األربعاء  22شباط  2017العدد 3110

العالم

17

◄ وفيات ►

بورتريه

موغابي التسعيني:
سأبقى رئيسًا ولو كنت جثة!
رنا حربي
جالسًا على الكرسي الذي لم يعرف
غيره ألكثر من ثالثة عقود ونصف
عقد ،أطفأ أمس أكبر رئيس في العالم،
روبرت موغابي ،شمعته الـ .93الرئيس
الثاني لزيمبابوي منذ االستقالل
ّ
في عام  ،1980أكد أنه سيخوض
االنتخابات املقررة العام املقبل« ،ألن
الشعب يريد ذلك» ،حتى ولو كان «جثة
هامدة» ،وفق ما نقلت زوجته غريس
التي يتزايد صعودها السياسي،
والتي ّ
شبهها الرئيس ،أول من أمس،
بـ«األلعاب النارية»!
نظرًا إلى شخصيتهّ ،
تغص صفحات
مواقع التواصل االجتماعي ،اليوم،
بتصريحات موغابي الذي ينتمي إلى
ّ
«الشونا» ،وهي فصيل عرقي يشكل
 %80من زيمبابوي ،وهي «معادية
للبيض» .وفي حني تدرك ّالصحف
استحالة التثبت القطعي من دقة جميع
بعض الخطابات
هذه األقوال ،فإن
ّ
املسجلة للرئيس امللقب بـ«أبو
االستقالل» ،إضافة إلى سياساته
«املثيرة للجدل» ،أظهرته على املسرح
الدولي كشخص عنصري تجاه
البيض.
ففي عام  ،2002أعلن موغابي ،وهو
أحد أبرز محاربي االستعمار ودعاة
الحرية سابقًا ،أنه «نادم على مسامحة
الحكام البيض السابقني الذين قتلوا
السود» خالل حرب االستقالل،
مشيرًا إلى أنهم «ظلوا ينظرون إلينا
كأننا مغفلني» ،ومؤكدًا أنه «لن يكرر
نفس الخطأ أبدًا أبدًا أبدًا» .ويرى
املراقبون أن الرئيس لم يتحرر من
«حقده» تجاه املستعمرين القدامى،
وظهر ذلك في مشاهد تلفزيونية في
عام  2015عندما رفض ،خالل زيارته
املتحف التذكاري النتفاضة طالب
سويتو ،اإلدالء بتصريح إلى مجموعة
ً
من الصحافيني األجانب ،قائال« :ال
أريد رؤية أي رجل أبيض».
في إحدى املقابالت ،يقول موغابي إنه
دخل عالم السياسية بعدما كان في
غانا عندما تحررت من االستعمار
البريطاني ،األمر الذي دفعه إلى العودة
إلى بالده لـ«نشر الوعي السياسي بني
ّ
الناس وحثهم على املطالبة بحريتهم».
ّأسس موغابي حزبًا «ماركسيًا
لينينيًا ماويًا» (!) باسم «االتحاد
الوطني األفريقي بزيمبابوي» (زانو)،
بعدما قامت قوات االستعمار بحل
«الحزب الوطني الديموقراطي» (زابو)
الذي كان في صفوفه .تحررت
زيمبابوي في عام  ،1980وشغل
موغابي منصب رئيس الوزراء ،إلى
أن توفي الرئيس األول بعد  7أعوام،
ليجلس موغابي مكانه حتى اليوم.
بعد خمس سنوات «ناجحة» في
الحكم ،شملت عددًا من اإلصالحات
التي ساهمت في نهوض االقتصاد،
بدأت حرب االنتقادات ،ال سيما بعدما
فرض الزعيم ،املعروف بذوقه الغريب
في اختيار الثياب« ،برنامج اإلصالح
الزراعي» في عام  ،1999والذي أعطى
بموجبه األراضي «غير املستغلة» التي
ّ
يملكها املزارعون البيض (كانت تشكل
أكثر من  70في املئة من األراضي
الخصبة في البالد) إلى السكان السود
األصليني بهدف تعزيزهم اقتصاديًا،
ما أدى إلى هجرة العديد من ذوي
األصول األوروبية.
إثر هذا القرار ،اتهمت بريطانيا
موغابي بـ«الدكتاتورية» و«العنصرية
ضد البيض وباغتصاب أراضيهم»،
وقامت الدول الغربية بحظر دخول

«الديكتاتور موغابي» إلى أراضيها.
وكذلك فرضت الواليات املتحدة
واالتحاد األوروبي عقوبات اقتصادية
على البلد ،ويقول موغابي إنها كانت
السبب الرئيسي وراء انهيار القطاع
ّ
وتحول زيمبابوي من دولة
الزراعي
ّ
مصدرة للعديد من األغذية إلى بلد
يعاني أكثر من نصف سكانه من
سوء التغذية.
اليوم ،يعاني البلد األفريقي ،الذي
ً
شهد انهيارًا هائال في النظام الصحي
بني عامي  2008و ،2009من أزمة
ّ
اقتصادية كبيرة ،وتفشي األمراض،
ّ
أبرزها وباء اإليدز ،إضافة إلى تضخم
الدين الخارجي ،األمر الذي زاد من عدد
املعارضني ملوغابي ،حتى إن قدامى
ّاملحاربني ثاروا ضد قائدهم السابق.
إل ّأن الرئيس التسعيني يؤكد أنه لن
يتراجع ،وأنه لن يسمح بحدوث «ربيع
عربي» بدعم خارجي «غربي» في
بالده.
منذ بداية القرن الحالي ،غالبًا ما
ّ
تصدر موغابي عناوين الصحف
العاملية بسبب انتقاداته الالذعة
للواليات املتحدة ًوالقوى االستعمارية
السابقة ،وخاصة بريطانيا .وفي
عام  ،2003وصف قرار واشنطن
ولندن غزو العراق بـ«غير العادل،
وغير الشرعي ...وباحتالل فعلي
لشعب ذي سيادة» .وبعد عامني،
ّ
شبه الرئيس األميركي جورج بوش،
ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير،

بـ«الرجلني الشريرين ...يهاجمان ،كما
هتلر وموسوليني ،الدول البريئة».
وبعد عشر سنواتّ ،
كرر الرئيس ،في
كلمة ألقاها في قمة االتحاد األفريقي
الـ ،25هجومه على الرجلني ،واتهمها
بقتل الرئيس العراقي الراحل صدام
ّ
مشبهًا ذلك
حسني من أجل النفط،
بما تفعله واشنطن ولندن في أفريقيا
من أجل الذهب األسود.
ولم يتوقف يومًا الرئيس الذي قال
ّ
«يتفوق على املسيح» ،عن انتقاد
إنه
الحكومات الغربية ،وكذلك املنظمات
العاملية (البنك الدولي ،واألمم املتحدة،
وصندوق النقد الدولي ،ومنظمة
التجارة العاملية) التي يتهمها بخدمة
الدول الغنية فقط.
ولكن ،في موقف «مفاجئ» ،دافع
«عجوز جنوب أفريقيا» ،أول من أمس،
عن الرئيس األميركي دونالد ترامب،
وعن شعار «أميركا لألميركيني»،
مشيرًا إلى أنه أيضًا يعتبر أن
«زيمبابوي للزيمبابويني» .وذهب
«العنصري األول» ضد البيض إلى
أبعد من ُذلك ،ليعلن استعداده إلعطاء
ترامب ،امل ّتهم بإيمانه ب ّ
ـ«تفوق» العرق
األبيض« ،فرصة» .ويأتي ذلك بعد عام
واحد من هجوم موغابي «الشهير»
على قرار الرئيس األميركي السابق
باراك أوباما تشريع زواج املثليني في
الواليات املتحدة ،حني قال بسخرية:
«بما أن أوباما يدعم زواج املثليني ...
فأنا مستعد إذا لزم األمر أن أذهب إلى
واشنطن وطلب يده للزواج».

◄ذكرى ►
ي ـصــادف نـهــارالـجـمـعــة  24شباط
2017
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور اسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
املرحومة
الحاجة فوزية عبد الجليل دياب
زوجة املرحوم الحاج محمد السيد
أمني – ابو شوقي
أوالدهـ ـ ـ ــا :الـ ـح ــاج ش ــوق ــي ،ال ـحــاج
فــوزي ،الحاج حسن (مختار بلدة
عــدي ـســة) ،حـســن وع ـلــي (مـصــرف
لبنان)
اشـقــائـهــم :امل ــرح ــوم غ ـســان ،أحمد
والحاج يوسف
شقيقها :املرحوم ابوعدنان محمد
عبد الجليل علي
بناتها :الحاجة منيفة (ام نمر)،
الحاجة زينب زوجة علي عواضة،
ال ـحــاجــة ن ــدي زوجـ ــة حـســن علي
امني ،الحاجة هال
وبهذه املناسبة االليمة ستتلى آي
مــن الــذكــر الـحـكـيــم ومـجـلــس عــزاء
حسيني عــن روحـهــا الـطــاهــرة في
حسينية روضــة الشهيدين ،قاعة
االمــام الصدر الساعة الثالثة بعد
الظهر.
وي ـقــام مـجـلــس ع ــزاء حسيني عن
روحـ ـه ــا ال ـط ــاه ــرة يـ ــوم الـخـمـيــس
 23شباط  2017في منزل الفقيدة
ال ـكــائــن ف ــي ال ـح ــدت شـ ــارع رادي ــو
اوريـ ـ ـ ـ ـ ــون (امل ـ ـي ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــك) الـ ـس ــاع ــة
ً
مساء.
السادسة والنصف
تتقبل العائلة التعازي طيلة ايام
األسـ ـب ــوع ف ــي م ـن ــزل ال ـف ـق ـيــدة في
الحدت شارع راديو اوريون.
ل ـل ـف ـي ـق ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم االج ـ ــر
والثواب .
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره ال
االم ـ ـ ــن وال دي ـ ـ ــاب ع ـل ــي وع ـم ــوم
اهالي بلدة العديسة.
ت ـصــادف غ ـدًا الخميس  23شباط
 2017ذكرى مرور أسبوع على وفاة
امل ــأس ــوف ع ـلــى ش ـبــاب ـهــا فـقـيــدتـنــا
الغالية املرحومة
رأفت فؤاد حالوي
والدتها :أمينة فاخوري
أشقاؤها :الحاج محمود واملرحوم
أح ـ ـمـ ــد (أص ـ ـح ـ ــاب شـ ــركـ ــة حـ ــاوي
للصيرفة)
شقيقاتها :سناء زوجة الحاج عبد
املطلب الظريف ,مهى زوجــة باسل
ص ـفــي ال ــدي ــن وامل ــرح ــوم ـت ــن رج ــاء
ومنى.
أعمامها :عماد وغالب واملرحومني
إبراهيم ,عدنان ,فؤاد ,علي وعادل.
خـ ــال ـ ـي ـ ـهـ ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
ومحمد.
ووري ـ ــت الـ ـث ــرى ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة 17
شباط 2017
وبهذه املناسبة األليمة ُيقام مجلس
ع ــزاء عــن روح ـهــا الـطــاهــرة للنساء
وال ـ ــرج ـ ــال ف ـ ــي مـ ــركـ ــز ال ـت ـخ ـصــص
والتوجيه العلمي بـيــروت الجناح
قــرب مــركــز أمــن الــدولــة مــن الساعة
ال ـث ــال ـث ــة ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة
ً
مساء
لـلـفـقـيــدة الــرحـمــة ول ـكــم مــن بعدها
طول البقاء
اآلس ـف ــون :آل حـ ــاوي ,آل فــاخــوري
وأنسباؤهم وعموم أهالي صور

توفي في املهجر
جواد بولس سالمة
ش ـق ـيــق امل ـح ــام ــي رشـ ـ ــاد ،وال ـكــاهــن
املـ ــرحـ ــوم ن ـ ـهـ ــاد ،وال ـق ــائ ـم ـق ــام أول
املرحوم سهاد.
أب ـن ــاء الـفـقـيــد :لـيـنــا ،رلـ ــى ،روج ـيــه،
جورج ،وماهر
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم األربـ ـع ــاء 22
الـ ـج ــاري م ــن ال ـس ــاع ــة  11:00حتى
ال ـســاعــة ،19:00 :فــي كنيسة القلب
االقدس ـ ـ جادة سامي الصلح.
ان لله وان اليه راجعون بالرضى
والتسليم بقضاء الله ننعي إليكم
فقيدتنا
الدكتورة ليلى علي حماده
زوجة املهندس محمد حسن جواد
اوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـهـ ـن ــدس ــة مل ـ ــى زوج ـ ــه
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس حـ ـس ــن س ـه ـي ــل حـ ـم ــاده
ع ـب ــاس وع ـل ــي أش ـق ــاؤه ــا امل ـحــامــي
احـ ـم ــد ومـ ــاهـ ــر وزاهـ ـ ـ ــر وامل ـح ــام ــي
موفق
تقبل التعازي في منزل والدها في
القماطيه وتـقــام ذكــرى الثالث يوم
الـخـمـيــس ف ــي حـسـيـنـيــة الـقـمــاطـيــه
م ــن ال ـســاعــة ال ــراب ـع ــة وي ـق ــام ذك ــرى
األسـ ـب ــوع ف ــي ب ـل ــدة ي ـح ـمــر ال ـب ـقــاع
الغربي يوم األحد الساعة العاشرة
األسـفــون ال حماده وجــواد وعموم
أهالي القماطيه ويحمر
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الحاج محمد محمود ماجد
(أبو قاسم)
زوجـ ـ ـت ـ ــه الـ ـح ــاج ــة ن ــديـ ـم ــة حـب ـيــب
صوفان
أوالده املهندس قاسم
املرحوم املهندس عماد
املـهـنــدس رم ــزي زوج ـتــه املهندسة
دانيا شري
رندة زوجة الدكتور وفيق ابراهيم
أش ـقــاؤه :هــانــي ،املــرحــومــون الحاج
خليل ،الحاج أحمد ،الحاج ابراهيم،
الحاج عدنان ،الحاج سمير والحاج
سامي
تقبل التعازي اليوم األربعاء في 22
شباط فــي سنتر  Dunesف ــردان من
ال ـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر حتى
ً
مساء.
السابعة
وغدًا الخميس في منزل الفقيد في
تـلــة الـخـيــاط بـنــايــة الــوفــاء الطابق
السابع.
اآلسـفــون آل مــاجــد ،صــوفــان ،كريم،
ابراهيم ،شري ،وعموم أهالي خربة
سلم وجويا.

إلعالناتكم
ّفي صفحة
المبوب والوفيات

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

من آمن بي وإن مات فسيحيا
أبـ ـن ــاؤه ــا :ال ــرف ـي ــق ال ـش ـه ـيــد طــونــي
ابنته الرفيقة ربى زوجة الرفيق
طارق فرنساوي وعائلتها
سهيل زوجته ليلى عبدو وعائلته
الرفيق وديع زوجته مونيكا فاكا
الرفيق زياد (املدير اإلداري لجريدة
البناء)
زوجته مادونا سابا وعائلته
ابنتاها :ناديا زوجة يوسف قطيش
وعائلتها
دنيا زوجة جوزف املر وعائلتها
شقيقها :املحامي عصام أبو حيدر
وعائلته
شـقـيـقــاتـهــا :اي ـف ــون أرم ـل ــة املــرحــوم
رياض درويش وأوالدها
نهى زوجة عزيز حنا وعائلتها
ه ـ ــدى أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ادم ـ ـ ــون أب ــو
حيدر وولدها
دعد وديع أبو حيدر
أرملة املرحوم خليل طانوس الحاج
الراقدة على رجــاء القيامة والحياة
األب ــدي ــة ي ــوم األح ــد ال ــواق ــع فـيــه 19
شـ ـب ــاط  2017م ـت ـ ّـم ـم ــة واج ـب ــات ـه ــا
الدينية.
ُيحتفل بالصالة لــراحــة نفسها في
تمام الساعة الثانية مــن بعد ظهر
اليوم األربعاء الواقع فيه  22شباط
في كنيسة النياح ـ الفرزل.
(توارى الثرى في مدافن العائلة في
مشغرة)
ُ
تقبل التعازي اليوم األربعاء في 22
ش ـبــاط  2017بـعــد الــدفــن فــي مـنــزل
الفقيدة الكائن فــي الـفــرزل الطريق
العام.
ويوم الجمعة الواقع فيه  24شباط
 2017فـ ــي صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـســة ن ـيــاح
السيدة للروم األرثوذكس ـ ـ الحمرا ـ ـ
شارع املكحول من الساعة العاشرة
صـبــاحــا ولـغــايــة الـســاعــة الخامسة
ً
مساء.
ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى رحـ ـم ــة ربـ ـه ــا ت ـعــالــى
املرحومة
الحاجة فريحة يوسف بك الزين
أرملة املرحوم الشيخ جعفر الزين
شـ ـقـ ـيـ ـق ــة :ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف
ب ــك ال ــزي ــن وجـ ـ ــودت وامل ــرح ــوم ــن:
إسماعيل ،أحمد عــزت ،طلعت ،عبد
ال ـعــزيــز ،عـبــد ال ـكــريــم ،عـبــد املـجـيــد،
رفعت ومحمد
أوالده ـ ــا :عـبــد الـكــريــم (أب ــو جعفر)
ومحمد
بناتها :إلـهــام أرمـلــة املــرحــوم كامل
ع ـل ــي أحـ ـم ــد ،ل ـي ـلــى زوج ـ ــة الـعـمـيــد
أنطوان كيروز ،هال زوجــة املحامي
أحمد الزين ،نهى زوجة السيد غانم
بــدر الــديــن ،فاطمة زوج ــة املهندس
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ش ـ ـ ـ ـ ــرارة ولـ ـبـ ـن ــى زوج ـ ــة
الدكتور ناهض قديح ومنى.
يـ ـنـ ـق ــل جـ ـثـ ـم ــانـ ـه ــا الـ ـ ـط ـ ــاه ـ ــر ع ـن ــد
العاشرة من صباح اليوم األربعاء
فــي  2017/2/22مــن منزلها الكائن
في مدينة النبطية ،طريق مستشفى
ال ـح ـك ـم ــة ،إل ـ ــى م ـس ـقــط رأسـ ـه ــا فــي
ك ـف ــررم ــان ،حـيــث تـ ــوارى ال ـث ــرى في
مدافن العائلة.
وت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادف ي ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة ف ــي
 2017/2/24ذكــرى مــرور ثالثة أيام
على وفاتها ،فيقام في هذه املناسبة
مـجـلــس ع ــزاء عــن روح ـهــا الـطــاهــرة
للرجال في حسينية مدينة النبطية
ول ـل ـن ـســاء ف ــي م ـنــزل ـهــا ،وذل ـ ــك عند
الساعة الثالثة بعد الظهر.
كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادف يـ ـ ـ ـ ــوم األحـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ــي
 2017/2/26ذكـ ــرى مـ ــرور أس ـبــوع
ع ـلــى وف ــات ـه ــا ،ف ـي ـقــام مـجـلــس ع ــزاء
عــن روح ـهــا ال ـطــاهــرة فــي حسينية
كـ ـف ــررم ــان ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحًا.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن فــي
 2017/2/27في بيروت ،مقر جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الجناح ،قرب مديرية أمن الدولة من
الساعة  )3:00( 15:00ولغاية الساعة
.)7:00( 19:00

