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مئوية الثورة

وﺳـﺎﺋـــﻞ اﻟـﺪﻓـــﻊ اﻟﻤﺘﻄﻮرة
اﻟﻠـــﻲ ﺑﺘﺴـ ّـﻬﻠﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ؟

إلى اللقاء
لينين
مع العدد

ً
ّ
بمئويتها األولى ،هذا العام ،شرقًا وغربًا ،شماال
الثورة البلشفية التي يحتفل العالم
ّ
ّ
وجنوبًا ،تبقى بالنسبة إلينا مرجعًا أساسيًا في نضاالتنا ضد قوى االستعمار ،ومن أجل
ّ
الحرية والعدالة والتحرر الوطنيّ .أيامًا بعد السابع من نوفمبر /تشرين الثاني ،هذا
ّ
اليوم الذي قلب تاريخ البشرية ،نستعيد التراث الثوري ،ونهتف :إلى اللقاء لينني!

فلسطين

«خطة ترامب»
شبه جاهزة...
وعباس ال يمانع
«دولة واحدة»

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
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جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

جمهور الحريري :من الذهول إلى االنتفاضة الكامنة
ماذا بقي لسعد من أعمال
في السعودية؟
سعد الحريري مرتبك إزاء كيفية تعامل محمد بن سلمان معه ،إذ إن وضعه ّ
تغير
كثيرًا في السعودية .صحيح أن العائلة كلها لم يعد لديها أعمال هناك .وهم يعرفون
أن مهمة إقفال باب رزقهم في اململكة اتخذت منذ وقت غير قصير ،إال أن محمد بن
سلمان ّ
سرع في تنفيذها.
فـ«سعودي أوجيه» ،التي كانت تضم سابقًا  45ألف موظف ،أفلست اليوم ،وبقي فيها
اآلن نحو  300موظف فقط يعملون على ملف التفليسة واإلقفال ،وليس لدى الشركة
مشاريع الصيانة ،فلم يجر التجديد التلقائي لها ،كما كان
أي مشروع جديد .أما ُ ّ
يجري األمر سابقًا ،بل كلف مشغلون آخــرون القيام بذلك .لكن محمد بن سلمان
نفسه ،ترك للحريري متابعة صيانة جامعة امللك عبدالله في ثوال قرب جدة ،وهي
الجامعة التي كانت «سعودي أوجيه» قد تولت تشييدها .واآلن يوجد مشروع صيانة
ضخم فيه حوالى  1600موظف أو أكثر يعملون تحت اسم «سعودي أوجيه» ،لكن
إدارتهم باتت مستقلة عن الشركة األم ،وكذلك ملفاتهم املالية والوظيفية ،وهم يتبعون
مباشرة ملدير املشروع وإدارة الجامعة.
أما مشاريع اإلعمار فقد توقفت نهائيًا ،وما تبقى منها تولى صاحب املشروع الدفع
مباشرة لفريق العمل واملقاولني إلنهاء األعمال املتبقية ،مثل مشروع وزارة التربية
ومشروع جامعة األميرة نورة.
أم ــا شــركــة  MACCال ـجــديــدة ،فحجمها صـغـيــر جـ ـدًا ،ول ـيــس لــديـهــا س ــوى ثالثة
مشاريع صغيرة تعتبر تكملة ملشاريع «أوجيه» السابقة والتي تخص امللك وابنه،
وهي مشاريع تتم بالطلب املباشر والتراضي وليس من خالل مناقصات .وفي هذه
الشركة مئات عدة من العمال واملوظفني ،مع اإلشارة الى أن شركة «سعودي أوجيه»
تملك فندق «شيراتون» ،وهو يعاني هذه الفترة صعوبات كبيرة.
جمهور
«المستقبل»
لم يتفاعل
مع طلبات
السعودية
وتصرفاتها
ّ
(هيثم
الموسوي)

إبراهيم األمين
رد ف ـع ــل ج ـم ـه ــور تـ ـي ــار «امل ـس ـت ـق ـبــل»
وجمهور الرئيس سعد الحريري على
مـحـنـتــه ت ـب ـ ّـدل خ ــال أيـ ــام قـلـيـلــة ،من
الذهول والصدمة في اليومني األولني
إزاء م ــا ح ـصــل ،ال ــى ارت ـف ــاع منسوب
ّ
االس ـت ـيــاء جــديــا مــع تــأكــد األن ـب ــاء عن
وجـ ـ ـ ــوده فـ ــي اإلق ـ ــام ـ ــة الـ ـجـ ـب ــري ــة ،وال
سيما أن ق ـيــادة «املـسـتـقـبــل» وضعت
قواعدها في أجواء حقيقة ما يحصل.
وكــانــت الضربة األكـبــر عندما انتشر
خبر طلب السعودية من آل الحريري
ً
مبايعة بهاء الحريري بديال من سعد.

الـ ـسـ ـع ــودي ــون ك ــان ــوا ي ــراهـ ـن ــون عـلــى
اسـتـجــابــة ســريـعــة م ــن جــانــب الــدولــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وم ـ ــن جـ ــانـ ــب ال ـج ـم ـه ــور
لخطوة االستقالة .واملشكلة ،بالنسبة
الى السعودية ،لم تنحصر في موقف
الرئيس ميشال عون وبقية املؤسسات
الدستورية فحسب ،بل في أن جمهور
«امل ـس ـت ـق ـبــل» ل ــم ي ـت ـفــاعــل م ــع طـلـبــات
ّ
وتصرفاتها.
السعودية
ففي مــا خــص بـيــان االستقالة نفسه،
لــم تنجح السعودية فــي تحويله الى
بند رئيسي على جدول أعمال أنصار
رئيس الحكومة ،بل سرعان ما ّ
توحد
ه ــؤالء خـلــف قـيــادتـهــم وخـلــف املطلب

أحمد الحريري
يكرر كالم المشنوق:
ّ
لن نقبل زعيمًا
مفروضًا

الــرئـيـســي ب ـعــودة ال ـحــريــري ف ــورًا الــى
لـبـنــان .وك ــان التأخير وط ــرح مبايعة
بـ ـه ــاء س ـب ـب ــا فـ ــي ت ـع ــاظ ــم االسـ ـتـ ـي ــاء،
وخصوصًا بعدما رفض أفراد العائلة
الطلب الـسـعــودي .مــع اإلش ــارة الــى أن
قـيــادات املستقبل ،على األرض ،أتيح
لـ ـه ــا أيـ ـض ــا االط ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى ت ـفــاص ـيــل
ال ـت ــواص ــل حـ ــول ق ـض ـيــة بـ ـه ــاء .وك ــان
الفتًا للجمهور أنه رغم الخالفات بني
أفراد العائلة ،إال أن الجميع أبلغ بهاء
نـفـســه أن األول ــوي ــة ه ــي ل ـع ــودة سعد
ولـيــس أي ش ــيء آخ ــر ،وخـصــوصــا أن
الفاعلني فــي الـتـيــار ،الــذيــن يرفضون
ف ـك ــرة ت ــول ــي بـ ـه ــاء ،ل ـف ـتــوا الـ ــى أنـ ــه ال

يمتلك املواصفات املطلوبة للعب دور
س ـيــاســي ،فـيـمــا ب ــات سـعــد الـحــريــري
صاحب خبرة واحترام لدى فئة كبيرة
من اللبنانيني.
املـ ـعـ ـضـ ـل ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــي واجـ ـهـ ـه ــا
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــون ه ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول ح ـم ـل ــة
ال ـت ـع ــاط ــف م ــع الـ ـح ــري ــري الـ ــى حـمـلــة
وطـنـيــة ،مــع ارت ـفــاع مـنـســوب الغضب
لدى أنصار «املستقبل» ،الذين جهدت
قيادتهم ملنعهم من أي تحرك شعبي،
خـشـيــة أن يـتـطــور امل ــوق ــف ال ــى حملة
ع ــدائ ـي ــة ض ــد الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ك ـ ــون ذل ــك
يشكل ســابـقــة ،ع ــدا عــن خشية قـيــادة
الـتـيــار وآل ال ـحــريــري مــن انـعـكــاســات

اإلمارات :لتسوية تخرج الرياض من المأزق
كانت لسعد الحريري عالقة خاصة بدولة اإلم ــارات العربية
املتحدة ،لكنها انهارت فجأة بسبب مشاكله مع الرجل القوي
في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايــد .كان ذلك يوم طلب سعد
الحريري دعــم محمد بن زايــد له في محنته املالية ،واستدان
وسددها مع تعثرّ .
منه مبالغ كبيرةّ ،
وتردد الحقًا أن الحريري
عجز عن تسديد ما يساوي  159مليون دوالر ،وعرض مقابله
طائرة خاصة وأسهمًا في البنك العربي (قبل بيعها) ثم أسهمًا
في بنك البحر املتوسط ،لكن ابن زايد رفض ما اعتبره إهانة
لكرامته بمثل هذه العروض ،فحصلت القطيعة بينهما ،ولم يزر
الحريري أبو ظبي منذ وقت طويل.
ومعلوم أن اإلمارات تقف بقوة إلى جانب محمد بن سلمان في
ً
ما يقوم به في لبنان .وهي لها أجندتها الخاصة هنا أصال،
وتنفذها عبر ضباط أمنيني ناشطني من خالل سفارتها في
بيروت ،أو من خالل دبلوماسيني سابقني يعملون في حقول
األعمال واإلعالم .وهي أيضًا تسعى الى توسيع نفوذ القيادي
الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــد دحـ ــان داخـ ــل امل ـخ ـي ـمــات الفلسطينية

وخارجها ،علمًا بأن دحالن لم يتأخر في بناء عالقات جيدة
مع شخصيات وقــوى غير فلسطينية .وكــان الالفت توثيقه
عالقات مع قيادات في تيار املستقبل نفسه.
اإلمارات ،اليوم ،ترى أن السعودية ربما تكون قد تورطت كثيرًا
في مسألة الرئيس الحريري .هي تقف الــى جانب السعودية
في املعركة ،لكنها ،كما القاهرة ،تبحث أيضًا عن حلول وسط.
وآخــر ما نقل عن املسؤولني اإلماراتيني عرضهم تسوية في
ما خص العناوين الكبرى ،من بينها تعهد الحكومة اللبنانية
بمنع حزب الله من التدخل في الــدول العربية ،مع تركيز على
ملف اليمن .أما غربيًا ،فإن أبو ظبي ترى أن بإمكان العالم كله
الوقوف موقفًا حاسمًا بعدم االعتراف بأي حكومة تضم حزب
الله ،والعمل مع واشنطن للضغط على أوروبا كي تقايضها في
مسالة االتفاق النووي مع إيران ،مقابل أن تضع أوروبا حزب
ً
الله كامال على الئحة اإلرهــاب .وأن تتوافق أوروبــا مع أميركا
ودول الـخـلـيــج عـلــى إص ــدار ق ــرار عــن مجلس األم ــن يفرض
عقوبات جديدة على إيران بسبب البرنامج الصاروخي.
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السعودية «تتراجع» :سعد الحريري راجع؟
سلبية ملثل هذه الحملة على الحريري
نفسه.
وبـ ــن ال ـفــاع ـلــن ف ــي «امل ـس ـت ـق ـبــل» من
ي ـع ـت ـق ــد بـ ــأنـ ــه ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن واج ـ ــب
التيار مساعدة الــريــاض على مخرج
سريع ،يستند أساسًا الى عودة سعد
ً
أوال ،ع ـلــى أن ي ـج ــري تــرت ـيــب األم ــور
الحقًا بمشاركته حتى ولــو كــان قــرار
االنسحاب .ويعتقد هؤالء بأن املرحلة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ال ي ـم ـكــن أن ي ـق ــوده ــا إال
شخص من آل الحريري ،وربما بإمكان
النائبة بهية الحريري أن تتولى األمر،
عـلـمــا ب ــأن امل ـقــاب ـلــة ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة مع
الحريري ّأمس تفتح الباب أمام مخرج
ّ
كهذا ،يوفر للسعوديني سلمًا للنزول
ّ
من أعلى الشجرة التي تسلقوها ،ألن
بـقــاء هــم عـلــى مــوقـفـهــم سيكشف لهم
سريعًا أنهم باتوا بال حلفاء في لبنان.
وسيفضل كثيرون الخروج حتى من
سوق العمل السعودي ،إذا كان البديل
العيش في ظل سياسة اإلذالل.
الالفت أن الكل يتذكر اليوم املثل القائل
«أكلت يــوم أكــل الثور األبـيــض» .حتى
إن هناك رجال أعمال ،ممن ال تربطهم
عــاقــة طـيـبــة م ــع الــرئ ـيــس ال ـحــريــري،
يتعاطفون معه اآلن ،وبعضهم يقول
إن م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري مـ ــؤشـ ــر خ ـط ـي ــر ع ـلــى
الـجـمـيــع .وإذا نـجــح الـسـعــوديــون في
تطويع تيار املستقبل وجمهوره بهذه
الطريقة ،فسيكون الجميع فــي حالة
إحـ ـب ــاط .وهـ ــذه املـ ــرة سـيـتـهــم ال ـنــاس
السعودية وليس إيران أو حزب الله.
أم ـ ــا امل ـش ـك ـلــة اإلض ــافـ ـي ــة ل ـل ـس ـعــوديــة،
فتتمثل ف ــي أن حـلـفــاء هــا الحقيقيني
الـيــوم ،غير قــادريــن على جــذب الشارع
صــوبـهــم .ال أش ــرف ريـفــي وال «ال ـقــوات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـه ـم ـه ــا أنـ ـص ــار
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ب ــأن ـه ــا ك ــان ــت ج ـ ـ ــزءًا مــن
امل ــؤام ــرة عـلــى الــرئـيــس ال ـحــريــري ،وأن
ق ـيــادت ـهــا ك ــان ــت ع ـلــى ال ـ ـ ــدوام ت ـحـ ّـرض
عـلـيــه ع ـنــد ال ـس ـعــوديــن واإلم ــارات ـي ــن
واألميركيني ،وتركز على مدير مكتبه
نادر الحريري وآخرين واتهامهم بأنهم
خلف التسوية مع عون وحزب الله.
قبل أي ــام ،عقد فــي الطريق الجديدة
اجتماع ملناصرين وك ــوادر فــي تيار
«املستقبل» .جرى نقاش كبير ،وكان
هناك نقد كبير وواضــح للسعودية.
وطــالــب ه ــؤالء قـيــادتـهــم ب ــأن تسمح
لـهــم بـتـنـظـيــم ت ـظــاهــرات ف ــي بـيــروت
وتـ ـظ ــاه ــرة س ـ ـيـ ــارة مـ ــن أمـ ـ ــام مـبـنــى
ال ـس ـف ــارة ال ـس ـع ــودي ــة .ووصـ ــل األم ــر
بــأحــد امل ـســؤولــن ال ــى ال ـس ــؤال« :هــل
وصلنا الــى درج ــة أن حــزب الـلــه هو
مـ ــن س ـي ـح ـم ـي ـن ــا» .حـ ـت ــى إن األمـ ــن
الـ ـع ــام ل ـل ـت ـيــار أح ـم ــد الـ ـح ــري ــري ،في
س ـيــاق رده عـلــى ت ـس ــاؤالت قـيــاديــن
ف ــي ال ـت ـيــار عـمــا ي ـجــري م ــع الــرئـيــس
ال ـحــريــري ف ــي ال ــري ــاض ،اض ـطــر إلــى
تــوج ـيــه س ـه ــام ال ـن ـقــد الـ ــى م ــن يــريــد
«إجبارنا على مقايضة أن نبقى في
الـحـكــم ب ــأن نــدفــع نـحــو ح ــرب أهلية
جديدة في لبنان» .وعندما سئل عن
قصة تطويب بهاء الحريري زعيمًا،
كرر الحريري ما قاله وزير الداخلية
نـهــاد املـشـنــوق بــ«أنـنــا لــن نقبل بــأن
يفرض علينا زعيم فــرضــا .وبمعزل
عن االســم ،فــإن املسالة ليست وراثــة.
وعندما تولى سعد الـقـيــادة ،حصل
ذلــك فــي ظــل ظــروف خاصة ج ـدًا .أما
ال ـيــوم ،فــإن الـحــريــري انتخب زعيمًا
شعبيًا ،له محبة كبيرة بني الناس،
وله حضور في البلد كله ،ولديه قدرة
على إدارة األم ــور ،وال يمكن أن تتم
إقــال ـتــه وف ــرض غ ـيــره عـلـيـنــا ،وليس
بيننا من يقبل بذلك».

حريته .إ ّلا
نسفت مقابلة الرئيس سعد الحريري أمس ،محاوالت التعمية على إقامته الجبرية في السعودية واحتجاز ّ
مما يشير إلى توجه سعودي
أن مواقف الحريري أتت في سقف أدنى بكثير من ذلك الذي ظهر في بيان استقالتهّ ،
بالتزام التسوية بعد تعديل شروطها ،بعدما فشلت المرحلة االولى من االنقالب السعودي في تحقيق غايتها
ل ـ ــم ي ـن ـج ــح مـ ـ ـع ـ ـ ّـدو م ـق ــاب ـل ــة ال ــرئ ـي ــس
سـعــد ال ـحــريــري عـلــى شــاشــة تلفزيون
املستقبل ،أم ــس ،فــي تبديد انطباعات
الـلـبـنــانـيــن ال ـت ــي ت ـكـ ّـون ــت م ـنــذ تـقــديــم
اسـتـقــالـتــه ،عــن ك ــون رئـيــس حكومتهم
مسلوب اإلرادة فــي إقــامـتــه فــي اململكة
ً
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة .ال ش ـ ـكـ ــا وال
ّ
مـضـمــونــا ،تـمــكــن ال ـحــريــري وم ــن يقف
ّ
خلف املقابلة فــي إزال ــة هــذا الــلـبــس ،أو
التخفيف مــن وطــأتــه ،بــل على العكس،
ّ
رســخ التعب والقلق ،اللذين ظهرا على
ّ
وجهه وصوته ،نظرية إقامته الجبرية
فــي مملكة القهر الـسـعــوديــة .وع ــدا عن
تــرت ـي ـبــات امل ـقــاب ـلــة امل ـفــاج ـئــة وال ـسـ ّ
ـريــة
ً
الـتــي أحيطت بها بــدايــة ،وع ــدم معرفة
ـاورة ال ــزم ـي ـل ــة ب ـ ــوال ي ـع ـقــوب ـيــان،
امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ِ
بموعد املقابلة الدقيق حتى وصولها
إلــى الـ ّـريــاض ،وعــدم معرفتها إن كانت
ً
ّ
املقابلة ستبث مباشرة على الهواء أو
سـيـتـ ّـم عــرضـهــا الحـقــا بـعــد تسجيلها،
ٌ
ّ
خلفية
ك ــان كــاف ـيــا أن يـظـ ًهــر رجـ ــل ف ــي
«الكادر» يرفع ورقــة للحريري ،فيشيح
رئ ـيــس الـحـكــومــة بـنـظــره عــن الـشــاشــة،
ّ
حتى تزيد شكوك املتابعني بأن إحاطة
األمــن السعودي للحريري في خطواته
أكثر من حقيقة.
ويمكن القول من خالصة املقابلة إن من
ّ
خطط لهذه االستقالة ،منتظرًا مفاعيل
م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن ت ـل ــك الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت عـلــى
ّ
الساحة اللبنانية ،اضــطــر تحت وطــأة
الفشل إلى أن يخفض من سقف مواقفه،
وهو ما ظهر على لسان الحريري أمس.
ً
ّأوال ،ل ــم ي ـن ـجــح م ـه ـنــدســو االس ـت ـقــالــة
فــي إحـ ــداث ش ــرخ ســريــع عـلــى الـســاحــة
اللبنانية ،إن على املستوى السياسي
ب ــن ال ـق ــوى أو ّع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـش ــارع،
على عكس التوقعات بحدوث صدامات
ّ
وهبة مؤيدة للسعودية في بيئة ّ
تيار
املستقبل.
ّ
ث ــانـ ـي ــا ،ن ـج ــح م ـث ــل ــث ع ـ ــون ـ ـ ـ ال ــرئ ـي ــس
نـبـيــه ب ــري ـ ـ ق ـي ــادات املستقبل ال ـبــارزة
ّ
وعــائـلــة الـحــريــري فــي التماسك الكلي،
ّ
ونـ ـق ــل امل ـع ــرك ــة إلـ ــى امل ـح ــاف ــل ال ــدول ــي ــة
والدبلوماسية ،مــا سبب حــرجــا كبيرًا
للسعوديني.
ث ــال ـث ــا ،ل ــم ي ـن ـجـ ّـر األم ـ ــن الـ ـع ــام لـحــزب
الله السيد حسن نصرالله إلــى خطاب
ال ـت ـص ـع ـي ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،بـ ــل ظـ ـه ــر فــي
بكثير من الهدوء
إطاللتني متتاليتني
ٍ
ّ
والتروي واالحتضان لعائلة الحريري
وتيار املستقبل ،راميًا الكرة في ملعب
التصعيديني.
راب ـعــا ،ظـهــر مل ـعـ ّـدي اسـتـقــالــة الـحــريــري
ضعف الفريق املحسوب بالكامل عليهم
وعـجــزه عــن تحريك ال ـشــارع اللبناني،
إن كــان فــي الشمال ،حيث يلعب اللواء
املـتـقــاعــد أش ــرف ري ـفــي ،أو فــي الساحة
امل ـس ـي ـح ـيــة ح ـي ــث ن ـف ــوذ حـ ــزب ال ـق ــوات
اللبنانية ،الذي ظهر عاجزًا أمام ّ
تمسك
هـ ــذا ال ـ ـشـ ــارع ش ـب ــه ال ـك ــام ــل ب ـخ ـي ــارات
رئـيــس الـجـمـهــوريــة وإج ـمــاع الـقـيــادات
الرسمية خلف ّ
توجهات عون وقيادته
للمواجهة الدبلوماسية والشعبية.
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى م ـ ـ ـسـ ـ ــاء أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ك ـ ـ ـ ــان رئـ ـي ــس
ّ
متمسكًا بموقفه،
الـجـمـهــوريــة ال ي ــزال
ّ
السياسية،
ومعه ّبري ومعظم القيادات
فــي اعتبار مــا يصدر عــن الحريري من
م ـق ـ ّـر إق ــام ـت ــه ال ـج ـب ــري ــة« ،م ــوض ــع شـ ّـك
وال ـت ـب ــاس وال ي ـم ـكــن ال ــرك ــون إل ـي ــه أو
اع ـت ـب ــاره م ــواق ــف صـ ـ ــادرة ب ـم ــلء إرادة

رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة» .وظ ـهــر ه ــذا املــوقــف
املـشـتــرك بــن عــون وب ـ ّـري ،بــإعــان قناة
«أن بي أن» عدم نقلها مقابلة الحريري،
ً
بناء على ما ّ
عبر عنه رئيس الجمهورية.
وع ـك ـســت ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــزة الـلـبـنــانـيــة
مــوقـفــا متماسكًا انـسـجــامــا مــع موقف
عون وبري ،حيث امتنعت كل الشاشات
األرض ـي ــة ع ــن نـقــل امل ـقــاب ـلــة ،باستثناء
قناتي املستقبل و«أم تــي ف ــي» ،األولــى
ألن ـهــا م ـلــك ت ـيــار املـسـتـقـبــل و«ره ـي ـنــة»
مثل الحريري لدى السعودية ،والثانية
ألن ـ ـهـ ــا «مـ ــرت ـ ـه ـ ـنـ ــة» ،وتـ ـبـ ـغ ــي ت ـح ـق ـيــق
الــرضــى السعودي (ومــا ينجم عنه من
أموال) مقابل هذه املواقف ،خالفًا لشبه
اإلجماع اللبناني الرسمي والشعبي.

وب ـ ـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ــاض ـي ــن
م ــوقـ ـف ــان ،األول ص ـ ــدر عـ ــن امل ـت ـحــدثــة
بــاســم الـبـيــت األب ـيــض هـيــذيــر نــويــرت،
التي ارتبكت أثناء إجابتها عن أسئلة
الصحافيني إن كان الحريري محتجزًا
فـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي صـ ـ ــدر عــن
الخارجية البريطانية ،وأمل أن «يعود
الحريري إلى بيروت من أجل االستقرار
السياسي وال ينبغي اسـتـخــدام لبنان
كأداة للصراعات بالوكالة» .أما نويرت،
ف ــي ّ
ردهـ ــا عـلــى سـ ــؤال ،فـقــد رف ـضــت أن
تشير إل ــى مـكــان وج ــوده أو إل ــى مكان
ل ـقــائــه ال ـقــائــم ب ــاألع ـم ــال األم ـي ــرك ــي في
الـسـعــوديــة ،كـمــا أنـهــا لــم تـجــب إن كــان
باستطاعة الحريري العودة إلى بيروت

التزمت الشاشات اللبنانية بموقف عون عدا عن «المستقبل» و«أم .تي .في( ».أ ف ب)

جولة لباسيل :الضغط مستمر
أكدت مصادر قريبة من وزارة الخارجية لـ«األخبار» أن «موقفنا ثابت بأنه ال
يمكن أن نبني على أي شيء يصدر عن الرئيس سعد الحريري قبل عودته إلى
بيروت» .ورأت أن كالم الحريري في مقابلته التلفزيونية أمس «يبدو في سياق
تراجع سعودي ما» ،ولكن «لسنا متأكدين ما إذا كان سيسمح له بالعودة كما
ّ
وعد» .وأكدت املصادر أنه بصرف النظر عن تأكيدات الحريري بقرب عودته،
فإن «الضغط الدبلوماسي سيستمر .واملواقف
الـتــي ص ــدرت فــي الـيــومــن املــاضـيــن تشير إلى
أننا نكسب ج ــوالت» .وسيبدأ وزيــر الخارجية
جبران باسيل غـدًا جولة تشمل روسيا وعــددًا
من الدول األوروبية« ،ونحن قادمون على أسبوع
من الضغط ،نبدأ بعده البحث في خيارات أخرى
في حال عدم عودة رئيس الحكومة» ،من دون أن
توضح ماهية هذه الخيارات .وعن تأخر املواقف
الــدول ـيــة املـطــالـبــة ب ـعــودة ال ـحــريــري ال ــى الـيــومــن
املاضيني ،عــزت املـصــادر ذلــك إلــى «أننا لم نبدأ
االت ـصــاالت الــدولـيــة إال ب ــدءًا مــن الجمعة بعدما
اعتمدنا سياسة التريث ،وألن عائلة الحريري طلبت ذلــك .ولــم يوفر باسيل
ّ
دول ــة كبيرة أو صغيرة إال تــواصــل معها ،مــا شــكــل ضغطًا على املسؤولني
السعوديني».
(األخبار)

أو ال .إال أن موقف البيت األبيضّ ،
كرر
م ــا ق ــال ــه وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
تـيـلــرســون قـبــل أيـ ــام ،خــافــا مل ــا يحكى
ع ــن اخـ ـت ــاف ف ــي وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر بــن
ّ
الخارجية وإدارة دونالد ترامب ،مؤكدًا
أن «ال ـحــريــري شــريــك مــوثــوق ونــرفــض
تهديد سيادة لبنان».
الحريري
وكان الفتا أن مضمون املقابلة ومواقف
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ال ـ ـهـ ــادئـ ــة ،ال ت ـ ـقـ ــارن بـتـلــك
ال ـتــي ص ــدرت ف ــي ب ـيــان اسـتـقــالـتــه ،من
حيث تحميل مسؤولية عــدم استقرار
امل ـن ـط ـقــة إلي ـ ــران وحـ ــزب ال ـل ــه ،وتـهــديــد
حــزب الـلــه وإي ــران بالويل والـثًـبــور ،بل
ظهر الحريري كمن لعب ورق ــة خطرة،
بهدف تحسني شروط التسوية ال أكثر،
ّ
من خــال فتحه بــاب الحل في أكثر من
ث ـغــرة خ ــال املـقــاب ـلــة ،وتــأك ـيــده تعليق
ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاس ـ ّـي ــة إلـ ــى ح ــن ع ــودة
ال ـط ــرف اآلخ ــر ع ــن ّخ ــروج ــه عـنـهــا ،بما
سماه العالقة مع النظام السوري .كذلك
األمر ،بالنسبة إلى استقالته ،إذ اعترف
بــأن االستقالة ناقصة دسـتـ ّ
ـوريــا ،وأنــه
مطالب بلقاء رئيس الجمهورية ميشال
ّ
رسميًا ،ووضع الرئيس
عون لتقديمها
في ظروفها.
وبــدأ الحريري مقابلته بالتأكيد على
أن مــا ّ
يهمه هــو «مصلحة لـبـنــان» وأن
استقالته ملصلحة لبنان «بـعــدمــا رأى
ما يحصل في املنطقة».
ّ
ّ
وركـ ــز ال ـحــريــري عـلــى مــا سـ ّـمــاه تــدخــل
ّ
حزب الله في اليمن ،مصورًا األمر على
أن ــه الـسـبــب الـ ــذي دف ــع ال ـس ـعــوديــة إلــى
التصعيد ودفعه إلــى تقديم استقالته.
ّ
وردًا عـ ـل ــى سـ ـ ــؤال حـ ـ ــول مـ ــا إذا ك ــان
ّ
محتجزًا أو في اإلقامة الجبرية ،تحدث
الحريري عن امللك السعودي وعن ّ
ولي
الـعـهــد محمد بــن سـلـمــان ب ـ ّ
ـود ،مشيرًا
إل ــى أن وض ـعــه األم ـن ــي م ـه ـ ّـدد ،وهـنــاك
«معطيات اكتشفتها هنا ،ومنها أننا
ذاهـبــون الــى مكان وعلينا إنقاذ البلد.
أن ــا ال يـهـمـنــي إذا مـ ـ ّـت ،ول ـك ــن يهمني
مهمتي األساسية الحفاظ على
البلد،
ّ
البلد» ،لكنه أشــار إلــى ســوريــا لناحية
ً
ّ
محيدًا حــزب الله ،قائال
تهديده األمــن،
«م ــا زل ــت م ـه ــددًا م ــن ال ـن ـظــام ال ـس ــوري،
وهناك خروقات حولي في مجال األمن.
وع ـن ــدم ــا أعـ ـ ــود س ــأع ـم ــل ع ـل ــى دراس ـ ــة
ت ــأم ــن أم ـن ــي بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع الـجـيــش
وقوى األمن».
وقـ ـ ــال إنـ ــه ف ـخ ــور ب ــال ـع ــاق ــة م ــع ع ــون،
و«ع ـنــدمــا أعـ ــود ال ــى لـبـنــان ســأتـحــاور
مـعــه ف ــي ك ــل األم ـ ــور ،وعـلـيـنــا تصويب
األمـ ــور ســويــا م ــع فـخــامــة الــرئ ـيــس في
م ــا يـتـعـلــق ب ــال ـن ــأي ب ــال ـن ـف ــس» .وأع ـلــن
الحريري أكثر من مـ ّـرة أنه سيعود الى
ل ـب ـنــان قــري ـبــا ،خ ــال ي ــوم ــن أو ثــاثــة،
ّ
ّ
ل ـي ــؤك ــد ع ـل ــى اس ـت ـق ــال ـت ــه ،إل أن ـ ــه أكـ ــد
«الدخول بالحوار مع كل األطــراف على
أس ــاس ال ـن ــأي بــالـنـفــس ،وع ـلــى أس ــاس
الحوار اإليجابي والعالقات اإليجابية
مع كل العرب» ،مشيرًا إلى أن «املطلوب
حــوار حوله (ســاح حــزب الله) ،ويجب
أن يكون حول جوانب إقليمية ،ولكنني
أق ــول إن حــزب الـلــه ليس شــأنــا لبنانيًا
ف ـقــط ،وإن ـم ــا إق ـل ـي ـمــي ،لــذلــك أن ــا أش ــدد
على مسألة الـحــوار» .ورفــض الحريري
الكشف عــن بعض «األسـ ــرار» إلــى حني
ع ــودت ــه إل ــى ل ـب ـنــان وال ـت ـح ــدث ب ـهــا مع
عون.
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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

ثامر السبهان :الوصي «الوقح»
هدد اللبنانيين في
ثامر السبهان هو ُم ِّ
أمنهم واقتصادهم ،والمساهم في
«سجن» رئيس الحكومة سعد الحريري،
والعامل على «تجنيد» سياسيين ووسائل
وولي
إعالم في خدمة مملكته ّ
عهده .منذ فترة ،والناس تترقب ماذا
سيغرد الوزير السعودي حتى تبني على
ُ
الشيء مقتضاه .إال ّأن أحدًا لم يكن يتصور
ّأن تهديده للبنانيين بين المقاومة والنار،
تؤرق حياتهم
سيتحول إلى حقيقة ّ
السياسية
ليا القزي
قـبــل انـتـخــاب الــرئـيــس مـيـشــال عــون،
ّ
حــط فــي لبنان رجــل سـعــودي برتبة
وزيـ ـ ـ ــر ،اسـ ـم ــه ث ــام ــر ال ـس ـب ـه ــان ،أت ــى
ُ
«يبارك» التسوية الرئاسيةّ .
تكررت،
ب ـعــد ذلـ ــك ،زي ــارات ــه ،وب ـ ــرزت ل ـقــاءاتــه
بسياسيني لبنانيني ،في محاولةٍ منه
لوضع رؤية سعودية جديدة للواقع
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ه ــدف ـه ــا ب ـش ـكــل أس ــاس ــي
«مـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـنـ ـف ــوذ اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي» فــي
املـنـطـقــة .ب ــات الـلـبـنــانـيــون ينتظرون
مــا يكتبه الــوزيــر الـسـعــودي لشؤون
ال ـخ ـل ـيــج ع ـلــى ّ«ت ــويـ ـت ــر» ،لـ ُـي ـحــاولــوا
ُ
تحديد ما تحضره اململكة الوهابية
لـلـبـنــان .مـعـظــم األط ـ ــراف الـسـيــاسـيــة
أخذت تغريدات السبهان على محمل
ّ
الجد ،على العكس من رئيس الحكومة
سـعــد الـحــريــري ،ومــديــر مكتبه نــادر
ا ُل ـح ــري ــري .اقـتـنـعــا ،اس ـت ـنــادًا إل ــى ما
ّ
نقل عنهما ،بــأن «القيادة السعودية

ّ
تتفهم موقفنا ،والسبهان ُي ّ
عبر عن
ُ
رأي ش ـخ ـصــي» .يـمـكــن م ــن هـنــا فهم
ال ـل ـقــاء الـسـلـبــي ب ــن نـ ــادر ال ـحــريــري
وال ـس ـب ـهــان ،ف ــي ت ـمــوز امل ــاض ــي .رفــع
الحريري صوتهُ ،م ّ
عبرًا بصراحة عن
«رف ـض ــه لـسـيــاســة تــوي ـتــر ،واقـتـنــاعــه
ّ
بأن خيارات تيار املستقبل السياسية
ُ
هـ ــي مل ـص ـل ـح ــة ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» .لـ ــم ت ـح ـســن
قـ ـي ــادة ب ـي ــت ال ــوس ــط ق ـ ـ ــراءة حـقـيـقــة
املــوقــف ال ـس ـعــودي ،فـكــانــت النتيجة
«تغييب» رئيس الحكومة ،وإجباره
على االستقالة من منصبه .أما نادر
ال ـح ــري ــري ،فـتــريــد ال ـس ـعــوديــة حاليًا
ً
االن ـت ـقــام مـنــه عـبــر اع ـت ـبــاره م ـســؤوال
عن خيارات تيار املستقبل في السنة
األخيرة ،ومحاولة إبعاده عن رئيس
الحكومة في املرحلة املقبلة.
ً
وض ــع ال ـس ـب ـهــان ِرج ـ ــا ل ــه ف ــي «ب ــاد
األرز» لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ــام ،2013
كـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ل ـ ـلـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــق ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري
ّ
الـسـعــودي .وتسلم فــي  2015منصب
املـ ـلـ ـح ــق الـ ـعـ ـسـ ـك ــري .قـ ـب ــل س ـ ـنـ ــوات،
أخ ـب ــر أحـ ــد امل ـس ــؤول ــن ال ـس ـعــوديــن
ّ
ً
م ـســؤوال «مستقبليًا» أن الـهــدف من
تعيني الـسـبـهــان فــي منصب امللحق
الـعـسـكــري «ق ــد ي ـكــون لـعــب دور عني
آل س ـل ـم ــان ال ـ ـحـ ــارسـ ــة» .ف ـغ ــال ـب ــا مــا
ك ــان الـسـفـيــر ال ـس ـع ــودي ف ــي ب ـيــروت
«محسوبًا على جناح امللك عبدالله.
ّ
وألن املـ ـل ــك س ـل ـم ــان أراد أن يـبـقــى
ّ
مطلعًا على ما يحصل لبنانيًا ،اختار
ّ
ال ـس ـب ـهــان» ال ـ ــذي تـ ـ ــدرج ب ـســرعــة من
ضابط إلى ملحق عسكري ،إلى وزير،
ً
«وص ـ ـ ــوال إلـ ــى حـ ـ ّـد ت ـصــرفــه كــوصـ ّـي
على الشأن اللبناني» .في البدء ،كان
الـسـبـهــان قـلـيــل الـظـهــور فــي األمــاكــن
ّ
يتحدث السياسة باقتضاب.
العامة،
ّ
«ال يلغي ذلك أن شبكة عالقاته كانت
قوية ،وأنــه ُم ّ
لم في الوضع املحلي»،

اعتبر الحريري السبهان
موظفًا سعوديًا ،وحصر
عالقته به من موقعه
كرئيس للحكومة
ٍ

يقول أحد الوزراء السابقني.
ع ـلــى ط ــاول ــة ف ــي أحـ ــد م ـقــاهــي ش ــارع
فـ ـ ـ ـ ــردان ـ ـ ـ ـ ب ـ ـي ـ ــروت ،بـ ـ ـ ــدأت «مـ ـسـ ـي ــرة»
ال ـس ـب ـه ــان ف ــي لـ ـبـ ـن ــان .م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــن كـ ــانـ ــوا
يتحلقون حوله ،والجلسات غالبًا ما
تكون «ب ــإدارة» املـســؤول اإلعــامــي في
السفارة السعودية في بيروت غسان
اسكندرانيُ ،
«مرشد السبهان لبنانيًا»،
بـحـســب أح ــد امل ـق ـ ّ
ـري.
ـ
ي
ـر
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـن
ـ
م
ـن
ـ
ب
ـر
ّ
يـصــف امل ـص ــدر نـفـســه الـسـبـهــان بــأنــه
«أم ـن ــي ف ــي ت ـف ـك ـيــره وح ــرك ـت ــه ،يتكلم
ً
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة ،وك ـ ـ ـ ـ ــان وق ـ ـح ـ ــا يـ ـخ ــاط ــب
املـ ـس ــؤول ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن بــأس ـمــائ ـهــم
األول ــى ،من دون ألـقــاب» .السبهان من
منطقة حائل السعودية (مواليد عام
ّ
ّ
يعتد بنفسه ُ
«مـ ّـدعـيــا أن جـ ّـده
،)1967
واح ــد مــن الــذيــن قــاتـلــوا مــع املـلــك عبد
ّ
لكن هذا ٌ
أمر
العزيز في توحيد اململكة،
غير مؤكد».
أس ـلــوب الـسـبـهــان ك ــان أح ــد أسـبــاب
«تـ ـح ـ ّـس ــس» س ـع ــد الـ ـح ــري ــري م ـنــه؛
ففي أول لقاء بينهما« ،حــول مائدة
عشاء في منزل رئيس الحكومة ،كان
االجـتـمــاع عــاصـفــا ،بسبب التعابير
القاسية التي استعملها السبهان في

التعبير عن آرائه السياسية وطريقة
مخاطبة الجالسني على الطاولة .كان
يتكلم مع الرئيس بالقول :يا سعد».
وص ــل ان ــزع ــاج ب ـعــض املستقبليني
منه إلى ّ
حد القول« :السبهان جعلنا
ّ
نترحم على رستم غزالي» .ال يتالقى
هــذا التوصيف مع ما يقوله الوزير
السابق« :السبهان يتكلم بـ ّ
ـود ،رغم
ووضوحه في الكالم.
موقفه
الحاسم ّ
ّ ّ ّ
حتى إنه ُسلم امللف اللبناني العتبار
ّ
السعوديني أن سعد الحريري يرتاح
ّ
لـلـتـعــامــل م ـع ــه»! وي ــزي ــد بـ ــأن الــرجــل
السعودي «دقيق وعملي ،وال ُي ّ
ضيع
وقته».
في املرحلة األولــى لوجوده في لبنان،
ّ
بعدد من الشخصيات
احتك السبهان
ٍ
الشيعية الجنوبية املـعــارضــة لحزب
ّ
الـلــه وحــركــة أمــل .يـقــول أحــد هــؤالء إن
بالشخصيات
عالقة الوزير «الصارم»
ّ
الشيعية «كانت اجتماعية فقط ،لتعذر
قيامهم بمواجهة سياسية».
رحل السبهان من لبنان إلى العراق في
ً
 ،2015حامال «وسام التقدير العسكري
م ــن ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» .اخـتـيــر
ليكون سفيرًا للسعودية لدى العراق،
ب ـعــد  25س ـنــة م ــن ان ـق ـط ــاع ال ـعـ َـاقــات
الــدبـلــومــاسـيــة ب ــن ال ــدول ـت ــن ،وشـغــل
املنصب حتى آب  ،2016تــاريــخ طــرده
من العراق بطلب من وزارة الخارجية
العراقية فــي حكومة حـيــدر الـعـبــادي،
بـ ـسـ ـب ــب تـ ــدخ ـ ـلـ ــه فـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـب ـل ــد
الداخلية «واتهامه بلعب دور أمني».
وقـبــل ط ــرده ،تظاهر عــراقـيــون رافعني
صــوره ،مطالبني بإبعاده عن بالدهم،
ّ
ب ـعــدمــا اس ـت ـفــزت ـهــم ت ـصــري ـحــاتــه ضد
الـحـشــد الـشـعـبــي ،وزي ــارات ــه مــواطـنــي
ب ــاده املــوقــوفــن فــي الـسـجــون بتهمة
القتال في صفوف «داعش».
ـدد مــن وزراء
ضابط أمــن الحماية لـعـ ٍ

الـ ـ ــدفـ ـ ــاع واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ،ك ـ ــوزي ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع دي ــك
تـشـيـنــي« ،ك ــوف ــئ» ب ــاخ ـت ــراع منصب
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـخـ ـلـ ـي ــج،

وليد البخاري :الوجه البشع لـ«الدبلوماسي المثقف»
عام ونيف على وليد البخاري قائمًا
ّ
مر ٌ
باألعمال في السفارة السعودية
في بيروت .أكثر من نصفها قضاها
يتحدث في الثقافة
المستشار الشاب ّ
ُ
والشعر واألدب والتنوع الطائفي
والسالم ،قبل أن يأتي ثامر السبهان
المزيف
ليظهر وجه الدبلوماسي ّ
انضم إلى جوقة صبيان الوزير
الذي ّ
ومتوعدًا ُبمعاقبة
مهددًا
ّ
السعودي ّ
اللبنانيين
ميسم رزق
ول ـي ــد ال ـ ُـبـ ـخ ــاري .ك ــل م ــا أج ـم ــع عليه
ص ـ ـفـ ــات
ع ـ ـ ــارف ـ ـ ــو ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ِ
وانـ ـطـ ـب ــاع ــات ،يـ ـك ــاد يـ ـك ــون ع ـص ــارة
ودوره .ف ــي وجـ ِـهــه
الس ـ ِـم ــه وك ـن ـيـ ِـتــه
ِ
الـكـثـيــر مــن معنى ولـيــد «أي الصبي
ُ
الـحــديــث الـ ــوالدة» .بالنسبة إلــى كثر
اجـتـمـعــوا هــو «ذو مــامــح طـفــولـيــة».
ول ـيــد أي ـضــا يـعـنــي «ال ـع ـبــد وال ـخ ــادم
ال ـش ــاب» ،وه ــو ُم ـ ــرادف ملــا ذك ــره عــدد
الشخصيات عنه بــأنــه «لـيــس إال
مــن
ّ
مأمورًا ينفذ كل ما يطلبه منه محمد
بن سلمان» ،فيما دبلوماسيته التي
ُيمارس قواعدها وأبجديتها بإتقان،

ت ـظ ـهــر كــأن ـهــا «ح ــرف ــة» م ـت ــوارث ــة من
ّ
عــائـلـتــه امل ـعــروفــة فــي املـمـلـكــة بـتــولــي
كثيرين من أفرادها مناصب عليا في
الدولة ،ال سيما في سفارات العالم.
ذاع ص ـي ـ ُـت ال ـب ـخ ــاري لـبـنــانـ ُيــا خــال
الفترة القصيرة املاضية .منذ أن ُع ّي
قــائ ـمــا ب ــأع ـم ــال ال ـس ـف ــارة ال ـس ـعــوديــة
فــي ب ـيــروت ،بعد إحــالــة السفير علي
عواض عسيري على التقاعد ،وترقيته
ُ
ف ــي م ــا بـعــد إل ــى رت ـب ــة وزيـ ــر مـفـ ّـوض
فـ ــي وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة.
ٌ
همس بعض الصالونات
آنــذاك ،ساد
السياسية اللبنانية ،بني شخصيات
ّ
مشبهة دوره
خبرت الرجل عن قــرب،
ِ
ب ــدور «غـ ــازي كـنـعــان ورس ـت ــم غــزالــي
ف ـت ــرة والي ـت ـه ـمــا ف ــي ل ـب ـن ــان» ،لـجـهــة
«ل ـق ــاءات ــه الـسـيــاسـيــة ،واط ــاع ــه على
كــل التفاصيل وتــدويــن املــاحـظــات»،
ل ـك ــن «ب ـش ـخ ـص ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن تـلــك
الـتــي عـ ِـهــدهــا الـلـبـنــانـيــون فــي كنعان
وغــزالــي» ،إذ يتعامل «املستشار» مع
ضيوفه بكثير مــن «اللياقة واللطف
الــزائــد» ،حتى إنــه «غالبًا مــا يحرص
عـلــى استقبالهم عـلــى ب ــاب مـنــزلــه أو
باب السفارة ،مهما كان مركزهم».
ال تغيب ُابتسامة البخاري عن وجهه
وكأنها خلقت معه ،فهو «دبلوماسي
بــامل ـع ـنــى ال ـح ـق ـي ـقــيُ ،م ـخ ـلــص لـ ــدوره
ُ
وي ـج ـيــد ل ـع ـبــه» .لـكــن ابـتـســامـتــه هــذه
ّ
لم تبدل انطباع بعض الذين التقوه،
ووصـ ـف ــوا وج ـه ــه ب ــ«ال ـب ــوك ــر فــايــس»

المقربين إلى
من
ّ
قلب البخاري «الشيعة
البيض» المناهضين
لسياسة حزب اهلل

الـ ـف ــاق ــد ّ
ألي ت ـع ـب ـيــر ح ـق ـي ـق ــي ،إذ لــم
يـسـتـ ِـطــع هـ ــؤالء «قـ ـ ــراءة ش ــيء م ـنــه»،
خـصــوصــا أن ــه «قـ ــادر عـلــى اصـطـنــاع
ً
مثال في ّ
أشد لحظات انفعاله،
السرور
فال يتناسب ما يقوله مع ما يضمره».
حتى «تهذيبه الزائد يظهر في كثير
من األحـيــان كأنه مصطنع» ،إلــى ّ
حد
وصفته إحدى الشخصيات بأنه «كان
يـ ـع ـ ّـوض ع ـلــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن الـتــابـعــن
للمملكة عن الهبات املالية بالضحك
ّ
الحار» .أغلب الذين جالسوه
والسالم
ً
«لــم يــأخــذوا منه حقًا وال بــاطــا .فهو
قليل ال ـكــام ،إيـجــابــي فــي طــرحــه ّ
ألي
م ــوض ــوع ،ح ـتــى ل ــو ك ــان م ـحـ ّـدثــه من
الخصوم».
ّ
م ـنــذ أن ح ــط رح ــال ــه ف ــي ل ـب ـنــان ،كــان
يـسـ ّـوق لنفسه أنــه «مــن جيل الشباب
ال ـت ــاب ــع ل ــأم ـي ــر م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان،

وخـ ــادمـ ــا ل ـس ـيــاســاتــه وت ـ ّ
ـوجـ ـه ــات ــه»،
مـ ّ
ـروجــا أنــه «مــن الحلقة الضيقة لــه».
ّ
وقـ ـ ــد شـ ــكـ ــل غ ـ ـيـ ــاب س ـف ـي ــر سـ ـع ــودي
ف ــي ل ـب ـن ــان بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـب ـخ ــاري
ف ــرص ــة اس ـت ـث ـمــرهــا ل ـت ـغــذيــة سـيــرتــه
الدبلوماسية في اململكة وفي لبنان،
ّ
ال س ـي ـم ــا قـ ـب ــل أن يـ ــطـ ــل ال ـس ـب ـه ــان،
فيخطف منه كل الوهج.
ّ
قــل ـمــا كـ ــان ي ـم ـ ّـر يـ ــوم ع ـلــى ال ـب ـخــاري
م ــن دون أن يـلـتـقــي ف ـيــه شـخـصـيــات
س ـي ــاس ـي ــة ل ـب ـن ــان ـي ــة ،أو م ـج ـمــوعــات
معنية بالشأن السياسي واالقتصادي
واألمـ ـ ـن ـ ــي ُك ــان ــت تـ ـخ ــرج مـ ــن مـكـتـبــه
معجبة باملضيف ُ
«كمستمع ممتاز».
لكن ال ـبــارز أنــه كــان «قليل الـكــام في
السياسة باستثناء أحاديث الساعة،
ّ
فكان يستعيض عن قلة خبرته فيها
بتناول األم ــور الثقافية والتاريخية
واألدبية».
أول جـ ـ ـ ـ ــواب ي ـ ـت ـ ـبـ ــادر الـ ـ ـ ــى م ـس ـمــع
ال ـس ــائ ـل ــن ع ـن ّــه هـ ــو أن «الـ ـبـ ـخ ــاري
ش ـخ ـص ـيــة م ـثــق ـفــة ك ـث ـي ــرة االه ـت ـم ــام
بــال ـتــاريــخ واألدب وال ـش ـع ــر ،وكـثـيــر
اإلعجاب بشكيب أرسالن كونه أديبًا
وش ــاع ـرًا أك ـثــر م ــن كــونــه سـيــاسـيــا».
لكن غير املأخوذين بهذا الجانب فيه
كــانــوا ي ــرون أن شخصيته الثقافية
ُ
هذه لم تكن سوى «ستار يستخدمه
لجمع املـعـلــومــات مــن ب ــاب اهتمامه
بــال ـطــوائــف ،وه ــو ال ـحــافــظ لـلـتــاريــخ
الـطــائـفــي فــي لـبـنــان عــن ظـهــر قـلــب»،

حتى إنه «يعرف عن اللبنانيني أكثر
من كثير من اللبنانيني» .يقول أحد
الذين مالحوا الرجل في جلسة عشاء
أنه «كان يطلب من الحاضرين دائمًا
أن يــذكــروا أمــامــه صـفــات كــل طائفة،
وأدبيات كل منطقة من الجنوب إلى
الشمال .وفــي سبيل االط ــاع الــزائــد،
ّ
حـ ـ ــل ض ـي ـف ــا فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن م ـن ـط ـقــة،
ف ــي ط ــراب ـل ــس ،ف ــي ع ـك ــار ،ف ــي ص ــور،
وف ــي ال ـب ـقــاع» .بحسب ه ــؤالء ،يزعم
الـ ـبـ ـخ ــاري أن ـ ــه مـ ــن م ـح ـ ّـب ــي «ال ـس ـيــد
موسى الصدر» ،حتى إنه في غالبية
ج ـل ـســاتــه كـ ــان م ـ ـ ـ ّ
ـرددًا مل ـقــولــة اإلمـ ــام
ّ
املغيب «ال تتقاتلوا .تعالوا إلى كلمة
ّ
س ـ ــواء» ،وه ــو يـتـحــدث ع ــن «ال ـت ـنــوع
الطائفي املولع به»!
عـ ـل ــى عـ ـك ــس ش ـخ ـص ـي ـت ــه الـ ـه ــادئ ــة،
يـ ـح ـ ّـب الـ ـبـ ـخ ــاري املـ ـغ ــام ــرة .طـبـيـعــة
النشاطات التي يقوم بها في لبنان
ّ
تــؤكــد ذل ــك ،فهو مــن «ه ــواة الغطس،
ّ
والتسلق والـقـفــز مــن أمــاكــن عالية»،
وأيضًا من ّ
محبي الظهور ،إذ تنتشر
صوره على صفحته على فايسبوك،
وتغريدات أدبية على تويتر الخاص
ّ
«مغردون» .لكن ما
به تحت هاشتاغ
إن خ ــرج الـسـبـهــان ال ــى الـعـلــن ،حتى
ظهر الوجه اآلخر للبخاري ،فتحولت
وظيفته من داع إلى الحوار والتالقي،
إل ـ ــى ص ـب ــي م ــن ص ـب ـي ــان ال ـس ـب ـهــان،
وانقلبت صفحته مــن مساحة لنقل
أقــوال اإلمــام الشافعي وعمر الخيام
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سياسة

أمني ،ويخاطب رئيس الحكومة باسمه األول (داالتي ونهرا)
السبهان ّ

«بأمر من امللك سلمان».
وإسناده إليه ً ٍ
ـاء ليتدخل الــوزيــر في
كــان املــركــز غـطـ
ً
شـ ـ ــؤون امل ـن ـط ـق ــة ،م ـ ـحـ ــاوال مــواج ـهــة
ّ
الـ ـنـ ـف ــوذ اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي« .دوره يـتـخــطــى

شؤون الخليج إلى مستوى املشاركة
فــي سـيــاســات املـمـلـكــة ،وأح ــد أعـضــاء
ف ــري ــق م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـمــان ال ـض ـيــق»،
يقول الوزير اللبناني السابق لتبرير

و«أخ ــاق ـي ــات املـهـنــة الــدبـلــومــاسـيــة»
و«عشاق السالم» ،إلى منبر لترويج
ّ
التهديد والوعيد الذي يطلقه كل من
السبهان ووزير الخارجية السعودي
عادل الجبير.
مـ ــن هـ ــم أص ـ ـحـ ــاب ت ـل ـم ـيــذ جــام ـعــات
الــواليــات املـتـحــدة ومــوظــف السفارة

ال ـس ـعــوديــة ف ــي أملــان ـيــا ســاب ـقــا؟ ومــا
ه ــي األحـ ــاديـ ــث ال ـس ـيــاس ـيــة الـقـلـيـلــة
«غالبية
التي كان يأتي على ذكرها؟
ّ
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن والـ ـن ــاشـ ـط ــن ال ـس ــن ــة
ه ــم م ــن أصـ ـح ــاب الـ ـبـ ـخ ــاري» ت ـقــول
شخصية بـيــروتـيــة ،مــن «سياسيني
وأب ـن ــاء عــائــات وع ـشــائــر» ،وك ــل من

أشد لحظات انفعاله (داالتي ونهرا)
البخاري قادر على اصطناع السرور في ّ

ّ
وض ـ ـ ــع الـ ـسـ ـبـ ـه ــان ي ـ ـ ــده عـ ـل ــى املـ ـل ــف
اللبناني.
أسلوب وزير الوصاية السعودية على
لـبـنــان «تـحـ ّـســن بـعــض الـشــيء بـعــد أن
أصـبــح وزيـ ـرًا ،فـبــدأ يستخدم األلـقــاب
ُمع الناس ،رغم تعامله معهم بفوقية».
أعجب به «ثوار»  14آذار ،بعد أن حاول
مـعـهــم تـنـظـيــم ت ـحــرك جــديــد ملــواجـهــة
حــزب الـلــه ،فباتوا يصفونه بـ«إنسان
ّ
م ــش عـ ــادي أبـ ـ ـدًا» .ي ــواف ـق ــون ع ـلــى أن
شخصيته «أمنية أكثر منها سياسية.
ال يتكلم كثيرًا ،ومالحظاته ُم ّ
حددة».
ّ
ع ـ ــزز ،ب ـعــد ع ــودت ــه إل ــى ل ـب ـنــان ،شبكة
عالقته السياسية والصحافية« ،وبات
هناك شخصيات يتواصل ُمعها عبر
الواتساب» ،يقول املصدر «املستقبلي»
ذلك للداللة على عمق عالقة السبهان
بعدد من اللبنانيني .أما بالنسبة إلى
ٍ
آل الحريري« ،فـنــادر ال يتواصل معه،
أم ــا س ـعــد ال ـح ــري ــري ،فـحـصــر عــاقـتــه
ـس
مـ ـع ــه انـ ـط ــاق ــا مـ ــن م ــوقـ ـع ــه ك ــرئ ـي ـ ٍ
للحكومة ،كــون السبهان موظفًا لدى
اإلدارة السعودية».
لــم «يـبـخــل» لـبـنــان عـلــى الـسـبـهــان في
م ـس ــاع ــدت ــه ع ـل ــى ل ـع ــب دور «الـ ــوزيـ ــر
املـلــك» .في بـيــروتُ ،التي «خضع فيها
لعملية تـنـحـيــف» ،فـتـحــت لــه الـبـيــوت
الـسـيــاسـيــة «وت ـم ـتــع ب ـحــراســة أمـنـيــة،
وم ــوك ــب ك ـب ـي ــر» ،ك ـمــا ي ـج ــري تبجيل
ّ
ّ
املتصرفية.
قبل
كــل «قـنـصــل» منذ مــا ّ
ولكن مشكلة السبهان أنــه «لــم ينجح
في تقدير طبيعة السياسة اللبنانية».
اجتماعية ،وفنجان
طاف على عالقات ّ
ق ـهــوة ف ــي م ـق ـهــاه امل ـفــضــل ف ــي فـ ــردان،
ّ
«فـتــوهــم أنـهــا ستتطور إل ــى مستوى
وضع استراتيجية وخطط سياسية»،
ّ
خاصة أن أصدقاء السبهان وحلفاءه
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أثـ ـبـ ـت ــوا ف ـش ـل ـهــم فـ ــي أي
مواجهة ،على مدى  12عامًا.

ُ
«ل ـيــس ف ــي ح ــزب ال ـل ــه» .امل ـت ـقــن للغة
األملــان ـيــة بـطــاقــة ك ــان حــريـصــا على
«إق ــام ــة ش ـب ـكــة ع ــاق ــات واسـ ـع ــة من
مختلف الطوائف» ،ومن ّ
املقربني إلى
قلبه «الـشـيـعــة الـبـيــض» املناهضني
ّ
يتقدمهم
لـسـيــاســة ال ـحــزب وإيـ ـ ــران،
مصطفى فحص ،نجل السيد الراحل
هاني فحص.
خالل إقامته في لبنان «لم يظهر أنه
ّ
ّ
سنية على أخــرى».
يفضل شخصية
ّ
ف ـ ــي إحـ ـ ـ ــدى املـ ـ ـ ـ ــرات سـ ـ ِـئـ ــل عـ ــمـ ــن هــو
األقرب الى قلب اململكة فأجاب «أشكر
الجميع ،من الوزير عبد الرحيم مراد
إلــى الرئيس نجيب ميقاتي والوزير
الـ ـس ــاب ــق أشـ ـ ـ ــرف ري ـ ـ ـفـ ـ ــي» ،م ـض ـي ـفــا:
«م ـث ـل ـهــم م ـث ــل س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ،ولــو
ً
ّ
تقدم األخير عليهم قليال» .لكنه كان
«معجبًا جدًا» بريفي «اللي ما يخالف
اململكة بشي ،مهما طلبت منه»!
ُي ـعــرف عــن الـبـخــاري أيـضــا أن ــه يهتم
ب ـل ـقــاء ال ـش ـب ــاب ،وقـ ــد ط ـلــب أك ـث ــر ّمن
ّ
تضم شباب سنة
مـ ّـرة «إقامة لقاءات
يـهـتـمــون بــال ـشــأن ال ـس ـيــاســي» .وكـثــر
طلبه هذا تحديدًا «في الفترة التي كان
الرئيس الحريري فيها ّ
يعمق عالقته
ب ــال ـت ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر وال ــرئ ـي ــس
م ـي ـش ــال ع ـ ـ ـ ــون» ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ف ـ ّـس ــره
العارفون ،بعد إجبار اململكة الرئيس
الحريري على تقديم استقالته ،بأنه
«كــان مقدمة للبحث عن ورثــة للشيخ
سعد داخل الطائفة السنية»!
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اإلطاللة األولى للحريري بعد «االستقالة»

قلق كأن «العاصفة» تحته
على ٍ
كان يحمل قلمًا ويبدو أن ذلك ساعده على تج ّنب التوتر.
تكوين انطباع أولي ،عن الصورة «األولى» على الكاميرا للرئيس
قلق كأن
سعد الحريري ،ليس صعبًا :كان متجهمًا .وعلى ٍ
«العاصفة» تحته .في اللحظة األولى ،تنعكس مالمح الحريري
على وجه بوال يعقوبيان .كأن وجهها مرآة وجهه .التجهم
نفسه .عندما بدأ الحديث ،استعاد صورته تدريجيًا .صورته التي
أفقده إياها« ...بيان االستقالة»
أحمد محسن
ثالثة أشياء رئيسية يجب التأكيد عليها في سياق الحديث عن مقابلة أمس .أولها ،أن
املقابلة ،في األساس ،هي لتأكيد أن الحريري بخير .وهذا يعني أنه ليس بخير .املقابلة
«الـهــادئــة» ،في ظاهرها ،يستحال مشاهدتها خــارج سياقها الــذي بــدأ قبل أسبوع.
يمكن الحديث عن نبرة صوت الحريري ،لتأكيد وجوده القسري في السعودية ،لكن
حديثًا مثل هذا «استهالكي» أكثر من اللزوم .باطن املقابلة «صاخب» بالقياس إلى
اختالفه عن النبرة السعودية في اإلعــام .ونتحدث هنا عن االعــام حصرًا ،وليس
عن السياسة .في ً اإلعالم ال في السياسة ،أيضًا ،وفي مناسبات كثيرة ،كانت نبرة
الحريري مسبوغة بالحزن ،وإن كــان هــذه املــرة أكثر من الـعــادة .ويمكن العودة إلى
مقابالت الرجل السابقة .ليس ألداء الحريري أمس أي دور «قطعي» في تثبيت فرضية
احتجازه ،مع ضرورة االنتباه إلى أنه لم يبتسم .وهذه ليست من عاداته .اجراء املقابلة،
فــي األص ــل ،هــو التأكيد لفرضية وجــود «قـســري» ،التي لــم تكن لتنفى إال بتسليم
االستقالة إلى رئيس الجمهورية ،وبعرض الحلقة في بيروت ،من دون أن يمنع فريق
«انترفيوز» من السفر مع بوال يعقوبيان على منت الطائرة السعودية الخاصة إلى
الرياض .ودعنا هنا من «نكتة» األسباب «اللوجستية».
ً
ثانيًا ،املقابلة نقلت مباشرة على الهواء .وبوال يعقوبيان تحدثت عن الهزة األرضية
في العراق ،وعن الرجل الذي ظهر فجأة في «الكادر» ،للتأكيد على أنها مباشرة .يجب
االنتباه هنا إلــى حاجة املقابلة ،ومــن هم خلفها ،للتأكيد على أنها مباشرة .وهــذا،
لسبب مهني صرف ،إنما لتفادي «أخطاء» فاضحة ،في «اخــراج» الحوار ،لكي
ليس
ٍ
نحو فاشل إعالميًا .وهذا ال عالقة
على
االستقالة،
ـراج»
ـ
خ
«ا
يشبه
اخراجه
يكون
ال
ٍ
له باللهجة عندما يتحدث في السياسة ،وعن الرسائل التي يرسلها في هذا اإلطار.
هــذا ليس موضوعنا .ثالثًا ،األسئلة التي سألتها بــوال يعقوبيان هي األسئلة التي
يسألها اللبنانيون .وهــي التي تحتاج إلــى أجوبة .باملعنى «املهني» للكلمة ،يصعب
القول إن يعقوبيان «تلقت ورقة أسئلة» ،أو أن املقابلة «مرتبة» سلفًا ،تمامًا مثل ما
الجهة التي دفعته
يصعب التصديق أن الحريري «فرض» وجهة
ِ
نظره على «وجهة» ِ
إلى اإلستقالة .نحن أمام «اخراج» معقول ،بتكاليف أقل ،بالنظر إلى النتائج الفظيعة
التي نتجت عن «اخراج» استقالة الحريري ،واخراجه من البالد.
وبالنظر إلى يعقوبيان كمحاورة ،في ظرف «استثنائي» ،من االنصاف القول إن أداءها
كــان استثنائيًا أيضًا .ولــم يشعر أحــد من املشاهدين أنها «تحت الضغط» ،أو أنها
تؤدي وظيفة ،بل على العكس تمامًا .القراءة الحيادية للمقابلة توجب االعتراف بأنها
قاطعته في أكثر من مكان ،وفي أكثر من اتجاه .تعرضت إلربــاك «تقني» وهــذا قد
يحدث في مقابلة بطابع «حساس» .سألته عن اللقاء مع واليتي ،وعن حزب الله ،وعن
الرئيس ميشال عون .عن االنتخابات ،وعن استمراره في التسوية .طبعًا ،ليست هذه
كل األسئلة التي يسألها اللبنانيون .ال يوجد صحافي واحــد يمكنه أن يسأل كل
ً
حلقة واحــدة .وإن كان سؤالها «مع من تتحدث اليوم؟» خجوال ،إال أنه
األسئلة في
ٍ
وتياره في غياب ِه.
كان ضروريًا أيضًا ،ألن الناس تسأل عما يحدث داخل كتلة الرجل
ِ
ُ
شبه نفسه وال
األضواء كانت خافتة أكثر من اللزوم .ثياب الحريري أنيقة هذه املرة .ي ِ
يشبهه املكان .االستوديو ال يشبه ستوديوهات «املستقبل» ،أو « ،»LBCأو «.»MTV
ِ
الحرفية .وعلى
االستوديو سعودي ،وحركة الكاميرا تساير «ماينستريم» يخلو من ِ
التقنية ،فإن قلة االنسجام الواضحة بني يعقوبيان والفريق السعودي
سيرة الناحية ِ
الذي تولى االخــراج ،تطورت أكثر من مرة إلى ارتباك .التعب قضم مالمح الحريري،
ولكنه غالبًا ليس سبب تلعثمه .هذا أيضًا قد يكون سياسيًا .التعب على الكاميرا
وحــده ليس كافيًا لبناء سردية عن االختفاء .ما يسمح بذلك ،هو تجاهل الحريري
لسؤال عن عودة الحريري لكي يستقيل ،وإصراره على أن العودة «مرتقبة» ،كما لو
أنه ،بتجاهل ِه ،يعلن أن هذا الرأي هو رأيه« :العودة»« .التجاهل» هو «نقطة تحول» .ما
تبعه ،هو اصــرار الحريري على الـعــودة ،بمناسبة أو من دونها .الحديث عن إيــران،
وعن التدخل اإليراني ،كان سيقوله الحريري ،في أي مكان آخر .في أي مقابلة أخرى.
اصرار الحريري على العودة هو «اللحظة» التي نجح في التقاطها ،لكي يعلن موقفًا
واضحًا من وجوده خارج البالد .وهذا مدخل للعودة إلى «اخراج» ،أو «تخريج» املقابلة.
اللهجة هي لهجته هذه املرة ،وليس فيها «بتر أيدي» .الصورة ،وإن كان يطفو اإلرهاق
على وجه صاحبها ،هي صورته .لم يخرج من تهديد ،ولم يصرخ .اللهجة هي لهجته،
وسعد الحريري في املقابلة ،هو سعد الحريري الذي نعرفه .أما الرسائل التي خلف
ّ
«تغير» اللهجة بعد أسبوع «طويل» ،فذلك مبحث آخر.
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سياسة

جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

تحذيرات في تل أبيب من االنجرار وراء مطلب السعودية
علي حيدر
انضم رئيس حــزب العمل آفــي غباي
الــى املحذرين من تــورط إسرائيل في
حــرب ضــد حــزب الله فــي لبنان ،على
خلفية االزمــة السعودية ـ ـ اللبنانية.
يأتي هذا املوقف في خضم السجاالت
ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا ال ـس ــاح ــة الـسـيــاسـيــة
واالع ــام ـي ــة ح ــول امل ــوق ــف م ــن االزم ــة
ال ـ ـتـ ــي اف ـت ـع ـل ـت ـه ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ضــد
ل ـب ـنــان ،وت ـقــديــر مفاعيلها الــداخـلـيــة
واالقليمية .يتقاطع استمرار إطــاق
امل ـ ــواق ـ ــف وال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ح ـ ـ ــول ال ـ ـ ــدور
ال ــذي تلعبه إســرائ ـيــل دع ـمــا للخيار
ال ـس ـع ــودي ف ــي ل ـب ـنــان ،م ــع م ــا كشفه
األمــن العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ،في كلمته ملناسبة أربعني
اإلمام الحسني ويوم شهيد حزب الله،
ب ــأن ال ـس ـعــوديــة طـلـبــت م ــن إســرائـيــل
ضرب لبنان.
ب ـعــد ت ـح ــذي ــرات ســاب ـقــة م ــن معلقني
ودبلوماسيني إسرائيليني (السفير
االسرائيلي السابق في واشنطن دان
شــاب ـيــرو) ،ش ـ ّـدد رئـيــس ح ــزب العمل
املعارض ،في مقابلة مع إذاعة «كان»،
ع ـل ــى أن «إس ــرائـ ـي ــل ال ت ـس ـت ـط ـيــع أن
تكون جــزءًا مــن أدوات السعودية في

الحرب ضد حزب الله» .وهو ما يدفع
الى التساؤل ّ
عما لديه من معلومات
تــدف ـعــه إلـ ــى ال ـت ـحــذيــر م ــن ل ـعــب دور
األداة ،م ــع اإلشـ ـ ــارة ال ــى أن ال ـقــانــون
االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي يـ ـن ــص عـ ـل ــى ض ـ ـ ــرورة
التشاور بني رئيس الحكومة ورئيس
املـ ـع ــارض ــة (غ ـ ـبـ ــاي) ح ـ ــول ال ـق ـضــايــا
االستراتيجية.
وال م ـع ـنــى ل ــإس ـه ــاب الـ ـ ــذي ت ـعـ ّـمــق
ً
ف ـيــه غ ـب ــاي تـحـلـيــا ل ـخ ـيــار الـتــدخــل
العسكري وكلفته ،الــى جــانــب غيره
م ــن املـعـلـقــن وال ـخ ـب ــراء ،ل ــوال تــوافــر
م ـع ـلــومــات وتـ ـق ــدي ــرات ق ــوي ــة تـصـ ّـب
فـ ــي ه ـ ــذا االتـ ـ ـج ـ ــاه .ومـ ـ ّـمـ ــا ع ـ ــزز ه ــذا
ـف بــإطــاق
املـفـهــوم أن غ ـبــاي لــم يـكـتـ ِ
تـ ـح ــذي ــر ع ـ ـ ــام ،بـ ــل ت ــوغ ــل فـ ــي ش ــرح
ظــروف إسرائيل واألثمان والنتائج.
ولـ ـف ــت فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال م ـ ـحـ ــذرًا مــن
أن «إس ــرائـ ـي ــل ه ــي امل ـ ــوج ـ ــودة عـلــى
ح ـ ــدود ل ـب ـن ــان ول ـي ــس ال ـس ـع ــودي ــة»،
فــي إش ــارة الــى أن مــن سيدفع الثمن
امل ـب ــاش ــر ه ــم االس ــرائ ـي ـل ـي ــون ولـيــس
ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـع ــودي .وأصـ ـب ــح األم ــر
أكـ ـث ــر وضـ ــوحـ ــا عـ ـن ــدم ــا ارت ـ ـقـ ــى فــي
توجيه دعــوة مباشرة الــى «حكومة
إســرائـيــل للتصرف بحكمة وح ــذر».
وت ـن ــاول الـسـيـنــاريــو ال ــذي سيترتب

ع ـل ــى أي خ ـط ــأ إس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ه ــذا
االتجاه بالتحذير من «عدم الدخول
فــي لعبة الدومينو ،ألننا فــي نهاية
االمر سنجد أنفسنا في حرب أخرى
ف ــي ل ـب ـنــان» .تـكـشــف ال ـع ـب ــارات الـتــي
استخدمها غباي عن قلقه من محاولة
تذاكي حكومة نتنياهو باملبادرة الى
ضربات محددة ومحدودة ،وتحديدًا
عندما استحضر «لعبة الدومينو»
السـ ـتـ ـش ــراف م ــا س ـي ـتــرتــب ع ـل ــى ّ
أي

خ ـط ــوة إســرائ ـي ـل ـيــة م ــن هـ ــذا ال ـن ــوع.
ويـعـنــي ذل ــك أن ــه ي ـجــزم ب ــرد مــن قبل
حــزب الله باملستوى الــذي يستدرج
ردًا إســرائـيـلـيــا م ـضــادًا ثــم الـتــدحــرج
ن ـحــو حـ ــرب .ول ــو ل ــم ي ـكــن ل ــدي ــه هــذا
التقدير النتفى سيناريو الدومينو.
مــن هـنــا ،يكشف مــوقــف غـبــاي أيضًا
عن مدى تغلغل رسائل األمــن العام
ل ـحــزب ال ـلــه الــردع ـيــة ف ــي وع ــي ق ــادة
املؤسسة االسرائيلية.

غباي :الحرب ضد حزب اهلل ال طائل منها

أما عن خلفية الحذر الذي أبداه غباي
فقد أجمله في العبارة اآلتية« :واضح
أن ـ ـنـ ــا س ـن ـن ـت ـص ــر ف ـ ــي ح ـ ـ ــرب كـ ـه ــذه،
وواض ــح أن الـحــرب ستكون للجانب
ال ـث ــان ــي م ــؤمل ــة جـ ـ ـدًا ،ل ـكــن ه ــذه حــرب
ال طــائــل مـنـهــا» .املـسـتـغــرب فــي كــام
غباي محاولة الجمع بني تأكيده أن
إسرائيل ستنتصر في الـحــرب ،وفي
الــوقــت نفسه ستكون ال طائل منها.
تكشف عبارته األخـيــرة عن
مــع ذلــكّ ،
تقدير يتبناه أنها ستكون مــن دون
جــدوى ،الــذي يشكل عنصرًا أساسيًا
في معايير تحديد النصر.
في سياق التقارير االسرائيلية التي
ت ـت ـن ــاول م ــوق ــع ال ـك ـي ــان الـصـهـيــونــي
ودوره في االزمــة اللبنانية ـ ـ ويحمل
َ
ب ـع ـض ـهــا ط ــاب ـع ــا س ـجــال ـيــا ـ ـ ـ ـ ـ ع ـن ــون
امل ـ ـع ـ ـلـ ــق ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ف ـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة
«ه ــآرت ــس» ،عــامــوس هــرئـيــل ،مقالته
بــأن «إســرائ ـيــل ال ت ـســارع إلــى القيام
بــالـعـمــل ال ـقــذر لـصــالــح الـس ـعــوديــة»،
وهـ ــو م ــا ي ـع ـكــس مـ ــدى ح ـض ــور هــذا
املـ ـفـ ـه ــوم ل ـ ــدى امل ـع ـل ـق ــن اإلع ــام ـي ــن
ف ــي ت ــل أب ـي ــب ،م ــؤك ـدًا أن امل ـســؤولــن
الـسـعــوديــن «ق ــد ي ـكــونــون مهتمني»
بـنـشــوب ح ــرب إســرائـيـلـيــة مــع حــزب
ال ـل ــه ،لـكـنــه رأى أن «إس ــرائ ـي ــل ليس

ريفي فشل في استنهاض البقاعيين ...وانقسام في صفوف العشائر
أسامة القادري
فشل مـنــاصــرو الــوزيــر الـســابــق أشــرف
ري ـف ــي ف ــي ال ـب ـق ــاع بـتـجـيـيــش ال ـش ــارع
ال ـب ـق ــاع ــي ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي الـ ـق ــرى ذات
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـس ـن ـيــة لــاع ـت ـصــام تــأيـيـدًا
ل ـل ـس ـي ــاس ــة ال ـ ـسـ ـع ــوديـ ــة ،والس ـت ـق ــال ــة
الرئيس الحريري في بيروت .ولم يقصد
العاصمة منهم سوى عشرين شخصًا،
رغ ــم ال ــدع ــوات عـلــى شـبـكــات الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي وحـ ــث م ـح ـبــي ال ـحــريــري
لـ ــاع ـ ـت ـ ـصـ ــام .كـ ـم ــا ف ـش ـل ــت ات ـ ـصـ ــاالت
السفارة السعودية بمشايخ العشائر
العربية في البقاعني األوسط والغربي
ل ـل ـح ـضــور ب ـك ـثــافــة إلـ ــى م ـقــر ال ـس ـفــارة
ملبايعة اململكة ومباركة خطواتها ،ما
أعـطــى انـطـبــاعــا عــن الـتـنــاقـضــات التي
تحيط بالحالة الحريرية.
وبعد اجتماعات فــي منسقية البقاع
األوس ـ ـ ـ ــط ،ب ـح ـض ــور ن ـ ــواب مـ ــن كـتـلــة
املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ومـ ـنـ ـسـ ـق ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات،

دعـ ــا قـ ـي ــادي ــون ف ــي ال ـت ـي ــار «األزرق»
امل ـنــاصــريــن وامل ـح ــازب ــن ال ــى الـتــريــث
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــدئـ ـ ــة ،وتـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــب الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد
والـ ـخـ ـط ــاب ضـ ــد الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وعـ ــدم
اع ـت ـبــار الــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري مـحـتـجـزًا
أو فــي اإلقــامــة الجبرية .ولفت قيادي
فــي التيار فــي البقاع األوس ــط إلــى أن
قيادته املركزية بعثت بتعميم تطلب
ف ـي ــه إب ـ ـ ــاغ املـ ـح ــازب ــن ع ـ ــدم اع ـت ـب ــار
الرئيس الحريري محتجزًا ،والتركيز
على فحوى وأسـبــاب االستقالة التي
جــاءت في البيان الــذي تاله الحريري
م ــن الـ ــريـ ــاض .ي ـض ـيــف الـ ـقـ ـي ــادي« :ال
ُيخفى على أحد أن حزب الله والرئيس
ميشال عون نجحا في تحويل الحديث
عــن مصير الــرئـيــس الـحــريــري إلــى ما
هو أهم من مضمون بيان االستقالة،
وح ـ ّـوال الـكــرة الــى ملعب اململكة التي
أصبحت مرتبكة بعد التصعيد الذي
انطلقت به» .واعترف بأن الشك سيطر
على معظم قياديي التيار ،فباتوا غير

ع ــاج ــزي ــن ع ــن ت ـصــديــق أن ال ـحــريــري
لـيــس فــي اإلق ــام ــة الـجـبــريــة وإن خــرج
ب ـصــور م ــع امل ـلــك وس ـف ــراء ووزراء أو
ب ـم ـقــاب ـلــة ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة .امل ـش ـه ــد ل ــدى
املناصرين بدا أكثر ضبابية .معظمهم
ذهبوا الى اعتبار أن اململكة خذلتهم:
ً
«تريد مواجهة إيــران بنا ،يكفينا ذال
وإحباطًا بسبب سياساتهم املزاجية».
ّ
ي ـع ــل ــق قـ ـي ــادي س ــاب ــق ف ــي املـسـتـقـبــل

نظمت عشائر بقاعية
ّ
اجتماعًا للرد على اللقاء
الذي نظمته السفارة
السعودية

بـ ــال ـ ـقـ ــول« :مـ ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ت ـك ــون
القاعدة متخبطة طاملا أن القيادة لم
تـكــن فــي األي ــام األول ــى مــن االسـتـقــالــة
عـلــى عـلــم بـخـطــوة ب ـهــذا الـحـجــم .لــذا،
ليس لديها شــيء لتقوله للمحازبني،
سوى التريث والدعوة إلى التهدئة».
ول ـف ــت م ـص ــدر مـسـتـقـبـلــي إلـ ــى أن ما
أث ـ ـ ــار ح ـف ـي ـظــة مـ ـح ــازب ــي الـ ـتـ ـي ــار فــي
ال ـب ـق ــاع ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـس ـل ـيــم شـقـيــق
الــرئـيــس سعد الـحــريــري ،بـهــاء الدين
الـ ـح ــري ــري رئـ ــاسـ ــة الـ ـتـ ـي ــار ورئ ــاس ــة
الحكومة ،فاعتبرها البعض «إهــانــة
ك ـب ـيــرة .وإذا ص ــدق م ــا ي ـش ــاع ،تـكــون
السعودية أول املتآمرين على الشيخ
سعد وتيار املستقبل ،وحينها يكون
لـنــا ك ــام مـخـتـلــف» .وق ــال امل ـصــدر إن
الـ ـ ـل ـ ــواء أش ـ ـ ــرف «ري ـ ـفـ ــي هـ ــو صــاحــب
فكرة نقل رئاسة التيار من سعد الى
ب ـهــاء ،بــاتـفــاق مــع الـقـيــادة السعودية
ال ـج ــدي ــدة» .وكـ ـ ّـرر امل ـصــدر ك ــام وزيــر
الداخلية الــذي قاله األسـبــوع املاضي

من دار الفتوى ،مضيفًا إليه« :التيار
لـيــس قـطـيـعــا ،وال يـمـكــن أن يـبــايــع أو
يصوت ملن تآمر على شقيقه».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،عـ ـق ــدت ال ـع ـشــائــر
ال ـعــرب ـيــة ف ــي دوح ـ ــة ح ــي الـفــاكـهــانــي
في البقاع األوســط اجتماعًا موسعًا،
حضره مشايخ عــن عشيرة العيدين،
وال ـ ـ ـحـ ـ ــروك ،وأب ـ ـ ــو عـ ـي ــد ،وال ـش ـق ـي ــف،
تضامنًا مــع الــرئـيــس سعد الحريري
وت ــأي ـي ـدًا مل ــوق ــف رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
العماد ميشال عون الداعي الى عودة
الرئيس الحريري الى لبنان .االجتماع
ج ـ ــاء ردًا ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــارة ات ـ ـحـ ــاد أب ـن ــاء
العشائر العربية السفارة السعودية،
الــذي شهد بــدوره انقسامًا بني مؤيد
للسياسة الـسـعــوديــة «عــالـعـمـيــانــي»،
وبــن مطالب بــأولــويــة عــودة الرئيس
سعد الحريري.
وأص ــدر املجتمعون فــي الـبـقــاع بيانًا
تـ ـ ـ ــاه ب ــاسـ ـمـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــي امل ـ ـ ــره ـ ـ ــج ،قـ ــال
ف ـيــه إن «االت ـ ـحـ ــاد ال ي ـم ـثــل ال ـع ـشــائــر

من عنتر إلى الضابط :صيدا تخشى على استقرارها
آمال خليل
حتى ليل أمس ،لم ُ
ترس صيدا على بر.
هل خطط املوساد اإلسرائيلي الغتيال
نــائـبـتـهــا ب ـه ـيــة ال ـح ــري ــري ك ـمــا قــالــت
مصادر صحافية ،أم أن األمر ال يعدو
أنباء مغلوطة «تـ ّ
ً
ـؤدي إلى مزيد
كونه
مــن البلبلة بــن اللبنانيني» ،كما قال
بيان وزارة الداخلية التي نفت األنباء؟
ل ـيــس ه ــدف ال ـع ــدو ،ف ــي ح ــال صــدقــت
املعلومات ،وحــده ما أثــار البلبلة بني
الـصـيــداويــن فـحـســب ،بــل ك ــون األداة
الـتـنـفـيــذيــة لــه ص ـيــداويــة أي ـضــا .وفــي
املـعـلــومــات الـتــي تــوافــرت لــ«األخـبــار»
م ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر أم ـ ـن ـ ـيـ ــة وم ــرجـ ـعـ ـي ــات
صـيــداويــة ،أن الـصـيــداوي م .الضابط
( 60عــامــا) أوقــف مــن قبل األمــن العام
«الـخـمـيــس املــاضــي فــي املــديـنــة ونقل
إل ــى مـقــر املــديــريــة الـعــامــة فــي بـيــروت
للتحقيق م ـعــه» .مــاهـيــة تهمة سائق

التاكسي تباينت من مصدر إلى آخر.
البعض قال إن «تهمته نقل متورطني
ف ــي االن ـت ـم ــاء إل ــى ج ـمــاعــات إرهــاب ـيــة
م ــن داخـ ــل ع ــن ال ـح ـلــوة إل ــى خــارجــه،
ً
مستغال مهنته كسائق تاكسي تبعد
ال ـش ـب ـهــات ع ـن ــه» .ل ـكــن الـتـهـمــة األك ـثــر
ً
تداوال «مراقبة موكب الحريري» .وفي
«األمــن العام رصــد منذ
التفاصيل أن ّ
حوالى شهر تلقي املوقوف اتصاالت
من العميل الصيداوي وليد النقوزي
املــوجــود داخــل األراض ــي الفلسطينية
ّ
املحتلة ،كلفه خاللها بمراقبة تحركات
م ــوك ــب الـ ـح ــري ــري وج ـم ــع م ـع ـلــومــات
عنها» ،فيما ذكــرت مـصــادر أخــرى أن
«اعترافات املوقوف كشفت أن املوساد
كـ ــان ي ـخ ـطــط الغ ـت ـي ــال ال ـح ــري ــري فــي
األيام املاضية ،إال أن األمن العام أحبط
امل ـحــاولــة م ــن خ ــال مــراق ـبــة تـحــركــات
املوقوف ورصد اتصاالته».
املـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ع ـ ـ ــن إحـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاط م ـخ ـط ــط

االغتيال التي تم تداولها ليل السبت
ونـسـبــت إل ــى ج ـهــاز أم ـنــي ،دحضتها
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ب ـع ــد ن ـح ــو ســاعــة
ببيان نفت فيه «توقيف شخص كان
يـقــوم بمراقبة املــوكــب» ،متمنية على
ّ
تضر
وسائل اإلعالم «عدم نشر أخبار
بالسلم األهـلــي» .الحريري نفسها لم
تعلق على األنباء ،ال تأكيدًا وال نفيًا.
ّ
وح ــذا ح ــذوه ــا ك ــل م ــن نـجـلـهــا األم ــن
العام لتيار املستقبل أحمد الحريري
وزميلها رئـيــس كتلة املستقبل فــؤاد
الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة .فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،اس ـت ـم ــرت
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،فـ ــي الـ ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن،
فــي اسـتـقـبــال شخصيات رسـمـيــة في
دارتها في مجدليون ،من دون اإلدالء
بتصريحات.
شعبيًا ،لــم يكن غريبًا تباين مواقف
أه ـ ـ ــل ص ـ ـيـ ــدا م ـ ــن م ـخ ـط ــط االغـ ـتـ ـي ــال
امل ـ ــزع ـ ــوم ،خ ـص ــوص ــا أن ف ـي ـهــا م ــن ال
يقتنع بــأن رئيس الحكومة املستقيل

سعد الـحــريــري قيد اإلقــامــة الجبرية
في السعودية .البعض صـ ّـدق األنباء
عن مخطط االغتيال ألسباب سياسية
م ـن ـهــا إع ـ ـ ــادة ال ـب ـل ــد إل ـ ــى أج ـ ـ ــواء ع ــام
 ،2005وألس ـ ـبـ ــاب ش ـخ ـص ـيــة تـتـعـلــق
ب ـ ــامل ـ ــوق ـ ــوف نـ ـفـ ـس ــه .كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن أه ــل
املدينة يعرفونه؛ «يــدور على هيئات
وبلديات وفعاليات وأشخاص يطلب
الـحـصــول عـلــى مـســاعــدات اجتماعية
واستدانة مبالغ مالية ليعالج مرضه
أو لـسـ ّـد حــاجــة ألحــد أف ــراد عائلته أو
لشراء تنكة بنزين لسيارته» بحسب
ال ـب ـعــض ،فـيـمــا يـلـفــت آخ ـ ــرون إل ــى أن
«قريبه كان من أبرز العمالء خالل فترة
االجـتـيــاح اإلســرائـيـلــي لـصـيــدا وعلى
معرفة بالعميل النقوزي الذي ّفر إلى
الكيان الصهيوني في التسعينيات».
في املقابل ،نفت عائلته تهمة العمالة
التي لحقت به .ونقلت عن األمن العام
أنه «سيخلى سبيله في األيام املقبلة».

ل ــم يـكــن يـنـقــص ص ـيــدا س ــوى شائعة
محاولة اغتيال الحريري لكي تتقلص
الحركة االقتصادية وت ــزداد مخاوف
الـ ـن ــاس الـ ـت ــي أذكـ ـتـ ـه ــا ش ــائـ ـع ــات عــن
تــوريــط عناصر ومجموعات فــي عني
الـحـلــوة بــاألزمــة السياسية الداخلية
واس ـت ـخ ــدام ـه ــا ف ــي ع ـم ـل ـيــات أم ـن ـيــة؛
ف ـف ــي ص ـخ ــب املـ ـسـ ـتـ ـج ــدات األخ ـ ـيـ ــرة،
سـجـلــت ع ــودة ع ــدد م ــن أب ـن ــاء املخيم
ال ــذي ــن خ ــرج ــوا ق ـبــل مـ ــدة ل ـل ـق ـتــال مع
الجماعات التكفيرية في سوريا .قبل
ذل ــك ،ك ــان الف ـتــا تــوقـيــف األم ــن ال ـعــام،
الثالثاء املاضي (قبل توقيف الضابط
بيومني) ،الجندي املنشق عن الجيش
محمد عنتر على الكورنيش البحري
ف ــي صـ ـي ــدا ،ب ـع ــدم ــا أكـ ـ ــدت ال ـق ـي ــادات
الـفـلـسـطـيـنـيــة خ ــروج ــه م ــع امل ـط ـلــوب
ش ــادي امل ــول ــوي مـنــذ م ــدة إل ــى خ ــارج
امل ـخ ـي ــم ،ع ـل ـمــا بـ ــأن م ـع ـلــومــات أمـنـيــة
فلسطينية ولبنانية تقاطعت عند أن
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لديها مصلحة مباشرة في اشتعال
عسكري»ّ .
وأقر بأن السعودية راهنت
ســاب ـقــا م ــرت ــن ع ـلــى ت ــدخ ــل عـسـكــري
إس ــرائ ـي ـل ــي م ـب ــاش ــر ،وخـ ـ ــاب أم ـل ـهــا؛
االولـ ــى بـمـهــاجـمــة امل ـن ـشــآت الـنــوويــة
اإليرانية ،والثانية عبر تدخل الجيش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ض ــد ال ـن ـظ ــام ال ـس ــوري.
وهـ َّـو مــا لــم يحصل .لكن هرئيل عاد
وح ــذر مــن أن «التحركات السعودية
الحثيثة تزيد من التوتر في الساحة
ً
امل ـح ـمــومــة أص ـ ــا ،وغــال ـبــا م ــا تــوجــد
فيها إسرائيل وحزب الله على مسافة
خطأين متبادلني من الحرب».
الى ذلك ،رأى معلق الشؤون العسكرية
في صحيفة «إسرائيل اليوم» ،يوآف
ليمور ،أن االحداث التي تتوالى على
الجبهة الشمالية ،من ضمنها إجبار
الــرئـيــس سعد الـحــريــري على تقديم
استقالته ،تندرج في إطــار «الصراع
عـلــى ال ـص ــورة املستقبلية للمنطقة
الشمالية» بعد زوال الخطر الوجودي
عن نظام الرئيس األســد .وشدد على
أن «املصلحة اإلسرائيلية تكمن في
ال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـص ــراع ــات فــي
سوريا ولبنان لكن من دون االنجرار
إل ـي ـهــا» ،قـبــل أن ي ـعــود وي ـصــف هــذه
املهمة بأنها باتت أكثر تعقيدًا.

العربية ،التي هي من شرائح املجتمع
اللبناني» .ولفت الى «التزامهم بالخط
الوطني والعروبي» ،مطالبني اململكة
«بــال ـس ـمــاح لـلــرئـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
بعودته الى لبنان وحينها يتخذ بملء
إرادته قراره املناسب ،متمنني تجنيب
ل ـب ـن ــان م ـخ ــاط ــر ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ــر» .وخ ـتــم
مناشدًا «مؤسسات الدولة والسفارات
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة
واملـجـتـمــع اللبناني بــأنــه لـيــس لدينا
م ــا يـسـمــى جـمـعـيــة ات ـح ــاد ال ـع ـشــائــر،
ومــن يتاجرون بهذا االســم ال يمثلون
إال أنـفـسـهــم وال نتحمل أع ـبــاء هــم من
االستغالل السم العشائر» .وفي حديث
إل ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ق ـ ــال ش ـي ــخ ع ـش ـيــرة
الـعـيــديــن غ ــازي األسـ ــود ،إن العشائر
تلقت دع ــوات مــن الـسـفــارة السعودية
للمبايعة« ،ولم نذهب ألننا لبنانيون.
ما يصيب أهلنا يصيبنا» .واعتبر أن
«اتـحــاد أبـنــاء العشائر ال يمثل سوى
األشخاص الذين ذهبوا وتزلفوا».

املولوي لم يدخل إلــى سوريا ،بل هو
موجود في طرابلس ويعيد التواصل
مــع خــايــاه الـنــائـمــة الـتــي تـتـمــدد إلــى
مخيمات الشمال.
على صعيد متصل ،لــم ينته الجدل
ف ــي ع ــن ال ـح ـل ــوة حـ ــول ط ـلــب ال ـل ــواء
أشــرف ريفي زيــارة القوى اإلسالمية
(عصبة األنصار والحركة اإلسالمية
املـجــاهــدة والـشـبــاب املـسـلــم) فــي عني
الـ ـحـ ـل ــوة .ع ـل ــى ن ـح ــو مـ ـب ــدئ ــي ،رب ــط
الطلب بــدفــع سـعــودي للتفتيش عن
أدوات مـحـلـيــة ل ـت ـمــريــر م ـشــروع ـهــا.
أوس ـ ــاط ال ـق ــوى اإلس ــام ـي ــة أكـ ــدت أن
ري ـفــي «ع ــرض ال ــزي ــارة قـبــل استقالة
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري» .فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـلـ ــن ،ن ـج ـحــت
عصبة األنصار في فرط الزيارة بعد
ت ـش ــاوره ــا م ــع مــرج ـع ـيــات لـبـنــانـيــة،
وف ـ ــرض ـ ــت ال ـ ــرف ـ ــض عـ ـل ــى إخ ــوانـ ـه ــا
اإلس ــامـ ـي ــن ل ـك ــي ال ي ـح ـس ـبــوا عـلــى
فريق لبناني دون آخر.
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يوم «اعتدينا» على ّالرياض
عامر محسن
«كم يشعر لبنان واللبنانيون بالوحدة واليتم في هذا الوقت كون
اململكة السعودية غاضبة عليهم وعلى ابنها وابن لبنان البار سعد
رفيق الحريري»
وليد جنبالط
ّ
أميركيون» ـ ـ ّتم تحويلها هذه السنة الى مسلسل
في رواية نيل غايمان «آلهة
ٌّ
ّ
سجني مسن اسمه ٌ «لوكي»،
وجاره،
جن
الس
في
الرواية
تلفزيوني ـ ـ يكون بطل
ّ
ّ
السجن وعقليته ّ
يعلمه دروسًا عن ّ
(السجن هنا ،بالطبع ،هو تورية للحياة،
ّ
ّ
ّ
ّ
االله النوردي «لوكي» ،اله الحيلة
ويتبي الحقًا أن السجني املسن لم يكن ّ سوى ّ
يلقنها «لوكي» للسجني الشابّ
والخدع والفوضى) .من األمور األساسية التي
ّ
أن يفكر حصرًا بحكمه هو ،وعدد السنوات التي عليه أن يقاسيها ويجتازها،
ّ
وأن ال يفكر بالحكم الذي يمضيه غيره أو يسأل أو يقارن .النصيحة الثانية
ّ ّ
سيتبي أنه
سجني عن نفسه ،فالجميع هنا
كانت أن ال يستمع الى رواية ّأي
ٍ
مظلوم ّ
ّ
ٌ
ّ
ٌ
وقصته تدمي القلب .هو إما بــريء افترت عليه الشرطة وورطته ،أو
ّ
ظلمه املدعي العام وأضاف تهمًا لم يرتكبها ،أو أن القدر قد أرسل اليه قاضيًا
لجريمة يراها
سنوات
بعقوبة جسيمة ،أو هو يقضي
غليظ القلب حكم عليه
ٍ
ٍ
ٍ
تافهة ،فيما املجرمون الكبار أحرار في الخارج يمرحون وينعمون...
يمكن تطبيق ّ امل ـبــدأ ذات ــه عـلــى ٌنـظــرة الـحـكــومــات وال ـهــويــات ال ــى ذات ـه ــا ،فال
ّ
ّ
ّ
«دفاعية» ،وكل غــزو له من ّ
حـ ٌ
ويجمله؛
يبرره
تشن ال وتسندها مقولة
ـرب
ٍ
ّ
ولكن في تعامل بعض الحكومات والنخب الخليجية مع بالدنا ما يتحدى
ّ
ّ
والتدخالت ّ
املدمرة ،والتهديدات
العدائية في املشرق،
ّأي منطق .السياسات
ً
ّ
ّ
ّ
و«إعــان الحرب» (وبطانة النظام في السعودية ،مثال ،ال تعرف االتــزان في
هذه
الخصومة ،بل تقفز مباشرة الى تهديدنا بالتدمير واإلبـ
ـادة واإلفـنــاء)ٌ ّ ،
ّ
ّ
ضحية
يعتبر ّأن الخليج
«مظلومية»،
العدوانية يوازيها ،في اآلن ذاته ،خطاب
ّ
ّ
ّ
ّ
داخلي نأخذه،
ـرار
تحت التهديد ،وأننا نعتدي عليهم ّونظلمهم؛ وكــأن كل قـ ٍ
ّ
ٌ
عالقة وتحالف لنا ،هي عــدوان صارخ
فعل نمارسه على أرضنا ،وكل
وكل
ًٍ
ٍ
ّ
يصدق فعال ما يقول (فيما ّالدخان يتصاعد
عليهم ـ ـ بل ويبدو ّأن بعضهم
من مدننا ،واليمن تحت القصف والحصار ،ومثقفوهم ينادون علنًا بتمويل
املزيد من امليليشيات على أرضناّ ،
وبث املزيد من الخراب في سوريا ولبنان).

االمبريالية العرجاء

ّ
الدولية ،فقد اعتاد الصغار في
منطق القوي هذا ليس غريبًا على العالقات
ّ
ّ
ّ
اشتباك» من هذا النوع :لو جربتم
االمبراطوريات «قواعد
العالم أن تضع لهم
ٍ
االستقالل فهذا اعتداء علينا ،لو اعتمدتم نظامًا اشتراكيًا فأنتم تهديد ،لو
ّ
خطر ،ان منعتم استيراد األفيون فأنتم تنتهكون قواعد
حاولتم التوحد فأنتم ّ
ّ
مهام املثقف الغرباوي في بالد الجنوب أن يلتقط ـ ـ بحساسية
التجارة ...ومن
ّ
كل عصر ،ويمنطقها ّ
ويبررها ،ويطالب شعبه االلتزام بها.
في
ـ ـ هذه القواعد
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
املشكلة هنا هي أن السعودية ليست أميركا ،وال هي االمبراطورية البريطانية،
ّ
بالقوة وتجعلنا نخضع ملنطقها ّ
وتروضنا على
لكي تفرض «عقالنيتها»
ٌ
قبوله .مــن هـنــا ،تــوجــد ه ـ ّـوة معتبرة بــن نـظــرة النظام الـسـعــودي الــى نفسه،
ً
فعال ّ
يهددون «حزب الله» ّ
بالقوة
هل هم
وخطابه الهجومي ،وبني واقع األمورّ .
ً
مثال؟ في هــذه املرحلة تحديدًا وبعد كــل ما جــرى؟ أو ّأن السعودية قد بنت
(على طريقة الصني) بنى ّ
تحتية وسكك حديد وشراكات اقتصادية مع بالدنا،
ويفترض بنا أن نخاف من قطعها؟
املادية ّ
هنا املسألة تحديدًا .فاململكة ،على الرغم من قدراتها ّ
وادعاءات الزعامة
وخطابها «االمبريالي» ،لم تـ ّ
ـدر من الشراكة والتعاون ،وتراكم «قوة
ِ
ـن أي قـّ ٍ
ٌّ
ّ
ناعمة» في البالد املجاورة تعطيها النفوذ الذي تتوهم أنه مستحق لها .انفاق
يشتر سوى أفراد ،اعالميني وسياسيني ورجال أعمال ومصارف
اململكة لم
ِ
ّ
وعقارات ،هم وحدهم «شركاء» الرياض ومن يدين لها بشيء .حتى التمنني
بالعمالة اللبنانية في الخليج أصبح سالحًا صدئًا ،بعد أن استنفدت الرياض،
ً
املاضية:
أصال ،مختلف األسلحة (الشرعي منها وغير الشرعي) في السنوات
ُ
ّ
ّ
ّ
ٌ
يوم من األيــام ،بدعم حزب الله قد طرد
كل ً ٍ
مغترب له قريب أو جار فكر ،في َّ ٍ
أصال من السعودية واالمارات ،ولم يتبق أمام هذه العواصم سوى طرد من هو
ٌ
قريب لها ،وخلق الشقاق بني موظفيها ،واحتجاز رجالها وممثليها .التجارة
بيننا وبينهم هي لصالحهم ،واالمالك السعودية في لبنان هي أكثر بكثير من
أمالك اللبنانيني في السعودية ،فما معنى التلويح بالعقوبات؟ (ال ريب في ّأن
مئات املواطنني في لبنان قد اختاروا ،مسبقًا ،أمالكًا وشققًا ألثرياء وأمراء
سعوديني في البلد ،لينتقلوا اليها فورًا ٌ حني يبدأ «العقاب» السعودي).
ّأما عن الحرب مع اسرائيل ،فهي قادمة ال ريب ،ولكن ليس بتوقيت آل سعود
وخـيــارهــم .الـكـيــان الصهيوني ،فــي الـنـهــايــةٌ ،فيه تنافس سياسي وأح ــزاب
واسـتـطــاعــات رأي؛ وفـكــرة أن تـشـ ّـن حـكــومــة حــربــا فجائية ال أحــد يعرف
منشآت
منتهاها ،تكون نتيجتها إمطار مــدن الكيان بالصواريخ ،وتدمير
ٍ
حيوية وتخريب االقتصاد واحراق ّ
منصات الغاز وموت الجنود على الجبهة
سبب طارىء يبررها للجمهور ـ ـ ما هي
مناسب أو
سياق
ّباملئات ـ ـ من دون
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ٌ
السعودية ،بالقوة
ضرب من االنتحار السياسي .بتعابير اخرى ،الهيمنة
ال
ّ
أو بالرشوة ،غير ممكنة ومقوماتها غير مــوجــودة .ولكن ،إن كــان السؤال:
هل اململكة قادرة على األذية والتخريب؟ فالجواب هو بااليجاب ،وقد شهدنا
ٌ
الدليل ساطعًا في الـعــراق وســوريــا واليمن .الــريــاض ق ــادرة على ظلم بعض
اللبنانيني ،الذين شــاء ســوء طالعهم والحاجة في بلدهم أن يجدوا أنفسهم

ّ
ـرب على
مغتربني لــدى
حكومة ال تـعــرف امل ــروءة ،وهــي ق ـ ّـادرة على شــن ح ـ ٍ
ّ
ميليشيات
الليرة اللبنانيةّ وشل عمل الحكومة ،بل وقد تتمكن من تحريك
ٍ
ّ
ّ
طرابلس
وسلفيني مسلحني ،واضــرام النار َفي مخيمات ّالفقراء وصيدا أو ّ ّ
ولكن ،باملعنى السياسي األشمل ،بم ستنفعهم كل هذه األمور؟ أولم يتعلموا
من التجربة والسوابق؟

من يعتذر لمن

في مقال سابق ،ذكرت موضوع العداوة بني الخليج وايران ،وكيف ّ
تتم ترجمته
ٍ
على أرضنا ،ولم يكن الكالم تعليقًا على ايران ذاتها وسياساتها وماضيها،
فـهــذا مــوضـ ٌ
ـوع آخ ــر .الـ ّـرســالــة كــانــت الــى النخب الحاكمة فــي الخليج ب ـ ّ
ـأن ال
ّ
ّ
«تبخسوا» الشعوب شرف نضالها ،وأن من يعارض املعسكر االميركي من
شيء فئات شعبية
لبنان الى اليمن ـ ـ ويثير حنقهم وغضبهم ـ ـ هي قبل ّأي
ٍ
تنتمي الى هذه البالد ،وهي قد بنت نفسها عبر مسيرة نضال وتضحية ،وأنّ
ٍ
ّ
بفوقية في الوسط السياسي والثقافي العربي لن يصمد يومًا أمام
من ينقدها
ّ
ُعشر ما ّ
تحمله هؤالء املقاومون ،وهنا الفارق .حجة ايران هنا تشبه الحجة
االسرائيلية القديمة ،عن ّأن عبد الناصر هو سبب عــداء العرب السرائيل،
ّ
ّ
الفلسطينيون أرضـهــم .هم
أو أنــك إن أزحــت «فتح» من الـ ّـصــورة فسينسى
ّ
يعتقدون أنه ،لو لم تكن ايران وثورتها ،لكان أهالي املنطقة الذين اضطهدتهم
وفجرت مدنهم وصـ ّـدرت اليهم الشرورّ ،
الرياض واسرائيلّ ،
يحبون ّ
محمد
ّ
ويحاربك،
بن سلمان اليوم ورعايا مطيعني له .حتى حني يحاصرك العالم
ّ
كما جرى في اليمن ولبنان وغيرها ،وال يساعدك في الدفاع عن نفسك ال
ّ
فإن ذلك ّ
املهمشني والـ ّـدول املنبوذة في العالمّ ،
ّ
يعد ـ ـ في عرف حكام الخليج
ّ
ّ
ّ
ـ ـ «غشًا» وتعد ّيًا على قواعد اللعبة (اذ يجب أن تقاتل دومًا ويداك مقيدتني
خلف ظهرك ،وال غضب األمير).
ً
باملعنى ذاته ،بدال من أن تلتهي أنظمة الخليج بحديث العداء مع ايران ،وخطرها
ّ ً
ّ
عليهم ،وتهديدها األخطبوطي ،ومظلوميتهم املحزنة ،عليهم أن يتنبهوا أوال
ّ
الشعوب التي ّ
تعرضت لظلمهم في العقود األخيرة،
الى مشكلتهم معنا نحن،
والتي تدفع الى اليوم أرواح أبنائها ثمن سياسات آل سعود وشركائهم .من
فلسطني الى العراق ،ومن مصر الى تونس والجزائر ،ال يبدو ّأن أنظمة الخليج
بأن ال ّ
تفهم مقدار ّالنقمة التي تراكمت ّ
ضدهم ،وقناعة الكثير من ّالناس ّ
تقدم
ّ
وال تحرير وال سالم ممكن ،ومثل هؤالء يتحكمون بالثروة ويشعلون البالد
ّ
على هواهم .هذه الحكومات تقدر على التحكم باإلعالم ،ومنع الخطاب النقدي
ّ
ضدها ،وإظهار الواقع كما تريد ،ولكن من يعيش «على األرض» ويعاني ـ ـ
ّ
بالتجربة املباشرة ـ ـ من أفعال ّآل سعود يعرف جيدًا قاتله وال يحتاج الى
ّ
ً
ف في بيروت أو القاهرة يعلمه من هو عـ ّ
ـدوه .لو أراد آل سعود ،فعال،
مثق ٍ
أن ينعموا بالسالم وصداقة الشعوب ،فهم من يجب أن يبدأ باالعتذار ،وأن
لليمنيني والعراقيني والسوريني ،وأن ّ
ّ
يتعهدوا ـ ـ صدقًا ـ ـ
يدفعوا التعويضات
ّ
بأن يكفوا يد الدمار عن اقليمنا وأن ال يعاملوا شعوبنا مثلما يعاملون ـ ـ اليوم
ـ ـ سعد الحريري.

السر في اليمن
ّ

ّ
ّ
حتى تتضح األمور في السعودية وفي املنطقة ،أكثر كالم اإلعالم والسياسيني
لن يكون صادقًا .على سبيل املثال :في لبنان ،فريق الحريري الــذي ينادي
ّ
بعودته الى البلد والحكمّ ،وال يصادقون على استقالته ويوحون بأنه محتجز
ّ
الوطنية واستقرار البلد.
في الرياض ،ال يفعلون كل ذلك حرصًا على الكرامة
هؤالء ،من مستشارين سياسيني كعقاب صقر وصوال الى مسؤولي اإلعالم
في «املستقبل» ،لديهم مصلحة مباشرة وحرجة في عــودة سعد الحريري
وسالمته ،فهم ليسوا «فريق السعودية» بل «فريق سعد» ،ولو ّتم ّاستبداله
اخراجه من السياسة ،فهم سيعودون الى منازلهم ويخسرون كل شيء.
أو ّ
تلقوا تطمينات غدًا ّ
بأن مناصبهم محفوظة ستجدهم في اليوم التالي
ولو
يضربون بسيف ابن سلمان ويقرعون طبول الحرب.
ّ
وسط هذه الفوضى وانعدام اليقني ،جبهة اليمن تمثل وحدها الحقيقة العارية
لنظام العالم وشــروره ،حيث ال شرح يلزم وال خطابّ ،
والصمت الذي يحيط
ّ
توجد في العالم اليوم قضية أحــرج من
باملجزرة أقــوى وقعًا من ٌالكالم .ال ّ
ّ
قضية اليمن ،ال يوجد ظلم أفدح من الظلم الواقع على اليمنيني؛ فيما تواطؤ
ـرق وال ـغ ـّـرب ،وصـمــت الـصـحــافــة «الــديـمـقــراطـيــة» ،وتـظــاهــر النخب
دول ال ـشـ ّ
ّ
ـيء عن مفهوم العدالة في العالم ،وعن النظام العاملي
بالعمى ،يعلمك كل شـ ٍ
الذي يريد لنا أن نمتثل اليه (بل وتجد ،وسط املجاعة والقصف والحصار،
ّ
«مثقفًا» ّ
عربيًا لديه الوقاحة لكي يتباكى على «البراعم الديمقراطية» التي رآها
ّ
تتفتح عام  ،2011ويكون تعليقه األساسي هو ّ
التأسف على ّأن الليبراليني
ّ
والتروتسكيني لم يحكموا اليمن) .تذكرون جميعًا الصاروخ البالستي الذي
أطلقه اليمنيون ّ
ضد الرياض قبل أسبوع ،وقامت من أجله الدنيا ولم تقعد،
عليها.
حرب من ُثالث دول (لبنان واليمن وايــران)
واعتبرته الرياض إعالن
ٍ
ّ
ٌ
ـريء سـعـ ٍّ
ـودي قــد قتل بسبب هــذا الـ ّـصــاروخ ،ونتيجة كل
حـســن ،كــم مــن ب ـ ٍ
ّ
املستمرة على اململكة؟ صفر .باملقابل ،هل تعلمون سبب إطالق
«اعتداءاتنا»
هذا ّ
الصاروخ؟ (وهو باملناسبة ،ال عالقة له بخطاب سعد الحريري واستقالته
اليمنيني استهدفوا الرياض ردًاّ
ّ
وبارانويا الرياض من ايران) ما حصل هو أن
ّ
وحشية ،في اليوم نفسه ،ضربت صعدة وقتلت عائالت وعشرات
غارات
على
ٍ
ُ
ّ
األبرياء ،من بينهم العديد من األطفال .كم كتب عن «صــاروخ الرياض» في
ّ
اليمنيني الذين
اإلعــام وميادين السياسة ،ومــن عــرف ـ ـ باملقابل ـ ـ بصغار
قتلهم الطيران السعودي؟ هذا ،تحديدًا ،هو ّلب املسألة ّ
برمتها.
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جنون ابن سلمان :حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

لـ«الرد على إيران»
الرياض تدعو إلى اجتماع عربي
ّ
تتمسك السعودية ،منذ أيام،
بخطاب التصعيد الخارجي
الذي بلغ ذروته مع الدعوة
أمس إلى اجتماع طارئ
لجامعة الدول العربية
لتنسيق رد على إيران .وفي
تناقض تام ،تقوم مصر ،في
المقابل ،وعبر وزير خارجيتها
سامح شكري ،بجولة إقليمية
موسعة ،بدا واضحًا من أولى
محطاتها أن القاهرة تحمل
مبادرة «إطفائية»
أثناء وصول الملك السعودي إلى الرياض أول من أمس ،قادمًا من المدينة المنورة (أ ف ب)

على وقع التوتر الكبير الذي تعيشه
املـنـطـقــة ،بـعــد الـتـصـعـيــد الـسـعــودي
واألميركي ضد إيران ،تشهد عواصم
عدة حراكًا دبلوماسيًا على أكثر من
خط.
وفـ ـ ـ ــي تـ ـصـ ـعـ ـي ــد س ـ ـ ـعـ ـ ــودي جـ ــديـ ــد،
ط ـل ـب ــت ال ـ ــري ـ ــاض ،أم ـ ـ ــس ،اج ـت ـمــاعــا
طــارئــا لجامعة ال ــدول العربية على
م ـس ـتــوى وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة ،األح ــد
املقبل ،للبحث في «كيفية التصدي
لـ ـلـ ـت ــدخ ــات اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ــدول
العربية وتقويضها لــأمــن والسلم
العربي واتخاذ ما يلزم حيال ذلك».
ونـ ـقـ ـل ــت وكـ ــالـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ـكــوي ـت ـيــة
ال ــرس ـم ـي ــة ع ــن مـ ـص ــدر دب ـلــومــاســي
عربي أن االجتماع يهدف إلى بحث
«االنتهاكات التي تقوم بها إيران في

املنطقة العربية ،والتي تقوض األمن
وال ـس ـلــم ل ـيــس ف ــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة
ف ـح ـس ــب ،بـ ــل فـ ــي الـ ـع ــال ــم بـ ــأسـ ــره».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
سيناقش إطالق الصاروخ البالستي
اليمني على الــريــاض في الــرابــع من
الشهر الجاري ،وكذلك «ما تعرضت
له مملكة البحرين من عمل تخريبي
إره ــاب ــي بـتـفـجـيــر خ ــط أن ـب ــوب نفط
ليلة الجمعة املاضية».
في غضون ذلك ،دشن وزير الخارجية
املصري سامح شكري جولة عربية،
مــن الـعــاصـمــة األردن ـي ــة عـمــان حيث
التقى نظيره األردني أيمن الصفدي.
وتناول اللقاء ،وفق بيان للخارجية
املصرية ،مجمل األوضاع في املنطقة
العربية والتحديات املرتبطة بها ال

سيما الــوضــع فــي لـبـنــان ،وتطرقت
املباحثات إلــى األوض ــاع في سوريا
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات الـ ـخ ــاص ــة بــال ـق ـض ـيــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة وج ـ ـ ـهـ ـ ــود ت ـح ـق ـيــق

جولة إقليمية
موسعة لوزير الخارجية
المصري قد تحمل
مبادرة «إطفائية»

املـ ـص ــالـ ـح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ب ــرع ــاي ــة
مصرية.
وقـ ـ ــال ال ـب ـي ــان إن ال ــوزي ــري ــن ج ـ ـ ّـددا
«الـ ـح ــرص ع ـلــى م ــواص ـل ــة ال ـت ـشــاور
وال ـت ـن ـس ـيــق ف ــي م ــا يـتـعـلــق بمجمل
األوضـ ــاع فــي املـنـطـقــة ،وال ـتــي تحتم
على الدول العربية املزيد من تنسيق
املواقف والتشاور حفاظًا على األمن
الـ ـق ــوم ــي الـ ـع ــرب ــي والـ ـتـ ـض ــام ــن فــي
مواجهة التحديات املختلفة» .والتقى
شكري امللك األردني عبد الله الثاني.
وذكرت وزارة الخارجية األردنية أن
ال ـص ـفــدي حـمــل رســالــة مــن الــرئـيــس
املصري عبد الفتاح السيسي للملك
األردني عبد الله الثاني ،مشيرة إلى
ّ
أن املباحثات تتركز على املستجدات
ف ــي ال ـس ــاح ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إض ــاف ــة

إل ــى ات ـفــاق ثــاثــي أردنـ ــي ـ ـ ـ ـ أمـيــركــي
ـ ـ ـ ـ ـ روس ـ ـ ــي خ ـ ــاص ب ـم ـن ـط ـقــة خـفــض
التصعيد جنوب سوريا .إال أن جولة
شـكــري تشمل ســت عــواصــم عربية،
هـ ــي الـ ــريـ ــاض وأب ــوظـ ـب ــي وامل ـن ــام ــة
والكويت ومسقط ،إضافة إلى ّ
عمان،
م ــا يــؤشــر عـلــى أن ال ـح ــراك املـصــري
الــدبـلــومــاســي ،الــواســع واملستعجل،
يتعدى حدود التنسيق الروتيني.
وال ـت ـق ــى ش ـك ــري ،ف ــي ع ـم ــان ،رئـيــس
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة م ـح ـم ــود
ع ـب ــاس ،ق ـبــل أن يـنـتـقــل إل ــى املـنــامــة
ح ـي ــث س ـل ــم «رس ـ ــال ـ ــة ش ـف ـه ـي ــة» مــن
الرئيس السيسي إلى امللك حمد بن
عـيـســى آل خـلـيـفــة .وأش ـ ــار مـتـحــدث
ب ــاس ــم ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة إل ــى
أن ال ــرس ــال ــة ت ـت ـنــاول «تـقـيـيــم مصر
ورؤي ـت ـهــا ل ـل ـت ـطــورات املـتــاحـقــة في
املـنـطـقــة وتــأث ـيــرات ـهــا عـلــى اسـتـقــرار
الــدول العربية وشعوبها» .وأضاف
أن املـحــادثــات تطرقت إلــى تـطــورات
األوضــاع في لبنان واليمن والعراق
وسـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى األزمـ ـ ـ ـ ــة
الخليجية .وأش ــار وزي ــر الخارجية
املصري ،من جانبه ،إلــى أن القاهرة
«ت ـت ـط ـلــع إلـ ــى امل ــزي ــد م ــن الـتـنـسـيــق
والتشاور بني الدول العربية ملواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات امل ـح ـي ـطــة بـ ـه ــا» ،مـشـيــرا
إل ـ ــى «أه ـم ـي ــة ال ـع ـم ــل ع ـل ــى تـجـنـيــب
املنطقة املزيد من أسباب التوتر أو
االستقطاب وعدم االستقرار».
الـ ـح ــراك الــدب ـلــومــاســي وال ـس ـيــاســي
في املنطقة ،دخلت على خطه أنقرة
مـ ــع إعـ ـ ـ ــان الـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة عــن
زيــارة يقوم بها الرئيس رجب طيب
أردوغـ ــان ،فــي الـســاعــات املقبلة ،إلى
ال ـكــويــت وق ـط ــر ،ح ـيــث يـلـتـقــي أمـيــر
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ص ـ ـبـ ــاح األحـ ـ ـم ـ ــد ال ـج ــاب ــر
الصباح ،بناء على دعوة من األخير،
وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
(األخبار)

«ترامب أطلق السعودية التي أردناها وخفناها»
ال يقتصر تأثير ما يجري في السعودية على
المملكة أو المنطقة فحسب .في الجانب
اآلخر من القضية والمسائل التي تحدث ،منذ
أكـثــر مــن أس ـبــوع ،هـنــاك الحلفاء الغربيون،
تطرق إليه
وخصوصًا األميركيين ،وهو ما ّ
عدد من الصحف والمجالت األميركية خالل
اليومين الماضيين
ال تزال وسائل إعالم أميركية عدة تسعى
إل ــى تـقــديــر مــا يـحـصــل فــي الـسـعــوديــة
مــن تغييرات ،محاولة فــي الــوقــت ذاتــه
ّ
االس ـتــرســال فــي الـتـحـلـيــل ،عــلـهــا بذلك
تتمكن من التقاط طرف خيط يقودها
إلــى مــا قــد يحمله املستقبل مــن نتائج
ملا يقوم به ولي العهد السعودي محمد
بــن سلمان مــن خ ـطــوات غير مسبوقة
في اململكة التي تعد الحليف األساسي
للواليات املتحدة في املنطقة.
وبالتوازي مع ظهور التداعيات ،يحاول
عدد من الصحف واملجالت األميركية،
الـتـكـ ّـهــن بنوعية ه ــذه الـتــداعـيــات على
واش ـن ـط ــن ،بـنـحــو خ ـ ــاص ،األم ـ ــر ال ــذي
تـطـ ّـرق إلـيــه كــل مــن ديفيد آي ــرون ميلر
وريـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارد س ــول ــوسـ ـك ــي ف ـ ــي مـجـلــة
«فورين بوليسي» .وفي تقرير تحليلي
بعنوان «دونالد ترامب أطلق السعودية

ال ـتــي طــاملــا أردن ــاه ــا وخ ـف ـنــاهــا» ،رأى
الكاتبان أن «ابــن سلمان وضــع الشرق
األوس ـ ـ ّـط عـلــى م ـســار ت ـصــادمــي ،فيما
سـيـتـلــقــى ال ـب ـيــت األب ـي ــض ال ـع ــواق ــب».
وقاال« :اآلنّ ،
سرع ولي العهد السعودي
صعوده إلى العرش ،من خالل سلسلة
من عمليات التطهير الواسعة النطاق
وال ـ ـحـ ــركـ ــات املـ ـتـ ـه ــورة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
السياسة الخارجية».
وبناء عليه ،انطلق ميلر وسولوسكي
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــوراء ،بـ ـن ــاء عـلــى
تـ ـج ــربـ ـتـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة .وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـك ــاتـ ـب ــان إل ــى
«ش ـع ــور م ــا بــال ـح ـنــن» ،ل ـكــن ل ـيــس أي
حنني ،بل إلى األيام القديمة «حني كان
ّ
السعوديون يخافون من ظلهم»« .خالل
عقود مــن العمل فــي وزارة الخارجية،
ّ
كــنــا ن ـتــوق إل ــى ال ـيــوم ال ــذي سيخاطر
فيه الـقــادة السعوديون إليـجــاد حلول
ملشاكلهم األمنية املحلية واإلقليمية،
وت ـق ـل ـيــص اع ـت ـم ــاده ــم ع ـلــى ال ــوالي ــات
املتحدة ...كنا نشعر باإلحباط بسبب
حــذرهــم وعــدم قيامهم بــأي عـمــل» ،قال
الـكــاتـبــان ،موضحني أن «الـسـعــوديــن،
اآلن ،أص ـب ـحــوا ك ــل م ــا أردن ـ ــاه مـنـهــم ـ
وبالنظر إلى األمور ربما أصبحوا أكثر
مما أردناه».
وف ـي ـمــا رأي ـ ــا أن «ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ـق ـيــادة
مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،ت ـحـ ّـولــت إل ــى قــوة

مستقلة ت ـضــرب بـعــدائـيــة فــي الــداخــل
وبـمـخــاطــرة فــي ال ـخ ــارج» ،فـقــد اعتبرا
أنها «تسحب واشنطن معها في ذلك».
ول ـ ـكـ ــن م ـ ــا ه ـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــاب وراء ه ــذا
التحليل؟ يــوضــح ميلر وسولوسكي
أنه «في سلسلة من األحداث السياسية
الخارجية الفاشلة (اليمن ،قطر ،واآلن
قــد ال يـكــون لـبـنــان بـعـيـدًا) ،يبقى أبــرز
نـ ـج ــاح ح ـق ـقــه م ـح ـمــد ب ــن س ـل ـم ــان فــي
الخارج ،االستيالء على الرئيس دونالد
تــرامــب وص ـهــره ج ــارد كــوش ـنــر» .وفــي
(أ ف ب)

مقابل ُ إشــارتـهـمــا إلــى أن «األميركيني
طاملا فتنوا بامللوك واملـمــالــك» ،يلفتان
إلى أن «امللك سلمان ومحمد بن سلمان
يـ ـب ــدوان كــأن ـه ـمــا س ـجــا رق ـم ــا جــدي ـدًا
في إقناع إدارة ترامب بأنهما يملكان
م ـف ــات ـي ــح ال ـ ـحـ ــرب والـ ـسـ ـل ــم وت ـح ــوي ــل
املنطقة» .لم يحتاج سلمان وابنه إلى
الكثير من أجل اإلقناع ،فعلى حد تعبير
ال ـكــات ـبــن «ي ـم ـلــك ال ـس ـع ــودي ــون بعض
املزايا الطبيعية ،التي تمنحهم نقاطًا
في البيت األبيض ،من بينها االستقرار
والـ ـق ــوة ،وط ـب ـقــة حــاك ـمــة اس ـت ـبــداديــة،
ً
فضال عن أطنان األم ــوال ،والرغبة في
ّ
ّ
التملق والترجي».
من جهتها ،أشارت صحيفة «نيويورك
تايمز» ،في افتتاحيتها أول من أمس،
إل ــى «ن ـف ــوذ ال ـس ـعــوديــة ال ـخ ــاص على
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب» .واسـ ـت ــرسـ ـل ــت فــي
امل ـق ــارن ــة ب ــن م ـقــاربــة ت ــرام ــب وإدارت ـ ــه
للسعودية وإيــران« .خــذوا في االعتبار
ال ـت ـحــدي ال ـس ـيــاســي :قــائــد م ــن الـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط ي ـ ـقـ ــوم ب ـل ـع ـب ــة ق ـ ــوة مــذه ـلــة
لتدعيم سلطته املحلية ...وقائد آخر في
الشرق األوســط ،يستقيل فيما كان في
زيــارة لبلد القائد األول ،وال يعود إلى
وطـنــه» ،تبدأ الصحيفة بهذا التنويه،
موضحة أنه «لو حصل ذلك في إيران،
لـكــان مــن املـمـكــن االعـتـقــاد ب ــأن تــرامــب،
والـ ـك ــونـ ـغ ــرس وم ـج ـم ــوع ــة أخـ ـ ــرى مــن

األص ـ ــوات يمكن أن ت ــرد بـغـضــب» .من
هذا املنطلق ،أشارت إلى «الفرق الكبير
بــن الـسـعــوديــة وإي ـ ــران» .وفـيـمــا لفتت
إلــى أن ترامب لم يـ َـر مشكلة في سلوك
األمير محمد بن سلمان «العدائي» ،فقد
رأت أن املشكلة هي أن هذا الدعم «يثير
م ـخ ــاوف م ــن ح ــرب م ــع إيـ ـ ــران ،ويـهــدد
املصالح األميركية».
أندرو بوين ّ
تطرق في معهد «أميركان
انتربرايس» املحافظ إلى نقطة أخرى،
الفتًا إلى أن «من املتوقع أن ينضم املزيد
من النخب إلى توقيفات الريتز» .وعلى
هذا الصعيد ،أشار إلى «الشائعات التي
تتحدث عن أن املسؤول األمني السابق
األم ـ ـيـ ــر خ ــال ــد بـ ــن سـ ـلـ ـط ــان ،وشـقـيـقــه
السفير السابق إلــى الــواليــات املتحدة
بندر بن سلطان سيدخالن ،قريبًا ،إلى
الريتز».
وفيما ّ
ينوه الكاتب إلــى أنــه «ال األمير
مـحـمــد ب ــن سـلـمــان وال والـ ــده ُيـعــرفــان
بــأنـهـمــا نـظـيـفــان» ،يــوضــح فــي الــوقــت
ذاتــه أن «األمـيــر الـشــاب يتخذ خطوات
لــم يـجــرؤ أح ــد على اتـخــاذهــا سابقًا»،
معتبرًا أن «تصرفاته في الداخل تخلق
مساحة إلعــادة بناء النخبة السعودية
وامل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ،ف ــي سـبـيــل السعي
نـحــو اإلص ــاح ــات االجـتـمــاعـيــة ،تحت
والية شعبوية جديدة».
(األخبار)
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ضحايا «المجاعة الكبرى» يمنحون العالم فرصة إلنقاذهم
مهددون بمجاعة وصفتها
«األمم المتحدة» بـ«األكبر في
العالم منذ عقود طويلة
وضحاياها بالماليين» ،يشارك
أبناء العاصمة اليمنية صنعاء،
اليوم ،بمسيرة حاشدة تنديدًا
بالحصار السعودي الخانق ،في
محاولة أخرى لكسر الصمت
الدولي والتعتيم االعالمي
ال س ـبــب ي ـم ـنــع امل ــواط ــن ال ـي ـم ـنــي من
ال ـ ـنـ ــزول إل ـ ــى ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ـيـ ــوم .ف ــأم ــام
الـ ـبـ ـل ــد ال ـ ـعـ ــربـ ــي األش ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـقـ ـ ـرًا ،ت ـقــف
سياسة الضغط والترهيب والتهديد
ّ
السعودية التي أخضعت وأذلت أقوى
دول ال ـع ــال ــم ،ع ــاج ــزة .ف ـب ـم ــاذا تـهــدد
الرياض شعبًا جردته خالل السنوات
الـ ـث ــاث امل ــاضـ ـي ــة م ــن ك ــل م ــا ي ـم ـلــك؟
وكـ ـي ــف ت ـت ـح ــدى مـ ــن ل ـي ــس ل ــدي ــه مــا
يخسره؟ اليوم ،وصلت اململكة وولي
عهدها محمد بــن سلمان إلــى حائط
م ـس ــدود تــوقـعــه ك ــل م ــن راق ــب تـحـ ّـول
«الحرب الخاطفة التي ستنتهي خالل
أي ـ ـ ــام» ،إلـ ــى حـ ــرب اس ـت ـن ــزاف طــويـلــة
ومكلفة ،أثبتت جهل الرياض بأرض
اليمن واستخفافها بقدرة شعبه على
الصمود واملقاومة والقتال.
فبعد سنتني ونصف سنة من الخسائر
امل ــادي ــة وال ـب ـشــريــة ال ـك ـب ـيــرة ،ص ــاروخ
باليستي واح ــد استهدف مـطــار امللك
خالد الدولي في الرياض كان «القشة
ال ـتــي قـصـمــت ظـهــر الـبـعـيــر» وأدخ ـلــت
ال ـس ـعــوديــة ف ــي حــالــة م ــن الـهـسـتـيــريــا
دفعتها إلــى تشديد الحصار وإغــاق
املنافذ البرية والجوية والبحرية على
الـبـلــد ال ــذي يـسـتــورد  90فــي امل ـئــة من
حاجاته األساسية .وتنديدًا بـ«العقاب

الجماعي» ال ــذي أنزلته الــريــاض بكل
م ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ح ـت ــى تـلــك
املــوالـيــة لـهــا ولـتـحــالــف ال ـعــدوان الــذي
تقوده ،من املتوقع أن تمتلئ الشوارع
بحشود غـفـيــرة ،بــدعــوة مــن «املجلس
السياسي األعلى».
ودعــت ،أمــس ،اللجنة املنظمة «جميع
أب ـنــاء الـشـعــب الـيـمـنــي» إل ــى املـشــاركــة
فــي املسيرة و«دع ــوة املجتمع الــدولــي
ّ
مسؤولياته» ،وال سيما «األمم
لتحمل
ّ
املتحدة» التي حذر وكيل األمني العام
للشؤون اإلنسانية فيها ،مارك لوكوك،
من «أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ
ع ـق ــود طــوي ـلــة ض ـحــايــاهــا بــاملــايــن»
إذا ل ــم ي ـس ـمــح «ال ـت ـح ــال ــف» ب ــوص ــول
املساعدات اإلنسانية ،كالغذاء والوقود
واألدوية ،إلى البلد الذي يواجه «أسوأ
كــارثــة إنـســانـيــة مـنــذ ال ـحــرب العاملية
الثانية».
وارتفعت في األيــام املاضية األصــوات
املنددة بقرار اإلغــاق ،من ضمنها 15
منظمة إنسانية انتقدت ،أمس ،تحالف
العدوان و«عزله لشعب كامل» ،مطالبة
بـ ــ«االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ال ـ ـفـ ــوري لـلـعـمـلـيــات
اإلنـســانـيــة ،وبــإجــابــات واض ـحــة حــول
ّ
املدة املتوقعة لإلغالق وشروط إيصال
املساعدات».
ّ
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد امل ــدي ــر ال ـعــام
ل ــ«املــركــز الــوطـنــي للتثقيف واإلع ــام
الصحي والسكاني» في وزارة الصحة،
ّ
عـ ـب ــد ال ـ ـسـ ــام س ـ ـ ـ ــام ،أن «ت ــداعـ ـي ــات
الـتــدابـيــر ال ـجــديــدة سـتـكــون كــارثـيــة»،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا فـ ــي ح ــدي ــث إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار»
ً
إل ـ ــى أن «الـ ـحـ ـص ــار املـ ـ ـف ـ ــروض أصـ ــا
ذهــب ضحيته مــا ال يقل عــن  247ألف
مواطن».
م ــن ج ـه ـتــه ،طــالــب امل ـت ـح ـ ّـدث الــرسـمــي
بــاســم الهيئة الـعــامــة لـلـطـيــران املــدنــي
واألرصـ ـ ـ ـ ــاد ،مـ ـ ــازن أح ـم ــد غ ــان ــم ،عـبــر
«األخبار»« ،املجتمع الدولي ومجلس
األمــن بالتدخل سريعًا لرفع الحصار

وفتح جميع املطارات ،بما فيها مطار
ص ـنـعــاء ال ــدول ــي ،ال ـشــريــان الــرئـيـســي
ملواطني الجمهورية اليمنية» ،مضيفًا
«ف ــي صـنـعــاء وح ــده ــا ،ح ـيــاة  75ألــف
يـمـنــي مــريــض م ـه ــددة نـتـيـجــة إغ ــاق
م ـط ــار ال ـعــاص ـمــة ،األمـ ــر الـ ــذي تسبب
ح ـت ــى اآلن ب ــوف ــاة أك ـث ــر م ــن  10آالف
مريض».
وب ــاالض ــاف ــة إل ــى ال ـح ـصــار ،يــواصــل
ط ـيــران تـحــالــف ال ـع ــدوان اسـتـهــداف
مختلف املحافظات اليمنية ،مرتكبًا
املــزيــد مــن امل ـجــازر ،تـضــاف إلــى تلك
التي ارتكبتها غاراته منذ آذار 2015
وذهـ ــب ضـحـيـتـهــا ح ـتــى اآلن قــرابــة
 11,000يمني ،بينهم أكثر من 2130
ً
طـ ـف ــا .وخ ـ ــال ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن،
ّ
ش ــن «ال ـت ـحــالــف» ع ـش ــرات ال ـغ ــارات،
خـمــس مـنـهــا اسـتـهــدفــت الـصـيــاديــن
اليمنيني الباحثني عن لقمة العيش
ف ــي مـحــافـظــة ال ـح ــدي ــدة الـســاحـلـيــة،
وفــق قناة «املسيرة» املوالية لحركة
«أنصار الله»ّ ،
وأدت إلى «استشهاد
 9صـيــاديــن ،فــي حــن أصـيــب عشرة
على األقل بجروح».
وأدان «امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـق ــان ــون ــي ل ـل ـح ـقــوق
والتنمية» ،أمــس« ،الجريمة البشعة»
ب ـح ــق الـ ـصـ ـي ــادي ــن ،م ـت ـه ـمــا «ت ـحــالــف
ال ـ ـعـ ــدوان بــان ـت ـهــاك ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ال ـ ـ ــذي ي ـح ـظ ــر اسـ ـتـ ـه ــداف
الصيادين والسفن والـقــوارب التابعة
للمدنيني».
الجريمة
ـذه
ـ
ه
«
أن
إلى
البيان
وأشــار
ّ
لـيـســت األول ـ ــى م ــن نــوع ـهــا ،إذ وث ــق
املــركــز الـقــانــونــي اسـتـهــداف الـعــدوان
 254قــارب صيد ،ما ّأدى إلى سقوط
ما ال يقل عن  797صيادًا بني شهيد
ً
وجـ ــريـ ــح» ،م ـح ـم ــا «األم ـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
وم ـج ـلــس األم ـ ــن امل ـس ــؤول ـي ــة ألنـهـمــا
ب ـص ـم ـت ـه ـم ــا امل ـ ـخ ـ ــزي وت ـن ـص ـل ـه ـمــا
م ــن واج ـبــات ـه ـمــا ي ـش ـج ـعــان تـحــالــف
ال ـع ــدوان الـسـعــودي عـلــى االسـتـمــرار

في ارتكاب املزيد من جرائم الحرب».
وتأتي هذه الجريمة بعد ساعات من
استشهاد وج ــرح عــدد مــن املدنيني،
بـيـنـهــم ط ـف ــان ،ف ــي غ ــارة اسـتـهــدفــت
ً
مـ ـن ــزال ف ــي م ـحــاف ـظــة صـ ـع ــدة ،وبـعــد

حذر الصماد من
ّ
أي محاوالت لالعتداء
على الساحل
أي ــام قليلة مــن م ـجــزرة مــروعــة ذهــب
ضحيتها ما ال يقل عن  60مدنيًا بني
شهيد وجريح في محافظة حجة.
ّ
أمــا فــي صـنـعــاء ،فقد خــلــف الـعــدوان
ً
دمارًا هائال في «حي الصعدي» ،أحد
أكثر األحياء اكتظاظًا بالسكان ،عقب
غارات استهدفت مبنى كلية الشرطة
ّ
في مجمع العرضي املجاور .وأكــدت
مصادر محلية لـ«األخبار»« ،سقوط
حياة  75ألف مريض في صنعاء مهددة نتيجة إغالق
مطار العاصمة (أ ف ب)

ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات ع ـل ــى األحـ ـ ـي ـ ــاء ال ـس ـك ـن ـيــة،
م ــا ّأدى إلـ ــى إصـ ــابـ ــات ف ــي ص ـفــوف
امل ــدنـ ـي ــن ،وأل ـح ـق ــت أضـ ـ ـ ــرارًا كـبـيــرة
بـعـشــرات امل ـنــازل امل ـج ــاورة» ،مشيرة
إلى حــدوث «حــاالت ذعر في صفوف
طالب املدارس املحيطة بالكلية ،مثل
مدارس السماوي ،املعتصم ،وأروى»،
فـ ــي حـ ــن انـ ـتـ ـش ــرت ص ـ ــور وم ـقــاط ــع
ف ـ ـيـ ــديـ ــو ع ـ ـلـ ــى وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي ملـشــاهــد مــؤملــة لطالبات
«مــدرســة الـسـمــاوي» فــي لحظة ذعر
وخ ـ ـ ـ ــوف شـ ــديـ ــديـ ــن ج ـ ـ ـ ــراء ال ـق ـص ــف
الصاروخي القريب من املدرسة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،زار وزي ــر التربية
وال ـت ـع ـل ـي ــم ف ــي صـ ـنـ ـع ــاء ،ي ـح ـيــى ب ــدر
ال ــدي ــن ال ـح ــوث ــي ،أم ــس املـ ـ ــدارس الـتــي
شهدت «هذا العمل اإلجرامي الجبان»،
ّ
بتعرض «أكثر من  527مدرسة»
مذكرًا
للقصف املباشر منذ بدء العدوان.
ّ
وحـ ـ ــذر ال ـص ـم ــاد م ــن «أي م ـح ــاوالت
ل ــاع ـت ــداء ع ـلــى ال ـس ــاح ــل أو اإلق ـ ــدام
عـلــى خ ـطــوات تصعيدية ملـنــع امل ــواد
األســاس ـيــة وامل ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة من
دخ ــول ميناء الـحــديــدة» ،مــؤكـدًا «لن
نـقــف مـكـتــوفــي األيـ ـ ــدي ...وم ــن حقنا
دراســة خيارات حاسمة وكبيرة ملنع
أي خ ـطــوات لتضييق الـخـنــاق على
الشعب اليمني».
أما الرئيس اليمني املستقيل عبد ربه
مـنـصــور هـ ــادي ،فـلــم تمنعه معاناة
اليمنيني في «املحافظات املوالية له»
مــن شـكــر الــريــاض عـلــى «تخصيص
ودي ـع ــة مــال ـيــة ق ــدره ــا م ـل ـيــارا دوالر
ملصلحة البنك املركزي لدعم استقرار
العملة املحلية» ،التي تشهد انهيارًا
ً
م ـت ــواص ــا لـقـيـمـتـهــا ج ـ ـ ّـراء ال ـع ــدوان
الــذي تقوده الرياض نفسها ،مدعيًا
بـ ــأن «ال ــوديـ ـع ــة س ـت ـح ـقــق اس ـت ـق ــرارًا
ف ــي املـ ــدن وامل ـح ــاف ـظ ــات» الـخــاضـعــة
لسيطرة «التحالف».
(األخبار)

تصريحات المملكة ضد إيران تشعل سوق النفط
في حين كان لإلجراءات
الداخلية التي اتخذها
محمد بن سلمان في األيام
الماضية آثار كارثية على
األسواق المالية الخليجية
(باستثناء السعودية
والبحرين) ،وعلى ثقة
المستثمرين السعوديين
بدولتهم ،ما ظهر ببدء
بعضهم بيع استثماراتهم
لتحويلها إلى الخارج ،كان
للمحاوالت السعودية
إعادة إشعال العدائية في
المنطقة تجاه إيران أثر
«إيجابي» على أسعار النفط،
إذ استقر سعر خام برنت
هذا األسبوع عند حوالى
 63دوالرًا للبرميل ،أي أعلى
بـ  %40من أسعار تموز
الماضي

ناصر األمين
لــم يعلن أح ــد ال ـحــرب عـلــى اآلخ ــر ،ولــم
تتعرض املــوارد املادية للنفط للخطر،
ول ـ ـكـ ــن ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت رهـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـش ــرك ــات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة عـ ـل ــى ارت ـ ـف ـ ــاع أسـ ـع ــار
الـخــام إلــى مستويات قياسية .لــم يكن
ل ــاضـ ـط ــراب ــات الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت خ ــال
ّ
مصدرة
األشهر املاضية في دول أخرى
للنفط مثل فنزويال وليبيا ونيجيريا
األثــر ذاتــه على املستثمرين .ولكن بني
«االنـ ـق ــاب» الــداخ ـلــي ال ــذي ن ـفــذه ولــي
العهد السعودي محمد بن سلمان في
األيـ ــام املــاض ـيــة ،وال ـت ـهــديــدات بــ«قـطــع
أذرع إيـ ـ ــران» ف ــي املـنـطـقــة ،م ــن شأنها
تـحــريــك أنـفــس املستثمرين لينتشلوا
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط مـ ــن خـ ـط ــاب الـ ـع ــرض
والطلب إلى عالم التخمني واملضاربات،
حـتــى وإن استبعد الجميع أي إج ــراء
عسكري على اإلط ــاق .بــن السعودية
وإي ـ ــران ،يـتــم إن ـتــاج  14مـلـيــون برميل
نفط يوميًا ،أي أكثر من  %40من إنتاج
«أوب ــك» ،ما يعني أنــه بغض النظر عن
غـيــاب أي تهديد على النفط وإنتاجه
على نحو «مــادي» ،كون املنطقة كثيفة
اإلنتاج إلى هذا الحد ،يجعل أي درجة
من التردد وعــدم اليقني حيال العرض
فــي املستقبل مــن شــأنــه تعزيز الرغبة
باملضاربة على ارتفاع األسعار.

تاريخيًا ،ليس هناك سلعة أخــرى في
الـعــالــم شـهــدت تـقـلـبــات فــي أسـعــارهــا،
ووضعت االقتصاديني واملختصني في
مــأزق في توقع تحركاتها في األوقــات
الـ ـج ــوه ــري ــة ك ــال ـن ـف ــط .ي ـظ ـهــر روب ـ ــرت
بريتشر في كتابهThe Socioeconomic
 Theory of Financeك ـي ــف أن ـ ــه مـنــذ
 1980إلــى الـيــوم شهدت أسـعــار النفط
تـقـلـبــات ت ــراوح ــت ب ــن ه ـبــوط بنسبة
 %75وصـعــود بنسبة  .%254فــي حني
لم تتأرجح أسعار معظم السلع املبيعة
في مؤسسات البيع بالتجزئة ،والتي
يفترض أنه يتم تحديد أسعارها حسب
العرض والطلب ،ال هبوطًا وال صعودًا،
سـ ــواء ع ـلــى م ـس ـتــوى اس ـمــي أو مـعــدل
بحسب التضخم .يشير بريتشتر في
كتابه إلى مستندات ومقاالت ومقوالت
لـ ـخـ ـب ــراء وأك ــاديـ ـمـ ـي ــن واق ـت ـص ــادي ــن
وغ ـي ــره ــم ن ـش ــرت ق ـبــل ح ـ ــدوث ثـمــانــي
نقاط ّ
تحول جوهرية في ســوق النفط
أو بعدها بقليل يقوم السوق بدحضها
بــالـكــامــل عـبــر أخ ــذ طــريــق غـيــر متوقع
ب ـت ــات ــا ،م ــا يـجـعــل ال ـت ــواف ــق ب ــن حــدث
اضـطــراب سياسي يؤثر على توقعات
املستثمرين ،واق ـتــراب مـصــدري النفط
م ــن االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ح ــد ل ــإن ـت ــاج لــرفــع
األسـ ـع ــار ص ــدف ــة ب ـح ـيــث كـ ــان بــإم ـكــان
الـحــدث األول وحــده رفــع األسـعــار عبر
امل ـضــاربــات فــي األسـ ـ ــواق .كـمــا أن هــذا

االرت ـ ـفـ ــاع ل ــن ي ــؤث ــر ع ـلــى الـ ـق ــرار ال ــذي
ستتخذه ال ــدول املـصـ ّـدرة للنفط خالل
اجتماعها فــي  30الشهر الحالي ،كما
ّ
أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
فــي حــزي ــران املــاضــي بـقــولــه إن خفض
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ي ـس ـت ـه ــدف سـ ـعـ ـرًا م ـح ــددًا
ل ـل ـن ـفــط ،ب ــل ه ــدف ــه خ ـفــض امل ـخ ــزون ــات
الزائدة.
إذًا ،تظهر املــؤشــرات أن هــذا االرتفاع
الهائل في سعر النفط قد يعود بشكل
أساسي إلى االضطرابات السياسية،

التهديدات «بقطع أذرع إيران»
من شأنها تحريك أنفس
المستثمرين
ال إلى انخفاض العرض أو إلى اتفاق
مـصـ ّـدري النفط على خفض اإلنتاج.
ولذلك ،كما كانت الحال يوم انخفض
ال ـج ـن ـي ــه االس ـت ــرل ـي ـن ــي حـ ــن صـ ـ ّـوت
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي لـ ـلـ ـخ ــروج مــن
أوروب ــا ،ال يمكن االعتماد على هكذا
م ــؤش ــرات لـتـحــديــد س ـيــاســات ال ــدول
أو مـسـت ـقـبـلـهــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي .ول ـكــن
اعتبر الخبير االسـتــراتـيـجــي للنفط
ف ــي «ب ـلــوم ـب ـيــرغ» ،جــول ـيــان ل ــي ،أنــه
إذا اتضح أن اإلج ــراءات واالعتقاالت

التي أقدم عليها ابن سلمان في األيام
املاضية لم تهدف إلى مجرد «محاربة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد» ،بـ ــل إل ـ ــى إخ ـ ـ ــاء ال ـس ــاح ــة
ليحكم بنفسه ،فإن ذلك سيؤثر سلبًا
على استعداد املستثمرين للمشاركة
بــاالك ـت ـتـ ًـاب ال ـع ــام لـشــركــة «أرامـ ـك ــو»،
وخــاصــة أن  %95منها ستبقى ملك
دولــة غير مستقرة تقدم على عملية
«تـنــويــع اق ـت ـصــادي» ول ـبــرلــة ،مــع كل
م ــا ف ــي ذلـ ــك م ــن م ـخــاطــر وم ـصــاعــب
فــي ظــل ص ــراع داخـلــي على السلطة،
وتـ ـ ـغـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــرات ف ـ ـ ــي تـ ــرك ـ ـي ـ ـبـ ــة الـ ـحـ ـك ــم
وامل ـج ـت ـمــع ،وص ــراع ــات ف ــي املـنـطـقــة،
منها حرب في الجوار.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،ال يمكن نـسـيــان دور
الـ ـص ــن الـ ـص ــام ــت فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ودعـ ـمـ ـه ــا ،بـ ــل يــذهــب
البعض إلــى القول بأنها تمسك ًبزمام
مستقبل سـعــر ال ـن ـفــط ،وخ ــاص ــة أنـهــا
تبني مخزونًا استراتيجيًا مــن النفط
تصل التوقعات حيال حجمه إلى 678.9
مليون برميل .وتشير The Financial
 Timesإلى أن أغلب ما تستورده الصني
م ــن ال ـ ـ  8مــايــن بــرم ّـيــل يــومـيــا يذهب
ً
إلــى مـخــزونـهــا ،م ـحــذرة أنــه قــد تمتلئ
ه ــذه ال ـخ ــزان ــات قــري ـبــا ،م ــا سيخفض
األسعار بشكل هائل ،ويعيث الفوضى
في «أوبك» ،وغالبًا ّ
يعرض مشاريع ابن
سلمان لعقبات إضافية.
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متابعة

إعداد فاتن الحاج

يا لجان األهل :ال تغطوا أرباح المدارس!
إذا كانت أقساط المدارس
الخاصة ترتفع بما يفوق
قدرات األهالي ،وهي
مرشحة لالزدياد مع تطبيق
قانون سلسلة الرتب والرواتب
فإن لجان
آخر كانون األولّ ،
األهل مطالبة بأن ال تكون
غطاء لألرباح غير المشروعة
ً
للمدارس

فـ ـ ــي غـ ـ ـي ـ ــاب رقـ ـ ـي ـ ــب رسـ ـ ـم ـ ــي ي ـ ـحـ ـ ّـدد
الـ ــزيـ ــادات ع ـلــى األقـ ـس ــاط املــدرس ـيــة
وآلـيــات قضائية فاعلة للمحاسبة،
ً
ّ
ف ـ ـ ــإن ت ـح ـل ـي ــا ملـ ـي ــزانـ ـي ــات حـقـيـقـيــة
لـ ـبـ ـع ــض املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة غ ـيــر
املجانية ،التي قانونًا ال تبغي الربح،
وبالتالي فهي معفاة من الضرائب و
 ،TVAيكشف بعضًا من طرق الربح
ال ـخــارجــة عــن ال ـقــانــون ،واألســال ـيــب
امل ـل ـت ــوي ــة لـ ـلـ ـم ــدارس ل ـج ـن ــي أم ـ ــوال
طائلة بطرق شتى .هــذه املعلومات
هــي فــي عـهــدة لـجــان األه ــل وأول ـيــاء
ال ـت ــام ــذة لـلـتـحـقــق مـنـهــا عـلـمـيــا ،ال
سيما أنهم يـجــرون فــي هــذه األثناء
انتخاباتهم في معظم املدارس .هذه
األموال هي حق لهم ،فهل يضطلعون
بدورهم الذي يمنحهم إياه القانون
الستعادتها؟

موازنة ثانوية خالد بن الوليد
نموذجًا
ث ــان ــوي ــة خ ــال ــد ب ــن ال ــول ـي ــد ال ـتــاب ـعــة
لجمعية املقاصد الخيرية اإلسالمية
ال ت ـغــرد خـ ــارج ال ـس ــرب .فـمــوازنـتـهــا
لـعــام  2013ـ ـ  2014تكشف أن هناك
 400س ــاع ــة أس ـب ــوع ـي ــا ي ــدف ــع األه ــل
ت ـك ـل ـف ـت ـهــا وه ـ ــي غ ـي ــر مـ ــوجـ ــودة فــي
حـ ـص ــص ال ـت ـع ـل ـي ــم ب ـ ــل ف ـ ــي جـ ـ ــداول
املــوازنــة .كيف ذلــك؟ مراجعة املوازنة
ّ
تـشـيــر إل ــى أن ع ــدد ط ــاب الـثــانــويــة
أكثر بقليل من  500تلميذ ومتوسط
قسطها يبلغ  6.5مليون ليرة ،وعدد
ال ـســاعــات األس ـبــوع ـيــة املـعـتـمــدة في
املــدرســة هي  40ساعة تدريس كحد
أق ـ ـصـ ــى ،ف ـي ـم ــا ي ـب ـل ــغ اجـ ـم ــال ــي ع ــدد
الشعب  27ومـتــوســط عــدد التالمذة

أرقام الضمان تكشف تزوير
موازنة المدرسة األنطونية
فـ ـ ـ ــي م ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة مل ـ ـ ـقـ ـ ــال سـ ـ ــابـ ـ ــق ع ــن
«املـ ـب ــالـ ـغ ــات ف ــي أرق ـ ـ ــام امل ـ ــوازن ـ ــات:
مدرسة اآلباء األنطونيني نموذجًا»
والـ ـ ـت ـ ــي كـ ـشـ ـف ــت فـ ـيـ ـه ــا «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»
م ــوازن ــة امل ــدرس ــة وح ـجــم املـبــالـغــات
فـيـهــا ،وردت ـنــا مــن مـصــادر موثوقة
بعض األرقام التي تشير إلى أرباح

المصرح عنهم
عدد المعلمين
َّ
للضمان االجتماعي هو 130
معلمًا وليس  158معلمًا
كما ورد في الموازنة
نــاتـجــة ع ــن تــزيـيــف أعـ ــداد املعلمني
واملوظفني املصرح عنهم للصندوق
الــوط ـنــي لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي من
خــال املــدرســة .وهـنــا نشير إلــى أن
األرقـ ــام الـ ــواردة فــي امل ــوازن ــة والـتــي
ي ــدف ــع األهـ ـ ــل األق ـ ـسـ ــاط بـنـتـيـجـتـهــا
ت ـت ـج ــاوز األرق ـ ـ ــام ال ـف ـع ـل ـيــة امل ـصــرح
عنها للضمان.

ّ
ف ــي امل ــوازن ــة ،ت ـص ـ ّـرح امل ــدرس ــة ب ــأن
لــديـهــا  49مــوظـفــا خــاضـعــا لـقــانــون
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،أي أن ـ ـهـ ــم مـ ـسـ ـجـ ـل ــون فــي
الضمان في كل أجزائه ( %23.5من
مجموع الــرواتــب فقط  %2يغطيها
املوظف عن قسم املــرض واألمومة).
ّ
كــذلــك تـعـلــن أن لــديـهــا  158معلمًا
في املــاك هم ايضًا مسجلون بفرع
املــرض واألمــومــة ( %9يغطي املعلم
 %2منها).
ت ـش ـي ــر األرقـ ـ ـ ـ ــام الـ ـت ــي وردتـ ـ ـن ـ ــا مــن
الـضـمــان لـلـعــام  2013ـ ـ ـ ـ  2014إلــى
ّ
أن عــدد املعلمني املسجلني هو 130
م ـع ـل ـمــا ،ف ـي ـمــا ي ـب ـلــغ ع ــدد املــوظ ـفــن
ّ
اإلداري ـ ـ ــن  35ف ـق ــط .وبــال ـتــالــي ف ــإن
األهل يدفعون بدالت رواتب وأجور
لـ  28معلمًا و 14موظفًا إضافيني.
الـ ــرواتـ ــب واألجـ ـ ـ ــور املـ ـص ــرح عـنـهــا
للضمان عــن قسم املــرض واألمــومــة
( )%9ل ـل ـم ـع ـل ـم ــن ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــاك هــي
 195.7مليون ليرة شهريًا أي 2.348
مـلـيــار سـنــويــا عــن ال ــروات ــب ،وليس
 3.078مليار ليرة ،كما هو وارد في
املوازنة ،أي بفارق  703مليون ليرة.
أمـ ــا الـ ــرواتـ ــب واألج ـ ـ ــور لـلـمــوظـفــن

املـ ـ ـص ـ ــرح بـ ـه ــا فـ ـه ــي  35.8م ـل ـي ــون
شهريًا أي مــا يـقــارب  429.6مليون
ل ـيــرة س ـنــويــا ،ول ـيــس  1.388مـلـيــار
لـيــرة كما هــو وارد فــي املــوازنــة ،أي
بـفــارق مليار لـيــرة نتيجة تضخيم
أع ـ ـ ــداد ال ـع ــام ـل ــن وامل ـع ـل ـم ــن ،واذا
مـ ــا اح ـت ـس ـب ـن ــا  %2الـ ـت ــي يـغـطـيـهــا
املــوظ ـفــون واملـعـلـمــون نـحـصــل على
رق ــم ي ـق ــارب م ـل ـيــاري ل ـي ــرة يــدفـعـهــا
األهـ ــل ف ــي امل ــوازن ــة بـشـكــل مـخــالــف
للقانون أي مــا يـقــارب مليون ليرة
ع ـ ــن ك ـ ــل ت ـل ـم ـي ــذ ف ـ ــي بـ ـن ــد األج ـ ـ ــور
والرواتب فقط.
هذا املقال بمثابة هو إخبار ملا تقوم
بــه ه ــذه امل ــدرس ــة غـيــر الــربـحـيــة من
تـضـخـيــم فــي مــوازنــات ـهــا وال ـف ــوارق
ب ــن بـيــانــاتـهــا امل ـقــدمــة ف ــي امل ــوازن ــة
والضمان وصندوق التعويضات.

األهالي في المدرسة
األنطونية يطالبون بحسم
الزيادات السابقة (أرشيف)

انتفاضة األهالي في «األنطونية»
نحو  312عائلة و 670تلميذًا في مدرسة اآلباء
األنطونيني فــي بعبدا تحركوا بعد إبــاغ إدارة
املــدرســة لهم بفرض زي ــادة على األقـســاط تبلغ
مليونني و 100ألف ليرة .ففي اجتماع عقد في
 27تشرين األول املاضي ،أخبر رئيس املدرسة
األب ج ــورج صــدقــة األه ــل أن ال ــزي ــادة ستكون
 ،%37وملا أبدوا رفضهم أتاهم الجواب ،بحسب
م ـص ــادر األهـ ــل« :ال ـل ــي م ــش ق ــادر يــدفــع يشيل
والدو من املدرسة».
وكــانــت الخطوة األول ــى أن قــرر األهــالــي التحرك
وتــوقـيــع عريضة رفـعــوهــا إلــى رئـيــس املــدرســة،
وأعـلـنــوا أنـهــم ينتظرون رده لتحديد الخطوات
الـتـصـعـيــديــة امل ـق ـب ـلــة .وف ــي ال ـعــري ـضــة ،يـنــاشــد
األهــالــي تطبيق قانون سلسلة الرتب والــرواتــب
ال ــرق ــم  46وإع ـ ـطـ ــاء ك ــل ذي ح ــق ح ـق ــه وع ــدم
تقسيطه ،باعتبار أنه تم أخذ احتياط للسلسلة
م ـن ــذ خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات .ك ــذل ــك ي ـط ـل ـبــون تـطـبـيــق

ال ـق ــوان ــن  96/515و 81/11وامل ــرس ــوم 4564
بـتــاريــخ  12كــانــون األول  1981واالسـتـشــارة
 75بتاريخ  ،2015/1/27والتي تعطي لألهل حق
مراقبة ودرس املوازنات والتدقيق فيها والتدقيق
في قطع الحساب وكشف املستندات املالية.
ويذكر األهالي أنهم في السنوات العشر املاضية
تكبدوا زيــادة على األقـســاط تحت عـنــوان غالء
املعيشة تــارة ومــن دون أي عـنــوان تــارة أخــرى،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـ ــزي ـ ــادات ك ــان ــت ت ـتــم ب ـعــد قـيــامـهــم
بالتسجيل لـلـعــام ال ــدراس ــي املـقـبــل ،فــي الـفـتــرة
الزمنية املحددة من قبل اإلدارة وبشكل مفاجئ،
وبـعــد منتصف الـعــام الــدراســي ومــن دون علم
مسبق منهم .األهالي لم يكتفوا برفض أي زيادة
على األقـســاط بــل يطالبون بحسم قيمة نسبة
الــزيــادات السابقة التي لم تكن مبررة بأي وجه
وبأي قانون.
(على املوقع :عريضة األهالي)

ف ــي ال ـش ـع ـب ــة ال ـ ــواح ـ ــدة  19ت ـل ـم ـي ـذًا،
وم ـتــوســط ع ــدد ال ـتــامــذة عـلــى عــدد
األساتذة هو  7تالمذة لكل أستاذ.
ّ
وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن ج ـمــع ع ــدد ســاعــات
التدريس القصوى املحددة في جداول
ال ــروات ــب للمعلمني واألس ــات ــذة على
أساس الدرجات والساعات اإلضافية
وساعات املعلمني املتعاقدين يكشف
أن هناك  1480ساعة تدريس فعلية
ي ـقــدم ـهــا امل ـع ـل ـم ــون واألس ـ ــات ـ ــذة فــي
املرحلتني املتوسطة والثانوية ،فيما
ـدري ــس ال ـق ـص ــوى ال ـتــي
س ــاع ــات الـ ـت ـ ُ
تستوعبها الــشـعــب مجتمعة 1080
ساعة .وبـفــارق هــذه الساعات الــ400
يدفع األهل رواتب  16معلمًا وأستاذًا
اض ــاف ـي ــا ال وج ـ ــود ل ـس ــاع ــات تعليم
فعلية لهم ،مــا يرتب زي ــادة إضافية
على نفقات روات ــب وأج ــور املعلمني

في املــاك والتعاقد بقيمة  %22على
القيمة الحقيقية ،أي أن املوازنة تضع
كـلـفــة اضــاف ـيــة عـلــى نـفـقــات الــرواتــب
واألج ـ ــور بـقـيـمــة  %22أو م ــا يـعــادل
 420مـلـيــون ل ـيــرة فـقــط م ــن الــروات ــب
واألجور.
أمـ ــا ف ــي ال ـن ـف ـقــات م ــن غ ـيــر ال ــروات ــب
واألجور ،فيتبني على سبيل املثال أن
كلفة التأمني هي  15مليون ليرة في
السنة ،وامل ـعــروف أن تعرفة التأمني
تــراوح بني  8و 15الف ليرة للتلميذ،
أي أن الكلفة هنا ال تتجاوز ،بالحد
األقـصــى ،نصف التكلفة املـحــددة في
املــوازنــة .وت ــوازي تكلفة التدفئة في
املـ ــوازنـ ــة  20م ـل ـيــون ل ـي ــرة وهـ ــي في
ال ــواق ــع غ ـيــر م ـت ــوف ــرة ف ــي الـصـفــوف
فــي املـ ــدارس الـســاحـلـيــة .ويـمـكــن ألي
شـ ـخ ــص تـ ـق ــدي ــر الـ ـب ــاق ــي مـ ــن ب ـن ــود
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اختصاص

املــوازنــة وال سيما األهــالــي ليقارنوا
البند املخصص للتجديد والتطوير
وقيمته  350مليون ليرة ومــا قامت
به املدرسة فعال من تجديد وتطوير
ف ــي امل ـن ـهــج وال ــوس ــائ ــل وال ــوس ــائ ــط
ّ
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة حـ ـ ـصـ ـ ـرًا ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن
اإلن ـشــاءات والتصليحات والتوسع
ال تـ ــدخـ ــل ف ـ ــي م ـ ـصـ ــاريـ ــف امل ـ ــوازن ـ ــة
السنوية.
ف ــي الـحـصـيـلــة ،تـجـنــي ال ـثــانــويــة ما
يـقــارب  400مـلـيــون لـيــرة سـنــويــا من
ال ـن ـف ـق ــات غ ـي ــر ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ي ـضــاف
اليها ما تجنيه من الرواتب واألجور
لـتـصــل الـ ــى ن ـحــو  800م ـل ـيــون لـيــرة
سـنــويــا مــن دون احـتـســاب املــداخـيــل
ال ـ ـ ــواردة م ــن الـتـسـجـيــل ،ف ـتــح امل ـلــف،
األنشطة ،األلبسة ،الدكان ،وغيرها.
(على املوقع :موازنة ثانوية خالد بن الوليد)

الدبلوم المهني
في «التكنولوجيا الخضراء»
يـمـكــن لـلـمـجــازيــن ف ــي م ـج ــاالت الـعـلــوم
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة وال ــري ــاضـ ـي ــات وال ـه ـنــدســة
املدنية والهندسة املعمارية االنضمام
إلــى الــدبـلــوم املهني فــي «التكنولوجيا
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء» ال ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه فــي ثــاث جــامـعــات هــي الجامعة
األميركية فــي كــل مــن بـيــروت والقاهرة
وال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة.
ال ـب ــرن ــام ــج م ـف ـت ــوح ل ـل ـج ـم ـيــع وم ـص ـمــم
لـلــذيــن يـعـمـلــون ف ــي م ـج ــاالت الـهـنــدســة
والهندسة املعمارية ويركز تحديدًا على
االس ـتــدامــة فــي م ـجــاالت الـطــاقــة واملـيــاه
وامل ـب ــان ــي .م ـيــزة ال ـش ـهــادة ال ـتــي أطلقت
ع ـ ــام  2015أن ـ ــه ي ـم ـكــن ت ـح ـص ـيــل كــامــل
مــوادهــا مــن االنـتــرنــت لجهة التسجيل
وإع ــداد املـشــاريــع وإج ــراء الـتــواصــل مع
األسـ ــاتـ ــذة وإنـ ـج ــاز االخـ ـتـ ـب ــارات .وهــي
تتطلب ما ال يقل عن  18ساعة معتمدة
الت ـمــام الــدب ـلــوم ،ويـمـكــن أن تكتمل في
 12إلــى  18شـهـرًا ،بكلفة تقدر ب ـ  5آالف
دوالر .ويستطيع الطالب التسجيل في
املكان الــذي يختاره ولكن يتم تسجيله
تـ ـلـ ـق ــائـ ـي ــا ف ـ ــي م ـ ـك ـ ــان /م ـ ــواق ـ ــع أخ ـ ــرى
لضمان الوصول إلى املرافق من جميع
ال ـج ــام ـع ــات املـ ـش ــارك ــة .ي ـم ـكــن لـلـطــاب
االستفادة من نقاط القوة الخاصة لكل
جامعة عن طريق اختيار التخصص في

المنتسب للبرنامج
يعمل من أي مكان
ووفق وتيرته
أي من املواقع املختلفة .البرنامج يغطي
اليوم أكثر من  35مادة مع أكثر من 100
ط ــال ــب م ـن ـهــم  22م ـت ـخــرجــا ح ـتــى اآلن.
وتراوح الفئة العمرية للمشاركني حاليًا
في البرنامج بني  26عامًا و 58عامًا.
ن ـس ــري ــن غـ ـ ـ ــدار ،مـ ــديـ ــرة م ـع ـهــد ال ـطــاقــة
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـج ــامـ ـع ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ت ـش ــرح ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» كيف
أن الـبــرنــامــج يستجيب ملـطــالــب الطاقة
العاملية املتزايدة التي تفرض ضغوطًا
ع ـل ــى م ـ ـ ــوارد األرض املـ ـ ـح ـ ــدودة .كــذلــك
فـ ـه ــو يـ ـلـ ـب ــي ،كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــول ،اح ـت ـي ــاج ــات
املـهـنـيــن ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ف ــي امل ـشــاركــة
ف ــي ت ـط ــوي ــر وت ـن ـف ـيــذ ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــات
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ف ـ ــي ع ـم ـل ـه ــم بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ــك
املـهـنــدســون امل ـع ـمــاريــون واملـهـنــدســون،
وم ــدي ــرو امل ــراف ــق وامل ـق ــاول ــون م ــن ذوي

الـخـلـفـيــات العلمية املـخـتـلـفــة .املنتسب
ل ـل ـب ــرن ــام ــج ي ـع ـم ــل ،ب ـح ـســب غـ ـ ـ ــدار ،مــن
أي م ـكــان ووفـ ــق وت ـيــرتــه ،إذ ُيـسـنــح له
االنتقال فــي حياته املهنية إلــى القطاع
األخضر مع توفير األدوات الكافية لحل
قـضــايــا الـبـيـئــة أو ال ـطــاقــة ذات الـصـلــة.
غــدار تشير إلى «أننا تلقينا ردود فعل
مشجعة من املتخرجني ،إذ ثمة من قال

لنا إنــه استكشف العديد مــن التقنيات
واملــوضــوعــات املختلفة فــي املـيــدان بدال
من التركيز على واحــد فقط ومنهم من
فهم كيف يمكن تطبيق االستدامة على
جميع جــوانــب الـحـيــاة ولـيــس فـقــط في
حياته املهنية ،ومراقبة تطبيقات الحياة
الحقيقية للتكنولوجيات الجديدة التي
تصبح نشطة داخل املجتمع األخضر».

يتطلب إتمام الدبلوم  12الى  18شهرًا (األخبار)

تقرير

إعادة توزيع المدارس
الرسمية في النبطية
آمال خليل
أخ ـي ـرًا ،ب ــدأت املنطقة الـتــربــويــة وبلدية
النبطية وهـيـئــة دع ــم التعليم الرسمي
في محافظة النبطية بتطبيق خطة دمج
امل ــدارس الرسمية وإع ــادة توزيعها في
املدينة بعد تأخير دام لخمس سنوات.
الشهر األول من العام الدراسي الجاري،
شهد إعادة تموضع للمدارس اإلبتدائية
واملتوسطة التي عانت من تعثر بسبب
تسرب عــدد كبير مــن تالمذتها .املدينة
تضم إحدى أهم الثانويات الرسمية على
مـسـتــوى لـبـنــان أي ثــانــويــة حـســن كامل
ال ـص ـبــاح وت ـضــم  1200ط ــال ــب ،والـعـمــل
ج ــار إلض ــاف ــة مـبـنــى ج ــدي ــد السـتـيـعــاب
اإلقـبــال الكثيف عليها مــن أبـنــاء املدينة
وج ــواره ــا .إال أن التعليم األســاســي لم
ي ـكــن ي ــوازي ـه ــا ف ــي األه ـم ـي ــة ،فــال ـصــروح
التعليمية الـعــريـقــة ال ـتــي خـ ّـرجــت أبــرز
فعاليات املنطقة ،ك ــادت تقفل أبــوابـهــا،
ل ــوال م ـســارعــة املـعـنـيــن لــدعــم تكميلية
سميح شاهني وابتدائية سمير كريكر
وتكميلية فريحة الحاج علي.
رئيس الهيئة النائب ياسني جابر قال
لـ«األخبار» إن التعليم الرسمي يجب أن
يكون بمستوى عال على غرار األساتذة
ً
الــذيــن يمتلكون مــؤهــات كـفــوءة ،فضال
عن أن الدولة تنفق عليه مئات مليارات
الـ ـلـ ـي ــرات .وأوضـ ـ ــح أن دراسـ ـ ــة أس ـب ــاب
ال ـت ـع ـثــر وان ـت ـق ــال الـ ـط ــاب إلـ ــى مـ ــدارس
رس ـم ـي ــة ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،ب ـي ـنــت أن مـعـظــم
الـطــاب يقصدون امل ــدارس الـتــي تعتمد
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ك ـل ـغــة ث ــان ـي ــة ،ف ـي ـمــا مـعـظــم

مدارس النبطية كانت تعتمد الفرنسية.
والسبب األبــرز ،عدم توافر روضــات .من
هنا ،دشنت الهيئة واملنطقة بالتعاون
مع بلدية النبطية الفوقا تجمع روضات
سلمى جابر الرسمية في مبنى املدرسة
النموذجية امللحق بــدار املعلمني .حتى
ً
اآلن ،الـتـحــق بـهــا  80ط ـفــا وي ـتــوقــع أن
يرتفع العدد العام املقبل إلى  .250جابر
تولى تجهيز الــروضــات باأللعاب ،على
أن تـفـتـتــح مـكـتـبــة ف ــي وق ــت الحـ ــق .كما
أن ـج ــز تــرم ـيــم وت ــأه ـي ــل مـبـنــى تكميلية
سـ ـمـ ـي ــح ش ـ ــاه ـ ــن واف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت صـ ـف ــوف
تعتمد تــدريــس اإلنكليزية كلغة ثانية.
وف ــي ابـتــدائـيــة وتكميلية عـبــد اللطيف
فـ ـي ــاض اع ـت ـم ــد تـ ــدريـ ــس ال ـل ـغ ـت ــن .أم ــا
ابتدائية سمير كريكر التي كانت تعتمد
الفرنسية ،فتحولت في املرحلة اإلبتدائية
إلــى اإلنكليزية .وتبقى تكميلية فريحة
الحاج علي حيث افتتحت فيها صفوف
انكليزية على أن تفتتح صفوف فرنسية
في وقت الحق.
على صعيد املباني ،لفت مفوض الهيئة
أم ـ ــام ال ـح ـكــومــة وس ـي ــم بـ ــدر ال ــدي ــن إلــى
أن املـعـنـيــن بــالـخـطــة أصـ ــروا عـلــى عــدم
تغيير أسماء املــدارس العريقة (شاهني
وفياض والحاج علي) ،للمحافظة على
اإلرث ال ـت ــرب ــوي ال ــرائ ــد لـلـمــديـنــة ،علمًا
بأن مدرستي ليلى نصار وأحمد جابر
وم ــدرس ــة حــي الـبـيــاض لــم يـعــد لـهــا أثــر
بـعــدمــا جــرفــت بـسـبــب ت ـصــدع مبانيها
ودمجت في تكميلية عبد اللطيف فياض
ّ
بسبب كـبــر حـجــم مـبـنــاهــا .وأوض ــح أن
مبنى تكميلية فريحة الـحــاج علي ملك

معظم الطالب يقصدون
المدارس التي تعتمد اإلنكليزية
كلغة ثانية (من صفحة مركز
كامل يوسف جابر الثقافي
على الفايسبوك)

إعادة التوزيع استقطبت
التالمذة المتسربين من
القطاع الخاص

لبلدية النبطية وتشغلها وزارة التربية.
أمـ ــا ع ـلــى ص ـع ـيــد الـ ـط ــاب ،ف ــأش ــار بــدر
الدين إلى أن ارتفاع األقساط في املدارس
الخاصة ساهم في إقبال التالمذة على
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ــرسـ ـم ــي .ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـط ــاب
السوريني مألوا جزءًا كبيرًا من الشغور
اللبناني .واكد أن املدارس شهدت ارتفاعًا
ملحوظًا في عدد التالمذة املتسربني من
التعليم الخاص ،ما فرض ضرورة إعادة
التوزيع والدعم.
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معتز حيسو *
متغيرات وت ـحــوالت مختلفة تـتــرك آثــارهــا
ع ـلــى األوضـ ـ ــاع الـسـيــاسـيــة وامل ـيــدان ـيــة في
ســوريــا واإلق ـل ـيــم .وأس ـب ــاب ذل ــك مــا يجري
من تقلبات على مواقف غير دولة ،إقليمية
وعربية وأوروبية ،وبشكل خاص واشنطن.
مـ ــا ي ـع ـن ــي أنـ ـن ــا ن ـق ــف ع ـل ــى ع ـت ـب ــة مــرح ـلــة
م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـت ـط ـلــب إعـ ـ ـ ــادة ت ـق ـي ـيــم امل ــواق ــف
السياسية ،واالشـتـغــال على صياغة رؤيــة
ُ
س ـي ــاس ـي ــة تـ ـع ـ ِّـب ــر ع ــن م ـص ــال ــح ال ـس ــوري ــن
الـحـقـيـقـيــة وتـلـحــظ املـعـطـيــات واملـتـغـيــرات
الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،وأي ـ ـضـ ــا احـ ـتـ ـم ــاالت ال ـت ـح ــوالت
املستقبلية .ومن الضروري أن يتقاطع ذلك
مــع الـتـمـســك بـقـضــايــا املــواط ـنــة والـحــريــات
األســاس ـيــة ،الـسـيــاسـيــة؛ وال ـفــرديــة املتعلقة
بـ ـح ــري ــة االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء وال ـت ـف ـك ـي ــر واالعـ ـتـ ـق ــاد
وممارسة الشعائر الدينية وكرامة املواطن
وإن ـســان ـي ـتــه .وذل ـ ــك إلـ ــى ج ــان ــب االش ـت ـغــال
عـلــى تـمـكــن امل ـن ــاخ الــدي ـمــوقــراطــي بشقيه
السياسي واالجتماعي .والتمسك بالقضايا
املذكورة ال يتحدد فقط على قاعدة مواجهة
آلـ ـي ــات اش ـت ـغ ــال ن ـظ ــام ال ـح ـك ــم ،الـسـ ّيــاسـيــة
واالقتصادية .بل أيضًا على قاعدة أنها من
الحقوق الطبيعية لإلنسان ومــن القضايا
ال ـب ــارزة لـشــرعــة ح ـقــوق اإلن ـس ــان .ومـعـلـ ٌ
ـوم
َّ
أن عــدم االل ـتــزام بالقضايا املــذكــورة ،شكل
ً
مــدخــا لتدمير الـعـمــران وتحويل اإلنـســان
السوري إلى موضوع للقتل والتهجير إلى
أربع جهات العالم.
فـ«التسابق» الدولي واإلقليمي إلى إسقاط
الرئيس بـشــار األس ــد قــد تــوقــف .ومقدمات
ذلــك؛ اإلق ــرار ببقائه في املرحلة االنتقالية،
إضافة إلى ضمان حقه في الترشح لوالية
ج ــدي ــدة .ث ــان ـي ــا؛ إيـ ـق ــاف ال ـت ـمــويــل وال ــدع ــم
السياسي واملالي والعسكري واللوجستي
للفصائل املسلحة «املعتدلة» ،وتوجيهها
ل ـل ـتــوقــف ع ــن م ـح ــارب ــة ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري،
ودفـعـهــا ملقاتلة فصائل إســامـيــة متطرفة
بعضها م ــدرج عـلــى قــوائــم اإلرهـ ــاب .وهــذا
َ َ
ي ـخــالــف م ــواق ــف قـ ـي ــادات «ث ــوري ــة» تـعــتـبــر
بعضًا مــن تـلــك الـفـصــائــل (املـتـطــرفــة) قــوى
ثورية.
ّ
وال تقف تداعيات تقلبات املواقف الدولية

واإلقليمية بخصوص الحكم والصراع عند
القضايا املذكورة ،لكنها تطال املعارضات
املندرجة ضمن منصات «الرياض وموسكو
والقاهرة» .ويعود ذلك في أحد مستوياته
إل ــى ارتـ ـب ــاط امل ــواق ــف ال ـس ـيــاس ـيــة الــدول ـيــة
بــاألوضــاع امليدانية .ويمكن أن ُيشكل ذلك
مـقــدمــة لسحب الـغـطــاء الـسـيــاســي عــن تلك
املعارضات في حال «أصـ ّـرت على مخالفة»
امل ـي ــول الــدول ـي ــة .ونـشـيــر إل ــى أن الـتـغـيــرات
الـطــارئــة على مــواقــف الــريــاض السياسية،
واس ـت ـم ــرار ارت ـهــان ـهــا لــواش ـن ـطــن ،وتسليم
األخ ـي ــرة زمـ ــام امل ـســألــة ال ـس ــوري ــة ملــوسـكــو،
ً
يمكنه أن يـكــون مــدخــا للضغط على غير
دولــة؛ مثل قطر وإي ــران ،بغية تحييدها أو
إخــراج ـهــا مــن ســاحــة الـفــاعـلـيــة السياسية
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة .وج ـم ـي ـع ـه ــا ي ـح ـم ــل دالالت
سياسية تستوجب التدقيق كونها تنعكس
على مآالت األوضــاع السياسية في سوريا
واإلقليم.
وبالنظر إلــى أوضــاع املعارضة السياسية
َّ
ـ ـ ـ وت ـح ــدي ـدًا امل ـن ـص ــات الـ ـث ــاث ،ف ـ ــإن امل ـنــاخ
الجديد يضطرها العتماد آلـيــات اشتغال
م ـخ ـت ـل ـفــة .ومـ ــن امل ـم ـك ــن أن ت ـك ــون الـلـحـظــة
ً
الراهنة مدخال إلعــادة هيكلتها ،ووضعها
فــي إط ــار سـيــاســي «مـسـتـحــدث» ُيـعـ ِّـبــر عن
امل ـ ـيـ ــول وامل ـ ـنـ ــاخـ ــات ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
الجديدة .فيما ستواجه «األطراف الرافضة»
ل ـل ـت ـح ــوالت الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،خ ـ ـيـ ــارات س ـيــاس ـيــة
م ـت ـب ــاي ـن ــة .وس ـي ـب ـق ــى املـ ــوقـ ــف م ـ ــن« :ن ـظ ــام
األس ــد ،االنـتـقــال الـسـيــاســي ،حكومة كاملة
ال ـص ــاح ـي ــة ،ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة وبـشـكــل
خـ ــاص ال ـف ـص ــائ ــل ال ـج ـه ــادي ــة اإلس ــام ـي ــة»
خاضعًا للتفاوض واملساومة.
ه ــذا فــي وق ــت يـبـقــى فـيــه ارت ـق ــاء املـعــارضــة
لناصية العمل الوطني املشترك ،والتوافق
على قواسم استراتيجية مشتركة وآليات
ع ـمــل واح ـ ـ ــدة ،مــرت ـب ـطــا ب ـت ـج ــاوز ال ـعــوامــل
املسببة للتنابذ والتناقض .وما يجري من
م ـح ــاوالت لـتــوحـيــد صـفــوف امل ـعــارضــة ،أو
إعــادة تأطيرها بما ينسجم مع التحوالت
ال ــراهـ ـن ــة ي ـص ـط ــدم بـ ــأوضـ ــاع امل ـع ــارض ــات
امل ـت ـه ــال ـك ــة .إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ك ــون ـه ــا ت ـت ـنــافــى
م ــع ج ــوه ــر ف ـك ــرة امل ـع ــارض ــة ال ـقــائ ـمــة على
ال ـت ـن ــوع واالخـ ـ ـت ـ ــاف ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن ت ـعــدد

تدخل القوى الدولية
واإلقليمية سباقات
على النفوذ والثروة
والمصالح السياسية

امل ـشــارب الـفـكــريــة والـسـيــاسـيــة .وي ـبــدو أنــه
ي ـت ــم ت ــوظ ـي ــف الـ ـع ــوام ــل امل ـ ــذك ـ ــورة ل ـفــرض
توافقات دولية وإقليمية تتجاهل أحيانًا
كثيرة مواقف املعارضة من النظام ،ودائمًا
مـصــالــح ال ـســوريــن .وجـمـيـعـهــا ُي ـفــاقــم من
الـ ـ ــدور الــوظ ـي ـفــي ل ـل ـم ـعــارضــة ،ويـ ـح ـ ُّـد مــن
ٌ
ومعلوم
فاعلية السوريني واستقالليتهم.
أن األوض ـ ــاع امل ــذك ــورة وغ ـيــرهــا كــانــت من
أس ـب ــاب ت ـحــويــل ال ـس ــوري ــن إل ــى مــوضــوع
للعنف.
وإذا كــانــت املـعــارضــات السياسية وأيضًا
املـسـلـحــة تـتـســابــق للمحافظة عـلــى بعض

نقف على عتبة مرحلة مختلفة تتطلب إعادة تقييم المواقف السياسية (أ ف ب)

استراتيجية أولبرايت  -هادلي
محاولة إلدارة شراكة دولية بحسب المصلحة األميركية؟!
محمد علي جعفر *
ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــوم ت ـ ـن ـ ـك ـ ـشـ ــف تـ ــوج ـ ـهـ ــات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـيــرك ـيــة ال ـج ــدي ــدة .فقد
ظهرت في تشرين الثاني من العام املنصرم
 ،2016استراتيجية «أول ـبــرايــت – هــادلــي»
بتقرير تحت عنوان «Middle
والتي خرجت
ٍ
 .»East Strategy Task Force reportتقرير
ِّ
ُي ـلــخــص ال ـتــوج ـهــات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتــي
ي ـج ــب أن ت ـع ـت ـمــدهــا واشـ ـنـ ـط ــن ،م ــن خ ــال
نهج استراتيجي وصفه التقرير بالجديد،
ٍ
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ص ـي ــاغ ــة شـ ــراكـ ــةٍ مـ ــع ال ـ ــدول
َّ
والـشـعــوب ال سيما روس ـيــا .وهــو مــا شكل
اعـ ـت ــراف ــا أم ـي ــرك ـي ــا ب ـن ـهــايــة ع ـص ــر سـيــاســة
القطب الواحدَّ .لكنه أعطى واشنطن دورًا لم
تعتد عليه يتمثل ببناء الشراكة .وهو األمر
الصعب بالنسبة لواشنطن ،فالبراغماتية
التي تتصف به الواليات املتحدة األميركية
كفيلة بــالـقـضــاء عـلــى روح أي َّش ــراك ــة ،في
زمن تتسارع فيه األحداث وتتعقد املصالح.
ٍ
فماذا تعني الشراكة بحسب االستراتيجية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة؟ وكـ ـي ــف ي ـم ـكــن ت ـب ـيــن ع ــام ــات
التحول في النهج االستراتيجي لواشنطن؟

الشراكة بالمفهوم األميركي :شراكة
بهدف الهيمنة؟!
على الرغم من موضوعية بعض التوصيات
التي خرج بها التقرير االستراتيجي ،إال أن
ُ
على
الدور الصعب الذي تلقيه
االستراتيجية َّ
َّ
ُ
اإلدارة األميركية الحالية ،يتعلق بما يمثله
مفهوم الشراكة بالنسبة للعقل األميركي.
فالهيمنة على القرار الدولي وإن تراجعت

ال ـقــدرة على تحقيق ذل ــك ،مــا ت ــزال روح أي
ـاون تـضـعــه واش ـن ـطــن وبــالـتــالــي
ات ـف ــاق ت ـع ـ ٍ
أي شراكة .وهو األمر الذي يمكن مالحظته
م ــن خـ ــال م ـق ــارب ــة ك ــاف ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــات
األميركية ،التي كانت تبني دومــا قراءتها
على التسليم بالعظمة والقدرة األميركية.
فيما اختلفت االستراتيجية األخيرة بأنها
َّ
قدمت قــراءة ُمغايرة انتقدت فيها السلوك
األميركي السابق واعترفت بالفشل ،ودعت
إل ــى ن ـهــج اس ـتــرات ـي ـجــي جــديــد مـبـنــي على
ُ
ـف ب ــأن ال ـه ــدف من
ال ـش ــراك ــة .لـكـنـهــا ل ــم ت ـخ ـ ِ
الشراكة هو الهيمنة .لتكون االستراتيجية
ال ـجــديــدة وال ـت ــي قــدمــت تــوج ـهــات جــديــدة،
عبارة عن محاولة إليجاد تغيير جدي في
الـسـيــاســات التكتيكية لــواشـنـطــن مــن أجــل
تحقيق الهيمنة!

االستراتيجية الجديدة وعالمات التحول
في التوجهات األميركية
خ ــرج ــت االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إل ـ ــى ال ـع ـل ــن بـعــد
ف ــوز دون ــال ــد تــرامــب بـشـهــر واحـ ــد .ال يبدو
واضـحــا مــن خــال األه ــداف االستراتيجية
ل ـلــدراســة وج ــود أي ت ـغـ ُّـيــر .وه ــو م ــا يعني
أن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة تـ ـط ــرح رؤي ـ ـ ــة ج ــدي ــدة
لتوجهات جديدة يمكن ترجمتها الى واقع
ُيـ ِّ
ـرســخ مصالح ُ واشنطن من دون الخروج
ع ــن األه ـ ـ ــداف املـ ـعـ ـت ــادة ألم ـي ــرك ــا .ف ــي حني
ب ــدا ال ـت ـحـ َّـول ظــاه ـرًا فــي األهـ ــداف املرحلية
التنفيذية ،والتي دعت للعمل على توجهات
جديدة وإلغاء توجهات قديمة .فالتوجهات
ال ـجــديــدة ال ـتــي دع ــت الـيـهــا االسـتــراتـيـجـيــة
األميركية تنطلق من مبدأ أن منطقة الشرق

األوسط تعيش أزمات ترتبط بشكل مباشر
باملصالح الغربية وبالتالي األميركية .وهو
مــا يدعو لتغيير النهج السائد عبر تبني
نظرة ُمختلفة لالعبني في الشرق األوسط،
خـ ـص ــوص ــا إي ـ ـ ـ ــران وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،حـ ـي ــث دع ــت
االسـتــراتـيـجـيــة إل ــى اعـتـبــار روس ـيــا شريك
ف ــي امل ـص ــال ــح األم ـ ــر ال ـ ــذي يـتـطـلــب م ــراع ــاة
م ـصــالــح مــوس ـكــو وال ـع ـم ــل ع ـلــى ال ـتــوصــل
لصيغة شراكة تضمن مصالح أميركا .في
حني خرجت االستراتيجية بضرورة الحد
م ــن ت ـعــاظــم ال ـن ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي ع ـبــر إي ـجــاد
ت ـنــاقــض م ـصــالــح ب ــن إي ـ ــران وروسـ ـي ــا من
جهة وبني إيران وأطراف محور املقاومة من
جهة أخ ــرى .فيما يخص اإلره ــاب ،خرجت
التوصيات لتؤكد ضرورة العمل الجدي من
أجل إنهاء الخطر اإلرهابي ال سيما تنظيم
«داعش».
لكن األهم من هذه التوصيات ،كانت الدعوة
إللغاء توجهات قديمة ،كالتراجع عن دعم
ث ــورات التغيير فــي املـنـطـقــة ،والـعـمــل على

ال يغيب الهم
االقتصادي عن
االستراتيجية األميركية

تعزيز األنظمة املوجودة شرط إدخالها في
إط ــار املـصــالــح األمـيــركـيــة .فــي حــن اعترف
ال ـت ـق ــري ــر بـ ــاألزمـ ــات ال ـت ــي أوجـ ــدهـ ــا ات ـف ــاق
«سايكس بيكو» التقسيمي .ودعا الى إعادة
النظر فــي سياسة اإلمـ ــاءات تـجــاه ال ــدول،
والعمل على استبدالها بسياسات شراكة ال
سيما عبر إدخال النخب وفعاليات املجتمع
املدني.

تحقيق المصلحة األميركية بأساليب
مختلفة

ٌ
فيما يـلــي ع ــرض ملــا تبتغيه واشـنـطــن من
خــال توجهاتها وهــو ما تسعى لتحقيقه
بطرق مختلفة من خالل نهجها الجديد.
ً
أوال ،أدركت أميركا أهمية االنخراط الفعلي
ف ــي م ــواج ـه ــة اإلره ـ ـ ــاب ول ـي ــس ال ـع ـمــل على
استغالل هذا العنوان في السياسة الدولية
فـقــط .وه ــو مــا نـتــج عــن الـخـطــر ال ــذي شكله
تفشي اإلرهــاب في الغرب .ما دفع واشنطن
لــاق ـت ـنــاع بـ ـض ــرورة م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب من
مصادره.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،ال ي ـغ ـي ــب ال ـ ـهـ ــم االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي عــن
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة .ل ـكــن ه ــذا الـهــم
لحمایة االقتصاد األمیركي تحديدًا.
يهدف ُ ِّ
حیث تمثل منطقة الـشــرق األوس ــط واحــدة
م ــن أھم األس ـ ـ ــواق املستھلكة لـلـمـنـتـجــات
ُ
األمـیــركـیــة ،وتفيد إح ـصــاءات عــام  2015أن
املنطقة استوردت ما قيمته  90ملیار دوالر
من البضائع والسلع األمیركیة.
ثالثًا ،تشعر أميركا أن الوضع غير املستقر
للمنطقة ساهم في رفع منسوب التوتر في
العالم.
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امل ـكــاســب .ف ــإن ال ـقــوى الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة
تـ ــدخـ ــل سـ ـب ــاق ــات أخـ ـ ـ ــرى ه ــدفـ ـه ــا ت ـقــاســم
مناطق النفوذ والثروة ،وتثبيت مصالحها
السياسية .ويتجلى ذلك في سياق الصراع
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـحـ ــديـ ــد «طـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم وشـ ـك ــل
النظام السياسي وتركيبته» .أمــا السلطة
بتركيبتها الــراهـنــة ،فإنها تـصــارع بكامل
طاقتها وكافة األشكال واألدوات للمحافظة
ع ـل ــى ب ـق ــائ ـه ــا .وس ـي ـك ــون ل ــذل ــك آثـ ـ ــار عـلــى
مستقبل تركيبة نظام الحكم ،والجغرافية
ُالسياسية وأدوات السيطرة.
ن ـش ـيــر أخ ـي ـرًا إل ــى أن م ــن أس ـب ــاب أوض ــاع
ال ـس ــوري ــن ال ــراه ـن ــة؛ ه ــي طـبـيـعــة الـسـلـطــة
وتــرك ـي ـبــة ن ـظ ــام ال ـح ـكــم وب ـن ـي ـتــه .وثــان ـيــا؛
تهالك أوضاع املعارضة وارتهانها ملصادر
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ،والـ ـتـ ـص ــاق ب ـع ـض ـهــا ب ـف ـصــائــل
إسالمية متطرفة ،إضافة لقضايا الفساد
واملـ ـت ــاج ــرة ب ـق ـضــايــا الـ ـس ــوري ــن .وث ــال ـث ــا؛
ت ـحـ ّـول الـقـضـيــة ال ـســوريــة ملــوضــوع صــراع
دول ـ ــي وإق ـل ـي ـم ــي ،وهـ ــو م ــا أف ـق ــده ــا الـبـعــد
الــوطـنــي والــديـمـقــراطــي ،وأخ ــرج املعارضة
وال ـس ــوري ــن وال ـس ـل ـطــة م ــن ح ـقــل الـفــاعـلـيــة
املستقلة .ودالالت ذلك ،هي استحالة حسم
الحرب لصالح أي من األطراف املتصارعة.
وال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــون وف ـ ـ ــق مـ ـعـ ـطـ ـي ــات ال ـ ـصـ ــراع
وأوضـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــه ،م ـ ـ ـ ــازال ـ ـ ـ ــوا ضـ ـحـ ـي ــة أزم ـ ـ ـ ــات
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاق ـ ـ ـضـ ـ ــات املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة والـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــة،
والتدخالت الخارجية اإلقليمية والدولية.
هذا في وقت تشير فيه املعطيات امليدانية
والسياسية إلــى اسـتـمــرار اعـتـمــاد النظام
على دعــم ال ــدول الحليفة ،واالسـتـفــادة من
أوضاع معارضات
املتغيرات الدولية ومن
ُ
ُ ِّ
مــأزومــة تشكل فــي معظمها نسخًا ال تقل
سـ ــوءًا ع ــن سـلـطــويــة ال ـن ـظ ــام .فـيـمــا يشكل
ً
الــوضــع ال ـك ــردي مــدخــا مختلفًا لـلـصــراع
على النفوذ واألوضاع الجيو سياسية.
ونـظـرًا ألهمية مـشــاركــة الـســوريــن املدنية
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي بـ ـن ــاء م ـس ـت ـق ـبــل س ــوري ــا
امل ـ ــوح ـ ــدة .ف ــإن ــه ي ـن ـب ـغ ــي االشـ ـتـ ـغ ــال عـلــى
استنهاض عوامل قوتهم وقواهم الكامنة،
وتــوفـيــر املـنــاخــات املــائـمــة إلطــاق العنان
لكامل الطاقات البشرية اإلبداعية املعرفية
واإلنتاجية.
* كاتب وباحث سوري

ح ـت ــى أن ه ـ ــذا ال ـت ــوت ــر ان ـت ـق ــل إل ـ ــى أوروبـ ـ ــا
بشكل غير مباشر ال سيما بسبب الهجرة
إل ـي ـهــا وع ـم ـل ـيــات الـ ـن ــزوح ال ـج ـمــاعــي الـتــي
حصلت من الشرق األوسط وما أحدثه ذلك
مــن أزم ــات جــديــدة داخ ــل ه ــذه الـ ــدول .وهــو
م ــا ســاهــم بــالـنـتـيـجــة بــالــوصــول إل ــى حــالــة
مــن الــااس ـت ـقــرار االجـتـمــاعــي واالق ـت ـصــادي
أث ــرت عـلــى األوضـ ــاع السياسية فــي العالم
ب ــأس ــره وم ـنــه أوروبـ ـ ــا .األمـ ــر الـ ــذي تعتبره
أميركا ُمهددًا ملصالحها بشكل مباشر ،ملا
لالتحاد األوروبي من دور في دعم السياسة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــدول ـي ــة ومـ ــا يـتـطـلـبــه ذلـ ــك من
تماسك.
راب ـع ــاُ ،يـمـثــل املــوقــع االسـتــراتـيـجــي للشرق
األوسـ ــط بــن ث ــاث قـ ــارات أهـمـيــة بالنسبة
للمصالح األميركية .وهو األمر الذي اعتبرت
االستراتيجية الجديدة أنه تم التعامل معه
بشكل خاطئ خــال واليــة أوبــامــا .ما أفسح
املـجــال ألع ــداء أمـيــركــا (روس ـيــا وإيـ ــران) في
تفعيل دورهم على حساب الفراغ األميركي
وتقليص القدرة العسكرية األميركية.
إذًا ،شكل النهج األميركي الجديد ،محاولة
إلعادة بوصلة املصالح األميركية من خالل
االسـتـفــادة مــن نتائج ال ـحــروب فــي املنطقة
وإغ ــراق األط ــراف ضمن املصالح األميركية
تحت ذريعة بناء الشراكة.
مهمة قــد تكون صعبة على واشـنـطــن ،لكن
مــواج ـه ـت ـهــا ق ــد ت ـك ــون ص ـع ـبــة أي ـض ــا عـلــى
أع ــدائ ـه ــا .ف ــي ظ ــل مـنـطـقــةٍ بــاتــت أرضـيـتـهــا
مؤهلة لتفتيتها ومن دون حروب .فهل جاء
زمن االستفادة من نتائج الحرب الناعمة؟!
* باحث لبناني
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متى تستقيم جدلية العالقة
بين الدين والدنيا؟
محمد عبد اهلل فضل اهلل *
ٌ
يـجــري اسـتـغــال وتــداخــل مصلحي ٌّمتشابك ومعقد بــن حقلي
الدين النفعي والدنيا ،حيث يحاول كــل واحــد منهما جــذب اآلخر
للغته ونفوذه وتسلطه ،بما يؤشر إلى جدلية تتفاوت حدتها حول
العالقة بني الدين والدنيا ،فتارة تــرى هجمة ملظاهر الدنيا يعجز
بعض أهــل الــديــن ،أو من يمثلونه بزعمهم عن تطويعها ،إذ كلما
أراد الدين تحويل مؤثرات الدنيا ومظاهرها إلى صورة قريبة من
الرؤية الدينية الصافية ،نرى انغماسًا أكبر من قبل هؤالء املتأطرين
بحب الــدنـيــا ،وينعكس ذلــك تاريخيًا فــي تــزايــد فقهاء السالطني
وتدخالتهم وخضوع بعض الكنائس لسلطة البعض من املنتفعني،
فهم مــن رسـمــوا ويــرسـمــون الـفــواصــل بــن مــا هــو ديـنــي ودنـيــوي
ويتالعبون بهذه الفواصل متى شاؤوا ،باعتبارهم ظل الله السلبي
ّ
السوي ما يحيك هؤالء
على األرض ،إذ ال يتقبل صاحب الفطرة
من خطابات وأفكار تبقى في دائرة االستهالك واالجترار وتخدم
الـفــواصــل املــرســومــة بأنامل كتبة الــديــن الـجــدد وأدلـجـتـهــم ،وتــارة
أخــرى تــرى أن املتدينني يفضلون حماية دينهم من دنياهم عبر
خطابات تقليدية وعاجزة وغيبية ال تنفع لغتها اليوم وال تلبي ظمأ
جيل اليوم املنفتح على كثير من اللحظات التي ّ
تشده إلــى عوالم
وتفكيرات متنوعة ومتداخلة تتطلب إجابات كافية وشافية تهدئ
ّ
ويحس معها بأنه أمام كالم ديني قابل ملواجهة تحديات
من روعه
الحياة اليومية.
املشكلة أيضًا أن هؤالء املتدينني السطحيني أنفسهم ال يزال حب
الدنيا قابعًا في قلوبهم ويطفو على السطح كلما الحت لهم فرصة
االستغالل ملوقع هنا أوهناك ،ديني أو سياسي ،مهما كان صغيرًا
أو كبيرًا ،في ظل صمت من املؤسسات واملرجعيات على قاعدة
غـ ّـض الطرف ومللمة الـحــال ،إذ يسعى هــؤالء الشرذمة إلــى تعزيز
مناصبهم ومواقعهم الدنيوية ومنع املحاسبة من ٍّأي كان ،حتى لو
جرت املطالبة عن شرعية ذلك فهم يبررون ألنفسهم ما يشتهون.
ما تقدم يلغي كل فرصة في الوعي املفترض حضوره بقوة للفصل
بني ما هو دنيوي مشروع يجب تديينه بمعنى عتقه من الحسابات
الدنيوية املادية الضيقة ،وما هو دنيوي مرفوض يعمل على تمييع
الدين وتطويعه ملصلحة زينة الدنيا وما أكثرها اليوم.
إن الحل ليس في هجران الدنيا ونبذها ،وهي ميدان اختبار للتدين
الحقيقي القائم على امتداد التجارب البشرية وتمازجها وساحة
ص ــراع وسـجــل حــافــل لنشاط اإلن ـســان املـتــديــن عــن وع ــي ،بــل في
إحداثه للتوازن بني املستثيرات الدينية املنفتحة على لغة العصر
واالنـشــدادات الدنيوية السلبية التي ٍّتقهره وتحجزه عن النهوض
الفعلي من أجل جعل الدنيا حلبة تجل للروح تعرف ما تأخذ من
دنياها ومــا تترك ومل ــاذا وكـيــف ،وتـعــرف التحرك نحو مــا ينبغي
أن نـكــون عليه كـكــل جمعي متفاعل منسجم مــع نفسه ودوره
ومسؤولياته بشكل ال يقبل التناقض فــي شخصيته وال يقبل
النفاق والخداع والتملق.
كيف نريد كتابة إبداعنا وتحويل لحظاتنا إلى مــرآة تعكس روح
التكامل الـكــادحــة إلــى الـلــه مــا لــم نــؤســس لدنيا خالية مــن الـتــورم
الديني املرضي السالب لإلرادة والحرية والكرامة الذي ينتشر على
كثير من مواقعنا التواصلية وكثير من الفضائيات املبتذلة؟ فالذي
يحكم أجيالنا ال بد أن يؤسس لصحوة في ضميرها وعقلنة في
تدينها بما يتناسب مع تحديات املرحلة ،ال البقاء في دائرة ردود
الفعل على أمور عقيدية وتاريخية ال ثمرات عملية لها اليوم ،وهو
ما نراه في برامج وندوات مستهلكة ال وزن لها سوى شد العصب
املذهبي والطائفي على حساب أهــداف اإلســام الكبرى ،وذلــك ما
يــزيــدنــا اسـتــابــا واغـتــرابــا عــن ال ــذات وال ـتــراث الـصــافــي وترجمته
خـطــوات ومــواقــف حركية تعيد تنشيط العقل الجمعي وتنظيفه
من كثير من املوروثات ومخلفات الجهالة والتضليالت والخلفيات
والحسابات الشخصية والجهوية الضيقة املستحكمة بمساحة
كبيرة من خطابنا ،هذا الخطاب الفارغ من أية قيمة ما يدفع كثيرًا
من الشباب نبذ كل ما هو ديني واالنسحاق أمام كل ما هو دنيوي
غرائزي.
كــذلــك إن ال ـحــل لـيــس ف ــي تـشــويــه حــركــة ال ــدي ــن وف ـصــل جــوهــره
ومحركيته للنشاط البشري عن الدنيا وتشكيلها وفق حسابات
الـلــه الـســويــة ،هــذه الحسابات الـتــي تدلنا على التماهي بــن الدين
والــدن ـيــا فــي بــوتـقــة الـتـعـقــل وال ـتــدبــر وق ـي ــادة اإلن ـس ــان املستخلف
على أمانة تسيير الحياة وفق حس املسؤولية العالي ووفق الدين
النظيف والعام املتميز بروحه وغاياته عن الدين الخاص املحكوم
للذاتيات واألنانيات القاسية والهمجية وللسيطرة الطقسية املقدسة
املوهومة.
إنــه الدين العام املنصهر في كل مراحله بني اإلســام واملسيحية
بحيث يشتركان في عبادة جماعية توحيدية بعيدًا عن دين الكهنة
وفقهاء السالطني البشع والشرير والجشع ،يقول روسو« :إن دين
اإلنسان ال يعرف الهياكل أو املذابح أو الطقوس» .إنه الشكل الراقي

للوعي الديني السائر في عملية تعزيز الدين الجمعي املستفز لروح
التوحيد العامة في املجتمع البشري ،إنه هذه العبادة التي يترجمها
أتباع الدين العام مزيدًا من حماية الحقوق والدفاع عن املحرومني
واملستضعفني ونصرة املظلومني ومواجهة املبطلني واملفسدين من
أهــل الــديــن الـخــاص مــن ساسة ورج ــال ديــن مشبوهني ومرضى،
بحيث يصبح التمايز واقعًا فعليًا وملموسًا وحيويًا للمجتمع كلما
تحلى أتباع الديانات بالوعي املطلوب في تمثل روح العبادة التي
تعني إلغاء التبعية لكل قوى وميول تحاول تفتيت قوى اإلنسان
ّ
وقلعه من التمركز حول محوره التوحيدي الذي ينفي كل تشتت
وضياع واتباع ملراكز قوى وهمية وتدميرية واستغاللية ،ونافية
لكل صور الخنوع والخضوع والجهل وبيع الضمائر واملتاجرة بها.
هــذه الـعـبــادة التي تظهر جلية عندما يتوقف السياسي أو رجل
الدين عن ممارسة الخداع لرعيته وسرقة حقوقهم وتغييب دورهم،
وعندما يتوقف املـفـســدون عــن إشـبــاع نــزواتـهــم والتفكير خــارج
ح ــدود األن ــا املــريـضــة الـتــي تسحقنا يــومـيــا وتستهلك حاضرنا
ومستقبلنا ملصلحة املنتفعني وت ـجــار الـسـيــاســة وال ــدي ــن الــذيــن
ينفذون أجـنــدة ومـشــاريــع املستعمرين الـجــدد للناس ووجــودهــم
الحر وملقدراتهم التغييرية.
إننا بحاجة إلى دين جمعي عام تذوب فيه الحواجز والصراعات
حيث اإلنسانية عــاملــه الــواســع والــديــن الـعــام التوحيدي يلغي كل
املــوانــع التي تفرق عرقيًا وإثنيًا وطائفيًا ومذهبيًا ،وتعمل بنهم
على تكريس الــديــن الـخــاص التجمعي النفعي االستهالكي الــذي
يثقل الـحـيــاة بمزيد مــن الــويــات والـتـشــرذم والـضـيــاع والسقوط
امل ــدوي ،نحتاج إلــى ديــن جمعي ملصلحة تطويع الـخــارج بما فيه
من تناقضات تشوه التوحيد وتوقف مسيرته وتعمل جاهدة على
إزاحة الغفلة وعودة الصحوة إلى الضمائر والعقول واملشاعر.
الدين ال يقبل في قاموسه املذهبية املغلقة املتحجرة ،بل اإلسالم
باعث على التحرر من ديــن مذهبي كهذا ال حاجة للحياة به وال
اآلخرة أيضًا ،فالصفة الشرعية املقبولة للدين هي الحرية السائرة
في الفهم الصحي والسوي للقيم واملفاهيم التي تمتلئ الــذات بها
منعتقة مــن تسلط األن ــا ،حيث تنهض القـتـحــام ســاحــات الحياة
متمسكة بالحق وعاملة إلزهاق كل باطل في قول أو عمل وراسمة
لحدود التداخل بني الديني والدنيوي الضابط لحركة اإلنسان بني
داخله والخارج.
ما جرى ويجري من توريط الواقع بمأزق تأويلي عقائدي وتاريخي
مغال أضف إليه الخوف من دين روحي وأخالقي
وحديثي وفقهي
ٍ
يعيد األمور إلى صورتها الحقيقية الصافية يناقضان كل شكل
من أشكال التعبير عن الكرامة املتمثلة بانفتاح العقل العملي على
كل التجارب واملواقف السامية التي تؤصل اإلنسان وتدفع به قدمًا
في فهمه لدينه وحدود تفاعله مع دنياه.
إن جــاء املوقع امللتبس للدين في فهمنا املناهض ملا نحن عليه
م ــن م ـح ــدودي ــة إط ــاق ــا إلط ــاق ــه ف ــي ال ـف ـضــاء اإلن ـس ــان ــي الــواســع
يستدعي مزيدًا من العمل واإلحساس باملسؤولية في سبيل تأكيد
قيم التسامح والتعارف والتعاون على البر ونبذ التوتر املذهبي
وال ـعــرقــي وم ـظــاهــر الـتـبـعـيــة واالس ـت ـع ـمــار واالس ـت ـح ـمــار والـتـنـفــذ
والتسيد ومواجهة االستبداد من دواخلنا ،ومن الخارج ،وهو ما
يترجم عبر االعتراف بحجم املأساة التي نعيشها كبشر ،وتلمس
الخطوات التي بها نتعرف بوعي إلى حدود التداخل والتأثير بني
الديني والدنيوي حتى نسلم في حاضرنا بأقل الخسائر ونصنع
ً
مستقبال خاليًا من األلغام التي تهددنا اليوم في كل وجودنا.
مشكلة الكثيرين أنهم قد انغمسوا في الدنيا إلى حدود لم يراعوا
فيها حدود الدين ،فراحوا يفتون ويصفقون للحكام والسالطني
ويتغاضون عن تصرف هنا وتصرف هناك يقوم به هذا الزعيم
السياسي أو الديني وذاك حتى بــات الـنــاس بالفعل يقتدون بال
وعي بهؤالء ،ويدافعون عنهم ببسالة أكثر من دفاعهم عن منطق
ّ
الله .وهــذا ديــدن السلفيني املتطرفني من سنة وشيعة رمــوا بثقل
دنياهم على الحياة ،وأرهقوها بجهلهم وذاتياتهم املريضة ،وهو ما
يستدعي على عجل أن تستنفر كل الطاقات واإلمكانات اإليجابية
في األمة من أجل صوغ لغة تداول ديني وفكري وثقافي ّ
يعبر فعليًا
عن تعطش الناس لخطاب يخرجهم من دوامة مغلقة استنزفت كل
وجودهم وتطلعاتهم وآمالهم.
مــا دمـنــا متغاضني ومتعامني عــن الحقيقة وال نملك الـجــرأة في
مواجهة أنفسنا وضبط حركتنا وفهمنا ملا نحن عليه وما ينبغي
أن نـكــون عـلـيــه ،وم ــا دمـنــا غــافـلــن عــن ح ــدود الـتــداخــل والتفاعل
العضوي بني الدين والدنيا سنضل في حالة اهتزاز فكري وسقوط
روح ــي وأخــاقــي ولــن تنفعنا كثيرًا الـشـعــارات والــرمــوز الـتــي ال
نزال نستثمرها لألسف عكس ما يفيدنا حقيقة ،فيما نظن أننا
منتصرون ولكن واقع الحال أننا مهزومون منكسرون من الداخل،
مهما تـعــالــت الـبـسـمــات عـلــى وجــوهـنــا ،وأصـبـحـنــا ال ـيــوم لألسف
كالقشة تتقاذفها الريح في الخارج ،ويتخطفنا الناس من حولنا.
* أكاديمي وحوزوي
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سوريا بعد أشهر على «إعالن هامبورغ» األميركي ـ الروسي حول اتفاق «تخفيف التصعيد» في الجنوب السوري ،عاد رئيسا البلدين ليضعا ،في بيان
مشترك ،جملة من التفاهمات حول مسار «التسوية السياسية» ،أعادت تعريف محادثات جنيف كطريق وحيد للحل .ومن دون إقحام أي تفاصيل عن
عملية انتقال سياسي مسبق ،اكتفى البيان بالتأكيد على القرار األممي  2254كمرجعية رئيسية تقود إلى تعديل دستوري وانتخابات

ترامب ـ بوتين :التزام «جنيف» ...نحو تعديل دســت
ح ـمــل ال ـي ــوم ــان امل ــاض ـي ــان ت ـط ــورات
الفـ ـت ــة فـ ــي املـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،عـلــى
الجانبني امليداني والسياسي ،ما بني
م ـعــارك مــديـنــة الـبــوكـمــال الـحــدوديــة
والـ ـبـ ـي ــان املـ ـشـ ـت ــرك ال ـ ــذي خ ـ ــرج عــن
الــرئـيـســن األم ـيــركــي وال ــروس ــي من
فييتنام؛ بشأن رؤية البلدين «املتفق
عـلـيـهــا» ل ـحــل الـ ـن ــزاع ،الـ ــذي تضمن
نـقــاطــا مهمة ح ــول مـســار «التسوية
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» ،ت ـع ـكــس ت ـغ ـي ــرات الف ـتــة
فــي مـقــاربــة واشـنـطــن لطبيعة الحل
السياسي.
فقد تمكن «داع ــش» مــن ال ـعــودة إلى
داخ ــل مدينة الـبــوكـمــال ،عبر هجوم
واس ـ ــع ش ـنــه ض ــد ال ـج ـيــش ال ـس ــوري
وح ـل ـف ــائ ــه ه ـ ـنـ ــاك .وش ـ ـهـ ــدت أح ـي ــاء
املدينة الجنوبية اشتباكات عنيفة

ترى إسرائيل أن «اتفاق الجنوب»
القائم ال يلبي مصالحها
بـعــد دخـ ــول «داع ـ ــش» إل ــى أحـيــائـهــا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،إث ـ ــر انـ ـسـ ـح ــاب وح ـ ــدات
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وح ـ ـل ـ ـفـ ــائـ ــه ت ـ ـحـ ــت ض ـغــط
ه ـج ـمــات ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ال ـ ــذي اس ـت ـخــدم
خــال ـهــا عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن املـفـخـخــات
واالنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاري ـ ــن .ال ـ ـتـ ــراجـ ــع األخـ ـي ــر
ل ـل ـج ـيــش أف ـض ــى إلـ ــى ت ـم ــرك ــزه عـلــى
أطــراف املدينة الجنوبية والشرقية،
وسـ ـ ــط اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار االشـ ـتـ ـب ــاك ــات فــي
امل ـنــاطــق امل ـحــاذيــة لـهــا م ــن الـجـنــوب
الـغــربــي .وكـثــف س ــاح الـجــو غــاراتــه
الـجــويــة عـلــى مــواقــع التنظيم داخــل
ال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال ،وف ـ ـ ــي ريـ ـفـ ـه ــا ال ـغ ــرب ــي
املالصق لنهر الـفــرات ،بالتوازي مع
ت ـح ــرك م ـقــابــل لـلـجـيــش ع ـلــى جبهة
املـيــاديــن بــاتـجــاه الـجـنــوب الـشــرقــي،
على أط ــراف الـبــاديــة املـحــاذيــة لقرى
وادي ال ـف ــرات م ــن ال ـج ـنــوب .وتمكن
مـ ــن الـ ـتـ ـق ــدم مل ـس ــاف ــة ت ــزي ــد ع ـل ــى 10
ك ـ ـي ـ ـلـ ــوم ـ ـتـ ــرات ،عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا امل ـ ـحـ ــور.
وي ـهــدف ه ــذا الـتـحــرك امل ــدع ــوم بقوة

ن ــاري ــة كـثـيـفــة ،ال ــى إش ـغ ــال التنظيم
على جبهتني مختلفتني ،بما يخفف
م ـ ــن زخـ ـ ــم امل ـ ـع ـ ــارك ف ـ ــي الـ ـب ــوكـ ـم ــال،
ذات األهـ ـمـ ـي ــة االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة .وف ــي
م ــوازاة ذلــك ،سيطرت «قــوات سوريا
الديموقراطية» على ناحية البصيرة
على الضفة الشمالية لنهر الفرات.
وأتــت التطورات األخيرة في الشرق،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ب ـي ــان م ـش ـتــرك صــدر
عــن الــرئـيـســن األمـيــركــي والــروســي،
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن ودون ــال ــد ت ــرام ــب،
بعد اجتماعهما على هامش منتدى
الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي لـ ـ ــدول آس ـيــا
واملحيط الـهــادئ (أبـيــك) املنعقد في
فييتنام .البيان الالفت في مضمونه؛
كـ ـ ـ ّـرس «ال ـت ـف ــاه ـم ــات» ب ــن مــوسـكــو
وواشـ ـنـ ـط ــن ،الـ ـت ــي أف ـ ـ ــرزت ات ـف ــاق ــات
«م ـنــع ال ـت ـص ــادم» ح ــول نـهــر ال ـفــرات
وفــي البادية قــرب التنف؛ كما اتفاق
«تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد» ف ــي الـجـنــوب.
كذلك ،أعــاد اصطفاف البلدين خلف
مسار املحادثات في جنيف ،كأساس
ألي ح ــل ف ــي س ــوري ــا .إذ أك ــد الـبـيــان
املشترك أنــه «ال حــل عسكريًا للنزاع
في سوريا» ،وأن الحل السياسي من
خالل مسار جنيف وفق القرار .2254
ّ
وذكـ ـ ـ ــر ف ـي ــه الـ ـط ــرف ــان ب ـت ـصــري ـحــات
الرئيس الـســوري بـشــار األس ــد حول
ال ـت ــزام ــه بــ«عـمـلـيــة جـنـيــف وتـعــديــل
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات» وفـ ــق
مـضـمــون ال ـق ــرار  .2254وم ــن الــافــت
أنـ ــه ل ــم ي ـح ــدد طـبـيـعــة االن ـت ـخــابــات
املقصودة بالنص ،وخاصة أن األسد
كان قد تحدث عقب استقباله رئيس
الوفد الروسي إلى أستانا ألكسندر
الفرينتيف ،في دمشق ،عن انتخابات
نيابية فقط.
كذلك أكد الطرفان االلتزام بـ«سيادة
ووحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــا،
والطــائـفـيـتـهــا» .ودعـ ـ َـوا كــل األط ــراف
ال ـس ــوري ــة إل ــى امل ـش ــارك ــة ف ــي عملية
جـنـيــف ودع ـ ــم ال ـج ـه ــود إلن ـجــاح ـهــا.
وطالب البيان بـ«التطبيق وااللتزام
الكامل بالقرار األمـمــي ،بما فــي ذلك
الـتـعــديــل ال ــدس ـت ــوري واالن ـت ـخــابــات

مصر

«جدية»
خالد علي يضفي ّ
على «رئاسية »2018
ألقى إعــان خالد علي الترشح إلى االنتخابات الرئاسية المقبلة ،حجرًا في
الجد ،بسبب نتيجته
المياه الراكدة
الستحقاق لم يكن يؤخذ على محمل ّ
ٍ
المضمونة سلفًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي .وبين االنـتـقــادات
الترشح الذي ال يزال يتط ّلب إجراءات
و«تهمة» إسداء خدمة للسلطات ،يقبع ّ
معينة حتى يتم قبوله
قانونية ّ
القاهرة ــ أحمد فوزي
يـ ـب ــدو أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
امل ـص ــري ــة امل ـق ـب ـلــة ل ــن ت ـك ــون خــامـلــة
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـد الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان ي ـت ـخ ـ ّـي ـل ــه
املـ ـص ــري ــون ب ـض ـم ــان ال ــرئ ـي ــس عـبــد
الفتاح السيسي فوزًا ساحقًا يجعله
يحكم البالد ألربع سنوات إضافية.
ـان الـنــاشــط
ب ــدأت «اإلثـ ـ ــارة» مــع إع ـ ّ
الـحـقــوقــي خــالــد عـلــي تــرش ـحــه قبل
ـاب ط ــوي ــل شـمــل
أسـ ـب ــوع ،ع ـبــر خـ ـط ـ ٍ
كـلـمــات ســابـقــة مـشـهــورة للسيسي،

ّ
ليرد عليها الواحدة تلو األخرى.
خــالــد علي ال ــذي خــاض االنتخابات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ع ـ ــام  2012ب ـع ــد تــأي ـيــد
ترشحه من قبل  32نائبًا برملانيًا من
مجلسي الشعب والشورى في حينه،
وحـصــولــه عـلــى  134أل ــف ص ــوت في
االن ـت ـخــابــات ،لن
الـجــولــة األول ــى مــن ً
تكون طريقه مفروشة بالورود هذه
املـ ــرة .وم ــا ح ــدث قـبــل مــؤتـمــر إع ــان
تــرشـحــه األس ـب ــوع امل ــاض ــي م ــن مـقـ ّـر
حــزب «الــدسـتــور» فــي منطقة الدقي
بـ ــال ـ ـقـ ــرب م ـ ــن وس ـ ـ ــط الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،مــن

انسحب الجيش إلى أطراف مدينة البوكمال الجنوبية والشرقية (أ ف ب)

ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة وال ـ ـ ـعـ ـ ــادلـ ـ ــة ت ـ ـحـ ــت إشـ ـ ـ ــراف
األم ــم املـتـحــدة ووف ــق أع ـلــى معايير
الشفافية الدولية ،مع مشاركة جميع
السوريني املؤهلني لذلك ،بمن فيهم
من في املهجر (الــاجـئــون)» .ويبدو
ه ـ ــذا ال ـب ـن ــد ب ـع ـي ـدًا ع ــن ط ـ ــرح إق ـ ــرار

مهاجمة األمن املصري املطبعة التي
تـطـبــع األوراق ال ـخــاصــة بــاملــؤتـمــر،
ً
وص ـ ــوال إل ــى الـقـضـيــة امل ـث ــارة ضــده
وال ـت ــي سـيـفـصــل ح ـكــم االس ـت ـئ ـنــاف
بــإمـكــانـيــة تــرش ـحــه ،أم ـ ـ ٌ
ـور تــؤكــد أن
وص ــول الــرجــل إلــى الترشح الفعلي
سيكون صعبًا للغاية.
ُ
وتـ ـ ـث ـ ــار فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق أس ـئ ـل ــة،
ع ـ ـ ــن اح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـض ـ ـي ـ ـيـ ــق ع ـل ـي ــه
وع ـل ــى م ـنــاصــريــه ف ــي ال ـف ـتــرة الـتــي
س ـت ـس ـبــق االس ـت ـح ـق ــاق .وقـ ــد ب ــدأت
بـ ـع ــض الـ ـصـ ـح ــف بـ ـمـ ـح ــارب ــة ع ـل ــي،
إذ ه ــاج ــم رئ ـي ــس ت ـحــريــر صـحـيـفــة
«ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة» الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،فــي
مـقــال ،عـلــي ،متهمًا إي ــاه بـ «السعي
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــات م ــن
اإلخ ــوان واالتـحــاد األوروب ــي» ،وقد
رد خـ ــالـ ــد عـ ـل ــي عـ ـل ــى مـ ــا جـ ـ ــاء فــي
املقال بوصفه بـ «االغتيال املعنوي»
ل ــه ب ــال ـت ــزام ــن م ــع إع ــان ــه ال ـتــرشــح
لـلــرئــاســة .وال ُيعتقد أن ه ــذا املـقــال
سيكون هو الوحيد أو األخير الذي
يطال علي ،إذ من املتوقع أن يــزداد
الهجوم عليه مع االقتراب من موعد
االنتخابات.
لكن خالد علي يترشح مدفوعًا بما
حـقـقــه ف ــي قـضـيــة ت ـي ــران وصـنــافـيــر
وال ـح ـصــول عـلــى حـكــم م ــن املحكمة
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـع ـل ـي ــا ي ـث ـب ــت الـ ـسـ ـي ــادة
املصرية عليهما ،وقد يجد ً
بناء على

دسـتــور جديد للبالد ،لكونه اكتفى
ب ــالـ ـح ــدي ــث عـ ــن تـ ـع ــدي ــل ل ـل ــدس ـت ــور
الحالي.
وعـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب امل ـ ـيـ ــدانـ ــي ،أوضـ ــح
ال ـ ـب ـ ـي ـ ــان تـ ـ ـف ـ ــاه ـ ــم ال ـ ـط ـ ــرف ـ ــن ح ـ ــول
«تعزيز قنوات التواصل العسكرية

اتهمت صحيفة
«الجمهورية» علي
بـ«السعي للحصول
على تمويل من
اإلخوان»

هــذه القضية تأييدًا من قطاع ليس
ً
ً
قليال من الشعب ،فضال عن اليسار
الــذي يمثله علي حاليًا ،وقــد تشهد
ال ـف ـت ــرة امل ـق ـب ـلــة ت ــأي ـي ــد شـخـصـيــات
محسوبة على هذا التيار.
ّ
وه ـنــاك وج ـهــة نـظــر ت ــرى أن تــرشــح
خ ــال ــد ع ـل ــي ل ـل ــرئ ــاس ــة ي ـف ـي ــد ن ـظــام
ال ـس ـي ـس ــي أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـ ــدم تــرش ـحــه،
فقد ألقى املحامي األربعيني حجرًا
في مياه االنتخابات الراكدة ،والتي
حـ ـت ــى األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ل ـ ــم ي ـكــن
يتحدث عنها أحــد ،مــع العلم بأنها
ستنعقد في أيار /مايو املقبل .سبق
عـلــي الـشـخـصـيــات الـقـلـيـلــة ال ـتــي تم
ت ــوق ــع تــرش ـح ـهــا إلـ ــى االن ـت ـخ ــاب ــات،
مضفيًا جدية على االستحقاق الذي

املفتوحة بــن الـخـبــراء العسكريني،
ل ـض ـم ــان س ــام ــة ال ـ ـقـ ــوات ال ــروس ـي ــة
واألم ـيــرك ـيــة وم ـنــع ت ـص ــادم ال ـقــوات
الشريكة التي تقاتل ضــد (داع ــش)،
وإك ـم ــال تـلــك ال ـج ـهــود حـتــى هزيمة
التنظيم بــالـكــامــل» .وذكــر أن بوتني

يمكن مالحظة استخفاف الشارع به
ملعرفة نتيجته سلفًا.
ّ
لكن تاريخ علي وال سيما دوره في
قضية تيران وصنافير تستبعد عنه
«ال ـت ـه ـمــة» ال ـتــي ُو ّجـ ـه ــت للسياسي
ال ـن ــاص ــري ح ـمــديــن ص ـبــاحــي ال ــذي

يمكن مالحظة استخفاف الشارع باالستحقاق
االنتخابي لمعرفة نتيجته سلفًا (أ ف ب)
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العراق

توري وانتخابات

وت ـ ــرام ـ ــب «ن ــاقـ ـش ــا أه ـم ـي ــة م ـنــاطــق
تخفيف التصعيد التي تم التوصل
إليها ،فــي تخفيف العنف وإيـصــال
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،وإن ـ ـفـ ــاذ وق ـ ــف إطـ ــاق
الـنــار» .واستعرضا اتفاق «تخفيف
ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد» الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ب ـم ـن ـط ـق ــة

ت ــرش ــح ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـس ـي ـســي فــي
انتخابات ّ ،2014أي أن مــن الصعب
اع ـت ـبــار ت ــرش ــح ع ـلــي «تـمـثـيـلـيــة» أو
«خـ ــدمـ ــة» ل ـل ـن ـظ ــام ،وخـ ـص ــوص ــا أن
الظروف تغيرت عن تلك التي كانت
تسود قبل ثالث سنوات .كما أن علي
نفسه انكفأ عن االستحقاق السابق

ال ـج ـن ــوب ال ـ ـسـ ــوري .ورح ـ ــب ال ـب ـيــان
بـمــذكــرة الـتـفــاهــم الـتــي تــم الـتــوصــل
إليها في الثامن من تشرين الثاني
ف ـ ــي عـ ـ ـم ـ ــان ،ب ـ ــن األردن وروس ـ ـيـ ــا
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ب ـشــأن «ات ـفــاق
الجنوب» .وأكــد على أن مراقبة هذا
االت ـفــاق س ــوف تستكمل عـبــر مركز
امل ــراق ـب ــة ف ــي ع ـم ــان ،ب ـم ـشــاركــة فــرق
خـبــراء؛ أردنـيــة وروسـيــة وأميركية.
وأش ـ ــار إل ــى أن ه ــذه امل ــذك ــرة ســوف
ت ـع ــزز تـنـفـيــذ ب ـن ــود االت ـف ــاق ـي ــة ،بما
في ذلــك «تضمني تحييد كل القوى
الـخــارجـيــة واملـقــاتـلــن األج ــان ــب من
املنطقة ،لضمان استقرار السالم».
وتركز النقطة األخيرة على املطالب
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ـ ـ ـ األردنـ ـ ـي ـ ــة ال ـخــاصــة
حــول االت ـفــاق ،والـتــي تنضوي على
ان ـس ـح ــاب م ـقــات ـلــي حـ ــزب ال ـل ــه وأي
ق ــوات إيــرانـيــة وعــراق ـيــة ،مــن مسافة
محددة عن حــدود األردن والجوالن
امل ـح ـتــل .وك ــان ــت ه ــذه الـنـقـطــة مـثــار
اه ـت ـم ــام إس ــرائـ ـي ــل الـ ـت ــي ب ـ ــدت غـيــر
اتفاق «تخفيف
راضية عن مضمون ّ
التصعيد» املعلن ،إذ كثفت نشاطها
الدبلوماسي مع موسكو وواشنطن،
لضمان مراعاته مصالحها هناك.
واسـ ـتـ ـجـ ـل ــب ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن م ــذك ــرة
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاه ـ ــم الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة اسـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة
إســرائـيـلـيــة ســريـعــة ،إذ أع ــرب وزيــر
التعاون اإلقليمي تساحي هنجبي،
عــن وج ــود «ش ـكــوك» تـجــاه االت ـفــاق،
مضيفًا للصحافيني إنــه «ال يحقق
مطلب إســرائ ـيــل ال ــذي ال لـبــس فيه،
ب ــأال ت ـح ــدث تـ ـط ــورات ت ــأت ــي ب ـقــوات
حـ ـ ــزب الـ ـل ــه أو إي ـ ـ ـ ــران إلـ ـ ــى مـنـطـقــة
الحدود في الشمال» .في موازاة ذلك،
نقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عــن مسؤول
فـ ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
قوله إن روسيا وافقت على «العمل
مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري ع ـل ــى إب ـع ــاد
قــوات مدعومة من إيــران إلى مسافة
محددة» من هضبة الجوالن املحتلة،
ّ
فـيـمــا ل ــم ت ـعــلــق مــوس ـكــو ح ــول هــذه
النقطة.
(األخبار)

لعدم شعوره بجدوى للمواجهة في
حينه مــع السيسي ال ــذي كــان أشبه
ّ
بـ«مخلص» بعد عزل الرئيس محمد
مرسي.
كـ ــذلـ ــك ،أث ـ ـ ــار إع ـ ـ ــان عـ ـل ــي ال ـت ــرش ــح
للرئاسة كثيرًا من االنتقادات حتى
م ــن ق ـب ــل هـ ـ ــؤالء ال ــذي ــن ال ي ــؤي ــدون
ال ـس ـي ـســي ،لـكـنـهــم ال ي ــؤي ــدون علي
في الوقت نفسه .فهؤالء يعلمون أن
فرص علي ضئيلة جدًا إن وصل إلى
االن ـت ـخــابــات وشـ ــارك فـيـهــا بالفعل،
وكـ ــان هـجــومـهــم قــائ ـمــا ع ـلــى غـيــاب
م ـســاحــة ال ـحــريــة ال ـت ــي يـمـكــن لعلي
َ
إعالم سيسانده
التحرك خاللها ،فال
َ
َ
وال أمن سيحميه وال أحزاب تدعمه.
ّ
يـبـقــى أن ذل ــك ك ـلــه ال ي ـت ـعــدى كــونــه
كالمًا ّأولـيــا ،فترشح علي مــن عدمه
تحسمه قــدرتــه على جمع توكيالت
 25ألــف مــواطــن مــن  15محافظة ،أو
 20عـضـوًا مــن مجلس الـنــواب وذلــك
ب ـح ـســب امل ـ ـ ــادة  142م ــن ال ــدس ـت ــور.
وقطعًا ستكون مسألة حصوله على
تواقيع نواب البرملان صعبة للغاية،
إذ إن غالبية أعضاء البرملان تنتمي
إلـ ـ ــى ج ـب ـه ــة «دع ـ ـ ــم مـ ـص ــر» امل ــؤي ــدة
ل ـل ـس ـي ـس ــي ،ال ـ ـتـ ــي دع ـ ـمـ ــت م ـ ــن ق ـبــل
مسألة اق ـتــراح تعديل مــدة الرئاسة
في الدستور لتصبح ثماني سنوات
ً
ب ــدال مــن أرب ــع ،قـبــل أن تختفي هــذه
املسألة كليًا من البحث بال مناسبة.

العبادي «يكنس» في شوارع كربالء:
انتخابي مع الصدر؟
تحالف
ٌ
ٌّ
مستثمرًا ارتفاع رصيده في
الشارع العراقي ،يحرص حيدر
صورة
العبادي على تكريس
ٍ
تفاعلية مع الشرائح المختلفة،
ٍ
من شأنها أن تساهم في
«تقوية» أوراقه قبيل االنتخابات
البرلمانية المقبلة .أمس ،كانت
جديدة
منص ًة
ً
مدينة كربالء ّ
لظهور العبادي مواطنًا عراقيًا
يكنس الطريق ،مجتمعًا ـ في
وقت الحق ،بمقتدى الصدر،
ٍ
«تحالف»
عن
حديث
وسط
ٍ
ٍ
مرتقب بينهما
ٍ
بغداد ــ محمد شفيق
ّ
فــي صـ ــور ٍة لــم يعتدها ال ـعــراق ـيــون ،أطــل
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء حـ ـي ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،مــن
كمواطن يكنس ش ــوارع املدينة،
كــربــاء،
ٍ
عقب انتهاء مراسم زي ــارة أربعني اإلمــام
ال ـ ـح ـ ـسـ ــن .ط ـ ـ ــوال ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ــاضـ ـي ــن،
ت ـصـ ّـدرت «مكنسة» الـعـبــادي اهتمامات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــن ،عـ ـل ــى شـ ـبـ ـك ــات الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،ليربطها ٌ
عدد من الناشطني
بخطابه األخير حول «مكافحة الفساد»،
واصـفــن الـعـبــادي بــ«كــانــس الـفـســاد عن
الدولة».
من كربالء ،حيث ظهر العبادي «مواطنًا»،
عـ ــاد الح ـق ــا ل ـي ـظ ـهــر م ــن م ــوق ـع ــه رئـيـســا
ّ
للحكومة االتحادية ،مطلعًا على مجريات
ّ
الزيارة املليونية (بلغ عدد الزوار حوالى
 15م ـل ـيــون زائـ ـ ـ ــر) ،وم ـج ـت ـم ـعــا بممثلي
امل ــرج ــع الــدي ـنــي عـلــي الـسـيـسـتــانــي ،عبد
املهدي الكربالئي وأحمد الصافي.
ما كان الفتًا في زيارة العبادي «املفاجئة»،
لـقــاوه بزعيم «الـتـ ّـيــار ال ـصــدري» مقتدى
ّ
الصدر .ووصف ٌ
عدد من املعلقني ما جرى
لقاء سياسي عابر ،وأقل من
بأنه «أكثر من ٍ
اجتماع» ،مستندين ـ في تحليلهم ،إلى
«هــالــة الغموض واًلـســريــة ،التي أحاطت
بــال ـل ـقــاء» ،وخ ـ ّ
ـاص ــة أن مـكـتـ َـبــي الـعـبــادي
ّ
ـان أو
وال ـص ــدر ل ــم ي ـصــدر عنهما أي ب ـي ـ ٍ
ـات «األخ ـ ـبـ ــار» ،تشير
ت ــوض ـي ـ ٍـح .م ـع ـلــومـ ّ ٌ
إلى أن «العبادي مكلف من حزب الدعوة

بتحقيق تـحــالــف ان ـت ـخــابــي ،م ــع الـتـيــار
ـوض االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـ ـصـ ــدري ،ب ـه ــدف خـ ـ ً
بقائمة واحـ ــدة» ،مضيفة أن الطرفني لم
يتفقا على مرحلة «ما بعد االنتخابات»،
ومن ضمنها «تشكيل الحكومة املقبلة»،
والتي ُي ّ
رجح أن يكون العبادي رئيسها
ّ
ـار» أن
أيـ ـض ــا .وتـ ــؤكـ ــد مـ ـص ــادر «األخ ـ ـب ـ ـ ّ
«م ـ ـج ـ ـلـ ــس شـ ـ ـ ـ ــورى الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوة» ي ـح ــض ــر
لــ«طـبـخــةٍ انـتـخــابـيــة» ،بـعــد استكمالهم
ً
«ق ــراءة مــزاج الـشــارع الـعــراقــي» ،مشيرة ـ
في السياق عينه ،إلى أن «شورى الدعوة»
ـاب إل ــى «املـفــوضـيــة
فــي ص ــدد إرسـ ــال ك ـتـ ٍ
العليا املستقلة لالنتخابات في العراق»،
ٍّ
سياسي
كيان
يطالب بـ«منع تسجيل أي
ٍ
يحمل اسمه في االنتخابات»؛ في خطو ٍة
استباقية لقطع الطريق على األمني العام
لـ«الدعوة» (رئيس الوزراء السابق) نوري
املالكي ،إذ ما قرر االنشقاق عن الحزب ،أو
تحالف خــارج «إجماع إرادة
الدخول في
ٍ
ٌ
ٌ
مطروح لدى
خيار
شورى الحزب» ،وهو
املالكي ،إذ ّ
تلمح مصادره ـ في حديثها إلى
«األخبار» ،إلى أن «خياراتنا مفتوحة».
هذه «املفاوضات» يقودها ّ
«عر ٌ
اب جديد»،
استعان بــه الـصــدر بعد فشل جميع من
ّ
خولهم واستعان بهم ،وكان آخرهم نجل
شـقـيـقــه األك ـب ــر أح ـم ــد الـ ـص ــدر .وتــرفــض
امل ـص ــادر الـكـشــف عــن هــويــة «الــوس ـيــط»،
ّ
وه ــو أمـ ـ ٌـر اس ـت ـفــز «ال ـه ـي ـئــة الـسـيــاسـيــة»
ال ـخـ ّ
ـاصــة ب ــ«ال ـت ـ ّـي ــار» ،و«ك ـت ـلــة األح ـ ــرار»
ّ
(ال ـك ـت ـلـ ًـة الـنـيــابـيــة ال ـتــاب ـعــة ل ــ«ال ـت ــي ــار»)،
ّ
وخاصة أن الصدر ،خالل الفترة األخيرة،
ن ـقــل اج ـت ـمــاعــاتــه ولـ ـق ــاءات ــه الـسـيــاسـيــة
ً
إل ــى ك ــرب ــاء بـ ــدال م ــن الـنـجــف أو ب ـغــداد.
مصدر إلى
وبالرغم من تلميح أكثر من
ٍ
ّ
«العراب /الوسيط» هو جعفر الصدر
أن
(أخـ ـ ـ ــو زوجـ ـ ـ ــة مـ ـقـ ـت ــدى ،وابـ ـ ـ ــن م ــؤس ــس
«الـ ــدعـ ــوة» مـحـمــد ب ــاق ــر الـ ـص ــدر) ،إال أن
مصادر الصدر« ،تنفي نفيًا قاطعًا وجود
ً
ّ
اب أو وس ـيــط» ،معتبرة فــي حديثها
عـ ــر ٍ
إلى «األخبار» ،أن «الرجلني ليسا بحاجةٍ
إلى أي وسيط ،فاالتصاالت الثنائية بني
الرجلني لم تنقطع».
ولفتت املصادر إلى أن العبادي في صدد
ـرض» للصدر ،يرتكز على منح
تقديم «عـ ٍ
«ســرايــا ال ـســام» دورًا أكـبــر فــي األجـهــزة
األمنية ،في مرحلة «مــا بعد داع ــش» ،ما
ّ
ّ
يفسر تصريحات الصدر املتكررة عن حل
«ال ـس ــراي ــا» ،ودمـجـهــا بالجيش الـعــراقــي
ً
بـعــد انـتـهــاء امل ـع ــارك ،فـضــا عــن «تقييد

 100مليار دوالر
خسائر احتالل
«داعش»
كشف رئيس الــوزراء حيدر العبادي ،عن
الخسائر التي ّ
تكبدها العراق خالل ثالث
سنوات من سيطرة تنظيم «داعــش» على
مساحات واسعة من البالد.
وفـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،ف ــي مـحــافـظــة
كربالء ،قال إن «خسائر العراق تضاعفت
إلى أكثر من مئة مليار دوالر ،وهي كلفة
التدمير االقتصادي والبنى التحتية ،فقط»،
مضيفًا أن «العملية التي تقوم بها القوات
األمنية حاليًا ليست فــي مناطق سيطرة
التنظيم ،بل هي مناطق صحراوية كبيرة
ومفتوحة وتحتاج إلى تطهير».
(األخبار)

الحشد الشعبي» ،تحت شعار «اإلصالح
وحصر السالح بيد الدولة».
بـ ــدورهـ ــا ،فـ ــإن مـ ـص ــادر ال ـع ـب ــادي تشيد
ت ـصــري ـحــات ال ـص ــدر األخـ ـي ــرة ،ومــواق ـفــه
منذ مـعــارك «قــادمــون
الــداعـمــة
للعباديً ،
ّ
ي ــا ن ـي ـن ــوى» ،م ـفــض ـلــة ف ــي حــديـثـهــا إلــى
«األخبار» االبتعاد عن حديث «التحالفات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة» ،ف ــ«ال ــوق ــت ال ي ـ ــزال مـبـكـرًا
للحديث عنه» .وال تنفي املصادر إمكانية
إبــرام هكذا «تحالف» ،في االنتخابات أو
تحت ّقبة الـبــرملــان ،استنادًا إلــى «تقارب
وج ـهــات الـنـظــر بــن ال ـطــرفــن» مــن جهة،
ّ
ٍّ
نيابي كبير
و«العمل على تشكيل تكتل
وحكومةٍ ّ
قوية» من جهةٍ أخرى.
وتـ ـف ـ ّـس ــر امل ـ ـصـ ــادر خـ ـي ــار ال ـ ـصـ ــدر ن ـظ ـرًا
إل ــى وض ــع ت ـ ّـيــاره «املـفـتـقــر إل ــى تـمــويــل»،
ـف ق ـ ــوي» .ف ـق ــرارات
وحــاج ـتــه إل ــى «ح ـل ـيـ ٍ
الـ ـ ـص ـ ــدر األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ب ـ ــإغ ـ ــاق «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
االقتصادية» ،ومنع ّ
مقربية واملحسوبني
عليه مــن «م ـمــارســة أي عـمـ ٍـل ت ـجــاري أو
اقـ ـتـ ـص ــادي» ،ب ـعــد ت ــزاي ــد ال ـش ـك ــاوى عن
تورطهم بعمليات فساد .وتنقل املصادر
أن الـ ــواقـ ــع الـ ـح ــال ــي «دف ـ ـعـ ــه ل ـف ـتــح ب ــاب
التمويل ،من دون اإلفصاح عن شكله أو
مصادره».

تقرير

البحرين تحاكم معارضيها
بتهمة «التخابر مع قطر»
ـار لــأزمــة الخليجية مع
فــي اسـتـثـمـ ٍ
ق ـط ــر ،اس ـت ـغ ـلــت س ـل ـطــات الـبـحــريــن
املوقف وأصــدرت نيابة املنامة أمس
حكمًا على زعيم املـعــارضــة الشيخ
عـلــي س ـل ـمــان ،بـتـهـمــة «ال ـت ـخــابــر مع
قطر».
ـان إن «الشيخ
وقــالــت النيابة فــي بـيـ ٍ
سلمان ومساعديه حسن سلطان
وعلي مهدي علي سيمثالن في 27
تشرين الثاني أمام املحكمة الجنائية
الكبرى» ،مضيفة أنهم «سيحاكمون
بتهم عدة ،بينها خصوصًا التخابر
مع دولة قطر من أجل القيام بأعمال
عــدائ ـيــة داخ ــل الـبـحــريــن واإلضـ ــرار
بـ ـم ــرك ــزه ــا الـ ـح ــرب ــي وال ـس ـي ــاس ــي
واالق ـت ـصــادي ومصالحها القومية

والـنـيــل مــن هيبتها واعـتـبــارهــا في
الخارج».
ولفت البيان إلــى أن «النيابة العامة
اس ـت ــدع ــت ال ـش ـيــخ س ـل ـمــان وقــامــت
باستجوابه ومواجهته بــاألدلــة» في
ضـ ــوء ت ـح ـق ـي ـقــات ت ـجــري ـهــا ح ـيــال
اتـ ـ ـص ـ ــاالت تـ ـق ــول إنـ ـه ــا ج ـ ــرت بــن
سلمان ومـســؤولــن مــن قطر قبيل
بدء التظاهرات عام .2011
وب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ـه ـمــة األخ ـي ــرة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة بـ ـح ــق الـ ـشـ ـي ــخ س ـل ـمــان
ومساعديه ،فإن السلطات البحرينية
تتهمهم أيضًا بـ«قبول مبالغ مالية من
دولــة أجنبية (قطر) مقابل إمدادها
بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق
بــاألوضــاع الداخلية بالبالد ،وإذاعــة

أخ ـبــار وشــائـعــات كــاذبــة ومغرضة
ف ــي الـ ـخ ــارج م ــن شــأن ـهــا إض ـعــاف
الثقة املالية باململكة والنيل من هيبة
اململكة واعتبارها».
ُيذكر أن الشيخ سلمان كان قد أوقف
في عام  ،2014وحكم عليه في تموز
 2015بالسجن ألربـعــة أعــوام بعدما
أدين بتهمة «التحريض» على «بغض
طــائ ـفــة م ــن الـ ـن ــاس» و«إه ــان ــة وزارة
الداخلية» .وقررت محكمة االستئناف
زي ــادة امل ــدة إل ــى تسعة أع ــوام بعدما
أدانـتــه أيضًا بتهمة «الـتــرويــج لتغيير
النظام بالقوة» ،قبل أن تقرر محكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز ف ــي خ ـط ــوة ن ـ ـ ــادرة خـفــض
العقوبة إلى أربع سنوات.
(رويترز)
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تغير يبديه محمود عباس الذي يتعرض لضغوط
فلسطين ّ
إقليمية (سعودية ومصرية) وأخرى دولية من
أجل قبول الصيغة األميركية للتسوية .ال شيء نهائيًا بعد،
لكن خيار «حل الدولة الواحدة» حاضر مثل «حل الدولتين»،
تفضل «حماس» المراقبة من دون إبداء موقف في
فيما ّ
الوقت الراهن

«خطة ترامب»
شبه جاهزة ...وعباس
ال يمانع «دولة واحدة»
بينما تتحدث وسائل إعــام أميركية
عــن انتهاء الخطة التي ّ
أعدتها إدارة
ال ــرئـ ـي ــس دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب ل ـت ـســويــة
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،يـ ــواصـ ــل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون بـ ـب ــطء ت ـن ـف ـيــذ ب ـنــود
اتفاق املصالحة ،في وقت تترقب فيه
حركة «حماس» صرف أنصاف رواتب
ملــوظ ـفــي حـكــومـتـهــا ال ـســاب ـقــة الـشـهــر
املـ ـقـ ـب ــل ،وس ـ ــط ح ــدي ــث س ـي ــاس ــي عــن
رف ــض إســرائـيـلــي لـتـحــويــل أم ــوال من
السلطة إلى حساب هؤالء املوظفني.
وف ــي اح ـت ـف ــال شـعـبــي إح ـي ــاء لــذكــرى
الــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي ال ــراح ــل يــاســر
ع ــرف ــات ،ف ــي غ ــزة أول م ــن أمـ ــس ،قــال
رئ ـيــس الـسـلـطــة ،مـحـمــود ع ـبــاس ،في
كلمة ،إنه ال بد للمصالحة من وجود
«سلطة واحدة ،وقانون واحد ،وسالح
شــرعــي واحـ ـ ــد ...إضــافــة إل ــى التمكني
الكامل للحكومة» ،مستدركًا« :ال دولة
في غزة وال دولة من دون غزة».
وأض ــاف عـبــاس أن ــه يعمل مــع تــرامــب
والـ ـ ـق ـ ــوى ال ــدولـ ـي ــة امل ـع ـن ـي ــة مـ ــن أج ــل
«التوصل إلــى اتفاق ســام» ،مشترطًا
أن ي ـ ـكـ ــون االت ـ ـف ـ ــاق «وفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـ ـق ـ ــرارات
ال ـشــرع ـيــة ال ــدول ـي ــة ،ومـ ـب ــادرة ال ـســام
العربية ،وحــل الــدولـتــن ،على أســاس
حدود  ،1967والقدس الشرقية عاصمة
ل ــدول ــة ف ـل ـس ـطــن» .ك ـمــا ق ــال ف ــي كلمة
أخ ــرى خــال افـتـتــاح «املــؤتـمــر الــدولــي
حول معاناة الطفل الفلسطيني» ،في

ال ـعــاص ـمــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،أمـ ــس ،بتنظيم
مــن جــامـعــة ال ــدول الـعــربـيــة ،إن «دول ــة
فلسطني تمضي في بناء مؤسساتها
وفقًا لسيادة القانون ...لهذا انعكاساته
وآثاره اإليجابية الواسعة في تحسني
ً
ح ـيــاة األسـ ــرة واألطـ ـف ــال ،وصـ ــوال إلــى
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة ذات
السيادة ،على حدود .»1967
في هذا السياق ،علمت «األخـبــار» من
م ـص ــادر فـلـسـطـيـنـيــة أن ع ـب ــاس أبـلــغ
املـ ـس ــؤول ــن فـ ــي ال ـس ـل ـط ــة أن صـ ــورة
ال ـت ـســويــة املـقـبـلــة ل ــن ت ـكــون ف ــي إط ــار
حـ ــل الـ ــدول ـ ـتـ ــن ،إنـ ـم ــا دولـ ـ ـ ــة واحـ ـ ــدة
مشتركة مــع اإلســرائـيـلـيــن ،لكن دون
أن تـعـلــن أن ـه ــا ي ـه ــودي ــة ،إن ـم ــا «دول ــة
دي ـمــوقــراط ـيــة» ،وأن األمـيــركـيــن بعد
تـخـلـيـهــم ع ــن دعـ ــم «حـ ــل ال ــدولـ ـت ــن»،
ي ـت ـج ـهــون إلـ ــى هـ ــذا الـ ـح ــل .ل ـك ــن ه ــذه
«الـ ــدولـ ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» امل ـش ـتــركــة
الـتــي ستحكم فيها السلطة املناطق
املعطاة لها وفــق اتفاق أوسلو ضمن
حكم ذاتي ،لن يمكنها السماح بعودة
الالجئني الفلسطينيني إليها.
كذلك ،أعلم أبو مازن من حوله أن حركة
«حـ ـم ــاس» ت ـع ـهــدت خـ ــال مـبــاحـثــات
ال ـقــاهــرة األخ ـي ــرة ب ــأال تـعـتــرض على
أي ت ـســويــة ت ـتــوصــل إل ـي ـهــا الـسـلـطــة،
وأال تنفذ عمليات إلحـبــاطـهــا مثلما
كانت الحال أيام اتفاق أوسلو (1993
ـ .)1995

وك ــان ــت صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
األم ـيــرك ـيــة ق ــد قــالــت إن فــريــق تــرامــب
أق ــدم على وضــع خطة جــديــدة إلنهاء
الـ ـص ــراع الـفـلـسـطـيـنــي ـ ـ ـ اإلســرائ ـي ـلــي
ت ـت ـخ ـط ــى كـ ــل املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرات األم ـي ــرك ـي ــة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة .ونـ ـقـ ـل ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة عــن
مسؤولني في البيت األبيض أنه بعد
 10أشـهــر مــن ال ــزي ــارات واالت ـص ــاالت،
ب ــدأ ف ــري ــق ال ـع ـمــل الـ ــذي كـلـفــه تــرامــب
مرحلة جديدة هي تحويل ما تمكنوا
م ــن م ـعــرف ـتــه إلـ ــى خـ ـط ــوات مـلـمــوســة
تمهد لـ«صفقة نهائية» تتطرق إلى

يسير تطبيق بنود
المصالحة ببطء في
انتظار مصير رواتب
الشهر المقبل

نقاط الخالف القائمة كوضع القدس
واملستوطنات في الضفة املحتلة.
لـ ـك ــن «ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز» قـ ــالـ ــت إن
الخبراء يتوقعون أن يبقى سيناريو
«ح ــل ال ــدول ـت ــن» قــائ ـمــا ،وخ ــاص ــة أن
املبعوث األميركي للسالم في الشرق
األوس ــط ،جيسون غرينبالت ،قــال إن
واشنطن ال تنوي فرض خطتها على
األط ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة وال وض ــع «ج ــدول
زمني مصطنع» ،علمًا بــأن مسؤولني
آخرين قالوا إن هذه الصيغة لن ترى
النور قبل بداية العام املقبل.

تقرير

ترامب يدافع عن صدق بوتين...
ّثم عن االستخبارات األميركية
ال تلبث التصريحات
المتبادلة بين «الوكاالت
االستخبارية» ودونالد
حدتها،
ترامب أن تهدأ ّ
حتى يطلق األخير
تغير
تغريدات جديدة ّ
مجرى األمور ،وتشعل
حربًا كالمية جديدة
بينه وبين المسؤولين
االستخباريين في بالده

أكـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ــالـ ــد
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،دعـ ـ ـم ـ ــه ل ـ ــوك ـ ــاالت
االس ـت ـخ ـبــارات املــركــزيـ ّـة األمـيــركـيــة،
الـ ـت ــي ت ـش ـت ـبــه فـ ــي تـ ــدخـ ــل مــوس ـكــو
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة فــي
بـ ـ ــاده عـ ــام  ،2016ل ـك ـنــه أشـ ـ ــار فــي
الــوقــت ذات ــه إلــى صــدق نـفــي نظيره
الروسي فالديمير بوتني لذلك .وردًا
ع ـلــى س ـ ــؤال حـ ــول ن ـفــي ب ــوت ــن ألي
ت ــدخ ــل ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
األخيرة ،قال ترامب أمام صحافيني
ف ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوي« :أث ـ ـ ـ ـ ــق بـ ــوكـ ــاالت ـ ـنـ ــا
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة» .وأضـ ـ ــاف« :أع ـت ـقــد
ب ــأن لــديــه ش ـعــورًا بــأنــه أو ب ــاده لم
يتدخال في االنتخابات ،أمــا في ما
يـتـعـلــق ب ـمــا إذا ك ـنــت أص ــدق ــه أو ال
فأنا مع وكاالتنا .أنا أثق بوكاالتنا
االستخبارية» .وحرص ترامب ،أول
من أمــس ،على تسليط الضوء على
نفي بوتني االتهامات املوجهة إلى
روس ـيــا بــالـتــدخــل فــي االنـتـخــابــات.
وإث ــر ل ـقــاء بـيـنـهـمــا ،ب ــدا كــأنــه يــريــد

ً
اإليحاء بأنه يعتقد فعال بأن بوتني
صادق.
لـكــن ق ــادة االسـتـخـبــارات األميركية
ك ــان ــوا ق ــد أب ـل ـغ ــوا ال ـك ــون ـغ ــرس بــأن
روس ـي ــا ح ــاول ــت ،بــال ـف ـعــل ،الـتــأثـيــر
فـ ـ ــي حـ ـمـ ـل ــة ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ملصلحة تــرامــب ،وهــو مــوقــف كــرره
الـسـبــت مــديــر وكــالــة االسـتـخـبــارات
املركزية (سي آي ايه) مايك بومبيو.
وب ـعــدمــا اب ـت ـعــد ت ــرام ــب نـسـبـيــا عن
شـ ـبـ ـك ــات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
م ـنــذ ب ــدء جــول ـتــه اآلس ـي ــوي ــة ،أرس ــل
س ـل ـس ـل ــة م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـغـ ــريـ ــدات ص ـب ــاح
أم ـ ـ ـ ــس ،قـ ـب ــل مـ ــؤت ـ ـمـ ــره ال ـص ـح ــاف ــي
املشترك مع نظيره الفيتنامي تران
داي ك ــوان ــغ ت ـن ــاول ــت أه ـ ــم امل ـل ـفــات
ف ــي األيـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة .وكـ ـت ــب« :مـتــى
سيدرك كل الحاقدين واألغبياء أن
العالقة الجيدة مع روسيا هي أمر
ج ـيــد ول ـيــس س ـي ـئــا» ،مـضـيـفــا أنـهــم
«يمارسون دائمًا أالعيب سياسية ـ
أمر سيئ لبلدنا».
وأث ـ ـ ـ ـ ــارت املـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ب ـ ــن ت ــرام ــب
وبــوتــن ،تكهنات كثيرة على مدى
يومني في مدينة دانانغ الساحلية،
حيث كانا يشاركان في قمة منتدى
دول آسيا واملحيط الهادئ (أبيك).
وب ـعــد لـقــائــه بــوتــن ،أول مــن أمــس،
قــال تــرامــب ردًا على صحافي ذكــره
بــأن  17وكالة استخبارات أميركية

صرح برينان بأن ترامب
ّ
«يجب أن يخجل» من
مهاجمته االستخبارات

أش ـ ـ ـ ــارت ،فـ ــي كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي ،ال ــى
وجود تدخل روسي في االنتخابات
«يـ ـق ــول ــون  17وكـ ــالـ ــة .إنـ ـه ــا ثـ ــاث،
واحدة منها برينان واألخرى فالن.
إن ـه ــم م ـب ــاع ــون» .وأض ـ ــاف الــرئـيــس
األميركي أن «هناك (املدير السابق
لـ ــوكـ ــالـ ــة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات امل ــرك ــزي ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ج ـ ــون) ب ــري ـن ــان وه ـن ــاك
(رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
الــوط ـن ـيــة ال ـســابــق ج ـي ـمــس) كــابــر،
وهـ ـن ــاك (م ــدي ــر م ـك ـتــب الـتـحـقـيـقــات
الـفــدرالــي السابق جيمس) كومي».
ورأى أن «ك ــوم ــي أث ـب ــت أنـ ــه ك ــاذب
ونظم التسريبات» .وردًا على هذه
التصريحات ،صـ ّـرح برينان ،أمس،
ب ــأن ت ــرام ــب «ي ـجــب أن يـخـجــل» من
م ـه ــاج ـم ـت ــه االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات .وقـ ــال
لـشـبـكــة «س ــي ان ان» ،ف ــي بــرنــامــج

ظـ ـه ــر فـ ـي ــه مـ ــع كـ ــابـ ــر« :ن ـ ـظ ـ ـرًا إل ــى
مصدر االنتقادات ،أعتبر هذا النقد
وسام شرف».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أشـ ـ ـ ـ ــاد تـ ــرامـ ــب
ب ــالـ ـتـ ـق ــدم الـ ـ ـ ــذي ت ـح ـق ــق ف ـ ــي امل ـل ــف
الكوري الشمالي .وقال إن «الرئيس
ال ـص ـي ـنــي ش ــي ج ــن ب ـي ـنــغ قـ ــال إنــه
س ـي ـش ــدد ال ـع ـق ــوب ــات ع ـل ــى (ك ــوري ــا
الشمالية)» ،وذلك في تغريدة أخرى
من فيتنام ،املحطة ما قبل األخيرة
وصل ترامب أمس إلى الفيليبين وهي المحطة
األخيرة في جولته اآلسيوية (أ ف ب)
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قلق في تل أبيب :ردّ «الجهاد» قادم
علي حيدر
طالبت «حماس» بتسهيل
إحياء انطالقتها في
الضفة مثل «فتح» في
غزة (أ ف ب)

مـ ــع ذلـ ـ ــك ،ق ــال ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة إنـ ـ ــه «ال
(رئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامني)
نتنياهو وال عـبــاس فــي مــوقــف جيد
مــن أجــل ال ـت ـفــاوض» ،ف ــاألول تواجهه
تحقيقات الفساد وضغوط من اليمني
ضـمــن تـحــالـفــه الـضـيــق مــن أج ــل عــدم
تقديم أي تنازالت ،فيما يواجه الثاني
معارضة داخلية.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،ف ــإن
م ـس ــؤول ــن ف ـي ـهــا ق ــال ــوا إن ج ـ ــزءًا مــن
الـتـعـهــدات ال ـتــي قــدمـتـهــا ال ـحــركــة في
القاهرة «مرهونة بــالـظــروف» ،وإنها

ل ــم ت ـش ــأ أن ت ـع ــرق ــل الـ ـت ــواف ــق بـسـبــب
هــذه الـشــروط ،وخاصة أن تقديراتها
تشير إلى أن اإلسرائيليني ال يريدون
أي اتـفــاق بــأي صيغة مــع السلطة ،ما
يعني أنه «ليس من الضروري تقديم
م ــوق ــف ض ــد شـ ــيء ل ــم ي ـح ــدث ب ـع ــد».
وب ـش ــأن مـشـكـلــة ال ــروات ــب ،أك ــد ه ــؤالء
امل ـس ــؤول ــون أن ال ـحــركــة ك ـمــا الـتــزمــت
اتـ ـف ــاق امل ـص ــال ـح ــة ،ي ـج ــب ع ـل ــى بـقـيــة
األط ـ ــراف ،امل ـشــاركــن وال ـضــام ـنــن ،أن
ي ــوف ــوا ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــم ،وأنـ ـه ــا لـيـســت
مسؤولة عن صرف الرواتب للموظفني
بدءًا من هذا الشهر.
وعـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار عـ ـ ــدد مـ ــن إج ـ ـ ـ ــراءات
الـسـلـطــة «الـعـقــابـيــة» ،رغ ــم ق ــدوم عــدد
مــن ال ـ ــوزراء وامل ـســؤولــن مــن حكومة
ّ
«ال ــوف ــاق الــوط ـنــي» لـتـســلــم مهماتهم
طوال األسبوعني املاضيني ،قال نائب
رئيس «حماس» في غزة ،خليل الحية،
إن عـلــى رام الـلــه أن «تــرفــع العقوبات
عن غــزة» ،داعيًا في الوقت نفسه إلى
السماح للحمساويني بإقامة مهرجان
في ذكــرى انطالقة الحركة ( 14كانون
األول املـ ـقـ ـب ــل) فـ ــي ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة،
كما سمح بــذلــك لــ«فـتــح» فــي القطاع.
وطالب الحية بــ«ضــرورة العمل وفق
الشراكة السياسية في الضفة الغربية
وغزة ،وأن يشعر كل مواطن فلسطيني
باملصالحة».
(األخبار)

لم يعد الحديث عن أن «الجهاد اإلسالمي» متمسك بخيار
الرد على مجزرة النفق التي ارتكبها جيش العدو وأدت إلى
استشهاد  14مقاومًا فلسطينيًا ،مجرد تخمني نظري أو
ٍّ
تمن أو حتى تفكير بما ينبغي أن يكون .فقد كشف رئيس
حكومة العدو بنيامني نتنياهو خالل جلسة الحكومة أمس،
عن مستوى القلق الذي ما زال يراود القادة اإلسرائيليني
من هذا السيناريو الذي يبدو أنه ما زال حاضرًا بقوة
ّ
في وعي صناع القرار وأجهزة التقدير في املؤسسة
العسكرية .يعكس كالم نتنياهو عن أن «هناك من ال
يزال يتالعب بفكرة ّ
شن اعتداءات جديدة ضد إسرائيل»
عن معلومات وتقديرات إسرائيلية بأن خيار الرد على
العدو لم يعد وراءنا ،بل يشي كما لو أن لديهم معلومات
تؤكد هذا املسار .ويبدو أن املفهوم السائد في تل أبيب
حول خيارات الرد ،أن ّ
رد «الجهاد اإلسالمي» سيحاول
أن يأخذ بالحسبان مجموعة من االعتبارات التي نتجت
من اتفاق املصالحة والواقع القائم في قطاع غزة .على
هذه الخلفية يحاولون في قيادة الجيش واالستخبارات
اإلسرائيلية محاولة استشراف خيارات عمالنية قد تلجأ
اليها «الجهاد» ...وفق تقدير أن الحركة قد تحاول الجمع
بني الرد املؤلم وعدم التدحرج إلى مواجهة واسعة في غزة.
في السياق نفسه ،أكد تقرير معلق الشؤون العسكرية
في صحيفة «يديعوت احرونوت» ،يوسي يهوشع ،أن
«معلومات استخبارية وصلت إلى املؤسسة األمنية تؤكد
أن الجهاد اإلسالمي يخطط لعملية ردًا على مجزرة النفق.
والتقدير في املؤسسة األمنية أن العملية ستكون على
شكل إطالق صواريخ مضادة للدروع باتجاه إحدى آليات
الجيش أو إطالق صلية صواريخ» .ولفت يوشع إلى أن «هذا
األسلوب مشابه ألساليب حزب الله» ،في اشارة إلى بعض
الردود التي اعتمدتها املقاومة في لبنان ،في مراحل سابقة
والتي أتت بعد مضي فترة زمنية من االعتداء اإلسرائيلي.
أن ّ
يعبر نتنياهو عن هذه املخاوف خالل افتتاح جلسة
الحكومة ،بعد مواقف مشابهة ملنسق شؤون االحتالل في
ّ
املناطق املحتلة ،اللواء يؤاف مردخاي الذي حذر «الجهاد
اإلسالمي» ،من أي رد أو عمل عسكري ضد إسرائيل
على خلفية تفجير النفق قبل أسبوعني ،يعني أن درجة
التوتر بلغت مستوى فرضت عليه توجيه رسالة ردع
مضاد .وتوحي اللغة التي استخدمها كل من نتنياهو
ومردخاي كما لو أن الرد وشيك .في كل األحوال ،يدركون

في تل أبيب أن املعادلة التي تحكم مقاربة حركة الجهاد
لالعتداء اإلسرائيلي ،ال يقتصر فقط على ضرورة أخذ
كلفة االعتداء بالحسبان ،على ردهم إزاء املجزرة التي
ارتكبها جيش االحتالل .بل ينظرون إلى ما جرى أيضًا
من زاوية كلفة عدم ّ
الرد ومفاعيله وتداعياته ،التي قد
تشجع إسرائيل على مزيد من االعتداءات استنادًا إلى
فعالية عوامل الكبح والردع املفترضة التي ستترتب عن
عدم الرد .هذا إلى جانب األبعاد املعنوية والسياسية التي
يمكن أن تترسخ بفعل االمتناع عن الرد في هذه املرحلة
التي ّ
تمر بها القضية الفلسطينية.
انطالقًا من هذه الرؤى والتقديرات ،وما يفترض أنه حاضر
لدى قادة العدو من معلومات استخبارية وتقديراتّ ،
تعهد
ً
نتنياهو مباشرة بالرد «بصرامة كبيرة جدًا على كل من
يحاول أن يعتدي علينا من أي جبهة كانت» ،موضحًا
أن كلمته تقصد «كل طرف ،سواء كانت فصائل مارقة
أو تنظيمات أو أي طرف كان» .وعمد بذلك إلى توسيع
دائرة االستهداف كجزء من محاولة تعزيز صورة الردع
اإلسرائيلية .ويبدو من خالل املوقف الذي أطلقه رئيس
حكومة االحتالل أيضًا ،أنه ما زال يراهن على فعالية
الضغط على حركة «حماس» ،في محاولة إليجاد نوع من
الشرخ بني فصائل املقاومة ،وهو ما َّ
عبر عنه بالقول« :في
كل األحوال ّ
نحمل حماس املسؤولية عن أي هجوم ينطلق
ّ
أو ُينظم ضدنا من ّ قطاع غزة».
مع ذلك ،ينبغي أل يغيب عن تقدير خلفيات مواقف
نتنياهو أيضًا حقيقة أن مأزقه القضائي يتعمق تباعًا،
خاصة أن الخناق يبدو أنه يشتد حول عنقه .في املقابل،
يحاول نتنياهو تقديم نفسه كسيد األمن في املحافظة
على األمن القومي اإلسرائيلي.
وكان مردخاي قد قال في شريط فيديو باللغة العربية،
وزعه مكتبه أول من أمس :إننا «ندرك مؤامرة الجهاد
اإلسالمي ضد إسرائيل ،وهي تلعب بالنار على حساب
سكان غزة ،وعلى حساب املصالحة الفلسطينية واملنطقة
ككل» ،مؤكدًا ّأن الرد سيشمل أيضًا «حماس» .وهو ما
يعني إسرائيليًا أن «قضية النفق» ما زالت تتفاعل في
الساحتني الفلسطينية واإلسرائيلية ،وأن مسألة الرد ما
زالت قائمة ،وتحاول إسرائيل بمختلف السبل املباشرة
وغير املباشرة الحؤول دونها .وليس بعيدًا عن الرسائل
املضادة التي توجهها إسرائيل ،كشف جيش االحتالل،
عن تدريبات على مواجهة مختلف السيناريوات ،ومنها
التدرب على «حرب األنفاق» في داخل قطاع غزة.

تقرير
من جولته اآلسيوية التي يختتمها
في الفيليبني .وفي تغريدة جديدة،
تـ ـن ــاول ال ــزع ـي ــم ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـمــالــي
بـشـكــل م ـب ــاش ــر .وق ـ ــال« :مل ـ ــاذا ُي ـقــدم
ك ـيــم ج ــون ــغ أون ع ـلــى إه ــان ـت ــي مــن
خ ـ ــال ن ـ ُع ـت ــي ب ــالـ ـعـ ـج ــوز ،فـ ــي حــن
أن ــي ل ــن أش ـي ــر إل ـي ــه ي ــوم ــا ع ـلــى أنــه
قصير وبــديــن؟» .وأض ــاف« :حسنًا،
أنــا أح ــاول جــاهـدًا أن أك ــون صديقه
وربـ ـم ــا هـ ــذا ق ــد ي ـح ــدث ي ــوم ــا مـ ــا!».

وعـ ـن ــد س ــؤال ــه ع ــن ه ـ ــذه ال ـت ـغ ــري ــدة
خالل املؤتمر الصحافي في هانوي،
أكــد ترامب أن سعيه لكسب صداقة
كـيــم ل ــم يـكــن م ــن ب ــاب امل ـ ــزاح ،وق ــال:
«ه ـ ـنـ ــاك أم ـ ـ ــور غ ــري ـب ــة ت ـح ـص ــل فــي
الحياة».
في سياق آخــر ،عرض ترامب ،أمس،
وس ــاطـ ـت ــه فـ ــي ال ـ ـخـ ــاف ح ـ ــول بـحــر
الصني الجنوبي الغني باملوارد ،بعد
سنوات من البناء الصيني على جزر
ف ــي امل ـي ــاه امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا .وج ــازف
ب ـعــرضــه امل ـفــاجــئ إق ـح ــام نـفـســه في
الـخــاف املستمر منذ عـقــود ،بإثارة
ّ
رد حاد من الصني ،التي أكدت مرارًا
أن الواليات املتحدة ال دور لها في ما
تصر على أنه سلسلة من الخالفات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة .وق ـ ـ ــال تـ ــرامـ ــب ل ـلــرئ ـيــس
الفيتنامي تران داي كوانغ« ،إن كان
بــإمـكــانــي امل ـســاعــدة فــي الـتــوســط أو
التحكيم ،فرجاء أبلغوني بذلك ،أنا
وسيط جيد جدًا».
وجـ ــاء ت تـعـلـيـقــات تــرامــب قـبــل بــدء
الــرئ ـيــس ال ـص ـي ـنــي ش ــي ج ــن بينغ
ب ـ ـ ـ ــدوره ف ـ ــي ه ـ ــان ـ ــوي زي ـ ـ ـ ــارة دول ـ ــة
لفيتنام .والحقًا ،أعلنت وكالة أنباء
الصني الجديدة ،أن الصني وفيتنام
تــوصـلـتــا إل ــى «ت ــواف ــق» ح ــول إدارة
ال ـتــوتــرات بينهما فــي منطقة بحر
الصني الجنوبي.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

صفقات في معرض «دبي للطيران»
بقيمة  19.3مليار دوالر
وسط ارتفاع وتيرة االتفاقات التجارية
والـعـسـكــريــة بــن دول الخليج وال ـغــرب،
سـ ّـج ـلــت الـ ـي ــوم األول م ــن م ـع ــرض دبــي
للطيران  ،2017عقود وصلت إلــى 19.3
مليارًا .إذ وقعت شركة «طيران اإلمارات»
(الحكومية) عقدًا مع «بوينغ» األميركية
ل ـص ـنــاعــة الـ ـط ــائ ــرات ال ـت ـج ــاري ــة ،ل ـشــراء
 40ط ــائ ــرة ج ــدي ــدة م ــن ط ـ ــراز «10-787
دريـمــايـنــر» بقيمة تـقــدر ب ـ  15.1مليارًا
دوالر ،وفقًا ملا أعلن رئيس مجلس إدارة
الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.
املـ ـس ــؤول اإلمـ ــاراتـ ــي أكـ ــد خـ ــال مــؤتـمــر
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،عـ ـق ــد أم ـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى ه ــام ــش
فعاليات املعرض ،أن «الصفقة ترفع إلى
حوالى  90مليار دوالر القيمة اإلجمالية
لـطـلـبــات (طـ ـي ــران اإلمـ ـ ـ ــارات) م ــن شــركــة
ّ
(بــوي ـنــغ)» .وأض ــاف «مــن املنتظر تسلم
الطائرات الجديدة على مراحل اعتبارًا
من .»2022
من جهته ،صــرح رئيس «بوينغ» كيفن
م ــاك ــال ـي ـس ـت ــر ،ب ــأن ــه ي ـش ـعــر ب ــاالرتـ ـي ــاح
الخ ـت ـي ــار «طـ ـي ــران اإلمـ ـ ـ ـ ــارات» ط ــائ ــرات
«دريـمــايـنــر  ،»10-787وأض ــاف أن هذا
ال ـع ـقــد «ي ـم ــدد شــراك ـت ـنــا ال ـطــوي ـلــة» مع

(أ ف ب)

شــركــة دب ــي وسـيـسـمــح ب ــ«اإلب ـق ــاء على
ع ــدد كـبـيــر م ــن الــوظــائــف ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة».
كذلك قال متحدث ،أمس ،إن وزارة الدفاع
اإلمــاراتـيــة أعلنت عــن صفقة مــع شركة
«لوكهيد مــارتــن» بقيمة ستة مليارات
درهـ ـ ــم ( 1.63م ـل ـي ــار دوالر) لـتـحــديــث
مقاتالت «إف  .»16وذكر املدير التنفيذي
ل ـل ـج ـنــة ال ـع ـس ـك ــري ــة واملـ ـتـ ـح ــدث بــاســم

ال ـقــوات املسلحة اإلمــارات ـيــة ال ـلــواء ركن
طيار عبدالله السيد الهاشمي ،أن هذه
الصفقة تـهــدف إلــى تحديث  80مقاتلة
من طراز «إف .»16
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـشــركــة «روس ـت ــك» الــروسـيــة الحكومية
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،سـ ـي ــرج ــي
تـشـيـمـيــزوف ،أم ــس ،أن «روس ـيــا تجري
مـحــادثــات تمهيدية مــع اإلمـ ــارات حــول
إنـ ـ ـت ـ ــاج مـ ـشـ ـت ــرك ل ـ ـطـ ــائـ ــرة م ــدنـ ـي ــة فــي
اإلم ـ ــارات» ،مضيفًا أن ــه «سـيـتــم تشكيل
مـ ـجـ ـم ــوع ــة عـ ـم ــل ملـ ـن ــاقـ ـش ــة م ـ ــزي ـ ــد مــن
التفاصيل».
ولـفــت إلــى أنــه اجتمع مــع ولــي عهد أبو
ظ ـبــي ،الـشـيــخ مـحـمــد بــن زايـ ــد ،ونــاقـشــا
اإلن ـ ـتـ ــاج امل ـش ـت ــرك ل ـل ـط ــائ ــرة ومـ ـج ــاالت
ً
أخرى للتعاون ،وذكر أن «دوال عديدة في
الشرق األوسط أبدت اهتمامًا بالطائرة،
لكن لــم يتم بعد توقيع عقود مـحــددة»،
مـ ـسـ ـت ــدرك ــا« :م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
وشمال أفريقيا مهمة لنا ،وتشكل نحو
 %48م ــن إج ـم ــال ــي م ـب ـي ـعــات ـنــا املــدن ـيــة
والعسكرية».
(رويترز ،أ ف ب)
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تقرير

راخوي في برشلونة استعدادًا لالنتخابات المحلية:
«األكثرية الصامتة» لن تبقى كذلك
االن ـت ـخــابــات املـحـلـيــة بـعــد حــوالــى
شـ ـه ــر ،ولـ ـ ــذا رأى رئـ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
اإلسـبــانــي مــاريــانــو راخ ــوي أن من
الـ ـض ــروري أن ي ــذه ــب بـنـفـســه إلــى
إق ـل ـيــم كــاتــالــون ـيــا ،أمـ ــس ،ليحشد
ب ـ ـخ ـ ـطـ ــاب مـ ـقـ ـتـ ـض ــب «األك ـ ـث ـ ــري ـ ــة
ال ـص ــام ـت ــة» ويـ ـق ــدم م ــرش ــح حــزبــه
«ال ـح ــزب الـشـعـبــي» رس ـم ـيــا ،وذلــك
بـعـيــد ت ـظــاهــرة لــانـفـصــالـيــن في
شـ ــوارع بــرش ـلــونــة ،م ـســاء أول من
أمــس ،تحاول ،من جهتها ،الحشد
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـ ـض ـ ــاد وت ـ ـم ـ ـتـ ــن الـ ــدعـ ــم
لالنفصاليني الــذيــن يقبع قادتهم
في السجن.
وف ــي خ ـطــاب قـصـيــر ،أك ــد راخ ــوي،
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أنـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ــري ـ ـ ــد «اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة
ك ــات ــال ــونـ ـي ــا ال ـ ـح ـ ــرة» ب ــال ــوس ــائ ــل
«الــديـمــوقــراطـيــة» .ودع ــا الـشــركــات
ال ـت ــي ن ـق ـلــت م ـئ ــات م ـق ــاره ــا مـنـهــا
بسبب الـشـكــوك املـحـيـطــة بمسألة
استقالل اإلقليم إلــى عــدم التخلي
ع ــن امل ـن ـط ـقــة .وأضـ ـ ــاف أن «عـلـيـنــا

في أول زيارة له إلى إقليم كاتالونيا بعد وضعه تحت
الوصاية المباشرة للحكومة اإلسبانية ،طالب رئيس الوزراء
اإلسباني ،ماريانو راخوي« ،األكثرية الصامتة» برفع صوتها
في انتخابات كانون األول ،وذلك بعيد تظاهرة كبيرة
عدتهم االنتخابية
لالنفصاليين حشدوا فيها ،كذلكّ ،

تظاهر مئات اآلالف من الكاتالونيين المؤيدين
لالنفصال عن إسبانيا مساء أول من أمس (أ ف ب)

اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ك ــات ــال ــونـ ـي ــا مـ ــن دمـ ــار
االن ـف ـص ــال ـي ــن» ،داعـ ـي ــا «األغ ـل ـب ـيــة
ال ـ ـصـ ــام ـ ـتـ ــة» إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فــي
االنـتـخــابــات وتـحــويــل «رأي ـهــم إلى
صوت انتخابي» .وكان راخوي قد
دع ــا إل ــى ه ــذه االن ـت ـخــابــات بعدما
أقـ ــال ال ـح ـكــومــة االن ـف ـصــال ـيــة الـتــي
يـقــودهــا كــارلــس بــوغــديـمــون وحل

اعتبرت التظاهرة
بمثابة نجاح ألبرز حركتين
انفصاليتين في اإلقليم
الـ ـب ــرمل ــان ،ب ـه ــدف إع ـ ـ ــادة «ال ـن ـظ ــام
الدستوري» ،بعد ٍّ
تحد غير مسبوق
مــن قـبــل االنـفـصــالـيــن فــي املنطقة
التي يشكل عدد سكانها نسبة 16
في املئة من سكان إسبانيا .ويأمل
راخــوي كسب أصــوات في معسكر
الناخبني الذين يرغبون في البقاء

استراحة
2726 sudoku
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أفقيا
 -1قصة من كتاب العواصف لألديب اللبناني الكبير جبران خليل جبران –  -2أغنية لكوكب
الشرق أم كلثوم – من الطيور –  -3عاصمة استونيا – برد شديد –  -4طعم الحنظل – وكالة
أنباء عربية – مأوى الدجاج –  -5إحدى الجزر البركانية اليمنية عند مدخل مضيق باب
األقل سكانًا – انحرف واضطرب
املندب –  -6إحدى جمهوريات اإلتحاد السوفياتي السابق ّ
البصر أو طائر صغير ُيشبه الغراب –  -7عكسها شخص مكلف بني البائع والشاري – حفر
البئر – هرب من السجن –  -8حرف نصب – لبط الحصان – مدخل البيت –  -9سفن هوائية
بأحجام مختلفة تعمل بغاز الهليوم أو الهيدروجني –  -10عاصمة أفريقية

عموديًا

ُ
 -1شاعر جاهلي إشتهر بشجاعته وبسخائه وكرمه وضرب املثل بجوده –  -2مشعل
ومنارة – ظرف مكان –  -3أرخي الحبل في البئر – تحس مبعثرة – متشابهان – -4
عالم صيدلة فرنسي راحل ُيعتبر رائد
عائلة رئيسة وزراء أميركية سابقة – عائلة ِ
العالج الكيميائي –  -5حزب قومي إشتراكي في أملانيا أسسه هتلر – مدينة مغربية
فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية مربي اإلسكندر
–  -6الصق النسب – ُ
–  -7حذاء من خشب – تقال في لعبة الطاولة –  -8من الحبوب – قمر ممتلىء – -9
متشابهان – رئيس الكهنة اليهود الــذي حكم على املسيح باملوت –  -10إعالمية
ّ
ومغنية وممثلة لبنانية في لبنان والوطن العربي

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 2726

حلول الشبكة السابقة

1

 -1جسر الشغور –  -2وجار – األرض –  -3رد – وهران –  -4سا – عس – جر –  -5قيادي – كوبا
–  -6رسن – بلوط –  -7بكني – ّ
أسب –  -8اليمن – سوني –  -9حمار – ّ
نبي –  -10يا ريتني طير

عموديًا

 -1جورج قرداحي –  -2سجد – يس – ملا –  -3را – سان بيار –  -4أرواد – ك م ر ي – ّ -5يبني – -6
شارع – لن – ن ن –  -7غالسكو – سبي –  -8وان – وطاويط –  -9ر ر – جب – سن –  -10ضهر البيدر

حل الشبكة 2725

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

العب كرة اندونيسي من أصول عربية حضرمية ومن أم هولندية .بدأ
مشواره الكروي مع نادي أجاكس وبعدها نادي أوتريخت وهارلم حتى
استقر به الحال في بلده
 = 7+2+6+5+9+4عاصمة اسكتلندا ■  = 8+3+1أثــاث البيت ■ 11+10
= بحر

حل الشبكة الماضية :هاينريش هرتز

في إسبانيا ،لكن درجة التعبئة في
صفوفهم أضعف.
يـ ـش ــار إلـ ـ ــى أن حـ ـ ــزب راخ ـ ـ ـ ــوي لــم
يحصل سوى على  8.5في املئة من
األصــوات في انتخابات كاتالونيا
األخ ـيــرة الـتــي نــافـســه فيها بشكل
ك ـ ـب ـ ـيـ ــر حـ ـ ـ ـ ــزب «امل ـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــن» أو
«سـيــودادانــوس» الليبرالي الفتي،
وال ــذي يعتبر ثــانــي قــوة سياسية
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة راف ـ ـضـ ــة ل ــان ـف ـص ــال.
وكـثـيــرون فــي كــاتــالــونـيــا ،وبينهم
العديد مــن املعارضني لالنفصال،
يـ ـنـ ـتـ ـق ــدون ــه ألن ـ ـ ــه ح ـ ـ ـ ــارب ال ـح ـك ــم
الـ ــذاتـ ــي الـ ــواسـ ــع ل ـل ـم ـن ـط ـقــة الـ ــذي
ت ــم ال ـح ـصــول عـلـيــه ف ــي ع ــام 2006
بــدعــم مــن االشـتــراكـيــن ،املنافسني
السياسيني األســاسـيــن لـ«الحزب
الشعبي» اليميني املـحــافــظ .وعن
طريقة تعامله مع األزمــة األخيرة،
ب ـ ّـن اس ـت ـطــاع ل ـل ــرأي ،نـشــر أم ــس،
أن  69ف ــي امل ـئــة م ــن الـكــاتــالــونـيــن
ي ــرف ـض ــون أس ـل ــوب راخ ـ ـ ــوي ،فيما
النسبة عينها تدعم قراره بالدعوة
إلى انتخابات محلية.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ت ـظ ــاه ــر م ـئــات
اآلالف مــن الـكــاتــالــونـيــن املــؤيــديــن
ل ــان ـف ـص ــال عـ ــن إسـ ـب ــانـ ـي ــا ،م ـســاء
أول مــن أم ــس ،للمطالبة بالحرية
ألع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ال ـ ـع ـ ـشـ ــرة
املـ ـحـ ـتـ ـج ــزي ــن مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـقـ ـض ــاء
اإلس ـبــانــي .وم ــع تـعــدادهــم ألسـمــاء
املـ ـحـ ـتـ ـج ــزي ــنّ ،
ردد املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون
ش ـ ـ ـعـ ـ ــارات «ال ـ ـحـ ــريـ ــة ل ـل ـم ـع ـت ـق ـلــن
السياسيني» و«نـحــن جمهورية».
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك أهـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن
املسجونني فــي الـتـظــاهــرة وقــامــوا
بقراءة رسائل بعث بها أولئك من
السجن أمــام الحشود .ولــم تشارك
رئيسة البرملان الكاتالوني ،كارمي
ف ــورك ــادي ــل ،ف ــي ال ـت ـظــاهــرة ،تلبية
ل ـن ـص ـي ـحــة م ـح ــام ـي ـه ــا ،خ ـصــوصــا
أن ـه ــا خ ــرج ــت م ــؤخ ـرًا م ــن الـسـجــن
ب ـك ـف ــال ــة وس ـت ـخ ـض ــع ل ـل ـم ـحــاك ـمــة
ق ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا .ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أرس ـ ـ ـ ـ ــل رئـ ـي ــس
إق ـل ـيــم كــاتــالــون ـيــا املـ ـق ــال ،كــارلــس
بوغديمون ،والــذي ينتظر ّ
بت أمر
م ـحــاك ـم ـتــه ف ــي ب ـل ـج ـي ـكــا ،شــري ـطــا
م ـ ـصـ ـ ّـورًا دعـ ــا ف ـي ــه امل ــواطـ ـن ــن إل ــى
أن يـبـقــوا «نـشـطــن» وزمـ ــاءه إلــى
أن ي ـس ـم ـع ــوا «ص ـ ـخـ ــب» ال ـ ـشـ ــارع.
ولفت إلى أن «الدولة اإلسبانية ال
يمكن أن تستمر هـكــذا» ،وأن على
«ال ـج ـمــاعــة األوروب ـ ـيـ ــة أن تـتــوقــف
عــن الـنـظــر فــي االت ـجــاه املـعــاكــس».
وق ـ ــوبـ ـ ـل ـ ــت كـ ـلـ ـم ــات ــه ب ــال ـت ـص ـف ـي ــق
والهتاف بكلمة «الرئيس».
ُ
كذلك ،اعتبرت تلك التظاهرة ،التي
ّ
نــظ ـم ـت ـهــا ح ــركـ ـت ــان ان ـف ـصــال ـي ـتــان
ك ـب ـي ــرت ــان ،ب ـم ـثــابــة اخ ـت ـب ــار ل ـقــوة
االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـيـ ــن ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـعــد
اإلخـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـ ــذي أص ـ ـ ــاب حــرك ـت ـهــم
بعد اإلعــان املنفرد لالستقالل في
 27ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،وقـبــل
االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـح ـل ـيــة امل ـ ـقـ ــررة فــي
 21ك ــان ــون األول امل ـق ـب ــل .وأث ـب ـتــت
املـنـظـمـتــان االن ـف ـصــال ـي ـتــان الـلـتــان
ت ـت ـم ـت ـعــان ب ـن ـف ــوذ ك ـب ـيــر ونـظـمـتــا
التظاهرة ،وهما «الجمعية الوطنية
الكاتالونية» و«أومنيوم» الثقافية،
أنهما ما زالتا تملكان القدرة على
ال ـق ـي ــام بـتـعـبـئــة ك ـب ـي ــرة .وقـ ــد ك ــان
الحضور في التظاهرة كثيفًا (750
ألــف شـخــص) مـقــارنــة بمسيرة في
 16تشرين األول التي حضرها 200
ألــف شـخــص ،وتـظــاهــرة أخ ــرى في
 21تشرين األول التي شــارك فيها
 450ألف شخصًا.
(األخبار ،أ ف ب)

االثنين  13تشرين الثاني  2017العدد 3323

إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
اعالن رقم 1/36
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ع ــن اج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لتلزيم تقديم احبار لزوم وزارة الزراعة
لعام  ،2017وذلك في مبناها الكائن في
ب ـئــر ح ـســن م ـقــابــل ثـكـنــة ه ـن ــري شـهــاب
بـتــاريــخ  2017/11/27الـســاعــة الحادية
عشر.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ املديرية العامة للزراعة الكائنة
في مبنى الوزارة الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املقفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الى خمسة ايــام (قرار
وزير الزراعة رقم  1/841تاريخ  7تشرين
الثاني.)2017
بيروت في  7تشرين الثاني 2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2254
اعالن رقم 1/34
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ع ــن اج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لتلزيم اعمال تحريج (زرع ،ري وصيانة
ن ـص ــوب ملـ ــدة س ـن ــة) ف ــي حـ ــرج قـيـتــولــي
ـ ـ ـ ـ ق ـض ــاء ج ــزي ــن ف ــي م ـحــاف ـظــة الـجـنــوب
لعام  ،2017وذلك في مبناها الكائن في
ب ـئــر ح ـســن م ـقــابــل ثـكـنــة ه ـن ــري شـهــاب
بتاريخ 2017/11/27الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ املديرية العامة للزراعة الكائنة
في مبنى الوزارة الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املقفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الى خمسة ايــام (قرار
وزير الزراعة رقم  1/833تاريخ  7تشرين
الثاني .)2017
بيروت في  7تشرين الثاني 2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2252
اعالن رقم 1/31
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ع ــن اج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لـتـلــزيــم ت ـقــديــم م ـط ـبــوعــات ل ـعــام ،2017
وذلــك فــي مبناها الكائن فــي بئر حسن
مـ ـق ــاب ــل ث ـك ـن ــة ه ـ ـنـ ــري ش ـ ـهـ ــاب ب ـت ــاري ــخ
 2017/11/27الساعة الثالثة عشر.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املقفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الى خمسة ايــام (قرار
وزير الزراعة رقم  1/837تاريخ  7تشرين
الثاني .)2017
بيروت في  7تشرين الثاني 2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2249
اعالن رقم 1/28
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ املــديــريــة الـعــامــة
لـ ـل ــزراع ــة ـ ع ــن اع ـ ـ ــادة اج ـ ـ ــراء اسـ ـت ــدراج
لتلزيم تقديم زيوت لزوم سيارات وزارة
الـ ــزراعـ ــة ب ـطــري ـقــة اس ـ ـتـ ــدراج ال ـع ــروض
لـلـعــام  ،2017وذل ــك فــي مـبـنــاهــا الـكــائــن

في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب
بتاريخ 2017/11/27الساعة العاشرة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ املديرية العامة للزراعة الكائنة
في مبنى الوزارة الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املقفل
او بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من اخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ يخفض االعــان الى خمسة ايــام (قرار
وزير الزراعة رقم  1/840تاريخ  7تشرين
الثاني .)2017
بيروت في  7تشرين الثاني 2017
وزير الزراعة
غازي زعيتر
التكليف 2246
اعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن اج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %20عـ ـش ــرون بــامل ـئــة لـتـنـفـيــذ م ـشــروع
اش ـغــال تـعــزيــل وان ـش ــاء حـيـطــان حماية
على مجاري شتوية في منطقة (الجوزـ ـ
الصفصاف) ـ ـ قضاء الهرمل.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم ف ـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـتــاس ـعــة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2017/12/12
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
ال ــدرج ــة الــراب ـعــة فـقــط لــاش ـغــال املــائـيــة
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
يجر استالمها مؤقتا
صفقات مائية لم
ِ
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عشر
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق ال ـيــوم املـحــدد
لجلسة فــض ال ـعــروض  -وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االط ـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه ف ــي املــديــريــة
الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة -
مصلحة الديوان  -كورنيش النهر.
بيروت في  8تشرين الثاني 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2243
اعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن اج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى اسـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسعار االدارة حده االقصى
 %19تسعة عشرة باملئة لتنفيذ مشروع
اش ـغــال تـعــزيــل وان ـش ــاء حـيـطــان حماية
على مجاري شتوية في بلدة حاصبيا
ـ ـ قضاء مرجعيون ـ ـ حاصبيا.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم ف ـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـع ــاش ــرة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.2017/12/12
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688تــاريــخ  1966/1/25في
ال ــدرج ــة الــراب ـعــة فـقــط لــاش ـغــال املــائـيــة
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
يجر استالمها مؤقتا
صفقات مائية لم
ِ
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
ع ــروض ـه ــم ق ـبــل ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة عشر
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يسبق ال ـيــوم املـحــدد
لجلسة فــض ال ـعــروض  -وفــق نصوص
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص ال ـ ـ ــذي يـمـكــن
االط ـ ــاع وال ـح ـصــول عـلـيــه ف ــي املــديــريــة
الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة والـكـهــربــائـيــة -
مصلحة الديوان  -كورنيش النهر.
بيروت في  8تشرين الثاني 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 2242
مناقصة عامة
/5370م ع إ/م م 3/
الساعة التاسعة من نهار االثنني الواقع
فــي  2017/11/27تـجــري وزارة الــدفــاع

ال ــوط ـن ــي ـ ـ ـ ـ امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ـ ـ ــادارة ـ
مصلحة ال ـقــوامــة فــي قــاعــة املـنــاقـصــات
الـكــائـنــة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ ـ اول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
تـحـقـيــق اث ــاث وم ـف ــروش ــات وتـجـهـيــزات
مكتبية لصالح الجيش لعام .2017
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /7م
ع إ/م ق 1/تاريخ 2017/6/29
يمكن ملن يرغب االشـتــراك في املناقصة
العامة هــذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــادارة
مصلحة القوامة في مبنى عفيف معيقل
خالل اوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
الى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
لـ ــادارة ـ ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل ع ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/11/7
اللواء محسن فنيش املدير العام لالدارة
التكليف 2232
نشر خالصة حكم
ان م ـح ـك ـم ــة الـ ـ ــدرجـ ـ ــة االولـ ـ ـ ـ ــى امل ــدن ـي ــة
ف ــي ب ـي ــروت ال ـغــرفــة ال ـن ــاظ ــرة بـقـضــايــا
الجمارك الغرفة السادسة تدعو السيد
ف ـهــد ب ــن جـمـعــة ب ــن س ـل ـمــان الـحــويـطــي
ً
م ـص ـحــح بـ ـ ــدال م ــن ف ـه ــد ب ــن ج ـم ـعــة بــن
س ـل ـطــان ال ـحــوي ـطــي لـلـحـضــور ال ــى قلم
املحكمة في قصر عدل بيروت او ارسال
م ــن يـمـثـلــك قــانــونــا وذلـ ــك لـتـبـلــغ الحكم
الصادر عن املحكمة بتاريخ 2014/7/3
رق ــم  2014/350وامل ـت ـض ـمــن ف ــي فـقــرتــه
الحكمية الــزامــك بــدفــع مبلغ  86مليون
ليرة لبنانية اضــافــة الــى النفقات مهلة
االسـتـئـنــاف  30يــومــا تـلــي مـهـلــة النشر
اساس .2013/4222
رئيس القلم
ناصر ابو حسن
التكليف 2233
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـت ــدراج ع ــروض إلعـ ــداد دف ـتــر شــروط
النشاء كابالت توتر عالي هوائية 220
ك.ف .م ــن ض ـم ــن امل ـخ ـط ــط ال ـتــوج ـي ـهــي
للنقل املرحلة االولى  2017ـ .2023
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور أع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان  -أمانة السر -الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان -طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50.000/ل.ل.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان  -طــريــق الـنـهــر  -الطابق
" - "12املبنى املركزي (غرفة .)1223
ّ
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في2017/12/15عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/11/7
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 2235
إعالن بيع باملعاملة 2017/181
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي د.شادي الحجل
تـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي نـهــار الـجـمـعــة في
 2017/11/24ابـتــداء مــن الساعة 11,30
ظ ـهــرا س ـي ــارة املـنـفــذ عـلـيــه بــاســم فضل
حـ ـج ــازي م ــارك ــة ب م ف  316Iم ــودي ــل
 2005رقـ ــم /107216/ن الـخـصــوصـيــة
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل ـه ـجــر ش.م.ل وكـيـلــه امل ـحــامــي رام ــي
بــاسـيــل الـبــالــغ  $/3157/ع ــدا الـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/4000/واملـطــروحــة
بسعر  $/3500/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ،وإن رسوم امليكانيك قد بلغت
حوالي /204000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى املـ ـ ــرآب ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـيــروت
كــورن ـيــش الـنـهــر مـقــابــل مـطــاحــن الـتــاج
ق ــرب شــركــة الـبـيـجــو مـصـحــوبــا بالثمن
نقدا او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم

اسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2017/188
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي د.شادي الحجل
تـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي نـهــار الـجـمـعــة في
 2017/11/24ابـتــداء مــن الساعة 11,30
ظـ ـه ــرا س ـ ـيـ ــارة املـ ـنـ ـف ــذ ع ـل ـي ــه زوفـ ـيـ ـن ــار
كركور هاننهيان ماركة م ــازدا 2موديل
 2009رق ــم /424687/ج الـخـصــوصـيــة
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل ـه ـجــر ش.م.ل وكـيـلــه امل ـحــامــي رام ــي
باسيل البالغ  $/11703/عــدا اللواحق
واملخمنة بمبلغ  $/5210/واملـطــروحــة
بسعر  $/4000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية ،وإن رسوم امليكانيك قد بلغت
/360,000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى املـ ـ ــرآب ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـيــروت
كــورن ـيــش الـنـهــر مـقــابــل مـطــاحــن الـتــاج
ق ــرب شــركــة الـبـيـجــو مـصـحــوبــا بالثمن
نقدا او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :سمير علي العلي
مجهول محل اإلقامة
تـنــذركــم هــذه الــدائــرة سـنــدا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لـتـسـلــم االنـ ـ ــذار الـتـنـفـيــذي ف ــي املـعــامـلــة
رقم  2017/908املتكونة بينك وبني بنك
بيبلوس ش.م.ل بـخــال /30/ي ــوم ــا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة وإال عد قلمها مقاما
مختارا تتبلغون بواسطته كل األوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ ناصر األحمدية
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2015/1760
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي جورج بو زامل
املنفذ عليهم:
1ـ شركة الفرابي لألدوية الطبية ش.م.م.
ال ـحــدث ـ حــي األم ـيــركــان ـ خـلــف محالت
األفندي بناية غاردينيا الطابق األول
2ـ عـ ــادل عـ ــارف عـمـشــه وفــاط ـمــة محمد
ج ـبــق ـ ب ـش ــام ــون ـ ح ــي امل ـ ـ ــدارس جــانــب
إيليت بناية الرابية الخضراء ـ الطابق
الثاني
الـسـنــد الـتـنـفـيــذي :عـقــد وك ـشــف حساب
مـ ــع ش ـ ـهـ ــادة ت ــأم ــن ع ـ ـقـ ــاري تـحـصـيــا
ملبلغ  /106231/دوالر أمـيــركــي ومبلغ
 /60437/ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة عـ ــدا ال ـفــوائــد
واللواحق
تاريخ قرار الحجز2015/11/18 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2015/11/19 :
ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم 8
بلوك  Aمن العقار  4068الحدث العائدة
ملكيته للمنفذ عليه عادل عارف عمشه
مـحــل طــابــق ارض ــي ضمنه حـمــام يتبع
لــه متخت فــي املـيــزانــن ضمنه حمامني
ومطبخ له موقف سيارة رقم  8بلوك A
مساحته  263م م تقريبا حــق مختلف
خ ــاض ــع ل ـن ـظــام ادارة ال ـع ـقــار وتـعــديـلــه
يشترك بملكية القسمني رقم  1و A 3وكل
ما ورد عليهما.
قيمة التخمني /460250/ :دوالر أميركي
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرح ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض:
/236764,15/دوالر أميركي
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـح ــدد
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ن ـه ــار األرب ـ ـعـ ــاء ت ــاري ــخ
 2017/11/29ال ـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــرة
صباحا امــام رئيس دائــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
ـواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
مـ ٍ
او م ـصــرف مـقـبــول بــإســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل إقامة ضمن
نـطــاق الــدائــرة كما عليه وبـخــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته ،كما عليه وبـخــال عشرين

يــومــا تـلــي اإلح ــال ــة دف ــع الـثـمــن ورس ــوم
الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ انطوان الحلو
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة رقم 2006/89
الرئيسة روال شمعون
املـنـفــذ :بنك سوسيته جـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل وكيله املحامي بيار بارودي
امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا :مـ ــاري انـ ـط ــوان تــويـنــي
وايف صحناوي بصفته وريث املرحوم
الفريد انطوان صحناوي
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
امل ـ ــن رق ـ ــم  2001/427ت ـح ـص ـيــا ملـبـلــغ
/48193,29/دوالر امـيــركــي اضــافــة الــى
الفوائد والرسوم والنفقات.
تاريخ قرار الحجز2006/8/31 :
تاريخ تسجيله2006/9/9 :
تاريخ محضر الوصف2007/12/22 :
تاريخ وضع دفتر الشروط2012/2/13 :
بعد التعديل
ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح :ح ـصــة امل ـن ـفــذ عليها
مــاري انطوان تويني البالغة  400سهم
فــي الـعـقــار رق ــم  155عــن صــوفــر قطعة
ارض سليخ منبسطة مساحته 624م.م.
ح ــدود الـعـقــار :غــربــا الـعـقــاريــن رقــم 156
و 157وشــرقــا ام ــاك عــامــة والـعـقــار رقــم
 154وشماال امالك عامة وجنوبا العقار
رقم  .154تخطيط باملرسوم  2370تاريخ
 1970/12/15بملف  .138تــوضــع اليد
ع ـلــى ال ـق ـســم املـسـتـمـلــك م ــن ه ــذا الـعـقــار
وخ ـ ــاف ـ ــه بـ ـم ــوج ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار  13ت ــاري ــخ
 1974/3/21الصادر عن بلدية صوفر.
قيمة التخمني/36400/:دوالر اميركي
بدل الطرح/21840/:دوالر اميركي
موعد املــزايــدة ومكانها :تجري املزايدة
نهار األربـعــاء الــواقــع فيه 2017/12/13
الساعة الثانية عشر ظهرًا امــام رئيس
دائرة تنفيذ عاليه في قاعة املحكمة.
ش ــروط الـبـيــع:فـعـلــى الــراغــب فــي الـشــراء
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ مـ ـح ــل اق ـ ــام ـ ــة ل ـ ــه ضـ ـم ــن ن ـط ــاق
دائــرة تنفيذ عاليه واالطــاع على قيود
ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـع ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـقــار م ــوض ــوع
املزايدة ومعاينته وعليه تأمني بدل قيمة
الطرح بموجب شيك مصرفي منظم المر
حضرة رئيس دائرة تنفيذ عاليه وخالل
االيام الثالثة التالية لالحالة عليه ايداع
كامل الثمن تحت طائلة اع ــادة املــزايــدة
حكما بــزيــادة العشر على عهدة الناكل
الـ ــذي يـضـمــن ال ـن ـقــص وال يـسـتـفـيــد من
ال ــزي ــادة وع ـل ـيــه خ ــال ال ـع ـش ــرون يــومــا
تـســديــد كــامــل الـثـمــن ورس ــم الــدالل ــة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن
اعالن
من امانة السجل العقاري في الشوف
طلب جميل ابراهيم عابدين سند ملكية
بدل ضائع للعقار  2250املغيرية
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يوما
امني السجل العقاري املعاون في
الشوف
حنني عبد الصمد
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1463
املـ ـنـ ـف ــذة :إن ـت ـص ــار ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ع ـب ــس ـ
وكيلتها املحامية رنيم عثمان
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :عــامــر ع ـبــد الـ ـق ــادر ام ــن –
مقيم في مجدليا – الدوار
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
مـنـقــوالت معمل ال ـبــاط الـعــائــد للمنفذ
عليه والكائن في مجدليا – الدوار والتي
هــي عـبــارة عــن مكبس بــاط عــدد اثنان
وجالية بالط وذلــك نهار االثنني الواقع
في  2017/11/27الساعة الواحدة ظهرا .
بدل التخمني/2000/ :د.أ.
بدل الطرح /1200/ :د.أ.
على الراغب بالشراء الحضور الى مكان
وج ــود املـنـقــوالت فــي معمل املنفذ عليه
فــي مجدليا – ال ــدوار فــي املــوعــد املحدد
اعاله مصحوبا بالثمن و %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ نقوال دعبول

20

االثنين  13تشرين الثاني  2017العدد 3323

رياضة

تصفيات مونديال 2018

قلب الطليان والمونديال على «اآلزوري»

إيطاليا مطالبة اليوم بالفوز بفارق هدفين (أ ف ب)

يخوض المنتخب اإليطالي مباراة مصيرية
أمام نظيره السويدي الليلة في إياب
الملحق األوروبي المؤهل لمونديال
 2018في روسيا بعد خسارته ذهابًا .1-0
«اآلزوري» مطالب بانتفاضة تقوده إلى
موقعه الطبيعي في المونديال
حسن زين الدين
إي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا اآلن خـ ـ ـ ـ ــارج مـ ــونـ ــديـ ــال
روس ـي ــا .إل ــى مــا قـبــل م ـب ــاراة الليلة
املـصـيــريــة أم ــام ال ـســويــد ف ــي ذه ــاب
امللحق األوروبـ ــي« ،اآلزوري» ليس
م ــوج ــودًا ف ــي ال ـح ــدث ال ـعــاملــي ال ــذي

تلتقي إيطاليا الليلة
مع السويد في إياب الملحق
بعد خسارتها ذهابًا 1-0
لــم تـغــب شـمـســه عـنــه إال مــرتــن في
التاريخ .إلــى ما قبل مـبــاراة الليلة،
امل ـن ـت ـخ ــب ص ــاح ــب ال ـ ـبـ ــاع ال ـط ــوي ــل
فــي املــونــديــال ،وحــامــل الـلـقــب أربــع
مـ ــرات أع ـ ــوام  1934و 1938و1982
و 2006والوصيف في  1970و1994
والـ ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم ن ـج ــوم ــا أف ـ ـ ــذاذًا لـلـعـبــة
أمـ ـ ـث ـ ــال ب ـ ــاول ـ ــو روسـ ـ ـ ــي وروب ـ ــرت ـ ــو

ب ــاجـ ـي ــو وأل ـ ـي ـ ـسـ ــانـ ــدرو دل ب ـي ـيــرو
وفــران ـش ـي ـس ـكــو ت ــوت ــي وجـيــانـلــوكــا
فيالي وال ـحــارس األس ـطــوري دينو
زوف والحالي جيانلويجي بوفون
وغ ـيــرهــم الـكـثـيــر الـكـثـيــر ،لـيــس بني
َ
ستوجد في العرس
املنتخبات التي
الكروي.
ما حصل يــوم الجمعة املاضي كان
مـفــاجـئــا بــالـتــأكـيــد لـلـجـمـيــع ،فــرغــم
تـ ــراجـ ــع قـ ـ ــوة امل ـن ـت ـخ ــب اإليـ ـط ــال ــي،
وهذا ما بدا واضحًا في التصفيات
الحالية ،إذ تعرض لخسارة قاسية
أمام إسبانيا  0-3وحقق فوزًا صعبًا
على منتخب العدو اإلسرائيلي 0-1
ومثله على ألبانيا  0-1وتعادل على
املتواضعة ،1-1
أرضه أمام مقدونيا
ّ
لـكــن قـلـيـلــن ك ــان ــوا ي ـتــوق ـعــون أن ال
يكون «اآلزوري» حاضرًا لالمتحان
في استوكهولم وأن يتلقى الخسارة
 ،1-0فالتوقعات كانت تذهب إلى أن
الطليان رغم مشاكلهم سيخرجون
ع ـلــى األق ـ ــل ب ـت ـع ــادل ،ولـ ــو بـنـتـيـجــة
سلبية ،إذ هذا ما عرف عن املنتخب
اإليطالي ،بأن يكون في املوعد عند
التحديات ،هذا ما ّ
عو َدنا إيــاه ،لكن
لـيــس بــالـتــأكـيــد ه ــذا املـنـتـخــب الــذي
ال ي ـش ـب ــه إيـ ـط ــالـ ـي ــا عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق.
ليس هذا املنتخب الذي بدا مفتقدًا
روحية الفوز والقتالية في األداء.
ج ـيــام ـب ـي ـيـ ّـرو ف ـي ـن ـت ــورا .هـ ــذا االس ــم
وح ـ ـ ــده ي ـل ــخ ــص مـ ــأسـ ــاة إي ـط ــال ـي ــا.
ه ــذا امل ــدرب ال ــذي سـقــط ف ـجــأة على
امل ـن ـت ـخ ــب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،رغـ ـ ــم ضـعــف
ت ـج ــرب ـت ــه قـ ـل ــب األمـ ـ ـ ــور رأس ـ ـ ــا عـلــى

عـ ـق ــب ،ل ـك ــن ن ـح ــو األسـ ـ ـ ــوأ .الـ ـس ــؤال
الذي يطرح نفسه بعد النتائج التي
حققها املـنـتـخــب اإلي ـطــالــي ،وأدائ ــه
واف ـت ـقــاده لـهــويــة لـعــب م ـحــددة هــو:
ك ـيــف ع ـ ّـن االت ـح ــاد اإلي ـطــال ــي لـكــرة
ال ـق ــدم ف ـي ـن ـتــورا امل ـج ـهــول لـكـثـيــريــن
في منصب مدرب ملنتخب بحجم الـ
«آزوري» وتاريخه؟
املـســألــة هـنــا ال تتعلق فـقــط بالفكر

الـتـكـتـيـكــي ل ـه ــذا املـ ـ ــدرب وأخ ـطــائــه
ً
الكثيرة ،وبينها مثال عــدم إشراكه
ال ـن ـج ــم األول ح ــال ـي ــا فـ ــي إي ـطــال ـيــا
روب ــرت ــو إن ـس ـي ـنــي إال ف ــي الــدقــائــق
األخ ـي ــرة مــن امل ـب ــاراة أم ــام الـســويــد،
ً
ف ـض ــا ع ــن خـطـتــه ال ـع ـق ـي ـمــة ،ب ــل إن
هـ ــذا املـ ـ ــدرب ال ي ـش ـبــه إي ـط ــال ـي ــا فــي
ش ــيء .أي ــن هــو مــن شخصية سلفه
أنطونيو كونتي؟ ال مجال للمقارنة

نتائج الملحق األوروبي لمونديال روسيا 2018
الـ ـي ــون ــان – ك ــرواتـ ـي ــا 4-1( 0-0
ذهابًا) (تأهلت كرواتيا)
سويسرا – إيرلندا الشمالية 0-0
(( )0-1تأهلت سويسرا).
 اليوم:إي ـط ــال ـي ــا – الـ ـس ــوي ــد ( 1-0ذه ــاب ــا)
()21,45
 مباريات دولية وديةروسيا – األرجنتني 1-0
سيرجيو أغويرو (.)86
إسبانيا – كوستاريكا 0-5
جوردي ألبا ( )6وألفارو موراتا ()23

وداف ـيــد سيلفا ( 51و )55وأنــدريــس
إينييستا (.)73
قطر – تشيكيا 1-0
مقدونيا – النروج 0-2
 اليوم:أرمينيا – قبرص ()16,00
جورجيا – بيالروسيا ()16,00
بلغاريا – السعودية ()19,00
تركيا – ألبانيا ()19,30
كوسوفو – ليتوانيا ()20,30
فنزويال – إيران ()21,00
بولونيا – املكسيك ()21,45

على اإلط ــاق .شـتــان بــن مــا ّ
يقدمه
فينتورا ومــا قـ ّـدمــه كونتي ،رغــم أن
األخير لم يكن يمتلك األدوات ذاتها
ّ
ف ــي ف ـت ــرت ــه ،غ ـي ــر أنـ ــه ت ـم ــكــن م ــن أن
يصنع منتخبًا قويًا «من ال شيء»،
ّ
وقدم مستوى رائعًا في كأس أوروبا
 2016في فرنسا.
كـ ــل ال ـ ـكـ ــام غـ ـي ــر م ـ ـجـ ـ ٍـد ح ــالـ ـي ــا فــي
وض ــع إيـطــالـيــا .تــاريــخ الـ ـ «آزوري»
على املحك .ال بد من عمل ،من عمل
ك ـب ـيــر إلنـ ـق ــاذ امل ـن ـت ـخ ــب اإلي ـط ــال ــي.
ال ب ــد م ــن أن ي ـخ ــرج ال ــاع ـب ــون مــن
قمقمهم ُ
ويظهروا تلك الـ «غرينتا»
ّ
أو الـ ـ ــروح ال ـح ـمــاس ـيــة ال ـت ــي مــيــزت
ال ـط ـل ـي ــان ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوام وأجـ ــادوهـ ــا
بــإت ـقــان .الـتـعــويــل عـلــى فـيـنـتــورا لن
يـكــون مفيدًا ،ال بــد أن تـكــون األمــور
ف ــي أيـ ــدي الــاع ـبــن ال ــذي ــن يــرتــدون
هــذا القميص الشهير .ال بــد مــن أن
القائد بوفون دور مدربه .أن
يلعب
ّ
يكون املحفز وامللهم لزمالئه ،ال بد
من خبرته الطويلة في هــذا الوقت.
الكل ينتظر من إيطاليا أن تنتفض
وت ـت ـف ـ ّـوق ع ـلــى ذاتـ ـه ــا .ح ـتــى م ــن ال
يشجع إيطاليا لن يرضيه أن يكون
الـ «آزوري» خارج املونديال .ال نكهة
من
ل ـل ـمــونــديــال وح ـ ــاوة امل ـنــاف ـســة ّ
دون إيـطــالـيــا .حتى املــونــديــال يــدق
قـلـبــه ع ـلــى إي ـطــال ـيــا ،إذ إن غـيــابـهــا
سي ّ
ُ
عد خسارة كبيرة.
الـلـيـلــة ،وفــي ذلــك املـلـعــب التاريخي
في ميالنو ،في «سان سيرو» ،ال بد
من أن تكون إيطاليا ...إيطاليا التي
نعرف.
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رياضة

تونس والمغرب يُكمالن اإلنجاز العربي المونديالي
للمرة األول ــى فــي تــاريــخ كــأس العالم
ستوجد أربـعــة منتخبات عربية في
البطولة بعد أن لحقت تونس واملغرب
ب ـم ـصــر والـ ـسـ ـع ــودي ــة إل ـ ــى ن ـهــائ ـيــات
روسيا .2018
وكـ ـ ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــدد األكـ ـ ـب ـ ــر ل ـل ـم ـن ـت ـخ ـبــات
ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي ن ـس ـخــة واح ـ ـ ــدة ل ـكــأس
العالم ثالثة ،وسجل مرتني :مونديال
 1986فــي املكسيك (امل ـغــرب ،الجزائر،
والعراق) ،ومونديال  1998في فرنسا
(املغرب ،السعودية ،وتونس).
وغــال ـبــا م ــا ك ــان ــت امل ـش ــارك ــة الـعــربـيــة
ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم تـ ــوزع ب ــن منتخب
واحــد (مصر في  ،1934املغرب ،1970
ت ــون ــس  ،1978ال ـ ـجـ ــزائـ ــر فـ ــي 2010
و ،)2014ب ـي ـن ـمــا ش ـ ـ ــارك م ـن ـت ـخ ـبــان
فــي كــل مــن مــونــديــال ( 1982الـكــويــت
والجزائر) ،و( 1990مصر واإلمارات)،
و( 1994امل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرب وال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة)،
و( 2002الـسـعــوديــة وتــونــس) و2006
(السعودية وتونس).
فقد ضمن املنتخب التونسي العودة
إلــى نهائيات كــأس العالم بعد غياب
 12ع ــام ــا ب ـت ـعــادلــه س ـل ـبــا م ــع ضيفه
الليبي السبت فــي الجولة السادسة

األخيرة من الدور الحاسم للتصفيات
األفريقية.
ورفعت تونس التي كانت في حاجة
إل ــى نـقـطــة ال ـت ـعــادل لـضـمــان تأهلها
الخامس ،رصيدها إلــى  14نقطة في
ص ــدارة املـجـمــوعــة األول ــى ،مـقــابــل 13
نـقـطــة ألق ـ ــرب مـنــافـسـيـهــا جـمـهــوريــة

الـكــونـغــو الــديـمــوقــراطـيــة ال ـتــي فــازت
السبت فــي مـبــاراة أجــريــت فــي الوقت
نفسه ،على ضيفتها غينيا .1-3
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــاد امل ـ ـ ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي
هيرفيه ريـنــار املنتخب املـغــربــي إلى
املونديال للمرة األولــى منذ  20عامًا
ب ــال ـف ــوز ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه ال ـع ــاج ــي 0-2

العبو المغرب يحتفلون بالتأهل (أ ف ب)

ف ــي ال ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة األخ ـ ـيـ ــرة مــن
منافسات املجموعة الثالثة.
وس ـ ـجـ ــل ن ـب ـي ــل درار ( )25ومـ ـه ــدي
بنعطية ( )30الهدفني.
ونجح رينار في رهانه لكونه وضع
الـتــأهــل لـكــأس الـعــالــم هــدفــا فــي عقده
ل ـ ــدى ت ـع ـي ـي ـنــه مـ ـك ــان ال ــوطـ ـن ــي ب ــادو
الزاكي .وهي املرة األولــى التي ينجح
فـيـهــا ري ـن ــار ف ــي ق ـي ــادة مـنـتـخــب إلــى
ن ـهــائ ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم ف ــي مـسـيــرتــه
الـتــدريـبـيــة املـتــوجــة بلقبني فــي كــأس
األمــم األفريقية مــع زامبيا عــام 2012
وساحل العاج عام .2015
وقــال رينار« :الالعبون قدموا مباراة
رائـ ـع ــة ،وك ــان ــوا اسـتـثـنــائـيــن .لعبنا
ب ـت ـض ــام ــن وذك ـ ـ ـ ـ ــاء ،وب ـق ـي ـن ــا بـنـفــس
مستوى املباراة األخـيــرة» ،في إشارة
إل ــى ال ـفــوز الـكـبـيــر عـلــى ال ـغــابــون (-3
 )0ف ــي ال ـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء ف ــي ال ـجــولــة
الخامسة قبل األخيرة.
وكان املنتخب السنغالي قد تأهل إلى
املونديال بفوزه الثمني على مضيفه
ال ـج ـنــوب أفــري ـقــي  0-2ف ــي املـجـمــوعــة
الرابعة ليلحق بمصر ونيجيريا قبل
ّ
ينضم إليهم املغرب وتونس.
أن

كرة الصاالت

تأهل فوتسال لبنان الى نهائيات آسيا
ّ
تأهل منتخب لبنان في كرة الصاالت
إلــى نهائيات كــأس آسـيــا املقبلة في
الـصــن تايبه وامل ـقــررة فــي األول من
شباط عام  ،2018وذلك بعد أن اختتم
تصفيات منطقة غرب آسيا متصدرًا
مجموعته الثانية بتحقيقه فوزين
مـسـتـحـقــن بــالـنـتـيـجــة عـيـنـهــا على
األردن وقطر .1-3
فـ ـ ـف ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـ ـثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ،س ـج ــل
ح ـس ــن زي ـ ـتـ ــون ( 16و )40وس ـي ــرج
ق ـي ــوم ـج ـي ــان ( )31أه ـ ـ ـ ــداف ل ـب ـن ــان،
ف ــي ح ــن أحـ ـ ــرز ع ـي ـســى امل ـس ـع ــودي
( )40ه ـ ـ ــدف قـ ـط ــر ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــد .دخ ــل
ل ـب ـنــان املـ ـب ــاراة ب ـح ـســابــات مـتـعــددة
ً
األوج ــه؛ ضمان التأهل أوال ،صــدارة

املجموعة ،تحقيق الفوز ،واستكمال
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي عـبــر
م ـنــح امل ـج ــال أمـ ــام إش ـ ــراك الـعـنــاصــر
الشابة .وقد منح املــدرب املجال أمام
الالعب ستيف كوكزيان ليكون العبًا
أساسيًا منذ بداية املباراة الى جانب
ع ـل ــي ال ـح ـم ـص ــي (أف ـ ـضـ ــل الع ـ ــب فــي
املباراتني فوق اختيار الجهاز الفني)
وع ـلــي طـنـيــش ومـحـمــد قـبـيـســي .ثم
تألفت التشكيلة الثانية مــن القائد
قـ ـ ــاسـ ـ ــم ق ـ ـ ــوص ـ ـ ــان وح ـ ـ ـسـ ـ ــن زي ـ ـتـ ــون
(صاحب هدفني) وأحمد خير الدين
والــواعــد جــورجـيــو ال ـخــوري (أصغر
العب في التصفيات).
وت ـص ــدر املـنـتـخــب الـلـبـنــانــي ترتيب

املـجـمــوعــة الـثــانـيــة بــرصـيــد  6نـقــاط
من مباراتني ،مقابل  3نقاط لألردن
وال ش ــيء لـقـطــر ،حـيــث تــأهــل لبنان
واألردن الى النهائيات.
وتـ ـتـ ـن ــاف ــس فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـت ـص ـف ـي ــات
سـ ـبـ ـع ــة مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ت ـ ــم ت ـق ـس ـي ـم ـهــا
ع ـل ــى م ـج ـم ــوع ـت ــن ،ب ـح ـيــث يـحـصــل
األول وال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ــن كـ ــل م ـج ـمــوعــة
عـلــى بـطــاقــات الـتــأهــل امل ـبــاشــرة إلــى
النهائيات القارية ،لكن نظام منطقة
غرب آسيا ال يلحظ تنافس املتأهلني
على لقب بطل املنطقة.
وتـعــود بعثة املنتخب اللبناني الى
م ـطــار ب ـي ــروت ال ــدول ــي ع ـنــد الـســاعــة
 12.00بعد ظهر اليوم اإلثنني.

إدارة الـ ـسـ ـب ــاق ف ــي ج ـم ـع ـيــة ب ـي ــروت
ماراثون بعد اعتماد مسار هو األسرع
لتاريخه ،وذلــك في تعزيز رقــم سباق
املـ ــاراثـ ــون ع ـنــد ال ــرج ــال ح ـيــث سـ ّـجــل
الكيني دومـيـنـيــك روت ــو رقـمــا جــديـدًا

بلغ  2 : 10 : 41س والرقم السابق عام
 2016هــو ملواطنه إدوي ــن كيبتو : 19
 2 : 13س ،وع ـن ــد ال ـس ـي ــدات تمكنت
البحرينية أونيس تشومبا من تعزيز
ّ ً
مسجال باسم
الرقم النسائي الذي كان

تعادالن سلبيان في
مواجهتَي الملحق القاري
عادت أوستراليا بتعادل سلبي من
أرض مضيفتها هندوراس في سان
بدرو سوال ،في ذهاب ملحق آسيا-
الكونكاكاف املؤهل إلى مونديال روسيا
.2018
وكانت أوستراليا قد احتلت املركز
الخامس آسيويًا على حساب سوريا
في ملحق قاري بينهما ،بينما حلت
هندوراس رابعة في ختام تصفيات
الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى
والكاريبي) .وأعرب مدرب أوستراليا
انجي بوستيجأوغلو عن سعادته
بالنتيجة ،وقال في مؤتمر صحافي بعد
املباراة« :النتيجة عظيمة ،لكنها ال تعكس
واقع األمر».
وأضاف« :كنا جيدين في أدائنا بما
يكفي لتسجيل هدف أو اثنني ،وكنا
نرغب في الحصول على نتيجة قوية،
سنعود إلى بالدنا لنلعب أمام جمهورنا
وضمن ظروفنا ونحن في أحسن
حال».
كذلك ،تعادلت البيرو سلبيًا مع
مضيفتها نيوزيلندا في ويلينغتون في
ذهاب ملحق أوقيانيا-أميركا الجنوبية.
ورغم سيطرة العبيها شبه املطلقة على
املجريات ،فشلت البيرو ،خامسة أميركا
الجنوبية ،في تسجيل هدف ثمني خارج
أرضها قبل لقاء اإلياب مع بطلة أوقيانيا
التي كانت أكثر تصميمًا في املباراة
والحاملة بمشاركة ثالثة في تاريخها في
نهائيات املونديال بعد  1982و.2010

رجال قطر وسيدات
الزمالك أبطال العرب
العبو المنتخب يحتفلون
بالتأهل (عدنان الحاج علي)
ّ

 48ألفًا من  110جنسيات ركضوا في شوارع بيروت

سجلت اللبنانية شيرين نجيم رقمًا جديدًا (هيثم الموسوي)
ّ

ملحق المونديال

كرة الطاولة

الماراثون

امتألت شوارع العاصمة بيروت بـ48
ألف عـ ّـداء وعـ ّـداءة من  110جنسيات
ح ــول ال ـعــالــم ش ــارك ــوا ف ــي فـعــالـيــات
سباق بيروت ماراثون ،الذي ّ
نظمته
ـاراث ـ ـ ــون ت ـحــت
ج ـم ـع ـي ــة بـ ـ ـي ـ ــروت م ـ ـ ـ ّ
شعار " 15سنة ورح نضل نركض"،
شكلوا لــوحــات بشرية فــي مــا يشبه
االس ـت ـف ـتــاء الـشـعـبــي ،حـيــث ركـضــوا
ف ــي ع ــدة س ـبــاقــات اخ ـتــرقــت ش ــوارع
داخل بيروت وعند حدودها الكبرى،
وقـ ـ ــد س ـ ّـجـ ـل ــت فـ ــي بـ ـع ــض م ـح ـطــات
السباق وقفات تضامنية مع رئيس
الحكومة سعد الـحــريــري ال ــذي كان
ق ــد شـ ــارك ســاب ـقــا ف ــي نـسـخـتــي عــام
 2009و. 2016
انطلق أول السباقات ملسافة املاراثون
 42, 195كلم لفئة الـقــدرات الخاصة،
تقدمها أعضاء في النادي اللبناني
للدراجات النارية على دراجاتهم ،ثم
املــاراثــون لفئة األســويــاء ،وهــو الذي
عد ًاء ّ
جمع ّ 950
وعداءة ممن يحملون
تصنيفات ذهبية وفضية وبرونزية،
وسباق البدل ونصف املاراثون 21, 1
كلم ،و 1كلم و 5كلم تنافسي و 8كلم
للمرح ال ــذي ش ــارك فيه أكـثــر مــن 32
عداء ّ
ألف ّ
وعداءة.
وفـ ــي ال ـ ـقـ ــراءة ال ـف ـن ـيــة ل ـل ـس ـب ــاق ،فـقــد
أصابت التوقعات التي أشــارت إليها
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اإلثيوبية تيغيست غيرما غيتاشوي
والبالغ  2 : 32 : 48س حيث كان الرقم
الجديد لـلـعـ ّـداءة تشومبا 2 : 28 : 38
س.
وع ـن ــد ال ـل ـب ـنــان ـيــات ،تـمـكـنــت شـيــريــن
نجيم من تسجيل رقم جديد هو : 00
 2 : 45س ،والسابق ّ
للعداءة ذاتها هو
 2 : 54 : 12س.
ّأما مواطنها حسني عواضة فقد حافظ
على مركز ال ـصــدارة ،لكنه تــراجــع في
التوقيت مــن رقــم الـعــام املــاضــي وهو
 2 : 30 : 46س إلى  2 : 34 : 14س.
وك ــان ــت ن ـق ـطــة الـ ــوصـ ــول ف ــي ســاحــة
ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء حـ ـي ــث أق ـ ـيـ ــم حـ ـف ــل ت ــوزي ــع
ال ـج ــوائ ــز ع ـلــى ال ـفــائــزيــن ب ـعــد إع ــان
الـ ـنـ ـت ــائ ــج ب ـ ــإش ـ ــراف ح ـ ـكـ ــام االت ـ ـحـ ــاد
ال ـل ـب ـنــانــي أللـ ـع ــاب ال ـ ـقـ ــوى .وش ـه ــدت
م ـس ــارات ال ـس ـبــاقــات أج ـ ـ ً
ـواء ترفيهية
فـنـيــة وريــاض ـيــة م ــن قـبــل ال ـعــديــد من
الـبـلــديــات واملــؤس ـســات والـجـمـعـيــات،
وكـ ــان نـجــم ال ـ ّس ـبــاق ال ـف ـنــان نــاصـيــف
زيتون الذي غنى أجمل أغانيه ،حيث
ت ـفــاعــل م ـعــه ال ـج ـم ـهــور م ــن ال ـعـ ّـدائــن
ّ
والعداءت.
وعلى الصعيد اللوجستي ،فقد شارك
ف ــي تـنـظـيــم ال ـس ـب ــاق ف ــري ــق ك ـبـيــر من
امل ـت ـطــوعــن ب ـلــغ ع ــدده ــم  4400شــاب
وشابة.

أحرز نادي قطر القطري لقب الرجال
ونادي الزمالك املصري لقب السيدات
لبطولة األندية العربية الـ 29في كرة
الطاولة التي نظمها االتحاد اللبناني
للعبة في نادي غزير؛ ففي نهائي
الرجال ،فاز نادي قطر القطري على
مواطنه السد بنتيجة ( )2-3في سلسلة
نهائية عاصفة وبالغة اإلثارة ،في لقاء
ساعتني و 15دقيقة .وأحرز نادي
املعادي املصري املركز الثالث بعد فوزه
على نادي الفادي األقدس اللبناني (-3
 )2في لقاء مثير وماراتوني ايضًا.
ونال حامل اللقب ،نادي قطر ،جائزة
مالية قدرها خمسة آالف دوالر،
ووصيفه السد ثالثة آالف دوالر،
والثالث نادي املعادي ألفي دوالر.
وفي نهائي السيدات الذي أقيم السبت،
نجح نادي الزمالك املصري في الفوز
على بطل لبنان للسيدات الندوة
القماطية ( .)0-3وأحرزت سيدات نادي
العنقود الذهبي (تونس) املركز الثالث
بعد فوزهن على سيدات نادي األدب
والرياضة (كفرشيما) اللبناني بنتيجة
( .)1-3ونالت العبة األدب والرياضة
(كفرشيما) تاليا عازار (مواليد )2005
كأس الالعبة املميزة في البطولة.
وحصد حامل اللقب ،نادي الزمالك،
جائزة مالية قدرها خمسة آالف دوالر،
ووصيفه الندوة القماطية  3آالف دوالر،
والثالث العنقود الذهبي ألفي دوالر.
ثم أقيم حفل التتويج من قبل كبار ّ
الحضور ،وسط أجواء احتفالية .وتسلم
العب نادي صنعاء اليمني إبراهيم عبد
الحكيم جبران كأس الالعب املميز.
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ثقافة وناس

مشهد من «قطار الملح والسكر» لليسينيو أزيفيدو

مهرجان أول من أمسُ ،أسدلت الستارة على الدورة  28من المهرجان التونسي العريق ،مانحة التانيت الذهبي لشريط عن الحرب األهلية هو «قطار
فاتكة عشر جوائز في المهرجان
الملح والسكر» لليسينيو أزيفيدو .في مقابل تراجع الفن السابع المصري ،برزت الصناعة التونسية ضمن موجة ما بعد الثورة،
ً

إفريقيا نجمة «أيام قرطاج السينمائية»
أفالم ما بعد الثورة :نهضة تونسية
قرطاج ــ علي وجيه
تـحـيــل جــوائــز ال ـ ــدورة  28مــن «أي ــام
قرطاج السينمائية» ،التي اختتمت
مساء السبت الفائت ،على حال عدد
م ــن الـسـيـنـمــات ال ـع ــرب ـ ّـي ــة .اس ـت ـمــرار
ّ
ّ
التونسية في إطار
توهج السينما
مــوجــة ً مــا بعد ال ـثــورة ( 10جــوائــز)،
ّ
متفوقة بنحو ملحوظ على سواها
في املغرب العربي .تراجع السينما
ّ
ّ
املصرية ،بعد تألق الفت عام .2016
الـحـصـيـلــة جــائــزتــان ف ـقــط ،فـيـمــا لم
ّ
يسجل «شيخ جاكسون» للمصري
عمرو سالمة أي نقطة فــي مسابقة
األفالم الروائية الطويلة ،رغم جودة
ّ
«قضي َّة رقــم »23
كثير من مفاصله.
ُ
ل ــزي ــاد دوي ـ ــري خ ــرج بــخــفــي حـنــن.
الشريط املثير للجدل أثــار حماسة
مـعـظــم ال ـن ـقــاد وامل ـتــاب ـعــن ألس ـبــاب
سينمائية صرف (بغض النظر عن
ّ
أي اعتبارات أخــرى) ،ولكن يبدو أن
لجنة التحكيم برئاسة السينمائي
الفلسطيني املعروف ميشال خليفي
آث ــرت ال ـه ــدوء وع ــدم اس ـت ـفــزاز أح ــد.
ّ
السوري ّة في ثالث مسابقات
األفــام
م ـخ ـت ـل ـف ــة ت ـم ــخ ـض ــت عـ ــن ال شـ ــيء.
وح ــده ــا سـ ــؤدد ك ـع ــدان ن ــال ــت ثــاثــا
م ــن ج ــوائ ــز ورش ـ ــة «ت ـك ـم ـيــل» لــدعــم

ّ
ّ
واألفريقية
العربية
مشاريع األفــام
فــي مــرحـلــة مــا بـعــد اإلن ـت ــاج ،إلنـهــاء
فيلمها الــروائــي ّ
األول «يــوم أضعت
ظ ـل ــي» ،ال ـ ــذي ان ـت ـهــت م ــن ت ـصــويــره
أخ ـي ـرًا فــي لـبـنــان .ال غــرابــة فــي ذلــك،
ّ
ب ـم ــا أن ال ـب ــروب ــاغ ـن ــدا والـ ـش ـع ــارات
ّ
ّ
ت ـلــطــخ ال ـعــدســة ال ـس ــوري ــة كــالـغـبــار
ّ
السام .الحكام الفعليون لـ «املؤسسة
العامة للسينما» ما زالوا يكابرون.
ي ـه ــرب ــون إلـ ــى األمـ ـ ـ ــام .ي ـف ـك ــرون فــي
امل ــؤام ــرات وامل ـنــاصــب ،عـلــى حساب
املواكبة ومعالجة جبال من الكوارث
املتراكمة .في املقابل ،تستمر بعض
وثـ ــائ ـ ـق ـ ـيـ ــات املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة فـ ـ ــي طـ ــرح
انتقامي أح ــادي ف ــارغ ،على حساب
ال ـل ـح ـظــة ال ـس ـي ـن ـمــائـ ّـيــة وحـســاسـيــة
الـ ـتـ ـق ــاطـ ـه ــا .ك ـ ــذل ـ ــك ،ت ـ ـ ـ ــزداد الـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـارة
ً
ال ـس ـمــراء ت ـط ـ ّـورًا س ـنـ ًـة تـلــو األخ ــرى.
شاهدنا أفالمًا محكمة من موزمبيق
وج ـنــوب أفــريـقـيــا وبــوركـيـنــا فــاســو
وال ـغــابــون والـسـنـغــال ،الـتــي تـصـ ّـدر
تـحــديـدًا مستوى الفـتــا فــي أكـثــر من
عنوان.
ّ
ّ
ب ـك ــل تـ ـج ـ ّـرد ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن هــذه
ّ
الـ ـ ـ ــدورة م ــن «أيـ ـ ـ ــام قـ ــرطـ ــاج» أوف ــت
بوعودها .اآلتي من أجل األفالم ،رجع
إلى بيته راضيًا .من ّ
يهمه تفاصيل

التنظيم ،ونــوعـ ّـيــة الـطـ َعــام ،ونجوم
السجادة الحمراء ،فليبق في أروقة
ال ـف ـن ــادق ،وم ـقــاهــي شـ ــارع الحبيب
بورقيبة .الجمهور التونسي مبهر
كــال ـعــادة .ازدحـ ــام مبهج حـتــى على
الوثائقيات القصيرة والتظاهرات
املوازية .تبقى مشكلة ترجمة األفالم
ّ
اإلنكليزية بحاجة إلى حل خالل
إلى
الــدورة القادمة ،فليس كل الضيوف

«شرش» يقترح مقاربة
بالغة الذكاء لواقع الطبقة
العاملة في تونس وفرنسا
يجيدون الفرنسية.
أي ـض ــا ،ال ب ـ ّـد م ــن اإلش ـ ــادة بتطبيق
م ـهــرجــان ق ــرط ــاج أح ــد أه ــم جــوانــب
جوهر السينما :االنفتاح .جلب أفالم
مــن ق ــارات أفــريـقـيــا وآس ـيــا وأمـيــركــا
الـجـنــوبـ ّـيــة ،فــي ع ــودة إل ــى الـثــوابــت
وال ـجــذور .برمجة أفــام سـ ّ
ـوريــة من
مختلف األط ــراف والـتـ ّ
ـوجـهــات .هذا
ّ
التمسك بــه والبناء
نـمــوذج ينبغي
عـلـيــه ،بـعـيـدًا ّعــن أص ـحــاب ال ــرؤوس
ّ
االنعزاليني .عرض
الحامية ،وتشنج
ّ
ّ
إشكالية ،بغض النظر عن
عناوين

ّ
«قضية رقم
أي اعتبارات أخرى ،مثل
 »23لزياد دويري .ال إلغاء .ال حذف.
ّ
تنوع يشبه تونس نفسها.
ن ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى ال ـ ـجـ ــوائـ ــز .فـ ــي األفـ ـ ــام
ال ــروائ ـ ّـي ــة ال ـطــوي ـلــة ،ذه ــب الـتــانـيــت
الذهبي إلى املوزمبيقي «قطار امللح
والسكر» لليسينيو أزيفيدو .شريط
ّ
ّ
األهلية ،التي مزقت
مظلم عن الحرب
موزمبيق في الثمانينيات .مفاجئ
خــروج عمل محكم كهذا ،في بلد ما
زالـ ــت ص ـنــاعــة الـسـيـنـمــا ف ـيــه تحبو
بحذر .الفيلم استحق أيضًا جائزة
أفـ ـض ــل س ـي ـن ـم ــات ــوغ ــراف ـي ــا ل ـف ــدري ــك
س ـي ــرف .ال ـتــان ـيــت ال ـف ـضــي راح إلــى
«املـتـعـلـمــون» لـجــون تــريـنـجــوف من
جـنــوب أفــريـقـيــا .املـغــربــي ف ــوزي بن
سـعـيــدي خـطــف الـتــانـيــت الـبــرونــزي
عــن «ولـيـلــي» .أمــر مفاجئ نــوعــا ما،
نـظـرًا إلــى وج ــود أف ــام أعـلــى سـ ّ
ـويــة
وأكـ ـث ــر ن ـض ـجــا ف ــي امل ـس ــاب ـق ــة ،مـثــل
امل ـص ـ ّ
ـري «ش ـيــخ جــاك ـســون» لعمرو
ســامــة ،والـتــونـســي «مصطفى زد»
ّ
لـنـضــال شــطــا .عــن ه ــذا األخ ـيــر ،نــال
ع ـبـ ّـد امل ـن ـعــم ش ــوي ــات ج ــائ ــزة أفـضــل
م ـمــثــل بـ ـج ــدارة ،فـيـمــا ظ ـف ــرت فـيــرو
ش ــاّن ــدا ب ـيــام ـبــوتــو ب ـت ـتــويــج أفـضــل
ّ
ممثلة عــن «فليسيتيه» .أداء خــا ًب
ّ
فـ ــي ف ـي ـل ــم س ـن ـغ ــال ــي ال يـ ـق ــل رفـ ـع ــة

ً
واشـ ـتـ ـغ ــاال ،إذ فـ ــاز ب ـج ــائ ــزة أفـضــل
مــوسـيـقــى أي ـض ــا .ت ــوم ــاس مــارشــان
ح ـص ــد جـ ــائـ ــزة أفـ ـض ــل ت ــول ـي ــف عــن
ال ـج ــزائ ــري «طـبـيـعــة ال ـح ــال» لـكــريــم
مـ ــوسـ ــاوي .ال ـض ـعــف ال ـن ـس ـبــي لـهــذا
الشريط مباغت بالفعل ،لكونه آتيًا
م ــن ق ـســم «ن ـظ ــرة م ــا» ف ــي مـهــرجــان
كـ ـ ـ ـ ــان ،ك ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ــي س ـ ـجـ ــل ص ــاح ـب ــه
ش ـ ــري ـ ــط س ـ ــاح ـ ــر م ـ ـتـ ــوسـ ــط ال ـ ـطـ ــول
ب ـع ـنــوان «األي ـ ــام املــاض ـيــة» (.)2013
ّ
جـ ــائـ ــزة ال ـس ـي ـن ــاري ــو تـ ــوزعـ ــت عـلــى
ّ
كـ ــتـ ــاب «ش ـ ـ ـ ــرش» ل ـل ـت ــون ـس ــي ول ـي ــد
ّ
م ــط ــار :لـيـلــى ب ــوزي ــد وك ـل ــود لــوبــاب
ّ
وول ـي ــد م ــط ــار .ن ـ ّـص يـقـتــرح مـقــاربــة
بالغة الــذكــاء لــواقــع الطبقة العاملة
فــي تــونــس وفــرنـســا .يبني منظورًا
م ـخ ـت ـل ـف ــا ل ـت ـي ـم ــات ع ـ ـ ـ ـ ّـدة .ال ـن ـض ــج.
انسداد األفــق أمــام الشباب .الهجرة
ً
ّ
الشرعية .مـهــا ،أوروب ــا ليست
غير
ّ
أرض األحالم أيها املخدوعون .إنها
تـخـتـنــق .تـطـحــن أب ـن ــاء ه ــا .تـتـحـ ّـمــل
ج ــزءًا مــن مـســؤولـيــة ان ـح ــدار الـحــال
في مجتمعات أخرى« .شرش» خرج
أيـ ـض ــا ب ـج ــائ ــزت ــي ال ـط ــاه ــر شــري ـعــة
لـلـعـمــل األول ،وق ـن ــاة Monde TV5
ألحسن فيلم أول.

جوائز المهرجان
 جائزة االتـحــاد العام التونسي للشغل (أفضل سيناريو فيلملكوثر بــن هنية ،مــع تنويه خاص
تونسي)« :على كــف عفريت» ّ
ّ
لكتاب «مصطفى زد» لنضال شطا.
 جائزة الصورة للمركز الوطني للسينما والصورة (جائزة عليبن عبد الله)« :بلد مني؟» ملحمد صيام (مصر).

جوائز األفالم التسجيلية القصيرة:
 تنويه خــاص مــن لجنة التحكيم بفيلم «ص ــوت ال ـشــارع» ملنالالخاطري (تونس).
 التانيت البرونزي لفيلم «غزة بعيونهن» ملي العدة وريهام الغزالي(فلسطني).

 التانيت الفضي لفيلم «ال مرافئ للقوارب الصغيرة» لجويل أبوشبكة (لبنان).
 التانيت الذهبي لفيلم «جاكنسون ..من طفل شوارع لبطل» للينداليلي ديانا وجون مارك بوتو (النيجر).

جوائز األفالم التسجيلية الطويلة:
 تنويه خاص من لجنة التحكيم بفيلم «اصطياد أشباح» لرائدأنضوني (فلسطني).
 التانيت البرونزي لفيلم «في الظل» للمخرجة ندى مازني حفيظ(تونس).
 -التانيت الفضي لفيلم «كيميتو  -الشيخ أنتا» لعصمان وليام

مباي (السنغال).
 الـتــانـيــت الــذهـبــي لفيلم «ك ــورو دو ب ــاك ــورو» لسمبليس جانوهيرمان (بوركينا فاسو).

جوائز األفالم الروائية القصيرة:
 تنويه خــاص مــن لجنة التحكيم بفيلم «أس ــرار الــريــح» إليمانالناصري (تونس).
 التانيت البرونزي لفيلم «ونس» ألحمد نادر (مصر). التانيت الفضي لفيلم «ديم ديم» للوبي بابي بونامي وكريستوفروالن ومارك ريكيا (السنغال).
 -التانيت الذهبي لفيلم «آية» ملفيدة فضيلة (تونس).
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ثقافة وناس تلفزيون
رادار

zoom

 mbcدخلت حظيرة آل سعود؟
القاهرة ــ وليد أبو السعود
أزم ــة تـلــو أخ ــرى ،تــواجـهـهــا «أم .بــي.
سـ ــي .مـ ـص ــر» ،آخ ــره ــا ال ـق ـبــض على
مالكها ولـيــد اإلبــراه ـيــم .فــي تشرين
األول (أكـ ـت ــوب ــر) املـ ــاضـ ــي ،وض ـعــت
إدارة الـشـبـكــة خـطــة لـتـطــويــر املــوقــع
اإللكتروني ،وصدر قرار من إدارته في
دبــي يقضي بتحويل وظيفة محرر
املــوقــع إلــى مشاهدة القناة وتقطيع
الـ ـب ــرام ــج واملـ ـسـ ـلـ ـس ــات امل ـع ــروض ــة
عـلــى قـنــواتـهــم فـقــط والـكـتــابــة عنها،
وعدم نشر أي أخبار خارج أعمالها.
وبالتالي ،رفضت إدارة املوقع تغطية
«م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
الــدولــي» ،أو نشر أخبار عن النجوم
الــذيــن ال يعملون مــع القناة ،مــا دفع
بعضهم إلــى االستقالة .وفــي الفترة
نـفـسـهــا ،أقــالــت اإلدارة سـتــة معدين
من برنامج «صــدى املالعب» وموقع
القناة في مصر ،ما دفعهم إلــى رفع
دع ـ ــوى ق ـضــائ ـيــة ع ـلــى إدارة ال ـق ـنــاة
واملوقع ،للمطالبة بحقوقهم.
وبعد عقد إجتماعات في دبي خالل
األي ــام املــاضـيــة ،أك ــدت إدارة الشبكة
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ّ
أن ـهــم مـسـتـمــرون ،دون تـغـيـيــرات في
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ع ـقــب ال ـق ـبــض على
مــالـكـهــا ول ـيــد اإلب ــراه ـي ــم .إال أن «أم.
بي .سي .مصر» ،تشهد حالة طوارئ
واجتماعات مستمرة برئاسة رئيس
الـقـنــاة مـحـمــد عـبــد امل ـت ـعــال ،بحسب
مصدر في املحطة.
وك ــان ــت الـشـبـكــة الــرئـيـسـيــة ف ــي دبــي
قـ ــد ش ـ ـهـ ــدت اجـ ـتـ ـم ــاع ــات عـ ـ ــدة بـعــد
الـقـبــض عـلــى اإلب ــراه ـي ــم ،وأك ـ ــدوا أن

وقف « etبالعربي»
بسبب ...المستشار
في الديوان الملكي
طريقة العمل مستمرة حتى إشعار
آخ ـ ــر .ك ــذل ــك ُع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ملـنــاقـشــة
أزمة استبعاد أحالم من برنامج «ذا
فويس» .ثم ُعقد اجتماع آخر من أجل
استوديوهاتهم في بيروت ،بخاصة
ّ
في ظل أزمة تصوير باقي برامجهم
بـعــد إع ــان أغ ـلــب دول الـخـلـيــج عــدم
السفر إلى بيروت.

وتسود حالة من القلق واالرتباك بني
الـعــامـلــن ف ــي «أم .ب ــي .س ــي .مـصــر»
بسبب األحــداث .إذ تتردد أخبار عن
بـيــع مـجـمــوعــة  mbcإل ــى الـتـلـفــزيــون
الـسـعــودي قـبــل أس ـبــوع مــن اشتعال
األزمة األخيرة.
وتـ ـت ــوال ــى أزمـ ـ ـ ــات امل ـج ـم ــوع ــة ال ـتــي
كــانــت قــد أوقـفــت نشرتها الفنية «et
بــال ـعــربــي» ،ب ـعــد حـلـقــة ت ـحــدثــت عن
أن «الشاعر السعودي تركي بن عبد
املـحـســن آل ال ـش ـيــخ ،ال ــذي يـعـمــل في
ال ــدي ــوان امل ـل ـكــي بـمـنـصــب مـسـتـشــار
بمرتبة وزيــر ،وكــان قبلها مستشارًا
بمرتبة مـمـتــازة وراف ــق وقـتـهــا امللك
سلمان إلى الكثير من الوجهات ،أعلن
ع ــن حـ ّـبــه لـلـمـطــربــة آم ــال مــاهــر حني
كتب شطر برج الحوت في قصيدته
«ب ـ ــرج الـ ـح ــوت» ال ـت ــي غ ـنــاهــا عـمــرو
دي ــاب ،وهــو نفسه بــرج آمــال مــاهــر».
وّقــال لنا مصدر من فريق البرنامج
إن ــه ســرعــان مــا «ج ــاء ن ــا ق ــرار فــوري
بإيقاف البرنامج» ،مع توقعات بعدم
عودته على شاشة املجموعة .إال أن
ه ـنــاك م ـح ــاوالت إلع ــادت ــه عـبــر قـنــاة
عربية أخرى.

عابد فهد...
«هارون الرشيد»

داود الشريان على عرش االعالم السعودي
زكية الديراني
ال يـ ـمـ ـك ــن ف ـ ـصـ ــل قـ ـ ـ ـ ــرار قـ ـ ـن ـ ــاة mbc
ال ـ ــذي ق ـض ــى أمـ ــس ب ـع ــرض الـحـلـقــة
ـرة مـ ــن ب ــرن ــام ــج «الـ ـث ــامـ ـن ــة»
األخـ ـ ـي ـ ـ ّ
ال ـ ـ ــذي ي ــق ــدم ــه داود ال ـ ـشـ ــريـ ــان ،عــن
الـتـطـ ّـورات السياسية الحاصلة في
الـ ّسـعــوديــة .االعــامــي الشهير الــذي
يلقب ب ـ «عنكبوت الـصـحــافــة» ،ترك
امل ـح ـط ــة ،ال ـت ــي ع ـمــل ف ـي ـهــا أك ـث ــر من
 11عــامــا وت ـبـ ّـوأ مناصب عــدة فيها،
أهمها يــوم عـ ّـن مدير عــام مجموعة
 mbcع ــام  .2006خ ــال مـسـيــرتــه في
القناةّ ،
قدم الشريان مجموعة برامج
أسبوعية وأخــرى خاصة برمضان،
ل ـكــن يـبـقــى أهـ ّـم ـهــا «ال ـثــام ـنــة» ال ــذي
انطلق على الهواء منذ العام .2012
ُ
اعــتـبــر الـشــريــان مــن أه ـ ّـم االعالميني
ال ــذي طــرحــوا القضايا االجتماعية
واملـ ـلـ ـف ــات ال ـس ـع ــودي ــة ،وت ـ ـطـ ـ ّـرق فــي
بــرنــامـجــه إل ــى مــواضـيــع «حـســاســة»
ّ
تتعلق بنشأة «داعش» وعالقة بعض
ال ـس ـع ــودي ــن بــالـتـنـظـيــم االره ــاب ــي،
ّ
يخصص حلقات
إضافة إلى أنه كان
ت ـض ــيء ع ـل ــى م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد فــي
م ـخ ـت ـل ــف املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة.
ّ
حـ ـت ــى إن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
الحريري رفع دعوى عليه منذ فترة،

ب ـع ــدم ــا تـ ـن ــاول ف ــي إحـ ـ ــدى حـلـقــا ّتــه
(ف ــي نـيـســان /أبــريــل امل ــاض ــي) ملف
شــركــة «س ـع ــودي أوج ـي ــه» (األخ ـبــار
ّ
 .)2017/10/21مــن جانبها ،وزعــت
 mbcبـيــانــا عـلــى الـصـحــافـيــن أمــس
أع ـل ـن ــت ف ـي ــه عّ ــن خـ ـت ــام «ال ـث ــام ـن ــة».
وأوضـحــت بــأنــه بعد «أكـثــر مــن 900
س ــاع ــة ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ح ـف ـل ــت بـنـبــض
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع وشـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،ي ـ ـ ّ
ـودع
ال ـ ـشـ ــريـ ــان ج ـ ـم ـ ـهـ ــوره ضـ ـم ــن ح ـل ـقــة

تعيينه رئيسًا لـ «هيئة
االذاعة والتلفزيون»
خـتــامـيــة م ـمـ ّـيــزة قـبـيــل إن ـت ـقــالــه إلــى
«مهمة إعالمية جديدة»» .بالطبع ،لم
تكشف الشبكة السعودية عن ّ
املهمة،
ّ
ل ـكــن م ــن ي ــدق ــق ف ــي رح ـل ــة ال ـشــريــان
اإلعالمية يعلم أنه لن يترك «الثامنة»
ف ــي هـ ــذه ال ـف ـت ــرة الــزم ـن ـيــة الـصـعـبــة
التي تشهدها  mbcمن دون أسباب
كـبـيــرة .تـتــزامــن خـطــوة الـشــريــان مع
ال ـت ـط ــورات ال ـت ــي عــايـشـتـهــا املـحـطــة
بـعــد إعـتـقــال ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي
محمد بــن سـلـمــان لصاحبها وليد

ّ
االبــراهـيــم .فــي هــذا اإلط ــار ،يتحضر
ال ـشــريــان ملـنـصــب جــديــد فــي رحلته
االع ــامـ ـي ــة ،وه ـ ــذه امل ـ ــرة س ـي ـكــون ذا
طــابــع سياسي بــإمـتـيــاز .إذ سيعلن
قــريـبــا عــن تعيينه رئـيـســا لـ ـ «هيئة
االذاعـ ـ ـ ــة والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون» ال ـس ـعــوديــة
( )sbcال ـت ــي ت ـن ـضــوي تـحـتـهــا أكـثــر
من  20مؤسسة إعالمية تلفزيونية
وإذاع ـي ــة (غــالـبـيـتـهــا ديـنـيــة) أهمها
التلفزيون السعودي .الشريان الذي
ُعــرف بجرأته وذكــائــه فــي املواضيع
ّ
التي ّ
تطرق إليها برنامجه ،سيتسلم
مهامه في أوائل شهر كانون الثاني
(دي ـس ـم ـب ــر) امل ـق ـب ــل .ق ـب ــول ال ـشــريــان
ّ
ب ـه ــذه امل ـه ـم ــةّ ،
أي ت ــول ــي م ـه ـمــة في
اإلعـ ــام الــرس ـمــي ،وبـحـســب طبيعة
وتــاريــخ االعــامــي املـهـنــي ،يعني أن
السلطة موافقة على قيادة الشريان
برنامج عمل مختلفًا إلدارة االعــام
ّ
الــرسـمــي .مــا يعني أن هــذه الخطوة
قــد يرافقها تعديل قــانــونــي ،بحيث
يـشـهــد شــراكــة مــع االعـ ــام ال ـخــاص،
تحديدًا  .mbcإذًا ،العني ّ
تتجه اليوم
نـ ـح ــو ال ـ ـشـ ــريـ ــان الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـن ـ ــاول فــي
«الثامنة» العديد من ملفات الفساد
االعالمي واالجتماعي .على أن يكون
ُ
الحكم على أدائه في منصبه الجديد
خالل األشهر املقبلة.

وسام كنعان
قـبــل أس ـب ــوع ،نـشــرنــا بـعــض أس ـمــاء املـمـثـلــن امل ـشــاركــن في
املسلسل التاريخي «هــارون الرشيد» (كتابة عثمان جحى،
وإخراج تامر إسحق ـ إنتاج غولدن الين) .إذ علمنا ّأن اإلماراتية
مـيـســاء مـغــربــي ستلعب دور الـعـبــاســة ّ أخ ــت الــرشـيــد ،فيما
يجري التفاوض مع النجم السوري سلوم حــداد ليلعب دور
«البرمكي» ،كذلك سيكون معتصم النهار وسعد مينه على
قائمة األبطال ،من دون االتفاق مع املمثل الذي سيؤدي البطولة
املطلقة ،أي شخصية الخليفة العباسي األشهر .بعدما كان
ّ
مرشحًا لهذه ّ
املهمة ،جرى تداول أنباء عن إمكانية
تيم حسن
تــرشـيــح الـتــونـســي ظــافــر الـعــابــديــن (األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار،)2017/11/6
لكن سرعان ما ّ
سربت الشركة من طريق مواقع إلكترونية
ُ َّ َ
وصفحات فنية أنــه لــم يــتــفــق مــع أي ممثل حتى اآلن .طبعًا
هذا ليس دقيقًا ،خاصة أن الشراكة صارت قائمة مع قنوات
«أبوظبي» إلنتاج املسلسل وعرضه على قنواتها .وستدور
والجزائر
الكاميرا بــن املحافظات واملــواقــع األثــريــة الـســوريــة
ّ
وربـمــا إم ــارة أبوظبي قريبًا .وبــالـتــالــي ،مــن غير املنطقي أل
تتم العقود مع املمثلني .الجديد في العمل الذي سيعتمد على
اإلبهار البصري أنه عدل في خياره عن ظافر عابدين للعب
الدور األول ،وراح نحو ممثل برع في األعمال التاريخية عبر
مشواره الطويل ،هو النجم السوري عابد فهد .رغم أن عمره
يفرق عن عمر الرشيد في الحكاية ،إال ّأن مواصفات املمثل
املعروف تنطبق على شخصية الخليفة العباسي الشهير .في
ّ
ِّ
اتصالنا معه ،يؤكد «الظاهر بيبرس» أنه بالفعل ُرشح للدور
وباشر بقراءة النص ،وقد ملس بعض النقاط التي تحتاج إلى
نقاش عميق مع الكاتب عثمان جحى ،وهو ما بادر إليه ،وغالبًا
ّ
«تتعلق تلك النقاط بمسألة التوثيق التاريخي الذي يحتاج إلى
أعلى درجات الدقة ،وليس مجرد خالف في وجهات النظر .لذا
يبدو التصريح عن املوضوع مبكرًا».
،)2017/8/9
في إجازته األخيرة في مدينته الالذقية (األخبار
ّ
قلنا للنجم الـســوري ّإن هناك مــن يـعـ ّـده مـجـ ّـرد موضة ولــى
أوان ـهــا .ابتسم قبل أن يـقــول بـحــزم« :عملت على م ــدار أكثر
من ربع قرن ألصنع تاريخًا ،وهو ما حصل» .يومها لم يكن
قــد ُوض ــع على طــاولــة فهد أي عــرض فــي مــا يخص املوسم
املقبل .لكن بعد أيــام مــن ذاك الـحــديــث ،انهالت الـعــروض من
مسلسل شــركــة «ال ـصـ ّـبــاح» ال ــذي سيحمل ع ـنــوان «طــريــق»
بشراكة نادين نسيب نجيم (النص عن رواية نجيب محفوظ،
سيناريو ريم حنا ،وإخراج الليث حجو) ،ثم «هارون الرشيد»،
إحيائه فكرة «داحس والغبراء» التي يشتغل عليها
إلى جانب ّ
مــع زميله ســلــوم ح ــداد ،ومـشــروع مرتقب مــع السيناريست
ّ
سورية مهمة .كل
سامر رضــوان في لبنان من إنتاج شركة
ً
ّ
ذلك يؤكد فعال أن موهبة عابد فهد ال يمكن أن تكون مجرد
موضة ينتهي أوانها!
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نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
قلب الخائف
ُ
أعترف:
نعم؛ ِ
ُ
ّ
ّ
ّ
َ
الخاصة،
الخاص ،ولغتي
وضاللي
الخاصة،
لي عقيدتي
ّ ُ ََ
ُ
ُّ َ
وت ّر ُ
َ
شيدي
الخاص ،ون
وعلمي
هات سماواتي الخاصة،
ّ ُ
ُّ
ّ
َ
َ
ُّ
الخاصة،
وأحالمي
الخاص،
وحزني
الخاص،
الوطني
ُّ
َ
الخاص...
ويأسي

صورة
وخبر

ضاعـت لوحـة «سـلفاتور منـدي» لليونـاردو دافنتشـي ،لفتـرة مـن الزمـن قبـل أن يعـاد
اكتشـافها وعرضهـا عـام  ،2011وتكـون العمـل الوحيـد للرسـام اإليطالـي ضمـن
مجموعـة خاصـة .بعـد غـد ،تطـرح دار «كريسـتيز» فـي نيويورك للبيـع هذه اللوحـة التي
يعـود تاريخهـا إلـى نحو عام  .1500ومـن المتوقـع أن تحقق مئة مليـون دوالر أميركي
(أف ب ـــ تولغـا أكميـن)

شاغيك أرزومانيان :رحلة في ذاكرة «الجنون» اللبناني

إنعام الفقيه
شعر وناي
أمسية شعرية موسيقية
تقيمها «جمعية السبيل» يوم
االثنني املقبل في املكتبة العامة
لبلدية بيروت (الباشورة).
األمسية تحمل عنوان ديوان
إنعام الفقيه «العصا التي
صارت نايًا» مع مرافقة
موسيقية لعازفة الناي سناء
شباني .ستتلو الشاعرة
اللبنانية (الصورة) قصائد
الذي اتخذ
من عملها الجديد ً
منحى أكثر وجدانية وعاطفية
مقارنة بباكورتها التي صدرت
عام  ،2014حاملة عنوان «تركت
بعلبك وما هلكت» .وقد خيمت
عليها الهواجس الوطنية من
القدس إلى بيروت.
«العصا التي صارت نايًا» :االثنني
في  20تشرين الثاني (نوفمبر) ـ ـ
ً
مساء
الساعة 7
ـ ـ املكتبة العامة لبلدية بيروت
(الباشورة ،مبنى الدفاع املدني،
الطابق الثالث).
لالستعالم01/664647 :

تطلق املخرجة اللبنانية شاغيك
أرزومانيان (الصورة) ،يوم السبت
املقبل كتابها باللغة اإلنكليزية
 On fools and landsفي «دواوين»،
بدعم من الصندوق العربي
للثقافة والفنون» (آفاق) .يوثق
الكتاب ألول مستشفى لألمراض
العصبية «العصفورية»ُ ،بني عام
 ،1898في منطقة «عرمون» .كان
ذلك املستشفى رائدًا في تقديم
العالجات املناسبة والحديثة في
ذاك الوقت لهؤالء املرضى ،من دون
إجراء أي تمييز بينهم ،ال عرقيًا
وال دينيًا ،وال حتى اجتماعيًا.
على نحو  75عامًا ،ظل هذا املكان
مقصدًا لهؤالء ،إلى أن أتى قرار
أصحاب العقار ببيعه ،ملصلحة
بناء مستشفى جديد هناك ،في
عام  .1974وبعد عام من اندالع

ُ
الحرب األهلية اللبنانية ،ه ّدد
هذا املستشفى مجددًا ،ودخل إليه
كل األفرقاء املتصارعني في هذه
الحرب ،إلى ٍّ
حد بات من الصعب
ً
ً
إرجاعه كما كان قبال ،فضال
عن تراكم الديون على أصحابه.
استعانت املخرجة بصور توثيقية
لهذه «العصفورية» جمعت منذ
عام  ،2010إضافة إلى تقاريرها
السنوية .كل هذه الخلطة وضعتها
في هذا الكتاب ،لتوثيق جزء من
التاريخ اللبناني ،ورصد الوعي
الجمعي في هذا البلد.
توقيع كتاب On fools and lands
يوم السبت املقبل ـ ـ الساعة  19:00في
«دواوين» (الجميزة  -شارع األرز -مبنى
ّ
«عكار» ،الطابق الثاني)
لالستعالم01/567705/6 :

ولي :حيرتي وخوفي.
ٌ
واقف ّقدام هذا الباب (كائنًا َمن َ
ُ
صاحبه)
كان
وها أنا اآلن
َ َّ َ َ
ُ َ َ َ
ُ
قفال امللجأ.
رسول
وأنتظر نحنحة
أقرع
ِ
ِ
الرحمة ،وتكـة أ ِ
ِ
َ
َ
ّ
حق َمن َ
صديق دمعتي
ت
على
الشجاعة
يملك
ِمن
ِ
َ
ً
ْأن َي َ
فتح ويقول« :أهال!»..؛
ّ
و ـ بكل بساطة ـ
ِّ
ِمن حق َمن كان خائفًا (خائفًا مثلي)
َ
َ
ُ َ
ِّ
ْ َّ َ
طلق على ش َبحي
أن َيمد يد ُه ال ُـمرتابة ِمن ِشق النافذ ِة ،وي ِ
َ
رصاصة الخالص.
ِّ
َ
ِمن حق ِه ْأن يفعل
َ
َُ
ومن واجبي ْأن أق ِّد َر وأصفح.
ِ
َ ْ
َ
وبالتأكيد ،بالتأكيد :ال ضغينة ،وال مالمة.
ِ
ُ
ُ
َ ُ
قلب الخائف
وحده الخائف يفهم ما في ِ
َ
ُ
َ
َوي ُ
جرائمه.
خطاياه ،وبراءة
صواب
غفر ُله
ِ
ُ
ُ
وحده الخائفَ ...يفهم.
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