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أرﻳﺒــﺎ ﻫــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﺪﻓــﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ
ﺗﺴــﺘﺨﺪم ﺧﺒﺮﺗﻬــﺎ اﻟﻮاﺳــﻌﺔ وﻣﺮوﻧﺘﻬــﺎ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴــﻦ اﻟﺪﻓــﻊ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
ﺗﻜﻤــﻦ ﻣﻬﻤﺘﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺗﺄﻣﻴــﻦ وﺳــﺎﺋﻞ دﻓــﻊ أذﻛــﻰ ،أﺳــﺮع وأﺳــﻬﻞ
واﻟﺘﺠــﺎر واﻟﺤﻜﻮﻣــﺎت واﻷﻓــﺮاد ﺗﻤﺎﺷـ ًـﻴﺎ ﻣــﻊ أﺣــﺪث
ﻟﻠﻤﺼــﺎرف
ّ
اﻻﺑﺘﻜﺎرات وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻣﺎن.
ﺑﺼﻔﺘﻨــﺎ ﺷــﺮﻛﺔ ﺣﺪﻳﺜــﺔ وﻣﺒﺘﻜــﺮة ﻧﻘــﺪم ﺧﺪﻣــﺎت ﺷــﺎﻣﻠﺔ ،وﻧﻘــﻮم
ـﻮرا ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻹﺻــﺪار
ﺑﺘﻤﻜﻴــﻦ ﻋﻤﻼﺋﻨــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل أﻛﺜــﺮ اﻟﺤﻠــﻮل ﺗﻄـ ً
وﻗﺒــﻮل وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓــﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ و ﺑﺮاﻣــﺞ اﻟــﻮﻻء اﻟﺘــﻲ ﻳﺘــﻢ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ

الحدث

يكدس
ابن سلمان ّ
أموال «الفاسدين»
تجميد 1300
حساب مصرفي
areeba.com
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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

أعيدوا سعد الحريري إلى بيروت اآلن!
إبراهيم األمين

هو موقف ينبغي أن يمثل أولوية لبنانية ،بمعزل عن أي نقاش حول
حقيقة موقف الرئيس سعد الحريري من األزمة الحالية ،وبعيدًا عن
كل خالف في شأن األولويات الوطنية الكبرى .بل هو واجب ،حتى
من موقع الخصومة السياسية ،ومن موقع االقتناع بأن الحريري،
جبر على الخضوع لشروط مملكة القهر ،والتزام مطالب
كرهينة ،قد ُي َ
حاكم الرياض المجنون بمحاولة جر لبنان الى فوضى وخراب.

تفصيال
اليوم ،ورغم كل نفاق «غلمان السبهان» ،الذين ال يعرفون
ً
صغيرًا عما يعانيه الحريري في مقر إقامته الجبرية في السعودية،
ورغم كل التحريض الذي تقوده سلطة الوصاية السعودية ،األكثر
ووحشية من أعتى سلطات الوصاية التي مرت على
بشاعة وسفورًا
ً
لبنان ،فإن العنوان الوحيد الذي يحفظ بعض كرامة أهل هذا البلد،
الملحة بعودة سعد
ومواقعه الدستورية ،وسيادته ،هو المطالبة ّ
الحريري اآلن ...وليس أي أمر آخر!

الحريري «يسامح» السعودية بـ 7مليارات دوالر!
مع استمرار حال القلق إزاء اإلجراءات
الـسـعــوديــة وم ــا تطلقه مــن تـهــديــدات
بـ ـح ــق لـ ـبـ ـن ــان ،ب ـ ــرز أم ـ ــس م ـ ــا يـشـبــه
اإلجماع اللبناني على شعار يدعو الى
عودة سريعة للرئيس سعد الحريري
الى بيروت .وهو موقف انضمت اليه
كتلة «املستقبل» النيابية ،بعدما كان
يقتصر عـلــى الــرئـيـســن مـيـشــال عــون
ونبيه بري وحزب الله.
ومــع أن حـكــام الــريــاض حــاولــوا أمس
ال ـت ـخ ـف ـي ــف م ـ ــن ع ـ ــبء ت ـق ـي ـي ــد ح ــري ــة
الرئيس الحريري ،إال أن اإلخــراج ظل
عاجزًا عن طمأنة فريقه وأنصاره في
ّ
لبنان ،إذ ُرتب سفره الى دولة االمارات
الـعــربـيــة املـتـحــدة فــي ظ ــروف خــاصــة،
شـمـلــت اس ـت ـخــدامــه ط ــائ ــرة سـعــوديــة
ول ـي ــس ط ــائ ــرت ــه الـ ـخ ــاص ــة ،وم ــراف ـق ــة
ضـبــاط أم ــن سـعــوديــن لــه ال ــى جانب
حــرســه ال ـخــاص ،وال ـتــوافــق مــع حكام
أبــو ظبي على منع أي لـقــاء صحافي
لـ ـلـ ـح ــري ــري الـ ـ ـ ــذي عـ ـ ــاد فـ ـ ــور ان ـت ـه ــاء
االجـ ـتـ ـم ــاع مـ ــع ول ـ ــي ع ـه ــد أب ـ ــو ظـبــي
مـحـمــد بــن زاي ــد م ـبــاشــرة ال ــى امل ـطــار،
ومنه الى الرياض.
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار رفـ ـ ـ ــض ح ــاك ــم
الـ ــريـ ــاض الـ ـق ــوي م ـح ـمــد ب ــن سـلـمــان
الــوســاطــات الغربية لجعل الحريري
ينتقل الى بيروت أو الى باريس ،إال أن
الضغوط أجبرت السلطات السعودية
ع ـل ــى إدخ ـ ـ ــال ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى طــريـقــة
احتجاز الحريري ،من خــال اعتباره
غير خاضع إلجــراءات التوقيف ،لكنه
بقي خاضعًا إلج ــراءات اإلقــامــة تحت
املراقبة .فقد ُسمح له أمــس باالنتقال
م ــع م ــراف ـق ـي ــه الـ ــى م ـن ــزل ــه الـ ــى جــانــب
أفـ ــراد عــائـلـتــه ،لـكــن مــع إب ـقــاء شــروط
الرقابة قائمة ،لناحية منع الــزيــارات
والخروج ،واقتصار املكاملات الهاتفية
ع ـل ــى س ــام ــات وت ـح ـي ــات ل ــأه ــل فــي

ضباط سعوديون رافقوا الحريري الى ابو ظبي (داالتي ونهرا)

ل ـب ـن ــان ،ف ــي ظ ــل ت ـشــديــد ق ـ ــوات األم ــن
الـ ـسـ ـع ــودي الـ ـح ــراس ــة األمـ ـنـ ـي ــة عـلــى
املـنــزل ،منذ الجمعة املــاضــي ،وهــو ما
أكــده الضابط محمد ديــاب في إفادته
أمام جهات عدة في بيروت إثر عودته
من الرياض أول من أمس.
وك ـ ــان دي ـ ــاب ق ــد أب ـل ــغ ال ـج ـه ــات الـتــي
استمعت اليه في بيروت أنه ال يعرف
شيئًا عن مكان الرئيس الحريري منذ
وصــول رئيس الحكومة الــى الرياض
الجمعة املاضي .وأوضح أن الحريري
ّ
توجه الى منزله ،قبل أن يتقرر انتقاله
مع مرافقني اثنني فقط وبحراسة االمن
السعودي الى مكان آخر لعقد لقاءات،
ُ
ف ـي ـمــا أبـ ـل ــغ دي ـ ــاب وع ــائ ـل ــة ال ـحــريــري
بــإجــراءات األمــن الـجــديــدة ،وصــودرت
الهواتف .وأفاد بأنه طلب العودة الى
بـ ـي ــروت ب ـس ـبــب مـ ــرض والـ ــدتـ ــه ،وأن ــه
حصل على املوافقة على ذلك.
أمــا الجديد بالنسبة الــى الوساطات،
فـهــو مــا كـشـفــت عـنــه م ـص ــادر واسـعــة
االط ـ ــاع م ــن ف ـشــل ال ـج ـه ــود الــدول ـيــة
املـ ـ ـب ـ ــذول ـ ــة ،بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى طـ ـل ــب ع ــائ ـل ــة
ال ـحــريــري ،فــي الـحـصــول عـلــى جــواب
ح ــاس ــم ح ـ ــول م ـص ـي ــره .وت ـ ـ ـ ــردد ،لـيــل
أمــس ،أن الرئيس الفرنسي ايمانويل
م ــاك ــرون أوف ــد ال ــى ال ــري ــاض الــرئـيــس

الـســابــق نـيـكــوال س ــارك ــوزي للتوسط
من أجــل انتقال الحريري الــى باريس
ش ـ ـ ــرط الـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــه ع ـ ـ ــدم الـ ـ ـخ ـ ــروج عــن
الـتــوجـهــات الـعــامــة لـلــريــاض ،لكن من
دون ن ـت ـي ـجــة .والـ ــرفـ ــض ن ـف ـســه نـقـلــه
امل ـســؤول االمـيــركــي ديفيد ساترفيلد
ال ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـث ـق ــاف ــة غـ ـط ــاس خ ـ ــوري،
علمًا بأن فريق السفارة االميركية في
بيروت بقي يرد على االسئلة بأسئلة.
وبحسب السيناريوات املطروحة ،فإن
الحريري بات أسير خيارات ضيقة:
ً
أوال :السماح له بالعودة الى بيروت
ف ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ــارة قـ ـصـ ـي ــرة يـ ـثـ ـب ــت ف ـي ـهــا
استقالته ومضمون بيان االستقالة
ويـعــود الــى الــريــاض حيث ستبقى

ُسمح للحريري باالنتقال
الى منزله مع إبقائه
تحت حراسة مشددة

عائلته قيد االحتجاز.
ث ــان ـي ــا :امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى االن ـ ـ ّخـ ــراط فــي
برنامج حكام الرياض بتبني خطاب
املــواج ـهــة ضــد الــرئ ـيــس مـيـشــال عــون
وحزب الله ،على أن يصار الى إخراج
بقية أعضاء فريقه الرئيسي من لبنان،
مــع إعـ ــادة ضــخ االمـ ــوال فــي ماكينته
السياسية واالعالمية.
وعلق مصدر مواكب لالتصاالت على
هــذه الـخـيــارات بــالـقــول إن السعودية
تريد من الحريري إمــا اختيار املنفى
الطوعي والتزام الصمت ،وإما العودة
الى بيروت ملواجهة خصومها.
وتجدر اإلشارة الى أن آخر املعلومات
الــواردة من أبو ّظبي ليل أمس ،أفادت
بأن الحريري وقع على تنازل ال عودة
ع ـنــه ،ملصلحة سـلـطــات ال ــري ــاض ،عن
كل الديون املتوجبة لشركاته في ذمة
الحكومة الـسـعــوديــة ،وامل ـقـ ّـدرة بنحو
سبعة مليارات دوالر ،وأن القرار أبقى
ل ــه ع ـلــى مـلـكـيــة م ـنــزلــن ف ــي ال ــري ــاض
وج ـ ّـدة ،علمًا بــأن أحدهما كــان يملكه
وال ـ ــده وم ـسـ ّـجــل ب ــاس ــم وال ــدت ــه .وفــي
م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ح ـص ــل الـ ـح ــري ــري عـلــى
ق ــرار بــوقــف مالحقة شركاته مــن ِق َبل
املصارف السعودية الدائنة ملجموعة
«سعودي أوجيه».
في هذه األثناء ،كان بيت الوسط محور
لقاءات عدة على مستوى قيادات تيار
«املستقبل» وعلى مستوى التواصل
مــع الـقـصــر الـجـمـهــوري وع ــن التينة
والـنــائــب وليد جنبالط .وقــال مصدر
قريب إن مدير مكتب رئيس الحكومة،
نادر الحريري ،نجح في إقناع صقور
كتلة «املستقبل» بعدم الذهاب بعيدًا
فــي ال ـس ـجــاالت الـسـيــاسـيــة ،وبـمــاقــاة
موقف رئيسي الجمهورية واملجلس
ب ــالـ ـت ــري ــث فـ ــي بـ ـ ـ ّـت أمـ ـ ــر االسـ ـتـ ـق ــال ــة،
وحصر موقف الكتلة بالتضامن مع

الرئيس الـحــريــري واملطالبة بعودته
والـتـمـ ّســك بــه رئـيـســا لـلـحـكــومــة .وهــو
م ــا ت ـب ــن ــاه ال ــرئ ـي ــس ف ـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة
عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،عـنــدمــا أص ـ ّـر
بعد زيارته الرئيس عون على أولوية
ع ـ ــودة ال ـح ــري ــري ال ــى بـ ـي ــروت ،وع ــدم
ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى األنـ ـب ــاء حـ ــول ظ ــروف
ُ
إقامة الحريري في الرياض ،كما ترجم
األمــر في بيان الكتلة النيابية الثالث
أمـ ــس ،وال ـ ــذي ق ــال إن الـكـتـلــة تنتظر
ع ـ ــودة ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري ،وتـتـمـنــى
«خ ـ ــروج ل ـب ـنــان م ــن األزم ـ ــة ال ـتــي يمر
بها في هــذه املرحلة في غياب رئيس
الحكومة» .والالفت في البيان اعتباره
أن االزمـ ــة هــي نتيجة «غ ـيــاب رئيس
الحكومة» ال نتيجة استقالته.
ّ
وأكدت مصادر بارزة في تيار املستقبل
ل ــ«األخ ـبــار» أن «األول ــوي ــة اآلن لـعــودة
الرئيس الحريري إلى البالد للوقوف
عـ ـل ــى أس ـ ـبـ ــاب اس ـت ـق ــال ـت ــه وال ـت ـف ـك ـيــر
ّ
للخطوات املستقبلية» .لـكــن املـصــادر
جزمت بأن «ال أحد في تيار املستقبل
يقبل أن يكون سببًا في انــدالع الفتنة
الـسـنـيــة ـ ـ الـشـيـعـيــة ف ــي املـنـطـقــة ،ولــن
ً
يكون ّتيار املستقبل أداة لها».
وجرى التوافق في لقاءات بيت الوسط
ع ـلــى ال ـت ــواص ــل م ــع جـمـيــع ال ـق ـيــادات
ال ـن ـي ــاب ـي ــة والـ ـ ــوزاريـ ـ ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالعــامـيــة لــوقــف أي تصعيد ،وعــدم
مـ ـ ـج ـ ــاراة أح ـ ــد فـ ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــة ،ودعـ ــم
املــوقــف الـهــادئ للمفتي عبد اللطيف
دري ــان ال ــذي طلب مــن زائــريــه التمهل
قبل دعوة املجلس الشرعي االسالمي
الــى االنعقاد ،بحسب اقتراح الرئيس
ن ـج ـيــب م ـي ـق ــات ــي ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن األخ ـي ــر
تــراجــع عــن مطلبه وع ــاد والـتــزم مبدأ
ال ـت ــري ــث ،ب ـعــدمــا وج ــد ق ـلــة اسـتـجــابــة
ملوقفه لــدى غالبية األوس ــاط النافذة
ّ
السنية.
في الطائفة

عون يتمنى على الراعي إرجاء زيارته للرياض
علمت «األخـبــار» من مصادر رسمية
أن الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون تمنى على
ال ـب ـطــريــرك امل ــارون ــي ب ـش ــارة ال ــراع ــي
ت ــأج ـي ــل زيـ ــارتـ ــه ل ـل ـس ـع ــودي ــة ري ـث ـمــا
تـنـجـلــي األزم ـ ــة الـسـيــاسـيــة الـنــاجـمــة
عــن استقالة الرئيس سعد الحريري
وعودته الى بيروت.
لـكــن أوس ــاط ــا قــريـبــة م ــن ب ـكــركــي ،في
مقدمها النائب السابق فارس سعيد
الذي يعمل بالتشاور مع وزير الحرب
السعودي على لبنان ثائر السبهان،
ت ــواص ــل ال ـض ـغ ــط لـتـثـبـيــت الـ ــزيـ ــارة.
ّ
وعمل سعيد أمس على تولي التواصل
م ـبــاشــرة م ــع سـيــاسـيــن وإعــام ـيــن،
نافيًا خبر تأجيل الــزيــارة ،وعــارضــا
تشكيل وفد سياسي وإعالمي يرافق
الراعي الى اململكة .وقالت املصادر إن

ال ـقــوات اللبنانية تـجــاري سعيد في
مسعاه ،وربما يحصل ذلك استجابة
ملطالب سعودية ،علمًا بأن مصدرًا في
«ال ـقــوات» أبلغ «األخ ـبــار» أن الجواب
ال ــرسـ ـم ــي س ـي ـق ــول ــه رئ ـي ـس ـه ــا سـمـيــر
جعجع في مقابلته التلفزيونية مساء
اليوم.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة إن
ل ـج ـن ــة س ـي ــاس ـي ــة كـ ـ ــان ال ـ ــراع ـ ــي قــد
ّ
شكلها قبل م ــدة ،تضم أع ـضـ ً
ـاء من
الـ ــراب ـ ـطـ ــة املـ ــارون ـ ـيـ ــة وش ـخ ـص ـي ــات
أخ ــرى ،شـهــدت انقسامًا حــادًا حول
الــزيــارة .وعلم أن مستشار الرئيس
عـ ــون اإلعـ ــامـ ــي جـ ــان ع ــزي ــز حـضــر
االجـ ـتـ ـم ــاع ،وقـ ـ ـ ّـدم م ـطــال ـعــة تــوجــب
أن يــؤجــل ال ــراع ــي زي ــارت ــه احـتــرامــا
لـ ـلـ ـجـ ـه ــود الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـقـ ــودهـ ــا رئـ ـي ــس

الجمهورية لضمان عودة الحريري
ومـ ـع ــالـ ـج ــة االزم ـ ـ ـ ـ ـ ّـة الـ ـن ــاجـ ـم ــة عــن
استقالته ،فيما ح ــذرت شخصيات
أخـ ــرى م ــن أن ال ــري ــاض ستستثمر
الــزيــارة ضد خصومها في بيروت،

الرابطة المارونية
ستطلب من البطريرك
اليوم تأجيل الزيارة

وال سيما ضد عــون ،قبل حزب الله
وغيره.
وفيما ّ
سرب معارضو الزيارة خبرًا عن
نية الراعي إلغاءها أو تأجيلها ،سارع
مـقـ ّـربــون مــن بـكــركــي ال ــى نـفــي الخبر،
وإبـ ــاغ وس ــائ ــل إعــام ـيــة مختلفة أن
الزيارة قائمة حتى الساعة ،وأن قرار
ال ــزي ــارة يـجــب أن يــأتــي منسجمًا مع
الــرأي الرسمي للبنان ،وأن البطريرك
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع تـ ــأج ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــا م ــن
عــدمــه ،وذل ــك بحسب تـطــور الـظــروف
واالستشارات التي يجريها.
الـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ــراع ـ ــي الـ ـي ــوم
وف ـدًا مــن املجلس التنفيذي للرابطة
امل ــارون ـي ــة ،بــرئــاســة الـنـقـيــب أن ـطــوان
إقليموس« ،للنقاش معه في استقالة
ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــري ــري والـ ـتـ ـط ــورات في

األي ــام املــاضـيــة» ،بحسب مـصــادر في
ّ
الــرابـطــة .وأضــافــت أن الــوفــد سيسلم
الـ ـبـ ـط ــري ــرك م ـ ــذك ـ ــرة خ ـط ـي ــة تـتـمـنــى
عليه إرجــاء الــزيــارة في انتظار جالء
األوض ـ ـ ــاع ال ـح ــال ـي ــة« ،وألن ل ـب ـنــان ال
ّ
يتحمل إقحامه في أي محور خالفي».
وأشارت املصادر إلى أن الرابطة «مع
كل ما يحافظ على الوحدة الوطنية،
مكون من ّ
وضد أن يشعر أي ّ
مكونات
املجتمع اللبناني بانتقاص الكرامة
أو ب ــال ـغ ــن امل ـع ـن ــوي وسـ ـ ــوى ذل ـ ــك»،
م ـش ـي ــرة ال ـ ـ ّـى أن ذل ـ ــك «ي ـن ـط ـبــق عـلــى
امل ـكـ ّـون الـســنــي إث ــر اسـتـقــالــة الرئيس
الـ ـح ــري ــري ،ب ـم ـق ــدار م ــا يـنـطـبــق على
املـ ـك ـ ّـون ال ـش ـي ـعــي ب ـع ــدم ــا اس ـت ـهــدفــت
الـ ـتـ ـط ــورات األخ ـ ـيـ ــرة جـ ـ ــزءًا أســاس ـيــا
منه».
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سياسة

السيسي يرفض اتخاذ إجراءات ضد حزب اهلل!
مـ ّـر اليوم الــرابــع على إعــان الرئيس
س ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري اس ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـتـ ــه م ــن
رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مــن
املـمـلـكــة الـسـعــوديــة ،وال ـب ــاد تـحــاول
مل ـل ـمــة ت ــداعـ ـي ــات األزم ـ ـ ــة الـسـيــاسـيــة
امل ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة .وف ـ ـ ــي مـ ـق ــاب ــل ع ــاص ـف ــة
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــون الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة وامل ـ ـ ــواق ـ ـ ــف
الـتـصـعـيــديــة ال ـهــوجــاء ت ـجــاه لبنان
والتهديدات ضد الشعب والحكومة،
ّ
وضــع الــرئـيــس املـصــري عبد الفتاح
السيسي استقرار املنطقة فــي خانة
ّ
املتقدم
األولويات ،مترجمًا دور مصر
فــي ضبط أزم ــات املنطقة وحرصها
عـلــى اس ـت ـقــرار ل ـب ـنــان ،كـمــا حرصها
خالل السنوات املاضية على استقرار
سوريا والـعــراق ومواجهة اإلرهــاب.
ّ
وف ــي مـقــابـلــة ل ــه م ــع م ـحــطــة CNBC
ّ
األمـيــركـيــة ،أك ــد الـسـيـســي أن «مصر
ال تنظر في اتخاذ أي إج ــراءات ضد
ح ــزب ال ـل ــه» ،عـلــى الــرغــم مــن دع ــوات
الـسـعــوديــة إلــى فــرض عـقــوبــات على
ّ
ـرب على
املـقــاومــة
اللبنانية وش ــن ح ـ ٍ
ً
ل ـب ـن ــان ح ـك ــوم ــة وش ـع ـب ــا وم ـق ــاوم ــة.
وردًا على سؤال ّ
عما إذا كانت بالده
ف ــي ص ــدد ال ـق ـي ــام ب ـخ ـط ــوات خــاصــة
ب ـهــا ض ــد ح ــزب ال ـل ــه ،ق ــال الـسـيـســي
إن «الحديث هنا يجب أال يــدور عن
اتخاذ خطوات أو عــدم اتخاذها ،بل
عن هشاشة االستقرار في املنطقة»،

مشيرًا إلى أن «الوضع في املنطقة لن
يحتمل مزيدًا من االضطراب».
داخـ ـل ـ ّـي ــا ،ان ـع ـك ــس ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـعــالــي
بـ ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة م ـي ـش ــال
ع ــون ورئ ـيــس املـجـلــس الـنـيــابــي نبيه
ب ـ ــري ،بـ ـض ــرورة ال ـت ــري ــث ق ـب ــل ات ـخ ــاذ
أي إجـ ـ ـ ـ ــراء دس ـ ـت ـ ــوري ف ـ ــي م ـ ــا خ ـ ّـص
اسـتـقــالــة ال ـحــريــري ،إصـ ــرارًا مــن عــون
ـى ال ـت ـشــاور م ــع ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
عـلـ ّ
امل ـمــث ـلــة ف ــي ط ــاول ــة الـ ـح ــوار الــوط ـنــي،
وم ــع رؤسـ ــاء الـجـمـهــوريــة والـحـكــومــة
الـســابـقــن .ويـمـكــن ال ـقــول إن حصيلة
اليوم التشاوري الطويل أمس أفضت
إل ــى وج ــود إج ـمــاع ع ــام عـلــى الـتـ ّ
ـريــث،
وعدم اعتبار استقالة الحريري نافذة،
طــاملــا أن ع ــون لــم يـسـتـمــع إل ــى رئـيــس
حكومته ويفهم منه أسباب استقالته.
وبــالـتــالــي ،فــإن املطلوب قبل أي شيء
آخــر معرفة مصير الحريري ،املنقطع
عن «االتصال السياسي» مع الرئاسة
والحكومة وتصل أخباره الشخصية
بـشـكـ ٍـل مـتـقـطــع إل ــى عــائـلـتــه ومـقـ ّـربــن
مـ ـن ــه .وع ـ ّـل ــق بـ ـ ـ ّـري أمـ ـ ــام ّ
زواره أم ــس
ّ
على الـتـطـ ّـورات ،مــؤكـدًا التفاهم التام

م ــع عـ ــون ،ب ـه ــدف ص ـيــاغــة االس ـت ـقــرار
والوضع الداخلي .وقال ّبري إن ّ
التريث
اآلن مـفـتــوح و«ه ــذا األم ــر عـنــد رئيس
الجمهورية الذي ينتظر عودة الرئيس
ّ
ال ـحــريــري قـبــل ب ـ ّـت ّ
أي شـ ــيء» ،مــؤك ـدًا

أن «االسـتـقــالــة ليست نــافــذة ألنـهــا لم
ّ
تقدم وفق األصــول ،والحكومة ال تزال
قــائـمــة ،وال ـ ــوزراء كــامـلــو املــواص ـفــات».

الرئيس المصري:
الوضع في المنطقة
لن يحتمل مزيدًا من
االضطراب

ّ
وأكــد بري «أننا أمام سابقة في لبنان
لم يسبق لها مثيل ،من حيث الطريقة
التي قدمت فيها االستقالة من خارج
الـ ـح ــدود»ّ .
وردًا ع ـلــى سـ ــؤال ح ــول ما
ي ـح ـصــل ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،قـ ــال رئ ـيــس
امل ـج ـلــس« :م ــا يـحـصــل ف ــي الـسـعــوديــة
هو شأن سعودي ال يعنينا .ما يعنينا
هــو ع ــودة رئـيــس حـكــومـتـنــا» .وحسم
بري أن «االنتخابات النيابية حاصلة
فــي موعدها ،وال تحتاج إلــى اجتماع
ً
الحكومة» ،قائال إن «الجو أكثر مالءمة
إلجراء االنتخابات ألنها تنتج صورة
سياسية جديدة».
ّ
ّ ّ
وبري أكدوا
مطلعون على أجواء عون
لـ«األخبار» أن املوقف العام للرئيسني،
بالتوافق مع فريق الحريري والقوى
السياسية الرئيسية في البالدّ ،
يتجه
ّ
التريث إلى أبعد
نحو استمرار حالة
ح ـ ٍّـد م ـم ـكــن ،وأن رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
وحرصًا على وحدة البالد وتجنيبها
األزم ــات الكبرى ،باستطاعته تأجيل
ّ
بت االستقالة والتعامل مع الحكومة
وكــأن ـهــا ال تـ ــزال م ــوج ــودة ،بــانـتـظــار
املـسـتـجــدات .وبــالـتــالــي ،ف ــإن الحديث
ع ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات نـ ـي ــابـ ـي ــة ٌوت ـك ـل ـيــف
رئيس جديد للحكومة سابق ألوانــه.
والهدف من هذا الدفع هو كسب الوقت
بانتظار عودة الحريري ،وعدم إعطاء
ذريـ ـع ــة مل ــن ي ــري ــد ن ـقــل االن ـق ـس ــام إلــى

الداخل اللبناني ،بترك األمور في إطار
املواجهة الوطنية مع حملة خارجية
تستهدف استقرار البالد.
الـ ــوضـ ــع الـ ـح ــال ــي ي ـض ــع الــرئ ـي ـســن
أمــام احتمالني؛ ففي حــال عــدم عودة
ّ
الـ ـح ــري ــري ق ــري ـب ــا ،س ـي ـظ ــل ال ـث ـنــائــي
متوافقًا على اعتبار استقالته غير
ن ــاف ــذة ،م ــع اس ـت ـم ــرار ال ـض ـغــط على
ال ـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى والـ ـ ـ ــدول اإلق ـل ـي ـم ـيــة
إلعادته إلى لبنانّ .أما في حال عودته
ّ
رسميًا
إلى لبنان وتقديمه استقالته
ل ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،فـ ــإن امل ـ ّ
ـرج ــح
إع ـ ـ ــادة تـكـلـيـفــه بـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،مـ ــع ص ـع ــوب ــة تـشـكـيـلـهــا
بسبب رفض السعودية إشراك حزب
الله فيها .وبالتالي ،فــإن املـ ّ
ـرجــح أن
ّ
يبقى الـحــريــري رئـيـســا مكلفًا حتى
موعد االنتخاباتّ .أمــا فــي مــا ّ
خص
مسألة تشكيل حكومة «تكنوقراط»
أو حكومة جديدة من دون حزب الله،
ف ــإن ه ــذا األم ــر ال يـبــدو واردًا مطلقًا
ّ
تحت أي ظرف ،كما يؤكد لـ«األخبار»
أكثر من طرف سياسي معني .وأكدت
املـ ـص ــادر أن «ال ـح ــدي ــث ع ــن تشكيل
حكومة من دون حزب الله هو رضوخ
لـلـضـغــط ال ـس ـع ــودي واإلس ــرائ ـي ـل ــي،
وب ـم ـثــابــة ج ـلــب الـفـتـنــة إل ــى ال ــداخ ــل
اللبناني ،وهــو ما سيواجهه جميع
اللبنانيني».
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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

أي خيارات للرد على االنقالب السعودي؟
ّ
هيام القصيفي
على وقع االستشارات التي يجريها
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ال ـع ـمــاد ميشال
عـ ــون ،ب ـعــد اس ـت ـقــالــة الــرئ ـيــس سعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ط ـغ ــت ع ـل ــى ال ـن ـق ــاش ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـح ــاول ــة ف ـه ــم وت ـل ـمــس
وقــائــع األي ــام االخـيــرة الـتــي ّأدت الى
استقالة الـحــريــري تزامنًا مــع حملة
التطهير الـسـعــوديــة الــداخـلـيــة .لكن
املفارقة أن النقاشات ّ
تعدت السؤال
الذي شغل بال الجميع ،حول ظروف
االسـتـقــالــة ،ألن مــا حصل قــد حصل،
ومعرفة الظروف ال ّ
تغير في الواقع
شـيـئــا .املشكلة االســاسـيــة تكمن في
الخطوة التالية ،لبنانيًا وسعوديًا
وإيرانيًا.
وتسلسل الحدث يفترض البدء بما
يمكن أن يحصل سعوديًا؛ فالخطوة
ال ـس ـعــوديــة لـيـســت ول ـي ــدة ســاعـتـهــا.
وب ـح ـســب م ـع ـلــومــات م ـط ـل ـعــن ،فــإن
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ح ـ ــن ع ـ ـ ــاد ف ـ ــي ال ـ ــزي ـ ــارة
الـثــانـيــة ال ــى ال ــري ــاض ك ــان عــاملــا بما
يـجــري ،ألن البحث فــي وضــع لبنان
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ل ـ ــم ي ـ ـبـ ــدأ ف ـ ــي الـ ـس ــاع ــات
االخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي س ـب ـق ــت االس ـت ـق ــال ــة.
ال ـن ـق ــاش ال ـس ـع ــودي حـ ــول مستقبل
لـبـنــان وتغيير املـعــادلــة فـيــه ب ــدأ مع
زيــارة رئيس حزب القوات اللبنانية
ال ــدك ـت ــور سـمـيــر جـعـجــع وغ ـي ــره من
الشخصيات اللبنانية .لكن أح ـدًا ال
يريد أن يكون رأس حربة في مشروع
ّ
ال يتنكبه الحريري بنفسه .روزنامة
امل ـ ــواعـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة تـ ـحـ ـك ــي عــن
نفسها :جـعـجــع ،بـعــده الـحــريــري ثم
دعوة البطريرك املاروني الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي ،فالحريري
مجددًا .ومع جعجع الــذي توجه الى
أس ـت ــرال ـي ــا ،ع ـل ــت ن ـغ ـمــة االنـ ـتـ ـق ــادات
ً
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،وص ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ــى ال ـت ـلــويــح
باالستقالة .كــان الحديث عــن موعد
االستقالة يتأرجح ،قبل رأس السنة
أو ب ـعــده ،وس ــط تــأك ـيــدات أن العمل
سيجري مــع أكثر مــن طــرف لتطيير
الحكومة حكمًا قبل االنتخابات .ومع
الحريري أخذ النقاش أبعادًا أخرى.
لـ ــذا دف ـع ــت اس ـت ـقــالــة ال ـح ــري ــري الــى

الـبـحــث عــن أس ـبــاب توقيتها وليس
عن أسباب حصولها.
االستقالة بوجهها السعودي تحمل
ثــاثــة تـقــاطـعــات ،إقليمية وداخـلـيــة
وسعودية .فالتوقيت ليس عبثيًا ،هو
يأتي في وقت تنحسر فيه جغرافية
تنظيم «داعش» في سوريا والعراق،
إذ ثمة خشية سعودية من أن تبادر
إيـ ــران ال ــى م ــلء ال ـف ــراغ وتـنـفـلــش في
املنطقة ،وأن تحكم السيطرة عليها
بما يضاعف من تعزيز نفوذها.
ل ـ ــذا ب ـ ــدت ال ـح ــاج ــة ال ـس ـع ــودي ــة ال ــى
خ ـط ــوة ك ـب ـي ــرة ،ت ـت ــزام ــن م ــع انـتـهــاء
م ـه ـمــة ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي مل ـحــاربــة
«داع ــش» ،وخطة الرئيس االميركي
دون ــال ــد تــرامــب ملــواجـهــة إيـ ــران عبر
مــراج ـعــة االت ـف ــاق ال ـن ــووي أو فــرض
عقوبات اقتصادية على حــزب الله.
م ــن هـنــا أصـبـحــت ال ـفــرصــة سانحة
لـلـقـيــام بـخـطــوة مـشـتــركــة :اسـتـقــالــة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري ،و«كـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر االحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار»
اإليراني في لبنان ،وتجميع االوراق
اللبنانية الداخلية ،وتسليط الضوء
على «الـحــركــة االصــاحـيــة» الكبرى
فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ـت ـغ ـط ـيــة إع ــام ـي ــة
ك ـب ـي ــرة ودعـ ـ ــم دولـ ـ ــي وأمـ ـي ــرك ــي فــي
املـ ـ ـق ـ ــدم ـ ــة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـظ ـه ـي ــر دور
إق ـل ـي ـم ــي مـ ـتـ ـج ـ ّـدد ل ـل ـس ـع ــودي ــة فــي
امل ـن ـط ـقــة .ت ــراه ــن ال ـس ـع ــودي ــة كـثـيـرًا
عـلــى نـجــاح خطوتيها املتزامنتني،
لبنانيًا وداخـلـيــا ،ألنـهــا ال يمكن أن
تـسـمــح بـفـشــل واح ـ ــدة مـنـهـمــا ،ولــن
ت ـس ـمــح ق ـط ـعــا بـ ــأال ت ـ ــؤدي اسـتـقــالــة
الـحــريــري الــى مــا هــو مطلوب منها،
ألن هــذا الفشل سيرتد على صالبة
ح ـم ـل ـت ـه ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي أربـ ـك ــت
ال ــداخ ــل ال ـس ـعــودي وجـعـلـتــه ينتظر
تـبـعــاتـهــا .ل ـكــن ال ــري ــاض لـيـســت في
وارد ك ـشــف أوراقـ ـه ــا ال ـع ـم ـل ـيــة .فما
أرادت قــولــه ال يحتمل ت ــأوي ــات أو
تحليالت ،ألنها قالته صــراحــة عبر
اس ـت ـقــالــة الـ ـح ــري ــري ،وع ـب ــر مــواقــف
مسؤوليها العلنية من دون مواربة.
وهذا يعني أنها لن تتراجع إقليميًا
ع ــن مــواجـهـتـهــا إيـ ـ ــران ،وخـصــوصــا
بعد الصاروخ الــذي استهدف مطار
امللك خالد في الرياض ،ولن تتراجع

لن تسمح الرياض
بأ ّلا تؤدي استقالة
الحريري الى ما هو
مطلوب منها

لـبـنــانـيــا ،ألن ذل ــك يـفـقــدهــا أوراق ـه ــا
ال ـل ـب ـنــان ـيــة والـ ـسـ ـع ــودي ــة الــداخ ـل ـيــة
ويظهرها أمام الدول التي تراقب عن
كـثــب حــركـتـهــا املـسـتـجــدة أن ـهــا غير
قادرة على املواجهة.
الخطوة التالية تبقى إذًا في امللعب
اللبناني.
ال شك في أن كالم األمني العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله أفسح في
املـ ـج ــال أم ـ ــام ام ـت ـص ــاص االس ـت ـقــالــة
داخليًا ومنح املزيد من الوقت لدرس
الخطوة التالية .وجــاءت استشارات
ّ
لتصب في اإلطار
رئيس الجمهورية
نفسه ،علمًا بــأن الطرفني مدعومان
من الرئيس نبيه بري والنائب وليد
ّ
التريث
جنبالط اللذين يدعوان الــى
أك ـ ـثـ ــر .ف ـم ــا هـ ــي الـ ـخـ ـط ــوات املـمـكـنــة
لبنانيًا؟
م ـ ــن م ـص ـل ـح ــة الـ ـعـ ـه ــد وحـ ـ ـ ــزب ال ـل ــه
وحلفائهما إعطاء املزيد من الوقت،
ول ـيــس االس ـت ـع ـجــال ف ــي ب ـ ّـت مصير
االستقالة .وضــع الحكومة الحالية،
وه ـ ـ ــو وض ـ ـ ــع «جـ ـ ــديـ ـ ــد» ف ـ ــي ل ــوائ ــح
اإلش ـ ـكـ ــاالت ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـك ـث ـيــرة مــع
الـ ـحـ ـك ــوم ــات ،لـ ـي ــس وضـ ـ ــع ح ـكــومــة
ت ـص ــري ــف أع ـ ـمـ ــال ب ــامل ـع ـن ــى ال ـض ـيــق
واملعتاد ،ألن ال قرار بعد باستشارات
أو تـكـلـيــف رئ ـيــس جــديــد للحكومة.
حاليًا ،يمكن لهذه املراوحة الحكومية
أن ت ـغ ـط ــي الـ ـعـ ـج ــز الـ ـسـ ـي ــاس ــي عــن
اتخاذ قــرارات نهائية حول مستقبل
ال ـت ـس ــوي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ومـ ــن سـيـخــرج
منها ،ومصير االشـتـبــاك السعودي

ـ ـ ـ ـ ـ االيـ ـ ــرانـ ـ ــي .ح ـت ــى إن ال ـب ـع ــض مــن
ال ـس ـيــاس ـيــن ي ـ ــرون أن هـ ــذا الــوضــع
يــريــح ح ــزب ال ـلــه أك ـث ــر ،م ــا دام ق ــرار
ال ـحــرب الـشــامـلــة لــم يعلن بـعــد ،ألنــه
حينها لن يكون مجال لتأويالت أو
لـحـكــومــات وطـنـيــة وال غـيــر ذل ــك من
السنياريوات.
ح ـت ــى اآلن ال ت ـ ــزال م ـخ ـت ـلــف ال ـق ــوى
السياسية تعتقد أن من املبكر الكالم
عن نوعيات الحكومات الجديدة ،قبل
تــوض ـيــح صـ ــورة ح ـكــومــة ال ـحــريــري
ومـسـتـقـبـلـهــا ،عـلـمــا بـ ــأن ال ـك ــام عن
حكومة تكنوقراط يبدو عبثيًا ،أقله
بالنسبة ال ــى ح ــزب ال ـلــه ،وه ــو الــذي
يحتاج إلى أن يكون داخــل الحكومة
فــي هــذه املــرحـلــة الدقيقة والـخـطــرة،
أكثر من أي وقت مضى ،فيما يواجه
ح ـم ـلــة أم ـي ــرك ـي ــة وسـ ـع ــودي ــة ع ـل ـيــه،
وبـ ـ ـص ـ ــرف الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن أن تـحـصــل
على الجبهة السعودية ـ ـ اإليــرانـيــة.
وف ـ ــي حـ ــن تـ ـب ــدو ح ـك ــوم ــة مـ ــن ل ــون
واحد لقوى  8آذار غير جذابة للعهد
ال بــل مــرفــوضــة ،ف ــإن املـشـكـلــة تكمن
فــي كيفية مـقــاربــة املستقبل مـجــددًا
والقوات اللبنانية والكتائب وحلفاء
ال ـس ـع ــودي ــة ل ـح ـكــومــة ج ــدي ــدة تحت
سقف التسوية املنتهية ،وملصلحة
أي رئيس جديد للحكومة.
لكن هــل يمكن للعهد أن يقبل بمثل
هذه املراوحة التي تأكل من رصيده
إذا اس ـت ـم ــر ال ـع ـج ــز ال ــداخـ ـل ــي عـلــى
حــالــه .ال خـيــارات كثيرة أمــام رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة س ــوى احـ ـت ــواء املــوقــف
الداخلي كما حصل حتى اآلن ،وهو
بــدا بحسب ّ
مقربني منه حاسمًا في
تغليب االستقرار على أي اعتبارات
أخ ــرى .لكن الــوقــت الــذي يبدو اليوم
ملصلحة العهد وحزب الله قد ال يبقى
كــذلــك إذا اسـتـمــر الـضـغــط وتصاعد
املوقف السعودي واالميركي تدريجًا،
فــي ات ـجــاه خ ـطــوات اقـتـصــاديــة أكثر
ح ــدة لــزعــزعــة ال ــوض ــع ال ــداخ ـل ــي .إذ
حـيـنـهــا يـصـبــح ال ـك ــام ع ــن خ ـطــوات
عاجلة ضرورية ،إن لم يكن الستمرار
عمل املؤسسات ،فللرد على االنقالب
السعودي.

المستقبليون حائرون ...و«رجال السبهان» في الواجهة
ّ
لم يخرج تيار المستقبل من الحفرة
التي وضعته فيها استقالة الرئيس
سعد الحريري بعد .األمور «مقلوبة» رأسًا
على عقب .وفيما يلتزم أغلب من في
التيار سقف الخطاب «المتقن» محاذرًا
التصعيد ،دخلت جوقة صغيرة حلبة
تتحدث
المواجهة من الباب العريضّ ،
اللغة «السبهانية» على الشاشات
ميسم رزق
ثـ ّ ُـمــة مـحـنــة حقيقية تـعـصــف بتيار
«املستقبل» ال ــذي ال يـعـ ِـرف الوجهة
ُ
سيسلكها .وضعفه ُ
يكمن في
الـتــي
ان ـع ــدام طــاقــة غــالـبـيـتــه عـلــى ال ـكــام،

ُ
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أول ـ ـ ـئـ ـ ــك الـ ـ ــذيـ ـ ــن ت ـب ـن ــى
امل ــؤش ــرات عـلــى مــواقـفـهــم ،أي دائ ــرة
ّ
املقربني من الرئيس سعد الحريري،
وصقور تسويته مع العماد ميشال
عــون .كذلك ال يوجد بــن وزرائ ــه ،أو
ن ــواب ــه م ــن ال ـص ـفــن األول وال ـثــانــي،
وحتى الثالث ،من هو قادر على رفع
سقوفه ولغته .فزعيمهم ّ
قرر مغادرة
الـحـكــومــة مــن دون التنسيق معهم.
حتى الرئيس فــؤاد السنيورة نفسه
ّ
الــذي اعتقد البعض بأنه سيستغل
اللحظة لتسعير معركته السياسية
َ
مــع ح ــزب ال ـلــه ،ح ــاذر فـعــل ذل ــك ،ولــم
َ
ـاد خـطــوة واح ــدة عن
يــتــح لــه االبـت ُـعـ َ
الـ ـخـ ـط ــاب «امل ـ ـتـ ــقـ ــن» ال ـ ـ ــذي ي ـل ـتـ ِـزمــه
ّ
الـجـمـيــع ،فــأكــد مــن عـلــى ب ــاب بعبدا
أكثر من ّ
مرة أمس أن «عودة الحريري
هي ّاألولوية» .غير أن في التيار من
«انشق» عن هؤالء ،في أكثر لحظات
ت ـخ ـ ّـب ــط «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ت ـح ــت ضـغــط

الـ ـخ ــارج ،واخـ ـت ــار أن ي ــرك ــب املــوجــة
الـسـعــوديــة .نجح الــوزيــر السعودي
ثامر السبهان في استغالل املراهقة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـب ـ ّع ــض امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــن،
ودفعهم إلى تبني خطابه وترويجه.
وأوع ــز إليهم بــاملـشــاركــة املكثفة في
ح ـل ـق ــات ال ـ ـحـ ــوار وامل ـ ــداخ ـ ــات عـلــى
الـقـنــوات التلفزيونية ،والـتــأكـيــد أن

تعليقات «السبهانيين»
مساء ما يقوله
تردد
ً
ّ
الوزير السعودي صباحًا

الحريري «استقال بملء إرادته ،وأنه
ّ
مهدد أمنيًا».
وامل ـفــارقــة أن ــه فــي و ُق ــت تــرفــض فيه
غالبية شخصيات املستقبل الظهور
ّ
متهربة من أي
والتعليق والتحليل،
مــداخـلــة فــي اإلع ــام ،منعًا لــإحــراج
أو ألنها ال تملك أي معطيات ،وفق
ما أكد لـ «األخبار» عاملون في أكثر
مــن فــريــق عـمــل بــرنــامــج تلفزيوني،
أخذت حلقة صغيرة في التيار على
عاتقها ّ
مهمة التحريض .على مدى
ّ
أيام ،أطل مدير األخبار في تلفزيون
املـسـتـقـبــل نــديــم قـطـيــش م ــن شــاشــة
إل ــى ش ــاش ــة ،ل ـت ـحــويــل األنـ ـظ ــار عن
املشكلة األســاسـيــة ،وهــي اسـتــدراج
رئ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ل ـب ـنــانــي وإجـ ـب ــاره
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــال ــةُ .ي ـت ـح ـ ّـدث قـطـيــش
وكـ ــأن ل ـب ـنــان ه ــو امل ـع ـت ــدي .ي ـحــاول
ص ــاح ــب «غ ـ ــزوة الـ ـس ــراي» تـصــويــر
اململكة وكأنها «منتجع للسياحة»

يـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــي ف ـ ـ ـيـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــري ف ـ ـتـ ــرة
اس ـت ــراح ــة ،وي ـت ـصــرف بــاسـتـخـفــاف
مع التحديات التي يواجهها لبنان
نتيجة التالعب بأمنه واسـتـقــراره.
ّ
املهم أن يكون عند حسن ظن الوزير
ال ـس ـع ــودي .وان ـض ــم ال ـن ــائ ــب عـقــاب
صـقــر إلــى هــذه الـجــوقــة ،و ُهــو الــذي
ّ
س ـت ـق ـبــل
«ضـ ــيـ ـ ّـع» ج ـم ـه ــور تـ ـي ــار امل ـ ّ
أكـثــر مــمــا طـمــأنــه .فـســاعــة يــؤكــد أن
ال ـح ــري ــري س ـي ـعــود قــري ـبــا ،وســاعــة
ي ـن ـفــي ع ـل ـمــه ّ ب ـتــوق ـيــت الـ ـع ــودة ،مــن
دون أن يـتــوقــف عــن الـتـخــويــف بــأن
البالد على فوهة بركان .واملصادفة
أن أغ ـل ــب تـعـلـيـقــات قـطـيــش وصـقــر
تـ ـ ـ ـ ِّ
ـردد م ـ ـسـ ـ ً
ـاء مـ ــا ي ـق ــول ــه ال ـس ـب ـهــان
صـ ـب ــاح ــا ،وإن اخ ـت ـل ــف األس ـ ـلـ ــوب.
ّ
ويـشــارك فــي هــذه «الـجــوقــة» كــل من
ال ــوزي ــري ــن م ـع ــن امل ــرع ـب ــي وج ـم ــال
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح والـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب أحـ ـ ـم ـ ــد ف ـت ـفــت
والـنــائــب الـســابــق مصطفى علوش

األربعاء  8تشرين الثاني  2017العدد 3319

سياسة

5

الخيار السعودي:
الوهم البديل السرائيل في لبنان
علي حيدر

رئيس الجمهورية حاسم في تغليب االستقرار
على أي اعتبارات أخرى (داالتي ونهرا)

ً
مرة أخرى ،لم تترك اسرائيل مجاال
ل ـل ــوه ــم ح ـ ــول ح ـج ــم ال ـت ـط ــاب ــق مــع
ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي ،ع ـل ــى مـسـتــوى
الرؤية املوقف واألهداف والخيارات،
ض ــد امل ـق ــاوم ــة ف ــي ل ـب ـنــان .ول ــم يعد
نظام آل سعود يجد حرجًا في لعب
دور مقاول التنفيذ خدمة للمصالح
االسرائيلية في لبنان واملنطقة.
فــي ض ــوء ذل ــك ،يـصـبــح مـفـهــومــا أن
يـتـبـنــى ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي املــوقــف
االسرائيلي ،في الساحة والتوقيت
الـ ـلـ ــذيـ ــن ي ـل ـب ـي ــان أولـ ـ ــويـ ـ ــات االم ـ ــن
الـ ـق ــوم ــي االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .عـ ـل ــى ه ــذه
ال ـخ ـل ـف ـيــة ،ل ــم ت ـت ــأخ ــر ت ــل اب ـي ــب فــي
املسارعة الى دعم املوقف السعودي
ّ
وتبني خطابه السياسي والترويج
له في العالم ،من أجل بلورة ضغط
دول ـ ــي ع ـل ــى ل ـب ـن ــان واملـ ـق ــاوم ــة .مــع
ايضًا إن الحملة
ذلك ،ينبغي القول
ّ
الدبلوماسية التي تشنها اسرائيل
دعـ ـ ـم ـ ــا لـ ـلـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
ل ـب ـنــان وحـ ــزب ال ـل ــه ،وض ــد الـشـعــب
اليمني ،ليست إال ترجمة ملتطلبات
م ـص ــال ـح ـه ــا وخـ ــدمـ ــة ألول ــوي ــاتـ ـه ــا.
وتكشف ايـضــا أن إســرائـيــل وجــدت
ف ـ ــي مـ ـط ــالـ ـب ــة ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـسـ ـع ــودي
بـ ـع ــدم م ـش ــارك ــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي أي
حـ ـك ــوم ــة الح ـ ـقـ ــة ،ف ــرص ــة ل ـل ـت ـكــامــل
ال ــرسـ ـم ــي وال ـع ـل ـن ــي وال ـ ـف ـ ــوري مــع
الـسـيــاســة الـسـعــوديــة ازاء املـقـ َّـاومــة
فــي لـبـنــان ،فحملت الــرايــة وجــنــدت
دب ـل ــوم ــاس ـي ـي ـه ــا ب ـ ـهـ ــدف الـ ـت ــروي ــج
لتبني املوقف السعودي في انحاء
العالم.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـك ـشــف ال ـت ــدق ـي ــق فــي
الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة،
أن املـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي هـ ــو خ ـي ــار
اســرائ ـي ـلــي اب ـت ــدائ ــي ،وت ـح ــدي ـدًا في
هـ ـ ــذه املـ ــرح ـ ـلـ ــة .وهـ ـ ــو يـ ــوفـ ــر غ ـط ــاء
«شـ ـب ــه عـ ــربـ ــي» ،و«ش ـ ـبـ ــه ل ـب ـنــانــي»
بالتالي ،للحملة االسرائيلية ضد

حزب الله .وبالطبع ،فإن الكثير من
وس ــائ ــل االعـ ــام املـحـلـيــة والـعــربـيــة
جــاهــزة ،بل بــدأت بالترويج لفذلكة
الـخـطــاب الـسـعــودي .عـلــى املستوى
العربي يتم الترويج ملصلحة عربية
مزعومة في تنفيذ مطلب اسرائيلي
ـ ـ سـعــودي بــاخــراج حــزب عربي من
حـكــومــة عــربـيــة ،وملصلحة لبنانية
موهومة في اخراج حزب لبناني من
حكومة لبنانية ،متجاهلني حقيقة
أن هذا املوقف هو مطلب اسرائيلي
مـ ـ ـل ـ ـ ّـح ،عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى امل ـن ـط ـل ـق ــات
واألهـ ـ ــداف وال ـس ـيــاقــات والـتــوقـيــت.
ً
ب ــل يـمـثــل خ ـي ــارًا ب ــدي ــا لـلـمــؤسـســة
االسرائيلية ـ ـ في املرحلة الحالية ـ ـ
بعد فشل رهاناتها االقليمية بشكل
ع ــام ،وفــي الـســاحــة الـســوريــة بشكل
خ ـ ـ ــاص .وامل ـ ـف ـ ـهـ ــوم ن ـف ـس ــه ي ـن ـط ـبــق
ايضًا على خيارات نظام آل سعود.
م ـنــذ ت ـب ـلــور ف ـشــل مـخـطــط املـعـسـكــر
الغربي في اسقاط النظام السوري،
وع ـلــى رأس ــه الــرئ ـيــس ب ـشــار االس ــد،
الس ـقــاط ســوريــا واملـنـطـقــة ملصلحة
امل ـع ـس ـكــر ال ـغ ــرب ــي ،وت ـف ـك ـيــك مـحــور
املقاومة والقضاء على حزب الله ،بات
ال ـســؤال املـلـ ّـح لــدى الـجـهــات الدولية
واالقـلـيـمـيــة امل ـعــاديــة لـلـمـقــاومــة في
لـبـنــان وفـلـسـطــن ،وت ـحــديــدا فــي تل
أب ـي ــب ،يـتــركــز ح ــول طـبـيـعــة الـخـيــار
ال ـب ــدي ــل ع ــن ف ـشــل االس ـتــرات ـي ـج ـيــات
السابقة في سوريا واملنطقة.
ي ـن ـبــع ال ـب ـحــث ع ــن ه ــذا ال ـخ ـي ــار مــن
قلق مؤسسة القرار في تل أبيب ،من
تــداع ـيــات ان ـت ـصــار م ـحــور املـقــاومــة
على معادلة الصراع االقليمي .وهو
ما برز جليًا في الخطاب السياسي
االســرائ ـي ـلــي ال ـت ـهــوي ـلــي ،الـ ــذي رفــع
ال ـص ــوت عــال ـيــا ف ــي ع ــواص ــم ال ـقــرار
الدولي ،محذرًا من مخاطر انتصار
مـحــور املـقــاومــة على االم ــن القومي
االسرائيلي.
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة امل ـف ـص ـل ـيــة عـ ّلــى
مـ ـسـ ـت ــوى لـ ـبـ ـن ــان وامل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،ن ــف ــذ

ن ـظــام آل س ـعــود ضــربـتــه الـخــاطـفــة،
فـ ـ ـ ـ «اس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــى» رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اللبناني ...وفجأة ،انقلبت الصورة
وتـ ــم ال ـض ــخ ال ـس ـيــاســي واالع ــام ــي
امل ـ ّ
ـوج ــه وامل ـ ــدروس ض ــد ح ــزب الـلــه.
وت ـ ـ ــوال ـ ـ ــت امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــف والـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات
ال ـتــي ت ـس ـ ّـوق لـلـمـطـلــب االســرائ ـيـلــي
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،وجـ ـ ـ ــال سـ ـ ـف ـ ــراء تــل
اب ـ ـيـ ــب ل ـ ـ ــدى ك ـ ـبـ ــار امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن فــي
الـعــالــم الـغــربــي تحريضًا وترويجًا

تشكك
تقديرات ّ
في نجاح مسار
الضغط السعودي
على حزب اهلل

وت ـس ــوي ـق ــا ل ـن ـظ ــري ــة م ـن ــع م ـش ــارك ــة
حزب الله في أي حكومة الحقة ،وإال
فالويل والثبور.
احـتــل هــذا الـحــدث ص ــدارة االهتمام
الـسـيــاســي واالع ــام ــي فــي تــل ابـيــب،
وح ـظــي بــاهـتـمــام خ ـب ــراء أســاسـيــن
ً
ف ــي ال ـســاحــة االســرائ ـي ـل ـيــة ،تـحـلـيــا
واس ـت ـش ــراف ــا .وم ــن ضـمـنـهــم رئـيــس
مجلس االمن القومي السابق اللواء
غيورا ايالند ،الذي رأى في الخطوة
ال ـس ـع ــودي ــة «ف ــرص ــة أخـ ـي ــرة الن ـقــاذ
ل ـب ـنــان» بــامل ـف ـهــوم االس ــرائ ـي ـل ــي .مع
االش ــارة الــى أن ايــانــد لــم يبالغ في
الطموحات االسرائيلية على الورقة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ــل اع ـت ـب ــره ــا «ف ــرص ــة
أخ ـيــرة» أله ــداف بــديـلــة ،ضـمـنــا ،عن
نزع سالح املقاومة الذي بات خارج
الوهم.
ل ـك ــن مـ ـس ــارع ــة اس ــرائـ ـي ــل لـلـتـمـســك

ب ـ ــأذي ـ ــال الـ ـخـ ـي ــار ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،ضــد
املقاومة في لبنان ،في ضوء موازين
القوى االقليمية واملحلية ،وبعد كل
امل ــراح ــل وامل ـح ـط ــات ال ـتــي م ــرت بها
املنطقة ،تكشف أن تل ابيب مستعدة
ل ـل ــره ــان ع ـلــى «ال ــوه ــم ال ـب ــدي ــل» في
ض ــوء ان ـس ــداد آف ــاق ال ــره ــان ــات على
خـ ـيـ ــارات أخ ـ ــرى ت ـل ـبــي ال ـط ـمــوحــات
واآلمال االسرائيلية القصوى.
م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،دع ـ ـ ـ ــا آي ـ ــان ـ ــد االج ـ ـه ـ ــزة
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة امل ـخ ـت ـصــة الـ ــى تـبـنــي
مـ ـفـ ـه ــوم «تـ ـسـ ـلـ ـي ــط االضـ ـ ـ ـ ـ ــواء ع ـلــى
ال ـن ـش ــاط ــات اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي س ــوري ــا،
وحاليًا في لبنان .وتوجيه الجهود
الـسـيــاسـيــة لـطـلــب املـجـتـمــع الــدولــي
م ــن ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ورئ ـي ـس ــه أن
ي ـقــرر :هــل يــريــدان أن يـعــامــا كــدولــة
مستقلة ،أم أنهما يقبالن بسيطرة
إيران عليهما من خالل حزب الله؟».
وح ـ ــذر آي ــان ــد م ــن أن اس ــرائ ـي ــل «ال
تـسـتـطـيــع ال ـت ــدخ ــل م ـب ــاش ــرة مثلما
ّ
وانجرت من
حاولت في العام 1982
دون حــاجــة إل ــى الــوحــل الـلـبـنــانــي»،
الفتًا الى أن «في استطاعة إسرائيل
أن تفعل أمرين» ،خالصتهما أن على
الــدول الغربية أن تــؤدي دورًا نشطًا
في هذا املخطط ،في لبنان ،والثاني
كرر فيه سياسة التهويل التي تحتل
ج ــزءًا أســاسـيــا مــن مـقــاربـتــه الثابتة
منذ  11عامًا.
مــع ذل ــك ،ب ــرز تـقــديــر آخ ــر ص ــادر عن
«معهد ابحاث االمن القومي» في تل
أبيب ،حــذر من مفاعيل فشل املسار
ال ــذي أطلقته السعودية ضــد لبنان
وحزب الله .ورأى أنه «من املعقول أن
ال تنجح الضغوط التي تمارس على
الحزب في دفعه للتخلي عن األهداف
التي وجهته حتى اآلن ،خصوصًا ما
يتعلق بتعزيز قــدراتــه العسكرية».
ّ
وشــكــك الـتـقــديــر فــي امـكــانـيــة نجاح
م ـحــاولــة اض ـعــاف مـكــانــة ح ــزب الـلــه
في الساحة اللبنانية ،محذرًا من أن
«العكس قد يتحقق من وراء ذلك».

الصديق»
الجراح« ...زهير ّ
جمال ّ

ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــال إن «الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـق ــادم ــة
س ـت ـك ــون عـ ـسـ ـك ــرة» ،ق ـب ــل أن يـعـلــن
الـسـبـهــان نفسه بـعــد ســاعــات «أنـنــا
سـنـعــامــل ح ـكــومــة ل ـب ـنــان كـحـكــومــة
إعالن حرب بسبب ميليشيات حزب
الله اإلرهــابــي» ،و«أن كل الخيارات،
سياسية وغير سياسية ،متاحة».
هذا التحريض ترفضه غالبية التيار
الـ ــذي س ـعــت كـتـلـتــه ال ـن ـيــاب ـيــة خــال
اجـتـمــاعـهــا أم ــس إل ــى إع ـ ــادة ضبط
ال ـس ـق ــف وال ـ ـحـ ـ ّـد م ــن «ال ـش ـط ـح ــات»،
خ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن ف ـ ـئ ـ ــة ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرة م ــن
املـسـتـقـبـلـيــن ال ت ــري ــد أن ت ــأخ ــذ في
ص ــدره ــا هـ ــذه امل ــواجـ ـه ــة« :مـ ــن ي ــرد
مــواج ـهــة فليفعل ذل ــك عـلــى أرض ــه»
التيار .يقول أصحاب
تقول مصادر
ّ
هذا الرأي« :ال يظنن أحد في اململكة
أن ف ــي ل ـب ـنــان م ــن سـيـحـمــل ســاحــا
ف ــي وجـ ــه حـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» .وهـ ـ ــذا األم ــر
«ي ـ ـسـ ــري عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــة .ف ـ ـ ــإذا لــم

ّ
ّ
نصعد
يصعد حزب الله ضدنا فلن
ّ
ضــده» .ال يدعي هــؤالء ما ليس لهم
ق ـ ــدرة ع ـل ـيــه .ف ـهــم أس ــاس ــا يـحـ ّـمـلــون
اململكة «سبب وصول الحريري إلى
مــا هــو عليه .هــي مــن تركتهّ ،
وعرته
سياسيًا واق ـت ـصــاديــا ،وج ــاءت اآلن
ل ـت ـحــاس ـبــه» .وي ـع ـت ـب ــرون أن لـبـنــان
«أمام مفترق طرق ،كلها ّ
سيئة» .فإما
«أن ـنــا سنشهد ت ـصــاع ـدًا لالشتباك
العربي ـ األميركي مع إيرانُ ،يمكن أن
ّ
ّ
يتطور إلــى نــزاع مسلح فــي املنطقة
ومن ضمنها لبنان ،أو سنكون تحت
رحمة حصار اقتصادي وسياسي».
وهـ ـ ــذا ال ـح ـص ــار بـ ــدأ «مـ ــع ع ـقــوبــات
اق ـت ـص ــادي ــة ع ـلــى الـ ـح ــزب ،واغ ـت ـيــال
سياسي تعرض له الرئيس الحريري
من اململكة نفسها» ،واملنطق يقول إن
«الــريــاض لم تــرد لخطوة االستقالة
أن تكون وحيدة».
ُ
في لبنان ،ال يملك تيار املستقبل أي

معلومات لإلجابة عن سؤال« :ماذا
ب ـعــد االس ـت ـق ــال ــة»؟ وال ع ــن خــريـطــة
ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ـتـ ــي س ـي ـت ـب ـع ـه ــا وزراء
ال ـت ـي ــار وش ـخ ـص ـيــاتــه وإع ــام ـي ــوه.
ل ـق ــاء ال ـح ــري ــري بــامل ـلــك س ـل ـمــان بــن
عبد العزيز وزيــارتــه ولــي عهد أبو
ظ ـب ــي زادا الـ ـحـ ـي ــرة .ف ـق ــد ت ـقـ ّـصــدت
مـنـهـمــا املـمـلـكــة إي ـصــال رســالــة إلــى
املـسـتـقـبـلـيــن بـ ــأن رئ ـي ـس ـهــم «لـيــس
في إقامة جبرية ،بل يفعل ما يريده
هو .وما أراده هو التصعيد وعليكم
أن تحذوا حــذوه في لبنان» .عملية
االن ـت ـقــال شـبــه الـقـيـصــريــة للرئيس
م ــن الـسـلـطــة إل ــى خــارج ـهــا وضـعــت
ج ـم ـي ــع امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــن فـ ــي وض ـع ـيــة
االنتظار .ومع أنهم تجاوزوا حاجز
رهـبــة مــا حـصــل ،لـكـنــه ت ـجــاوز بقي
محصورًا باالطمئنان على شخص
ال ـ ـحـ ــريـ ــري .مـ ــا ع ـ ــدا ذل ـ ــك «ال ش ــيء
يستبشرون منه خيرًا».

شاحبًا ،والقلق يأكل وجهه املتعب ،بدا وزير االتصاالت جمال ّ
الجراح خالل مداخلته على
َ َّ
ّ
وصدقتها ،عن أن «مصادر غربية»
قناة «العربية» ّأول من أمس .كذ َبت «العربية» الكذبة
ّ
ّ
الخاصة بالرئيس سعد الحريري ،ما يعني
أكدت وجود تشويش على أجهزة الحماية
ّ
وجود محاولة الغتياله ،في ذريعة مكشوفة لتبرير غيابه عن لبنان .ولم تتأخر األجهزة
ّ
«العربية» .لم تصدر بيانات
األمنية اللبنانية في تكذيب رواية
التكذيب عن الجيش اللبناني واألمن العام وحدهما ،بل عن املديرية
ُ
ّ
العامة لقوى األمن الداخلي التي تحسب في امليزان الداخلي في كفة
ّتيار املستقبل .وإن كان البيان املسؤول لقوى األمن قد صدر بغطاء
وزير الداخلية نهاد املشنوق ومستشار الحريري نادر الحريري،
ّ
زور ،إذ أكد
فإن «العربية» لم تجد سوى الجراح لتستضيفه كشاهد ٍ
رصد تشويش على موكب الحريري ،في استعادة لشريط شاهد
ّ
فنت
الزور زهير الصديق ،الذي أسهمت إفاداته الكاذبة في إحداث ٍ
في البالد لسنوات عدة ،بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري .وعلمت
«األخبار» أن ّ
الجراح سمع توبيخًا قاسيًا أمس بسبب كالمه على شاشة «العربية» ،خالل
اجتماع كتلة املستقبل النيابية الذي أعاد مللمة جسم الكتلة وتم االتفاق فيه على عناوين
عريضة لحفظ االستقرار في البالد.
(األخبار)
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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

دار الفتوى :مصير الحريري ّأو ًال
فراس الشوفي
ت ـحـ ّـولــت دار اإلفـ ـت ــاء ف ــي ب ـي ــروت في
األيام املاضية إلى ّ
نحل .مواعيد
خلية
ٍ
م ـف ـت ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة عـ ـب ــد ال ـل ـط ـيــف
دريـ ــان ت ـبــدأ عـنــد الـتــاسـعــة صـبــاحــا،
وال تنتهي عند الــرابـعــة بعد الظهر،
ّ
ّ
ليودع
ينفك يستقبل زائرًا
والرجل ال
ٌ
آخرِ ّ.حمل ثقيل تضطلع به مرجعية
السنة اللبنانيني ،في ظل النكسة التي
ّ
سببها إعالن الرئيس سعد الحريري
اس ـت ـقــال ـتــه م ــن ال ـس ـع ــودي ــة ،وامل ـف ـتــي
ً
بهدوء ودراية ،محاوال
دريان «يتعامل
ٍ
ام ـت ـصــاص األزمـ ــة بـمــا فـيــه مصلحة
الـطــائـفــة ول ـب ـنــان» ،كـمــا يـقــول مصدر
بارز في دار اإلفتاء رفض الكشف عن
اسـمــه .وتـقــول املـصــادر إن «ال ــدار هي
الجهة التي تحمل املسؤولية الكبرى
ّ
املرجعية األول ــى للطائفة اآلن،
وهــي
ّ
وسماحة املفتي يتعامل مع التطورات
من هذا املنطلق ،مع الحرص الشديد
عـلــى حـفــظ اس ـت ـقــرار ال ـب ــاد ومـعــرفــة
مصير الرئيس سعد الحريري».
وفـيـمــا لــم تــزل الكثير مــن التفاصيل
مـبـهـمــة ح ــول سـبــب إع ــان الـحــريــري
اس ـت ـق ــال ـت ــه بـ ـه ــذا ال ـش ـك ــل وال ـخ ـط ــاب
العالي السقف الذي أطلقه ضد إيران
وحــزب الله ،تزامنًا مع شبه االنقالب
الـحــاصــل داخ ــل اململكة ،يمكن القول
ّ
التطورات
إن دار اإلفـتــاء تتعامل مــع
ب ـ ـح ـ ــذر ،ب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــةٍ مــن
الهواجس.
ّأو ًال ،ما ّ
يهم دار اإلفتاء اآلن هو معرفة
ّ
شخصيًا،
مصير الــرئـيــس الـحــريــري
وإن كــان سيعود إلــى لبنان قريبًا أو
أنــه سيبقى في اململكة أو ينتقل إلى
ّ
أي دول ـ ـ ــةٍ أخ ـ ـ ــرى ،ف ــي ظـ ــل غ ـي ــاب أي
ات ـصــال بينه وب ــن املـفـتــي .وف ــي هــذه

الـنـقـطــة ت ـحــدي ـدًا ،ال ت ــزال دار اإلف ـتــاء
تتعامل مع االستقالة كأنها ناقصة،
وســط تأكيدها املنطق الــذي يتعامل
ب ــه رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال عــون
وال ــرئ ـي ــس نـبـيــه ب ـ ـ ّـري ح ـي ــال اعـتـبــار
ا ّسـ ـتـ ـق ــال ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري ن ــاقـ ـص ــة ط ــامل ــا
أن ـه ــا ل ــم تــأخــذ م ـســارهــا الــدس ـتــوري
الطبيعي.
ّ
ثانيًا ،تركز دار اإلفتاء على اعتبارها
ّ
السنية
مكانًا جامعًا ألبـنــاء الطائفة
ـزل عـ ــن االنـ ـقـ ـس ــام
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،بـ ـمـ ـع ـ ٍ
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وعـ ـ ـل ـ ــى هـ ـ ـ ــذا األسـ ـ ـ ــاس
ه ــدف ال ــدار ّ
األول هــو وح ــدة الـصــف،

انـطــاقــا مــن الـتـســويــة الـجــامـعــة التي
ّ
عشية انتخاب املفتي دريــان
حصلت
بــاإلج ـمــاع ،بــاّت ـفــاق بــن كــل األط ــراف
وغياب أي مرشح منافس.
ثـ ــال ـ ـثـ ــا ،ت ـ ـت ـ ـخـ ـ ّـوف دار اإلفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاء مــن
ان ـع ـكــاس الـخـلــل ال ـحــاصــل سـيــاسـ ّـيــا،
مــع اسـتـقــالــة ال ـحــريــري ،عـلــى الــوضــع
الداخلي اللبناني لناحية االستقرار
األمـنــي ،وتعمل ّعلى ضبط الخطاب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ملـ ـم ــثـ ـل ــي ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــة ،ألن
االن ـس ـيــاق وراء ال ـخ ـطــاب ال ــذي ألـقــاه
ّ
ـزل
الـ ـح ــري ــري فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ـم ـعـ ٍ
عــن مــاح ـظــات الـ ــدار عـلــى أداء حــزب
ال ـلــه ومــواق ـفــه وان ـخ ــراط ــه ف ــي األزم ــة
ّ
السورية والـصــراع الــدائــر مع اململكة
ّ
السعودية ،يجر البالد واملنطقة إلى
فـتـنــة س ـنـ ّـيــة ـ ـ ـ ـ ش ـي ـعـ ّـيــة ك ـب ــرى ،ودار
ّ
اإلفـ ـت ــاء س ـتــواجــه ه ــذا األمـ ــر ب ـكــل ما
أوتـ ـي ــت ّم ــن قـ ـ ـ ّـوة .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
بــرز مــؤشــران :األول هــو عــدم تجاوب
امل ـف ـتــي م ــع ال ـض ـغــوط ال ـت ــي مــارسـهــا
«م ـح ـ ّـرض ــون» لـتـعـمـيــم خـطــب جمعة
تصعيدية على املشايخ تهاجم إيران
وحــزب الله ،وبــدل ذلك جرى الحديث
ع ــن ضـ ــرورة مـعــرفــة مـصـيــر الــرئـيــس

دار الفتوى :الخالف مع حزب اهلل شيء ،والوقوف في وجه العدوان شيء آخر (داالتي ونهرا)

ّ
سـعــد ال ـحــريــري .ثــانــي امل ــؤش ــرات هو
األجـ ـ ـ ــواء ال ـت ــي رافـ ـق ــت زي ـ ــارة رئ ـيــس
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
إلى الدار أمس ،إذ علمت «األخبار» أن
من قناة خطاب
جعجع حــاول الغمز ّ
اإلفتاء
دار
ي
تبن
الحريري ،وضــرورة
ّ
ّ
ل ـهــذا ال ـخ ـطــاب ،إل أن املـفـتــي تحفظ
على هذا الطرح ،طالبًا من جعجع في
حال أراد التصعيد الكالمي أن ال يقوم
بهذا األمر من دار اإلفتاء.
ّ
رابعًا واأله ـ ّـم ،وفــي ظــل ما يحكى عن

مصادر الدار :مبادرة
موفقة،
ميقاتي غير ّ
على األقل اآلن

دف ــع س ـعــودي وتـهـيـئــة ظ ــروف لقيام
ّ
ّ
ـرب على
ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي ب ـشــن ح ـ ٍ
امل ـقــاومــة وع ـلــى لـبـنــان بــال ـتــزامــن مع
ّ
الـقــاقــل الــداخ ـلـ ّـيــة ،تــؤكــد دار اإلفـتــاء
أن الـ ّـرهــان على وقوفها على الحياد
أو إل ــى جــانــب ّ
أي عـ ــدوان إســرائـيـلــي
ع ـلــى ل ـب ـنــان ،م ـحــض أوه ـ ــام ،بـصــرف
النظر عن الخالف مع حزب الله على
ّ
الكثير ّ من العناوين .وتؤكد املصادر
أن «سنة لبنان هم أساس في املوقف
املعادي إلسرائيل والداعم التاريخي

«المغيب»
معطلة في انتظار عودة الرئيس
قرارات حكومية ومراسيم ّ
ّ
العديد من القرارات التي وافق
عليها مجلس الوزراء ،وكان من المفترض
أن تصدر بمراسيم ،تعرقلت بسبب استقالة
الرئيس سعد الحريري .كما ّأن العجلة
االقتصادية واالجتماعية تراجعت بسبب
القرار السعودي بحق لبنان .الشلل ُيهدد
مدير حتى إقرار
الدولة ،من تعيين ٍ
تلزيمات النفط
ليا القزي
قـ ـ ـ ــرار امل ـم ـل ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
باستقالة الحكومة اللبنانية برئاسة
سعد الحريري ،انعكاساته ال تقتصر
فـقــط عـلــى الـســاحــة الــداخـلـيــة .فغياب
الرجل الثالث في ُ
الحكم ،سيؤدي إلى
ّ
ش ــل الـكـثـيــر مــن امل ـل ـفــات االقـتـصــاديــة
واالجتماعية واإلداريـ ــة الـتــي تحتاج
إل ــى تــوقـيـعــه .إذ إن ه ـنــاك نــوعــن من
ّ
األم ـ ــور ال ـتــي ُعــل ـقــت نـتـيـجــة احـتـجــاز
الحريري في السعودية .األول ،عبارة
عـ ــن الـ ـبـ ـن ــود وامل ـ ـل ـ ـفـ ــات الـ ـت ــي أق ـ ّـره ــا
مجلس الـ ــوزراء ،أو ق ــرارات ال تحتاج
إل ـ ــى م ــوافـ ـق ــة م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،بــل
تصدر بمراسم «جـ ّـوالــة» ،ولــم تصدر
ُ
بـمــراسـيــم ب ـعــد ،لــتـنـشــر ف ــي الـجــريــدة

ُ
الرسمية ،وتـصـبــح نــافــذة .فاملراسيم
بحاجة إلى تواقيع :الوزير املختص،
وزي ــر امل ــال ،رئـيــس الحكومة ورئيس
الجمهورية .أما القسم الثاني ،فيشمل
ّ
املـلــفــات الحياتية واالقـتـصــاديــة التي
كــان مجلس الـ ــوزراء قــاب قــوســن من
االتفاق عليها قبل «تغييب» الحريري.
املشكلة ليست في استقالة الحكومة،
بـ ــل فـ ــي غـ ـي ــاب رئ ـي ـس ـه ــا امل ـس ـت ـق ـيــل.
ففي ظــل «تـصــريــف األع ـمــال»«ُ ،يمكن
الـ ـت ــوقـ ـي ــع عـ ـل ــى مـ ــراس ـ ـيـ ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
ّ
الـ ـص ــادرة ،ألن رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ،في
ُّ
ُ
توقيعها ،تنفذ أمرًا اتخذ القرار بشأنه
ُم ـس ـب ـقــا» ،كـمــا ي ـقــول ال ــوزي ــر الـســابــق
زياد بارود.
أه ــم امل ـل ـفــات ال ـتــي تــأجــل الـبـحــث بها
ه ــو م ــوض ــوع ب ــواخ ــر ال ـك ـهــربــاء ال ــذي
ّ
ك ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن يــط ـلــع مجلس
الـ ــوزراء عليه بـعــد إرســالــه إل ــى دائــرة
املـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـص ـ ــات ،وت ـ ـلـ ــزي ـ ـمـ ــات الـ ـنـ ـف ــط،
والـتـعـيـيـنــات اإلداري ـ ـ ــة ،وال سـ ّـيـمــا ما
ي ـت ـع ـلــق ب ـم ـحــاف ـظ ـتــي بـ ـي ــروت وج ـبــل
ل ـب ـنــان ،والـ ـب ــدء ب ــدراس ــة م ــوازن ــة عــام
 .2018أما بالنسبة إلى مشروع موازنة
 ،2017وبعد اللغط الذي ساد األوساط
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـي ـ ّـوم ــن امل ــاض ـي ــن،
ّ ّ
الحريري جنب الـبــاد كارثة
ُتبي أن ّ ّ
ك ـبــرى ،إذ إن ــه وق ــع على املــرســوم قبل
استقالته ،ولكن لم ُينشر في الجريدة
الرسمية بعد.
عـ ٌ
ـدد مــن البنود وافــق عليها مجلس

ُ
الوزراء في جلساته األخيرة ،واعتبرت
«إن ـجــازًا» ،لــم تكن بحاجة ســوى إلى
ـوم ب ـهــا .مـنـهــا مــرســوم
صـ ــدور م ــرس ـ ٍ
امل ـج ـلــس االق ـت ـص ــادي ـ ـ االج ـت ـمــاعــي،
الـ ــذي ل ــم يــوق ـعــه ال ـح ــري ــري .الـسـبــب،
بحسب أحــد األعـضــاء ال ـ « ،71وجــود
سجالت عدلية غير نظيفة لثالثة من
األع ـض ــاء» .كــذلــك ،لــم يـصــدر مــرســوم
تـعـيــن ال ــزم ـي ــل مـحـمــد س ـيــف الــديــن
ف ــي مـنـصــب امل ــدي ــر ال ـع ــام للمجلس،
على الرغم من توقيع الحريري عليه،
ّ
«ألن الرئيس ميشال عون يتريث في
إصدار مرسوم سيف الدين ،من دون
إق ــران ــه ب ـمــرســوم أع ـض ــاء املـجـلــس ال ـ
 .»71البند الثاني الــذي اتفقت عليه
ح ـك ــوم ــة س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،م ــن دون
أن يتمكن مــن تــوقـيــع مــرســومــه ،هو
تـعـيــن ع ـضــويــن ف ــي ال ـه ـي ـئــة الـعـلـيــا
للتأديب.
أم ــا امل ـلــف «األدس ـ ـ ــم» ،لـنــاحـيــة وج ــود
قـ ـ ـ ــرارات ب ـح ــاج ــة إلـ ــى ج ـع ـل ـهــا ن ــاف ــذة
قسم من
بموجب املراسيم ،فيتمثل في ٍ
التشكيالت الدبلوماسية والتعيينات
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي وزارة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
وامل ـغ ـت ــرب ــن .ف ــاس ـت ـن ــادًا إلـ ــى محضر
ج ـل ـســة م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـت ــاري ــخ 30
تموز  2017الرقم  ،35القرار ّ ،40
تقرر
ت ـمــديــد والي ـ ــة مـ ـن ــدوب ل ـب ـنــان ال ــدائ ــم
لدى األمم املتحدة السفير نواف سالم
ح ـت ــى إح ــال ـت ــه ع ـل ــى ال ـت ـق ــاع ــد ف ــي 15
كــانــون األول  .2017بـنـ ً
ـاء عليهُ ،ج ّمد

توقيع مرسوم السفيرة الجديدة في
نيويورك (األمم املتحدة) آمال مدللي،
ّ
ُ
ألنها ستعتبر من تلك اللحظة شاغلة
ملـنـصـبـهــا وت ـت ـل ـقــى رات ـب ـه ــا .وإذا مــا
امـتـ ّـدت األزمــة الحكومية ،فلن تتمكن
ّ
مدللي مــن تسلم رئــاســة البعثة لدى
ُ
األمم املتحدة .الحالة نفسها يعانيها
الـسـفـيــر ال ـجــديــد ل ــدى ال ـســويــد حسن
علي صــالــح ،ال ــذي لــن يـصــدر مرسوم
تعيينه قبل إحالة السفير لدى اإلمارات
حسن سعد على التقاعد في  23كانون
الثاني  ،2018بسبب عدم وجود أماكن
شــاغــرة داخ ــل امل ــاك .كــذلــك لــم يصدر
بعد مــرســوم تعيني السفير غابريال
عيسى فــي واشـنـطــن ،ال ــذي تــأخــر في
إكمال ملفه لدى اإلدارة األميركية ،وال
سيما تخليه عن الجنسية األميركية.

جزء من التشكيالت
الدبلوماسية كان
ينتظر توقيع الرئيس
المستقيل

ُ
وتعاني «الخارجية» أيضًا من ُمشكلة
تعيني سفير مع دولة الفاتيكان ،بعد
رفــض األخ ـيــرة قـبــول اعـتـمــاد السفير
ج ــون ــي إب ــراه ـي ــم ألنـ ــه ان ـت ـمــى ســابـقــا
إل ــى مـحـفــل مــاســونــي .وبـعــدمــا قــررت
الـ ـ ــوزارة اس ـت ـبــدال ابــراه ـيــم بالسفير
ل ــدى األرجـنـتــن أنـطــونـيــو الـعـنــداري،
ل ــن ت ـت ـم ـكــن م ــن ت ـن ـف ـيــذ قـ ــرارهـ ــا بـعــد
اسـتـقــالــة الـحـكــومــة ،واسـتـحــالــة إق ــرار
ذلــك وص ــدور مــرســوم بــه .أمــا البلدان
ُ
ال ـتــي ل ــم ت ــرس ــل ب ـعــد مــوافـقـتـهــا على
ت ـع ـيــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
لــديـهــا ،ومـنـهــا الـسـعــوديــة والـكــويــت،
فحتى لو فعلت لن يتمكن ّالسفراء من
تسلم مهماتهم بسبب تـعــذر صــدور
م ــراس ـي ــم تـعـيـيـنـهــم .وتـ ـق ــول م ـصــادر
قصر بسترس إن «هناك نحو  30بعثة
ت ـع ـمــل ح ــال ـي ــا ب ـم ــوج ــب أوام ـ ــر مـهـمــة
ُيـصــدرهــا وزي ــر الـخــارجـيــة ،بإمكاننا
ال ـل ـج ــوء إلـ ــى هـ ــذا ال ـخ ـي ــار إذا طــالــت
األزمة».
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــارج ب ـ ـن ـ ــود أعـ ـ ـم ـ ــال م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ك ـ ــان ُيـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـص ــدر
م ــرس ــوم تـعـيـيـنــات الـفـئــة الـثــانـيــة في
وزارة ال ـخــارج ـيــة ،بـعــد إحــال ـتــه على
مجلس الخدمة املدنية .وكان متوقعًا
أن يـمــر م ــرس ــوم تـعـيــن املـسـتـشــاريــن
(الـقـنــاصــل) بـســاســة ،بسبب االتـفــاق
ع ـل ــى األس ـ ـمـ ــاء بـ ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـق ــوى
الطائفية والسياسية ،ولكن لم يوقع
املرسوم قبل استقالة الحريري.
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ملكية أكثر من الملك:
«القوات» ّ
ال مساكنة مع حزب اهلل في الحكومة
إيلده الغصين

لـلـمـقــاومــة الفلسطينية والـلـبـنــانـيــة.
الخالف السياسي مع حزب الله أمر،
وال ــوق ــوف ض ـ ّـد أي عـ ــدوان يستهدف
لبنان وشعبه أمر آخر».
مـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،ال تـ ـب ــدو مـ ـب ــادرة
الرئيس نجيب ميقاتي ودعوته ّالدار
إل ــى جـمــع ال ـق ـيــادات الـسـنـ ّـيــة مــوفـقــة،
عـلــى األق ــل اآلن ،مــع خشية ال ــدار من
سـعــي الـبـعــض إل ــى االس ـت ـحــواذ على
ّ
لتسمية رئيس حكومة بديل
إجماع
من الحريري.

ع ـل ــى ع ـك ــس م ـع ـظ ــم ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
اللبنانية ،لــم تفاجأ «الـقــوات اللبنانية»
ـ ـ أو هـكــذا تـ ّـدعــي مـصــادرهــا ـ ـ باستقالة
ح ـل ـي ـف ـهــا ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري مــن
ال ـس ـعــوديــة ال ـس ـبــت امل ــاض ــي .فــالـخـطــوة
«جــاءت في سياقها الطبيعي والحتمي،
وربـ ـم ــا كـ ــان ي ـجــب أن ت ـح ـصــل ق ـبــل هــذا
ال ــوق ــت» .امل ـص ــادر ال ـقــوات ـيــة اع ـت ـبــرت أن
تـصـ ّـرف الـحــريــري أتــى «نتيجة الـخــروج
ع ـلــى س ـيــاســة ال ـن ــأي بــال ـن ـفــس ،وبـعــدمــا
جــرى تـجــاوز العناوين الـتــي تــم االتـفــاق
عليها فــي بــدايــة الـتـســويــة ،وخـصــوصــا
لناحية املـلـفــات الـخــارجـيــة» .حـتــى اآلن،
ال جــديــد .ال ـقــوات هــي ال ـق ــوات ،وموقفها
تقريبًا معروف.
الـ ـج ــدي ــد ،ب ـح ـس ــب املـ ـق ــرب ــن مـ ــن رئ ـيــس
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب سـ ـمـ ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع ،هـ ـ ــو «رفـ ـ ــض
املشاركة في أي حكومة مقبلة مع حزب
الله» .يقارب القواتيون امللفات الخارجية
مــن زاوي ــة مـعــروفــة« :رف ــض التطبيع مع
النظام في سوريا» ورفض «جعل لبنان
جـ ــزءًا م ــن م ـح ــور امل ـمــان ـعــة ،ك ـمــا ب ــدا في
موقف حسن روحاني (الرئيس اإليراني)
وتـصــريــح عـلــي أك ـبــر والي ـتــي (مستشار
املــرشــد اإلي ــران ــي ل ـل ـشــؤون الــدول ـيــة) من
ّ
عصية
السرايا الحكومية» .هذه املواقف
ع ـلــى «ال ـب ـلــع» م ــن الـ ـق ــوات ،شــأن ـهــا شــأن
مــواقــف وزي ــر الـخــارجـيــة ج ـبــران باسيل
ولقائه نظيره السوري وليد املعلم الذي
«لم يأخذ في الحسبان املوقفني األميركي
وال ـس ـع ــودي» .االخ ـت ــاف عـلــى تـحــركــات
باسيل ال يفسد في الحرص على العهد

ق ـض ـي ــة ،إذ «إن الـ ـت ــواص ــل م ــع الــرئ ـيــس
مـيـشــال ع ــون ق ــائ ــم» .لـكــن ال ـبــاد دخـلــت،
وف ــق ال ـق ــوات ،مــرحـلــة جــديــدة «األول ــوي ــة
فيها ملواجهة سيادية وإصالحية» .وهذه
املرحلة عنوانها« :استحالة املساكنة مع
ح ــزب ال ـل ــه» ،أي رف ــض امل ـشــاركــة ف ــي أي
حـكــومــة ي ـشــارك فيها ال ـحــزب .هــل يمكن
تشكيل حكومة في لبنان من دون ّ
مكون
رئيسي هو الحزب؟ املصادر نفسها تقرّ
بصعوبة ذلك من دون أن تقوله ،إذ تشير
الى أن البالد على وشك «الدخول في نفق
مـظـلــم» .الـقــواتـيــون يـنـتـظــرون الـحــريــري
«الـعــائــد حكمًا .لكن سيكون هـنــاك فــراغ
جديد على الصعيد الحكومي» .رغم ذلك،
تؤكد املصادر أن «ال حرب وال نية لضرب
ع ـهــد ع ـ ــون» .وت ـش ـيــر املـ ـص ــادر ال ــى أنـهــا
كــانــت «سـ ّـبــاقــة فــي التحذير مــن خطورة
الوضع في األشهر املاضية» .وهذا حصل
قبل زيارة جعجع األخيرة للسعودية و«ال
عالقة له بها» ،بل بــدأ مع خطاب رئيس
القوات في قــداس شهدائها مطلع أيلول
املاضي .كما أن تلويح القوات باستقالة
وزرائها من الحكومة «كان ّ
جديًا بانتظار
الوقت املناسب» .غير أن توقيت الرياض،
على ما يبدو ،سبق توقيت معراب.
امل ـصــادر ش ـ ّـددت على «أنـنــا أم ــام مرحلة
جــديــدة وي ـجــب الـتـعــاطــي مــع االسـتـقــالــة
ع ـل ــى أنـ ـه ــا أم ـ ــر واق ـ ـ ــع وم ـ ــوج ـ ــودة عـلــى
الـ ـط ــاول ــة مل ــواجـ ـه ــة الـ ـنـ ـف ــوذ اإلي ـ ــران ـ ــي».
وتحسم بــأن مــا جــرى «رســالــة سعودية
ـ ـ ـ ـ لـبـنــانـيــة» .بطبيعة ال ـح ــال ،ازدواج ـي ــة
الــرســائــل ت ـبــدو مـقـبــولــة ل ــدى الـقــواتـيــن
«ش ــرط أال تـكــون إيــرانـيــة» .بالنسبة إلى
القوات «التدخل اإليراني أوجــب التدخل

التدخل اإليراني أوجب
التدخل السعودي
والبادئ أظلم!

ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي .وال ـ ـب ـ ــادئ أظـ ـل ــم وي ـت ـحـ ّـمــل
مـســؤولـيــة تـصــرفــاتــه» .مــن ه ــذه الــزاويــة
ال ـض ـي ـق ــة ،ت ـ ـحـ ــاول امل ـ ـصـ ــادر «ت ـش ــري ــع»
تــدخــات الـسـعــوديــة وتـصــريـحــات وزيــر
الــدولــة الـسـعــودي لـشــؤون الخليج ثامر
ال ـس ـب ـه ــان ،ق ــائ ـل ــة« :ب ـم ــا أن ال ـس ـعــوديــة
تعتبر نفسها رأس حربة في الحرب من
أجل إعادة السيادة للدول العربية ،وبما
أن حزب الله موجود في سوريا واليمن
ولـ ــه خ ــاي ــاه ف ــي ال ـك ــوي ــت وال ـس ـع ــودي ــة،
(هيثم الموسوي)

فـقــد تــدخـلــت ال ـس ـعــوديــة بـشـكــل طبيعي
وتلقائي لــوضــع حــد لتدخالت الـحــزب».
ه ـ ــل أصـ ـبـ ـح ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ضـ ـم ــن ال ـف ــري ــق
الــذي يسعى إلــى «إع ــادة السيادة للدول
ال ـعــرب ـيــة»؟ بـمـعــزل عــن اكـت ـشــاف ال ـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة امل ـت ــأخ ــر ل ـعــروب ـت ـهــا ،أشـ ــارت
امل ـص ــادر إل ــى أن آخ ــر ل ـقــاء جـمــع جعجع
والحريري قبل نحو شهرين ،جرى خالله
التأكيد على أن أي محاولة ألخــذ لبنان
الرسمي إلى «التطبيع مع النظام السوري
في مواجهة نظام الشرعية العربية» كان
سيدفع بالقوات إلى االستقالة ،وقد «كان
الحريري موافقًا».
ف ــي امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة ،ت ــري ــد ال ـ ـقـ ــوات أن
ت ـكــون «م ـل ـكـ ّـيــة أك ـثــر م ــن امل ـل ــك» ،إذ تــرى
فـ ــي ح ـم ـل ــة االع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت الـ ـح ــاصـ ـل ــة فــي
السعودية مسألة «تزامن في التوقيت»،
ك ـمــا أن ـه ــا «م ـســألــة داخ ـل ـيــة س ـعــوديــة ال
عــاقــة لها بـظــروف استقالة الـحــريــري».
الحسم نفسه تعلنه الـقــوات تجاه زيــارة
الـ ـبـ ـط ــري ــرك ب ـ ـشـ ــارة ال ـ ــراع ـ ــي ل ـل ـم ـم ـل ـكــة:
«مــواقــف الــراعــي هــي تعبير عــن مــواقــف
بكركي التاريخية»ّ ،
معولة على الزيارة
ومـ ـب ــدي ــة دع ـم ـه ــا انـ ـط ــاق ــا مـ ــن «ال ـب ـع ــد
املتصل بالشراكة والتعايش اإلســامــي
ـ ـ املـسـيـحــي» .لـكــن علينا أن ننتبه هنا،
إل ــى أن «ت ـع ــاي ــش» الـ ـق ــوات ،رب ـمــا يعني
«ال ـت ـعــايــش» بــن ال ـق ــوات واملـسـتـقـبــل ،أو
القوات والقوات وحسب .ذلك أن ّ
املقربني
من جعجع ينقلون عنه حماسة ـ مبالغًا
فيها ـ ـ لتشكيل حكومة ال تضم ممثلني
من حزب الله .وفي الوقت عينه ،يريدون
«ح ـمــايــة ال ـع ـه ــد» ،ول ـكــن ب ـعــد مـحــاصــرة
العهد ،في «النفق املظلم»!

األسواق ال تستجيب للسبهان
محمد وهبة
ب ـ ــاءت مـ ـح ــاوالت تـسـعـيــر أزم ـ ــة اسـتـقــالــة
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري بــالـفـشــل ،إذ لم
تـتـمـكــن ه ــذه ال ـح ـم ـلــة م ــن تـعـبـئــة رؤوس
األمـ ـ ــوال ،املــوصــوفــة عــاملـيــا بــ«الـجـبــانــة»،
ودفعها إلى مغادرة لبنان .ولليوم الثاني
ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،ل ــم ي ـسـ ّـجــل خ ـ ــروج دوالر
واحد من لبنان ،فيما شهدت سوق القطع
تراجعًا في الطلب على الدوالر إلى نصف
ما كان عليه االثنني املاضي ،أي أن الطلب
الفعلي لم يتجاوز  200مليون دوالر ،من
ضمنها الطلب التجاري االعتيادي ّ
املقدر
بنحو  50مليونًا.
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر م ـصــرف ـيــة ،فـ ــإن سبب
الـطـلــب املـسـ ّـجــل فــي ال ـســوق أم ــس يتعلق
بسلوك مصرفني ورغبتهما فــي تجميع
ط ـل ـب ــات ال ــزب ــائ ــن ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر م ــن ي ــوم
االثنني إلى يوم الثالثاء ،ما ترك انطباعًا
بأن هذين املصرفني كانت لديهما رغبة في
لعب دور أكبر من حصتهما السوقية في
سوق القطع .غير أن مصارف أخرى كانت
قد بــدأت بــإجــراءات ذاتية ملكافحة الطلب
على ال ــدوالر ونصحت الــزبــائــن بالتريث
في اتخاذ الـقــرارات املتعلقة بالطلب على
الدوالر أو بالتحويل إلى الخارج.
وجــاءت هذه التطورات بعد ساعات على
ص ــدور تعميم عــن مـصــرف لـبـنــان يـشـ ّـدد
اإلجــراءات ويضع قيودًا على تداول النقد
والعمليات املصرفية اليومية .وبحسب
مـصــادر مصرفية ،فــإن مضمون التعميم

يــأخــذ فــي الحسبان ثــاث نـقــاط أساسية
على النحو اآلتي:
ـ ـ طـلــب م ـصــرف لـبـنــان مــن امل ـص ــارف منع
ت ـحــريــك ال ـح ـســابــات املـ ـج ـ ّـم ــدة ،ق ـبــل فـتــرة
االسـتـحـقــاق .وه ــذه الـخـطــوة ك ــان مصرف
لبنان قــد اتـخــذ مثلها فــي أوق ــات األزم ــات
الكبيرة مثل حرب تموز .واستعمالها في
هذه املرحلة ّ
يعد خطوة متقدمة في اتجاه
التوقعات السياسية وتطورات األزمة التي
خلقتها الـسـعــوديــة مــن خ ــال دف ــع رئيس
الحكومة سعد الحريري إلى االستقالة.
ـ ـ مـصــرف لبنان أبـلــغ امل ـصــارف االمتناع
ع ـ ــن حـ ـس ــم الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــدات .وهـ ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن
املصارف التي تحتاج إلى سيولة إضافية
لــن ي ـكــون بــإمـكــانـهــا ال ـل ـجــوء إل ــى تسييل
السندات لدى مصرف لبنان .والهدف من
هــذا اإلج ــراء تقليص املبالغ املـتــداولــة في
السوق إلى ّ
حدها األدنــى ألن الطلب على
ً
الــدوالر سببه أصال وجود مبالغ بالليرة
مستثمرة فــي أدوات ديــن أو مــودعــة لدى
امل ـص ــارف .لـكــن ل ـهــذا اإلج ـ ــراء مـضــاعـفــات
عـلــى ال ـفــائــدة بــن امل ـص ــارف أو مــا يعرف
بالـ«انتربنك» .فمعدل هذه الفائدة لم يكن
يـتـجــاوز  %4خ ــال الـفـتــرات ال ـعــاديــة ،أمــا
أمــس فارتفع إلــى أكثر مــن  ،%10ويتوقع
اليوم ليبلغ  .%15وبحسب
أن يرتفع أكثر
ّ
املـ ـص ــادر ،ف ــإن م ــؤش ــر ف ــائ ــدة «ان ـتــرب ـنــك»
ليس خطيرًا طاملا أن النقد املتداول تحت
السيطرة .إذ سيكون مكلفًا على املصارف
االستدانة من بعضها البعض.
ـ ـ من الخطوات املهمة التي أخذها مصرف

لبنان لكبح الطلب على الدوالر أنه فرض
عـلــى امل ـصــارف تحصيل املـبــالــغ الناتجة
من طلبات شــراء ال ــدوالر من قبل الزبائن
م ـبــاشــرة .ال ـع ــرف ك ــان يـقـضــي ب ــأن يمهل
الــزبــون  48ســاعــة إلي ــداع املـصــرف املبالغ
ب ــال ـل ـي ــرة ،م ـقــابــل ط ـل ـبــات ش ـ ــراء الـ ـ ــدوالر،
واملصرف كــان يحجز ال ــدوالرات املطلوبة
منه مسبقًا قبل أن ّ
يسدد الزبون خالل 48
ساعة ،لكن اليوم بات الدفع فوريًا.
في املقابل ،حــاول الوزير السعودي ثامر
الـسـبـهــان اسـتـكـمــال حملة الـتـهــويــل التي
أطلقها في الساعات التالية على استقالة
الرئيس سعد الحريري .ومــن أبــرز معالم
ه ــذه ال ـح ـم ـلــة ،ت ـمــاهــي وك ــال ــة التصنيف
الــدول ـيــة «م ــودي ــز» ســريـعــا مــع الـخـطــوات
الـسـعــوديــة مــن خ ــال إص ــدار بـيــان غريب
فـ ــي ت ــوق ـي ـت ــه ومـ ـضـ ـم ــون ــه .إذ ج ـ ــاء بـعــد

مصرف لبنان يمنع
تحريك الحسابات
المجمدة وحسم
ّ
السندات

ساعات على إعالن استقالة الحريري من
الــريــاض ،أمــا مضمونه فهو فــي غالبيته
تـكــرار لــوضــع لبنان املـعــروف منذ أشهر،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى الـ ـح ــدث األخـ ـي ــر املـتـعـلــق
بــاسـتـقــالــة الـحــريــري املـعــروفــة الخلفيات
واألهداف.
ّ
في هذا اإلطار ،حذرت «موديز» من خفض
ت ـص ـن ـيــف ل ـب ـن ــان ب ـع ــد إج ــرائـ ـه ــا تـقـيـيـمــا
ل ـل ـم ـخــاطــر ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،رابـ ـط ــة الـخـفــض
ب ـطــول مـ ـ ّـدة األزم ـ ــة ال ــراه ـن ــة .وال ــاف ــت أن
الــوكــالــة فـ ّـســرت رغبتها بــاإلشــارة إلــى ما
ورد في خطاب استقالة الرئيس الحريري
من الرياض عن تهديدات أمنية وعن الشق
املـتـعـلــق بــالـتــوســع اإلي ــران ــي ف ــي املنطقة
الـعــربـيــة .ال بــل ذهـبــت فــي اتـجــاه التذكير
بما قدمته السعودية من نصح للحكومة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ـق ـط ــع ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ــع ح ــزب
ال ـلــه ،وأوردت فــي الـسـيــاق أن الـسـعــوديــة
«خـ ّـصـصــت مـســاعــدات للجيش اللبناني
بقيمة  3مليارات دوالر ،فيما عمل حزب
الـ ـل ــه ع ـل ــى ت ــوت ـي ــر ال ــوض ــع ج ـن ــوب ــا وزاد
مخاطر ان ــدالع مــواجـهــات مــع إســرائـيــل».
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ــوكـ ــالـ ــة إلـ ـ ــى أن «ال ـح ـك ــوم ــة
اللبنانية واقـعــة تحت الضغط األميركي
ال ــرام ــي إل ــى ع ــزل ح ــزب ال ـل ــه» ،الف ـتــة إلــى
«تعديالت على القانون األميركي لزيادة
منسوب العقوبات على الـحــزب وشبكته
املــال ـيــة» .وقــالــت إن ــه رغ ــم تـصــريــح رئيس
املصارف جــوزف طربيه بأن هذه
جمعية
ّ
العقوبات ال تؤثر على القطاع املصرفي،
فــإن «املـصــارف املحلية ستواجه مستوى

أع ـل ــى م ــن ال ــرق ــاب ــة وال ـت ــدق ـي ــق وم ـعــاي ـيــر
اإلب ـ ـ ـ ــاغ (فـ ـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى ع ــاق ـت ـه ــا مــع
م ـ ـصـ ــارف امل ــراسـ ـل ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة) .إن أي
خ ـس ــارة ف ــي الـثـقــة بــالـقـطــاع امل ـصــرفــي أو
في االستقرار املؤسساتي في لبنان تقود
نحو تراجع ملحوظ في القطاع الخاص
وتدفقات رؤوس األمــوال إلى لبنان ،نظرًا
إلى االعتماد على املصارف في التمويل،
ستكون له عواقب».
ال ـ ـ ّ
ـرد ع ـلــى «مـ ــوديـ ــز» وت ـف ـس ـيــرات ـهــا جــاء
ف ــي ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن ج ـم ـع ـيــة امل ـص ــارف
ب ـعــد اج ـت ـم ــاع مـجـلــس إدارتـ ـه ــا الـ ـ ــدوري.
وذك ــر الـبـيــان أن املـجـلــس «أج ــرى تقييمًا
ع ــام ــا ل ـل ـت ـط ــورات ال ـت ــي أع ـق ـبــت اسـتـقــالــة
رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة» ،م ـع ــرب ــا ع ــن ت ـقــديــره
لـ ــ«تـ ـع ــاط ــي كـ ــافـ ــة امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن م ـ ــع ه ــذه
االستقالة ،وبخاصة مواقف فخامة رئيس
الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب،
ّ
والـ ـت ــي ات ـس ـم ــت بـ ـق ــدر عـ ــال م ــن الـحـكـمــة
ّ
ّ
وحس املسؤولية الوطنية .وأثنت
والروية
الجمعية عـلــى مــواقــف جميع الفاعليات
الروحية املمثلة ملختلف ّ
مكونات النسيج
االج ـت ـمــاعــي ال ـل ـب ـنــانــي ،مل ــا ان ـط ــوت عليه
من حــرص واضــح ومطمئن على الوحدة
الوطنية وعلى صــون االستقرار بأبعاده
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة».
وأبــدت الجمعية ارتياحها «الكبير» ّ
لردة
فـعــل األسـ ــواق إزاء ال ـت ـطــورات السياسية
األخـيــرة ،مشيرة إلــى أن األس ــواق برهنت
عــن «اس ـت ـقــرار األس ـع ــار فــي س ــوق القطع
وحركة السوق االعتيادية».
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العالم

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

كارثة إنسانية شاملة على أبواب اليمنيين

طائرات التحالف ُ«تخطئ المطلوبين» 50 :ضحية ف ــي
أقدم تحالف العدوان الذي
تقوده السعودية ،أمس ،على ارتكاب
مجزرة مروعة في محافظة حجة،
راح ضحيتها ما ال يقل عن  50مدنيًا،
بعدما كانت الرياض تأمل من خاللها
تصفية قيادات من «أنصار اهلل» .على
خط مواز ،بدأت تتصاعد التداعيات
«الكارثية» لقرار تشديد الحصار
المفروض على اليمن ،مستدعية
منددة ،ومحذرة من
مواقف دولية ّ
تأثيرات «هائلة» للقرار
دخل السعار السعودي ضد اليمن،
أمس ،طورًا دمويًا ،مع إقدام تحالف
العدوان على ارتكاب مجزرة مروعة
ف ــي م ـحــاف ـظــة ح ـج ــة ،ظ ـن ــا م ـن ــه أن ــه
سـ ـيـ ـخ ّــرج م ـن ـه ــا ب ـ ـ «صـ ـي ــد ثـ ـم ــن»،
مـ ـتـ ـم ــث ــل بـ ـ ـ ـ ــرأس رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـج ـل ــس
الـسـيــاســي األع ـلــى صــالــح الـصـمــاد.
مجزرة وازاها بدء ظهور التداعيات
ال ـكــارث ـيــة ل ـق ــرار «ال ـت ـحــالــف» إغ ــاق
املنافذ اليمنية كافة ،والذي استثار
ردود فـعــل أمـمـيــة م ـن ــددة ،فــي وقــت
واصـ ـ ـل ـ ــت ف ـ ـيـ ــه س ـ ـل ـ ـطـ ــات صـ ـنـ ـع ــاء
ال ـت ـح ــذي ــر م ــن ت ــداع ـي ــات ــه ،م ـتــوعــدة
بالرد ّ في حال االستمرار فيه.
وح ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـص ـ ـمـ ــاد ،أمـ ـ ـ ــس ،م ـ ــن «أي
محاوالت لالعتداء على الساحل أو
اإلقدام على خطوات تصعيدية ملنع
املواد األساسية واملشتقات النفطية
ّ ً
محمال
من دخــول ميناء الحديدة»،
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» واملـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ــدولـ ــي
م ـســؤول ـيــة ت ــداع ـي ــات ذلـ ــك ،ومــؤك ـدًا
«(أن ـنــا) لــن نـقــف مكتوفي األي ــدي»،
وأن «مـ ـ ــن ح ـق ـن ــا دراسـ ـ ـ ــة خـ ـي ــارات
حــاس ـمــة وك ـب ـيــرة مل ـنــع أي خ ـطــوات
ل ـت ـض ـي ـي ــق ال ـ ـخ ـ ـنـ ــاق عـ ـل ــى ال ـش ـع ــب
اليمني» .وجــاء كــام الصماد أثناء
رعايته حفل تخرج دفعة من القوات

األمم المتحدة :التحالف طلب إبالغ جميع السفن التجارية في الحديدة وصليف بضرورة المغادرة (أ ف ب)

الـ ـخ ــاص ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ٌ
الخامسة في مدينة الحديدة .حفل
ً
غـ ــادر ع ـلــى إثـ ــره املــدي ـنــة ق ــاف ــا إلــى
صـنـعــاء ،عــن طــريــق حـجــة ،مــا حمل
استخبارات الـعــدوان على االعتقاد
بــأن صــاحــب أحــد أب ــرز األس ـمــاء في
قــائ ـمــة امل ـط ـلــوبــن ال ـي ـم ـن ـيــن ،الـتــي
أعـلـنـتـهــا ال ـس ـعــوديــة م ـس ــاء األح ــد،
أضحى سهل املنال.
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ج ـ ـ ــاء الـ ـقـ ـص ــف ال ـع ـن ـي ــف

على منطقة ه ــران فــي مــديــريــة أفلح
ـارات
الـيـمــن فــي
محافظة حـ َجــة 6 .غ ـ َ
استهدفت ،ابـتـ ً
ـداء ،منزلي املواطنني
ح ـمــدي الـجـمــاعــي وعـبــدالـلــه قــاريــة،
وأدت إلـ ــى م ـق ـتــل  10أشـ ـخ ــاص من
أسـ ــرة األول ،و 5م ــن أسـ ــرة ال ـثــانــي،
َ
بـيـنـهــم ن ـس ــاء وأط ـ ـفـ ــال .ت ـ ِـب ـع ــت ذلــك
غــارات أخــرى على سيارتي إسعاف
ّأدت إلــى مقتل وجــرح مــا ال يقل عن
 10م ـس ـع ـفــن .واسـ ـتـ ـم ــرت الـ ـغ ــارات

«يديعوت أحرونوت» :سالح الجو السعودي قتل ابن مقرن
ذك ــرت صحيفة «يــديـعــوت أح ــرون ــوت» الـعـبــريــةّ ،أن مقتل
األمـيــر منصور بــن مـقــرن لــم يكن نتيجة ح ــادث لتحطم
املروحية التي كان يستقلها إلى جانب عدد من مساعديه،
بل نتيجة عمل عدائي مباشر من قبل طائرة مقاتلة تابعة
لسالح الجو السعودي ،أسقطت املروحية بعدما وصلت
إلى الحدود مع اليمن ،منعًا لفراره.
وأشــارت الصحيفة إلى ّأن ابن مقرن ال يخفي خصومته
لولي العهد الحالي في اململكة ،محمد بن سلمان ،منذ أن تم
إبعاد والــده ،األمير مقرن ،كمرشح لوالية العهد من قائمة
ورثة السلطة .وكانت وسائل إعالم سعودية قد أفادت عن
تحطم مــروحـيــة سـعــوديــة مـســاء األح ــد ،على متنها عدد
من املسؤولني ،بينهم األمير منصور بن مقرن نائب أمير
منطقة عسيرّ ،
وأن مــن بــن القتلى وكيل اإلم ــارة سلمان
الجريش ،وأمني املنطقة صالح القاضي ،وأمني مدينة أبها.
(األخبار)

مـسـتـهــدفــة م ـح ـطــة وقـ ـ ــود ،وس ـي ــارة
لـ ـط ــاق ــم ق ـ ـنـ ــاة «امل ـ ـس ـ ـيـ ــرة» ال ـت ــاب ـع ــة
لـ«أنصار الله» ،حتى بلغت  16غارة،
ووصلت حصيلتها إلــى  50ضحية
ما بني قتيل وجريح ،ليس من بينهم
الصماد وال أي من قـيــادات «أنصار
الله»!
سـ ــارعـ ــت وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام امل ــوال ـي ــة
للعدوان وحكومة الرئيس املستقيل
عبد ربه منصور هادي إلى الحديث
عـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ق ـ ـيـ ــادي
ل ـ ــ«أن ـ ـصـ ــار ال ـ ـلـ ــه» فـ ــي أحـ ـ ــد م ـبــانــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،مـ ـثـ ـي ــرة اح ـ ـت ـ ـمـ ــال م ـق ـتــل
ال ـص ـمــاد بـقــولـهــا إن مـصـيــر األخـيــر
ً
ال ي ـ ــزال مـ ـجـ ـه ــوال .غ ـي ــر أن م ـص ــادر
«أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» س ــرع ــان م ــا بـ ــادرت
إلــى نفي تلك األن ـبــاء ،واصـفــة إياها
بـ«الكاذبة» ،ومعتبرة أن الهدف من
ورائها «تبرير املجزرة بعدما ّ
تبينت
فظاعة املشهد».
«مـ ـ ـج ـ ــزرة» مـ ــن ن ـ ــوع آخ ـ ــر يـ ـب ــدو أن
«التحالف» في طريقه إلى ارتكابها
ب ـع ــد ت ـش ــدي ــده ال ـح ـص ــار املـ ـف ــروض
ع ـلــى ال ـي ـم ــن ،ج ـ ـوًا وبـ ـ ـرًا وبـ ـحـ ـرًا ،إذ
إن ت ــداع ـي ــات ق ـ ــرار إغ ـ ــاق م ــا تبقى
مـفـتــوحــا م ــن امل ـنــافــذ الـيـمـنـيــة ب ــدأت
ً
تـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــارع ش ـ ـ ـمـ ـ ــاال وجـ ـ ـن ـ ــوب ـ ــا ع ـلــى
الـ ـس ــواء ،م ـن ــذرة ب ـتــأث ـيــرات خـطـيــرة
على املستويات كافة .ففي العاصمة
ص ـن ـع ــاء ،اص ـط ـفــت ط ــواب ـي ــر طــويـلــة
م ــن ال ـس ـي ــارات والـ ــدراجـ ــات ال ـنــاريــة
أم ــام مـحـطــات الــوقــود ال ــذي سجلت
أسعاره ليل اإلثنني ـ الثالثاء ارتفاعًا
مـلـحــوظــا (ب ـلــغ  %60بـحـســب أرق ــام
األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة)ُ ،س ـ ّـج ــل ن ـظ ـيــره في

م ـحــاف ـظــة عـ ــدن وب ـق ـي ــة امل ـحــاف ـظــات
الـجـنــوبـيــة ال ـتــي يـظـهــر أن ـهــا تتجه،
هــي األخ ــرى ،نحو نقص حــاد إن لم
يكن انعدامًا في املشتقات النفطية،
بـ ـع ــدم ــا امـ ـتـ ـ ّنـ ـع ــت شـ ــركـ ــة م ـص ــاف ــي
ع ــدن عــن ض ــخ آخ ــر كـمـيــات الـبـتــرول
الواصلة إليها في املحطات.
على خط مواز ،أعلنت األمم املتحدة
إيـقــاف تــوريــد املـســاعــدات اإلنسانية
إل ــى الـيـمــن ،ال ــذي ي ـصــارع حــوالــى 7
م ــاي ــن م ــن أب ـن ــائ ــه ظ ــروف ــا «تـشـبــه
امل ـج ــاع ــة» ،وي ــواج ـه ــون «أسـ ــوأ أزم ــة
إنسانية في العالم» .وقــال املتحدث
باسم مكتب األمــم املتحدة لتنسيق
ال ـش ــؤون اإلنـســانـيــة ،بــانــس الركـيــه،
إن «التحالف طلب من آلية التحقق
وال ـت ـف ـت ـي ــش األم ـم ـي ــة إبـ ـ ــاغ جـمـيــع
الـ ـسـ ـف ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ف ـ ــي الـ ـح ــدي ــدة
وصليف ب ـضــرورة امل ـغ ــادرة» .كذلك
أع ـ ـلـ ــن الركـ ـ ـي ـ ــه «تـ ـعـ ـلـ ـي ــق الـ ــرحـ ــات
الجوية اإلنسانية األممية من اليمن
وإل ـيــه» ،الفتًا إلــى أن «إغ ــاق املنافذ
ب ــدأ بــالـتــأثـيــر عـلــى الـحـيــاة اليومية
لليمنيني في بعض املناطق» ،معربًا
«عن قلقه البالغ بشأن اآلثار السلبية
ال ـســري ـعــة املـحـتـمـلــة إلغـ ــاق مــوانــئ
اليمن».
وأشار إلى أن «املحتاجني يعتمدون
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل كـ ـ ــامـ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات
اإلنسانية للبقاء على قيد الحياة»،
م ـض ـي ـفــا أن «قـ ـط ــع خ ــط اإلم ـ ـ ـ ــدادات
س ـي ـع ـم ــق ان ـ ـ ـعـ ـ ــدام األمـ ـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي
وي ــزي ــد األزم ـ ـ ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» ،داع ـي ــا
إل ــى «ف ـتــح امل ـعــابــر ال ـجــويــة والـبــريــة
والبحرية للسماح بدخول صادرات
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مقالة

ي مجزرة جديدة

حذر الصماد من
ّ
أي محاوالت لالعتداء
ّ
على الساحل

الـ ـغ ــذاء وال ــوق ــود واألدويـ ـ ـ ــة» .وأف ــاد
امل ـت ـحــدث بــاســم األم ــن ال ـع ــام لــأمــم
املتحدة ،استيفان دوغاريك ،بدوره،
ب ــأن املـنـظـمــة الــدول ـيــة «أجـ ــرت خــال
الساعات األربــع والعشرين املاضية
ات ـصــاالت عـلــى كــافــة املـسـتــويــات مع
السعودية بشأن األوضاع اإلنسانية
ف ــي ال ـي ـم ــن» ،م ــن دون ال ـت ـط ــرق إلــى
نتائج تلك االتصاالت.
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب ان ـق ـط ــاع املـ ـس ــاع ــدات،
واالرتـفــاع املتوقع في أسعار جميع
ال ـس ـل ــع واملـ ـ ـ ــواد ب ـع ــدم ــا س ـ ّـج ــل غ ــاز
الـ ـطـ ـه ــي ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا ب ـن ـس ـب ــة ،%100
يواجه املئات من املرضى والجرحى
ال ــذي ــن تـتـطـلــب حــاالت ـهــم نـقـلـهــم إلــى
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال والـ ـجـ ـن ــوب
ً
عـلــى ال ـس ــواء ،مـصـيـرًا م ـج ـهــوال ،إثــر
ح ـظــر «ال ـت ـح ــال ــف» م ـنــح تــراخ ـيــص
ل ـشــركــة ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة اليمنية
الـتــي أعـلـنــت ،أم ــس ،رسـمـيــا ،تعليق
َ
مطاري عدن وسيئون
رحالتها عبر
حتى إشعار آخر.

فــي خـضــم ذل ــك ،تـتـجــه األن ـظ ــار إلــى
الـجـلـســة امل ـق ــررة ال ـي ــوم (ب ـن ـ ً
ـاء على
طلب السويد) ملجلس األمن الدولي
لـلــوقــوف عـلــى األوضـ ــاع اإلنـســانـيــة
في اليمن ،والتي ُينتظر أن يعرض
خاللها مسؤول عمليات اإلغاثة في
األمــم املتحدة ،مــارك لــوكــوك ،نتائج
زيــارتــه األخ ـيــرة إل ــى الـيـمــن ،والـتــي
قـ ــال إن ـه ــا «ت ـب ـعــث ع ـلــى ال ـص ــدم ــة».
وت ـح ـم ــل ب ـع ــض امل ـ ــواق ـ ــف ال ــدول ـي ــة
الـتــي سبقت الجلسة املــرتـقـبــة على
الـ ـتـ ـف ــاؤل ب ــإمـ ـك ــان ات ـ ـخـ ــاذ امل ـج ـلــس
مــوقـفــا إزاء ال ـخ ـطــوة األخ ـي ــرة الـتــي
أق ــدم ــت عـلـيـهــا ال ـس ـع ــودي ــة ،وال ـتــي
تستهدف ،مــن ضمن مــا تستهدف،
مـيـنــاء ال ـح ــدي ــدة« ،ال ـع ـمــود الـفـقــري
لـلـعـمـلـيــات اإلن ـســان ـيــة ف ــي ال ـي ـمــن»،
بحسب وصف األمم املتحدة.
ويـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرز م ـ ـ ــن ب ـ ـ ــن تـ ـ ـل ـ ــك امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــف،
خـ ـص ــوص ــا ،مـ ــوقـ ــف روسـ ـ ـي ـ ــا ال ـت ــي
أع ــرب ــت ع ــن «ق ـل ـق ـهــا ال ـب ــال ــغ» حـيــال
ت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن،
مـنـ ّـبـهــة إل ــى أن ال ـخ ـط ــوات األخ ـيــرة
لـ ـ «ال ـت ـحــالــف» يـمـكــن أن تـ ــؤدي إلــى
«تصاعد جديد في املعارك ،وارتفاع
أعـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـضـ ـح ــاي ــا ب ـ ــن امل ــدنـ ـي ــن،
وت ـ ـ ــده ـ ـ ــور األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
الحرجة» ،متابعة أن «فرضية كهذه
ال تـتــوافــق مــع االه ـت ـمــام بــالـتــوصــل
س ــري ـع ــا إلـ ــى حـ ــل ،ك ـم ــا أن ـه ــا تـبـعــد
احتماالت عودة االستقرار والوفاق
الوطني في هذا البلد».
وإل ــى جــانــب مــوقــف مــوسـكــو ،يأتي
امل ــوق ــف «ال ـ ـج ـ ــريء» ل ـل ـســويــد ال ـتــي
شـ ــددت ع ـلــى ل ـس ــان ن ــائ ــب سـفـيــرهــا
لدى األمم املتحدة ،كارل سكاو ،على
«(أنـنــا) ال يمكن أن نسمح بــأن يفقد
الـعــالــم االن ـت ـبــاه (ل ــأزم ــة) ،وينبغي
علينا الـقـيــام بـكــل مــا يمكننا فعله
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي تـخـفـيــف امل ـع ــان ــاة».
ّ
لـكــن تلك التصريحات «اإليجابية»
َ
تقابل بـ«تشدد» أميركي في مجاراة
الـسـعــوديــة فــي كــل مــا أقــدمــت عليه،
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،مـ ــن خ ـ ـطـ ــوات «ذات أب ـع ــاد
هائلة» (وفق توصيف األمم املتحدة
لقرار إغالق املنافذ).
ّ
ت ـش ـ ّـدد تـجــلــى آخ ــر م ـظــاهــره ،أم ــس،
ف ــي دعـ ــوة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،األم ــم
امل ـت ـح ــدة والـ ـش ــرك ــاء ال ــدولـ ـي ــن ،إلــى
اتخاذ «اإلج ــراءات الالزمة إلخضاع
النظام اإليــرانــي للمساءلة عــن هذه
االن ـت ـه ــاك ــات» ،امل ـق ـصــود بـهــا إط ــاق
الصواريخ الباليستية على أراضــي
املـمـلـكــة .وقــالــت امل ـنــدوبــة األمـيــركـيــة
لــدى األمــم املتحدة ،نيكي هيلي ،إن
«بالدها ملتزمة باحتواء التصرفات
اإليـ ّـرانـيــة املــزعــزعــة لــاسـتـقــرار ،ولن
تـغــض ال ـطــرف عــن ه ــذه االنـتـهــاكــات
الـخـطـيــرة لـلـقــانــون ال ــدول ــي مــن قبل
ال ـن ـظــام اإليـ ــرانـ ــي» .وإزاء ال ـســرديــة
املتقدمة التي يزداد حرص واشنطن
وال ــري ــاض عـلــى تثبيتها ،ب ــدا الفتًا
ق ـ ــول الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،أمـ ــس،
إن «إط ــاق ال ـ ّص ــاروخ (األخ ـيــر على
ال ــري ــاض) تـبــنــاه ال ـقــادة الـحــوثـيــون،
ورغــم ذلــك فــإن السلطات السعودية
ّ
تــت ـهــم طـ ـه ــران ب ــال ــوق ــوف وراء هــذا
(ال ـع ـم ــل ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي)» ،م ـش ـي ــرة إل ــى
أن إيـ ـ ــران «ت ــرف ــض ه ــذه االت ـه ــام ــات
قطعيًا».
(األخبار)

المنظومة الصاروخية اليمنية في ميزان الردع االستراتيجي
لقمان عبداهلل
ال ينفصل التصعيد الحالي الذي تنفذه السعودية تجاه
«محور املقاومة» ،بشأن الحرب على اليمن ،عن إصرار
اململكة على استمرار حربها بحجة منع ظهور «حزب الله»
على حدودها الجنوبية ،وفق قول ولي العهد السعودي ،محمد
بن سلمان ،أواخر الشهر املاضي.
الصاروخ البالستي الذي أصاب مطار امللك خالد بن عبد
العزيز في الرياض يعني ارتقاء نوعيًا واستراتيجيًا للجيش
و«اللجان الشعبية» اليمنية ،ويؤكد أن ما استشرفه ابن
سلمان بتخوفه من تحول «أنصار الله» إلى «نموذج حزب
الله» فات أوانه .ولئن باتت صواريخ الحزب منذ عدوان 2006
على لبنان تقيد إسرائيل وتردعها من عدوان جديد عليه،
فإن املفاعيل السياسية واملعنوية وحتى الدالالت العسكرية
لصاروخ الرياض وما أعقبه من رد فعل سعودي هستيري
كشفت حقيقة املأزق السياسي العميق والبالغ التعقيد
للقيادة السعودية ،وذلك في مقابل دخول اليمن من باب
منظومته الصاروخية (كشف منذ يومني عن خط إنتاج
بحري جديد اسمه «املندب») في معادلة الردع مقابل الطيران
الحربي السعودي.
ولعل الداللة العسكرية األبرز لصاروخ الرياض بلوغه مسافة
نحو ألف كلم متر وانفجاره في مطار امللك خالد ،وهي املرة
األولى التي يعترف فيها نظام األسرة الحاكمة بتعرض
عاصمته لضربة يمنية .وسواء انفجر الصاروخ بفعل
اعتراض الباتريوت له في املطار ،كما تدعي الرياض ،أو بهدفه
كما أكد شهود عيان ،فإن الهدف من إطالقه قد تحقق.
والداللة األخرى هي أن تراكم القدرة وتطورها عند «حزب
الله» جعاله في ميزان الردع قبالة العدو اإلسرائيلي .أما في
حالة «أنصار الله» ،فإنها بدأت تتجلى وهي في طور بناء
القدرة التدميرية واالستمرار .ويرجح كثيرًا أنها على بعد
خطوة من أن تصبح في ميزان الردع (دقة ومدى) ليشمل
األهداف الحيوية املهمة في السعودية .هذا ما أشارت إليه
تصريحات القيادة اليمنية ومواقفها .ولسوف يؤمن لها
في املستقبل وضع معادلة الصواريخ اليمنية مقابل سالح
ً
الطيران السعودي ،فضال عن أن القوات اليمنية البرية تتفوق
باألصل على الجيش السعودي في العمليات العسكرية
الدائرة على الحدود بني البلدين.
تجدر اإلشارة إلى أن استهداف الرياض من الجيش و«اللجان
الشعبية» يكشف عن إرادة صلبة وشجاعة وحكمة
القيادة اليمنية ،وكذلك عن حنكتها العسكرية والسياسية
في اختيار توقيت مأزوم في الداخل السعودي ،وهي ليلة

«العفاريت املرعبة» كما سماها الكاتب البريطاني املعروف
ديفيد هيرست ،في إشارة إلى اعتقال  11أميرًا وعشرات
الوزراء .كما يؤكد القرار اليمني بإطالق الصاروخ أن املسار
املستقبلي في الشهور والسنوات املقبلة سيأخذ صورًا
جديدة في الحرب يكون فيها العمق السعودي هدفًا مشروعًا
قبالة الغارات الجوية على اليمن ،وأن ولي العهد الذي شن
الحرب بهدف استئصال «أنصار الله» ،إذا بصواريخ هذه
الحركة تقض مضجعه بعد آكثر من عامني ونصف عام من
بداية الحرب ،وهو يوشك الجلوس على كرسي العرش.
ردود الفعل السياسية واإلعالمية السعودية الشرسة
والعنيفة على «محور املقاومة» ّوال سيما إيران و«حزب الله»
جراء إطالق الصاروخ ما هي إل محاولة للهرب إلى األمام،
وذلك للتعمية عن الصراخ الحقيقي من ألم الهزيمة الشديد
الوقع أمام صمود الشعب اليمني .فنظام آل سعود الذي
كان له اليد الطولى في إفقار اليمن بسبب سوء إدارة قيادته
املرتهنة للجنة السعودية الخاصة بامللف اليمني ،إذا به يخرج
من الوصاية بوجهها القبيح واملذل ليقف بشموخ ويصنع
معادلة بقائه وعزته ،ويحجز له مكانًا متينًا وراسخًا في عالم
ال يحترم إال األقوياء.
وقد وزعت السعودية رد فعلها على أكثر من اتجاه بغية
إصابة أكثر من هدف:
ً
أوال :أراد السعوديون ومن يدور في فلكهم التوظيف
السياسي بحده األقصى وبوضع أنفسهم في موقع املعتدى
عليهم ،إلعطاء التبرير واملشروعية لعدوانهم على اليمن.
ًَ
ثانيا :جزء من الحملة السياسية واإلعالمية والتحريضية
على محور املقاومة جراء فشلهم املدوي والذريع في كل
من سوريا والعراق ولبنان وما لحق بهم من انهيار مشروع
حليفهم مسعود البرزاني باالستقالل عن بغداد.
ثالثًا :حرمان الجيش و«اللجان الشعبية» النجاح وتحقيق
اإلنجازات بادعاء أن من أوصل الصواريخ وأطلقها هم خبراء
من إيران والحزب.
رابعًا :التوظيف السياسي لعملية إطالق الصاروخ لتبرير
التصعيد تجاه لبنان ،مع العلم بأن الحملة السعودية على
«حزب الله» ليست وليدة اليوم ،بل هي منذ سنوات طويلة
ولم تتوقف منذ العدوان اإلسرائيلي على لبنان عام 2006
واستمرت بوتيرة متصاعدة منذ بداية الحرب على سوريا.
االتهام السعودي لحركة «أنصار الله» اليمنية بوصفها
ّ
يشرف الحركة ،التي من دون شك
«حزب الله» اللبناني
ّ
درست تجربته وأخذت منها ما يفيدها ،كما يشرف الحزب
الذي يفتخر دائمًا بوقوفه إلى جانب الشعوب املستضعفة
واألحرار في العالم.

تراجع في األسواق المالية العربية
تراجعت معظم أسواق األسهم الخليجية ،أمس الثالثاء،
إثــر مــوجــة االعـتـقــاالت الـتــي تتم فــي الـسـعــوديــة ،إذ كان
أداء مؤشرات األسهم في الخليج من األســوأ في العالم
مــع ازدي ــاد الـتــوتــر فــي املنطقة ،بحسب مــا نقلته وكالة
«بلومبرغ» .ومع ذلــك ،كانت الخسائر األقــل في األسهم
السعودية نتيجة دعم حكومي.
في الكويت ،شهد مؤشر أسعار العقارات تراجعًا بنسبة
 .%2.8وفي حني انخفض مؤشر «تداول» في السعودية
بنسبة  ،%3.1وهي النسبة األكبر من بني الدول العربية،
إال أن ــه تـمـكــن مــن خـفــض نـسـبــة ال ـخ ـســارة ليغلق عند
 .%0.7كــذلــك تــراج ـعــت ح ــوال ــى  25شــركــة عــام ـلــة في
الخليج بقياس ًحوالى  ،%10أي الحد األقصى املسموح
به يوميًا .إضــافــة إلــى ذلــك ،انخفض مؤشر ســوق دبي
املالي بنسبة  ،٪1.8ومؤشر بورصة قطر بنسبة ،%1.1
ومؤشر بورصة البحرين لجميع األسهم بنسبة ،٪1

ومؤشر أبو ظبي لألوراق املالية بنسبة  ،%0.4ومؤشر
«مصر  »30بنسبة  .%0.1وتجاوز التداول على مؤشر
السعودية أكثر من  200مليون دوالر للمرة األولى منذ
حزيران املاضي.
وتمكنت «تــداول» من تعويض معظم خسارتها أمس،
كما فعلت يومي األحــد واالثـنــن .ويــرى رئيس أبحاث
األسهم في شركة «يونايتد لألوراق املالية» في مسقط،
جــويــس مــاثـيــو ،أنــه بـقـيــادة صـنــدوق االسـتـثـمــار الـعــام،
الحكومة السعودية بدعم األس ــواق« :انـظــروا إلى
تقوم
ّ
األسـ ــواق ،كــلـهــا انـخـفـضــت درج ـتــن مـئــويـتــن أو أكثر
فــي األيــام الثالثة املاضية ،بينما الـســوق السعودية ال
تزال تصمد» .وأضاف أن «الحكومة بحاجة إلى إظهار
األمــور وكــأن األســواق املالية أخــذت التغيرات بإيجابية
وأن األعـمــال على مــا يــرام فــي الـسـعــوديــة ،فــي حــن أن
الواقع يقول غير ذلك».
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جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

يكدس أموال «الفاسدين» :تجميد
ابن سلمان ّ
يبدو أن الشهر الجاري لن يصل إلى
ّ
نهايته إل ويكون محمد بن سلمان
ق ــد أت ـ ـ ّـم خ ـط ـتــه ف ــي االس ـت ـي ــاء على
أمــوال من اعتقلهم من أمــراء ووزراء
ونواب ،لكن حكومته تريد أن تضمن
«طمأنينة» أجنبية إلى ما يحدث في
اململكة من إجــراءات «سرقة» ألموال
«ال ـ ـفـ ــاسـ ــديـ ــن»« .ط ـم ــأن ـي ـن ــة» بـعـثــت
الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،أمـ ـ ــس ،بـبـعــض
رســائ ـل ـهــا إل ــى حـلـيـفـتـهــا ،م ــن خــال
قول املتحدثة باسم وزارة الخارجية
األميركية ،هيذر ناورت ،إنها تتوقع
أن ت ــاح ــق ال ـس ـعــوديــة «امل ـس ــؤول ــن
ال ـفــاســديــن قـضــائـيــا بـطــريـقــة عــادلــة
وشـفــافــة» ،قبل أن يستدرك مسؤول
ـأت
آخ ـ ــر ب ــالـ ـق ــول إن نـ ـ ـ ــاورت «أخـ ـط ـ َّ
الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر» ،وإن ب ـ ـ ــاده «لـ ـ ــم ت ـت ـلــق

فقد الوليد بن طالل نحو  1.2مليار دوالر خالل  48ساعة (أ ف ب)

تأكيدات من هذا القبيل».
وت ـتــواصــل ال ـتــداع ـيــات االقـتـصــاديــة
املتسارعة لحملة النظام السعودي
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـي ــوم ال ـ ـخـ ــامـ ــس ع ـلــى
الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي؛ ف ـب ـي ـن ـم ــا ك ـش ـف ــت ش ـب ـكــة
«بـلــومـبــرغ» االقـتـصــاديــة األميركية،
أمــس ،أن األمير الوليد بن طالل فقد
جزءًا من ثروته ّ
يقدر بنحو  1.2مليار
دوالر خالل  48ساعة فقط ،بعد قرار
التوقيف الصادر بحقه ،نقلت وكالة
«روي ـت ــرز» عــن مصرفيني ومحامني
قولهم إن البنوك السعودية ّ
جمدت
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  1300ح ـ ـسـ ــاب م ـص ــرف ــي
ألف ـ ـ ــراد وشـ ــركـ ــات ف ــي امل ـم ـل ـك ــة ،قـبــل
أن ت ـع ـلــن «م ــؤس ـس ــة ال ـن ـق ــد ال ـعــربــي
السعودي» (البنك املركزي) ،رسميًا،
تجميد حسابات املتهمني في قضايا

«ال ـف ـس ــاد» ،ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب الـنــائــب
العام.
وق ــال ــت «ب ـلــوم ـبــرغ» إن ــه عـلــى الــرغــم
من التراجع في القيمة السوقية في
أسهم شركات الوليد بن طــال ،فإن
ث ــروت ــه ت ـس ـجــل  17.8م ـل ـيــار دوالر،
م ــؤك ــدة أن أس ـه ــم ش ــرك ــة «امل ـم ـل ـكــة»
الـ ـ ـق ـ ــابـ ـ ـض ـ ــة املـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــوك ـ ــة ل ـ ـ ــه أغـ ـلـ ـق ــت
تعامالت أول من أمس ،في البورصة
الـسـعــوديــة ،عـنــد أدن ــى مـسـتــوى لها
م ـن ــذ ك ــان ــون األول  ،2011ف ـي ـمــا ال
يعرف مصير مــا يمتلكه املعتقلون
(املحجوزون تحت اإلقامة الجبرية)
م ــن أمـ ــوال وش ــرك ــات ،وه ــل سـتــؤول
إلــى التأميم الحكومي أم ستنتهي
ق ـض ــاي ــا ب ـع ـض ـهــم بـ ـتـ ـس ــوي ــات .لـكــن
ال ـس ـل ـط ــات ال ـس ـع ــودي ــة أع ـل ـن ــت ،فــي

مشروع المدينة التكنولوجية NEOM

أحالم األمير MBS

أم كوابيس المملكة؟
في مؤتمر عقد في الرياض
من  24ولغاية  27من تشرين األول،
أطلق األمير محمد بن سلمان
تصريحات استثنائية وصلت أصداؤها
إلى أسواق المال كافة في العالم،
إذ ُأعلن عن إنشاء صندوق استثماري
ضخم ،بقيمة تتعدى  ٥٠٠مليار دوالر،
لتمويل إنشاء منطقة اقتصادية
مستقبلية على ساحل البحر األحمر،
تمتد على مساحة  ٢٦٥٠٠كلم مربع،
ّ
أي على مساحة توازي ضعفي
مساحة لبنان وثالثة أضعاف مساحة
قبرص .تالمس رؤية بن سلمان حدود
مصر واألردن ،وتعتمد بكاملها
على التكنولوجيا الرقمية والطاقة
المتجددة .وجرى تقديم هذه الرؤية
بما يشبه محاكاة أفالم الخيال العلمي.
عرضت على شاشات ثالثية األبعاد
مذكرة «بدافوس ولكن النسخة
السعودية» .أبهرت أكثر من ثالثة آالف
مستثمر حضر في المؤتمر ،ووصفها
أحد المستثمرين بالـ .GATTACA
هذا هو المشهد الذي أراد األمير الشاب
للعالم أن يراه ،ولكن ماذا عن الواقع؟

دانيال ملحم
ُ
 NEOMهــو االس ــم ال ــذي أط ـلــق على
امل ــدي ـن ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي تخطط
ال ـس ـع ــودي ــة إلق ــام ـت ـه ــا ع ـل ــى ســاحــل
البحر األحمر .يجرى تسويق املدينة
ّ
ك ـن ـم ــوذج ت ـك ـنــولــوجــي قـ ــل ن ـظ ـيــره،
بحيث توقع مدير  SoftBankالياباني
أن تكون «الروبوتات أكثر من البشر
في هذه املدينة» :النقل ذاتي ،طائرات
بـ ــدون ط ـيــار لـنـقــل ال ــرك ــاب ،إنـتــرنــت
متاح للجميع كالهواء ،التكنولوجيا
الحيوية ...وال ننسى وسائل الترفيه
ال ـتــي سـتـكــون مــن دعــائــم االقـتـصــاد
لتلك املنطقة ...باإلضافة إلى جعلها
كـمــركــز ه ــام لصناعة التكنولوجيا
ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل وأه ـ ــم م ـ ــورد مـتـنــوع
لالقتصاد السعودي.
مـ ـ ـش ـ ــروع ب ـ ـهـ ــذا الـ ـحـ ـج ــم ي ـس ـتــدعــي
ال ـتــوقــف ع ـنــده ومـنــاقـشــة تفاصيله
بعناية مطلقة .هنا ثالث مالحظات:

الهدف :بين الواقع والخيال
إن ه ــذا امل ـشــروع الـهــائــل هــو امـتــداد
ل ـ ــرؤي ـ ــة  ٢٠٣٠ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـم ـل ـه ــا بــن
س ـل ـم ــان وتـ ـه ــدف إلـ ــى االنـ ـتـ ـق ــال مــن
االعتماد على النفط كمصدر وحيد
للتنوع فــي امل ـص ــادر ،عـبــر منظومة
اقتصادية جــديــدة عـمــادهــا صناعة
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ــرق ـم ـي ـ ًـة وال ـط ــاق ــة
ال ـبــدي ـلــة ،ت ـك ــون ش ـب ـي ـهــة ب ـ ـ Silicon
 Valeyفي الواليات املتحدة.
ف ــي امل ـ ـبـ ــدأ ،إن هـ ــذا الـ ـه ــدف واق ـع ــي
وممتاز ،نظريًا على األقــل ،باعتبار
أن ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــامل ــي في
املستقبل ســوف يعتمد بشكل كبير
على هذين القطاعني ولفترة طويلة.
ولكن ،في التطبيق ،هل تملك اململكة

املقومات لتحقيق هذا الهدف؟
في قــراءة بسيطة القتصاديات دول
ت ـت ـبـ ّـع امل ـن ـظ ــوم ــة ال ــرق ـم ـي ــة كـمـصــدر
م ـ ـحـ ــفـ ــز وع ـ ـ ــام ـ ـ ــل رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ل ـل ـن ـم ــو
االق ـت ـص ــادي ه ـمــا أم ـيــركــا (Silicon
 )Valyوتلميذها العدو اإلسرائيلي.
فــاملـنـظــومــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـصــاعــدة
ف ــي هـ ــذه الـ ـ ــدول ع ـم ــاده ــا االب ـت ـك ــار،
حيث تقوم على مبدأ خلق شركات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـب ـت ـ ِـك ــرة الـصـغـيــرة
ذات النمو السريع والهائل (Hyper
 .)growthغ ــال ـب ــا مـ ــا ت ـت ـغ ــذى ه ــذه
ال ـش ــرك ــات م ــن مـبـتـكــريــن مـهـنــدســن
أو علماء (من شخصني إلى خمسة)
يتم توفيرهم عبر منظومة التعليم
الداخلية للدولة املعنية .ومع الوقت،
تنمو هذا الشركات الصاعدة بشكل
كبير فيتم بيعها إلى الخارج أو بيع
ثمارها البحثية للخارج .فيتم خلق
كـتـلــة ن ـقــديــة ضـخـمــة وســري ـعــة تــدر
عـلــى االقـتـصــاد مـلـيــارات الـ ــدوالرات
(م ـث ــال عـلــى ذل ــك  ,Facebookشــركــة
 WAZEاإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة امل ــؤلـ ـف ــة مــن
م ـه ـن ــدس ــن وب ـي ـع ــت ب ـ ـ ـ ـ ــ ١،١٥م ـل ـيــار
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،Googleأو أنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرادارات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة الـ ــذي بـيـعــت لـشــركــات
السيارات مثل  Mercedesأو .)...Audi
هل هذا ما يطمح إليه ولي العهد؟
إن ركيزة هذه املنظومة االقتصادية
الجديدة هي االبتكار العلمي كعامل
ّ
محفز للنمو االقتصادي .فهل تملك
اململكة املنظومة العلمية أو املقومات
ل ـ ـتـ ــأمـ ــن الـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة ال ـ ـك ـ ـفـ ــوءة
وتـ ـلـ ـبـ ـي ــة م ـت ـط ـل ـب ــات ه ـ ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع
ف ــي املـسـتـقـبــل؟ ه ــل تـمـلــك الهيكلية
التقنية والتكنولوجية القادرة على
استيعاب هكذا تطور؟
فــي الــواقــع ،إن املنظومة التعليمية

كلفة المشروع  ٥٠٠مليار دوالر ممولة من المملكة وصندوقها االستثماري (أرشيف)

الـ ـح ــالـ ـي ــة ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة ال تـ ــرقـ ــى ال ــى
م ـس ـتــوى الـ ـه ــدف ،ب ـح ـيــث ال تسمح
ب ـتــأمــن أو ب ـســد ال ـع ـجــز ف ــي الـطـلــب
على اليد العاملة املوائمة لتطلعات
ال ـشــركــات ف ــي املـسـتـقـبــل .بــاإلضــافــة
إلى غياب ألي بنى تحتية أو فوقية
تقنية أو تكنولوجية متطورة.
م ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن ص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ـب ــرمـ ـجـ ـي ــات
وال ـخ ــوارزم ـي ــات الــرق ـم ـيــة؟ مـ ــاذا عن
بـ ــراءات االخ ـت ــراع وحـمــايـتـهــا؟ وعــن
تطور املنظومة الحقوقية الحمائية
للتطور الرقمي؟
إن الـ ـ ــواقـ ـ ــع االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــاري ف ـ ــي ق ـط ــاع
ال ـت ـع ـل ـيــم ك ـك ــل ي ـظ ـهــر ع ـج ـزًا ك ـب ـي ـرًا،
وه ــو بـعـيــد ك ــل ال ـب ـعــد ع ــن األهـ ــداف
امل ـع ـل ـنــة .ك ـمــا أن ب ــرن ــام ــج  ٢٠٣٠أو
مـ ـش ــروع إنـ ـش ــاء مــدي ـنــة  NEOMلم

يـلـحــظ ح ـجــم االس ـت ـث ـم ــار ف ــي هـكــذا
قـطــاعــات (خـصــوصــا التكنولوجيا
الرقمية والحقوق والصحة) .أضف،
أنه إلنجاح هكذا مشروع يجب خلق
بـيـئــة اس ـت ـث ـمــاريــة سـلـيـمــة عـمــادهــا
التشريعات التي تحاكي املستقبل،
بـ ـحـ ـي ــث تـ ـحـ ـم ــي املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن مــن
املـخــاطــر العملية والجيوسياسية.
إن ك ـ ــل م ـ ــا رح ـ ـ ــب ب ـ ــه ال ـ ـحـ ــاضـ ــرون
ف ـ ــي املـ ــؤت ـ ـمـ ــر ه ـ ــو االنـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح ال ـ ــذي
ت ــري ــد املـمـلـكــة ال ـظ ـهــور ب ــه ،كــرســالــة
سـيــاسـيــة ال ــى املـسـتـثـمــريــن بمثابة
ضمانة لالستقرار .ولكن ما تطرحه
السعودية يضعها في قلب املنافسة
مع الجارة دبي ،التي قطعت أشواطًا
على مستوى تــوطــن التكنولوجيا
ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــع م ـ ــواك ـ ـب ـ ــة عـ ـص ــري ــة
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 1300حساب بنكي
وق ــت مـتــأخــر م ــن م ـســاء أمـ ــس ،أنـهــا
ّ
ستمكن الشركات التابعة للمتهمني
ب ــ«ال ـف ـســاد» مــن مــواصـلــة أنشطتها
ك ــاملـ ـعـ ـت ــاد .وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
السعودية الرسمية أن ولــي العهد،
ّ
م ـح ـمــد ب ــن سـ ـلـ ـم ــان ،ك ــل ــف ال ـ ـ ــوزراء
املعنيني بـ«اتخاذ كل ما يلزم لتمكني
الشركاء واإلدارات التنفيذية في تلك
الـشــركــات واملــؤسـســات مــن مواصلة
أنشطتها االقتصادية ومشروعاتها
وم ـعــامــات ـهــا امل ــال ـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة في
ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية،
واملحافظة على حقوق كافة األطراف
ذوي العالقة».
ك ــذل ــك ،م ــن امل ـتــوقــع أن ت ـ ــزداد أع ــداد
الحسابات املعرضة لإلقفال ،خاصة
أن م ـ ـصـ ــدرًا م ـص ــرف ـي ــا ن ـق ــل ع ـن ــه أن

«البنك املركزي السعودي يوسع منذ
يوم األحد (املاضي) قائمة الحسابات
ال ـت ــي ي ـل ــزم ال ـب ـنــوك تـجـمـيــدهــا على
أس ــاس كــل ســاعــة تـقــريـبــا» ،لـكـنــه لم
يــذكــر أس ـمــاء ال ـشــركــات الـتــي تــأثــرت
ب ـمــا يـسـمـيــه ال ـن ـظ ــام «ال ـح ـم ـلــة ضد
الفساد» ،فيما نقل عن مصرفي آخر
أن مـعـظــم ال ـح ـســابــات امل ـج ـ ّـم ــدة هي
ألفراد وليس لشركات ،وأن السلطات
التنظيمية «تسمح للبنوك بمواصلة
تمويل االلتزامات الحالية» .وأضاف
امل ـ ـصـ ــدر ال ـ ـثـ ــانـ ــي« :الـ ـبـ ـن ــك امل ــرك ــزي
اجـتـمــع مــع بـعــض الـبـنــوك األجنبية
هـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع ل ـط ـم ــأن ـت ـه ــا إلـ ـ ــى أن
تجميد الحسابات يستهدف أفــرادًا،
وإن ال ـ ـشـ ــركـ ــات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــأول ـئ ــك
األشخاص لن تتضرر».

لـلـتـشــريـعــات .لــذلــك ي ـجــدر االنـتـظــار
ح ـت ــى ال ـك ـش ــف عـ ــن خ ـط ــة املـ ـش ــروع
الكاملة للحكم عليها ،إذ إن مؤتمر
الرياض ال يعدو كونه تجمعًا ّ
عامًا
ل ــدع ــوة امل ـس ـت ـث ـمــريــن الـ ــى امل ـشــاركــة
فــي الـصـنــدوق االسـتـثـمــاري إلنـشــاء
املدينة املفترضة.

 ،٢٠٢٠مع احتمال تطوره لغاية ٢٠٠٠
مليار دوالر حتى عام  ،٢٠٣٠إذا دعت
الـحــاجــة (م ــع ع ــدم اإلف ـص ــاح عــن أي
تفصيل عن كيفية زيــادة موجودات
ال ـص ـن ــدوق) .ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى أن
مــوجــودات اململكة لــدى االحتياطي
امل ــرك ــزي أق ــل م ــن  ٥٠٠مـلـيــار دوالر.
ل ــذل ــك ،إن مـ ـص ــادر ت ـمــويــل م ـشــروع
 NEOMيخضع لعدة احتماالت.
األول ،وكما هو متوقع أن يتم تمويل
الجزء األكبر من اململكة وصندوقها
السيادي .ولكن في ظل العجز الذي
ت ـعــانــي م ـنــه م ـيــزان ـيــة امل ـم ـل ـكــة ،وفــي
ظــل أس ـعــار الـنـفــط املنخفضة ،كيف
يمكن للمملكة إيجاد التوازن لإليفاء
بـتـعـهــداتـهــا ال ـج ــدي ــدة وال ـتــزامــات ـهــا
ال ـســاب ـقــة ،وال سـيـمــا ال ـتــي أغــدقـتـهــا

في التمويل
إن التقييم األول ــي لتكلفة املـشــروع
هــو  ٥٠٠مليار دوالر ،ممولة بشكل
رئـ ـيـ ـس ــي مـ ــن امل ـم ـل ـك ــة والـ ـصـ ـن ــدوق
االسـتـثـمــاري ال ـعــام  .PIFوف ــي ُ بيان
صـ ــادر ع ـلــى ه ــام ــش امل ــؤت ـم ــر ،أع ـلــن
عن نية اململكة مضاعفة موجودات
صندوقها الـسـيــادي مــن  230مليار
دوالر إلى  ٤٠٠مليار دوالر حتى عام

في هذا السياق ،قال بيان صادر عن
وزير الثقافة واإلعالم عواد بن صالح
الـعــواد ،عقب جلسة ملجلس الــوزراء
أم ــس ،إن املجلس «ثـ ّـمــن ص ــدور أمر
خ ــادم الـحــرمــن الـشــريـفــن بتشكيل
ل ـج ـن ــة ع ـل ـي ــا ب ــرئ ــاس ــة ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
األمـ ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان لـحـصــر
امل ـخــال ـفــات وال ـج ــرائ ــم واألش ـخ ــاص
والـكـيــانــات ذات الـعــاقــة فــي قضايا
ال ـف ـســاد ال ـع ــام» .وأضـ ــاف ال ـب ـيــان أن
«األمر امللكي سيعزز برامج التنمية
ويكرس املنهج
الوطنية املستدامة،
ّ
اإلصـ ــاحـ ــي الـ ـ ــذي ت ـت ـب ــن ــاه حـكــومــة
خادم الحرمني الشريفني في اجتثاث
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ...وكـ ـ ــل ذلـ ـ ــك س ـي ـص ـ ّـب فــي
ضـمــان حـقــوق الــدولــة وحـمــايــة املــال
العام».

للرئيس ترامب عند زيارته للرياض
(عقود بما يعادل  ٤٢٠مليار دوالر)؟
من املحتمل أن تلجأ اململكة إلى بيع
م ــا ي ــزي ــد ع ــن  ٪٥م ــن أس ـه ــم شــركــة
أرامكو أو أن تلجأ إلى االستدانة من
أس ــواق امل ــال ،فكال االحـتـمــالــن وارد
وج ـ ـ ّـد ّي ،إذ إن شــركــة أرام ـك ــو شركة
عاملية ووضعها املالي جيد ومستقر
وكثير من املستثمرين يرغبون بضم
أسهمها إلــى محفظتهم املالية .كما
أن االسـتــدانــة مــن أس ــواق املــال خيار
سـهــل ن ـظ ـرًا إل ــى ال ــوض ــع االئـتـمــانــي
امل ـس ـت ـق ــر ل ـل ـس ـع ــودي ــة ف ــي األسـ ـ ــواق
ال ـع ــامل ـي ــة ،وه ـ ــذا م ــا ش ـه ــدن ــاه خــال
شهر حزيران  ٢٠١٧عندما استدانت
املـمـلـكــة م ــا يــزيــد ع ــن  ٩٣م ـل ـيــارًا في
غضون  ٢٤ساعة مع طلب هائل من
املستثمرين.
يبقى االحتمال الثالث واألصعب بني
الحلول ،أال وهــو جــذب املستثمرين
للمشاركة فــي املنطقة االقـتـصــاديــة
 .NEOMف ـمــن املـ ـع ــروف أن مــؤتـمــر
ال ــري ــاض امل ــذك ــور ل ــم ي ـكــن إال دع ــوة
للمستثمرين للمشاركة في املشروع
املطروح .لذلك ،وإلقناع املستثمرين
في جدية االستثمار ،قدمت اململكة
ال ـع ــدي ــد م ــن اإلغـ ـ ـ ــراءات ل ـل ـعــديــد من
املستثمرين الكبار أمثال SoftBank
الـ ـي ــاب ــان ــي (أع ـ ـلـ ــن عـ ــن ت ــوق ـي ــع عـقــد
لــاسـتـثـمــار فــي الـطــاقــة الشمسية)،
أو تعيني املدير العام السابق لشركة
 ALCOAال ـس ـيــد كــايـنـفـيـلــد مــدي ـرًا
عامًا للمشروع ،مع وعود من األمير
الـ ـش ــاب ب ـتــوف ـيــر ك ــاف ــة اإلم ـك ــان ـي ــات
والـحــاجــات لخلق بيئة استثمارية
م ـح ـف ــزة ...ك ــل ه ــذا يـبـقــى وع ـ ــودًا ما
ً
لم ُيترجم أفـعــاال على األرض .وهذا
م ــا يـخـشــاه املـسـتـثـمــرون حــالـيــا من
صعوبة إيـفــاء بــن سلمان بــوعــوده،
خصوصًا في ظل الطلبات املتزايدة
مـ ــن امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن الـ ــذيـ ــن ي ــدخ ـل ــون
االستثمار بشروطهم قبل توقيع أي
اتفاق .في كل األحوالُ ،يخشى من أن
يلجأ بن سلمان إلى الحلول األسهل
أال وه ـ ــي االسـ ـتـ ــدانـ ــة ف ـت ـك ــون ق ـفــزة
فــي لعبة أس ــواق امل ــال وفــي مجهول
املديونية وخدمتها.

في التأثير على االقتصاد

بحسب تقديرات صندوق االستثمار
 PIFإن م ـس ــاه ـم ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
م ـ ـشـ ــروع  NEOMعـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد
الوطني تقدر بــزيــادة  ٢٠٠٠٠فرصة
عمل مباشرة وخلق  ٢٥٦٠٠٠فرصة
عمل فــي قـطــاع الـبـنــاء ،مــع مساهمة

م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال وزيـ ــر ال ـطــاقــة خــالــد
الفالح إن «الفساد وانعدام الشفافية
أكبر طارد لفرص جلب االستثمار»،
م ـض ـي ـف ــا أن ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـن ــة رف ـي ـعــة
امل ـس ـت ــوى مل ــواج ـه ــة ق ـضــايــا ال ـف ـســاد

ارتفعت أسعار النفط
الخام في تعامالت أمس
إلى مستويات قياسية
«جــاء لتحقيق أق ــوى حماية ملسيرة
التنمية فــي املـمـلـكــة» .وتــابــع الفالح
في بيان أمس« :ال يوجد هناك مكان
ل ـل ـم ـف ـســديــن وامل ـت ــاع ـب ــن ب ـم ـق ــدرات
ال ــوط ــن وثـ ــروتـ ــه ،ب ــل هـ ــذا ه ــو وق ــت

كشفهم ومحاسبتهم والضرب على
أيــدي ـهــم» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ال مجال
لنجاح مشاريع رؤية  2030العمالقة
إال بتوفر بيئة نظيفة من الفساد».
إلى ذلك ،ارتفعت أسعار النفط الخام
ف ــي ت ـعــامــات أم ــس إل ــى مـسـتــويــات
ق ـي ــاس ـي ــة ،م ــع ت ـص ــاع ــد ال ـت ــوت ــر بــن
السعودية وإي ــران في أعقاب إطالق
صــاروخ بالستي من اليمن ،السبت
املاضي ،على العاصمة الرياض ،وهو
صعود ألعلى مستوى منذ منتصف
حزيران  ،2015إذ بلغ (الساعة 10:20
تغ) خام القياس العاملي مزيج برنت
تسليم كــانــون الثاني  64.40دوالرًا
لـلـبــرمـيــل ،ص ـع ــودًا م ــن س ـعــر إغ ــاق
اإلثنني البالغ  64.27دوالرًا.
(األخبار)

قفزة استهالكية
هذا املؤتمر لم يلحظ أي خارطة طريق وغاب عنه كثير من التفاصيل التي تتيح التحقق من
جدواه االقتصادية كمورد متنوع للدخل السعودي .لذلك ،إن املدينة املوعودة ال تعدو كونها
مشروعًا استثماريًا سياحيًا ضخمًا يعتمد على التكنولوجيا والطاقة املتجددة ،أكثر مما
يروج له على أنه مركز تكنولوجي في الشرق األوسط .لذلك يصبح السؤال عما إذا كان هذا
االلتزام على األمد الطويل لن يكون سوى قفزة استهالكية ال تؤدي مع الوقت إال إلى الولوج
في مجهول السوق الحر وخصخصة موجودات الدولة واكتساب عضوية في نادي الدول
املستدينة وخدماتها (واململكة بقيت من الدول القليلة خارجه)؟ أم أن كل هذا الضجيج هو
ملشروع لن يبصر النور ،وكل ما في األمر هو لفت األنظار لتقديم األمير بن سلمان كصاحب
استثمارات ضخمة على الساحة الدولية وكوريث شرعي ووحيد إلدارة اململكة في املرحلة
املقبلة!

فــي الـنــاتــج الــوطـنــي بنسبة تـتــراوح
ما بني  ٪٤.٤و  .٪٦.٣ما لم يوضحه
الـ ـتـ ـق ــري ــر هـ ـ ــو مـ ـ ــا إذا كـ ــانـ ــت ه ــذه
التوقعات تعود الى فترة االستثمار
أم إلــى فترة ما بعد االستثمار على
األم ــد الـطــويــل؟ نستنتج مــن النسب
السابق ذكرها أنها تعود إلــى فترة
االستثمار وليست للفترة التي تليه.
تاريخيًا ،يقوم االقتصاد السعودي
عـ ـل ــى قـ ـط ــاع ــي الـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات
وال ـب ـن ــاء ال ــذي ــن ي ـســاه ـمــان بــال ـجــزء
األكـ ـب ــر م ــن الـ ـن ــات ــج ال ــوطـ ـن ــي .وم ــن
توقعات االستثمار نرى أن املساهمة
األكبر في الناتج الوطني تأتي أيضًا
م ــن ق ـطــاع ال ـب ـنــاء ،أم ــا ف ــرص العمل

االستدانة ستكون قفزة
في لعبة أسواق المال وفي
المديونية وخدمتها
الـبــاقـيــة فمساهمتها ضئيلة .لذلك
ن ـس ـت ـن ـتــج أن ـ ــه ال ش ـ ــيء ت ـغ ـي ــر عـلــى
م ـس ـت ــوى ت ـن ــوي ــع امل ــداخـ ـي ــل لـتــأمــن
النمو على األمد الطويل.
كان من األفضل أن تقدم تقييمات ملا
بعد االستثمار ملعرفة مدى استدامة
النمو أو مدى تأثير حجم االستثمار
عـلــى االق ـت ـصــاد الــوطـنــي عـلــى األمــد
الطويل .ما ُيخشى منه أن االعتماد
ع ـل ــى الـ ــروبـ ــوتـ ــات وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
فــي فترة مــا بعد االستثمار سيقلل
االعتماد على اليد العاملة ،وبالتالي
سيزيد مــن ضعف الـقــدرة الشرائية

لـ ـ ــأفـ ـ ــراد ،مـ ــا ي ـن ـع ـك ــس س ـل ـب ــا عـلــى
االس ـت ـه ــاك وبــال ـتــالــي ع ـلــى الـنـمــو.
وي ـص ـبــح املـ ـش ــروع كــاس ـت ـث ـمــار يــدر
موارده على املستثمرين وليس على
اململكة كما وعدنا بن سلمان.
عـ ـ ـن ـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث عـ ـ ـ ــن تـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــع ف ــي
االق ـت ـص ــاد (ت ـنــويــع م ـص ــادر الــدخــل
في الدولة) ،يجب مقارنة مدى تأثير
ح ـج ــم االس ـت ـث ـم ــار ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد
لـ ـفـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة مـ ــن الـ ــزمـ ــن ك ـعــامــل
مـحـفــز لـلـطـلــب ال ــداخ ـل ــي ع ــن طــريــق
خ ـل ــق ف ـ ــرص ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة ت ـســاهــم
بنسبة فعالة في النمو االقتصادي.
ً
فمثال ،وعد الرئيس الفرنسي السيد
م ــاك ــرون خ ــال حـمـلـتــه االنـتـخــابـيــة
ب ـ ـت ـ ـحـ ــويـ ــل االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد الـ ـف ــرنـ ـس ــي
إلـ ـ ــى م ـن ـظ ــوم ــة مـ ـحـ ـف ــزة ل ـل ـش ــرك ــات
التكنولوجية الصاعدة .لهذا الهدف،
رصدت الحكومة الفرنسية مبلغ ١٠
م ـل ـيــارات ي ــورو إلعـ ــادة تـكــويــن اليد
ال ـعــام ـلــة ك ــي ت ـتــأق ـلــم م ــع مـتـطـلـبــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـج ــدي ــد وسـ ـ ــد ال ـع ـجــز
ف ــي الـطـلــب م ــن ال ـشــركــات عـلــى الـيــد
العاملة املوائمة .هذا االستثمار من
شــأنــه أن يحفز الطلب الــداخـلــي عن
طــريــق زيـ ــادة ف ــرص الـعـمــل فترتفع
الـقــدرة الشرائية ،ويــزيــد االستهالك
فيحقق النمو .أيــن هــذا مــن مشروع
بن سلمان؟ ما هو قيمة االستثمار
ف ــي ت ـكــويــن ال ـي ــد ال ـعــام ـلــة ال ـك ـفــوءة
إلن ـ ـشـ ــاء املـ ــركـ ــز ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي فــي
الشرق األوســط؟ كل هــذه التفاصيل
ي ـت ــوق ــف ع ـن ــده ــا امل ـس ـت ـث ـمــر ألن مــن
خاللها يتحدد عائد االستثمار على
املدى الطويل.

12
صحة

األربعاء  8تشرين الثاني  2017العدد 3319

تغذية

 34ألف وفية بالسرطان :فتشوا عن اللحوم
تكاد ال تخلو مائدة
من اللحوم .لحوم
حمراء وأخرى
بيضاء .مصنعة
وغير مصنعة .ال
يهم .المهم أن
"السفرة" لم تعد
تكتمل بدونها.
وليس من المبالع
القول إن هذا
الحضور ألغى وجود
الخضار والحبوب
وغيرها .لكن ،هذا
االتجاه دونه نتائج
باهظة الثمن...
على الصحة،
خصوصًا في ظل
وجود دراسات باتت
تربط ما بين اللحوم
والسرطان

هبة سالمة
ّ
ّ
ي ــروي أج ــدادن ــا إن ــه ك ــان لــلـحـمــة يــوم
ّ
واح ـ ـ ـ ــد ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع .ي ـ ـ ــوم مـ ـح ــدد
ّ
يذبح ّفيه "الــلـحــام" بقرة ليتقاسمها
ّ
ّ
إمكانياته
أه ــل الــضـيـعــة ك ــل بحسب
املـ ّ
ـاد ّيــة وعــدد أفــراد عائلته .فالبعض
يــأخــذ أج ــوده ــا ،وال ـتــي نطلق عليها
الـ ـ ـي ـ ــوم "الـ ـفـ ـتـ ـيـ ـل ــة" ،واآلخـ ـ ـ ـ ــر ي ـك ـت ـفــي
ب ــالـ ـلـ ـح ــم الـ ـخـ ـش ــن ب ـ ـم ـ ـقـ ــدار أوق ـ ـيـ ــة،
سـتـكـفــي عــائ ـلــة لــوج ـبــة غـ ــداء دسـمــة
بـقـيـ ّـة أيـ ــام األسـ ـب ــوع ،كــانــت ال ـج ـ ّـدات
ّ
ّ
بالخبيزة والهندباء والزعتر
تتغنى
األخضر و"طبخات" البرغل ،وال يزال
ثـمــة أم ـثــال عــالـقــة فــي الــذهــن عــن تلك
ّ
الطبخات ،حيث كان ُيقال إن "البرغل
هو مسامير ّ
الركب".
اليوم ،لم يعد لتلك األكالت التي تغنى
بها أجدادنا مكان ،إذ ال يكاد برنامج
األكـ ـ ـ ــل الـ ـي ــوم ــي ي ـخ ـل ــو مـ ــن ال ـل ـح ــوم
الحمراء والبيضاء ،في مقابل غياب
الـحـبــوب وال ـخ ـضــار بشكل كبير عن
نظامنا الغذائي .هكذا ،صارت ّاملائدة
محجوزة للحوم الحمراء واملصنعة.
بحسب منظمة الصحة العامليةُ ،يشير
ّ
الحمراء إلى "اللحوم
مصطلح اللحوم
ّ
ال ـع ـض ـل ـ ّـي ــة ل ـج ـم ـيــع ال ــث ــديـ ـي ــات ،بـمــا
فــي ذل ــك الـبـقــر وال ـع ـجــول والـخـنــازيــر
واملاعز".
والحمالن والخراف والخيل
ّ
فيما ُيشير مصطلح اللحوم املصنعة
ّ
إلـ ــى "ال ــلـ ـح ــوم ال ـت ــي جـ ــرى تـحــويـلـهــا
ّ
ع ــن ط ــري ــق الــتـمـلـيــح أو امل ـعــال ـجــة أو
ّ
ّ
التخمير أو الــتــدخــن ،أو غـيــرهــا من
ال ـع ـم ـل ـي ــات ،ب ـغ ـي ــة ت ـح ـس ــن م ــذاق ـه ــا
أو ت ـعــزيــز ح ـّف ـظ ـهــا" .وت ـش ـمــل أمـثـلــة
ّ
اللحوم املصنعة نقانق ّ "الهوت دوغ"،
ول ـح ــم ال ـخ ـنــزيــر امل ـص ــن ــع ،وال ـس ـجــق،
البقر املحفوظ
ولحم
املرتديال ،ولحم ّ
ّ
ّ
وال ـقــديــد أو الــل ـحــم امل ـجــفــف ،والــلـحــم
ّ
املعلب ،واملستحضرات والصلصات
ّ
املجهزة القائمة على اللحوم.
ّ
ّ
وبـحـســب مـنــظـمــة األغ ــذي ــة وال ــزراع ــة
ّ
ّ
ّ
ل ــأم ــم امل ــت ـح ــدة (ال ـ ـفـ ــاو) ،ف ـ ــإن م ـعــدل
نـصـيــب ال ـف ــرد ال ــواح ــد م ــن اسـتـهــاك
ّ
اللحوم هو  42.9كلغ/سنة خالل عام
 ،2012بـمـعـ ّـدل  76.2كلغ/سنة للفرد
ّ
املقيم في ّ
املتقدمة ،و ّ 33.5كلغ/
الدول
ّ
سنة للمقيم في إحدى الدول النامية.

وفـ ـ ــي مـ ــا خـ ـ ـ ّـص لـ ـبـ ـن ــان ،فـ ـ ــإن مـ ـع ـ ّـدل
استهالك املــواطــن اللبناني قــد ارتفع
من  22.4كلغ/سنة في عام  1961إلى
 58.8ك ـلــغ/س ـنــة ف ــي عـ ـ ّـام  ،2009أي
بنسبة زيادة تتخطى الضعف.
أم ــا ال ـن ـتــائــج؟ فـلـنـعــد إل ــى ت ـقــديــرات
مـ ـش ــروع الـ ـع ــبء ال ـع ــامل ــي ل ــأم ــراض،

تحتوي ّاللحوم الحمراء
مادة النيترايت التي
المصنعة على ّ
ّ
مادة مسببة للسرطان
إلى
ل
تتحو
ّ
ّ
معدل استهالك
ارتفع ّ
المواطن اللبناني للحوم من 22.4
كلغ/سنة عام  1961إلى 58.8
كلغ/سنة عام 2009
وه ـ ـ ــو م ـن ـظ ـم ــة م ـس ـت ـق ـل ــة ل ـل ـب ـح ــوث
األك ــادي ـم ـي ــة .فـبـحـســب ه ــذا امل ـشــروع
ّ
هـ ـن ــاك م ــا ال يـ ـق ــل ع ــن  34000حــالــة
وف ـ ــاة نــاج ـمــة ع ــن ال ـس ــرط ــان سـنـ ُـويــا
ُ
النظم
فــي الـعــالــم ،وكـلـهــا ت ـعــزى إل ــى ّ
الـغــذائـيــة الغنية باللحوم املصنعة.
أكـثــر ُمــن ذل ــك ،تشير الـتـقــديــرات إلــى
أن الــنـظــم الـغــذائـيــة الغنية باللحوم
الحمراء قد تكون مسؤولة عن 50000
ح ــال ــة وف ـ ـ ــاة ن ــاج ـم ــة عـ ــن ال ـس ــرط ــان
سنويًا في العالم.

عـ ــودوا إل ــى ال ـن ـظــام ال ـغــذائــي الـشــرق
أوسطي
ّ
ّ
ت ــؤك ــد اخ ـت ـصــاصـ ّـيــة الــت ـغــذيــة زيـنــب
ّ
ســويــدان أن مـخــاطــر ت ـنــاول الــلـحــوم
ب ـك ـث ــرة ي ــزي ــد م ــن اح ـت ـم ــال اإلص ــاب ــة
بــالـ ّـســرطــان ،خصوصًا أنـهــا تحتوي
على كمية كبيرة من ّ
الدهون املشبعة،
ّ
وال ـت ــي ت ـ ــؤدي الـ ــى أمـ ـ ــراض ع ـ ــدة في
ّ ّ
اللحوم أو ّ
الدجاج يؤدي
القلب .فشي ّ
الــى عــرق الــشــواء ،أو تنقيط الـ ّـدهــون
( ،)fat drippingوال ــذي ب ــدوره ينتج
م ــواد تعتبر مــن مـسـ ّـبـبــات الـ ّـســرطــان
األســاسـ ّـيــة .كما تـشــرح ســويــدان بأن
ّ
 %70م ــن ح ـ ــاالت ال ــت ـس ـ ّـم ــم ال ـغــذائــي
ّ
ّ
ناتجة عن اللحوم والدجاج ألن هذه
األخ ـيــرة خــال الــذبــح تـكــون معرضة
بشكل كبير للجراثيم واملـيـكــروبــات
التي تسبب .كما تضيف سويدان أن
ّ
مربي املواشي أصبحوا يستخدمون
الهرمونات واملضادات الحيوية التي
الغدة ّ
تــؤدي إلــى مشاكل في ّ
الدرقية
وت ـخ ـلــق مـشـكـلــة م ـقــاومــة امل ـض ــادات
الـ ـحـ ـي ــوي ــة فـ ــي جـ ـس ــد اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان .أي
أن ــه ب ـعــد ف ـت ــرة ،ي ـبــدأ ج ـســم اإلن ـســان
بمقاومة املضادات الحيوية لديه ما
يجعله أكثر عرضة لألمراض.
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،تـضـيـ ّـف ســويــدان
ّ ّ
بأن اللحوم الحمراء املصنعة تحتوي
ّ
على مــادة النيترايت ،والتي بدورها
تـتـحـ ّـول إل ــى م ـ ّ
ـادة مسببة للسرطان
ف ــي ال ـج ـس ــم .م ــن ه ـن ــا ،ت ـش ـيــر بـعــض
الـ ــدراسـ ــات إلـ ــى أن س ــرط ــان األم ـع ــاء

الغليظة قد ُ
ثبت ارتباطه بشكل وثيق
ّ
بكثرة تناول اللحوم.
ّ
م ــع ذل ـ ــك ،ال ت ــدع ــو سـ ــويـ ــدان ال ــن ــاس
ّ
لـ ـل ــتـ ـح ـ ّـول ك ـل ـ ّـي ــا إل ـ ــى نـ ـب ــات ـ ّـي ــن ،لـكــن
ت ـط ــال ـب ـه ــم ب ــال ـت ـخ ـف ـي ــف م ـ ــن تـ ـن ــاول
ّ
ال ــلـ ـح ــوم ،وت ـح ــدي ـدًا ال ـح ـم ــراء مـنـهــا،
ّ
ّ
إلـ ــى ح ـ ــدود م ــرت ــن أس ـب ــوع ــي ــا ،وإل ــى
ّ
ال ـع ــزوف نـهــائـ ّيــا ع ــن ت ـن ــاول الــلـحــوم
الـحـمــراء املـصــنـعــة .ثـمــة دع ــوة أخــرى
ت ـخ ـت ـصــرهــا س ــوي ــدان ب ــال ـع ــودة الــى
النظام الغذائي الشرق أوسطي والذي
يقوم على تناول السمك والبقوليات
م ــع مـشـتـقــات الـحـلـيــب قـلـيـلــة الــدســم
واسـ ـتـ ـه ــاك ك ـم ـي ــات واف ـ ـ ــرة م ــن زي ــت
ّ
الزيتون ألن هــذا النظام الغذائي هو
الـنـظــام الصحي وامل ـت ــوازن واألنـســب
لصحة اإلنسان.

اللحوم تتلف الشرايين
وأكـ ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،وجـ ــد ب ــاح ـث ــون مــن
ّ
ج ــام ـع ــة ه ـ ــارف ـ ــارد بـ ـ ــأن خ ـط ــر امل ــوت
عــن عمر مبكر نتيجة أم ــراض القلب
والـ ّـســرطــان على سبيل املـثــال يتفاقم
تحديدًا مع استهالك كميات كبيرة من
ّ
اللحم األحـمــر .وقــد اعتمدت الـ ّـدراســة
على مالحقة ودراس ــة حالة  131ألف
امــرأة ورجــل في منتصف العمر على
مــدى  ٢٨سنة .وتبني بنتيجة ذلــك أن
معدل خطر املــوت يــزداد بنسبة %13
ّ
لـكــل حـصــة زائـ ــدة م ــن الــل ـحــم األحـمــر
يـجــري تناولها يوميًا و %30بسبب
ّ
الــلـحــوم الـحـمــراء املصنعة (مــرتــديــا
ـ س ــام ــي ـ ه ــوت دوغ) .وق ــد تـ ّ
ـوصــل
الـبــاحـثــون إل ــى أن ــه اذا مــا استبدلنا
ّ
تـنــاول الــلـحــوم بالبقوليات والسمك
ّ
ّ
ومشتقات الحليب قليلة الدسم ،فإن
خطر املوت املبكر ينخفض من  7إلى
.%19
ّ
ويشرح ّ
أطباء القلب أن تناول الكثير
ّ
من اللحم األحمر والذي يحتوي على
ن ـس ـبــة ع ــال ـي ــة م ــن الـ ـ ّـدهـ ــون امل ـشـ ّـب ـعــة
والكوليستيرول غير صحي أب ـدًا ،إذ
ّ
ّأن ه ــذه امل ـكـ ّـونــات ت ـ ّ
ـؤدي إل ــى تصلب
الـشــرايــن ،والـتــي تلعب دورًا رئيسيًا
ف ــي ح ــدوث جـلـطــات ال ـق ـلــب .م ــع ذل ــك،
ّ
يــوضــح ه ــؤالء ب ــأن املـشـكـلــة ال تكمن
ّ
ج ــوه ـ ّ
ـري ــا ف ــي ال ـل ـحــم ب ـح ــد ذاتـ ـ ــه ،بل
ّ
ّ
بالدهون املرافقة لكل حصة غذائية.

عيادة

كهرباء القلب :الخلل القاتل بصمت
ك ـث ــرت ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة الـحـكــايــا
ع ــن املـ ـ ــوت امل ـف ــاج ــئ ف ــي ع ـم ــر مـبـكــر.
شباب بالكاد يتخطون العشرين من
الـعـمــر أو الـثــاثــن ،يـنــامــون بتعبهم
ً
ليال ويبقون لألبد .وغالبًا ،ما تكون
الصدمة هي حــال من يحيطون بهم،
ـوت ج ـ ــاء ع ـل ــى حــن
والـ ـحـ ـي ــرة م ــن مـ ـ ـ ٍ
غفلة ،بــا ع ــوارض .ال يـعــرفــون اسمًا
له سوى أن القلب توقف .يعني "سكتة
قلبية" .ثمة من يقول شيئًا آخر ،وهي
ال ــدراس ــات الـطـبـيــة الـتــي تـتـحــدث عن
هذا النوع من امليتات باعتباره مرضًا
ّ
بحد ذاته ،يطلق عليه "كهرباء القلب".
أمـ ــا م ــا ه ــو هـ ــذا ال ـ ــذي ي ــأت ــي بــاملــوت
بال عــوارض؟ يشير القاموس الطبي
إلــى أن كـهــربــاء القلب هــو "مصطلح
يـصــف ع ــدم ان ـت ـظــام ض ــرب ــات الـقـلــب،
وه ــذا ال يـعـنــي بــال ـضــرورة أن القلب
ينبض بشكل سريع أو بطيء ،وإنما
يعني أن إيقاع الضربات نفسه أصبح
غ ـي ــر م ـن ـت ـظــم وم ـخ ـت ـلــف ع ــن اإلي ـق ــاع

الطبيعي" .وإن كان ال ينذر بعوارض
مـ ـح ــددة ،إال أن ب ـعــض امل ـص ــاب ــن به
يالحظون أن قلبهم قــد أفـلــت نبضة،
أو أض ــاف نبضة غـيــر طبيعية ،وقــد
يشعرون بارتعاش نتيجة ذلك .وثمة
آخ ــرون ال يشعرون بــأي ش ــيء ،حيث
ت ـك ــون ك ـه ــرب ــاء ال ـق ـلــب ح ــال ــة صــامـتــة
تمامًا .مع ذلك ،ال يحدث خلل كهرباء
القلب مــن تلقاء نفسه ،ولكنه يحدث
نتيجة اإلصــابــة ببعض املشكالت أو
أم ـ ــراض أخـ ــرى تـسـبــب مـضــاعـفــاتـهــا
هذا األمر .ومن هذه األسباب اإلصابة
ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب أو وجـ ــود خ ـلــل في
مستوى بعض املـعــادن فــي الــدم مثل
الـصــوديــوم والـبــوتــاسـيــوم أو حــدوث
تـغـيــرات فــي عضلة الـقـلــب أو إصــابــة
في القلب نتيجة التعرض ألزمة قلبية
أو خالل عملية االلتئام بعد عمليات
القلب املفتوح .وتطول الئحة األسباب
لتطال أيضًا أمراض األوعية الدموية
واإلص ـ ــاب ـ ــة بـ ـ ــداء الـ ـسـ ـك ــري وارتـ ـف ــاع

نسبة الكولسترول فــي الــدم والحمر
الــررومــات ـيــزم ـيــة واإلف ـ ــراط ف ــي شــرب
املواد الكحولية واملنبهات.
وللتأكد من خلل كهرباء القلب ،يلجأ
ال ـط ـب ـيــب ل ـع ـمــل ف ـحــص رسـ ــم ال ـق ـلــب.
وعند التأكد ،يبدأ الطبيب في البحث
عن سبب الخلل ليحدد بناء عليه نوع
ال ـع ــاج وطــري ـق ـتــه .ف ـفــي ح ــال وج ــود
ً
سبب ،كاإلفراط مثال في تناول بعض
امل ـن ـب ـهــات ،يـنـصــح ال ـط ـب ـيــب مــريـضــه
بـ ــاإلقـ ــال م ــن ن ـس ـبــة امل ـن ـب ـه ــات ال ـتــي
يـتـنــاولـهــا .وف ــي حــالــة ح ــدوث الخلل
بسبب مرض من أمــراض القلب ،يبدأ
الطبيب فــي عــاج السبب حتى تبدأ
منظومة كهرباء القلب في االنتظام.
وهكذا.
ثمة نصيحة يتوجه بها أطباء القلب
للمصابني بهذا الخلل ،وهي االبتعاد
ق ــدر اإلم ـك ــان عــن الـضـغــوط النفسية
والـ ـعـ ـصـ ـبـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد تـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
اضطراب نبضات القلب.
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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

جغرافيا السعادة

موسم

التهاب الجيوب األنفية:
ال هي زكام وال حساسية

زكــام أم جيوب أنفية؟ يحار الكثيرون
في اإلجابة على هذا السؤال ،خصوصًا
عندما تمتد فترة اإلصابة بانسداد أو
جــريــان األن ــف .ال يـعــرف ه ــؤالء مــا إذا
كانوا مصابني بالزكام أو الحساسية
أو بالتهاب الجيوب األنفية .وغالبًا،
ما تأتي اإلجابة على شالكة أن املوسم
موسم "رشــح" ومــن املفترض أن يأخذ
وق ـتــه ومـ ـ ــداه .ل ـكــن ،الـحـقـيـقــة مـغــايــرة
ّ
لذلك كله ،خصوصًا إذا ما أخذنا بعني
االعتبار املدة الزمنية التي يستغرقها
ه ـ ــذا االنـ ـ ـس ـ ــداد أو الـ ـج ــري ــان ،وال ـت ــي
تتخطى األســابـيــع .وذل ــك ،على عكس
الزكام الذي يبدأ ويبلغ ذروته وينتهي
في غضون أيام.
من هناّ ،
يفرق األطباء التهاب الجيوب
األنفية عن الزكام .حتى إنهم يفرقون
بني نــوع من هــذا االلتهاب وآخــر تبعًا
للمدة الزمنية أيضًا ،إذ أن هناك الحاد
واملـ ــزمـ ــن .ف ــامل ــري ــض ب ــال ـن ــوع امل ــزم ــن،
ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ي ـعــانــي ألك ـثــر من

نافذة

 12أسـبــوعــا .أمــا الـنــوع ال ـحــاد ،والــذي
يـ ـع ـ ّـد األكـ ـث ــر شـ ـي ــوع ــا ،ف ـي ـس ـت ـمــر مل ــدة
أقصاها  12أسبوعًا .والسؤال :ما هو
التهاب الجيوب األنفية؟ وكيف يظهر؟
يقول طبيب األنــف واألذن والحنجرة
األمل ـ ــان ـ ــي ،آخـ ـي ــم ب ــويـ ـل ــه ،إن ال ـت ـه ــاب
الجيوب األنفية "يحدث في التجاويف
املجاورة لألنف ،داخل عظم الجمجمة،
بسبب عــدوى أو حساسية أو مشاكل
فــي املـنــاعــة الــذات ـيــة" .وق ــد يـظـهــر على
"شكل سيالن األنف املزعج ،وقد يحدث
ال ـع ـكــس ب ــان ـس ــداد ال ـج ـيــوب بــا َملـ َخــاط
والـ ـشـ ـع ــور ب ــالـ ـع ــذاب مـ ــع كـ ــل ن ــف ــس،
وفقدان حاسة الشم واآلالم في الوجه،
وف ــي بـعــض األح ـيــان يــأتــي مصحوبًا
بنوبات الصداع والحمى".
أمــا عــن كيفية الـعــاج ،فهو كما غيره
من األمــراض ،ففي البداية يكون الحل
بـ ــالـ ــدواء .ول ـك ــن ،ع ـنــدمــا ال يستجيب
ال ـج ـســم لـتـلــك األدوي ـ ــة ،يـبـقــى الـخـيــار
األوحد وهو الجراحة .وفي هذا اإلطار،

فيصل القاق *

يـشـيــر بــويـلــه إل ــى أن ال ـعــاج الــدوائــي
"يشمل بخاخات األنف املهدئة واملزيلة
لالحتقان" ،وإن كــان يحذر فــي الوقت
ذاته من استخدام هذه البخاخات ألكثر
من سبعة أيــام ،لتجنب التعود عليها
واإلضرار بالغشاء املخاطي على املدى
الطويل .وثمة حلول منزلية قد نخفف
مــن ازع ــاج هــذا االلتهاب والـتــي ترافق
العالج ،وهو اإلكثار من شرب السوائل
التي تساعد على تسييل املخاط ،لذلك
ُينصح بشرب لترين أو ثالثة من املاء
يوميًا ،كما يــوصــي أيـضــا باستعمال
"دش األنف" .وإذا استمر املرض لفترة
أطول أو إذا اتخذ املرض مسارًا شديدًا،
فيمكن حينئذ اللجوء إلى بخاخ األنف
املحتوي على الكورتيزون.
وفـ ــي حـ ــال ل ــم ت ـف ـلــح هـ ــذه ال ـع ــاج ــات،
يأتي دور التدخل الجراحي ،فقد يرجع
سـبــب االل ـت ـهــاب املـسـتـمــر إل ــى مشكلة
تـشــريـحـيــة .كـمــا قــد يتسبب اعــوجــاج
الحاجز األنفي أو الـتــورم الحميد في
األنـ ـ ــف ف ــي ال ـح ـي ـلــولــة دون تـصــريــف
املخاط.
ولـكــن قبل الـخـضــوع لعملية جراحية
ي ـن ـب ـغــي اس ـ ـت ـ ـشـ ــارة أكـ ـث ــر مـ ــن طـبـيــب
م ـت ـخ ـص ــص ،خـ ـص ــوص ــا أن ال ـت ــدخ ــل
ال ـج ــراح ــي ل ـيــس ض ــروري ــا ف ــي جميع
الحاالت ،كما يمكن أحيانًا عالج األورام
الحميدة بشكل فعال بواسطة األدوية.
وإذا قـ ــرر ال ـط ـب ـيــب واملـ ــريـ ــض إجـ ــراء
عـمـلـيــة ج ــراح ـي ــة ،ف ــإن ال ـط ـب ـيــب يـقــوم
بإزالة األورام أو تقويم الحاجز األنفي.
وت ـس ـت ـغــرق ه ــذه الـعـمـلـيــة م ــن ثــاثــن
دقيقة إلى أربع ساعات تحت التخدير
الـ ـك ــام ــل .ويـ ـظ ــل م ـع ـظ ــم املـ ــرضـ ــى فــي
املـسـتـشـفــى بـعــد ال ـجــراحــة مل ــدة أربـعــة
أيام إلى خمسة.

معلومات

 %80من السكتات الدماغية يمكن تفاديها

خمسة تدابير وقائية قد تحمي املرضى ،واألصحاء أيضًا ،من حدوث
ُ
السكتة الدماغية .تدابير سهلة وال تتطلب جهدا كبيرًا ،ولكنها تستلزم
"إرادة قوية" ،يقول البروفسور سيرج تيمسيت ،وهو رئيس الجمعية
العصبية واألوعية الدموية الفرنسية ورئيس قسم أمراض األعصاب
ووحدة األعصاب في مستشفى جامعة بريست .وعلى رأس الالئحة،
يقع هدف السيطرة على ضغط الــدم ،ومن ثم تناول الطعام الصحي،
ومكافحة نمط الحياة الخاملة والسيطرة على الكولسترول وممارسة
الرياضة واإلقالع عن التدخني .وأشار تيميست إلى أن هذه اإلجراءات
يمكن أن تمنع حدوث السكتات بنسبة  ،%80أي بحدود  8من كل 10
سكتات دماغية يمكن للفرد تفاديها عــن طريق التحكم األمـثــل في
عوامل الخطر املحددة آنفًا.

جراحة القلب بعد الظهر أفضل منها صباحًا

أظ ـه ــرت دراس ـ ــة حــدي ـثــة ،ن ـش ــرت نـتــائـجـهــا ف ــي مـجـلــة "ذي الن ـســت"
البريطانية ،أن خطر التعرض ملضاعفات خطيرة بعد عملية للقلب
يكون أدنى بمرتني عندما تجرى العملية في فترة بعد الظهر ،مقارنة مع
مخاطر إجرائها في الصباح ،وذلك جراء مفاعيل الساعة البيولوجية.
وفــي هــذا اإلط ــار ،قــال طبيب القلب فــي مدينة ليل الفرنسية ،دافيد
مونتاني ،وهو أحد معدي الدراسة ،إن "جراحات القلب آمنة ،مع القليل
ً
من املضاعفات على وجه العموم ،لكن إذا ما نظرنا تفصيال ،يبدو أن
الجراحة خالل فترة ما بعد الظهر توفر حماية للقلب".
م ــن ج ـه ـت ــه ،أش ـ ــار ب ـ ــارت س ـت ــاي ـل ــز ،األس ـ ـتـ ــاذ ف ــي امل ــرك ــز ال ـجــام ـعــي
واالستشفائي اإلقليمي في ليل ،وأحد معدي الدراسة ،إلى أن "الوقت
خالل النهار ،أي الساعة البيولوجية ،يؤثر على تفاعل املريض مع هذا
النوع من العمليات" ،الفتًا إلى أن "الفارق ال يستهان به" .وأشرف الفريق
الطبي في ليل على تطور حاالت حوالى  600مريض خضعوا جميعهم
لعمليات في املركز االستشفائي الجامعي في ليل .وتــوزعــت فترات
إج ــراء هــذه الـجــراحــات مناصفة بــن الـصـبــاح وامل ـســاء ،وذل ــك لتغيير
صمام للقلب ،أو لفتح مجرى جانبي للشريان التاجي ،بني كانون الثاني
من عام  2009وكانون األول من عام  .2015وتابع األطباء هذه الحاالت
على مــدى  500يــوم بعد الجراحة .وبينت أرقــام الــدراســة أن املرضى
الذين خضعوا للجراحات في فترة ما بعد الظهر واجهوا مخاطر أدنى

بواقع النصف في التعرض ملضاعفات خطيرة بعد العملية.

األجهزة الرقمية في الغرف تفسد النوم

تـحــت ع ـنــوان تـحـســن نــوعـيــة ال ـنــوم ل ــدى األط ـف ــال وامل ــراه ـق ــن ،نصح
باحثون أميركيون بـضــرورة إزالــة األجـهــزة الرقمية ،مثل التلفزيون
وأج ـهــزة الـحــاســوب مــن غــرف ال ـنــوم .خــاصــة قدمها الـبــاحـثــون بعد
دراس ــة مـطــولــة ،اسـتـنــدوا فيها إلــى نتائج أبـحــاث ســابـقــة ،كشفت أن
ً
استخدام األجهزة الرقمية قبل النوم ليال يؤدي إلى عدم الحصول على
القسط الكافي من النوم الذي يتراوح بني  7و 8ساعات .ولهذا السبب،
نصح الباحثون بضرورة إزالــة جميع األجهزة اإللكترونية من غرفة
نوم األطفال واملراهقني ،بما في ذلك أجهزة التلفزيون وألعاب الفيديو
والحواسيب واألجـهــزة اللوحية والـهــواتــف املحمولة .كما دعــوا اآلبــاء
واألمـهــات إلــى ضــرورة التحدث إلــى أطفالهم بشأن العواقب السلبية
ً
لضوء تلك األجهزة على صحتهم ليال .وقــال الفريق البحثي إنــه إذا
"كان األطفال واملراهقون يعانون من تغير املزاج أو مشاكل سلوكية،
فقد يكون ذلك بسبب عدم حصولهم على القسط الكافي من النوم".
من جهته ،لفت أستاذ الصحة الحيوية في جامعة بنسلفانيا ،أورفيو
بوكستون ،إلى أن "املراجعات األخيرة تكشف أن الغالبية العظمى من
ً
األبحاث تشير لوجود عالقة سلبية بني املكوث طويال أمــام األجهزة
اإللكترونية والنوم الهادئ وتأخر النوم ،إضافة إلى انخفاض مدة النوم
اإلجمالية" .وأضاف بوكستون أن "األسباب الكامنة وراء هذا االرتباط
الضار على األرجح تشمل الوقت الذي يقضيه األطفال واملراهقون أمام
الشاشات ،وهذا في األساس يقتطعونه من وقت النوم".

في تقرير ممتع عن السعادة وأحوال الشعوب ،نشرته مجلة
ناشيونال جيوغرافيك فــي عــددهــا الـصــادر مطلع الشهر
الجاري ،جاءت الدانمارك وسنغافورة وكوستاريكا في قمة
الدول التي يشعر سكانها بأقصى درجات السعادة .وعند
تحليل أسباب هــذا الكم من السعادة ،تبني أن الناس هناك
يشعرون باألمان ،ولديهم معنى لحياتهم ،يتمتعون بحياة
فيها القليل من التوتر والكثير من املتعة والفرح .ال عجب أن
يقبع لبنان في أسفل الئحة تضم  140دولة يتحدث عنها
التقرير.
قد ال يتعجب القارئ من سعادة الدانمركيات والدانمركيني
ومن مثلهم في سنغافورة ،لكن لم يكن ليخطر بالبال سعادة
سكان بلد متواضع اقتصاديًا وإنتاجيًا مثل كوستاريكا.
هـنــاك فــي كــوسـتــاريـكــا ف ــرق طبية تقطع ع ـشــرات األمـيــال
يوميًا لتتفقد صحة الناس في منازلهم في املناطق النائية
ولـتـقــدم لهم الـعــاج والـ ــدواء .أوج ــدت هــذه الــدولــة سياسات
اجتماعية وروابط عائلية ومحلية الى جانب رعاية صحية
شاملة ومتساوية وتــأمــن أسـبــاب معيشية لكل السكان،
األمر الذي جعلهم مطمئنني إلى أوضاعهم وغير قلقني على
مستقبلهم ،وهو ما منحهم الشعور بالسعادة.
قد يكون الشعور باألمن الصحي واألمان الرعائي من أهم
أسـبــاب الشعور بــالـسـعــادة ،لكن هـنــاك أيـضــا مــن مشارب
الحياة ومآربها ما يجعل الناس سـعــداء .فمن وجهة نظر
طبية بحت ،تبني مؤشرات دراسة "املليون امرأة" في بريطانيا
أنه ،ورغم أن األمراض املزمنة تسبب عدم السعادة ،لم يظهر
أن عدم السعادة يؤثر مباشرة على نسبة الوفيات (إال إذا
ّأدى غياب السعادة إلى سلوكات حياتية خطرة ومميتة) .ال
ُي ّ
فرق املوت بني السعداء والتعساء على ما توحي به الدراسة.
كلما انغمس الفرد في مبدأ إبيقوروس كلما ازداد شعوره
بــالـسـعــادة وتـحـســن مـسـتــوى صـحـتــه .يــدعــو إب ـي ـقــوروس
الى أخذ ما يزيد الفرح واملتعة ويقلل الحزن واأللــم .بنفس
املقاربة يدعو الفيلسوف أرسطو الــى مبدأ "اليوديمونيا"،
أن تـعــرف نفسك وقـ َـيـ ِـمــك تـمــام املعرفة وأن تفعل مــا يفيد
غيرك ومجتمعكَ .حـضــرت هــذه املــؤشــرات فــي واح ــدة من
أهم الدراسات عن السعادة والصحة والتي قام بها الباحث
مارتني ساليمان من بنسلڤانيا ،مشيرًا الى دروب السعادة
ال ـث ــاث :ال ـش ـعــور اإلي ـجــابــي وال ـج ـيــد ،الـشـغــف واالن ـغ ـمــاس
بالنشاطات ،وعمل الخير.
فــاجــأ ساليمان الجميع عندما أخـبــرهــم أن امل ــال والسلطة
وال ـجــاه واملقتنيات املــاديــة والـشـبــاب (الطبيعي واملفتعل)،
واألطفال قد يساهموا ببعض املتعة والراحة ،لكن لن يجعل
منكم أشخاصًا سعداء .هنا قد تتداخل العوامل االجتماعية
والثقافية والدولتية لتعطي بعض الناس انطباعات مختلفة
عن إدراكـهــم ملا يجعلهم سعداء ومعافني .لكن الكل متفق
عـلــى أن املـشــاعــر اإليـجــابـيــة واملـ ــزاج الـجـيــد يــرفــع مستوى
الصحة والعافية.
تشير دراسة في مجلة النسيت عن تقرير "سعادة العالم"
الى أهمية فهم ترابط الصحة والسعادة وتدعو الى التركيز
على مجالني مفصليني :األول يــدعــو إلــى خفض الوفيات
املـبـكــرة عـنــد األط ـف ــال وق ـبــل ســن ال ـ ــ ،٧٠عــن طــريــق تعزيز
الـصـحــة والـشـعــور بــالـسـعــادة ،والـثــانــي يــدعــو ال ــى تخفيف
الفوارق والتمييز املتعلق بالوصول والحصول على رعاية
صحية جيدة ،من ضمنها الصحة النفسية والعقلية.
كل التقارير والــدراســات تؤكد على دور الــدول في إسعاد
شعوبها ،ويــزداد الحديث عن "سياسات للسعادة" .أصبح
فــي بعض الحكومات وزارات للسعادة (اإلمـ ــارات العربية
ً
املـتـحــدة م ـث ــاال) تـكـفــل مــا ُيـسـعــد املــواط ـنــن ال مــا ُيبعدهم
ُويهجرهم .إن أول ما ترمي اليه "سياسات السعادة" وضع
قــوانــن وبــرامــج وأنشطة تمنع تــراكــم السموم القاتلة ليس
فقط من التلوث ،بل أيضًا السموم املنبعثة من الضغوطات
اليومية والتعصيب اليومي واكتئاب املواطن وغياب معنى
وجود الفرد وأمانه ،كلها مسائل تزيد من معدالت االعتالل
واملوت املبكر.
لبنان يقبع في أسفل الئحة الدول السعيدة .يحتاج األمر الى
أكثر من وزارة للسعادة .يحتاج األمر الى خارطة طريق لم
توجد بعد.
* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحة جنسية
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أندريه كراتكي *
غ ــالـ ـب ــا مـ ــا ُيـ ـطـ ـل ــق عـ ـل ــى سـ ــوريـ ــا «م ـل ـت ـقــى
ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات» ،وهـ ــو ت ـع ـب ـيــر فـ ـ ــارغ املـعـنــى
بـ ـص ــورة أو أخـ ـ ــرى .ف ــي هـ ــذا األوان« ،هــي
ملتقى للمصالح أكثر منه للحضارات» .كل
مــن أص ـحــاب املـصــالــح يسعى إل ــى تحقيق
أهدافه الخاصة من دون اعتبار لسوريا أو
للسوريني .قد يكون هذا الكالم قاسيًا ،لكنه
ـ لألسف! ـ صحيح .وكلما اقترب السوريون
م ــن إدراك ه ــذه الـحـقـيـقــة ،ع ــاد عـلـيـهــم ذلــك
بفائدة كبرى ،واألمر الوحيد الذي يمكنهم
فعله اآلن هو أن يحاولوا قلب هذا الوضع
بما يتوافق مع مصالحهم.
ً
يمكن البدء بذلك ،مثال ،عبر تغيير مصطلح
«املـلـتـقــى» الــرومــانـســي إل ــى مصطلح أكثر
ّ
ـ«منصة» .إن ذلك أقل عاطفية وإن
واقعية ك
كــان االصطالح يطرح أي تداعيات يمكننا
مبدئيًا ربطه بالبراغماتية والرؤية األكثر
ّ
واق ـع ـيــة إل ــى امل ـس ــأل ــة .إن ذل ــك يـمــكـنـنــا من
التعامل مع املسألة على نحو أكثر فعالية.
هذا ما يمكن أن ينتج من مقاربة تكمن في
صميم التفكير الواقعي للبلدان املتوسطة
الحجم ،التي تعلم من جهة أنها ال تستطيع
العمل من دون اللجوء إلــى القوى الكبرى،
ولكن من جهة أخرى تطمح إلى الحفاظ على
سيادتها على األقل في املناطق األساسية.
ّ
املثالي أن يكون من املمكن واقعيًا
يبدو من
ت ـح ـق ـيــق ت ـ ـ ــوازن م ـش ـت ــرك ل ـح ـض ــور ال ـق ــوى
األجـنـبـيــة عـلــى ال ـتــراب ال ـس ــوري ،أو أفضل
من ذلــك :إذا ما كانت هذه القوى في بعض
الحاالت متصارعة (كما هو األمر عادة في
الواقع وكما تجري األمور حاليًا في النطاق
السوري) ،فيجب مثاليًا إبقاؤها عند حدود
الصراع السياسي.
حـيــاديــا ،يـجــب فـعــل ذل ــك إن أمـكــن مــن دون
الـسـمــاح لتلك «الـطــريـقــة فــي إي ـجــاد ت ــوازن
مـشـتــرك» أن تــأخــذ مكانها عسكريًا .يجب
ف ـعــل ذل ــك ح ـتــى ت ـكــون س ــوري ــا ع ـلــى دراي ــة
بـتـبـعــات نـســج تـلــك الـشـبـكــة مــن الـعــاقــات،
كـمــا يـجــب أن تـعـلــم ال ـح ــدود ال ـتــي ال يجب
ت ـجــاوزهــا .بكلمات أخ ــرى :يـجــب فـعــل ذلــك
بمهارة عالية لالستفادة من الطاقة العالية
التي ينتجها الالعبون الكبار عبر الضغوط
املقابلة .هــذا يجب أن يـكــون ،رغــم ذل ــك ،من
دون السماح لهؤالء الالعبني بالخروج عن
ً
قــواعــد اللعبة .إن هــذا ليس سـ َهــا .إن ذلك
باختصار أقــرب الــى أن يكون ق ـ َـد َر البلدان
الصغيرة أو املتوسطة الحجم .حتى هذه
البلدان ،رغم ذلك ،يمكنها بنجاح تغيير ما
يبدو أنه نقمة داخل نعمة إن تم التعامل مع
ذلك باألسلوب املناسب.
تنبع
الرؤية
هذه
اقتصادية،
من زاوية نظر
ّ
ّ
منطقيًا تـحــت االص ـطــاح املـخــلــص املحفز
ال ــذي هــو «االس ـت ـث ـمــار» .ألك ـثــر مــن سنتني
ت ـقــري ـبــا ،اس ـت ـمـ ّـر امل ـس ــؤول ــون واملـخـطـطــون
السوريون بالتلويح بهذا االصـطــاح ،كما
ّ
ّ
ّ
ماهية مقدار
يلوح املظفرون بسيوفهم ،لكن
معرفتهم بحقيقة األمر (أو ما يعنيه بحده
ً
األقصى) تبقى ســؤاال .من املمكن التخمني
عـبــر بـيــروقــراطـيــي واسـتـشــاريــي الحكومة
أن ــه بالنسبة إل ــى غالبيتهم «االسـتـثـمــار»
يعني شعارًا يكرر للحفاظ على فعاليتهم
لـ ـع ــدة أشـ ـه ــر أخـ ـ ـ ــرى ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى أن ــه

يعطيهم موضوعًا للتحدث عنه والظهور
بـمـظـهــر األذكـ ـي ــاء ،امل ـه ـمــن ،وال ـض ــروري ــن،
الــذيــن بــإمـكــانـهــم أن يـقـيـمــوا مــؤتـمـرًا حــول
املوضوع ويكتبوا عنه ،ويضعوا له الخطط
والـ ـتـ ـق ــاري ــر ،ل ـك ــن م ــن ال ـص ـع ــب أن نــاحــظ
حدوث أي شيء في الواقع.
مـ ــن املـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـك ــون لـ ـ ــدى األك ــاديـ ـمـ ـي ــن
املختصني أو األفراد من القطاع الخاص فكرة
أكـثــر تماسكًا ووض ــوح ــا .لـكــن ،كأشخاص
مـ ـتـ ـم ـ ّـرس ــن ،مـ ــن املـ ـت ــوق ــع افـ ـتـ ـق ــار األرق ـ ـ ــام
الكبيرة واملشاريع الضخمة ،باإلضافة إلى
ّ
غياب إعالن املشروع االستثماري الكلي ّذي
ال ـع ـنــوان ال ـعــريــض ،ال ــذي سـيـخــدم كمحفز
نفسي لجعل االسـتـثـمــارات تبدأ ّ بالتحقق
ف ــي س ــوري ــا .إن م ـشــروعــا كــذلــك مل ــا ينطلق
ب ـع ــد ،ول ـي ــس ه ـنــالــك ض ـم ــان ب ــأن ان ـت ـظــاره
ل ــن يـحـقــق األم ـثــولــة املـســرحـيــة لصموئيل
بيكيت «في انتظار غودو» .إن اإلصرار على
انتظار كهذا ،الناجم عن الفكرة التقليدية
القائلة إن «االستثمار» يساوي تدفق «املرة
الواحدة» للمال بكميات كبيرة من دون أي
تبعات ،يمكنه أن يتسبب في الوقت نفسه
في تشتيت االنتباه باتجاه الضياع الكامل
أو عـلــى األق ــل نـحــو عــالــم أح ــام الـيـقـظــة ،ال
الواقع.
أي ـضــا ،ه ــذا اإلصـ ــرار يجعل مــن املستحيل
رؤي ــة أن ف ــرص االسـتـثـمــار كــانــت مــوجــودة
هنا مسبقًا ،وهي موجودة اآلن ،وستستمر
ً
كذلك مستقبال .نحن فقط بحاجة إلى نزع
ال ـ ُـع ـص ــاب ــات ع ــن أعـيـنـنــا وأن نـعـيــد تقييم
الـكـيـفـيــة ال ـت ــي ن ــري ــد ع ـبــرهــا رؤي ـ ــة ،وف ـهــم،
وإدراك «االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» ،ك ـم ــا ن ـح ـت ــاج إل ــى
التفكير :هل نحن على درجة من الجاهزية
إلعادة تعيني األولويات املرافقة لذلك ،وهل
ن ــري ــد ال ــذه ــاب ف ــي طـ ــرق ب ــدي ـل ــة؟ ل ـيــس من
الضرورة أن يكون الطريق البديل مبهرجًا
أو أن ت ـت ـســاقــط عـلـيــه ن ـع ـ ُـم ال ـس ـم ــاء؛ كلما
ـاع ه ــذا الـطــريــق تــوفـيــر رض ــى أكـبــر،
سـتـطـ ً
ا ّ
مثل نقلة بنيوية حقيقية نحو دمــج أكثر
تركيبًا القتصاد األمــة ،وتـطــوره ،والعمالة
املرافقة له ،والفعالية الذاتية ،والنشاط (في
املرحلة األخيرة ،االكتفاء ،والوفاء الوطني)
ملواطنيه.
كـ ـي ــف ،إذًا ،ي ـم ـك ـن ـنــا ف ـع ــل ذلـ ـ ــك ،وم ـ ــا ال ــذي
ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا ت ــوق ـع ــه م ـن ــه؟ م ــن أيـ ــن يـجــب
علينا ال ـبــدء ،وأي تغيير فــي زاوي ــة النظر
يـ ـج ــب ت ـح ـق ـي ـق ــه ه ـ ـنـ ــا؟ ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،س ــوف
ي ـف ـك ــر األش ـ ـخـ ــاص ال ـ ـحـ ــاذقـ ــون بـ ـش ــيء مــن
قبيل «يـجــب علينا أن نـعــرف كيفية جذب
املستثمرين»« ،يجب علينا أن نعرف كيفية
ً
ال ـت ـعــامــل م ــع االس ـت ـث ـمــار ب ــذك ــاء» ،أو مـثــا
«يـجــب علينا أن نـعــرف أفـضــل طــريـقــة يتم
عبرها إعادة توزيع منافع االستثمار على
االقتصاد بطريقة عالجية ومنشطة ألكبر
عــدد من قطاعات االقتصاد» .إن ذلــك يبدو
ّ
ومتنورًا ،ولكن إن أدركنا حقيقة أنه
رائعًا
ال يـمـتـلــك أح ــد ح ـتــى اآلن ف ـكــرة ج ـيــدة عن
نقطة االن ـطــاق ،وب ــأي رؤي ــة ،ومــع أي آمــال
بــالـضـبــط وبــالـنـسـبــة إل ــى أي أربـ ــاح ،وبــأي
ترتيب لألولويات ،وضمن أي إطار قانوني
ي ـجــب عـلـيـنــا ويـمـكـنـنــا أن ن ـس ـت ـث ـمــر ...فــإن
ذل ــك بـمـجـمـلــه م ـج ــرد أحـ ــام يـقـظــة نــاجـمــة
عن اإلصرار على إعالن املشاريع الضخمة.
ف ــي ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ،ال يـمـكـنـنــا االع ـت ـمــاد

على املـشــاريــع الضخمة وال على الهذيان
املرافق لها ،وهو هذيان يتشكل من عبارات
عــري ـضــة عــامــة مـبـهـجــة ،إن ـمــا مـفـتـقــرة إلــى
محتوى محدد.
مل ـعــرفــة م ـص ــدر هـ ــذا ال ـش ـكــل م ــن الـتـفـكـيــر ـ
املنفصل كليًا عن الواقع ـ يمكننا أن ندقق
بتفصيل أكبر تسلسل أفكار البيروقراطي
(املـ ـتـ ـحـ ـم ــس ربـ ـم ــا إنـ ـم ــا غـ ـي ــر املـ ـتـ ـم ــرس).
إنـ ــه ف ــي ح ـلــم ال ـي ـق ـظــة ،ع ـلــى األرج ـ ـ ــح ،يــرى
أجنبيًا يحمل حقيبة مليئة بــاملــال ويقف
ّ
مبني بثقة ،ثــم يبدأ
خلفه معمل صناعي
بــاإلن ـتــاج ،الـتـصــديــر ،دف ــع ال ـضــرائــب ،ضخ
األموال في االقتصاد .يرى البيروقراطي من
ً
زاويته معمال مزدهرًا ،وآخر ثانيًا بجانبه.
ف ــي ال ـن ـهــايــة ،ي ــرى مــدي ـنــة كــام ـلــة مـمـلــوءة
ّ
وآباء مبتسمني يذهبون إلى
ال سعداء
ٍ
بعم ٍ
الـعـمــل ،فيما تحضر زوجــاتـهــم ال ـغــداء في
ٌ
املنزل ،واألطفال في املدرسة ،وهنالك عمل
شيء مزدهر!
ولعب ...في نهاية األمر ،كل
ٍ
إن ه ــذه ل ـف ـكــرة مـغـلــوطــة ك ـل ـيــا .إن ـهــا كــذلــك
بسبب ـ وألسباب أخــرى ـ أنها مبنية على
افـ ـت ــراض تـلـبـيــة أي مـطـلــب وأن املـسـتـثـمــر
ّ
ٌ
ومتصدق .إن جوهر املشكلة يبقى
معطاء

كــامـنــا فــي ال ــراب ــط املـفـتــرض الـتـقـلـيــدي بني
أمر ما
االستثمار وشيء ذي «أبعاد عليا» أو ٍ
َ
ّ
الصي» ،أيضًا في اعتبار أن االستثمار
«خ
(حتمًا أو فــي غالبية ال ـحــاالت) يــأتــي «من
الخارج» .إن هذه نظرة انتقائية على نحو
خ ـط ـيــر ،ف ـهــي م ــن ج ــان ــب ،تـتـجــاهــل املـعـنــى
الحقيقي لالستثمار ،ومن جانب آخر ،تقوم
على تسليم ضمني لفعالية االستثمار إلى
أيــدي املستثمرين األجــانــب (غالبًا) بسبب
مفهومها املحدود عن الواقع .عبر فعل ذلك،
يبعد ذلــك «الـخــاص» عــن الـنــاس املحليني
وعـ ــن ق ــدرت ـه ــم ع ـلــى إظ ـه ــار أن ـف ـس ـهــم ليس
ّ
فحسب كمستثمرين ،بل حتى كمتسلمني
ملا يمكن اعتباره استثمارًا.
إن القاسم املشترك بــن اإلخـفــاق املمكن أن
ينجم عــن مــزيــج مــن الــرغ ـبــات الـكـبـيــرة في
جذب املستثمرين من جهة ،والتردد الدائم
من جهة أخــرى ،يمكنه أن يتشكل من دون
الـحــاجــة إل ــى أه ــداف كـبــرى نــابـعــة مــن فهم
اصطالح «االستثمار» ،واملقيد ـ كمفارقة ـ
َ
بـهـ َـوس العظمة .إن استطعنا توسيع هذا
الفهم إلــى ح ــدوده الـقـصــوى ،فــإن طيفًا من
ال ـفــرص األك ـثــر واقـعـيــة ومـنـفـعــة إنـســانـيــة،

اليمين المسيحي :التاريخ معنا!
صادق النابلسي *
يـعـيــش ال ـي ـمــن املـسـيـحــي ال ـل ـب ـنــانــي عـقــدة
الــرئـيــس اللبناني األسـبــق بشير الجميل.
الـ ـن ــوسـ ـت ــالـ ـجـ ـي ــا لـ ـعـ ـه ــده ال ـ ـبـ ــائـ ــد ت ـع ــال ــج
ً
رومــانـسـيــا رب ـ ّمــا ،إه ـمــاال كـبـيـرًا فــي هياكل
ّ
الـتــوقـعــات ،لكنها ال تـســد وحـشــة وضمور
الـ ــواقـ ــع امل ـم ـت ـلــئ ب ـت ـح ــوالت قـ ــوى ص ــاع ــدة
لـ ـه ــا ف ــاع ـل ـي ـت ـه ــا وح ـ ـضـ ــورهـ ــا وب ــدائـ ـلـ ـه ــا
وخياراتها الوطنية .استقبل اليمني عهد
ً
بـشـيــر مـهـلــا بــاع ـت ـبــاره «ن ـهــايــة ال ـتــاريــخ»
و«نهاية األيديولوجيات» ،ولم يكن «صدام
الحضارات اللبنانية» بني بعضها البعض
إال النتيجة املـطـلــوبــة الـتــي ك ــان ينتظرها
ب ـش ـيــر وي ـم ـي ـنــه لـتـثـبـيــت م ـ ّـدع ــاه ـم ــا ح ــول
للبنان الجديد.
الصيغة النهائية
ّ
أساس
على
بشير
له
مث
الذي
لم يكن اليمني،
ٍ

مــن التعالي والـتـطــرف ،يشعر باالضطهاد
وال ـت ـه ـم ـيــش وال ـق ـم ــع وامل ـظ ـل ــوم ـي ــة ،ول ـكــن
ال ـع ـصــر آن ـ ــذاك ك ــان أم ـيــرك ـيــا ـ ـ ـ إســرائـيـلـيــا،
ونظرية «الدولة املسيحية» مستحكمة في
أوســاط نخبه السياسية والدينية .وهــذان
عامالن حاسمان لالستحواذ على نصيب
أوف ــر مــن الجغرافيا والـتــاريــخ والسياسة.
ّ
ال ـش ـع ــور ب ــال ـت ـف ــوق وال ـ ـقـ ــوة ش ــك ــا فــرصــة
نــادرة لتحقيق «الرسالة التاريخية» التي
ّ
تطلبت سيطرة دون مـنــازع على املجتمع
وال ــدول ــة .املــوقــف األيــديــولــوجــي والتنظيم
وب ـ ـنـ ــاء ه ـي ــاك ــل ب ــدي ـل ــة ك ــان ــت ُتـ ـ ـق ـ ـ ّـدم بـ ـ ٍّ
ـزي
ّ
تقد ٍّ
مي ،خالصي ،الهوتي ،راديكالي وكلها
ّ
تفاؤل بــأن التاريخ يتطور كما
تشترك في
ٍ
يشتهي اليمني وقــادتــه .كــان بشير ضنينًا
بالسيطرة على آلة الدولة باعتبارها مفتاح
ّ
التغلب على النفوذ السياسي واالقتصادي

والـ ـثـ ـق ــاف ــي ل ـل ـط ـب ـقــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة صــاح ـبــة
االمـ ـتـ ـي ــازات ،ومـنـعـهــا م ــن تـقـيـيــده وبــاقــي
ّ
تحيزات
األجهزة واملؤسسات العميقة من
س ـي ــاس ـي ــة ال ي ــرغ ــب ف ـي ـه ــا ،وخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ،ال
يرتضيها ،تريد ضمان مصالح املجموعات
الطائفية وإدامتها.
ّ
على املستوى املسيحي ،توخى بشير إبراز
«ق ــوت ــه ال ـض ـ ّ
ـام ــة» ال ـتــي م ــن شــأنـهــا تيسير
عملية الدمج واالنـضــواء ملختلف التيارات
واألحزاب والشخصيات الفاعلة تحت إرادته
الواحدة املطلقة ،وعلى املستوى اإلسالمي
كان املطلوب إبراز «قوته الطاردة» والتعامل
مــع الـطــرف املـنــاهــض لــوجــوده فــي السلطة
ّ
براديكالية حــادة .وكــان يفترض أن تفكيك
شـبـكــة ال ـع ــاق ــات وال ـت ـحــال ـفــات الـتـقـلـيــديــة
بـجـنــاحـيـهــا املـسـيـحــي واإلس ــام ــي نتيجة
ّ
تصب ملصلحته،
حتمية ملوازين القوى التي

ّ
وخصوصًا أن االحـتــال اإلســرائـيـلــي الــذي
رهـ ــن ل ــدي ــه ك ــل أوراقـ ـ ـ ــه بـ ــات واقـ ـع ــا ج ـي ــو ـ ـ
سياسيًا مهيمنًا يمكن االسـتـنــاد إلـيــه في
عملية بناء «اإلمبريالية البشيرية».
مــع محاكمة حبيب الـشــرتــونــي ،كــان هناك
مـ ــن ي ـس ـت ـع ـيــد زعـ ـم ّــا ي ـم ـي ـن ـيــا ق ــدي ـم ــا ب ــأن
«التاريخ معنا» .ظنت مجموعة متحمسة
من الكوادر واألنصار ّأن النظرية ّ
تعرضت
ّ
مــع اغـتـيــال بشير النـتـكــاســة ،وأن الفرصة
م ـتــاحــة الـ ـي ــوم إلعـ ـ ــادة إح ـيــائ ـهــا بتنشيط
البروليتاريا املسيحية وإثارة عواطفها من
ّ
جــديــد .فــات على هــؤالء أن هــذه «النظرية»
بـصـيــاغــاتـهــا املـتـطــرفــة واملـخـفـفــة عـلــى حــدّ
ســواء أصبحت جــزءًا مــن املــاضــي بحيث ال
ّ
يمكن تذكرها إال في سياق الخيال املجنون
ال ــذي سيطر على نخبة حــاولــت أن تجمع
ب ــن ت ـه ــوي ـم ــات األس ــاطـ ـي ــر ال ــدي ـن ـي ــة ،وم ــا
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معنى الكلمة إلى مداها األقصى؟
وعمومًا أكثر قابلية للتحقيق سوف يظهر
أم ــام ـن ــا .إن ذلـ ــك َي ـ ِـع ـ ُـد ع ـلــى امل ـ ــدى الـبـعـيــد
بتقديم أكثر بنيوية لجوهر املجتمع (أي
ال ـن ـش ــاط ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ل ـع ـم ــوم ال ـن ــاس
«ال ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــن») ،ن ـم ــو ال ـق ـي ــم االق ـت ـص ــادي ــة
بالعموم ،وأيضًا تطور إيجابي مستقبلي
عندما تصبح إطارات العمل ّ
مؤمنة.
إن امل ـف ـتــاح ل ــذل ــك ـ ـ ـ ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـسـعــي
للتركيز فقط على تجديد املعامل الكبيرة
أو تـفـعـيــل امل ـن ــاط ــق ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـف ــارغ ــة ـ
ه ــو تــأس ـيــس ف ـه ــم م ـح ــدد ل ــ«االس ـت ـث ـم ــار»
م ــن أج ــل تـضـمــن إض ــاف ــات أســاس ـيــة مـثــل:
ت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـخ ـصــوص ـيــة
اإلن ـتــاج املـحـلــي ،رف ــع مـسـتــوى التنافسية،
تعليم االقتصاد وطرق التمويل ،أو أصول
التسويق .أيضًا يجب أن تتضمن دعمًا أو
تنظيمًا مباشرًا من الدولة ألي نوع آخر من
أنــواع التدريب والتأهيل وبــرامــج التعليم،
التي يمكن أن تعطي املــواطـنــن على األقــل
األدوات األســاسـيــة لـلـبــدء بـمـجــرد التفكير
فــي مثل ّتلك القضايا أو كـحـ ّـد أدن ــى البدء
بنقاش بناء حولها.
ٍ
إن الـخـطــوة الــاحـقــة يمكن أن تـكــون ببذل

جـهــود لـبـنــاء أو تــأمــن «اسـتـثـمــار» البنية
التحتية (على صورة إعانات أو تصريفات
قانونية لالستثمار) ستأتي تباعًا لألفكار
واآلراء الناجمة عن نقاش كــذاك .في ضوء
املـعــرفــة الـحــالـيــة لـسـكــان ال ـقــرى أو الـبـلــدات
الصغيرة ،ال يمكنهم أن يـجــدوا فرصتهم،
رغ ــم ذل ــك ،يمكنهم الـحـصــول عليها الحقًا
ب ـع ــد إرش ـ ــاده ـ ــم م ــن ش ـخ ــص م ــؤه ــل نـحــو
االتجاه الصحيح.
في الوقت نفسه ،من املنطقي أن استثمارًا
ك ـهــذا يـجــب أن يـتـجــه أســاســا إل ــى املـنــاطــق
ال ـط ــرف ـي ــة والـ ـبـ ـل ــدات ال ـص ـغ ـي ــرة ،م ــع ال ـحــد
األعلى من الدعم املقدم للعمليات املتوسطة
َوالـصـغـيــرة ،الـشــركــات العائلية الصغيرة،
َ
املزارع ،التصنيع الحرفي ،مصادر أخرى من
الخصوصية (الحرفية أو غيرها) السورية.
األرياف والبلدات الصغيرة عمومًا (وحول
العالم) تعاني نقصًا حادًا في التمويل .لذلك
فــي رأي ــي ،هــذه املناطق والـنــاس القاطنون
فـيـهــا يـمـثـلــون الـفــرصــة األك ـبــر لالستثمار
ّ
نظرية
(هي أكبر وأكثر نزاهة من مشاريع
كعملة البيتكوين أو شركة تسال «الـتــي ال
تسبب التلوث» الخاصة بإلون موسك).

يفترض
العقل
البيروقراطي
إمكانية تلبية
أي مطلب
وأن المستثمر
معطاء
ٌ
ومتصدق
ّ

أي «قبطان» صناعي حقيقي يعلم أن النصر ليس الحصول على موقع ما ،وإنما الحفاظ عليه (أ ف ب)

استقر في األشواق ،وما ارتفع إلى مستوى
املطالب السياسية الداخلية إيمانًا بتطور
ال ـت ــاري ــخ ومـ ـس ــاره ال ـص ــاع ــد ،وم ــا فــرضـتــه
طبيعة التحوالت االستراتيجية على لبنان
وامل ـن ـط ـقــة .فـيـمــا ش ـعــار «بـشـيــر ح ــي فينا»
الــذي ّ
يتم إسقاطه وتــداولــه بني حني وآخر
كتعبير عــن حــالــة ص ــراع الـبـقــاء وتطلعات
املشاركة في السلطة ،ال يشكل سوى جنبة
من جنبات األعراض النفسية التي ّ
تحولت
إلى سياقات حادة في التفريغ والتعويض
السياسي.
م ـش ـك ـلــة ال ـي ـم ــن ال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ــدع ــي مــاضــي
ّ
تصديقه أن الواقع بات خارج
«بشير» ،عدم ّ
يديه تمامًا ،وأنه ما عاد باإلمكان استدرار
الـ ـك ــذب ك ـم ــا ك ـ ــان ،وب ــال ـث ـق ــة ذات ـ ـهـ ــا .إح ــدى
ّ
السارة داخل البيئة املسيحية،
العواقب غير
ل ـيــس ال ـخ ــوف م ــن ت ـجــربــة ج ــدي ــدة ال يقني

فيها ،بل الرفض التام لفكر ٍة تم استغاللها
ّ
بـمـجــون وإف ـ ــراط ،وشــكـلــت نقيضًا لــوجــود
ّ
املسيحيني ومصالحهم األساسية .ظن هذا
ّ
اليمني أن التحالف مــع الـعــدو اإلسرائيلي
منخفض التكلفة على املجتمع املسيحي،
ب ــل رب ـمــا ت ــوه ـ ّـم إم ـكــان ـيــة تـحـمـيــل التكلفة
ُ
ل ـل ـغ ـيــر ب ــا أض ـ ـ ــرار ت ـص ـي ـب ــه ،وإذا بـنـفـســه
ُيسدد التكلفة في معقله وبيئته وحضوره
وامـتـيــازاتــه واب ـت ـعــاده مــن مــركــز ال ـقــرار في
ً
الدولة بعدما كان جزءًا أصيال فيها!
ّأما اليوم ،فكل محاوالت إعادة النظام إلى
مرحلة بشير أو حتى إلى توازنات مرضية
لـ ــم تـ ـع ــد مـ ـج ــدي ــة ب ـف ـع ــل مـ ـ ـع ـ ــادالت الـ ـق ــوة
ّ
التحول
القائمة ودخول الوطن في مرحلة
ال ـن ـظــامــي ب ـعــد ال ـطــائــف ع ــام  1989وبـعــد
األزم ــة الـســوريــة ع ــام  2011الـلـتــن ّ
كرستا
س ـيــاســة انـ ـت ــزاع امل ــزاي ــا وس ـح ـبــت م ــن يــد

يظن اليمين
ّأن دعمًا
خارجيًا أو حربًا
أو ظرفًا دوليًا
يمكن أن
يعومه من
ّ
جديد

إذا أرادت ســوريــا أن تلعب دورًا الئـقــا في
املنطقة والسياق العاملي ،فإن هذه الفرصة
متاحة .باإلضافة إلى ذلك ،أيًا من كان يملك
ً
ع ـق ــا يـمـكـنــه أن يـ ــرى م ــا يـمـكــن الـحـصــول
عليه من دعم األريــاف وسكانها ،الذين هم
غــالـيــا غـيــر راض ـ ــن .بـيـنـمــا يـتـسـبــب الــدعــم
غير املـحــدود للمدن أو املـشــاريــع الضخمة
ً
الصناعية عــادة في إشـكــاالت ديموغرافية
واج ـت ـمــاع ـيــة .إن الـتـطــويــر الـ ّـس ـلــس للريف
(باإلضافة إلى كثير من امليزات األخرى) هو
أفضل طريق ملنع مضاعفات الدعم املطلق
للمدن.
في ما يخص املــدن أو املشاريع الصناعية
الكبيرة ،في رأيي أن الطريق األكثر واقعية
واالسـتـثـمــار األك ـثــر عقالنية فــي املستقبل
القريب أو البعيد هو في تأسيس إمكانات
معرفية إلدخــال تكنولوجيا من مستويات
أعلى إلى الصناعات اإلنتاجية .وليس من
الواجب أن تكون املنتجات واعدة بالتصدير
إل ــى مـنــاطــق م ـج ــاورة (امل ـتــوســط ،أفــريـقـيــا،
العراق ،إلخ) إنما يمكنها أن تتضمن حيازة
الـتـكـنــولــوجـيــا وأش ـك ــال أخـ ــرى م ــن القيمة
امل ـضــافــة يـمـكــن أن ت ـســاعــد ل ـيــس ف ـقــط في
حيازة العملة األجنبية ،إنما أيضًا إطالق
وصيانة الفعالية الذاتية للسوق الوطنية
السورية .من املمكن أن تكون أشكال متنوعة
مـ ــن الـ ـ ــوكـ ـ ــاالت :إن ـ ـتـ ــاج مـ ـص ــرح بـ ــه أو أي
منهجية تصنيع أخــرى (أو حتى منهجية
إداريـ ــة) ،يمكن أن تــدفــع بنوعية االقتصاد
ال ـس ــوري إل ــى األم ـ ــام .يـمـكــن فـعــل ذل ــك رغــم
الـحـظــر ،واملـقــاطـعــة ،واألش ـك ــال األخ ــرى من
«الصراع التنافسي العاملي» عمومًا.
مــن الــواضــح أنــه إذا تــم اتـخــاذ كــل مــا سبق
بـ ـج ــدي ــة ،ف ـ ــإن ذل ـ ــك ي ـف ـت ــرض ب ـي ـئ ــة مـبـيـنــة
بـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة وصـ ــدق ـ ـيـ ــة تـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة
القانونية الـضــروريــة الـتــي يمكنها تأمني
شعور أو انطباع على األقل الحقوق املطبقة
(م ـ ــا ي ـت ـض ـمــن ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال املـلـكـيــة
الـفـكــريــة) .فــي بيئة كتلك ،إن دعــم األري ــاف،
والناس ،واملشاريع املتوسطة وملء الحقول
ب ــإم ـك ــان ــات حـقـيـقـيــة أص ـي ـلــة واسـتـثـنــائـيــة
(الـتـجــارة ،صناعة تكنولوجيا املعلومات،
التكنولوجيا عـمــومــا) فــي املــرحـلــة األول ــى
يمكن أن تقود إلــى الـتـفــاؤل ،وكسب الثقة،
والتفاعل ،وفي املرحلة املتقدمة ،تقود إلى
عملية ناجحة من توطني الصناعة وجعلها
م ـح ـل ـي ــة ...زيـ ـ ــادة ف ــي ال ـت ـص ــدي ــر ،وال ـط ـلــب،
وسمعة رائعة للبالد ،وأساسًا رفع مستوى
ظهورها العاملي وتصنيفها («الحقيقي»).
في الوقت نفسه ،كل ما سيأتي ضمن هذا
الـطــرح يشكل قــاعــدة وشــرطــا الزم ــا لظهور
م ــا يـسـ ّـمــى «مـسـتـثـمــر  »Xالـكـبـيــر املـفــاجــئ
يومًا ما .إن اتخاذ الطريق إلى ذلك لهو ٌ
أمر
ملتبس ويتسبب في األزمات ،إذ إن النتائج
ل ــن تـظـهــر ب ــن لـيـلــة وض ـحــاهــا وال بــذاتـهــا
من دون أي تدخل .كما الحال في أي مكان
آخ ــر ،فــإن الـقــاعــدة نفسها تنطبق هـنــا :من
ال ـض ــروري )1 :أخ ــذ كــل ذل ــك بـجــديــة كبيرة
ّ
وفي الوقت نفسه أن  )2نفكر!
بالنسبة إلى الوقت الحالي ،نرى النقيض
تـمــامــا :إنـنــا أم ــام مــؤسـســات رسـمـيــة تترك
بنيتها للتساقط عوضًا عن بنائها بشكل
طبيعي .في هذا السياق ،يبقى غياب الثقة
ً
ت ـج ــاه األف ـ ـ ــراد املـتـعـلـمــن ظ ــاه ــرة مــرضـ ّـيــة

مــزمـنــة ،وبـشـكــل مـمــاثــل ـ ـ وم ــن املـمـكــن هنا
أكثر من بقية األماكن ـ في األرياف املنبوذة.
يظهر لـنــا ال ـســوق شـ ّـحــا فــي الخصوصية،
وم ــرة أخ ــرى ،أولـئــك الــذيــن يملكون الرغبة
ف ــي صـنــاعــة أم ــر م ــا اسـتـثـنــائــي يـ َ
ـواج ـهــون
بــالـشـكــوك ،وغـيــاب الـثـقــة ،وبـعــض األحـيــان
بالتجريح :مــن جــانــب الصناعيني ،هنالك
ليس فقط نفور من صناعة األصالة أو أي
ش ــيء ي ـخــرج عـ ٌـن س ـيــاق الـصـيـغــة املــألــوفــة،
إنما أيضًا إعراض عن دمج القدرة اإلبداعية
ألحــدهــم أو (ال سـمــح ال ـلــه!) االسـتـثـمــار في
تعليم مواهب جديدة في الجامعات.
ليست هذه العالقات هي غير الفعالة فحسب
(ال ـشــركــة  -ال ـجــام ـعــة) ،إن ـمــا أي ـضــا غالبية
الروابط التي يمكنها الحفاظ على تماسك
االقتصاد وإعادة إنتاجه .الحسد ،الشكوك،
الـ ـش ــراس ــة ،ال ـح ـيــل ال ـ ـقـ ــذرة ،واالس ـت ـخ ـفــاف
ّ
بالوسطية
بــاملــواهــب ـ ـ املـتــرافــق مــع الــولــع
ـ ـ ه ــي أم ــور ش ــدي ــدة ال ـح ـضــور حــال ـيــا .هــذه
السمات (املوصوفة أحيانًا بسوء فهم على
أنـهــا «قــومـيــة» أو م ـحـ ّـددات «خصوصية»)
هي في اآلن نفسه األفاعي األكثر حقدًا التي
تتغذى على السوق املحلي ،االقتصاد ،وكل
املجتمع .لذلك ،إذا لم يوجد في بنية الدولة
أو الحكومة أحد ما يفكر في األجيال املقبلة
بنزاهة أو حتى ما بعد الجيل املقبل ،فإنه ال
يبدو أن شيئًا سيتغير.
وصفات التغيير متوافرة :الخبراء يعلمون
بها ويمتلكونها بأيديهم (مراجع ،تجارب
الـ ـ ــدول األخ ـ ـ ــرى ،اإلنـ ـت ــرن ــت) .إن ـه ــم ال ـه ــواة
ف ـح ـســب م ــن «يـ ــداف ـ ـعـ ــون» ع ــن الـ ـب ــاد ضــد
التطور ،التفاعل ،النمو ،واإلبداعات .أينما
ُعزل شيء ما ،فإنه يبدأ باالنحطاط .أما إن
تم كشف البالد على الواقع ،فإنها ستقوى
عـلــى أن تـصـبــح أك ـثــر فـعــالـيــة ونـجــاحــا في
الـ ـعـ ـم ــل .ه ـ ــذا مـ ــا ي ـج ــب أن ي ـت ـح ـقــق ضـمــن
إط ــار مــن القانونية والـشـفــافـيــة ،والـقــواعــد
الــواضـحــة للعبة ،ونـقــاش حــول املساحات
وال ـحــدود املــوضــوعــة ،وباملحصلة التطور
والـ ـتـ ـق ــدم .ه ـ ــذا ال ـت ـق ــدم س ـي ـج ـلــب جــاذب ـيــة
وخصوصية مع ازدياد في مستوى اكتفاء
ال ـن ــاس «ال ـش ــائ ـع ــن» (فـ ــي الـنـتـيـجــة أيـضــا
اب ـت ـك ــارات ب ـن ـيــويــة) ،م ــا سـيـخـلــق «حـلـقــات
نزاهة» من «تجديدات الذات» املتطور.
آنـ ـ ـ ــذاك فـ ـق ــط ،س ـ ــوف ن ـس ـت ـي ـقــظ مـ ــن أحـ ــام
الـيـقـظــة إل ــى الـتـحـقـيــق الـصـ ّـحــي لـلـمـقــدرات
التي يعرضها علينا «ملتقى الـطــرق» هذا
(أو ّ
املنصة تلك) .إن هذا يبدو أكثر وضوحًا
في ضوء حقيقة أننا لسنا في موقع يمكننا
أن نسميه موقع «استالم زمام األمور» .لكن
إن وجــدنــا الشجاعة الكافية للدفع بأكثر
ً
التحوالت البنيوية واإلصالحات ضــرورة،
فــإن نمو مصالح مــن هــم حولنا سيضعنا
في هذا املوقع بسرعة.
إذا وج ــدت ســوريــا نفسها فــي مــوقــع كهذا،
ف ــإن ه ــذا الـتـفــوق املـسـتـجــد ال يـجــب أن يتم
الـ ـسـ ـم ــاح ب ـت ـح ــول ــه إل ـ ــى غـ ـ ـ ــرور .إن ال ـع ـمــل
ّ
الحقيقي لن يبدأ إل بعد استعادة املواقع
امل ـف ـقــودة ،كـمــا يعلم أي «قـبـطــان» صناعي
ح ـق ـي ـقــي بـ ــأن ال ـن ـص ــر ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـي ــس فــي
الحصول على موقع ما ،وإنما في الحفاظ
عليه على املدى البعيد.
* كاتب ،ومؤسس موقع Rebuildsyria.cz
املرتكز على إعادة بناء سوريا واإلقليم

اليمني القدرة على صياغة استراتيجيات
داخلية أو خارجية .بقايا اليمني بنسخته
ُاملسيحية وحتى بصيغته الـجــديــدة التي
أطـ ـل ــق عـلـيـهــا قـ ــوى  14آذار ب ـعــد اغ ـت ـيــال
ال ــرئـ ـي ــس رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري  2005ي ــواج ــه
ارت ـب ــاك ــا أيــديــولــوج ـيــا وقـ ـص ــورًا تحليليًا
ف ــي ف ـهــم طـبـيـعــة امل ـت ـغ ـيــرات والـ ـت ــوازن ــات.
نعم ُيمكنه املـشــاركــة فــي الـفــوضــى العامة
وت ـق ــدي ــم ال ـ ـعـ ــروض الـ ـخ ـ ّـداع ــة واس ـت ــدع ــاء
الشياطني ،كما هي التوقعات مع استقالة
ـواء
حـكــومــة الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري وأج ـ ّ
الـ ـح ــرب امل ــرت ـق ـب ــة ع ـل ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،ل ـكــنــه
ال ي ـم ـلــك ي ـق ـي ـنــا ف ــي املـ ـ ــآالت ال ـت ــي تـحـتـ ّمــل
ال ـن ـت ـي ـج ــة امل ـخ ـي ـب ــة ن ـف ـس ـه ــا عـ ـن ــدم ــا وفـ ــر
ال ـص ـهــاي ـنــة «ال ــوه ــم ال ـ ـضـ ــروري» لـغــزوهــم
ل ـب ـنــان وتـنـصـيــب بـشـيــر الـجـمـيــل رئـيـســا.
الصراع اليوم على ّ
أوجه بني من يرغب في

بـنــاء نـظــام يتميز نسبيًا بالديموقراطية
والـعــدالــة واملنطق والـقــوة الداخلية ،وبني
مــن يعمل وهــو ّ
مقيد بشتى أنــواع القيود
ّ
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ف ـه ــو ال ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ـص ــرف
ف ــي إط ـ ــار امل ـص ـل ـحــة ال ــوط ـن ـيــة ومـ ـع ــادالت
ال ــداخ ــل ،وم ــع ذل ــك ي ـتــوقــع االس ـت ـم ــرار في
السلطة ويفترض نجاحه في خيارات ثبت
إخفاقها التاريخي .إحدى الحكم الصينية
ت ـق ــول« :ال ـح ـش ــرة ال ــواق ـف ــة ع ـلــى مـ ــرآة تــرى
نفسها أكبر من الفيل الــذي يقف خلفها».
ّ ّ
هذه حقيقة اليمني اآلن الذي يظن أن دعمًا
خارجيًا سعوديًا ،أو حربًا إسرائيلية ،أو
ظرفًا دوليًا وإقليميًا ،يمكن أن ّ
يعومه من
جديد ،فنراه ينظر إلــى صورته الحاضرة
ّ
بمرآة املاضي للتغلب على أزمة ارتيابه في
ذاته وتراجع دوره ومشروعه التاريخي!
* كاتب وأستاذ جامعي
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تسلم موسكو بالرفض العريض الذي لقيه مؤتمر «الحوار الوطني» المزمع عقده في سوتشي من جانب
سوريا لم ّ
المعارضة ،بل تابعت نشاطها مع األطراف المعنية ،في ظل توتر تشهده مناطق «تخفيف التصعيد»

نشاط روسي تحضيرًا لـ«مؤتمر سوتشي»

تصعيد في الغوطة وريف حماة الشمالي
تـ ـكـ ـث ــف مـ ــوس ـ ـكـ ــو مـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاورات ـ ـهـ ــا
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ـ ّـه ــد ل ـع ـقــد
مــؤتـمــر «الـ ـح ــوار الــوط ـنــي» ال ـســوري
فــي سوتشي ،فــي وقــت تتصاعد فيه
ح ــدة االش ـت ـبــاكــات عـلــى أطـ ــراف عــدد
من مناطق «تخفيف التصعيد» ،من
ري ــف ح ـمــاة الـشـمــالــي حـتــى الـغــوطــة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن إعـ ــان
أنـ ـق ــرة ق ـب ــول روسـ ـي ــا ت ــأج ـي ــل مــوعــد
املؤتمر إلى وقت الحق ،فقد أكد وزير
الخارجية الــروســي سيرغي الفــروف
أن التحضيرات جارية ،وأنــه ال يمكن
الحديث عن تأجيل للموعد «الذي لم
يعلن عنه بشكل رسمي بعد».
ويـ ـعـ ـك ــس ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي
الروسي اهتمامه بعقد املؤتمر ،على
الرغم من موجة االعـتــراض الكبيرة
الـ ـت ــي ل ـق ـي ـهــا م ــن ق ـب ــل ط ـي ــف واس ــع
م ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة
املعارضة .فبينما بحث نائب وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة مـيـخــائـيــل ب ــوغ ــدان ــوف،
تطورات الوضع السوري مع املبعوث

صد الجيش هجومًا
ّ
لتنظيم «داعش» شمال
محطة «»T2
األممي ستيفان دي ميستورا ،ناقش
الفـ ـ ــروف ون ـظ ـي ــره اإليـ ــرانـ ــي محمد
جــواد ظريف ،التحضيرات الجارية
لـ ـعـ ـق ــد املـ ــؤت ـ ـمـ ــر .وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ــوزيـ ــر
الـ ــروسـ ــي ف ــي ح ــدي ــث ص ـح ــاف ــي ،أن
بـ ــاده تـعـمــل ع ـلــى «تـنـسـيــق ج ــدول
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال وال ـ ـ ـتـ ـ ــواريـ ـ ــخ وال ـ ـجـ ــوانـ ــب
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ل ـل ـم ــؤت ـم ــر،
م ــع ال ـش ــرك ــاء ف ــي عـمـلـيــة أس ـت ــان ــا»،
مــوضـحــا أن ــه «ت ـجــرى ات ـص ــاالت مع
جميع األطــراف السورية ،الحكومية
واملـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــارض ـ ـ ـ ــة ...وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــردود
إيـجــابـيــة» .ولـفــت إل ــى وج ــود بعض
أق ـ ـطـ ــاب امل ـ ـعـ ــارضـ ــة الـ ـت ــي «ت ــرف ــض
إجراء محادثات مع الحكومة ،وتكرر
مطالب تغيير النظام ،معتبرة أنها
املـمـثــل الــوح ـيــد لـلـشـعــب ال ـس ــوري».
وأضـ ـ ـ ــاف أن م ــوس ـك ــو ك ــان ــت تـضــع
ً
ك ــا م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة والـ ــدول

مسعفو «الهالل األحمر» في دير الزور يحملون مسنًّا خارج منزله الذي لم يغادره طيلة أشهر (أ ف ب)

األوروبية ،وكذلك دي ميستورا ،في
صورة االستعدادات لعقد املؤتمر.
وفـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط الـ ـ ــروسـ ـ ــي،
اس ـت ـك ـم ــل م ـس ـت ـش ــار امل ــرش ــد األع ـل ــى
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي إي ـ ــران،
علي أكبر واليـتــي ،جولته في دمشق
بلقاء الرئيس الـســوري بشار األســد.
ّ
ورك ـ ــز ال ـل ـق ــاء ع ـلــى تـ ـط ــورات امل ـع ــارك
وجـهــود «الـتـســويــة» املـبــذولــة .واتفق

الـ ـط ــرف ــان ع ـل ــى أن «ت ـص ـع ـيــد بـعــض
الـ ــدول اإلقـلـيـمـيــة والـغــربـيــة ملواقفها
الـ ـع ــدائـ ـي ــة ض ـ ــد إيـ ـ ـ ـ ــران ومـ ـ ـح ـ ــاوالت
زعــزعــة االسـتـقــرار فــي دول أخــرى في
امل ـن ـط ـقــة ،ال يـمـكــن فـصـلــه ع ــن تقهقر
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة» .وأوض ـ ــح
األسد أن «الحرب ليست ضد اإلرهاب
فـقــط ،بــل هــي أي ـض ــا ...ضــد مـحــاوالت
استثمار اإلرهــاب وتسخيره لتقسيم

لقاء بنس ـ يلدريم غدًا :أجواء إيجابية بعد تحرير تأشيرات الدخول
تأجل االجتماع الذي كان مقررًا ،أمس ،بني رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ،ونائب الرئيس األميركي،
مايكل بنس ،في الواليات املتحدة ،إلى الغد ،وذلك على وقع استعادة منح تأشيرات الدخول بني البلدين،
بعدما تم إيقافها حوالى شهر على إثر األزمة الدبلوماسية بني واشنطن وأنقرة.
وسبب تأجيل الزيارة هو مشاركة بنس في تأبني ضحايا عملية إطالق النار في
تكساس ،والتي وقعت قبل يومني مودية بحياة  26شخصًا .وأكد مسؤول تركي
رفيع مشارك في الزيارة ،في حديث إلى صحيفة «حرييت» التركية ،أن تأجيل اللقاء
فرصة لعقد االجتماع في أجواء أكثر راحة .إال أن
لدوافع إنسانية مبرر وقد يمنح ّ
بعض املعلقني األتراك كانوا قد قللوا من أهمية زيارة يلدريم ولقائه بنس ،وذلك
ألن الرئيس األميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون ،سيكونان
في األثناء في جولة آسيوية ،وبالتالي فإن يلدريم لن يلتقي بأفراد أساسيني في
اإلدارة األميركية .بيد أن تحرير تأشيرات الدخول من الحظر الذي كان مفروضًا
عليها اعتبر مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تجديد الحوار بني الحليفني في «حلف
شمال األطلسي» ،خصوصًا أنه تم قبل يوم من مغادرة يلدريم إلى الواليات املتحدة.
ووصف املسؤول التركي قرار الواليات املتحدة استئناف إصدار التأشيرات بشكل
جزئي بأنه خطوة إيجابية ،لكنه طالب واشنطن بتسليم رجل الدين فتح الله غولن
الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقالب عسكري العام املاضي.

الـ ــدول وإض ـعــاف ـهــا» ،م ـشــددًا عـلــى أن
«االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات الـ ـت ــي ت ـح ـق ـق ــت ،ب ــدءًا
مــن حـلــب ولـيــس انـتـهـ ً
ـاء بــديــر ال ــزور،
شكلت ضربة حاسمة أفشلت مشاريع
الـتـقـسـيــم وأهـ ـ ــداف اإلرهـ ـ ــاب والـ ــدول
الراعية له».
ومع استمرار الجهود الدبلوماسية،
شهدت دمشق ،أمس ،تصعيدًا جديدًا
ب ـع ــد اسـ ـتـ ـه ــداف ع ـ ــدد مـ ــن أح ـيــائ ـهــا

بقذائف صاروخية أطلقت من األطراف
ال ـغ ــرب ـي ــة ل ـغ ــوط ــة دمـ ـش ــق ال ـش ــرق ـي ــة.
وسقطت الـقــذائــف فــي ش ــارع  29أيــار
وح ــي الـشــاغــور ومنطقة العباسيني
السكنية ،وتسببت باستشهاد مدني
وإصابة  16آخرين بجراح ،إلى جانب
أض ــرار مــاديــة كبيرة باملمتلكات .في
املقابل ،صعد الجيش مــن استهدافه
ملواقع املسلحني على الجانب الغربي
م ــن الـ ـغ ــوط ــة ،الـ ـ ــذي ي ـض ــم مـسـلـحــن
م ــن «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» و«فـيـلــق
ال ــرح ـم ــن» .وأتـ ــى ه ــذا الـتـصـعـيــد في
مـ ــوازاة تــوتــر داخ ـلــي شـهــدتــه منطقة
مــزارع األشعري بني «فيلق الرحمن»
و«تـحــريــر الـشــام» مــن جهة ،و«جيش
اإلسالم» من الجهة األخرى.
وف ــي ري ــف ح ـمــاة ال ـش ـمــالــي ،اش ـتــدت
امل ـع ــارك أمـ ــس ،ب ــن الـجـيــش و«هـيـئــة
تـحــريــر ال ـشــام» فــي املـنــاطــق املحيطة
بـ ـق ــرى أم تــري ـك ـيــة وال ــزغـ ـب ــة وب ـل ـيــل،
بــالـتــوازي مــع اسـتـهــداف ســاح الجو
ع ــددًا مــن مــواقــع املسلحني على طول
جبهة ريــف حماة الشمالي ،وأطــراف
ريف حلب الجنوبي.
أم ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ،ف ـق ــد
ص ـ ــد الـ ـجـ ـي ــش وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤه ه ـج ــوم ــا
ل ـت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ع ـل ــى مــواق ـع ـهــم
ف ــي م ـح ـيــط م ـح ـطــة « .»T2وح ـ ــاول
ال ـت ـن ـظ ـي ــم اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف امل ـن ـط ـق ــة مــن
الجهة الشمالية املمتدة نحو بادية
امل ـيــاديــن ،بـعــد ســاعــات عـلــى هجوم
مـمــاثــل عـلــى الـنـقــاط ش ــرق السخنة،
وفــي محيط حقل التيم .ولــم يتمكن
التنظيم مــن تحقيق أي تـقــدم خالل
الهجومني .وبالتوازي شهدت مواقع
ال ـج ـي ــش ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـع ــراق ـي ــة،
ج ـ ـن ـ ــوب ال ـ ـب ـ ــوك ـ ـم ـ ــال ،اش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات
متقطعة مــع مسلحي «داعـ ــش» ،من
دون تـغـيـيــر ف ــي خــري ـطــة الـسـيـطــرة
هـ ـن ــاك .وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي ،ح ـ ـ ّـرك الـجـيــش
مـ ـح ــور جـ ـن ــوب بـ ـل ــدة م ـح ـك ــان عـبــر
ً
البادية املحيطة ،وصوال إلى أطراف
ب ـلــدة ال ـقــوريــة الـجـنــوبـيــة .وي ـحــاول
ال ـج ـي ــش ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـب ـلــدتــن
وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ن ــاح ـي ــة الـ ـعـ ـش ــارة،
السـتـكـمــال ال ـت ـحــرك جـنــوبــا وشــرقــا
نحو البوكمال.
(األخبار)

األردن

مشاركة إسرائيلية في مؤتـ ـ
عمان ــ أسماء عواد
وج ـ ـ ــه جـ ــديـ ــد ل ـل ـت ـط ـب ـي ــع ف ـ ــي األردن
حمل الـعـنــوان األكــاديـمــي العلمي مع
انـ ـط ــاق ف ـعــال ـيــات «امل ـن ـت ــدى ال ـعــاملــي
لـلـعـلــوم  ،»2017ت ـحــت ش ـعــار «الـعـلــم
م ــن أج ــل الـ ـس ــام» ،عـلــى م ــدار خمسة
أيـ ــام بـ ــدأت مـنــذ أمـ ــس ،وذلـ ــك بــرعــايــة
رسمية وبحضور نحو  3000شخص
مــن ّاألكــاديـمـيــن والـعـلـمــاء واملعنيني
وص ــن ــاع ال ـق ــرار واملـسـتـثـمــريــن الــذيــن
يمثلون  120دولة.
ُ
ومن املقرر أن تبحث في املنتدى املعقود
على الضفة الشرقية للبحر امليت في
اململكة محاور عامة عــدة هــي :الطاقة
واملياه والغذاء وتغير املناخ ومكافحة
الفقر وعدم املساواة والتفاهم الثقافي
بني الشعوب وإيـجــاد الـثــروات وخلق

ال ـ ـفـ ــرص داخ ـ ـ ــل ج ـم ـي ــع امل ـج ـت ـم ـع ــات،
علمًا بــأن هــذا املنتدى انطلق برعاية
منظمة «اليونسكو» عــام  ،2003وفي
تعريفه أنه معني بـ«تحديد اإلمكانات
العاملية للمجتمعات العلمية وصناع
ال ـس ـيــاســات م ــن أجـ ــل تـحـقـيــق تغيير
حقيقي في املجتمعات املترابطة».
ومـ ـ ـ ــع أن ظ ـ ــاه ـ ــر ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات ي ـح ـمــل
عـ ـن ــاوي ــن ع ـل ـم ـي ــة ب ـح ـت ــة وب ـم ـش ــارك ــة
علماء من أنحاء العالم ،إال أن حضور
ع ـل ـم ــاء إس ــرائ ـي ـل ـي ــن ي ـب ـقــى فـ ــي نـظــر
تطبيعًا ،حـتــى لــو ك ــان البلد
كـثـيــريــن
ّ
املستضيف موقعًا اتفاقية تسوية مع
الـعــدو ،وخــاصــة إذا أخــذ باالعتبار أن
ثمة «أزمة دبلوماسية» بني الجانبني،
رغ ــم أن ــه ي ـتــأكــد ي ــوم ــا ب ـعــد ي ــوم أنـهــا
أزم ــة شـكـلـيــة ،فــي إشـ ــارة إل ــى م ـغــادرة
طاقم السفارة اإلسرائيلية مقرها في
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العالم
العراق

مصر

محاولة كردية إلعادة ترتيب «البيت الداخلي»

سنعزز قدراتنا القتالية
العبادي:
ّ
مع دخول العراق إجازة
«أربعينية اإلمام الحسين»،
يخيم الركود على مفاصل
ّ
العملية السياسية في البالد،
إال أن الخرق في جدار تلك
مرده إلى تداعيات
«اإلجازة» ّ
أزمة استفتاء االنفصال ،والتي
ال تزال سارية المفعول حتى
اللحظة
أعـلــن رئـيــس الـ ــوزراء حـيــدر الـعـبــادي،
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،تـ ـ ــوج ـ ـ ـيـ ـ ــه ق ـ ـ ـ ــوات ـ ـ ـ ــه األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
ّ
ض حتى لو كان
بـ«التصدي ألي تـعــر ٍ
ّ
مــن داخ ــل األراض ــي الـســوريــة» ،مــؤكـدًا
ام ـتــاك حـكــومـتــه «أس ـم ــاء مــن يخطط
إلدخ ـ ــال امل ـنــاطــق امل ـت ـن ــازع عـلـيـهــا في
أزمات أمنية».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ف ـ ـ ــي م ـ ــؤت ـ ـم ـ ــره الـ ـصـ ـح ــاف ــي
األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ،ع ـق ــب تـ ــرؤسـ ــه ال ـج ـل ـســة
االع ّـت ـي ــادي ــة ل ـل ـح ـكــومــة ،ب ـق ــوات ــه الـتــي
«حــقـقــت ان ـت ـصــارات كـبـيــرة فــي محور
غ ــرب ــي األن ـ ـبـ ــار» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «ق ـ ــدرات
ب ـ ـ ـ ــاده ال ـت ـس ـل ـي ـح ـي ــة ب ـل ـغ ــت م ــراح ــل
مـ ـتـ ـق ــدم ــة ...ونـ ـح ــن بـ ـص ــدد ت ـعــزيــزهــا
بتزويدها طائرات مقاتلة».
وتـ ـ ـط ـ ـ ّـرق فـ ــي ح ــدي ـث ــه إل ـ ــى «امل ـن ــاط ــق
املتنازع عليها» ،باعتبارها جــزءًا من
األزمـ ــة ب ــن ب ـغ ــداد وأربـ ـي ــل ،الف ـتــا إلــى
أن «قواتنا أكملت االنتشار في جميع
امل ـن ــاط ــق املـ ـتـ ـن ــازع ع ـل ـي ـه ــا» ،وم ـبــديــا
تـمـ ّـسـكــه بـ ــ«ق ــرار املـحـكـمــة االت ـحــاديــة
بخصوص االسـتـفـتــاء ،بوصفه نافذًا
على جميع مناطق العراق ...إذ عمدت
ّ
التوسع على حساب األزمات
أربيل إلى
الداخلية».
ّ
ّ
ـاق مـ ــت ـ ـصـ ــل ،حـ ــثـ ــت ب ـع ـثــة
وف ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ـ ٍ
«األمــم املتحدة للمساعدة في العراق»
(يـ ــونـ ــامـ ــي) ح ـك ــوم ــة «اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم» عـلــى
ـذي
االل ـتــزام ب ـقــرار الـحـكــم الـقـضــائــي الـ ً
ي ـش ـ ّـدد عـلــى وح ــدة ال ـع ــراق ،مــوضـحــة
فــي بيانها أن «الـبـعـثــة أحـيـطــت علمًا
بــال ـت ـف ـس ـيــر ال ـ ــذي أصـ ــدرتـ ــه املـحـكـمــة
االت ـحــاديــة الـعـلـيــا فــي ال ـع ــراق لـلـمــادة
األول ــى مــن الــدسـتــور ال ـعــراقــي ،والـتــي
ت ـش ــدد ع ـلــى وحـ ــدة ال ـ ـعـ ــراق ...وأنـ ــه ال
يـ ــوجـ ــد أي ن ـ ــص دسـ ـ ـت ـ ــوري ي ـس ـمــح
بانفصال ّ
أي من املكونات العراقية».
األزم ــة املـسـتـمــرة ،منذ أكـثــر مــن شهر،
ّ
ي ــرى جـمـيــع مـتـتـبـعـيـهــا أن حــل ـهــا لن

ي ـك ــون إال ع ــن ط ــري ــق ال ـ ـحـ ــوار ،إال أن
ب ـغــداد الـتــي وضـعــت شــروطــا للعودة
إلـ ــى ط ــاول ــة ال ـ ـحـ ــوار قــاب ـل ـت ـهــا أرب ـي ـ َـل
بـ«مناورة» ّقدمت فيها مبادرة لم تلق
صداها في «عاصمة الرشيد» .وعلى
ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،دع ـ ــا امل ـم ـث ــل ال ـخ ــاص
ل ــأم ــن الـ ـع ــام ل ـ ــ«األمـ ــم امل ـت ـح ــدة» في
ُ ًّ
ال ـعــراق ،يــان كوبيتش ،ك ــا مــن بغداد
وأرب ـي ــل إل ــى «ح ــل ال ـخــافــات بينهما
عـبــر الـ ـح ــوار» ،وذل ــك خ ــال لـقــائــه مع
ـان
رئ ـي ــس ح ـكــومــة «اإلقـ ـلـ ـي ــم» نـجـيــرفـ ً
الـ ـب ــرزان ــي ،مـعـتـبـرًا أن ه ـن ــاك «ح ــاج ــة
للحوار ملعالجة كافة االختالفات على
أساس الدستور العراقي».
ال ـح ــوار «امل ــرت ـق ــب» ال يـ ــزال ف ــي ط ــوره
«ال ـن ـظ ــري» ،م ــع تـمـ ّـســك ب ـغ ــداد بـشــرط
إلـغــاء نتائج االستفتاء .إال أن إصــرار
ّ
وتمسكها بــه سيكونان عائقًا
أربـيــل
أمـ ـ ــام ت ـحــوي ـلــه إلـ ــى سـ ـي ــاق «ع ـم ـل ــي».
وب ــال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،فـ ــإن أربـ ـي ــل ،ومــن
خ ــال نـيـجـيــرفــان ،تـسـعــى إل ــى إع ــادة

أمر العبادي قواته
تعر ٍض
بالتصدي ألي ّ
حتى لو كان من
األراضي السورية

(األناضول)

ّ
«مللملة البيت الكردي املتشظي» ،وذلك
م ــع إعـ ـ ــان امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «الـ ـح ــزب
الديموقراطي الكردستاني» ،محمود
مـحـمــد ،أن «الـهـيـئــة الـقـيــاديــة للحزب،
ّ
وفـ ــي خـ ــال اج ـت ـمــاع ـهــا ،كــل ـفــت نــائــب
رئـيــس ال ـحــزب ،نـيـجـيــرفــان ال ـبــرزانــي،
بـ ــال ـ ـحـ ــوار مـ ــع األط ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــة
الكردية للوصول إلى رؤية مشتركة في
اإلقليم» .وقــال محمد إنــه «تــم التأكيد
ع ـلــى رفـ ــض إجـ ـ ــراء ّ
أي ت ـغ ـي ـيــرات في
مؤسسات حكومة اإلقليم ،ألن الوضع
السياسي واالقـتـصــادي لكردستان ال
يـتـحـ ّـمــل مـثــل ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،بــل يجب
العمل من أجل تقوية تلك املؤسسات».
واتهم محمد حكومة العبادي بـ«العمل
شرخ في صفوف األكــراد،
على إحــداث
ٍ
م ــن أجـ ــل ال ـق ـض ــاء ع ـلــى مـكـتـسـبــاتـهــم
ال ــدس ـت ــوري ــة» ،مــوضـحــا أن «م ــا تـقــوم
ب ــه ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة ت ـجــاه اإلقـلـيــم
خطط لها سابقًا ،بينما لم يقم سكان
كردستان سوى بإبداء رأيهم ..وعليهم
اآلن أن يقفوا بــوجــه هــذه املخططات،
والعمل معًا من أجل تجاوز الصعاب».
هذا الحراك الذي يقوده «آل البرزاني»
في إطار «إعادة ترتيب البيت الداخلي
الـكــردي» ،لــم يجد تجاوبًا عند بعض
املـ ـك ـ ّـون ــات ال ـك ــردي ــة األخـ ـ ــرى ،خـ ّ
ـاصــة
«ح ــرك ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر» ،ال ـتــي ت ـقــف مـقــابــل
خطوات «الحزب الديموقراطي» ومن
ّ
خلفه رئيسه مسعود الـبــرزانــي .وأكــد
ّ
منسق عام «الحركة» عمر السيد علي
لجوء الحركة إلى خيارات أخــرى «إذا
لم تستجب أحزاب السلطة ملطالبها»،
ً
مـحـ ّـمــا مسعود الـبــرزانــي ،بــ«الــدرجــة
األســاس ،واالتحاد الوطني مسؤولية
االخ ـف ــاق ــات وال ـه ــزائ ــم ال ـت ــي ي ـمــر بها
اإلقليم».
وأش ـ ـ ــار ال ـس ـي ــد ع ـل ــي إل ـ ــى أن «ح ــرك ــة
ٌ
الـتـغـيـيــر م ـص ـ ّـرة عـلــى مـطــالـبـهــا الـتــي
قــدمـتـهــا إل ــى األح ـ ــزاب ال ـحــاك ـمــة» ،في
ّ
إشـ ـ ـ ـ ــار ٍة إلـ ـ ــى مـ ـقـ ـت ــرح حـ ـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـح ــال ـي ــة ،ت ـم ـه ـي ـدًا لـت ـشـك ـيــل حـكــومــة
«إن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ وطـ ـ ـن ـ ــي» لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ«إدارة امل ــرح ـل ــة
ول ـت ـه ــدئ ــة األوض ـ ـ ـ ــاع امل ـ ـتـ ــأزمـ ــة» .إل ــى
ذل ــك ،نـفــت مــديــريــة «آس ــاي ــش أرب ـيــل»،
أم ــس ،مــا تــداولـتــه عبر بعض وسائل
اإلعالم بشأن إخراج مواطنني عرب من
منازلهم فــي املدينة ،وإسـكــان نازحي
ّ ً
كركوك مكانهم ،مــؤكــدة أن «النازحني
واملواطنني العرب يعيشون في املدينة
ب ـك ــل احـ ـ ـت ـ ــرام وي ـ ـمـ ــارسـ ــون ح ـيــات ـهــم
بصورة طبيعية».
(األخبار)

السيسي:
أترشح لوالية «ثالثة»!
لن ّ

قد يُحرم خالد علي من الحق في الترشح (أ ف ب)

ّ
غــداة إعــان الناشط الحقوقي خالد علي ترشحه إلــى االنتخابات الرئاسية املقبلة،
أعلن الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي تأييده التزام رئيس الجمهورية بواليتني
ّ
رئاسيتني فقط ،وهو ما يعني ضمنًا الترشح إلى السباق املقبل من دون أن يقول ذلك
ً
صراحة بعد.
الرئاسية تنعقد في شهر أيار /مايو املقبل ،أي بعد ستة
وعلى الرغم من ّأن االنتخابات ّ
ّ
في هذا املجال ،إذ إن كل ما سبقه
أشهر ،إال إن ترشح خالد علي مثل أول
إعالن جدي ّ
لم َّ
يتعد التكهنات بإمكانية ترشح أسماء ّ
االحتماالت الطاغية بفوزه في
ظل
وفي
نة.
معي
ً
والية ثانية ،أكد السيسي التزامه بواليتني فقط ،وأنه ال يرى حاجة «إلى تعديل الدستور
ً
في الفترة الحالية» ،لتصبح الوالية الرئاسية ثماني سنوات بدال من أربعة ،وهو ما أثير
الحديث بشأنه قبل فترة.
وقال السيسي في مقابلة مع قناة «سي آن بي سي» األميركية إن «ما يجب أن نضعه
في االعتبار أنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة من دون إرادة الشعب املصري،
ولن يستطيع أيضًا أن يواصل لفترة أخرى من دون إرادة هذا الشعب ،وفي كلتا الحالتني
ّ
فهي ثماني سنوات» ،وذلك من دون أن يعلن فعليًا ترشحه .ويواجه الرئيس املصري
انتقادات ازدادت في األشهر األخيرة بالتزامن مع االجراءات االقتصادية التي اتخذتها
الحكومة املصرية ضمن «حزمة إصــاحــات» طلبها صندوق النقد الــدولــي لحصول
القاهرة على قرض بقيمة  12مليار دوالر .كذلك ،تشمل االنتقادات جوانب أخرى من
الحكم ،مثل القمع واالعـتـقــاالت والهيمنة على اإلع ــام ،إضافة إلــى أداء السلطات في
ملفات وطنية مثل قضية التنازل عن السيادة املصرية على جزيرتي تيران وصنافير
للسعودية.
وقال السيسي في املقابلة «ال يناسبني كرئيس أن أجلس يومًا واحدًا ضد إرادة الشعب
املصري ،وهذا ليس مجرد كالم أقوله فقط أمام شاشات التلفزيون ،فهذه قيم اعتنقها
ومبادئ أنا حريص عليها».
تجدر اإلشارة إلى أن خالد علي قد ُيحرم من الحق في الترشح إلى الرئاسية ،في حال
ّأيــدت محكمة االستئناف حكمًا أصدرته محكمة للجنح في أيلول /سبتمبر بحبسه
ثالثة أشهر بتهمة «ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام» ،وذلك خالل االحتفال في
أعقاب صدور حكم عن املحكمة اإلداريــة العليا يثبت مصرية تيران وصنافير ،والتي
ّ
تصدر علي الدفاع عنها.
(األخبار)

ــمر «علمي» ...على ضفاف «الميت»
عمان بعد قتل أحد حراسها مواطنني
أردنيني.
وب ـ ـن ـ ـظـ ــرة س ــريـ ـع ــة عـ ـل ــى ال ـج ـل ـس ــات
الـ ـت ــي س ـي ـت ـح ــدث ف ـي ـه ــا م ـح ــاض ــرون
إسرائيليون ،يظهر أنها تتمحور حول
ّ
شــقــن :األول علمي مــن خــال مشروع
«س ـي ـس ـم ــي» أو «سـ ـمـ ـس ــم» ،وال ـث ــان ــي
معني بموضوع التسوية والتطبيع
فــي ال ـشــرق األوسـ ــط عـبــر ال ـع ـلــم .وعــن
«س ـم ـســم» ،فــاالســم يـشـيــر إل ــى املعهد
الــذي افتتح في منتصف أيــار املاضي
وحمل اسم «سيسمي» ( sesameاملركز
الــدولــي لـشـعــاع سـنـكــروتــرون للعلوم
الـتـجــريـبـيــة والـتـطـبـيـقـيــة ف ــي ال ـشــرق
األوسط) ومقره في محافظة البلقاء.
ووف ــق مــا أع ـلــن املـعـهــد ،فــإنــه يختص
ب ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـجـ ـي ــل ال ـ ـثـ ــالـ ــث مــن
مسرعات الجزيئات ،ويعمل فيه عدد
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يجمع مؤتمر
«العلم من أجل السالم»
 3آالف شخص ،منهم
إسرائيليون

من العلماء والفيزيائيني من دول عدة
ه ــي :م ـصــر ،تــرك ـيــا ،إي ـ ــران ،الـبـحــريــن،
قـبــرص ،األردن ،بــاكـسـتــان وفلسطني،
إضــافــة إلــى إســرائـيــل ،بــواقــع مقعدين
ل ـك ــل دول ـ ـ ــة .وي ـ ـتـ ــرأس  ،sesameال ــذي

تشرف عليه «اليونسكو» ،في حني أن
مديره هو الدكتور خالد طوقان الذي
ك ــان ق ــد ت ـب ــوأ مـنـصــب رئ ـي ــس «هـيـئــة
الطاقة الذرية األردنية» ،كما كان وزيرًا
لـلـتــربـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم ووزيـ ـ ـرًا للتعليم
العالي والبحث العلمي.
م ـح ـل ـي ــا ،لـ ــم ي ـع ـت ــرض أح ـ ــد ع ـل ــى ه ــذا
املشروع العلمي من مناهضي التطبيع
مع العدو ،إذ سيبدو غير منطقي أيضًا
مشروع من هذا النوع،
االعتراض على ّ
في حني أن األردن وقع عام  1994اتفاقية
تسوية كاملة مع إسرائيل.
أمـ ـ ــا عـ ــن الـ ـش ــق ال ـت ـط ـب ـي ـعــي ال ـف ـع ـلــي،
ف ـهــو ي ــأت ــي ب ــرع ــاي ــة «م ــؤس ـس ــة مــالـطــا
للمؤتمرات» ال ــذي تــرأســه الكيميائية
زافرا ليرمانر وهي أميركية إسرائيلية،
إذ تـسـ ّـوق هــذه املــؤسـســة لنفسها عبر
برنامج املنتدى املنعقد اآلن على أنها

«املنبر الوحيد الذي يضم علماء من 17
دولة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
(ال ـب ـح ــري ــن ومـ ـص ــر وإي ـ ـ ـ ــران والـ ـع ــراق
وإســرائ ـيــل واألردن وال ـكــويــت ولبنان
ول ـي ـب ـيــا وامل ـ ـغـ ــرب وعـ ـم ــان واألراض ـ ـ ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وق ـ ـطـ ــر والـ ـسـ ـع ــودي ــة
وســوريــا وتركيا واإلمـ ـ ــارات) ...وتمنح
ل ـه ــؤالء ال ـع ـل ـمــاء ف ــرص ــة ال ـل ـقــاء وجـهــا
لوجه مع خمسة من الحائزين جائزة
نوبل ملــدة خمسة أيــام من أجــل تطوير
التعاون والعالقات».
وفــي يــوم الجمعة املقبل ،من املقرر أن
تنظم هذه املؤسسة جلسة اليوم الرابع
للمنتدى تحت عنوان «استخدام العلم
مــن أج ــل ال ـســام فــي ال ـشــرق األوس ــط:
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات وال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرص» ،وسـ ـتـ ـك ــون
املتحدثة الرئيسة فيها ع ــادا يــونــات،
الـحــائــزة «جــائــزة نــوبــل فــي الكيمياء»

ع ــام  ،2009وسـتـقــدم ورقـتـهــا تمهيدًا
لـلـمـحــاضــريــن اآلخ ــري ــن وه ـ ــم :ي ـهــودا
ش ـي ـف ــا ،ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي إلحـ ــدى
ال ـش ــرك ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة املـتـخـصـصــة
بــاملــوارد املــائـيــة ،حسن الــدويــك ،نائب
ال ــرئ ـي ــس ف ــي جــام ـعــة الـ ـق ــدس ،ال ـل ــواء
املتقاعد منصور أبــو راش ــد ،مؤسس
«مــركــز عمان للسالم والتنمية» ،ليف
ك ــري ـس ـت ــن س ـي ــدن ـي ــس ،رئـ ـي ــس لـجـنــة
ال ـ ـحـ ــريـ ــة وامل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة ف ـ ــي امل ـج ـل ــس
الدولي للعلوم ،وأخيرًا راميا البقاعني
من الجامعة األردنية.
أم ـ ــا عـ ــن املـ ـش ــارك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ف ـه ـنــاك
مـ ـش ــارك ــون ع ـ ــدة م ــن املـ ـغ ــرب ولـيـبـيــا
ُ
وعمان ،و«األراضي الفلسطينية» وفق
تسمية املنتدى ،إضافة إلى السعودية،
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــر ،ومـ ـ ـص ـ ــر ،والـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان،
والكويت ،والعراق ،ولبنان.
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إعالنات
◄ وفيات ►

بـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى
ننعي إليكم
الرائدة في العمل االجتماعي واإلنساني
السيدة ناديا الحاج عبد املنعم
شعيب ـ حب الله
الـنــائـبــة األولـ ــى لــرئـيـســة املجلس
النسائي في لبنان سابقًا
حرم املرحوم جواد سليم حب الله
والدتها :املرحومة الحاجة زهرة
الشيخ عبد السالم حيدر
ابـ ـنـ ـه ــا :ال ــدكـ ـت ــور جـ ـم ــال زوج ـت ــه
ليلى سميح حالوي وابناه جواد
ونادر
ابنتها :املحامية وفاء
أشـقــاؤهــا :املــرحــوم الـحــاج سامي
حرمه دالل البربير
ال ــدكـ ـت ــور وهـ ـب ــه زوجـ ـت ــه م ــاج ــده
الزين
الــدكـتــور عبد الـســام زوجـتــه أيال
يكن
امل ــرح ــوم امل ـه ـن ــدس س ـم ـيــر حــرمــه
مليا الخياط
شقيقاتها املرحومة سامية حرم
املرحوم القاضي سميح فياض
امل ــرح ــوم ــة س ـم ـيــرة ح ــرم امل ــرح ــوم
الكاتب العدل حسني الغندور
مــريــم حــرم املــرحــوم املـحــامــي عبد
املنعم عاصي
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
 2017/11/8ف ــي نـ ــادي خــريـجــي
الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـيــروت،
قبالة كنيسة الوردية من الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا إلـ ــى ال ــواح ــدة
ب ـع ــد الـ ـظـ ـه ــر ،وم ـ ــن ال ـث ــال ـث ــة إل ــى
ً
مساء
السابعة
اآلسـفــون :آل شعيب ،آل حب الله،
آل ح ــاوي ،آل حـيــدر ،آل البربير،
آل الــزيــن ،آل يـكــن ،آل الـخـيــاط ،آل
فـيــاض ،آل الـغـنــدور ،آل العاصي،
آل عز الدين ،آل نور الدين
ولكم من بعدها طول البقاء

إبـ ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــدة امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ن ـب ـيــل
عطاالله وعائلته
إبنتها مــاريــا زوج ــة مـيـشــال زلــط
وعائلتها
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه ـ ـ ــا املـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدس طـ ــونـ ــي
الحاموش وعائلته
القاضي رجا الحاموش وعائلته
وعموم عائالت الحاموش ،الحاج،
ت ــاب ــت ،ع ـط ــاال ـل ــه ،زل ـ ــط ،أبــوخ ـيــر،
خ ــوري ،قــربــان ،فـضــول ،قهوجي،
رب ـيــز ،ح ــرب ،سـكــاف وانـسـبــاؤهــم
فــي الــوطــن واملهجر ينعون اليكم
بـمــزيــد ال ـح ــزن واالسـ ــى فقيدتهم
الغالية املرحومة
ريتا نخله الحاموش
املـنـتـقـلــة ال ــى رحـمـتــه تـعــالــى يــوم
الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  7ت ـشــريــن
ال ـثــانــي  2017مـتـمـمــة واجـبــاتـهــا
الدينية.
يـحـتـفــل بــال ـصــاة ل ــراح ــة نفسها
الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم
األرب ـع ــاء  8تـشــريــن الـثــانــي 2017
في كنيسة مار الياس  ،منصورية
املنت.
تقبل الـتـعــازي قبل الــدفــن وبعده
وي ــوم ــي الـخـمـيــس والـجـمـعــة  9و
 10ال ـجــاري فــي صــالــون الكنيسة
إبـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـح ــادي ــة
عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
ً
مساء.
السادسة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

اوالدها
وليد فؤاد يونس زوجته آن ماري
عطية وعائلته
عــايــدة ف ــؤاد يــونــس زوج ــة ميالد
انطونيوس وعائلتها
غالديس فؤاد يونس زوجة سايد
دحدح وعائلتها
لـ ـ ــوال ف ـ ـ ــؤاد ي ــون ــس زوج ـ ـ ــة ول ـي ــد
سليمان وعائلتها
كاتيا فؤاد يونس وعائلتها
شقيقها املحامي د .الفرد معلوف
زوجته ميرنا جوخدار وعائلته
وانـ ـسـ ـب ــاؤه ــم يـ ـنـ ـع ــون ف ـق ـيــدت ـهــم
الغالية
ليلى فريد معلوف
زوجة املرحوم فؤاد اسعد يونس
يـحـتـفــل بــال ـصــاة ل ــراح ــة نفسها
الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
االرب ـع ــاء  8تـشــريــن الـثــانــي 2017
فــي كنيسة تجلي الــرب  ،شكا ثم
توارى الثرى في مدفن العائلة في
كوسبا.
تقبل التعازي في صالون كنيسة
تجلي الرب  ،شكا قبل الصالة من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ويومي الخميس والجمعة في 9
و  10الـجــاري من الساعة الرابعة
ً
مساء.
بعد الظهر ولغاية السابعة
وي ــوم الـسـبــت فــي  11ال ـجــاري في
نادي خريجي الجامعة االميركية
فــي بـيــروت  ،الــورديــة مــن الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
السادسة
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الحاج عبداملنعم احمد هزيمة
شقيقه :الحاج عبد الكريم
أب ـ ـ ـنـ ـ ــاؤه :مـ ـحـ ـم ــد ،ال ـع ـم ـي ــد ع ـل ــي،
الحاج احمد.
تقبل الـتـعــازي نـهــار االرب ـعــاء من
ال ـثــال ـثــة ع ـص ـرًا وح ـتــى ال ـســادســة
م ـ ـسـ ـ ً
ـاء ،فـ ــي ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـصــص
وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي ـ ـ ـ ـ ـ قـ ــرب ام ــن
الدولة ـ ـ الرملة البيضاء.
وتقام ذكرى اإلسبوع عند الساعة
ال ـث ــال ـث ــة مـ ــن ع ـص ــر ي ـ ــوم ال ـس ـبــت
ال ـقــادم  ،١١/١١/٢٠١٧فــي مجمع
اإلمام الرضا ـ ـ ميس الجبل.
االسفون :آل هزيمة ،آل اسماعيل،
آل دوالن ـ ـ ــي ،آل ح ــري ــري ،وع ـمــوم
أهالي ميس الجبل

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن
تـعـلــن شــركــة ك ـهــربــاء لـبـنــان الـشـمــالــي
املـغـفـلــة  -ال ـقــادي ـشــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج الـ ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد لـ ـش ــراء
قـ ــواطـ ــع ت ـل ـق ــائ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ال ـ ـقـ ــدرات
ع ــدد  ،/1530/وذل ــك وف ــق املــواصـفــات
الفنية والـشــروط اإلداري ــة املـحــددة في
دف ـتــر ال ـش ــروط الـ ــذي يـمـكــن الـحـصــول
عـلــى نسخة عـنــه لـقــاء خمسماية الــف
ليرة لبنانية (تـضــاف ) TVAمــن قسم
الشراء 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 ف ــي أم ــان ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا  -البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي مـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــروض ي ــوم
الثالثاء الــواقــع فيه  28تشرين الثاني
 2017الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باإلنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 2183
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ع ــن رغـبـتـهــا في
اجـ ـ ـ ـ ــراء اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ــروض ل ـت ـج ـه ـيــز
م ـج ـمــوعــة ج ــدي ــدة  3,4م ـي ـغ ــاوات في
معمل رشميا املائي.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعــاه الحصول على
نسخة من دفتر الـشــروط من مصلحة
ال ــدي ــوان – أم ــان ــة ال ـس ــر – ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  )1223مـبـنــى ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ـ
ط ــري ــق ال ـن ـهــر وذل ـ ــك ل ـق ــاء م ـب ـلــغ ق ــدره
 /500,000/ل.ل.
تـسـلــم ال ـع ــروض بــالـيــد ال ــى أمــانــة سر
كهرباء لبنان – طريق النهر – الطابق
« – »12املـبـنــى املــركــزي (غــرفــة .)1223
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في 2017/12/22
عند نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/11/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2172
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/379
طالب التنفيذ :وسيم محمد علي نور
الدين

امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :ل ـي ـلــى ومـ ـن ــى وج ـم ــال
حكمت األمني
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية
ف ــي ال ـن ـب ـط ـيــة رقـ ــم  2017/81ب ـتــاريــخ
 2017/6/13املنتهي الى اعتبار العقار
/1724كفررمان غير قابل للقسمة عينا
بني الشركاء وبإزالة الشيوع عن طريق
طرحه للبيع باملزاد العلني.
املعامالت :تاريخ التنفيذ 2017/8/30
تاريخ تبليغ اإلنذار2017/10/28 :
ال ـع ـق ــار املـ ــوصـ ــوف 2400 :س ـه ـمــا مــن
العقار /1724كفررمان يقع في منطقة
جل النهر وهو مستطيل الشكل ضمن
مجرى نهر الزهراني.
مساحته1240 :م2
التخمني55,800,000 :ل.ل.
الطرح55,800,000 :ل.ل.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مـ ـ ـك ـ ــان املـ ـ ـ ــزايـ ـ ـ ــدة وت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـه ـ ــا :نـ ـه ــار
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ــه 2018/1/18
الساعة  11,00ظهرًا أمــام رئيس دائرة
تـنـفـيــذ ال ـن ـب ـط ـيــة ت ـط ــرح هـ ــذه ال ــدائ ــرة
للبيع باملزاد العلني العقار املوصوف
اعاله ،فعلى الراغب بالشراء ايداع بدل
ال ـطــرح فــي قـلــم ال ــدائ ــرة بـمــوجــب شيك
مصرفي منظم ألمر رئيس دائرة تنفيذ
النبطية واتـخــاذ محل اقــامــة لــه ضمن
نطاقها وإال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
على قـيــود الصحيفة العينية للعقار
املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم ضمن
املهلة القانونية تحت طائلة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ ميرفت زبيب
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـلــب هـيـثــم خـلـيــل ج ـمــال الــديــن وكيل
حسام سليم راسبيه بوكالته عن بدري
عـلــي غـيــث س ـنــدات ملكيه ب ــدل ضائع
للعقارات 1008و1012و 1015الدامور
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يوما
امني السجل العقاري في الشوف
بالتكليف
محمد طراف
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
إلى السيد عدنان علي ترمس للحضور
إلــى قلم املحكمة لتبلغ اوراق الدعوى
رقـ ــم  2017/465امل ـق ــام ــة بــوج ـهــك من

املدعية شركة هولسيم باطون ش.م.ل
بـ ـم ــادة تـ ـج ــاري ــة وذلـ ـ ــك ض ـم ــن اوق ـ ــات
الـ ــدوام الــرسـمــي وخ ــال عـشــريــن يومًا
من تاريخ النشر وإال يعتبر كل تبليغ
لك قانونيًا
رئيس القلم ابراهيم حمود
إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
طلب طوني وجيه كيروز بالوكاله عن
س ــام وس ـل ـي ـمــان وادي ـ ــب وم ـه ــا وفـهــد
وروز عبيد نجال وعفيف فرح سندات
بــدل ضائع للعقارات 1740و526و532
كفرحزير
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
ط ـل ـب ــت دالل ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري انـ ـط ــونـ ـي ــوس
ال ـح ـك ـيــم ب ــال ــوك ــال ــه ع ــن انـ ـط ــون سـعــد
س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدات بـ ـ ـ ـ ــدل ض ـ ـ ــائ ـ ـ ــع ل ـ ـل ـ ـع ـ ـقـ ــارات
692و362و363و649و656و 672جران
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
طلب بـيــار روفــائـيــل الطبش بالوكاله
عن ريتا ملكون سند بدل ضائع للعقار
 328برسا
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
ط ـ ـلـ ــب مـ ـحـ ـم ــد امـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــؤاد الـ ـش ــام ــي
بالوكاله عــن دازي ــره صــادق سند بدل
ضائع للعقار  749بشري
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
طلب املحامي وهيب ريكاردوس وهبه
بــالــوكــالــه ع ــن ادغ ـ ــار ن ـصــر س ـنــد بــدل

دعـــوة حضـــور

اجتامع الجمعية العمومية غري العادية
ملساهمي رشكة "أو يت يف" (هولدنغ) ش0م0ل0
حرضات السادة املساهمني،
بعد التحية،
رشف مجلس ادارة رشكة "أو يت يف" (هولدنغ) ش0م0ل 0بدعوتكم
يت ّ
لحضور اجتامع الجمعية العمومية غري العادية ملساهمي الرشكة املدعوة
لالنعقاد يوم الجمعة الواقع يف  2017/11/ 24يف متام الساعة الحادية عرش
صباحا" يف مبنى محطة الـ  OTVالتلفزيونية يف سن الفيل – جرس الباشا
– شارع الوردية ،وذلك للبحث والتداول واملناقشة يف جدول االعامل التايل:
 )1التحقق من االكتتاب بأسهم بالتينوم إسمية موضوع زيادة رأسامل
الرشكة تاريخ  2006/10/25وتعديل نظام الرشكة تبعاً لذلك؛
 )2امور اخرى متفرقة و/او متفرعة عن عملية التحقق من زيادة رأس
املال0
كام ميكن للمساهمني الحائزين عىل اسهم بالتينوم اسمية حضور اجتامع
الجمعية شخصياً او توكيل احد اعضاء مجلس االدارة او احد املساهمني
يف الرشكة للحضور عنهم مصحوباً بالتوكيل وفقاً لالمنوذج املتوفر يف مركز
الرشكة أو عىل املوقع االلكرتوين للرشكة . www.otv.com.lb
آملني تلبية الدعوة لالهمية والفائدة واألصول0
وتفضلوا بقبول االحرتام
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
روي هاشم
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إعالنات

ضائع للعقار  4182مزياره
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري

من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
طلبت سيلفا ف ــوزي باسيل بالوكاله
ع ــن فـ ـ ــوزي ب ــاس ـي ــل س ـن ــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  1128آسيا
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
طـلـبــت غـ ــادا ع ـبــدو ابــراه ـيــم بصفتها
احد ورثة مهاه صالح سند بدل ضائع
لعقار  177الهري
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
طلب املحامي ج ــورج نـصــار بالوكاله
عن احــد ورثــة جــان ناصيف سند بدل
ضائع للعقار  1765كفرعتا
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
طلب سايد نديم القبياتي بالوكاله عن
ليلى حبيتر سند بــدل ضــائــع للعقار
 14/470رشعني
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري

إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
طلب سليم سليم البايع بالوكاله عن
جميل معوض سند بدل ضائع للعقار
 8/2224مجدليا
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري

إعالن
م ــن أم ــان ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري ال ـثــان ـيــة
بالكورة
طلب جــورج انـطــوان املـكــاري بالوكاله
ع ــن حـنــا اس ـك ـنــدر س ـنــدي ب ــدل ضــائــع
للعقارين 1010و 1014اهدن
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري

اعالن
مــن أمــانــة السجل الـعـقــاري فــي البقاع
الغربي
طلب احـمــد عمر الجمال مل ــورث موكل
مــوكـلــه عـلــي اح ـمــد اب ــو خــرمــا سـنــدات
ت ـم ـل ـيــك بـ ـ ــدل عـ ــن ض ــائ ــع ب ــال ـع ـق ــارات

إعالن

رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم/384/و/494/و/615و/1005/
السلطان يعقوب
للمعترض املراجعه خالل  15يوما
امني السجل العقاري املعاون
ربى الدغيدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب عثمان قاسم ابو الذهب بوكالته
عــن نايفة حسني فــرحــات سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ــال ـع ـق ــار رقـ ـ ـ ــم/569/
جديتا
للمعترض املراجعة خالل  15يوما
امني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـل ـبــت م ـي ـس ـلــون ح ـس ــن ن ــزه ــا وكـيـلــة
غالب حسني العباس املشتري من عبد
الكريم محمود عبد الكريم سند ملكية
بدل ضائع للعقار  9/6432الشياح
للمعترض املراجعة خالل  15يوما
امني السجل العقاري في بعبدا
بالتكليف
يوسف شكر
نشر إعالن تبليغ
تـ ــدعـ ــو م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـغـ ــرفـ ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة
االولـ ــى ف ــي ال ـب ـقــاع املـسـتــدعــى ضــدهــم
أمني وعطارد وأنيسة وجرجس أوالد
سـ ـمـ ـع ــان ال ـ ــدب ـ ــس وأودي ـ ـ ـ ـ ــت م ـن ـصــور

الدبس وأنيسة الدبس وميشال وكمال
وف ـ ــدوى وإمـ ـل ــي أوالد أس ـع ــد الــدبــس
وت ــاج أب ــو فـيـصــل املـقـيـمــن ســابـقــا في
دي ــر ال ـغ ــزال واملـجـهــولــي مـحــل اإلقــامــة
حاليًا ،للحضور شخصيًا أو بواسطة
من ينوب عنهم قانونا الى قلم املحكمة
في زحلة لتبلغ أوراق االستدعاء املقدم
من ضاهر ديــب قــازان بوكالة االستاذ
رش ـ ـيـ ــد ف ـ ـ ــرح املـ ـسـ ـج ــل بـ ــرقـ ــم اس ـ ــاس
 2017/419والذي يطلب بموجبه إزالة
ال ـش ـي ــوع ف ــي ال ـع ـق ــار رقـ ــم  /321/مــن
منطقة دير الغزال العقارية.
وللمستدعى ضــدهــم املــذكــوريــن مهلة
عشرين يوما مــن تــاريــخ النشر البــداء
املالحظات على الطلب وإال فكل تبليغ
ل ـهــم ل ـص ـقــا ع ـلــى بـ ــاب رده ـ ــة املـحـكـمــة
ي ـع ـت ـب ــر ص ـح ـي ـح ــا ب ـ ـمـ ــا ف ـ ـيـ ــه ال ـح ـك ــم
النهائي.
رئيس الكتبة
جورج ابو فيصل
إعالن
من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
طلب املحامي جورج الدويهي بالوكالة
عن احد ورثة الياس ونجيبه وجميله
وحـسـنــاء وهـنــا ولبيبه الــرهـبــان سند
بدل ضائع للعقار  2255اهدن
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري
إعالن

استراحة
2722 sudoku
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►

◄ مبوب ►
A leading IT company
in DR Congo is
looking for
Showroom Manager.
Please send your CVs
to: jobs0614@gmail.com

للبيع:
عقار برج حمود
 ٩أقسام  ١٧٠مرت
اإلتصال:
70/842628
◄ خرج ولم يعد ►
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7
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من أمانة السجل العقاري الثانية في
الكورة
طـلـبــت طــونــي وج ـيــه ك ـيــروز بــالــوكــالــه
عن انطونيوس ونعيمه عبيد سندات
بــدل ضائع الـعـقــارات 532و1740و526
كفرحزير
للمعترض  15عشر يوما املراجعة
امني السجل العقاري
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غادر العامل البنغالدشي :
HOWLADER JHIDUL
مـ ـك ــان ع ـم ـلــه ل ـ ــدى م ــؤس ـس ــة بـصــل
ل ـل ـم ـقــاوالت وال ـت ـع ـهــدات ول ــم يـعــد،
ي ــرج ــى م ـمــن ي ـج ــده اإلتـ ـص ــال على
الرقم760366/07 :
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أفقيا

ّ
البحرية الدافئة في املحيط األطلسي ُيعرف بالغولف ستريم –  -2من أغاني
 -1من التيارات
املوسيقار الراحل فريد األطرش –  -3من شعوب أميركا الوسطى كانت لهم حضارة متقدمة
حكموا في هوندوراس وغواتيماال وشبه جزيرة يوكاتان في املكسيك –ّ والد – مرتفع من
األرض –  -4راز ثقله ليعرف وزنه – وثاق وقيد –  -5جرذ باألجنبية – أدق الجرس – جواب
ّ
وأزال – ضد بارد –  -7نحفر البئر – منّ الطيور الجارحة –  -8أول كونني
الرفض –  -6حك َ َ
– قشر وقشط – نتف الشعر –  -9ماركة سيارات – تنشق أريــج العطر –  -10والــي بيروت
وصيدا العثماني ( )1860 -1857كانت له اليد الطولى في إشعال الفنت في لبنان

عموديًا
 -1فاتح شهير ملك املغول وحفيد جنكيزخان –  -2أحرف متشابهة – عائلة كاتب
فرنسي وفيلسوف إجتماعي تأثرت بمبادئه الثورة الفرنسية واألدب الرومنطيقي
ّ
يدوية – ديك رومي –  -5متشابهان
–  -3صوت الرصاص – شعور – ورك –  -4قنابل
ّ
– حيوان أليف – ماركة آالت موسيقية –  -6خاصتنا وملكنا – نفك العقدة – جواب
ّ
سكانها اليهود – مدينة
–  -7واحــة في الحجاز غزاها النبي وفــرض اإلتــاوة على ُ ّ
مصرية بمحافظة أسيوط –  -8حرف نفي – آالت من خشب تلف عليها الخيطان –
ُ -9يخادع ُ
ويراوغ – أحرف متشابهة –  -10مضيق بني إسبانيا واملغرب يفصل بني
ّ
قارتي أوروبا وأفريقيا – إسم موصول

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2722

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
ّ
 -1أدفيك شيبوب –  -2دمي – ديزل –  -3يشرب – دياري –  -4بقوته – دكار –  -5زواج – بزة
–  -6لح – ليزيو –  -7حبر – تر – لقب –  -8ديزني – طر –  -9أب – باربي –  -10دير القمر

عموديًا
 -1أديب الحداد –  -2دمشق – حبيبي –  -3فيروز – رز –  -4بتول ُ– نما –  -5كد – هايتي –
ّ -6
شيد – جزر – بق –  -7يزيد – عام –  -8بالكبول – ر ر –  -9راز – قطب –  -10بحيرة طبرية

حل الشبكة 2721

إعداد
نعوم
مسعود
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4

5

6

7

8

9

10

11

صـحــافــي مـغــربــي كـ ّتــب فــي جــريــدة اإلت ـح ــاد اإلش ـتــراكــي ال ــى ان تقاعد
وانضم الى اتحاد كتاب املغرب عام  .1968من مؤلفاته « حزن في الرأس
والقلب « و « مدينة التراب «
 = 5+3+8+1+7+6األبـكــم ■  = 10+4+2مسكن الــرهـبــان ■  = 11+9نعم
باألجنبية

حل الشبكة الماضية :هيرمان ملفيل

غادر العمال البنغالدشيون
nur alam
md jamir hossen
mohamamd ismail hossain
mohamamd mostakin hossain
mohamamd shamim mia
mamunur rashid
mohammad kamal
abdul kuddur
mohamamd ismail hossain
sujan howlader
mohamamd monnaf
milon mia
md belal hossain sarder
md tazul islam chodhury
abdul kader bepari
mohammad moslem howlader
mamun matubbear
md heron sikder
mohammad robel
md ibrahim hossain uzzal
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/053574
غادرت العاملة االثيوبية
Jesmin begum
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/447430
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رياضة

كرة الطاولة

لبنان يحتضن «طاولة» العرب رجاالً وســي
عبد القادر سعد
مرة جديدة يحتضن لبنان رياضيي
وري ــاضـ ـي ــات الـ ـع ــرب ف ــي ل ـع ـبــة ك ــرة
ال ـ ـطـ ــاولـ ــة ول ـ ـل ـ ـمـ ــرة الـ ـت ــاسـ ـع ــة حــن
يستضيف االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي لكرة
الطاولة البطولة العربية على ملعب
نــادي غزير حتى  12تشرين الثاني
الجاري 26 .ناديًا من  11دولة عربية
وهي الى جانب لبنان كل من :مصر،
الـ ـع ــراق ،امل ـغ ــرب ،ت ــون ــس ،ال ـس ــودان،

ال ـي ـم ــن ،ف ـل ـس ـطــن ،ق ـط ــر ،ال ـص ــوم ــال
والجزائر.
 18ف ــريـ ـق ــا لـ ـل ــرج ــال و 8ل ـل ـس ـي ــدات
سـتـتـنــافــس عـلــى م ــدى خـمـســة أي ــام،
حيث يأمل لبنان أن يحصد األلقاب
ً
ال ـع ــرب ـي ــة م ـس ـت ـغ ــا ع ــام ـل ــي األرض
والجمهور ،ومعتمدًا على ثالثة فرق
لــدى الــرجــال هي الجنوب الرياضي
تـ ـ ــول وال ـ ـ ـفـ ـ ــادي األقـ ـ ـ ــدس وال ـج ـي ــش
الـلـبـنــانــي .وي ـع ـ ّـول لـبـنــان عـلــى عــدد
مــن الــاعـبــن املـمـيــزيــن ل ــدى الــرجــال

ك ــاع ـ َـب ــي الـ ـجـ ـن ــوب داوود شـعـيــب
وم ـح ـمــد حـمـيــة ال ــى ج ــان ــب الــاعــب
اإلي ـ ــران ـ ــي م ـح ـمــد رض ـ ــا ب ـس ـن ــد ،فــي
ح ــن يـمـلــك ال ـف ــادي األق ـ ــدس العـبــن
جيدين أيـضــا ج ــوزف شلهوب ورك
حكيم والـنــاشــئ املميز رال ــف همدر.
كـمــا ّ
دع ــم الـفــريــق الـلـبـنــانــي صفوفه
بالالعب الصربي ماركو جيفتوفيك،
أمـ ــا ال ـج ـي ــش ف ـس ـي ـخــوض ال ـب ـطــولــة
بالعبني لبنانيني على رأسهم أحمد
مصطفى حرب.

يتنافس  26ناديًا من 11
دولة عربية أبرزها لبنان
ومصر والجزائر وقطر

لدى السيدات يشارك من لبنان ثالثة
فـ ــرق أي ـض ــا هـ ــي :الـ ـن ــدوة الـقـمــاطـيــة
وه ــومـ ـنـ ـتـ ـم ــن واألدب والـ ــريـ ــاضـ ــة
كفرشيما .حيث يبرز من الفريق األول
م ــاري ــان س ــاه ــاك ـي ــان وم ـل ــك خـ ــوري،
في حني يعتمد هومنتمن على الرا
كجابشيان ونــويــل كيشيشيان .أما
األدب وال ــري ــاض ــة ف ـي ـعـ ّـول ع ـلــى ليز
الحاج نقوال وليتيسيا عازار.
وي ــأم ــل رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي
سليم الـحــاج نـقــوال أن يصل لبنان

يعول هومنتمن
ّ
على العبته
المميزة الرا
كجابشيان
والجنوب على
العبه المتأ ّلق
داوود شعيب
(أرشيف)

مارادونا ومادورو يلعبان الكرة سويًا
أكد الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو أنه سيلعب كرة
القدم مع األسطورة األرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا
الذي توجه االثنني إلى كاراكاس.
وقال مادورو في حفل رسمي حضره
مارادونا« :سألعب تحت قيادة دييغو
أرماندو مارادونا ،في الخلف ،في
الدفاع .أنا جيد في الدفاع وتسديد
ركالت الجزاء» ،دون أن يعطي املزيد من
التفاصيل.
ّ
وفي وقت سابق ،وقع مارادونا عقدًا
في العاصمة الفنزويلية مع القناة
التلفزيونية «تيليسور» إلنتاج برنامج
خالل كأس العالم  2018املقررة في روسياُ .
وسيطلق
على البرنامج التلفزيوني «من يد رقم  ،»10في إشارة إلى
الهدف الذي سجله مارادونا بيده في مرمى إنكلترا في
مونديال املكسيك  1986الذي ِّتوجت األرجنتني بلقبه.

سوق االنتقاالت

مبابي كان قريبًا من برشلونة
كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية
عـ ـب ــر م ـح ـط ـت ـه ــا ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة فــي
وثائقي عن املوهوب كيليان مبابي
العب باريس سان جيرمان ،أنه كان
قريبًا جدًا من االنتقال إلى برشلونة
اإلسباني.
وبـحـســب الــوثــائـقــي ،ف ــإن «الـبــرســا»
ال ــذي ك ــان يـبـحــث ع ــن بــديــل لالعبه
البرازيلي نيمار املنتقل إلى النادي
ال ـب ــاري ـس ــي ت ـ ّ
ـوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق مــع
موناكو على صفقة مبابي.
ّ
وتضمنت الصفقة مبلغًا ماليًا من
ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي ،بــاإلضــافــة إلى
الع ـبــه ال ـتــركــي أردا ت ـ ــوران ،غـيــر أن
س ــان ج ـيــرمــان تـمـكــن فــي الـلـحـظــات

األخيرة من االنتقاالت الصيفية من
دفع مبلغ أعلى ،وضم الالعب الشاب
الــذي كــان ب ــدوره يرغب باللعب في
صفوف النادي الباريسي إلى جانب
نيمار.
وبـعــد فشل برشلونة فــي الحصول
على مبابيّ ،
تحول إلى العب فرنسي
آخــر ،هــو عثمان ديمبيلي ،ليتمكن
مـ ــن ض ـم ــه مـ ــن صـ ـف ــوف ب ــوروس ـي ــا
دورتموند األملاني.
وب ــالـ ـح ــدي ــث عـ ــن ب ــرشـ ـل ــون ــة ،ف ــإن ــه
م ـش ـغ ــول ح ــال ـي ــا ب ـت ـعــزيــز ص ـفــوفــه،
خالل االنتقاالت الشتوية بموهوب
آخ ــر ب ــرازي ـل ــي مـلـقــب ب ـ ـ «مــارس ـي ـلــو
الجديد».

ويـتــابــع بــرشـلــونــة ،الـجـنــاح األيـســر
البرازيلي جييرمو أرانا الذي يتألق
حاليًا مع فريقه كورينثيانس.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورت»
الكاتالونية إلــى أن أرانــا ( 20عامًا)
تألق هذا العام بنحو الفت ،ما جعله
ّ
مـحــط اهـتـمــام ع ــدة أنــديــة أوروب ـيــة،
ك ــذل ــك فـ ــإن إدارة بــرش ـلــونــة الـفـنـيــة
باتت تتابعه.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــا أت ـ ـل ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــو مـ ــدريـ ــد
وإش ـب ـي ـل ـيــة اإلس ـب ــان ـي ــان ق ــد ح ــاوال
ب ــدوره ـم ــا ال ـح ـص ــول ع ـلــى خــدمــات
الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز بـ ــال ـ ـقـ ــوة
وال ـت ـســديــدات امل ـم ـيــزة م ــن مـســافــات
بعيدة.
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السلة اللبنانية

يدات
الـ ــى ن ـهــائ ـيــات ال ــرج ــال وال ـس ـي ــدات
وهـ ــو ي ـم ـلــك ح ـظ ــوظ ــا ك ـب ـي ــرة لــذلــك
خصوصًا عبر ناديي الجنوب تول
ً
رج ــاال ّ وال ـن ــدوة الـقـمــاطـيــة س ـيــدات.
ويـ ـت ــوق ــع رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة امل ـن ـظ ـمــة
ونــائــب رئـيــس الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة أن
ت ـك ــون امل ـنــاف ـســة ق ــوي ــة م ــن الــزمــالــك
املـ ـص ــري والـ ـس ــد وقـ ـط ــر ال ـق ـطــريــن
لــدى الــرجــال ،ومــن املـعــادي املصري
وأتليتيكو ب ــودواو الـجــزائــري لدى
السيدات.
وتنطلق البطولة اليوم عند الساعة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة وال ـ ـن ـ ـصـ ــف ب ــاسـ ـتـ ـع ــراض
الـفــرق املـشــاركــة فــي البطولة فكلمة
ل ـ ـعـ ـ ّـريـ ــف ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ع ـ ـضـ ــو االتـ ـ ـح ـ ــاد
الـ ـع ــرب ــي وامـ ـ ــن صـ ـن ــدوق االتـ ـح ــاد
اللبناني ومدير البطولة وائــل نور
الــديــن فكلمة الرئيس سليم الحاج
نقوال فكلمة االتحاد العربي للعبة
فــالـكـلـمــة األخـ ـي ــرة ل ــراع ــي الـبـطــولــة
الوزير فنيش ،ويختتم بلوحة فنية
مميزة للوحدة الرياضية في وزارة
الـتــربـيــة والتعليم الـعــالــي .ثــم تقام
املباراة االفتتاحية للبطولة في فئة
الــرجــال والـتــي سـيـكــون بـطــل لبنان
نـ ـ ــادي الـ ـجـ ـن ــوب ت ـ ــول ط ــرف ــا ف ـي ـهــا.
وتـكـتـســب الـبـطــولــة الـحــالـيــة أهمية
ك ـب ـيــرة خ ــاص ــة أن ال ـج ــوائ ــز املــالـيــة
ال ـتــي سـتـمـنــح لـلـفــرق ال ـفــائــزة لــدى
الرجال والسيدات تبلغ عشرين ألف
دوالر أم ـيــركــي ( 10آالف للفائزين
األوائ ــل لــدى فــرق الــرجــال و 10آالف
للفائزات لدى فرق السيدات).
وفـ ــي م ــا ي ـل ــي الـ ـف ــرق املـ ـش ــارك ــة فــي
البطولة:
الــرجــال :الجيش (الـعــراق) ،برايتي(الـعــراق) ،قطر (قطر) ،السد (قطر)،
ّ
املجمع الرياضي (فلسطني) ،سنجل
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي (ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن) ،ال ـج ـي ــش
(ل ـب ـنــان) ،ال ـف ــادي األقـ ــدس (لـبـنــان)،
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب تـ ـ ــول (لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان) ،ال ـس ـي ــب
(سـلـطـنــة ع ـم ــان) ،امل ـع ــادي (م ـصــر)،
ال ـ ـ ـخـ ـ ــروب الـ ــريـ ــاضـ ــي (الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر)،
شباب االربـعــاء (الـجــزائــر) ،صنعاء
(اليمن) ،الشباب (السودان) ،ألعاب
دمنهور (مـصــر) ،بنادير الرياضي
(الـ ـ ـص ـ ــوم ـ ــال) واتـ ـ ـح ـ ــاد عـ ــن عـ ــودة
(املغرب).
 الـ ـسـ ـي ــدات ( 8انـ ــديـ ــة) :ال ـص ـنــاعــةال ــري ــاض ــي (ال ـ ـعـ ــراق) ،غ ــاز الـجـنــوب
(ال ـع ــراق) ،الـعـنـقــود (ت ــون ــس) ،األدب
والــريــاضــة (كـفــرشـيـمــا) ،هومنتمن
(لـبـنــان) ،الـنــدوة القماطية (لبنان)،
ال ــزم ــال ــك (مـ ـص ــر) ،ات ـل ـت ـيــك ب ـ ــودواو
(الجزائر).

اللويزة ُيسقط هومنتمن

اعتبر الكرملين أن استبعاد روسيا سيشكّل «خسارة كبيرة للحركة األولمبية» (أرشيف)

األلعاب األولمبية

تحذر من استبعاد رياضييها
روسيا ّ
عن أولمبياد  2018الشتوي
ّ
وج ـ ـ ـ ــه امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ــاسـ ــم ال ـك ــرم ـل ــن
ّ
دمـيـتــري بـيـسـكــوف ،تـحــذيـرًا مــن أن
منع الرياضيني الروس من املشاركة
في دورة األلعاب األوملبية الشتوية
 2018ف ــي ب ـيــونــغ ت ـشــانــغ سيشكل
«خسارة كبيرة للحركة األوملبية».
وق ـ ــال ب ـي ـس ـكــوف ل ـل ـص ـحــاف ـيــن« :ال
ّ
التطرق إلى السيناريو األسوأ:
نريد
غياب منتخبنا عن األلعاب األوملبية،
ألن ذل ـ ــك س ـي ـك ــون ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـح ــال
خسارة كبيرة للحركة األوملبية».
وجاء تصريح بيسكوف تعليقًا على
م ـق ــال ن ـشــرتــه صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك
ً
تـ ــاي ـ ـمـ ــز» ،وأش ـ ـ ـ ـ ــارت فـ ـي ــه ن ـ ـقـ ــا عــن
م ـصــادر لــم تـسـ ّـمـهــا ،إل ــى أن اللجنة
األوملـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـ ـ ــدرس عـ ــدم
ع ــزف الـنـشـيــد الــوطـنــي ال ــروس ــي أو
اس ـت ـب ـعــاد ال ــري ــاض ـي ــن الـ ـ ــروس عن
حفل افتتاح دورة األلعاب األوملبية
بـسـبــب فـضـيـحــة الـتـنـشــط املـمـنـهــج
ُ َّ
التي تتهم فيها روسيا.
وأضـ ــاف املـتـحــدث بــاســم الـكــرمـلــن:
«إن مسؤولينا الرياضيني في حوار
مستمر مع اللجنة األوملبية الدولية.

توصل إلى
كان برشلونة قد ّ
اتفاق مع موناكو على
صفقة مبابي (أ ف ب)

وتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة إنـ ـ ـ ـ ـ ــه رغـ ـ ــم
ت ـصــري ـحــات رئ ـيــس كــوريـنـثـيــانــس،
روبرتو أن ــدرادي ،بأنه لن ُيستغنى
عن الالعب ،إال أن النادي البرازيلي
قـ ــد ي ـب ـي ـعــه فـ ــي م ــوس ــم االنـ ـتـ ـق ــاالت
الـ ـشـ ـت ــوي ــة بـ ـسـ ـب ــب وض ـ ـعـ ــه امل ــال ــي
الحرج.
ويرتبط «مارسيلو الـجــديــد» بعقد
مــع كــوريـنـثـيــانــس حـتــى ع ــام ،2019
لكن النادي البرازيلي ال يملك سوى
 40بــامل ـئــة م ــن ح ـقــوقــه ،أم ــا الـنـسـبــة
الباقية فتملكها شــركــات استثمار،
وه ــو م ــا ق ــد ي ـسـ ّـهــل ع ـلــى بــرشـلــونــة
عملية التفاوض لضمه.
وعـلــى صعيد املــدربــن ،أعـلــن وست

هام يونايتد اإلنكليزي التعاقد مع
امل ــدرب اإلسكوتلندي ديفيد مويز،
خ ـل ـفــا ل ـل ـك ــروات ــي س ــاف ــن بـيـلـيـتــش
الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــل االثـ ـ ـن ـ ــن م ـ ــن م ـن ـص ـبــه
بسبب النتائج املخيبة للفريق هذا
املوسم.
وقـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــادي ال ـل ـن ــدن ــي ف ــي ب ـي ــان:
«بإمكان وست هام يونايتد التأكيد
أنه ّ
عي ديفيد مويز مدربًا للنادي.
ّ
ي ـح ــل املـ ـ ــدرب ال ـب ــال ــغ  54ع ــام ــا (فــي
وسـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ــام) مـ ـ ــع خـ ـ ـب ـ ــرة وت ـ ــاري ـ ــخ
ك ـب ـي ــري ــن ل ـك ــون ــه درب ف ــي الـ ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز ملـ ــدة  14ع ــام ــا،
ّ
وحل في املراكز الثمانية األولى في
ثمانية من أعوامه التسعة األخيرة».

ونــأمــل أن يستمر هــذا التفاعل وأن
ُ ّ
ت َحل كل القضايا».
واتـهـمــت روس ـيــا ال ـعــام املــاضــي في
تـ ـق ــري ــر املـ ـحـ ـق ــق الـ ـكـ ـن ــدي امل ـس ـت ـقــل
ري ـت ـش ــارد م ــاك ــاري ــن ال ـ ــذي عـ ّـيـنـتــه
ملكافحة املنشطات
الوكالة الدولية
ّ
«وادا» ،ب ــاع ـت ـم ــاد ت ـن ــش ــط مـمـنـهــج
لرياضييها بمشاركة أجهزة األمن
الــروسـيــة ،وال سيما خــال أوملبياد
 2014في مدينة سوتشي الروسية.
ونـفــت روس ـيـ ّـا بنحو مـتـكــرر وجــود
أي ن ـظ ــام ت ـن ــش ــط م ـم ـن ـهــج بــرعــايــة
الدولة.
ومن املقرر أن تتخذ اللجنة األوملبية
الدولية قرارًا في كانون األول املقبل
حول مشاركة الرياضيني الروس في
ألعاب بيونغ تشانغ ،حيث ما زالت
جلسات االستماع مستمرة في هذه
القضية.
وتـ ـق ــوم ل ـج ـن ـتــان بـتـحــالـيــل جــديــدة
لـ ــاخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ـ ـتـ ــي أج ـ ــري ـ ــت عـلــى
جميع الرياضيني الــروس في دورة
ســوت ـشــي مل ـعــرفــة م ــا إذا ك ــان هـنــاك
مـنـشـطــات (لـجـنــة أوزف ــال ــد) ،وكــذلــك

الـتـحـقـيــق ف ــي ال ـت ــاع ــب بــالـعـ ّـيـنــات
(لجنة شميدت).
وكانت اللجنة األوملبية الدولية قد
أعلنت فــي األول مــن تشرين الثاني
املــاضــي تـجــريــد ال ــروس ــي ألكسندر
لـيـغـكــوف مــن ذهـبـيـتــه األومل ـب ـيــة في
سباق التزلج الحر ملسافة  50كلم في
دورة سوتشي ،ليصبح أول رياضي
روسي يجرد من ميدالية أوملبية في
أعقاب هذه الفضيحة ،وذلك استنادًا
إل ــى ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي تــوص ـلــت إلـيـهــا
لجنة أوزفالد.
ُ
وفي سياق منفصل ،أوقفت العداءة
الكينية جيميما سامغونغ حاملة
ذهـ ـبـ ـي ــة س ـ ـبـ ــاق املـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــون ل ـ ـ ــدورة
األلعاب األوملبية الصيفية  2016في
مدينة ريــو دي جانيرو البرازيلية،
أرب ـعــة أعـ ــوام بـسـبــب تـنــاولـهــا مــادة
مـنـشـطــة ،بـحـســب م ــا أفـ ــاد االت ـح ــاد
الكيني أللعاب القوى.
وأوضـ ــح االت ـح ــاد ف ــي ب ـيــان أن مــدة
ُ
الثالث
العقوبة ستحتسب بــدءًا من َ
مــن نـيـســان املــاضــي ،عـنــدمــا أوقــفــت
العداءة مؤقتًا.

حافظ فريق الشانفيل على سجله خاليًا من
الهزائم بتغلبه على املتحد بفارق  11نقطة
 58-69في قاعة ديك املحدي ،في افتتاح
منافسات املرحلة السادسة من بطولة لبنان
في كرة السلة.
وكان افضل مسجل في املباراة العب
الشانفيل براندن يونغ برصيد  23نقطة،
واضاف احمد ابراهيم  14نقطة ،فيما سجل
روبرت ابشاو وفادي الخطيب  10نقاط لكل
منهما.
ومن الخاسر ،كان ريكاردو بويل االفضل
بـ 18نقطة و 12متابعة ،بينما سجل
ديماريوس بولدز ودارين تاونز  15نقطة لكل
منهما مع  10متابعات لالول و 17متابعة
للثاني .وفي قاعة مزهر ،سقط هومنتمن
امام ضيفه اللويزة بفارق نقطة وبنتيجة
 ،92-91في اللقاء املؤجل بينهما من املرحلة
الثالثة.
وهذه الخسارة االولى لهومنتمن فيما أحرز
اللويزة فوزه االول.
وكان افضل مسجل في اللقاء العب الفائز
مارفيل هاريس بـ 31نقطة و 9متابعات
واضاف ترافيس فرانكلني  29نقطة ،وحسن
دندش  15نقطة و 8تمريرات حاسمة.
ومن الخاسر ،كان ولتر هودج االفضل بـ28
نقطة و 5تمريرات حاسمة ،واضاف سام
يونغ  24نقطة و 9متابعات ،ومكرم بن
رمضان  15نقطة.

أخبار رياضية

انطالق «بلياردو» العرب في بيروت
انطلقت البطولة العربية في لعبتي "البلياردو
األميركي" و"الـكــاروم الفرنسي" ،التي ينظمها
االت ـحــاد اللبناني للبلياردو والـسـنــوكــر حتى
األحــد املقبل ،برعاية وحـضــور وزيــر الشباب
وال ــري ــاض ــة مـحـمــد ف ـن ـيــش ،وذلـ ــك ف ــي املــديـنــة
ال ــري ــاض ـي ــة وص ــال ــة ن ـ ــادي دي ـن ــام ــو ف ــي ف ــرن
الشباك .ويشارك في البطولة  9دولة هي :لبنان
وم ـصــر وق ـطــر وال ـس ـعــوديــة وال ـع ــراق واألردن
والكويت وفلسطني والجزائر.
تـحـ ّـدث فنيش ،الــذي افتتح البطولة عــن أهمية
اس ـت ـض ــاف ــة الـ ـع ــرب ف ــي ل ـب ـن ــان" .ب ـل ــدن ــا آم ــن
الستضافة العرب .ال مشاكل بني الرياضيني"،
م ــؤك ـدًا ع ـلــى ض ـ ــرورة "إبـ ـع ــاد ال ـس ـيــاســة عن
الرياضة" .بدوره ،شكر رئيس االتحاد العربي
ع ـم ــرو ال ـخ ــرادل ــي ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة واالت ـح ــاد
ال ـل ـب ـنــانــي لـلـعـبــة ع ـلــى إق ــام ــة ه ــذا ال ـح ــدث في
بيروت ،مشيرًا الــى ّ
تطور البلياردو في لبنان
مقارنة بالسنوات املاضية.
ّ
ورحب رئيس االتحاد اللبناني مصطفى حيدر
ب ــال ــدول امل ـش ــارك ــة ،مـعـتـبـرًا أن الـلـعـبــة تتطور
بـشـكــل الف ــت ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،بــدلـيــل
"استضافتنا لبطولة العرب وغرب آسيا (العام
املاضي) واالقتراب من إقامة كأس العالم للمرة
األولى في لبنان العام املقبل".

علوان ومرتضى بطال دورة
هوبس بالريشة الطائرة
أحرز جالل ابو علوان من هوبس وزميلته في
النادي دانــي مرتضى لقب دورة نــادي هوبس
السنوية الرابعة بالريشة الطائرة لفئتي الرجال
وال ـس ـيــدات ال ـتــي نظمها ال ـن ــادي عـلــى مالعبه
في بيروت بمشاركة  55العبًا والعـبــة .وكان
ابو علوان فاز في املباراة النهائية على الفريد
فرنسيس مــن الجمهور ،الــذي حــل فــي املركز
الثاني ،0 – 2 ،كما حل كل من كريستوفر ابي
يــونــس وطــونــي شــويــري مــن م ــون الس ــال في
املركز الثالث.
بدورها فازت مرتضى في املباراة النهائية على
نتالي جبيلي من مون السال  ،0 – 2وحلت كل
من روزي رزق من الجمهور وبيرال حبيقة من
مون السال في املركز الثالث.
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ثقافة وناس

رقص معاصر

تتنقل بين أميركا وفرنسا
«ثالثية الموت» ّ

الحب (العربي) ما قتل!
ومن
شحرور...
علي
ّ

ويشم العبق» أنهى علي شحرور
مع «عساه يحيا
ّ
ثالثية «طقوس الموت» التي بدأها مع «فاطمة»
ثم «موت ليلى» .كشفت الثالثية عن الخيارات
العامة للكوريغراف والراقص اللبناني :تقريب
الفنية ّ
الرقص المعاصر من المرجعيات المحلية والعربية،
وتصميم دوافع الرقص ،والبحث عن الحركة
العفوية في أجساد النسوة من غير المحترفات ،رغم
عمله مع الممثلة السورية حال عمران في عرضه
األخير .خالل الشهر الحالي وكانون األول (ديسمبر)
المقبل ،ستعرض الثالثية تباعًا بين أميركا وفرنسا.
«موت ليلى» ،أكثر األعمال ارتباطًا بالذاكرة الفردية
سيقدم على خشبة «مسرح غوثري»
والحميمية
ّ
العريق في مينيابوليس األميركية مساء  12تشرين
ويشم العبق» الذي
الثاني (نوفمبر)« .عساه يحيا
ّ
د ّله إلى الجذور األولى لطقوس العزاء في بالد
بابل ،سيشارك في مهرجان Les Rencontres à
 l›échelleفي مرسيليا الفرنسية ،وسينقل العرض
مساء  21تشرين الثاني ،عبر البث المباشر إلى حيفا
ليتمكن الجمهور الفلسطيني من مشاهدته هناك.
أما باكورته «فاطمة» مع الراقصتين رانيا الرافعي
ويمنى مروان ،فسيعرض في ستراسبوغ في فرنسا
مساء السابع من كانون األول (ديسمبر) .استعادة
األعمال خالل الشهر الحالي كانت فرصة إلجراء حوار
مع شحرور حول مشاريعه المقبلة ،ومرجعية
الحركة في أعماله ،ومفهومه للرقص المعاصر
المحلي ،و«ثالثية الموت»...

¶ ما هو مشروعك الجديد؟
ال ـع ـنــوان ال ـع ــام لـلـثــاثـيــة الـجــديــدة
هــو الـحــب .نستند إلــى قصص حب
من التاريخ العربي وذاكرته وتحول
أس ــال ـي ــب وط ـ ــرق ال ـت ـع ـب ـيــر ع ـنــه بني
فترات الجاهلية والعصر اإلسالمي
واملجتمع املعاصر .مــا هــي أساليب
ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن ال ـ ـحـ ــب فـ ــي امل ـج ـت ـمــع
امل ـعــاصــر وس ــط ال ـكــراه ـيــة والـحـقــد؟
كـيــف ت ـحــول مـفـهــوم ال ـشــاعــريــة إلــى
مفهوم مستهلك اآلن؟ سنعمل على
ق ـصــص ل ـع ـشــاق ه ــدر دم ـهــم والق ــوا
حتفهم بسبب الحب .نريد أن ّ
ندون
ك ــل الـ ـق ـ ّـص ــة .ك ـي ــف ت ــم الـ ـتـ ـع ــارف أو
ال ـل ـقــاء ب ــن حـبـيـبــن .سـنـهـتـ ّـم أيـضــا
بـ ـحـ ـك ــاي ــات ت ـخ ـط ــت حـ ـ ـ ــدود ال ــدي ــن
وال ـج ـن ــدر وامل ـج ـت ـم ــع ،لـيـبـقــى منها
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـس ــام ــي مـ ــن املـ ـش ــاع ــر .فــي
ً
العراق العصر اإلسالمي مثال هناك
قـصــص ح ــب مـثـلـيــة لـفـقـهــاء ،بينما
ق ـت ــل شـ ــاب اسـ ـم ــه كـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــرازي فــي
ال ـعــراق قبل أشـهــر بطريقة وحشية
بـسـبــب شـكـلــه املـخـتـلــف .سنستعني
بأشعار ألبي نواس واإلرث الشعري
ّ
ال ـغ ــزل ــي واإلب ـ ــاح ـ ــي .ل ـعــل ـهــا فــرصــة
مناسبة لدعوة الناس إلى مشاركتنا
ق ـص ـص ـهــم وم ــراج ـع ـه ــم وت ـجــارب ـهــم
املعاصرة.
¶ هناك السلطة والدين والفراق أيضًا التي
حضرت في عروضك السابقة؟
ص ـح ـيــح .ال ـط ـب ـقــات ال ـت ــي ك ــان ــت في
ثــاث ـيــة «ط ـق ــوس امل ـ ــوت» م ــوج ــودة
هـنــا أي ـضــا .لكننا نتكلم حــالـيــا عن
ح ـض ــور ال ـج ـســد ف ــي حـ ــاالت ال ـحــب،
ودرجاته في اللغة العربية كالهيام

وال ـ ــوج ـ ــد وط ــريـ ـق ــة ال ـت ـع ـب ـي ــر عـنـهــا
فــي الـجـســد .مــن املـمـكــن الـعـمــل على
س ـ ـ ــرد الـ ـقـ ـص ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـس ــد.
البحث مرتكز على الذاكرة العربية.
ق ــد نـسـتـعــن بــأســاط ـيــر أخ ـ ــرى لكن
مراجعنا األساسية هي عربية.
¶ إل ــى جــانــب امل ـ ــوت ،ت ـطـ ّـرقــت إل ــى الـحــب
أيضًا في عرضك ّ
األول «فاطمة».
صحيح .في النهاية كل شيء يخرج
من الحب .في ثالثية املــوت ،تطرقنا
إلى أناس يعانون من موت أحبائهم،
لكن هنا نتحدث عــن حـيــاة تـقــرر أن
تتوقف وتنتهي بسبب شيء جميل.
إنـ ـن ــا ن ـب ـح ــث ك ـث ـي ـرًا فـ ــي ج ـمــال ـيــات
الـصــور املــوجــودة عــن الـحــب ويبدو
ج ـ ــزء م ـن ـهــا «ك ـل ـي ـش ـيــه» وس ـط ـح ـيــا.
سنشتغل على سطحية هذه الصور،
ونعيدها إلى جذورها أكثر.
ّ
تفضل العمل على ّ
ثالثية؟
¶ ملاذا
أف ـض ــل ال ـش ـغــل ع ـلــى ال ـثــاث ـيــات ألن
املــواضـيــع الـتــي نعمل عليها كبيرة
وذات طبقات مختلفة ،ومرتكزة إلى
بحث نظري وال قــدرة لعرض واحــد
على اخـتـصــارهــا .السبب األســاســي
أن يكون البحث حقيقيًا ،وأن يكون
باستطاعتنا اإليـغــال مــن خالله في
التفاصيل ،أي أن نخصص كل عرض
في الثالثية ملوضوع محدد.
¶ من أين ستبدأ بثالثيتك الجديدة وكيف
تنوي مقاربتها والعمل عليها تقنيًا؟
في أحد هذه العروض ،أرغب بالعمل
عـلــى قـصــص حــب فــرديــة ألشـخــاص
مـعــاصــريــن .سيكون الـعــرض عبارة

(تصوير
إيرفي أوت)

عــن ثــاثــة ســولــوهــات لنساء لديهن
تـ ـج ــارب وق ـص ــص ق ــوي ــة م ــع ال ـحــب.
ً
واح ـ ـ ــدة م ــن ال ـق ـص ــص م ـث ــا تـحـكــي
ع ـ ــن ش ـخ ـص ـي ــة ل ــديـ ـه ــا عـ ــاقـ ــة حــب
مــع امل ـســرح لكنها فـقــدت ق ــدرة على
ال ــوق ــوف عـلــى الـخـشـبــة .ل ــن يشتمل
األم ــر بــال ـضــرورة عـلــى قـصــص حب

أن نخلق عروضًا راقصة في بيروت
هو فعل سياسي بحد ذاته
بني األشخاص .لدي الرغبة بالعمل
ً
على فلسطني مثال ،والعنف والحب
فــي قصائد محمود دروي ــش .تقنيًا
ً
ّ
أود اك ـت ـشــاف أم ـك ـنــة ج ــدي ــدة ،مـثــا
أن ي ـك ــون ال ـع ــرض ع ـب ــارة ع ــن ثــاث
س ــاع ــات أو أك ـث ــر ،م ــا يـبـنــي تـجــربــة
ح ـي ــاة وع ــاق ــة ق ــوي ــة م ــع املـ ـس ــرح .ال

أعرف كم بإمكاننا الوصول إلى شيء
كـهــذا هـنــا .لكن بشكل ع ــام ،ستكون
مدة العروض أطول من الوقت الذي
اعتدناه في العروض املسرحية .كما
أن موضوعنا ومــوروثـنــا عــن الحب
ً
ّ
يتحمل وقـتــا طــويــا ،إلــى
واألطـ ــال
جانب بحثنا املعاصر الــذي يسعى
إلـ ـ ــى ال ـت ـن ـق ـي ــب عـ ــن قـ ـص ــص لــدي ـهــا
مقومات الخلود مثل مجنون ليلى.
¶ تعتمد عــروضــك عـلــى ال ـشــق الـنـظــري
بـشـكــل أس ــاس ــي ،والـ ـع ــودة الـعـمـيـقــة إلــى
مــراج ـع ـنــا ال ـعــرب ـيــة ،ك ــم ه ــو م ـتــاح عمليًا
استخراج الحركة من كل هذا؟
كل البحث النظري الذي ينطلق منه
ال ـع ـمــل أس ــاس ــي جـ ـدًا لـخـلــق مــراجــع
ومـ ــواد تجعلنا نـفـهــم مل ــاذا نشتغل
رقـصــا مـعــاصـرًا حــالـيــا .أن ــا ال أعمل
ب ــال ــرق ــص لـسـبــب مـتـعـلــق بـجـمــالـيــة
الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة أو ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرك

فحسب .أن نرقص أو نخلق عروضًا
راق ـص ــة حــالـيــا ف ــي ب ـيــروت ه ــو فعل
سياسي بحد ذات ــه ،لــذا ال يمكن أن
يـكــون مــرتـبـطــا بــالــامــرجـعـيــة .لذلك
نعتمد على مرجعية الحركة بشكل
أساسي ،فكل حركة لديها مرجع له
الـقــدرة على تحريك شــيء فــي ذاكــرة
الجمهور املحلي الجماعية .بالطبع
ً
ليس سهال نقل البحث إلى حركة أو
موسيقى أو إلــى غـنــاء .ربـمــا جمال
ً
هــذا العمل يكمن في صعوبته أوال.
إذ ال ن ـس ـت ـط ـيــع ف ـص ــل املـ ــرجـ ــع عــن
الـ ـح ــرك ــة .الـ ــرقـ ــص الـ ـتـ ـج ــري ــدي إل ــى
أق ـص ــى الـ ــدرجـ ــات ه ــو رقـ ــص ممتع
لـكـنــه يـنـتـهــي ف ــي ال ـل ـح ـظــات األول ــى
النتهاء العرض .من املمكن أال يبقى
شيء من بحثنا في العروض عمليًا،
لـكــن م ــن امل ــؤك ــد أن الـجـســد يحتفظ
بــه ويحمله معه .هــذا متعلق تمامًا
ب ــال ــراقـ ـص ــات واألش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ــذي ــن
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فضائح ورقابة وحلبة مصارعة!
أعمل معهم ،والذين ال يملكون املبدأ
الـتـقـنــي لـحـضــور الـجـســد ولـلـحــركــة
على الخشبة .لديهم فقط ذاكرتهم
وجـســدهــم وحــركـتــه وكيفية تفاعله
مع املجتمع.
¶ فــي «فــاطـمــة» و«م ــوت ليلى» عملت مع
راق ـص ــات غـيــر مـحـتــرفــات مـنـهــن الـنــدابــة
ليلى شحرور ،هناك احتمال كبير لوقوع
الحركة العفوية بتكرار اليومي واملألوف.
أي ــن ت ـجــد ال ـخ ــط ال ـفــاصــل ب ــن ه ــذا وبــن
تحول الحركات إلى عمل فني؟
صحيح .مــا أراه أساسيًا فــي عملي
ً
على ثالثية املوت مثال هو االشتغال
عـلــى ق ــوة اإلي ـم ــاءة نـفـسـهــا .بمعنى
أن ح ــرك ــة واح ـ ــدة أو رم ــزي ــة حــركــة
معينة تملك ال ـقــدرة على خلق قوة
مضاعفة ومعان كثيرة على املسرح.
لذلك ،فإنني أنطلق من مواد حركية
موجودة في الطقوس أو في الحياة
اليومية .لكن كيفية توظيفها على
امل ـ ـسـ ــرح ،وت ـج ــري ــده ــا م ــن سـيــاقـهــا
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،وت ـح ـم ـي ـل ـه ــا ب ـط ـب ـقــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة وس ـ ـيـ ــاقـ ــات وم ــوس ـي ـق ــى،
ك ــل ه ــذا يـظـ ّـهــر ال ـحــركــة بـحــد ذاتـهــا
ومرجعيتها ّ
وقوتها .في مشروعي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،قـ ـ ـ ــررت أن أشـ ـتـ ـغ ــل أك ـث ــر
عـلــى قــوة اإلي ـم ــاءة .بـســاطــة الحركة
وق ــوتـ ـه ــا وط ـب ـق ــات ـه ــا هـ ــو ال ــرق ــص
بالنسبة إل ــي .فـقــوة الــرقــص ليست
في قــدراتــه الحركية التقنية ،بل في
املوقف الذي يستطيع تسجيله على
املسرح.
¶ أعمالك مشبعة باإلحاالت إلى الطقوس
املحلية والحركية واملرجعية ،هل يعرقل
هذا وصولها إلى الجمهور غير املحلي؟
واح ـ ـ ــدة م ــن أه ـ ــم ال ـس ـي ــاس ــات ال ـتــي
أح ــرص عـلــى اتـبــاعـهــا والـتـقـيــد بها
ه ــي أن ت ـبــدأ امل ــراح ــل األول ـ ــى لخلق
الـعـمــل فــي ب ـيــروت ،ثــم تختتم فيها
وتعرض هنا أيضًا .وما لم تتواجد
ه ــذه امل ــراح ــل ال ـثــاث ه ـنــا ،أح ــس أن
شـيـئــا مــا سـيـكــون م ـف ـقــودًا .صحيح
أن ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض م ـب ـن ـي ــة عـ ـل ــى م ـ ــواد
محلية ،لكني أظن أنها تخطت هذه
ال ـحــواجــز ،إذ أن الـتـفــاعــل مـعـهــا في
الـ ـخ ــارج ج ـيــد بـشـكــل عـ ــام .أع ــي أنــه
ً
لـيــس سـهــا أن تنجو ال ـعــروض من
فكرة إعادة تقديم لثقافة املكان الذي
آتــي منه ،لكن هــذا مــا أتجنبه كثيرًا
بطريقة عنيفة أحيانًا في اللقاءات
واملقابالت العروض .أؤمن بأنه ليس
مــن واجـبــي أن أق ـ ّـدم أعمالي ثقافيًا،
إذا كانوا مهتمني فعليهم أن يبحثوا
ب ـم ـفــردهــم .أن ــا ال أم ـثــل امل ـك ــان ال ــذي
آتــي مـنــه .أمـثــل ذاكــرتــي الشخصية،
ون ـف ـســي كـشـخــص يـعـيــش ف ــي هــذه
املـنـطـقــة .أم ــا أي ــن ننجح فــي تخطي
هــذه الـقــوالــب ،فحني يــرى الجمهور
العرض كعمل فني ،وينصرف نحو
ّ
مناقشة األسـئـلــة املتعلقة بالرقص
وب ــاملـ ـق ــارب ــة املـ ـس ــرحـ ـي ــة وب ــالـ ـط ــرح
الفني .أعتقد أن العروض استطاعت
تـ ـخـ ـط ــي ه ـ ـ ــذا ف ـ ــي أح ـ ـي ـ ــان كـ ـثـ ـي ــرة،
خصوصًا أنها تنطوي على مفاهيم
ً
أش ـ ـمـ ــل .مـ ـث ــا فـ ــي أملـ ــان ـ ـيـ ــا ،تـلـقـيـنــا
تـعـلـيـقــات كـثـيــرة بـعــد ع ــرض «مــوت
ليلى» ،الذي خلق نقاشًا حول البكاء
على املوتى ،وانحسار هذه الطقوس
في الغرب.
¶ ع ــرض ثــاثـيــة امل ــوت خ ــال الـشـهــريــن
الحالي واملقبل ،فرصة ربما للنظر إليها
بشكل شامل ،كيف تراها اآلن من منطلق
نقدي؟
أعتقد أن هناك مــا سيبقى مــن هذه
الثالثية يرافقني في أعمالي املقبلة.
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ط ـ ـقـ ــوس امل ـ ـ ـ ــوت ك ــان
أســاس ـيــا عـلــى امل ـس ـتــوى الشخصي
ً
أوال ،وعلى صعيد الجرأة في اختبار

املــواد املحلية بالرقص املعاصر من
دون االه ـت ـمــام بـمــا ق ــد ي ـق ــال .هـنــاك
م ـســافــة يـتـخــذهــا ال ــرق ــص املـعــاصــر
املـحـلــي ،والـفـنــون املـعــاصــرة عمومًا
مــن ه ــذا امل ـ ــوروث خــوفــا مــن الـنـظــرة
اإلكزوتيكية ربما .هذا الخوف يدفن
املواد املحلية في الوقت الذي نحتاج
فـيــه إل ــى مـســاء لـتـهــا ب ـصــرف النظر
عما اذا كنا معها أو ضـ ّـدهــا .أعتقد
أن هـ ــذه ال ـثــاث ـيــة جـعـلـتـنــا نـتـعـ ّـمــق
ف ــي ه ـ ــذه ال ـن ــاح ـي ــة تـ ـح ــديـ ـدًا .ه ـنــاك
مــا أحـبــه أي ـضــا ،هــو أنـنــا استطعنا
الـعـمــل عـلــى درام ــات ــورج ـي ــا الـحــركــة
وال ـس ــرد مــن خ ــال الــرقــص مــن دون
أن ن ـخ ـب ــر ق ـص ــة واض ـ ـحـ ــة .تـ ــم ذل ــك
بالتعاون مع جنيد ســري الدين ،إذ
وص ـل ـنــا إل ــى سـبـيــل ن ـحــو مــرجـعـيــة
الـحــركــة وربـطـهــا بــاملـعــاصــر ،وربــط
امل ــواد كلها ببعضها عمليًا بشكل
ممتع .وقــد ساعدني هــذا على بناء
طــري ـقــة تـفـكـيــر مـنـطـقـيــة ومـنـهـجـيــة
ب ــال ـح ــرك ــة ،خ ـص ــوص ــا مـ ــع ال ـتــوجــه
الخيالي والفانتازي الــدائــم للفنان.
أظ ـ ــن أنـ ـن ــا اس ـت ـط ـع ـنــا ج ـن ـيــد وأن ـ ــا،
بالتعاون مع الفريق ،أن نخلق هذا
الـ ـش ــيء ف ــي ع ــرض ــي «مـ ـ ــوت ل ـي ـلــى»
و«عساه يحيا» .بالطبع هناك أشياء
كـثـيــرة يـمـكــن أن أع ـيــد الـنـظــر فيها،
لـكـنـنــي أحـ ــس أن الـ ـع ــروض حملت
شيئًا حميميًا وشخصيًا استطاع
الوصول إلى الناس .كما أنني كنت
مـحـظــوظــا بــالــذيــن عملت معهم من
راق ـ ـصـ ــات وم ــوس ـي ـق ـي ــن ،إذ ت ـب ـنــوا
الطرح الفني وذهبوا به إلى أقصاه.
¶ ذكــرت أن العمل عليها كان ملحًا على
الصعيد الشخصي ،ما هو؟
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى امل ـه ـن ــي ،كـ ــان ه ـنــاك
س ــؤال مرتبط بــدافــع الــرقــص نفسه.
كنت أريــد أن أجــد حاجتي الخاصة
للرقص ،خصوصًا أنه ليس مصدرًا
ثابتًا لتحصيل األموال ،وليس لديه
جمهور كبير ،وكل الناس املحيطني
بــي لــم يـكــونــوا راض ــن عـنــه .لــذا فإن
الثالثية كانت املدخل .أمــا املستوى
ال ـث ــان ــي ف ـهــو م ـعــرف ـتــي ب ـه ــذه امل ــواد
الـتــي أعـمــل عليها ،بسبب خلفيتي
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وت ـج ــرب ـت ــي مـ ــع ط ـقــوس
امل ــوت وال ـع ــزاء ،مــا صـنــع الحميمية
مــع امل ــوض ــوع ،إذ أنـنــي ال أراه بعني
خ ــارج ـي ــة .ه ــذا م ــا خ ـلــق ف ــي الــوقــت
نفسه صعوبة بــالـعــروض ،إذ كيف
باستطاعتي أن أكون في الداخل من
دون أن أغرق في املواد؟
¶ ربما هذا ما استطعت الوصول إلى هذا
بشكل أكبر في «عساه يحيا»؟
ّ
ويشم العبق»
نعم .في «عساه يحيا
ك ــان هـنــاك مــا هــو ب ــارد وق ــاس ،إلــى
جانب البناء الجمالي ّ
الفج واملرتبط
بالجذور البعيدة جدًا ،بعكس «موت
ل ـي ـلــى» ت ـم ــام ــا .ل ـقــد قـتـلـنــا امل ـشــاعــر
وانصرفنا إلى ما هو أكثر عنفًا.
¶ أعـمــالــك مبنية عـلــى حـضــور امل ــرأة .أال
ّ
تفكر في العمل مع رجــال ،خصوصًا أن
هناك قيودًا كثيرة مفروضة على الرجل
وعالقته بالجسد والرقص؟
فـ ــي «ع ـ ـسـ ــاه يـ ـحـ ـي ــا» ،ت ـط ــرق ـن ــا إل ــى
ح ـض ــور ال ــرج ــل ف ــي م ــراس ــم ال ـع ــزاء.
فــي الـكــوريـغــرافـيــا ،كــل ال ــرج ــال (أنــا
وال ـ ـ ـعـ ـ ــازفـ ـ ــان عـ ـل ــي الـ ـ ـحـ ـ ــوت وع ـب ــد
قبيسي) نقف وراء املرأة حال عمران
عاجزين .أرغــب بشدة في العمل مع
رجـ ـ ــال ،ل ـك ـنــي أجـ ــد ف ــي ط ــاق ــة املـ ــرأة
عـلــى امل ـســرح وحـضــورهــا وصوتها
جمالية قــويــة .أشعر أنني لــم أكتف
م ــن ه ـ ــذا بـ ـع ــد .ق ــد أعـ ـم ــل م ــع رج ــال
ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل خ ـص ــوص ــا أن ه ـنــاك
تراكمات على حضوره وعالقته مع
الرقص.

باريس ــ عثمان تزغارت
ُ
ال شك في أن «صالون الجزائري الدولي للكتاب» ،الذي اختتمت
فعاليات دورته الـ  22أخيرًاّ ،
يعد أحد أبرز التظاهرات الثقافية في
البالد .فقد استقطب هــذه السنة قرابة مليون زائــر ،وشــارك فيه
 920ناشرًا من  52دولة .ومن نافل القول إن تظاهرة بهذا الحجم
توفر للقارئ الجزائري ،في ظل االنهيار الكامل لسوق استيراد
الكتاب ،فرصة نــادرة لالختيار من بني أكثر من  120ألف عنوان
ً
فــي ال ـصــالــون ،فـضــا عــن بــرنــامــج ث ــري مــن ال ـل ـقــاءات وال ـن ــدوات
الثقافية والفكرية من بينها ندوة تاريخية عن جرائم االستعمار.
تزامنت هذه الندوة مع ذكرى انطالق ثورة التحرير الجزائرية (1
نوفمبر) ،وكان مرتقبًا أن تشكل إحدى املحطات األبرز في دورة
هــذه الـسـنــة .لكن سيف الــرقــابــة ســرعــان مــا أطــل بأنفه ليعصف
بـهــذه ال ـن ــدوة .فــي الـعــاشــر مــن تـشــريــن ّ
األول (أك ـتــوبــر) املــاضــي،
أي قبل أسـبــوعــن فقط مــن افـتـتــاح الـصــالــون ،أعلنت إدارت ــه عن
استبعاد باحثني مــرمــوقــن ،هما عــالــم االجـتـمــاع ومــديــر مجلة
«نقد» الجزائرية املرموقة دحو جربال ،وزميله عيسى قادري ،من
املشاركة في الندوة املخصصة لنقد اإلرث االستعماري.
ن ـ ّـدد الـبــاحـثــان بــالـقــرار ،وأص ــدرا بيانًا تـســاءال فيه عما إذا كان
ً
إجراء عقابيًا مرتبطًا باشتراكهما في عريضة نشرتها
إبعادهما
صحيفة «الوطن» ،يوم  6أيلول (سبتمبر) املاضي ،وحملت تواقيع
عــدد بــارز من املثقفني والجامعيني ،للمطالبة بإقامة انتخابات
رئاسية مسبقة إلخراج البالد من حالة الفراغ التي تتخبط فيها
بسبب مرض الرئيس بوتفليقة .وإذا بمحافظ «صالون الجزائري
ً
الدولي للكتاب» حميدو مسعوديّ ،
يرد بعذر أقبح من ذنب ،قائال:
«حـتــى إشـعــار آخ ــر ،هــذا الـصــالــون يـقــام تحت الــرعــايــة السامية
للرئيس بوتفليقة .ومــن ال يحب سيادة
الرئيس ،ال يجدر به أن يحصل على دعوة
موجهة باسمه».
ضـ ـ ّـجـ ــت األوس ـ ـ ـ ـ ــاط ال ـث ـق ــاف ـي ــة ب ـب ـي ــان ــات
االحتجاج ،وانسحب باحثون من املشاركة
فــي تـلــك ال ـن ــدوة ،تـضــامـنــا مــع زميليهما
ُ
املبعدين .وكــان من بني هــؤالء املمتنعني،
املــؤرخ الفرنسي أوليفييه لوكور  -غران
ميزون ،الشهير بأبحاثه الرائدة في مجال
ال ـتــوث ـيــق ل ـل ـجــرائــم االس ـت ـع ـمــاريــة ،وك ــان
مرتقبًا أن يكون إسهامه محطة فارقة في
ندوة نقد اإلرث االستعماري.
ل ــم ت ـت ــوق ــف األم ـ ـ ــور ع ـن ــد ذلـ ــك الـ ـح ــد ،بــل
ضجت وسائل اإلعــام وشبكات التواصل االجتماعي ببيانات
وعــرائــض دعــت الــى مقاطعة الـصــالــون ،بخاصة أن ذلــك البيان،
الذي فاخر به حميدو مسعودي بتسليط سيف الرقابة على «من
ال يحبون الرئيس» ،لم يكن أول حماقة يرتكبها «سيادة املحافظ».
ُ
فــي األس ـبــوع األخ ـيــر مــن أي ـلــول (سبتمبر) املــاضــي ،حــن كشف
ُ
عن القائمة الرسمية للكتب املمنوعة من املشاركة في الصالون
(بلغت هــذه السنة رقمًا قياسيًا فــاق مئتي كتاب) ،ظهر حميدو
مسعودي على تلفزيون «النهار» (القناة ذاتها التي دبرت مقلب
الـكــامـيــرا التكفيرية ضــد رشـيــد بــوجــدرة فــي رمـضــان املــاضــي)،
مبررًا تلك الالئحة الطويلة من الكتب املحظورة بقوله إن األمر
يتعلق بـ «مؤلفات تصب في الترويج للعنف والشعوذة والفكر
املتطرف أو تخالف التقاليد واألع ــراف االجتماعية الجزائرية».
ما دفع املذيعة الى سؤاله :ما دام األمر يتعلق بمنع الكتب التي
ّ
تروج للعنف والشعوذة ،ملاذا لم يشمل الحظر العديد من الكتب
التي تشارك سنويًا في الصالون ،من قبيل كتاب «كيف تضرب
وصـعــق املـشــاهــدون بـ ّ
زوجـتــك»؟ ُ
ـرد غير متوقع مــن قبل محافظ
أبرز فعالية ثقافية في البالد ،إذ قال إن «مثل هذا الكتاب قد يكون
مفيدًا .فكل الرجال يضربون زوجاتهم في لحظات االنفعال .لكن
عندنا في الجزائر ،يضرب الرجل زوجته ،فيخيل إليك حني تراها
بأن شاحنة قد صدمتها! عليه على األقــل أن يتعلم حني يضرب
زوجته أن يفعل ذلك ببعض التهذيب»!

ح ـيــال مــوجــات االسـتـنـكــار ال ـعــارمــة ال ـتــي أثــارت ـهــا تصريحاته
املـشـيـنــة ،اض ـطــر حـمـيــدو م ـس ـعــودي ل ــاع ـت ــذار ،زاع ـم ــا أن ــه كــان
يمزح! وبالرغم من األص ــوات الكثيرة التي طالبت بإقالته ،ألن
تـصــريـحــات ك ـهــذه ال تـلـيــق بـبـلــد جميلة بــوح ـيــرد ،إال أن وزيــر
الثقافة الشاعر عــز الــديــن ميهوبي (الرئيس السابق ل ـ «اتحاد
ً
الكتاب ّالعرب») ،التمس له األعذار ،قائال إنه «يأسف لهذه املزحة
غير املوفقة ،لكن هــذا النوع من الفكاهة يبقى جــزءًا من الثقافة
الشعبية الجزائرية»!
كل هذه التجاذبات جعلت فعاليات الصالون تجري في أجواء
بــالـغــة ال ـتــوتــر ،لـتـتـحـ ّـول مــن فـضــاء لـلـتـبــادل الـثـقــافــي والـنـقــاش
الفكري إلــى حلبة للخالفات والفضائح واملـشــاحـنــات .أسهمت
في احتقان األمور أيضًا معارك شخصية نشبت أخيرًا بني عدد
ُ
من أبرز كتاب الجزائر .وقد وصلت إحداها إلى حد رفع دعوى
قضائية ضد الروائي رشيد بوجدرة من قبل كمال داوود ،على
خلفية االت ـهــامــات ال ـتــي وجـهـهــا لــه فــي كـتــابــه املـ ــدوي «مـهــربــو
ُّ
التاريخ» (راجع «األخبار» ـ  .)2017/9/27أما بقية الكتاب الذين
شملتهم انتقادات بــوجــدرة ،أمثال ياسمينة خضرا وواسيني
املتعلقة
األعرج وبوعالم صنصال ،فقد تفادوا املواجهة الفكرية
ّ
بـمـنــاقـشــة ظ ــاه ــرة األدب ال ـن ـيــوكــولــون ـيــالــي ،مـكـتـفــن بـتـســقــط
زالت صاحب «شجرة الصبار» والتحريض ضــده في كواليس
الصالون أو عبر وسائل اإلعــام .بالتالي ،غاب النقاش الفكري،
وباتت النميمة سيدة املوقف!
ُّ
حيال انشغال كبار الكتاب بمعاركهم الصغيرة ،تواصل مسلسل
الرقابة ،إذ تبني أن غالبية الكتب املحظورة ال صلة لها بالترويج
للعنف والتطرف والشعوذة .من بني  170كتابًا تم منعه ،نجد 6
ً
ّ
التطرف واإلرهــاب ،مقابل  7كتب مثال
كتب فقط تتناول قضايا
ع ــن س ـي ــرة مـعـمــر ال ـق ــذاف ــي! وك ـك ــل سـنــة،
كــانــت إلي ـ ــران وامل ـغ ــرب ح ـصــة األسـ ــد في
حصاد الرقابة الجزائرية .حظر العشرات
مــن املــؤلـفــات اإليــرانـيــة يتم رسميًا تحت
ّ
التشيع» .أما املحظورات
شعار «محاربة
امل ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ـع ـ ــادة م ـ ــا ت ـ ـكـ ــون مــرت ـب ـط ــة
بــالـصــراع العتيد بــن الـجــزائــر وجارتها
الغربية حول إقليم الصحراء .لكن الغريب
ف ــي قــائ ـمــة م ـم ـنــوعــات هـ ــذه ال ـس ـنــة أنـهــا
ً
شملت عمال أكاديميًا من الكالسيكيات،
وه ــو «قـ ـ ــراءة ج ــدي ــدة ف ــي ت ــاري ــخ امل ـغــرب
الغربي» للراحل عبد الكريم غالب!
األدهـ ــى م ــن ك ــل ذل ــك أن فـضــائــح الــرقــابــة
لــم تقتصر فقط على إجـ ــراءات الحظر املقننة ،الـتــي تتم بشكل
مـسـبــق .قـبــل أرب ـعــة ّأيـ ــام مــن اخـتـتــام ال ـصــالــون ،ض ــرب الــروائــي
الشاب أنور رحماني موعدًا مع قرائه لتوقيع روايته الجديدة «ما
يخفيه الله عنا» ،التي صدرت الشهر املاضي في القاهرة (راجع
ُ
«األخبار» –  .)2017/9/30لكن نسخ الرواية احتجزت في املطار
بحجج جمركية ،فتم إلغاء اللقاء .إال أن ذلك لم يمنع دورية أمن
من مداهمة الجناح املخصص للناشر ،برفقة أعضاء في لجنة
الرقابة التابعة لوزارة الثقافة .وحني لم يتم العثور على الرواية
الجديدة ،قامت «دورية الرقابة» بمصادرة كل نسخ راوية سابقة
للمؤلف ،وهي «هلوسة جبريل» التي صــدرت العام املاضي عن
منشورات «املثقف» الجزائرية!
وفـقــا ألن ــور رحـمــانــي ،فــإن لجنة الــرقــابــة ب ـ ّـررت ق ــرار الحظر بأن
الــروايــة «تسيء إلــى رمــوز دينية ،كاملالك جبريل والسيدة مريم
الـعــذراء! علمًا بــأن جبريل الــذي تتحدث عنه الــروايــة هو الكاتب
العاملي غابرييل غارسيا ماركيز .أما شخصية مريم ،فهي فتاة
جــزائــريــة تعيش فــي األلـفـيــة الثانية وال صلة شبه بينها وبني
العذراء».
من سخرية املوقف أن الكتاب الجزائري املشاكس كان يعتقد ،حني
ّ
سيبعث ّ
تصور في روايته أن ماركيز ُ
حيًا في موطن كاتب ياسني،
أنه يكتب أدبًا «تغريبيًا» .فإذا به يفاجئ بأن غرابة وعبثية الواقع
الثقافي الجزائري تفوق أي تخييل!

كتب محظورة بدعوى
التشيع والترويج للعنف
ّ
والتطرف والشعوذة

الك ّتاب الذين
ُ
شملتهم
انتقادات
رشيد بوجدرة
حرضوا ضده
ّ
في كواليس
الصالون
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رسالة قرطاج

مطار :جناية رأس المال
«شرش» وليد ّ
حبيب الحاج سالم
انطلقت ي ــوم األح ــد الـ ــدورة  28ل ـ «أي ــام
ق ــرط ــاج ال ـس ـن ـي ـم ــائ ـ ّـي ــة» بـ ـع ــرض فـيـلــم
«ش ـ ـ ــرش» (ري ـ ــح الـ ـشـ ـم ــال) ،وهـ ــو ّأول
عرض للفيلم في تونس ُ
(عرض سابقًا
ّ
ضمن «مهرجان السينما املتوسطية»
ّ
رسميًا في
في مونبولييه) قبل إطالقه
القاعات مطلع العام املقبل.
ينتقل امل ـخــرج الـتــونـسـ ّـي ال ـشــاب وليد
ّ
ّ
الروائية
مطار في «شرش»ّ ،أول أفالمه
الطويلة ،بــن ضفتي املتوسط ُمسلطًا
ّ
االقتصادية
الضوء على واقع الهشاشة
ّ
شخصية عــامـلــن ،أحدهما
مــن خــال
فـ ــرن ـ ـسـ ـ ّـي واآلخـ ـ ـ ـ ــر تـ ــون ـ ـسـ ـ ّـي ،مـ ـب ــرزًا
تـقــاطـعــات وان ـف ـصــاالت عــاملــي الشمال
والجنوب.
تنطلق أحــداث الفيلم من فرنسا حيث
ُ
ت ـ ـقـ ـ ّـرر ش ــرك ــة م ـخ ـت ـصــة ف ــي صـنــاعــة
ّ
الجلدية إقفال معملها لتنقله
املنتجات
إلى أحد بلدان الجنوب .ففي «الجنوب»
ّ
تقل الضرائب ـ أو تنعدم ـ وكذلك كلفة
اإلن ـتــاج واملـســؤولـيــة االجـتـمــاعـ ّـيــة تجاه
ال ـع ـم ــال .ي ـب ــدأ ه ــرف ــي (ف ـي ـل ـيــب ري ـب ــو)،
وه ــو الـشـخـصـ ّـيــة امل ـحـ ّ
ـوريــة فــي الـجــزء
الفرنسي مــن الفيلم ،الــذي عمل لثالثة
عقود ونيف في املعمل ،رحلته مع العمل
ّ
الهش.
ّ
يـسـتـقــر املـعـمــل ف ــي ت ــون ــس ،ويـسـتـهــل
داخـلــه ف ــؤاد (محمد أمــن الـحـمــزاوي)،
الـ ـش ــاب ال ـب ــاح ــث ع ــن م ـع ـنــى ل ـح ـيــاتــه،
مـسـيــرتــه امل ـه ـنـ ّـيــة .هـنــا ت ـبــدأ تـقــاطـعــات
وان ـ ـف ـ ـصـ ــاالت ض ـف ـت ــي املـ ـت ــوس ــط فــي
ّ
التكشف .يمارس فؤاد في املعمل دور
هــرفــي الـســابــق ،لكنه يـنــال فــي املقابل
رات ـبــا ال يـتـجــاوز ُعـشــر الــدخــل األدن ــى
املضمون في فرنسا ،مضافًا إليه غياب
ّ
ّ
االجتماعية.
النقابية والتغطية
الحقوق
ّ
يـبـ ُـرع وليد مــطــار فــي توظيف الكاميرا

لتصوير ه ــذه امل ـفــارقــة .رغ ــم هشاشة
ّ
وض ــع هــرفــي اق ـت ـصـ ّ
ـاديــا إال أن ــه يبقى
فــي مستطاعه االحـتـفــال بعيد زواج ــه
في أحد فنادق تونس الفخمة .يحصل
ّ
الشخصيتني عندما
اللقاء الوحيد بني
يـفـتــح ف ــؤاد ب ــاب ال ـق ـطــار لـيـجـلــس على
حافته ،في رحلة عودته من العملّ ،
فيمر
ّ
سياحية وهو
بموازاته هرفي في حافلة
فــي طريقه إلــى امل ـطــار .يـتـبــادل االثـنــان
ّ
ّ
عفوية ،ويفترقان كــل إلــى حال
نظرات
سبيله.
يـعـنــي مـصـطـلــح «شـ ـ ــرش» ف ــي معجم
ّ
ّ
التونسيني الــريــاح القادمة من
البحارة
الشمال ،التي يتعذر بوجودها الخروج
إلى الصيد .باملثل ،ال تحمل ريح الشمال
الرأسمالية إلى فــؤاد «صيدًا» ،وال ّ
ّ
شك
أن ال ـع ـثــور ع ـلــى ع ـمــل مـسـتـقــر بــدخــل
ُيـخــرج امل ــرء مــن دائ ــرة الـفـقــر ّ هــو أثمن
ُ
صيد في ضواحي تونس املفقرة.
يـ ـب ــدأ الـ ـش ــاب الـ ـ ــذي انـ ـف ـ ّـك ع ـن ــه سـحــر
ال ـث ّــورة ،وان ـغـمــس فــي الـعـمــل عـلــى أمــل
ّ
وظيفيًا ،في التخلي عن إيمانه.
ترق ّيه
يترقى عامل آخر على حسابه وتهجره
حبيبته (عبير بناني) التي تعاني من
ظروفه نفسها ،لصالح موظف ُج ّ
مركي
ُيــراقــب ص ــادرات املعمل ،فيتشابك مع

مشرفه فــي العمل ويـتــركــه بــا رجعة.
ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار ن ـظ ـي ــره الـ ـت ــونـ ـس ــي ،يـجــد
هرفي ،الــذي يركن مع ابنه العاطل عن
العمل إلــى صيد وبيع السمك من دون
ترخيص ،نفسه في مواجهة مع األمن
ّ
الصحية .وبعد افتكاك قاربه
والرقابة
الصغير منه ،ال يجد غير اللجوء إلى
عمل مؤقت آخر ،رفع إشارة توقف في
ّ
وجه السيارات كلما ّ
هم مترجلون بشق
الطريق.
ّ
ال ينتهي األم ــر هـنــاُ ،يـفـ ّـعــل ف ــؤاد الحل
ّ
الجنوبيني .يقصد
األخير لفاقدي األمل
حبيبته الـســابـقــة ويـطـلــب منها خدمة
ُ
تــري ـح ـه ــا م ــن م ـضــاي ـقــاتــه ل ـه ــا :إل ـه ــاء
صديقها الـ ُـجـمــركـ ّـي لـبــرهــة مــن الــزمــن
خالل العمل .يتم األمر على ذلك النحو
ويـصـعــد ال ـشــاب إل ــى حــاويــة البضائع
ً
فتنطلق رحلته شـمــاال .تنتهي الرحلة
ُفيحدث فؤاد فجوة في سقف الحاوية
ُ
ويقفز إلــى أحــد ش ــوارع فرنسا .تركز
الكاميرا على وجه الفتى املبتسم وتترك
األفق مفتوحًا.
يــأتــي الفيلم فــي لحظة تـجـ ّـســد أحــداثــه
واق ـ ـعـ ـ ّـيـ ــا ،إذ ع ـ ـ ــادت فـ ــي ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة
عـلــى نـحــو كثيف ظــاهــرة الـهـجــرة غير
ّ
النظامية ،أو «ح ــرق» الـحــدود بالتعبير
الشعبي .وتنجح مقاربته السينمائيةّ
ّ
فــي إيـضــاح ح ــدود التشابه بــن عاملني
مـخـتـلـفــن .يـسـعــى ال ــرأس ـم ــال ـ ّـي ــون إلــى
مضاعفة أرباحهم على حساب ُعمال
أوروب ـ ـ ـ ــا ،ل ـك ــن ال ـن ـت ـي ـجــة ل ـي ـســت قـطـعــا
فــي مصلحة ُع ـمــال الـعــالــم الـثــالــث .بني
ّ
الشمال والجنوب ،تنقلب قاعدة السلم
ّ
الطبقي .ال ُيشبه فقراء أوروبــا والغرب
ّ
بقية فقراء العالم ،حيث تبقى في نهاية
املـ ـط ــاف ظ ـ ــروف ال ـف ـق ـيــر ه ــرف ــي هــدفــا
ومسعى للفقير فؤاد.

نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
الحيـاة!
َأ ْن ِق ِذ
ْ
(تجربة في الخندق)...
ّ
ْإن َ
إنقاذ ما َ
بقي من الحياة:
كنت ِ
راغبًا حقًا في ِ
التجربة العسير ِة ِّ
َأ ُ
الهينة:
نصح َك بهذه
ِ
َ
وأنت في الخندق،
َ
ً
ُ
ُ
فوق ...قليال إلى فوق ْ
(إن َ
َ
ْ
كنت تخاف طلقة
رأسك إلى
إرفع
َ
ِّ
َ
عدو َك ،أو َ
شجاعت ْك)
س
غدر
ِ
ِ
حار ِ
صاحبك ،أو تأنيب ِ
ُْ َ
جهات امليدان:
بندائ َك إلى َس ْب ِع
وقلُ ,مت َو ِّجهًا ِ
ِ
َ ُ
َ
ٌ
ورحمتك».
ومحتاج إلى نجا ِت َك
وأح ُّب َك،
«سامحت َكِ ،
ِ
وافهمني أيضًا! َ
َ
افهمني َ
وص ِّدقني!
َ
ْإن َ
ُ
تصرخ هذه الكلمات (عجزًا ،أو ً
حياء ،أو
تستطيع ْأن
كنت ال
َ
خوف َمالمة ،أو َ
عناد ّ
قوي)
ٍ
ُ
ِّ
قلب َك ال أكثر!
بقلبك! فكرها في ِ
فقلها ِ
َ ِّ
قلها صادقًا فقط! فكرها صادقًا ...فقط!
ّ ْ
َ ُ
الخندق
قاع
ِ
ثم ,إن شئتَ ،عد إلى ْ ِ
وانتظ ْر رسالة الحياة.
ِ
ْ
ُ
ْ
حينئذ ،كن على ثقة:
ٍ
ُ
ُ
ُ
ُ
الرحمة
َم ْن َيعنيه األمر (الخائف ،والضعيف ،واملحتاج إلى
ِ
ّ
والحب)...
واملغفر ِة
َ
ُ
سيسمعها بقلب ِه هو اآلخر
ُ
«لب ْ
قلب ُهَّ :
سيقول ُ
يك!».
و...
ْ
ُ
ْ
ْ
تمام الثقة:
وكن على ٍ
ثقة أيضًا ...كن على ُِ
ْ َ
بدون ْأن ت َص ِّدق،
ـنتبه ،بل وحتى
بدون أن ت ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ونصيب َك في
ه
صيب
ن
ن
م
بقي
ما
إنقاذ
في
شريكًا
ستكون
ِِ
ِ
ِ
ِ
الحياة.
ُْ
قلها إذًا!
َ
ُ
ْ
قلها وأن ِق ِذ الـ ...حياة!
2016/12/26

بين «دار النمر» و«مؤسسة الدراسات الفلسطينية»

بيروت تحتفي بثالثينية االنتفاضة األولى

ـرة»
ض ـمــن مــؤت ـمــر «ان ـت ـف ــاض ــة  :1987الـ ـح ــدث والـ ــذاكـ ـ ّ
وبالشراكة مع «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» ،تنظم
«دار النمر للفن والثقافة» في بيروت مجموعة فعاليات
بــن  28و 30تـشــريــن الـثــانــي (نــوفـمـبــر) الـحــالــي .يحيي
الحدث الذكرى الثالثني لالنتفاضة الفلسطينية الشعبية
ضد االحـتــالُ ،ويعقد بالتوازي بني رام الله وغــزة (بني
 24و 26تـشــريــن ال ـثــانــي) وب ـي ــروت ،ب ـهــدف الـبـحــث في
اإلن ـتــاج الثقافي خــال االنـتـفــاضــة والتمثيالت الالحقة
لها ،بمشاركة باحثني ،وكتاب ،وفنانني ،وصانعي أفالم.
فــي الـيــوم ّ
األول ،تعرض «دار النمر» فيلم « 3000ليلة»
( 2015ـ ـ  103د ـ ـ س )18:30 :يليه ح ــوار مــع مخرجته
مــي املـصــريُ .يـضــيء العمل على السجون الصهيونية
وأوض ــاع السجناء والسجينات فيها ،مستقيًا أحــداثــه
من قصة واقعية واجهت املخرجة ُبعيد مجزرتي صبرا
وشاتيال .في اليوم الثاني ( 29/11ـ سُ ،)18:30 :
سيعرض
فيلم التحريك الوثائقي «املطلوبون الـ 2014( »18ـ  75د ـ

الصورة) للفلسطيني عامر شوملي والكندي بول كوان،
يتبعه نقاش مع ّ
األول.
ّ
عبر املزج بني مقابالت مع مواطنني ورسمومات متحركة،
ت ــدور األحـ ــداث فــي بـيــت ســاحــور ف ـ ــي 1987ح ــول أحــد
أســالـيــب املـقــاومــة الشعبية الـتــي استخدمها أهــالــي هذه
ّ
البلدة الفلسطينية .مع قيام االنتفاضة األولى في الضفة
الغربية ،حــاول مواطنو بيت ساحور مقاطعة املنتجات
اإلســرائـيـلـيــة وإن ـش ــاء اقـتـصــاد مستقل عـبــر ش ــراء 18
ّ
لتتحول هذه الحيوانات
بقرة إلنتاج الحليب ومشتقاته،
إل ــى خ ـطــر أم ـن ــي ي ـه ـ ّـدد االحـ ـت ــال الـ ــذي ي ـط ــارده ــا .في
ّ
سيتحدث الباحث ماهر الشريف عن «الخلفيات
،30/11
التاريخية والسياسية لــانـتـفــاضــة» ،ثــم الـبــاحــث سليم
تماري عن «البرجوازية الصغيرة :من عصب االنتفاضة
إلى دودة الثورة» ،قبل أن ّ
تتطرق الكاتبة سعاد العامري
إلى «فلسطني بال أسماء وبال وجوه» ،ومدير «سرية رام
ّ
ّ
الفنان
الله» خالد عليان إلى «اإلنتاج الفني في االنتفاضة»ّ .
خالد حوراني ،سيتناول «االنتفاضة كحدث فني» ،ليتكلم
عامر شوملي في النهاية عن «معضلة املشهد األخير في
فيلم عن االنتفاضة» (من س 9:00 :حتى .)13:15
مؤتمر «انتفاضة  :1987الحدث والذاكرة» :من 28
حتى  30تشرين الثاني ـ «دار النمر للفن والثقافة»
(كـلـيـمـنـصــو ـ ـ ش ــارع أم ـيــركــا ـ ـ ب ـي ــروت) .الــدخــول
مجاني .لالستعالم 01/367013 :أو
www.intifada1987.com
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