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على الغالف

حكومة بال الحريري وباسيل؟
استفاق اللبنانيون أمــس على أخبار
فتح الجيش للطرقات املقطوعة ،بعد
أك ـث ــر م ــن أس ـب ــوع ــن ،رف ــض خــالـهـمــا

التدخل بشكل حــاســم .وأق ــدم الجيش
عـلــى إزال ــة كــل امل ـعــدات وال ـخ ـيــام التي
وضعت في جل الديب والزوق وأماكن

أخ ــرى منعًا إلع ــادة قطع الـطــرق التي
كــانــت م ـحــور م ـش ــاورات بــن الــرئـيــس
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري وح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،وب ــن

ال ـط ــرف ــن وق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـي ــش ،خـلـصــت
إلــى ق ــرار بمنع إغ ــاق طــريــق الساحل
الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،مل ـ ــا ي ـش ـك ـل ــه م ـ ــن ش ــري ــان
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي يـ ـص ــل بـ ـ ـي ـ ــروت ب ـم ــدن
جـ ـن ــوب وقـ ـ ـ ـ ــراه ،خ ـص ــوص ــا ب ـعــدمــا
الـ ـ ّ
«تيقن» الحريري مــن أن مــن يقطعون
طريق الجنوب هم من مناصري تياره
السياسي .وبنتيجة هذا القرار ،مرفقًا
بتقدير قـيــادة الـجـيــش بــأن الـتــوتــرات
تـ ـ ـ ــزداد بـ ــن امل ــواطـ ـن ــن ن ـت ـي ـجــة قـطــع
ال ـطــرقــات ،ق ــرر بــال ـتــوازي الـعـمــل على
فتح طريق الشمال .لكن كــان الفتًا ما
نـقــل عــن وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة،
وال سيما إشــارتـهــا إلــى «أنـنــا نتوقع
مــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي مــواصـلــة دوره
ب ـح ـم ــاي ــة املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن» .كـ ـم ــا دع ــت
الحكومة اللبنانية الى «إحترام حقوق
وأمــن املتظاهرين» .وهو ما فسر على
أنه اعتراض على خطوة فتح الطرقات.
الـنـقــاش بـشــأن قـطــع ال ـطــرقــات ،تفاعل
أيـ ـض ــا ب ــن ال ـن ــاش ـط ــن وم ـج ـم ــوع ــات
ال ـحــراك ،حيث بــرز رأي ــان ،األول يؤكد
أن ــه أمـ ــام اسـتـهـتــار الـسـلـطــة بمطالب
الناس ،والتأخر في تكليف شخصية
ل ـتــأل ـيــف ال ـح ـك ــوم ــة ،ال ب ــد م ــن زيـ ــادة
ال ـض ـغــط ع ـل ـي ـهــا .وال ـث ــان ــي يـعـتـبــر أن
ق ـطــع ال ـط ــرق ــات تـسـتـفـيــد م ـنــه ال ـقــوات
واملستقبل تحديدًا فــي مفاوضاتهما
م ــع شــركــائ ـه ـمــا ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،ولــذلــك
وج ــب االبـتـعــاد عــن تنفيذ أجندتهما
واالنتقال إلى إغالق مرافق ومؤسسات
حيوية ،بما يساهم فــي الضغط على
السلطة ال على الناس .لكن ،مساء أمس
كــانــت الـكـثـيــر م ــن ال ـط ــرق ــات ق ــد ب ــدأت
ُ
تقطع ،والسيما في الشمال ،حيث عمد
الجيش إلى محاولة فتحها.
وع ـّلــى وق ــع اس ـت ـمــرار حــركــة ال ـش ــارع،
تكشفت أمس تفاصيل مبادرة طرحها
الــوزيــر جبران باسيل على الحريري،
فــي لقائهما أول مــن أمــس .وأوضحت
مصادر التيار الوطني الحر أن وزير
ً
الـخــارجـيــة حـمــل «مـقـتــرحــا مـتـكــامــا»
يـنــص عـلــى «حـكــومــة عـمــل اقـتـصــادي

ابراهيم األمين
خـ ــال ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ــرم ـ ـ ــوز الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة»،
ّ
و«يسمي الحريري رئيسًا لها يحظى
بـ ـم ــوافـ ـق ــة األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن»،
و«تـ ـس ـ ّـم ــي ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـيـهــا
وزراء م ــن ذوي االخـ ـتـ ـص ــاص» .كـمــا
تتضمن املبادرة تسمية وزراء يمثلون
ال ـحــراك الشعبي «بـعــد اسـتـمــزاج رأي
س ــاح ــات ال ـت ـظــاهــر اس ـت ـجــابــة لــدعــوة
رئـيــس الجمهورية للمتظاهرين الى
الـ ـح ــوار» .وأكـ ــدت امل ـص ــادر أن باسيل
حمل الــى الحريري «مـبــادرة للخروج
مــن األزم ــة الــراهـنــة ال مـحــاولــة لفرض
اي شكل للحكومة» .علمًا أنه من نافل
ال ـقــول أن عـلــى الـحـكــومــة ال ـجــديــدة أن
ت ـح ـتــرم الـ ـت ــوازن ــات ال ـس ـيــاس ـيــة الـتــي
أف ــرزت ـه ــا االن ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،وتــم
التعبير عنها فــي الحكومة الحالية.
وبالرغم من إقــرار باسيل أن البلد في
ثـ ــورة مـطـلـبـيــة ع ــاب ــرة لــاصـطـفــافــات،
إال أن ــه اعـتـبــر أن ذل ــك ال يـلـغــي وجــود
اص ـط ـفــافــن س ـيــاس ـيــن .ول ــذل ــك ،على
الـ ـحـ ـك ــوم ــة أن ت ـ ــراع ـ ــي األم ـ ــري ـ ــن ،أي
االص ـط ـف ــاف ال ـس ـيــاســي واالص ـط ـفــاف
االقتصادي .وكان واضحًا أن حزب الله
وحلفاءه لن يرضوا بتغيير التوازنات
التي أرستها االنتخابات النيابية.
ول ـ ــدى الـ ـنـ ـق ــاش فـ ــي م ـس ــأل ــة ح ـكــومــة
االخ ـت ـص ــاص ـي ــن ،اع ـت ـب ــر ب ــاس ـي ــل أن

الخارجية األميركية
تعترض على فتح
الطرق :على الجيش
مواصلة دوره بحماية
المتظاهرين

لبنان:
«موديز» تخفض تصنيف ّ

استقرار سعر الليرة مهدد
محمد وهبة
يتسارع التدهور على ساحة تصنيف
لـبـنــان« .م ــودي ــز» ات ـخــذت قـ ــرارًا أمــس
بخفض تصنيف لبنان من  Caa1إلى
 Caa2ووضـعــه قيد املــراقـبــة ملزيد من
الـخـفــض فــي األش ـهــر الـثــاثــة املقبلة.
حـ ـس ــاب ــات «م ـ ــودي ـ ــز» لـ ـه ــذا ال ـخ ـفــض
تـسـتـنــد إلـ ــى ارتـ ـف ــاع اح ـت ـم ــال إعـ ــادة
ج ــدول ــة ال ــدي ــن ال ـع ــام أو م ــا يــوازي ـهــا
لجهة امتناع لبنان عن سداد ديونه،
ً
فضال عن تدهور الثقة بالقدرة على
اسـتـمــرار تثبيت سـعــر ص ــرف الليرة
مقابل الدوالر.
ت ـقــول «م ــودي ــز» إن خ ـفــض تصنيف
لبنان ووضعه قيد املراقبة ،يعكسان
ت ـ ــزاي ـ ــد اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ح ـ ـصـ ــول إع ـ ـ ــادة
ه ـي ـك ـل ــة لـ ـل ــدي ــن ال ـ ـع ـ ــام أو ح ـص ــول
ّ
عمليات مماثلة يمكن أن تشكل وفق
تعريف «موديز» امتناعًا عن السداد.
وتلفت الــوكــالــة إلــى أن االحتجاجات
الشعبية واستقالة الحكومة ،إضافة
إل ـ ـ ــى الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـ ـتـ ــي ل ـح ـق ــت ب ـث ـقــة
امل ـس ـت ـث ـمــريــن ،كـلـهــا ع ــوام ــل أسـهـمــت
في تقويض النموذج اللبناني القائم
على التدفقات الرأسمالية من الخارج،

وه ـ ّـددت اسـتـقــرار سعر صــرف الليرة
مقابل الدوالر واالستقرار االقتصادي
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام .وم ـ ــع تـ ــراجـ ــع ال ـع ــوائ ــد
ع ـلــى أسـ ـع ــار سـ ـن ــدات ال ـي ــوروب ــون ــدز
إل ــى مـسـتــويــات مـقـلـقــة« ،ف ــإن ظ ــروف
التمويل الخارجي باتت محدودة ،ما
ّ
ي ــدل على انـخـفــاض الثقة باستدامة
ث ـ ـبـ ــات سـ ـع ــر صـ ـ ــرف الـ ـلـ ـي ــرة م ـقــابــل
الدوالر» .وتشير الوكالة إلى أن تمويل
َ
ع ـجــزي الـخــزيـنــة وال ـح ـســاب الـجــاري
ودعــم االقـتـصــاد املحلي ،اعتمد على
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األج ـن ـب ـي ــة امل ـب ــاش ــرة

نشأ سعر مواز
لسعر الصرف المحدد
من قبل مصرف لبنان،
وارتفعت نسبة دولرة
الودائع إلى %73

الحريري شخصية سياسية ورئيس
كتلة نـيــابـيــة ،وبــالـتــالــي إذا ك ــان على
رأس ال ـح ـك ــوم ــة ف ـه ــذا ي ـع ـنــي وج ــوب
ان تضم قــوى سياسية ورؤس ــاء كتل
أخ ـ ــرى .أم ــا ف ــي ح ــال كــانــت الـحـكــومــة
حكومة اختصاصيني ،فمن الطبيعي
اخ ـت ـيــار ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة لــاسـمــاء،
مــع البحث فــي كيفية تمثيل الـحــراك،
ومن أي حصة .علمًا أن رئيس مجلس
الـنــواب نبيه بــري كــان أكــد أيضًا على
ض ـ ـ ـ ــرورة ت ـم ـث ـي ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــراك ،م ـق ـتــرحــا
ً
بعيدا عن
اعتبارهم «طائفة الـحــراك»
ّ
الــواقــع الـطــائـفــي املـتـحــكــم بـنــا ،بحيث
يتم ،لو كانت الحكومة من  24وزي ـرًا،
توزيع أعضائها بني  9مسيحيني و9
مسلمني و 6من الحراك!
ّ
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن ال ـحــريــري أك ــد
انه ليس متمسكًا بالعودة إلى رئاسة
ال ـح ـك ــوم ــة ،إال أنـ ــه ط ـل ــب ال ـت ــري ــث فــي
انـتـظــار مــزيــد مــن امل ـش ــاورات .علمًا أن
مـصــادر الـحــريــري كــانــت ب ــدأت تعتبر
أن خ ـيــار حـكــومــة اخـتـصــاصـيــن ،من
دون الحريري ،هو األكثر ترجيحًا ،مع
تقدم َ
اسمي ريــا الحسن ونــواف سالم
لرئاستها!
ال ـ ـكـ ـ ّـوة ال ـت ــي ف ـت ـح ـهــا ل ـق ــاء ال ـح ــري ــري
 بــاس ـيــل ال تـلـغــي حـقـيـقــة أن الـتـيــارال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ي ـع ـت ـبــر أن ال ـح ــري ــري
ّ
أخــل بالتسوية الرئاسية عبر حركته
ال ـب ـط ـي ـئ ــة الـ ـت ــي م ـن ـع ــت أي إصـ ـ ــاح،
ســواء مــا قــدم فــي مــوازنــة  ٢٠١٩أو في
مــوازنــة  ،٢٠٢٠ولذلك ال يمكن الوثوق
ب ــه مـ ـج ــددًا .ك ــذل ــك فـ ــإن مـشـكـلــة حــزب
الله مــع الـحــريــري ،وظ ــروف استقالته
وخلفياتها ،لــم تـنـتــه .وهــو ُيـ ّ
ـرجــح أن
يـسـتـبــدل ،فــي االس ـت ـشــارات النيابية،
اسم الحريري أو غيره بورقة بيضاء.
عـلـمــا أن ال ـح ــري ــري ي ـح ــرص أمـ ــام من
يتلقيهم عـلــى اإلش ـ ــارة إل ــى أن ــه ليس
شريكًا فــي أي انـقــاب س ـعــودي ،وهو
اس ـت ـقــال تـحــت ضـغــط ال ـش ــارع ولـيــس
ألي سبب آخر.
(األخبار)

وعلى تحويالت املغتربني اللبنانيني،
إال أن تـ ــراجـ ــع ال ـت ــدف ـق ــات ع ـب ــر ه ــذه
القنوات على مدى السنوات املاضية،
دفع مصرف لبنان إلى االعتماد على
مخزونه من االحتياطيات بالعمالت
األجنبية لضمان تثبيت سعر صرف
الليرة وخدمة الدين العام بالعمالت
األجنبية.
وتـتــوقــع «م ــودي ــز» أن تـتــزايــد وتـيــرة
هــروب األمــوال من لبنان ،واستنزاف
املزيد من السيولة بالعمالت األجنبية
القابلة لالستعمال« .إن نشوء سعر
م ــواز لسعر ال ـصــرف امل ـحــدد مــن قبل
مصرف لبنان ،وارتـفــاع نسبة دولــرة
الـ ــودائـ ــع ف ــي أيـ ـل ــول  2019إلـ ــى %73
مـقــارنــة مــع  %65فــي ح ــزي ــران ،2016
هما مؤشر على هشاشة نظام تثبيت
سـ ـع ــر الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف» .ووف ـ ـ ـ ــق تـ ـق ــدي ــرات
ال ــوك ــال ــة ،ف ـ ــإن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان لــديــه
احتياطيات بالعمالت األجنبية قابلة
لــاسـتـعـمــال ت ـت ــراوح بــن  5مـلـيــارات
دوالر و 10م ـل ـيــارات دوالر يـمـكــن أن
تستهلك مــن قـبــل الـحـكــومــة لتغطية
دف ـ ـ ـعـ ـ ــات خـ ــدمـ ــة الـ ـ ــديـ ـ ــن ب ــال ـع ـم ــات
األجنبية لهذه السنة والسنة املقبلة
املقدرة بنحو  6.5مليارات دوالر.
فــي نهاية آب املــاضــي خفضت وكالة
«ف ـي ـت ــش» ت ـص ـن ـيــف ل ـب ـن ــان ،م ـش ـيــرة
إل ــى أن االحـتـيــاطـيــات الـصــافـيــة لــدى
م ـصــرف لـبـنــان تـسـ ّـجــل ع ـج ـزًا بقيمة
 32مـلـيــار دوالر ،فـيـمــا تـشـيــر بعض
ال ـت ـقــديــرات إل ــى أن ه ــذا ال ــرق ــم ارتـفــع
ليبلغ  36مليار دوالر.

السذاجة
من باب التوضيح :الناس املقهورون الذين نزلوا وينزلون الى الشارع
من حقهم ليس إسقاط الحكم والحكومة فحسب ،بل قلب هذا النظام
من أساسه .ومن حقهم القيام بكل ما يلزم الستعادة حقوقهم
وحمايتها ،بل وعليهم االعتراض الدائم من أجل إسقاط هذه
التركيبة والصيغة الطائفية ،والذهاب نحو دولة مدنية حقيقية ،فيها
قوانني واضحة وزجرية تمنع عودة املرض الطائفي الكارثي .ومن
باب التنويه أيضًا ،فإن من نزلوا وينزلون الى الشارع من حقهم قول
كل شيء ،وفعل أي شيء ،ورفع أي شعار يخدم قضيتهم.
وما هو مالزم ،في هذه الحالة ،رسم عالمة استفهام حول كل
ّ
ينضمون الى الحراك ،متضامنني أو داعمني أو
أبناء النظام الذين
ّ
مساعدين .ألنه في لحظة االنفعال التي ال تزال تتحكم بحشد من
االنتهازيني واملراهقني ،يتحول األمر الى سذاجة تقارب ّ
حد من
يغلق عينيه ّ
عما يدور حوله ،وحول العمل الجاري من أجل استغالل
قضيته ألهداف أخرى.
وللسذاجة فصولها في مقاربة بعض التطورات والوقائع املتصلة بما
يجري منذ عشرين يومًا .واقتراب موعد تأليف الحكومة سيصدم
معظم املشاركني في الحراك ،عندما يسمعون أسماء املرشحني
لتمثيلهم في الحكومة وكيفية اختيارهم ،وكيف سيتم الترويج لهم
تباعًا .وهؤالء ّ
يتوزعون على منظمات العمل املدني (مدني!!) ،الى
جانب خبراء األحزاب «غير املتطرفة» .ويمكن قراءة بعض األسماء
في الالئحة ،لتجد مرشحي «بيروت مدينتي» و«حزب سبعة» الى
«ناشطي» املنظمات الداعمة لحقوق اإلنسان ورفض العنف ،مرورًا

«رسائل التحذير الضرورية» ،عندما تأتي
من سفارات ودول ،ال يكون فيها أدنى
حرص على سالمة المواطنين
برجال سنسمع أنهم أهل قانون واستقامة ألنهم حصلوا على ورقة
ّ
مبايعة وقعها فضلو خوري ،ما غيره ...وسيواصل «املفاوضون
الحقيقيون» استبعاد أي رمز من رموز اليسار الحقيقي ،ألنه
«متطرف يريد تحطيم الدولة» .وسيتم استبعاد أي علماني حقيقي
ألنه ّ
«يعرض التركيبة اللبنانية لالهتزاز».
وللسذاجة في عدم مراقبة ما يجري من حول الحراك فصولها
ً
الغريبة .ولنأخذ مثال ما تفعله السفارات الغربية.
ّ
السفيرة األميركية اليزابيت ريتشارد ملت االنتظار في بيروت
منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب ،وهي تعاني ّ
األمرين .من جهة،
لم تعد سفارتها مصدر القرارات األميركية بشأن لبنان .وهي
ّ
تستمر في تسقط األخبار عن موعد اختيار من يخلفها في
منصبها .ومن جهة ثانية ،هي مضطرة الى االستماع الى اللبنانيني
على أنواعهم ،وتجيبهم بقليل من الكلمات وكثير من الغمزات
والضحكات ،وتترك لهم التفسير ،علمًا بأن مساعدين لها ،وبينهم
من يتولى مهمات غير دبلوماسية لكنه يحمل صفة دبلوماسي،
يتولون الشرح بإسهاب .لكن للسفيرة ،كما كل الدبلوماسيني في
لبنان ،نظرتهم الى السياسيني اللبنانيني .وهي نظرة غير محترمة
مع األسف ،ليس بسبب الفوقية األميركية فحسب ،بل بسبب
الدونية املفرطة عند جماعات لبنانية معتنقة لثقافة القناصل منذ
زمن بعيد .وما تتمناه ريتشارد قبل مغادرتها بيروت غير قابل
للتحقق ،ألن من ترغب في االجتماع به (يعرف بعض القريبني
منها أنها تقول إنها ترغب في ذلك من كل قلبها) ليس من النوع
الذي يرحب بها!
السفيرة التي تشرح أحيانًا أنها من فئة الناس العاديني في بالدها،
تهتم أيضًا لـ«مشاعر املواطنني الرافضني للفساد» .وهي التقت
قبل أيام ،برفقة مسؤولني من السفارة ،شخصيات لبنانية؛ بينها
مصرفي تعرف أنه على صلة بقوى  8آذار .لكنها ّ
تميزه لناحية
أنه يفضل حياة أميركا على حياة إيران .وتعرف أن روح عمله
مرتبطة بقرار وزارة الخزانة األميركية .وتعرف أن ميوله الشخصية
ليست حيث يقف اآلن سياسيًا .لكنها تفضل أن تستمع منه الى
بعض املعطيات ،كما بعض األسئلة ،التي تفيدها في بعض األمور.
وتستمتع بتحميله كمية من الرسائل التي تعرف أنه سيحملها على
وجه السرعة الى مرجعيته السياسية حيث القناة املباشرة مع حزب
الله.

ّ
ّ
املصرفي الشطور فعل كل ما توقعته السفيرة تقريبًا .عاد بمحضر
عن اللقاء .من كان موجودًا وماذا دار في اللقاء ،ومن سأل ومن
أجاب ومن قدم إيضاحات .وكيف كانت تعابير الوجوه ،وخصوصًا
أنه استفاد من وجود إعالمي في اللقاء كان له دور في الحوارات
واإليضاحات .لكن املهم ،أن موجز ما نقله املصرفي هو اآلتي:
ـ ـ حرص الفريق الدبلوماسي األميركي على نفي «أي عالقة لنا بما
يجري ،لكن تحقيق املطالب يحتاج ربما الى استمرار التظاهرات
وأي أساليب احتجاج أخرى ،بما فيها قطع الطرقات»ّ .
وعبر الفريق
عن قلقه ،على صيغة أسئلة ،عن احتمال حصول «توتر مسيحي ـ ـ
ّ
مسيحي في حال تركز الحراك في مناطق معينة وانحساره بعيدًا
عن جمهور أو مناطق حزب الله».
ـ ـ يملك فريق السفارة نظرة سلبية الى الوضع االقتصادي واملالي،
ّ
ويتحدث عن صعوبة في توقع خروج لبنان من األزمة (باملناسبة،
قال سفير أوروبي بارز إن تقديرات واقعية تقول إن لبنان يحتاج
الى  5سنوات على األقل للخروج من النفق االقتصادي الحالي إن
باشر إصالحات كبيرة) .لكن الفريق الدبلوماسي األميركي يرى
«إيجابية» لناحية أن «واقع لبنان اليوم سيجعل املسؤولية تقع على
ميشال عون وحزب الله».
ـ ـ إشادة متكررة بقائد الجيش العماد جوزيف عون «الذي يبدو أنه
أفضل من يعرف لبنان من بني جميع املسؤولني ،برغم أن ميشال
عون هو من اختاره ملنصبه ،لكن واشنطن ّ
تتحمس له بعدما تعرفت
ّ
إليه وهو محل احترام املؤسسات األميركية وستواصل دعمه في
منصبه ودعم الجيش».
ـ ـ اعتبار أن دور وسائل اإلعالم يمكن أن يتجاوز ما تحتاج
إليه السلطة ،بل يمكن أن يكون رافعة ليس فقط لشعارات بل
لشخصيات من خارج النادي املعروف .وفي تدقيق جانبي ،مع أحد
املسؤولني في السفارة األميركية ،يكون الحرص واضحًا حيال
ّ
ملحتجني متطرفني يريدون تغييرًا
«انتباه» اإلعالم الى «منع الترويج
جذريًا لتركيبة النظام ،ألن الواقعية تفترض العمل على تغيير
سياسة النظام وسلوكه ،ومعرفة أن اإلصالحات املطلوبة هدفها ال
يتعلق حصرًا بإرضاء الناس ،بل باستعادة ثقة املجتمع الدولي».
لكن األمر ال يتوقف هنا بالنسبة إلى اإلحاطة الخارجية بالحدث
اللبناني .ألن ما هو أهم يتعلق بدور األجهزة األمنية والعسكرية.
و«رسائل التحذير الضرورية» بعدم التعرض للمتظاهرين ،عندما
تأتي من سفارات ودول ،ال يكون فيها أدنى حرص على حياة
املواطنني وسالمتهم .وحتى ال يجتهد أحد ،يكون الجواب الغربي
واضحًا« :ممنوع على القوى األمنية القيام بأي نشاط أو إجراء من
شأنه إحباط االعتراضات القائمة ،واملطلوب هو احتواء التحرك
ملنع استغالله من الطرف اآلخر» ،علمًا بأن هذه «النصائح» تترافق
مع مطالبات بإجراءات خاصة لحماية السفارات والقنصليات
واملؤسسات الغربية ،وتسهيل مغادرة من يشاء من الرعايا
األجانب .باملناسبة ،هل هناك من سأل كيف ترك الجيش (والقوى
األمنية) الطرقات مقفلة أمام مسافرين ،بينما تولى تأمني خط
سير آمن لقافالت تنقل رعايا السعودية وغيرها؟ باإلضافة
الى عدد كبير من األسئلة حول دور األجهزة األمنية في بعض
األنشطة وخصوصًا ملف قطع الطرقات أو منع فتح بعضها.
لكن السذاجة تأخذ منحى أكثر خطورة ،عندما ال ينتبه الناس
ّ
املقهورون الى من بات يقف «إلى جانبهم» في الحراك .تذكروا
هذه الالئحة :القوات اللبنانية ،حزب الكتائب ،وليد جنبالط والحزب
االشتراكي ،قيادات  14آذار ،فؤاد السنيورة ورضوان السيد مع
كامل فريق االنقالب املستقبلي على سعد الحريري ،قيادة الجيش
وقيادة قوى األمن الداخلي ،الجماعة اإلسالمية ،جميع املنظمات
غير الحكومية وخصوصًا تلك ّ
املمولة من حكومات وجهات
غربية ،الجامعة األميركية والجامعة اليسوعية ،أرباب الفساد من
«املتبرعني» من أصحاب شركات الترابة واالسفلت ،وحشد املقاولني
ً
وممثلي الشركات الناشطة في األعمال التجارية العامة ...وصوال الى
الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية واإلمارات العربية
املتحدة وقطر وتركيا ...ومحمد دحالن!
السذاجة هي في اإلصرار على عدم رؤية كل هؤالء ،وعدم القطع
بينهم وبني الحراك .فبقاؤهم مؤثرين على املسرح ،سيعني ضياع
اللحظة ،وتبديد السبل التي تسمح بالوصول إلى األهداف التي من
اجلها خرج الناس إلى الشوارع.
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لبنان

لبنان

على الغالف

بين جولتين

ّ
يملك حتى أن يبني خطابًا حقيقيًا في
وجه هذا الواقع ،فهو بالطبع لن يفهم
هذه األمور ومعناها).
ه ـ ـ ـ ــذا ،عـ ـل ــى ّ
أي ح ـ ـ ـ ــال ،لـ ـي ــس خ ـب ـرًا
ّ
ج ـ ــديـ ـ ـدًا ف ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان .كـ ــل ـ ـنـ ــا ن ــذك ــر
سنوات التسعينيات ،حني كــان أهل
«الـجـبـهــة» يعيشون فــي عــالــم ،حيث
ال يـمـكــن أن ي ـمـ ّـر عـلـيــك يـ ـ ُ
ـوم ،ف ــي أي
ـان ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،ال ت ـس ـمــع فـيــه
مـ ـك ـ ٍ
قصفا وهــديــر طـيــران ،وفـئــات كاملة
مختلف
في بيروت تعيش في عالم
ٍ
ومـ ـ ـع ـ ــزول ع ـن ــه (هـ ـ ــذا الـ ـت ـ ٍ ّ
ـوج ــه عـ ّـبــر
ٍ
عـنــه رف ـيــق ال ـحــريــري م ـ ّـرة بــوضــوح،
فـ ّـي مقابلة فــي اوائ ــل التسعينيات،
بأنه يريد عــزل «الجزء املريض» عن
«الجزء ّ
الصحيح» من لبنان ،لكي ال
ّ
ّ
تؤثر املقاومة والحرب ضد اسرائيل
على «ا ّلـبــزنــس» و«اعـ ــادة اإلع ـمــار»).
أذك ــر أن ــه ي ــوم تـحــريــر ال ـج ـنــوب ،عــام
ً
 ،2000حني كنت ترى حولك رجــاال -
راشدين ّ
أشداء  -يجهشون ً
بكاء وهم
يشاهدون على التلفزيون مواطنيهم
يــدخ ـلــون ق ــراه ــم ل ـل ـمـ ّـرة األول ـ ــى منذ
ربع قرن ،أو ّ
للمرة األولى منذ ولدوا،
ذهبت الى الجامعة ألجد العديد من
ّ
متجهمني واجمني ،يشتمون
زمالئي
ّ
امل ـقــاومــة وي ـعــبــرون عــن قـلـقـهــم على
مصير عناصر لحد.
ّ
ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ق ـ ـلـ ــب امل ـ ـسـ ــألـ ــة ه ـ ـنـ ــا هـ ـ ــو فــي
ّ
محدودية هؤالء .انت يمكنك أن «تعيد
ّ
تثقيف» أفــراد ،أو حتى فئة كاملة في
ّ
طبقية قبل أيّ
العاصمة (املسألة هنا
شيء) ،وأن تصبح لهم مصالح جديدة
وأولــويــات جديدة ويعيشون في ٍّ
جو
مـخـتـلــف ،وتـضـحــي امل ـقــاومـ ّـة عندهم
عبئًا أو ّ
عدوًا .ولكن ،كم من الناس من
املمكن أن تتم «اعــادة تثقيفهم» بهذه
ّ
الطريقة؟ هــل ستعرض على كــل أهل
األري ــاف وظــائــف وجــامـعــات أميركية
ّ
و«شـ ــلـ ــة» ،وت ـج ـع ـل ـهــم ج ـ ــزءًا م ــن هــذه
ّ
ّ
الشبكة؟ قد تتمكن من شراء ّكل نخب
ولكنك ،على
اإلعالم واملال واألكاديميا ّ
امل ـس ـتــوى ال ـش ـع ـبــي ،ل ــن ت ـجــنــد ســوى
ّ
القلة.

عامر محسن
هـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،هـ ـ ـن ـ ــاك ش ـ ـهـ ـ ُ
ـود
ّ
ـدون ل ـكــم بــأن ـنــي وض ـع ــت عن
سـ ـي ــؤك ـ ً
ـال ســابــق،
ق ـصــد ك ـل ـمــة ع ــاب ــرة ف ــي م ـق ـ ٍ
عـ ــن لـ ـط ــف أحـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ــوادر «أم ـ ـ ـ ــل» عـلــى
امل ـس ـتــوى ال ـش ـخ ـصــي ،م ــع أن ـنــي كنت
أع ـلــم أن الـبـعــض سـيـقـفــز عـلـيـهــا ولــن
ّ
يفهم معناها وسيتناسى كل ما يأتي
ب ـع ــده ــا ،وك ـ ـ ُـان ف ــي وس ـع ــي بـسـهــولــة
وب ـســاطــة أن أخ ـف ــي ه ــذا ال ـجــانــب وال
أذكـ ــره .ليست املـســألــة فـقــط فــي عامل
«الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدق» ،أي أن ع ـل ـي ــك أن تـنـقــل
أمـ ـ ــورًا ك ـمــا ه ــي ول ـي ــس ل ـكــي تـنــاســب
املـنـظــور االيــديــولــوجــي الـضـ ّـيــق ألحـ ٍـد
م ــا ،بــل املـشـكـلــة هــي تـحــديـدًا فــي هــذا
املـنـظــور االيــديــولــوجــي ال ــذي ال يقبل
ب ــأن مـنــاصـرًا ل ــ«أم ــل» يمكن أن يكون
«لطيفًا» ،وال يقدر عقله على استيعاب
املفارقة.
سأشرح :في ّ
األيام التي سبقت االعتداء
عـلــى املـتـظــاهــريــن ف ــي وس ــط ب ـيــروت،
ّ
يتعمم ،بني الناشطني،
الحظت خطابًا
ف ــي االع ـ ــام االج ـت ـمــاعــي ،وع ـنــد أكـثــر
أصدقائي ،وهــو يتعامل مع «أمــل» ال
ّ
ّ
ٌ
خصم فحسب ،بل وكأن كل من
كأنها
فيها ليسوا «ناسًا» وبشرًا مثلنا .ومن
دون بــذل أي جـهـ ٍـد للتفريق :هــل انت
ّ
ضد نبيه ّبري واألثرياء الذين حوله،
ّ
أم انــت ضــد الفقراء امللحقني بــ«أمــل»،
ّ
ّ
وضد املوظف والكادر القروي وكل من
ّ
يحب موسى الصدر؟ تدخل الى قرية
فـتـجــد أن نصفها مــع «أمـ ــل» ،هــل هم
ّ
كلهم أعــدائــي؟ وهــل من طريقة أفضل
لخلق وحد ٍة وتماسك بني املستفيدين
الـ ـكـ ـب ــار (وه ـ ــم أقـ ـلـ ـي ــة) وب ـ ــن مـ ــن هــو
مـسـتـعـ ّـد لــاع ـتــداء عـلــى ال ـن ــاس ألجــل
ق ـيــادتــه (وه ــم اي ـضــا أقـلـيــة صـغـيــرة)،
وب ــن ال ـ ّـس ــواد األع ـظــم لـلـمـ ّ
ـؤيــديــن ّ ،من
أن تـعـ ّـيــرهــم جميعًا وتـصـفـهــم بأنهم
ّ
 كــلـهــم « -ف ــاس ــدون وزع ـ ـ ــران»؟ (وق ــدشارك بعض ناشطي «حزب الله» في
هــذا الـسـلــوك ،فــا ضـيــر لــديـهــم مــن أن
ً
يتم توجيه الهجوم على «أم ــل» بــدال
منهم).
ال مـشـكـلــة ع ـنــدي ف ــي جـعــل «أمـ ــل» أو
غيرها كبش فداء ،ومن يعرفني يعرف
موقفي من هذه التنظيمات .ولكن ،إن
عاديت فقراء «أمــل» ،وأنــت قد عاديت
ّ
ايضًا فقراء «حــزب الـلــه» ،فمن سيظل
ً
مـعــك بــالـتـحــديــد ،وهــي سـتـكــون ثــورة
ب ـ َـم ــن وألج ـ ــل مـ ــن؟ وهـ ــل ت ــري ــده ــا فــي
لبنان ومجتمعه ،أم فــي بـلـ ٍـد آخ ــر ،أم
على ّالتلفزيون؟ ّأمــا الخطاب األبــوي
عــن أن ـهــم أن ـ ٌ
ـاس مـغـ ّـيـبــون وب ــا ارادة،

ّ
ّ
قد تتمكن من شراء كل
نخبّ اإلعالم والمال واألكاديميا
المستوى الشعبي،
ولكن ّك ،على ّ
لن تجند سوى القلة

ّ
و«ان ـ ـ ـ ــي ان ـ ـ ــزل مـ ــن أجـ ـل ــك يـ ــا ح ـق ـي ــر»،
ّ
فهذا هو الوجه اآلخــر للفوقية ذاتها.
ً
بديهية ّ
ّ
وأولـ ّـيــة في
ّأوال ،هناك قاعدة
صــة إن كنت
الـعـمــل الـسـيــاســي ،وبـخــا ٌّ
تدعو لـ«التغيير» ،هي «حق» أساسي
لـ ـلـ ـم ــواط ــن ي ـش ـب ــه ح ـ ـقـ ــوق ّاالنـ ـ ـس ـ ــان،
وعـلـيــك أال تـنـســاه ،وهــو حــق املــواطــن
بــأن ال يــأخــذك بـجـ ّ
ـديــة وأن ال يتبعك.
وال يمكنك أن تـلــومــه إن ف ـعــل ،بــل أن
ت ــراج ــع ان ــت ن ـف ـســك .ل ـيــس م ــن واج ــب
ّ
ّ
االنـســان الت ِعب أن ينزل خلف كــل من
يزعم التغيير بــل ،كما يقول محمود

ٌّ
ٌ
ّ
حقيقي واحد
حلول كثيرة وحل

(مروان طحطح)

ّ ّ
املعتصم ،فــإن حقه  -وواجبه  -هو أن
يـمـ ّـيــز وع ــد الـتـغـيـيــر ال ــزائ ــف ويبتعد
عنه ،وأن ينتظر التغيير الحقيقي.
ث ــان ـي ــا ،أبـ ـن ــاء هـ ــذه األحـ ـي ــاء ال ـف ـق ـيــرة
ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت لـ ـيـ ـس ــوا كـ ـم ــا ي ـق ـ ّـدم ـه ــم
الـ ـن ــاش ــط ال ـ ـ ـبـ ـ ــرجـ ـ ــوازي :بـ ــا صـ ــوت،
ويسهل شراؤهم أو رشوتهم ،ويمكن
لـلـمـســؤول ال ـحــزبــي أن يـحـ ّـركـًهــم كما
يشاء .في هذه األحياء ،حقيقة ،نسبة
ع ــالـ ـي ــة مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـ ـ ــذي ال يـمـلــك
تأطيرًا ،وال أحــد يـقـ ّـدم لــه شيئًا ،وهو
ُّ
معتد بذاته ويعتبر
 ّ وإن كان فقيرًا -أنه (كما يصف أحد األصدقاء نفسه)
ّ
«ال يملك غـيــر كــرام ـتــه» ،فــاألفـضــل أل
ّ
ـرب مـنـهــا .ه ــم ،فــي الـحـقـيـقــة ،أق ــل
تـقـتـ ً
عرضة لالرهاب والتخويف من أبناء
ال ـط ـب ـقــة ال ــوسـ ـط ــى ،ه ــم ك ــان ــوا وق ــود
االحتجاجات في أيامها األولــى ،وهم
م ــن أخـ ــاف الـجـمـيــع وج ـعــل املــؤسـســة
بأكملها تـخــرس .وهــم ،إن
السياسية
ّ
وقـفــوا معك حــقــا وشــاركــوك قضيتك،
ق ــادرون على حمايتك مــن ّ
أي تنظيم.
ّ
ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن ،حـ ـ ــن تـ ـقـ ـي ــم الـ ـ ـ ــى ج ـ ــواره ـ ــم
مشهدًا غريبًا ال يشبههم (أنــا نفسي
أش ـعــر بــالــدونـيــة الطبقية حــن أكــون
ح ــول هـ ــؤالء ال ـن ــاس ال ــذي ــن يــرطـنــون
باالنكليزية ،وأنــا بــرجــوازي ودرســت
ف ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ،فـ ـم ــا بـ ــالـ ــك ب ــال ـف ـق ـي ــر؟

والـ ّـصــور الجميلة فــي االع ــام ليست
لـهــم وال تـهـ ّـمـهــم ،والـبـنــات الجميالت
ّ
مــن الجامعات الـخـ ّ
ـاصــة الـلــواتــي ركــز
ّ
ّ
املصورون بشراهة لن ينظرن
عليهن
ً
ٍّ
أصال الى شاب من الخندق الغميق)،
ّ
ّ
ّ
ثم تعيرهم بفوقية  -من غير تمييز -
بأنهم زعــران وفــاســدون ،فقد تحصل
ً
امل ـفــارقــة ال ـك ـبــرى :ب ــدال مــن أن يـنــزلــوا
م ـع ــك ل ـك ــي ي ـح ـم ــوك ويـ ـك ــون ــوا رأس
حربتك كما حصل فــي الـبــدايــة ،ينزل
ال ـحـ ّـي بأكمله للمشاركة فــي ضــربــك،
ّ
الحي
وال تتمكن مــن «الـتـعــايــش» مــع
الفقير الذي يجاورك.

عن المقاومة ّ
مرة أخرى

كتب حسن الخلف ّ
نصًا عن السياسة
واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــا ًضـ ـ ــات ف ـ ــي بـ ـ ــادنـ ـ ــا ،ذكـ ــر
ف ـيــه ن ـظ ـ ّ
ـري ــة ع ــنّ م ـف ـهــوم «ال ـح ـمــايــة»،
ّ
ّ
بالد تعرضت
مختصرها أن الناس في ٍ
وتهجير وخسائر
ـروب متواصلة
ٍ
لـحـ ٍ
شخصية وجـمــاعـيــة هــائـلــة (كـمــا في
لـبـنــان وال ـع ــراق وســوري ــة وفلسطني)
ح ـ ــن تـ ـق ـ ّـي ــم الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة
ّ
أمامها ،فــإن مفهوم «الحماية» لديها
يــدخــل ف ــي ال ـح ـس ـبــان .ه ــم ال يــريــدون
ال ـ ـعـ ــودة ال ـ ــى زم ـ ــن ال ـق ـص ــف ال ـيــومــي
ّ
وال ـهــروب مــن قــراهــم كــل بضع سنني،
ّ
ويعرفون معنى أن يتم انتهاكك وأن

ت ـك ــون ضـعـيـفــا ب ــن أق ــوي ــاء« .م ــا هي
ٌ
ّ
خــط ـتــك ل ـكــي ت ـح ـم ـي ـنــي؟» ،ه ــو س ــؤال
ّ
ّ
مشروع
العربي ضمنيًا لكل
سيطرحه
ٍ
سياسي ّ
يمر أمامه .هذا من األسباب
الـ ـت ــي ت ـج ـعــل م ــن ال ـف ـص ــل ب ــن األم ــن
وال ـخ ـب ــز وه ـم ــا خ ـط ـي ـرًا .هـ ــذا الـفـصــل
ّ
يسميه الباحث األميركي ماكس آيل
ّ
«اقـ ـتـ ـص ــادوي ــة اسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة» ،ألن ـهــا
ً
ّ
فوقية ألهل املستعمرات
تحاكي نظرة
ت ـع ـت ـب ــر أن «ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة» ال ــوحـ ـي ــدة
بالنسبة اليهم هي أن يأكلوا ،وألنها
ت ـخ ـفــي ال ـع ــاق ــة امل ـب ــاش ــرة ب ــن األم ــن
وال ـس ـيــادة مــن ج ـهــة ،وال ـخ ـبــز وحـيــاة
الناس من جهةٍ أخرى.
ّ
النظرية ليست
ولكن رأيي هو أن هذه
شاملة وال تنطبق على الجميع .هي
ب ــدي ـه ـ ّـي ــة بــال ـن ـس ـبــة مل ــن ي ـع ـيــش ق ــرب
ال ـخ ـط ــر والـ ـتـ ـه ــدي ــد ،وق ـ ــد ع ــان ــى فــي
ّ
ـاالت
املــاضــي مــا عــانــاه ،ولـكــن  -فــي حـ ٍ
ك ـث ـي ــرة  -ف ــال ـن ــاش ــط الـ ـب ــرج ــوازي فــي
ب ـي ــروت ،أو املـثـقــف أو الـصـحــافــي أو
مــوظــف ال ــوك ــاالت الــدول ـيــة ،ال يحتاج
حــر ّفـ ّـيــا ال ــى ه ــذه «ال ـح ـم ــاي ــة» .ه ــو قد
ي ـف ــض ــل ب ـ ـيـ ــروت «ك ــوزم ــوب ــول ـي ـت ـي ــة»
تـســود فيها الـتــأثـيــرات الـغــربـيــة على
املـقــاومــة وكلفتها .بــل ،بالنسبة اليه،
فإن انتصار االسالميني قد يكون عنده
قدرًا أسوأ بكثير من أن نخسر الحرب

أو أن ت ـعــود اس ــرائ ـي ــل ال ــى ال ـج ـنــوب.
وهو يعرف ،في نهاية األمر ،أنه حتى
ل ــو ضــربــت اســرائ ـيــل ل ـب ـنــان ،فـهــي لن
تضربه هــو .الفئات التي تعتمد على
املـقــاومــة للحماية ،وتعتبرها مسألة
وجودية ،هي التي ال خيارات أمامها:
اسرائيل،
بيته يقع في مرمى تهديف
ً
ولـ ــن ي ـع ــرض ع ـل ـيــه أحـ ــد وظ ـي ـف ــة فــي
ً
ً
ّ
جمعية أو تـمــويــا خــارجـيــا أو حياة
على الطريقة الغربية في رأس بيروت.
ّأمــا مــن «يــدعــم» املقاومة وال مصلحة
ـار» نـبـيــل أو جمالي
لــه فـيـهــا ،ك ــ«خ ـي ـ ٍ
أو اي ــدي ــول ــوج ــي ،ف ـهــو م ــن الـ ّـس ـهــل أن
ينتقل الى خيارات أخرى (والخيارات
األخــرى ،في العالم األوســع ،هي دائمًا
أك ـثــر ربـحـ ّـيــة واق ــل تـكـلـفــة) .مــن يدعم
ـاب عــاط ـف ـيــة ع ــن بعد
امل ـق ــاوم ــة ألسـ ـب ـ ٍ
ق ــد يـعــاديـهــا ألس ـب ــاب عــاط ـفـ ّـيــة ،ومــن
ّ
كهوية
يحمل مــوقــف «دعــم املـقــاومــة»
اجتماعية فــي محيطه (كـحــال بعض
ّ
النسويني الـيــوم) سيتخلى عنهّ حني
يصبح مزعجًا أو يـتـعــارض حــقــا مع
رأي أو مـصـلـحــة .ك ـمــا ك ــان «الــرف ـيــق
ٍِ
فـ ـه ــد» يـ ـق ــول ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،ل ــن يـحـمــل
ّ
القضية ،فــي ساعة الحقيقة ،ويدافع
ع ـن ـه ــا س ـ ــوى أهـ ـلـ ـه ــا ،الـ ــذيـ ــن يـعـتـمــد
وجودهم على وجودها (ومــن يعيش
ّ
نظام عميل ،وال
بلد محتل وتحت
في ٍ
ٍ

ّ
ف ــي ال ـ ّـس ـي ــاس ــة ،ن ـحــن م ـعــل ـقــون ال ـيــوم
ـادم يحمل الكثير
بــن مرحلتني ،وال ـقـ ّ
مــن االح ـت ـم ــاالت .بـ ّـالــنـسـبــة ل ــي ،طــاملــا
ّ
أن ال ـحــراك لــم يتمخض بعد عــن رأي
ـوح بـ ـع ــدم دف ــع
ص ـل ــب ي ـط ــال ــب بـ ــوضـ ـ ٍ
ال ـ ّـدي ــن ال ـع ــام ،بــأكـمـلــه وب ــا مـســاومــة،
ّ
ف ــأن ــا ال أرى ت ًـق ـ ّـدم ـ ّـا .قـ ــل أن ت ـجــد في
ّ
ّ
لشعب غاضب،
التاريخ ّقضية محقة ّ ٍ
ويكون حلها واضحًا وبينًا الــى هذه
الــدرجــة .تــريــدون اس ـتــرداد السرقات؟
ّ
أل ـ ـغـ ــوا الـ ــديـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،ف ـه ـن ــا ك ـ ــل م ــال
ال ـســرقــات .فلتفشل بـعــض امل ـصــارف،
ّ
ّ
أو ح ــت ــى ك ــلـ ـه ــا ،وت ــؤم ـم ـه ــا الـ ـ ّـدولـ ــة،
ول ـي ـت ـح ـ ّـم ــل كـ ـب ــار امل ـ ــودع ـ ــن ال ــثـ ـم ــن.
ت ــري ــدون مـعــاقـبــة املـ ـص ــارف؟ طــالـبــوا
بالغاء ّ
الدين العام ،فهذا يؤذيهم أكثر
من التظاهر ،وبعد ذلك ّ
نتفرغ ملشاكل
الـ ـبـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة والـ ـه ــدر
والـفـســاد ،فهي  -مجتمعة  -ال تــوازي
ّ
الكلفة السنوية لخدمة الـ ّـديــن .أحلل
أكثر أحداث األشهر املاضية على أنها
ّ
للتهرب من هذا الخيار
أساسًا وسائل
ّ
شعار
الى
ل
التحو
من
ومنعه
الواضح
ٍ
للشعب املنتفض.
ّ
حتى الكالم عن «إعادة هيكلة ّ
الدين»،
ٌ
وهـ ــو خـ ـي ــار سـ ـي ــئ ،أصـ ـب ــح مـمـنــوعــا
وم ـح ـ ّـرم ــا .يـجــب أن ت ـح ــذروا هـنــا من
ـي يـتـ ّـم طرحها،
«الـحـلــول الــوســط» الـتـ ّ
الـ ـ ّت ــي ت ـب ـغــي ص ـ ــرف ال ــنـ ـظ ــر ع ــن ه ــذا
ال ــش ـع ــار .ال ـك ــام الـ ــذي أص ـب ــح رائ ـجــا
بـ ــن الـ ـج ــذري ــن عـ ــن «قـ ـص ــة ال ـش ـعــر»
أو فـ ــرض ض ــري ـب ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة عـلــى
ال ـ ــودائ ـ ــع ال ـك ـب ـي ــرة ق ــد تـ ـب ــدو ي ـس ـ ّيــرة
وسـهـلــة وتنجينا مــن خـيــار الـتــوقــف
عن الـ ّـدفــع ،ولكن الحقيقة أنها ليست
ك ــذل ــك ف ــي الـ ــواقـ ــع .ن ـظ ــري ــا ،ف ــي وســع
مجلس الـنــواب أن يصدر قانونًا ّ
يقر
هــذه األم ــور ،أو ّ
يقر أي شــيء ،غير أن
أي م ـص ــادرة أو تـعــديــل ف ــي اتـفــاقــات

سـتـكــون مـســألــة صـعـبــة وشــائ ـكــة وال
ّ
سيتم تحديها من
ضمانة لنجاحها.
ّ
قـبــل الــرأسـمــالـيــن بـكــل الــوســائــل ،في
الــداخــل وال ـخ ــارج ،وه ــم عـلــى األرج ــح
س ـي ـف ــوزون .ق ــوم ــوا بـمــراجـعــة ح ــاالت
تاريخية سابقة حتى تتأكدوا ،اذ لن
تجدوا الكثير من الحاالت الناجحة .ما
أقصده هو ّأن ّ
الصراع مع الرأسمالي
ّ
ليتخلى عن عشرة أو عشرين في املئة
من ودائعه ّ لن يكون أسهل أو أصعب
من أن تتوقف ببساطة عن دفع ّ
الدين
ّ
بأكملهّ .
شيء غير ذلك لن يكون ال
أي
ٍ
تمديدًا للنظام الحالي وانقاذًا له ،وان
ّ
ّ
تغيرت كل األسماء.
ّ
م ــا ي ـح ـصــل الـ ـي ــوم ه ــو أن امل ـص ــارف
ّ
مليارات
مستعدة ألن تــدفــع بنفسها
ٍ
لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة (م ـ ـ ـ ــن أربـ ــاح ـ ـهـ ــا
الـفــاحـشــة ،بالطبع) لكي تحمي كبار
ندفع لهم كامل
مودعيها وتضمن بأن ُ
ّ
الدين وفوائده .هناك مــأزق في لبنان
وأي تقييم «ديـمـقــراطــي» للموضوع
ّ
س ـي ـح ـكــم بـ ــأن الـ ـح ــل ال ـ ـعـ ــادل ه ــو فــي
أن تــدفــع امل ـص ــارف وك ـبــار مــودعـيـهــا،
حـ ـصـ ـرًا ،ث ـمــن م ــا اقـ ـت ــرف ــوا .امل ـص ــارف
ّ
تـعـلــم ب ــأن ه ــذا ال ـح ــل  -أو ح ـتــى تــرك
األمور في مسارها  -قد يعني موتها،
وه ــي تـقــايــض حـيــاتـهــا بـحـيــاتـنــا في
ه ــذه األثـ ـن ــاء .الـ ّـسـلـطــة الـحـقـيـقـيــة في
لـبـنــان لـيـســت فــي ال ـ ــوزارة واملـنــاصــب
الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة ،بـ ــل هـ ــي ه ـن ــا ت ـح ــدي ـدًا:
امل ـص ــارف وامل ــودع ــن ال ـك ـبــار خلفها،
ّ
االحـ ـتـ ـك ــارات ال ـت ــي ت ـت ـحــكــم بــالـ ّـســوق
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،شـ ـبـ ـك ــة رج ـ ـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال
ّ
ال ــذي ــن تـظــلـلـهــم «أم ـ ــل» ف ــي ال ـج ـنــوب،
ّ
وال ـغ ــاء ال ـ ّـدي ــن ال ـعــام هــو املـفـتــاح لكل
ه ــذه األمـ ــور .قــريـبــا سـنــواجــه املفصل
ال ـح ـق ـي ـقــي ح ــن ت ـب ــدأ سـ ـن ــدات ال ـ ّـدي ــن
باالستحقاق ،وستحتاج الــدولــة الى
قروض جديدة لدفعها ،ولن يكون ذلك
ٍ
مـتــاحــا (أو سـتـعــرض علينا مـعـ ّـدالت
فائدة ّ
فلكية ال يمكن احتمالها) ،حني
ن ـصــل الـ ــى ه ـنــا ت ـك ــون ّل ـح ـظــة ال ـق ــرار
الفعلي ،وعلينا أن نتحضر لها.

خاتمة

ّأم ــا عــن «أمـنـنــا» ،فمن الغباء بالطبع
أن نـتـعــامــل مــع املــوقــف وك ــأن امـيــركــا
لـيـســت م ــوج ــودة بـيـنـنــا ،وك ــأن لبنان
«اك ـ ــواري ـ ــوم» .ه ـنــاك ف ــي األصـ ــل أم ـ ٌ
ـور
كثيرة حصلت في االسابيع املاضية
ال يمكن تفسيرها عبر ّ
شكل آخر
أي
ٍ
ً ّ
(ملاذا يقف ،مثال ،كل ٍّالفريق األميركي
فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان فـ ـ ــي صـ ـ ـ ــف واحـ ـ ـ ـ ــد ع ـلــى
تـنــاقـضــاتــه ،مــن جـنـبــاط ال ــى جعجع
الـ ــى ري ـف ــي\ال ـس ـن ـي ــورة الـ ــى مـنـظـمــات
امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـت ـمــويــل
ً
وصـ ـ ــوال الـ ــى قـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش؟ وملـ ــاذا
ً
يـنـضـ ّـم جـنـبــاط ،مـثــا ،بـحـمــاســةٍ الــى
ث ــورة ض ـ ّـد الـفـســاد ويـ ّ
ـوجــه محازبيه
ّ
لقطع الطرقات؟ هل يعتبر أن الثورة
س ـت ـقـ ّـدم ،ح ــن تـنـتـصــر ،مـكــانــا مميزًا
ل ــاق ـط ــاع؟) .ول ـكــن ال ّـخــوف مــن هــؤالء
هــو أســاســا عـلــى ال ــن ــاس وقـضــايــاهــم
وليس على املـقــاومــة .املـقــاومــة ليست
نظامًا استبداديًا انفصل عــن شعبه،
ويـمـكــن تــوجـيــه نــاســه ضـ ـ ّـده ،األع ــداء
سيظلون هــم ذاتـهــم األع ــداء الـقــدمــاء،
والنادي املعروف وإن ّ
ضم باستمرار
ً
أعضاء جددًا ،وهي عداوة «بنيوية» ال
ّ
حل لها.
ٌ
ّ
يخبرني صديق من العراق أن مصير
املقاومة في لبنان بالنسبة اليه ليس
مـ ـج ـ ّـرد ق ـضـ ّـيــة ي ـتــاب ـعـهــا ويـشـ ّـجـعـهــا
عـ ــن بـ ـع ــد ،بـ ــل هـ ــي أص ـب ـح ــت م ـســألــة
تعنيه شخصيًا وتـمـ ّـس حياته .مــاذا
ُ
س ـي ـح ـصــل لـ ـلـ ـع ــراق ،ي ـ ـقـ ــول ،لـ ــو هـ ــزم
«حـ ــزب ال ـل ــه» وخ ـس ــرن ــا ل ـب ـنــان؟ م ــاذا
سـيـحـصــل ل ـس ــوري ــة؟ وال ـ ـسـ ــؤال ذات ــه
يمكن أن ت ـقــرأه بــاملـعـكــوس :إن سقط
العراق في يد أميركا أو هاوية الحرب
األهلية ،فكيف يصبحّ شكل املنطقة؟
ال ـ ّـراب ــط ب ــن ه ــؤالء ال ــن ــاس ه ــو ايـضــا
مـ ـ ـ ّـاد ُّي وحـقـيـقــي وقـ ــوي ف ــا خ ـيــارات
أم ــام ـه ــم ،ول ـه ــذا الـ ّـس ـبــب ف ـهــم  -مهما
حصل  -لن يضيعوا ولن ُيهزموا.

لؤي شبلي وإخوانه...
وخوفنا العتيق
محمد نزال
هـ ــذه ّ
األيـ ـ ـ ــام ،إذا م ــا ش ــاه ــدن ــا أحــدهــم
ً
يـعـتــذر ،مـضــروبــا مـكـســورًا ذل ـيــا ،وقد
ج ــرى تسجيل الـلـحـظــة ،فليس علينا
إال أن نخشى وجود اعتذارات كثيرة لم
ُت ّ
سجل .لم تصلنا .أصحابها اآلن في
مـكــان مــا ،وقــد زواه ــم ال ـخــوف ،يبكون
ّ
ذلهم مع أنفسهم .ما حال الشاب لؤي
تسجيالت
شبلي اليوم؟ رأينا صورًا ـ
ّ
ل ــه ،وال ـق ـهــر ف ــي عـيـنـيــه ،ث ــم ق ــال ــوا إن ــه
فــي الـيــوم نفسه تـعـ ّـرض لـحــادث سير،
ّ
بـعــد الـ ـ ــذل ،ورقـ ــد ف ــي مـسـتـشـفــى .هــذه
واق ـعــة حـصـلــت .ليست إشــاعــة .لكثرة
ال ـت ـس ـج ـيــات ال ـت ــي راجـ ـ ــت ،ف ــي ّ
األي ـ ــام
األخيرة ،لم نعد نعلم ّ
أي واحــدة ِمنها
تـعــود ل ــذاك ال ـشــاب .أحــدهــم يتلو فعل
ال ـن ــدام ــة ،وآخـ ــر ي ـخ ــرج الـ ــدم ِم ــن فـمــه،
ّ
وثــالــث ُيـجــز شـعــره ،وراب ــع وخــامــس...
َمن هم هؤالء؟ غالبًا بال أسماء .كائنات
ُ ّ ُ
تـ ـ ــذل ،تـن ـت ـهــك ،ث ــم ن ـن ـســى .ل ــوال ح ــادث
ّ
السير لكان شبلي ظل رقمًا .ابن حارة
صـ ـي ــدا ،ال ـ ــذي ارتـ ـك ــب جـ ــرم ال ـت ـظــاهــر،
سلطة ســرقــت أحــامــه،
جــرم النيل ِمــن
َ
ّ
حطمته ،واآلن لم يبق ِمنه إال لحمه...
ُ
وهذا اآلن يسحق.
فــي التحقيقات ،ونـحــن فــي بــاد فيها
ّ
تـحـقـيـقــات ط ـب ـعــا ،ال ي ـب ــدو أن ح ــادث
الـسـيــر ال ــذي ت ـعـ ّـرض لــه م ـ ّ
ـدب ــر .حصل
فــي مـكــان آخــر بعيد عــن مـكــان اإلذالل.
ّ
ّ
ل ـعــل الـ ـح ــادث ص ــدف ــة ،ت ـح ـصــل ،ول ـعــل
ُ ّ
ال ـشــاب ك ــان ي ـفــكــر فــي مــا ج ــرى عليه،
ُ
ـص ــر،
ف ــام ـت ــأت ع ـي ـن ــاه دمـ ـ ّع ــا ،ف ـل ــم ي ـب ـ ِ
فانقلبت الـسـيـ ّـارة .لعله فقد أعصابه،
ّ
لحظة تذكر ،وأنى له أن ينسى ،فانفعل
ّ
ّ
ثــم فقد السيطرة فتدهور .لعل ولعل.
وحده هو َمن سيحفظ في رأسه أشياء،
تفاصيل ،لن يبوح بها ألحد في حياته.
ُ
َ
ست ّ
ّ
غيره تلك اللحظة
وحده ،ربما ،م ُن َ
إلى األبد .كيف تصنع الوحوش؟ هكذا
تقريبًا .كأن ال أحد في هذه البالد ُيريد
ّ
ّ
أن ّ يتعلمّ ،أن هــذه األســالـيــب ال تنفع،
وأن ـه ــا ،حــقــا ،وإن كــانــت تـنـفــع أحـيــانــا
لبعض الــوقــت ،فستعود وتظهر على
ش ـك ــل انـ ـفـ ـج ــارِ .ل ـ ـ َـم ال ـس ـك ــوت ع ـل ــى مــا
ّ
يحصل؟ ِلـ َـم يغيب اإلع ــام ،حتى الذي

يــرفــع راي ــة االنتفاضة هــذه ّ
األي ــام ،عن
هذه الحكايات؟ ِل َم يقفز فوق ما يجري؟
ّ
في هذه املآسي تكمن كل الحكايةِ .منها
ُيمكن االنطالق لتفسير املشهد الجاري
ّ
التحدي .هنا ال
اآلن في الشوارع .هنا
ّ
ّ
بهلوانيات واستعراضات وسلميات.
هنا «يكون البكاء وصرير األسنان».
ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب فتحت
محضرًا بالحادثة ،إثر شيوع خبرها،
ّ
األمنية
وأصدرت برقيات إلى األجهزة
(استخبارات الجيش وفرع املعلومات
واالستقصاء في قوى األمن الداخلي)...
مل ـعــرفــة ه ـ ّ
ـوي ــة امل ـع ـتــديــن ع ـلــى شـبـلــي.
عــرفــوا اس ــم الـشـخــص الــرئـيـســي الــذي

توارى المعتدون
على شبلي عن
األنظار ويستمر البحث
بموجب بالغ
عنهم
ّ
البحث والتحري

ك ـ ــان وراء اسـ ـ ـت ـ ــدراج امل ـع ـت ــدى ع ـل ـيــه.
تـ ّ
ّ
دوري ـ ـ ــات إل ــى م ـكــان إقــام ـتــه،
ـوج ـهــت
لكنها لــم تعثر عليه ،أصـبــح متواريًا
عن األنـظــار .صاحب الجرم لديه محل
ّ
«كــوافـيــر» فــي ح ــارة صـيــدا .املـحــل اآلن
مقفل .الـنــاس هناك يعرفون مــا جــرى.
ال أس ـ ــرار تـ ــدوم ب ــن «األه ـ ـ ــل» .الـبـحــث
عنه ما زال قائمًا تنفيذًا لبالغ البحث
ً
ّ
والتحري ،شامال الذين عاونوه .يرقد
شـبـلــي ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى ،ب ـعــدمــا وضــع
تحت املراقبة ّ
ملدة  48ساعة ،وبانتظار
خروجه سيكون لديه ما يقوله للقضاء.
ال ّ
بد أن يكون لديه الكثير ليقوله .هل
سيمنعه الخوف؟ ماذا عن الخوف؟
ّ
ّ
ُ
أسباب
الحظ كل «الكبار» أن أحد
ألم ي ِ
ّ
ّ
انتفاضة الناس ،في كل الساحات ،إنما

ّ
الشبان جدارًا إال
هو الخوف؟ لم يترك
وكـتـبــوا عليه لعنهم لـلـخــوف .جيل ال
آباؤهم
ُيريد أن يرث
الخوف الذي ورثه ّ
ُ
وأجدادهم .ال يريد هذه التركة .كأنهم
ّ
ب ـ ـ ــدأوا يـ ــدركـ ــون أن ف ــي ه ـ ــذه امل ـســألــة
ت ـح ــدي ـدًا ،ف ــي ك ـســر الـ ـخ ــوف ،اح ـت ـمــال
خالصهم .هذا جيل مختلف .ال تحصل
ال ـت ـح ـ ّـوالت االج ـت ـمــاعـ ّـيــة الـعـمـيـقــة بني
ليلة وضحاها ،حتمًا ،لكن َمــن ال يرى
ظهور تلك اإلشــارات اآلن ،ال يقرأها ،ال
يتعامل معها كحقيقة ،سيكون عليه
الحقًا أن يدفع الثمن .ما الذي ُ
سيجنى
ِمــن إذالل شبلي ،وآخــريــن نعلمهم وال
ن ـع ـل ـم ـهــم؟ وكـ ـي ــف س ـي ـح ـفــظ ال ـت ــاري ــخ
ن ـك ـتــة م ـقــرفــة بـ ــات ل ـهــا اس ـم ـه ــا« :قـبــل
السحسوح ،وبـعــده»؟ يحصل هــذا في
الجنوب! تلك البقعة التي ّ
شعت على
ّ
ال ـعــالــم عـ ــزة نـفــس وك ــرام ــة ،وق ــد نــزف
ّ
ّ
أهلها حتى ال تنقص حبة ِمن ترابها،
واآلن علينا أن نـصـمــت! يـحـصــل هــذا
والناس ما زالت في الشوارع ،فما بالنا
الحقًا ،إن هــدأت الحناجر؟ ّ
أي رسائل
ُ ّ
أجن «العقالء»؟
ُيبعث بها إلى ّ الناس؟
ّ
ّ
أليست هــي «إنـمــا ســب بـســب ،أو عفو
ً
عــن ذن ــب»؟ هــذا إن كــان هنا أص ــا ِمن
ذنب.
ك ـتــب ع ـبــد ال ــرح ـم ــن ال ـك ــواك ـب ــي يــومــا:
«ال ـعــوام هــم ق ـ َـوة املستبد وقــوتــه ،بهم
ي ـصــول ويـ ـط ــول .يــأســرهــم فيتهللون
لشوكته ،ويغصب أموالهم فيحمدونه
عـلــى إبـقــائــه حـيــاتـهــم .يـغــري بعضهم
ب ـب ـعــض ف ـي ـف ـت ـخ ــرون ب ـس ـي ــاس ـت ــه .إذا
أسرف في أموالهم ّيقولون كريم ،وإذا
قـتــل مـنـهــم ول ــم يـمــثــل بـهــم يعتبرونه
رحـيـمــا» .الـيــوم ،وبـعــد هــذا الـعـمــر ،هل
س ـي ـكــون عـلـيـنــا أن ن ـس ـتــذكــر «طـبــائــع
االستبداد ومصارع االستعباد»؟ ّ
ربما
ال تـكــون ال ـصــورة بتلك الـقـتــامــةّ ،
ربما
ّ
نـبــالــغ ،ولـكــنــه هــو الـخــوف م ـ ّـرة أخــرى.
خوفنا ِمن أن نكون أمام موجة ّ
ونيات
ّ ُ
«امل َ
مبيتة .في ّ
ّ
لك قد
أدبيات أسالفنا أن
ي ــدوم مــع الـعــدل والـكـفــر ،وال ي ــدوم مع
ّ
الظلم» .أعلينا اليوم أن نذكر بكل ذلك؟
ّ
أعلينا أن نستذكر اآلي ــة« :فــأمــا الزبد
ف ـيــذهــب ج ـف ــاء وأم ـ ــا م ــا ي ـن ـفــع ال ـنــاس
فيمكث في األرض» ...ما ينفع الناس!
(مروان طحطح)
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على الغالف

ّ ّ
ّ
«الزيتونة إلنا يا حلو» :الهوة الطبقية تتسع
إيلده الغصين
«م ـ ـ ـ ــا بـ ـ ــدنـ ـ ــا نـ ـ ــاكـ ـ ــل سـ ـ ــوشـ ـ ــي ب ــدن ــا
ن ـ ــاك ـ ــل مـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــوش ـ ــة» ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردد صـ ــوت
املعتصمني في خليج الزيتونة على
م ـســامــع ّ
رواد املـ ـك ــان ومـسـتـثـمــريــه
وأصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـيـ ـخ ــوت ال ــراسـ ـي ــة فــي
ال ـخ ـل ـي ــج .الـ ـشـ ـع ــار ،ع ـل ــى ب ـســاط ـتــه،
ّ
الطبقية التي يراها
يختصر الـهـ ّـوة
املـعـتـصـمــون بـيـنـهــم وب ــن أصـحــاب
ّ
امل ـ ـطـ ــاعـ ــم امل ـ ـطـ ــلـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ــرصـ ـي ــف
الـ ـبـ ـح ــري ومـ ــرتـ ــادي ـ ـهـ ــا .مـشـكـلـتـهــم
املباشرة ليست مــع أولـئــك ،فالهدف
«ل ـي ــس إي ـ ـ ــذاء املـ ـط ــاع ــم ،ب ــل تـحـمـيــل
ّ
مسؤولية استئجار مكان
أصحابها
غـيــر شــرعــي قــائــم عـلــى امل ـلــك ال ـعــام،
ّ
أم ــا ال ـي ـخــوت فـمــاكــوهــا بمعظمهم
ّ
مــن الـسـيــاسـ ّـيــن والــزع ـمــاء ونــرجــح
أن تكون أيضًا من مالنا املسروق!».
املـ ـعـ ـتـ ـصـ ـم ــون جـ ـ ـ ـ ـ ــاؤوا لـ ــ«تـ ـح ــري ــر
الزيتونة كواحدة من األمالك العامة
ِ
املنهوبة» ،هكذا بكسر النون ،وليس
«الــزي ـتــونــاي ب ــاي» االس ــم املـ ـ ّ
ـروج له

أحضر المتظاهرون
معهم علب من «بونجيس»
الهرم و«بطاطا جحا»!
مـ ــن ق ـب ــل م ـس ـت ـث ـمــري امل ـ ـكـ ــان .حـتــى
االســم أراد املعتصمون تحريره من
«الطمس املمنهج لذاكرة بيروت مع
الزيتونة» ،وفصله عن اسمه األصلي
ِ
«خليج مار جرجس».
الــوقـفــة االحـتـجــاجـيــة فــي الــزيـتــونــة
ّ
ّ
أم ــس ،نــظـمــت عـلــى الــرصـيــف املـطــل
على نــادي اليخوت وكانت الثانية
من نوعها في املكان نفسه في سياق
ّ
املستمرة منذ  17تشرين
االنتفاضة
األول امل ــاض ــي .الــوق ـفــة ت ـحـ ّـولــت من
رم ـ ّ
ـزي ــة «خ ـجــولــة» فــي ســاعــات بعد
ً
ال ـظ ـهــر إل ــى ت ـظــاهــرة ح ــاش ــدة ل ـيــا.
ت ـ ـب ـ ـ ّـدل املـ ـشـ ـه ــد بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ــدع ـ ــوات
امل ـت ـكـ ّـررة ال ـتــي ّ
وجـهـتـهــا املـجـمــوعــة
الصغيرة التي بــدأت الوقفة ،وبعد
مـحــاولــة ال ـقــوى األمـنـيــة م ـسـ ً
ـاء منع
م ــن أرادوا االن ـض ـم ــام إلـ ــى الــوق ـفــة
ع ـب ــر إقـ ـف ــال امل ـ ـسـ ــارب امل ـ ـ ّ
ـؤدي ـ ــة إل ــى
ّ
الرصيف .املنع ولــد توافدًا مستمرًا
لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـض ــامـ ـن ــن ،انـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــأت أمـ ــامـ ــه
لهم
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة لـتـسـمــح الح ـقــا ّ
بــاالنـضـمــام .الـهــدف األس ــاس تمثل

(مروان بوحيدر)

فـ ــي «الـ ـضـ ـغ ــط السـ ـتـ ـع ــادة األم ـ ــاك
ّ
البحرية املنهوبة ومحاسبة كل من
اسـتـفــاد منها بشكل مـبــاشــر وغير
م ـب ــاش ــر وش ـ ـ ـ ّـرع االسـ ـتـ ـي ــاء عـلـيـهــا
ّ
املحتجون
ـال غير قــانــونـيــة».
بــأشـكـ ّ
لـ ــم ي ـ ــوف ـ ــروا فـ ــي ه ـت ــاف ــات ـه ــم شــركــة
«سـ ــول ـ ـيـ ــديـ ــر» ال ـ ـتـ ــي «اس ـ ـت ـ ـحـ ــوذت
الـعـقــارات الناتجة مــن ردم مساحة
تفوق  60ألف متر مربع من الخليج،
وتستثمر املــرفــأ مـقــابــل  2500ليرة
للمتر ّ
املربع» .الهتافات طالت أيضًا
الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق م ـح ـمــد ال ـص ـفــدي

بـ ــاعـ ـتـ ـبـ ــاره «م ـ ــال ـ ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـت ــي
تملك مع سوليدير ،شركة «تطوير
واج ـ ـهـ ــة ب ـ ـيـ ــروت الـ ـبـ ـح ــري ــة» ال ـت ــي
حظيت بمراسيم استثنائية للقيام
بــاملـنـشــآت املـخــالـفــة عـلــى الـخـلـيــج».
ةاستئجار «املتر املـ ّ
ـربــع الــواحــد من
الدولة ب ــ 2500ليرة وإعــادة تأجيره
بــآالف ال ــدوالرت» ،هي الالزمة التي
ي ـف ـ ّـس ــر ع ـب ــره ــا امل ـع ـت ـص ـم ــون سـبــب
وقـفـتـهــم .عـلـمــا أن املـكـتــب اإلعــامــي
للصفدي كــان نـفــى فــي وقــت سابق
الـسـعــر املـ ـت ــداول لــإي ـجــار ،مـتـ ّ
ـذرعــا

بــأنــه «ال يــوجــد أي عـقــد إي ـجــار بني
الدولة ومشروع الزيتونة باي وقد
دفع املساهمون في الشركة صاحبة
املشروع مبلغ  32مليون دوالر ثمن
األرض الـتــي يقع عليها امل ـشــروع».
ب ـ ـ ـيـ ـ ــان املـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــب حـ ـ ـ ـ ـ ــاول «إقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع»
املـحـتـ ّـجــن ب ــأن «م ـش ــروع الــزيـتــونــة
بــاي ال يتعدى على األم ــاك العامة
ّ
الـبـحــريــة كـمــا ي ـتـ ّـم ال ـت ــروي ــج ،إذ ان
واجـ ـهـ ـت ــه ال ـب ـح ــري ــة م ـف ـت ــوح ــة أم ــام
عــامــة ال ـنــاس!» ،وتـنـ ّـصــل املكتب من
ّ
ملكية الصفدي ملعظم أسهم الشركة

ال ـش ــري ـك ــة ل ـســول ـيــديــر بــامل ـنــاص ـفــة،
موضحًا «أن ملكية املـشــروع تعود
 %50إل ــى ش ــرك ــة  ســول ـيــدي ـر و%50
أخ ـ ــرى إلـ ــى ث ـمــان ـيــة م ـســاه ـمــن مــن
بينهم الصفدي الذي يملك حصة ال
تتعدى .»%17
م ـحــاولــة تـطــويــع وع ــي املـتـظــاهــريــن
مللكهم الـعــام ،صــار «مــوضــة قديمة»
ّ
ً
مساء
بالنسبة لهم ،إذ إنهم اتجهوا
إلى اختيار عرض فيلم بعنوان «V for
 »Vendettaالقائم على فكرة االنتقام
وتـغـيـيــر واق ــع ال ــدول ــة .االب ـت ـكــار في
ّ
إيصال الرسالة بأن «الزيتونة» لهم،
ّ
ويحق لهم دخولها باألطعمة التي
تناسب طبقاتهم ،دفــع املتظاهرين
إل ــى إح ـض ــار عـلــب م ــن «بــونـجـيــس»
الـ ـه ــرم و«بـ ـط ــاط ــا جـ ـ ـح ـ ــا» ...وم ـ ــن ال
ّ
رمزية هذين املنتجني للفقراء.
يعرف
«هيال هــو ...الزيتونة إلنا يا حلو»،
قالها املعتصمون« .هذه إحدى بؤر
فساد الــدولــة ونـمــوذج وقــح لبيعها
امل ـلــك ال ـعــام وال ـب ـحــر» ،يـ ّ
ـوصــف أحــد
امل ـع ـت ـص ـمــن .ال ـح ـل ــول واردة أيـضــا
«ب ــدل ف ــرض الـضــرائــب عـلــى الـنــاس،
فـلـتـبــدأ ال ــدول ــة بــاس ـت ـعــادة أمــوالـهــا
املنهوبة مــن هـنــا» .لــم يغب عــن بال
املـحـتـ ّـجــن أن «ق ـطــع ال ـط ــرق ل ــم يعد
يفيدنا ،وبات يخلق شارعًا معارضًا
لنا ،لذلك قـ ّـررنــا التظاهر فــي ملكنا
الـعــام» .حسن ال يريد السكوت بعد
اليوم «عن األمالك البحرية املسروقة
ّ
منذ عقود ،هون ما بيقعدوا إال والد
الزعماء واألغنياء ...معي أو ما معي
م ـص ــاري امل ـك ــان ال يـشـبـهـنــي وقــائــم
ع ـل ــى س ــرق ــة م ــال ــي ومـ ـ ــال الـ ـفـ ـق ــراء».
ريشارد دعا املعتصمني إلى «اعتبار
الـفـنــادق املحيطة مكانًا عــامــا يمكن
االسـ ـت ــراح ــة ّف ـيــه ألن ـه ــا قــائ ـمــة على
أمالكنا!» ،لكنه استثنى فندق السان
جورج «ألنه العقار الوحيد الشرعي،
ّ
وضيقوا عليه ليصبح ملكًا خاصًا».
الرصيف الذي افترشه املعتصمون،
فصل بينهم وبني اليخوت الباهظة
والحياة املترفة عليها ،وبني املطاعم
ال ـب ــاه ـظ ــة ووج ـ ـبـ ــات «الـ ـس ــوش ــي»...
وهو الرصيف الذي يسأل ريشار عن
«رقــم عـقــاره ...املكان املــوجــودون فيه
ليس عـقــارًا وبــا رقــم ،نحن فــي قلب
املـيــاه اآلن ،هنا ردم ــوا البحر ،وهنا
إيـجــار ركــن اليخت فــي الـيــوم يفوق
األلـ ــف دوالر وق ــد ي ــزي ــد ع ــن مـعــاش
ّ
املحتجني بيننا».
شهر كامل ألي من

انتفاضة صيدا :الطالب يرفضون تهديدات المدارس
فاتن الحاج
اس ـت ـف ــزت دع ـ ـ ــوات إدارات امل ـ ــدارس
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة والـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي ص ـي ــدا
ل ــال ـت ـح ــاق ب ــال ـص ـف ــوف ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء مــن
يــوم أمــس ،وتجاهل اإلض ــراب العام
ال ــذي أعـلـنـتــه االنـتـفــاضــة الشعبية،
ط ــاب ــا ن ــاش ـط ــن «كـ ــانـ ــوا ط ـي ـلــة 20
يومًا عصب الثورة» ،بحسب جمال
ع ـي ـســى ،إحـ ــدى مـنـسـقــات انـتـفــاضــة
املـ ــدي ـ ـنـ ــة .وتـ ـلـ ـف ــت ع ـي ـس ــى إلـ ـ ــى «أن
ال ـع ـش ــرات رفـ ـض ــوا ،ل ـي ــل اإلضـ ـ ــراب،
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ق ـ ـبـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق امل ـ ـطـ ــالـ ــب،
ونسقوا معنا ملسيرة داخل املدينة،
وقد فوجئنا أنهم تحولوا إلى آالف
ح ـ ـضـ ــروا صـ ـب ــاح ــا م ــرت ــدي ــن زي ـه ــم
امل ـ ــدرس ـ ــي» .وق ـ ــد ج ـ ــاب املـ ـش ــارك ــون
مــن ثــانــويــة ال ـب ــزري وثــانــويــة رفيق
الـحــريــري وثــانــويــة القلعة وثانوية
اإليـ ـ ـم ـ ــان شـ ـ ـ ــوارع صـ ـي ــدا وت ــوق ـف ــوا

عند أبــواب عــدد من امل ــدارس ،داعني
أترابهم ملشاركتهم التظاهرة ،ومن
ثــم عـ ّـرجــوا على فــرع مـصــرف لبنان
ق ـب ــل أن ي ـ ـعـ ــودوا إلـ ــى س ــاح ــة ّ
دوار
إيليا ،حيث التجمع املركزي اليومي.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب رف ـض ـه ــم
لضغط اإلدارات ،وأن ـهــم سيقومون
ب ـخ ـط ــوات ي ــوم ـي ــة م ـشــاب ـهــة ومـنـهــا
مـ ـسـ ـي ــرة س ـت ـن ـط ـل ــق ب ـ ــاك ـ ـرًا ال ـ ـيـ ــوم،
تلقى طــاب الـشـهــادات الرسمية في
مدرسة الراهبات املخلصيات ـ عبرا
رســالــة صوتية مــن رئيسة املــدرســة،
مـنــى وازن ،تـتــوعــدهــم بــالـصــرف إذا
انـخــرطــوا فــي الـحــراك وتــدعــوهــم إلى
مزيد من التفكر ،وأن يعرفوا إلى «أي
مدرسة ينتمون».
ال ـطــاب وص ـفــوا الــرســالــة باملهينة،
ملوحني بقطع الطرقات املؤدية إلى
امل ــدرس ــة اح ـت ـجــاجــا .وق ــد اسـتــوجــب
ال ـغ ـض ــب فـ ــي صـ ـف ــوف أه ـ ــل امل ــدي ـن ــة

رئيسة الراهبات
المخلصيات :لوحنا
بالصرف لرفع
المسؤولية عنا

وم ـن ـط ـق ـت ـه ــا ،ت ــوض ـي ـح ــا مـ ــن إدارة
ّاملدرسة تبرر فيه دوافع وازن ،ومنها
أن ـه ــا وج ـه ــت ال ــرس ــال ــة إل ــى ف ـئــة من
الطالب ينوون املشاركة في التظاهر،
انـطــاقــا مــن امل ــدرس ــة وم ــن دون علم
ذوي ـه ــم ،م ــا يــرتــب مـســؤولـيــة الحـقــة

ع ـلــى اإلدارة إذا م ــا ت ـعــرض األوالد
ألذي ــة .وأعلنت أنها «ليست ضــد أي
تحرك في الشارع هدفه انهاء الفساد،
ّ
وأن مشروعها التربوي ينسجم مع
أهداف الثورة».
هذا الكالم استنكره امني سر اتحاد
لـ ـج ــان األهـ ـ ـ ــل وأول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ــور فــي
امل ـ ــدارس ال ـخــاصــة ،امل ـحــامــي شريف
س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان ،مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــا «األس ـ ـ ـلـ ـ ــوب
ال ـبــول ـي ـســي الـ ــذي ت ـمــارســه املـ ــدارس
والذي ترصده املنسقية القانونية في
االت ـحــاد طيلة الـسـنــوات األخ ـي ــرة»».
وإذ لفت سليمان إلــى أن االحتجاج
سـ ـلـ ـم ــي ح ـ ــق لـ ـلـ ـط ــاب تـ ـم ــام ــا ك ـمــا
التعليم ،تعهد باملالحقة القانونية،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة أن «ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة ال ـت ــي
تستبطن منحى سياسيًا تندرج في
خانة الفساد التربوي».
الحـ ـق ــا ،رف ـض ــت وزارة ال ـت ــرب ـي ــة فــي
ب ـي ــان ،أي «ت ـس ـلــط أو ارغ ـ ــام لـطــاب

يـ ــريـ ــدون املـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـت ـح ــرك ــات
ال ـش ـع ـب ـيــة» ،واس ـت ـن ـكــر ال ــوزي ــر أك ــرم
شهيب ّما جاء في الرسالة الصوتية،
معلنًا أنــه سيكلف مصلحة التعليم
الخاص إجراء تحقيق حول الحادثة،
وح ـ ــوادث أخ ــرى الت ـخــاذ اإلج ـ ــراءات
املناسبة.
الرسالة لم تكن الوحيدة في املدينة،
فمدير مدرسة صيدا انترناشيونال
سـكــول ،علي عجمي ،هــدد هــو اآلخــر
طــابــه بــالـصــرف إذا لــم ي ـعــودوا إلــى
ال ـص ـف ــوف ،بــاع ـت ـبــار أن ال ــوق ــت بــات
داهمًا بعد تعطيل دام  15يومًا وأن
هـنــاك برنامجًا يجب أن ينجز ،ولو
كــان هناك خطر يهدد وصولهم إلى
املـ ــدرسـ ــة مل ــا دع ــاه ــم إل ـ ــى ال ـح ـضــور
إلـيـهــا .كــذلــك ص ــدر عــن ثــانــويــة نزيه
البزري الرسمية أن اليوم دوام عادي،
وك ــل تـغـيــب يـخـضــع ألح ـكــام الـنـظــام
الداخلي.

الجيش على موقفه بعد  20يومًا:
ممنوع إراقة الدم
هيام القصيفي
ّ
الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـ ــذي ت ـخ ــل ـل ـت ــه مـ ــأدبـ ــة ع ـش ــاء
ب ــن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة املـسـتـقـيــل سعد
الحريري ورئيس التيار الوطني الحر
ً
ال ــوزي ــر ج ـب ــران بــاس ـيــل ،ج ــاء منفصال
عن الواقع الداخلي .بدا أنه يعقد غداة
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة :ال مـتـظــاهــريــن،
وال احـتـقــان داخـلـيــا يــوصــل إلــى شفير
الهاوية.
ً
يـتـصــرف ال ـحــريــري ـ ـ ـ ـ املـمـتـنــع أوال عن
ع ـقــد جـلـســة ملـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وم ــن ثم
املستقيل وال ــراغ ــب فــي ال ـعــودة ـ ـ كأنه
ضـ ـحـ ـي ــة ،ول ـ ـيـ ــس ج ـ ـ ـ ــزءًا م ـ ــن سـ ـن ــوات
االحتقان وسياسة نقدية واقتصادية
ومـ ــال ـ ـيـ ــة ومـ ـنـ ـظ ــوم ــة حـ ـك ــم اسـ ـتـ ـم ــرت
م ـن ــذ مـ ــا ب ـع ــد الـ ـط ــائ ــف وه ـ ــو وري ـث ـه ــا
ب ـكــل تــداع ـيــات ـهــا ال ـس ـي ـئــة .وف ــي إع ــادة
تالقيه مــع باسيل ،شريكه فــي تسوية
رئاسية ومالية ومـشــاريــع دامــت ثالث
سـنــوات ،يحيي تسوية ثنائية ،بعيدًا
عن ضغط الشارع الذي حاول تجييش
ج ــزء م ـنــه ع ـلــى خـلـفـيــة امل ـحــاف ـظــة على
ص ــاح ـي ــات ال ــرئ ــاس ــة ال ـث ــال ـث ــة .تــاقــى
ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـبـ ــرؤ مـ ـ ــن أخ ـ ـطـ ــاء
أســاسـيــة قــاتـلــة ،وق ـعــت فـيـهــا حكومتا
الـ ـح ــري ــري األول ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة ف ــي عـهــد
ال ــرئ ـي ــس م ـي ـش ــال عـ ـ ــون .وهـ ـم ــا حــال ـيــا
ي ـعـ ّـدان ال ـعـ ّـدة لحكومة مـغــانــم جــديــدة،
قبل اصطياده،
ويتقاسمان جلد الــدب َ
ويوزعان الحصص مراهنني على تعب
املتظاهرين وتجييش الشارع للضغط
لـفـتــح ال ـطــرق ،لـتـتـحــول عـنــوانــا وحـيـدًا
فــي برنامج الـحــل ،ال تقديم إصالحات
عاجلة وتغيير أسلوب إدارة الحكم.
م ـ ــا يـ ـحـ ـص ــل سـ ـي ــاسـ ـي ــا مـ ـم ــا ي ـع ـت ـب ــره
بـعــض املـتــابـعــن لـحــركــة بـيــت الــوســط
خطوة أولــى لتحقيق خــرق ،ال يعكسه
ال ــواق ــع الـسـيــاســي واألم ـن ــي ال ـع ــام .ألن
تداعيات يوم األحــد ،سواء صباحًا في
بعبدا أو مـسـ ً
ـاء فــي ســاحــات التظاهر،
تعطي مــؤشــرات مقلقة بــأن األمــور الى
تصعيد خطير بدأ يلقي بثقله على كل
املــرجـعـيــات األمـنـيــة .وألول م ــرة ،تعود
كلمات املخاوف من الحرب األهلية الى
ال ـت ــداول فــي حـلـقــات سـيــاسـيــة ـ ـ أمنية
تخشى مــن أي حــادثــة يمكن أن تشعل
ف ـت ـيــل االنـ ـفـ ـج ــار .وهـ ـ ــذا ،ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ال

ّ
ّ
مسؤوليته املتظاهرون الذين
يتحمل
يطالبون بلقمة عيشهم.
تواجه القوى األمنية ،منذ اليوم األول،
استحقاقًا يتعلق بمواكبة التظاهرات،
ومن ثم فتح الطرق .الضغط األميركي
تـحــديـدًا وال ـغــربــي عـمــومــا ملـنــع سقوط
نـ ـقـ ـط ــة دم وأي مـ ــواج ـ ـهـ ــة أمـ ـنـ ـي ــة مــع
امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــريـ ــن ،قـ ــاب ـ ـلـ ــه أم ـ ـ ـ ـ ـ ــران :رغـ ـب ــة
القيادات األمنية جميعًا بعدم حصول
أي مــواج ـهــة ،ب ــل م ـح ــاوالت اسـتـيـعــاب
ملنع أي انزالق نحو االصطدام ،وضغط
العهد تحديدًا لفك التظاهرات ومن ثم
فتح الطرق .مع يوميات التظاهر ،برزت
ّ
يسميها األمنيون «عتبًا» من
إشــارات
بعض السياسيني كالرئيس نبيه بري
وحزب الله ،وكل طرف ألسباب مختلفة.
لـ ـك ــن كـ ــل هـ ـ ــذه اإلش ـ ـ ـ ـ ــارات إمـ ـ ــا أوضـ ــح
ال ـج ـيــش خـلـفّـيــاتـهــا وإمـ ــا ف ــي طــريـقـهــا
الـ ــى أن ت ـت ــوض ــح ت ــدري ـج ــا م ــع جـمـيــع
امل ــراج ــع ال ــرئ ــاس ـي ــة والـ ـق ــوى الـحــزبـيــة
ال ـت ــي ي ـتــواصــل مـعـهــا ال ـج ـيــش لــوضــع
«النقاط على الـحــروف» ،وال سيما أنه
وصـلــت الــى مسامع الجيش انـتـقــادات
لعدم فتح الـطــرق وتسهيل قطعها في
ب ـعــض األم ــاك ــن وال ـس ـم ــاح ب ـت ـج ــاوزات
للقوات اللبنانية والكتائب والتقدمي
االشـ ـت ــراك ــي ،وأخ ـ ـي ـ ـرًا م ـن ــاص ــري ت ـيــار
املـسـتـقـبــل .ل ـكــن لـلـجـيــش رواي ـ ــة أخ ــرى
تمامًا.
حني بدأ فتح الطرق ،كان الجيش يؤكد
أن ال قـ ـ ــرار ّس ـيــاس ـيــا ب ـف ـت ـح ـهــا ع ـن ــوة.
وهــو لم يتلق منذ اليوم األول أي قرار
سياسي من هذا النوع ،ال قبل استقالة
الحكومة وال بعدها ،بــل اتـصــاالت من
قوى وشخصيات تضغط في اتجاهات
أم ـن ـي ــة ال ي ـم ـكــن ل ـل ـج ـيــش أن ي ـن ـفــذهــا.
ب ـح ـســب رواي ـ ـ ــة امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة،
«ثمة أطــراف يريدون أن يكون الجيش
فــي مــواجـهــة الـنــاس ،وهــذا لــن يحصل.
وه ـ ـ ــو لـ ــذلـ ــك ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـرف ،أم ـ ـ ــس وقـ ـبـ ـل ــه،
«ع ـلــى ال ـق ـط ـعــة» ،أي أن ــه يــريــد تسهيل
ح ــرك ــة م ـ ــرور الـ ـن ــاس وع ـ ــدم ال ـت ـعــرض
ل ـل ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ـ ــه» .مــا
جــرى في اليومني األخيرين من عرقلة
حــركــة ال ـنــاس فــي بـعــض املـنــاطــق ،بعد
ّ
رفض تأمني بعض الطرق الرديفة ولد
نقمة فــي أكثر مــن منطقة .بــدأ الجيش
فـتــح ط ــرق خ ـلــدة وص ـي ــدا وج ــل الــديــب

وال ــذوق ومناطق أخــرى متفرقة خارج
بيروت .لكن كان جليًا أن قوى سياسية
ووســائــل إعــام تلفزيونية ركــزت على
منطقة جبل لبنان الـشـمــالــي ،ألسباب

الجيش عاقب عنصر
الحرس الجمهوري
الذي حمل الفتة ضد
النائبة ستريدا جعجع

تتعلق بإحياء عصبيات حزبية« ،وهذا
ليس الــواقــع ،ألن القوى األمنية عملت
على فتح الطرق وتسهيل حركة املرور
ً
فــي بـيــروت وخــارجـهــا جـنــوبــا وشـمــاال
وبقاعًا ،وتواصلت مع املتظاهرين ،ولم
ي ـكــن ال ـج ـيــش وحـ ــده م ــن ي ـقــوم بــذلــك».
ت ـض ـيــف رواي ـ ــة الـ ـي ــرزة إن ال ـج ـيــش لن
يـ ـتـ ـص ــرف عـ ـش ــوائـ ـي ــا ،رغـ ـ ــم مـ ـح ــاوالت

ت ـصــويــر م ــا ح ـصــل أم ــس أن ــه انـتـصــار
لفريق على آخــر ،ووضــع الجيش يومًا
فــي خــانــة املـتـظــاهــريــن ويــومــا ضــدهــم.
خ ــاص ــة ن ـقــاشــات يــوم ـيــة ومــراج ـعــات
ل ـخ ـطــط ع ـمــان ـيــة ت ـت ـحــدث ع ــن إحــاطــة
شــامـلــة بــالــوضــع يــومـيــا وف ـتــح الـطــرق
بـحـســب مــا تقتضيه ال ـظ ــروف ،أي أنــه
ال يمكن للجيش أن ينفذ اقـتـحــامــا أو
يسبب أي اصـطــدام عشوائي مــع فئات
كبيرة مــن املتظاهرين ،يمكن أن يريق
دمـ ـ ً
ـاء .مــا ي ـحــدث مــن تــدافــع واص ـطــدام
مـحــدود طبيعي ،والـتــوقـيـفــات تحصل
فــي ص ــورة عــاديــة وال خـلـفـيــات لـهــا إال
َ
منع الجيش من القيام بمهامه ليطلق
الحـ ـقـ ــا امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــون .عـ ـ ــدا ذل ـ ـ ــك ،األداء
ال ـع ــام ال يـ ــزال م ـض ـبــوطــا ونـتـيـجـتــه ال
تــزال قائمة منذ اليوم األول ،كل حركة
عسكرية على األرض مرجعها الـيــرزة
ول ـيــس أي ط ــرف غ ـي ــره ،والـ ـق ــرار حتى
اآلن ال يــزال هو نفسه بمنع سقوط أي
ً
نقطة دم ،وه ــي الـعـبــارة األك ـثــر ت ــداوال
في األيام األخيرة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،هـ ـن ــاك تـ ـح ـ ّـد ك ـب ـي ــر أمـ ــام
ال ـج ـي ــش وإشـ ـ ـ ــارات ق ـل ـ ّـق .الـ ـتـ ـح ـ ّـدي أن
الـ ـجـ ـي ــش ي ـ ـ ــرى أن ـ ـ ــه حـ ــقـ ــق عـ ـل ــى م ــدى
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا «إنـ ـ ـج ـ ــازًا» أم ـن ـي ــا ،رغ ــم
أخ ـ ـطـ ــاء حـ ـصـ ـل ــت ،ب ـح ـف ــظ األمـ ـ ـ ــن .فـلــم

ّ
يهتز على إيقاع الحشود الشعبية في
كــل املحافظات .لكن هــذا اإليـقــاع ،الــذي
يعتب الجيش أن أحدًا لم ّ
يوجه له كلمة
تقدير ،بــل ّ
كمًا مــن االنـتـقــادات ،يحتاج
الى كثير من الدراية من اآلن وصاعدًا،
ألن ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ت ـع ـب ــوا
أيـ ـض ــا ،وي ــواجـ ـه ــون حـ ـ ــاالت م ـت ـشــددة
من الضغط عليهم ،ومستنفرون طول
الـ ـي ــوم .وك ــذل ــك ي ـح ــاول ــون مـعــالـجــة أي
ّ
تـفــلــت داخ ـل ــي ل ــه عــاقــة بــالـتـظــاهــرات،
ألن الـتــدابـيــر املسلكية قــائـمــة عـلــى كل
عسكري يخرج عن القانون ،وآخرها ما
اتـخــذ مــن تــدبـيــر مسلكي بـحــق عنصر
ال ـحــرس الـجـمـهــوري ال ــذي حـمــل الفـتــة
ضد النائبة ستريدا جعجع.
أمــا القلق فمن التجاذبات السياسية،
علمًا بأن مكاشفة إيجابية حصلت بني
بعبدا والـيــرزة ،رغــم التلميحات بشأن
إحداث تغيير في الجيش باتت على كل
ً
شفة ولسان .وهذا ليس سهال حصوله
ّ
فــي ظــل التركيبة السياسية واملـظــات
الدولية والداخلية ،علمًا بأن محاوالت
ّ
إزالة غطاء شرعي عن الجيش يعززها
االن ـ ـف ـ ـصـ ــال الـ ـ ـح ـ ـ ّ
ـاد ب ـي ـن ــه وبـ ـ ــن وزيـ ــر
الــدفــاع .وهــذا يطرح إشكالية مستقبل
حقيبة الــدفــاع فــي أي حـكــومــة جــديــدة
بعد التجربة النافرة الحالية.

ك ّرم الرئيس الرويس فالدميري بوتني يف احتفال خاص يف الكرملني مستشار الرئيس اللبناين للشؤون
الروسية الدكتور أمل أبو زيد وقلّده وسام االتحاد الرويس للصداقة تقدي ًرا لدوره يف تطوير وتعزيز
العالقات اللبنانية الروسية يف املجاالت السياسية والثقافية والكنسية واالقتصادية منذ العام ٢٠٠٨
حتى اليوم.
وقد شكر الدكتور أبو زيد الرئيس بوتني عىل " لفتته الكرمية وتقديره لها يف هذه املرحلة االقليمية
بالذات التي تشهد اعادة التوازن بني رشق وغرب بفضل الدور الرويس املم ّيز الذي تضطلع به
موسكو يف املرشق العريب ومحاربتها االرهاب واألفكار الراديكالية الهدّ امة والجامعات واملنظامت
التكفريية التي ترعاها السياسات الغربية بهدف رضب التنوع االثني والديني والثقايف ولقاء
الحضارات الذي يتم ّتع به مرشقنا ".
وأعرب أبو زيد يف الحفل الذي شارك فيه معاونو الرئيس الرويس عن " اعتزازه بهذا الوسام
الرويس عىل صدره الذي منحه إياه الرئيس بوتني شخصياً " ،متمنياً " أن يُعلّق هذا الوسام عىل
وترتسخ الصداقة التاريخية بني البلدين عىل كل الصعد
صدر العالقة اللبنانية الروسية وأن تتط ّور ّ
السياسية واالقتصادية والثقافية ملا فيه خري الشعبني اللبناين والرويس الت ّواقني اىل السالم واالمن
واالمناء والتطور واالستثامر ،وأن تحقّق املبادرة الروسية ما نأمله من نجاح لجهة عودة النازحني
السوريني اىل ديارهم بشكل يحفظ أمنهم وكرامتهم ويحفظ للبنان إستقراره وسالمه ".
وختم " املجد لروسيا العظمى راعية التوازن يف العامل واملجد للبنان أرض الحوار واالنفتاح وملتقى
الحضارات".
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لبنان

لبنان

على الغالف

محمد شقير يكابر :األولوية للخصخصة ال لمصــالح الناس
بعد زلزال واتساب ،الذي تراجع
عنه تحت ضغط الشارع ،لم ييأس وزير
االتصاالت .قرر لفترة أن يكابر على
يقضي بتسعير فاتورة
مطلب محق ً
الخلوي بالليرة ،بدال من الدوالر .قدم
أعذارًا واهية على ما قال الوزير منصور
بطيش ،لكنه عاد ورضخ ،بعدما وصلت
خسائر االقتصاد ّ
جراء اإلصرار على تسعير
فواتير الخلوي بالدوالر ،إلى نحو 50
مليون دوالر
إيلي الفرزلي
الوزير محمد شقير سيد الساحات.
فــي فترة وجـيــزة مــن تبوئه منصبه
وزيـ ـ ـرًا ل ــات ـص ــاالت ،ط ـبــع اس ـمــه في
سجل «الخالدين»« .إنجازاته» كانت
فــريــدة .تـطــورت مــع الــوقــت .مــن إلــزام
الشركتني ،بالقوة ،التعاقد مع شركة
خــاصــة لـتـقــديــم خــدمــات الــرومـيـنــغ،
خــافــا للمصلحة الـعــامــة ،إلــى شــراء
مبنى لـ«تاتش» بما يفوق  100مليون
دوالر .ما بينهما ،وما بعدهما ،أكثر
مــن أن ي ـعـ ّـد ،لـكــن يـبـقــى وض ــع رســم
على «واتساب» «معجزته» الفعلية.
صحيح أن مجلس الوزراء وافق على
اقتراحه فرض هذا الرسم ،لكن براءة
ّ
االختراع ظلت له.
بـ ـع ــد ت ـف ـج ـي ــره «ث ـ ـ ـ ــورة واتـ ـ ـس ـ ــاب»،
ت ـف ـ ّـرغ ش ـق ـيــر لـلـتـنـقــل ب ــن شــاشــات
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون م ـع ـل ـن ــا ال ـ ـتـ ــراجـ ــع عــن
ال ـق ــرار .رض ــخ لـضـغــط ال ـش ــارع لكن
ذلـ ــك ل ــم ي ـكــن ك ــاف ـي ــا .ب ـعــد اسـتـقــالــة
ال ـح ـك ــوم ــة ،انـ ـ ــزوى ل ـف ـت ــرة وج ـي ــزة،
ب ـع ــدم ــا تـ ـح ـ ّـول إلـ ــى ال ــوزي ــر االك ـث ــر
اسـ ـتـ ـف ــزازًا ل ـل ـن ــاس ،وشـ ـه ــد مـحـيــط
مكان إقامته عددًا من االعتصامات
أبقته حبيس منزله .لكن الـيــأس ال
يعرف طريقه إلــى قلب شقير .ظهر
مجددًا ،ليستكمل إنجازاته .ومقابل
املطالب الشعبية بتسعير خدمات
ال ـخ ـل ــوي ب ــال ـل ـي ــرة ،أعـ ـل ــن أن األم ــر
ً
لـيــس مــن صــاحـيــاتــه ،مـفـضــا رمــي
الـحـمــل عـلــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء .فـقــال
إن «عملية تسعير بطاقات تشريج
خطوط الخلوي بالدوالر األميركي،

أمــر أقــرتــه الحكومات منذ سنوات،
ووزير االتصاالت ال يملك صالحية
اتخاذ قــرار بتغييره بشكل منفرد،
بــل يـحـتــاج إل ــى مــرســوم يـصــدر عن
مجلس الوزراء».
مـ ـ ـ ـ ـ ــرة ج ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة ،وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ضـ ـغ ــط
االن ـت ـف ــاض ــة امل ـس ـت ـم ــرة ،ل ــم ي ـتــأخــر
شقير في التراجع ،معلنًا عن أسعار
بطاقات الدفع املسبق بالليرة .كيف
ً
ص ـ ــار مـ ــا ك ـ ــان م ـس ـت ـح ـي ــا م ـم ـك ـنــا؟
ه ــل ق ــرر وزيـ ــر االتـ ـص ــاالت مـخــالـفــة
ً
القانون ،نزوال عند رغبة الجماهير
املنتفضة؟
بـحـســب مــا كـشـفــه الــرئـيــس الـســابــق
ألوج ـي ــرو عـبــد املـنـعــم يــوســف ،عبر
«ال ـج ــدي ــد» ،ف ــإن الـعـقــد م ــع شــركـتــي
الـ ـخـ ـل ــوي ال ي ـن ــص ع ـل ــى الـتـسـعـيــر
بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر فـ ــي أي مـ ــن بـ ـ ـن ـ ــوده .بــل
عـلــى الـعـكــس ،فــاملــادة  14مـنــه تفيد
ُأن «أسـ ـع ــار ال ـخ ــدم ــات وااليـ ـ ـ ــرادات
املـ ـح ـ َّـصـ ـل ــة ل ـي ـس ــت بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر ،وك ــل
مـ ــا ُي ـ ـقـ ــال عـ ــن أن ف ــواتـ ـي ــر ال ـه ــات ــف
ال ـخ ـل ــوي ي ـجــب أن ت ـك ــون ب ــال ــدوالر
غـ ـي ــر ص ـ ـح ـ ـيـ ــح» .تـ ـل ــك املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املـ ـف ــاجـ ـئ ــة ،اس ـ ـت ـ ـفـ ـ ّـزت شـ ـقـ ـي ــر ،فـ ـ ّ
ـرد
عليها بالسياسة حينًا وبالسعي
إلــى تحميل يوسف مسؤولية عدم
االعـ ـت ــراض س ــاب ـق ــا ،ق ـبــل أن ينتقل
ال ــرد إل ــى بـنــود الـعـقــد فـيــأخــذ منها
م ــا ي ـنــاســب وج ـهــة ن ـظ ــره .ل ـكــن أهــم
م ـ ــا قـ ــالـ ــه ف ـ ــي رده كـ ـ ــان «ان ه ــدف
ال ــوزي ــر ش ـق ـيــر ال ــدائ ــم ه ــو ال ـح ـفــاظ
ع ـلــى املـ ــال ال ـع ــام وامل ــراف ــق الـتــابـعــة
ل ـل ــوزارة وع ـلــى قيمتها الـســوقـيــة».
ّ
وهـ ــذا ي ــذك ــر عـمـلـيــا ب ــأن شـقـيــر هو
وزير الخصخصة وهو ال ينظر إلى
مــؤسـســات الــدولــة ،ســوى مــن زاويــة
قيمتها السوقية ،ال قيمة خدماتها
للمواطنني.

عقد الخلوي
ينص على التسعير
بالليرة ال بالدوالر

بالعودة إلى العقد ،وال سيما الفقرة
ال ــراب ـع ــة م ــن امل ـ ــادة  14ال ـت ــي ذكــرهــا
يــوســف ،نــص واض ــح يشير إلــى أنه
ُيفترض بالشركة التي تدير الخلوي
ّ
املحصلة للدولة
أن تــدفــع املــداخـيــل
الـلـبـنــانـيــة ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي على
أنـ ــه ف ــي حـ ــال ان ـخ ـف ـضــت قـيـمــة هــذه
امل ــداخ ـي ــل نـتـيـجــة س ـعــر ص ــرف غير
مؤات لليرة اللبنانية ،فإنه ال تترتب
أي مسؤولية على عاتق الشركتني.
وفــي هــذا إقــرار واضــح بــأن تحصيل
االشتراكات يتم بالليرة.
كـ ــذلـ ــك ف ـ ـ ــإن املـ ـ ـ ـ ــادة  40م ـ ــن ال ـع ـق ــد
ت ـن ــص ب ــوض ــوح ع ـل ــى أن ـ ــه ،إض ــاف ــة
إل ــى ك ــل م ــا يـنـشــأ عـنــه ويـتـصــل بــه،
ي ـت ــم ال ـت ـع ــام ــل م ـع ــه وف ـ ــق األن ـظ ـم ــة
اللبنانية .وتلك األنظمة ،وال سيما
ق ــان ــون ال ـن ـقــد وال ـت ـس ـل ـيــف وق ــان ــون
حماية املستهلك ،ال تلحظ تسعير
الخدمات والسلع املنتجة في لبنان
وامل ـس ـت ـه ـل ـك ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ب ــال ـل ـي ــرة
اللبنانية.
ل ـكــن ك ـيــف ب ـ ــدأت م ـســألــة الـتـسـعـيــر
ب ــال ــدوالر؟ كــانــت الـبــدايــة مــع إنـشــاء
شبكتي الخلوي من قبل «سيليس»
و«لـ ـيـ ـب ــانـ ـسـ ـي ــل» الـ ـلـ ـت ــن اع ـت ـم ــدت ــا
الـ ــدوالر كـعـمـلــة لـلـتـحـصـيــل ،بحجة
ضـ ـم ــان االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ل ـك ــن ب ـع ــد أن
ّ
تـســلـمــت ال ــدول ــة ال ـق ـطــاع ف ــي ال ـعــام
 ،2003بقي األمــر على مــا هــو عليه،
حماية للقيمة السوقية للشبكتني،
وب ـخ ــاف م ــا ي ـنــص عـلـيــه ال ـقــانــون.
إال أن ذلـ ــك ل ــم ي ـش ـكــل ض ـغ ـطــا عـلــى
االقـتـصــاد ،خاصة فــي ظــل استقرار
التدفقات مــن العملة الصعبة وفي
ظل عدم وجود أكثر من سعر للدوالر.
لكن تغير األوضاع بدءًا من النصف
الـثــانــي مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،ودخ ــول
الـ ـبـ ـل ــد فـ ــي أزمـ ـ ـ ــة شـ ــح الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات،
أض ــاء عـلــى ض ــرر اس ـت ـمــرار تسعير
ال ـخ ـلــوي ب ــال ــدوالر .فــال ـق ـطــاع ال ــذي
ّ
يدر شهريًا ما بني  80و 120مليون
دوالر للخزينة ساهم في زيادة هذا
الشح ،من خالل سحب هذه األموال
م ــن ال ـ ـسـ ــوق ،وح ــرم ــان ـه ــا بــال ـتــالــي
ل ــاق ـت ـص ــاد .وألن هـ ــذه األم ـ ـ ــوال لــم
تأت من الخارج ،فإن مصدرها كان
مصرف لبنان واملصارف التجارية
ال ـتــي تـبـيــع ال ـ ــدوالر ل ـل ـســوق بسعر
وسطي  1510ليرات ،بينما يضطر
املـ ـشـ ـت ــرك ــون ،ل ـت ـســديــد ف ــوات ـي ــره ــم،
إل ـ ــى شـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ــدوالرات م ــن ال ـس ــوق

(مروان طحطح)

ب ـس ـعــر وسـ ـط ــي ي ـب ـلــغ  1700ل ـي ــرة،
أي بـسـعــر أع ـلــى مــن الـسـعــر املـحــدد
من مصرف لبنان بنحو  190ليرة.
وع ـل ـي ــه ،ف ــإن االق ـت ـص ــاد يـخـســر من
ج ـ ـ ـ ّـراء ت ـس ـع ـيــر الـ ـخـ ـل ــوي بـ ــالـ ــدوالر
نـحــو  20مـلـيــار لـيــرة شـهــريــا ،أو ما
ي ـعــادل  50مـلـيــون دوالر مـنــذ تموز
حـتــى ال ـيــوم ،مــن دون أي م ـبـ ّ
ـرر ،بل
ّ
مل ـج ــرد أن وزارة االت ـ ـصـ ـ ّـاالت ،تـظــن
ً
أن ق ـطــاع االت ـص ــاالت يــدخــل أم ــواال
صعبة للخزينة .وهــو ليس الواقع
ح ــال ـي ــا ،ب ـعــد أن صـ ــارت الـ ـ ــدوالرات
ُت ّ
حول من جيب املصرف اليمني إلى
جيبه اليسار ،بعد أن تخرج األموال
منه وتدور في السوق ،مساهمة في
خ ـس ــارة االق ـت ـصــاد ن ـحــو  20مـلـيــار
ليرة شهريًا ،ثم تعود إليه.
الـ ــافـ ــت أن وزيـ ـ ـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،فــي
معرض ترحيبه بقرار شقير ،أعلن
أن ـ ــه س ـب ــق أن ق ـ ــدم ط ـل ـب ــن ل ـ ـ ــوزارة
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ي ـط ـل ــب ف ـي ـه ـم ــا إل ـ ـ ــزام
ش ــرك ـت ــي ال ـخ ـل ــوي ب ـت ـس ـع ـيــر وب ـيــع
ّ
اللبنانية
بطاقات التشريج بالليرة
وفـ ـ ـ ــق مـ ـ ــا تـ ـ ـن ـ ـ ّـص عـ ـلـ ـي ــه ال ـ ـقـ ــوانـ ــن
ّ
اللبنانية ،لكنها لم تــرد .وقــد أشار
الوزير بطيش إلى أن «االعذار التي
ساهمت في تأخير التطبيق سابقًا
ه ــي أعـ ـ ــذار واهـ ـي ــة ،ف ــا م ــرس ــوم أو
ق ــرار أو اتـفــاق يعلو على الدستور
والقانون».
وأمس انضم نادي قضاة لبنان إلى
امل ـع ـتــرضــن ع ـلــى ت ـس ـع ـيــر خــدمــات
الـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــوي ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر ،ف ـ ـت ـ ـقـ ــدم مــن
مديرية حماية املستهلك في وزارة
االقتصاد بشكوى طلب فيها اتخاذ
االجــراء ات الضرورية بحق شركتي
ال ـخ ـلــوي الـلـتــن اسـتــوفـيـتــا ســابـقــا،
وتستوفيان راهـنــا ،من املستهلكني
الـ ـ ـف ـ ــواتـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ـيـ ــركـ ــي
(ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـثـ ــاب ـ ـتـ ــة) ،وب ــالـ ـلـ ـي ــرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ح ـس ــب س ـع ــر ال ـص ــرف
للبطاقات مسبقة الدفع.
وب ـ ـعـ ــد أن ّق ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي م ـط ــال ـع ــة
قانونية فــنــد فيها مــواد عقد إدارة
الخلوي ،خلص إلى أن:
 وزي ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ه ـ ــو امل ــرج ــعالصالح للتسعير وليس الشركتان
أو أي جهة أخرى.
 الـتـسـعـيــر فــي مــا يـتـعـلــق بـفــواتـيــرالـخـلــوي الـثــابــت وبـثـمــن الـبـطــاقــات
املسبقة الدفع ال بد أن يكون بالليرة
اللبنانية.

ّ
موجة شيكات مرتجعة تضرب القطاع الخاص :الحق على المصارف
محمد وهبة

(هيثم الموسوي)

مـ ــن ض ـم ــن الـ ـقـ ـي ــود الـ ـت ــي وض ـع ـت ـهــا
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــات ال ـس ـح ــب وال ـت ـح ــوي ــل،
ق ـ ّـررت املـصــارف أن تلغي التسهيالت
امل ـص ــرف ـي ــة ل ــزب ــائ ـن ـه ــا مـ ــن ال ـش ــرك ــات
ال ـك ـب ـيــرة وال ـص ـغ ـي ــرة ،أو أن تخفض
سـقــف ه ــذه الـتـسـهـيــات ،مــا ّأدى إلــى
ح ــدوث مــوجــة شـيـكــات مــرتـجـعــة بني
الـ ـش ــرك ــات وت ـع ـط ـيــل أعـ ـم ــال ال ـق ـطــاع
ً
ال ـخــاص ال ــراك ــدة أصـ ــا .ه ــذا الـتـطـ ّـور
السلبي نــاتــج مــن ال ـقــرار املتفق عليه
بني حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
وامل ـص ــارف عـلــى تقييد حــركــة سحب
األمـ ــوال وتـحــويـلـهــا .عملية التقييد،
أو م ــا يـسـمــى «كــاب ـي ـتــال ك ــون ـت ــرول»،
كــانــت قـبــل إق ـفــال امل ـصــارف لنحو 12
يوم عمل ،عبارة عن إجراءات روتينية
تقوم بها املصارف من دون أن يشعر
بها الزبائن ،إال أنــه بعد يــوم الجمعة

املـ ــاضـ ــي ،أي الـ ـي ــوم األول ع ـل ــى فـتــح
أبـ ـ ــواب املـ ـص ــارف ل ـل ـج ـم ـهــور ،ص ــارت
هـ ــذه ال ـق ـي ــود أك ـث ــر ص ــرام ــة وت ـش ــددًا
وشبه ّ
موحدة بني املصارف.
من بني هذه اإلجــراءات الصارمة التي
كــان ضحيتها الزبائن األف ــراد ،ســواء
من خالل تحديد سقف يومي وشهري
للسحوبات النقدية أو منع عمليات
التحويل إلى الخارج أو فرض تجميد
األمـ ـ ـ ـ ـ ــوال ل ـس ـن ــة أو رف ـ ـ ــع الـ ـعـ ـم ــوالت
وس ـ ــواه ـ ــا ،ك ـ ــان هـ ـن ــاك أم ـ ــر أس ــاس ــي
لـ ــه انـ ـعـ ـك ــاس ــات ــه عـ ـل ــى عـ ـم ــل ال ـق ـط ــاع
الـ ـخ ــاص .ف ــامل ـص ــارف ق ـ ـ ّـررت اإلي ـق ــاف
النهائي أو التقليص ضمن الـحــدود
القصوى ،لعمليات اإلقراض بواسطة
التسهيالت املصرفية املسماة «over
.»draft
نتائج هــذا ال ـقــرار ب ــدأت تظهر بشكل
سلبي جـ ـدًا ،اع ـت ـبــارًا مــن ي ــوم االثـنــن
املاضي .فقد تلقى الكثير من أصحاب

ال ـ ـشـ ــركـ ــات أو م ـ ــدي ـ ــري الـ ـحـ ـس ــاب ــات
فيها إش ـعــارات مــن املـصــارف تبلغهم
بخفض سقف التسهيالت أو تعليقها
ح ـتــى إشـ ـع ــار آخ ـ ــر ،م ــا خ ـلــق مشكلة
كبيرة تتعلق بالشيكات التي ّ
حررتها
الشركات قبل إقفال املصارف أو خالل
ف ـتــرة إق ـفــال ـهــا مل ـ ّ
ـوردي ــن أو ألص ـحــاب
حقوق على اختالف أنواعهم .تحرير
هذه الشيكات جاء استنادًا إلى وجود
تسهيالت مالية قصيرة األجــل متفق
عليها مــع امل ـص ــارف ،إال أن إلـغــاء هــا
أو تقليصها مـنــع حــامـلــي الـشـيـكــات
م ــن ق ـبــض ح ـقــوق ـهــم ،م ــا خ ـلــق مــوجــة
ش ـي ـكــات مــرت ـج ـعــة مــوج ـعــة لـشــركــات
القطاع الخاص ،ســواء على سمعتها
ف ــي ت ـســديــد ال ــدي ــون أو ف ــي اس ـت ـمــرار
أعمالها.
بهذه اإلجراءات املصرفية ،انتقلت إلى
الـقـطــاع الـخــاص األزم ــة النقدية التي
دفـعــت امل ـصــارف إلــى اتـخــاذ إج ــراءات

زج ــري ــة مل ـن ــع هـ ـ ــروب الـ ـ ـ ـ ــدوالرات إل ــى
الـ ـ ـخ ـ ــارج .وب ـح ـس ــب ب ـع ــض أص ـح ــاب
الشركات الذين اتصلت بهم «األخبار»،
فــإن ـهــم ب ـ ــدأوا بــالـفـعــل يـ ـع ـ ّـدون ال ـع ـ ّـدة
لـتـقـلـيــص ح ـجــم أع ـمــال ـهــم أو لوقفها

انتقلت إلى القطاع
الخاص األزمة النقدية
التي دفعت المصارف
إلى اتخاذ إجراءات لمنع
هروب الدوالرات

ب ـش ـكــل ن ـه ــائ ــي إذا اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت ال ـح ــال
على مــا هــي عليه .فهناك الـعــديــد من
أصـحــاب الـشــركــات أبـلـغــوا موظفيهم
بــأن ـهــم س ـي ـع ـمــدون إلـ ــى ال ـت ــوق ــف عن
العمل أو تقليص الــرواتــب ،وبعضهم
ط ـلــب م ــن املــوظ ـفــن ال ـب ـحــث ع ــن عمل
آخر.
في الواقع ،إن هذه اإلجــراءات ستدفع
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـش ــرك ــات إل ـ ــى وق ـ ــف أو
تـعـلـيــق تــوسـيــع مـشــاريـعـهــا ف ــي حــال
ك ــان ــت ق ــائ ـم ــة ،أو ت ـق ـل ـيــص عـمـلـيــات
اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع ،واالح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ
بسيولتها لنفسها مــن دون تسديد
األقـســاط املترتبة عليها .وهــذا يعني
مــزيـدًا مــن االنـكـمــاش االقـتـصــادي في
القطاعات االقتصادية.
وأصـ ــدر «مـجـلــس إدارة تـجـمــع رجــال
األعمال اللبنانيني» بيانًا إثر اجتماع
طـ ـ ـ ـ ــارئ عـ ـ ـق ـ ــده أمـ ـ ـ ـ ــس ،مـ ـتـ ـح ــدث ــا عــن
«ال ـظ ــاه ــرة الـ ـش ــاذة امل ـت ـخ ــذة م ــن قبل

ٌ
صرف جماعي في بنك :BLC
ّ
«بطلنا حيتان مال»!
هديل فرفور
ُ
بــذريـعــة «إع ـ ــادة الـهـيـكـلــة» ،ط ــرد أكثر
مــن ثــاثــن مــوظـفــا مــن مختلف فــروع
ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـل ـت ـج ــارة (،)BLC
ُ
مـطـلــع تـشــريــن األول امل ــاض ــيُ .وتـفـيــد
ّ
معلومات «األخبار» بأن هؤالء أ ُجبروا
ّ
بعدما خيروا
على تقديم استقاالتهم
ّ
ب ــن تــوقـيـعـهــا أو خـ ـس ــارة حــق ـهــم في
ُالتعويضات.
امل ـ ـفـ ــارقـ ــة أن إدارة امل ـ ـصـ ــرف «الذت»
ب ــال ـف ـق ــرة واو م ــن امل ـ ـ ــادة خ ـم ـســن مــن
ُ
ق ــان ــون ال ـع ـم ــل ال ـت ــي ت ـج ـي ــز لـصــاحــب
ال ـع ـمــل إنـ ـه ــاء ع ـق ــود ال ـع ـمــل ال ـجــاريــة
«إذا اق ـت ـض ــت قـ ــوة ق ــاه ــرة أو ظ ــروف
فنية» ،من دون أن ُت ّ
اقتصادية أو ّ
طبق
ّ
ُ ّ
الشق اآلخر من الفقرة نفسها واملتعلق
بوجوب أن يبلغ صاحب العمل الوزارة
بــرغـبـتــه فــي إن ـهــاء الـعـقــود قـبــل شهر،
عـلــى أن يـتـشــاور مــع ال ـ ــوزارة «لــوضــع
بــرنــامــج نـهــائــي لــذلــك اإلن ـه ــاء تــراعــى
م ـع ــه أق ــدمـ ـي ــة الـ ـع ـ ّـم ــال فـ ــي امل ــؤس ـس ــة
واختصاصاتهم وأعمارهم ووضعهم
العائلي واالجتماعي (.»)...
ه ــذا األم ــر يـعـنــي ،عـمـلـيــا ،ل ـجــوء إدارة
املصرف إلى «استنسابية» في تطبيق

بعض املصارف واملتعلقة باإلجراءات
اآلتية:
 1ـ ـ تجميد التسهيالت املصرفية.
2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ـخ ـف ـي ــض س ـ ـقـ ــوف ال ـت ـس ـه ـيــات
املـ ـمـ ـن ــوح ــة ال ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ــرصـ ـي ــد
املستعمل من دون إشعار مسبق بدأ
عند إعادة افتتاح أبواب املصارف بعد
 14يومًا من اإلقفال.
 3ـ ـ االمتناع عن إجــراء عمليات صرف
من الليرة الى العمالت األخرى.
 4ـ ـ ـ ـ ـ ص ـع ــوب ــة ،ال ب ــل اس ـت ـحــالــة إج ــراء
تحاويل الى املوردين في الخارج ،وفي
بعض األحـيــان رفــض إج ــراء تحاويل
حتى ّ داخل لبنان».
وح ـ ــذر الـتـجـمــع م ــن ان ـع ـكــاســات هــذه
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـل ــى س ـي ــر األع ـ ـمـ ــال فــي
الـقـطــاع ال ـخــاص ،كما على «مستقبل
سـ ـي ــاس ــاتـ ـن ــا ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ،وال س ـي ـمــا
التدفقات والـتـحــويــات االستثمارية
والخاصة من الخارج الى لبنان».

ق ــان ــون ال ـع ـم ــل ،وإل ـ ــى صـ ــرف جـمــاعــي
ل ـل ـمــوظ ـفــن ،م ــن دون اتـ ـب ــاع اآللـ ـي ــات
القانونية املفترضة.
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر «اتـ ـ ـح ـ ــاد ن ـق ــاب ــات
مــوظـفــي امل ـصــارف فــي لـبـنــان» ،عمدت
إدارة املـ ـص ــرف إل ـ ــى «اس ـ ـ ـتـ ـ ــدراج» كــل
مــوظــف عـلــى ح ــدة وإقـنــاعــه بالتوقيع
عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــال ــة ب ـح ـج ــة «الـ ـ ـظ ـ ــروف
الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـهـ ـيـ ـكـ ـل ــة» ال ـت ــي
ّ
يعترف بها قانون العمل ،ليتمكن من
الحصول على تعويضاته .وأوضحت
ُ
أن ال ـت ـع ــوي ـض ــات الـ ـت ــي ط ــرح ــت عـلــى
املوظفني ُح ّددت بـ  12شهرًا وبني شهر

ّ
استنسابية في تطبيق
قانون العمل ّوال التزام
ّ
باآلليات القانونية

(مروان طحطح)

وثالثة أشهر إنــذارًا« ،علمًا بأن العرف
ال ـس ــائ ــد ب ــن املـ ـص ــارف ي ـق ـضــي بــد ّفــع
ُ
تعويضات أعلى ألن املـصــارف تحقق
ـات»،
أرب ــا
ح ــا أك ـث ــر م ــن ب ـق ـيــة امل ــؤس ـس ـ َ
ً
ُمشيرة إلى أن املصروفني في مصرفي
«م ـ ـيـ ــد» و«سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارادار» حـ ـصـ ـل ــوا عـلــى
تعويضات أعلى.
مــن جهتها ،أوضـحــت مـصــادر اإلدارة
ف ــي ات ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن الـبـنــك
الـلـبـنــانــي ل ـل ـت ـجــارة «ل ـيــس وحـ ــده من
ـن ،وقـ ــد سبقته
اس ـت ـغ ـنــى ع ــن م ــوظ ـف ـ ً
ّ
مـصــارف أخ ــرى» ،الفـتــة إلــى أن «البلد
ّ
واق ــف» .لكن عمليات الصرف حصلت
قـ ـب ــل ان ـ ـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة
املطلبية؟ «نعم ،لكن األعـمــال معدومة
ُ
ُ
منذ سـنــة» ،تجيب امل ّـصــادر وتضيف:
ّ
«ض ـ ــل ـ ــوا يـ ـق ــول ــوا عـ ــنـ ــا حـ ـيـ ـت ــان مـ ــال،
ّ
ّ
لـبــطـلـنــا ال ـح ـم ــدال ـل ــه» .ول ـف ـتــت إل ــى أن
عـمــل امل ـصــارف تــراجــع مـنــذ سـنــة ،وأن
عمليات إعادة الهيكلة طبيعية« ،إذ تم
إغ ــاق قسم التسليف كما الكثير من
امل ـص ــارف ،فــأيــن نــذهــب بــاملــوظـفــن؟»،
ً
ُ
شيرة إلى أن «غياب وعي السياسيني
م ّ
ّ
وت ـم ــن ـع ـه ــم ع ـ ــن إيـ ـ ـج ـ ــاد حـ ـ ــل ل ــأزم ــة
الحالية سيطاول الكثير من القطاعات،
ّ
ً
لكنها ستطاول القطاع املصرفي أوال».

المصروفون من «المستقبل»:
اعتصام مفتوح
ُ
ّ
قرر املوظفون املصروفون من تلفزيون «املستقبل» االستمرار في االعتصام الذي
كامل مستحقاتهم املتأخرة .ونصب هؤالء
بدأوه أول من أمس الى حني الحصول على ِ
َ
يوم أمس خيمة أمام املبنى القديم للتلفزيون في «سبيرز» ،مؤكدين أنه «أقل تعبير
َ
لحق بنا» .وفيما أشار عدد منهم الى أن «هذه الخيمة
عن االحتجاج ضد الظلم الذي ِ
ّ
تدل على استمرارية تحركهم وتصميمهم ضد الوعود الكاذبة التي ساقتها اإلدارة
«قررنا
منذ سـنــوات» ،قالوا إن «أح ـدًا لم يتواصل معهم بعد تنفيذ االعتصام» ،لــذا ّ
االستمرار ،وخصوصًا أن أعداد املوظفني املعتصمني ّتتزايد ،وإن كان البعض يتخلف
عن واجبه إما ألنه حصل على وظيفة أخرى أو ألنه يتوقع إعادة افتتاح القناة وتوظيفه
من جديد» .ومع أن املوظفني حتى اللحظة لم يشكلوا لجنة لتنظيم تحركاتهم ،إال أنهم
اتفقوا على أن يعتصموا كل يوم بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا ،على أن يتناوبوا
ً
ليال .ومن املفترض أن يلحق عدد كبير بزمالء سابقني كانوا قد تقدموا بدعاوى أمام
«مجلس العمل التحكيمي» وحــددت لهم مواعيد للجلسات ،على أن تحدد الخطوات
الالحقة وفقًا للجواب الذي سيأتيهم من اإلدارة.
(األخبار)
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رياضة

رياضة

ّ ُ
األندية
ربك
ت
ة
المحلي
اإلخفاقات
ّ
ّ
المدربون يبحثون عن التألق األوروبي

دوري أبطال أوروبا

ال ليغا

سيميوني صانع المعجزات
الـ«تشولو» كسر هيبة األثرياء!
تعيش أوروبا اليوم أزمة
ّ
مدربين ،والدليل على
ذلك هو عدد المدربين
الذين تمت إقالتهم منذ
بداية الموسم الجاري في
مختلف الدوريات األوروبية.
عدد قليل من المدربين
صمد لفترات طويلة ،بين
هؤالء هناك بيب غوارديوال
ويورغن كلوبّ ،وهناك
اسم كبير آخر ال تسلط عليه
األضواء كثيرًا هو دييغو
سيميوني ،مدرب نادي
أتليتيكو مدريد اإلسباني،
والذي يبتدع الحلول
موسمًا بعد آخر

ُ
تستكمل مباريات الجولة الرابعة من دوري األبطال
بأهداف مختلفة .فبعيدًا عن محاولة األندية
اليوم
ٍ
على اختالف ثقلها الكروي بلوغ الدور المقبل من
المسابقة ،تمثل هذه الجولة فرصة حقيقية لبعض
المدربين للخروج من عنق الزجاجة ،بسبب ّ
تخبط
فرقهم محليًا ،كما أنها ستعطي انطباعًا أوليًا عن
شكل بايرن ميونخ بعد إقالة كوفاتش
حسين فحص
هي املباراة األولى التي يلعبها الفريق
ال ـب ــاف ــاري م ــن دون م ــدرب ــه ال ـكــرواتــي
ن ـي ـكــو ك ــوف ــات ــش .ف ــي ظ ــل الـضـبــابـيــة
السائدة داخل النادي ،سيدخل الفريق
املـ ـب ــاراة أمـ ــام ضـيـفــه أولـيـمـبـيــاكــوس
( 19:55بتوقيت ب ـيــروت) مــن دون أن
ي ـعــرف مــن هــو مــدربــه املـقـبــل ،خاصة
ب ـع ــد أن أع ـل ـن ــت اإلدارة أن ـه ــا أع ـطــت
نـفـسـهــا مـهـلــة ثــاثــة أســاب ـيــع إليـجــاد
مدرب جديد.
أقـ ـ ـي ـ ــل ك ـ ــوف ـ ــات ـ ــش رغـ ـ ـ ــم خـ ـ ـس ـ ــارت ـ ــه 3
مـبــاريــات فـقــط ه ــذا املــوســم .لــم تتخذ
اإلدارة ن ـجــاح امل ـ ــدرب عـلــى املـسـتــوى
األوروب ـ ـ ــي ف ــي االع ـت ـب ــار ،الـ ــذي تمثل
ب ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدره ملـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه ف ـ ــي دوري
األب ـطــال بــالـعــامــة الـكــامـلــة ،محققًا 3
ان ـت ـصــارات تخللها ال ـفــوز التاريخي
عـلــى تــوتـنـهــام بنتيجة ( .)2-7إدارة
«عمالق أملانيا» ارتــأت بإقالة مدربها
ً
الكرواتي حال أمثل لتعديل املسار بما
ي ـتــوافــق م ــع أه ــداف ـه ــا .خ ـس ــارة ثقيلة
على أرض أينتراخت فرانكفورت في
نهاية األسبوع املاضي ،وضعت بطل
البوندسليغا بنسخه السبع املاضية
فـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ــرابـ ــع م ـح ـل ـي ــا ،م ـب ـت ـع ـدًا
بــأربــع ن ـقــاط عــن امل ـت ـصـ ّـدر بــوروسـيــا
مونشنغالدباخ.
منذ املــوســم املــاضــي ،ظهر جليًا عدم
تـ ــاؤم شـخـصـيــة كــوفــاتــش م ــع حجم
ّ
ب ــاي ــرن م ـيــونــخ ،ال ــذي شــكــل الـتـجــربــة
الـتــدريـبـيــة األك ـبــر فــي مـسـيــرة امل ــدرب
ال ـك ــروات ــي .رغ ــم ذلـ ــك ،مـنـحــت اإلدارة
م ــدرب ـه ــا الـ ـش ــاب ف ــرص ــة أخـ ـ ــرى بـعــد
ت ـح ـق ـي ـقــه ل ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري فـ ــي ال ـج ــول ــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ب ــوروسـ ـي ــا
دورتموند.
ب ـع ـك ــس مـ ـج ــري ــات املـ ــوسـ ــم امل ــاض ــي،

مباريات دوري األبطال
ل .موسكو  xيوفنتوس
19:55
بايرن  xأولمبياكوس
19:55
باريس  xبروج
22:00
ريال مدريد  xغاالتاسراي
22:00
النجم األحمر  xتوتنهام
22:00
أتالنتا  xمان سيتي
22:00
ليفركوزن  xأ.مدريد
22:00
د.زغرب  xشاختار
22:00

قامت اإلدارة بتلبية مطالب كوفاتش
ف ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــوق االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاالت الـ ـصـ ـيـ ـف ــي
املــاضــي ،فـجــاءت العديد مــن األسـمــاء
الـ ـثـ ـقـ ـيـ ـل ــة ،ك ـ ـ ــان أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
فيليبي كوتينيو ،وا ًل ـكــرواتــي إيـفــان
ب ـي ــري ــزي ـت ــش ،إضـ ــافـ ــة إلـ ــى امل ــداف ـع ــن
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــن لـ ـ ــوكـ ـ ــاس هـ ـي ــرن ــان ــدي ــز
وب ـن ـجــامــن ب ــاف ــار .رغ ــم ذلـ ــك ،ال ت ــزال
املنظومة البافارية بعيدة عن التوازن
التي عهدته في السنوات املاضية.
ب ــال ـن ـ ّظ ــر إل ـ ــى الـ ـخـ ـي ــارات ال ـتــدري ـب ـيــة
امل ـ ـتـ ــوفـ ــرة فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ،قـ ــد تـنـحـصــر
احـتـمــاالت بــايــرن مـيــونــخ باإليطالي
ماسيميليانو أليغري أو البرتغالي
جــوزيــه مورينيو ،الــذي يبدو الخيار
األقرب بحسب الصحافة األملانية.
ٌ
ف ــوز فــي م ـبــاراة ال ـيــوم سيعني تأهل
ب ــاي ــرن م ـيــونــخ إل ــى دور الـ ـ ــ 16بشكل
رسمي ،فيما سيخرج أوليمبياكوس
بنسبة كبيرة من املسابقة.

حسن رمضان

سيكون االختبار
األول لأللمان من
دون كوفاتش
(أ ف ب)

فرصة بوكيتينيو لتلميع الصورة
بـ ـص ــورة م ـفــاج ـئ ــة ،ق ــد ي ـك ــون املـ ــدرب
األرجنتيني لنادي توتنهام هوتسبير
اإلن ـك ـل ـ ُي ــزي م ــاوري ـس ـي ــو بــوكـيـتـيـنـيــو
ث ــان ــي امل ـق ــال ــن خ ـلــف ك ــوف ــات ــش ،على
خ ـل ـف ـيــة س ـل ـس ـلــة ت ـخ ـ ّـب ـط ــات ال ـف ــري ــق
اللندني على مختلف األصعدة .املدرب
الذي صنع مجد الفريق الحديث بعد
أن أعاده إلى الواجهة املحلية ووضعه
على الخارطة األوروبـيــة ،قد يقال في
األيام املقبلة في حال لم يتدارك األمور
سريعًا.
على عكس التوقعات ،سقط توتنهام
في املوسم األول الذي بات فيه ُمطالبًا
بتحقيق األلقاب .فبعد حلوله وصيفًا
في النسخة املاضية من دوري أبطال
أوروب ـ ــا ،واح ـتــالــه امل ــرك ــز ال ــراب ــع في
الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـم ـتــاز م ــن دون
إبرامه أي صفقة ،كافأت اإلدارة مدربها
األرجـنـتـيـنــي بـمـنـحــه مـيــزانـيــة كافية
للبناء على نجاح املوسم املاضي .بدأ
األم ــر بــالـتـعــاقــد م ــع مـتــوســط امل ـيــدان
الـفــرنـســي تــانـغــي نــدومـبـيـلــي .الــاعــب
الذي كان على رادار العديد من األندية
األوروب ـيــة املهمة ،اخـتــار الــذهــاب إلى
لندن مقابل  60مليون يورو ،ليصبح
أغلى صفقة في تاريخ النادي .بعدها،
جــرى التعاقد مــع الـجـنــاح اإلنكليزي
الشاب ريــان سيسينيون من فولهام،
فيما اختتم توتنهام ســوق انتقاالته
بــالـتــوقـيــع مــع جـيــوفــانــي لــو سيلسو
مــن ريــال بيتيس على سبيل اإلعــارة.
صـفـقـ ٌ
ـات جـعـلــت مــن الـفــريــق اللندني
حقيقيًا على األلـقــاب بحسب
منافسًا
ّ
العديد من النقاد ،غير أن ما حدث كان
مغايرًا تمامًا.
ل ــم ت ـع ــط األس ـ ـمـ ــاء الـ ـج ــدي ــدة إض ــاف ــة
ُ
تذكر لعمق الفريق ،حتى إن التوازن
ب ــات م ـف ـقــودًا داخ ــل املـنـظــومــة .تــرافــق
األم ــر مــع تــراجــع مستوى الـعــديــد من
الــاعـبــن املــؤثــريــن ،ج ــاء عـلــى رأسـهــم

ال ـ ــدوري اإلس ـب ــان ــي ،كـمــا يـقـبــع ثــانـيــا
فــي مجموعته األوروب ـيــة مبتعدًا عن
امل ـت ـص ــدر ب ــاري ــس س ــان ج ـي ــرم ــان ب ــ5
نقاط كاملة.
مـبــاراة من املتوقع أن تكون بمتناول
الــريــال ،وذل ــك عندما يستقبل متذيل
املـ ـجـ ـم ــوع ــة غ ـلـ ـط ــة سـ ـ ـ ـ ــاراي (22:00
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت) .لــم يتمكن الـفــريــق
التركي حتى اللحظة من تسجيل أي
هدف في دوري األبطال ،وهو ما ّ
يعول
عليه زيدان للفوز ،على أن تشكل هذه
امل ـب ــاراة نـقـطــة ت ـحــول لـتـعــديــل املـســار
والسير على الطريق الصحيح لحصد
األلقاب.

السيتي للتأهل

يواجه باري سان
جيرمان نادي كلوب
بروج
(أ ف ب)

ديلي آلي وكريستيان إيريكسن الذي
فـقــد م ـس ـتــواه مـنــذ أن رف ـضــت اإلدارة
رغـبـتــه فــي امل ـغ ــادرة إل ــى ري ــال مــدريــد
الصيف املاضي.
ب ـف ـعــل ال ـت ـخـ ّـب ـطــات امل ـس ـت ـم ــرة ،يحتل
ت ــوت ـن ـه ــام امل ــرك ــز الـ ـ ـ ــ 11ف ــي ال ـ ـ ــدوري،
مـ ـبـ ـتـ ـعـ ـدًا بـ ـ ـ ـ ــ 18ن ـق ـط ــة ع ـ ــن امل ـت ـص ــدر
ل ـي ـفــربــول ب ـعــد مـ ــرور  11ج ــول ــة ،كما
يـحـتــل امل ــرك ــز ال ـثــانــي ف ــي مجموعته
األوروبية بأربع نقاط جاءت من فوز،

تجاوزت القيمة السوقية لصفقات
ريال مدريد حاجز الـ 250مليون يورو

ت ـع ــادل وخ ـس ــارة قــاس ـيــة ع ـلــى أرض ــه
أم ــام بــايــرن مـيــونــخ بسباعية مقابل
هدفني .مهمة صعبة تنتظر توتنهام
ال ـ ـي ـ ــوم عـ ـل ــى م ـ ـي ـ ــدان ل ــوك ــوم ــوت ـي ــف
م ــوس ـك ــو ،ي ـس ـعــى م ــن خــال ـهــا رج ــال
بــوكـيـتـيـنــو لـتـحـقـيــق ال ـن ـقــاط ال ـثــاث،
بهدف االبتعاد عن املضيف الصربي
الذي يحتل املركز الثالث بـ 3نقاط.

زيدان في ملعبه األوروبي
ب ـع ــد ت ـتــوي ـجــه ب ـث ــاث ــة ألـ ـق ــاب دوري
أبطال أوروبا تواليًا رفقة ريال مدريد،
رح ـ ــل املـ ـ ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي زي ـ ــن ال ــدي ــن
زي ــدان عــن الـفــريــق املـلـكــي بــالـتــراضــي
مــع رئيس الـنــادي فلورنتينو بيريز.
تـ ــواتـ ــر بـ ـع ــده ــا املـ ـ ــدربـ ـ ــان ج ــول ـي ــان ــو
لوبيتيغي وسانتياغو ســوالري على
رأس العارضة الفنية للميرينغي ،غير

أن الـنـتــائــج الـكــارثـيــة للفريق حينها
أدت إلــى إقالتهما في أقــل من موسم،
ليعود زيدان مدربًا للفريق من جديد.
ل ـل ـحــؤول دون ت ـكــرار خـيـبــات املــوســم
املــاضــي ،منح بيريز مــدربــه الفرنسي
ميزانية مفتوحة إلع ــادة الـفــريــق إلى
منصات التتويج من جديد .صفقات
كبيرة أبرمها الــريــال مطلع الصيف،
كــان أبرزها الجناح البلجيكي إيدين
هـ ـ ـ ــازار ،امل ــدافـ ـع ــن ال ـب ــرازي ـل ــي إي ــدي ــر
ميليتاو والفرنسي فيرالند ميندي،
ً
إضـ ــافـ ــة إل املـ ـه ــاج ــم الـ ـص ــرب ــي لــوكــا
يوفيتش .رغم تجاوز القيمة السوقية
لـهــؤالء الالعبني حاجز ال ــ 250مليون
يـ ـ ــورو ،ال يـ ـ ــزال الـ ـف ــري ــق امل ـل ـك ــي غـيــر
مستقر على صعيدي األداء والنتائج.
ب ــ 6ان ـت ـصــارات 4 ،ت ـعــادالت وخـســارة،
ي ـح ـتــل امل ـي ــرن ـغ ــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي فــي
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مــن جهته يبحث مانشستر سيتي
ع ـ ــن ال ـ ـف ـ ــوز ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدور
ال ـثــانــي م ــن ال ـب ـطــولــة .أب ـن ــاء امل ــدرب
اإلسباني بيب غوارديوال يتصدرون
مجموعتهم بتسع نـقــاط مــن ثالثة
ان ـت ـص ــارات ،وه ــم سـيـكــونــون الـيــوم
بـضـيــافــة أتــاالن ـتــا اإلي ـطــالــي الــوافــد
الـجــديــد إل ــى دوري األب ـط ــال ،وال ــذي
ل ــم يـحـقــق بـعــد أي نـقـطــة بـعــد ثــاث
خـ ـ ـس ـ ــارات كـ ـ ــان آخـ ــرهـ ــا فـ ــي مـلـعــب
االتحاد وانتهت بفوز الـ«سيتيزنز»
بـخـمـســة أهـ ــداف ل ـهــدف ف ــي الـجــولــة
الثالثة.
وسـ ـيـ ـك ــون ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس وأت ـل ـت ـي ـك ــو
مدريد أمــام إمكانية حسم بطاقتي
ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ع ـ ــن املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة
ف ـي ـمــا ل ــو ف ـ ــاز األول ع ـل ــى مـضـيـفــه
ل ــوك ــوم ــوتـ ـي ــف م ــوسـ ـك ــو الـ ــروسـ ــي
وال ـثــانــي عـلــى مـضـيـفــه أي ـضــا بــايــر
ل ـ ـي ـ ـفـ ــركـ ــوزن األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي .ويـ ـتـ ـس ــاوى
الـ ـف ــريـ ـق ــان اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي واإلسـ ـب ــان ــي
بـسـبــع ن ـقــاط مــع أفـضـلـيــة ال ـصــدارة
ل ـنــادي تــوريـنــو ،مـقــابــل ث ــاث نقاط
ل ـل ـفــريــق الـ ــروسـ ــي ،ف ـي ـمــا ل ــم يـنـجــح
ليفركوزن بحصد أي نقطة.

سقوط برشلونة فــي الجولة األخيرة
مــن الــ«لـيـغــا» اإلسـبــانـيــة ،إضــافــة إلــى
خـ ـس ــارات ــه وت ـع ـث ــرات ــه املـ ـتـ ـك ــررة ال ـتــي
تـ ـع ـ ّـرض ل ـه ــا خـ ــال املـ ــواسـ ــم الـقـلـيـلــة
املاضية لم تكن محض صدفة .تعثرات
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادالت ،ل ـ ــم ت ـع ـص ــف ب ــال ـع ـم ــاق
الكاتالوني فحسب ،بل طالت النادي
األكـ ـب ــر ف ــي إس ـب ــان ـي ــا ت ــاري ـخ ـي ــا عـلــى
صعيد األل ـقــاب املحلية وال ـقــاريــة ،أي
ري ــال م ــدري ــد .ف ــي ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
وت ـح ــدي ـدًا م ـنــذ  2013وح ـت ــى ال ـي ــوم،
دخــل فــريــق إسـبــانــي ثــالــث على الخط
وه ـ ــو أت ـل ـي ـت ـي ـكــو مـ ــدريـ ــد مـ ــع امل ـ ــدرب
ديـيـغــو سـيـمـيــونــي ،وزاح ــم الـغــريـ َـمــن
التقليديني على لقب الليغا ،بل فرض
ن ـف ـســه م ـنــاف ـســا ع ـل ــى دوري األب ـط ــال
أيضًا.
مـ ــا قـ ـ ّـدمـ ــه امل ـ ـ ـ ــدرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي فــي
الـسـنــوات املــاضـيــة ،أو مــا صـنـعــه ،زاد
من عزيمة األندية اإلسبانية األخــرى،
ووضـ ــع ف ــي مـخـ ّـيـلـتـهــا ف ـك ــرة ،ل ــم تكن
ّ
هـ ــذه األن ــدي ــة ل ـت ـفــكــر ي ــوم ــا أن تـجــرؤ

حـتــى عـلــى أن تحلم بـهــا« .الـتـشــولــو»
كما يلقب في مدريدّ ،قدم للعالم ناديًا
ًّ
إسبانيًا يقارع كل من برشلونة وريال
مدريد في الليغا ،وينافس كبار القارة
األوروبـيــة في دوري األبـطــال .فأصبح
الجميع مــن أنــديــة محلية وأوروب ـيــة،
يـخـشــى ال ــ«أت ـل ـت ــي» ،وهـ ــذا م ــا فــرضــه
املدرب سيميوني ،وهو ال يزال ّ
يطبقه
حتى هذا اليوم.
م ـن ــذ أن كـ ــان ب ـي ــب غ ـ ــواردي ـ ــوال عـلــى
رأس الـجـهــاز الفني لـلــ«بــاوغــرانــا»،
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي  ،2011ك ــان ــت األن ــدي ــة
اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة واألوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ت ـخ ـشــى
ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي كـثـيـرًا ،وه ــذا ما
فــرض ـتــه أفـ ـك ــار «ال ـف ـي ـل ـس ــوف» بـيــب،
ّ
وأك ــد عليه العـبــو برشلونة فــي تلك
الـ ـفـ ـت ــرة .ن ـت ــائ ــج ك ـب ـي ــرة ،خ ـمــاس ـيــات
وسداسيات وحتى سباعيات ،أهداف
ّ
كـثـيــرة ،وخـســائــر مــذلــة تـعـ ّـرضــت لها
األن ــدي ــة اإلس ـب ــان ـي ــة ف ــي ك ــل أس ـبــوع
مــن «الـلـيـغــا» .ولــريــال مــدريــد نصيب
مــن ذل ــك ،فــا يمكن نسيان خماسية
ال ـك ــام ــب ن ــو ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وســداس ـيــة
مـ ـلـ ـع ــب «امل ـ ـيـ ــري ـ ـن ـ ـغـ ــي» س ــان ـت ـي ــاغ ــو
بيرنابيو .بعد رحيل بيب غوارديوال
ع ــن الـ ـب ــارس ــا ،ان ـخ ـفــض مـ ـع ـ ّـدل هــذه
الـنـتــائــج ،وب ــات ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي
ّ
ي ـجــد ص ـعــوبــة واضـ ـح ــة ف ــي تـخــطــي
األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـت ــي ت ـل ـع ــب ع ـل ــى أرض ـه ــا
(خ ــارج الـكــامــب ن ــو) .ومــا زاد األمــور
تعقيدًا بالنسبة لزمالء األرجنتيني

لـ ـ ـي ـ ــو مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ،ه ـ ـ ــو قـ ـ ـ ـ ـ ــدوم امل ـ ـ ـ ــدرب
سيميوني ،املدرب الذي كسر «هاجس
الخوف» بينه وبــن برشلونة وريــال
مــدريــد ،وبــن أنــديــة الليغا الصغيرة
واملتواضعة وبــن الثنائي املسيطر.
وكــأن بــه يـقــول« :يمكننا هزيمة هذا
الوحش».
سيميوني ،ومـنــذ بــدايــة مسيرته مع
أتليتيكو مدريد وحتى هذه اللحظة،

وقف سيميوني بوجه
ريال مدريد وبرشلونة
وكسر سطوتهما
لــم ي ـبــرم صـفـقــات مــن الـعـيــار الثقيل،
ولم يدفع مبالغ «خيالية» ،باستثناء
م ــا ص ــرف ــه ع ـل ــى ال ـث ـن ــائ ــي ال ـفــرن ـســي
وال ـبــرت ـغــالــي ت ــوم ــاس ل ـي ـمــار وج ــواو
ّ
فـيـلـيـكــس .سـيـمـيــونــي ،ك ــان «ف ــاح ــا»
فــي إسبانيا ،وقــف فــي وجــه الحيتان
الـ ـكـ ـب ــرى ،ح ـي ـت ــان ال ـل ـي ـغ ــا امل ـس ـي ـطــرة
عـلـيـهــا ل ـس ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،وأص ـح ــاب
الخزائن املالية الكبيرة .وقــف أمامها
ّ
وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـداه ـ ـ ــا ،وتـ ـ ـم ـ ــك ـ ــن مـ ـ ــن ت ـح ـق ـيــق

تربى عدد من العبي أتليتيكو على يدي سيميوني (أ ف ب)

«انتفاضة» في مسار «الليغا» .املدرب
األرجنتيني كان ِحرفيًا أيضًا ،فهو من
صـنــع العـبـيــه ،مــن بـنــى شخصيتهم،
ومــن أعطاهم الثقة الكاملة وفــي سن
ص ـغ ـي ــر .الـ ـح ــدي ــث ه ـن ــا عـ ــن س ـ ــاؤول
نيغيز ،كوكي ،دييغو غودين ،خوسيه
خيمينيز ،لوكاس هيرنانديز ،توماس
بارتي ،رودري ،أنطوان غريزمان ،يان
أوب ــاك ،فيليبي لويس وخ ــوان فــران،
وغ ـيــرهــم الـكـثـيــر م ــن الــاع ـبــن الــذيــن
صنعهم سيميوني ،وهم الذين تربوا
عـلــى يــديــه .هــذا الـحــرفــي املــاهــر واجــه
أمـ ـ ــوال ال ـث ـنــائــي اإلس ـب ــان ــي ال ـك ـث ـيــرة،
الفريقان اللذان ومع بداية كل موسم،
يستمتعان بما يقومان بــه ،يصرفان
األمـ ـ ــوال ال ـطــائ ـلــة ع ـلــى «ك ـت ـي ـبــة» مــن
ال ــاع ـب ــن ال ـ ـجـ ــدد ،م ـن ـهــم م ــن اشـتـهــر
ب ـهــذه الـطــريـقــة ،ومـنـهــم مــن استغنى
ّ
عن مبادئه ليركب مع الركاب املنتشني
بـ ــال ـ ـصـ ــورة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
الرأسمالية منها.
ال يمكن تجاهل أن ما ّ
قدمه سيميوني
في «الليغا» كان بمثابة ثورة ،أعادت
الثقة التي افتقدتها األندية اإلسبانية
األخـ ـ ــرى ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة .في
الـ ـس ــاب ــق ،ريـ ـ ــال ب ـي ـت ـيــس ك ـ ــان يــدخــل
املـبــاراة مهزومًا ،كذلك األمــر بالنسبة
ألن ــدي ــة أخـ ــرى كـلـيـفــانـتــي ،إشـبـيـلـيــة،
فــال ـن ـس ـيــا ،خ ـي ـتــافــي ،إيـ ـب ــار وغ ـيــرهــا
الكثير .اليوم ،ليفانتي يهزم برشلونة،
وري ــال بيتيس بــات ن ـدًا لــريــال مدريد
وف ــي مـعـقـلــه الـســانـتـيــاغــو« .ظ ــاه ــرة»
األت ـل ـت ــي أعـ ـط ــت األنـ ــديـ ــة اإلس ـبــان ـيــة
األخرى الثقة ،وهذه األخيرة هي التي
ّ
والتطور
ّأدت إلــى الـتـطـ ّـور فــي األداء،
في العتاد أيضًا.
ه ـ ــي انـ ـتـ ـف ــاض ــة األن ـ ــدي ـ ــة امل ـت ــوس ـط ــة
والـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة ع ـ ـلـ ــى ك ـ ـب ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلس ـب ــان ــي ،ال ـ ــدوري الـ ــذي وص ــف في
كثير من فتراته بدوري «توم وجيري»،
أي دوري ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي الـ ـك ــات ــال ــون ــي
واملدريدي .سيميوني ،وبغض النظر
عـلــى ان ـف ـعــاالتــه وت ـصــرفــاتــه الـعـفــويــة
وغير العفوية منها ،فإنه يبقى مدربًا
«شعبويًا» ،أيقظ الطبقة الدنيا ،وأعاد
ً
«الليغا» من جديد ،لتصبح واحدة من
بــن أه ــم وأم ـتــع ال ــدوري ــات األوروب ـيــة
ّ
مرة أخرى.

كالشيو

مباريات الدوري اإليطالي خارج الحدود
أب ـ ــدى امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ــراب ـط ــة ال ـ ــدوري
اإليـ ـط ــال ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ل ــوي ـج ــي دي
سييرفو رغبته في إقامة مباراة على
األقــل من البطولة خــارج البالد في كل
م ــوس ــم ،بـحـســب ت ـصــري ـحــات نقلتها
وسائل إعالم محلية.
وقال دي سييرفو على هامش مؤتمر
ريـ ـ ــاضـ ـ ــي ـ اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي فـ ـ ــي م ـي ــان ــو
«الـ ـتـ ـح ــدي بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـيـ ـن ــا ،وأي ـض ــا
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـب ـط ــوالت األوروبـ ـي ــة
األخرى ،هو النفاذ إلى أسواق جديدة.
وه ـ ـ ـ ــذا ي ـت ـح ـق ــق ب ـ ـخـ ــوض مـ ـب ــاري ــات
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج م ــن أجـ ــل إنـ ـش ــاء ت ـق ــارب
(م ــن املـشـجـعــن الــدول ـيــن) مــع بــادنــا
وبطولتنا» .وأض ــاف «موقفنا هــو أن
تقام مباراة على األقــل في الخارج في
كل موسم» ،وذلك بحسب التصريحات
ال ـت ــي أوردت ـ ـهـ ــا ص ـح ـي ـفــة «ال غــازي ـتــا
ديللو سبورت».
تساهم المباريات
الخارجية في زيادة
شعبية الدوريات (أ ف ب)

لكن دي سييرفو أقـ ّـر بــأن التشريعات
الحالية تجعل مــن هــذه الخطوة أمـرًا
غ ـي ــر م ـم ـكــن راه ـ ـنـ ــا ،م ـن ــوه ــا بـمـسـعــى
راب ـط ــة ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي إل ــى إقــامــة
مـبــاراة خــارج الـبــاد .وتــابــع «الرابطة
اإلسـبــانـيــة هــي رائـ ــدة فــي ه ــذا املـجــال
وتحاول منذ أعوام إقامة مباراة أولى
من البطولة خارج البالد .نأمل في أن
يتحقق ذلك».
وج ـ ّـددت رابـطــة الليغا اإلسبانية هذا
امل ــوس ــم م ـس ـعــاهــا إلق ــام ــة مـ ـب ــاراة من
ال ــدوري املحلي فــي الــواليــات املتحدة.
ولقي هذا االقتراح في املوسم املاضي
مـ ـع ــارض ــة واس ـ ـعـ ــة ش ـم ـل ــت االت ـ ـحـ ــاد
اإلسباني ورابطة الالعبني املحترفني،
وح ـت ــى االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
(فيفا).
وتهدف البطوالت األوروبية من خالل
ه ــذه ال ـخ ـطــوة إل ــى ت ـعــزيــز حـضــورهــا
ف ــي أس ـ ــواق ج ــدي ــدة وتــوس ـيــع قــاعــدة
املشجعني الــذيــن يتابعون مبارياتها
في الخارج.
وتعمد أندية أوروبية عدة إلى تنظيم
جوالت صيفية وخوض مباريات ودية

في االستراحة الفاصلة بني املوسمني،
م ــن أجـ ــل ت ـعــزيــز ح ـض ــوره ــا ف ــي دول
بعيدة ال سيما في آسيا ،ما يمكن أن
يوفر مداخيل إضافية وعقودًا رعائية.
وت ـط ـ ّـرق دي سـيـيــرفــو إل ــى م ــا ق ــام به
م ـن ـظ ـمــو طـ ـ ــواف إي ـط ــال ـي ــا ل ـل ــدراج ــات
ال ـ ـهـ ــوائ ـ ـيـ ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال إق ـ ــام ـ ــة ب ـعــض
املراحل في دول أخرى ،معتبرًا أن ذلك
«يتيح االنـفـتــاح على أس ــواق جــديــدة.
نـحــن ننتظر أن يـقــوم الفيفا والــويـفــا
(االتحاد األوروبي لكرة القدم) بوضع
قواعد لذلك».
وإضافة إلى رفض العديد من الجهات
ل ـهــذه ال ـخ ـط ــوة ،أعـ ــرب ع ــدد كـبـيــر من
الــاع ـبــن بـيـنـهــم الـنـجــم االرجـنـتـيـنــي
ليونيل ميسي أن السفر الدائم ،ولعب
مـبــاريــات كثيرة خ ــارج الـبــاد خاصة
ف ـ ــي فـ ـ ـت ـ ــرات الـ ـت ــوق ــف بـ ــاتـ ــا ي ــره ـق ــان
الــاع ـبــن .وي ـضــاف ه ــذا إل ــى ال ـجــدول
املزدحم في أوروبا واملباريات الكثيرة
ُ
ال ـتــي ت ـل ـعــب ،ك ـمــا ال ـس ـفــر امل ـت ـكــرر بني
املـ ــدن ،وح ـتــى ال ــى ب ـلــدان مختلفة في
الـبـطــوالت األوروب ـي ــة ،ومــا يتركه هذا
األمر من إرهاق لالعبني.

12

األربعاء  6تشرين الثاني  2019العدد 3902

األربعاء  6تشرين الثاني  2019العدد 3902

رياضة

رياضة

عنصرية

بوندسليغا

فيرونا يمنع رئيس الـ«ألتراس» من دخول ملعبه
أعلن نادي هيالس فيرونا اإليطالي
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ي ــوم أم ــس ال ـث ــاث ــاء أنــه
منع لوكا كاستيليني رئيس رابطة
«أل ـ ـ ـتـ ـ ــراس» م ـش ـج ـعــي الـ ـف ــري ــق ،مــن
دخ ــول ملعبه حـتــى ع ــام  ،2030بعد
تصريحات انتقد فيها بشدة مهاجم
بريشيا ماريو بالوتيلي.
وكـ ـ ــان بــالــوت ـي ـلــي ُع ــرض ــة ل ـه ـتــافــات
عـنـصــريــة خ ــال مـ ـب ــاراة فــري ـقــه ضد
ف ـي ــرون ــا األح ـ ــد ف ــي ال ـ ـ ــدوري املـحـلــي
( ،)2-1وهـ ّـدد بترك املستطيل األخير
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ه ـ ــذه اآلف ـ ـ ــة املـ ـت ــزاي ــدة
ف ـ ــي امل ـ ــاع ـ ــب األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ال س ـي ـمــا
فــي إيـطــالـيــا .وف ــي ال ـيــوم الـتــالــيّ ،
رد
بــالــوت ـي ـلــي ب ـح ــدة ع ـلــى تـصــريـحــات
ل ـكــاس ـت ـي ـل ـي ـنــي ،ن ـف ــى ف ـي ـهــا تــوج ـيــه
إساءات إلى املهاجم الدولي ،معتبرًا
أنه «ليس إيطاليًا بالكامل».
وفي بيان ،رأى فيرونا أن تصريحات
ك ــاس ـت ـي ـل ـي ـن ــي «تـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارض ب ـش ـكــل

املتداول من املدرجات عبر االنترنت.
ورأى كاستيليني أن املـهــاجــم الــذي
ارتدى قميص املنتخب  36مرة ليس
إيطاليًا ،إذ «يحمل جنسية إيطالية،
ولـ ـك ــن ال ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون إي ـطــال ـيــا
بالكامل».
وول ــد امل ـهــاجــم ال ـبــالــغ مــن الـعـمــر 29
عــامـ ّـا ،فــي بــالـيــرمــو ألبــويــن غانيني،
وتبنته عائلة إيطالية حيث ترعرع
على مقربة من بريشياّ .
ورد الالعب

اإلثنني عبر حسابه على انستاغرام،
متوجهًا إلى رئيس رابطة املشجعني
بـ ــال ـ ـقـ ــول «أن ـ ـ ـ ــت ت ـل ـم ــح إل ـ ـ ــى م ــوق ــف
اجتماعي وتاريخي أكبر بكثير من
ب ـع ــض األشـ ـ ـخ ـ ــاص ذوي الــذه ـن ـيــة
املحدودة .أفيقوا أيها الجهلة».
ُيــذكــر أن ـهــا لـيـســت امل ــرة األولـ ــى التي
ي ـت ـعــرض فـيـهــا بــالــوت ـي ـلــي لـهـتــافــات
عـ ـنـ ـص ــري ــة خ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا.
امل ـه ــاج ــم الـ ــدولـ ــي ت ـع ــرض ل ـه ـتــافــات

عنصرية عندما كــان يــرتــدي قميص
نــادي ميالن ،كما تعرض للكثير من
الـعـنـصــريــة ف ــي إنـكـلـتــرا عـنــدمــا كــان
العبًا في نادي مانشستر سيتي.
وت ــزداد هــذه اآلفــة بشكل كبير أخيرًا
خاصة في إيطاليا ،إذ يتعرض عدد
من الالعبني أصحاب البشرة السمراء
ل ـه ـتــافــات ع ـن ـصــريــة ،ك ـمــا ح ـصــل مع
ب ــال ــوت ـي ـل ــي مـ ــن ج ـم ــاه ـي ــر فـ ـي ــرون ــا،
وروميلو لوكاكو في بداية املوسم من

تعرض بالوتيلي إلساءات في إنكلترا أيضًا (ا ف ب)

تزداد هذه اآلفة بشكل
كبير أخيرًا خاصة في إيطاليا
خطير مــع املـبــادئ والقيم األخالقية
ل ـن ــادي ـن ــا» ،مـ ـق ــررًا م ـن ـعــه م ــن دخ ــول
امللعب.
وكـ ـ ـ ــان ك ــاس ـت ـي ـل ـي ـن ــي ق ـ ــد شـ ـ ـ ـ ّـدد فــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات إذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ي ـ ــوم اإلثـ ـن ــن
امل ــاض ــي ع ـلــى أن مـشـجـعــي ف ـيــرونــا
ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا ع ـ ـن ـ ـصـ ــريـ ــن ،م ـ ـع ـ ـت ـ ـب ـ ـرًا أن
ب ــال ــوتـ ـيـ ـل ــي سـ ـم ــع اإله ـ ـ ــان ـ ـ ــات «ف ــي
ذهنه فقط» .وتابع العضو الناشط
ف ــي حـ ــزب «فـ ـ ـ ــورزا ن ــوف ــا» الـيـمـيـنــي
املتطرف« ،نحن قاعدة جماهيرية ال
تظهر احـتــرامــا ،تسخر مــن الالعبني
الصلع ،وذوي الشعر الطويل ،ومن
الع ـبــي ال ـج ـنــوب وأصـ ـح ــاب الـبـشــرة
امللونة ،لكننا ال نقوم بذلك انطالقًا
من خلفيات سياسية أو عنصرية».
وتــابــع «ص ــدرت الهتافات مــن أربعة
أشـخــاص فـقــط ،ولــم يسمعهم سوى
األشـخــاص الــذيــن التقطوا الفيديو»

جماهير نــادي كالياري .وباتت هذه
اآلفة بحاجة إلى حل نهائي وصارم،
عـلــى اعـتـبــار أنـهــا ت ـعـ ّـدت التصرفات
ال ـ ـفـ ــرديـ ــة ،ف ـي ـمــا االت ـ ـحـ ــاد االي ـط ــال ــي
يرفض االعتراف بهذا األمر.
ّ
وهـ ــذه اآلفـ ــة تـخــطــت إيـطــالـيــا أيـضــا،
فخالل املوسم املاضي تعرض العب
مـنـتـخــب إنـكـلـتــرا ونـ ــادي مانشستر
س ـي ـتــي رح ـي ــم سـتـيــرلـيـنــغ إلس ـ ــاءات
وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات عـ ـنـ ـص ــري ــة م ـ ــن ج ـم ـه ــور
ناديي تشيلسي وويستهام يونايتد.
الــاعــب امل ـصــري مـحـمــد ص ــاح نجم
ن ــادي لـيـفــربــول ،طــاول ـتــه أي ـضــا هــذه
اإلساءات العنصرية خالل تلك الفترة،
وتم تصويره على أنه إرهابي ويريد
زراعــة قنبلة لتفجيرها .وفــي فرنسا
ت ـعـ ّـرض قــائــد ن ــادي اي ـم ـيــان برينس
غـ ــوانـ ــو إلس ـ ـ ـ ـ ــاءات ع ـن ـص ــري ــة خ ــال
مباراة مع نادي ديجون .والعب نادي
يوفنتوس السابق وايفرتون الحالي
مويس كــنّ ،
تعرض بــدوره إلســاءات
عنصرية من الجمهور ،كما من زميله
في الفريق ليوناردو بونوتشي ،الذي
عاد واعتذر منه الحقًا.
وف ــي امل ـب ــاري ــات األوروب ـ ـيـ ــة ،تـحــديـدًا
ف ــي م ـب ــاراة ك ــأس ال ـســوبــر األوروبـ ــي
الـ ـت ــي ج ـم ـعــت ل ـي ـف ــرب ــول اإلن ـك ـل ـيــزي
بنظيره تشلسي في مدينة اسطنبول
ال ـتــرك ـيــة ،هــاج ـمــت جـمــاهـيــر األخ ـيــر
العب فريقها تامي أبراهام بعبارات
عـنـصــريــة ،بـعــد إضــاع ـتــه رك ـلــة جــزاء
لفريقه.
إذًا هــي ك ــرة ن ــار ب ــدأت تـكـبــر ،ويجب
إي ـج ــاد ح ــل ل ـهــا م ــن ق ـبــل االتـ ـح ــادات
امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ،واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــن الـ ـ ــدولـ ـ ــي
واألوروبـ ــي لـكــرة الـقــدم لكي ال تصل
األم ـ ــور إل ــى م ـك ــان ال يـمـكــن ال ــرجــوع
عنه .ومــن األكيد أن الغرامات املالية
واإليقاف لعدد من املباريات لم يعودا
ي ـك ـف ـيــان أيـ ـض ــا ،ب ــل ي ـج ــب أن ت ـكــون
ال ـع ـق ــوب ــات قــاس ـيــا ج ـ ـدًا مل ــن ي ـمــارس
ال ـع ـن ـص ــري ــة عـ ـل ــى غـ ـيـ ــره سـ ـ ـ ــواء مــن
الالعبني أم من الجمهور ،لكي يشكل
هذا األمر رادعًا حقيقيًا.
(األخبار)

أكد املصنف أول عامليًا اإلسباني رافايل نادال عزمه على خوض منافسات بطولة
املاسترز الختامية ملوسم العبي كرة املضرب املحترفني نهاية األسبوع ،بعد أيام
من انسحابه بسبب اإلصابة من باريس ،آخر دورات املاسترز لأللف نقطة .وعبر
حسابه على «تويتر» ،أبدى اإلسباني البالغ من العمر  33عامًا ،عزمه على خوض غمار
بطولة املاسترز .وكتب «أمس ،خضعت لصورة بالرنني املغناطيسي في مايوركا
(إسبانيا) وعلى رغم وجود انتفاخ عضلي في البطن على الجهة اليمنى ،سأتوجه إلى
ّ
لندن» .وتابع «الخميس أو الجمعة ،سأبدأ بمعاودة ضربات اإلرسال .الهدف هو التمكن
من خوض نهائيات املاسترز في لندن .شكرًا لدعمكم جميعًا»( .أ ف ب)

القضاء الفرنسي ّ
ينبه نيمار

اكتفت السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه تنبيه
إلى البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان،
على خلفية الشكوى ّ
املقدمة ضده من مشجع لنادي
رين قام بدفعه في املدرجات بعد نهائي كأس فرنسا
في كرة القدم املوسم املاضي ،حسبما أفادت مصادر
فرنسية .وأكد مصدر في النيابة العامة في بوبينيي
أن الهيئة القضائية «بـعـثــت عـبــر الـبــريــد» إل ــى أغلى
العب في العالم ،تنبيهًا وتذكيرًا بالقوانني والحقوق
والواجبات في حاالت مماثلة ،في أعقاب الشكوى التي
تقدم بها املشجع ضد نيمار واتهمه فيها بممارسة
ّ
املتعمد.
العنف
وأث ــار الـقــرار غضب املحامي فيليب أوهــايــون وكيل
املشجع ،اذ اعتبر أن ما قام به القضاء الفرنسي «غير
مقبول ،هذا أمر يبرر العنف .لو كان املشجع هو من
ضرب العب كرة القدم ،لكان مثل أمام املحكمة ،وربما
ُفرض عليه حكم بالسجنُ ،
ومنع من دخول امللعب».
وت ـقــدم املـشـجــع الـبــالــغ مــن الـعـمــر  29عــامــا بشكوى
قـضــائـيــة ف ــي ح ــق نـيـمــار عـلــى خـلـفـيــة ق ـيــام األخـيــر

ثالثة أسابيع
إليجاد بديل
لكوفاتش
أع ـلــن أولـ ــي هــونـيــس رئ ـيــس نـ ــادي بــايــرن
ميونيخ بطل الدوري األملاني لكرة القدم في
املواسم السبعة املاضية ،أن النادي البافاري
سيمهل نفسه ثالثة أسابيع إليجاد بديل
للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بعد إعفائه
من ّ
مهامه بسبب النتائج السيئة في الفترة
األخـ ـي ــرة .وق ــال هــونـيــس ف ــي تـصــريـحــات
ليل اإلثنني ـ الثالثاء ،إن مسؤولي النادي
ال ـب ــاف ــاري «س ـي ـف ـكــرون ب ـه ــدوء بــالـطــريـقــة
املالئمة ملعالجة هذا األمر» .وأضاف «أعتقد
أن ــه م ــن اآلن ح ـتــى املـ ـب ــاراة املـقـبـلــة خ ــارج
ملعبنا ضد دوسلدورف (في  23تشرين
الدولية)
الثاني/نوفمبر بعد فترة التوقف
ّ
خــال ثالثة أسابيع ،سنعرف كيفية حل
مسألة املدرب».
وأعـفــي كــوفــاتــش ( 48عــامــا) مــن ّمنصبه
يوم األحد املاضي غداة الخسارة املذلة التي
تلقاها بايرن أمــام اينتراخت فرانكفورت
بنتيجة ( )5-1فــي املــرحـلــة ال ـعــاشــرة من
البوندسليغا ،وكانت األسوأ له في الدوري
املحلي منذ عام .2009
وت ــداول ــت ال ـص ـحــف األمل ــان ـي ــة أس ـم ــاء عــدة
مطروحة لخالفة الكرواتي كوفاتش الذي
كـ ــان ي ـق ــود ال ـف ــري ــق ف ــي مــوس ـمــه ال ـثــانــي،
منها م ــدرب أيــاكــس أمـسـتــردام الهولندي
إري ـ ــك ت ــن ه ـ ــاغ ،واإلي ـط ــال ــي مــاسـيـمـلـيــانــو
أل ـي ـغ ــري ،وال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو
وال ـف ــرن ـس ــي أرس ـ ــن ف ـي ـن ـغــر ،إض ــاف ــة الــى
األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ورالــف
رانـيـيــك واملـهــاجــم الــدولــي الـســابــق األملــانــي
م ـيــروســاف ك ـل ــوزه( .الـ ـه ـ ّـداف الـتــاريـخــي
لكأس العالم)
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بدفعه في املدرجات أثناء تسليم امليداليات بعد املباراة
الـنـهــائـيــة ال ـتــي خـســرهــا الـفــريــق الـبــاريـســي بــركــات
الترجيح في نيسان/أبريل.
ّ
ّ
املصور على
وأدت هذه الحادثة التي انتشر شريطها
نـطــاق واس ــع عـبــر مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،إلــى
إيقاف نيمار ثالث مباريات محليًا.
وأقر نيمار الذي أصبح في صيف  2017أغلى العب
في العالم بعد انتقاله من برشلونة اإلسباني الى سان
جيرمان مقابل  222مليون ي ــورو ،بــأن تصرفه مع
املشجع كــان «خاطئًا» ،مشددًا في الوقت عينه على
ـال» ،فــي إش ــارة الى
أنــه «كــان يجب أن يبقى غير م ـبـ ٍ
مــا اعـتـبــره الــاعــب إهــانــات كــان املشجع يوجهها له
ولزمالئه في نادي العاصمة الفرنسية.

فوز أول لرانييري

أه ــدى الـبــديــل جــانـلــوكــا ك ــاب ــراري فــريـقــه سمبدوريا
ومدربه املخضرم كالوديو رانييري فــوزًا ثمينًا في
اللحظات القاتلة على مضيفه سبال ( ،)0-1في لقاء
بــن فــريـقــن ي ـصــارعــان لـتـفــادي ال ـه ـبــوط ،فــي ختام
مباريات املرحلة الحادية عشرة من الدوري اإليطالي
لـكــرة ال ـقــدم .وج ــاء هــدف الـنـقــاط الـثــاث فــي الدقيقة
ً
( ،)1+90بعد دقيقة مــن دخــول كــابــراري بــديــا من
املهاجم فيديريكو بوناتزولي.
واسـتـغـ ّـل الــاعــب عرضية لفابيو دي بــاولــي ّ
حولها
ال ـب ــدي ــل اآلخ ـ ــر األوروغـ ــويـ ــانـ ــي غ ــاس ـت ــون رام ـي ــري ــز،
وتابعها كابراري بدوره رأسية في املرمى .وهو الفوز
األول لسمبدوريا منذ تــولــي رانـيـيــري مـهـ ّ
ـام إدارت ــه
الفنية فــي  12تـشــريــن األول/أك ـت ــوب ــر املــاضــي خلفًا
ألوزيبيو دي فرانشيسكو الذي أقيل من منصبه على
خلفية النتائج السيئة .وبدأ املدرب مغامرته الجديدة
أمــام فريقه السابق رومــا بتعادل سلبي في املرحلة

الثامنة ،قبل أن يسقط أمــام بولونيا ( )2-1ويتعادل
مع ليتشي ( )1-1في املرحلتني الالحقتني.
وهو الفوز الثاني لسمبدوريا هذا املوسم ،واألول منذ
تغلبه في املرحلة الرابعة على تورينو (-1صفر) ،قبل
أن يخسر أربع مرات ويتعادل مرتني.
ورفع سمبدوريا رصيده إلى ثماني نقاط وتقدم إلى
املركز الثامن عشر متخليًا عن قاع الترتيب لسبال
الــذي تراجع إلــى املركز العشرين إثــر تجمد رصيده
عند سبع نـقــاط ،بعدما ُمني بخسارته الثالثة على
أرضه والثامنة هذا املوسم.

غيغز يستدعي بايل

استدعى مــدرب املنتخب الويلزي لكرة الـقــدم رايــن
غيغز قائده املصاب غاريث بايل إلى التشكيلة التي
ت ـخــوض م ـبــاراتــن ض ــد أذرب ـي ـج ــان وامل ـج ــر ضمن
التصفيات املؤهلة إلى كأس أوروبــا  2020في وقت
الحــق هــذا الشهر .وغ ــاب العــب جـنــاح ري ــال مدريد
اإلس ـبــانــي الـبــالــغ مــن الـعـمــر  30عــامــا ،عــن املــاعــب
منذ املـبــاراة بني منتخب بــاده وكرواتيا ( )1-1في
 13تشرين األول/أكتوبر املاضي ضمن منافسات
املجموعة الخامسة للتصفيات ،بسبب معاناته من

إصابة على مستوى ربلة الـســاق .ويحتل املنتخب
الويلزي املركز الرابع في ترتيب املجموعة ،برصيد
ثماني نقاط من ست مباريات ،وبفارق ست نقاط
ّ
املتصدرة وأربع عن املجر الثانية (لكل
عن كرواتيا
منهما سـبــع م ـب ــاري ــات) .وت ـحــل وي ـلــز ضـيـفــة على
أذربـيـجــان فــي  16تشرين الثاني/نوفمبر ،قبل أن
تستضيف املجر في  19منه.
وعلى رغم استدعائه ،ال تــزال امكانية خوض بايل
للمباراتني موضع شك ،اذ أنه عاود األسبوع املاضي
فقط التمارين الخفيفة مع فريقه اإلسباني.
ونقلت صحيفة «آس» فــي تقرير لها بعد أيــام من
إصابة بايل ،عن مصدر لم ّ
تسمه في ناديه« ،وجود
هستيريا جماعية بـشــأن إصــابــات غــاريــث بــايــل»،
وأن ــه يـتــوقــف عــن الـلـعــب بـمـجــرد تـعــرضــه إلصــابــة،
مهما كانت طفيفة .وبحسب إحصاءات الصحيفة
املــدريــديــة ،غ ــاب الــاعــب عــن  94م ـب ــاراة مــع الـنــادي
امللكي بسبب  24إصــابــة مختلفة تعرض لها منذ
انضمامه إلــى صفوفه آتيًا من توتنهام اإلنكليزي
في صيف العام .2013
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أفقيا

 -1إحــدى املــدن في محافظة حمص في سوريا شهدت معارك عسكرية كبيرة – نوع
من األسماك املفترسة –  -2دم مائل الى السواد – وعاء صغير يجعل فيه الطيب – -3
لقاء وجهًا لوجه مع شخصية على شاشة الصغيرة –  -4لعبة لألطفال بشكل جسم
مدينة
مستدير – أهــم مــدن الكوت دازور في فرنسا – من األزهــار –  -5حــرف عطف – ُ
فرنسية قاعدة محافظة املانش –  -6شاعر فرنسي راحل ُيعتبر رائد السريالية – تقال
على الهاتف –  -7جــذب الــريــاضــي األثـقــال بـشــدة – مــن يعمل فــي قـيــاس األرض – -8
عكسها سقي النبات – أدوات تستعمل لتسريح الشعر –  -9من العائالت السياسية
اللبنانية – فقد عقله –  -10ممثل سوري راحل إشتهر بشخصية نسائية بإسم أم كامل

عموديًا

 -1رواي ــة عاملية مشهورة للكاتب الــروســي الكبير تولستوي –  -2ألـ ّـح فــي الطلب
– وكــالــة أنـبــاء عاملية –  -3ثمن الـشــيء – هــرب مــن املعتقل – رخــو باألجنبية – -4
أصابه تيار كهربائي – أمــر خفي – خــاف أول –  -5دار نشر لبنانية متخصصة
فــي نشر الكتب العلمية –  -6عائلة ّ
فنية لبنانية كبيرة – إبــن األس ــد –  ّ -7شيخ
ّ
بالسد املعروف بإسمها –  -8حقة من
ضعيف – إحدى مدن اليمن إشتهرت قديمًا
ُ
فخار تستعمل لحفظ الدراهم واألموال – محافظة في العراق قاعدتها الكوت – -9
خصب – للنفي – بئر عميقة –  -10موسيقي لبناني يعزف على آلة العود حائز
على الجائزة األولى في التأليف ضمن مسابقة في اليابان

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3301

حلول الشبكة السابقة

1

 -1عمر الداعوق –  -2يونيسف – بعل –  -3ور – الردع –  -4نيس – دعني –  -5أساس – كندا –
 -6ناساو – ل ل –  -7غوته – بلعوم –  -8شروال – ّ
نب –  -9نسرين – رقي –  -10فك – الفيالق

عموديًا ّ
ّ
أغش –  -2موريس – ْ
ساهارا – ّ -5لس – داس –
ورنك –  -3رن – سانتوس –  -4ايل –
 -1عيون –
ّ
ّ
ليل –  -6دفاع – اب – نف –  -7لنكولن –  -8عبرين – عبرا –  -9وعد – دلو – قل –  -10قلعة املضيق

حل الشبكة 3300

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عارضة أزيــاء برازيلية تم إدراجها في موسوعة غينيس كأغنى عارضة أزياء
في العالم .حصلت على لقب سفيرة النوايا الحسنة للبيئة من قبل وكالة األمم
املتحدة
 = 5+1+7+3حمام ُيستخدم لنقل الرسائل ■ ّ = 4+8+6+2
يشيد البناء ■ 11+10+9
= افتتح املشروع

حل الشبكة الماضية :مها ناجي صالح

وفي حني كان اسم تن هاغ من املطروحني
ّ
بـقــوة للمنصب الـجــديــد ،أك ــد امل ــدرب الــذي
أشرف سابقًا على الفريق الرديف لبايرن
ميونيخ ( ،)2015-2013أنه سيبقى حتى
نهاية املــوســم الحالي على األقــل مــع نــادي
ال ـعــاص ـمــة ال ـه ــول ـن ــدي ــة .وق ـ ــال ف ــي مــؤتـمــر
ص ـح ــاف ــي «ت ـج ـم ـع ـنــي ع ــاق ــة وث ـي ـق ــة مــع
فريقي والجميع في أياكس ،لذا يمكنني أن
أؤكد أنني سأبقى في أياكس هذا املوسم»،
ـاد ك ـب ـيــر .اسـتـمـتـعــت
مـضـيـفــا« ،ب ــاي ــرن نـ ـ ٍ
باق مع أياكس».
أنا
بعملي هناك .لكن اآلن
ٍ
وأشـ ــار بــايــرن فــي بـيــان إع ـفــاء كــوفــاتــش،
الى أن مساعده هانز-ديتر فليك ،املعروف
ّ
مهام التدريب بشكل
بـ«هانزي» ،سيتولى
م ــؤق ــت ح ــالـ ـي ــا ،ال س ـي ـم ــا فـ ــي امل ـح ـط ـتــن
املهمتني للفريق هــذا األسـبــوع :استضافة
أوملـبـيــاكــوس الـيــونــانــي ال ـيــوم األرب ـع ــاء في
الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري
أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا ،واس ـت ـضــافــة وصـيـفــه في
املــوســم املــاضــي بوروسيا دورتـمــونــد يوم
ال ـس ـبــت ف ــي املــرح ـلــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة من
الدوري األملاني.
ُيذكر أن مشاكل كبيرة حصلت في الفترة
امل ــاض ـي ــة ب ــن امل ـ ـ ــدرب ال ـس ــاب ــق كــوفــاتــش
والعبي البايرن على خلفية النتائج السيئة
وعدم االنسجام.
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العالم

العالم

اليمن

ّ
ّ
وقعت حكومة عبد ربه منصور هادي ،أمس،
مع المجلس االنتقالي على ما ُسمي «اتفاق
الرياض» ،الذي يمنح دول التحالف حق الوصاية
الكاملة على المحافظات الجنوبية ،ويعيد
للسعودية جزءًا كبيرًا من وصايتها المفقودة
على المحافظات الشمالية ،منذ أواخ ــر عام
 .2014في مقابل ذلــك ،تنتزع هــذه الوثيقة
معظم صالحيات هادي وحكومته

اتفاق الرياض ينتزع صالحيات هادي وحكومته

السعودية واإلمارات
تستوليان على الجنوب
صنعاء ــ رشيد الحداد
وس ـ ـ ــط خ ـ ــاف ـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ح ـ ـ ـ ّ
ـادة
وتــرح ـيــل مـعـظــم امل ـل ـفــات الـســاخـنــة،
كـ ــال ـ ـس ـ ـجـ ــون ال ـ ـسـ ــريـ ــة ّ اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة
وضـمــانــات التنفيذ ،وقـعــت حكومة
الــرئ ـيــس املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ع ـبــد ّ
رب ــه
منصور ه ــادي واملـجـلــس االنتقالي
ال ـج ـنــوبــي ع ـلــى «اتـ ـف ــاق ال ــري ــاض»،
فـ ــي ق ـص ــر ال ـي ـم ــام ــة فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ـح ـض ــور ول ـ ــي الـعـهــد
الـسـعــودي محمد بــن سـلـمــان وولــي
ال ـع ـه ــد اإلم ـ ــارات ـ ــي م ـح ـمــد ب ــن زاي ــد
باعتباره أحد رعاة االتفاق.
ُ ّ
دت الساعة
مراسم التوقيع ،التي حد ُ
ّ
العاشرة من صباح أمس ،أجلت إلى
ً
مساء نتيجة خالفات
الساعة الثانية
ّ
حادة كادت تؤدي إلى تأجيل االتفاق،
ّ
ّ
وربما إفشاله .ووفق مصادر مقربة
مــن ّحكومة هــادي فــي الــريــاض ،فقد
تــدخ ـلــت امل ـخ ــاب ــرات ال ـس ـعــوديــة في
ُ
اللحظات األخ ـيــرة ،لتجبر األط ــراف
ّ
امل ـع ـن ـي ــن ع ـل ــى الـ ـت ــوج ــه إل ـ ــى قـصــر
الـيـمــامــة لـحـضــور مــراســم الـتــوقـيــع.
تستدع مسؤولي حكومة
وبينما لم
ِ

هادي للحضور ومنعت شخصيات
سـيــاسـيــة أخـ ــرى م ــن امل ـش ــارك ــة ،فقد
اقتصر حضور مراسم التوقيع على
الرئيس هادي ،ونائبة الجنرال علي
مـحـســن األح ـم ــر ،ورئ ـي ــس الـحـكــومــة
م ـع ــن ع ـب ــد املـ ـل ــك ،ورئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب املـ ـ ــوالـ ـ ــي لـ ـ ـه ـ ــادي س ـل ـط ــان
ال ـب ــرك ــان ــي ،ون ــائ ــب رئ ـي ــس حـكــومــة
ه ـ ـ ـ ــادي سـ ــالـ ــم الـ ـخـ ـنـ ـبـ ـش ــي ،ب ـي ـن ـمــا
س ـم ـحــت ل ــوف ــد امل ـج ـل ـ ّـس االن ـت ـقــالــي
ً
بــالـ ّحـضــور كــامــا .ووق ــع الخنبشي
ً
ممثال عن حكومة هادي ،مع ناصر
ً
الخبجي ممثال االنتقالي ،والذي بدأ
ً
حامال لعلم الجنوب.
ولـ ـفـ ـت ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إل ـ ـ ــى أن م ــراس ــم
التوقيع على االتفاق جرت في أجواء
ّ
من التكتم ،مشيرة إلى أن السلطات
ّ
السعودية لم توجه الدعوة إلى كثير
م ــن الـشـخـصـيــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،الـتــي
كــان من املفترض أن تكون حاضرة.
كذلك ،فقد جـ ّـرد من اختير لحضور
امل ــراس ــم م ــن ج ــان ــب ح ـكــومــة ه ــادي
هواتفهم الشخصية والساعات
من
ُ
ال ـيــدويــة ،ونـقـلــوا إل ــى أح ــد القصور
املـلـكـيــة ف ــي ب ــاص ــات ،قـبـيــل ان ـطــاق

عملية التوقيع بدقائقُ .
ات ـف ــاق ال ــري ــاض ،الـ ــذي أعـ ـ ّـد م ــن قبل
امل ـخــابــرات الـسـعــوديــة واإلم ــارات ـي ــة،
ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن وث ـي ـق ــة ت ـم ـنــح دول
ال ـت ـح ــال ــف حـ ــق ال ــوص ــاي ــة ال ـكــام ـلــة
عـلــى املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ،وتعيد
للسعودية جزءًا يسيرًا من وصايتها
املفقودة على املحافظات الشمالية،
منذ أواخ ــر عــام  .2014كــذلــك ،تنتزع
هـ ـ ــذه ال ــوثـ ـيـ ـق ــة م ـع ـظ ــم ص ــاح ـي ــات
هادي وحكومته في تعيني القيادات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ً
وال ـ ّـدب ـل ــوم ــاس ـي ــن ،ف ـض ــا ع ــن إدارة
امل ـلــفــن األم ـن ــي وال ـع ـس ـكــري .وفـيـمــا
تتجاهل الوثيقة القضية الجنوبية،
ف ـه ــي تـ ـ ّ
ـؤسـ ــس مل ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة مــن
املحاصصة السياسية بــن شطري
ال ـي ـم ــن ،ع ـب ــر قـ ـ ــرار ت ـش ـك ـيــل حـكــومــة
كفاءات ّ
مكونة من  24وزيرًا مناصفة
بــن الـشـمــال وال ـج ـنــوب ،أي املجلس
االن ـت ـقــالــي وح ـكــومــة ه ـ ــادي .واه ـتــم
االتـ ـ ـف ـ ــاق ب ــال ـت ــرت ـي ـب ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
والـعـسـكــريــة ،بينما لــم يـتـطـ ّـرق إلــى
الجانب االقتصادي املتدهور ،حتى
ال تتحمل دول تحالف ال ـعــدوان أي

الـ ـت ــزام ــات م ــال ـي ــة ،ك ــدع ــم االق ـت ـصــاد
ال ـي ـم ـنــي ،وت ـق ــدي ــم أي م ـن ـحــة مــالـيــة
للمصرف املركزي.
ومن هذا املنطلق ،فإن حكومة هادي
ال ـت ــي زعـ ـم ــت ،أول م ــن أم ـ ــس ،خــال
اجتماع لها في الــريــاض ،أن «اتفاق
ال ــري ــاض س ـيـ ّ
ـؤســس ملــرحـلــة جــديــدة
م ــن ح ـض ــور الـ ــدولـ ــة ومــؤس ـســات ـهــا
وواحــديــة الـقــرار العسكري واألمني
ت ـ ـحـ ــت سـ ـلـ ـطـ ـتـ ـه ــا ،مـ ـ ــا س ـي ـن ـع ـكــس
إي ـج ــاب ــا ع ـلــى تـطـبـيــع األوض ـ ـ ــاع في
املناطق الجنوبية» ،سلبها االتفاق
ص ــاح ـي ــات ـه ــا ك ــا ّف ــة ،وح ـ ّـولـ ـه ــا إل ــى
جـ ـه ــاز إداري م ـن ــف ــذ ل ـل ـتــوج ـي ـهــات،
ومـ ـنـ ـحـ ـه ــا حـ ـ ــق ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
شكلية ،كتفعيل دور سلطات الدولة
ومــؤسـســاتـهــا ،فــي مـقــابــل مـنــح دول
الـتـحــالــف ح ــق ال ـت ـصـ ّـرف ّ ف ــي الـشــأن
ّ
ال ـع ــام وال ـت ـحــكــم ف ــي امل ـلــفــن األمـنــي
والعسكري .وحتى وزارة الدفاع في
ّ
الحكومة املرتقبة ،والـتــي حــث على
دمج ميليشيات االنتقالي الجنوبي
امل ــوال ـي ــة لـ ــإمـ ــارات ت ـحــت ق ـيــادت ـهــا،
فـقــد منحها حــق الـقـيــام بــالـجــوانــب
اإلداريـ ــة والتنظيمية فـقــط ،كترقيم
امليليشيات الـتــي سيتم دمجها في
قوات هادي ،بينما انتزع منها القرار
ّ
ال ـع ـس ـكــري امل ـت ـعــلــق بـتـحــريــك ق ــوات
الـطــرفــن وتوجيهها وتـحــديــد مقارّ
املعسكرات ونقل األسلحة املختلفة
وتـ ـخ ــزيـ ـنـ ـه ــا واإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ـي ـه ــا.
واستثنى من ذلك ،اللواء األول حماية
رئ ــاس ـي ــة ،والـ ـ ــذي ت ـت ـم ـحــور مـهـ ّـمـتــه
ح ـ ــول ح ـم ــاي ــة الـ ـقـ ـص ــور ال ــرئ ــاس ـي ــة
ومحيطها وتأمني ّ
تحركات الرئيس،
وتــوف ـيــر الـحـمــايــة األم ـن ـيــة لـقـيــادات
املجلس االنتقالي الجنوبي في عدن
تحت إشراف قيادة تحالف العدوان.
وعلى املنوال نفسه ،يتحكم التحالف
فــي ق ــرارات تعيني الـقـيــادات األمنية

اهتم االتفاق بالترتيبات
السياسية والعسكرية
ولم ّ
يتطرق إلى الجانب
االقتصادي المتدهور

سوريا

ثاني دورية روسية ـ تركية مشتركة

أردوغان لواشنطن:
هذا ليس ما اتفقنا عليه!
بعد مرور أكثر من عشرين يومًا على «التفاهم
العسكري» بين «قسد» والحكومة السورية،
تحت مظلة الــرعــايــة الــروس ـيــة ،ومــا شــابـ ُـه من
محاوالت عرقلة أميركية ّ
متكررة ،واصل الجيش
السوري انتشاره على الحدود الشمالية مع تركيا،
انطالقًا من القامشلي حتى مشارف رميالن في
أقصى الشرق الـســوري .كذلكّ ،
سيرت القوات
التركية والروسية دورية مشتركة ثانية ،بالتزامن
مع تصريحات الرئيس التركي التي اعتبر فيها أن
القوات الكردية لم تنفذ االنسحاب بعد

قال أردوغان إن
من غير المؤكد إن كان
سيمضي قدمًا في
زيارة واشنطن

أتـ ّـمــت وح ــدات «ح ــرس ال ـح ــدود» في
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري ان ـت ـش ــاره ــا عـلــى
امـتــداد  60كلم ،انطالقًا مــن الشريط
الـحــدودي في القامشلي ،وشرقًا في
تـسـعــة م ــواق ــع ،م ـ ــرورًا بــالـقـحـطــانـيــة
ّ
والـجــواديــة ومـعـبــدة .وتــركــزت نقاط
الـجـيــش ال ـجــديــدة فــي ع ــدد مــن قــرى
وبلدات الشريط الحدودي ،منها دير
غـصــن وكــرديــم فــوقــانــي وعـتـبــة وتــل
الـحـسـنــات وت ــل الـسـيــد وم ــا عباس
والقحطانية وتل جهان وتل خرنوب.
ويـكـتـســب انـتـشــار الـجـيــش الـســوري
في تلك املناطق أهمية استراتيجية،
ل ـج ـهــة أنـ ـه ــا ت ـق ــع فـ ــي مـ ــواقـ ــع غـنـيــة
بــالـنـفــط ،مــا يـمـ ّـهــد لـبــدء استعادتها
مــن قبل الــدولــة الـســوريــة ،خصوصًا

فــي املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة ،حـيــث ال
يتجاوز دور وزارة داخلية حكومة
هـ ـ ـ ــادي الـ ـج ــان ــب اإلداري وص ـ ــرف
الرواتب.
وبينما تجاهل االتـفــاق الــوضــع في
حضرموت واملهرة ،وأسقط الحديث
عن مصير قوات العميد طارق صالح
في الساحل الغربي ،التي بدت كأنها
ّ
قوة مستقلة ال تتبع قوات هادي وال
تقبل الــدمــج ،فقد قـ ّـيــد سلطة هــادي
واشترط أن يتشاور هذا األخير مع
التحالف لتعيني املحافظني ومديري
األم ـ ــن بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى م ـعــاي ـيــر ال ـك ـف ــاءة
وال ـن ــزاه ــة .ول ــم يــوضــح االت ـف ــاق مع
من سيكون التشاور ،هل مع السفير
السعودي في اليمن محمد آل جابر
ال ــذي سـيــرأس لجنة خــاصــة جديدة
لتنفيذ االتفاق ،أم مع الرياض وأبو
ظ ـب ــي؟ ف ـق ــد ال ـت ـق ــى آل ج ــاب ــر بـنـجــل
ه ـ ــادي ،أول م ــن أم ــس ف ــي ال ــري ــاض،
ونــاقــش مـعــه تــرتـيـبــات إع ــادة قــوات
ال ـلــواء األول حماية رئــاسـيــة ،بــل إن
قائد ألوية الحماية الرئاسية تعامل
معه كحاكم جــديــد ،األم ــر ال ــذي أثــار
سخطًا وسخرية واسعة في أوساط
ال ـن ــاش ـط ــن فـ ــي وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذات ـ ـ ــه ،فـ ــإن االت ـ ـفـ ــاق ـ ـ
الـ ــذي رف ـض ــة امل ـج ـلــس ال ـع ــام ألب ـنــاء
املهرة وسقطرى ،وعدد من املكونات
الجنوبية كتيار القيادي في الحراك
ّ
حـ ـس ــن ب ـ ــاع ـ ــوم ـ ـ ـ ـ سـ ـيـ ـع ــزز س ـي ـطــرة
التحالف على محافظات عدن وأبني
ولـحــج ،ثــم الـتـمـ ّـدد نحو املحافظات
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى إلخ ـ ـضـ ــاع ـ ـهـ ــا ل ـل ـس ـي ـط ــرة
السعودية ،كحضرموت واملهرة ،عبر
تعزيز الـحـضــور الشكلي للحكومة
في املهرة ،والتدخل لحمايتها بهدف
إحكام القبضة عليها ،وال سيما أن
الـسـعــوديــة طــاملــا كــانــت تتطلع إلــى
االس ـت ـئ ـثــار ب ـهــا ،وق ــد ع ـجــزت خــال
الفترة املاضية عن إخضاعها.
محافظ عدن املوالي لصنعاء ،طارق
سـ ـ ــام ،وص ـ ــف اتـ ـف ــاق الـ ــريـ ــاض فــي
ح ــدي ــث إل ـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار» ب ــ«امل ـه ــزل ــة
التي ّ
أعدها تحالف الـعــدوان» .وأكد
أن «االت ـ ـفـ ــاق ل ـي ــس سـ ــوى إمـ ـ ــاءات
سعودية وإماراتية لشرعنه االحتالل
وت ـ ـقـ ــاسـ ــم ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب م ـ ــن قـ ـب ــل دول
ال ـعــدوان» ،مشيرًا إلــى أن «الحضور
اإلم ــارات ــي فــي مــراســم االت ـفــاق يؤكد
أن أبو ظبي لم تنسحب من الجنوب،
وه ــي تسعى لشرعنة وجــودهــا في
امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة األخ ـ ــرى من

ف ــي ظ ــل ال ـس ـعــي األم ـي ــرك ــي املـحـمــوم
ل ـل ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى كـ ــل حـ ـق ــول ال ـن ـفــط
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــةُ .
وي ـت ــوق ــع أن
يستكمل الجيش ال ـســوري انتشاره
باتجاه املنطقة املمتدة من الجوادية
ح ـتــى ع ــن دي ـ ــوار ف ــي ري ــف املــالـكـيــة
فــي أقـصــى الـشـمــال الـشــرقــيُ ،ليكمل
ب ــذل ــك ان ـت ـش ــاره ع ـلــى طـ ــول ال ـح ــدود
الشمالية ملحافظة الحسكة بمسافة
ت ـت ـجــاوز  230كـلــم م ــن املــالـكـيــة على
الحدود الشرقية حتى أطراف مدينة
رأس ال ـع ــن .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أكــد
مـصــدر عسكري س ــوري أن «انتشار
الجيش السوري على امتداد مدينة
القامشلي ،حتى  60كلم شرقًا ،يأتي
لـحـمــايــة س ـكــان امل ـنــاطــق ال ـحــدوديــة
من االعـتــداءات التركية ،ومنع تكرار
مــأســاة عفرين ورأس ال ـعــن» .ولفت
امل ـص ــدر ،فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار»،
إل ــى أن «الـجـيــش انـتـشــر فــي مناطق
مهمة اقتصاديًا ،بهدف تأمينها من
أي احـ ـت ــال ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى املـ ــوارد
االقتصادية للبالد».
االنـتـشــار الجديد للجيش الـســوري،
توازى مع استئناف الجانب الروسي
دورياته في املنطقة ما بني القامشلي
والـ ـقـ ـحـ ـط ــانـ ـي ــة ،تـ ـمـ ـهـ ـيـ ـدًا ل ـت ـس ـي ـيــر
دوريات مشتركة مع الجانب التركي
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ذاتـ ـه ــا ف ــي وقـ ــت الح ــق.
كــذلــك ،ت ـ ّـم تسيير دوريـ ــات «روس ـيــة
ـ ـ ـ تــرك ـيــة» مـشـتــركــة ف ــي مـنـطـقــة عني
الـعــرب وريـفـهــا ،للمرة األول ــى أمــس،
ب ـه ــدف «م ــراق ـب ــة» ان ـس ـحــاب «ق ـســد»

ً
َ ّ
لم ُيستدع كل مسؤولي حكومة هادي بينما ُسمح لوفد المجلس االنتقالي بالحضور كامال (األناضول)

خــال تقاسم املـصــالــح» .كــذلــك ،رأى
ســام أن االتـفــاق «محاولة مكشوفة
يدركها أحــرار الجنوب وسيعملون
على إفشال تلك املؤامرة قريبًا».
مــن جهة أخ ــرى ،أش ــار مــراقـبــون إلى
أن االت ـفــاق بــن االنـتـقــالــي وحكومة
هـ ـ ــادي فـ ــي ال ـ ــري ـ ــاض ،ن ـق ــل ت ـحــالــف
العدوان «من وضع املساند للشرعية

شـ ـكـ ـلـ ـي ــا إل ـ ـ ـ ــى مـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ــوصـ ــايـ ــة
الـقــانــونـيــة بــوثـيـقــة ستشهد عليها
األمم املتحدة ،وسيحول الجنوب إلى
مقاطعات سعودية وأطــراف االتفاق
إلى أدوات منزوعة القرار واإلرادة في
الجنوب» .ولفت هؤالء إلى أن تسليم
ع ـ ــدن ل ـل ــري ــاض م ــن ق ـب ــل اإلم ـ ـ ـ ــارات،
األسبوع قبل املاضي« ،خدعة جديدة

س ـت ـم ـن ــح حـ ـك ــوم ــة ه ـ ـ ـ ــادي شـ ـع ــورًا
بــاألمــان والسيطرة لتمرير اتفاقية
حـ ّـولــت الـجـمـيــع إل ــى م ـجـ ّـرد عاملني
لدى التحالف ،خصوصًا أن االتفاق
يعطي التحالف حق صناعة القرار».
ويـ ــذهـ ــب املـ ــراق ـ ـبـ ــون إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــول إن
االتفاق «أعاد اليمنيني بالذاكرة إلى
اتفاقية جدة عام  ،1970والتي رعتها

اململكة بــن طــرفــي ال ـصــراع امللكيني
وال ـج ـم ـه ــوري ــن ف ــي ش ـم ــال ال ــوط ــن،
وال ـت ــي بـمــوجـبـهــا تـمـكـنــت الــريــاض
م ــن فـ ــرض وصــاي ـت ـهــا ف ــي ال ـش ـمــال،
تحت مسمى املصالحة الوطنية بني
طــرفــي ال ـص ــراع» .حـيـنــذاك ،استولت
ال ـ ــري ـ ــاض عـ ـل ــى ص ــاحـ ـي ــات مـهـمــة
م ــن ال ــرئ ــاس ــة ،ومـنـحــت نـفـسـهــا حق

التدخل في التعيينات ،كما أنشأت
اللجنة الخاصة وصنعت وكالء لها
في مختلف أرجــاء اليمن .وبموجب
ً
ذلــك االتفاق واتفاقات أخــرى ،فضال
عن اتفاق نقل السلطة أواخر تشرين
ال ـ ـثـ ــانـ ــي /ن ــوف ـم ـب ــر  ،2011ح ـ ّـول ــت
السعودية اليمن إلى حديقة خلفية
ُ
لها ،تدار من قبل سفيرها.

مــن املـنـطـقــة ،بحسب مــا يـنــص عليه
«اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق سـ ــوت ـ ـشـ ــي» ب ـ ــن م ــوس ـك ــو
وأنقرة بخصوص املنطقة اآلمنة .في
م ــوازاة ذل ــك ،دفــع ال ــروس بتعزيزات
ج ــدي ــدة بــات ـجــاه مــديـنــة ع ــن عيسى

ف ــي ري ـ ــف ال ــرق ــة ال ـش ـم ــال ــي ،إلن ـش ــاء
ق ــاع ــدة عـسـكــريــة مـهـ ّـمـتـهــا اإلشـ ــراف
على تطبيق االتفاقات غير املباشرة
التي ترعاها موسكو بني األتراك من
جـهــة ،و«ق ـســد» والـحـكــومــة السورية

م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى .وق ــد غ ــاب ــت ،أم ــس،
الــدوريــات األميركية عن املنطقة ،في
ّ
ظل معلومات تتحدث عن قرب إخالء
واش ـن ـط ــن ن ـق ــاط ل ـه ــا غ ــرب ــي مــديـنــة
الحسكة ،باتجاه آبــار النفط والغاز

ّ
جنوبيها .وفي
فــي مدينة الـشــدادي
الـسـيــاق ،أعـلــن مـســؤول أمـيــركــي ،في
تـصــريــح نقلته عـنــه وكــالــة «فــرانــس
برس» ،أن عدد قوات بالده املوجودة
فــي ســوريــا «ال ي ــزال مستقرًا تقريبًا
عند أقل من ألف عنصر بقليل ،بينما
ي ـت ــواص ــل االنـ ـسـ ـح ــاب» ،ب ـع ــد ثــاثــة
أســابـيــع مــن إع ــان الــرئـيــس دونــالــد
ترامب انسحابها .وكان وزير الدفاع
مــارك إسبر قد قــال ،في وقــت سابق،
لـ ــدى س ــؤال ــه ع ــن امل ـه ـم ــة األم ـيــرك ـيــة
لـحـمــايــة ح ـقــول الـنـفــط ال ـســوريــة ،إن
«الهدف هو منع تنظيم داعش وغيره
من الالعبني في املنطقة من الوصول
إل ـيـهــا» .إال أن ه ــذا األخ ـيــر لــم يحدد
«الالعبني اآلخــريــن» ،كما لــم يوضح
أي مسؤول آخر في البنتاغون إن كان
يقصد الحكومة السورية وحلفاءها،
بينما يبدو أنه كان يقصدهم.
في هذه األثناء ،كان الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان يؤكد أن املقاتلني
األك ـ ـ ــراد ل ــم يـنـسـحـبــوا بــال ـكــامــل من
امل ـن ـط ـق ــة الـ ـح ــدودي ــة امل ـش ـت ــرك ــة بـ ّـن
تركيا وسوريا ،طبقًا لالتفاق املوقع
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد (س ــوتـ ـش ــي) .وق ــال
أردوغ ـ ـ ــان إن ــه «ل ــم ي ـتـ ّـم تـطـهـيــر هــذه
املناطق من اإلرهابيني .لم يتم إخراج
اإلرهــابـيــن مــن تــل رفعت أو منبج»،
الـ ـلـ ـت ــن ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـه ـمــا ال ـج ـيــش
ال ـســوري ال ـيــوم ،مضيفًا أن «أميركا
ال ت ـ ــزال م ــع األس ـ ــف ت ـسـ ّـيــر دوري ـ ــات
مع إرهابيي وحــدات حماية الشعب،
هــذا غير مقبول» .وتساءل أردوغــان

عــن تفسير «إجـ ــراء أمـيــركــا دوري ــات
(مشتركة) مع منظمات إرهابية في
ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنـهــم
اتخذوا قرارًا باالنسحاب» ،مؤكدًا أن
«هذا ليس ما اتفقنا عليه» .وأضاف
أن م ـ ــن غـ ـي ــر امل ـ ــؤك ـ ــد بـ ـع ــد إذا ك ــان
سيمضي قــدمــا فــي زي ــارة واشنطن
امل ـ ـ ـقـ ـ ــررة ف ـ ــي  13تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي/
نوفمبر ،موضحًا أنه سيتخذ القرار
بعد اتصال بنظيره األميركي دونالد
ترامب.
أما في جنيف ،حيث يجتمع أعضاء
الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة ال ـس ــوري ــة ،فقد
اعـتـبــرت جينيفر فينتون ،املتحدثة
بــاســم امل ـب ـعــوث األم ـم ــي إل ــى ســوريــا
غ ـي ــر بـ ـي ــدرس ــون ،ف ــي ت ـص ــري ــح إل ــى
وك ــال ــة «األنـ ـ ــاضـ ـ ــول» ،أن االج ـت ـمــاع
«يـ ـتـ ـق ــدم ب ـش ـك ــل إي ـ ـجـ ــابـ ــي» .وق ــال ــت
فينتون إن ه ــذا األم ــر «يـسـعــد األمــم
امل ـت ـح ــدة ،ك ـمــا أن ب ـي ــدرس ــون سعيد
بـسـيــر االج ـت ـم ــاع ــات» .وأض ــاف ــت أن
«األط ــراف اتفقوا في أقــل من أسبوع
ع ـلــى م ـ ّ
ـدون ــة ال ـس ـلــوك ال ـتــي طــرحـهــا
بـ ـي ــدرس ــون ،ك ـم ــا ت ــم الـ ـت ــواف ــق عـلــى
لجنة الصياغة ّ
املكونة من  45عضوًا
ّ
بني الحكومة واملعارضة ومنظمات
امل ـج ـت ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي» .ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن
«األطـ ـ ـ ـ ــراف الـ ـس ــوري ــن ات ـف ـق ــوا عـلــى
جـ ـ ــدول أعـ ـم ــال ب ـق ـيــة االج ـت ـم ــاع ــات،
وت ـس ـيــر األجـ ـ ــواء بــإي ـجــاب ـيــة ،وحـقــق
األطـ ـ ـ ـ ــراف ت ـف ــاه ـم ــات فـ ــي م ــواض ـي ــع
عديدة خالل فترة قصيرة».
(األخبار)

تابع الجيش السوري انتشاره في المناطق الحدودية منطلقًا من القامشلي ومتوجهًا نحو الشرق (أ ف ب)
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فلسطين

مصر

ُ
شروط عباس تخرج «حماس» و«الجهاد» من االنتخابات
بينما رفضت «حماس» التعليق على
شروط محمود عباس إلجراء االنتخابات،
حتى ال يقال بأنها تعطلهاّ ،
عبرت
الفصائل عن رفضها لرؤية عباس التي
تخرج «حماس» و«الجهاد اإلسالمي»
وفصائل أخرى من العملية االنتخابية
غزة ـــ هاني إبراهيم
رفضت الفصائل الفلسطينية الورقة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدم بـ ـه ــا رئ ـي ــس
السلطة الفلسطينية ،محمود عباس،
ح ــول االن ـت ـخ ــاب ــات ،وال ـت ــي تضمنت
إصــدار مرسوم رئاسي باالنتخابات
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ي ـل ـي ـهــا ال ــرئ ــاس ـي ــة ،قـبــل
عقد لقاء حوار مع مختلف الفصائل.

يريد عباس إصدار
مرسوم رئاسي باالنتخابات
ثم عقد لقاء الفصائل
وفــق الــورقــة ،التي حصلت «األخبار»
ع ـلــى نـسـخــة ع ـن ـهــا ،ط ـلــب ع ـبــاس من
رئيس «لجنة االنتخابات املركزية»،
ح ـن ــا نـ ــاصـ ــر ،ال ـ ــذي وص ـ ــل إل ـ ــى غ ــزة
صـبــاح أم ــس ،بــالـعــودة بتعهد خطي
مـ ــن الـ ـفـ ـص ــائ ــل وخـ ــاصـ ــة «ح ـ ـمـ ــاس»
حــول إج ــراء االنـتـخــابــات التشريعية
وال ــرئ ــاس ـي ــة ض ـمــن ت ــواري ــخ م ـحــددة
وف ــق ال ـقــانــون األسـ ــاس ،عـلــى أن يلي
ذل ـ ــك لـ ـق ــاء ل ـل ـف ـصــائــل ل ــاتـ ـف ــاق عـلــى
ميثاق شــرف يتعلق بحرية ونــزاهــة
االنتخابات واحترام نتائجها.

وال ت ـ ــري ـ ــد «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» و«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاد
اإلس ــام ــي» إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات وفــق
ال ـقــانــون األس ــاس ال ــذي عـ ّـدلــه عباس
ع ـ ـ ــام  ،2007وض ـ ـ ّـم ـ ــن فـ ـي ــه ش ــروط ــا
لدخول االنتخابات أهمها االعتراف
ب ــ«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر» وات ـف ــاق ــات ـه ــا،
ألن هــذا الـشــرط ،مــن وجـهــة نظرهما،
يهدف إلى إقصاء الكثير من الفصائل
ال ـتــي تــرفــض ت ـفــرد بــرنــامــج املنظمة
الحالي وتفرد «فتح» بقرارها .يقول
مصدر فــي «حـمــاس» لــ«األخـبــار» ،إن
الـحــركــة «طـلـبــت مــن حـنــا نـقــل رســالــة
إلى عباس بإعادة النظر في شروطه،
ألن ـهــا تـشـمــل أش ـيــاء لــم يـتــم الـتــوافــق
عليها مــع الفصائل» ،مشيرة إلــى أن
ه ـنــاك سـبــع ح ــرك ــات خـ ــارج «منظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر» .ولـ ـف ــت امل ـ ـصـ ــدر إلـ ـ ــى أن
«ح ـمــاس نـقـلــت رســالــة إيـجــابـيــة إلــى
عباس حــول رغبتها في الــذهــاب إلى
االنتخابات من دون استثناء أحد من
الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي» ،وأن ـهــا تــرغــب
في إعطاء فرصة لتجاوز هذه العقبة
التي ُوضعت ضمن الورقة الجديدة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا لـ ـ ــم ت ـ ـعـ ـ ّـبـ ــر «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ع ـبــر
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ع ــن رف ـض ـهــا لــورقــة
ع ـبــاس ،نـقـلــت «رس ــائ ــل ه ــادئ ــة» إليه
تتمحور حول تمسك الفصائل بعقد
«ال ـل ـقــاء الــوط ـنــي» قـبــل االن ـت ـخــابــات،
«لـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث سـ ـ ـب ـ ــل نـ ـ ـج ـ ــاح إج ـ ــرائـ ـ ـه ـ ــا
خــاصــة لـجـهــة ال ـن ــزاه ــة وعـ ــدم تــدخــل
األج ـ ـهـ ــزة وال ـح ـك ــوم ــة ف ـي ـه ــا ،وق ـب ــول
نتائجها ،وعدم إلغائها عبر املحكمة
الدستورية التابعة لعباس أو إبطال
مفاعيلها ...وضـمــان حـقــوق املجلس
ال ـت ـش ــري ـع ــي وأع ـ ـضـ ــائـ ــه ال ـق ــان ــون ـي ــة
والــوظـيـفـيــة ،وأن تشمل االنـتـخــابــات
الـقــدس ،وإنـهــاء كــل ال ـقــرارات فــي حق
األس ــرى واملعتقلني (قـطــع ال ــروات ــب)،
وإنـ ـه ــاء ال ـ ـقـ ــرارات الـتـعـسـفـيــة املــالـيــة
والوظيفية في حقهم وحق غيرهم».
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ك ـش ـفــت «ال ـج ـه ــاد
اإلس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» و«ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة ال ـش ـع ـب ـيــة

شباب «البرنامج الرئاسي»:
ُ
خبرون برتبة مسؤولين!
م ِ
ٌ
توغل لرجال عبد الفتاح السيسي في مفاصل الدولة
على جميع المستويات ،وصل إلى مرحلة جعلت شباب
«البرنامج الرئاسي» مسؤولين لهم الكلمة األولى حتى
على المحافظين األكبر سنًا ،وسط مخاوف من التقارير التي
يكتبها هؤالء لمدير مكتب وزير المخابرات الذي يدفع بهم
إلى مناصب مختلفة
القاهرة ــــ رمزي باشا

ترفض الفصائل اشتراط اعتراف من يشارك باالنتخابات ببرنامج «منظمة التحرير» (األناضول)

ل ـت ـحــريــر ف ـل ـس ـطــن» أن ال ـل ـق ــاء ال ــذي
ج ـم ـع ـه ـمــا ب ـن ــاص ــر فـ ــي غ ـ ــزة س ــادت ــه
«أجـ ـ ـ ــواء س ـل ـب ـيــة» ب ـخ ــاف ال ـل ـق ــاءات
السابقة .وقال القيادي في «الجهاد»
خالد البطش ،إن «ما ملسناه خالل لقاء
رئيس لجنة االنتخابات من عودة إلى

األج ــواء السلبية (كــان) عبر التراجع
ع ــن ب ـعــض األجـ ـ ــواء ال ـت ــي سمعناها
األس ـب ــوع امل ــاض ــي» ،مـضـيـفــا« :هـنــاك
حديث عــن مــرســوم رئــاســي ثــم اللقاء
الوطني .نؤكد أهمية اللقاء الوطني
ً
أوال ،ألن الـطــريــق إل ــى ال ــوح ــدة ليس

عنوانه االنتخابات بل ترتيب البيت
الـفـلـسـطـيـنــي ال ــداخ ـل ــي وإعـ ـ ــادة بـنــاء
منظمة التحرير وإعــادة االعتبار إلى
املشروع الوطني» .كذلك ،قال القيادي
في «الشعبية» ماهر مزهر ،إن رفض
ع ـب ــاس ع ـقــد «ال ـل ـق ــاء ال ــوط ـن ــي» قـبــل

إصدار املرسوم الرئاسي لالنتخابات
«يعني دخــولـنــا فــي متاهة جــديــدة».
أما «الجبهة الديمقراطية» ،فقالت إن
إن ـجــاح االن ـت ـخــابــات «يـتـطـلــب ح ــوارًا
ً
وطـنـيــا ش ــام ــا عـلــى مـسـتــوى اإلط ــار
القيادي املؤقت ملنظمة التحرير».

تقرير

انطالق الوساطة األميركية حول «النهضة» اليوم
ليست واضحة بعد الدوافع
األميركية الستضافة المباحثات
الثالثية بشأن «سد النهضة» .ثمة أسئلة
وشكوك كثيرة ،لكن األكيد هو رهان
القاهرة الكبير على ضغط واشنطن
على أديس أبابا ،فيما تحاول الخرطوم
االقتراب أكثر من البيت األبيض وفتح
بوابات للنقاش في قضايا أخرى
مي علي
ف ــي ت ـط ــور م ـف ــاج ــئ ،أبـ ــدت ال ــوالي ــات
املـتـحــدة اهـتـمــامــا كـبـيـرًا بملف «ســد
النهضة» ،معلنة تبنيها املفاوضات
ـض إل ــى نـتـيـجــة ف ــي هــذه
ال ـتــي ل ــم ت ـفـ ِ
الـقـضـيــة ،خــاصــة بـعــد إخ ـفــاق جــولــة
امل ـب ــاح ـث ــات األخ ـ ـيـ ــرة م ـط ـلــع ال ـش ـهــر
املاضي في الخرطوم ،وما تالها من
تصعيد بني إثيوبيا ومصر .واليوم
تستضيف واشنطن اجتماعًا ثالثيًا
لـ ــوزراء خــارجـيــة ال ــدول ال ـثــاث بـنـ ً
ـاء
على رغبة مصرية وره ــان على ميل
أم ـيــركــي إل ــى ال ـق ــاه ــرة .ول ـعــل الـبـيــان
الذي صدر عن البيت األبيض ،وليس
وزارة ال ـخــارج ـيــة ،يــوضــح مـسـتــوى
االه ـت ـمــام .وورد فــي الـبـيــان ض ــرورة
الـ ـ ــوصـ ـ ــول إل ـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق ح ـ ـ ــول «م ـ ــلء

خ ــزان ــات ال ـس ــد وط ــري ـق ــة تـشـغـيـلــه»،
م ــؤكـ ـدًا «حـ ــق دول وادي ال ـن ـي ــل فــي
التنمية االقتصادية والــرخــاء ،ضمن
ات ـ ـفـ ــاق ي ـح ـف ــظ حـ ـق ــوق ــا عـ ــادلـ ــة لـكــل
الدول».
مــع ذل ــك ،تتشابك هــذه الــوســاطــة مع
معطيات كثيرة منها ما يخص ّ
تغير
طــريـقــة عـمــل األمـيــركـيــن الـخــارجـيــة،
وأخرى ترتبط بعالقات واشنطن مع
الـعــواصــم املعنية بــأزمــة «النهضة»،
والـسـبــب وراء اهـتـمــام إدارة دونــالــد
ت ــرام ــب ب ـه ــذا امل ـل ــف ،وه ــل ه ــو عــائــد
إل ــى طـلــب شـخـصــي م ــن نـظـيــره عبد
الفتاح السيسي ،أم ً
بناء على مصالح
محددة في القارة األفريقية .بعيدًا عن
ذلك يرى كثيرون أن التدخل األميركي
سـ ـبـ ـب ــه األس ـ ـ ـ ـ ــاس «ق ـ ـطـ ــع الـ ـط ــري ــق»
أم ــام روسـيــا الـتــي أب ــدت استعدادها
ل ـل ـت ــوس ــط ،ب ـع ــد ال ـق ـم ــة ال ــروسـ ـي ــة ـ ـ ـ
األفريقية األخيرة ،والسيما التصريح
ال ــواض ــح مل ـبـعــوث الــرئ ـيــس الــروســي
إلى الشرق األوســط وشمال أفريقيا،
ميخائيل بوغدانوف ،خاصة أن هذا
بـ ـ ــدأت تــرج ـم ـتــه ع ـم ـل ـيــا ب ـل ـق ــاء جـمــع
السيسي مع رئيس الوزراء اإلثيوبي،
آبي أحمد ،على هامش القمة.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،يـ ــرى ال ـخ ـب ـيــر في
قانون املياه في البنك الدولي ،سلمان
محمد سلمان ،أن الوساطة األميركية
لــن تكون فــي امللفات الشائكة بــل في
املسائل التفصيلية ،أي أنــه سيكون
«دورًا ت ـس ـه ـي ـل ـيــا ول ـ ـيـ ــس مـ ـل ــزم ــا...

واشنطن تعلم أنها ال تمتلك ال األدوات
وال الـقــانــون ال ــذي يمكنها مــن فرض
حلول» .ويتشارك سلمان الرأي حول
فـكــرة «سـحــب الـبـســاط مــن الـ ــروس»،
مـضـيـفــا ف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار»،
أن «األميركيني واألوروبيني انتبهوا
إلــى الــدور الــذي تحاول روسيا لعبه
ف ــي ح ــوض ال ـن ـيــل مـثـلـمــا م ـ ّـول ــت في
خ ـم ـس ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي (ع ـهــد
االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي) م ـشــروع السد
الـ ـع ــال ــي» .وبـ ـش ــأن ال ـت ــوق ـع ــات ،ي ــرى

أن واشـنـطــن أم ــام «م ــواق ــف جــاهــزة»
ل ـل ــدول ال ـث ــاث ،فـمـصــر تـقـتــرح عشر
سـ ـن ــوات مل ـ ــلء الـ ـس ــد ،ف ـي ـمــا تـتـمـســك
إثيوبيا بأربعة أعــوام ،أما السودان،
ً
فطرح حــا وسطًا هو سبع سنوات.
وبالنسبة إلــى كمية املياه املحتجزة
وراء الـســد ،تتمسك الـقــاهــرة بإطالق
أدي ـ ــس أب ــاب ــا  40م ـل ـيــار م ـتــر مكعب
خ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ،ف ـي ـم ــا ت ــري ــد األخـ ـي ــرة
السماح بمرور  30مليارًا والخرطوم
أيضًا اقترحت  35مليارًا.

ّ
معولة على تغليب
واشنطن
طلبت القاهرة وساطة
ّ
األخيرة مصالح األولى على الكل (من الويب)

م ـ ــا ي ـ ـبـ ــدو واضـ ـ ـح ـ ــا حـ ـت ــى ال ـل ـح ـظــة
ت ـ ـعـ ــويـ ــل الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة املـ ـص ــري ــة
عـ ـل ــى ت ـغ ـل ـي ــب واش ـ ـن ـ ـطـ ــن م ـص ـل ـحــة
«امل ـحــروســة» عـلــى بــاقــي الـ ــدول ،وقــد
مـ ّـهــد لــذلــك الـسـيـســي بــوصــف تــرامــب
بــأنــه «رج ــل مــن ط ــراز فــريــد ،ويمتلك
الـ ـق ــوة مل ــواج ـه ــة األزم ـ ـ ــات وال ـت ـعــامــل
معها وإي ـجــاد حـلــول حــاسـمــة» ،كما
شكر الرئيس املصري نظيره لرعايته
املفاوضات .وقالت الرئاسة املصرية
ً
في بيان ،إن السيسي أجــرى اتصاال
ب ـتــرامــب أك ــد ف ـيــه األخ ـي ــر «اهـتـمــامــه
ال ـش ـخ ـص ــي وحـ ــرصـ ــه الـ ـب ــال ــغ عـلــى
نجاح املـفــاوضــات» ،وأنــه سيستقبل
شخصيًا الــوزراء في البيت األبيض.
ّ
م ــع هـ ــذا ،ي ـقــلــل ب ـعــض امل ـتــاب ـعــن من
ال ـتــأث ـيــر األم ـي ــرك ــي ف ــي أدي ـ ــس أبــابــا
التي مضت بعيدًا فــي ّتشييد السد،
والس ـي ـمــا أن ــه م ــن امل ـتــوقــع التشغيل
ال ـك ـلــي ل ــه ع ــام  .2022ل ـكــن ملـ ــاذا قبل
أح ـم ــد وس ــاط ــة واش ـن ـط ــن ،والسـيـمــا
بـ ـ ـع ـ ــد تـ ـعـ ـلـ ـي ــق ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب املـ ـ ـص ـ ــري
ال ـت ـفــاوض والـتـلـمـيــح اإلث ـيــوبــي إلــى
االسـتـعــداد لـلـحــرب .يجيب مراقبون
ّ
سيتقوى
أن رئيس الــوزراء اإلثيوبي
أمــام األميركيني بالحجج اإلنسانية
وحاجة شعبه إلى تشييد ذلك السد
لتوفير  6.45غيغاوات من الكهرباء،
وآث ـ ـ ـ ـ ــار ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي إن ـ ـع ـ ــاش اقـ ـتـ ـص ــاد
البلد الضعيف .كــذلــك ،يصعب على
إث ـي ــوب ـي ــا ،م ـث ــل دول كـ ـثـ ـي ــرة ،رف ــض
ً
الــوســاطــة األمـيــركـيــة فـضــا عــن أنها
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ّ
تدخل واشنطن
سببه األساس
«قطع الطريق»
على موسكو

ّ
ت ـص ـ ّـن ــف ب ـم ــرت ـب ــة ال ـح ـل ـي ــف ل ــدي ـه ــا،
وتتلقى النسبة األعلى من املساعدات
بني دول القرن األفريقي ،وأكثر حتى
من مصر.
من يؤخذ عليه قبول هذه الوساطة،
ف ــي رأي مـ ـس ــؤول ــن ،ه ــو ال ـخ ــرط ــوم
التي سبق أن رفضت في مطلع 2018
م ـق ـت ــرح ــا م ـص ــري ــا ب ـ ــإش ـ ــراك «ال ـب ـن ــك
الـ ـ ــدولـ ـ ــي» ك ـ ــ«وس ـ ـيـ ــط مـ ـح ــاي ــد» فــي
أعـمــال «اللجنة الثالثية» .هنا يقول
مـ ـص ــدر دبـ ـل ــوم ــاس ــي سـ ـ ــودانـ ـ ــي ،إن
ق ـبــول الـحـكــومــة ال ـســودان ـيــة وســاطــة
واش ـن ـط ــن «غ ـي ــر م ـن ـط ـقــي» م ــا دام ــت
تـعـلــم أن األخ ـي ــرة تـسـعــى إل ــى خدمة
حـلـيـفـهــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،أي الـسـيـســي،
ً
متسائال« :إذا كانت حكومة عبد الله
حمدوك تسعى إلــى كسب ود اإلدارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ف ـل ـم ــاذا ت ـق ـبــل إث ـيــوب ـيــا
ذلك؟».

ل ــم ي ـعــد دور «ال ـب ــرن ــام ــج الــرئــاســي
لـتــأهـيــل ال ـش ـبــاب» ،ال ــذي أطـلـقــه عبد
الفتاح السيسي قبل سـنــوات قليلة،
ـاء بتنظيم املــؤتـمــرات الــدوريــة
االكـتـفـ َ
للشباب و«منتدى شباب العالم» كل
امتد للتغلغل في مفاصل
عام ،وإنما ّ
الـ ــدولـ ــة ،وهـ ــو م ــا قــاب ـل ـتــه ان ـت ـق ــادات
حادة من زمالء هؤالء الشباب بسبب
املزايا واالستثناءات التي يحصلون
عليها ملجرد انتمائهم إلى البرنامج.
ومن البداية ،عمد القائمون على هذا
الـبــرنــامــج إل ــى اخـتـيــار خـ ّـريـجــن من
جــام ـعــات غــالـبـيـتـهــا أجـنـبـيــة أو من
«كـلـيــات الـقـمــة» فـحـســب ،وم ــن وســط
راق ،لـكــي يـكــونــوا واجـهــة
اجـتـمــاعــي ٍ
للرئيس ورجاله.
فـ ــال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ،الـ ـ ـ ـ ــذي أط ـ ـل ـ ـقـ ــه وزيـ ـ ــر
املـ ـخ ــاب ــرات واملـ ــديـ ــر ال ـس ــاب ــق ملـكـتــب
السيسي ،اللواء عباس كامل ،ومدير
م ـك ـتــب ك ــام ــل ،أحـ ـم ــد ش ـع ـب ــان ،بـعــد
وص ــول السيسي إل ــى الـسـلـطــة ،على
أســاس أن يكون على غــرار األنموذج
ال ـف ــرن ـس ــي ،صـ ــار م ــع ال ــوق ــت شــرطــا
أساسيًا للعمل في الوظائف العليا،
بــل ص ــار لشبابه األول ــوي ــة فــي املنح
التي توفرها الجامعات خاصة إلى
ك ـن ــدا وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة وال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة .وف ــي آل ـيــة اخـتـيــار الـشـبــاب
ش ـ ـ ـ ــروط ع ـ ـ ــدة ب ـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن دراسـ ـتـ ـه ــم
وثقافتهم مــرورًا بمظهرهم وطبيعة
أســرهــم ،فـمــا بــن اب ــن الـضــابــط وابــن
الـقــاضــي واب ــن الــدبـلــومــاســي ،جــاءت
االختيارات للذين باتوا يشكلون ما
تأهيال
يشبه «التنظيم الـطـلـيـعــي»،
ً
لهم ليصيروا كوادر في الدولة الحقًا.

متبعًا أثناء نظام
وعلى عكس ما كان ّ
ح ـس ـنــي م ـ ـبـ ــاركّ ،ملـ ــا ك ــان ــت عـضــويــة
«الـ ـح ــزب ال ــوط ـن ــي» امل ـح ـل ــول شــرطــا
لتولي املناصب القيادية ،صار نظام
الـسـيـســي يـطـلــب ال ـش ــرط نـفـســه لكن
ع ـبــر «ال ـبــرنــامــج ال ــرئ ــاس ــي» ،بـعــدمــا
صـ ــار امل ـن ـت ـمــون إل ـي ــه ه ــم الـحــاكـمــن
واملسيطرين حتى لو لم يكونوا في
الــواجـهــة .ويستمد شـبــاب البرنامج
ن ـفــوذهــم م ــن تــرشـيـحـهــم عـبــر املـقــدم
يتنقل بــن مكتبه في
شـعـبــان ال ــذي
ّ
امل ـخ ــاب ــرات وم ـق ــر األك ــادي ـم ـي ــة حيث
يـسـتـمــع إل ــى ال ـش ـبــاب وم ــا ينقلونه
عـ ــن امل ــوظـ ـف ــن وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ،سـ ــواء
أكانوا أكبر منهم في املنصب أم أقل،
ّ
مستفيدًا منهم في مراجعة التقارير
التي تأتيه دوريًا خاصة ما قبل إجراء
تـعــديــل وزاري أو حــركــة مـحــافـظــن.
هـكــذا ،يقف ضــابــط املـخــابــرات خلف
الشباب ويدعمهم حتى في خالفاتهم
مع املسؤولني األعلى منهم ،وهو ما
ظهر في أكثر من موقف أخيرًا ،لكنه
يفضل إبعادهم عن الظهور اإلعالمي
ّ
إال بموافقته الشخصية.
الالفت أن سياسة شعبان في الدفع
ب ـش ـبــاب «ال ـب ــرن ــام ــج ال ــرئ ــاس ــي» إلــى
مناصب مختلفة ،كما تشرح مصادر
بحثهم على
مطلعة ،مرتبطة أيـضــا
ّ
وفعال صاروا
السيطرة على اإلعالم،
ً
مسيطرين في القنوات الخاصة التي
تملكها املـخــابــرات ،لتكون الـصــورة:
شـبـ ٌ
ـاب ليس لهم أي خـبــرة أو عالقة
بــاإلعــام يــديــرون مــؤسـســات كبيرة،
بل يزيحون املخضرمني الذين عملوا
فيها لسنوات ،وهو ما تكرر في أكثر
من قناة .صحيح أن بعض املدفوعني
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـقـ ــدمـ ــة امل ـ ـش ـ ـهـ ــد ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا مــن

حتى في إدارة المؤتمرات يقع هؤالء الشباب في أخطاء أكثر ممّا ينجزون (من الويب)

ّ
خريجي البرنامج لكن أعـضــاءه هم
ّ
أصحاب الكلمة العليا وكذلك الــرأي
تلقوه
واملـشــورة .ورغــم محدودية ما ّ
خــال أسابيع قليلة في «األكاديمية
الــوط ـن ـيــة لـتــأهـيــل ال ـش ـب ــاب» ،فــإنـهــم
يـتـعــامـلــون مــع أم ــور تـفــوق قــدراتـهــم
كثيرًا ،قياسًا إلــى املـســؤولـيــات التي
يتحملونها واملاليني التي يديرونها،
في اإلعالم أو غيره.
قبل شـهــور قليلةُ ،فــرضــت مجموعة
من شباب البرنامج على الفضائيات
بـ ـط ــريـ ـق ــة جـ ـعـ ـل ــت حـ ـتـ ــى ال ـع ــام ـل ــن
ي ـش ـع ــرون بــال ـغ ـضــب وال ـت ـح ـف ــظ مــن
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــم :ش ـ ـبـ ـ ٌ
ـاب ب ـمــابــس
أنيقة كــل مــا يجيدونه هــو الحديث،
يـسـتـفـســرون ع ــن األم ـ ــور بسطحية،
وف ـ ـجـ ــأة ي ـ ــدي ـ ــرون وي ـ ـ ـقـ ـ ــررون .ه ـكــذا
عـمــل الـكـثـيــر مـمــن وضـعـهــم شعبان
لـ ـ ـ ــ«إص ـ ـ ــاح» اإلعـ ـ ـ ـ ــام عـ ـل ــى ط ــري ـق ــة
املـ ـخ ــاب ــرات! ل ــم ت ـكــن ال ـس ـي ـطــرة على

ّ
يتوغل شباب البرنامج
في مفاصل الدولة
ويتولون مسؤوليات
أكبر من قدراتهم

اإلعـ ـ ـ ـ ــام فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل امـ ـ ـت ـ ــدت إل ــى
الـ ـش ــؤون امل ـح ـل ـيــة ،ل ـي ـص ـيــروا أشـبــه
بالجواسيس الذين ينقلون ما يدور
بل يرشحون القادة للمناصب في أي
تغييرات .ومــا بــن ن ــواب محافظني،
وم ـس ــاع ــدي ــن ل ـ ـلـ ــوزراء وامل ـحــاف ـظــن،
ب ـ ـ ــدأ ش ـ ـبـ ــاب «الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي» الـ ـت ــوغ ــل
فـ ــي املـ ـح ــافـ ـظ ــات لـ ــدرجـ ــة أن بـعــض
امل ـح ــاف ـظ ــن صـ ـ ـ ــاروا ي ـخ ـش ــون عـلــى
مواقعهم منهم.
تـشــرح امل ـصــادر أن شـعـبــان يفكر في
وض ـع ـهــم ب ــداي ــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن األضـ ــواء
واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاد ق ـ ـبـ ــل تـ ـصـ ـعـ ـي ــده ــم إلـ ــى

الواجهة« ،لكنه يغفل عن أمور أهمها
عـجــزهــم ع ــن اإلدارة ،ألن ـهــم اع ـت ــادوا
الـ ـعـ ـم ــل كـ ـجـ ـن ــود ي ـ ـن ـ ـفـ ــذون األوام ـ ـ ـ ــر
وليسوا قــادريــن على اتـخــاذ ق ــرارات،
كما أنهم ال يفهمون النظام اإلداري
للدولة القائم على الروتني» .والالفت
أن املـكـلـفــن مـنـهــم تنظيم املــؤتـمــرات
الـ ــدوريـ ــة و«م ـن ـت ــدى ش ـب ــاب ال ـعــالــم»
ب ــاتــوا يـبـحـثــون عـ ّـمــن يـحـمــل آراء ه ــم
وأف ـكــارهــم عـلــى أن يقبلوا امـتـيــازات
أقل ،تقتصر على الرحالت واإلقامات
في الفنادق ،خاصة بعد زيادة الطاقة
االسـتـيـعــابـيــة لـلـمــؤتـمــرات الشبابية
لتصل بعضها إلى أكثر من ثالثة آالف
شاب في املنتدى الواحد .لذلك ،وعلى
طريقة السيسي ،يحاول هؤالء إغراء
شباب يؤيدون الدولة ورئيسها فقط
بالسفر إلى شرم الشيخ واالستمتاع
ب ــإق ــام ــة ك ــام ـل ــة داخ ـ ــل أحـ ــد ال ـف ـن ــادق
كمقابل لدعمهم الرئيس.
الفخمة
ٍ
من جهة أخرى ،بدأ شباب «الرئاسي»
جــولــة فــي ال ـخــارج على نفقة الــدولــة
مـ ــن أج ـ ــل ج ـ ــذب م ــزي ــد مـ ــن ال ـش ـب ــاب
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن لـ ـحـ ـض ــور املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات
بـعــدمــا اكـتـفــوا فــي الـ ــدورات املاضية
بــدعــوة الـشـبــاب األفــريـقـيــن املقيمني
فــي مصر ،وســط غموض فــي أهــداف
املـ ـنـ ـت ــدى ب ـن ـس ـخ ـتــه الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
ُتعقد في شرم الشيخ أيضًا .ويتابع
املـ ـق ــدم ش ـع ـبــان ت ـحــركــات ـهــم ف ــي هــذا
الصدد ،وهو رغم غياب الجدوى من
النسختني األولى والثانية لـ«منتدى
شباب العالم» ،فإنه يتمسك بتنظيم
النسخة الثالثة مطلع الشهر املقبل
بعد تأجيلها من موعدها املفترض
هذا الشهر بسبب ارتباطات السيسي
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ف ـي ـمــا ي ـتــوقــع أن تـكــون
أجندتها مكررة ملا سبق .وأخيرًا ،ثمة
ملفات ثانية أسندتها املخابرات إلى
الشباب من بينها قضايا في محافظة
جـنــوب سـيـنــاء ،ووزارات االستثمار
والـ ـتـ ـع ــاون الـ ــدولـ ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
محافظات كبيرة ومهمة مثل القاهرة
واإلسكندرية .لكن حتى اآلن ،ال تبدو
بصمة هؤالء واضحة في أي ملف ،بل
حتى فــي املــؤتـمــرات الشبابية تبدو
أخ ـطــاؤهــم أك ـثــر مـمــا ي ـن ـجــزون ،فهل
يستمر الوضع كما هو؟

18

األربعاء  6تشرين الثاني  2019العدد 3902

األربعاء  6تشرين الثاني  2019العدد 3902

العالم

العالم

العراق

انسحاب معظم
مؤيدي الصدر من
ساهم
الساحات،
بشكل ّ
فعال
ٍ
في خفض زخم
التظاهرات (أ ف ب)

ّ
وميدانيًا ،يمضي عادل عبد ٌالمهدي
سياسيًا
في تعزيز حضور حكومته .إصالحات عديدة
من شأنها استيعاب غضب الــشــارع ،ونيل
رضى «المرجعية» ،يسعى رئيس الوزراء إلى
تنفيذها ،بدءًا من تعديالت وازنة وجوهرية
تطاول تشكيلته الوزارية ،وال تنتهي بتعديل
القانون االنتخابي .وفي هذا السياق ،باتت
إقالة «مفوضية االنتخابات» ضرورية ،في
ٍّ
تحد هدفه إثبات «نزاهة» انتخابات ال تخضع
تزوير أو ابتزاز
ألي
ٍ

إقالة «مفوضية االنتخابات»
أولى الخطوات اإلصالحية

ٌ
تعديل وزاريٌّ
يطاول نصف
الحكومة؟

نور أيوب
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ع ـ ــادل ع ـبــد امل ـهــدي
ـاق في موقعه» ،فـ«االستقالة غير
«بـ ٍ
واردة إط ــاق ــا»ّ .
زواره يـنـقـلــون عنه
ذل ــك ،كـمــا عـ ّـبــر عــن األم ــر «عـلـنــا» في
كلمته املتلفزة ،أمــس .ثمة مــن ّ
روج،
ّ
طـ ـ ــوال األيـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ،ب ـ ــأن ال ـح ــل
األمثل لألزمة السياسية القائمة منذ
 1تشرين ّ
األول /أكتوبر املاضي ،هو
ُّ
«تضحية» كل من تحالف «سائرون»
ّ
«التيار الصدري»
(املدعوم من زعيم

مقتدى ال ـصــدر) ،وتـحــالــف «الفتح»
ب ــزع ــام ــة ه ـ ـ ــادي الـ ـع ــام ــري (ت ـج ـ ّـم ــع
ّ
النيابية املنبثقة عــن فصائل
الكتل
«الـحـشــد ال ـش ـع ـبــي») ،بـعـبــد امل ـهــدي.
«س ــردي ــة» ي ــدأب رئـيــس الجمهورية
بــرهــم صــالــح ،عـلــى تــرويـجـهــا ،وفــق
ّ
ّ
م ـصــادر مــطـلـعــة أكـ ــدت فــي حديثها
إلى «األخبار» ،أن «هذا األخير يسعى
إلى تطبيق هذه النظرية» ،بالتعاون
ـدد م ـ ــن الـ ـق ــوى
والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ٍ
الـسـيــاسـيــة امل ـت ـضـ ّـررة مــن التركيبة
الحاكمة ،وعلى رأسها رئيس الوزراء

ّ
تفسر مصادر
حكومية حجب خدمات
بـ«ضرورة ضبط
اإلنترنت
ّ
الوضع المتفلت»

السابق حيدر العباديّ .
مرد ذلك إلى
حـســابــات سياسية صــرفــة ،مرتكزة
على التنسيق مع الجانب األميركي
ودول خـلـيـجـيــة أخ ـ ــرى .ح ـ ـ ٌ
ـراك ب ــدأه
صالح منذ  1تشرين ّ
األول /أكتوبر
املــاضــي حتى الـيــوم ،بركوبه موجة
الـتـظــاهــرات مــن جـهــة ،والـتـقــارب مع
تـلــك ال ـقــوى مــن جـهــة ثــانـيــة ،مراهنًا
ـاف للصدر إلــى جانبه،
على اصـطـفـ ٍ
واملـضــي بـشــارع األخـيــر فــي مشروع
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات املـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــرة ،وغـ ـي ــره ــا.
ف ـ ِـش ــل ره ـ ـ ــان ص ــال ــح ع ـل ــى الـ ـص ــدر،

إذ ح ـم ـل ــت عـ ــودتـ ــه إلـ ـ ــى ال ـع ــاص ـم ـ ًـة
ح ــة
اإلي ــران ـي ــة طـ ـه ـ ُـران ،رس ــال ــة واض ـ ّ
بأن «مشروعه كسر» .وعليه ،يتمثل
ســاح رئيس الجمهورية حاليًا في
خلق مناخ سياسي ـ ـ إعالمي يدعو
إل ـ ــى «ضـ ـ ـ ــرورة اس ـت ـق ــال ــة ال ـح ـكــومــة
والنزول عند طلبات الشعب».
في املقابل ،يمضي عبد املهدي ـ ـ وفي
ظ ــل ات ـص ــاالت ــه امل ـس ـت ـمــرة م ــع الـكـتــل
السياسية وعلى رأسها «سائرون»
ً
أجواء إيجابية ـ ـ
و«الفتح» والتماسه
َ
مسارين اثنني الستيعاب الشارع
في
ال ـغــاضــبّ :
األول سـيــاســي ،والـثــانــي
م ـيــدانــي .فــي امل ـســار ّ
األول ،سيكون
في مقدمة الحزم اإلصالحية الكبيرة
الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة ســاب ـقــا،
والـســاعـيــة إل ــى تطبيقها مــع عــودة
الهدوء إلى الشارع ،إجــراء تعديالت
وزاريـ ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـط ـ ــاول أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ن ـصــف
التشكيلة الوزارية (تتألف الحكومة
مــن  24وزيـ ـ ـرًا) ،بــاالتـفــاق مــع الـقــوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وبـ ـش ــرط «إط ـ ـ ــاق ي ــد»
إجراء يراه
رئيس الوزراء التخاذ أي
ٍ
مناسبًا ،بعيدًا عن حسابات القوى
واألحزاب .ووفق املعلومات ،فإن هذا
الـتـعــديــل سـيـجــرى بـشـكــل تــدريـجــي
ً
بناء على جدول زمني يراه مناسبًا،
وفـ ـق ــا ل ــ«م ـص ـل ـح ــة آل ـ ـيـ ــات اإلنـ ـت ــاج
الحكومي».
األمر ًاآلخــر ،الذي يوليه عبد املهدي
أه ـم ـيــة ق ـص ــوى ،ه ــو إج ـ ــراء تـعــديـ ٍـل
ع ـلــى ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـحــالــي.
مـطـلـ ٌـب ُيـعـيــد إل ــى األذه ـ ــان الـنـقــاش
ال ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـب ــق االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـتـشــريـعـيــة األخـ ـي ــرة ّ
(أيـ ـ ـ ــار /مــايــو
 ،)2018ودعـ ـ ــوة ب ـعــض الـ ـق ــوى إلــى
ـون يـ ـسـ ـم ــح ب ـت ـم ـث ـيــل
اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد قـ ـ ــانـ ـ ـ ٍ
أكـبــر شــريـحــة ممكنة مــن املرشحني
ّ
امل ـس ـت ـقــلــن ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـت ـحــال ـفــات
الحزبية الواسعة .فالقانون املعتمد
ي ـخــدم «ال ـك ـبــار ال ال ـص ـغــار» .ويــأتــي
ً
تنفيذ هــذا املطلب ن ــزوال عند رغبة
«ال ـن ـجــف» (مـقــر «املــرجـعـيــة الدينية
العليا» آيــة الـلــه علي السيستاني)،
امل ـت ـم ـ ّـس ـك ــة بـ ـ ـض ـ ــرورة ت ـم ـث ـي ــل ه ــذه
الشريحة املـهـ ّـمـشــة ،ب ــدءًا مــن تعديل
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وتـ ـق ــدي ــم ب ــدي ــل
ً
منه ،وصــوال إلــى تغيير «املفوضية
ال ـع ـل ـي ــا ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات» ،بــوص ـف ـهــا
ج ــزءًا أســاسـيــا مــن منظومة الفساد
املستشري في مؤسسات الدولة.
ّ
تـمــثــل ه ــذه «امل ـفــوض ـيــة» الـخــاضـعــة
لهيمنة األحــزاب والقوى ـ ـ وبإجماع
ـاد».
األخـ ـي ــرة أي ـض ــا ـ ـ ـ ـ «وك ـ ـ ـرًا ل ـل ـف ـسـ ً
فهي من املفترض أن تكون مؤسسة
حـ ـي ــادي ــة ،تـ ـ ّش ــرف ع ـل ــى ان ـت ـخ ــاب ــات
«نزيهة» ،لكنها في الواقع تعمل وفق
أجندات سياسيةٍ قائمة على االبتزاز
املــالــي والـتــزويــر ملصلحة «مــن يدفع
أك ـثــر» .وتكشف مـصــادر «األخ ـبــار»،

بوليفيا
عبد المهدي :االستقالة ّ
تعمق المشاكل
ّ
ّ
أكد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي أن «استقالة الحكومة ال يمكن أن تتحقق من
بديل سلس وسريع» ،الفتًا إلى أن «االستقالة ستترك فراغًا يزيد من
دون تأمني
عمق املشاكلٍ ،فحكومة تصريف األعمال ّ
مقيدة السلطات ،وليس بإمكانها تمرير
املوازنة املالية وإجراء اإلصالحات املطلوبة».
وفي كلم ٍة متلفزة ،قال إن «إجــراء انتخابات ّ
نيابية مبكرة غير ممكن من دون
البرملان ،وبعدم وجوده كيف يمكن تعديل قانون االنتخابات ،وتشكيل مفوضية
جــديــدة» ،مـشـ ّـددًا على «سلمية الـتـظــاهــرات ،ومطالبها مـشــروعــة ،وأن حكومته
ّ
ستعمل على تلبية مطالبها وفق القوانني النافذة» .لكنه حــذر ،في الوقت عينه،
ّ
ّ
ّ
ـ«املخربني ،الذين اعتدوا على األمــوال العامة والخاصة» ،متوعدًا
ممن وصفهم ب
ّإياهم بـ«املواجهة بشكل حازم» .وأضاف أن «محاوالت املحتجني فرض العصيان
ّ
تضر بقطاعات الدولة ومؤسساتها ،وتعيق االستثمارات
املدني واإلضــرابــاتّ ،
واملشاريع» ،ذلك أن «تعطل قطاع النفط يؤثر سلبًا على البلد ،وال يمكن توفير
األم ــوال الــازمــة إلدارت ــه والقيام بــاإلصــاحــات املطلوبة ،كما سيتسبب بهروب
املستثمرين ،وهو ما يلحق ضررًا بالغًا باالقتصاد».
(األخبار)

أن هــذه «املـفــوضـيــة» ،فــي ظــل األزمــة
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،فـ ــاوضـ ــت فـ ــي األس ــابـ ـي ــع
املاضية إحدى الشركات اإلسبانية،
إلب ـ ــرام ع ـق ـ ٍـد ل ـش ــراء ت ـج ـه ـيــزات «ع ـ ّـد
وفــرز النتائج» .وتضيف املعلومات
إن ال ــوف ــد ال ـعــراقــي فـ ــاوض الـجــانــب
اإلسـ ـب ــان ــي ع ـل ــى «إم ـك ــان ـي ــة تـغـيـيــر
ال ـن ـتــائــج ،وآل ـي ــات ـه ــا ،وف ـق ــا ملصلحة
تراها هي في لحظةٍ مناسبة» .هذا
الـعــرض ،الــذي جوبه بالرفض ،دفع
ب ــال ــوف ــد ال ـع ــراق ــي إلـ ــى حـ ــرف مـســار
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوضـ ــات وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة «ش ـ ــرق ـ ــا»،
ـات
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا إل ـ ـ ــى إح ـ ـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ـ ً
الكورية الجنوبية ،علمًا بأن فضيحة
طــاولــت الطرفني ،وصلت الـ ُـى حـ ّـد الـ
عقد أبرم قبل
 15مليون دوالر ،جراء ٍ
االنتخابات األخيرة.
وتـ ـش ـ ّـدد ال ـن ـج ــف ،وفـ ــق امل ـع ـلــومــات،
على ض ــرورة «تنقية املفوضية من
وجوهها الفاسدة» ،وسحب هيمنة
األح ــزاب والـقــوى السياسية عليها،
ب ـه ــدف إص ــاح ـه ــا ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن
ً
ّ
هذه الخطوة تشكل «مدخال ضامنًا
وإثباتًا لجدية عبد املهدي في تنفيذ
إصــاحــاتــه املــرتـقـبــة» .فاالنتخابات
املبكرة ال تلوح في األفــق ،واملطلوب
هـ ــو ال ـت ـح ـض ـيــر النـ ـتـ ـخ ــاب ــات 2022
بقانون «عصري» وإشــراف نزيه ،ال
ٍ
أن يـتـكـ ّـرر مــا ج ــرى فــي االنـتـخــابــات
األخـ ـي ــرة ،وال ـت ــي ش ـهــدت «ت ــزويـ ـرًا»،
ُ
تكابر السلطة القائمة ـ ـ حتى اآلن ـ ـ
في الكشف عنه.
مـ ـي ــدان ـ ّـي ــا ،ورغ ـ ـ ــم ت ـع ـ ّـم ــد ال ـح ـكــومــة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ّجـ ــب خـ ــدمـ ــات
ّ
مجددًا ،إال أنها ّ
تفسر هذه
اإلنترنت

الـخـطــوة بـ ــ«ض ــرورة ضـبــط الــوضــع
ّ
امل ـ ـت ـ ـفـ ــلـ ــت» .وامل ـ ـق ـ ـصـ ــود ه ـ ـنـ ــا ،وف ــق
م ـص ــادره ــا« ،ل ـيــس قـمــع ال ـش ــارع أو
سحب املتظاهرين ،بل التفريق بني
ّ
واملخرب» ،وخصوصًا
السلمي منهم
إشارات
حملت
األخيرة
أن «الساعات
ٍ
أمنية على أن ّ
ثمة من يريد دفع البالد
ّ
إلى توت ٍر أمني ،واملزيد من الفوضى،
والـحــل يقضي ـ ـ بـنـ ً
ـاء على التجربة

واسـ ـتـ ـخ ــدام امل ـت ـظ ــاه ــري ــن لــوســائــل
التواصل االجتماعي ـ ـ بحجب هذه
ال ـخ ــدم ــة ل ـي ـه ــدأ الـ ـ ـش ـ ــارع» ،وح ـصــر
ال ـت ـظــاهــرات فــي «ســاحــة الـتـحــريــر»،
وحتى مــن دون أن يصل املحتجون
إلى «جسر الجمهورية» ،الذي يربط
الساحة بـ«املنطقة الخضراء» ،منعًا
لسقوط املزيد من الخسائر.
ووف ـ ـ ـ ــق امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ،فـ ـ ـ ــإن ال ـح ـك ــوم ــة
االت ـ ـحـ ـ ًـاديـ ــة ت ـ ــرى فـ ــي «ال ـس ـل ـم ـيــن»
ضمانة لتنفيذ وعودها اإلصالحية،
ّ
ـوده ــم
وتـ ـش ــج ــع ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة وج ـ ّ
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارع ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن ـ ـهـ ــم
سـ ــارعـ ــوا ،ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،إلــى
الـتــواصــل مــع األج ـهــزة األمـنـيــة ملنع
«امل ـن ـ ّ
ـدس ــن» و«امل ـش ـب ــوه ــن» ،الــذيــن
يـحــاولــون حــرف مـســار تظاهراتهم،
وي ــدفـ ـع ــون ب ــاألجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة إل ــى
استخدام العنف مقابل تجمعاتهم.
وت ـف ـي ــد املـ ـعـ ـل ــوم ــات ب ـ ــأن ان ـس ـح ــاب
معظم مؤيدي الصدر من الساحات
بشكل فـ ّـعــال فــي خفض زخم
ســاهــم
ٍ
ال ـت ـظ ــاه ــرات ،م ــا أس ـف ــر ع ــن ت ـضــاؤل
عديد املتظاهرين ،األمر الذي يسمح
لـ ـلـ ـق ــوات األمـ ـنـ ـي ــة ب ـت ـم ـي ـيــز الـ ـش ــارع
والعمل على استيعابه.

ُ
طهران تطلق الخطوة «النووية» الرابعة :استئناف العمل بـ«فوردو»
إيران

أعلنت إيــران ،أمــس ،استئناف أنشطة
تخصيب يورانيوم كانت ّ
مجمدة ،في
إج ــراء يــأتــي غ ــداة انـتـهــاء املـهـلــة التي
حددتهاّ لشركائها في االتفاق النووي
ال ــذي ُوق ــع فــي فيينا ،لـكــي تساعدها
ف ــي االل ـت ـف ــاف ع ـلــى ع ــواق ــب انـسـحــاب
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـشـكــل أحـ ــادي من
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ع ــام  .2018وخ ــال
املــراحــل الـثــاث األول ــى مــن ّ
رده ــا على
االنسحاب االميركي من االتفاق ،بدأت
إي ـ ــران بــإن ـتــاج ال ـي ــوران ـي ــوم املـخـصــب
بنسبة تفوق الحد ال ــوارد في النص،
والبالغة  ،% 3,67وتجاوزت حد الـ300
ك ـلــغ ملـ ـخ ــزون ال ـي ــوران ـي ــوم الـضـعـيــف
التخصيب الذي يفرضه االتفاق ،كما
ّ
ّ
متطورة.
شغلت أجـهــزة طــرد مــركــزي
ومن هذا املنطلق ،أعلنت الجمهورية
اإلسالمية ،أول من أمس ،أنها ّ
سرعت
بشكل كبير وتيرة إنتاج اليورانيوم
الضعيف التخصيب ،خالل الشهرين

املاضيني ،وباتت تحصل حاليًا على
 5كلغ في اليوم من تلك املادة.
وفـ ــي خ ـط ــاب ألـ ـق ــاه مل ـنــاس ـبــة اف ـت ـتــاح
م ـص ـن ــع «ال ـ ـحـ ــريـ ــة» ل ـ ــإب ـ ــداع ،صـ ـ ّـرح
ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي ح ـس ــن روح ــان ــي،
أمس ،بأن إيران ستستأنف أنشطتها
ل ـت ـخ ـص ـيــب الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ف ــي مـصـنــع
فـ ـ ـ ـ ــوردو عـ ـل ــى مـ ـس ــاف ــة ح ـ ــوال ـ ــى 180
كـلــم إل ــى الـجـنــوب مــن ط ـهــران ،بعدما
ّ
جمدتها بموجب االتفاق النووي.
ّ
وذك ـ ـ ـ ــر روح ـ ــان ـ ــي بـ ـ ــأن إي ـ ـ ـ ــران لــدي ـهــا
ب ـمــوجــب االتـ ـف ــاق ف ــي م ـفــاعــل ف ــوردو
 1044جهازًا للطرد املركزي من الجيل
األول «آي آر « »1ت ــدور مــن دون ضخ
الغاز فيها» .وقال« :اليوم ،سوف أطلب
مــن منظمة الطاقة الــذريــة (اإليــرانـيــة)
أن تبدأ بضخ الغاز في هذه األجهزة»،
مـضـيـفــا« :سـنـتـخــذ ال ـخ ـطــوة الــرابـعــة
والجديدة غـدًا» .لكنه لفت ،في الوقت
ذات ـ ـ ــه ،إلـ ــى أن «ن ـش ــاط ــات ـن ــا ال ـن ــووي ــة

الجديدة تتم أيضًا بــإشــراف ومراقبة
الوكالة الدولية للطاقة الــذريــة ،حتى
النشاط الــذي سنبدأه غ ـدًا» .مــن جهة
أخ ــرى ،أمـهــل روحــانــي ال ــدول الـتــي ال
ت ــزال مـلـتــزمــة بــات ـفــاق فـيـيـنــا (الـصــن
وفرنسا وبريطانيا وروسيا وأملانيا)،
بعد انسحاب الــواليــات املتحدة منه،
ش ـه ــري ــن إض ــافـ ـي ــن ل ـت ـل ـب ـيــة م ـطــالــب
إيران ،وإال فستتخلى بالده عن املزيد
م ــن االلـ ـت ــزام ــات .وأك ـ ــد أن «خـطــوتـنــا
ال ـ ــراب ـ ـع ـ ــة ،مـ ـث ــل الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوات الـ ـث ــاث
عنها .فحينما
األخــرى ،يمكن العودة
ّ
ينفذ األطراف اآلخرون املوقعون على
االت ـف ــاق ال ـن ــووي ال ـتــزامــات ـهــم كــامـلــة،
فإننا سنعود إلى التزاماتنا الكاملة».
وأشار الرئيس اإليراني إلى أن «لدينا
فـ ــرصـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـف ــاوض م ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى فــي
الشهرين املقبلني ،وس ــوف نتفاوض
وجدنا
مــرة أخ ــرى» ،مضيفًا أنــه «إذا
ّ
الحل املناسب لرفع العقوبات ،وتمكنا

مــن بـيــع نفطنا بـسـهــولــة ،واسـتـخــدام
األمـ ـ ــوال ف ــي ال ـب ـنــك ،ورفـ ــع الـعـقــوبــات
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــأمـ ــن واملـ ـ ـع ـ ــادن،
فسنعود إلى ّالوضع السابق».
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول املـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي عـ ـ ـ ّـبـ ـ ــرت ،م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،عــن
ق ـل ـق ـهــا إزاء ال ـ ـقـ ــرار اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي .وقـ ــال
دي ـم ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،امل ـت ـحــدث بــاســم
الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
للصحافيني« :إننا نراقب بقلق تطور
الوضع» ،مضيفًا« :نحن نؤيد الحفاظ
على هذا االتفاق» .كذلكّ ،
عبر االتحاد
معتبرًا
األوروبــي عن «قلقه الشديد»ُ ،
أن الــدفــاع عــن االت ـفــاق ال ـنــووي املـبــرم
ع ــام « 2015ي ـ ــزداد ص ـعــوبــة» .وقــالــت
مايا كوسيانسيتش ،املتحدثة باسم
وزيـ ـ ــرة خ ــارج ـي ــة االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
ّ
«نعبر عن قلقنا
فيديريكا موغيريني:
ال ـش ــدي ــد إزاء إع ـ ــان ال ــرئ ـي ــس حـســن
روحاني الذي عاد عن التعهدات التي

ّ
ّ
عبرت الدول الموقعة
على االتفاق عن
قلقها إزاء القرار اإليراني

ّ
قـطـعـتـهــا ط ـه ــران .ن ـحــض إي ـ ــران على
ع ــدم ات ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات ج ــدي ــدة يمكن
أن تـ ـق ـ ّـوض ب ـش ـكــل إض ــاف ــي االتـ ـف ــاق
ال ـنــووي ال ــذي بــات الــدفــاع عنه يــزداد
ص ـعــوبــة» .وأشـ ـ ــارت امل ـت ـحــدثــة بــاســم
موغيريني إلى أن «االتحاد األوروبي
ي ـب ـن ــي ت ـق ـي ـي ـمــه ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ت ـقــريــر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،الهيئة

ّ
املخولة التحقق من احترام
الوحيدة
إي ـ ــران ل ـت ـعـ ّـهــدات ـهــا» .وت ــاب ـع ــت« :لـكــن
موغيريني ح ــذرت مــن أن الــدفــاع عن
االتفاق والحفاظ عليه يصبحان أكثر
صعوبة» .وذكرت« :لقد قلنا بوضوح
شديد إن رغبتنا في تطبيق ّ
تعهدنا
رهن باحترام ّإيران اللتزاماتها».
من جهتها ،حضت فرنسا إيــران على
«العودة» عن قرارها .وقالت املتحدثة
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،إن
«إعالنات إيران تخالف ّ اتفاق فيينا»،
مضيفة في بيان« :نحض إيــران على
العودة عن قراراتها املخالفة لالتفاق».
وقال بيان وزارة الخارجية الفرنسية
إنها تشعر «بقلق بالغ» إزاء الخطوات
األخ ـي ــرة ل ـط ـهــران ،وستنتظر تقارير
الوكالة الدولية للطاقة الــذريــة بشأن
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات اإليـ ــران ـ ـيـ ــة .ك ــذل ــك ،أك ــدت
ال ـ ـ ـ ــوزارة أن ف ــرن ـس ــا ال ّ ت ـ ــزال مـلـتــزمــة
باالتفاق النووي ،وحضت إيران على

احترام التزاماتها والتعاون بشكل تام
مع الوكالة الدولية .وجــاء في البيان
إن «فرنسا تبقى ملتزمة تمامًا بالعمل
عـلــى خـفــض ال ـتــوتــرات .وال ـع ــودة إلــى
االل ـ ـتـ ــزام ال ـك ــام ــل ب ــاالت ـف ــاق ه ــي أحــد
األهداف الرئيسية لهذه العملية».
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،رأى وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
دومـيـنـيــك راب أن قـ ــرار إيـ ــران اتـخــاذ
خ ـطــوة ج ــدي ــدة لتقليص الـتــزامــاتـهــا
ب ــاالتـ ـف ــاق ال ـ ـن ـ ــووي ،ي ـش ـك ــل ت ـه ــدي ـدًا
لألمن القومي لبالده .وقال إن «أفعال
إي ـ ـ ــران األخ ـ ـيـ ــرة ت ـت ـع ــارض ب ــوض ــوح
مــع االت ـف ــاق ال ـن ــووي وتـشـكــل تـهــديـدًا
ألمننا القومي» .كذلك ،أضــاف« :نريد
ّ
للمضي قدمًا ،عبر حوار
سبيل
إيجاد ّ
دولـ ــي ب ــن ــاء ،ل ـكــن ي ـت ـعـ ّـن ع ـلــى إي ــران
التقيد بااللتزامات التي ّ
ّ
تعهدت بها
ومعاودة االنصياع الكامل (لالتفاق)
على وجه السرعة».
(األخبار ،أ ف ب)
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لفت روحاني إلى أن األنشطة الجديدة «تتم بإشراف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراقبتها» (أ ف ب)

حادثة طائرة
موراليس:
اغتيال أم
محاولة
ّ
عطل تقني؟

(أ ف ب)

ال تزال أسباب الحادثة التي دفعت
ّ
بمروحية كانت تقل الرئيس البوليفي
إلى تنفيذ هبوط اضطراري ،مجهولة.
ونظرًا إلى تشابك املشهد في بوليفيا،
إزاء التظاهرات التي تقودها املعارضة
الرافضة لفوز إيفو موراليس بفتر ٍة
رئاسية جديدة ،جنبًا إلى جنب
التهديدات التي أطلقها معارضوه
بإطاحته ،والحديث املتواصل عن
محاولة انقالب ،فإن فرضية الهجوم
َّ
املتعمد تبقى حاضرة ،في موازاة
عطل تقني أصاب الطائرة،
الحديث عن
ٍ
سيجري «التحقيق» في شأنه.
من حيث التوقيت ،تأتي الحادثة التي
وصفها وزير الداخلية السابق ،هوغو
مولديز ،بـ«الهجوم اإلجرامي» ،توازيًا
تهديد أطلقه ،يوم السبت املاضي،
مع
ٍ
لويس فيرناندو كاماتشو ،أحد زعماء
املعارضة اليمينية في منطقة سانتا
كروز الشرقية ،بـ«اتخاذ إجراء حاسم»
ليل اإلثنني ،إلبعاد موراليس عن
السلطة.
وفي تفاصيل ما جرى ،أعلنت القوات
الجوية البوليفية أن ّطائرة مروحية
ّ
كانت تقل موراليس نفذت ،أول من أمس،
هبوطًا اضطراريًا بعد ّ
لعطل
تعرضها
ٍ
تقني «حدث عندما كانت الطائرة تقلع
من قرية في جبال األنديز ،حيث كان
الرئيس البوليفي ّيفتتح طريقًا جديدًا»،
ً
الفتة إلى أنها تحقق في أسباب هذا
العطل .وفيما أفادت بأن أحدًا لم يصب
بأذى ،إال أن الحادثة ّأدت إلى تصاعد
ّ
التوتر في البالد ،حيث تتواصل ،منذ 20
تشرين األول /أكتوبر املاضي ّ ،تظاهرات
معارضة للرئيس ،يقودها ُمرشح اليمني
ّ
كارلوس ميسا ،الذي لم يحالفه الحظ
في انتخابات الرئاسة ،احتجاجًا على
النتائج التي ّأدت إلى إعادة انتخاب
موراليس لدور ٍة رابعة .وبعدما استأنف
عمله في مقر الحكومة ،كتب األخير عبر
«تويتر»« :إخوتي ،اليوم ،بعد افتتاح
طريق في كولكويريّ ،
تعرضنا لحادثة
ّ
سيتم التحقيق فيها بشكل
في املروحية
مناسب».
من جهته ،ال يزال كارلوس ميسا ،الذي
خسر في االنتخابات الرئاسية ،يطالب
بإجراء انتخابات جديدة إلخراج البالد
من «األزمة الناجمة عن إعادة انتخاب
موراليس» .وبعد اجتماع لحزبه في
الباز ،يوم األحد املاضي ،قال ميسا:
ّ
«الحل األفضل لهذه األزمة ،في الظروف
الراهنة ،هو انتخابات جديدة تشرف
عليها هيئة انتخابية جديدة نزيهة،
وبمراقبة صارمة من املجتمع الدولي».
وأضاف أن «تهدئة البالد وإيجاد مخرج
ديموقراطي لهذه األزمة» هما أمران
«ب َيد موراليس» ،داعيًا أنصاره إلى أن
ِ
يواصلوا التعبئة بسالم وبعيدًا ِمن
العنف.
(األخبار)
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إعالنات

العالم

إعالنات

تقرير

قال مسؤول كبير إن ثالثة من مسؤولي الميزانية
في البيت األبيض يرفضون الحضور (أ ف ب)

إجراءات عزل ترامب
تنتظر شهودًا
يرفضون الحضور
ّ
الديموقراطيون في مجلس النواب مساعيهم
يواصل
لعزل الرئيس دونالد ترامب ،عبر استدعاء شهود في اإلدارة
والبيت األبيض للحضور إلى جلسات االستماع العلنية.
وفيما يرفض معظم الموالين لترامب الحضور ،يرى
الديموقراطيون أنه ينبغي اتهام األخير بعرقلة العدالة
ح ـ ّـدد ال ـنــواب األم ـيــرك ـيــون ،الــذيــن
يقودون تحقيقًا ملساءلة الرئيس
دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ب ـ ـهـ ــدف ع ــزل ــه،
مواعيد لجولة أخرى من اإلفادات
ه ـ ـ ــذا األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،لـ ـك ــن ع ـ ـ ـ ــددًا مــن
الشهود ّ
املهمني من البيت األبيض
رفضوا اإلدالء بشهاداتهم ،بينما
ي ـنــوي آخ ـ ــرون ،مــن بينهم بعض
املـســؤولــن فــي اإلدارة األميركية،
القيام باملثل .يأتي ذلك في الوقت
الذي يضغط فيه الديموقراطيون
إلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـنـ ـي ــة مــن
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ف ـي ـم ــا ُيـ ـه ـ ّـي ــئ رف ــض
املوالني لترامب املثول أمام اللجان،
ال ـت ــي ي ـقــودهــا الــدي ـمــوقــراط ـيــون،
الساحة ملعركة بني البيت األبيض
ّ
واملشرعني بشأن سلطتهم إلجراء
تحقيقات .وفي هذا املجال ،يقول
بعض الديموقراطيني إن ترامب،

شعرت دبلوماسية
سابقة بالتهديد
الكتشافها مضمون
االتصال مع زيلينسكي

ال ــذي أمــر مـســؤولــي اإلدارة بعدم
التعاون ،ينبغي أن يواجه باتهام
بعرقلة العدالة من بني االتهامات
التي يعتزمون توجيهها له ضمن
تحقيق العزل.
وق ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول ك ـب ـي ــر فـ ــي إدارة
تـ ــرامـ ــب إن ث ــاث ــة مـ ــن م ـس ــؤول ــي
امليزانية في البيت األبيض ،بينهم
ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال م ــدي ــر امل ـيــزان ـيــة،
يــرفـضــون بالفعل الـحـضــور أمــام
ّ
اللجان لإلدالء بإفاداتهم ،معللني
ذل ـ ـ ـ ــك ب ـ ــرف ـ ــض ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـيـ ــض
ل ـل ـت ـح ـق ـي ــق .وت ـع ـت ـب ــر إفـ ــادات ـ ـهـ ــم
حيوية للمساعدة فــي تحديد إن
كــان ترامب قد استغل املساعدات
األج ـ ـ ـن ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة ك ـ ــوس ـ ـي ـ ـل ـ ــة ضـ ـغ ــط

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

للحصول على خدمات سياسية.
وم ــن ال ـش ـهــود امل ـهـ ّـمــن اآلخ ــري ــن،
ال ــذي ــن ك ــان م ــن امل ـق ــرر أن يمثلوا
أم ــام ال ـل ـجــان ،كـبـيــر املـحــامــن في
مجلس األم ــن الـقــومــي فــي البيت
األب ـي ــض ج ــون أي ــزن ـب ــرغ ،وكــذلــك
روب ـ ـ ــرت ب ـل ـي ــر ،م ـس ــاع ــد الــرئ ـيــس
واملستشار األول لرئيس األركــان
باإلنابة ،أمام املحققني .كذلك ،كان
من ّ
املقرر أن يمثل مايكل إيليس،
املـحــامــي املـســاعــد األول لـتــرامــب،
وبراين ماكورماك املدير املساعد
ل ـل ـم ـي ــزان ـي ــة فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
لشؤون الطاقة ،أمام املحققني ،لكن
لـيــس ه ـنــاك م ــؤش ــرات إل ــى أنهما
سيحضران.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،أك ــدت الـسـفـيــرة
األميركية السابقة لــدى أوكرانيا
أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ش ـ ـ ـعـ ـ ــرت بـ ــأن ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـددة
الك ـت ـش ــاف ـه ــا م ـض ـم ــون االتـ ـص ــال
الـ ـه ــاتـ ـف ــي ب ـ ــن دون ـ ــال ـ ــد ت ــرام ــب
ون ـظ ـيــره األوكـ ــرانـ ــي فــولــوديـمـيــر
زي ـ ـل ـ ـي ـ ـن ـ ـس ـ ـكـ ــي ،ب ـ ـح ـ ـسـ ــب تـ ـق ــري ــر
نـ ـش ــر أول مـ ــن أمـ ـ ـ ــس .وقـ ـ ــد نـشــر
الــديـمــوقــراطـيــون فــي الـكــونـغــرس
أول ش ـ ـهـ ــادتـ ــن ل ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــن
ت ــم االس ـت ـمــاع ال ــى أقــوال ـهــم خــال
جـ ـلـ ـس ــات م ـغ ـل ـق ــة فـ ــي إطـ ـ ـ ــار ه ــذا
التحقيق :شهادة السفيرة السابقة
ل ــدى كـيـيــف م ــاري يوفانوفيتش
ومايكل ماكينلي مستشار وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو حتى
اسـتـقــالـتــه مـطـلــع تـشــريــن األول/
أكتوبر.
وفي املحادثة الهاتفية مع نظيره
فولوديمير زيلينسكي في تموز/
يوليو ،انتقد ترامب الدبلوماسية
التي تم استدعاؤها إلى واشنطن.
وق ـ ــال« :س ـت ــواج ــه أم ـ ـ ــورًا» .ونـشــر
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ت ـقــري ـرًا ع ــن هــذه
املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــة .وسـ ـ ـ ـ ـ ــأل املـ ـحـ ـقـ ـق ــون
ال ـب ــرمل ــان ـي ــون يــوفــانــوف ـي ـتــش فــي
 11تشرين األول /أكتوبر عــن رد
فـعـلـهــا عـنــد قـ ــراءة ه ــذه ال ـع ـبــارة.
وأجــابــت« :لــم أفهم ما كــان يقصد
بــذلــك .كـنــت قلقة ج ـدًا وم ــا زل ــت».
ـرت ب ــأن ــك
وسـ ــألـ ــوهـ ــا« :هـ ـ ــل ش ـ ـعـ ـ ِ
مهددة؟» فأجابت« :نعم».
(رويترز ،أ ف ب)

بسم الله الرحمن الرحيم
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي
املرحوم الحاج يوسف خليل
(ابو هشام)
أبناؤه :الحاج هشام وعلي وموسى
بـنــاتــه :نــاهــدة زوج ــة عــوض جعارة
وحنان زوجة محمد جابر والكاتبة
في جريدة االخبار آمال وزينب.
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاؤه :امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج خـلـيــل
والـ ـح ــاج م ـح ـمــود وس ـع ـيــد وأح ـمــد
وال ـ ـح ـ ــاج م ـح ـم ــد وال ـ ـح ـ ــاج حـســن
واملـ ــرحـ ــومـ ــان ع ـل ــي وح ـ ـسـ ــن .وري
الثرى في جبانة بلدته البيسارية.
ي ـ ـصـ ــادف ال ـ ـيـ ــوم األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ذكـ ــرى
مــرور ثالثة ايــام على وفاته .وبهذه
املناسبة يقام مجلس عزاء عن روحه
ال ـطــاهــرة ف ــي حـسـيـنـيــة الـبـيـســاريــة
الساعة الثالثة عصرا.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل خ ـل ـيــل وآل م ـش ــورب
وعموم أهالي البيسارية.
ولكم من بعده طول البقاء

تـنـعــى ال ــراب ـط ــة امل ــارون ـي ــة رئيسها
األسبق
معالي األستاذ ميشال اده
ّ
ال ــذي تــوفــاه الـلــه بـعــد حـيــاة حافلة
بالعطاء والخدمة في سبيل وطنه
ومواطنيه.
ك ــان ال ــراح ــل عـلـمــا كـبـيـرًا م ــن أع ــام
ّ
متدينًا ،منحازًا إلى
وطنيًا،
لبنان،
ّ
اإلنسان املعذب ،حانيًا على الفقراء،
مثقفًا موسوعيًا ،وقبل أي شيء إبنًا
بــارًا بكنيسته املــارونـيــة التي التزم
وبتعاليمها ،وف ـخــورًا بإرثها
بـهــا،
ّ
وتــراثـهــا ،ومـتـجــذرًا فــي مسيحيته،
وه ـ ــي كـ ــانـ ــت ن ــاف ــذت ــه عـ ـل ــى اآلخـ ــر
الـ ـ ــذي احـ ـت ــرم ــه ،وس ـع ــى ألن يـبـنــي
معه شراكة حياة .رحمه الله رحمة
واس ـعــة فــي أخـ ــداره ،ولعائلته أحـ ّـر
العزاء وجميل الصبر والسلوان.

زوجة الفقيد يوال الياس ضوميط
أوالده سليم إده
جان كبريال إده وعائلته
مارون إده
اي ــزابـ ـي ــل إده زوج ـ ـ ــة ف ـي ـل ـيــب حـلــو
وعائلتها
الياس إده وعائلته
شقيقته جورجني إده زوجة الوزير
هنري طربيه وعائلتها
وع ــائ ــات إده ،م ـل ـح ـمــة ،ضــوم ـيــط،
مـ ــرس ـ ـيـ ــي ،ح ـ ـلـ ــو ،قـ ـبـ ـط ــي ،ط ــرب ـي ــه
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن وامل ـه ـجــر
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـح ــزن
واألسى فقيدهم الغالي املرحوم
معالي الوزير
ميشال سليم إده
املنتقل إلى رحمته تعالى يوم األحد
الــواقــع فـيــه  3تـشــريــن الـثــانــي 2019
متممًا واجباته الدينية.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء
وغـ ـدًا الـخـمـيــس  6و  7ال ـج ــاري في
صالون كنيسة مار يوسف الحكمة،
ً
األشرفية،
ابتداء من الساعة الحادية
ع ـش ــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ل ـغــايــة ال ـســاعــة
ً
مساء.
السادسة

بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ننعى املرحوم
عمر رشيد جنبالط
زوجته بهية عزت جنبالط
أش ـق ــاؤه :املــرحــوم ص ــاح ،املــرحــوم
خالد وجمال
شقيقته :خوال أرملة املرحوم األمير
مجيد أرسالن
ت ـت ـق ـبــل ال ـع ــائ ـل ــة الـ ـتـ ـع ــازي ال ـي ــوم
األربـ ـع ــاء ال ــواق ــع فـيــه 2019/11/6
بمنزله في بناية سماقية ،الطابق
الثالث ،فردان ،بناية البنك العربي.
اآلس ـفــون :آل جـنـبــاط ،آل أرس ــان،
آل تلحوق ،آل حمية وعموم أهالي
ّ
البرامية.
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إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة وف ــق دفـتــر الـشــروط
الـ ـخ ــاص ل ــ»ت ـق ــدي ــم ك ــاب ــات  366مـلــم2
(Conducteurs de phase Aluminium-
 )acierوكــابــات حماية  94ملم (cables
 )de garde Almelec – acierلزوم صيانة
خطي التوتر العالي األولــي – كفرحيم
واألول ـ ـ ـ ـ ــي – جـ ـ ــون  66ك.ف .الـ ـع ــائ ــدة
لـلـمـصـلـحــة .يـمـكــن االطـ ـ ــاع ع ـلــى دفـتــر
ال ـش ــروط واس ـت ــام نـسـخــة ع ـنــه مـجــانــا
ضمن ال ــدوام في مبنى االدارة املركزية
 م ـص ـل ـحــة ال ـص ـف ـق ــات ف ــي ش .ب ـش ــارهالـ ـ ـخ ـ ــوري ،ب ـن ــاي ــة غ ـن ــاج ــه ،ط  .4ت ـق ـ َّـدم
العروض باليد إلى القلم املركزي حتى
ظهر يوم الثالثاء  ،2019/11/26وتفض
فــي جلسة علنية الـســاعــة الـعــاشــرة من
صباح اليوم التالي على العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1771
إعالن عن مزايدة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مزايدة عمومية معادة بالظرف املختوم
وفـ ــق دف ـت ــر الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص لـتــأجـيــر
األراض ــي الــزراعـيــة التابعة ملحطة لبعا
ل ـل ـت ـجــارب واإلرش ـ ـ ــاد ال ــزراع ــي  -قـضــاء
جزين ملدة ست سنوات ،تبلغ مساحتها
 55دونــم تقريبًا وتبدأ املــزايــدة من بدل
الطرح لإليجار السنوي األدنــى للدونم
الــواحــد البالغة قيمته /500.000/ل.ل.
(خـمـسـمــائــة أل ــف لـيــرة لـبـنــانـيــة) .يمكن
االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـتــر ال ـش ــروط واس ـتــام
نـسـخــة عـنــه ضـمــن الـ ــدوام الــرسـمــي في
مكتب مصلحة الصفقات في ش .بشاره
الخوري ،بناية غناجه ،ط  4مقابل دفع
مبلغ /50.000/ل.ل .نـقـدًا إلــى صندوق
امل ـص ـل ـح ــة .تـ ـق ـ َّـدم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد فــي
الـقـلــم املــركــزي حـتــى ظـهــر ي ــوم الـثــاثــاء
 ،2019/12/03وتفض في جلسة علنية
الساعة العاشرة من اليوم التالي على
العنوان أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1770
إعالن عن مناقصة عمومية
نحيطكم علمًا ب ــأن املصلحة الوطنية
لنهر الليطاني قــد قامت بتمديد مهلة
ت ـقــديــم الـ ـع ــروض ال ـخــاصــة بــاملـنــاقـصــة
الـعـمــومـيــة «ت ـقــديــم ي ــد عــامـلــة مختلفة
لـ ــزوم أع ـم ــال املـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة لنهر
الـلـيـطــانــي ل ـل ـعــام  ،»2020امل ـع ـلــن عنها
فــي الجريدة الرسمية الـعــدد  47تاريخ
 ،2019/10/10وذل ـ ــك ح ـتــى ظ ـهــر يــوم
االث ـن ــن  .2019/11/25يـمـكــن االط ــاع
على ملف التلزيم واستالم نسخة عنه
ضمن ال ــدوام في مبنى االدارة املركزية
– مـصـلـحــة ال ـص ـف ـقــات ف ــي ش .ب ـشــاره
الـ ـخ ــوري ،بـنــايــة غ ـنــاجــه ،ط  ،4مقابل
مبلغ مليون ل.ل .تدفع نقدًا في صندوق
امل ـص ـل ـحــة .ت ـفــض الـ ـع ــروض ف ــي جلسة
علنية الساعة العاشرة من صباح اليوم
التالي في العنوان املبني أعاله.
رئيس مجلس االدارة /مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 1769
إعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلب عامر رئيف وهبه ملوكلته بتريسيا
جـ ـ ــورج عـ ـك ــرا سـ ـن ــدي ت ـم ـل ـيــك ب ـ ــدل عــن
ضائع للقسمني  13و 14من العقار 3632
منطقة االشرفية.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2016/231
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ال ـس ــوي ـس ــري ش.م.ل ب ــوك ــال ــة امل ـحــامــي
مروان الجميل
املنفذ عليه :خضر أحمد حالوي

ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :سـ ـن ــدات ديـ ــن ع ــدد
 5ب ـق ـي ـمــة  5498.93د.أ .ع ـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2016/6/29 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/12/3 :
تـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2016/12/29 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2017/1/13
تاريخ محضر وصف العقار2017/6/3 :
وتاريخ تسجيله2017/7/8 :
العقار املوصوف:
 2400سهمًا من العقار  679من منطقة
قعقعية الجسر عبارة عن أرض سليخ
ضمنها أشجار زيتون وسماق وبعض
الـنـبــاتــات الـبــريــة ،وأرض الـعـقــار كناية
ّ
عن جلني منحدرين من الغرب باتجاه
الشرق.
مساحتها 578 :م2
التخمني 18200 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 7585:د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/11/21الساعة 11.00
ظهرًا أمــام رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بـ ـم ــوج ــب شـ ـي ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
رئ ـيــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ الـنـبـطـيــة وات ـخــاذ
مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا وإال عد
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقارات املطروحة ودفع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2013/483
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ال ـســوي ـســري ش.م.ل .بــوكــال ــة املـحــامــي
ّ
الجميل.
مروان
املنفذ عليه :خضر ديب مطر
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد وسـ ـن ــدات ديــن
وألم ـ ـ ــر م ــوث ـق ــن ب ـع ـق ــد ت ــأم ــن مـ ــع حــق
التحويل وشهادة تأمني وكشفي حساب
قيمة الدين  2415.60د.أ .و643579932
ل.ل .عدا الفوائد واللواحق واملصاريف.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/12/4 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/12/18 :
تاريخ قرار الحجز 2014/2/27 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري2014/3/7 :
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
 2016/12/1وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه:
2016/12/5
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
 844من منطقة تول العقارية عبارة عن
أرض قــائــم عليها بـنــاء مصنف حسب
ال ــرخـ ـص ــة م ـك ــات ــب وت ـس ـت ـخ ــدم حــال ـيــا
م ــؤس ـس ــة ت ــرب ــوي ــة خ ــاص ــة ت ـح ــت اس ــم
الليسيه الـغــديــر  -الـنـمــوذجـيــة والـبـنــاء
عبارة عن ثــاث طوابق سفلي وأرضــي
وأول.
السفلي :األول :مــؤلــف حسب الرخصة
املعطاة من عشر مكاتب وعشر مطابخ

◄ مطلوب ►
شاب بحاجة إلى كلية
فئة الدم +B
الرجاء ملن يرغب التبرع
التفضل باالتصال على الرقم
81620422

A Saudi co need to KSA
Civil Team head (10yrs exp.), Civil Engineers, Mechanical Engineers, Landscape
Engineers (5 yrs exp), Sales Repres, BA in
Agri Engineer/Marketing/ETC – Knowledge
in MEP work – Knowledge in landscape (external), Supervisors: 8 yrs exp Track exp,
External works on landscape and hardscape
)– Infrastructure, Civil Forman (5yrs exp.
building & structure work.
walidmoukalled@hotmail.com
- Tel: 81-629090

وعشر حمامات ومخزنني ومطلع درج
وع ـلــى ال ــواق ــع فـقــد اجـ ــرى امل ــال ــك بعض
ال ـت ـع ــدي ــات ب ـح ـيــث اص ـب ــح م ـكــونــا من
عشرة غرف للتدريس واثنان وعشرون
حمامًا وخــدمــاتـهــا اضــافــة الــى مساحة
مـسـقــوفــة مــن اتــرنـيــت بـحــوالــي  500م2
وملعب مصبوب باطون بمساحة 200
م 2تقريبًا.
األرضـ ــي :مــؤلــف مــن اث ـنــي ع ـشــرة غرفة
وحمامني ومطلع درج وممر اضافة الى
منزل ناطور عبارة عن غرفتني ومطبخ
وحمام بمساحة  60م 2وملعب  1000م2
تقريبًا.
طابق أول :عبارة عن اثني عشرة غرفة
وحمامني وممر ومطلع درج كما يوجد
تصوينة مقامة على محيط العقار يقع
العقار على طريقني غربي وشرقي كما
اتاح للمالك بفتح مدخلني عن كل طريق.
املساحة 1461 :م2
التخمني 782675 :د.أ.
الطرح بعد التخفيض 359248 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/11/21الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها وإال عد مقامًا مختارًا
ً
ل ــه م ــا ل ــم ي ـك ــن م ـم ـث ــا ب ـم ـح ــام ،وعـلـيــه
االط ــاع عـلــى قـيــود الصحيفة العينية
للعقار املـطــروح ودف ــع الثمن والــرســوم
ض ـمــن امل ـه ـلــة ال ـقــانــون ـيــة ت ـحــت طــائـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/864
ط ـ ــال ـ ــب ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ :ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
ال ـســوي ـســري ش.م.ل .ب ــوك ــال ــة املـحــامــي
مروان الجميل
املـنـفــذ عـلـيــه :مـنـيـفــة ابــراه ـيــم بــرجــاوي
ورفاقها
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ــرة
تـنـفـيــذ بـعـبــدا رق ــم  2018/1781تــاريــخ
ً
 2018/12/7تحصيال لدين املنفذ البالغ
 $ 347255.53عدا الفوائد واللواحق.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/7/30 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/8/28 :
ت ـ ــاري ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2018/9/28 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2018/10/15
ت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــر وصـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــار:
 2019/1/11وت ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــخ تـ ـسـ ـجـ ـيـ ـل ــه:
2019/3/15
العقار املوصوف:
 2400سـهــم مــن الـعـقــار رق ــم /1897ديـ ــر

الــزهــرانــي وه ــو ع ـبــارة عــن قطعة أرض
مشاد عليها مبنيني متالصقني .يتألف
امل ـب ـن ــى الـ ــواقـ ــع فـ ــي ال ـج ـه ــة ال ـش ـمــال ـيــة
الغربية مــن أربــع طــوابــق :طابق سفلي
ع ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن مـ ـسـ ـت ــودع ــات ال ت ـت ـج ــاوز
مساحته  100م 2وطابق أرضي يحتوي
عـلــى صــالــون وس ـفــرة وج ـلــوس وثــاث
غ ــرف ن ــوم وثـ ــاث ح ـمــامــات وشــرفـتــن
مـ ـل ــك الـ ـسـ ـي ــد ي ـح ـي ــا ب ـ ــرج ـ ــاوي وم ـق ـيــم
فيها ،وطابق أول يحتوي على صالون
وسـ ـف ــرة وغ ــرف ــة جـ ـل ــوس وثـ ـ ــاث غ ــرف
نــوم وث ــاث حـمــامــات وشــرفـتــن ومقيم
فيه السيدة منيفة برجاوي مع ابنتها.
وط ــاب ــق ث ــان ــي ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ص ــال ــون
وسفرة وغرفة جلوس وثالث غرف نوم
وثــاث حمامات وشرفتني بملك السيد
شــادي برجاوي ومقيم فيها .ومساحة
كل طابق من الطوابق الثالثة باستثناء
السفلي تبلغ 300م.
وي ـ ـتـ ــألـ ــف املـ ـبـ ـن ــى الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي ال ـج ـه ــة
الـجـنــوبـيــة ال ـشــرق ـيــة م ــن أربـ ــع طــوابــق:
طــابــق سفلي ال تـتـجــاوز مساحته 120
م 2وطابق أرضــي يحتوي على  6غرف
وثالث حمامات وشرفتني وهذا الطابق
غير منجز بعد من الداخل بملك حسن
ـان
م ـح ـم ــد عـ ـل ــي بـ ـ ــرجـ ـ ــاوي ،وطـ ــابـ ــق ثـ ـ ٍ
يـحـتــوي عـلــى  6غ ــرف وث ــاث حـمــامــات
وشــرفـتــن بملك ف ــادي بــرجــاوي وتبلغ
مساحة كل طابق  300م .2وأمــام هذين
املبنيني بــاحــة مــن الـبــاطــون فسحة دار
بمساحة  200م 2وما تبقى من مساحة
الـ ـعـ ـق ــار ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ح ــدي ـق ــة م ـغ ــروس ــة
بأشجار الفاكهة املتنوعة بمساحة 500
م.2
مساحتها1301 :م2
التخمني1985150 :د.أ.
الطرح1191090 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/11/21الساعة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـعـقــار املــوصــوف اع ــاه ،فعلى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بـ ـم ــوج ــب شـ ـي ــك مـ ـص ــرف ــي م ـن ـظ ــم الم ــر
رئ ـيــس دائ ـ ــرة تـنـفـيــذ الـنـبـطـيــة وات ـخــاذ
مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نـطــاقـهــا وإال عد
ً
مقامًا مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقارات املطروحة ودفع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
تبليغ قضائي
م ــن مـحـكـمــة ال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ف ــي جبل
ل ـب ـنــان ب ـع ـبــدا ال ـغــرفــة ال ـثــال ـثــة بــرئــاســة
ال ـ ـق ـ ــاض ـ ــي م ـ ـح ـ ـمـ ــد وس ـ ـ ـ ـ ــام املـ ــرت ـ ـضـ ــى
ت ـقــدم امل ـس ـتــدعــون ورث ــة امل ــرح ــوم ع ــادل
س ــري ال ــدي ــن وه ــم مـشـعــل ونـ ــور ورب ــى

س ــري الــديــن بــاالس ـتــدعــاء 2019/8973
يطلبون فيه شطب اشــارة يومي 1074
ت ــاري ــخ  1993/8/4دعـ ــوى اسـتـحـضــار
م ـق ــدم مل ـح ـكـمــة اس ـت ـئ ـن ــاف ج ـب ــل لـبـنــان
رق ــم األوراق  93/212املـسـتــأنـفــة شركة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــارودي ل ـل ـت ـخ ـل ـيــص والـ ـت ــران ــزي ــت
اللبنانية (محمود الجارودي وأوالده)
املـسـتــأنــف عليهم مـحـمــود مـحــي الــديــن
الـ ـج ــارودي وعـ ــادل رش ـيــد س ــري الــديــن
ويــزيــد فـهـيــم حليمه امل ــوض ــوع اعـتـبــار
القيد االحتياطي امل ــدون على صحيفة
ه ــذا ال ـع ـقــار ســاق ـطــا حـكـمــه وب ـ ــدون أي
مفعول وطلبات أخرى عن العقار /4067
عاليه.
ك ــل م ــن ل ــه اعـ ـت ــراض يـسـتـطـيــع ال ـت ـقــدم
ب ــه أم ــام قـلــم ه ــذه املـحـكـمــة خ ــال مهلة
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طـلـبــت املـحــامـيــة كــوزيــت ج ــوزف غالب
ب ــوك ــال ـت ـه ــا عـ ــن ل ــوي ــس س ــاب ــا حـ ـ ــردان
بـ ـصـ ـفـ ـت ــه وكـ ـ ـي ـ ــل عـ ـ ــن س ـ ــاب ـ ــا الـ ـ ـخ ـ ــوري
ً
طــانـيــوس ح ــردان سند ملكية ب ــدال عن
ضــائــع فــي الـعـقــار رق ــم  635مــن منطقة
اهمج العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2010/237
طالب التنفيذ :بنك سوسييتيه جنرال
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ش.م.ل .ب ــوك ــال ــة امل ـح ــام ــي
رومانوس معوض.
املنفذ عليه :غسان عطية حرب
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ع ـقــد ف ـتــح اإلع ـت ـمــاد
بحسب جــار وكـشــف الـحـســاب املــوقــوف
والبالغة قيمته  2825248ليرة لبنانية
إضافة الى الفوائد والرسوم واملصاريف
لغاية الدفع الفعلي.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2010/9/23 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/4/5 :
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2018/5/22 :
وتــاريــخ تسجيله فــي السجل الـعـقــاري:
2018/5/22
تاريخ محضر وصف العقار2018/6/29 :
وتاريخ تسجيله2018/10/9 :
العقارات املوصوفة:
 2400 - 1سـهـمــا م ــن ال ـع ـقــار  2872من
مـنـطـقــة ح ـ ــاروف ال ـع ـقــاريــة وه ــو عـبــارة
عن بناء مؤلف من ثالث طوابق يحتوي
على:
طابق سفلي عبارة عن ديوانية ومطبخ
وحمام بمساحة  46م 2ومنجز بحوالي
.%60
ط ــاب ــق أرضـ ــي ع ـب ــارة ع ــن ش ـقــة سكنية
مؤلفة من صالون وطعام وغرفتي نوم

ومطبخ وممر ومدخل وثــاث حمامات
وش ـ ــرف ـ ــات ب ـم ـس ــاح ــة  170م 2وم ـن ـجــز
بالكامل.
طابق أول عبارة عن شقة سكنية مؤلفة
من صالون وطعام وغرفتي نوم ومطبخ
وممر ومدخل وثالث حمامات وشرفات
بمساحة  170م 2ومنجز بنسبة .%60
ال ـع ـقــار مـجـلــل ب ـثــاثــة ج ــال ــي م ــزروع ــة
ب ـب ـعــض األشـ ـج ــار امل ـت ـنــوعــة وم ـصــونــة
بحجر الــدبــش ،والـبـنــاء بإشغال السيد
عباس حسن كركي.
مساحة العقار 882 :م 2ومساحة البناء:
 386م2
التخمني152800 :د.أ.
الطرح 91680 :د.أ.
 2400 - 2س ـه ــم م ــن ال ـع ـق ــار  2386مــن
م ـن ـط ـقــة ح ـ ـ ــاروف ال ـع ـق ــاري ــة عـ ـب ــارة عــن
أرض قائم عليها بناء مؤلف من طابقني
أرضي وأول.
األرض ـ ـ ـ ــي :م ــؤل ــف مـ ــن صـ ــالـ ــون وط ـع ــام
وج ـل ــوس وم ـط ـبــخ وغ ــرف ــة ن ــوم وح ـمــام
ومطلع درج داخلي .الى األول :مؤلف من
أربع غرف نوم وحمام وتراس وشرفات
ومطلع درج.
مساحة أرض العقار 885 :م 2ومساحة
البناء 247 :م2
التخمني 222775 :د.أ.
الطرح 133665 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الواقع فيه  2019/12/19الساعة 11.00
ظهرًا امــام رئيس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
العقارين املوصوفني اعاله ،فعلى الراغب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم المر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
له ضمن نطاقها وإال عد مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
على قيود الصحيفة العينية للعقارين
املطروحني ودفع الثمن والرسوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
ميرفت زبيب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/446
املـ ـنـ ـف ــذ :ن ــدي ــم اسـ ـع ــد ض ــاه ــر  -وك ـي ـلــه
املحامي البير الجميل
املنفذ عليها :آنــي كيفورك كيفوركيان
بيت الشعار قرب البلدية  -بملكها.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ش ـي ـكــان مستحقي
االداء بمبلغ /36000/د.أ .ستة وثالثون
الف دوالر اميركي والفوائد واللواحق.
امل ـ ـع ـ ــام ـ ـل ـ ــة :ت ـ ـ ـقـ ـ ــرر الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــز ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 2016/9/27وسـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ
.2016/10/10
ت ــاري ــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2016/11/25 :
سجل بتاريخ 2018/4/13

لجٌة اإلًقاذ الدولية ،إًك
البرًاهج الوحلي ،لبٌاى
إشعار تقدين عروض

نجُخ اإلَقبر انذٔنٍخ ًْ ،يُظًخ طٕػٍخ دٔنٍخ غٍش طبئفٍخ خبصخ
رقذو خذيبد اإلغبثخ ٔانذًبٌخ ٔإػبدح انزٕطٍٍ نالجئٍٍ ٔضذبٌب
انقًغ أٔ انصشاع انؼٍُفٔ .ثزًٌٕم يٍ يخزهف انجٓبد انًبَذخ
انذٔنٍخٌ ،ذػى انًشكض انالجئٍٍ انسٕسٌٍٍ ٔانًجزًؼبد انًضٍفخ فً
جًٍغ أَذبء نجُبٌ فً يجبالد انذًبٌخ ٔرًكٍٍ انًشأح ٔاالَزؼبش
االقزصبدي ٔانزًٍُخ ٔانزؼهٍى.
رذػٕا نجُخ اإلَقبر انذٔنٍخ يقذيً انؼشٔض إنى انًشبسكخ فً يُبقصخ
" الوحروقات" دفزش انششٔط انزي ٌزضًٍ دػٕح نزقذٌى انؼطبءاد
ٔانزؼهًٍبد نًقذيً انؼشٔض ٔانًشفقبد ٔانششٔط انؼبيخ ٔانخبصخ
نهؼقذ ٔيب إنى رنك ...فً يشكض نجُخ اإلَقبر انذٔنٍخ فً ثٍشٔد ،انزي
ٌقغ فً  ،177شبسع أنفشٌذ َقبش ،ثبنقشة يٍ جبيؼخ األيشٌكٍخ نهؼهٕو
ٔانزكُٕنٕجٍب ،يشكض أصٔسي ،انطبثق  ،8األششفٍخ ،اثزذاء يٍ االثٌيي
 4تشريي الثاًي  .1029انشخص انًسؤٔل ػٍ دفزش انششٔط ْٕ
انسٍذح َبٌشي قشِ كٕصٌبٌ سبػبد انؼًم  00 :00صجبدب 71:00 -
يسبء يٍ االثٍٍُ إنى انجًؼخ .نًضٌذ يٍ انزٕضٍخٌ ،شجى انزٕاصم
ػهى
LB-Tender@rescue.org
ٌجت رقذٌى انؼشٔض ػهى شكم ظشٔف يخزٕيخ ٌذزٕي ػهى يهفٍٍ
يُفصهٍٍ انألٔل رقًُ ٔانثبًَ يبنً ٔرسهًٍّ إنى َفس انؼُٕاٌ قجم
انسبػخ  26:00يوم  28تشريي الثاًي ٔ .1029ال ٌقجم أي اقزشاح
ثؼذ ْزا انٕقذ.

امل ـط ــروح :الـقـســم رق ــم  6مــن الـعـقــار رقــم
 296مــزرعــة بـيــت الـشـعــار وهــو يشتمل
على مخزن في الطابق االرضــي ضمنه
م ـت ـخ ــت مـ ــن الـ ـح ــدي ــد وم ـ ـنـ ــه درج ال ــى
م ـس ـت ــودع ف ــي ال ـس ـف ـلــي االول امل ـق ـطــوع
ب ـجــدار مــن الـخـشــب ال ــى صــالــة ضمنها
خ ــاء وغ ــرف ــة ص ـغ ـيــرة والـ ـج ــزء الـثــانــي
مؤلف من صالة مقسومة ضمنها خالء
وغــرف ـتــن صـغـيــرتــن مـقـطـعــة ب ـج ــدران
خـشـبـيــة وام ـ ــام م ـس ـتــوى هـ ــذا ال ـطــابــق
فـسـحــة ان ـت ـف ــاع ب ـجــان ـبــه ولـ ـه ــذا الـقـســم
موقف سيارة في السفلي الثاني .ويقع
ال ـب ـن ــاء ال ـ ــذي ي ـح ــوي ال ـق ـس ــم امل ـح ـجــوز
بجوار كنيسة مار ميخائيل بعد ساحة
بيت الشعار مساحته  274م.2
قيمة التخمني /411000/ :دوالر أميركي
قيمة الطرح  /246600/ :دوالر أميركي
املــزايــدة :ستجري املــزايــدة عند الساعة
الـحــاديــة عشر مــن يــوم االرب ـعــاء الــواقــع
فـيــه  2019/11/20ام ــام حـضــرة رئيس
دائــرة تنفيذ املــن في قاعة املحكمة في
جــديــدة امل ــن ،فعلى راغ ــب الـشــراء وقبل
املباشرة باملزايدة ان يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ املنت لدى صندوق الخزينة
او احد املصارف املقبولة قيمة الطرح او
ان يقدم كفالة مصرفية معادلة واتخاذ
محل اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ املنت
اذا لم يكن له مقام فيها واال اعتبر قلمها
مقامًا مختارًا لــه وعـلــى املشتري خالل
ثالثة ايام تلي االحالة ايداع كامل الثمن
ً
واال ي ـعــد ن ــاك ــا وت ـع ــاد امل ــزاي ــدة حكمًا
بزيادة العشر واذا لم يتقدم احد للشراء
وجبت اعــادة املــزايــدة فــورًا على عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعليه خالل عشرين يومًا تسديد كامل
ال ـث ـم ــن ويـ ـت ــوج ــب ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــاري رس ــم
الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون
تبليغ مجهول مقام
محكمة الــدرجــة األول ــى فــي جبل لبنان
بعبدا الغرفة الثالثة برئاسة القاضي
مـحـمــد وس ـ ــام امل ــرت ـض ــى ت ــدع ــو املــدعــى
عليهم ورثة املرحوم رضى عجاج جمال
وهـ ــم ع ـل ـيــه ح ـ ــاوي وس ـ ـ ــوزان ونـصـيــف
ولـ ـيـ ـن ــا واي ـ ـمـ ــن وايـ ـ ـم ـ ــان رضـ ـ ــى ج ـم ــال
وس ـم ـيــرة ع ـمــاد ج ـمــال ونــاص ـيــف علي
جـمــال وري ــاض ابــراهـيــم قــاســم محمود
وعلي احمد جمال لتبلغ اوراق الدعوى
 2019/8769امل ـقــدمــة مــن املــدعــن ورثــة
املــرحــوم محمد جعفر العنان والرامية
ال ــى الــزام ـكــم بتسجيل  1200سـهــم من
العقار /3208عرمون على اسم املدعي.
يـجــب حـضــوركــم ال ــى قـلــم ه ــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خالل مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لكم في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
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فكر

ُ
«كيف تصنع ثورة؟» ...سيرة ملهم الثورات الملونة
توفي البروفيسور األميركي جين شارب العام الماضي عن  90عامًا في بيته المتواضع في
بوسطن بين رفوف الكتب وزهرات األوركيد التي كان يرعاها .لكن الرجل الذي يوصف بأنه واضع
ّ
الملونة ،يبعث ّ
حيًا بأفكاره الملهمة عن إسقاط الحكومات التي تستهدفها
دليل عمل الثورات
ّ
الواليات المتحدة من خالل األنشطة الالعنفية المنظمة كلما اندلعت «ثورة» جديدة في مكان
ّ
ّ
بريطاني نادر متخم بتبجيل ومديح للبروفيسور
وثائقي
ما من العالم« .كيف تصنع ثورة» ()2011
الراحل ،لكنه سجل تاريخي مهم لكل من يريد أن يفهم الحاضر
لندن ـــ سعيد محمد
«بالكلمات ،وليس ّ
بالسالح» (جني شارب
ـ )2018- 1928
مـ ـثـ ـل ــت ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ـ ّـي ـ ــة ع ـلــى
ف ـي ـت ـن ــام ب ـك ــل ن ـت ــائ ـج ـه ــا ال ـك ــارث ـ ّـي ــة
وتكاليفها الباهظة مــاديــا وبشريًا
وس ـيــاس ـيــا نـقـطــة ت ـح ـ ّـول ك ـب ــرى في
الـعـقــل اإلم ـبــراطــوري األم ـيــركــي .لقد
أقـنـعــت تـلــك ال ـحــرب نخبة واشنطن
ب ــال ـح ــاج ــة إل ـ ــى ط ــري ـق ــة أخـ ـ ــرى غـيــر
قـتــل ال ـن ــاس إلس ـق ــاط األن ـظ ـمــة الـتــي
تستهدفها ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .عند
تلك اللحظة ،اكتشف روبــرت هارفي
ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـح ــاص ــل عـ ـل ــى تـ ـك ــري ــم ال ـج ـيــش
األميركي لبطوالته املأثورة في قتل
الفيتناميني وكان بعد تقاعده يعمل
م ـس ـت ـشــارًا م ـت ـعــاق ـدًا م ــع امل ـخ ــاب ــرات
ّ
األميركية تــوفــده لتوجيه الثوريني
ح ــول ال ـعــالــم ـ ـ أس ـت ــاذًا فــي «جامعة
ه ـ ــارف ـ ــارد» ي ـ ـ ـ ّـدرس ل ـل ـم ـب ـعــوثــن مــن
ّ
الشرقية ودول العالم الثالث
أوروبا
أس ــالـ ـي ــب إس ـ ـقـ ــاط الـ ـحـ ـك ــوم ــات مــن

ّ
في
درس شارب تمرد تيانآن مين ّ
 1989ليخلص إلى أن
الصين عام ٌ
الالعنف وصفة للهزيمة أمام
األنظمة المدججة بالسالح
ّ
السلبية
خ ــال الــاع ـنــف وامل ـقــاومــة
ّ
ّ
واجتماعية
سايكولوجية
وأسلحة
ّ
واقتصادية .كان ذلك جني شارب.
أرســل هارفي وراء شــارب لاللتحاق
ب ــه ف ــي ب ــورم ــا ع ــام  1992حـيــث كــان
ي ـقـ ّـدم الـتــوجـيــه لـلـثــوار الــذيــن كــانــوا
يقاتلون منذ عشرين عامًا إلسقاط
الـنـظــام ه ـنــاك .ج ــاء ش ــارب بــالـقــارب
ـورمـ ّـيــة،
مــن تــايــانــد إل ــى األدغـ ــال الـبـ ّ
وأعـطــى نصائحه للثوار ولخصها
ُ
لهم في  198تكتيكًا طبعت كمناشير
ّ
ب ــاإلن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزي ــة والـ ـب ــورم ــي ــة ق ـب ــل أن
ّ
تجمع الحقًا في كتيب عنون بـ «من
الــدي ـك ـتــاتـ ّ
ـوريــة إل ــى الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة»
مــا لبث أن تـحــول بفضل املـخــابــرات
األم ـيــركـ ّـيــة إل ــى دل ـيــل عـمــل ال ـث ــورات
امللونة ،فترجم إلــى عشرات اللغات،
وطبعت منه ماليني النسخ ،ويتوافر
للتحميل مجانًا على اإلنترنت .كانت
ردة فعل قائد املتمردين البورميني
األول ـ ـ ّـي ـ ــة ع ـل ــى مـ ـح ــاض ــرات ش ـ ــارب:
«اللعنة ،أيــن كــان هــذا األميركي قبل
عشرين عامًا؟».
ق ـص ــة ش ـ ــارب م ــع ال ــاع ـن ــف قــدي ـمــة.
عـنــدمــا ك ــان شــابــا فــي مقتبل العمر
ّ
األميركيون حربهم على كوريا
وشن
بداية الخمسينيات ،رفض االلتحاق
ّ
العسكرية .لذا ُسجن وقتها
بالخدمة
ل ـع ـ ّـدة أش ـه ــر .وق ــد ك ـتــب م ــن سجنه
ألل ـبــرت آيـنـشـتــايــن – عــالــم الـفـيــزيــاء
املـ ـع ــروف – مـسـتـفـتـيــا ع ــن رأي ـ ــه في
موقفه ذاك ،فــأجــابــه بلطف متفهمًا
ومؤيدًا .وقد أطلق شارب الحقًا اسم
آينشتاين على املعهد الواجهة الذي
مارس أنشطته من خالله ،ونشر عنه
أعماله الكثيرة.

درس ش ـ ــارب عـ ـل ــوم ال ـس ـي ــاس ــة فــي
«جــام ـعــة أك ـس ـف ــورد» ف ــي بــريـطــانـيــا
مـعـقــل الـفـكــر اإلم ـب ــراط ــوري األنـغـلــو
س ــاكـ ـس ــون ــي ،وهـ ـ ـن ـ ــاك انـ ـتـ ـه ــى إل ــى
ّ
نتيجة لـ ّـونــت حـيــاتــه كــلـهــا مـفــادهــا
بأن األنظمة الحاكمة تستند مع ّ
قوة
السالح واحتكار العنف املشروع إلى
مـصــادر قـ ّـوة مـحــددة ّ ترتبط أساسًا
بطاعة الجمهور ،وأن ــه عبر أنشطة
ّ
سلمية موصوفة يمكن إضعاف تلك
األن ـظ ـمــة ل ــدرج ــة ال ـت ـه ــاوي م ــن دون

تــدمـيــر م ـقــدرات الــدولــة بــالـكــامــل .إذ
من الـضــروري للثوار املنتصرين أن
يجدوا شيئًا لحكمه.
راق ــب ش ــارب ت ـم ـ ّـرد ت ـيــانــآن م ــن في
الـصــن عــام  1989عــن كـثــب .تحليله
ّ
التلقائي
للحدث كــان بــأن الــاعـنــف
ـدون اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة،
بـ ـ ـ ـ ـ ٌ
وصـفــة تــامــة للهزيمة أم ــام األنظمة
املــدج ـجــة ب ــال ـس ــاح .ولـ ــذا أصـبـحــت
تـعــالـيـمــه تـتـمـحــور ح ــول التخطيط
االس ـتــرات ـي ـجــي لــإطــاحــة بــاألنـظـمــة

وفــق خطط متدرجة لتنفيذ ال ـ 198
ت ـك ـت ـي ـك ــا الـ ـعـ ـتـ ـي ــدة .كـ ــانـ ــت صــرب ـيــا
امل ـت ـم ـل ـم ـل ــة م ـ ــن حـ ـك ــم س ـ ـلـ ــوبـ ــودان
م ـي ـل ــوس ـي ـف ـي ـت ــش ال ـ ـسـ ــاحـ ــة األول ـ ـ ــى
ال ـت ــي طـبـقــت عـلـيـهــا هـ ــذه الـتـعــالـيــم
ب ـن ـج ــاح ت ـ ـ ــام .هـ ــارفـ ــي ال ـ ـ ــذي كــانــت
ّ
األميركية قد أوفــدتــه إلى
املخابرات
ب ــودابـ ـس ــت ل ـت ـن ـس ـيــق الـ ـ ـث ـ ــورات فــي
أوروب ــا الـشــرقـ ّـيــة ،ســافــر إلــى بلغراد
سرًا والتقى زعيم املتمردين .لم يكن
ّ
ذلك الزعيم سوى سرخا بوبوفيتش

ٌ
ّ
درس شارب ّ
تمرد تيانآن مين في الصين عام  1989ليخلص إلى أن الالعنف وصفة للهزيمة أمام األنظمة المدججة بالسالح

الـ ـ ــذي وجـ ــد ف ــي ال ـط ـب ـعــة ال ـصــربـ ّـيــة
م ـ ــن دل ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات املـ ـل ــون ــة ال ـت ــي
جلبها هارفي مع ماليني الــدوالرات
م ــن املـ ـخ ــاب ــرات األم ـي ــرك ـي ــة ضــالـتــه
امل ـن ـش ــودة ،ف ـ ُـوض ـع ــت اسـتــراتـيـجـيــة
مـتـكــامـلــة وخ ـطــة م ـت ــدرج ــة ،نفذتها
ب ـحــذاف ـيــرهــا وف ــق تـكـتـيـكــات ش ــارب
حـ ــركـ ــة أطـ ـلـ ـق ــت عـ ـل ــى ن ـف ـس ـه ــا اس ــم
«امل ـ ـ ـقـ ـ ــاومـ ـ ــة» («أوتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ّـور» ب ــال ـل ـغ ــة
ّ
الصربية) .لقد سقط النظام بالفعل
عــام  2000بعدما نجحت «أوتـبــور»
ّ
األمنية عبر الضغوط
في شق القوى
ّ
والالعنفية من استخدام
االجتماعية
ّ
السخرية كسالح ،وتوجيه الغضب
م ــرك ـزًا ن ـحــو شـخـصـيــة «ال ـطــاغ ـيــة»،
وعــزل التالميذ الذين يعمل آباؤهم
في الجيش والشرطة ،وطرق األواني
ّ
الرئيسية
في وقت إذاعة نشر األخبار
ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـح ـك ــوم ــي ،ودف ــع
ال ـح ـس ـن ــاوات واألط ـ ـفـ ــال وال ـع ـجــائــز
ّ
مقدمة
واملتقاعدين العسكريني إلى
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ف ــي املـ ـي ــادي ــن ال ـع ــام ــة،
وإغالق الطرقات أو القيادة بسرعات

بـطـيـئــة لـخـلــق أزم ـ ــات س ـيــر خــانـقــة،
وتــوزيــع الــورد على الجنود ،وعزف
املوسيقى والرقص املاجن واألغاني
ال ـبــذي ـئــة ،إل ــى اق ـت ـحــام م ـب ــان عــالـيــة
ّ
الرمزية وإسقاط التماثيل مع توفير
ن ـق ــل م ـب ــاش ــر مل ـح ـط ــات ال ـت ـل ـف ــزي ــون
العاملية املـعــروفــة بدعمها للثورات
املتأمركة («ســي .ان .ان» ،و«بــي .بي.
سـ ـ ــي» ،و«فـ ــرانـ ــس  ،»24و«سـ ـك ــاي»
ّ
ّ
وإنكليزية) ،وما
عربية
و«الجزيرة»
إلى ذلك مما ورد في وصفات شارب.
بــوبــوفـيـتــش ورف ــاق ــه اخ ـت ـفــوا الحـقــا
م ــن امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ف ــي صــربـيــا
ب ـع ــد م ـي ـلــوس ـي ـف ـي ـتــش ،إذ ح ـص ـلــوا
على أقل من  %2من مجموع أصوات
ّ
األميركية
الناخبني .لكن املخابرات
حولتهم إلــى مــدربــن عامليني لثوار
ّ
ّ
دول
تـعــدهــم ملهمات مستقبلية فـ ّـي ّ
تـجــد االسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركــيــة أنــه
مــن ال ـضــروري تغيير أنظمتها عبر
م ـع ـهــد مـ ـع ــروف ب ــاس ــم «ك ــانـ ـف ــاس»
ي ـس ـت ـل ـه ــم شـ ـ ـ ــارب لـ ـلـ ـق ــرن ال ـ ـحـ ــادي
وال ـع ـش ــري ــن ،ال س ـ ّـي ـم ــا ب ـع ــد ش ـيــوع

اإلن ـت ــرن ــت .ول ـيــس سـ ـرًا أن ال ـث ــورات
املـ ـل ــون ــة فـ ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا وج ــورج ـي ــا
وإيـ ــران وزيـمـبــابــوي وفـنــزويــا ومــا
ُع ــرف بـمــوجــة «الــربـيــع الـعــربــي» في
تــونــس ومـصــر وســوريــا والحـقــا في
والعراق ...جميعها عبرت عبر
لبنان
ّ
هذا ّاملعهد ،وتلقى قادتها توجيهات
م ـكــث ـفــة ودعـ ـم ــا م ــال ـي ــا ولــوج ـس ـت ـيــا
(منها حركة « 6إبريل» و«كفاية» في
مصر ،والثورة املزعومة في سوريا،
وحــراك «طلعت ريحتكم» في لبنان،
والحراك الحالي في العراق).
«كـ ـي ــف ت ـص ـنــع ث ـ ـ ــورة» الـ ـ ــذي أن ـج ــزه
روري ـ ــد أرو م ــراس ــل «بـ ــي .ب ــي .ســي»
فــي الـقــاهــرة إب ــان ح ــراك يـنــايــر 2011
ّ
شخصية منه على ما
كــان ردة فعل
مل ـســه م ــن تــأث ـيــر ش ـ ــارب وتـكـتـيـكــاتــه
فــي ال ـثــورة امل ـصـ ّ
ـريــة املــزعــومــة ،التي
أطــاحــت بحسني مـبــارك مــن منصب
الــرئــاســة .ورغ ــم م ـحـ ّ
ـدوديــة مـيــزانـيــة
ال ـف ـي ـل ــم ،وض ـع ـف ــه ال ـت ـق ـن ــي ال ـظ ــاه ــر،
املبجلة لشارب بوصفه حكيم
ونبرته
ّ
ّ
ّ
تاريخية هامة
الحريات ،فإنه وثيقة

ّ
تـ ّ
لتحول هــام في منطق الحرب
ـؤرخ
ّ
ّ
عـنــد اإلم ـب ــراط ــوري ــة األم ـيــركــيــة .وقــد
ّ
اتفق كثيرون من النقاد على تقريض
ال ـف ـي ـلــم م ــن ت ـلــك ال ـنــاح ـيــة رغ ــم كـثــرة
ّ
الفنية عليه ،وحاز لذلك جوائز
املآخذ
عـ ـ ــدة .ولـ ـع ــل م ــا ق ــد ي ـث ـيــر االه ـت ـم ــام
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى املـ ـش ــاه ــدي ــن الـ ـع ــرب
تـحــديـدًا الـشـهــادات الـتــي قدمها منذ
 2011قادة في «ربيع» العرب في مصر
وســوريــا عــن عالقاتهم املتقادمة مع
ش ــارب قبل سـنــوات ع ـ ّـدة مــن انطالق
ال ـح ــراك ــات .يـتـحــدث أح ـمــد مــاهــر من
ً
«حـ ّـركــة  6إب ــري ــل» مـثــا عــن تحضير
ّ
مـ ـ ّك ــث ــف ل ـ ـثـ ــورة العـ ـنـ ـف ــي ــة فـ ــي مـصــر
تضمنت زي ــارة لـكــوادر «كـفــايــة» إلى
شارب في مقر عمله في بوسطن عام
 ،2006ومن ثم إفادة الثوار املصريني
بـ ـكـ ـث ــاف ــة مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ال ـ ـصـ ــربـ ـ ّـيـ ــة،
وت ــوج ـي ـه ــات «م ـع ـه ــد ك ــانـ ـف ــاس» ،ال
سيما في ما يتعلق بتوظيف مواقع
التواصل االجتماعي.
لـكــن ال ـجــزء األك ـثــر إث ــارة فــي الفيلم،
هــو ش ـهــادة الـثــائــر ال ـس ــوري أســامــة
املـ ـنـ ـج ــد الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ضـ ـم ــن ال ـط ــاق ــم
ال ـت ـح ـض ـيــري ل ـل ـث ــورة امل ــزع ــوم ــة في
سوريا وهو زار شارب شخصيًا في
بوسطن عام  2006بسبب ما أسماه
وج ـ ــود اس ـت ـف ـس ــارات اس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة
ح ــول ال ـخ ـطــة ال ـتــي ك ــان ي ـتــم الـعـمــل
ع ـل ـي ـهــا حـ ـيـ ـن ــذاك إلطـ ــاحـ ــة ال ـن ـظ ــام.
وعندما شاهد العالم العربي سقوط
مبارك على قناة «الجزيرة» مباشرة،
وج ــد امل ـخ ـط ـطــون ب ــأن ت ـلــك اللحظة
ّ
سورية .يقول
املناسبة إلطالق ثورة
املنجد بأن فريقه كان قد نشر مبكرًا
ً
ـا مــن الـكــامـيــرات الـسـ ّ
ـريــة
ع ــددًا هــائـ
املرتبطة بنظام بث عبر الستااليت
ف ـ ــي أحـ ـ ـي ـ ــاء دم ـ ـشـ ــق ومـ ـ ـ ــدن أخـ ـ ــرى،
وه ــذه كــانــت جــاهــزة مل ـ ّـد «الـجــزيــرة»
بـنـسـخـتـيـهــا ،وب ـقـ ّـيــة ج ــوق ــة اإلع ــام
ال ـثــوري املـعــروفــة بــأشــرطــة مـصــورة
عن املظاهرات املفتعلة ،والصدامات
ّ
األمنية ،إضافة إلى توفير
مع القوى
خ ــدم ــات ش ـهــود ال ـع ـيــان ،والـتـقــاريــر
املـصــورة ملن يطلبها من املؤسسات
اإلع ــام ـ ّـي ــة« .ل ـق ــد ك ــان ــت الـ ـث ــورة في
ش ــوارع دمـشــق تطبيقًا عمليًا على
دروس شارب» .بالطبع يظهر شارب
في الفيلم (صور في  )2011منتشيًا
ب ــان ـت ـص ــارات رب ـي ـع ــه الـ ـع ــرب ــي ،لـكــن
مآالت ذلك ّ
الربيع انتهت إلى فشل في
تحقيق التغيير املستهدف ،وتحول
الـ ـ ـن ـ ــزاع فـ ــي سـ ــوريـ ــا إلـ ـ ــى م ــواج ـه ــة
ع ـس ـكـ ّ
ـريــة .بــوبــوفـيـتــش فـ ّـســر الحـقــا
أسـبــاب فشل ربيعي مصر وسوريا
تـحــديـدًا فــي تحقيق أهــدافـهـمــا .هو
رأى أن املصريني ظنوا أنهم بإسقاط
ش ـخــص مـ ـب ــارك ،ق ــد أنـ ـج ــزوا املـهـمــة
وعادوا إلى بيوتهم ،ليتركوا األمور
بني العسكريني واإلخوان لتصارعهم
ال ــدائ ــم ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،بـيـنـمــا ســرق
ّ
الالعنفي
اإلسالميون حــراك سوريا
نحو العسكرة بمراهنتهم على دعم
الواليات املتحدة .وهما أمــران يلقي
اآلن م ـ ـحـ ــاضـ ــرات ويـ ـكـ ـت ــب مـ ـق ــاالت
للتعلم منهما للراغبني .الثورة يجب
ّ
الطاغية يقول
أال تنتهي باستقالة
ّ
صحافية معه ،بــل يجب
فــي مقابلة
أن تكون الفرصة السانحة للقفز على
ال ـح ـكــم وال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى مــؤسـســات
ّ
يصر
الــدولــة مــن قبل الـثــوريــن .كما
على االمـتـنــاع عــن العسكرة نهائيًا
بوصفها لعبة محسومة لألنظمة،
واخـتـيــار نــوع معركة بــديــل« :بشار
األسد مثل املالكم الشهير تايسون ،ال
يمكنك أن تهزمه في حلبة املصارعة،
لكنك قــد تهزمه فــي لعبة شطرنج».
ماذا عن استخدام البذاءة في الحراك
ال ـ ـثـ ــوري؟ إنـ ــه الـتـكـنـيــك رقـ ــم  30في
ّ
الديكتاتورية
كتيب جني شارب «من
ّ
الديمقراطية».
إلى

في المكتبة العربية

جورج أورويل...
دونكيشوت على دراجة هوائية
خليل صويلح
ال تـقــع اسـتـعــادة ج ــورج أورويـ ــل (1903
ـ ـ  )1950عــربـيــا ال ـيــوم ،فــي ب ــاب املــوضــة
األدب ـي ــة ،ب ـقــدر مــا هــي ضـ ــرورة جمالية
فـ ـ ــي مـ ـعـ ـن ــى إزاح ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـل ـ ـثـ ــام عـ ـ ــن أكـ ـث ــر
املــوبـقــات السياسية حـضــورًا فــي قرننا
امل ـض ـط ــرب :ال ــدك ـت ــات ــوري ــة واالس ـت ـب ــداد
وتـ ــزويـ ــر ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،وت ــالـ ـي ــا «ت ـص ـن ـيــف
الـكــائـنــات الـبـشــريــة كــالـحـشــرات» .كتاب
«جـ ـ ــورج أورويـ ـ ـ ــل :األعـ ـم ــال الـسـيــاسـيــة
واألدب ـ ـ ـيـ ـ ــة» ال ـ ـ ــذي س ـي ـص ــدر ق ــري ـب ــا فــي
َ
مجلدين («دار نينوى» ،ترجمة وإعــداد
أس ـعــد الـحـســن) هــو الـحــديـقــة الخلفية
لروايتيه االستثنائيتني في تاريخ األدب
العاملي «مزرعة الحيوان» ،و« .»1984كأن
كتاباته السياسية ومقاالته النقدية هما
الـسـمــاد ال ــذي خـ ّـصــب تربته التخييلية
املفزعة والعابرة لألجيال واألمكنة ،فما
كان يصح أوروبيًا في أربعينيات القرن
املنصرم لجهة االسـتـبــداد والعصبيات
ال ـق ــوم ـي ــة واألوث ـ ـ ـ ــان ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ي ـبــدو
بـضــاعــة مــرغــوبــة عــربـيــا لـفــرط التشابه
ف ـ ــي املـ ـع ــايـ ـي ــر واملـ ـق ــايـ ـي ــس وال ـ ـن ـ ـكـ ــران.
كــاتــب ن ـبــوءات مــن ط ــراز خ ــاص ،ذلــك أن
ّ
املتخيلة التي رسمها في زمنه
الخرائط
بخصوص األنظمة الشمولية والثورات
املنهوبة وأح ــوال الخنوع واالستسالم،
ّ
تحولت اليوم إلى حقائق دامغة «ألغت
الديكتاتورية حرية الفكر ،وباتت تملي
ّ
عـلـيــك م ــا سـتـفــكــر ف ـي ــه ،ف ـهــي تـخـلــق لك
ّ
أيديولوجيا ،وتـحــاول التحكم بحياتك
العاطفية ،تحبسك في كــون اصطناعي
ل ـيــس ل ــدي ــك ف ـيــه أي م ـع ـيــار لـلـمـقــارنــة»
يقول.
كانت الـحــرب األهلية اإلسبانية ()1936
بــوص ـل ـتــه األول ـ ـ ــى ف ــي ت ـف ـك ـيــك وت ـشــريــح
وهتك عنف السلطة وتزييفها للحقائق،
مـ ـ ـب ـ ـ ّـررًا ه ـ ــذه االنـ ـعـ ـط ــاف ــة بـ ـق ــول ــه« :ح ــن
تكون على مــن سفينة غــارقــة ،ال يمكنك
التفكير إال بــالـسـفــن ال ـغــارقــة» .شيوعي
م ــرت ــد ،يـ ـس ــاري ح ـي ـن ــا ،وم ـس ـت ـقــل حـيـنــا
آخـ ــر ،بــأرجــوحــة م ــن األف ـك ــار املـتـضــاربــة
في السياسة والنقد األدبي ،تبعًا لحركة
الزلزال حينذاك .سيستدرك بأن «الوالءات

للجماعة ضرورية ،لكنها سامة لألدب»،
وسيصف املثقف وســط دوام ــة الـحــروب
واالض ـطــرابــات بــأنــه «م ـحــارب عصابات
غـ ـي ــر م ـ ــرغ ـ ــوب فـ ـي ــه إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ج ـيــش
نظامي» .أهمية كتابات وأفكار ورسائل
ج ـ ــورج أورويـ ـ ـ ــل ت ـك ـمــن ف ــي ق ــدرت ــه عـلــى
إض ـ ـ ــاءة أك ـث ــر األس ـئ ـل ــة ال ـت ـب ــاس ــا ف ــي مــا
يتعلق بعمل الكاتب ومهمته فــي فضح
األكاذيب وطمس الحوادث املادية وعفن
ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــات ،م ــن دون ريـ ــاء ف ـكــري:
«يعتقد الشموليون أن الكاتب ،إما مجرد
ٍّ
ـش،
مـضـيــف م ـس ــل أو س ــائ ــق ع ــرب ــة م ــرت ـ ٍ

«األعمال السياسية
واألدبية» تصدر قريبًا في
مجلدين عن «دار نينوى»

يستطيع تبديل مواقفه من جانب دعائي
إلى آخر بالسهولة التي ّ
يبدل فيها عازف
األرغن النغمات».
الهجاء والفضح والتحدي سمات أساسية
ف ــي سـ ــرديـ ــات هـ ــذا ال ـك ــات ــب ال ـبــري ـطــانــي
ال ــذي عــاش بــاســم مستعار ،وتنبأ باكرًا
بـمـصـيــر ال ـع ــال ــم الـ ــذي سـتـحـكـمــه طغمة
ّ
لتحولهم
بوليسية تبطش بأحالم البشر
إل ــى أرق ــام وضـحــايــا لـلـمــراقـبــة والعسف
وتـهـيـيــج مـشــاعــر ال ـكــراه ـيــة .فــي نــزهــاتــه
النقدية بعناوينها املثيرة مثل «مــن هم
مجرمو الحرب؟» ،و«سياسة التجويع»،
و«ملاذا ال يؤمن
و«كتب مقابل السجائر»ّ ،
االشـتــراكـيــون بــاملــرح؟» ،يلخص أمــراض
الـعــالــم وتـنــاقـضــاتــه وأوج ــاع ــه ،والـخـلــط
بني القومية والوطنية وضرورة التمييز
بينهما ،بوصفه حليفًا للمقهورين .هذا
ّ
«دونـكـيـشــوت» آخــر ،يتنزه على «دراجــة
ً
هوائية» بدال من فرس هزيلة في محاربة
طواحني الهواء!
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اشـتهر الفنـان الفرنسـي السويسـري المعـروف بــ «سـايب» ،برسـم لوحـات ضخمـة على
العشـبية الضخمـة التـي
العشـب باسـتخدام طلاء عضـوي .وهـا هـو يطلـق لوحتـه ّ
تمثـل يديـن تتعانقـان فـي حديقـة «تريبتـاور» فـي برليـن .تشـكل اللوحـة جـزءًا مـن
مشـروعه «خلـف الجـدران» ،حيـث ينـوي الفنان إنجاز لوحـات مماثلة في عشـرين مدينة
حـول العالـم بهـدف «خلـق أضخـم سلسـلة بشـرية» (فالنتـان فلـورو ــــ أ ف ب )

«مدينتي» تدافع عن المرأة!
ضـمــن «حـمـلــة  16يــومــا ضد
ال ـع ـن ــف ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى أس ــاس
الـ ـن ــوع االج ـت ـم ــاع ــي» ،تطلق
«األس ـك ــوا» وت ـحــدي ـدًا «لجنة
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية لغربي آسيا»،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع «الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــة»
و«امل ـع ـه ــد ال ـع ــرب ــي لـلـنـســاء»
في الجامعة ،مسابقة «فنون
إق ـل ـي ـم ـيــة ل ـل ـش ـب ــاب» تـسـتـمــر
حـ ـت ــى ال ـ ـعـ ــاشـ ــر م ـ ــن ك ــان ــون
األول (دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر) املـ ـقـ ـب ــل.
املـ ـس ــابـ ـق ــة امل ــوجـ ـه ــة ملـ ــن هــم
دون ال ـخــام ـســة وال ـع ـشــريــن،
ستدعوهم إلى استخدام الفن
ملعالجة مــوضــوع «مدينتي،
ف ـض ــائ ــي» ،أكـ ــان ف ــي لــوحــات
أم رسـ ـ ـ ـ ــوم أم ح ـ ـتـ ــى ض ـمــن
دعاء العدل ـ مصر
الفنون التصويرية ومقاطع
الفيديو واألغاني والقصائد
واملوسيقى .ولن تستثني املسابقة فئة األطفال من هم دون العاشرة .وقد تم اختيار
عـنــوان «مدينتي فضائي» بغية تركيز األنـظــار على ض ــرورة التصدي للعنف ضد
النساء في املجال العام سواء في املدن أو املدارس أو أماكن العمل ووسائل النقل العام.
وتعتبر الحملة مــوعـدًا سنويًا يـهــدف إلــى رفــع الــوعــي وزي ــادة الــزخــم إلنـهــاء جميع
أشـكــال العنف املـمــارس ضــد النساء والفتيات فــي جميع أنـحــاء العالم .وضمن هذا
اإلطــار ،سيصار إلى إضــاءة املباني الحكومية حول العالم باللون البرتقالي لجذب
االن ـت ـبــاه ح ــول املـ ـب ــادرة .كــذلــك سـتـشـ ّـبــك الـحـمـلــة مــع شــركــائـهــا مــن «األمـ ــم املـتـحــدة»
وال ـح ــرك ــات الـنـســائـيــة املـحـلـيــة والــوط ـن ـيــة واإلقـلـيـمـيــة وال ـعــامل ـيــة» ،وامل ــداف ـع ــات عن
الـنــاجـيــات وعــن حـقــوق الـنـســاء ،بـهــدف خلق فــرص ح ــوار بــن الـنــاشـطــات وواضـعــي
السياسات وبني الجمهور .على أن ترسل األعمال الفنية إلى البريد اإللكتروني @aiw
 ،lau.edu.lbويبدأ التسجيل في  25تشرين الثاني (نوفمبر) املقبل ،على موقع www.
ّ
وتحمل املواد على مواقع التواصل االجتماعي عبر استخدام هاشتاغ
،aiw.lau.edu.lb
16Dayscomprtition#
أو Ai4women#
و.ESCWA #

كانوا هم الذين أثكـلوها.
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ألسن ِـتهم:
ِ
ُ
«صباح الخير ياَّ ..أم ابراهيم!»
2018/6/23

ّ
بالتوحد ...الخبر اليقين!
عند أطفال سوريا المصابين
وسام كنعان
فــي إح ــدى الـلـقـطــات املــؤثــرة مــن برنامج
 America's Got Talentيدخل طفل كفيف
وم ـصــاب بــالـتـ ّ
ـوحــد بــرفـقــة بــأمــه .نـظــرات
املـ ــرأة وه ــي تـحــت أضـ ــواء امل ـس ــرح كــانــت
وحدها قــادرة على اختصار وجع الكون
ّ
كــلــه! بـعــد قـلـيــل ،سـتــرافــق األم ابـنـهــا إلــى
البيانو ،وتنحني صوبه ابنها لتهمس
لــه بـحـنــان م ـفــرط« :بـعــد قليل سـتـبــدأ 23
كاميرا بتصويرك ،هل أنت جاهز؟»ّ .
يرد
الـطـفــل ب ـح ـمــاس« :ج ــاه ــز» .بـعــدهــا على
الـ ـف ــور ي ـب ــدأ ب ــال ـع ــزف ،وي ـع ـق ـبــه بــأغـنـيــة
يـ ـش ــدوه ــا بـ ـص ــوت ج ـم ـي ــل ج ـ ـ ـدًا ،وأداء
محترف ُيبهر لجنة التحكيم والجمهور
العريض للبرنامج العاملي .الطفل ّ
تحول
في ما بعد إلى أيقونة ّ
تعبر عن إمكانيات
ّ
األطـ ـف ــال امل ـص ــاب ــن بــال ـتــوحــد وقــدرت ـهــم
على اإلبــداع .على مستوى سوريا ورغم
انـكـفــاء اإلعـ ــام عــن املـصــابــن بــالـتـ ّ
ـوحــد،
ّ
إل أنــه سبق لـلــدرامــا الـســوريــة أن ّقدمت
تـ ـج ــرب ــة خ ــاص ــة حـ ـك ــت ف ـي ـه ــا عـ ــن ذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ك ــان ــت ب ـع ـنــوان
«وراء ال ـش ـمــس» (ك ـتــابــة مـحـمــد الـعــاص
إخ ــراج سمير حـســن) ،وقــد لعب النجم
بسام كوسا دور مصاب بالتوحد .ومع
ذل ـ ــك ،ال ي ـ ــزال ال ـت ـعــاطــي م ــع هـ ــذا امل ــرض
قاصرًا ،يفتقر إلى الكثير من املعرفة .يوم
أمــس ،نشرت صفحات «جمعية األطفال
املصابني بالتوحد» فــي مدينة الالذقية
ص ـ ــورًا ل ــزي ــارة ال ـس ـي ـنــاري ـســت ال ـس ــوري
جورج عربجي إلى مقر الجمعية ،ولقائه
بــأط ـفــال ـهــا وت ـع ـ ّـرف ــه إل ـي ـه ــم ،وم ـحــاول ـتــه
ً
تقديم الــدعــم املـعـنــوي ملـكــان ينجز عمال
مهمًا ال يلقى الترويج الكافي.
في حديثه مع «األخـبــار» ،يقول عربجي:

«الزيارة كانت بعد دعوة مديرة الجمعية
شهيدة سـلــوم الـتــي تربطني بها عالقة
صداقة قديمة ،واسمحوا لي أن أخبركم
ّ
ع ــن ه ــذا املـ ـش ــوار م ــن دون أدنـ ــى تـكــلــف.
ب ـم ـن ـت ـهــى ال ـ ـصـ ــراحـ ــة ،ف ـم ـس ــاح ــة ال ـن ـق ــاء
وال ــراح ــة الـتــي شـعــرت بـهــا كــانــت ن ــادرة،
وفـ ــي هـ ــذا ال ـب ـن ــاء امل ـت ــواض ــع ي ـم ـكــن ّ
ألي
ش ـخــص أن ي ـع ـيــد اك ـت ـش ــاف ق ـيــم فـقــدهــا
العالم ،ويلمس مشاعر حقيقة عميقة ال
يمكن تزييفها .بمعنى أنك تشاهد محبة
واهتمام املشرفني بشكل بالغ ومن صميم
الـ ــوجـ ـ ّـدان ،وفـ ــي هـ ــذا ال ي ـم ـكــن لــإن ـســان
أن ي ـمــثــل ،وي ـ ّـدع ــي أش ـي ــاء غ ـيــر واق ـع ـيــة،
خاصة أن هناك عــددًا كبيرًا من املشرفني
املتطوعني الذين ال يتقاضون ليرة واحدة
كبدل مادي لجهودهم ووقتهم» .ويضيف
كاتب «روزن ــا»« :الجمعية بحاجة ماسة
ل ـكــل س ـبــل ال ــدع ــم ،ال ـب ـنــاء الـ ــذي يقيمون

ف ـيــه ع ـب ــارة ع ــن ق ـبــو ي ـعــانــي م ــن رطــوبــة
شديدة ،ال ّ
يمولون ســوى من عائدات ما
ّ
يدفعه أهالي األطفال .هم يجربون حاليًا
ال ـتــواصــل مــع مـغـنــن س ــوري ــن مكرسني
م ـثــل نــاص ـيــف زيـ ـت ــون ع ـلــى أمـ ــل تـقــديــم
ّ
ألوجه
حفالت داعمة لهم ،ولعلها فرصة
دعــوة لكل فنان يمكن لــه أن يساهم ولو
بكلمة في دعــم هــذا املكان الــذي يستحق
مع القائمني عليه كل الوالء واإلشادة».
يشارك نجوم سوريا غالبًا في النشاطات
الـخـيــريــة لــدعــم جمعية «بـسـمــة لألطفال
امل ـص ــاب ــن ب ــأم ــراض الـ ـس ــرط ــان» بسبب
نشاط القائمني على الجمعية ،وعالقاتهم
ال ــواسـ ـع ــة ب ــأه ــل الـ ــوسـ ــط الـ ـفـ ـن ــي .وم ــن
ّ
املفترض أن يكون اإلعالم حاضرًا في كل
األماكن الشبيهة للفت النظر واملساهمة
فــي إنـ ّجــاز دعــايــة كافية ملـشــاريــع خيرية
تستحق العطاء املطلق.

جورج عربجي خالل زيارة «جمعية األطفال المصابين بالتوحد» في الالذقية

