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ُ
َ
و ِجدت لتبقى!

قائد الجيش ينخرط في اللعبة الداخــلية
إبراهيم األمين
لفارس سعيد نهفاته حيال املشكلة
اللبنانية .ينتمي الى الفريق الذي ال
ي ـعــرض صـلـحــة م ــع س ــاح امل ـقــاومــة،
ل ـ ـك ـ ـنـ ــه ،يـ ـ ـق ـ ــول مـ ـ ــا يـ ـتـ ـجـ ـن ــب رفـ ــاقـ ــه
السابقون قوله حيال الدعم الخارجي
ل ـل ـقــوى امل ـع ــارض ــة ل ـس ــاح امل ـق ــاوم ــة.
ال ي ـ ـ ـ ــزال سـ ـعـ ـي ــد م ـ ـتـ ــأث ـ ـرًا بـ ـم ــرش ــده
الراحل سمير فرنجية لجهة احترام
املـقــامــات ،والـبـكــوات منهم على وجه
التحديد .إال أنه ال يبدو مفتونًا بذكاء
بعض الـقــادة ،ومنهم وليد جنبالط.
ل ـك ــن س ـع ـيــد الـ ـ ــذي ل ــه ف ــي ك ــل ع ــرس
قرص ،استخلص درسًا واحدًا مفيدًا
من املعركة األخيرة :ما كان جنبالط
ليحصل على دعم الغرب لوال أنه رفع
الصوت في وجه حزب الله!
جنبالط هو أبرز الزعماء اللبنانيني
ال ــذي ــن ال ي ـه ـت ـمــون ب ـ ــرأي ال ـج ـم ـهــور.
ي ـ ــروي أحـ ــد ال ـخ ـب ـث ــاء ح ـك ــاي ــة ت ـعــود
الـ ــى ال ـن ـصــف األول م ــن تـسـعـيـنـيــات
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ،وف ـي ـهــا أن جـنـبــاط
زار الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ف ــي مـكـتـبــه.
وق ــال لــه نــاصـحــا كـصــديــق« :ه ــا أنــت
ال ـ ـيـ ــوم امل ـ ـسـ ــؤول األول ع ـن ــد شـيـعــة
لـبـنــان والـ ـب ــارز بـيـنـهــم عـنــد الشيعة
ال ـع ــرب .لـكــن أق ـصــى مــا تمنحك إيــاه
اللعبة اللبنانية هي رئاسة املجلس

شرح جنبالط بالدم والنار ّأن
استدراج دعم الغرب يتطلب
رفع الصوت (وربما أكثر)
في وجه حزب الله
ال ـن ـي ــاب ــي .ل ـقــد حـ ــان وقـ ــت أن تـخــرج
وت ـج ــول ف ــي ال ـعــالــم .تـبـنــي صــداقــات
وع ــاق ــات وت ـت ـخ ـلــص م ــن ع ــبء هــذه
ّ
اململة»ّ .
رد بري عليه« :أنت
الوظيفة
مجنون ،اذهــب الــى أيــن؟ أنــت مرتاح،
يمكنك أن تـغــادر ملئة سنة ،ثــم تعود
لتجد أتـبــاعــك فــي ان ـت ـظــارك .أم ــا أنــا،
إن غ ـبــت أي ــام ــا ق ـل ـي ـلــة ،فـسـيـتـنــافــس
ال ـع ـشــرات عـلــى هــالـكــرســي  ...ق ــوم يا
زملة ،روح لحالك!»

ج ـن ـبــاط ه ـ ــذا ،خ ـطــط مل ــا ح ـصــل في
قبرشمون .الرسالة األولى أنه ال يبدو
راغبًا فعليًا في التقاعد .وال هو مقتنع
وإخالء
بأنه حان وقت تقاعد أركانه،
ّ
الساحة لجدد يفترض أن يصطفوا
ح ــول اب ـنــه ال ــوري ــث .ل ــذل ــك ،ق ــرر أنـهــا
ســاعــة الـحـقـيـقــة .وأن اللعبة تتطلب
حضور األصيل ال الوكيل .أعطى ابنه
اإلجازة التي يحب (ويستحق) ثم دق
النفير ،ليرتدي أركانه ثياب املعركة
ويستعيدوا اللغة األحــب الى قلبهم.
وحيلتهم هــذه املــرة ،كــام يصدر عن
«شاب طايش» يمثل العدو الوجودي
للقبيلة .وفــي لحظات تحول جبران
بــاسـيــل ال ــى أداة فــي لـعـبــة جـنـبــاط،
هــي لـعـبــة ال ــدم ال ـتــي يتقنها األخـيــر
وبأعصاب بــاردة ،كــان نائب الشوف
ال ـس ــاب ــق واثـ ـق ــا م ــن أنـ ــه ك ـل ـمــا ارت ـفــع
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراخ ف ـ ـ ــوق ص ـ ـ ــوت ال ـ ــرص ـ ــاص،
اض ـط ـ ّـر اآلخـ ـ ــرون ال ــى ال ــرك ــض خلف
مصالحته.
ل ـك ــن ج ـن ـب ــاط ال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي ال ـل ـع ـبــة
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ق ـ ـ ــرر أن ـ ـ ــه ي ـم ـك ــن ت ـح ـق ـيــق
م ـج ـمــوعــة أهـ ـ ــداف دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة :أن
ً
يظهر أوال في موقع املناهض األبرز
لـ ـسـ ـي ــاس ــات حـ ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي ل ـب ـن ــان،
مــا يـعـيــد لـفــت ان ـت ـبــاه ال ـغــرب وعــربــه
إل ـيــه؛ وأن يعيد ثــانـيــا ل ـ ّـم الـشـمــل في
ص ـف ــوف أنـ ـص ــاره ال ــذي ــن ت ـع ـبــوا من
ع ـج ــزه ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة؛ وأن
يضرب ثالثًا منافسيه داخل القبيلة،
وتـصــويــرهــم أم ــام الجمهور ك ــأدوات
في يد الخصوم األصليني ،وبأنهم ال
يشكلون حيثية ّ
بحد ذاتهم.
ل ـكــن ل ـج ـن ـبــاط ح ـظ ــوة ع ـنــد آخــريــن
ً
مــن قــادة الـبــاد ،املتذمرين أصــا من
ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم .هـ ـك ــذا ،وفـ ــي لحظة
واحدة ،أعلن الرئيس بري أنه ال يمكن
ت ــرك ج ـن ـبــاط وح ـي ـدًا .بـيـنـمــا س ــارع
الرئيس سعد الحريري الى محو كل
تغريدات األسابيع السابقة والعودة
الــى رفيق الــوالــد الشهيد ،فيما ّ
تنبه
سمير جعجع الى أن اشتباك جنبالط
مــع حــزب الله والـتـيــار الوطني الحر
يشكل مناسبة له (لجعجع) للخروج
من عزلة أتعبته فوق تعبه الشخصي.
وبعدما سار هذا الباص ،حتى وجد

رك ــاب ــا ف ــي االنـ ـتـ ـظ ــار ع ـن ــد م ـح ـطــات
كـثـيــرة ،س ــواء مــن خـصــوم ح ــزب الله
أو خصوم العونيني .لكن الجديد ،أن
راكـبــا لــم يكن فــي الحسبان ،اعترض
طريق الحافلة .تعلق بحافة الباص
من دون أن يدخل إليه بصورة كاملة.
ربـ ـم ــا ف ــي ان ـت ـظ ــار م ـح ـطــة أو رح ـلــة
جـ ــديـ ــدة .إنـ ــه ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ال ـع ـمــاد
جوزيف عون!
ع ـنــدمــا وق ـعــت األحـ ـ ــداث األم ـن ـيــة في
ق ـ ـبـ ــرش ـ ـمـ ــون ،كـ ـ ـ ــان الـ ـبـ ـع ــض ي ــرغ ــب
ف ــي أن ي ـتــولــى ال ـج ـيــش عـمـلـيــة قمع
أن ـ ـصـ ــار جـ ـنـ ـب ــاط ،ول ـ ــو مـ ــع س ـقــوط
دم ـ ــاء .ك ــان هـ ــؤالء ي ـع ـت ـقــدون أن ــه في

من فريقه  -غامر كثيرًا حني ذهب في
أكـثــر مــن رســالــة علنية الــى التلويح
بما هــو «أفـظــع» نحو جنبالط .منذ
ال ـحــادثــة ،وم ــواق ــف بـعـبــدا تـتــأرجــح،
من طرح املجلس العدلي الى التراجع
عنه وإع ـطــاء إش ــارات إيجابية لحل
عبر املحكمة العسكرية ،ومن ثم رفع
مستوى الحادثة من محاولة اغتيال
الــوزيــر صــالــح الـغــريــب ال ــى محاولة
اغتيال الوزير باسيل.
م ــا ب ــن ع ـق ــد االجـ ـتـ ـم ــاع واس ـت ـع ــداد
ع ــون لـلـتــوجــه ال ــى الـقـصــر الــرئــاســي
الصيفي ،وهو ما لم يكن ممكنًا لوال
ترطيب األجــواء بينه وبني جنبالط،
يمكن الخروج ببعض اإلشارات حول
موقع جنبالط في املعادلة اإلقليمية
والدولية.
حـ ـص ــول ال ـ ـحـ ــادثـ ــة ّفـ ــي ظـ ــل زع ــام ــة
ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،ج ــن ــب ال ـب ـلــد كــارثــة
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،ألن ـ ـ ـ ــه ال ي ـ ـ ـ ـ ــزال م ـم ـس ـك ــا
ب ـش ــارع ــه وب ـم ـنــاصــريــه وب ـطــائ ـف ـتــه،
وركـ ـن ــا أس ــاس ـي ــا ف ــي تــرك ـي ـبــة الـبـلــد
ق ـبــل ال ـحــديــث ع ــن مــوق ـعــه اإلقـلـيـمــي
والـ ــدولـ ــي .م ــن ه ـنــا يـمـكــن ال ـت ـســاؤل
بـ ـج ــدي ــة :لـ ــو كـ ـ ــان خ ـل ـي ـف ـت ــه ت ـي ـمــور
جنبالط وحــده في هذه املعمعة ،من
دون قدرة والده على تحريك الشارع

أو ضـبـطــه بـلـحـظــة ،ه ــل ك ــان الجبل
ليسلم من حرب مفتوحة؟
وهنا النقطة الثانية .بإمكان التيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر أن يـ ـق ــارع جـنـبــاط
ف ـ ـ ــي ع ـ ـقـ ــر داره ،وبـ ـ ــإم ـ ـ ـكـ ـ ــان عـ ــون
وباسيل أن يقفزا فوقه فــي سياسة
ّ
ويحمالنه (وب ـ ّـري)
تطبيق الطائف
مسؤولية ســوء تطبيقه ،ويحرمانه
م ــن تـعـيـيـنــات إداري ـ ـ ــة .ل ـكــن ك ــل ذلــك
ُيصرف محليًا فقط .موقع جنبالط،
املتداخل مــع موقع الطائفة الــدرزيــة
ف ــي الـتــركـيـبــة املـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة،
وامتداد الوجود الــدرزي في سوريا
وفلسطني ،أظهر مرة أخرى أنه ال يزال
لــه وزن ــه .وبـصــرف النظر عــن تأثير
ال ــرس ــال ــة الــدب ـلــومــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة
وتحرك االتحاد األوروبــي ،وتواصل
معظم الــدبـلــومــاسـيــات الـغــربـيــة مع
جـنـبــاط فــي إخـ ــراج الـتـســويــة ،ملنع
انـفــات الــوضــع الــداخـلــي ،إال أن ذلك
عنى في مكان ما بقاء موقع جنبالط
املؤثر في معادلة متداخلة األطراف.
إذا كان التحرك الدولي تجاهه يشبه
ال ــذي حصل على مستوى مختلف،
مــع استقالة الـحــريــري مــن الــريــاض،
إال أن ذل ـ ـ ــك عـ ـك ــس دور ال ـط ــائ ـف ــة
الـ ــدرزيـ ــة وق ـي ــادات ـه ــا ف ــي ال ـع ــاق ــات

(هيثم الموسوي)

حـ ـ ــال حـ ـص ــول ذل ـ ـ ــك ،فـ ـس ــوف ت ـك ــون
ال ـبــاد أم ــام درس ق ــوي لـكــل خصوم
ال ـع ـه ــد .ل ـكــن ف ــي ق ـي ــادة ال ـج ـيــش َمــن
قــرر أن مــا يحصل هــو مـجــرد معركة
بني متنافسني من القوى السياسية.
وأن الـ ـت ــورط ف ــي ه ــذا الـ ـن ــزاع ســوف
ي ــرب ــك م ـع ــرك ــة ال ـ ـيـ ــرزة ن ـح ــو انـ ـت ــزاع
استقاللية تامة للمؤسسة العسكرية
عن النفوذ السياسي املباشر للقوى
الحاكمة ،وخصوصًا التيار الوطني
ال ـحــر بــرئــاســة بــاسـيــل .وه ــي معركة
ت ـس ـت ـه ــدف أي ـ ـضـ ــا ت ــوسـ ـي ــع ه ــام ــش
ال ـت ـم ــاي ــز ع ــن حـ ــزب ال ـل ــه واملـ ـق ــاوم ــة،
والـ ــذهـ ــاب ب ـع ـي ـدًا ف ــي ال ـت ـن ـس ـيــق مــع

األم ـيــرك ـيــن وال ـبــري ـطــان ـيــن وبـعــض
ال ـ ـعـ ــرب .وف ـ ــي ع ـق ــل ه ـ ــذه امل ـج ـمــوعــة
«م ــن الـضـبــاط املـبـتــدئــن فــي صفوف
امل ــدرس ــة الـسـيــاسـيــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» ،أن
فرصة ترشيح قائد الجيش للرئاسة
األول ـ ــى تـتـطـلــب اآلن ه ــذا ال ـن ــوع من
ال ـس ـيــاســات ،عـلـمــا ب ــأن ال ـحــديــث عن
الترشيح الرئاسي لقائد الجيش لم
يعد مجرد همس هنا وهناك ،بل إن
القائد نفسه لم يعد يكتفي بالصمت
حينما يسأل في حلقات ضيقة .لكن
أحد أعضاء فريقه الضيق ينسب إليه
أنــه لــن يمانع تــولــي منصب يتوافق
عليه الكبار في لبنان ،ويحظى بدعم
ال ـعــالــم .وهـ ــذه ال ـع ـب ــارات ،مل ــن يـعــرف
ل ـب ـنــان ،تـمـثــل بـبـســاطــة جــوهــر بـيــان
الـتــرشـيــح الـتـقـلـيــدي لـكــل طــامــح الــى
ال ــرئ ــاس ــة ف ــي ل ـب ـنــان ،وح ـتــى ال ــى أي
منصب آخر.
عـمـلـيــا ،م ــا حـصــل أن ق ـي ــادة الجيش
لــم تتصرف حيال جريمة قبرشمون
ك ـمــا ت ـصــرفــت ف ــي أم ـك ـنــة ك ـث ـيــرة من
لـبـنــان .وطبيعة الـجــريـمــة ال تختلف
ف ـ ــي الـ ـشـ ـك ــل وال ـ ـجـ ــوهـ ــر ع ـ ــن ج ــرائ ــم
أخــرى ارتكبت في أمكنة أخــرى حيث
تصرف الجيش بقسوة مبالغ فيها،
كما حصل مرارًا في الشمال والبقاع،
حيث تنتهي كــل عملية أمنية هناك
بـسـقــوط قـتـلــى وج ــرح ــى .ول ــم تكتف
قـيــادة الجيش بــالـخــروج مــن الـشــارع
في الجبل ،بل قــررت االبتعاد سريعًا
ع ــن بـقـيــة املـ ـل ــف .واع ـ ـتـ ــذرت ع ــن عــدم
ال ـق ـي ــام ب ـ ــأي دور أمـ ـن ــي ف ــي مــرح ـلــة
التحقيق .وقبلت قيادة الجيش ألول
مرة ،وطوعًا ،أن يقوم فرع املعلومات
في قوى األمن الداخلي بالتحقيقات.
وعـنــدمــا ب ــدأت الـنـتــائــج فــي الـظـهــور،
ك ـ ــان قـ ــائـ ــد الـ ـجـ ـي ــش أول م ـ ــن أث ـن ــى
ع ـل ــى جـ ـه ــود ف ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات .وف ــي
جلسة «نقاش مهني» ،وأمــام ممثلي
جميع األج ـهــزة األمـنـيــة والعسكرية
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وحـ ـض ــور م ـم ـثــل رئ ـيــس
الجمهورية ميشال عــون ،حسم قائد
ال ـج ـي ــش الـ ـج ــدل ال ـت ـق ـن ــي ،م ـع ـل ـنــا أن
املواجهة في البساتني «لم تكن ّ
مدبرة،
ب ــل ه ــي إشـ ـك ــال ابـ ــن س ــاع ـت ــه» .وهــي
ع ـبــارات جعلت الـحــاضــريــن يعيدون

ترتيب جلوسهم فــي مقاعدهم وهم
يـسـتـمـعــون ال ــى مــوقــف يـصــب عمليًا
في مصلحة جنبالط وفريقه.
ولـلـصــدفــة ،وال شــيء ســوى الصدفة،
قـ ــال ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش هـ ــذا الـ ـك ــام قـبــل
ســاعــات مــن تبلغ الـسـفــارة األميركية
م ــواف ـق ــة إدارتـ ـه ــا ف ــي واش ـن ـط ــن على
إصـ ــدار ب ـيــان يتضمن ات ـهــامــات غبر
م ـبــاشــرة ال ــى الــرئ ـيــس ع ــون وفــريـقــه
السياسي بالتدخل في عمل القضاء
واألم ـ ـ ـ ـ ــن املـ ـعـ ـنـ ـي ــن بـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة م ـلــف
الجريمة .طبعًا لــم تكن سـطــور بيان
السفارة هي كل ما قام به األميركيون.
فـهــم تـحــدثــوا ألي ــام مــع جـمـيــع الــذيــن
ّ
يهمهم األمر في لبنان ،داخل الحكومة
واملؤسسات وفي كتل نيابية وأحزاب،
وقالوا صراحة إنهم سيعارضون أي
إجراء تكون نتيجته هزيمة جنبالط.
مــا تــرجــم على أنــه دعــوة ألهــل الحكم
إلنجاز مصالحة سريعة وبــأي ثمن،
وه ــو مــا قـبــل بــه ج ـبــران بــاسـيــل قبل
طالل أرسالن ولو على مضض.
خ ـط ــوة ق ــائ ــد ال ـج ـيــش لـيـســت بـعـيــدة
ع ــن مـشـكـلـتــه امل ـت ـفــاق ـمــة م ــع بــاس ـيــل.
ي ـعــانــي ق ــائ ــد ال ـج ـيــش م ــن م ـح ــاوالت
ب ــاسـ ـي ــل الـ ــدائ ـ ـمـ ــة وض ـ ـ ــع ي ـ ـ ــده ع ـلــى
املؤسسة العسكرية وجهازها األمني.
يـعــرف الـعـمــاد جــوزيــف ع ــون أن عــدة
ال ـش ـغــل ال ـخ ــاص ــة ب ـبــاس ـيــل تـقـتـضــي
اإلمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاك بـ ــاملـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة
ألسـ ـب ــاب ت ـك ـت ـي ـك ـيــة واس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة.
وكـ ـ ــان االث ـ ـنـ ــان ي ــذه ـب ــان ال ـ ــى رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ل ـل ـش ـكــوى .األخ ـي ــر كلف
منذ اليوم األول مستشاره العسكري
العميد بــول مطر إدارة ملف العالقة
بــن الـقـصــر الـجـمـهــوري وال ـي ــرزة ،ثم
أض ـ ــاف إل ـي ــه م ـه ـمــة الـتـنـسـيــق أيـضــا
ب ــن الـ ـي ــرزة وب ــاس ـي ــل .م ـطــر ال يـبــدو
محتجًا عـلــى س ـلــوك ق ـيــادة الـجـيــش،
لكنه يــريــد تنسيقًا أكـبــر مــع باسيل،
ألن هذا ما يريده الرئيس .وصار مطر
ي ـحــاول الـحـصــول مــن ق ـيــادة الجيش
ع ـل ــى ت ـ ـجـ ــاوب مـ ــع ط ـل ـب ــات ب ــاس ـي ــل،
ّ
إل ــى أن تـطــور األم ــر إل ــى حــد الـتــوتــر،
فــاضـطـ ّـر الــرئـيــس عــون الــى استدعاء
قائد الجيش وطلب إليه في حضور
باسيل التعاون والتجاوب مع رئيس

التي نسجتها إقليميًا مع السعودية
ودول ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ــع واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وم ــوس ـك ــو
وال ـعــواصــم امل ــؤث ــرة أوروبـ ـي ــا .ورغــم
أن ت ــأثـ ـي ــر ذلـ ـ ــك ل ـ ــن يـ ـت ــرج ــم حـكـمــا
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ال ـي ــوم ـي ــة وال ـع ــاق ــة
مــع الـعـهــد وح ــزب ال ـلــه ،إال أن ـهــا في
ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ش ـك ـل ــت ح ـم ــاي ــة
ملوقعه.
يترك ذلك انطباعًا يتعدى اصطفاف
ال ـق ــوى ب ــن  8و 14آذار ،أو انـحـيــاز
األطـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـغ ــربـ ـي ــن الـ ـ ــى ج ـن ـبــاط
بوصفه من  14آذار ،ليطرح معادلة
ال ـ ـطـ ــوائـ ــف األخ ـ ـ ـ ــرى وارتـ ـب ــاط ــاتـ ـه ــا
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة .وهـ ـ ــذا لـيــس
جـ ــدي ـ ـدًا ،ب ــل عـ ـم ــره م ــن ع ـم ــر لـبـنــان
الـكـبـيــر وم ــا قـبـلــه .لكنه ال ـيــوم يـبـ ّـرر
التساؤل عن الدور املسيحي الحالي
خارج الحدود .فما حصل من تحرك
م ــع ج ـن ـب ــاط ،ق ــد ال ي ـت ـك ــرر م ــع أي
م ــن ال ــزع ــام ــات املـسـيـحـيــة .وبـصــرف
الـنـظــر ع ــن ال ــزي ــارات الــدبـلــومــاسـيــة
التقليدية ،فــإن هــذه الـقـيــادات فقدت
دوره ــا الـخــارجــي ومــوقـعـهــا املــؤثــر.
ً
وه ــو أم ــر ل ــم تـشـهــد ل ــه مـثـيــا حتى
ف ــي ع ــز الـ ـح ــرب وت ـس ـل ـي ــم األطـ ـ ــراف
الغربيني لسوريا في مرحلة ما بعد
الطائف .إذ بقيت الكنيسة املارونية

عـ ـن ــوان هـ ــذا ال ـح ـض ــور وال ـت ــواص ــل،
فيما هي اليوم غائبة كليًا .ووقوف
الدول الغربية الى جانب  14آذار ،لم
يكن موجهًا للمسيحيني الذين أيضًا
ّ
فرقتهم مرحلة السلم ،ولم تجمعهم
ق ـ ـيـ ــادة واح ـ ـ ـ ــدة ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى ف ــرض
موقع خارجي لها .وعدا عن العالقة
ال ـت ــي نـسـجـتـهــا ال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة
وشخصيات من  14آذار السابقة مع
الـسـعــوديــة ،فــإن الـحـضــور املسيحي
امل ـع ــارض لـســوريــا وإي ـ ــران ،ينحسر
تمامًا على مستوى العالقات الدولية
واإلقليمية .فــي املقابل ،فــإن وصــول
عون الى رئاسة الجمهورية وحركة
ب ــاس ـي ــل الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ع ـ ـ ــززا ان ـح ـي ــاز
ه ــذا الـفــريــق املسيحي نـحــو ســوريــا
وإيران (وموسكو أخيرًا) ،في مقابل
عزل واضــح من واشنطن له .وغطاء
بـ ــاريـ ــس وب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ــدول ال ـح ـل ـي ـفــة
ل ـ ــ«س ـ ـيـ ــدر» واسـ ـتـ ـك ـش ــاف ال ـ ـغـ ــاز ،ال
ّ
يصب على اإلطــاق في خانة تعزيز
العالقة مع العهد أو التيار بوصفه
فــري ـقــا م ـس ـي ـح ـيــا .وه ـ ــذا ك ـلــه يـطــرح
إشكالية حــادثــة قبرشمون ،إذ إنها
ك ـش ـف ــت ح ـج ــم ع ـم ــق االص ـط ـف ــاف ــات
ال ـطــائ ـف ـيــة وم ـع ـهــا اس ـت ـم ــرار رعــايــة
الدول الخارجية للطوائف املؤثرة.

ً
جنبالط في قبرشمون :الحماية الخارجية أوال
هيام القصيفي
أن ي ـق ـف ــل م ـل ــف حـ ــادثـ ــة ق ـبــرش ـمــون
باجتماع مصالحة ومصارحة ،على
طــري ـقــة لـفـلـفــة األح ـ ـ ــداث الـتـقـلـيــديــة،
ال يعني أن مــا حصل انتهى فعليًا.
الكثير مــن تداعياته يمكن أن تبقي
ال ـج ـم ــر ت ـح ــت ال ـ ــرم ـ ــاد ،فـ ــي ان ـت ـظ ــار
امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة بـ ـ ــن ج ـ ـن ـ ـبـ ــاط وحـ ـ ــزب
ال ـلــه ،واس ـت ـمــرار املــواجـهــة بــن زعيم
املختارة والوزير جبران باسيل.
ُ
وي ـس ـ ّـجــل لـلــرئـيــس س ـعــد ال ـحــريــري،
هذه املرة ،أنه لم يتراجع عن تعهداته
تحت ضغط العهد وباسيل .قد تكون
من املــرات النادرة التي يتمسك فيها
ب ــدع ــم ح ـل ـفــائــه ،م ـس ـت ـم ـدًا ث ـبــاتــه من
مــوقــف الــرئـيــس نبيه ب ــري .فاألخير
ّ
وقف الى جانب جنبالط ،وتمكن من
ّ
فرض إيقاعه في الحل .وزكت عالقته
املقطوعة مــع الـنــائــب طــال أرس ــان،
مـنــذ االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ،خريطة
طــري ـقــه ن ـحــو ال ـح ــل ال ـت ــي أسـ ـف ــرت -
بتقاطع مع جهود املدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم  -عن إنتاج
لقاء بعبدا .ورغــم أن جهود إبراهيم
كانت بإيعاز من رئيس الجمهورية
ميشال عون ،إال أن األخير  -أو بعضًا

الحضور المسيحي
المعارض لسوريا
وإيران ينحسر تمامًا
على مستوى
العالقات الدولية
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بيار أبي صعب
ال ـت ـيــار .لـكــن ه ــذه الـتـســويــة ل ــم تعمر
ً
طويال .ألن باسيل لديه تصور يقضي
بإبعاد عشرات الضباط (املسيحيني)
م ــن م ــواق ــع أس ــاس ـي ــة ه ــم ف ـي ـهــا اآلن،
ويـتـقــدمـهــم مــديــر امل ـخــابــرات العميد
طوني منصور .كما أن باسيل يدعم
فكرة إحداث تغيير كبير داخل قيادة
الجيش ،بما في ذلك تشجيع ضباط
ك ـبــار ع ـلــى االس ـت ـقــالــة م ـقــابــل إع ـطــاء
الـ ـ ــدور ل ـض ـبــاط أص ـغ ــر ع ـم ـرًا ورت ـبــة
العتقاد باسيل أنه يقدر على اإلمساك
بهم بصورة أفضل .وباسيل يتصرف
مع قيادة الجيش وفق اعتبارين :األول
أنها جزء من املؤسسات التي يجب أن
تخضع للقيادة السياسية املسيحية
(وهو يرى نفسه اليوم املمثل األوحد
لـلـمـسـيـحـيــن ف ــي ال ـح ـك ــم) ،وال ـثــانــي
أنــه يــريــد إقـفــال «مكتب الترشيحات
الرئاسية» في «نــادي قــادة الجيش».
ل ـكــن بــاس ـيــل ي ـب ــدو أك ـث ــر ت ــوتـ ـرًا ،مع
مالحظته أن قائد الجيش ينتزع منه
ال ـتــأي ـيــد ال ـغــربــي كــاعــب م ــرك ــزي في
لبنان .وهذا ما يجعل الباب مفتوحًا
أمـ ـ ـ ــام م ـش ـك ـل ــة جـ ــديـ ــدة وجـ ــديـ ــة بــن
املتنافسني على الــرئــاســة األول ــى من
املرشحني املوارنة.
ّ
ع ـم ـل ـي ــا ،دلـ ـ ــت ج ــري ـم ــة ق ـب ــرش ـم ــون ـ ـ ـ ـ
البساتني وتداعيتها وآلـيــة معالجة
نتائجها على أصــل اهـتـمــامــات قــادة
البالد وهواجسهم .ونحن اليوم على
أبواب مرحلة ترتسم فيها أطر جديدة،
لتحالفات جديدة ،وستظهر معاملها
أكـ ـث ــر ف ــأكـ ـث ــر مـ ــع األيـ ـ ـ ـ ــام ،وس ـي ـك ــون
عـ ـم ــاده ــا املـ ــوقـ ــف مـ ــن مـ ـل ــف رئ ــاس ــة
ال ـج ـم ـهــوريــة ،وال ـجــامــع الــوح ـيــد بني
أع ـضــاء «ال ـن ــادي الـحــامــي لجنبالط»
ه ــو خ ـصــومــة الـعـهــد ال ـحــالــي ،ومـنــع
وص ــول (أو بـقــاء) باسيل فــي القصر
الجمهوري.
يـ ـب ــدو أن ع ـل ــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن ان ـت ـظــار
املزيد من املواجهات ،وربما املزيد ّمن
الــدمــاء .لكن أي عاقل يجب أال يتوقع
تغييرات جوهرية في املشهد املحلي،
مــا لــم يقرع الـجــرس إيــذانــا بمواجهة
كبيرة فــي اإلقليم وربـمــا الـعــالــم ،بني
محورين ،يستعدان ليل نهار ملنازلة
القرن!

ال ـي ــوم تــدخــل «األخـ ـب ــار» عــامـهــا ال ــراب ــع ع ـشــر .رحـلــة
طويلة حقًا ،وسـنــوات خاطفة فــي آن معًا .فمن جهة
ّ
نسبيًا،
شهدت هذه املسيرة الطويلة ،في وقت قصير
مـحـطــات ومـنـعـطـفــات وتـ ـح ــوالت ،ج ـن ــازات ووالدات،
ش ـك ــوك واع ـ ـ ــادات ن ـظ ــر ،ق ــد ت ـ ــوازي ن ـصــف ق ــرن من
ً
كامال َ
عبر
الوجود .ومن جهة أخرى ،نشعر أن عمرًا
برمشة عــن ،حتى لــم نكد ننتبه ،ونـحــن منشغلون
بخوض املواجهات ،ومواكبة األحــداث ،والتحايل على
الصعوبات ،واستبدال األمل بخيبات فرضها واقعنا
الشائك .عملنا ،وال نــزال ،تحت وطــأة الهاجس الدائم
ال ــذي يـسـكـنـنــا ،أال وه ــو ال ــوف ــاء لـحـلــم ال ـب ــداي ــات ،رغــم
مـعــاكـســات الــريــح أحـيــانــا وتـعـقـيــدات املــرحـلــة… إننا
مؤتمنون على العقد التأسيسي الذي َ
جمعنا ،ذات يوم
من صيف  ،2006تحت قصف نازيي القرن الحادي
والـعـشــريــن ،حــول ج ــوزف سماحة وإبــراهـيــم األمــن،
لنحاول اعادة اختراع الصحافة العربية…
العربية» ،من دون أي ادعاء
«اعــادة اختراع الصحافة ّ
أو تعال .بما نعرفه ،وبما تعلمناه على الدرب الطويلة،
وتجارب سبقها العصر ،وبما
وبما عانيناه من نماذج ّ
نحمله من قيم ورؤى وتطلعات :قيم العدالة ورفض
االسـتـغــال الطبقي وهيمنة الــرأسـمــالـيــة املتوحشة.
ّ
ّ
وشرعية التمثيل السياسي وتــداول
الالطائفية
قيم
ال ـس ـل ـطــة ،وب ـن ــاء دول ـ ــة امل ــواط ــن والـ ـق ــان ــون ،وتـحـقـيــق
التقدم ،وتحرير املجتمع واألرض واالنسان ،ومواجهة
ّ
التبعية ،ومقاومة العدو الصهيوني
االستعمار ورفض
ّ
حتى تحرير كامل التراب املحتل .اليوم ،نعيد تأكيد
كل ذلك ،في قلب الصراع املحتدم الذي تشهده املنطقة،
وقد يأخذنا إلى حرب ّ
مدمرة ،ولبنان على حافة انهيار
ّ
النظام االقتصادي الطفيلي املتوحش والفاسد الذي
ّ
يتحكم فيه مقاولون وسماسرة ،متحصنون بحكم
الطوائف ،خارج كل رقابة أو محاسبة.
«اعادة اختراع الصحافة العربية» ،بالتواطؤ والتشارك
م ــع دائ ـ ــرة واس ـع ــة م ــن ال ـق ــراء والـ ـق ــارئ ــات ،ف ــي لبنان
والعالم العربي .لقد نجحنا إلــى حــد بعيد ،على وقع
نـعـيــق طفيليني مــن كــل االص ـن ــاف ،ورم ـي ـنــا صخرة
ُ
فــي املستنقع اآلس ــن .وســاهـ َـمـ ْـت تجربتنا فــي تغيير
مسارات ،وتطوير أدوات ،وصارت مرجعًا ملن واكبنا

أو أتى بعدنا .كما أخفقنا في حاالت أخرى ،أو وصلنا
إلــى طريق مسدود بحكم الظروف الثقافية واملهنية،
واالقتصادية .نعرف أن الواقع ليس ّ
ّ
ورديًا،
السياسية
وهل كان يومًا كذلك؟ نعرف أن ما انجزناه ال يساوي
إال جزءًا يسيرًا مما نطمح إليه .نعرف أن ّالتعامل مع
هذاّ الواقع ،من دون أن ندعه يغلبنا ،قد يتطلب تدويرًا
موقتًا لبعض الزوايا ،بسبب طبيعة الصراع وتعقيداته،
وتفتت الرأي العام ،وتركيبة املجتمع والنظام السياسي.
نقف اآلن تحت حـمــأة الـبــراكــن ،فــي املنطقة العربية
ُ
شعوبها ضد الطغيان واملحو واالبــادة،
التي تصارع
ضد سرقة الـثــروات والحقوق ،ضد أنظمة االنحطاط
واالستبداد والخيانة .نعرف أيضًا أن علينا التعامل
بهدوء وصــدق ووعــي نقدي ،مع ال ــردات والتشنجات
والعصبيات التي خرجت من علبة باندورا بعد «الربيع
العربي» املجهض .نعرف أننا أقوياء لدرجة تشغل بال
دوائر السلطة في أميركا التي ترصد وتدرس وتبحث
عن سبل تحريف خطابنا ،واختراق وعينا.
«اع ــادة اخـتــراع الصحافة العربية» فــي زمــن التحدي
الــرق ـمــي ،ووس ــط مشهد االن ـح ـطــاط الـبــائــس ملهنتنا.
الصحافة العربية ،مــع بعض االسـتـثـنــاءات املضيئة،
لم تعد تخضع لقواعد وأصــول ،بل تفتقر ملواصفات
الـ ـج ــودة وامل ــوه ـب ــة ولـلـتـقــالـيــد الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ولـنــزعــة
التجديد واالنـفـتــاح واالب ـت ـكــار ،ولـشــرط االستقاللية
والـنــزاهــة واالت ـســاع ّللنقد واالخ ـت ــاف .كــل م ـ ّـرة يطل
مـشــروع جــديــد ،نترقب بحماسة هــذه املنافسة التي
تغري أي صحافي ،وتصنع نهضة اعالمية… لكن
الخيبات تتواصل! لــذا لــم يعد أمامنا إال أن نتنافس
مــع أنـفـسـنــا ،ونــرفــع املـسـتــوى لـنـكــون عـلــى مستوى
قرائنا ،ونشتغل على توسيع قاعدتنا وتعزيز النقاش
وال ـك ـشــف عـ ّـمــا ي ـخــاف مـنــه أو ي ـت ـفــاداه أو يـمـعــن في
ّ
الطائفية الفاسدة والتابعة.
تزويره أبواق السلطة
الـيــوم تطفئ «األخ ـبــار» شمعتها الــرابـعــة عـشــرة ،في
ّ
املشرع على الضوء واملستقبل .كيف
مقرنا الجديد
يحتفي املــرء باملناسبة وســط هــذا املشهد املتصدع؟
على املكتب الريشة الحمراء التي تركها جوزف سماحة
ّ
ـذكــرنــا أن «األخ ـب ــار» الـتــي ص ــدر عــددهــا ّ
األول يــوم
تـ
ّ
انتصار املقاومة عام ُ ،2006و ِجـ َـدت لتبقى .وتذكرنا
بأن لدينا إرثًا عظيمًا نستند إليه ،وتحديات تنتظرنا،
وإنجازات مطلوبة منا كي يبلغ املشروع تمامه.
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

وجهة نظر

غارات العدو على قوافل المقاومة في سوريا:

ّ
أكتاف نبيه بري

َّ
عسكريًا «ال شيء» ...مجرد خدش في الصورة

ّ
ّ
منذ مطلع عام  ،2013استغل العدو اإلسرائيلي الحرب اإلرهابية على الجيش السوري لينفذ غارات على قوافل المقاومة
عمليات العدو التي منحها تسمية «المعركة بين الحروب» تؤدي عمليًا إلى اإلضرار بـ«الصورة الردعية»
في سوريا .ورغم أن ّ
لمحور المقاومة ،إال أن نتيجتها العسكرية ،وفق األمين العام لحزب الله ،السيد حسن نصر الله ،كانت «ال شيء»
علي حيدر
َ
ل ــم ي ـل ــق إعـ ــان األمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب
الله ،السيد حسن نصرالله ،لنتائج
«امل ـ ـ ـعـ ـ ــركـ ـ ــة ب ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــروب» الـ ـت ــي
تخوضها إســرائـيــل ضــد ح ــزب الله
منذ أكثر من ست سنوات ،االهتمام
والـتــركـيــز ال ــذي تستحقه .والسبب،
ّ
تصدر الحديث
كما يبدو ،يعود إلى
ع ــن إرج ـ ــاع الـصـهــايـنــة إل ــى الـعـصــر
الـ ـحـ ـج ــري ،وع ـ ــن خ ــري ـط ــة فـلـسـطــن
ّ
التي عرضها واحتلت الحيز االوسع
م ــن ال ـن ـق ــاش ف ــي ل ـب ـن ــان وفـلـسـطــن
واملنطقة.
ّ
مع أن نصرالله سبق أن تناول نتائج
هــذه االع ـتــداءات فــي مــراحــل سابقة،
إال أن ما أدلــى به في سياق مقابلته
مع قناة «املنار» يوم  12تموز ،2019
وباملضمون ال ــذي ورد فـيــه ،انطوى
ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد دقـ ـي ــق ل ـن ـت ــائ ــج ه ــذه
امل ـعــركــة« :إذا أجــريـنــا مـحـ ّـصـلــة لكل
ال ـق ـصــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي (ع ـل ــى قــوافــل
مفترضة للمقاومة في سوريا) الذي
جرى منذ بدايته ونقول هذا القصف
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ما هي أهدافه؟ وماذا تحقق من هذه
األه ــداف؟ النتيجة ال شــيء ،ال شيء
إن تحدثنا باملنطق العسكري».
م ــا ت ـق ــدم ي ـش ـكــل خ ــاص ــة إج ـمــال ـيــة
ل ـن ـت ــائ ــج م ـع ــرك ــة م ـت ــواص ـل ــة ك ــان ــت
تـ ـ ـج ـ ــري ب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوازاة م ـ ـ ـعـ ـ ــارك أخـ ـ ــرى
بـ ــن الـ ـط ــرف ــن ،وم ـت ـف ــاع ــل بـعـضـهــا
مـ ــع بـ ـع ــض .ف ــإل ــى ج ــان ــب م ــواج ـه ــة
الـجـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة والـتـكـفـيــريــة،
وال ـح ــرب األم ـن ـيــة ،وأن ـ ــواع ال ـحــروب
األخ ــرى ،كــانــت هـنــاك معركة قاسية
ضـ ــد م ـس ــاع ــي ح ـ ــزب الـ ـل ــه ل ـت ـطــويــر
جاهزيته العسكرية والصاروخية،
َ
ُوص ـ ــف ـ ــت فـ ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة جـيــش
العدو املحدثة عام  ،2018بالقول« :إن
نموذج عمل «املعركة بني الحروب»
نـ ـ ـم ـ ــوذج هـ ـج ــوم ــي ومـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادر ،وه ــو
يجري تحت عتبة الحرب».
ك ـ ــان لـ ـه ــذه املـ ـع ــرك ــة ن ـق ـط ــة ان ـط ــاق
وم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادئ وأهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف وسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات
ورهــانــات ومـخــاطــر ،وأيـضــا نتائج.
وبالتالي كان فيها منتصر ومهزوم.
أو ب ـع ـب ــارة أخـ ـ ــرى ،ف ــاش ــل ون ــاج ــح.
نـقـطــة ال ـب ــداي ــة ل ـه ــذه امل ـع ــرك ــة كــانــت

ن ـه ــاي ــة كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي ع ـ ــام 2013
(م ــوع ــد أول اعـ ـت ــداء إســرائ ـي ـلــي في
س ـ ــوري ـ ــا) ثـ ــم اسـ ـتـ ـم ــرت مـ ــع ت ــوال ــي
الشهور والسنوات ،بوتيرة متفاوتة
ومرتبطة بعوامل ميدانية وسياسية
وردعـ ـي ــة .ل ــم يـكــن اخ ـت ـيــار إســرائـيــل
ل ـهــذه ال ـس ـيــاســة الـعـمــانـيــة م ــن بني
بـ ــدائـ ــل أخ ـ ـ ـ ــرى ،إال ن ـت ـي ـج ــة دراسـ ـ ــة
لتطورات بيئتها اإلقليمية ،وتقدير
لـلـخـيــارات الـعـمــانـيــة ال ـتــي راوح ــت
بــن البقاء مكتوفة األي ــدي بانتظار
سقوط النظام في سوريا (كما كانوا
ً
ي ــراه ـن ــون ف ــي ح ـي ـنــه) ،وص ـ ــوال إلــى
خيار التدخل العسكري الواسع في
الحرب الدائرة في الساحة السورية.
وتؤكد الوقائع والتقارير من الجهات
ذات الـصـلــة م ـبــاشــرة ب ـهــذه املـعــركــة
أن تبني هــذه االستراتيجية انطلق
مــن تقدير مـفــاده أن الـتـطــورات التي
تـش ـهــدهــا ال ـس ــاحــة ال ـس ــوري ــة تمنح
إســرائـيــل هامشًا واسـعــا الستخدام
قــوت ـهــا بـنـحــو م ـ ــدروس وم ـض ـبــوط،
بهدف منع تزود حزب الله بأسلحة
ك ــاس ــرة ل ـل ـت ــوازن .وامل ـب ــدأ األســاســي

ّ
الـ ــذي شــكــل ضــابـطــة أســاس ـيــة لـهــذا
ّ
الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـم ــان ــي أل ت ـ ـ ــؤدي إل ــى
م ــواج ـه ــة واس ـع ــة ال ـن ـط ــاق ال تــرغــب
فيها إسرائيل .وانطلق الرهان على
نجاح تفادي هذا السيناريو من أنه
لـيــس مــن مصلحة الـنـظــام الـســوري
الــذي يواجه التهديد التكفيري فتح
جبهتني في آن واحد ،ما دام منسوب
هذه الضربات يمكن احتماله.
نصت استراتيجية جيش العدو (في
الـفـقــرة ب ،مــن امل ــادة  11فــي الفصل
الثاني :استخدام القوة في الجيش
اإلسرائيلي) على أهداف هذه املعركة
(بني الحروب)« :تقليص التهديدات
القائمة واآلخ ــذة في التشكل .إبعاد
الـ ـح ــرب الـ ـق ــادم ــة ،وخـ ـل ــق الـ ـظ ــروف
األف ـض ــل لــان ـت ـصــار ف ـي ـهــا .الـحـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــردع وتـ ـ ـق ـ ــويـ ـ ـت ـ ــه .تـ ـع ــزي ــز
ق ـ ــدرات إس ــرائ ـي ــل ع ـمــومــا والـجـيــش
اإلس ــرائ ـي ـل ــي خ ـص ــوص ــا .وال ـح ـفــاظ
على حرية عمل الجيش اإلسرائيلي
وتقليص حرية العدو».
فــي امل ـقــابــل ،أج ـمــل الـسـيــد نصرالله
ن ـتــائــج ه ــذه امل ـعــركــة بــال ـق ـيــاس إلــى

أهــداف ـهــا «وفـ ــق املـنـطــق الـعـسـكــري»
بـ ـ ــ«ال شـ ـ ــيء» .بــال ـتــأك ـيــد ،إن األم ــن
العام لحزب الله هو الوحيد القادر
على تقديم صــورة دقيقة عن نتائج
هــذه املعركة ،بما فــي ذلــك إسرائيل،
ألن ج ـيــش الـ ـع ــدو ق ــد ي ـع ـلــم وقـ ــد ال
يـعـلــم ن ـتــائــج م ــا اس ـت ـهــدفــه ،واأله ــم
أنه بالتأكيد ال يعلم عما كان خارج
«راداره االستخباري» وما هو خارج
متناول يده.
مــع ذل ــك ،يمكن استيضاح النتيجة
الـتــي كشفها نصرالله ،عبر مقارنة
األهـ ـ ـ ــداف ال ـت ــي ن ــص ع ـل ـي ـهــا جـيــش
الـ ـع ــدو ل ـل ـم ـعــركــة ب ــن ال ـ ـحـ ــروب فــي
استراتيجيته املعلنة.
في ما يتعلق بالبند األول ،تقليص
التهديدات .هل تراجع التهديد الذي
ت ـش ـك ـلــه صـ ــواريـ ــخ ح ـ ــزب الـ ـل ــه بـعــد
أكثر من ست سنوات على بــدء هذه
امل ـع ــرك ــة؟ الـنـتـيـجــة اإلج ـمــال ـيــة لـهــذا
املـســار تتضح عبر عــدة ق ـنــوات ،من
ضمنها مــا يـقـ ّـر بــه كـبــار املسؤولني
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ب ـ ــأن ت ــرس ــان ــة ح ــزب
الـلــه الـصــاروخـيــة تـتـجــاوز  150ألف

صــاروخ ،منها ما يطال كل فلسطني
املـحـتـلــة ،ويتمتع ب ـقــدرات تدميرية
هــائ ـلــة .وب ـح ـســب ال ـس ـيــد نـصــرالـلــه،
هــي ق ــادرة على إدخ ــال إسرائيل في
الـعـصــر ال ـح ـجــري .واألب ـ ــرز فــي هــذه
املــرح ـلــة أن ح ــزب ال ـل ــه ف ــاج ــأ ال ـعــدو
ب ـن ــوع ـي ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـص ــواري ــخ،
تحولت إلى ّ
الهم األول بالنسبة إليه،
لكونها األشد خطورة وفتكًا بالبنية
االستراتيجية لكيان العدو ،وقادرة
بحسب اعتراف نتنياهو على تغيير
معادلة الصراع جذريًا.
البند الثاني ،إبعاد الحرب القادمة.
م ــن ال ــواض ــح أن الـ ـع ــدو ي ـق ـصــد من
ه ــذا ال ـه ــدف ،أن يتمكن مــن تحقيق
األهــداف عبر «املعركة بني الحروب»
ب ـ ـمـ ــا يـ ـغـ ـنـ ـي ــه الح ـ ـ ـقـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــرب
ّ
لتحقيقها .لكن مشكلة تــل أبيب أن
ه ــذه األه ـ ــداف لــم تـتـحـقــق ،ول ــم تعد
تتحقق بالحرب أيضًا .ومن الواضح
أي ـض ــا أنـ ــه ف ــي ضـ ــوء ت ـط ــور قـ ــدرات
كمًا ونوعًا ،لم ّ
حزب الله ّ
تؤد املعركة
ب ــن ال ـ ـحـ ــروب إل ـ ــى «إن ـ ـتـ ــاج ظ ــروف
أفضل لالنتصار فيها».
البند الـثــالــث ،املحافظة على الــردع
وتقويته .يالحظ أن حزب الله نجح
في أن يفرض على إسرائيل معادلة
ردع حـ َّـيــدت لـبـنــان عــن ه ــذه املعركة
طــوال السنوات املاضية ،والتزمتها
إسرائيل تمامًا .بل نجح أيضًا في أن
يفرض معادلة ردع حتى في سوريا
الـتــي تملك فيها ّ إســرائ ـيــل ق ــدرًا من
زمام املبادرة .تمثل ذلك بفرض حزب
ال ـل ــه ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل الـ ـح ــرص عـلــى
تجنب سقوط شهداء منه ،وإال فإنها
سـتـتـلـقــى ردودًا ع ـس ـكــريــة مــائ ـمــة.
وهو أمر عاد وأكده السيد نصرالله:
«اإلســرائـيـلــي يحفظه بـصــم ،أنــه إذا
ق ـت ــل اإلس ــرائ ـي ـل ــي أح ـ ـ ـدًا م ــن ش ـبــاب
ح ــزب الـلــه فــي ســوريــا فنحن سـنـ ّ
ـرد
ونـ ـ ّ
ـرد بـلـبـنــان ،وه ــذا لـيــس ج ــدي ـدًا...
اإلسرائيلي يعرف .لذلك هو يحاذر
ح ـتــى ع ـنــدمــا ي ـق ـصــف ب ـعــض نـقــاط
وس ــائ ــل ال ـن ـقــل ه ــو ي ـح ــاذر أن يقتل
أخانا الذي يقود وسيلة النقل هذه،
ألن ــه يـعـلــم أن ــه سـيـحــدث ّ
رد عـلـيــه».
وللتذكير ،لم تتبلور هذه املعادلة إال
بعدما ملــس الـعــدو جدية حــزب الله،
(ال ــرد على اع ـتــداء القنيطرة ،وعلى
اغتيال الشهيد سمير القنطار) التي
ّ
عززها حزب الله بالرسائل الحازمة
الـتــي أطلقها السيد نـصــرالـلــه .وفي
سـيــاق الـ ــردع أي ـضــا ،يــاحــظ أن ثقة
مـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة بـ ـق ــدرت ــه ال ــردع ـي ــة
ت ـطــورت إل ــى درج ــة أن األم ــن الـعــام
لحزب الله وضع إسرائيل وواشنطن
أمام معادلة «مستقبل إسرائيل» في
م ـقــابــل عـ ـ ــدوان أم ـي ــرك ــي إســرائ ـي ـلــي
واسع.
البند الرابع ،تعزيز قــدرات إسرائيل
وجيشها .يمكن القول إن تعزيز هذه
ال ـ ـقـ ــدرات ل ــه وجـ ـه ــان :األول يتصل
بدعم الواليات املتحدة ،وهذا خارج
متناول يد حزب الله .والوجه اآلخر
مــرتـبــط ب ـمــدى تـعــزيــز ق ـ ــدرات حــزب
ال ـل ــه .وف ــي ه ــذا امل ـج ــال يـمـكــن إع ــادة
اس ـت ـح ـضــار امل ـع ـط ـيــات ال ـت ــي وردت
أعـ ــاه لـتــؤكــد أن م ـعــادلــة ال ـق ــوة بني
حــزب الله وإســرائـيــل فــي عــام ،2019
تـ ـف ــوق ب ــأضـ ـع ــاف (مل ـص ـل ـح ــة ح ــزب
الله) معادلة القوة التي كانت قائمة
بــن الطرفني خــال حــرب عــام .2006
وهو مفهوم باتت معامله وتجلياته
أوضح في أكثر من مجال.
البند الخامس ،الحفاظ على حرية
عمل الجيش اإلسرائيلي وتقليص
حــريــة ال ـع ــدو .فــي مــا يتعلق بحزب
الـلــه ،مــن الــواضــح أنــه نجح فــي ردع
جـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو عـ ــن ت ــوسـ ـي ــع ن ـط ــاق
«امل ـعــركــة ب ــن الـ ـح ــروب» إل ــى لبنان

ّ
أقر نتنياهو بقدرة المقاومة على تغيير معادلة الصراع جذريًا (أ ف ب)

(تقييد تام لحرية عمل جيش العدو
عن املـبــادرة العمالنية) .في املقابل،
نجح حــزب الله فــي تقييد مـبــادرات
جـيــش ال ـعــدو فــي الـســاحــة الـســوريــة
(منع استهداف عناصر حــزب الله)
يـشـكــل تـجـسـيـدًا مـلـمــوســا لتقليص
حــريــة عـمــل الـجـيــش (تـقـيـيــد نسبي
ل ـحــريــة ج ـيــش الـ ـع ــدو) .وم ــن املــؤكــد
أن ح ـ ــزب الـ ـل ــه ن ـج ــح فـ ــي اس ـت ـث ـمــار
ه ــذا ال ـق ـيــد لـحـمــايــة عـمـلـيــات الـنـقــل
وال ـت ـط ــوي ــر ف ــي الـ ـح ــاالت ال ـت ــي كــان
يتجنب الـعــدو االع ـتــداء ،تجنبًا لرد
حزب الله بفعل سقوط شهداء.
ي ـب ـق ــى وج ـ ـ ــه آخ ـ ـ ــر المـ ـ ـت ـ ــاك الـ ـع ــدو

اعتراف العدو بتعاظم
القدرة الصاروخية
للمقاومة يعني فشل
«المعركة بين الحروب»

زم ــام امل ـبــادرة فــي الـســاحــة السورية
تـحــديـدًا ،ينطوي على بعد معنوي
سـ ـلـ ـب ــي يـ ـ ـخ ـ ــدش صـ ـ ـ ـ ــورة مـ ـع ــادل ــة
الـ ـ ــردع ف ــي ال ـس ــاح ــة الـ ـس ــوري ــة ،كما
ي ـبــدو فــي ال ـظــاهــر ،لـكـنــه فــي الــواقــع
ك ـم ــا أك ـ ــد ال ـس ـي ــد ن ـص ــر الـ ـل ــه «ع ـمــل
ف ــوض ــوي ع ـش ــوائ ــي ل ــن يـ ـ ــؤدي إل ــى
نتيجة» .بمعنى أنــه خــدش معنوي
ف ــي اعـ ـ ـت ـ ــداءات ل ــم ت ـ ـ ّ
ـؤد إلـ ــى نـتــائــج
جــوهــريــة عـلــى مـجـمــل قـ ــدرات حــزب
الله العسكرية.
ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال ،ي ــاح ــظ أن الـسـيــد
نصر الله كان دقيقًا جدًا في اختيار
عباراته فــي توصيف مجمل نتائج
«املعركة بني الحروب» عندما ّ
قيدها

بـعـبــارة «وف ــق املـنـطــق الـعـسـكــري ،ال
شـ ـ ــيء» .وي ـع ـنــي كـ ــام األم ـ ــن ال ـعــام
ل ـح ــزب ال ـل ــه أنـ ــه ال ي ـن ـفــي أن جيش
الـ ـ ـع ـ ــدو أصـ ـ ـ ــاب صـ ـ ــاروخـ ـ ــا هـ ـن ــا أو
هناك ...أو منشأة ما تابعة للمقاومة
داخ ــل األراضـ ــي ال ـســوريــة .وإن ـمــا لم
تنجح ه ــذه االع ـت ــداءات فــي التأثير
بتراكم ق ــدرات حــزب الـلــه العسكرية
وتطورها ،ولو بصيغة الحد األدنى.
«نـقــول هــذا القصف مــا هــي أهــدافــه؟
ومـ ـ ــاذا ت ـح ـقــق م ــن هـ ــذه األه ـ ـ ــداف؟»
(السيد نصر الله).
ل ــم ي ـح ـقــق حـ ــزب ال ـل ــه هـ ــذا ال ـن ـجــاح
املذهل في هذه املعركة لوال أنه واجه
خطة العدو باستراتيجية مضادة،
ي ـم ـكــن ت ـل ـمــس م ـعــامل ـهــا وفـ ــق اآلتـ ــي:
الــردع ،سالمة األولــويــات ،الحصانة
(االستخبارية) ،السرية والتضليل،
واإلب ـ ـ ــداع .ول ـكــل م ــن ه ــذه الـعـنــاويــن
مصاديقها وتفاصيلها التي كانت
وما زالــت مطوية تحت غطاء كثيف
من السرية .ويمكن التقدير أن هذه
السرية املطلوبة أسهمت أيـضــا في
تعظيم الخدش املعنوي لدى بعض
الــرأي العام ،انطالقًا من أن االنسان
ّ
عدو ما يجهل ،لكن شروط االنتصار
فــي هــذا الـنــوع مــن املـعــارك تطلب أن
ي ـكــون امل ـن ـســوب ال ـســري فـيـهــا أعـلــى
بكثير من العلني ،وهــو ما كــان .مع
ذل ـ ــك ،إن س ــري ــة ال ـج ـه ــود الــوقــائ ـيــة
واالسـتـبــاقـيــة ال ـتــي انـتـهـجـهــا حــزب
ّ
مضي ست
الله ،لم تشكل مانعًا بعد
سنوات على هذه املعركة ،من ّ
تلمس
مـفــاعـيــل ه ــذا االن ـت ـصــار الـكـبـيــر في
مـعــركــة ك ــان لـكــل م ــن ال ـطــرفــن فيها
ط ــوال الـسـنــوات الـتــي مضت خططه
وت ـك ـت ـي ـكــاتــه ورس ــائـ ـل ــه وم ـع ــادالت ــه
وتـقــديــراتــه .املـعـطــى األك ـثـ ّـر حـضــورًا
في دالالت هذه املفاعيل تمثل بتطور
م ـ ـ ـعـ ـ ــادالت الـ ـ ـق ـ ــوة وال ـ ـ ـ ـ ـ ــردع ،ل ـح ــزب
الـلــه وم ـحــور املـقــاومــة إل ــى املستوى
الـ ــذي ب ــات فـيـهــا ق ـ ــادرًا ع ـلــى تـهــديــد
ال ـص ـهــاي ـنــة ب ــإع ــادت ـهــم إلـ ــى الـعـصــر
الحجري.

نهاد المشنوق
ُ
ذاكرتي عن لقب للرئيس نبيه ّبري
حاولت جاهدًا البحث في
ُ
ً
ُ
ال يكون مـتـ َ
كتبت
ـداوال من كثرة ما أسبغ عليه من ألـقــاب.
ّ
«الحريف» ّ
ّ
األول في السياسة اللبنانية،
عنه ،منذ سنوات ،أنه
ً
ُ
شخصيته دون
وراسلت السيد حسن نصر الله ،منتحال
ً
أن أستأذنه ،في واحدة من أكثر الرسائل واقعية بعد حرب
ّ
ً
تلق ُ
يت منه اتصاال يومها ،قال خالله ما ال يقوله أحد
تموز.
ممن أعرفهم من السياسيني اللبنانيني ،الواقعني تحت وهج
مواجهة العدوان اإلسرائيلي على لبنان في حينه.
ّ
ال ّبد أن أعترف أنني أرى في الرئيس ّبري ،خالل السنوات
ّ
املمتدة من ًالعام  ،2005بعد اغتيال الرئيس رفيق
األخيرة
ّ
ّ
الـحــريــري ،شخصية متجددة تجب مــا قبلها مــن خالفات
وحروب ،من آثار الوصاية السورية األمنية والسياسية على
لبنان .وهي وصاية ال يستطيع ٌ
أحد من السياسيني أن ّ
يتبرأ
منها أو مــن مـحــاولــة الـتـقـ ّـرب إلـيـهــا ،ومــن خطايا التواصل
معها ،ولو عن بعد.
ب ــدأ «ال ـح ـ ّـري ــف» ،بـعــد ه ــذا ال ـتــاريــخ ،بتكوين حيثية جــديــدة
ّ
لحركته ،تكتيكيًا واستراتيجيًا ،تــاركــا لآلخرين وهــم أنــه
ّ
يتمسك بالتكتيك ويترك لهم االستراتيجية.
ينفعل ،وهو كثير االنفعال ،من دون أن يقفل أبــواب العودة
ّ
إلى الهدوء .يخرج إلى الشارع املتوتر ليلزمه بالتراجع .يقاتل
من ال يطيق رؤية وجهه على الشاشة ،تاركًا لنسمات الهواء
ّ
اإليجابي ما يجعل الحوار بعدها ممكنًا ومتاحًا ،حتى حني
يعتمد نائبه في رئاسة املجلس «مخططات جامعة» ،آخذًا في
االعتبار تراجع تأثير إيلي فرزلي على غيره ،بسبب ارتفاع
منسوب رعونة من يريد فرزلي التأثير عليه.
ّ ّ
األهم أنه صار ممسكًا بتالبيب عقله املعلن والباطن (البعض
ّ
ـات من
ـات وب ـيــانـ ٍ
ـات وخ ـطــابـ ٍ
يسميه ع ـن ــادًا) ،بـخــاف قـنــاعـ ٍ
«حليفه» الجغرافي والطائفي ،تاركًا لهم علنية الكالم ،ولو
ّ
ّ
حني ،ال يطول في األزمــات حتى ينتهي مضمون الحل
إلى ٍ
على طاولة اقتراحاته.
صار واحدًا من أهم أعمدة الحدود بني الدولة والسالح غير
الشرعي ،إلى حني إقــرار استراتيجية دفاعية وطنية .كذلك
َ
ص ــار َحــكـمــا بــن الــوطـنـيــة اللبنانية وب ــن االنـحـيــاز املطلق
لخيارات إيرانية تعلن احتالل العاصمة اللبنانية سياسيًا،
ومن طهران بالذات .وبني عروبة عميقة في ضميره ،منفتحًا
عليها من دون سعي إليها ،وبني عواصم العرب املفتوحة له
من دون تـ ّ
ـردد .ال يغادر برج مراقبة ميزان املجتمع الدولي
ّ
مهما ّ
واحتدت االنحيازات اإلقليمية.
تغيرت ًاألحوال
صار مجموعة من املعايير الوازنة الثابتة ،ال يمكن ألحد إال
ّ
واشتدت فوضى
أن يلجأ إليها ،مهما بلغت قساوة الخالفات
ّ
الجلسات النيابية عن حق أو عن باطل.
األول ملحنة الجبل ،التي ّ
منذ الـيــوم ّ
تحولت إلــى أزمــة حكم
سـنـعــانــي آث ــاره ــا ملـ ـ ّـدة طــوي ـلــة رغ ــم م ـظــاهــر امل ـصــال ـحــة أو
ّ
«الحريف» ليس بصداقته التاريخية مع
املصارحة ،أمسك
ّ ّ
وليد بك َ فقط ،بل األهم أنه جعل من معاييره الثابتة والوازنة،
بــوص ـلــة م ـب ــادرات ــه امل ـت ـحـ ّـركــة يــوم ـيــا ،ف ـعــاد إلـيـهــا الـجـمـيــع،
صاغرين ،أمام توازن لم يقدروا على مواجهته أو تجاهله.
استرجع البعض رعونتهم ،وبقي هو على ثوابت تحمي من
ّ
ّ
ـات مالية واقتصادية تواجهها الـبــاد .يفندها كــل يوم
أزم ـ
ٍ ّ
ً
وربما كل ساعة وزير املالية حامال رسائله ومضيفًا إليها
«حسن األوص ــاف» ملكامن الخطر الشامل على اللبنانيني،
ّ
خــاصــة ف ــي ات ـج ــاه الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة ،امل ـغــطــاة بــالـتــوتــر
الـخـطــابــي لـغـبــار ك ـ ّـس ــارات اإلسـمـنــت ،وم ـق ـ ّـرات أخ ــرى بــدت
عليها بــن الحني واآلخ ــر مظاهر ال ـتـ ّ
ـردد فــي الـصـمــود ،ولو
ّ
ّ
االقتصادي.
املبرر ،تخوفًا من ّمخاطر االنهيار ً
َ
أسابيع طويلة،
حملت أكتاف «الحريف» الوطنية رعونة دامت
ً
فأثبتت ّأنها كلما ّ
مر عليها الزمن ،ازدادت صالبة هادئة ال
يجاريها ٌ
السياسة اللبنانية.
أحد من الكبار أو من أطفال
َ
ُ
أكتاف َك على ّ
صحتها الوطنية ،يا دولة الرئيس.
دامت
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على الغالف

كلفة مبنى «تاتش» على الدولة 110 :ماليين دوالر!
التضليل هو تحديدًا ما مارسه وزير
االتصاالت محمد شقير في مؤتمره
األخير عن صفقة ّشراء مبنى «تاتش» التي
وصفها بإنجازه األول في الوزارة ،باعتبار
أنها ّأدت إلى استمالك المبنى المذكور
بدالت استئجاره بنحو
بقيمة أقل من ّ
 21مليون دوالر ...إل أن المستندات التي
حصلت عليها «األخبار» ّ
تبين أن حسابات
شقير خاطئة ،وأن القيمة الفعلية لشراء
على
المبنى تزيد بنحو  52مليون دوالر ّ
قيمته السوقية الفعلية ،وهي بكل
الحاالت أكثر بنحو  30مليون دوالر من
الرقم ُ
المعلن رسميًا ،إذ وصلت إلى 103
ماليين دوالر ،ويتوقع أن تنتهي عند
 110ماليين دوالر

ال ـس ـي ـنــاريــو األس ــاس ــي ك ــان يقضي
ّ
بتملك مجموعة من األف ــراد ،ومنهم
ّ
ّ
حـ ـس ــن عـ ــيـ ــاش ،الـ ـغـ ـط ــاء امل ـف ـتــرض
لـبــدر الـخــرافــي (راج ــع «األخـ ـب ــار»8 ،
آب  ،)2019البلوكني  Bو Cفي العقار
 /1526الباشورة .وفي هذا السياق،
جرى االتفاق مع نبيل كــرم ،صاحب
شــركــة «س ـي ـتــي دف ـلــوب ـم ـنــت» مــالـكــة
العقار ،على تأجير «ميك  »2البلوكني
املــذكــوريــن بقيمة  6.4مــايــن دوالر
س ـن ــوي ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـه ـم ــا لــم
يكونا منجزين بالكامل ،في مقابل،

تحويل «ميك  »2مبلغ  22.6مليون
دوالر إلـ ــى ك ـ ــرم ،ب ـغ ـيــة إكـ ـم ــال بـنــاء
البلوكني .وهو ما سمح لكرم بإكمال
امل ـب ـنــى ال ـخ ـ ّ
ـاص ب ــه م ــن املـ ــال ال ـعــام،
وبــالـتــالــي رف ــع قـيـمــة اإلي ـج ــار م ــن 4
ماليني دوالر ،وفقًا لتقرير التخمني
ال ـع ـقــاري ال ـ ــوارد فــي امل ــراس ــات بني
«ميك  »2ووزيــر االتـصــاالت السابق
ّ
الجراح ،إلى  6.4ماليني دوالر.
جمال
وي ـجــدر الـتــذكـيــر ب ــأن «مـيــك  »2إنما
تنفق مــن امل ــال ال ـعــام ،ألن مــا يدفعه
مشتركو الهاتف الخلوي للشركتني

خيار شراء المبنى
«رفضه كرم رفضًا
قاطعًا» وفق ما جاء
في مراسالت
ّ
«ميك  »2إلى الجراح

ّ
املشغلتني («ت ــات ــش» و«أل ـف ــا») إنما
ه ـ ــو م ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام ت ـج ـب ـي ــه الـ ـش ــركـ ـت ــان
لحساب خزينة الدولة.
املفاوضات القائمة بني
بالتوازي مع ُ
«م ـيــك  »2وكـ ــرم ،أنـشـئــت شــركــة AC
 Realtyالـتــي يملكها حسني ّ
عياش
ّ
لـلـقـيــام بـتـمــلــك ال ـب ـلــوكــن  Bو Cمن
خالل االستحصال على قرض مالي
طــويــل األجـ ــل م ــن فــرنـسـبـنــك بقيمة
 22مليونًا و 174ألف دوالر أميركي
لتمويل عملية الشراء ،وفق محاضر
الـجـمـعـيــات الـعـمــومـيــة لـلـشــركــة ،في

مقابل التنازل لفرنسبنك عــن كامل
املـبــالــغ الـنــاجـمــة عــن ب ــدالت اإليـجــار
امل ـع ـق ــود م ــع ش ــرك ــة «م ـي ــك  »2لــدفــع
أقساط القرض والفوائد املترتبة عنه،
م ــع ال ـتــأمــن عـلــى ال ـق ــرض بضمانة
العقار  /1526الباشورة اململوك من
شركة «سيتي ديفلوبمنت».
ّ
ما يعني بصورة أوضــح ،أن كرم كان
ي ـن ــوي ب ـي ــع ال ـب ـل ــوك ــن  Bو Cبـقـيـمــة
 44.8م ـل ـيــون دوالر ( 22.6بـتـمــويــل
مـبــاشــر مــن «م ـيــك  »2إلك ـمــال املـبـنــى،
و 22.2مـلـيــون دوالر بـمــوجــب قــرض

فيفيان عقيقي
تـنـطــوي صـفـقــة ش ــراء مـبـنــى «تــاتــش»
امل ـش ـبــوهــة (فـ ــي وسـ ــط بـ ـي ــروت) على
م ــرح ـل ـت ــن ّوسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــن :املــرح ـلــة
األول ــى تتمثل بالسيناريو األساسي
ال ــذي ،ب ـنـ ً
ـاء عـلـيــه ،أع ـ ّـدت الصفقة بني
رئـيــس مجلس إدارة شــركــة «مـيــك »2
(املـشـهــورة بــاســم «تــاتــش» ،واململوكة
من الدولة اللبنانية ،واملالكة لواحدة
من شبكتي الهاتف الخلوي  -تديرها
ش ــرك ــة «زيـ ـ ــن») ب ــدر ال ـخ ــراف ــي ووزي ــر
االت ـ ـصـ ــاالت ِّال ـس ــاب ــق ج ـم ــال الـ ـج ـ ّـراح
َ
(وم ـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـم ـ ــث ـ ــل) ،السـ ـتـ ـئـ ـج ــار م ـب ـنــى
«تاتش» الجديد من نبيل كرم صاحب
شــركــة  ،SEGال ــذي تربطه عــاقــة عمل
ب ــ«م ـج ـمــوعــة ال ـخ ــراف ــي» ف ــي ال ـكــويــت،
وف ـ ــق م ــا ي ـظ ـهــر ع ـل ــى م ــوق ــع ال ـشــركــة
اإللـ ـكـ ـّت ــرون ــيّ .أم ـ ــا امل ــرحـ ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة،
فتتمثل بالسيناريو ّ
املعدل ّالذي نتج
مــن انـكـشــاف الصفقة ،وتــدخــل رئيس
الـحـكــومــة سـعــد ال ـحــريــري عـبــر وزي ــر
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت م ـح ـم ــد ش ـق ـي ــر إلط ــاح ــة
السيناريو األول.

ّ
واملحددة بثمن
 1526 BCلفرنسبنك،
شراء البلوكني  Bو.C
¶  13ت ـم ــوز  :2018ت ــم تــوق ـيــع عقد
اإلي ـج ــار مــع «م ـيــك  »2مل ــدة  15سنة،
بقيمة  6.4مليون دوالر للسنة األولى
وتم دفعها في حينها ،أي قبل اكتمال
ّ
املبنى وانـتـقــال املــوظـفــن إلـيــه ،على
أن ترتفع هــذه القيمة بنسبة %1.5
س ـن ــوي ــا ل ـي ـصــل م ـج ـمــوع ـهــا إلـ ــى 68
السنة
مليونًا و 500أل ــف دوالر فــي ّ
ال ـع ــاش ــرة ال ـت ــي يـمـكــن خــال ـهــا فــض
العقد دون دفع أي تعويضات.
¶  15ش ـب ــاط  :2019ك ـش ــف ال ـنــائــب
جـ ـ ـ ــورج عـ ـ ـ ـ ــدوان ع ـ ــن ص ـف ـق ــة م ـب ـنــى
«تاتش» ّ
للمرة األولى.
ّ
¶  22أي ـ ـ ـ ــار  :2019ح ـ ــرك ـ ــت ل ـج ـنــة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـن ـي ــاب ـي ــة م ـل ــف صـفـقــة
مبنى «تاتش» ،وكشف النائب جميل
ّ
ال ـسـ ّـيــد ع ــن تـفــاصـيــل مـتـعــلـقــة بـهــذه
الصفقة في مؤتمر صحافي.
¶ ح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران  :2019إعـ ـ ـ ـ ــان وزيـ ـ ــر
االتـ ـص ــاالت مـحـمــد شـقـيــر ع ــن نـ ّـيـتــه
شراء مبنى «تاتش».
¶  30ت ـم ــوز  :2019ع ـق ــدت «سـيـتــي
دف ـل ــوب ـم ـن ــت» ج ـم ـع ـيــة ع ـم ــوم ـي ــة تــم
االتفاق خاللها على بيع كامل العقار

 1526أو أقسام منه.
¶  31تموز  :2019توقيع عقد البيع
بــن «سيتي دفلوبمنت» و«مـيــك »2
بقيمة  68مليونًا و 600ألف دوالر.
¶  3آب  :2019تـ ـح ــوي ــل «مـ ـي ــك »2
الدفعة األولى من ثمن املبنى ،بقيمة
 23مليونًا و 600ألــف دوالر على أن
تستحق في  ،2019/08/08وأن تدفع
امل ـبــالــغ املـتـبـقـيــة ع ـلــى ث ــاث دف ـعــات
حـتــى سـنــة  15( 2022مـلـيــون دوالر
س ـن ــوي ــا) .ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى مـبـلــغ 5.1
مليون دوالر قيمة الـفــوائــد املترتبة
عن تقسيط املبلغ على ثالث سنوات.
¶  7آب  :2019ت ـس ـج ـيــل اس ـت ـقــالــة
حسني عـ ّـيــاش مــن مجلس إدارة AC
ّ
 Realtyفي السجل التجاري ،وتخليه
عن كامل أسهمه لصالح نجيب كرم.
¶  8آب  :2019انـعـقــاد جلسة للجنة
االت ـصــاالت النيابية لالستماع إلى
وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت مـحـمــد شـقـيــر عن
ت ـفــاص ـيــل ال ـص ـف ـقــة ،وإعـ ـ ــان رئـيــس
اللجنة الـنــائــب حسني الـحــاج حسن
م ــوعـ ـدًا لـجـلـســة ثــان ـيــة ف ــي  2أي ـلــول
 2019الستكمال البحث في امللف.
¶ ح ـت ــى ت ــاري ــخ ال ـ ـيـ ــوم :ل ــم ي ـت ـحـ ّـرك
القضاء...

ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ــه شـ ــركـ ــة ّ AC Realty
بضمانة عقد اإليجار املوقع مع «ميك
 »2وره ـن ـي ــة الـ ـعـ ـق ــار) ،وهـ ــو م ــا يـعـ ّـد
صفقة مجزية لـكــرم ،ألنــه كــان عاجزًا
عــن بـيــع الـبـلــوكــن بالقيمة املــذكــورة
قبل إنجازهما ،ويعني أيضًا أن AC
ّ
 Realtyت ـك ــون ق ــد ت ـمــل ـكــت الـبـلــوكــن
 Bو Cف ــي ال ـع ـق ــار امل ــذكـ ــور م ــن دون
دف ــع أي مبلغ مــن أمــوال ـهــا الـخـ ّ
ـاصــة،
باعتبار أن القرض الذي كانت تنوي
االسـ ـتـ ـحـ ـص ــال ع ـل ـي ــه لـ ــدفـ ــع ال ـق ـي ـمــة
ُ
ست ّ
سدد أقساطه
الباقية من البلوكني،
من اإليجار الذي ستدفعه «ميك .»2
ه ــذا يـعـنــي أي ـضــا أن «م ـيــك  »2كــانــت
سـ ـت ــدف ــع نـ ـح ــو  98.6مـ ـلـ ـي ــون دوالر
خـ ــال ع ـشــر سـ ـن ــوات م ــن امل ـ ــال ال ـعــام
(يـقــول شقير إنها  75مليون دوالر)،
ب ــدل إك ـمــال بـنــاء املـبـنــى واسـتـئـجــاره
( 91.1م ـل ـي ــون دوالر) ،وب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى صيانته وتشغيله ونـقــل الــداتــا
سـنـتــر وت ــأم ــن امل ــواق ــف ( 7.5مــايــن
دوالر) ،علمًا أنــه كــان هـنــاك خـيــارات
بديلة ُمتاحة أمامها وأقل كلفة ،وفقًا
مل ـص ــادر إداريـ ـ ــة م ــن داخـ ــل «ت ــات ــش»،
وال ّ
سيما أن وزارة االتصاالت تمتلك
ع ـقــارًا شــاسـعــا فــي منطقة الــدكــوانــة،
ّ
ـاف الن ـت ـق ــال ك ــل م ــن شــركـتــي
وه ــو كـ ـ ٍ
«ميك  »2و«ميك  »1وبناء الداتا سنتر
والـتـجـهـيــزات الـتــي يـجــري التخطيط
لها.
والـســؤال هنا ،بما أن كــرم كــان ينوي
بيع البلوكني  Bو Cبقيمة  44.8مليون
دوالر لـ ،AC Realtyمن كان سيستفيد
مــن قيمة ب ــدالت اإلي ـجــار الـبــاقـيــة من
السنوات األخرى ،التي تصل إلى 46.1
مليون دوالر حتى السنة العاشرة من
العقد؟

ّ
المعدل
السيناريو

ّ
ما دفعته «ميك  »2لتملك المبنى يصل إلى  103ماليين دوالر من المال العام (مروان طحطح)

ليس بالصدفة
ُ ّ
تركب الصفقات
¶  9كانون الثاني  :2017طلب الوزير
جـ ّـمــال ال ـج ـ ّـراح مــن «مـيــك  »2تقريرًا
عن املساحات املستعملة في املبنى
الرئيسي الذي تشغله.
¶  23ك ــان ــون ال ـثــانــي  :2017قـ ّـدمــت
ال ـش ــرك ــة ت ـق ــري ـرًا ي ـب ـ ّـن أن ـه ــا تـشـغــل
م ـســاحــة  8.543م ـتــر م ــرب ــع ،وأن ـهــا
ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى  13.514م ـت ــر م ــرب ــع،
وبـ ـ ـ ــدأت ال ـب ـح ــث عـ ــن م ـب ـن ــى ج ــدي ــد
لإليجار.
¶  26ت ـمــوز  :2017ق ـ ّـدم ــت «م ـيــك »2
ّ
الجراح عرضًا أوليًا من الشركة
إلى
امل ــالـ ـك ــة مل ـب ـن ــى  Rive Gaucheفــي
ك ــورن ـي ــش ال ـن ـه ــر ،وت ـب ـلــغ مـســاحـتــه

أدى ان ـك ـشــاف ه ــذه الـعـمـلـيــة بـ ّ
ـرمـتـهــا
إل ــى الـتـعــديــل ال ـحــاصــل ف ــي الـصـفـقــة،
ً
أي شـ ــراء «م ـيــك  »2لـلـمـبـنــى بـ ــدال من
استئجاره ،وهو خيار كان قد «رفضه
ك ــرم رف ـضــا قــاط ـعــا» وف ــق مــا ج ــاء في
مراسالت «ميك  »2إلى الوزير ّ
الجراح
خالل املفاوضات مع كرم .فأعيد خلط
األوراق ،وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه وزيـ ـ ــر االتـ ـص ــاالت
م ـح ـمــد ش ـق ـيــر بـتـكـلـيــف م ــن الــرئ ـيــس

الحريري إلى استمالك املبنى املذكور
ً
ب ـ ــدال م ــن إلـ ـغ ــاء ال ـص ـف ـقــة ومـحــاسـبــة
ّ
ّ
امل ـ ـتـ ــورطـ ــن ف ـي ـه ــا ،ع ـل ـم ــا أنـ ـه ــا تــمــت
بقيمة تتجاوز ضعفي القيمة الفعلية
للبلوكني في السوق راهنًا.
وف ــق تـصــريـحــات شـقـيــر ف ــي مــؤتـمــره
الـصـحــافــي ،األس ـبــوع املــاضــي ،بلغت
ق ـي ـمــة ش ـ ــراء امل ـب ـنــى ن ـحــو  73مـلـيــون
دوالر ،لكن فعليًا مــا دفعته «ميك »2
ّ
لـتـمــلــك املـبـنــى يـصــل إل ــى  103ماليني
دوالر م ــن امل ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ،أي أك ـث ــر مــن
ضعفي القيمة الفعلية للمبنى ،التي
تـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  51م ـل ـيــون دوالر وفـقــا
ألسـعــار الـســوق ،وفــي جميع الحاالت
أكثر بنحو  30مليون دوالر من الرقم
ال ـ ــذي أع ـل ـنــه ش ـق ـيــرُ .يـ ـض ــاف إلـ ــى مــا
ّ
تقدم ّ
تكبد «ميك  »2نحو  7.5مليون
ّ
دوالر بــدل مــواقــف إضافية ملوظفيها
وصيانة املبنى وتشغيله ونقل الداتا
سنتر.
وينقسم ثمن شراء املبلغ كاآلتي22.6 :
مـلـيــون دوالر دف ـعــت ن ـق ـدًا الستكمال
تشييد املبنى 6.4 ،مليون دوالر بدل
إي ـجــار الـسـنــة األول ـ ــى ،و 68.6مليون
دوالر ثمن بيع املبنى وفق عقد البيع،
باإلضافة إلى  5.1ماليني دوالر قيمة
ال ـف ــوائ ــد امل ـتــرت ـبــة ع ــن تـقـسـيــط املـبـلــغ
ـاث س ـن ــوات ،ون ـحــو  234ألــف
عـلــى ث ـ ّ
دوالر لفض عقد اإليـجــار وإب ــرام عقد
بيع.
وه ــو م ــا يـعـنــي أن كـ ــرم ح ـ ّـص ــل 96.3
مليون دوالر ( 22.6مليون دوالر إلنهاء
امل ـب ـنــى ،و 68.6مـلـيــون دوالر لبيعه،
و 5.1ماليني دوالر فوائد التقسيط)،
ً
ف ـض ــا ع ــن م ـب ـلــغ  6.4م ــاي ــن دوالر
ُ
َ
كإيجار العام األول الذي لم تعرف بعد
الجهة الحقيقية التي تقاضته .وهذا
املبلغ (الذي لم يكن ليحصل عليه لوال
تقاضيه  22.6مليون دوالر مــن املــال
العام إلكمال املبنى) أكثر بنحو 51.5
مليون دوالر من قيمة بيع البلوكني لـ
 AC Realtyبنحو  44.8مليون دوالر
وف ــق ال ـس ـي ـنــاريــو األس ــاس ــي ،وأي ـضــا
أك ـث ــر ب ـن ـحــو  45.3م ـل ـيــون دوالر من
القيمة الفعلية للبلوكني فــي السوق
راهـنــا ،البالغة  51مليون دوالر .فهل
هو املستفيد الفعلي من هذه األموال،
أم ّ
ثمة مستفيدون آخرون؟

 9.185متر مربع (بما فيها املواقف).
وط ـل ـب ــت م ــوافـ ـق ــة ال ـ ــوزي ـ ــر لـتـكـلـيــف
خبراء بإجراء تخمني ومسح عقاري
للمبنى.
 1آب  :2017وافــق الـجـ ّـراح على طلب
تعيني خبراء تخمني عقاري ،وطلب
البحث عن خيارات أخرى.
¶  21كـ ــانـ ــون األول  :2017ق ـ ّـدم ــت
«ميك  »2أربعة عــروض ،ثالثة منها
ً
مرفوضة شـكــا ،كونها ال تستوفي
شـ ــروط امل ـســاحــة امل ـط ـلــوبــة ،لـيــرســو
ال ـخ ـي ــار ع ـلــى «س ـي ـتــي دفـلــوبـمـنــت»
التي عرضت تأجير البلوكني  BوC
فــي العقار  /1526الـبــاشــورة (وســط

بيروت) ،وتبلغ مساحتهما 14.700
م ـت ــر م ــرب ــع ،م ــع ال ـع ـل ــم أن ـه ـم ــا كــانــا
ال يـ ـ ــزاالن ق ـيــد اإلنـ ـش ــاء ول ــم ُيـنـجــزا
بالكامل («على العظم»).
¶  23ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  :2018طـلــب
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـراح الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض م ـ ــع «س ـي ـت ــي
دف ـل ــوب ـم ـن ــت» إلن ـ ـجـ ــاز امل ـب ـن ــى قـبــل
 2018/12/31لالنتقال إليه في مطلع
عـ ــام  ،2019وت ـع ـيــن خ ـب ـيــر ع ـقــاري
لتخمينه ،وأيـضــا اسـتـئـجــاره منها
بالتوازي مع ذلك.
¶  26نـيـســان  :2018تــأسـيــس شركة
 AC Realtyاملـ ـمـ ـل ــوك ــة م ـ ــن حـســن
ع ـ ّـي ــاش ( 998س ـه ـمــا) ،وه ــو الـغـطــاء

امل ـف ـتــرض ل ـبــدر ال ـخــرافــي بــاإلضــافــة
ّ
إلـ ــى كـ ــل م ــن س ـي ــرج عـ ـي ــروط وع ــاء
مروة (سهم واحد لكل منهما) وهما
محاميان يعمالن لدى صاحب شركة
«سيتي دفلوبمنت» نبيل كرم ،بهدف
شراء البلوكني  Bو Cاملذكورين على
الرغم من وجود مفاوضات مع «ميك
 »2الستئجارهما.
¶  2أي ـ ـ ــار  :2018ق ــدم ــت «مـ ـي ــك »2
ع ــرض ش ــرك ــة «س ـي ـتــي دفـلــوبـمـنــت»
ال ــذي يقضي بتأجير املـبـنــى بمبلغ
 6.9مليون دوالر سنويًا (مــع زيــادة
ب ـن ـس ـب ــة  %1.5س ـ ـنـ ــويـ ــا) ب ـ ـ ـ ــدءًا مــن
 2019/01/01ومل ـ ّـدة  15عــامــا ،قابلة
ّ
ل ـل ـف ــض ع ـن ــد ال ـس ـن ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة ،أي
ب ـم ـعـ ّـدل  435دوالرًا لـلـمـتــر ال ــواح ــد،
وذلك خالفًا لتقرير التخمني العقاري
الـ ــذي قـ ـ ّـدر كـلـفــة إي ـج ــار امل ـتــر املـ ّ
ـربــع
في وضــع املبنى (قيد اإلنشاء وغير
مـن ـجــز) ب ـم ـعـ ّـدل  282دوالرًا أي 4.1
مليون دوالر سنويًا .وذلك ،في مقابل
أن تقوم «ميك  »2بدفع  22.6مليون
دوالر ن ـق ـدًا ودف ـع ــة واح ـ ــدة لـصــالــح
شــركــة  SEGاملـمـلــوكــة مــن نـبـيــل كــرم
صاحب العقار املذكور إلكمال املبنى،
على الرغم من اعتراف «ميك  »2بأن

أسـعــار التجهيزات والعناصر التي
ّ
قدمتها  SEGلضرورات إكمال املبنى
ه ــي أع ـل ــى بـنـسـبــة  %20م ــن أس ـعــار
ً
الـ ـ ـس ـ ــوق ،فـ ـض ــا عـ ــن وجـ ـ ـ ــود نـقــص
بنحو  325موقفًا للسيارات وهو ما
ّ
يتطلب كلفة إضافية بنحو  350ألف
ّ
ستتكبدها «ميك .»2
دوالر سنويًا
¶  2أي ــار  :2018تــأسـيــس 1526 BC
اململوكة من نبيل كرم ( 2890سهمًا)،
ّ
وكل من مينرفا دهان ومارون الحلو
ّ
ّ
( 10أسهم لكل منهما) وهما موظفان
في شركة كرم.
¶  14أي ــار  :2018واف ــق ال ـجـ ّـراح على
ع ـقــد اإليـ ـج ــار ملـ ـ ّـدة  15ع ــام ــا ،وطـلــب
إمـكــانـيــة تخفيضه إل ــى  6.1مليون
دوالر ،مــع إنـهــاء العقد مــن دون دفع
ّ
أي تعويضات عند السنة العاشرة،
وكــذلــك واف ــق على دفــع  22.6مليون
دوالر ّ
كحد أقصى إلنجاز املبنى.
¶  24أي ــار  :2018عـقــدت AC Realty
ّ
جـمـعـيــة ع ـمــوم ـيــة ب ـح ـضــور كـ ــل من
حسني ّ
عياش وسيرج عيروط وعالء
مـ ــروة ،وت ــم االت ـف ــاق عـلــى حصولها
ب ــالـ ـتـ ـك ــاف ــل مـ ـ ــع ش ـ ــرك ـ ــة 1526 BC
ع ـلــى ق ــرض م ــال ــي ط ــوي ــل األجـ ــل من
فــرنـسـبـنــك بـقـيـمــة  22مـلـيــونــا و174

أل ــف دوالر أم ـيــركــي لـتـمــويــل عملية
شـ ـ ــراء ال ـب ـل ــوك ــن  Bو .Cف ــي مـقــابــل
الـتـنــازل لصالح فرنسبنك عــن كامل
املـبــالــغ الـنــاجـمــة عــن ب ــدالت اإليـجــار
املـ ـعـ ـق ــود مـ ــع ش ــرك ــة «مـ ـي ــك  ،»2مــع
التأمني على القرض بضمانة العقار
 /1526الباشورة.
¶  29ح ــزي ــران  :2018عــرضــت «ميك
 »2عـلــى ال ـ ــوزارة نـتــائــج املـفــاوضــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة م ـ ــع كـ ـ ـ ــرم ،والـ ـ ـت ـ ــي قـضــت
ب ـت ـخ ـف ـيــض ق ـي ـمــة اإلي ـ ـجـ ــار م ــن 6.9
مليون إلى  6.4مليون دوالر سنويًا.
¶  4تـمــوز  :2018واف ــق ال ـجـ ّـراح على
ّ
كل الطلبات.
¶  6تـمــوز  :2018عـقــدت AC Realty
جمعية عمومية أع ــادت فيها تأكيد
ّ
ال ـقــرارات املتخذة فــي جلسة  24أيــار
.2018
¶  11ت ـ ـمـ ــوز  :2018ع ـ ـقـ ــدت ش ــرك ــة
«سيتي دفلوبمنت» جمعية عمومية
وافقت فيها على إدخال شركتي BC
 1526و AC Realty Groupضمن عقد
التأمني املمنوح من ِقبلها لفرنسبنك
(ره ـن ـي ــة ال ـع ـق ــار ل ـص ــال ــح امل ـص ــرف)
ّ
املتوجبة أو
كضمانة لجميع املبالغ
ّ
ستتوجب ّ
بذمة  AC Realty Groupو

العقار  1925مصنف موقعًا طبيعيًا ممنوع البناء عليه (مروان بوحيدر)

تقرير

«مقبرة» للسيارات المحتجزة في آخر
المساحات الخضراء في المدينة

بيروت:
حرج
القضم مستمرّ
هديل فرفور
ّ
يبدو أن نهج قضم حرج بيروت،
آخ ــر املـ ـج ــاالت ال ـعــامــة ال ـخ ـضــراء
ف ـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــةُ ،مـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـر م ـ ــن ق ـبــل
ب ـل ــدي ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ال ـج ـه ــة ال ـتــي
ُ
فترض أنها املؤتمنة عليه .هذا
ي ُ
ّ
م ــا ت ـف ـي ــد ب ــه م ـع ـل ــوم ــات ســرب ـهــا
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـهـ ـن ــدس ــن امل ـع ـن ـي ــن
فــي الـبـلــديــة ح ــول «تـ ّ
ـوجــه جــدي»
الس ـت ـث ـمــار جـ ــزء م ــن ال ـع ـق ــار رقــم
 1925ال ـت ــاب ــع ل ـل ـحــرج (مـ ــن جـهــة
شاتيال) وتحويله الى مرآب لركن
السيارات ّاملحتجزة.
وعـلـيــه ،نــفــذت حـمـلــة «ضــاحـيـتــي
تفرز» ،يوم الجمعة املاضي ،وقفة
احـتـجــاجـيــة ض ـ ّـد م ـس ــار الـتـعــدي

الجزء ّ المهدد حاليًا
سينضم الى آالف األمتار
التي ُسلبت من الحرج

ّ
املستمر على الحرج الــذي ُيشكل
«رئـ ـ ــة بـ ـي ــروت الـ ــوح ـ ـيـ ــدة» ،فـيـمــا
ّ
يتجهز عدد من ناشطي الحملة،
غ ـدًا ،لـلـمـبــاشــرة بتشجير العقار
كـ «مبادرة استباقية الرساء الدور
الوظيفي للعقار بوصفه مساحة
خضراء عامة مفتوحة للعموم»،
وفق الناشطة في الحملة راضية
حيدر.
وم ـع ـلــوم أن ــه سـبــق أن شـ ّـيــد فــوق
هــذا العقار مبنى تابع للمديرية
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام كـ ــان م ـقــررًا

إن ـ ـشـ ــاؤه ع ـل ــى عـ ـق ــار ال ـ ـحـ ــرج مــن
جـهــة الـطـيــونــة ،قـبــل أن ينقل الــى
الـجـهــة الـخـلـفـيــة م ــن ال ـح ــرج بعد
إع ـ ـتـ ــراضـ ــات أث ـ ــاره ـ ــا ن ــاش ـط ــون.
وع ـل ـيــه ،ف ــإن إن ـش ــاء املـ ــرآب يعني
أنــه سيتم إشـغــال هــذا الـجــزء من
ً
الحرج كامال!
وك ـ ــان م ـح ــاف ــظ امل ــدي ـن ــة ال ـقــاضــي
زياد شبيب أجاز للمديرية العامة
لــأمــن ال ـعــام فــي  25أي ـلــول 2015
(الـقــرار  )2194إشغال نحو 1500
متر مــن العقار  1925إلستعماله
كمركز لألمن الـعــام .ووفــق املدير
التنفيذي لجمعية «نحن» ،محمد
أي ـ ــوب« ،ت ــم ن ـقــل امل ـب ـنــى م ــن جهة
يشكالن
الى اخرى ...ولكن كالهما ُ ّ
جـ ــزءًا م ــن ال ـع ـقــار  1925امل ـصــنــف
م ــوق ـع ــا ط ـب ـي ـع ـيــا م ـم ـن ــوع ال ـب ـنــاء
ع ـل ـي ــه»ُ ،م ـح ـ ّـم ــا امل ـس ــؤول ـي ــة ال ــى
شبيب الذي كان يدعو في الفترة
ّ
التعديات على
االخيرة الــى إزالــة
امل ـل ــك الـ ـع ــام «فـ ــي ح ــن أنـ ــه ي ـقــوم
بشرعنة التعدي على الحرج».
وبالعودة الى الجزء املهدد حاليًا
ّ
م ـ ــن ،ف ــإن ــه  -إذا ل ــم ي ـت ــم ّتـجـمـيــد
م ـش ــروع تــأج ـيــره  -سـيـنــضــم الــى
آالف األمـ ـ ـت ـ ــار الـ ـت ــي ُسـ ـلـ ـب ــت مــن
ال ـ ـح ـ ــرج واسـ ـتـ ـب ــدل ــت ب ـم ـش ــاري ــع
ومراكز أخرى .يكفي التذكير بأن
ش ــارع ــا واح ـ ـدًا يـفـصــل ب ــن مبنى
األم ـ ــن الـ ـع ــام ال ـ ــذي ي ـتــم تـشـيـيــده
حــالـيــا واملـبـنـيــن الـتــا ُبـعــن لقوى
األمن الداخلي اللذين شيدا خالفا
ّ
للقانون عــام  .2008إلــى ذلــك ،فإن
م ـب ـنــى م ــا ّسـ ـم ـ ّـي ب ـ ـ «امل ـس ـت ـش ـفــى
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» ال ي ـ ـ ـ ــزال ي ـن ـت ـصــب
ع ـلــى امل ــوق ــف الـخـلـفــي لـلـسـيــارات
للحرج شاهدا على مسار
التابع
ُ
ّ
ستمر بهذه الفسحة
«التفريط» امل
«ال ـي ـت ـي ـمــة» ال ـخ ـضــراء ف ــي مــديـنــة
يأكلها اإلسمنت.
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رياضة

رياضة

حاوره علي زين الدين

حركة كبيرة يقوم بها نادي األنصار .النادي منصات التتويج ،ومنافسة العهد والنجمة
على مختلف األلقاب المحلية .واحدة من
األخضر تعاقد مع حسن معتوق أخيرًا
التعاقدات المهمة والصادمة في الوقت
بعقد وصل إلى المليون دوالر أميركي،
عينه كانت توقيع األنصار مع الالعب
كما دعم صفوفه خالل الموسمين
األخيرين بالعبين قادرين على إعادته إلى الشاب إياد حمود .موهبة لبنانية كان لها

تجربة في المالعب األوروبية ،وأهمها
اإلنكليزية ،حيث كان يعيش حياة احترافية
بشكل كامل .حمود قادر على إعطاء
اإلضافة الفنية لألنصار ،الفريق الساعي
الستعادة أمجاد الماضي

الكرة اللبنانية
يخوض االخاء األهلي عاليه ثاني مباراتيه في كأس النخبة اليوم الساعة  17:00على
ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس .مباراة يحتاج فيها إلى التعادل أمام النجمة
لكي يضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي .األكيد أن بلوغ دور األربعة ال يشغل هذا
النادي بقدر ما يشغله مستقبله ،وهو الطامح دائمًا إلى ّ
التقدم

االخاء ...طموح خارجي
ومواجهة المشاكل بصمت

يؤكد حمود أن
األلولية تبقى
لالحتراف (عدنان
الحاج علي)

شربل ّ
كريم

إياد حمود
من بلغاريا ،حيث أصبح ثاني أصغر
العب يشارك في الدوري املمتاز برفقة
نــادي «لوكوموتيف بلوفديف» ّ ،إلى
مهد كرة القدم ،إنكلترا ،حيث صنفته
صـحـيـفــة «غـ ــارديـ ــان» ب ــن أف ـضــل 60
مــوه ـبــة ف ــي ال ـع ــال ــم م ــن م ــوال ـي ــد عــام
 ،2001حــن كــان يلعب لصالح نــادي
«ش ـي ـف ـي ـلــد ويـ ـ ـن ـ ــزداي» ل ـل ـش ـبــاب (18
ع ــام ــا) ،إل ــى ل ـب ـنــان ،ليلعب ٌمــع نــادي
ٌ
األنـ ـ ـص ـ ــار .خـ ـط ــوة م ـف ــاج ـئ ــة ل ـل ـشــاب
اللبناني إياد حمود ،أثارت استغراب
جـمـهــور ك ــرة ال ـق ــدم الـلـبـنــانـيــة ،ال ــذي
تـ ـع ـ ّـرف إلـ ــى ال ــاع ــب ف ــي األس ـبــوعــن
املاضيني.
اب ـ ــن بـ ـل ــدة «م ـ ـجـ ــدل عـ ـنـ ـج ــر» ،ي ـشــرح
بلهجته البقاعية ،أسباب عودته إلى
لبنان ،وانتقاله إلى األنصار تحديدًا،
بعدما كان أقرب إلى النجمة في فترة

مــن الـفـتــرات .يعلم أن الـفــارق بــن كرة
القدم اللبنانية ونظيرتها اإلنكليزية
ّ
ويتحدث عــن تجربته في
كبير ج ـدًا،
امل ــاع ــب األوروبـ ـ ـي ـ ــة .ط ـمــوحــه كـبـيــر،
ويأمل بــأن يساعد اللعبة في لبنان،
وأن يكتسب الخبرة من زمالئه.
ينتظر حمود الـســؤال األه ــم ،واألكثر
طــرحــا فــي الــوســط الـكــروي اللبناني،
منذ انتشار خبر مشاركته في تمارين
نادي النجمةَ .
ٌ
ٌ
شاب
العب
لم قد يترك
ّ
مصنف من بني أفضل مواهب العالم،
االستمرار في االحتراف داخل
فرصة
ّ
ناد لبناني؟
أوروبا ،ويوقع مع ٍ
الجميع أج ــاب عــن حـمــود ،واألجــوبــة
ان ـح ـصــرت بــن مــن اعـتـبــر أن الــاعــب
قد يكون يعاني من إصابة في الوقت
العب
الحالي ،وبني من رأى أنه كما أي
ٍ
ل ـب ـنــانــي ،يـبـحــث ع ــن ال ــرب ــح ال ـســريــع.

• إدارة النجمة لم تتعامل معي باحتراف
• أسعى إلعادة األنصار إلى ّ
منصات التتويج
ً
• سأكون سعيدا بأن ألعب للمنتخب الوطني

«بصراحة؟ أنا لبناني ،وأريد أن ّ
أقدم
ما َّ
لدي في ّخدمة كرة القدم اللبنانية،
كما أنني أفضل أن أكون بني عائلتي»،
ي ـقــول ال ـشــاب الـلـبـنــانــي امل ــوه ــوب في
حديث مع «األخبار».
يختصر حمود الجواب ،لكنه يضيف

سبق لحمود أن لعب مع الفئات
العمرية للمنتخب البلغاري
الح ـقــا أس ـبــابــا أخـ ــرى ،مــن بينها أنــه
يــريــد أن يلعب مــع فــريـ ٍـق فــي الــدرجـ ًـة
األولــى ،وهذا األمر ُي ُّ
عد أكثر صعوبة
ف ــي إن ـك ـل ـتــرا .ك ـمــا أي العـ ـ ٍـب مـغـتــرب،
ّ
عبور
يعتبر الدوري اللبناني محطة
ٍ

ـات أفـضــل ،لكن على عكس
إلــى دور ّيـ ـ ٍ
ً
غـيــره ،وق ــع عـقـدًا طــويــا ( 5سـنــوات)،
وهو ٌ
أمر استغربه الجمهور أكثر.
مــع األنـصــار ،وقــع عــدنــان حيدر عقدًا
مل ــوس ـ ٍـم واح ـ ـ ــد ،وج ـ ـ ــدده م ــرت ــن ،كـمــا
بعقد مع النادي
يرتبط سوني سعد
ٍ
ينتهي مع ختام املوسم املقبل ،وهكذا
ي ـف ـع ــل ب ــاق ــي ال ــاعـ ـب ــن فـ ــي األن ــدي ــة
العب
األخرى ،على الرغم من أن أصغر
ٍ
ـوات
بينهم يكبر حـمــود بخمس سـنـ ٍ
على األقل« .ربما أحترف مجددًا ُبعد
لي مع الفريق في حــال قـ ّـدم
أول سنةٍ ٌ
للنادي عرض يستفيد منه .خالل هذا
الوقت ،أكون قد استفدت من كرة القدم
اللبنانية ّ
وقدمت ما َّ
لدي لها أيضًا».
هكذا ،يبقى تفكير حمود باالحتراف
أول ــوي ــة ،وهـ ــذه م ـســألــة وقـ ــت .غــالـبــا،
ـوات م ــع ن ــادي
ل ــن ي ـب ـقــى خ ـمــس سـ ـن ـ ٍ

األنـصــار .هــو ،واإلدارة ،يعلمان أن له
ً
مستقبال في الخارج.
ّ
ٌ
سبب آخر يضيفه حمود بما يتعلق
ب ــارت ـب ــاط ــه ب ــاألنـ ـص ــار ،وهـ ــو تـقــريــب
املسافة مع املنتخب الوطني .سبق له
أن لعب مع الفئات العمرية ّللمنتخب
ّ
البلغاري ،لكنه يؤكد أنه يفضل اللعب
للبنان« .تــواصـلــوا معي مــن منتخب
الـ ـشـ ـب ــاب ق ـب ــل ن ـح ــو خ ـم ـس ــة أش ـه ــر،
لكنني كـنــت حينها فــي إنـكـلـتــرا .أنــا
اآلن هنا ،وبالطبع سأكون سعيدًا أن
ألعب للمنتخب الوطني .عمومًا ،حني
جـئــت إل ــى لـبـنــان فــي الـفـتــرة األخـيــرة
شــاركــت فــي ال ـت ـمــاريــن ،وحـيـنـهــا بــدأ
التواصل مع نادي النجمة».
املقابلة مع حمود ،كــان من املمكن أن
ُ
تجرى على ملعب النجمة في املنارة،
لكن رئيس النادي أسعد صقال أوقف

عملية انتقال الالعب إلى «النبيذي»،
ال ـت ــي كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن ت ـتــم في
الليلة عينها التي اتخذ فيها قــراره.
عدم التوقيع مع الالعب أثــار استياء
ً
الجمهور ،لكن ما أغضبهم فعال ،هو
توقيع األنصار عقدًا مع الالعب بعد
أيام قليلة.
ٍ
يشرح حمود ّ
القصة« ،في اليوم الثاني
لــي مــع املنتخب ،تــواصــل النجمة مع
عقد معي ،لكن الوالد
والــدي لتوقيع ٍ
طـلــب أن أشـ ــارك ف ــي ت ـمــاريــن الـفــريــق
ً
ّأوال .ه ـكــذا ،أت ـعـ ّـرف أنــا عـلــى األج ــواء
ّ
َّ
في النادي ،ويتعرف علي الفريق في
امل ـقــابــل» .ه ــذه الـنـقـطــة ،تـتـعــارض مع
ما برره صقال في عدم توقيع النادي
عقدًا مع الالعب .الرئيس قال إن أحد
أسباب إيقاف الصفقة ،هو أن الالعب
رفــض الـخـضــوع للتجربة ،ألكـثــر من

حصةٍ تدريبيةٍ واحــدة للوقوف على
مستواه.
ٌ
صحيح أن إياد خاض حصة تدريبية
واحــدة مع الفريق ،لكن اإلدارة طلبت
ّ
تــوقـيــع الـعـقــد مـعــه حــتــى مــن دون أن
يشارك في التمارين« .تعامل اإلدارة
مع املوضوع لم يتم بطريقةٍ محترفة.
تم االتفاق على توقيع العقد في اليوم
الثاني عند الثالثة عصرًا ُ ،وحني كنت
فــي طريقي إلــى ب ـيــروت ،أ ّج ــل املوعد
إل ــى الـســابـعــة م ـس ـ ً
ـاء .بـعــدهــا بنصف
ُ
س ـ ــاع ـ ــة ،ط ـ ـلـ ــب مـ ـن ــي الـ ـحـ ـض ــور إل ــى
التمارين عند الرابعة عصرًا .رفضت
ال ـح ـضــور ،كـمــا تــوقـيــع الـعـقــد أيـضــا،
ّ
بسبب طريقة التعاملُ .حــلــت األمــور
ٌ
الحقًا ،واتفقنا على أن يأتي أحــد من
طرف اإلدارة إلى البقاع لتوقيع العقد،
وفي طريقهم من بيروت أوقف صقال
ّ
يؤكد ّ
حمود أن املوضوع ال
الصفقة».
ّ
ّ
يتعلق بخوض حصةٍ تدريبية واحدة
أو عشر ،بل في التعامل ،والدليل ،أن
إدارة األن ـص ــار طـلـبــت مـشــاركـتــه في
أك ـثــر م ــن ح ـصــة تــدري ـب ـيــة ،وه ــو أم ـ ٌـر
ً
وافق عليه ،وهذا ما حصل فعال .يختم
حــدي ـثــه ح ــول ه ــذا امل ــوض ــوع بجملةٍ
واح ـ ـ ـ ــدة ،ق ــال ـه ــا فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـحــديــث
أي ـضــا« :م ــا ك ــان فــي نـصـيــب» .انتهى
املــوضــوع هنا ،أو هكذا بــدا بالنسبة
إلــى النجمة .حمود عــاد إلــى إنكلترا،
لـكـنــه ســرعــان مــا شــوهــد فــي تـمــاريــن
تواصلت معه ،وبعد
األنصار .اإلدارة
ّ
أول حـ ّـصــة تــدريـبـيــةُ ،وق ــع الـعـقــد بني
ال ـطــرفــن« .ع ـلــى عـكــس الـنـجـمــة ،كــان
تعامل األنصار محترفًا ،ودخلوا في
ً ُ
صلب املــوضــوع مـبــاشــرة .طـلــب مني
املـشــاركــة فــي أكـثــر مــن تمرين ،لكنهم
ق ـ ّـدم ــوا ل ــي ال ـع ـقــد ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي.
ارت ـحــت هـنــا ،وق ــررت أن ألـعــب ضمن
صفوف الفريق» ،هكذا ،ارتدى حمود
ً
القميص األخضر بدال من النبيذي.
ُيدرك حمود أن فريقه يضم في صفوفه
عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الــاع ـبــن امل ـمـ ّـيــزيــن.
يصفهم بـ«سوبر ستارز» .هذا األمر،
يـعـنــي أن ــه سـيـنــافــس لـلـحـصــول على
فرصة املشاركة أساسيًا ،لكن قانون
ّ
االتـ ـح ــاد األخـ ـي ــر ،امل ـت ـعــلــق ب ـض ــرورة
م ـشــاركــة الــاع ـبــن دون  22عــا ًمــا في
مـبــاريــات ال ـفــرقُ ،يعطيه فــرصــة أكبر
تقديم كل
للعب ،وإبــراز
موهبته ،كما ٌ
مــا يملك .يعلم أن ّ
ٌ
كبير
ثمة اخـتــاف
ّ
بــن لـبـنــان وإنـكـلـتــرا ،لكنه يــؤكــد أنــه
ّ
سيستمر بـمــا تـعــلـمــه« .ف ــي السنتني
األخـيــرتــن تـفـ ّـرغــت لـكــرة ال ـقــدم ،إذ أن
بــرنــامــج أكــادي ـم ـيــة الـ ـن ــادي ي ـبــدأ من
ّ
التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا،
ويتخلله حصتان تدريبيتان ،الفطور،
والحضور في النادي الرياضي .هذه
ٌ
أمور ال بد أن ألتزم بها» يقول حمود
في حديث مع «األخبار».
ه ــدف ــه ،عـ ــودة األن ـص ــار إل ــى مـنـ ّـصــات
ّ
التتويج ،والتعلم مــن خـبــرة زمــائــه.
يـعـلــم أن ــه ق ــد ي ـكــون تــأســس بـطــريـقــةٍ
أف ـ ـضـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن ال ــاعـ ـب ــن
ّ
اللبنانيني ،لكنه يؤكد أن خبرة الكثير
ُ
منهم تفيده أيضًا.
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور يـ ـنـ ـتـ ـظ ــر العـ ـ ـ ــب الـ ـف ــري ــق
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وي ـ ــأم ـ ــل ب ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــون أح ــد
املـســاهـمــن ب ـعــودة لـقــب الـ ــدوري إلــى
ـاب طــويــل عن
خــزائــن ال ـنــادي بعد غـيـ ٍ
منصات التتويج.

ّ
قلة تعرف أن نــادي االخ ــاء األهـلــي عاليه يعيش فترة
صعبة كحال غالبية أندية كرة القدم اللبنانية .الصورة
ُ
العامة التي ّ
يتخيلها البعض عن النادي الجبلي تختصر
بحالة استقرار على مختلف األصعدة ،لكن هذه املسألة
ليست دقيقة إلى ٍّ
ملعب
حد كبير ،ولو أن النادي لديه
ً
تصرفهّ ،
ّ
ويؤمن املتطلبات املالية لالعبيه ،إضافة
في
ّ
إلى وقوفه غالبًا في املراكز املتقدمة على غرار ما فعل
ّ
في ختام املوسم املاضي عندما حل رابعًا على الئحة
الترتيب العام.
الواقع هو غير الفكرة العامة ،إذ أن االخاء ال يقف خارج
دائرة األندية التي تعاني من املشاكل ،وما الفارق سوى
أنه يبقي مشاكله داخل البيت من دون ضجيج يذكر،
ّ
إذ يفضل إداريــوه تسخير الوقت للعمل على محاولة
تذليل العوائق ،وهو أمر يعرفه املدركون لكواليس كرة
القدم اللبنانية أكثر من غيرهم.
ببساطة إن الضائقة املالية التي جعلت أكثر مــن نـ ٍـاد
يخرج طالبًا املـســاعــدة والـعــون قــد أصــابــت االخ ــاء في
املواسم القريبة املاضية ،وهو أمر يؤكده أمني السر وائل
شهيب من دون ّ
ّ
تردد ،فيقول« :نعم عانينا في محطات
ٌ
عدة ،لكن ربما لم يعرف أحد حجم معاناتنا ألننا أخذنا
على أنفسنا عهدًا بتنفيذ التزاماتنا تجاه الالعبني حتى
لــو اضطررنا إلــى االسـتــدانــة ،وهــي مسألة لــم تدفع أي
العب للخروج واتهام نادينا بأي تقصير على غرار ما
شهدنا في حاالت مختلفة أصابت أندية أخرى».
ُ
خطوة بال شك تحسب إلدارة االخاء ،إذ كما هو معلوم
فإن عامل االستقرار املــادي وإراحــة الالعبني نفسيًا
ينعكس إيجابًا على أداء الفريق .لكن راحة الالعبني
ليست مشابهة لتلك التي يشعر بها اإلداريون ولو أن
نتائج الفريق في بعض األحيان تركت راحــة لديهم،
فامليزانية في املوسم املاضي وصلت إلــى  800ألف
كاف لجلب أوجاع الرأس.
دوالر ،وهو رقم ٍ
لكن أيضًا ال ّبد من اإلشارة إلى أن هذا الرقم لم يلتق
مــع مــا وض ـعــه ال ـن ــادي الـجـبـلــي هــدفــا ل ــه ،إذ بحسب
ّ
شهيب لم يكن الوقوف في صف األربعة األوائل كافيًا
«فطموحنا كان التمثيل الخارجي ،وهي نقطة كانت
ّ
قسم من املصاعب املالية
ستساعدنا أيضًا في حل
ٍ
لـنــاحـيــة الـحـصــول عـلــى مـ ــردود ج ــراء امل ـشــاركــة في
بطولة عربية أو آسيوية».
أمــا إذا كــان الـهــدف نفسه هــو الـعـنــوان بالنسبة إلى
االخــاء فــي املــوســم الجديد ،فــإن األمــور تبدو أصعب
بالتأكيد بعد اتساع الهوة بني الثالثة األوائــل والفرق
ال ـتــي وق ـفــت خلفها عـلــى الئ ـحــة الـتــرتـيــب ،وه ــو أمــر
يعيده عضو اللجنة التنفيذية فــي االتـحــاد اللبناني
إلى «الفوارق املالية بني أندية الصدارة وغيرها ،وذلك
ّ
بعد تضخم أسـعــار الــاعـبــن» .ويتابع« :مــا يحصل
يضر بكل األندية األخرى ،إذ ال يمكن ّ
ّ
تخيل أن عقد
العــب مثل حسن معتوق يــوازي ميزانية ثالثة فرق
في الــدوري ،ولو أن الالعب يستحق ما يحصل عليه
وربما أكثر» .ويبدو جليًا أن ميزانية االخاء ستكون
أقل من املوسم املاضي ،وقد تصل إلى حوالى الـ600
ألف دوالر ٍّ
كحد أقصى ،وذلك مع حصوله على نصف
املبالغ التي كــان يحصل عليها مــن بعض الداعمني،
وذلــك لسبب يشبه األسباب التي شكت أندية أخرى
مـنـهــا وع ـلــى رأس ـهــا الــوضــع االق ـت ـصــادي ال ـعــام في
بشكل واضح في العشاء
البالد ،وقد ظهر هذا األمر
ٍ
السنوي الـخــاص بالنادي الجبلي حيث ّ
حصل ثلث
الرقم الذي خرج به في العام املاضي!
من هنا ،تتركز خطة عمل اللجنة اإلدارية على البحث
ّ
راع
راع أساسي ،إذ أن الفريق ال يحمل اسم أي ٍ
عن ٍ
عـلــى قميصه .وبــالـتــأكـيــد يمكن لــاخــاء االسـتـفــادة
من صورته ّ
الجيدة التي تركها في اللعبة في األعوام
األخيرة ،إن كان على صعيد فريق الرجال أو فريق

السيدات ،وحتى الفئات العمرية ،وذلك عبر خلق حالة
تجذب مجموعة من الداعمني إليه.
القلق موجود داخليًا ،وهو ما جعل الحسابات دقيقة
في عملية التعاقدات التي أبرمها النادي هذا الصيف،
والتي يرى املدير الفني العراقي عبد الوهاب ابو الهيل
أنها ستفيد الفريق كثيرًا ،إذ بــرأيــه تبدو تشكيلته
الحالية أفضل من تلك التي قادها في املوسم املاضي.
وكان االخاء قد ّ
جدد عقد صانع ألعابه محمد عطوي
وحصل على توقيع كريم درويش من النجمةً ،وضم
اسمًا بارزًا من األخير هو حسن املحمد ،إضافة إلى
استعارة بالل نجدي من األنصار مع إمكانية الشراء،
وت ـعــاقــد م ــع وجـ ــوه شــابــة مـثــل عـلــي ب ـي ـطــار ،حسن

يبدو الهدف األول لالخاء
في الموسمين الماضي
والمقبل هو التمثيل الخارجي

ديــب وعلي مرقباوي ،وترفيع عــدد من العبي فريق
الشباب.
وفي هذا اإلطار يقول ّ
شهيب« :لم تكن األمور صعبة
ألن الالعبني يرغبون في القدوم إلينا ،إذ أنهم يعلمون
أن نادينا بات يشكل مساحة لهم للتألق ،وهناك أمثلة
كثيرة حــول هــذه النقطة ،إضــافــة إلــى عــدم سماعهم
بـ ّ
ـأي مـعــانــاة عاشها العـبــون آخ ــرون سابقًا عندما
لـعـبــوا فــي صـفــوفـنــا» .ويـمـكــن إضــافــة نـقـطــة أخــرى
وهــي أن الالعبني يمكن أن يالحظوا دقــة الحسابات
الفنية ألبــو الهيل ،والتشكيلة «املـحــدودة» العدد التي
يـمـلـكـهــا ،م ــا يـعـنــي أن ـهــم سـيـحـصـلــون عـلــى فــرصــة
ال ـل ـعــب .وف ــي اإلطـ ــار الـفـنــي أي ـضــا ال ت ـبــدو ال ـصــورة
النهائية واضحة لالخاء ولو أنه شــارف االنتهاء من
التعاقدات ،إذ كــان قد أبقى على مهاجمه البرازيلي
كارلوس ألبرتو ،وكانت لديه النية لإلبقاء على املدافع
البرازيلي – اإليطالي كريستيان لــوكــا ،لكن إصابة
األخـيــر فــي الــربــاط الصليبي ،دفعته إلــى التعاقد مع
البرتغالي كــارلــوس لــومـبــا .لكن قــد ال يـكــون االخــاء
ّ
لضم مهاجم لبناني
مع ثالثة أجانب ،إذ هناك سعي
أجنبي آخر
سيجعله يستغني عن فكرة إضافة أي
ّ
للفريق ،ودائمًا وفق حسابات مادية دقيقة عله يجد
الـتــوازن لكي يصيب الهدف الــذي ّ وضعه في املوسم
املــاضــي ،فـبــرأي ّ
شهيب «مــن يقلص حجم مشاكله
ّ
املالية ستتقلص مشاكله الفنية».
حصل االخاء على توقيع كريم درويش
من النجمة (عدنان الحاج علي)
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رياضة

رياضة

كأس السوبر األوروبي

تستضيف مدينة إسطنبول التركية مساء اليوم مباراة كأس السوبر األوروبي (الساعة  22:00بتوقيت بيروت) ،على
ملعب فودافون بارك .مواجهة إنكليزية خالصة تجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا ليفربول ،وبطل الدوري
األوروبي تشلسي .بعيدًا عن اللقب ،ستعطي المباراة نظرة أكثر شمولية عن جاهزية الفريقين للموسم الجديد،
تحديدًا تشلسي الذي عاندته الظروف مع مدربه الجديد فرانك المبارد هذا الصيف

حول العالم

بيريشيتش ينضم إلى البايرن

أكد نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري األملاني
في املواسم السبعة األخيرة ،تعاقده مع
املهاجم الكرواتي إيفان بيريشيتش من إنتر
ميالنو اإليطالي على سبيل اإلعارة ملدة عام.
وأفاد املدير الرياضي للنادي البوسني حسن
صالحميدزيتش« :سيساعدنا إيفان على
الفور بفضل خبرته الدولية التي اكتسبها
مر السنوات .هو موهوب ّ
على ّ
تقنيًا ومرن في
الهجوم» .وأضاف «أنا متأكد أن بيريشيتش
سينخرط سريعًا ،كونه يعرف البوندسليغا

ليفربول  Xتشلسي

«صدام اإلنكليز» على األراضي التركية
حسين فحص
اف ـت ـت ــح املـ ـ ـ ــدرب اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ف ــران ــك
الم ـب ــارد م ـش ــواره ال ـتــدري ـبــي بــرفـقــة
ت ـش ـل ـس ــي ،ب ـ ـخ ـ ـسـ ــار ٍة كـ ـبـ ـي ــرة أم ـ ــام
مضيفه مانشستر يــونــايـتــد األحــد
امل ــاض ــي ،فــي أول ــى ج ــوالت ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .نقاط
ضعف واضـحــة ظـهــرت فــي الفريق،
الدفاعي،
تمحور أغلبها فــي الخط
ّ
ّأم ـ ـ ــا الـ ـنـ ـق ــاط اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ف ـت ـمــث ـلــت
بالتنوع الهجومي للمنظومة .رغم
الـ ـخـ ـس ــارة ب ــرب ــاع ـي ــة ن ـظ ـي ـف ــة ،ظـهــر
كمنافس شرس في املباراة
تشلسي
ٍ
ً
خاصة في الشوط األول.
دخ ــل الم ـبــارد الـلـقــاء بـخـطــة ( 4ـ  3ـ
 ،)3مع إشراك روس باركلي كجناح
أيسر ،يلعب دور صانع األلعاب في
بناء الهجمة ،خلف املهاجمني تامي
أبراهام وبيدرو رودريغيز.
ظـهــر جـلـيــا إي ـمــان الم ـب ــارد بشباب
أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ،الـ ـتـ ــي شـكـلــت
ّ
م ـصــدرًا جــدي ـدًا لـلـتـعــاقــدات فــي ظــل
حــرمــان الفريق مــن إب ــرام الصفقات

أحرز ليفربول لقب المسابقة ثالث
مرات وتشلسي مرة واحدة
لفترة ســوقــي انـتـقــاالت مقبلني .مع
رح ـي ــل دي ـف ـي ــد ل ــوي ــز إلـ ــى آرسـ ـن ــال،
اعـ ـتـ ـم ــد الم ـ ـ ـبـ ـ ــارد عـ ـل ــى امل ــدافـ ـع ــن
الفرنسي كــورت زومــا والدنماركي
أنـ ـ ــدريـ ـ ــاس ك ــري ـس ـت ـي ـن ـس ــن ك ـق ـل ـبــي
دفــاع ،في حني دخل الظهير األيسر
ّ
أساسيًا
إيميرسون بامليري اللقاء
عـلــى حـســاب مــاركــوس ألــونـســو .لم
ت ـق ـت ـصــر م ـش ــارك ــة ع ـن ـصــر ال ـش ـبــاب
عـلــى ذل ــك ،إذ لـعــب ك ـ ّـل مــن ّ
خريجي
األكــاديـمـيــة مــايـســن مــاونــت وتــامــي
أبـ ــراهـ ــام ف ــي الـتـشـكـيـلــة األســاس ـيــة
ملـبــاراة مانشستر يونايتد .تمثلت
امل ـف ــاج ــأة ب ــدخ ــول المـ ـب ــارد امل ـب ــاراة
دون إش ـ ـ ـ ــراك م ـ ـحـ ــور دفـ ـ ــاعـ ـ ــي ،مــع
إب ـق ــاء أن ـغــولــو كــان ـتــي ع ـلــى مـقــاعــد
الـبــدالء وعــدم إقحام باكايوكو في
التشكيلة املستدعاة للمباراة.
شـهــد الـلـقــاء ّهـجــومــا مبالغًا بــه من
ت ـش ـل ـســي ،ت ـمــثــل بــال ـض ـغــط ال ـعــالــي
لثالثي املـقــدمــة على دف ــاع الخصم.

ذكرى جميلة
لليفربول
يــريــد املـ ــدرب األمل ــان ــي يــورغــن ك ـلــوب أن
ي ـج ـعــل م ــن ال ـت ـتــويــج ع ـ ــادة لـ ــدى العـبــي
ل ـي ـف ــرب ــول اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ع ـن ــدم ــا ي ــواج ــه
الليلة جــاره تشلسي فــي كــأس السوبر
األوروب ـي ــة .وك ــان ليفربول متخلفًا ( 0ـ
 )3أمام ميالن اإليطالي في نهائي دوري
أبطال أوروبــا  ،2005عندما قلب تأخره
وت ـ ـ ّـوج ب ــرك ــات ال ـتــرج ـيــح عـلــى ضـفــاف
البوسفور ،وسيعود األربعاء إلى املدينة
الـكـبــرى ملــواجـهــة تشلسي بعد تتويجه
باللقب الـقــاري املــرمــوق للمرة السادسة
في تاريخه .وصحيح أن لقب املسابقة ال

خسر المبارد مباراته األولى في الدوري (أولي سكارف ـ أ ف ب)

ّ
أمـ ـ ٌـر ك ــل ــف ال ـف ــري ــق ال ـك ـث ـيــر ،ف ــي ظل
إت ـقــان مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد أسـلــوب
الهجمات املرتدة.
س ـي ـط ــر ت ـش ـل ـس ــي ف ـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ـفـ ـت ــرات وقـ ـ ــام ب ـخ ـل ــق ال ـك ـث ـي ــر مــن
ال ـف ــرص ( 18ت ـســديــدة ج ــاء  7منها
عـ ـ ـل ـ ــى املـ ـ ـ ــرمـ ـ ـ ــى) كـ ـ ـم ـ ــا أن ـ ـ ـ ــه أص ـ ـ ــاب
َ
ال ـع ــارض ــة وال ـق ــائ ــم م ــن ت ـســديــدتــي
أبراهام وإيمرسون ،غير أن واقعية

يأخذه كثيرون على محمل الجد مطلع
امل ــوس ــم ،بـعــد عـطـلــة صـيـفـيــة يسترخي
خاللها معظم النجوم ،لكن الفريقني لن
يفوتا فــرصــة حمل كــأس إضــافـيــة بعد
إحــراز ليفربول لقبه األول وقــدوم فرانك
المبارد في بداية مسيرته التدريبية مع
تشلسي.
وأحـ ـ ــرز ل ـي ـفــربــول ل ـقــب امل ـســاب ـقــة ثــاث
مــرات وتشلسي مرة واحــدة ،لكن تسعة
مــن األلـقــاب العشرة األخـيــرة ذهبت إلى
أندية إسبانية بالتساوي بني ريال مدريد
وبــرشـلــونــة وأتـلـتـيـكــو مــدريــد ،اخترقها
بايرن ميونيخ األملاني في .2013
وس ـت ـتــركــز األن ـظ ــار ع ـلــى حـكــم امل ـب ــاراة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة س ـت ـي ـف ــان ــي فـ ـ ــرابـ ـ ــار ال ـت ــي
ستصبح أول سيدة تشرف على مباراة
كبرى للرجال في املسابقات األوروبية.

ـار
مـ ـ ـ ــدرب الـ ـي ــون ــايـ ـت ــد أولـ ـ ـ ــي غ ــون ـ ً
سولشاير في إدارة املباراة ،خاصة
فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،حـسـمــت الـلـقــاء
بنتيجة عريضة لصالح «الشياطني
الحمر».
انـتـهــت امل ـب ــاراة .خ ـســارة هــي األكـبــر
لتشلسي أم ــام مانشستر يونايتد
منذ عــام  ،1965كما أنـهــا الخسارة
األكـ ـب ــر ملـ ـ ــدرب ج ــدي ــد ف ــي تـشـلـســي

فــي م ـبــاراتــه االفـتـتــاحـيــة مـنــذ دانــي
فالنشفالور ،عندما خسر بنتيجة
( 7ـ  )2أمام فريق مدلزبرة عام .1987
رغــم ذلــك ،يبقى من الصعب التنبؤ
بمسار المبارد برفقة فريقه الجديد
على اعـتـبــار أن النتيجة لــم تعكس
األداء ،وهو ما أكده في تصريحاته
الصحافية بعد املباراة حني قال« :لم
نستحق ال ـخ ـســارة ب ـهــذه النتيجة.

أربعة أخطاء أدت إلى  4أهداف ،رغم
سيطرتنا على أغلب فترات الشوط
األول .ض ــربـ ـن ــا خـ ـشـ ـب ــات امل ــرم ــى
مرتني ،واتخذنا العديد من القرارات
السيئة في الثلث األخير من امللعب،
مــا ح ــال دون وج ــودن ــا فــي املـقــدمــة،
أقله في الشوط األول».
العالمة الفارقة في مسيرة المبارد
ال ـح ــال ـي ــة أقـ ـل ــه ح ـت ــى اآلن ،م ـقــارنــة
ب ـبــاقــي م ــدرب ــي تـشـلـســي الـســابـقــن
ت ـم ـث ـل ــت ب ــإعـ ـط ــاء الـ ـف ــرص ــة ألبـ ـن ــاء
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،غ ـي ــر أن اإلف ـ ـ ـ ــراط فــي
إشــراك عنصر الشباب دون تحقيق
التوازن مع العبي الخبرة عاد على
ال ـنــادي الـلـنــدنــي بــالـخـســارة األكـبــر
أمــام مانشستر يونايتد في تاريخ
ال ـ «بــريـمـيــرلـيــغ» بـمـسـمــاه الـجــديــد.
ظ ـ ـهـ ــر جـ ـلـ ـي ــا ض ـ ـعـ ــف ال ـ ـخ ـ ـب ـ ــرة فــي
الـهــدف األول ال ــذي جــاء بعد عرقلة
املــدافــع ال ـشــاب ك ــورت زوم ــا ملهاجم
الشياطني الحمر ماركوس راشفورد
في منطقة الجزاء ،دون إغفال خطأه
الكارثي في التغطية الذي أسفر عن
تسجيل الهدف الثاني.
تغيرت األس ـمــاء مــع فــرانــك المـبــارد
تبعًا ألسـلــوب لعبه والـظــروف على
حد سواء .مع المبارد ،شارك  3فقط
من الالعبني الذين اعتادوا املشاركة
باستمرار فــي التشكيلة األساسية
ل ـل ـم ــوس ــم املـ ــاضـ ــي ،وه ـ ــم الـ ـح ــارس
اإلسباني كيبا أريزاباالغا ،الظهير
األيمن سيزار أزبلكويتا ومتوسط
امل ـي ــدان اإلي ـطــالــي جــورجـيـنـيــو ،في
ح ــن ش ـهــدت الـتـشـكـيـلــة م ـشــاركــة 3
أسماء شابة للمرة األولى ،هم تامي
أبـ ــراهـ ــام ،م ــاي ـس ــن م ــاون ــت وكـ ــورت
زوم ــا ،أمــا األس ـمــاء الـبــاقـيــة ،فكانت
تـجـلــس ع ـلــى م ـقــاعــد الـ ـب ــدالء أغـلــب
فـتــرات املــوســم املــاضــي .اإلف ــراط في
االعتماد على العبني أصحاب خبرة
محدودة انعكس سلبًا على الفريق،
بعد ارتـكــابـهــم الـعــديــد مــن األخـطــاء
الفردية.
وبحسب املــدرب البرتغالي السابق
جــوزيــه مــوريـنـيــو ،وهــو محلل اآلن
فـ ــي ق ـ ـنـ ــوات «س ـ ـكـ ــاي سـ ـب ــورت ــس»،
ف ـقــد ك ــان ال ب ــد م ــن إش ـ ــراك ويـلـيــان
ف ــي ه ــذه املـ ـب ــاراة .ال ـخ ـبــرة الـكـبـيــرة
ال ـتــي يـمـتـلـكـهــا ال ـج ـنــاح ال ـبــرازي ـلــي
كانت كفيلة لقيادة هجوم الفريق،
رغ ـ ــم ع ـ ــدم ج ــاه ــزي ـت ــه ال ـك ــام ـل ــة إث ــر
مـشــاركـتــه فــي بـطــولــة كــوبــا أمـيــركــا
م ــع مـنـتـخــب ال ـب ــرازي ــل ف ــي الـصـيــف
الحالي .الحال نفسه للوافد الجديد
كــري ـس ـت ـيــان بــول ـيــزي ـتــش ،إذ أظ ـهــر
جناح بوروسيا دورتموند السابق
فعالية هجومية في الدقائق القليلة
التي لعبها ،أكثر مما قدمه بيدرو
طـيـلــة ف ـتــرة م ـشــارك ـتــه ،دون إغ ـفــال
األث ـ ــر الـ ــواضـ ــح ال ـ ــذي خ ـل ـفــه غ ـيــاب
ك ــان ـت ــي ،ب ـعــد ع ــودت ــه ال ـحــدي ـثــة مــن
اإلصابة.
فـ ـ ــرصـ ـ ــة س ـ ــانـ ـ ـح ـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام ت ـش ـل ـس ــي
ل ـت ـعــويــض خ ـي ـبــة امل ـ ـبـ ــاراة األول ـ ــى،
عندما يلعب أمام ليفربول في كأس
ال ـســوبــر األوروبـ ـ ــي ال ـل ـي ـلــة .اخـتـبــار
حقيقي لكتيبة المبارد ستظهر إلى
حد كبير مدى تأثيره على الالعبني،
لتجاوز الصعاب فــي فترة وجيزة.
وع ـ ـلـ ــى الـ ـجـ ـه ــة املـ ـق ــابـ ـل ــة س ـي ـل ـعــب
لـيـفــربــول وه ــو م ـحــروم مــن حــارســه
ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـي ـســون بـيـكـيــر بــداعــي
اإلصابة.
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واملدرب الكرواتي نيكو كوفاتش».
وسبق لبيريشيتش ( 30عامًا) أن خاض
غمار الدوري األملاني بني َعامي  2011و2015
عندما دافع عن ألوان فريقي بوروسيا
دورتموند الذي ّتوج معه بثنائية الدوري
والكأس املحليني عام  ،2012وفولفسبورغ
ً
ُ
الذي ت ّوج معه بطال للكأس املحلية عام .2015
كما لعب تحت إشراف مواطنه كوفاتش
عندما تسلم األخير مهمة تدريب املنتخب
الوطني بني عامي  2013و.2015

عاد الحديث ّ
مجددًا عن اقتراب عودة النجم البرازيلي نيمار إلى نادي برشلونة اإلسباني .وكشفت تقارير صحافية عن اتصال أجراه نجم برشلونة ليونيل
ميسي بنيمار ،إلقناعه بعدم الذهاب إلى نادي ريال مدريد اإلسباني .وذكرت صحيفة «ماركا» الرياضية أن البرغوث ال يرغب في انتقال صديقه لصفوف
الغريم األزلي ،ولهذا قام باالتصال بنجم هجوم باريس سان جيرمان خالل الساعات األخيرة للضغط عليه من أجل العودة إلى برشلونة ورفض العرض السخي
الذي قدمه للريال للحصول على خدماته .وذكرت التقارير أن املدير الرياضي لبرشلونة ايريك ابيدال وصل في الساعات املاضية إلى العاصمة الفرنسية
باريس إلجراء مفاوضات مع إدارة نادي باريس سان جيرمان .وتحدثت مصادر عن تقديم برشلونة  80مليون يورو إضافة إلى الالعب البرازيلي فيلبي
كوتينهو مقابل الحصول على نيمار( .دومينيك فاغيه ـ أ ف ب)

الوري يغيب عن المنتخب
األميركي

استراحة
3232 sudoku

كلمات متقاطعة 3 2 3 2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

انضم موزع اللعب في فريق تورونتو رابتورز
كايل الوري إلى قائمة الغائبني عن صفوف
املنتخب األميركي الذي يستعد للدفاع عن
لقبه في مونديال السلة املقرر في الصني بني
 31آب/أغسطس و 15أيلول/سبتمبر .وأكد
ً
الوريّ ،
املتوج مع فريقه بطال للدوري في
املوسم املنصرم ،غيابه بسبب إصابة في
اإلبهام األيسر وخضوعه لعملية جراحية في
تموز /يوليو ،وضرورة الخضوع لفترة نقاهة.
وكتب الالعب األميركي على صفحته عبر
إنستاغرام« :كنت آمل بأن أتعافى في الوقت
املناسب للبطولة ،ولكن األطباء لم يمنحوني
الضوء األخضر من أجل العودة بشكل نهائي
إلى املالعب».
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أفقيا

 -1بذر األرض – رجل أعمال يوناني راحل كان ُي ّ
عد من أغنى رجال العالم في القرن
ّ
يلقب بالدوق – لحم غير مطبوخ –
املاضي –  -2ممثل سينمائي أميركي راحل كان
 -3يربح – ّ
رد الباب –  -4لإلستدراك – عبودية – قبة القميص –  -5فصيلة من رتبة
القوارض أكبر من الجرذ –  -6ظرف وتهذيب – ضرب بالرمح – ضمير متصل – -7
زوجة زكريا وأم يوحنا املعمدان وقد ولدته في شيخوختها كما جاء في اإلنجيل
–  -8يفرض عليه – يأتي بعد –  -9من ال أخمص لقدميه – بحر – شبه جزيرة في
ليبيا شرقي خليج ســرت مــن مدنها بنغازي –  -10قائد ورئـيــس ســودانـ ّـي راحــل
ّ
ّ
سلمي
النميري بإنقالب
أطاح الرئيس جعفر

عموديًا

 -1أح ــد ك ـبــار رج ــال األع ـم ــال املـصــريــن رئ ـيــس أوراسـ ـك ــوم لــإت ـصــاالت وأوراس ـك ــوم
لـلـتـكـنــولــوجـيــا –  -2أرخ ـب ـيــل فــي األط ـل ـســي احـتـلـتــه بــريـطــانـيــا مـنــذ  1833وحــاولــت
األرجنتني استعادته في حرب قصيرة سنة  1982ففشلت – إزالة األثر –  -3يبس اللحم
– قمم عالية –  -4مسارح شهيرة في باريس وفيينا والقاهرة – مدينة في بلجيكا
–  -5للندبة – نسبة الى طائفة مواطن مصري – إسم موصول –  -6مدينة فرنسية –
يستخرج املاء من الفاكهة –  -7إحدى الواليات املتحدة األميركية – غلب وفاق وسبق
–  -8فقد حياته – جعة أو مشروب ُيستخرج من الشعير –  -9عملة آسيوية – النقب
مبعثرة –  -10وثيقة يقدمها طالب الوظيفة في أول لقاء بينه وبني صاحب العمل

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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 -1جبال األلب –  -2االباما – بم –  -3مابوتو –  -4أمي – الرياض –  -5كرز – لو –  -6آمون
– ينبوع – ّ -7
ّ
وصي –  -8اسو – الصحوة –  -9بو – غريب –  -10البرجوازية
بت – قبو –

عموديًا
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مشاهير 3232

حلول الشبكة السابقة

ّ
متسول –  -3باماكو –  -4ابا – رنق – غر –  -5الباز – بارج – -6
 -1اديس ابابا –  -2جل –
ّ
ّ
أمول – يوليو –  -7التران – صبا –  -8وي – بوح –  -9لب – الوصولي –  -10بموضوعية

حل الشبكة 3231

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كــات ـبــة م ـصــريــة ( )1995 -1910وم ـنــاض ـلــة ك ـب ـيــرة ف ــي سـبـيــل حــريــة امل ــرأة
ومساواتها بالرجل .ملعت في عالم الصحافة وأنتخبت أكثر من ّ
مرة عضو
بمجلس نقابة الصحفيني

إعداد
نعوم
مسعود

 = 5+4+3+2+8+7+6البدينة ■  = 4+10+9في الوجه ■  = 11+1أمر فظيع

حل الشبكة الماضية :مايلي سايروس

توفي خوسيه لويس «تاتا» براون (الصورة)،
بطل العالم في كرة القدم مع األرجنتني عام
 ،1986عن  62عامًا بعد معاناة مع مرض
ألزهايمر بحسب ما أعلن ناديه السابق
إستوديانتيس .ونشر النادي على موقع
«تويتر» رسالة نعى فيها العبه الذي قاده
للفوز ببطولة األرجنتني عام « ،1982يوم
حزين لعائلة ألبيروخا ،لقد غادرنا مقاتلنا
خوسيه لويس براون» .ودافع براون عن
ألوان إستوديانتيس خالل  8أعوام ،قبل أن
ينتقل إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي،
ومن ثم إلى بريست الفرنسي ومنه إلى
ريال مورسيا اإلسباني ،ليعود إلى وطنه.
وأشاد أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو
أرماندو مارادونا بخصائل الراحل في
رسالة عبر انستاغرام بقوله« :بدون خوسيه
لويس براون ،ملا كنا فزنا بكأس العالم في
عام  ،»1986في إشارة إلى تسجيل براون
برأسه هدف السبق في مرمى أملانيا الغربية
في نهائي مونديال املكسيك الذي انتهى
بفوز «ألبيسيليستي» بثالثة أهداف بهدفني.
وخاض املدافع األرجنتيني  36مباراة دولية
مع منتخب بالده.
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الفلسطينيون في األصل والفصل

[]2 /1
لزمن قصير؛ أو طويل؛
وربما تعايشا معًا،
ٍ
األكثر ُّ
تكيفًا؛ واألفضل؛
قبل أن يسود النوع
وهــو اإلنـســان العاقل .ومهما يكن؛ فــا بد
لنا ،أيضًا ،من قبول الحقيقة الراهنة ،على
األقل ،وهي أن النياندرتال الفلسطيني هو
َ
الذي َّ
وحد ُه فيزيولوجيًا وحضاريًا
تطور
ّ
َ
نحو اإلنسان العاقل جدنا املباشر وصانع
الحضارة اإلنسانية ،بمفهومها الشامل،
وأم ــا مصير الـنـيــانــدرتــال األوروبـ ــي فكان
ْ
االنقراض .ولكن؛ لألسف هناك َمن يرفض
قبول هــذه الحقيقة؛ مثل بعض الباحثني
ُ
يصعب
الغربيني ،وبخاصة األمل ــان ،حيث
عليه أن يـكــون أصـلـ ُـه مــن املـشــرق الـعــربــي؛
ّ
تمت إلى
مدفوعًا باعتبارات عنصرية ،ال
جوهر البحث العلمي النزيه ،بصلة.
وأدل م ـث ــال ع ـلــى ذلـ ــك ،ع ـنــدمــا ق ــال فــرانــز
فيدنرايخ في مؤتمر علماء األنثروبولوجيا
الـطـبـيـعـيــة (ع ـل ــم األجـ ـن ــاس ال ـب ـشــريــة) في
كــوبـنـهــاغــن ،قـبــل ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة
ً
مباشرة« :يبدو أن اإلنسان العاقل جاء من
َ
فلسطني إلــى شـمــال أوروبـ ــا»؛ حيث ث ــار ـ ـ
حينها ـ ـ املندوب النازي ،وخــرج من غرفة
االجتماع.

أحمد الدبش *

َّ
جردت الدراسات التوراتية لفظ «فلسطني»
من ّ
أي معنى ُكامن فيه ،ولم يعد من املمكن
َ
فـ ْـهـمــه ،إال إذا أع ـيــد تعريفه مــن خ ــال لفظ
ديـنــي أو الهــوتــي آخ ــر ،كــالـلـفــظ املستعمل
لـلــداللــة عـلــى «األرض امل ـقـ َّـدســة» أو «أرض
إســرائ ـيــل» .ولـكــن مــا يلفت الـنـظــر أكـثــر من
ذلـ ــك ،أن ــه ف ــي ح ــن أن ل ـفــظ «ف ـل ـس ـطــن» قد
ً
يكون مستعمال ،بشكل واس ــع ،على الرغم
ّ
مــن تـجــريــده مــن أي معنى لــذاتــه .ف ــإن لفظ
«ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون» ب ــاع ـت ـب ــاره ــم س ـك ــان ه ــذه
األرض ،ه ــو اس ـت ـع ـم ــال نـ ـ ــادر ل ـل ـغــايــة فــي
الدراسات التوراتية ،فإن كانت هناك أرض
ُ
ت ــدع ــى فـلـسـطــن ،ف ـل ـمــاذا ال يـمـكــن تسمية
مواطنيها بالفلسطينيني؟
ت ـت ـن ــاول ه ـ ــذه املـ ـق ــال ــة ،ف ــي ج ــزئ ـه ــا األول،
ال ــوج ــود اإلن ـســانــي فــي فلسطني مـنــذ أقــدم
العصور إلى اإلنسان الناطوفيّ .أما الجزء
ال ـثــانــي ،ال ــذي سـنـنـشــره الح ـقــا ،فسيضيء
ب ـصــورة مـفـ ّـصـلــة عـلــى س ـكــان فلسطني في
ً
العصور البرونزية والحديدية ،فضال عن
تفكيك الــدراســة الجينية «املـجـتــزأة» ،التي
ً
صدرت حديثًا ،وصــوال إلى اإلجابة من هم
الفلسطينيون؟
حتى وقــت قــريــب ،كــان االعـتـقــاد السائد أن
أق ــدم بقايا اإلنـســان العظمية فــي فلسطني
تعود إلنسان من نوع نياندرتال ،وهي التي
ُوجــدت في كهوف جبل الكرمل مثل مغارة
ال ـط ــاب ــون وم ـغ ــارة ال ـس ـخــول ف ــي فلسطني،
ول ـ ـكـ ــن امل ـ ـسـ ــوحـ ــات األث ـ ــري ـ ــة والـ ـحـ ـف ــري ــات
ال ـت ــي جـ ــرت ف ــي عـ ــدة م ــواق ــع ف ــي فلسطني
أبــانــت أن «اإلن ـســان وجــد فــي فلسطني منذ
أق ــدم الـعـصــور ،وأن ــه عــاصــر أق ــدم الـنـمــاذج
البشرية».

الحضارة الناطوفية

الهومواركتوس في فلسطين
ي ـ ــري د .زيـ ـ ـ ــدان كـ ـف ــاف ــي ،أن دالئـ ـ ــل وجـ ــود
اإلنـســان فــي بــاد الـشــام عمومًا ،وفلسطني
خصوصًا ،تعود إلى حوالى مليون ونصف
مـلـيــون عـ ــام .ويـشـيــر د .سـلـطــان محيسن،
إل ــى أن أق ــدم آث ــار اإلن ـس ــان فــي ب ــاد الـشــام
ـ ـ ـ ـ وبــالـطـبــع فـلـسـطــن ـ ـ ـ ـ ت ـعــود إل ــى العصر
الحجري القديم األدنــى ،الــذي بدأ هنا منذ
حوالى مليون سنة ،واستمر حتى حوالى
مئة ألف سنة خلت ،وهذا العصر يرادف ما
يسمى في أوروبا بالحضارة اآلشولية ،ذات
االنـتـشــار الـعــاملــي الــواســع وال ـتــي اشتهرت
بتصنيع ال ـف ــؤوس ال ـيــدويــة ب ـخــاصــة ،لقد
سكنت منذ بداية هذا العصر بعض مناطق
سوريا ،ولبنان ،وفلسطني ،من قبل إنسان
الهومواركتوس.
فقد دلت املخلفات األثرية لإلنسان منتصب
ً
القامة في فلسطني ،أنه عاش فضال عن موقع
ُ
العبيدية ،فقد ُوجدت آثارة في جسر بنات
يعقوب ،وعلى مقربة مــن بحيرة الحوالة،
وفــي وادي قطفة فــي الجنوب ،وفــي مغارة
ال ـطــابــون ف ــي جـبــل ال ـكــرمــل ،وغ ـيــرهــا على
الـســاحــل .فقد عثر حديثًا على عـظــام فخذ
إلن ـس ــان ال ـهــومــوارك ـتــوس ﻓﻲ مــوقــع جسر
بنات يعقوب .يتراوح عمرها بني 600.000
ـ ـ  100.000سنة خلت ،باإلضافة إلى بقايا
أخشاب متحجرة وأدوات خشبية هي األهم
مــن نوعها ﻓﻲ املنطقة والـعــالــم حتى اآلن.
والـســؤال هنا :كيف وصــل الهومواركتوس
إلى فلسطني؟
وي ــدل انـتـشــار امل ــواق ــع ،وتـتــابـعـهــا الــزمـنــي،
على أن الـهــومــواركـتــوس ،سلك فــي طريقه
إلى بالد الشام خطني اثنني ،يشكالن ممرات
طبيعية بني أفريقيا وآسيا ،األول ساحلي،
أي ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد س ــاح ــل ال ـب ـح ــر األب ـي ــض
املتوسط ،والخط الثاني داخلي على طول
االن ـ ـهـ ــدام الـ ـس ــوري األف ــري ـق ــي أو األخ ـ ــدود
األفريقي العظيم املمتد مــن جنوب وشــرق
أف ــري ـق ـي ــا ،م ـ ـ ــرورًا بــال ـب ـحــر األحـ ـم ــر فـ ــوادي
الليطاني ،وحتى نهر العاصي في سوريا
ً
شماال.

اإلنسان النياندرتالي الفلسطيني
فـ ُـي مطلع الـعـصــر املـطـيــر الــرابــع واألخـيــر،
َ
اصر للعصر الجليدي األخير؛ فيرم في
املع ِ
أوروبــا؛ دخلت مجتمعات ما قبل التاريخ
مرحلة جديدة؛ ُت َّ
ؤرخ بني حوالى (100.00
ُ
ـ ـ ـ ـ  35.000سـنــة خ ـلــت ،يـطـلــق عـلـيـهــا اســم
الـعـصــر الـحـجــري األوس ــط أو الباليوليت
األوسط .في هذه املرحلة ،ظهر نوع جديد

أظهرت المسوحات األثرية التي جرت في مواقع فلسطينية أن اإلنسان وجد في فلسطين منذ أقدم العصور (أ ف ب)

ً
من البشر هو «إنسان النياندرتال» حامال
م ـعــه حـ ـض ــارة ج ــدي ــدة ـ ـ ـ ـ وهـ ــي ال ـح ـضــارة
املوستيرية ،أو اللفلوزاية ـ ـ املوستيرية،
َ
كما أطلق عليها البعض في بالد الشام.
ل ـقــد اخ ـت ـفــى امل ــوازي ـي ــك ال ـح ـض ــاري؛ ال ــذي
س ـ ـ ـ ــاد ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـصـ ــر ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق؛ وت ـ ـ ـ ـ ـ َـوارى
َ
«ال ـهــومــوارك ـتــوس»؛ تــاركــا امل ـســرح لــخــلـ ِـفــهِ
«النياندرتال»؛ ُ
ِّ
متحجراته
وو ِج ـ َـد ْت أولــى
فــي جبل طــارق بإسبانيا ،فــي سنة ،1848
ِّ
املتحجرات هي عظام جمجمة
وكانت تلك
ُ
َّ
امـ ــرأة؛ ول ــم تـنـشــر املـعـلــومــات املـفــصـلــة عن
ت ـلــك الـجـمـجـمــة؛ إال ب ـعــدمــا ُع ـ ِـث ـ َـر ف ــي سنة
 1856ع ـلــى جـمـجـمــة أخـ ــرى؛ وع ـلــى هيكل
عظمي كامل إلنسان؛ في أحد كهوف وادي
ن ـي ــان ــدر ،بــال ـقــرب م ــن مــدي ـنــة دوزل ـ ـ ــدورف،
بـ ـشـ ـم ــال أملـ ــان ـ ـيـ ــا .ول ـ ــذل ـ ــك ُس ـ ـ ِّـم ـ ـ َـي إنـ ـس ــان
نياندرتال.
ُعـ ِـثـ َـر فــي فلسطني ،على هياكل بشرية من
ن ــوع ن ـي ــان ــدرت ــال ف ــي ج ـبــل ال ـكــرمــل م ــا بني
عامي 1924ـ ـ ـ ـ  1929وذلــك فــي كهفني :كهف
الطابون وكهف السخول ،وكــان ذلــك تحت
إش ــراف د .دورث ــي غ ــارود .ولـقــد َد َر َس هذه
الهياكل ماك كاون وكيث في عام  ،1939كما
تناولها زوينر من ناحية تقدير عمرها في
عام  .1959ويرى زوينر أن هياكل الطابون
ترجع إلى فترة غير جليدية ،بينما هياكل
السخول ترجع إلى أوائــل الفترة الجليدية
األخيرة (فيرم .)1
َّ َ
ّ
لقد اتــضـ َـح أن جماجم الطابون أقــل غلظة
م ــن ج ـمــاجــم ن ـيــانــدرتــال أوروبـ ـ ــا ،ولـكـنـ ّهــا
م ـث ـل ـهــا ،تـفـتـقــر إلـ ــى ال ــذق ــن ،وذات حـ ــواف

عظيمة ب ــارزة ف ــوق الـعـيـنــن .ول ــو اقتصر
ُ
األمر على هذه الجماجم الكت ِف َي بوضعها
فــي نـطــاق نــوع الـنـيــانــدرتــال .إال أن بعض
جماجم السخول أقرب شبهًا إلى اإلنسان
ْ
ال ـحــديــث؛ ف ـهــي ذات جـبـهــة واض ـح ــة؛ وإن
ك ــان ــت ع ـظ ــام ال ـحــاج ـبــن فـ ــوق ال ـع ـي ـنــن ال
ت ــزال غليظة ،إال أنـهــا ُمـقـ َّـسـمــة فــي الــوســط
كما نرى في اإلنسان الحديث فهي ـ ـ إذًا ـ ـ
ال تختلف كثيرًا عن عظام الحاجبني لدى
األوروبـ ـي ــن ال ـحــدي ـثــن ،أو األوس ـتــرال ـ ِّيــن
األص ـل ـي ــن .ي ـض ــاف إلـ ــى ه ـ ــذا ،أن م ــؤخ ـ َـرة
الجمجمة مستديرة؛ وليست ُم َّ
دببة؛ وهي
ـ ـ فــي هــذه الصفة ـ ـ شبيهة جـدًا بجمجمة
اإلنسان الحديث؛ كما أن للجمجمة عظمة
ذق ــن ،ال ش ـ ّـك فـيـهــا؛ وع ـظــام الــوجــه دقـيـقــة؛
وليست غليظة .والذي يلفت النظر؛ بشكل
خاص؛ من بعض هياكل جبل الكرمل؛ أنها
ُ
ظهر بعض الصفات التشريحية لإلنسان
ت ِ
الحديث.
ُ
ت ـش ـي ــر ن ـت ــائ ــج األبـ ـ ـح ـ ــاث ال ـح ــدي ـث ــة ج ـ ـدًا،
إل ــى وج ــود مـحـتـمــل لــإن ـســان ال ـعــاقــل ،في
ف ـل ـس ـط ــن؛ مـ ـن ــذ حـ ــوالـ ــى  100.000س ـنــة
َّ
خـ ـل ــت؛ ك ـم ــا دلـ ـ ــت ع ـل ــى ذل ـ ــك ه ـي ــاك ـل ـ ُـه ،فــي
جـبــل قـفــزة نـفـسـ ُـه؛ وإذا علمنا بــأن هياكل
نياندرتالية ،من مغارة الكبارا في
جديدة َ َ
فلسطني ،أ َّرخ ْت لنحو  60.000سنة ،أدركنا
أن ــه يـمـكــن ط ــرح نـظــريــة جــديــدة ت ـقــول بــأن
اإلنسان العاقل ُو ِجـ َـد ،في بالدنا فلسطني
ق ـبــل ال ـن ـي ــان ــدرت ــال ب ــزم ــن ط ــوي ــل ول ــم يكن
ِّ
متطورًا عنه وأن هــذا النياندرتال ـ ـ ربما
ْ
ـ ـ أتى من أوروبا أو غيرها ،ولكن ال بد من
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ُ
املعلومات ،حتى نصبح أقرب إلى الحقيقة.

هل اإلنسان العاقل أصله فلسطيني؟!

ِّ
إن كــل املعطيات املـتــوفــرة لدينا حتى اآلن
ّ
تـ ــدل ع ـلــى أن اإلن ـس ــان ال ـعــاقــل ك ــان ال ـنــوع
اإلن ـســانــي ال ــراب ــع واألخ ـي ــر فــي ع ـصــور ما
ق ـبــل الـ ـت ــاري ــخ ،ح ـيــث ظ ـهــر هـ ــذا اإلنـ ـس ــان،
مـنــذ حــوالــى  40أل ــف سـنــة؛ أي فــي العصر
الـ ـحـ ـج ــري الـ ـق ــدي ــم األع ـ ـلـ ــى (ال ـب ــال ـي ــول ـي ــت
ْ
األع ـل ــى) .ول ـكــن يــذهــب الـبــاحــث فرنسيس
أور ،إل ــى أن ظ ـهــوره ال يـتــوافــق تـمــامــا مع
ال ـبــال ـيــول ـيــت األعـ ـل ــى ألنـ ــه وجـ ــد ق ـبــل ذل َــك
َ
بقليل في موقع قفزة في فلسطني .اعتق َد
ً
الـعـلـمــاء طــويــا وحـتــى الـخـمـسـيـنـيــات من
ه ــذا ال ـقــرن ب ــأن اإلن ـس ــان الـحــديــث (Homo
 ،)Sapiensكــان مــن أصــل أوروب ــي ،فبعدما
ُو ِل َد ونشأ في كرومانيون (،)Cro-Magnon
َ
انتشر في قارتي آسيا وأفريقيا.
قد بتنا ،منذ السبعينيات ،نعلم علم اليقني
ب ـ ــأن أس ــافـ ـن ــا املـ ـب ــاش ــري ــن (األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن)
ُو ِج ُدوا في الشرق األوسط ،قبل ذلك بنحو
 60ألف عام .وعلى ذلك ،فإن ثقافتهم كانت
مشابهة ـ ـ إلــى حـ ّـد كبير ـ ـ لثقافة إنـســان
نياندرتال ( ،)Neandertalوهو نوع بشري
ّ
جد مختلف عن النوع األوروب ــي .لقد ّأدت
االك ـت ـشــافــات امل ـت ــزاي ــدة ،مـنــذ مـطـلــع الـقــرن
الـعـشــريــن ،إل ــى ت ـبـ ُ
ـايــن اآلراء ح ــول إنـســان
ال ـن ـي ــان ــدرت ــال ،ف ـفــي ح ــن يـعـتـقــد بعضهم
بـ ــأنـ ــه قـ ــد ت ـ ـطـ ـ َّـور نـ ـح ــو اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال ـع ــاق ــل
الحالي ،يقول آخرون بانقراضه دون خلف
وي ـع ـت ـب ــرون ــه ف ــرع ــا جــان ـب ـيــا ع ـل ــى هــامــش

ُّ
التطورية.
العملية
ُّ
يـعـتـمــد أن ـص ــار ت ـط ــور ال ـن ـيــانــدرتــال ،على
املـكـتـشـفــات ال ـتــي أت ــت َمــن فـلـسـطــن؛ حيث
ُ َ ْ
غاو ْر ـ ـ مثل مغارة
و ِجدت في الكثير من امل ِ
ال ـس ـخــول ،واألم ـي ــرة ،وال ـطــابــون ،والــزطـيــة
فــي جبل الـكــرمــل ،ومـغــارة جبل قـفــزة قرب
الـنــاصــرة ،وم ـغــارة الـعـمــود بـجــوار بحيرة
عظمية بـشــريــة؛ لها
طبرية ـ ـ ِع ـ َّـدة هياكل
ِ
صفات فيزيولوجية مشتركة مع اإلنسان
ال ـع ــاق ــل م ـثــل ح ـجــم ال ــدم ــاغ ال ـك ـب ـيــر وهــي
حوالى  1500ســم 3والقامة الطويلة (170
ـ ـ 180سـ ــم) ،بــاإلضــافــة إلــى الــذقــن ال ـبــارزة،
وك ـل ـهــا ص ـفــات م ـت ـط ـ ِّـورة حـمـلـهــا اإلن ـســان
ال ـعــاقــل .ول ـقــد راف ـقــت تـلــك الـهـيــاكــل أدوات
ح ـج ــري ــة؛ بـيـنـهــا ن ـص ــال م ـت ـط ـ ِّـورة ،أي ـضــا؛
استخدمها اإلنسان العاقل بكثافة ،في ما
بعد.
كل ذلك يشير إلى أن النياندرتال َّ
تحول في
فلسطني ـ ـ بشكل تدريجي ـ ـ نحو اإلنسان
العاقل .ومن جهة أخرى ،فإن أنصار نظرية
ان ـ ـقـ ــراض الـ ـنـ ـي ــان ــدرت ــال ،ي ـس ـت ـن ــدون إل ــى
معطيات أتــت مــن غــرب أوروب ــا؛ مــن بعض
املواقع في فرنسا (فونتوبشوفاد) وأملانيا
(شـتــايــن هــايــم) وإنـكـلـتــرا (سوانسكومب)
الـ ـت ــي ُو ِجـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ْت ف ـي ـه ــا ه ـي ــاك ــل ع ـظ ـم ـي ــة ،ال
تـحـمــل ص ـفــات مـشـتــركــة َبــن الـنـيــانــدرتــال
واإلنـ ـس ــان ال ـعــاقــل؛ م ــا َدف ـ ـ َـع إل ــى االع ـت ـقــاد
ب ــأن الـنـيــانــدرتــال لــم يـكــن الـسـلــف املـبــاشــر
لــإن ـســان ال ـع ــاق ــل؛ وإال ح ـمــل ه ــذا األخ ـيــر
ص ـف ــات ــه ،ح ـســب رأيـ ـه ــم ،وأن هـ ــذا الـسـلــف
ّ
ك ــان ال ـهــومــوارك ـتــوس؛ مـسـتــدلــن بانتقال

صـفــات هــذا اإلنـســان إلــى اإلنـســان العاقل؛
ك ـم ــا ظ ـه ــر ف ــي ِع ـ ـ ـ َّـدة م ـن ــاط ــق م ــن أوروب ـ ـ ــا،
َّ
تطور
وأفريقيا .هكذا اإلنـســان العاقل قــد
من الهومواركتوس ـ ـ حسب أنصار نظرية
انقراض النياندرتال ـ ـ دون أن ّ
يمر بمرحلة
الـنـيــانــدرتــال مــن األس ــاس؛ حيث يـكــون كل
مــن الـنـيــانــدرتــال ،واإلن ـســان العاقل فرعني
ّ
مـسـتـقــلــن م ــن ح ـيــث ال ـت ـط ـ ُّـور؛ ح ـيــث ذهــب
ُّ
األول إلى االنـقــراض ،وجــاء الثاني كتطور
لـلـهــومــواركـتــوس ،ول ـيــس مــن ال ـفــرع األول
(ال ـن ـيــانــدرتــال)؛ حـيــث تـ َ
ـابـ َـع ال ـفــرع الـثــانــي
ُ
طريقه التطوري .والواقع
(اإلنسان العاقل)
ّ
النهائي َ في
البت
عن
بعيدين
أننا ال نــزال
َ
ُ
ه ــذا امل ــوض ــوع؛ وال سـيـمــا أن امل ـك ـتــشــفــات
ق ـل ـي ـلــة ،وال ـت ـف ـس ـي ــرات ال ـن ـظــريــة أك ـث ــر مـ ّـمــا
ََي ـح ـتـ ِـمــل واق ـ ــع ت ـلــك امل ـك ـت ـش ـفــات ألن ـن ــا إذا
ق ِبلنا بنظرية انقراض النياندرتال فليس
لــدي ـنــا دل ـي ــل ق ــاط ــع ع ـلــى ال ـس ـب ــب .ه ــل هــو
تـغـ ُّـيــر ُمـنــاخــي ُم ـ َـد ِّم ــر ،وك ــوارث طبيعية أم

وب ــاء شــامــل ّ أط ــاح ه ــذا اإلن ـســان أم مــذابــح
جـمــاعـيــة ،نــفــذهــا ال ـعــا ُقــلّ ،أدت إل ــى مسح
ـالــم فــي طبيعته
إنـســان الـنـيــانــدرتــال ُ ،املـسـ ِ
عن الوجود؛ كما يقول بعضهم.
فيما َي ُ
االفتراض األخير،
صعب قبول هذا
ُ
لسبب بـسـيــط؛ وهــو أنـنــا لــم نـعــثــر ـ ـ حتى
اآلن ـ ـ على آثــار مثل تلك املــذابــح /بل ُإننا
َ
لم نجد َّأية هياكل عظمية نياندرتالية ق ِتل
أصحابها بأدوات اإلنسان َالعاقل.
ً
فترض أن كال
في ضوء ذلك كله ،يمكن أن ن ِ
مــن إنـســان َ النياندرتال واإلنـســان العاقل؛
وثـ ـي ــق ــي ال ـص ـل ــة بـعـضـهـمــا بـبـعــض؛
ك ــان ــا ِ

النياندرتال
َّ
تحول في
فلسطين ــ
بشكل تدريجي
ــ نحو اإلنسان
العاقل
ّ
مكن اعتدال
الجو الناس من
الوصول إلى
بعض أسباب
التقدم

إن اعتدال الجو ،ومالء مة مناطقنا لحياة
ّ
االسـتـقــرار ،مكنا الـنــاس مــن الــوصــول إلى
بعض أسباب التقدم وجعلتهم يتقدمون
فـ ــي ب ـع ــض مـ ــراحـ ــل الـ ـثـ ـق ــاف ــة ،وب ــاألخ ــص
عندما خلف اإلنسان وراء ه حياته كجامع
للغذاء ،وأصبح منتجًا له ،وأخذت تستقر
جماعات منه على مقربة من مــوارد املياه،
يـ ــزرعـ ــون األرض وي ـس ـت ــأن ـس ــون بـبـعــض
الحيوانات.
وتتمثل هذه الحضارة في بالدنا فلسطني
بـ «الحضارة الناطوفية» ،التي سميت لذلك
باسم وادي النطوف شمالي غربي القدس،
ودامـ ــت نـحــو سـتــة آالف سـنــة اع ـت ـبــارًا من
حــوالــى ع ــام  12000قـبــل امل ـي ــاد .،ويعتبر
الناطوفيون خلفاء الكباريني [الحضارة
ال ـك ـب ــاري ــة] ،ول ـك ــن ب ـخ ـصــوص ـيــة م ـت ـطــورة
ازدادت رقعة السكن ،وتطورت
جديدة ،فقد ّ
األدوات امل ـصــن ـعــة .يـنـتـمــي أص ـح ــاب تلك
ال ـح ـض ــارة إلـ ــى ع ـن ـصــر ال ـب ـحــر امل ـتــوســط،
ت ــدل ال ـه ـيــاكــل الـعـظـمـيــة ال ـتــي ُع ـثــر عليها
ف ــي م ــواض ــع م ـخ ـت ـل ـفــة ،ع ـل ــى أن أص ـح ــاب
هــذه الثقافة كانوا أقــرب إلــى قصر القامة،
ويـ ـمـ ـت ــازون بــال ـن ـحــافــة ،ي ـح ـم ـلــون ص ـفــات
البحر املتوسط ،برأسها الطويل ،ووجهها
الضيق ـ ـ املسكون ـ ـ مثل كثير مــن العرب
الحاليني.
في هذا الصدد يقول ،عالم اآلثار األميركي،
وليم أولبرايت ،وكان الناطوفيون أنفسهم
من شعوب البحر املتوسط القديمة ،التي
تـتـمـيــز بـهـيــاكــل عـظـمـيــة نـحـيـلــة ،ورؤوس
مـسـتـطـيـلــة ،وت ـقــاط ـيــع دق ـي ـق ــة ،وم ـتــوســط
ً
طول الرجال يزيد قليال على خمسة أقدام.
وحيث إنــه وجــدت هياكل بشرية مشابهة
جـ ـدًا ل ـهــذه الـهـيــاكــل ف ــي ح ـض ــارة ال ـب ــداري
ف ــي م ـصــر ،وك ــذل ــك م ــن ال ـع ـصــر الـنـحــاســي
املتأخر في جازر وجبيل (بيبلوس) ،فإنه
يبدو أن هــذه الشعوب انتمت إلــى أسالف
الـســالــة السامية ـ ـ الحامية الـتــي لــم تكن
قد أصبحت بعد منقسمة إلــى مجموعات
متباينة بعضها عن بعض تباينًا واضحًا
لغويًا وقوميًا كما حدث في ما بعد .ولعل
ال ـت ـغ ـي ــر ال ــوحـ ـي ــد املـ ـلـ ـح ــوظ فـ ــي ال ـص ـف ــات
الجسمانية حــدث فــي الـطــول ،غير أنــه من
املعروف تمامًا اآلن أن التحسن في التغذية
لبضعة أجيال قليلة جدًا تنتج منه زيادة
محسوسة في الطول.
ف ـ ـقـ ــد ك ـ ـشـ ــف تـ ـحـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـح ـ ـمـ ــض الـ ـ ـن ـ ــووي
امل ـي ـت ــوك ــون ــدري والـ ـن ــووي امل ـس ـت ـخــرج من
س ـب ـع ــة ه ـي ــاك ــل ع ـظ ـم ـيــة ع ـم ــره ــا  15أل ــف
س ـن ــة ت ــم ال ـت ـن ـق ـيــب ع ـن ـهــا وإخ ــراجـ ـه ــا مــن
كهف الحمام الذي يوجد بالقرب من بلدة
تافوغالت في الشمال الشرقي من اململكة
امل ـغــرب ـيــة ،ع ــن خـلـيــط م ــن مـجـمــوعـتــن من
األسالف :مجموعة من الشرق األدنى ،أكثر
شـبـهــا بــالـصـيــاديــن ـ ـ ـ ـ الـجــامـعــن الـقــدامــى
املـعــروفــن بــاســم الـنــاطــوفـيــن ،ومجموعة
أخـ ـ ــرى غ ـي ــر م ـف ـهــومــة ب ـش ـكــل ج ـي ــد تـشـبــه
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ال ـ ـتـ ــي اسـ ـت ــوطـ ـن ــت ج ـن ــوب
الصحراء الكبرى في أفريقيا.
«ثمة اآلن ما يكفي من العينات القديمة من
ال ـشــرق األوس ــط وأوروب ـ ــا لـلـتــأكــد إل ــى حد

مــا مــن أن عينات تافوغالت كانت بالفعل
أوثــق صلة بالناطوفيني مقارنة بصلتها
باملجموعات األخرى من غير األفارقة».
[مل ــزي ــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ُيـ ــراجـ ــع :م ـيــريــدث
بــرانــد ،وض ــع التسلسل الـجـيـنــومــي ألقــدم
ال ـب ـش ــر األفـ ـ ــارقـ ـ ــة ،ن ـي ـت ـش ــر مـ ـي ــدل اي ـس ــت،
بتاريخ  24أبريل .]2018
فــي ( ،)2016/6/16نـشــرت دراس ــة مــن قبل
قسم الهندسة الوراثية ـ ـ جامعة هارفارد
األم ـي ــرك ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ــراك ــز بـحـثـيــة
أخرى ،تحت عنوانThe genetic structure " ،
 ،"of the world’s first farmersحيث أجريت
ال ـ ــدراس ـ ــة ع ـل ــى رفـ ـ ــات ع ـ ــدد م ــن ال ـع ـ ّـي ـن ــات
م ــن ح ـق ــب ت ــاري ـخ ـي ــة م ـت ـع ــددة ف ــي ال ـش ــرق
األوس ــط ،ومــن بينها عـظــام تـعــود للحقبة
الناطوفية وما قبل الفخاريات في جنوب
وغ ـ ــرب بـ ــاد الـ ـش ــام (األردن وف ـل ـس ـطــن)،
العينات ّ 44
وكان مجموع عدد ّ
عينة تعود
لـ ــأعـ ــوام  12ألـ ــف ق ـب ــل املـ ـي ــاد إلـ ــى 1400
قبل املـيــاد .وأظـهــرت النتائج أن العينات
تنتمي للفرع  E-Z830املنحدر من ،E-Z827
وال ـ ـ ــذي ت ـج ـت ـمــع أس ـف ـل ــه ك ــل م ــن E-M123
و  E-M81و  .E-V1515وت ــؤك ــد دراس ـ ــة
جـيـنـيــة ن ـش ــرت ب ـت ــاري ــخ ()2018/03/15؛
لـ ـ  17عــاملــا فــي الـجـيـنــات يـتــرأسـهــم الـعــالــم
األملـ ــانـ ــي  ،Loosdrechtوح ـم ـل ــت عـ ـن ــوان:
"Pleistocene North African genomes link
Near Eastern and sub-Saharan African
 ،"human populationsاألصــل املشترك بني
الناطوفيني واإليبوروسيني (الوهرانيون
القدامى) ،أقدم سكان في شمال افريقيا.
فقد جاء في الدراسة« :تعد شمال إفريقيا
مـنـطـقــة رئـيـسـيــة لـفـهــم ال ـت ــاري ــخ ال ـب ـشــري،
لكن األصــول التاريخية الجينية لشعبها
غير مـعــروفــة إلــى حــد كبير .نـقــدم بيانات
الـ ـجـ ـيـ ـن ــوم (ج ـ ـي ـ ـنـ ــات) ل ـس ـب ـع ــة أشـ ـخ ــاص
م ــن اإلن ـ ـسـ ــان امل ـع ــاص ــر ال ـق ــدي ــم أع ـم ــاره ــم
 15000س ـن ــة م ــن املـ ـغ ــرب ي ـن ـت ـس ـبــون إل ــى
ال ـث ـقــافــة اإلي ـب ــروم ــوروس ـي ــة .ن ـجــد ت ـقـ ً
ـاربــا
وراث ـ ًـي ــا (ج ــد جـيـنــي م ـش ـتــرك) م ــع ال ـشــرق
األوسـ ـ ــط (املـ ـش ــرق ال ـع ــرب ــي) م ـن ــذ الـعـصــر
ال ـه ــول ــوس ـي ـن ــي ،وب ــال ـت ـح ــدي ــد م ــع جـيـنــات
قــدي ـمــة م ــن ال ـث ـقــافــة ال ـن ـطــوف ـيــة امل ـشــرق ـيــة،
مــا يــوحــي بــوجــود عــاقــة مــا قـبــل الــزراعــة
بـ ــن أف ــري ـق ـي ــا والـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط» .وك ـ ـ ــان
الـقــرب الجيني مــع النطوفيني (املـشــارقــة)
بالتحديد مــع الساللة الشقيقة (E-m123
) ،ال ـت ــي ه ــي ش ـق ـي ـقــة ال ـس ــال ــة (،)E-m78
املـكـتـشـفــة فــي جـيـنــات لــإيـبـيــرومــوريـســن
(أقدم سكان شمال افريقيا) مرجحة عالقة
جـيـنـيــة مـشـتــركــة بــامل ـشــرق ،كـمــا وج ــدت 3
س ــاالت ل ــإي ـب ـي ــروم ــوري ـس ــن ف ــي جـيـنــات
ج ـثــث ال ـن ـطــوف ـيــن ف ــي األردن .وأكـ ـ ــدت أن
ج ـي ـنــات اإلي ـب ـي ــروم ــوري ـس ــن( أق ــدم سـكــان
شـ ـم ــال اف ــريـ ـقـ ـي ــا) تـ ـتـ ـش ــارك فـ ــي األصـ ـ ــول
الـ ـجـ ـيـ ـنـ ـي ــة امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة م ـ ـ ــع الـ ـنـ ـط ــوفـ ـي ــن
(املشارقة) بما نسبته .%63
ً
يعني هذا أن كال من الحضارة اإليبيريسية
فــي شـمــال افريقيا والـحـضــارة الناطوفية
في ساحل الشام (املشرق العربي) ينتميان
إلى أصل (جيني) ـ ـ وسلف ـ ـ مشترك.
وقد أثبتت الدراسات العلمية أن املكونات
الـسـكــانـيــة املـحـلـيــة بـشـمــال إفــريـقـيــا تـعــود
أصــولـهــا الجينية فــي غالبيتها العظمى
إلى أصول أوراسية (غرب آسيا) ارتجاعية
(عائدة) عبر الشام وسيناء.
ه ـن ــاك دراسـ ـ ــات حــدي ـثــة ت ـق ــول إن أصــولــه
القديمة مرتبطة بــأصــول مـكــون املشرقي.
وكـشـفــت أح ــدث دراس ــة لـ ـ .Lazaridis et al
 2018ع ــن وجـ ـ ــود أص ـ ــل وراث ـ ـ ــي (ج ـي ـنــي)
مشترك لدى معظم شعوب الشرق األوسط
وش ـمــال إفــريـقـيــا وأج ــزاء مــن أوروبـ ــا ،وقــد
سـمــت الــدراســة هــذه الـســاكـنــة اخـتـصــارًا بـ
 PGNEأي ســاكـنــة ال ـشــرق األدن ــى وشـمــال
إفــريـقـيــا ملــا بـعــد الـعـصــر الـجـلـيــدي األخـيــر
Post-glacial Near Easterners and North
.Africans

نشر في عدد السبت  ١٠آب مقال
ٌ
«تفسير بهدف إلغاء اإللغاء»
بعنوان
ُّ
وقع باسم الكاتب كاظم الموسوي
بينما كاتبه هو السياسي اللبناني
سعدالله مزرعاني ،فاقتضى التوضيح
واالعتذار عن الخطأ.
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العالم

العالم

اليمن

تقرير

ُ
ابن سلمان يمضي انقالب ابن زايد:

انهيار الهدنة األممية في ليبيا:

ّ
ال أحد مستعد للتنازل

نحو مفاوضات
تترجم انتصار عدن
عاد الهدوء ،ومعه خدمات الماء
والكهرباء ،إلى عاصمة الجنوب اليمني،
عدن .أيام من اشتباكات الوكالء ،طواها
لقاء قصر منى بمكة بين «المحمدين»،
ابن سلمان وابن زايد ،مسهمًا في تفسير
ما حدث وسيحدث؛ ّ
تمدد إماراتي لتثبيت
نفوذ جماعة أبو ظبي على حساب
«اإلصالح» وعبد ربه منصور هادي،
ستمرره الرياض بال صدام مع اإلمارات ،من
خالل مبادرة «اجتماع جدة» التي من
ترجمة قوة
المحتمل أن تفضي إلى
ً
«االنتقالي» العسكرية مشاركة في صنع
القرار السياسي

عدن ــــ األخبار
ل ـ ــم ي ـ ـعـ ــد الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ــن ال ـ ـخـ ــافـ ــات
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـدع ـ ـ ــات داخـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـتـ ـح ــال ــف
الـسـعــودي ـ ـ اإلمــاراتــي مـجــديــا ،ســواء
م ــن ِق ـ َـب ــل أص ــدق ــاء هـ ــذا ال ـت ـحــالــف أو
خـصــومــه .قـبــل «ان ـقــاب ع ــدن» ،ســرت
رواي ــة عــن أن مــا جــرى لــم يكن مـ ّ
ـدبـرًا،
ب ــل ت ـفــاجــأ الـجـمـيــع ب ـت ـطــور األحـ ــداث
بنحو دراماتيكي ،إثــر غضب أنصار
«امل ـ ـج ـ ـلـ ــس االن ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب ــي»،
امل ـ ـ ــوال ـ ـ ــي ألبـ ـ ـ ــو ظـ ـ ـب ـ ــي ،مـ ـ ــن ت ـق ـص ـيــر
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ال ـتــاب ـعــة لـحـكــومــة
عبد ربــه منصور هــادي أو تواطئها،
ب ـعــد األح ـ ــداث األم ـن ـيــة ف ــي عـ ــدن ،وال
سيما مقتل رج ــل «االن ـت ـقــالــي»« ،أبــو
ال ـي ـمــامــة» ،فــي عـمـلـيــة ق ــوات صـنـعــاء.
مــا إن دخـلــت األح ــداث ط ــورًا مختلفًا،

ً
خامنئي مستقبال عبد السالم :للحفاظ على وحدة اليمن
الناطق باسم «أنصار الله»،
استقبل املرشد اإليراني ،السيد علي خامنئي ،أمس ،في طهران،
ّ
رئيس وفدها التفاوضي ،محمد عبد السالم ،والوفد املرافق له .وسلم عبد السالم ،خالل
اللقاء ،خامنئي ،رسالة من زعيم الحركة ،عبد امللك الحوثي ،ونقل إليه تحيات األخير ،وتقديره
لـ«موقف إيران املساند للشعب اليمني» ،وإشادته بـ«موقفها الثابت
تجاه القضية الفلسطينية» ،و«مباركته انتصاراتها في مواجهة قوى
االستكبار العاملي» .من جانبهّ ،
حيا خامنئي صمود الشعب اليمني
في مواجهة العدوان ،مؤكدًا أن «النصر سيكون حليفه» .وأشار
إلى أن «السعوديني واإلماراتيني ارتكبوا جريمة كبرى في اليمن»،
مستدركًا بأنهم «لم يحققوا مآربهم» .ولفت إلى أنهم «يسعون
وراء تقسيم اليمن» ،مشددًا على ضرورة «الوقوف بقوة أمام هذه
املؤامرة ،وتقديم الدعم لليمن املوحد واملتحد بكامل سيادته» .ورأى
أن الحفاظ على وحدة هذا البلد «بحاجة إلى حوار يمني ـ ـ يمني»،
مبديًا ثقته بقدرة اليمنيني على «تشكيل حكومة قوية يتحقق في إطارها التقدم» .وكان
عبد السالم قد التقى ،األحد املاضي ،وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،وبحث
معه «سبل دعم الحل السياسي في اليمن ،وإنهاء الحصار والحرب العدوانية عليه».
(األخبار)

حتى اتضح أمــران :األول ،أن ما حدث
كان مدبرًا ومخططًا له بعناية ،حتى
ول ــو اسـتـعـجـلــه م ـن ـفــذوه امل ـبــاشــرون؛
إذ لــو كــانــت اإلمـ ــارات ال تــريــد انقالب
«االن ـت ـقــالــي» السـتـطــاعــت فــرمـلـتــه في
األيـ ـ ـ ــام الـ ـث ــاث ــة الـ ـت ــي صـ ـم ــدت فـيـهــا
قوات هادي وأجهزة حكومته نسبيًا،
وملــا قـ ّـدمــت الــدعــم العسكري والغطاء
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـح ـســم امل ـع ــرك ــة ســري ـعــا.
ال ـث ــان ــي ،ال ــدع ــم ال ـس ـع ــودي لـحـكــومــة
هــادي لم يكن إال في اإلعــام ،حيث لم
ُت ـقــدم الــريــاض على أي خـطــوة ّ
جدية
ِ
لـحـمــايــة «ال ـح ـل ـفــاء» ،وه ــو م ــا يــؤكــده
غياب هادي املوجود في اململكة عن أي
رد فـعــل ،وكــذلــك تصريحات املـســؤول
األول ع ــن م ــواج ـه ــة االن ـ ـقـ ــاب ،وزي ــر
داخلية هادي ونائب رئيس حكومته
أحـمــد امل ـي ـســري ،ال ــذي عـتــب بــوضــوح
ع ـل ــى خ ـ ـ ــذالن ال ـ ــري ـ ــاض فـ ــي رس ــال ـت ــه
امل ـ ـصـ ــورة ق ـب ـيــل قـ ـي ــام قـ ــوة عـسـكــريــة
سعودية بتهريبه من عدن .ولم تخرج
املواقف السياسية السعودية الداعية
إلى وقف إطالق النار والحوار ،إال بعد
أن انجلت املعركة عن هزيمة كاسحة
لحكومة هادي.
«الـحــوار» الــذي تتحدث عنه الرياض
ه ــو ال ـك ـل ـم ــة املـ ـفـ ـت ــاح ل ـف ـهــم م ــا ج ــرى
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــري ،ب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا م ـ ـ ّـم ـ ــا تـ ـظـ ـه ــره
القضية خــافــا ح ــول ض ــرورة تــراجــع
ّ
«االنـتـقــالــي» عــن امل ـقـ ّـار الـتــي احتلها.
ّ
باختصار ،ما حصل عبارة عن تمدد
إماراتي على مستوى الوكيل ،بعدما
قررت أبو ظبي التخفيف من وجودها
فــي الـيـمــن ،والتمهيد لــانـسـحــاب ،ما
ي ـفــرض ضـ ــرورة تثبيت ق ــوة الــوكــاء
وح ـف ــظ ن ـف ــوذه ــم وضـ ـم ــان حـصـتـهــم،
بما يضمن بالتالي مصالح اإلمــارات
وأطـ ـم ــاعـ ـه ــا ،وال ي ـج ـعــل االن ـس ـح ــاب
خ ـ ـسـ ــارة ك ــامـ ـل ــة .لـ ــذلـ ــك ،لـ ــن ي ـت ـجــاوز
«االن ـت ـقــالــي» الـسـقــف اإلم ــارات ــي لـهــذا
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـرك :ضـ ـم ــان ــات لـ ـل ــري ــاض ب ــأن
ُ
«الـشــرعـيــة» لــن ت ـمـ ّـس بـمــا هــي هيكل
ف ــارغ يشكل مطية سـعــوديــة للتدخل
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال «ان ـ ـقـ ــاب»
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االشتباكات في
عادت ،أمسّ ،
ليبيا بعد هدنة هشة استمرت
ّ
أقل من يومين ،كانت البعثة
األممية تأمل أن تكون
خطوة أولى في مسار إنهاء
الحرب .وفيما يبدو أفق
ّ
منسدًا ،يهدد انتشار
السالم
القتال في مناطق واسعة
من البالد باستقدام مزيد من
األطراف األجنبية ،وخصوصًا
ّ
في ظل إبداء جهات يمنية
استعدادها ألداء دور في
الصراع

وافق «االنتقالي» على أي حوار يضمن دوره «طرفًا رئيسًا في عملية صنع القرار» (أ ف ب)

باملعنى الشامل .في املحصلة ،يخسر
حـ ــزب «ال ـت ـج ـ ّـم ــع ال ـي ـم ـنــي ل ــإص ــاح»
(«اإلخ ـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــون» فـ ــي ال ـي ـمــن)
م ــن نـ ـف ــوذه ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـل ـع ـبــة ،بعد
أن ان ـط ـلــى عـلـيــه االن ـق ــاب وال ـتــواطــؤ
تمامًا جــراء رهــانــه على التحالف مع
ّ
ليتحول هــو ومــن يــدور في
الــريــاض،
هذا الفلك من ملحقي حزب «املؤتمر»
ونــائــب الرئيس علي محسن األحمر،
إلى شركاء لـ«االنتقالي» الصاعد على
حـســاب حـ ّـصـتـهــم .وه ــذا مــا ستحاول
الدعوة إلى الحوار في جدة أن تخرج
به بعد ترويض «اإلصــاح» وحلفائه
وت ــدجـ ـيـ ـنـ ـه ــم م ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــة ل ـت ـح ـج ـي ـم ـهــم،
بمباركة لقاء قصر منى في مكة ،حيث
اجتمع على عجالة أول من أمس ولي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد ،مع ولي
عهد السعودية محمد بن سلمان.
أمـ ـ ــام هـ ــذه امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددات ،ت ـت ــاش ــى لـغــة
الـ ـتـ ـه ــدي ــد وال ـ ـت ـ ـحـ ــدي والـ ـعـ ـنـ ـت ــري ــات
الـ ـت ــي «تـ ـ ـج ـ ـ ّـرأ» ع ـل ـي ـهــا ن ــائ ــب رئ ـيــس
«االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ،ه ــان ــي ب ــن ب ــري ــك ،حني
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــد ب ـ ــ«ص ـ ـم ـ ــود الـ ـ ـح ـ ــوث ـ ــي 5
س ـ ـن ـ ــوات» لـ ــرفـ ــض ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض تـحــت
ال ـ ـق ـ ـص ـ ــف ،وف ـ ـ ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ال ـ ـ ـغـ ـ ــارة
ال ـس ـعــوديــة عـلــى ع ــدن ،ال ـتــي ل ــم يعلم
أحــد أيــن وقـعــت وم ــاذا حـقـقــت .وظهر
هذا املنحى صريحًا في خطاب رئيس
«االنتقالي» ،عيدروس الزبيدي ،حني
أعلن موافقته على الدعوة السعودية
إلى التفاوض ،و«أي نوع من النقاش

يخسر «اإلصالح»
من نفوذه في اللعبة
بعد أن انطلى عليه
التواطؤ

يحمي مكتسبات الـجـنــوب ،ويضمن
دور املجلس االنتقالي الجنوبي طرفًا
رئيسًا فــي عملية صنع ال ـقــرار» .مــاذا
يعني ضـمــان دور «االنـتـقــالــي» طرفًا
رئيسًا في «عملية صنع القرار»؟ ّ
يقدره
مراقبون بمشاركة في الحكومة بوزن
ثقيل ،مع احتفاظ املجلس بحضوره
األمني امليداني ،وعدم السماح بعودة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة إل ـ ـ ــى ع ـ ـ ــدن إال بـ ـع ــد ه ــذه
الـضـمــانــات وم ـج ـ ّـردة مــن أي مخالب.
ومـ ــن أجـ ــل ت ـل ــك األه ـ ـ ـ ــداف ،سـيـسـتـمـ ّـر
خـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ـس ـ ـقـ ــف امل ـ ــرتـ ـ ـف ـ ــع ل ـح ـل ـف ــاء
اإلمـ ــارات ،مــع أكـبــر قــدر مــن مـحــاوالت
التحشيد الشعبي والعسكري الداعم
لتحركهم ،وكــذلــك الـحـفــاظ على أكبر
مـكـتـسـبــات عـسـكــريــة حـصـلــوا عليها
حتى يكون التفاوض من موقع قوة.

معركة عــدن بــدت ض ــرورة لــإمــارات
ّ
تحصن مكتسباتها
إن هي أرادت أن
ف ــي ط ــري ــق ال ـ ـخـ ــروج ،خ ـصــوصــا أن
ن ـفــوذ حـلـفــائـهــا ت ــراج ــع ف ــي األشـهــر
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ف ـي ـم ــا ك ـ ـ ــان «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح»
وحكومة هــادي وكذلك الــريــاض في
ان ـت ـظ ــار مـ ــلء الـ ـف ــراغ ف ــي عـمـلـيــة لن
ت ـكــون صـعـبــة ج ــراء ت ــراج ــع شعبية
«االنتقالي» .كذلك« ،اقتناع» اململكة
باالنقالب اإلماراتي سيكون ضرورة
لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى م ـك ـت ـس ـب ــات ـه ــا هــي
األخ ــرى ،فالرياض ال تملك خيارات
كثيرة ،وتحتاج إلى ترتيب أوراقها
بما ال يضعف معسكر حلفائها قبل
الـ ـش ــروع ف ــي تـ ـف ــاوض م ــع ص ـن ـعــاء.
ّ
والجدير ذكره ،هنا ،أن توزع النفوذ
بــن اإلمـ ــارات والـسـعــوديــة مناطقيًا
وعسكريًا ووالئـيــا لــم يكن س ـرًا قبل
معركة عــدن ،وبالتالي منذ سنوات
ت ـت ـعــايــش ال ــري ــاض م ــع ت ـفــريــخ أبــو
ظ ـبــي لـلـمـيـلـيـشـيــات ف ــي ال ـي ـمــن ،وال
سيما جنوبًا ،وهو ما يعني أن قبول
السعودية بترتيبات جديدة تترجم
األمــر الــواقــع لهذه الـقــوى العسكرية
س ـي ــاس ـي ــا ،أكـ ـث ــر رج ـح ــان ــا م ــن ثـمــن
الـ ـص ــدام م ــع أبـ ــو ظ ـب ــي .ومـ ــن خلف
هــذا املشهد ،بــات الجميع في اليمن
يتحدث عن فرز الصراع لثالث قوى
ّ
مرشحة ألداء دور في املستقبل وفي
أي عملية سـيــاسـيــة« :أن ـص ــار الـلــه»
و«االنتقالي» و«اإلصالح».

حبيب الحاج سالم
فــي أول تــدخــل نــاجــح لها منذ انطالق
الـ ـهـ ـج ــوم عـ ـل ــى ط ــرابـ ـل ــس فـ ــي ال ــراب ــع
م ــن ن ـي ـســان /أب ــري ــل ،تـ ّ
ـوس ـطــت البعثة
األم ـم ـيــة إل ــى لـيـبـيــا ف ــي ات ـف ــاق «هــدنــة
إنسانية» َ
يومي األحد واالثنني .اتفاق
لــم يـكــن الــوصــول إلـيــه يـسـيـرًا ،إذ على
رغـ ــم إط ـ ــاق امل ـب ـع ــوث األمـ ـم ــي ،غـســان
ســامـ ّـة ،عــدة دع ــوات فــي شــأن الـهــدنــة،
لم يتلق موافقة طرفي الصراع الليبي
عليها إال بحلول يــوم السبت ،أي قبل
ي ــوم واح ــد مــن ب ــدء تنفيذها .وصـبــاح
السبت ،قالت البعثة إنها تلقت «جوابًا
باملوافقة ّمن حكومة الــوفــاق الوطني،
ولـ ــم ت ـت ـل ــق ش ـي ـئــا م ــن قـ ـي ــادة الـجـيــش
الــوطـنــي الليبي (ق ــوات املـشـيــر خليفة
حفتر)» .لكن ،بعد الظهر ،قبلت قوات
حفتر بالهدنة ،وتزامن ذلك مع هجوم
إرهــابــي في ســوق شعبي في بنغازي،
أكبر مدن شرق البالد ،استهدف موكبًا
للبعثة األممية ،وأدى إلــى مقتل ثالثة
من موظفيها وجرح عشرات املدنيني.
وعـلــى رغ ــم دخــولـهــا حـيــز الـتـنـفـيــذ ،لم
ُت َّ
طبق الهدنة بشكل كامل .إذ اخترقت
َ
قـ ــوات ح ـف ـتــر ،ي ــوم ــي األحـ ــد واالث ـن ــن،
الهدوء الذي شهدته العاصمة بإطالق
قذائف على ّ
حي سوق الجمعة الشعبي،
ومـطــار معيتيقة الــدولــي الــذي توقفت
ح ــرك ــة امل ــاح ــة ف ـيــه ل ـس ــاع ــات .أمـ ــا من
الجهة املقابلة ،فقد ّ
رد «لواء الصمود»،

أح ــد أك ـث ــر ال ـت ـش ـك ـيــات ج ــذري ــة ضمن
ق ــوات «ال ــوف ــاق» ،على تلك الـخــروقــات،
ب ــإط ــاق ق ــذائ ــف «هـ ـ ــاون» ع ـلــى مــواقــع
تمركز قوات حفتر .هكذا ،انتهت الهدنة
مساء االثنني ،وتصاعدت االشتباكات
إلــى أن وصلت إلــى وتيرتها السابقة،
لـتـشـهــد م ـح ــاور ج ـنــوب طــراب ـلــس يــوم
أم ـ ــس تـ ـب ــادل ق ـص ــف وغـ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة،
ومقتل جنود من الجهتني ،من دون أن
يحصل ّ
تغير مهم في خطوط السيطرة.
ه ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ت ـش ــي ب ـ ــأن «ت ــداب ـي ــر
بناء الثقة» التي تشرف عليها البعثة
األمـ ـمـ ـي ــة ،وك ــان ــت ال ـه ــدن ــة ل ـب ـنــة أول ــى
فيها ،ال تحظى بقبول طــرفــي القتال.
من جهة ،لن ترضى حكومة «الــوفــاق»
ّ
ب ــأق ــل م ــن ان ـس ـح ــاب ق ـ ــوات ح ـف ـتــر إلــى
مــواقـعـهــا الـســابـقــة الن ـط ــاق الـهـجــوم،
ومـ ـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة لـ ــن ت ـق ـب ــل الـ ـق ــوات
ـاج ـمــة بــالـتـخـلــي ع ــن امل ــواق ــع الـتــي
امل ـهـ ِ
تـمــركــزت فـيـهــا ،لـكــن كــا الـطــرفــن بــات
ي ـع ــان ــي ارت ـ ـفـ ــاع ك ـل ـفــة ال ـ ـحـ ــرب .داخـ ــل
مـحــور غــرب الـبــاد ،تتنامى اإلش ــارات
إل ــى تــدهــور الـثـقــة بــن الـحـلـفــاء ،حيث
تنظر التشكيالت املسلحة إلى بعضها
البعض بعني الــريـبــة ،ويظهر ذلــك في
عـ ـ ــودة االغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت .ك ـم ــا ت ـ ــرى مــديـنــة
مـصــراتــة أن ـهــا تتحمل وحــدهــا الـجــزء
األكبر من تكلفة الحرب ،وخاصة أنها
صـ ـ ــارت ت ـت ـع ــرض ف ــي ال ـش ـه ــر األخ ـي ــر
لعمليات قصف جوي .أما قوات حفتر،
فاملسألة بالنسبة إليها أكـثــر تعقيدًا.
استثمرت هذه القوات كثيرًا في الهجوم
على طرابلس ،ودفعتها شـ ّـدة املقاومة
على الجبهات إلى إرسال الجزء األكبر
مــن مقاتليها ،لتنعكس تـلــك التعبئة
على األمــن فــي شــرق الـبــاد وجنوبها،
حيث شهد شرق ليبيا ،خالل الشهرين
األخ ـيــريــن ،ثــاثــة تـفـجـيــرات بـسـيــارات
مفخخة ،واحــد في مدينة درنــة (تبناه
تنظيم «داع ــش») واثـنــان فــي بنغازي،
ً
عزاء في مقبرة ،فيما
استهدف أولهما
ط ــال ثــا ّنـيـهـمــا مــوكـبــا للبعثة األمـمـيــة
(ل ــم يتبنهما أح ــد حـتــى اآلن) .إضــافــة
إلى ما تقدم ،تنامت وتيرة االغتياالت
في مدينة بنغازي خاصة ،حيث صار
اختفاء نشطاء ثم العثور على جثثهم
ملقاة في الـشــوارع أو في البحر حدثًا
متكررًا ،وقد وصل األمر إلى ّ
حد اقتحام
منزل النائبة البرملانية ،سهام سرقيوة،
وتـعـنـيــف زوج ـهــا واخـتـطــافـهــا (تشير
شهادات إلى مسؤولية ميليشيا تتبع
قـ ـ ــوات ح ـف ـتــر ع ــن الـ ـ ـح ـ ــادث ،ل ـك ــن ه ــذه

األخيرة تنفي عالقتها به).
آخ ــر ال ـت ـط ــورات ال ـت ــي فــاق ـمــت الـتـمــدد
َ
املبالغ فيه لقوات حفتر هو الصراع في
مدينة مــرزق جنوب غرب البالد .بدأت
ال ـق ـصــة ق ـبــل ح ــوال ــى أسـ ـب ــوع ،عـنــدمــا
استهدفت غ ــارات جوية مــواقــع لـ«قوة
ح ـمــايــة ال ـج ـن ــوب» ،ال ـتــاب ـعــة لـحـكــومــة
«الوفاق» ،داخل املدينة ،لكن أدى األمر
إل ـ ــى سـ ـق ــوط ع ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن املــدن ـيــن
ً
(بــن  20و 42قـتـيــا) .وبـمــا أن مقاتلي
هـ ــذه «ال ـ ـقـ ــوة» ي ـن ـح ــدرون أس ــاس ــا من
قبيلة الـتـبــو ،جــرى ال ـ ّ
ـرد على الـغــارات
باستهداف مقاتلني ومدنيني يتبعون
قـ ـ ــوات ح ـف ـتــر ويـ ـنـ ـح ــدرون م ــن ق ـبــائــل
أخـ ـ ــرى ف ــي امل ــديـ ـن ــة .اس ـت ـم ـ ّـر االق ـت ـت ــال
األه ـل ــي ع ــدة أيـ ــام ،وس ـقــط خــالــه عــدد
كبير مــن القتلى والـجــرحــى (ال توجد
إح ـص ــائ ـي ــات دقـ ـيـ ـق ــة) .ون ـت ـي ـجــة ذل ــك،

«تدابير بناء الثقة»
التي تشرف عليها
األممية ال تحظى
البعثة َ
بقبول طرفي القتال

اضـ ـ ـط ـ ــرت ق ـ ـ ـ ــوات حـ ـفـ ـت ــر ال ـ ـ ــى إرس ـ ـ ــال
تـعــزيــزات نحو املــديـنــة للسيطرة على
الوضع ،وقد ّ
تم األمر على حساب األمن
ف ــي مـنــاطــق أخ ــرى م ــن ال ـج ـنــوب .اآلن،
ص ــارت تـلــك املـنـطـقــة تـعــانــي صــراعــات
أهـلـيــة ،إضــافــة إل ــى وج ــود مجموعات
َ
تنظيمي «داعـ ــش» و«ال ـقــاعــدة»،
تتبع
ّ
ويكلف هذا الوضع قوات حفتر خسائر
في األرواح والعتاد.
ولـ ـتـ ـغـ ـطـ ـي ــة ال ـ ـض ـ ـعـ ــف الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري ف ــي
ص ـف ــوف ـه ــا ،ع ـم ـل ــت ق ـ ـ ــوات ح ـف ـت ــر عـلــى
تجنيد ميليشيات من معارضة دارفور،
وأردف ـت ـهــا أخ ـي ـرًا بـتـعــزيــزات مــن قــوات
«الجنجويد» بتمويل إماراتي .ويبدو
ـاف لبسط السيطرة على
أن ذلك غير كـ ٍ
الجنوب والتفرغ للحرب في طرابلس،
لكن ثمة من هو مستعد لتغطية الفراغ
ب ــإي ـع ــاز إمـ ــاراتـ ــي .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق،
نشر نــائــب رئـيــس «املجلس االنتقالي
الـ ـجـ ـن ــوب ــي» (امل ـ ــوال ـ ــي لـ ـ ــإمـ ـ ــارات) فــي
الـيـمــن ،هــانــي بــن بــريــك ،أول مــن أمــس،
ت ـغ ــري ــدة ع ـل ــى ح ـس ــاب ــه ف ــي «ت ــوي ـت ــر»،
ق ـ ـ ــال فـ ـيـ ـه ــا« :م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــدون ألن ن ـعــن
أشقاءنا في ليبيا ونوفد لهم خبراتنا
وت ـجــرب ـت ـنــا» ،مـعـتـبـرًا أن ـهــم يـحــاربــون
«نفس امليليشيات (املدعومة من) قطر
وتركيا» .حتى اآلن ،ال يبدو ّاألمر أكثر
مــن «إع ــان ن ـي ــات» ،لـكــن تـحــقـقــه يبقى
ً
اح ـت ـم ــاال ق ــائ ـم ــا ،وخ ــاص ــة م ــع وج ــود
خطوط إمداد تمتد عبر السودان.

استهدفت قوات حفتر مطار معيتيقة الذي توقفت حركة المالحة فيه لساعات (أ ف ب)

تقرير

ّ
مصر :المخابرات ترتب لتغييرات واسعة في اإلعالم
حركة تنقالت وتغييرات
ينتظر أن تشهدها وسائل
اإلعالم المصرية ،تدريجًا،
خالل الفترة المقبلة،
ضمن مساعي جهاز
المخابرات العامة إلى
تنفيذ توجيهات الجنرال
في مجال المضامين
الم َّ
ُ
قدمة فنيًا وإعالميًا

القاهرة ــــ األخبار
ي ـس ـت ـعـ ّـد ج ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة
امل ـص ــري إلج ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــرات واس ـعــة
فــي مجال اإلع ــام ،ستطيح قيادات
وتـ ـص ـ ّـع ــد أخ ـ ـ ــرى ل ـت ــوّل ــي م ـنــاصــب
ق ـ ـيـ ــاديـ ــة .وفـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـلـ ــف ال ـغ ـم ــوض
مـصـيــر ع ـش ــرات ال ـعــام ـلــن املـتــوقــع
االستغناء عنهم خالل الفترة املقبلة
ض ـم ــن س ـي ــاس ــة ت ــرش ـي ــد ال ـن ـف ـقــات،
تــواجــه خطط تطوير عــديــدة تعثرًا
ّ
سبب تعجيل حركة التغييرات .كان
يـفـتــرض أن تنطلق الـشـهــر املــاضــي
خـ ـط ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـت ـط ــوي ــر ش ــاش ــات
التلفزيون املصري األرضية ،تشارك
فيها ُ ا ِّملـَخــابــرات والــرقــابــة اإلداري ــة.
وقد نفذت بالفعل «بروفات» عديدة

ُ
عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،واس ـ ــتـ ـ ـع ـ ــن ب ـم ــذي ـع ــن
لـ ـلـ ـت ــدري ــب ف ـ ــي االسـ ـ ـت ـ ــودي ـ ــوه ـ ــات،
م ــن بـيـنـهــم ع ــام ـل ــون ض ـمــن ال ـق ـنــاة
اإلخـبــاريــة ملجموعة « ،»DMCالتي
لم تنطلق بعد ،وتبدو شبه متوقفة،
على رغم االستعدادات الجارية لها
منذ أكثر ُمن عامني.
وك ـ ــان ق ــد أعـ ـل ــن رس ـم ـي ــا ،ق ـبــل عــدة
ش ـهــور ،دم ــج شبكة « ،»DMCالتي
أدارتـهــا املخابرات الحربية سابقًا،
م ــع بــاقــي ال ـش ـب ـكــات ،لـتـكــون تابعة
للمخابرات العامة ،تمهيدًا لفرض
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ج ـم ـي ــع ال ـش ـب ـكــات
املهمة املوجودة في مصر من خالل
شــركــة «سـيـنــرجــي» الـتــي يترأسها
تــامــر مــرســي ،لكن املـفــاجــأة الكبرى
أن تـ ــامـ ــر ن ـف ـس ــه ب ـ ــات عـ ـل ــى وش ــك

م ـغــادرة منصبه فــي الـشــركــة خــال
سي َّ
األيام املقبلة ،حيث ُ
عي شخص
آخـ ــر م ـك ــان ــه ب ــإع ــان رسـ ـم ــي .وم ــن
ضـمــن األس ـب ــاب امل ـتــداولــة للغضب
ع ـل ــى ت ــام ــر مـ ــرسـ ــي ،ت ـع ـث ــر إطـ ــاق
ال ـق ـنــاة اإلخ ـب ــاري ــة لـ ـ ـ ــ« ،»DMCالـتــي
كــان يفترض تخصيصها لألخبار
امل ـح ـل ـيــة ،م ـقــابــل ب ـق ــاء ق ـن ــاة أخ ــرى
مرتبطة بتغطية األخ ـبــار الــدولـيــة،
ً
فـضــا عــن اسـتـمــرار عملية اإلنـفــاق
عـلــى رواتـ ــب عـمــالــة زائـ ــدة م ــن دون
االستفادة منها.
هكذا ،يجري اإلعداد إلعالن سلسلة
خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ل ـ ـ ـلـ ـ ــرأي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ت ــرت ـب ــط
بـتـطــويــر شـبـكــة ال ـق ـن ــوات الـخــاصــة
ً
أوال ،وم ــراج ـع ــة ح ـســابــات املـكـســب
وال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة امل ــاض ـي ــة،

لـ ـي ــس ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـتـ ـص ــل ب ــامل ــذي ـع ــن
وبرامجهم فقط ،بــل أيضًا بجدوى
استمرار الشبكات بالشكل الحالي،
مــا يـ ّ
ـرجــح إمكانية ح ــدوث عمليات

حركة التغييرات
المرتقبة هي السبب
الرئيس في إرجاء
المشاريع الدرامية
ً
يجري اإلعداد إلعالن سلسلة خطوات للرأي العام ،ترتبط بتطوير شبكة القنوات الخاصة أوال (أ ف ب)

دمج وتقليص تستبق نهاية العام.
حتى قبل أسابيع قليلة ،كــان تامر
مرسي يحظى بدعم كبير من جهات
مختلفة ،من بينها املـخــابــرات ،لكن
ال ـغ ـض ـبــة ع ـل ـيــه ت ـص ــاع ــدت ل ـي ـكــون
ق ــاب قــوســن أو أدن ــى م ــن الــرحـيــل،
مـ ــا لـ ــم تـ ـح ــدث م ـع ـج ــزة ت ـب ـق ـيــه فــي
ّ
منصبه ،في ظــل تواصل مسؤولني
في الجهاز مع اإلعالميني مباشرة،
وات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ـ ــرارات ع ــدي ــدة م ــن دون
الرجوع إليه.
وقـبـيــل عـيــد األض ـحــى بــأيــام قليلة،
أقـ ـص ــت ش ـب ـكــة « »DMCاإلع ــام ــي
أس ــام ــة ك ـم ــال ُم ــن ب ــرن ــام ــج «م ـســاء
 »DMCالـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ـ َّـدم أربـ ـ ــع حـلـقــات
مـنــه أسـبــوعـيــا .إق ـص ـ ٌ
ـاء ج ــاء للدفع
ب ــاإلع ــام ــي رام ـ ـ ــي رضـ ـ ـ ـ ــوان ،الـ ــذي

ح ـصــد إشـ ـ ــادة م ــن ال ـس ـي ـســي خــال
إدارتـ ـ ـ ـ ــه ج ـل ـس ــة «اس ـ ـ ـ ــأل ال ــرئـ ـي ــس»
فـ ــي «امل ــؤتـ ـم ــر ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـش ـبــاب»
بـنـسـخـتــه األخـ ـي ــرة .وي ــأت ــي إق ـصــاء
أســامــة ،وهــو رجــل أعمال باألساس
ويمتلك شركات عدة ،بسبب سخط
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات عـ ـلـ ـي ــه ،عـ ـل ــى رغـ ـ ــم أن ــه
معروف بوالئه للنظام ،لكن أحيانًا
يـ ـخ ــرج عـ ــن الـ ـن ــص ويـ ـتـ ـط ــرق إل ــى
بعض األمور التي ال تعجب ضباطًا
ك ـبــارًا فــي ال ـج ـهــاز ً ،األم ــر ال ــذي دفــع
إلــى إطــاحـتــه ف ـجــأة ،وبرفقته فريق
اإلعــداد الــذي عمل معه منذ انطالق
القناة قبل نحو  30شهرًا.
حركة التغييرات املرتقبة هي السبب
املشاريع الدرامية
الرئيس في إرجاء
ّ
التي كان يفترض أن تنفذها شركة

«سينرجي» لرمضان املقبل .فعلى
عـ ـك ــس الـ ـ ـع ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ل ـ ــم ت ـع ـلــن
الشركة مبكرًا التعاقدات مع نجوم
ّ
ال ـفــن ،فــي ظــل سـعــي امل ـخــابــرات إلــى
توجيهات الرئيس في مجال
تنفيذ
املضامني ُامل َّ
قدمة فنيًا وإعالميًا .ذلك
أن السيسي لم يعد قادرًا على ّ
تقبل
ول ــو الـقـلـيــل مــن الـنـقــد ،بــل يــريــد أن
يشاهد اإلعالم الذي يتمناه ،إعالمًا
داعمًا للدولة ال يعارض وال يناقش،
ويكتفي بتأييد كل ما يقال من دون
حتى شرح التفاصيل أو السؤال عن
أمور قد تبدو مثار جدل .أما الدراما
والـسـيـنـمــا ،فـيــرغــب ف ــي حصرهما
فـ ــي «نـ ـ ـم ـ ــاذج وطـ ـنـ ـي ــة» و«قـ ـص ــص
ك ـفــاح» ،كالتي يـكـ ّـرم أصحابها في
«مؤتمرات الشباب».
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سوريا يتضاعف الجهد العسكري الــذي يبذله
الجيش السوري ،مدعومًا بالطائرات الروسية،
في المنطقة المشتركة بين ريفي حماة
الشمالي وإدلب الجنوبي ،التي يسيطر عليها
المسلحون ،ليؤدي إلى نتائج متقدمة .وبينما
يتواصل الحديث عن تأثيرات «المنطقة اآلمنة»
ّ
شرقي الفرات بالعالقة
المزمع إقامتها في
«الروسية ـــ التركية» ومسار «أستانا» ،أعلنت
أنقرة أمس أنها شرعت مع الوفد األميركي
فــي أعــمــال تركيب البنية التحتية لمركز
العمليات المشتركة جنوب تركيا

مواز ،أعلنت وزارة الدفاع
على خط
ٍ
ال ـتــرك ـيــة ،أمـ ــس ،أن ال ـع ـمــل مستمر
لتفعيل «مركز العمليات املشتركة»
املـ ـق ــرر إن ـ ـشـ ــاؤه ف ــي واليـ ـ ــة شــان ـلــي
أورف ـ ـ ـ ــة جـ ـن ــوب ــي ت ــركـ ـي ــا ،لـتـنـسـيــق
اإلجـ ــراء ات التركية ـ ـ األمـيــركـيــة في
امل ـن ـط ـق ــة اآلم ـ ـنـ ــة املـ ــزمـ ــع إن ـش ــاؤه ــا
شـ ــرقـ ـ ّـي ال ـ ـف ـ ــرات .وقـ ــالـ ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة،
ف ــي ب ـي ــان ،إن ـهــا «ش ــرع ــت م ــع الــوفــد
األم ـيــرك ــي ،امل ـك ــون م ــن  6أش ـخــاص،
فــي أع ـمــال تــركـيــب الـبـنـيــة التحتية
ملركز العمليات املشتركة» ،مضيفة
أنــه «ج ــرى تــوفـيــر امل ـعـ ّـدات املتعلقة
بـ ــامل ـ ـه ـ ـمـ ــات ال ـ ـح ـ ـسـ ــاسـ ــة الـ ـخ ــاص ــة
ب ــامل ــرك ــز» .وأش ـ ــارت إل ــى «اس ـت ـمــرار
العمل على تأسيس مركز العمليات
امل ـش ـت ــرك ــة وت ـف ـع ـي ـلــه ب ــأس ــرع وق ــت
م ـم ـك ــن ودون أي تـ ــأخ ـ ـيـ ــر» .وكـ ــان
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،خ ـلــوصــي
أك ــار ،قــد عـ ّـبــر ،أول مــن أم ــس ،خــال
م ـقــاب ـلــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة ،ع ــن «رغـبـتـنــا
ف ــي ال ـت ـق ــدم وفـ ـق ــا لـ ـ ــروح ال ـت ـحــالــف

ُّ
تواصل تقدم الجيش في ريف إدلب

واشنطن وأنقرة تبدآن
خطوات «المنطقة اآلمنة»
تـمـكــن الـجـيــش الـ ـس ــوري ،ف ــي األي ــام
ال ـث ــاث ــة ال ـف ــائ ـت ــة ،م ــن إح ـ ـ ــراز ت ـقـ َـدم
كبير على املحور املشترك بني ريفي
ح ـم ــاة ال ـش ـمــالــي وإدل ـ ــب الـجـنــوبــي،
حيث سيطر مـســاء يــوم األح ــد على
بلدة الهبيط ،ذات األهمية الكبيرة،
لـكــونـهــا تفتح الـطــريــق نـحــو مدينة
خـ ـ ــان ش ـي ـخ ــون والـ ـط ــري ــق ال ــدول ــي
(دم ـشــق ـ ـ ـ ح ـلــب) .وتـمـكــن أي ـضــا من
الـسـيـطــرة عـلــى قــريــة سـكـيــك شــرقـ ّـي
خان شيخون ،بعد مواجهات عنيفة
مع الفصائل املسلحة .ويشير مسار
العمليات العسكرية إلى أن الجيش
ي ـس ـعــى ل ـل ــوص ــول إلـ ــى مــدي ـنــة خــان
شـ ـيـ ـخ ــون ،كـ ـب ــرى م ـ ــدن ري ـ ــف إدلـ ــب
الجنوبي وأهـمـهــا ،وذل ــك للسيطرة
عليها ،وإح ـكــام الـخـنــاق على مثلث
«ك ـفــرزي ـتــا ـ ـ ـ الـلـطــامـنــة ـ ـ ـ مـ ــورك» في

ريــف حـمــاة الشمالي ،ال ــذي يسيطر
عليه املسلحون أيضًا .وشهدت بلدة
س ـك ـي ــك ،أمـ ـ ــس ،اش ـت ـب ــاك ــات عـنـيـفــة،
إث ــر مـ ـح ــاوالت املـسـلـحــن اس ـت ـعــادة
ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا .وبـ ــاملـ ــوازاة ،وفــي
ت ـحــرك الفـ ــت ،س ـ ّـي ــرت قـ ــوات املــراقـبــة
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،دوري ـ ـ ــة
ع ـس ـك ــري ــة لـ ـه ــا ،مـ ــن ن ـق ـط ــة امل ــراق ـب ــة
التركية في الصرمان في ريف إدلب
ال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي ،ب ــات ـج ــاه نقطة
املــراق ـبــة ف ــي مــديـنــة مـ ــورك ف ــي ريــف
ح ـم ــاة ال ـش ـم ــال ــي ،أي ال ـج ـي ــب ال ــذي
يـسـعــى الـجـيــش ال ـس ــوري إل ــى عــزلــه
وح ـ ـصـ ــاره .خ ـط ــوة ي ـم ـكــن إدراجـ ـه ــا
في سياق الرفض التركي للتصعيد
العسكري في املنطقة ،والتذكير بأن
األخـ ـ ـي ـ ــرة ت ـخ ـض ــع الت ـ ـفـ ــاق «خ ـفــض
التصعيد».

يبدو مسار «أستانا»
في ظل التطورات
األخيرة أمام تحديات
كبرى وحساسة

والـشــراكــة االستراتيجية والتحرك
مع حلفائنا األميركيني ،بعد إقامة
مركز العمليات املشتركة املــذكــور»،
ل ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــدرك ب ـ ــأن ـ ــه إذا لـ ـ ــم ي ـح ـصــل
ذل ــك «س ـي ـك ــون ل ــدى تــرك ـيــا أنـشـطــة
وع ـم ـل ـيــات س ـت ـقــوم ب ـهــا بـنـفـسـهــا».
وت ـط ـ ّـرق أك ــار إل ــى امل ـح ــادث ــات الـتــي
جرت مع الوفد العسكري األميركي
الـ ـ ـ ــذي نـ ــاقـ ــش االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ف ـ ــي ت ــرك ـي ــا
ً
أخ ـي ـرًا ،قــائــا« :تـحـ ّـدثـنــا عــن نياتنا
ومخاوفنا وطلباتنا ،وهــم أعــربــوا
ع ــن آرائ ـ ـهـ ــم ،وج ـ ــرى الـ ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى
ات ـف ــاق وت ـفــاهــم ع ـلــى ن ـقــاط م ـحــددة

شهدت بلدة سكيك اشتباكات عنيفة إثر محاوالت المسلحين استعادة السيطرة عليها (أ ف ب)

فــي قـضــايــا إخ ــراج ال ـقــوات الـكــرديــة
من املنطقة اآلمنة ،وسحب األسلحة
ال ـث ـق ـي ـل ــة مـ ـنـ ـه ــم ،ومـ ــراق ـ ـبـ ــة املـ ـج ــال
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي ،والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق وال ـ ـت ـ ـبـ ــادل
االس ـت ـخ ـب ــاري» .ول ـفــت أك ــار إل ــى أن
«املباحثات تناولت عودة السوريني
املقيمني في تركيا إلى املناطق التي
سيجري تطهيرها من اإلرهاب».
إزاء ذل ــك ،يـبــدو أن ثـمــة تــرابـطــا بني
سياق التصعيد امليداني الحاصل
في إدلب ،وسياق االتفاق األميركي
ـ ـ التركي بشأن «املنطقة اآلمنة» في
ش ــرق ـ ّـي الـ ـف ــرات .إذ ي ـظ ـهــر تصعيد
إدل ـ ـ ــب ،الـ ـ ــذي يـ ـب ــدو ف ـي ــه ال ـح ـض ــور
الــروســي الفـتــا ،كـنــوع مــن الضغوط
التي تمارسها موسكو على أنقرة،
ردًا على ذهاب األخيرة نحو التفاهم
مــع واشـنـطــن فــي مــا يـخــص شــرقـ ّـي
الفرات .وسعت روسيا ،طوال الفترة
ّ
شرقي
املاضية ،إلــى استغالل ملف
الـفــرات لدفع أنـقــرة إلــى التفاهم مع
دمشق على وضع الحدود والعالقة
مع «قسد» ،وملنعها من التفاهم مع
رع ــاة «ق ـســد» األمـيــركـيــن .وطــرحــت
م ــوس ـك ــو ،ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق َّ ،خ ـيــار
العودة إلى «اتفاق أضنة» املوقع بني
دمشق وأنقرة عام  ،1998واالنطالق
مـ ـن ــه نـ ـح ــو الـ ـت ــوص ــل الـ ـ ــى «ت ـف ــاه ــم
جديد» ،إذ يمنح هذا االتفاق أنقرة
حق التوغل مسافة تصل إلــى  5كم
داخــل األراضــي السورية لضرورات
«مــواج ـهــة الـخـطــر اإلره ــاب ــي» .ومــع
فشل الطروحات الروسية ،وتوصل
أنـقــرة الــى تفاهم مــع واشنطن على
املنطقة اآلمـنــة ،يبدو «جـ ّـديــا» حتى
اآلن ،باإلضافة إلى االنهيار السريع
ل ـهــدنــة إدل ـ ــب املـ ـق ــررة ف ــي «أس ـتــانــا
 ،»13والتصعيد الـعـسـكــري الكبير
الــذي تبعها ،يبدو مسار «أستانا»
أمام تحديات كبرى وحساسة .ومع
هذا ،أعلن املتحدث باسم الكرملني،
ديميتري بيسكوف ،يوم أمس« ،أننا
فــي الــواقــع على بعد خـطــوة واحــدة
م ــن وض ــع ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة على
العمل على إنشاء لجنة دستورية»،
الفتًا إلــى أن التحضيرات مستمرة
لعقد قمة ثالثية فــي تركيا ،تجمع
األولـ ـ ـ ــى وروس ـ ـيـ ــا وإيـ ـ ـ ـ ــران ،ال ـش ـهــر
املقبل.
(األخبار)

تحليل إخباري

ّ
ّ
ّ
إسرائيل مقيدة في خياراتها :التكيف أو تلقي الصواريخ
علي حيدر
أن ت ـش ـهــد ال ـس ــاح ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
سلسلة عمليات ومحاوالت ينفذها
امل ـ ـقـ ــاومـ ــون ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ضــد
االح ـت ــال ،وف ــي مــواجـهــة إج ــراءات
الـ ـقـ ـم ــع وال ـ ـح ـ ـصـ ــار ،أمـ ـ ــر م ـف ـهــوم
وم ـتــوقــع .لـكــن م ــا يـنـبـغــي الـتــوقــف
ع ـنــده هــو ردة الـفـعــل اإلســرائـيـلـيــة
التي اقتصرت حتى اآلن على تكرار
التهديدات والتوعد بعملية عسكرية
ً
واسعة ،وصوال إلى التبرير الرسمي
لسياسة «ضبط النفس» بأن البديل
هو تساقط الصواريخ .في محطات
ســاب ـقــة ،ل ــم ُي ـسـ ّـجــل ه ــذا املـسـتــوى
مــن «االن ـض ـبــاط» اإلســرائـيـلــي إزاء
مـحــاوالت تنفيذ عمليات أســر في
الـضـفــة أو عـلــى ال ـح ــدود مــع قـطــاع
غ ــزة .أم ــا ال ـي ــوم ،فـقــد أج ـمــل وزي ــر
الـخــارجـيــة اإلســرائ ـي ـلــي ،يسرائيل
كاتس ،الوضع املاثل أمام إسرائيل
بالتأكيد الضمني على محدودية

خياراتها .إذ رأى أن تل أبيب أمام
احـتـمــالــن :أولـهـمــا «الــوضــع الحالي
ال ـ ــذي ن ـ ـ ّ
ـرد ف ـيــه ع ـلــى ك ــل ن ـش ــاط»،
وث ــان ـي ـه ـم ــا االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى «وض ــع
الـحــرب ،حيث ستسقط الصواريخ
على إســرائـيــل ،فيما سنعمل على
هزيمة حماس».
يــاحــظ فــي مــوقــف كــاتــس إق ــراره
بـعــدم وج ــود خـيــارات بديلة يمكن
إس ــرائ ـي ـ َـل ال ـل ـجـ ُ
ـوء إلـيـهــا م ــن أجــل
ردع فصائل املقاومة عــن املـبــادرة
وت ـن ـف ـي ــذ ال ـع ـم ـل ـي ــات أو إخـ ـض ــاع
ال ـق ـطــاع ،م ــن دون االضـ ـط ــرار إلــى
خ ـ ــوض م ــواجـ ـه ــة واسـ ـ ـع ـ ــة ،عـلـمــا
ب ــأن تــل أب ـيــب وض ـعــت الـكـثـيــر من
الــرهــانــات املماثلة خــال السنوات
املاضية من دون نتيجة .ما يلفت
أيضًا قول كاتس« :اآلن ،سياساتنا
نشدد على الهدوء ونـ ّ
واضحةّ ،
ـرد
ٌ
حديث يستبطن
على كل نشاط».
مـ ـح ــاول ــة مـ ـم ــارس ــة ضـ ـغ ــط عـلــى
الجمهور اإلسرائيلي للتكيف مع

السياسة الـتــي تنتهجها تــل أبيب
حاليًا ،عبر الرد املوضعي املحدود
على نشاطات عمالنية للمقاومة،
وأحـيــانــا االمـتـنــاع عــن امل ـبــادرة إلى
أي ّ
رد جدي كما حصل في اليومني
املــاض ـيــن .ويـتـجـلــى ه ــذا الـضـغــط،
بصورة أوضح ،في التحذير املبطن
م ــن ت ــداع ـي ــات خ ـي ــار ال ـح ــرب على
الــداخــل اإلســرائـيـلــي ،وك ــأن كاتس
يخاطب اإلسرائيليني بالقول :هذه
هي الخيارات املتوافرة لدينا ،فهل
ت ـخ ـت ــارون س ـق ــوط الـ ـص ــواري ــخ أم
الوضع الحالي بسلبياته القائمة؟
أم ـ ــا ب ـخ ـص ــوص م ــا ق ــال ــه ع ــن أن ــه
«قــد تأتي اللحظة التي تقرر فيها
إســرائـيــل أن تعمل بشكل شامل،
وعـنــدهــا لــن تـكــون هـنــاك حصانة
لقادة حماس» ،فليس فيه أي جديد
بالنسبة إلى فصائل املقاومة ،ألنه
في حال املواجهة الشاملة سيكون
كل شيء مفتوحًا على الجبهتني.
إال أن التحدي أمام إسرائيل هو أن

تبادر إلى مثل هذا الخيار ردًا على
عمليات موضعية تنفذها املقاومة،
وهــو مــا لــم تجرؤ عليه حتى اآلن،
نتيجة إدراك ـهــا حجم الثمن الــذي
ستدفعه ،والذي يشكل االستهداف

يعكس حديث كاتس
الكثير من معالم
التحول التي شهدتها
معادلة الصراع

ال ـص ــاروخ ــي لـعـمــق ال ـك ـيــان ال ـقــدر
املتيقن منه.
أما الخيارات البديلة من الحرب فهي
مكلفة أيضًا ،ومن هنا ّ
توجه كاتس
إلــى الجمهور اإلســرائـيـلــي بدعوته

إياه إلى أن يعي حقيقة «أننا نعيش
فــي واق ــع تعمل فيه إســرائـيــل على
تقليص ّقوة حماس ،والقضاء على
تهديد األنـفــاق ،وتحسني األوضــاع
األم ـن ـيــة» .م ـف ــردات تـعـكــس الكثير
مــن مـعــالــم ال ـت ـحــول ال ـتــي شهدتها
معادلة الصراع ،مع منطقة ال تزيد
م ـســاح ـت ـهــا ع ـلــى  365كـيـلــومـتـرًا
ً
م ــرب ـع ــا .إذ بـ ــدال م ــن ال ـح ــدي ــث عن
«تــدم ـيــر» قـ ــدرات امل ـق ــاوم ــة ،تـحــدث
ـاع لـتـقـلـيــص قــوة
ك ــات ــس ع ــن مـ ـس ـ ٍ
«حماس» ،مع ما ينطوي عليه األمر
م ــن إق ـ ــرار ب ـعــدم واق ـع ـيــة األهـ ــداف
ّ
الطموحة في ظل املعادالت القائمة.
ك ــذل ــك ،يـعـكــس حــدي ـثــه ع ــن جـهــود
القضاء على تهديد األنفاق حقيقة
أن إس ــرائ ـي ــل ب ــات ــت ف ــي م ــوق ــع من
يعمل على احتواء تطور تكتيكات
املـقــاومــة الهجومية والــدفــاعـيــة .أما
بخصوص الوضع األمني ،فقد كان
كاتس متواضعًا ودقيقًا ،بإشارته
إلـ ــى أن ث ـم ــة م ـس ــاع ــي لـتـحـسـيـنــه،

فلسطين

المقاومة ترفض طلب الوسطاء
منع «العمليات الفردية»
غزة ــــ هاني إبراهيم
ب ـع ــد ظـ ـه ــور ن ـم ــط ج ــدي ــد مـ ــن أع ـم ـ ّـال
املقاومة على حــدود قطاع غــزة ،تمثل
ّ
في تسلل مقاومني إلى داخل األراضي
املحتلة واالش ـت ـبــاك مــع جـنــود الـعــدو،
ّ
تكثفت ات ـصــاالت الــوسـطــاء مــع حركة
«ح ـ ـمـ ــاس» ف ــي م ـس ـع ـ ًـى م ـن ـهــم إلعـ ــادة
حـ ــدوديـ ــة ،وم ـنــع
«ضـ ـب ــط» امل ـن ـط ـقــة ال ـ ـ ُ
ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي أع ـط ـيــت طــابـعــا
ف ــردي ــا .وقــالــت م ـصــادر فــي «ح ـمــاس»،
ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن التحقيقات الداخلية
التي أجرتها الحركة أخيرًا ّأظهرت أن
«العمليات الثالث األخيرة نفذها أفراد
من الجناح العسكري للحركة بتخطيط
ذات ـ ـ ــي ل ـح ـظ ــي ،ومـ ـ ــن دون ت ـع ـل ـي ـمــات
م ــن ال ـق ـي ــادة ال ـع ـس ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة
للحركة» .كــذلــكّ ،
بينت التحقيقات أن
املـنـفــذيــن «اسـتـخــدمــوا ســاحــا رسميًا
تملكه الحركة ،وهو ما ضاعف احتمال
أن يــؤدي نجاحهم في قتل أحد جنود
االح ـت ــال أو خـطـفــه إل ــى إش ـعــال حــرب
جديدة».
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر نـ ـفـ ـسـ ـه ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن
«الوسطاء املصريني واألممني تواصلوا
قبل عيد األضحى مع قيادة حماس في
غزةُ ،وطلبوا توضيحًا حول العمليات
التي نفذت ،وهو ما ردت عليه الحركة
بالتأكيد أنها جرت بشكل منفرد ،وأن
االح ـتــال يتحمل مسؤوليتها بسبب
استمرار الواقع اإلنساني واالقتصادي
الـ ـصـ ـع ــب» .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ح ــذرت
الحركة مــن أن اسـتـمــرار تلك املصاعب
«ق ــد يـ ــؤدي إل ــى ف ـق ــدان الـسـيـطــرة على
الـ ـح ــدود ،وت ـك ــرار مـثــل ه ــذه العمليات
بشكل مكثف خالل الفترة املقبلة».
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادت «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» م ــن
العمليات األخ ـيــرة مــن أج ــل تصعيد
الضغوط على الوسطاء ومن خاللهم
عـلــى ال ـع ــدو؛ إذ إن ـهــا رف ـضــت طلبهم
ً
منعها ،مــؤكــدة أنها «عمليات فردية
ال تتحمل مسؤوليتها قطعيًا ،وليس
بمقدورها مواجهتها في ظل الواقع
الــذي يعيشه سكان القطاع» ،مطالبة
بـ«اإلسراع في إدخال األموال ملصلحة
العائالت الفقيرة ،واإلسراع في تنفيذ
مشاريع الكهرباء».
وتشتكي «حماس» من العقبات التي
يضعها االحتالل أمام إتمام مشاريع
تحسني واقع الكهرباء في غزة والتي

ُ ّ ً
نبهة إلى
تأخر تنفيذها عدة أشهر ،م
تفجر
ـى
ـ
ل
أن ه ــذه املـمــاطـلــة س ـتــؤدي إ
ّ
األوضــاع من جديد .وعلى رغــم تعثر
ع ــدد مــن مـشــاريــع تـفــاهـمــات التهدئة
خــال الفترة األخـيــرة ،إال أن مشاريع
أخ ـ ــرى ك ـب ـيــرة ب ــدأ تـنـفـيــذهــا بــالـفـعــل
داخ ــل الـقـطــاع ،بـمــا فيها ت ـكــرار مياه
ّ
الـ ـص ــرف ال ـص ـح ــي ،وإم ـ ـ ــداد ال ـغــزيــن
باملياه الـعــذبــة ،إضــافــة إلــى التشغيل
املــؤقــت عـبــر املــؤس ـســات الــدول ـيــة .مع
ذل ــك ،ومــع اق ـتــراب مــوعــد االنتخابات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي أي ـ ـلـ ــول /سـبـتـمـبــر
املقبل ،عاد الفلسطينيون إلى الضغط
على رئيس حكومة االحتالل ،بنيامني

ّ
قرر جيش االحتالل بناء
جدار أمني على حدود
القطاع بشكل عاجل

ن ـت ـن ـيــاهــو ،ب ــإش ـع ــال حـ ـ ــدود ال ـق ـطــاع
ب ــال ـب ــال ــون ــات الـ ـح ــارق ــة ،ب ـه ــدف حمل
العدو على التسريع في إدخال األموال
القطرية ملصلحة العائالت الفقيرة في
غزة .وفي هذا السياق ،ذكرت وسائل
إعـ ــام ع ـبــريــة ،أمـ ــس ،أن ع ــدة حــرائــق
اندلعت في مستوطنات «غالف غزة»
ب ـف ـعــل ال ـب ــال ــون ــات الـ ـح ــارق ــة .وك ــان ــت
ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة قـ ــد وعـ ــدت
بالسماح بإدخال األموال ملصلحة 60
أل ــف أس ــرة فلسطينية فـقـيــرة ،بــواقــع
 100دوالر ل ـكــل أسـ ـ ــرة ،ق ـب ـيــل نـهــايــة
الشهر الجاري.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ذك ـ ــرت مـ ـص ــادر ع ـبــريــة أن
جـ ـي ــش االحـ ـ ـت ـ ــال ق ـ ـ ــرر ب ـ ـنـ ــاء ج ـ ــدار
أم ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى حـ ـ ـ ــدود الـ ـقـ ـط ــاع بـشـكــل
ّ
عـ ــاجـ ــل ،مل ـن ــع ت ـس ــل ــل الـفـلـسـطـيـنـيــن
نحو املـسـتــوطـنــات .وال ـجــدار الجديد
سيكون بارتفاع  6أمتار وعلى امتداد
 9كيلومترات .وأفــادت القناة العبرية
ال ـ ـ ــ« »12ب ــأن وزارة األم ــن ونتنياهو
ال يـ ـ ــزاالن ي ـب ـح ـثــان ع ــن ت ـمــويــل لـهــذا
املشروع.

ّ
العمليات الثالث األخيرة نفذها أفراد من الجناح
العسكري لـ«حماس» بتخطيط ذاتي (األناضول)

بعدما نجحت املقاومة في فرض
واقع أمني مرتبك في مستوطنات
غالف القطاع ،وفشلت إزاءهــا كل
امل ـ ـحـ ــاوالت لـثـنـيـهــا ع ــن مــواص ـلــة
املـ ـسـ ـي ــرات واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األدوات
الخشنة .لكن الــوزيــر اإلسرائيلي
لم يوضح للجمهور العوامل التي
أدت الى تضييق خيارات حكومته،
ً
وصوال إلى وضعها أمام خيارين
اثنني فقط .إذ إن أي تطرق إلى هذه
العوامل سيكشف بوضوح فشل
السياسة العدوانية والردعية التي
اعتمدتها تل أبيب خالل السنوات
املاضية ضد املقاومة في غزة.
فــي كلمته أيـضــا ،وفــي مــا يعكس
ّ
حجم الضغط الذي خلفته سلسلة
العمليات فــي الضفة والقطاع في
األيـ ــام األخـ ـي ــرة ،ق ــال ك ــات ــس« :لــن
نحتمل الالهدوء في غزة والضفة
ّ ً
محمال حركة «حماس»
الغربية»،
املسؤولية عــن كــل عملية تحدث.
أتى ذلك بعد حديث رئيس الوزراء

اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
خ ــال م ــراس ــم رس ـم ـيــة لعناصر
«ال ـشــابــاك» ،عــن إح ـبــاط أكـثــر من
 600عملية خالل العام املنصرم.
وب ـق ــدر م ــا تـبــاهــى نـتـنـيــاهــو بـهــذا
«اإلنجاز» األمني لـ«الشاباك» ،بقدر
م ــا ع ـك ـســت م ـع ـط ـيــاتــه حقيقتني
أساسيتني :أوالهما حجم املساعي
الـتــي يبذلها الشعب الفلسطيني
في مواجهة االحـتــال ،وثانيتهما
الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــؤدي ـ ــه ال ـت ـن ـس ـيــق
األمني في مواجهة املقاومة .وفي
ك ــل األح ـ ـ ــوال ،ه ــي تــأك ـيــد لــوجــود
األرضية الشعبية التامة النطالق
مقاومة فاعلة ومتواصلة ،في حال
توفر املقومات املطلوبة لها ،وهو
م ــا تـخـشــاه ت ــل أب ـيــب وواش ـن ـطــن،
وتعمالن على منعه.
إزاء ذلك ،يبدو أن فصائل املقاومة
ّ
شــخ ـصــت ال ـق ـيــد اإلض ــاف ــي ال ــذي
ت ـب ـل ــور ب ـف ـع ــل انـ ـشـ ـغ ــال ال ـق ـي ــادة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذه امل ــرح ـل ــة

ب ــأول ــوي ــة م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ال ــذي
ت ـش ـك ـل ــه الـ ـجـ ـبـ ـهـ ـت ــان ال ـش ـم ــال ـي ــة
ً
وال ـش ــرق ـي ــة ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى إي ـ ــران،
فــي ضــوء تصاعد الـتـطــورات في
الخليج بني الجمهورية اإلسالمية
ً
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ف ـض ــا عــن
ح ـ ـ ـ ــرص نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ع ـ ـلـ ــى عـ ــدم
الـتــورط في معركة واسعة عشية
االنـتـخــابــات الـعــامــة فــي الـ ـ  17من
أيـ ـل ــول امل ـق ـب ــل ،م ــا دام بــاإلم ـكــان
تفاديها .أدركــت فصائل املقاومة
مفاعيل حضور كل هذه العوامل
مجتمعة فــي وع ــي صــانــع الـقــرار
الـسـيــاســي واألم ـنــي فــي تــل أبـيــب،
الـتــي حــرصــت عـلــى إظ ـهــار املــزيــد
م ــن «االنـ ـضـ ـب ــاط» ف ــي خ ـيــارات ـهــا
االبتدائية ،وأيضًا في موقع الـ ّ
ـرد،
وه ــو م ــا يـمـنــح امل ـق ــاوم ــة مـســاحــة
إض ــاف ـي ــة ل ـل ـمــزيــد م ــن امل ـ ـبـ ــادرات
ال ـع ـمــان ـيــة ،وي ــوف ــر ل ـهــا األرض ـيــة
للذهاب مدى أبعد في مواجهة أي
عدوان إسرائيلي.
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العالم

الحدث

مراهنة باكستانية
«الورقة الرابحة»
على
ُ

خضع كشمير
الهند ت ِ
خطوة بخطوة

«دولة الهندوس» في مواجهة
«األرض الطاهرة» و«إمبراطورية الوسط»
وليد شرارة
ّ
قرار إلغاء الحكم الذاتي الذي تمتعت
ب ــه كـشـمـيــر ،وف ـق ــا ل ـل ـمــادة  370من
الــدس ـتــور ال ـه ـنــدي ،بـمــوجــب مــرســوم
رئ ـ ــاس ـ ــي أص ـ ــدرت ـ ــه حـ ـك ــوم ــة ح ــزب
«بهاراتيا جناتا» الهندوسي املتطرف،
ُي ّ
عد من منظورها انتصارًا تاريخيًا
ّ
سيمكنها مــن إع ــادة صياغة النظام
السياسي الـهـنــدي وف ــرض تعريفها
ل ـهــويــة الـ ـب ــاد .هـ ــذا ال ـن ـظ ــام وال ـهــويــة
حمال بصمات حزب «املؤتمر» ،حزب
املـهــاتـمــا غــانــدي وجــواهــر الل نـهــرو،
ال ــذي ق ــاد ال ـن ـضــال م ــن أج ــل تحرير
ال ـه ـنــد م ــن االس ـت ـع ـم ــار ال ـبــري ـطــانــي،
وحرص على بناء دولة وطنية تتسع
للتعدد القومي والديني بضمان من
دس ـت ــوره ــا ،وب ـمــا يـنـعـكــس ف ــي بنية
مــؤس ـســات ـهــا .ال ـه ـن ــد ،بــال ـن ـس ـبــة إلــى
ن ــارن ــدرا م ـ ــودي ،رئ ـي ــس حـكــومـتـهــا،
ووزي ـ ــر داخ ـل ـي ـتــه امل ــؤث ــر آم ـيــت ش ــاه،

ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــال ــي ل ـح ــزب «ب ـه ــارات ـي ــا
ج ـن ــات ــا» ،وال ـع ـق ــل ال ـس ـيــاســي مل ــودي
بحسب البعض ،هــي دول ــة الهندوس
أس ــاس ــا ،وسـيــاســاتـهـمــا تـتــرجــم هــذا
االقتناع .إلغاء الحكم الذاتي لكشمير
كــان بندًا بــارزًا في برنامج حزبهما.
ل ـكــن هـ ــذا الـ ـق ــرار ل ــم ي ـكــن مـحـكــومــا
ب ــاع ـت ـب ــارات ع ـقــائــديــة وس ـيــاس ـيــة ـ ـ
انتخابية داخلية فقط ،بل نجم أيضًا
عن مفهوم هذا الفريق لألمن القومي
لقوة إقليمية كبرى كالهند ،ورؤيته
لـسـيــاسـتـهــا ال ـخ ــارج ـي ــة ،ف ــي سـيــاق
عــاملــي ،وق ــاري آسـيــوي ،تتسارع فيه
التحوالت وتتغير فيه التحالفات .وهو
بــا أدن ــى شــك فــي مـثــل ه ــذا السياق
ُم ّ
وجه ضد باكستان والصني.
أدرج رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـه ـنــدي ق ــراره
حيال كشمير في إطار «الحرب على
اإلرهـ ـ ــاب» .تشهد كشمير مـنــذ عــام
 1989نموًا لتيارات انفصالية ،بعضها
سلفي جـهــادي يؤمن بالعنف ،فيما

حظي قسم منها بــدعــم باكستاني،
وق ـ ــد ارتـ ـب ــط ه ـ ــذا ال ـن ـم ــو ب ـم ـجــريــات
الحرب األفغانية .الهند كانت من بني
األطراف التي ساندت تحالف الشمال
األف ـغ ــان ــي خ ــال ص ــراع ــه م ــع حــركــة
«طالبان» َّ
املؤيدة من باكستان ،ورأت
ف ــي هــزيـمـتـهــا بـعــد ال ـغ ــزو األمـيــركــي
ألفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان عـ ـ ـ ــام  2001صـ ـ ـ ّـدًا
لـتــوســع الـنـفــوذ الـبــاكـسـتــانــي باتجاه
هــذا الـبـلــد .بعد  18سنة مــن الـحــرب،
وسـبــع جــوالت تـفــاوض بــن الــواليــات
املتحدة و«طالبان» ،تجري الرياح بما
ال تشتهيه الـهـنــد .فــي مـقــال بعنوان
الفـ ــت ،ه ــو «ق ـ ــرار ال ـه ـنــد ح ــول امل ــادة
 370أتـ ــى م ـت ــأخ ـرًا  6أش ـ ـهـ ــر» ،رأى
الدبلوماسي الهندي املتقاعد والخبير
البارز في القضايا االستراتيجية ،م.
ك .بــدراكــومــار ،أن احـتـمــال التوصل
ال ــى ات ـفــاق بــن واشـنـطــن و«طــال ـبــان»
يؤدي إلى انسحاب للقوات األميركية،
ويعزز من موقع باكستان اإلقليمي

ّ
يشكل قرار
الحكومة الهندية
إلغاء الحكم الذاتي
كشمير
إلقليم
ً
إخضاعًا كامال
لشطر اإلقليم
تسيطر عليه،
الذي
ً
وخطًا فاصال بين
طموحات ناريندا
مودي ووعوده
بالسيطرة على
اإلقليم ،والتداعيات
التي ستترافق
مع قرار كهذا ،إن
داخليًا بعد تخفيف
القيود عن السكان،
أو من الجارة
األقرب ،باكستان،
التي ستلعب بكل
أوراقها إلفشال هذا
ّ
المخطط

باعتبارها شريكًا ال بد منه ألميركا،
ب ــات عــال ـيــا ج ـ ـدًا .يـشـيــر ب ــدراك ــوم ــار
بداية إلــى االعـتــدال الشديد في لهجة
ب ـيــان «طــال ـبــان» ت ـجــاه ال ـت ـطــورات في
ك ـش ـم ـي ــر ،والـ ـ ـ ــذي دع ـ ــت ف ـي ــه ال ـه ـنــد
وبــاكـسـتــان إل ــى ع ــدم الـقـيــام بـمــا من
ش ــأن ــه زيـ ـ ــادة ال ـت ــوت ــر بـيـنـهـمــا ،وإل ــى
وس ــاط ــة دول ـي ــة إلي ـج ــاد ح ــل لــأزمــة،
م ـش ــددة ع ـلــى ع ــدم وجـ ــود أي صلة
بينها وبــن الــوضــع فــي أفغانستان.
هــو يـجــزم بــأن البيان صــدر بتوجيه
مباشر من قيادة الجيش الباكستاني
ً
مسعى غايته
فــي روال ـب ـنــدي ،ضمن
ربح الوقت وعدم إثارة ردة فعل هندية
قـبــل الـتــوصــل إل ــى تـفــاهـمــات نهائية
ب ــن األم ـيــرك ـيــن و«ط ــال ـب ــان» بفضل
«ال ــوسـ ـي ــط» ال ـب ــاك ـس ـت ــان ــي .ويـعـتـقــد
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـه ـن ــدي امل ـت ـق ــاع ــد أن
إصرار «طالبان» ،خالل مفاوضاتها
مع األميركيني ،على انسحابهم الكامل
من أفغانستان هدف إلى إيجاد مقعد
لباكستان ح ــول الـطــاولــة للمساعدة
ع ـل ــى «تـ ـلـ ـي ــن» م ــوق ــف الـ ـح ــرك ــة مــن
استمرار مستوى معني مــن الوجود
ال ـع ـس ـكــري واألمـ ـن ــي األم ـي ــرك ــي في
بلدها .هذا الوجود ضرورة حيوية في
إط ــار استراتيجية االح ـتــواء امل ــزدوج
التي تعتمدها الــواليــات املتحدة ضد

م ـن ــذ الـ ـخ ــام ــس مـ ــن آب /أغ ـس ـطــس
ال ـحــالــي ،ت ـفــرض الـهـنــد إغــاقــا شبه
كــامــل إلق ـل ـيــم جــامــو وك ـش ـم ـيــر ،جــاء
نـتـيـجــة إل ـغــائ ـهــا ال ــوض ــع الـقــانــونــي
ّ
الخاص الــذي كان يتمتع به اإلقليم.
خ ـط ــوة ب ـخ ـطــوة ،ف ــرض ــت نـيــودلـهــي
حـظـرًا شبه تــام على حــركــة السكان،
جنبًا إلــى جنب إج ــراءات أمنية غير
م ـس ـبــوقــة ج ـع ـلــت م ــن هـ ــذه املـنـطـقــة،
املتنازع عليها بينها وبني باكستان،
ش ـبــه م ـعــزولــة ع ــن ال ـع ــال ــم .ب ـقــرارهــا
إلغاء الحكم الذاتي لإلقليم وتفكيكه
ليصبح ّ
مكونًا من إقليمني منفصلني
إداري ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ه ـ ـمـ ــا« :ج ـ ــام ـ ــو وك ـش ـم ـي ــر»
و«الداخ» ،ت ـكــون حـكــومــة نــاري ـنــدرا
مــودي الهندوسية القومية قد ألغت
الـهــويــة الوطنية الـخــاصــة بكشمير،
ً
أوالّ ،
وأج ـجــت ال ـتــوتــرات فــي واح ــدة
من أكثر مناطق العالم التهابًا ،ثانيًا.
يـمـكــن وض ــع إب ـط ــال امل ـ ــادة  370من
الدستور الهندي (تعطي صالحيات
واسـ ـع ــة ل ـح ـكــومــة هـ ــذا اإلق ـل ـي ــم ذي
ال ـغــال ـب ـيــة امل ـس ـل ـمــة) ف ــي إط ـ ــار وع ـ ٍـد
َ
انـتـخــابــي قــطـعــه م ــودي عـلــى نفسه،
وأراد م ـ ــن خـ ــالـ ــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه ـ ــو ووزي ـ ـ ــر
داخ ـل ـي ـتــه أم ـي ــت شـ ــاه ـ ـ ـ ـ ـ «تـصـحـيــح
خطأ تاريخي ،إذ لم يكن ينبغي أن
ً
َ
ُيعطى هذا الحكم الذاتي أصال» .أما
الحجة التي يسوقها رئيس الوزراء
وفريقه ،فتأتي في سياق ما يسميه
هذا األخير ،العازم على اإلســراع في
تـطـبـيــق ال ـب ــرن ــام ــج ال ـق ــوم ــي لـحــزبــه
«بهاراتيا جاناتا» (حــزب الشعب)،
«م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب»؛ ف ـهــو قـ ــال في
خـطــابــه األول ال ــذي أعـقــب ال ـقــرار إن
ّ
لــديــه «اقتناعًا تـ ّ
ـامــا بأننا سنتمكن
م ــن خـ ــال هـ ــذا ال ـن ـظ ــام م ــن تـحــريــر
جامو وكشمير من اإلرهاب والنزعة
االنـفـصــالـيــة» .ويـعـنــي إل ـغــاء الحكم
ال ـ ــذات ـ ــي ل ـج ــام ــو وك ـش ـم ـي ــر ،أي ـض ــا،
خ ـفــض مــرت ـبــة اإلق ـل ـي ــم إلـ ــى منطقة
إداري ـ ـ ـ ــة ،وهـ ــو م ــا ق ــد يـ ـ ــراه ال ـس ـكــان
ً
املحليون إذالال لـهــم ،خصوصًا في
ظــل اإلج ـ ــراءات األمـنـيــة الـتــي رافـقــت
ص ــدور ال ـقــرار .فــاملــادة املـلـغــاة كانت
قــد وضعتها كشمير شــرطــا رئيسًا
ل ـق ـب ــول االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى ال ـه ـن ــد عـنــد
اسـتـقــالـهــا ع ــام  ،1947وبموجبها
يحصل اإلقليم على استقالل ذاتــي
ف ــي تـسـيـيــر ش ــؤون ــه ،بــاسـتـثـنــاء ما
ّ
يـتـعــلــق بـمـســائــل ال ــدف ــاع وال ـش ــؤون
الخارجية واالتصاالت التي تتوالها
الهند ،كذلك يمنع القرار األجانب من
أراض في اإلقليم .لكن النقطة
امتالك
ٍّ
األخيرة تمثل قلقًا حقيقيًا بالنسبة
إلــى أغلب الكشميريني ،الذين يرون

ال ـصــن وروس ـي ــا .وتــأمــل بــاكـسـتــان،
في مقابل هذه الخدمة التي تقدمها،
أن تتدخل الــواليــات املتحدة للحؤول
دون تصعيد ه ـنــدي كـبـيــر تجاهها
فـ ــي ح ـ ــال ارتـ ـ ـف ـ ــاع ح ـ ــدة الـ ـ ـن ـ ــزاع فــي
كشمير .لكن الخطوة الهندية جاءت
مـتــأخــرة وفـقــا لـبــدراكــومــار ،ألن وقع
االنسحاب األميركي من أفغانستان،
والذي سيسفر عن هزيمة لقوة كبرى
كأميركا أمــام حركة مقاومة شعبية
ك ـ ــ«طـ ــال ـ ـبـ ــان» ،س ـي ـت ـج ــاوز الـ ـح ــدود
األفـ ـغ ــانـ ـي ــة وسـ ـتـ ـك ــون لـ ــه ت ــداع ـي ــات ــه
ال ـك ــارث ـي ــة ف ــي ك ـش ـم ـيــر .ق ـ ــرار إل ـغــاء
حكمها ال ــذات ــي يصبح بـنـظــره ،وهــو
ليس من مؤيدي مودي وحزبه ويعبر
عن وجهة نظر قطاع وازن من النخب
ال ـه ـنــديــة ،خ ـطــوة اسـتـبــاقـيــة ملــواجـهــة
امل ـخــاطــر امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى االن ـس ـحــاب.
لكن بدراكومار ال يعير الحد األدنــى
مــن االن ـت ـبــاه ل ــأوض ــاع الــداخـلـيــة في
كشمير ،واألس ـبــاب العميقة لشعور
سـكــانـهــا بــال ـغــن نـتـيـجــة لـسـيــاســات
الحكومة الهندية وأجهزتها األمنية
املتبعة معهم.
اعـتـبــار آخ ــر ال يـعـيــره اهـتـمــامــا عند
تحليله خلفيات قرار حكومة مودي،
وهــو التجاذب االستراتيجي الهندي
ـ ـ الصيني في وسط آسيا وجنوبها.
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ف ــي خ ـط ــوة ح ـك ــوم ــة م ـ ــودي تـمـيـيــع
خ ـص ــوص ـي ــات ك ـش ـم ـيــر ،س ـع ـيــا إل ــى
تـغـيـيــر الـبـنـيــة الــديـمــوغــرافـيــة لـهــذه
املنطقة على املدى الطويل ،أي إلغاء
ال ـه ــوي ــة ال ـك ـش ـم ـيــريــة ،وت ــال ـي ــا إذابـ ــة
اإلقليم في عموم الهندّ .
عبر عن ذلك
أيـضــا رئـيــس ال ـ ــوزراء الباكستاني،
ع ـم ــران خ ـ ــان ،ال ـ ــذي رأى ف ــي ال ـق ــرار

«محاولة لتغيير الديموغرافيا في
ً
كشمير عبر تطهير إثني» ،متسائال:
«ه ــل س ـي ـت ـفـ ّـرج ال ـعــالــم ويـسـتــرضــي
كـمــا فـعــل م ــع هـتـلــر ف ــي مـيــونـيــخ؟»،
وذلـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى مـ ـع ــاه ــدة
ميونيخ الـتــي ُع ـ ّـدت بمثابة تسوية
بـ ــن أمل ــانـ ـي ــا ال ـ ـنـ ــازيـ ــة وب ــري ـط ــان ـي ــا
وف ــرن ـس ــا وإي ـط ــال ـي ــا ،أت ــاح ــت لهتلر

ضـ ّـم منطقة السوديت ذات الغالبية
ال ـ ـنـ ــاط ـ ـقـ ــة ب ـ ــاألمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة
(حينها) ،ملحاولة
لتشيكوسلوفاكيا
ّ
احتواء أملانيا النازية وتجنب اندالع
الحرب.
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ،ت ـ ـكـ ــون الـ ـهـ ـن ــد قــد
فـ ــرضـ ــت أمـ ـ ـ ـ ـرًا واقـ ـ ـع ـ ــا ال ت ـ ـبـ ــدو فــي
وارد ال ـت ــراج ــع ع ـن ــه ،خ ـصــوصــا في

ّ
ظ ــل امل ــواق ــف الــدول ـيــة امل ـتــذبــذبــة ،إذا
ُ
مـ ــا اس ــت ـث ـن ــي م ـن ـه ــا م ــوق ــف ال ـصــن
الـتـقـلـيــدي ،وبــاكـسـتــان ال ـتــي ال تــزال
ت ـ ـ ــوازن خ ـي ــارات ـه ــا ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار.
إذ تـسـعــى ه ــذه األخـ ـي ــرة إل ــى حشد
مــواقــف دولـيــة مـنــاوئــة لضم اإلقليم
إل ــى ال ـه ـن ــد ،وال سـيـمــا أن ـه ــا أعـلـنــت
أنـهــا ال تعتزم اللجوء إلــى أي خيار

هــذا املعطى ليس جــديـدًا بــن القوتني
الـ ـص ــاع ــدت ــن ،ل ـك ـنــه غـ ــدا أكـ ـث ــر ح ــدة
بعد وص ــول م ــودي ،صــاحــب النزعة
اإلمبراطورية والشديد العداء للصني،
ّ
إلــى السلطة ،واتـبــاع الــواليــات املتحدة
ُسـ ـي ــاس ــة االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدارة نـ ـح ــو آسـ ـي ــا،
ً
املـ ّ
ـوجـهــة ضــد الـصــن أوال منذ إدارة
انتقلت إلى صراع
باراك أوباما ،والتي ّ
مـفـتــوح مـعـهــا فــي ظ ــل إدارة دونــالــد
ت ــرام ــب .الـ ـ ــرؤى امل ـت ـمــاث ـلــة ل ــ«ال ـخ ـ ّطــر
الـصـيـنــي» أف ـضــت إل ــى ت ـطــور مــطــرد
لشراكة استراتيجية بني البلدين في
مقابله .يـقــول فيناي ك ــورا ،األسـتــاذ
امل ـســاعــد فــي قـســم ال ـش ــؤون الــدولـيــة

والدراسات األمنية في جامعة سردار
باتل في الهند ،في مقال نشره على
موقع «ذو ديبلومات» ،إن «العالقات
بــن الــواليــات املـتـحــدة والـهـنــد شهدت
تناميًا مهمًا في العقدين األخيرين،
مع تقاطع في الرؤى حول العديد من
القضايا .جميع الرؤساء األميركيني،
مــن بيل كلنتون إلــى دونــالــد تــرامــب،
ع ـم ـلــوا ع ـلــى تـعـمـيــق ت ـلــك ال ـعــاقــات.
وق ــد بــاشــر تــرامــب بـعــد وصــولــه إلــى
الـسـلـطــة ف ــي عـمـلـيــة إغ ـ ــواء حقيقية
مل ــودي ال ــذي لــم يـفـ ّـوت الـفــرصــة لبناء
ص ـلــة شـخـصـيــة ق ــوي ــة م ـع ــه .واف ـقــت
إدارة ترامب على حصول الهند على
التكنولوجيا املتصلة بــالــدفــاع (عبر
ترخيص تجاري استراتيجي) ،ذاهبة
خ ـط ــوة أب ـع ــد م ــن إدارة أوب ــام ــا الـتــي
في الهند شريكًا دفاعيًا
كانت قد رأت ّ
أساسيًا .لقد حل تعبير «منطقة الهند
واملحيط ال ـهــادئ» فــي مكان «منطقة
آسـيــا واملـحـيــط ال ـهــادئ» فــي الخطاب
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي .وت ـغ ـ ّـي ــر
اسـ ــم «الـ ـقـ ـي ــادة األم ـي ــرك ـي ــة للمحيط
ال ـ ـه ـ ــادئ» ل ـي ـص ـبــح «قـ ـ ـي ـ ــادة مـنـطـقــة
الهند واملحيط الـهــادئ» للتأكيد على
الـصـلــة االسـتــراتـيـجـيــة بــن املحيطني
الهندي والـهــادئ .املخاوف األميركية
م ــن أك ـثــر امل ـش ــاري ــع الـجـيــوسـيــاسـيــة

طموحًا للرئيس الصيني شــي جني
بـ ـن ــغ ،م ـ ـبـ ــادرة «ح ـ ـ ــزام واحـ ـ ــد طــريــق
واحــد» ،تالقي آذانــا أكثر من صاغية
فــي نـيــودلـهــي ،ال ـتــي ت ــرى أن ـهــا تهدد
املـصــالــح األمـنـيــة الـهـنــديــة .وي ـبــدو أن
الـبـلــديــن يـعـتــزمــان الـتـصــدي للتوسع
البحري الصيني الذي يهدد بنظرهما
ط ــرق ـه ـم ــا الـ ـتـ ـج ــاري ــة فـ ــي ا ّمل ـح ـي ـطــن
الهندي وال ـهــادئ» .أحــد تجليات هذا
العزم هو املشاركة املتزايدة للهند في
مـنــاورات بحرية مع الــواليــات املتحدة
ودول أخ ــرى حليفة لـهــا كالفيليبني
واليابانُ ،ت ّ
ؤول على أنها أيضًا تعزيز
للعالقات مع هؤالء الحلفاء ودعم لهم
فــي مــواجـهــة ال ـصــن .ويــأتــي التوتير
فــي كشمير ،وم ــع بــاكـسـتــان ،كجزء
من سياسة هندية ـ ـ أميركية لزعزعة
م ـبــادرة «ح ــزام واح ــد طــريــق واح ــد».
فــالـشــراكــة الصينية ـ ـ الباكستانية،
الـ ـت ــي ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة
م ــع تــوقـيــع ات ـف ــاق امل ـم ـ ّـر االق ـت ـصــادي
الصيني ـ ـ الباكستاني سنة ،2013
والـ ــذي ي ـبــدأ مــن قـشـغــر فــي مقاطعة
كسني كيانغ في الصني ،ويصل إلى
م ـي ـنـ ّـاء غـ ـ ــوادار ف ــي غ ــرب بــاكـسـتــان،
ت ـح ـتــل مــوق ـعــا مــركــزيــا ف ــي امل ـب ــادرة
امل ــذك ــورة .وح ـتــى ف ــي ح ــال حـصــول
االنسحاب األميركي من أفغانستان

بموجب تفاهمات تتيح بـقــاء وجــود
ع ـس ـكــري وأمـ ـن ــي أم ـي ــرك ــي م ـحــدود
ب ــالـ ـض ــرورة ،إال أن االتـ ـج ــاه الـثـقـيــل
للتطورات ،والقوة املتعاظمة للشراكة
الصينية ـ ـ الباكستانية ،سيسمحان
ب ــاس ـت ـق ـط ــاب أف ـغ ــان ـس ـت ــان مـ ــا بـعــد
االنـسـحــاب األمـيــركــي إلــى دائ ــرة هذه
الشراكة ،األمر الذي ال ترتاح له الهند
الراهنة أبدًا.
وي ــذك ــر ريـ ـش ــارد الب ـف ـي ـيــر ،الـخـبـيــر
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون األمـ ـنـ ـي ــة
ً
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ن ـق ــا ع ــن مـصــدر
دبـ ـل ــوم ــاس ــي ف ــرنـ ـس ــي ،أن «ال ـ ـقـ ــرار
الهندي املفاجئ بالنسبة إلى كشمير
س ـت ـن ـجــم ع ـن ــه ب ـ ـ ــؤرة ت ــوت ــر ج ــدي ــدة
ومسرح لحرب المتوازية في مواجهة
الـ ـص ــن وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،وف ـ ــي مـقــدمـهــم
باكستان التي تمثل حجر الزاوية في
سياسة طــريــق الـحــريــر وعـقــد اللؤلؤ
الصينية» .ويختم البفيير ،على ضوء
هــذه الـتـطــورات ،بــأن «الـحــرب لــم تعد،
حسب تعريف كالوزفيتز ،استمرارًا
للسياسة بوسائل أخرى ،بل أضحت
اس ـت ـمــرارًا لـلـحــرب بــوســائــل أخ ــرى».
حـ ٌ
ـرب بــن أمـيــركــا اإلنجيليني الجدد
و«دولــة الهندوس» من جهة ،و«أرض
األطـهــار» (باكستان) و«إمبراطورية
الوسط» (الصني) من جهة أخرى.

قرار الهند األخير
بخصوص كشمير لم
يكن محكومًا باعتبارات
عقائدية وسياسية
داخلية فقط

عـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي وج ـ ـ ــه جـ ــارت ـ ـهـ ــا .ل ـكـ ًـن
مــا ت ـعـ ّـول عـلـيــه إس ــام أب ــاد حقيقة،
لتغيير املعادلة ملصلحتها ،سيأتي
مــن داخ ــل كشمير ،حــن يـثــور سكان
اإلقـلـيــم فــي وج ــه الـحـكــومــة املــركــزيــة
فــي نـيــودلـهــي ،وم ــا يـمـكــن أن يــرافــق
ذلــك مــن قـمــع ،وان ـت ـقــادات دول ـيــة ،إذا
مــا خرجت األم ــور عــن السيطرة .أما
ال ــورق ــة ال ـثــان ـيــة ال ــراب ـح ــة بــالـنـسـبــة
ّ
إل ـ ـ ــى بـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ،ف ـت ـت ـم ــث ــل ب ــامل ـل ــف
األفـ ـغ ــان ــي ،ح ـيــث ل ـهــا ال ـي ــد ال ـطــولــى
فــي نجاح املـفــاوضــات املستمرة بني
الــواليــات املتحدة وحركة «طالبان»،

يسعى قرار الهند إلى تغيير
البنية الديموغرافية لكشمير
على المدى الطويل
أو إفـشــالـهــا ،ول ــم تـكــن زي ــارة عـمــران
خ ــان األخ ـيــرة لــواشـنـطــن بـعـيــدة عن
الـ ــدور امل ـح ــوري ال ــذي تــؤديــه إســام
أب ــاد فــي ه ــذه الـتـســويــة ،باعتبارها
تأسيسًا لـبــدء االنـسـحــاب األمـيــركــي
م ــن أف ـغــان ـس ـتــان ،ب ـعــد ب ـل ــورة ات ـفــاق
واضــح مــع الحركة األفغانية .وعلى
خلفية الـقـضـيــةّ ،
وج ــه خ ــان ،األح ــد،
انـتـقــادًا الذع ــا إل ــى املجتمع الــدولــي،
ً
متسائال ّ
عما إذا كان العالم سيكتفي
ّ
ّ
بـ ــال ـ ـت ـ ـفـ ــرج إزاء تـ ـ ــوسـ ـ ــع الـ ـق ــومـ ـي ــة
ّ
مشبهًا األمر
الهندوسية في اإلقليم،
باسترضاء هتلر .وكتب تغريدة جاء
فيها« :أيديولوجية ّ
تفوق الهندوس
ّ
مشابهة أليديولوجية تـفــوق العرق
اآلري الـ ـن ــازي ــة ،وهـ ــي ل ــن ت ـتــوقــف»،
واصـ ـ ـف ـ ــا ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ب ــأنـ ـه ــا «ن ـس ـخ ــة
م ـع ـت ـن ـقــي ع ـق ـي ــدة تـ ـف ــوق ال ـه ـن ــدوس
مــن «امل ـجــال الـحـيــوي» لهتلر» ،التي
س ـ ـتـ ــؤدي إلـ ـ ــى «قـ ـم ــع امل ـس ـل ـم ــن فــي
ال ـه ـن ــد ،وس ـت ـف ـضــي ف ـي ـمــا ب ـع ــد إل ــى
استهداف باكستان».
(األخبار)
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
تقرير

أسفر االنفجار عن مقتل خمسة خبراء روس (أ ف ب)

روسيا بعد انفجار «نيونوكسا»:

متقدمون في مجال
األسلحة النووية
تـ ـت ــواص ــل تـ ــداع ـ ـيـ ــات االنـ ـفـ ـج ــار
ال ـغ ــام ــض الـ ــذي وق ــع ف ــي شـمــال
روسـيــا األس ـبــوع املــاضــي ،وأدى
إلى ارتفاع مؤقت في مستويات
اإلشعاع .ويوم أمسّ ،
رد الكرملني
عـلــى حــديــث الــرئـيــس األمـيــركــي،
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،عـ ــن أن بـ ــاده
ت ـم ـت ـلــك «ت ـك ـنــولــوج ـيــا م ـمــاث ـلــة»
ُ َ
التجربة
لتلك التي اخــتـ ِـبــرت في ُ
الصاروخية الروسية التي نفذت
فـ ــي الـ ـث ــام ــن مـ ــن آب /أغ ـس ـطــس
الجاري .وتباهى املتحدث باسم
ال ـك ــرم ـل ــن ،دي ـم ـت ــري بـيـسـكــوف،
بأن روسيا ،ال الواليات املتحدة،
ه ــي املـتـقــدمــة ف ــي م ـجــال تـطــويــر
أس ـل ـح ــة نـ ــوويـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة .وقـ ــال
بيسكوف إن «رئيسنا أكــد مــرارًا
أن ال ـه ـنــدســة ال ــروس ـي ــة ف ــي هــذا
القطاع تتجاوز بكثير املستوى
الذي وصلت إليه البلدان األخرى
حتى هذه اللحظة ،وأنها متفردة
ف ــي ذلـ ــك تـ ـم ــام ــا» .وك ـ ــان ت ــرام ــب
قــد كـتــب عـلــى «تــوي ـتــر» ،أول من
أمس ،أن «الواليات املتحدة تعلم
ال ـك ـث ـيــر ع ــن ان ـف ـج ــار الـ ـص ــاروخ
فــي روس ـيــا» ،مضيفًا أن «لدينا
تكنولوجيا مـمــاثـلــة ،وإن كانت
أكـ ـث ــر ت ـ ـ ـطـ ـ ــورًا» .وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن
«ان ـ ـف ـ ـجـ ــار ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخ الـ ــروسـ ــي
املعطوب ،سكاي فال ،أقلق الناس
ب ـشــأن ال ـه ــواء امل ـح ـيــط بــاملـنـشــأة
وم ـ ــا بـ ـع ــده ــا» ،واصـ ـف ــا ال ــوض ــع
بـ ــأنـ ــه «ل ـ ـيـ ــس ج ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـدًا» .وذك ـ ـ ــرت

وك ــاالت أن ـبــاء روس ـيــة ،أم ــس ،أن
ال ـس ـل ـط ــات أوص ـ ــت س ـك ــان قــريــة
ن ـي ــون ــوك ـس ــا ،ح ـي ــث ت ـق ــع ق ــاع ــدة
ت ـح ـم ــل االس ـ ـ ــم ن ـف ـس ــه هـ ــي ال ـتــي
احـتـضـنــت ال ـت ـجــربــة ف ــي منطقة
ال ـق ـط ــب ال ـش ـم ــال ــي ،ب ـم ـغــادرت ـهــا
لـ ـ ـح ـ ــن االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن أعـ ـ ـم ـ ــال
ال ـت ـط ـه ـي ــر ،ل ـك ــن وكـ ــالـ ــة « ُت ـ ــاس»
ذك ــرت أن ه ــذه الـتــوصـيــة ألـغـيــت
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ــق .م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا،

ّ
يرجح خبراء ارتباط
األخيرة
التجربة ّ
بصاروخ مجنح يعمل
بالطاقة النووية

أفادت «وكالة الطقس» الروسية
بأن مستويات اإلشعاع ارتفعت
فـ ــي م ــدي ـن ــة س ـي ـف ـيــرودف ـي ـن ـســك،
ال ـقــري ـبــة م ــن امل ــوق ــع أيـ ـض ــا ،بـمــا
يصل إلــى  16مــرة يــوم الخميس
املـ ــاضـ ــي ،فـ ــي وق ـ ــت ك ـش ـف ــت فـيــه
«ت ـ ـ ـ ــاس» أن م ـس ـع ـ ُف ــن ع ــال ـج ــوا
ض ـح ــاي ــا ال ـ ـحـ ــادث أرس ـ ـلـ ــوا إل ــى
موسكو لفحصهم طبيًا ،بعدما

ّ
وقعوا تعهدًا بأال يكشفوا عن أي
معلومات عــن طبيعة االنـفـجــار.
وكـ ــانـ ــت ال ـس ـل ـط ــات قـ ــد أع ـل ـن ــت،
يــوم السبت الـفــائــت ،أن الـحــادث
نـ ــووي بــال ـف ـعــل ،ق ـبــل أن تــوضــح
االثنني أنه مرتبط بتجارب على
«أسـلـحــة ج ــدي ــدة» .وذك ــر رئيس
الوكالة االتحادية للطاقة الذرية
الــروسـيــة« ،روســاتــوم» ،أليكسي
ليخاتشيف ،أن الخبراء الخمسة
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ق ـ ـض ـ ــوا ف ـ ـ ــي االن ـ ـف ـ ـجـ ــار
ك ـ ــان ـ ــوا يـ ـعـ ـمـ ـل ــون عـ ـل ــى ت ـط ــوي ــر
«أس ـ ـل ـ ـحـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة» ،مـ ـتـ ـع ـ ّـهـ ـدًا
مـ ــواص ـ ـلـ ــة االخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات «ح ـت ــى
الـ ـنـ ـه ــاي ــة» ،ع ـل ــى رغ ـ ــم الـ ـح ــادث.
ويـ ّ
ـرجــح خـبــراء ارتـبــاط ّ التجربة
األخ ـيــرة ب ـصــاروخ مجنح يعمل
بالطاقة الـنــوويــة ،هــو ربما أحد
األسلحة الجديدة التي وصفها
ال ــرئـ ـي ــس ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن فــي
ب ــداي ــة الـ ـع ــام بــأن ـهــا «ال ت ـق ـهــر».
ويـ ـشـ ـك ــك ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ف ـ ــي ح ـق ـي ـقــة
ادعاء ترامب أن الواليات املتحدة
تـمـتـلــك ص ــاروخ ــا مـشــابـهــا لــذلــك
ال ـ ـصـ ــاروخ الـ ــروسـ ــي .وفـ ــي ه ــذا
اإلطار ،قال رئيس «صندوق بالو
ّ
شـيــرز» ،املنظمة التي تدعو إلى
نــزع الـســاح الـنــووي فــي العالم،
جــو سيرينسيوني ،فــي تغريدة
على «تويتر»« :هذا غريب .ليس
لــديـنــا بــرنــامــج ل ـصــواريــخ كــروز
تعمل بالطاقة النووية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

«قد تسقط أجسادناّ ،أما نفوسنا
ف ـقــد فــرضــت حـقـيـقـتـهــا ع ـلــى هــذا
الوجود» (سعاده)
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوري ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ـ ّـي
ّ
االجتماعي
ّ
ّ
ي ـن ـع ــى إل ـ ـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــن
ّ
ّ
االجتماعيني
القوميني
األمينة هيام إسكندر نصرالله
(رئيسة املجلس األعلى السابقة)
ّ
املـتــوفــاة فجر الخميس فــي  8آب
2019
زوجـ ـه ــا ال ــراح ــل األم ـ ــن عـبــدالـلــه
محسن (الرئيس السابق للحزب)
وال ــدتـ ـه ــا ال ــراحـ ـل ــة ن ــزه ــة سـلـيــم
سعاده
أوالدها:
رنـ ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـه ـ ــا س ـه ـي ــل ح ـبــايــب
وأبناؤهما الراحل رغيد ود .مازن
وعائلته وغسان
ن ـ ـ ــدى زوجـ ـ ـه ـ ــا ج ـ ـ ــان أب ـ ـ ــو ع ـب ــدو
وابنتهما ديمة
د .رائ ـ ــد زوج ـت ــه ن ــادي ــن ّ
األي ــوب ــي
وابنتاهما ِإنورا وديليا
نديم
شـقـيـقـهــا ال ــراح ــل رجـ ــا نـصــرالـلــه
زوجته سلمى إبراهيم وأوالدهما
لـيـنــا وعــائـلـتـهــا وأمـ ــل وعــائـلـتـهــا
وإسكندر وعائلته
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :ع ـ ــائ ـ ــات نـ ـص ــرالـ ـل ــه،
محسن ،بــربــاريّ ،
حمود ،سعاده،
م ــرع ــي ،الـحـسـيـنــي ،ح ـبــايــب ،أبــو
ع ـ ـبـ ــدوّ ،
األيـ ـ ــوبـ ـ ــي ،م ـ ــزاح ـ ــم ،فـخــر
الدين ،الحاج
ُ
تقام خدمة الجنازة في الكنيسة
ّ
اإلنجيلية – وسط بيروت ،مقابل
ّ
الحكومية ،يــوم الجمعة
الـســرايــا
الــواقــع فيه  9آب الـســاعــة الثانية
بـعــد ال ـظ ـهــر ،وت ـ ــوارى فــي مسقط
رأسها الحدت.
ُ
تـ ـق ـ َـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل الـ ــدفـ ــن فــي
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة ،صـ ــالـ ــة ش ـ ـ ـ ــارل س ـعــد
م ــن ال ـســاعــة ال ـحــاديــة ع ـشــرة قبل
َ
ويومي السبت واألحد في
الظهر،
 10و  11آب مــن الـســاعــة الحادية
ّ
عـشــرة قبل الظهر حــتــى السابعة
مـسـ ً
ّ
جمعية ّ
خريجي
ـاء فــي قــاعــة
ّ
الـجــامـعــة األم ـيــركــيــة فــي ب ـيــروت،
الـحـمــرا – ال ـ ّ
ـوردي ــة ،وي ــوم السبت
في  17آب من الساعة الثانية بعد
الظهر وحـ ّـتــى السابعة مـسـ ً
ـاء في
ّ
مديرية مشغرة في الحزب
مكتب
ّ
ّ
ّ
السوري القومي االجتماعي ،قاعة
األمني عبدالله محسن.
البقاء ّ
لألمة

◄ذكرى أسبوع ►
تصادف اليوم األربعاء الواقع فيه
 14آب  2019ذكـ ــرى مـ ــرور أسـبــوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
َّ
الحاجة َ
نعمت عبد القادر الت ِّبيت
أرملة املرحوم القاضي عبد الكريم
سليم
ولــداهــا :املهندس سامي واألستاذ
محمود
ابنتاها :هدى زوجة العميد حسني
خلف وسهير
ِإخوتها :األستاذ أحمد واملرحومان
محمد علي ومصطفى
وبهذه املناسبة ،تتلى ٌ
آي من الذكر
الـحـكـيــم ع ــن روح ـه ــا ال ـطــاهــرة بني
ال ـثــال ـثــة عـ ـص ـ ًـرا وال ـس ــاب ـع ــة م ـسـ ً
ـاء
اليوم األربعاء  14آب وذلك في منزل
املرحوم القاضي عبد الكريم سليم
فــي ســاحــة الـغـبـيــري ،ق ــرب مسجد
اإلمام املهدي ،شارع محسن سليم.
اآلسفون :آل سليم والتبيت والحاج
وخ ـل ــف وأه ــال ــي بـ ـي ــروت وســاحــل
املنت الجنوبي

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن األس ـ ـ ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
ملشيئة الله تعالى
ن ـن ـع ــى إل ـي ـك ــم ف ـق ـيــدت ـنــا ال ـغــال ـيــة
املرحومة
الحاجة فاطمة حسن الحاج أحمد
حرم املرحوم السيد حسن محمد
ابراهيم الحسيني
أوالده ـ ــا الـ ـس ــادة :صـبـحــي ،ن ــزار،
ّ
غــالــب ،امل ـحــامــي فـيـصــل ،الـعــامــة
الـ ـسـ ـي ــد ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ،عـ ـل ــي ،أحـ ـم ــد،
واملرحوم محمد.
بناتها السيدات :يسرى ،نجوى،
جهينة ،جمانة ،فدوى وغادة.
ّ
ُصــلــي على جثمانها الطاهر في
جبانة بلدتها عرمتى يوم السبت
الــواقــع فـيــه  10آب  2019مـيــادي
املوافق  9ذو الحجة  1440هجري.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
الــواقــع فيه  14آب 2019م للرجال
وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة
حتى السابعة مـسـ ً
ـاء فــي جمعية
التخصص والـتــوجـيــه العلمي –
الرملة البيضاء.
وس ـي ـقــام مـجـلــس فــاتـحــة وذك ــرى
أسـبــوع عــن روحـهــا الـطــاهــرة يوم
الجمعة الــواقــع فيه  16آب 2019م
ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة مـ ــن بـعــد
الظهر في حسينية بلدة عرمتى.
للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها
طول البقاء
اآلسـ ـف ــون :آل ال ـح ـس ـي ـنــي ،ال ـحــاج
أح ـم ــد ،ال ـح ــر ،ال ـس ـم ــوري ،مــزهــر،
الحاج حسن ،نعمه ،التنير
َ
وع ـ ـمـ ــوم أهـ ــالـ ــي بـ ـل ــدت ــي أن ـص ــار
وعرمتى

الرحمن
بسم
الرحيم َّ ُ
الله َّ ْ
َ ُ
ُْ ْ
* يا أ َّيتها النف ُ ًس الط َم ِئن َة ْار ِ ُج ِعي
إلــى َر ِّب ــك َر َ َّ
ضَّـ َّـيــة فـ ْـادخـ ِـلــي
اضــيـ ُـة مـ ْـر ِ
ِ ِ
ِفي عبادي ْ
َ
وادخ ِلي جن ِتي* صدق
ِ ِ ِ
ّ
العلي العظيم
الله
ب ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ــرضـ ـ ــا وال ـت ـس ـل ـي ــم
بـمـشـيـئــة ال ـلــه وقـ ــدره نـنـعــى إليكم
فقيدتنا الغالية املرحومة
زينب عبد القادر غندور
أرملة املرحوم محيي الدين رسالن
وال ــدتـ ـه ــا :امل ــرح ــوم ــة إنـ ـع ــام راش ــد
زنتوت
أش ـق ــاؤه ــا :عـمــر زوج ـت ــه املــرحــومــة
خـ ـي ــري ــة حـ ـ ـم ـ ــود ،ع ـ ـصـ ــام زوجـ ـت ــه
سوسن غندور ،أحمد زوجته وفاء
شـ ـك ــري وم ـح ـم ــد زوج ـ ـتـ ــه م ـي ـســاء
طبارة
شقيقاتها :حكمت ،املرحومة هناء
زوج ـهــا املــرحــوم محمد صـيــدانــي،
هدى أرملة املرحوم راجي نعماني
وندى زوجة رياض التقي
سـيـصـلــى ع ـلــى جـثـمــانـهــا الـطــاهــر
ب ـع ــد صـ ــاة ظ ـه ــر الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
الــواقــع فيه  14آب  2019فــي جامع
ال ـخــاش ـق ـجــي ،وي ـ ـ ــوارى الـ ـث ــرى في
مدافن الشهداء ،بيروت
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
ل ـ ـلـ ــرجـ ــال والـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء ف ـ ــي م ـن ــزل ـه ــا
الكائن في كورنيش قريطم ،بناية
ال ـب ــزري ،وال ـثــانــي وال ـثــالــث فــي 15
و 16آب ،لـ ـل ــرج ــال وال ـ ـن ـ ـسـ ــاء فــي
أوتيل راديسون ،فردان ،دون سنتر
ب ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد الـظـهــر
ً
مساء.
ّوالسابعة ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره :آل
غـ ـن ــدور ،زنـ ـت ــوت ،رسـ ـ ــان ،ح ـمــود،
شكري ،طبارة ،صيداني ،نعماني،
التقي وأنسباؤهم.
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◄ إعالنات رسمية ►
النائب علي عادل عسيران
ينعى الصديق املربي االستاذ
احمد كوثراني
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل ف ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان الـ ـت ــربـ ـي ــة
والتنمية
لـلـفـقـيــد ال ــرح ـم ــة وآلل ك ــوث ــران ــي
وأهل املروانية العزاء

بمزيد من الرضى والقبول بقضاء
الله وقدره
ن ـن ـع ــى إل ـي ـك ــم ف ـق ـيــدت ـنــا ال ـغــال ـيــة
املرحومة
الحاجة سلوى أحمد الحص
والدها :املرحوم أحمد الحص
وال ــدت ـه ــا :امل ــرح ــوم ــة وداد خضر
الحص
شـقـيـقــة دول ـ ــة ال ــرئ ـي ــس الــدك ـتــور
سليم الحص
أشقاؤها :املرحوم أنيس الحص،
املرحومة أسما الحص واملرحومة
الحاجة زينب الحص
تقبل التعازي اليوم األربعاء وغدًا
الـخـمـيــس ال ــواق ــع فــي  14و 15آب
 2019ف ــي م ــرك ــز تــوف ـيــق ط ـب ــارة،
شـ ــارع أن ـيــس ط ـب ــارة  -الـصـنــائــع
من الساعة الرابعة حتى الساعة
ً
مساء للرجال والنساء.
السابعة ّ
ّ ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ـ ــدره:
آل الـ ـح ــص ،طـ ـب ــارة ،ال ــدن ــا ،نـجــا،
طرابلسي ،مكاوي وأنسباؤهم

زوجة الفقيد عائدة وديع عطا الله
ابنتاه :الدكتورة رنا ناصر زوجة
الدكتور كميل طربيه وعائلتهما
الدكتورة ريما ناصر
أش ـ ـقـ ــاؤه :ع ــائ ـل ــة امل ــرح ــوم ــة عـبـلــة
نـ ــاصـ ــر زوج ـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ج ـ ــوزف
الحداد
عائلة املرحوم نعيم ناصر زوجته
نهى حلبي
س ـه ـي ــل نـ ــاصـ ــر وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ع ـف ــاف
خوري وعائلتهما
عــائ ـلــة امل ــرح ــوم ــة كــامـيـلـيــا نــاصــر
زوجة املرحوم اسكندر سعيد
وعـمــوم عــائــات نــاصــر ،عطا الله،
ط ــرب ـي ــه ،ح ـل ـب ــي ،خ ـ ـ ــوري ،سـعـيــد،
ال ـ ـحـ ــداد ،م ـط ــر ،قـ ـن ــازع ،ع ـص ـفــور،
سـلـيــم ،ح ـلــو ،س ـحــويــل ،خنيصر،
ح ـ ـ ـ ـ ّـوا ،بـ ـي ــوض وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم فــي
الـ ــوطـ ــن واملـ ـهـ ـج ــر ي ـن ـع ــون إل ـي ـكــم
بمزيد من الحزن واألســى فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
املهندس ميشال سليم ناصر
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
األحـ ـ ــد الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  11آب 2019
متممًا واجباته الدينية.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي األرب ـ ـعـ ــاء
وال ـخ ـم ـيــس  14و 15الـ ـج ــاري في
نادي خريجي الجامعة األميركية،
ً
ابتداء من الساعة
الوردية ،الحمرا،
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واع ـ ـت ـ ـبـ ــار هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـش ــرة إشـ ـع ــارًا
خاصًا

ت ـن ـعــى ال ـج ـم ـع ـيــة األرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة
الخيرية الفلسطينية
أح ـ ــد أع ـ ـضـ ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة وع ـم ـيــد
عائلة ناصر املغفور له
ميشال سليم ناصر
ت ـ ـق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ف ـ ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة
متخرجي الجامعة األميركية في
بيروت َ
يومي األربعاء والخميس
في  ١٤و  ١٥آب  2019من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة

إعالن بيع باملعاملة 2019/454
م ـح ـك ـمــة ت ـن ـف ـيــذ عـ ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارات فــي
بيروت
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري
تـبــاع بــاملــزاد الـعـلـنــي نـهــار االث ـنــن في
 2019/8/26الـســاعــة  2:30بـعــد الظهر
س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيـهـمــا ح ـســن سعيد
عــاشــور وحـســن حـســن عــاشــور مــاركــة
ب ام ف  320i CABRIOLETمــوديــل
 2009رقــم /221980/ص الخصوصية
ً
ت ـح ـص ـي ــا ل ــدي ــن ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ بـنــك
عودة ش.م.ل .وكيله املحامي اندره نهرا
ال ـبــالــغ  $/10.365.54/ع ــدا ال ـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/7670/واملطروحة
بسعر  $/5400/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويترتب عليها ميكانيك منذ
ال ـعــام  /2017/فـعـلــى الــراغــب بــالـشــراء
ال ـح ـض ــور ب ــامل ــوع ــد املـ ـح ــدد الـ ــى م ــرآب
مجاعص في بيروت خلف قصر العدل
مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيك مصرفي
و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
قاسم اللقيس
إعالن
شطب شركة تضامن
ص ــادر عــن أمــانــة الـسـجــل الـتـجــاري في
جبل لبنان بـتــاريــخ  2019/8/7وبـنـ ً
ـاء
للطلب تـقــرر شطب قيد شــركــة موتكو
تضامن من السجل التجاري والكائنة
في الشويفات واملسجلة برقم /54288/
بـعـبــدا ألصـحــابـهــا ال ـس ــادة رام ــي علي
مرتضى وعلي محمد حسن مرتضى.
فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم اعتراضه
ومالحظاته خالل مهلة عشرة أيام من
تاريخ آخر نشر.
رئيس قلم السجل التجاري في جبل

لبنان
ليليان متى
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بـنــك سوسيته ج ـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ــم
 2017/664بـ ــوجـ ــه املـ ـفـ ـل ــس ان ـ ـطـ ــوان
فـيـلـيــب اب ــي خ ـل ـيــل ،ع ـقــد ف ـتــح اعـتـمــاد
وكشف حساب وعقد تأمني درجة اولى
ً
عدد  /4/وشهادة قيد تأمني تحصيال
ملـبـلــغ /1.500.000/د.أ .و/300.000/
ل.ل .واللواحق.
وي ـ ـجـ ــري ال ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـل ــى الـ ـعـ ـق ــار رق ــم
 /700/ال ـق ـل ـي ـع ــات م ـس ــاح ـت ــه /990/
م.م ،.وه ــو ب ـمــوجــب االفـ ـ ــادة الـع ـقــاريــة
اف ــرز ال ـع ـقــار ال ــى  /21/قـطـعــة اعـطـيــت
االرقـ ــام مــن  1949ال ــى  ،1968وم ــا بقي
من هذا العقار احتفظ برقمه واصبحت
محتوياته كما يلي :أرض بعل مشجرة
سنديان ومختلف ،وبالكشف تبني ان
العقار يقع في حي اآلتون قرب الطريق
املؤدي الى محمية نهر الصليب ضمنه
اشجار حرجية.
 تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز 2017/3/24وتاريخ تسجيله 2017/3/28
 بــدل تخمني العقار  /700/القليعات/346500/د.أ .وب ـ ـ ـ ــدل ط ـ ــرح ـ ــه ب ـعــد
التخفيض /168.866.77/د.أ.
إش ـ ـ ـ ـ ــارة ت ـ ــأم ـ ــن درج ـ ـ ـ ــة اول ـ ـ ـ ــى ب ـق ـي ـمــة
/1.500.000/د.أ.
يـجــري الـبـيــع يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 2020/01/21الساعة  11.00قبل الظهر
في قاعة محكمة كسروان.
لـ ـل ــراغ ــب بـ ــال ـ ـشـ ــراء دفـ ـ ــع بـ ـ ــدل الـ ـط ــرح
بـ ـم ــوج ــب ش ـ ــك مـ ـص ــرف ــي مـ ـنـ ـظ ــم ألم ــر
حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ ك ـســروان،

او تقديم كفالة وافية من احد املصارف
امل ـق ـبــولــة م ــن ال ــدول ــة وي ـت ـح ـمــل رس ــوم
ال ـت ـس ـج ـي ــل وال ـ ـ ــدالل ـ ـ ــة ،وعـ ـلـ ـي ــه اتـ ـخ ــاذ
مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق ال ــدائ ــرة ،وإال
عــد قلمها مقامًا مختارًا لــه ،كما عليه
االط ــاع على قـيــود الصحيفة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يـبـلــغ ال ــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه كـ ــارل نــاصـيــف
شارل صفير مجهول محل اإلقامة
ً
عـمــا بأحكام امل ــادة  409أ.م.م .تنبئكم
ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لــدي ـهــا ف ــي املـعــامـلــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ـ ــم  2017/2793ان ـ ـ ــذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
االعـ ـتـ ـم ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي ش.م.ل .بــوكــالــة
املحامي ميشال مراد وناتجًا عن طلب
تنفيذ سـنــد م ـجــدول بقيمة /24372/
دوالر اميركي عدا الفوائد والرسوم.
وعليه تدعوكم هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
ق ــان ــون ــي الس ـ ـتـ ــام االنـ ـ ـ ـ ــذار واالوراق
املرفقة به علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا
ب ــان ـق ـض ــاء م ـه ـل ــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا عـلــى
نشر هــذا االعــان وعلى تعليق نسخة
ع ـنــه وع ــن االن ـ ــذار امل ــذك ــور ع ـلــى لــوحــة
االع ــان ــات ل ــدى دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ ب ـيــروت
ليصار بعد انقضاء هذه املهلة ومهلة
االنــذار البالغة عشرة ايــام الــى متابعة
ً
الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اصـ ــوال حـتــى الــدرجــة
األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
ازدهار عاصي

إعالن عن فقدان سند تمليك بحري
ت ـف ـيــد امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـن ـقــل ال ـب ــري
والـ ـبـ ـح ــري ان ش ــرك ــة فــان ـت ـيــل ش.م.ل.
قـ ـ ــد ت ـ ـقـ ــدمـ ــت بـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك بـ ـح ــري ب ـ ــدل ع ــن ضــائــع
ملــركــب الـنــزهــة املـسـمــى  VANDA-Iذي
املواصفات التالية:
رقــم سـنــد التمليك الـبـحــري األســاســي:
5600
رقم تسجيل الزورق/1651 :جونية
تــاريــخ ومـكــان اإلن ـشــاء 2001 :االم ــارات
العربية املتحدة
ي ـم ـكــن مل ــن ل ــدي ــه اي اع ـ ـتـ ــراض ال ـت ـقــدم
م ــن رئ ــاس ــة م ــرف ــأ جــون ـيــة خـ ــال مـهـلــة
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر هذا
اإلعالن ،لالتصال هاتف – 09/933818
03/958751
رئيس مرفأ جونية
املهندس البحري بطرس نافع
اعالن مناقصة عمومية
يـعـلــن ات ـحــاد بـلــديــات قـضــاء ص ــور عن
رغ ـب ـت ــه ف ــي اج ـ ــراء م ـنــاق ـصــة عـمــومـيــة
لتنفيذ اشـغــال تعبيد طــرقــات وإنـشــاء
حــوائــط دعــم فــي عــدد مــن بـلــدات قضاء
صور.
على الراغبني في االشتراك باملناقصة
الحصول على نسخة من دفتر الشروط
الـ ـ ـخ ـ ــاص م ـ ــن قـ ـل ــم االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اعـ ـتـ ـب ــارًا
م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر ه ــذا اإلع ـ ــان ول ـغــايــة
الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم
الـثــاثــاء ،بتاريخ  2019/9/17مــن مقر
ات ـح ــاد ب ـلــديــات ق ـض ــاء ص ــور – ش ــارع
ال ــزي ــات – م ـقــابــل امل ـح ـك ـمــة الـجـعـفــريــة
الطابق الرابع.
تسلم العروض باليد الى قلم االتحاد،
ع ـل ــى ان تـ ـك ــون آخ ـ ــر م ـه ـلــة الس ـت ـق ـبــال
العروض يوم الثالثاء  2019/9/17عند
الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وت ـ ـجـ ــري ج ـل ـس ــة فـ ــض ال ـ ـعـ ــروض ي ــوم
الـثــاثــاء  2019/9/17الـســاعــة الحادية
عشرة والنصف صباحًا.
رئيس اتحاد بلديات قضاء صور
املهندس حسن دبوق
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب الياس مارون صادر بصفته وكيل
ايفيت حبيب عون زوجة مارون صادر
سند تمليك بــدل عن ضائع في العقار
رق ــم  428م ــن مـنـطـقــة ب ــزح ــل الـع ـقــاريــة
قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ذكرى االنتصار

تكريم

ّ
مراحل تطور اإلنشاد الديني والثوري منذ الثمانينات حتى اليوم

ّ
كم كنت على حق

أن تغني للحرب« ...بأعلى الصوت»
كانت أناشيد الثمانينات ذات جودة موسيقية
منخفضة ،تعتمد على األورغ ،واآلالت القرعية،
ّ
تتطور مع دخول أسماء
والصوت البشري ...قبل أن
وموسيقيين وبروز فرق احتدمت المنافسة
اإليجابية في ما بينها .في ذكرى االنتصار ،عودة
إلى تاريخ عاطفي «مموسق» يصلك وجدانيًا برموز
العدوان والمقاومة
محمد مهدي عيسى
عام  ،1983ضاحية بيروت الجنوبية.
ان ـت ـه ــى االحـ ـتـ ـف ــال ال ـك ـش ـف ــي ،ه ــدأت
ٌ
سيد شاب
الطبول واألب ــواق .اقترب
يدعى حسن نصر الله مــن الكشافة
امل ــوس ـي ـق ـي ــن ،وقـ ـ ــال لـ ـه ــم« :ح ـس ـنــا،
تستطيعون عزف النشيد اإليراني أو
اللبناني؟ أو ربما «باقر الصدر منا
سالمًا»؟ قوموا بذلك إن استطعتم».
الحـ ـق ــا ،م ــن ت ـل ــك ال ـف ــرق ــة وأم ـث ــال ـه ــا،
س ـيــولــد نـشـيــد حـ ــزب ال ـل ــه ال ـث ــوري؛
ـزان ت ــاري ـخ ـن ــا ال ـح ــرب ــي ال ـط ــوي ــل.
خـ ـ ٌ
تــاريــخ عاطفي «مـمــوســق» ،ومؤهل
لـيـطـلـعــك وي ـص ـلــك وج ــدان ـي ــا بــرمــوز
ال ـعــدوان واملـقــاومــة :الــدبـشــة ،معتقل
الخيام ،طائر أيلول ،جميلة قصفي،
ٌ
وقادر على أن ُيشركك في
أنصارية...
تجربة لــم تعشها ،خــاصــة ،إن كنت
مـثـلــي م ــن مــوال ـيــد الـتـسـعـيـنــات .قد
ال ت ــروق ــك مــوسـيـقــاهــا أح ـيــانــا ،وقــد
تصيبك بــالــدوار ضــوضــاء الطبول،
ل ـك ـن ــك حـ ــن ت ـت ــذك ــر أن ب ـع ــض ه ــذه
ُ
األن ــا ًش ـي ــد ك ــان ــت ت ـن ـتــج ت ـحــت ال ـنــار
حقيقة ال مجازًا ،وأنها كانت اللسان
الـ ـفـ ـن ــي شـ ـب ــه ال ــوحـ ـي ــد ألج ـ ـيـ ــال مــن
امل ـقــاومــن ،سـتـبــدأ بسماعها بشكل
مختلف ،وستتلمس صدقًا ال ُي َّ
فسر
فنيًا بمعايير واضحة.
إن كانت بداية املقاومة ملحمية ،فمن
ً
الطبيعي إذًا أن ُيلجأ أوال الستذكار
حـمـلــه من
مـلـحـمــة ك ــرب ــاء ب ـكــل م ــا تـ ُّ
طاقة روحية ،وقدرة على تمثل الظلم
ً
والصبر التاريخيني بوصفهما أصال
مطابقًا للواقع .هكذا حضرت رموز
كربالء ،مطلع الثمانينات ،من خالل
مــرث ـيــات أه ـن ـكــران وع ـســاكــري وأب ــو
حـســن ش ـمــران ،وج ــرى ربـطـهــا بقيم
ورمـ ــوز كــانــت ق ــد أخـ ــذت بــالـصـعــود
والـتـشـكــل .كــان االسـتـنـهــاض للقتال
من خالل الشعائر في ذروته .وكانت
«ال ـل ـط ـم ـي ــة» ال ـش ـك ــل «الـ ـفـ ـن ــي» شـبــه
ّ
ال ــوح ـي ــد ف ــي الـ ـح ــث ع ـل ــى ال ـص ـمــود
رغــم الضعف العسكري الـبــارز .وقد
بصفتها ًطقسًا
حظيت «الـلـطـمـ ًيــة»
ً
دي ـن ـي ــا ،ش ــرع ـي ــة ف ـق ـه ـيــة ت ــام ــة ،مما
كــان متعذرًا أن يناله الشعر امللحن
وامل ـ ـغ ـ ـنـ ــى ،رغـ ـ ــم أن ال ـ ـع ـ ــراق (ق ـط ــب
املــرجـعـيــة الــدي ـن ـيــة) ك ــان سـ َّـبــاقــا في
اإلنـ ـ ـش ـ ــاد ال ــديـ ـن ــي وال ـ ـ ـثـ ـ ــوري ،وف ــي
تـصــديــر ه ــذه األنــاش ـيــد إل ــى الـعــالــم
ً
اإلسالمي (مثال شريط «قلها بأعلى
الصوت») ،في الوقت الذي ذاعت فيه
أناشيد أخــرى َّ
صدرها البحرانيون
(«ي ـ ـ ــوم م ـ ــول ـ ــدي ..ي ـ ــوم أفـ ـ ـت ـ ــدي») أو
اإلخـ ــوان املـسـلـمــون («غـضـبــي ن ــار..
َّ
ح ـجــري م ــدف ــع») .ل ـكــن ان ـت ـشــار هــذه
األناشيد لم يكن بذلك االتساع الذي
عرفته مرثيات «الرواديد» اإليرانيني
أو الـلـبـنــانـيــن ،ال ــذي ــن أس ـه ـمــوا في
نقد فقه الوسادة املشكك في شرعية
ال ـق ـت ــال وت ـع ــري ــض ال ـن ـف ــس لـل ـهــاك
مــن أج ــل قـضـيــة ب ـهــذا الـحـجــم (أم ــام

ذل ــك تصبح شــرعـيــة النشيد مجرد
ت ـف ـص ـيــل) .وهـ ــذا م ــا تـعـكـســه مــرثـيــة
أبــو حسن شـمــران الشهيرة لشهيد
ال ـج ـنــوب حـيــث ي ـق ــول« :ط ـلــب العلم
ع ـل ــى درب ال ـ ـش ـ ـهـ ــادة /أنـ ـك ــر ال ـف ـقــه
ً
خـمــوال ووس ــادة /فجرى الفقه على
درب جهادا /سالكًا في درب الله يا
شهيد حزب الله».
ي ـ ـ ــروي ل ـن ــا الـ ـش ــاع ــر أن ـ ـ ــور ال ـن ـج ــم،
األب ال ـ ــروح ـ ــي ل ـل ـن ـش ـي ــد ال ـ ـثـ ــوري،
كيف كــان الـتـحــدي الفقهي يثنيهم
عـ ــن إش ـ ـهـ ــار ت ـج ــارب ـه ــم اإلنـ ـش ــادي ــة
ال ـتــي ب ــدأت تـتــوالــد فــي م ـنــزل ذويــه
املهندسني امللحنني محمد عساف
ونـبـيــل ع ـســاف .أن ــور ال ـشــاب يكتب
الشعر ،واألخوان يلحنان .لكن كيف
سـيـخــرجــان إل ــى الـجـمـهــور الــواســع
ال ـ ــذي ال ي ـحـ ّـبــذ «انـ ـتـ ـه ــاك» اإلي ـم ــان
بالسماع إلى املوسيقى الصاخبة؟
بحثوا عن مرجعية دينية تسندهم،
لكنهم لم يفلحوا إال حينما قابلوا
الـسـيــد ع ـبــاس امل ــوس ــوي وحـصـلــوا
مـنــه عـلــى إذن شــرعــي يـسـمــح لهما
بممارسة قناعاتهم بأريحية .بدأت
ت ـج ــارب ـه ــم ت ـخ ــرج م ـن ــذ عـ ــام ،1984
وتكللت بتسجيل نشيد حــزب الله
ال ــرس ـم ــي ع ــام  ،1985ل ـكــن ال ـظ ـهــور
ال ـش ـخ ـص ــي ع ـل ــى ال ـج ـم ـه ــور تــأخــر
حتى عــام  1987إثــر أح ــداث مجزرة
ال ـح ـج ــاج اإلي ــرانـ ـي ــن ،ح ـي ــث تــولــى
الـ ـسـ ـي ــد عـ ـب ــاس ب ـن ـف ـس ــه ت ـقــدي ـم ـهــم
إلــى الـجـمـهــور فــي احـتـفــال أقـيــم في
الضاحية الجنوبية .عمومًا ،كانت
أن ــاشـ ـي ــد ال ـث ـم ــان ـي ـن ــات ذات ج ــودة
مــوسـيـقـيــة مـنـخـفـضــة ،تـعـتـمــد على
األورغ ،اآلالت ال ـقــرع ـيــة ،وال ـصــوت
الـ ـبـ ـش ــري .وه ـ ــي غ ــال ـب ــا م ــؤل ـف ــة مــن
ج ـم ـل ــة م ــوس ـي ـق ـي ــة واح ـ ـ ـ ــدة ت ـت ـك ــرر
ب ــرت ــاب ــة م ـث ـل ـم ــا تـ ـتـ ـك ــرر ال ـق ـص ـي ــدة
ب ـص ــوت الـ ـك ــورال الـ ــذي تـغـيــب عنه
«النجومية» أو «الحنجرة» املتفردة.
أمـ ــا ال ـق ـصــائــد ف ـكــانــت بــالـفـصـحــى،
ترتكز إلى التراث الشيعي ،وتظهر
املعاناة والخذالن وتبشر بأمل غير
منظور وبصواب املنهج الخميني.
ه ـ ــذا وق ـ ــد أس ـه ـم ــت إذاعـ ـ ـ ــة «صـ ــوت
املستضعفني» وإذاع ــة «ال ـنــور» ،في
تعزيز إنـتــاج األنــاشـيــد وترويجها
منذ الثمانينات ،وهــو ال ــدور الــذي
لعبته قناة «املنار» في التسعينات،
حيث كان دور هذه الوسائل حيويًا
ف ــي دع ــم ال ـف ــرق ال ـنــاش ـئــة م ــن خــال
إتــاحــة استديوهاتها للتسجيل أو
إنتاج بعض املقطوعات والفواصل
املوسيقية لبرامجها.
م ــع ب ــداي ــة ال ـت ـس ـع ـي ـنــات ،بـ ــدأت فــرق
أخــرى غير «الــواليــة» بالتشكل وفق
تــوزيــع جـغــرافــي م ـعــروف« :الـغــديــر»
و«اإلس ــراء» في بيروت« ،العهد» في
بـعـلـبــك« ،ال ـف ـجــر» فــي ال ـج ـنــوب .وقــد
كانت بمعظمها فرق هواة موهوبني
مــارســوا اإلنـشــاد كرسالة ال كحرفة،
وس ــددوا تكاليف اإلن ـتــاج مــن خالل

اش ـ ـت ـ ــراك ـ ــات شـ ـه ــري ــة أو تـ ـب ــرع ــات
ً
متواضعة .مثال ،فرقة «اإلسراء» التي
خــرجــت مــن ث ــوب «كـشــافــة امل ـهــدي»،
اشـتــرت اآلالت املوسيقية بمساعدة
تبرعات األهالي الذين عملت الفرقة
على إيقاظهم في السحر باألناشيد
الرمضانية املعزوفة بشكل حي في
حافلة صغيرة تجوب األحياء .وفي
هــذا الـعـقــد ،بــدأ ال ـهــواة بالبحث عن
س ـب ـ ٍـل ل ـت ـطــويــر م ـه ــارات ـه ــم وت ـعــزيــز
آالت ـهــم ،فــانـضــم بعضهم إل ــى الـفــرق
امل ــوس ـي ـق ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــرس ـم ـي ــة،
أو سـ ـع ــوا إلش ـ ـ ــراك ع ـ ــدد أوسـ ـ ــع مــن
اآلالت فــي ال ـعــزف ك ـمــا ي ـســرد أنــور
نجم« :زرت السيد عباس املوسوي
ب ـص ـح ـبــة امل ـل ـح ـن ــن ن ـب ـي ــل وم ـح ـمــد
ـا ،يتوجب
ع ـســاف ،وقـلـنــا ل ــه :سـيــدنـ َ
علينا تطوير النشيد .وافــقـنــا فــورًا
وق ـ ـ ـ ـ ــال :م ـ ــا امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب م ـ ـنـ ــي؟ ش ــرح
ل ــه امل ـل ـح ـنــان أن عـلـيـنــا ش ـ ــراء آلـتــي
الساكسفون والكالرينت من النمسا.
ب ـعــد ي ــوم ــن سـلـمـنــا امل ـب ـلــغ ال ـكــافــي
لـشــراء اآلل ـتــن» .لــم تكن املـفــارقــة في
أن يتولى السيد شراء آلتني بنفسه،

الشكل «الفني»
كانت «اللطمية» ّ
شبه الوحيد في الحث على الصمود
رغم الضعف العسكري البارز
شهدت التسعينات انفتاحًا أوسع
للنشيد على المجتمع اللبناني،
وخفضًا لمستوى التعبئة
الدينية ،وترميز فئات محددة
كالشهداء واألسرى
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ً
وال فــي استدانته لــذلــك م ــاال لــم يكن
بـحــوزتــه .املـفــارقــة الحقيقية هــي أن
اآللتني استخدمتا للمرة األولــى في
نشيد ُ «الشعب استيقظ يــا عباس»
ال ـ ــذي أنـ ـش ــد ع ـقــب اس ـت ـش ـه ــاده عــام
.1992
بــدأ النشيد فــي التسعينات ينفتح
عـ ـل ــى قـ ـض ــاي ــا ج ـ ــدي ـ ــدة ،وي ـض ـط ـلــع
بمهمة غير التعبئة السياسية وبث
«الـ ــروح الـحــربـيــة»؛ أي مهمة إعــان
امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي .وذلـ ــك م ــا يظهر
فــي نشيد «امل ـجــد ألي ـلــول الـشـهــداء»
الذي أوعز القائد عماد مغنية لفرقة
الــواليــة بإنشاده لــ«هــز الــدولــة» كما
ع ـ َّـب ــر ،وإب ــاغ ـه ــا بـ ــأن م ــا فـعـلـتــه في
ال ـث ــان ــي ع ـشــر م ــن أي ـل ــول ع ــام 1992
ك ــان خـطــأ فــادحــا وخ ـيــانــة صريحة
ب ـحــق «ال ـش ـع ــب ال ـح ــر الـ ـب ــاس ــل» .لم
تـقـتـصــر م ـشــاركــة مـغـنـيــة عـلــى ذل ــك،
ف ـق ــد ن ــاق ــش ال ـق ـص ـي ــدة م ــع ال ـشــاعــر
أنـ ـ ــور نـ ـج ــم ،وطـ ـل ــب م ـن ــه أن ي ـجــري
بعض التعديالت ،وهو ما لم يحدث
ن ـظ ـرًا إلص ـ ــرار ال ـشــاعــر ع ـلــى مــوقـفــه
ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـخ ــص ال ـ ـجـ ــانـ ــب ال ـب ــاغ ــي
مــن الـقـصـيــدة .أخ ـي ـرًا ،وكـمــا لــم يعد
خافيًا ،أنشد املطلوب األكثر خطورة
في الئحة وكالة املخابرات املركزية
( )CIAنشيدًا لـشـهــداء أيـلــول ضمن
كورال فرقة «الوالية» ،وهو ما ال يعد
غــريـبــا عــن الـقــائــد ال ــذي ك ــان يــدنــدن
بالغناء فــي أشــد اللحظات حــراجــة،
واآلم ـ ــر ب ــإخ ــراج ع ـش ــرات الــراج ـمــات
م ـ ــن م ـخ ــاب ـئ ـه ــا ق ـب ـي ــل حـ ـ ــرب ت ـم ــوز
 2006لتستخدم في تصوير «فيديو
كـلـيــب» لنشيد «ن ـصــرك هــز الــدنــي»
وفـ ـ ــق ش ـ ـهـ ــادة املـ ـ ـس ـ ــؤول اإلعـ ــامـ ــي
لحزب الله في منطقة بيروت غسان
درويش.

ُح ـ ـ ـ ّـدث ـ ـ ــت أنـ ــاش ـ ـيـ ــد حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه فــي
ال ـت ـس ـع ـي ـن ــات خ ــاص ــة مـ ــع ت ـصــاعــد
امل ـن ــاف ـس ــة بـ ــن ال ـ ـفـ ــرق امل ــوس ـي ـق ـي ــة،
وجـ ـ ـ ــرى نـ ـق ــل الـ ــوقـ ــائـ ــع ال ـع ـس ـك ــري ــة
املختلفة إلــى مــدار اإلنـشــاد :تصفية
ال ـح ـس ــاب  ،1993ع ـنــاق ـيــد الـغـضــب
 ،1996مـ ـج ــزرة ق ــان ــا  ،1996عملية
أن ـص ــاري ــة  ،1997اس ـت ـش ـهــاد ه ــادي
حسن نصر الله  ...1997وقد صاحب
ذل ـ ــك انـ ـفـ ـت ــاح أوس ـ ــع ل ـل ـ ُن ـش ـيــد عـلــى
املجتمع اللبناني ،وخفض ملستوى
ال ـت ـع ـب ـئــة ال ــدي ـن ـي ــة ،وت ــرمـ ـي ــز ف ـئــات
محددة كالشهداء واألســرى والقادة
والعمليات النوعية .وفي هذا العقد،
ول ـ ــد ن ـ ــوع آخ ـ ــر مـ ــن األن ــاشـ ـي ــد غـيــر
الـثــوريــة عــرف باسم «الــوجــدانـيــات»
أو بـتـعـبـيــر امل ـل ـحــن أح ـم ــد هـمــدانــي
«األن ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــد ال ـتـ ـس ـب ـيـ ـح ـي ــة» ،وه ــي
أناشيد ذات عمق صــوفــي روحــانــي
ّ
تمجد الـخــالــق ومخلوقاته وتطرح
املـســائــل الـعــرفــانـيــة ب ـصــورة بالغية
جـمـيـلــة .ك ــان ع ـلــى رأس ه ــذا ال ـنــوع
الجديد الذي يعتبره همداني واحدًا
من اإلنجازات املحلية غير املسبوقة:
بسام
الشاعر طارق إدريس واملنشد ّ
ش ـم ــص .ب ـيــد أن هـ ــذا ال ـن ــوع تــوقــف
بعد تــوقــف إدري ــس عــن منح حقوق
قـصــائــده لـفــرق اإلن ـشــاد نـظـرًا لسوء
استخدامها.
ّ
ي ـ ـص ـ ـ ُّـح الـ ـ ـق ـ ــول إن الـ ـنـ ـشـ ـي ــد أخـ ــذ
بــالـتـشـظــي بـ ــدءًا م ــن  25أيـ ــار .2000
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ان ــدفـ ـع ــت إل ـ ــى الـ ـش ــارع
تــدبــك وتــرقــص وتــزغــرد ،واألنــاشـيــد
انــدفـعــت أيـضــا إل ــى ال ـش ــارع بنشوة
ع ــارم ــة أس ـ ــاءت ل ـهــا .بـ ــدأت املــواهــب
الفردية تتصدر املشهد ،والعناوين
بـ ـ ــدأت ب ـح ـجــب امل ـ ـع ـ ـنـ ــون ...واج ـه ــت
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق االنـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدار ألسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب عـ ــدة
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أبرزها مالية وتسويقية؛ فالقنوات
اإلع ــامـ ـي ــة أثـ ـ ــرت س ـل ـبــا ع ـل ــى حـجــم
مـبـيـعــات األش ــرط ــة ،وأخـ ــذت تفضل
االس ـت ـعــانــة بـمـقـطــوعــات املــوسـيـقــى
ً
العاملية لبرامجها وفواصلها بــدال
مــن املــوسـيـقــى املـحـلـيــة .فـيـمــا بلغت
منافسة الفرق َّ
حد الفرقة والتشتت.
كـ ـ ــان امل ـ ـن ـ ـشـ ــدون وامل ـ ـل ـ ـح ـ ـنـ ــون ،قـبــل
األلـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ي ـ ـتـ ــورعـ ــون عــن
اإلع ــان عــن أسمائهم كــي ال يخالط
عملهم غرور أو حب شهرة ،والكثير
م ـن ـه ــم ال ـ ـيـ ــوم غ ـي ــر م ـ ـعـ ــروف بـشـكــل
ً
واسع رغم أنه بذل شبابه متنقال من
خشبة مسرح إلى أخرى ،مثل املنشد
اسماعيل عـبــاس ال ــذي خنق عبرته
بينما كان يخبرني أنه ّ
سمى ابنته
ّ
«اسـ ـ ــراء» عـلــى اس ــم فــرقـتــه املـنـحــلــة،
أو املـلـحــن عـلــي سـلـيـمــان ال ــذي بنى
اس ـتــوديــو خــاصــا فــي مـنــزلــه وأتـقــن
ال ـعــزف عـلــى آالت م ـت ـعــددة ،بعينني
منطفئتني..
بـعــد  12يــومــا م ــن ب ــدء ح ــرب تـمــوز
 ،2006وق ـ ــف امل ـن ـش ــد ع ـل ــي ال ـع ـطــار
وفرقته فوق الركام في حارة حريك،
وأنـ ـش ــد «لـ ـبـ ـن ــان أكـ ـب ــر م ــن هـ ـي ــك»...
عشرون دقيقة ،والطائرات الحربية
تحوم فوق رؤوسهم .الغبار يتصاعد
مــن األب ـن ـيــة ،ورائ ـح ــة ال ـب ــارود تزكم
األنوف« :كان هدفنا أن نوجه رسالة
لإلسرائيليني بأننا مــوجــودون في
ال ـض ــاح ـي ــة ،وه ـ ــذه ال ــرس ــال ــة شكلت
دفـ ـع ــا ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـن ــاس واملـ ـق ــاوم ــن»
ي ـق ــول ال ـع ـط ــار ل ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» .كــا ّنــت
قناة «املـنــار» وإذاع ــة «الـنــور» تبثان
على م ــدار الـحــرب النشيد والــدعــاء،
فاستعيدت أناشيد الحرب املصرية
 اإلسرائيلية وخرجت من النسيانمـجـمــوعــة م ــن أنــاش ـيــد التسعينات
ول ـط ـم ـيــات ال ـث ـمــان ـي ـنــات .ك ــان الـجــو
مـ ـشـ ـح ــون ــا بـ ـم ــا ي ـك ـف ــي ل ـت ـس ـتــدعــى
كلمات ال ـثــورة وموسيقى األمـجــاد.
استمع املقاتلون إلــى األناشيد عبر
األجـهــزة الالسلكية أو عبر القنوات
اإلعــام ـيــة مـثـلـمــا ك ــان ــوا يستمعون
إل ـي ـه ــا مـ ـب ــاش ــرة فـ ــي ال ـت ـس ـع ـي ـنــات،
حــن كــانــت ال ـفــرق تنشد فــي املــواقــع
العسكرية الخلفية لتمدهم بالعزم
وإرادة الثبات.
انـ ـتـ ـه ــت الـ ـ ـح ـ ــرب وانـ ـتـ ـص ــر ل ـب ـن ــان.
الـجـمـيــع انـتـصــر :لـبـنــانـيــون وع ــرب.
هــذا مــا أعلنه السيد نصر الله عند
انتهاء الحرب .أنشد «نصر العرب»
بمشاركة فنانني لبنانيني وسوريني
وم ـصــريــن ،وب ــإش ــرف ال ـقــائــد عـمــاد
مـغـنـيــة الـ ــذي راجـ ــع ال ـ ـ Storyboard
بنفسه .أنتجت مجموعة كبيرة من
األناشيد وأعيد توزيع أخرى .انفتح
النشيد على العرب وسعى حزب الله
إلى إشراك شعراء ملحنني وموزعني
جــدد غير منتسبني أو منتمني إليه
(زي ــاد ب ـطــرس ،عـبــدو م ـنــذر ،ميشال
ف ــاض ــل ،ن ـ ــزار ف ــرن ـس ـي ــس) ،وهـ ــو مــا
أسهم في املساعي التي ابتدأت منذ
عام  2000إلضفاء «الهوية اللبنانية»
على النشيد ،ســواء من حيث اللحن
وال ـت ــوزي ــع أو لـجـهــة إن ـش ــاد الـشـعــر
اللبناني املحكي.
َّ
انحلت معظم الفرق اإلنشادية بعد
ح ـ ــرب تـ ـم ــوز وأصـ ــدائ ـ ـهـ ــا ،وان ـف ــض
املشتغلون القدامى في هذا الفن إلى
أشغالهم الخاصة بعد فشل وحــدة
األنـشـطــة فــي ح ــزب الـلــه عــن التحكم
بمسار اإلنتاج .مع ذلك ،ظلت بعض
األناشيد أو املرثيات الهزيلة تخرج
مــن وقــت إلــى آخ ــر .حــرب طويلة في
َّ
ال ـش ــام ل ــم ي ـغــن ل ـهــا بـشـكــل رس ـمــي..
ظ ـلــت ب ــا مــوس ـي ـقــى .أي ـك ــون انـتـهــى
زمن الغناء للحرب؟

«البداية»
على
«الميادين»
كما جــرت ال ـعــادةّ ،
تخصص
«امليادين» مساحة وافرة على
شــاش ـت ـهــا ل ــذك ــرى ان ـت ـصــار
آب  .2006اعـتـبــارًا مــن اليوم
لغاية بعد غــد الجمعةّ ،
تقدم
ٍ
املحطة تغطية خاصة بعنوان
تـحــت «ال ـب ــداي ــة» ،ت ـت ـنــاول من
خ ــالـ ـه ــا ه ــزيـ ـم ــة االح ـ ـتـ ــال
اإلسرائيلي على يد املقاومة
الـلـبـنــانـيــة ب ـعــد  33يــومــا من
املـعــارك الـضــاريــة والـصـمــود،
م ــن ج ــوان ــب مـخـتـلـفــة .تفتح
«املـيــاديــن» ملفات فــي العمق
وتسترجع الحرب وخفاياها،
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع م ـ ـ ــا يـ ـس ـ ّـم ــى
بـ«الربيع العربي» و«الثورات»
املخطوفة ،وتكشف التغيرات
االستراتيجية وموازين القوى
فــي املـنـطـقــة .تغطية ميدانية
وإخ ـبــاريــة وح ــواري ــة شاملة،
ينبع اختيار اسمها من إيمان
ال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ــى «املـ ـي ــادي ــن»
بـ ّ
ـأن مــا يحصل الـيــوم حولنا
م ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط بـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــر ص ـ ـ ــراع
امل ـحــاور فــي الـشــرق األوســط
وال ـع ــال ــم ،ف ــي ظ ــل امل ـح ــاوالت
املـسـتـمـ ّـرة بــأشـكــال مختلفة
إلنهاء محور املقاومة .تنطلق
التغطية الخاصة بهذا الحدث
ال ـي ــوم عـنــد ال ـســاعــة الـحــاديــة
ع ـ ـشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا ب ـت ـم ـه ـيــد
ل ـل ـم ـح ـتــوى ال ـ ــذي سـيـتــابـعــه
ال ـج ـم ـهــور ع ـلــى مـ ــدى األيـ ــام
ال ـث ــاث ــة ،م ــع شـ ــرح ك ـيــف ّأن
ن ـصــر ت ـمــوز ك ــان «ال ـب ــداي ــة».
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى «امل ـس ــائ ـي ــة»
والـحـلـقــة ال ـخــاصــة مــن معلم
مليتا اليوم ،هناك «املشهدية»
الـ ـت ــي س ـي ـتــم الـ ـتـ ـط ـ ّـرق فـيـهــا
إلـ ــى املـ ــوضـ ــوع ،إض ــاف ــة إلــى
حـ ـلـ ـق ــة خ ـ ــاص ـ ــة ()23:00
مساء الـيــوم .وغ ـدًا الخميس،
«مشهدية» أخــرى فــي الوقت
ال ــذي ستتمحور فيه الحلقة
( )11:00ح ــول نـصــر تـمــوز
وكيف أسهم في نمو محور
املقاومة وتعزيزه ،مع التركيز
ع ـل ــى ال ـ ـ ّـواق ـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي.
وس ـت ـســلــط «م ـســائ ـيــة» الـغــد
الضوء على ّ
«تغير املعادالت
الـ ــدول ـ ـيـ ــة» وكـ ـي ــف أص ـب ـحــت
م ــوازي ــن ال ـق ــوى ف ــي املـنـطـقــة،
ً
مــن إي ــران والـخـلـيــج ،وص ــوال
إلى روسيا والصني كالعبني
محوريني ،من دون أن ننسى
ض ــاح ـي ــة بـ ـي ــروت الـجـنــوبـيــة
كــ«رمــز الـصـمــود» .أمــا اليوم
األخير ،فسيكون من امليدان،
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ــن الـ ـجـ ـن ــوب ،مــع
حلقات خاصة و«مسائية».
(األخبار)

شكرًا ملؤسستكم الكريمة على اهتمامها بهذا الفكر
العظيم ال ــذي بــدونــه ال قـيــامــة لـنــا .وش ـك ـرًا لـكــم ألنكم
مــا زلتم تؤمنون بالثقافة والفنون واإلب ــداع الــذي هو
أسـ ــاس ال ـح ــزب الـ ـس ــوري ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي ال ــذي
أسسه سعاده.
ﻓﺈن هـ ــذا االه ـت ـم ــام واالل ـ ـتـ ــزام ال ــواض ــح ملــؤسـسـتـكــم
بــالـشــأن الـثـقــافــي إنـمــا يـعـكــس اهـتـمــام س ـعــاده الـبــالــغ
بــالـعـمــل الـثـقــافــي وتـقــديـمــه عـلــى ّأي عـمــل آخ ــر .ففور
عودته من اغترابه القسري ،الحــظ سعاده أن الحزب
يـنـتـشــر ان ـت ـشــارًا أف ـق ـيــا ،وهـ ــذا م ــا ي ـعــرضــه للضعف
والتفككّ ،
فأسس «الندوة الثقافية» وبدأ عملية تأهيل
ّ
الحزب وبناء دوره وفعله في املجتمع وحــول «الندوة
ال ـث ـقــاف ـيــة» إل ــى إطـ ــار ل ـل ـحــوار ب ــن املـثـقـفــن الـقــومـيــن
وبـيـنـهــم وب ــن الــزع ـيــم .وف ــي ه ــذه ال ـن ــدوة ،ب ــدأ سـعــاده
ُ
في إلقاء املحاضرات العشر التي تعد من أهم الكتب
في شــرح عقيدته وتحولت الندوة الثقافية إلــى مركز
إشعاع داخل الحزب و خارجه.
أيها الزعيم الحبيب أمام عرزالك وفي ظاللك أقف وفي
قلبي ُحـ ٌ
ـزن وأســى على ما نحن عليه .أشعر بالرهبة
وأنا أسترجع تلك األيام املضيئة وتلك النضاالت وتلك
األحالم ...أقف أمامك وليس عندي ما يفرح عن حزبنا
ٌ
وال عــن أمـ ِـتـنــا ،كــأنـمــا أصــابـنــا جـفــاف امـتـ ّـد فــي عمق
العروق فتخشبنا.
ُ
ُ
فــأيــن ن ـحــن م ــن ذل ــك ال ـف ـكــر ال ــرح ــب ال ـجــامــح ال ـفــاعــل
ّ
املوحد؟
أقف أمامك ألستمد القوة كي نستمر بالقتال للنهوض
بحزبنا.
أقف أمامك وأخجل من أحالمنا التي تقزمت و تبددت.
فأين نحن من ذلك الحب وذلك االلتزام وذلك الشغف؟
مــاذا فعلنا بذلك اﻹرث الكبير؟ وكيف بــددنــا األرض
التراب وبددنا الناس والشجر و الطبيعة...
وبددنا
َ
أعطيتنا نعمة الحرية والجهاد وأعطيتنا نعمة الصراع،
العز ووقفة ّ
أعطيتنا ّ
العز الذي كتبنا به تاريخنا املجيد.
ّ
أعطيتنا املناقبية واألخ ــاق الـتــي بــدونـهــا تسقط كل
الرهانات.

إن الخطط مهما كــانــت بديعة وكاملة إذا لــم يحملها
ُ
مناقب وأخالق فهي ال محال ساقطة.
رجال ٍ
أخــرجـتـنــا مــن جـلــدنــا ال ـقــديــم ،مــن حــزازات ـنــا الضيقة
وطــائـفـيــاتـنــا وأنــانـيــاتـنــا ،إل ــى رح ــاب املـصـلـحــة العامة
والخير العام.
فماذا فعلنا نحن بكل ذلك؟
أكثر من أي وقت مضى كم َ
نكتشف اليوم َ
كنت على
حــق؟ نكتشف أهمية فصل الدين عن الــدولــة ،وأهمية
وحدة األمة وأهمية وحدة املجتمع وأهمية وحدة الهدف.
تبني لنا اليوم ولغيرنا أيضًا وأكثر من أي وقت مضى
ّ
كم كنت على حق في ارتباط الشام وفلسطني والعراق
واألردن ولبنان بمصالح واحدة وبمصير واحد.
ّ
تبني لنا كم كنت على حق وكم بددنا من أحالم ومن
فرص موآتية من هذا اإلرث الكبير وكم ُ
نحن بحاجة
ِ
إلى العودة إلى فكر سعادة وإلى العقيدة وااللتزام.
ﻓﺈذا تنازلنا عن كل ذلــك فلماذا استشهدت أنــت أيها
الزعيم الحبيب؟
إذا كــان مــوتــك لــم ينفع لقيامتنا وقـيــامــة مؤسستنا
وقيامة األمة فيا خجلنا من التاريخ!
سالم عليك أيها الزعيم الحبيب
ســام عليك مـنــا جميعًا ونـعـلـ ُـن لــك بــأنـنــا مصممون
على إعادة بناء هذا الحزب العظيم.
م ـص ـم ـمــون ع ـلــى الـ ـص ــراع واالنـ ـتـ ـص ــار م ـه ـمــا كــانــت
الشدائد والخيبات.
«بهذا اإليمان نحن ما نحن،
وبهذا اإليمان نحن ما سنكون،
وبما نحن وإلى ما سنكون سيظل ُهتافنا يمأل الدنيا»
لتحيا سوريا وليحيا سعاده.
وبالنصر دائمًا.
* كلمة املسرحية اللبنانية في مناسبة
تكريمها من ِقبل «مؤسسة سعاده» قبل أيام
في ضهور الشوير

وقت للكتابة

َ
ْ
ْ
َ
أن تعيش باسمين
ّ
المدقق كونان
لـســوء ال ـحـ ّـظ ،اس ـ ٌـم واح ـ ٌـد لــك فــي هــذه املــديـنــة لــم ْ
يعد
بحاجة إلى اسمني كي تقف على ِرجليك،
يكفي .أنت
َ ََ ٍ َ َ
وع َملني.
كحاجتك ِلعلمني
َ
َ
ـارج،
أن ــت ُبـحــا َجـ ٍـة إلــى اسـمــن كــي تجيب مــن فــي ال ـخـ ِ
يطرق الباب ويسأل« :هــل من أحـ ٍـد هنا؟» ،فيما أنت،
ّ
َ
ُ ّ
تضع الناتشوز داخل الفرن:
الحمراء املقلمة،
بوزر ِتك
َّ ِ ْ
نعم ،نعم ،تفضل.
َ
ّ
لــن يالحظك بــاسـ ٍـم واح ــد ،هــذا العالم .ستغني كثيرًا
ُ
ّ
تحت ٌ نافذته ولن يطل .ستتابعه عبر تويتر وتصله
ّ
رسالة منك ولن يكترث .ستلتقيه في الشارع ،ومثل
ُ
ُ
ست ّلو ُح بيديكّ ،
ّ
وتنفخ بالونًا أمامه:
تشد أذنيك
مهرج
ُ
ً
ّ
َ
«أنا هنا أنا هنا» ،لكنه سيواصل سيره .مهل ،لنلتقط
صورة ّ
آلة ّالتصوير هذه ،ستراني ً
حتما...
فورية في ِ
ّ
ْ
ّأيـهــا ا ًلـعــالــم ،أيـهــا الـعــالــم ،تـصــرخ بــا فــائــدة ،امنحني
فرصة أخيرة أرجوك ،وال فائدة أيضًا.
َ
َ
ٌ
َ
ـان يعني أن تـقـضــي ي ــوم األحــد
أن يـكـ ّـون ل ــك اس ــم ث ـ ٍ
ّ
كثير من األصدقاء ،فال تضطر إلى
على الشاطئ مع ٍ
ّ
تسخني املياه وتحميم القطة في يوم عطلتك الوحيد
ُ
َ
بعدما فـقـ َ
ـدت األم ــل فــي إيـجــاد صــاحـ ٍـب واح ـ ٍـد يزيل
َ
وحشتك.
َ
ٌ
تخلع
ـان يعني أن تـغـ ّـيـ َـر ج ـلـ َـدك،
أن يـكــون لــك اس ــم ث ـ ٍ

ّ
َ
َ
الستة التي ْ
َ
ندمت عليها
أخطاءك
وتنفض عنه
معطفك
ّ
َ
ْ
تبارح مكانها ،على ظهرك ،منذ لعبة الطفولة تلك.
ولم
َ
ّ
ٌ
ثان يعني أن هناك اسمًا يتلصص
اسم
لك
يكون
أن
ٍ
ُّ
َّ
الخيبات كل ليلة،
باب الغرفة :كيف تعزل ُّ ِ
ثقب ِ
عليك من ِ
ّ
ّ
ُ
وتتجمع كل الوجوه التي
األحالم من الحبال،
وتتدلى
ّ ً
ْ
تصيرها ً
َ
مجعدة ،في بيوت العناكب.
يوما،
ودد َت أن
اسم ثان يعني أن َ
أن يكون لك ٌ
فعلتك األولى
تنجو من ِ
ٍ
ً
َ
ُ
ّ
ماض سحيق:
وتعيش حياة ثانية تولد فيها شابًا بال
ٍ
ـوات تصعدُ
ـور تتأرجح بــن مـ ّـد وج ــزر ،وأص ـ َ
فــا صـ َ
َ
تذهب وتعودُ
ّ
َ
ّ
ُ
الساللم وتنزلها ،وروائ ــح تمد لسانها
لتنتقم.
َّ
َ ّ ُ
َ ُّ
حــدث كــل شــيء بسرعة .دخــل الــرجــل محل األلبسة
ُ
ُ
فطورها ،وحني رمى ّ
الس َ
َ
الم ولم
حيث البائعة تتناول
َ
َ
َّ
ّ
ّ
إذنـ ِـك ُ.
تــرد له التحية حــاول أن يتحسس صوته .عن ِ
َ
طقطقًا أصــابـ َـعــه ،وحــن لــم ت ـ ْـد ُن منه طفلة
ثـ ّـم خــرج ُم ِ
َ
َ
َ
ّ
املناديل التي ابتسم لها مليًا عاد وتحسس يديه وأنفه.
ّ
فــي تـمــام الـ ّـســاعــة التاسعة صباحًا مــن ذاك األيـلــول،
ّ ُ
ّ
َ
إصبع ِغراء ويبحث عن
املتنزه يحمل
الرجل في
كان
ّ
ُ
ٌ
عينني ضائعتني .م ــذذاك والـ ّـرجــل مـعــروف باملدقق
ّ
ُ
َ
ـأجــر عـيــنــن وي ـســرف في
كــونــان ،الــشـبـ ِـح ال ــذي ّ يـسـتـ َِ
استخدامهما طوال النهار ،عينني بال جفون ودموع،
ِ
ّ
تنظران فقط ،كما لو كانتا في وج ِه سمكة أحبت أن
ً
ّ
تتمد َد قليال.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ُ
ناطور العيد

صورة
وخبر

وضعـت الفنانـة السـنغافورية ّلـي يـون تشـين اللمسـات األخيـرة علـى تجهيزهـا
الضوئـي  moonflowerالمشـكل مـن  250زهـرة مضـاءة بالطاقـة الشمسـية
ومصنوعـة مـن أسلاك دقيقـة .العمـل موجـود في قاعة «صـن يات سـين نانيانغ»،
مهرجـان منتصـف الخريـف الـذي ينطلـق فـي
وسـيكون متاحـا ضمـن فعاليـات ّ
 13أيلـول (سـبتمبر) المقبـل .علمـا بـأن هـذا العمـل الـذي يراعـي مبـدأ االسـتدامة
والبسـاطة فـي التنفيـذ ،أبصـر النور ّ
للمرة األولـى في عام  ،2017قبـل أن يجول على
بلـدان ّ
عـدة مـن بينهـا الواليـات المتحـدة( .رسلان رحمـن ـــ أ ف ب)

مؤسسة القدس
عينها على األقصى
في الذكرى السنوية الخمسني
إلحراق املسجد األقصى ،تدعو
«مؤسسة القدس الدولية» في 21
آب (أغسطس) الحالي لحضور
مؤتمرها الصحافي الذي
فندق «رمادا بالزا»
يحتضنه ُ
البيروتي وتطلق خالله تقريرها
السنوي الثالث عشر بعنوان «عني
على األقصى» .يرصد التقرير
ّ
تطور االعتداءات اإلسرائيلية على
ّ
األقصى مقدمًا توصيات للجهات
ّ
املعنية بإنقاذه .ويأتي ذلك في ظل
التحديات السياسية وامليدانية
التي ّ
تهدد القدس املحتلة عمومًا،
آخرها االقتحامات الصهيونية
الدامية للمسجد في ّأول ّأيام عيد
األضحى.
مؤتمر «مؤسسة القدس الدولية»:
األربعاء  21آب ـ الساعة الحادية عشرة
صباحًا ـ فندق «رمادا بالزا» (الروشة ـ
بيروت) .لالستعالم03/898427 :
أو 01/751725

ّْ
ُ
صاحب العيد.
أنت على حق :أنا
نعمِ ،
ُ
سيقرع َ
جرس العيد،
ألنني «أنا» َمن
ُ َ ِّ ُ َ
َ
ُ
أزهار
آنية
ـب
ت
ـر
وي
العيد،
شمعة
ويشعل
ًِ
ُ
صاحبة العيد ،ويقول:
نخب
ِ
العيد ،ويرفع ِ
«سالمًا ّ
وحبًا!.»...
َ
ْ
فإذن ،ال خوف على العيد.
َ
ْ
األبد وأكثر:
وإذن ،إلى األبد ،وإلى ما بعد ِ
ُ
العيد،
قيد العيد :أنا
خادم ِ
أنت على ِ
طاملا ِ
ُ
ُ
وصاحبه.
ورسول ُه،
ُ
أزهاره
وذات
بذات ِ
ِ
نفس ِهِ ،
أنا العيد ِ
ومشاعله.
ِ
ُ
ُ
ليل
أنا ِغبطة َمن َيـقعد ساهرًا على ِ
عتبة ِ
العيد،
ّ
ُ
وفارغ اليأس،
هفة
وينتظر،
بفارغ الل ِ
ِ
ِ
َ
َ
ضحكته.
ورنني
العيد،
بزوغ
ِ
ِ
نجمة ِ
ُ
َ
أنا حامل الورد ِة وش ّح ُـاد ُالبشرى.
 :أنا «العيد».
2018/8/2

