـهــون إل ــى االس ـت ـث ـمــار ف ــي مـجــال
الـتـســوق اإللـكـتــرونــي ،فيما بــدأ يبرز
تــوجــه نحو قـطــاع األزيـ ــاء ،لكن حتى
الـيــوم لــم تظهر قصص نجاح كبيرة
في هذا املجال.
فـ ــي تـ ـق ــري ــر لـ ـ ـ «وم ـ ـ ـضـ ـ ــة» ،ي ـظ ـه ــر أن
متوسط حجم االسـتـثـمــار فــي لبنان
يــراوح بني  100ألــف دوالر و 150ألف

دوالر لـلـشــركــة ،فــي حــن أن متوسط
حجم التمويل فــي اإلمـ ــارات العربية
املـتـحــدة بـلــغ أك ـثــر مــن نـصــف مليون
دوالر .كذلك ،إن «نسبة االستثمارات
في ريــادة األعمال تتزايد في املنطقة
الـعــربـيــة ســريـعــا ،أم ــا الـتــركـيــز األكـبــر
ل ـل ـم ـمــولــن ف ـي ـن ـصــب ع ـل ــى ال ـت ـج ــارة
اإللكترونية واإلنـتــرنــت ،يليه تطوير
الـبــرمـجـيــات وال ـخــدمــات ،االت ـصــاالت
واأللعاب…وكما هي الحال بالنسبة
إلـ ـ ــى م ـع ـظ ــم امل ـ ـمـ ــولـ ــن ،فـ ـ ــإن امل ـم ـل ـكــة
العربية السعودية واإلمارات العربية
املـ ـتـ ـح ــدة ه ـم ــا أكـ ـث ــر دول ـ ـتـ ــن تــرغــب
الشركات في التوسع فيها».
أب ــرز مـشــاكــل ال ـشــركــات الـنــاشـئــة في
لبنان تتركز على صعوبة الــوصــول
إلــى التمويل ،وإن تــوافــر فهو تمويل
ضئيل ومـكـلــف بنظر رواد األع ـمــال.
ك ــذل ــك ي ــواج ــه رواد األعـ ـم ــال مـشــاكــل
في أنظمة املتاجر ،إذ ال تــزال غالبية
املتاجر غير ّ
مهيأة الستقبال تقنيات
رقمية ،إضافة إلــى عــدم شيوع ثقافة

الدفع والتسوق اإللكتروني بالشكل
الكافي .مشكلة الوصول إلــى كفاءات
تشكل أيضًا إشكالية ،إذ ال يوجد في
لبنان جامعات تـ ّ
ـدرس اختصاصات
جـ ــديـ ــدة مـ ـث ــل ك ـي ـف ـي ــة بـ ـن ــاء تـطـبـيــق
ّ
هــاتـفــي .بـعــض الـشــركــات تمكنت من
ت ـج ـ ّـاوز ه ــذه الـعـقـبــات وب ــات ــت الـيــوم
ت ـصــنــف ض ـمــن ال ـش ــرك ــات الـنــاجـحــة،
ب ـع ـض ـه ــا بـ ـ ــدأ فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان وتـ ـ ّ
ـوسـ ــع،
والبعض اآلخر بدأ في الخليج.

ّ
 kids geniusمشغل لتحفيز
اإلبداع

ع ـنــدمــا ب ـ ــدأت س ــاب ــن ق ــاع ــي الـبـحــث
في كيفية بناء شركتها ،كــان دافعها
األســاســي تجربة شخصية عاشتها
ف ــي ط ـفــول ـت ـهــا .ق ـب ــل سـ ـن ــوات كـثـيــرة
مــن انـتـشــار «مــوجــة» ري ــادة األع ـمــال،
أرادت ســابــن أن تبني لعبة بسيطة
رأتها في أحد املهرجانات ،إال أنها لم
تجد اآلالت واملــواد الالزمة في املنزل،
إض ــاف ــة إل ــى امل ـنــع ال ـص ــارم م ــن األه ــل

مؤشر

 40.6مليار دوالر موجودات «المركزي» بالعمالت األجنبية في أيلول
في نهاية أيلول  ،2016بلغت قيمة موجودات مصرف
لبنان بالعمالت األجنبية  40.6مليار دوالر .وقد جاءت
ّ
ً
ابتداء من حزيران
هذه الزيادة بعدما نفذ مصرف لبنان
املاضي هندسات مالية أتاحت له جمع مبلغ يصل إلى
ُ
 8مـلـيــارات دوالر .استعمل هــذا املبلغ مــن أجــل إعــادة
تكوين االحتياطات بالعمالت األجنبية التي تدهورت
على مدى السنتني املاضيتني لتنحدر في آذار  2016إلى
 30مليار دوالر .مصرف لبنان عرض على املصارف
شراء سندات خزينة تحملها في محفظتها بنفس سعر
إص ــداره ــا ،عـلــى أن يــدفــع لـهــا مـبــاشــرة نـصــف األرب ــاح
التي كانت ستحققها من هذه السندات خالل السنوات
املقبلة ،وفي املقابل طلب من املصارف استقطاب مبالغ
بــالــدوالر لـشــراء سـنــدات يــوروبــونــدز يحملها مصرف
لبنان فــي محفظته أو ش ــراء شـهــادات إي ــداع يصدرها
مـصــرف ل ـب ـنــان .ه ــذه اآلل ـيــة حققت لـلـمـصــارف خــال
الـفـتــرة املــاضـيــة أكـثــر مــن مـلـيــاري دوالر أربــاحــا ،فيما
سمحت ملـصــرف لـبـنــان بجمع مـبــالــغ كـبـيــرة بــالــدوالر،
إال أنــه نتج منها أم ــران؛ األول هو وجــود سيولة كبيرة

بالليرة اللبنانية بني يدي املصارف اللبنانية ال مجاالت
لتوظيفها ،والثاني هو أن املـصــارف بــدأت تتنافس في
ما بينها الستقطاب ال ــدوالرات ،وبعض املصارف دفع
فوائد خيالية تتجاوز  %20على ودائع بالدوالر توضع
في حسابات ّ
مجمدة ّملدة سنة.
على أي ح ــال ،كــان الطلب على ال ــدوالر خــال األشهر
الثالثة األخيرة أكبر من العادة ،وهو ما ّأدى إلى تذبذب في
مستويات االحتياطات بالعمالت األجنبية لدى مصرف
لبنان .فالهندسات أتاحت جمع مبالغ كبيرة ،إال أنه كان
واضحًا أن تنفيذ الهندسات كان يرفع االحتياطات إلى
سقف مرتفع ،لتعود إلــى مسار ان ـحــداري عند دخــول
الهندسات فــي فترة استراحة ألسـبــوع أو اثـنــن .فعلى
سبيل املثال ،إن شهر تموز ّ
سجل تراجعًا بقيمة 400
مليون دوالر في االحتياطات مقارنة مع شهر حزيران،
فيما شـهــد الـنـصــف األول مــن شـهــر أي ـلــول طلبًا على
الدوالر ،ما دفع مصرف لبنان إلى التدخل لعرض العملة
الخضراء في السوق ،ما استنزف ميزانيته  6.1ماليني
دوالر.
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مجتمع وإقتصاد

مغسل السيارة سيأتي إليك عبر التطبيق الهاتفي (هيثم الموسوي)

ب ـع ــدم «ت ـكـس ـيــر األلـ ـع ــاب أو تــوسـيــخ
املنزل» .بعد سنوات أيضًا ،استنتجت
سابني أن تربيتنا تقوم على أن نكون
مستهلكني للتكنولوجيا ال منتجني
لها ،وعليه انطلقت عــام  2014فكرة
.kids genuis
 Kids genuisه ــي ع ـب ــارة ع ــن مشغل
لـ ـ ـ ــأوالد بـ ــن ع ـم ــر  7س ـ ـنـ ــوات و 18
س ـن ــة ،ي ـق ــوم ف ـيــه األوالد بــاسـتـخــدام
التكنولوجيا كوسيلة لبناء أفكارهم،
ال الس ـت ـه ــاك ـه ــا ف ـ ـقـ ــط .ف ـ ــي امل ـش ـغــل
يـمـكــن األوالد أن يـصـنـعــوا ألـعــابـهــم
ال ـخــاصــة ف ــي امل ـن ـش ــرة ،ويـمـكـنـهــم أن
ي ـخ ـت ـبــروا تـقـنـيــة ال ـط ـبــاعــة الـثــاثـيــة
األبعاد وغيرها من اآلالت الصناعية،
بهدف أن يبنوا ما يريدونه من أجل
تحفيزهم على االبـتـكــار ،يمكنهم أن
ً
يفككوا مـثــا سياراتهم اإللكترونية
لــرؤيــة املـحــرك ال ــذي يشغلها .الهدف
ه ــو ك ـســر ال ـح ــواج ــز ب ــن م ــا يتعلمه
األوالد ف ــي امل ــدرس ــة وب ــن التطبيق.
تتطلع ســابــن حــالـيــا إل ــى أن يصبح

مفهوم املشغل معتمدًا في املدارس.
تـ ـ ـ ــروي سـ ــابـ ــن أن «امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـت ــي
واج ـه ـن ــاه ــا ب ــداي ــة ه ــي ن ـظ ــرة األه ــل
للمشغل بأنهم ال يــريــدون أن يصبح
طـفـلـهــم ن ـج ــارًا أو مـيـكــانـيـكــي ،كــانــوا
ي ــرون املهنة ولـيــس امل ـه ــارات .الفكرة
األس ــاس ـي ــة لـيـســت تـشـجـيــع األط ـف ــال
على الـتــوجــه إلــى الـنـجــارة أو األمــور
ال ـحــرف ـيــة ،ب ــل ص ـقــل م ـه ــارات ـه ــم ،وإن
رغبوا في ممارسة هذه املهنة الحقًا،
َ
فلم ال؟».

 :BLINK MY CARخدمة غسل
السيارات باتت أسهل
أينما كنتم في بيروت ،بات بإمكانكم
ط ـل ــب غ ـس ــل س ـي ــارت ـك ــم أو دراج ـت ـك ــم
ال ـن ــاري ــة أي ـن ـمــا رك ـن ـت ـمــوهــا م ــن دون
ال ـحــاجــة إل ــى ال ـتــوجــه إل ــى مـغـســل أو
االتـ ـص ــال ب ــأح ــد .هـ ــذا بــاخ ـت ـصــار ما
يقدمه تطبيق  .BLINK MY CARال
ت ــزال الـشــركــة جــديــدة فــي ال ـس ــوق ،إذ
تأسست عــام  2015وأطـلــق التطبيق

ب ــداي ــة ه ــذه ال ـس ـنــة ،إال أن ـهــا ســرعــان
مـ ــا ت ـم ـك ـن ــت مـ ــن اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب  3آالف
مستخدم ،وهي تقوم حاليًا بأكثر من
 200عملية غسل شهريًا.
تـقــوم فـكــرة الـشــركــة ،كما ي ــروي رامــي
ّ
ح ـ ـ ـ ـ ــال ،أحـ ـ ـ ــد امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــن ،ع ـ ـلـ ــى أن
«غ ـســل س ـيــارتــك لـيـســت مـهـمــة سهلة
ج ــراء االنـشـغــاالت الـيــومـيــة ،كــذلــك إن
االن ـت ـظــار فــي املـغـســل مل ــدة ســاعــة هو
آخر ما يريد الشخص أن يقوم به بعد
فليأت املغسل
يوم عمل طويل» .لذلك،
ِ
إل ـي ــك .عـبــر الـتـطـبـيــق الـهــاتـفــي يمكن
ال ـش ـخــص أن ي ـح ــدد م ــوق ــع ال ـس ـيــارة
على الخريطة واخـتـيــار الــوقــت الــذي
يـ ــريـ ــد فـ ـي ــه غـ ـس ــل س ـ ـيـ ــارتـ ــه« ،ت ــأخ ــذ
عملية الـغـســل  40دقـيـقــة يـكــون فيها
الــزبــون فــي مكتبه أو منزله أو أينما
كـ ــان» ،وتـعـمــد إل ــى تــوفـيــر نـحــو 250
ل ـي ـت ـرًا م ــن املـ ــاء ف ــي ك ــل عـمـلـيــة غـســل،
عبر ّاستخدام وسائل تنظيف بيئية
ومــوفــرة الستهالك املـيــاه .تبلغ كلفة
غسل السيارة من الخارج  10دوالرات
ومــن الــداخــل  7دوالرات ،أمــا إذا أراد
ال ــزب ــون أن يـسـتـفـيــد م ــن ال ـخــدم ـتــن،
فسيكلفه األمــر  12دوالر ،وهــو سعر
مرتفع مقارنة بالخدمة «التقليدية»
التي تقدمها املـغــاســل .يــرى حــال أن
ال ـنــاس يمكنهم أن يفعلوا ال ـيــوم أي
ش ــيء عـبــر ال ـهــاتــف ،وبــالـتــالــي يمكن
املغاسل التقليدية أن تتمسك بالطرق
املعتادة أو تنتقل لتلبي احتياجات
الـقــرن ال ــ 21عبر الـشــراكــة مــع BLINK
 ،MY CARعلى أن ترسل لهم الشركة
طلبات الغسل التي تقع ضمن نطاق
كــل مغسل .تتعاقد الشركة الـيــوم مع
ّ
وتعرف نفسها بأنها
 3شركات غسل،
«مجرد مجموعة من األشخاص الذين
ي ـس ـت ـخــدمــون ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا لـجـعــل
حياتك أكثر راحة ،ولنوفر الكثير من
املاء على الكوكب».

الهدايا بطريقة سهلة جدًا تقوم على
 3خـ ـط ــوات :اخ ـت ـيــار امل ـت ـجــر ،تـحــديــد
املبلغ والدفع إلكترونيًا ،وتحديد اسم
املتلقي .س ــواء أك ــان املتلقي مــوجــودًا
على املنصة أم غير موجود ،ستصله
على هاتفه قسيمة شرائية إلكترونية
مــن املتجر .نشأت فكرة التطبيق من
الكويت ،حيث يقطن نزار منذ سنوات
ُ
طويلة ،ومن ثم افتتح مكاتب للشركة
فــي كــل مــن لبنان واإلمـ ــارات العربية
املتحدة والـبـحــريــن .االس ــم بــاألســاس
هو تعبير خليجي يعني «اهديني»،
وهو مناسب لالنطالق في الخليج.
تـ ـض ــم املـ ـنـ ـص ــة ح ــالـ ـي ــا أكـ ـث ــر مـ ــن 65
متجرًا عامليًا ،وتقوم على التعاقد مع
أبرز العالمات التجارية العاملية التي
منطقة الشرق
يشتري منها الناس في ُ َ
األوس ـ ــط .لـكــن مل ــاذا ال ت ــدخ ــل متاجر
لبنانية على املنصة بهدف تشجيع
املـ ـ ــاركـ ـ ــات والـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ــوط ـن ـي ــة؟
ّ
يجيب ونــوس بــأن املشكلة في لبنان
تكمن في األنظمة التي تعتمدها هذه
ً
املـتــاجــر« ،فـمـثــا نـحـتــاج إل ــى تطوير
أن ـظ ـمــة ال ــدف ــع ف ــي ه ــذه امل ـتــاجــر لكي
نـتـمـكــن م ــن اس ـت ـخ ــدام الـتـطـبـيــق في
مـتــاجــرهــم» .رب ــح الـشــركــة يـنـتــج عبر
عمولة معينة تأخذها من املتاجر عن

بات باإلمكان اختيار
الهدايا وإرسالها بأقل من دقيقة
عبر تطبيق هاتفي

: Dizlyمنصة إلرسال الهدايا
ب ـع ــد س ـن ــة ع ـل ــى إط ـ ــاق ـ ــه ،ب ـ ــات ل ــدى
ت ـط ـب ـيــق  DIZLYأكـ ـث ــر مـ ــن  30ال ــف
مـسـتـخــدم .ال ـف ـكــرة بـسـيـطــة وسـلـســة:
عـ ــوض ال ـت ــوج ــه إلـ ــى امل ـت ـج ــر وشـ ــراء
الهدايا ،ومن ثم إعطاؤها لألشخاص
املـ ـعـ ـنـ ـي ــن ،بـ ـ ــات بـ ــاإلم ـ ـكـ ــان اخ ـت ـي ــار
الهدايا وإرسالها بأقل من دقيقة عبر
تطبيق هاتفي .الفكرة أيضًا انطلقت
مــن تجربة شخصية قوامها أن نــزار
ون ـ ــوس ،م ــؤس ــس امل ـن ـصــة ،س ـيــئ في
اختيار الهدايا ألصدقائه وال يحب أن
ّ
يتجول بحثًا عن هــدايــا ،لذلك كــان ال
بد من حل لهذه املشكلة.
التطبيق هو عبارة عن منصة إلرسال

كل عملية شــراء عبر التطبيق ،إال أن
أب ــرز الصعوبات الـتــي تواجهها هي
التحدي مــع الـعــامــات التجارية :هل
يمكنهم الوثوق بشركة ناشئة؟

 VINELABونانسي عجرم
«م ـن ــذ س ـن ــوات ك ــان ــت نــان ـســي عـجــرم
بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ل ـت ـس ـ ّـوق
أل ـبــوم ـهــا ال ـج ــدي ــد .الـ ـي ــوم ،ال تـحـتــاج
نانسي إلى التوجه ألحد ،يمكنها بكل
بساطة أن تخبر معجبيها مباشرة
عـبــر اإلن ـتــرنــت ع ــن ألـبــومـهــا الـجــديــد
عـبــر اس ـت ـخــدام تـقـنـيــات مـعـيـنــة .هــذا
يعني أن وسائل التواصل االجتماعي
باتت هي التلفزيون ،وبالتالي يمكن
ال ـش ـخ ــص أن ي ـب ـنــي امل ـح ـت ــوى ال ــذي
يريد التسويق له بنفسه ،لكن نانسي
بـحــاجــة مل ــن يـســاعــدهــا ف ــي ب ـنــاء هــذا
املحتوى والتسويق له والتواصل مع
الـنــاس ووضــع استراتيجياته ،وهــذا
هو عمل  .»VINELABفي هذه الحالة
نانسي هي شريكةّ ،أمــا الزبائن فهم

العالمات التجارية ،وبالتالي تجني
الشركة املال عبر إدخال هذه العالمات
الـتـجــاريــة فــي امل ـح ـتــوى ال ــذي تقدمه
ن ــانـ ـس ــي ،أي ي ـص ـب ــح األم ـ ـ ــر ب ـم ـثــابــة
اإلع ــان ــات .ل ــدى نــانـســي أكـثــر مــن 21
مليون متابع على وســائــل التواصل
االجتماعي ،وعليه بات شخص واحد
أك ـب ــر م ــن ش ـب ـكــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة كــام ـلــة.
هكذا يشرح عبد آغــا ،مؤسس شركة
 ،VINELABالـخــدمــات الـتــي تقدمها
شركته ،وبالطبع األمر ال يقتصر على
نانسي عجرم.
بعد  6سنوات على انطالقها في دبي
تجاوزت  VINELABتسمية «الشركة
ال ـنــاش ـئــة» .بـ ــدأت ال ـشــركــة م ــن حــاجــة
فــي ال ـســوق لـبـنــاء تطبيقات الـهــاتــف
وتـ ــوزيـ ــع امل ـح ـت ــوى ع ـل ــى اإلن ـت ــرن ــت،
ل ـت ـك ـت ـشــف الحـ ـق ــا أن ال ـق ـط ــاع األك ـث ــر
ً
ميال إلى التطور في هذا االتجاه هو
اإلعـ ــام .ع ــام  2012افـتـتـحــت الـشــركــة
مكتبها في لبنان في منطقة بيروت
الرقمية .BDD
تقوم معادلة الشركة على استقطاب
شـ ـ ــركـ ـ ــاء مـ ــؤثـ ــريـ ــن ع ـ ـلـ ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت
وي ـم ـل ـكــون ع ــدد كـبـيــر م ــن املـتــابـعــن،
وتـقــديــم خــدمــات رقـمـيــة لـهــم وم ــن ثم
استقطاب عــامــات تجارية للترويج
لها عبر املحتوى املـقــدم .حتى اليوم
تـ ـعـ ـم ــل  VINELABم ـ ــع  18ع ــام ــة
ت ـج ــاري ــة ك ـب ـي ــرة وعـ ــامـ ــات ت ـجــاريــة
أخرى صغيرة.
معظم عمل الشركة ،وفــق آغــا ،يتركز
ف ــي الـخـلـيــج ،وم ــن ث ــم م ـصــر ،أم ــا في
ل ـب ـن ــان فــال ـع ـمــل الـ ـتـ ـج ــاري ق ـل ـيــل ألن
االقـتـصــاد صغير ،فــي حــن أن تركيز
ّ
ينصب على األسواق الكبيرة.
الشركة
يرى آغا أن «سوق لبنان يمكن أن يكون
منطلقًا الختبار العمل قبل إطالقه في
األس ـ ــواق ال ـك ـب ـيــرة ،لـكــن ال ـحــديــث عن
حدود جغرافية في العالم الرقمي غير
ممكن ،يمكنني أن أعمل في أي مكان
في العالم» .إال أن غالبية فريق العمل
الــذي يتألف من  30شخصًا ،موجود
ف ــي لـبـنــان ألس ـب ــاب عـ ـ ّـدة مـثــل «ق ــدرة
الـ ــوصـ ــول إلـ ــى الـ ـكـ ـف ــاءات وامل ـ ـهـ ــارات
ف ــي م ـجــال اإلن ـت ــرن ــت ،كــذلــك إن كلفة
التشغيل في لبنان أرخــص من دبي،
وكشركة رقمية ال يهم بالنسبة إلـ ّـي
إذا كــان املــوظــف مــوجــودًا فــي دبــي أو
لبنان .وأخيرًا في لبنان هناك مجال
أكـبــر الكتشاف املــواهــب واألشـخــاص
املؤثرين عبر اإلنترنت الذين يمكن أن
يكونوا شــركــاء» .وعليه ،من الناحية
التجارية توجد الشركة في دبي ،لكن
التوظيف واكتشاف الجزء األكبر من
املواهب ،في لبنان.

مال وأسواق
تقع املكاتب الرئيسية لشركة إنفينيتي مــوتــور امل ـحــدودة في
هونغ كونغ ،ولها عمليات بيع في أكثر من  50دولة حول العالم،
ومصانعها مــوجــودة فــي اليابان والــواليــات املتحدة األميركية
واململكة املتحدة والصني ،ويتوقع أن تنتشر مواقع التصنيع إلى
املكسيك في عام .2017

«نيسان» عالمة تجارية بـ 11مليار دوالر

من إنفينيتي QX :سبورت انسبيريشن
رؤية جديدة وجريئة للمركبات الرياضية
المتعددة االستخدامات

كشفت إنفينيتي عــن ط ــراز تجريبي مــن فـئــة « QXسـبــورت
ان ـس ـب ـي ــري ـش ــن» املـ ـصـ ـم ــم لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ال ــري ــاضـ ـي ــة املـ ـتـ ـع ــددة
االستخدامات .تضع هذه السيارة التجريبية الخطوط العريضة
ملستقبل طرازات إنفينيتي  ،QXنظرًا إلى كونها سيارة رياضية
فاخرة من الحجم املتوسط .ويتوقع أن تظهر هذه السيارة للمرة
األولى في أوروبا في معرض باريس للسيارات ( 2016مونديال
دي لوتوموبيل) .السيارة لديها هوية إنفينيتي الواضحة ،وهي
جاذبة للبصر وتتميز بأسلوب عنوانه «محورية السائق وأهمية
الراكب» ،ويغلب على ألوانها الداخلية اللونان األبيض واألسود،
الجلد باللون
مع ومضات من التان الطبيعي املخفي ،إضافة إلى ّ
الـبـنــي الـغــامــق الـجــديــد .كــذلــك هـنــاك مــزايــا عــديــدة تـمــثــل الــراحــة
والـقــدرة الفائقة على التحكم والشكل ،إذ يمثل عنصر «العني
البشرية» بصمة خاصة.

ّ
صنفت شركة نيسان في املرتبة ال ـ  43على الئحة إنتربراند
ألفضل العالمات التجارية العاملية ،أي إنها ّ
تقدمت ستة مراكز
بعدما كــانــت فــي املــرتـبــة الـ ـ  49فــي السنة املــاضـيــة .وقــد أشــاد
التقرير بجهود «نيسان» لتعزيز حضورها من خالل رؤيتها
لـ»التنقل الذكي» الرامي إلى توفير قيادة خالية من االنبعاثات
ً
ّ
الضارة أو حوادث السيارات مستقبال ّ.
وبـهــذا التصنيف تـكــون نيسان قــد حــلــت للعام الـخــامــس على
التوالي في مكانة متميزة بني العالمات التجارية األكثر قيمة على
مستوى العالم ،وذلك بحسب الئحة «أفضل العالمات التجارية
العاملية» التي تصدرها شركة االستشارات «إنتربراند».
وبحسب التقرير ،فإن قيمة العالمة التجارية «نيسان» تجاوزت
 11مـلـيــار دوالر ،أي إنـهــا بــاتــت فــي املــرتـبــة الــرابـعــة عــاملـيــا بني
أســرع العالمات التجارية نموًا خــال العام الحالي .و»نيسان»
نجحت في الترويج لعالمتها التجارية من خالل رعاية الكثير
من الفعاليات الرفيعة املستوى ،بدءًا من «أوملبياد ريو ،»2016
ً
ووصـ ـ ــوال إل ــى «دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا» ل ـكــرة ال ـق ــدم .وبـحـســب
ّ
التحسن تكمن في
إنـتــربــرانــد ،فــإن الـعــوامــل التي أدت إلــى هــذا
رؤية نيسان الطويلة األمد واالستخدام االستراتيجي للمنصات
ً
الرقمية والتقنيات املتطورة ،فضال عن تأسيس شراكات جديدة
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على غــرار اتفاقيتها العاملية أخيرًا مع شركة «مايكروسوفت»
لـتـحـســن م ــزاي ــا وخ ــدم ــات االتـ ـص ــال ف ــي الـ ـسـ ـي ــارات ،وإط ــاق
مبتكرة ب ــدءًا مــن س ـيــارة «سـيــريـنــا» املـ ــزودة بتقنية
منتجات
ً
 ProPilotوصوال إلى سيارة «جي تي ـ آر نيسمو.

«مسؤوليتنا ...تصريف إنتاجنا»

ّ
أطلقت شركة «ألـفــا» التي تشغل إحــدى رخصتي الخلوي في
لبنان ،املرحلة األولى من حملة «مسؤوليتنا ...تصريف إنتاجنا».
ّ
تستمر على
وبحسب بيان صادر عن الشركة ،فإن هذه الحملة
مدى أسبوع كامل ُي َّ
وزع في خالله التفاح في نقاط بيع ألفا التسع
فــي املناطق على كــل زبــائــن ألفا طــوال ســاعــات العمل .ويشير
رئيس مجلس إدارة «ألفا» ومديرها العام مروان الحايك إلى أن
هــذه الحملة تأتي انطالقًا من الــواجــب الوطني تجاه مجتمعنا
ومواطنينا لنسهم في تخفيف العبء عن املــزارع اللبناني الذي
ً
ّ
يعد مثاال يحتذى به في التعلق باألرض واملحافظة عليها.
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ورد كاسوحة *
ل ــم تـشـهــد ّ
أي قـضـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم انـقـســامــا
ً
مماثال لذاك الذي شهدته املسألة السورية،
وهذا عائد إلى طبيعتها املفتقرة منذ البداية
ّ
إلى عنصر اإلجماع .وفي ظل هذا االفتقار،
كان من الطبيعي أن ينقسم املشتغلون على
ّ
هذه املسألة ،ويتوزعوا على أطراف الصراع
املـخـتـلـفــة ،تبعًا لــانـحـيــاز ال ــذي يـعـ ّـبــر عنه
ّ
ٌّ
كــل منهم .ولـكــن األم ــر لــم يـتــوقــف عند هذا
ُ
ً
ال ـحـ ّـد ،بــل أضـيــف إلـيــه فـضــا عــن االنقسام
ال ـع ـم ــودي ،ع ــدم ق ــدرة الـتـحـلـيــل الـسـيــاســي
ّ
التطور الذي يشهده الصراع،
على مواكبة
وه ــو م ــا جـعــل الـتـحـلـيــل مــرتـبـطــا بــاملــوقــف
من األزمــة وأطرافها أكثر منه بالقدرة على

ّ
تفكيكها واإلمساك بتناقضاتها .قلة قليلة
ه ــي ال ـت ــي اس ـت ـطــاعــت ال ـج ـمــع ب ــن املــوقــف
ً
أحيان كثيرة
الذي يأخذ شكال ُعصابيًا في
ٍ
والقدرة على التحليل بموضوعية شديدة،
ولــو شابها االنـحـيــاز إلــى طــرف دون آخــر.
ّ
ّ
إلى هذه القلة ينتمي الشهيد ناهض حتر،
الذي لم يمنع الخالف الدائم معه في الشأن
الـســوري متابعته باستمرار ،لكونه يمثل
طــرفــا أســاس ـيــا ف ــي الـ ـص ــراع ،وح ــن يكتب
تكون كتابته تعبيرًا عن هــذا الطرف الذي
هو السلطة في سوريا وحلفاؤها من إيران
إل ــى روس ـيــا م ــرورًا بـحــزب ال ـلــه« .التمثيل»
بهذا املعنى هو جزء من الفاعلية السياسية
ّ
التي كان يتمتع بها الراحل ،والتي مكنته
من اتخاذ مواقف واضحة ال يكون مضطرًا

فيها إلى التبرير أو التسويغ.

الخالف حول سوريا
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ك ــان نــاهــض م ـن ـحــازًا إل ــى ما
ُ
يـعـتـبــره خ ـيــار ال ــدول ــة ال ـتــي اضـ ـط ـ ّـرت إلــى
ّ
الدفاع عن نفسها في مواجهة ّ
تمرد مسلح
مدعوم من الواليات املتحدة ودول الخليج.
ّ
وم ـ ــع أن ه ـ ــذا ال ـت ــوص ـي ــف ال ي ـت ـطــابــق مــع
بــدايــات األزم ــة ،إال أنــه في نظر الــراحــل كان
كذلك ،وبسببه دخل في نقاشات ال تنتهي
ّ
مع زمــاء ورفــاق له كانوا يــرون أن الصدام
الحاصل هــو تعبير عــن أزم ــة نـظــام وليس
ّ
يظن هو .وحني ّ
تطورت
«أزمة مجتمع» كما
ّ
األح ـ ـ ــداث وب ـ ــدا بــال ـف ـعــل أن االن ـق ـس ــام آخــذ
ّ
ّ
التحول إلــى نــزاع مسلح بــدأ املنظرون
فــي
«للثورة» بتغيير مواقفهم ،ولكن ليس إلى

ال ـحـ ّـد ال ــذي يجعلها متطابقة مــع مــواقــف
ن ــاه ــض ،فـمــواقـفــه كــانــت مــرتـبـطــة عضويًا
ب ــوج ــود الـسـلـطــة ه ـنــا ،وهـ ــذا ك ــان يـصـ ّـعــب
حـ ـ ــدوث ت ـق ــاط ــع ب ـي ـنــه وبـ ــن ال ــذي ــن وق ـف ــوا
بـعــد ال ـت ـطـ ّـور الـ ــذي ح ــدث عـلــى مـســافــة من
ّ
و«التمرد» معًا .هذه املسافة بقيت
السلطة
قائمة إلى حني ظهور النصرة وداعــش في
املـشـهــد ،حـيــث اتـضــح للجميع ،بـمــن فيهم
ّ
املختلفون مــع الــرجــل ،أن هــذه هــي القيادة
َّ
ّ
للتمرد املسلح ،وأن ما سبقها كان
الفعلية
إيذانًا بالوصول إلى هذه الخاتمة .عند هذه
ّ
النقطة بدا أن قراءته للمشهد كانت دقيقة
بــالـفـعــل ف ــي تــوصـيـفـهــا لـلـخـطــر ال ــوج ــودي
َّ
على الدولة السورية ،ومع ذلك ،ظل الخالف
معه قائمًا حول السبيل األفضل لتفادي هذا
الخطر أو إنـهــائــه .فبينما كــان يـصـ ّـر حتى

هل ثمة نموذج نظري للنضال الفلسطيني؟ []2/2
أحمد قطامش *
أستهل حديثي بالتذكير بمقولة ماركس« :ال
نعترف إال بالتاريخ وعلم التاريخ» ،وسوى
ذلـ ــك ه ــو م ـج ــرد خ ــراف ــات ومـ ــزاعـ ــم .الـقـبــض
على الـتــاريــخ مسألة فــي غــايــة التعقيد ،ألن
املــؤرخــن يعكسون موقفهم اإليــديــولــوجــي،
أو ي ــوظ ـف ــون ال ـت ــاري ــخ ب ـمــا ي ـنــاســب املــوقــف
اإلي ــدي ــول ــوج ــي .وال اع ـت ــزم ال ـغ ــوص ف ــي هــذا
املـ ــوضـ ــوع ،إذ ح ـس ـبــي أن أس ـت ـخ ــرج خمس
مراحل مرت فيها املسيرة النضالية باملجمل،
والوطن املحتل خصوصًا.
امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى 1967 ،ـ ـ ـ  :1970تــأس ـســت
القواعد الفدائية في األردن ،وعبرت عشرات
املجموعات الـحــدود ،وغالبيتها استشهدت
أو اعـتـقـلــت فــي مــواج ـهــة م ـبــاشــرة مــع قــوات
العدو .وهناك من تمركز في الداخل لبعض
الوقت ،وكان الشعار العام« :الكفاح املسلح»
ال ـ ــذي ب ـل ــغ ذروتـ ـ ـ ــه فـ ــي «مـ ـع ــرك ــة الـ ـك ــرام ــة».
وانطلقت أعمال املقاومة في الوطن ،وغلبت
عليها املجموعات السرية التي اشتبكت مع
االحـتــال بكافة األش ـكــال .وبـخــاف الـثــورات
األخرى ،فهذه السنوات غايتها تأكيد وجود
ش ـعــب فـلـسـطــن وتــأك ـيــد هــوي ـتــه الـكـفــاحـيــة
وإيصال القضية الوطنية إلى العالم ،وبذلك
تـ ـب ــددت ت ـم ـن ـيــات وث ــائ ــق وزارة ال ـخــارج ـيــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات
(ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي س ـي ـت ـح ــول ل ـغ ـب ــار األرض)،
وصرخة غولدا مائير ،عندما قالت« :أين هو
الشعب الفلسطيني؟».
وف ــي األردن ن ـشــأ ازدواج لـلـسـلـطــة ،سلطة
املقاومة في مساحات واسعة وسلطة القصر.
وازدواج السلطة قــانــون مــؤقــت فــي التاريخ
كانت نهايته مجازر أيلول  1970وتموز ،1971
وانـتـهــت الـظــاهــرة الـفــدائـيــة فــي األردن التي
يربطها بفلسطني حدود تصل إلى  650كلم،
فيما شكل الفلسطينيون ثلثي املجتمع .وفي
مذكرات الرئيس األميركي األسبق ريتشارد
نيكسون إش ــارة واضـحــة إلــى تشكيل غرفة
عمليات أميركية ـ أردنـيــة القـتــاع البندقية
الـفـلـسـطـيـنـيــة .وق ــد غـلــب ال ـن ـمــوذج الـفــدائــي
املسلح على هذه املرحلة ،وإن اشتملت على
نضال «ناعم» بالتظاهر والتعبئة واإلعــام.
وكانت القواعد الفدائية في األردن أقرب إلى
قــواعــد ارتـكــاز .أمــا القواعد الـحـمــراء ،فتطلق
عـلــى الـقــواعــد الـتــي تـقــام عـلــى أرض الــوطــن،
وشــيء أقــل مــن ذلــك كــان فــي قطاع غــزة الــذي
تـنـتـشــر ف ـيــه الـ ـبـ ـي ــارات وامل ـخ ــاب ــئ واألوكـ ـ ــار
وم ـئــات امل ـطــارديــن ،وكــانــت وت ـيــرة مقاومته
املسلحة أعـلــى مــن الضفة الفلسطينية .أما
في أراضــي الـ  ،48فكانت الخصوصية تدفع
بــاتـجــاه العمل الـحــزبــي البرملاني وانتخاب
السلطات املحلية ومــا يتصل بذلك من عمل
إعالمي بوتائر منخفضة ما قبل يوم األرض
الذي كان منعطفًا عام .1976
املرحلة الثانية 1970 ،ـ ـ  :1982تواصل النضال
الـعـصــابــي عـبــر ال ـح ــدود وكــذلــك فــي الــوطــن،
واسـ ـتـ ـم ــرت الـ ـجـ ـه ــود ل ـب ـن ــاء ام ـ ـ ـتـ ـ ــدادات فــي
الــداخــل ،بما صاحبها من ضربات اعتقالية
ال ت ـت ــوق ــف ،وت ـع ــاظ ــم ال ـت ـمــركــز ال ـف ــدائ ــي في
الجنوب اللبناني ومخيمات لبنان والتأطير
الجماهيري فــي الــوطــن .تخلل هــذه املرحلة
انقسام سياسي عام  1994ارتباطًا بانعقاد
جلسة يتيمة فــي جنيف بــن نهج التسوية

ً
ونـهــج الـقــوى الــرافـضــة ،وص ــوال إلــى الحرب
األهـلـيــة فــي لـبـنــان ع ــام  1975ـ ـ  ،1976حيث
سالت دماء غزيرة لبنانية وفلسطينية.
ال يفيدنا كفلسطينني أن يصل التناقض مع
األنظمة العربية إلى حد الصراع واملواجهة
العسكرية الواسعة ارتباطًا بقراءتنا للوحة
التناقضات ،إذ إن التناقض الرئيسي يبقى
مع املشروع الصهيوني وسياسات االحتالل،
لكن ما حصل في األردن أو لبنان غير ذلك،
ح ـي ــث اس ـت ـن ــزف ــت ال ـب ـن ــدق ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
وجمهورها.
والـ ـنـ ـم ــوذج ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة كـ ــان امـ ـت ــدادًا
لـ ـلـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،غ ـ ـيـ ــر أن الـ ـت ــأطـ ـي ــر
الجماهيري والنقابي بات أكثر وضوحًا كما
خوض ما يشبه حرب أهلية.
املــرح ـلــة ال ـثــال ـثــة 1982 ،ـ ـ ـ  :1987كــانــت هــذه
السنوات عاصفة ومدمرة وخط فصل ،أي ما
قبل حرب وما بعدها  ،1982حيث اجتاحت
ً
القوات الصهيونية جنوب لبنان ،وصوال إلى
معارك بيروت الضارية .لقد خاضت املقاومة
حربًا بكل ما في الكلمة من معنى ،وسجلت
مــآثــر وب ـط ــوالت ،وإن كــانــت قــد اقـتـلـعــت في
نهاية األمر بعد  88يومًا من حصار بيروت،
وت ـش ـت ـتــت ف ــي ال ـب ـق ــاع وسـ ــوريـ ــا وال ـج ــزائ ــر
وال ـي ـم ــن وت ــون ــس .وس ـق ــط ف ــي هـ ــذه ال ـحــرب
نـحــو  30000فلسطيني ومـثـلـهــم لبنانيون
وسوريون ،وقد استخدم العدو معظم قواته
الجوية والبحرية والبرية.
وحــرب الـ ــ 1982كانت األكـبــر واألكـثــر بسالة.
وكما قال نابليون« :الهزيمة يتيمة والنصر
له مئة أب» ،فقد نشبت خالفات بني القيادات
الفلسطينية وانشقت حركة «فتح» ودار قتال
مرير بني جناحيها .ولئن كان هدف شارون
مــن اجـتـيــاح ب ـيــروت تــدمـيــر البنية التحتية
للمقاومة وإمــرار الحكم الذاتي في األراضــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،فـقــد نـجــح جــزئـيــا ف ــي األول ــى
ومــرر الثانية بعد نحو عقد .والخالصة أن
زخم البندقية في لبنان قد تقهقر ،بل لم تعد
الـســاحــة اللبنانية قــاعــدة ارت ـكــاز للمقاومة
الفلسطينية ،ورغــم تأسيس جبهة املقاومة
الشعبية من قوى يسارية ،تقدم تيار جديد
هو «حزب الله» الذي تعاظمت فعاليته وبات
قوة االشتباك األولى مع القوات الصهيونية
فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب امل ـح ـت ــل إل ـ ــى أن ح ـ ــرر مـعـظــم
الجنوب عام .2000
واملظهر األب ــرز فــي هــذه املرحلة كــان الحرب
الدفاعية الـتــي استخدمت فيها املصفحات
واملــدفـعـيــة وال ـصــواريــخ وال ـق ـتــال بــن شــارع
وشـ ــارع وال ـت ـمــركــز عـلــى خ ــط ق ـتــال م ــن دون
زحزحة مهما عظمت التحديات.
املرحلة الرابعة« ،االنتفاضة الكانونية» من
 1987إلى  :1992إن اندالع االنتفاض الشعبي
فــي أواخ ــر  ،1987وإن كــان بمشاركة شعبية
عارمة وتدحرج كما التفاعل النووي وشمل
كــل األراض ــي املحتلة عــام  ،67مــع إسـنــاد من
ال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي وال ـش ـت ــات ،فــاملـشــاركــة
كانت متفاوتة بني طبقة اجتماعية وأخــرى
بــن املـخـيــم واملــدن ـيــة وال ـقــريــة ،وب ــن الجيل
الشبابي والجيل األقدم وجيل الطفولة ،وبني
النساء والرجال ،وبني قوة سياسية وأخرى،
ول ـكــن الـجـمـيــع ك ــان عـلــى خ ــط املــواج ـهــة في
اإلضــرابــات العامة والعديد من التظاهرات.
وكـ ـ ــان ل ــان ـت ـف ــاض ق ـي ــادت ــه امل ـي ــدان ـي ــة ال ـتــي
ت ـعــرضــت لــاع ـت ـقــال غ ـيــر مـ ــرة ومــرج ـع ـيــات

قـيــاديــة أخ ــرى ولـجــان شعبية فــي كــل مكان.
وقد تضافرت في االنتفاضة ركيزة ميدانية
وتنظيمية وسياسية واقتصادية ومعنوية
ش ـعــارهــا ال ـنــاظــم ك ــان ال ـحــريــة واالس ـت ـقــال،
وكــانــت محطة نوعية كـبــرى دفـعــت املسيرة
الفلسطينية وحشرت سياسات االحتالل في
موقف دفاعي .فهي مبادرة شعبية تاريخية
هجومية .لم تكن مسلحة أو عصيانًا مسلحًا
كـمــا االنـتـفــاضــة الــروسـيــة ع ــام  ،1917وغلب
عليها التحرك الشعبي السلمي ،وإن اتسمت
بعنف شعبي وســاح نــاري كمظهر ثانوي،
أي إنـهــا حـيــدت العسكرية االحـتــالـيــة بقدر
كبير ولم تحتضن دعــوات العصيان املسلح
امل ـغــامــر ال ـفــاقــد ل ـش ــروط ــه ،ألن ال ـش ـعــب غير
مسلح ،وهذا حال العصيان املفتوح الذي كان
يمكن أن ينهي زمنها في غضون أشهر قليلة
ارتباطًا بإمكانات الـنــاس .أمــا املظهر األبــرز
فيها ،فكان اإلض ــراب الجماهيري بمعدل 6
أي ــام شـهــريــا ،بـمــا جعلها تختلف عــن ثــورة
 1936وإضراب األشهر الستة.
والـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج واإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ه ـ ـنـ ــا ،االنـ ـتـ ـف ــاض
بخصائصه الفلسطينية إل ــى درج ــة القلق
االح ـت ــال ــي م ــن ان ــدالع ــه مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،وك ــان
ال ـت ـخ ـط ـي ــط أن ت ـ ـكـ ــون نـ ـم ــط ح ـ ـيـ ــاة ت ـق ــوى
الجماهير على احتمال استحقاقاته وتصل
بالصراع إلى حالة االستعصاء مهما طالت،
غير أن انعقاد مدريد بعد الجوالت التمهيدية
لشولتز وبيكر أربكها وأضعف زخمها .وبني
مدريد وأوسـلــو انطفأت من دون ثبات على
نهجها والوفاء لتضحياتها.
املــرح ـلــة ال ـخــام ـســة ،ات ـف ــاق أوسـ ـل ــو /مــرحـلــة
أوسلو :انقسمت االنتفاضة وانقسم الشعب
وانقسم النظام السياسي الفلطسيني برمته،
فهناك من كانت حساباته (تثمير االنتفاضة
بــال ـت ـفــاوض وال ــوص ــول إل ــى ح ــل سـيــاســي)،
وه ـنــاك مــن دع ــا لتحويلها إل ــى نـمــط حياة
ورفض التثمير املتعجل.
ج ــرى ال ـت ـفـ ِّـاوض ال ـســري ع ــاوة عـلــى مــدريــد
العلنيُ ،
ووق ـ َـع على مـبــادئ أوسـلــو مــن دون
مشاركة أو علم قيادات الداخل أو مؤسسات
«م.ت.ف» واألم ـن ــاء ال ـعــامــن ،يـحــدو الـقـيــادة
الــرس ـم ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة آمـ ــال أن ي ـكــون ذلــك
مرحلة انتقالية تمهدًا لكيان ما أو دولة ما،
فيما الـقـيــادة االحتاللية ع ـ ّـدت ذلــك مصيدة
ل ــاعـ ـت ــراف ب ــإس ــرائـ ـي ــل وإسـ ـ ـق ـ ــاط امل ـق ــاوم ــة
متطلباتها األمـنـيــة ،وهــذا
املسلحة وال ـتــزام
ً
مــا أعـلـنــه راب ــن صــراحــة فيما اعـتـبــر بيريز
االت ـف ــاق «االن ـت ـصــار الـتــاريـخــي الـثــانــي بعد
إقامة الدولة» .وتشكلت سلطة للحكم الذاتي
اإلداري املحدود.
وج ــاءت أح ــداث النفق الـتــي مـهــدت لنهوض
 2000وتكتيك االغـتـيــال املمأسس ألكثر من
 500ن ــاش ــط فـلـسـطـيـنــي واجـ ـتـ ـي ــاح الـضـفــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة وح ـص ــار تـجــويـعــي عـلــى غــزة
وانـ ـقـ ـس ــام ف ـل ـس ـط ـي ـنــي وص ـ ــل ح ــد االق ـت ـت ــال
وسـ ـلـ ـطـ ـت ــن وكـ ـ ـي ـ ــان ـ ــن ،وج ـ ـ ـ ـ ــوالت ال ـ ـحـ ــوار
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي امل ــاراث ــونـ ـي ــة .وتـ ـح ــول ات ـف ــاق
«أوسلو» إلى مرحلة امتدت ألكثر من عقدين
ول ــم ي ـقــد إل ــى س ــام وال اس ـت ـس ــام ،وج ـهــاز
وظـ ـيـ ـف ــي ف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ـك ــون مـ ــن  170أل ــف
موظف وموظفة إضافة إلى  50ألف في غزة
وظفتهم «ح ـمــاس» وع ـشــرات آالف املقاتلني
ونـهــج تـفــاوضــي يشتد حينًا ويـخـبــو حينًا
وث ـقــافــة اس ـت ـهــاك ـيــة ودي ـن ــام ـي ــات تفكيكية

للشعب وحراك سياسي تراجعت فيه فصائل
«م.ت.ف» وأص ـب ـح ــت ف ـيــه ف ـصــائــل اإلسـ ــام
السياسي مــا ال يقل عــن  %40مــن الخريطة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وت ـب ــدل ــت ث ـنــائ ـيــة ف ـتــح ـ ـ ـ جبهة
شـعـبـيــة وأص ـب ـح ــت ف ـتــح ـ ـ ـ حـ ـم ــاس .وأث ـن ــاء
الـ ـع ــدوان األخ ـي ــر ع ـلــى غ ــزة ب ــات ــت الـثـنــائـيــة
«حماس» ـ «الجهاد».
وتعرض القطاع لثالثة عدوانات سقط فيها
آالف الـشـهــداء ،مــع الــدمــار الهائل لالقتصاد
ّ
الهش وفــي العمران والبنية التحتية .ولكن
هذه العدوانات لم ِّ
تؤد إلى كسر إرادة املقاومة
ورفـ ــع ال ــراي ــة ال ـب ـي ـضــاء ،ف ـق ـطــاع غ ــزة خــاض
حربًا دفاعية وباتت لديه قوة ردع معينة هي
درجة من قوة ردع املقاومة اللبنانية.
غير أن العقل القيادي الفلسطيني لم ينفك
يبحث عن وحدة وطنية على أساس برنامج
سياسي يسعى فريق التسوية إلى أن يكون
برنامج تسووي تحت قيادته ،فيما يسعى
الفريق اآلخر إلى أن سيادة برنامجه بقيادته،
مــا هــو مستحيل مــا دام ال ينتقل فــريــق إلى
م ــواق ــع ال ـفــريــق اآلخ ـ ــر .امل ـم ـكــن ه ــو ال ـقــواســم
املشتركة والتعايش مع موضوعات الخالف
مــن خ ــال تنفيذ مــا اتـفــق عليه فــي اجتماع
عـ ـم ــان  ،2012ب ـت ـش ـك ـيــل وانـ ـتـ ـخ ــاب مـجـلــس
وط ـنــي ل ـلــداخــل والـ ـخ ــارج كـمــا يـمـكــن إع ــادة
تعريف السلطة بالنأي عن الحيز السياسي،
والتصدي ملعضالت البطالة والفقر وتدهور
القطاع التعليمي والصحي وإع ــادة هيكلة
املوازنة وحماية ما بقي من أرض وقدس.
ال ـت ــاري ــخ م ـف ـتــوح وال ن ـهــايــة ل ــه ،وال مــرحـلــة
أخ ـ ـيـ ــرة فـ ـي ــه ،واألمـ ـ ـ ــس اش ـت ـم ــل ع ـل ــى ح ــرب
عـ ـص ــاب ــات وانـ ـتـ ـف ــاض ــة وت ـ ـف ـ ــاوض وحـ ــرب
دفاعية وسياسة ناعمة وأخــرى خشنة ،فما
هو النموذج املتوقع في الغد؟
ينبغي التأكيد أن املرحلة الراهنة مؤقتة وأن
هـنــاك مــا بـعــدهــا ،واملـقــاربــة تــزعــم أن املحطة
الحالية تستنفد طاقتها ،وهــي تقترب من
خط النهاية ،فمن أين تأتي املرحلة الجديدة؟
دوليًا ،لم يعد العالم أحادي القطبية ،فبتدرج
تشكلت التعددية القطبية ،وإن كانت العوملة
الرأسمالية االحتكارية هي األقــوى من دون
نسيان األزم ــة االقتصادية عــام  ،2008حيث
استنزفت العالم بأكثر من  30تريليون دوالر
وم ــدي ــون ـي ــة أم ـي ــرك ــا الـ ـي ــوم ه ــي  17تــرل ـيــون
وأوروبا أكثر من  10ترليون دوالر.
وقــد تشكل محور اقتصادي جديد هو دول
«ال ـب ــري ـك ــس» املـ ـك ــون م ــن الـ ـب ــرازي ــل وال ـه ـنــد
وال ـص ــن وروسـ ـي ــا وج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا ،وهــو
يشكل  %45مــن البشرية و %35مــن اإلنـتــاج
ً
الـ ـع ــامل ــي ،فـ ـض ــا عـ ــن «م ـن ـظ ـم ــة ش ـن ـغ ـهــاي»
للتعاون املتعدد األبعاد.
إق ـل ـي ـم ـيــا ،ص ـع ــود قـ ــوة إيـ ـ ـ ــران ،إذ بـ ــات لـهــا
نـفــوذ فــي ال ـعــراق وســوريــا ولـبـنــان والـيـمــن،
فيما تشتد وتــائــر تناقضها السياسي مع
السياسة اإلسرائيلية ،سواء إعالميًا أو عبر
الحلفاء ،إذ تنظر إسرائيل لها كأكبر خطر
اسـتــراتـيـجــي عـلـيـهــا بـمــا يـنـطــوي عـلـيــه من
احتكاكات محتملة.
عــرب ـيــا ،ت ـح ــوالت عــاصـفــة تـشـهــدهــا املنطقة
العربية منذ خمسة أعوام ،أهمها االنتفاضة
التونسية واملصرية .وهناك ما أصاب العراق
وس ــوري ــا م ــن ت ـم ــزق ودم ـ ــار ي ـف ــوق الــوصــف
وتـمــدد «داع ــش» كطبعة دمــويــة .وبــداهــة أن
هــذه املعطيات لها إسـقــاطــات على القضية
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رأي

ا ُس ـت ـش ـهــاده عـلــى خ ـيــار الـحـســم الـعـسـكــري
قترن بتسوية سياسية بشروط السلطة
امل ِ
تحفظ وجود الدولة وال يكون فيها وجود
ف ـع ـلــي ل ـل ـم ـعــارضــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ـل ـم ـيــة،
كانت وجهة النظر األخ ــرى تقول بأولوية
ّ
ال ـت ـســويــة ع ـلــى ال ـح ـس ــم ،ف ــي ظـ ــل م ـس ــار ال
َ
ت ـكــون الـغـلـبـ ّـة فـيــه ألح ــد وال ُيـسـتـبــعــد منه
ّ
أي طــرف ممثل لـهــذه الشريحة أو تلك من
السوريني ،باستثناء الجماعات اإلرهابية
املرتبطة بالسعودية ودول الخليج .هذا ال
ينفي قدرته الفائقة على قراءة املشهد ،التي
بكثير من سواها ،ولكن القراءة
تبقى أفضل
ً
حني تكون مقترنة بموقف ال يضع التسوية
الكاملة والعادلة كأولوية تصبح عبئًا على
ً
صــاحـبـهــا ،وال تـســاعــد ف ـضــا ع ــن ذل ــك في
الوصول إلى مخارج فعلية لألزمة التي هي

مجتمع .ومع
أزمــة ّ نظام بقدر ما هي أزمــة
ُ
التدخل الدولي من روسيا وأميركا أضيف
إلى أزمتي النظام واملجتمع ارتباط املخارج
امل ـم ـك ـنــة ل ـل ـح ــرب بـ ــإعـ ــادة ص ـي ــاغ ــة ال ـن ـظــام
السياسي وفـقــا لـلـتــوازنــات الــدولـيــة ،وهــذا
يعني افتقار الدولة التي كان ينشد ناهض
ّ
بمعية الحسم العسكري إلى
الوصول إليها
ُّ
االستقاللية السياسية ،وتحولها إلى دولة
تابعة لـهــذا املعسكر أو ذاك .هـكــذا ،ينعزل
ّ
ويتحول
التحليل عن الواقع الجيوسياسي
رغم استعماله أدوات الجغرافيا السياسية
إل ــى م ـجـ ّـرد تـســويــغ ل ـقـ ّـوة هــي فــي الـنـهــايــة
ً
مـجـ ّـرد عنصر واحــد ـ ـ وإن كــان فــاعــا جـدًا ـ
ّ
مــن ضمن مجموعة عناصر تشكل األزمــة
ُ
السورية ،وتسهم من موقعها البنيوي في
استمرارها.

تحول اتفاق «أوسلو» إلى مرحلة امتدت ألكثر من عقدين ،ولم يقد إلى سالم وال استسالم (أ ف ب)

الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وال سـيـمــا ان ـت ـصــار وتـحــريــر
الجنوب اللبناني عــام  2000وفشل العدوان
اإلسرائيلي عام  2006وما يمكن أن ينتج من
سقوط املخطط املعادي في سوريا.
فـلـسـطـيـنـيــا ،تـعـتـمــد ال ـق ـي ــادة الــرس ـم ـيــة اآلن
الخيار القانوني بالتوجه إلى األمم املتحدة
ومنظماتها ،وهــذا وإن كــان صحيحًا إال أنه
ً
ال يطرد احتالال وال يوقف استيطانًا ،ومأزق
قيادة السلطة هو أن الحكومات اإلسرائيلية
ال تبحث عــن تـســويــة جــذريــة أو حــل وســط.
وبرنامج «الليكود» صريح« :سيادة واحدة
مـ ــن ال ـب ـح ــر ل ـل ـن ـه ــر» ،وه ـ ـنـ ــاك أحـ ـ ـ ــزاب أك ـثــر
يـمـيـنـيــة ،وبــال ـتــالــي ل ـيــس ه ـن ــاك م ــا يسمى
تـســويــة بــال ـطــرق الـتـفــاوضـيــة تـنـهــي عــوامــل
الصراع ،وال حل استسالميًا يرفضه الشعب
الفلسطيني املستباح على كل الصعد .وقد
تـعــرضــت الـضـفــة الج ـت ـيــاح ،وت ـعــرض قطاع
غ ــزة لـثــاثــة ع ــدوان ــات مــدمــرة ،كــذلــك استمر
الحصار التجويعي وإغالق نحو  2000نفق
كانت تغطي  %70من احتياجات القطاع.
ويمكن القول إن ثمة نهج مقاومة بأشكالها
ونهج مساومة بإشكالها ،وإن تميزت قوى
فــي النهج األول ،فهي أيضًا تتقاطع جزئيًا
مع قوى في النهج الثاني ،والعكس صحيح.
وقــد أعلن رئيس األرك ــان االحتاللي أن أكبر
خ ـطــر ي ـهــدد إس ــرائ ـي ــل ه ــو تــآكــل ق ــوة ال ــردع
اإلسرائيلية ،وبالتالي باتت مقولة «الجيش
الذي ال يقهر» التي استخدمها أيضًا نابليون

في زمانه ،مهزوزة.
ً
أم ــا فــي الـضـفــة ،فــالــوضــع مــرتـ ٍـخ إج ـمــاال مع
نقطة ساخنة في القدس ومبادرات طالئعية
ش ـب ــاب ـي ــة وم ـ ـصـ ــادمـ ــات ش ـع ـب ـيــة م ـ ـحـ ــدودة،
وس ـل ـط ــة ت ـق ـبــض ع ـل ــى ال ــوض ــع ف ــي الـضـفــه
وتضبطه بما يكرس وجــودهــا والتزاماتها
السياسية واألمنية.
ماذا عن الغد؟
ت ـقــوم ه ــذه امل ـقــاربــة عـلــى احـتـمــالـيــة نهوض
وط ـ ـنـ ــي /انـ ـفـ ـج ــار شـ ـعـ ـب ــي /والدة مــرح ـلــة
جديدة تتجاوز املشهد الحالي والكثير من
القوى والقيادات وثقافة اإلحباط واالنتظار
وال ــرخ ــاوة ،وس ــوف يـتـجــاوز الجيل الجديد
والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة كـ ــل مـ ــا هـ ــو ش ــائ ــخ.
وكـمــا كــانــت والدة الفصائلية الفدائية بعد
ه ــزي ـم ــة  1967ت ـ ـجـ ــاوزًا مل ــا س ـب ـق ـهــا ف ـســوف
تتجاوز املرحلة الجديدة ما سبقها ،بحيث
يـسـتـعـصــي ال ـت ـنــاقــض ،وال ي ـكــون م ــن فـكــاك
لــه إال بــرحـيــل االح ـت ــال ،وع ــودة األم ــور إلــى
طبيعتها الحقيقية.
ّ
ولكن مــا هــي العوامل التي تـحـ ّـرض وتفض
لهذا االستخالص ،وما هي العوامل املحبطة
له؟
مـفـهــوم أن الـبـشــر يصنعون مستقبلهم في
نهاية األمر ...أما العوامل ِّ
املعوقة فهي:
 -1ب ـط ــش االح ـ ـتـ ــال وإجـ ـ ــراءاتـ ـ ــه ال ـي ــوم ـيــة.
فاالحتالل مرتاح من الوضعية القائمة ،فهو
«احتالل خمس نجوم» يسرق املياه واألرض،

أهـ ـمـ ـي ــة مـ ــا ف ـع ـل ــه ن ــاه ــض بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
ال ـت ـح ـل ـيــل املـ ـقـ ـت ـ ِـرن ب ــامل ــوق ــف ال ـع ـض ــوي مــن
ال ـح ـلــف ال ــوه ــاب ــي الـ ــذي ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة
وداع ــش وأقــران ـه ـمــا ،هــو أن ــه أع ــاد االعـتـبــار
إل ــى قيمة الـكـتــابــة ،لـيــس كــانـحـيــاز إل ــى هــذا
ً
الـطــرف أو ذاك ،بــل بوصفها فـعــا سياسيًا
وأيديولوجيًا يندرج في سياق تاريخي .هذا
الـسـيــاق هــو اإلط ــار ال ــذي تستطيع الكتابة
ّ
ّ
التحول إلــى قــوة مادية تؤثر في
من خالله
الـ ــواقـ ــع ،وفـ ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ت ـص ـبــح هي
القاطرة له عبر الربط بني التنظير والفعل
السياسي ،حتى لو اختلفنا معه من موقع
«سياسي» ما .في النهاية ،لم يدفع ٌ
أحد ممن
اختلفوا مع الشهيد ناهض ثمنًا ملواقفهم،

ً
سواء من النظام أو من إيران أو من روسيا،
بـيـنـمــا دفـ ــع ه ــو ث ـمــن مــوق ـفــه ال ــواض ــح مــن
ّ
الـسـعــوديــة ،وه ــذا يعني أن الـتـحــالــف الــذي
ك ــان يـقــف نــاهــض ّفــي مــواجـهـتــه هــو األكـثــر
خ ـط ــورة عـلــى امل ـثــقــف ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة ،ما
يجعل بالضرورة من ّ
ـوف معه وقوفًا
أي وقـ ٍ
مع القتلة الدواعش وتسويغًا ألفعالهم في
ّ
مواجهة خصومهم السياسيني .صحيح أن
عملية القتل حصلت في األردن وفي سياق
قــد يـبــدو داخـلـيــا ،لكنها ّ
تعبر بــوضــوح عن
ـاظــم لــدى هــذا الحلف إلــى تدفيع
املـيــل املـتـعـ ِ
ّ
املختلفني معه أثمانًا باهظة ،واألرجح أن من
رأسه،
يقف معه اآلن إنما يفعل ذلك ليحفظ
ً
وليتفادى الثمن الذي دفعه ناهض طواعية
حني اختار الوقوف في املعسكر اآلخر.
* كاتب سوري

وه ــو الـسـيــد ودون أن يــدفــع ثـمـنــا حقيقيًا.
ولكن هل االحتالل نجح في منع االنتفاضة
الـكــانــونـيــة أو عــواصــف ع ــام 2000؟ الـجــواب
كال.
وف ــي مــؤتـمــر هرتسيليا األخ ـيــر  2015الــذي
تـ ـش ــارك ف ـي ــه ال ـن ـخ ـبــة ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واإلعــام ـيــة ،تـحــدث صـحـفـيــون عــن احتمال
حـ ـ ــرب عـ ـص ــاب ــات ج ـب ـل ـي ــة أو انـ ـتـ ـف ــاض ــة أو
تحركات شعبية ،كذلك إن جبروت االحتالل
وما لديه من قوة تدميرية هائلة لم تستطع
الحيلولة دون أن تـتــراكــم عــوامــل الـقـتــال في
قطاع غزة ،ولم يثبت قدرة بالقضاء عليها.
 -2السلطة الفلسطينية امللتزمة استحقاقات
أوسلو والتي تناهض اشتعال الضفة .وهنا
يمكن استدعاء الــدرس التونسي واملصري،
فنظاما بن علي ومبارك لم يقويا على منع
االنتفاض الشعبي ،وهذا حصل في غير بلد
ً
وتجربة ،كإيران الشاه مثال.
كـ ــذلـ ــك ف ـ ـ ــإن الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ف ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــأزق ،ف ــامل ـس ــار
ً
التفاوضي لم يثمر حال سياسيًا أو ترتيبات
على طريق االستقالل ،بما أثار جدلية داخل
صفوفها ،وهناك تيارات تقول بالعودة إلى
خيار الشعب.
 -3ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــريـ ــة .بـ ــال ـ ـقـ ــروض
والتفتيت والثقافة االستهالكية والـفــرديــة،
وال سيما في الطبقة الوسطى التي أكثر من
 %20في الضفة والقطاع ونحو  %50من قوة
العمل في رام الله .لكن هــذا كله يتطاير في
الهواء ما إن يشتعل الحريق ،ذلك أن الوطنية
الفلسطينية عميقة في الوجدان ،مثلما هي
ح ــال أي وطـنـيــة أخـ ــرى ،وك ــذا االس ـت ـعــدادات
املتنوعة ،وأيضًا الطبقة العاملة التي أغلبها
«طبقة في ذاتها وليس طبقة لذاتها» بحسب
التعبير املــارك ـســي ،وه ــي أكـثــر مــن  %20من
قــوة العمل ونحو  %35فــي الحركة األسيرة
برغم عدم تمركزها.
 -4حالة اإلحباط واالرتـخــاء والفردية وعدم
الـثـقــة ب ــال ــذات وقــدرت ـهــا عـلــى الـتـغـيـيــر ،ومــا
ت ــوال ــد ع ــن م ــرح ـل ــة أوسـ ـل ــو م ــن ث ـق ــاف ــة غـيــر
ت ـح ــرري ــة وت ــراج ــع ل ـث ـقــافــة ال ـ ـثـ ــورة .وه ـنــاك
دي ـنــام ـي ـك ـيــة تـفـكـيـكـيــة لـلـشـعــب وتـجـمـعــاتــه
وخلق تفاوتات في أولوياته.
بكلمة واح ــدة ،إن لـلـثــورة ثقافتها وقيمها،
والستراتيجية التفاوض ثقافتها وقيمها،
ومل ــرح ـل ــة ال ـص ـع ــود خ ـصــائ ـص ـهــا ،وملــرح ـلــة
الجزر خصائص أخرى.
ولـكــن مــا هــي املـحــركــات الـتــي يمكن أن ترفع
منسوب املواجهة الشعبية مع املحتل ووالدة
مرحلة جديدة؟
ً
ً
أوال ،ي ــواج ــه ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي اح ـت ــاال
عـنـصــريــا اق ـتــاع ـيــا م ــع تـطـهـيــر ع ــرق ــي ،كما
ت ـنــص ع ـل ـيــه خ ـطــة ب ــراف ــر ف ــي ال ـن ـق ــب ،وكـمــا
ً
يحصل فــي األغـ ــوار ،فـضــا عــن ضــم الـقــدس
بعد توسيعها وج ــدار توسعي واستيطان
قافز واعتقاالت يومية وحجز للتطور وإذالل
ال يـنـتـهــي ،وه ــذا اس ـتــولــد وس ــوف يستولد
إرادة مواجهة.
فيما امل ـش ــروع الــوطـنــي يتطلع إل ــى الحرية
وال ـت ـح ــري ــر وي ـ ـقـ ــاوم ولـ ــم ي ـن ـفــك يـ ـق ــاوم ول ــم
يستسلم منذ أن اقترح االستعمار البريطاني
ً
الـحـكــم ال ــذات ــي 1922وص ـ ـ ــوال للحكم الــذاتــي
األوسـ ـل ــوي  .1993ثـمــة عــاقــة صــراع ـيــة هي
مـ ـص ــدر امل ــواجـ ـه ــة ب ــن امل ـ ـشـ ــروع ال ـت ـح ــرري

الفلسطيني واملـشــروع االحتاللي اإلجالئي،
قــد ترتفع وتــائــره أحيانًا وتنخفض أحيانًا
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ول ـك ـن ـه ــا ال ت ـن ـط ـف ــئ إال ب ــان ـط ـف ــاء
أسبابه ،وصدقت نبوءة الشهيد عبد القادر
ال ـح ـس ـي ـنــي« :ش ـع ــب فـلـسـطــن سـيـظــل يـثــور
ً
جيال بعد جيل إلى أن تتحرر فلسطني».
ثــانـيــا ،ك ــان الـشـعــب الفلسطيني بـعــد 1967
مجرد ثالثة أرب ــاع مليون ،أمــا الـيــوم فهو 5
م ــاي ــن ،مـنـهــم  200أل ــف طــالــب وطــال ـبــة في
الجامعات ،ومثلهم تقريبًا في الحادي عشر
والثاني عشر ،ونحو مليوني شاب أعمارهم
بــن  36-16سـنــة ،وبـطــالــة ال أف ــق لتشغيلها
تـ ـن ــاه ــز  400000أل ـ ـ ــف ،نـ ـح ــو ن ـص ـف ـه ــم مــن
متخرجي الجامعات والثانوية .واليوم هناك
 1.5مليون فلسطيني وراء الـخــط األخـضــر،
وأكثر من  6ماليني في الشتات.
بما يختزله الشعب الفلسطيني من طاقات
وتطلعات وإرث كفاحي وخبرات ،الفلسطيني
لم يتحول إلى «غبار األرض» وسقطت مقولة
«فلسطني أرض بال شعب» بما يعكس مأزقًا
إسرائيليًا.
ثالثًا ،لقد استنفدت املرحلة الراهنة نفسها،
وهي تقترب من خط النهاية ،فمرحلة أوسلو
ووعودها باالستقالل كشفت ماهيتها.
ويفيد توسيع األف ــق بــإعـطــاء حـ ِّـيــز أكـبــر في
املــرحـلــة املقبلة للجماهير الفلطسينية في
 ،1948فهؤالء ال يتعرضون لتمييز عنصري
فقط ،فهم  %18من السكان ،ومجرد  %4من
األرض و %2مــن املـيــاه ،و %3مــن الجامعات
وبــا ميزانيات تطوير ،ونسبة البطالة في
صـفــوفـهــم م ـضــاع ـفــة ،فـيـمــا نـسـبــة أج ــوره ــم
بالكاد تصل .%60
ومن جهة أخرى ،لقد صمد الشعب الللبناني
وقــاتـلــت مـقــاومـتــه ع ــام  2006وتـكـبــد ال ـغــزاة
خ ـس ــائ ــر ف ــادح ــة ب ـع ــد أن ف ـش ـلــت ال ـض ــرب ــات
ال ـجــويــة امل ــدم ــرة واالج ـت ـي ــاح ال ـب ــري .وبــرغــم
ان ـش ـغ ــال «ح ـ ــزب الـ ـل ــه» ف ــي س ــوري ــا ،فـهـنــاك
جـ ــوالت مـقـبـلــة عـلــى الـجـهــة الـشـمــالـيــة ،ومــا
التدريبات اإلسرائيلية سوى مقدمة وتهيئة.
ي ـم ـكــن ت ــوق ــع ال ـن ـم ــوذج املـسـتـقـبـلــي كـ ــوالدة
جديدة تتجاوز كل النماذج وتستفيد من كل
الـنـمــاذج ،ولـكــن نخب املـفــاوضــات ستستمر
ف ــي نـهـجـهــا ،ون ـهــج امل ـق ــاوم ــة سـيـسـتـمــر في
نـهـجــه ،وه ــذا هــو ح ــال ال ـقــوة الـنــاعـمــة وغير
الناعمة .أما الوالدة الجديدة فسوف تصبح
هي الالعب األول في األعوام املقبلة ،ويساعد
على ذلك توصل الوضع الفلسطيني الحالي
إلى قواسم ميدانية مشتركة.
إن الوضعية املعطوبة الحالية ليست دائمة
وليست ق ــدرًا ،فالتاريخ فــي حــركــة ،والـشــيء
يستولد نقيضه فــي نهاية األم ــر ،وال سيما
أن شــروط اللحظة الراهنة في تآكل مستمر
وتسكنها تناقضات وتطلعات واستعدادات.
ل ـقــد ت ـمــرد ق ـطــاع غـ ــزة ،وه ــو م ـجــرد  %6من
مساحة الضفة ،وتمرد لبنان وهو بمساحة
محافظة مصرية ،ومن الخطأ إسقاط الرهان
ع ـل ــى ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،ع ـل ــى ال ـك ـت ـلــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
التقدمية بلغة غرامشي والثقافة التقدمية
التي تنتج روابط الكتلة.
ويمكن تخيل الـنـمــوذج املقبل ال ــذي قــد ّ
يمر
فــي محطات ُ وحلقات وسيطة .لقد استنفد
املـ ـش ــروع ال ــقـ ـط ــري ،وال ــوض ــع الـفـلـسـطـيـنــي
مأزوم ومستباح ،وهذا يمهد ملا هو جديد.
*أستاذ جامعي ـ ـ فلسطني

االستعداد لدفع الثمن

التحالف الذي
كان يقف
ناهض في
مواجهته
هو األكثر
خطورة على
ّ
المثقف

إن الوضعية
المعطوبة
الحالية ليست
قدرًا ،والتاريخ
في حركة
دائمة
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العالم

تحقيق
راعت السعودية «التيار السلفي» ولم تذكر كلمة «تقويم ميالدي» علنًا (أ ف ب)

الجماعة التي صارت دولة ،والتي ّ
نصبت نفسها ،دون العالمينّ ،
وصية على «الحرمين» في الحجاز ،ها هي
ّ
تتخلى عن التقويم الهجري الذي ّ
قدسته بنفسها سابقًا ...لمصلحة التقويم الميالدي .ذات يوم ،كان مفتي
المملكة قد أفتى بأن الهجري هو «شرف األمة» .اآلن يسقط هذا الشرف على أعتاب الدوالر

ّ َ
ُ
هجر التقويم الهجري...
ت
ة
السعودي
ّ

ً
أهال بـ {الكفار»
محمد نزال
ب ـعــد  86عــامــا ع ـلــى إعـ ــان والدت ـه ــا،
َ
ك ـ ــدول ـ ــة دي ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة تـ ـحـ ـك ــم ب ــال ـش ــري ـع ــة
ّ
ّ
اإلســامـ ّـيــة ،ق ـ ّـررت السعودية التخلي
عن التقويم الهجري ملصلحة التقويم
امل ـي ــادي .ه ـكــذا ،سـتـبــدأ ِم ــن اآلنِ ،مــن
الشهر الجاري ،بدفع رواتب العاملني
في القطاع العام (الدولة) بما يتوافق
ّ
مع َ
امليالدية .لم تجرؤ وسائل
السنة
ّ
ّ
اإلعــام السعودية (املحلية) على ذكر
ّ
ميالدية في إذاعة الخبر ،فعمدت
لفظة
ّ
إلى التمويه ،إال أن الوكاالت في الخارج
ومنها "سكاي نيوز"
قالتها ،بوضوحِ ،
الـ ـت ــي عـ ـن ــون ــت" :الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة تـعـتـمــد
ً
ّ
رسميًا العمل بالتقويم امليالدي بدال
مــن الـهـجــري" .كــذلــك فعلت "الـجــز ّيــرة"
ـريــة .ال ـح ــدث ل ـيــس ع ـ ّ
ال ـق ـطـ ّ
ـادي ــا .إن ـهــا
ّ
ّ
السعودية ،الدولة التي لطاملا صدرت
ّ
كمرجعية أولى ملسلمي العالم.
نفسها
ّ
ّ
ّ
هي الدولة "السلفية" كما عبر مرة ولي
العهد األسبق ،وابــن ّ
مؤسس اململكة،
نايف ّبن عبد العزيز.
إذًا ،إنـ ـه ــا ال ـع ــومل ــة (الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة ـ ـ ـ ذات
االتـجــاه الــواحــد) التي َ
كس َحت الكثير
ّ
ّ
"خصوصيات" األمــم .قلة ِمــن هذه
ِمــن
األخـيــرة ،على مستوى العالم ،ال تزال
ُ
قاوم ،وقد أصابها اإلجهاد ،وبعضها
َت ّ
ّ
يترنح .الحال هذه مع "الخصوصيات"
ُ
امل ـت ـي ـنــة ،ف ــي ب ــاد مـتـيـنــة أو ت ـح ــاول،
صـيــل
فـكـيـ ّـف ب ـهــا م ــع ب ــاد أج ـ ــادت تــأ ّ
الـتـخــلــف ،جــاعـلــة ِمـنــه ديـنــا ُمتخشبًا،
ّ ّ
ـريــا أقــلــه ،حــركــة الــزمــان؟
ال َي ـعــرف ،نـظـ
هــذا بغض النظر عــن أصــل املــوضــوع،
ومـســألــة ال ـصــواب والـخـطــأ فـيــه ،فذلك
بحث آخر ،وبحث َيطول.
في  26أيلول املاضي ،اجتمع مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء الـ ـسـ ـع ــودي ،ب ــرئ ــاس ــة "امل ـل ــك"

س ـل ـم ــانّ ،وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـب ـن ــد الـ ـ ـ ــِ 24م ــن
ّ
مقرراته أنــه" :يكون احتساب الرواتب
ّ
الشهرية،
واألجور واملكافآت والبدالت
ومـ ــا ف ــي ح ـك ـم ـهــا ،ل ـج ـم ـيــع ال ـعــام ـلــن
فــي الــدولــة ،وصرفها ُبما يتوافق مع
ّ
َ
املالية للدولة املحددة بموجب
السنة
املرسوم امللكي (م )6/الصادر بتاريخ
 1407/4/12هـ" .ما حكاية هذا املرسوم
امللكي املــذكــور ،الصادر سابقًا ،وملــاذا
يجري إسقاطه على "روزنامة" اليوم؟
ّ
السعودية ،مراعاة لـ"ذائقة"
السلطات
ّ
املــؤسـســة الــديـنـ ّـيــة الــوهــابــيــة عندها،
ّ
وكـ ـ ــل "الـ ـتـ ـي ــار ال ـس ـل ـف ــي" ف ــي ال ــداخ ــل
ُ
والخارج ،ال تريد أن تذكر كلمة "تقويم
ميالدي" علنًا ،فكان ال ّ
بد ِمن تخريجة
ّ
تمويهية ،وإليكم كيف جرت.
ّ
يـنــص املــرســوم املــذكــور عـلــى أن ِ"ب ــدء
الـ َـس ـنــة امل ــال ـ ّـيــة ل ـلــدولــة ه ــو ف ــي ال ـيــوم
ال ـعــاشــر ِم ــن ب ــرج ال ـج ــدي ِم ــن الـ َـسـنــة
ّ
عمليًا ،هــذا الـيــوم يوافق
الـشـمـسـ ّـيــة".
َ
 1ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ِمـ ــن الــس ـنــة
ـاديــة .فـجــأة أصـبـحــت الـسـعـ ّ
امل ـيـ ّ
ـوديــة
َ
ُ
تتعامل مع "برج الجدي"! هكذا ،يلعب
ّ
ّ
على تقويم َ
الهجرية،
الشمسية
السنة
ّ
ّ
َ
بــدل تقويم الــسـنــة القمرية الهجرية،
لـ ـل ــوص ــول فـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة إل ـ ــى ال ـ َـس ـن ــة
ّ
املـيـ ّ
ـاديــة .كــل هــذا الـلــف والـ ــدوران ِمن
ّ
السلطات ّالسعودية حتى ال تعترف،
ُ
لـفـظـ ّـيــا ،بــأنـهــا تــريــد اعـتـمــاد التقويم
املـ ـ ـ ـ ّي ـ ـ ــادي ،أو ب ـ ـ ـ ــاألح ـ ـ ـ ــرى" ...ت ـق ــوي ــم
الكفار" .وباملناسبة ،التقويم الشمسي
ّ
ّ
السعودية اآلن
املذكورّ ،الذي تلطت به
ّ
شكليًا ،إنما هو ِمن وضع عمر الخيام
ّ
َ
قبل  900سنة تقريبًا (الخيام فارسي،
ول ـطــاملــا ُرمـ ــي بــالــزنــدقــة ،خــاصــة ِمــن
الحديث ـ السلفيني).
جماعة أهل ّ
إذًا ،لفطة "الـكــفــار" (أص ـحــاب التقويم
ّ
تهكمية إطالقًا.
املـيــادي) هنا ليست

فـفــي الـفـتــوى رق ــم ِ 16229م ــن "فـتــاوى
ال ـل ـج ـنــة ال ــدائ ـم ــة ل ـل ـب ـحــوث واإلفـ ـت ــاء"
(أع ـض ــاؤه ــا ِم ــن هـيـئــة ك ـبــار الـعـلـمــاء
ـ ـ الــرس ـمـ ّـيــة ح ـكــومـ ّـيــا) َي ـ ــردّ ،
ردًا على
ِ

أفتى ابن باز سابقًا
بوجوب البقاء على التاريخ
الهجري كشرف لألمة
ّ
إمكانية
سؤال ِمن أحد املسلمني ،حول
ّ ّ
تعامله بالتاريخ امليالدي تجاريًا ،أن:
"الواجب البقاء على التاريخ الهجري،
ك ـم ــا درج ع ـل ـيــه امل ـس ـل ـم ــون م ــن عـهــد
الفاروق (عمر) إلى اليوم ،وهو شرف

لألمة" .صاحب هذه الفتوى هو رئيس
الشيخ
اللجنة ومفتي اململكة سابقًا،
ّ
الــراحــل عبد العزيز بــن بــاز ،وقــد وقــع
عليها املفتي الـحــالــي عبد الـعــزيــز آل
الـشـيــخ ،ال ــذي ك ــان يــومـهــا ع ـض ـوًا في
اللجنة قبل أن يترأسها الحـقــا .وفي
(من
فتوى أخرى ،تحمل الرقم ِ 20722
ف ـتــاوى الـلـجـنــة الــدائ ـمــة أيـضــا ـ ـ وهــي
ّ
السعودية)
بمثابة دستور ديني في
َيـ ـ ـس ـ ــأل أحـ ـ ــدهـ ـ ــم :م ـ ــا حـ ـك ــم ال ـت ـع ــام ــل
بالتاريخ امليالدي مع الذين ال َيعرفون
التاريخ الهجري ،كاملسلمني األعاجم،
ّ
أو ال ـكــفــار ِم ــن زمـ ــاء ال ـع ـمــل؟ فيأتيه
الجواب" :ال يجوز للمسلمني التأريخ
ّ
ومن
بامليالدي؛ ألنه تشبه بالنصارىِ ،
شعائر دينهم ،وعند املسلمني والحمد

ُ
نقرض
«القمري» الم ِ

مفتي السعودية ،آل الشيخ

ما ِمــن دولــة في العالم اآلن تعتمد التقويم الهجري
ّ
الحكومية.
الـقـمــري كتقويم أصـيــل فــي معامالتها
ّ
ُ
الدينية فـقــط .هــذا يقال
أصـبــح تقويمًا للمناسبات
ُ
اليوم ،وجميع اإلسالميني الذين وصلوا إلــى الحكم
ّ
إمكانية التعامل بالهجري ،لكن هذا
يعترفون بعدم
ّ
ال ـقــول ،قــديـمــا ،كــان ُيـعــد ِمــن قبيل الكفر والــزنــدقــة.
ً
ّ
اإلسالمية ،كان
في إيرانّ ،مثال ،بعد انتصار الثورة
البعض يتوقع ،إثر إسقاط التقويم الشاهنشاهي ،أن
ّ
الحكومية،
ُيعمل بالتقويم الهجري القمري في الدوائر
لكن هذا لم يحصلّ ،
فأقر التقويم الهجري الشمسي
َ
فــي الدستور (ال ــذي تحمل أشهر سنته أسـمــاء ِمن
ّ
ّ
الزردشتية) .أفغانستان تعتمد هذا
اإليرانية القديمة ـ
ثان.
التقويم أيضًا ،وكذلك في "كوردستان" كتقويم ٍ

ل ـلــه ت ــاري ــخ يـغـنـيـهــم ع ـن ــه ،ويــربـطـهــم
بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم،
وهو شرف عظيم لهم" .رئيس اللجنة
هـنــا ك ــان ال ي ــزال املـفـتــي اب ــن ب ــاز ،أمــا
امل ـفـتــي ال ـحــالــي ،آل ال ـش ـيــخ ،ف ـكــان قد
ّ
ترقى إلى منصب نائب الرئيس ،وقد
ّ
وقع على الفتوى.
ّ
ما هو موقف هؤالء اليوم وقد تخلت
ال ـس ـل ـط ــات الـ ـسـ ـع ـ ّ
ـودي ــة ع ــن ال ـت ـقــويــم
ُ
(امل ّ
قر ِمن قبل الخليفة
القمري الهجري
الـثــانــي)؟ إلــى اآلن يلتزمون الصمت.
صمت الـقـبــور .صمت "علماء البالط"
و"وع ـ ــاظ ال ـســاطــن" (رحـ ــم ال ـلــه علي
الـ ـ ـ ـ ــوردي) .وح ــده ــم أعـ ـض ــاء "داع ـ ــش"
وإخوانه اليوم ،الهائمون في صحاري
وبوادي العراق والشام ،تجدهم حتمًا
يـ ـعـ ـت ــرض ــون عـ ـل ــى هـ ـ ــذه "الـ ـخـ ـي ــان ــة".
وحــدهــم تجدهم ي ـغـ ّـردون رفـضــا .هي
خيانة ملا ّرباهم عليه أولئك املشايخ
"ال ـك ـب ــار" ...مـنــذ أن ّ
زج ــوا بـهــم ،أدلـجــة
ً
وتـمــويــا ،خــدمــة ملذهبيتهم ولخطط
أميركا ضد السوفيات في أفغانستان
(األفغان العرب) وما تالها.
ّ
السعودية اآلن؟
ملاذا هذه الخطوة ِمن
بـحـســب م ــا ذك ــر خ ـب ــراء اق ـت ـصـ ّ
ـاديــون
ف ــي ال ـخ ـل ـي ــج ،وكـ ـم ــا ورد ف ــي ت ـقــريــر
ّ
القطرية ،فإن هذه الخطوة
ـ"الجزيرة"
ل ّ
ستوفر للمملكة نحو  15مليار ريال
(أي  4مليارات دوالر تقريبًا) .يحصل
هذا نتيجة فارق عدد األيام بني َ
السنة
الهجرية والـ َـسـنــة املـيـ ّ
ّ
ـاديــة؛ فالثانية
تزيد على األولى بـ 11يومًا ،وبالتالي،
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــةُ ،يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ــول إن
مردودات هذه ّ
األيام سوف ُ"ت َ
سرق" ِّمن
ّ
جيوب املوظفني .ثلث راتــب سيتبخر
كـ ــل ع ـ ــام ِم ـ ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن ،و 15ش ـه ـرًا
م ــن ع ـمــرهــم ال ـت ـقــاعــدي ل ـكــل  40سنة
مــن الـعـمــل .كـثـيــرون ِم ــن ه ــؤالء أب ــدوا
ش ـكــاوى فــي تعليقاتهم عـلــى املــواقــع
ّ
العربية التي نشرت الخبر.
ّ
السعودية يومًا في اقتصادها
لم تكن
ّ
ّ
إسالميًا وال َمن
ليبراليًا ،ال
إال نظامًا
ينكره أحــد ِمنهم.
ال
ـذا
ـ
ه
و
ـون،
ُيـسـلـمـ
ّ
ّ
ه ـك ــذا ك ــان دوم ـ ــا ،إال أنـ ــه ك ــان مـغــلـفــا
ب ـق ـشــرة إس ــام ـ ّـي ــة .الف ـتــة دي ـن ـ ّـي ــة .اآلن
ّ
ّ
ّ
تتغير،
السعودية
تتغير.
هذه الالفتة
اآلن ،قــا ُفــزة فــوق مــا كــان حتى األمــس
أق ــدس املـقـ ّـدســات و"ش ــرف ّ
األم ــة" .لكن
ُ
َ
اآلن؟ "اآلن وقد عصيت قبل وكنت ِمن
املفسدين"؟
أخيرًا ،وبعد رحيل املفتي السابق ابن
بـ ــاز ،وتـعـيــن عـبــد ال ـعــزيــز آل الشيخ
خـلـفــا ل ــه ،وه ــو ف ــي ه ــذا املـنـصــب إلــى
ال ـ ـيـ ــوم ،ن ـج ــد ل ــه هـ ــذه الـ ـفـ ـت ــوى .فـ ـ ّ
ـردًا
ِم ـنــه عـلــى سـ ــؤال أح ــده ــم ح ــول ج ــواز
وج ـ ــود ل ــوح ــة ف ــي إح ـ ــدى مــؤس ـســات
ال ــري ــاض تـعـتـمــد ال ـت ـقــويــم املـ ـي ــادي،
ي ـّج ـيــب (فـ ـت ــوى ح ـ ُم ـلــت رقـ ــم )20140
أنـ ـ ــه" :ي ـج ــب ع ـلــى امل ـس ـل ــم أن َيـجـتـنــب
طــريــق امل ـغ ـضــوب عـلـيـهــم وال ـضــالــن،
ِم ــن ّالـيـهــود وال ـن ـصــارى وغـيــرهــم من
ال ـكــفــار ،فــا يتبعهم فــي ضــالـهــم وال
ّ
يتشبه بـهــم فــي أفـعــالـهــم وألبستهم،
وال يخالطهم في أعيادهم وكنائسهم
ومعابدهم ،وال يظهر الفرح والسرور
بـمـنــاسـبــاتـهــم ،وال يـهـنــؤهــم ب ـهــا ،بل
يتبرأ من ذلــك كله ويسلم وجهه لله".
ص ــاح ــب هـ ـ ــذه الـ ـكـ ـلـ ـم ــات هـ ــو امل ـف ـتــي
الـحــالــي هـنــاك .لقد أصـبــح هــو رئيس
لـجـنــة اإلفـ ـت ــاء ،وم ـع ــه ،كـعـضــو فـيـهــا،
الشيخ صــالــح ال ـف ــوزان ...ومــا زاال في
املنصبّ .
كـ ــان الف ـت ــا أنـ ـه ــم ف ــي ال ـف ـت ــوى األولـ ــى
ّ
ّ
التمسك بالتقويم الهجري
ذك ــروا أن
ه ــو "شـ ــرف ل ــأم ــة" .الـ ـس ــؤال ،للمفتي
الـحــالــيَ ،
وم ــن مـعــه :هــل تـنــازلـتــم اآلن
ّ
ّ
عــن "شــرف األم ــة"؟ .بلغة الرياضيات،
املقبولة ِمــن "شيخ اإلســام" (شيخهم
األك ـ ـبـ ــر) اب ـ ــن ت ـي ـم ـ ّـي ــة ،أال ي ـع ـنــي ه ــذا
األمـ ــة ّ
ّأن ّ
(أم ـت ـهــم) أصـبـحــت اآلن ِ"بــا
َ
ُ َ ُ
ش ـ ــرف" .ه ـكــذا ي ـعــبــث بــال ـس ـم ــاءِ ...مــن
ّ
أ ّج ــل مـعــالــف حــكــام األرض.ك ـ ــان الفتًا
ّ
أنـ ـه ــم ف ــي ال ـف ـت ــوى األولـ ـ ــى ذكـ ـ ــروا أن
ّ
التمسك بالتقويم الهجري هو «شرف
َ
لألمة» .السؤال ،للمفتي الحالي ،ومن
مـ ـع ــه :ه ــل ت ـن ــازل ـت ــم اآلن ع ــن «ش ــرف
ّ
ّ
الرياضيات ،املقبولة ِمن
األمة»؟ .بلغة
«شيخ اإلســام» (شيخهم األكبر) ابن
األمة ّ
تيمية ،أال يعني هذا ّأن ّ
ّ
(أمتهم)
َ
ُ َ ُ
«بال شرف» .هكذا يعبث
أصبحت اآلن ِ
ّ
ب ــالـ ـسـ ـم ــاءِ ...مـ ــن أجـ ــل م ـع ــال ــف ح ــك ــام
األرض.
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«الفتنة»
استغالل
إلى
يسعى
الجوالني
ّ
«جند األقصى» في حضن «النصرة» مجددًا
دخلت «جبهة فتح الشام»
على خط الحرب المستعرة
بين ُ«أحرار الشام» وعدد
من ّكبريات المجموعات
المسلحة من جهة،
وتنظيم «جند األقصى»
جهة أخرى .وتسعى
من ّ
«فتح الشام» إلى تجيير
المجريات لمصلحتها عبر
كسب مقاتلي «الجند» في
صفوفها ،وإطاحة عدد
من «قادتهم»
صهيب عنجريني
ل ـ ــم ي ـ ـ ـتـ ـ ـ ّ
ـردد أب ـ ـ ــو مـ ـح ـ ّـم ــد الـ ـج ــوالن ــي
ّ
فـ ــي الـ ـ ــذهـ ـ ــاب إلـ ـ ــى «أق ـ ـص ـ ــى» حـ ــدود
الـ ّـدعــم املـمـكــن تقديمه لتنظيم «جند
األقـصــى» ،أحــدث الوافدين إلــى قوائم
اإلرهـ ـ ــاب األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ،وص ـن ــو تنظيم
ّ
«داع ـ ـ ـ ــش» ف ــي الـ ــت ـ ـطـ ـ ّـرف ،فـ ـب ــادر إل ــى
«اح ـت ـض ــان ــه» .امل ــوق ــف ال ـش ــائ ــك ال ــذي
أوقـ ـ ـ ــع «ج ـ ـنـ ــد األق ـ ـص ـ ــى» ن ـف ـس ــه فـيــه
ووض ـ ـع ـ ــه ف ـ ــي مـ ـه ــب ح ـ ـ ــرب ت ـص ـف ـيــة
شـّـامـلــة أعلنتها ض ـ ّـده «حــركــة أح ــرار
ّ
املجموعات
اإلسالمية»
الشام
ً
ومعظم ً
ّ
ّ
املسلحة الــوازنــة ،قــدم فــرصــة سانحة
ل ـل ـجــوالنــي لـيـعـيــد تــرم ـيــم «جـبـهـتــه».
ومــع تصاعد وطـيــس الـحــرب الــدائــرة
و«الجند» وجد األخير
بني «األحــرار»
ّ
ً
نفسه معزوال فطلب النجدة من «فتح
ّ
ّ
ّ
ال ــش ــام» ،لـكــن الـجــوالنــي رفــض مــد يد
العون من دون مقابل .ويؤكد مصدر
ّ
«قاعدي» كبير لـ«األخبار» أن «البيعة
كــانــت شــرطــا أســاسـ ّـيـ ّـا وضـعــه الشيخ
الـجــوالنــي مقابل تــدخـلــه فــي املسألة،

ولــه أسبابه فــي ذل ــك» .يـشــرح املصدر
ّ
أن «مبايعة الجند تأتي بمثابة خطوة
أولـ ــى إلع ـ ــادة تــوج ـيــه بــوصـلـتـهــم في
االتجاه الصحيح ،ونعتقد أن الفاتح
(لـقــب ال ـجــوالنــي) ق ـ ٌ
ـادر عـلــى أداء هــذا
الدور».
ويقول مصدر ســوري مرتبط بـ«فتح
ّ
ّ
الــشــام /النصرة» إن «املرحلة التالية
ّ
ستتضمن عرض النزاع بني اإلخوة في
ّ
شرعية
الجند واألحــرار على محكمة
يرتضيها الطرفان ،وننوي تقديم من
تدينه املحكمة إلى القصاص العادل».
ّ
وال ي ـ ّـرى امل ـصــدر أن «ق ـبــول الـبـيـعــة»
الجديد (املزعوم)
سيؤثر في «النهج
ّ
ّ
تخلينا
للجبهة ،فنحن لــم نقل إنـنــا
عــن منهج الـجـهــاد ،وكــل مــا فــي األمــر
ّ
ّ
التنظيمية ّ مــع "الـقــاعــدة"
أن الـعــاقــة
َ
قــد أل ـغــيــت» .وأمـ ــس ،دش ــن الـنــاطـقــان
و«األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار»
ب ــاسـ ـ ًم ــي «ال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة»
ّ
مـقـ ّـدمــة لـحــرب كــامـ ّـيــة ُيـتــوقــع لها أن
ّ
رسمية»،
تتصاعد إلى حرب «بيانات
قبل أن «يجنح الطرفان إلــى السلم».
الشافعي الناطق
وفيما أعلن حسام
ّ
ّ
ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم «فـ ـت ــح الـ ـ ــشـ ـ ــام» أن
«ق ـبــول الـبـيـعــة» ج ــاء بـعــد «الـتــواصــل
والـتـشــاور مــع إخــوانـنــا فــي األح ــرار»،
ّ
رد أحمد قــره علي املتحدث ُالرسمي
باسم «األح ــرار» بالقول «لــم نستشر
بأي بيعة تخص جند األقصى ،وقرار
اسـتـئـصــالـهــم ات ـخــذتــه أح ـ ــرار ال ـشــام
باالشتراك مع باقي الفصائل الثورية،
ولن نتوقف عن واجب ابتدأناه معا».
ً
ـدو ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات كـ ـثـ ـي ــرة أمـ ــام
وال تـ ـب ـ ّ
«أحرار الشام» وحلفائها ،بل تقتصر
عـلــى اثـنــنّ :أولـهـمــا الــرضــوخ لألمر
الــواقــع وحــل املسألة بالطريقة التي
ي ـ ـحـ ــاول الـ ـج ــوالن ــي ف ــرضـ ـه ــا ،وه ــو
خ ـي ــار م ــن ش ــأن ــه أن ي ـع ـيــد تــرجـيــح
كفة «فتح الـشــام» فــي صــراع النفوذ
الخفي .وستحاول «أحرار الشام» في
هذه الحالة الحصول على أكبر قدر
مـمـكــن مــن امل ـكــاســب مـقــابــل املــوافـقــة
ع ـل ــى ق ـب ــول ال ـت ـح ـك ـيــمّ .أمـ ـ ــا ال ـخ ـيــار

ال ـث ــان ــي ،فــرفــض االعـ ـت ــراف بـخـطــوة
الجوالني ،واالستمرار في التصعيد
مع ما يعنيه هذا من ّ
توسع املعركة
لـتـشـمــل «ف ـتــح الـ ـش ــام» أي ـض ــا ،وهــي
ّ
خـ ـط ــوة ال تـ ـب ــدو الـ ـس ــاح ــة م ــؤه ـل ــة
ل ــإق ــدام عـلـيـهــا .وعـلــى الــرغــم مــن أن
معظم
املوقف املبدئي الذي صدر عن ّ
«ال ـق ــوى الـفــاعـلــة» يــوحــي بتشبثها
ب ـم ــواق ـف ـه ــا ال ــداعـ ـي ــة إل ـ ــى «تـصـفـيــة
الجند» ،املرجح أن خطوة الجوالني
س ـت ـث ـمــر ت ـح ـق ـيــق هـ ــذه «ال ـت ـص ـف ـيــة»
بـطــريـقــة ص ـ ّ
ـوري ــة عـبــر حــل التنظيم
كـمـسـ ّـمــى ،واإلف ـ ــادة مــن مقاتليه في
إعـ ـ ــادة ال ـ ـتـ ــوازن ل ــ«ال ـج ـب ـه ــة» ،الـتــي
نزفت عناصر «مهاجرة» كثيرة بعد
ّ
خ ـطــوة «ف ــك االرتـ ـب ــاط» .امل ـفــارقــة أن
شـقــة كــانــت قد
مـعـظــم الـعـنــاصــر املـنـ ً
اختارت «الجند» وجهة لها ،وكانت
ّ
املعطيات املتوافرة توحي بأن مزيدًا
من االنشقاقات في طريقها للوقوع

ليكون الحصاد من نصيب «الجند».
(األخبار العدد .)2967
وت ـت ــزاي ــد فـ ــرص م ـس ـعــى ال ـجــوالنــي
ف ــي ال ـن ـج ــاح ب ـف ـعــل «مـ ـب ــارك ــة» عــدد

ّ
تعد بيعة جند
األقصى بمثابة عودة
الفرع إلى األصل
مــن ق ــادة «تنظيم الـقــاعــدة» وبعض
ّ
ّ
الجهادية» لها .وال يقتصر
«الرموز
األم ــر على مساعي الـسـعــودي ،عبد
ال ـل ــه امل ـح ـي ـس ـنــي ،أحـ ــد أب ـ ــرز ع ـ ّـراب ــي
ّ
«الـجـهــاد فــي ســوريــا» .وأك ــد مصدر
ّ
«ق ــاع ـ ّ
ـدي» ل ــ«األخ ـبــار» أن «ع ــددًا من
امل ـشــايــخ ق ــد بــاشــر حـمـلــة ات ـصــاالت
م ـك ـث ـف ــة مـ ـ ــع اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوة فـ ـ ــي األح ـ ـ ـ ــرار

قد تحاول «األحرار» الحصول على أكبر قدر من المكاسب مقابل القبول بالتحكيم (األناضول)

وبقية الفصائل لحملهم على قبول
الـ ـح ــل امل ـ ـط ـ ــروح ،ومـ ـخ ــاط ــر رف ـضــه
عـلــى الـســاحــة الـجـهـ ّ
ـاديــة بأكملها».
ّ
ـاديـ ــة»
وت ـ ـح ـ ـظـ ــى «الـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــوز ال ـ ـج ـ ـهـ ـ ّ
بـتــأثـيــر كـبـيــر ع ـلــى «أحـ ـ ــرار ال ــش ــام»
رغــم محاولة األخـيــرة التعمية على
ّ
املتأصل فيها.
الجوهر «الـجـهــادي»
يمكن عـ ّـد ّمسارعة زعيم «جبهة
وال ّ
فتح الشام /النصرة» بقبول «بيعة
ج ـنــد األقـ ـص ــى» حــدثــا م ـفــاج ـئــا ،وال
ّ
ّ
سيما أن األم ــر ُيـعـ ّـد بمثابة «عــودة
ال ـف ــرع إل ــى األصـ ـ ــل» .وم ــن امل ـع ــروف
ّ
أن «الـجـنــد» و«ال ـن ـصــرة» كــانــا حتى
ان ــدالع «ال ـحــرب األهـلـ ّـيــة الـجـهـ ّ
ـاديــة»
بجسد ّواحــد برأسنيّ :أولهما
أشبه
ٍ
الجوالني ،والثاني أبــو عبد العزيز
القطري مؤسس «الجند» ،والشريك
األسـ ــاسـ ـ ّـي ف ــي تـشـكـيــل «ال ـن ـص ــرة».
ومـ ــع ان ـ ــدالع الـ ـح ــرب ب ــن «داع ـ ــش»
و«الـ ـنـ ـص ــرة» ح ـ ــاول ال ـق ـط ــري «رأب
ّ
دون جدوى ،فآثر العمل
الصدع» من ّ
وف ــق م ـب ــدأ «ال ــن ــأي بــال ـن ـفــس» وآث ــر
االستقالل بشكل ّ
كلي عن «النصرة»
َ
ّ
رفقة حوالى ألف «جهادي» جلهم من
«املهاجرين»( .األخبار ،العدد .)2650
«داعش»
بعد هزيمة «النصرة» أمام
ّ
ّ
خفي من «حركة أحــرار الشام
بعون
ٍ
ّ
اإلس ـ ــام ـ ـ ّـي ـ ــة» اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت الـ ـع ــاق ــات
«الطيبة» بــن الجوالني و«الجند»،
كـمــا بــن األخ ـيــر و«داعـ ـ ــش» .الـفــارق
الوحيد في عالقة «الجند» بشريكيه
فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـط ـ ـ ّـرف كـ ـ ـ ــان الـ ـعـ ـلـ ـن ـ ّـي ــة مــع
«ال ـن ـص ــرة» وال ـس ـ ّ
ـري ــة م ــع «داع ـ ــش».
ّ
وبـ ــرغـ ــم أن «حـ ــركـ ــة أح ـ ـ ـ ــرار الـ ـش ــام
اإلس ــام ـ ّـي ــة» ق ــد دخ ـل ــت ع ـلــى الـخــط
مـ ـ ـ ـ ـ ّـرات عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،ومـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة اج ـ ـتـ ــذاب
«ج ـ ـنـ ــد األق ـ ـ ـصـ ـ ــى» إل ـ ـ ــى ص ـف ــوف ـه ــا،
غ ـيـ َـر أن «ال ـن ـص ــرة» دائ ـم ــا م ــا كــانــت
تـك ـســب ال ــره ــان ملـصـلـحـتـهــا بفضل
عــوامــل عـ ّـدة على رأسـهــا مجاهرتها
بـ«النهج الجهادي» في مقابل ذهاب
ُ
ظاهره «ثوري»
«األحرار» نحو نهج
وباطنه سلفي «جهادي».

«جلسة حلب» :جبهة غربية لعزل موسكو
في ظل اإلصرار الروسي
على دعم دمشق
وحلفائها في الميدان
رغم التهديدات األميركية
ببحث خيارات عسكرية ضد
مواقع للقوات السورية،
تعمل واشنطن على تعزيز
جبهة دولية ضد موسكو
في مجلس األمن ،من
شأنها فرض «أغلبية» تؤطر
خطوات األخير وتفتح
الطريق أمام خيارات
«جديدة» خارج إطار قراراته
لـ ــم ي ـح ـم ــل اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـل ــس األمـ ــن
الــذي عقد أول مــن أمــس ،للتصويت
على مـشــروعــي الـقــراريــن الفرنسي ـ
اإلسـبــانــي وال ــروس ــي ح ــول التهدئة
في حلب ،أي مفاجآت إضافية ،وذلك
في ضوء التكهنات والتأكيدات التي
سبقته بإعالن فشلهما .غير أن هذا
ّ
االج ـت ـم ــاع ق ــد ي ـشــكــل مـفـتــرقــا مـهـ ّـمــا
ضـمــن مـســار الـحــل ال ـس ــوري ،لكونه

ف ـ ّـوت فــرصــة ال ـعــودة إلــى املباحثات
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة املـ ـتـ ـعـ ـث ــرة ،وأع ـ ــاد
وضــع واشنطن أمــام اختبار تنفيذ
خياراتها «الـجــديــدة» حــول سوريا.
وقــد يـكــون اإلص ــرار الـفــرنـســي ،ومن
خلفه األم ـيــركــي ،عـلــى عـقــد الجلسة
رغـ ـ ـ ــم امل ـ ـعـ ــرفـ ــة املـ ـسـ ـبـ ـق ــة ب ــال ـف ـي ـت ــو
ال ــروس ــي ،قــد حـقــق ج ــزءًا مــن هــدفــه،
ع ـب ــر إح ـ ـ ــراج روسـ ـي ــا وع ــزل ـه ــا عـلــى
منصة مجلس األمــن على اعتبارها
ّ
ع ــط ـل ــت قـ ـ ـ ــرارًا ي ـق ـت ــرح «هـ ــدنـ ــة» فــي
حلب .وهــو مــا استجلب ردًا روسيًا
بمشروع قرار يقترح بدوره «هدنة»
في املدينة ،مع ذكر «جبهة النصرة»
وضــرورة فصل «الفصائل املعتدلة»
عنها ،على أنها أولــويــة على طريق
التهدئة.
وتـ ـظـ ـه ــر ب ـ ــوض ـ ــوح م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ع ــزل
روسيا في املجلس الذي ترأس دورته
الحالية ،في تفاصيل التصويت على
الـقــراريــن .ففي حني اعترضت روسيا
وف ـن ــزوي ــا ع ـلــى املـ ـش ــروع ال ـفــرن ـســي،
لقي املشروع الروسي رفض  9أعضاء،
بينهم بريطانيا وفــرنـســا والــواليــات
املتحدة ،بينما ّأيدته فنزويال ومصر
وال ـ ـصـ ــن .وكـ ـ ــان ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
فرنسوا هوالند قد استبق االجتماع
بتحذيره «أي دولــة تستخدم الفيتو
ضد مشروع القرار» بأنها «ستخسر
مـصــداقـيـتـهــا أمـ ــام ال ـعــالــم ،وسـتـكــون

(أ ف ب)

م ـس ــؤولــة ع ــن اس ـت ـم ــرار ال ـف ـظــاعــات».
كــذلــك اتـ ّـهــم وزي ــر الــدفــاع البريطاني،
م ــاي ـك ــل فـ ــالـ ــون ،روسـ ـي ــا ب ــإط ــال ــة أم ــد
ال ـحــرب ،لكونها «اخ ـتــارت أن تصبح
منافسًا وليس شريكًا للغرب».
وف ــي انـتـظــار تـبـلــور خ ـيــارات املرحلة
ّ
الجديدة ،قد يشكل توحيد وتصعيد
الـ ـجـ ـه ــود ال ـس ـي ــاس ـي ــة ضـ ــد مــوس ـكــو
ّ
وتـصــويــرهــا كمعطل ألغلبية اإلرادة
الدولية ،أرضية يمكن االستناد إليها
كــذريـعــة ألي تــدخــل عـسـكــري مـحــدود
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،خـ ـ ــارج نـ ـط ــاق ال ـق ــان ــون
الــدولــي وقـ ــرارات مجلس األم ــن ،وهو
ما سيعطي اإلدارة األميركية الجديدة

هــام ـشــا ج ــديـ ـدًا ل ـل ـم ـن ــاورة ف ــي املـلــف
السوري.
أمــا موسكو الـتــي تملك أفضلية عبر
وجودها العسكري القوي في امليدان،
ّ
فتصر على أولــويــة «فـصــل املعتدلني
عـ ــن اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن» ،م ـح ـ ّـم ـل ــة ان ـق ـس ــام
اإلدارة األميركية الداخلية مسؤولية
تعطيل املسار السياسي .وضمن هذا
اإلطار ،أشار وزير الخارجية الروسي،
س ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف ،إل ـ ــى أن ال ـج ــان ــب
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي م ـن ـق ـس ــم ب ـ ــن ال ــداعـ ـم ــن
للجهود الديبلوماسية والداعني إلى
حــل عـسـكــري ،مـشـيـرًا إل ــى أن األرك ــان
الــروس ـيــة تـفــاعـلــت بـشـكــل مـبــاشــر مع

الفروف :أوباما وكيري
ال ّ
يؤيدان الخيارات العسكرية
في سوريا
التسريبات األميركية التي تحدثت عن
احتمال استهداف املـطــارات السورية
بـصــواريــخ «ك ــروز» ملنع املـقــاتــات من
التحليق .وأوضح أن هذه التسريبات
تـ ـع ـ ّـد أالعـ ـي ــب خ ـط ـي ــرة ،بــال ـن ـظــر إل ــى
وجـ ــود ال ـق ــوات الــروس ـيــة ف ــي ســوريــا
ً
بناء على طلب الحكومة الشرعية ،في
قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس
البحرية ،وأنظمة الدفاع الجوي التي

تؤمن لها الحماية .ورأى أن األطــراف
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـقـ ـت ــرح خ ـ ـيـ ــارات
عـسـكــريــة ج ــدي ــدة عـلــى ط ــاول ــة البيت
األب ـي ــض« ،سـتـهــدأ بـعــد ف ـتــرة وتـعــود
إلــى الــواقــع» ،موضحًا أن مـصــادر في
واشنطن أشارت إلى أن «إدارة الرئيس
األم ـيــركــي بـ ــاراك أوب ــام ــا تـعـلــم بشكل
جيد أن أي غــارات على مواقع القوات
ّ
السورية تشكل خرقًا واضحًا للقانون
ّ
ال ــدول ــي» .وذك ــر بــال ـغــارات األمـيــركـيــة
ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت م ـ ــواق ـ ــع ل ـل ـج ـيــش
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،الفـ ـت ــا إل ــى
ّ
أنها تــدل بوضوح على أن جانبًا من
ّ
األميركيني مصر على إزاحــة الرئيس
السوري بشار األســد بالقوة ،ومعربًا
عن اعتقاده بأن وزير الخارجية جون
كيري والرئيس أوباما ال يؤيدان مثل
هذه التحركات» .وقال إن هناك «تغيرًا
جذريًا في ما يخص (الروسوفوبيا)
ال ـتــي تـسـتـنــد إلـيـهــا حــالـيــا الـسـيــاســة
األميركية» ،مشددًا على أن «الحديث ال
يدور عن تصريحات معادية لروسيا
ف ـقــط ،ب ــل ع ــن خ ـط ــوات عــدائ ـيــة تمس
بمصالحنا وت ـع ـ ّـرض أمـنـنــا الـقــومــي
لـلـخـطــر» .وعـلــى صعيد مـتـصــل ،رأى
املـ ـن ــدوب ال ــروس ــي ال ــدائ ــم ل ــدى األم ــم
املتحدة ،فيتالي تشوركني ،أن ما جرى
في مجلس األمن «ال يعني نهاية عمل
املجموعة الدولية لدعم سوريا».
(األخبار ،أ ف ب ،تاس)
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ّ
ّ
االنتفاضة تجدد نفسها :كل عملية تجر أخرى
ّقطعت عملية القدس البطولية التي
نفذها الشهيد مصباح أبــو صبيح الشك
في استمرار الهبة الشعبية الفلسطينية،
باليقين الذي ُيظهر أن مزيدًا من القمع
واالستيطان واالحـتــال يعني مزيدًا من
العمليات .وكــل عملية ناجحة ،وتترك
صدى كبيرًا في الشارع اإلسرائيلي ،باتت ّ
تجر
خلفها عمليات أخرى
علي حيدر
لم يعد باإلمكان الحديث عن مفاجأة
لـ ـ ــدى ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة ج ــريـ ـئ ــة داخـ ــل
فلسطني املحتلة؛ ما إن يتوهم العدو
أن ـ ــه اسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـق ـم ــع االن ـت ـف ــاض ــة
الشعبية الجارية ،أو على األقــل الحد
م ــن م ـفــاع ـي ـل ـهــا ،ح ـتــى يـتـلـقــى ضــربــة
ق ــاسـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـ ـبـ ــدد أوهـ ـ ــامـ ـ ــا قــد
تــراود بعض مــن فــي األجـهــزة األمنية
والعسكرية اإلسرائيلية.
مع ذلــك ،يمكن الحديث عن مفاجآت
تـكـتـيـكـيــة تـتـصــل بــامل ـكــان وال ــزم ــان.

ّردًا على العملية،
سمح نتنياهو بعودة عمل
«لواء االستيطان»
فـبـعــد مـضــي سـنــة عـلــى انـطــاقـتـهــا،
تجدد االنتفاضة نفسها باستئناف
عملياتها ،وتــؤكــد م ــرة أخ ــرى تبدد
ره ـ ــان ـ ــات ق ـ ـ ــادة الـ ـ ـع ـ ــدو ،وأي ط ــرف
إقليمي يسعى إلى حرف الصراع عن
فلسطني باتجاه عناوين أخرى.
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــواض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ــان ل ـع ـم ـل ـي ــة
ال ـق ــدس مـفــاعـيــل قــاسـيــة ف ــي الـســاحــة
اإلسرائيلية ،كونها أدت إلــى خسائر
بشرية مؤملة ،وتم تنفيذها في سياق
األعـيــاد اليهودية التي تستنفر فيها

األجهزة األمنية اإلسرائيلية ،وتتخذ
أشد اإلجراءات بهدف إشعار الجمهور
اإلسرائيلي بقدر من الشعور باألمن
ال ـش ـخ ـص ــي ،وأي ـ ـضـ ــا ب ـف ـع ــل اخ ـت ـي ــار
املـقــاوم (الشهيد مصباح أبــو صبيح
 40ع ــام ــا) ،أس ـلــوبــا أك ـثــر فـعــالـيــة من
األســال ـيــب األخـ ــرى ،كــونــه ت ــواف ــرت له
ً
إمـكــانــات ذلــك ،مــا أضــاف ظــاال ثقيلة
مـ ــن ال ـق ـل ــق والـ ـشـ ـع ــور ب ــالـ ـخ ــوف فــي
الوسط اإلسرائيلي.
م ـمــا ات ـس ـمــت ب ــه هـ ــذه الـعـمـلـيــة الـتــي
شـ ـه ــدت اش ـت ـب ــاك ــا ح ـي ــا ب ــال ــرص ــاص
فــي الـنـهــار ،أنها انطلقت مــن الــداخــل،
وليست نتيجة تسلل أحــد املقاومني
م ــن ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،ب ــل ن ـفــذهــا أحــد
سـكــان ال ـقــدس مـمــن يحملون الهوية
الــزرقــاء ،وهــو مــا يؤكد عجز األجهزة
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة عـ ــن ت ـل ـم ــس إنـ ـ ـ ــذارات
مسبقة تسمح لها بــاتـخــاذ إج ــراءات
وقــائـيــة أو اسـتـبــاقـيــة ،كـمــا قــد يحدث
مقابل فصائل املقاومة.
وال ـت ــرات ـب ـي ــة ف ــي م ـث ــل هـ ــذه الـ ـح ــاالت
تكون كاآلتي :صانع القرار واملستطلع
وامل ـم ــول ه ــو امل ـق ــاوم امل ـن ـفــذ ،وســاحــة
االنـطــاق مــن الــداخــل ،كما أن التنفيذ
تــم فــي ال ــداخ ــل ،وت ـحــدي ـدًا أم ــام «مـقــر
قـيــادة الشرطة فــي الـقــدس الشرقية».
ه ــذه امل ــواص ـف ــات دف ـع ــت قـ ــادة ال ـعــدو
العسكريني والسياسيني ،إلــى جانب
املـعـلـقــن ،إل ــى االعـ ـت ــراف بــالـعـجــز في
التصدي لهذا النوع من العمليات.
لـ ـ ـك ـ ــن ،ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
امل ـســؤول ـيــة ع ــن م ــواج ـه ــة هـ ــذا ال ـنــوع
مـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات ل ـي ـس ــت مـ ــن م ـه ـمــات
وزيــر األمــن أفيغدور ليبرمان ،وإنما
ه ــي م ـل ـق ــاة ع ـل ــى ع ــات ــق وزيـ ـ ــر األم ــن
الــداخ ـلــي غـلـعــاد أردان ،ال ــذي وصــف
العملية بـ«الحدث الفظيع والقاسي»
بعد مقتل شرطي وامــرأة إسرائيليني
وإصابة خمسة آخرين بجروح .وأقر
أردان بأنه «في جميع تقديرات الوضع
التي أجريناها ،لم يكن أي إنذار لحدث
مركز كهذا» ،الفتًا إلى أن «املنفذ يحمل
هوية زرقاء».
مع ذلك ،أوضح وزير األمن الداخلي أنه
«فــي أعـقــاب ارت ـفــاع نسبة التحريض

الرمزية األهم للعملية أنها حدثت أمام مقر قيادة شرطة العدو (أ ف ب)

ضــد إســرائـيــل ستقع عـمـلـيــات ...على
ضوء العملية ،تم تعزيز قوات الشرطة
وح ـ ـ ــرس الـ ـ ـح ـ ــدود فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدس ،وإن
اقتضت الضرورة سيتم الدفع بمزيد
م ــن أف ـ ـ ــراد ال ـش ــرط ــة وخ ــاص ــة بـسـبــب
اقـتــراب األعـيــاد الـيـهــوديــة» .كما اتهم
«فايسبوك بخلق قاعدة للتحريض»،
مضيفًا أن إدارة املوقع األزرق «أعادت
حسابات عناصر حماس التي طالبت
إسرائيل بإغالقها».
وف ــي م ــا يـتـعـلــق بــاملــرحـلــة الــاحـقــة،
تشكل عملية ال ـقــدس بالنسبة إلــى
أج ـهــزة الـتـقــديــر فــي تــل أبـيــب إن ــذارًا
عــامــا ومــؤشـرًا على عمليات الحقة،

ويستندون في ذلك إلى أن كل عملية
كـ ــانـ ــت ت ـ ـجـ ـ ّـر وراء ه ـ ـ ـ ـ ــا س ـل ـس ـل ــة مــن
العمليات ،وخاصة إذا تركت أصداء
واسعة في الواقع اإلسرائيلي بفعل
ن ـجــاح ـهــا .أم ــا فـلـسـطـيـنـيــا وعــرب ـيــا،
ف ـت ـج ـســد ال ـع ـم ـل ـي ــة إرادة ال ـن ـض ــال
الـ ـجـ ـمـ ـع ــي ل ـل ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي،
وتـنـطــوي على رســائــل صــارخــة بأن
فلسطني هي بوصلة الصراع.
فــي الـسـيــاق ،رأت صحيفة «هــآرتــس»
أن العملية «مرتبطة بالصراع الدائم
على املسجد األقـصــى شرقي القدس،
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة اق ـ ـت ـ ـنـ ــاع ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ب ــأن
إســرائـيــل تـحــاول جــر أرج ــل املسلمني

م ــن امل ـس ـج ــد ،وبــال ـتــأك ـيــد ف ــي مــوســم
األع ـي ــاد» ،مـشـيــرة إل ــى أن العملية تم
تنفيذها فــي مـكــان مــركــزي وأدت إلى
خسائر بشرية ،كما وثقتها الكاميرات.
وباعتبار أن املنفذ شخصية معروفة
وس ــط الـنــاشـطــن شــرقــي ال ـقــدس وقــد
اع ـت ـق ــل س ــاب ـق ــا وكـ ـ ــان ب ــان ـت ـظ ــار ق ــرار
اإلبعاد عن القدس ومنعه من السفر،
فــإن هناك عــددًا مــن األسـبــاب للتقدير
بـ ــأن هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة س ـت ـجــر عـمـلـيــات
مـشــابـهــة قــريـبــا ،وخــاصــة فــي الـقــدس
والخليل.
وعـلــى ض ــوء تــراجــع الـشـعــور بــاألمــن
ال ـش ـخ ـص ــي ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــدس ،سـ ـت ــدرس

وجهة نظر

ثالثة دروس من االنتخابات المغربية
عثمان تزغارت
لم تخالف نتائج االنتخابات التشريعية املغربية ،في
توجهها العام ،ما كان متوقعًا .فقط أدى االقتراع
الى قطبية ثنائية يتنازعها "حزب العدالة والتنمية"،
ّ
اإلسالمي ،الذي حل أوال بـ 125مقعدًا نيابيًا ،و"حزب
األصالة واملعاصرة" ،املقرب من القصر امللكي ،الذي
حقق تقدمًا الفتًا ّ
خوله الفوز بمئة مقعد ومقعدين.
َّ
ُ
لكن هذا االستحقاق ،الذي عد أول امتحان لتجربة
"امللكية الدستورية" ،التي تمخضت عنها إصالحات
عام  ،2011والتي سعت الى تحصني البالد من
امتدادات "الربيع العربي" ،حمل ثالثة دروس جديرة
ُ
العبر التي يمكن أن تستلهم منها
باالهتمام ،ألن ِ
تتجاوز حدود التجربة املغربية إلى الفضاء العربي
األوسع:
العبر ،وأهمها بال شك ،أن االقتراع جرى
 1أولى هذه ِفي ظروف ُمرضية ،ضمن الشروط واملواصفات
املتعارفة للتنافس التعددي والديموقراطي .وبالرغم
ّ
من أن "حزب العدالة والتنمية" تشكى من بعض
ّ
والتعديات التي واجهها عدد من مرشحيه،
املضايقات
ّ
فإن نجاح هذا االمتحان االنتخابي ،باعتراف جميع
ّ
األفرقاء السياسيني ،من شأنه أن يكرس تجربة
"امللكية الدستورية" ،مثبتًا بذلك أن التحدي اإلصالحي
الذي رفعه امللك املغربي الشاب ،في مواجهة رياح

"الربيع العربي" ،التي بلغت امتداداتها املغرب ،من خالل
حراك " 20فبراير" الشبابي .وكان تحديا طموحا
ومحفوفا باملخاطر ،بال شك ،لكنه كان خيارا صائبا
الى أبعد الحدود .تنازل القصر امللكي عن بعض
صالحياته ،من أجل إرساء ملكية دستورية قائمة
على نظام برملاني ّ
يخول القوة ،أو القوى ،السياسية
ذات األغلبية النيابية تأليف الحكومة وممارسة الحكم
التنفيذي ،تحت مظلة املرجعية امللكية .بذلك استطاع
"القصر" أن ينأى بنفسه عن التجاذبات واالنقسامات،
ٓ ٓ
الحكم ،ال الخصم ،بني القوى السياسية
ليؤدي دور
املختلفة .وتكفي نظرة سريعة إلى األوضاع املأساوية
التي تتخبط فيها الدول التي طاولتها عدوى "الربيع
العربي" ،واختارت األنظمة الحاكمة فيها مواجهة
الحراك االحتجاجي بالرصاص الحي ،الستيعاب
أهمية هذا الدرس املغربي ،الذي يثبت أن اإلصالح هو
السبيل الوحيد لتحصني الجبهة الداخلية ألي دولة في
هذا الفضاء العربي ،ضد مخاطر االنقسام واالقتتال،
وبالطبع ضد أي خطط تدخلية أو مطامع أجنبية!
 2خروج "العدالة والتنمية" منتصرًا في هذااالستحقاق التشريعي ،بعد خمس سنوات كاملة
قضاها في السلطة ،من خالل حكومة عبد االله
بنكيران ،يحمل درسًا ذا داللة للحركات اإلسالمية
املعتدلة في العالم العربي .درس مفاده أن تلك الحركات
االسالمية تستطيع أن تتجذر في الفضاء السياسي

ُ
القطري الذي تنتمي إليه ،لتصبح قوى وطنية فاعلة
وذات شعبية ،بشرط أن تخلع العباءة اإلخوانية،
التي لطاملا زجت بها في خانة القوى "الالوطنية"،
وفق التعبير الدارج في الساحة السياسية املغربية.
هذا االنعتاق من العباءة االخوانية ،لحساب منهاج
ّ
براغماتي يغلب املصلحة الوطنية على املعطيات

يحمل نجاح{العدالة
والتنمية» درسًا للحركات
اإلسالمية العربية

واالرتباطات التنظيمية ،شهدناه أيضا في تونس،
من خالل مراجعات "حركة النهضة" ،وانخراطها في
ّ
مسار التوافق الوطني التونسي .ولعل نجاح تجربة
حكومة "العدالة والتنمية" املغربية ،التي تستعد لدخول
والية ثانية من الحكم لخمس سنوات مقبلة ،يملي
على بقية القوى االسالمية املعتدلة في العالم العربي
ضرورة التحلي بصفاء الرؤية وبعد النظر ،لتبني

مثل هذا الخيار الوطني الجريء .فهو السبيل الوحيد
الكفيل لتحصينها من مخاطر الردة االستبدادية ،على
الطريقة املصرية!
 3االستحقاق املغربي حمل أيضا درسا أقل تفاؤاليكمن في تراجع وانكماش قوى اليسار .تجسد ذلك
من خالل النتائج املتواضعة التي حصل عليها حزب
"االتحاد االشتراكي للقوى الشعبية" العتيد ،حيث لم
ينل سوى  14مقعدا نيابيا ،فيما حصل رديفه اليميني
"حزب االستقالل" على  46مقعدا .وال يمكن وضع
هذا التراجع اليساري فقط في خانة ترهل األحزاب
العتيدة غير القادرة على تجديد خطابها وتحديث
أدواتها النضالية .فالنكسة األكبر في هذا االستحقاق
النيابي كانت من نصيب "اليسار الديموقراطي" ،الذي
طرح نفسه كنهج ثالث بني اليمني واليسار التقليديني،
وبني اإلسالميني و"حزب القصر" ،لكن هذا الحراك،
الذي تزعمته نبيلة منيب ،بالرغم من كل الهالة التي
حظي بها في وسائل االعالم وعلى شبكات التواصل
االجتماعي ،فإنه لم يفز سوى بمقعدين نيابيني ال
غير! مما ّ
يقدم درسا قاسيا آخر لقوى اليسار ،في
املغرب وخارجه .درس مفاده بأن النهج التوفيقي
القائم على التنكر لقيم اليسار ومرجعياته االخالقية،
بحجة البراغماتية والعصرنة ،يؤدي دوما إلى هزائم
مدوية لهذا اليسار الذي يصنف نفسه ديموقراطيًا:
لبنان والجزائر ،نموذجا!
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شرطة العدو تعزيز املزيد من قواتها
في املدينة ،إضافة إلى تعزيز انتشار
الجيش فــي الضفة ،وفــق «هــآرتــس»،
التي لفتت إلــى أن تشرين األول قبل
عام بدأت فيه موجة عمليات مشابهة،
لكنها تراجعت بالتدريج في نيسان
وأي ــار املــاض ـيــن ،ثــم ج ــاءت عمليات
أخ ـ ـ ـ ــرى .وعـ ـل ــى قـ ــاعـ ــدة اس ـت ـخ ــاص
العبر ،رأت الصحيفة أن اإلسرائيليني
استخلصوا عبرًا عمالنية وعالجوا
ع ـ ـ ــددًا مـ ــن نـ ـق ــاط الـ ـضـ ـع ــف ،مـ ــا أدى
إلـ ـ ــى امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة فـ ــي ت ـق ـل ـي ــص خـطــر
اش ـت ـع ــال ان ـت ـفــاضــة واسـ ـع ــة ،ك ـمــا أن
«ك ـب ــح امل ــوج ــة ال ـســاب ـقــة لــانـتـفــاضــة
تحقق إلــى حــد كبير بفعل التنسيق
األمني بني إسرائيل والسلطة» .لكن
«هآرتس» حــذرت من ضعف السلطة
ومـفــاعـيــل الــوضــع الـصـحــي للرئيس
م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،ع ـلــى الـ ـش ــارع ،وأن
ذلك قد يؤدي إلى موجات جديدة من
االنتفاضة.
ومــن الطبيعي أن تتكرر ردود الفعل
اإلسرائيلية ضمن حسابات الــداخــل،
ومنها بعد العملية :الدعوة إلى تعزيز
نـ ـش ــاط االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات والـ ـقـ ـي ــام بـمــا
يـعــزز ال ــردع اإلســرائـيـلــي فــي مواجهة
الشبان الفلسطينيني ،والتركيز على
ب ـعــض امل ـنــاطــق ال ـت ــي ت ــرى املــؤسـســة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أن ـ ـهـ ــا ب ـي ـئ ــة م ـنــاس ـبــة
لــان ـطــاق م ــن أج ــل تـنـفـيــذ م ـثــل هــذه
العمليات.
عـلــى املـسـتــوى االسـتـيـطــانــي ،صــدرت
دعـ ـ ـ ـ ــوات إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــرد عـ ـب ــر امل ـ ــزي ـ ــد مــن
االس ـت ـي ـط ــان ف ــي م ـح ــاول ــة لـتــوظـيــف
ال ـع ـم ـل ـي ــة وال ـ ـ ـ ــرد ع ـل ـي ـه ــا ب ـم ــا ي ـخ ــدم
األولــويــات االستيطانية اإلسرائيلية
في الضفة والقدس ،وهو ما استجاب
ل ـ ــه بـ ـنـ ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ب ـس ـم ــاح ــه،
أمــس ،ملــا يعرف بــ«لــواء االستيطان»،
امل ـ ـسـ ــؤول ع ــن ت ـط ــوي ــر امل ـس ـتــوط ـنــات
اليهودية فــي الضفة ،بالعمل مجددًا
سـنـتــن م ــن ال ـت ــوق ــف .ل ـكــن ذل ــك يــؤكــد
تجاهل إســرائـيــل حقيقة أن االحتالل
واالستيطان واالعـتـقــاالت التعسفية،
أكبر عامل محرض ألي شعب يخضع
تحت االحتالل.

إلعالناتكم
ّفي صفحة
المبوب والوفيات

◄ مبوب ►

◄ إعالنات رسمية ►

◄ خرج ولم يعد ►

إعالن بيع للمرة الثالثة
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 99/420
الرئيسة عون
طالب التنفيذ :هاني محمود قبيسي وكيله املحامي انطوان ابي نادر
املنفذ عليه :حسن محمود حيدر وكيله املحامي علي قنديل
بتاريخ  98/3/16و 99/4/13تقرر القاء الحجز التنفيذي وسجل على الصحائف العينية
ً
بتاريخ  98/3/23و 99/4/19تحصيال لدين املنفذ البالغ مايتي وخمسني الف د .أميركي
باالضافة الى الفوائد واللواحق.
املطروح للبيع بعد التخفيض :كامل القسم  4/5221الشياح :مساحته  510م 2سفلي
ثاني ـ ـ مستودع ولدى الكشف تبني ان ما ذكر أعاله ينطبق على الواقع باالضافة الى
وجود ًّ
تعد على هذا القسم ببناء خزان مياه للعقار بمسافة تقريبية  140م.م .خاضع
لنظام امللكية ـ ـ تخطيط باملرسوم  970/14424ـ ـ يشترك بملكية الحقوق  1و A 3و 3وما
ورد على القسم االول وضع يد قرار  96/26وقرار ايداع رقم  96/25ينتفع باملرور على
العقار  6446ـ ـ مصاب بتخطيط مصدق بمرسوم  968/11431ـ ـ ويقع ضمن ارتفاق املطار
ـ ـ اشارة امتياز للخزينة بضريبة التحسني.
حدود العقار  5221الشياح:
ً
يحده غربًا  5219وشرقًا  5080وشماال  5220وجنوبًا .6446

غادر العمال البنغالدشيون
Mohammad Hasan
Mizanur Rahman
Abul Kalam
Anich Maih
Ismail
مـ ـ ــن عـ ـن ــد م ـ ـخـ ــدوم ـ ـهـ ــم ,ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنهم شيئا اإلتـصــال على الرقم
03/007827

03/662991
من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا
لغاية ً
 10:30ليال

 1ـ ـ كامل القسم  4/5221الشياح

229500

111537

تاريخ ومكان املزايدة :وقد تحدد موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع في 2016/10/25
الساعة الحادية عشرة صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل بعبدا املبنى
الجديد.
شروط البيع:
ـواز لثمن الـطــرح في
فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء وقـبــل املـبــاشــرة بــاملــزايــدة اي ــداع مبلغ م ـ ٍ
صندوق الخزينة أو في مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ بعبدا أو تقديم كفالة
مصرفية تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق الدائرة كما عليه وخالل ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور التنفيذ

نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

مارو القزي

استراحة
2408 sudoku
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أفقيا

 -1أديب وسياسي وصحفي واقتصادي لبناني راحل واضع دستور استقالل لبنان
بالتعاون مع بترو طراد وعمر الداعوق –  -2ممثل سوري شهير من مسلسالته «
ذكريات الزمن القادم « –  -3يفحصه ويبحث في مسألته –  -4نوتة موسيقية –
ضمير منفصل – إحـســان –  -5خبيث ونــافــذ فــي األمــر مــع دهــاء وذلــك مــن األنــس
ّ
ـواحــدة مــن الغنم للذكر
والـجــن والشياطني – بلدة لبنانية بقضاء
راشـيــا –  -6الـ ّ
ُ
ّ
واألنثى – للتعريف –  -7فضاء – أرض طيبة يزرع فيها – رف من الطيور –  -8علم
ولواء – بلدة لبنانية بقضاء الشوف –  -9لإلستفهام – املرأة التي ال تلد –  -10مدينة
لبنانية – أحرف متشابهة

عموديًا
االنتحارية بسيارة محملة بخمسة
أطنان من المتفجرات" .في وقت
الحق ،أعلنت القوات المسلحة التركية
إطالق عملية أمنية واسعة في تلك
المنطقة بدعم جوي ،فيما نقلت
وكالة "األناضول" عن مصادر عسكرية
مقتل  39عنصرًا من "الكردستاني"
خالل الحملة .وقال الرئيس رجب طيب
أردوغان ،إننا "عازمون على اتخاذ
كافة التدابير داخل حدودنا وخارجها".
(األناضول)

9

8

9

استهدف هجوم بسيارة شحن،
يوم أمس ،مركزا للشرطة التركية
في والية هكاري ،جنوب شرقي
البالد ،ما تسبب في مقتل  18شخصا
منهم عشرة عسكريين ،وفق
رئيس الوزراء بن علي يلدريم .واتهم
يلدريم (الصورة) "حزب العمال
الكردستاني" بتنفيذ "العملية

5

1

6

ما قل
ودل

حصص املنفذ عليه

الثمن د .أميركي

ثمن الطرح املخفض د .أميركي

 -1بلدة لبنانية بقضاء زحلة تقع عند نقطة الحدود اللبنانية السورية –  -2من
أسـمــاء البحر – للتأفف – ال ــذي يعطي مــن دون مقابل –  -3مــن املنبهات – جرذ
باألجنبية – يأتي بعد –  -4مــن الـقــاع اللبنانية التاريخية –  -5أكلت الطعام –
تحرث األرض ّ
تعيش
بالسكة –  -6نزع السروال عنه بالعامية – من األشجار الكبيرة
ّ
ّ
على ضفاف األنهر ومجاري املاء –  -7خوذة – أشرب املاء بدون تنفس –  -8سخنه
ّ
الحر كأنه ماء تنعكس فيه
على نار حامية – ما ُيشاهد نصف النهار من اشتداد
البيوت واألشـجــار –  -9متشابهان – طيور تعيش في القطب الشمالي من الكرة
األرضية –  -10من أنهار لبنان الساحلية

أفقيا

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.

1

ّ
 -1زمــزم – الشام –  -2وايلد – مــارس –  -3رك – شجن – عكا –  -4يمل – أســاريــر –  -5خان
الخليلي –  -6هفوة –  -7غوبلز – ون –  -8انس – بدا – عق –  -9الو – جواد –  -10انطون سعادة

عموديًا

4

3

8

9

7

1

6

2

5

9

5

7

6

2

4

1

3

8

1

2

6

3

5

8

7

9

4

5

1

4

7

9

2

3

8

6

7

6

9

4

8

3

2

5

1

2

8

3

5

1

6

9

4

7

6

4

5

2

3

7

8

1

9

8

7

2

1

4

9

5

6

3

3

9

1

8

6

5

4

7

2

مشاهير 2408

حلول الشبكة السابقة

 -1زوريخ – غانا –  -2ماكماهون –  -3زي – لن – بساط –  -4ملش – أمل – لو – ّ -5
دجال – زبون
ّ
شاعريون – وا –  -9أركيلة – عاد –  -10مساري – عقدة
–  -6نسخه –  -7لم – الفواجع – -8

حل الشبكة 2407

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أخصائية تغذية لبنانية تقدم برنامجًا شهيرًا على قناة اآلن الفضائية
يعمل على تشجيع املرأة اللبنانية على الطبخ في بيتها واإلبتعاد عن
املأكوالت السريعة
 = 7+9+3+4+5عاصمتها نيروبي ■  = 2+5+8+11+10كهف حضاري
فرنسي ■  = 1+6أغلظ أوتار العود

حل الشبكة الماضية :باراك أوباما
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إعالنات

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ
تدعو وزارة املالية -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة لبنان الشمالي  -دائرة
التحصيل  ,املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية
لبنان الشمالي ـ طرابلس ـ التل لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ
ً
نشر هذا اإلعــام ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:

نزيه محمد عزمي زيتونة

1983118

)شركة عمر محمد علي برادعي وشركاه(شركة الثرى للتجارة العامة

2424207

 a v sآ في آس

2506823

 MAASARANI Groupمعصراني غروب ش م م

261388

محمد احمد املغشوش

291189

جدول رقم 20
اسم املكلف

رائد قصاب

1689434

رقم املكلف

مطبعة الصوفي

1934830

فادي عدنان بللي الصوفي

129151

الوكيل

2182732

راسم مصطفى جمال الدين

1039653

بهاء الدين محمد سويسي

41512

الصندوق التعاضدي ألعضاء غرف التجارة والصناعة في لبنان

303398

سناء محمد صالح

170237

رينا مصطفى كرامي

873594

)شركة حنوف اخوان ش.م.م (هانفكو

1267069

مدرسة الصديق -طرابلس

171448

وهيب احمد ططر

50124

وصال عبد الله حلبي

349032

بسام حسن كيالني

299024

شركة الدائرة ش.م.م

1582825

محمد دقناش شلبي

666014

عبدالقادر نعيم الدهيبي

1299714

ميدل ايست للمعادن ش.م.م

1306031

عبد الستار احمد التوم

44654

شركة جمال ومازن حمصي وشركاه مطر للتجارة العامة

2110457

املدينة للتجهيزات املكتبية

232855

شركة صفا ش.م.م

1734565

شركة ديكو الين ش.م.م

1710636

مازن محمود محسن

2192385

بكر الصديق محمد وحيد الدين مهتدي

2597174

مصطفى شوكت حوال

43749

اإلعدادية النموذجية للتربية والتعليم

107051

شركة عدنان عويضة واخوانه

89687

عبدالرحمن رياض لبدة

607504

شركة ميديم

143822

محمد عبد الرحمن صبره

244694

محمد أحمد حمزة

268836

احمد مصطفى حمزة

1263909

سمر محمد سمير املبسوط

2191397

رائد محمد جابر املرعبي

96909

)عبد الحميد النمل (جواهر

169251

صيدلية نشابة  -نزيه احمد نشابة

187505

.شركة املتوسط للتجارة العامة واملقاوالت ش.م.م

2109320

مصطفى محمد نجم

274128

)شركة آية مرحبا وشركاؤها (مرحبا الكترونيكس

2259374

محمد السنكري

60629

 aussie broaster chickenاوزي بروستد تشيكن

2354315

الشركة الرائدة للمقاوالت محمد زيتونة وعبد الحميد مقساسي

1372747

شركة الشمال لتصنيع املفروشات ش.م.م

602400

صيدلية اغا الحديثة

35444

) صيدلية الصفاء ( عامر طالب

221808

محمد ادهم توتنجي  EXCELLO -اكسلو

143784

عبدالرزاق محمد علي ديب

1242948

مركز التصوير الشعاعي الطبي

2065038

عامر فؤاد محمد

260648

سمير احمد الشيخ

308171

زياد محمد عدنان النابلسي القصص

971268

رضا محمد نور الدين ملوك

2167304

 classic s.a.r.lشركة كالسيك ش.م.م

1193973

 Creative Designersشركة محمد عمر جاهد االسطة و شريكه  -توصية بسيطة

2483450

نيوتورك

2162349

غالديس جرجس ابي غصن  Bellagio -بالجيو

789508

خضر محمد الغوش

228451

مدرسة فجر السالم الحديثة املجانية في بخعون

1843295

شركة سما ترايدنغ ش م م

2533802

نجاة عبد الحسيب االميرداش

42259

 CELL HOUSE S.A.Lسيل هاوس ش.م.ل

2542401

رنا عاطف نافع ادريس

312340

ناهدة خالد جبالوي

45875

جرجس يوسف طوق

43688

مصنع حسام حسان

134604

زينون مصطفى الحكم

218546

هبا عبد املعني بغدادي

280287

)حلويات الشيخ (جميل احمد الشيخ

237304

الهندسة واالدارة  -مجموعة جبالوي

726610

 - Black stone SARLشركة بالك ستون ش م م

2067374

مؤسسة مياه لبنان الشمالي

1173939

لجنة رعاية البيئة

226677

محمد نافذ طليس

2174623

سهيل فؤاد كيالني

174396

.شركة امليزان الوطني اإللكتروني ش.م.م

2232904

ابراهيم حسن ورور

223883

خالد احمد سالم مغربي

1967435

سهيل فؤاد كيالني

174395

شركة عباس حمد يونس وشركاه  -يونس للتجارة والنقل

2175897

عاصم فاروق الباشا

1856058

فواز سنكري و شركاه  iMPRESS Lebanon -شركة

2414513

محمد محمد سليمان

153433

مالك نشأت املصري

50234

حسن عبد املعطي التوم

261090

نورا فؤاد النجار

43778

املركز اللبناني البلجيكي للعقم مصطفى شعبان وشركاه

605338

ستيفانيا متري الياس

41054

أحمد علي شحادة

924000

دمر احمد بله

271199

خضر جمال دبوسي

2578329

صيدلية طرابلس الجديدة

43952

الجمعية املسيحية للشابات -طرابلس

508624

محمد احمد الشيخ

59790

عباس فؤاد محمد سلوم

497381

مروان فوزي ابو غالي

601757

 ALBAL ya amarشركة عالبال يا قمر للماكوالت والتجارة العامة ش م م

2150312

صيدلية قليمة

39334

جوندارك بطرس متلج

563109

سميح محمد عبوشي

46710

سميرة احمد املصري

256346

حريري هوم

1891812

مشعل عدنان زودة

273072
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►
مركز زريق التقني للطاقة و مواد البناء

980868

شركة هايا ش.م.م

1651061

دبليو ب للتصنيع و التجارة

525885

علي خضر اغا

106538

مؤسسة املنارة للتجارة

234355

اقبال محمد عبد الغني عدره عنكليس

735919

اسكندر براميلي

259617

مدرسة روضة الزيتون  -ابي سمرا

171370

سامر احمد كريم

890228

مهى احسان مصري

40889

مستشفى الدكتور عبد الله البيسار

44844

.جمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية في النبطية

171335

شركة حنا لصناعة وتجارة املفروشات ش.م.م

203815

زينة محمد حمزة

47504

يوسف خليل الزحالنية

1545167

محمد عزت سلطان

1152339

فؤاد اسطفان اسطفان

60511

سناء عبد القادر يحي

40660

مكتب الشرق االوسط السكندفاني -لصاحبه محمد حسن زريق

249132

هال ناصر عالف

47322

مازن ابراهيم علم الدين

286300

 -خالد معتصم علم  -صيدلية علم

547270

شركة عادل الخير واخوانه لألدوات الكهربائية

84131

مدرسةالليسيه جنرال

1731461

محمود علي بركة

60463

محمد محمد علي برغل

904006

نازك حسن الخربطلي

278261

شيخ موسى شيخو كريم

60619

مازن املير و شركاه

395523

مدرسة دار الحنان الجديدة

2609992

رضوان محمد حسن البدوي

352514

مؤسسة فاروق بلطجي

42284

تميم خالد الشهال

275396

.شركة بهاء بيطار غروب ش.م.م

2628471

محمد علي طالب

258156

محمود محمد أسعد

1820637

) مطعم الطبال(لصاحبه احمد توفيق طبال

913846

مدرسة االرض املقدسة  -رهبنة الفرنسيسكان

107259

مخلص جمركي احمد عبد القادر عمر معاليقي

231985

.الشركة املتحدة للنقل والتفريغ ش.م.م

189939

نصر خضر بكور

1305248

محمد مصطفى البيضا

895870

رشاد محمد منال

1026338

)مدرسة الفجر  -البداوي (عبد الرزاق غمراوي

236494

شركة ريم ترانسبورت  -عمر املصري وشريكه

1306453

وفاء نصر الدين حمرا البدوي

655266

 -شركة الصالح للتجارة العامة  -شركة علي و زياد الصالح

1876570

ريشارد اميل بولص

297397

وليد ناظم فتال

277425

شركة محامص االمني للصناعة والتجارة ش م م

307251

حسن رشيد الحواط

44584

االمير نديم رضوان االيوبي

571730

نزيه جميل الصياح

267246

مدرسة بيت األطفال -امليناء

171408

)  (Disco + Agacieبالل رياض الحمصي

883914

)ثانوية االصالح االسالمية الثانوية (ابي سمرا

171380

) لبده للتجارة العامة ( عبد القادر مصطفى لبده

254350

ليودميال ايفان درويش

43073

يوسف احمد ملحم

1239232

مدرسة الجيل الواعد

943706

.شركة الشيخ إخوان ِش.م.م

2275554

شركة الحاج محمد علي الحلبي  -حربا  -واوالده ش.م.م

12192

شركة عبد الرحمن لبده واوالده لتجارة املحروقات

1933215

فادي عبد الرحمن مظهر كمالي

556508

زياد شوقي عثمان

237316

.شركة احمد فري واوالده ش.م.م

248171

جمعية اغاثة الطفل اليتيم واللقطاء -ابي سمراء

171434

شركة العامر للتجارة و املقاوالت ش م م

2176296

رياض فرج الله نصر

223473

هاشم عبد الله اديب عبد الواحد

152868

سمير سعد الله خضر آغا

246992

شركة بيطار كومباني للتجارة والصناعة ش م م

2586030

مؤسسة هوكس للتجارة

223738

)الشركة املحدودة للتجهيزات ش.م.م( .سباليز ليمتد

12500

ظافر محمود عتر

219751

)ياسر عبد الرحمن عبد الهادي (الدنون

91825

مدرسة االصالح االسالمية االبتدائية -زيتون

171372

قاسم امني الدهيبي

660920

شركة علم الدين للمواد الغذائية ش.م.م

523598

يوسف احمد ملحم

1239238

 Big Biteشركة بيغ بايت

618281

صابون طرابلس  -عبدالواحد علي حسون

1175021

جميلة نعيم شعيب

53287

ماري عارف موسى

46715

عبد الله مسعود املعلم

39461

طالل محمد الحالب

249562

البير جوزيف عون

40803

- MISSION-3D l.l.cميشني-3د ش.م.م

626649

هناء فاروق عثماني

209508

صيدلية علم الدين

41289

جان جوفر مارون

153542

وسام ابراهيم بشير

1683385

 S.T.Cاس.تي.سي

1288944

محمد برهان سالم بلطجي

213006

مدرسة العناية االهلية  -ابي سمراء

171345

نهال حسن الذهب

537244

كارين جورج العيناتي

355867

عامر عبداللطيف علم الدين

671006

 chamma car deutschland sarlشركة شما كار دوتش الند ش م م

2157627

هاشم محمود عمار

2173287

مدرسة مار مارون لراهبات العائلة املقدسة املارونيات

106231

عباس فؤاد محمد سلوم

2645287

البير يوسف عازار

59907

محمد نزير عدنان عبس

531377

جورج نقوال بيطار

46684

يوسف حبيب حنا ديب

745411

شركة اليم الزاخر للتجهيزات الغذائية وادارة املطاعم ش م م

1458995

مؤسسة نهاد حالب

1113988

احمد سعد الله شهال

47518

خالد احمد توفيق حجازي

248665

.شركة أن أر أند أس التجارية ش.م.م

1675432

نبيل خالد االيوبي

1365268

رئيس املصلحة املالية االقليمية في مالية

لبنان الشمالي
وسيم مرحبا
التكليف 1836
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رياضة

تصفيات مونديال 2018

«جي جي» يسرق عقول الفرنسيين
ثنائية
بعد تألقها أمــام بلغاريا ،ستكون ّ
أنطوان غريزمان وكيفن غاميرو محط
اهـتـمــام الفرنسيين فــي م ـبــاراة القمة
مونديال
الليلة أمام هولندا في تصفيات
ً
روسيا .هي ثنائية بدأت بإثبات نفسها قبال
في أتلتيكو مدريد
حسن زين الدين
"جي جي" ،هذا هو العنوان الذي احتل
غـ ــاف صـحـيـفــة "ل ـي ـك ـيــب" الــريــاض ـيــة
الفرنسية الشهيرة ،مع صورة ّلل َ
عبني
أنـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان وك ـي ـفــن غــام ـيــرو،
صبيحة ال ـيــوم الـتــالــي لـلـمـبــاراة أمــام
بلغاريا في تصفيات مونديال 2018
فـ ــي روس ـ ـي ـ ــا .ه ـ ـكـ ــذا ،كـ ـ ــان االهـ ـتـ ـم ــام

بدا التناغم
واالنسجام واضحين بين الالعبين
في مباراة بلغاريا
مـنـصـ ّـبــا عـلــى هــذيــن الــاعـبــن اللذين
ّ
نصبتهما الصحيفة ثنائيًا جديدًا لـ
"الديوك" ،حتى أكثر من نتيجة املباراة
الـتــي انتهت بـفــوز كبير لفرنسا ،1-4
خ ـصــوصــا أن امل ـنــافــس ه ــو املـنـتـخــب
ُ
البلغاري الذي ت َع ّد الفرحة الفرنسية
أمامه مضاعفة ،نظرًا إلى تلك املباراة
الشهيرة فــي عــام  1993عندما سجل
ً
إمـيــل كــوسـتــاديـنــوف هــدفــا قــاتــا في
ملعب "بارك دي برانس" ليحرم فرنسا
بلوغ مونديال .1994
فـ ــي ح ـق ـي ـقــة األم ـ ـ ـ ــر ،لـ ــم ت ـك ــن ث ـنــائ ـيــة
غـ ــريـ ــزمـ ــان – غ ــامـ ـي ــرو ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان فــي
صحيفة "ليكيب" وحــدهــا ،بل حظيت
ب ــاه ـت ـم ــام أغـ ـل ــب ال ـص ـح ــف واملـ ــواقـ ــع

الــريــاضـيــة الـفــرنـسـيــة ال ـتــي ب ــدت كما
لو أنها عثرت على كنز ثمني في تلك
األمسية.
من الطبيعي أن يكون هــذا الحال في
فرنسا ،إذ إن ما فعله هــذان الالعبان
في املباراة كان يستحق التوقف عنده
واإلشادة به .األرقام وحدها ال تعكس
هذا األمر ،حيث سجل غاميرو هدفني
وغريزمان هدفًا ،وصنع الهدف الثاني
لغاميرو ،بــل إن التناغم بــدا واضحًا
ّ
وج ـلـ ّـيــا بـيـنـهـمــا ،حـيــث شــكــا مـصــدر
الخطورة والفعالية.
ال داع ــي هـنــا لـلـقــول إن غــريــزمــان هو
ال ـن ـجــم األفـ ـض ــل حــال ـيــا ف ــي املـنـتـخــب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ال بـ ــل مـ ــن أفـ ـض ــل الع ـبــي
ّ
الـ ـع ــال ــم ،وقـ ــد ت ـس ــل ــم بــامل ـنــاس ـبــة قـبــل
ان ـط ــاق املـ ـب ــاراة ج ــائ ــزة أف ـضــل العــب
ف ــي ك ــأس أوروب ـ ــا األخـ ـي ــرة ،عـلـمــا أنــه
س ـجــل ال ـج ـم ـعــة ه ــدف ــه الـ ـح ــادي عشر
ف ــي امل ـب ــاري ــات ال ـع ـشــر األخ ـ ـيـ ــرة ،لكن
"امل ـف ــاج ــأة" ال ـس ـ ّـارة كــانــت األداء الــذي
قـ ّـدمــه غــامـيــرو ،واأله ــم هــو االنسجام
الـ ــذي خـلـقــه م ــع غ ــري ــزم ــان ،عـلـمــا أنــه
خـ ـ ـ ــاض مـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــه األول ـ ـ ـ ـ ــى ب ـق ـم ـيــص
"الـ ــديـ ــوك" م ـنــذ  5سـ ـن ــوات ،وت ـحــدي ـدًا
مـنــذ  1782ي ــوم ــا .ول ـعــل ه ــذه امل ـب ــاراة
كــانــت وح ــده ــا كـفـيـلــة بـكـشــف الـخـطــأ
ال ــذي ارت ـك ـبــه املـ ــدرب ديــدي ـيــه ديـشــان
في الصيف املــاضــي ،عندما لم ّ
يوجه
ال ــدع ــوة إل ــى غــام ـيــرو ،رغ ــم تــألـقــه مع
فــريـقــه الـســابــق إشـبـيـلـيــة ،ليظهر من
مباراة واحدة أنه أفضل من الخيارين
أولـيـفـيـيــه ج ـيــرو امل ـص ــاب وأن ــدري ــه –
ب ـي ــار ج ـي ـن ـيــاك ،وهـ ــذا م ــا ات ـف ــق عليه
الفرنسيون.
وب ــال ـع ــودة إل ــى ثـنــائـيــة غ ــري ــزم ــان –
غ ــامـ ـي ــرو ،ف ـ ــإن ال شـ ــك فـ ــي أن سـبــل
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح أمـ ــام ـ ـهـ ــا ت ـ ـبـ ــدو م ــرت ـف ـع ــة،
خـصــوصــا أن االث ـنــن يـلـعـبــان جنبًا
إل ــى جـنــب ف ــي أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد بعد
انتقال األخير إليه هذا الصيف ،وقد
بـ ــدأت ثـنــائـيـتـهـمــا تـظـهــر م ــع "ل ــوس

ما فعله غريزمان وغاميرو أمام بلغاريا استحق التوقف عنده واإلشادة به (أ ف ب)

روخـ ـيـ ـب ــانـ ـك ــوس" حـ ـي ــث ي ـس ـجــان
األه ـ ــداف ،وق ــد صـنــع غــامـيــرو ثالثة
م ــن األه ـ ــداف الـسـتــة ل ـغــريــزمــان منذ
انطالق هذا املوسم.
األه ــم مــن ذل ــك ،والـ ــذي ب ــدا واضـحــا
أمــام بلغاريا واستفاد منه املنتخب
الفرنسي ،هو الجانب الدفاعي الذي
يؤديه هذان الالعبان ،خصوصًا من
خ ــال ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـخ ـصــم ،وه ــذا
مـ ـ ّ
ـرده طـبـعــا إل ــى أس ـل ــوب مــدربـهـمــا
ف ــي أت ـل ـت ـي ـكــو ،األرج ـن ـت ـي ـنــي ديـيـغــو
سيميوني.

وال ي ـخ ـف ــي الـ ــاع ـ ـبـ ــان س ـعــادت ـه ـمــا
باللعب معًا ،وقــد ّ
عبرا عن ذلــك بعد
املـ ـ ـب ـ ــاراة أمـ ـ ــام ب ـل ـغ ــاري ــا ،ح ـي ــث ق ــال
غ ــام ـي ــرو" :شــراك ـت ـنــا تــؤتــي ث ـمــارهــا.
ن ـحــن نـلـعــب م ـعــا م ـنــذ وق ــت قـصـيــر،
لكن انسجامنا جاء سريعًا ،لقد كان
ه ــذا طـبـيـعـيــا أمـ ــام ب ـل ـغــاريــا ،فنحن
م ـت ـف ــاه ـم ــان ف ــي امل ـل ـع ــب وخـ ــارجـ ــه"،
مضيفًا" :نحب أن نلعب في املساحات
الـصـغـيــرة ،ن ـحــاول أن يبحث أحــدنــا
عن اآلخر".
أما غريزمان فقال" :أحــاول أن أبحث

عنه ،معرفة أين هو .إنه يحب أن يكون
ف ــي ال ـع ـمــق ،وهـ ــذا يـخـلــق املـســاحــات
بــن املــدافـعــن .إننا متفاهمان جـدًا"،
وأضاف" :أعشق أن ألعب إلى جانبه".
األك ـ ـيـ ــد أن هـ ـ ــذه ال ـث ـن ــائ ـي ــة أف ــرح ــت
ال ـف ــرن ـس ـي ــن كـ ـم ــا بـ ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا فــي
تعليقاتهم وما تناولوه في صحفهم،
وهــي ثنائية مخولة أن تنضج أكثر
وتـقــدم املــزيــد ،س ــواء فــي أتلتيكو أو
منتخب فرنسا ،وهي ستكون ال شك
ّ
محط اهتمام الفرنسيني مجددًا في
مباراة القمة أمام هولندا الليلة.

نتائج وبرنامج تصفيات أوروبا لمونديال 2018
 المجموعة الثالثة:أملانيا  -تشيكيا 0-3
توماس مولر ( 13و )65وطوني كروس (.)49
إيرلندا الشمالية  -سان مارينو 0-4
ستيفن ديفيس ( 26من ركلة جــزاء) وكايل
الفيرتي ( 79و )90وجيمي وارد (.)86
أذربيجان  -النروج 0-1
مكسيم مدفيديف (.)11
 الترتيب: -1أملانيا  6نقاط من مباراتني
 -2أذربيجان  6من 2
 -3إيرلندا الشمالية  4من 2
 -4تشيكيا  1من 2
 -5النروج  0من 2
 -6سان مارينو  0من 2
 المجموعة الرابعة:ويلز  -جورجيا 1-1
غ ـ ــاري ـ ــث بـ ــايـ ــل ( )10لـ ــوي ـ ـلـ ــز ،وت ــورنـ ـيـ ـك ــي
اوكرياشفيلي ( )57لجورجيا.
مولدافيا – جمهورية إيرلندا 3-1
إيـغــور بــوغــايــف ( )45ملــولــدافـيــا ،وشــن لونغ
( )2وجايمس مكالن ( 69و )76لجمهورية
إيرلندا.
صربيا  -النمسا 2-3
ألـكـسـنــدر مـيـتــروفـيـتــش ( 6و )23ودوش ــان
تاديتش ( )74لصربيا ،ومارسيل سابيستر
( )15ومارك يانكو ( )64للنمسا.

 الترتيب: -1صربيا  7نقاط من  3مباريات
 -2جمهورية إيرلندا  7من 3
 -3ويلز  5من 3
 -4النمسا  4من 3
 -5جورجيا  1من 3
 -6مولدافيا  0من 3
 المجموعة الخامسة:بولونيا  -الدنمارك 2-3
روبـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي ( 20و 36مــن ركلة
جزاء و )48لبولونيا ،وكميل غليك ( 49خطأ
في مرماه) ويوسف بولسن ( )69للدنمارك.
أرمينيا  -رومانيا 5-0
بوغدان ستانسو ( 4من ركلة جزاء) وأدريان
بوبا ( )10ورضــوان مارين ( )12ونيكوالي
ستانسيو ( )29وألكسندرو تشيبسيو (.)60
مونتينيغرو  -كازاخستان 0-5
زارك ـ ـ ـ ـ ــو ت ــوم ــاس ـي ـف ـي ـت ــش ( )24ونـ ـيـ ـك ــوال
فوكسيفيتش ( )59وسـتـيـفــان يوفيتيتش
( )64وفــاتــوس بيتشيراي ( )73وستيفان
سافيتش (.)78
 الترتيب: -1مونتينيغرو  4نقاط من مباراتني
 -2رومانيا  4من 2
 -3بولونيا  4من 2
 -4الدنمارك  3من 2
 -5كازاخستان  1من 2
 -6أرمينيا  0من 2

إنكلترا  -مالطا 0-2
دانيال ستاريدج ( )29وديلي ألي (.)38

 الترتيب:-1إسبانيا  7نقاط من  3مباريات
 -2إيطاليا  7من 3
 -3ألبانيا  6من 3
 -4اسرائيل  6من 3
 -5مقدونيا  0من 3
 -6ليشتنشتاين  0من 3

اسكوتلندا  -ليتوانيا 1-1
جيمس ماكآرثر ( )89السكوتلندا ،وفيدور
تشرنيخ ( )59لليتوانيا.

 -المجموعة التاسعة:

 -المجموعة السادسة:

سلوفينيا  -سلوفاكيا 0-1
روك كرونافيتر (.)74

 الترتيب: -1إنكلترا  6نقاط من مباراتني
 -2اسكوتلندا  4من 2
 -3سلوفينيا  4من 2
 -4ليتوانيا  2من 2
 -5سلوفاكيا  0من 2
 -6مالطا  0من 2
 المجموعة السابعة:اسرائيل  -ليشتنشتاين 1-2
تومير هيميد ( 3و )16الســرائـيــل ،وماكس
غوبيل ( )49لليشتنشتاين.
مقدونيا  -إيطاليا 3-2
ليا نيستورفسكي ( )57وفــرحــان حسني
( )59ملقدونيا ،وأندريا بيلوتي ( )24وتشيرو
إمبولي ( 75و )90إليطاليا.
ألبانيا  -إسبانيا 2-0
دييغو كوستا ( )55ومانويل نوليتو (.)63

فنلندا  -كرواتيا 1-0
ماريو ماندزوكيتش (.)18
أوكرانيا  -كوسوفو 0-3
أمير راحماني ( ،30هدف في مرماه) وأندريه
يارمولنكو ( )81وروسالن رونان (.)87
أيسلندا  -تركيا 0-2
عمر تــوبــراك ( ،42هــدف في مــرمــاه) وألفريد
فينبوغاسون (.)44
 الترتيب: -1كرواتيا  7نقاط من  3مباريات
 -2أيسلندا  7من 3
 -3أوكرانيا  5من 3
 -4تركيا  2من 3
 -5فنلندا  1من 3
 -6كوسوفو  1من 3

 مباريات الليلة: املجموعة األولى:هولندا  -فرنسا ()21,45
السويد  -بلغاريا ()21,45
بيالروسيا  -لوكسمبور ()21,45
 املجموعة الثانية:جزر فارو  -البرتغال ()21,45
أندورا  -سويسرا ()21,45
التفيا  -املجر ()21,45
 املجموعة الثامنة:جبل طارق  -بلجيكا ()21,45
البوسنة والهرسك  -قبرص ()21,45
إستونيا  -اليونان ()21,45
مباريات دولية ودية
روسيا  -كوستاريكا 4-3
ألكسندر ساميدوف ( )31وأرتيم دزيوبا (48
و )61لروسيا ،وراندال أزوفيفا ( )22وبريان
رويز ( )29وفاسيلي بيريزوتسكي ( 45خطأ
في مرمى منتخب بالده) وجويل كامبل (90
من ركلة جزاء) لكوستاريكا.
كوبا  -الواليات املتحدة 2-0
كريس فوندولوفسكي ( )62وجوليان غرين
(.)71
املكسيك  -نيوزيلندا 1-2
ج ـيــوفــانــي دوس س ــان ـت ــوس ( 29م ــن ركـلــة
جـ ـ ــزاء) وم ــارك ــو ف ــاب ـي ــان ( )56لـلـمـكـسـيــك،
وماركو روخاس ( )46لنيوزيلندا.

االثنين  10تشرين األول  2016العدد 3004

رياضة

ً
روزبرغ يبتعد أكثر وفريقه بطال للصانعين
الفورموال 1

ّ
عـ ـ ـ ــزز سـ ــائـ ــق مـ ــرس ـ ـيـ ــدس األملـ ــانـ ــي
نيكو روزب ــرغ فــرصــه بــانـتــزاع لقب
بطولة العالم في سباقات سيارات
الفورموال  1بعدما حقق املركز األول
فــي سـبــاق جــائــزة الـيــابــان الـكـبــرى،
وهــي املرحلة السابعة عشرة ،التي
اقيمت على حلبة سوزوكا.
وه ــذا هــو الـفــوز الـ ـ  23لــروزبــرغ في
م ـس ـيــرتــه ،مـنـهــا  9ان ـت ـص ــارات هــذا
امل ـ ــوس ـ ــم ،ف ــرف ــع رص ـ ـيـ ــده إلـ ـ ــى 313
ّ
متقدمًا بفارق  33نقطة على
نقطة
زميله بطل العالم البريطاني لويس
هاميلتون.
وانحصر لقب السائقني بني روزبرغ
ً
وهاميلتون ،وسـيـتـ ّـوج األول بطال
ّ
إذا حــل ثانيًا خلف البريطاني في
املـ ــراحـ ــل األرب ـ ـ ــع االخ ـ ـيـ ــرة م ــن عـمــر
ال ـب ـطــولــة ،وه ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
واملكسيك والبرازيل وأبو ظبي.
كما هو الفوز الـ  15لفريق مرسيدس
( 6لهاميلتون) من أصل  17سباقًا،
فرفع رصيده إلى  593نقطة ليتوج
ً
بطال للعام الثالث على التوالي ،إذ
لم يعد باستطاعة منافسه املباشر
"ريد ُبل" اللحاق به حسابيًا (.)385
وق ـ ـطـ ــع روزب ـ ـ ـ ـ ــرغ مـ ـس ــاف ــة ال ـس ـب ــاق
بزمن بلغ قدره
البالغة  307,471كلم
ٍ
 1,26,43,333ساعة وبمعدل سرعة
ّ
متقدمًا
وسطي  212,728كلم/ساعة،

ماكس فيرشتابن (ريد ُبل) ،وبفارق
 5,776ثوان على هاميلتون.

وأكـ ـ ـم ـ ــل س ــائـ ـق ــا ف ـ ـي ـ ــراري األملـ ــانـ ــي
سيباستيان فيتيل بـطــل الـعــالــم 4

روزبرغ يحتفل بالفوز بجائزة اليابان مع طاقم مرسيدس (أ ف ب)

ـوان على الهولندي
بـفــارق  4,978ث ـ ٍ

م ــرات متتالية مــن  2010إلــى 2013
م ــع "ريـ ـ ــد ُب ـ ـ ــل" ،وال ـف ـن ـل ـن ــدي كـيـمــي
راي ـ ـكـ ــونـ ــن ب ـط ــل الـ ـع ــال ــم  2007مــع
ماكالرين املراكز الخمسة األولى.
وسيطر روزبرغ ،أول املنطلقني ،على
الـسـبــاق مــن الـبــدايــة حـتــى النهاية،
فيما كــانــت انطالقة هاميلتون من
امل ــرك ــز ال ـثــانــي سـيـئــة ج ــدا وتــراجــع
إل ــى املــركــز الـثــامــن فــي نـهــايــة اللفة
األولى.
وق ـ ــال روزبـ ـ ـ ــرغ ،ال ـ ــذي ت ـص ــدر كــافــة
جـ ـ ـ ــوالت ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب فـ ــي سـ ــوزوكـ ــا،
لـلـصـحــافـيــن" :كـ ــان أس ـبــوعــا رائـعــا
بــال ـتــأك ـيــد .وكـ ــان األسـ ـب ــوع بأكمله
مميزًا منذ الـبــدايــة .تهنئتي لكافة
زم ــائ ــي ف ــي ال ـفــريــق لـنـيـلـنــا الـلـقــب
الثالث على التوالي للصانعني".
وأض ــاف االملــانــي الــذي بــات خامس
سائق في تاريخ الفورموال  1يفوز
بتسعة سـبــاقــات فــي مــوسـ ٍـم واح ــد:
"بــال ـتــأك ـيــد بــذل ـنــا ج ـه ـدًا ال يـصــدق
خ ـ ــال ت ـل ــك ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ،ل ـ ــذا دع ــون ــا
نحتفل بقوة".
م ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ه ــام ـي ـل ـت ــون ال ــذي
كــان آخــر سباق يفوز بــه فــي أملانيا
في تموز املاضي قبل فترة العطلة
ال ـص ـي ـف ـي ــة" :ارتـ ـكـ ـب ــت خـ ـط ــأ .بـ ــدأت
بعدها في تقديم أدائي املعتاد ،وهو
مــا كــان صعبًا لكنني بــذلــت أقصى
ما يمكن من جهد".

الكرة اللبنانية

اكتمال صفوف المنتخب قبل لقاء غينيا
اكتملت صفوف منتخب لبنان لكرة
ال ـق ــدم م ــع دخ ــول ــه مـعـسـكـرًا داخـلـيــا
عـشـيــة املـ ـب ــاراة ال ــدول ـي ــة ال ــودي ــة مع
غ ـي ـن ـي ــا اإلس ـ ـتـ ــوائ ـ ـيـ ــة ،امل ـ ـق ـ ــررة غـ ـدًا
ال ـســاعــة  17.30ع ـلــى مـلـعــب املــديـنــة
الرياضية.
وبعد عودته إلى بيروت من بيشكيك
لـيــل الـجـمـعــة ،اث ــر ت ـعــادلــه ّ
ودي ـ ــا مع
ن ـظ ـي ــره ال ـق ـي ــرغ ـي ــزي  0-0الـخـمـيــس
املــاضــي ،انـتـظــم الــاعـبــون الـ ـ  23في
مـعـسـكــر وهـ ــم :م ـهــدي خ ـل ـيــل ،أحـمــد
ت ـك ـتــوك ،ع ـلــي حـ ــال ،ع ـب ــاس حـســن،
معتز بالله الجنيدي ،وليد إسماعيل،

ن ــور م ـن ـصــور ،م ــاه ــر ص ـب ــرا ،نـصــار
نـ ـص ــار ،م ـح ـمــد زي ـ ــن طـ ـح ــان ،هـيـثــم
فــاعــور ،غ ــازي حنينة ،أحـمــد جلول،
مـحـمــد ح ـيــدر ،رب ـيــع ع ـطــايــا ،سيرج
سعيد ،محمود كجك ،عمر الـكــردي،
حسن املحمد ،حسن معتوق ،عدنان
حيدر ،هالل الحلوة ،وباسل جرادي.
ورأى امل ــدي ــر ال ـف ـنــي املــونـتـيـنـيـغــري
مـ ـي ــودراغ رادولــوف ـي ـتــش ان امل ـب ــاراة
االخـ ـي ــرة كــانــت مـهـمــة وال سـيـمــا أن
امل ـن ـت ـخــب امل ـض ـي ــف ي ـل ـعــب بـقـتــالـيــة
ع ــال ـي ــة وق ـ ــد ظ ـه ــر ذل ـ ــك ج ـل ـيــا حـتــى
ف ــي ظ ــل ال ـن ـقــص الـ ـع ــددي ب ـعــد طــرد

أحـ ـ ــد العـ ـبـ ـي ــه ،مـ ــا جـ ـع ــل املـ ـج ــري ــات
امليدانية شبيهة بلقاءات التصفيات
الحاسمة ،الفـتــا إلــى أن هــذا اإليـقــاع
م ـ ـط ـ ـلـ ــوب أله ـ ـم ـ ـي ـ ـتـ ــه ع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد
ال ـج ــاه ــزي ــة ال ـب ــدن ـي ــة ،وق ـ ــد سـنـحــت
لالعبيه فرصتان خطرتان .كما ّ
نوه
ّ
وتطورهم
"رادو" بتماسك الالعبني
التدريجي ،وهــذا "مــا ننشد تحقيقه
من خالل املباريات الودية املقررة".
وتـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ق ـب ــل ظـهــر
ّ
الـ ـسـ ـب ــت عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب مـ ـج ــم ــع ب ـئــر
حـســن املـهـنــي ،وبـعــد ظـهــر ام ــس في
املدينة الرياضية .اما منتخب غينيا

اإلس ـتــوائ ـيــة ،ال ــذي ي ـ ّ
ـدرب ــه استيبان
ب ـي ـكــر ،ف ـقــد وص ــل إل ــى ب ـي ــروت بعد
ظ ـه ــر امـ ـ ــس ،وه ـ ــو ي ـح ـتــل امل ــرك ــز الـ ـ
 81ف ــي الـتـصـنـيــف ال ــدول ــي ،وتـضــم
صفوفه العـبــن ينشطون فــي أندية
أوروبـيــة عــدة فــي إسبانيا وإنكلترا
وال ـي ــون ــان ،أم ـث ــال اي ـف ــان ســال ـفــادور
العــب بلد الوليد االسـبــانــي ،وروبــن
نيسوي العب ميدلسبره االنكليزي.
يــذكــر ان آخــر منتخب عــربــي تقابل
معه منتخب غينيا كان املصري في
مباراة انتهت بالتعادل  1-1الشهر
املاضي.

السلة اآلسيوية

الرياضي يعلن حضوره اآلسيوي القوي
ل ــم يـنـتـظــر ال ــري ــاض ــي ،ب ـطــل ل ـب ـنــان،
ك ـث ـي ـرًا لـتــأكـيــد ح ـض ــوره ف ــي بـطــولــة
األنــديــة اآلسـيــويــة املقامة فــي شنزو
بفوز
الصينية ،حيث استهل مشواره
ٍ
الف ــت عـلــى ال ــري ــان الـقـطــري بنتيجة
 ،78-92ض ـمــن تـصـفـيــات املـجـمــوعــة
االولى.
الرياضي فرض حضوره منذ الربع
االول ل ـل ـق ــا،ء رغ ـ ــم الـ ـب ــداي ــة ال ـقــويــة
للفريق القطري الذي سجل  6رميات
ثــاث ـيــة ف ــي هـ ــذا ال ــرب ــع ،ل ـك ـنــه وجــد
نفسه متأخرًا في نهايته بفارق نقطةٍ
واحدة ( ،)26-25بعدما برز األميركي
ديــواريــك سبنسر بنقاطه ال ــ ،11الى
جانب النجم فادي الخطيب واملوهبة
الكبيرة وائل عرقجي.
انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاف الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ك ـ ـ ـ ــان مل ـص ـل ـحــة
اللبنانيني أيـضــا وب ـفــارق  17نقطة
( .)33-50كذلك فإن الربع الثالث كان
ملصلحة بـطــل لـبـنــان ( ،)52-77رغــم
تدوير املدرب السلوفيني سلوبودان
سوبوتيتش لالعبيهّ ،
مقدمًا للمرة
االول ــى صــانــع االل ـعــاب جــوي زلعوم
والجناح الناشئ كريم زينون ،اللذين
أخذا دورًا أكبر في الربع االخير الذي

عرقجي ( 20نقطة) صاعدًا للتسجيل في سلة الريان (موقع الفيبا)

رست عليه النتيجة .78-92
ومــع هــذا األداء للرياضي فــي بداية
املـ ـش ــوار ،لـفـتــت أمـ ــور ك ـث ـي ــرة ،منها
الحضور القوي للخطيب ( 16نقطة
م ــع  9م ـت ــاب ـع ــات) الـ ـ ــذي أك ـ ــد أن ـ ــه ال

يشيخ وال ي ــزال على قــدر التوقعات
على الـســاحــة الـخــارجـيــة .كــذلــك لفت
عــرق ـجــي ص ــاح ــب الـ ـ ــ 20نـقـطــة ب ــأداء
ممتاز ،حيث أظهر أنــه قائد حقيقي
على أرض املـلـعــب ،رغــم صغر سنه،

م ــؤكـ ـدًا ص ـح ــة خـ ـي ــار ســوبــوت ـي ـتــش
بـ ـع ــدم الـ ـلـ ـج ــوء الـ ـ ــى الع ـ ـ ـ ٍـب أج ـن ـبــي
ف ــي امل ــرك ــز ال ــرق ــم  .1وبــال ـحــديــث عن
االجــانــب ،فــإن العنصرين األجنبيني
فــي الفريق النيجيري ،أالدي أمينو
وس ـب ـن ـســر ،ش ـكــا ن ـق ـطــة قـ ــوة بفعل
انسجامهما السريع مــع بقية أفــراد
املجموعة ،فكان االميركي العائد الى
الفريق أفضل املسجلني بـ 23نقطة.
ك ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ــك ،ال يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن إغـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال دور
ســوبــوتـيـتــش ف ــي ت ــدوي ــر التشكيلة
ـت مناسب،
بشكل ممتاز وفــي تــوقـيـ ٍ
ٍ
فـ ـ ــأشـ ـ ــرك  11العـ ـ ـب ـ ــا مـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــل 12
ّ
ضمتهم تشكيلته ،علمًا بأنه خسر
ّ
أم ـيــر س ـعــود الـ ــذي ت ـع ــرض إلصــابــة
ستبعده ملــدة أسبوعني عن املالعب.
صغيرًا مثل زينون
والالفت أن العبًا َ
( 17عــامــا) لــم ي ـخــش ره ـبــة امل ـب ــاراة،
وهـ ــو ال ـ ــذي ولـ ــد ف ــي ال ـس ـن ــة عـيـنـهــا
( )1999التي أحرز فيها الخطيب (37
ع ــام ــا) الـلـقــب اآلس ـي ــوي م ــع الحكمة
للمرة االولى في مسيرته.
ويـخــوض الــريــاضــي ثاني مبارياته
اليوم الساعة الواحدة بعد الظهر مع
بيور يوث التايواني.

21

اخبار رياضية

وثان
فوز اول للشويفات ٍ
لالشرفية في الفوتسال

تغلب الشويفات على ضيفه الحرية صيدا
 4ـ  ،1في املرحلة الثالثة من الدوري اللبناني
للفوتسال .سجل للشويفات الذي حقق فوزه
االول في البطولة ،علي شيت ورمزي ابي حيدر
( )2ونجاد الخشن ،وللحرية احمد نصر الله.
بدوره ،حقق شباب االشرفية فوزه الثاني على
ضيفه طرابلس الفيحاء  3ـ  ،1سجلها للفائز
مصطفى رحيم ،كامل الياس ،والبرازيلي
رودولفو دا كوستا ،بينما سجل للخاسر
حسن زيتون.
كما حقق الجيش املتصدر فوزه الثالث في
ثالث مباريات ،وهذه املرة بنتيجة كبيرة
على الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا
 ،0-7سجلها محمد الصايغ خطأ في مرماه،
ومحمد عثمان ( )2وحسني سعد واحمد
زريق ( )2ومحمد الحاج.
وتختتم املرحلة غدًا الساعة  19.30بلقاء 1875
الرياضي مع بنك بيروت على ملعب جامعة
القديس يوسف.

خمس ذهبيات للبنان في
جمباز العرب

عادت من تونس بعثة االتحاد اللبناني
للجمباز بعدما اختتمت مشاركتها في البطولة
العربية للجمباز بخمس ميداليات ذهبية
حاصدة كل الذهب في الفئة العمرية فوق 15
سنة للجمباز إيقاعي.
ونالت اليسا صادق ذهبية الشريط بمجموع
عالمات  11.11وذهبية الصولجان بمجموع
عالمات  12.4وذهبية الكرة بمجموع عالمات
 12.31وذهبية الطوق بمجموع عالمات 12.56
وذهبية املجموع العام ،جامعة اعلى مجموع
وقدر . 48.38
وكانت صادق قد شاركت في البطولة العربية
للجمباز اإليقاعي في نسختها االخيرة
عام  2014في الدوحة ،حيث حصدت ثالث
ميداليات ،فضية وبرونزيتني.

لجنة إدارية جديدة التحاد
المصارعة

انتخبت الجمعية العمومية التحاد املصارعة
هيئة ادارية جديدة برئاسة املحامي عمر
اسكندراني.
وانعقدت الجمعية العمومية برئاسة علي
قبيسي اكبر االعضاء سنًا ،وشهدت في
بدايتها
سلسلة انسحابات ،ليرسو نصاب املرشحني
على سبعة ،وهو العدد املطلوب لتأليف الهيئة
اإلدارية الجديدة التي فازت بالتزكية ،وقد
ّ
وزعت املناصب على الشكل اآلتي :املحامي
عمر خالد اسكندراني (رئيسًا) ،حسن علي
بشارة (نائبًا للرئيس) ،علي احمد مقلد (امينًا
للسر) ،علي احمد قبيسي (امينًا للصندوق)،
محمد خضر ديه (محاسبًا) ،عباس محمد
زلزلي (مديرًا للعالقات العامة) ،مهند عبد
املجيد دبوس (مستشارًا).

أبطال العالم في «فينيكس »1

عقد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لـ»فينيكس فايتينغ شامبيونشب» شاهي
يريفانيان مؤتمرًا صحافيًا لالعالن عن
الحدث القتالي «فينيكس  ،»1الذي سيقام في
 10كانون األول املقبل في ّ
مجمع نهاد نوفل
الرياضي ،وذلك بحضور شخصيات سياسية
ورياضية عدة.
وسيشارك في الحدث العديد من االبطال
املعروفني في الرياضات القتالية ،امثال
االميركي نيك بيادمونت والبرازيلي دافي
راموس (لعبة الفنون القتالية املختلطة) ،وبطل
العالم للمواي تاي البيالروسي اندريه كولينب،
واسطورة االلعاب القتالية في العالم واملواي
تاي التايالندي سونبا بانشاميك.
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ثقافة وناس

ميديا

على النت
ّ
« :# hackedالجزيرة» «تتفنن» في الحرب على سوريا
عبد الرحمن جاسم
ال تـ ـع ــدم قـ ـن ــاة «الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة» وس ـي ـلــة
ل ـل ـحــديــث ع ــن األزمـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة .بــات
املوضوع بالنسبة إلى القناة القطرية
مسألة حياة أو موت .وال يأتي برنامج/
ً
تطبيق  # hackedإال اسـتـكـمــاال لتلك
الـحــرب فــي تـنــاول األح ــداث الـســوريــة.
ٌ
الـبــرنــامــج /الـلـعـبــة /التطبيق عـبــارة
عن وسيلةٍ جديدة إلغــراق املشاهدين
في الخفايا السوريةّ ،
تقدمه وتصنعه
قـ ـن ــاة «الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة» اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة عـبــر
م ـقـ ّـدم ـت ـ ٌهــا جــول ـيــانــا روف ـ ــوس .االس ــم
مـ ــأخـ ــوذ بــال ـط ـبــع م ــن ف ـي ـل ـ ٍـم وثــائ ـقــي
كانت روفوس قد ّ
قدمته العام الفائت
( .)2015مـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،دأب ــت على
متابعة األخبار املرتبطة به عبر تقديم
حلقةٍ أسبوعيةٍ عن املوضوع.
ً
أتــى مــوضــوع فيلم  Hackedمتناوال

ك ـي ـف ـيــة ت ــأث ـي ــر اإلنـ ـت ــرن ــت ب ــاألح ــداث
َّ
ف ــي س ــوري ــا ،وك ـي ــف أن االخ ـت ــراق ــات
( )Hackingق ــد ت ـغـ ّـيــر ش ـكــل املـعــركــة
وحتى شكل النتائج .كــان الفيلم في
ال ـســابــق قــد أوص ــل رســائــل ع ــدة إلــى
العالم من خالل املقابالت التي أجريت
م ـ ــع نـ ــاشـ ـط ــن ،وهـ ـ ــاكـ ـ ــرز (ق ــراصـ ـن ــة
ومخترقو أنظمة وبرامج) عملوا في
األزم ــة الـســوريــة .وبطبيعة األح ــوال،
ـرة» (س ـ ـ ــواء
وع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ـ ــادة «ال ـ ـ ـجـ ـ ــزيـ ـ ـ َ
اإلنكليزية أو العربية)ُ ،يدخل خبراء
ّ
ومعلقني على األحــداث ،ولو كانوا ال
يـعــرفــون الكثير عــن املــوضــوع امل ــراد
ت ـنــاولــه .امل ـهــم أن يـعـطــوا رأي ـهــم ضد
النظام السوري ،املقصود «تشريحه»
ع ـبــر هـ ــذه الـ ـب ــرام ــج .أمـ ــا هـ ــذه امل ـ ـ ّـرة،
فيأتي البرنامج الذي يحمل التسمية
ذاتـ ـه ــا م ـخ ـت ـل ـفــا ب ـع ــض ال ـ ـشـ ــيء .هــو
عبارة عن صفحة (إن كنت تستخدم

كمبيوتر منزل) أو تطبيقًا (إن كنت
ّ
فيها،
تسجل
تستخدم هاتفًا خلويًا)
ً
وت ـض ــع اس ـم ــك وك ـل ـمــة س ـ ّـر مـنــاسـبــة
لـ ــك ،ث ــم ت ــدخ ــل ذلـ ــك ال ـ ًع ــال ــم ال ـخ ـفــي.
ي ـش ـبــه ال ـت ـط ـب ـيــق ل ـع ـب ــة إل ـك ـتــرون ـيــة
تأتي اختياراتك لتوصلك إلى املكان

تحوي اللعبة معلومات
وخرائط وفيديوهات حقيقية
من الداخل السوري
امل ـق ـصــود أو تــوقـفــك عـنــد ح ـ ٍّـد مـعــن.
ٌ
تفصيل جديد
في كل اختيار ،هناك ّ
مــن األزم ــة الـســوريــة يتكشف أمــامــك.
هــذا الـنــوع مــن األل ـعــاب /التطبيقات
اس ـت ـخــدمــه األم ـي ــرك ـي ــون ســاب ـقــا في
ـاب أكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا ـ ـ ـ ـ وبــال ـتــأك ـيــد
أل ـ ـعـ ـ ٍ

ً
أك ـثــر كـلـفــة ـ ـ ـ ـ م ـث ــل Call of Dutyحني
تناولوا عــددًا مــن الـحــروب األفريقية
(كمالي والصومال وأوغندا) أو حتى
ال ـعــرب ـيــة ،وت ـحــدي ـدًا حـ ــروب الخليج
وال ـع ــراق (وإن لــم يـسـ ّـمــوهــا بــاالســم،
ول ـكــن يـمـكــن تـبـيــان ذل ــك مــن اإلي ـحــاء
وطبيعة الــرســوم واألس ـم ــاء) .تهدف
ـوع مــن
هـ ـ ــذه األل ـ ـع ـ ــاب إلـ ـ ــى خـ ـل ــق نـ ـ ـ ـ ٍ
«التعاطف» مع هــؤالء األبطال الذين
ـرار»
ي ـخ ــوض ــون مـ ـع ــارك ت ـج ــاه «أشـ ـ ـ ـ ٍ
دي ـك ـتــاتــوريــن ق ـس ــا ٍة ال ي ــراع ــون أي
حرمةٍ  ،وال يسيرون تبعًا ألي منطق.
ٌ
أخيار
هنا ينقسم العالم إلى قسمني:
ٌ
وأش ــرار ،أبـطــال وأوغ ــاد ،وعليك أنت
كمشاهد /مـشــارك أن تختار الجهة
الـتــي تــريــد أن تـكــون عليها :هــل أنت
مــع قتلة األط ـف ــال (الـجـمـلــة الشهيرة
لـ«الجزيرة» التي تستخدمها لوصف
النظام السوري والجيش السوري) أم

البرنامج/
اللعبة/
التطبيق
تصنعه
القناة عبر
ّ
مقدمتها
جوليانا
روفوس

أنــت مــع «الـهــاكــرز» األب ـطــال الطيبني
ّ
الذين جل اهتمامهم حماية املدنيني
واألبرياء من وحشية وقتل النظام؟
ت ـ ـم ـ ـتـ ــاز الـ ـلـ ـعـ ـب ــة بـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ع ــالـ ـي ــةٍ
ومـحـتــرفــة (ال نـحـكــي هـنــا بالتأكيد
عن غرافيكس خارقة ،بل نتحدث عن
ـوب لـعــب مـحـتــرف ،)Playability
أس ـلـ ّ
إذ تحققت هــذه التقنيات باالستناد
إلـ ــى خـ ـب ــرات ص ـحــاف ـيــي «ال ـج ــزي ــرة»
ً
ومـ ـحـ ـقـ ـقـ ـيـ ـه ــا .م ـ ـث ـ ــا ،ي ـ ـمـ ـ ّـر ال ــاع ــب
خ ــال األيـ ـ ــام ال ـخ ـم ـســة (م ـ ــدة الـلـعـبــة
املفترضة) في تجارب ّ
مر بها سابقًا
هـ ـ ــؤالء ال ـص ـح ــاف ـي ــون ،وتـ ـم ـ ّـر أم ــام ــه
ت ـ ـجـ ــارب وخـ ـ ـب ـ ــرات مـ ـث ــل :هـ ــل ي ــدف ــع
مقابل املعلومات التي حصل عليها
ً
مــن مقرصن مـثــا؟ أو هــل املعلومات
التي أعـطــاه إيــاهـ ّـا مـصــدره حقيقية؟
وه ــل يـمـكــن الـتـيــقــن مـنـهــا؟ أك ـثــر من
هــذا :هل أصبح جهازه بعد حصوله
على املعلومات مقرصنًا ومخترقًا من
قبل الهاكرز األعداء؟ يعطي البرنامج
ً
ف ــرص ــة لــاعــب بـفـحــص ج ـه ــازه (فــي
للقرصنة
اللعبة طـبـعــا) إذا تـعــرض
ً
أو االخـتــراق .قد تبدو اللعبة صعبة
ب ـ ــادئ األم ـ ــر ع ـل ــى م ـب ـت ــدئ ال ي ـعــرف
ك ـث ـي ـرًا ع ــن لـعـبــة االخـ ـت ــراق واإلعـ ــام
لكنها
وال ـح ـص ــول ع ـلــى امل ـع ـلـ ًـومــات،
ً
ســرعــان مــا تصبح لعبة ذكـيــة قابلة
ل ـل ـت ـط ـب ـيــق والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ـي ـه ــا .ت ـحــوي
ال ـل ـع ـب ــة أيـ ـض ــا م ـع ـل ــوم ــات وخ ــرائ ــط
ُ
ـصــل عليها
وفـيــديــوهــات حقيقية حـ ِ
مـ ــن ال ـ ــداخ ـ ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،وكـ ــذلـ ــك مــن
أرشيف «الجزيرة»؛ وقد عملت عليها
روفـ ــوس ألك ـثــر م ــن أرب ـع ــة أش ـهــر في
سـبـيــل أن تــأتــي عـلــى ه ــذا ال ـق ــدر من
الــواق ـع ـيــة .وك ــان ــت الـلـعـبــة ق ــد قـ ّـدمــت
ف ــي م ـه ــرج ــان «ش ـي ـف ـي ـلــد لــأرش ـيــف
الوثائقي» في بريطانيا خــال شهر
حزيران (يونيو) الفائت؛ وقد حققت
ً
ضجة ال بأس بها آنــذاك ألنها مثلت
ً
لعبة واقعية تتحدث عن أمـ ٍـر يحدث
ّ
اليوم بنحو بسيط وسلس كما عبر
بعض املشاركني الذين جربوها.
باختصار ،تحاول «الجزيرة» ـ ـ ـ ومن
ورائ ـ ـهـ ــا ال ـن ـظ ــام ال ـق ـط ــري ـ ـ ـ ـ ـ خ ــوض
املـعــركــة الـســوريــة بـكــل مــا أوتـيــت من
وحـشـيــة إعــام ـيــة ،مستعملة ك ــل ما
تستطيعه ،وحتى أكثر األمور إبداعًا!

ّ
بيروت تكرم «بطريرك المسرح اللبناني» بيرج فازليان
تحية

في ّ
مقرها في منطقة النقاش ،أقامت
جـمـعـيــة «أن ـتــران ـيــك» الـثـقــافـيــة أخـيـرًا
ً
اح ـت ـف ــاال تـكــريـمـ ّـيــا لـلـمـخــرج واملـمـثــل
الــراحــل بيرج فازليان ( 1926ـ ـ )2016
الـ ـ ــذي أس ـ ــس ف ــرق ــة املـ ـس ــرح األرمـ ـن ــي
«ف ــاه ــرام ب ــاب ــازي ــان» الـتــابـعــة لـهــا في
ن ـهــايــة خـمـسـيـنــات ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن.
ّ
وتخللت االحتفال كلمات ركــزت على
أه ـم ـيــة ال ـ ــدور الـ ــذي ّأداه ال ــراح ــل ،إذ
أش ـ ــار امل ــوس ـي ـق ــار الـ ـي ــاس الــرح ـبــانــي
إلى أنه كان «من ّ
رواد صحوة املسرح
والـسـيـنـمــا» ف ــي ل ـب ـنــان ،فـيـمــا وصـفــه
الكاتب ألكسندر ّ
نجار بأنه «بطريرك
املسرح اللبناني» ،واسف املمثل رفعت
طــربـيــه ل ـكــون «هـ ّ
ـوي ـتــه ال ت ــزال لغاية
ِ
ّ
اليوم قيد ّالدرس» رغم ما قدمه للبنان
ورغــم «تمثل الــدولــة اللبنانية بأعلى
مستوياتها» في تشييعه.
ّ
وتولى تقديم اإلحتفال املخرج جيرار
ّ
ّ
ـذي ذكـ ـ ــر بـ ـ ــأن «كـبـيــر
أف ـي ــدي ـس ـي ــان الـ ـ ـ ّ
امل ـخ ــرج ــن وامل ـم ــث ــل ب ـي ــرج ف ــازل ـي ــان»
ت ـعــامــل ع ـلــى م ــدى ال ـس ـنــن «م ــع عــدد
كبير مــن الـفــرق املسرحية اللبنانية،
وأخرج على مدى  16سنة مسرحيات
األخــويــن رحباني في بيروت كما ّفي
«مـهــرجــانــات بعلبك الــدولـ ّـيــة» .ومثل
فــي ع ــدد كـبـيــر مــن األفـ ــام مــن إخ ــراج
يـ ــوسـ ــف ش ـ ــاه ـ ــن ،وهـ ـ ـن ـ ــري بـ ــركـ ــات،

وأن ـ ـطـ ـ ّـوان ري ـم ــي ونـ ـي ــازي مـصـطـفــى.
ك ـمــا مــثــل ف ــي فـيـلــم  Next of Kinفي
كندا من إخراج أتوم ايغويان» .وأشار
إلــى «مـئــة مـســرحـ ّـيــة مــن إخ ــراج بيرج
ّ
والعربية
فــازلـيــان باللغات األرمـنـ ّـيــة
والـفــرنـسـ ّـيــة وال ـتــركـ ّـيــة» ،مــاحـظــا أنــه
«ت ـ ــرك ب ـص ـمــة ك ـب ـي ــرة» ع ـنــدمــا أخ ــرج
ّ
مسرحية عصام محفوظ «الزنزلخت».
ّ
وإذ لـفــت إل ــى أن ــه درس فــي الجامعة
ّ
اللبنانية والـيـســوعـ ّـيــة و»ال ـك ـفــاءات»،
ّ
أبـ ـ ـ ــرز أنـ ـ ــه كـ ـ ــان مـ ــن م ــؤسـ ـس ــي ف ــرق ــة
امل ـســرح األرم ـن ــي «ف ــاه ــرام بــابــازيــان»
أخ ــرج مـعـهــا  19مـســرحـ ّـيــة بــن 1959
و .1971أم ـ ـ ــا ال ـ ـي ـ ــاس ال ــرحـ ـب ــان ــي،
فاستذكر «صحوة املسرح والسينما
ال ــرائـ ـع ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان فـ ــي ال ـس ـت ـي ـنــات
والسبعينات» ،مشيرًا إلى أن فازليان
«ك ـ ــان م ــن ّ
رواده ـ ـ ـ ــا» ك ـم ـخــرج ومـمـثــل
ّ
وم ـس ـت ـش ــار ف ـن ــي .وروى أن عــاصــي
ومـنـصــور الــرحـبــانــي وبـيــرج فازليان
كــانــوا «أطـيــب األص ــدق ــاء ،وك ــان بيرج
فــي املـســرح الــرحـبــانــي م ـ ّـرة مستشارًا
ً
ف ــي امل ـســرحـ ّـيــات ،ومـ ـ ّـرة مـمـثــا رائـعــا
ّ
فــي األف ـ ــام» .وأشـ ــار إل ــى أن فــازلـيــان
ّ
ّ
مسرحية «املحطة»،
كان مستشارًا في
ّ
وأدى دورًا مهمًا في فيلم «سفر برلك»
ّ
ّ
وأيضًا في مسرحية «بياع الخواتم».
ثـ ــم ك ــان ــت ك ـل ـم ــة ل ـل ـك ــات ــب أل ـك ـس ـنــدر

ّ
نجار الذي أخرج فازليان مسرحيته
ّ
«الـ ـ ـضـ ـ ـف ـ ــدع» .وش ـ ــب ـ ــه املـ ـ ـس ـ ــرح ب ــأن ــه
«رهبنة تتطلب أن ّ
يكرس املرء نفسه
ْ
ّ
لها كليًا من دون شــروط ،وأن يبجله
ّ
بــإيـمــان ال يـهـتــز» .وأض ــاف« :إذا كان
املـســرح كــذلــك ،فــا نبالغ إذا اعتبرنا
ّ
أن ب ـي ــرج ف ــازل ـي ــان ب ـطــريــرك امل ـســرح
اللبناني».
ّ
وذك ـ ـ ــر ن ـ ّـج ــار ب ـ ــأن ف ــازلـ ـي ــان «أخ ـ ــرج
ل ـف ـيــروز أف ــام ــا سـيـنـمــائـيــة وحـفــات

الرحباني
أشار الياس
ّ
إلى أنه كان «من رواد صحوة
المسرح والسينما»
ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ،وك ـ ـ ــان امل ـ ـخـ ــرج جـ ـ ــال خـ ــوري
شريكه الدائم ،ومن أصدقائه ّ
النحات
زافني وعبد الحليم كركال الذي أشركه
ّ
مسرحياته».
كممثل في معظم
وقـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ّـجـ ـ ــار إن ف ـ ــازلـ ـ ـي ـ ــان خـ ــاض
ك ــل أنـ ـ ـ ــواع األع ـ ـمـ ــال امل ـس ــرح ـي ــة ،مــن
تــراج ـيــديــة وكــوم ـيــديــة ،وكــاسـيـكـيــة
ومـ ـع ــاص ــرة ،وأش ـ ـ ــرف ع ـل ــى ع ــروض
رقـ ــص وك ــوم ـي ــدي ــا مــوس ـي ـقـ ّـيــة ،ومــن
بينها أعمال لألخوين رحباني على
مدى أكثر من  16عامًا.
ّ
وذك ـ ــر ب ــأن فــازل ـيــان ام ـت ـلــك مــؤهــات

ّ
جـعـلـتــه قـ ـ ــادرًا ع ـلــى ت ــول ــي «األدوار
األك ـ ـثـ ــر صـ ـع ــوب ــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ــه
ّ
محلية ع ـ ّـدة ،كـ»بنت
شــارك فــي أفــام
الـحــارس» و»سـفــر بــرلــك» ،وفــي أفــام
غــربـ ّـيــة مـنـهــا  Next of Kinللمخرج
أتـ ــوم إي ـغ ــوي ــان .وأضـ ـ ــاف« ّ :فــازل ـيــان
الــذي كــان يتقن إدارة املمثلنيّ ،
درس
أيـض ّــا فــي الـجــامـعــة ع ـشــرات الشباب
امل ـم ــث ـل ــن ال ــذي ــن ل ــم ي ـن ـس ــوا دروسـ ــه
ّ
ّ
الكمالية».
القيمة وحرصه على
أمــا املمثل رفـعــت طــربـيــه ،فـقــال« :جــاء
فازليان من املسرح األرمني إلى املسرح
العربي وقامت القيامة ،وكانت التهمة
أنه يتولى إخراج مسرحيات بالعربية
م ــع أنـ ــه ال ي ـت ـق ـن ـهــا» .وأض ـ ـ ــاف« :ك ــان
بـيــرج ي ّـعــرف خمس لـغــات .طبعًا كان
يتقن لغات أكثر من غيرها ،فاللغتان
ال ـتــركـ ّـيــة واألرم ـن ـ ّـي ــة ع ـنــده أف ـضــل من
ّ
ّ
ّ
والعربية ،ولكن
واإلنكليزية
الفرنسية
األهم أن بيرج كان يعرف لغة سادسة
ّ
أفضل منها كلها وهي لغة املسرح».
وروى ط ــرب ـي ــه ت ـج ــرب ـت ــه األولـ ـ ـ ــى مــع
فــازلـيــان فــي مسرحية «ج ـبــران خليل
جـ ـب ــران» ( ،)1996ث ــم ف ــي «ح ـل ــم ليلة
صيف» لشكسبير.
ووصـ ــف طــرب ـيــه ف ــازل ـي ــان بــأنــه «ك ــان
إنسانًا رائعًا كزميل وصديق وكأستاذ
في املـســرح» .وأضــاف« :يقولون إنني

ّ
ْ
تـعــلـمــت امل ـســرح قـبــل أن أت ـع ـ ّـرف على
ّ
ب ـيــرج بـسـنــن ،ولـكـنــي م ـ ّصـ ّـر عـلــى أن
أحد أساتذتي الكبار كممثل هو بيرج
فازليان».
والحظ طربيه أن «خمسة مسرحيني
ك ـبــار رح ـل ــوا ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة
وهــم يعقوب الـشــدراوي وفاروجيان
هاديشيان وبيرج فازليان وريمون
جـ ـب ــارة وم ـن ـي ــر أب ـ ــو دبـ ـ ـ ــس» ،وق ـ ــال:
«املــؤســف واملفجع أننا ال نجد أحـدًا
ي ـم ـك ــن أن ي ـح ــل مـ ـك ــانـ ـه ــم» .وت ــاب ـ ّـع:
ّ
«امل ــؤس ــف أك ـثــر أن ب ـيــرج الـ ــذي نــفــذ
ّ
«فخر الدين» مع الرحابنة ،علمًا أن
«فـخــر الــديــن» والــرحــابـنــة مــن األمــور
الـقـلـيـلــة ال ـتــي ال نـخـتـلــف ّ عـلـيـهــا في
لـبـنــان ،وب ـيــرج ال ــذي تـمــثـلــت الــدولــة
ّ
اللبنانية بأعلى مراتبها في مراسم
ّ
دف ـن ــه ،م ــات وال تـ ــزال هــوي ـتــه لـغــايــة
اليوم قيد الدرس».
وألقى نجل الراحل ،قائد األوركسترا
الـفـلـهــارمــونـيــة اللبنانية املايسترو
ه ـ ــاروت ف ــازلـ ـي ــان ،ك ـل ـ ّمــة قـ ــال فـيـهــا:
ّ
ـت مــن وال ــدي أن ــه ال يمكن أن
«تـعــلـمـ ّ
ّ
ت ـكــون فــنّــانــا بـ ــدوام ج ــزئ ــي .ف ــإم ــا أن
ت ـك ــون ف ـ ّـن ــان ــا أو ال تـ ـك ــون .وقـ ــد كــان
والــدي فنانًا بــدوام كــامــل» .وأضــاف:
ّ
«تعلمت منه االنضباط والتضحية
من أجل الفن».
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الدراما المصرية في رمضان  :2017هذا أول الغيث!

ّ
صحيح أن العدد المشارك
في الماراتون الرمضاني
جاء أقل من المعتاد،
ّ
إال أن الشكوك تحوم
حول قدرة القنوات
على استيعاب كل هذا
ّ
الكم من األعمال ،إلى
جانب قدرة أصحاب هذه
المشاريع على إنهائها في
الوقت المناسب
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن

ّ
ً
 28مـسـلـســا تـقــريـبــا أع ـلــن صــنــاعـهــا
اس ـت ـعــدادهــا ل ــدخ ــول س ـبــاق رمـضــان
 .2017الـعــدد جــاء أقــل مــن مسلسالت
سباق رمضان املاضي ،لكن كواليس
الـ ــدرامـ ــا امل ـص ــري ــة ت ـش ـهــد «ش ـك ــوك ــا»
ف ــي ات ـج ــاه ــن :األول ق ـ ــدرة أص ـحــاب
كل املشاريع على إنهائها في الوقت
املـنــاســب قبل رم ـضــان ،ومعظمها لم
ي ـبــدأ الـتـصــويــر ب ـعــد ،وال ـثــانــي ق ــدرة
الـقـنــوات املـصــريــة على استيعاب كل
هذا ّ
الكم من املسلسالت.
ّ
صحيح أن سباق الدراما املصرية في
رمضان  2017سيشهد مساحة أوسع
ف ــي امل ـن ــاف ـس ــة ب ـع ــد دخـ ـ ــول شـبـكـتــن
ّ
ج ــدي ــدت ــن ،ل ـك ــن ال ـش ـكــوك ك ـب ـيــرة في
مدى قدرة سوق الفضائيات املصرية
ُعـلــى اسـتـيـعــاب كــل املـسـلـســات التي
أع ـل ـنــت مـشــاركـتـهــا ف ــي س ـبــاق ال ـعــام
املـ ـقـ ـب ــل .االسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب هـ ـن ــا ال يـعـنــي
ف ـق ــط ع ــرض ـه ــا ك ـل ـهــا ع ـل ــى ال ـش ـب ـكــات
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ب ـ ــل أي ـض ــا
إعـطــاء هــا الـفــرصــة الـكــامـلــة للوصول
إلـ ـ ــى امل ـ ـشـ ــاهـ ــد .عـ ـل ــى س ـب ـي ــل املـ ـث ــال،
ق ـ ـ ّـدم ـ ــت ق ـ ـنـ ــاة  on tvال ـ ـتـ ــي ات ـج ـه ــت
إل ــى ت ـقــديــم امل ـس ـل ـســات ف ــي رم ـضــان
املاضي ،خمسة أعمال حصرية ،واحد
م ـن ـهــا ف ـق ــط ن ـج ــح ف ــي إثـ ـ ــارة ال ـج ــدل
وانتظر الجمهور عرضه الثاني هو
«القيصر» ليوسف الشريف .مسلسل
آخـ ـ ــر هـ ــو «شـ ـ ـه ـ ــادة م ـ ـيـ ــاد» لـ ـط ــارق
ّ
لـطـفــي ،ن ــال إع ـج ــاب م ـشــاهــديــه ،لـكــن
ظ ــروف الـعــرض حــالــت دون انتشاره
ّ ّ
جماهيريًا ،مــا أك ــد أن الـعـبــرة ليست
في قدرة القناة على شراء حقوق عدد
كبير مــن املـسـلـســات ،بــل فــي الـقــدرة
على جذب الجمهور إلى تلك األعمال،
وفي قدرة تلك املسلسالت نفسها على
املنافسة .كان ذلك في بداية تحول on
 tvإلــى قناة ترفيهية ،ومــن الطبيعي
أن يكون املوسم األول مجرد اختبار،
ل ـك ــن بــال ـتــأك ـي ــد م ـت ـغ ـي ــرات إي ـجــاب ـيــة
ستشهدها القناة فــي املــوســم املقبل،
خـصــوصــا بـعــد ال ـق ــوة ال ـتــي أضــافـهــا
إلـ ـ ــى الـ ـش ــاش ــة اإلع ـ ــام ـ ــي امل ـخ ـض ــرم
ع ـمــرو أديـ ــب ،بـنـحــو جـعــل الـجـمـهــور
ّ
ويغير تصنيفها
يضبط تردد القناة
من إخبارية كما اعتاد لسنوات ،إلى
تــرفـيـهـيــة .أم ــر سـيـسـ ّـهــل مـهـمــة جــذب
ال ـج ـم ـهــور ف ــي رمـ ـض ــان امل ـق ـب ــل .على
ـواز ،ي ـتــرقــب ك ـث ـيــرون ان ـطــاق
خ ــط مـ ـ ـ ٍ
قناة  dmcالعامة وقناة « dmcدرامــا»
ضمن شبكة  dmcالتي انطلقت منها
شــاشــة واحـ ــدة حـتــى اآلن ه ــي «dmc
سبورت» .بالتأكيد ،ستسعى الشبكة
ال ـجــديــدة إل ــى ال ـح ـصــول عـلــى بعض
املـ ـسـ ـلـ ـس ــات الـ ـحـ ـص ــري ــة وال ـ ــوق ـ ــوف
بندية أمام الالعبني األربعة الكبار في
السوق املصري« :أم .بي .سي .مصر»،
«النهار»« ،سي .بي .سي» ،و«الحياة»،
إل ـ ــى ج ــان ــب الـ ــاعـ ــب ال ـ ــذي ن ـ ــزل إل ــى
السوق بالفعل ،أي  .on tvكل ما سبق
ّ
يؤكد أن الطلب سيكون متوافرًا على
األع ـمــال الــدرام ـيــة ال ـجــديــدة .لـكــن هل
سينجز الـنـجــوم األع ـم ــال فــي الــوقــت
املـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب؟ واألهـ ـ ـ ـ ـ ــم :ه ـ ــل ي ـس ـت ـط ـيــع
أص ـح ــاب ال ـق ـنــوات دف ــع ق ــراب ــة مـلـيــار
جـنـيــه (ن ـحــو  100مـلـيــون دوالر) من
أجل شراء هذه األعمال ،في ظل تراجع

غادة عبد الرازق تكشف التحوالت في المجتمع المصري في مسلسلها «أرض جو» (تصوير خالد فضة)

مستمر لـلـمــدخــول اإلع ــان ــي وتـ ّ
ـوجــه
م ـع ـظــم امل ـع ـل ـنــن حــال ـيــا إلـ ــى وســائــل
التواصل االجتماعي للترويج .وإلى
أن ي ـح ــن م ــوع ــد اإلج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن ه ــذه
األس ـئ ـلــة ،نـسـتـعــرض قــائـمــة األع ـمــال
املــرش ـحــة لــدخــول س ـبــاق ال ــدرام ــا في
املحروسة لعام  .2017تنقسم األعمال
إلـ ــى ق ـس ـمــن :األول أع ـم ــال اتـضـحــت
معاملها إلى حد بعيد ،والثاني نجوم
تعاقدوا مع منتجني ،لكن التفاصيل
األولية ال تزال غائبة.
فــي مـقــدمــة األع ـمــال الـتــي سيترقبها
الجمهور في رمضان  ،2017مسلسل
«الـجـمــاعــة  »2لـلـمــؤلــف وح ـيــد حامد
وامل ـخــرج شــريــف ال ـب ـنــداري .قــد يكون
الـعـمــل الــوح ـيــد ال ــذي ال يـعـتـمــد على
أسـ ـ ـم ـ ــاء األبـ ـ ـط ـ ــال ،ب ـ ــل عـ ـل ــى ال ـق ـصــة
نفسها .يستكمل حامد روايته لتاريخ
جماعة اإلخ ــوان املسلمني ال ــذي بــدأه
في الجزء األول املـعــروض عــام .2010
وي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ب ـط ــول ــة امل ـس ـل ـس ــل مــن
األسـ ـم ــاء املـعـلـنــة ح ـتــى اآلن ،ك ــل مــن:
صابرين ،عبد العزيز مخيون ،ووليد
فــواز .وعن األحياء الشعبية وما طرأ
ع ـل ـي ـهــا م ــن م ـت ـغ ـي ــرات ف ــي ال ـس ـن ــوات
األخيرة ،يدور مسلسل «الحالل» الذي
تعود مــن خالله سمية الخشاب إلى
الدراما منذ آخر مسلسالتها مع فيفي
عـبــده «يــا أنــا يــا إنـتــي» ( )2015الــذي
لم يحقق أي نجاح .وتشارك سوسن
بدر أيضًا في بطولة «الحالل» (كتابة
سماح الحريري ،إخراج أحمد شفيق
خــورش ـيــد ،إن ـت ــاج صـ ــادق ال ـص ـبــاح).

ك ــذل ــك ،ت ـس ـت ـعـ ّـد امل ـخ ــرج ــة كــام ـلــة أبــو
ذك ـ ـ ـ ــرى لـ ـتـ ـص ــوي ــر م ـس ـل ـس ــل «واح ـ ـ ــة
ال ـغ ــروب» املـقـتـبــس عــن روايـ ــة (نــالــت
ج ــائ ــزة «ب ــوك ــر» الـعــربـيــة ع ــام )2008
ب ــاالس ــم نـفـســه ل ــأدي ــب ب ـه ــاء طــاهــر.
العمل الذي ّ
تأجل منذ العام املاضي،
ت ـ ــؤدي ب ـطــول ـتــه م ـنــة ش ـل ـبــي ،وخــالــد
النبوي (إنتاج «العدل غروب») وتدور
أحداثه بالكامل في واحة سيوة (غرب
مـصــر) الـقــريـبــة مــن ال ـحــدود الليبية.
وم ـ ــع الـ ـنـ ـج ــاح املـ ـت ــوس ــط ملـسـلـسـلـهــا
األخير «الخانكة» ،تواصل غادة عبد
ال ـ ـ ــرازق ال ـت ـع ــاون م ــع املـ ـخ ــرج محمد
جـمـعــة ل ـل ـعــام ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـتــوالــي.

يقارب «الحالل» األحياء الشعبية وما
طرأ عليها من تغييرات
وع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـك ـتــابــة ،ل ـجــأت إلــى
مـحـمــد عـبــد املـعـطــي مــؤلــف مسلسل
«األس ـط ــورة» ال ــذي كتب لعبد ال ــرازق
مـسـلـســل «أرض جـ ــو» (إنـ ـت ــاج تــامــر
م ــرس ــي ـ ـ ـ ش ــرك ــة «س ـي ـن ــرج ــي») .وفــق
ّ
تـصــريـحــات املــؤلــف ،ف ــإن عـبــد ال ــرازق
ل ــن ت ـج ـســد ش ـخ ـص ـيــة أرس ـت ـقــراط ـيــة
وال ش ـع ـب ـيــة ،ب ــل س ـي ــدة تـنـتـمــي إلــى
الطبقة الــوسـطــى ،تـخــوض صــراعــات
تكشف حجم املـتـغـيــرات فــي املجتمع
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري .أمـ ـ ـ ــا امل ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـك ــومـ ـي ــدي
الـكـبـيــر مـحـمــد ه ـن ـيــدي ،ف ـي ـعــود إلــى
السباق الــدرامــي بعد غياب منذ آخر

مسلسالته «مسيو رمـضــان مبروك»
( ،)2011إذ يستعد لتقديم مسلسل
«آبيه فتحي» (تأليف يوسف معاطي،
وإخـ ــراج إس ــام خ ـيــري ،إن ـتــاج شركة
«كينغ تــوت») ،فيما يعود نجم دراما
الحركة يوسف الشريف للتعاون مع
ال ـس ـي ـنــاري ـســت ع ـم ــرو سـمـيــر عــاطــف
بعد انقطاع دام عامًا واحدًا من خالل
مـسـلـســل «ك ـف ــر دلـ ـه ــاب» م ــع امل ـخــرج
أح ـمــد نـ ــادر جـ ــال .وي ــواص ــل املــؤلــف
حــال ـيــا ك ـتــابــة ح ـل ـقــات ال ـع ـمــل بـعــدمــا
ّ
سلم الحلقات الخمس األولى بالفعل.
وم ــن املـنـتـظــر أن تـ ــدور األحـ ـ ــداث في
النطاق املحبب للشريف ،وجمهوره
ح ـي ــث امل ـ ـ ـطـ ـ ــاردات ال ـع ـن ـي ـفــة وال ـع ـق ــد
الدرامية التي تفاجئ الجمهور حلقة
تلو أخ ــرى .ورغــم تأجيله مــرات عــدة،
م ــا زال ال ـف ـن ــان خ ــال ــد ال ـن ـب ــوي يعلن
العالم
نيته دخول السباق بشخصية
ِ
مصطفى محمود ( 1921ـ ـ  )2009من
خ ــال مسلسل ي ــروي سـيــرة الطبيب
واملـ ـفـ ـك ــر امل ـ ـصـ ــري ال ـ ــراح ـ ــل ص ــاح ــب
حلقات «العلم واإليمان» التي تعد من
كــاسـيـكـيــات الـتـلـفــزيــون امل ـصــري في
الـقــرن العشرين ،وال تــزال شخصيته
مثيرة للجدل حتى اآلن ،رغــم رحيله
ق ـبــل سـ ـن ــوات .وت ـح ــت ع ـن ــوان «طــاقــة
القدر» في إحالة إلى التعبير املصري
الـ ــذي ي ـقــال ع ــن ال ـش ـخــص الـ ــذي نــالــه
رزق واســع بــأن «طاقة القدر اتفتحت
ل ــه» ،يـعــود حـمــادة هــال إلــى السباق
ال ــدرام ــي مـنــذ آخ ــر مسلسالته ،وكــان
«ولي العهد» في رمضان  .2015يدور

مسلسل «طاقة الـقــدر» (تأليف أحمد
م ـح ـم ــود أب ـ ــو زيـ ـ ــد ،وإخ ـ ـ ـ ــراج مـحـمــد
مـصـطـفــى ،وإن ـت ــاج ص ــادق الـصـبــاح)
ح ــول قـصــة صـعــود ش ــاب مــن منطقة
بسيطة ،لكن من دون اللجوء إلــى أي
تجارة محرمة عكس املعتاد عليه في
هذه القصص الدرامية.
ولـ ــن ي ـق ــف م ـح ـمــد ه ـن ـي ــدي ب ـم ـفــرده
ف ــي ط ــاب ــور املـسـلـســات الـكــومـيــديــة،
إذ اس ـت ـقــر ال ـن ـجــم أح ـم ــد م ـكــي على
«آدم وحـ ــواء» لـيـكــون اس ــم مسلسله
الجديد الذي ُي ّ
عده حاليًا مع املخرج
ه ـشــام ف ـت ـحــي .وي ـع ــود ب ــه م ـكــي إلــى
ال ــدرام ــا ب ـعــد غ ـي ــاب ال ـع ــام امل ــاض ــي،
فيتعاون للمرة األول ــى مــع الفنانني
ه ـشــام مــاجــد وشـيـكــو ال ـلــذيــن وقـعــا
عـ ـ ـق ـ ــود انـ ـضـ ـم ــامـ ـهـ ـم ــا إلـ ـ ـ ــى ال ـع ـم ــل
رس ـم ـيــا .وج ـم ـعــت ال ـثــاثــي جـلـســات
لالستقرار على تفاصيل
عمل أخيرًا
ِّ
األدوار ،كذلك ُرشحت املمثلة شيري
ع ــادل ل ــدور الـبـطــولــة الـنـســائـيــة .أمــا
املمثل الكوميدي أحمد فهمي الــذي
ان ـف ـصــل ع ــن صــديـقـيــه ه ـش ــام مــاجــد
وشـيـكــو ،فيستعد لبطولة مسلسل
بـعـنــوان «ه ــو وه ــي وه ــو» بمشاركة
أكــرم حسني (تأليف تامر إبراهيم)،
ف ـي ـم ــا يـ ـج ــري االتـ ـ ـف ـ ــاق ح ــال ـي ــا عـلــى
بــاقــي فــريــق الـعـمــل وفــق تصريحات
املنتج طــارق الجنايني .يضاف إلى
م ــا س ـبــق مـسـلـســل ب ـع ـن ــوان «ه ـجــرة
الـ ـصـ ـع ــاي ــدة» ال ـ ــذي ي ــرص ــد ظ ــاه ــرة
نـ ـ ــزوح أه ـ ــل ال ـص ـع ـيــد إل ـ ــى ال ـق ــاه ــرة
مـ ـن ــذ س ـب ـع ـي ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن امل ــاض ــي،
وكـ ـي ــف ت ـ ــأث ـ ــروا بـ ـه ــا وأثـ ـ ـ ـ ــروا فـيـهــا
سلبًا وإيجابًا .العمل هو من توقيع
الـسـيـنــاريـســت نــاصــر عـبــد ا ّلــرحـمــن،
واملخرج عادل أديب الذي رشح آسر
ياسني لبطولة املسلسل ،فيما أعلن
املطرب محمد فؤاد عودة الــروح إلى
مشروع مسلسل «الضاهر» (تأليف
تامر عبد املنعم وإخراج ياسر زايد)
الــذي يحمل اســم منطقة شهيرة في
وس ــط ال ـقــاهــرة .وبـعــد خــروجـهــا من
طــاقــم عـمــل امل ــوس ــم ال ـثــانــي ملسلسل
«ح ـك ــاي ــات بـ ـن ــات» ،تـسـتـعــد املـمـثـلــة
حورية فرغلي لثاني بطولة مطلقة
لها على شاشة التلفزيون من خالل
مسلسل «برمودا» (إنتاج شركة نيو
سينشري ،وإخ ــراج حسني شوكت)،
ف ـي ـم ــا ك ــان ــت أول ـ ـ ــى ب ـط ــوالت ـه ــا عـبــر
مـسـلـســل «س ــاح ــرة ال ـج ـن ــوب» ال ــذي
ح ـق ــق ن ـس ـبــة م ـش ــاه ــدة ع ــال ـي ــة عـلــى
شــاشــة «أم .ب ــي .س ــي .م ـصــر» .هناك
أيـ ـض ــا م ـس ـل ـســل «مـ ـص ــر الـ ـج ــدي ــدة»
(تأليف محمد عبد العزيز ومارينا
هــانــي ،وإخ ــراج إس ــام خـيــري) الــذي
ي ــدور فــي إط ــار اجـتـمــاعــي ويتحدث
عن حـ ّـي مصر الجديدة الــذي ما زال
يـحـتـفــظ ب ـط ـبــاعــه ال ـخ ــاص ــة ،ويــركــز
ع ـل ــى ال ـ ـصـ ــورة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ل ـل ـم ـكــان
ومميزاته املختلطة حيث الكنائس
والـ ـج ــوام ــع ووالء ال ـس ـك ــان وحـبـهــم
لـ ــه .ل ـكــن ل ـيــس م ـع ــروف ــا ب ـعــد م ــا إذا
ك ـ ــان مـ ـعـ ـدًا ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـس ـبــاق
ال ــرمـ ـض ــان ــي أو ملـ ــوسـ ــم آخـ ـ ـ ــر .آخ ــر
امل ـس ـل ـســات املـعـلـنــة تـفـّـاصـيـلـهــا هو
«الـنــانــي مـجـنـنــانــي» .إن ــه ع ـبــارة عن
حلقات منفصلة متصلة حيث يؤدي
فنان مختلف بطولة كل حلقة .ويعد
املسلسل التجربة التلفزيونية األولى
لشركة «شادوز» التي تعاقدت مع كل
من النجمة منى زكي ،وأحمد حلمي،
وشريف سالمة ،شيماء سيف ،كندة
عـلــوش ،خــالــد عليش .كــذلــك رشحت
الشركة دنيا سمير غانم ،إيمي سمير
غ ــان ــم ،ع ـم ــرو ي ــوس ــف ،زي ـن ــة ،نيللي
ك ــري ــم ،ســوســن ب ــدر ،كــريـمــة مـخـتــار،
للحلقات األخرى .إلى جانب ما سبق،
ت ــأك ــدت م ـشــاركــة األسـ ـم ــاء امل ــذك ــورة
الحقًا في سباق رمضان املقبل ،لكن
من دون إعالن التفاصيل ،وهم :عادل
إمام ،يسرا ،محمد رمضان ،ياسمني
عبد الـعــزيــز ،شيريهان ،دنيا سمير
غانم ،طارق لطفي ،كريم عبد العزيز،
هند صبري ،محمد عــادل إمــام ،إياد
نصار ،واملمثل الكوميدي أحمد أمني.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

سماء في صندوق

صورة
و خبر

تحتضـن العاصمـة السـلوفاكية براتيسلافا حاليـا ،مهرجانـا فنيـا ليليـا بعنـوان «الليـل األبيـض» يعـرض
عـددًا كبيـرًا مـن األعمـال الفنيـة .أبـرز األعمـال المشـاركة تجهيـز «غيمـة» التفاعلـي للفنانيـن الكندييـن
كايتلينـد بـراون ووايـن غاريـت ،المصنـوع مـن نحـو  6000لمبـة( .أ ف ب ـــ فالديميـر سيمسـيك)

السينما الروسية
 5أيام في لبنان

«ربيع» لفاتشيه بولغوريان
موهبة لبنانية في «نامور»

ليالي المترو
تستعيد كنوز الجاز

تقيم شركة اإلنتاج الروسية
 ،Buta Filmsغدًا مؤتمرًا
صحافيًا في فندق «فينيسيا»
(بيروت) ،إلعالن إطالق أول
مهرجان سينمائي روسي في
ُ
سنوات
«خمس
لبنان بعنوان
ٍ
في خمسةِ أيام» .بدعم من
وكالة Rossotrudnichestvo
الروسية ووزارة الخارجية
والسفارة الروسيتني في
َ
وزارتي
لبنان ،وبرعاية
ّ
َ
الثقافة والسياحة اللبنانيتني،
ينطلق املهرجان من 24
ّ
تشرين األول (أكتوبر) حتى
 28منه .تحتضن صالة
«سينما سيتي» (أسواق
بيروت) ،و«متروبوليس أمبير
صوفيل» (األشرفية ـ بيروت)
أفالمًا روسية شاركت في
مهرجانات سينمائية عدة
خالل األعوام الخمسة األخيرة،
تراوح بني أفالم طويلة
وقصيرة ووثائقية وأعمال
أنيميشن.

بعد فوزه بجائزة الجمهور
ضمن «أسبوع النقاد» في
«مهرجان كان السينمائي» هذه
السنة ،نال فيلم «ربيع» للمخرج
اللبناني فاتشيه بولغوريان
«جائزة اكتشاف موهبة
جديدة عن الفيلم الروائي
الطويل األول» في «مهرجان
نامور للفيلم الفرنكوفوني»
في بلجيكا .يحكي الشريط
قصة ربيع املوسيقي اللبناني
الضرير الذي يكتشف في املطار
أن هويته ّ
مزورة ،فيضطر
إلى القيام برحلة عبر الضيع
واملناطق اللبنانية للبحث
عن هويته الضائعة .يؤدي
البطولة بركات جبور ،جوليا
قصار ،توفيق بركات ،عبيدو
باشا ،أوديت مخلوف ،ميشال
أضباشي ،جورج دياب وغيرهم.
علمًا أن «ربيع» يشارك ضمن
«مهرجان لندن الدولي» الذي
يقام حاليًا في العاصمة
البريطانية.

عند التاسعة والنصف من
مساء األربعاء  12تشرين
األول ،يضرب لنا «مترو
املدينة» موعدًا جديدًا معJust
 .One of Those Thingsفي
األمسية ،ستقدم سيما إتاييم
مع فرقة موسيقية مؤلفة من
رائد الخازن (غيتار) ،ومكرم
أبو الحسن (باص) ،ونضال
أبو سمرا (كيبوردز) ووليد
صادق (ترومبيت) ،أغنيات
من ريبرتوار املوسيقيني
األميركيني كول بورتر وديوك
إلينغتوك (الصورة) وغيرهما،
أبرزها تلك التي أداها أشهر
مغني وموسيقيي الجاز ،كإيال
فيتزجيرالد وأوسكار بترسون
وسارة فون وبيلي هوليداي.
 :Just One of Those Thingsس:
 21:30مساء األربعاء  12تشرين
األول (أكتوبر) ـ «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

ُ
كرماء القلوب،
ألنهم ال يخافون إال ِمن أحالمي،
جعلوا قلبي في صندوق
َ
وأطلقوني.
َ
استطعت ،أيها العصفور» /
«ط ْر ،إن
ّثمِ :
قالوا.
َ
«ط ْر ،وغ ِّن!».
ِ
...
ُانظروا َّ
إلي اآلن !
ُ
انظرواْ ،إن كنتم تبصرون.
ها أنا..
َ
سماء لي غير هذا الصندوق
ال
َ ّ
َ
أمامي إل
فضاء
وال
ذاك الذي ُ
يقود إلى ذبحي.
..
 :فضائي قبر.
2015/3/31

