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األزمة الخليجية

ّ »«الرباعي
يصعد
»أمير الكويت «ينعى
مجلس التعاون

Renault DUSTER Automatic
Shockingly affordable

16
قضية

$14,950
Including VAT

2.99% Interest

Authorized dealers:
City Car
Beirut
01 803313/4

RenaultLebanon
www.renault-liban.com

Sed El Bauchrieh: 01 684 684 - Ain El Mreisseh: 01 360 779

Bejco SARL
Jamhour
05 768800

Fouad Srour
Zahleh
08 800403

Naji Nassar
Chtaura
Highway
08 540 669

Bauchrieh
Car Center
Beirut
01 880213

Tabet & Matar
SAL
Jounieh
09 918402

Tabet & Matar
SAL, Highway
Mastita Jbeil
09 796939

NMI Motors
SARL
Kousba
06 512409

NMI Motors
Tripoli
06 411293/4

Highway
Auto,
Khaldeh
Highway
05 800149

Saida Car
Zone, Saida
07 726888
07 754887

Youssef Trade
Company
Hasbaya Motors
Tyr
Kawkaba
07 351313 07 845160

تونس وامتحان التطبيع
صهيوني في
مهرجان قرطاج
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ّ
نصرالله :اإلنذار األخير لمسلحي الجرود
قضية اليوم

تحرير الموصل انتصار استراتيجي على اإلرهاب

ّ
ِأمل األمين العام لحزب الله السيد نصرالله أن يتلقف مسلحو جرود عرسال الفرصة األخيرة إلجراء تسوية قبل بدء هجوم
المقاومة عليهم ،مشيدًا بدور الجيش اللبناني في تفكيك الشبكات اإلرهابيةّ .
وشرح نصرالله االنتصار العراقي على
«داعش» في الموصل ،معتبرًا الحدث بالغ األهمية للعراق والمنطقة والعالم
اخ ـ ـتـ ــار األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـح ــزب ال ـل ــه
السيد حسن نصرالله اإلع ــان عن
هــزيـمــة تـنـظـيــم «داعـ ــش» اإلرهــابــي
ّ
ليطل
فــي مــديـنــة املــوصــل الـعــراقـيــة ّ
ع ـب ــر ش ــاش ــة امل ـ ـنـ ــار أمـ ـ ــس ،م ـهــن ـئــا
الـشـعــب ال ـعــراقــي وش ـعــوب املنطقة
بهذا االنتصار االستراتيجي على
ً
اإلره ــاب ،ومـحـ ّـمــا أمـّيــركــا وبعض
الـ ــدول م ـســؤول ـيــة ت ـفــشــي «داع ــش»
واإلرهاب .وتناول نصرالله مسألة
الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن وال ـ ـج ـ ــدال
امل ـت ـفــاقــم حــول ـهــا لـب ـنــانـيــا ،وأع ـطــى
«فــرصــة أخـيــرة» إلرهابيي الجرود
قبل بدء املقاومة والجيش السوري
عملية عسكرية للقضاء عليهم.
وأكد نصرالله أنه «آن أوان االنتهاء
م ــن ت ـهــديــد امل ـج ـمــوعــات املـسـلـحــة»
فــي ال ـجــرود .وق ــال« :ه ــذه هــي املــرة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي سـ ــأت ـ ـحـ ــدث ف ـي ـهــا
ع ــن جـ ـ ــرود عـ ــرسـ ــال( .امل ـس ـل ـح ــون)

ّ
ال
أن
نصرالله
ى
تمن
ّ
يكون «المستقبل» يفكر في
الحصول على الدعم المالي
ّ
بحجة النازحين
امل ــوج ــودون هـنــاك هــم تـهــديــد على
م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ( )...وال ــوق ــت قـلـيــل
جـ ـ ــدًا ل ـل ـت ــوص ــل الـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــات أو
مصالحات معينة» ،مشيرًا الى أنه
«ثبت أن هناك إرهابيني ومخططني
لعمليات إرهابية في عرسال ،وهذا
ً
ـا»ّ .
وثمن «الجهود
بــات يحتاج حـ
ال ـج ـب ــارة ال ـت ــي ي ـق ــوم ب ـهــا الـجـيــش
واالجهزة االمنية اللبنانية لكشف
ال ـش ـب ـك ــات وم ـم ـ ّـول ـي ـه ــا وداع ـم ـي ـه ــا
ّ
وم ـســؤول ـي ـهــا» ،م ــؤك ــدًا أن «ج ـهــود
ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي واملـ ـق ــاوم ــة فــي
عرسال خففت الكثير من املخاطر،
ولكن املخاطر ال تزال قائمة» .وقال:
«عـنــدمــا تـتـحـمــل ال ــدول ــة اللبنانية
مـســؤولـيـتـهــا ن ـك ــون م ــن داع ـم ـي ـهــا،
وإذا كـ ــانـ ــوا ال يـ ــريـ ــدون ذل ـ ــك فـلــن
نـبـقــى ف ــي ب ـيــوت ـنــا» .ول ـف ــت ال ــى أن

الحكومة السورية ال تحتاج إلى الشرعية والتنسيق معها يعطي دورًا أقل لحزب الله (هيثم الموسوي)

من جرود عرسال إلى عسال الورد
تبدأ الثامنة من صباح اليوم املرحلة الثانية من عودة نازحني سوريني من جرود عرسال
إلى بلداتهم وقراهم في منطقة عسال الورد السورية ومحيطها في السلسلة الشرقية
املحاذية لبلدة الطفيل اللبنانية .وعلمت «األخبار» أن هذه املرحلة تشمل عودة 300
شخص.
وشملت املرحلة األولى ،في  10حزيران املاضي ،عودة  50عائلة سورية من داخل االراضي
اللبنانية الى بلدة عسال الورد ،عن طريقني هما طريق عرسال ـ ـ عقبة الجرد ـ ـ املعرة ـ ـ
عسال الورد ،وطريق نحلة ـ ـ وادي الرعيان ـ ـ عسال الورد .وقد جرى نقل هذه العائالت
مركز تابع
آخر
ٍ
من مخيمات عرسال التي كانوا قد مكثوا فيها خالل فترة نزوحهم ،إلى ِ
للجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية ،وتابعوا انتقالهم من هناك إلى عسال
الورد في الداخل السوري.
وتقضي خطة إعادة النازحني بعودة  500عائلة الى البلدة نفسها بعد إجراء املصالحات
في القلمون وريف دمشق ومغادرة املسلحني في اتجاه ادلب».

«الذين في جرود عرسال هم تهديد
ل ـل ـج ـم ـيــع ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك م ـخ ـي ـمــات
النازحني السوريني ،ألنهم كداعش
ال ـت ــي ك ــان ــت ف ــي املـ ــوصـ ــل» .وت ــاب ــع
أنـ ــه «آن األوان ل ــان ـت ـه ــاء م ــن ه ــذا
التهديد» وأنـهــا «الـفــرصــة األخيرة
ال ـت ــي ي ـم ـكــن م ــن خــال ـهــا ال ــوص ــول
ً
إلــى تسويات معينة» ،آمــا أن يتم
اس ـت ـغــال ف ــرص ــة ال ـت ـس ــوي ــات ،وإال
«نـ ـح ــن أمـ ـ ــام الـ ـك ــام األخـ ـي ــر ال ــذي
سنصل إليه ،وعندها لن يبقى أي
وجــود مسلح فــي الـجــرود وتبسط
ال ـ ــدول ـ ــة سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا» ،م ـع ـت ـب ــرًا أن
«خـطــر داعــش ال يــزال قائمًا ولكنه
في الرمق األخير» .وختم نصرالله
كــامــه عــن الـجــرود بــالـقــول إنــه «لو
س ـق ـط ــت سـ ــوريـ ــا ملـ ــا بـ ـق ــي ل ـب ـن ــان،
وش ـب ـكــات داعـ ــش ف ــي ل ـب ـنــان كــانــت
تـ ـ ـ ـ ــدار مـ ـ ــن مـ ـشـ ـغـ ـلـ ـيـ ـه ــا فـ ـ ــي الـ ــرقـ ــة
واملوصل ،وبالتالي فإن القتال في
سوريا واملوصل إنما هو دفاع عن
كل الشعوب».

وشدد نصرالله أيضًا على أن ملف
النازحني «بحاجة إلى حل» ،مكررًا
دع ـ ـ ــوة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ــى
ال ـت ـف ــاوض م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـســوريــة
«ل ـت ـس ـه ـيــل ع ــودت ـه ــم الـ ــى ب ـيــوت ـهــم
وق ــراه ــم» .ول ـفــت ال ــى أن الـحـكــومــة
ال ـس ــوري ــة ال ت ـح ـتــاج الـ ــى شــرع ـيــة،
ً
وال ـ ـ ــى أن دوال كـ ـثـ ـي ــرة ت ـت ـف ــاوض
معها «في السر وفي العلن» .وأكد
أن أح ــدًا «ال يــريــد إجـبــار الـنــازحــن
على الـعــودة ،بل نتكلم عن العودة
الـ ـ ـط ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ،وت ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ض ـ ـمـ ــانـ ــات
وتـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــات لـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن
ي ــري ــد عـ ــدد ك ـب ـيــر م ـن ـهــم ال ـ ـعـ ــودة»،
مشيرًا الــى أن في عودتهم لبلدهم
«مصلحة لهم وللبنانيني .وهناك
م ـن ــاط ــق ك ـث ـي ــرة فـ ــي سـ ــوريـ ــا آم ـنــة
وم ـس ـت ـقــرة ي ـم ـكــن الـ ـع ــودة إل ـي ـهــا».
وأم ــل «أن ال ي ـكــون ت ـيــار املستقبل
يـفـكــر بــاسـتـمــرار مــأســاة الـنــازحــن
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ومـ ـعـ ـه ــم ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدات

ال ـخ ــارج ـي ــة» .ول ـف ــت ن ـصــرال ـلــه إلــى
أن «عـ ــدم ال ـت ـف ــاوض م ــع الـحـكــومــة
الـ ـس ــوري ــة ي ـ ــؤدي إلـ ــى إعـ ـط ــاء دور
ل ـحــزب ال ـلــه فــي ه ــذا امل ـجــال ولـيــس
ّ
الـ ـعـ ـك ــس كـ ـم ــا ي ــت ـه ـم ـن ــا الـ ـبـ ـع ــض»،
م ـع ـل ـن ــا رف ـ ـضـ ــه «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ــن أج ــل
م ـك ــاس ــب س ـي ــاس ـي ــة ،وإنـ ـم ــا نـعـمــل
ألسـ ـ ـب ـ ــاب إنـ ـس ــانـ ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وأخالقية».

الموصل
ووص ــف نـصــرالـلــه انـهـيــار «داع ــش»
فـ ـ ــي املـ ـ ــوصـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث ال ـك ـب ـي ــر
واملـ ـه ــم ،وال يــرت ـبــط ب ــال ـع ــراق فـقــط،
بل بشعوب املنطقة ومصير األمة»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «تـ ـح ــري ــر امل ــوص ــل
خ ـط ــوة م ـت ـقــدمــة وع ـظ ـي ـمــة جـ ـدًا في
سـيــاق الـقـضــاء على تنظيم داعــش،
وأبعاده ستنعكس على كل املنطقة
والـ ـع ــال ــم» .وأشـ ـ ــاد ب ـف ـت ــوى امل ــرج ــع
ال ـس ـيــد ع ـلــي الـسـيـسـتــانــي بــوجــوب
م ــواج ـه ــة «داع ـ ـ ـ ــش» ،ألنـ ـه ــا «ك ــان ــت
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المشهد السياسي

ّ
التعديل الوزاري ...أرثوذوكسي :فتش عن جعجع
البداية الحاسمة لهذه االنتصارات.
هــذه الفتوى أخرجت العراقيني من
الحيرة والــذهــول وكيفية املواجهة
والـ ـقـ ـت ــال وأع ـ ـطـ ــت ال ـش ــرع ـي ــة ل ـهــذا
الـ ـقـ ـت ــال ،وت ـم ـك ـنــت م ــن اس ـت ـن ـهــاض
الشعب العراقي فكانت االستجابة
وحظيت بتأييد
الشعبية العراقية،
ّ
املــراجــع الــديـنـيــن الـســنــة والشيعة،
وأعطت روحًا معنوية لكل الضباط
ودف ـعــت بـمـئــات اآلالف مــن الشباب
إل ـ ــى االلـ ـتـ ـح ــاق ب ــال ـج ـب ـه ــات ،ف ـكــان
ال ـح ـشــد الـشـعـبــي الـ ــذي ص ــار ج ــزءًا
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ول ـ ـ ــه دوره
ال ـحــاكــم ع ـلــى ال ـج ـب ـهــة» .كــذلــك ن ـ ّـوه
بـ ـ «املــوقــف الـحــاســم مــن قـبــل إي ــران،
وم ــوق ــف اإلمـ ـ ــام ال ـس ـيــد الـخــامـنـئــي
ومسارعة قيادات كبيرة في الحرس
الـثــوري إلــى تقديم املـســاعــدة ،ولكن
يـبـقــى األهـ ــم ه ــو ال ـت ـفــاعــل الـشـعـبــي
العراقي».
وت ـح ــدث األمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
ك ـيــف أن الـ ـع ــراق ك ــان أمـ ــام تــواطــؤ
ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى وبـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـ ــدول
االقـلـيـمـيــة ال ـتــي «س ــاع ــدت ودعـمــت
وواكـ ـب ــت ت ـق ــدم داعـ ــش ف ــي ال ـع ــراق
وامل ـن ـط ـق ــة» ،واع ـت ـبــرت ـهــا ج ـ ــزءًا مــن
ّ
الربيع العربي ،مؤكدًا أن «العراقيني
حسموا خيارهم واتـخــذوا قرارهم
ب ــامل ــواج ـه ــة ولـ ــم ي ـن ـت ـظــروا ق ـ ــرارات
الجامعة العربية أو األمــم املتحدة
أو منظمة التعاون االسالمي ،ألنهم
راهـ ـن ــوا ع ـلــى ت ـض ـح ـيــات ـهــم» ،الفـتــا
إلـ ــى ت ـ ّ
ـوح ــد ال ـع ــراق ـي ــن حـ ــول ق ــرار
ّ
املــواجـهــة ،ومـنــوهــا ب ـ «مــواقــف عدد
م ــن الـ ـقـ ـي ــادات ال ـس ـيــاس ـيــة الـسـنـيــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ألنـ ـ ـه ـ ّــم دح ـ ـضـ ــوا
االتهام بأن الصراع سني ـ ـ شيعي،
ّ
وأك ــدوا أنــه ص ــراع وطـنــي عــراقــي».
ك ــذل ــك أشـ ــاد بـ ـ «ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي»
وبالعشائر التي قاتلت الى جانب
الـقــوات املسلحة العراقية ،وبثبات
«كــل هــذه األط ــراف فــي امل ـيــدان رغــم
الظروف الصعبة وجاهزية العدو،
الـ ــذي قــاب ـل ـتــه ت ـض ـح ـيــات جـسـيـمــة،
س ــواء م ــن ال ــذي ــن قــات ـلــوا داع ــش أو
األهـ ــالـ ــي واالحـ ـتـ ـض ــان ال ـش ـع ـب ــي»،
متوقفًا أمام «عامل مهم في النصر
الـ ــذي ت ـح ـقــق ،وهـ ــو عـ ــدم اإلص ـغ ــاء
إل ـ ــى ال ـ ـخ ـ ــارج ،س ـ ـ ــواء مـ ــن دول أو
ف ـضــائ ـيــات ،بـعـضـهــا ال ي ــزال يــدعــم
داعش حتى اآلن».
ّ
وكرر نصرالله ما سبق أن أشار إليه
مــرارًا حــول الــدور األميركي في دعم
«داعـ ـ ـ ــش» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «امل ــوق ــف
األم ـيــركــي ك ــان فــي بــدايـتــه متفرجًا،
وبـعـضـهــم اعـتـمــد سـيــاســة التهويل
بــأن داعــش ستبقى لسنوات مقبلة،
وهـ ــذا ي ــدل ع ـلــى س ـيــاســة األم ـيــركــي
لــاس ـت ـفــادة م ــن داعـ ــش ملـصـلـحـتــه».
ودع ــا إلــى «الـتــأمــل فــي ال ــذي حصل،
وبـحـجــم امل ـســاعــدة األم ـيــرك ـيــة الـتــي
قدموها في تحرير املوصل» ،واصفًا
ّ
األمــر بــ«الـكــذب والــدجــل» .وذك ــر بما
قــالـتــه وزيـ ــرة ال ـخــارج ـيــة األمـيــركـيــة
السابقة هيالري كلينتون في كتابها
حول الدعم االميركي لـ«داعش».
وتـ ـ ـس ـ ــاء ل نـ ـص ــرالـ ـل ــه «لـ ـ ــو أنـ ـن ــا لــم
ن ـن ـت ـصــر ف ــي املـ ــوصـ ــل ،فـ ـم ــاذا ك ــان
س ـي ـك ــون م ـص ـيــر الـ ـع ــراق وش ـع ــوب
ودول املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،بـ ـم ــا فـ ـيـ ـه ــا دول
الخليج التي دعمت داعــش ،والتي
امـ ـت ــأت ق ـل ــوب ـه ــا رعـ ـب ــا ي ـ ــوم أع ـلــن
ال ـب ـغــدادي خــاف ـتــه؟» .وتـمـنــى على
الـعــراقـيــن «تـطـهـيــر بـقـيــة األراض ــي
العراقية من هذا الوجود التكفيري
الخبيث ،الــذي ربما ســوف لن يدع
العراقيني يهنأون بانتصارهم ،ألن
ّ
يحصن االنتصار في املوصل».
هذا

يفترض بجميع الوزراء
العونيين أن يعيدوا
حساباتهم :يكفي أن يقول
الوزير جبران باسيل لرئيسي
الجمهورية والحكومة أن
يستبدل فالنًا بعلتان حتى
يمنع حرس مجلس الوزراء
األول من دخول السراي
ويصبح الثاني وزيرًا .هكذا
دون
«بشحطة قلم» من
ّ
ثقة مجلس النواب أو أي أحد
على الوزراء بالتالي
آخر .وما ّ
سوى التحفز للعمل بهدف
البقاء في الحكومة
ال شـ ــيء أكـ ـيـ ـدًا ح ـتــى اآلن بـخـصــوص
نـ ـي ــة ال ـ ــوزي ـ ــر ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل إجـ ـ ــراء
ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي ح ـصــة ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الحر الــوزاريــة .لكن األكيد أن املعلومة
الـ ـت ــي س ـ ّـرب ـه ــا ال ـن ــائ ــب أالن ع ـ ــون فــي
مقابلة قبل أيــام تكاد تكون قد حققت
غ ــاي ـت ـه ــا .األم ـ ــر مـ ـط ــروح ع ـل ــى ط ــاول ــة
ال ـب ـحــث .وف ــي جـلـســة لـتـكـتــل الـتـغـيـيــر
واإلصـ ـ ــاح ق ـبــل ن ـحــو أس ـب ــوع ــن ،قــال
ّ
مخيب
بــاسـيــل إن أداء بـعــض الـ ــوزراء
لــآمــال ،وقــد يضطر التيار إلــى إجــراء
ت ـعــديــل وزاري .ال ـت ـق ــدي ــرات ال ـعــون ـيــة
املختلفة تتراوح بني نية باسيل تغيير
وزي ــر واح ــد وثــاثــة وزراء .فـهـنــاك ما
يـشـبــه اإلجـ ـم ــاع ع ـلــى أن الـتـغـيـيــر في
حال حصوله سيبدأ بوزير االقتصاد
رائــد خــوري ،وثمة ضمن نــواب التيار
وم ـســؤول ـيــه م ــن ي ــؤك ــد أن ــه سـيـتــوســع
ل ـي ـش ـمــل اثـ ـن ــن إض ــافـ ـي ــن ه ـم ــا وزيـ ــر
الدفاع يعقوب الصراف ووزيــر الدولة
لشؤون مكافحة الفساد نقوال تويني.
املشترك بني الثالثة أنهم ينتمون إلى
طــائـفــة ال ــروم األرث ــوذوك ــس .وبحسب
م ـص ــادر قــري ـبــة م ــن بــاس ـيــل ،ف ــإن أداء

ّ
الــوزراء الثالثة ،كــل ألسبابه الخاصة،
لم يكن كما توقعت منهم قيادة التيار.
وبـحـســب امل ـص ــادر ،ف ــإن ح ــزب ال ـقــوات
ّ
الـلـبـنــانـيــة تـمــكــن م ــن اق ـت ـنــاص فــرصــة
الحكومة ،لتعزيز وضعه أرثوذوكسيًا،
على املستوى الشعبي ،وعلى مستوى
العالقة بالكنيسة .ويــرى عونيون أن
ال ـت ـقـ ّـدم ال ـقــواتــي أرثــوذوك ـس ـيــا يجعل
ّ
بــاسـيــل مـنــدفـعــا بــاتـجــاه ح ــث الـ ــوزراء
األرث ــوذوك ــس عـلــى تـفـعـيــل الـعـمــل في
وزارات ـهــم ،أو الـلـجــوء إلــى استبدالهم.
وي ـقــول م ـقـ ّـربــون مــن رئ ـيــس الـتـيــار إن
جعجع ينظر إلى «التقدم أرثوذوكسيًا
ن ـ ـظـ ــرة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة؛ فـ ـ ـ ـ ّ
ـأي ان ـق ـس ــام
ّ
م ــارون ــي ي ـ ّ
ـرج ــح إحـ ــدى كــف ـت ـيــه الـثـقــل
األرثوذوكسي».
أسباب أخرى دفعت باسيل إلى التلويح
بطرح التعديل الحكومي ،في حالة وزير
االقـتـصــاد رائ ــد خ ــوري تـحــديـدًا؛ فمنذ
تعيني خــوري وزيـرًا ،قيل إن مستشارة
ال ــرئ ـي ــس ،اب ـن ـتــه م ـي ــراي عـ ــون ،ه ــي من
كانت تقف خلف تــوزيــره خالفًا لرغبة
ّ
عصيًا على
بــاسـيــل .وقــد بقي تــوزيــره
االستثمار ،سواء داخل التيار الوطني
الـحــر أو انـتـخــابـيــا فــي إح ــدى الــدوائــر.
ومـ ــع ت ـصــاعــد ال ـح ــدي ــث ع ــن دوره فــي
مصرف «سـيــدروس» الــذي كــان خوري
ي ــرأس مجلس إدارت ــه ويـتــولــى منصب
ـان باسيل يراكم املآخذ
مديره الـعــام ،كـ ُ
ع ـل ـيــه .وع ـنــدمــا ن ـش ــرت م ـع ـلــومــات عن
سعي «س ـيــدروس» إلــى الحصول على
تـحــول مــال عــام إلــى مــال خــاص بــه من
خالل طلبه «هندسة مالية» من مصرف
لـبـنــان ،قــال باسيل كــامــا واض ـحــا ،في
خـطــاب علني ،عــن رفـضــه الـسـمــاح لكل
م ــن ي ـح ــاول تـحـصـيــل م ـكــاســب خــاصــة
أنه لم
باسم التيار الوطني الحر .ورغم ُ
ّ
يسمه ،فــإن كــام وزيــر الخارجية ف ِّسر
بأنه يستهدف وزير االقتصاد .وتتردد
فــي أوس ــاط الـتـيــار أحــاديــث كـثـيــرة عن
عـ ــدم ق ـي ــام وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد ب ــدوره ــا
لـنــاحـيــة حـمــايــة املستهلكني والـتــدخــل
الطارئ في قضايا كثيرة ّ
تهم املواطنني
وت ـش ـعــرهــم ب ــأن ه ـن ــاك دولـ ــة مـســؤولــة
عنهم.

املآخذ العونية على خوري ال تنسحب
على زميليه تويني والـصــراف؛ فــاألول
وزيــر بــا حقيبة ،وال فــريــق عمل لديه.
كذلك فــإن عمله غير مدعوم بنصوص
ق ــان ــونـ ـي ــة ت ـ ـحـ ـ ّـول م ـك ـت ـب ــه إلـ ـ ــى وزارة
«ت ـف ـت ـي ــش» و«تـ ـحـ ـقـ ـي ــق» .وأيـ ـض ــا ف ــإن
غالبية ملفات الفساد يغطيها شركاء

ّ
التقدم القواتي
أرثوذوكسيًا ّيدفع
العونيين لحث وزرائهم
على تفعيل نشاطهم
أو استبدالهم

المآخذ تراكمت على الوزير رائد
خوري (هيثم الموسوي)

التيار الوطني الحر في الحكم.
أمـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراف ف ـ ـم ـ ـش ـ ـك ـ ـل ـ ـتـ ــه ،ب ـن ـظ ــر
الباسيليني ،تنحصر في وجود خالف
بـيـنــه وب ــن قــائــد الـجـيــش ،مــن دون أن
تتضح صــورة هــذا الخالف .أمــا مآخذ
بـعــض ال ـن ــواب وامل ـســؤولــن الـعــونـيــن
عـلـيــه ،فمتصلة بـكــونــه ال ُيـسـ ّـهــل منح
املـ ـن ــاص ــري ــن وامل ـ ـحـ ــازبـ ــن ت ــراخ ـي ــص
حـمــل س ــاح .وق ــد م ـ ّـرت عــاقــة باسيل
بالصراف ببعض البرودة ،لكن ال شيء
يوحي أب ـدًا أن هناك اسـتـيـ ً
ـاء باسيليًا
مـنــه أو تــراكـمــا لـلـمــاحـظــات السلبية.
وقد بادر الصراف إلى اإلعالن في أكثر
م ــن مـنــاسـبــة أخ ـي ـرًا أن مــرشــح الـتـيــار
الوطني الحر إلى االنتخابات النيابية
في عكار عن املقعد األرثوذوكسي هو
أسعد درغ ــام ،قاطعًا الطريق على من
ي ـس ـعــون إلـ ــى ت ـحــريــض بــاس ـيــل عـلـيــه
باعتباره يستفيد من موقعه الــوزاري
شخصيًا بدل أن يفيد التيار.
وإضافة إلى كل ما ّ
تقدم ،ثمة حسابات
انتخابية مـبــاشــرة ل ــدى ق ـيــادة الـتـيــار.
فحني جرى تأليف الحكومة الحالية ،لم
تكن االنتخابات حاضرة في الحسبان
كـمــا هــي ال ـي ــوم .أم ــا اآلن فـيـجــد الـتـيــار
الوطني الحر نفسه بحاجة ماسة إلى
مــرشــح أرث ــوذوك ـس ــي ق ــوي ف ــي ك ــل من
األشرفية ،املنت الشمالي ،الكورة ،عاليه
وعكار.
وفـيـمــا تــؤكــد م ـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر أن األمـ ـ ــر مـ ـط ــروح ع ـل ــى ج ــدول
أعـ ـم ــال ب ــاسـ ـي ــل ،ل ـك ــن م ــن دون حـســم
وجـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ج ـ ــزم ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ـق ـص ــر
الـجـمـهــوري ل ــ«األخ ـبــار» بــأن التعديل
ل ــن ي ـم ـ ّـر .ب ــدوره ــا ،ن ـفــت م ـص ــادر تـيــار
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ل ـ ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن يـ ـك ــون
ّ
الحريري يفكر فــي إجــراء تعديل على
حصته الوزارية .ويبقى أكيدًا ،ختامًا،
أن ت ـســريــب ال ـنــائــب أالن ع ــون للخبر
ج ـع ــل ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـ ـ ــوزراء ـ ـ ال وزي ـ ـرًا
واح ـ ـدًا أو اث ـنــن أو ثــاثــة ـ ـ يــراجـعــون
ح ـســابــات ـهــم وي ـب ـح ـثــون ع ـ ّـم ــا يـسـعـهــم
فعله للبقاء على كراسيهم .ولعل هذا
ه ــو ك ــل امل ـط ـل ــوب م ــن وراء ال ـت ـســريــب
ّ
العوني.

بري :األولوية للسلسلة وال تغيير في آلية التعيينات
ي ـب ـح ــث م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء فـ ــي الـ ـس ــراي
الـحـكــومــي ال ـيــوم ج ــدول اع ـمــال يوصف
بالعادي .شــؤون وظيفية وقبول هبات
ونقل اعتمادات ،و«عرض وزيري الطاقة
واملياه واملالية موضوع إنتاج الكهرباء
من طاقة الرياح» .ما سيثير نقاشًا حادًا
في الجلسة ليس بند «طاقة الرياح» ،بل
اقتراح تعديل آلية التعيينات .وللتذكير،
فــإن هــذه اآللـيــة أقرتها حكومة الرئيس
سعد الحريري عام  ،2010وتستند إلى
ترقية املوظفني داخــل امل ــاك ،بـنـ ً
ـاء على
تـقـيـيــم الـهـيـئــات الــرقــاب ـيــة والـتــأديـبـيــة.
كــذلــك تعطي اآلل ـيــة دورًا لــوزيــر الــدولــة
لـ ـش ــؤون ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ـ ــة ف ــي اق ـت ــراح
 3م ــرش ـح ــن ل ـك ــل م ـن ـصــب ع ـل ــى مـطـلــب
ّ
ليعي منهم واحدًا .وتمنح اآللية
الوزراء
ّ
َمن هم خارج املالك حق التقدم بسيرهم

الذاتية ،وتعطيهم فرصة دخــول املــاك،
ب ـعــد اإلعـ ـ ــان ع ــن ال ــوظ ــائ ــف ال ـش ــاغ ــرة،
عـلــى ان يـتــولــى وزي ــر الـتـنـمـيــة اإلداريـ ــة
ومجلس الخدمة املدنية دراسة امللفات،
وم ـطــاب ـق ـت ـهــا م ــع ال ــوظ ــائ ــف امل ـط ـلــوبــة.
خ ــاص ــة اآللـ ـي ــة انـ ـه ــا ال ت ـش ـبــه طــري ـقــة
التعيني املعتمدة في لبنان ،واملستندة
حـ ـصـ ـرًا عـ ـل ــى رأي ال ـ ــوزي ـ ــر والـ ـت ــواف ــق
الـسـيــاســي (ط ـب ـعــا ،اآلل ـي ــة ال تـلـغــي رأي
ال ــوزي ــر وال ال ـتــوافــق ال ـس ـيــاســي ،لكنها
ت ـم ـنــح م ــن ه ــم غ ـيــر م ـع ــروف ــن م ــن قـبــل
الوزراء والقوى السياسية فرصة لدخول
امل ــاك الــوظـيـفــي) .لكن رئـيــس الحكومة
سـعــد ال ـحــريــري وال ـت ـيــار الــوطـنــي الحر
يطلبان تعديلها ،وجعلها «اختيارية»
ل ـ ـلـ ــوزراء .ويـ ـع ــارض ه ــذا ال ـط ـلــب وزراء
حــركــة ام ــل والـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة وح ــزب

تهنئ مدرسة السيته كولتوريل ـ خلدة
جميع طالبها عىل النجاح الباهر بنسبة  %100والنتائج املم ّيزة
يف الشهادتني املتوسطة والثانوية.
كام تهنئ طالبتها رشا عادل برجاوي لحصولها عىل املرتبة العارشة
يف لبنان يف الشهادة املتوسطة ألف مربوك للجميع.
التسجيل مستمر للعام الدرايس  2017ـ 2018
ت05/808084 :

تعليق المادة
 87من الدستور
لفترة محددة
قابل للنقاش

الـلــه واملـ ــردة وال ـحــزب ال ـســوري القومي
االجتماعي.
بـعــد ع ــودت ــه م ــن إج ــازت ــه ،أط ـلــق رئـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ن ـب ـي ــه ب ـ ــري س ـل ـس ـلــة
م ــواق ــف ح ـيــال امل ـل ـفــات ال ـعــال ـقــة ،ومنها
ً
آلـ ـي ــة ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،ف ـ ـقـ ــال« :أوال ،آل ـيــة
التعيني تقررت في مجلس الوزراء لتحل
اإلشـ ـك ــاالت وت ـش ـكــل م ـخــرجــا ألص ـحــاب
ال ـك ـف ــاءات ،بـمـعـنــى أن مـجـلــس الـخــدمــة
املدنية هو الذي ّ
يحدد املرشحني الثالثة
األول ،ويـخـتــار مـجـلــس ال ـ ــوزراء واح ـدًا
مـنـهــم .أن ــا أحـتـكــم إل ــى مـجـلــس الـخــدمــة
الذي ال يتمثل فيه ّ
أي شيعي ،وأقبل بما
ُ
ّ
يقرره ،وهــذه اآللية طبقت فترة طويلة.
نحن في عهد اإلصالح والتغيير ،وتاليًا
ال أعتقد أنهم سيتجاوزون هــذه اآللية
ُ
أو ي ـغـ ّـيــرون ـه ــا .إذا طـ ـ ـ ِـرح تـغـيـيــرهــا أو
ّ
تـعــديـلـهــا ،فـسـنـصـ ّـوت ضــد ذل ــك .مـجــرد

التراجع عن آلية التعيينات هو خطوة
إلى الوراء».
ّ
وأك ـ ــد ب ــري أن م ـش ــروع سـلـسـلــة الــرتــب
والـ ـ ــرواتـ ـ ــب س ـي ـك ــون األول فـ ــي جـلـســة
ُ
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ال ـت ــي ســت ـع ـقــد قــري ـبــا،
من دون أن يحدد موعدًا لها .لكنه دعا
ه ـي ـئــة م ـك ـتــب امل ـج ـل ــس إل ـ ــى االج ـت ـم ــاع
ال ـي ــوم لــوضــع ج ــدول أع ـمــال ـهــا ،مضافًا
إليه جدول األعمال املؤجل منذ الجلسة
السابقة .وقال« :رغم أن الثالثة ثابتة ،فإن
مناقشة مشروع السلسلة سيكون للمرة
الرابعة» .وسئل :هل تستطيع الحكومة
اس ـتــرداد امل ـشــروع؟ فــأجــاب« :نـعــم ،وفق
األصـ ـ ـ ــول ت ـس ـت ــرد امل ـ ـشـ ــروع ب ـم ــرس ــوم.
لـكــن ال ــذي ج ــرى م ــرارًا أن يطلب رئيس
الحكومة في الجلسة استرداد املشروع،
وبحسب النظام الــداخـلــي ،فــإن املجلس
ملزم باستجابة طلب الحكومة».
ُ
وسئل عن احتمال تعليق املــادة  87من
الدستور من أجــل إقــرار املــوازنــة بمعزل
عــن قطع الـحـســاب ،فــأجــاب« :ال علم لي
بهذا املوضوع ،وال أعــرف ماهيته .أريد
أن أعرف املقصود من هذا الكالم .إذا كان
تعليق املـ ــادة يـتـضـ ّـمــن نـصــا بتعليقها
ل ـف ـت ــرة م ـ ـحـ ــددة ،ع ـل ــى أن ُيـ ـع ــاد الـعـمــل
ب ـهــا ك ـمــا ه ــي ت ـل ـقــائ ـيــا ،ف ـه ــذا أم ــر قــابــل
لـلـنـقــاش ،وال أق ــول إنـنــي أوافـ ــق .لكنني
ضد أي تعليق مفتوح بال مهل .وإذا كان
املقصود تسهيل إق ــرار املــوازنــة ،فهناك
مرات عدة أقررناها مع تسجيل التحفظ
لعدم اقترانها بقطع الـحـســاب ،على أن
يصار إلى إقراره الحقًا».
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سياسة
تقرير

المرحلة األخيرة من التشكيالت الديبلوماسية:

سفير لبنان لدى
السعودية أمينًا عامًا؟
إذا لم يحصل طارئ ،من المفترض
أن تكون التشكيالت الديبلوماسية
على طاولة مجلس الوزراء
في  ١٩تموز المقبل .الملف قارب
االنتهاء ،وقد أخذ طابعًا جديًا
بعد اجتماع أمس بين جبران باسيل
وعلي حسن خليل وحسين الخليل
من جهة ،وباسيل ونادر الحريري من
جهة أخرى
ليا القزي
دخل ملف التشكيالت الديبلوماسية
املرحلة األخيرة ،قبل خــروج الدخان
األب ـي ــض م ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة؛ فقد
ش ـه ــدت أروق ـ ـ ــة ق ـص ــر ب ـس ـت ــرس ،فــي
اليومني املاضيني ،حركة ناشطة بني
القوى السياسية األساسية لالنتهاء
من هذا امللف .أبرز التطورات ،بحسب
مـعـلــومــات «األخ ـب ــار»ُ ،سـ ّـجـلــت أمــس
مـ ــن خـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع ــن؛ األول ُع ـق ــد
ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر بـ ــن وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
جـبــران باسيل ومــديــر مكتب رئيس
الـحـكــومــة ،ن ــادر ال ـحــريــري .والـثــانــي
امـ ـت ــد م ــن ال ـس ــاب ـع ــة ح ـت ــى ال ـح ــادي ــة
عشرة قبل منتصف الليل بني باسيل
والــوزيــر علي حسن خليل واملـعــاون
ـن الـعــام لـحــزب الله،
السياسي لــأمـ
َ َّ
حسني الخليل .تفلت امللف من تحت
ج ـل ـب ــاب امل ـس ـت ـش ــاري ــن وامل ـس ــاع ــديــن
اإلداري ـ ـ ـ ــن لـ ــدى الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة،
وان ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــه إل ـ ـ ــى أي ـ ـ ـ ــدي املـ ـف ــاوض ــن
ُاألسـ ــاس ـ ـيـ ــن ،دلـ ـي ــل عـ ـل ــى أن الـ ـن ــار
أشعلت تحت طبخة التشكيالت .وقد

ُّ
اتخذ القرار السياسي باالنتهاء من
املفاوضات الخاصة بــه ،مع احتمال
انتقال التشكيالت إلى طاولة مجلس
ال ــوزراء «األسـبــوع املقبل ،فــي جلسة
 ١٩تـ ـم ــوز» ،بـحـســب م ـص ــادر وزارة
ال ـخــارج ـيــة .وإض ــاف ــة إل ــى اجـتـمـ َ
ـاعــي
أم ــس ،كــان باسيل قــد عقد اجتماعًا
أول م ــن أم ــس ف ــي «ال ـخ ــارج ـي ــة» مع
النائب وائــل أبــو فاعور ،مندوبًا عن
ال ـن ــائ ــب ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،لـلـتـفــاوض
حــول السفارة اللبنانية في روسيا،
وعرض وزارة الخارجية على الحزب
االشـ ـت ــراك ــي اس ـت ـب ــدال ـه ــا بــال ـس ـفــارة
ف ــي الـ ـص ــن .ول ـك ــن ب ـح ـســب م ـصــادر
«الـ ـخ ــارجـ ـي ــة»« ،رف ـ ــع االش ـت ــراك ـي ــون
ً
السقف عاليًا بطلب باريس بدال من
وهو ما ال ُيمكن أن يتحقق.
روسيا،
لذلك من ُامل ّ
رجح أن تبقى روسيا من
حصة الدروز».
قبل اجتماع أمــس ،كــان حسن خليل
ق ــد تـسـلــم م ــن «ال ـخ ــارج ـي ــة» مـســودة
املـ ـ ـ ــداورة ال ـطــائ ـف ـيــة ب ــن ال ـس ـف ــارات،
والـتــي تـ ّـمــت املــوافـقــة عليها .وتنص
ع ـلــى أن ُيـ ـع ـ ّـن سـ ـف ــراء م ــن الـطــائـفــة
الشيعية في سفارات الكويت وكوبا
ّ
وبـ ـغ ــداد ،مـقــابــل «ال ـت ـخــلــي» ع ــن أبــو
ظبي وكولومبيا ُ
وعمان .أما ُبالنسبة
إلـ ــى ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ف ـق ــد أض ـي ـفــت
بعثة لبنان الدائمة لــدى اليونسكو
ّ
إلــى حصته .وتـقــول مـصــادر ُمطلعة
ّ
عـلــى املـلــف فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،إن تيار
املستقبل «يعتزم إسناد هذا املنصب
إلـ ـ ــى زوجـ ـ ـ ــة ال ـس ـف ـي ــر نـ ـ ـ ــواف سـ ــام،
الصحافية سحر بعاصيري».
ّ
تقول مصادر «الخارجية» إن الجزء
امل ـت ـع ـل ــق بـ ـ ــاملـ ـ ــداورة ال ـط ــائ ـف ـي ــة بــن
الـ ـسـ ـف ــارات «ان ـت ـه ـي ـن ــا مـ ـن ّــه» ،ول ـكــن
الخالف ال يــزال حــول الشق الخاص
بالتصنيفات (ال ـتــرق ـيــات) ،وم ـ ّـن هم
الــديـبـلــومــاسـيــون الــذيــن سـ ُـيــرفـعــون

مــن الـفـئــة الـثــالـثــة إل ــى الـثــانـيــة ،ومــن
ال ـث ــان ـي ــة إلـ ــى األولـ ـ ـ ــى .هـ ــذه املــرح ـلــة
«س ـتــأخــذ الـقـلـيــل م ــن ال ــوق ــت» .ومــن
جهة أسماء السفراء الذين سيرأسون
الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ف ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج« ،ف ـ ُـي ـم ـك ــن
االنتهاء منها في غضون  ٢٤ساعة»،
ّ
ّ
علمًا بأن مصادر أخرى مطلعة على
املـلــف تــدعـ ّـو إل ــى «ع ــدم االسـتـخـفــاف
ّ
يتضمن مطالب
بـهــذا ال ـشــق» ،كــونــه
يصعب تحقيقها ،كـ«محاولة القوات
اللبنانية الحصول على  3سـفــارات
مـ ـه ـ ّـم ــة لـ ـك ــل م ـ ــن إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ع ـس ــاف

ُ
تحاول القوات اللبنانية
تعيين ثالثة سفراء
و«الخارجية» ترفض

وه ــا ك ـي ــروز وم ـي ــاد ن ـم ــور» .ولـكــن
ّ
يـبــدو أن م ـعــراب سـتـخــرج مــن امللف
الديبلوماسي خالية الــوفــاض ،كما
غـيــره مــن التعيينات .تـقــول مصادر
ّ
«ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة» إن م ـع ـظ ــم االط ـ ـ ــراف
ُ
«تـ ـط ــال ــب ب ــالـ ـسـ ـف ــارات األس ــاسـ ـي ــة،
كباريس ،ورومــا ،وجنيف… األرجح
أن ال يكون ّ ذلك متاحًا».
ص ـح ـيــح أن ـ ــه بـ ــات ُي ـل ـمــس تـ ـق ـ ّـدم في
إن ـجــاز مـلــف التشكيالت مــع تـســارع
امل ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات ،ولـ ـ ـك ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــود ب ـعــض
ّ
امل ـط ـب ــات ي ـع ـنــي أن ال ـت ـش ـك ـيــات لــن
تحمل توقيع األمــن الـعــام بالوكالة
وم ــدي ــر الـ ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة شــربــل
وهبة الذي ُ
سيحال على التقاعد في
 ١٥تموز الجاري (السبت املقبل) ،كما

تؤكد مصادر قصر بسترس ذلك .ما
العمل إذًا؟ تجيب بأن الوزارة أرسلت
طلب استشارة قانونية للتأكد ّ
مما
ّ
إذا ك ــان يـحــق لـلــوزيــر الـتــوقـيــع على
ملف التشكيالت والترقيات ،من دون
تــوقـيــع األم ــن ال ـع ــام لـلـخــارجـيــة ،أو
الطلب من مجلس الوزراء تكليف أحد
السفراء بمهمة إصدار التشكيالت.
أس ـ ـ ُـه ـ ــم تـ ـعـ ـي ــن قـ ـنـ ـص ــل لـ ـبـ ـن ــان فــي
اسـ ـطـ ـنـ ـب ــول هـ ــانـ ــي ش ـم ـي ـط ـل ــي ،فــي
م ــرك ــز األم ـ ــن الـ ـع ــام ،ك ــان ــت مـ ّـرتـفـعــة
فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة ،خــاصــة أن ــه كان
الـخـيــار األول ل ـنــادر ال ـحــريــري ،وقــد
ّ
اقتنع به باسيل .ولكن يبدو أن اسمًا
آخـ ــر دخـ ــل ع ـلــى ب ــورص ــة املــرشـحــن
ل ـ ُـأم ــان ــة ال ـع ــام ــة ،نـتـيـجــة الـضـغــوط
املمارسة من قبل ديبلوماسيني ،قسم
منهم لديه مركز في االدارة والقسم
اآلخــر ُمتقاعد( ،زاروا سابقًا الوزير
غطاس خــوري طالبني دعمه) .وبعد
أن ح ــاول ــت ه ــذه املـجـمــوعــة تسويق
اسم القاضي أيمن عويدات ُ(يشترط
تـقــديـمــه اسـتـقــالـتــه م ــن وظـيـفـتــه في
السلك القضائي) ،ثم أحد مستشاري
وزير الطاقة أحمد عويدات (مشكلته
أنه ليس ُمجازًا في الحقوق أو العلوم
السياسية أو ما ُيعادلها)« ،ارتفعت
أس ـه ــم سـفـيــر ل ـب ـنــان ف ــي الـسـعــوديــة
عـ ـب ــد ال ـ ـس ـ ـتـ ــار ع ـ ـي ـ ـسـ ــى» .وت ـك ـش ــف
ّ
مصادر «الخارجية» أن عيسى وصل
إلــى لبنان واجتمع أمــس مــع رئيس
الحكومة سعد الحريري ُ
«وينتظر أن
يصدر الـجــواب النهائي من السراي
الحكومي اليوم».
ّ
سيعين سفراء شيعة
في الكويت وكوبا
وبغداد بدل أبو ُظبي
وكولومبيا وعمان
(هيثم الموسوي)

تقرير

ّ
ليلة دهم العرزال:هكذا سقط العقل المدبر لهجمات رأس
رامح حمية

(هيثم
الموسوي)

اسـ ـتـ ـكـ ـم ــل ال ـ ـج ـ ـيـ ــش مـ ـع ــركـ ـت ــه ضــد
امل ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة وشـبـكــاتـهــا
االن ـت ـحــاريــة .ورغ ــم ال ـحــرب النفسية
ّ
وحمالت التحريض التي تشن ضده،
ّ
نفذ عملية أمنية نظيفة في عرسال،
ً
ّ
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوال اص ـ ـط ـ ـيـ ــاد الـ ـعـ ـق ــل املـ ــدبـ ــر
لـهـجـمــات رأس بـعـلـبــك حـ ّـيــا ق ـبــل أن
ً
يصيب منه مقتال ،إذ لم تكد تمضي
قليلة على العملية االستباقية
أيــام ّ
ال ـت ــي ن ــف ــذه ــا ال ـج ـي ــش ف ــي مـخـ ّـيـمــي
الـنــور والـقــاريــة ،حتى ج ــاءت عملية
أمس لتوجه ضربة استباقية جديدة.
باالستناد إلى معلومات استخبارية،
ّ
ت ـم ــك ــن ال ـج ـي ــش مـ ــن ت ـح ــدي ــد م ـكــان
اختباء كل من ياسر الغاوي وعاطف
ال ـ ـجـ ــارودي امل ـت ــورط ــن ف ــي عمليات
تفخيخ وتفجير سياراتُ .
ح ّدد املكان
وح ــوص ــر امل ـب ـن ــى .ك ــان ــت املـجـمــوعــة
تـ ـسـ ـه ــر ف ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــرزال عـ ـل ــى الـ ـسـ ـط ــح.

انـ ـتـ ـظ ــرت ال ـ ـقـ ــوة املـ ـه ــاجـ ـم ــة لـعـلـهــم
ينامون لتطبق عليهم وتوقفهم من
دون م ـق ــاوم ــة ،ل ـكــن ل ـيــل اإلرهــاب ـيــن
طال .دقت الساعة الرابعة فجرًا لتقرر
مجموعة الـجـيــش مهاجمة الـهــدف.
اس ـت ـغ ــرق ــت ال ـع ـم ـل ـيــة س ــاع ــة واحـ ــدة
انتهت بمقتل «إرهــابـيــن خطيرين،
وتــوق ـيــف ثــاثــة آخ ــري ــن» .وف ــي حني
ً
ّ
مخيمي
أنها أتت «استكماال لعملية
الـ ـن ــور والـ ـق ــاري ــة» ،بـح ـســب م ـصــادر
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،تـ ـق ــاطـ ـع ــت املـ ـعـ ـل ــوم ــات
والتحقيقات لدى مديرية املخابرات
عــن مـجـمــوعــة إرهــاب ـيــة ت ـعـ ّـد عـبــوات
ـان م ـس ـتــأجــرة داخ ــل
نــاس ـفــة ف ــي مـ ـب ـ ٍ
بـلــدة عــرســال ،يستعملها مسلحون
وقـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــون ف ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ــش»
ك ـم ـخ ـبــأ ل ـه ــم والن ـ ـطـ ــاق عـمـلـيــاتـهــم
االنتحارية.
وكـ ــانـ ــت اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـجـ ـي ــش قــد
حـ ــددت ت ـحــركــات ك ــل م ــن ال ـســوريــن
يــاســر ال ـغــاوي وعــاطــف الـشـيــخ عبد
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حقوق اإلنسان ...انقسام لبناني آخر!
عمر نشابة
عـلــت أصـ ــوات فــي لـبـنــان أخ ـي ـرًا حــاسـمــة ب ــإدان ــة ضباط
وعناصر من الجيش اللبناني قبل ختم التحقيق في وفاة
ُ
أربعة أشخاص كانوا قد احتجزوا للتحقيق معهم في
احتمال ضلوعهم في جرائم إرهابية .وفي املقابل ،دافعت
أصوات أخرى عن أداء الجيش حتى ولو ّ
تضمن تعذيبًا
ومعاملة قاسية ومهينة وغـيــر إنسانية بحق املشتبه
فيهم .وفي املوقفني إساءة ملبادئ حقوق اإلنسان.
ل ـكــن ،قـبــل مـنــاقـشــة ه ــذا االص ـط ـفــاف الـ ــذي يضاعف
خــافــات اللبنانيني فــي مــا بينهم ،ال بــد مــن اإلش ــارة
إلــى أن حماية حقوق اإلنـســان والحفاظ على كرامات
الناس تستدعي جهودًا مشتركةُ ،يفترض أن تبذلها
امل ــؤس ـس ــات الــرس ـم ـيــة املــدن ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة م ــن جـهــة،
واألشـ ـخ ــاص امل ـس ــؤول ــون عـنـهــا وال ـعــام ـلــون فـيـهــا من
جهة ثانية ،والهيئات غير الحكومية من جهة ثالثة .وال
تقتصر الوسائل املخصصة لحماية الحقوق والحفاظ
عليها على اآلليات الدستورية والقانونية والتوجيهية،
ب ــل تـشـمــل الـتــوعـيــة واإلقـ ـن ــاع وإح ـي ــاء قـيــم اجتماعية
ثابتة مبنية على رفض تجاوز كرامات البشر في كل
الظروف ،وألي سبب كان.
أمــا محاسبة منتهكي حـقــوق اإلن ـســان ،فــا يمكن أن
تـكــون كــافـيــة إذا اقـتـصــرت عـلــى الـعـقــوبــات القانونية،
خـصــوصــا حـيــث ال دول ــة قــانــون وال مـســار تشريعي
سليم .بل يجب أن تكون اجتماعية بحيث يعتبر انتهاك
ً
الحقوق أم ـرًا شــاذًا ومــرفــوضــا ،ودلـيــا على الحقد أو
العقد النفسية التي تستدعي عالجًا سلوكيًا.
إن قيام دولــة القانون يستدعي مشاركة املواطنني في
وضع القوانني ،بما فيها قانون حقوق اإلنسان والقوانني
التي ّ
التعذيب من خالل االنتخابات التشريعية.
تجرم
ّ
لكن هذا األمــر معطل في لبنان منذ زمــن .ويــؤدي هذا
العطل إلــى اتـســاع الـشــرخ بــن الـقــوانــن واألص ــول التي
تـحـمــي ح ـقــوق ال ـنــاس وتـحـمـيـهــم وال ـق ـيــم االجـتـمــاعـيــة
ً
ال ـســائــدة .ف ـم ـثــا ،يـتـجــاهــل املـجـتـمــع الـلـبـنــانــي بمعظم
أط ـيــافــه ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،مـعــالـجــة مــوضــوع الـتـصــرفــات
العنصرية بحق النازحني السوريني في لبنان بسبب
تقديمه االع ـت ـبــارات االقـتـصــاديــة واألمـنـيــة عـلــى القيم
األخــاقـيــة والحقوقية .كما يتجاهل بعض مناصري

حقوق اإلنسان مبدأ قرينة البراءة من خالل إطالقهم
تصريحات علنية تــديــن الجيش قبل انـتـظــار صــدور
نـتــائــج التحقيق فــي وف ــاة أش ـخــاص أوق ـفــوا لالشتباه
بضلوعهم في اإلرهاب.
ومـعـلــوم أن اح ـتــرام قــريـنــة ال ـب ــراءة هــو مـ ِّـن بــن ركــا َّئــز
املحاكمة العادلة ،وكل شخص ـ ـ سواء املحقق أو املحقق
معه ـ ـ بــريء حتى تثبت إدانـتــه أمــام محكمة عــادلــة ،ال
أم ــام وســائــل اإلع ــام ووســائــل الـتــواصــل االجتماعي.
وفيما يمكن أن تزيد الشبهة بسبب بعض املمارسات،
ّ
إال أنه ال ينبغي أن ّ
تتحول الشبهة إلى هجوم مركز على
الجيش يمكن أن يستخدمه البعض في حــرب نفسية
تستهدف املؤسسة العسكرية .وفــي م ــوازاة ذلــك ،فإن
ممارسات وتحركات واتـصــاالت بعض املشتبه فيهم
مــن بــن الـنــازحــن الـســوريــن فــي لـبـنــان املشتبه فيهم
بالضلوع في اإلرهاب يمكن أن تزيد الشبهة وتبررها،
لكن ال يـجــوز أن تتحول إلــى إدان ــة قبل املحاكمة ،وال
ُ
ينبغي أن تستخدم ،حتى بعد صدور أحكام باإلدانة،
للتعميم بشأن النازحني السوريني.
ل ـن ـت ـع ـمــق ف ــي الـ ـنـ ـق ــاش ،ول ـن ـح ـســب أن ال ـق ـض ــاء أدان
عسكريني بعد ثـبــوت ضلوعهم فــي تعذيب معتقلني
ل ــدي ــه ،فـهــل سـيــوقــف ذل ــك م ـمــارســات ال ـت ـعــذيــب؟ وهــل
العسكريون اآلخرون؟ وهل يمكن أن يساهم
سيرتدع
ّ
ذلك وحده في حل املشكلة؟
املساءلة واملحاسبة القانونية واجب ال ُيفترض إغفاله
أبدًا ،لكن املطالبة بهما ينبغي أن تقترن ببرنامج متكامل
لتوعية الناس بشأن الحقوق ،وإقناعهم بأهمية الحفاظ
عليها وحمايتها .أما التركيز على املالحقات القانونية
من دون وجود قناعة راسخة وسائدة في املجتمع ،فقد
تحدث أضرارًا جسيمة ُبمساعي التثقيف على حقوق
ً
اإلنسان .فماذا ،مثال ،لو أجري استفتاء يدعو اللبنانيني
إلى االختيار بني اإلجراءات األمنية والعسكرية الصارمة
وبني الحفاظ على حقوق النازحني السوريني؟ ألن تؤدي
النتيجة إلى مزيد من تراجع في حقوق اإلنسان؟
ل ـل ـن ـقــاش ص ـل ــة ،ل ـكــن ق ـبــل خ ـتــم ه ــذا املـ ـق ــال ،وبـسـبــب
االنقسام الحاد بني بعض اللبنانيني حول هذا املوضوع،
نذكر باملبدأ القانوني القائل إن االتفاق هو الذي يصنع
ً
القانون ويجعله قابال للتطبيقConsensus Facit ...
.Legem

وجهة نظر

األمن الذاتي لإلرهابيين
ريما كركي*

بعلبك
الـ ـ ـق ـ ــادر املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـجـ ـ ــارودي»،
املـطـلـ َ
ـوبــن بـجــرائــم إره ــاب وتفخيخ
ّ
س ـ ـيـ ــارات .وتـ ـب ــن أن ـه ـمــا م ــوج ــودان
ف ــي مـبـنـيــن ي ـم ـلــك أح ــده ـم ــا املــدعــو
خــالــد عــز الــديــن .ول ــدى دخ ــول القوة
املهاجمة ،سارع الغاوي إلى محاولة
تفجير نفسه بحزام ناسف بعناصر
امل ـخــابــرات الــذيــن أردوه عـلــى الـفــور،
ف ــي ح ــن حـ ـ ــاول الـ ـ ـج ـ ــارودي الـ ـف ــرار
مطلقًا الـنــار باتجاه الـقــوة املداهمة،
م ــا دف ــع الـعـنــاصــر إل ــى إطـ ــاق الـنــار
باتجاهه حيث أصيب بطلقات نارية
وما لبث أن فارق الحياة .وأوقف كل
من عز الدين والسوريني وليد خالد
جـمـعــة وابـ ـن ــه ،وه ـم ــا وال ـ ــد وشـقـيــق
الـقـيــادي فــي تنظيم «داعـ ــش» غياث
جمعة امللقب بــ«أبــو الوليد» ،والــذي
قـتــل ف ــي مــواج ـهــات م ــع الـجـيــش في
جرود رأس بعلبك في كانون الثاني
 2015مـ ــع أب ـ ــو ع ـب ــدال ـل ــه األهـ ـ ـ ــوازي
وث ــاث ــة آخ ــري ــن .وتـمـكـنــت ال ـق ــوة من

ض ـب ــط م ـص ـن ـعــن إلعـ ـ ـ ــداد ال ـع ـب ــوات
الناسفة فــي مستودعني (كــاراجــن)
أسـ ـ ـف ـ ــل امل ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــن ،وبـ ــداخ ـ ـل ـ ـه ـ ـمـ ــا 7
ع ـ ـ ـبـ ـ ــوات ن ــاسـ ـف ــة م ـ ـع ـ ــدة ل ـل ـت ـف ـج ـيــر
بأحجام وأشـكــال مختلفة موصولة
الـ ــى ه ــوات ــف الس ـل ـك ـي ــة ،م ــع أرب ـع ــن
كيلوغرامًا مــن م ــادة الـنـيـتــرات التي
تستعمل لتصنيع العبوات الناسفة،
وكمية كبيرة مــن الــذخــائــر .مسؤول
أمني كشف لــ«األخـبــار» أن العبوات
املضبوطة «جاهزة لالستخدام وهي
مختلفة األشـكــال واألحـجــام بالنظر
الــى طبيعة العمل اإلرهــابــي املنوي
ّ
موجه «كالذي
تنفيذه؛ فمنها ما هو
يستعمل لالغتياالت ،ومنها ما هو
ّ
معد إليـقــاع أكبر قــدر مــن الضحايا،
ً
فضال عن عبوات لتفجير سيارات».
وأك ــد أن «الـعـمـلـيــة األمـنـيــة ساهمت
فــي منع تنفيذ أعـمــال إرهــابـيــة ضد
املـ ــدن ـ ـيـ ــن أو الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ونـ ـق ــاط
للجيش» .

حقوق اإلنسان! لم أكن أعــرف أنها هي األخــرى عبارة انتقائية
ُ
إلى هذا الحدّ .اعتقدت أن إسرائيل وحدها تحسن استخدامها
فــي توقيت يتطلب «قوطبة» أو اتهامًا او إلـهـ ًـاء عــن شــيء ُتعدهّ
بعناية .أمــا نحن ،فلم نتحد يومًا على «حـقــوق اإلن ـســان» التي
تعنينا .نحن ال يعترف بعضنا ببعض ،وال بــاآلخــر ،وال حتى
بحقنا بأن يكون لنا وطن «طبيعي» ،ال سارقني فيه في السلطة
وال ناهبني ،وال ناكرين لجميل من يحموننا بدمائهم ،في بلد
الشهداء هدرًا...
يذهب فيه دم
ّ
وفظع» ،حينما تجرأ على أسر  40إرهابيًا ُي ّ
عدون
الجيش «انتهك
لعمليات متزامنة في وقت واحد! ّ
فهب بركان «الوعي الطارئ» في
وجهه ...لجان! وحقوق إنسان! ومحامون! ودعوات للمحاسبة!
ً
يـبــدو أن املشكلة وقـعــت ألنــه تمكن مــن ذلــك فـعــا! فــا «حقوق
إن ـس ــان» ملــدنـيــن ك ــان ــوا سـيـسـقـطــون كــالـعـصــافـيــر ل ــو نجحت
العملية ...وال حقوق إنسان ملن تناثروا كالغبار في انفجارات
ح ـص ـلــت ،وال ح ـقــوق إن ـس ــان ل ـج ـنــود ف ـق ــدوا ب ـصــرهــم لحماية
النازحني ،وال حقوق إنسان لضباط سقطوا بمعارك مختلفة،
وفي مواجهة ظواهر كاألسير وما شابه ...كل يوم خبرية ،وكل
يوم ورطة ،وكل يوم سياسي بأوامر «عميلة» ...أو أصوات غارقة
في «وهــم حضاري من حيث إطــار الزمان واملكان والـظــروف»...
ً
هذا إذا ما اعتبرنا «التصويب الحضاري» بريئًا أصال! كل ذلك
وثابت.
والجيش صامد
ُ
ال حقوق إنسان يوم أ ِمر العسكر باالعتداء على شباب الحراك،
وبعض الجنود بكوا الضطرارهم إلى فعل ذلك ،ال حقوق إنسان
عندما تدحرجت رؤوس العسكر الذين أعدمتهم «النصرة» ،وال
حـقــوق إن ـســان للعسكر املــأســوريــن ل ــدى «داعـ ــش» ،وال حقوق
ُ ِّ
إنسان ملن قتلوا في صفوفه ونكل بجثثهم في بعض املناطق ،وال
ّ
حقوق إنسان لجيش تجهيزه حزورة ،وال حقوق إنسان لجيش

يــردع األخــوة األع ــداء ساعة «يتزعرنون» على الـنــاس! قد يقول
البعض إن هذا خلط بني «الواجب» وحقوق اإلنسان ،فما عالقة
هذا بذاك؟ الجيش اللبناني ليس جيشًا سويسريًا ،وال هولنديًا ،ال
ُ
شيء متاح له ،معاركه دائمًا تبتر ملصلحة خط سياسي قريب أو
ُ
حسابات من سقط ومن راح .وهذا انتقاص
دون
من
بتر
ت
بعيد.
ّ
ً
من حقه ،حقه كإنسان مكلف من ضميره أوال حماية بلده ،ممن
يمنعونه من إكمال أية معركة وطنية وحسمها!
الحقيقة انــو «هلق وقتها» حقوق اإلنـســان! فالجيش «اعتدى»،
وأوقـ ــف إره ــاب ـي ــن .كـيــف هـيــك ي ــا ع ـمــي؟ م ــا حـسـبـنــاهــا هـيــك؟
ً
على العسكر أن يحملوا معهم «دلـيــا للتصرف»« ،كاتالوغًا»
لـ ــإرشـ ــادات وأخ ــاق ـي ــات املـ ـع ــارك ف ــي ب ــؤر اإلره ــاب ـي ــن الــذيــن
يـسـتـخــدمــون ال ـن ــاس دروع ـ ــا ب ـشــريــة ،وع ـلــى الـجـيــش أن يتقن
«إتيكات التوقيف» ،فيطلب بهدوء و«من بعد إذن الجميع» ،وإذا
ما كان هناك إجماع ،وبالتراضي من جميع األطراف املشهود لها
بـ«الوطنية الناصعة» ،أن يفتش ويعتقل ويبحث!
مـضـحــك ه ــذا ال ـب ـلــد ،ض ـي ـعــان الـتـضـحـيــات ف ـيــه! ب ــات ال ـع ـنــوان
األبــرز«ال ـج ـيــش يـنـتـهــك» ،والـبـعــض يـطــالــب بـفــريــق ثــالــث يــواكــب
الجيش ليراقبه ،ويتأكد من «أن ما يدعيه صحيح»! أجل ،نحتاج
طرفًا ثالثًا ليتمكن جيشنا من حمايتنا على أرضنا!؟
من له مصلحة بضرب هيبة الجيش وتفتيت معنوياته في هذا
التوقيت بالذات؟ وهل ستتصرف القيادة بحكمة وصرامة ،أم أنها
ستسعى لرضى الساسة الذين هم إما متهورون أو تائهون أو
متطرفون أو فاسدون ،علمًا بأنهم ُم ّ
جربون ...وهل على القيادة
أن تقدم مسبقًا خططها لكل من يعنى «بحقوق اإلنسان»؟! ..أم
أنه في ظل وضع أمني مخيف كهذا و«واعد» على ما يبدو ،على
القيادة أن تكون ّ
«حرة ومحررة وحازمة»؟
بـعــد قـلـيــل ،سيصبح مطلب «األم ــن الــذاتــي لــإرهــابـيــن» ضمن
حقوق اإلنسان ...في بلد العجايب!
* إعالمية لبنانية
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مجتمع وإقتصاد
على الغالف هل «النموذج النقدي» المعتمد في لبنان لم يعد يمتلك قابلية االستمرار إال عبر «الهندسات المالية» التي
ينفذها البنك المركزي؟ هذا ،على األقل ،ما توحي به العمليات الجديدة الجارية بين مصرف لبنان والمصارف .فقد كشفت
معلومات لـ«األخبار» أن مصرف لبنان يعمد ،منذ حزيران الماضي ،إلى تنفيذ «هندسة مالية» جديدة ،تهدف إلى جذب المزيد
من ودائع المصارف إليه ،عبر منحها نصف نقطة مئوية إضافية على الدوالر ونقطة مئوية إضافية على الليرةّ ،
وقدرت
مصادر مصرفية حجم العمليات المنفذة ،حتى اآلن ،بنحو  4مليارات دوالر ،بكلفة بلغت نحو  250مليون دوالر سنويًا ،منها
نحو  30مليون دوالر نتجت من العالوة الممنوحة فوق سعر الفائدة المعلن

ّ
مصرف لبنان ينفذ
«هندسة مالية» جديدة
و 15س ـنــة .وت ــدارك ــا لـلـجــوء امل ـصــارف
إلى تحويل الليرات لديها إلى دوالرات
بغية االستفادة من هذا العرض املغري،
ّ
مــا يعطل مفاعيل هــذه العمليات ألن
مصرف لبنان سيكون بائع الدوالرات
فــي ال ـســوق ،يعمد مـصــرف لبنان إلى
إغراء املصارف للتوظيف بالليرة لديه
ّ
بمعدل
أيضًا ،عبر منحها عالوة أكبر
نقطة مئوية إضافية ( )%1فوق سعر
الـفــائــدة املـعـلــن ،وبــالـتــالــي رفــع السعر
مــن  %6.5و %7إلــى  %7.5و %8تبعًا
لآلجال التي تصل حتى  30سنة.
ال ت ــوج ــد اآلن م ـع ـل ـ ّـوم ــات دق ـي ـق ــة عــن
حجم العمليات املنفذة ،إال أن مصادر
مـصــرفـيــة مـطـلـعــة قـ ـ ّـدرت أن ت ـكــون قد
بلغت أقل بقليل من  4مليارات دوالرات،
ما يعني أن كلفة الفائدة السنوية التي
سـيـســددهــا م ـصــرف لـبـنــان عـلــى هــذه
اإليـ ــداعـ ــات تـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  250مـلـيــون
دوالر ،منها نحو  30مليون دوالر كلفة
العالوة اإلضافية املدفوعة على فوائد
الليرة والدوالر.

ّ
ورأى أن «اإلدارة التي قام بها مصرف
لبنان سمحت لبلدنا باملحافظة على
فوائد مقبولة بني  6و ،%7بينما هي
عـلــى سـبـيــل امل ـقــارنــة  %12ف ــي تــركـيــا
و %20فــي م ـصــر ،وه ـمــا دول ـت ــان ذات
ح ـجــم وذات اق ـت ـصــاد م ـك ـت ـمــل» ،الفـتـ ًـا
إل ـ ــى أن «الـ ـف ــوائ ــد امل ـن ـخ ـف ـضــة نـسـبــة
إلـ ــى تـصـنـيــف ل ـب ـنــان ت ــؤم ــن أفـضـلـيــة
ّ
فتعوض
تنافسية للقطاعات املنتجة،
نسبيًا عن التكاليف الناجمة عن تردي
البنية التحتية وعن تراجع الخدمات
العامة وتعقيدات املعامالت اإلداريــة».
م ـش ــددًا ع ـلــى «حـ ــرص م ـص ــرف لـبـنــان
ع ـل ــى امل ـس ــاه ـم ــة فـ ــي ت ـق ــوي ــة رس ـم ـلــة
امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف لـ ـك ــي تـ ـبـ ـق ــى ق ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
التسليف .فاألنظمة املصرفية الدولية
ربطت ما بني رأسمال املصرف وما هو
مسموح له بالتسليف» ،مشيرًا إلى أن
«مــاءة املصارف ،وتبعًا ملعايير بازل
 ،3ستبلغ  ،%15وستطبق املصارفاللبنانية املعايير املحاسبية املطلوبة
دوليًا .ولديها ،منذ اآلن ،القدرة املالية
الالزمة».

محمد وهبة
بدأ مصرف لبنان ،في الشهر املاضي،
تنفيذ عمليات جــديــدة مــع املـصــارف،
ت ـهــدف إل ــى ج ــذب امل ــزي ــد م ــن ال ــودائ ــع
بالدوالر وتعزيز موجوداته بالعمالت
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة وام ـ ـت ـ ـص ـ ــاص الـ ـسـ ـي ــول ــة
املـ ـت ــراكـ ـم ــة ب ــالـ ـلـ ـي ــرة لـ ـ ــدى امل ـ ـصـ ــارف
ومـنــع تحويلها إل ــى امل ـضــاربــة ودعــم
ربحيتها ورساميلها .وعلى الرغم من
األهداف «املعلنة» وأهداف
تماثل هذه
ّ
العمليات التي نفذها مصرف لبنان
فــي النصف الثاني مــن الـعــام املاضي
تحت اســم «الهندسة املالية» ،ورتبت
أكــافــا بــاهـظــة ق ـ ّـدرت بنحو  15مليار
دوالر ع ـل ــى  10س ـ ـنـ ــوات ،م ـن ـه ــا 5.6

ّ
سالمة« :مصرف لبنان عزز
موجوداته بالعمالت األجنبية
خالل حزيران »2017

إعالن بال تفاصيل

م ـل ـي ــارات دوالر تـقــاضـتـهــا امل ـص ــارف
وك ـب ــار امل ــودع ــن ك ــأرب ــاح اسـتـثـنــائـيــة
فورية (راجــع تقرير «مديرية الشؤون
الـقــانــونـيــة فــي مـصــرف لـبـنــان :ريــاض
ســامــة خــالــف الـقــانــون» -الـعــدد ٣١٨٢
الثالثاء  ٢٣أيــار  ،)٢٠١٧إال أن اآلليات
ه ـ ــذه امل ـ ــرة اخ ـت ـل ـف ــت ،وك ــذل ــك الـكـلـفــة
انخفضت!

مــن دون أن يـكـشــف الـتـفــاصـيــل ،أعلن
حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ،ري ــاض ســامــة،
في افتتاح منتدى املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة ،أمــس ،أن «مصرف لبنان
ّ
ع ــزز مــوجــوداتــه بــالـعـمــات األجنبية
خالل حزيران  ،»2017وأضــاف أن ذلك
ّ
«ي ــؤك ــد ق ـ ــدرة املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي على
تحقيق االستقرار في العملة الوطنية،
ّ
كما يعلن دائمًا» .وقال« :إن االستقرار
فـ ــي س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
ّ
ّ
يـعــزز الثقة باالقتصاد ،ويـعــزز أيضًا
ال ـ ـقـ ــدرة الـ ـش ــرائـ ـي ــة ،ك ـم ــا ي ـس ــاه ــم فــي
اس ـت ـق ــرار ب ـن ـيــة ال ـف ــوائ ــد ف ــي ل ـب ـن ــان...
ّ
وك ــلـ ـه ــا ع ـن ــاص ــر أس ــاسـ ـي ــة لـتـحـســن
بيئة الـعـمــل» ،مـشـيـرًا إل ــى أن مصرف
لـبـنــان «ي ـتــدخــل لـلـمـحــافـظــة عـلــى هــذا
االستقرار ،آخذًا باالعتبار صون قدرة
ل ـب ـنــان ع ـلــى جـ ــذب األمـ ـ ــوال وم ــراع ــاة
حــركــة ال ـفــوائــد الـعــاملـيــة واإلقـلـيـمـيــة».

أزمة عجز ميزان المدفوعات

آليات الهندسة الجديدة
بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات املـ ـ ـس ـ ـ ّـرب ـ ــة إل ــى
«األخبار» ،يعمد مصرف لبنان حاليًا
إل ـ ــى ت ـش ـج ـيــع امل ـ ـصـ ــارف ع ـل ــى زي ـ ــادة
ودائـعـهــا بــالــدوالر لــديــه ،عبر منحها
ع ـ ــاوة إض ــاف ـي ــة بـقـيـمــة ن ـصــف نقطة
م ـئــويــة ( )%0.50ع ـلــى س ـعــر ال ـفــائــدة
امل ـع ـل ــن ،وهـ ــو م ــا رفـ ــع س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
الفعلي على الدوالر لدى مصرف لبنان
مــن نـحــو  %4و %4.5إل ــى نـحــو %4.5
و %5تبعًا لآلجال التي تــراوح بني 10

ميزان المدفوعات عجزًا 91.5 :مليون
دوالر في أيار (هيثم الموسوي)

السيطرة على االقتصاد
ت ـشــرح م ـص ــادر مـصــرفـيــة أن الـعـمــود
ال ـف ـقــري لـلـسـيــاســة ال ـن ـقــديــة املـعـتـمــدة
مـنــذ الـنـصــف ال ـثــانــي مــن تسعينيات
ّ
القرن املاضي يتوسل التحكم بالسوق
الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،ف ـك ـل ـمــا ك ـ ــان ل ـ ــدى م ـصــرف
ل ـب ـن ــان دوالرات أكـ ـث ــر ،ك ــان ــت ق ــدرت ــه
أك ـبــر عـلــى ض ـمــان ث ـبــات سـعــر صــرف
الـ ـلـ ـي ــرة ،وب ــال ـت ــال ــي ج ـ ــذب امل ــزي ــد مــن
الودائع لتمويل عجز امليزان التجاري
واإلنـفــاق الـعــام وتسديد الفوائد على
املــديــونـيــة .وه ــذه الـسـيــاســة محكومة
ب ـ ــآلـ ـ ـي ـ ــات تـ ـتـ ـطـ ـل ــب عـ ـمـ ـلـ ـي ــات م ــال ـي ــة
م ـتــواص ـلــه ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـسـيــولــة
ّ
وتوجيهها وضبط معدالت التضخم
وأسـ ـع ــار الـ ـف ــوائ ــد ،وه ـ ــذه األخـ ـي ــرة ال
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هــذا ّاإلعــان الــواضــح عــن الحاجة إلى
التدخل للمحافظة على «االستقرار»،
يـعــزز االع ـت ـقــاد الـســائــد مـنــذ م ـ ّـدة بــأن
ال ـن ـم ــوذج ال ـن ـق ــدي ال ـل ـب ـنــانــي ل ــم يعد
يمتلك القدرة على االستمرار من دون
تدخالت متواصلة من مصرف لبنان،
مــع مــا يعنيه ذلــك مــن أك ــاف إضافية
ت ـت ــرت ــب ع ـل ــى امل ـج ـت ـم ــع واالقـ ـتـ ـص ــاد،
وه ـ ــي أكـ ـ ـ ــاف م ــرت ـف ـع ــة جـ ـ ـدًا بـ ــإقـ ــرار
واســع النطاق ،وكذلك تعاظم سيطرة
مصرف لبنان على االقتصاد وقنوات
إعـ ـ ــادة ال ـت ــوزي ــع ومـ ـص ــادر ال ـت ـمــويــل.
فالهندسة املــالـيــة الـجــديــدة تــأتــي في
ظـ ــروف مـمــاثـلــة لـلـهـنــدســة املــال ـيــة في
ُ
العام املاضي ،وهــي تظهر أن مفاعيل
مثل هــذه الهندسات املكلفة محدودة
وت ـ ـن ـ ـح ـ ـصـ ــر ب ـ ـ ـمـ ـ ــدى زم ـ ـ ـنـ ـ ــي ق ـص ـي ــر
ن ـس ـب ـيــا ،إذ ت ـش ـيــر مـ ـص ــادر مـصــرفـيــة

إلــى أن مـيــزان املــدفــوعــات (ال ــذي ّ
يعبر
بمعنى ما عن رصيد األمــوال الداخلة
والخارجة) عاد ليسجل عجزًا تراكميًا
على غرار ما كان قائمًا خالل الفترة من
سنة  2011إلى حزيران  .2016وبحسب
إحصاءات ميزان املدفوعات الصادرة
ع ــن م ـص ــرف ل ـب ـنــان س ـ ّـج ــل ش ـهــر أي ــار
امل ــاض ــي ع ـج ـزًا بـقـيـمــة  591.5مـلـيــون
دوالر ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ع ـج ــز بـقـيـمــة
 320.9مليون دوالر فــي نيسان ،وهو
مــا ّأدى إلــى عجز تراكمي فــي األشهر
الخمسة األول ــى مــن هــذا الـعــام بقيمة
 357.6مليون دوالر ،أي إن الفوائض
الشهرية املحققة في ميزان املدفوعات
ف ــي ظ ــل الـهـنــدســة املــال ـيــة الـســابـقــة لم
تصمد ،على الرغم من انتخاب رئيس
الجمهورية وتشكيل الحكومة وإقرار
قانون جديد لالنتخابات وسوى ذلك
م ــن ع ــوام ــل م ــؤث ــرة ،ب ــل عـلــى الـعـكــس،
تقول املصادر املصرفية إن العجز في
ميزان املدفوعات كان مرجحًا لالرتفاع
ف ــي ض ــوء اس ـت ـح ـقــاق ب ـعــض ال ــودائ ــع
ال ـتــي اجـتــذبـتـهــا املـ ـص ــارف ف ــي ال ـعــام
املاضي لتوظيفها في الهندسة املالية.
ملواجهة هذا العجز ،لجأ مصرف لبنان
إلــى إغ ــراء املـصــارف مـجــددًا كــي تــودع
لــديــه مـبــالــغ بــالـلـيــرة أو ب ــال ــدوالر في
مقابل حصولها على فوائد أعلى من
ّ
يشجع
الـفــوائــد السوقية الــرائـجــة ،مــا
املـ ـص ــارف ع ـلــى جـ ــذب أم ـ ــوال مــودعــة
لديها فــي الـخــارج ،ســواء مــن مودعني
جــدد أو مما بقي من أموالها املوظفة
لــدى مـصــارف املــراسـلــة .وقــد انعكست
ه ـ ــذه الـ ـت ــدفـ ـق ــات ت ـح ـس ـنــا فـ ــي رص ـيــد
ميزان املدفوعات في شهر حزيران (لم
تصدر اإلحصاءات بعد).
ت ـف ـيــد امل ـع ـل ــوم ــات بـ ــأن س ــام ــة عــرض
نتائج هــذه الهندسات الـجــديــدة على
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوريــة ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
عون ،في اللقاء األخير الذي جمعهما،
ّ
وأبلغه أنه تمكن من قلب عجز ميزان
املدفوعات من عجز إلى فائض بقيمة
مليار دوالر.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

أخبار

قانون المتقاعدين العسكريين:

ضرب العدالة التشريعية؟
فاتن الحاج
بات معروفًا أن «حقوق املتقاعدين»
س ـت ـكــون م ــن ال ـب ـنــود ال ـت ــي سـتـثــار
ل ـعــرق ـلــة إق ـ ـ ــرار س ـل ـس ـلــة الـ ــرواتـ ــب،
لكونها سترفع كلفة إلــى أكـثــر من
 1200م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة الـ ـت ــي يـتـمـســك
بـ ـه ــا األف ـ ـ ــرق ـ ـ ــاء .ووسـ ـ ـ ــط الـ ـ ـت ـ ــداول
بإمكان إعادة إدراج مشروع قانون
السلسلة فــي الجلسة التشريعية،
ّ
وقــع  6نــواب اقـتــراح قــانــون معجل
مكرر يقضي بتعديل املــادة  79من
قــانــون ال ــدف ــاع الــوطـنــي (احـتـســاب
مـعــاش التقاعد بـضــرب آخــر راتــب
ب ـ ــ )%85عـبــر إضــافــة ال ـنــص اآلت ــي:
«تـ ـتـ ـس ــاوى املـ ـع ــاش ــات ال ـت ـقــاعــديــة
ل ـل ـع ـس ـك ــري ــن بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
تــاريــخ احــالـتـهــم إل ــى الـتـقــاعــد قبل
وبـعــد إص ــدار هــذا الـقــانــون ،ويعاد
احـ ـتـ ـس ــاب مـ ـع ــاش ــات امل ـت ـق ــاع ــدي ــن
وامل ـس ـت ـف ـي ــدي ــن وذوي األوضـ ـ ـ ــاع
وفـقــا ألحـكــام هــذا الـقــانــون ـ ـ الباب
الثالث منه ووفقًا للوضع والرتبة
والدرجة املستحقة لهم عند تاريخ
إحالتهم على التقاعد».
اق ـت ــراح ال ـقــان ــون يـسـتـبــق الجلسة
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـق ـطــع ال ـط ــري ــق على
إق ــرار امل ــادة  18مــن مـشــروع قانون
السلسلة واملتعلقة بتجزئة رواتب
امل ـت ـق ــاع ــدي ــن ال ــذي ــن س ـي ـت ـقــاعــدون
ق ـب ــل اإلقـ ـ ـ ــرار ال ــرس ـم ــي لـلـسـلـسـلــة،
وإعـطــائـهــم زيـ ــادات بنسبة ت ــراوح
بني  10و ،%12وفق شطور الرواتب،
في حني أن من سيتقاعد بعد ذلك
سيتقاضى زيادة بنسبة .%85
االقـ ـت ــراح ال ــذي يـحـتــاج إل ــى أربـعــة
ّ
ّ
تتأثر باملخاطر املحلية فقط ،بل تتأثر
أيـضــا بـعــوامــل خــارجـيــة آخــرهــا يكمن
العاملية على
في ارتـفــاع سعر الفائدة ّ
الـ ــدوالر ،وبــالـتــالــي إن تــدخــل مصرف
ل ـب ـنــان ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى اس ـت ـق ــرار سعر
الـ ـص ــرف ي ــراع ــي اس ـت ـم ــرار ال ـتــدف ـقــات
وتحركات أسعار الفائدة العاملية.
مــاذا يحصل فــي ظــل هــذه السياسة؟
ن ـظ ـرًا إل ــى أول ــوي ــة األهـ ــداف الـنـقــديــة،
ب ــات مـصــرف لـبـنــان هــو الـجـهــة التي
تحل محل الحكومة ومجلس النواب
فــي صـيــاغــة الـسـيــاســة ال ـعـ ّ
ـامــة .إذ إن
إل ـغــاء الــوظـيـفــة الــرئـيـســة للمصارف
بـتـمــويــل الـنـشــاط االق ـت ـصــادي ،نظرًا
إل ـ ـ ــى ال ــربـ ـحـ ـي ــة الـ ـع ــالـ ـي ــة م ـ ــن ج ـ ــراء
الـ ـت ــوظـ ـي ــف ف ـ ــي األدوات ال ـن ـق ــدي ــة
وال ــدي ــن الـ ـع ــام ،دفـ ــع م ـص ــرف لـبـنــان
إل ــى تــوجـيــه الـتـمــويــل نـحــو األنشطة
التي تخدم النموذج النقدي املعتمد،
وفــي ّ
مقدمها العقارات التي تجتذب
ّ
ت ــدفـ ـق ــات ن ـق ــدي ــة م ـه ــم ــة إل ـ ــى جــانــب
الـ ـ ــودائـ ـ ــع ،ف ـق ــد أعـ ـل ــن سـ ــامـ ــة ،أم ــس
أي ـض ــا ،أن م ـصــرف ل ـب ـنــان «سـيـتــابــع
دع ـم ــه لـلـقـطــاعــات االق ـت ـص ــادي ــة عبر
امل ـصــارف» ،وأش ــار إلــى أنــه خصص،
خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـم ــس امل ــاض ـي ــة،
رزم ـ ـ ــات ت ـح ـف ـيــزيــة اسـ ـتـ ـف ــادت مـنـهــا
ال ـق ـط ــاع ــات امل ـن ـت ـجــة بـ ـ ـ ــ %35وق ـط ــاع
ال ـس ـكــن ب ـ ـ ــ ،%65و«ب ـل ـغــت قـيـمــة هــذه
التحفيزات  5مليارات دوالر أميركي،
وإذا أضفنا إليها إعفاء املصارف من
االحتياطي اإللــزامــي ودعــم القروض
من الدولة اللبنانية ،يرتفع مجموع
األموال التي ّ
تم ضخها لدعم النشاط
االقـتـصــادي فــي لبنان إلــى  14مليار
دوالر» .يــزعــم مـصــرف لبنان أن ذلك
أسهم بنحو نصف النمو االقتصادي
املحقق في الفترة املــذكــورة من خالل
تأثيرها في الطلب الداخلي ،ما يعني
أن مصرف لبنان هو الذي بات يحدد
نوع النمو ومن ينتفع منه ،في حني
أن هذه مسؤولية الحكومة وواجبها،
ويجب أن تخضع لحاجات املجتمع
ال األدوات النقدية.

نـ ـ ــواب آخ ــري ــن أثـ ـ ــار ض ـج ــة لـكــونــه
ي ـ ـطـ ــاول امل ـت ـق ــاع ــدي ــن ال ـع ـس ـكــريــن
فقط دون املتقاعدين في القطاعات
ّ
الــوظـيـفـيــة األخ ـ ــرى ،إل أن الـنــائــب
ال ــولـ ـي ــد سـ ـك ــري ــة ،أح ـ ــد امل ــوق ـع ــن
ّ
على االق ـتــراح ،قــال ل ـ «األخ ـبــار» إن
الـهــدف هــو تأكيد حــق املتقاعدين
ال ـع ـس ـكــريــن بــإع ـطــائ ـهــم  %85من
آخر راتــب يتقاضونه ،باعتبار أن
غــاء املعيشة والـضــرائــب تلحقهم
تمامًا كمن هم في الخدمة .لكن هل
هـنــاك حــاجــة لقانون جــديــد مــا دام
ال ـقــانــون ال ــرق ــم  1998/723اعتمد

الوليد سكرية:
االقتراح يمنع أي
محاولة لخرق
مبدأ المساواة
مـ ـب ــدأ امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة بـ ــن امل ـت ـق ــاع ــدي ــن
املتماثلني في الرتبة أو الفئة ،وفي
الـ ــدرجـ ــة وعـ ـ ــدد سـ ـن ــوات ال ـخ ــدم ــة،
بـغــض الـنـظــر عــن تــاريــخ الـتـقــاعــد؟
يـجـيــب« :الـتـعــديــل ط ــاول م ــادة في
ق ــان ــون الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي ال ـخ ــاص
بالعسكريني ملنع أي محاولة لخرق
مبدأ املـســاواة كما هو حاصل اآلن
في مشروع قانون السلسلة».
ّ
إال أن رئيس رابـطــة قــدامــى القوات

املسلحة عثمان عثمان ،أشــار إلى
أن املـســاواة طبقت في كل القوانني
ال ـتــي صـ ــدرت بـعــد ع ــام  ،1998وال
س ـي ـمــا ق ــان ــون ال ــرق ــم  63ب ـتــاريــخ
 2008/12/31الـ ـ ـ ــذي رف ـ ــع ال ـح ــد
األدن ـ ـ ــى ل ــأج ــور وأعـ ـط ــى زيـ ـ ــادات
ملوظفي القطاع العام ،وفي القانون
 173بتاريخ ( 2011/8/29تحويل
سالسل رواتب القضاة) ،والقانون
ال ـ ــرق ـ ــم  206ت ـ ــاري ـ ــخ 2012/3/5
(تحويل سلسلة أســاتــذة الجامعة
الـلـبـنــانـيــة وم ـعــاشــات املـتـقــاعــديــن
ل ــدي ـه ــا) ،وال يـ ــزال سـ ــاري املـفـعــول
على العسكريني واملدنيني على حد
س ــواء ،ونـحــن وجـمـيــع املتقاعدين
فـ ــي خـ ـن ــدق واح ـ ـ ــد ول ــديـ ـن ــا هـيـئــة
ت ـن ـس ـيــق م ـش ـت ــرك ــة ،وال يـ ـج ــوز أن
يميز التشريع بني متقاعد عسكري
ومتقاعد مدني.
أم ـ ـ ــا راب ـ ـط ـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم األسـ ــاسـ ــي
الرسمي ،فأشارت في بيان أصدرته
ّ
إلى أن حل مشكلة املتقاعدين يكون
ب ـت ـعــديــل اقـ ـت ــراح ال ـق ــان ــون لـيـكــون
ّ
ً
ش ــام ــا لـكــل املــوظ ـفــن املـتـقــاعــديــن
ً
ّ
عمال بالعدالة التشريعية من جهة،
وألن غالء املعيشة وارتفاع األسعار
والـحــاجــة إلــى ال ــدواء واالستشفاء
بـعــد الـتـقــاعــد تـصـيــب الـجـمـيــع من
دون استثناء.
ورأى أمـ ــن س ــر رابـ ـط ــة األس ــات ــذة
ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــن امل ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــن ح ـســن
امل ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ــوي ،أن ال ـ ـت ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــز ب ــن
املتقاعدين العسكريني واملتقاعدين
املــدن ـيــن سـبــب جــديــد ي ـضــاف إلــى
األس ـب ــاب ال ـتــي ي ـتــذرع بـهــا مــن في
السلطة لعدم إقرار السلسلة.

تقرير

إشكاليات «اإليجارات» باقية:
ُ

هل تشكل اللجان القضائية قريبًا؟
هديل فرفور

نحو ستة أشهر مضت على إقرار
مجلس النواب اللبناني تعديالت
قــانــون اإلي ـج ــارات الـجــديــد .حتى
ُ
اآلن ،لــم تحسم اإلشكاليات التي
رافـ ـ ـق ـ ــت ال ـ ـقـ ــانـ ــون مـ ـن ــذ ص ـ ــدوره
ق ـبــل ث ــاث ــة أع ـ ـ ــوامُ .ال ال ـص ـنــدوق
ّ
املـتـعــلــق بـمـســاعــدة ُاملـسـتــأجــريــن
ذوي الدخل املحدود أنشئ ،علمًا
ب ــأن املـهـلــة الـتــي وع ــد بـهــا رئيس
الـحـكــومــة إلن ـشــاء ه ــذا ُالـصـنــدوق
ان ـت ـه ــت ،وال ال ـل ـج ــان ُ امل ـك ـل ـفــة بت
الـ ـُن ــزاع ال ـق ــائ ــم ب ــن امل ـس ـتــأجــريــن
القدامى ومالكي األبنية املؤجرة
تشكلت بعد.
وكانت محكمة االستئناف املدنية
في بيروت قد اعتبرت خالل قرار
قـ ـض ــائ ــي صـ ـ ـ ــادر عـ ـنـ ـه ــا ،ال ـش ـهــر
امل ــاض ــي ،أن ال ـق ـض ــاء ال ـع ــدل ــي لم
يعد الجهة الصالحة ّ
لبت الكثير
مــن دع ــاوى اإلي ـجــارات ،وأنــه بات
من اختصاص اللجنة القضائية
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـت ـش ـكــل بـ ـع ــد .حـيـنـهــا،
اعتبر بعض القانونيني أن القرار
ه ـ ــو "بـ ـمـ ـث ــاب ــة ت ـع ـل ـ ُي ــق ل ـل ـق ــان ــون
فـ ــي كـ ــل مـُ ــا خـ ــص امل ـس ـت ــأج ــري ــن
القدامى املستفيدين من صندوق
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات" (http://www.al-
.)278768/akhbar.com/node
ُ
وفيما تشيع نقابة مالكي األبنية
املـ ـ ــؤجـ ـ ــرة خـ ـب ــر إصـ ـ ـ ـ ــدار م ــرس ــوم
اللجان القضائية املنتظرة
لتشكيل
ُ
ُ
خالل األيام املقبلة ،تفيد املعطيات
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ب ــأن الـتــأخـيــر ال ي ــزال يـحـكــم ملف
القانون .وبحسب املعلومات ،فإن
بند تشكيل املرسوم لم ُيــدرج بعد
ـدول أعـمــال جلسة مجلس
على ج ـ ُ
الوزراء املقبلة ،فيما لم تنته وزارة
املال من مهمة تسمية أحد أعضاء
اللجنة.
وبحسب الـتـعــديــات ،فــإن اللجنة
ال ـتــي مـهـ ُمـتـهــا الـنـظــر ف ــي تطبيق
ّ
األحكام املتعلقة بتطبيق الزيادات
على بدالت اإليجار ،هي لجنة ذات
ط ــاب ــع ق ـضــائــي مــؤل ـفــة م ــن قــاض
عامل من الدرجة الثالثة على األقل
أو ق ــاض ــي شـ ــرف رئ ـي ـســا يسميه
وزيــر الـعــدل وعضو يسميه وزيــر
امل ــال وآخ ــر يسميه وزي ــر الـشــؤون
االجتماعية.
ت ـق ــول مـ ـص ــادر وزارة الـ ـع ــدل في
اتـ ـص ــال م ــع "األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار" إن وزي ــر
الـ ـع ــدل س ـل ـيــم ج ــري ـص ــات ــي أن ـهــى
منذ فترة تسمية القضاة الواجب
تسميتهم مــن قـبـلــه وإن الـ ــوزارة
س ـبــق أن أع ـل ـمــت األم ــان ــة الـعــامــة
ملجلس الوزراء بهذا األمرُ ،مشيرة
الـ ــى أن ال ـتــأخ ـيــر ف ــي م ـســألــة بت
تشكيل هذه اللجان ليست وزارة
العدل سببًا فيه.
بدوره ،يقول رئيس نقابة مالكي
األبنية املــؤجــرة باتريك رزق الله
إن وزارة الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
انـتــدبــت ب ــدوره ــا أع ـضــاء لـهــا في
ال ـل ـج ــان" ،ف ـي ـمــا ت ـعــد وزارة امل ــال
بأنها ستنهي املوضوع قريبًا".
وإل ــى حــن إق ــرار مــرســوم تشكيل

هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان ،تـ ـبـ ـق ـُـى م ـع ـض ـلــة
ت ـ ـمـ ــويـ ــل ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
أحـ ــد الـ ـش ــروط األس ــاس ـي ــة لـنـفــاذ
ا ُلـقــانــون عـلــى ُالكثير مــن شــرائــح
املـسـتــأجــريــن ال ــق ــدام ــى ،والـجــديــر
ّ
ذك ـ ــره أن امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي عــلــق
نفاذ القانون للفئة التي تستفيد
م ــن ال ـص ـنــدوق ال ــى ح ــن إنـشــائــه
وإيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد ت ـ ـمـ ــويـ ــل خـ ـ ـ ــاص فـ ـي ــه.
إض ــاف ــة الـ ــى ُم ـش ـك ـلــة ال ـص ـن ــدوق،
هـنــاك إشـكــالـيــة اعـتـمــاد وتحديد
ســريــان مهل تنفيذ الـقــانــون ،ذلك
أن األخ ـي ــر ي ـنــص ع ـلــى الـتـحــريــر
الـ ـت ــدريـ ـج ــي لـ ـعـ ـق ــود اإليـ ـ ـج ـ ــارات
القديمة بعد  9سنوات من تاريخ
نفاذ ُالقانون .هناك خالف حالي
بــن املـسـتــأجــريــن واملــالـكــن حــول
بــدء ســريــان هــذه املـهــل ،وعـمــا إذا
ً
ستتخذ مفعوال رجعيًا منذ عام
 ،2014تاريخ صــدور القانون أول
مــرة ،أو سيتم اعتمادها بــدءًا من
هــذا ال ـعــام ،مــع إق ــرار الـقــانــون مع
التعديالت.
الجدير ذكره أن القانون ُي ّ
عد نافذًا
ُ
حاليًا بالنسبة إلــى املستأجرين
ُ
الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال تـ ـشـ ـمـ ـلـ ـه ــم م ـ ـسـ ــاعـ ــدة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ،أي أول ـ ـ ـئـ ـ ــك ال ــذي ــن
يـتـجــاوز دخلهم خمسة أضعاف
ً
ا ُلـحــد األدن ــى لــأجــور ،فـضــا عن
امل ـس ـت ــأج ــري ــن ال ــذي ــن اس ـت ــأج ــروا
وف ـق ــا ألح ـك ــام ال ـقــانــونــن 67/29
ُ
و 10/74فــي األبـنـيــة الُـتــي تعتبر
"فـخـمــة" ،إضــافــة الــى املستأجرين
غير اللبنانيني.

إقفال معهد العلوم االجتماعية
ـ  4ألسباب طائفية

ف ــوج ــئ ،أمـ ـ ــس ،ط ـ ــاب وأس ـ ــات ـ ــذة م ـع ـهــد ال ـع ـلــوم
االجتماعية ـ ـ الـفــرع الــرابــع فــي الجامعة اللبنانية
ف ــي زح ـل ــة ،ب ــإق ــدام مـنــاصــريــن م ــن ح ــزب ال ـقــوات
اللبنانية والـتـيــار الوطني الـحــر على إقـفــال أبــواب
املعهد أمامهم ،بحضور النائب القواتي جوزيف
املعلوف ورجــل األعـمــال القواتي ابراهيم الصقر،
ً
اعتراضًا على تعيني مدير جديد للفرع سني بدال
من كاثوليكي ،كما درج العرف .وقد تزامن ذلك مع
تنظيم املعهد امتحانات الدورة الثانية.
امل ـع ـتــرضــون ن ـص ـبــوا خـيـمــة داخـ ــل ح ــرم املـعـهــد،
مــا استفز أهــل الجامعة الــذيــن نظموا حملة على
الفايسبوك ،احتجاجًا على إقـفــال املعهد وكانوا
يـنــوون تنظيم تظاهرة مـضــادة لــوال تدخل بعض
امل ـس ــؤول ــن األك ــادي ـم ـي ــن ف ــي ال ـج ــام ـع ــة .وأجـ ــرى
هؤالء املسؤولون اتصاالت بعمادة الكلية ورئاسة
الـجــامـعــة ،وتـمـكـنــوا بـعــد امل ـفــاوضــات مــن معالجة
الــوضــع وفـتــح املعهد ال ــذي يشهد الـيــوم يــوم عمل
عاديًا.
في التفاصيل أن رئيس الجامعة فــؤاد أيــوب ّ
عي
فــي  23حــزيــران املــاضــي الــدكـتــور عبدالله حسني
السيد خلفًا للمدير املنتهية واليته هيكل الراعي.
والسيد هــو األسـتــاذ الوحيد ال ــذي كــان يستوفي
الشروط األكاديمية والقانونية من بني املرشحني
لهذا املنصب.
ي ــوم ـه ــا ،صـ ــدر ع ــن مـنـسـقـيــة زح ـل ــة ف ــي ال ـق ــوات
اللبنانية وهيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر
بيان مشترك يطالب بالرجوع عن التعيني ،تشبثًا
باعتماد التوزيع الطائفي واملذهبي في كل مهمة أو
ً
تكليف ،فضال عن معايير الكفاءة واالختصاص.
وأبدى الحزب والتيار تخوفهما من اعتماد منهجية
إدارات الدولة.
تهميش الوجود املسيحي في
ّ
وزي ــر ال ـعــدل سـلـيــم جــريـصــاتــي عــلــق أيـضــا على
التعيني ،مستغربًا استبعاد أصحاب املؤهالت من
طائفة الـكــاثــولـيــك .وقــد أب ــدى خشيته مــن تطبيق
سياسة تهميش متعمدة لطوائف محددة ،مؤكدًا
أن ملف تفرغ األساتذة لن يمر في مجلس الوزراء
من دون مناصفة محققة.
هذه املناصفة عاد وأكدها وزير الخارجية جبران
باسيل أمام وفد من العمداء املسيحيني في الجامعة
اللبنانية الذين زاروه ونقلوا إليه هواجسهم لناحية
امل ــس بــاملــواقــع املـسـيـحـيــة ،مـطــالـبــن بـتـثـبـيــت آلـيــة
للتمثيل الصحيح والتوازن وفق مقتضيات الوفاق
الوطني داخل الجامعة.

التيار النقابي المستقل لن يستقل

أعلن ،أمس ،التيار النقابي املستقل تنفيذ اعتصام
رمزي (وقفة) في ساحة رياض الصلح في اليوم
الذي تنعقد فيه الجلسة النيابية املخصصة لبحث
ّ
«سنظهر موقف التيار
سلسلة الرواتب .وقال إننا
الرافض للمشروع ـ املسخ ،ونطالب بإقرار السلسلة
بما يحفظ املوقع الوظيفي لكل قطاع ،وال ّ
تميز بني
ً
قطاع وآخر عمال بسياسة فرق تسد».
ّ
في مؤتمره الصحافي ،حمل التيار هيئة التنسيق
النقابية مسؤولية قبول مشروع ال يلتزم الحقوق
وهـ ـ ــي  10درج ـ ـ ـ ــات ونـ ـص ــف درج ـ ـ ــة ل ــأس ــات ــذة
وامل ـع ـل ـمــن و %75لكل
مــوظـفــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام،
واالح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاظ ب ـن ـس ـبــة
التضخم التي تخطت الـ
 %30منذ نهاية .2011
ودعـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــروابـ ـ ـ ــط إلـ ــى
االس ـت ـفــادة مــن فرصة
انعقاد الجلسة والدعوة
إل ــى الـتـحــرك الـضــاغــط،
ّ
م ـ ــؤكـ ـ ـدًا أن ـ ـ ـ ــه س ـي ـك ــون
في مقدمة التحرك ،التزامًا بوحدة العمل النقابي
وكي نكون جسمًا واحـدًا موحدًا تجمعنا الوحدة
النقابية املدافعة عن الحقوق.
التيار بــدا هنا متمسكًا بشعار الــوحــدة النقابية
ومنع االنشقاق ،يقول عضو التيار حسن مظلوم
«بتقديرنا ّأن هــذا الــواقــع لــن يستمر ورهاننا هو
ع ـل ــى امل ـع ـل ـمــن وامل ــوظـ ـف ــن ب ــوض ــع خ ـط ــة ت ـحــرك
لتطوير النسب التي حازها النقابيون املستقلون،
كي يجري استعادة الروابط املسلوبة .من جهته،
ّ
يــوضــح ال ـق ـيــادي ف ــي ال ـت ـيــار جـ ــورج س ـع ــادة أنـنــا
«دفـعـنــا عــرقــا ودم ــا لـتــوحـيــد ه ــذه ال ــرواب ــط وبـنــاء
الـعـمــل الـنـقــابــي فـيـهــا ،فـهــذه ال ــرواب ــط ليست ملكًا
ألحد أو لحزب ولن نكون سببًا قي شرذمة الحركة
النقابية.
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عيادة

فيروس «الروتا» :عليكم بالسوائل
إس ـهــال .تـقـيــؤ .ح ــرارة تـتـعــدى عتبة
الـحــالــة الطبيعية .خ ـمــول .ع ــوارض
كثيرة يـ ّ
ـردهــا البعض إلــى عــوارض
أم ــراض مــوســم الصيف مــن التسمم
الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي أو غـ ـ ـي ـ ــره مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــوارض
«املــوســم» .لكن ،هــذه الـعــوارض التي
ت ـك ــاد تـلـتـصــق بـفـصــل ال ـص ـيــف هي
ليست حالة مصاحبة للموسم .هي
حالة شائعة قد تحصل في أي موسم
وقد ّ
تجر معها املوت أيضًا في حال
لم يجر أخذ «الحيطة والحذر» ،على
ما تشير منظمة الصحة العاملية.
ال تسمم غذائي وال «عارض» صيفي،
إنما هو فيروس قد يصل بنتائجه
حـ ّـد امل ــوت .فـيــروس "روت ــا" (فـيــروس
ال ـع ـج ـل ـيــة) الـ ــذي يـحـمــل ال ـي ــوم اســم
ال ـف ـي ــروس ال ـغ ــام ــض ،ول ــذل ــك عــاقــة
بـبــدايــاتــه املـفــاجـئــة الـتــي تـحــل دفعة
واح ــدة .تلك الـبــدايــات الـتــي ال تنفع
معها امل ـضــادات الـحـيــويــة ،عـلــى أنــه

ي ـس ـت ـهــدف ب ـش ـكـ ٍـل أس ـ ــاس األطـ ـف ــال،
وخصوصًا الرضع منهم .هؤالء هم
األكثر عرضة لفيروس ُيعتبر «أشهر
مسبب لحاالت اإلسـهــال الحاد لدى
األطـ ـ ـف ـ ــال» ،ح ـس ــب ت ـع ــري ــف الـصـحــة
العاملية لــه .وأكـثــر مــن ذل ــك ،يحصد
ه ــذا ال ـف ـيــروس أرواح «م ــا يــزيــد عن
 500أل ــف ط ـفــل وأك ـث ــر م ــن مـلـيــونــي
حالة دخول إلى املستشفى» ،على أن
 %85مــن الــوفـيــات تـحــدث فــي الــدول
ّ
يصح الـســؤال :ملــاذا؟
النامية .وهنا،
ويصح القول ببساطة ألن اللقاحات
ال ـخ ــاصــة بـمـكــافـحــة ه ــذا ال ـف ـيــروس
ـ وه ـمــا لـقــاحــان أســاس ـيــان ـ ليست
متوفرة من ضمن برامج التحصني
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة فـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،إذ ال
ّ
نحصن
ن ــزال نـحـتــاج إلــى امل ــال لـكــي
أطفالنا من هذا الفيروس.
األطفال هم األكثر عرضة إذًا .وعلى
ذل ـ ــك ،فـ ــإن «جـ ـي ــل» م ــا دون ال ـثــاث

سـنــوات هــم األكـثــر حساسية تجاه
هـ ــذا امل ـ ــرض ال ـ ــذي ي ـ ــؤدي ف ــي حــال
ع ــدم الــوقــايــة إل ــى ت ـسـ ّـرب الـســوائــل
م ــن ال ـج ـس ــم والـ ــوصـ ــول إلـ ــى حــالــة
الـ ـجـ ـف ــاف الـ ـت ــي ت ـ ـ ــؤدي ح ـت ـم ــا إل ــى
ا ّمل ــوت .وي ـعـ ّـرف عــن فـيــروس الــروتــا
أنه من «أشهر الفيروسات املسببة

«جيل» ما دون الثالث
سنوات هم األكثر عرضة
لإلصابة بفيروس الروتا
ل ـل ـن ــزل ــة املـ ـع ــوي ــة والـ ـتـ ـه ــاب ال ـق ـن ــاة
الهضمية التي يصاب بها األطفال
بنسبة  %95ما بني عمر سنتني إلى
خـمــس س ـن ــوات .ول ـئــن ك ــان يصيب
الكبار أيضًا ،إال أنه ّ
أشد وقعًا على
األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما

بني « 6أشهر و 3سنوات».
ول ـ ـئـ ــن ك ـ ـ ــان كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األطـ ـ ـب ـ ــاء ال
ي ـع ـت ـبــرون ال ــروت ــا م ــن ال ـف ـيــروســات
الـ ـق ــاتـ ـل ــة ،وال يـ ـثـ ـي ــرون ه ـل ـع ــا م ـنــه،
إال أن ـهــم ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه يــرفـعــون
شعار الوقاية وحماية األطـفــال .أما
الوقاية ،فتبدأ من املـنــزل ،فالنظافة
ع ــام ــل أس ــاس ــي .وهـ ـن ــا ،ث ـمــة الئ ـحــة
مــن اإلرشـ ــادات ال تنتهي عــن كيفية
وق ــاي ــة ال ـط ـفــل م ــن ال ـت ـق ــاط ف ـيــروس
ّ
ال ــروت ــا ،ول ـع ــل أه ـم ـهــا ـ ع ـلــى سبيل
املـثــال ال الحصر ـ التأكد مــن نظافة
األط ـع ـمــة ال ـتــي تـعـطــى لــأط ـفــال في
م ـث ــل هـ ــذا ال ـع ـم ــر ،وخ ـص ــوص ــا تـلــك
التي يتناولها خارج املنزل ،إذ أنها
أكـثــر عــرضــة لحمل الـفـيــروســات من
ال ـجــو .وخ ـط ــورة ه ــذا ال ـف ـيــروس أنــه
ّ
يعد منت فصيلة الفيروسات القوية
والـثــابـتــة الـتــي ال تـتــأثــر ال بالضوء
وال بالحرارة ،وتبقى ّ
حية ملتصقة

بــاألش ـيــاء مل ـ ّـدة قــد تـصــل إل ــى حــدود
 10أي ـ ـ ـ ــام .لـ ــذلـ ــك ،فـ ـم ــن الـ ـ ـض ـ ــروري،
لتقليل اإلصابة بالعدوى ،التشديد
عـلــى تغطية أط ـبــاق الـطـعــام وغسل
اليدين بالصابون بشكل متواصل،
وخصوصًا بعد استعمال املرحاض
َّ
وتبديل َحفاضات األطفال.
أم ــا الـسـبــب ال ــذي يــزيــد مــن خـطــورة
الـ ــروتـ ــا أن ـ ــه مـ ـع ـ ٍـد ،وق ـ ــد ي ـن ـت ـقــل مــن
شخص إلى آخر عن طريق التنفس
ٍ
أو من خالل األيدي امللوثة .والالفت
أن ه ــذا ال ـف ـيــروس يـتــواجــد فــي بــراز
الشخص املصاب عدة أيام قبل بداية
ظهور األعراض ،ويبقى حتى  10أيام
بـعــد زوال امل ــرض .وق ــد ت ــؤدي نوبة
حادة للروتا إلى الجفاف ،خصوصًا
ل ــدى األطـ ـف ــال ،وهـ ــذا م ــا يـسـتــوجــب
سرعة التدخل بحسب الحالة ،عبر
تـ ــزويـ ــد األطـ ـ ـف ـ ــال ب ــالـ ـس ــوائ ــل .وف ــي
ح ــال ت ـفــاقــم األمـ ـ ــر ،ي ـن ـصــح األط ـب ــاء
بإعطاء هــذه السوائل التي تحتوي
ع ـلــى األمـ ـ ــاح ع ـبــر الـ ــوريـ ــد ،أي مــن
خـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال .ويـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــى مــن
تـلــك ال ـســوائــل الـعـصــائــر ومـنـتـجــات
الـحـلـيــب واألغ ــذي ــة الـغـنـيــة بــالـسـكــر
التي قد تزيد من حدة اإلسهال .أما
لدى الرضع ،فينصح األطباء بزيادة
وجبات الرضاعة.

العالج باللقاحات
ال يـ ــوجـ ــد ع ـ ـ ــاج خ ـ ـ ــاص لـ ـفـ ـي ــروس
الـ ـ ــروتـ ـ ــا ،إذ أن ـ ـنـ ــا ال نـ ـتـ ـح ــدث ه ـنــا
ع ــن جــرثــومــة نـسـتـطـيــع مـحــاربـتـهــا
باملضادات الحيوية ،فهذه األخيرة
غـيــر مـفـيــدة إطــاقــا .فعند اإلصــابــة،
ال ي ـ ــوج ـ ــد إال امل ـ ـ ـ ـ ــاء .لـ ـ ـك ـ ــن ،هـ ـ ـ ــذا ال
يلغي أن لـلــوقــايــة املـسـبـقــة دورًا في
التخفيف من آثــار الروتا الغامضة.
وهــذه تكون مــن خــال إعـطــاء الطفل
ال ـل ـق ــاح ــات الـ ــازمـ ــة ،ت ـلــك ال ـت ــي تقع
فـ ــي ن ــوع ــن ال ث ــال ــث لـ ـهـ ـم ــا ،وه ـم ــا
«روتـ ــا ـ ت ــك» و«روت ـ ــا ـ ري ـك ــس» .أمــا
األولُ ،
فيعطى للطفل عن طريق الفم
ّ
بـ ـث ــاث ج ــرع ــات مـ ــوزعـ ــة ع ـل ــى عـمــر
ال ـش ـهــريــن ،األربـ ـع ــة أش ـه ــر ،والـسـتــة
أش ـهــر» .وال يسمح بــاسـتـعـمــال هــذا
اللقاح لتطعيم األطفال الذين تفوق
أعـ ـم ــاره ــم ال ـخ ـم ــس سـ ـن ــوات أو فــي
تطعيم البالغني.
أما الروتا ـ ريكس ،فهو لقاح سائل،
يـعـطــى بـجــرعـتــن ف ــي ع ـمــر شـهــريــن
وأربعة شهور.
مــع ذل ــك ،ال تـعـفــي ه ــذه التطعيمات
ـن اإلص ـ ــاب ـ ــة ب ــالـ ـع ــدوى،
األطـ ـ ـف ـ ــال مـ ـ ّ
ول ـك ـن ـهــا ت ـخــفــف م ــن آث ــاره ــا .لــذلــك،
لسبب بسيط ولكنه
فهي ضــروريــة،
ٍ
أس ـ ــاس ـ ــي ،أنـ ـه ــا ت ـح ـم ــي ال ـط ـف ــل مــن
ال ــوص ــول إل ــى حــافــة ال ـج ـفــاف ال ــذي
ُينذر بموت مجاني.

سؤال وجواب
كيف تعرف أنك مصاب باألنيميا؟
ـ تختلف أعراض اإلصابة باألنيميا (فقر الــدم) ،وفقًا للنوع الذي يعاني منه
املريض .مع ذلــكّ ،ثمة أعــراض مشتركة بني كل تلك األن ــواع ،وهــي األعــراض
الشائعة ال ـحــدوث والـتــي تتعلق بالشعور بالتعب بسهولة وف ـقــدان الطاقة
وسرعة ضربات القلب بشكل غير معتاد والشعور بضيق التنفس والصداع،
خـصــوصــا عـنــد مـمــارســة الـتـمــاريــن الــريــاضـيــة وصـعــوبــة الـتــركـيــز وال ــدوار
وشحوب لون الجلد وتشنجات الساقني واألرق.
إضافة إلى تلك األعراض العامة ،هناك أعراض أخرى ترتبط بأنواع معينة من
فقر الــدم .ففي حالة فقر الدم الناتج عن نقص الحديد ،قد يعاني املصابون
من الشعور بالجوع والرغبة في تناول مواد غريبة مثل الثلج أو التراب ،وهي
حالة مرضية تعرف باسم البايكا ،إضافة إلى ظهور انحناء في األظافر ،يطلق

عليه اسم تقعر األظافر واأللم الحاد في الفم ،مع ظهور تشققات في الزوايا.
أما أعراض األنيميا الناتجة عن اإلصابة بنقص فيتامني ب ،12فيعاني فيها
األشـخــاص املصابون مــن الشعور بالوخز فــي القدمني أو اليدين وتصلب
وتـشـنــج ال ــذراع ــن والـســاقــن وف ـقــدان حــاســة الـلـمــس والـصـعــوبــة فــي املشي
والترنح أثناء السير.
وف ــي مــا يـخــص األنـيـمـيــا الـنــاجـمــة عــن تــدمـيــر خــايــا ال ــدم الـحـمــراء املــزمــن،
فتشمل األعراض اليرقان (اصفرار العني والجلد) وتغير لون البول إلى البني
أو األحمر وتقرح الساق وفشل النمو لدى الرضع ،إضافة إلى أعراض اإلصابة
بحصوات املرارة.
وف ــي مــا يـخــص فـقــر ال ــدم املـنـجـلــي ،فثمة إن ــذار يــأتــي مــن املـفــاصــل والبطن
واألطراف املترافق مع التعب الشديد والقابلية لإلصابة بأية عدوى.
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مرآة الزواج

موسم

فيصل القاق *

التهاب أذن السابح :نقطة ماء تكفي
هــل سـبــق أن سمعتم بــالـتـهــاب أذن الـســابــح (otite de
مكان واحد :املسبح،
)nageur؟ قد تحيل تلك التسمية إلى
ٍ
ل ـكــن ،الـحـقـيـقــة ه ــي عـكــس ذل ــك ت ـمــامــا ،فــذلــك ال ـن ــوع من
االلتهابات املتعارف عليه طبيًا بالتهاب «األذن الظاهرة»،
ليست حكرًا على من يرتادون املسابح ،إذ يمكن لـ«نقطة
س ـت ـح ـمــام أن ت ــؤدي إل ــى ال ـت ـهــاب ح ــاد قد
م ــي» أث ـن ــاء اال ً
يستدعي تدخال طبيًا .وبرغم أن هذا املرض يجتاح كل
األعمار ،إال أن األطفال هم األكثر عرضة لخطر اإلصابة
به.
أم ــا كـيــف تـحــدث تـلــك اإلص ــاب ــة؟ ثـمــة بــدايــة ،وه ــي نقطة
املياه التي ستستقر في األذن .تلك النقطة ستجعل من
األذن مكانًا آمنًا لنمو ...البكتيريا والفطريات التي يسهل
ّ
لتسبب الـعــدوى .وقد
تكاثرها فــي بيئة رطبة وتتكاثر
ّ
تتفاقم تلك املشكلة عندما «تتدخل» عيدان القطن التي
تساعد تلك البكتيريا على الدخول إلى أماكن مخفية في
األذن .في تلك اآلفات الصغيرة داخلها.
عندما تتكاثر تلك البكتيريا ،تبدأ مرحلة العوارض التي
عــادة مــا تـتــوزع مــا بــن األلــم املستمر فــي األذن املصابة

وتدفق بعض السوائل منها أو االنخفاض في مستوى
الطبيب
الـسـمــع .فــي هــذه الـحــالــة ،ال تـتــردد فــي مــراجـعــة
ّ
بسرعة ،فاأللم يمكن أن يصبح حادًا جدًا ،ويمكن أن يؤثر
على الفك .فمن دون عالج ،يمكن للعدوى أن تنتشر في
الجسم أو أن تسهم في ّ
تورم الغدد الليمفاوية في العنق،
مصحوبة بالحمى.
ً
هــذه ال ـعــوارض الـتــي تستدعي تــدخــا طبيًا ،يمكن من
خاللها للطبيب فحص األذن املصابة وتحليل «التدفقات»
الخارجة من األذن .فإذا تأكد تشخيص اإلصابة بالتهاب
أذن ال ـســابــح ،عـنــدهــا ال ح ــل إال بــاس ـت ـخــدام امل ـض ــادات
ال ـح ـي ــوي ــة .أمـ ــا إذا اس ـت ـم ــرت الـ ـ ـع ـ ــوارض ،ف ـث ـمــة حــاجــة
الستشارة إضافية ،إذ يمكن أن تكون مصابًا بعدوى
فطرية.
ّ
مــع ذل ــك ،ال داع ــي للتخلي عــن الـسـبــاحــة أو ال ـخــوف من
االس ـت ـح ـمــام ،إذ يـمـكــن بـبـســاطــة االسـتـعــاضــة عــن ذلــك
الـ ـخ ــوف ب ــوض ــع «سـ ـ ـ ـ ــدادات» األذن ال ـت ــي يـسـتـخــدمـهــا
الغطاسون في العادة .أما عيدان القطن ،فقم ...بتخزينها
واستخدم منشفة لتنظيف األذن من الخارج.

معلومة

ّ
أشياء عادية في منزلك قد تضر رئتيك
ّ
ثمة أشياء في املنزل ال تثير الهلع .أشياء
عادية يحرص الكثيرون على وجودها،
إم ــا ألن ـهــا م ـف ـيــدة ف ــي تـنـظـيــف امل ـن ــزل أو
ألنها تزيد مــن أنــاقـتــه .لكن ،مــا ال يعرفه
ال ـك ـث ـي ــرون ع ــن هـ ــذه األغـ ـ ـ ــراض أن ـه ــا قــد
ّ
ت ـش ــك ــل خ ـط ـرًا ع ـل ــى الـ ـص ـ ّـح ــة ،وت ـح ــدي ـدًا
ّ
ّ
التهيج
صحة الرئتني .خطر قد يبدأ من
إلى السرطان .فما هي هذه األشياء ،التي
ع ـلــى بـســاطـتـهــا ،ق ــد تــأت ـيــك بــال ـســرطــان؟
وكيف يمكن الوقاية منها؟

مواد التنظيف:
تحرص ربــات املنازل على وجــود الكثير
مــن م ــواد الـتـنـظـيــف فــي امل ـن ــزل ،مــن دون
أن ت ـح ـس ــب حـ ـس ــاب ــات «صـ ـحـ ـي ــة» ل ـه ــا.
ّ
ولـعــل أخطر تلك امل ــواد مــا يمكن تسميه
بــ«املـطـهــرات الثقيلة» ،كـمــواد التبييض
وال ـك ـلــور واألمــون ـيــا .ف ـهــذه الـفـصـيـلــة من
املنظفات قــد تتسبب بــإصــابــة الكثيرين
ب ـمــرض ال ــرب ــو ،كـمــا قــد تـثـيــر تـهـ ّـيـجــا في
الــرئـتــن ملــن يـعــانــون مــن أم ــراض مزمنة،
مثل الربو ،أو مرض االنسداد الرئوي.
وفـ ــى م ـع ـظــم ال ـ ـحـ ــاالت ،ي ـم ـكــن اس ـت ـب ــدال
ه ــذه امل ـ ــواد ال ـقــاس ـيــة ب ــامل ــاء وال ـص ــاب ــون

الـعــادي .وفــي هــذا اإلط ــار ،يقول األستاذ
املـ ـس ــاع ــد فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـ ـطـ ــب فـ ــي جــام ـعــة
نـيــويــورك ،ج ــورج فــريــد م ــان ،إن «الـنــاس
عادة يحبون تطهير املنزل وما حوله من
الجراثيم باستعمال املواد املنظفة ،ولكن
في الواقع ،يجب على هؤالء أن يتذكروا أن
املاء والصابون وحتى املاء فقط يستطيع
إزال ـ ــة الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى م ــن الـبـكـتـيــريــا
والـفـيــروســات» .ويضيف «إذا كنت تريد
اس ـت ـخــدام م ــواد مـنـظـفــة ،فــاسـتـخــدم تلك
الخالية من املواد الكيميائية».

المكنسة الكهربائية
كـ ــن ع ـل ــى ح ـ ــذر ع ـن ــدم ــا تـ ـق ــوم بـتـنـظـيــف
األرض ـ ـيـ ــات ال ـت ــي ت ـع ـلــوهــا ط ـب ـقــة كثيفة
مـ ــن الـ ـغـ ـب ــار ،ف ـ ــإن ال ـت ـن ـظ ـي ــف بــامل ـك ـن ـســة
الـكـهــربــائـيــة أو الـكـنــس ال ـع ــادي ،أحـيــانــا،
قــد يثير عــاصـفــة مــن الـغـبــار تـمــأ الـجــو.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،ي ـن ـص ــح ف ــري ــد م ــان
ً
ب ـ ـ «ت ــرط ـي ــب األرض وم ـس ـح ـهــا ب ـ ــدال مــن
كنسها جــافــة ،خــوفــا مــن إث ــارة الـغـبــار».
وإذا مــا «اض ـطــررتــم الس ـت ـخــدام املكنسة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ف ــاح ــرص ــوا ع ـلــى أن يـكــون
هناك فلتر جيد لتقليل الغبار».

نافذة

السجاد
يحتوى السجاد و«البسط» على كمية من
الغبار أكثر بكثير من األرضيات الصلبة.
هـ ــذا م ــا ب ـي ـن ـتــه إح ـ ــدى ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـتــي
أجريت في جامعة نيويورك ،والتي قامت
ع ـلــى أس ـ ــاس امل ـس ــح ال ــوط ـن ــي لـلـمـســاكــن
«فـ ـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــث عـ ـ ــن ال ـ ــرص ـ ــاص
وامل ــواد املـثـيــرة للحساسية» .وقــد بينت
تـلــك ال ــدراس ــة أن امل ـســاكــن ال ـتــي تحتوى
عـ ـل ــى ن ـس ـب ــة أعـ ـل ــى مـ ــن الـ ـغـ ـب ــار ت ـت ــزاي ــد
فيها مـعــدالت اإلصــابــة بــالــربــو ومشاكل
التنفس .وفي هذا اإلطار ،تشير مساعدة
نــائــب رئـيــس الـحـكـمــة الــوطـنـيــة لجمعية
الــرئـتــن األمـيــركـيــة ،جــانـيــس نــولــن ،إلــى
أنه «ما لم تكن رئتاك سليمتني تمامًا من
الحساسية ،فمن املحتمل أنك لن تصاب
ب ـن ــوب ــات ال ـس ـع ــال ع ـنــد ال ـت ـع ــرض لـغـبــار
سجادة واحدة ،أما إذا كنت من املصابني
فغبار تلك السجادة سيعصف برئتيك».
وت ـتــابــع «إذا ك ــان ل ــدي ــك أط ـف ــال يـحـبــون
اللعب على األرضيات ،فإن الغبار املتراكم
يمكن أن يــؤذي رئاتهم وهــذه هــي بداية
أع ــراض الــربــو الـتــي يجب أن تحيط بها
علما».

ّ
ّ
متحدثًا ـ بعد قراءته مقال «نفرح منك» ـ عن حافز
سر البعض
ً
السعي املــرهــق لعموم الـنــاس الــى ال ــزواج ،ســائــا جــدوى الدخول
اليه والبقاء فيه وما يحدث داخله .لغاية اآلن ،قد يكون الزواج من
اكبر األحــزاب العاملية وأطولها عمرًا وأكثرها شعبية ،لكنه ككل
ّ
واملعمرة يضربها الوهن والركود ،وتحتاج
املؤسسات التاريخية
دائمًا الى تثقيف اتباعها ومريديها وترغبيهم في تجديد انتماءهم
اليها ال الهروب منها ونعتها بالفشل ،خصوصًا ان الزواج يبقى
املعيار والقيمة ألفراد غالبية املجتمعات.
قد ال تشفع الشهادات املعلقة على جدران املكاتب او املنازل للنساء
العازبات في إنجازاتهن ،ألن اساس القيمة العائلية واالجتماعية
ُ
للفتاة تكمن في زواجها وفيما تنجب ال فيما تنجز فقط .وقد ال
ً
ينجو الرجل الـعــازب طويال من سمعة مشبوهة ،وتنميطه بأنه
«زير نساء» او «عديم املسؤولية» أو «صعب املعشر» وغيره .تصح
هــذه املالحظات في غالبية مجتمعات هــذه البالد املفطورة على
واجتماعيًا نظرًا لتمركز الــزواج في
أهمية الــزواج ثقافيًا وعائليًا ُ ّٓ
وسلم اعتباراتها.
صلب مركبات تلك املجتمعات
مل ــاذا ي ـتــزوج ال ـنــاس وكـيــف وم ــن؟ دراسـ ــات عــديــدة عــالـجــت هــذه
األسئلة والطروحات وجاءت بإجابات تشبه بغموضها التساؤالت
عـيـنـهــا ،فـمـنـهــم م ــن صـعـقـهــم ال ـحــب م ــن اول ن ـظ ــرة ،أو أغــواهــم
الجنس ،ومنهم من لحق املصلحة واملنفعة ،ومنهم للهروب من
القربى
الوحدة ومنهم طمعًا في املال ومنهم باالكراه ومنهم بداعي ً
ومنهم لستر العرض .وهناك أيضًا من وجــد بــالــزواج ضالة ما
كتعويض ألب غائب أو أم مفقودة او حاجة لالهتمام بشريك أو
«إصالحه» والجهاد معه في شقاء الحياة .وبكل بساطة يرغب
السواد األعظم بإنجاب األوالد وتكوين أسرة.
كان للعرب في الجاهلية أنــواع مختلفة من الــزواج كــزواج البعولة
(وهــو ال ــزواج املتعارف عليه الـيــوم) ،وزيـجــات أخــرى لإلستمتاع
وللجنس ولتحسني الـنـســل (زواج اإلسـتـبـضــاع) ،وك ــان يهدف
بعضها لوقف الحرب ولم الشمل .جاء القول األشهر ليؤكد على
ُ
ان املــرأة تنكح ألربعة أسباب :لدينها لجمالها لحسبها أو ملالها،
ً
ُمفضال ذات الدين .لم يبرز الحب هنا او الرومانس كدافع للزواج.
استمرت ان ــواع ال ــزواج بعد الجاهلية فكان زواج املتعة والعرفي
واملسيار وغير ذلك كلها لتالئم مزاج الرجل وأغراضه.
لم تختلف أوروب ــا وغيرها عن تلك املـســارات ،فكانت تتم فيها
الزيجات طمعًا باملال او السلطة او الجاه او السلم .كانت ُتـ ّ
ـزوج
العروس لحفظ العروش ،وكانت قصور أوروبــا وغرفها العديدة
تبعًا لذلك شاهدة على فشل الزيجات وبؤس األزواج وخياناتهم
ودسائسهم.
بقيت «العقلنة/املصلحة» أساس الزواج وال تزال في أغلب الحاالت
رغم االثار السلبية لها والناتجة من عدم فهم الزوجني لدخولهما
الــزواج ،وعدم تثقيفهم كما يجب لصيانة ذلك الــزواج واستمراره
وتـطــويــره .يــدخــل الشريكني مغامرة ال ــزواج وال يربطهم احيانًا
ســوى العقد الشرعي ورعــايــة األهــل ،مغمورين بتخيالت وآفــاق
محدودة مرسومة بعادات األهل او بالبرامج التليڤيزيونية.
انـتـقــل أسـ ــاس ال ـ ــزواج بـحـســب ال ــدراس ــات الـحــديـثــة م ــن العقلنة
واملصلحة الــى املشاعر واألحــاسـيــس ،واالنطباع االول عن رجل
الحياة او زوجــة العمر .عاش الناس حلم الهوى والغرام كمدخل
وم ّ
الى الزواج ُ
حصن له ضد املشاكل والنوائب ،وكفيل أيضًا بحل
الخالفات ،ليتبني لهم الحقًا انهم يعيشوا الحلم ال الواقع ،ويعيشوا
الــرومــانــس ال اإللـفــة ،ويعيشوا األنــا ال الــ«نـحــن»ّ ،
وأن انكشافهم
َ
وإنكشاف ُعق ِدهم ونقاط ضعفهم أمــام الشريك خــال مسيرة
الزواج سيؤدي إلى تخلخل الزواج وإنفراط عقده وموته البطيء.
بعدها يبقى البعض في الزواج ألجل األوالد ،والبعض اآلخر ألجل
العائلة ،أو حتى «للسترة ومسببات العيش»ُ .يغادر آخرون الزواج
للوحدة ،التي تزوجوا ليهربوا منها ،بكثير من الخيبة ومشاعر
الفشل والغضب.
ُ
تناقش إحــدى الباحثات انــه لو تزوجت املــرأة من رغبت به ومن
أحبته ،فــا يغني ذلــك عــن االشتباك اليومي او االسبوعي حول
أمور عديدة داخل البيت الزوجي وخارجه .ليست الغنيمة برجل
مثالي ال ُ"يخانق" وعلى االرجح لن تتزوجينه ،بل الغنيمة بالرجل
ُ
ضج
الـقــادر على عقلنة الـخــافــات واستيعابها وإدارت ـهــا بكل ن ٍ
ودراي ــة .تضيف الباحثة مشيرة الــى ان االل ـتــزام بــالــزواج يتعلق
بالحد األدنى من التضحيات واملعاناة التي تستطيع املرأة تقديمها
ومعايشتها ،وبـقــدرة الرجل على فهم معنى ذلــك .بيت القصيد
هنا التناسب أو التعايش البناء بني الشريكني ،النتاج الفعلي للحب
وليس شرطًا له.
ُ
يــدخــل الـنــاس أقـفــاص الــزوجـيــة لينشدوا الـسـعــادة (كـيــف تنشد
الـسـعــادة فــي ق ـفــص؟)ُ ،يـعـقــد ذل ــك طموحاتهم ويــربــك زواج ـهــم.
ينصح الخبراء ان يسعى الـنــاس فــي زواجـهــم الــى األلـفــة واملــودة
والتعالي على األخطاء .يبقى اللغز هو كيف لحدث يستعد الناس
ً
له طويال ويهرولون اليه ،ان يتركهم خائبني أو مهزومني أو غير
مبهورين في أفضل الحاالت.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد
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محمد عبد الشفيع عيسى *
أفكار من أجــل اليسار ،ودعــوة إلــى الـحــوار...؟
فـمــا ال ـي ـســار؟ يــأتــي أص ــل الـلـفـظــة مــن الـظــرف
املـصــاحــب لـتــوابــع ال ـثــورة الـفــرنـسـيــة الكبرى
( ،)1789إذ ش ـه ــدت ق ــاع ــة ال ـب ــرمل ــان ج ـلــوس
ن ــواب الـشـعــب الـفــرنـســي ـ ـ مــن الـتـيــار املسمى
«جيروند» على جهة اليمني ـ وكانوا يميلون
إل ــى «االت ـج ــاه امل ـحــافــظ» ،بينما ك ــان ال ـنــواب
م ــن ال ـت ـي ــار امل ـس ـم ــى «ال ـي ـع ــاق ـب ــة» يـجـلـســون
جـهــة الـيـســار ،ويـمـيـلــون إل ــى إح ــداث تغيرات
راديكالية (جذرية) في األوضــاع االقتصادية
واالجتماعية والسياسية آئنذ.
ف ـل ــذل ــك ج ـ ــرى الـ ـ ُـعـ ــرف ال ـل ـغ ــوي ـ ـ ـ ال ـتــاري ـخــي
أوروبيًا ومن ثم عامليًا ،على إطالق اسم اليمني
على أنصار «املحافظة» على الوضع القائم ـ
وربما العودة «الرجعية» إلى أوضاع ما قبل
الثورات؛ بينما ّ
سمى أنصار التغيير (الثوري)
باليسار .جــرت مياه كثيرة في األنـهــار خالل
الـقــرنــن الـتــاســع عـشــر والـعـشــريــن ،فانضوى
تـحــت ل ــواء «ال ـي ـســار» كـثـيــرون مــن اتـجــاهــات
فـكــريــة م ـت ـعــددة تـنـتـمــي عـمــومــا إل ــى م ــدارس
الـفـكــر االش ـتــراكــي بــاملـعـنــى ال ـعــام والـعــريــض
ب ــرواف ــده املـتـنــوعــة ،اب ـت ـ ً
ـداء مــن «املــارك ـس ـيــة» ـ
نسبة إلى املفكر األملاني كــارل ماركس مؤلف
الكتاب املوسوعي األشهر في تحليل النظام
الرأسمالي األوروبي تحت عنوان «رأس املال».
ونـشــأت على إثــر ذلــك مجموعة مــن األح ــزاب
املسماة بالشيوعية ،انتسابًا ملا دعاه ماركس
ب ــالـ ـط ــور «الـ ـشـ ـي ــوع ــي» فـ ــي تـ ـط ــور امل ـج ـت ـمــع
ال ـب ـش ــري ب ـعــد مــرح ـلــة امل ـج ـت ـمــع االش ـت ــراك ــي
ال ــاح ــق النـ ـهـ ـي ــار ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة .إل ـ ــى جــانــب
املاركسيةّ ،
مر اليسار في القرن التاسع عشر
وأوائـ ــل ال ـقــرن الـعـشــريــن بـمــوجــات أخ ــرى من
الفكر االشـتــراكــي مثل مــا ّ
سمى باالشتراكية
«الـفــابـيــة» ،أي املطالبة بالتغيير التدريجي
والجزئي ـ ال الجذري الشامل ـ و«االشتراكية
ال ـت ـع ــاون ـي ــة» .وخـ ـ ــارج ال ـف ـكــر االشـ ـت ــراك ــي أو
الـيـســار بمعناه امل ـحــدد ،ظـهــر مــا أطـلــق عليه
االتجاه (اإلصالحي) الذي يقبل ببقاء النظام
الــرأس ـمــالــي م ــع إجـ ــراء ت ـعــديــات (تــرقـيـعـيــة)
عليه بني حني وآخر.
وق ــد بـقـيــت الـسـمــة الـعــامــة لـلـيـســار دائ ـمــا في
حـيــز «الـنـقــد» للنظام الــرأسـمــالــي إم ــا بهدف
اسـتـبــدالــه بنظام اجتماعي أرق ــى ـ ـ وه ــذا هو
ال ـي ـســار «ال ــرادي ـك ــال ــي» ،وإم ــا ب ـهــدف تعديله
ب ـصــورة أو أخ ــرى فــي إط ــار مــوقــع «الــوســط»
فيما بني اليمني واليسار ،وخاصة ما يسمى
بيسار الوسط.
أمـ ـ ــا ال ـي ـم ــن ف ـق ــد صـ ـ ــار ـ ـ ـ مـ ــن وجـ ـه ــة ال ـف ـكــر
االجتماعي والسياسي ذي الطابع «النقدي» ـ
اسمًا علمًا على االتجاه املحافظ ،وكذا «الشق
الرجعي» األكـثــر التصاقًا بمصالح الشرائح
ذات ال ـن ـص ـيــب األعـ ـل ــى م ــن ال ــدخ ــل والـ ـث ــروة
الوطنية.
ب ـق ـيــام االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي ـ ـ إثـ ــر «الـ ـث ــورة
الـبـلـشـفـيــة» بـقـيــادة لـيـنــن ع ــام  1917ـ ـ ولــدت

ح ــاضـ ـن ــة ك ـ ـبـ ــرى ل ـل ـي ـس ــار االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي ،فــي
ش ـقــة امل ــارك ـس ــي املـ ـن ــادي بــالـتـغـيـيــر ال ـجــذري
الـشــامــل لــأوضــاع القائمة فــي ظــل املنظومة
الــرأس ـمــال ـيــة .وت ــأك ــد ذل ــك م ــن خ ــال واقـ ــع ما
بعد الحرب العاملية الثانية بانضواء أوروبا
الشرقية تحت الــزعــامــة السوفياتية ،فقامت
«الـكـتـلــة الـشــرقـيــة» مـقــابــل «الـكـتـلــة الـغــربـيــة»
بزعامة الواليات املتحدة األميركية.
وملـ ــا سـجـلــت الـ ـث ــورة الـصـيـنـيــة ب ـق ـي ــادة مــاو
تسي تونغ ـ زعيم الحزب الشيوعي الصيني
ـ نصرها النهائي في كانون األول /ديسمبر
 1949ت ـعــاظ ـمــت ق ــوة امل ـن ـظــومــة االش ـتــراك ـيــة
ال ـع ــامل ـي ــة ،ح ـت ــى وق ـ ــع االنـ ـشـ ـق ــاق ال ـص ـي ـنــي ـ ـ
الـســوفـيــاتــي ،اعـتـبــارًا مــن عــام  ،1957ألسباب
ليس هنا محل ذكرها.
فــي مــرحـلــة مــا بـعــد ال ـحــرب الـعــاملـيــة الثانية،
قامت حركة استقاللية في عموم املستعمرات
سعيًا إلى التحرر السياسي فاالقتصادي ،من
االستعمار ـ ـ القديم والـجــديــد .وشيئًا فشيئًا
ت ـب ـل ــورت ح ــرك ــة ال ـت ـح ــرر ال ــوط ـن ــي وال ـقــومــي
فــي ال ـقــارات الـثــاثــة :آسيا وأفريقيا وأميركا
الــاتـيـنـيــة ،تـحــت ش ـعــارات الـتـنـمـيــة ،ب ــدءًا من
ح ــرك ــة ال ـت ـضــامــن اآلسـ ـي ــوي ـ ـ ـ اإلف ــري ـق ــي منذ
مــؤت ـمــر ب ــان ــدون ــغ عـ ــام  1955واالت ـ ـجـ ــاه إلــى
«الحياد اإليجابي» بني الكتلتني الكبيرتني،
ً
انتهاء إلى «عدم االنحياز» كسياسة وحركة،
وبخاصة بعد مؤتمر بلغراد عام .1961
ف ــي اإلط ـ ـ ــار الـ ـع ــام ل ـح ــرك ــة ال ـت ـح ــرر الــوط ـنــي
ال ـعــامل ـيــة بــآفــاق ـهــا االس ـت ـقــال ـيــة وال ـت ـن ـمــويــة،
ت ـب ـل ــورت ح ــرك ــة ال ـت ـح ــرر ال ـع ــرب ــي ف ــى ســاحــة
امل ـ ـ ـشـ ـ ــرق وامل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرب ،خـ ـ ـ ــال ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات
والـسـتـيـنـيــات مــن ال ـقــرن املـنـصــرم ،بمسعاها
االس ـت ـق ــال ــي وت ــوج ـه ـه ــا الـ ــوحـ ــدوي وأف ـق ـهــا
التنموي ،خصوصًا االشتراكي.
وق ـ ــد انـ ـتـ ـص ــرت م ـص ــر س ـي ــاس ـي ــا ،وصـ ـم ــودًا
عسكريًا إزاء العدوان الثالثي فيما سمى حرب
بورسعيد (أو السويس) عــام  ،1956على إثر
تأميم قناة السويس ومقاومة «حلف بغداد»
ومـســانــدة ث ــورة الـجــزائــر عسكريًا وسياسيًا
( 1954ـ ـ  .)1962وقــامــت الجمهورية العربية
املتحدة بوحدة مصر وسوريا ()1961-1958
وانتصرت مصر لثورة اليمن اعتبارًا من عام
 1962وقــامــت مــن أجلها «حــرب اليمن» حتى
.1967
في ظل هــذه املنجزات التحررية ـ الوحدوية،

من اجتماع «االنفتاح»
و«اإلصالح» برزت نخبة
«الليبرالية الجديدة»

حــاف ـظــت «م ـص ــر ال ـن ــاص ــري ــة» ع ـلــى مــوقـعـهــا
كقاعدة للحركة القومية العربية .وكانت هذه
ال ـحــركــة ق ــد ن ـشــأت كـمـحــض حــركــة سياسية
بأفق وحــدوي (مشرقي) أواخــر القرن التاسع
عشر وأوائــل القرن العشرين ،لتتطور كحركة
للتحرر القومي والوطني ُب ْ
عيد الحرب العاملية
الـثــانـيــة وح ــرب فلسطني  ،1948ثــم لتستوي
فــي الـخـمـسـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات ق ــوة عاملية
صــاعــدة تـحــت لـ ــواءات الـحــريــة واالشـتــراكـيــة
والوحدة ،بقاعدة من مصر وقيادة من جمال
عبد الناصر ،في غمار التجربة املصرية في
التخطيط وال ـت ـحــول االش ـتــراكــي والتصنيع
(ح ـ ـتـ ــى وفـ ـ ـ ــاة ج ـ ـمـ ــال عـ ـب ــد الـ ـن ــاص ــر فـ ــي 28
سبتمبر /أيلول من عام .)1970
ف ــى إط ــار حــركــة الـقــومـيــة الـعــربـيــة ـ ـ الـثــوريــة
الـجــديــدة ه ــذه ،تـطــور الـيـســار الـعــربــي ليأخذ
مناحي متنوعة ،منها ما هو اشتراكي خالص
(وف ـيــه شــق مــارك ـســي) كــالـعــديــد مــن األح ــزاب
والحركات االشتراكية و«الشيوعية» ،ومنها
م ــا ه ــو قــومــي وح ـ ــدوي بــأفــق اش ـت ــراك ــي عــام
(مثل أحــزاب وتنظيمات متنوعة فــي املشرق
العربي خاصة) ،ومنها ما هو تحرري وطني
جــذري بمضمون اشتراكي (كما في الجزائر
واملغرب) ،ومنه ما هو «التلخيص واملتلقي»
حـيــث تــآلـفــت عـنــاصــر الـيـســار الـعــربــي فكريًا
وسياسيًا من تكامل الشعارات الثالثة ،على
اختالف ترتيبها :ما بني (الحرية واالشتراكية
والوحدة) لدى عبد الناصر ،و«حرية ـ وحدة ـ
اشتراكية» لدى «حزب البعث» بفرقه املتعددة،
و(حرية ـ وحدة ـ اشتراكية) كما نادى بعض
املفكرين.
بعد عدوان نكسة  1967انزوى اليسار العربي
ج ــان ـب ــا ،وب ـ ــرز إلـ ــى ال ــواج ـه ــة ت ـي ــار «اإلس ـ ــام
ال ـس ـي ــاس ــي» ب ـف ـصــائ ـلــه وتـ ـي ــارات ــه ال ـع ــدي ــدة.
وخــال عقود زمنية أربعة تقريبًا ،تربع على
ع ــرش «ال ـس ـل ـطــة وامل ـع ــارض ــة» فــرســا الــرهــان
العربي العليل :العسكريون ،واإلسالميون.
ومـ ـ ــن قـ ـل ــب املـ ـعـ ـم ــان بـ ـ ــرز حـ ـص ــاد ال ـت ـج ــرب ــة
الـبــائـســة لنظم الـحـكــم الـعــربـيــة ذات الجوهر
التسلطي ،وذات منحى اقتصادي ـ اجتماعي
(ي ـم ـي ـنــي) م ـح ـمــول ع ـلــى أج ـن ـحــة «االن ـف ـت ــاح»
و«اق ـت ـص ــادي ــات ال ـس ــوق» واالع ـت ـم ــاد الـكــامــل
على العالم الخارجي ،وعلى التفاوت الطبقي
الهائل في توزيع الثروات والدخول.
آنـئــذ طـفــح الـكـيــل وانـفـجــر الـبــركــان (ال ـثــوري)
عند خواتيم  2010ومطالع  2011ـ في مصر
وتونس واليمن بشكل محدد .ومن بني الركام
صعد تيار اإلســام السياسي ،حتى بــزر إلى
قمة السلطة ،باالحتكار أو باملشاركة ،ثم هوى
النجم الساطع انطالقًا من مصر في منتصف
عام .2013
منذئذ تهيأت الفرصة إلعــادة صعود اليسار
ً
ً
ال ـع ــرب ــي ب ــدي ــا م ـس ـت ـطــاعــا ،ون ـج ـم ــا م ــؤه ــا
لـلـسـطــوع ،ول ـكــن الـتـقــاء ت ـيــار املـحــافـظــة على
الــوضــع الـقــائــم  Status quoمــع تـيــار محاولة
ال ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى مـ ــا مـ ـض ــى ،جـ ـع ــل امل ـح ــاف ـظ ــن
والــرج ـع ـيــن عـلــى خ ــط واح ــد مستقيم مـعــاد

فــي جــوهــره ل ـجــدول أع ـمــال ال ـي ـســار ملخصًا
في الشعارات األساسية لـ«ثورة يناير»:2011
ح ــري ــة ،ت ـغ ـي ـي ــر ،ع ــدال ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــة .وك ــان ــت
م ـح ـص ـلــة ه ـ ــذا االلـ ـتـ ـق ــاء ب ـ ـ ــروز ـ ـ ـ أو «إع ـ ـ ــادة
بــروز» ـ التيار املسمى بالليبرالية الجديدة،
النيوليبرالية ،كما يسميها البعض.
فكيف يمكن استنهاض اليسار؟ ومن أين نبدأ
في «نقد الفكر» و«فكر النقد»...؟
ّ
وإنـ ــا لـنــأمــل أن تـثـيــر ه ــذه الـكـلـمــات اهتمامًا
مستحقًا ،وأن تفتح بــابــا واجـبــا للحوار بني
املعنيني بــاألمــر مــن أه ــل الـيـســار فــي مصرنا
العربية وفي الوطن العربى الكبير.
وف ــي ال ـج ــزء ال ـتــالــي ع ــود ع ـلــى بـ ــدء ،للبحث
في عالمات الطريق املفضى إلــى «الليبرالية
الجديدة» الراهنة فى مصر بالذات ،ثم نعرج
مــن بعد فــي جــزء ثــالــث على نقد «الليبرالية
الـجــديــدة» ،أننتهي إلــى جــزء رابــع فيه عرض
م ــوج ــز ل ـب ـن ــود ب ــرن ــام ــج اقـ ـتـ ـص ــادي م ـق ـتــرح
لـلـيـســار ال ـعــربــي ـ بـمــا فـيــه امل ـص ــري ـ مقابل
للبرنامج «النيو ليبرالي» املطروح.

الطريق الطويل إلى «الليبرالية الجديدة»
في مصر
ال ـي ـســار ـ ـ ـ بـصـفــة ع ــام ــة ـ ـ ـ وج ـه ـتــه األســاس ـيــة
هــي االشـتــراكـيــة بأطيافها املتنوعة ،وقلبها
املــركــزي الـعــدل التوزيعي لـلـثــروات والــدخــول
تــأس ـي ـســا ع ـلــى ب ـن ــاء ق ــاع ــدة إن ـتــاج ـيــة قــابـلــة

انكسار شوكة «داعش» :البحث عن عقائد قتالية جديدة
علي إبراهيم مطر *

لــم تطل الـحـكــايــة .ثــاث سـنــوات كــانــت كفيلة
زم ـن ـيــا إلن ـه ــاء وك ــر اإلره ـ ـ ــاب ،فــانـتـهــت قصة
إج ـ ــرام حـبـكـتـهــا أي ـ ــاد ه ــول ـي ــوودي ــة بــزعــامــة
فخرية ألبي بكر البغدادي الــذي شغل العالم
ب ــأس ــره .ه ــي ب ــره ــة م ــن ال ــزم ــن ك ــان ــت كـفـيـلــة
لينشر تنظيم «داعــش» من خاللها كل حقده
وإجـ ــرامـ ــه .وم ــع أن ق ـصــة ال ـخــافــة املــزعــومــة
سقطت في جامع النوري ،لكن ال بد من إفشال
ً
السيناريو كامال في الرقة بعد املوصل وتكون
الضربة القاضية ،ليقول الالعبون الحقيقيون
فــي مواجهة اإلره ــاب (ال ـعــراق ،ســوريــا ،إيــران
واملقاومة) لتنظيم «داعش» (.)Game over
يبدو أن التاسع والعشرين من شهر حزيران/
يــونـيــو سيحفر عميقًا فــي ال ــذاك ــرة العراقية
والعربية ال بــل فــي ذاكــرة العالم أجـمــع ،ففيه
من عام  ،2014أي قبل ثالثة أعوام بالتحديد،
أعلن زعيم تنظيم «داعش» اإلرهابي ،أبو بكر
ال ـب ـغ ــدادي ،مــا يـسـمــى ب ــ«دول ــة ال ـخــافــة» من
عـلــى مـنـبــر جــامــع ال ـن ــوري الـتــاريـخــي الــواقــع
في الجانب األيمن ملدينة املوصل ،التي تمثل
مركز محافظة نينوى.
والـيــوم ،سقطت شوكة النكاية الداعشية في

ّ
املــوصــل الـعــراقـيــة ،وسـقــط معها كــل عمليات
إدارة التوحش ،وبناء الخالفة ،لتسقط معها
أس ـطــورة اإلره ــاب الـجــديــد ،الـتــي كــان الـعــراق
املمر األساسي لها في استراتيجية التنظيم
اإلرهابي ،لكن لم يسقط فكر اإلرهاب ،وشوكة
ال ـق ـت ــل ال ت ـ ــزال ق ــائ ـم ــة ،وهـ ــي مـ ــوجـ ــودة عـبــر
التاريخ.
ال ش ــك أن «داع ـ ــش» ك ــان ي ــدرك أن ــه سيخسر
املوصل ،وهو من خالل تدميره جامع النوري
استبق إعالن هزيمته من قبل القوات العراقية،
ل ـي ـش ـكــل وص ـ ـ ــول ه ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوات إل ـ ــى مـسـجــد
النوري اإلعالن عن هزيمة التنظيم اإلرهابي،
حيث تعمدت القيادة العراقية إعــان النصر
بأسلوب محكم زمانيًا ومكانيًا ،لتؤكد سقوط
نمر «داعش» الورقي.
وانتهت شوكة التمكني
ل ـق ــد ف ـق ــد ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ش ــوك ــة الـتـمـكــن
الـتــي تـحــدث عنها أب ــو بـكــر نــاجــي فــي كتابه
«إدارة الـتــوحــش» .هــذه الشوكة تحصل بعد
ش ــوك ــة ال ـن ـكــايــة واالن ـ ـهـ ــاك ،ال ـت ــي ت ــرم ــي إلــى
استنزاف ق ــدرات الجيش والــدولــة التي يريد
التنظيم اإلرهــابــي السيطرة عليها ،ثــم تأتي
ب ـعــدهــا مــرح ـلــة «إدارة ال ـت ــوح ــش» ال ـتــي قــام
بها «داع ــش» على طــول فـتــرة سيطرته على

املناطق العراقية ،ثم مرحلة «شوكة التمكني»،
والتي هي قيام الدولة ،وإعــان الخالفة ،لكن
هــذه االستراتيجية سقطت حاليًا ،وأسقطت
حلم اإلرهابيني.
ومــع انــدحــار «داع ــش» مــن معاقله األساسية
في سوريا والعراق يجب علينا أن ال نغفل أن
فكر اإلرهاب «الداعشي» لن ينتهي ،فهذا الفكر
م ــوج ــود عـبــر ال ـت ــاري ــخ ،ولـكـنــه تـفـشــى بشكل
واسع على يد إرهابيي «داعش» ،ولن ينطفئ
بمجرد أفول التنظيم اإلرهابي أو مقتل زعيمه
أبـ ــي ب ـكــر الـ ـبـ ـغ ــدادي .ف ـف ـكــر «داع ـ ـ ــش» ُيـشـكــل
بأكمله مــن تعاليم الوهابية التكفيرية التي
لــم تـتــرك أح ـدًا إال وكـفــرتــه ،وعـقــائــد الوهابية
تدرس وتطبق في املناطق التي يسيطر عليها
«داعــش» ،لذلك وقبل القول بانتهاء «داعش»،
ومكافحة اإلرهــاب ال بد من القضاء على هذا
الفكر اإلرهابي ،ومنع انتشاره وتقويته.

البحث عن مكان آخر
وال بــد مــن االلـتـفــات إلــى أن انــدحــار «داع ــش»
مــن الـعــراق وكــذلــك ســوريــا ،قــد يدفعه للبحث
ع ــن م ــوط ــئ قـ ــدم وم ـق ــر ل ــه ف ــي دول املـنـطـقــة،
وعـلــى رأس هــذه ال ــدول اليمن ،وأفغانستان،
ودول ال ـخ ـل ـي ــج ،وك ــذل ــك األردن ،وفـلـسـطــن

ولـبـنــان ،وإن كــان االحـتـمــال ضعيفًا بدخوله
إلى لبنان فهو ال يمثل الحالة العراقية التي
سيطر فيها «داعــش» على املوصل .لكن ال بد
من التنبه ،وإن كــان لبنان جغرافيًا وشعبيًا
وأمـنـيــا بــوجــود الـجـيــش اللبناني واملـقــاومــة
ً
غـيــر مهيأ ليشكل مـعـقــا ل ــ«داع ــش» ،كـمــا أن
لـبـنــان ال ي ـقــاس عـلــى اسـتــراتـيـجـيــة التنظيم
اإلرهابي التي ّ
تقسم وفق ما يشير إليه كتاب
ّ
إدارة التوحش إلى عدة مقومات مهمة تحدد
ترشيحها إلدارة التوحش وهي:
ـ وجــود عمق جغرافي وتضاريس تسمح في
ُ
كل دولــة على حــدة بإقامة مناطق فيها تــدار
بنظام إدارة التوحش.
ـ ضعف النظام الحاكم وضعف مركزية قواته
على أطراف املناطق في نطاق دولته ،بل وعلى
مناطق داخلية أحيانًا خاصة املكتظة.
ـ وجود مد «إسالمي جهادي» مبشر في هذه
املناطق وفق تعبيره.
ـ ط ـب ـي ـعــة ال ـ ـنـ ــاس فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـن ــاط ــق ومـ ــدى
تهميش الدولة لهم.
ـ انتشار السالح بأيدي الناس فيها.
ومن املستبعد أن تنطبق هذه االستراتيجية
على لبنان ،لكن ال ــذي يجب التنبه منه هو
بحث إرهابيي «داعش» عن مواقع إلقامتهم
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لــاسـتـمــرار زمـنـيــا ،وللتعمق مــوضــوعـيــا من
زاوية التصنيع والعلم والتكنولوجيا.
وفـ ــي ك ـل ـمــات أخـ ـ ــرى ،ال ـي ـس ــار ي ـت ـجــه أســاســا
نـحــو تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة ال ـشــام ـلــة ،مستخدمًا
أدوات املنهجية التخطيطية مــن دون إخــال
بمقتضيات السوق إن وجدت.
أما اليمني فوجهته األساسية إعطاء األولوية
ل ـت ـطــويــر م ـص ــال ــح األق ـل ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة مــن
ال ـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة ذات الـنـصـيــب األكـبــر
م ــن الـ ـث ــروة وال ــدخ ــل ،ف ــي مــواج ـهــة األغـلـبـيــة
الـ ـش ــاسـ ـع ــة امل ـم ـث ـل ــة ل ـن ـح ــو  %80مـ ــن أبـ ـن ــاء
املجتمع .وفي كلمات أخرى ،اليمني يتجه إلى
تعزيز األنشطة االقتصادية الهامشية نسبيًا،
مع االعتماد على إطالق قوى السوق ـ العرض
والطلب ـ من دون تدخل ّ
فعال من جهات الدولة،
وذلك سعيًا إلى تعظيم عوائد أصحاب امللكية
الخاصة الكبيرة والرأسمالية من رجال املال
واألعمال ،الكبار بصفة أساسية ،في مواجهة
العاملني واملنتجني املباشرين املجردين إلى
حــد كبير مــن تملك رأس امل ــال امل ــادي واملــالــي
واملعرفي.
بـعــد تـصـفـيــة الـتـجــربــة الـتـنـمــويــة امل ـصــريــة ـ
ب ـق ـيــادة ع ـبــد ال ـنــاصــر ـ ـ ـ وال ـت ــي اكـتـسـبــت في
مراحلها األخيرة ،أواسط الستينيات ،السمات
االشتراكية ،تبلورت منذ مطلع السبعينيات،
بــرعــايــة ال ـســادات ونـظــامــه االنـفـتــاحــي التابع
للرأسمالية الدولية ،نخبة جديدة.
تلك النخبة ،كانت تتعيش فئاتها املتنفذة من
واألع ـمــال الـجــدد» على األنشطة
«رج ــال املــال ّ
الـهــامـشـيــة ل ـت ـغــذي االن ـق ـســام الـطـبـقــي الـحــاد
للمجتمع بني أقلية مؤسرة وأغلبية معسرة
من جميع الوجوه ،خالل حقبة «االنفتاح» في
عقدي السبعينيات والثمانينيات ،ثــم تحت
ظــال ما ّ
سمي «اإلصــاح االقتصادي» ـ وفق
«وصـفــة صـنــدوق النقد الــدولــي» ـ ـ خــال عقد
التسعينيات.
من اجتماع «االنفتاح» و«اإلصالح» برزت في
العقد األول من القرن الحالي نخبة «الليبرالية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» الـ ـت ــي آم ـ ــن أعـ ـض ــاؤه ــا ب ـقــدس ـيــة
األس ـ ـ ـ ــواق ،وب ــاق ـت ـص ــادي ــات الـ ـس ــوق ـ ـ آل ـي ــات
ال ـعــرض والـطـلــب (ال ـع ـم ـيــاء) ـ ـ كــآلـيــة مـنـفــردة
لـتـسـيـيــر ال ـح ـيــاة االق ـت ـصــاديــة وف ــق مـصــالــح
األقلية من املجتمع ،املشتغلة ـ كأولوية أولى
ـ ـ فــي األنشطة الهامشية ذات العائد السريع
ً
املرتفع ،ال سيما العقارات واالتـصــاالت ،بدال
من الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات
العلمية ـ ـ التكنولوجية املتطورة.
وكـ ــان أن دف ـع ــت نـخـبــة الـلـيـبــرالـيــة ال ـجــديــدة
ب ــوج ــوه رج ــال ـه ــا إلـ ــى س ـ ـ ّـدة ال ـس ـل ـطــة الـعـلـيــا
مـنــذ ع ــام  2004فيما سـ ّـمــي بـحـكــومــة «رج ــال
األعـ ـم ــال» ت ـحــت رع ــاي ــة «مـ ـش ــروع ال ـتــوريــث»
امل ـع ــروف ،وك ــان مــا ك ــان مــن ت ــزاوج «السلطة
وعــالــم األعـمــال» حتى واقـعــت الواقعة فــي 25
يناير .2011
ك ــان ــت س ـيــاســة «ال ـل ـي ـبــرال ـيــن الـ ـج ــدد» خــال
العشرية األولى من هذا القرن نموذجًا نمطيًا
لـلـسـيــاســة الــداع ـيــة إل ــى «ان ـف ـتــاح» االقـتـصــاد

الداخلي على العالم الخارجي دون ضوابط،
فأصبح اقتصادًا قائمًا على االستيراد بصفة
أساسية وشبه كلية ـ ســواء فى ذلك استيراد
ال ـس ـل ــع ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ــدوائـ ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة أو
اس ـت ـيــراد الـسـلــع اإلن ـتــاج ـيــة م ــن املـسـتـلــزمــات
واملدخالت الوسيطة (كالكيماويات واملعادن
األس ــاسـ ـي ــة) ،وم ــن اآلالت واملـ ـع ــدات وأدوات
الورش.
وك ــان ق ــد ق ــام عـلــى «م ــدم ــاك» االن ـف ـتــاح ال ــذي
بــدأ أواس ــط السبعينيات ـ ـ مــدمــاك آخــر ُس ّمي
مــن ط ــرف دعــاتــه بـ ــ«اإلص ــاح» وب ــدأ فــي أول
التسعينيات وفق سياسات موجهة نحو ما
أطـلــق عليه «الـتـثـبـيــت» أو «االس ـت ـق ــرار» عبر
اسـتـهــداف التضخم بواسطة خفض اإلنـفــاق
االجـتـمــاعــي عـلــى الــدعــم الـعـيـنــي وال ـخــدمــات
األساسية ،من أجل تقليل عجز املوازنة العامة
وم ــن ثــم اسـتـبـعــاد الـحــاجــة إل ــى ال ّـتــوســع في
ال ـت ـمــويــل الـتـضـخـمــي الـ ــذي ي ـض ــخ الـسـيــولــة
ال ـن ـق ــدي ــة ك ــرافـ ـع ــة ل ـص ـع ــود املـ ـسـ ـت ــوى ال ـع ــام
لألسعار.
ومل ـ ــا أضـ ـيـ ـف ــت إل ـ ــى سـ ـي ــاس ــات «ال ـت ـث ـب ـي ــت»
واستهداف التضخم ،سياسة للصرف هادفة
إلى خفض قيمة العملة املحلية Devaluation
مع إزالة الضوابط على حركة رؤوس األموال
نـحــو ال ـخ ــارج ( ،)Capital Controlsف ــإن ذلــك
ّأدى في نهاية األمــر ـ مع سياسة رفع أسعار
الـفــائــدة إلــى مستويات قياسية ـ ـ إلــى تثبيط
حركة االستثمارات املحلية مع ما يتبع ذلك
من ركود .هذا من جهة أولى .ومن جهة ثانية،
فـقــد انـتـقــل أثــر التضخم الــدولــى إلــى الــداخــل
ع ـبــر آل ـي ــات االس ـت ـي ــراد ال ـح ــر واق ـت ـصــاديــات
السوق الطليقة في الداخل.
وكان أن هزمت سياسة «اإلصالح» نفسها ،إذ
بدأت باستهداف التضخم فإذا بها تنتهى إلى
الوقوع في «جب الركود» ممتزجًا بالتضخم
امل ـس ـتــورد ،وه ــذه هــي حــالــة الـسـيــاســات التي
تهزم نفسها بنفسها . Self-defeating
وك ــان ه ــذا أوض ــح مــا يمكن فــي مطلع الـقــرن
الـحــادي والعشرين ،خــال فترة ،2003-2000
مع بروز سمات الكساد املقيم.
ف ــوق امل ــدم ــاك امل ـ ــزدوج لــانـفـتــاح واإلص ـ ــاح،
وجـ ــدت ال ـس ـيــاســة االق ـت ـصــاديــة نـفـسـهــا وقــد
انجرفت تلقائيًا إلى املزيد من خدمة مصالح
األقلية في وجــه مصلحة األغلبية تحت راية
«الـلـيـبــرالـيــة ال ـج ــدي ــدة» ،وف ــق مــا أشــرنــا إليه
آنفا ،مما ّ
مهد السبيل سالكًا إلى حدث الثورة
الـعـظـيــم فــي الـخــامــس والـعـشــريــن مــن كــانــون
الثاني /يناير .2011
ومـ ــن ع ـج ــائ ــب ال ــده ــر أن ف ـش ــل «ال ـل ـي ـبــرال ـيــة
الجديدة» ـ خالل فترة محاولة توريث السلطة
 )2010ـ لم يشكل رادعًا كافيًا للنخبة
( 2004ـ
ّ
املصرية املتنفذة بعد الثورة بما يحول دون
الـعــودة إلــى السياسات الفاشلة نفسها بعد
حــن .غير أن هــذا حديث آخــر ،نعود إليه في
مقالنا الـتــالــي ،لـلـســؤال عــن الـبــديــل مــن واقــع
بنات أفكار اليسار.
* أستاذ في معهد التخطيط القومي بالقاهرة

وسكنهم وعملهم كمجموعات ،لذلك ال بد من
اليقظة في هذا اإلطار .وتنطبق استراتيجية
«داعـ ـ ــش» حــال ـيــا ب ـعــد الـ ـع ــراق الـ ــذي انـتـصــر
عـلــى الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي وق ـصــم ظـهــر دول ــة
الخالفة ،في اليمن وأفغانستان وبعض دول
الخليج وعـلــى رأسـهــا الـسـعــوديــة ،حيث من
وعمله
املـمـكــن أن يــوســع «داعـ ــش» انـتـشــاره ً
ف ــي ه ــذه ال ـب ـقــاع ال ـج ـغــراف ـيــة ،وخ ــاص ــة بني
ال ـس ـعــوديــة وال ـي ـمــن ع ـلــى أم ــل وص ــل رقـعـتــه
الجغرافية بــن البلدين .كما مــن املتوقع أن
ّ
يتحول «داع ــش» فــي سياقه العملياتي إلى
مـجـمــوعــات مـتـنــاثــرة ومتبعثرة تعمل وفــق
استراتيجية تنظيم القاعدة ورؤية مسؤوله
السابق أسامة بن الدن ،حيث تنتشر في عدد
من البلدان وتشكل مجموعات تخريبية تنفذ
مـخـطـطــات إرهــاب ـيــة ك ــرد انـتـقــامــي عـلــى من
يـحــارب التنظيم .وستزيد خـســارة التنظيم
في العراق وسوريا ،من تناحره مع جماعات
املعارضة السورية وكذلك مع جبهة النصرة،
من أجل السيطرة على مناطق جديدة ينقل
مسلحيه إليها.
لقد عمل التنظيم االرهــابــي على عــدة أهــداف
بدأت تسقط بالتوالي ،وهي:
 -1إنـ ـه ــاك «قـ ـ ــوات ال ـ ـعـ ــدو» امل ـف ـت ــرض ل ــدي ــه،

وتـشـتـيــت ج ـهــودهــا وال ـع ـمــل عـلــى جـعـلـهــا ال
تـسـتـطـيــع ال ـت ـق ــاط أن ـفــاس ـهــا ب ـع ـم ـل ـيــات وإن
كانت صغيرة الحجم أو األثر إال أن انتشارها
وتـصــاعــدهــا سـيـكــون لهما تــأثـيــر عـلــى املــدى
الطويل.
 -2ج ــذب ش ـبــاب ج ــدد لـلـعـمــل الـع ـس ـكــري عن
طريق القيام كل فترة زمنية مناسبة بعمليات
نوعية تلفت أنظار الناس.
 -3إخـ ـ ـ ــراج املـ ـن ــاط ــق املـ ـخـ ـت ــارة مـ ــن س ـي ـطــرة
األنـظـمــة ومــن ثــم العمل على إدارة التوحش
الذي سيحدث فيها.
وق ــد فـشـلــت ه ــذه األه ـ ــداف ع ـم ـل ـيــا ،وإن كــان
الـتـنـظـيــم ف ــرض سـيـطــرتــه مل ــدة ث ــاث سـنــوات
ل ـك ـن ـهــا ل ــم ت ـس ـت ـمــر وع ـ ــدم االسـ ـتـ ـم ــرار يـعـنــي
ال ـف ـشــل ،وق ــد حـصــد داعـ ــش اإلره ـ ــاب والـقـتــل
والـ ـت ــدمـ ـي ــر فـ ـق ــط .إذًا ،ي ـع ـت ـبــر ي ـ ــوم ال ـتــاس ــع
والـعـشــريــن مــن حــزيــران-يــون ـيــو  ،2017يومًا
مفصليًا ،سوف يؤرخ ملا بعد «داعش» والذي
يـتـطـلــب اس ـت ـك ـمــال ال ـق ـت ــال ح ـتــى ت ـحــريــر كل
املناطق من التنظيم اإلرهابي وإراحــة الناس
من وحشيتهم وإجرامهم ،كما ال بد من العمل
على تجفيف منابع اإلرهاب سواء الثقافية أو
املالية.
*باحث لبناني
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الـحــديــث عــن الـكـبــار شــائـ ٌـك إذ الــوهـلــة تــدعــك في
َّ
وجــل أال تفيهم شيئًا من حقهم ،ولــدوا كبارًا في
حياة أرادوها كبيرة بال حواجز وفواصل تحجب
اإلنسان عن إبداعه وعن اآلخرين املختلفني عنه
لونًا أو فكرًا وعقيدة.
املــرجــع الــراحــل الـسـيــد محمد حـســن فـضــل الـلــه،
واح ـ ـ ـ ـ ٌـد مـ ــن ه ـ ـ ــؤالء الـ ـكـ ـب ــار ع ـل ــى م ـس ــاح ــة وط ــن
اإلنـســانـيــة الـشــاســع ،إسـهــامــاتــه وح ـضــوره تركا
بصمة مـمـيــزة فــي عـصــرنــا الـحــديــث .فـفــي ذك ــراه
ال ـس ــاب ـع ــة كـ ــأن ال ـس ـب ــع ال ـع ـج ــاف ب ـع ــد رح ـي ـل ــه ال
ت ــزال شــاهــدة عـلــى مـسـيــرة ت ـجــارب سـنــن وفـيــرة
ستستمر طويلة األثــر بما تحمل من ثقل وغنى
في وجوه متعددة.
تــرتــاح النفس إلـيــه عندما تـتــذوق خطابًا بعيدًا
عــن الـتـكـلــف والـصـنـعــة فــي ال ـكــام حـيــث تسمعه
مـ ـح ــاضـ ـرًا وواعـ ـ ـظ ـ ــا وخـ ـطـ ـيـ ـب ــا ،يـ ـح ــاك ــي ال ـق ـلــب
ويخترق شغافه شئت أم أبيت.
رجاحة عقله في وقت دفعه تصادم العقول فيه إلى
طرق ما هو ّ
محرم التطرق إليه من نصوص مغلقة
ورفـ ــض االسـ ـت ــزالم الـصـنـمــي ل ـهــا ،فـنـبــش ال ـتــراث
ً
خـبـيـرًا مــؤصــا للمفاهيم الـتــي اشـتــاقــت إل ــى من
ينفض عنها غبار التحجر واالنغالق .واتكل على
غ ــزارة الثقافة وموسوعية العلم ودق ــة االجتهاد
والتزام بالرأي بال تــردد ،وشجاعة في الطرح بال
مهادنة ،وصالبة في املوقف بال انكسار مستفيدًا
من تجارب الحياة منذ براعم الطفولة في النجف
األشرف ومحافله الدينية واألدبية إلى لبنان بلد
الغرائب والعجائب ومختبر التجارب والرجال.
ك ــام ــه ح ــول ق ـضــايــا ال ــدي ــن واإلنـ ـس ــان وال ـح ـيــاة

واجه السيد فضل الله
حمالت عنيفة اختلط فيها
السياسي مع الشخصي
لم يصبه اليباس ولــم تتسلل الـبــرودة يومًا إلى
خطاباته في زمن أصبح كل شيء فيه مستهلكًا
ومـ ـك ــررًا ،ب ــل جــاهــد ك ــي يـبـقــى ال ـخ ـطــاب مـســاوقــا
للمواجهة مع كل محاوالت الداخل والخارج من
أجل تدمير الــذات وإفراغها من لحظتها الزمنية
ال ـتــي تـتـحـســس بـهــا م ـســؤولـيــاتـهــا ،وع ـمــل على
إصالحها وتغذيتها روحيًا وفكريًا حتى تبقى
حية ومتناسبة مع لحظتها ووظيفتها.
ال ـك ـب ــار م ــن ط ـ ــراز ال ـس ـيــد ف ـضــل ال ـل ــه وأم ـث ــال ــه ال
يـعـيـشــون ألنـفـسـهــم ،فـمــا دامـ ــوا أح ـي ــاء ال فــرصــة
أمــام ـهــم س ــوى املــواج ـهــة والـتـضـحـيــة إذ همتهم
ونظرتهم الثاقبة تثقل صدورهم وتضعهم أمام
مسؤوليات فهموا حجمها ونتائجها فكانوا خير
من حمل األمانة.
ل ــم يـكــن الـسـيــد فـضــل ال ـلــه م ــن صـنــف املجتهدين
التقليديني ،فتحسسه بمسؤولياته واستشرافه
ملا يحاك ويدور من أحداث محلية ودولية ّ
حركت
لــديــه مــزي ـدًا مــن االنــدفــاعــة نـحــو إح ـيــاء االجـتـهــاد
بما يـخــدم اإلن ـســان وت ـحــرره العقلي مــن الجمود
واملألوف الذي ال يلبي التطلعات وال يصنع إنسانًا
متمتعًا بعقل منفتح على اللحظة التاريخية التي
تناديه الستثمارها بغية تأكيد الهوية اإلنسانية
الشاخصة عبر الحضور املميز واملتعدد الجوانب،
وم ـنــه ال ـجــانــب الـغـيـبــي ال ــذي يـجــب أن يـطــل على
م ـش ــاك ــل األرض وت ـح ــدي ــات ـه ــا ب ـم ــا يـ ـب ــرز أص ــال ــة
التفكير في مقاربته لقضايا الوجود.
ّ
أسلوبه الدعوي شكل عالمة فارقة على مستوى
ال ـش ـك ــل واملـ ـضـ ـم ــون ب ـم ــا ج ـع ـلــه م ــوض ــع ت ـقــديــر
واهتمام ،هذا األسلوب الذي أضاء على األساس
الـتــوحـيــدي لــإســام وال ــرس ــاالت الـسـمــاويــة بما
يحفز عـلــى اقـتـنــاص الـلـحـظــات الـتــاريـخـيــة التي
تجربة
المرجعية
لديه
ليست بحثًا
عن مجد
شخصي أو
ترف
ملء ٍ
ذهني عابر
(هيثم
الموسوي)

تؤسس لقيم فكرية أصيلة باعثة على النهوض
بغية إحداث التوازن املطلوب على الساحة.
واجه السيد فضل الله وال يزال كغيره من الكبار
م ــوج ــات قــاس ـيــة وح ـم ــات عـنـيـفــة اخ ـت ـلــط فيها
السياسي مع الشخصي بغية إضعافه وإلغائه
ب ـم ــا ع ـ ّـب ــر ويـ ـع ـ ِّـب ــر عـ ــن ع ـق ــل ج ـم ـع ــي مـ ـف ــرط فــي
انشداده للتقاليد والطقوس والتأويالت املرتدية
ل ـب ــوس الـ ـق ــداس ــة .ه ــو ع ـقــل رضـ ــي أن ي ـق ـعــد عن
مهمته في الحوار والتغيير والتفاعل اإليجابي
مــع كــل ال ـطــروحــات بـمــا يـ ّ
ـوســع مــن دائـ ــرة تمثله
لإلسهامات الفكرية والثقافية ،فقام بمهمة تنوير
الناس وتحريكهم نحو مسؤولياتهم وتنبيههم
لضرورة فهم املاضي بما يحمل من تراث متنوع
حتى يقرؤا الحاضر جيدًا ويحسنوا التعامل مع
ً
القضايا بما يستجد مستقبال .فالسيد فضل الله
يريد مخاطبة إنسان ال يعرف الخنوع والخضوع
واالنـ ـ ــزواء فــي وق ــت كــانــت الـ ــروح االن ـعــزال ـيــة عن
الواقع هي املسيطرة وال تزال.
ت ـح ـســس م ــن خـ ــال ف ـك ــره الـ ــوحـ ــدوي اإلس ــام ــي
ّ
وال ــذي نــظــر لــه وعـمــل لـعـشــرات الـسـنــن ض ــرورة
تــأسـيــس ذهـنـيــة مــؤمـنــة بــالــوحــدة ف ــي مــواجـهــة
مشاريع التفتيت ،تفتيت ثقافة األمة وتعليبها في
علب املذهبية والتطرف وإشغال األنا بأنانياتها
الضيقة وحبس الذات بعيدًا عن النظر إلى خارج
حدود أهوائها.
ت ـجــربــة املــرج ـع ـيــة ل ــدي ــه ل ـي ـســت ب ـح ـثــا ع ــن مجد
ترف ذهني عابر بل هي مشروع
شخصي أو ملء ٍ
ي ـم ـتــد ع ـلــى م ـســاحــة اإلن ـس ــان ـي ــة ول ــدي ــه غــايــاتــه
اإلص ــاح ـي ــة وال ـن ـف ـع ـيــة ع ـلــى امل ـس ـت ــوي ــات كــافــة.
فاملرجعية ليست لقبًا دينيًا كما يحلو للبعض،
بــل إنـهــا مرتبة يـفــرغ مــن خاللها الفقيه عصارة
لحظاته العابقة بالجهد واملشقة والصبر بغية
تـصـحـيــح م ـس ـيــرة الـ ـن ــاس وس ـي ــره ــم ن ـحــو روح
اجتماعية واحدة جديرة بتطلعاتهم.
ك ـل ـمــا ك ــان ــت امل ــرج ـع ـي ــة ح ــاض ــرة مل ـم ــارس ــة فـعــل
األنبياء كانت ملتصقة أكثر بدورها ومتحسسة
ً
بشكل أعمق ملسؤولياتها التي تترجم عمال دؤوبًا
ومخلصًا لـخــدمــة ال ـنــاس وال ـح ـيــاة ،فليست هي
مرتبة ملوكية تسلطية منعزلة عن هموم الناس
ومتفرغة لنفسها وما يحيط بها من حاشية.
س ـيــرة املــرجــع فـضــل ال ـلــه تختصر ج ـه ـدًا حثيثًا
ألم ـث ــال ال ـك ـبــار لـلـنـهــوض بــواقـعـهــم ال ــذي مزقته
العصبيات والحسابات األرضية ،فكان ال بد من
الـنـهــوض وبـعــث ال ــروح فــي جـســد األم ــة املــريــض
ً
عبر إحـيــاء قلب اإلن ـســان بالكلم الطيب وصــوال
إلى تحريك عقله.
الفقيه اإلنـســان الــذي عــاش إنسانيته مــع الناس
م ــرب ـي ــا ل ـه ــم ع ـل ــى م ـش ــاع ــر امل ـح ـب ــة الـ ـت ــي تـعـكــس
إصرارًا على تأكيد الكرامة للجميع في وقت باتت
الكرامات مهدورة.
ما يلفت لألسف تعمد كثيرين اإلســاءة لكبارهم
وحرمان واقعهم بالتالي من اإلفادة من تجاربهم،
وك ـ ــأن ن ـص ـيــب ال ـك ـب ــار أن ي ـت ـح ـم ـلــوا ال ـغ ــرب ــة في
حياتهم وبعد رحيلهم ،ترى ملاذا كل هذا التخلف
ورمــي أعـمــال الكبار وتجاربهم بحجارة الجهل
واالك ـت ـفــاء بــالـقـشــور والـتـسـطـيــح وال ـخ ـنــوع بــدل
حفظهم واإلفادة منهم؟
القضية ليست شخصية بل ترمز إلى وضع مرير،
فــاملـجـتـمــع الـ ــذي ي ــرض ــى بــالـشـكـلـيــات وامل ـظــاهــر
وال ـخ ـطــابــات ال ـفــارغــة وه ـج ــران تــاري ـخــه املـشــرق
والغني بالتجارب الناجحة هو مجتمع منحدر
تخلى عــن ج ــذوره وقـعــد عــن مـهــامــه فــي مواكبة
الــزمــن ولغته وأدم ــن السقوط واعـتــاد االنحطاط
وهذا بحد ذاته خطر كبير ال بد من التنبه آلثاره
الوخيمة.
ً
نحتاج اليوم فعال إلى أمثال املرجع السيد محمد
ح ـســن ف ـضــل ال ـل ــه وكـ ــل ال ـك ـب ــار ال ــذي ــن يـثـبـتــون
واقعنا املهزوز ويرفدونه بحكمتهم التي غلت في
زمن التصحر.
* أكاديمي وحوزوي
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ّ
ّ ً
سوريا يتابع ستيفان دي ميستورا اجتماعاته المقننة مع الوفود السورية في جنيف ،متنقال بين تفاصيل السالل
المحادثات ،يميل األخير إلى دفع المعارضة نحو توحيد مواقفها حول مبادئ
ومع تقدم
األربع بهدوء حذرً ّ .
ّ
ّ
ّ
أوراقه الرئيسية ،معوال على توافق أولي حول المبادئ الدستورية .وبينما ينتظر ما سيخرج عن محادثات عمان
الروسية ــ األميركية ،بدا الفتًا ربط األردن لمصير فتح المعابر مع سوريا بوجود «سيطرة رسمية سورية» في
الجانب المقابل

وفد دمشق يناقش «مكافحة اإلرهاب» في «جنيف»

األردن :فتح معبر نصيب رهن «سيطرة رسمية
تتواصل اجتماعات جولة محادثات
جنيف الجارية بإيقاع بطيء يفرضه
ج ــدول أعـمــال الـفــريــق األم ـمــي ،الــذي
ي ـب ــدو ح ــري ـص ــا ع ـل ــى ت ـغ ـط ـيــة كــامــل
الـجــوانــب التقنية الـخــاصــة بملفات
ال ـس ــال األرب ـ ــع ،بـعـيـدًا ع ــن خــافــات
الـجــانـبــن الـحـكــومــي وامل ـع ــارض من
جـ ـه ــة ،ومـ ــن دون خـ ــرق «ال ـت ـف ــاه ــم»
ّ
األولـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ــن مـ ـنـ ـص ــات املـ ـع ــارض ــة
امل ـخ ـت ـل ـف ــة .وشـ ـه ــد أم ـ ــس اج ـت ـمــاعــا
ب ـ ــن املـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــوث األمـ ـ ـم ـ ــي س ـت ـي ـف ــان

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي
ًّ
الفـ ـ ـ ــروف كـ ـ ــا م ــن ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
األمـيــركـيــة واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي بــإعــادة
ال ـن ـظــر ف ــي ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة على
سوريا ،خالل مؤتمر صحافي مشترك
مـ ــع مـ ـف ـ ّـوض ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
واألمــن في االتحاد األوروبــي فيديريكا
م ــوغ ـي ــري ـن ــي .ون ـق ـل ــت وسـ ــائـ ــل إعـ ــام
روسية عن موغيريني قولها إن االتحاد
األوروب ــي مستعد لبذل الجهود «لدعم
إن ـهــاء األزم ــة وإعـ ــادة الـحـيــاة الطبيعية
فــي ســوريــا» ،مشيرة إلــى أن العقوبات
امل ـفــروضــة عـلــى س ــوري ــا مـ ّ
ـوج ـهــة ضد
«املسؤولني عن ارتكاب جرائم مرتبطة
بالحرب القائمة».

دي م ـي ـس ـت ــورا والـ ــوفـ ــد ال ـح ـكــومــي،
تـطـ ّـرق بشكل «ج ــدي» إلــى موضوع
«م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» املـ ـض ـ ّـم ــن فــي
السلة الرابعة من ورقة دي ميستورا،
وف ــق رئـيــس الــوفــد الـحـكــومــي بشار
ّ
ال ـ ـج ـ ـع ـ ـفـ ــري .وأوض ـ ـ ـ ـ ــح األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر أن
«املناقشات التي دامت نحو ساعتني
ً
ونصف ساعة ...تعتبر مدخال مهمًا
الستكمال مناقشة هــذا املـلــف ،الــذي
هـ ــو أول ـ ــوي ـ ــة األولـ ـ ــويـ ـ ــات بــال ـن ـس ـبــة
إلينا» .ولفت إلى أن هذا امللف «يجب
أن يكون أولوية األولويات بالنسبة
لـجـمـيــع دول ال ـع ــال ــم» ،مــوضـحــا أنــه
«تجري اجتماعات بني خبراء وفدنا
مــن الـفـنـيــن والـتـقـنـيــن الـقــانــونـيــن
مع خبراء وفد دي ميستورا ملناقشة
ورق ــة امل ـب ــادئ ح ــول أس ــس وأه ــداف
العملية السياسية».
ويتقاطع إص ــرار دمشق على أولوية
نقاش «مكافحة اإلره ــاب» مع دعــوات
وج ـه ـه ــا وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
سيرغي الفــروف ،إلــى إيــاء هــذا امللف
أهمية خــاصــة ضمن امل ـحــادثــات ،إلى
ج ــان ــب م ـل ــف ال ـع ـم ـل ـيــة ال ــدس ـت ــوري ــة.
وف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة الـ ــدفـ ــع الـ ــروسـ ــي نـحــو
إعـ ــداد مـقـتــرح دس ـتــور سـ ـ ّ
ـوري جديد
تــرعــاه األمــم املتحدة ،بــدا الفتًا تأكيد
دي مـيـسـتــورا ،فــي مـقــابـلــة مــع وكــالــة
«ن ــوف ــوسـ ـت ــي» ال ــروسـ ـي ــة ،ع ـل ــى ع ــدم
تـجــاهــل األك ــراد ال ـســوريــن ،وض ــرورة
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى إش ـ ـ ـ ــراك م ـم ـث ـل ـي ـهــم فــي
وضع دستور جديد للبالد أو إدخال
تـ ـع ــدي ــات ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور ال ـح ــال ــي.
وقــال دبلوماسيون غربيون إن األمم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة اسـ ـتـ ـض ــاف ــت ج ــولـ ـت ــن مــن
املحادثات الفنية بشأن الدستور مع
جماعات معارضة سورية مختلفة في
لوزان خالل األسابيع القليلة املاضية.
وبـ ــدا امل ـب ـعــوث األم ـم ــي حــريـصــا على
ال ـت ــأك ـي ــد أن مـ ــا يـ ـج ــري مـ ــن جـ ــوالت
مـ ـح ــادث ــات ،ال يـ ـع ــدو ك ــون ــه تـمـهـيـدًا
لـعـقــد مــؤت ـمــر سـ ــام ش ــام ــل ف ــي وقــت
الح ــق ،مـعــربــا عــن أم ـلــه فــي عـقــد عــدد
مـ ــن ال ـ ـجـ ــوالت الـ ـج ــدي ــدة فـ ــي جـنـيــف
قـبــل نـهــايــة ال ـعــام ال ـج ــاري .ولـفــت إلــى
أن مــواقــف وف ــود مـنـصــات املـعــارضــة
أص ـب ـحــت أك ـثــر تــواف ـقــا ف ــي م ــا بينها
م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــع ال ـخ ـط ــوط الـعــريـضــة

عدد من أهالي حي الوعر الحمصي خالل وصولهم أمس إلى الحي قادمين من جرابلس (أ ف ب)

التي يقبلها الوفد الحكومي ،من جهة
أخ ــرى .وأش ــار إلــى أن الــوقــت لــم يحن
لطرح توحيد منصات املـعــارضــة في
وفد واحد ،مضيفًا أن تقارب مواقفها
يتماشى مع النقاشات الجدية القائمة
بني القوى الدولية ،وأهمها الواليات
املتحدة وروسيا ،والهادفة إلى إيجاد
حــل نـهــائــي لـلـنــزاع ال ـس ــوري .وضمن
السياق نفسه ،شهد اليومان الفائتان
اجتماعني لــوفــود منصات املعارضة
الـثــاث ،الــريــاض والقاهرة وموسكو،

ّ
شددت ّ
عمان
على أنها لن
تتعامل إال مع
السوريين وحدهم

تـ ـض ـ ّـمـ ـن ــا ن ـ ـقـ ــاشـ ــات ح ـ ـ ــول ت ـفــاص ـيــل
املحادثات مع فريق املبعوث األممي.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ــن امل ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات ،ش ـه ــدت
ج ـب ـهــات املـنـطـقــة ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـتــزامــا
واض ـح ــا ب ــوق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار املـعـلــن
وفـ ــق ال ـت ـفــاهــم األم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ال ــروس ــي
األخير في ّ
عمان ،في وقت يتابع فيه
الجيش السوري عملياته في باديتي
الـســويــداء وري ــف دمـشــق ،فــي مناطق
تمتد نحو الحدود األردنـيــة .وبينما
ينتظر مــا سيخرج مــن تفاصيل عن

تقرير

أبناء الجوالن يرفضون قرار االنتخابات المحلية اإلسرائيلي
ب ـعــد أي ـ ــام قـلـيـلــة ع ـلــى ردود الـفـعــل
الـشـعـبـيــة األول ـ ــى م ــن أه ــال ــي ب ـلــدات
ال ـ ـجـ ــوالن امل ـح ـت ــل ع ـل ــى ق ـ ـ ــرار وزيـ ــر
ال ــداخ ـل ـيــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي أري ـ ــه درع ــي
ّ
املحلية
بإجراء انتخابات للمجالس
فــي بـلــدات قــرى مـجــدل شمس وعني
قنيا وبقعاثا ومسعدة ،صــدر بيان
رسـ ـم ــي عـ ــن أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالن ،بـعــد
اج ـت ـمــاع عـقــد أم ــس مل ـئــات مــن أبـنــاء
الـ ـبـ ـل ــدات األربـ ـ ـ ــع فـ ــي مـ ـق ــام أب ـ ــي ذر
ال ـغ ـف ــاري (ال ـي ـع ـف ــوري) ب ــن قــريـتــي
م ـ ـجـ ــدل شـ ـم ــس وم ـ ـس ـ ـعـ ــدة ،م ــؤكـ ـدًا
رفضهم املطلق لـلـقــرار اإلســرائـيـلــي.

وأوض ـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن ال ــرف ــض يــأتــي
«استنادًا الى إرثنا الوطني الناصع،
آخذين بعني االعتبار سلمنا األهلي
وث ــواب ـت ـن ــا ال ــوط ـن ـي ــة ،وت ـم ـس ـكــا منا
بــال ـهــويــة ال ـس ــوري ــة ل ـل ـجــوالن أرض ــا
وشعبًا ،ووعيًا منا ألبعاد هذا القرار
الذي يرمي الى إضفاء الشرعية على
ً
مؤسسات غير شرعية أص ــا تمثل
سلطة االحتالل».
وأكـ ـ ــد «رفـ ـ ــض قـ ـ ــرار وزيـ ـ ــر الــداخ ـل ـي ــة
االس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي وال ـ ـ ـقـ ـ ــاضـ ـ ــي ب ـ ــإج ـ ــراء
انتخابات للسلطات املحلية في قرانا
األربـ ــع ،وع ــدم الـقـبــول بــالـتـعــاطــي مع

ً
هذا القرار ُمطلقًا – شكال ومضمونًا»،
م ـض ـي ـفــا الـ ـ ـق ـ ــول« :نـ ــرفـ ــض امل ـش ــارك ــة
فــي ّ
أي عـمـلـيــة انـتـخــابـيــة سـتـفــرز في
ال ـن ـهــايــة َم ــن ُي ـم ـثــل ال ـس ـل ـطــة املـحـتـلــة
ويأتمر بأمرها».
وقال البيان إن أبناء الجوالن يعتبرون
ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار «مـ ـح ــاول ــة لـ ـ ــزرع الـفـتـنــة
وتفتيت املجتمع وإشـغــالــه بنزاعات
داخلية ليسهل على سلطة االحتالل
تـ ـم ــري ــر مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــا الـ ـتـ ـه ــوي ــدي ــة»،
مشددًا على «أهمية التمسك بالوحدة
الوطنية لكافة أبـنــاء ال ـجــوالن وعلى
اخـتــاف آرائـهــم السياسية ،وذلــك من

أجل مواجهة مخططات االحتالل التي
ُ
ك ــث ــرت ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة والــرام ـيــة
الى قنص هويتنا السورية ،مستغلة
األوض ـ ــاع امل ــأس ــاوي ــة واملــؤس ـفــة الـتــي
يمر بها وطننا الغالي».
ول ـف ــت إل ــى أن املـجـتـمـعــن أك ـ ــدوا أن
«وح ــدتـ ـن ــا ال ــوط ـن ـي ــة هـ ــي ال ـض ــام ــن
الـ ــوح ـ ـيـ ــد لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى م ـن ـج ــزات
هـ ــذا امل ـج ـت ـمــع وه ــوي ـت ــه ال ـس ــوري ــة»،
معتبرين أن «كــل من يقبل التعاطي
مــع هــذا ال ـقــرار سيكون خــارجــا على
إجماعنا الوطني ويمس بالثوابت
الــوط ـن ـيــة امل ـ ــوروث ـ ــة ،وي ـش ـكــل طـعـنــا

ل ـكــرامــة ه ــذا املـجـتـمــع ف ــي الـصـمـيــم،
وي ـق ــع ت ـحــت ط ــائ ـلــة الـ ـح ــرم الــدي ـنــي
واالجتماعي».
وخ ـتــم الـبـيــان املــوقــع بــاســم جماهير
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوالن ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري املـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــل ،بـ ــأن
ُ ّ
«مــتـكـلــن
املـجـتـمـعــن اتـ ـخ ــذوا الـ ـق ــرار
العزم من إرثنا
على الله ومستمدين
ً
الــوط ـنــي املـ ـش ـ ّـرف وح ـم ــاي ــة ألبـنــائـنــا
وأج ـي ــال ـن ــا الـ ـص ــاع ــدة ...ونـ ـض ــرع لله
العلي القدير أن يتعافى وطننا الغالي
ّ
س ــوري ــا م ــن أزم ـت ــه ،لـ ُـي ـشــكــل ل ـنــا ومــن
جديد السند والدرع كما كان دائمًا».
(األخبار)
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الموصل:
الشاشات العراقية في
ّ
اإلعالم الميداني ...مشرف
بغداد ــ حسام السراي

سورية»

امل ـحــادثــات املـعـنـيــة بــوضــع تفاصيل
اتفاق «منطقة تخفيف التصعيد» في
الـجـنــوب ،رأى وزي ــر اإلع ــام األردن ــي
وال ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم الـحـكــومــة
مـ ـحـ ـم ــد امل ـ ــومـ ـ ـن ـ ــي ،ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة مــع
صـحـيـفــة «ال ـغ ــد» األردنـ ـي ــة ،أن «فـتــح
معبر نصيب (الـحــدودي بــن سوريا
واألردن) مصلحة لـلـطــرفــن ،لـكــن ّ
أي
طلب لفتح املعابر لن يتم التعامل معه
إال في حال ترسيخ األمن واالستقرار
فــي الجنوب الـســوري ،بحيث يفضي

الحقًا إلى وجود جهة رسمية سورية
تسيطر على املعابر ،وتضمن لنا أمن
وسالمة مستخدميه ،ونحن نعلم أن
النظام السوري ال يملك السيطرة على
معبر نصيب ،لذا من الصعب الحديث
ّ
اآلن عن فتحه» .وشدد على أن «تعامل
األردن ل ــن ي ـك ــون إال م ــع ال ـس ــوري ــن
وحدهم ،فال املجتمع الدولي وال دول
اإلقـلـيــم وال األردن سيرضى بوجود
امليليشيات املذهبية التي تقاتل مع
قـ ــوات الـحـكــومــة ال ـســوريــة وال ـت ــي قد
تتواجد بالقرب من الحدود واملعبر،
وهـ ــذا يــرت ـبــط بـفـهــم م ـعــادلــة م ــا بعد
دح ــر الـتـنـظـيـمــات اإلره ــابـ ـي ــة» .وأك ــد
أن فــي الــداخــل ال ـســوري «ه ـنــاك قــوى
اجـتـمــاعـيــة وع ـشــائـ ّ
ـريــة تــربـطـنــا بها
عــاقــات جـيــدة ،وهـنــاك قــوى معتدلة
س ـ ــاه ـ ــم األردن وعـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدول
بتدريبها وتقويتها من أجل محاربة
اإلره ـ ــاب ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،وهــي
ق ــوى صــاحـبــة حـضــور بـســوريــا ومــن
الـ ــواجـ ــب أن ي ـت ـعــامــل م ـع ـهــا ال ـن ـظــام
السوري باعتبارها جزءًا من النسيج
الوطني السوري».
وأوض ــح فــي معرض ّ
رده حــول ســؤال
ع ــن الـ ـت ــواص ــل ال ــرس ـم ــي م ــع دم ـش ــق،
أن ــه «ف ــي ب ــداي ــة األزمـ ــة كــانــت خـطــوط
الـ ـت ــواص ــل أق ـ ـ ــوى ،ل ـك ــن ح ــال ـي ــا ه ـنــاك
عــدة مستويات مــن الـتــواصــل؛ فهناك
تــواصــل غير مباشر مــن خــال القوى
الفاعلة كروسيا ،وهـنــاك تــواصــل عن
طريق القنوات الدبلوماسية ،كإيصال
الـ ــرسـ ــائـ ــل مـ ــن خـ ـ ــال سـ ـف ــارتـ ـه ــم فــي
عـ ّـمــان وضـ ّـبــاط االرت ـبــاط العسكري»،
ّ
الدبلوماسية لم
مضيفًا أن «القنوات
تنقطع ط ــوال فـتــرة األزم ــة ،فسفارتنا
فـ ــي دم ـ ـشـ ــق وسـ ـف ــارتـ ـه ــم فـ ــي ع ـ ّـم ــان
تعمالن بشكل طبيعي وفــق األصــول
الدبلوماسية» .وحول اتهامات دمشق
لـعـ ّـمــان بــدعــم الجماعات املسلحة في
الجنوب ورعايتها ،رأى أنــه «إذا كان
هناك تقييم موضوعي ملوقف االردن
تجاه سوريا ،فالتاريخ يشهد أنه لوال
مــوقــف األردن الـتــاريـخــي والـخــدمــات
الجليلة التي قدمها لحل األزمة ،لكان
حال سوريا أسوأ بكثير والستبيحت
ّ
اإلرهابية».
من قبل املنظمات
(األخبار)

انتهت معركة املوصل ،وخالل مختلف
ّ
ّ
ّ
ون
مجرياتها قدم اإلعالميون العراقي ّ
قصصًا عدة من النجاح بمرافقتهم كل
خطوات استعادة املدينة من «داعش»،
ّ
حتى إعالن النصر النهائي أول من أمس،
ّ
التاريخية.
من قلب املدينة
ّ
لكن املالحظات التي يمكن تسجيلها
ّ
اإلعالمي في هذه املعركة ،تبدأ
على األداء
من حداثة تجربة الكثير من املراسلني
ضع العديد منهم أمام
في غمار الحربُ .و ِ
يكونوا مراسلني حربيني،
أمر واقع بأن ّ
وخسرنا بفعل قلة احتراز البعض أرواح
ّ
زمالء ،كان ُممكنًا الحفاظ عليهم ،لو أنهم
ّ
األمامية،
لم يندفعوا أكثر باتجاه الخطوط
ّ
املصور علي ريسان ،في
ومنهم الزميل
ّ
«قناة السومرية».
ّ
في هذه املعركة ،سخرت الفضائيات
ّ
ّ
املحلية ساعات طويلة من بثها ،وارتقى
أداء قسم منها إلى مستوى ُيشاد به بال
ّ
ترددُ .ويشار هنا إلى السرعة في مواكبة
ّ
ّ
كل األحداث ،ممثلة بتجربتي قناتي
« NRTعربية» و«السومرية» ،إذ تسابقت
هاتان ّ
ّ
خبري
املؤسستان لتقديم سبق
ّ
من املوصل ،وال سيما عبر أول من وصل
إلى محيط جامع النوري بعد تدميره من
قبل «داعش».
ّ
ّ
على صعيد البرامج الحوارية ،تميز
برنامج «على األرض» من على شاشة
ّ
الفضائية ،والذي ّقدم
«بالدي»
قناة
ّ
ّ
األمني عبد الكريم
خالله املحلل والخبير
ّ
ويومية عن
خلف ،تحليالت دقيقة
وضع العمليات في املوصل ،مستعرضًا
ً
أوال ّ
بأول
اقتراحات وأفكارًا كانت تصل
إلى قيادة العمليات املشتركة.
وعلى صعيد التوثيق املتواصل للمعارك
الجارية هناكُ ،يذكر ما فعلته قنوات
«العراقية» و«العهد» و«الفرات» و«الحدث»،
بتوثيقها أجواء استعادة املناطق واألحياء
ّ
املوصلية ،واحدة تلو األخرى ،لتعرض
ذلك تحت عنوان «العراقية (أو العهد أو
الفرات أو الحدث) ترافق قطعات مكافحة
اإلرهاب في تحرير ّ
حي الشرطة» ،أو
«ترافق قطعات الجيش في تحرير حيّ
العربي وتطهيره».
وال ّبد في السياق نفسه ،من االلتفات
ّ
ّ
ّ
لفضائية
إلى
الرسالة اإلعالمية املميزة ّ
ّ
«املوصلية» ،وحضورها في كل ميادين
األحداث في املوصل ،ومواكبتها لكيفية
عودة الحياة إلى األحياء ّ
املحررة ،وخاصة

في هذه المعركة،
ّ
رت الفضائيات
سخ
ّ
ساعات
المحلية ّ
طويلة من بثها
في شرق املدينة (الجانب األيسر) بالطبع،
ومن ّثم ما ّقدمته من خدمة في كشف
ّ
ّ
اإلرهابيني الذين تسللوا» خالل
«بعض
موجات النزوح من األحياء التي كانت
تنتظر التحرير .وبذلك ،حضرت على
ّ
واقعية عن جوانب
شاشتها قصص
ّ
ّ
إنسانية ومأسوية ،مثل قصة طفل
ُ
قتلت عائلته بالكامل وبقي وحيدًا تحت
لتنقذه فرق «جهاز مكافحة
األنقاض ُ
اإلرهاب» .وقدمت هذه التغطية وسط
تبيان القناة ّ
لكم الخراب والتدمير الذي
ّ
لحق باملواطن املوصلي وبمدينته.
«قناة الشرقية» اهتمت أيضًا بمتابعة
ّ
دولية عن أوضاع
وتقديم تقارير

النازحني من املوصل .وبصرف النظر
ّ
عمن يختلف مع رسالتها وخطابها،
ّ
إال أن هذا االحتراف والخبرة املعروفة
برامجها
«الشرقية» ،والذي بدا في
ّ
لدى ّ ُ
ّ
واملهمة ،لم ُيوظف
الحوارية املتابعة
(ميدانيًا) ليكون مراسلوها بني املقاتلني
ّ
لحظة نزوحهم ،إذ هي
املوصليني
وبني
ّ
ّ
اعتمدت على ما تبثه الوكاالت الدولية،
مثل «رويترز» وغيرها.
ّ
ولعل من املهم أن يدرك الزمالء في قناة
ّ
ّ
العراقي،
«العراقية» التابعة لشبكة اإلعالم
الجهود الكبيرة التي
أن ال أحد يريد غنب ّ
بذلها مراسلوها في كل املعارك ،ومنها
معركة املوصل .إال ّأن إدارتها مدعوة
ّ
اإلعالمية ملعرفة
ألن تنظر إلى الساحة
أسباب ذهاب جمهور من املتابعني إلى
تفضيل قنوات أخرى عليها .جملة من
األسباب وراء ذلك ،في ّ
مقدمها حاجة
ّ
اإلخباري
إدارة القناة إلى مراجعة النهج
ّ
ككل واإلقالل من ساعات االستضافة
في االستديو ،وإعطاء مجال أكبر
للمراسل في امليدان لكي ينقل وقائع ،ال
أن يلتقي بالقادة وكبار الضباط فقط
ّ
(ليسّ في حدث املوصل فحسب ،وإنما
في كل األحداث).
ّ
ّ
اإلخبارية» علي الكناني،
«العراقية
مدير
حظيت املراسلة
اذا
ل
ربما
ينتبه
أن
عليه
ِ
ّ
ّ
اللبنانية سلمى الحاج ،بكل هذا الثناء
واالهتمام في العراق وهي ّ
تقدم صورة
ّ
حقيقية وصادقة عبر فضائية «امليادين».
ّ
وذلك في حني أن ذهابه إلى املوصل قبل
ساعات فقط من إعالن النصر ،لم ينل ّأي
اعتبار من قبل املراقبني واملتابعني .مثل
ّ
الصحافي
هذه الخطى لن تعطي السبق
أبدًاّ ،ولن تقنع املواطن الذي صار يتابع
محطات ويرى من األداء الكثير في بحر
من الفضائيات واإلمكانيات .لذا ،فاألمل
ً
ّ
«العراقية»
معقود فعال ألن نرى من إدارة
ّ
«الشخصي» في
التقليل من حضورها
الشاشةّ ،
ألن محصلة ذلك غير مقنعة
ومفتعلة.
ّ
«فضائية
ضمن هذا املشهد كله ،برزت
فايسبوكية» جديدة ،وهي صفحة ّ
ّ
تبث
بنحو مباشر ،والقت الكثير من التشجيع
واإلشادات ،سواء في املوصل أو في
غيرها من املدن التي كانت محتلة ،وهي
«الخوة النظيفة» التي أبدع فيها اثنان من
الشباب املراسلني ،هما :التوأم حسن رحم
وحسني رحم ،إذ انتقال في املوصل من
شارع إلى شارع ،فنقال طبيعة األجواء
هناك بشجاعة تحسب لهما.

تقرير

ُ
«داعش» (ال) يعلن مقتل زعيمه
ت ـضــاربــت األن ـب ــاء أمـ ــس ،ب ـشــأن صحة
مـقـتــل «الـخـلـيـفــة» أب ــو بـكــر ال ـب ـغــدادي،
في حدث أتى بعد يوم واحد من إعالن
ب ـغــداد «الـنـصــر الـنـهــائــي ضــد داع ــش»
ف ــي م ــدي ـن ــة املـ ــوصـ ــل .وب ـي ـن ـمــا ن ـشــرت
الخبر بداية قناة عراقية ،أكد «املرصد
السوري» املعارض في وقت الحق األمر،
ّ
مشيرًا إلى أن «قيادات من الصف األول
في تنظيم الــدولــة اإلسالمية موجودة
في ريف دير الزور أكدت ذلك» ،مضيفًا:
«علمنا ال ـيــوم ولـكــن ال نـعــرف مـتــى أو
كيف فارق الحياة».
وبينما قد يدفع الحديث عن «قيادات

من الصف األول في دير الزور» ،باتجاه
طرح أسئلة بشأن أسباب وجودها في
تلك املنطقة دون غيرها مــن األراض ــي
الـ ـس ــوري ــة أو ال ـع ــراق ـي ــة الـ ـت ــي ال ي ــزال
«داعش» يسيطر عليها ،أو حتى بشأن
ّ
انــدفــاع «املــرصــد» للحديث عنها ،فــإن
املتحدث باسم «التحالف الدولي» الذي
تقوده الواليات املتحدة الكولونيل راين
دي ـلــون ،ق ــال« :ال يمكننا تأكيد مقتله،
ولكن نأمل أن يكون صحيحًا» ،مازحًا:
«ننصح بشدة تنظيم الدولة اإلسالمية
بإيجاد وريث قوي ،فقد يحتاجونه».
وفي السياق ،لم يؤكد موقع «سايت»

االس ـت ـخ ـبــاري واملـتـخـصــص بمتابعة
شــؤون «الجماعات الجهادية» ،النبأ،
فـيـمــا كـتـبــت مــديــرتــه ري ـتــا ك ــات ــز ،عبر
ّ
«تويتر» ،أن «من الصعب معرفة متى
ُ
علن (التنظيم) عــادة وفــاة شخصية
ي ِ
كبيرة ،هذا إذا كان األمر صحيحًا في
األص ــل» ،مشيرة إلــى أنــه فــي املــاضــي،
احـتــاج التنظيم لنحو ثــاثــة أسابيع
إلعالن مقتل مسؤول اإلعالم لديه ،في
ّ
مـقــابــل أن ســاعــات قليلة كــانــت كافية
إلعالن مقتل أبو محمد العدناني.
وم ـ ـنـ ــذ ع ـ ــام  ،2014س ـ ــرت ش ــائ ـع ــات
ومعلومات كثيرة عن مقتل البغدادي،

َّ
ل ـكــن ل ــم ت ــؤك ــد ،وك ـ ــان آخ ــره ــا ف ــي 16
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،حــن ّ
رج ــح الجيش
الروسي مقتله بغارة شنتها طائراته
على اجتماع لقياديي التنظيم بالقرب
م ــن ال ــرق ــة ف ــي ش ـم ــال س ــوري ــا ف ــي 28
أي ــار امل ــاض ــي .وف ــي بــدايــة شـهــر تموز
ّ
الـ ـج ــاري ،ج ــرى تـ ــداول خـبــر أن «أح ــد
امل ـق ــرب ــن م ــن الـ ـبـ ـغ ــداديُ ،
وي ــدع ــى أبــا
قـتـيـبــة ،ب ـكــى ب ـعــدمــا ذك ــر اس ــم (زع ـيــم
التنظيم) في خطبة الجمعة في مدينة
تـلـعـفــر غ ــرب امل ــوص ــل ،م ــا أك ــد األن ـبــاء
حول مقتل البغدادي».
(األخبار ،أ ف ب)
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«حماس» تكسر الجليد :الحرب مع «داعش» مفتوحة
يومًا بعد يوم بات االقتناع الحمساوي بأنه ال جدوى من
محاولة التفاهم مع السلفيين على خطوط حمر يترسخ .ليست
محاولة «داعش» ضرب عالقة الحركة بمصر السبب الوحيد وراء
الحملة األمنية الجديدة ،فالتحقيقات كشفت نتائج أخرى
غزة ــ هاني إبراهيم
لم تمض أيــام كثيرة على الهجوم
ال ـ ـ ــدام ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ـ ــاب ال ـج ـي ــش
املصري في سيناء ،وذهب ضحيته
عشرات القتلى والجرحى ،بالقرب
مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،فــي
رسالة حملت توقيع «والية سيناء
ـ داعــش» وضمنت اتجاهات عدة،
ّأول ـ ـه ـ ــا مـ ـح ــاول ــة ضـ ـ ــرب ال ـع ــاق ــة
امل ـت ـحـ ّـس ـنــة ب ــن ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس»
والقاهرة ،وثانيها توجيه رسالة
تـخــويــف إل ــى الـقـبــائــل الـسـيـنــاويــة
التي يشتبك معها.

ُ
اعتقلت مجموعة كانت
ترصد مواقع صواريخ المقاومة
إلطالقها خلسة
ول ـكــي ت ـكــون رســال ـتــه ذات معنى،
ض ـ ـ ّـم ال ـه ـج ــوم ع ـن ــاص ــر مـسـلـحــن
ق ــدم ــوا م ــن ق ـط ــاع غ ــزة ف ــي أوق ــات
م ـت ـف ــرق ــة ،وأعـ ـلـ ـن ــت أس ـ ـمـ ــاء ثــاثــة
ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـمـ ــن ق ـ ـت ـ ـلـ ــوا ك ــان ــت
ت ـع ــود إل ــى فـلـسـطـيـنـيــن م ــن غ ــزة.
وبينما رأت القاهرة والحركة أنه
ي ـج ــب م ـن ــع «داعـ ـ ـ ــش» م ــن إن ـج ــاح
م ـخ ـط ـطــه ،طــال ـبــت األولـ ـ ــى بـمــزيــد
م ــن «ال ـج ـهــد ال ـح ـم ـســاوي» (راج ــع
ال ـعــدد  ٣٢٢٠فــي  ١٠ت ـمــوز) ،وذلــك

بما يقفز عن بــادرات حسن النية،
وكــذلــك الـتـفــاهـمــات األخ ـيــرة (مثل
إن ـشــاء منطقة عــازلــة فــي الـجــانــب
الفلسطيني على الحدود).
وبينما تــرفــض «ح ـمــاس» تسليم
ّ
أي م ـط ـلــوب أم ـن ــي ،م ــن الـسـلـفـيــن
الجهاديني أو األ ّعـضــاء السابقني
فيها للقاهرة ،شنت الحركة حملة
اع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت واس ـ ـعـ ــة فـ ــي ال ـي ــوم ــن
املاضيني بحق مسلحني سلفيني،
فيما تفيد مـصــادر أمنية فــي غزة
بأن الحملة ال تزال متواصلة.
تــذكــر تـلــك امل ـص ــادر ال ـتــي تحدثت
إلى «األخبار» ،أن الحملة ّأدت إلى
اع ـت ـقــال ع ــدد كـبـيــر م ــن املـطـلــوبــن
غالبيتهم من مدينة رفــح ،جنوبي
ق ـطــاع غ ــزة ،وع ــرف مـنـهــم (م .ش).
الـ ــذي تـشـيــر إل ـي ــه أص ــاب ــع االت ـه ــام
بــأنــه أسـهــم فــي تجهيز املجموعة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة املـ ــرس ـ ـلـ ــة إل ـ ـ ــى سـ ـيـ ـن ــاء،
كـ ـم ــا اعـ ـتـ ـق ــل (أ .ح ).م ـ ــن مـنـطـقــه
خــربــة ال ـع ــدس ،شـمــالــي رف ــح ،بعد
م ـ ـطـ ــاردتـ ــه ،واألخـ ـ ـي ـ ــر لـ ــه دور فــي
العملية وقضايا أخرى أيضًا.
ّ
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـم ـ ــك ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــاز «األمـ ـ ـ ـ ــن
الداخلي» ،التابع لوزارة الداخلية
ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،م ـ ــن الـ ـقـ ـب ــض ع ـلــى
م ـج ـم ــوع ــة ت ـت ـب ــع ل ـت ـش ـك ـيــل اس ـمــه
«ل ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـ ـت ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد» ،وت ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـن فــي
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات أن أفـ ـ ــراد امل ـج ـمــوعــة
عـ ـمـ ـل ــوا عـ ـل ــى مـ ــراق ـ ـبـ ــة «مـ ــرابـ ــض
ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـس ــراي ــا
(الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذراع الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة لـ ـح ــرك ــة

أمسك أمن غزة بأحد المسؤولين عن إرسال سلفيين للمشاركة في عملية سيناء األخيرة (أ ف ب)

تقرير

أنقرة «تعيد الثقة» مع واشنطن وتتفق مع موسكو بشأن «السيل
تزامنًا مع اتفاقها مع موسكو
على شروط تمويل «السيل التركي»،
تشارك أنقرة في مناورات أميركية -
أوكرانية في البحر األسود ،في وقت
يعزز «حلف شمال األطلسي» فيه دعمه
لكييف ،وتسعى واشنطن إلى ترميم
العالقة المتوترة مع أنقرة ،حليفتها
في «األطلسي»
بـيـنـمــا بـ ــدأت ال ـع ــاق ــات األم ـيــرك ـيــة -
ال ـتــرك ـيــة ت ـش ـهــد ت ـح ـس ـنــا ،ات ـف ـقــت كل
من شركة الغاز الروسية «غــازبــروم»
والشركة الحكومية التركية ألنابيب
النفط «بــوتــاس» على شــروط تمويل
مشروع غاز «السيل التركي» ،وفق ما
أكــد املــديــر الـعــام ل ــ«بــوتــاس» ،برهان
أوزكـ ـ ـ ـ ــان ،ف ــي ح ــدي ـث ــه أمـ ـ ــام امل ـن ـتــدى
العاملي للنفط في إسطنبول.
وت ـ ــاب ـ ــع أوزكـ ـ ـ ـ ـ ــان أن ال ـ ـطـ ــريـ ــق ن ـحــو
الـحـصــول عـلــى إذن ال ـشــروع بالعمل
على خط األنابيب الثاني من «السيل
الـ ـت ــرك ــي» ي ـس ـيــر ب ـطــري ـقــة إي ـجــاب ـيــة،
مـضـيـفــا أن ال تـغـيـيــر ف ــي خ ــط سير
األنـ ــاب ـ ـيـ ــب ال ـ ـتـ ــي س ـت ـم ــر ف ـ ــي الـ ـج ــزء
األوروبـ ــي مــن تــركـيــا ،وأن مهندسني
ي ـع ـم ـل ــون ،بـ ـ ـرًا وب ـ ـح ـ ـرًا ،الس ـت ـك ـمــالــه.
وأعـلـنــت روس ـيــا وتــركـيــا فــي تشرين
األول املــاضــي رسميًا اتفاقهما على
تنفيذ املـشــروع الــذي قــد تبلغ قيمته

ن ـحــو  11.4م ـل ـيــار ي ـ ــورو .وق ــد ب ــدأت
«غ ـ ــازب ـ ــروم» فـ ــي أي ـ ــار املـ ــاضـ ــي بـمــد
املقطع البحري مــن «السيل التركي»
الذي من املتوقع االنتهاء منه في عام
.2018
ّ
ي ـشــار إل ــى أن مــن امل ـف ـتــرض أن يــزود
«السيل التركي» تركيا واملستهلكني
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن ب ـن ـح ــو  47م ـل ـي ــار مـتــر

مـ ـكـ ـع ــب مـ ـ ــن ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي16 ،
م ـن ـهــا لــاس ـت ـع ـمــال امل ـح ـلــي ال ـتــركــي،
و 47سـتـصــل إل ــى ال ـح ــدود الـتــركـيــة -
اليونانية ،ومنها إلى أوروبا.
وتــزام ـنــا مــع ذل ــك ،ت ـشــارك أن ـقــرة منذ
مساء أول من أمــس في مناورة «سي
ب ــري ــز  »17ال ـع ـس ـك ــري ــة األم ـي ــرك ـي ــة -
األوك ــران ـي ــة فــي الـبـحــر األسـ ــود ،التي

بعد أوكرانيا زار تيلرسون تركيا حيث تحدث عن إصالح العالقات مع أنقرة (أ ف ب)

مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـس ـت ـمــر ح ـت ــى 22
تموز .وتضم املناورة التدريبية ،التي
تجري سنويًا في البحر األســود ،في
نسختها الـســابـعــة ع ـشــرة سفينتني
أميركيتني و 800مــن جنود البحرية
األميركية ،باإلضافة إلى قوات بحرية
م ــن  17دولـ ــة أخـ ــرى تــوجــد جميعها
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة أودي ـ ـ ـسـ ـ ــا األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة.

وش ــوه ــدت فــرقــاطــة حــربـيــة وسفينة
إن ــزال وغــواصــة تــابـعــة لـتــركـيــا ،وهــي
ترسو أول من أمس في ميناء أوديسا
للمشاركة في املناورات البحرية.
وفي الوقت نفسهّ ،
عبر «حلف شمال
األطلسي» عــن تضامنه مــع أوكرانيا
ف ــي ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ت ـبــذل ـهــا ملــواج ـهــة
«أع ـمــال روسـيــا الـعــدوانـيــة» ،وفــق ما
صـ ّـرح أمينه العام ينس ستولتنبرغ
خ ــال زي ـ ــارة لـكـيـيــف ،لـعـقــد اجـتـمــاع
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـ ــن األطـ ـلـ ـس ــي
وأوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ق ـب ــل يـ ــومـ ــن .وأك ـ ــد فــي
ّ
تستمر
مستهل االجتماع أن «روسيا
في أعمالها العدوانية ضد أوكرانيا،
ّ
لكن حلف األطلسي وحلفاءه يدعمون
ّ
أوك ــران ـي ــا وه ــم إل ــى جــان ـب ـكــم» .وعــبــر
األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـ ــ«األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،الـ ــذي
ت ـط ـمــح ك ـي ـيــف إلـ ــى االنـ ـضـ ـم ــام إل ـي ــه،
«عـ ــن ت ـضــامــن ال ـح ـلــف م ــع أوك ــران ـي ــا
ودعمنا القوي لسيادة أراضي بلدكم
ووحدتها».
وتأتي زيــارة ستولتنبرغ غداة زيارة
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ري ـكــس
تيلرسون لكييف ،حيث دعــا روسيا
إلــى «الـقـيــام بــالـخـطــوة األول ــى لوقف
التصعيد» فــي شــرق أوكــرانـيــا ،حيث
ال تزال األزمة مستمرة منذ عام .2014
وبعد زيارته كييف ،أكد تيلرسون من
أنقرة بداية عملية إعــادة بناء «الثقة
امل ـف ـق ــودة» م ــع ت ــرك ـي ــا ،حـلـيـفـتـهــا في
«ح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي» ،بـعــد فـتــرة
من التوتر على خلفية دعم واشنطن
لــوحــدات حماية الشعب الـكــرديــة في
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«الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي») وك ـت ــائ ــب
القسام (ال ــذراع العسكرية لحركة
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس») ،خ ــاص ــة الـ ـص ــواري ــخ
البعيدة امل ــدى ،وذل ــك للعمل على
الدخول إليها وتشغيلها وإطالق
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ال ـ ـ ــذي
تحدده ،كي تربك الوضع بصورة
مفاجئة» ،في إشــارة إلــى «قسوة»
الــرد اإلسرائيلي املتوقع فــي حال
س ـق ــط ص ـ ـ ــاروخ ع ـل ــى مـ ــدن وس ــط
فلسطني املحتلة.
وب ـي ـن ـمــا ت ـط ـلــع األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
امل ـص ــري ــة ع ـلــى ه ــذا ال ـج ـه ــد ،ال ــذي
ي ـم ـث ــل ك ـ ـس ـ ـرًا ل ـ ـقـ ــواعـ ــد االحـ ـ ـت ـ ــواء
وال ـض ـغ ــط ال ـت ــي ك ــان ــت تـمــارسـهــا
«ح ـمــاس» عـلــى الـسـلـفـيــن ،تتوقع
الحركة مزيدًا من العمليات سواء
ف ــي س ـي ـن ــاء ،أو م ـح ــاول ــة سلفيني
توجيه ضربات إلى األمن في غزة،
وذلك وفق تقييم وخالصة يفيدان
بـ ـ ــأن ثـ ـم ــة «أوام ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج»
بـتـفـعـيــل ال ـخ ــاي ــا الـسـلـفـيــة داخ ــل
القطاع وإث ــارة قالقل .وفــي الوقت
نـفـســه ،ي ــواص ــل «األمـ ــن الــداخ ـلــي»
ال ـب ـح ــث ،ع ـب ــر ق ــائ ـم ــة أس ـ ـمـ ــاء ،عــن
أش ـ ـخـ ــاص دخ ـ ـلـ ــوا غ ـ ــزة ق ـب ــل م ــدة
وبـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــوا ف ـ ـ ــي رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة «ع ـ ـنـ ــاصـ ــر
تـكـفـيــريــة» داخ ــل شـقــق مستأجرة
ّ
مموهة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ان ـت ـق ــل ال ـ ـقـ ــرار الـ ــذي
كانت قد اتخذته «كتائب القسام»،
بــاالسـتـهــداف املـبــاشــر بــالـنــار لكل
مــن ي ـحــاول تـخــريــب الـتـهــدئــة ،إلــى
األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ،ال ـتــي
ص ـ ــارت ع ـلــى ت ــواص ــل م ـبــاشــر مع
«نـخـبــة الـقـســام» السـتــدعــائـهــم في
أي مواجهة خالل ّ
حال تطورت ّ
أي
عملية دهم ،مع أوامر أيضًا بإطالق
الـنــار مباشرة على كــل مــن يحاول
املواجهة أو تفجير نفسه.

التركي»

«العمل»:
رئاسة
في
غباي
ً
«الحياة بعد الموت ليست مستحيال»
الحزب الذي أقام «دولة إسرائيل ،الصهيونية ـ العمالية»،
قرر أن يقوم بنفسه اليوم .قد تشير هذه «القيامة» إلى أن
ديناصور «العمل» العجوز يشهد آخر نوبات صرعه .لكنها قد
تشير أيضًا إلى انبعاثه من جديد ،والكالم هنا لمحلل الشؤون
السياسية في صحيفة «معاريف» ،بن كسبيت
بيروت حمود

العقبات التي ستكون في انتظاره؟

جــاءت نتيجة االنتخابات الداخلية
لـ ــرئـ ــاسـ ــة ح ـ ـ ــزب «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل» ص ــادم ــة
وغـيــر مـتــوقـعــة ،س ــواء بالنسبة إلــى
املحللني السياسيني املخضرمني ،من
الذين واكبوا هبوط الحزب تدريجًا
ودخوله في حالة «موت سريري» ،أو
بالنسبة إلى أعضاء الحزب أنفسهم.
فـ ـ ـ ـ ــرص ع ـ ـم ـ ـيـ ــر ب ـ ـي ـ ــرت ـ ــس بـ ــال ـ ـفـ ــوز
ك ـ ــان ـ ــت كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،نـ ـ ـظـ ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى ك ــون ــه
ً
رج ـ ـ ـ ــا تـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــا وصـ ـ ــاحـ ـ ــب خـ ـب ــرة
سـيــاسـيــة واب ــن املــؤس ـســة الـحــزبـيــة.
ل ـكــن امل ـف ــاج ــأة أن ــه ف ــي ن ـهــايــة مـســار
ان ـت ـخ ــاب ــي «ت ـن ـح ـن ــي لـ ــه ال ـ ـ ـ ــرؤوس،
وترفع له القبعات احترامًا» بوصف
وس ــائ ــل اإلعـ ــام اإلســرائ ـي ـل ـيــةّ ،
وجــه
األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء الـ ـ ــذيـ ـ ــن بـ ـ ـق ـ ــوا فـ ـ ــي ق ـل ــب
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـكـ ــل االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي املـ ـ ـت ـ ــداع ـ ــي،
رســالــة مـفــادهــا بــأن «ال ـعــالــم الـقــديــم
س ـي ــدم ــر ...س ـي ـم ـح ــى و(أن ـن ــا) ن ــري ــد
شخصًا مغايرًا وغير معهود .نريد
ببساطة تطهير اإلسطبل ،أو زلزلة
السفينة .إن ما نريده بالضبط هو
البدء من النقطة الصفر».
إزاء ذلــك ،قــد «ال يمكن إال اإلحساس
باألسف تجاه عمير بيرتس» ،يقول
بن كسبيت ،إذ كانت هذه االنتخابات
بمثابة الفرصة األخيرة لبلوغ القمة
التي طاملا حلم بها .وهو بعد كل ما
م ـ ّـر بــه فــي أع ـقــاب ع ــدوان تـمــوز على
ل ـب ـنــان ،راح يـبـنــي مــن جــديــد حياته
ال ـس ـيــاس ـيــة «بـ ــإصـ ــرار ن ـم ـلــة وصـبــر
فيل» ،ليصطدم أخيرًا بـ«ظاهرة» لم
يتوقعها أحد ،كما ال يستطيع ـ حتى
اللحظة ـ ـ أحــد مــا تفكيكها ...ظاهرة
تدعى :آفي غباي!

«حوت البورصة»!

«نادي الكبار»

تشارك أنقرة
في المناورة األميركية
ـ األوكرانية في
البحر األسود
ش ـم ــال س ــوري ــا ال ـت ــي ت ـع ـ ّـده ــا تــركـيــا
منظمة إرهابية تابعة لـ «حزب العمال
الـكــردسـتــانــي» .وبـعــد لـقــائــه الرئيس
ال ـت ــرك ــي ،رج ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،قبل
يومني في إسطنبول ،أوضح أن إدارة
الرئيس دونــالــد ترامب بــدأت إصالح
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ــع ت ــركـ ـي ــا .وأض ـ ـ ـ ــاف أن
العالقات األميركية مع تركيا «بالغة
األهمية من وجهة نظر أمنية للفرص
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة» ،مـشـيــرا
إلــى املوقع االستراتيجي لتركيا بني
أوروب ــا وال ـشــرق األوس ــط .وتــابــع أنــه
«لهذا يتعني علينا إصالح العالقات...
وأعتقد أننا نخطو الخطوات األولى
في هذا الصدد» .يذكر أن تركيا تملك
ثــانــي أكـبــر جيش نظامي فــي «حلف
شمال األطلسي» ،كذلك فإن قاعدتها
الجوية «إنجيرليك» حيوية بالنسبة
إلى العمليات العسكرية األميركية في
الشرق األوسط.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

في عام  ،2002عرف «العمل» مشهدًا
ً
مماثال ،حــن احتل عميرام متسناع
صـ ــدارة «ال ـع ـمــل» ،ســاحـقــا منافسيه
املـ ـع ــروف ــن ب ـن ـي ــام ــن بـ ــن إي ـل ـي ـع ـيــزر
(شغل منصب وزيــر األمــن) ،وحاييم
رامــون (شغل منصب وزير الداخلية
وال ـص ـح ــة) .وف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،مثلت
انتخابات الحزب «فاجعة مبكية».
ويـتـمـتــع الــرئ ـيــس ال ـجــديــد لـلـحــزب،
ب ـط ــاق ــة ه ــائ ـل ــة ،إال أنـ ــه ال يـ ـ ــزال مــن
امل ـب ـك ــر ال ـح ــدي ــث ع ــن م ـع ــال ــم امل ـس ــار
الـسـيــاســي ال ــذي سـيـسـلـكــه .وبينما
ّ
ق ــد يـمـكــن ال ـق ــول إن ت ـقــاطــع ظ ــروف
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــدف اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ،أوصـ ـ ـل ـ ــه
ّ
إل ـ ـ ـ ــى رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة «الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال» ،إال أن
دخ ــول ــه «ن ــادي ال ـك ـب ــار» يـفـتــح على
ّ
أس ـئ ـلــة ج ــدي ــدة ،ل ـع ــل أه ـم ـهــا بـشــأن
خصومه الـجــدد .فـهــؤالء لــم يعودوا
من بني أعضاء «العمل» (مثل عومير
بارليف) ،بل أصبحوا من رتبة رئيس
ال ــوزراء بنيامني نتنياهو ،ورئيس
حــزب «هـنــاك مستقبل» يائر البـيــد،
ووزي ــر املــالـيــة مــوشـيــه كـحـلــون (مــن
ك ــان ي ـصــدق أن يـصـبــح ه ــذا األخـيــر
ـوم م ــن األي ـ ــام بـعــدمــا
خ ـص ـمــه ف ــي يـ ـ ٍ
كان زعيمًا لحزبه القديم «كوالنو»)،
ووزير األمن أفيغدور ليبرمان .وفي
هــذا «الـنــادي» لـكــل خطأ ثمنه ،ومن
ُيخطئ يحاسب .وبالتالي هل يمكن
َ
خبرته السياسية ،املعدومة بصورة
أو بــأخــرى ،أن تجعله ينتصر على

ُ
أي م ـ ـس ـ ــار س ـ ـلـ ــك غ ـ ـب ـ ــاي ل ـ ـتـ ــرؤس
«الـعـمــل»؟ فــي أعـقــاب إقــالــة نتنياهو
لوزير أمنه السابق موشيه يعالون،
ق ـ ّـدم غ ـبــاي اسـتـقــالـتــه مــن الـحـكــومــة،
ح ـي ــث ك ـ ــان ي ـش ـغ ــل ح ـق ـي ـبــة ال ـب ـي ـئــة،
واستقال أيضًا مــن حزبه «كوالنو»،
ألسـبــاب أهمها أنــه وجــده ال يتوافق
معه ،فهو «حزب الرجل الواحد».
ب ــرغ ــم ذلـ ـ ــك ،ل ــم ي ــوص ــد غـ ـب ــاي ،ب ــاب
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ب ـ ـ ــل راح
ي ـل ـهــث خ ـل ــف اج ـت ـم ــاع ــات ول ـ ـقـ ــاءات
ماراثونية ،ولم يترك العبًا على وجه
الخريطة السياسية اإلسرائيلية إال
واجتمع به (بدءًا برئيس هيئة أركان
ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ســاب ـقــا ،غــابــي
ً
أش ـك ـنــازي ،مـ ــرورًا بــابـيــد ،ووص ــوال
ّ
إلى يعلون) .وجد أن البيد ولبيرمان
ّ
«غير مطابقني» لتصوراته ،ورأى أن
«الليكود» ال يناسب مقاساته ،فبقي
أمامه« :حزب العمل».
ض ـم ــن «الـ ـعـ ـم ــل» ،راه ـ ــن غ ـب ــاي عـلــى
أشـ ـكـ ـن ــازي ل ــزع ــام ــة الـ ـ ـح ـ ــزب ،وذلـ ــك

ّ
وألن
لـ ـك ــون ــه «كـ ـ ــاس ـ ـ ـرًا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــوازن»ّ ،
ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــه «إح ـ ــداث الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق» ،ألنـ ـ ــه
«ج ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــرال ...غـ ــوالن ـ ـت ـ ـش ـ ـيـ ــك» (خـ ــدم
فـ ــي ل ـ ـ ــواء غ ـ ــوالن ـ ــي) ،و«أش ـ ـك ـ ـنـ ــازي»
(يهودي أوروبــي) ،أي الشريحة التي
اسـ ـتـ ـح ــوذت ع ـل ــى رئ ــاس ــة «ال ـع ـم ــل»
ل ـس ـنــوات .وم ــن ه ـنــا ،ك ــان أشـكـنــازي
بـبـســاطــة بـمـثــابــة «إنـســان يــولــد مــرة
واحدة كل بضعة أجيال».
لكن أشـكـنــازي يمتلك هــذه الصفات
على الورق فحسب ،ولذلك أدرك غباي
أن هــذه «التجارة» غير مـجــديــة .أراد
غباي أن يكون بطله «أشكنازيًا» (في
إشارة إلى أصوله األوروبية) ،لكنَ :
لم
ُ
ال تعاد تجربة الشرقيني في رئاسة
الحزب؟
ه ـك ــذا ،خ ـطــط غ ـبــاي مل ـســار الــرئــاســة
بنحو صارم ،تمامًا كما لو أنه واحد
من حيتان البورصة .خطط باالستناد
إلـ ـ ـ ــى طـ ــري ـ ـقـ ــة «االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ» ع ـ ـلـ ــى
مـجـتـمــع ف ــي زم ــن أزمـ ــة مــال ـيــة .ف ـبــدأ
بمقابلة مع إيلينا ديان من «العمل»،
وبعد ذلــك بأيام أعلن انضمامه إلى

يعتبر غباي ظاهرة لم
يتوقعها أحد ...مثل
ترامب وماكرون

خطط غباي لمسار رئاسة الحزب بشكل صارم (أ ف ب)

ّ
الحزب وشــق طريقه .املئات انضموا
إلـ ــى الـ ـح ــزب ف ــي أعـ ـق ــاب ان ـض ـمــامــه؛
هؤالء تحولوا في غضون أشهر إلى
ألوف .هم مثله ،قرروا عدم انتظار أي
شيء.
قد تشبه انطالقة هذه املسيرة األخيرة،
املـســارات الغريبة لرئيسي الواليات
املتحدة وفرنسا الجديدين ،دونالد
تــرامــب ،وإيـمــانــويــل م ــاك ــرون .ولــذلــك
ّ
رب ـمــا ،يعتبر بــن كسبيت أن «حـمـلــة
غباي االنتخابية يمكن تدريسها في
املدارس» .ويرتكز املحلل اإلسرائيلي
ّ
على أن غباي عرف الجذور العميقة
ألعـ ـض ــاء الـ ـح ــزب ،ودرس «نـفـسـيــة»
األشـ ـخ ــاص ف ـي ــه ،وخ ــاص ــة الـ ـك ــوادر
املهزومة التي خاب أملها من العالم
السياسي القائم ،حيث يفتقد حزبها
الشخصيات الكاريزماتية .واستطاع
غـ ـب ــاي ف ــي غـ ـض ــون وق ـ ــت ق ـص ـيــر أن
ً
ي ـص ـنــع «زلـ ـ ـ ـ ـ ــزاال» ،م ـك ـنــه م ــن ق ـي ــادة
هؤالء التائهني نحو األمل.
ّ
وب ـ ــرغ ـ ــم أن ال ـ ــرج ـ ــل عـ ــديـ ــم ال ـخ ـب ــرة
السياسية ،وتجربته أكبر في مجال
إدارة األعمال ،لكنه عرف في السابق
كـيــف يتخذ ق ــرارات «ش ـج ــاع ــة» .فقد
دع ـ ــم ش ـي ـلــي ي ـح ـمــوف ـي ـتــش لــرئــاســة
«الـ ـ ـهـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدروت» (نـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــة الـ ـعـ ـم ــال
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة) ،م ــن دون أن ي ـعــرف
إن كــانــت ستنجح أو ال ...ك ــل مــا كان
يـفـكــر فـيــه أن األخ ـي ــرة سـتــدعـمــه في
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات «الـ ـعـ ـم ــل» ،ع ـل ــى ق ــاع ــدة
أن َّ
«ترد له الجميل» .وفعلت.

نحو إطاحة نتنياهو؟
يـبــدو أنـنــا أم ــام «مـعـجــزة» أثـبــت من
خــال ـهــا «ال ـع ـم ــل» أن «ال ـح ـي ــاة بعد
امل ــوت لـيـســت مـسـتـحـيـلــة» ،كـمــا عـ ّـبــر
الـ ـك ــات ــب فـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «ه ـ ــآرت ـ ــس»،
ي ــوس ــي فـ ــرتـ ــر ،وأن ـ ـنـ ــا أم ـ ـ ــام «درام ـ ـ ــا
خلطت أوراق املشهد السياسي» .لكن
م ــاذا تحمل «الـعـنـقــاء» فــي جعبتها
الـسـيــاسـيــة؟ م ــا ص ـ ّـرح ب ــه غ ـبــاي هو
أن ــه «سـي ـطـيــح نـتـنـيــاهــو م ــن الـحـكــم
ويعيد (العمل) إلى رئاسة الحكومة
اإلسرائيلية».
لـ ـ ــم يـ ـكـ ـش ــف هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ــرجـ ـ ــل ب ـ ـعـ ــد عــن
بــرنــام ـجــه ال ـس ـيــاســي ،ل ـكــن صحيفة
«يــدعــوت أح ــرون ــوت» نقلت عـنــه أنــه
ّ
«س ـي ـشــكــل ح ـكــومــة وحـ ــدة وط ـن ـيــة...
وأنه مستعد ،في إطار الحل النهائي
م ــع الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ل ـن ـقــل صــاحـيــة
إدارة األحـ ـي ــاء ال ـعــرب ـيــة ف ــي ال ـقــدس
الشرقية إلــى السلطة الفلسطينية».
ولـفـتــت الـصـحـيـفــة إل ــى أن ــه «م ــع حل
دولـ ـ ـت ـ ــن لـ ـشـ ـعـ ـب ــن ،عـ ـل ــى أن ت ـب ـقــى
ال ـك ـتــل االسـتـيـطــانـيــة ال ـك ـب ـيــرة تحت
الـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة ،وم ــا بـقــي من
أراض ــي الضفة وقـطــاع غــزة سيشكل
ال ــدول ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ال ـتــي ُيـشـتــرط
أن تـ ـك ــون مـ ـن ــزوع ــة الـ ـ ـس ـ ــاح» .وف ــي
ت ـل ـم ـيــح لـ ــه إل ـ ــى إم ـك ــان ـي ــة أن يــدعــو
نتنياهو إلــى انتخابات مبكرة (في
أع ـقــاب الـفـضــائــح وقـضــايــا الـفـســاد)،
رأى غباي «أن استقالته من حكومة
نتنياهو ،لــم تـكــن مــن أج ــل أن يعود
إليها يومًا ما».
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواضـ ـ ـ ــح أن غ ـ ـ ـبـ ـ ــاي ي ـت ـم ـت ــع
بالشجاعة والرؤى العملية الواضحة،
وذلك انطالقًا من كونه رجل اقتصاد
وأعمال ،نجح في تجاربه في أكثر من
شــركــة ،وفــي مقدمتها إدارت ــه لشركة
ال ـ ـهـ ــواتـ ــف األرض ـ ـ ـيـ ـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
«بـ ـي ــزك» .إال أن إخـ ــراج «ال ـع ـمــل» من
املستنقع قــد ال يتطلب شـهــادة عليا
في إدارة األعمال ،بل أن يفكر رئيسه
الجديد من خارج صندوق «اليمينية
ال ــوس ـط ـي ــة» ال ـت ــي ي ـب ــدو أن جـ ــذوره
ع ــائ ــدة إل ـي ـهــا ،ك ـمــا يـعـتـبــر الـبـعــض.
قبله كثر جربوا إزاحة «الليكود» عن
الصدارة ...وأخفقوا.
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العالم

األزمة الخليجية

«رباعي المقاطعة» يرفض المذكرة القطرية ـ األميركية

أمير الكويت «ينعى» مجلس التعاون

تراجعت المؤشرات إلى إمكان ممارسة
األميركيين ،من خالل المبادرة التي يحملها
ريكس تيلرسون إلى المنطقة ،دورًا حاسمًا
في األزمة الخليجية ،بعد ّرد الرباعي
المقاطع لقطر ،أمس ،على توقيع
واشنطن مذكرة تفاهم مع الدوحة
لمكافحة تمويل اإلرهاب ،واعتبارها
ّ
المضي في
«غير كافية» ،والتأكيد على
اإلجراءات ضد قطر .األجواء السلبية دفعت
أمير الكويت إلى الخروج عن صمته،
مطلقًا ما يشبه «نعيًا» لمجلس التعاون
الخليجي ،ولمبادرته المتعثرة
تــؤكــد واشـنـطــن كــل ي ــوم ع ــدم ّ
نيتها
ّ
حــل األزمــة بني حلفائها في الخليج
«كيفما كــان» ،وغياب أي رؤيــة تجاه
الخالف ،غير نزعة استغالل التوترات
لتحقيق مكاسب أكـبــر مــن الطرفني.
هـ ــذا م ــا ظ ـه ــر ف ــي امل ـح ـط ــة ال ـق ـطــريــة

معارضين
إعدام 4
ّ
«خرجوا على ولي األمر»
أعدمت السلطات السعودية أمس ،أربعة
مــن الـنـشـطــاء فــي منطقة الـقـطـيــف ،هم
زاهـ ــر ال ـب ـص ــري وي ــوس ــف املـشـيـخــص
وم ـه ــدي ال ـص ــاي ــغ وأم ـج ــد آل امـعـيـبــد.
ووجـ ـه ــت ال ـس ـل ـط ــات إل ـي ـه ــم ت ـه ـمــا مــن
بينها «الخروج املسلح على ولي األمر»،
و«إث ـ ـ ـ ــارة ال ـف ـت ـن ــة» ،و«ارتـ ـ ـك ـ ــاب ج ــرائ ــم
إرهــاب ـيــة» .وقــالــت وزارة الــداخـلـيــة ،في
ب ـي ــان ،إن ــه «ت ــم ال ـح ـكــم عـلـيـهــم بــالـقـتــل
تعزيرًا ...وصدر األمر امللكي بإنفاذ ما
تـقــرر شــرعــا» ،الفـتــة إلــى تنفيذ الحكم
فــي املنطقة الـشــرقـيــة .وأث ــار نبأ إعــدام
النشطاء حالة حزن وسخط في املنطقة
ُ
ال ـش ــرق ـي ــة ،س ــرع ــان م ــا ت ــرج ـم ــت عبر
موقع «تويتر» ،حيث ّ
غرد كثيرون عبر
وسم «#شهداء_القطيف» ،مستنكرين
جريمة اإلع ــدام ،ومطالبني بالقصاص.
واس ـت ـن ـكــر رئ ـي ــس امل ـن ـظ ـمــة األوروبـ ـي ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،عـلــي
الدبيسي ،عملية اإلعــدام ،واصفًا إياها
بـ«الذبح» .وتأتي عملية إعدام النشطاء
في وقت يستمر فيه الحصار املفروض
على بلدة العوامية في املنطقة الشرقية،
منذ  9أسابيع ،على خلفية رفض أهالي
البلدة هدم حي املسورة التاريخي.

مصر

من جولة وزيــر الخارجية األميركي
ريـ ـك ــس تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،ح ـي ــث أس ـه ـمــت
مــواقــف الــرجــل فــي خـلــط األوراق ،ال
سيما لدى الرباعي املقاطع لقطر .مع
ذلــك ،بعثت تحركاته بمؤشرات إلى
نـيــة األم ـيــرك ـيــن اح ـت ــواء ال ـخ ــاف ال
معالجته بصورة تامة ،ومنع توسع
رقعة الصدام خلف الخطوط الحمر.
وفي تصريحات ليست سارة لجبهة
السعودية ـ اإلمارات ،أعرب تيلرسون
عن اعتقاده بأن «قطر كانت واضحة
في مواقفها ،وأعتقد أنها (املواقف)
ك ـ ــان ـ ــت مـ ـنـ ـطـ ـقـ ـي ــة ج ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا» .وأضـ ـ ـ ــاف
ت ـي ـل ــرس ــون ،م ــن ال ـ ــدوح ـ ــة ،أن «ق ـطــر
أول مــن استجابت ملكافحة اإلرهــاب
ون ـقـ ّـدر مــوقـفـهــا» ،مــؤكـدًا أن األخـيــرة
«نفذت خطوات بالفعل في مكافحة
تمويل اإلرهاب».
كالم تيلرسون األخير جاء في خالل
مــؤتـمــر صـحــافــي مـشـتــرك مــع نظيره
ال ـق ـطــري مـحـمــد ب ــن عـبــد الــرح ـمــن آل
ث ــان ــي ،أع ـل ــن ف ـي ــه ت ــوق ـي ــع ال ـجــان ـبــن
م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم ل ــ«م ـك ــاف ـح ــة ت ـمــويــل
اإلرهـ ـ ـ ــاب» .ول ـف ــت ت ـي ـلــرســون إل ــى أن
املــذكــرة ك ــان يـجــري اإلعـ ــداد لـهــا منذ
م ــدة ،مـعـتـبـرًا أن «م ــن املـهــم أن يكون
هناك فهم جيد ملذكرة التفاهم التي
نعمل عليها منذ فترة» .من جهته ،قال
وزيــر الخارجية القطري إن «املخرج
الــرئـيـســي ك ــان الـتــوقـيــع عـلــى مــذكــرة
ت ـف ــاه ــم مل ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب وت ـطــويــر
آلـيــاتـهــا ،واالس ـت ـمــرار فــي الـتـشــاور»،
مـضـيـفــا أنـ ــه «تـ ــم االتـ ـف ــاق ع ـلــى عــدة
أشياء» ،من دون أن يوضحها.
وردًا على س ــؤال حــول تسريب نص
اتـفــاق الــريــاض ( 2013ـ ـ  ،)2014رأى
آل ثاني أن «الغرض منه التقليل من
جهود وساطة الكويت ،والتأثير على
زيارة تيلرسون» .وأضاف« :التسريب
يعكس نـهــج تـلــك ال ــدول (املـقــاطـعــة)،
وع ــدم احـتــرامـهــا التـفــاقــاتـهــا ،وأنـهــا
ل ــم ت ـصــل إل ــى ح ــد كــون ـهــا ش ــرك ــات».
وسبق إعالن توقيع املذكرة لقاء بني
وزير الخارجية األميركي وأمير قطر
تميم بن حمد آل ثاني.
وبـ ــدا واض ـح ــا أن ت ـي ـلــرســون ،وعـبــر
م ــواق ـف ــه «اإليـ ـج ــابـ ـي ــة» م ــن ال ــدوح ــة
مــن جـهــة ،وتــوقـيـعــه مــذكــرة التفاهم
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،ي ــرس ــخ مــاحـظــات
املــراق ـبــن عـلــى الـسـيــاســة األمـيــركـيــة
املتناقضة منذ اندالع األزمة؛ فالرجل
أب ـقــى ال ـب ــاب مـفـتــوحــا للقطيعة بني
األط ـ ـ ــراف ،إال أن ــه أوحـ ــى ف ــي الــوقــت
نفسه بـتـجــاوب طفيف مــع اإلم ــارات
وال ـس ـع ــودي ــة ل ـح ـظــة ال ـت ــوق ـي ــع عـلــى
مـ ـ ــذكـ ـ ــرة ت ـ ـفـ ــاهـ ــم ملـ ـك ــافـ ـح ــة ت ـم ــوي ــل
اإلرهـ ـ ــاب ،وه ــي الـتـهـمــة األبـ ــرز الـتــي
يــوجـهـهــا الــربــاعــي ض ــد ق ـطــر .كــذلــك
أع ـ ـط ـ ــى ت ـ ـي ـ ـلـ ــرسـ ــون ج ـ ـ ــرع ـ ـ ــات أمـ ــل
واطـمـئـنــان للقطريني بــاإلب ـقــاء على
املـ ـظـ ـل ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ومـ ـن ــع املـ ـس ــاس
بالدوحة عسكريًا أو أمنيًا.

ّ
تتوجه األنظار اليوم إلى اجتماع ّ
موسع يعقده تيلرسون مع نظرائه في دول المقاطعة األربع اليوم (أ ف ب)

وس ــري ـع ــا أصـ ـ ــدر ال ــرب ــاع ــي امل ـقــاطــع
لقطر :الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات ومصر
والـ ـبـ ـح ــري ــن ،ب ـي ــان ــا م ـش ـتــركــا رف ــض
توقيع مذكرة التفاهم بني واشنطن
وال ـ ـ ــدوح ـ ـ ــة وع ـ ـ ـ ّـده ـ ـ ــا «خ ـ ـط ـ ــوة غ ـيــر
كافية ،وسنراقبها» .ورأى البيان أن
املــذكــرة جــاءت نتيجة مطالب الــدول
األربـ ــع امل ـس ـت ـمــرة ،مـسـتــدركــا أن ــه «ال
يمكن الــوثــوق بــأي الـتــزام يصدر عن
الــدوحــة دون ضــوابــط صــارمــة» ،ألن
قطر «دأبــت على نقض كل االتفاقات
وااللـتــزامــات» .وأكــد البيان استمرار
اإلجـ ــراءات الحالية ضــد قطر «حتى
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا لـ ـك ــاف ــة امل ـ ـط ـ ــال ـ ــب» ،وأن
«ن ـش ــاط ــات ال ــدوح ــة ب ــدع ــم اإلره ـ ــاب
يجب أن تتوقف نهائيًا».
ال ـت ـس ـم ــك ب ــامل ــوق ــف املـ ـتـ ـش ــدد بــوجــه
الدوحة ّ
عبرت عنه وزارة الخارجية
امل ـص ــري ــة أيـ ـض ــا ،م ــن خـ ــال رفـضـهــا

اس ـت ـمــرار «الـ ــدول امل ـمـ ّـولــة لــإرهــاب»
باملشاركة في التحالف الدولي ضد
اإلرهاب ،في إشارة واضحة إلى قطر.
وحتى جالء نتائج املبادرة األميركية
ّ
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــوده ــا تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،تــت ـجــه
األن ـظــار إل ــى اجـتـمــاع مـ ّ
ـوســع يعقده

أمير الكويت:
أشعر بالمرارة للتطورات
التي يشهدها
البيت الخليجي

وزير الخارجية األميركي مع نظرائه
فــي دول املـقــاطـعــة األربـ ــع ،ال ـيــوم في
مدينة جدة السعودية .وأوضح بيان
لـلـخــارجـيــة امل ـصــريــة أن «االج ـت ـمــاع
يأتي في إطــار الحرص على تنسيق
املواقف والتضامن بني الدول األربع
حـ ـ ــول الـ ـتـ ـع ــام ــل امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي ب ـش ــأن
الـ ـع ــاق ــة مـ ــع قـ ـط ــر ،والـ ـت ــأكـ ـي ــد عـلــى
تمسكها بمواقفها واإلجــراءات التي
تم اتخاذها ضد الدوحة».
م ـحــاولــة الـ ـت ــوازن ل ــدى األم ـيــرك ـيــن،
واملضي بسياسة إمساك العصا من
امل ـن ـت ـصــف ،ي ـج ـعــان األزمـ ـ ــة م ـهــددة
بــاالس ـت ـمــرار إل ــى أج ــل غ ـيــر مـسـمــى.
ولعل هذا ما دفع أمير الكويت صباح
األحمد الجابر الصباح ،الــذي يقود
وس ــاط ــة مـتـعـثــرة ب ــن األطـ ـ ــراف ،إلــى
التعبير عن شعوره بـ«املرارة والتأثر
البالغ للتطورات غير املسبوقة التي

مداهمات «الداخلية» :عشرات القتلى في «عمليات اسـ ـ
القاهرة ــ جالل خيرت
ً
 25ق ـت ـيــا ع ـلــى األقـ ـ ــل ،ه ــي حصيلة
خ ـمــس م ــداه ـم ــات ق ــام ــت ب ـهــا وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة خ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة.
ال ـح ـم ـلــة ال ـت ــي شـمـلــت م ــدن أك ـتــوبــر،
اإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة ،وأس ـ ـيـ ــوط ،أدت إلــى
س ـق ــوط ق ـت ـلــى تـ ـ ــراوح أع ـم ــاره ــم بني
 16عامًا و 45عامًا ،بحسب البيانات

الرسمية الصادرة عن الوزارة.
وقالت وزارة الداخلية إنها تنفذ هذه
امل ــداه ـم ــات ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى م ــواف ـق ــات من
نيابة أمــن الــدولــة العليا قبل القيام
ب ـهــا ،ف ــي وق ــت سـيـتـسـلــم ف ـيــه أهــالــي
ال ـق ـت ـلــى ج ـث ــام ــن أب ـن ــائ ـه ــم م ــن دون
معرفة االتهامات املوجة إليهم بدقة،
مع العلم أن بعض األهالي يقولون إن
أبـنــاء هــم كــانــوا يخضعون للتحقيق

ف ــي مـ ـق ـ ّـار االحـ ـتـ ـج ــاز ب ـج ـه ــاز األم ــن
الوطني .وبمجرد مقتل املتهمني في
املداهمات ،تغلق القضية في القضاء،
مــا ينهي احـتـمــال التحقق مــن إدان ــة
املتهمني أو براءتهم.
وب ـص ـي ـغــة م ــوح ــدة ت ـقــري ـ ًبــا ،خــرجــت
ب ـيــانــات الــداخ ـل ـيــة واص ـف ــة م ــا قــامــت
ب ــه ب ــ«ال ـح ـم ــات االس ـت ـبــاق ـيــة» الـتــي
ت ـس ـت ـه ــدف مـ ـن ــع وقـ ـ ـ ــوع ال ـع ـم ـل ـي ــات

اإلرهابية ،فيما أكدت أن الضحايا في
كافة املداهمات «هم من بدأوا بإطالق
النار على القوات فــور رؤيتهم لها»،
وسـ ــط أخـ ـب ــار م ــن أق ـ ـ ــارب ال ـض ـحــايــا
تــؤكــد أن ـهــم ت ـعــرضــوا لـلـتـعــذيــب قبل
وفاتهم.
والالفت في املداهمات األخيرة ،وجود
عناصر مشتركة بينها ،مثل مستوى
األسـلـحــة الخفيفة واإلم ـكــانــات التي

ك ــان ــت بـ ـح ــوزة ال ـض ـح ــاي ــا املـتـهـمــن
باإلعداد لعمليات إرهابية.
وبـ ـحـ ـس ــب م ـ ـص ـ ــادر ف ـ ــي ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
املـ ـص ــري ــة ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،فـ ـ ــإن ق ـطــاع
التفتيش ال ــذي يحقق مــع الـضـبــاط،
ل ــم ي ـبــاشــر الـتـحـقـيــق ف ــي أي وقــائــع
مداهمات سقط فيها مدنيون ،مؤكدة
ِّ
أن ال ـ ـقـ ــوات ت ـس ــل ــم ت ـق ــاري ــر بـنـتـيـجــة
العملية للقيادات بعد االنتهاء منها
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العالم
أميركا

ُ
ترامب االبن يشعل «التحقيق»:
روسيا ساعدت والدي!
نشر النجل األكبر لدونالد
ترامب سلسلة تغريدات
أمس ،تضمنت مراسالت
بينه وبين الوسيط الذي
ّ
أعد للقاء بينه وبين
المحامية الروسية بشأن
الحصول على معلومات
تضر بهيالري كلينتون.
وفيما أراد من خالل
هذه الخطوة إيضاح
خلفية االجتماع ،فقد
وضع نفسه ووالده في
موقف أكثر إحراجًا

يشهدها البيت الخليجي» .وجــاءت
ك ـل ـمــات أم ـي ــر ال ـكــويــت بـمـثــابــة نعي
لكل مــن وساطته ومجلس التعاون
ّ
الخليجي نفسه ،الــذي ذكــر الصباح
بمسيرته «املـبــاركــة» ومــا حققته من
«منجزات تمثل الخيار والتطلعات
املـنـشــودة ألبنائنا فــي املنطقة التي
ال ي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـف ــري ــط بـ ـ ـه ـ ــا» ،مـ ـش ــددًا
عـ ـل ــى أن تـ ـل ــك املـ ـسـ ـي ــرة «ت ـس ـت ــدع ــي
الحفاظ عليها والتمسك بها» .وأكد
ً
الصباح االستمرار في جهوده ،قائال
«(إنـنــا) لــن نتخلى عــن مسؤولياتنا
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،وس ـن ـك ــون أوف ـ ـيـ ــاء لـهــا
ح ـتــى ي ـتــم ت ـج ــاوز هـ ــذه ال ـت ـط ــورات،
وانـ ـج ــاؤه ــا ع ــن س ـم ــائ ـن ــا ،وت ـع ــود
املحبة واأللفة لبيتنا الخليجي الذي
سيبقى وحــده قــادرًا على احتواء أي
خالف ينشأ في إطاره».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

ّ
ّ
ت ـس ــلــم دون ــال ــد ت ــرام ــب االب ـ ــن دف ــة
«ت ــوي ـت ــر» أمـ ــس ،ع ـلــى أم ــل إص ــاح
س ــدت ــه ال ـت ـق ــاري ــر اإلع ــام ـي ــة
م ــا أفـ ـ ُ
ال ـ ـت ـ ــي ن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرت ،خ ـ ـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن
املاضيني ،والتي ّ
تحدثت عن لقائه
بمحامية روسية في حزيران ،2017
ب ـه ــدف ال ـح ـص ــول ع ـلــى مـعـلــومــات
ّ
تـتـعــلــق باللجنة الــوطـنـيــة للحزب
الــديـمــوقــراطــي ،وبمرشحة الحزب
ه ـي ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون .أط ـل ــق الـعـنــان
لـسـلـسـلــة م ــراس ــات حـصـلــت بينه
ّ
وب ـ ــن ال ــوسـ ـي ــط الـ ـ ـ ــذي نـ ــظـ ــم ه ــذا
ال ـل ـقــاء ،وم ــن خ ــال أرب ــع صفحات
م ــن ال ــرس ــائ ــل اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وضــع
ترامب االبن نفسه ،ووالده الرئيس
أكثر
األميركي من ورائه ،في موقف ُ َ
حــرجــا .بـ ّـيـنــت ه ــذه الــرســائــل ثــغ ـرًا
عـ ّـدة في روايــة االبــن البكر لترامب.
وحتى اآلن ،برزت ثالثة تناقضات
حــاتــه؛ وفـيـمــا ص ـ ّـرح في
فــي تـصــريـ ّ
الـ ـب ــداي ــة ب ــأن ــه ل ــم ي ـك ــن ي ـع ــرف مــن
سيلتقي ،وأن الـ ّلـقــاء جــاء مــن أجل
بحث مسألة تبني األطفال الروس
م ــن ق ـبــل أم ـيــرك ـيــن ،أك ــد الح ـقــا ما
نـشــرتــه «ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» عــن أن
الـ ـلـ ـق ــاء ج ـ ــرى مـ ــن أج ـ ــل ال ـح ـص ــول
ع ـلــى م ـع ـلــومــات ت ـض ـ ّـر بــاملــرشـحــة
كلينتون ،وأن ــه ك ــان يـعــرف الجهة
ّ
وتبي من هذه
التي سيلتقي بها.
ّ
الرسائل أن ترامب االبــن عبر على
الـ ـف ــور ع ــن اه ـت ـمــامــه ب ــاألم ــر .وقــد
حصل اللقاء في التاسع من حزيران
 2016ف ــي بـ ــرج تـ ــرامـ ــب ،وح ـض ــره
صهر الرئيس جارد كوشنر ومدير
حملته بول مانافورت.
وف ـ ـ ــي إح ـ ـ ـ ــدى ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل بـ ـت ــاري ــخ
ال ـث ــال ــث م ــن ح ـ ــزي ـ ــران ،يـ ـق ــول أح ــد
شــركــاء والـ ــده الـســابـقــن إن ــه جــرى
االتصال به من قبل مسؤول روسي
حكومي كبير ،يعرض منح حملة
ّ
تضر بكلينتون.
ترامب معلومات
وب ـح ـســب ال ــرس ــائ ــل ال ـت ــي نـشــرهــا
ت ــرام ــب االب ـ ــن ،فـ ــإن هـ ــذه الــوث ــائ ــق

ـتباقية»
وأنه «لم تحدث أي مشاكل تستدعي
الـتـحـقـيــق بــالـتـفـتـيــش خـ ــال ال ـف ـتــرة
املاضية».
وأك ـ ــد وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،م ـج ــدي عبد
ال ـ ـغ ـ ـفـ ــار ،أن ه ـ ـنـ ــاك «قـ ـ ـ ــوى داخ ـل ـي ــة
وخ ــارج ـي ــة م ــا زالـ ــت تـسـعــى جــاهــدة
لتوظيف اإلرهــاب لهدم ركائز الدولة
واس ـ ـت ـ ـق ـ ــراره ـ ــا ،ووق ـ ـ ـ ــف م ـس ـيــرت ـه ــا
وعرقلة طموحات مستقبل شعبها».

«يمكن أن ّ
تجرم هيالري (كلينتون)
وتعامالتها مع روسيا ،ويمكن أن
تكون مفيدة جدًا لوالدك» .وتضيف
ال ــرس ــال ــة ذاتـ ـه ــا« :م ــن ال ــواض ــح أن
هـ ـ ــذه م ـع ـل ــوم ــات ح ـ ّـس ــاس ــة وذات
عال ،ولكنها جزء من دعم
مستوى ٍ
روسيا وحكومتها للسيد ترامب».
ترامب االبــن ّ
رد في غضون دقائق
ً
قــائــا« :إذا كــان هــذا مــا تقوله فإنه
يروقني ،خصوصًا (إذا ما حصل)
خالل الصيف».
ت ــرام ــب االبـ ــن غـ ـ ّـرد ه ــذه الــرســائــل.
وقـ ــال ف ــي ب ـيــان م ــرف ــق« :ب ـه ــدف أن
أك ـ ــون ش ـفــافــا ب ـن ـحــو ك ــام ــل ،أنـشــر
سلسلة الــرســائــل» ،بـشــأن اجتماع
التاسع من حزيران .وأضاف« :أردت
فقط أن ّأحصل على اتصال هاتفي،
ولكن تعثر ذلك ،وقالوا لي إن املرأة
ستكون في نيويورك وسألوني إذا
ما كنت أود أن ألتقيها».
وب ـعــد أرب ـعــة أي ــام مليئة الــرســائــل
ال ـبــريــديــة ،كـتــب الــوس ـيــط مقترحًا
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك يـ ــوم
الـخـمـيــس «م ــع م ـحــامــي الـحـكــومــة
الــروسـيــة» ،وقــد وافــق تــرامــب االبــن
ّ
عـلــى ذل ــك ،مضيفًا أن مــن املحتمل
أن ي ـح ـض ــر م ـع ــه «ب ـ ـ ــول م ــان ــاف ــور
(مدير حملة ترامب) ،وصهره جارد
كوشنر».
ّ
صحيفة «نيويورك تايمز» ،عقبت
أمس على نشر املراسالت ،موضحة
ترامب االبــن قــام بهذه الخطوة،
أن
ُ
بعدما أخبر بأن الصحيفة ستنشر
فحوى الرسائل اإللكترونية التي
ّ
أعدت للقائه مع املحامية الروسية.
ّ
ول ـ ـكـ ــن الـ ــ«ت ــايـ ـم ــز» ل ـف ـت ــت إل ـ ــى أن
ُ
الــرســائــل لــم تـنـشــر وف ــق التسلسل
الزمني الصحيح ،فقد نشر ترامب
االبـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـض ـمــن
ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ت ـض ـ ّـر
بكلينتون ،وعــن أنـهــا تــأتــي كجزء
م ــن م ـس ــاع ــدة ال ـح ـكــومــة الــروس ـيــة
لـ ــوالـ ــده ف ــي آخـ ــر تـ ـغ ــري ــدة ،بـيـنـمــا
أش ــارت «ن ـيــويــورك تــايـمــز» إل ــى أن
هذه من أول الرسائل.
وأوضحت الصحيفة أن الرواية عن
خلفية اجتماع التاسع من حزيران،
تـتـضـ ّـمــن أشـخــاصــا تـعـ ّـرفــت إليهم
عــائ ـلــة ت ــرام ــب ج ـ ــراء أع ـمــال ـهــا في
موسكو .وأشارت إلى أن «التواصل
األولي عبر البريد اإللكتروني ،جاء
م ــن ق ـبــل روب غ ــول ــدس ـت ــون ،وهــو
مراسل بريطاني سابق كان قد عمل
في مجال الدعاية واإلعالن ،والتقى
ت ــرام ــب األب ،خ ــال ق ـيــام مؤسسة
ه ــذا األخ ـيــر بــأع ـمــال فــي روس ـيــا».
ً
ف ـضــا ع ــن ذلـ ــك ،ذكـ ــرت الصحيفة
أن غــولــدسـتــون أخـبــر تــرامــب االبــن
«ف ــي الــرســالــة املــرس ـلــة ف ــي الـثــالــث
من حزيران ،بأنه يكتب له بالنيابة
عن صديق مشترك ،أي أحد نجوم
ال ـ ـبـ ــوب الـ ـ ـ ــروس إم ـ ــن أغ ـ ـ ـ ــاالروف،
وه ــو اب ــن أراس أغ ـ ـ ــاالروف ،قطب

وزير الداخلية :قوى
داخلية وخارجية تسعى
لتوظيف اإلرهاب لهدم
ركائز الدولة (أ ف ب)

وخالل اجتماع مع مساعديه ملناقشة
نتائج الحمالت االستباقية ،أكــد أن
ه ــذه ال ـضــربــات األم ـن ـيــة االسـتـبــاقـيــة
ل ـل ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وإح ـ ـبـ ــاط
ُ
مـ ـخـ ـطـ ـط ــاتـ ـه ــا ت ـ ـس ـ ـهـ ــم إي ـ ـجـ ــابـ ــا فــي
إجهاض كثير من األحداث اإلرهابية
ال ـتــي كــانــت تـلــك الـتـنـظـيـمــات تسعى
إلى تنفيذها.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـيـ ـقـ ـظ ــة

واالستنفار الكامل واستمرار توجيه
مـثــل ه ــذه ال ـضــربــات امل ــؤث ــرة إلفـشــال
املخططات اإلرهابية قبل وقوعها من
خالل مالحقة عناصرها ،مشيرًا إلى
أن الــدولــة املـصــريــة آلــت على نفسها
أن ت ـم ـضــي فـ ــي دح ـ ــر ه ـ ــذا اإلره ـ ــاب
اآلثم ومواجهته والقوى التي تحركه
وت ــدعـ ـم ــه ل ـل ـح ـي ـل ــول ــة دون تـحـقـيــق
غاياتها ومؤامراتها.

لفتت «تايمز» إلى أن الرسائل لم ُتنشر وفق التسلسل الزمني الصحيح (أ ف ب)

نفت المحامية
الروسية أن يكون لها
ّ
أي صلة بالكرملن

عقارات ُوصف بأنه دونالد ترامب
الروسي».
ب ـح ـســب «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ،فــإن
«أغـ ـ ــاالروف األب يـتـفــاخــر بصالت
م ـ ـقـ ـ ّـربـ ــة م ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ف ــادي ـم ـي ــر
بــوتــن ،وق ــد ف ــازت شــركـتــه بعقود
مـ ـه ـ ّـم ــة ،ك ــذل ــك م ـن ـح ــه ب ــوت ــن أم ــر
شـ ـ ــرف ال ـ ـف ـ ـيـ ــدرال ـ ـيـ ــة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة».
وأض ــاف ــت أن «أغ ـ ـ ـ ــاالروف كـ ــان قد
ان ـضــم إل ــى ت ــرام ــب األب ،ف ــي إط ــار
اإلعداد ملسابقة ملكة جمال الكون،
الـتــي أجــريــت فــي مــوسـكــو فــي عــام
« .»2013إمـ ـ ــن ات ـص ــل ب ــي وط ـلــب
مني التواصل معك بشأن أمر مهم
جـ ـدًا» ،ق ــال غــولــدسـتــون فــي إحــدى
ّ
الرسائل ،مضيفًا أن «وكيل النيابة
في روسيا التقى بوالده أراس هذا
الصباح ،الــذي عرض إعطاء حملة
ت ــرام ــب ب ـعــض ال ــوث ــائ ــق الــرسـمـيــة
ومـ ـعـ ـل ــوم ــات قـ ــد ت ـ ـجـ ـ ّـرم هـ ـي ــاري
وتعامالتها مع روسيا ،ويمكن أن
تكون مفيدة لوالدك».
وف ـي ـمــا ذكـ ــرت «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
أن ــه «ال ت ــوج ــد ص ـفــة وك ـي ــل نـيــابــة
ف ــي روس ـي ــا ،ب ــل ه ــي تـسـتـخــدم في
بــريـطــانـيــا» ،فقد أوضـحــت أن هذه
ال ـص ـفــة ف ــي مــوس ـكــو «ه ــي الـنــائــب
الـعــام الــروســي» .ووفــق الصحيفة،
فإن «من يشغل هذا املنصب حاليًا
هــو ي ــوري ياكوفليفيتش شايكا،
م ـع ـ ّـن م ــن ق ـب ــل ب ــوت ــن ،وم ـع ــروف
بــأنــه م ـق ـ ّـرب م ــن املـحــامـيــة نــاتــالـيــا

فيسيلنيتسكايا».
إال أن فـيـسـيـلـنـيـتـسـكــايــا ن ـفــت في
مـقــابـلــة م ــع شـبـكــة «ان ب ــي ســي»
أمـ ـ ـ ــس ،أن ت ـ ـكـ ــون لـ ـه ــا أي ص ـلــة
بــال ـكــرم ـلــن ،وشـ ـ ــددت ع ـلــى أنـهــا
الـ ـتـ ـق ــت بـ ـت ــرام ــب االبـ ـ ــن فـ ــي ع ــام
 2016مل ـن ــاق ـش ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات بــن
روسـ ـي ــا وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ال
إلعـ ـط ــاء أي م ـع ـل ــوم ــات ع ــن حـمـلــة
ك ـل ـي ـن ـت ــون .وقـ ــالـ ــت« :ل ـ ــم أمـ ـل ــك أي
ّ
مضرة بشأن
معلومات حساسة أو
ّ
كلينتون» ،مضيفة أن «من املحتمل
جـ ـ ـ ـدًا أن ـ ـهـ ــم ك ـ ــان ـ ــوا ي ـ ـتـ ــوقـ ــون إل ــى
معلومات كهذه ...أرادوا ذلك بشدة
لدرجة أنهم سمعوا فقط ما أرادوا
الحصول عليه».
في غضون ذلك ،وفيما من املتوقع
أن تـشـهــد ه ــذه ال ـق ـض ـيــة نـقــاشــات
ً
ك ـث ـيــرة وانـ ـتـ ـق ــادات ح ـ ـ ّـادة وجـ ــداال
ب ـشــأن قــانــون ـيــة م ــا ق ــام ب ــه تــرامــب
االبـ ـ ـ ـ ــن ،بـ ـ ـ ــدأت م ـخ ـت ـل ــف األطـ ـ ـ ــراف
ب ــإب ــداء ردود ف ـع ــل .وق ـ ــال ال ـنــائــب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي عـ ــن كــال ـي ـفــورن ـيــا
أدام سـكـيــف ـ ـ وه ــو أع ـض ــاء لجنة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات الـ ـت ــابـ ـع ــة ملـجـلــس
النواب ـ إن اللجنة «تملك معلومات
بشأن التحقيق القائم حول التدخل
الروسي في االنتخابات الرئاسية
لـعــام  ،2016وهــي أكـثــر بكثير ّ
مما
نـشــر» .مــن جهته ،رأى السيناتور
الــديـمــوقــراطــي تيم مــاكــن (املــرشــح
السابق ملنصب نائب الرئيس) أن
ّ
يتحرك إلــى مــا هــو أبعد
التحقيق
مــن «عــرقـلــة ال ـع ــدال ــة» ،مضيفًا أنــه
ّ
يتحرك نحو «خيانة محتملة».
ّ
املصفق الوحيد لتغريدات ترامب
االبــن كــان تــرامــب األب ،الــذي أشــاد
ب ــ«ال ـش ـف ــاف ـي ــة» ال ـت ــي أب ــداه ــا ابـنــه
الـ ـبـ ـك ــر .وقـ ـ ــال ف ــي ت ـص ــري ــح ق ــرأت ــه
متحدثة باسمه ،إن «ابني شخص
يتمتع بخصال عالية ،وأنــا أحيي
شفافيته».
(األخبار)
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تقرير

ً
القلق اإلسرائيلي من التصعيد الكوري :إيران أوال
الكوري األميركي وتداعياته ،التي قد ال
تبقى إسرائيل بعيدة عنها ،في أعقاب ما
قيل عن إطالق كوريا الشمالية صاروخًا
عابرًا للقارات يمكنه الوصول إلى مسافة
تزيد على  6000كلم.
ب ـعــدمــا ت ـن ــاول ــت امل ـق ــارب ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
مفاعيل التجربة الـصــاروخـيــة الكورية
على موازين القوى وعلى الوضع األمني
وال ـس ـي ــاس ــي ف ــي م ـن ـط ـقــة جـ ـن ــوب ش ــرق
آسـيــا ،انتقلت إلــى مـقــاربــة مفاعيل هذا
املستجد األمـنــي على مـعــادالت الصراع
ـي املنطقة .ورأت
بــن إي ــران وإســرائـيــل فـ ّ
الـ ـ ـق ـ ــراءة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أنـ ـ ــه ب ـع ــد إع ــان
إدارة َ الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
نهاية سياسة «الصبر االستراتيجي»،
باتت على مفترق اتخاذ قــرار مصيري:
م ــا ه ــي االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي عـلـيـهــا أن
تعتمدها بهدف وقف برنامج صواريخ
كوريا الشمالية؟ وهل توجد بشكل عام
استراتيجية لتحقيق هذا الهدف؟ وعلى
هــذه الخلفية ،رأى يــادلــن وشــريـكــه في
الـبـحــث أن ال ـت ـحــدي امل ــاث ــل أمـ ــام اإلدارة
األميركية بهذا الخصوص ليس بسيطًا.
كما في كل مقارباتهم للقضايا الدولية
واإلقليمية ،أكد يادلني أنهم في إسرائيل
يــراق ـبــون األزمـ ــة ودراس ـ ــة انـعـكــاســاتـهــا،
وال سيما مــا يـخــص الـبــرنــامــج الـنــووي
اإليراني.

تبقى المقاربة اإلسرائيلية لكافة
المستجدات متمحورة حول
مدى انعكاسها على معادالت
الصراع ضد محور المقاومة.
بعد ثرثرة ليبرمان التي فضحت
القلق اإلسرائيلي قبل أشهر،
امتد االهتمام البحثي إلى
الشرق األقصى ،في محاولة
الستكشاف معالم استفادة إيران
وحلفائها ،لرسائل وتداعيات
التوتر األميركي ـ الكوري
علي حيدر
م ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـح ـض ــر ال ـ ـحـ ــدث الـ ـك ــوري
الشمالي في تل أبيب ،لكن هذه املرة ليس
م ــن ب ــواب ــة ث ــرث ــرة وزيـ ــر األمـ ــن أفـيـغــدور
لـيـبــرمــان ال ــذي اس ـت ــدرج ّ
ردًا ك ــوري ــا في
ش ـه ــر أيـ ـ ــار امل ــاض ــي دوت أصـ ـ ـ ــداؤه فــي
مختلف أرج ــاء إســرائ ـيــل ،بــل مــن بــوابــة
اهتمام معهد أبحاث األمن القومي في تل
أبيب ،الذي تناول في بحث كتبه رئيس
املـعـهــد ال ـل ــواء احـتـيــاط عــامــوس يــادلــن
وافنير غولوب ،وركز على أبعاد التوتر

ت ـطــويــر ق ــدرات ـه ــا ال ـن ــووي ــة وبــرنــامـجـهــا
الصاروخي لتحقق الردع النووي.
إلى ذلك ،يمكن الحدث الكوري أن ُيسهم
في التوتر في شبه الجزيرة الكورية ،إلى
جذب اهتمام الواليات املتحدة ،ويوسع
الفراغ الــذي تخلفه واشنطن في الشرق
األوسط .ويحرف اهتمام إدارة ترامب عن
التهديد الذي تشكله السياسة اإليرانية
للمصالح األميركية في املنطقة.
ف ــي م ــواج ـه ــة هـ ــذا الـ ــواقـ ــع ،يـ ــرى مـعـهــد
أبـحــاث األم ــن الـقــومــي أن على إسرائيل
أن تـجــدد ال ـح ــوار املـعـمــق مــع واشـنـطــن،
ً
وصــوال إلــى بلورة سياسة مشتركة في
مواجهة تطلعات إيران النووية واملخاطر
التي ينطوي عليها اتفاق فيينا .أضف
ّ
إلــى أن املـطـلــوب مــن إســرائـيــل التنسيق
مــع حلفاء آخــريــن لـلــواليــات املتحدة في
ال ـشــرق األوس ــط مــن أج ــل إب ـقــاء الضغط
الـفــاعــل عـلــى ط ـهــران .وخ ـتــم ،بالتشديد
على أنــه فــي النهاية تستطيع إسرائيل
أن تـسـهــم أي ـض ــا ف ــي م ـج ـهــود ال ــوالي ــات
املتحدة أمام كوريا الشمالية ،وال سيما
م ــن خـ ــال ت ـصــديــر م ـن ـظــومــات دفــاع ـيــة
م ـض ــادة ل ـل ـقــذائــف وال ـص ــواري ــخ والـعـلــم
التشغيلي الس ـت ـخــدام ه ــذه املـنـظــومــات
الدفاعية الفاعلة التي يمكنها أن تعزز
الدفاعات اليابانية والكورية الجنوبية
في مواجهة التهديد الكوري الشمالي.

يـنـبــع ال ـق ـلــق اإلســرائ ـي ـلــي م ــن أن ضبط
النفس األميركي والسلوك االستفزازي
م ــن ق ـب ــل ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة ي ــوج ــه إل ــى
ط ـهــران رســالــة م ـفــادهــا أن ال ــدول ــة التي
ت ـص ــر ع ـل ــى اجـ ـتـ ـي ــاز ال ـع ـت ـب ــة ال ـن ــووي ــة
ستنجح فــي الـقـيــام بــذلــك ،ول ــو فــي ظل
معارضة الواليات املتحدة .ولفت أيضًا
ّ
إلـ ّـى أن أزم ــة صــواريــخ كــوريــا الشمالية
تمثل في الحقيقة نموذجًا لخلق توازن
الرعب أمام حلفاء واشنطن ...مشيرًا إلى
ّ
أن تعزيز قدرة إيران على تهديد إسرائيل
وأنظمة الخليج عبر القوى التي تدعمها
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وال ـت ـن ـس ـيــق املـ ـت ــزاي ــد بــن
روسـ ـي ــا وإي ـ ـ ــران ي ــواف ــق هـ ــذا ال ـن ـم ــوذج،
وبحسبه يمكن أيـضــا إي ــران أن تواصل

استراحة
2625 sudoku
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أفقيا
 -1مدينة ليبية – سكوت ووجوم –  -2مدينة جزائرية – ملك فارسي كبير –  -3قبر
– عاصمة أفريقية –  -4موسيقي نمساوي راحل – حرف نصب –  -5مادة قاتلة –
جنس حشرات تمتص دم اإلنسان – أغنية لفريد األطرش –  -6مارشال يوغوسالفي
إشتهر بمقاومة اإلحتالل األملاني خالل الحرب العاملية الثانية – واحد باألجنبية –
خصب –  -7للتعريف – عملة وفلوس – لحم بقر باألجنبية –  -8مدينة يابانية ألقى
عليها األميركيون القنبلة ّ
الذرية الثانية بعد هيروشيما –  -9حرف نصب – سن
ّ
في الفم – نظن ونرتاب –  -10إسم شهر تموز في بعض البلدان العربية – من أجود
ّ
العطري على اإلطالق
أنواع الورد

عموديًا

عاصمة جزر فوكلند تعتبر قاعدة لصيد الحيتان –  -2شره في األكل – مدينة
-1
ُ
إيطالية تعتبر عاصمة إيطاليا اإلقتصادية –  -3زرعه في األرض –  -4متشابهان
– عائلة شاعر لبناني شهير راحل من أدباء املهجر –  -5كافر مع التظاهر باإليمان
أوالخبيث الداهية – مدينة في املغرب –  -6تعب في العمل في سبيل طلب الرزق –
من أسماء الذئب –  -7آلة من آالت املوسيقى الشرقية ذات أوتار –  -8مدينة لبنانية
– بلدة لبنانية بقضاء عكار –  -9طعم الحنظل – نوع من البهار الهندي – خالف
خير –  -10موسيقي روسي راحل له أوبرا وسيمفونيات وباليه منها بحيرة البجع
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مشاهير 2625
1

حلول الشبكة السابقة

 -1طه حسني – ّ
عرم –  -2ارسطو – براغ –  -3غبار – روسيا –  -4اب – أسر –  -5رب – سروال
ُ ُ
ّ
–  -6نمنم – فج –  -7صديق – جرع –  -8أعرب – نانسي –  -9دل – القبيات –  -10سكنديناڤيا

عموديًا

 -1طاغور – سادس –  -2هرب – بن – علك –  -3حسام – مصر –  -4سطر – سندباد –  -5يو – أرمي –
لي –  -6ربو – ِقن ِقن –  -7بو – ال – ابا –  -8عرسال – جنيڤ –  -9رايس – فرساي –  -10مغارة جعيتا

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

حل الشبكة 2624

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.

لينا األسعد
حرم الرئيس الراحل كامل األسعد
خليل كامل األسعد
عبد اللطيف كامل األسعد
ووائل كامل األسعد
ِّ
مسلمني ُ
لحكم الله ومؤمنني بقدره
ينعون إلى الجنوب والوطن
العالمة السيد ،والقاضي املسدد،
كهف الالئذين وحضن الخائفني
سماحة حجة اإلسالم
السيد أحمد شوقي األمني
وي ـت ـشــاركــون امل ـص ــاب والـ ـع ــزاء مع
أنجاله األكارم وسائر املحبني

تصادف اليوم االربعاء الواقع فيه
 12تموز 2017
الـ ــذكـ ــرى ال ـس ـن ـ ّ
ـوي ــة االول ـ ـ ــى ل ــوف ــاة
فقيدتنا الغالية
الحاجة شهيرة علي صالح دندش
ّ
مناسبة للتذكر واالستذكار وتالوة
السورة املباركة الفاتحة عن روحها
الطاهرة
ت ـح ـيــي ال ـع ــائ ـل ــة هـ ــذه الـ ــذكـ ــرى فــي
دارتها في بعلبك ـ ـ النبي عثمان.

8

6

انتقلت إلى رحمته تعالى
الحاجة بارعة املرعبي
أرم ـل ــة امل ــرح ــوم الــدك ـتــور سـعــدالـلــه
إسماعيل الخليل
وال ــده ــا امل ــرح ــوم ال ـن ــائ ــب الـســابــق
خالد بك عبد القادر املرعبي
وال ــدت ـه ــا ال ـح ــاج ــة امل ــرح ــوم ــة يمن
محمود علي باشا املرعبي
شقيقاها :املرحوم خلدون املرعبي،
زوج ـت ــه هــالــة الـحـصـنــي ،والـنــائــب
والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق طـ ــال املــرع ـبــي،
زوجته وداد طرابلسي.
ش ـق ـي ـق ـتــاهــا :ع ـ ــزه ،زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
م ـح ـمــد األسـ ـع ــد امل ــرعـ ـب ــي ،ول ـي ـلــى
وضـ ـ ـح ـ ــوك زوج ـ ـ ـ ــة ك ـ ـلـ ــود دوري ـ ـ ـ ــه،
وض ـ ـحـ ــى زوجـ ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم عـفـيــف
العريس ،وهزار زوجة غازي سالم.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء
 ١٢وغ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـيــس  ١٣ت ـم ــوز فــي
ن ــادي جمعية متخرجي الجامعة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ,ال ـح ـم ــرا
ساحة الــورديــة من الساعة الثانية
حتى الساعة السابعة.
.اآلس ـ ـف ـ ــون :آل امل ــرع ـب ــي وال ـخ ـل ـيــل
والصباح ودوريــه وعريس وسالم
وحصني وطرابلسي وأنسباؤهم

ّ
سنوية ►
◄ ذكرى

8
6

◄ وفيات ►

إعداد
نعوم
مسعود
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5

6

7

8

9

10

11

ملكة اسكتلندا ثــم ملكة فرنسا بعد زواجـهــا بفرنسوا الثاني (-1542
ّ .)1587
ترملت بعد سنة وعادت الى بالدها .لجأت الى انكلترا وأعدمت.
والدها هو امللك جايمس الخامس
 = 2+7+5+8+3دولــة عظمى ■  = 1+4+10+9+11نهر صيني ■ = 7+6
شاي باألجنبية

حل الشبكة الماضية :ايمان الطوخي

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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إعالنات

19

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـعـ ــروض ال ـع ــائ ــد ل ـتــرج ـمــة ن ـصــوص
ب ـعــض دف ــات ــر الـ ـش ــروط االداري ـ ـ ــة ل ــزوم
مديرية الدراسات ،موضوع استقصاء
االسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار رقـ ـ ـ ــم ث4د 5912/تـ ــاريـ ــخ
 ،2017/6/5قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/8/11عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستقصاء
الـعــروض املــذكــور اعــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر الـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر.
علما بــأن ال ـعــروض الـتــي سبق وتقدم
ب ـه ــا ب ـع ــض املـ ــورديـ ــن ال ت ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومن املمكن في مطلق االحوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في  6تموز 2017
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1314
إعالن
تـعـلــن شــركــة ك ـهــربــاء لـبـنــان الـشـمــالــي
املـ ـغـ ـفـ ـل ــة ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـق ــاديـ ـش ــا ع ـ ــن اسـ ـ ـت ـ ــدراج
لـلـعــروض ل ـشــراء أع ـمــدة خشبية طــول
 9م( .عــدد  ،)300وذلــك وفق املواصفات
الفنية وال ـشــروط االداري ــة املـحــددة في
دف ـتــر الـ ـش ــروط الـ ــذي يـمـكــن الـحـصــول
عـلــى نـسـخــة عـنــه ل ـقــاء خمسماية الــف
لـيــرة لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن قسم
الـشــراء في املصلحة االداري ــة في مركز
الشركة في البحصاص ما بني الساعة
 8صباحًا و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  7آب  2017الساعة  12ظهرًا
ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس

التكليف 1318
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
ينفذ بنك سوسيته جـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .ب ــامل ـع ــام ـل ــة رقـ ـ ــم 2015/862
بــوجــه كــابــي مــوريــس واك ــد عقد قرض
وع ـقــد تــأمــن وب ـي ــان بـتـســديــد دف ـعــات
وك ـ ـشـ ــوفـ ــات حـ ـس ــاب وش ـ ـهـ ــادتـ ــي قـيــد
ً
تأمني تحصيال ملبلغ /139529.86/د.أ.
اضافة الى الفوائد واللواحق.
وي ـجــري التنفيذ عـلــى الـقـســم 12/944
سهيله مساحته  147م.م .وهو بموجب
االفـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـق ــاري ــة م ــدخ ــل وص ــال ــون
وسـفــرة ومطبخ وخــاء وم ــوزع وثــاث
غـ ـ ــرف وح ـ ـمـ ــامـ ــان وغـ ـسـ ـي ــل وش ــرف ــات
وبــال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـق ـســم مــؤلــف من
مـ ــدخـ ــل وص ـ ــال ـ ــون وس ـ ـف ـ ــرة وم ـط ـب ــخ
وحمام ضيوف وممر وثالث غرف نوم
ض ـمــن اح ــداه ــا ح ـم ــام مــاس ـتــر وح ـمــام
بني الغرف .البالط رخام وبالط الغرف
م ــوزايـ ـي ــك .امل ـج ـل ــى غ ــران ـي ــت وخ ــزائ ــن
خشبية وشــرفــة املطبخ مقفلة بزجاج
ودرج داخ ـلــي رخ ــام ودراب ــزي ــن خشب
ي ـ ـ ـ ــؤدي ال ـ ـ ــى غـ ــرفـ ــة ج ـ ـلـ ــوس ض ـم ـن ـهــا
شــومـيـنـيــه وح ـم ــام ض ـي ــوف وغــرفـتــن
ن ــوم وشــرفـتــن لـلـعـلــوي .ب ــاب خــارجــي
م ـس ـت ـقــل وهـ ــو ش ــاح ــط ب ـم ـســاحــة 147
م.م .ويوجد ديكور جفصني واملنجور
ال ـخــارجــي ألــومـيـنـيــوم مــع مــونــوبـلــوك
ودفاعات حديد.
تاريخ قرار الحجز  2016/7/11وتاريخ
تسجيله .2016/7/14
بدل تخمني القسم  12/944سهيله مع
ال ـشــاحــط /399840/د.أ .وب ــدل طــرحــه
/239904/د.أ .أو مــا يـعــادلــه بالعملة
الوطنية.
ي ـج ــري ال ـب ـي ــع ب ـي ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع
فـيــه  2017/10/4الـســاعــة  12.00ظهرًا
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء دفـ ـ ــع بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح
بـ ـم ــوج ــب ش ـ ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان او
تـقــديــم كـفــالــة واف ـيــة مــن اح ــد املـصــارف
امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة وي ـت ـح ـمــل رس ــوم
ال ـت ـس ـج ـيــل وال ـ ــدالل ـ ــة وع ـل ـي ــه االط ـ ــاع

عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للقسم
مــوضــوع امل ــزاي ــدة وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة
لــه ضمن نطاق الــدائــرة واال عــد قلمها
مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
عــن وض ــع ج ــداول التكليف االســاسـيــة
قيد التحصيل في صحيفتني محليتني
ي ـع ـل ــن رئـ ـي ــس بـ ـل ــدي ــة ال ـع ـب ــاس ـي ــة عــن
وض ــع ج ــداول التكليف االســاسـيــة في
صـحـيـفـتــن مـحـلـيـتــن ل ـكــافــة ال ــرس ــوم
البلدية عن العام  2017قيد التحصيل
ً
ع ـ ـمـ ــا بـ ـن ــص امل ـ ـ ـ ــادة  104مـ ــن ق ــان ــون
ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة رقـ ــم  88/60ويـلـفــت
النظر الى ما يلي:
ً
ً
أوال :عمال بنص املــادة  106من قانون
ال ـ ــرس ـ ــوم ال ـب ـل ــدي ــة رق ـ ــم  ،88/60عـلــى
امل ـك ـل ـف ــن امل ـ ـب ـ ــادرة ف ـ ـ ــورًا ال ـ ــى ت ـســديــد
الرسوم البلدية املتوجبة عليهم خالل
مـهـلــة ش ـهــريــن م ــن ت ــاري ــخ االع ـ ــان في
الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص املادة  109من قانون
ال ــرس ــوم الـب ـلــديــة رق ــم  ،88/60تـفــرض
غرامة تأخير وقدرها  % 2عن كل شهر
تأخير عــن املبالغ التي ال تسدد خالل
امل ـه ـلــة املـبـيـنــة ف ــي ال ـب ـنــد االول أع ــاه،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
رئيس بلدية العباسية
خليل محمد حرشي
إعالن
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة عـلـمــا الـشـعــب عن
وض ــع جـ ــداول تحصيل رس ــوم القيمة
ال ـتــأج ـيــريــة لـلـمـكـلـفــن ع ــن عـ ــام 2017
وذلك للمباني املخصصة للسكن وغير
السكن.
علما الشعب في 2017/6/24
رئيس بلدية علما الشعب
سامي توفيق فرح
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب غازي كميل صبرا االعور بصفته
أحد ورثة كميل سليمان صبرا االعور

مــالــك الـعـقــار  /1714/الـبــوشــريــة سند
تمليك بدل عن ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـ ـلـ ــب جـ ـ ـ ــان وج ـ ـ ــوزف ـ ـ ــن ع ـ ـيـ ــد عـ ـ ـ ــازار
بـصـفـتـهــا الـشـخـصـيــة وبــوكــال ـت ـهــا عن
نــدى جــرجــس ع ــازار وج ــوزف وجــورج
وان ـطــوان عيد ع ــازار وس ــوزان وشربل
ومــاري ميشال عــازار املالكني جميعهم
فــي ال ـع ـق ــارات /909/و /910/و/911/
مجدل ترشيش سندات تمليك بدل عن
ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط ـل ـب ــت مـ ـ ـ ــاري ه ـ ــوك ـ ــات شـ ـ ـ ــارل ن ـع ـمــه
بــوكــالـتـهــا عــن جـنـفـيــاف يــوســف يزبك
وكــريــم نبيل رزق الـلــه مالكي القسم/
 /B 4مــن ال ـع ـق ــار /2117/قــرنــة الحمرا
سندي تمليك بدل عن ضائع بحصتي
املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت نتالني يوسف صباغ بوكالتها
ع ــن ح ــوا جــرجــس قــربــانــي املــال ـكــة في
االقسام  /2/و /3/و  /4/و  /5/و/6/
م ــن ال ـع ـق ــار  /1670/ب ــرم ــان ــا س ـن ــدات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت امل عبدالله عبود بوكالتها عن

جان وجورج عبده راضي مالكي القسم
 /26/من العقار  /108الجديدة سندي
تمليك بدل عن ضائع بحصتي املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب روجيه إيلي خديج بصفته أحد
ورث ـ ــة ش ـ ــارل بـ ـش ــاره خ ــدي ــج ال ـ ــذي هو
ب ــدوره أحــد ورثــة تريز ادولـفــو فنشلي
مــال ـكــة ال ـق ـســم  /3/م ــن الـ ـعـ ـق ــار/207/
ب ــرم ــان ــا س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ع ــن ضــائــع
باسم املورثة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ب ــول طــان ـيــوس مـعـلــوف بصفته
أحد ورثة الكسندرا ساسني ابي راشد
التي هي بــدورهــا احــدى ورثــة ساسني
حـبـيــب أب ــي راش ــد املــالــك فــي الـعـقــارات
 /385/و  /390/و /392/امل ـك ـلــس
سندات تمليك بدل عن ضائع بحصص
املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب مخايل جان بوطعان بوكالته عن
فــاطـمــه اح ـمــد مـحـمــد أح ـمــد الـقــاسـمــي
وس ـع ـي ــد م ـح ـمــد أحـ ـم ــد م ـح ـمــد أح ـمــد
سعيد القاسمي مالكي االقـســام /4/
و /5/و /6/و /7/و /8/و /9/و/10/
و /11/و /12/و  /13/و /14/مــن
العقار  /1697/بيت مري سندات تمليك
بدل عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
امني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
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رياضة

الكرة األلمانية

خاميس ...مكسب بايرن خسارة للريال
بسرعة قياسية ،قطف بايرن ميونيخ
األلماني النجم الكولومبي خاميس
رودريغيز باستعارته من ريال مدريد
اإلسباني لعامين مع بند يتيح شراءه .هي
صفقة رابحة بكل المقاييس للبافاري
وخاسرة في المقابل للملكي
حسن زين الدين
كان واضحًا أن بايرن ميونيخ األملاني
ل ــن يـ ــدع سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت الـصـيـفـيــة
تـقـفــل أب ــواب ـه ــا م ــن دون إب ـ ــرام صفقة
كـبــرى .الـبــافــاري كــان يحتاج إلــى اسم
كـ ـبـ ـي ــر لـ ـ ـغ ـ ــاي ـ ــات ف ـن ـيــة
وتـ ـس ــويـ ـقـ ـي ــة ي ـ ـعـ ــزز بــه
صـ ـ ـف ـ ــوف ـ ــه ،رغـ ـ ـ ــم قـ ـ ــدوم
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ــورونـ ـت ــان
تـ ــول ـ ـي ـ ـسـ ــو مـ ـ ـ ــن ل ـ ـيـ ــون
بـمـبـلــغ ه ــو األعـ ـل ــى في
تــاريــخ ال ـن ــادي ،غـيــر أن
األخير ال يــزال في عداد
املـ ــواهـ ــب .ل ـك ــن ال ـح ـيــرة
ك ـ ــان ـ ــت ح ـ ــاض ـ ــرة لـ ــدى
مـشـجـعــي الـ ـن ــادي ،ذلــك
أن ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لبايرن ،كارل  -هاينتس
روم ـي ـن ـي ـغ ـيــه ،أكـ ــد قـبــل
ّ
عبر الرئيس التنفيذي،
فترة أن ناديه ال يصرف
كارلس  -هاينتس
املـ ـب ــال ــغ ال ـط ــائ ـل ــة لـضــم
في
السعادة
رومينيغيه ،عن
ن ـ ـج ـ ــوم .ه ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـي ــرة
خاميس
لضم
بايرن ميونيخ
ت ـ ـبـ ــددت ظـ ـهـ ـي ــرة أم ــس
رودريغيز ،حيث قال" :نحن عندما أعلن بطل أملانيا،
مسرورون لتمكننا من إنجاز عـ ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـح ـ ــو م ـ ـفـ ــاجـ ــئ،
هذا االنتقال" ،مضيفًا" :ضم حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى ال ـن ـجــم
خاميس كان األمنية األكبر
الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي خــام ـيــس
ملدربنا كارلو أنشيلوتي،
رودريغيز باإلعارة ملدة
بعد تجربتهما الناجحة في عــامــن مــن ري ــال مــدريــد
العمل معًا في مدريد" .وتابع :اإلس ـبــانــي .ه ـكــذا ،حقق
"خاميس العب ّ
بايرن مبتغاه ولم يحد
متنوع جدًا.
عــن امل ـبــدأ ال ــذي وضعه
يسجل األهداف بنفسه،
ويصنع الكثير منها ،إضافة رئ ـي ـســه ،إذ إن الصفقة
ّ
س ـ ـت ـ ـكـ ــلـ ــف الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي 5
الى ذلك كله هو رائع في
الكرات الثابتة .ال شك في أن مــايــن ي ــورو فــي الـعــام
هذا االنتقال يرفع من نوعية ال ــواح ــد م ــع ب ـنــد يتيح
ش ــراء الــاعــب فــي 2019
فريقنا".
م ـ ـقـ ــابـ ــل  35,2م ـل ـي ــون
ي ــورو بـحـســب صحيفة
"بـ ـيـ ـل ــد" .إن ـ ـهـ ــا ،ال ش ــك،
صفقة ناجحة بكل املقاييس للبافاري
ويمكن قراءتها من زوايــا عــدة تتعلق
بالنادي األملاني وخصمه اإلسباني.
ً
أوال ،إن وص ــول خــامـيــس إل ــى ملعب

أمنية أنشيلوتي
تتحقق

أسباب عديدة
ّ
ترجح نجاح
خاميس مع
بايرن ميونيخ
(أرشيف)

"ألـ ـي ــان ــز أري ـ ـنـ ــا" أقـ ـف ــل ال ـ ـبـ ــاب ت ـمــامــا
ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ال ـن ـجــم
ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـي ـك ـس ـيــس ســانـشـيــز
كـمــا ك ــان ُي ـت ــداول فــي وســائــل اإلع ــام
املختلفة.
ثانيًا ،حصل بايرن على نجم موهوب
ومتعدد األدوار ،وأهمها قدرته على
ص ـن ــاع ــة األهـ ـ ـ ـ ــداف ك ـم ــا تـسـجـيـلـهــا،
ً
فـضــا عــن مـيــزة أن ــه سيلعب مـجــددًا
تحت قيادة مدربه اإليطالي السابق
في امللكي الذي كانت له اليد الطولى
في قدومه إلى الريال حيث تألق معه،
ومن ثم إلى البايرن ،وهذا ما سيمنح
الكولومبي الثقة واالن ــدم ــاج سريعًا
في الفريق األملاني.
أم ـ ــا مـ ــؤشـ ــرات نـ ـج ــاح ه ـ ــذه الـصـفـقــة
ف ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،وأب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا أن خ ــام ـي ــس
سيعطي كــل مــا يملك فــي فريق كبير
مـثــل بــايــرن وأي ـضــا لـيـثــأر مــن الــريــال
ب ـعــدمــا عــانــى م ــا ع ــان ــاه ف ــي صـفــوفــه
ّ
وتحول في عهد املدرب الفرنسي زين
الدين زيــدان إلــى أسير ملقعد البدالء،
رغ ــم ال ــوع ــود ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـصــل إلــى

مسامعه فــي كــل مــرة بــأنــه سيحصل
على فرصته.
أضف إلى ذلك ،فإن ما سيمنح الراحة
لـخــامـيــس ف ــي إق ـل ـيــم ب ــاف ــاري ــا ه ــو أن
الـبــايــرن ب ــارع فــي احـتـضــان الالعبني
الــوافــديــن إلــى صـفــوفــه .ون ــادرًا ،حتى
ال نـقــول مطلقًا ،مــا ُيسمع عــن خالف
لالعب مع املدرب أو اإلدارة فيه ،وهذا
ما كان يحتاج إليه الكولومبي الذي
حمل موهبته من مدينة كوكوتا على

استعار بايرن
خاميس لمدة عامين
مع بند يتيح شراءه

الحدود الفنزويلية إلى أوروبا.
ثــالـثــا ،إن بــايــرن أظـهــر مـجــددًا ذكــاءه
بعدم املخاطرة بدفع مبلغ كبير مقابل
العب ،بل عمد إلى استعارته كتجربة
غير مكلفة قبل عملية الشراء ،وهذا ما
فعله فــي صفقة الفرنسي كينغسلي
ك ــوم ــان م ــن يــوفـنـتــوس اإلي ـط ــال ــي ،اذ
تــأكــد مــن ق ــدرة الــاعــب عـلــى االرت ـقــاء
الــى مستوى الـضـغــوط فــي بــايــرن ثم
ّ
ضمه نهائيًا.
رابـ ـع ــا ،فـ ــإن الـ ـب ــاف ــاري ال ـب ــاح ــث منذ
عـ ــام  2014ع ــن اسـ ــم ك ـب ـيــر ب ـعــد آخــر
ال ـن ـج ــوم ال ــواف ــدي ــن إلـ ــى ص ـف ــوف ــه أال
وهو البولوني روبرت ليفاندوفسكي
(الذي حتى اكتسب مزيدًا من الشهرة
م ـعــه) فــإنــه قـطــف ه ــذا االس ــم بصفقة
راب ـحــة ل ـيـ ّ
ـرد الـتـحـيــة فــي الــوقــت ذاتــه
للريال غريمه على امللعب (وليس في
املكاتب بحصول أكثر من صفقة بني
الجانبني في الفترة األخـيــرة) بعدما
تـمـكــن امل ـل ـكــي م ــن أن يـخـطــف الـنـجــم
طوني كــروس الــذي يتألق فــي ملعب
"ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو" حــالـيــا وال ــذي

ندم عليه البافاريون كثيرًا.
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،وان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
ُ
النقطة األخيرة ،فإن هذه الصفقة تعد
خــاســرة بـكــل املـقــايـيــس لــريــال مــدريــد
ال ـ ـ ــذي اش ـ ـتـ ــرى خ ــام ـي ــس فـ ــي صـيــف
 2014م ــن مــونــاكــو ال ـفــرن ـســي مـقــابــل
 80م ـل ـيــونــا ،وإذا ب ــه ي ـع ـيــره لـبــايــرن
ل ـع ــام ــن م ـق ــاب ــل  5م ــاي ــن ي ـ ــورو فــي
العام الــواحــد مع بند يتيح شــراءه بـ
 35,2مليون يورو ،أي أن امللكي مرشح
لـخـســارة حــوالــى نصف املـبـلــغ ،وهــذا
ليس بغريب عليه وقد حصل سابقًا
مع العديد من الالعبني مثل البرازيلي
كاكا الــذي اشـتــراه بـ  68مليون يورو
ثــم عــاد إلــى مـيــان مجانًا وكــذلــك مع
أسـيـيــر إي ــارام ـن ــدي ال ــذي اش ـت ــراه من
ريــال سوسييداد في  2013مقابل 32
مـلـيــون ي ــورو ثــم ع ــاد وبــاعــه للفريق
ذاته في  2015مقابل  17مليون يورو.
هكذا ،كانت صفقة خاميس من ريال
م ــدري ــد إل ــى ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ ال ـحــدث
أم ـ ـ ـ ــس ،وي ـ ـب ـ ــدو أن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـن ـهــا
سيطول في املوسم املقبل.

سوق االنتقاالت

غوارديوال يقرصن صفقة مبابي

يتوقع أن يترك مبابي موناكو قريبًا (أ ف ب)

بـ ـع ــد ك ـ ـ ــام كـ ـثـ ـي ــر ع ـ ــن انـ ـتـ ـق ــال ــه ال ــى
باريس ســان جيرمان أو ريــال مدريد
اإلسباني أو أرسـنــال اإلنكليزي ،بات
املوهوب الفرنسي كيليان مبابي على
رادار مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي،
حـيــث ي ـبــدو م ــدرب األخ ـيــر اإلسـبــانــي
جوسيب غوارديوال مستعدًا لقرصنة
أي صفقة تـخــص نـجــم مــونــاكــو بطل
فرنسا.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية،
التقى غــوارديــوال مبابي على العشاء
الـ ـشـ ـه ــر املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي أث ـ ــار
التكهنات حول إمكانية انتقال األخير
إلـ ــى "ال ـس ـي ـت ـي ــزن ــس" ،وخ ـص ــوص ــا أن
ه ــذا األس ـل ــوب اع ـت ـمــده "ب ـي ــب" سابقًا
السـتـقـطــاب أبـ ــرز ال ـن ـجــوم ال ــى الـفــرق

التي أشرف عليها.
لكن رغــم العشاء الــذي جمع الطرفني،
فـ ــإن ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ي ــزال
املـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــح األق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى لـ ـ ـض ـ ــم ال ـ ــاع ـ ــب،
وخـصــوصــا أنــه مستعد لــدفــع الــراتــب
األكبر له.
أمــا ريــال مــدريــد ،فيستعد لبيع العب
وسطه الكرواتي كوفاسيتش من أجل
ت ـمــويــل صـفـقــة م ـبــابــي ،ف ــي ح ــن أكــد
مدرب أرسنال الفرنسي أرسني فينغر
أن ناديه لم ينسحب من السباق على
ضم املهاجم البالغ من العمر  18عامًا.
وك ـش ــف ف ـي ـن ـغــر أي ـض ــا ع ــن اه ـت ـمــامــه
بــزم ـيــل م ـبــابــي ف ــي مــونــاكــو تــومــاس
لـ ـيـ ـم ــار كـ ـمـ ـه ــاج ــم داع ـ ـ ـ ــم ألل ـك ـس ـن ــدر
الكازيت الــذي ضمه األسبوع املاضي

مـ ـ ــن ل ـ ـ ـيـ ـ ــون .ك ـ ـمـ ــا أكـ ـ ـ ــد أن م ـه ــاج ـم ــه
ال ـت ـش ـي ـل ـيــانــي أل ـي ـك ـس ـي ــس ســان ـش ـيــز
سيبقى في صفوف الفريق ،متوقعًا أن
يمدد عقده الذي ينتهي املوسم املقبل.
وليس بعيدًا من لندن ،أصبح املهاجم
اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ألـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارو م ـ ـ ــورات ـ ـ ــا م ـحــط
اه ـت ـمــام اإلي ـط ــال ــي أن ـطــون ـيــو كــونـتــي
مــدرب تشلسي بطل إنكلترا ،الساعي
إل ــى تـعــويــض فـشـلــه ف ــي الـتـعــاقــد مع
البلجيكي روميلو لوكاكو املنتقل الى
مانشستر يونايتد.
وذكرت وسائل اإلعالم البريطانية أن
تشلسي ق ـ ّـدم عــرضــا الــى ري ــال مدريد
لـضــم م ــورات ــا ،لـكــن اإلع ــام اإلسـبــانــي
أفــاد بــأن املهاجم الشاب قد يبقى مع
ال ــري ــال ل ـي ـقــاتــل ع ـلــى م ــرك ـ ٍـز أس ــاس ــي.

وقــد يلجأ كونتي فــي حــال فشل ضم
موراتا الى التعاقد مع مواطن األخير
املخضرم فرناندو يورنتي ( 32عامًا)
كـخـيــار اح ـت ـيــاطــي ،لــإسـبــانــي اآلخ ــر
دي ـي ـغــو كــوس ـتــا امل ـت ــوق ــع رح ـي ـلــه عــن
الفريق.
يــذكــر أن تـشـلـســي ت ـعــاقــد م ــع العـبــن
حتى اآلن ،هما :الحارس األرجنتيني
ويـ ـل ــي ك ــاب ــايـ ـي ــرو ،وامل ـ ــداف ـ ــع ال ــدول ــي
األملــانــي أنطونيو رودي ـغــر مقابل 29
مـلـيــون جنيه اسـتــرلـيـنــي .لكنه خسر
أم ـ ـ ــس مـ ـه ــاجـ ـم ــه الـ ـ ـش ـ ــاب دوم ـي ـن ـي ــك
ســوالنـكــي ،املـتــوج أخـيـرًا مــع املنتخب
اإلنكليزي بلقب كأس العالم للشباب،
ّ
حيث فضل االنتقال الى ليفربول بعد
نهاية عقده مع "البلوز".
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رياضة
كرة المضرب

نادال خائب وديوكوفيتش متألم
ان ـش ـغــل ال ـ ــرأي ال ـع ــام امل ـت ــاب ــع لـكــرة
املـضــرب بـخــروج اإلسـبــانــي رافــايــل
ن ـ ـ ــادال ،أول م ــن أم ـ ــس ،م ــن بـطــولــة
ويمبلدون ،ثالثة البطوالت األربــع
الكبرى ،التي باتت تشكل عقدة له،
إذ انـتـهــى م ـشــواره قـبــل ال ــدور ربــع
ال ـن ـه ــائ ــي ف ــي م ـش ــارك ــات ــه ال ـخ ـمــس
األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـب ـطــولــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
الـ ـت ــي أح ـ ـ ــرز ل ـق ـب ـه ــا م ــرت ــن ع ــام ــي
 2008و 2010ووصــل الــى مباراتها
الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة أعـ ـ ـ ـ ــوام  2006و2007
و.2011
ورغ ـ ــم خ ـي ـبــة ال ـ ـخـ ــروج امل ـب ـك ــر ،أك ــد
اإلسباني البالغ من العمر  31عامًا
أنه سيعود الى مالعب عموم لندن
ف ــي  2018م ــن أج ــل م ـح ــاول ــة ال ـفــوز
بــالـلـقــب لـلـمــرة الـثــالـثــة ،مضيفًا "لــم
أق ــل أب ـ ـدًا بــأن ـنــي ل ـســت ع ــائـ ـدًا .أري ــد
ال ـع ــودة ألن ـنــي أرغ ــب فــي الـحـصــول
عـلــى املــزيــد مــن ال ـفــرص لـلـعــب على
امللعب األساسي".
ورأى نـ ـ ــادال أنـ ــه م ــدي ــن ل ـج ـم ـهــوره
ب ـم ـشــاركــة أخـ ــرى مـكـلـلــة بــالـنـجــاح،
م ـت ـحــدثــا ع ــن ش ـع ــور املـ ـش ــارك ــة فــي
هــذه الـبـطــولــة بـقــولــه" :ش ـعــور رائــع.
أجواء رائعة .قدمت كل ما لدي على
أرضية امللعب .لعبت بكل ما أملكه
من شغف ،والجمهور دائمًا ما يقدر
هذا األمر .أعتذر من الجمهور الذي
كان يساندني".
فــي امل ـقــابــل ،حـســم ال ـصــربــي نــوفــاك

ديوكوفيتش املصنف ثانيًا تأهله
إل ــى رب ــع ال ـن ـهــائــي ل ـل ـمــرة الـتــاسـعــة
فــي مـسـيــرتــه ب ـفــوزه عـلــى الفرنسي
أدريان مانارينو  2-6و 6-7و 4-6في
الدور الرابع.
وك ــان ــت امل ـ ـبـ ــاراة م ـبــرم ـجــة االث ـن ــن،
ب ـي ــد أنـ ـه ــا ت ــأج ـل ــت ب ـس ـبــب املـ ـب ــاراة
املــاراتــونـيــة بــن ن ــادال وجـيــل مولر
من لوكسمبور ،والتي استغرقت 4
ساعات و 47دقيقة.
واضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــر ديـ ـ ــوكـ ـ ــوف ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــش بـ ـط ــل
وي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــدون  2014و ،2015إلـ ــى
اس ـت ــدع ــاء ال ـط ـب ـيــب ب ـعــد  3أشـ ــواط
ف ـقــط ع ـلــى ب ــداي ــة املـ ـب ــاراة ،وم ـجــددًا
ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ع ـنــدمــا كــان
مـتـقــدمــا  ،3-4بـسـبــب آالم ف ــي كتفه
اليمنى ،لكنه تمكن من تخطيها في
طريقه الى الفوز.
ول ــدى ال ـس ـيــدات ،تــأهـلــت األمـيــركـيــة
فـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــوس ول ـ ـ ـيـ ـ ــامـ ـ ــس إل ـ ـ ـ ــى ن ـص ــف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي بـ ـف ــوزه ــا عـ ـل ــى ال ــات ـف ـي ــة
ييلينا أوستابنكو  3-6و.5-7
وأصبحت وليامس ( 37عامًا) أكبر
العـ ـب ــة ت ـب ـلــغ ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي بـعــد
مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا عام
.1994
ك ـم ــا ت ــأه ـل ــت اإلس ـب ــان ـي ــة غــارب ـي ـنــي
م ــوغ ــوروت ـس ــا امل ـص ـن ـفــة ف ــي امل ــرك ــز
الــرابــع عشر بفوزها على الروسية
سفتالنا كوزنتسوفا السابعة 3-6
و.4-6

استدعى ديوكوفيتش الطبيب بعد  3أشواط فقط على بداية المباراة (أ ف ب)

كاخيا في دائرة األسئلة حول البطولة اآلسيوية
يـ ـخ ــرج رئـ ـي ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
ل ـكــرة الـسـلــة ب ـيــار كــاخـيــا ال ــى ال ــرأي
الـعــام الـيــوم للحديث عــن استضافة
لبنان لبطولة آسيا الشهر املقبل في
مؤتمر صحافي يعقده عند الساعة
 16.00فــي مـقــر االت ـح ــاد .مــؤتـمــر لن
يكون كغيره من املؤتمرات ،إذ ينتظر
ال ـج ـم ـه ــور ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــا س ـي ـقــولــه
كاخيا في موضوع االستضافة ،في
ظل ّ
الكم الكبير من األسئلة حول آلية
االستضافة وتمويلها.
استضافة لبنان للبطولة أصبحت
أمـ ـرًا واق ـع ــا ،لـكــن ال بــد مــن توضيح
س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة مـ ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ل ـ ـل ـ ـتـ ــاريـ ــخ
ول ـل ـم ـس ـت ـق ـب ــل .قـ ــد ال ي ـف ـي ــد الـ ـك ــام
عــن مـســؤولـيــة كــاخـيــا وات ـح ــاده في
ُ
الدخول في مشروع ت ِرك فيه االتحاد
وحـيـدًا .وال يفيد الحديث عــن سبب
قيام كاخيا بذلك ،وملــاذا لم يستشر
ويـ ـحـ ـص ــل عـ ـل ــى م ــوافـ ـق ــة ال ـت ـم ــوي ــل
وغيرها من األمور التي أصبحت من
املاضي ،فالحديث يجب أن يكون عن
املستقبل أي عن ما بعد  22آب موعد
انتهاء البطولة حني يجلس الجميع
إل ــى طــاولــة "ال ـح ـســاب" مــالـيــا وفنيًا
وتقنيًا.
ال يختلف اثـنــان على أن استضافة
لبنان ألي حدث قاري هو ٌ
أمر عظيم،
فكيف إذا كان هذا الحدث هو بطولة
آسيا للسلة ،بغض النظر عن الكالم
ح ــول املـنـتـخـبــات امل ـشــاركــة ونوعية
الع ـب ـي ـه ــا ،سـ ـ ــواء م ــن الـ ـص ــف األول
أو الـ ـث ــان ــي ،وتـ ـح ــديـ ـدًا أوس ـت ــرال ـي ــا
ّ
ونـيــوزيـلـنــدا .وال شــك فــي أن تـحـ ّـول
ّ
لبنان الى قبلة أنظار آسيا السلوية
أمـ ـ ٌـر ف ـيــه الـكـثـيــر م ــن امل ـك ــاس ــب ،لكن
السؤال األهم ما هي الكلفة؟ وما هي
تبعات استضافة مثل هـكــذا حــدث،
فــي وق ــت أدار فـيــه الـجـمـيــع ظهرهم
التـ ـح ــاد ال ـس ـل ــة؟ ق ــد ي ـك ــون االت ـح ــاد
أخطأ في الحصول على االستضافة

أيهما أهم استضافة
كأس آسيا أم مستقبل
كرة السلة اللبنانية؟

أصداء عالمية

كباش بين ماكرون وترامب
على األولمبياد

شــدد الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون أمس
على اسـتـعــداد بــاريــس الستضافة دورة األلـعــاب
األوملبية الصيفية  2024التي تتنافس عليها مع
لــوس أنجلس األمـيــركـيــة ،وذلــك فــي أعـقــاب عرض
املدينتني مللف الترشيح أمام اللجنة األوملبية الدولية
ف ــي س ــوي ـس ــرا .وقـ ــال م ــاك ــرون لـلـصـحــافـيــن في
لــوزان" :أتيت إلــى هنا لدعم الفريق والقول إلــى أي
حد األلعاب مهمة لبالدنا .فرنسا مستعدة ،وهي
تنتظر األلعاب" ،مضيفًا" :ثمة إرادة باألمل والتقدم،
وهــذه األلـعــاب ستساهم فــي ذلــك .خسرنا سباق
الترشح ثالث مرات ،وال نريد خسارة رابعة".
وقدم مسؤولو ملفي ترشيح املدينتني أمس عرضًا
أمام أعضاء اللجنة األوملبية املجتمعني في لوزان،
قبل أسابيع من اجتماع الجمعية العمومية للجنة
فــي عاصمة البيرو ليما فــي أيـلــول املقبل ،والــذي
سيتم خالله اختيار املدينة املضيفة لدورة األلعاب
املقبلة .مــن جانبه ،أكــد الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،أنه "يعمل بقوة" من أجل فوز لوس أنجلس
بحق استضافة دورة األلعاب األوملبية عام .2024
وكـتــب تــرامــب على "تــويـتــر" فــي يــوم عــرض لوس
أنجلس ملفها" :نعمل بشكل جــاد من أجــل جلب
األوملبياد للواليات املتحدة األميركية ...ترقب".

ال سباق فورموال  1في
سيلفرستون بعد 2019؟

السلة اللبنانية

عبد القادر سعد
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قبل تأمني التمويل ،لكن ما حدث قد
حدث .املهم ما سيحدث الحقًا.
هذا هو السؤال الــذي سيجد كاخيا
نفسه مجبرًا على اإلجابة عنه .قيل
الكثير عن طريقة تمويل االستضافة،
من تقسيط البدل املادي مقابل منح
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ال ـح ـقــوق للبنان
عـلــى ث ــاث س ـن ــوات ،أي أن االت ـحــاد
سيكون مضطرًا إلــى دفــع مبلغ 600
ألف دوالر سنويًا لالتحاد اآلسيوي،

فمن أين سيؤمن هذه األموال؟
ُحكي عن تأجيل تسديد مستحقات
ّ
ستؤمن الخدمات من
الشركات التي
إقــامــة ونـقــل وغـيــرهـمــا ،لكن مــن أين
سيتم دفع هذه املبالغ؟
م ـل ـع ــب ن ـ ـهـ ــاد نـ ــوفـ ــل سـيـسـتـضـيــف
الحدث ،فأين مالعب التدريب؟
أسطول من اليد العاملة اللوجستية
س ـت ـح ـت ــاج إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـبـ ـط ــول ــة ،ف ـك ــان
ال ـحــديــث ع ــن م ـت ـطــوعــن .ه ــل يمكن
استضافة بطولة بمتطوعني؟
الـ ـح ــدي ــث ه ـن ــا ال ي ـ ـ ــزال عـ ــن األم ـ ــور
الـلــوجـسـتـيــة ،ف ـمــاذا عــن الـفـنـيــة ومــا
ت ـح ـت ــاج إلـ ـي ــه م ــن أم ـ ـ ــوال بـ ـه ــدف أن
يكون منتخب لبنان صاحب األرض
وال ـج ـم ـهــور وال ـح ـظــوظ ال ـك ـبــرى في
ـوال املـنـتـخــب
إحـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب .ه ــل أمـ ـ ـ ّ
مؤمنة؟ هــل أم ــوال املجنس مؤمنة؟
والسؤال األهم من أين؟
االتحاد ال يملك سوى بطولة لبنان
للتمويل.
ومساعدة الوزارة كمصدر
ّ
صـ ـحـ ـي ــح أن لـ ـبـ ـط ــول ــة آس ـ ـيـ ــا ش ــق ــا
تسويقيًا قــد يستفيد منه االتـحــاد،
كاف؟
لكن هل هو ٍ
ب ــدأ الـهـمــس عـلــى أن الـتـمــويــل وسـ ّـد
الديون في السنوات املقبلة سيكون
م ـ ــن بـ ـ ـط ـ ــوالت االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ،فـ ـه ــل ه ــذا
صـحـيــح؟ وه ــل تــرضــى األن ــدي ــة بــأن
تذهب أموالها لسد الديون؟
هــي أسئلة ليست بـهــدف "التنقير"،
ل ـك ــن بـ ـه ــدف ال ـت ـن ــوي ــر ح ــرص ــا عـلــى
الـلـعـبــة وأه ـل ـهــا وت ـحــدي ـدًا اتـحــادهــا
حتى ال يصبح األمــر الواقع "واقعة"
تقع على رأس اللعبة ومحبيها.

سيكون رئيس االتحاد مطالبًا
باإلجابة عن مجموعة من
التساؤالت في مؤتمر اليوم
(سركيس يرتسيان)

أف ــاد مــالـكــو حـلـبــة سـيـلـفــرسـتــون فــي ب ـيــان أمــس
بأنهم قرروا تفعيل بند فسخ عقد االستمرار في
استضافة سباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن
برنامج بطولة العالم لسباقات سيارات الفورموال 1
بعد عام  ،2019إال إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد.
وقال جون غرانت رئيس النادي البريطاني لسائقي
السباقات" :اتخذنا القرار ألنه ليس من املناسب لنا
من الناحية املالية استضافة سباق جائزة بريطانيا
في ظل البنود الحالية في العقد" .وأضافّ :
"تحملنا
خسائر بقيمة  2.8مليون جنيه استرليني (3.60
ماليني دوالر) في  ،2015و 4.8ماليني في 2016
ونتوقع أن نخسر مبلغًا مشابهًا هذا العام".

الريال بال راموس ورونالدو

أع ـل ــن ري ـ ــال م ــدري ــد ع ـبــر مــوق ـعــه ال ــرس ـم ــي على
"اإلنـ ـت ــرن ــت" ع ــن قــائ ـمــة ال ــاع ـب ــن امل ـغ ــادري ــن إلــى
جــولــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وال ـت ــي خ ـلــت م ــن اسـمــي
سيرجيو راموس والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وسـيـخــوض املـلـكــي فــي م ـبــاراة ودي ــة ضــد نجوم
الدوري األميركي للمحترفني ،ومن ثم سيعود إلى
إسبانيا للتحضير ملواجهة مانشستر يونايتد
اإلنكليزي في مباراة الكأس السوبر األوروبية.

أخبار رياضية

فروسية قفز الحواجز لنادي فقرا

شارك  106فرسان وفارسات من مختلف النوادي
فروسية قفز الحواجز التي
االتحادية في مسابقة َّ
نظمها ن ــادي ف ـقــرا .وح ــل مـلـيــح الــدنــا عـلــى "لـيــا"
مــن ن ــادي املـشــرف أول فــي الفئة  Cالـبــالــغ ارتـفــاع
حواجزها  125سنتمترًا .كذلك ،فاز منح حشمة
على "ســو وات" من كاونتري فــارم باملركز األول
في الفئة  Dالبالغ ارتفاع حواجزها  115سنتمترًا.
أم ــا ف ــي ال ـف ـئــة  Eال ـبــالــغ ارتـ ـف ــاع ح ــواج ــزه ــا 105
سـنـتـمـتــرات ،فـقــد حـلــت تـيــا تــابــت عـلــى "ك ــوغ ــار"
من "سبرينغ هيلز" في املركز األول ،بينما كانت
صدارة الفئة  85( Nسنتمترًا) من نصيب سارة
سماحة على كوغار من "سبرينغ هيلز" أيضًا.

بطولة الجمهور أللعاب القوى

نظم نادي الجمهور الرياضي على مضماره بطولة
في ألعاب القوى ّ
تضمنت ثالث مسابقات 100 :م
سـيــدات ،وتــوجــت بها الالعبة عــزيــزة سبيتي من
ن ــادي الـجـمـهــور ،حـيــث سجلت  12.08ثــانـيــة ،ما
يمكنها من التأهل إلــى بطولة العالم في لندن في
آب املقبل .أما على صعيد الرجال ،ففي مسابقة الـ
 200م والوثب الطويل ،فقد فاز في األولى محمود
ً
ضو من نــادي الجمهور مسجال  21.92ث ،وفي
الـثــانـيــة سـيــرج أن ـطــون مــن ن ــادي الـجـمـهــور أيضًا
ً
مسجال  6.8م.
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ثقافة وناس

قضية
تونس…
الحصن األخير!

ميشال بوجناح يقسم المثقفين
صهيوني في «مهرجان قرطاج»!

بيار أبي صعب
ّ
«قضية ميشال بوجناح» التي قسمت الرأي العام والنخب املختلفة
ّ
في تونس ،وأثارت نقاشات حادة ،صادمة ومفاجئة أحيانًا ،يمكن
اعتبارها االمتحان الحقيقي األول مع «التطبيع الثقافي» الذي يواجهه
ّ
ّ
والسياسية ،منذ ثورة  14جانفي« .إمتحان
الثقافية
بلد االستثناءات
ّ
شرارة ما سمي بـ «الربيع
أشعل
الذي
البلد
في
الضخامة،
ّأول» بهذه
ّ
ّ
العربي» ،لكنه قطعًا لن يكون األخير! ال يتطلب األمر كثيرًا من الذكاء
السياسي ،كي ننتبه إلى أن مشاركة ميشال بوجناح في «مهرجانات
ّ
الدولية» في  19تموز (يوليو) ،في حال لم ُيتخذ ٌ
قرار وطني
قرطاج
حاسم بالعودة عنها ،هي قبل كل شيء بالون اختبار ملدى قدرة
واملميز ،بعد كل ما عاشه من ّ
ّ
هزات
املجتمع التونسي ،الغني والحيوي
ّ
وتحوالت واعادات نظر ،على مواجهة االختراق اإلسرائيلي لوعيه
ّ
وخطابه .أو بالعكس ،مدى قابليته لـ «أنسنة العدو» ،وتلقف «فكرة
إسرائيل» واحتضانها وقبولها ،كونها «صنوًا ّ
للتقدم واالنعتاق»،
و«شريكًا» في البحث عن ّ
«هويات جديدة»… أو في أفضل الحاالت
ّ
بصفتها «وجهة نظر» قابلة للنقاش ،مرحبًا بها تحت لواء «االنفتاح»
ّ
و«الحرية» و«االختالف» و«القبول باآلخر» (!) .وغير ذلك من فخاخ
ّ
ّ
ومغالطات ،واختزاالت فكرية ،تمخض عنها «الربيع» املجهضّ ،
ُ
وصممت لتكون قشرة من السيلوفان الالصق ،املسموم ،الذي يغلف
العقل العربي «الجديد».
إن وقوف بوجناح في املدرج الروماني العريق في «قرطاج» بعد
ّأيام ،بما يحمله هذا الكوميدي الفرنسي« ،التونسي األصل» ،من
خطاب سياسي صريح داعم إلسرائيل ،وانخراط معلن في املشروع
ّ
أساسية
الصهيوني ،إنما هو تكريس في تونس ،لبداية نهاية مرحلة
من فهم الصراع العربي  -االسرائيلي .من دولة تأسست على
املجزرة ،من عدو قاتل محتل ،يواصل املذبحة منذ  70عامًا ،ماضيًا
في سرقة األرض واغتصاب الحقوق ،وطمس ّ
هوية شعب عربي،
ّ
وشرعيته… من كيان غاصب يشكل تهديدًا
ومصادرة وجوده
ّ
ّ
ّ
العربية… إلى دولة «متوسطية»« ،شرق أوسطية» ،ال بد من
للشعوب
التحاور معها ،ثم التعاون معها ،لبناء مستقبل مشترك على طريقة
 ،TomorrowLandومحو «خالفات املاضي» بني «اإلخوة األعداء»…
تحت راية «الحضارة والحوار والسالم» .بوجناح في تونس ،ال يمكن
إال أن يكون سفيرًا لهذا االستسالم العظيم .كيف سمحت السذاجة
ّ
ّ
ّ
وثقافية ،تشكل الطليعة
لشخصيات فكرية
لبعض أصدقائنا ورفاقنا،
ّ
ّ
العربية ،شخصيات نعرفها ونحترمها ونعتز بانتاجها
التنويرية
ووعيها ومعاركها ،أن تتغاضى عن هذه الحقيقة السافرة ،باسم
«حرية االختيار»؟ اختيار ماذا؟ السكني التي سيذبحنا بها جيش
االحتالل بدعم من الفنان الضاحك؟ ّ
حرية قاتلنا الذي بات منطقه
«خيارًا» ووجهة نظر؟
ُ
نأمل أال يكون صحيحًا هذا الهراء الذي نسب إلى مدير املهرجان:
«بوجناح كيهودي يحب اسرائيل ،كما املسلمون يحبون مكة»!
ّ
ّ
«إسرائيليته»
ال يتعلق األمر بديانة بوجناح .عليه أن يختار بني
ّ
و«تونسيته» :تلك ّ
هويتان ال يمكن جمعهما! بوجناح تونسي األصل؟
يا سالم! سيلفان شالوم أيضًا أصله تونسي ،وهو وزير الداخلية
السابق في حكومة العدو ،وصاحب فكرة «جدار العار»! أما يهود
املغرب الكبير ،فهم جزء من حضارته ّ
وهويته وتاريخه ،وما زلنا
ّ
نحمل كجرح في ضميرنا الخطأ التاريخي الذي أدى الى «طردهم»
من مدنهم بعد النكسة .لقد كانت أعظم ّ
هدية إلسرائيل .يهود املغرب
ّ
الكبير ،يمثلهم جورج َع ّدة وأبراهم السرفاتي وإدمون عمران املليح،
ّ
ّ
الفلسطينية بوجه الكيان
القضية
ولطاملا كانوا رأس حربة الدفاع عن
ّ
الغاصب الذي لم يتماهوا معه يومًا .رينات الوهرانية عاشت في
فرنسا ،ولم ُ
ترن يومًا إلى إسرائيل أو تدافع عنها .أما بوجناح فهو
مناضل علني من أجل إسرائيل ،فأي «انفتاح» هو الذي يملي علينا أن
نحمله على الراحات ،في بلد محمد البراهمي وشكري بلعيد؟
لسنا طبعًا في معرض إعطاء الدروس ألحد .لسنا ،على وجه
الخصوص ،في موقع املزايدة على أصدقائنا ورفاقنا وأهلنا في هذا
ّ
البلد الذي يشكل أحد الحصون األخيرة لحماية املشروع العربي
النهضوي ،العصري ،املغاير ،املنفتح ،التعددي ،العقالني .حني ارتكبت
«الجامعة العربية» تحت ّ أمرة مملكة االنحطاط فعلتها املشينة،
ّ
ّ
ّ
العربية الوحيدة
ارهابية ،كانت تونس الدولة
مصنفة حزب الله كمنظمة
ّ
التي نزل فيه الناس إلى الشارع ،رافضني قرارًا ّ
مزورًا ضد حركة
التاريخ .والذين نزلوا إلى الشارع يومذاك ،كانوا في معظمهم تقدميني
وعلمانيات ،يؤمنون بمجتمعات ّ
ّ
ّ
ّ
عربية حديثة
علمانيني
وتقدميات،
ّ
ّ
وديمقراطية وعادلة .وطريق التقدم والعدالة ،كما يعرفون ويعرفن
َ
ّ
جيدًاّ ،
تمر في تحرير فلسطني! هذا لم يخف على «االتحاد التونسي
ً
ّ
ّ
للشغل» الذي أصدر ،بشرعيته الشعبية والتاريخية ،بيانًا مجلجال
يطالب فيه بإلغاء عرض بوجناح.
ّ
ّ
«قضية بوجناح» تشكل منعطفًا في
لسنا في موقع املزايدة .لكن
مصيرية .املواجهة هنا هي ّ
ّ
معركة
ضد محاوالت استدراجنا إلى ثقافة
االستسالم .وإذا جاء الكوميدي الصهيوني إلى قرطاج ،فستكون
اشارة ال تخطئ إلى ما تخبئه لنا مرحلة «ما بعد الربيع العربي».
تلك ّ
ُ
ّ
ّ
والحرية ،لكننا بعنا
التعددية
ز
حر
ن
لم
ة،
والديمقراطي
العدالة
ق
نحق
لم
ِ
ّ
ّ
روحنا للشيطان ،وفتتنا مجتمعاتنا ،وسلمنا أمتنا املنهارة إلسرائيل.
الطاغية بن علي لم يكن ليجرؤ على ذلك .كال ،ال يمكن أن يكون كل ما
حصدناه هو التطبيع الثقافي!

تونس ـ أنيس الشعبوني
م ــرة أخ ــرى ،يثير حـضــور الفرنسي
مــن أص ــل تــونـســي مـيـشــال بــوجـنــاح
الجدل في الشارع الثقافي التونسي
بـعــد دعــوتــه للمشاركة ( 19يوليو)
ف ــي «مـ ـه ــرج ــان ق ــرط ــاج الـ ــدولـ ــي الـ ـ
 .»53بمجرد أن أعلن مدير املهرجان
مختار الرصاع عن البرمجة ،انطلقت
حملة عـلــى الـفــايـسـبــوك قــادهــا عــدد
من الناشطني املعروفني بمقاومتهم
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــع ،وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة «ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ملـ ـق ــاطـ ـع ــة وم ـن ــاه ـض ــة

الدستور الجديد ()2014
صمت على تجريم التطبيع
مع الكيان الصهيوني
الـتـطـبـيــع م ــع ال ـك ـي ــان الـصـهـيــونــي»
الـتــي يقودها الــوجــه النقابي أحمد
الكحالوي.
«حملة مناهضة التطبيع» و«حزب
حركة النضال الوطني» الرافضان
لـحـضــور بــوج ـنــاح ،ب ــررا رفضهما
بانتصاره إلسرائيل في العديد من
املـنــاسـبــات وال ـح ــوارات الصحافية
واع ـت ـبــارهــا وط ـنــا ل ـي ـهــود الـشـتــات
كما ّ
سماهم .واعتبر الرافضون أن
دف ــاع بــوجـنــاح عــن تــونــس ال يغفر
لــه مــواقـفــه الصهيونية ،مــن بينها
اع ـ ـت ـ ـبـ ــاره قـ ــاتـ ــل األطـ ـ ـف ـ ــال شـ ـ ــارون

حمامة سالم!
لـ ـك ــن هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة الـ ـتـ ــي ان ـط ـل ـقــت
بــرســالــة مـفـتــوحــة ّ
وجـهـتـهــا «حملة
مـ ـن ــاهـ ـض ــة الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع» إل ـ ـ ــى وزيـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة مـ ـحـ ـم ــد زيـ ــن
العابدين ،ومدير «مهرجان قرطاج»
م ـخ ـتــار ال ــرص ــاع أث ـ ــارت ردود فعل
متباينة في الوسط الثقافي .بينما
اعتبر منير فــاح (كــاتــب عــام سابق
ملهرجان قرطاج) استضافة بوجناح
منطقية ،متهمًا امل ــؤرخ عبدالحميد
األرقـ ــش املـسـتـشــار فــي ديـ ــوان وزيــر
ال ـش ــؤون الـثـقــافـيــة بـمـســؤولـيـتــه عن
هــذه االسـتـضــافــة ،ومــذك ـرًا بــزيــاراتــه
إلى إسرائيل وضلوعه في التطبيع
األك ــاديـ ـم ــي (ت ـه ـم ــة ن ـف ــاه ــا األرقـ ــش
املتخصص فــي تــاريــخ األقـلـيــات في
ت ــون ــس) ،ه ــاج ــم عـ ــدد آخـ ــر ال ــداع ــن
إللغاء الحفلة مثل رضا امللولي مدير
جريدة «التنوير» ،ورجاء بن سالمة
املــديــرة العامة ل ــدار الكتب الوطنية
وحـســونــة املـصـبــاحــي وآم ــال قــرامــي
وألـفــة يــوســف وح ـمــادي الــرديـســي...
اعتبر هــؤالء أن رفــض تنظيم حفلة
لبوجناح «لــون من ألــوان الشعبوية
واملزايدة بل اعتداء على روح تونس
وثقافتها املتعددة» باعتبار بوجناح
م ــن ال ـي ـه ــود ال ـتــون ـس ـيــن ال ــذي ــن لــم
يبخلوا على بالدهم بتسويقها في
فرنسا كوجهة سياحية في أكثر من
مناسبة.
هــذا الجدل قد يدفع إدارة املهرجان
إلــى إلغاء الحفلة أو بوجناح نفسه

إل ـ ــى االعـ ـ ـت ّـ ــذار عـ ــن ع ـ ــدم ال ـح ـض ــور،
بـخــاصــة أن ــه سيغني ي ــوم  ٢٥تموز
(يــول ـيــو) فــي تــل أب ـيــب! ول ــن ينتهي
ال ـجــدل ال ــذي تـثـيــره ه ــذه املـشــاركــات
طاملا أن الدستور التونسي الجديد
( )2014صمت على تجريم التطبيع
م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي .إذ رفـضــت
«ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة» ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ك ــان ــت
ّ
تتحكم ب ـمــداوالت املجلس الوطني
ّ
التأسيسي ،إدراج فصل ينص على
تـجــريــم الـتـطـبـيــع طــالـبــت ب ــه الـقــوى
اليسارية والقومية .وقتها ،تحجج
ّ
رئيس كتلتها الصحبي عتيق بــأن
الـحــركــة عملت بنصيحة «حـمــاس»
بعدم تجريم التطبيع!
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي أع ـل ــن ف ـيــه مــديــر
«مـهــرجــان قــرطــاج» مختار الــرصــاع
ت ـم ـس ـكــه ب ـت ـن ـظ ـيــم ال ـح ـف ـل ــة وت ـح ـمــل
مسؤوليته فــي ذل ــك ،أص ــدرت ّ وزارة
الثقافة بيانًا أهم ما جاء فيه أنها في
صدد التشاور مع جمعيات املجتمع
امل ــدن ــي لـتـحــديــد م ــوق ــف! كـمــا رفـعـ ّـت
املــوضــوع لرئاسة الحكومة .وتمثل
ق ـض ـيــة ب ــوج ـن ــاح م ــوض ــوع ــا مـثـيـرًا
ل ـل ـجــدل ل ــم يـسـبــق أن عــرفــه ال ـشــارع
التونسي بهذه الحدة في االنقسام.
فهل تقام األمسية يوم  19تموز رغم
حملة املقاطعة واإللغاء؟
ع ـلــى مــوق ـع ـنــا :ال ــرس ــال ــة امل ـف ـتــوحــة الـتــي
وج ـه ـت ـهــا «ال ـح ـم ـل ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة ملـقــاطـعــة
ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني»،
إلى جانب مقاالت أخرى

«االتحاد العام التونسي للشغل» :التطبيع الثقافي األشد فتكًا
أص ــدر «االت ـحــاد الـعــام التونسي للشغل» ـ أع ــرق منظمة نقابية في
بيانًا يطالب رسميًا بإلغاء عرض بوجناح في قرطاج .وجاء في
تونس ـ ّ
التونسيات
قلوب
في
الرئيسة
املكانة
الفلسطينية
القضية
تحتل
البيان:
ّ
والتونسيني الذين كانوا دومًا ّ
ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل
أشكاله.
ّ
تشكلت في تونس عبر عقود لجان وهيئات وجمعيات تناضل ّ
ضد
وقد
لالحتالل ّالصهيوني
مقاومته
في
فلسطني
في
شعبنا
وتدعم
التطبيع،
ّ
ّ
البغيض .وما زالت عناوين هذا النضال قائمة في كل املحطات تؤكد
على مكانة القضية الفلسطينية لــدى عموم الشعب ،وأغلبية الطيف
ّ
متصدرًا هذا النضال،
السياسي واملدني في تونس .وكان االتحاد دومًا
ً
ً
فاعال فيه ،عامال على تحويله إلى نضال يومي دائــم ضمن أولويات
الـنـضــال الــوطـنــي ال ــذي يخوضه قطريًا وإقليميًا ودول ـيــاَ .و ِإ َّن أغلب
ّ
التوجهات في تونس ،بما فيها الرسمية ،قد أجمعت على أن أخطر
ّ
سبل التطبيع وأشــدهــا فتكًا هي التطبيع الثقافي الــذي يزعزع القيم،
ويميع املبادئ .على هذا األساسّ ،
ويربك القناعات ّ
فإن املكتب التنفيذي
ّ
الــوطـنــي لــاتـحــاد الـعــام التونسي للشغل ،كما وقــف فــي وجــه زيــارة

الحرب أرييل شــارون إلى تونس ونـ ّـدد باملجازر التي يرتكبها
مجرم
ّ
الصهاينة كــل يــوم ضـ ّـد الفلسطينيني وعلى كــل شبر مــن األراضــي
العربية ،وناصر األسرى في السجون الصهيونية في إضراب الكرامة،
ّ
فــإنــه يدعو إلــى إلـغــاء عــرض الكوميدي ميشال بوجناح على مسرح
ّ
قرطاج وفي كل املسارح ،ال باعتبار ديانته اليهودية ،فاليهودية مكون
من ّ
املكونات الثقافية والتاريخية في تونس وفــي غيرها من البلدان
ّ
العربية ،ولنا من اليهود مناضلون وطنيون ال يشكك أحد في وطنيتهم
ّ
مثل جــورج عــدة وغـيــره ،إنـمــا ملواقفه الصهيونية وملناصرته لكيان
ّ
عنصري فاشي ووقوفه إلى جانب السفاح شارون وقيادته مظاهرات
ً
ّ
الفني وخــواء املضامني التي ّ
يقدمهاِ .إ َّن
داعمة له ،فضال عن تهافته
املكتب التنفيذي الوطني يدعو وزارة الثقافة إلى ّ
تحمل مسؤولياتها
ّ
ّ
والتحري في كل العروض التي تبرمج وتغليب العروض التونسية في
ّ
ظرف اقتصادي صعب ،وفي الوقت عينه ،يعبر املكتب التنفيذي عن
احتجاجه على التبريرات الجوفاء التي ّ
يقدمها مدير مهرجان قرطاج
ّ
ويندد باستهتاره بمواقف التونسيني ،ومشاعرهم املعادية للتطبيع
ّ
حني يعتبرها مجرد شعارات.
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تونس أمام امتحان التطبيع
ازدواجية «اليهودي العربي» المنحاز إلسرائيل
باريس ـ عثمان تزغارت
ينتمي الكوميدي الفرنسي ذو األصــل
التونسي ،ميشال بوجناح ،إلــى تقليد
عــريــق فــي الـحـيــاة الثقافية الفرنسية،
وه ــو الـفــن «الـعــربــي – ال ـي ـهــودي» الــذي
أس ـه ـمــت ف ــي إرس ــائ ــه أجـ ـي ــال عـ ــدة من
ُ
الفنانني الذين نزحوا أو ه ّجروا من دول
املـغــرب املغربي ،بعد جــاء االستعمار.
أغلب هــؤالء ظلوا متمسكني بأصولهم
املغاربية ،وبقي نتاجهم الفني مشوبًا
بالحنني إلى «الفردوس العربي املفقود».
وق ـ ــد أسـ ـه ــم ج ـي ــل الـ ـ ـ ـ ــرواد مـ ــن أق ـط ــاب
هــذا الفن العربي – الـيـهــودي فــي إنقاذ
صـفـحــات مـشــرقــة مــن ال ـت ــراث املـغــاربــي
ال ــذي كــان م ـهـ ّـددًا بالضياع والنسيان،
وخاصة في مجال الغناء .فقد أسهمت
أصـ ـ ـ ــوات ريـ ـن ــات ال ــوه ــرانـ ـي ــة ،وسـلـيــم
(سـ ـيـ ـم ــون) هـ ــالـ ــي ،ول ـي ـل ــي بــون ـيــش،
وم ــوري ــس امل ـيــدونــي ،فــي الـحـفــاظ على
ال ـتــراث الغنائي األنــدلـســي ،وبــاألخــص
م ـنــه ف ــن «امل ـ ــال ـ ــوف» ،الـ ــذي ب ــات م ـهــددًا
باالندثار بعد تهجير غ البية الجاليات
اليهودية التي كانت تتوارثه أبًا عن جد،
فــي تونس ومناطق الـشــرق الجزائري.
لم يكن االرتباط بالوطن األم لدى هؤالء
ال ــرواد ،من الفنانني اليهود املغاربيني،
مـجــرد حنني طــوبــاوي إل ــى «ال ـفــردوس
املـفـقــود» .رغ ــم آالم اإلق ـصــاء والتهجير
التي تعرضوا لها ،على غرار اآلالف من
أبناء الجاليات اليهودية املغاربية التي
اض ـطــرت لـلـنــزوح إل ــى فــرنـســا ،إال أنهم
حافظوا على مواقف وطنية مشهودة.
مــواقــف لــم تقتصر فقط على معارضة
ال ـس ـيــاســات االس ـت ـع ـمــاريــة الـفــرنـسـيــة،
ومـ ـق ــارع ــة ال ـع ـن ـص ــري ــة امل ـس ـل ـطــة عـلــى
املهاجرين العرب واملسلمني في فرنسا،
ُ
ب ــل ت ــرج ـم ــت أي ـض ــا م ــن خـ ــال مــواقــف
أخالقية ومبدئية معادية للصهيونية.
هذا املوقف املعادي لسياسات العدوان
اإلســرائـيـلـيــة ،ال ــذي صــدحــت بــه ريـنــات
الوهرانية وليلي بونيش ،نجده أيضًا
لــدى العديد من الكتاب واملثقفني ذوي
األص ــول اليهودية املغاربية ،من أمثال
ال ــروائ ــي املـغــربــي إدم ــون ع ـمــران املليح
( ،)2010-1917وال ـش ــاع ــرة واملـنــاضـلــة
اليسارية الجزائرية مريام بــان (-1928
 ،)2001واملـ ـفـ ـك ــر ال ـس ـي ــاس ــي دان ـي ـي ــل
ب ــن س ـع ـيــد ( ،)2010-1946وم ــؤس ــس
مجلة «نوفيل أوبـسـيــرفــاتــور» ،الكاتب
والصحافي الكبير جان دانييل ()1920
وغيرهم.

ف ــي م ـ ـ ــوازاة هـ ــؤالء ال ـي ـهــود املـغــاربـيــن
ذوي املواقف الوطنية املشهودة ،نشأت
«موضة تجارية» القت رواجًا كبيرًا في
فرنسا ،منذ أواخــر الستينيات .موضة
لم تلبث أن تحولت الــى ظاهرة ثقافية
مكرسة يشكل أقطابها صنفًا مغايرًا
م ــن ال ـف ـنــانــن امل ـت ـحــدريــن م ــن الـشـتــات
اليهودي املغاربي .هــؤالء استمروا في
مداعبة مخيلة جاليات «األقدام السود»
(امل ـ ـهـ ـ ّـجـ ــرون م ــن شـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا بعد
االسـتـقــال) التي خــرجــوا مــن معطفها،
من خالل التغني بالحنني إلى أصولهم
املـغــاربـيــة .لـكــن االرت ـب ــاط ب ـ «ال ـف ــردوس
العربي املفقود» بات هنا مجرد عاطفة
طوباوية ّ
مجردة من أي ارتباط فعلي أو
موقف وطني.
ه ــذا االل ـت ـبــاس أفـ ــرز ل ــدى ه ــذا الصنف
مــن فناني الـشـتــات الـيـهــودي املغاربي
ان ـف ـص ــام ــا ف ـك ــري ــا ع ـم ـي ـقــا وازدواجـ ـ ـي ـ ــة
سياسية فاقعة .صحيح أنهم ّ
يعبرون
عن ارتباط عاطفي قوي بالدول املغاربية
الـ ـت ــي تـ ـع ــود إل ـي ـه ــا أص ــولـ ـه ــم ،لـكـنـهــم
ي ـجــاهــرون ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه بتأييدهم
للصهيونية ومـنــاصــرتـهــم إلســرائـيــل.

وغــالـبــا مــا يتبنى ه ــؤالء مــواقــف أكثر
م ـغــاالة حتى مــن أقــرانـهــم مــن الفنانني
وامل ـث ـق ـفــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،وب ــاألخ ــص
فــي مــا يتعلق بتأييد «يـهــوديــة الــدولــة
اإلسرائيلية».
أط ــروح ــة «ي ـهــوديــة ال ــدول ــة» ال تحظى
ف ــي األوس ـ ـ ـ ــاط ال ـث ـقــاف ـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة

ّ
يعبرون عن ارتباط عاطفي
بانتمائهم المغاربي ،لكنهم
يجاهرون بتأييدهم للصهيونية
سوى بتأييد عدد ضئيل جدًا من غالة
م ــؤي ــدي األح ـ ـ ــزاب الــدي ـن ـيــة .أم ــا فنانو
الشتات اليهودي املغاربي فــي فرنسا،
فيعتبر أغلبهم أن ــه «م ــن الطبيعي أن
تكون إسرائيل موطنًا للشعب اليهودي
وح ـ ـ ـ ـ ــده» .وامل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن أغـ ـل ــب هـ ــؤالء
الـفـنــانــن يـصـنـفــون أنـفـسـهــم يساريني
وتقدميني وعلمانيني في فرنسا ،لكنهم
ي ــؤي ــدون أطـ ــروحـ ــات ال ـي ـمــن املـتـطــرف
الديني في إسرائيل! من أبرز أقطاب هذا

التيار املسكون بازدواجية الحنني الى
«الفردوس العربي املفقود» والتبشير -
في اآلن ذاته  -باألطروحات الصهيونية
األكثر تطرفًا ،املغني اليهودي الجزائري
أنريكو ماسياس ،والكوميدي التونسي
ميشال بوجناح.
ب ــوجـ ـن ــاح ج ـ ـ ـ ّـدد ح ـب ــه ل ــوط ـن ــه األصـ ــل
تونس ،بعد الثورة ،وشــارك في العديد
م ــن ال ـح ـم ــات املـ ـن ــادي ــة ب ــدع ــم ال ــدول ــة
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـنــاش ـئــة ف ــي تــونــس،
وأسـ ـ ـه ـ ــم ب ـش ـك ــل فـ ــاعـ ــل ف ـ ــي الـ ـت ــروي ــج
ل ـل ـس ـي ــاح ــة الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،س ـ ــاخ ـ ـرًا مــن
الفرنسيني الــذيــن يحجمون عــن زيــارة
ً
موطن بورقيبة ،خوفًا من ٍاالرهاب ،قائال
ّ
إن «عدد ضحايا اإلرهاب خالل العامني
املاضيني في فرنسا يفوق عدد الضحايا
في بلدي (تونس) منذ قيام الثورة».
لـكــن اب ــن حــي «حـلــق ال ـ ــوادي» ،ال ــذي لم
يـ ّ
ـرح ـلــه أح ــد م ــن تــونــس (ه ــاج ــر وال ــده
ُ
الــى فرنسا عــام  ،)1961ولــم يمنع يومًا
من دخولها ،يرى في إسرائيل «املوطن
الـطـبـيـعــي لـلـشـعــب الـ ـيـ ـه ــودي» .يصف
م ـعــاداة الصهيونية بأنها «ض ــرب من
الغباء السياسي» ،معتبرًا أن «من املمكن

انتقاد الحكومة اإلسرائيلية ،فالكثير
من اإلسرائيليني أنفسهم يفعلون ذلك.
لكن ال يجوز انتقاد الدولة اإلسرائيلية،
ألن فعل ذلــك يعني املساهمة في إبــادة
الشعب اليهودي»!
هذا االنحياز األعمى إلسرائيل ال يترك
ّ
ً
م ـجــاال للشك ب ــأن بــوجـنــاح يـعــانــي من
وفــي
متالزمة االنـفـصــام واالزدواجـ ـي ــةِ .
مواقفه وتصريحاته املجاهرة بميوله
الصهيونية املـغــالـيــة مــا ي ـبـ ّـرر الحملة
التونسية املنادية بمنع مشاركته ليلة
 19تموز (يوليو) في «مهرجان قرطاج
الـ  .»53لكن هذه الحملة املطالبة بحظر
بوجناح في تونس ،من منطلق محاربة
التطبيع ،تتجاهل إشكاليات سياسية
وأخ ــاق ـي ــة وقــانــون ـيــة ع ـ ــدة :ه ــل يمكن
ّ
لتونس ،التي تشكل نموذجًا عربيًا نادرًا
لـ ـ «ال ــدول ــة املــدن ـيــة» ،أن تمنع بوجناح
ُ
من دخــول أراضيها ،من دون أن تسقط
عنه الجنسية التونسية؟ كيف يمكن
تـفـسـيــر مــاح ـقــة ب ــوج ـن ــاح ال ـتــون ـســي،
ب ـس ـبــب ص ـه ـيــون ـي ـتــه ،وال ـ ـبـ ــاد ت ـش ـ ّـرع
مهرجاناتها الصيفية لعدد ال يحصى
من املغنني الصهاينة غير التونسيني،
من الرا فابيان وإيلني سيغارا إلى أدامو
وباتريك برويل؟
كيف ّ
نفسر صمت من يطالبون بحظر
بــوجـنــاح عــن الـعــديــد مــن الشخصيات
ال ـف ـن ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـتــون ـس ـيــة ،غير
اليهودية ،التي لم يحاسبها أحــد على
تـصــريـحــاتـهــا التطبيعية أو املـهــادنــة
للصهيونية؟ ملــاذا لم يطالب أحد بمنع
أو م ـحــاس ـبــة ف ـنــانــن م ــن أمـ ـث ــال فــريــد
بوغدير ورضــا الباهي وناديا الفاني؟
مل ــاذا لــم يسائل مـعــارضــو التطبيع في
تــونــس زعـيــم «حــركــة الـنـهـضــة» ،راشــد
الـغـنــوشــي ،عـلــى ال ـحــوار الشهير الــذي
أدلــى به لإلذاعة العسكرية اإلسرائيلية
خالل منتدى دافــوس ،عام 2012؟ وماذا
عن اإلم ــام حسن شغلومي ،وهــو اآلخر
من رمــوز «اإلس ــام املعتدل» التونسي،
وقــد قــام بــزيــارات عــديــدة إلــى تــل أبيب،
وش ــارك فــي نشاطات وم ـبــادرات كثيرة
مؤيدةللصهيونية؟
مـ ــا لـ ــم ت ـت ــم إث ـ ـ ـ ــارة كـ ــل هـ ـ ــذه ال ـق ـضــايــا
واإلشـ ـك ــالـ ـي ــات ،سـيـبـقــى الـ ـج ــدل حــول
بــوج ـنــاح م ـجــرد «زوبـ ـع ــة ف ــي فـنـجــان»
ستنتهي ،كــال ـعــادة ،بــإلـغــاء حفلته في
قــرطــاج ل ـ «أسـبــاب أمنية» أو بامتناعه
طوعًا عن الــذهــاب إلــى «وطـنــه» تونس،
ليظهر في موقع الضحية املضطهدة من
قبل املتطرفني و«املعادين للسامية».

ّ
ّ
ّ
عندما تتحول الجنسية إلى معبر للصهيونية
ّ
غسان بن خليفة *
مـنــذ أع ـلــن ال ـكــوم ـيــدي الـفــرنـســي (ذو
األصول التونسية اليهودية) عن ّ
نيته
اعتالء ركح املسرح الروماني بقرطاج
ي ــوم  19تـمــوز (يــول ـيــو) املـقـبــل ،حتى
اندلعت «الحرب» على فايسبوك .من
ج ـهــة ،ه ـنــاك مـنــاهـضــو الـتـطـبـيــع مع
«إســرائـيــل» الرافضون ألن يكون هذا
الـصـهـيــونــي ـ بــاع ـتــرافــه الـشـخـصــي ـ
أحد ضيوف «مهرجان قرطاج» .ومن
الجهة املقابلة ،صهاينة ،تونسيون
ّ
متصهينون ،و«املــؤلـفــة قلوبهم» من
غ ــاة «ال ـل ـي ـبــرال ـيــن» ،ال ــذي ــن يـخـفــون
ّ
بـصـعــوبــة كــرهـهــم الـتـقـلـيــدي ل ـكــل ما
له عالقة بـ «العروبة» وما يعتبرونه
«خطابًا خشبيًا وأيديولوجيًا» قديمًا
عن قضية فلسطني.
بــدأ السجال بتصريح إذاع ــي ملختار
ال ـ ـ ّ
ـرص ـ ــاع ،م ــدي ــر «مـ ـه ــرج ــان ق ــرط ــاج
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي» (وال ـ ـ ــوج ـ ـ ــه املـ ـ ـع ـ ــروف فــي
البيروقراطية الثقافية لنظام بن علي)،
الذي دافع عن برمجة عرض بوجناح
ّ
بشكل استفز مناهضي الصهيونية
فــي تــونــس .لــم ي ـتـ ّ
ـردد الــرجــل لتبرير

ّ
ق ــراره فــي الحديث عــن «حــق اليهود»
في زيــارة «أورشــااليــم» (هكذا نطقها
ّ
بالعبرية!) و«حــائــط املبكى» ،قبل أن
ّ
ي ــردف ذل ــك بتنظيرة مـبـتـكــرة عــن أن
بوجناح ال ُي ّ
عد «صهيونيا كبيرًا أو
ّ
من قادة الصهيونية».
أت ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ف ـ ـ ــي رس ـ ـ ــال ـ ـ ــة م ـف ـت ــوح ــة
ّ
وجهتها «الحملة التونسية ملقاطعة
ومـ ـن ــاهـ ـض ــة ال ـت ـط ـب ـي ــع م ـ ــع ال ـك ـي ــان
الصهيوني» إلى وزير الثقافة ومدير
امل ـه ــرج ــان .اسـتـهـجـنــت الـحـمـلــة هــذه
ّ
ّ
بالسجل
التبريرات املخزية ،وذكــرت
الـ ـح ــاف ــل ل ـب ــوج ـن ــاح فـ ــي دفـ ــاعـ ــه عــن
الكيان الصهيوني وجرائمه ،مطالبة
بإلغاء العرض.
وفـيـمــا ب ــدا حـمـلــة م ـعـ ّـدًا لـهــا مسبقًا،
ّ
ش ــن صـهــايـنــة (ع ــدي ــدون مــوجــودون
ّ
ف ــي فـلـسـطــن امل ـح ـتــلــة) وتــون ـس ـيــون
«حداثيون» هجمة على صفحة موقع
«نــواة» ،الذي نشر الرسالة املفتوحة.
غـ ـ ّـص امل ـن ـش ــور ب ـت ـع ـل ـي ـقــات الـبـعــض
ّ
ّ
املـ ـ ــذكـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــأن «بـ ــوج ـ ـنـ ــاح ت ــون ـس ــي»
ّ
(يحمل الجنسية آلـيــا بحكم والدتــه
فــي تــونــس الـتــي غــادرهــا مــع عائلته
إثــر حــرب  ،)67و«يـحـ ّـب تونس أكثر

ّ
ّ
م ــن غ ـي ــره» (هـ ـك ــذا!) ،وب ــأن ــه ال يـحــق
م ـ ـصـ ــادرة ح ـ ّـري ـت ــه ف ــي ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
ّ
«ص ـه ـي ــون ـ ّـي ـت ــه» وإل ـ ـ ــخ ،ف ـي ـمــا رك ـ ــزت
ّ
ّ
ت ـع ـل ـي ـق ــات أخـ ـ ـ ــرى – تـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى أن
بوجناح
أصحابها ال يعرفون مواقف
ّ
ً
ولــم يقرأوا الرسالة أصــا – على أنه
ّ
وحجتهم الوحيدة
صهيونيًا.
ليس ّ
في ذلك ّ أنه «تونسي» .بوجناح وجد
فــي صفه أطــرافــا معروفة بتطبيعها
مع الصهاينة مثل الناشطة يامينة
ثابت ،رئيسة ما ّ
يسمى بـ «الجمعية

ّ
موقف متوقع لبعض
وسائل اإلعالم وفقاقيع
«المجتمع المدني»
ّ
ـات»،
ال ـتــون ـ ّس ـيــة ل ـل ــدف ــاع ع ــن األق ــلـ ـي ـ ّ
التي اتهمت خصوم بوجناح بأنهم
«يـ ّـدعــون مـعــاداة الصهيونية إلخفاء
جبنهم عن إعالن عدائهم لليهود»ّ .
ّ
وبغض النظر عن هذا املوقف املتوقع
ل ـب ـع ــض وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام وف ـقــاق ـيــع
«املجتمع املــدنــي» ،الـتــي ظـهــرت بعد

 14جـ ــان ـ ـفـ ــي وت ـ ـخـ ـ ّـصـ ــص ب ـع ـض ـهــا
ّ
ف ـ ــي «سـ ـ ـ ــوق الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ـ ــن األقـ ــل ـ ـيـ ــات
وال ـ ـحـ ـ ّـريـ ــات» ب ـم ـقــاي ـيــس وأول ــوي ــات
وتـعــريـفــات امل ـمـ ّـولــن الـغــر ّبـيــن ،كــان
الف ـتــا م ــواق ــف ب ـعــض «امل ـثــق ـفــن» من
أدع ـ ـيـ ــاء «ال ـ ـحـ ــداثـ ــة» أبـ ــرزهـ ــم رجـ ــاء
ب ــن س ــام ــة ،ال ـتــي س ــان ــدت ب ـق ـ ّـوة في
االنـتـخــابــات األخ ـي ــرة ح ــزب الرئيس
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ال ـ ـبـ ــاجـ ــي قـ ــائـ ــد ال ـس ـب ـس ــي
فـكــافــأهــا بتعيينها مــديــرة للمكتبة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة .ف ـ ــاج ـ ــأت ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة فــي
«الـحـضــارة الـعــربـيــة» ومــديــرة موقع
«األوان» للثقافة «التنويرية» وإحدى
مؤسسات «رابطة العقالنيني العرب»،
ّ
فايسبوكية فاقت
متابعيها بتدوينة
ف ــي س ـط ـحـ ّـيـت ـهــا .ح ـس ـمــت امل ــوض ــوع
ّ
ب ـك ــل ب ـســاطــة بـقــولـهــا ع ــن بــوج ـنــاح:
«طـبـعــا ه ــو ي ـه ــودي .ومـ ــاذا تــريــدون
مــن ي ـه ــودي؟ أن يعتنق اإلسـ ــام؟ أن
ي ـش ـتــم إس ــرائ ـي ــل ضـ ـ ـ ــرورة؟» ق ـبــل أن
ت ــردف تحليلها العميق باعتبارها
«املطالبة بإلغاء عرضه هي من باب
ّ
التفتيش الجديدة» .وهــو ما
محاكم ّ
جعل املثقف اليساري شكري لطيف
ّ
يرد عليها بتدوينة أخرى كشف فيها

تهافت حججها وازدواجية ّخطابها.
ّ
ذك ــره ــا بـمــا ارتـكـبـتــه ف ــي ح ــق املـفـكـ ّـر
ّ
محمد الطالبي (مـ ّ
ـؤرخ مسلم
الراحل
مستنير عــرف بمعارضته الشديدة
ل ـل ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة ول ــإس ــامـ ـي ــن إث ــر
الثورة) عندما منعته السنة املاضية
م ــن إلـ ـق ــاء م ـح ــاض ــرة ف ــي دار الـكـتــب
ّ
الوطنية ،التي تديرها.
ّ
يبدو أن صيف هــذا العام في تونس
سـيـكــون «فـلـسـطـيـنـيــا» ســاخ ـنــا .بعد
ّ
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات الـ ـت ــي ّأدت ق ـب ــل أق ــل
م ـ ــن شـ ـه ــر إل ـ ــى إلـ ـ ـغ ـ ــاء ع ـ ــرض ف ـ ّي ـلــم
«امل ـ ـ ــرأة الـ ـخ ــارق ــة» وب ـط ـل ـتــه امل ـجــنــدة
اإلســرائـيـلـيــة غ ــال غ ـ ــادوت ،تـتــواصــل
املعركة بني أنصار فلسطني وأنصار
التطبيع مــع الصهاينة ّ حــول عرض
بوجناح هذه ّ
املرة .وبغض النظر عن
ّ
مآلها ،نكتشف في كــل جولة جديدة
ّ
صحة املقولة املنسوبة للحكيم
مدى
ج ــورج حـبــش« :الـطــريــق إل ــى الـقــدس
ّ ّ
تمر بكل العواصم العربية».
* ص ـح ــاف ــي وأح ـ ــد م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــي «ال ـح ـم ـلــة
التونسية ملقاطعة ومناهضة التطبيع مع
الكيان الصهيوني»
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«شمش» زاد ملتقى تشرق من «قصر سرسق»

روان عزالدين
ح ـ ّـول زاد ملتقى ( )1967الـجـنــاح الـلـبـنــانــي في
«بينالي البندقية ـ  »57إلــى معبد بابلي معاصر
َ
بعنوان «شـ َـمــش» .عند السابعة من مساء اليوم،
ّ
يعرفنا الفنان واملوسيقي اللبناني إلى مشروعه
ال ــذي يستمر عــرضــه فــي املــديـنــة اإليـطــالـ ّـيــة حتى
 26تشرين الـثــانــي (نوفمبر) املـقـبــل .بــدعــوة من
ّ
سيتضمن اللقاء مع ملتقى
«غاليري جانني ربيز»،
في «متحف سرسق» (األشرفية ـ بيروت) ،فيديو
وصورًا ملشروعه ،برفقة كورال الجامعة األنطونية
(بـقـيــادة توفيق معتوق) ال ــذي ش ــارك فــي افتتاح
البندقية ،قبل أشـهــرّ .
يعد عمل ملتقى املشاركة
اللبنانية الثالثة في البينالي ،بعد املشاركة اللبنانية
الـجـمــاعـيــة فــي ع ــام ( 2007ف ــؤاد خ ــوري ،منيرة
الصلح ،وليد صــادق ،أكــرم زعتري ومليا جريج)،
و«رسالة إلى طيار رافض» ألكرم زعتري في عام
 .2013خالل زيارته في عام  2015إلى البينالي الذي
يقام كل سنتنيّ ،
تنبه ملتقى إلى غياب املشاركة
اللبنانية .مــن هـنــا ،ج ــاء ل ـقــاؤه مــع وزي ــر الثقافة
حينها ريـمــون عريجي ،مقترحًا عليه املشاركة
فــي الـبـيـنــالــي ،قـبــل أن يـطـلــب مـنــه األخ ـيــر تمثيل
تطورت فكرة العمل ّ
لبنان هذه السنةّ .
وتبدلت ثم
تبلورت وتخلت عن مفهومها األساسي ،إن كان
بسبب التكاليف ّ
املادية (تكتفي وزارة الثقافة بدعم
معنوي) أو بسبب األحداث السياسية التي ألهمت
ملتقىّ .
مر املشروع بمراحل كثيرة قبل أن يصبح
مــا هــو عليه ال ـيــوم« :ش ـمــش» .الـعـمــل ال ــذي يجمع
التجهيز املوسيقي واإلضــاءة والنصب ،ينهل من
التجارب الفنية املختلفة مللتقى .تجربته كعازف
للموسيقى الكالسيكية ،ثــم انتقاله إلــى التأليف
ال ـشــرقــي امل ـعــاصــر ال ــذي ح ــوى تـجــريـبــا صوتيًا
وموسيقيًا الف ـتــا ،إل ــى جــانــب أعـمــالــه التشكيلية
التجريدية التي بقيت مخبأة لفترة طويلة قبل أن
تعرض قبل سنوات في «غاليري جانني ربيز» في
بيروت .كذلك ،فإن هناك مرجعيات فكرية ونظرية
ّ
عدة ،شكلت خلفية للعمل ،ومنحته طابعه املحلي
الشرقي عبر تتبع الروابط الخفية لكن الالفتة التي

تــربــط الـحـضــارة املشرقية القديمة (ب ــاد مــا بني
النهرين) واملآسي السياسية اليوم .جاءت الفكرة
على مراحل ،كما يؤكد ملتقى .في إحدى حفالته
املوسيقية في باريس ،قام بتمديد وتبطيء صوت
ً
ّ
محرك سيارة «فـيــراري» ،محاوال إخــراج أصوات
ّ
مختلفة مـنـهــا .فــي «ش ـمــش» تـغــيــرت املوسيقى
ك ـل ـي ــا .ت ـخ ـ ّـيــل م ـل ـتـقــى األم ـ ــر ت ـح ــت س ـم ــاء حلب
ومعاركها؛ أصوات الصواريخ والقنابل والقصف.
عمل على تمديد أصوات الطائرات الحربية وخرج
م ـن ـهــا ب ــأص ــوات غ ـيــر م ـتــوق ـعــة سـنـسـمـعـهــا في
تجهيزه الصوتي ،برفقة أصــوات كــورال الجامعة
األنطونية باللغة األكــاديــة القديمة .تخرج أصــوات
املـغـنــن وت ـت ـحــاور مـســرحـيــا فــي ف ـضــاء الـعــرض
في الترسانة القديمة (أرسينالي) ،الــذي تفصله
عن أجنحة البينالي األخــرى رحلة باملركب .عزلة
أرادهــا ملتقى ليحفظ أجــواء قداسة املعبد .هناك
جـســم طــائــرة حــربـيــة اسـتـطــاع ملتقى الحصول
عليها من بريطانيا لوضعها في منتصف فضاء
عرضه .شكليًا ،يحيل جسم الطائرة الطولي إلى
النصب األسود الذي ُحفر عليه قانون حمورابي،
وال ــذي يظهر إلــه الـعــدالــة والـشـمــس لــدى البابليني
«شمش» في الجزء األعلى منه .يقوم العمل على
ق ــراءة التشابهات البصرية والتقاطعات الدموية
بني املاضي والحاضر ،والعدالة اإلنسانية األولى
وال ـع ــدال ــة اإلل ـه ـيــة ال ـتــي تـسـقــط م ــن ال ـس ـمــاء على
شكل صــواريــخ .يحاول ملتقى تظهير ومساءلة
العنف ال ــذي يعم الـشــرق على م ــرأى مــن التاريخ
والحضارة الشرقية التي عمرها  4000سنة .هل
ّ
تغير الزمن فعليًا؟ الحضارة؟ هناك خط مستمر
في العمل؛ إن ّ
تقدم يعيدنا إلى املاضي ،وإن رجع
إلى الــوراء يحيلنا إلى التطورات التي تستخدمها
البشرية للقتل .تدمير مدينة أور السومرية يلتقي
مــع مـعــارك حلب .يحاكي العمل مفهوم البشرية
األشمل ،الخير والشر بصورتيهما وتجسيداتهما
القديمة والـحــالـيــة .وفــي دالل ــة إلــى ضــوء الشمس
(إلــه الشمس) يصنع ملتقى إشـعــاعــات الشمس
الذهبية مــن آالف القطع النقدية املعدنية مــن فئة
( 250ل ل) على جــدار عمالق ،تتراءى فيه غيمة
مظلمة (مصنوعة من أولى النقود املعدنية الفضية
الـلـبـنــانـيــة) .مــن الــذهــب ال ــذي تستعمله الـصــروح
الدينية ،بما يخالف مضامني النصوص الدينية
القادمة منها أحيانًا ،يستخرج من اللون الذهبي
الوجه القاتم إلله العدالة البابلي ،وللعدالة املعاصرة
ّربـ ـم ــا .ي ـبــدو مـلـتـقــى راض ـي ــا ع ــن م ـشــارك ـتــه في
الـبـيـنــالــي ،وب ــاألص ــداء الـعــاملـيــة الـتــي نــالـهــا العمل،
باستثناء االنقسامات اللبنانية حــول مشاركته،
ً
آمال أن يحظى املشاركون القادمون بدعم معنوي
ومادي أكبر.
* لقاء مع زاد ملتقى حول «شمش» :اليوم
ـ ـ ـ  19:00ـ ـ ـ «م ـت ـحــف س ــرس ــق» (األش ــرف ـي ــة ـ
بيروت) .لالستعالم01/202001 :

أنجيليك كيدجو
ديفا في مدينة الشمس

أزر تنورين
حضنًا للفن والموسيقى

في سياق حرصها على تعريف الجمهور
اللبناني إلى «فن عاملي راق» ،تستضيف
«مهرجانات بعلبك الدولية» في دورتها الـ
 ،61الديفا السمراء أنجيليك كيدجو (1960
ـ الصورة) في  16تموز (يوليو) الحالي.
هذا املوعد الذي يصب في خانة املوسيقى
األفريقية ،سيكون ّ
مميزًا من دون شك،
ّ
ّ
سيطعم بالجاز والبلوز
خصوصًا أنه
ّ
واإليقاعات الالتينية ،ألن الفنانة املولودة في
بينني والحاصلة على ثالث جوائز «غرامي»
ّ
ستوجه تحية على طريقتها الخاصة إلى
الكبيرات :نينا سيمون ،وسيليا كروز وميريام
ماكيبا.

في زحمة املهرجانات الصيفية ،تنطلق بعد
غد الجمعة فعاليات «مهرجانات ليالي
ٍ
أرز تنورين» في قلب محمية «أرز تنورين»
الساحرة .البداية ستكون مع حفلة تجمع
َ
َ
اللبناني ْي عاصي الحالني ونجوى
الفنان ْي
كرم (الصورة) ،اللذين سيؤديان باقة من أجمل
ّ
تتنوع بني أعمالهما الخاصة
األغنيات التي
وأخرى راسخة في ذاكرة الجمهور .في اليوم
التالي ،ستطل املغنية الشابة عبير نعمة،
ّ
مقدمة ريبيرتوارًا يجمع بني التراث اللبناني
والعربي ...قبل أن يحني موعد الختام مع حفلة
بعنوان «ليلة املندلون».

حفلة أنجيليك كيدجو :األحد  16تموز ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ أدراج «معبد باخوس» في «قلعة بعلبك»
(البقاع) .لالستعالم01/999666 :

«مهرجانات ليالي أرز تنورين» :من  14حتى  16تموز
ً
مساء ـ محمية «أرز تنورين»
(يوليو) ـ الساعة الثامنة
(شمال لبنان).
لالستعالم 01/999666 :و 79/121259

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ّ ُ ّ
َ
نتظر»
شحاد الل ِه «الذي ي ِ

َ
َُ
أتراني أ َص َّم وأعمى؟
َ
منذ سنني وسنني ،وأنا ٌ
جالس هناِ ...لصق هذا الجدار.
ٍ
َ
العناد وفظاع ِة األمل.
وتحت مرار ِة
الخوف
القيظ ،وسنني تحت األمطار ،وسنني تحت
سنني في
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ّ
شفقون عل ّي)
وي
ونني
حب
ي
الذين
هم (هم
ّ ّ
َِ ُ
َ
ُ
نحو ما يفعل بابوات روما الصالحون،
قالوا لي إن الله ،على ِ
َ
سي ُ
داخ ِل الجدار.
ظهر ِمن تلك الشرفة ...الشرف ِة التي في ِ
هم قالوا؛ وأنا َص َّدقتُ.
ُ
ُ
ُ
َّ ُ
صدقت ،وجئت ،وانتظرت...؛ وال أزال ُّ ِ
أنتظرْ ُ .
ُ
ُ
ُ
ال سمعت صوتًا ،وال أبصرت وجهًا َ ي ِطل ِمن شرفة.
َ ْ ُ
َ
أنتظر)
(العابرون
والعابرون
الذين سبق أن أ َّملوني وجعلوني ِ
ََ
َ َ
سخ َ
رون ِمن بالهتي ويتهامسون:
ي
ُ
القلب ،ال يزال ينتظر».
«املسكني ،أعمى ً
بعد سنة ،ودهرًا َ
وسنة َ
يومًا َ
بعد دهر،
بعد يوم,
َ
ْ
َ
بالنظر َّ
إليُ ,وي َس ُّمونني:
صارواَ ي ّكتفون َ ِ
ّ
نتظر».
«شحاذ ُالله الذي ي ِ
 ...وال أزال أنتظر.
حسنًا!
َ
َ
َ ّ
َ َ
ُ
َ
َّ
سمعه.
حضوره فلم َأر ُه ولم أ
إلى
ه
ب
نت
أ
لم
األعمى,
م
ص
األ
أنا
لعلي،
ِ
ِ
ْ
لكن ...
ُ
أيكون هو أيضًا (هو الذي َي ُ
َ
أحالم املوتى)
بص ُر
نأمات
سمع
القلوبُ ,وي ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
اآلخر مثلي :ال يرى وال َيسمع؟...
أيكون هو
ُ
الخبثاء يقولون:
ّ
َ َ ْ ُ َ
ُ
در ْكه اليأس،
لعل ُه هو اآلخر ،وقد أ
وشك أن ي ِ
َّ
نتظر ْأن ُيطل ٌ
َي ُ
أحد ما ِم َن الشرفة...
ِ
َ
الجانب اآلخ ِر ِمن السماوات!
الشرف ِة التي في
ِ
2016/11/28

