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سياسة

سياسة
المشهد السياسي

تقرير

فرنسا قلقة من مشروع أميركي جديد لـ«اليونيفيل»:
توسيع المهمات شرقًا وزيادة صالحيات «الردع والمحاسبة»
لـ«اليونيفيل» هو الرابع عشر منذ أربعين عامًا .الجنرال ستيفان ديل كول هو ّاإليطالي الثالث الذي يقود القبعات
قائد جديد َّ
الزرق «المعززة» بعد عام  ،2006وخدم سابقًا في قيادة قوات بالده في الجنوب .يتسلم دل كول مهمته ،فيما يحاول
األميركيون في مجلس األمن تعديل مهمات «اليونيفيل» ونطاق عملها
كشفت مـصــادر دبلوماسية واسعة
االط ـ ـ ــاع ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن مـسـتـشــار
األمـ ــن ال ـقــومــي األم ـيــركــي ف ــي البيت
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض جـ ـ ـ ــون ب ـ ــولـ ـ ـت ـ ــون ،يـ ـج ــري
مشاورات مع عدد من الدبلوماسيني
واألم ـن ـي ــن األم ـي ــرك ـي ــن ،بالتنسيق
م ــع بـعــض ال ــدوائ ــر الـلـصـيـقــة بــه في
ن ـيــويــورك ،لجعل مناسبة التجديد
لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)
ف ــي ن ـه ــاي ــة ه ـ ــذا الـ ـشـ ـه ــر« ،م ـنــاس ـبــة
غير روتينية» ،كما هــي الـعــادة منذ
وصـ ـ ـ ــول طـ ــائـ ــع هـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ــوات إل ــى
لبنان في عــام  ،1978غــداة االجتياح
اإلسرائيلي األول للجنوب.
صحيح أن املهمات املناطة بالقبعات
الزرق جرى تعديلها و«تعزيزها» في
عام  ،2006من ضمن مندرجات القرار
 ،1701غ ـي ــر أن م ـس ــودت ــي امل ـش ــروع
ً
األميركي أوال واملـشــروع األميركي ـ ـ

فرنسا تتلقى «إشارات مقلقة»
حول نية واشنطن إدخال تعديالت
جوهرية على مهام «اليونيفيل»
الفرنسي ثانيًا ،كانتا تنصان على
ج ـع ــل ان ـ ـتـ ــداب «ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل» تـحــت
ً
الـفـصــل ال ـســابــع ،ف ـضــا عــن توسيع
امل ـ ـه ـ ـمـ ــات والـ ـ ـص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــات ون ـ ـطـ ــاق
العمل (كل الحدود البرية والبحرية
وال ـج ــوي ــة) ،وح ــق م ـص ــادرة الـســاح
واالعتقال إلخ...
أم ـ ـ ــا ال ـ ـقـ ــاسـ ــم امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ب ـ ــن ه ــذي ــن
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،فـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــو حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور
اإلسرائيليني في صلب صياغتهما،
من خالل وجود املندوب األميركي في
األمم املتحدة حينذاك ،جون بولتون،
ً
ف ـض ــا ع ــن آخ ــري ــن ،أب ــرزه ــم إل ـيــوت
أبــرامــز وديفيد ولــش ،باإلضافة إلى
وزيــرة الخارجية األميركية السابقة
كوندوليزا رايس.
بعد  12عامًا على عدوان تموزُ ،يطل
بــول ـتــون م ـج ــددًا ،لـكــن ه ــذه امل ــرة من
قلب البيت األبيض .وفي املعلومات،

بولتون يستعيد ما حاول فعله في العام  :2006قوات ردع دولية عند كل حدود لبنان (علي حشيشو)

أن بــولـتــون ح ــاول ج ـ ّـس نـبــض قــوى
دولية أخرى ،أبرزها فرنسا بوصفها
أح ــد األع ـض ــاء الــدائ ـمــن فــي مجلس
األمن ،من جهة ،ولكونها وحدها من
بــن ال ــدول الخمس تـشــارك بقواتها
ض ـم ــن «ال ـي ــون ـي ـف ـي ــل» فـ ــي ال ـج ـنــوب
اللبناني ،من جهة أخرى.
غ ـي ــر أن ال ـف ــرن ـس ـي ــن ـ ـ ـ ع ـل ــى جـ ــاري
ع ــادتـ ـه ــم ـ ـ ـ تـ ـع ــامـ ـل ــوا مـ ــع م ــوض ــوع
ال ـت ـج ــدي ــد لـ ـلـ ـق ــوات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،لـيــس
بــوصـفــه ملفًا يـخـ ّـص أم ــن إســرائـيــل،
مع حرصهم على ذلك بال أدنى شك،

ّ
يخص األمن القومي
بل بوصفه ملفًا
الفرنسي ،بالنظر إلى وجود ضباط
وج ـنــود فرنسيني فــي جـنــوب لبنان
(نحو  1200عسكري) ،فكان أن ّ
ردوا
على مراسالت األميركيني برفض أية
محاولة لتعديل مهمات اليونيفيل،
من زاوية حرصهم على أمن جنودهم
في الجنوب.
تكتف بــاريــس بــذلــك ،بــل سارعت
لــم
ِ
إل ــى وض ــع ال ـح ـكــومــة الـلـبـنــانـيــة في
أج ــواء امل ــداوالت الـجــاريــة حاليًا بني
واش ـن ـطــن ون ـي ــوي ــورك ،وبــالـتـنـسـيــق

املباشر مع تل أبيب .في املعلومات،
أن الفرنسيني تحدثوا عن تلقيهم ما
َّ
سموها «إشارات مقلقة» من الجانب
األم ـيــركــي .ه ــذه «اإلش ـ ـ ــارات» تتمثل
بمحاولة إدخ ــال تعديالت جوهرية
على قرار التمديد للقوات الدولية في
الـحــادي والـثــاثــن مــن آب املقبل في
مجلس األمن الدولي ،على أن تشمل
مـهـمــات ق ــوات «الـيــونـيـفـيــل» ونـطــاق
ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا (ال ـ ـحـ ــديـ ــث مـ ـ ـج ـ ــددًا عــن
الحدود الشرقية بني لبنان وسوريا)،
ومنح هذه القوات «إمكانية التدخل

والـ ـ ـ ــردع واملـ ـح ــاسـ ـب ــة» ،وذل ـ ــك تـحــت
طائلة اتـخــاذ تدابير فــي حــال رفض
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــات ،ب ـي ـن ـه ــا خ ـفــض
املساهمة األميركية في تمويل قوات
حفظ السالم في جميع أنحاء العالم
ً
(ج ــرى خفضها أص ــا فــي الـسـنــوات
األخيرة) ،وبينها قوات «اليونيفيل»
في الجنوب اللبناني.
يــذكــر أنــه فــي الـعــام املــاضــي ارتفعت
التهديدات األميركية بخفض موازنة
«الـيــونـيـفـيــل» إن ل ــم تـتـغـ ّـيــر مهمات
وحداتهاُ ،
وح ِّمل الجنرال اإليرلندي
بيري مسؤولية تنفيذ
السابق مايكل
ُ
مهمات التفتيش .وض ِّمن بند إضافي
ُ
خد َمت كلمة
في املهمة الجديدة ،واست ِ
« ،»inspectionأي أعمال التفتيش أو
ّ
التحقق «من املواقع املشبوهة» .وكان
القلق األوروب ــي يومها مــن انعكاس
ال ـخ ـفــض امل ــال ـ َـي ع ـلــى م ـه ـمــات حفظ
ُ
ـحــثــت آل ـيــة خـفــض عــديــد
ال ـس ــام ،فــبـ ِ
الـقــوات البحرية وسحب سفينة من
العمل ضمن الـحــدود اإلقليمية .أما
هــذه امل ـ ّـرة ،فالخوف مــن الخفض قد
ينعكس على القوات البرية.
وفــي اعـتـقــاد األمـيــركـيــن أن اللحظة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،امل ـح ـل ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة
والدولية ،مواتية للتعديل ،خصوصًا
فــي ضــوء بــدء الـعـ ّـد العكسي لنهاية
ال ـحــرب فــي س ــوري ــا ،بـكــل م ــا يترتب
ع ـلــى ذلـ ــك م ــن م ـع ـط ـيــات ل ـهــا عــاقــة
ب ــدور ح ــزب ال ـلــه فــي املــرحـلــة املقبلة
وانتشاره خارج لبنان ،وتحديدًا في
س ــوري ــا .يــزيــد ال ـطــن بـلــة أن تأخير
اللبنانيني في تشكيل حكومة ما بعد
االنتخابات النيابية األخيرة ،يشكل
عــامــل إضـعــاف ملوقفهم دول ـيــا ،وفي
املقابل ،يريد األميركيون التسلل من
هــذه الثغرة مــن أجــل تعديل مهمات
«اليونيفيل».
بولتون املعروف بعدائه إليــران وكل
فصائل املقاومة في لبنان وفلسطني،
«مستعد لتحطيم كل شيء» ،على ِّ
حد
تعبير الفرنسيني ،وهو يتحرك حتى
اآلن ف ــي م ـســرح دب ـلــومــاســي تنتفي
فـيــه أي ــة حــركــة دبـلــومــاسـيــة لبنانية
وقــائـيــة ،لــذلــك ،أل ـ ّـح الفرنسيون على

اإليطالي ديل كول
يحل محل
اإليرلندي بيري

أقـ ـي ــم ،أمـ ـ ــس ،ح ـف ــل ت ـس ـل ـيــم وت ـس ـل ــم فــي
مقر قـيــادة "اليونيفيل" فــي الـنــاقــورة بني
الـلــواء مايكل بـيــري (إيــرلـنــدي الجنسية)
وخلفه اللواء ستيفانو ديل كول (إيطالي
الـجـنـسـيــة وخـ ــدم ســاب ـقــا ف ــي ال ـج ـنــوب)،
بـ ـحـ ـض ــور رسـ ـم ــي ل ـب ـن ــان ــي وع ـس ـك ــري
لبناني ودول ــي وفاعليات جنوبية .تخلل
االحتفال عرض عسكري رمــزي ،ووضع
إكليلي ورد ،لبناني ودولــي ،على النصب
الـتــذكــاري لضحايا "الـيــونـيـفـيــل" ،قبل أن
يـتـسـلــم دي ــل ك ــول م ــن سـلـفــه ب ـيــري علم
األمــم املتحدة إيــذانــا ببدء مهماته قائدًا لـ
"اليونيفيل" في لبنان .وقال ديل كول في
كلمته« :أتعهد أمامكم بقيادة اليونيفيل
على الدرب نفسه املؤدي إلى تطبيق قرار
مجلس األمن  .1701هذا القرار وغيره من
ق ــرارات األمــم املتحدة ذات الصلة ،تشكل
املظلة التي توجه مهمة اليونيفيل وتؤمن
حمايتنا كحفظة للسالم ،واألهــم من ذلك
أنها تحمي جنوب لبنان من ويالت الحرب
التي لحقت بهذه األرض على مدى عقود».
وكان القائد املنتهية واليته مايكل بيري،
قد شــارك في ما يعرف بــ«ذكــرى شهداء
ال ـح ــروب ال ـتــي خــاضـتـهــا إس ــرائ ـي ــل» ،في
فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ذك ــرى
مجزرة قانا األولى في  18نيسان املاضي.
وكــان الالفت للنظر ّأن بيري الــذي تباهى
ب ـم ـش ــارك ـت ــه ف ــي االحـ ـتـ ـف ــاالت ف ــي جـبــل
«هرتسيل» ،على حسابه على «تويتر» ،لم
يكلف نفسه إزالة التغريدة أو االعتذار من
اللبنانيني.
(األخبار)

الـجــانــب الـلـبـنــانــي الـتـســريــع ب ــوالدة
الحكومة الـجــديــدة ،س ــواء مــن زاويــة
ح ــرصـ ـه ــم عـ ـل ــى قـ ــوات ـ ـهـ ــم ال ـع ــام ـل ــة
ض ـمــن «ال ـيــون ـي ـف ـيــل» ،أو م ــن زاويـ ــة
الحرص املبالغ فيه أيضًا على نتائج
«بـ ــاريـ ــس  ،»4 -وذل ـ ــك ف ــي مــواج ـهــة
حـفـلّــة ال ـج ـنــون األم ـيــركــي امل ـت ـجــددة.
وحــذر الفرنسيون الجانب اللبناني
من أن أي تلكؤ في ّ
تحمل املسؤولية
قد يفضي إلى إدخــال تعديالت على
مهمات «اليونيفيل».
(األخبار)

حكومة الحريري ورقة إيرانية ...وسعودية
كل المؤشرات توحي بأن
الحكومة مؤجلة إلى إشعار
آخر .بين العقوبات األميركية
وتشدد كل من طهران
والرياض ،ال يمكن الكالم حاليًا
عن مفاوضات جدية لخرق
جدار أزمة التأليف
هيام القصيفي
فـ ــي ظـ ــل امل ـ ــراوح ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة ل ـلــوضــع
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،ال يـ ـفـ ـص ــل س ـي ــاس ـي ــون
متابعون وضــع لبنان عــن استحقاق
بــدء الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على إي ــران.
وإذا ك ـ ـ ــان الـ ـ ـك ـ ــام ع ـ ــن رب ـ ـ ــط م ـص ـيــر
الحكومة بتطورات الجوار بديهيًا إال
أن ــه مــع كــل اسـتـحـقــاق تـبــرز معطيات
جـ ــديـ ــدة .ف ــال ــواق ــع ي ــؤش ــر دومـ ـ ــا إل ــى
ه ــذا ال ـتــرابــط ،علمًا أن مـتــابـعــن على
صـلــة بــدوائــر أمـيــركـيــة يـتـحــدثــون عن
م ــؤش ــرات تـســاهــم ف ــي تـعـمـيــق األزم ــة
الحكومية الراهنة.
م ـنــذ أن ت ـج ــدد الـ ـخ ــاف األم ـي ــرك ــي ـ ـ
اإلي ــران ــي ح ــول املـلــف ال ـن ــووي ،تشهد
إدارة دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،صـ ــراعـ ــا بــن
خطني ،األول ،تمثله وزارة الدفاع التي
تريد «إخضاع» إيران ،لكن من دون شن
حرب عليها أو تشديد الخناق عليها،
والخط الثاني تمثله وزارة الخارجية
فــي ظــل الــواليــة الحالية للوزير مــارك
بومبيو ،والتي تميل إلــى التشدد مع
إيران وحتى ضربها ويتفق معها في
الرؤية نفسها مستشار األمن القومي
جون بولتون.
ال ي ـع ـن ــي ه ـ ــذا الـ ـتـ ـن ــاق ــض ،أن وزارة
الـ ــدفـ ــاع األمـ ـي ــركـ ـي ــة بـ ـقـ ـي ــادة جـيـمــس
ماتيس راغبة في بناء أفضل عالقات
مع إيــران من دون أثمان ،لكنها تميل
إلى اجتذابها إلى الحوار والتفاوض
مع دفــع أثمان تحددها واشنطن كما
حصل مع كوريا الشمالية .أمــا وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فـ ـت ــرى أن إي ـ ـ ـ ــران لـيـســت
كوريا الشمالية وأنها مختلفة عنها
بنفوذها ،إذ تمد سيطرتها على جزء
أســاســي مــن ال ـشــرق األوسـ ــط وتـحــرك
سـ ــاحـ ــات ل ـب ـن ــان وس ـ ــوري ـ ــا وال ـ ـعـ ــراق
ُ
واليمن وغزة ،ما يستوجب أن تعامل
بأسلوب أقــوى من الــذي مــورس ضد
كوريا الشمالية .وبــن هذين الخطني
املـتـنــاقـضــن ،تـتــأرجــح نـظــرة الرئيس
األم ـي ــرك ــي إل ــى مـسـتـقـبــل ال ـع ــاق ــة مع
إي ـ ــران وكـيـفـيــة م ـقــاربــة أزمـ ــة االت ـف ــاق

ال ـ ـنـ ــووي والـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ف ـي ـت ـش ــدد فــي
روزنــامــة العقوبات ويفتح في الوقت
نفسه نافذة للحوار معها.
في املقابل ،فإن إيران التي تعلن مواقف
م ـت ـشــددة ت ـجــاه واش ـن ـطــن وتعليقها
االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،ال تقفل ال ـبــاب أمــام
أي حـ ــوار ،ال عـبــر سـلـطـنــة ع ـم ــان ،وال
ح ـت ــى ع ـب ــر الـ ـش ــرك ــاء ف ــي االت ـ ـفـ ــاق ،ال
سيما الـعــواصــم األوروب ـيــة املتضررة
أيـضــا مــن رد الفعل األمـيــركــي ،والتي
ت ـقــف إل ــى جــانــب ط ـه ــران حــال ـيــا .لكن
إيــران ،إذا اضطرت للتفاوض مجددًا،
ف ـلــن ت ــذه ــب ضـعـيـفــة إل ـي ــه مـهـمــا كــان
شـكـلــه .وم ـص ــدر قــوت ـهــا ،األوروبـ ـي ــون
املـ ــؤيـ ــدون لـ ـه ــا ،وال ـت ـن ــاق ــض ال ـحــالــي
ف ــي اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى
السبب نفسه ال ــذي يجعل الخارجية
األميركية متشددة حيالها ،أي دورها
فــي املـنـطـقــة ،وهــي سـتـكــون حــالـيــا في
مرحلة تجميع أوراقها للمواجهة بها.
ومن الطبيعي في هذه الحال أن يكون
لبنان أحد هذه األوراق.
وفيما تذهب واشنطن إلى فتح امللف
اإليــرانــي في املنطقة على مصراعيه،
ويـتــريــث حــزب الـلــه فــي إب ــداء مــواقــف

علنية من الحكومة ،ترتفع فجأة لهجة
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
ع ـ ــون .ومـ ــن ث ــم ي ـت ـشــدد ف ــي تـلــويـحــه
ت ــارة بـحـكــومــة أكـثــريــة وت ــارة برفض
مـطــالــب األف ــرق ــاء الـسـيــاسـيــن ،وعــدم
مـحــاولـتــه فـتــح كــوة فــي ج ــدار األزم ــة.
ال بل إن عودته إلى الظهور اإلعالمي
وال ـس ـيــاســي ،ب ـخــاف األس ـل ــوب الــذي
اع ـت ـم ــده م ـن ــذ ب ــداي ــة عـ ـه ــده ،ل ـي ـحــدد
ب ـن ـف ـســه رؤيـ ـت ــه ل ـل ـح ـكــومــة وم ـطــالــب
األف ـ ـ ــرق ـ ـ ــاء مـ ـنـ ـه ــا ،ويـ ـ ـح ـ ــدد خ ـل ـي ـف ـتــه

يتقدم لبنان عند
السعودية على غيره
من ساحات ،فيأتي الرد
على إيران وحلفائها
بالمراوحة الحكومية

حكومة الحريري مؤجلة حتى إشعار إقليمي آخر (داالتي ونهرا)

امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
يؤشر إلى أن األزمــة مرجحة للتفاقم
أكثر ،على رغــم أن مقربني من رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ي ـع ـت ـب ــرون أن ال ـخ ــاف
املحلي الضيق قابل للحل مع بعض
ال ـت ـنــازالت امل ـح ــدودة ،وأن ال ض ــرورة
ل ـ ـهـ ــذا األس ـ ـ ـلـ ـ ــوب ألنـ ـ ــه لـ ـي ــس األمـ ـث ــل
واألصلح حاليًا .فعودة الجنرال إلى
ل ـعــب دور املـ ـع ــارض ك ـمــا َ
درج عـلـيــه
م ــن ال ــراب ـي ــة ت ـظ ـهــر وك ــأن ــه ل ــم يـخــرج
بعد مــن صــورتــه السابقة ليدخل في
عباء ة رئيس الجمهورية .ناهيك عن
أن ع ــون يـتـحــدث بـنـفـســه ع ــن مــرحـلــة
االسـتـحـقــاق الــرئــاســي ،فــي سابقة لم
تـحـصــل مــع أي مــن أســافــه الــرؤســاء
ً
واألرجح لن تحصل مستقبال ،بغض
الـنـظــر عــن هــويــة مــرشـحــه وم ــا يــدور
ح ــول ه ــذا ال ـتــرش ـيــح م ــن ال ـت ـبــاســات،
واح ـ ـت ـ ـم ـ ــال نـ ـ ـج ـ ــاح ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوات
املـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــب م ـ ــوع ـ ــد هـ ــذا
االستحقاق .وال يكتفي عون بذلك ،بل
يعمد إلى تصعيد الخالف مع حليف
ال ـس ـعــوديــة ،أي رئ ـيــس ح ــزب ال ـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ــدك ـت ــور س ـم ـيــر جـعـجــع،
وم ــن ثــم مــع رئ ـيــس ال ـحــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي وليد جنبالط ،من دون أن
يــوفــر بسهامه الــرئـيــس املـكـلــف سعد
الحريري.
ه ـ ــذا االن ـ ـقـ ــاب ف ــي امل ـش ـه ــد ال ــرئ ــاس ــي
يعطي لألزمة الحكومية طابعًا محليًا،
لـكـنــه ف ــي الـحـقـيـقــة يـشـكــل أي ـضــا ج ــزءًا
من لعبة عض األصابع اإلقليمية .ألن
السعودية دخلت أيضًا على خط األزمة
ودورها مرشح أكثر ملزيد من الحضور،
في ضوء املواقف األميركية املتأرجحة
من إيران .فالسعودية ومعها اإلمارات،
وط ـب ـعــا إس ــرائ ـي ــل ،م ــن الـ ـ ــدول امل ــؤي ــدة
ل ـض ــرب إيـ ـ ـ ــران ،وهـ ــي ال ت ـن ـظ ــر بـعــن
الــرضــى إلــى املــواقــف األوروب ـيــة وتــردد
تـ ــرامـ ــب ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد أشـ ـه ــر ال ــود
بينها وبينه ،بما يناقض العالقة مع
إدارة الرئيس بــاراك أوباما .وعلى هذا
املسار ،يتحدد مصير «الناتو» العربي
امل ـعــروض أمـيــركـيــا مـنــذ أش ـهــر ،ومــدى
م ــواف ـق ــة ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ـيــه ك ــي يبصر
الـ ـن ــور ،إن ل ــم ت ـح ـصــل أي ـض ــا ع ـلــى ما
يرضيها على الخط اإليراني ،فال تقود
امل ــواج ـه ــة مـعـهــا وح ــده ــا وم ـع ـهــا دول
الخليج .وألن السعودية تترقب بحذر
امل ــرح ـل ــة امل ـم ـت ــدة م ــن آب إلـ ــى تـشــريــن
ال ـثــانــي ح ـتــى تـتـضــح صـ ــورة الـعــاقــة
األميركية  -اإليرانية ،تحاول هي أيضًا
ال ـل ـع ــب ح ـي ــث ن ـف ــوذه ــا أقـ ـ ــوى وأف ـع ــل.
وحـتــى اآلن ،يتقدم لبنان أكـثــر مــن أي
ســاحــة أخ ـ ــرى ،ف ــي أوراق ال ـس ـعــوديــة،
فترد األخيرة على إيران وحلفائها في
لبنان عبر املراوحة الحكومية.

علم
و خبر

تقرير

الحريري :أتواصل مع حزب الله وهم يريدون حكومة
فيما ال تــزال أزمــة تشكيل الحكومة
ع ـل ــى ح ــال ـه ــا ،ب ـ ــرز ،أم ـ ــس ،تـصـعـيــد
جــديــد عـلــى ل ـســان وزي ــر الـخــارجـيــة
في حكومة تصريف األعمال جبران
ّ
باسيل ،الذي أكد بعد اجتماع «كتلة
لبنان الـقــوي» ،أنــه «ال يجوز ابتزاز
العهد بوجوب تشكيل حكومة لتولد
ال ـح ـكــومــة م ـع ـط ـلــة ،ون ـح ــن تـنــازلـنــا
سلفًا عن أمور كثيرة»ّ .
وهدد باسيل،
أنه «إذا تطلب األمر عملية سياسية
دبلوماسية شعبية لفك أســر لبنان
مــن االع ـت ـقــال الـسـيــاســي ال ــذي نحن
فيه ،لن نتأخر» مشيرًا إلــى أنــه «لن
نقبل بأي حكومة ،فمطلبنا حكومة
منتجة وقائمة على عدالة التمثيل
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وعدم وجود استنسابية أو مزاجية
عند أي جهة سياسية».
كــام باسيل ،قابله «نـصـ ّـف» تهدئة
م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ــرئ ـ ـيـ ــس امل ـ ـكـ ــلـ ــف س ـعــد
ّ
ال ـحــريــري ،ال ــذي أك ــد قـبـيــل اجـتـمــاع
كتلة املستقبل النيابية ،أن «وضــع
ال ـب ـل ــد ه ــو األه ـ ــم الـ ـي ــوم ،وع ـل ــى كــل
األفـ ــرقـ ــاء أن ي ـت ــواض ـع ــوا وي ـق ــدم ــوا
بـ ـع ــض الـ ـتـ ـضـ ـحـ ـي ــات» ،م ـس ـت ـغــربــا
ت ـح ـم ـي ـلــه م ـس ــؤول ـي ــة ال ـت ــأخ ـي ــر فــي
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،وأش ـ ــار إل ــى أنــه
«على تواصل مع كافة األفرقاء وإن
لم يلتق بهم».
وبعد انقطاع للقاءات بني الطرفني،
قال الحريري إنه قد يتصل بباسيل

ويدعوه إلى زيارته« ،لكني لم أملس
جديدًا حتى اآلن ،فأنا أعــرف موقف

باسيل يهدد بعملية
سياسية دبلوماسية
شعبية لفك أسر
الحكومة من االعتقال
السياسي

رئيس الجمهورية والتيار الوطني
ال ـح ــر ،وأع ـت ـبــر أن عـلــى الـجـمـيــع أن
يلتفتوا إلى الوضع االقتصادي .أما
إذا كان املطلوب من رئيس الحكومة
أن ي ـق ــدم ه ــو ك ــل الـ ـتـ ـن ــازالت فنحن
ّ
ضحينا كـثـيـرًا» .وأك ــد الـحــريــري أن
«ال أحد يحيلني إلى أحد ،أنا رئيس
حكومة ،أشكل حكومة وأتحدث مع
كل األفرقاء ،وكل فريق لديه مطالب
مـسـجـلــة لـ ــدي ج ـم ـي ـع ـهــا ،أنـ ــا أعـمــل
على تشكيل حكومة وفــاق وطني»،
وردًا عـلــى ك ــام رئـيــس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون ح ــول ك ــون بــاسـيــل في
رأس ال ـس ـبــاق إل ــى ال ــرئ ــاس ــة ،اعتبر
الـحــريــري أن «رئـيــس جمهورية هو

العماد ميشال عون ،وال أحد يستبق
األمور».
ّ
وفـيـمــا نـفــى الــرئـيــس املـكــلــف وجــود
أي ضـغــوط خــارجـيــة تمنع تشكيل
ً
ّ
الحكومة ،أكــد أن هناك تــواصــا مع
ح ــزب ال ـلــه و«الـ ـح ــزب يــريــد تشكيل
حكومة ،والجميع يريد حكومة».
ّ
من جهتها ،أكدت كتلة املستقبل في
بيانها أنـهــا اطـلـعــت عـلــى مجريات
تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة ،وأكـ ـب ــرت الـكـتـلــة
ل ـل ـحــريــري «ص ـب ــره الـ ــذي ل ــن يـنـفــذ،
وحكمته في مقاربة هذا االستحقاق
الدستوري ،وتعاليه فوق العديد من
حمالت التجني والتشويه واالفتراء
التي تستهدفه».

عثمان يصرخ في الضباط:
من لم ُيعجبه ،فليخلع البزة ويرحل
لم يكتف مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان
ب ــالـ ـ «أم ــر ال ـع ــام» الـ ــذي أصـ ــدره ق ـبــل أســاب ـيــع ،مـعـمـمــا على
ض ـبــاط املــديــريــة أن ــه مـمـنــوع ان ـت ـقــاد مــا أس ـمــاهــا «ال ـق ـيــادة
الحكيمة» .فقد دعا عثمان ،قبل أيام قليلة ،كبار الضباط من
عـمــداء وعـقــداء إلــى اجتماع طــارئ على خلفية التسريبات
واالعـ ـت ــراض ــات ع ـلــى م ــرس ــوم األق ــدمـ ـي ــات ،مــوج ـهــا تــأنـيـبــا
وت ـه ــدي ـدًا ضـمـنـيــا لـلـضـبــاط ال ـحــاضــريــن ب ـقــولــه ل ـه ــم« :أن ــا
أعرف من ُي ّ
سرب املعلومات لإلعالم .أنا أعرف الفاسد منكم.
ُ
باق ست سنوات ومن لم يعجبه ،فليخلع
لعلمكم فقط ،أنا ٍ
البزة ويرحل».

دبلوماسية تطلب إقامة لشريكتها
في وقت خطت بلدان ّ
عدة ،ومنها الفاتيكان ،خطوات متقدمة
في ما ّ
خص حقوق املثليني الجنسيني ،ال يزال لبنان الرسمي
ّ
بعيدا جـدًا في التعامل مع هــذا امللف .فبحسب املعلومات،

تطلب سفيرة كندا في بيروت إيمانويل المــورو ،من وزارة
الخارجية اللبنانية ،منح شريكتها في الحياة التي ترغب
ُ
في اإلقامة معها في لبنان ،اإلقامة الدبلوماسية التي تمنح
ّ
لزوجات وأزواج الدبلوماسيني .إال أن دوائر القرار في قصر
بـسـتــرسُ ،م ـح ـتــارة حـتــى اآلن ،فــي كيفية الـتـعــامــل مــع هــذا
الطلب ،خصوصًا أنــه لــم يسبق لها أن تعاملت مــع حــاالت
دبلوماسية كهذه من قبل.

«تقرير لطيف» لمفوضية الالجئين
تـبـلـغــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة أن آخـ ــر ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن مكتب
املفوضية العليا لشؤون الالجئني في الشرق األوسط وشمال
ُ
ُ
أفــريـقـيــا ،ك ـتـ َـب بلغة «لـطـيـفــة جـ ـدًا» ،تـنــاقــض طــريـقــة التعامل
السابقة للمفوضية مــع ملف ع ــودة الـنــازحــن الـســوريــن إلى
بــادهــم ،والـتــي أدت إلــى أن توقف وزارة الخارجية اللبنانية
ّ
إصدار إقامات جديدة للعاملني في املفوضية .يذكر التقرير أن
اجتماعًا حصل مع الوزارات املعنية ،في بيروت بتاريخ  6تموز
ُ
املاضي ،وقد نوقشت إجــراءات عودة النازحني التي ستطبق،
ٌ
ُ
ـان خ ــال ال ـش ـهــر الـ ـج ــاريُ ،يـنــاقــش
ع ـلــى أن ي ـع ـقــد اج ـت ـم ــاع ثـ ـ ٍ

ً
«العراقيل» أمام عودة النازحني في سوريا ،استكماال للحوار
املفوضية مع الحكومة السورية في العام .2017
الذي أطلقته
ّ
وورد في التقرير أنه في الـ ،2016عاد  4950شخصًا سوريًا
إلــى ديــارهــم .ارتفع العدد في ال ــ ،2017إلــى  11050شخصًا،
لينخفض مع معارك شرق الغوطة في بداية الـ .2018وخالل
ّ
هذا العامُ ،سجلت عودة  1100نازح (حتى  19تموز .)2018
ال ـعــراق ـيــل أم ــام ع ــودة ال ـن ــازح ــن ،بـحـســب تـقــريــر مفوضية
الــاجـئــن ،هــي الــرســوم الـتــي كــان على الـنــازحــن ،الــذيــن لم
ُيـجــددوا إقاماتهم أو ال يحملون أوراقــا رسمية ،تسديدها
ّ
ّ
لدى مغادرتهم .وذكر التقرير ،أن املفوضية عملت على حل
ُ
هذه النقطة مع األمن العام اللبناني ،ولم تسدد املجموعات
الجديدة التي غادرت أي رسوم.
ّ
وكان الفتًا ،تشديد املفوضية في تقريرها على أن نشاطاتها
فــي مخيمات ال ـنــزوح ،لــم يكن الـهــدف منها عرقلة الـعــودة،
ّ
«ولكن هدفت إلى جعل العودة ناجحة»ّ .
وتدعي أن املقابالت
التي أجراها موظفو املفوضية مع النازحني ،هدفها «تمكني
املفوضية من تحديد األمور التي بحاجة إلى مساعدة ،قبل
مغادرة النازحني ،وإمكان متابعة أوضاعهم بعد عودتهم
إل ــى ب ــاده ــم ،ت ـحــدي ـدًا ل ـ ّـم شـمــل ال ـعــائــات وال ـح ـصــول على
املستندات الالزمة».
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 12عامًا على عدوان تموز :من الصمود إلى الردع

َ
ُ
ْ
وهم االنسحاب من شبعا!

إيران ــ المقاومة في لبنان:
شراكة في التأسيس،
األثمان واالنتصارات

محضر جلسة  5آب الوزارية

إيلي حنا

اليوم الخامس والعشرون للعدوان اإلسرائيلي على لبنان ( 5آب « ،)2006كان يوم
القصف األعنف منذ بدء الحرب في  12تموز» .في هذا اليوم ،كانت المواجهات
مستمرة في عيتا الشعب ،وكان االحتالل يدفع بقواته عبر مشروع الطيبة،
للوصول إلى وادي الحجير ،لكن المقاومة كانت له بالمرصاد .جرت محاولة إنزال
فاشلة عند شاطئ شبريحا في صور ،تصدى لها المقاومون والجيش اللبناني .في
السياسة ،لقاء بين الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة في عين التينة ،يوم الجمعة
في الرابع من آب ،وفي ّ اليوم التالي ،أوفد بري معاونه السياسي علي حسن خليل
إلى السراي الحكومي .اطلع األخير من رئيس الحكومة على حصيلة مفاوضاته
مع الدبلوماسي األميركي ديفيد ولش ،قبيل وضع مشروع أميركي فرنسي
مشترك في مجلس األمن .استفاد بري من األجواء التي نقلها خليل من أجل
صياغة موقف استباقي قبيل استقباله ولش في اليوم التالي .بالتزامن ،انعقد
محمد فــنــيــش :أود إث ـ ـ ـ ــارة م ــوض ــوع
ال ـن ــازح ــن والـ ـس ــاح .فـهـمــت أن هـنــاك
ت ـخ ـ ّـوف ــا لـ ــدى ال ـب ـعــض م ــن أن يـتــرافــق
تدفق النازحني من الجنوب والضاحية
مــع س ــاح ومـسـلـحــن .إن كــانــت النية
ح ـس ـن ــة ،أفـ ـه ــم ه ـ ــذا الـ ـتـ ـخ ــوف ،ول ـكــن
يـبــدو أن املــوضــوع أبـعــد مــن ذل ــك عند
ال ـب ـعــض .مـعـظــم ال ـنــازحــن ي ــأت ــون من
ّ
مسيسة ،وال يتحركون بانفعال
بيئة
أو غ ــرائ ــزي ــا .األمـ ــر ال ـث ــان ــي ،أؤكـ ــد لكم
أن ــه بـنـسـبــة  %90م ــن ال ـش ـبــاب ه ــم في
الجبهات وليسوا نــازحــن .النازحون
معظمهم أطـفــال ونـســاء وكـبــار السن،
أم ــا ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن يـحـمـلــون الـســاح
ويقاتلون فموجودون لكن في قراهم،
وه ــم ل ــم ي ـغ ــادروه ــا أبـ ـ ـدًا ،وم ــن يـقــاتــل
في عيتا الشعب وبنت جبيل ومارون
وع ـي ـت ــرون رغ ــم ق ـصــف ال ـط ــائ ــرات هم
ش ـ ـبـ ــاب هـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ــرى .لـ ــو كـ ـ ــان ه ـن ــاك
إمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـح ــد األدن ـ ـ ـ ــى مـ ــن األمـ ـ ــان،
والقليل مــن االنسانية مــن الـعــدو بأن
ي ـح ـصــر ال ـق ـت ــال ف ـق ــط م ــع امل ـق ــاوم ــن،
ل ـك ــان األه ــال ــي ب ـق ــوا ف ــي ق ــراه ــم ،لكن
ال ـظــروف األمـنـيــة اض ـطــرت ه ــؤالء إلــى
ال ـن ــزوح بـعــد م ـج ــازر ارتـكـبـهــا ال ـعــدو.
لهذا السبب ،حذار أن يراهن أحد على
مشروع ّ
معي وأن يخلق فتنة داخلية
ف ــي ل ـب ـنــان .وأود أن أؤكـ ــد أن الـســاح
وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع الـ ـ ـس ـ ــاح يـ ـحـ ـص ــان بـ ـق ــرار
سـيــاســي .أن يظهر س ــاح مــع مــواطــن
ه ـ ّـرب ــه م ـع ــه ،ف ـه ــذا ال ي ـخ ـيــف ،ال ـســاح
عادة يصبح مخيفًا عندما يكون وراءه
مشروع سياسي وقرار سياسي .القرار
السياسي والجهات السياسية املعنية
بهؤالء النازحني حاسمون بأن السالح
ف ــي ل ـب ـن ــان ال ي ــوج ــه اال ن ـح ــو ال ـع ــدو
اإلسرائيلي .لنطمئن من هذه الناحية،
واعتقد أن  25يومًا ،إذا كــان لــدى أحد
مخاوف ،كافية لتبديد هــذه املخاوف،
وامل ـس ـل ـك ـيــة الـ ـت ــي ي ـت ـم ـتــع ب ـه ــا ه ــؤالء
الناس أيضًا كافية لتطمئن الجميع.
خالد قباني :عـ ّـمـمــت عـلــى املــديــريــن أن
يـكــونــوا مــوجــوديــن فــي املـ ــدارس التي
ت ـح ـت ـضــن ال ـ ـنـ ــازحـ ــن .أكـ ـث ــر مـ ــن ذلـ ــك،
ّ
ً
وبناء على طلب دولة الرئيس ،نظمنا
مـنــاوبــات فــي امل ــدارس حتى نستطيع
تــأمــن دوام كــامــل ووجـ ــود كــامــل لكل
املعلمني واالس ــات ــذة فــي هــذه امل ــدارس
لكي يشرفوا على كــل أمــور النازحني.
أنـ ـ ــا ش ـخ ـص ـيــا أحـ ـض ــر إلـ ـ ــى امل ـ ـ ــدارس
وأقـ ــوم ب ـجــوالت تـفـقــديــة دائ ـمــة تظهر
ف ــي اإلع ـ ــام ،وأت ــواص ــل م ــع املـهـجــريــن
والنازحني .وأستطيع القول إن الوضع
مأساوي.
فنيش :ال ــذي يسمع أن هـنــاك طــائــرات

مجلس الوزراء في ّ
مقره الخاص في المتحف برئاسة رئيس الجمهورية إميل لحود،
وناقش في الجزء األول من الجلسة قضية النازحين والمساعدات بحضور األمين
العام للهيئة العليا لإلغاثة اللواء يحيى رعد ،وبعد ذلك ،انتقل إلى النقاش السياسي،
كما جرت العادة .وفاجأ رئيس الحكومة الحاضرين بمشروع فرنسي يعيد مزارع
شبعا للبنان من ضمن بنود أخرى مفخخة .في اللقاء بين بري وولشّ ،
قدم األخير
ً
مشروعًا لحل على مرحلتين :أوال ،وقف العمليات العسكرية وبقاء الوضع على
حاله (بقاء االحتالل) ،ثانيًا ،حل سياسي وفق بنود المشروع الفرنسي األميركي في
مجلس األمن ،من بعده يصدر وقف نهائي إلطالق النار .قاطع بري ضيفه وسأله
وماذا عن األسرى ،فأجاب ولش «ينبغي تسليمهما إلسرائيل» ،وماذا عن مزارع شبعا
(سأله بري أيضًا) ،فأجاب الدبلوماسي األميركي بأن إسرائيل ليست في نية القيام
تفسر كأن حزب الله قد سجل انتصارًا في الحرب ...هنا ّ
بأي خطوة ّ
عينة من نقاشات
تلك الجلسة:

اليوم الـ  25للعدوان ،كان يوم القصف األعنف منذ بدء الحرب (هيثم الموسوي)

م ـحـ ّـم ـلــة ب ــامل ـس ــاع ــدات وص ـل ــت وفـيـهــا
أط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان ،يـ ـعـ ـتـ ـق ــد أن ال ـ ـب ـ ـلـ ــد يـ ـع ــوم
باملساعدات.
فؤاد السنيورة :لم ُ
يعم ابدًا.
فنيش :ق ـلــت يـعـتـقــد ،وبــال ـتــالــي نحن
قلنا مـنــذ ال ـبــدايــة ب ـض ــرورة أن نرسل
مسبقًا للدول التي تـ ّ
ـود مساعدتنا أن
هذه الئحة مساعداتنا .املسألة الثانية،
مـعـظــم ال ـنــازحــن غـيــر مــوجــوديــن في
االم ـ ــاك ـ ــن ال ـ ـعـ ــامـ ــة .م ـع ـظ ــم الـ ـن ــازح ــن
استضافتهم عــائــات لفترة مـحــدودة.
ال ي ـم ـك ــن أن ن ــزي ــد أع ـ ـبـ ــاء اآلخـ ــريـ ــن.
يفترض تكليف القائمقامني والبلديات
بإحصاءات .اآللية املتبعة إذا معتمدة
أو ال ،ال أريد أن أدخل في التفاصيل.
سهيل بــوجــي :دول ـ ــة ال ــرئ ـي ــس يــدعــو
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ــإغ ــاث ــة وت ـض ــع آلـيــة
محددة.
فنيش :األمر الثالث .إلى جانب الهيئة
العليا لإلغاثة ،هناك جمعيات أهلية
ت ـق ــوم ب ــدوره ــا ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــاطــق.
ً
رابعًا ،اإلدارات مثال إذا اشترت مولدًا
للمياه ،هل تحضر فاتورة إلى الهيئة
العليا لإلغاثة؟
السنيورة :لنكن جميعًا عـلــى معرفة.
عـ ـن ــق الـ ــزجـ ــاجـ ــة ه ـ ــو ت ـ ــواف ـ ــر املـ ـ ـ ــواد،
وعـنــق الــزجــاجــة الـثــانــي هــو الـطــريــق،
وهذان األمــران اللذان يشكالن املشكلة
األس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـح ـ ّـد م ــن ام ـكــان ـيــة
قــدرت ـنــا ع ـلــى تـلـبـيــة ال ـح ــاج ــات ،علمًا

ب ــأنـ ـن ــا كـ ـلـ ـن ــا ن ـ ـعـ ــرف أن الـ ـح ــاج ــات
م ـت ـصــاعــدة يــوم ـيــا نـتـيـجــة اس ـت ـمــرار
الـ ـن ــزوح .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،ال ـقــرار
ات ـخــذنــاه مـنــذ أك ـثــر مــن أس ـب ــوع ،بأنه
يـجــب أن يشمل ال ـعــون جميع الـنــاس
في املنازل ،وال يقتصر فقط على قسم
مــن ال ـن ــاس .وه ـنــاك مشكلة امل ـســارات
التي نلجأ اليها ،ويومًا تكون مفتوحة
ويــومــا مقفلة .الطريق الثاني هــو عن
طــريــق ال ـط ــائ ــرات .ط ــائ ــرت ــان أو ثــاث
ط ــائ ــرات فــي ال ـي ــوم ،نصفها أو ثالثة
أرباعها أدوية والباقي أغذية .الطريق
البرية تحتاج إلى إذن من االمم املتحدة
وتـفـتـيــش عـلــى ال ـطــريــق .خ ــال االي ــام
املـقـبـلــة ت ـ ــزداد كـمـيــة امل ـس ــاع ــدات ،هــذا
األم ــر طبيعي ،علينا أن ن ـطـ ّـول بالنا

فنيش :إذا وافقنا على ما يطلبونه
منا اآلن ،فبعد قليل سيطلبون منا
أن ننزع ثيابنا ويوقفونا إلى الحائط
ً
قـلـيــا ،ب ــدون شــك إنـنــا نـمــر فــي ظــرف
أين منه الحروب التي مررنا فيها ،وأنا
أكـثــر واح ــد بينكم شــاركــت على مدى
ه ــذه ال ـس ـنــوات .مـنــذ ع ــام  1982علقت
بـمـســألــة االغ ــاث ــة وامل ـس ــاع ــدات ،وأعـلــم
أن هــذه امل ــرة األم ــور مختلفة كليًا عن

كل املــرات املاضية .أهــم شــيء الطريق.
ال نــريــد أن نـبـيــع ال ـن ــاس ك ــام ــا ،أري ــد
بضاعة ألسلمها للناس .هذا هو االمر
الذي نعيشه اآلن مع الناس .هل لديك
طلب إضافي على هذا االمر؟ (متوجهًا
إلى رئيس الهيئة العليا لإلغاثة اللواء
يحيى رعد).
بوجي :موافق (يقصد اللواء رعد).
السنيورة :نــريــد أن تـتــم الـعـمـلـيــة عبر
أجهزة الدولة .ما معنى أجهزة الدولة؟
م ـع ـنــاه ك ــل ال ـج ـم ـع ـيــات االه ـل ـي ــة الـتــي
نعمل مـعـهــا ،ولـكــن تـحــت اس ــم الهيئة
العليا لالغاثة .الهيئة العليا لإلغاثة
ل ـي ـس ــت م ـل ـكــا ألب ـ ـ ــي ،ال ـه ـي ـئ ــة م ـل ــك كــل
اللبنانيني ،وهي ملك للدولة اللبنانية.
ليس لــدي أي كــام آخ ــر ،منذ أول مرة
كان هذا الشرط األساس.
(عندها ،خرج اللواء رعد من الجلسة)
محمد جواد خليفة :الشهداء أصبحوا
 850شـهـيـدًا مــوثـقــن .الـجــرحــى الــذيــن
دخـ ـل ــوا امل ـس ـت ـش ـف ـيــات صـ ـ ـ ــاروا 3800
ت ـق ــري ـب ــا ،ق ـس ــم ك ـب ـيــر م ـن ـهــم خـ ــرج مــن
املستشفيات وقسم موجود .استطعنا
ّ
وصححنا الوضع
أن نلتقط أنفاسنا
في املستشفيات ،ال مشكلة اآلن ،املشكلة
الوحيدة هي في الفيول ،املــولــدات .كل
ـدة ك ــان يضع
مـسـتـشـفــى ب ــأح ــوال ج ـي ـ ّ
مولدين ،أمــا اآلن فهم يشغلون واحـدًا
وي ـط ـف ـئــون اآلخ ـ ــر ،وال ـف ـي ــول ال يـكـفــي.
هناك مستشفيات من اآلن حتى أسبوع

سوف تقفل بسبب الطاقة التي ال تصل
اليها.
جهاد أزعور :الفيول أو املازوت؟
خليفة :املازوت.
فنيش :املــازوت تم تأمينه وال مشكلة،
وكــل مستشفى عـنــده مشكلة م ــازوت،
يجب أن يتواصل.
خليفة :م ــع م ــن يـجــب أن يـتــواصـلــوا؟
أمــس اتصلت ب ــوزارة الطاقة ولــم أجد
أحـ ـ ـدًا ي ـت ـك ـلــم مـ ـع ــي ،وم ـ ــن ثـ ــم أط ـل ـقــت
ـداء عـلــى  N.T.V.ول ــم ي ـ ّ
نـ ً
ـرد عـلـ ّـي أحــد.
امل ــوض ــوع ال ـث ــان ــي ،الـ ـل ــواء رعـ ــد يـقــوم
بـمـجـهــوده ،ولـكــن عـنــدمــا تـكــون هناك
كارثةّ ،
تمر الطائرات وترمي اإلعانات
ّ
وال أح ــد يـســجــل عـلــى ال ــورق ــة والـقـلــم.
دول ــة الــرئـيــس قــالـهــا ،املستضيف في
منزله منكوب والضيف لــديــه ،وثالثة
أربـ ـ ــاع ال ـن ــاس ل ـي ـســوا م ــوج ــودي ــن في
املـ ـ ـ ـ ــدارس .ال ـ ـنـ ــاس ك ـل ـهــا ت ـح ـت ــاج إل ــى
مـســاعــدات؛ سائق التاكسي هــل يعمل
هذه االيام ليستطيع استضافة أحد ما
في منزله.
ثــم انتقل مجلس ال ــوزراء إلــى النقاش
السياسي.
شارل رزق :ما الفرق بني وقف نار ،ووقف
نار من دون شروط سياسية؟
فـنـيــش :أعـتـقــد أن ــه بـعــد م ـج ــزرة قــانــا،
إذا ك ــان مجلس األم ــن يــريــد أن يتخذ
ق ــرارًا مــن دون أن يــأخــذ رأي الحكومة
اللبنانية فليتخذ القرار ،أما إذا مجلس
األمـ ــن يــريــد رأي الـحـكــومــة اللبنانية
فعلينا أن نقول إن هذا رأينا ،أنه ما زال
في إطار النقاط السبع ،مع املالحظات
ال ـتــي قـلـنــاهــا ف ــي ال ـج ـل ـســات الـســابـقــة
حول عدد من التفاصيل واآلليات.
السنيورة :ما يحكى أمامنا من منطلق
البنود السبعة (مؤتمر روم ــا) .يدخل
الـجـيــش اللبناني إل ــى منطقة جنوب
الليطاني في الوقت ذاته الذي ينسحب
فيه الجيش اإلسرائيلي مــن االراضــي
التي احتلها بعد  12تموز ،وينسحب
الجيش اإلسرائيلي من مــزارع شبعا،
وتدخل مع الجيش اللبناني إلى منطقة
جنوب الليطاني قوات اليونيفيل ،في
ه ــذه املــرحـلــة يصبح أي س ــاح خــارج
سالح الجيش اللبناني هو سالح...
فنيش :ب ـع ــد االنـ ـسـ ـح ــاب مـ ــن م ـ ــزارع
شبعا؟
السنيورة :في ذات الوقت ،أنا أعطيتهم
النص ،أنه ،في ذات الوقت ،ينسحبون
من مزارع شبعا ومن الجنوب ويدخل
الـجـيــش الـلـبـنــانــي .كـيــف يفعلون ذلــك
ع ـلــى األرض؟ أن ــا ل ـســت ع ـس ـكــريــا وال
أتدخل في هذه االمور ،ولكن أنا موقفي
هــو االن ـس ـحــاب امل ـتــزامــن مــن الـجـنــوب
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ومـ ــن م ـ ــزارع ش ـب ـعــا ودخ ـ ــول الـجـيــش
اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني
مــع االم ــم املـتـحــدة ،ويـصـبــح آن ــذاك كل
سالح هو....
فنيش :تدخل القوات املوجودة اآلن.
السنيورة :كلهم  199عنصرًا.
ّ
فنيش :نتكلم عن قوات ستتشكل؟
السنيورة :مـعـنــى ذل ــك إح ـض ــار 2000
عسكري تحت ذات الـ.mandate
بوجي :توسيع اليونيفيل.
فنيش :نـقـطــة ف ـقــط .مــوضــوع الـســاح
ليس "خبط لزق" .نحن موقفنا واضح،
تعلم دولة الرئيس .إذا ال توجد أراض
لبنانية محتلة ،مــوضــوع الــدفــاع عن
الجنوب ،خصوصًا بعد هذا العدوان،
ن ـب ـح ــث فـ ـي ــه ك ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،إذا أردت
موقفنا ،هــذا قلناه .على كــل حــال ،هل
املــوقــف الــذي قلته قبل بــه األميركيون
واإلسرائيليون؟
السنيورة :أري ــد أن أصـلــي ركعتني اآلن
ليقبلوا .إن قبلوا ،فذلك يكون انجازًا
مهمًا جدًا.
أحمد فتفتّ :
لدي سؤال في حال صدر
ق ــرار مـجـلــس األم ــن بـعــد م ــا حـكــي عن
خــاف فرنسي – أميركي وص ــدر قــرار
مـجـلــس األمـ ــن وال ي ــائ ــم ال ـطــروحــات
التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية،
ماذا يحصل في وضعنا الدبلوماسي؟
السنيورة :ال أعـلــم .نــأتــي إلــى هنا وكل
ّ
واحد منا يتخذ قراره.
بيار الجميل :ه ــل امل ـط ـل ــوب أن نعطي
موافقة مسبقة؟

وزراء :ال.
لحود :أفكار.
السنيورة :ع ـنــدمــا جـ ــاءت كــونــدول ـيــزا
رايس كانت تتكلم بمشروعها ،وهو في
كــوكــب آخ ــر .توصلنا إلــى نتيجة بعد
ع ــراك طــويــل ،أن ي ـعــودوا الــى املـشــروع
الـفــرنـســي ،وب ــدأ االم ـيــرك ـيــون يـشــدون
نحو طروحاتهم ،ونحن نشدهم نحو
مزيد من طروحاتنا .اآلن أصبح هناك
ت ـق ــدم ،وه ــم م ـح ـشــورون وي ــري ــدون أن
يسيروا .أصبح هناك تقدم وتوصلوا
إل ـ ــى ه ـ ـ ــذا .ن ـح ــن ب ـق ـي ـنــا ع ـن ــد ال ـن ـق ــاط
االساسية التي تقول بالنسبة إلينا it
 s a deal breakerكما استعملت ،أنا ال
أمـشــي إذا ال يــوجــد املــوضــوع املتعلق
بمزارع شبعا وباالنسحاب ،ال يمكننا
أن نمشي ،لنكن واضحني بما يختص
بهذا املوضوع .where we stand
مروان حمادة :أنا مع إعادة التأكيد أننا
درسنا هذا ولدينا مالحظات أساسية
ع ـل ـيــه ،ال ـتــي ه ــي مـبـنـيــة ع ـلــى نقاطنا
السبع.
ً
فــنــيــش :أوال أعـ ـتـ ـق ــد أن ه ـ ـ ــذا ل ـيــس
موضوعًا للنقاش .هذا ألخذ العلم ،ألنه
إذا ك ــان مــوضــوعــا لـلـنـقــاش ف ــإن عليه
الكثير مــن املــاحـظــات ،على األق ــل من
قبلنا .إذا كان املطلوب ،نحن كحكومة
لبنانية ،أن نعيد التأكيد على النقاط
السبع ،أعتقد أننا أكدنا بالصيغة التي
أكدنا عليها في مجلس الوزراء سابقًا
وال نقاش فيها .ولكن لدي سؤال :اليوم
نـحــن ن ـطــرح م ــوض ــوع ال ـحــل الـشــامــل.

جيد .إذا هذا ممكن جيد .افترضوا أن
مــوضــوع الحل الشامل ليس متوافرًا،
ً
ُ
وع ــرض ش ــيء آخ ــر .مـثــا ع ــرض وقــف
إطــاق النار ودخــول الجيش إلــى هذه
امل ـن ـط ـق ــة .نـ ـق ــول إنـ ـن ــا ال ن ـق ـبــل إال مــع
مــوضــوع م ــزارع شبعا؟ أو نقبل على
مرحلتني.
السنيورة :هل تريد أن تتخلى عن مزارع
شبعا اآلن؟ (متوجهًا لفنيش).
فنيش :أعرفك شاطر ،ولكن ليس بهذا
ال ـقــدر ع ـلـ ّـي (مـتــوجـهــا لــدولــة الــرئـيــس
مــازحــا) .أق ــول نحن كحكومة لبنانية
مـ ـ ـص ـ ـ ّـرون عـ ـل ــى أن ه ـ ـ ــذا ه ـ ــو الـ ـح ــل.
مشكلتنا األراض ــي اللبنانية املحتلة
وم ــوض ــوع األسـ ــرى وخ ــرائ ــط األل ـغــام.
افترضنا أن مــوضــوع األس ــرى ّ
مؤجل
اآلن.
السنيورة :اتـفـقـنــا عليها أســاســا املــرة
املاضية.
فنيش :وافترضنا أن مــوضــوع مــزارع
ش ـب ـعــا م ـ ّ
ـؤج ــل م ــن ع ـن ــد اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ولـ ـي ــس م ــن ع ـن ــدن ــا ،وطـ ـ ــرح م ــوض ــوع
وقف إطالق نار أو وقف عدوان ودخول
جيش إلى هذه املنطقة ،ماذا نقول ،ال؟
السنيورة :سأجيبك على ذلــك بسرعة.
امل ـط ــروح لـيــس امل ـبــادلــة م ــا مـعـنــاه لن
يعطوك شبعا ويطلبوا منك كل شيء
آخر.
فنيش :إذا واف ـق ـنــا كـحـكــومــة لبنانية
عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـط ـل ـب ــون ــه مـ ـن ــا اآلن ،ب ـعــد
قليل سيطلبون مـنــا أن نـنــزع ثيابنا
ويوقفونا إلى الحائط (مازحًا).

تقرير «فرنسبنك»
تراجع القطاع العقاري والتجاري والفندقي
ومبيعات السيارات الجديدة
«فرنســبنك» حــول أداء االقتصــاد اللبنــاين يف النصــف األول مــن  2018أنــه حافــظ
أظهــر التقريــر األخــر الصــادر عــن
َ
عــى منــوه العــام ،مدعومـاً
بالتحســن الحاصــل يف نشــاط قطاعــات عــدة ،وخصوصـاً نشــاط الســياحة حيــث زاد عــدد
ّ
الســياح بنســبة  %3.3يف النصــف األول عــى أســاس ســنوي ،وحركــة املطــار ،إذ ارتفــع عــدد املســافرين عــره مبعــدل
 ،%9.3ونشــاط مرفــأ بــروت حيــث زادت عائداتــه بنســبة  ،%2.3وإنتــاج الكهربــاء الــذي توســع مبعــدل  %5.3يف
تحســن نشــاط التصديــر بنســبة  %9.9يف الفــرة نفســها.
األشــهر الخمســة األوىل عــى أســاس ســنوي ،كــا ّ
وبـ ّـن التقريــر أن عــددا ً مــن القطاعــات االقتصاديــة الرئيســة شــهدت تراجعـاً يف نشــاطها ،وال سـ ّيام القطــاع العقــاري
حيــث تراجعــت قيمــة املبيعــات العقاريــة مبعــدل  %14يف النصــف األول مــن العــام الحــايل عــى أســاس ســنوي،
والنشــاط التجــاري حيــث انكمشــت قيمــة الشــيكات املتقاصــة بنســبة  %2.5وزادت قيمــة الشــيكات املرتجعــة
بنســبة  ،%5.7وتقلّصــت مبيعــات الســيارات الجديــدة مبعــدل  ،%5.4وتراجعــت قيمــة قــروض «كفــاالت» مبعــدل
 ،%24.4كــا تقلّــص معــدل إشــغال الفنــادق مــن  %65.5يف نهايــة أيــار  2017إىل  %58.6يف نهايــة أيــار .2018
وأشــار إىل تواصــل العجــز يف املاليــة العامــة بســبب تفــوق قيمــة النفقــات اإلجامليــة عــى اإلي ـرادات اإلجامليــة،
األمــر الــذي يدفــع باملديونيــة العامــة صعــودا ً ،حيــث بلغــت قيمتهــا نحــو  81.7مليــار دوالر يف نهايــة نيســان ،2018
وباتــت تش ـكّل أكــر مــن  %150مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .كــا أشــار التقريــر إىل ارتفــاع معــدل التضخــم إىل
 %5.7يف النصــف األول مــن  2018مقارنــة مــع معــدل  %4.6يف الفــرة ذاتهــا مــن العــام املــايض .ووصلــت موجــودات
مــرف لبنــان مــن العمــات األجنبيــة إىل  44.2مليــار دوالر يف نهايــة حزي ـران  2018وبنمــو ســنوي نســبته %5.7
عــن الفــرة ذاتهــا مــن .2017
وعــرض التقريــر تطــورات أســواق املــال ،حيــث أوضــح أن القطــاع املــريف التجــاري حقــق زيــادة جيــدة يف موجوداته
اإلجامليــة بلغــت  %12.3عــن نهايــة أيــار  ،2017بحيــث وصلــت قيمتهــا إىل  232.3مليــار دوالر يف نهايــة أيــار .2018
فيــا تراجعــت املوجــودات املج ّمعــة للمؤسســات املاليــة بنســبة  %3.6عــن نهايــة  2017لتبلــغ  1.6مليــار دوالر يف
نهايــة أيــار  .2018مــن ناحيــة أخــرى ،حققــت بورصــة بــروت نشــاطاً أفضــل يف النصــف األول مــن  ،2018حيــث
زادت قيمــة التــداول مبعــدل  %22.9عــى أســاس ســنوي لتبلــغ  425.7مليــون دوالر يف نهايــة حزيـران .2018
وعــى صعيــد القطــاع الخارجــي ،لفــت التقريــر إىل منــو الصــادرات الوطنيــة مبعــدل  %9.9يف األشــهر الخمســة األوىل
مــن  2018عــى أســاس ســنوي لتبلــغ  1.3مليــار دوالر ،فيــا تراجعــت املســتوردات بنســبة  %5.2لتبلــغ  8مليــارات
دوالر ،مــا أدى إىل انكــاش العجــز التجــاري مبعــدل  %5.2إىل  6.7مليــارات دوالر خــال هــذه الفــرة .وعلّــل التقريــر
الفائــض املحقــق يف مي ـزان املدفوعــات يف األشــهر الخمســة األوىل مــن العــام الحــايل بقيمــة  448.7مليــون دوالر
(مقارنــة مــع عجــز قــدره  357.6مليونـاً للفــرة ذاتهــا مــن  )2017بالزيــادة الحاصلــة يف التدفقــات املاليــة الخارجيــة
إىل لبنــان بنســبة  %7.6إىل  7.1مليــارات دوالر ،والرتاجــع الحاصــل يف العجــز التجــاري.
وذكــر التقريــر أن النمــو االقتصــادي الحقيقــي املتوقــع لعــام  2018هــو يف حــدود  %1.5ــــــ  %2حســب تقدي ـرات
صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل .وأكــد رضورة اإلرساع يف تأليــف الحكومــة اللبنانيــة الجديــدة وتنفيــذ
إصالحــات مؤمتــر ســيدر عــى الصعــد القطاعيــة واملاليــة واالقتصاديــة.

علي حيدر
تتعدد أبعاد عالقة إيران بنتائج حرب عام ( ،2006وغيرها من انتصارات محور املقاومة) من
أكثر من جهة .فهي شريكة أساسية ،مع سوريا ،في صناعة هذا النصر االستراتيجي ،الذي
يشكل أيضًا ترجمة ناجحة الستراتيجيتها في مواجهة التهديدات املحدقة بها .وهي ،كبقية
أطراف محور املقاومة ،استفادت من معادلة الردع التي أرستها نتائج هذه الحرب في مواجهة
إسرائيل ،كما أن املقاومة في لبنان وفلسطني تتعزز قوتها وحضورها بصمود الجمهورية
اإلسالمية وتمسكها بخياراتها االستراتيجية.
وليس خافيًا الدور التأسيسي إليران منذ مطلع الثمانينيات في إنتاج كل انتصارات املقاومة
في لبنان وفلسطني ،في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ،باإلضافة الــى االنتصار التاريخي
على اإلرهاب التكفيري في سوريا .فهي التي ّ
مولت ودربت وأمدت بالسالح ...وشكلت عمقًا
استراتيجيًا للمقاومة .وكانت شريكة أيضًا من خالل دفع ضريبة هذا الدور من اقتصادها
وأمنها االجتماعي ،عبر العقوبات الدولية التي تهدف بالدرجة األولى الى إخضاعها للتخلي
عن خياراتها االستراتيجية في املوقف من فلسطني ودعم قوى املقاومة في لبنان واملنطقة.
شكلت انطالقة الثورة اإلسالمية في إيران ،وانتصارها ،في بعدها اإلقليمي ،جزءًا من حركة
املواجهة مع الكيان اإلسرائيلي عبر إسقاطها أهم حليف له في املنطقة ،وهو نظام شاه إيران.
ومــا أضفى بعدًا استثنائيًا إضافيًا على مفاعيل هــذا االنـتـصــار ،تزامنه مــع خــروج مصر
(اتفاقية كامب ديفيد) مــن جبهة الـصــراع مــع إســرائـيــل ،وهــو مــا ساهم فــي حينه باحتواء
مفاعيل هذا االنقالب في معادلة التوازن االستراتيجي مع العدو ،ودفــع باتجاه إعــادة إنتاج
ً
خريطة جديدة للتوازنات اإلقليمية ...وصوال الى الدعم املادي والعسكري والسياسي للمقاومة
اإلسالمية في لبنان ،ما أدى الى تغيير معادالت الصراع ...وتحويل لبنان الى مستنقع لقوات
ً
جيش العدو منذ اجتياح لبنان عام  ،1982وصوال الى إنجاز التحرير عام  ،2000فانتصار
عام  .2006بهذا املعنى ،شكلت هذه االنتصارات (ومنها انتقال املعركة الى داخــل فلسطني
املحتلة) ،انتصارًا لخيارات إيران االستراتيجية.
ولعل العامل الرئيسي واأله ــم فــي الــدفــع نحو إنـتــاج مـعــادالت جــديــدة فــي ال ـصــراع ،مــرده أن
ً
إيران لم َّ
تتنب خطابًا "معتدال" في معادلة الصراع مع العدو اإلسرائيلي ،مع أنه كان يوجد من
املعطيات املوضوعية ما قد يبرر لها مثل هذا الخيار ،في ذلك الحني ،تحت شعار املرحلية إلى
حني "التمكني".

إيران ونموذج حرب 2006
شكل انتصار عام  2006انتصارًا لالستراتيجية التي تنتهجها إيران في مواجهة أعدائها ،على
رأسهم الواليات املتحدة ،وهي استراتيجية شبيهة الى حد كبير باستراتيجية حزب الله في
مواجهة التهديد اإلسرائيلي ،مع األخذ بالحسبان الفارق الهائل بني إيران ولبنان على مستوى
الجغرافيا والديموغرافيا واإلمكانات .وسبق أن َّ
حدد مرشد الجمهورية اإلسالمية السيد علي
الخامنئي أحد مكامن القوة التي مكنت الجمهورية اإلسالمية من ردع الواليات املتحدة ،بالرغم
من تفوقها العسكري والتكنولوجي الهائل ،بالقول "نحن نخوض مع االستكبار العاملي حربًا
غير متكافئة ...قد تكون لالستكبار قــدرات ال نمتلكها ،لكننا نحن أيضًا نتمتع بقدرات ال
يمتلكها هــو ...الحرب غير املتكافئة هي حــرب إرادات ،اإلرادة التي تصمد ،هي املنتصرة".
(خالل مراسم تخريج ضباط للحرس الثوري .)2016/05/23
من أبرز تجليات صمود إيران ،كان دعمها املباشر للمقاومة ضد االحتالل األميركي للعراق،
في الوقت الــذي كانت فيه الـقــوات األميركية تطوق إيــران من ثــاث جهات :الجنوب والشرق
وال ـغــرب ،وفــي ظــل إدارة أميركية عــدوانـيــة (ج ــورج بــوش ومــن بـعــده ب ــاراك أوبــامــا) .املفهوم
ً
نفسه ينسحب على املحطات التالية في املواجهة ،وصوال الى سوريا ودعم املقاومة في لبنان
وفلسطني ...وإال فإن السؤال الذي يفرض نفسه دومًا ،أنه في ظل التفاوت الهائل في القدرات
العسكرية والتكنولوجية ملصلحة املعسكر الغربي ،على رأسه الواليات املتحدة ،ملاذا لم تبادر
األخيرة طــوال مراحل الصراع السابقة الــى الضغط عسكريًا على إيــران مقابل تخليها عن
خياراتها اإلقليمية واالستراتيجية ...وبذلك تنهي مشكلتها ومشكلة إسرائيل في املنطقة؟
الجواب بكل بساطة ووضوح يعود الى إدراك القيادة األميركية امتالك إيران اإلرادة والقدرة
على الرد الرادع ،الذي ال يستند الى توازن استراتيجي وعسكري ،فاملقارنة باألصل ال تصح،
ّ
وإنـمــا يستند الــى مجموعة عــوامــل موضوعية وذات ـيــة ...بينها تبني استراتيجية "املعركة
الالتماثلية" باملفهوم الذي شرحه السيد الخامنئي ...والتي شكل انتصار حرب عام 2006
تجسيدًا ناجحًا ومدويًا لها بمواجهة إسرائيل.

شراكة في الثمار
استفادت إيران مثل باقي محور املقاومة من معادالت الردع اإلقليمي في مواجهة إسرائيل.
وتجلى ذلك خالل السجاالت الحادة التي سادت الساحة اإلسرائيلية قبل االتفاق النووي (تموز
 ،)2015بني جزء من املستوى السياسي ،على رأسه رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهو ووزير
اإليرانية ،وبني املؤسسة
األمن إيهود بــاراك الداعي في حينه إلى استهداف املنشآت النووية ُ
العسكرية واإلستخبارية التي كانت ترفض بشدة هــذا الخيار إستنادا الــى أمــور عــدة ،من
ضمنها الرد الصاروخي لحزب الله الذي سيمطر العمق االستراتيجي إلسرائيل ،إضافة الى
الرد اإليراني الذي سيشمل املصالح األميركية في املنطقة.
تتميز العالقة بني أطــراف محور املقاومة بالترابط الوثيق ،كل من موقعه ،وبحسب ظروفه.
ويستند هذا الترابط الى وحدة الخيارات االستراتيجية في الصراع مع إسرائيل ،والى التهديدات
ً
ُ
املشتركة ،فضال عن عوامل جغرافية وسياسية أخرى .من هنا ،تترجم قوة أو انتصار أي
طرف من أطراف هذا املحور تعزيزًا ملوقع وقوة بقية األطراف بالضرورة ،واألمر نفسه ينطبق
ـ ـ الى حد ما ـ ـ على ضعف وتراجع أي منهم ،من خالل تأثيره على بقية األطراف.
وبما يتعلق باللحظة السياسية ،تنطوي العقوبات التي انتهجتها إدارة ترامب ضد الجمهورية
اإلسالمية على إق ــرار بــأن أي خيار عسكري ضدها ستترتب عليه مخاطر كبرى سوف
تطاول الوجود األميركي ومصالحه في املنطقة ،وهو ما شكل منطلقًا للبحث عن خيارات
ّ
بديلة ،تلتف على الخيار العسكري تجنبًا لنتائجه وتداعياته ،وبهدف تدفيع إيــران أثمان
خياراتها االستراتيجية واإلقليمية في ما يتعلق باملوقف من فلسطني ودعم املقاومة في لبنان
ودعــم سوريا ،ومــن أجــل تحريض الشعب اإليــرانــي على نظامه .ومــا الرسائل التي وجهتها
الجمهورية اإلسالمية في مواجهة أي محاولة ملنعها من تصدير نفطها ،إال لثقتها بقدراتها
الرادعة ،ومعرفتها بحضورها القوي في وعي وحسابات البنتاغون األكثر خبرة بعناصر
القوة اإليرانية وتنوعها ،ولكونها تملك القدرة واإلرادة على فرض معادالت خليجية وإقليمية،
في مواجهة أي خيارات عسكرية ضدها.
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بدء تنفيذ دراسة األثر البيئي

«استصالح» كفرفالوس ينطلق؟
آمال خليل
ب ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم االع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ـ ــات الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة
والتحفظات البلدية في منطقة جزين،
انطلقت األشغال في عقار كفر فالوس
اململوك من قبل رئيس الحكومة سعد
ال ـحــريــري لـتـحــويـلــه مــن تـلــة صخرية
الى أراض زراعية .وبدأت جرافات شق
طرقات وقطع أشجار وقلع صخور في
إطــار «إج ــراء تقييم بيئي واقتصادي
وت ـج ـه ـي ــز ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة لـتـنـفـيــذ
املـ ـش ــروع» امل ـث ـيــر ل ـل ـجــدل ،بـحـســب ما
نقل رئيس اتحاد بلديات جزين خليل
ح ــرف ــوش املـتـحـفــظ عـلــى امل ـش ــروع عن
اصحابه.
وتخشى بلديات املنطقة من أن يكون
امل ـ ـشـ ــروع ال ـ ــزراع ـ ــي املـ ـفـ ـت ــرض م ـجــرد
غطاء ّ
لكسارة ضخمة تعمل على قلع
الصخور من العقار البالغة مساحته
مـلـيــونــي مـتــر مــربــع (يـقــع فــي املنطقة
ال ـع ـق ــاري ــة م ــن ال ــرق ــم  141ال ـ ــى )157
وبيعها للشركة املتعهدة إنـشــاء سد
ّ
بسري .فيما أكــدت شركة «أوك هيلز»
(تالل البلوط) اململوكة بشكل أساسي
مـ ــن ق ـب ــل الـ ـح ــري ــري ورج ـ ـ ــل االعـ ـم ــال
ع ــاء ال ـخ ــواج ــة ل ـب ـلــديــات امل ـن ـط ـقــة أن
املـ ـش ــروع زراعـ ـ ــي ب ـح ــت .ل ـكــن تـحــويــل
الـ ـعـ ـق ــار ال ـض ـخ ــم إل ـ ــى حـ ـق ــول وك ـ ــروم
ي ـت ـط ـل ــب اسـ ـتـ ـص ــاح ــا طـ ــويـ ــل امل ـ ــدى
للتالل الصخرية واملـنـحــدرات املمتدة
بني خــراج بلدة كفر فالوس والبلدات
امل ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاورة .وب ـ ـعـ ــد رف ـ ـ ــض أول ـ ـ ـ ــي مــن
البلديات وفعاليات املنطقة ،استعانت
«أوك هـ ـيـ ـل ــز» بـ ـش ــرك ــة WARDELL
 ARMSTRONGالـبــريـطــانـيــة لتنفيذ
دراســة أثر بيئي للمشروع .وقد بدأت
األخيرة العمل ميدانيًا .فأخذت عينات
من الصخور لفحص إمكانية تحملها

التحضير لتحركات
شعبية لمنع تنفيذ
المشروع «غير
المنطقي»!
تخشى بلديات المنطقة من أن يكون المشروع الزراعي مجرد غطاء ّ
لكسارة ضخمة (علي حشيشو)

لــأشـغــال املــزمـعــة وعـيـنــات مــن التربة
بــالـتــزامــن مــع شــق ال ـطــرقــات لتسهيل
وصول اآلليات إلى العقار النائي.
ووف ـ ـ ــق ال ـ ــدراس ـ ــة األول ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـشــروع
ال ــزراع ــي ال ـتــي قــدمـتـهــا «أوك هـيـلــز»،
فــإن أعمال الحفر والجرف «ستستمر
ملـ ـ ــدة خـ ـم ــس س ـ ـن ـ ــوات ،وتـ ـشـ ـم ــل شــق
ط ـ ــرق ـ ــات داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وت ـ ـحـ ــويـ ــل س ـف ــوح
الـ ـت ــال إلـ ــى م ـص ـط ـبــات أو م ــدرج ــات
زراع ـيــة .وسيتركز الحفر فــي املنطقة
الـتــي تــرتـفــع بــن  340و 440م ـت ـرًا .أمــا
املنطقة السفلية ،الـتــي يقل ارتفاعها
عــن  340مـتـرًا ،فلن تطاولها األشـغــال
ألن ـ ـهـ ــا ت ـش ـك ــل غ ـ ـطـ ــاء ح ــرجـ ـي ــا ي ـم ـتــد
نـحــو مـجــرى الـنـهــر فــي قـعــر الـ ــوادي».
وتلحظ الــدراســة «تدفق مياه األمطار
وضـمــان وصــولـهــا إلــى مـجــرى النهر،
ً
ف ـض ــا ع ــن ت ــواف ــر املـ ـي ــاه ال ـج ــوف ـي ــة و
التنوع البيولوجي ومـســار الطيور».
وتعهدت الشركة بأن أي مقاول يعمل
فــي املـشــروع مـلــزم بتطبيق توصيات
دراسـ ــة األث ــر الـبـيـئــي ال ـتــي ستقدمها
الشركة البريطانية.
هـ ــذه ال ـت ـط ـم ـي ـنــات ل ــم ت ـف ـلــح ف ــي إزالـ ــة
قلق أهــالــي املنطقة الــذي يخشون من
إخ ــراج كميات مــن األتــربــة والصخور
وال ـ ــردمـ ـ ـي ـ ــات مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار وب ـي ـع ـه ــا
لالستفادة من الترخيص املمنوح من
قبل وزارة الداخلية والـبـلــديــات نهاد
امل ـش ـنــوق ب ــ«اس ـت ـصــاح ال ـع ـقــار ونـقــل
الناتج وبيعه في األراضي اللبنانية».
وكان أصحاب «أوك هيلز» قد أقروا في
لقاء مع رؤســاء بلديات جزين ،في 11
تموز املاضي ،بأن اإلستصالح سينتج
عنه حــوالــي أربـعــة ماليني متر مكعب
م ــن األتـ ــربـ ــة والـ ـصـ ـخ ــور وال ــردمـ ـي ــات
تـســاوي مـئــات مــايــن الـ ــدوالرات .كما
حصلت الشركة على موافقة من وزير
الــزراعــة غــازي زعيتر على استصالح
األرض وتحويلها إلــى أراض زراعـيــة
بـ ـش ــرط «ع ـ ــدم ق ـط ــع اي شـ ـج ــرة عـلــى
االط ـ ـ ـ ــاق وعـ ـ ـ ــدم اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام االجـ ـ ـ ــازة
بـفــرض تحويل االرض الــى كـســارة او
محفار رمل او مقلع احجار او اي أمر
آخر غير استصالح االرض لتحويلها
الى أراض زراعية» .وتستمر صالحية
الترخيص الى  24نيسان عام .2020
املــديــر الـعــام لشركة «أوك هيلز» وليد
السبع اعــن أكــد فــي اللقاء مــع رؤســاء
البلديات الحرص على العمل بالتعاون
معهم« ،أما إذا عرقلت البلديات تنفيذ
امل ـشــروع ،فسنضطر إلــى الــدخــول في
دعــاوى قضائية» .فيما توافق رؤساء
بـلــديــات املنطقة على رفــض املـشــروع.
وأكــد حرفوش أنه «بعد إنجاز دراسة
األثر البيئي واالطالع عليها سنحيلها
الى خبراء إلبداء الرأي .ولن يمر شيء
م ــن دون مــواف ـق ـت ـنــا» .وق ــال ــت مـصــادر
مطلعة لـ«األخبار» إن «الجزينيني لن
ينتظروا عامني للتأكد من أن أصحاب
املـ ـ ـش ـ ــروع لـ ــن ي ـخ ــال ـف ــوا ال ـت ــراخ ـي ــص
املمنوحة لهم» .وكشفت عن التحضير
لتحركات شعبية ملنع تنفيذ املشروع
«غير املنطقي بتحويل تــال صخرية
إلى حقول»!

ّ
«فرخ» الدكتور «عوام» في الجامعة اللبنانية!
حسين مهدي
أش ـع ـلــت ن ـتــائــج ام ـت ـحــانــات م ـب ــاراة
الـ ـ ــدخـ ـ ــول ال ـ ـ ــى كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة فــي
الـجــامـعــة الـلـبـنــانـيــة ،أخ ـي ـرًا ،مــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ب ـعــدمــا ورد
ّ
فيها اسم طالبني ظن من قام بنشر
صـ ـ ــورة ال ـن ـت ــائ ــج أنـ ــه ت ــم قـبــولـهـمــا
ل ــإنـ ـتـ ـس ــاب الـ ـ ــى ال ـك ـل ـي ــة م ـ ــن دون
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــوع إلم ـ ـت ـ ـحـ ــان دخـ ـ ـ ـ ــول .فــي
ال ـ ـصـ ــورة ال ـت ــي ان ـت ـش ــرت يـ ــرد اس ــم
ال ـطــال ـبــن ف ــي آخ ــر ال ــائ ـح ــة ،وب ــدل
اإلشـ ــارة ال ــى ترتيبهما فــي الخانة
املخصصة لذلك أوردت ادارة الكلية
عبارة «ابن دكتور» ،فهل يدخل أبناء
األس ــات ــذة ال ــى ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة

دون اجراء امتحان دخول؟
ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة الـ ــزراعـ ــة س ـم ـيــر مـ ـ ّ
ـدور
أوضح لـ«األخبار» أن أبناء األساتذة
في الجامعة اللبنانية يخضعون كما
غيرهم المتحان الدخول ،ولكنهم ال
يـخـضـعــون ل ـش ــرط ال ـتــرات ـب ـيــة ال ــذي
يـســري على بقية ال ـطــاب .ويوضح
أنــه في الكليات املقفلة في الجامعة
الـلـبـنــانـيــة ،أي تـلــك ال ـتــي تستوجب
اج ـ ـ ــراء ام ـت ـح ــان دخـ ـ ــول لــإن ـت ـســاب
الـيـهــا ،ه ـنــاك «ك ــوت ــا» م ـح ـ ّـددة لعدد
الطالب املقبولني في كل اختصاص،
لذلك ال يمكن اال قبول الطالب األوائل
فــي ام ـت ـحــان ال ــدخ ــول .وي ـتــم ترتيب
الـ ـط ــاب ب ـح ـســب املـ ـع ــدل ال ـ ــذي نــالــه
كل منهم وتقفل الالئحة على العدد

األقصى الذي يمكن للكلية استقباله
بحسب ما تحدده ادارة الجامعة.
أما أبناء األساتذة ،فيكفي أن ينالوا
مـعــدل  20/10لـيــرد اسـمـهــم مــن بني
امل ـق ـبــولــن ،اال أن ــه ي ـتــم ق ـبــول ـهــم من
خ ـ ــارج هـ ــذه «الـ ـك ــوت ــا» ،أي أن ـه ــم ال
يــدخـلــون الكلية على حـســاب طالب
نـ ــالـ ــوا م ـ ـعـ ــدالت أع ـ ـلـ ــى .وحـ ـت ــى فــي
ح ـ ــال ك ـ ــان أح ـ ــد هـ ـ ــؤالء الـ ـط ــاب مــن
ض ـم ــن األوائـ ـ ـ ـ ــل ،تـ ـق ــوم ك ـل ـي ــات ع ــدة
بسحب أسمائهم من ترتيب األوائل،
وتضعهم في خانة «ابن دكتور» لكي
تستطيع الكلية استقبال عــدد أكبر
من الطالب لديها.
ّ
ـؤك ــد م ـ ـ ّ
ـدور أن ه ــذا اإلجـ ـ ــراء عـمــره
يـ
م ــن ع ـم ــر ال ـج ــام ـع ــة الـ ـت ــي تــأس ـســت

امتيازات أبناء
األساتذة تعود
الى بدايات تأسيس
الجامعة عام 1951

«شورى الدولة» يؤكد حرية التعليم:

ال لمنع تعدد
اإلختصاصات
حسين مهدي
لم يعد بإمكان الجامعة اللبنانية
وإدارتها منع طالب الجامعة من
الــدراســة في أكثر من إختصاص
تحت ذريـعــة الـعــبء امل ــادي الــذي
ت ـت ـك ـبـ ّـده ال ـجــام ـعــة أو أي ذري ـعــة
أخـ ــرى .فــالــدولــة «مـلــزمــة بتأمني
املـ ـ ـع ـ ــارف ال ـع ـم ــوم ـي ــة مـ ــن خ ــال
ت ــوفـ ـي ــر الـ ـعـ ـل ــم األكـ ــادي ـ ـمـ ــي لـكــل
ط ــال ــب م ــع م ــا ي ـس ـت ـلــزم ذلـ ــك مــن
وس ــائ ــل م ــادي ــة ،وذل ـ ــك يستتبع
وجـ ــوب ق ـبــول ك ــل طــالــب تـتــوافــر
فـيــه ال ـش ــروط الـقــانــونـيــة لــدخــول
الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مل ـتــاب ـعــة
الدراسة في اختصاص او اكثر».
هـكــذا فـ ّـســر حـكــم ش ــورى الــدولــة
ال ـص ــادر أم ــس بــرئــاســة الـقــاضــي
هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــري الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــوري وع ـ ـضـ ــويـ ــة
امل ـس ـت ـشــاريــن ري ـتــا ك ــرم ويـحـيــي
ال ـكــرك ـت ـلــي ،املـ ـ ــادة ال ـتــاس ـعــة من
الــدس ـتــور الـلـبـنــانــي ال ـتــي تنص
ّ
على أن «التعليم حر ما لم يخل
بالنظام العام او يناف اآلداب او
يـتـعـ ّـرض لـكــرامــة أحــد األدي ــان او
املذاهب.»...
ّ
وقد زف تحالف األندية والحمالت
املستقلة فــي الجامعة اللبنانية
خبر ابطال مجلس شورى الدولة
للمذكرتني رقــم  7و 8الصادرتني
عن رئيس الجامعة اللبنانية في
حكم صــدر بتاريخ .2018/7/13
املذكرة األولى كانت تقضي بمنع
الطالب من التسجيل في أكثر من
إخ ـت ـصــاص ف ــي ال ـع ــام ال ــدراس ــي
ذاته وفي مراحل الشهادات كافة
أو حتى التسجيل فــي مرحلتني
م ـخ ـت ـل ـف ـتــن ،وامل ـ ــذك ـ ــرة ال ـثــان ـيــة
صـ ـ ــدرت لـ ــ«تـ ـف ـ ّـس ــر» م ــا ورد فــي
املذكرة السابقة والسماح للطالب
بتسجيل  %20فقط من األرصدة
فــي االخـتـصــاص الثاني (بشرط
أن يـ ـنـ ـج ــح ب ـن ـس ـب ــة  %100فــي
االختصاص األول).
الحكم الصادر ُيعد إنجازا جديدا
لـ ـتـ ـح ــال ــف األنـ ـ ــديـ ـ ــة والـ ـحـ ـم ــات
املستقلة فــي الجامعة اللبنانية
الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـبـ ـن ــى الـ ـقـ ـضـ ـي ــة وت ـ ـقـ ــدم
بــواسـطــة مـكـتــب ال ــوزي ــر الـســابــق
امل ـحــامــي زيـ ــاد ب ـ ــارود بـمــراجـعــة
لـ ـ ـ ــدى مـ ـجـ ـل ــس شـ ـ ـ ـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة
بـ ـت ــاري ــخ  2017/08/11طـعـنــا

ب ـهــاتــن امل ــذك ــري ــن ،مـسـتـنــدا إلــى
املـ ـب ــادئ ال ــدس ـت ــوري ــة واألحـ ـك ــام
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي ال ـتــي
ك ـف ـلــت وص ــان ــت ح ــري ــة الـتـعـلـيــم
وال ـت ـح ـص ـي ــل ال ـع ـل ـم ــي .ال ـج ــدي ــر
ذكــره أنــه ليس الـقــرار األول الذي
ينصف الطالب في هذه القضية،
فـ ـق ــد سـ ـب ــق ل ـ ـشـ ــورى ال ـ ــدول ـ ــة أن
أصدر قرارا إعداديا يوقف العمل
ب ــامل ــذك ــرت ــن املـ ــذكـ ــورتـ ــن أعـ ــاه
الــى حــن ص ــدور الحكم النهائي
بالقضية.
بـ ـ ـ ــارود أوض ـ ـ ــح فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
«األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» أن أهـ ـمـ ـي ــة ال ـح ـك ــم
الـ ـص ــادر تـكـمــن ف ــي حـيـثـيــاتــه إذ
اعتبر أن الجامعات ،ومن ضمنها
الجامعة اللبنانية ،تـقــدم خدمة
ع ــام ــة ت ـل ـبــي ح ــاج ــات امل ـج ـت ـمــع،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ــرد ف ـ ـ ــي ق ـ ــان ـ ـ ّـون
تـنـظـيــم ال ـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي .وهــنــأ
الطالب الذين لجأوا الى القضاء
لتحصيل حقوقهم ،مضيفا بأن
العبء التي يترتب على الجامعة
«ال شــيء ُيذكر أمــام األعباء التي
ت ـت ــرت ــب ع ـل ــى الـ ـط ــال ــب ال ـط ـمــوح
الذي يدرس أكثر من اختصاص،
ويجب أن نشجعه ونحييه على
خطوته هذه».
ال ـط ــال ــب ت ـي ـس ـيــر ال ــزعـ ـت ــري ،مــن
ن ــادي «س ـمــا» ،اعتبر هــذا الحكم
بمثابة «انتصار لحقوق الطالب
في الجامعة اللبنانية»« .النضال
امل ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــرك لـ ـ ــأنـ ـ ــديـ ـ ــة والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى
ال ـط ــاب ـي ــة ل ــن ي ـت ــوق ــف» بـحـســب
الزعتري ،بل ستعزز هــذه القوى
جهودها في العام املقبل للعمل
على قضيتني أساسييتني :اجراء
االن ـت ـخــابــات ال ـطــاب ـيــة املـتــوقـفــة
قـســرا فــي الجامعة منذ أكـثــر من
عشر سنوات ،واقرار قانون ينظم
عـمــل األنــديــة أس ــوة بالجامعات
العريقة.
وي ـس ـعــى هـ ــذا ال ـت ـحــالــف العـ ــادة
احـ ـي ــاء «ال ـح ــرك ــة ال ـط ــاب ـي ــة» في
الـجــامـعــة وذل ــك مــن خ ــال نجاح
ه ــذه الـتـجــربــة فــي اح ــداث تغيير
«ي ـ ـصـ ــب ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة الـ ـط ــاب
ويحثهم على التفاعل و التضامن
ف ــي االس ـت ـح ـقــاقــات املـقـبـلــة بغية
تـ ـط ــوي ــر الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة»
بحسب ما يقول صادق سعد من
نادي «سما».

مفكرة
فنون تشكيلية
في «معرض الجنوب »٢١
افتتح في النبطية ،أول من أمس« ،معرض الجنوب ( »٢١مهرجانات التنمية
ّ
وال ـت ــراث) ال ــذي تنظمه جمعية التنمية االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ومجلس
الجنوب.
يضم املعرض أجنحة حرفية وزراعية وصناعية وتجارية ،وبرنامجًا يوميًا
ّ
يتضمن مسرحيات وأمسيات شعر وزجل وندوات متنوعة ودورات
مفتوحًا
رياضية ونشاطات مختلفة ...إضافة الى أجنحة فنية ألربعة منتديات فن
تشكيلي ،من بينها جناح منتدى الفن التشكيلي الذي يشارك فيه أكثر من
 ٣٥فنانًا من كل املناطق اللبنانية وفنانني عراقيني وسوريني وفلسطينيني.
يستمر املنتدى بعرض اللوحات واقامة أنشطة وورش مختلفة من رسم
مباشر ّ
حر ورســم مباشر لعدة شخصيات ورســم على البحص والخشب
ورس ــم عـلــى الــوجــوهـ ـ يــومـيــا لـغــايــة  ١٣آب ،مــن ال ـســادســة ع ـصــرا ولـغــايــة
العاشرة مساء.

إرفعوا أيديكم عن الجامعة!
أهاب املجلس الثقافي للبنان الجنوبي ،في بيان أمس« ،بالجميع وقفة انحياز
لصالح الجامعة لتحصينها إداريــا وأكاديميًا ،وإخضاعها ملنطق املؤسسة
املنتظمة بالقانون والــدور الوطني املناط بها ،وإعطاء مجلسها الصالحية
ً
الكاملة في إدارة شؤونها وتطوير آلياتها ،عمال بالتقاليد األكاديمية في
مختلف الجامعات العاملية» .وطــالــب املجلس بــ«عــدم التدخل السياسيفي
شؤون الجامعة ،ورفع الصوت عاليًا بأن ارفعوا أيديكم عن الجامعة».

ذكرى «مجزرة الحجاج»
إحياء
ّ
في الشياح

الجامعة ملزمة قبول كل طالب تتوافر فيه الشروط لمتابعة الدراسة في
اختصاص او اكثر (مروان بو حيدر)

تعليم

عــام  ،1951عندما أصــدر أول رئيس
ل ـل ـج ــام ـع ــة ف ـ ـ ــؤاد ال ـب ـس ـت ــان ــي قـ ـ ــرارا
يعفي أبناء األساتذة الناجحني في
امتحان الدخول من الخضوع لشرط
الـتــراتـبـيــة .وع ــن سـبــب تمييز أبـنــاء
األس ــات ــذة ع ــن س ــواه ــم م ــن ال ـطــاب،
يوضح مـ ّ
ّ
«قدموا
ـدور بــأن األســاتــذة
الكثير الى الجامعة اللبنانية» ،وهي
بـهــذه الـطــريـقــة تـبــادلـهــم «الـجـمـيــل»،
كما أن إعفاءهم من الخضوع لشرط
التراتبية يعفي الجامعة بشكل غير
مباشر من مصاريف تتكبدها جراء
دراس ــة أبـنــاء األســاتــذة فــي جامعات
خ ـ ــاص ـ ــة .اذ ان صـ ـ ـن ـ ــدوق ت ـع ــاض ــد
أســا ّتــذة الجامعة اللبنانية هــو من
يتكفل بنفقات تعليم أبناء األساتذة.

تقرير

7

اإلش ـكــال ـيــة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي سـبـ ّـبـهــا
هـ ـ ــذا االمـ ـتـ ـي ــاز ط ــرح ـت ـه ــا فـ ــي وق ــت
سـ ــابـ ــق ك ـل ـي ــة الـ ـعـ ـل ــوم ال ـط ـب ـي ــة فــي
الـجــامـعــة .فـقـبــول مــن لــم يـنــل معدال
ـطــر» فــي حــالــة دراس ــة
عــالـيــا أم ــر «خـ ِ
االختصاصات الطبية .لذلك اقترح
ع ـم ـيــد ال ـك ـل ـيــة ب ـي ــار ي ـ ــارد ف ــي وق ــت
سابق الغاء اإلمتياز املقدم الى هذه
الفئة من الطالب ،واستبداله بإمتياز
آخ ــر يـقـضــي بـمـنــح أب ـن ــاء األس ــات ــذة
نقطة أو نقطتني تضاف الى معدلهم
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ف ـ ــي ام ـ ـت ـ ـحـ ــان ال ـ ــدخ ـ ــول،
وذل ــك حـفــاظــا ال ــى مـسـتــوى الـطــاب
املنتسبني لكافة الكليات ،اال أن هذا
االقتراح ما زال موضوع بحث داخل
مجلس الجامعة ولم يتم البت فيه.

ّ
الشياح،
مناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة ملجزرة شارع الحجاج في
والتي ارتكبها العدو الصهيوني خالل حرب تموز وراح ضحيتها أكثر من
ّ
 60شهيدًا ،أحيت بلدية الغبيري الــذكــرى في الـشــارع الــذي حــل به الدمار
بحضور حشد كبير مــن ابـنــاء البلدة ّ
تقدمه رئيس البلدية معن الخليل
وعدد من أعضاء املجلس البلدي وفعاليات حزبية واختيارية وجاتماعية
وأهالي الشهداء .بعد كلمة من عريف املناسبة املختار حسني رميتي ألقى
الحاج علي رميتي الذي فقد  23من أفراد عائلته كلمة عوائل الشهداء.

اعتصام في الهرمل :أين المياه؟
اعتصم عــدد مــن أبـنــاء مدينة الهرمل امــام ســراي املدينة أمــس احتجاجا
على شح املياه «وافتقاد سكانها الحد االدنــى من املياه لتلبية حاجاتهم
ال ـيــوم ـيــة» .وأوضـ ــح ب ـيــان للمعتصمني أن «األه ــال ــي ح ــرم ــوا امل ـي ــاه فيما
ُيـطــالـبــون بــدفــع الـفــواتـيــر الباهظة ملؤسسة مـيــاه الـهــرمــل .بينما تحولت
السواقي املنتشرة بني االحياء والسكان مجاري للمياه املبتذلة والصرف
الصحي» .وطالبوا بـ«االسراع في حل موضوع السواقي وبانصاف اهالي
املنطقة وتوفير مياه الشفة للمنازل ودعــم القطاعات التربوية والصحية
والزراعية».
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رياضة

رياضة
الكرة اللبنانية
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السلة اللبنانية

الدرجة األولى
أضواء
حرقته
مواهب
منجم
ٌ

الشباب العربي :بداية جميلة ونهاية مجهولة

ّ
مهدد باإليقاف دوليًاّ
منتخب لبنان
لكي يتم السماح للمنتخب لعب املرحلة الثالثة واألخيرة من
جاد طويل
تصفيات كــأس العالم .ويعتبر هــذا املبلغ جــزءًا مــن الديون
ّ
ال ي ـكــاد ينتهي مـلــف حـتــى ُيـفـتــح مـلــف آخ ــر فــي ك ــرة الـســلــة املـتــراكـمــة عـلــى االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي للعبة مـنــذ بـطــولــة آسيا
ّ
اللبنانية .الرئيس السابق التحاد اللعبة بيار كخياً ،يبدو األخ ـيــرة الـتــي استضافها لبنان فــي آب/أغـسـطــس املــاضــي،
ّ
أنــه «لــم يهضم» حتى اآلن انتخاب أكــرم الحلبي بــديــا منه والتي وصلت إلى حوالى مليون وستمئة ألف دوالر أميركي.
ّ
ّ
اتحادية أنه حتى اآلن لم يتم تأمني هذا امللبغ
على رأس االتـحــاد بعد استقالته األخ ـيــرة ،وإع ــادة تشكيل وأكدت مصادر
ّ
القانونية.
جار على تأمينه قبل انقضاء املهلة
الـلـجــان وت ــوزي ــع األدوار ،تـحـضـيـرًا الن ـطــاق املــوســم املقبل ولكن العمل ٍ
( 2018ـ  ،)2019واستكمال مشوار
ويـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــل االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد
املنتخب ّ
األول في تصفيات كأس
مسؤولية ما يحصل لكخيا ،كما
ّ
ّ
ال ـع ــال ــم  .2019وق ـ ــام كـخـيــا بــرفــع
يحمله مسؤولية الديون املتراكمة
دع ـ ـ ــوى ق ـض ــائ ـ ّـي ــة ع ـل ــى االتـ ـح ــاد
على لبنان طيلة الفترة املاضية،
ال ـل ـب ـنــانــي ل ـل ـع ـبــة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ما
ويطالبه بــاإليـفــاء بــالــوعــود التي
ح ـصــل م ـنــذ ق ـب ــول اسـتـقــالـتــه من
قطعها قبل أشهر بتسديد جميع
بـعــد فـســخ عـقــد مـ ــدرب مـنـتـخــب لبنان
ّ
اإلداريـ ـ ـ ــة وان ـت ـخــاب
ِق ـ َـب ــل الـلـجـنــة
الديون املتراكمة.
باتريك سابا وتعيني املــدرب اليوناني
الـحـلـبــي وإع ـ ــادة تـشـكـيــل الـلـجــان
وي ـت ـل ـقــى ك ـخ ـيــا دع ـم ــا م ــن بعض
سـ ـل ــوب ــودان س ــوب ــوت ـي ـت ــش ع ـل ــى رأس
هــو أم ــر غـيــر قــانــونــي .وم ــن شــأن
الـشـخـصـيــات الــريــاض ـيــة ،بينهم
ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ملـنـتـخــب ل ـب ـنــان ّ
هـ ــذه ال ــدع ــوى أن ت ـضــع االت ـح ــاد
األول ـ
رؤس ـ ـ ــاء اتـ ـ ـح ـ ــادات س ــاب ـق ــن غـيــر
اللبناني للعبة أمــام عقوبات من
راضني عن التغييرات األخيرة في
رجال ،يبدو أن مجموعة من التغييرات
ّ
ّ
ّ
االتـ ـح ــادي ــن اآلسـ ـي ــوي وال ــدول ــي،
اتـحــاد كــرة السلة عمومًا .وتأتي
سـتـحـصــل .وت ـح ــدث ــت م ـص ــادر ســلــويــة
قــد تـصــل إل ــى حــد تــوقـيــف لبنان
األزمــة الحالي لتذكر بأزمة أيار/
عن اقتراب عودة العب نادي هومنتمن
ّ
الدولية ،وبالتالي
عن املشاركات
مــايــو امل ــاض ــي ،حـيــث ك ــان اتـحــاد
ّ
ّ
ـد
ـ
م
ـ
ح
أ
ـي
ـ
ل
ـا
ـ
ح
ـ
ـ
ل
ا
ـل
ـ
ي
ـ
ف
ـ
ن
ـا
ـ
ش
ـ
ل
وا
ـق
ـ
ب
ـا
ـ
س
ـ
ـ
ل
ا
لـ ــن ي ـت ـم ـكــن امل ـن ـت ـخ ــب األول مــن
ال ـس ــل ــة م ـطــال ـبــا ب ــدف ــع م ـب ـلــغ 250
اب ــراهـ ـي ــم إلـ ــى ص ـف ــوف امل ـن ـت ـخ ــب ،بـعــد
خوض املباراة املقررة أمام نظيره
ألــف دوالر أميركي للعب املرحلة
ُ
الصيني في الثالث عشر من شهر
أن ك ــان ق ــد اســت ـب ـعــد م ــؤخـ ـرًا .ي ــذك ــر أن
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن ت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات كـ ــأس
ّ
أيـلــول/سـبـتـمـبــر املـقـبــل ،وبـعــدهــا
ال ـع ــام ،وت ــم حـيـنـهــا تــأمــن املبلغ
ابــراهـيــم كــان قــد تــم توقيفه املــوســم ما
س ـل ـس ـلــة املـ ـب ــاري ــات أمـ ـ ــام ك ــوري ــا
بـ ـمـ ـب ــادرة م ــن ل ـج ـنــة امل ـن ـت ـب ـخــات
قبل املاضي بسبب تعاطيه للمنشطات
الجنوبية ونيوزلندا إضافة إلى
التي كــان يرأسها فــي ذلــك الوقت
عندما كــان العـبــا مــع هومنتمن ،وعــاد
سوريا واألردن.
ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــال ــي ل ــات ـح ــاد أك ــرم
ّ
إلــى املــاعــب املــوســم املــاضــي حيث قـ ّـدم
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
ُي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى املـ ـش ــاك ــل
الحلبي ،واستكمل لبنان مشوار
موسمًا متواضعًا مع نادي الشانفيل.
وجــوب دفــع مبلغ  350ألــف دوالر
التصفيات أم ــام األردن وســوريــا
أميركي قبل نهاية الشهر الجاري،
والهند.

إبراهيم عائد

مكاتب

«قطوع» الجمعية العمومية مرّ
ّ

األنصار يتجنب معركة «كسر عظم»
عبد القادر سعد

ّ
مهتم بالدعم المعنوي على األرض (أرشيف ــ عدنان الحاج علي)
الرئيس الجديد

قصة حلم انتهى بسرعة .هكذا يمكن وصف مسيرة الشباب العربي
ناد بدأ المشوار كأكاديمية ووجد
في كرة القدم اللبنانية حتى اآلنٍ .
نفسه بعدها في الدرجة األولى التي سقط منها في نهاية الموسم
الماضي ،وهو يتحضر اليوم لالنتقال إلى مرحلة جديدة مجهولة
المعالم والنتائج
شربل ّ
كريم
لــم يكن الشباب العربي فــي بداياته
مشروعًا يهدف إلى أكبر من تأسيس
أكــاديـمـيــة ،وال ـتــي أطلقها أشـخــاص
مـ ـ ــدركـ ـ ــون ل ـ ــواق ـ ــع حـ ـ ــال كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
اللبنانية ومــا فيها من مواهب وما
ً
ينتظرها مستقبال .تلك األكاديمية
بجهد كبير أسماء
التي عملت فيها
ٍ
كروية معروفة باهتمامها بالنشء
أمـثــال ثنائي األنـصــار القديم جهاد
م ـح ـج ــوب ون ــاص ــر ب ـخ ـت ــي ،ال ـلــذيــن
خبرا لسنوات طويلة أجــواء الفئات
ال ـع ـمــريــة بــأنــدي ـت ـهــا ومـنـتـخـبــاتـهــا.
وبـ ــن امل ــاض ــي وال ـح ــاض ــر اخـتـلـفــت
الـ ـص ــورة ك ـث ـي ـرًا ،ف ـلــم ي ـعــد ال ـش ـبــاب
ال ـعــربــي ذاك امل ـن ـجــم الـ ــذي قـ ـ ّـدم إلــى
اللعبة ع ــددًا كـبـيـرًا مــن امل ــواه ــب25 ،
منها لعبت في دوري األضواء ،أمثال
مـحـمــد م ــرق ـب ــاوي وح ـس ــن الـقــاضــي
(النجمة) ،ومحمد طه وبشار املقداد

وع ـل ــي ك ــرك ــي وم ـص ـط ـفــى قــان ـصــوه
وحـ ـ ـس ـ ــن هـ ــزي ـ ـمـ ــة وعـ ـ ـم ـ ــر الـ ـ ـك ـ ــردي
(الـصـفــاء) ،وحـســن كــورانــي ومحمد
سـ ــالـ ــم وجـ ـ ـ ــاد نـ ـ ــور الـ ــديـ ــن (شـ ـب ــاب
ال ـســاحــل) ،وخـلـيــل خميس (الـعـهــد)
وع ـ ـ ـبـ ـ ــاس عـ ـ ـ ــوض ووسـ ـ ـ ـ ـ ــام ص ــال ــح
(األنـ ـص ــار) .ه ــؤالء خــرجــوا مــن قلب
األكاديمية التي ما إن شهدت فورة
ك ـب ـيــرة ف ــي امل ــواه ــب ح ـتــى ت ـحـ ّـولــت
ـاد ،وذل ــك إلفـســاح املـجــال أمــام
إلــى ن ـ ٍ
الالعبني الشبان للخروج من تمارين
وم ـب ــاري ــات األك ــادي ـم ـي ــة إلـ ــى أجـ ــواء
املـبــاريــات الرسمية ،وهــو مــا حصل
عام  2005عندما استحصل الشباب
الـ ـعـ ــربـ ــي عـ ـل ــى رخ ـ ـصـ ــة ال ــراس ـي ـن ــغ
الحازمية .ومع فوزه بـ  7بطوالت في
الفئات العمرية ،وارتقائه الدرجات،
بدأ الشباب العربي يخرج من فكرة
ت ــأس ـي ـس ــه ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـمـ ـح ــورت ح ــول
االعتناء بالفئات العمرية ،وذلك في
م ــوازاة وضــع خطة منطقية تتمثل

ب ــإيـ ـج ــاد مـ ـ ـم ـ ـ ّـول ف ـ ــي حـ ـ ــال ص ـع ــود
ال ـف ــري ــق إلـ ــى الـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ،ك ــون
الـتـكــالـيــف ك ــان ــت آخـ ــذة ف ــي ال ـتــزايــد
موسمًا بعد آخر.

األضواء تحرق الطموح
مالك جديد
ومــع انتقال النادي إلــى
ٍ
هــو الــدكـتــور غ ــازي الـشـعــار ّ
تغيرت
الـ ـص ــورة ت ـم ــام ــا ،ف ــأخ ــذ األخـ ـي ــر كل
ـان آخـ ــر ووف ـ ــق رؤي ــة
شـ ــيء إلـ ــى مـ ـك ـ ٍ
م ـ ـغـ ــايـ ــرة .وبـ ـعـ ـيـ ـدًا مـ ــن األشـ ـخ ــاص
الذين عملوا في النادي وخبروا كل
عمل
مراحله ،عمل الشعار مع فريق
ٍ
ّ
مقرب منه .وما بني الدرجتني األولى
والثانية قيل إنه دفع أكثر من مليون
دوالر ،لكن من دون أن يلقى النتيجة

ينفي نبيل بدر ّ
أي عالقة له
بنقل ملكية الشباب العربي
إلى مازن الطبش
امل ـط ـلــوبــة ،ف ـعــاد ال ـفــريــق إل ـ ّـى دوري
هذه
بشكل أسرع من
املظاليم
ٍ
املتوقعّ .
ً
املرحلة كانت غريبة فـعــا ،إذ توقع
البعض قبل بداية املوسم املاضي أن
يلعب الشباب العربي دور «الحصان
األسـ ـ ـ ـ ـ ــود» اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادًا إل ـ ـ ــى س ـل ـس ـلــة

تـ ـع ــاق ــدات ق ـ ــام ب ـه ــا ب ـض ـ ّـم ــه أس ـم ــاء
م ـعــروفــة لـعــل أب ــرزه ــا قــائــد النجمة
السابق عباس عطوي ،والذي لم يكن
الوحيد الــذي اختبر الدرجة األولــى،
ال بــل إن الـنــادي استقدم فــي مرحلة
اإليـ ـ ـ ـ ــاب هـ ـ ـ ــداف ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ملــوس ـمــن
متتاليني األرجنتيني لوكاس غاالن
لكن النتيجة بقيت نفسها ،فــي ظل
ال ـت ـخ ـبــط ال ـف ـنــي الـ ــذي ش ـهــد تـبــديــل
 4مــدربــن .هــو مــوسـ ٌـم غــريــب عاشه
الشباب العربي ،إذ يصعب تحديد
األسباب الحقيقية وراء هذا الفشل،
الذي سينقل النادي مرة جديدة إلى
مرحلة مختلفة تمامًا.

بين بدر والطبش
وبـ ـع ــد خ ـ ـ ــروج الـ ـشـ ـع ــار وان ـت ـخ ــاب ــه
رئ ـي ـســا ل ـل ـص ـفــاء ،س ــأل ك ـث ـيــرون عن
مصير الـشـبــاب الـعــربــي ال ــذي شــرع
فــي بـيــع العـبـيــه ال ــواح ــد تـلــو اآلخ ــر.
وهنا تــردد أن رئيس نــادي األنصار
نبيل بدر قام بشراء النادي على أن
يكون الخطة «ب» بالنسبة إليه في
حال خروجه من النادي الذي يرأسه
حاليًا .وكثيرة هــي الحكايات التي
ربطت بدر بالشباب العربي ،ومنها
ما بدأ عقب وضعه استقالته بني يدي
الــرئـيــس سعد الـحــريــري ،حيث قيل
بأنه سينقل دعمه إلى الفريق الذي
اش ـت ــراه حــدي ـثــا ،ال ب ــل إن ــه سيحمل

مـعــه مـجـمــوعــة مــن الــاعـبــن وحتى
املدرب التشيكي فرانتيتشك ستراكا.
اتصال مع «األخـبــار» نفى
بــدر وفــي
ٍ
أن يكون له أي عالقة بشراء الشباب
الـعــربــي ،لكنه لــم يسقط أي دع ـ ٍـم له
ً
مستقبال ،وذلك استنادًا إلى ظروف
ّ
معينة بحسب قــولــه .وطـبـعــا يغمز

بدر هنا من مسألة مواصلة مشواره
مـ ــع األنـ ـ ـص ـ ــار مـ ــن عـ ــدمـ ــه ،إذ ي ـقــول
ّ
مقربون منه بأنه يعشق التحديات
وال يرى نفسه بعيدًا من اللعبة التي
عاشها مشجعًا لنادي األنصار منذ
الـصـغــر وحـتــى وصــولــه إل ــى رئــاســة
النادي األحب إلى قلبه.
لكن مــن هــو املــالــك الـجــديــد للنادي؟
ه ــو مـ ــازن ال ـط ـبــش املـ ـق ـ ّـرب م ــن ب ــدر،
وال ـ ـ ــذي ت ــذك ــر مـ ـص ــادر أنـ ــه اش ـت ــرى
الــرخـصــة بمبلغ يـقــارب الـ ـ  100ألف
دوالر .ه ــو اآلخـ ـ ــر ي ـن ـفــي أي عــاقــة
لرئيس األنـصــار بموضوع الشباب
ال ـعــربــي ،ف ـي ـشــرح« :تــربـطـنــي عــاقــة
صداقة متينة بنبيل بــدر ،ومذ كنت
في نــادي الشبيبة املــزرعــة ساعدني
كـثـيـرًا بـمـنـحــي بـعــض الــاع ـبــن من
دون أي مـقــابــل» .الطبش البالغ من
العمر  34عــامــا ،وال ــذي يملك مكتبًا
لتعليم قيادة الـسـيــارات ،يحكي عن
ارتباط يصل إلى  20سنة بكرة القدم
الـلـبـنــانـيــة ،حـيــث نـشــط مــع الــزمــالــك
ب ـي ــروت والـشـبـيـبــة امل ــزرع ــة ،قـبــل أن

يقوم بخطوة جديدة بشرائه رخصة
الـشـبــاب الـعــربــي مــن جيبه الـخــاص
بـحـســب م ــا ي ـق ــول .ويـحـكــي الطبش
عــن فلسفة جــديــدة يـنــوي العمل من
خاللها ،وهو الذي بدأ أولى الخطوات
عبر بطولة الشباب بالتوقيع مع 30
العبًا ،منهم  16العبًا كان قد أشرف
عليهم العب الصفاء زين طحان مع
الشباب العربي ،بينما جمع البقية
بنفسه .والـخـطــوة نفسها بتجميع
الع ـب ــن شـ ــرع ب ـهــا م ــن أجـ ــل تـكــويــن
فريق ّ
جيد للعب في الدرجة الثانية.
ٍ
لكن الالفت أن هؤالء الالعبني ليسوا
معروفني ولــم يخوضوا حتى غمار
الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى س ــاب ـق ــا ،ب ــل إن ـه ــم،
وعددهم  45العبًا ،بدأوا التدرب منذ
شهر مع املدرب محمد طقوش ،آملني
مكان في تشكيلة الفريق الذي
حجز
ٍ
يـ ـن ــوي ت ـع ــزي ــزه ب ــاع ـب ــن أجـنـبـيــن
أيضًا .ويضيف الطبش« :هم العبون
شـ ـب ــان ،وم ـن ـه ــم م ــن ل ـع ــب م ـع ــي فــي
ال ــزم ــال ــك بـ ـي ــروت ،ف ــأن ــا ل ــن أسـتـقــدم
العبني اصحاب أسماء معروفة ألن
سعر هـ ّـؤالء أغلى من الرخصة .كما
أنـنــي أفــضــل ضــم العــب يــريــد اللعب
ّ
حبًا بكرة القدم ال الستغالل النادي
ّ
ماديًا ،لذا استدعيت العبني معينني
فريق من
ملعرفة إمكانياتهم وتكوين
ٍ
خــالـهــم» .ويـتــابــع« :املــوضــوع ليس
باألسماء أو بما يتقاضاه الالعبون

مــن خ ــال أسـمــائـهــم ،فــالـشـبــاب دفــع
م ـب ــال ــغ ك ـب ـي ــرة ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي
لكنه هبط إلــى الثانية ولــم تخدمه
األسماء».
أم ــا ح ــول تــأمــن املـيــزانـيــة املطلوبة،
واألش ـ ـخـ ــاص ال ــداع ـم ــن ف ـي ـقــول إنــه
سـيـقــوم بـتـشـكـيــل اإلدارة م ــع تسلم
الــرخ ـصــة وان ـت ـهــاء الـعـمــل بـ ــاألوراق
الــرس ـم ـيــة «يـهـمـنــي ال ــدع ــم املـعـنــوي
ع ـل ــى األرض ق ـب ــل أي دعـ ـ ـ ٍـم م ـ ــادي،
وذلك بعيدًا من املشاكل على النفوذ
والتي يفرزها غالبًا دفع األشخاص
ّ
لألموال ،ما يجعلهم يريدون التحكم
بـمـصـيــر ال ـ ـنـ ــادي .ك ـمــا ن ــري ــد فــريـقــا
بعيدًا عن السياسة وعــن االستفادة
امل ـ ــادي ـ ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ون ـط ـم ــح إل ــى
تـخــريــج امل ــوا ًه ــب للمنتخب وللكرة
اللبنانية عامة .ليس هناك أي حزب
أو مؤسسة خلفنا بــل كــل مــا نريده
هو النجاح في امللعب» .إذًا الشباب
ّ
العربي (فكر الطبش بتغيير تسميته
ّ
إلى شباب عائشة بكار ليحمل اسم
م ـن ـط ـق ـتــه) ،س ـي ـب ـقــى ف ــي كـ ــرة ال ـق ــدم
ّ
الـلـبـنــانـيــة ،أقــلــه ملــوسـ ٍـم جــديــد ،لكن
ً
ً
م ـس ـت ـق ـبــا م ـج ـه ــوال آخ ـ ــر ي ـن ـت ـظــره،
قــد ي ـكــون مـشــرقــا بـحـســب املتابعني
لألمور عن كثب ،وخصوصًا مع عدم
إسقاط فكرة وقوف نبيل بدر رئيسًا
له ونقل كل دعمه املادي من األنصار
إليه.

«اشتدي أزمة تنفرجي،»...
ه ـ ــذه خ ــاص ــة ي ـ ــوم أم ــس
األنـ ـص ــاري بــام ـت ـيــاز! كــان
م ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ت ـع ـقــد
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا ل ـهــا
ف ــي ف ـنــدق غ ــول ــدن توليب
الن ـت ـخــاب خـمـســة أعـضــاء
م ـكـ ّـم ـلــن لـل ـج ـنــة اإلداري ـ ـ ــة
الحالية .جمعية عمومية
كــان مــن املتوقع أن تشهد
معركة «كسر عظم» بني الرئيس الحالي نبيل بدر والرئيس
الفخري سليم دياب .لكن املساعي التي قام بها أكثر من طرف
ّ
جنبت «األخضر» املعركة وتصاعد الدخان األبيض من مقر
النادي في طريق املطار.
م ـســار طــويــل مــن الـجـهــود وامل ـف ــاوض ــات أف ـضــت إل ــى سحب
املــرشـحــن الـعـشــرة (خمسة مــن كــل ط ــرف) لترشحهم أمــس،
ّ
ليتقدم الحل التوافقي بني الطرفني املتنازعني .حــل يقضي
بـبـقــاء نـبـيــل ب ــدر رئـيـســا ودخـ ــول أع ـض ــاء ج ــدد إل ــى اإلدارة
م ـح ـســوبــن ع ـل ــى دي ـ ــاب م ــع ش ـ ــروط ع ـل ــى بـ ــدر ب ـع ــدم امل ـ ّـس
بالجمعية العمومية وفــي الــوقــت عينه حماية لبدر مــن أي
عـمـلـيــة ان ـق ــاب ح ـتــى إك ـم ــال والي ـت ــه خ ـصــوصــا أن الـكـثــريــة
ٌّ
ستكون فــي يــد دي ــاب .حــل توافقي برعاية رئيس الحكومة
سعد الحريري ومباركة بيت الوسط الذي أصبح بابه مواربًا
في وجه بدر بعد أن كان مغلقًا بالكامل.
أطراف عدة كان لها ٌ
دور في تقريب وجهات النظر بني دياب
وبدر من أميني السر السابقني أحمد الوند ومحمود الناطور
إلــى مــديــر ال ـنــادي لـبــال ف ــراج الــذيــن يعتبرون مــن األوفـيــاء
للنادي بعيدًا عن أي شــأن أو طموح سياسي ،إلــى مسؤول
قـطــاع الــريــاضــة فــي تـيــار املستقبل حـســام زبيبو بمشاركة
من النائب السابق عقاب صقر .هــؤالء استطاعوا نزع فتيل
االنفجار وأطفأوا محركات املعركة ضمن صيغة تقوم على
عدم كسر نبيل بدر وحفظ ما ّ
قدمه لألنصار من جهة ،وفي
الوقت عينه بقاء القرار النهائي في يد سليم ديــاب املمسك
بالجمعية العمومية .سيطرة أصبحت واقعًا أكثر بعد قرار
وزارة الشباب والرياضة أول من أمس بإسقاط قرار اللجنة
اإلداري ــة بشطب األعـضــاء ال ــ 20عــام  2015ليعود  43عضوًا

إل ـ ــى ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة
هــم مجمل مــن تــم شطبهم
على مرحلتني عامي 2015
و.2018
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن غـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــا يـ ـكـ ـم ــن
ال ـش ـي ـطــان ف ــي الـتـفــاصـيــل،
وح ـ ـ ــن ت ـ ـكـ ــون األمـ ـ ـ ـ ــور فــي
مرحلة حرجة قد يطيح أي
تفصيل بــاالتـفــاق بالكامل
ّ
يتخوف منه سعاة
وهو ما
الخير .فاألكثرية املطلوبة
من قبل ديــاب تتطلب ستة
أعـضــاء وهــو أكـثــر مــن عدد
املقاعد الشاغرة في اللجنة اإلدارية وهذا ٌ
أمر يتطلب مخرجًا
قــانــونـيــا .قــد يـكــون امل ـخــرج مــن خ ــال دخ ــول خمسة أعـضــاء
من فريق دياب إلى اللجنة اإلدارية وحني يتم تثبيت مسألة
األكـثــريــة بشكل نهائي سيستقيل أحــد األعـضــاء الستة من
فريق بدر لصالح دخول عضو سادس محسوب على دياب.
أمانة السر أيضًا تفصيل أساسي إذ من الطبيعي أن يكون
أمــن السر مــن فريق ديــاب نظرًا لكون الــرئــاســة ستبقى في
عهدة بدر .أضف الى ذلك موعد الجمعية العمومية الجديدة
والـ ــدعـ ــوة ل ـه ــا وهـ ــو م ــا س ـي ـت ـحــدد ب ـع ــد ج ـل ـســة امل ـصــال ـحــة
واملصارحة واالتـفــاق التي ستعقد في بيت الوسط وتجمع
دياب مع بدر بمباركة الحريري لالتفاق على كل التفاصيل.
األهــم بالنسبة إلــى األنصاريني أن يــوم أمــس لم يشهد عقد
جمعية عمومية للنادي كانت ستكون تاريخية و«كارثية»
كما يصفها األنصاريون .فهي املرة األولى التي يكون هناك
فيها مـعــركــة ،وليست أي معركة بــل واح ــدة فــي ظــل نفوس
ّ
معبأة وجـ ٍّـو مشحون ج ـدًا .أمــر آخــر إيجابي أيضًا هو بقاء
ّ
بدر رئيسًا وعــدم خروجه من الباب األنصاري الضيق بعد
كل ما قدمه .فمن الصعب على األنصاريني أن يجدوا رئيسًا
ـؤت
بـحـمــاســة ب ــدر حـتــى ل ــو ك ــان الـبـعــض يـعـتـبــر أن ـهــا ل ــم ت ـ ِ
ثمارها بشكل كامل .صحيح أن مجموعة املتمولني املقربني
من دياب كانت جاهزة لتسلم املهمة من رئيس غرفة التجارة
والصناعة محمد شقير إلــى عماد الخطيب وخليل العرب
(شقيق جهاد العرب) وهشام عيتاني (عضو اإلدارة السابق)
ومحمود هاشمية ،إذ كان من املتوقع أن تصل موازنة النادي
إلى مليون دوالر من ضمنها مداخيل أخرى .لكن كل هؤالء لم
يكونوا ليدفعوا ثلثي ما كان بدر يدفعه سنويًا.
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رياضة

رياضة

كالشيو

حول العالم

من مالديني وباريزي إلى كيليني وبونوتشي

إيطاليا تنجب المدافعين وال تـتعب

مالديني وباريزي لعبا في التشكيلة األساسية لميالن  621مباراة رسمية

حسن رمضان
لكل منتخب ّ
هوية .حني ُيذكر أمامنا
امل ـن ـت ـخ ــب األمل ـ ــان ـ ــي ،ت ــذه ــب أف ـك ــارن ــا
مباشرة باتجاه «الـجـ ّ
ـديــة فــي األداء»
والـ«ماكينات» األملانية وعدم االعتماد
نجم بكعب أعلى
على العــب واحــد أو ٍ
مــن بــاقــي زمــائــه .تـ ّـمــر بجانبنا كلمة
إسـبــانـيــا ،فــا يـخـطــر فــي بــالــك ســوى

(أرشيف)
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العصر الذهبي لهذه البالد ،من بطولة
كأس األمم األوروبية في  2008والتي
تبعتها مـبــاشــرة البطولة األغـلــى في
تــاريــخ ال ـكــرة ،ك ــأس الـعــالــم فــي .2010
وال يمكننا أن نغفل عن «التيكي تاكا»
وبرشلونة والجيل الذهبي من تشافي
وان ـي ـي ـس ـت ــا وداف ـ ـيـ ــد ف ـي ــا وف ــرن ــان ــدو
توريس وغيرهم .نصل إلى البرازيل،
نصل إلــى «آل ـهــة» اللعبة َ
وسـ َـحــرتـهــا،

إل ــى ال ــ«فــاف ـيــاس» واألح ـي ــاء الفقيرة
ال ـتــي تـنـجــب يــومــا ب ـعــد اآلخـ ــر نجمًا
ّ
يــدهــش ال ـعــالــم كــلــه بـمــا ل ــدى قــدمـيــه.
األرج ـن ـتــن ،أرجـنـتــن م ــارادون ــا وليو
مـ ـيـ ـس ــي وع ـ ـظ ـ ـمـ ــاء آخـ ـ ــريـ ـ ــن ،غـ ـيـ ـف ــارا
وغيره من الـثـ ّـوار الذين حملوا رايته
داخ ــل املـلـعــب مــن العـبــن كباتستوتا
وكـ ــري ـ ـس ـ ـبـ ــو وك ــانـ ـيـ ـجـ ـي ــا وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم.
ل ـك ــن ع ـن ــدم ــا ي ـص ــل ب ـن ــا املـ ـط ــاف إل ــى

ّ
الــ«طـلـيــان» ،مــا املـتــوقــع أن يخطر في
ّ
بال أي متابع لكرة القدم ومشجع لها؟
اإلج ــاب ــة سهلة جـ ـدًا« :الـكــاتـيـنــاتـشــو»
اإليطالي والفكر الدفاعي والهجمات
امل ــرت ــدة .فـكــر كــونـتــي وســاكــي وليبي
وغيرهم الكثير ممن تركوا بصمتهم
اإليطالية البحت في عالم كــرة القدم.
والعمل مستمر.
ع ـنــد حــديـثـنــا ع ــن إي ـطــال ـيــا وال ــدف ــاع
اإليطالي ،يبقى السؤال ،من هو أفضل
مــدافــع إيـطــالــي فــي ال ـتــاريــخ؟ وال ــذي
بطبيعة الحال ،سيكون أفضل مدافع
في التاريخ وليس فقط في تاريخ بالد
«ال ـن ـه ـضــة» .ب ــرأي الـكـثـيــريــن ،يعتبر
مــدافــع وظـهـيــر ن ــادي مـيــان السابق
ب ــاول ــو مــالــدي ـنــي ه ــو أف ـض ــل مــدافــع
عرفه تاريخ اللعبة األكثر شعبية في
ّ
العالم .لكن ،املفارقة هنا بأن إشكالية
ه ـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال «امل ـس ـت ـع ـص ــي» دائ ـم ــا
مــا تنحصر بــإيـطــالـيــا وبمدافعيها.
فـيــأتــي أق ــرب األس ـمــاء إل ــى مالديني،
ألـ ـيـ ـس ــان ــدرو ن ـي ـس ـتــا مـ ــدافـ ــع م ـيــان
والت ـس ـيــو ال ـســابــق ،فــران ـكــو بــاريــزي
أح ــد األي ـقــونــات الــدفــاعـيــة فــي ميالن
أيضًا .ربما قد يعترض البعض على
هذه األسماء ،ولكن ملن يحب األرقام،
ال بأس ببعضها :مالديني وباريزي
لعبا فــي التشكيلة األســاسـيــة مليالن
 621م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،م ـن ـه ــا 196
مـبــاراة فــي مــركــز قلبي الــدفــاع (نظرًا
إل ــى مـشــاركــة مــالــديـنــي فــي كثير من

املناسبات مع ميالن في مركز الظهير
األيـســر) ،خــال هــذه الفترة ،لم تدخل
شـ ـب ــاك «الـ ــروسـ ــون ـ ـيـ ــري» س ـ ــوى 23
هدفًا خــال مشاركة هذين املدافعني
ال ـع ـمّــاق ــن م ـع ــا وج ـن ـب ــا إلـ ــى ج ـنــب.
ً
لنتوقف قليال هنا 23 ،هدفًا في 196
م ـب ــاراة شـ ــارك فـيـهــا ك ــل م ــن بــاريــزي
ومــالــدي ـنــي كـقـلـبــي دفـ ــاع ف ــي مـيــان،
َ
أي أن ّ
املعدل لم يجتز الـ 0.2هدف في
ّ
امل ـبــاراة ال ــواح ــدة .رقــم ليس بالسهل
تحقيقه ،بل من املستحيل تحقيقه.
لـعــب فــرانـكــو ب ــاري ــزي ،ال ــذي يعتبر
مــن بــن أب ــرز األس ـمــاء الـتــي م ـ ّـرت في
ت ــاري ــخ الـ ـن ــادي «الـ ـل ــومـ ـب ــاردي» ،مع
ميالن  719مباراة رسمية .في املقابل
شارك باولو مالديني في  902مباراة.
ّ
كــاهـمــا اع ـت ــزل ف ــي س ــن مـتـقــدمــة ،إذ
خ ـل ــع ب ـ ــاري ـ ــزي فـ ــي سـ ــن ال ـ ـ ـ ــ 37عــامــا
الـقـمـيــص ال ــذي لــم يــرتـ ِـد غـيــره طــوال
م ـس ـيــرتــه .أمـ ــا مــالــدي ـنــي ف ـل ـعــب آخــر
مـبــاريــات لــه وهــو فــي ال ــ 41مــن عمره
وت ـحــدي ـدًا ف ــي ع ــام  .2009ك ــان مــركــز
مــالــديـنــي فــي األس ــاس ظـهـيـرًا أيـســر،
ّأم ــا ب ــاري ــزي ك ــان يـلـعــب كـقـلــب دف ــاع.
ّ
إال أن غ ـي ــاب زم ـي ـل ـه ـمــا أل ـي ـســانــدرو
كوستاكورتا ،والــذي يعتبر صاحب
مـسـتــوى فـنــي أقــل مـنـهــم ،فــرض على
َ
مدربي النادي في تلك الفترة (أريغو
ساكي أو وفابيو كابيلو) االستفادة
من مالديني كالعب في متوسط خط
الــدفــاع لتعويض غـيــاب أليساندرو.

الجينات الدفاعية
انتقلت بين أجيال
المدافعين اإليطاليين

ح ــدث ذل ــك ف ــي نـهــائــي دوري أبـطــال
أوروب ـ ـ ــا عـ ــام  1994أمـ ـ ــام بــرشـلــونــة
اإلس ـبــانــي ،وأي ـضــا خ ــال الـفـتــرة من
عـ ــامـ ــي  1991و .1993رقـ ـ ــم آخـ ـ ــر ال
يمكننا التغاضي عنه في تلك الفترة
ال ــ«م ـي ــان ـي ــة ال ــذهـ ـبـ ـي ــة» :ل ــم يـخـســر
«الـ ــروسـ ــون ـ ـيـ ــري» خ ـ ــال  58مـ ـب ــاراة
رس ـم ـي ــة م ـت ـت ــال ـي ــة وال ـ ـتـ ــي تـضـمـنــت
جميع مباريات الدوري اإليطالي في
الفريق
مــوســم  ،1992-1991إذ ت ـ ّـوج
ّ
حـيـنـهــا بــالـلـقــب م ــن دون أن يـتـلــقــى
ولو خسارة وحيدة ،كان ذلك في أول
موسم للمدرب فابيو كابيلو بعد أن
انتقل أيرغو ساكي لتدريب املنتخب
اإليطالي.
ه ــذه الـجـيـنــات الــدفــاعـيــة تناقلت بني
أجـ ـي ــال امل ــدافـ ـع ــن الـ ــ«طـ ـلـ ـي ــان» .فـفــي
السنوات األربع األخيرة ،بتنا نشاهد
رب ـمــا ،أفـضــل خــط دف ــاع إيـطــالــي منذ
فترةّ ،
مكون من ثالثي نادي «السيدة

الـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــوز» يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس :ج ــورجـ ـي ــو
كيليني ،أنــدريــا بــارزالــي ولـيــونــاردو
بونوتشي .األخير ،وبعد املشاحنات
الكالمية واملشاكل داخل غرف املالبس
ب ـي ـن ــه وبـ ـ ــن م ـ ـ ّ
ـدرب ـ ــه فـ ــي يــوف ـن ـتــوس
ماسيميليانو ألـيـغــري ،قــرر االنتقال
إل ـ ــى مـ ـي ــان م ـق ـ ّـس ـم ــا بـ ـه ــذا االن ـت ـق ــال
الثالثية ّ
املميزة بينه وبني ثنائي دفاع
الـيــوفــي (ب ــارزال ــي وكـيـلـيـنــي) .موسم
واح ـ ــد س ـ ّـي ــئ ل ـصــاحــب ال ـ ّـرق ــم  19مع
ميالن كان كافيًا ملعرفة كم أنه بحاجة
ّ
ليوفنتوس ،وكم أن يوفنتوس بحاجة
إليه .اليوم ومع اكتمال صفقة انتقال
بونوتشي وعودته إلى ملعب «أليانز
ُ
س ـ ـتـ ــاديـ ــوم» ،لـ ـ ـ َّـم ش ـم ــل هـ ــذا ال ـثــاثــي
ّ
املميز ّ
مرة أخــرى .الجدير بالذكر هنا
ّ
أن هــؤالء املدافعني اإليطاليني لديهم
ب ـع ــض األرقـ ـ ـ ــام أي ـض ــا ال ـت ــي تـخـبــرنــا
ع ــن أهـمـيـتـهــم بــالـنـسـبــة إل ــى الـفــريــق.
فعلى سبيل املـثــال ،فــي بطولة دوري
أبطال أوروبــا ما قبل املاضية ،والتي
جمعت بني يوفنتوس مع ريال مدريد
فــي نـهــائــي ك ــاردي ــف ،ك ــان الــ«بـيــانـكــو
ن ـي ــري» وق ـت ـهــا وب ـف ـضــل خ ــط دف ــاع ــه،
مــن بــن أفـضــل الــدفــاعــات فــي أوروب ــا،
إذ ل ـ ــم ت ـت ـل ــق ش ـ ـبـ ــاك الـ ـف ــري ــق س ــوى
ّ
هدفني خالل البطولة كلها باستثناء
امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة الـتــي ت ــراج ــع فيها
الدفاع بشكل غير مبرر ومفاجئ .لكن
الجينات كما ذكــرنــا سابقًا موجودة
داخ ــل أج ـس ــاد املــداف ـعــن اإليـطــالـيــن.
فـمــع ت ـقـ ّـدم أنــدريــا ب ــارزال ــي فــي العمر
( 36سنة)ّ ،إل أنه ال يزال ّ
يقدم مستوى
ً
ً
ي ـع ـ ّـد م ـق ـبــوال م ـق ــارن ــة ب ـمــا ك ــان عليه
هذا العمالق .لكن البديل دائمًا جاهز
بــالـنـسـبــة إل ــى إيـطــالـيــا ويــوفـنـتــوس،
صاحب الــ 24سنة ،دانييلي روغاني،
املدافع الــذي تتعارك الفرق األوروبية
لـلـحـصــول عـلـيــه ،عــاملــن وكـلـهــم وعــي
بـقـيـمــة ه ــذا امل ــداف ــع اإلي ـطــالــي الـشــاب
الـ ـ ــذي ل ــم ُي ـم ـن ــح ح ـت ــى اآلن ال ـفــرصــة
املــائ ـمــة م ــع فــري ـقــه .ك ــان ليوفنتوس
أيـضــا مــدافــع آخــر «قـيــد الـبـنــاء» ،أعير
ف ــي امل ــوس ـم ــن امل ــاض ـي ــن إل ـ ــى فــريــق
أت ـل ـن ـت ــا الكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـخـ ـب ــرة وإلكـ ـم ــال
نـضــوجــه ال ــذي ق ــد ي ـخـ ّـولــه ألن يـكــون
أح ــد الــركــائــز األســاس ـيــة فــي الـيــوفــي.
م ــات ـي ــا كـ ـ ــال ـ ــدارا ( 24ع ـ ــام ـ ــا) ،م ــداف ــع
إيطالي عصري ،لفت كل األنظار خالل
امل ــوس ــم امل ــاض ــي م ــع فــري ـقــه أتــان ـتــا.
ك ـ ــال ـ ــدارا ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي م ـ ـيـ ــان ،ب ـع ــد أن
حــدثــت صـفـقــة ت ـبــادل بــن يوفنتوس
وم ـ ـيـ ــان ،وذلـ ـ ــك بـ ـع ــودة بــونــوت ـشــي،
لـيـصـبــح دف ـ ــاع الـ ــ«روس ــونـ ـي ــري» من
بني أقــوى وأصغر خطوط الــدفــاع في
إيـطــالـيــا وأوروب ـ ــا .سيجد مــاتـيــا إلــى
جانبه أليسيو .أليسيو رومانيولي
الذي ّ
تشبثت به إدارة نادي العاصمة
اإليطالية روما قبل موسمني ،محاولة
الحد من انتقاله إلى «ديافولو» ،لكن
رغبة رومانيولي بأن يكون لديه ٍّ
تحد
ً
جديد ،وأن يرتدي رقمًا ثقيال كرقم 13
ال ــذي كــان يــرتــديــه الكبير أليساندرو
نيستا أوصلت الالعب إلى ميالن.
من مالديني وباريزي في التسعينات،
إلى بارزالي وكيليني وبونوتشي في
ً
السنوات األخيرة املاضية ،وصوال إلى
الثالثي الشاب في املنتخب اإليطالي
(روغــانــي ،كــالــدارا ،رومانيولي) ،نرى
ً
بأن إيطاليا ّربما لن تعرف مثيال لها
من ناحية «اإلنجاب» .إنجاب مدافعني
«طليان» ،جرت تربيتهم على مشاهد
وصــور وأفــام تصويرية ملن سبقهم،
الــذيــن ب ــدوره ــم ش ــاه ــدوا مــن سبقهم
أيضًا .هي حلقة الالنهاية ،حلقة الدفاع
اإليطالي ،حلقة «الكاتيناتشو» ،حيث
يوجد أقوى دفاع في العالم.

كوبر في أوزبكستان بعد تعيينه مدربًا للمنتخب

● وصل األرجنتيني هكتور كوبر ،املدرب السابق للمنتخب املصري
لـكــرة ال ـقــدم ،إلــى أوزبـكـسـتــان أمــس تمهيدًا لتولي تــدريــب منتخبها
الوطني الــذي يأمل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة األولى
في تاريخه.
ووصل كوبر ( 62عامًا) إلى مطار طشقند حيث كان في استقباله
عشرات املشجعني.
وأع ـ ـ ــرب امل ـ ـ ــدرب ف ــي ت ـص ــري ـح ــات ل ـل ـص ـحــاف ـيــن ،ع ــن ق ـنــاع ـتــه ب ــأن
أوزبكستان قادرة على أن تكون «منتخبًا قويًا في آسيا».
وأش ــار االتـحــاد املحلي إلــى ّأن عقد كــوبــر يمتد لثالثة أع ــوام ،قابلة
للتمديد عامًا إضافيًا ،ما قد يبقيه إلى ما بعد نهائيات كأس العالم
 2022في قطر.
ولم يسبق ألوزبكستان أن تأهلت إلى البطولة العاملية ،علمًا ّأن أفضل
نتائج منتخبها الـكــروي كــان لقب مسابقة اللعبة فــي دورة األلعاب
اآلسيوية في  ،1994وبلوغ الدور نصف النهائي لكأس آسيا .2011
وقــاد كوبر املنتخب املـصــري للتأهل إلــى كــأس العالم للمرة األولــى
بعد  28عامًا على غيابها عن البطولة العاملية .وحل منتخب الفراعنة
في املجموعة األولى ملونديال روسيا مع البلد املضيف واألوروغواي
والسعودية ،وخرج من الدور األول بعد ثالث هزائم .إال أنه بعد نهاية
املونديال ،لم يجدد االتحاد املصري عقد كوبر الذي تولى مهامه مع
املنتخب منذ عام  ،2015وتمكن أيضًا من قيادته إلى املباراة النهائية
لكأس األمم االفريقية  ،2017قبل أن يخسر أمام الكاميرون.
ويتمتع كوبر بتجربة تدريبية كبيرة ،ففي عام  ،1998خسر مع ريال
مايوركا أمــام برشلونة في املباراة النهائية ملسابقة كأس إسبانيا.
وفي  2000و ،2001قاد فالنسيا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ،لكنه
خسر في املرة األولى أمام ريال مدريد ،وفي الثانية أمام بايرن ميونيخ
األملاني .وفي موسم  ،2003-2002كان قريبًا من قيادة انتر ميالن
إلى لقب الدوري اإليطالي ،إال أنه اكتفى في نهاية املطاف باملركز الثاني
خلف يوفنتوس.
وأعلن االتحاد املصري األسبوع املاضي تعيني املكسيكي خافيير
أغيري خلفًا لكوبر الذي تعرض خالل توليه تدريب منتخب الفراعنة،
النتقادات واسعة على خلفية األسلوب الدفاعي الذي يعتمده.

الحضري يعتزل اللعب دوليًا
● أعلن الحارس الدولي املصري املخضرم عصام الحضري ( 45عامًا)
في بيان رسمي اعتزال اللعب دوليًا مع منتخب بالده.
وقال حارس مرمى اإلسماعيلي« :لكل بداية نهاية ،هذه ُسنة الحياة ،واآلن
بعد تفكير طويل واستخارة الله قررت اعتزال اللعب الدولي» .وأضاف:
«اليوم ،بعد  22سنة و 4أشهر و 12يومًا على مباراتي األولــى بقميص
املنتخب الوطني املـصــري ،رأيــت أنها اللحظة األنـســب لتعليق قفازاتي،
بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب،
إلسعاد شعبنا املصري العظيم».
وكان الحضري شارك في صفوف منتخب مصر في مونديال روسيا
 2018حيث بات بعد خوضه املباراة األخيرة لفريقه في دور املجموعات
ضد السعودية وبعمر  45عامًا و 161يومًا ،أكبر العب سنًا في تاريخ
كــأس العالم ،ماحيًا الرقم القياسي املسجل باسم الـحــارس الكولومبي
فريد موندراغون الذي شارك في مونديال البرازيل  2014عن عمر 43
عامًا وثالثة أيام ،وذلك في املباراة ضد اليابان في الجولة الثالثة من الدور
األول.
وتابع الحضري في بيانه« :اآلن حانت اللحظة التي لم أكن أنتظر قدومها
ً
طــوال سنوات كفاحي وتحملي أصعب الظروف وأقــوى التدريبات ليال
ونـهــارًا كــي أك ــون عند ُحـســن ظنكم بــي ،وأظ ــل األج ــدر بحراسة مرمى
املنتخب ألجيال متعاقبة».
ودافع الحضري عن ألوان منتخب مصر في  159مباراة دولية ،وساهم
في قيادة منتخب بالده إلى إحراز بطولة أمم أفريقيا  4مرات في أعوام
 1998و 2006و 2008و ،2010والفوز بامليدالية الذهبية في دورة األلعاب
العربية عام .2007
وبــدأ الحضري املــولــود في محافظة دمياط في  15كانون الثاني/يناير
عام  ،1973مسيرته مع نادي دمياط في الدرجة الثانية .صعد بعدها إلى
الدرجة األولــى وبقي حتى عام  1996موعد بدايته مع املنتخب .وقع مع
األهلي ولعب سرًا مع دمياط ملوسم أخير كي يكتسب الخبرة ثم سطع
نجمه في القاهرة.
وأحــرز الحارس املصري ثمانية ألقاب في الــدوري املصري وأربعة في
الكأس والكأس السوبر ،وثالثة ألقاب في دوري أبطال أفريقيا .خاض
تجربة في  2008مع نادي سيون السويسري ،قبل العودة في العام التالي
إلى اإلسماعيلي .تنقل بعد ذلك بني أندية مصرية ونادي املريخ السوداني،
وعــاد في صيف  2015إلــى وادي دجلة املصري ،بعد تجربة أولــى معه
في العام السابق .كما دافع الحضري عن ألوان نادي التعاون السعودي
عام  2017قبل أن ينضم إلى اإلسماعيلي في مطلع تموز/يوليو املاضي.

أوزيل يهنئ السعودي الدوسري

ً
سيتي
ليستر
في
محرز
من
بديال
غزال
ّ

● أع ـلــن نـ ــادي مــونــاكــو وص ـيــف بـطــل فــرنـســا أن مـهــاجـمــه الــدولــي
الجزائري رشيد غزال وقع عقدًا ألربعة أعوام مع نادي ليستر سيتي
اإلنكليزي.
وبعدما خاض موسمًا واحدًا مع موناكو ،إثر انتقاله إليه بعقد انتقال
حر من أوملبيك ليون ،سيلتحق غزال بناديه اإلنكليزي الجديد الذي
يشرف عليه الفرنسي كلود بويل املــدرب السابق لليون حيث نشأ
غزال .واألخير هو من خريجي مدرسة أوملبيك ليون ،وبات العبًا بارزًا
آنــذاك في صفوف تشكيلة املــدرب برونو خينيسيو .وساهم غزال
بأهدافه وتمريراته الحاسمة في عودة ليون إلى الواجهة بعد مروره
بفترة صعبة أدت إلى إقالة مدربه أوبير فورنييه وتعيني خينيسيو
مكانه.
ً
ورحــب املدير الفني كلود بويل بالالعب قائال« :أنــا ممنت بالترحيب
بــه فــي ليستر سيتي ،إنــه إضــافــه رائـعــة للمجموعة ويمتلك اإلب ــداع
والـتـنــافـسـيــة ،وه ــو األم ــر امل ـهــم ل ـنــا .أن ــا أع ــرف جــودتــه مـنــذ تــدربـيــي
لليون وكــان في أكاديمية الفريق ،وأنتظر االستعانة به في الــدوري
اإلنكليزي».
ًّ
وضم ليستر سيتي هذا املوسم كل من الحارس داني وارد ،املدافع
جوني إيفانز ،الظهير األيـمــن ريـكــاردو بيريرا واإلنكليزي جيمس

ّ
● هنأ العــب كــرة القدم األملــانــي مسعود أوزي ــل ،املحترف في آرسنال
اإلنكليزي ،السعودي مساعد الدوسري لفوزه بلقب النسخة الـ 14من
كــأس العالم اإللكترونية  2018والتي أقيمت في العاصمة اإلنكليزية
لندن .وفي تغريدة باللغة العربية على صفحته في تويتر ،قال أوزيل:
«مبروك للدوسري للفوز بكأس العالم».
وت ـ ّـوج الـسـعــودي مساعد ال ــدوس ــري ،نـهــار السبت بلقب كــأس العالم
اإللكترونية  2018والتي أقيمت في العاصمة اإلنكليزية لندن ،خالل
الفترة املمتدة من  1إلى  4آب /أغسطس الجاري .وتغلب الدوسري على
البلجيكي ستيفانو بينا في إياب املباراة النهائية بهدف دون رد ،بعد
التغلب عليه في الذهاب بهدفني لهدف .ويعد الدوسري البطل األول لهذه
البطولة املستحدثة للمرة األولى في التاريخ.

ويليان مستمر مع تشلسي

ماديسون ليعزز هجومه بتعويض رحيل محرز.
ووفـقــا ملـصــادر مطلعة على املـلــف ،فقد بلغت قيمة العقد زهــاء 16
مليون يورو.

● منح العب الوسط البرازيلي ويليان فريقه تشلسي اإلنكليزي دفعًا
مـعـنــويــا كـبـيـرًا ،بـتــأكـيــده أم ــس االس ـت ـمــرار مـعــه ،فــي وق ــت حــث زميله
ومــواطـنــه املــدافــع دافـيــد لــويــز زميليه البلجيكيني ح ــارس املــرمــى تيبو
كورتوا واملهاجم إيدن هازار على البقاء مع الفريق اللندني.
وشكل ويليان هدفًا لبرشلونة اإلسباني ،إال ّأن تشيلسي أسقط عرضًا
تـلـقــاه مــن الـفــريــق الـكـتــالــونــي فــي وق ــت ســابــق خ ــال فـتــرة االنـتـقــاالت
الصيفية لالعبني .ويبدو ّأن تعيني اإليطالي ماوريتسيو ساري مدربًا
للفريق خلفًا ملواطنه أنطونيو كونتي ،أسهم في إقناع الدولي البرازيلي
بالبقاء.
وقال ويليان للفرع البرازيلي لشبكة «إي أس بي أن»« :أنا العب تشيلسي.
لقد أوضحت دائمًا ّأن ما أريده هو البقاء مع الفريق .النادي الوحيد الذي
أعــرف أنــه قــدم عرضًا رسميًا للحصول على خدماتي هو برشلونة،
لكنني أرغب االستمرار في نادي (تشيلسي) ،إال إذا أراد النادي التخلي
عني» ،مشددًا على ّأن «تفكيري محصور هنا في النادي».
ً
وكان ويليان ( 29عامًا) قد انضم إلى تشيلسي في  2013مقبال من
انجي ماكاتشكاال الروسي الذي أمضى معه موسمني.
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محمد فرج *
بـعــد ال ـخــروج األم ـيــركــي مــن االت ـفــاق الـنــووي
اإليـ ــرانـ ــي ،وب ـع ــد ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـحــام ـيــة الـتــي
أطـلـقـهــا الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب  -وال ـت ــي لم
تتوقف عند حــدود التهديد بسنوات عجاف
سـتـعـيـشـهــا إي ـ ــران  -ي ـص ـ ّـرح م ـج ــددًا بــإمـكــان
عـقــد «صـفـقــة حقيقية» مــع إيـ ــران .ولـيــس في
ّ
بتخبط اإلدارة
ذلــك إشــارة لالستنتاج املكرر
األمـ ـي ــركـ ـي ــة بـ ــن ق ـط ـب ــي ال ــوعـ ـي ــد وال ـت ـه ــدئ ــة
ال ــواقـ ـعـ ـي ــة فـ ـق ــط ،وإن ـ ـمـ ــا أيـ ـض ــا بـ ــا جـ ــدوى
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـع ـق ــوب ــات ل ـت ـطــويــع املــوقــف
ّ
يتغير بعد أكثر مــن ثالثة
اإليــرانــي ،الــذي لــم
عقود من الحصار االقتصادي والسياسي.
منذ وصول الثورة اإلسالمية إلى السلطة في
إي ــران عــام  ،1979والــدولــة اإليــرانـيــة تتعرض
مل ــوج ــات مـتـتــابـعــة م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ،تـفــرضـهــا
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة مـ ـب ــاش ــرة ،أو
ت ـمـ ّـررهــا عـبــر األم ــم امل ـت ـحــدة ،يـتـجــاوب معها
األوروب ـيــون ت ــارة ،وال ينفذونها تــارة أخــرى.
بعد سقوط الـشــاه ،وتــذرعــا بحادثة الرهائن
األمـيــركـيــن ،الـتــي نـفــذهــا ال ـثــوار اإليــران ـيــون،
أعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي الـ ـس ــاب ــق ،جـيـمــي
كـ ــارتـ ــر ،ع ــن ت ـج ـم ـيــد األص ـ ـ ــول اإلي ــرانـ ـي ــة فــي
الــواليــات املتحدة ،وقــد شمل ذلــك مستحقات
مــال ـيــة ل ـلــدولــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،وم ـع ــام ــات مــالـيــة
عــالـقــة فــي ب ـنــوك ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وأص ــول
السفارة اإليــرانـيــة فــي واشنطن .وبعد اتفاق
الجزائر وتشكيل محكمة املطالبات األميركية
اإليرانية ،لم تتوقف العقوبات والحجوزات،
تــم الـحـجــز عـلــى س ـنــدات تــزيــد عـلــى مليارين
ملصلحة الـبـنــك امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي فــي سيتي
بنك األميركي ،و  1.6مليار عبرت لوكسمبرغ
الـتــي مــررتـهــا بــدورهــا إلــى الـبـنــوك األميركية
لتحتجر هناك ،و 50مليون دوالر من حسابات
للسفارة اإليرانية في الواليات املتحدة.
ت ــراف ـق ــت اإلج ـ ـ ـ ــراءات امل ــال ـي ــة ب ـ ـقـ ــرارات حجب
االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد والـ ـتـ ـص ــدي ــر وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ال ـن ـفــط
ومختلف البضائع ،ومعاقبة الشركات التي
تعمل مع إيران ،ومنعها من تأمينات الشحن
الـ ـت ــي ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا بـ ــاألسـ ــاس  13شــركــة
أم ـيــرك ـيــة مـسـتـقــرة ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،وم ـحــاولــة

حــرمــان إي ــران مــن االس ـت ـفــادة مــن الـتــرانــزيــت،
وحجب قطع الغيار عن طيرانها املدني ،ومنع
الـتـعــامــل املـبــاشــر مــع بـنــوكـهــا ،وحـجـبـهــا عن
النظام املــالــي األمـيــركــي ،والحـقــا حجبها عن
النظام املالي العاملي عبر رفض الحواالت غير
املباشرة أيضًا.
لــم تـكــن تـلــك الـعـقــوبــات قــاسـيــة فــي جوهرها
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي فـ ـ ـق ـ ــط ،وإن ـ ـ ـمـ ـ ــا فـ ـ ــي دالالتـ ـ ـه ـ ــا
السياسية أيضًا ،ومن تلك الدالالت ما يطاول
الـعــرب أكـثــر مما يـطــاول اإليــرانـيــن أنفسهم؛
فــالــواليــات املـتـحــدة طــالـبــت بمبلغ  36مليار
ً
دوالر كتعويض لعائالت  241قتيال من قوات
املــاري ـنــز الـتــي هــاجـمــت ب ـي ــروت ،وف ــي املقابل
ارتـ ــأت أن  61مـلـيــون دوالر كــافـيــة لتعويض
ال ـعــائــات اإليــران ـيــة ال ـتــي م ــات أب ـنــاؤهــا بعد
أن أسقطت املــاريـنــز (بالخطأ) طــائــرة مدنية
أقلتهم من طهران إلى اإلمارات.
كـيــف واج ـهــت إي ــران كــل ذل ــك؟ وكـيــف صمدت
إل ــى لحظة الـجـلــوس إل ــى طــاولــة املـفــاوضــات
إلبرام االتفاق النووي؟
ّ
ثالثة عناصر أساسية مكنت اإليــرانـيــن من
مــواجـهــة مــوجــات الـعـقــوبــات املـتـتــابـعــة هــذه؛
اقتصاد داخلي سيادي ومنتج وغير ترفي،
وع ــاق ــات ت ـب ــادل اق ـت ـصــاديــة خـ ــارج الـفـضــاء
األميركي ،وجيش قوي.
كان االقتصاد اإليراني في حكم الشاه جاهزًا
ألي ابتزاز غربي ،فسياسة الشاه كانت ّ
تحول
املجتمع اإليــرانــي ،الفني واملــاهــر إلــى نسخة
أخ ــرى مــن مجتمعات الخليج املعتمدة على
ال ــري ــع ،وتـنـتـشــر فـيـهــا الـعـمــالــة غـيــر امل ــاه ــرة.
ف ـج ـم ـيــع املـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي دع ـ ــا إل ـي ـه ــا ال ـش ــاه
خ ــال «ال ـث ــورة الـبـيـضــاء» كــانــت تعتمد على
االستثمار الخارجي بتمويل معتمد على ريع
النفط ،وليس في ذلك أي اعتماد على املوارد
البشرية املتمكنة في الداخل .إضافة إلى ذلك
فقد أجـهــزت «ال ـثــورة البيضاء» على الــزراعــة
فــي إيـ ــران ،حـيــث أن ـهــا أطـلـقــت ش ـعــار إسـقــاط
اإلق ـط ــاع ،وف ــي الــوقــت نـفـســه أب ـقــت الـفــاحــن
بــا دولـ ــة .يـمـكــن ال ـقــول إن ه ــذا ال ـن ـمــوذج من
االق ـت ـصــاد ف ــي إيـ ــران ق ــد انـتـهــى بـعــد ال ـثــورة
اإلســام ـيــة وس ـن ــوات ال ـح ـصــار؛ طـبـقــة عاملة
ماهرة وزراعــة قوية لن تسمح بصيغة إيران

الشاه من جديد ،ومهما كانت مآالت العالقات
االق ـت ـص ــادي ــة م ــع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،فليس
هنالك آفــاق لصيغة «الـتـبــادل غير املتكافئ»
السابقة بني البلدين ،وهــذا ما فرضته حقبة
العقوبات ومــا تبعها مــن صمود اإليرانيني،
وليس أي شيء آخر.
كــانــت ج ـهــود الـتـصـنـيــع الــداخ ـل ـيــة ف ــي إي ــران
وتـ ـص ــري ــف املـ ـنـ ـت ــج فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ع ـ ــدد مـ ــن خـ ـط ــوط ال ـت ـب ــادل
ال ـت ـجــاري مـفـتــوحــة لـتـصــديــر الـنـفــط وفــائــض
البضائع العوامل السحرية في تجنيب إيران
عزلة اقتصادية مطلقة.
ت ـع ـت ـب ــر ال ـ ـصـ ــن وال ـ ـه ـ ـنـ ــد م ـ ــن أك ـ ـبـ ــر ال ـ ـ ــدول
امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة ل ـل ـن ـفــط اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ح ـي ــث تـصــل
تقديرات وارداتها لعام  700 ،2018ألف برميل
يوميًا 620 ،ألف برميل على التوالي .تقديرات
واردات تركيا – التي لم تؤيد خطوة الحظر
الـقــادم – تصل إلــى  200ألــف برميل  -يوميًا.
ومع الجانب الروسي ،تتفق إيران على برامج
ضخمة لتطوير الطاقة ،بحجم استثمار يصل
إلى  30مليار دوالر ،ومع الصني تتبادل أغلب
األحـيــان مــن دون اسـتـخــدام العملة الصعبة،
وإنما اعتمادًا على تبادل منتج ملنتج.
تـ ـ ـت ـ ــأرج ـ ــح أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي خـ ـ ـي ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــا م ـن ــذ
التسعينات ،فبعد أن رفضت االنسياق ملنطق
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ع ــام  ،1995ع ــادت عــام
 ،2010لتصبح عقوباتها موازية للعقوبات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة .أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم بـ ــن خ ـ ـيـ ــارات
ش ــراء الـنـفــط اإلي ــران ــي واس ـت ـك ـمــال مـشــاريــع

الصين والهند من أكبر
الدول المستوردة
للنفط اإليراني

االس ـت ـث ـمــار ال ـت ــي ع ـق ــدت م ــع اإلي ــران ـي ــن في
حزمة واحدة (الباصات السويدية ،املشاريع
امل ـش ـتــركــة لــري ـنــو وس ـي ـت ــروي ــن م ــع مـصــانــع
السيارات اإليرانية ،مشروع سكة الحديد مع
شركات إيطالية ،مشروع توربينات الغاز مع
سيمينز األملــانـيــة ،إل ــخ) ،وفــي الكفة األخــرى
اللحاق ببرنامج العقوبات األميركي ،وإلغاء
كل ذلك.
بخصوص الجيش (العنصر الـثــالــث)؛ منذ
ّ
س ـق ــوط ال ـق ــاج ــار ف ــي إي ـ ـ ــران ،وت ـس ــل ــم ال ـشــاه
األب ال ـس ـل ـط ــة ،نـ ـش ــأت ط ـب ـقــة م ــن ال ـض ـبــاط
داخـ ــل ال ـج ـيــش اإليـ ــرانـ ــي ،تـمـتـعــت بــالـكـثـيــر
مــن االمـتـيــازات وأسـبــاب الرفاهية ،والعيش
الرغيد ،ومالت إلى حياة الكسل ،ولم تتكافأ
امـتـيــازاتـهــا مــع الـحـجــم املختصر ملهماتها،
وه ــذا مــا فـ ّـســر ع ــدم ص ـمــودهــا أم ــام الــزحــف
السوفياتي والبريطاني في الحرب العاملية
الثانية ،وانهيار الجيش وإحالته إلى شرطة
ع ـس ـكــريــة س ــري ـع ــا .م ــع الـ ـش ــاه االبـ ـ ــن ،ع ــادت
طبقة الـضـبــاط لتتشكل مــن جــديــد ،واعتمد
الجيش أكثر على البعثة األميركية املقيمة
في طهران ،وعلى السالح األميركي الذي ابتز
االقـتـصــاد اإلي ــران ــي عـلــى نـحــو يشبه ابـتــزاز
الخليج اليوم .بعد وصول الثورة اإلسالمية
إل ــى الـسـلـطــة ،ك ــان ه ــدف الـسـلـطــة هــو إع ــادة
ت ــرم ـي ــم ال ـج ـي ــش م ــن زاوي ـ ـتـ ــن أســاس ـي ـتــن؛
الـعـقـيــدة الـجــامـعــة كـبــديــل عــن طبقة ضباط
كسالى ومستفيدين ،واالعتماد على تصنيع
السالح في الداخل ،وهذا ما كان!
فــي حـمــأة الـثــورة اإلســامـيــة فــي إي ــران ،وفي
خ ـضــم أح ـ ــداث ره ــائ ــن ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة،
كــان يصر الرئيس جيمي كارتر على تدبير
انـ ـق ــاب ع ـس ـك ــري ي ـع ـيــد الـ ـش ــاه إلـ ــى إيـ ـ ــران،
بنسخة مشابهة ملا حصل عام  ،1953عندما
انقلب الشاه على حكومة مصدق .كان ويليام
ساليفان ،السفير األميركي األخير في إيران
يـعــرف أن إسـقــاط الـنـظــام الـنــاشــئ فــي إيــران
غير ممكن ،وأن الطريقة العقيمة التي يعالج
بها كــارتــر القضايا الشائكة والحساسة لم
تتوقف عند ح ــدود معقولة ،وأن طموحات
بريجنسكي الـضــالــة لــن تجد م ــأوى لها في
طهران .كان يوصي السفير األميركي ،استنادًا

عندما يذوق حشم السلطان
قهر صنعوه
طعم ٍ
محمد فارس جرادات *

ّ
ثالثة عناصر أساسية مكنت اإليرانيين من مواجهة موجات العقوبات المتتابعة (أ ف ب)

ملــا عــرفــه وعــاشــه فــي طـهــران بـعــدم استقبال
الشاه ،والتركيز على فتح قنوات مع السلطة
الجديدة التي لــن تسقط ،وعــدم التفكير في
فرض عقوبات عليها .يختم ساليفان كتابه
«أمـيــركــا وإي ــران» ،الــذي يــؤرخ فيه العالقات
األميركية  -اإليرانية في عهد الشاه وبدايات
الثورة اإلسالمية ،أن الواليات املتحدة – بعد
الـثــورة اإلسالمية -دخلت محطة من اإلذالل

القومي واإلحـبــاط لم يسبق لها مثيل ،وكل
ذلك بسبب ّ
تبجح اإلدارة األميركية ،بطفلها
املــدلــل كــارتــر ،وذئبها السياسي املتعجرف،
بريجنسكي.
توفي ولـيــام ساليفان عــام  ،2013ولعله اآلن
يتململ في قبره ،ليوصل رسالة إلى الرئيس
ً
الجديد« :ال تتهور ،إنهم يصمدون طويال!».
* كاتب أردني

حول القصور البنيوي للحكم ومعارضاته في لبنان
أحمد بعلبكي *
ال ُيـقـ ِّـصــر ال ـخ ـبــراء واإلع ــام ـي ــون اللبنانيون
ف ــي رص ــد ظ ــواه ــر وآراء أط ـ ــراف ال ـح ـكــم ،وفــي
استشفاف النيات في تحالفاتهم وتعارضاتهم
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة م ـن ـه ــا وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة .وغ ــالـ ـب ــا مــا
ت ـن ــأى ن ـص ــوص ال ــرص ــد واالس ـت ـش ـف ــاف هــذه
ُّ
ع ــن ظ ـ ــروف آل ـي ــات ت ـشــكــل وتـ ـج ـ ُّـدد املـنـظــومــة
الطائفوية املـتــوافـقــة بــالـضــرورة على تقاسم
ّ
التكيف مــع موازين
الحكم بــن أطــرافــه وعلى
القوى اإلقليمية املساندة لعصبياتهم .ولذلك
يبقى ال ـقــارئ ال ـعــادي للنصوص عند حــدود
النهج الوظائفي للعروض الوصفية للخبراء
واالعالميني املوالني وعند حدود ما تعرضه من
قيام حكومات االستقالل املتعاقبة بالتزامات
تبعياتها .وكان قد ّ
مهد لتكييف كتابات خبراء
الليبرالية الـجــديــدة فــي لبنان ،اسـنــاد تقارير
خـبــراء املنظمات الــدولـيــة لـهــا ،وفــي طليعتها
تقارير صندوق النقد الــدولــي والبنك الدولي
وبــرنــامــج األم ــم املـتـحــدة اإلن ـم ــائ ــي ...ال ــخ ،بما
يسند ابتعاد الخبراء اللبنانيني املــوالــن عن
التعرض للمحددات املاكرو وظائفية ويسند
ت ـف ـلــت ال ـت ــوج ـه ــات االق ـت ـص ــادي ــة لـلـحـكــومــات
الـ ـط ــوائـ ـف ــوي ــة خـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ــروب ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ
الخارجية ( 1975ـ ـ ـ ُ )1990
ويـفــاقــم مــن العجز
املالي بفعل الفساد وتضخم االدارة الحكومية
وانعدام امكانات االستثمار في البنى التحتية
والتخلي عــن دعــم القطاعات االنتاجية التي
خـ ـس ــرت ق ــدراتـ ـه ــا ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ،ال س ـي ـمــا فــي
أسواقها التقليدية في املشرق والخليج.
ً
أوال ،أبـ ـ ــرز ظ ــواه ــر ال ـت ـع ــوق ع ـل ــى مـسـتــويــي
الحكومة واملعارضة:
لقد تراجع ـ ـ بفعل توسع البطالة واالنتساب
إلــى امليليشيات ـ ـ ـ الحضور النقابي املطلبي
والسياسي الحزبي الالطائفي ،وتوسعت ،في
موازاة ذلك ،اقتصادات اإلغاثة بفضل اإلمدادات
العربية والدولية .وسادت في كتابات الخبراء
واالعالميني اغراءات املفاهيم التنموية التقنو

ـ ـ ـ اقتصادية ،التي يستعصي اعتمادها في ظل
ّ
املحصنة بــوالءات
تبعية الحكام وزبائنيتهم
متمذهبة على حساب الــوالء لوحدة املجتمع
والدولة وسيادتها .والءات ُت ّ
عوق توسع قوى
التغيير وااللتزام بسياسات التنمية والحماية
ُ
االجتماعية واالقتصادية ،فتبعد العوام املعوزة
عن املواجهة السياسية آلليات تهميشها على
الرغم من دأب املنظمات الدولية على الترويج
ملفاهيم متطورة كالالمركزية واإلدارة املحلية
واملجتمع املــدنــي والديموقراطية التشاركية
وال ـج ـن ــدرة وال ـت ـش ـب ـيــك ...إلـ ــخ ،عـلـمــا ب ــأن هــذه
امل ـن ـظ ـم ــات تـ ـ ــدرك وت ــاح ــظ أسـ ـب ــاب ال ـت ـعــوق
امل ـت ــزاي ــد ل ـل ـعــوام امل ــوال ـي ــة ع ــن ف ـهــم املـضــامــن
االقـتـصــاديــة واالجتماعية ملثل هــذه املفاهيم
وعن معوقات ُّ
تجرئها على الضغط السياسي
من أجل تحقيقها.
ّ
وهـ ـن ــا نـ ــذكـ ــر ب ـب ـع ــض مـ ــن آل ـ ـيـ ــات ال ـت ـع ــوي ــق
السياسي التي ترسخت بفعل اتفاق الطائف
وم ــن ب ـعــده ات ـفــاق ال ــدوح ــة بــن أمـ ــراء ال ـحــرب،
وت ـج ـس ــدت ب ـب ــداه ــة م ـب ــدأ تـشـكـيــل ح ـكــومــات
«الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة» ال ـت ــي يـتـمـثــل ف ــي ظلها
زعماء الطوائف بوصفهم يحكمون من داخل
ال ــوزارة ويعارضون بعضهم من خارجها في
ش ـ ــوارع ج ـمــاه ـيــرهــم .وهـ ــذه إحـ ــدى أه ــم بــدع
ُ ّ
الــدي ـمــوقــراط ـيــة الـتــوافـقـيــة ال ـتــي ت ـعــطــل مـبــدأ
امل ـعــارضــة الـبــرملــانـيــة .وه ــي بــدعــة لــم تعرفها
ال بــرملــانــات املجتمعات الـتـعــدديــة الغنية في
أوروب ــا الغربية مثال سويسرا وبلجيكا ،ولم
يعرفها املجتمع التعددي الفقير في برملانات
ب ـعــض ال ــوالي ــات ال ـه ـنــديــة ح ـيــث ي ـصــل حجم
ال ـس ـكــان إل ــى ح ــوال ــى  40ضـعــف حـجــم سـكــان
لبنان.
وهكذا برز ُّ
تعوق «الحكومات الوطنية» التي
ّ
ال تتشكل إل بتوافقات اقليمية وغير اقليمية
ســرعــان مــا يتحول االخـتــاف بــن توصياتها
الــداخ ـل ـيــة إل ــى اخ ـتــافــات طــائـفــويــة يحكمها
إع ــام ذو طــابــع تعبوي م ــوزع بالتوافق على
زعاماتها.

وتقترن استدامة التعوق البنيوي لعصبوية
ال ـح ـكــم ال ـطــائ ـفــوي بــاس ـتــدامــة ال ـت ـع ــوق لــدى
امل ـع ــارض ــات غ ـيــر ال ـطــائ ـفــويــة ال ـتــي تــأسـســت
م ـنــذ م ــا يـ ـق ــارب الـ ـق ــرن ع ـلــى أيــديــولــوج ـيــات
مستوحاة من تيارات أوروبية غربية قومية
اش ـتــراك ـيــة وش ـيــوع ـيــة .تـ ـي ــارات انـتـقـلــت إلــى
ال ـن ـخ ــب ،وق ـ ــد أس ـه ـم ــت األخ ـ ـيـ ــرة م ــن بـيـنـهــا
ف ــي بـ ـل ــورة أط ـ ــر ن ـقــاب ـيــة وح ــزب ـي ــة مـنــاضـلــة
وف ــي اح ـت ـضــان تنظيماتها ون ـم ــاذج فهمها
للتحرر من التبعية وفي تصورات نضاالتها
فـ ــي قـ ـط ــاع ــات الـ ـعـ ـم ــل امل ـ ــأج ـ ــور ال ـص ـنــا ُع ـيــة
والـ ــزراع ـ ـيـ ــة والـ ـخ ــدم ــاتـ ـي ــة .وت ـم ـك ـن ــت األط ـ ــر
الـيـســاريــة مــن توسيع تأثيراتها فــي القطاع
ال ـث ـق ــاف ــي وال ـت ـع ـل ـي ـمــي األولـ ـ ــي ع ـل ــى امـ ـت ــداد
ثالثة عقود سبقت الـحــرب األهلية الداخلية
ـ ـ ـ الخارجية .وقــد ّ
عولت القيادة السوفياتية
فــي احـتـضــانـهــا لـلـحــزب الـشـيــوعــي اللبناني
خــاصــة م ــن خ ــال دعـمـهــا لـقـيــادتــه الـجــديــدة
بعد منتصف الستينيات وتشجيعها على
ال ـت ـح ــول ب ــات ـج ــاه ت ـن ـس ـيــق وق ـ ـيـ ــادة ح ــرك ــات
الـتـحــرر الــوطـنــي الـعــربـيــة لـكــونـهــا تـعـمــل في
نطاق واسع للعمل السياسي االعالمي خارج
األنظمة العربية املحاصرة لتوسع النضاالت
السياسية والنقابية الراديكالية ضد األحالف
ِّ
املحرك للعمل
االمبريالية .غير أن هذا التحول

زاد في ظل تدهور البناء
واالقتصادي
السياسي
ّ
للمجتمع توسع الدعم
النفطي لإلعالم

ُ
ال ـقــومــي ال ـت ـحــريــري امل ـن ــاط بــال ـحــزب دف ــع به
م ـنــذ مـنـتـصــف الـسـبـعـيـنـيــات إلـ ــى الـتـحــالــف
ال ـس ـيــاســي وال ـع ـس ـك ــري م ــع ح ــرك ــات قــومـيــة
وطــائـفـيــة إســامـيــة لـبـنــانـيــة أخـ ــرى ،لحماية
امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة املـ ـتـ ـج ــاوزة ل ـل ـحــدود
الوطنية لشرعية الدولة املتهافتة.
وتـ ـ ـح ـ ـ ّـول ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي إل ــى
تنظيم عسكري مثله مثل األح ــزاب والتيارات
الـقــومـيــة اإلســام ـيــةُ ،ومـنـهــا ال ـحــزب الـســوري
القومي االجتماعي .وأبعد الحضور والتأثير
السياسي والثقافي لألطر الشيوعية اللبنانية
طيلة  15سنة عن املناطق املسيحية الخاضعة
لـلـمـيـلـيـشـيــات الـيـمـيـنـيــة املـسـيـحـيــة امل ـعــاديــة
للمحور اإلســامــي ـ ـ ـ القومي الـيـســاري .ولكن
هـ ــذا االن ـ ـ ــزالق ل ـل ـحــزب إلـ ــى امل ـن ـطــق ال ـق ــوم ــي ـ
الطائفي للحرب اللبنانية أسهم في تقديري
فــي ابـتـعــاد مـفـكــري ومـثـقـفــي ال ـحــزب عــن نقد
انـحــراف وان ــزالق القيادة الــى الـحــرب األهلية،
فقصروا نطاق تنظيرهم خاللها على تأهيل
القيادة على تحليالت الفكر املاركسي اللبناني
لالشتراكية ،وقصروا مواجهتهم على املفكرين
اإلسالميني واملتأسلمني .وكــان فــي طليعتهم
الفيلسوف املاركسي الحزبي األكثر تنظيرًا في
مواجهة هؤالء املرحوم مهدي عامل عندما قصر
الصراع في لبنان على بعده الطبقي ،مستبعدًا
أب ـع ــاده االم ـبــريــال ـيــة األك ـث ــر تـمــويـهــا وتــأثـيـرًا
ً
ً
داخــل صراعاته الطائفوية ،قائال ومستعجال
تفاؤله بحصول تغيير طبقي ثوري مات قبل
أن يشهده عندما كتب« :إن الـتــوازن الطائفي
لم يعد ِّ
يؤمن للدولة تلك اإلمكانية (أي القيام
بوظيفتها الطبقية كدولة برجوازية )...بل بات
العائق الرئيسي الذي يحول دون قيام الدولة
بوظيفتها تـلــك .فـحــركــة ال ـصــراعــات الطبقية
فـجــرت بالعنف التناقض املــأزقــي الـكــامــن في
بنية الدولة اللبنانية وفرضت ضرورة إحداث
تغيير فــي ذلــك ال ـتــوازن ،وبالتالي فــي الشكل
الطائفي ل ـلــدولــة .»...ولــم يتوقف مهدي عامل
نقديًا أمــام انــزالق الحزب في الحرب الطائفية
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وان ـع ـكــاســات ـهــا عـلـيــه وع ـل ــى الـ ـب ــاد .هـ ــذا هو
ال ـن ــوع م ــن الـتـنـظـيــر املــارك ـســي ـ ـ ـ ـ الـســوفـيــاتــي
ال ــذي تجاهل بــواعــث االحـتـضــان السوفياتي
وم ــا فــرضــه م ــن ال ـت ـحــول ال ـف ـكــري والــوظـيـفــي
االقـلـيـمــي لـلـحــزب الـشـيــوعــي .وم ــا زال الـحــزب
ينطوي على ما تركه عليه كومنترن األممية
الثالثة اللينينية الــذي رفض الفهم التاريخي
لالشتراكية الديموقراطية األقرب إلى ُّ
تحسس
وادراك الطبقات املستغلة وأبعد عن التحويم
الطوباوي لفلسفة املجتمع الشيوعي .إنه الفهم
األق ــرب للمواجهة التصاعدية مــع التعارض
ال ـط ـب ـق ــي امل ـم ـه ــد واملـ ــؤهـ ــل إلدراك ال ـط ـب ـقــات
الشعبية وارتقاء تعاملها مع التناقض الطبقي
وامل ــواج ـه ــة املـتــوسـعــة م ــع الـطـبـقــات الحاكمة
داخليًا وخارجيًا ،وخاصة في ظل العوملة .إن
أي تعقيد ث ــوري لـلـقــدرة عـلــى إدراك وتلمس
الـتـنــاقــض يـصـ ّـب ال مـحــالــة فــي صــالــح الحكم
وتحصينه بخضوع وتدينات الفقراء أنفسهم.
ثانيًا ،أبرز املعوقات على الصعيد االقتصادي
ـ ـ اإلجتماعي:
ل ـق ــد زاد ف ــي ظ ــل ت ــده ــور ال ـب ـن ــاء ال ـس ـيــاســي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـن ــان ــي تــوســع
ال ــدع ــم ال ـن ـف ـطــي ل ــإع ــام ال ـ ـ ـ ــدوري وال ـي ــوم ــي
املـكـتــوب واملــرئــي مـنــه خــاصــة ،بــاإلضــافــة إلــى
هيمنة املفاهيم الليبرالية التقنو ـ ـ اقتصادية
مل ـن ـشــورات املـنـظـمــات الــدول ـيــة فــي الـجــامـعــات
واالعـ ـ ـ ـ ـ ــام .وتـ ــوسـ ــع مـ ـع ــه ال ـ ـتـ ــرويـ ــج امل ـح ـلــي
للفعالية التنموية للمنظمات األهـلـيــة التي
ُت ّ
مول «للتخفيف من الفقر املتولد عن قصورات
ومــديــونـيــات ال ــدول ــة وف ـســاد إداراتـ ـه ــا» .وهــي
منظمات تـ ـ ِّ
ـروج لـلـتـشــارك فــي تلبية حــاجــات
وتعمل
وتنمية الجماعات واملجتمعات املحلية ّ
م ــن خ ــال خـطــابــاتـهــا وم ـن ـشــورات ـهــا املــؤن ـقــة
اإلخ ـ ــراج وبـفـعــل ام ــدادات ـه ــا االغــاث ـيــة واملــالـيــة
عـلــى ت ــروي ــج أيــديــولــوج ـيــا الـتـشــاركـيــة داخ ــل
ُ
املجتمعات األهلية التي تمكنها من «املسرحة»
الــرمــزيــة ،لتنفيذ م ـشــاريــع تـنـمــويــة م ـحــدودة
تندرج في برامج محدودة التمويل واالستدامة

وال ـقــدرة على تـجــاوز نـفــوذ املمثلني املحليني
ألمراء الحكم في املناطق.
وبهذا يمكن للتشجيع على تشكيل املنظمات
األهلية وامدادها اإلغاثي ّ
املنوع ملختلف فئات
املجتمع املحلي أن يجذب اهتمام املعوزين منهم
والشباب خــاصــة ،وأن ُيسهم فــي استقطابهم
وابتعادهم عــن شــروحــات التغيير الــرادكــالــي
عبر األه ــداف الكبيرة واملعقدة التي تعد بها
الـنـقــابــات واألحـ ـ ــزاب الــرادي ـكــال ـيــة املـتـعــارضــة
مباشرة مع السلطات الحكومية واملحلية ،علمًا
بــأن النخب املحلية الراديكالية فــي النقابات
واالحـ ـ ـ ـ ــزاب املـ ـع ــارض ــة ،وم ـع ـه ــا ن ـخ ــب كـ ــوادر
املـنـظـمــات الحكومية املـعـنـيــة ،هــي فــي الــواقــع
األكثر حاجة إلى التدريب على الديموقراطية
واملـســاء لــة والتنمية املحلية .إن قصر االمــداد
والـ ـت ــدري ــب ع ـل ــى ه ـي ـئ ــات امل ـن ـ ُظ ـم ــات األه ـل ـيــة
املحظية بالتمويل واب ـعــاده املــريــب سياسيًا
ُ
النقابات واالحــزاب الراديكالية ،كان
عن نخب ً
وسيظل خطأ كبيرًا في استراتيجيات التعاون
م ــن أج ــل الـتـنـمـيــة ال ـت ــي تـعـتـمــدهــا املـنـظـمــات
املــانـحــة الــدول ـيــة مـنـهــا واألج ـن ـب ـيــة .وذل ــك ألن
عـقــودًا مــن تـجــارب التمويل املـيـكــرو ـ ـ تنموي
املقتصر على الـخــدمــات اإلغــاثـيــة والتدخالت
املـجـهــريــة لـهـيـئــات املـنـظـمــات األهـلـيــة زاد في
فساد عالقاتها ،س ــواء مــع خـبــراء التمويل أو
مع مفاتيح السياسيني في مناطق تدخالتها،
وأت ــاح ل ــرواد تأسيسها أن تـنــأى فــي بعضها
لسنوات ،وفي بعضها اآلخر لعشرات السنني،
عـ ــن مـ ـم ــارس ــة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة فـ ــي ان ـت ـخ ــاب
هيئاتها اإلداري ــة املؤسسة .وهــذا ما أتــاح لها
أن تـقـ ُـصــر املـحــاسـبــة ف ــي تنفيذ بــرامـجـهــا أو
مشاريعها على مبعوث «خبير» توفده الهيئة
املانحةُ ،فيغريه أحيانًا أن يستفيد من فساد
أداء أعضائها ،ويكتب خالل أيــام معدودة من
تجواله على أعمالها تقريرًا إيجابيًا غالبًا ما
ُيتيح له أن يعود إلى لبنان ُ
وي ّ
كرم في ساحات
الحقة.
* أستاذ جامعي

تشهد السعودية حملة محمومة من العسف األمني ،تجاوزت في مداها استهداف املعارضني
التقليديني الخارجني عن القانون بالعنف املسلح مثل قيادات «القاعدة» ومطارديها ومنظريها،
أو أولئك املعارضني للوهابية فكريًا سواء كانوا من دعاة حقوق اإلنسان أو املدافعني عن حق
املــرأة ،أو من األقليات املذهبية كالشيعة واإلباضية ،أو املعارضني سياسيًا مثل املقربني من
قطر كــاإلخــوان ،أو املؤيدين الفاعلني للقضية الفلسطينية ممن يعارض التطبيع مع العدو
اإلسرائيلي.
أن ُيعتقل الشيخ الـفــوزان ،وهــو من أبــرز حماة عقد التحالف العميق بني املؤسسة الوهابية
الدينية واملؤسسة السعودية الحاكمة ،بعد أن طاولت يد العسف جملة من املشايخ املعروفني
بطاعة أول ــي األم ــر فــي ال ـسـ ّـراء وال ـضــراء كسلمان الـعــودة وسـفــر الـحــوالــي ومساعد الطيار،
وغيرهم كثيرون من أركــان املدرسة الوهابية املدافعني عن سياسة اململكة وخطها العقدي
بخاصة في الحرب على كل من يختلف مع الوهابية من قريب أو بعيد ...يبدو حينها طبيعيًا
أن تنفذ اململكة اإلعدام بحق معارض شيعي كبير كنمر النمر ،أو أن تعتقل الثائر على الوهابية
حسن بن فرحان املالكي ،أو أن تجلد املعارض الليبرالي الحقوقي رائف بدوي ،وحتى أن تنكل
برؤوس األموال الكبار وغيرهم من األمراء امليسورين كالوليد بن طالل وغيره ليدفعوا للدولة
ملياراتهم التي نهبوها باسم الدولة عربون مواصلة الحرب الطويلة على فقراء اليمن من دون
نهاية .امتدت يد البطش بحق رجال قضوا عمرهم وأهانوا ذواتهم وتقلبوا بني فتوى ونقيضها
حرصًا على رضا السلطان ،وهذا مما يبعث على الغرابة في مستوى التخبط الذي يسكن ابن
سلمان وحشمه في إدارة اململكة!
ّأي خاتمة دنيوية ودينية تنتظر مشائخ الوهابية فــي مواجهة زحــف التنني ،فابن سلمان
قطع وعــودًا لترامب في تحويل مسار اململكة من راعية للدين وخدمة الحرمني ،إلــى رعاية
سياحية وخدمات فندقية في غطاء رأس أو من دونه ،أو كان امللتقى للعمرة أو ألسبوع املوضة
ومعرض موسيقى الجاز ،فكل ذلك سواء ،خصوصًا بعد أن حفلت اململكة باستقبال إيفانكا
ترامب وحاشيتها في العراء .هو التاريخ يعيد نفسه منذ العهود السلفية السابقة .كان وعاظ
السالطني يستميتون في الدفاع عن ظلم أولياء نعمتهم ،ولكنهم في لحظة طيش من هؤالء
الحكام كانوا يدفعون رقابهم تحت أحذية جبروتهم .حصل هذا في العهد األموي والعباسي
وفي كل العهود.
قبل قرون مضت ،وتحديدًا في بداية القرن الثامن الهجري ،كان مهوى أفئدة الوهابية ومرشد
مؤسسها األول محمد بن عبد الوهاب ،الشيخ ابن تيمية يقضي بوجوب طاعة املماليك شرعًا،
ّ
وأن السنة هي في القتال تحت رايتهم ،وأن انتصارهم على أعدائهم التتر حتمًا مقضيًا ال
يحتاج أن يرتبط بدعاء املشيئة الربانية حتى .وجــزم أن سلطانهم األشهر الناصر قالوون
خليفة راشــديــا ،ولــم يخالفهم في أمــر ديني أو دنـيــوي ،ولكنه سعى إلخضاع دوائــر اإلفتاء
في دمشق والقاهرة تبعًا مليوله الـحــادة ،فواجهه هــؤالء القضاة من املــذاهــب السنية األربعة
والصوفية بوالة األمر في الشام ومصر وفق ما كان لهذه الدوائر من نفوذ قضائي واسع.
وسبق البن تيمية أن اعتبر إعدام األمويني لجملة من كبار املفكرين كالجعد بن درهم وغيالن
الدمشقي وغيرهم ،ملجرد رأيهم الفكري السياسي ،إعدامًا شرعيًا جزاء بدعتهم ،ورأى ّأن هذا
الحكم هو حكم السلف الصالح الصحيح في قمع البدعة ولو كان ما ابتدعوه مجرد رأي عقلي
بارد لم يصاحبه تمرد مسلح وال دعوة ضد السلطان األموي.
صحب ابن تيمية يومًا السلطان قــاوون بنفسه إلى جبال كسروان في حملة إبــادة واسعة
ضد العلويني ،سنة 705هـ ،وفي غمرة هذا الغزو املبارك عند ابن تيمية فقد اعتبر هذا السلطان
خليفة راشديًا ،يتجاوز األمر معه مجرد الطاعة ،إنما هو في قائمة أئمة الهدى الذين حباهم
الله وراثة مقام النبوة .ولم تكد سنوات عقدين من الزمن تطوي فصولها ،والسلطان هو ذات
السلطان بذات االسم واملسمى الناصر قالوون ،ما زال يعتلي ذات العرش ،وابن تيمية هو ذاته
في طاعة السلطان ،وفي التحريض ضد العراق الذي دخل حكامه التتر في اإلسالم بإرادتهم،
حتى منعوا الخمور ،وهي لم تزل تباع في أسواق الجارة دمشق تحت حكم املماليك في شكل
طبيعي ،وهــو ما فتئ ابــن تيمية يستنكره .وهــو ابــن تيمية ذاتــه في مقارعة قضاة املذاهب
األربعة والصوفية ،في مجادالت تصوير هيئة الرب تعالى ،ضمن روايات مبعثها إسرائيلي،
وهو ما حاكمه عليه القضاة ،خصوصًا بعد أن ّ
حرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
ّ
فأجمعوا عليه وقضوا بحبسه ،وهو ما سكت عنه السلطان اململوكي ،على رغم أنه تدخل عدة
مــرات سابقة ملصلحة ابن تيمية فأطلقه .سكت عن إيداعه سجن القلعة ألن إرضــاء قضاة
املذاهب األربعة والصوفية صار أكثر إلحاحًا في ظل سعيه لتثبيت ملك ولده أبا بكر ،ونفوذ
القضاة األربـعــة والتيار الصوفي كــان واسعًا في تلك الفترة ،فيما لم يكن شــأن ابــن تيمية
يتجاوز أتباعًا ومريدين داخل املذهب الحنبلي في دمشق ،وهو شأن تعاظم الحقًا نظرًا لوفاته
في السجن ملجرد آراء عقدية وفقهية رآها.
بقي ابن تيمية في سجون والة أمره الراشدين حتى وافته ّ
ّ
كالمي مع خصومه
املنية ،في ّصراع
ّ
سياسي ،ولكن التاريخ في اختزاالته خلف لنا صورة رمزية البن
العقديني ،من دون أدنى بعد
تيمية جعلته في درة الثائرين على الظلم السياسي.
فهل يعيد التاريخ نفسه مع سفر الحوالي والفوزان والطيار ،وغيرهم من أعالم الوهابية ،الذين
ما ثــاروا يومًا على والة أمرهم ،ولكنها هستيريا ّ
ولي العهد الشرعي في تطوير اململكة في
عامني بما تجاوز مئة عام ،بحسب تزلف عدنان إبراهيم الذي أخذته هذه الهستيريا لتمنع
بث برنامجه الفكري على قناة روتانا السعودية ،فتوجب أن يطيع وقد حكم على نفسه سلفًا
بطاعة عبر الحدود ولو على حسابه ،وهو الفلسطيني املقيم في منافي أوروبا بعيدًا من طاعة
أي سلطان.
أن تموت صامتًا في سجن ولـ ّـي نعمتك ،تقربًا إلــى الله ،يبدو أنــه هو الخيار الوحيد لهؤالء
الدعاة ،الذين دعموا الحرب على اليمن وسوريا والعراق والبحرين وليبيا ،وقد حصدت أرواح
مئات اآلالف وما زالت .وهم الذين قضوا سنني عمرهم في تزيني صورة آل سعود ،مع دمغها
بطابع خدمة الدين ومقدساته ،وهو تزيني تجاوز حدود مملكة الرمال ليطاول كل مسلم يؤمن
بعاملية هذا الدين ،وقد لفحته عقيدة التوحيد الوهابية في والء وبراء ،والء في ذمة آل سعود
وسياستهم ،وبراء من كل املسلمني الرافضني لهذه العقيدة النجدية.
* كاتب فلسطيني
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العالم

العالم

على الغالف

تقرير

«إجازة من المقاومة»

تهديدات نتنياهو :مصالح اقتصادية
 ...ودعمًا للسعودية ضد إيران

مخيمات تطبيعية بتنسيق فلسطيني

علي حيدر

أن ترى عدوك وجهًا لوجه ،فاألمر يتكرر يوميًا في
ميادين المقاومة في فلسطين ،لكن أن «تعيش»
معه في غرفة «هادئة» ،فهذا الــذي يحدث في
مخيمات «التطبيع» التي تجريها مؤسسة «إجازة من
الحرب» في ألمانيا بتنسيق «فلسطيني ــ إسرائيلي»
من خالل مشروع «كسر الحواجز»ّ .
يصر الفلسطينيون
المساهمون في المشروع على مواصلة إقامة
هذه المخيمات منذ عام  2002إلى صيف ،2018
و«الحبل على الجرار»
حنين رباح
تـ ّ
ـودع الشابة فدوى ضريح والدها،
ق ـب ــل أن ت ـس ــاف ــر إلـ ــى «امل ـ ـكـ ــان ال ــذي
ُحـ ــرقـ ــت ف ـي ــه عـ ــائـ ــات ك ــامـ ـل ــة» كـمــا
تـقــول «زميلتها» ل ــوا .تحمل فــدوى
حـ ـق ــائـ ـبـ ـه ــا مـ ـت ــوجـ ـه ــة مـ ـ ــن ال ـض ـف ــة
املحتلة إلى أملانيا ،حيث ستتشارك
فــي مــديـنــة كــولــونـيــا (غ ــرب أملــانـيــا)
غ ــرفـ ـتـ ـه ــا م ـ ــع ل ـ ـ ـ ــوا ،قـ ـب ــل أن ي ــأت ــي
الصباح التالي لتتناول إفطارها من
صحنهما امل ـش ـتــرك ،و«ت ـح ــاوره ــا».
في املخيم املشترك الذي يجمعهما،
تسترجع فدوى الفلسطينية حادثة
اس ـت ـش ـهــاد وال ــده ــا ف ــي االن ـت ـفــاضــة
ال ـثــان ـيــة .ت ـت ـحــدث ع ـنــه وي ـم ـ ّـر األم ــر
سريعًا .رغم النقاشات الحادة على
م ــدى أي ـ ــام ،ت ـصــل إل ــى مـعــانـقــة ل ــوا،
ال ـش ــاب ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ال ـت ــي ج ــاءت
تحمل جنسية «الـكـيــان ال ــذي قتل»
والدها.
ه ـن ــا ف ــي ه ـ ــذه «الـ ـغ ــرف ــة ال ـض ـي ـق ــة»،
يـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــش ش ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب فـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــون
أس ـبــوعــن م ــع ش ـبــاب إســرائـيـلـيــن.
يبدو األمر بسيطًا إلى الحد الذي لم

«إجازة من الحرب» تدعم
نشاطات مخصصة لألطفال
في القدس
ُ
ستعقد لقاءات تجمع
 58امرأة فلسطينية وإسرائيلية
هذا الصيف
ّ
يشكل مانعًا لبعض أبناء الشهداء
ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة مــن
ال ــذه ــاب إلـ ــى هـ ــذه امل ـخ ـي ـمــات الـتــي
ُي ـج ـم ــع أهـ ــل ال ـب ـل ــد ع ـل ــى تـسـمـيـتـهــا
«م ـخ ـي ـم ــات تـ ـطـ ـبـ ـي ــع ...أو ع ـم ــال ــة».
«مـعـقــل الـتـطـبـيــع» األمل ــان ــي ب ــدأ عــام
 2002بمبادرة فلسطينية بامتياز،
فـقــد أس ــس رئ ـيــس «جـمـعـيــة الــرؤيــا
الفلسطينية» (مرخصة من رام الله
وتعمل فــي الـقــدس والـضـفــة) ،رامــي
ناصر الدين ،مبادرة سماها «كسر
الـ ـح ــواج ــز» (،)Breaking Barriers
ب ـت ـمــويــل م ــن مــؤس ـســة «إج ـ ـ ــازة مــن
الحرب» ( ،)Vacation from Warوهي
مــؤسـســة أملــان ـيــة ت ـمـ ّـول بــرامــج عــدة
تـحــت ع ـنــوان الـتـعــايــش فــي مناطق
ً
ال ـحــروب ،األهـلـيــة أو غـيــرهــا .فمثال
تنفذ في البوسنة «برامج تعايش»
م ــع ال ـ ـصـ ــرب ،وف ـ ــي ف ـل ـس ـطــن تـنـفــذ
«مشاريع تعايش» بني الفلسطينيني
واإلســرائـيـلـيــن ،معتبرة أن مشكلة
فـلـسـطــن لـيـســت س ــوى ن ــزاع أهـلــي.
وقد بدأت عملها منذ  ،1994تحديدًا

م ــن حـ ــرب ي ــوغ ــوس ــاف ـي ــا ال ـســاب ـقــة،
فـيـمــا ش ــارك أك ـثــر م ــن  20أل ــف طفل
وشـ ــاب م ــن ذل ــك الـبـلــد ف ــي امل ـشــروع
على مدى تلك السنوات.

«إجازة» من فلسطين
نجح املشرفون على هذا املشروع في
تطويع الشباب الفلسطيني وغسل
أدمـ ـغـ ـتـ ـه ــم ل ـن ـب ــذ امل ـ ـقـ ــاومـ ــة وت ـق ـ ّـب ــل
االحتالل كصاحب السيادة واألرض.
بدأ العمل على الصراع الفلسطيني
اإلس ــرائ ـي ـل ــي م ـن ــذ  .2002وفـ ــي ظــل
ّ
احـ ـت ــدام االن ـت ـفــاضــة ال ـثــان ـيــة ،شــكــل
«إج ـ ـ ــازة م ــن الـ ـح ــرب» ف ــري ــق «ك ـســر
الحواجز» املتمثل بناصر الدين من
الجانب الفلسطيني ،وكيرين عساف
م ــن ال ـجــانــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وج ــاءت
ب ـعــدهــا مـ ـ ــوران ت ـش ــن ،وهـ ــي أيـضــا
صــديـقــة لـنــاصــر الــديــن .هــذا الفريق
دعا ألول مرة شبابًا من «إسرائيل»
وفلسطني لحلقات نقاش في أملانيا،
ومنذ ذلك الوقت ،بدأ عقد اللقاءات
ال ـس ـنــويــة ،بــاإلضــافــة إل ــى ال ـل ـقــاءات
النسائية اإلضافية ،وقــد شــارك في
املجمل أكثر من  2000شابة وشاب
من الجانبني .ووفــق متابعة عملية
ال ــدع ــوة والـتـنـس ـيــق ،يــذهــب الـشــاب
الفلسطيني بكامل إرادتــه ،وخاصة
أن ـ ــه تـ ـب ـ ّـن عـ ـل ـ ُـم املـ ـش ــارك ــن مـ ــن كــا
الطرفني مسبقًا بتفاصيل اللقاءات،
إذ يجري تجهيزهم بأربع أو خمس
ج ـل ـس ــات ت ـح ـض ـيــريــة فـ ــي رام ال ـلــه
وت ــل أب ـي ــب ،ي ـت ـعــرفــون خــال ـهــا إلــى
م ـشــروع «كـســر ال ـحــواجــز» وطبيعة
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـت ـج ـم ـع ـه ــم
ب ــال ـط ــرف اآلخـ ـ ــر .ي ــأت ــي امل ـش ــارك ــون
الفلسطينيون من القدس أو الضفة
املحتلة ،أمــا اإلسرائيليون ،فهم من
أصـ ــول «م ـه ــاج ــرة» مـخـتـلـفــة .ورغ ــم
تعبيد الـطــريــق لــ«املـصــافـحــة» ،فــإن
الفلسطينيني الـقــادمــن مــن الضفة
مـجـبــرون عـلــى عـبــور ح ــدود األردن
للمغادرة من مطار عمان ،األمر الذي
ي ـس ـتــدعــي س ـف ـرًا ال ـت ـفــاف ـيــا لـيــومــن
أو ث ــاث ــة ،ف ـي ـمــا ي ـغ ــادر امل ـش ــارك ــون
اإلسرائيليون مباشرة من مطار تل
أبيب.

داخل المخيم

ّ
تركز «إجــازة من الحرب» على جيل
«أوسلو» الذي عايش «األمل في حل
الدولتني» ،والذين تتراوح أعمارهم
بــن  20و 30سنةُ .ي ّ
قسم املشاركون
ـاو من
إلـ ــى م ـج ـمــوعــات ب ـع ــدد م ـت ـس ـ ٍ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن واإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن،
ويجري جزء كبير من النقاش داخل
هذه املجموعات التي تبقى كما هي
طـ ــوال امل ـخ ـيــم ،عـلــى أن م ــن يـقــودهــا
هم مشرفون «مـحــايــدون» .تتدحرج
«إحماء» و«كسر
مراحل املشروع من
ٍ
ً
ال ـج ـل ـيــد» إلـ ــى «الـ ـشـ ـج ــار» ،وصـ ــوال
فــي النهاية إلــى اتـخــاذ ق ــرار «إنـهــاء
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ّ
الحرب والعنف» .تركز هذه املشاريع،
وف ــق املــوقــع اإللـكـتــرونــي للمؤسسة
األملانية ،على «أشخاص ال يملكون
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـث ـق ــاف ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة»،

ف ـت ـس ـت ـغ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـث ـ ـغـ ــرة ل ـتــرس ـيــخ
«الــوقــائــع التاريخية» الـتــي تريدها
اإلدارة ،األمــر الــذي يجعل املشاركني
ّ
واملتقبلة أي نتيجة.
الحلقة األضعف

ُ
«بـســاطــة» امل ـشــروع ت ــدرس بعناية.
فواحدة من أهم النقاط التي يجري
الـ ـعـ ـم ــل ع ـل ـي ـه ــا إل ّقـ ـن ــاعـ ـه ــم ب ـف ـك ــرة
«الـ ـس ــام» ه ــي تـنــقـلـهــم ف ــي أوروبـ ــا

رؤية «الرؤيا»
تطل مؤسسة «الرؤيا الفلسطينية» لتقدم نفسها على أنها
«حاجة ُملحة ملجموعة من الشباب الفلسطيني في إيجاد
مساحة حقيقية للتعبير عن أنفسهم» .هذه املساحة
وجدتها «الرؤيا» التي يرأسها رامي ناصر الدين ،في
«التطبيع» من خالل إقناع بعض الشباب بأهمية التواصل
مع «الجار» اإلسرائيلي في سبيل إنجاح «السالم».
«الرؤيا» التي حصلت على ترخيصها عام  2000من
وزارة الداخلية الفلسطينية تعمل «بالتعاون مع املؤسسات
ُ
املحلية والخارجية على تقديم الخدمات املنسجمة ودورها
ُ
في املجتمع بما يتالءم واالحتياج الحقيقي للمواطن»
في القدس والضفة الغربية .وعلى رأس هذه املؤسسات،
«إجازة من الحرب» التي ّ
تمول مشروع «كسر الحواجز»
وهو أهم مشروع خارجي لـ«الرؤيا» ،باإلضافة إلى الداعمني
املحليني كـ«البنك الوطني» ،أو من الخارج كـ«أكاديمية
دويتشه فيله» ( )DW AKADEMIEو«الجمعية األملانية
للتعاون الدولي» ( )GIZومنظمات أميركية وكندية.
ترى «الرؤيا» أن مشاركة الشباب في هذه املخيمات هي
«مشاركة وطنية ودفاع عن القضية الفلسطينية» ،في
ُ
حني أن املشاركني يتلقون املعلومات املراد تثبيتها لديهم
ويخلصون إلى نتيجة أنه يجب أن يتبادلوا مشاعر ّ
الحب
مع اإلسرائيلي .هذه النظرية ّ
تدعمها «الرؤيا» بطريقة

بحثية ،من خالل نشر دراسة ،في نهاية تنسيقها العلني
لـ«كسر الحواجز» الذي امتد من  2002إلى ّ ،2010
تقوم
فيها «اللقاءات وبرامج التبادل الشبابية الفلسطينية ـ ـ
اإلسرائيلية» التي تهدف إلى «دفع عملية السالم من خالل
الحوار والتفاهم» التي جرت في أملانيا .وفي التوصيات
التي تعتمدها الدراسة ،يتفق املشاركون على أن «اللقاءات
جيدة ولكن يجب التحضير والتخطيط لها جيدًا قبل
املشاركة فيها».
ُ
هذه الدراسة من حيث الشكل واختيار ّ
العينات تظهر،
بطريقة حاسمة ومعممة ،أن «الشباب الفلسطيني
واملجتمع املدني الفلسطيني يؤيد من حيث املبدأ هذه
اللقاءات والحوارات كأحد أشكال العمل الفلسطيني وطرح
عدالة القضية الفلسطينية» .إصرار املنسقني على هذه
النتائج قابله اعتذار بعض املشاركني عن عدم الذهاب مرة
ثانية بعد اكتشافهم أن هذه اللقاءات ال تمت للمقاومة بأي
صلة.
«الرؤيا» ال تكتفي بإضفاء شرعية بحثية على برامج
التطبيع وإخراج توصيات إلنجاحها ،بل تتعداه بالتنكر
خلف برامج ذات طابع وطني أو «غير خالفي» مثل برنامج
حول القرى املهجرة وبرامج للمسرح وورشات تدريبية في
الكثير من امليادين.

وعـ ـب ــوره ــم ال ـ ـحـ ــدود ال ــداخ ـل ـي ــة مــن
دون أي تفتيش أو حــواجــز أمنية،
رغ ــم كــل مــا عــاشـتــه ال ـقــارة الـعـجــوز
م ـ ــن حـ ـ ـ ـ ــروب .ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات فــي
إيصال الفكرة وترسيخها معتمدة
كـمــا يـبــدو ط ــوال أي ــام الـنـشــاط .أهــم
ُ
املعلومات وتطويع األفـكــار تـسـ ّـرب
في أوقات الغداء أو الغناء أو السهر
ط ـب ـقــا ل ـت ـق ـن ـيــات ت ــدري ـب ـي ــة ،وب ــذل ــك
يحققون هدفهم من اللقاء بطريقة
انسيابية.
ُ
في الصيف الجاري ( ،)2018ستعقد
ه ــذه ال ـل ـقــاءات الـتــي لــم تنقطع منذ
أن ُوضـ ـ ـع ـ ــت عـ ـل ــى سـ ـك ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذ.
ومـ ــن املـ ـق ــرر ف ــي هـ ــذا ال ـش ـه ــر ،ألول
م ـ ــرة ،إجـ ـ ــراء ل ـق ــاء ي ـج ـمــع  58امـ ــرأة
ّ
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وإس ــرائ ـي ـل ـي ــة ت ـنــظ ـمــه
ّ
الـ ـنـ ـس ــاء أن ـف ـس ـه ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
عقد «الحلقات الثابتة» التي تجمع
شابات وشبابًا ،وذلك بالتعاون مع
منظمة جديدة امتنعت عن الكشف
عــن اسـمـهــا «ل ـكــي ال تـسـ ّـبــب لـهــا أي
ضرر» ،كما اعتمد على هذه املنظمة
ألن ب ـعــض األعـ ـض ــاء ال ــذي ــن عـمـلــوا
فــي ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة سيتغيبون
ل ــ«أس ـب ــاب شـخـصـيــة» ،وف ــق املــوقــع
ن ـف ـســه ،ل ـكــن م ــن دون أن نـسـتـطـيــع
م ـ ـعـ ــرف ـ ـت ـ ـهـ ــا .ه ـ ـ ـ ــذه األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب ه ــي
نفسها التي دفعت منسق املشروع
س ــاب ـق ــا (رام ـ ـ ــي ن ــاص ــر الـ ــذيـ ــن) إل ــى
االبـتـعــاد عــن األض ــواء بعد تنسيقه
العلني مــن  2002إلــى  .2010ووفــق
معلومات حصلت عليها «األخبار»
مـ ــن الـ ــرسـ ــائـ ــل اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـت ــي
ك ــان يـتـلـقــاهــا مــن مـنـسـقــة «بــرنــامــج
الـتـعــايــش» فــي فلسطني وإســرائـيــل
ع ــن ال ـجــانــب األمل ــان ــي ،ب ــارب ــرا إس ــر،

ي ـظ ـهــر أنـ ــه ب ـقــي م ـن ـس ـقــا ل ـل ـم ـشــروع
بطريقة غير معلنة مــن  2010حتى
.2016
وفـ ـ ــي رسـ ــالـ ــة ت ـل ـق ــاه ــا بـ ـت ــاري ــخ 13
ت ـمــوز  2016م ــن إس ــر ج ــاء فـيـهــا أن
«اململكة األردنية تريد معرفة أسماء
األشخاص الذين سيعبرون الحدود
اآلن» ،وتـ ـطـ ـل ــب مـ ـن ــه «إرس ـ ـ ـ ـ ــال 23
اسمًا» كمرحلة أولــى .ومــن ثم ّ
حول
رامي الرسالة نفسها إلى فريقه في
«ال ــرؤي ــا الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،وه ــم ممن
يـشــاركــون عــادة فــي هــذه الفعاليات
في أملانيا .وفق املعلومات ،كان أمني
صندوق «الــرؤيــا» ،خالد أبــو خالد،
ي ـح ـضــر دوم ـ ــا ف ــي أمل ــان ـي ــا وي ـعــايــن
األم ــور عــن ق ــرب ،فيما سعى ناصر
ّ
ال ــدي ــن إلـ ــى إشـ ـ ــراك كـ ــل م ــن أع ـضــاء
مـجـلــس اإلدارة روان ب ــرغ ــوت الـتــي
شــاركــت فــي فعاليات  ،2015ومريم
ج ـب ــري ــن الـ ـت ــي شـ ــاركـ ــت فـ ــي ،2016
باإلضافة إلى صوفيا دعيبس ،علمًا
بأن بعض األعضاء شاركوا سابقًا،
لكنهم تــركــوا املــؤسـســة الح ـقــا ،مثل
مهند قرش ولون عريقات.

أين BDS؟
خـ ـ ــال م ـت ــاب ـع ــة األخ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـصـ ــادرة
ع ــن ه ــذا امل ـخ ـيــم ،ظ ـهــر أن غــالـبـيـتـهــا
تــروي ـج ـيــة وأج ــرت ـه ــا وس ــائ ــل إع ــام
أملانية متحدثة بالعربية ،لكن بيانًا
«يـتـيـمــا» ك ــان قــد ص ــدر عــن «الـلـجـنــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة مل ـق ــاط ـع ــة
إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ف ـ ـ ــي ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن» (BDS
 )Palestineفــي تـشــريــن األول ،2017
طالبت فيه «منظمي (كسر الحواجز)
واملـ ـش ــارك ــن ف ـيــه م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
باالنسحاب الفوري منه والتوقف عن

األنشطة التطبيعية» ،محذرة من أنه
«فــي حــال عــدم االستجابة ،ستضطر
اللجنة إلى ممارسة الضغط الشعبي
السلمي من خالل نشر أسماء كل من
له عالقة بمشروع كسر الحواجز».
وجاء هذا البيان بعد مشاركة ناصر
ال ــدي ــن م ــع «ق ـ ــارب الـ ـس ــام» ـ ـ ـ ـ وهــي
مــؤسـســة يــابــانـيــة تـعـمــل عـلــى جمع
طرفني متنازعني في رحلة عبر قارب
ـ ـ مقررة أن تضع اسمه على «الالئحة
السوداء» .لكن وثيقة حصلت عليها
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ت ـظ ـهــر م ـطــال ـبــة «هـيـئــة
العمل الوطني واألهلي في القدس»
أع ـ ـضـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـ ـ ـ ــ«»BDS
بـتـشـكـيــل لـجـنــة تـحـقـيــق ،ف ــي تـمــوز
 ،2018وذل ــك ملـعــرفــة الـ ـق ــرارات الـتــي
صـ ــدرت بـخـصــوص م ـش ــروع «كـســر
الـحــواجــز»والـتـحـقــق مـنـهــا .وعلمت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن « »BDSلــدي ـهــا ملف
ك ــام ــل م ـت ـع ـلــق ب ــاملـ ـش ــروع ب ـم ــا فـيــه
ص ــور ووث ــائ ــق وم ــراس ــات داخـلـيــة
وروابـ ــط إلـكـتــرونـيــة تثيت مشاركة
نــاصــر الــديــن وج ــزء مــن فــريــق عمله
في هذا املشروع.
فــي الــوقــت نـفـســه ،ك ــان م ـســؤول في
« »BDSق ــد أكـ ــد ل ـب ـعــض امل ـتــاب ـعــن
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــورط ه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ف ــي
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــع ،لـ ـك ــن م ـ ــا اسـ ـت ــدع ــى مــن
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ب ـت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة
ٌ
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق هـ ــو حـ ــديـ ــث ل ـل ـم ـســؤول
ن ـف ـســه ي ـق ــول ف ـيــه إنـ ــه ال ي ــوج ــد أي
أدلـ ــة تـثـبــت تـ ــورط نــاصــر ال ــدي ــن أو
«ال ــرؤي ــا» ّف ــي ن ـشــاطــات تـطـبـيـعـيــة،
ً
وهــو مــا مــثــل «تـبــرئــة» لهما ،فضال
ع ــن أن ال ـح ـم ـلــة ل ــم ت ــواص ــل أي ــا من
ال ـخ ـط ــوات ال ـت ـص ـع ـيــديــة ال ـت ــي جــاء
ذكرها في بيانها عــام  .2017وبعد
التواصل مع املنسق العام لـ «»BDS
ّ
م ـح ـمــود ن ــواج ـع ــة ،قـ ــال األخـ ـي ــر إن
«ال ـل ـج ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
مل ـق ــاط ـع ــة إس ــرائـ ـي ــل ت ـع ـت ـبــر «ك ـســر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــواجـ ـ ــز» م ـ ـشـ ــروعـ ــا ت ـط ـب ـي ـع ـيــا
وسـ ـتـ ـن ــاهـ ـض ــه ،كـ ـم ــا تـ ـن ــاه ــض كــل
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـت ـط ـب ـي ـع ـي ــة م ـ ــن خ ــال
الضغط الشعبي السلمي .لــم تنتهِ
الـلـجـنــة ب ـعــد م ــن مــرح ـلــة الـتـحـقـيــق
فــي املـشــروع واملـشــاركــن فيه ،وفــور
ال ـت ــأك ــد م ــن ه ــوي ــة املـ ـش ــارك ــن ف ـيــه،
ستعمل عـلــى فـضــح هــذه املـشــاركــة،
كما في كل مشروع تطبيعي آخر».
لكن ما يظهر هو إصرار من املنسقني
على العمل في هذا املشروع حتى بعد
عـلـمـهــم أن وج ــوده ــم ه ــو «شــرعـنــة»
ل ـل ـع ــدو ب ــال ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى .ج ـ ــراء ذل ــك،
يتمدد مـشــروع «إج ــازة مــن الحرب»
ـف بــإقــامــة
ب ــاس ـت ـم ــرار ،ف ـهــو ل ــم ي ـك ـتـ ِ
نشاطات «التعايش» في أملانيا ،بل
نـقـلـهــا إل ــى فـلـسـطــن .وبـيـنـمــا تـبـ ّـن
ت ـ ــورط ن ــاص ــر ال ــدي ــن ف ــي الـتـنـسـيــق
ل ـغ ــاي ــة  ،2016ت ـب ــن أن جـمـعـيـتــن
فـلـسـطـيـنـيـتــن أخ ــري ــن دخ ـل ـتــا على
ال ـخــط هـمــا «أيـ ــدي جـيــل املـسـتـقـبــل»
و«امل ـ ـ ـ ـ ــرأة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة األمل ــانـ ـي ــة»
(ت ـل ـق ــى ن ــاص ــر ال ــدي ــن ج ــائ ــزة «دي ــر
جبل صهيون» عام  2003باالشتراك
م ــع كـيــريــن ع ـســاف ع ــن مـشــروعـهـمــا
«ك ـ ـسـ ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــواجـ ـ ــز» ،وه ـ ـ ــي ج ــائ ــزة
تـعــزز الـتــواصــل الــديـنــي بــن اليهود
واملسيحيني واملسلمني وتعمل في
سبيل «املصالحة والـســام») .ووفق
تقرير  2017الصادر عن «إجــازة من
الـ ـح ــرب» ،ال ـت ــي تـمـتـنــع ع ــن ذك ــر أي
منظمة مساهمة أو منسقة للمشروع
خ ــوف ــا م ــن امل ــاحـ ـق ــة م ــن «امل ـج ـت ـمــع
الـفـلـسـطـيـنــي وحـ ـم ــات امل ـقــاط ـعــة»،
ظهر أن هاتني الجمعيتني تتلقيان
ً
تـ ـم ــوي ــا مـ ــن «إج ـ ـ ـ ــازة مـ ــن الـ ـح ــرب»
لـتـنـفـيــذ نـشــاطــاتـهـمــا ف ــي فـلـسـطــن،
وه ـ ـ ــي م ـخ ـص ـص ــة ع ـ ـ ـ ــادة ل ــأطـ ـف ــال
ويشرف عليها شباب مرتبطون بها.

لم يقتصر التهديد الــذي أطلقه رئيس
وزراء العدو بنيامني نتنياهو األسبوع
امل ــاض ــي بـ ــأن إس ــرائـ ـي ــل س ـت ـن ـضــم إل ــى
تحالف دولــي ضد إيــران على خلفيات
تحريضية فقط ،ومحاولة ركوب موجة
ال ـت ـه ــدي ــدات وال ــرس ــائ ــل امل ـت ـب ــادل ــة بني
طهران وواشنطن .بل تعود خلفية هذه
الـتـهــديــدات أيـضــا ،إلــى إدراك املؤسسة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة أن س ـف ـن ـه ــا ال ـح ــرب ـي ــة
وغـيــر الحربية الـتــي تعبر بــاب املندب
بــاتــت تـحــت مــرمــى ص ــواري ــخ «أن ـصــار
ال ـل ــه» ال ــذي ــن ي ـخ ـتــارون أهــداف ـهــم بــدقــة
وي ـم ـل ـك ــون الـ ـ ـق ـ ــدرات والـ ـخـ ـب ــرات ال ـتــي
تــؤهـلـهــم الس ـت ـهــداف ال ـب ــوارج والسفن
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـ ـقـ ـ ــررون ضـ ــرب ـ ـهـ ــا .ف ـ ــي ال ـب ـع ــد
اإلســرائـيـلــي امل ـبــاشــر ،كـشـفــت صحيفة
«ذي ماركر» االقتصادية أن أسبابًا عدة
دفـعــت نتنياهو إلــى إط ــاق تهديداته،
م ــن ضـمـنـهــا ال ـح ـفــاظ عـلــى مصالحها
االقتصادية التي ّ
تمر عبر باب املندب.
وبهذه الطريق تختصر السفن مسافات
أطول بكثير ...ما يعني توفيرًا كبيرًا في
تكاليف النقل ،بما في ذلك نقل النفط.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد األسباب
ّ
الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـش ــن إس ــرائـ ـي ــل حـ ــرب عــام
 ،1967كــان إغ ــاق مضائق تـيــران التي
ت ـق ــع ش ــرق ــي شـ ــرم ال ـش ـي ــخ ف ــي ج ـنــوب
شبه جزيرة سيناء .وتخشى إسرائيل
أيضًا من فقدان قدرة ردعها ومن ّ
املس
بالتجارة مع الشرق األقصى ،وخاصة
الصني.
ّ
إلى ذلك ،أضافت الصحيفة أن إلسرائيل
م ـص ـل ـحــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ــاالن ـض ـم ــام
إلــى تحالف دول ــي ضــد إي ــران مــن أجل
الدفاع عن مصر والسعودية ،وفي حال
انضمامها إلــى تحالف كهذا ،فــإن ذلك
سـيـعــزز مـكــانـتـهــا الـجـيــوسـيــاسـيــة في
الـشــرق األوس ــط ،وتمتني عالقاتها مع
هاتني الدولتني العربيتني ودول أخرى
في الخليج متنازعة مع إيران.
ّ
وتابعت الصحيفة قائلة إن إلسرائيل

مصلحة اقتصادية عليا في منع إغالق
م ـض ـيــق بـ ــاب املـ ـن ــدب ،ل ـج ـهــة أن حجم
واردات ـهــا وصــادراتـهــا عبر بــاب املندب
بلغت  15.3مليار دوالر في عــام .2017
ومن شأن إغالق املضيق أن يرفع تكلفة
بــولـيـصــات ال ـتــأمــن عـلــى الـسـفــن الـتــي
ّ
تمر من باب املندب ،األمر الذي سيؤدي
إلى ارتفاع أسعار البضائع املستوردة.
وتـ ـتـ ـخ ــوف ت ــل أبـ ـي ــب م ــن أن ف ــي ح ــال
إغالق إيران للمضائق ،فإن استيرادها
للبضائع من الشرق األقصى سيتعرض
ألضرار جسيمة ،وقد يؤدي إلى نشوب
حـ ــرب .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،رأت الـصـحـيـفــة أن
احتمال تدهور الوضع بهذا املستوى
ّ
ضئيل ،وعزت ذلك إلى أن إيران بحاجة
إلــى اسـتـثـمــارات أجنبية ولـيــس لديها
مصلحة اآلن باشتعال الــوضــع بشكل
ق ـ ــد ي ـ ـخـ ــرج ع ـ ــن س ـي ـط ــرت ـه ــا وي ــوس ــع
الجبهة الغربية ضدها.
في البعد التجاري ،تبلغ نسبة التجارة
ال ـب ـح ــري ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ع ـب ــر مـضـيــق
ب ــاب امل ـنــدب  ،%12مــن مـجـمــل الـتـبــادل
ال ـت ـج ــاري إلس ــرائ ـي ــل ال ـ ــذي ب ـلــغ ال ـعــام
املـ ــاضـ ــي ( 130 )2017م ـل ـي ــار دوالر.
وتـصــل نسبة ال ـ ــواردات مـنــه إل ــى %18
والصادرات  .%5وتبلغ نسبة البضائع
ال ـت ــي ت ـس ـت ــورده ــا م ــن ال ـص ــن %15.5
من مجمل الــواردات البحرية ،ثم تليها
أملانيا فالواليات املتحدة وتركيا .وبلغ
حـجــم ال ـص ــادرات الـبـحــريــة إل ــى الصني
العام املاضي  916مليون دوالر ،بينما
تـسـتــورد منها عـبــر الـبـحــر بمبلغ 1.4
مليار دوالر .ووص ــل مبلغ ال ـصــادرات
الـبـحــريــة إل ــى ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة الـعــام
املــاضــي إلــى  214مليون دوالر ،بينما
اس ـت ــوردت منها بمبلغ  987.5مليون
دوالر ،غالبيتها س ـيــارات .فــي السياق
ن ـف ـس ــه ،صـ ـ ـ ـ َّـدرت إس ــرائـ ـي ــل بـ ـحـ ـرًا إل ــى
الهند العام املاضي بضائع بمبلغ 403
مــايــن دوالر ،وإل ــى أوسـتــرالـيــا بمبلغ
 376مليون دوالر ،واستوردت من الهند
ب ـح ـرًا بـمـبـلــغ  700مـلـيــون دوالر ،ومــن
أوستراليا بمبلغ  121مليون دوالر.

تخشى إسرائيل من فقدان قدرة ردعها ومن ّ
المس بالتجارة مع الشرق األقصى (أ ف ب)

ليبرمان :مستعدون ألي سيناريو في سوريا
قال وزير األمن اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان ،أمس ،إن «الجيش اإلسرائيلي
على أهبة الستعداد ألي سيناريو في سوريا».
ونقلت هيئة البث اإلسرائيلية (رسمية) عن ليبرمان ،خالل تفقده تمرينًا
لسالح املدرعات في هضبة الجوالن املحتلة ،إن «الجيش مستعد ويراقب كل
التطورات» .وأضاف« :نشاهد في الجانب الثاني من الحدود الجيش السوري
الذي ال يكتفي باالستيالء على األراضي السورية كافة ،بل يقوم ببناء قوات
برية واسعة وجديدة ستعود إلى ما كانت عليه في املاضي وأكثر من ذلك».
(األخبار)
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العالم

العالم

اليمن

العراق

ومسؤولون إلى «النزاهة»:
وزراء
ّ
العبادي متمسك بوالية ثانية

عدن ساخطة على «الشرعية» و«التحالف»:

إجراءات ووعود ال تكبح الغضب

تــح ــاول ح ـ ًكــومــة الــرئ ـيــس المستقيل،
م ـ ـس ـ ـنـ ــودة م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
تـ ــدارك الـغـضــب الـمـتـصــاعــد فــي عــدن
والمحافظات الـمـجــاورة لـهـا ،بــإجــراءات
اقـتـصــاديــة تستهدف بــالــدرجــة األول ــى
وقــف تــدهــور سعر ال ـصــرف .لكن تلك
اإلجــراءات ال تبدو أكثر من وصفة ُم ّ
جربة
ّ
ً
ً
لمفاقمة األزمة بدال من حلها ،فضال عن
الوعود السعودية المتكررة في هذا
أن َ
ُ
اإلطار ثبتت ال صدقيتها
َ
املستعجلة التي
ال يبدو أن اإلجــراءات
ات ـخ ــذت ـه ــا ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
هـ ــادي ،ومـعـهــا ال ـخ ـطــوات الـسـعــوديــة
ال ـجــديــدة فــي االت ـج ــاه نـفـســه ،ستفلح
ف ــي ك ـبــح فـ ــورة ال ـغ ـضــب الـشـعـبــي في
م ــديـ ـن ــة عـ ـ ــدن (ج ـ ـنـ ــوبـ ــا) عـ ـل ــى تـ ــردي
األوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع امل ـ ـع ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــة ،واالنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار
املتواصل في سعر العملة اليمنية .إذ
يستشعر أهــالــي املــديـنــة ،الــذيــن باتوا
يـخــرجــون فــي ت ـظــاهــرات شـبــه يومية
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى سـ ـي ــاس ــات ح ـكــومــة
هادي وممارسات «التحالف» ،أن تلك

أعلنت كبرى شركات الصرافة في
عدن إضرابها عن العمل ليومين
الخطوات «العالجية» ال تعدو كونها
ُمـخـ ِّـدرًا لتسكني السخط ،لــن ينفع في
ت ـط ــوي ــق جـ ـ ــذور األزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
املتفاقمة ،وإيـقــاف االنـحــدار املتسارع
ُ
مـنــذ أع ـلــن عـ ّـمــا ُسـ ّـمــي «ت ـحــريــر» عــدن
وبقية املحافظات املجاورة لها.
ي ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،ش ـ ـهـ ــدت م ــدي ــري ــة امل ـع ــا
ف ــي مـحــافـظــة ع ــدن ت ـظــاهــرة حــاشــدة،
استمرارًا لسلسلة تحركات تصاعدت

وتيرتها منذ أواخر األسبوع املاضي.
ورفـ ـ ـ ـ ــع امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون فـ ـ ــي الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة
ش ـ ـعـ ــارات ُم ـ ـنـ ـ ّـددة ب ــارتـ ـف ــاع األس ـع ــار
وتهاوي الريال اليمني إلى مستويات
غـيــر مـسـبــوقــة بـلـغــت خ ــال الـســاعــات
ً
األخ ـي ــرة  560ري ـ ــاال ل ـل ــدوالر ال ــواح ــد.
وكانت املعال ،ومعها مديريتا الشيخ
عـثـمــان ودار سـعــد ،شـهــدت فــي األي ــام
القليلة الـفــائـتــة احـتـجــاجــات ْمماثلة،
بدا الفتًا أن املشاركني فيها لم َيقصروا
هتافاتهم الغاضبة على جهة بعينها
مـ ــن بـ ــن الـ ـجـ ـه ــات املـ ـتـ ـص ــارع ــة عـلــى
ّ
النفوذ في عدن ،بل وزعوها في أنحاء
متضادة من بينها «املجلس االنتقالي
ال ـج ـن ــوب ــي» امل ــوال ــي ألبـ ــو ظ ـبــي ال ــذي
ي ـح ــاول ركـ ــوب مــوجــة االح ـت ـجــاجــات،
وتـجـيـيــرهــا ملـصـلـحــة تـحـقـيــق أهــدافــه
السياسية.
ه ــذا الـغـضــب لــم تـجــد حـكــومــة أحمد
ع ـب ـي ــد ب ـ ــن دغـ ـ ــر إزاءه إال اج ـ ـتـ ــرار
س ـيــاس ـت ـهــا امل ـ ـكـ ــرورة ف ــي «مـعــالـجــة
ال ـ ـ ـ ـ ــداء بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــداء» .ن ـ ـم ـ ــوذج م ـ ــن ذل ــك
إق ــدام ـه ــا ،م ـس ــاء االثـ ـن ــن ،ع ـلــى نشر
ص ــور ألوراق نـقــديــة جــديــدة تعتزم
ض ـخ ـه ــا فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
املقبلة ،بعدما عـمــدت إلــى طباعتها
أخ ـي ـرًا م ــن دون غ ـط ــاء .خ ـط ــوة يــرى
فيها خـبــراء اقتصاديون إمعانًا في
إغ ـ ــراق األس ـ ــواق بـكـتــل إضــاف ـيــة من
العملة املطبوعة ،في استمرار لإلدارة
العشوائية لعمليات البنك املــركــزي.
وترافقت تلك الخطوة مع استئناف
حـ ـمـ ـل ــة إلغ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـحـ ــات الـ ـص ــراف ــة
العاملة من دون ترخيص ،توازيًا مع
ّ
إغالق محال تجارية تبيع بضاعتها
بأسعار مبالغ فيها .لكن اإلجــراءات
املتقدمة وغـيــرهــا لــم تفلح فــي وقف
تدهور سعر صــرف العملة اليمنية،
والــذي دفــع بكبرى شركات الصرافة
في عدن («عدن للصرافة») إلى إعالن
إضـ ـ ــراب ع ــن ال ـع ـمــل ي ــوم ــي ال ـثــاثــاء
واألربعاء ،لتبادر على إثرها شركات
أخــرى (مــن بينها «العمقي وإخوانه

تواصل حكومة هادي عمليات طباعة كتل نقدية جديدة من دون غطاء

ل ـل ـصــرافــة») إل ــى إغ ــاق فــروع ـهــا في
جميع املناطق اليمنية.
عجز حكومة بن دغر عن تدارك األزمة
ُ
املـتـفــاقـمــة فــي مــا تـسـ ّـمــى «املـحــافـظــات
ّ
املحررة» ،دفع السعودية إلى املسارعة
في محاولة إنجادها .إذ أعلن السفير
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ل ـ ــدى الـ ـيـ ـم ــن ،م ـح ـم ــد آل
ج ــاب ــر ،أول م ــن أمـ ــس ،ع ــن تــوجـيـهــات
ملكية بــ«مـنــح مـحـطــات الـكـهــربــاء في
الجمهورية اليمنية مشتقات نفطية
بقيمة  60مليون دوالر لتشغيلها على

م ــدار الـســاعــة» .وق ــال آل جــابــر إن هذه
«املـنـحــة ستساهم فــي شـكــل كبير في
تحسني الوضع االقتصادي في اليمن،
وت ـعــزيــز سـعــر ص ــرف ال ــري ــال اليمني
مقابل العمالت الصعبة» .لكن ،وعلى
ضوء التجارب «اإلنقاذية» السابقة مع
الـسـعــوديــة ،يمكن الـقــول إن «املـكــرمــة»
الـجــديــدة قــد ال تـكــون أكـثــر مــن «حركة
إعالمية» لكبح جماح السخط األهلي
املتصاعد .ومــا املصير الــذي آلــت إليه
ودي ـع ــة امل ـل ـي ـ َـاري دوالر ال ـت ــي أعـلـنــت

ال ــري ــاض تـقــديـمـهــا لـ ــ«م ــرك ــزي ع ــدن»
فــي ش ـبــاط /ف ـبــرايــر املــاضــي إال دليل
واضــح على صحة ذلــك التقدير؛ إذ ال
ُ ّ ً
جمدة ،بعدما
تزال الوديعة املذكورة م
عـمــدت اململكة إلــى تقييدها بسلسلة
شـ ــروط ح ــال ــت دون اس ـت ـخــدام ـهــا في
ت ـح ـس ــن ال ـق ـي ـم ــة الـ ـش ــرائـ ـي ــة ل ـل ــري ــال
ّ
اليمني .حقيقة ذكــر بها أمــس رئيس
«ال ـل ـج ـن ــة الـ ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـي ــا» ال ـتــاب ـعــة
لــ«أنـصــار الـلــه» محمد علي الحوثي،
ً
قائال في تعليقه على «منحة املشتقات

النفطية» إن «السعودية تمارس الكذب
ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي دب ـل ــوم ــاس ـي ــا،
وتـبـيــع الــوهــم فــي تـصــريـحــات جــوفــاء
غير صحيحة».
تظهر ًاالحتجاجات
املعطيات،
إزاء تلك
ّ
الشعبية في عدن ُمرشحة لالستمرار
وال ـت ـصــاعــد ،خـصــوصــا أن املـشــاركــن
ّ
مضيهم في تحركاتهم
فيها يؤكدون
ً
حتى تحقيق مطالبهم ،فضال عــن أن
خ ـطــوات ـهــم تــرفــدهــا خ ـط ــوات مـمــاثـلــة
في بقية املحافظات الجنوبية ،وعلى
رأسـهــا حضرموت وشـبــوة والضالع.
ومـ ــن ه ـن ــا ،يـ ــرى ال ـب ـعــض ف ــي املــوجــة
الـجــديــدة مــن االحـتـجــاجــات «ال ـشــرارة
األول ــى لـبــدايــة مــوجــة غضب ستلتهم
الغزاة وتدحض مشاريعهم الهدامة»
عـلــى ح ــد تـعـبـيــر مـحــافــظ ع ــدن املـعـ ّـن
مــن قـبــل حـكــومــة اإلن ـق ــاذ فــي صـنـعــاء،
طارق مصطفى سالم .لكن التحركات،
ـأت ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة اس ـت ـجــابــة
الـ ـت ــي لـ ــم ت ـ ـ ـ ِ
ل ـ ــدع ـ ــوات كـ ـي ــان ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ت ـب ــدو
مـحـفــوفــة بـخـطــر االل ـت ـفــاف عـلـيـهــا من
قـبــل الـتـشـكـيــات املــوال ـيــة ألب ــو ظـبــي،
وال ـتــي تــرتـفــع األصـ ــوات امل ـض ــادة لها
هــي األخـ ــرى ،مــع تــزايــد أع ــداد القتلى
املـتـحــدريــن مــن املـحــافـظــات الجنوبية
فــي م ـعــارك الـســاحــل ال ـغــربــي ،ووق ــوع
آخرين أسرى بيد ُ«أنصار الله» ،مثلما
أظ ـهــرت مـشــاهــد ن ـشــرت أول مــن أمــس
لعملية االستدراج األخيرة في مديرية
الــدريـهـمــي (ج ـنــوب مــديـنــة الـحــديــدة).
وعـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ــم مـ ـ ــا تـ ـ ــؤكـ ـ ــده الـ ـحـ ـق ــائ ــق
املتقدمة مــن هشاشة وت ـضــاؤل نفوذ
ي ـضــربــان «االن ـت ـقــالــي» ،إال أن األخـيــر
ال ي ــزال «يسعى لــركــوب امل ــوج ،وتزعم
االحتجاجات الشعبية في مدينة عدن
بهدف تحريكها بالشكل الــذي يحقق
أهداف املحتل» وفق ما حذر منه أمس
ط ـ ــارق س ـ ــامُ ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى «ض ـ ــرورة
حماية املــدنـيــن مــن األخ ـطــار الـتــي قد
ي ــواج ـه ــون ـه ــا ب ـس ـبــب اسـ ـتـ ـب ــداد ق ــوى
املحتل وأدواته».
(األخبار)

منع مواطنين لحفالت فنية عودة الجدال العلماني ــ اإلسالمي

الجزائر ــ محمد العيد
قبل نحو أسبوع ،في محافظة ورقلة
الــواق ـعــة عـلــى بـعــد  700كـلــم جـنــوبــي
شـ ـ ــرق الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ،أب ـط ـلــت
ً
مجموعة مــن املتظاهرين حـفــا فنيًا
ل ـ ــ«كـ ــاديـ ــر الـ ـج ــاب ــون ــي» أحـ ـ ــد أش ـه ــر
مـ ـط ــرب ــي أغـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ــراي الـ ـج ــزائ ــري ــة،
بـحـجــة أن مـحــافـظـتـهــم ال ـت ــي يـعــانــي
سكانها بطالة خانقة وتــدنـيــا كبيرًا
في الخدمات والبنى التحتية ،تحتاج
إلــى صــرف أموالها فــي مــا يخفف عن
ال ـس ـكــان مـعــانــاتـهــم ال ـيــوم ـيــة ،ال على
ترف الحفالت الفنية .هذا املنطق ،راق
مواطنني في محافظات أخرى ،حاولوا
تـعـطـيــل م ـهــرجــانــات وح ـف ــات فـنـيــة،

ّ
يستحث رئيس الوزراء العراقي
الخطى نحو نيل والية ثانية
في أكثر من اتجاه .قراره
إحالة مسؤولين سابقين
على «هيئة النزاهة» ،الذي
ّ
ُيتوقع أن تعقبه قرارات
مماثلة أخرى ،ال يبدو بالنسبة
إلى الكثيرين خارجًا عن هذا
السياق ،شأنه شأن إجراءات
أخرى ّ
كرت سبحتها منذ
خطبة «المرجعية» الشهيرة
بغداد ــ سعد المحمود
ص ـ َّـدق رئـيــس ال ـ ــوزراء ال ـعــراقــي ،حيدر
العبادي ،على إحالة  3وزراء سابقني،
و 12مديرًا عامًا ،ومدير ملصرف أهلي،
ـة» ب ـت ـه ــم ف ـســاد
عـ ـل ــى «هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـنـ ــزاهـ ـ ُ
مـ ـتـ ـع ــددة ،فـ ــي خـ ـط ــوة ف ـ ـ ّـس ـ ــرت بــأن ـهــا
مـحــاولــة مـتـجــددة السـتــرضــاء الـشــارع
ّ
تستمر
الغاضب .ويأتي القرار في وقت
واالعتصامات املفتوحة
فيه التظاهرات
في املحافظات الجنوبيةُ ،امل ِّ
نددة بسوء
الخدمات وتفشي الفساد في مؤسسات
الدولة ،رغم اتخاذ الحكومة االتحادية
ح ــزم ــة م ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات «اإلص ــاحـ ـي ــة»
ك ــ«س ـح ــب ي ــد» وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء قــاســم
الـ ـفـ ـه ــداوي ،ب ـه ــدف اس ـت ـي ـعــاب الـنـقـمــة
الشعبية .غير أن تلك اإلج ــراءات باءت
بــال ـف ـشــل ،ب ــل زادت م ــن حـ ــدة الـسـخــط
الشعبي ،مع دخول بعض االعتصامات
املفتوحة أسبوعها الثاني.
مـسـتـشــار ال ـع ـبــادي ،إح ـســان الـشـمــري،
أكــد ،في تغريدة على «تويتر» ،وجود
«م ـل ـف ــات أخ ـ ــرى ع ـلــى الـ ـط ــري ــق» ،فيما
ك ـش ـف ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـن ـت ـه ـي ــة والي ـ ـتـ ــه س ـي ـصــدر
ق ـ ـ ـ ــرارات بـ ــ«سـ ـح ــب ي ـ ــد» ث ــاث ــة وزراء

َ
ومـحــافــظــن اثـنــن ،لتجديد «الـتــزامــه»
م ــواق ــف امل ــرج ـع ـي ــة ال ــدي ـن ـيــة (آي ـ ــة ال ـلــه
علي السيستاني) الداعية إلى القضاء
على الفساد ومحاسبة الفاسدين من
جهة ،والتشديد أيضًا على أن شخصه
يتالءم مع «معايير املرجعية» الخاصة
بالحكومة املقبلة ورئيسها مــن جهة
أخرى.
وخــال مؤتمره الصحافي األسبوعي،
قال العبادي إنه «جرى التوجيه بإحالة
الصناعة والتربية
وزيرين سابقني من
ً
على هيئة النزاهة ،إضافة إلى مديرين
عـ ــامـ ــن ف ـ ــي ق ـض ـي ــة ب ـ ـنـ ــاء امل ـ ـ ـ ـ ــدارس»،
مضيفًا أن «الـحـكــومــة لــن تـتــوقــف عن
مالحقة الفساد ،وهناك قائمة جديدة
من الفاسدين ستصدر قريبًا» .وأشــار
إلـ ــى أن «امل ــرج ـع ـي ــة الــدي ـن ـيــة ل ـهــا دور
م ـهــم ،وخ ـطــاب ـهــا ي ـســاعــد ف ــي مـحــاربــة
الفساد» ،معتبرًا أن «االستثمار وخلق
فرص عمل مرتبطان بالثقة في النظام
السياسي».
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ك ـش ـف ــت م ـص ــادر
سياسية أن «الـعـبــادي أحــال مجموعة
م ــن األس ـم ــاء الـكـبـيــرة وامل ـع ــروف ــة على
هيئة الـنــزاهــة ،ضمن برنامج مكافحة
ال ـف ـســاد ،مـنـهــم وزي ــر الـتــربـيــة الـســابــق
(فـ ــي ح ـك ــوم ــة نـ ـ ــوري امل ــال ـك ــي ال ـثــان ـيــة
 )2014 - 2010ورئـيــس اللجنة املالية
النيابية النائب محمد تميم»ّ .
وبينت
امل ـصـ ُـادر ،فــي حديثها إلــى «األخ ـبــار»،
َ
أن «املحالني الثاني والثالث على هيئة
الـنــزاهــة هـمــا وزي ــر اإلع ـمــار واإلس ـكــان
ال ـس ــاب ــق (امل ـ ـقـ ــال ف ــي ح ـم ـلــة اإلص ـ ــاح
وتشكيل حكومة الـتـكـنــوقــراط) محمد
ص ــاح ــب ال ـ ــدراج ـ ــي ،ووزيـ ـ ــر الـصـنــاعــة
وامل ـع ــادن ال ـســابــق (ف ــي حـكــومــة نــوري
امل ــال ـك ــي األول ـ ــى  )2010 - 2006أحـمــد
ناصر الكربولي ،الذي أصدرت محكمة
الـجـنــح فــي ب ـغــداد (املـخـتـصــة بقضايا
النزاهة والجريمة االقتصادية وغسل
األم ـ ـ ــوال) حـكـمــا بـحـقــه ق ـضــى بسجنه
أربع سنوات (استنادًا إلى أحكام املادة
ـون الـعـقــوبــات)» .وأضافت
 341مــن قــانـ ُ
امل ـصــادر أن «امل ـحــالــن عـلــى الـنــزاهــة ال

يـنـتـمــون إل ــى ح ــزب ال ــدع ــوة ال ـحــاكــم»،
ً
مشيرة إلى أن «العبادي سيصدر قرارًا
جديدًا بسحب أيدي وزراء جدد ،بينهم
وزي ــر التربية محمد إقـبــال الصيدلي،
ووزي ــرة الصحة عديلة حـمــود ،ووزيـ ًـر
النقل كــاظــم فنجان الحمامي ،إضــافــة
َ
إلى محافظي البصرة أسعد العيداني،
وم ـي ـس ــان ع ـلــي دواي ،وأم ـي ـن ــة ب ـغــداد

من بين المحالين على
«النزاهة» وزيرا التربية
والصناعة السابقان

العبادي :االستثمار وخلق فرص عمل
مرتبطان بالثقة في النظام السياسي
(أرشيف)

(ذك ــرى ع ـلــوش)» ،فيما أكــد قانونيون
«عدم القدرة على إقالة أي وزير يشغل
منصبه حاليًا ،لعدم وجــود برملان في
الوقت الراهن».
ب ـ ـ ــدوره ،يـ ــرى امل ـح ـلــل ال ـس ـي ــاس ــي ،وائ ــل
ال ــرك ــاب ــي ،أن «الـ ـعـ ـب ــادي ل ــم يـ ـق ــدم إل ــى
النزاهة إال ملفات بعض املسؤولني عن
تلكؤ بناء عــدد مــن امل ــدارس ،وهــذا قــرار
املرجعية
يرتق إلى مستوى مطالبات
لم
ِ
ّ
و املحتجني ،وحتى لو كان صحيحًا أنه
ص ـ ّـدق عـلــى إحــالــة وزراء أو ن ــواب على

النزاهة ،فهذا قرار وإجراء جاء متأخرًا»،
ً
م ـت ـســائــا ف ــي حــدي ـثــه إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»:
«أي ــن كــان الـعـبــادي فــي الـسـنــوات األربــع
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة» .وي ـ ــرب ـ ــط الـ ــركـ ــابـ ــي خ ـط ــوة
ال ـع ـبــادي ،رغ ــم انـقـضــاء والي ــة حكومته
امل ـش ـغ ــول ــة ح ــال ـي ــا ب ـت ـصــريــف األعـ ـم ــال،
بــال ـتــوازي مــع غ ـيــاب ال ـبــرملــان ،بمسعى
الـ ــرجـ ــل وحـ ــرصـ ــه عـ ـل ــى نـ ـي ــل «الـ ــواليـ ــة
حتى
الـثــانـيــة ...بــأي شـكـ ٍـل مــن األش ـكــالِّ ،
وإن كــانــت حـلــولــه تــرقـيـعـيــة»ُ ،مـتــوقـعــا
«فشله فــي نيل م ــراده بالوالية الثانية،
ألن املــرجـعـيــة رس ـمــت ص ــورة الحكومة
املقبلة وشخص رئيسها أيـضــا ،وعليه
فــإن العبادي بــات خــارج الحسابات ،بل
إن أي رئ ـي ــس وزراء س ــاب ــق ش ـغــل هــذا
املنصب لن يناله ّ
مجددًا».
رؤيــة الــركــابــي تتالقى مــع رؤيــة النائبة
السابقة ،والقيادية في «االتحاد الوطني
الـكــردسـتــانــي» ،ري ــزان شيخ دلـيــر ،التي
تـ ــرى أن «ه ـ ــدف ال ـع ـب ــادي ال ـح ــال ــي هــو
ال ـح ـصــول عـلــى مـنـصــب رئ ـيــس الـ ــوزراء
مـ ـج ــددًا ،إال أن م ـحــاول ـتــه هـ ــذه هــدفـهـ ًـا
إرضاء الجماهير واملرجعية» ،متسائلة
أيضًا فــي حديثها إلــى «األخ ـبــار»« :أيــن
ّ
وترد
كان خالل فترة حكومته؟» ،لتعود
ع ـلــى س ــؤال ـه ــا ب ــال ـق ــول إن ـه ــا «م ـحــاولــة
فاشلة ،ونتائجها معروفة ومحسومة،
ألن الـفـتــرة الـحــالـيــة بــا بــرملــان وان ـفــراد
ب ــال ـق ــرار» .وأض ــاف ــت أن «فـ ــؤاد معصوم
وح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي يـ ـص ــدران تــوجـيـهــات
ال ف ــائ ــدة م ـن ـه ــا ،إلرض ـ ـ ــاء امل ـت ـظــاهــريــن
واملرجعية ،وامتصاص غضب الشارع،
وخلق ّ
جو إعالمي ليس أكثر».

تقرير

الجزائر
نـ ّـدد قــادة سياسيون في الجزائر بإقدام
مواطنين على منع مهرجانات غنائية
فـ ــي ع ـ ــدد مـ ــن الــمــ ًح ــافــظ ــات ،وعـ ـ ّـد
بـعـضـهــم ذلـ ــك دلـ ـي ــا ع ـلــى «ت ـصــاعــد
الـظــامـيــة» فــي المجتمع ،فيما ّ
احتج
آخــرون على هذا التوصيف ،وأشــاروا إلى
أن غاية بعض الشباب كانت نبيلة لتنبيه
السلطات إلى وجود أولويات أخرى ينبغي
االلتفات إليها
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عـلــى غ ــرار مـحــافـظــة سـيــدي بلعباس
التي ينظم فيها سنويًا مهرجان الراي
ومستغانم غربي البالد.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن م ـ ـحـ ــدوديـ ــة ع ــدد
املتظاهرين الرافضني إلقامة الحفالت
ال ـف ـن ـي ــة ،إال أن تـ ـك ــرار ه ـ ــذا الـ ـح ــادث
وام ـتــداده إلــى محافظات ع ــدة ،جعله
ب ـم ـث ــاب ــة ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة ،ف ــاش ـت ـع ــل جـ ــدال
أيديولوجي وسياسي على إثــره بني
ّ
محذر من إعــادة إحياء أفكار معادية
ِّ
ومهون من
للفن والثقافة في املجتمع،
ذلــك ،باعتبار ما يجري غضبًا ظرفيًا
بسبب تدهور مستوى املعيشة ،فيما
أث ـن ــى ب ـع ــض رمـ ـ ــوز ال ـت ـي ــار امل ـحــافــظ
على عمل هــؤالء الشباب ،باعتبارهم
منعوا إقامة حفالت فاسدة على ّ
حد
تعبيرهم.
وجـ ـ ـ ــاءت أق ـ ـ ــوى الـ ـ ـ ـ ــردود مـ ــن ال ــوزي ــر
األول واألمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـث ــان ــي أك ـب ــر
حــزب فــي املـ ــواالة ،أحـمــد أويـحـيــى ،إذ
وص ــف م ــا ج ــرى بـعـمـلـيــات الـفــوضــى
والشغب التي يعاقب عليها القانون.
وأوضــح أن منع حفالت غنائية يهدد
أصحابه بالسجن ،إال أن الدولة كانت
رحيمة ولــم تلجأ إلــى هــذا الـنــوع من
ال ــردع .ويحتفظ أويحيى فــي قضايا
االحتجاجات بموقف صارم ،إذ يؤكد
ف ــي ك ــل م ــرة أن ــه يـنـبـغــي ال ـل ـجــوء إلــى
األس ــال ـي ــب ال ـقــانــون ـيــة واالب ـت ـع ــاد عن
الفوضى.

يتمحور الصراع في الغالب على مواضيع البرامج الدراسية وهوية المجتمع (أرشيف)

م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،نـ ـ ـ ــددت زعـ ـيـ ـم ــة ح ــزب
ال ـع ـم ــال ل ــوي ــزة حـ ـن ــون ،ب ـش ــدة بمنع
إقــامــة حفالت غنائية .وذهـبــت بعيدًا
في تحليلها ،حني قالت إن ذلك يشير
إلــى «تصاعد الظالمية» في الجزائر،
ويـعـيــد إل ــى األذهـ ــان ب ــداي ــات سـنــوات
التسعينيات ،حيث كان بعض أنصار

التيار اإلسالمي املتشدد يمنع إقامة
الحفالت ،بحجة أنها مخالفة للدين.
وانتقدت املرشحة الرئاسية السابقة
تـ ـه ــاون وزارة ال ـث ـق ــاف ــة ف ــي ال ـت ـنــديــد
بظاهرة منع إقامة املهرجانات الفنية،
ّ
ورأت أن موقفها ضعيف ومتأخر ،في
وقــت ينبغي فيه التنديد بشدة بهذه

ال ـس ـلــوكــات .لـكــن ح ـنــون ال ـتــي تتبنى
خـطــابــا اشـتــراكـيــا يــدافــع عــن ض ــرورة
ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـلـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ــام ــة،
أوضحت أنها ال تقف ضد احتجاجات
املواطنني على ظروفهم االجتماعية،
ّ
قائلة إنها تحتج فقط على من يستغل
حــالــة ال ـض ـيــق ال ـعــامــة ف ــي ال ـب ــاد من
سياسات الحكومة التقشفية ليحارب
الفن والثقافة في البالد.
ّ
ع ـك ــس ه ـ ــذا الـ ـخـ ـط ــاب ،ق ــل ـل ــت أح ـ ــزاب
التيار اإلسالمي مما اعتبرته تهويل
ال ـت ـي ــار ال ـع ـل ـمــانــي ف ــي ال ـج ــزائ ــر ملـنــع
حـ ـف ــات ف ـن ـي ــة .وأبـ ـ ـ ــرز رئـ ـي ــس حــركــة
مـجـتـمــع ال ـس ـل ــم ،ع ـبــد ال ـ ـ ــرزاق م ـقــري،
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ــه ال ـص ـح ـف ـي ــة ،أن مــا
يريده الشباب الغاضب هو االلتفات
إل ــى قـضــايــاهــم الــرئـيـسـيــة فــي الشغل
والـصـحــة والتعليم وامل ــراف ــق الـعــامــة.
ورأى أن ه ـ ــؤالء ع ـ ّـب ــروا ب ـع ـفــويــة عن
م ـط ــال ـب ـه ــم م ـ ــن دون أن ت ـ ـكـ ــون ل ـهــم
انـتـمــاءات ّ
معينة لـتـيــارات دينية .أما
زعيم جبهة العدالة والتنمية ،عبد الله
جاب الله ،فقد دافع عن حق املواطنني
في رفض كل ما يفسد دينهم على ّ
حد
قوله ،في تجمع أخير لحزبه.
ول ـي ـس ــت امل ـ ـ ــرة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـج ــزائ ــر
التي يشتعل فيها جــدال أيديولوجي
بــن أنـصــار التيار اإلســامــي والتيار
العلماني أو الحداثي ،حيث يتمحور
الـ ـص ــراع ف ــي ال ـغ ــال ــب ع ـلــى مــواض ـيــع

تكرار الحادث وامتداده
إلى محافظات عدة،
جعاله بمثابة الظاهرة

ال ـب ــرام ــج ال ــدراس ـي ــة وه ــوي ــة املـجـتـمــع
وح ــري ــة اإلبـ ـ ـ ــداع وال ـك ـت ــاب ــة م ــن دون
قـ ـي ــودُ .
ويـ ـ َـعـ ـ ّـد ق ـط ــاع الـتـعـلـيــم إح ــدى
أبـ ــرز س ــاح ــات الـ ـص ــراع ،ح ـيــث يــدافــع
الـعـلـمــانـيــون ب ـشــدة ع ــن اإلص ــاح ــات
التي تقوم بها وزيرة التربية والتعليم
نــوريــة بــن غـبــريــط ،بــاعـتـبــارهــا ترمي
إل ــى «ت ـح ــدي ــث» امل ــدرس ــة ال ـجــزائــريــة،
فـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ــواج ـ ـ ـه ـ ـ ـهـ ـ ــا اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون
والـ ـ ـع ـ ــروبـ ـ ـي ـ ــون ب ـ ـقـ ــوة وي ـت ـه ـم ــون ـه ــا
بمحاولة تغريب املدرسة وسلخها عن
الجذور اإلسالمية .كذلك تثير كتابات
أو روايات من حني آلخر ،الجدل نفسه،
وك ــان آخــرهــا رواي ــة «مـيــرســو تحقيق
م ـ ـضـ ــاد» ل ـل ـك ــات ــب كـ ـم ــال داود الـ ــذي
أصدر فيه أحد قادة التيار السلفي في
الجزائر فتوى بتكفيره ،بسبب احتواء
هــذه الــروايــة على مقاطع مسيئة إلى
الــديــن عـلــى حــد وص ـفــه .وق ــد أص ــدرت
العدالة الجزائرية حكمًا ملصلحة كمال
داود بعد رفعه لدعوى قضائية ضد
الداعية السلفي.

تراوغ
السعودية تحشد ضد كندا ...والواليات المتحدة ِ
في اليوم التالي ألزمتها املتصاعدة مع كندا ،وكما
هو دأبها عند كل اختبار تضع نفسها فيه ،حشدت
السعودية كل طاقاتها الداخلية والخارجية لتأييد
«حربها» الدبلوماسية والتجارية على أوت ــاوا ،على
خلفية انتقادات ّ
وجهتها األخيرة إلى تعامل الرياض
مع النشطاء الحقوقيني .وخالفًا ملا كانت تأمله اململكة
الترهيبية يتخذ أقله
من تفاعل إيجابي مع خطواتها
ً
شكل الصمت ،جاءت الردود الدولية مائلة على نحو
إلى الكنديني ،من دون أن تبلغ ،خصوصًا على املقلب
األميركيّ ،
حد توجيه تأنيب إلى السعوديني.
وج ـ ـ ّـدد مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ال ـس ـع ــودي ،أمـ ــس« ،رف ــض
املـمـلـكــة املـطـلــق وال ـقــاطــع ملــوقــف الـحـكــومــة الـكـنــديــة
مدافعًا عن اعتقال النشطاء
السلبي واملستغرب»ِ ،
الذين طالبت السفارة الكندية في الــريــاض بإطالق
س ــراح ـه ــم ،وداع ـي ــا إل ــى «احـ ـت ــرام س ـي ــادة ك ــل دول ــة
وعــدم التدخل في شؤونها الداخلية» .وفــي االتجاه
نفسه ،أتــى موقف «هيئة كبار العلماء» التي عـ ّـدت
ً
التصريح الكندي «تــدخــا سافرًا للتأثير في نظام
العدالة الجنائية» ،قائلة إن الدولة «ال ّ
تقيد تصرفات
أحد أو توقفه أو تحبسه إال بموجب أحكام النظام»،
وإن «القضاء في اململكة سلطة مستقلة ،وال سلطان
على القضاة فــي قضائهم لغير سلطان الشريعة
اإلســام ـيــة» .وعـلــى امل ـنــوال نفسه ،تتابعت مواقف
َ
املهيمن عليها سعوديًا ،كمجلس
املنظمات اإلقليمية
التعاون الخليجي وجامعة الدولة العربية و«املنظمة

اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة» (إيسيسكو).
أما على مستوى الــدول ،فاصطف كل من السودان
واألردن إلــى جــانــب السعودية فــي «ردع التدخالت
امل ـس ـت ـه ـج ـنــة فـ ــي ش ــؤونـ ـه ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وعــاق ـت ـهــا
وأنظمتها»،
بمواطنيها» ،و«حقها في
ً
تنفيذ قوانينها ّ
فـيـمــا ج ــاء مــوق ـفــا ال ـكــويــت ُ
وعـ ـم ــان أقـ ــل ح ـمــاســة،
بإعرابهما عن أملهما في «تـجــاوز هــذا املوقف بني
البلدين» ،وإن شـ ّـددتــا على «عــدم جــواز التدخل في
الشؤون الداخلية للدول األخــرى» .وكانت ً قطر ،من
جهتها ،قد أبدت تضامنها مع كنداُ ،م ِّ
تبرئة من بيان
مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص.
على املقلب الغربي ،اجتمع األوروبيون واألميركيون
على التشكيك في اإلجراءات السعودية بحق النشطاء
الحقوقيني ،وكــذلــك الــدعــوة إلــى تهدئة الـخــاف بني
َ
«حليفني مـقـ ّـربــن» ،لكنهم امتنعوا عــن توجيه لوم
ّ
صريح إلى الرياض .وحضت الواليات املتحدة ،على
لـســان الـنــاطـقــة بــاســم وزارة خــارجـيـتـهــا ،الحكومة
السعودية على «احترام الحقوق القانونية والحريات
ونشر
املـعـتــرف بـهــا دول ـيــا وال ـحــريــات الشخصيةّ ،
مـعـلــومــات ح ــول قـضــايــاهــا الـقــانــونـيــة» ،فيما حثت
الطرفني الكندي والسعودي على «ضبط
بريطانيا ً
النفس»ُ ،مبدية في الوقت نفسه «قلقها بشأن قضايا
حقوق اإلنسان في السعودية» .وأشــارت املفوضية
األوروبية ،بدورها ،إلى «(أننا) نريد فهم املزاعم ضد
النشطاء ،وضمان حصولهم على محاكمة عادلة»،

كتفية في تعليقها على الخالف املستجد بالقول:
ُم ِ
«نحن نؤيد الحوار» .تعليقات ومواقف يبدو أنها ال
تزال تراوح في إطار «الدفاع الضعيف» ،في أحسن
األحــوال ،عن حقوق اإلنسان في السعودية ،بما أن
«القضايا االستراتيجية» املشتركة مــع اململكة لم
يطاولها أي تغيير ،بل سلكت مسار االزدهـ ّـار منذ
اعـتــاء محمد بــن سـلـمــان س ــدة الـحـكــم .ول ـعــل هــذه
الالمباالة ،خصوصًا من الجانب األميركي ،هي التي
ّ
«تشجع السعودية على مقاومة انتقادات اآلخرين»،
لكونها تعلم «أن الـقــادة فــي واشنطن أقــل اهتمامًا
بالتعبير عن معارضتهم لسياساتها الداخلية ،أو
ألفعالها ضد دول مثل كندا» ،وفق ما جاء في تقرير
ملركز «ستراتفور» االستخباري األميركي تعليقًا
ً
على األزمةّ .
ومع ذلك ،تظل الردود الغربية ،معطوفة عليها دعوة
املنظمات الدولية وفي مقدمها «أمنستي» إلى «عدم
اإلذعـ ــان لـلـتــرهـيــب» ،وك ـســر الـصـمــت ال ــذي اسـتـمـ ّـر
ً
ـاه ـمــا في
«ل ـف ـتــرة أطـ ــول م ـمــا ي ـن ـب ـغــي» ،ع ـ ِ
ـام ــا م ـسـ ِ
إضافة املزيد من القتامة على صورة السعودية في
الخارج ،وبالتالي «تثبيت مخاوف الشركات ،وتقليل
مـعـنــويــات املـسـتـثـمــريــن» وف ــق م ــا نـ ّـبــه إل ـيــه تقرير
«ستراتفور» ،مع ما يعنيه هذا األمر من انعكاسات
سلبية على «اإلصــاحــات» التي يقودها ولي العهد
السعودي.
(األخبار)
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إيران دخلت العقوبات األميركية ،في دفعتها األولــى األقل
حيز التنفيذ ،لتنصرف واشنطن إلى تحشيد الدعم
خطورةّ ،
الدولي لإلجراءات ضد إيران .وفيما تتوجه األنظار إلى كيفية
تعاطي أوروبا وباقي الدول مع الضغوط األميركية على
تنكب الحكومة اإليرانية على إجراءات
من ال يلتزم العقوباتّ ،
اقتصادية تواكب المرحلة

كيوسك الصحافة

«الناتو» وروسيا :من يحاصر من؟
كون هالينان *

اليوم التالي للعقوبات:

ترامب «يكافح»
خرق الحصار
لـ ـ ــم ُي ـ ـ ـحـ ـ ــدث دخ ـ ـ ـ ــول أول دفـ ـ ـع ـ ــة مــن
العقوبات األميركية ضــد إي ــران ّ
حيز
ال ـت ـن ـف ـيــذ ت ــأث ـي ـرًا واضـ ـح ــا ح ـتــى اآلن
بــأســواق إي ــران واقـتـصــادهــا ،غـيــر ما
بدأ ينعكس على العملة اإليرانية في
األســابـيــع السابقة إلق ــرار العقوبات.
عـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك ،ش ـهــدت ســوق
الذهب والعمالت ّ
تحسنًا طفيفًا ،عزته
ال ـص ـح ــف اإلي ــرانـ ـي ــة إلـ ــى االن ـع ـك ــاس
اإليجابي للخطة املالية الجديدة التي

ترتبط معظم الشركات الكبرى
العاملة في إيران بمصالح مع
الواليات المتحدة
ّ
أقرتها الحكومة .وأمس ،بالتزامن مع
ّ
دخول العقوبات عمليًا حيز التنفيذ،
بــاشــرت الحكومة اإليــرانـيــة بتطبيق
حـ ــزمـ ــة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة .وق ـ ــال
الرئيس حسن َّروحــانــي إن السياسة
ُ
ال ـجــديــدة ســتـنــفــذ بــالـكــامــل فــي خــال
األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،و«س ـت ـكــون أنشطة
ال ـص ــراف ــن ح ـ ـ ـ ّـرة ...وس ـ ُـي ـح ـ َّـرر إدخ ــال
العملة الصعبة والذهب إلى البالد من
دون رســوم جمركية أو ضريبة على
القيمة املضافة» .وأشار إلى أن البنك
امل ــرك ــزي ت ـعـ ّـهــد بـتـخـصـیــص الـعـمـلــة
ال ـص ـع ـبــة بــال ـس ـعــر ال ــرس ـم ــي (4200
تــومــان) للسلع األســاسـیــة واألدویـ ــة،
و«ه ـ ـ ــذه األس ـ ـعـ ــار ل ــن ت ـت ـت ـغ ـیــر حـتــى

بدایة العام» اإلیراني املقبل في آذار/
مارس .2019
لـكــن رغ ــم اطـمـئـنــان حـكــومــة روحــانــي
إلــى قــدرتـهــا على مــواجـهــة العقوبات
ّ
ّ
وتخطيها ،أقــلــه الحزمة األولــى منها
ق ـب ــل ال ــدفـ ـع ــة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي اع ـت ــرف
روح ـ ــان ـ ــي ب ـص ـعــوب ـت ـهــا فـ ــي خ ـطــابــه
األخير ،فإن أفق تأثير العقوبات على
االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي ال ي ــزال ضبابيًا
ل ـن ــاح ـي ــة ح ـج ــم ه ـ ــذا ال ـت ــأث ـي ــر ومـ ــدى
ّ
تصر إدارة الرئيس
انعكاسات الحظر.
األمـ ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ع ـلــى أن
ُ
حدث اإلجــراءات ضد طهران «إيالمًا
ت ِ
غ ـيــر م ـس ـبــوق ت ــاري ـخ ـي ــا» ،ك ـمــا ي ـكـ ّـرر
ترامب .األخير عاد وشدد ،في تغريدة
ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» ،ع ـلــى ض ـ ــرورة ال ـت ــزام
دول العالم كافة العقوبات األميركية.
ُوك ـتــب ت ــرام ــب« :ال ـع ـقــوبــات اإليــران ـيــة
ف ـ ــرض ـ ــت رس ـ ـم ـ ـيـ ــا .ه ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـق ــوب ــات
ُ
هــي األك ـثــر إيــامــا ال ـتــي ت ـف ـ َـرض على
ُ
َّ
اإلطــاق ،وفي تشرين الثاني ستشدد
إلـ ــى م ـس ـت ــوى جـ ــديـ ــد» .وفـ ــي تـحــذيــر
ل ـ ـلـ ــدول الـ ـت ــي تـ ـن ــوي االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
التعامل مع إيران ،أضاف ترامب« :أي
ج ـهــة ت ـت ـعــامــل ت ـج ــاري ــا م ــع إيـ ـ ــران لن
يـكــون بإمكانها التعامل تـجــاريــا مع
الــواليــات املتحدة .ال أسعى إلــى شيء
السلم العاملي».
أقل من
ّ
وبـ ــذلـ ــك ،ي ــدش ــن ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
مـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة عـ ـ ـن ـ ــوانـ ـ ـه ـ ــا دع ـ ــم
الـعـقــوبــات مــن ِقـ َـبــل بــاقــي دول العالم
ّ
تتعرض لطرق
كي تصبح مؤثرة ،وال
الـتـفــافـيــة تـفـ ّـرغـهــا م ــن هــدف ـهــا ،وذل ــك

ُ ّ
أعلنت السلطات أن السياسة المالية الجديدة ستنفذ بالكامل خالل األسبوع المقبل (أ ف ب)

ت ـعــوي ـضــا ع ــن ع ــدم إق ـ ــرار ال ـع ـقــوبــات
هـ ــذه امل ـ ــرة ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــن ،حـيــث
السبيل إلى إجراء مماثل ليس متاحًا
بحسب التوازنات الحالية واملوقفني
ال ـ ــروس ـ ــي والـ ـصـ ـيـ ـن ــي .كـ ـ ــام ت ــرام ــب
ي ـبــدو ُم ـ َّ
ـوج ـه ــا ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى إلــى
الحلفاء واألصدقاء :االتحاد األوروبي
وتــركـيــا وال ـع ــراق وبــاكـسـتــان والهند
ودول ال ـخ ـل ـيــج .ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ،يـ ّ
ـؤمــن
تــرامــب ،عـلــى عـكــس جــولــة العقوبات
امل ــاض ـي ــة ،ح ـل ـفــاء ،م ــن امل ـتــوقــع منهم
ال ـتــزام الـعـقــوبــات ،بــل واالن ـخ ــراط في
ّ
ح ـص ــار إي ـ ــران ك ـه ــدف ذاتـ ــي ل ـك ــل من
السعودية ًواإلمـ ــارات .وإن كانت أبو
ّ
ظبي ُمتهمة بخرق العقوبات الدولية
ضد إيــران في السابق ،فهي مرشحة
اللتزام العقوبات األميركية هذه املرة.
ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن ذلـ ــك ،ال مــؤشــر من
بــاقــي الـ ــدول املـعـنـيــة بــامل ـشــروع على
التزام التهديدات األميركية ،وهــو ما
ّ
عبرت عنه تركيا واالتحاد األوروبــي

ّ
ب ــوض ــوح ،ومل ـحــت إلـيــه كــل مــن الهند
وباكستان.
وجــدد االتحاد األوروب ــي تأكيده عدم
ال ـت ــزام ال ـع ـقــوبــات ،وتـشـجـيـعــه زي ــادة
التجارة مع إيران ،وفق وزيرة خارجية
االتـحــاد ،فيدريكا موغيريني ُ .وقالت
موغيريني إن االتـحــاد يبذل قصاراه
ملواصلة بقاء إيران في االتفاق النووي،
«واسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة الـ ـشـ ـع ــب اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي مــن
فوائده االقتصادية» .وال يــزال موقف
األوروب ـ ـي ـ ــن وض ـم ــان ــات ـه ــم لـلـحـفــاظ
ع ـلــى االتـ ـف ــاق م ــوض ــع تـشـكـيــك وع ــدم
ُ
رض ــى إي ــران ـ َّـي ــن ،حـيــث ت ـك ـ ّـرر طـهــران
مطلب اتخاذ خطوات أكثر نجاعة في
مواجهة التهديدات األميركية .إال أن
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق
األوس ــط ،أليستير بيرت ،طمأن أمس
إلى أن حماية الشركات األوروبية من
الـعـقــوبــات «م ـم ـكــن» .وش ــدد امل ـســؤول
البريطاني على أنه «إذا كانت الشركة
ت ـخ ـشــى أي ت ـح ــرك ق ــان ــون ــي ض ــده ــا،

تقرير

لندن و«الهجوم الكيميائي» مجددًا:
لمشاركة «منظمة الحظر» في التحقيق
دع ــت الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة ،أمــس،
خـبــراء مستقلني مــن منظمة «حظر
األسلحة الكيميائية» ،لجمع ّ
عينات
إضافية عن «الهجوم الكيميائي» في
مدينة آمزبري في مقاطعة ويلتشاير
نهاية شهر حــزيــران املــاضــي ،حيث

روسيا :حرص بريطانيا
على إبقاء التحقيقات
طي الكتمان يثير شكوكنا
تـعــرض رجــل وام ــرأة مل ــواد مجهولة
أدت إلى وفاة املرأة فيما شفي الرجل.
ووجهت الشرطة أصابع االتهام إلى
موسكو ،معلنة أن امل ــادة هــي ذاتها
التي استخدمت فــي حــادثــة تسميم

رجل االستخبارات الروسية السابق
سيرغي سكريبال وابنته يوليا في
ّ
مــديـنــة س ــال ــزب ــوري .إال أن موسكو
ن ـف ــت م ـ ـ ــرارًا وت ـ ـكـ ــرارًا ض ـلــوع ـهــا فــي
الحادثني ،داعية الجانب البريطاني
إلـ ــى تـحـقـيــق م ـش ـتــرك ف ــي الـقـضـيــة،
بيان
والكشف عن تفاصيلهما .وفي
ٍ
ص ــدر أم ــس ،قــالــت وزارة الخارجية
ّ
«العينات ستخضع
البريطانية إن
لـلـتـحـلـيــل وال ـف ـحــص ف ــي مـخـتـبــرات
مـعـتــرف بـهــا م ــن قـبــل مـنـظـمــة حظر
األس ـل ـحــة الـكـيـمـيــائـيــة» .وه ــو األم ــر
الـ ـ ــذي أك ــدت ــه امل ـن ـظ ـمــة ال ـع ــامل ـي ــة ،إذ
قــالــت إن «نـتــائــج الـفـحــص سترسل
إل ــى املـمـلـكــة امل ـت ـح ــدة» .م ــن جهتها،
أف ــادت الـسـفــارة الــروسـيــة لــدى لندن
ب ــأن «حـ ــرص بــريـطــانـيــا ع ـلــى إب ـقــاء
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات فـ ــي حـ ــادثـ ــي ال ـت ـس ـمــم
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األخـيــريــن فــي اململكة طــي الكتمان،
يـ ـثـ ـي ــر شـ ـ ـك ـ ــوك مـ ــوس ـ ـكـ ــو امل ـ ـتـ ــزايـ ــد
حـ ـي ــال نـ ـش ــاط ــات م ـخ ـت ـبــر (ب ــورت ــن
داون) ال ـك ـي ـم ـيــائــي» .وأك ـ ــد الـنــاطــق
ب ــاس ــم ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة الـ ــروس ـ ـيـ ــة وجـ ــود
تـ ـق ــاري ــر ع ـ ــدة ح ـ ــول وقـ ـ ــوع ح ـ ــوادث
مـتـكــررة فــي املـخـتـبــر تـمـثــل خـطــورة
م ــن درج ـ ــة مــرت ـف ـعــة ،م ـن ـهــا الـتـقــريــر
األخ ـيــر ال ـصــادر عــن «بــورتــن داون»
ذاتــه ،والــذي يفيد بأن املختبر شهد
عامي  2017ـ  ،2018نحو  53حادثًا،
مثلت  42منها تهديدًا جسيمًا على
حـيــاة وصـحــة املــوظـفــن ،ناهيك عن
أنـ ـب ــاء ع ــن وفـ ـي ــات غــري ـبــة عـ ــدة بــن
موظفي املختبر ،الــذي أغلق امللفات
ال ـش ـخ ـص ـيــة لـ ـه ــؤالء امل ــوظ ـف ــن ف ــور
وفاتهم .في السياق ،أفــادت مصادر
فــي الحكومة البريطانية لصحيفة

«ذي غ ـ ــاردي ـ ــان» ب ـ ــأن لـ ـن ــدن تـعـتــزم
مطالبة السلطات الروسية بتسليم
اثـنــن مــن املشتبه فيهم فــي «قضية
س ـك ــري ـب ــال» (آذار  .)2018وذك ـ ــرت
الصحيفة أن طلب التسليم ُ
سيقدمه
مـ ـكـ ـت ــب املـ ـ ــدعـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـجـ ـن ــائ ــي
امللكي ،وهــو يقترب من االنتهاء من
التحقيق ،ولم يتم تسمية املتهمني.
إال أن وكــالــة «ت ــاس» الروسية نقلت
أم ـ ــس ،ع ــن ال ـس ـف ــارة ال ــروس ـي َــة لــدى
ل ـن ــدن قــول ـهــا إن ـه ــا «لـ ــم ت ـت ـلــق طلبًا
رسميًا من بريطانيا لتسليم رجلني
يشتبه في أنهما نفذا هجومًا بغاز
أرض بــري ـطــان ـيــة».
األعـ ـص ــاب ع ـلــى
ٍ
ولفتت السفارة إلى أنه «ال نثق بمثل
هذه التقارير اإلعالمية املفبركة التي
ال يمكن التحقق منها على اإلطالق».
(األخبار)

وتنفيذ أي ق ــرار بحقها مــن كـيــان ما
اسـتـجــابــة لـلـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،فــإن
هذه الشركة يمكن أن تحظى بالحماية
من خــال تشريع االتحاد األوروب ــي»،
في إشــارة إلى تفعيل االتحاد لقانون
«التعطيل» .واعتبر بيرت ،في حديث
مع هيئة اإلذاعة البريطانية «بي .بي.
سي ،».أن قرار أي شركة بالتوقف عن
ال ـع ـمــل ه ــو «قـ ـ ــرار تـ ـج ــاري» فـحـســب،
بعد اإلج ــراءات الحمائية .على عكس
تـصــريـحــات ال ــوزي ــر الـبــريـطــانــي ،فــإن
األمـ ـ ــور ع ـل ــى األرض ال تـ ـب ــدو ب ـهــذه
السهولة ،حيث ترتبط معظم الشركات
الـكـبــرى ،فــي مقدمها شــركــات الشحن
والنفط والغاز ،بمصالح مع الواليات
امل ـت ـحــدة .ومـعـظــم ه ــذه ال ـشــركــات بــدأ
بــال ـف ـعــل ت ـج ـم ـيــد أن ـش ـط ـت ــه ،وآخ ــره ــا
مجموعة «دايملر» األملانية لصناعة
ال ـس ـي ــارات ،ال ـتــي ك ــان م ــن املــرت ـقــب أن
تـ ّـوســع عملها فــي إي ــران بعد اتفاقني
وقـ ـع ــت عـلـيـهـمــا لـتـصـنـيــع شــاح ـنــات

«مرسيدس» وتسويقها.
ومقابل الضغوط األميركية ،وضعف
امل ـ ــوق ـ ــف األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ظـ ـه ــر امل ــوق ــف
ال ــروس ــي أك ـثــر حــزمــا لـنــاحـيــة رفــض
الـ ـسـ ـي ــاس ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ضـ ــد إي ـ ـ ــران.
وب ـعــد تــأك ـيــد ال ـصــن ع ــدم الـتــزامـهــا
الـعـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ،رأت موسكو
فــي م ـعــرض ّ
ردهـ ــا عـلــى ق ــرار تــرامــب
أن إع ـ ــادة ال ـع ـقــوبــات «م ـث ــال واض ــح
ع ـلــى أن واش ـن ـط ــن ت ــواص ــل ان ـت ـهــاك
ال ـ ـقـ ــرار  2231ال ـ ـصـ ــادر ع ــن مـجـلــس
األمـ ــن» .وقــالــت الـخــارجـيــة الــروسـيــة
في بيان« :نشعر بخيبة أمل شديدة
إثــر قــرار الــواليــات املـتـحــدة» ،مشددة
ع ـلــى أن ت ـجــربــة ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
أثـبـتــت أن «ال ـح ـصــول عـلــى ت ـنــازالت
م ــن إي ـ ــران ع ـبــر ال ـض ـغــط ال يـنـجــح»،
وأن موسكو «ستقوم بكل مــا يلزم»
لـحـمــايــة االت ـف ــاق ال ـن ــووي وعالقتها
االقتصادية مع إيران.
(األخبار)

منظمة حظر األسلحة الكيميائية:
نتائج الفحص سترسل إلى المملكة
المتحدة (أرشيف)

ضــاعــت حصيلة اجـتـمــاع «ال ـنــاتــو» فــي بــروكـســل يــومــي 11
و 12تموزّ ،وسط هوس اإلعالم بكالم الرئيس دونالد ترامب
ّ
الطنان ،لكن يستحق «إعــان ّ
القمة» قــراءة رصينة .نقل اإلعــام أن
ّ
الوثيقة املـتـكـ ّـونــة مــن  28صفحة أعلنت «رف ــع الـتــأهــب الـعـسـكــري»،
ّ
وأنها حملت «نقدًا قاسيًا تجاه روسيا» من دون تفاصيل أكثر ،لكن
ّ
التفاصيل ّ
مهمة ألن الشيطان يكمن فيها.
ّ
أحــد تلك التفاصيل هــو «مـبــادرة التأهب» التي ستعزز القوات
ـويــة والـبـ ّ
البحرية والـجـ ّ
ّ
ّ
الشرقي للحلف» .يتجه
ـريــة فــي «الـجــزء
«الـنــاتــو» لوضع قــوات فــي :التفيا ،إستونيا ،ليتوانيا ،تشيكيا
ّ
وبــول ـنــدا .وب ـمــا أن جــورجـيــا وأوك ــران ـي ــا ُدعـيـتــا لــانـضـمــام إلــى
الـحـلــف ،قــد ينتهي األم ــر بنشر بـعــض ّتـلــك ال ـقــوات عـ ّلــى حــدود
روس ـيــا الـغــربـ ّـيــة والـجـنــوبـ ّـيــة ،ويـسـتـحــق ذل ــك أن نـتــوقــف عـنــده.
ّ
األوروبية ـ ـ إي
تخلص دراسة حديثة صادرة عن «شبكة القيادة
ّ
ّ
«تصور حدوث صراع بني روسيا والناتو» إلى أن
إل إن» بعنوان
ّ
ّ
مستقرة وخطيرة».
الحالية بني روسيا والناتو غير
«عالقة الردع
ّ
عسكريني
و«إي إل إن» هــو مــركــز أب ـحــاث مستقل يـجـمــع ق ــادة
ّ
ّ
ّ
«تشاركية»
وسياسيني ،ويعمل على رعاية حلول
ودبلوماسيني
ّ
تخص مسائل الدفاع واألمن.
تضعها الــدراســة وقــوع
ويــوجــد على رأس قائمة املـخــاطــر الـتــي
ّ
«صراع غير مقصود» ،والذي يخلص املركز إلى أنه «يمكن أن يكون
ً
ّ
ّ
وتجادل الدراسة
عدائية.
لتفجر» أعمال
أكثر السيناريوات احتماال
ّ
ّ
ّ
الروسية والناتو» يمثل مصدر
أن «االقتراب الشديد بني القوات
ّ
قلق كبير« ،كذلك حقيقة أن روسيا والناتو يهيئان تموضعاتهما
ّ
العسكرية باتجاه ّ
ّ
ّ
إمكانية حصول
رد الفعل املبكر ،ما يزيد من
تـ ـصـ ـعـ ـي ــد س ـ ـ ــري ـ ـ ــع» .مـ ـ ــع وجـ ـ ــود
ال ـق ــوات وج ـهــا ل ــوج ــه« ،يـمـكــن أن
ّ
تتحول األزمــة إلــى صــراع نتيجة
ّ
ألف ـع ــال قـ ــادة إق ـل ـي ـمــيــن أو ق ــادة
ّ
ّ
املحلية
عسكريني في املستويات
أو أن ي ـك ــون ذل ــك نـتـيـجــة ح ــادث
ّ
فجائي» .وقد شهد العام املاضي
ّ
وفقًا لـ«شبكة القيادة األوروبية»
ً
وق ــوع  60حــادثــا م ـمــاثــا .وثيقة
ً
«الناتو» قاسية فعال على روسيا،
حيث تتحدث عــن «إلحاقها غير
ّ
ّ
الشرعي للقرم»،
القانوني وغير
ّ
وعـ ـ ـ ــن «أنـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
االسـ ـتـ ـف ـ ّ
ـزازي ــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك تلك
القريبة مــن حــدود الـنــاتــو» ،وعن
ّ
املهمة في تحديث
«استثماراتها
ّ
ّ
(النووية) االستراتيجية» .ويحتاج تفكيك ذلك إلى العودة
قوتها
ً
قليال إلى التاريخ ،وليس اتباع ما يقوله اإلعالم.
تعود ّ
القصة إلــى أكثر مــن ثالثة عـقــود ،أي إلــى سقوط جــدار برلني
وتــوحـيــد أملــان ـيــا .حـيـنـهــا ،ك ــان يــوجــد حــوالــى  380أل ـفــا مــن ال ـقــوات
ّ
ّ
ّ
ّ
اتفاقية
الديموقراطية كجزء من
جمهورية أملانيا
السوفياتية في
ّ
ّ
إنهاء الحرب العاملية الثانية ،وخشي السوفيات من أن سحبها قد
ّ
يمثل تهديدًا لحدود االتحاد ،فقد تعرضت روسيا للغزو ـ ـ ودفعت
ً
ثمنًا باهظًا ـ ـ ثالث مرات في فترة تتجاوز قليال قرنًا من الزمن.
ّ
ّ
الخارجية
الغربية هيلموت كول ووزيــر
لذلك ،عقد مستشار أملانيا
األم ـي ــرك ـ ّـي جـيـمــس بـيـكــر ورئ ـي ــس االت ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتـ ّـي ميخائيل
غورباتشوف صفقة ،حيث وافــق السوفيات على سحب القوات من
ّ
ّ
ّ
الشرقية ،شرط أل يحل مكانها «الناتو» ،أو ينتدب أعضاء من
أوروبا
حلف وارسو الذي يهيمن عليه السوفيات .وعد بيكر غورباتشوف
ّ
ّ
يتحرك «إنشًا واحدًا باتجاه الشرق».
بأن «الناتو» لن
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
لم يدون االتفاق قط ،لكن تم اتباعه عمليًا .بقي «الناتو» إلى الغرب
ُّ
ّ
من َ
وحل
السوفياتية إلى روسيا،
نهري أودر ونيس ،وعادت القوات
ّ
حلف وارســو في  .1991لكن ،انقلب الرئيس بيل كلينتون على كل
ذلك في  1999عندما تدخلت الواليات املتحدة و«الناتو» في الحرب
ّ
ّ
الصربية .ومتدثرًا
األهلية بني الصرب واأللبان في مقاطعة كوسوفو
ّ
األميركية ،أطلق «الناتو» حملة قصف
بعقيدة «مسؤولية الحماية»
ّ
مكثف ّ
ضد صربيا امتدت ألحد عشر أسبوعًا.
ّ
ضرورية .كان الصرب ينوون
من وجهة نظر موسكو ،لم تكن الحرب
ّ
سحب قواتهم وإعــادة الحكم الذاتي لكوسوفو .لكن «الناتو» طالب
بوجود قــوات احتالل ال ُي ّ
ّ
الصربي ،وهو أمر ال
طبق عليها القانون
ّ
ّ
القوميني املوافقة عليه أبدًا .عمليًا ،حمل ذلك الطابع
يمكن للصرب
ّ
ّ
ّ
ّ
االستفزازي نفسه الذي عاملت به اإلمبراطورية النمسوية املجرية
ّ
الصرب في  ،1914وكانت نتيجته إطالق الحرب العاملية األولى .في
نهاية املـطــاف ،اقتطع «الـنــاتــو» ج ــزءًا مــن صربيا ليخلق كوسوفو
ّ
العاملية الثانية ،وهو
ويعيد رســم خريطة أوروب ــا مــا بعد الـحــرب
بالضبط ما يتهم به روسيا باستيالئها على القرم.

ّ
لـكــن «ال ـنــاتــو» لــم يـقــف عـنــد ذل ــك ال ـحـ ّـد ،حـيــث ان ـتــدب فــي ع ــام 1999
أعضاء سابقني في حلف وارســو ،هــم :هنغاريا وبولندا وتشيكيا،
وبلغاريا ورومانيا في ما بعد .وبحلول نهاية  ،2004صارت موسكو
تواجه «الناتو» في التفيا وليتوانيا وإستونيا من الشمال ،وبولندا
من الغرب ،وبلغاريا وتركيا من الجنوب .منذ ذلك الحني ،انضم إلى
التحالف سلوفاكيا وسلوفينيا وألبانيا وكرواتيا والجبل األسود،
ودعيت جورجيا وأوكرانيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك لتقديم
طلب انضمام.
وعـنــدمــا ت ـلــوم وثـيـقــة «ال ـنــاتــو» عـلــى روس ـيــا أنـشـطـتـهــا الـعـسـكـ ّ
ـريــة
«االسـتـفـ ّ
ـزازيــة» بالقرب من حــدود الناتو ،فهي تشير إلــى املـنــاورات
ال ـتــي تـجــريـهــا ضـمــن ح ــدوده ــا أو ح ــدود أح ــد حـلـفــائـهــا الـقـلـيـلــن،
بيالروسيا.
ّ
الخارجية أناتول ليفني ،بإمكان
وكما يشير الكاتب ومحلل السياسة
«أي طفل حـ ّـتــى» أن ينظر إلــى خريطة أوروب ــا فــي  1988ويــرى ّ
ّ
«أي
ّ
ّ
الطرفني تقدم وفي أي اتجاه».
ويـتـهــم «ال ـنــاتــو» روس ـيــا أيـضــا بــ«مــواصـلــة الـحـشــد الـعـسـكـ ّ
ـري في
إمكانية أن تكون تلك التحركات ّ
ّ
ردًا على ما
القرم» ،من دون إشارة إلى
تطلق عليه وثيقة الناتو «الزيادة املهمة في حضور الناتو وأنشطته
ّ
ّ
ّ
روسي في البحر
بحري
البحرية في البحر األسود» .ويقع أكبر ميناء
األسود في سيفاستوبول في القرم.
ّ
ال يتوقع املرء أن تتحلى وثيقة مثل هذه باإلنصاف ،لكن هذه بالذات
ّ
ّ
تحمل انقطاعات مقلقة .من الصحيح أن الروس ُيحدثون أسلحتهم
ّ
ّ
النووية ،لكن إدارة أوباما بادرت الى ذلك في  2009من خالل برنامج
ّ
ّ
كلفته  1.5تريليون دوالر معد لترقية أنظمة أسلحة أميركا النووية.
وكــا البرنامجني فكرة سيئة .وتهدف اللغة املستخدمة في بعض
أقـســام الوثيقة حــول روسـيــا إلى
حيث
توفير مزيد من االعتمادات،
ّ
اتـفــق أعـضــاء «الـنــاتــو» على ضخ
م ــزي ــد م ــن املـ ـ ــال فـ ـي ــه ،وق ـ ــد سـبــق
ال ـ ـقـ ــرار ن ــوب ــة غ ـض ــب ت ــرام ــب فــي
بروكسل حول اإلنفاق.
ي ـ ــوج ـ ــد ك ـ ــذل ـ ــك ب ـ ـعـ ــض ال ـت ـف ـك ـي ــر
الـ ــرغ ـ ـبـ ـ ّ
ـوي ح ـ ــول أف ـغ ــان ـس ـت ــان ـ ـ ـ ـ
«بـعـثـتـنــا لـلــدعــم ال ـحــازمــة تحقق
نجاحًا» ـ ـ في حني نــادرًا ما كانت
األوضـ ــاع أسـ ــوأ .وتــوجــد إح ــاالت
غ ــام ـض ــة ح ـ ــول ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
وشـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا ،م ــن دون ذك ــر
تفاصيل م ـح ـ ّـددة ،لـكــن ذل ــك ليس
ّ
ّ
إل تــذكـيـرًا ب ــأن «ال ـنــاتــو» لــم يعد
ّ
مقتصرًا على مهمته التي وضع
ّ
األميركيني فيه ،والروس خارجه ،واألملان في
لتحقيقها :اإلبقاء على
انحدار.
ال يـ ــزال األم ـي ــرك ـ ّـي ــون ضـمـنــه ـ ـ ـ ـ ي ـجــب ال ـت ـعــامــل م ــع ت ـهــديــد تــرامــب
ّ
ّ
ّ
جدي على أن الروس
الشك ـ ـ وال يوجد دليل
باالنسحاب بكثير من
ّ
خــطـطــوا لــانـضـمــام ،وص ــار األمل ــان فــي صـعــود منذ انضمامهم في
 ،1955وقد كان ّ
ضم أملانيا شرارة تكوين حلف وارسو.
ُ
وبينما ت ـصـ ّـور مــوسـكــو كـغــريــم عـنـيــف ،يـحــاصــر «ال ـنــاتــو» روسـيــا
م ــن ث ــاث ج ـه ــات ،وي ـن ـشــر أن ـظ ـمــة م ـض ــادة ل ـل ـصــواريــخ ف ــي بــولـنــدا
ّ
بأفضلية 12
ورومانيا وإسبانيا وتركيا والبحر األســود ،ويحظى
مقابل  1على مستوى اإلنفاق .وبوجود قوات الطرفني على مسافة
قريبة من بعضهما ،لن يمضي وقــت طويل حتى تنشأ سلسلة من
ً
ّ
ذلك ،وبدال من الدعوة إلى
نوويّ .مع
ردود الفعل قد تنتهي بصراع
ّ
ّ
ّ
املدني
الحوار ،تتباهى الوثيقة بأن الحلف «علق كل أشكال التعاون
ّ
ّ
العملي بني الناتو وروسيا».
والعسكري
ّ
ً
ّ
يبدو الحل واضحًا ،أوال عودة االنتشار العسكري إلى الشكل الذي
ّ
ك ــان عـلـيــه ف ــي  .1998ورغ ــم أن م ــن املـسـتـبـعــد أن يـسـحــب األع ـضــاء
السابقون في حلف وارســو عضويتهم من «الناتو» ،يمكن لسحب
ّ
األجنبية من دول الناتو املجاورة لروسيا تهدئة األوضــاع.
القوات
وثــانـيــا ،إزال ــة األنـظـمــة امل ـضــادة لـلـصــواريــخ الـتــي كــان مــن املفترض
ً
عدم نشرها أصال .في املقابل ،يمكن لروسيا إزالة صواريخ إسكندر
املـتــوسـطــة امل ــدى ال ـتــي يـتــذمــر مـنـهــا «ال ـن ــاتــو» ،واملــواف ـقــة عـلــى عقد
ّ
محادثات بهدف التخفيض مــن الترسانة الـنـ ّ
االستراتيجية.
ـوويــة
لكن يجب على املدى الطويل إعادة التفكير باألحالف .ولد «الناتو»
ّ
مــن رحــم الـحــرب ال ـبــاردة ،عندما كــان الـغــرب يعتقد بــأن السوفيات
ّ
السوفياتي ،وال
يمثلون تهديدًا .لكن روسيا اليوم ليست االتـحــاد
ّ
غبية إلى درجة مهاجمة ّ
ّ
يمكن أن تكون موسكو ّ
عسكرية متفوقة
قوة
عليها .لقد حان الوقت ليسلك «الناتو» طريق حلف وارسو ويعترف
ّ
بأن طرق التفكير القديمة ليست فقط عتيقة ،بل كذلك خطرة.
ّ
صحافي مستقل حاصل على جوائز عديدة ،أشرف على برنامج
*
تدريس الصحافة في جامعة سانتا كروز ـ ـ كاليفورنيا ملدة  23عامًا،
ً
نقال عن ّ
مدونته
النص
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إعالنات

إعالنات

◄ وفيات ►
انتقل الى رحمته تعالى املرحوم
البروفسور علي موسى برو
(أبو عمار)
ابناه :عمار ،ديالى
أشقاؤه :حسن ،حسني ،محمد
تـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي يـ ـ ـ ــوم األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء
الــواقــع فــي  8آب  2018فــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ،ال ــرم ـل ــة
البيضاء ،مقابل مبنى أمن الدولة،
من الساعة الثالثة ولغاية الساعة
السادسة بعد الظهر.
اآلسفون آل برو وآل هاشم وجميع
أص ــدق ــائ ــه ف ــي ل ـب ـن ــان واالغ ـ ـتـ ــراب
وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي الـ ـنـ ـب ــي رش ـ ـ ــادة
والزرارية.

عائلة املرحوم أحمد مخدر
ينعون بمزيد من األسى والحزن
األخت والصديقة
ماجدة بدر تميم
زوجة املرحوم محمود أرزقي
تغمدها الله في وسيع جناته
قنصل السنغال في لبنان
املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي زاه ـ ـ ـ ـ ــر أح ـ ـم ـ ــد مـ ـخ ــدر
وعقيلته
ينعون بمزيد من األسى والحزن
فقيدتنا الغالي
ماجدة بدر تميم
زوجة املرحوم محمود أرزقي
تغمدها الله في وسيع جناته
انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي
املرحوم هاني علي جابر
تقبل التعازي طيلة أيــام األسبوع
في منزله في الوردانية
يقام حفل تأبيني يوم األحد في 12
آب  2018عند الساعة  11صباحا ً

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـع ــروض الـعــائــد ل ـشــراء م ـعــدات وقــايــة
وحـمــايــة ،مــوضــوع اس ـت ــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 12792/تــاريــخ ،2017/12/14
قد مددت لغاية يوم الجمعة 2018/9/7
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /50 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2018/8/2
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1684
بالغ رقم2/11 :
تعلن وزارة االت ـص ــاالت بــانـهــا ستضع
قيد التحصيل اعتبارًا من 2018/08/16
الكشوفات التالية:
ك ـشــوفــات فــوات ـيــر ال ـهــاتــف ال ـثــابــت عن
شهر تموز عام 2018
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ك ـ ـشـ ــوفـ ــات الـ ـف ــواتـ ـي ــر
امل ـت ــأخ ــرة غ ـي ــر امل ـ ـسـ ــددة ،ول ـق ــد ح ــددت
مـهـلــة اق ـصــاهــا  2018/09/14لتسديد
هذه الكشوفات .وتذكر املشتركني الكرام
بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع بــات ـجــاه واحـ ــد «لــاسـتـقـبــال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/09/17
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عن الدفع باالتجاهني اعتبارًا من تاريخ
 2018/10/01وتـسـتــوفــى ال ـغــرامــة عن
إعادة وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا
من هذا التاريخ.
 3ـ ـ ـ تلغى اشـتــراكــاتـهــم ب ـصــورة مؤقتة
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع
االش ـ ـتـ ــراك اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن 2018/11/01
وي ـع ــاد وص ـلــه بـعــد تـســديــد امل ـتــأخــرات
املستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلــك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بـصــورة نهائية
ب ـع ــد م ـ ــرور ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ع ـل ــى ت ــاري ــخ
اإلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء امل ـ ــؤق ـ ــت اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا م ـ ــن ت ــاري ــخ
 2019/02/01وتستوفى غــرامــة قدرها
( )%2ش ـهــريــا وتـ ـح ــرر االرق ـ ـ ــام امل ـل ـغــاة
وتحصل املـتــأخــرات بالطرق القانونية
املعمول بها.
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا ال ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة  45م ـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ يـ ـح ــرم املـ ـشـ ـت ــرك امل ـل ـغ ــى رقـ ـم ــه مــن
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى إشـ ـ ـت ـ ــراك ج ــدي ــد قـبــل
تسديد جميع الفواتير املستحقة عليه.
مــاحـظــة :أ ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املشتركني
امل ـت ـخ ـل ـف ــن ع ـ ــن دف ـ ـ ــع فـ ـ ــاتـ ـ ــورة ه ــات ــف
شهر حــزيــران عــام  2018بــاتـجــاه واحــد
«لــاسـتـقـبــال ف ـقــط» اع ـت ـبــارًا مــن تــاريــخ
.2018/08/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والــذيــن لــم يـســددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـيــط املـ ـت ــأخ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول
على إشتراك جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لــدى اي صـنــدوق مــن صـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة لوزارة االتصاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لــدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الــواحــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.

ل ـل ـف ــات ــورة ال ـ ــواح ـ ــدة أو ب ـك ـل ـفــة 1.500
ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة عـبــر االش ـتــراك
بخدمة «جباية من العنوان» (لالشتراك
ب ـهــذه ال ـخــدمــة يـمـكــن االتـ ـص ــال بــالــرقــم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
ع ـبــر االتـ ـص ــال ع ـلــى امل ـج ـيــب ال ـصــوتــي
رق ــم  1515أو ع ـبــر ص ـف ـحــات االن ـتــرنــت
الخاصة بــالــوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تــذكــر املـشـتــركــن :بــأحـكــام املــرســوم
رق ـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة م ـنــه)
وتـ ـع ــديـ ـل ــه بـ ــاملـ ــرسـ ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30لجهة تحديد مهلة أربعة
أش ـه ــر ل ــإع ـت ــراض ب ـعــد إن ـت ـه ــاء املـهـلــة
املحددة للدفع واملذكورة اعاله ،ووجوب
ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب االع ـ ـت ـ ــراض فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُيـطـلــب مــن املـشـتــركــن ال ـك ــرام الـتـجــاوب
ال ـ ـسـ ــريـ ــع م ـ ــع مـ ـضـ ـم ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـبـ ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  26تموز 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 1695
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة الرئيس القاضي يوال غطيمي
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة رق ـ ــم 2017/99
املتكونة فيما بني:
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ان ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال لـبـنــان
ش.م.ل .وكيله املحامي زياد فاخوري.
املنفذ عليهم حسن أحمد الحاج مغنية
وع ـبــدال ـكــريــم مـحـمــد مـغـنـيــة ومـحـمــود
محمد عزام /معركة.
السند التنفيذي :استنابة ص ــادرة عن
دائـ ــرة تنفيذ ب ـيــروت رق ــم 2016/1368
تــاريــخ  2017/3/7تـنـفـيـذًا لـعـقــد قــرض
مالي وعقد تأمني وكشف حساب بقيمة
ديــن /140.833.29/د.أ( .مائة واربعون
الفًا وثمانمائة وثــاثــة وثــاثــون دوالر
امـيــركــي وتـسـعــة وع ـش ــرون سـنـتــا) عــدا
اللواحق.
تاريخ قرار الحجز التنفيذي.2017/1/7 :
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
.2017/1/14
ت ــاري ــخ وضـ ــع م ـح ـضــر وصـ ــف ال ـع ـقــار:
.2017/3/17
ت ــاري ــخ تسجيله ف ــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري:
.2017/4/18
املطروح للبيع:
كــامــل الـعـقــار رق ــم  2393منطقة معركة
ال ـع ـق ــاري ــة ،ه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض
مـســاحـتـهــا  821م 2م ـشــاد عـلـيــه مبنى
مــؤلــف مــن طــابـقــن مـســاحــة كــل منهما
 300م ،2ارضي يتألف من مدخل ومطبخ
وثالث حمامات واربع غرف نوم وموزع
وغرفة جلوس ،وتحيط به فرندا واسعة
م ــن ج ـهــاتــه ال ـث ــاث ــة ،وام ــام ــه بــاحــة في
اس ـف ـل ـهــا خ ـ ــزان م ـ ــاء ،واول ي ـت ــأل ــف مــن
ممر ومــوزع وثــاث غرف نوم وصالون
وسفرة وغرفة للغسيل وثالث حمامات
وأم ــام ــه ت ــراس مـســاحـتــه  40م ،2يـحــده
غــربــا ال ـع ـقــار رق ــم  2306وش ــرق ــا طــريــق
ً
فرعي وشماال العقار رقم  2371وجنوبًا
العقار رقم .2394
التخمني 357.040 :د.أ( .ثالثمائة وسبعة
وخمسون الفًا واربعون دوالر أميركي)
بدل الطرح 203.513 :د.أ( .مئتان وثالثة
آالف وخ ـم ـس ـم ـئــة وث ــاث ــة ع ـش ــر دوالر
أميركي).
مكان املزايدة وتاريخها :يوم الخميس
الواقع فيه  2018/10/4الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
لـلــراغــب بــالـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
صـنــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك او
ك ـفــالــة م ـصــرف ـيــن ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ صــور ،وعليه اتـخــاذ محل اقامة
ضمن نطاق هذه الدائرة واال عد قلمها
مـقــامــا م ـخ ـتــارًا ل ــه ،وب ـخ ــال ثــاثــة اي ــام

ت ـلــي ق ـ ــرار االح ــال ــة ع ـل ـيــه ايـ ـ ــداع الـثـمــن
تحت طائلة اعادة املزايدة بالعشر على
مسؤوليته وبـخــال عشرين يــومــا دفع
رسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس القلم
أسيل برجي
إعالن قضائي
القاضي العقاري في جبل لبنان
(غرفة الرئيس عال حيدر املحترم)
تـقــرر بـتــاريــخ  2018/7/19االع ــان عن
اعادة تكوين الصحيفة العقارية املؤقتة
ل ـل ـع ـقــار  /2018/ال ـق ـبــة ق ـض ــاء عــال ـيــه،
بــالـطــريـقــة الـقـضــائـيــة ،وه ــو كـنــايــة عن
قطعة ارض بعل سليخ باسم املي حنا
منصور وقــد تعني يــوم الجمعة الواقع
ف ــي  2018/8/31م ــوع ـدًا لـلـكـشــف على
مــوقــع الـعـقــار ملعاينة مــوقـعــه وح ــدوده
ومحتوياته ومواصفاته ،وكــذلــك تعني
يــوم الخميس الــواقــع فــي 2018/11/29
كجلسة العالن التكوين في قلم القاضي
العقاري في قصر العدل  -بعبدا  -املبنى
الـجــديــد  -ط  2ودع ــوة كــل مــن لــه عالقة
بالعنصر املذكور املعاد تكوينه لتقديم
طلباته حسب االصــول معززة بما لديه
من مستندات.
رئيس القلم
جان ناصيف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـ ـل ــب عـ ـل ــي مـ ـحـ ـم ــد شـ ـعـ ـي ــب ب ــواليـ ـت ــه
الـ ـجـ ـب ــري ــة ع ـ ــن ولـ ـ ـ ــده الـ ـق ــاص ــر ح ـســن
عـلــي شعيب شـهــادتــي قـيــد ب ــدل ضائع
للعقارين  2936 - 2935النميرية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت سعاد عباس فرحات شهادة قيد
ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار رق ــم  1036حــومــن
التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلبت زينب يوسف فرحات شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  2957كفررمان.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املـحــامــي سعيد فيليب ان ــدرواس
ب ـ ــوك ـ ــال ـ ـت ـ ــه عـ ـ ـ ــن اسـ ـ ــدغ ـ ـ ـيـ ـ ــك ب ـ ــان ـ ــوص
صحاكيان وكيلة كـيـفــورك نيقوغوص
قــابـلـيــان سـنــدي تمليك ب ــدل عــن ضائع
عــن حصة كـيــورك تيقوغوص قابليان
واملسجل قيد احتياطي بتصحيحه على
الصحيفة ليصبح كيفورك نيقوغوص
قابليان بالعقارين  472و 675مدور.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب احمد حسني ابو زيد ملوكله حسني
محمد علي ابو زيد سند تمليك بدل عن
ضائع للقسم  14من العقار  4325مزرعة.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طـلــب مـحـمــد حـســن نـجــم بــوكــالـتــه عن
ح ـس ــن ق ــاس ــم ن ـج ــم ب ـص ـف ـتــه م ـش ـتــريــا
لـلـقـســم  2م ــن ال ـع ـق ــار  2527مصيطبة
بـ ـم ــوج ــب عـ ـق ــد بـ ـي ــع مـ ـمـ ـس ــوح م ـن ـظــم
ل ــدى ع ــدل ب ـيــروت وجـيــه احـمــد حــاطــوم

عــدد  2003/8088سند تمليك بــدل عن
ضــائــع بــاســم ال ـبــائــع  /ف ــران ــس جــانــن
جان لومايو بالقسم  2من العقار 2527
مصيطبة.
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طلبت ن ــوال توفيق ابــي فــرج بوكالتها
عــن عــدنــان عـلــي اب ــو شـقــرا سـنــد ملكية
بدل ضائع للعقار  576عني وزين.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

عليهم ح ــازم ومــي ويــوســف وام البنني
فـ ـ ــؤاد خ ـل ـي ـفــة م ـج ـهــولــي م ـح ــل االق ــام ــة
الـحـضــور ب ــال ــذات او بــواسـطــة وكيلهم
ال ـق ــان ــون ــي الـ ــى هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة الس ـت ــام
االنــذار التنفيذي ومربوطاته باملعاملة
املـقــدمــة مــن املنفذين الرا ودان ــة وعــادل
عـبــداملـنـعــم ال ـعــريــس وكـيـلـهــم املـحــامــي
عبد الحفيظ غاليني بموضوع تنفيذ
الحكم ال ـصــادر عــن املحكمة االبتدائية
في لبنان الجنوبي بتاريخ 2016/6/16
واملتضمن ازالــة الشيوع في العقار رقم
/1414الصرفند وبيعه بــاملــزاد العلني،
وعليهم اتخاذ محل اقامة مختار ضمن
نطاق الــدائــرة واال فكل تبليغ لهم بعد
انقضاء مهلة النشر واالن ــذار بواسطة
رئـ ـي ــس ال ـق ـل ــم وال ـت ـع ـل ـي ــق ع ـل ــى لــوحــة
اعالنات الدائرة تعتبر قانونية.
رئيس القلم

إعالن صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة القاضي محمد مازح
ً
ت ــدع ــو هـ ـ ــذه امل ـح ـك ـم ــة كـ ـ ــا مـ ــن ع ـبــاس
وح ـســن وخـلـيــل عـلــي خـشــن للحضور
الـ ـيـ ـه ــا الس ـ ـتـ ــام اوراق ال ـ ــدع ـ ــوى رق ــم
 2018/802املقامة بوجههم من املدعي
مـ ـحـ ـم ــود حـ ـس ــن خـ ـش ــن بـ ـ ـم ـ ــادة ت ـم ـلــك
ب ــاإلل ـح ــاق وذل ـ ــك ض ـمــن اوقـ ـ ــات ال ـ ــدوام
الرسمي وخالل عشرين يومًا من تاريخ
نشر هــذا االع ــان واال يعتبر كــل تبليغ
لهم بواسطة رئيس القلم قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا باملعاملة
التنفيذية رقم  2017/996غرفة الرئيس
الـ ـق ــاض ــي ران ـ ــي ص ـ ــادق الب ـ ــاغ امل ـن ـفــذ

إعالن
من أمانة السجل العقاري في الشوف
طـ ـلـ ـب ــت اي ـ ـ ـمـ ـ ــان مـ ـحـ ـم ــد سـ ـ ـ ــري الـ ــديـ ــن
بوكالتها عن زياد رتيب البعيني سند
ملكية بــدل ضائع للعقار  3625مزرعة
الشوف.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي ايهاب بعاصيري
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
كامل  /2400/سهم في العقار رقم 457
ش ــوال ـي ــق ،ل ـع ــدم قــابـلـيـتــه لـلـقـسـمــة بني
الشركاء وذلك في املعاملة التنفيذية رقم
وارد .2016/7
الجهة طالبة التنفيذ - :الياس عبدو ابي
خليل
 شربل عبدو ابي خليل بيارو عبدو ابي خليلاملنفذ عليهما :خليل كريم نوفل
لينا عبدو ابي خليل
ال ـسـنــد ال ـت ـنـف ـيــذي :ال ـح ـكــم ال ـص ــادر عن
املحكمة االبتدائية فــي الجنوب تاريخ
2013/4/9
تاريخ التنفيذ2015/9/19 :
تــاريــخ تبليغ االن ـ ــذار 2015/10/15 :و
.2016/2/23
تاريخ قرار الحجز2016/3/3 :
تاريخ تسجيله2016/3/9 :
تاريخ محضر الوصف2016/6/24 :
تاريخ تسجيله2017/1/7 :
العقار رقم  457شواليق
محتوياته :قطعة ارض قائم عليها بناء
مــن طابقني طــابــق ارض ــي يحتوي على
س ــت غ ــرف بـ ــدون ورقـ ــة وغــرف ـتــن على
اع ـمــدة وتخشيبة ومـخــزنــن عـلــى حــدة
وطــابــق اول يحتوي على دار وصالون
وغ ــرف ــة ط ـع ــام وغ ــرف ـت ــي نـ ــوم ومـمـشــى
وم ـط ـب ــخ وح ـ ـمـ ــام وف ــرن ــدت ــن وف ـس ـحــة
سطح.
مساحته 2500 :م.م.
حدوده :غربًا :العقار  - 165شرقًا طريق
تـفـصــل ال ـع ـق ــار  457ع ــن ال ـع ـق ــار - 163
ً
شماال العقار  - 164جنوبًا طريق.
بدل تخمينه 433500 :د.أ.
بدل طرحه 433500 :د.أ.
تـعـقــد جـلـســة امل ــزاي ــدة الـعـلـنـيــة فــي مقر
م ـح ـك ـمــة ج ــزي ــن ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة
عـشــرة والـنـصــف مــن ظهر يــوم الثالثاء
الواقع في .2018/10/2
عـلــى كــل راغ ــب بــاالش ـتــراك بــاملــزايــدة أن
يــودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ جزين،
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
أو احد املصارف املقبولة ،مبلغًا موازيًا
ل ـبــدل ال ـط ــرح أو ي ـقــدم ك ـفــالــة مصرفية
ت ـض ـم ــن ه ـ ــذا امل ـب ـل ــغ وأن ي ـع ــن م ـقــامــا
م ـخ ـتــارًا ل ــه ض ـمــن ن ـط ــاق دائ ـ ــرة تنفيذ
جزين واال اعتبر قلمها مقامًا له .وعلى
املـشـتــري ال ــذي تــرســي عليه امل ــزايــدة أن
ً
ي ـق ــوم ب ــدف ــع ال ـث ـمــن ك ــام ــا خ ــال ثــاثــة
ايام تلي قرار االحالة ورسم داللة قدره
خمسة باملئة تحت طائلة اع ــادة البيع
على عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد

أحمد عبدالله
إعالن قضائي
تــدعــو املـحـكـمــة امل ـن ـفــردة املــدنـيــة املالية
فــي صـيــدا املــدعــى عليهم عـلــي ومحمد
وسـلـيـمــان ووفـ ــاء ولـيـلــى حـســن زرقــط
ل ـل ـح ـضــور الـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـمــة الس ـت ــام
ن ـس ـخــة ع ــن اس ـت ـح ـض ــار الـ ــدعـ ــوى رق ــم
 2018/213املـقــدمــة مــن املــدعــي محسن
احـ ـم ــد زراقـ ـ ـ ــط وال ـ ـج ـ ــواب خ ـ ــال مـهـلــة
عشرين يومًا تلي النشر واال يصار الى
ابــاغـكــم كــافــة اوراق ال ــدع ــوى بواسطة
ال ـل ـصــق ع ـلــى ل ــوح ــة اع ــان ــات املـحـكـمــة
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
حسني حمود
إعالن
بتاريخ  2018/7/3صدر قرار عن محكمة
تـنـفـيــذ ع ـق ــود ال ـس ـي ــارات واأللـ ـي ــات في
بيروت برئاسة القاضي جويل عيسى
ال ـ ـخـ ــوري بـ ــابـ ــاغ امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــا سـهــا
ً
عاصم حسن بالطرق االستثنائية عمال
باحكام املادة  409أ.م.م .االنذار االجرائي
وطلب التنفيذ ومرفقاته وقــرار الحجز
على الـسـيــارة 184662/ص /باملعاملة
رق ــم  2018/154املـقــدمــة مــن بـنــك لبنان
واملهجر ش.م.ل .بوكالة املحامي رامــي
باسيل.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني لتبلغ االوراق املشار اليها خالل

مهلة ثالثة أسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن تبليغ
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
تــدعــو ه ــذه ال ــدائ ــرة املـنـفــذ عليه الـيــاس
شــاكــر خـلـيــل ح ــرب مــن ب ـلــدة الغباطية
وامل ـج ـهــول مـحــل االق ــام ــة لـلـحـضــور الــى
ق ـل ـم ـهــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ـلــه
الـ ـق ــان ــون ــي ل ـت ـب ـلــغ االنـ ـ ـ ـ ــذار ال ـت ـن ـف ـيــذي
واسـتــام اوراق املعاملة التنفيذية رقم
 2018/150واملـقــامــة مــن طــالــب التنفيذ
م ـ ــارون س ـل ـيـمــان ك ــرم بــواس ـطــة وكـيـلــه
املحامي سعيد بــو عقل بمهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر.
رئيس قلم دائرة تنفيذ جزين
بتريسيا بو راشد
إعالن
تعقد لجنة املـنــاقـصــات اجتماعها في
ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة صـبــاحــا
بـتــاريــخ  2018/9/4بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
تلزيم مشروع تشغيل وصيانة معامل
م ـعــال ـجــة ال ـن ـف ــاي ــات وال ـط ـم ــر الـصـحــي
ل ـل ـن ـف ــاي ــات فـ ــي ب ـل ــدي ــة زحـ ـل ــة  -مـعـلـقــة
وتعنايل.
ُي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة ان يطلع على دفـتــر الـشــروط
الـخــاص املــوجــود لــدى الــدائــرة االداري ــة
في البلدية اثناء الــدوام الرسمي وعليه
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تقديم عرضه باليد أو بالبريد املضمون
شـ ــرط ان ي ـصــل الـ ــدائـ ــرة االداري ـ ـ ـ ــة قـبــل
ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخــر
ي ــوم عـمــل يسبق الـتــاريــخ امل ـحــدد لهذه
املناقصة.
زحلة في 2018/7/31
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بموجب الطلب املقدم تاريخ 2018/8/2
ت ـقــرر ب ـتــاريــخ  2018/8/7ح ــل وشـطــب
املحل التجاري املعروف باسم "املؤسسة
اللبنانية للتجارة والـخــدمــات العامة"
مــن قـيــود الـسـجــل الـتـجــاري فــي بـيــروت
حيث هي مسجلة تحت الرقم /47772/
رق ـ ـ ــم ت ـس ـج ـي ـل ـه ــا ل ـ ـ ــدى وزارة امل ــالـ ـي ــة
 /57649/لـصــاحـبـتـهــا ال ـس ـيــدة فاطمة
ابراهيم حمود.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
او اعتراضه خــال مهلة عشرة ايــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
بـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب م ـ ـح ـ ـضـ ــر جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ت ـ ــاري ـ ــخ
 2017/11/11تقرر بتاريخ 2018/8/7
حل وشطب شركة تراست بوليكلينيك
ش.م.م .مــن قـيــود الـسـجــل الـتـجــاري في
ب ـيــروت حـيــث هــي مسجلة تـحــت الــرقــم
 /1000211/رق ــم تسجيلها فــي وزارة
املالية  /291499/مديرها السيد محمد
محي الدين العاليلي.
فعلى كل ذي مصلحة ان يقدم مالحظاته
او اعتراضه خــال مهلة عشرة ايــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
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أفقيا
 -1زعيم ديني يهودي – خطايا –  -2ملحن لبناني من أبرز امللحنني املعاصرين –
 -3ضد األول – جزيرة إيطالية صغيرة تفصل البندقية عن األدرياتيك ُيقام فيها
مهرجان سينمائي عاملي –  -4من فصول السنة – دفع –  -5من الحبوب – طائش
متبصر –  -6مدينة فلسطينية هي السامرة قديمًا – ّ
ّ
حية زعــم العرب أنها
وغير
تطير –  -7من الحيوانات – نفلس ونفقد أموالنا –  -8فرس عنتر بن شداد العبسي
– فتك به –  -9آللىء عظام – أحرف متشابهة –  -10شهر ميالدي – دولة أوروبية

عموديًا

 -1شاعر مخضرم من أهل املدينة مدح الغساسنة في الجاهلية ّ
ّ
النبي بعد
لقب بشاعر
إسالمه –  -2رجاء في الحياة – أعطى باليد –  -3من الخضر – متحف مدريد الوطني
ّ
في إسبانيا ّ
الفنية –  -4مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر – ظهر
غني بالروائع
الى العلن –  -5نسبة الى مواطن من بلد عربي – ماركة آالت خياطة –  -6أخو األب –
إنكب على األرض وسجد –  -7ذنب الحيوان – سالح حربي قديم – مقياس مساحة –
 -8نرومه – قائد السفينة –  -9واجبات الطالب – إناء ُيشرب فيه –  -10أمراء من الشيعة
حكموا بالد بعلبك في العهد العثماني وحالفوا األمير فخر الدين الثاني

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1كاتماندو –  -2مراكش – باري –  -3أحيرام – طفل –  -4لبب – رطب – رك –  -5ي
ي – القفل –  -6ناهد شريف –  -7بم – ُرب – ّ
زيون –  -8أزعج – رأت –  -9أجل – أدس
– تو –  -10طروادة – جون

عموديًا
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مشاهير 2937

حلول الشبكة السابقة

 -1كمال جنبالط –  -2أرحب – أم – جر –  -3تايبيه – الو –  -4مكر – يدرز –  -5أشار – شبعاد
–  -6مطار – ّ
جدة –  -7دب – بليز –  -8واط – قفير –  -9رفرف – واتو –  -10بيل كلينتون

حل الشبكة 2936

إعداد
نعوم
مسعود
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ّ
رس ــام فرنسي ( )1665-1594عــاش أغلب حياته فــي مدينة روم ــا .تأثر
ّ
بالرسام اإليطالي تيتيان .كان له تأثير كبير على فن الرسم في القارة
األوروبية
 = 9+4+7+10+3+5+6الحلم املزعج ■  = 1+2عملة آسيوية ■ = 8+11
عاصفة بحرية

حل الشبكة الماضية :وردة اليازجي

غادر العمال البنغالدشيون
HRIDOY MIAH
ALI
MOHAMMAD HUMAYUN MIAH
RATAN SHEIKH
MOHAMMAD SAFEQUL ISLAM
KHOKAN SHEIKH
MOHAMMED SHAH JALAL SUMON
SUMED ALI
PALAS DAS
ASHRAF BEPARY
KAMRUL HAWLADER
ABDUL ALI
MOHAMMED REAZ GARAMI
KAMAL KHAN
م ــن عـنــد م ـخــدوم ـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــم شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/229881
غادرت العاملة األثيوبية
MESERET DITA BEKELE
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/781187
غادرت العاملة األثيوبية
SARA TADELE
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/892221
غادرت العاملة األثيوبية
ROMAN ABEBE GULMA
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/629632
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َ
كتاب عن «جمعية ِعرب» يستعيد نجمات الغــناء في بيروت األربعينات

ِّ
محمود زيباوي موثقًا زمـن االحتماالت السعيدة
وأهمها هجرتهن إلى مصر ،للعمل في السينما
والغناء على مسارح القاهرة.
م ـح ـم ــود زي ـ ـ ـبـ ـ ــاوي ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ـن ـقــل بـ ــن أش ـك ــال
مختلفة مــن الكتابة ،اشتهر بكتاباته البحثية
ف ــي األرش ـ ـيـ ــف امل ــوس ـي ـق ــي ،واملـ ـع ــرف ــة ال ــواس ـع ــة
بمراحل موسيقية عدة ،أهمها مرحلة الرحابنة.
ه ــو ال ي ـت ــوق ــف ع ـن ــد ك ــون ــه ك ــات ـب ــا وب ــاح ـث ــا فــي
ً
التراث املوسيقي ،لكنه يملك أرشيفًا هائال من
الصحف واملجالت والصور ،التي توثق مراحل
فـنـيــة مـخـتـلـفــة .ال يـخـفــي زي ـب ــاوي ول ـعــه بـعــالــم
الـغـنــاء وأطـيــافــه املـتـعــددة ،مــا أخ ــذه مــن الكتابة
املتخصصة فــي األي ـقــونــة إل ــى عملية التوثيق
املوسيقي .يقول لنا« :مــن يعرفني منذ نعومة
أظ ــاف ــري ،يـ ــدرك ول ـع ــي ب ـعــالــم ال ـغ ـنــاء بــأطـيــافــه
املـتـعــددة .أك ــاد أق ــول إن ـ ّـي متخصص فــي الغناء
الفرنسي واإليطالي ،كما متخصص في الغناء
الـ ـع ــرب ــي ،وهـ ـ ــذا ع ــن شـ ـغ ــف .ل ـ ــدي س ـب ـعــة كـتــب
مترجمة إلى أكثر من ّ
ست لغات عاملية ،وجميعها
صباح

مشروع محمود زيباوي الجديد ثالثية موثقة عن األخوين رحباني

مازن حلمي
مـ ــع بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،أص ـ ـ ـ ــدرت جـمـعـيــة
«عـ ـ َـر ْب» (بــدعــم مــن «الـصـنــدوق العربي للثقافة
ِ
والفنون ـ آفــاق») كتابًا بعنوان «نجمات الغناء
فــي األرب ـع ـي ـنــات الـلـبـنــانـيــة» للمؤلفني محمود
زي ـبــاوي وأسـعــد مـخــول .يسلط الـكـتــاب الضوء
على فـتــرة غنائية مــن تــاريــخ لـبـنــان ،عــائـدًا إلى
مــرح ـلــة ال ن ـع ــرف ع ـن ـهــا ال ـك ـث ـيــر ،سـ ــوى بعض
أسـمــاء نجمات تلك املــرحـلــة ،أو مــا وصــل إلينا
منهن .يحاول املؤلفان الوقوف عند تلك املرحلة
الغنائية بالتدقيق والبحث ،محاولني االبتعاد
ع ــن ال ـســرديــة امل ـت ــداول ــة وال ــرج ــوع إل ــى أرشـيــف
ال ـص ـحــافــة واإلذاعـ ـ ـ ــة ،ك ـشــاهــد ح ـ ّـي غ ـيــر مـتــأثــر
ب ـع ــوام ــل الـ ــزمـ ــن .ي ـض ـي ـئــان ع ـل ــى م ــرح ـل ــة فـنـيــة
ّ
غــابــت ت ـحــت ركـ ــام األت ــرب ــة وال ـن ـس ـيــان ،رغ ــم أن
«األربعينات تعتبر البداية الحقيقية .فالبحث
ع ــن ه ــوي ــة لــأغ ـن ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـ ــدأ خـ ــال تلك
املرحلة» على حد تعبير محمود زيباوي.
يدخل الكتاب إلى تلك الحقبة من خالل نجمات
الغناء آنذاك ،اللواتي بلغ عددهن  12في الكتاب

نور الهدى وصلت إلى قمة المجد ثم
انهارت وأصيبت بالجنون

نور
الهدى

هــن :نــور الـهــدى ،صباح ،سهام رفقي ،نورهان،
نهوند ،سعاد محمد ،نجاح ســام ،نــازك ،زكية
حمدان ،حنان ،أوديــت كعدو ،بهية وهبي ،التي
حملت اس ــم «وداد» بـعــد اقـتــرانـهــا باملوسيقار
توفيق الباشا .يعود الكتاب إلى سيرة بدايات
ً
تشكل هوية الغناء اللبناني ،محاوال فهم تطوره
والـتـعـمــق ف ــي ف ـتــرة لـهــا دالالت ك ـبــرى ف ــي فهم
طبيعة وتشكل هذه الهوية .ال يمكن فهم أي حقبة
فنية من دون مقاربة زمنية توضح السياق الذي
تشكلت فيه هويتها .يصنع الكتاب هذه املقاربة
من خالل أربع أسطوانات تضم أغنيات مطربات
ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة (غ ـي ــر مـ ـت ــواف ــرة ع ـل ــى ي ــوت ـي ــوب)،
إلــى جــانــب احـتــوائــه عـلــى صــور عــدة وأفـيـشــات
حفالتهن ورحالتهن بني مصر ولبنان وسوريا
والـ ـع ــراق ون ـب ــذة مـفـصـلــة ع ــن س ـيــرة ك ــل منهن.
يلتقط خيوطًا تــربــط بــن نجمات األربعينات،

نجاح سالم

بالفرنسية .أصبحت صورتي مرتبطة بالكتاب
األول عن األيقونة ،لكن باقي أعمالي كله ّ
يتفرع
إلى فنون مختلفة .منذ  ١٤عامًا ،بدأت أكتب مع
جريدة «النهار» وأصبحت مقاالتي متنوعة ،ثم
دخلت الكتابة عن عالم الغناء من طبيعة اإلملام
مع السنوات ،سواء باألخوين رحباني وفيروز
أو محمد عبد الوهاب».
ل ــم ت ـكــن ب ــداي ــات ال ـك ــات ــب م ــع ال ــرح ــاب ـن ــة مـجــرد
عملية بحثية عن تلك الحقبة الفنية بالتحديد،
لكنها أوصـلـتــه إلــى فـكــرة الـكـتــابــة والـبـحــث عن
املرحلة التي سبقت تشكل الهوية الغنائية في
ّ
لـبـنــان .وح ــول بــدايــة الـفـكــرة مـعــه ،يـعــلــق« :فكرة
ه ــذا ال ـك ـتــاب كــانــت مـقــالــة طــويـلــة نـشــرتـهــا عــام
 2011في ملحق في جريدة «النهار» مع غالف
َ
وأربع صفحات .بدأ األمر معي ِحني كنت أفتش
عن بدايات ّ األخوين رحباني ،ليس عن روايــات
ّ
منصور ألني مقتنع أن من يريد إجراء بحث ،ال
يمكنه االعتماد على روايات صاحب الشأن ،ألن

األخير سيعطي سيرة انتقائية وغير كاملة ،وفي
خريف العمر قد تخونك ذكرياتك .وقتها ،وجدت
عند صــديــق لــي هــو ملك األرش ـيــف عـبــودي أبو
جــودة مجلدين ملجلة اإلذاع ــة يرجع تاريخهما
إلــى عامي  .»1948-1949ويضيف« :قلت أخيرًا
ســأعــرف بــدايــة األخــويــن رحباني .وهـكــذا كتبت
مقالي «البدايات املجهولة لألخوين رحباني»،
ً
وفعال أصبحت أعــرف متى دخــا اإلذاعــة للمرة
األولـ ــى ،ومـتــى ظـهــر اسمهما لـلـمــرة األول ــى في
ب ــرام ــج اإلذاع ـ ـ ـ ــة .ل ـك ـن ـنــي اك ـت ـش ـفــت أي ـض ــا عــالــم
األرب ـع ـي ـنــات الـغـنــائــي ،ال ــذي ن ـعــرف مـنــه بعض
األسماء املشهورة ،وأسماء أخرى ال نعرف عنها
شيئًا .وتعرفت أيضًا إلى أسماء ملحنني في تلك
الفترة .بعد فترة من البحث واألرشفة ،أصبحت
لدي مادة صالحة للكتابة والنشر».
استغرق زيـبــاوي نحو سبع سنوات في عملية
البحث ،معتمدًا على املنطق األكــاديـمــي «كأني
ّ
أكـتــب أط ــروح ــة» .ويـشـيــر أيـضــا إل ــى أن الكتاب

ارتبط بالسيدات والنجمات ،ليس لعدم وجود
نجوم رجــال في تلك املرحلة ،لكنهم أقل بكثير،
وهو ما أشــار إليه أيضًا في مقدمة الكتاب .وال
ّ
يخفي أن السؤال حول عدم وجــود نجوم رجال
ف ــي ت ـلــك ال ـح ـق ـبــة ،ق ــد ط ــرح ــه ع ـلــى نـفـســه أث ـنــاء
ً
العمل على الكتاب ،لكنه يبرر ذلك قائال« :هؤالء
النجوم انطفأ بريقهم سريعًا».

صباح رسبت ثالث مرات ُفي امتحان
اإلذاعة ومحمد سلمان لقب بمطرب
العروبة قبل العروبة نفسها
ي ـع ــود وي ـف ـصــل م ـســألــة ان ـت ـمــاء ب ـعــض الـنـجــوم
الكبار إلى تلك الحقبة أو عدمه« :في االربعينات،
ك ــان فـيـلـمــون وه ـبــي مـطــربــا ،ال مـلـحـنــا .وودي ــع
َ
ال ـص ــاف ــي ل ــم ي ـكــن م ـش ـه ــورًا وق ـت ـه ــاِ ،حـ ــن دخــل
اإلذاعة عام  1939ولم يلمع ،ثم سافر إلى أميركا
في منتصف األربعينات .وعاد بعدها بسنوات،
وملـ َـع للمرة األول ــى فــي أغنية «ع اللومة» عامي
 1952و ،1953بعد ذلــك في نهاية الخمسينات،
حمل اسم مطرب لبنان األول عام  .1959وأشهر
مطرب في تلك الحقبة كان صابر الصفح الذي
كان يلقب بـ «عبد الوهاب لبنان» وال أحد يعرفه
ّاليوم .وكان محمد سلمان أيضًا مشهورًا وقتها،
ُ
لقب بمطرب العروبة قبل العروبة نفسها».
بدا محيرًا في الكتاب اختيار املرحلة الزمنية عن
ً
ّ
غيرها ،ما قد يضفي إحساسًا أن للكاتب تفضيال
لنجمات تلك الحقبة .لكنه ال يجزم بالتفضيل:
«كــل حقبة فيها مـطــربــات بـقــدر حقبتنا الـيــوم.
االختيار كــان زمنيًا مرتبطًا باألربعينات التي
ّ
تشكل البداية الحقيقية للغناء اللبناني» .ويرى
ّ
أن دور اإلذاعة في تلك املرحلة كان قويًا ومؤثرًا
«ألنــه لم يكن هناك تلفزيون وال شرائط .منطق
اإلذاعة أيضًا كان مختلفًا وقتها ،فاإلذاعة كانت
املنتج الرئيس لألغاني» ،ويضيف« :أي إنسان
دخ ــل اإلذاع ـ ــة بـعــد تــأسـيـسـهــا ،لــديــه أغ ـن ـيــات ال
تحصى .أيضًا إلى جانب اإلذاعة ،كانت املالهي،
التي تختلف عن صورتها اآلن».
تحدث الكتاب أيضًا عن تغير الصورة الذهنية
ع ــن امل ــاه ــي ال ـل ـي ـل ـيــة ،وت ـغ ـيــر طـبـيـعـتـهــا .ففي
أربعينيات القرن املاضي ،كــان الطرب جــزءًا من
الفقرات الرئيسية في املالهي الليلية .لم تقتصر
املــاهــي وال ـطــرب عـلــى مـصــر ولـبـنــان فـقــط ،لكن
كانت هناك في العراق أيضًا ماله مشهورة لها
جـمـهــور كـبـيــر .ووفـ ــق م ــا ذكـ ــره زيـ ـب ــاوي ،وجــد
بعض املطربات نجاحًا في العراق أكبر من الذي
وجدنه في لبنان ،على رأسهن نهاوند.
وعند سؤاله عن النجمة التي أثرت به ،يجيبنا
ب ـنــور ال ـه ــدى «ألن ـه ــا مـلـيـئــة بــالـتــراجـيــديــا وقــد
ّ
مسني ذلك .حتى إحسان عبد القدوس كتب قصة
مشابهة لحياتها .نــور الـهــدى وصلت إلــى قمة
املجد ثم انهارت ،إلى درجة أصيبت بالجنون».
ويتوقف عند صباح الــذي «رسـبــت ثــاث مــرات
فــي امـتـحــان اإلذاعـ ــة ،واعـتـبــرت مطربة صغيرة
ال ـص ــوت يــوم ـهــا» ،قـبــل أن تـتـحــول إل ــى ظــاهــرة
وأسطورة خالدة .تفصيل يعيدنا إلى سؤال عن
العوامل التي أسهمت في نجاح أو فشل هؤالء
ّ
النجمات .يجيبنا زيباوي بأن الصوت ال يكفي
ً
مـهـمــا ك ــان جـمـيــا ،ف ــ«ه ـنــاك عـنـصــر الـكــاريــزمــا
ّ
الشخصية ،إضافة إلى امللحن .هؤالء الفنانات الـ
ّ
ستة ّ
ملحنني :نقوال املني
 12يعود نجاحهن إلى
وسامي الصيداوي ،وفيلمون وهبي في الغناء
اللبناني ،وعبد الغني الشيخ في الغناء البدوي
(مــع سهام رفـقــي) ،ومحمد محسن في املصري
(مع سعاد محمد وغيرها) ،وخالد سلطان في
القصيدة الحديثة» .فــي النهاية ،يجد زيباوي
ً
ن ـف ـســه م ـف ـض ــا غ ـن ــاء األرب ـع ـي ـن ــات ع ــن ال ـف ـتــرة
ال ـحــال ـيــة ،ال ـت ــي ال ي ـجــد نـفـســه ف ـي ـهــا .مـشــروعــه
املقبل الذي باتت مواده جاهزة تقريبًا ،كناية عن
ثالثية موثقة عن األخوين رحباني ،يدقق فيها
املـعـلــومــات عنهما بشكل أك ـبــر .ي ـشــرح« :الـجــزء
األول سيغطي مرحلة اإلذاعة من عام  1948حتى
 .1955الـجــزء الـثــانــي يشمل عصر األسـطــونــات
واملهرجانات حتى  .1967ويأتي ختام الثالثية
ليغطي املرحلة الالحقة لغاية مرض عاصي عام
.»1972
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
حنان القاتل

صورة
وخبر

وينسـتين،
الممثالن األميركيان بيل كوسـبي وكيفن سبيسـي ،والمنتج الهوليوودي هارفي
والرئيـس األميركـي دونالـد ترامـب… أربعـة وجـوه تصـدرت واجهـة اإلعلام وجمعتهـا ُت ُ
هـم
التحـرش الجنسـي .الفنانـة المقيمة في نيويورك أنجيال تشـاينا (غامشـو) نقلت األسـماء األربعة
إلـى غرافيتـي تصـدرت جـدارًا فـي ويليامزبرغ فـي بروكلين.

الشمس تشرق جنوبًا
… في «مزيان»
ضمن نشاطها الثقافي األسبوعي
«نقاشات» ،تدعو اللجنة الثقافية الفنية
في الحزب الشيوعي اللبناني ،اليوم
األربعاء لحضور عرض وثائقي «الشمس
تشرق جنوبًا» ( 44د ـ  )2016ليارا
أبو حيدر في مقهى «مزيان» (الحمرا
ـ بيروت) ،يليه نقاش مع الحضور.
ً
ُعرض الشريط ّأوال عبر قناة «امليادين»،
وهو يلقي الضوء على قصص املعاناة
والصمود ألهالي القرى الجنوبية
ّ
الحدودية طوال الفترة املمتدة من
االحتالل اإلسرائيلي مرورًا بعدوان تموز
ً
 ،2006وصوال الى النصرُ .يسهم العمل
كذلك عبر صوت الراحل رضوان حمزة
(الصورة) ،في إبراز دور «صوت الشعب»
في تشكيل صلة الوصل بني املعتقلني في
السجون اإلسرائيلية وذويهم.
اليوم ـ  19:00ـ مقهى «مزيان» (بناية رسامني ـ
الحمرا /بيروت) .لالستعالم01/740608 :

املسكني ،بعد ْأن َّ
ُ
صرت ميتًا،
ظن أنني
َ
َ
ُ
خنجر ِه األخيرة
طعنة
يسحب
وفيما هو
ِ
شقوق أضالعي،
من
ِ
َ
َ
َ
َ َ
بدون ْأن تـتـق ّـصدا إخافته،
فوجئ بعين ّي،
ِ
َ
وسع خوفهما وخوفي،
على
نفتحان
ت
ِ
ُ
وت ّ
حدقان في عينيه.
ّ
فما كان ُ
منه (املسكني ،املسكني حقًا)
ّ
َ
َ
سحب عينيه املذعورتني ِمن َعين َّي،
إال ْأن
َ
نصل خنجره َ
َ
املد ّمى،
ليمسح بهما
ِِ
ّ
وسألني ...سألني بكل ما في قلب ِه ِمن
البراء ِة والعطف:
َ
يلزمك شيء؟.»...
«هل
ُ
أعرف ْإن َ
بطبيعة الحال ،لم ْ
كان
أكن
ِ
يلزمني ُّأي شيء،
َ
ذاك ألنني ،في األساس ،لم أعرف أنني
ُ
صرت ميتًا.
2018/8/5

