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على الغالف

ّ
الحريري يهرب :أي حكومة تعالج األزمــة االقتصادية وتطبع مع سوريا؟
هل يهرب سعد الحريري من االستحقاقات االقتصادية واملالية،
أم يهرب من استحقاق تطبيع العالقات بني لبنان وسوريا؟
الواضح ،بحسب مصادر مطلعة ،أن الرئيس املكلف ال يملك
حتى اآلن تصورًا للتعامل مع ملف الحكومة ،وخصوصًا في
ظل ما ينتظرها من مهمات في املرحلة املقبلة ،وبالتالي ،يراوح
مكانه في مهمة التأليف ،تجنبًا ملواجهة سؤالني مركزيني :األول،
يتعلق بخطة الحكومة ملواجهة األزمة االقتصادية والضغط
املالي ومعالجة السياسات النقدية وتوفير متطلبات املالية العامة
ملواجهة العجز الكبير في املوازنة العامة .الثاني ،يتعلق باستحقاق
العالقات مع سوريا ،حيث يحتل ملف النازحني السوريني رأس
االولويات محليًا وإقليميًا ودوليًا ،باإلضافة إلى حالة الجمود
والحيرة التي تصيب القطاع املالي واالقتصادي والتجاري في

لبنان حيال دورها أو حصتها في مشروع إعادة إعمار سوريا.
في الجانب األول ،ال يملك الحريري تصورًا ملعالجة مشكالت القطاع
العام ،وال هو في صدد تعديل السياسة الضريبية .كذلك ال يعتقد
بأن موجبات مؤتمر باريس ـ ـ ـ  4يمكن تحويلها إلى نتائج عملية من
دون الخضوع لطلبات املشاركني في مؤتمر باريس واملؤسسات
املالية والنقدية الدولية ،التي تطالب بمعالجة جذرية ملشكالت لبنان،
بما يفرض إدخال تعديالت جوهرية على السياستني النقدية
والضريبية .وال يبدو أن الحريري في وارد التفكير في هذه الخطوة،
ً
وهو الذي يعاني أصال من أزمة مالية خاصة ،ويتكل ضمنًا على
السياسات القائمة ملعالجة جانب منها ،سواء من خالل القطاع
املصرفي ،أو من خالل إبقاء القطاع العام مفتوحًا أمام التوظيف
السياسي ،بما يعالج مشكالت فريقه السياسي.

أما بشان ملف العالقة مع سوريا ،فإن الحريري ،يميل شخصيًا
إلى عدم السير في خطوات تهدف عمليًا إلى التطبيع مع دمشق،
والسير في عملية تنسيق مكثفة ملعالجة األزمات األمنية
والحدودية الناجمة عن الحرب في سوريا ،وكذلك معالجة ملف
النازحني السوريني .وال يبدو الحريري متحمسًا ربطًا بما بلغه
من أن القيادة السورية ليست بوارد تطبيع العالقات معه خارج
موقعه رئيسًا للحكومة ،وأنها ال ترغب في استئناف أي تواصل
سياسي مع تيار املستقبل أو قوى  14آذار التي لعبت دورًا في
تغذية الحرب في سوريا .كذلك ،علم الحريري بطرق مختلفة أنه
سيكون من الصعب على رجال األعمال والشركات القريبة منه
ومن فريق  14آذار ،الدخول إلى سوريا واالستفادة من برنامج
إعادة اإلعمار فيها.

َ
وكان الفتًا لإلنتباه في املعلومات نفسها ،أن دمشق لن تفتح
الباب أمام شركات ورجال أعمال مقربني من الرئيس نبيه بري
وحركة أمل بدعوى أن هؤالء لم يكونوا «أوفياء» في «اللحظات
الحرجة» .مع اإلشارة هنا ،إلى أن بعض الجهات تعمل على
إستعادة الحرارة الكاملة إلى العالقة بني دمشق وبني بري وحركة
أمل.
ويبدو أن القيادة السورية متشددة في هذا األمر ،إلى حدود أنها
«ليست بصدد مسايرة أحد» على ما يقول مسؤول سوري،
ويضيف« :لقد خسرنا الكثير جراء مراعاة قوى لبنانية تهوى
الطعن في الظهر ،وسوف نصرف كل جهدنا وطاقتنا على إعمار
بلدنا ،ونتعاون فقط مع الذين وقفوا إلى جانبنا وضحوا معنا».
ّ ً
ً
مكبال لنفسه ،ما يفتح النقاش أمام
بناء عليه ،يبدو الحريري

ّ
باسيل :ننسق مع سوريا

عون :لن أنتظر بعد األول من أيلول
رئيس الجمهورية:
أيها اللبنانيون
ال تنتحروا
يحلو لرئيس الجمهورية الـعـمــاد ميشال
عــون تذكر عبارة كتبها بيده عــام ،2005
في مطلع والدة التيار الوطني الحر ،عندما
ُوض ـعــت لـلـمــرة األول ــى بــن يــديــه «شــرعــة»
التيار املحدث كي يبدي رأيــه فيها .للفور
أدخل فيها العبارة اآلتية« :على كل لبناني
أن يكون له بعد لبناني في الخارج وليس
بعدًا خارجيًا في لبنان».
يطابق الــرئـيــس ميشال عــون هــذه الفكرة
مع حال التعثر التي تجبه تأليف الحكومة.
على نحو أق ــرب إلــى مخاطبته اللبنانيني
من دون أن يكون بني يديه خطاب مكتوب،
شأنه في املناسبات الرسمية ،يقول وهو
يدق ناقوس الخطر والتحذير:
«أكبر مشاكلنا في تأليف الحكومات أننا
نسمع الخارج أكثر مما نصغي إلى الداخل.
هــذا الكالم يــرد يوميًا في الصحف ،حتى
ليكاد املــواطــن يعتقد أن في األمــر أوهامًا.
لــم يعد اللبنانيون يـمـ ّـيــزون مــا هــو حقوق
لـهــم ال يمكن أي أح ــد أن ينتزعها منهم،
وعـلـيـنــا ال ــدف ــاع عـنـهــا .قـبـلـنــا ف ــي الـســابــق
بسياسة النأي بالنفس عن أحداث الشرق
األوســط وخصوصًا سوريا ،حتى وجدنا
أنفسنا ننأى بأنفسنا نحن عن الدفاع عن
أرض الــوطــن .منعنا الجيش مــن محاربة
اإلرهــابـيــن الــذي بقوا على أراضينا سبع
س ـن ــوات ،ي ـغ ـيــرون عـلــى الـجـيــش وال ـق ــرى،
ّ
ويسقط لنا دائمًا شـهــداء .ملــاذا لم نتدخل
في الوقت املناسب ونمنع عن أنفسنا ذلك
األذى الطويل األمد؟ تركنا منطقة بكاملها
تعيش في الخوف والرعب والتهديد.
اليوم نحن في حيرة .لنا حق أكثر من طبيعي
في املطالبة بإعادة الالجئني السوريني إلى
بالدهم بعد استقرار أحوالها .أفهم موقف
ال ــدول الـتــي شـنــت ال ـحــرب عـلــى ســوريــا إذ
ترفض حقنا في إعادة الالجئني إليها ،وقد
يكون هذا الرفض في صلب مصالحها كي
تتنكر لحقنا هــذا .بسبب وجــود الالجئني
السوريني هنا وقعنا في ضائقة اقتصادية
وال ن ــزال .كــذلــك بسبب الـحــرب الـتــي نزلت
بـبــادهــم ،وبسبب مفاعيلها وتداعياتها
على أرضـنــا .اآلن ثمة انـفــراج مع بــدء فتح
الـطــرق املغلقة ،فهل يجوز أن ال نستعمل
مـمــر نصيب إلم ــرار صــادرات ـنــا؟ أفـهــم أن
تعارض دول متضررة هذا التدبير وتقف
ً
ضــده ،لكن يقتضي أن نفهم أوال َمــن هي
الدول املتضررة حتى نصغي إليها.
أيها اللبنانيون ال تنتحروا».

مع انتهاء عطلة
األضحى ،تفتتح
مساعي تأليف
الحكومة شهرها
الرابع ،دونما أدنى
ّ
تقدم .بات أكثر
استعصاء من غير
أن ّ
تتبدل الشروط أو
تنخفض السقوف.
جراء ذلك يرتاب
رئيس الجمهورية
في أن ثمة َمن ال
يريد حكومة اآلن
نقوال ناصيف
تختلف مـقــاربــة رئـيــس الجمهورية
مـيـشــال ع ــون أزم ــة تــألـيــف الحكومة
عــن الكثير مما يرافقها فــي أوســاط
األفــرقــاء اآلخــريــن املعنيني بــدورهــم.
ليس راضيًا عن الجمود الذي يحوط
بجهود التأليف والـشــروط املضادة
امل ـت ـب ــادل ــة ،إال أنـ ــه ال يـ ــرى األبـ ـ ــواب
موصدة تمامًا ،وال يبدو أنه في وارد
ال ـخ ــاف م ــع الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف سعد
الحريري .بيد أن ذلك ال يعني اكتفاء
رئـيــس الجمهورية بالصمت ،وهو
ّ
يحدد املوقف كاآلتي:
 1ـ مــا يقوله عــون أن «املـهـلــة ليست
مـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوح ـ ــة ،ول ـ ـ ـيـ ـ ــس ألي أح ـ ـ ـ ــد أن
ي ـضــع ال ـب ــاد بــرمـتـهــا ره ـي ـنــة عـنــده
ويعطلها» .لذلك يضيف« :سأنتظر
ح ـت ــى األول مـ ــن أي ـ ـلـ ــول فـ ـق ــط .بـعــد
ذلــك سنتكلم .نعم سنتكلم» .يرغب
ع ـ ــون ف ــي إبـ ـص ــار ال ـح ـك ــوم ــة ال ـن ــور
ومباشرتها أعمالها قبل ذهابه إلى
ن ـي ــوي ــورك ف ــي ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي من
أيـلــول ،للمشاركة فــي أعـمــال ال ــدورة
السنوية للجمعية العمومية لألمم
املـتـحــدة ،ويلقي كلمتني فــي افتتاح
أعمالها وفــي تكريم ذكــرى الرئيس
نيلسون مانديال .ينتقل من بعدها
إل ــى بلجيكا للتحدث أم ــام الـبــرملــان
األوروبــي .يعتقد رئيس الجمهورية
أن املـ ـل ــف ال ــرئ ـي ـس ــي الـ ـ ــذي يـتــوخــى
حمله إلــى هناك هــو ملف النازحني

عون ليس طرفًا في مفاوضات التأليف وقصر بعبدا ليس حائط مبكى (هيثم الموسوي)

ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة ب ـع ــودت ـه ــم
إل ــى بــادهــم «وهـ ــذا واج ــب مــن أجــل
اسـ ـتـ ـق ــرار لـ ـبـ ـن ــان .وجـ ــودهـ ــم ال ـي ــوم
هنا هــو لـجــوء أمـنــي بسبب الحرب
الــدائــرة في بالدهم ،بحيث يعودون
عندما تنتفي أسباب اللجوء األمني.
وقد انتفت إلى حد بعيد .لكن ما هو
حاصل اآلن اجتياح سكاني وليس
مجرد نزوح أو لجوء أمني .يقيمون
في لبنان في شــوادر ،فليفعلوا ذلك
على أراضـيـهــم عندما تــزول أسباب
اللجوء األمني».

رئيس الجمهورية:
هل تصح مناقشة
البيان الوزاري
قبل كتابته

 2ـ خالفًا ملا ّ
تردد أن الرئيس املكلف
س ـلــم إل ـيــه م ـســودتــي حـكــومـتــن من
 24وزي ـ ـرًا و 30وزيـ ـ ـرًا ،يــؤكــد رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة تـسـلـمــه م ــن ال ـحــريــري
مسودة واحدة هي توزيع الحصص
على األفرقاء املشاركني في الحكومة.
بيد أنها ليست تشكيلة حكومية في
أي ح ــال .ق ــال لــه ال ـحــريــري :نـتــوافــق
اآلن على الحصص ،ثم نتوافق على
الـتــوزيــع .ج ــواب رئـيــس الجمهورية
أنـ ــه م ـع ـنــي بــالـتـشـكـيـلــة الـحـكــومـيــة
مكتملة ،ما يقتضي بالرئيس املكلف

الخيارات البديلة ،وبرغم أن السعودية كما الواليات املتحدة ال
تريدان للحريري أن يسير في التسوية مع الرئيس ميشال عون
وحزب الله من جديد ،إال أن ثمة مخاوف من أن يكون القصد دفع
الحريري إلى االعتذار ،وجعل الحكومة الجديدة تتشكل من فريق
سياسي واحد ،ومن ثم ممارسة الضغوط الكبيرة على لبنان
داخليًا وخارجيًا ،بما في ذلك التهديد بتعريض البلد النهيار
اقتصادي ،وهو ما دفع قوى سياسية بارزة في لبنان ،بينها
الرئيس عون وحزب الله وحركة أمل ،إلى إبالغ الحريري نفسه
وآخرين بأنه في حال اعتذاره عن التكليف سيرشحونه من جديد
لتأليف الحكومة.
لكن إلى متى تبقى األمور على هذا النحو؟
(األخبار)

الـخــوض فــي الحصص مــع األفــرقــاء
املعنيني ،ثم يعود إليه.
ملــس رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة «شــوائــب»
يبد
في مسودة الحصص ،إال أنه لم ِ
رأي ــه فيها .لــم يرفضها كما لــم يهز
رأسه موافقًا ،ولم َ
ير الوقت مناسبًا
كــي يــدلــي بــدلــوه ،ونـصــح الـحــريــري
الـتـحــدث مــع رئـيــس الكتلة النيابية
األك ـب ــر ف ــي ال ـب ــرمل ــان ال ــوزي ــر ج ـبــران
بــاس ـيــل ك ـمــا م ــع سـ ــواه ف ــي شــأنـهــا.
ب ــذل ــك راوحـ ـ ـ ــت م ـ ـسـ ــودة ال ـح ـصــص
مـكــانـهــا .م ــا يـقــولــه ع ــون إن ــه معني

بــإبــداء موقفه مــن تشكيلة حكومية
يقدمها إليه الرئيس املكلف كي يقرر
توقيعها أو ال ،إال أنه ليس طرفًا في
أي حال في مفاوضات التأليف.
 3ـ يـتــذمــر م ــن أن األف ــرق ــاء يـلـجــأون
إليه للتشكي واملطالبة بحصصهم،
ويـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـ ّـرفـ ـ ــون ك ـ ـمـ ــا ل ـ ـ ــو أن ق ـص ــر
بـعـبــدا حــائــط مـبـكــى .جــوابــه لـهــؤالء
أن ي ــذهـ ـب ــوا إلـ ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس امل ـك ـلــف
وي ـت ـح ــدث ــوا إلـ ـي ــه ف ــي م ــا يـطـلـبــونــه
ألنفسهم فــي الحكومة .ج ــاءه حزب
القوات اللبنانية يطلب أربع حقائب
من بينها نيابة رئاسة الحكومة أو
حـقـيـبــة س ـي ــادي ــة .ج ــواب ــه ع ــن نـيــابــة
رئاسة الحكومة أنها في حصته هو،
رئيس الجمهورية ،نظرًا إلى داللتها
ال ــرم ــزي ــة« :أمـ ــا الـحـقـيـبــة الـسـيــاديــة،
فـ ـ ــاذه ـ ـ ـبـ ـ ــوا إلـ ـ ـ ــى ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس امل ـك ـل ــف
واطلبوها منه».
 4ـ ي ـجــزم رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة بــأنــه
لـيــس شــريـكــا فــي مـفــاوضــات تأليف
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـ ــذي ي ـن ـي ـطــه ال ــدس ـت ــور
بــالــرئـيــس املـكـلــف .هــو بــذلــك يفصل
تـمــامــا بـيـنــه وال ـحــريــري فــي مــراحــل
التأليف ،وإن يجمع بينهما توقيع
مرسوم الحكومة الجديدة الذي يأتي
ف ــي مــرحـلــة الح ـقــة لـتــوافـقـهـمــا على
تشكيلة يقترحها الــرئـيــس املكلف.
وهذا ما لم يفعله بعد الحريري .لذا
ينتظره عون .أكثر من مرة سأله :هل
مــن عقبات كــي أســاهــم فــي تذليلها؟
جواب الرئيس املكلف النفي.
 5ـ إص ــرار الــرئـيــس عـلــى املسؤولية
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ل ـل ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف فــي
تأليف الحكومة ال يجعله يتردد في
القول« :ليؤلف الحكومة التي يريدها
هو .لكن ليؤلفها كي ننتهي».
 6ـ يـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ع ـ ـ ــون الـ ـ ـخ ـ ــوض فــي
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مـ ـ ــع سـ ــوريـ ــا
وال ـب ــاد فــي مــرحـلــة تــألـيــف حكومة
ال صــوغ بيان وزاري« :هــل يصح أن
نناقش البيان الــوزاري قبل كتابته؟
ن ـح ــن اآلن ف ــي صـ ــدد االت ـ ـفـ ــاق عـلــى
حكومة .البيان الوزاري مهمتها هي
بعد صدور مرسومها .األمر مرتبط
بوزراء الحكومة وبمجلس النواب إذ
تنال ثقته وفق بيانها الــوزاري هذا.
ال ّ
أفسر استعجال التطرق إلى ملفات
كهذه ،سوريا أو سواها ،إال من قبيل
ّ
تعمد عرقلة التأليف وفرض شروط
عليه» .بالتأكيد ،ال يكتم وجهة نظره
املناقضة ملا يقول به الرئيس املكلف
بــإزاء العالقات مع سوريا ونظامها
والرئيس بشار األسد .يقول عون إن
«استعجال إدخــال املسألة السورية
يخفي ذريـعــة التعطيل ويــرمــي إلى
أبعد من املوضوع نفسه».

إذا كـ ـ ــان ل ـ ـقـ ــاء بـ ـعـ ـب ــدا فـ ــي  26ال ـش ـهــر
امل ــاض ــي الـ ـ ــذي ضـ ـ ّـم امل ـب ـع ــوث ال ـخ ــاص
للرئيس الــروســي الكسندر الفرنتييف
ّ
مـ ــع الـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء الـ ـث ــاث ــة ش ــك ــل ال ـغ ـط ــاء
السياسي اللبناني للمبادرة الروسية
لـتــأمــن ع ــودة الـنــازحــن الـســوريــن الــى
ب ــاده ــم ،ف ــإن اج ـت ـمــاع أم ــس ب ــن وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي س ـيــرغــي الف ــروف
ّ
ونظيره اللبناني جبران باسيل «شكل
انطالقة الخطوات التطبيقية للمبادرة»
عبر تشكيل لجنة مشتركة من وزارتــي
خ ــارج ـي ــة ال ـب ـل ــدي ــن ل ـل ـب ــدء ف ــي تـطـبـيــق
املبادرة الروسية بحسب مصادر مطلعة
ّ
على أجواء اللقاء .املصادر نفسها أكدت
أن اللقاء الذي «اتسم بالحفاوة ،وأعطي
وقتًا (ثالث ساعات ونصف ساعة للقاء
ّ
وغــداء العمل واملؤتمر الصحافي) قلما
ُيعطى لــدولــة صـغـيــرة» ،شهد «تطابقًا
ت ــام ــا ف ــي وج ـه ــات ال ـن ـظــر لـنــاحـيــة عــدم
ربــط ع ــودة الـنــازحــن بالحل السياسي
في سوريا أو بإعادة االعـمــار» .وعلمت
«األخ ـبــار» أن ال ــروس تـعـ ّـهــدوا بالسعي
ل ــدى دم ـشــق م ــن أج ــل تــأمــن ضـمــانــات
ت ـش ـجــع الـ ـن ــازح ــن ع ـل ــى الـ ـع ــودة مـنـهــا
ض ـم ــان س ــام ــة ال ـع ــائ ــدي ــن وال ـح ـص ــول
على تسهيالت فــي مــا يتعلق بالخدمة
العسكرية وخـفــص ب ــدل االع ـف ــاءات من
هذه الخدمة وتفسيرات واضحة للقانون
الرقم  10ملا فيه مصلحة العائدين» .كما
ّ
تعهدوا تنظيم حملة دولية للمشاركة
في عملية إعادة االعمار.
وشـ ـ ـ ـ ّـدد ب ــاس ـي ــل فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
مشترك مع الفروف على استعداد لبنان
للتنسيق والتعاون مع روسيا وسوريا
واألمـ ــم امل ـت ـحــدة واألط ـ ــراف األخـ ــرى من
ّ
أجــل تنفيذ امل ـبــادرة الــروسـيــة .وأك ــد أن
ل ـب ـنــان ي ـجــب أن ي ـكــون «م ـن ـصــة إلع ــادة
إعـمــار ســوريــا والـتـعــاون االستراتيجي
بـ ــن لـ ـبـ ـن ــان وروسـ ـ ـي ـ ــا ض ـ ـ ـ ــروري ل ـه ــذه
الغاية» .وفي لقاء مع تلفزيون «روسيا
الـ ـ ـي ـ ــوم» ،رف ـ ــض ب ــاسـ ـي ــل رب ـ ــط ق ـض ـيــة
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن ال ـت ـح ـض ـي ــر ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات

الرئاسية الـســوريــة املرتقبة عــام ،2021
إذ «أننا معنيون بعودة سوريا موحدة
علمانية ومستقرة وآمنة .أما الحسابات
الداخلية وكيف ينتخب السوريون فهذا
ش ــأن سـ ــوري .وم ــن الـطـبـيـعــي ان يـكــون
ال ـس ــوري ــون ف ــي س ــوري ــا لـلـمـشــاركــة في
العملية السياسية وفي إعادة االعمار».
وعـ ـ ـ ــن رفـ ـ ـ ــض الـ ــرئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـل ــف س ـعــد
ال ـحــريــري إعـ ــادة ال ـعــاقــات مــع ســوريــا،
شـ ـ ّـدد بــاسـيــل عـلــى أن أح ـ ـدًا «ل ــم يطلب
مــن ال ـحــريــري زي ــارة س ــوري ــا ،وال سبب

العالقات العسكرية
سيئة ولبنان يغيب
عن «أرميا »2018
الختراع أزمة عالقات لبنانية ـ ـ سورية».
وقال« :العالقات مع سوريا قائمة بشكل
طبيعي وهـنــاك تـبــادل للسفراء .كما أن
هناك تنسيقًا أمنيًا فــي عمليات إعــادة
النازحني .وانا معني بتذليل اي عوائق
امام العودة ولذلك تواصلت مع نظيري
السوري وسأواصل الكالم لتسهيل هذه
العودة» .ولفت الى أن «موقف الحريري
مـبــدئــي وشـخـصــي وال أح ــد يطلب منه
تغييره .ولكن على املستوى الوطني ،ال
ّ
يمكن اي لبناني أن يلعب دور املعطل
مل ـص ــال ــح ل ـب ـن ــان ،س ـ ــواء ف ــي م ــا يـتـعـلــق
بـ ـع ــودة الـ ـن ــازح ــن أو ل ـج ـهــة ال ـح ـصــار
االقتصادي الــذي نفرضه على أنفسنا،
أو لجهة الـفــرصــة االن ـقــاذيــة لالقتصاد
اللبناني عبر املشاركة في إعادة اإلعمار
في سوريا».

العالقات العسكرية سيئة!
من جهة أخــرى ،يغيب لبنان عن أعمال

منتدى الجيش الــروســي «أرمـيــا »2018
ال ـ ــذي يـنـطـلــق الـ ـي ــوم ف ــي م ــوس ـك ــو ،في
خطوة أثارت استغرابًا روسيًا .واملنتدى
مــن أب ــرز الـفـعــالـيــات الـسـنــويــة للجيش
الـ ــروسـ ــي ،ل ـنــاح ـيــة الـ ـب ــرام ــج ال ـق ـتــال ـيــة
وامل ـن ــاورات والـحـ ّـيــة وع ــروض األسلحة
الحديثة ،ويشارك فيه أكثر من  40وزير
ّ
دف ــاع  .وك ـعــادت ـهــا ،ت ـشــن وزارة الــدفــاع
األم ـي ــرك ـي ــة ح ـم ـلــة س ـن ـ ّ
ـوي ــة ف ــي أوسـ ــاط
وزارات ال ــدف ــاع األوروبـ ـي ــة واآلس ـيــويــة
ملنعها من املشاركة فيه.
وق ــد ت ـضــاربــت امل ـع ـلــومــات ح ــول سبب
الغياب اللبناني .وفيما ت ـ ّ
ـردد أن وزيــر
ّ
ال ـ ــدف ـ ــاع ي ـع ـق ــوب ال ـ ـ ّـص ـ ــراف ك ــل ــف أح ــد
الضباط تمثيله بمشاركة ضــابــط اخر
ي ـم ـثــل قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ،ت ـل ـقــى ال ـجــانــب
ال ـ ــروس ـ ــي رسـ ــالـ ــة اع ـ ـت ـ ــذار خ ـط ـي ــة مــن
ّ
دون تــوض ـيــح االسـ ـب ــاب .ال ـص ــراف أك ــد
ل ـ ـ «االخ ـ ـبـ ــار» ان ــه اع ـت ــذر شـخـصـيــا عن
عــدم املـشــاركــة ،لكنه لــم يعتذر عــن عدم
مشاركة قيادة الجيش.
في غضون ذلك ،ال تزال اتفاقية التعاون
ّ
العسكري املـشـتــرك معلقة بــن البلدين
ّ
منذ تــدخــل سفيري أميركا وبريطانيا
ف ــي ب ـي ــروت ل ــدى ال ـح ــري ــري ق ـبــل أشـهــر
لـثـنــي الـحـكــومــة عــن إق ــراره ــا .وف ــي هــذا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ال يـ ـ ـ ــزال لـ ـبـ ـن ــان ي ـم ـت ـن ــع عــن
تـلـقــي هـبــة عـسـكــريــة روس ـي ــة .وبحسب
امل ـع ـلــومــات ،طـلـبــت مــوسـكــو قـبــل أشهر
م ــن ب ـي ــروت مـنـحـهــا «ش ـه ــادة مستهلك
ن ـه ــائ ــي» لـتـسـلـيــم ل ـب ـنــان ذخ ــائ ــر ت ـقـ ّـدر
ب ـح ــوال ــي ث ــاث ــة م ــاي ــن ط ـل ـقــة وأع ـت ــدة
عسكرية يفترض إلى تصل إلى بيروت
في أيلول املقبل ،لكن موسكو لم تحصل
على رد حتى اآلن.
مـ ـص ــادر ف ــي وزارة ال ــدف ــاع الـلـبـنــانـيــة
بـ ـ ّـررت األم ــر ب ــأن الـجـيــش سـبــق أن قـ ّـدم
«شهادة مستهلك نهائي» لوزارة الدفاع
ّ
الروسية ،لكن الــروس أدخلوا تعديالت
على اتفاقية ّ
الهبة ،وصــار لزامًا تعديل
ال ـش ـهــادة« ،والـتــأخـيــر الـحــاصــل مسألة
تقنية ولوجستية بحتة».

عون وعون يتصالن باألسد وأيوب
علمت «األخ ـبــار» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال
ً
ع ــون ،أج ــرى أخـيـرًا ات ـصــاال هاتفيًا بالرئيس الـســوري
ب ـش ــار األس ـ ــد ،وج ـ ــرى ب ـحــث ف ــي م ــوض ــوع ال ـنــازحــن
السوريني وسبل تسريع عودتهم إلى ديارهم.
ُ
وعلم أيضًا أن قائد الجيش ،العماد جوزيف عون ،اتصل
برئيس األركان في الجيش السوري ،وزير الدفاع العماد

علي عبد الله أيوب ،مهنئًا بمناسبة عيد الجيش في األول
من آب ،والذي يصادف أيضًا عيد الجيشني في البلدين.
وجرى تشاور في التنسيق األمني املشترك بني البلدين
من خالل عمل مكتب التنسيق األمني الذي يعمل بشكل
متواصل في مجاالت ضبط الحدود وحفظ األمــن على
حدود كال البلدين.
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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
صحناوي يوضح:
هذه وظيفتي
ج ـ ــاء ن ـ ــا م ـ ــن املـ ـح ــام ــي أالن بــو
ض ـ ــاه ـ ــر ،ب ــال ــوك ــال ــة ع ـ ــن خـلـيــل
ص ـح ـن ــاوي أن ـ ــه ع ـط ـفــا ع ـل ــى مــا
ن ـش ــرت ــه «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» فـ ــي ال ـع ــدد
 3540تــاريــخ  2018/8/13بقلم
الـ ـصـ ـح ــاف ــي رض ـ ـ ـ ــوان مــرت ـضــى
ويتناول فيه موضوع «تعرض
دات ـ ــا ال ــدول ــة ل ـل ـقــرص ـنــة» وي ــزج
الـ ـك ــات ــب اسـ ـ ــم م ــوك ـل ـن ــا ال ـس ـيــد
خليل صحناوي ،بأبشع األلفاظ
وأفظع التهم ،يهمنا أن نوضح
الحقائق التالية:
ً
أوال ،إن امل ـل ــف م ــوض ــوع امل ـقــال
م ـ ـ ـحـ ـ ــال إلـ ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـضـ ـ ــرة ق ــاض ــي
التحقيق فــي بـيــروت ،وبالتالي
فإن التحقيقات في هذه املرحلة
س ــري ــة وت ـ ـعـ ــرض مـ ــن يـفـشـيـهــا
ل ـل ـمــاح ـقــة ال ـق ــان ــون ـي ــة .ك ـم ــا أن
املـشــرفــن عـلــى الـتـحـقـيـقــات هــم،
مــن جـهــة أول ــى قـضــاة وتـحــديـدًا
قضاة النيابة العامة التمييزية
وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم م ـ ــدع ـ ــي ع ـ ــام
التمييز الرئيس سمير حمود،
وه ـ ــم مـ ـشـ ـه ــود لـ ـه ــم ب ــال ـن ــزاه ــة
وبـتـطـبـيــق ال ـق ــوان ــن واألن ـظ ـمــة
املــرعـيــة اإلجـ ــراء ،وبــالـتــالــي فإنه
ال يمكن أن يكونوا قد سربوا أية
م ـع ـلــومــات ألي كـ ــان ،وم ــن جهة
ثانية ،فإن الجهة األمنية املشرفة
ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــات هـ ـ ــي قـ ــوى
األمن الداخلي ـ ـ فرع املعلومات،
وع ـن ــاص ــره م ـش ـهــود ل ـهــم أيـضــا
بـ ـح ــرفـ ـيـ ـتـ ـه ــم ومـ ـص ــداقـ ـيـ ـتـ ـه ــم
وتطبيقهم لـلـقــوانــن واألنـظـمــة
املرعية اإلجراء.
ثانيًا ،إن مــا ورد فــي هــذا املقال
لـيــس فــي الحقيقة س ــوى جملة
مـ ـ ــن االف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراءات واألضـ ــال ـ ـيـ ــل
والروايات املفبركة واملتناقضة،
والتي وصلت إلى حد التحريض
عـ ـل ــى قـ ـت ــل م ــوكـ ـلـ ـن ــا م ـ ــن خ ــال
ات ـه ــام ــه ب ــأم ــور ال ت ـمــت ل ـلــواقــع
بصلة ،بهدف النيل من سمعته
وكرامته ،وسوف تكون موضوع
مراجعة ومالحقة قضائية أمام
القضاء املختص.
ث ــال ـث ــا ،ن ــؤك ــد أن امل ــوك ــل خـلـيــل
ص ـ ـح ـ ـنـ ــاوي يـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي م ـج ــال
ال ـ ـبـ ــرم ـ ـجـ ــة وحـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة امل ـ ــواق ـ ــع
اإللكترونية مع كبرى الشركات
وامل ـص ــارف اللبنانية والــدولـيــة
وبـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل ش ـ ــرع ـ ــي وق ـ ــان ـ ــون ـ ــي
وبـ ـن ــاء ع ـلــى ع ـق ــود ع ـم ــل ،وذل ــك
ب ـهــدف اك ـت ـشــاف ال ـث ـغ ــرات الـتــي
ت ـع ـت ــري الـ ـب ــرام ــج وال ـص ـف ـحــات
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــدة ل ـه ــذه
الـشــركــات واملــؤس ـســات ،وتبيان
مـكــامــن الـخـلــل بـغـيــة معالجته،
ومـ ـن ــع ال ـق ــراص ـن ــة مـ ــن اخـ ـت ــراق
حساباتهم وبرامجهم.
رابعًا ،إننا نطلب من صحيفتكم
تــوخــي الــدقــة وال ـح ــذر وانـتـظــار
نتائج التحقيقات التي يجريها
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء املـ ـخـ ـت ــص قـ ـب ــل ن ـشــر
مـثــل ه ــذه االفـ ـت ــراءات واألخ ـبــار
املفبركة ال ــواردة فــي هــذا املـقــال،
عــوض أن تستخدم صحيفتكم
ف ـ ــي ح ـم ـل ــة إع ــامـ ـي ــة م ـبــرم ـجــة
ً
تضليال للحقيقة ولـلــرأي العام
اللبناني من أجل تحقيق بعض
امل ــآرب الشخصية ،أقــل مــا يقال
فيها أنها حملة ابتزاز رخيصة
بـ ـح ــق م ــوكـ ـلـ ـن ــا الـ ـسـ ـي ــد خ ـل ـيــل
صحناوي.
خــام ـســا ،نـحـيـطـكــم عـلـمــا بــأنـنــا
ن ـ ـح ـ ـت ـ ـفـ ــظ ب ـ ـح ـ ـق ـ ـنـ ــا بـ ــال ـ ـل ـ ـجـ ــوء
إل ـ ــى ال ـق ـض ــاء امل ـخ ـت ــص بـتـهـمــة
التحريض بالقتل ونحمل كاتب
املقال املسؤولية الكاملة عن أمن
وسالمة موكلنا».

قضية

مقالة

من رفيق إلى سعد الحريري:
اعتذر ألنك عاجز عن التأليف

هل يصمد القضاء أمام الضغوط؟

توقيف خليل صحناوي
أوقف قاضي
التحقيق في بيروت
أسعد بيرم المدعى عليه
المقرصن خليل صحناوي،
أمس ،بجرم التخريب والسرقة
واالعتداء على األنظمة
وقرصنة مواقع رسمية
وأمنية .مذكرة التوقيف
الوجاهية تسجل للقاضي
بيرم الذي تحدى الضغوط
السياسية والقضائية
واألمنية التي تعرض لها
من كل حدب وصوب
رضوان مرتضى
عـ ــاود قــاضــي الـتـحـقـيــق ف ــي ب ـيــروت
أسـعــد بـيــرم توقيف املشتبه فــي أنه
ال ـع ـقــل امل ــدب ـ ّـر ألك ـبــر عـمـلـيــة قــرصـنــة
فــي تــاريــخ لبنان .أمــس ،أصــدر بيرم
مذكرة توقيف وجاهية بحق املدعى
ع ـل ـيــه خ ـل ـيــل ص ـح ـن ــاوي ،ف ــي «ج ــرم
الـتـخــريــب وال ـســرقــة واالعـ ـت ــداء على
األن ـظ ـم ــة وق ــرص ـن ــة م ــواق ــع رسـمـيــة
وأمـ ـنـ ـي ــة» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـن ــائ ــب ال ـعــام
التمييزي القاضي سمير حمود كان
قد أخلى سبيله سابقًا.
التحقيق فــي الـقـضـيــة اتـخــذ منحى
جــدي ـدًا ،الن تــوقـيــف صـحـنــاوي ،بما

يحمله في طياته من ّ
تحد للحمايات
ّ
ال ـتــي وف ــره ــا لـهــا ن ــاف ــذون ف ــي األم ــن
وال ـس ـيــاســة وال ـق ـضــاء وامل ـ ــال ،يعني
ح ـك ـمــا ج ـعــل ال ـق ــاض ــي ب ـي ــرم عــرضــة
ل ـض ـغــوط س ـيــاس ـيــة ل ـت ــرك امل ــوق ــوف
م ـج ــددًا ،خـصــوصــا فــي ظــل الـحــديــث
ُ
عن مساع تبذل لدى الهيئة االتهامية
الس ـت ـئ ـنــاف ق ـ ــرار ال ـتــوق ـيــف وإخـ ــاء
سبيل صحناوي.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر س ـيــاس ـيــة وأم ـن ـيــة
واسـ ـ ـع ـ ــة االطـ ـ ـ ـ ــاع ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن
احـ ـتـ ـم ــال خ ـ ـضـ ــوع بـ ـع ــض ال ـق ـض ــاة
ل ـل ـض ـغ ــوط ،س ـي ـج ـع ـل ـهــم فـ ــي مــرمــى
االتـ ـه ــام م ـب ــاش ــرة« ،وعـ ـل ــى ال ـق ـضــاة
امل ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــن أخ ـ ـ ـ ــذ ه ـ ـ ـ ــذا االم ـ ـ ـ ـ ــر ب ـع ــن
االعتبار ،علمًا بأن مصادر قضائية
مواكبة للملف نفت إمكانية املوافقة
على إخالء سبيل صحناوي في ظل
األدل ــة والـقــرائــن املــوجــودة املـتــوافــرة،
وكــذلــك فــي ض ــوء تـنــاقــض اإلفـ ــادات،
لـكـنـهــا ل ـف ـتــت الـ ــى أن االدع ـ ـ ــاء ضــده
لــم يـتـجــاوز الجنح بـعــد ،فــي انتظار

احتمال خضوع بعض
القضاة للضغوط،
سيجعلهم في مرمى
االتهام مباشرة

ّ
تـكــشــف مـعـطـيــات ج ــدي ــدة ف ــي ضــوء
التحقيقات الجارية.
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه االثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ،ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل فـ ــرع
امل ـع ـلــومــات ف ــي ق ــوى االم ــن الــداخـلــي
ت ـح ـق ـي ـق ــات ــه .وي ـع ـم ــل ت ـق ـن ـيــو ال ـف ــرع
ع ـلــى ّ إفـ ـ ــراغ ك ـم ـيــة هــائ ـلــة م ــن ال ــدات ــا
املـشــفــرة الـتــي ضبطت فــي حواسيب
وهــواتــف تعود لصحناوي .وبهدف
الـتـحـقـيــق الـ ــى ت ـحــديــد ال ـج ـهــة الـ َتــي
تجمع ملصلحتها معلومات ُصنفت
بأنها حساسة .يذكر أن صحناوي لم
ُيـقــدم لقاضي التحقيق سببًا مقنعًا
واحـ ـدًا يجعله ينقد الـقــراصـنــة آالف
الدوالرات في مقابل هذه املعلومات.
ويسعى فرع املعلومات إلى فك تشفير
عـ ـش ــرات امل ـل ـف ــات وت ـف ـ ُـري ــغ مـضـمــون
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــرات الـ ـت ــي ض ـب ـط ــت ل ــدى
ص ـح ـنــاوي وال ـقــرصــانــن املــوقــوفــن،
إضافة الى محاولة تحديد األثر الذي
ق ــد ي ـك ــون خـلـفــه ال ـقــراص ـنــة خـلـفـهــم.
ُ
ويـنـتـظــر أن تـســاعــد املـعـطـيــات الـتــي
سيتضمنها تـقــريــر ف ــرع املـعـلــومــات
الــذي ُ
سيرفع للقاضي بيرم بموجب
التحليل التقني لتحديد املواقع التي
ُ
اخترقت وتبيان الداتا التي ُسحبت
مـ ـنـ ـه ــا ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن فـ ـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات
سيستدعي صحناوي إلــى التحقيق
مجددًا خالل االيام القليلة املقبلة.
وك ـ ـ ــان الـ ـق ــاض ــي بـ ـي ــرم أج ـ ـ ــرى أم ــس
مواجهة بني أحد القراصنة املوقوفني
(رام ـ ــي ص ).و ُص ـح ـنــاوي الـ ــذي كــان
قد أنكر كل ما ن ِسب إليه في الجلسة
ال ـت ــي ُعـ ـق ــدت يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي.
وعلمت «األخبار» أنه خالل املواجهة
ظـهــر تـنــاقــض فــي إف ــادات املــوقــوفــن،
تبني فيها للقاضي أن صحناوي ال

إدمون صعب

لم ُيقدم
صحناوي
لبيرم سببًا
مقنعًا لنقد
القراصنة
آالف
الدوالرات
مقابل
المعلومات

يقول الحقيقة أمامه ،فأصدر مذكرة
توقيف وجاهية بحقه .وفور توقيفه،
اس ـت ــأن ــف وك ـي ـلــه ال ـق ــان ــون ــي آالن بو
ضاهر قرار التوقيف.
وسبق للنيابة العامة أن ّادعــت على
ص ـح ـن ــاوي ب ـمــوجــب أربـ ــع مـ ــواد من
ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات وقـ ــانـ ــون املـلـكـيــة
ال ـف ـكــريــة ال ـت ــي ت ـعــاقــب ع ـلــى الـســرقــة
والتخريب والتعدي على األنظمة.
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن ال ـق ــراص ـن ــة
اخترقوا مديرية األح ــوال الشخصية

تقرير

ّ
موسكو تكرم أرسالن وتيمور جنبالط يعتذر
فراس الشوفي
حملت زيــارة النائب طــال أرســان
إلـ ـ ــى م ــوسـ ـك ــو األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ــاض ــي،
ول ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ــروسـ ــي
س ـيــرغــي ش ــوي ـغ ــو ،أك ـث ــر م ــن دالل ــة
حول الرؤية الروسية لدور وموقع
طـ ــائ ـ ـفـ ــة املـ ـ ـ ّ
ـوحـ ـ ــديـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروز ف ــي
املشرق ،وعالقة روسيا املستقبلية
بــالـشـخـصـيــات وال ـق ــوى الـلـبـنــانـيــة
التي وقفت إلى جانب سوريا خالل
السنوات السبع املاضية.
م ـنــذ عــودت ـهــم ال ـج ــدي ــدة إل ــى شــرق
امل ـتـ ّ
ـوســط ،وانـخــراطـهــم فــي املـيــدان
السوري قبل ثالث سنوات ،يحاول
الروس ّ
مد يد التواصل مع غالبية
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،فــي
س ـيــاســة اسـتـيـعــابـيــة ض ـمــن ال ــدور
ال ـ ـ ــذي يـ ـك ـ ّـرس ــه ال ـ ـ ـ ــروس ألن ـف ـس ـهــم
ك ـ ـج ـ ـسـ ــر تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف
الـقــوى .غير أن السياسة الروسية
املنفتحة ،ال تعني إعـطــاء هوامش
ّ
لقوى سياسية لطاملا شكلت جزءًا
من الفلك األميركي في لبنان ،مثل
الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط،
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب حـ ـلـ ـف ــاء سـ ــوريـ ــا فــي
لـبـنــان ،ال سـ ّـيـمــا ط ــال أرس ــان .بل
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس ،أظـ ـه ــر االس ـت ـق ـب ــال
ال ــروس ــي ألرسـ ــان وتـن ـظـيــم جــولــة
له في مبنى وزارة الدفاع الروسية
وداخ ـ ــل «غ ــرف ــة ع ـم ـل ـيــات س ــوري ــا»،
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ّ
نظمت وزارة
الدفاع الروسية جولة
ألرسالن داخل غرفة
عمليات سوريا

طبيعة السلوك الروسي في لبنان.
ف ــول ـي ــد ج ـن ـب ــاط الـ ـ ــذي ب ـق ــي ط ــوال
مــرح ـلــة ال ـح ــرب األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة
ح ـل ـي ـفــا مل ــوس ـك ــو مـ ــن بـ ـ ّ
ـوابـ ــة حـلـفــه
الوثيق مع دمشق وانخراط الحزب
ال ـت ـق ــدم ــي االشـ ـت ــراك ــي ف ــي ال ـحــركــة
الوطنية اللبنانية حليفة االتـحــاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي آن ـ ـ ـ ــذاك ،ذه ـ ــب ب ـع ـي ـدًا
خــال سـنــوات الـحــرب الـســوريــة في
الهجوم على روسيا ،وعلى الرئيس
ّ
شخصيًا.
الروسي فالديمير بوتني
ق ـ ـبـ ــل س ـ ـن ـ ـتـ ــن ،وك ـ ـ ـعـ ـ ــادتـ ـ ــه ،تـ ـ ّ
ـوجـ ــه
ج ـن ـب ــاط م ــع اب ـن ــه ال ـن ــائ ــب تـيـمــور
جنبالط إلى موسكوّ ،
وقدم اعتذارًا
لـلـقـيــادة الــروس ـيــة عـلــى تـعـبـيــراتــه،
وق ــد قـبـلــه ال ـ ــروس ،ع ـلــى أسـ ــاس أن
«ه ـ ــذا ج ـن ـب ــاط ال ـ ــذي ن ـع ــرف ــه» كـمــا
ّ
تقول مصادر متابعة .لكن جنبالط،

ّ
وفـ ــي أق ـ ــل م ــن س ـن ـتــن ،أع ـ ــاد ال ـك ـ ّـرة
ّ
بالتهجم على الــروس خالل مراسم
ّ
ّ
تقبل التعازي التي نظمها في بلدة
عبيه عن أرواح شهداء السويداء قبل
ّ
وحملهم مسؤولية الدم
أسبوعني،
الــذي سفك فــي املحافظة الجنوبية
السورية ،في تأليب واضــح للدروز
ال ـل ـب ـنــان ـيــن والـ ـس ــوري ــن ع ـلــى دور
موسكو في اإلقليم.
وف ـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ال ت ـ ـ ـ ــزال ف ـيــه
ق ـ ـيـ ــادات الـ ـح ــزب ال ـت ـق ــدم ــي ت ـحـ ّـمــل
رو ّسـ ـي ــا م ـس ــؤول ـي ــة ال ـه ـج ــوم ال ــذي
شــنــه تنظيم داعــش اإلرهــابــي على
ال ـ ـسـ ــويـ ــداء ،ك ـ ــان ت ـي ـم ــور ج ـن ـبــاط
يـ ــزور مــوس ـكــو ق ـبــل أس ـب ــوع ــن مــع
أح ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــرز امل ـ ـقـ ـ ّـربـ ــن م ـ ــن روسـ ـي ــا
ف ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان م ـ ـنـ ــذ الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـنـ ـي ــات،
حـلـيــم ب ــو ف ـخــر ال ــدي ــن .ه ـن ــاك ،ق ـ ّـدم
تـيـمـ ّـور االع ـت ــذارات عــن ك ــام وال ــده
ب ـح ــق روسـ ـي ــا ،ب ـعــد أن ش ـ ّـب ــه ولـيــد
ج ـن ـبــاط م ــا ح ـصــل ف ــي ال ـس ــوي ــداء
ب ـم ــا ح ـص ــل فـ ــي ح ـ ــرب ال ـش ـي ـش ــان.
وبحسب املعلومات ،فــإن استقبال
تيمور جنبالط في موسكو لم يكن
ليحصل لــوال سعي بــو فخر الدين
لدى القيادة الروسية ،التي تربطه
ّ
ومميزة.
بها عالقات صداقة قديمة
وي ـم ـك ــن الـ ـق ــول إن االنـ ـقـ ـس ــام ال ــذي
تشهده الساحة الــدرزيــة في لبنان،
ال س ّـ ّـي ـم ــا غ ـ ـ ــداة م ـط ــال ـب ــة ج ـن ـبــاط
بتدخل دولــي تحت ذريعة «حماية

الـ ـس ــوي ــداء م ــن ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري»،
س ـ ّـرع ف ــي زيـ ــارة أرس ـ ــان؛ فــالــروس
أطلعوا رئيس الـحــزب الديمقراطي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي عـ ـل ــى م ـ ــا يـ ـمـ ـلـ ـك ــون مــن
مـعـلــومــات (تـتـقــاطــع م ــع مـعـلــومــات
الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة) ح ـ ـ ــول ه ـج ــوم
الـســويــداء ،ودور الـقــواتّ األميركية
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـت ـنــف وغ ـ ــض نـظــرهــا
ع ــن تـ ـح ـ ّـرك ــات داعـ ـ ــش ف ــي ال ـب ــادي ــة
الشرقية وهـجــومــه على الـســويــداء،
ً
ف ـضــا ع ــن تــأكـيــد الـ ــروس ألرس ــان
ث ـق ـت ـه ــم ب ـ ـقـ ــدرة الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
ع ـل ــى إنـ ـه ــاء وج ـ ــود ت ـن ـظ ـيــم داع ــش
ف ــي ال ـب ــادي ــة وت ـح ــري ــر املـخـتـطـفــن،
وسيادة األمن واألمــان في محافظة
ال ـســويــداء ،كغيرها مــن املحافظات
الـســوريــة .وبحسب املعلومات ،فإن
«شويغو أبلغ أرســان أن روسيا ال
تتعامل مع الشعب السوري كفئات
منقسمة طائفيًا وإثـنـيــا ومذهبيًا،
بل ككتلة واحدة» ،وإن «الحديث عن
حماية دولية ّ للمحافظة الجنوبية
هــو دعــوة مقنعة لتدخل غــربــي في
الشأن السوري غير مقبول روسيًا».
م ــن ج ـه ـت ــه ،ع ـق ــد أرسـ ـ ــان مــؤت ـمــرًا
صـ ـح ــاف ـ ّـي ــا ف ـ ــي مـ ـن ــزل ــه ف ـ ــي خ ـل ــدة
أم ــس ،شـكــر فـيــه ال ـق ـيــادة الــروسـيــة
عـلــى مــواقـفـهــا ،وتـ ّ
ـوجــه إل ــى أهــالــي
ال ـس ــوي ــداء بــال ـقــول إن «ضـمــانـتـكــم
هـ ــي ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري وال ــرئ ـي ــس
بشار األسد».

فــي وزارة الــداخـلـيــة ،ومــركــز تسجيل
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فـ ــي الـ ـن ــافـ ـع ــة ،وال ـس ـج ــل
العقاري ،وشعبة املعلوماتية في قوى
االمن الداخلي ،والبريد السري الخاص
بـ ــاألمـ ــن ال ـ ـعـ ــام وج ـ ـهـ ــاز أم ـ ــن ال ــدول ــة
وحركة دخــول وخــروج املسافرين في
امل ـطــار ،والـبــريــد اإللـكـتــرونــي الخاص
بالسفارة اإليرانية في بيروت ،إضافة
ال ــى قــرصـنــة مــواقــع وزارة االقـتـصــاد
وعـ ـ ـ ــدد مـ ــن امل ـ ـص ـ ــارف والـ ـحـ ـس ــاب ــات
الشخصية.

هل ارتكب الذين كلفوا الرئيس سعد الحريري
خطيئة كبرى؟ وهل خطيئتهم كانت أنهم وثقوا
بالرجل «اكثر من اللزوم» ،وخصوصًا الرئيس
العماد ميشال عون الذي التزم الحريري حياله
بـ«ميثاق التسوية» الرئاسية التي كانت تقضي
بأن يترافق الرجالن من بداية العهد حتى نهايته
متضامنني متعاونني ملا يخدم مصلحة لبنان .ثم
جاء «امليثاق األخالقي» الذي نتج من «تحرير»
الحريري من األسر السعودي ،فجعل الرئيس
الحريري َمدينًا للرئيس عون مدى الحياة.
ماذا حصل بعد مرور نحو ثالثة أشهر على
التكليف؟
ال حكومة جديدة في األفق املنظور ،وثمة من
يتحدث عن انقالب الحريري على التسوية ،وتنكره
ملا فعله رئيس الجمهورية من أجل تحريره .هنا،
يحق لنا أن نتساءل  :ألم يكن الذين كلفوا الحريري
تأليف الحكومة وبلغ عددهم  111نائبًا يدركون أن
ثمة حاجزين يحوالن دون التأليف ،األول ،نتائج
االنتخابات التي منحت األكثرية للفريق املتحالف
والتي يريد طرف داخلي له امتدادات
مع حزب اللهّ ،
خارجية ،أن يعطل مفعول هذه النتائج بشتى
الوسائل ،سواء باحتكار التمثيل واملعاندة فيه ،أو
بمحاولة اختراع معايير للتوزير مناقضة لتلك التي
أفرزتها االنتخابات ،األمر الذي وضع الحريري في
إحراج قد يحمله على تجاوز التسوية الرئاسية
وإنجاز تحريره ،في ما يبدو أنه أسر جديد له،
ولكن هذه املرة داخل بلده .أما الحاجز الثاني ،فهو
موضوع العالقات مع سوريا الذي جاء بمثابة
«شحمة» على فطيرة.
وهنا يطرح سؤال آخر :ألم يكن الفريق املتحالف

ّ
مع حزب الله يدرك أن العنصر املؤثر على التأليف،
الى حد تعطيله مرتبط بتطورات امليدان السوري
واستعادة دمشق نفوذها في املحيط ،وخصوصًا
في لبنان ،وتاليًا اضطرار حزب الله الى ترجمة
االنتصارات التي حققها في سوريا على األرض
اللبنانية في مواجهة األطراف الساعية الى تعطيل
مفاعيل نتائج االنتخابات بفرض شروط على
مشاركة ممثلي الحزب في الحكومة كوضع فيتو
على تسلمهم وزارات معينة؟
فعال ،إننا أمام عهد يكاد معطلوه أن يطرحوه باملزاد
العلني بغية تصفيته ،بعدما أحرق منه قرابة ثلثه.
ّ
والتسرع
العالقات مع سوريا بين الرفض
إن الصورة التي قدمها الحريري الى اآلن هي رفضه
التأليف إذا كان سيربط بالعالقات مع النظام السوري
الحالي ،وقد نصحه األمني العام لحزب الله السيد
ّ
يتسرع في اتخاذ
حسن نصر الله قبل أيام بأال
مواقف من العالقات مع سوريا قد يضطر غدًا الى
التراجع عنها ،في وقت يتردد في بعض األوساط أن
السعودية ،بوصلة الحريري في املوضوع السوري،
تحاول عبر أطراف خارجيني جس نبض النظام
السوري بإمكان الوصول إلى تفاهم ّ
معي معه بعد
اعترافها بفشلها في محاربته ،وهي تبدو كأنها
تطلب نوعًا من هدنة ،يليها اتفاق سالم بني الطرفني
برعاية روسية بعد تصميم حليفها األميركي على
الخروج من املستنقع السوري بعد معالجته مسألة
العالقة بني دمشق واألكراد ،في ظل النظام السوري
الجديد الذي يجري التفاوض حوله.
إن الرئيس الحريري ،الذي يجد نفسه أسير نوعني
ّ
من العقبات ،عليه تذكر الظروف التي اضطرت والده
الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عهد الرئيس
إميل لحود الى االعتذار عن عدم التأليف وتكليف

الرئيس سليم الحص تأليف الحكومة.
ان كرامة الرئيس الحريري واحترامه للموقع الذي
ٌيدعى الى شغله كممثل ّ
ملكون رئيسي في الوطن،
يجب أن يدفعاه الى االعتذار اإليجابي عن التكليف،
بمعنى التعاون مع الرئيسني عون وبري في اختيار
الشخصية السنية التي ال تستفز أحدًا وتكون
قادرة ،بتأييد ودعم من الرؤساء الثالثة ،على
العبور بالبالد الى بر األمان االقتصادي واملالي
واالجتماعي ،بما فيها قضية النازحني ،انتظارًا
للظروف املحلية واإلقليمية التي تساعد الحريري
على العودة الى السرايا الكبيرة .فمن يدري ،ربما
تعيد الواليات املتحدة والسعودية «تلزيم» لبنان
لدمشق ،بعدما أثبتت الطبقة الحاكمة فيه عجزها
عن التفاهم على إدارته تطبيقًا التفاق الطائف
الثالثي الذي خبز على صاج مشترك بني دمشق
والرياض وواشنطن ،على أن تكون العاصمة
السورية «مربط خيله».
االعتذار المخرج الوحيد المتاح
وإننا لننصح الرئيس الحريري باإلسراع في قرار
االعتذار ،رأفة بالبالد والعباد ،وإننا على يقني من أنه
إذا ما ّ
تصور نفسه في فترة تأمل أتاحتها له إجازة
عيد األضحى ،يسأل والده الشهيد رفيق الحريري
عن سبيل الخروج من املأزق الذي يواجهه ،فإن
نصيحة الوالد تكون باالعتذار ،وهو الذي نصحه
ُّ
«التشرد» وعقد الخناصر مع
سابقًا بإنهاء مرحلة
الزعيم املسيحي األقوى العماد ميشال عون الذي
كان هو سيتحالف معه لوال اغتياله ،وهناك شهود
على ذلك .على أن يكون اعتذاره ّ
منسقًا مع الرئيسني
عون وبري ،وال يلقي بالبالد في أتون نار األزمات،
ويكون مشروطًا بأال ٌيحكم لبنان من دمشق .نقطة
على السطر.

تقرير

ً
ورشة مؤتمر «أمل» تنطلق :محاسبة الذات أوال
آمال خليل
ال يـ ـك ــاد ج ـم ـه ــور ح ــرك ــة أم ـ ــل يـلـتـقــط
أنفاسه فــي األشـهــر األخ ـيــرة .تتسارع
االختبارات الحركية منذ االنتخابات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـه ــدت
تــراج ـعــا اسـتـثـنــائـيــا ف ــي األرق ـ ــام الـتــي
ّ
حصلها مرشحو الـحــركــة الـتــي تضم
عـلــى الــورقــة والـقـلــم ،أكـثــر مــن  60ألــف
منتسب .يحاول البعض تدوير زوايا
ً
األزمــة لتخفيفها أو تلطيفها وصــوال
إل ــى تبني الـبـعــض «نـظــريــة املــؤامــرة»
لتبرير األزم ــة أو تصوير الحركة في
خانة االستهداف.
فــي أول مـقــاربــة نقدية علنية لنتائج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ت ــوج ــه ال ــرئـ ـي ــس نـبـيــه
بــري يــوم الجمعة املاضي في احتفال
األون ـي ـس ـك ــو إلـ ــى ال ـح ــرك ـي ــن بـصـفـتــه
ق ــائ ـدًا ل ـك ـشــافــة ال ــرس ــال ــة ال ـت ــي تشكل
الـ ـب ــواب ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ــان ـت ـس ــاب إل ــى
ً
«أم ــل» ،قــائــا لـهــم« :مختلف التقارير
ع ــن ال ـن ـتــائــج (االن ـت ـخ ــاب ـي ــة) ،جعلني
أفتقد أدوار جمعية الرسالة السابقة
امل ـم ـي ــزة وج ـم ـهــورهــا ال ـع ــري ــض ال ــذي
ظـ ــن أن ـ ـهـ ــا ت ـخ ـل ــت ع ـ ـنـ ــه ،ألنـ ـ ــه اع ـت ـقــد
أنـهــا تخلت عــن حـضــورهــا وأدوارهـ ــا
وبعض التزاماتها .إن تاريخ الجمعية
وع ــدي ــده ــا وإم ـك ــان ـي ــات ـه ــا وم ــرك ــزه ــا
وت ـن ــوع م ـهــام ـهــا ك ــان ي ـجــب أن يـتــرك
بـصـمــة مـمـيــزة أك ـثــر فــي الـصـنــاديــق».
حال دفع بري إلى إعالن حالة طوارئ

تنظيمية «إلطــاق دينامية تنظيمية
ع ـب ــر بـ ـن ــاء وحـ ـف ــظ ه ـي ـك ــل ال ـج ـم ـع ـيــة
وإب ـع ــاده ــا ع ــن ال ـت ـجــاذبــات والـحـفــاظ
عليها مـمـيــزة بــاعـتـبــارهــا خــط الخط
وأعدكم باعتماده في مؤتمركم العام
املقبل».
لــم يـتــوان بــري عــن تشخيص جــزء من
األزمـ ـ ــة .ب ــدا واض ـح ــا أن األرقـ ـ ــام الـتــي
حققها نــواب الحركة الــذيــن ف ــازوا في
االنـتـخــابــات خـ ّـيـبــت آم ــال ــه ،خصوصًا
إذا تمت مـقــارنــة الـحــاصــل االنتخابي
واألصـ ــوات التفضيلية الـتــي نــالــوهــا.
من يتحمل مسؤولية هذه النتائج؟.
يــدرك الحركيون أن الحملة اإلعالمية
الـتــي ب ــدأت تـطــل مــن ش ــوارع الجنوب
والـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاع وم ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـ ــدن وال ـ ـقـ ــرى
والـ ـبـ ـل ــدات ال ـج ـنــوب ـيــة وال ـب ـقــاع ـيــة لن
ت ـ ـبـ ــدد واق ـ ـ ـ ــع االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ال ـ ـ ـعـ ـ ــارم فــي
ال ـ ـقـ ــواعـ ــد الـ ـح ــركـ ـي ــة ،خـ ـص ــوص ــا فــي
ض ــوء االت ـهــامــات ال ـتــي ت ـطــاول بعض
الرموز بعدم الثبات على عقيدة حركة
املـحــرومــن .ل ــذا ،ال يمكن فصل شعار
ذكرى مهرجان الصدر لهذه السنة عن
حال حركة أمل« :عقيدة وثبات» ،وهو
الـشـعــار ال ــذي يــريــد رئـيــس الـحــركــة أن
ً
يحكم عمل املؤتمر العام املقبل ،فضال
عن الرغبة بالتجديد القيادي ،بمعزل
عن «الحرس القديم».
ص ـح ـي ــح أن ب ـ ــري ق ـ ــرر ط ــوع ــا إب ـع ــاد
أوالده عن التنظيم الحركي ،في خطوة
تناقض كل منطق التوريث السياسي

األرقام التي حققها
نواب الحركة في
االنتخابات األخيرة
ّ
خيبت آمال بري

ال ـ ـسـ ــائـ ــد ف ـ ــي م ـع ـظ ــم أحـ ـ ـ ـ ــزاب ل ـب ـن ــان
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،ل ـك ـنــه أرجـ ـ ــأ ،ف ــي امل ـقــابــل،
خ ـطــوة تـبــديــل ق ـي ــادات ال ـصــف األول،
كما يـقــول مـصــدر حــركــي مـســؤول من
داخـ ــل الـتـنـظـيــم« .فــال ـت ـجــاذبــات الـتــي
تـ ـح ــدث ع ـن ـهــا رئـ ـي ــس ال ـح ــرك ــة داخ ــل
الـبـيــت الـكـشـفــي لـيـســت أق ــل وط ــأة من
التجاذبات داخــل هيئة الرئاسة التي
ت ـم ـثــل الـ ـ ـ ــرؤوس الـ ـقـ ـي ــادي ــة» .يـتـحــدث
حركيون عــن أن الخالفات والنكايات
بــن ع ــدد مــن أع ـضــاء ال ـق ـيــادة ،ارت ــدت
سلبًا على الجمهور الحركي ،ومن هنا
جــاءت دعــوة بــري إلــى محاسبة الــذات
ً
بدال من إلقاء اللوم على اآلخرين« .ثمة
مـنــافــع ومـصــالــح وام ـت ـيــازات فــي غير
موضعها وثمة تجميد مللفات عالقة
وت ـه ـم ـيــش وإقـ ـص ــاء ل ـفــاع ـلــن .بعض
القيادة ّ
صم آذانه عما يطلبه الجمهور

وعما تشكو منه القاعدة».
فــي الـعــام  ،2013تعهد بــري بالتغيير
الـ ـ ـج ـ ــذري ف ـ ــي ال ـ ــوج ـ ــوه واملـ ـن ــاص ــب
وإخ ــاء الـســاحــة لـلـشـبــاب .مــا يحصل
ب ـع ــد خ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات ،ت ـ ـكـ ــرار بــاهــت
للوجوه نفسها .وفي الوقت الذي «ظن
الجمهور أن كشافة الرسالة تخلت عن
أدوارهـ ـ ــا» ،ك ــان بـعــض ذاك الـجـمـهــور
يطالب باملشاركة في القتال في سوريا
أو حراسة البلدات الحدودية البقاعية
ف ــي مــواج ـهــة امل ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة.
طـلــب لــم تـتـبـنــاه «حــركــة امل ـحــرومــن»،
عـلــى رغ ــم أن حـمــاســة الـبـعــض بلغت
ح ــد املـ ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـح ــرب ال ـس ــوري ــة
ع ــن طــريــق تـشـكـيــات ح ــزب ال ـلــه غير
الحزبية (السرايا).
يعتبر الـبـعــض ب ــأن الـجـســم الـقـيــادي
األساسي في حركة أمل لم يتعظ حتى
اآلن م ــن صـفـعــة األرقـ ـ ــام االنـتـخــابـيــة،
فـ ـ ـك ـ ــان أن ارت ـ ـ ـكـ ـ ــب خـ ـطـ ـيـ ـئ ــة بـ ــاخـ ــرة
الـ ــزهـ ــرانـ ــي« .ه ـ ـنـ ــا ،ت ـل ـق ـي ـنــا ال ـص ـف ـعــة
الثانية من جمهورنا» .أول من أمس،
أعـلــن الـنــائــب عـلــي ب ــزي عــن قـيــام وفــد
من نواب الحركة بزيارة رئيس مجلس
إدارة مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان كـمــال
حــايــك وانـتــزعــوا منه تعهدًا بتحسني
ت ـغ ــذي ــة م ـن ـط ـقــة ال ـن ـب ـط ـيــة وال ـج ـن ــوب
بالتيار الكهربائي .فعليًا ،بدأ األهالي
يستشعرون بتحسن ساعات التغذية
يوميًا ،في حني يعد بعض املسؤولني
الحركيني بأن تصل التغذية في نهاية

ال ـعــام ال ـحــالــي إل ــى ح ــدود  18إل ــى 20
ساعة يوميًا!
ف ــي ظ ــل هـ ــذا ال ـج ــو املـ ـ ـ ــأزوم ،انـطـلـقــت
االج ـت ـم ــاع ــات الـتـحـضـيــريــة لـلـمــؤتـمــر
العام املقرر عقده في  28أيلول املقبل.
أول املؤشرات ،دحض بري بنفسه كل
اإلش ــاع ــات الـتــي تـحــدثــت عــن انتخاب
نجله عبدالله ،رئيسًا للحركة أو تبوئه
أي منصب قيادي ،تحضيرًا للمرحلة
املقبلة .املقربون من بري الذي يتحدث
تـ ـ ـك ـ ــرارًا عـ ــن ت ـع ـب ــه مـ ــن املـ ـس ــؤولـ ـي ــات
الـتـنـظـيـمـيــة ،أك ـ ــدوا أن ع ـبــدال ـلــه بــري
اب ـت ـعــد بــأمــر م ــن وال ـ ــده ع ـلــى غـ ــرار ما
فـعــل شـقـيـقــه األص ـغ ــر ب ــاس ــل .بحسب
م ـصــدر م ــواك ــب ،م ــن املـنـتـظــر أن تـبــدأ
لـجــان الـعـمــل التنفيذية اجتماعاتها
ب ـ ـعـ ــد إح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ذكـ ـ ـ ـ ــرى  31آب .ي ـن ـقــل
املـقــربــون عــن بــري نيته إدخ ــال تغيير
فعلي يجد صــداه في الجسم الحركي
كـلــه ،ولـعــل الـبــدايــة مــن هيئة الرئاسة
(م ــؤل ـف ــة م ــن رئ ـي ــس ال ـح ــرك ــة ونــائ ـبــه
ورئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ورئ ـيــس
املكتب السياسي ومـقــرر وعـضــويــن).
لكنها ليست «هيئة السبعة الكبار»
يــؤكــد ال ـحــرك ـيــون امل ـق ــرب ــون م ــن ب ــري،
م ـع ـت ـبــريــن أن ـه ــا ص ـ ــورة م ـص ـغــرة عن
حال الحركة« .التأثير الفعلي في هيئة
الــرئــاســة ،كما فــي التنظيم ،محصور
بشخصني اثنني بعد الرئيس ،أولهما،
معاونه السياسي (علي حسن خليل)
وثانيهما ،مستشاره أحمد بعلبكي».
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مجتمع

مجتمع
تقرير

ّ
تغيير شروط العمل وإنهاء عقود وصرف تعسفي

نقابة المعلمين لمقاضاة صندوق التعويضــات ...ماذا عن المدارس؟

فيما ّ
صوبت نقابة المعلمين
في المدارس الخاصة في اتجاه
مقاضاة صندوق التعويضات إذا لم
يتراجع عن مخالفاته القانونية لجهة
إعطاء سلفة على التعويض أو عدم
تصفية حقوق المعلمين نتيجة
رفض البيانات المالية للمدارس ،بدا أنها
ّ
تحيد أصحاب المدارس باعتبارهم ضحايا
عدم تطبيق قانون سلسلة الرتب
والرواتب ،تمامًا كما المعلمين واألهل!
فاتن الحاج
مــرة جــديــدة ،تأتي حكايات الصرف
مـ ــن امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة بـ ــا أس ـم ــاء
وتـجـهـيــل ال ـف ــاع ــل .فـنـقــابــة املعلمني
لــم تـكـشــف ،كـمــا ك ــان مـنـتـظـرًا أمــس،
ه ــوي ــة امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـت ــي ص ــرف ــت ه ــذا
العام عددًا غير مسبوق من املعلمني
ت ـ ـج ـ ــاوز ال ـ ـ ـ ـ  ،400و«ذل ـ ـ ـ ـ ــك تـ ـف ــادي ــا
ّ
لـ ــدعـ ــاوى ال ـ ـقـ ــدح والـ ـ ـ ـ ــذم» .إال أن ـهــا
واك ـب ــت ،كـمــا ق ــال رئـيـسـهــا رودول ــف
ع ـ ـبـ ــود ،مـ ــا اس ـت ـط ــاع ــت مـ ــن حـ ــاالت
الـ ـص ــرف ال ـت ــي وردت إل ـي ـه ــا ب ــدق ــة،
بما يحفظ حقوق املعلمني ،إن عبر
ال ـت ـســويــات م ــع إدارات املـ ـ ــدارس أو
من خالل اللجوء إلى القضاء ،و«من
بــن هــؤالء مــن أخ ــذوا تعويضاتهم،
وه ـن ــاك ال ـع ـش ــرات ال ــذي ــن استطعنا

َ
أن ن ـح ــول دون صــرفـهــم وأعــدنــاهــم
إلــى مــدارسـهــم ،وآخ ــرون قدمنا لهم
ن ـصــائــح قــانــون ـيــة وســانــدنــاهــم في
رفـ ــع دعـ ـ ــاوى ق ـضــائ ـيــة أم ـ ــام قـضــاء
ال ـع ـج ـل ــة والـ ـقـ ـض ــاء امل ـخ ـت ــص لـنـيــل
مستحقاتهم».
ّ
عـ ـ ـب ـ ــو ذكـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــأن ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ت ـن ـظ ـي ــم
امل ــدارس الخاصة الــذي أعطى الحق
للمؤسسات التربوية بموجب املادة
 29ص ـ ــرف امل ـع ـل ـم ــن ،اشـ ـت ــرط ع ــدم
الـتـعـســف ف ــي اس ـت ـع ـمــال ه ــذا الـحــق
وإعطاء املعلمني حقهم بالتعويض.
ومــع ذلــك ،لم ينف النقيب الضغوط
والـ ـت ــدابـ ـي ــر غـ ـي ــر الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـت ــي
م ــورس ــت ع ـلــى امل ـع ـل ـمــن ف ــي بعض
املــدارس ،منها إجبارهم على توقيع
بـ ـ ـ ــراءة ذم ـ ــة مـ ــن دون أن يـحـصـلــوا
عـ ـل ــى كـ ــامـ ــل حـ ـق ــوقـ ـه ــم ،ع ـ ـ ــدم دف ــع
مستحقاتهم بحالة الصرف أو دفع
جـ ــزء ي ـس ـيــر م ــن هـ ــذه ال ـت ـعــوي ـضــات
وب ـك ــل األحـ ـ ـ ــوال م ــن دون اح ـت ـســاب
ال ـ ــدرج ـ ــات ال ـ ـسـ ــت ،خ ـف ــض الـ ــراتـ ــب،
االستغناء عن املتعاقدين أو خفض
ســاعــات التعاقد مــن دون تعويض،
اجـبــار املعلمني الــذيــن تخطوا الــ55
عامًا على اإلستقالة ،عدم دفع رواتب
أش ـهــر ال ـص ـيــف ،تـغـيـيــر ال ـع ـقــود و/
أو شـ ـ ـ ــروط ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،دم ـ ـ ــج م ـ ـ ــدارس
أو دمـ ــج ش ـعــب م ــع زيـ ـ ــادة ف ــي عــدد
ال ـت ــام ــذة بـشـكــل كـبـيــر ف ــي الـشـعـبــة
ال ــواح ــدة (35ـ ـ ـ ـ  40ـ ـ  ،)45تـعــاقــد في
املــرح ـل ـتــن االب ـت ــدائ ـي ــة وامل ـتــوس ـطــة
خالفًا للقانون حيث أجبرت إدارات
املــدارس معلميها على توقيع عقود
تنقلهم إلى حالة التعاقد وسحبهم
مــن امل ــاك ،إجـبــار املعلمني الداخلني

صرفت المدارس هذا العام عددًا غير مسبوق من المعلمين تجاوز الـ ( 400أرشيف)

في املالك على دفع األقساط املدرسية
عن أوالدهم ،تغيير شروط العمل أو
إنهاء عقود وصرف املعلمني بحجة
تغيير اإلدارة ،إطالة مدة الحصة إلى
ً
 60دقـيـقــة ب ــدال مــن  ،50خـفــض عــدد
الحصص األسبوعية إلى  30بدل 35
مع إلغاء مــواد إجرائية أو تطبيقية
عــدة (مــوسـيـقــى ،كمبيوتر ،مختبر،
أو حتى حصص الرياضة البدنية)
وتعديل دوام العمل.
ـواز ،بـ ـ ـ ــدأت ال ـنـ ـق ــاب ــة،
عـ ـل ــى خ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
بــاعـتـبــارهــا شـخـصـيــة مـعـنــويــة لها
الـصـفــة واملـصـلـحــة ،بــاسـتـخــدام حق
ال ـت ـق ــاض ــي أم ـ ـ ــام املـ ـح ــاك ــم ضـ ــد مــن
يتواطأ على حقوق املعلمني ويسعى
ل ـ ـ «ت ـط ـي ـيــر» ت ـعــوي ـضــات ـهــم ،ويــزعــم
حــرصــه عليها فــي الــوقــت نـفـســه ،ال
سيما لجهة تطبيق قــانــون سلسلة
الــرتــب وال ــروات ــب وال ــدرج ــات الست
التي نص عليها .وفي ترجمة لذلك،
س ـت ــرف ــع ال ـن ـق ــاب ــة دع ـ ـ ــاوى قـضــائـيــة
ضــد املــرجـعـيــات الـتــربــويــة الرسمية
وال ـخــاصــة ال ـتــي شـجـعــت وحــرضــت
عـلــى ع ــدم تطبيق ال ـقــانــون .وعلمت
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن هـ ـن ــاك ت ــوج ـه ــا بـعــد
ع ـط ـلــة األضـ ـح ــى ل ــرف ــع ش ـك ــوى إلــى
وزارة التربية على اتحاد املؤسسات
التربوية بشأن البيانات التي ّ
حرض
ف ـي ـه ــا ع ـل ــى ع ـ ــدم ت ـط ـب ـيــق ال ـق ــان ــون
وأدائه في صندوق التعويضات.
األسـ ـب ــوع امل ـق ـب ــل ،س ـت ـقــدم ال ـن ـقــابــة،
بـ ـحـ ـس ــب مـ ـسـ ـتـ ـش ــاره ــا الـ ـق ــان ــون ــي
ال ــوزي ــر الـســابــق زي ــاد ب ـ ــارود ،طعنًا
أمــام محكمة االستئناف في قرارين
ص ــادري ــن ع ــن ص ـن ــدوق تـعــويـضــات
أفـ ـ ــراد ال ـه ـي ـئــة الـتـعـلـيـمـيــة (مـحـكـمــة

اب ـتــدائ ـيــة بـحـســب ال ـق ــان ــون) ،إذا لم
ي ـت ــراج ــع ال ـص ـن ــدوق ع ـن ـه ـمــا ،األول
يتعلق بــإعـطــاء سـلـفــة للمتقاعدين
ع ـلــى ال ـت ـعــويــض ول ـيــس الـتـعــويــض
ً
كــامــا ،والـثــانــي االمـتـنــاع عــن قبول
ال ـب ـي ــان ــات امل ــال ـي ــة ل ـل ـم ــدارس خ ــارج
امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ع ــدم
ت ـص ـف ـي ــة ح ـ ـقـ ــوق املـ ـعـ ـلـ ـم ــن .وه ـن ــا
ّ
يوضح بــارود أن «ال ذنب للمعلمني
الذين اقتطعت املــدارس من رواتبهم
محسومات للصندوق ( % 6شهريًا)
ول ــم تـســددهــا إل ــى املــرجــع املختص،
م ــا ي ـش ـكــل م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـقــانــون ـيــة
ّ
سرقة موصوفة ،مع العلم أن املبالغ
امل ـس ـت ـح ـق ــة عـ ـل ــى أكـ ـث ــري ــة امل ـ ـ ــدارس
دون أن
وص ـل ــت إلـ ــى امل ـل ـي ــارات م ــن
ِ
يحاسب املرتكبون على أفعالهم».
وفــي مــا يخص املتقاعدين ،فقد تقدم
ٌ
وبدعم كامل
عدد منهم ،كما قال عبود،
ٍ
من النقابة ،بأربع دعاوى قضائية ضد
مجلس إدارة صندوقي التعويضات
وال ـت ـق ــاع ــد ،مـعـلـنــا أن ال ـن ـقــابــة تـتــابــع
الجلسات املتتالية في انتظار صدور
األحكام القضائية.

ال فصل للتشريع
قبل التحول إلى
نقابة مهنة حرة

ورغـ ـ ــم األزم ـ ـ ــة الـ ـت ــي اف ـت ـع ـل ـهــا ات ـح ــاد
املــؤس ـســات ال ـتــربــويــة ال ـخــاصــة بـعــدم
تطبيق قانون السلسلة بكل مندرجاته
و«ح ـ ـج ـ ــز» تـ ـع ــويـ ـض ــات امل ـت ـق ــاع ــدي ــن
لـنـحــو  9أش ـهــر وتـشـبــث األم ــن الـعــام
ل ـل ـم ــدارس الـكــاثــولـيـكـيــة األب بـطــرس
عـ ــازار ،بصفته أح ــد ممثلي أصـحــاب
املــدارس في الصندوق ،بعدم التوقيع
عـ ـل ــى صـ ـ ــرف األمـ ـ ـ ـ ــوال ب ـح ـج ــة املـ ـ ــواد
الـخــافـيــة فــي ال ـقــانــون ،رأى ب ــارود أن
األهل واملعلمني وأصحاب املدارس هم
جميعًا ضحايا التعاطي الالمسؤول
م ــع ع ـ ــدم ت ـط ـب ـيــق ق ــان ــون ص ـ ــادر عــن
مـجـلــس الـ ـن ــواب« ،فــاملـجـلــس الـنـيــابــي
والـ ـحـ ـك ــوم ــة مـ ـ ـس ـ ــؤوالن عـ ــن م ـتــاب ـعــة
تطبيق القانون أو تعديله ،فال يجوز
ض ـم ــان ح ـســن ال ـت ـط ـب ـيــق ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـع ــام والـ ـق ــول ل ـل ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ّ
دب ــر
راسك».
ّ
ال ـن ـق ــاب ــة تـ ـب ــدو م ـق ـت ـن ـعــة بـ ـ ــأن ال ـحــل
ال ــوح ـي ــد ل ــاس ـت ـف ــراد ال ـ ــذي ي ـم ــارس
بحق املعلمني يكون بتحويلها إلى
نقابة مهنة حــرة تفرض إذن مزاولة
مـ ـهـ ـن ــة ،م ـع ـل ـن ــة أنـ ـه ــا سـ ـتـ ـط ــرح ذل ــك
حينئذ،
رسـمـيــا فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة.
ٍ
ي ـم ـك ـن ـه ــا ،ب ـح ـس ــب ع ـ ـبـ ــود ،م ـنــاق ـشــة
واعـتـمــاد عقد عمل جــديــد مــع اتحاد
املــدارس الخاصة ،يضمن االستقرار
ال ــوظـ ـيـ ـف ــي ل ـل ـم ـع ـل ــم كـ ـم ــا امل ـس ـت ــوى
الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي الـ ـ ـج ـ ـ ّـي ـ ــد ،وانـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مــن
املكتسبات املحققة بالقوانني املرعية
اإلج ـ ـ ــراء .ح ـتــى ذلـ ــك الـ ـح ــن ،فـ ــإن أي
كــام على فصل التشريع للمعلمني
بــن الـقـطــاع الـخــاص والـقـطــاع الـعــام
«سـ ـيـ ـجـ ـع ــل امل ـ ـع ـ ـلـ ــم أسـ ـ ـي ـ ــر رغ ـ ـبـ ــات
صاحب املدرس».

مقال

عصام نعمة إسماعيل *
كانت سياسة االنـتــداب ّ
تشجع القطاع التعليمي الخاص وتتعمد
إهمال التعليم الرسمي .وقــد أكمل االستقالليون هــذه السياسة،
فأوكلوا إلــى اآلبــاء اليسوعيني مهمة اإلش ــراف على تنظيم وزارة
املعارف والفنون الجميلة .وقد ضمن هذا التنظيم عام ّ 1953
تفوق
ومهمال.
املدرسة الخاصة الطائفية وإبقاء التعليم الرسمي ضعيفًا
ً
وفي عام  ،1944أنشئت كليتان تابعتان لجامعة ليون هما املدرسة
العليا لآلداب ومركز الدراسات واألبحاث في الرياضيات والفيزياء،
وذلك بهدف القضاء على فكرة إنشاء جامعة وطنية لبنانية (اميل
شاهني ،ص .)35
تحرك الطالب للمطالبة بالجامعة الوطنية والتعليم املجاني ،على
تشكل عام  1948اتحاد الطالب
شكل فردي وروابط صغيرة ،إلى أن ّ
العام الذي انتخب رئيسه األول فرج الله حنني .عمل االتحاد على
فضح تقصير السلطة وانحيازها إلى املدارس الطائفية والخاصة
واإلرساليات والجامعات األجنبية ،فيما لم تعترف الدولة اللبنانية
لكل تحركاته املطلبية ،وعـمــدت إلى
بــاالتـحــاد ،ووقـفــت باملرصاد ّ
وداهمت منازلهم قبل كل ّ
تحرك وبعده.
مالحقة أعضائه واعتقالهم
ّ
كــان أول املستجيبني ملطالب االتـحــاد لجنة التربية النيابية التي
أوص ــت فــي جـلـســة  1950/1/16بــإنـشــاء جــامـعــة وطـنـيــة ورصــد
االعتمادات الالزمة لذلك في املوازنة العامة .لكن مجلس النواب لم
يكن متحمسًا للفكرةّ ،
فأقر موازنة عام  1950خالية من تخصيص
ّ
أي مبلغ للجامعة (اميل شاهني ،ص  .)48عندهاّ ،نفذ اتحاد الطالب
مسيرة ضخمة أمــام جامعة القديس يوسف رافعا شعار إنشاء
امل ــدارس الرسمية الثانوية والجامعة اللبنانية .وقــد قمعت القوى
األمنية التظاهرة بعنف ،فسقط عشرات الجرحى ،من بينهم حنني
الــذي استشهد متأثرًا بجروحه .هنا ّ
تحرك الــرأي العام اللبناني

ّ
مؤيدًا ملطلب إنشاء جامعة وطنية ومستنكرًا قمع القوى األمنية.
وأعلنت فــي جلسة مجلس الـنــواب فــي  1951/2/6مــواقــف داعمة
ملطالب الطالب ،وتلي سؤال من النائب كمال جنبالط حول انشاء
فرد رئيس الحكومة بأن
جامعة وطنية على غرار البلدان العربيةّ .
مجلس ال ــوزراء قـ ّـرر في جلسة  1951/2/5انشاء جامعة على أن
تباشر عملها مع بــدء السنة الدراسية القادمة (محاضر مجلس
النواب ـ ـ محضر جلسة  6شباط .)1951
فــي  ،1951/2/13عقد مجلس ال ـنــواب جلسة تشريعية ملناقشة
مـشــروع القانون ال ــوارد باملرسوم رقــم  4181تــاريــخ 1951/2/12
خصص
واملتعلق بفتح اعتماد اضافي في موازنة ّالتربية الوطنيةّ ،
وتم إقراره باألكثرية .وفي
منه مبلغ  300ألف ليرة إلنشاء الجامعة،
وتضمن في
،25
رقم
االشتراعي
 6شباط  ،1953صدر املرسوم
ّ
الباب الثاني منه أول نـ ٍّ
ـص يجيز إنشاء كليات ومعاهد للجامعة
الـلـبـنــانـيــة .وورد فــي امل ــادة « :11تـنـشــأ بــاســم الـجــامـعــة اللبنانية
مؤسسة للتعليم العالي تشتمل على كليات ومعاهد تنشأ وتنظم
كل منها بقانون».
صدور املرسوم االشتراعي رقم  25لم يكن بداية الطريق السهلة
لنشأة الجامعة .فقد تواصلت اإلضرابات واالحتجاجات الطالبية،
مقابل استمرار الحكومة في سياسة املماطلة في التنفيذ .ففي
عام  ،1955تجاهلت الحكومة وجود الجامعة واملرسوم االشتراعي
الذي أنشأها ،وعمدت إلى االتفاق مع جامعة القديس يوسف على
تــدريــس الحقوق اللبنانية ،فــأصــدرت املــرســوم رقــم  9801تاريخ
 1955/7/7الــرامــي إلــى إنشاء فــرع لتدريس الحقوق اللبنانية في
كلية الـحـقــوق فــي بـيــروت ،ثـ ّـم صــدر املــرســوم رقــم  18655تاريخ
 1958/2/12الــرامــي إلــى اعتبار كلية الحقوق جــزءا مــن الجامعة
اللبنانية ومرتبطة بوزارة التربية بكل ما له عالقة بتدريس الحقوق
اللبنانية ،بحيث تمنح هــذه الكلية رسميًا شـهــادة الليسانس في

مفكرة

مصلحة الليطاني
تنذر بلديتي بر الياس والمرج
ّ
وجهت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني إنــذارًا إلى بلديتي برالياس واملرج
«بــوقــف تحويل الـصــرف الصحي الــى نهر الليطاني الــذي يغذي مياه الــري
ويلوث املياه الجوفية ورمي النفايات الصلبة في النهر ،تحت طائلة مراجعة
القضاء املختص والنيابة العامة البيئية ملا يسبب ذلك من تلويث ملياه نهر
الليطاني».

النجدة الشعبية :ال للمحارق
لفتت جمعية «الـنـجــدة الشعبية اللبنانية» إلــى أنــه «بـعــد اسـتـنــزاف خيار
املطامر ،بكلفاته العالية على بيئة لبنان وصحة شعبه وماله العام ،تنتقل
السلطة إلى خيار املحارق ،وهو على تعارض تام مع تركيب نفايات لبنان،
مستخدمة التضليل واألك ــاذي ــب وتــزويــر الـحـقــائــق حـيــال القيمة الـحــراريــة
لنفاياتنا» .واعتبرت في بيان امس أن «قوى السلطة في الحكومة والبرملان
والبلديات ،وجدت ضالتها في املحارق ،بعد أن فشلت في إرساء نظام لالدارة
املتكاملة للنفايات» .وأشارت الى أن خيار املحارق «يتيح للقوى النافذة في
السلطة العموالت والسمسرات ونهب املــال الـعــام ،كما فــي السياسات التي
اعتمدوها في السابق ،وربما أكثر بكثير».

«اللبنانية ـ ـ األميركية» ّ
تدرب مرشحات
ملكة جمال لبنان

تشويه الجامعة اللبنانية ...عودة إلى سياسة االنتداب
الحقوق اللبنانية .وأدى إنشاء فــرع الحقوق اللبنانية في جامعة
تنجل إال بإنشاء كلية الحقوق
القديس يوسف إلى أزمة عاصفة ،لم ِ
في الجامعة اللبنانية بموجب املرسوم رقم  476تاريخ  24كانون
الثاني .1959
بعد تولي الرئيس فؤاد شهاب رئاسة الجمهورية ،أصدر املرسوم
رقــم  1959/2883الرامي إلــى تنظيم الجامعة اللبنانية ،وكــان هذا
ـص تنظيمي للجامعة ،معلنًا رسميًا انطالقتها وتكريسها
أول نـ ٍ
ّ
واستمر العمل باملرسوم
مؤسسة عاملة من بني مؤسسات الدولة.
إلــى حــن صــدور قــانــون الجامعة اللبنانية رقــم  1967/75املرعي
اإلجراء حتى تاريخه.
وإذا كــان الـفـضــل بــإنـشــاء الـجــامـعــة يـعــود للحركة الـطــابـيــة ،فــإن
الشجاعة بمواجهة الفئة املتآمرة كانت للرئيس شهاب الــذي ّ
أقر
تنظيم الجامعة بموجب مــرســوم تنظيمي مــن دون الــرجــوع إلى
مجلس الـنــواب .كما كــان الفضل تاليًا للرئيس شــارل الحلو الذي
أصدر قانون إعادة تنظيم الجامعة  67/75الذي أقره مجلس النواب
فــي  1967/4/25مــن دون مناقشة اسـتـجــابــة الق ـتــراح مــوقــع من
ثمانية نواب يرمي إلى التصديق على املشروع بمادة وحيدة .وكان
دليال على أن الجامعة أخذت موقعيتها
إقرار القانون بمادة وحيدة ً
املتميزة ونالت اعترافًا رسميًا من كافة املراجع الدستورية ،وقد
ورد في األسباب املوجبة لهذا القانون أن الغاية منه :إحاطة الجامعة
بهالة مــن الحصانة والحرمة يقتضيها جــو الجامعة ورسالتها،
اعـطــاء الجامعة االمكانيات الستجابة حــاجــات الـبــاد الوظائفية،
وايجاد النصوص الالزمة ليأتي تطورها املستمر في إطار قانوني
متناسق.
أدخلت على قانون تنظيم الجامعة تعديالت أبرزها بموجب قانون
تنظيم املجالس األكاديمية رقــم  66تاريخ  2009/3/4الــذي أعدت
مسودته األولى رابطة أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية
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واستمر النقاش بــه سـنــوات طويلة إلــى أن أبصر النور
في العام  .2009وفي جلسة مناقشة هذا القانون اقترح
النائب بطرس حرب التصويت على القانون بمادة وحيدة
شــرط ان تنشر األعـمــال التحضيرية واملناقشات التي
جرت في اللجان كمواد لتنوير رجال القانون في ما بعد.
فصدق القانون بمادة
وتمت املوافقة على هذا االقتراح
ّ
مــن دون مناقشته فــي الهيئة العامة (محضر الجلسة
ويعد هذا القانون بمثابة قانون
 2تاريخ ّ .)2009/2/19
لكل إدارات
خالفًا
أي
للجامعة،
اإلدارة الذاتية الجماعية
ّ
الــدولــة فــإن الجامعة هــي الـتــي تتولى انـتـخــاب أو تعيني
جهازها اإلداري (باستثناء الرئيس والعمداء).
وما ّ
يميز الجامعة أيضًا أن املشترع منح مجلس الجامعة
سـلـطــة ال ـت ـقــريــر ،وم ـن ــح ال ــوح ــدات والـ ـف ــروع واألق ـس ــام
الجامعية سلطة االقـتــراح والتحضير ،وحتى بالنسبة
لتعيني رئيس الجامعة وعـمــداء الــوحــدات ،فــإن املشترع
ّقيد مجلس الوزراء باالختيار من بني األسماء املرفوعة
مــن مجلس الــوحــدة ومجلس الـجــامـعــة .وه ــذه املجالس
تتحقق من توافر الشروط العلمية في املرشح ال سيما
حيازته رتبة أستاذ ينالها املرشح بعد درس ملفه من
لجنة اختصاصيني ثـ ّـم موافقة مجلس الــوحــدة ،وأخيرًا
يصدر القرار عن مجلس الجامعة .وأن التشكيك بحيازة
مرشح للشهادة العملية هو فعليًا تشكيك بعمل لجان
االختصاص ومجلس الوحدة ومجلس الجامعة.
كما تتميز الجامعة بأنها تؤدي التعليم العالي الرسمي
وأن ـه ــا بـحـســب ال ـق ــان ــون  285ت ــاري ــخ  2014/4/30ال
تخضع ملوجب االعتماد ،وال لكل املعايير التي تطلب
هيئة وطنية لضمان الجودة توافرها لضمان الجودة

في التعليم العالي .ورغم ذلك ،قررت الجامعة اللبنانية
القيام بذلك طواعية إثباتًا لجودة التعليم لديها وتطابقه
مع مناهج التعليم املعتمدة.
هذه الجامعة التي أدت على ّ
مر السنني الدور املميز في
خدمة الطالب اللبنانيَّ ،
تتعرض منذ عام  2014لحملة
ممنهجة ومسيئة لـهــا .ولــأســف فــإن رسميني كانوا
شركاء في الحملة .وبدا واضحًا محاولة إحياء النهج
القديم بــإعــادة املجد للتعليم العالي الـخــاص وتشويه
صورة الجامعة.
املسلم بــه أن للجميع الحق بــإبــداء الــرأي
وإذا كــان مــن
ّ
الذي يدخل ضمن الحقوق املكفولة دستوريًا ،فإن هذه
الحرية كأي حرية أخرى تبقى مقيدة بقيود وضوابط ال
يعود ألحد أن يتجاوزها ،تطبيقًا لقاعدتني أساسيتني،
هما قــاعــدة عــدم التعسف فــي استعمال الـحــق ،وعــدم
مـخــالـفــة ال ـق ــواع ــد ال ـقــانــون ـيــة امل ــرع ـي ــة .وم ــن خ ــرج من
نطاق الحرية ودخــل في ّ
الفرية واختالق الوقائع فإنه
أخ ــرج نفسه وبفعله مــن دائ ــرة الـحـمــايــة الــدسـتــوريــة،
وال يمكن للجامعة وال لطالبها وال للقضاء أن يسمح
باإلساءة والتعرض للكرامات وتشويه السمعة وضرب
املعنويات ،بحجة حرية الرأي ،فهذه ليست حرية.
الجامعة الـتــي أنـشــأهــا نـضــال الـطــاب لــن يــدافــع عنها
إال طالبها ،فهم أصحاب املصلحة باستمرارها ،ومن
هنا أوجه الدعوة إلى طالب الجامعة اللبنانية من أجل
الـضـغــط الن ـت ـخــاب االت ـح ــاد الــوط ـنــي ل ـطــاب الـجــامـعــة
اللبنانية للدفاع عن الجامعة في وجــه كل من يحاول
اإلساءة لها.
* أستاذ جامعي

استضافت الجامعة اللبنانية ـ ـ األميركية ( )LAUفريق املتباريات على لقب
ملكة جمال لبنان ،في دورة تدريبية لتعزيز ثقافة املتباريات في قضايا املرأة
واملجتمع واإلنسان ،واطالعهن على تقنيات التواصل مع الجمهور ،وفنون
اإللـقــاء وال ـحــوار ،وغيرها مــن العناوين الـتــي تعني امل ــرأة عمومًا وتعنيهن
كـمـتـبــاريــات ف ــي ه ــذه املـســابـقــة خ ـصــوصــا .وع ـلــى م ــدى أس ـبــوعــن ،شــاركــت
املـتـبــاريــات فــي ورش عـمــل عــن ثـقــافــة الـجـمــال ومـقــايـيـســه ،وتـعــابـيــر الجسد
املختلفة والعالقة بني تعابير الوجه والحركة في الجسد اإلنساني ومشاعر
السعادة والسيطرة والحزن والتوتر والخوف وخصوصًا أمام عدسة الكاميرا.
وتلقني دروسًا عن مقاييس الجمال والتمييز بينه وبني السلعة االستهالكية
ّ
والخروج من فكرة أن املرأة هي أداة استهالكية للترويج ،على نظير ما يجري
في الكثير من الحمالت اإلعالنية.
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عمل

مؤشرات

اللبنانيون يضبطون اإلنفاق ويركزون على السلع المعيشية
كشف "مؤشر جمعية تجار بيروت ـ ـ َ
فرنسبنك لتجارة
التجزئة" للفصل الثاني من عام  2018تسجيل مؤشر
غالء املعيشة للفصل الثاني من هذا العام أقوى إرتفاع
له منذ حوالى خمس سنوات ،حيث بلغ مستوى 7.61 +
 .%باملقارنة مع الفصل نفسه من العام املاضي ،وذلك
وفقًا إلدارة اإلحصاء املركزي.
ّ
وبحسب املؤشر ،فإنه بعد التدقيق في أرقــام التضخم
ّ
لكل بند من البنود التى تتبنتها إدارة اإلحصاء املركزي
ّ
ّ ،
يتبي أن التضخم بلغ ـ ـ مــا بــن الفصل الثاني للعام
املنصرم والفصل الثاني من العام الجاري ،ما يزيد على
 %16في أسعار األلبسة واألحذية ،وأيضًا في تكاليف
امل ــاء وال ـغــاز والـكـهــربــاء وامل ـحــروقــات األخ ــرى ،فــي حني
ارتفع بند النقل بحوالى  %12واألسـعــار في قطاعات
االستجمام والتسلية والثقافة بأكثر من  ،% 8في الوقت
الذى سجلت فيه املواد الغذائية زيادة قدرها .%5.87
ّ
واعتبر املؤشر أن «الجزء األكبر من هذا التضخم ال بد
مــن أنــه ناتج مــن الــزيــادات فــي الــرســوم والـضــرائــب كما
والضرائب املستحدثة التى ّ
أقرها مجلس النواب» ،وهو
ما نجم عنه «ارتفاع في األسعار متزامنًا مع استمرار
تدهور القوة الشرائية لدى األسر اللبنانية ـ ـ املستهلك
األول واألس ــاس ــي ف ــي األسـ ـ ــواق ،م ــع ك ــل م ــا يـنـتــج من
هـكــذا حــال مــن تــراجــع فــي نـشــاط األس ــواق ومــزيــد من
االن ـخ ـفــاض فــي أرق ــام األع ـمــال الحقيقية ـ ـ ـ ـ وال سيما
باملقارنة مع نتائج الفصل نفسه من السنة املاضية ،في
األسواق التجارية على أنواعها».
ّ
في هــذا السياق ،أظهرت النتائج املجمعة ألرقــام أعمال
ق ـطــاعــات ت ـج ــارة ال ـت ـجــزئــة ان ـخ ـفــاضــا حـقـيـقـيــا م ــا بني
الـفـصــل ال ـثــانــي لـلـعــام ال ـج ــاري وال ـف ـصــل ال ـثــانــي للعام
املــاضــي أشـ ّـد مــن اإلنـخـفــاض الــذى شهدته فــي الفصل

األول لهذا العام ،حيث بلغ هذا االنخفاض الحقيقي (أي
بعد التثقيل بنسبة مؤشر غالء املعيشة لهذه الفترة)
– ( % 9.74بعدما كان قد ّ
سجل  % 9.31 -في الفصل
السابق له).
أما في حال إستثناء قطاع املحروقات (الذى شهد زيادة
في الكميات تناهز  ،)%2.50 +فيكون التراجع الحقيقي
فــي أرق ــام األع ـمــال املـجـ ّـمـعــة لـقـطــاعــات ت ـجــارة التجزئة
قــد بلغ نسبة –  %10.73باملقارنة مــع مستوى أرقــام
أعـمــالـهــا املـجـ ّـمــع خ ــال الـفـصــل الـثــانــي مــن ع ــام 2017
(أيضًا دون قطاع املحروقات).
ّ
وب ــال ـن ـظ ــر الـ ــى ك ــل قـ ـط ــاع ع ـل ــى حـ ـ ــدة ،ي ــت ـض ــح أن أه ــم
القطاعات التى ّ
سجلت تراجعًا حقيقيًا في مستويات
مـبـيـعــاتـهــا ه ــي ال ـتــى ت ـتـ َ
ـرجــم ب ــوض ــوح ال ــرك ــود ولـجــوء
األس ــر ال ــى تــرشـيــد اسـتـهــاكـهــا والـتــركـيــز أســاســا في
مـصــروفـهــا عـلــى الـسـلــع األســاس ـيــة واملـعـيـشـيــة .وأب ــرز
القطاعات التي شهدت تراجعًا حادًا هيّ :
معدات البناء
والهندسة ( ،)%57.71 -الهواتف الخلوية (،)%28.56 -
اللعب واأللعاب ( ،)% 23.58 -األحذية والسلع الجلدية
( ،)% 21.97 -أدوات التزيني ( ،)%16.14 -امللبوسات
(هبوط مستمر بلغ –  ،) %14.56األثــاث واملفروشات
( ،)%9.95 -السوبر ماركت واملواد الغذائية (،)%9.00 -
معارض السيارات ( ،)%8.80 -الساعات واملجوهرات
ّ
واملجمعات التجارية (.)%2.00 -
()%3.43 -
أمـ ــا ال ـق ـط ــاع ــات ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــى ش ـه ــدت ت ـحـ ّـسـ ـ ـنــا ،ولــو
طـفـيـفــا ،ال ــى جــانــب امل ـحــروقــات ( % 0.82 +مــن حيث
الكميات) ،فهي :منتجات التبغ ( ،)%13.92 +العطور
ومستحضرات التجميل ( ،)%5.83 +منتجات املخابز
والحلويات ( ،)%4.58 +األجهزة املنزلية الكهربائية (+
 )%1.58واملطاعم والسناك بار (.)%1.34 +

ّ
الشباب المهمش  ...ينتج رقميًا
 34مشروعًا في المجال
الرقميّ ،نفذها 100
شاب وشابة في مناطق
مختلفة من لبنان خالل
سبعة أشهر فقط،
محققين أرباحًا فاقت
ّ
 57ألف دوالر .الخبر الفت،
هذه األرقام هي ثمرة
منصة  ،B.O.Tالتي ُأنشئت
ّ
بتعاون بين منظمة
األمم المتحدة للطفولة
(يونيسيف) وجمعية
الفرص الرقمية في لبنان
 ،D.O.Tفي خطوة
تهدف إلى خلق فرص
عمل للشباب في مجاالت
المشاريع الرقمية

مروى بلوط
(Bridge‚ Outsource‚ Transform) B.O.T
ه ـ ـ ــي مـ ـنـ ـص ــة ت ـ ـ ـهـ ـ ــدف إل ـ ـ ـ ــى ت ــوفـ ـي ــر
ّ
خـ ــدمـ ــات رق ـم ـي ــة يـ ـت ــول ــى ت ـن ـف ـيــذهــا
ش ـ ـ ّـب ـ ــان يـ ـبـ ـحـ ـث ــون ع ـ ــن ف ـ ـ ــرص ع ـمــل
ف ــي املـجـتـمـعــات ال ـنــائ ـيــة ف ــي جميع

¶ سياحة

ّ
كازينو نبع الصفا الكبير ...بحلة جديدة

السكنية كان األعلى من قبل املقيمني في جنوب لبنان،
حيث أشار  %7,8من املقيمني في املنطقة املذكورة إلى
يخططون لبناء أو شــراء منزل في األشهر الستة
أنهم
ً
املقبلة ،مقارنة بـ  %3,4في الفصل األول من عام .2018
وتبعه معدل الطلب مــن قبل املقيمني فــي البقاع ،حيث
أعلن  %6منهم أنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية
فــي األش ـهــر الـسـتــة املـقـبـلــة ،مـقــارنــة بنسبة  1,7%في
الفصل السابق .كما أبدى  %4,6من املواطنني في جبل
لبنان رغبتهم في شراء أو بناء منزل في املدى القريب،
مقارنة بنسبة  %3,2في الفصل السابق .أما في شمال
فأشار  %4من املواطنني إلى أنهم يخططون لبناء
لبنان،
ّ
أو شراء شقة سكنية ،أي بانخفاض عن  %6في الفصل
السابق ،في حني أعلن  %3من السكان في بيروت أنهم
يـنــوون بناء أو شــراء وحــدة سكنية فــي األشـهــر الستة
املقبلة ،أي بانخفاض من نسبة  %4,6في الفصل األول
مــن عــام  .2018بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،ارتـفــع الطلب على
الشقق السكنية في الفصل الثاني من عــام  2018في
جميع فئات الدخل».

مناطق لبنان ،وذلــك عن طريق تطوير
مهاراتهم وتأمني مصادر دخل لهم عبر
تشجيع القطاع الخاص على توظيفهم.
ّ
«الشباب ّ
املهمش» الذين يستفيدون من
ومن
املشروع هم «العاطلون من العملّ ،
يـسـكـنــون ف ــي األط ـ ــراف حـيــث ال تـتــوفــر
ف ـي ـهــا ف ـ ــرص ع ـم ــل ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،وم ــن
يعملون مقابل أجــر زهـيــد ،إضــافــة إلى

العمل
تنحصر ّ ُ
فرص ّ
ّ التي توفرها
المنصة في المجال
ّالرقمي فحسب

أقل من  %5من اللبنانيين ينوون شراء أو بناء مسكن!

ّ
سجل مؤشر بنك بيبلوس للطلب الـعـقــاري فــي لبنان
 Byblos Bank Real Estate Demand Indexللفصل
ً
الـثــانــي مــن عــام  2018مـعــدال شهريًا بلغ  43,7نقطة،
بارتفاع بنسبة  31,8%عن الـ  33,2نقطة املسجلة في
الفصل األول من العام الجاري ،وتراجعًا بنسبة %16,3
عن نتيجة الـ  52,3نقطة التي سجلها املؤشر في الفصل
الثاني من عام  ،2017بما يشكل القراءة الفصلية الـ 14
ً
األدنى له خالل  44فصال.
وأظـ ـه ــرت إج ــاب ــات املـسـتـطـلـعــن ع ــن أس ـئ ـلــة امل ـس ــح أن
« 4,9%م ــن امل ــواطـ ـن ــن يـ ـن ــوون ش ـ ــراء أو ب ـن ــاء وح ًــدة
سكنية فــي لبنان فــي األشـهــر الستة املقبلة ،مقارنة بـ
 3,8%في الفصل األول من العام الـجــاري ًو 5,9%في
الفصل الـثــانــي مــن عــام  .2017هــذا مـقــارنــة مــع 6,8%
من املواطنني من الذين أفادوا بأنهم يخططون لشراء أو
بناء وحدة سكنية في لبنان بني تموز  2007وحزيران
 ،2018وبلوغ هذه النتيجة نسبتها األعلى وهي 15%
تقريبًا في الفصل الثاني من عام .»2010
ك ـمــا بـ ّـي ـنــت ال ـن ـتــائــج «أن م ـع ــدل ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ــوح ــدات

bus@al-akhbar.com

ّ
افتتح وزيــر السياحة أواديــس كيدانيان مطعم كازينو نبع الصفا الكبير بحلته
الجديدة ،بعدما شهد عملية تجديد كاملة شملت كل مرافق املنشأة السياحية
العريقة .وقــد حضر حفل االفتتاح ،الــذي دعــت إليه مجموعة الصفا لالستثمار
السياحي ،رؤس ــاء بلديات الـجــوار ومخاتيرها ورئـيــس نقابة مكاتب السياحة
والسفر وعدد من ممثلي وكاالت السفر والنقابات السياحية ،إضافة إلى مديري
الفروع املصرفية في منطقة الشوف .في املناسبة ،أكد غسان نعمان ،املدير العام
ملجموعة الصفا لالستثمار السياحي املالكة ملطعم كازينو نبع الصفا الكبير ،أن
«إعادة إحياء هذا الصرح السياحي وفق أحدث املعايير واملواصفات سيكون لها
تأثير إيجابي في تطوير املؤسسات السياحية في املنطقة ،وهذا ال يتم إال بالتعاون
بني الجميع وال سيما بلدية عني زحلتا ـ ـ الصفا وبلديات الجوار وجميع الهيئات
االقتصادية والسياحية في املنطقة».
يذكر أنه تم تشييد هذا الكازينو عام  ،1955وهو كان ثمرة أفكار الرئيس الراحل
كميل شمعون ومن تصميم املهندس متري النمار ،وقد شهد تصوير العديد من
األفــام املصرية واللبنانية ،وكان مقصدًا لرجال األعمال والسياسيني من لبنان
والبلدان املجاورة.

«أريبا» ...ادفعوا إلكترونيًا خارج بيروت

ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،والـشـبــاب
ال ــذي ــن تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ــن  18و25
ّ
ع ــام ــا» .وق ــد تـمــكـنــت املـنـ ّـصــة مــن تأمني
ع ـمــل ل ـ ـ  Freelancers 100خـ ــال فـتــرة
ّ
وظفوا مهاراتهم في خدمة
سبعة أشهرُ ،
ِّ
 34مشروعًا ،وق ــدرت أرباحهم املالية بـ
ّ
 57000دوالر أميركي ّّ ُ .
وفرها ّ
املنصة
تنحصر فرص العمل التي ت
ف ــي املـ ـج ــال ال ـ ّـرق ـم ــي ف ـح ـســب ،ن ـظ ــرا الــى
ّ
وتنوع
أهميته في الوقت الراهن من جهة،
ّ
فــرص العمل فيه مــن جهة أخ ــرى .تتمثل
الخطوة األولى بخضوع الشباب لدورات
ّ
متخصصة فــي املـجــال ّ
الرقمي
تــدريـبـ ّـيــة
من تنظيم  D.O.Tوتندرج جميعها تحت
عـنــوان «التكنولوجيا وري ــادة األعـمــال»،
ليست ضرورية في
فالشهادة الجامعية ّ
ّ
هذه الحالة .الجدير بالذكر أن شبابًا من
مختلف الجنسيات يخضعون لتدريبات
ضمن برنامج «جيل» التابع لليونيسيف،
فـيـمــا ف ــرص ال ـع ـمــل امل ـتــاحــة ع ـبــر مـنـ ّـصــة
ّ B.O.T
موجهة للشباب اللبناني فقط.
ّ
فـ ـ ـ َ
ـور ان ـت ـه ــائ ـه ــم مـ ــن م ــرح ـل ــة ال ــت ــدري ــب
وخ ـضــوع ـهــم الخ ـت ـب ــار ت ـق ــوي ــم ،يصبح
ّ
ّ
الـشـبــاب جــاهــزيــن لتسلم املـهـمــات التي
تــوكــل إلـيـهــم وال ـق ـيــام بــال ـخــدمــات الـتــي
تـ ّـوفــرهــا املـنـ ّـصــة لـشــركــات وهـيـئــات في
الـقـطـ َ
ـاعــن ال ـعــام وال ـخ ــاص مـثــل :خدمة
إدارة ال ـب ـي ــان ــات (Data Management
 ،)Servicesخدمات التجارة اإللكترونية
( ،)e-Commerce Servicesخدمات الويب
ووس ــائ ــط ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي (Web
 ،)& Social Media Servicesخــدمــات
ّ
زي ــادة املــوظ ـفــن (ٍStaff Augmentation
.)Services
ّ
ّ
يستفيد من مبادرة  B.O.Tالشركات التي
ّ
تبحث عــن مــوظـفــن لـفـتــرات قـصـيــرة كي

¶ منتجات
 Nova 3iمن «هواوي»...في األسواق

أطـلـقــت مـجـمــوعــة هـ ــواوي ألع ـمــال املستهلكني هــاتــف nova 3i
العصري خالل حفل أقيم في فندق ريفييرا ،بحضور حشد من
اإلعالميني والشخصيات املؤثرة في مجال التواصل االجتماعي.
يتمتع الجهاز الجديد بشاشة كاملة العرض بحجم  6.3إنشات
ّ
تتضمن كاميرتني أماميتني بقدرة 24
و 4كاميرات عالية الدقة،
ميغابيكسل و 2ميغابيكسل وكــامـيــرتــن خلفيتني ب ـقــدرة 16
ميغابيكسل و 2ميغابيكسل ،إضافة إلى معالج كيرين الحديث
الذي يعتمد للمرة األولى بقدرة  710وواجهة املستخدم املتطورة
 .EMUI 8.2ويقدم الجهاز تجربة تصوير فريدة بفضل الكاميرا
الرباعية التي زود بها واملدعومة بالذكاء االصطناعي.
ومــن ميزات الجهاز الجديد أيضًا نظام األلعاب املدعوم بالذكاء
االصـطـنــاعــي ال ــذي يــدفــع أداء الـ ـ  SoCإل ــى الـحــد األق ـصــى ،فيما
يحجب اإلشعارات واملكاملات غير املهمة التي قد تؤثر سلبًا على
تجربة اللعب ونوعيتها .وإضافة إلى نظام شرائح ومعالج كيرين
بقدرة  710و 4جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ،يستخدم
جهاز هواوي  nova 3iنظام  GPU Turboأيضًا لتحسني قدرته
على معالجة الرسومات إلى أقصى حد.

شركات

ّ
ّ
المهمش»
«الشباب
الذين يستفيدون من
المشروع هم «العاطلون
من العمل ،ومن
يسكنون في األطراف

يعملوا على تنفيذ مشاريع تحتاج إلى
إملــام باملجال الـ ّـرقـمــي ،إضــافــة إلــى القيام
بــإحـصــاءات وتــوزيــع اسـتـمــارات وإدخــال
املعلومات واألرق ــام وتحليلها .وكــي ّ
يتم
ّ
ّ
والقيمني
التعاون بــن الــزبــون (الـشــركــة)
ّ
ّ
على  ،B.O.Tعلى الزبون أن يتقدم بإرسال
ّ
باملنصة Letsbot.
طلب عبر املوقع الخاص
 ،ioع ـلــى أن تـتـضـ ّـمــن ال ــرس ــال ــة تفاصيل
تتعلق بــالـخــدمــة الــرقـمـيــة ال ـتــي يــريــدهــا
ّ
ّ
وم ـ ّـدتـ ـه ــا ،م ــن ثـ ـ ّـم ُي ـك ــل ــف أحـ ــد املــوظ ـفــن
ّ
ّ
ّ
بــدراســة الطلب واملـهــارات الـتــي يتطلبها
تنفيذ امل ـشــروع ،وفــي حــال املــوافـقــة على
ُ ّ
املشروع توزع املهمات على الشباب.
عند تقسيم العمل بني عــدد من الشباب،
ّ
يؤخذ باالعتبار الـقــدرات التي يتطلبها
ّ
إتمام املـشــروع ،من امتالك مهارة معينة
إلـ ــى مـ ــدى ضـ ـ ــرورة ّم ـعــرفــة ل ـغــة أجـنـبـيــة
أو ع ــدم ـه ــا ،ك ـمــا ُي ـف ــض ــل اخ ـت ـي ــار شـبــاب
يسكنون عـلــى مـقــربــة مــن الـشــركــة أو من
ُ ّ
مكان تنفيذ املشروع ،وتوزع األجور على
ّ
الشباب بشكل متفاوت ،كل بحسب عمله.

¶ قطاع

الرقمنة الكاملة في البناء...
توفر  1.7تريليون دوالر
أش ــار تـقــريــر ص ــادر ع ــن امل ـن ـتــدى االق ـت ـص ــادي ال ـعــاملــي بـعـنــوان
«تشكيل مستقبل البناء :السيناريوات املستقبلية والتداعيات»،
أن الرقمنة الكاملة في قطاع البناء ،بما في ذلك الطباعة الثالثية
األبـعــاد ،وتقنية الواقع املعزز وحتى البناء الذاتي يمكن أن توفر
ما يصل إلى  1.7تريليون دوالر أميركي على مستوى العالم في
غضون  10سنوات.
ويسلط التقرير الـضــوء ـ ـ وهــو األول مــن نوعه مــن حيث الدمج
بني دراســة التقنيات واالتجاهات الجديدة في ثالثة سيناريوات
ثــابـتــة فــي أجــل مستقبل قـطــاع الـهـنــدســة والـبـنــاء الـعــاملــي ـ ـ على
التكنولوجيات الــرقـمـيــة ال ـجــديــدة ،مـثــل نـمــذجــة مـعـلــومــات البناء
( )BIMوالطباعة الثالثية األبعاد وأجهزة االستشعار الالسلكية
واملـعــدات الذاتية تؤثر على مجموعة من القطاعات ،بما في ذلك
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وال ـت ـطــويــر ال ـح ـضــري ( .)IUوق ــد ش ــدد ع ــارف
بــوعـلــوان ،مــديــر نظم معلومات اإلدارة وإع ــادة هندسة عمليات
األعمال في شركة اتحاد املقاولني ،التي شاركت في إعداد التقرير،
على أن «السيناريوات الثالثة املستقبلية التي حددناها في التقرير
مبالغ فيها ،لكن النسخة الواقعية ملستقبلنا ستشمل عناصر من
جميع السيناريوات الثالثة املحددة في التقرير».

فــي إط ــار استراتيجيتها الـقــائـمــة عـلــى نـشــر ثـقــافــة املــدفــوعــات الــرقـمـيــة فــي لبنان
وتطويرها ،أطلقت شركة «أريـبــا» املتخصصة في مجال الدفع اإللكتروني مبادرة
بـعـنــوان «اقبضها جــد» تـهــدف إلــى تطوير قـطــاع الــدفــع اإللـكـتــرونــي فــي املحافظات
خــارج بـيــروت وذلــك مــن خــال تأمني حلول وم ـبــادرات جــديــدة تساعد ّ
التجار على
زيادة مبيعاتهم ،من خالل منح  12تاجرًا من محافظات البقاع وجبل لبنان والشمال
والجنوب جوائز مالية يصل مجموعها إلى  100مليون ليرة لبنانية.
تمتد املبادرة ملدة عام ،على أن ُت ّ
خصص ثالثة ِأشهر للعمل في كل محافظة ،وهي
ٍ
ّ
بالت ّ
درج :البقاع ،جبل لبنان ،الشمال والجنوب .وسيحصل تجار املحافظات اآلنفة
ّ
الذكر على جوائز ّقيمة مقابل كل عشر عمليات دفع يجرونها على أجهزة أريبا للدفع
اإللكتروني ،تـتــراوح قيمتها بني  2500دوالر و 5000و 10000دوالر .في املقابل،
ّ
تشجع من خاللها حاملي البطاقات
ولدعم مبيعات التجار ،ستجري أريبا حملة
على استخدام بطاقاتهم في أي متجر يملك جهاز أريبا للدفع اإللكتروني ،ليدخلوا
في سحب ُي ّ
خولهم الفوز بسفرة من أصل  12سفرة لشخصني إلى إسطنبولّ .أما
نقاط البيع  POSأريبا فسوف ّ
تقدم مجانًا إلى التجار في ّ
السنة األولى للمبادرة ،أماّ
ّ
ّ
السنة املقبلة ،فسيكون هناك أسعار مخفضة في ما يتعلق بكلفة التركيب واملاكينات.
وفي هذا السياق ،كشف الرئيس التجاري في «أريبا» رمزي الصبوري لألخبار أن
ما شجع الشركة على اإلقــدام على هــذه الخطوة يكمن في أن « %60من املاكينات
امل ـ ــوج ـ ــودة فــي
ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان هـ ـ ّـي
ألريـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــا ،إل
ّأن ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة
اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا
خ ـ ــارج ب ـيــروت
ج ـ ـ ـدًا ض ـئ ـي ـلــة،
ل ـ ــذل ـ ــك ق ـ ـ ّـررن ـ ــا
زي ـ ـ ـ ــادة ال ــوع ــي
ل ـ ـ ـ ــدى الـ ـتـ ـج ــار
الــذيــن يعملون
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج
العاصمة ،وخاصة أن األبحاث تفيد ّ
بأن النمو االقتصادي في أي بلد مرتبط بتقليص
استخدام الدفع النقدي» .عملية نشر التوعية هذه ستتم بحسب الصبوري وفق خطة
واضحة ومنظمة وتقوم في مرحلتها األولى على «عقد اجتماع مع رئيس لجنة التجار
في ّكل منطقة ورئيس غرفة التجارة والصناعة فيها لتقديم شرح ّ
مفصل عن الحملة،
ّ
ما يجعل ّ
عملية ّالدفع اإللكتروني واضحة وسهلة أمام التجار».
بدوره ،لفت وزير االقتصاد والتجارة رائد خوري الى أن «من شأن هذه املبادرات أن
تمأل ثغرة مهمة» ،مشددًا على «أهمية اإلسراع بقانون املعامالت اإللكترونية املنتظر
إقــراره منذ  15سنة نظرًا إلى أن اعتماد الدفع اإللكتروني من قبل الحكومة سيدفع
أعدادًا أكبر من املواطنني إلى اعتماد تقنية الدفع هذه».
من جهته ،اعتبر املدير العام لشركة «فيزا» في منطقة املشرق العربي نبيل طبارة ًأن
لهذه الحملة منافع كبيرة ،أبرزها «مساهمتها في زيــادة النمو االقنصادي ،إضافة
إلى دعم برامج الشمول املالي التي يقوم بها مصرف لبنان ّ
وعدة هيئات أخرى بدعم
من مؤسسات عاملية بغية تشجيع إدخــال التجار (بما فيها املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة) بالقطاع املالي» .أما املدير العام ـ ـ رئيس مجموعة املشرق ،ماستر كارد
سومو روي ،فقد أكــد أن «هــذه الحملة ستساعد األنشطة التجارية الصغيرة على
توسيع قاعدة عمالئها وتعزيز تجربة الشراء داخل املتجر».

سيارات

«مكالرين»...أكثر السيارات الخارقة مبيعًا في لبنان

ّ
التجارية املرتبة األولى في لبنان من حيث النمو واملبيعات
حققت عالمة مكالرين
في قسم السيارات الخارقة في النصف األول من العام الـجــاري وبسعر 300

ألف دوالر للسيارة الواحدة .وبحسب إحصاءات جمعية مستوردي السيارات
ّ
التجارية مبيعات العالمات
( ،)AIAفإنها املرة األولى التي تتجاوز فيها العالمة
ّ
ّ
املحلي ،علمًا بــأن اإلنطالقة
التجارية املنافسة واملــوجــودة منذ زمــن في السوق
الرسمية لـسيارات ماكالرين كانت في أيلول .2017
ملاكالرين في لبنان فايز
وقــد اعتبر رئيس مجلس اإلدارة ّوالرئيس التنفيذي
ً
ً
رسامني أن «ماكالرين بيروت حققت إنجازًا مذهال ،وخاصة مع األخــذ بعني
ّ
جدًا،
االعتبار أن العالمة دخلت فعليًا إلى هذه السوق منذ فترة زمنية
قصيرة ّ
يمر بأزمة ّ
على الرغم من ّأن الوضع االقتصادي الراهن في لبنان ّ
فعلية .وتدل
ّ
توقعات ّ
بنمو الفت لهذه السيارة ضمن فئة السيارات الفاخرة
املؤشرات على
والرياضية الخارقة».
يذكر أنه تم تصميم صالة العرض الجديدة الخاصة بمكالرين في 3Beirut Towers
في وسط املدينة ،وفق معايير الشركة الصارمة؛ حيث تعرض فيها املوديالت
كافة ،ماكالرين  720Sوماكالرين  570Sكوبي ومــوديــات سبايدر وجــي تي،
وآخر طراز ماكالرين 600 LTالذي أطلق أخيرًا في مهرجان GOODWOOD
للسرعة.
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رياضة

رياضة

ّ
اللبنانية
الكرة

أخبار ّ
محلية

صفقة « 3بـ  »1بين العهد واألنصار

ّ
النجمة ُيجدد االتصال بحيدر

هل ينتظم عطايا في «جيش» العهد؟
ال يختلف اثنان
على أن «صفقة»
تبادل أربعة العبين
بين ناديي العهد
واألنصار تعتبر
صفقة الموسم
في الدوري اللبناني
لكرة القدم .اسمان
كبيران في كرة
القدم اللبنانية هما
ربيع عطايا وحسن
شعيتو «موني»،
واسمان واعدان
هما غازي حنينة
ّ
وحسن بيطار ،األول
انتقل إلى من
األنصار إلى العهد،
مقابل انتقال الثالثة
اآلخرين إلى األنصار

عبد القادر سعد
ـاد الـتـخـلــي
م ــن ال ـص ـعــب ع ـلــى أي ن ـ ـ ٍ
عــن العــب كعطايا أو شعيتو .فهما
م ــن أهـ ــم الع ـب ــي الـ ـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي
وم ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ،ويـ ـحـ ـت ــاج قـ ــرار
ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن أح ــدهـ ـم ــا إل ـ ــى تـفـكـيــر
طويل وجرأة.
ال شـ ــك أنـ ـه ــا ص ـف ـق ــة امل ـ ــوس ـ ــم ،لـكــن
لصالح من األنصار أم العهد؟
يــوجــد ال ـنــاديــان عـلــى طــريــق املـطــار.
ال يـكــاد يفصل بينهما كيلومتران،
ـاد كان هناك نقاش طويل
وفي كل نـ ٍ
حول الصفقة .إلى الجهة اليمنى من
ً
املطار حيث مقر األنصار متصال مع

حصل األنصار على  3العبين
يمكنه االستفادة منهم
لخمسة مواسم
مطعم «مانهاتن» املقر املفضل ملالكه
رئيس النادي نبيل بدر ،كان التخلي
عــن رب ـيــع عـطــايــا صـعـبــا جـ ـدًا .حتى
الـلـحـظــة األخ ـي ــرة ك ــان ب ــدر متمكسًا
ّ
بالعبه .في عز أزمته مع آل الحريري
واقـ ـت ــراب خ ــروج ــه م ــن األنـ ـص ــار ،رن
هاتف بدر ،واملتصل هو رئيس نادي
ال ـع ـهــد تـمـيــم س ـل ـي ـمــان .األخ ـي ــر ق ـ ّـدم
عرضًا للحصول على خدمات عطايا
ل ـكــن بـ ــدر رفـ ــض ح ـي ـن ـهــا .ل ــم يـيــأس
سليمان فهو وضــع الـحـصــول على
الالعب في رأس أولوياته ،وبالتالي
طريق آخر.
ال بد من سلوك
ٍ
مع مــرور الوقت بــدأت فكرة التخلي
عن عطايا ممكنة .أما املساعد األكبر
لهذه الفكرة فهو عطايا نفسهّ .
تغير
الـ ــاعـ ــب .أص ـب ــح غ ـي ــر م ـل ـت ــزم ،وه ــو
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ّ
تجددت االتصاالت بني إدارة نادي النجمة والعب الوسط
ٓ
الدولي عدنان حيدر بعدما كانت قد انقطعت في االونــة
ّ
األخيرة ،عقب اتجاه إدارة األنصار إلى عدم تجديد عقد
ّ
متوسط
الــاعــب ال ــذي انتهى مــع خـتــام املــوســم املــاضــي.
امليدان الذي لعب مع األنصار في املوسم املاضي ،قادمًا
مــن الـنــرويــج ،كــان قــد رفــض تجديد عـقــده مــع نــاديــه من
دون زيـ ــادة مــاديــة عـلـيــه .إدارة «األخ ـض ــر» تـعــاقــدت مع
الع ـبــي ال ــوس ــط ،الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــد قــاســم والـتــونـســي
حسام اللواتي ،اللذين يلعبان في املركز عينه الذي يشغله
حـيــدر .املـفــاوضــات بــن إدارة النجمة والــاعــب قــد تصل
إلى خواتيمها السعيدة في حال اتفاقهما على املبلغ الذي
يطلبه حيدر ،وخاصة أن األخير أبدى رغبته باللعب في
صفوف «النبيذي».

ك ــأس ال ـعــالــم امل ـق ــررة ف ــي ال ـصــن ال ـع ــام امل ـق ـبــل ،سيكون
ال ـس ــودان ــي آت ــر م ــاج ــوك ،الع ــب نـ ــادي الـحـكـمــة الـســابــق
والشانفيل الحالي .وسيتم العودة إلى ماجوك ليكون في
ّ
مركز العب االرتكاز على اعتبار أن هذا املركز شكل نقطة
ضعف في مباراة لبنان مع األردن ضمن الدور الثاني من
التصفيات .وفي تلك الفترة ،كان املــدرب الوطني باتريك
سابا قد اعتمد على األميركي سام يونغ كالعب مجنس
بهدف رفــع مستوى التهديف للمنتخب ،إال أن األمــر لم
ينجح ،ولــم يـقــدم يــونــغ املستوى املـطـلــوب .وب ــدأ املنتخب
اللبناني تحضيراته تحت قيادة املدرب الجديد السلوفيني
ـ ـ اليوناني سلوبودان سوبوتيتش ،الذي تم تعيينه أخيرًا
ً
على راس الجهاز الفني ب ــدال مــن امل ــدرب باتريك سابا.
وم ـعــروف عــن سوبوتيتش خبرته الكبيرة فــي ال ــدوري
اللبناني ،بعدما اشرف على تدريب نادي الرياضي بيروت
خالل السنوات املاضية ،وأحرز معه العديد من البطوالت.

مرحلة حاسمة في الحكمة

أياس عهداوي حتى 2021

عطايا مطالب
بتقديم مستوى
ّ
مميز إلسكات
المشككين
(عدنان
الحاج علي)

ً
أص ـ ــا ل ــه ط ـب ـعــه الـ ـخ ــاص .بـ ــدا غير
ّ
ٌ
متحمس للعب والتمرين .يوم يأتي
م ـت ــأخ ـرًا ،وآخ ـ ــر يـ ـغ ــادر ب ـعــد مضي
وق ــت قـلـيــل .أداؤه فــي ك ــأس النخبة
لم يكن كما هو متوقع منه .عالقته
بـ ــاملـ ــدرب ال ـت ـش ـي ـكــي ف ــران ــز س ـتــراكــا
متوترة .جمهور األنصار يالحظ أن
نجم الفريق لم يعد هو .كلها رسائل
ت ـل ـق ــاه ــا امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون فـ ــي األنـ ـص ــار
مفاداها :أريد الرحيل.
ان ـت ـق ـل ــت األم ـ ـ ـ ــور فـ ــي األنـ ـ ـص ـ ــار مــن

مرحلة الــرفــض الــى مرحلة التفكير
فــي الـصـفـقــة .ال شــك أن ب ــدر ال يريد
ً
مــاال مقابل عطايا .فهو دفــع الكثير
كـ ــي ي ـع ـي ــد الـ ــاعـ ــب مـ ــن إي ـ ـ ـ ــران إل ــى
األنـ ـ ـص ـ ــار .األن ـ ـصـ ــار وبـ ـ ــدر ي ــري ــدان
ً
العـبــن فــي املـقــابــل .أم ـ ٌـر يـبــدو سهال
تأمينه مــن قبل رئـيــس ن ــادي العهد
ّ
ت ـم ـيــم س ـل ـي ـم ــان .ف ـه ــو ي ـم ـلــك خ ـ ــزان
الع ـب ــن وقـ ـ ــادر ع ـلــى م ـنــح األن ـص ــار
أكثر من العب .لكن هل يمكن التفكير
بحسن شعيتو «موني».

وصلت األمــور إلــى مرحلة األسماء،
ورسـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى «م ـ ـ ــون ـ ـ ــي» وح ـن ـي ـن ــة
وبـيـطــار .أس ـمــاء تـبــدو صــادمــة لــدى
امل ـتــاب ـعــن خ ـصــوصــا بــالـتـخـلــي عن
«موني» وبيطار ٌ
(أمر سيتم الحديث
عنه الحقًا في شق العهد).
بالنسبة إلى األنصاريني بدت كأنها
صفقة العمر ألسباب عديدة.
ً
أوال الحصول على ثالثة العبني في
ثالثة مراكز هم بحاجة إليها :الدفاع
مع حسن بيطار .ارتكاز الوسط مع

غـ ـ ــازي ح ـن ـي ـنــة .ال ـه ـج ــوم م ــع حـســن
شعتيو ال ــذي كــان ه ــداف العهد في
املوسم املاضي مع  13هدفًا.
ّ
ثــانـيــا« ،الـتـخــلــص» مــن ربـيــع عطايا
ومزاجيته على أرض امللعب التي ال
تتناسب مع فكرة أنه العب محترف.
أضـ ــف إلـ ــى ذلـ ــك راح ـ ــة الـ ـب ــال وع ــدم
اضطرار املسؤولني األنصاريني إلى
وضـ ــع ال ـي ــد ع ـلــى ال ـق ـلــب ف ــي بعض
امل ـب ــاري ــات ح ــن ي ـكــون أداء الـكــابــن
ربيع «غير مفهوم» فنيًا.

الالعب الموهوب والمشاكس
قد يتساءل كثيرون عن سبب اعتراض إداريني في العهد على صفقة
التبادل ومجيء ربيع عطايا إلى النادي .لكن قلة تعلم أن الكابنت ربيع
لطاملا كان العبًا «مثيرًا للجدل».
في حزيران من عام  2012كان منتخب لبنان لكرة القدم سيشارك
في كأس العرب في السعودية .وكان املدرب األملاني ثيو بوكير يقود
ّ
الذهبية .حينها كان التمرين األخير على ملعب
املنتخب في فترته
ّ
بيروت البلدي قبل السفر إلى السعودية صباحيًا .توجهت «األخبار»
إلى امللعب إلجراء مقابلة مع بوكير قبل السفر إلى السعودية .كان
التمرين قائمًا وربيع عطايا أحد املستدعني إلى املنتخب يجلس خارجًا.
سألنا مدير املنتخب فؤاد بلهوان حينها عن سبب جلوس عطايا
خارجًا فأجاب :بوكير منعه من ّ
التدرب لوصوله متأخرًا .فالتمرين كان
ساعة على بدايته.
عند الساعة التاسعة وربيع وصل بعد ربع ّ
ّ
يظن البعض أن املوضوع بسيط وسيتم حله بعد التمرين .تنتهي
ً
الحصة التدريبية ويأتي ربيع معتذرًا معلال تأخره بأنه صحا من
النوم الساعة التاسعة اال ربعًا .يرفض بوكير تبريره ويطلب من بلهوان
عدم استدعاء عطايا إلى السفر عصرًا مع املنتخب .نسأل عن السبب
خصوصًا أن القرار قاس وسيحرم الالعب من فرصة املشاركة في
البطولة وفي الوقت عينه سيخسر املنتخب جهوده.

يجيب بوكير« :عطايا يعيش قريبًا من امللعب ويقول إنه نام حتى
الساعة التاسعة إال ربعًا ما يعني أنه لم يخلد إلى الفراش قبل الساعة
الثانية صباحًا .ال أحتاج مثل هكذا العب في املنتخب» .حادثة حصلت
قبل ست سنوات .كبر عطايا ونضج واحترف في الخارج لكن بقيت
األقاويل تدور حوله .تلتقي بالكابنت ربيع على ملعب األنصار في آخر
تمرين لالعب قبل انتقاله إلى العهد .تسأله حول رغبته في ترك نادي
األنصار ،فيجيب أنه مستاء من ّعدم االلتزام بالوعود التي قدموها،
مقابل العودة إلى األنصار« .هذا أثر ّ
علي نفسيًا وانعكس ذلك على
أرض امللعب .ليس هناك مشكلة مع املدرب ستراكا وأنا أحبه .قد يكون
لديه مالحظات على أدائي وطريقة لعبي وهذا واجهته أيضًا في إيران
حيث قمت بتغيير طريقة لعبي».
وهل ستفعل ذلك في لبنان؟
ً
يضحك عطايا قائال« :أنت في لبنان والالعبون الجيدون قالئل».
ّتمت الصفقة وعطايا اآلن في نادي العهد ،النادي املعروف بانضباطيته
الشديدة ،مع وجود كوكبة من النجوم ،وبالتالي هو أمام امتحان جديد
سيكون مطالبًا خالله بتقديم كل ما يملك إلثبات نفسه رقمًا صعبًا في
اللبنانية ،ووضع ّ
ّ
حد لكل ما أشيع حوله في الفترة السابقة.
كرة القدم
فلننتظر ونرى.

ثــال ـثــا ،راتـ ــب ع ـطــايــا الـكـبـيــر وال ــذي
ي ـم ـك ــن اس ـت ـغ ــال ــه فـ ــي دف ـ ــع روات ـ ــب
أكـثــر مــن الع ــب فــي ال ـن ــادي .صحيح
أن شـعـيـتــو ك ــان ل ــه بـعــض ال ـشــروط
م ــن إدارة األنـ ـص ــار ،لـكــن مـهـمــا كــان
الـثـمــن فــالــاعــب يستحق عـلــى أكثر
من صعيد.
راب ـعــا ،حـصــول األن ـصــار على ثالثة
العـ ـب ــن مـ ـع ــدل أع ـ ـمـ ــارهـ ــم  25سـنــة
(م ــون ــي الــوح ـيــد امل ـت ـقــدم ف ــي الـســن)
أي إنهم ق ــادرون على خدمة النادي
لخمس سنوات مقابل خسارة العب
واحد ناهز الثالثني.
ٍ
كــل ه ــذه األم ــور جعلت األنـصــاريــن
ي ـح ـس ـمــون ال ـص ـف ـقــة ل ـي ــل الـخـمـيــس
ـ ال ـج ـم ـعــة وي ــواف ـق ــون ع ـلــى «صـفـقــة
ال ـ ـت ـ ـبـ ــادل» مـ ــع الـ ـعـ ـه ــد .االت ـ ـفـ ــاق مــع
رئ ـيــس ن ــادي الـعـهــد تـمـيــم سليمان
كـ ــان بـعـمـلـيــة ت ـب ــادل «راس بـ ــراس»
وكل طرف يرضي العبيه ماديًا .في
املقلب اآلخــر مــن طريق املـطــار حيث
مقر نادي العهد ،كان نقاش من نوع
آخــر يجري هناك .مــاذا يفعل تميم؟
هل يريد تكرار تجربة علي السعدي؟
كيف يتخلى عن ثالثة العبني بينهم
حسن شعيتو «موني» ويتعاقد مع
رب ـي ــع ع ـطــايــا امل ـث ـيــر ل ـل ـجــدل وال ــذي
ٌ
همس كبير حوله؟
يدور
ال ي ـب ــدو أحـ ــد ف ــي إدارة ال ـع ـه ــد مــع
ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة س ـ ـ ـ ــوى ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ت ـم ـي ــم
صاحب الفكرة وعراب
سليمان .هو
ّ
مـفــاوضــاتـهــا وامل ــوق ــع فــي نهايتها.
ال أحــد قــادر على قبول الفكرة ،وفي
ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ال أحـ ــد ي ــري ــد «ك ـســر»
رغبة سليمان بالتعاقد مع الالعب.
ن ـس ــأل أك ـث ــر م ــن مـ ـس ــؤول ع ـه ــداوي
عــن إيجابيات الصفقة على صعيد
ال ـع ـهــد ف ـي ـكــون الـ ـج ــواب م ــوحـ ـدًا :ال
شيء.

نـ ـ ـس ـ ــأل ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس سـ ـلـ ـيـ ـم ــان خـ ــال
مـ ـب ــاراة ف ــي فــري ـقــه م ــع ال ـن ـج ـمــة في
نصف نهائي كــأس النخبة عــن تلك
اإليـجــابـيــات وطــريـقــة تـفـكـيــره حتى
وصـ ــل إلـ ــى هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة فـيـجـيــب:
ال أسـتـطـيــع ال ـك ــام .كــل واحـ ـ ٍـد أدرى
بمنزله.
نحاول أن نضع أنفسنا مكان تميم
بمساعدة مقربني منه والدخول إلى
ّ
عقله ملعرفة كيف فكر إلتمام الصفقة.
ن ـس ـت ـعــرض األسـ ـم ــاء امل ـش ـمــولــة في
الصفقة.
غــازي حنينة :عالقته سيئة بناديه
العهد ولـطــاملــا كــان الــاعــب مهاجرًا
عـ ـب ــر س ـل ـس ـل ــة إعـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وكـ ـثـ ـي ــرون
يعلمون أنه ال يحب اللعب مع العهد.
حـســن بـيـطــار :مــدافــع مـمـتــاز لـكــن ال
م ـك ــان ل ــه ف ــي ال ـفــريــق وال ــدل ـي ــل عــدم
االسـتـعــانــة بــه إال بما نــدر فــي كأس
النخبة.
ب ـق ــي «م ـ ــون ـ ــي» :هـ ـ ـ ـ ّـداف وان ـض ـب ــاط
عالية .ولـكــن على الصعيد
وأخ ــاق
َّ
اآلخر لم يتبق من عقد الالعب سوى
موسم واحد وبالتالي سيكون العبًا
ح ـرًا وال يستطيع العهد االستفادة
من انتقاله في حال قرر الرحيل.
قــد تـكــون ه ــذه األس ـبــاب لعبت دورًا
أســاسـيــا عند رئـيــس ال ـنــادي إلتمام
الـصـفـقــة ،دون نـسـيــان رغـبــة عطايا
ف ــي ال ـ ـخـ ــروج م ــن األن ـ ـصـ ــار ،ل ـك ــن ال
شك أن رئيس النادي سيكون تحت
ضغط كبير إداري ــا وجماهيريًا في
ح ــال ل ــم ي ـكــن ع ـطــايــا ع ـلــى مـسـتــوى
اآلمال املعقودة عليه ،أو ربما يكسب
الـ ــرهـ ــان خ ــاص ــة وأن ع ـط ــاي ــا يــريــد
إثـ ـب ــات ن ـف ـســه م ــن ج ــدي ــد وتــوج ـيــه
رسالة للجميع ،مفادها بأنه ال زال
يمتلك الكثير ليقدمه ،وذل ــك ممكن
ناد منظم كالعهد.
في ٍ

ّ
جددت إدارة العهد عقد العب الوسط الدولي سمير أياس
ملوسمني إضافيني ،ليبقى مــع الـنــادي حتى عــام .2021
أياس الذي انضم إلى بطل لبنان في املوسم املاضي ،قادمًا
من الدوري البلغاري املمتاز ،كان قد استدعي إلى املنتخب
اللبناني وشارك معه في مباراتني وديتني قبل أن تتعاقد
إدارة العهد معه ،ليساهم في تحقيق فريقه لقب الدوري،
إلى جانب كأس السوبر وكأس النخبة .وكان الالعب قد
شارك في صفقة تعاقد ناديه مع املهاجم البلغاري مارتن
تــوشـيــف ،بـعــدمــا اصطحبه مـعــه إل ــى لـبـنــان عـقــب نهاية
املوسم املاضي.

ّ
ماجوك مجنس المنتخب

ّ
ّ
أكدت مصادر متابعة ملنتخب لبنان لكرة السلة ـ ـ رجال أن
مجنس املنتخب للمرحلة الثالثة والحاسمة من تصفيات

تـحـ ّّـدثــت مـصــادر مقربة مــن ن ــادي الحكمة بـيــروت لكرة
السلة أن النادي دخل مرحلة حساسة ،كون اإلدارة دخلت
بـمـفــاوضــات مــع أكـثــر مــن جـهــة لـتــوقـيــع عـقــد رعــايــة مع
النادي .وقالت املصادر إن املفاوضات باتت في مراحلها
النهائية ،وإن األجــواء إيجابية جدًا .وتأتي هذه التطورات
في وقت تتواصل فيه معاناة نادي الحكمة على املستويني
اإلداري واملالي ،وتعجز اإلدارة عن دفع مستحقات عدد
من العبيها املحليني واألجــانــب ،وهــو ما أدى إلــى رحيل
أسماء كبيرة أخيرًا إلى نادي الشانفيل ،أبرزهم األجنبيان
دواين جاكسني وآتر ماجوك ،إضافة إلى صانع األلعاب
املميز علي مزهر ،والكابنت نديم سعيد .وسيعتمد املدرب
ً
الجديد للحكمة غسان سركيس ،الذي جاء بديال للمدرب
فؤاد أبو شقرا ،على تشكيلة عمادها الالعبون املحليون
وصغار السن ،أبرزهم عزيز عبد املسيح ،مع العب الخبرة
صباح خوري.

ثالث ميداليات للبنان
في دورة األلعاب اآلسيوية

ارتفعت حصيلة لبنان في دورة األلعاب اآلسيوية الـ 18املقامة
في إندونيسيا إلى ثالث ميداليات بعدما حصلت راي باسيل
وليتيسيا عون على برونزيتني اليوم االثنني .ففي مسابقة
الرماية من الحفرة األوملبية «ت ــراب» حلت باسيل ثالثة في
الترتيب العام النهائي بعدما كانت ثانية في التصفيات ،وذلك
بعدما حصلت على  34نقطة ،بينما نالت الصينية تشينكيو
زهانغ امليدالية الذهبية بــ 45نقطة ،فعادلت الرقم اآلسيوي
للمسابقة وتـقـ ّـدمــت بنقطة واح ــدة على الـكــوريــة الجنوبية
غيوين كانغ التي حازت على الفضية .بدورها ،أحرزت عون
ميدالية ثالثة للبنان ،وذلك بنيلها برونزية وزن دون  53كلغ
في التايكواندو لدى السيدات .وكــان دومينيك أبي نــادر قد
ت ـ ّـوج األح ــد ب ــأول ميدالية عربية فــي ال ــدورة بحصوله على
امليدالية الفضية في املصارعة الحرة لوزن  86كلغ ،وهو فاز
بثالث مواجهات قبل أن يسقط فــي النهائي أمــام اإليــرانــي
حـســن يــزدان ـي ـشــاراتــي .وبـمـيــدالـيـتــي بــاسـيــل وع ــون يكون
لبنان قد رفع رصيده من امليداليات إلى  17ميدالية (بينها
 4ذهبيات) في تاريخ مشاركاته في دورة األلعاب اآلسيوية.
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بوندسليغا

«األزرق الملكي»

ّ
ّ
من مناجم الفحم إلى منصات الذهب

ّ
«حتى لو هرمت ّ
سأظل أذهب إلى شالكه» .هكذا تقول األغنية القديمة ّللنادي األلماني .أغنية كتبها ّ
العمال بلوح من الفحم على جدار
فت
وخر
ّ
ّ
ّ
أحد المناجم ،وقد مثلت هذه األخيرة بدورها ّ
كل مولود جديد يبكي عند لحظة الوالدة ،بكى ّ
العمال بعد
ولد منه كبير ألمانيا .وكما
ذي
ال
حم
الر
ّ
تأسيس ناديهم ّالذي خرج من مناجم الفحم إلى ّ
منصات الذهب
حسين فحص
ّ
تأسس نــادي شالكه عام  1904على
ّ
ّ
يد عمال في مناجم الفحم .كان ّالعمال
ي ـخ ـ ّـص ـص ــون كـ ــل وق ـت ـه ــم لـ ـل ــن ــادي،
ّ
ح ـيــث كـ ــان ال ــاعـ ـب ــون األس ــاس ـ ّـي ــون
مـنـهــم ي ـ ّـدخ ــرون مـجـهــوداتـهــم أثـنــاء
العمل ،فينامون في املنجم استعدادًا
ّ
اإلحتياطيون
ينجز
للمباراة ،فيما ّ
بـقـ ّـيــة الـعـمــل .ومــثــل ظـهــور «املــولــود
الـ ـح ــدي ــث» بـ ـش ــرى سـ ـ ـ ـ ّ
ـارة ألمل ــان ـي ــا،
ح ـيــث عــاشــت املـمـلـكــة وق ـت ـهــا أزه ــى
ّأيامها وذلك بعد ّ
تطور استخدامات
ّ
ُ
الفحم الحجري ،الذي اكتشف للمرة
األولـ ـ ـ ــى فـ ــي ج ـي ـل ـس ـن ـك ـيــرشــن سـنــة
الص ّ
 ،1840حيث كانت املدينة ّ
ناعية
ّ
الضخمة اليوم ،ال تزال قرية صغيرة
ال يتجاوز عدد سكانها  600نسمة.
بـســرعــة هــائـلــة ت ـحـ ّـولــت ال ـقــريــة إلــى
واحـ ـ ــدة م ــن أك ـب ــر امل ـ ــدن الـ ّـص ـنــاع ـيــة
في أوروبــا بعد أن بلغت أوجها في
تسعينات القرن املاضي.
ل ـطــاملــا ك ــان نـ ــادي شــال ـ ّكــه امل ـع ــروف
بـ ـ ـ ـ ـ ــ«األزرق امل ـل ـك ــي» م ــرش ـح ــا ل ـل ـفــوز
ّ
بــألـقــاب الـبـطــوالت الـتــي يـشــارك بها،

س ـت ـط ــاع أن يـكـتــب تــاري ـخ ــا كـبـيـرًا
وا ّ
بالذهب خالل مشواره في البطوالت
واألوروبـ ـ ّـيـ ــة،
امل ـح ـل ـيــة داخـ ــل أمل ــان ـي ــا ّ
ح ـيــث ت ـح ـتــوي خ ــزائ ــن ال ــن ــادي على
الكثير من األلقاب جاءت على فترات
و،2011
م ـت ـبــاعــدة ب ــن ع ــام ــي
ّ 1934
ّ
وكــانــت البطولة األول ــى الـتــي حققها
هي بطولة ّ
الدوري عام  ،1934تبعتها
 6بـ ـ ـط ـ ــوالت دوري أملـ ـ ــانـ ـ ــي ،خ ـمــس
ب ـط ــوالت ك ــأس أمل ــان ـي ــا ،ك ــأس ســوبـ ًـر
أملاني ،كأس الـ ّـدوري األملاني ،إضافة
ًّ
لفوزه ّ
مرة واحدة.
بالدوري األوروبي
يـلـعــب ن ــادي شــالـكــه مـبــاريــاتــه على
أكثر
ملعب
فيلتينز أريـنــا ،وهــو مــن ّ
ّ
املــاعــب تــطــورًا فــي الـعــالــم ،حيث أنــه
مـصـ ّـمــم عـلــى شـكــل قــاعــة عـمــاقــة لها
ّ
سقف ّ
ّ
أرضية امللعب
متحرك ،كما أن
ّ
تتعرض
إلى خارج امللعب كي
تسحب ّ
ّ
ألش ـع ــة ال ــش ـم ــس ،وي ــت ـس ــع امل ـل ـعــب لـ
 62,271مـ ّتـفــرج يـقـبــع أغـلـبـ ّـيـتـهــم في
امل ـ ـ ّ
ـدرج الــشـمــالــي حـيــث يــوجــد أكثر
ّ
املشجعني تعصبًا «االلتراس» ،وشيد
ّ
النفق ّ
ّ
أرضية امللعب على
املؤدي إلى
ّ
شكل منجم لتذكير اللعبني بتاريخ
ّ
النادي العريق.

ّ
وشــال ـكــه كـغـيــره مــن ال ــن ــوادي ،لديه
األع ـ ـ ــداء األزل ـ ّـي ــن امل ــوج ــودي ــن تبعًا
ّ
ل ـل ـح ـكــم الـ ـجـ ـغ ــراف ــي ،لـ ـك ــن ال ـ ـعـ ــداوة
م ـ ــع ال ـ ـج ـ ــار بـ ــروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد
ت ـع ــود ألسـ ـب ــاب ت ــاري ـخ ـ ّـي ــة مــرتـبـطــة
بــالـ ّـس ـيــاســة أكـ ـث ــر ،ف ــال ـج ــار األص ـفــر
ّ
يقبع عـلــى مـســافــة  15كـلــم من
ال ـ ّـذي
ّ
ّ
الــضــفــة الــثــانـيــة لـنـهــر ال ـ ـ ّـرور ،رفــض
االنـ ـضـ ـم ــام فـ ــي ث ــاث ـي ـن ـ ّـي ــات ال ـق ــرن

عودة أمين حارث باتت قريبة
لتدريبات النادي األلماني

يعتبر نادي
شالكه من ركائز
الكرة األلمانية

ّ
املــاضــي إلــى الحكم ال ــن ــازي ،بعد أن
اسـتـنـكــر حــاكــم دورت ـم ــون ــد األع ـمــال
ّ ّ
ّ
الوحشية الـتــي كانت تتبع مــن قبل
هـتـلــر ،فـ ُـعــزل وقـتـهــا عــن الـقـيــام بــأي
نشاط ريــاضــي مــدى الـحـيــاة .ويقال
ّ
إن ن ــادي ّ شــالـكــه ك ــان ِع ـشــق ّأدول ــف
هيتلر الثاني بعد أملانيا ،وأنــه كان
يشاهد املباريات بشكل شبه منتظم،
حـيــث ع ــاش األزرق املـلـكــي املـجــد ما
ب ــن ع ــام ــي  1933و  1943ب ـع ــد أن

اس ـت ـطــاع ال ــوص ــول لـ ّنـهــائــي بـطــولــة
أملانيا تسع مرات وحقق البطولة في
ست مناسبات منها.
ّ
ّ
وتـ ـج ــل ــت الـ ـك ــراه ـ ّـي ــة بـ ــن ال ــن ــادي ــن
وشالكه) ،بعد أن قامت
(دورتموند
املـ ـخ ــاب ــرات ال ـ ّـن ـ ّ
ـازي ــة بــال ـق ـبــض على
عــام ـلــن ف ــي دورت ـم ــون ــد وأعــدمـتـهــم
ل ـط ـبــاع ـت ـهــم مـ ـنـ ـش ــورات ض ـ ـ ّـد ن ـظــام
ال ـ ّح ـكــم ف ــي أواخ ـ ــر ال ـح ــرب الـعــاملـ ّـيــة
ّ
الثانية ،مــا ولــد كرهًا عظيمًا داخــل
ّ
القلعة ّ
ّ
الصفراء أدى إلى حذف الرقم
ّ
 04م ــن طــواب ـيــر ال ــت ــذاك ــر ف ــي ملعب
دورتموند ،ملا يرمزه ّ
الرقم من تاريخ
ّ
إنشاء النادي األزرق.
وشـ ـه ــد «ديـ ــربـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ّـرور» س ـي ـطــرة
كـبـيــرة ل ـنــادي شــالـكــه عـلــى حـســاب
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار دورتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــون ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن ع ّــام ــي
 1925و ،1943ح ـيــث م ـنــي ال ــن ــادي
األص ـفــر بـ ـ  17هــزيـمــة ول ــم يستطع
ّ
ال ـف ــوز ب ـم ـبــاراة واحـ ــدة حــتــى أم ــان
شالكه ،ما جعل أنصار دورتموند
ّ
ّ
ّ
يــت ـه ـمــون ال ـح ــك ــام بــالــت ـعــاطــف مــع
ّ ّ
شالكه لكسب رضــى هيتلر .إل أن
نادي شالكه في تلك املرحلة أصدر
س ـت ـن ـكــر ف ـيــه عـ ــودة أس ـبــاب
ب ـيــانــا ا ّ
الحقبة لدعم
تلك
في
ادي
الن
نجاح
ّ
هـتـلــر ،وأ ّعـ ــادوا سـبــب الــنـجــاح إلــى
اعتماد النادي وقتها على أسلوب
جديد في كرة القدم ،عماده الكرات
ّ
ال ـق ـص ـيــرة ال ـ ّـس ــري ـع ــة ،والـ ـت ــي نــالــت
ّ
األملانية
الجماهير
بدورها إعجاب
ّ
ّ
ك ــاف ــة ،واس ـت ـط ــاع ال ــن ــادي األمل ــان ــي
عن طريقها أن يسيطر على الكرة
األمل ــان ـ ّـي ــة ف ــي ح ـق ـبــة ت ـع ـ ّـد األف ـض ــل
ّ
لعمال املناجم.
لـ ــم ت ـب ـخ ــل م ـن ــاج ـ ّـم ال ـف ـح ــم ب ــإظ ـه ــار
بعض املــواهــب الــذهـبـ ّـيــة ،حيث ّ
تعد
م ــدرس ــة جـيـ ّلـسـنـكـيــرشــن م ــن أنـجــح
ّ
األملانية،
املــدارس املؤثرة على الكرة
ي ـش ـهــد ع ـل ــى ذل ـ ــك وجـ ـ ــود  5أس ـم ــاء
ل ـع ـب ــت ل ـل ـم ــان ـش ــاف ــت فـ ــي م ــون ــدي ــال
روسـ ـي ــا  2018ت ـخ ـ ّـرج ــت م ــن ن ــادي
شالكه في وقت سابق ،وهم مانويل
نويير ح ــارس مــرمــى بــايــرن ميونخ
الـحــالــي ،مـسـعــود أوزي ــل نـجــم نــادي
أرسـ ـن ــال ،بـيـنــديـكــت هــوفــديــس قلب
دفــاع يوفنتوس اإليـطــالــي ،جوليان
دراك ـ ـس ـ ـلـ ــر جـ ــوهـ ــرة وسـ ًـ ــط ب ــاري ــس
سـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان إض ـ ــاف ـ ــة ل ـل ـمــوه ـبــة
األمل ــان ـ ّـي ــة امل ـن ـت ـق ـلــة ح ــدي ـث ــا ل ـبــايــرن
مـيــونــخ لـيــون غــوريـتــزكــا ،مــع األخــذ
باالعتبار االستبعاد املفاجئ لجناح
ساني الذي
مانشستر سيتي ليروا ّ
ّ
نشأ في شالكه ،بينما يمثل اللعب
أمــن حــارث اليوم أحــد أبــرز املواهب
ّ
املـ ــوجـ ــودة بــال ـفــريــق والـ ـت ــي ينتظر
م ـن ـه ــا أن ت ـع ـي ــد الـ ـعـ ـم ــاق األمل ــان ـ ّـي
ّ
ّ
منص ّات التتويج .فيما تتمثل
إلــى
ّ
ّ
أساطير النادي بهدافهم التاريخي
ّ
كـ ـ ــاوس ف ـي ـشــر وال ـ ـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد ثــانــي
ّ
أفـ ـض ــل ه ـ ـ ـ ّـداف ً ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـ ــدوري
ّ
األملاني ،إضافة لكل من ايبي ساند،
ارنست كوزورا ،كالوس فليتشر ،ينز
ليمان وغيرهم.
وغ ـ ــاب ن ـ ــادي ش ــال ـك ــه ع ــن امل ـنــاف ـســة
ع ـلــى األلـ ـق ــاب ل ـف ـتــرة ط ــوي ـل ــة ،وذل ــك
أن أصـبــح يعتمد على سياسة
بعد ّ
لالستفادة من عوائدها
جوم
الن
بيع ّ ّ ّ ّ
املالية ،إل أن النادي األملاني استطاع
أن ّ
يقدم موسمًا ّ
مميزًا العام الفائت
ّ
ج ـع ـلــه ي ـح ـت ــل م ــرك ــز ال ــوص ـي ــف فــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدوري األملـ ـ ــانـ ـ ــي بـ ـع ــد الـ ـعـ ـم ــاق
البافاري بايرن ميونخ.

المستقبل
ألمين حارث
ّ
األملانية
سطعت في سماء الكرة ّ ّ
العربية التي
العديد من األسماء
تركت بصمة في البونديسليغا،
على غرار قلب دفاع بايرن ميونخ
ّ
ّ
عب املغربي مهدي بن
الس ّابق الل ً
عطية ،إضافة لقائد نادي ّ كولن
ّ
السابق ،نجم ّالدفاع اللبناني
ّ
ّ
ّ
اللعب يوسف محمد ،فيما يمثل
ّ
اللعب املغربي أمني حارث ،آخر
ّ ّّ
األسماء العربية الرنانة في سماء
البوندسليغا.
أمني حارث هو العب وسط
ميدان مغربي من مواليد ،1997
بدأ مشواره االحترافي مع نادي
نانت الفرنسي بعد أن صعد
من مدرستهم عام  ،2016ولم
يستطع ّاللعب أن يقنع ّ
املدرب
وقتها ،حيث ّ
سجل هدفًا واحدًا
في ثالثني مباراة لعبها رفقة
ّ
النادي الفرنسي .رغم ذلك لفت
ّ
ّ
أداء اللعب ّكشافي نادي شالكه
األملاني ،فوقعوا معه عام 2017
في عقد ّ
يمتد ألربع سنوات مقابل
ٍ
ّ ّ
 10ماليني يورو .قدم اللعب في
أولى مواسمه مستويات ّ
جيدة
رفقة األزرق امللكي ،وظهرت
ً
طينته املميزة بعدما دخل بديال
في ديربي ّالرور أمام دورتموند،
حيث كان املارد األصفر ّ
متفوقًا
ّ
ّ
ّ 0-4عند نهاية الشوط األول،
ّ
إل ّأن دخول اللعب في الدقيقة
ّ
ّ
مثل نقطة الت ّ
حول حيث
33
ساهم في تغيير املباراة بعد أن
ّ
ّ
سجل الهدف الثاني وساهم في
ّ
ّ
صناعة الهدفني الثالث والرابع،
ّ
لتسببه في طرد مهاجم
إضافة
دورتموند بيير إيمريك أوباميانغ،
ّ
لتنتهي املباراة وقتها بالتعادل
اإليجابي  4-4في عودة ّ
تعد
األجمل في تاريخ ّالدوري األملاني.
ّ
وفاز اللعب املغربي بجائزة
ّ
وري
أفضل العب صاعد في الد ّ
األملاني ملوسم  ،2018/2017إل
ّأنه لم ّ
يقدم الكثير رفقة منتخب
بالده في مونديال روسيا حيث
لم تستطع املغرب ّ
الصعود
لدوري الـ ،16وأثناء إجازة ما بعد
املونديال ُحكم عليه ّ
بالسجن
ّ
أربعة ً أشهر مع وقف التنفيذ
إضافة لدفع مبلغ  900دوالر
وذلك بعد أن وجد في ّ
الس ّيارة
ّ
ّ
تسببت في مقتل مواطن
التي
ّ
مغربي يبلغ من العمر  28عامًا،
ّ
ّ
والتي كان ّيقودها أخوه الصغير
ّ
بإذن منه .إل أن اللعب سيعود
ّ
قريبًا للتدريبات وفقًا ملا أداله
املدير ّالرياضي لنادي شالكه،
ّ
األساسية
ّوسيكون أمني ّالركيزة
مطلع
التي يعتمد عليها الفريق ّ
املوسم الجديد للمنافسة على كل
لقب ممكن.

أنشيلوتي مطالب بتحقيق األلقاب إلرضاء جماهير نابولي

كالشيو

أنشيلوتي في نابولي

«ابن الشعب يعود إلى الشعب»
رحل ساري إلى
تشيلسي .رحل وأخذ معه
العبه اإليطالي صاحب
األصول البرازيلية جورجينيو
من نابولي .لكن ساري
مدرب يختلف عن باقي
المدربين .لم يأخذ ساري
ألقابه معه ،فهذه األلقاب
غير موجودة من األصل.
على عكس أنطونيو
كونتي مدرب تشيلسي
الذي أقاله الفريق .المدرب
الذي كان قد حصد خالل
موسمين له مع الـ«بلوز»
بطولتين :الدوري وكأس
االتحاد اإلنكليزي
حسن رمضان
مــاوري ـس ـيــو سـ ــاري ل ــم ي ــأخ ــذ ألـقــابــا
معه إلــى نــادي تشيلسي اإلنكليزي،
ً
بــل أخ ــذ طــريـقــة الـلـعــب وأف ـك ــاره بــدال
منها .األمــر أصبح مختلفًا ،فطريقة
ل ـعــب ن ــاب ــول ــي ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـثــاث
املاضية وتحت إشراف املدرب ساري،
ك ــان ــت م ــن ب ــن أف ـض ــل وأجـ ـم ــل طــرق
الـلـعــب ال ـتــي مــن املـمـكــن أن يستمتع
أحد بمشاهدتها .كرة القدم ّ
السهلة،
التمريرات القصيرة و«التيكي تاكا»
ّ
ح ـت ــى أن ـ ــه بـ ـ ــدأت بـعــض
اإليـ ـط ــال ــي ــةّ .
الصحف والـنــقــاد يـقــارنــون «نابولي
سـ ـ ــاري» ب ــ«مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي بيب
غــوارديــوال» ،وب ـ «برشلونة ميسي».
نعم هكذا كــان الحال مع ســاري ،فقد

ّ
قدم نابولي أجمل كرة قدم في أوروبا
فــي امل ــواس ــم املــاض ـيــة ،لـكــن «الـعـقـبــة»
الــوحـيــدة واأله ــم ّ
ربـمــا التي واجهها
ّ
ّ
«املدرب املدخن» هي األلقاب!
لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع سـ ـ ــاري أن ي ـح ـق ــق لـقـبــا
واح ـ ـدًا م ــع ف ــري ــق ال ـج ـن ــوب اإلي ـطــالــي
خ ـ ــال ث ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات قـ ـض ــاه ــا عـلــى
رأس ال ـج ـهــاز الـفـنــي ل ـن ــادي الـجـنــوب
اإليـ ـط ــال ــي ف ــي م ـل ـعــب الـ ـس ــان ب ــاول ــو.
وهنا أصل الحكاية :أقيل ساريّ ،
وعي
مـكــانــه م ـ ـ ّ
ـدرب ،م ــن ب ــن ك ـبــار املــدربــن
ُ
ّ
«الـ ـطـ ـلـ ـي ــان» .ع ـ ــن ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي
مدرب ميالن ويوفنتوس وريال مدريد
السابق كمدرب جديد للـ«بارتينوبي».
س ـن ـك ــون أمـ ـ ــام ن ـه ــاي ــة ح ـق ـبــة وب ــداي ــة
أخرى ،وسيبدأ مسلسل جديد عنوانه،
ه ـ ــل سـ ـي ــوق ــف أنـ ـشـ ـيـ ـل ــوت ــي س ـي ـط ــرة
يوفنتوس املطلقة على بطولة الدوري
ط ـي ـل ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات امل ــاضـ ـي ــة وي ـح ـقــق
الجواب سيكون عند كارلو،
املعجزة؟ ً
ال ــذي ونـسـبــة لتاريخه الـتــدريـبــي ،من
ّ
املؤكد بأنه سيعطي اإلضافة الكبيرة
لنادي الجنوب .املعاناة التي قاساها
نــابــولــي فــي املــواســم الـثــاثــة األخـيــرة،
هـ ــو ال ـف ـش ــل فـ ــي «ت ـح ـق ـي ــق األل ـ ـقـ ــاب»،
ّ
ح ـت ــى أن كـ ــأس إي ـط ــال ـي ــا ل ــم يـسـتـطــع
نــابــولــي تحقيقها مــع س ــاري .األخـيــر
ّ
كان دائمًا ما يركز بشكل أساسي على
بطولة ال ــدوري اإليطالي كأولوية في
حـســابــاتــه .وأكـبــر دلـيــل على ذل ــك ،هو
ّ
التنحي عن بطولة ال ــدوري األوروبــي
ـوروب ـ ــالـ ـ ـي ـ ــغ» امل ـ ــوس ـ ــم املـ ــاضـ ــي،
«الـ ـ ـي ـ ـ ّ
حيث فضل ســاري الـخــروج املبكر من
البطولة على يد نادي اليبزغ األملاني،
ّ
ّ
م ــركـ ـزًا ج ــل اه ـت ـمــامــاتــه ع ـلــى الـ ــدوري
وعلى منافسة يوفنتوس.
ل ـ ــدى أن ـش ـي ـل ــوت ــي املـ ـع ــادل ــة مـخـتـلـفــة.
مــدرب كتب التاريخ مع ميالن ،وأعــاد
ري ــال مــدريــد للهيمنة األوروب ـي ــة مــرة
أخ ـ ــرى ب ـعــد غ ـي ــاب دام ألك ـث ــر م ــن 10
س ـ ـنـ ــوات .ك ــان ــت ل ـح ـظــة رفـ ـع ــه ل ـكــأس
«ذات األذنــن» نقطة البداية ملا أصبح
عليه النادي امللكي اآلن .لكننا جميعًا
نعلم مــن هــو أنشيلوتي ،ونعلم بأنه

ّ
سيفضل ال ـفــوز بــاأللـقــاب عـلــى تقديم
كـ ــرة قـ ــدم ج ـم ـي ـلــة .ول ـك ــن ف ــي الـنـهــايــة
ُ
ســتــرفــع األلـ ـق ــاب وهـ ــذا ه ــو امل ـط ـلــوب.
سبب آخر دفع بأنشيلوتي للقدوم إلى
نــابــولــي وب ــأن يتسلم رئــاســة الجهاز
الفني في النادي ،هو «كرهه الشديد»
ّ
لـنــادي يوفنتوس وتعطشه لهزيمته
وان ـتــزاع اللقب مــن بــن يــديــه .فقد قال
مـ ّ
ـدرب نــابــولــي الـجــديــد فــي كـتــابــه عن
يــوفـنـتــوس «أبـ ـدًا لــم أح ــب يوفنتوس،
ولن أحبه .قصتي مع يوفنتوس قصة
حب لم تبدأ من األساس ،كنا مختلفني
تمامًا ،أنــا ابــن الشعب وهــم متأنقون
ف ــي ال ـس ـت ــرات ،أن ــا بــاسـتـيــك وه ــم من
ذه ـ ــب» .وأيـ ــن ي ــا ت ــرى سـيـكــون املـكــان
امل ـنــاســب لتحقيق ك ــل ه ــذه األمـنـيــات
وتـ ـف ــري ــغ كـ ــل هـ ـ ــذه ال ــرغـ ـب ــة ب ـهــزي ـمــة
يوفنتوس؟ نابولي طبعًا.
ً
ـش قليال في شــوارع مدينة
اذهــب وامـ ِ
ال ـج ـن ــوب ،واس ـ ــأل أي ــا م ــن امل ـ ّـاري ــن في
شوارعها الجميلة رأيه بفريق «السيدة
ال ـع ـجــوز» ،اإلجــابــة مـعــروفــة طـبـعــا .أو
ستخرج مــن أفواههم بعض الكلمات
ً
التي ال يمكن ذكرها .نعطي مثاال على
ذلك ،ما يباع اآلن في أســواق وشوارع
املــديـنــة ،صــور لكريستيانو رونــالــدو،
ال ــاع ــب الـ ــذي اش ـت ــراه يــوفـنـتــوس في
األس ــابـ ـي ــع امل ــاضـ ـي ــة ،م ـط ـب ــوع ــة عـلــى
ّ
سلت املهمالت .هذه هي نابولي وهذا
هو رأيها في يوفنتوس.
ه ـك ــذا ،سـتـكــون ال ـعــاقــة ب ــن نــابــولــي
وكارلو أنشيلوتي وأهدافهم الواحدة
بـمـثــابــة «الـ ـش ــرارة» ال ـتــي سينطلقون
م ـن ـهــا ل ـت ـح ـق ـيــق م ـب ـت ـغــاهــم وت ـجــريــد
يوفنتوس مــن لقب ال ــدوري ألول مـ ّـرة
م ــن س ـبــع سـ ـن ــوات .م ــع ق ـ ــدوم ك ــارل ــو،
قــد تختلف طريقة اللعب الـتــي اعتاد
عليها الفريق ،ولكن علينا االنتظار،
ّربما األمور لن ّ
تتجه إلى تغيير طريقة
اللعب ،أو إلى خلق طرق لعب جديدة
من قبل أنشيلوتي .فاملدرب اإليطالي
«املخضرم» يعرف كيف ّ
يسير األمــور
نـ ـظـ ـرًا ل ـخ ـبــرتــه ال ـك ـب ـي ــرة ف ــي امل ــاع ــب
اإليـ ـط ــال ـ ّـي ــة .وم ـ ــا ي ـع ـط ــي ال ـج ـمــاه ـيــر

«الـنــابــولـيـتــانـيــة» بعضًا مــن الـتـفــاؤل،
هو بأن هنالك رقمًا كبيرًا من الالعبني
الذي لعبوا إلى جانب بعضهم البعض
ّ
ـأن املـ ّ
ـدرب الجديد
لثالث سنوات ،أي بـ
لــن يـجــد صـعــوبــة فــي إي ـجــاد التفاهم
بــن الــاع ـبــن ،كــل مــا عـلـيــه هــو وضــع
ً
ال ــ«ب ـص ـمــة» .وب ــدأ ف ـعــا فــي وضـعـهــا،
ف ـق ــد انـ ـت ــدب ــت إدارة ال ـ ـنـ ــادي الع ـبــن
جــددًا ،كسيموني فيردي من بولونيا،
أحــد أبــرز املــواهــب فــي ال ــدوري املوسم
امل ــاض ــي ،بــاإلضــافــة إل ــى تـعــاقــدهــا مع
الع ــب خــط الــوســط اإلس ـبــانــي فــابـيــان
روي ـ ـ ــز الع ـ ــب ري ـ ـ ــال ب ـي ـت ـيــس ال ـس ــاب ــق
ك ـب ــدي ــل «جـ ــاهـ ــز» ل ــرح ـي ــل ال ـب ــرازي ـل ــي
اإليـطــالــي جورجينيو إلــى تشيلسي.
اجتاز أنشيلوتي مع نابولي العقبة أو
التحدي ّ
األول له في الدوري اإليطالي
بـعــد أن حـقــق ف ــوزًا صعبًا عـلــى فريق

يفضل كارلو أنشيلوتي وجود ً
مهاجم صريح ينهي الكرات بدال
من المهاجم الوهمي
الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة التـسـيــو .نتيجة
 1-2ليس هي ما يمكننا االنطالق منه
للصق بعض التعليقات واالنتقادات،
عليها مــن قبل
فهذه النتيجة اعتدنا
ّ
مدرب كأنشيلوتي الذي يفضل الثالث
ن ـقــاط عـلــى م ــا سـيـقـ ّـدمــه عـلــى أرضـيــة
امللعب .لكن األمر مع نابولي سيختلف
ّرب ـم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى ك ــارل ــو وأفـ ـك ــاره،
ف ـن ــاب ــول ــي الـ ــ«هـ ـج ــوم ــي» ل ــم ت َـفـتـ َقــده
َ
امل ــاع ــب اإلي ـط ــال ـي ــة ،ن ــاب ــولــي ض ــغ ــط،
َ
نــابــولــي ح ـ ــاول ون ــاب ــول ــي س ـ ّـج ــل .في
النهاية ،الفوز في ملعب «األوملبيكو»
ل ـي ــس ب ــاألم ــر ال ـ ّـس ـه ــل ول ـك ــن «ال ـح ـبــل
ّ
عالجرار».
ً
ـا ع ـل ــى جـمــاهــر
األم ـ ــر ل ــن ي ـك ــون س ـه ـ ّ
نـ ــابـ ــولـ ــي ،فـ ـم ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ب ـ ــأن ي ـغـ ّـيــر
ً
أنشيلوتي في طريقة اللعب ولو قليال،
وأن تشاهد الجماهير «نابولي جديد»

ّربـ ـم ــا« ،ن ــاب ــول ــي ك ــارل ــو انـشـي ـلــوتــي».
ولـكــن مــن املـمـكــن أيـضــا أن يـبـقــي إرث
س ـ ـ ــاري فـ ــي سـ ـم ــاء س ـ ــان بـ ــاولـ ــو وأن
يضيف بعض «اللمسات» عليه .علينا
باالنتظار.
ّ
فنيًا ،سيكون األمــر مختلفًا بالنسبة
إلى كارلو أنشيلوتي ،فبخالف طريقة
ال ـل ـعــب ب ــن امل ــدرب ــن سـ ــاري وك ــارل ــو،
ّ
إل أن ــه ه ـنــاك بـعــض الـتـفــاصـيــل الـتــي
يـحـبــذهــا مـ ــدرب وال يـحـبــذهــا اآلخ ــر.
عـلــى سبيل امل ـثــال ،لـطــاملــا كــان يفضل
«امليستر» أنشيلوتي وجود رأس حربة
ينهي ال ـكــرات ،أو بمعنى أدق ،وجــود
رقم  .٩فترته مع باريس سان جيرمان
كـ ــان ف ـي ـهــا زالت ـ ــان ال ـس ــوي ــدي زالتـ ــان
اب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش واالوروغ ـ ــواي ـ ــان ـ ــي
إي ــدي ـس ــون ك ــاف ــان ــي .م ــع ري ـ ــال مــدريــد
كان يوجد كل من غونزالو هيغوايني
وكــريــم بنزيما .حتى فــي الـفـتــرة التي
ّ
يتفق الجميع بأنه لم ينجح فيها مع
بــايــرن ميونيخ األملــانــي ،فــإن روبيرت
لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي ك ـ ـ ــان حـ ـ ــاض ـ ـ ـرًا .فــي
نابولي األمــر فــي السنتني املاضيتني
كـ ـ ــان م ـخ ـت ـل ـف ــا ،سـ ـ ـ ــاري ي ـع ـت ـم ــد عـلــى
البلجيكي دريس ميرتينز (في األصل
كــان يلعب فــي مــركــز الـجـنــاح األيـســر)
كرأس حربة وهمي مع االستغناء عن
هيغوايني لليوفي ،مع االستفادة من
البولندي أركــاديــوش ميليك فــي خط
الهجوم أيضًا كالعب بديل .مع كارلو
ّ
«السارية البيب
ربما لن تنجح الخطة ّ
غــوارديــولـيــة» .فمن املتوقع أن يعتمد
أنشيلوتي على ميليك كمهاجم رأس
حربة.
نقطة أخ ــرى ،س ــاري ك ــان يـحــب كثيرًا
الع ـبــا إسـبــانـيــا ضـمــن ص ـفــوف فريقه
ال ـســابــق نــابــولــي ،وال يـمـ ّـســه بتبديل
ّ
حتى ،بل يعتبره من بني ركائز نادي
نــابــولــي .خــوسـيــه كــال ـي ـخــون ،الــاعــب
الـ ــذي أخ ــرج ــه أن ـش ـي ـلــوتــي ب ـ ــدوره من
ح ـســابــاتــه ع ـنــدمــا كـ ــان م ــدرب ــا لــريــال
مــدريــد ،فخيار كاليخون كــان مــن قبل
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في
األساس.
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العالم

العالم

سوريا

العراق

ّ
لتشكيل «الكتلة األكبر»:
خط ثالث َ

عودة إلى دفاتر ِّ «أستانا»:

موسكو تشدد على «محاربة النصرة»
في ٍّ
جو من النشاط الديبلوماسي
والعسكري بين تركيا وروسيا ،بشأن
منطقة «خفض التصعيد» في إدلب
ومحيطها ،تؤكد موسكو أهمية
تطبيق تعهدات ضامني أستانا ،وعلى
رأسها «محاربة التنظيمات اإلرهابية»
ي ـعــود الـتــركـيــز عـلــى ضـ ــرورة فصل
«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» (ه ـي ـئ ــة ت ـحــريــر
ال ـش ــام) عــن بــاقــي أط ـيــاف الفصائل
املـسـلـحــة فــي إدل ــب ومـحـيـطـهــا ،إلــى
واج ـهــة الـخـطــاب ال ــروس ــي ،مدعومًا
بنماذج «املـصــالـحــات» فــي الجنوب
السوري ،التي ّ
غيرت وجهة بندقية
ّ
آالف م ـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،وط ــوعـ ـتـ ـه ــا
ت ـح ــت م ـظ ـلــة «الـ ـتـ ـس ــوي ــات» .ج ــدول
أع ـمــال مــوسـكــو املــزدح ــم ،فــي الـشــأن

أبدت برلين استعدادها
لحضور اللقاء الرباعي
المفترض في تركيا
السوري ،يتضمن نقاشات مهمة مع
مصير منطقة «خفض
أنـقــرة بشأن
ُ
التصعيد» الـتــي أق ــرت ضمن مسار
أسـ ـت ــان ــا ،وربـ ـ ــط ذل ـ ــك ب ـم ـلــف ع ــودة
الالجئني السوريني من تركيا ،ضمن
م ـب ــادرة روس ـي ــة أوسـ ــع تـشـمــل دول
ال ـ ـجـ ــوار وكـ ـب ــار ال ـ ـقـ ــارة األوروب ـ ـيـ ــة.
الهدف املرحلي األول من هذا الجهد،
أشــار إليه بوضوح وزيــر الخارجية
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ،أم ــس،
ب ــالـ ـق ــول إن «الـ ـنـ ـق ــاش (مـ ـ ــع الـ ـ ــدول

الـضــامـنــة وخ ــاص ــة تــرك ـيــا) يـتـنــاول
ال ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري بـ ـك ــل ج ــوانـ ـب ــه،
ول ـك ـن ـن ــا ن ــول ــي اه ـت ـم ــام ــا بـتـحـقـيــق
ُّ
األهـ ـ ـ ــداف ال ـت ــي اتـ ـف ــق ع ـل ـي ـهــا أث ـن ــاء
إنـشــاء منطقة خفض التصعيد في
إدلب ،خاصة في الجانب العسكري».
ك ــام الف ـ ــروف ،يـشـيــر ب ــوض ــوح إلــى
م ــا تـضـمـنــه ات ـف ــاق الـ ــدول الـضــامـنــة
الـثــاث ،روسـيــا وإي ــران وتــركـيــا ،من
تـعـهــد ب ـم ـحــاربــة «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
وج ـم ـي ــع «ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة
األخـ ـ ـ ـ ــرى وال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات امل ـت ـح ــال ـف ــة
معها» ،وهو ما جددت أنقرة التزامه
غير ّ
مرة .كذلك ،جدد الوزير الروسي
خــال حديثه أم ــس ،عقب استقباله
ن ـظ ـي ــره ال ـل ـب ـنــانــي جـ ـب ــران بــاس ـيــل،
الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـح ـي ـيــد
«جـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات امل ـ ـع ـ ــارض ـ ــة» ن ـف ـس ـه ــا،
ع ــن «الـ ـنـ ـص ــرة» ف ــي م ـن ـط ـقــة إدل ـ ــب.
وب ــال ـت ــوازي ،أش ــار نــائـبــه ميخائيل
بــوغــدانــوف ،إلــى أن مسؤولي بــاده
سـ ـيـ ـعـ ـق ــدون «اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات م ـه ـم ــة»
م ــع ال ـجــانــب ال ـتــركــي ،ف ــي املستقبل
الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــب .ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن ط ـ ـهـ ــران
س ـت ـس ـت ـض ـيــف اجـ ـتـ ـم ــاع ــا لـ ــرؤسـ ــاء
الــدول الضامنة ملسار أستانا ،على
عن موعده الحقًا.
أن تكشف الرئاسة َ
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه سـ ُـي ـعــقــد اج ـت ـم ــاع في
ج ـن ـيــف ب ــن م ـم ـث ـلــي الـ ـ ــدول ال ـث ــاث
الضامنة واملبعوث األممي الخاص
إلــى سوريا ،ستيفان دي ميستورا،
قبل بدء اجتماعات الجمعية العامة
ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة ب ــن  10و 15أي ـلــول
املقبل ،على أن يناقش عملية إنشاء
«ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة» ال ـت ــي جــرى
ـي .وكــان
الـتــوافــق عليها فــي ســوتـشـ ّ
الفـتــا أم ــس ،أن بــوغــدانــوف مل ــح إلــى
عـ ــدم الـ ـت ــواف ــق ال ـك ــام ــل حـ ــول الـقـمــة
الـ ــربـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــن روسـ ـ ـي ـ ــا وف ــرن ـس ــا

وأملانيا وتركيا ،التي أعلنت األخيرة
أن ـهــا ستستضيفها قــريـبــا .إذ لفت
إلــى أن التواصل مستمر مــع أملانيا
وفرنسا ،بشكل منتظم ،لكن «تنظيم
هــذه القمة ال يعتمد علينا ،وأعتقد
أن الجانب التركي لم يتفق بوضوح
م ــع ال ـش ــرك ــاء األوروب ـ ـيـ ــن» حــولـهــا.
وف ــي امل ـقــابــل ،أش ــار املـت ـحــدث باسم
الحكومة األملانية ،شتيفان زايبرت،

إل ــى اس ـت ـعــداد ب ــاده لـلـمـشــاركــة في
هـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع ال ــرب ــاع ــي ،وفـ ــق مــا
ن ـق ـلــت ع ـن ــه ص ـح ـي ـفــة «دي ت ــزاي ــت»
األملانية .وقــال ،وفــق ترجمة نقلتها
وكـ ــالـ ــة «األن ـ ـ ــاض ـ ـ ــول» الـ ـت ــركـ ـي ــة ،إن
«املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة (أن ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــا) م ـي ــرك ــل
والرئيس (فيالديمير) بوتني اتفقا
خــال لقائهما على املضي قدمًا في
اإلعداد ملثل هذا االجتماع» ،مضيفًا

يشهد معبر أبو الضهور في ريف إدلب عودة عشرات
المدنيين نحو مناطق سيطرة الحكومة (أ ف ب)

توحيد ائتالفي الصدر والمالكي
أن «نـقــاشــات إع ــداد ه ــذا االجـتـمــاع،
سـيـخــوضـهــا م ـس ـت ـشــارو الـسـيــاســة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــي ح ـ ـكـ ــومـ ــات ال ـ ـ ــدول
األرب ـ ـ ـ ـ ــع ...وتـ ـح ــدي ــد ت ـف ــاص ـي ــل عـقــد
الـلـقــاء وإمكانيته سيكون الخطوة
الثانية».
وب ـع ــد إعـ ــان واش ـن ـط ــن و«ال ـت ـحــالــف
الــدولــي» تخصيص حلفاء الــواليــات
ً
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة أمـ ـ ـ ـ ـ ــواال ج ـ ــدي ـ ــدة مل ـص ـل ـحــة
املناطق الخاضعة للنفوذ األميركي
ف ــي ش ـم ــال س ــوري ــا وش ــرق ـه ــا ،انـتـقــد
الف ـ ــروف امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي واألم ـمــي
مـ ــن م ـل ـف ــي إع ـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـم ـ ــار وعـ ـ ــودة
الالجئني .وأكــد أن «الواليات املتحدة
تحاول إبطاء عملية عــودة الالجئني
ب ـش ـك ــل م ـص ـط ـن ــع مـ ــن ط ــري ــق رف ــض
امل ـش ــارك ــة ف ــي عـمـلـيــات إع ـ ــادة إع ـمــار
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة فــي س ــوري ــا» .ولفت
إل ــى أن «ال ــدائ ــرة الـسـيــاسـيــة لــأمــانــة
العامة لألمم املتحدة نشرت ووزعــت
ع ـب ــر نـ ـظ ــام األم ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،م ــذك ــرة
س ــري ــة ت ـم ـنــع م ـن ـظ ـمــات ت ــاب ـع ــة ل ـهــذا
النظام (األمـمــي) مــن املشاركة فــي أي
مشروع يساعد في نهوض االقتصاد
الـ ـ ـس ـ ــوري» .وقـ ـ ــال الف ـ ـ ــروف مـخــاطـبــا
األمــن العام لألمم املتحدة أنطونيو
غ ــوت ـي ــري ــس« :ملـ ـ ــاذا ل ــم ي ـب ـلــغ مجلس
األمـ ـ ــن ب ـه ــذا األمـ ـ ــر وهـ ــو الـ ـ ــذي يــديــر
مباشرة تسوية النزاع السوري ،وملاذا
تتخذ ق ــرارات من هــذا النوع من دون
ت ـح ـل ـيــل ش ـف ــاف م ــوض ــوع ــي لـلــوضــع
عـلــى األرض؟ آم ــل أن يــوضــح األم ــر».
وأشار الوزير الروسي إلى أن منطقة
وج ــود ال ـقــوات األمـيــركـيــة فــي التنف،
جنوب شرق سوريا ،ما زالت منطلقًا
لـهـجـمــات «ج ـم ــاع ــات إره ــاب ـي ــة» ضد
القوات الحكومية ،وعائقًا أمام عودة
الالجئني من األردن.
(األخبار)

السعودية

ال تراجع عن مسار «حبس األنفاس».
هــذا مــا ّ
يثبته ولــي العهد السعودي،
مـحـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،ي ــوم ــا ب ـعــد ي ــوم.
م ـعــادلــة ب ــات تـ ّ
ـوسـعـهــا أس ــرع بكثير
ّ
م ـم ــا ت ــوقـ ـع ــه املـ ــراق ـ ـبـ ــون .إذ ل ــم تـعــد
تقتصر على وجوه التيارات املناوئة
ل ـل ـن ـظ ــام ،أو ال ـن ـش ـط ــاء ال ـح ـقــوق ـيــن
والـسـيــاسـيــن ،أو حـتــى الشخصيات
املشكوك في والئها ،بل أضحت تشمل
ك ــل م ــن ي ـن ـبــس ب ـب ـنــت ش ـف ــة م ـغــايــرة
ّ
لــ«رؤيــة» ابــن سلمان .مغاالة إن دلت
عـلــى ش ــيء ،فــإنـمــا عـلــى حـجــم امل ــأزق
الذي يعيشه األمير الشاب ،والــذي لم
يعد الحديث عنه مجرد ّ
تكهنات ،بل
مـعـطـيــات حقيقية وجـ ــادة يـتــداولـهــا
الخبراء واملحللون ،الذين لم يعودوا
ي ـ ـ ـتـ ـ ــرددون فـ ــي وصـ ـ ــف مـ ــا يـ ـق ــوم بــه
ولــي العهد على املستويني الداخلي
والخارجي بـ«الخطايا».
آخر ما أقدمت عليه السلطات األمنية
ال ـتــاب ـعــة ل ـل ــرج ــل ،ف ــي طــري ـق ـهــا نـحــو
توليد حالة غير مسبوقة من تكميم

تواصل القوى السياسية
العراقية حواراتها على
خط تشكيل «الكتلة األكبر»،
في ظل استبعاد لوالدتها
قبيل منتصف الشهر
المقبل ،كما كان متوقعًا.
وفيما تراجعت حظوظ
ائتالف «المعتدلين»،
المتمثلين بزعيم «التيار
الصدري» وحلفائه ،في
إعالن تلك الكتلة ،عاد
الحديث عن وساطات
وضغوط «داخلية
وخارجية» إلعادة إحياء
«التحالف الوطني»
بغداد ــ األخبار
خ ــاف ــا ل ـل ـتــوق ـعــات ال ـت ــي سـ ــرت فــي
خ ــال األي ـ ــام املــاض ـيــة ع ــن إمـكــانـيــة
إعـ ـ ـ ــان ت ـش ـك ـي ــل ال ـك ـت ـل ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة
األكـ ـ ـب ـ ــر قـ ـبـ ـي ــل عـ ـي ــد ّاألض ـ ـ ـحـ ـ ــى ،لــم
ت ـفــرز الـ ـح ــوارات املـكــثـفــة ب ــن الكتل
السياسية معطيات جــديــدة تسمح
بـ ـ ــإخـ ـ ــراج تـ ـل ــك الـ ـكـ ـتـ ـل ــة إل ـ ـ ــى دائ ـ ـ ــرة
الـضــوء .وبعد فشل االجتماع الــذي
انعقد مساء أول من أمس في فندق
بــابــل بالعاصمة ب ـغــداد بــن رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء حـ ـي ــدر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،وزع ـي ــم
«الـتـيــار ال ـص ــدري» مـقـتــدى الـصــدر،
وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم،

اجتمعت املـعـلــومــات املـتــوافــرة على
ت ــأك ـي ــد ع ـ ــدم وجـ ـ ــود ح ـك ــوم ــة قـبـيــل
منتصف الشهر املقبل.
ولـ ـ ــم ت ـخ ـت ـل ــف الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـت ــي
صدرت ،أثناء الساعات املاضية ،عن
ال ـن ــواب ال ـفــائــزيــن ف ــي االن ـت ـخــابــات،
عن سابقاتها ،لناحية الحديث عن
قرب إعالن «الكتلة األكبر» ،ووصول
الـتـفــاهـمــات إل ــى «مــرحـلــة متقدمة».
لكن ،حتى اآلن ،ليس ثمة في األفق
مــا يشير إلــى أن إع ــان هــذه الكتلة
سيكون خالل ساعات أو حتى أيام،
كما يـ ّ
ـروج ممثلو الكتل السياسية.
إذ ،وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ملـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر م ـ ـط ـ ـلـ ــع ع ـل ــى
امل ـفــاوضــات تـحــدث إل ــى «األخ ـب ــار»،
مــن «املستبعد ج ـدًا» إعــان «الكتلة
األكـ ـ ـب ـ ــر» ق ـب ـي ــل الـ ـ ـ ـ ــ 15م ـ ــن أي ـ ـلـ ــول/
سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر .وأك ـ ـ ـ ــد امل ـ ـص ـ ــدر وج ـ ــود
ضغوطات «داخلية وخارجية» على
الـكـتــل «الـشـيـعـيــة» مــن أج ــل توحيد
صـفــوفـهــا مــن جــديــد ،واالل ـت ـئــام في
كـتـلــة واح ـ ــدة م ــن أج ــل اإلسـ ـ ــراع في
تـشـكـيــل الـحـكــومــة ،مــوضـحــا أن من
ب ـ ــن تـ ـل ــك الـ ـجـ ـه ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــارس
ضـغــوطــا «م ــراج ــع دي ــن» ل ــم يكشف
عن أسمائهم.
واحـ ـتـ ـض ــن م ـ ـنـ ــزل رئ ـ ـيـ ــس ت ـح ــال ــف
«الـ ـفـ ـت ــح» ،ه ـ ــادي الـ ـع ــام ــري ،أم ــس،
اج ـت ـم ــاع ــا ضـ ـ ّـم م ـم ـث ـلــن ع ــن «دولـ ــة
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون» و«تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــف املـ ـ ـح ـ ــور
الوطني» ،في وقت أفــادت فيه أنباء
بانعقاد اجـتـمــاع آخــر بــن «الفتح»
وقيادات كردية في إقليم كردستان
بالتزامن مع وجود مبعوث الرئيس
األم ـيــركــي ،بــريــت مــاك ـغــورك ،هـنــاك.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ق ـ ـي ـ ــادي حـ ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع
األول« ،األخـ ـب ــار» ،ب ــأن «املجتمعني
لـ ــم يـ ـت ــوصـ ـل ــوا إلـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ن ـهــائــي
ب ـشــأن إع ــان الـكـتـلــة األك ـب ــر ،لكنهم

ّ
تمر أضاحي العيد من سوريا إلى كردستان العراق عبر معبر سيمالكا الحدودي (أ ف ب)

اتـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــوا ع ـ ـلـ ــى تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ل ـج ـن ـت ــن،
ّ
تختص األولى بكتابة نظام داخلي
للتحالف األكبر ،واألخرى البرنامج
الحكومي» ،مستبعدًا «إعالن الكتلة
األك ـبــر خ ــال ســاعــات أو أي ــام قليلة
كما ُيتداول في اإلعالم».
وف ــي اإلطـ ــار نـفـســه ،كـشــف الـقـيــادي
في تحالف «الفتح» ،حنني قدو ،عن
تـجــديــد رئ ـيــس الـتـحــالــف مـحــاولـتــه
إقناع زعيم التيار الصدري بإعادة
إحياء «التحالف الوطني» ،وتشكيل
«الـ ـكـ ـتـ ـل ــة األكـ ـ ـب ـ ــر» ب ـ ــإش ـ ــراك جـمـيــع
«ال ـ ـقـ ــوى ال ـش ـي ـع ـيــة» ف ـي ـه ــا .ونـقـلــت
وســائــل إعــام محلية عــن قــدو قوله

إن «ه ــادي الـعــامــري جـ ّـدد محاولته
إقناع الصدر بإعادة إحياء التحالف
ال ــوط ـن ــي م ــن خ ــال تـشـكـيــل الـكـتـلــة

ّ
حط مبعوث الرئيس
األميركي في أربيل بعد
إجرائه لقاءات في بغداد

ّ
وضم جميع القوى الشيعية
األكبر،
ال ـخ ـم ــس ض ـم ــن ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
امل ـق ـب ـلــة» ،الف ـتــا إل ــى أن «امل ـح ــاوالت
الـســابـقــة إلق ـنــاع ال ـصــدر قــد فشلت،
وق ـ ــد ت ـن ـجــح ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي».

ورأى قدو ،وهو أحد أعضاء منظمة
«ب ـ ــدر» ال ـتــي يــرأس ـهــا ال ـع ــام ــري ،أن
ُ ّ
«الـكـتـلــة األك ـبــر يـجــب أن تـشــكــل من
جميع الـقــوى الشيعية ،دون ذهــاب
إحــداهــا إلــى املعارضة السياسية»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن «ج ـم ـي ــع الـ ـلـ ـق ــاءات
ح ــول تـشـكـيــل الـكـتـلــة األك ـب ــر بـعـيـدًا
عن اشتراك القوى الشيعية الخمس
سـ ـتـ ـفـ ـش ــل ،ولـ ـ ـ ــن تـ ـحـ ـق ــق أهـ ــداف ـ ـهـ ــا
السياسية».
ّ
ّ
ع ـل ــى خ ـ ــط مـ ـ ـ ــواز ،ح ـ ــط م ــاكـ ـغ ــورك،
أم ـ ــس ،رح ــال ــه ف ــي أرب ـ ـيـ ــل ،عــاصـمــة
إقـ ـلـ ـي ــم كـ ـ ــردس ـ ـ ـتـ ـ ــان ،بـ ـع ــد س ـل ـس ـلــة
لقاءات أجراها في العاصمة بغداد
م ـ ــع زع ـ ـم ـ ــاء وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات س ـي ــاس ـي ــة.
وبحسب وسائل إعالم كردية ،التقى
مــاك ـغــورك رئ ـيــس اإلق ـل ـيــم ،مـسـعــود
بارزاني ،الذي أكد لضيفه أن «األهم
بالنسبة إلــى األط ــراف الـكــرديــة ،هو
االلتزام الصحيح من جانب األطراف
الـعــراقـيــة بـمـبــادئ ال ـشــراكــة ،وكــذلــك
وجـ ــود ض ـم ــان ــات وآلـ ـي ــات واض ـحــة
لـتـطـبـيــق ال ـش ــراك ــات واالت ـفــاق ـيــات».
وك ـ ـ ـ ــان مـ ــاك ـ ـغـ ــورك ق ـ ــد ال ـ ـت ـ ـقـ ــى ،فــي
وق ــت ســابــق ،رئ ـيــس ائ ـتــاف «دول ــة
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون» ،ن ـ ـ ــوري املـ ــال ـ ـكـ ــي ،حـيــث
أبلغه بوجود «تحفظ» أميركي على
بعض األطراف في تحالف «الفتح».
وبحسب القيادي الـبــارز فــي «دولــة
الـ ـق ــان ــون» ،س ــام ــي ال ـع ـس ـك ــري ،أكــد
املــالـكــي ملـبـعــوث الــرئـيــس األمـيــركــي
ض ـ ـ ــرورة أن «تـ ـق ــف واش ـن ـط ــن عـلــى
مـســافــة واح ــدة مــن الـجـمـيــع ،وأن ال
ي ـك ــون ل ـه ــا م ــوق ــف مـ ـنـ ـح ــاز» .ون ـقــل
العسكري عن املالكي تشديده على
أه ـم ـيــة أن ت ـك ــون ال ـح ـكــومــة املـقـبـلــة
«قــويــة» ،واعتباره أن تحفظ اإلدارة
األمـيــركـيــة عــن أطـ ــراف فــي «الـفـتــح»
فيه «نفاق».

الجزائر

هاربًا من المأزق :اعتقاالت إضافية ومحاكمات سرية قريبًا
ابن سلمان ِ
تفتح حادثتا االعتقال
األخيرتان اللتان استهدفتا
إمام الحرم المكي ومستشارًا
سابقًا في «أرامكو» ،الباب
على مرحلة أكثر خطورة
من «حمالت التطهير» التي
يديرها محمد بن سلمان
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األفـ ــواه ،اعـتـقــال إم ــام املسجد الـحــرام
وخ ـط ـي ـبــه ال ـش ـي ــخ ص ــال ــح آل ط ــال ــب،
ّ
بـحـســب م ــا أكـ ــد ق ـبــل ي ــوم ــن حـســاب
«معتقلي الرأي» على موقع «تويتر»،
عــازيــا االع ـت ـقــال إل ــى «خـطـبــة لــه (آلل
طالب) عن املنكرات ،ووجوب إنكارها
عـلــى فــاعـلـهــا» .وتـكـمــن خ ـطــورة هــذه
الـحــادثــة ،وتمايزها ّ
عما سبقها ،في
أنـهــا ت ـطــاول وجـهــا منتميًا بالكامل
إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـن ــاح ال ــديـ ـن ــي لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام ،بــل
ُ
وم َّ
عينًا في منصبه بموجب أمر ملكي
صـ ــادر م ـنــذ م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى  15عــامــا.
صحيح أن السلطات أقدمت ،قبل ذلك،
على اعتقال أستاذ في جامعة محمد
ُ
ب ــن س ـعــود ل ــم ت ـسـ ّـجــل ل ــه ســاب ـقــة في
مخاصمة الحكومة (كسلمان العودة
وعــوض القرني وآخــريــن) هو الشيخ
عـبــد ال ـعــزيــز الـ ـف ــوزان ،إال أن وص ــول
ُموسى االعتقاالت إلــى َمــن هم عمليًا
َّ
املكلفون إلقاء خطبة النظام الدينية
في الحرم املكي ينبئ بمرحلة جديدة
س ـت ـك ــون ال ــوه ــاب ـي ــة ف ـي ـهــا ف ــي دائـ ــرة
االسـتـهــداف املباشر .وهــو مــا ينطلق
م ـنــه ال ـب ـعــض ل ـتــوقــع م ـن ــاوش ــات بني
الطرفني شبيهة بما حدث في أيلول/
سبتمبر مــن عــام  ،1992عندما أعفى
امللك فهد  10من أعضاء «هيئة كبار
العلماء» بعد رفضهم التوقيع على
بيان يدين ُمطلقي مــا ُعــرفــت حينها
بـ ــ«م ــذك ــرة ال ـن ـص ـي ـح ــة» ،ف ــي ح ــادث ــة
«كـ ـشـ ـف ــت عـ ــن قـ ـ ــوة لـ ـ ــدى ال ـه ـي ـئ ــة إن
أرادت توظيفها إزاء ّ
تغول السلطة»،
بحسب مــا يــرى الباحث فــي الشؤون
السعودية ،فؤاد إبراهيم.

حـســاسـيــة اب ــن س ـل ـمــان ال ــزائ ــدة إزاء
أي وجـ ـه ــة نـ ـظ ــر تـ ـخ ــال ــف «رؤي ـ ـتـ ــه»
لـ ـ ــ«إص ـ ــاح» ال ـس ـع ــودي ــة ،ال تـقـتـصــر
ّ
على املشايخ والعلماء الــذيــن تتركز
ان ـت ـق ــادات ـه ــم ع ـل ــى م ـظ ــاه ــر الـتـغـيـيــر
الـتــي لــم تعتدها اململكة (االخ ـتــاط،
الحفالت ...إلــخ) ،بل تبرز كذلك حيال
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــن ال ـ ــذي ـ ــن قــد
ُ
تـسـ ِّـول لهم أنفسهم انتقاد أي إجــراء
تتخذه السلطات .نموذج من هــؤالء،
املستشار السابق في شركة «أرامكو»،
برجس البرجس ،الــذي تأكد اعتقاله
ي ــوم الـسـبــت امل ــاض ــي ،وفـقــا ملــا أورده
أيـضــا حـســاب «معتقلي الـ ــرأي» على
«تــوي ـتــر» .امل ـفــارقــة أن الـبــرجــس ُيـعـ ّـد
واحـ ـ ـدًا م ــن أبـ ــرز امل ـس ـ ّـوق ــن لـ ــ«رؤي ــة»
ولي العهد االقتصادية ،وسبق له أن
التقى األمـيــر الـشــاب عــدة م ــرات ،ولم
يبدر منه ما ّ
ينم عن معارضة لعهده
أو سياساته ،لكن الخبير االقتصادي
ّ
تجرأ في تغريدات على «تويتر» على
ان ـت ـقــاد ارت ـف ــاع فــوات ـيــر الـكـهــربــاء في
اململكة ،منبهًا إلــى أن الـحــد األقصى
الــذي ينبغي أن يصل إليه أي ارتفاع
ً
ف ــي  2018ه ــو  420ري ـ ــاال مـهـمــا كــان
حجم العائلة« .نصيحة» كانت كفيلة
ّ
بجر البرجس إلى جانب من يقبعون
حــال ـيــا خ ـلــف ق ـض ـبــان ال ـس ـج ــون ،في
ً
تطور رأى فيه معارضون دليال على
ّ
ويتصرف
أن «ابن سلمان فقد توازنه،
مـ ـ ـ ــن وحـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ــواج ـ ـ ـسـ ـ ــه الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة
واملتخيلة».
هــذه التصرفات ،التي ّ
تنم عن دخول
ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد «م ــرحـ ـل ــة م ـت ـق ــدم ــة مــن

ّ
الهلوسة باعتقال كــل مــن صــدر عنه
موقف نـقــدي» ،لــن يكون آخــرهــا على
ما يبدو العزم على إجــراء محاكمات
سرية لثمانية مــن أبــرز الشخصيات
املعتقلة ،وهم :سلمان العودة ،عوض

تبدأ السلطات في أيلول
محاكمات سرية لـ 8من أبرز
المعتقلين
ال ـ ـقـ ــرنـ ــي ،م ـح ـم ــد م ــوس ــى ال ـش ــري ــف،
إب ــراه ـي ــم املــدي ـم ـيــغ ،ع ـ ــادل بــانــاع ـمــة،
عصام الــزامــل ،خالد العلكمي ،وفهد
الـسـنـيــدي .وطبقًا لحساب «معتقلي
الـ ـ ــرأي» ،سـتـبــدأ ه ــذه امل ـحــاك ـمــات في
مترجمون ّ
عي ّنتهم السلطات السعودية
الحجاج الذين ال يعرفون العربية (أ ف ب)
لمساعدة

أيلول /سبتمبر ،علمًا بأن السلطات
عـمــدت إل ــى مـنــع ال ــزي ــارات عــن جميع
املعتقلني منذ مطلع الشهر الـجــاري
وحـتــى منتصف الـشـهــر املـقـبــل .وفــي
انـ ـتـ ـظ ــار ب ـ ــدء جـ ـلـ ـس ــات امل ـح ــاك ـم ــات
السرية ،انطلقت على مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي حملة واس ـعــة للمطالبة
ب ــاإلف ــراج عــن املـعـتـقـلــن ،أو فــي الحد
األدنـ ـ ــى إخ ـضــاع ـهــم مل ـحــاك ـمــة علنية
ُ
«ي ـ ـس ـ ـمـ ــح فـ ـيـ ـه ــا بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ـلــن
عـ ــن ال ـه ـي ـئ ــات ال ـح ـق ــوق ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة،
والصحافة العاملية».
ّ
م ـط ـل ــب ت ـس ـت ـبــن اس ـت ـح ــال ــة ت ـحــق ـقــه
م ــن واقـ ــع ال ـخ ــاف األخ ـي ــر م ــع ك ـنــدا،
الـ ـ ـ ــذي أث ـ ـبـ ــت مـ ـ ـج ـ ــددًا أن ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
«ت ـش ــت ــت ان ـت ـب ــاه ـه ــا م ــا ب ــن خ ـطــايــا
ً
السياسة الداخلية والخارجية ،بدال
مــن أن تعطي األول ــوي ــة لــإصــاحــات
االق ـت ـصــاديــة» ،بحسب مــا تـنـ ّـبــه إليه
وكالة «بلومبرغ» في آخــر تقاريرها.
تـ ــرى ال ــوك ــال ــة أن ابـ ــن س ـل ـمــان أدخ ــل
ب ــاده فــي مـشــاكــل كـثـيــرة (م ــن بينها
ح ـ ـمـ ــات االع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاالت) ،ج ـع ـل ــت مــن
ال ـص ـعــب ع ـلــى املـسـتـثـمــريــن تـصــديــق
وع ـ ــوده ب ــاإلص ــاح االق ـت ـص ــادي ،لــذا
ي ـق ــوم هـ ــؤالء ب ـت ـحــويــل أم ــوال ـه ــم إلــى
أم ـك ـن ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ف ــي ظ ــاه ــرة تـصـفـهــا
«بلومبرغ» بأنها «خطيرة بالفعل»،
ـت الــوح ـيــدة في
خـصــوصــا أن ـهــا لـيـسـ ّ
مشهدية «كئيبة» ،تلخصها الوكالة
بـمــا يــأتــي :إن ـفــاق حـكــومــي مـتـســارع،
ن ـمــو بـ ـط ــيء ،م ـس ـت ـث ـمــرون خــائ ـفــون،
وإنتاجية سيئة للغاية.
(األخبار)

الجيش ليس بعيدًا عن االنتخابات ...لكن
رغم إجماع كثيرين على أن
للجيش الجزائري يدًا طويلة في المشهد
السياسي ،اختلفت القراءات بشأن سلسلة
من اإلقاالت لعسكريين كبار محسوبين
على عبد العزيز بوتفليقة ،مع ّ أن قائد
األركان لم ُي ِبد أي تحفظ من ترشح
الرئيس لوالية خامسة
الجزائر ــ محمد العيد
ال يمكن في الجزائر أن يقترب موعد انتخابي دون إثارة
النقاش حول دور املؤسسة العسكرية ،رغم إصرار الجيش
على أنــه غير معني تمامًا بالسياسة ويركز على مهماته
الدستورية فقط .ويشتد الحديث أكثر في ذكرى  20آب من
كل سنة ،وهو التاريخ الــذي أقـ ّـر فيه قــادة الثورة الجزائرية
مبدأ «أولوية السياسي على العسكري» في تصورهم لسير
الدولة الجزائرية.
تـتـعــدد ال ـتــأويــات ه ــذه األيـ ــام ح ــول املــؤسـســة العسكرية
وعــاق ـت ـهــا بــاالن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة املــرت ـق ـبــة رب ـيــع ال ـعــام
املقبل ،وهي ظاهرة مألوفة في البالد بسبب طبيعة النظام
السياسي والسوابق التاريخية التي جعلت من الجيش من
ً
حيث ال يريد أحيانًا فاعال رئيسيًا في املشهد السياسي.
وفي دليل على ذلــك ،أخــذت الـقــرارات األخيرة للرئيس عبد
ً
منحى
الـعــزيــز بوتفليقة ،إقــالــة ضـبــاط كـبــار فــي الـجـيــش،
سياسيًا بامتياز عند أغلب ال ـقــراءات ،إذ ربطت مباشرة
ببدء الترتيبات املتعلقة باالنتخابات الرئاسية.
ً
فمثال ،شهد األسبوع األخير إقالة قائدي الناحية العسكرية

األولـ ــى ،ال ـلــواء لحبيب شـنـتــوف (وس ــط ال ـب ــاد) ،والناحية
العسكرية الثانية سعيد باي (غرب البالد) ،وهما من كبار
ضـبــاط املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،وم ــن املــؤثــريــن فــي صناعة
الـقــرار فيها على مــدار الـسـنــوات التي شهدت فيها البالد
مــواجـهــة عنيفة مــع الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة .وسـبـقــت هــذه
اإلق ــاالت أيـضــا إطــاحــة ال ـلــواء نــوبــة مـنــاد ،وهــو قــائــد جهاز
الــدرك الوطني ،واللواء عبد الغني هامل ،املدير العام لألمن
ُ
الوطني ،كذلك استبدل لواء كبير في وزارة الدفاع الوطني.
ومــن بني أكثر الـقــرارات التي تداولها محللون سياسيون،
أن إقالة هــؤالء الضباط ،خاصة قائدي الناحية العسكرية
ُ
األولى والثانية ،تضعف سلطة الرئاسة على الجيش ،على
أساس أن اللواءين شنتوف وباي محسوبان على الرئيس
بوتفليقة .في املقابل ،هذه اإلقاالت ،إذا ّ
صحت هذه القراءة،
ت ـق ـ ّـوي سـلـطــة ق ــائ ــد أرك ـ ــان ال ـج ـيــش ،ال ـفــريــق أح ـم ــد قــايــد
صــالــح ،الــرجــل الـقــوي فــي النظام حاليًا .وه ــذا مــا يضعف
وفق أصحاب هذه النظرة فرضية ترشح بوتفليقة لوالية
خامسة.
لكن ،تــرى ق ــراءات أخــرى أن هــذه التفسيرات تبقى مجرد
تأويالت ال تستند إلى أي دليل ،إذ إن إقالة الضباط السامني
تبقى من صميم صالحيات الرئيس الذي هو القائد األعلى
للقوات املسلحة ،وفي الوقت نفسه هو وزير الدفاع الوطني،
وال يوجد ما يحمله على استعمال صالحياته إلضعاف
ً
محيطه .فضال عن ذلك ،ال توجد أي مؤشرات حاليًا توحي
أن ثمة خالفات بني قيادة الجيش والرئاسة ،بل على العكس،
يصر صــالــح فــي كــل تــدخــاتــه على الـثـنــاء على بوتفليقة
والـتــذكـيــر بــأن الجيش يعمل تحت توصياته وإرشــاداتــه،
كذلك ال يظهر مــا يــدل على أن قائد األرك ــان ليس موافقًا
على ترشح بوتفليقة لوالية خامسةّ ،فهو يصر دائمًا على
أن الجيش ينأى بنفسه عن السياسة كلما دعاه سياسيون
إلى دور معني ملصلحة التغيير في البالد.

وك ــان أب ــرز س ـجــال فــي األســاب ـيــع األخ ـي ــرة ،دع ــوة رئـيــس
حــركــة «مـجـتـمــع الـسـلــم» (إس ــام ــي ال ـتــوجــه) ،عـبــد ال ــرزاق
مـقــري ،الجيش إلــى املساهمة فــي االنـتـقــال الديموقراطي
للبالد وإنجاحه ،وهو ما قابله قائد األركان ٍّ
برد عنيف ،إذ
اتهم السياسيني بمحاولة جـ ّـر الجيش بسبب فشلهم في
ُ
االهتمام بطموحات الجزائريني وتطلعاتهم .وفهم ذلك الرد
ال يوجد ما يحمل بوتفليقة على استعمال صالحياته
إلضعاف محيطه (من الويب)

بــأن املؤسسة العسكرية ال تعترض على ترشح الرئيس
لوالية جديدة ،على أساس أن مبادرة «مجتمع السلم» تحمل
في باطنها رفضًا الستمرار بوتفليقة في الحكم.
وب ـش ــأن إق ــال ــة هـ ــؤالء ال ـض ـب ــاط ،ق ــال ن ــاص ــر حـ ـم ــدادوش،
وهـ ــو ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ــ«م ـج ـت ـمــع ال ـس ـل ــم» ،إن
حزبه يتمنى أن «تـكــون هــذه التغييرات فــي إطــار عصرنة
وتـحــديــث واحـتــرافـيــة الـجـيــش ،وأن تـكــون فــي إط ــار املسار
املهني لقيادات املؤسسة ،وأن تفرض سيادة القانون على
الجميع بعيدًا عــن أي نــوع مــن الـتــوازنــات أو الحسابات أو
الـ ـ ــوالءات» .وق ــال ح ـم ــدادوش ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن ــه «ال يشرف
املؤسسة العسكرية أن تكون هناك قراءات لهذه التغييرات
أنها مرتبطة باستحقاقات مقبلة ،أو أنها تصفية حسابات،
أو خــاضـعــة ملنطق ال ينسجم مــع احـتــرافـيــة الـجـيــشّ ،
ألن
ٌ
األصل في املؤسسة العسكرية أنها بعيدة عن الصراعات
واملناكفات السياسية ،كما صرح بذلك قائد األركان أخيرًا».
لكن النائب البرملاني تأسف لكون «وزير الدفاع والوزارة ال
يخضعان للرقابة البرملانية» ،مضيفًا« :لم نشهد حتى اآلن
حضور وزير الدفاع لجلسات البرملان».
مع ذلك ،ترفض غالبية أحزاب املعارضة تصديق أن الجيش
منسحب من السياسة ،إذ ّرد زعيم «جبهة العدالة والتنمية»،
عبد الله جــاب الله ،على تصريحات قائد األرك ــان ،بالقول
إن كالم األخير «ينافي الواقع والتاريخ» .أما «جبهة القوى
االش ـتــراك ـيــة» ،فــذكــرت عـلــى ل ـســان ق ـيــادي فـيـهــا هــو علي
العسكري ،أن الجيش يمتلك السلطة ويتحكم بصالحيات
النظام ،وذلك خالل احتفاالتها بذكرى «مؤتمر الصومام»
الــذي انعقد في  20آب  ،1956وخالله ُوضــع تنظيم للثورة
الجزائرية وإع ــداد تصور لشكل الــدولــة الجزائرية وكيفية
تسييرها .كذلك جــددت الجبهة عزمها على «النضال من
أجــل تحقق مبدأ أولــويــة السياسي على العسكري» ،الــذي
ُ
ك ِّرس في ذلك املؤتمر.
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تقرير صحيح أن «الكارثة» الكبرى على الالجئين الفلسطينيين
الواقعة بتأجيل العام الــدراســي في مــدارس «األون ــروا»
تالفتها األخيرة ،لكن إدارتها تتعامل مع األزمــة الجارية
كأنها أزمة تمويل وموظفين أكثر من حقيقة أنها أزمة
سياسية دولية ،أو حتى «مفتعلة»

مـعــاهــدة «وادي عــربــة» ال ـتــي ال تذكر
ف ــي ب ـنــودهــا ح ــق الـ ـع ــودة ،ب ــل تشجع
أي ح ــل لــاج ـئــن مـنـبـثــق م ــن هـيـئــات
تابعة لألمم املتحدة ،كما في سيناريو
«املفوضية السامية لشؤون الالجئني»
( ،)UNHCRوهــذا يعتمد على حملهم
أرق ــام ــا وط ـن ـيــة أردنـ ـي ــة (ج ـن ـس ـيــات).
لــذلــك ،على م ــدار عـقــود سبقت «وادي
ع ــرب ــة» وت ـل ـت ـه ــا ،ت ــراج ـع ــت ال ــروح ـي ــة
ال ـتــي ي ـجــري الـتـعــامــل مــع «األون ـ ــروا»
على أســاسـهــا ،فهي لــم تعد بالنسبة
إل ــى عـ ّـمــان أك ـثــر مــن منظمة حقوقية
تقزمت مشكالتها حتى باتت متعلقة
بالعاملني فيها فقط ،وليست بجموع
املتضررين من اللجوء والـنــزوح ممن
يستفيدون من خدماتها..

العام الدراسي
في موعده...
لكن «األونروا»
تفقد ذاكرتها!
عمان ــ أسماء عواد
ّ
ت ـن ــف ــس الـ ـصـ ـع ــداء مـ ـئ ُــات اآلالف مــن
ّ
الطلبة الفلسطينيني املـســجـلــن على
قيد «وكــالــة غــوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني» (األونــروا) ،في مناطق
عملها الخمس ،عقب طمأنة األخيرة
إل ــى أن ال ـع ــام ال ــدراس ــي املـقـبــل ســوف
يبدأ في موعده املعتاد ،وذلــك بعدما
حـبــس األه ــال ــي أنـفــاسـهــم ألش ـهــر إثــر
حديث عن تأجيل العام أو حتى إلغائه
فــي أكـثــر مــن  711مــدرســة تــابـعــة لها،
فــي ظــل تقليص كبير ط ــاول خــدمــات
أســاس ـيــة وط ــارئ ــة أخـ ــرى ف ــي مـنــاطــق
عمل «األون ــروا» كافة .القرار جاء بعد
جلسة استثنائية للجنة االستشارية
لـ ـ ـ ـ ــ«األون ـ ـ ـ ــروا» فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ع ـم ــان
حضرها املفوض العام للوكالة ،بيير
كــريـنـبــول .وعـلـمــت «األخ ـب ــار» أن هــذا
«اإلعــان التطميني» جــاء مترافقًا مع
استالم موظفي «األونــروا» في اململكة
مستحقات آب الـجــاري قبل موعدها،
أي ق ـب ـيــل ان ـت ـه ــاء ال ـش ـه ــر ب ــأك ـث ــر مــن
عشرة أيام ،على رغم أن الخطاب العام
للوكالة يتحدث عن أزمة مالية خانقة
وعجز كبيرّ .
وفــي األردن ،يمثل الـقـطــاع التعليمي
التابع لـ«وكالة الغوث» أهم القطاعات

ليبيا

فـ ــي امل ـم ـل ـك ــة ،إذ إن هـ ـن ــاك أكـ ـث ــر مــن
 120أل ــف طــالــب ي ـتــوزعــون عـلــى 171
مــدرســة .وك ــان تقليص الـخــدمــات في
هــذا الـقـطــاع بــدايــة عبر دمــج امل ــدارس
الصغيرة فــي أخــرى أكـبــر ،األمــر الــذي
أدى إل ـ ــى االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن ال ــوظ ــائ ــف
الــزائــدة بالتدريج .بــالـتــوازي مــع ذلــك،
اتـ ـخ ـ ّـذ ق ـ ـ ــرار ب ــرف ــع ع ـ ــدد ال ـ ـطـ ــاب فــي
الـ ـص ــف ال ــواح ــد إلـ ــى ح ـ ــدود 52 - 45
طــال ـبــا ،أي أك ـثــر بـ ــ 10ط ــاب عـ ّـمــا كــان
ســابـقــا .كــذلــك ،زي ــد نـصــاب الحصص
على املدرسني وتأخرت الرواتب خالل
الشهور املاضية وسط ســؤال مستمر
ع ــن إمـكــانـيــة تــوف ـيــرهــا ،وه ــو م ــا دفــع
الكادر التعليمي إلى البحث عن فرص
خارج «األون ــروا» ،األمر الذي التقطته
األخ ـي ــرة لتفتح بــابــا للتفريغ الناعم
لـلـمـعـلـمــن (وك ــذل ــك بـقـيــة الـقـطــاعــات)
ع ـبــر ال ـت ـقــاعــد ال ـطــوعــي امل ـب ـكــر .وثـمــة
تأكيد إلتــاحــة الفرصة لدفعة جديدة
للتقاعد في منتصف أيلول املقبل.
أهال كثيرون
جراء هذا الوضع ،يتجه
ٍ
إلى نقل أبنائهم إلى املدارس األردنية
(ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة) .أم ـ ـ ــا نـ ـق ــص الـ ـ ـك ـ ــوادر
ف ــي ال ــوك ــال ــة ،ف ـي ـجــري ال ـت ـعــامــل مـعــه
إم ـ ــا ب ــال ـت ـن ـق ــات ،أو ب ـت ـف ـع ـيــل الـعـمــل
بــالـنـمــوذج « »Cال ــذي يعني اسـتـقــدام
موظف بديل ملــدة عــام فقط وهــو غير

أزمة سياسية ال وظيفية

سهولة الساحة األردنية في تصفية القضية الفلسطينية تنبع من قوة «وادي عربة» (آي بي ايه)

مشمول بحقوق املوظفني النظاميني
مثل التأمني وصندوق االدخار ،وحتى
هذا الخيار بات في حكم التقليص.
أم ــا ق ـطــاع ال ـص ـحــة ،ف ــا ي ـبــدو أفـضــل
ً
حــاال مع الخدمات املقدمة في اململكة
عـبــر  25مــرك ـزًا صـحـيــا تـعــانــي نقصًا
فــي ال ـك ــوادر واألدويـ ــة وتقليص عــدد
املراجعني والحد من التحويالت إلى
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،ب ـخ ــاص ــة فـ ــي حـ ــاالت
الوالدة.

واقع الالجئين في المملكة
زادت فــي السنتني األخـيــرتــن وتـيــرة
األزمـ ــة املــال ـيــة ل ــ«وك ــال ــة ال ـغ ــوث» إلــى
حد أن األخـبــار املتعلقة بها ال تخرج
عــن نـطــاق تقليص الـخــدمــات املقدمة
إل ــى الــاجـئــن وال ـنــازحــن فــي كــل من
األردن ،وال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة ب ـمــا فيها
شــرق ال ـقــدس ،وقـطــاع غ ــزة ،وســوريــا،

ولـبـنــان .وم ــع وج ــود النسبة الكبرى
من الالجئني في األردن ،املقدرة بنحو
 %41مــن كــامــل األع ــداد املسجلة على
قوائم «األونروا» ،فإن القلق في اململكة
ال يتناسب مــع ه ــذه األرقـ ــام كـمــا هي
ً
الحال في غزة مثال ،املتضرر األول من
األزمة «املفتعلة» في رأي كثيرين.
تقول النكتة املتداولة إن الفلسطينيني

استلم موظفو الوكالة
في األردن مستحقات
آب قبل موعدها

فـ ـ ــي األردن «ن ـ ـ ــام ـ ـ ــوا ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
واستيقظوا أردنيني» ،وذلك بعد قرار
وحدة الضفتني في نيسان  ،1950ولم
َ
ُيستثن من هذا القرار الجئو املخيمات
ال ـثــاثــة عـشــر (ث ــاث ــة مـنـهــا مخيمات
ّ
غ ـيــر رس ـم ـي ــة) ،إل أبـ ـن ــاء غـ ــزة الــذيــن
ت ـقــدر «األون ـ ـ ــروا» عــددهــم فــي اململكة
ً
بـ 140ألف الجئ ،يعيشون أحواال هي
األق ـس ــى ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق .ه ــذا الـتــوســع
الــديـمــوغــرافــي ف ــرض مـعــادلــة جــديــدة
أتــاحــت لالجئني والـنــازحــن الـخــروج
مــن قوقعة املخيم وتلقي خــدمــات من
ال ــدول ــة األردنـ ـي ــة كـمــواطـنــن عــاديــن.
وي ــأت ــي ذل ــك أي ـضــا ان ـع ـكــاســا ل ـخــروج
آالف سـ ـك ــان امل ـخ ـي ـم ــات ل ـل ـع ـيــش فــي
ً
املدن ،ومنهم من لم يعد أصال يستفيد
من خدمات «وكــالــة الـغــوث» مباشرة،
م ــع أن أي مـعــامـلــة حـكــومـيــة متعلقة
ً
بـ ـ ـ ـ ـ ــاألوراق ال ـث ـب ــوت ـي ــة مـ ـث ــا تـتـطـلــب

اإلفصاح عن وثيقة اللجوء.
ت ـع ــام ـل ــت الـ ــدولـ ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة ب ــدوره ــا
م ــع م ــوض ــوع ال ــاج ـئ ــن ع ـبــر «دائ ـ ــرة
ال ـشــؤون الفلسطينية» ،وهــي امـتــداد
للمؤسسات الــرسـمـيــة الـتــي أنشأتها
الحكومة لرعاية الالجئني والنازحني،
ومــرجـعـيـتـهــا وزارة ال ـخــارج ـيــة الـتــي
تشرف على شــؤون املخيمات وأيضًا
أن ـش ـط ــة وبـ ــرامـ ــج «األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» .تـحــت
ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،أجـ ــرى وزيـ ــر الـخــارجـيــة
أي ـم ــن ال ـص ـفــدي جـ ــوالت دبـلــومــاسـيــة
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي ذات صلة
بملف الوكالة ،وكــان من الشخصيات
األساسية في مؤتمرات املانحني التي
أقيمت لتالفي األزمة.
وه ـنــا م ــن امل ـهــم الـتــذكـيــر ب ــأن سهولة
الساحة األردنية في تصفية أساسات
الـقـضـيــة الفلسطينية ،وع ـلــى رأسـهــا
حق العودة والالجئني ،تنبع من قوة

أما املطالبات برفع رواتب العاملني في
«األون ــروا» بما يتناسب مع التضخم
االقتصادي في الدولة املضيفة ،فبقيت
م ــن دون تـفـعـيــل ،ب ــل ع ــرض ــت اإلدارة
زي ــادة مقطوعة اضـطــر العاملون إلى
قبولها .لذلك ،يمكن قراءة األزمات في
«األونــروا» من حقيقة أنها «بالونات»
اخـ ـتـ ـب ــار ل ـ ـ ـ ــردود ال ـف ـع ــل الـ ـت ــي غــال ـبــا
تتسم بالبحث عن حلول على حساب
الالجئ مع إعفاء املجتمع الدولي من
م ـســؤول ـيــاتــه ،وم ــع ال ــرض ــوخ لـ ــإرادة
األميركية التي يمكن تجاوز ما كانت
تقدمه على أساس أنه مبلغ تستطيع
ال ـ ـ ـ ــدول امل ــانـ ـح ــة ج ـم ـع ــه ،مـ ــع اإلق ـ ـ ــرار
بــوجــود ظ ــروف دولـيــة تـشــدد الخناق
على «األونروا» وتسعى إلى إنهائها.
ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو أن «األونـ ـ ـ ـ ــروا» فـقــدت
ذاك ــرت ـه ــا ،وأن إدارتـ ـه ــا ت ـت ـصــرف من
بــاب املوظف الــدولــي الــذي يسعى إلى
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى مـ ـك ــان ع ـم ـلــه ح ـت ــى لــو
ع ــزل ع ـمــل ال ــوك ــال ــة ع ــن واقـ ــع الـلـجــوء
وقــدم على صــورة خالفات مع عاملني
بـ ـمـ ـع ــزل عـ ــن ك ــونـ ـه ــم الج ـ ـئـ ــن ،وذلـ ــك
بفصل خدماتها عــن السياسة كأنها
لـ ــم ت ــؤس ــس ن ـت ـي ـجــة ظ ـ ــرف س ـيــاســي
ف ــي األسـ ـ ــاس ،وهـ ــذه لـيـســت ادع ـ ــاءات
بــل أت ــت مــذكــورة بــوضــوح فــي رســالــة
كــري ـن ـبــول إلـ ــى امل ــوظ ـف ــن ب ـعــد إع ــان
ب ــدء ال ـعــام ال ــدراس ــي ،عـنــدمــا ق ــال« :ال
بــد لــي مــن اإلص ــرار أنــه ال يمكن تكرار
الوضع بفقدان السيطرة على مكاتبنا
والتصريحات غير املسؤولة من جانب
قادة اتحاد املوظفني كما كانت الحال
في غزة .وكما تبني في جميع األقاليم
األخــرى ،فقد وجدنا الحلول واتخذنا
خطوات إلى األمــام عبر حــوار حقيقي
بــن االت ـحــادات واإلدارة .لقد اخـتــارت
قيادة االتحاد في غزة السياسات غير
الصائبة في اإلقصاء والتسييس».

مقالة تحليلية

إسرائيل و«شماعة» تحميل السلطة
عرقلة التهدئة
يحيى دبوق
يتداخل اتفاق التهدئة في طور التبلور بني حركة
«حماس» واالحتالل اإلسرائيلي من جهة ،ورفض
السلطة الفلسطينية له من جهة أخرى ،ضمن تداخل
مــن شأنه تأجيل إعــان االتـفــاق دون إلغائه .فقد
بات واضحًا أن من مصلحة إسرائيل وشركائها
اإلقليميني إشراك السلطة في االتفاق كطرف منفذ
له ،وإن كان من ناحية الشكل ،وتحديدًا ما يتعلق
بالطرف املـســؤول عن املعابر املـقــررة عودتها إلى
عملها شبه الكامل مع قطاع غــزة ،إن من الجانب
اإلسرائيلي ،كمعبري «كرم أبو سالم» و«إيريز» ،أو
من الجانب املصري :معبر رفح.
هـ ــذه امل ـس ــؤول ـي ــة ،ح ـتــى ال ـش ـك ـل ـيــة م ـن ـهــا ،جـ ــزء ال
ينفصل مبدئيًا عــن االت ـفــاق مــن جـهــة إســرائـيــل،
وأح ــد أســاســات ال ـقــدرة على تسويقه فــي الــداخــل
اإلسرائيلي ،األمر الذي ترفضه رام الله في املقابل
وتسعى إلــى ال ـحــؤول دون ــه .فمن ناحية السلطة،
ّ
وبغض النظر عن ضرورة موازنة مصالح الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي وتـقـلـيــص م ـعــانــاتــه ،فــإمــا أن تحكم
هــي الـقـطــاع ،وم ــن ثــم املـســؤولـيــة عـنــه وع ــن الـجــزء
الفلسطيني مــن االتـفــاق بموجب حكمها الكامل،
وإال فال «تعاون» ،بل محاولة إفشاله .لكن موقف
السلطة ومطالباتها غير وارد وغير ممكن تحققه
بــال ـقــدرة الــذات ـيــة ال ـتــي ال تـصــل إل ــى ح ـ ّـد الـتـصــور
النظري في مواجهة «حماس» والفصائل األخرى
ف ــي غـ ــزة ،م ــا يـعـنــي «ان ـت ـظ ــار» إس ـق ــاط «ح ـمــاس»
عبر إسرائيل ،وهي املهمة التي ترفضها تل أبيب
للتعذر ،ولألثمان َّ
املقدر دفعها وتكبدها ،وهي في
األســاس (التكلفة والخسائر) التي تدفع إسرائيل
إلى اتفاق التهدئة.
مــع ذلــك ،وإن كــان هــذا توصيف املشهد ومصالح
أطرافه ،وتحديدًا السلطة الفلسطينية التي لن تمتنع
عن فعل أي شيء للحؤول دون اتفاق التهدئة ،فإنه
ً
في املوازاة توصيف قد يكون مضلال أو ناقصًا .في
التوصيف األدق ،يتضح أن إسرائيل التي توصلت
إلى تقديرات تدفع إلى اطمئنان أن ال مصلحة لديها
باملطلق في مباشرة حرب مع القطاع أو فعل ما من
شأنه التسبب في حرب ،تريد في مــوازاة التوصل
إلــى التهدئة دفــع أقــل مــن الحد األدن ــى مــن األثمان

العسكرية والسياسية ،وكذلك املعنوية ،األمر الذي
يدفعها إلــى إش ــراك السلطة فــي االتـفــاق كــي تمنع
تــداع ـيــاتــه الـسـلـبـيــة ف ــي ح ــال ام ـت ـنــاع األخ ـي ــرة عن
املشاركة .وهــو للمفارقة ما تدركه السلطة جيدًا،
وتعمل ً
بناء عليه ضد «حماس» في صراعها معها.
في الوقت نفسه ،يمكن التأكيد أن إسرائيل بمعية
شركائها اإلقليميني ،إضــافــة إلــى إج ــراءات مالية
ولوجستية وإدارية تقدم عليها ،هي حيال تقليص
ارت ـبــاط غــزة ب ــرام الـلــه ،ويمكنها تـجــاوز مشاركة
الـسـلـطــة ف ــي االتـ ـف ــاق وك ــذل ــك ال ـح ــد م ــن تــداع ـيــات
إجراءاتها و«عقوباتها» التي تهدد باإلقدام عليها.
وال ــواض ــح أن ام ـت ـنــاع إســرائ ـيــل ع ــن ه ــذه املـقــاربــة
وإصرارها على إشراك السلطة مبنية على خشيتها
من رد فعل األخيرة وإمكان التأثير السلبي ملوقفها
فــي دوره ــا ووظـيـفـتـهــا إل ــى جــانــب االح ـت ــال ،وإن
اقتصر ذلك في حد أدنــى على اإلضــرار بالوظيفة
األمنية للسلطة ،وهذا السبب يأتي إلى جانب سعي
تل أبيب إلى عدم الظهور أو تقليص الظهور كجهة
رضخت لحركة «حماس» وخيار املقاومة ،في أنها
تنازلت للسلطة وليس لفصائل املقاومة في غزة.
وإح ــدى أهــم الــوســائــل الـتــي تستخدمها إسرائيل
لتليني مــوقــف السلطة ،تحميلها مسؤولية فشل
اتـفــاق التهدئة ،لكونها الجهة التي تعرقل تبلوره
النهائي ،ومن ثم محاولة نقل الصراع بني االحتالل
والفصائل وسـكــان القطاع إلــى صــراع فلسطيني
 فـلـسـطـيـنــي ،وه ــو إن ك ــان صـحـيـحــا (الـعــرقـلــة)ب ـجــزء م ـنــه ،لـكـنـهــا مـســؤولـيــة م ـج ـتــزأة ونــاقـصــة،
والجهة األكثر عرقلة لبلورة هذا االتفاق هو موقف
االحتالل نفسه وإصراره على تقليص ما أمكن من
تنازالته األمنية والسياسية ،ومما يبدو املعنوية.
التقدير أن مزيدًا من الثبات الفلسطيني للفصائل
فــي وجــه االحـتــال وإع ــادة التصويب على املحتل
دون االنـجــرار باملطلق إلــى مقاربته ،مــن شأنه أن
يــدفــع تــل أبـيــب وشــركــاءهــا اإلقـلـيـمـيــن ،مــع أو من
دون السلطة ،إلــى إيجاد «حـلــول» التفاق ال يمكن
وال يريد االحـتــال الـحــؤول دون ــه ،وإن كــان يلزم ـ
في نهاية املطاف ـ دفع أثمان أكثر ،في حال امتناع
السلطة عن املشاركة فيه.

ّ
ّ
ّ
روما تهاجم الفرنسيين :أنانيون يحملون غطرسة اســتعمارية!

ّ
سالفيني :ما تقوم به فرنسا استكمال لتدخل ( 2011أرشيف)

ّ
صحافي أجراه
حوار
في ّ
ّ
أمس ،شن وزير الداخلية
ونائب رئيس الوزراء
ّ
اإليطالي ،ماتيو سالفيني،
هجومًا جديدًا على فرنسا
بخصوص ّدورها في ّ
الملف الليبي ،حيث رأى أن
ّ
الفرنسيين ما
المسؤولين
«غطرسة
زالوا يحملون ّ
هم
المستعمرين» ،وأن ّ
مستمرون في التدخل
«بناء على ّ
ً
أنانية صرفة»

منذ انـتـهــاء قـ ّـمــة «بــاريــس  »2فــي 29
أيار املاضي ،والوصول إلى توافق بني
ّ
الليبيني حــول خريطة
أغلب الفرقاء
طريق مــن ضمنها إنـجــاز انتخابات
ورئاسية في كانون ّ
ّ
ّ
األول
تشريعية
هذا العام ،لم ّ
يمر أسبوع من دون أن
ّ
ّ
إيطالي عن رفض بالده
يعبر مسؤول
لهذا املـســار .في الشهرين األخيرين،
ج ــاءت تـصــريـحــات فــي ه ــذا االت ـجــاه
مــن رئـيــس الـ ــوزراء جــوزيـبــي كونتي
ّ
األميركي دونالد
عند لقائه الرئيس
ترامب في واشنطن ،حيث طلب منه
أن ي ـكــون ب ـلــده «امل ــرج ــع األوروب ـ ـ ـ ّـي»
ّ
الليبي .كذلك أفادت جريدة
في امللف
ّ
«إل ج ــورن ــال ــي» بـ ــأن وزي ـ ــرة ال ــدف ــاع
ّ
ّ
الفرنسية
اإليطالية قالت لنظيرتها
ّ
عقب اجتماع وزاري في مقر الناتو:
ّ
«لنكن واضحني ،إن القيادة في ليبيا
لنا».

ّ
لـ ـك ــن ال ـح ــدي ــث األكـ ـث ــر ص ــراح ــة ك ــان
يأتي دائمًا من لدن ماتيو سالفيني،
ال ــذي يـتــولــى إل ــى جــانــب مسؤوليته
ال ـح ـكــومـ ّـيــة زع ــام ــة ح ــزب «ال ــراب ـطــة»
(راب ـ ـطـ ــة ال ـش ـم ــال س ــاب ـق ــا) الـيـمـيـنـ ّـي
ويـ ـط ــرح ن ـف ـســه ك ـش ـخــص ص ــري ــح ال
ّ
التقليديني
يتبنى لـغــة الـسـيــاسـ ّـيــن
املــزدوجــة .سالفيني ،في تصريحاته
السابقة ،وفي حواره أمس مع جريدة
«إل جــورنــالــي» ،ذهــب فــي آرائ ــه أبعد
م ــن ت ـح ـف ـظــات زم ــائ ــه ال ـح ـكــومـ ّـيــن
ّ
التقنية ،التي تتركز على االرتــدادات
الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة املـ ـمـ ـكـ ـن ــة ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ع ـقــد
انتخابات سابقة ألوانـهــا فــي ليبيا،
أي دون إعداد ما يكفي من املؤسسات
والـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن ،وقـ ـب ــل عـ ـق ــد م ـصــال ـحــة
صلبة.
فـ ــي ح ـ ـ ـ ــواره األخ ـ ـي ـ ــر ،ات ـ ـخـ ــذ ه ـج ــوم
ســال ـف ـي ـنــي ع ـل ــى ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــن طــابـعــا

ً
شامال ،من ذلك التذكير بأنهم «سببوا
وقـ ـ ـ ــوع كـ ـ ـ ـ ــوارث ف ـ ــي عـ ـه ــد (ال ــرئـ ـي ــس
الـســابــق معمر) الـقــذافــي» ،فــي إشــارة
ّ
الحيوي الذي لعبه الرئيس
إلى الدور
ّ
الفرنسي ّ األسبق نيكوال ســاركــوزي،
ّ
عسكريًا وتغيير النظام
فــي التدخل
الـلـيـبـ ّـي .ورأة الــوزيــر اإليـطــالـ ّـي أن ّما
تقوم به فرنسا اآلن استكمال لتدخل
 ،2011حـيــث ق ــال« :ه ــا هــم يـحــاولــون
اآلن مع مــاكــرون االستمرار في نفس
ّ
ال ـخ ــط بـتـحــديــد م ــوع ــد لــانـتـخــابــات
دون إش ــراك ّ
أي شخص آخ ــر ...فرض
م ــوع ــد لـلـتـصــويــت ع ـلــى ب ـلــد ال ي ــزال
م ـن ـق ـس ـم ــا وت ـ ـع ـ ـ ّـرض ل ـ ـضـ ــربـ ــات ،فــي
الـعــاشــر مــن كــانــون األول ،أمــر خطير
وغطرسة مستعمرين ،ال يزال الوزراء
ّ
الفرنسيون يحافظون عليها».
ـك ،ع ـ ــاود ســالـفـيـنــي
ع ـ ــاوة ع ـل ــى ّذل ـ ـ ّ
ّ
الفرنسيني يأتي
اإلشارة إلى أن تدخل

ـاء ملصالحهم الــوطـنـ ّـيــة وبـنـ ً
«اب ـت ـغـ ً
ـاء
ّ
ع ـلــى أن ــان ــي ــة ص ــرف ــة» .ويـحـتـمــل هــذا
الكالم عدة أوجه للتأويل ،حيث يفهم
ّ
عـلــى أن فــرنـســا تـسـعــى إل ــى احـتـكــار
ّ
الليبي ،ففي حال تنفيذ خريطة
امللف
الطريق املـقــررة في بــاريــس ،سيصير
ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــون امل ــرج ـع ـ ّـي ــة األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة
ّ
الرئيسية لألطراف الليبية املتنازعة،
ّ
مـقــابــل مــوقــع ث ــان ــوي إلي ـطــال ـيــا .لكن
يـمـكــن أن يـفـهــم أي ـض ــا ك ــإش ــارة على
رغ ـبــة فــرن ـســا ف ــي ض ـمــان مكتسبات
ّ
اقتصادية في ليبيا ،ســواء في قطاع
ال ـطــاقــة أو ف ــي ق ـطــاع إع ـ ــادة اإلع ـمــار
والـتـسـلـيــح ،وه ــو أم ــر ق ــد يــأتــي على
حـ ـس ــاب الـ ـش ــرك ــات اإليـ ـط ــال ـ ّـي ــة ال ـتــي
تـمـتـلــك اس ـت ـث ـم ــارات وخ ـط ـطــا كـبــرى
وتـسـتــأثــر ب ــأج ــزاء مـهـ ّـمــة م ــن الـســوق
ّ
الليبية.
ّ
ّ
لـكــن الـهـجــومــات الـكــامــيــة ،والجهود
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الــدب ـلــومــاسـ ّـيــة اإلي ـط ــال ـ ّـي ــة غ ــرب ــا ،مع
واشنطن وأملانيا وبريطانيا ،وشرقًا،
م ــع م ـصــر وب ـق ـيــة دول ج ـ ــوار لـيـبـيــا،
ّ
لــن تظهر نتائجها إل بعقد مؤتمر
رومــا هــذا الخريف (فــي شهر تشرين
الثاني) الذي يسعى إلى إطالق مسار
ّ
ـواز لجهود فرنسا .ومــع أن ترامب
مـ ٍ

فشل البرلمان ،المتركز
في مدينة طبرق ،في
إقرار قانون االستفتاء
على الدستور

ّ
لن يتمكن من حضور املؤتمر بسبب
التزامات أخرى ،وفق ما قالته وسائل
إع ـ ــام أم ـي ــرك ـ ّـي ــة ،ورغ ـ ــم قـ ــول املـشـ ّيــر
خ ـل ـي ـفــة ح ـف ـتــر ف ــي حـ ـ ــوار أخـ ـي ــر إن ــه
أي مبادرة ّ
سيدعم ّ
دولية ،بشرط عقد
ان ـت ـخــابــات ف ــي أقـ ــرب اآلج ـ ــال تفضي
إل ــى إفـ ــراز ب ــرمل ــان ورئ ـي ــس منتخبني
يتسلمان املهمات بداية العام املقبل،
للسياسة اإليـطــالـ ّـيــة
وتــوجـيـهــه نـقـدًا
ّ
تستوجب
ها
أن
اعتبر
في ليبيا التي
ّ
«إص ــاح ــا وتـغـيـيـرًا ج ـ ّ
ـذري ــا» ،إال أن ــه
تــوجــد أيـضــا إشـ ــارات عـلــى إم ـكــان أن
ّ
الفرنسية ،ما
تفشل خريطة الطريق
ّ
يعبد الطريق أمام برامج إيطاليا.
ح ـت ــى اآلن ،ف ـش ــل الـ ـب ــرمل ــان ال ـل ـي ـبـ ّـي،
املتركز في مدينة طبرق شرق البالد،
فـ ــي إق ـ ـ ـ ــرار قـ ــانـ ــون االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء عـلــى
الدستور ،حيث ّ
أجــل التصويت عليه
ّ
مرة أخرى إلى ما بعد عيد األضحى،

ع ـقــب ان ـ ــدالع م ـشــاح ـنــات وش ـج ــارات
بني النواب .ووفق بيان ّ
قمة «باريس
 ،»2يجب إقرار قانون االستفتاء على
الــدس ـتــور بـحـلــول  16أي ـل ــول ،ويعني
تـ ــأخـ ــر ذل ـ ــك ت ـع ـط ـي ــل كـ ــامـ ــل امل ـ ـسـ ــار.
وي ـخ ـت ـلــف الـ ـف ــرق ــاء امل ـن ـق ـس ـم ــون بــن
شرق وغرب البالد حول ضرورة إقرار
الــدسـتــور قبل إج ــراء االنتخابات من
عدمه ،ويحمل الدستور املقترح ،الذي
ّ
خالفية،
كتبته لجنة منتخبة ،مسائل
ّ
ّ
ّ
األقليات
خاصة في ما يتعلق بوضع
ّ
اإلثنية في البالد (التبو والطوارق في
الـجـنــوب واألم ــازي ــغ فــي أقـصــى غــرب
الـ ـب ــاد) ،وكـ ــان ق ــد ان ـس ـحــب ع ــدد من
ممثليها من مسار صياغة الدستور
احتجاجًا على عدد من املسائل منها
ت ـعــريــف لـيـبـيــا ك ــدول ــة ع ــرب ـ ّـيــة وع ــدم
ّ
الرسمية.
مساواة لغاتهم باللغة
(األخبار)
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العالم

العالم

األميركية ،متخذة
تقرير دخلت بكين على خط األزمة التركية ـ
ُ
موقفًا يبدو أنه يميل إلى أنقرة .ورغم أن الصين تظهر ّفي
عموم سياستها الخارجية سلوك «الوسطية» ،فإنها حثت
شركاتها على توقيع مزيد من االتفاقات التجارية مع تركيا،
ّ
ض على األخ ـيــرة فــي ظــل أزمتها
وهــو مــا يمكن أن يـعــو ّ
االقتصادية المتفاقمة ،لكن ترددًا يسوداألوساط االقتصادية
الصينية حيال «انفتاح» محفوف بالمخاطر

ال ـعــاملــي( ...ل ـكــن) مـســاعــدة تــركـيــا على
التحايل على العقوبات األميركية من
املحتمل أن تزيد من استفزاز واشنطن
التي قد تستجيب بتدابير أكثر صرامة
ضد الصني».

التقارب ليس وليد اليوم

ُ
الصين تؤازر تركيا:
ّ

«عدو عدوي
 ...صديقي»
ك ـع ــادت ــه ،فـ ــرض ال ــرئ ـي ــس األم ـيــركــي
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب ال ـت ـص ـع ـي ــد خ ـي ــارًا
وحيدًا أمام تركيا ،في ظل مواصلته
ـات أش ـ ـ ـ ـ ّـد ،وت ـض ـي ـي ـقــه
فـ ـ ــرض ع ـ ـقـ ــوبـ ـ ٍ
الخناق عليها اقتصاديًا إلجبارها
عـلــى إط ــاق س ــراح ال ـقــس األمـيــركــي
أندرو برونسون ،املحتجز لديها منذ
س ـن ـتــن ،فـيـمــا يـمـثــل سـبـبــا ظــاهــريــا
ل ــأزم ــة الـ ـج ــاري ــة .ت ـص ـع ـيـ ٌـد قــابـلـتــه
ـ«املـثــل» ،إذ صـ ّـعــدت مواقفها
أنـقــرة بـ ِ
وت ــداب ـي ــره ــا ف ــي م ــواج ـه ــة ال ــوالي ــات

تعتزم تركيا إصدار
سندات باليوان الصيني
للمرة األولى
امل ـت ـح ــدة ل ـت ـفــرض رس ــوم ــا جـمــركـيــة
م ــرتـ ـفـ ـع ــة ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــض الـ ـبـ ـض ــائ ــع
املستوردة منها .إذن ،اختارت تركيا
«ال ـق ـت ــال» ،حـتــى إن ق ـضــاء هــا رفــض
قبل أيام التماسًا جديدًا لإلفراج عن
برانسون.
ومثلما ّ
تحول الخالف مع روسيا إلى
«حلف» ،أو بالحد األدنــى إلى تفاهم،
في عدد من امللفات مثل سوريا ،لتبتعد
ب ــذل ــك أنـ ـق ــرة ع ــن واش ـن ـط ــن خ ـط ــوات
إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــإن الـ ـع ــاق ــة بـ ــن تــرك ـيــا
ّ
التحسن.
وال ـصــن تنحو بــاملـثــل إل ــى

وبينما جــاءت مواقف األصدقاء مثل
قطر ،أو حلفاء املصالح املشتركة مثل
روسيا ،مساندة ألنقرة ،أعلنت أخيرًا
بكني متابعة الوضع التركي من كثب،
وث ـق ـت ـهــا ب ــأن ـق ــرة ف ــي ت ـخ ـطــي األزم ـ ــة.
ففي أول تصريح رسمي صيني ،في
مــا يخص األزم ــة مــع واشـنـطــن ،آزرت
بكني أنقرة .صحيح أن التصريح ّ
عبر
بلغة دبلوماسية تقليدية عــن «أمــل»
ّ
بكني في أن ُيحل الـخــاف ،فإنه حمل
دعــوة للشركات الصينية إلــى توقيع
مزيد من االتفاقات مع تركيا .إذ قال
ٍ
املـتـحــدث بــاســم وزارة الـخــارجـيــة ،لو
كــانــغ ،فــي بـيــان ،إن ب ــاده «تـتــابــع من
كـثــب ال ــوض ــع ف ــي ت ــرك ـي ــا ...ه ــذا البلد
الــذي ُي َع ّد سوقًا ناشئًا مهمًا ،يحظى
وض ـ ـعـ ــه ب ــأهـ ـمـ ـي ــة م ـ ــن أج ـ ـ ــل الـ ـس ــام
واالستقرار في املنطقة».
ه ــذا ال ـت ـصــريــح ف ـتــح ال ـب ــاب بـســرعــة
ل ـش ــرك ــات عـ ـ ــدة ،م ــن ب ـي ـن ـهــا «ل ـي ـنــان
هانزو» لألغذية ،التي أعلنت قرارها
ً
شــراء الزبيب والـتــن مــن تركيا بــدال
م ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة أو تـشـيـلــي.
وق ــال ي ــاوز سـلـيــم ش ــان ،وه ــو مدير
شــركــة تـقــدم اسـتـشــارات إلــى «لينان
هـ ــانـ ــزو» ،إن ك ـم ـيــة امل ـن ـت ـجــات الـتــي
تــرغــب األخ ـي ــرة ف ــي شــرائ ـهــا «مهمة
جدًا للسوق التركية» .وأوضــح ياوز
أن أسـ ـ ــواق الـ ـش ــرق األقـ ـص ــى «تــوفــر
ل ـل ـشــركــات ال ـتــرك ـيــة إم ـكــان ـيــة هــائـلــة

يتجه  59رجل أعمال صينيًا إلى أنقرة إلقامة شراكات والبحث عن فرص استثمار جديدة (أ ف ب)

ل ـل ـت ـصــديــر» .ك ــذل ــك ،أف ـ ــادت م ـصــادر
إعــامـيــة تركية بــأن  59رجــل أعمال
ص ـي ـن ـي ــا ،ع ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم امل ـل ـي ــاردي ــر
«جاك ما» ،يتجهون إلى أنقرة إلقامة
شراكات والبحث عن فرص استثمار
جـ ـ ــديـ ـ ــدة .وي ـ ـع ـ ـتـ ــزم هـ ـ ـ ـ ــؤالء ،ال ــذي ــن
ت ــراوح ثــروات ـهــم بــن  15و 30مليار
دوالر ،لـقــاء مـســؤولــن كـبــار ورجــال
أع ـمــال أت ــراك لبحث إمـكــانـيــة إنـشــاء
مشاريع مشتركة في القطاعني العام
والخاص .كذلك بدأت نحو  40شركة
ت ــرك ـي ــة االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
«معرض الصني الدولي لالستيراد»
ال ــذي ُيعقد فــي مدينة شنغهاي ما
بني  5و 10تشرين الثاني املقبل.
يـشــار إل ــى أن وزي ــر الـطــاقــة الـتــركــي،
فاتح دونـمــاز ،أعلن أن بــاده تعتزم

ف ــي األش ـه ــر املـقـبـلــة ال ـب ــدء بـمـشــروع
لبناء محطة الطاقة النووية الثالثة
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـ ـصـ ــن ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
ال ـب ـل ــدي ــن أع ـل ـن ــا األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي
تعزيز عالقاتهما العسكرية.

هل الصين جاهزة للمواجهة؟
مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ـج ـ ــاري ب ــات ــت
دول ع ــدة تـحــت مقصلة «الـضــرائــب
األم ـيــرك ـيــة» عـلــى الـسـلــع املـسـتــوردة
منها ،وهــو مــا جعل الصني وتركيا
ً
ً
ودوال أخرى في خندق واحد .فمثال،
ف ــرض ت ــرام ــب ع ـلــى ال ـص ــن رســومــا
ج ـم ــرك ـي ــة ب ـق ـي ـمــة ن ـص ــف تــري ـل ـيــون
دوالر ،وه ــو ال ي ــزال ي ـهــدد بــاملــزيــد،
واألمر نفسه القته تركيا قبيل األزمة
مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،مـ ــا أدى إل ـ ــى ف ــرض

ض ــرائ ــب م ـت ـبــادلــة زادت م ــن هـبــوط
قـيـمــة ال ـل ـيــرة ال ـتــرك ـيــة أمـ ــام الـ ــدوالر
األم ـي ــرك ــي ،إذ ف ـقــدت نـحــو  %20من
قيمتها منذ بداية األزمة ،ثم ارتفعت
إل ــى  %40مـنــذ بــدايــة الـسـنــة ،فــي ما
وصف بأنه تراجع «تاريخي».
«ه ـنــاك فــرصــة الئ ـقــة ،أن تـقــدم الصني
بعض املساعدات املالية إلى تركيا ،بما
في ذلــك شــراء بعض السندات املقومة
باليوان ،التي من املتوقع أن تصدرها»،
ه ـ ــذا م ـ ــا ق ــالـ ـت ــه ص ـح ـي ـف ــة «م ــوريـ ـن ــغ
تـ ـش ــايـ ـن ــا ث ـ ـ ـ ــاوث ب ـ ــوس ـ ــت» األس ـ ـبـ ــوع
املــاضــي .رغــم ذل ــك ،شــرحــت الصحيفة
الـصـيـنـيــة ال ـ ـصـ ــادرة بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة أن
«بـ ـك ــن سـ ـت ــدرس ب ـع ـنــايــة خ ـيــارات ـهــا
فــي مـســاعــدة تــركـيــا ،ول ــن تـقــدم حزمة
إنقاذ كبرى بسبب املخاطر من الدعم

األوس ــع مــن شــأنــه أن يـثـيــر مــزي ـدًا من
القلق على الواليات املتحدة».
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة عـ ـ ــن الـ ـخـ ـبـ ـي ــر
االقتصادي ايدان ياو قوله إن «فرصة
أن تقدم الحكومة الصينية املساعدات
إل ـ ــى ت ــرك ـي ــا ل ـي ـس ــت صـ ـغـ ـي ــرة ،لـكـنـهــا
ستستند إلى حسابات سياسية أكثر
منها اقتصادية» ،مضيفًا« :كما الحال
مــع أي قــرض أو س ـنــدات ،هـنــاك دائمًا
ف ــرص ــة لـلـتـخـلــف ع ــن ال ـ ـسـ ــداد ،وه ــذه
املخاطر ستكون عالية ،خاصة عندما
يكون البلد في قلب العاصفة (تركيا)».
وتابع« :مــن املرجح أن تضع بكني في
االعتبار املنفعة الطويلة املدى املتمثلة
ف ــي ب ـنــاء تـحــالــف م ــع دولـ ــة تـتـعــارض
أيضًا مع الواليات املتحدة ،األمر الذي
قد يمنحها املزيد من النفوذ السياسي

في ّأيار  ،2017شارك الرئيس التركي،
رجب طيب أردوغ ــان ،في قمة «طريق
ال ـ ـح ـ ــري ـ ــر» فـ ـ ــي بـ ـ ـك ـ ــن ،الـ ـ ـت ـ ــي ك ــان ــت
بمكانة إطــاق رسمي لرؤية املشروع
ال ــذي ت ــؤدي تــركـيــا فـيــه م ــن الـنــاحـيــة
الجغرافية والسياسية دورًا محوريًا.
تكثفت الزيارات الرسمية بعدها بني
املسؤولني األتــراك والصينيني ،كذلك
حافظ رئيسا البلدين على تواصلهما.
وف ــي ت ـم ــوز امل ــاض ــي ،ش ــارك ــت تــركـيــا
فــي قـمــة «بــريـكــس» الـتــي انـعـقــدت في
جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا ،ولم
يخف أردوغان آنذاك طموح بالده في
ِ
ّ
التجمع .ومــن بني
االنضمام إلــى هــذا
االج ـت ـمــاعــات الـجــانـبـيــة ال ـتــي عقدها
عـلــى هــامــش هــذه الـقـمــة ،اجـتـمــاع مع
الرئيس الصيني ،شي جني بينغ ،ضم
وفدًا كبيرًا من الوزراء واملستشارين.
خــال انـتـهــاء تلك الـقـمــة ،أعـلــن وزيــر
الـ ـخ ــزان ــة وامل ــالـ ـي ــة الـ ـت ــرك ــي ،ب ـ ــراءة
ال ـب ـيــرق ،ن ـجــاح ب ــاده فــي الـحـصــول
ع ـلــى ح ــزم ــة ق ـ ــروض م ــن مــؤسـســات
مــالـيــة صينية بقيمة  3.6مـلـيــارات
دوالر ،وذلك ملصلحة القطاع الخاص
واملؤسسات املهتمة باالستثمار في
مجالي الـطــاقــة وامل ــواص ــات .ثــم في
أوائل آب الجاري ،أي في بداية األزمة
الـتــركـيــة  -األمـيــركـيــة ،أعـلــن الرئيس
الـ ـت ــرك ــي أن ب ـ ـ ــاده تـ ـعـ ـت ــزم إصـ ـ ــدار
س ـ ـنـ ــدات ب ــالـ ـي ــوان ال ـص ـي ـن ــي ل ـل ـمــرة
األولى ،وذلك بهدف تجاوز العقبات
ال ـ ـتـ ــي أمـ ـ ـ ــام ت ــركـ ـي ــا ف ـ ــي االقـ ـ ـت ـ ــراض
م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،خ ــاص ــة أن امل ـشــرعــن
األم ـي ــرك ـي ــن سـ ـع ــوا إل ـ ــى حــرمــان ـهــا
ال ـقــروض الــدولـيــة على خلفية ملف
القس برانسون.
في مقابل األسباب التركية للتقارب مع
بكني ،يرى القادة الصينيون أن تركيا
مركز نفوذ في منطقة الشرق األوسط
الكبرى ،وبلد يحتل موقعًا محوريًا في
مشروع «طريق الحرير الجديد» الذي
أطـلـقـتــه ب ـكــن ،بــوصـفـهــا مــرك ـزًا ضمن
سالسل التوريد العاملية الرابطة بني
األس ـ ــواق الـصـيـنـيــة واألوروبـ ـ ـي ـ ــة .أمــا
املسؤولون األتراك ،فيقولون إن مبادرة
«املمر األوسط» التركية تتوافق تمامًا
مع «طريق الحرير».
(األخبار)

إيران

«توتال» تغادر «بارس»:
الصين بديل إيران الجاهز
خـ ــرجـ ــت «ت ـ ـ ــوت ـ ـ ــال» ،رسـ ـمـ ـي ــا ،مــن
أكبر مشاريعها االستثمارية في
إي ـ ـ ــران .وت ـح ــت ض ـغــط ال ـع ـقــوبــات
ُاألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،تـ ــاشـ ــى م ـش ــروع ـه ــا
امل ـق ـ َّـدر بقيمة  4.8مـلـيــارات دوالر
لتطوير حقل بــارس الجنوبي في
قسمه اإليراني ،أكبر حقل غاز في
ال ـعــالــم .ال ـشــركــة الـفــرنـسـيــة كــانــت
أعلنت قبل أسابيع قرارها ،تاركة
إم ـكــان ـيــة الـ ـع ــودة ع ـنــه مل ــا تفضي
إليه اتصاالت الحكومة الفرنسية
م ــع واش ـن ـطــن لــاسـتـحـصــال على
استثناء ّ من العقوبات األميركية.
ّ
لـكــن تـعــنــت األمـيــركـيــن فــي رفــض
ّ
إعـطــاء بــاريــس أي اسـتـثـنــاء ،حتم
على الشركة عدم املغامرة بمصير
استثماراتها األميركية التي تبلغ
َ
ضعفي ثمن حصتها من «بارس»
( 10م ـل ـي ــارات دوالر) ،وم ـشــاركــة

املصارف األميركية في  90في املئة
مــن عـمـلـيــاتـهــا املــال ـيــة ّ ،وذل ــك على
الرغم من أن الشركة تكلفت بإنفاق
مــا ُي ـقـ َّـدر ب ـ  40مـلـيــون ي ــورو حتى
مرحلة قريبة.
وم ــن امل ـ ّ
ـرج ــح أن تستفيد الـشــركــة
الصينية (شركة البترول الوطنية
ال ـص ـي ـن ـي ــة « ،)»CNPCال ـشــري ـكــة
ل ـ ـ ـ «ت ـ ــوت ـ ــال» فـ ــي االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،مــن
غ ـ ـيـ ــاب ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ك ـمــا
يــؤكــد م ـســؤولــون إي ــران ـي ــون ،رغــم
ت ـش ـك ـيــك ف ــرن ـس ــي ف ــي ق ـ ــدرة بــاقــي
الشركات على تقديم تكنولوجيا
م ـت ـط ــورة إلنـ ـت ــاج ال ـض ـغــط الـ ــازم
الستغالل الغاز .لكن عمليًا ،ووفق
اتفاق «ب ــارس» ،تستحوذ الشركة
ال ـص ـي ـن ـي ــة عـ ـل ــى حـ ـص ــة ال ـش ــرك ــة
الفرنسية وتعمل مكانها كرئيسة
للكونسورتيوم.

س ـي ــاس ـي ــا ،ت ـن ـظ ــر كـ ــل مـ ــن ط ـه ــران
وباريس إلى األمر بسلبية كبيرة،
ولـ ـ ـ ــو مـ ـ ــن زاويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــن م ـخ ـت ـل ـف ـت ــن؛
فــاإليــران ـيــون يـلـمـســون بــذلــك عــدم
قــدرة دول االتـحــاد األوروب ــي على
ح ـمــايــة شــركــات ـهــا م ــن ال ـع ـقــوبــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي ان ـح ـس ــار
ج ـ ـ ـ ـ ــدوى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ـ ـ ــع أوروب ـ ـ ـ ـ ــا
للحفاظ عـلــى مكتسبات االت ـفــاق،
أو اقتصاره على شركات صغيرة
ومتوسطة ال تحدث الفارق املأمول
اقتصاديًا .أما الفرنسيون ،فكانوا
ّ
حذروا من أن عدم إعطاء شركاتهم
ال ـح ـمــايــة ال ــازم ــة سـيـفـتــح ال ـبــاب
واس ـع ــا أمـ ــام ال ـش ــرك ــات الــروس ـيــة
والصينية ،لتكون الــدول الغربية
الـ ـخ ــاس ــر ال ــوحـ ـي ــد مـ ــن ال ـس ـيــاســة
األم ـيــرك ـيــة لـحـســاب ت ـقــدم تـجــاري
لكل من موسكو وبكني.
ويـ ـب ــدو أن امل ــوق ــف ال ـص ـي ـن ــي مــن
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ال يـقـتـصــر
على االستفادة من غياب الشركات
ً
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،ب ـ ــل يـ ـتـ ـخ ــذ أش ـ ـكـ ــاال
أك ـثــر ت ـطــورًا فــي رف ــض الـعـقــوبــات
وااللتفاف عليها ،بنظام مشابه ملا
َّ
كــان ُمتبعًا في العقوبات املاضية
بــن عــامــي  2012و ،2016إذ نقلت

تحاول الصين
تجنيب شركات الشحن
الكبرى العقوبات
األميركية

«رويترز» عن مصادر أن مشترين
صـيـنـيــن لـلـنـفــط اإليـ ــرانـ ــي بـ ــدأوا
ب ـت ـح ــوي ــل ش ـح ـن ــات ـه ــم إلـ ـ ــى سـفــن
الوطنية
مملوكة لشركة الناقالت
ُ
اإلي ــران ـي ــة لـنـقــل واردات ـ ـهـ ــم .وت ـعـ ّـد
الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـص ـي ـن ـيــة
تــأك ـي ـدًا إلصـ ــرار ال ـصــن عـلــى عــدم
االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـع ـق ــوب ــات مـ ــن ج ـهــة،
وفي الوقت نفسه تجنيب شركات
ال ـش ـح ــن الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـعـ ـق ــوب ــات مــن
جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى .كـ ــذلـ ــك األمـ ـ ـ ـ ــر ،ف ــإن
ب ـ ـكـ ــن لـ ـ ــن تـ ـ ـك ـ ــون رهـ ـ ـ ــن شـ ــركـ ــات
ال ـش ـح ــن والـ ـت ــأم ــن ال ـك ـب ــرى ال ـتــي
غ ــادرت مخافة العقوبات .ونقلت

عدم المغامرة باستثماراتها األميركية
آثرت «توتال» َ
التي تبلغ ضعفي حصتها في «بارس» (أ ف ب)

«روي ـ ـتـ ــرز» ع ــن مـ ـس ــؤول تـنـفـيــذي
ك ـب ـيــر ف ــي ق ـط ــاع ال ـن ـفــط الـصـيـنــي
قــولــه إن «الـتـغـيـيــر ب ــدأ مـنــذ فـتــرة
قريبة ج ـدًا ،وكــان مطلبًا متزامنًا
من الجانبني».
ف ـ ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ج ـ ـ ـ ـ ـ ّـدد وزي ـ ـ ــر
الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي ،محمد جــواد
ظريف ،مهاجمة سياسة العقوبات
األمـيــركـيــةُ ،مـعـتـ ِـرفــا بخطأ الــرهــان
عـلــى تـغـ ّـيــر ف ــي سـيــاســة واشـنـطــن
«املريضة بإدمان العقوبات» .وقال
ظريف ،في مقابلة مع «سي .أن .أن».
األمـيــركـيــة ،إن ــه «حـتــى خ ــال إدارة
ّ
أوب ــام ــا ،رك ـ ــزت ال ــوالي ــات املـتـحــدة
أكثر على إبقاء العقوبات التي لم
ً
ترفعها بــدال من تنفيذ التزاماتها
بموجب العقوبات التي رفعتها».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :شـ ـع ــرن ــا أن الـ ــواليـ ــات
املتحدة تعلمت أنه على األقل فيما
يتعلق بإيران ،فإن العقوبات تؤدي
إلــى صعوبات اقتصادية ،ولكنها
ال تـ ـعـ ـط ــي الـ ـنـ ـت ــاّئ ــج ال ـس ـي ــاس ـي ــة
الـتــي كــانــوا يـتــوخــونـهــا» .وتـطـ ّـرق
ظريف إلــى تجربة املـفــاوضــات مع
ً
األميركيني ،قائال« :كنت أعتقد أن
األميركيني تعلموا الــدرس .لكنني
لألسف كنت على خطأ».
(األخبار)
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ِّ
الخامنئي ُيبدد رهانات إخضاع عمق المقاومة
علي حيدر
يتجاوز الرفض الحاسم ملرشد الجمهورية اإلسالمية في
إيران ،السيد علي خامنئي ،لخيار املفاوضات مع الواليات
املتحدة األميركية ،في أبعاده ومفاعيله الساحة الداخلية
اإليــرانـيــة ،ويعكس تأكيده أن واشنطن تــدرك عــواقــب ّأي
ّ
ّ
سيحول من دون تورطها
حرب تشنها على إيران ،وهو ما
بخيار كهذا ،الرؤية التي تنطلق منها إيران في سياساتها
ومواقفها في مقابل التهويل والعقوبات األميركيةّ .
وبددت
الءات ــه الــرهــانــات املتفائلة بـشــأن إمكانية إضـعــاف موقع
مـحــور املـقــاومــة فــي م ـعــادالت ال ـصــراع مــع إســرائ ـيــل ،في
سوريا ولبنان وفلسطني ،في سياق الحرب االقتصادية
األميركية ،وتشير أيضًا إلــى املـســارات التي قد تسلكها
التطورات في هذه املنطقة.
حسم الخامنئي املوقف من االقتراحات األميركية ،ومن
سـيــاســة الـتـهــويــل الـتــي تتبعها ضــد إي ــران بـهــدف جـ ّـرهــا
إلى طاولة املفاوضات من أجل فرض اتفاق جديد عليها
يتناول القضايا النووية ،والصاروخية اإلقليمية املتصلة
باملوقف من فلسطني واملـقــاومــةّ ...
ووجــه ضربة حاسمة
إلى الذين رفعوا السقف عاليًا ،واستعجلوا نتائج فورية
استنادًا إلى فرضية أن القيادة في إيران ستهرول من أجل
تفادي سيناريوات االنهيار االقتصادي أو الحرب ،للقبول
بــاملـعــادلــة الـتــي تـسـعــى واشـنـطــن إل ــى فــرضـهــا .وتستند
هــذه الـتــوقـعــات إلــى ق ــراءة وتـقــديــر ي ـ ِّ
ـروج لــه نتنياهو منذ
سنواتّ ،
وينص على معادلة مفادها أنه عندما يرى النظام
اإلسالمي في طهران نفسه بني خيارين ،إما السقوط أو
التنازل اإلقليمي ،من الطبيعي أن يختار الخيار الثاني.
م ــع أن ه ــذا الـتـقــديــر  -ال ــره ــان،
ي ـن ـط ــوي ل ـل ــوه ـل ــة األولـ ـ ــى عـلــى
قــدر من االعتبار ،لكنه يستند
ّ
تصور ّأن باإلمكان حشر
إلى
إي ـ ـ ــران ب ــن ه ــذي ــن ال ـخ ـي ــاري ــن،
وأيـضــا إلــى فرضية أن الطرف
املـ ـق ــاب ــل س ـي ـب ـقــى وم ـصــال ـحــه
وأم ـ ـن ـ ــه ،ف ـ ــي مـ ــأمـ ــن م ـ ــن ال ـ ــرد
اإلي ــران ــي ...والـخـطــأ األســاســي
ال ــذي تـقــع فـيــه ه ــذه الـتـقــديــرات،
أنها تخلط بني إيران في واقعها
وقــدراتـهــا الحالية ،وامتداداتها
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،وب ــن إيـ ـ ــران خــال
فترة الثمانينيات.
ال يقتصر املــوقــف ال ــذي أعلنه
«ال ــول ــي ال ـف ـق ـيــه» ب ــأن ــه ل ــن تـقــع
حــرب مع الــواليــات املتحدة ،على طمأنة الشعب اإليــرانــي،
وهو مطلب كان ضروريًا للقيادة اإليرانية ،بل هو أيضًا
رســالــة إلــى ال ـخــارج ،لجهة أن طـهــران ت ــدرك أن مؤسسة
القرار االميركي لن تجرؤ على االنتقال إلــى مرحلة ّ
شن
حرب عسكرية عليها ،وهو ما أوضحه بالقول« :لن يبدأوا
الحرب ألنهم حسب ظني يعلمون هم أيضًا أنهم إذا بدأوا
حربًا هنا ،فستنتهي بضررهم مئة باملئة» .وأهمية هذا
املوقف أنه يتجاوز كونه تقدير لخيارات العدو ،انطالقًا من
أن هناك فرقًا جوهريًا بني قيادة تنتهج سياسات وتتخذ
م ــواق ــف ،اس ـت ـنــادًا إل ــى تـقــديــر ب ــأن ع ــدوًا بحجم الــواليــات
ّ
سيشن حربًا عليها ،نتيجة تمسكها بثوابتها،
املتحدة
وبني سياسات ومواقف تستند إلى ثقة كبيرة بمفاعيل
قدرتها الردعية وتأثيراتها في صناع القرار لدى أعدائها.
خطورة هذه الرؤية بالنسبة إلى تل أبيب وواشنطن ،أنها
تشكل منطلقًا لتحصني خـيــارات إي ــران الـتــي تنتهجها،
وهــو السلوك اإلقليمي الــذي تقول واشنطن إنها تسعى
إلى تغييره .بل يمكن التقدير أيضًا إلى حد الجزم أن هذه
ّ
الرؤية تشكل مؤشرًا قويًا على حجم الرد الذي قد تبادر
إليه إيران في مواجهة أي رسالة عسكرية محدودة (وهي
تختلف عن الحرب التي استبعدها الخامنئي) يمكن أن
تبادر إليها الــواليــات املتحدة ،لتعزيز صدقية تهديداتها
ورفع مستوى ضغوطها ،وهو ما أكده مرشد الجمهورية
اإلســامـيــة ،بــالـقــول« :قــد يــوجــه (ال ـعــدو) ضــربــة مــا ،لكنه
سيتلقى هــو الضربة األكـبــر» .وكــان واضـحــا أن احتمال
وقوع الواليات املتحدة في خطأ ما في التقدير كان حاضرًا
(«صحيح أنهم قد ال يفهمون بعض األشياء»)،
لديه أيضًا ّ ّ
ورجح أل يكونوا على هذا القدر من الغباء« ،أخال
لكنه عاد

أنـهــم ليسوا إلــى تلك الــدرجــة الـتــي ال يفهمون معها هذا
الشيء» ،في إشارة إلى الرد الذي سيتلقونه واألضرار التي
ستترتب عنه .ويفترض أن تكون هذه الرسائل وما انطوت
عليه قــد حـضــرت بـقــوة على طــاولــة الـقــرار فــي واشنطن،
وتحديدًا لدى الجهات العسكرية التي يفترض أنها تدرس
مفاعيل أي خيار عدواني أميركي وتداعياته.
نـقـطــة االرتـ ـكـ ــاز األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي يـسـتـنــد إل ـي ـهــا الـنـظــام
اإلس ــام ــي فــي إي ـ ــران ،فــي تـمـسـكــه بـخـيــاراتــه اإلقـلـيـمـيــة،
ت ـعــود بــالــدرجــة األولـ ــى إل ــى مـتــانــة الـتـفــاف أغ ـلــب الشعب
حوله ،وهو ما أكدته مراحل الصراع التي مرت بها طوال
العقود السابقة ،وتحديدًا منذ ما بعد االحتالل األميركي
للعراق عام  .2003ويعكس حقيقة أن النظام يتعامل على
أنــه انتصر فــي معركة األجـيــال التي راهــن عليها أعــداءه.
ويحضر في هذا السياق ،أن من هم دون األربعني ،تقريبًا،
لم يشهدوا نظام الشاه وال انتصار الثورة في عام ،1979
ومــن هــم دون ال ــ 29عامًا لــم يشهدوا اإلم ــام الخميني وال
فـتــرة الـحــرب اإليــرانـيــة ـ ـ الـعــراقـيــة ،وهــم أغـلــب مــن استند
إليهم النظام في كل مراحل الصراع التي مرت بها املنطقة.
وعلى هذه الخلفية ،كانت إشارة الخامنئي قبل أيام إلى أن
إيران «انتصرت في الحرب الثقافية وانهزم العدو في هذه
الحرب» مشيرًا إلى أن «مواليد عقد التسعينيات (من القرن
املــاضــي) يــذهـبــون اآلن ويـضـحــون بــأرواحـهــم كمدافعني
عن املراقد املقدسة ...لقد تفتحت هذه األزهار في روضة
ُ
الجمهورية اإلسالمية في تلك الفترة التي ش َّن خاللها ذلك
الهجوم الثقافي الواسع».
في الخالصة ،هدفت إدارة دونالد ترامب ،ومعها تل أبيب،
مــن خ ــال الـعـقــوبــات املـقــرونــة بالتلميح والـتـســريــب ،عن
خ ـ ـيـ ــارات ع ـس ـكــريــة (ت ـح ــدي ـدًا
فـ ـ ــي تـ ـ ــل ابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب) ،إلـ ـ ـ ــى وض ــع
ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي ب ــن خ ـيــارات
َّ
محددة :إما الخضوع للمطالب
األميركية أو تقويض النظام من
الداخل .وإذا ُس َّدت السبل ،يبقى
الخيار العسكري كورقة ُي َّلوح
بها كخيار أخـيــر ،بـهــدف دفع
الـشـعــب اإلي ــران ــي إل ــى الضغط
عـلــى ال ـن ـظــام م ــن أج ــل «تغيير
سلوكه» اإلقليمي .لكن رفض
الخامنئي الحاسم للمفاوضات
والتشديد على أن الــواليــات لن
تجرؤ على ّ
شن حرب عسكرية
على ي ــران ،كسر هــذه الحلقة،
وب ـ ـ ّـدد ره ــان ــات ص ـن ــاع ال ـق ــرار
في تل أبيب وواشنطن على إمكانية تحقيق طموحاتهم
املستعجلة ،خاصة في ما يتعلق بإمكانية الجلوس إلى
طــاولــة مـفــاوضــات مــع إدارة تــرامــب ،وثـ َّـبــت مـجــددًا وجهة
إيران اإلقليمية واالستراتيجية ،في ظل الهجمة األميركية.
لن يطول الوقت حتى تظهر مفاعيل حضور هذا املوقف
في تل أبيب وواشنطن اللتني ستجدان نفسيهما ملزمتني
بدراسة الخيارات املجدية إلى جانب العقوبات .وإال فنحن
أمــام جهات دولـيــة وإقليمية لــم ينضج فهمها حتى اآلن،
لواقع إيران الحالي بكافة عناصره وامتداداته ،وآلية صناع
القرار فيها ،وخلفية تمسكها بخياراتها االستراتيجية.
مع ذلك ،ليس من املستبعد أن يبقى الرهان في واشنطن
وت ــل أب ـيــب وع ــواص ــم إقـلـيـمـيــة حـلـيـفــة ،مـتـمـحــورًا حــول
هــذا الـخـيــار ،بفعل الكلفة الهائلة لـلـخـيــارات الـبــديـلــة ،أو
بفعل ق ــراءات خاطئة للواقع اإليــرانــي واملـ َّ
ـرجــح أن يكون
ُ
ِّ
اإلســرائ ـي ـلــي م ـبــاشــرة ،ولــوب ـيــات ف ــي واش ـن ـطــن ت ـســوق
ل ـت ـق ــدي ــرات م ـت ـفــائ ـلــة ب ـه ــدف ش ــرع ـن ــة هـ ــذه الـ ـخـ ـي ــارات،
واس ـت ـمــرارهــا ،عـلــى أم ــل ي ــراود تــل أبـيــب وتـسـعــى إلـيــه،
بتوريط الواليات املتحدة في مواجهة إيران التي تشكل
العمق االستراتيجي ملحور املقاومة بعد فشل الرهان
على الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة والتكفيرية ،وفــي ظــل إقــرار
بمحدودية خياراتها إلحــداث تغيير جــذري في املعادلة
اإلقليمية باالستناد إلى قدراتها الذاتية.
ّ
النتيجة الفورية واملباشرة ملواقف الخامنئي ،أن التصعيد
األميركي ضــد إيــران لــن ُيضعف معادلة الــردع اإلقليمي
في مواجهة إسرائيل ،بل َّ
عززت مجددًا حقيقة أن بإمكان
املقاومة في لبنان واملنطقة التأسيس على صالبة عمقها
االستراتيجي وثباته في طهران.
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إعالنات

العالم

إعالنات
تقرير

رغم ًموسم اإلجازة الطويل في لندن ،وغياب النشاط الرسمي ،فإن صيف المدينة السياسي يزداد
اشتعاال في أجواء االستعداد لخريف استحقاق «بريكست» المقبل .لكن نجم الموسم بحق هو
الزعيم اليساري جيريمي كوربن ،الذي يبدو وكأن النيوليبرالية العالمية قد توافقت على التخلص
منه ومنع تحقق سيناريو توليه السلطة بأي ثمن
تقضي رئيسة الــوزراء البريطانية ،تيريزا
ماي ،إجازتها السنوية في جبال سويسرا
بهدوء الفت بعيدًا عن وسائل اإلعالم ،في
الــوقــت الــذي تعيش فيه لندن ـ ـ رغــم بــرودة
الطقس ـ ـ واح ـدًا مــن أكثر مــواســم الصيف
ً
اش ـت ـع ــاال ف ــي أجـ ـ ــواء ال ـن ـخــب الـسـيــاسـيــة.
إذ اس ـت ـفــادت جـمـيــع ال ـت ـيــارات مــن موسم
اإلج ـ ـ ــازات الـحـكــومـيــة ل ـب ـنــاء خـطـطـهــا في
ال ـك ــوال ـي ــس ،اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـجــولــة مـقـبـلــة من
الـصــراع السياسي ،الـتــي مــن املفترض أن
ّ
سيتعي
تصل ذروتها هذا الخريف عندما
على بريطانيا حسم موقفها تجاه مسألة
الخروج من االتحاد األوروبي (بريكست).
هناك أنباء شبه مؤكدة عن تحالف «أبــرم
ب ـل ـيـ ٍـل» يـضــم  100نــائــب م ــن نـ ــواب حــزب
املحافظني الحاكم في البرملان ،يسعى إلى
التمرد على سياسة ماي بشأن «بريكست»،
الـتــي بــاتــت بنحو متزايد تميل إلــى تقديم
تنازالت لالتحاد األوروب ــي ،تجنبًا للوقوع
في كابوس عدم الوصول إلى اتفاق ضمن
املدة املحددة ،وهو األمر الذي إن حدث ،فقد
يدفع اململكة املتحدة إلى قلب أزمة قانونية
ولــوجـسـتـيــة واق ـت ـصــاديــة وح ـ ّ
ـدودي ــة (مــع
إيرلندا) غير مسبوقة .ومن الواضح أن هذا
التحالف يضم معظم الالعبني الكبار في
الحزب الحاكم ممن يطمحون إلى التخلص
مـ ــن م ـ ــاي والـ ـقـ ـف ــز ع ـل ــى ك ــرس ــي رئ ــاس ــة
ال ــوزراء ،وال ّ
سيما مايكل جــوف وبوريس
جونسون .األخير الذي كان قد استقال من
منصب وزارة الـخــارجـيــة قبل سفر ماي
في إجازتها احتجاجًا على السياسة التي
تنتهجها الـحـكــومــة فــي إدارة مـفــاوضــات
«بــريـكـســت» ،قـضــى معظم وقـتــه مــن ذلــك
ال ـحــن فــي مـحــاولــة ب ـنــاء شعبية مـتــزايــدة
في أوساط اليمني من طريق كتابة مقاالت
جدلية مستفزة ضد النقاب واملهاجرين،
ف ــي م ـحــاولــة ب ــدت مـفـتـعـلــة وغ ـي ــر مــوفـقــة
س ـيــاس ـيــا ،واس ـت ــدع ــت إدان ـ ــات م ــع معظم
الـتـيــارات فــي الـبــاد ،رغــم أن عــدد متابعيه
على موقع «فايسبوك» تضاعف نحو أربع
مرات .هذه التحركات على أهميتها لم تكن
بــأي حــال لتغطي على صخب أم املـعــارك
الشاملة التي أعلنتها املؤسسة النيوليبرالية
املـعــوملــة ضــد شخص زعـيــم حــزب العمال
امل ـعــارض جيريمي كــوربــن ،وحـشــدت من
أجلها ترسانة من السياسيني واإلعالميني
وال ـن ـش ـط ــاء ،ل ـيــس أق ـل ـهــم رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي بينيامني نتنياهو ،الذي تجاوز
كل األعراف الديبلوماسية ،مهاجمًا كوربن
عبر حسابه على «تويتر».
«أم املـ ـع ــارك» (ال ـش ــام ـل ــة) ال ـت ــي يــواجـهـهــا
كــوربــن ليست بالطبع ســوى تطور نوعي
في سياق حرب طويلة مستمرة ضده بدأت
من قبل توليه قيادة حزب العمال في أيلول
من عام  ،2015مستهدفة قطع الطريق على
محاولة التيار اليساري الذي يقوده انتزاع

◄ مبوب ►

◄ وفيات ►

ّ
صيف سياسي حار في لندن
النيوليبرالية تريد إسقاط كوربن

لندن ــ سعيد محمد
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دفــة القيادة مــن بقايا تيار رئيس ال ــوزراء
السابق توني بلير ،اليميني املتحالف مع
الـنـخـبــة الـحــاكـمــة فــي ال ـب ــاد ،ال ــذي سببت
سياساته الكارثية تــراجــع شعبية الحزب
إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
نـجــاحــات كــوربــن املتتالية فــي القفز على
ألغام الصراع األهلي مع يمني حزب العمال،
وشعبيته املـتـصــاعــدة يــومــا بعد ي ــوم ،وال
ّ
سيما بني جيل الشباب الــذي يدخل عالم
السياسة البريطانية املعقد ألول مرة ،ومن
ث ــم األداء ال ـق ــوي لـلـحــزب ف ــي االنـتـخــابــات
الـعــامــة األخ ـي ــرة ـ ـ ال ــذي وض ــع كــوربــن في
مـكــان املــرشــح األق ــوى لـتــولــي إدارة الـبــاد
ف ــي ح ــال ان ـك ـســار األغ ـل ـب ـيــة ال ـه ـشــة الـتــي
أبـقــت املـحــافـظــن فــي الـحـكــم ـ ـ دف ــع النخبة
النيوليبرالية املتسلطة على البالد إلى ِّ
حيز
القلق املرضي من سيناريو بــات مرجحًا
الستيقاظ لندن صباح يوم جمعة ـ خالل
السنتني املقبلتني كحد أقصى ـ ـ وكوربن
يلقي «خطاب النصر» من أمام « 10داونينغ
ستريت» (مقر رئاسة الوزراء) ،وتلك بالطبع
ستكون لحظة كارثية ملصالح رأس املــال
املعولم ،وتحالف األرستقراطية ـ البرجوازية
املهيمن على السلطة ،وللصهيونية العاملية
وحلفائها .ولـعــل مــا عـ ّـمــق قلق النخبة أن
جناحها الـسـيــاســي ،أي ح ــزب املحافظني
ال ـح ــاك ــم ،ي ـعــانــي م ــن ض ـعــف أيــديــولــوجــي
ّ
شديد وتفتت فــي والء جمهوره ملصلحة
صعود تيارات اليمني املتطرف ،إلى جانب
فـقــر شــديــد فــي «كــاريــزمــا» الشخصيات
التي تقود الحزب.
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «أم امل ـ ـعـ ــارك» لـلـتـعــامــل مع
ّ
«الكوربينية» املتفاقمة أخذت خالل
الحالة
األس ــاب ـي ــع ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة ص ـفــة ثــاثــة
هجومات متقاطعة استهدف أولها تشويه
سمعة كــوربــن مــن خ ــال اتـهــامــه بـمـعــاداة
ال ـســامـ ّـيــة وان ـح ـي ــازه ض ــد ال ـي ـه ــود ،بينما
حــاول ثانيها شق حزب العمال وتأسيس
ح ــزب ي ـ ّـدع ــي الــوس ـطـ ّـيــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ش ـنــت ال ـق ــوى الـيـمـيـنـيــة ه ـجــومــا مـتــزامـنــا
ع ـلــى س ـي ــاس ــات ك ــورب ــن ل ـنــاح ـيــة مــوقـفــه
غير الحاسم في ما يتعلق بـ«بريكست».
م ـج ـمــوعــة ال ـي ـه ــود ال ـص ـه ــاي ـن ــة ،أص ــدق ــاء
إس ــرائ ـي ــل ف ــي ح ــزب ال ـع ـمــال ـ ـ وه ــم أقلية
صغيرة قد ال يتجاوز عددها  100شخص
ـ ـ ـ أع ـط ــت إشـ ـ ــارة االنـ ـط ــاق ل ـه ــذه ال ـح ــرب،
ّ
ب ـشــن ـهــا ه ـج ــوم ــات ي ــوم ـي ــة ع ـل ــى ك ــورب ــن
ّ ُ ّ
بوصفه معاديًا للسامية ،جــنــدت لها كل
الوسائل اإلعالمية الرئيسة ،وتفرغت لها
الصحف اليهودية التي تصدر في البالد،
وال سيما أسبوعية «جــويــش كرونكيل».
ورغم أن يهودًا يساريني ومعتدلني كثيرين
رفـعــوا أصواتهم استنكارًا لهذا التوظيف
املتعسف ملسألة ثقافية أوروبـيــة غير ذات
صلة بــالـشــؤون السياسية املحلية ،إال أن
اإلعالم البريطاني الذي تهيمن على معظمه
النخبة النيوليبرالية ،تجاهل تلك األصوات،
وتعمد بنحو فاضح نقل هجومات أصدقاء

ّ
المتسولين في قلب العاصمة لندن (أ ف ب)
أحد

إســرائ ـيــل إل ــى صـ ــدارة الـصـفـحــات األول ــى
للجرائد ومقدمات نشرات األخبار املرئية.
من الجهة األخــرى ،أصبحت االستعدادات
ش ـبــه مـكـتـمـلــة إلطـ ــاق ح ــزب مـنـشــق عن
حــزب الـعـمــال ـ ـ قــد يطلق على نفسه اسم
«ح ــزب الـعـمــال الـجــديــد» ـ ـ يعتقد أنــه يقوم
على شراكة بني رئيس الــوزراء البريطاني
السابق توني بلير وسايمون فرانكس (أحد
كبار املمولني البريطانيني) الذي رصد حتى
اآلن نحو  60مليون دوالر أميركي ،لإلنفاق
على الحملة التحضيرية .وتقول مصادر
ُعـ ــرض عـلـيـهــا االن ـض ـمــام إل ــى ال ـح ــزب إن
إيوان ،نجل توني بلير ،سيؤدي دورًا مهمًا
في مجلس قيادة الحزب ،إضافة إلى عدد
مــن منتسبي حــزب الـعـمــال الـحــالــي الذين
حافظوا على والئهم لبلير ـ وعلى رأسهم
تشوكا أومــانــا ـ وعـشــرات من نــواب حزب
العمال في البرملان املعادين لكوربن .ويبدو
أن ال ـحــزب الـجــديــد ال ــذي يفتقد ألي ــة أل ــوان
أيــديــولــوجـ ّـيــة أو مــواقــف ب ـشــأن املـصــاعــب
املعيشية والحياتية التي تواجهها أغلبية
البريطانيني سيركز شكليًا على الــدعــوة
إلى استفتاء جديد على «بريكست» بهدف
نهائي ،وحيد هو تقليص حظوظ كوربن
بالوصول إلى السلطة.
نواة اليمني البريطاني بدورها تبذل جهودًا
اسـتـثـنــائـيــة لتجميع ع ــدة ق ــوى تـ ــدور في
مدارها لبناء تيار متكامل قد يتمخض عن
معاد لـ«بريكست»،
حزب يمني وسط جديد ٍ
يقال إنه سيحمل اسم الحزب الديمقراطي،
يلتقي فيه رئـيــس الـ ــوزراء الـســابــق ديفيد
كاميرون ،مع شريكه أيام الحكم نيل كليغ،
من «حزب الليبراليني األحرار» وبعض عتاة
امل ـعــارضــن لــ«بــريـكـســت» مــن املحافظني.
ورغــم أن هــؤالء يعملون نظريًا فــي اتجاه
معارضة مشروع الخروج من «بريكست»،
إال أن كل جهودهم ،في مناسبات مختلفة،
ب ــدت وكــأنـهــا تـسـتـهــدف أســاســا التسبب
بالضرر لصدقية كــوربــن بوصفه شريك
تيريزا ماي املزعوم في إخراج بريطانيا من
حاضنتها األوروبية.
كوربن ـ وفريقه اليساري في الحزب ـ يميل
حتى اآلن إلــى التعامل مع هــذه الهجومات
بــال ـص ـبــر والـ ـل ــن ،ب ــل وبــال ـت ـف ـهــم أح ـيــانــا.
وباستثناء الــرد املباشر وال ـحــازم والبليغ
ً
ضد تغريدات نتنياهو ،بقي كوربن معتزال
في ما بقي من إجــازتــه ،وقضى وقته في
زي ـ ــارات محلية وأنـشـطــة حــزبـيــة داخـلـيــة،
تاركًا مهمة الرد على االستفزازات لكوادر
من الدرجة الثالثة في الحزب ،إلى درجة أن
إحدى ناشطات أصدقاء إسرائيل خاطبته
مـبــاشــرة بــأن «يـخــرج عــن صمته ويــواجــه
الناس» .هذا الصمت يصيب أنصار كوربن
في اليسار الراديكالي باإلحباط ،ويدفعهم
إلى اتهامه بـ«الهالمية» وغياب الرغبة في
املواجهة .لكن جون ماكدونل (العقل ّ
املدبر
فــي ح ــزب ال ـعـ ّـمــال) ال يـجــد حـتــى اللحظة
ض ــرورة للدخول فــي إج ــراءات استثنائية
ف ــي م ــواج ـه ــة هـ ــذه الـ ـح ــرب ال ـش ــام ـل ــة ،وال
سيما أن كل استطالعات الرأي تشير إلى
تصاعد مستمر فــي شعبية كــوربــن رغم
كل الحمالت املغرضة.
ّ
ّ
وجودية
النيوليبرالية إذن في حــرب إلغاء
م ــع ك ــورب ــن ،الـ ــذي إن حـكــم متمتعًا بـهــذا
الدعم الشعبي النادر فسيكون بسياساته
االشتراكية ومعاداته لإلمبريالية وللنفوذ
ً
الصهيوني فــي الـعــالــم ،وب ــاال عـلــى املــركــز
الـغــربــي بمجمله ونــافــذة أمــل لتحالف من
نوع جديد بني قوى الجنوب والطبقة العاملة
في أوروب ــا ،وتلك تجربة ال يريدها الغرب
املهيمن مهما كان الثمن.

سبحان الحي الباقي
ان ـت ـقــل إل ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى فقيدنا
الغالي املربي املرحوم:
األستاذ حاتم عباس فياض

م ــدي ــر مـ ــدرسـ ــة أن ـ ـصـ ــار ال ــرس ـم ـي ــة
سابقًا.
وال ــد :العقيد فــي الجيش اللبناني
وسيم والدكتور املهندس عطاالله
فياض.
شقيقاه :املرحوم حسن (أبو حسني)
وعبدالله (أبو زياد).
شقيقاته :املــرحــومــة الـحــاجــة نزهة
أرم ـ ـلـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج إب ــراهـ ـي ــم
املـ ـ ـص ـ ــري (أبـ ـ ـ ــو أن ـ ـ ـيـ ـ ــس) ،ال ـح ــاج ــة
محاسن أرملة املرحوم مالك فياض،
امل ــرح ــوم ــة الـ ـح ــاج ــة سـ ـع ــاد أرم ـل ــة
املــرحــوم وفـيــق زرق ــط (أب ــو جـهــاد)،
الحاجة فاطمة زوجة حسني فياض
(أبـ ــو ولـ ـي ــد) ،ال ـحــاجــة ن ـه ــاد زوج ــة
الحاج إبراهيم شعبان (أبــو علي)،
الحاجة كفى زوجــة األسـتــاذ سمير
منصور والحاجة نهى.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي مـ ـن ــزل الـفـقـيــد
الـكــائــن فــي بلدته أنـصــار ـ ـ الساحة
العامة طيلة أيام اإلسبوع.
تصادف نهار الخميس الواقع فيه
 24آب الجاري ذكرى مرور ثالثة أيام
على وفاته ،وبهذه املناسبة ستتلى
ع ــن روح ـ ــه ال ـط ــاه ــرة آي م ــن الــذكــر
الحكيم ومجلس عــزاء حسيني في
حسينية أنـصــار الساعة الخامسة
عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـفــون :آل فـيــاض وعـمــوم أهالي
بلدة أنصار.
انتقل الــى رحمته تعالى املــأســوف
على شبابه املرحوم
أمني ـ جون دايفد كوراني
ّ
التجدد بالروح القدس
جماعة
وال ـ ــد ال ـف ـق ـيــد دايـ ـف ــد ـ ف ــري ــد حبيب
كوراني
والدته جيزال داود فهد
شقيقاه حبيب وكريم
عـ ّـمــاه عــائـلــة املــرحــوم ام ــن كــورانــي
(في املهجر)
بول كوراني وعائلته (في املهجر)
ّ
عمتاه روث آن زوجــة ايلي نويصر
وعائلتهما (في املهجر)
نجال كرواني وعائلتها (في املهجر)
خ ـ ــااله ال ــدكـ ـت ــور ش ــرب ــل داود فـهــد
وزوجـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـيـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــا ش ـب ـي ـع ــه
واوالدهما وعائالتهم
ال ـقــاضــي ج ــان داود فـهــد وزوج ـتــه
مـ ـ ـه ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــرتـ ـ ــونـ ـ ــي واوالدهـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا
وعائالتهم
خـ ــال ـ ـتـ ــاه س ـ ـعـ ــاد زوج ـ ـ ـ ــة ديـ ـمـ ـت ــري
باسيل واوالدهما وعائالتهم
عايده داود فهد
وانسباؤهم ينعونه اليكم
يحتفل بالصالة لراحة نفسه اليوم
الثالثاء  21آب  2018الساعة الرابعة
بعد الظهر في كاتدرائية مار يوحنا
املعمدان  ،عشقوت.
تقبل ال ـت ـعــازي ال ـيــوم ال ـثــاثــاء قبل
ال ــدف ــن وبـ ـع ــده اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة
الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة
ً
مساء ويوم غد االربعاء 22
السادسة
ً
ابتداء من الساعة الحادية عشرة
آب
قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة
م ـس ـ ً
ـاء ف ــي ص ــال ــون كــاتــدرائ ـيــة مــار
يوحنا املعمدان  ،عشقوت.
ويوم اإلثنني  27آب  2018في نادي
خريجي الجامعة األميركية (AUB
 )Alumni Clubال ـ ــوردي ـ ــة ،ب ـيــروت
ً
ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر
ولغاية الساعة السابعة مساءً.

◄ إعالنات رسمية ►

◄ ذكرى ►

◄ للبيع ►

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مطلوب ►

ذكرى الثالث
تصادف اليوم الثالثاء  21أب 2018
ذكرى مرور ثالثة أيام
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة رئيفة الحاج ديب غدار
أرم ـلــة امل ــرح ــوم ال ـحــاج عـلــي حسني
غدار
اوالده ـ ــا :امل ــرح ــوم كــامــل  ،مـحـمــود،
حسني ،ومحمد غدار.
اصهارها :ابراهيم رمـضــان ،مظهر
الحريري ،ومحمد عثمان.
وبهذه املناسبة تتلى آيات من الذكر
ال ـح ـك ـي ــم وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء حـسـيـنــي
ع ــن روحـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــرة ف ــي ال ـن ــادي
الحسيني لبلدتها الغازية (للرجال)
وفي مقام أدريــس ( للنساء)  ،عند
الساعة الخامسة عصرا.
للفقيدة الرحمة ولكم االجر والثواب
االس ـف ــون :آل غـ ــدار ،آل رم ـض ــان ،آل
الحريري ،آل عثمان ،وعموم أهالي
بلدة الغازية

منزل للبيع يف ترشيش
مساحة  180م+ 2
 420م  2أرض  -كاشف
جداً $ 120.000
03/382338

غادر العمال البنغالدشيون
ALAM MAHBUB
HOSSAIN IQBAL
HOSSAIN SHOHAG
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف عـنـهــم شيئا
اإلت ـ ـصـ ــال ب ـك ـف ـي ـل ـهــم ع ـل ــي حـســن
رباح على الرقم 03/202818

وظائف مطلوب

مطلوب تقني أشعة للعمل يف
مركز بحنس الطبي04/983770 :
مقسم ( 1122الرجاء اإلتصال بني
ال  7:30وال  14:30من اإلثنني
إىل الجمعة وبني ال 8:00
والـ  13:00نهار السبت)

إعالن
تعقد لجنة املـنــاقـصــات اجتماعها
ف ــي تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـشــرة
ظـهـرًا بتاريخ  2018/9/18بطريقة
املناقصة العمومية:
* تلزيم مشروع انشاء وتأهيل طرق
داخلية بني طريق عام زحلة  -رياق
وال ـع ـقــار رق ــم  1854مـعـلـقــة اراض ــي
وبني العقار رقم  2895و 1228زحلة
اراضــي ضمن بلدية زحلة  -معلقة
وتعنايل.
ُيـ ـمـ ـك ــن مل ـ ــن يـ ــرغـ ــب االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك فــي
ه ــذه املـنــاقـصــة ان يطلع عـلــى دفتر
الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـخـ ــاص امل ـ ــوج ـ ــود ل ــدى
ال ــدائ ــرة االداري ـ ــة فــيالـبـلــديــة اثـنــاء
الدوام الرسمي وعليه تقديم عرضه
باليد أو بالبريد املضمون شرط ان
يصل الــدائــرة االداري ــة قبل الساعة

ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخ ــر يــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـتــاريــخ امل ـح ــدد لـهــذه
املناقصة.
زحلة في 2018/8/14
رئيس بلدية زحلة ـ ـ معلقة
وتعنايل
املهندس أسعد زغيب
إعالن
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن دائـ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ص ـي ــدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/173
غرفة الرئيس القاضي راني صادق.
الب ــاغ املـنـفــذ عـلـيـهـمــا عـلــي حسني
خ ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــة وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــن ع ـ ـل ـ ــي خ ـل ـي ـف ــة
م ـج ـهــولــي م ـحــل االق ــام ــة ال ـح ـضــور
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــذات او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ـل ـه ـم ــا
القانوني الــى هــذه الــدائــرة الستالم
ط ـل ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك امل ـ ـقـ ــدم مـ ــن طــالــب
االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك بـ ـن ــك لـ ـبـ ـن ــان واملـ ـهـ ـج ــر
ش.م.ل .باملعاملة التنفيذية املقدمة
مــن املنفذه شــركــة الشريف الدولية
للمعادن الشارقة بموضوع تنفيذ
سندات دين بقيمة /2300000/د.أ.
وعليهما اتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال فكل تبليغ
ل ـه ـم ــا ب ـع ــد انـ ـقـ ـض ــاء م ـه ـل ــة ال ـن ـشــر
واالنـ ـ ـ ـ ـ ــذار ب ــواسـ ـط ــة رئ ـ ـيـ ــس ال ـق ـلــم
وال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى االع ــان ــات تعتبر
قانونية.
رئيس القلم
احمد عبد الله

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

نتائج اللوتو اللبناني
37 36 28 27 17 12 2
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1641وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة36 - 28 - 27 - 17 - 12 - 2 :
الرقم اإلضافي37 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 74,482,200ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 31 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2,402,652 :ل.ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 74,482,200ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1,410 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52,824 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 179,752,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 22,469 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 3,653,368,087 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل159,798,598 :

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

استراحة
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أفقيا
ـراع خصيبة خضراء
 -1من األسلحة –  -2حيوان مائي يتولد في قعر البحار – مـ ٍ
–  -3إله مصري – خالف شروق – قلب الثمرة –  -4سقوط بناء أو تدهور عملة –
ّ
ّ
صخري كناية عن فج في
 -5مقياس بحري – مدينة سورية فيها دير قديم وممر ُ
الجبل –  -6سالسل جبال بركانية فــي أميركا الجنوبية تعتبر مــن أعظم جبال
العالم – مدينة كندية بضاحية مونريال –  -7جــرذ باألجنبية – أهــم مــدن الكوت
دازور في فرنسا – يبسط قدميه –  -8حبس الغيظ أو الشهوة – وكالة أنباء عربية
–  -9مدينة أوسترالية – إســم بــوذا في الصني –  -10ملك سعودي راحــل مؤسس
اململكة العربية السعودية الحديثة

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1641وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح79474 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة75,000,000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.9474 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.474 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.74 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.

أفقيا

نتائج يومية
ج ــرى مـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 650
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة209 :
• يومية أربعة5683 :
• يومية خمسة10298 :

عموديًا
ّ
بويرتوريكو –  -2إصرار – ينف –  -3لوند – لفت –  -4ملوكهم – جوخ –  -5بي – ليدو –
-1
ّ
بر –  -6تي – إال –  -7ترافق – السل –  -8شيت – السهاد –  -9أردني – آني –  -10طالل ارسالن

عموديًا

 -1فيلسوف أملاني راحل –  -2لدغ العقرب – عيون املاء –  -3للتأفف – أخاصم ّ
أشد
الخصومة – تمشي على اليدين والرجلني كالطفل –  -4بلدة في لوكسمبورغ شهدت
توقيع إتفاق بني دول اإلتحاد األوروبي يسمح بموجبها عبور مواطني هذه البلدان
حدود الدول املوقعة من دون أي مراقبة أمنية أو جمركية – ُجحر العقرب أو العنكبوت
– مثل ونظير –  -5يسحبهم – إح ــدى ال ـقــارات –  -6الـعـيــون مبعثرة –  -7عاصمة
أفريقية – كل صنف من كل شيء –  -8ورك – دولة ُعظمى –  -9من الحبوب – عاتب أو
حرف أبجدي – حرف جر –  -10منطقة في سوريا تعرف بجبل العرب أو جبل حوران

حل الشبكة 2946

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2947

حلول الشبكة السابقة

1

 -1بالم بيتش –  -2وصولي – ريال –  -3يرنو – تاترا –  -4رادكليف – دل –  -5تر –
هي – قانا –  -6ملدا – لير –  -7ريف – والس –  -8ينتج – الهال –  -9كف – ّ
وب – سانا
–  -10فخر الدين
إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سياسي إنكليزي ( )1995-1916زعـيــم حــزب الـعـ ّـمــال الـبــريـطــانــي .تولى
رئاسة الحكومة في سبعينات القرن املاضي .تطوع في الخدمة العسكرية
خالل الحرب العاملية الثانية
ّ
 = 7+11+10+11+9طيور الربيع ■  = 3+1+5+2السنور ■  = 8+4+6بلدان

حل الشبكة الماضية :يوسف السباعي
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ثقافة وناس

ثقافة وناس
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تراث

ّ
الشيخ علي خازم :القرآن كتـاب العرب األول
ّ
معرض بيروتي ضم مخطوطات ونسخًا قديمة من «المصحف الشريف»

قبل أسابيع ،احتضن قصر
األونيسكو في بيروت معرض
ُ
«ص ُحف» الذي حوى نسخًا
ومخطوطات قرآنية قديمة.
مبادرة جاءت من الشيخ علي خازم
المنشغل بالحفاظ على هذا اإلرث
الثقافي البصري
فراس خليفة
ُ
ُ
شعل «الشيخ علي» لفافة تبغ أثناء محادثة
ي ِ
ُ
ّ
ّ
ُ
هاتفية مطولة يشير في جزء منها إلى «الطرق
املـثــالـ ّـيــة» للحفاظ على املخطوطات القرآنية.
على الـطـ ٌـاولــة أمــامــه بعض األوراق والــوثــائــق
و«مصحف» من الحجم الوسط تعود طباعته
َ
إلى زمن بعيد كما يظهر من «قماشة» جلدت ْيه.
ّ
تتوسطها صورة
وإلى يساره مكتبة صغيرة
َُ
«عل َمائي» التقطت أثناء زيــارة إلــى أحد
لوفد
يبرعُ
ّ
املعالم «السياحية» في الجنوب اللبنانيَ .
ُ
الرجل في «فن» التواصل مع الناس .يشهد له
ـولــه وه ــو صــاحــب الـبــاع
بــذلــك كـثـيــرون ِم ــن حـ ِ
الطويل في ِّ
مد الجسور على مستوى ّ
الساحة
ّ
ّ
اإلسالمية ،ويتولى موقعًا قياديًا في «تجمع
ال ـع ـل ـم ــاء امل ـس ـل ـم ــن» م ـن ــذ ت ــأس ـي ـس ــه ف ــي ع ــام
ِّ
املتخصصة
 .1982عـلــى إح ــدى «الـصـفـحــات»
ً
فــي املخطوطات الـقــرآنـيــة ،يكتب مــراســا أحد
ّ
نسخة
القيمني عليها« :م ــن
ُ
فضلك احـجــز لــي َ
ِ ُ
ُ
َ
شعل الــرجــل لفافة أخ ــرى .يأخذ نفسًا
مـنــه» .ي ِ
عميقًا قبل أن يجيب على سؤال حول معرض
ّ
ُ
«ص ـ ُـح ــف» ال ـقــرآنــي الـ ــذي نــظـمــه قـبــل أســابـيــع
فــي قـصــر األونـيـسـكــو فــي ب ـيــروت« :الحمدلله
نـجـحـنــا» .يــريــد الـشـيــخ عـلــي خ ــازم ( )1956أن
يعيد االعتبار إلى «املصحف الشريف» ككتاب
«كلمة مصحف معناها الكتاب
ورق ــي .يـقــولّ :
املـجـمــوع بــن دف ـتــن ،وه ــو الـكـتــاب األول عند
ُّ
الـعــرب ،إذ ليس فــي آثــارهــم ّمــا يــدل على أنهم
انتجوا كتابًا مجموعًا بني دفتني قبل القرآن».
ّ
ً
يرى بأن الناس مثال ال تهتم بتفاصيل متعلقة
بنوع الخط واسم الخطاط والرموز املوجودة
في املصحف وعالمات الضبط وغيرها ،مشيرًا
إلـ ــى أن ك ـث ـي ـرًا م ـن ـهــم ي ـج ـه ـلــون أن املـصـحــف
امل ـط ـبــوع ه ــو ف ــي أص ـل ــه م ـخ ـطــوط« .ال ُيـطـ َـبــع
ّ
املصحف إال أن َيكتب الـخــطــاط مصحفًا على
ّ ُ
ُ
َ
أوراق بحجم كبير ت َص َّور ومن ثم تطبع .هذا
هــو األص ــل فــي طـبــاعــة املـصـحــف ،ولـكــن هناك
ثــاث نسخ في العالم اإلسالمي ّ
تفردت بكون
حــروف ـهــا كــومـبـيــوتـ ّ
ـريــة مـسـتـمـ ّـدة م ــن الـحــرف

«مصحف فلسطين» بخط
إبراهيم صالح الحديثي من أقدم النسخ
في المصاحف الموجودة لديه
َ ّ
األص ـل ــي ِل ــن خـطـهــا وأك ـثــرهــا شـيــوعــا نسخة
الـخـطــاط ال ـســوري الـسـعــودي امل ـعــروف عثمان
ط ــه» .يـحــاول خ ــازم أن يـقـ ّـدم املصحف للناس
ً
فضال عن كونه «نصًا ّ
مقدسًا وحاجة
ككتاب
إيـمــانـيــة» ،مـشـيـرًا فــي الـسـيــاق إل ــى نــوعــن من
التدوين وهما «الرسم العثماني» (نسبة إلى
عثمان بن عفان) وهو األكثر انتشارًا و الرسم
«اإلمالئي القياسي» الذي يعتمد الكتابة األكثر
تبسيطًا .يقول الرجل« :تطوير كتابة املصحف
ُ
مـســألــة مـطــروحــة للنقاش وأم ـيــل ل ـلــرأي الــذي
ي ـق ــول بـ ـض ــرورة أن ي ـب ـقــى امل ـص ـحــف بــالــرســم
الـعـثـمــانــي ،لـكــن ال مــانــع م ــن كـتــابـتــه بــالــرســم
اإلمالئي لغايات وأهداف تعليمية».

تحويل «صحف» إلى ّ
مؤسسة؟

ّ
ّ
ي ــؤك ــد الـشـيــخ عـلــي خ ــازم أن تـنـظـيــم مـعــرض

مخطوط
فلسطين

الشيخ علي خازم

خــاص باملصحف الـشــريــف هــو مــن األمـنـيــات
الكبيرة الـتــي كــانــت ت ـ ّـراوده لـسـنــوات طويلة.
«كـ ـ ــان األمـ ـ ــر ح ـل ـم ــا ح ــق ـق ـت ــه بـ ـتـ ـع ــاون وج ـهــد
كبير ْين من أفــراد عائلتي ،وبــات اليوم ّ
َ
األول
ّ
م ــن ن ــوع ــه ف ــي لـ ـبـ ـن ــان» .ل ـك ــن ال ــرج ــل ي ــري ــد ل ـ
«الفعالية» أن تصل إلــى أكبر عــدد ممكن من
الناس« .أريد أن أصل إلى الناس في املناطق
أيضًا ،وسننظم املعرض القرآني في أكثر من
ّ
منطقة لبنانية» .وإذ يلفت خــازم إلى أن نقل
ّ
عملية دقيقة
«األدوات» ملسافات طويلة هــي
ّ
وحساسةّ ،يرى بأن ما يقوم به في هذا اإلطار
عمل يستحق املغامرةّ ،
منوهًا بدور املهندسة
تــان ـيــا ال ـح ــاج بــامل ـســاعــدة ف ــي تـجـهـيــز أدوات
الـعــرض لتكون قابلة للنقل وال ـعــرض .كانت
«االن ـطــاقــة» األول ــى قـبــل سـنـتــن فــي معرض
«الكتابة والــوراقــة مــن الــرق إلــى الــرقــاقــة» في

ّ
بــرج البراجنة وهــي تتجه لتكريسها فعالية
س ـن ــوي ــة فـ ــي ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان والح ـ ـقـ ــا ل ـت ـكــون
م ـع ــرض ــا دائ ـ ـمـ ــا« .أسـ ـع ــى ل ـت ـح ــوي ــل امل ـع ــرض
إل ــى مــؤس ـســة ،ول ـكــن مــؤسـســة تـطـ ّـوعـيــة على
مـسـتــوى الـعــائـلــة» .مــع ذل ــك ،ال يـمــانــع الشيخ
ع ـلــي ف ــي ال ـت ـع ــاون م ــع ج ـه ــات أخ ـ ــرى بـهــدف
تطوير التجربة «ش ــرط الـحـفــاظ على جوهر
الرؤية التي وضعها للمشروع» .يقول« :حفظ
ّ
املهتمني
هذا اإلرث هو مسؤولية مشتركة بني
وال ـج ـه ــات ال ــروح ـي ــة وال ـح ـك ــوم ـي ــة» .يـضـيــف:
ّ
يتحدث البعض عن تشجيع السياحة
«عندما
ّ
ً
الــدي ـن ـيــة م ـث ــا ،ف ـهــذا يـتـطــلــب أن ي ـكــون لــديــك
ّ
وتؤرخ لكل ما له عالقة بالكتب
أماكن تحفظ
املقدسة للطوائف اللبنانية» .وهو ـ ـ على حدّ
قــول خــازم ـ ـ «إرث ثقافي بصري مــادي عابر
ّ
ومتحيز في املكان ،وفيه أرواح أجيال
للزمان

مؤمنة عاشت مع هذه املعروضات منذ ضربة
القصب األولى في كتابة أصولها».

ُ
شغف َّ
تشربه بملعقة األم

َ
يبتسم الشيخ علي مـجـ ّـددًا عندما ُيـســأل عن
«بدايات الشغف» باقتناء املصاحف وأدوات
الـقــراء ة والكتابة« .ورثـ ُـت الشغف من الوالدة
بـشـكــل خ ــاص وم ــن ال ـج ـ َّـد ْي ــن ال سـيـمــا ج ـ ّـدي
ّ
ألمي» .يضيف« :هناك مقتنيات ّ
قيمة وصلت
ّ
ّ
ُ
ّ
إل ــي ف ــي س ــن م ـبــكــرة واح ـت ـف ـظــت بـهــا والحـقــا
ُ
ّ
ّ
وأتتبعها في
فصرت أبحث عنها
تطور الدافع
ّ
أمكنة متخصصة» .يشير الرجل إلى أن بعضًا
م ــن امل ـصــاحــف وامل ـخ ـطــوطــات ال ـتــي بـحــوزتــه
جــاء بـهــا مــن أس ـفــاره الـخــارجـيــة ،وج ــزءًا آخــر
عبر أصدقائه فــي عــدد كبير مــن ال ــدول ،الفتًا
إلى أنه حصل أخيرًا على نسخة من املصحف

وي ُّ
مترجمة إلــى اللغة التاميلية الهنديةُ .
عد
«م ـص ـحــف ف ـل ـس ـطــن» ب ـخــط إب ــراه ـي ــم صــالــح
ّ
الخطية
الحديثي (سحماتة) من أقدم النسخ
املــؤرخــة فــي املصاحف التامة املــوجــودة لديه
(تاريخ الكتابة  1754مـيــادي 1167-هجري).
ّ
ّ
لـ ـك ــن الـ ــرجـ ــل ي ــوض ــح أن الـ ـشـ ـغ ــف ال يـعـنــي
«ه ـ ّـوس ــا» ب ــالـ ـض ــرورة ،ذل ــك أن نـسـخــا ن ــادرة
مــن املصحف ُعــرضــت عليه لكنه لــم يبتاعها
ألن أسعارها تفوق قدرته الشرائية« .الهدف
ّ
التنوع وليس السعي لحيازة أكبر ّ
كمية
هو
نجاحه فــي شـهــادة الـ
بعد
ـات».
ـ
ط
ـو
ـ
ط
ـ
خ
ـ
مل
ا
مــن
ّ
«سرتيفيكا» في عام  ،1967تلقى الشيخ علي
ّ
هدية عزيزة على قلبه وهي عبارة عن «دواة»
ّ
مـتــوارثــة عــن جــد أبـيــه .منذ ذلــك الـحــن ،بــدأت
حكايته مع «األدوات» والوثائق .يحتفظ في
مكتبته الخاصة بوثائق ترجع إلى زمن الدولة
ُ
حصلت على
العثمانية .يقول خــازم« :أخيرًا،
ّ
سند عقاري للمنطقة التي تملك فيها آل خازم
فــي ب ــرج الـبــراجـنــة أول قــدومـهــم مــن الجنوب
(أنصارية وعــدلــون) .هناك وثيقة مللكية أحد
الـعـقــارات (أواخ ــر الـقــرن الـتــاســع عـشــر) تعود
إل ــى أحـمــد خ ــازم وه ــو شـقـيــق وال ــدة الشهيد
عبد الكريم الخليل» .في مكتبة الشيخ وثيقة
عــن «اإلع ـف ــاء مــن الـجـنــديــة» فــي تـلــك املــرحـلــة،
وفــاتــورة تظهر كمية الشرانق (دود الحرير)
ّ
سلمها ّ
جده إلى أحد معامل الحرير في
التي
برج البراجنة في ذلك الحني .يحتفظ الشيخ
بأشياء لها رمزية خاصة في مراحل مختلفة.
ً
ف ـهــو ال يـ ــزال يـحـتـفــظ م ـثــا ب ـ ــأوراق امل ـس ـ ّـودة
الم ـت ـحــان ــات ش ـه ــادة ال ـبــري ـف ـيــه ومــأذون ـيــاتــه
خ ــال أدائـ ــه الـخــدمــة الـعـسـكــريــة فــي الـجـيــش،
ويحتفظ أيضًا بامللعقة التي شرب فيها ماء
ّ
وس ــك ـرًا ّأول م ــرة عـلــى يــد ّأم ــه ،والـعـلـبــة التي
ّ
وزع فيها والــده الحلوى عندما علم بوالدته
ّ
َّ
«امللبس» عند
وتلك التي وزعــت فيها والدته
خطوبته وغيرها الكثير.

مخطوطة «برمنغهام»
وإشكالية الترجمة
يجزم الشيخ علي خــازم بـ َّ
ـأن الـقــرآن املنتشر اليوم بني املسلمني هو ذاته
القرآن الذي ُجمع على ّأيام عثمان بن عفان« .لم يلحقه ّأي تزوير ،إال أن ّ
تتعمد
ٌ
جهة ما عملية التزوير وهذا ما يمكن ضبطه» .وإذ يلفت إلى ّأن مصطلح
«تــاريــخ ال ـقــرآن» لــم يظهر إال قبل مئة سنة تقريبًا .يشير إلــى مجموعة
مخطوطات قديمة للمصحف أبــرزهــا مخطوطة «برمنغهام» ومخطوطة
جامعة «توبنجن» األملانية اللتني ألقي عليهما الضوء أخـيـرًا ،ومخطوطة
مسجد صنعاء الكبير .وقــد تـ ّ
ـوصــل الباحثون واملحققون إلــى أن املــادة
املكتوبة في هذه املخطوطات ،تعود إلى فترة زمنية ال تتجاوز الثالثة عقود
من وفاة النبي محمد ،أي في الفترة ذاتها التي ُج ِمع فيها مصحف عثمان.
يقول في السياق ذاته« :أنا شخصيًا ُ
قمت بالتحقيق بمخطوطة برمنغهام
املكتوبة بالخط الحجازي األول وأجريت مقارنة مع الخط النسخي الرائج
ُ
فوجدت تطابقًا تامًا في املحتوى» .يضيف خازم:
في أي مصحف حديث،
ّ
في العالم،
طشقند ،وهي من النسخ الست
«حتى في نسخة مصحف
األقدم َ ُّ
ِّ ْ ّ
نحن َّ
تظهر فيها آية ّإنا ُ
ستدل فيها
نزلنا الذكر وإنــا له لحافظون» التي ُي
ّ
إيمانيًا على حفظ القرآن من التزوير .وهي بذلك تشكل أيضًا ّأثـرًا ماديًا
كان موجودًا في املرحلة األولى من كتابة املصحف .ولكن أال تؤثر ترجمة
القرآن إلــى أكثر من  70لغة عاملية في تغيير املعنى واملضمون الحقيقي
لآليات؟ «هذه إشكالية طبعًا» يقول الشيخ ،قبل أن يضيف« :الترجمة ،وهي
ّ
مــن مسائل علوم الـقــرآن ،تمكنت مــن نقل معنى اآليــة فقط .مشكلة نقل
النصوص األدبـيــة وترجمتها هي إشكالية كبرى ،فكيف الحال مع نص
ّ
مقدس كالقرآن؟» يرى الشيخ خــازم أن ترجمة اآليــات القرآنية تسهم في
أحيان كثيرة في إعطاء صــورة مغايرة عن النص األصلي كآيات القتال
لحق الضرر املعنوي بصورة القرآن واإلسالم .لكنه يرى في
وغيرها ،ما ُي ِ
ّ
املقابل أن الترجمة ضرورية كونها تسهل فهم النص الديني للمسلمني من
غير العرب وهي شكل من أشكال التفسير القرآني« .تفسير القرآن وآياته
ً
هو أصال قضية إشكالية كبيرة».
مخطوط مجمع البيان
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قبـل ّ
مـع
سـنوات
دام
صـراع
بعـد
سـنة،
76
عمـر
عـن
ديترويـت
فـي
منزلهـا
فـي
فراكليـن
أريثـا
األميركيـة
السـول»
«ملكـة
انطفـأت
ـام،
أي
ّ
سـرطان البنكريـاسّ .
محبـو النجمـة التـي أغنـت المكتبـة الموسـيقية العالميـة علـى مـدى أكثـر مـن سـتة عقـود ،راحـوا يسـتذكرونها ،كل
ّ
المقـررة فـي  31آب (أغسـطس) الجـاري .على سـبيل المثالّ ،زينت رسـمة غرافيتـي لوجهها جدار
علـى طريقتـه ،اسـتعدادًا لموعـد جنازتهـا
ّ
ّ
الكنسـية التـي كان والدهـا مبشـرًا وواعظـا فيهـا فـي ديترويـت .وضمـت الجداريـة عبارة« :ارقـدي في احتـرام أيتهـا الملكة» .و«احتـرام» أو
 Respectهـي أغنيـة أوتيـس ريدينـغ التـي ّ
سـجلتها أريثـا بصوتهـا واشـتهرت بهـا( .تيموثـي آي .كالري ـــ أ ف ب)

ملهمة ّحفلة برلين تدعونا إلى «السالم»
ّ
نحن ندقق بهوية قاتلنا يا ليتي النجار
ّ
ردًا على ما نشرناه أمس تحت عنوان
«كيف نربح املعركة ضد سرطان
التطبيع؟» ،أوضحت ليتي ّ
النجار على
مواقع التواصل ،أن الحفلة التي أحيتها
 Out Of Nationsأخيرًا في برلني ،من
تنظيم  Ufafabrikوليس خليل شاهني.
واعتبرت الفنانة املصرية املكسيكية
األميركية ،أن مقالة «األخبار» عن
الجدل حول عزف زياد ّ
سحاب مع
شخص (هناك شكوك ّ
جدية في كونه)
ّ
ّ
الجنسية اإلسرائيلية« ،إهانة
يحمل
للفرقة وتشويه لسمعتها»! وأعلنت:
«نحن ال نراقب جوازات السفر في
ّ
الكواليس (…) توليت شخصيًا دعوة
ألكسي كوتشيتكوف ،ولم أسأله عن
جنسيته .فقد تأسست «آوت أوف
ّ
ّ
إنسانيتنا
نايشنز» حول فكرة أن
ّ
أهم من جوازات سفرنا» .وتستشهد
بمواقف كوتشيتكوف الذي «يحترم
ّ
ويثمن حياة الفلسطينيني ككل البشر
ّ
اآلخرين» .كتر خيركم والله! وتسأل
الحجار ببالهة« :هناك الكثير من

الفنانني الفلسطينيني املنخرطني
عميقًا في املشهد العربي في برلني،
ويحملون جوازات إسرائيلية ،فهل
نحن ممنوعون من العمل معهم؟».
وتختم بالحكمة اآلتية« :من وجهة
نظري الذين عاشوا في ّ إسرائيل ثم
منها ،إما ال يمثلون هذه
خرجوا ّ
الدولة ،أو أنهم ليسوا صهاينة .وهم
ّ
يقدمون إشارات أمل بتحقيق حل
سلمي وعادل يضع حدًا ملعاناة الشعب
الفلسطيني».
ال يخفى على القارئ (ة) أن منطق ليتي
الحجار الساذج واالختزالي ،تجسيد
نموذجي لـ «الخطاب التطبيعي» .وهو
ّ
ّ
متعمد)،
يتميز بجهل مدقع (أو تجاهل
لطبيعة الصراع مع كيان تأسس على
املذبحة .وكالمها يعزز قناعة البعض
بأن هناك من حاول توريط الفنان زياد
ّ
سحاب في الفخ ّمن دون علمه .ومن
يعرف زياد ،متيقن من أنه ال يوافق
على هذا الكالم األجوف ،عن «التآخي»
بني القتيل وقاتله! بلى ،نحن ندقق
في جوازات السفر ،ومثلنا يفعل زياد
ّ
سحاب الذي يرفض كل أشكال أنسنة
القاتل ،بذرائع واهية ومشبوهة ،عن
ّ
إنسانية الفن وتخطيه الحواجز!
االحتالل هو باني أسوار الحقد والقهر،
ولن ّ
يهد الجدار إال باملقاطعة الكاملة
لألبارتهايد ،وبعزله عن العالم الحرّ.
(األخبار)

«معهد المعارف» يناقش الفكر اإلسالمي المعاصر

صالح عبد الحي:
طقاطيق في المترو
و«حبيبي هو
«ليه يا بنفسج» ّ
اآلمر الناهي» ّو«غني يا بلبل
لحن هنايا» ،كلها طقاطيق
ُعرفت بصوت الفنان املصري
الراحل صالح عبد الحي (1896
ـ  /1962الصورة) .في  19أيلول
(سبتمبر) املقبل ،يضرب فراس
عنداري موعدًا مع جمهور
«مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) ،حيث ّ
يقدم مجموعة
من أبرز أعمال عبد الحي الذي
ّ
يعد أحد أعالم الغناء الشرقي
األصيل .يشارك فراس في
هذا املوعد املوسيقيون :بالل
بيطار (قانون) ،وخضر رجب
(كمنجة) ،وعلي الحوت (إيقاع)،
وأحمد الخطيب (إيقاع).
طقاطيق صالح عبد الحي :األربعاء
 19أيلول ـ الساعة التاسعة والنصف
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .البطاقات متوافرة في املترو
و«مكتبة أنطوان».
لالستعالم76/309363 :

بدءًا من  29آب (أغسطس) الحالي
وعلى مدى أربعة ّأيام ،يدعو
«معهد املعارف الحكمية للدراسات
الدينية والفلسفية» إلى حضور
ّ
متخصصة حول
حلقات بحثية
«مناهج البحث عند مفكري اإلسالم
ّ
املعاصر» ،في ّ
«مجمع
مقره في
اإلمام املجتبى» ،بمشاركة نخبة من
األساتذة والباحثني.
االفتتاح ( )16:00سيكون مع كلمة
للشيخ شفيق جرادي (الصورة)،
قبل أن تبدأ أعمال الندوة (بإدارة
اإلعالمي محمد علوش) التي
ّ
سيتحدث فيها أحمد ماجد عن
«منهجية الشيخ جمال الدين
األفغاني ومدرسته في قراءة
اإلسالم» ،يليه عبد الله جرادي الذي
ّ
سيتطرق إلى منهجية إسماعيل
الفاروقي ،قبل الختام مع محمد
مرتضى حول منهجية محمد إقبال.
اليوم التالي (بإدارة اإلعالمية
في
ّ
بثينة عليق) ،يتناول الشيخ سمير
خير الدين منهجية السيد محمد
حسني الطبطبائي ومدرسته،
لينتقل كمال لزيق إلى «منهجية
الشيخ جوادي آملي» ،ثم يحني
موعد منهجية مالك بن نبي مع
حسن رضا.
ينطلق اللقاء الرابع (بإدارة
اإلعالمية ليلى مزبودي) في 5
ّ
سيتحدث
أيلول (سبتمبر) املقبل ،إذ
ّ
السيد جعفر فضل الله عن منهجية

ّ
السي ّد محمد حسني فضل
والده
الله ،ثم يسلط مصطفى ملص
الضوء على منهجية سيد قطب،
وسمير زيدان على منهجية الشيخ
محمد رشيد رضا.
أما اليوم األخير ( 9/6ـ ـ بإدارة
شري)ُ ،
فسي ّ
اإلعالمي محمد ّ
خصص
ّ
السيد الشهيد محمد
ملنهجية
باقر الصدر مع علي فضل الله،
ومنهجية علي شريعتي مع حسن
بدران ،ومنهجية أبو القاسم حاج
حمد مع هادي قبيسي.
 29و 30آب 5 ،و 6أيلول ـ ـ  16:00ـ ـ ّ
مقر
ّ
«مجمع
«معهد املعارف الحكمية» في
اإلمام املجتبى» (حي األميركان ـ ـ ط .)4
لالستعالم05/642191:

