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أول الكالم وآخره
إبراهيم األمين
يـ ـ ـح ـ ــار امل ـ ـ ـ ــرء فـ ـ ــي ك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـع ــام ــل
مـ ـ ــع مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ،أقـ ــام ـ ـهـ ــا أصـ ـح ــابـ ـه ــا
بـحـجــة ك ـشــف قـتـلــة رف ـيــق ال ـحــريــري
ومحاكمتهم ،فإذا بها تنتهي نسخة
ع ــن م ـحـكـمــة امل ـط ـب ــوع ــات .وإذا كــان
االتهام الذي قامت عليه ،هو محاولة
تقويض ثقة الجمهور بها كمؤسسة
ُ
ع ــدال ــة ،فـهــي بـعــد كــل مــا م ـ ّـر ،لــم تبق
على ثقة إال قلة قليلة ،من املستفيدين
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة مـ ـ ــن وجـ ـ ـ ــودهـ ـ ـ ــا .وهـ ـ ـ ــؤالء
ينحصرون اليوم في قضاة ومحامني
ومــوظـفــن يـمـضــون تـقــاعــدهــم املبكر
على حساب الشعب اللبناني وكرامة
أهله.
السقف املرتفع ،والتهويل والتهديد،
ثم استخدام لغة الوعيد طوال الوقت،
لم تكن ينفع أهل املحكمة في تعديل

سنتحمل مسؤولية
دعوة الناس إلى جمع عشرات
ألوف الدوالرات ،إلرسالها إلى من
يحملون مشاعل الحرية
ـف م ــن ال يـخـشــى أس ـي ــاده ــا ،وال
مــوقـ ّ
هــي وف ــرت لنفسها مــا تـعـتـقــده أدلــة
إلدانة يقبلها الجمهور قبل املعنيني
ّ
واملـ ـتـ ـض ــرري ــن .وظ ـ ــل م ـم ـثــل االدع ـ ــاء
أش ـب ــه ب ـم ـهــرج م ــن ال ـص ـنــف ال ـ ــرديء.
بينما لعب القاضي دور ســادتــه في
مجلس األم ــن ال ــدول ــي ،مــانـحــا نفسه
ت ـفــوقــا أخــاق ـيــا م ــن دون س ـن ــد .لكن
الذي أساء إلى نفسه وإلى مهنته ،هو
قبل تولي مهمة الدفاع رغمًا عن
من ِ
املتهم .فال هو أفاد وال استفاد .اللهم
ّ
إال إذا أقنع نفسه بأن موقفًا أخالقيًا
باهتًا يعفيه مــن عــبء خيانة أصــول
العدالة.
وفوق كل ذلك ،يتصرف فريق املحكمة
في الهــاي ،كأنه يقوم بــدور إصالحي
وإرش ـ ـ ــادي .ي ـظــن ،ع ــن «ه ـب ــل» أو ثقة
منفوخة بــالـنـفــس ،أن ــه يحمل مفتاح

ُ
للمرة األولى محكمة دولية تدين وسيلة إعالمية

«األخبار» تنتصر للصحافة

ّ
«هز العصا» على مين؟
ُيدرك بعض القضاة في املحكمة الدولية الخاصة بلبنان خطورة استهدافهم الوسائل
اإلعالمية ،إذ إنهم يعلمون أن هذه املحكمة تعمل لفترة ّ
محددة بثالث سنوات (قابلة
للتمديد) ،بينما يمكن أن يالحق اإلعالم القضاة الذين يصدرون أحكامًا جائرة مدى
الحياة .وبالتالي يبدو أن سياسة املحكمة لم تكن إدانة تلفزيون «الجديد» وجريدة
«األخبار» ،بل تهديدهما عبر تبرئتهما بعد قيامهما باستئناف الحكم الصادر
بحقهما .لكن بينما قامت الزميلة كرمى خياط من خالل وكيلها القانوني باستئناف
الحكم الصادر بحقها ،وصدر بالتالي حكم البراءة ،سيمتنع األمني عن استئناف الحكم
محام
الصادر بحقه وبحق «األخبار» بسبب قرار القاضي نيكوال ليتييري فرض
ٍ
عليهما من دون رضاهما ،في مخالفة واضحة لحقوق اإلنسان.
على أي حال ،سعت املحكمة منذ صدور حكم اإلدانة بحق األمني إلى إقناعه بمنح اإلذن
للمحامي املفروض عليه من خارج إرادته الستئناف الحكم .لذا ،تأخرت تالوة العقوبة
بحق «األخبار» واألمني ألكثر من شهر فشلت خالله كل املساعي التي دعت رئيس
تحرير «األخبار» إلى الرضوخ لجبروت «املجتمع الدولي» الذي يستخدم ّ
هز العصا.

يبدو أن أحد أهم
إنجازات المحكمة
الدولية الخاصة
بلبنان يتجسد
باالعتداء على
حرية الصحافة
اللبنانية عبر إدانة
جريدة وتغريم
رئيس تحريرها بجرم
التحقير

صدر أمس القرار من ملعب كرة السلة
للمقر الرئيسي السابق لالستخبارات
الـهــولـنــديــة (امل ـق ــر ال ـحــالــي للمحكمة
ال ـخ ــاص ــة ب ـجــري ـمــة اغ ـت ـي ــال الــرئ ـيــس
رفيق الحريري) :تغريم رئيس تحرير
ج ــري ــدة «األخـ ـ ـب ـ ــار» إب ــراهـ ـي ــم األم ــن
مبلغ  ٢٠ألف يورو وتغريم «األخبار»
مبلغ  ٦آالف يورو .أما السبب ،فهو…
«ت ـح ـق ـي ــر امل ـح ـك ـم ــة» م ــن خ ـ ــال نـشــر
أسـمــاء وص ــور بـعــض املـتـعــاونــن مع
جهودها الرامية إلــى اتهام مقاومني
«ش ـي ـعــة» (ك ـمــا وص ــف امل ــدع ــي ال ـعــام
ال ـ ــدول ـ ــي امل ـت ـه ـم ــن خ ـ ــال م ــراف ـع ـت ــه
التمهيدية) باغتيال الحريري.
لكن قد ال تكون أبرز إنجازات «محكمة
الـفـتـنــة» املــذهـبـيــة تـصــويــب سهامها
ع ـل ــى م ــن ح ـ ــرر ل ـب ـن ــان م ــن االحـ ـت ــال
اإلســرائ ـي ـلــي وم ــن ُي ـه ــدد أم ــن الـكـيــان
ال ـص ـه ـي ــون ــي ،بـ ــل إن أه ـ ــم مـ ــا قــامــت
ب ــه ه ــذه املـحـكـمــة ه ــو ن ـســف م ــا بقي
مــن صــدقـيــة «ال ـعــدالــة الــدول ـيــة» .وقــد
أتاحت هذه املحكمة كشف االستخدام

ال ـس ـيــاســي آللـ ـي ــات ال ـع ــدال ــة الــدول ـيــة
لـتـحـقـيــق مـ ــآرب «امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي»،
وذلك من خالل اآلتي:
ً
أوال تحديد اختصاصها القضائي،
حيث إن أول محكمة دولـيــة تقاضي
مــرت ـك ـبــي ج ــرائ ــم اإلرهـ ـ ـ ــاب ال يـشـمــل
اختصاصها مقاضاة املسؤولني عن
أض ـخــم ال ـجــرائــم اإلرهــاب ـيــة وأكـثــرهــا
إي ـ ً
ـذاء للبشر (وبالحد األدن ــى للرجل
األبـ ـي ــض) م ـثــل اع ـ ـتـ ــداءات  11أي ـلــول
 2001ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،أو
تفجيرات محطات سكك الحديد في
لندن ومدريد ،وال هجمات اإلرهابيني
على املدنيني في باريس وبروكسيل
ونيس .ال ال أب ـدًا… يقتصر عمل أول
محكمة دولية ملقاضاة اإلرهــاب على
جــريـمــة واح ــدة (وج ــرائ ــم أخ ــرى فقط
إذا ثبت تــازمـهــا مــع تلك الجريمة)،
وه ــي االع ـت ــداء اآلث ــم ال ــذي تـعــرض له
الرئيس الـحــريــري وراح ضحيته 23
شخصًا في منطقة السان جورج يوم
 14شباط .2005
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كالم في السياسة

 800مليون ...و 26ألفأ :خوة العار!
جان عزيز

(مروان بوحيدر)

وبـ ـم ــا أنـ ـن ــا ت ـط ــرق ـن ــا إلـ ـ ــى م ــوض ــوع
اختصاص املحكمة ،ال بد من التذكير
محليًا بــأنــه ال يشمل جــرائــم اغتيال
الـصـحــافــي سمير قصير وال الـنــواب
جبران تويني ووليد عيدو وأنطوان
غــانــم ،وال اإلعــامـيــة مــي شــديــاق ،وال
الـ ـل ـ َ
ـواء ي ــن ف ــران ـس ــوا الـ ـح ــاج ووسـ ــام
الرائد وسام عيد ...هؤالء
الحسن ،وال
َ
ُي ـحـ َـرمــون «ع ــدال ــة» املـحـكـمــة الــدولـيــة
الـخــاصــة ،لـكــن بــالــرغــم مــن ذل ــك ،على
عائالتهم وســائــر اللبنانيني تسديد
كلفة  49بــاملـئــة مــن تكاليف املحكمة
الباهظة.
ثــان ـيــا ،ال ـس ـيــر بـ ــأول مـحــاكـمــة دول ـيــة
مل ـت ـه ـمــن ب ــارتـ ـك ــاب ج ــرائ ــم إره ــاب ـي ــة
ب ـغ ـي ــاب ـه ــم ،ح ـي ــث إن م ـج ـل ــس األمـ ــن
ال ــدول ــي ق ــرر مـنــح ه ــذه املـحـكـمــة حق
امل ـق ــاض ــاة غ ـيــاب ـيــا .وك ـل ـفــت املـحـكـمــة
عشرات املحامني الدفاع عن املتهمني
مــن دون أن يـكــون لـهــم أي ات ـصــال أو
معرفة بهم أو وكالة شرعية صــادرة
ع ـن ـهــم ف ــي م ــا ُيـ ـ َـعـ ـ ّـد ت ـ ـجـ ــاوزًا ألب ـســط

ال ـح ـق ـي ـق ــة ،وأن بـ ـمـ ـق ــدوره م ـن ــح حــق
الرأي العام باالطالع على ما يقوم به
مــن مــوبـقــات ،أو حـجـبــه .تـصــرف أهــل
املحكمة على أنـهــم ي ـقــدرون ،بـقــوة ما
يسمونه املجتمع الــدولــي ،والشرعية
ال ــدول ـي ــة ،أن يـحـجـبــوا عـنــا حـقـنــا في
اس ـت ـخــدام عـقــولـنــا لتمييز ال ـحــق عن
الباطل ،أو يــزرعــوا فــي قلوبنا مهابة
وك ــاء ع ــدو ،زرع ــت مهابتنا فــي قلبه
إلى األبد.
من هنا إلى أين؟
ً
مــا حصل أم ــس ،كــان فـصــا تمهيديًا
فـ ــي مـ ـع ــرك ــة ط ــويـ ـل ــة ،وق ــاسـ ـي ــة ضــد
الـ ـ ــذيـ ـ ــن اخ ـ ـتـ ــرع ـ ـهـ ــم مـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـق ـه ــر
ض ــد مـقــاومـتـنــا وض ــد شـعـبـنــا وضــد
حريتنا .وسيكون له تتمته ومالحقه
وف ـص ــول ــه اإلض ــافـ ـي ــة .وك ـم ــا ك ـن ــا فــي
املــرح ـلــة املــاض ـيــة ،نـقــف ب ـث ـبــات .وبــا
خوف ،وبصبر من أصابت السهام كل
جـســده ،ســوف يجدوننا فــي كــل مــرة،
أكـثــر صــابــة ،وأك ـثــر وضــوحــا ،وأكـثــر
صراحة في مواجهتهم ،بكل ما أتاحت
لنا هــذه املهنة مــن وســائــل ،للتشهير
بهم ،وفضح ما يقومون به من أالعيب
وتــزويــر ،وتحقيرهم عــن بكرة أبيهم،
والـتـصــدي لـكــل مـحــاولــة مـنـهــم ،ليس
لفرض عدالة الغاصب ،بل أيضًا ملنع
فرض وصاية املستعمر أيضًا.
ال حــاجــة لنكرر موقفنا الــرافــض لكل
ما يصدر عن هذه املحكمة ،ولن نكون
فــي أي لحظة مستسلمني ملــا تـقــرره،
ول ــن نـتـعــامــل م ــع ك ــل م ــا ص ــدر عنها.
وغير ذلك ،فلتتحمل الدولة اللبنانية
املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـك ــام ـل ــة عـ ــن كـ ــل مـ ــا قــد
يحصل ،هي التي أصعدت هذا الحمار
إل ــى املـئــذنــة ،ومهمتها حـصـرًا إنــزالــه
طوعًا أو غصبًا.
أما من جانبنا ،فسنتحمل مسؤولية
دع ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـن ـ ــاس إلـ ـ ـ ــى جـ ـم ــع عـ ـش ــرات
ألـ ــوف ال ـ ـ ـ ــدوالرات ،م ــن أج ــل إرســال ـهــا
إلـ ــى م ــن ي ـح ـم ـلــون م ـش ــاع ــل ال ـح ــري ــة.
إل ــى مـجــاهــديــن فــي لـبـنــان وفلسطني
وســوريــا واليمن والـعــراق ،إلــى هؤالء
الـ ــذيـ ــن ي ـم ـث ـل ــون ال ـق ـي ـم ــة األخ ــاقـ ـي ــة
ّ
األعلى ،في عالم كله بؤس وذل وهوان!

ستقدم مجندة
في الجيش اإلسرائيلي
شهادتها بعد أن
تعاقد معها مكتب
المدعي العام

حقوقهم اإلنسانية.
ثالثًا ،استناد القرار االتهامي إلى أدلة
ظــرف ـيــة تـقـتـصــر ع ـلــى ن ـتــائــج تحليل
حركة االتصاالت الهاتفية املنقولة من

قد يكتب الكثير عن فظائع املحاكم الدولية ،خصوصًا
الخاصة منها .أولها التسييس ،ملجرد أنها خاضعة ملا
بقوة واشنطن .وثانيها
يسمى شرعية دولية محكومة ّ
إسقاطها سـيــادات ال ــدول بما يخلف جــراحــا عميقة
فــي وج ــدان ــات الـشـعــوب وكــرامــات ـهــا .وه ــي مــا أســس
فــي غــالــب األح ـيــان النـهـيــارات وانـقـســامــات وتحقيق
حسابات ومـصــالــح ،على حـســاب الــدولــة الـتــي تنشأ
ً
املحكمة لها .هــذا فضال عن تحول ضحايا الجرائم
ً
التي أقيمت املحكمة بسببها أصال ،مجرد سلع تحت
عـنــوان قتلها كــل يــوم وكــل جلسة ،ضمانًا لتحقيق
الـهــدف السياسي الكامن فــي رؤوس الـقــوى الدولية
الـقــائـمــة خـلــف ق ــرار اإلن ـشــاء والتسييس واملحاكمة
والتسليع والقتل...
غير أن ما حصل في لبنان ،وخصوصًا مع جريدة
«األخـ ـب ــار» أم ــس ،يـحـمــل ت ـطــوريــن ق ــد ي ـكــونــان غير
مسبوقني.
التطور األول ،هو موقع الحقيقة في معادلة املحاكمة.
ذلك أن هناك إشكالية كبيرة وتاريخية ودائمة حول
العالقة بني الحقيقة والعدالة .حتى أن قانونيني كبارًا
في العالم ،جعلوا ملطالعاتهم الدفاعية أمــام املحاكم،
عـنــوانــا شـهـيـرًا :نطلب الـحــق ،ال الحقيقة .ألن آليات
الـقـضــاء ،حيثما ك ــان وف ــي كــل وق ــت ،عــرضــة لـلــزور
وال ــزي ــف وال ـف ـســاد .وبــال ـتــالــي ،يـمـكــن ملـلــف أن يصل
إل ــى ق ــوس ،وه ــو قــائــم عـلــى الـتـلـفـيــق ال ـكــامــل بحيث
ُيتهم بريء ُوي ّ
جهل مرتكب .وفي حالة كهذه يصير
محامي الدفاع أمام معضلة :هل يعمل على البحث عن
الحقيقة الكامنة خلف امللف املفبرك ،بحيث يكشفها
كاملة ويظهر املجرم الغائب عن املحكمة؟ أم يكتفي
بــدحــض مــا بـنــي عليه اتـهــام مــوكـلــه ،بحيث يسقطه
ويظهر بطالنه ،ويكتفي بالتالي بحق املتهم الحاضر
زورًا ،بالبراءة والحرية ،ولو من دون كشف الحقيقة
الكاملة؟!
هكذا كانت الحقيقة دومــا أمــام أق ــواس املـحــاكــم ،في
عالقة إشكالية مع الحق .ليس حتميًا أن يترافقا أو
يتطابقا .فـكــان شـبــه ســائــد وثــابــت ،أن الـحــق يمكن
أن يـقــوم ،مــن دون الحقيقة .أو أن الحقيقة يمكن أن
تكشف مــن دون إثـبــات الـحــق .لكن لــم يحصل مرة
م ــن ق ـبــل ف ــي ت ــاري ــخ ال ـع ــدال ــة ،أن ي ـكــون «ال ـح ــق على
مــن قــال الحقيقة»! أم ــس ،بــن تلك املــديـنــة الهولندية
املـسـتـعـصـيــة االسـ ــم ،وب ــن ه ــذه الـعــاصـمــة اللبنانية
املستسهلة الكرامة ،سجل سبق تاريخي قد يكون
األول من نوعه :أن يصير اإلنـســان محكومًا ومدانًا
ألنه قال الحقيقة! عبر التاريخ ثمة سوابق ال تحصى
ألشخاص حوكموا ألنهم قالوا زورًا .أو ألنهم قالوا

دون تحديد مضمون تلك االتصاالت
أو مستخدمي الهواتف .ويتبني لكل
م ــن يــدقــق ف ــي ن ــص ال ـق ــرار االتـهــامــي
الـ ـ ـ ــذي ال يـ ـتـ ـط ــرق أب ـ ـ ـ ـدًا إل ـ ـ ــى دواف ـ ـ ــع
الجريمة ُ
(ويـ َـعـ ّـد ذلــك إخفاقًا قضائيًا
واضحًا) أن األدلة املعتمدة ال يمكن أن
ترتقي إلى إثباتات من دون أدنى شك
معقول بصدقيتها .وبالتالي إن أول
حكم دولــي يدين متهمني بــاإلرهــاب،
ً
إذا صــدر فعال عــام ( 2018بعد مــرور
 13عامًا على وقوع الجريمة) سيكون
ضعيف الحجة.
راب ـ ـعـ ــا ،اخ ـ ـتـ ــار الـ ـق ـ ِّـيـ ـم ــون ع ـل ــى ه ــذه
امل ـح ـك ـمــة ال ـت ـح ــرش ب ـحــريــة الـتـعـبـيــر
عبر تصويب سهامهم على إعالميني
وألول مرة في تاريخ املحاكم الدولية
ص ــدر ق ــرار إدانـ ــة ج ــري ــدة .لـكــن اتـهــام
«األخ ـ ـبـ ــار» واألم ـ ــن وإدان ـت ـه ـم ــا كــان
أف ـض ــل دل ـي ــل ع ـل ــى أنـ ــه وزم ـ ـ ـ ـ َ
ـاء ه قــد
أص ـ ــاب ـ ــوا امل ـح ـك ـم ــة ع ـب ــر ف ـض ــح ع ــدم
ش ــرع ـي ـت ـه ــا ال ــوطـ ـنـ ـي ــة بـ ـع ــد أن ق ــرر
مجلس األمن الدولي تجاوز موجبات

أنـصــاف حقائق .أو ألن الحقائق زورت إلدانـتـهــم أو
شوهت أو أخفيت أو طمست ،ملحاكمتهم .لكن ،على
األرجح ،لم يسبق أن أدين شخص ،حقيقي أو معنوي،
بتهمة أنه قال الحقيقة .محكمة تلك املدينة لم تناقش
إطالقًا في أن ما قالته «األخبار» هو حقيقة ثابتة .ولم
تشكك قطعًا في أن ما نشر قرائن قاطعة .بل على
العكس ،حاكمت وحكمت وأدانت ّ
وغرمت ،ألن ما نشر
حقيقة ...إنه تطور تاريخي ،يسجل لهذه الصفحات،
كما يسجل على تلك املحكمة.
التطور التاريخي الثاني املسجل أمــس ،هو أن يدفع
ش ـعــب ب ـ ــريء كـلـفــة إدانـ ـ ــة ب ـ ــريء آخ ـ ــر ،بـتـهـمــة قــول
الحقيقة .ليست املسألة نوعًا من الكاريكاتور .وال هي
تورية للسخرية أو استعارة لرسم جدلية سوريالية.
إنها حقيقة وقائعية بالكامل .ثمة شعب لبناني كامل،
يفترض أن يكون بريئًا من كل ما أنشئت تلك املحكمة
م ــن أج ـلــه أو بـسـبـبــه ،ذري ـع ــة وغ ــرض ــا .ه ــذا الشعب
يفرض عليه فرضًا ،ويتم إلزامه بآليات من القوة غير
الشرعية ،بــأن يدفع «سـخــرة» ثمن تلك اللعبة .ودفع
الثمن في هذا املجال ،انتهاك صارخ لسيادة الشعب.
وجريمة عدوان فعلي ،بمفهوم القانون الدولي نفسه.
جريمة قائمة بذاتها ،بمعزل عن مقدار الثمن ورقمه
وحجمه.
لـكــن فــي الــوضــع اللبناني ال ــراه ــن ،وف ــي ظــل أوض ــاع
هــذا الشعب بــالــذات ،يصير البحث فــي األرقـ ــام ،ولو
تفصيلية أو ثــانــويــة ،ذا شــأن كبير .خصوصًا في
مــواجـهــة أرقـ ــام الـثـمــن الـكـبـيــرة .ي ــروي أح ــد الـخـبــراء
املعنيني ،أن الثمن الــذي دفعه الشعب اللبناني حتى
اآلن يبدأ منذ قيام لجان التحقيق الدولية ،ولم ينته بعد
مع أعمال املحكمة الدولية .وهــو يشمل بداية تغطية
إقــامــة مـئــات مــن األش ـخــاص ،قبل قـيــام املحكمة .مع
كلفة الحمايات األمنية التي أعطيت لهم ،في سهرهم
وترفيههم ورحالتهم وعطالتهم  ...وفي أثناء عملهم
طبعًا .يضاف إليه عبء مالي مماثل ،في تأمني سرايا
كاملة مــن الحمايات االفـتــراضـيــة ألشـخــاص ليسوا
مقيمني في لبنان منذ أعــوام .ليصل الثمن طبعًا إلى
حـصــة لـبـنــان مــن م ــوازن ــات تـلــك املـحـكـمــة عـلــى مــدى
أعــوام .بما يبلغ عند خط املجموع املمنوع نشره ،إلى
ما يناهز  800مليون دوالر ...أميركي طبعًا .رقم ال
يفهم حجمه ،إال إذا قورن بأرقام مآسي هذا الشعب.
ً
فهو مثال يساوي أكثر من مليون و 700ألف حد أدنى
ألجورنا .أو أجر  40مليون يوم عمل من عمالنا .طبعًا
قبل أن تأكل منه ومنهم «حكومة املصلحة الوطنية»
أربعة آالف ليرة يوميًا ...
أمــس أضيفت إلــى تلك ال ـخــوة 26 ،ألــف ي ــورو .هــي ال
شيء؟ بل هي الالقيمة املضافة على خوة العار على
دولة كاملة وسلطة عاجزة وحكومة مصلحة.

الدستور اللبناني إلنشائها وبعد أن
استمر نهب خزينة الدولة لتمويلها
م ــن دون م ــواف ـق ــة م ـج ـل ـســي ال ـ ـ ــوزراء
والـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب ،ومـ ـ ـ ــن دون خ ـض ــوع ـه ــا
لـتــدقـيــق ديـ ــوان امل ـحــاس ـبــة .وك ـيــف ال
تــديــن املحكمة «األخ ـب ــار» وهــي التي
كشفت عوراتها وإخفاقاتها املهنية
وال ـق ــان ــون ـي ــة واألخ ــاقـ ـي ــة… واآلتـ ــي
أعظم.
فمن مغامرات املحققني الدوليني في
عـيــادة الـطــب النسائي فــي الضاحية
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ـ ـب ـ ـيـ ــروت ،حـ ـي ــث ادعـ ـ ــوا
ال ـت ـف ـت ـيــش ع ــن ق ــات ــل الـ ـح ــري ــري ،إلــى
تعيني مكتب املدعي العام محققًا كان
يسعى إلى تصفية الحاج عماد مغنية
في إطار عمله في وكالة االستخبارات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،إل ـ ــى ت ـس ــري ــب امل ـح ـق ـقــن
الــدول ـيــن مـعـلــومــات ووث ــائ ــق سـ ّـريــة
إل ــى «س ــي بــي س ــي» و«دي ــر شبيغل»
وغـيــرهـمــا ،إل ــى ال ـصــراعــات الـضــاريــة
ب ـ ــن امل ـ ــدع ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام دان ـ ـ ـيـ ـ ــال ب ـل ـم ــار
ورئ ـي ــس ال ـق ـلــم روبـ ــن فـنـسـنــت (ال ـتــي

ان ـت ـهــت بــاس ـت ـقــالــة األخـ ـي ــر ووف ــات ــه)
إل ــى ع ـش ــرات االس ـت ـق ــاالت الـغــامـضــة
«ألس ـ ـبـ ــاب ش ـخ ـص ـيــة أو عــائ ـل ـيــة»…
وكل ذلك على مــرأى ،وربما بمشاركة
ال ـق ـض ــاة ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي اله ـ ــاي مــن
رال ــف ريــاشــي وعـفـيــف شـمــس الــديــن
إل ــى ول ـيــد عــاكــوم وجــوسـلــن بــريــدي
ّ
وجويس تابت ،ثلة من القضاة الذين
ل ـط ــامل ــا ق ـي ــل ع ـن ـهــم إنـ ـه ــم ي ـح ـتــرمــون
دسـتــور بــادهــم واستقاللية القضاء
وال يـ ــرضـ ــون أي شـ ـك ــل مـ ــن أشـ ـك ــال
التعاون مع العدو اإلسرائيلي ...فماذا
سيكون موقفهم في األسابيع القليلة
امل ـق ـب ـلــة ع ـن ــدم ــا س ـت ـق ــدم م ـج ـن ــدة فــي
الجيش اإلسرائيلي شهادتها أمامهم
ب ـعــد أن ت ـعــاقــد مـعـهــا مـكـتــب املــدعــي
العام الدولي؟
س ـت ـن ـش ــر «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ق ــريـ ـب ــا ه ــوي ــة
الـ ـش ــاه ــدة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وص ــورت ـه ــا
وتفاصيل أخرى عنها وعن املتعاونني
معها في وكــر االستخبارات السابق
في الهاي.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
ماروني يوضح

ً
ردًا على الخبر املـنـشــور أمس
في جريدة «األخـبــار» ،بعنوان
«م ـ ــارون ـ ــي ُيـ ـ ـه ـ ــدد» ،ف ــي خــانــة
«علم وخبر» ،يهم النائب إيلي
ماروني توضيح اآلتي:
أدع عـ ـل ــى أحـ ـ ـ ـ ٍـد ُ ل ــدى
أن ـ ـ ــا ل ـ ــم ِ
ال ـق ـي ــادة ال ـح ــزب ـي ــة .ولـ ــم أهـ ــدد
أح ـ ـدًا ألن ـنــي ل ـســت متخاصمًا
م ــع أح ــد .وال ـك ـتــائــب ف ــي زحـلــة
بألف ألف ألف خير ،وموجودة
فــي كــل املحافل وفــي كــل مكان.
كـمــا أنـنــي لــم أطـلــب املصالحة
مع أحد ،خصوصًا أولئك الذين
ال يتجرأون على ِذكر أسمائهم.
والـكـتــائـبــي األص ـي ــل ه ــو الــذي
ُيعالج مشاكله الحزبية داخل
ال ـب ـي ــت الـ ـح ــزب ــي ولـ ـي ــس عـبــر
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ،وغـ ـي ــر ذل ــك
يكونون خوارج ُيثرثرون.
إيلي ماروني

المشهد السياسي

هل تمنع «حرب اإلخوة األعداء» تسوية
في انتظار عودة الرئيس
سعد الحريري إلى بيروت،
يستمر الغموض حول
إمكانية سير األخير بتسوية
انتخاب الجنرال ميشال عون
رئيسًا للجمهورية والحريري
رئيسًا للحكومة .غير أن أكثر
من طرف ّ
يحمل التنافس
على رئاسة لحكومة داخل
المستقبل ،مسؤولية فشل
التسوية حتى اآلن

عـلــى الــرغــم مــن ال ـت ـشــاؤم ال ــذي يطبع
الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر وال ـب ــاد بشكل
ع ـ ــام ،حـ ــول اس ـت ـح ــال ــة الـ ــوصـ ــول إل ــى
ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـ ـلـ ــى رئـ ـ ــاسـ ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي ي ــوص ــل رئ ـي ــس تكتل
الـتـغـيـيــر واإلص ـ ـ ــاح ال ـن ــائ ــب مـيـشــال
ع ـ ــون إل ـ ــى ك ــرس ــي ال ــرئ ــاس ــة ،ويـعـيــد
الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري إل ــى رئــاســة
ال ـح ـك ــوم ــة ،ب ـ ــدا ك ـ ــام ال ـن ــائ ــب ن ـ ـ ّـواف
املــوســوي الفـتــا أم ــس ،مــع تــأكـيــده أنه
«لــم نعد بعيدين عن الحل السياسي
ال ــذي يـخــرج اللبنانيني مــن أزمــاتـهــم
الــدس ـتــوريــة» .واسـتـنــد امل ــوس ــوي في
كالمه إلى أن «املسار الذي بدأه رئيس
تيار املستقبل ال يــزال قائمًا (القبول
بعون رئيسًا) ،وقوبل منا جميعًا في
فــريـقـنــا الـسـيــاســي ،وال سـيـمــا الـتـيــار

الوطني الحر ،واتخذنا تجاهه مواقف
بينها سماحة األمني العام لحزب الله
نصرالله)».
(السيد حسن ّ
ّ
مما ّ
حذر ّ
سماه «فصول
لكن املوسوي،
رواية اإلخوة األعداء ،الذين يتقاتلون
ف ــي تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ع ـل ــى م ــن ي ـكــون
رئيسًا للحكومة» ،مشيرًا إلــى أن هذا
األمـ ـ ــر ه ــو «أحـ ـ ــد أسـ ـب ــاب عـ ــدم حـســم
امل ــوق ــف (م ـ ــن ق ـب ــل الـ ـح ــري ــري لـلـسـيــر
بعون رئيسًا للجمهورية)».
ك ــام امل ــوس ــوي ّ
ردت ــه م ـصــادر نيابية
بارزة في قوى  8آذار ،إلى أنه «نستشعر
ثمة ّ
أن ّ
تحوالت في املوقف السعودي
لجهة االستعجال إليجاد تسوية في
لبنان ،وبالتالي القبول بعون رئيسًا».
وق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إن ـ ـ ــه «ف ـ ـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخـيــرة ،لــم يصل التواصل العوني ـ

ّ
وتبي
املستقبلي إلــى تفاهم واض ــح،
الحقًا أن هــذا األمــر تـ ّـم من دون رضى
س ـع ــودي ،لـكــن املستقبل سـمــع كالمًا
واضحًا حول مسألة رئاسة الحكومة
م ــن ق ـبــل ح ــزب الـ ـل ــه» .إال أن امل ـصــادر
ّ ً
أثنت على ما قاله املوسوي ،مؤكدة أن
«التقاتل داخل تيار املستقبل بني أكثر
مــن رأس ،يمنع الـسـيــر بـعــون رئيسًا
وبــال ـتــالــي ي ـعــرقــل وصـ ــول ال ـحــريــري
إلــى رئاسة الحكومة» ،ولفتت إلــى أن
«الرئيس نبيه ّبري على طاولة الحوار
ت ـحـ ّـدث إل ــى الــرئـيــس ف ــؤاد الـسـنـيــورة
أم ــام الجميع ،مشيرًا إلــى أنــه يحاول
ه ــو ال ــوص ــول إلـ ــى رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
وقطع الطريق على الحريري».
مـ ـص ــادر ب ـ ـ ــارزة ف ــي ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
ال ـحـ ّـر قــالــت ل ــ«األخ ـبــار» إن «أك ـثــر من

♦♦♦

تحالف استراتيجي
ردًا على ما ورد في «األخبار»
ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ت ـحــت ع ـنــوان
«فـ ــي ج ـبــل م ـح ـســن م ـعــارضــة:
س ــوري ــا وامل ـق ــاوم ــة ثــاب ـت ـتــان»،
أود أن اوضــح بـ ًـأن مــا ورد عن
لساني ليس دقيقا بخصوص
ال ـعــاقــة م ــع اإلخ ـ ــوة ِّف ــي حــزب
الله ،لذا يهمنا أن نوضح ،أننا
واالخ ــوة في الحزب في افضل
عــاقــة وتحالفنا استراتيجي
ال يتأثر ببعض الفتور نتيجة
اختالف ما في وجهات النظر
إن وج ـ ــد ف ـ ــي الـ ـس ــاب ــق وه ـ ــذا
ّ
ط ـب ـي ـع ــي ،ال ان ـ ـنـ ــا فـ ــي حـلــف
واح ــد مـتــن أســاســه القناعات
وال ت ـش ــوب ــه ش ــائ ـب ــة .اقـتـضــى
التوضيح
عضو المكتب السياسي
في الحزب العربي الديمقراطي
علي فضة

اختتمت «حركة الشعب»
مؤتمرها العام الثالث وانتخبت
ً
قيادة جديدة لها ورئيسًا
جديدًا هو مدير العالقات
العامة في قناة الجديد إبراهيم
ّ
الحلبي .وأكد الحلبي أمس
مؤتمر صحافي «التزام
في
ٍ
الحركة الثابت بالقضية
الفلسطينية وإدانتها لكل
دعوات السالم مع العدو
االسرائيلي» ،مشيرًا إلى أن
«ما يحكى عن إعادة بناء
الدولة في لبنان وإعادة بناء
املؤسسات الدستورية ما هو
إال محاولة إللهاء اللبنانيني»

(مروان طحطح)

خالصة
قرار قضائي
بتاريخ  ،2016-5-24أصدرت
محكمة الـتـمـيـيــز ال ـنــاظــرة في
استئناف قضايا املطبوعات
في بيروت في الدعوى املقدمة
من ورثة السيد كامل األسعد
وه ـ ـ ــم ل ـي ـن ــا وخـ ـلـ ـي ــل وأسـ ـع ــد
ووائـ ـ ــل األسـ ـع ــد ض ــد جــريــدة
«األخـ ـ ـب ـ ــار» واب ــراهـ ـي ــم األم ــن
وأسعد أبو خليل ،على خلفية
امل ـقــال املـنـشــور بـتــاريــخ -9-6
 2014ف ــي ال ـع ــدد رق ــم 2387
تحت ع ـنــوان« :قضية موسى
الصدر وجالء الحقيقة» ،قرارا
ب ـت ـصــديــق الـ ـق ــرار املـسـتــأنــف
اآلي ــل إلــى إدان ــة املــدعــى عليهم
بجرم القدح والزامهم بتسديد
غــرامــة وقــدرهــا  2مليون ل.ل.
وت ـس ــدي ــد ت ـعــويــض وقـ ـ ــدره 4
م ـل ـيــون ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة ونـشــر
خالصة عن القرار.

تقرير

الحريري يلجأ الى «الباب العالي» :الصورة لصيانة
في «الوقت الضائع»
السعودي ،يحاول سعد
الحريري صيانة دوره
وزعامته عبر «الباب العالي».
التقاط الصور مع زعماء
العالم قد ّ
يعوض بعضًا
من الثقة الشعبية التي
ّ
تتسرب من بين يديه ،في
انتظار أن تحزم الرياض أمرها،
ّ
وتيسر له أموره

ميسم رزق
ف ــي اي ــار امل ــاض ــي ،ك ــان الــرئ ـيــس سعد
الـ ـح ــري ــري واحـ ـ ـ ـدًا م ــن ال ـش ـه ــود عـلــى
قـ ـ ـ ــران إبـ ـن ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
طيب أردوغ ــان ،إلــى جانب آخــريــن من
الدائرة الضيقة اللصيقة بـ «السلطان»
الـتــركــي .الـعــاقــة املتينة بــن الرجلني
تشبه إلــى حــد كبير تلك التي جمعت
الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك
بالرئيس الراحل رفيق الحريري .وإذا
ك ــان م ـبــال ـغــا ف ـيــه ال ـق ــول إن أردوغ ـ ــان
م ـس ـت ـع ــد ألن يـ ـب ــذل فـ ــي س ـب ـي ــل ه ــذه
العالقة ما كان يبذله شيراك للحريري
األب ،إال أن املؤكد أن وراء هــا مصلحة
للطرفني :لرئيس تيار املستقبل الذي
ّ
يعاني «نقمة» سعودية عليه في ظل
ّ
ت ـخ ـبــط ال ــري ــاض ف ــي وحـ ــول املـنـطـقــة،
ول ـل ـن ـظ ــام الـ ـت ــرك ــي ال ـ ــذي ي ـب ـح ــث عــن
امتالك مزيد من األوراق قبل دخول أي
تسوية محتملة.
قبل أسـبــوع ،زار الحريري تركيا ،بعد

أي ـ ــام ع ـلــى زي ـ ــارة األم ـ ــن الـ ـع ــام لـتـيــار
املستقبل أحمد الحريري لدعوة حزب
«الـعــدالــة والتنمية» الــى املؤتمر العام
املـ ـق ــرر لـلـمـسـتـقـبــل ف ــي ت ـش ــري ــن األول
املـقـبــل .ومــع أن الــزيــارة لــم تــأخــذ حيزًا
واس ـ ـعـ ــا فـ ــي ال ـت ـح ـل ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
باعتبارها واحدة من الزيارات الكثيرة
التي يقوم بها الحريري ،إال أن التدقيق
ف ــي تــوقـيـتـهــا ي ـظـهــر دالالت ال ُيـمـكــن
الـقـفــز فــوقـهــا .صحيح أن مفاتيح حل
أزم ـ ـ ــة الـ ـح ــري ــري امل ــالـ ـي ــة ل ـي ـس ــت ل ــدى
«الـ ـب ــاب ال ـع ــال ــي» ،إال أن الـ ــزيـ ــارة ،في
«الــوقــت الـضــائــع» الـسـعــودي ،تساعده
على «ش ـ ّـد عصبه» أم ــام مــن يعتبرهم
ّ
واملعني هنا
نـ ّـده األســاســي في لبنان.
ل ـي ــس ف ـق ــط ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،وإنـ ـ ّم ــا اي ـضــا
الطامحون على الساحة السنية ،أمثال
الوزير أشرف ريفي .ففي الشكل ،أعطى
الـحــريــري إنـطـبــاعــا ،بــأنــه «الشخصية
السنية الوحيدة على الساحة اللبنانية
ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى ن ـســج ع ــاق ــات م ــع دول
كبيرة في املنطقة ،وعلى مستوى عال»،

ّ
فــي ظــل معلومات مستقبلية أك ــدت أن
«الوزير أشرف ريفي حاول فتح خطوط
ات ـص ــال م ــع تــرك ـيــا ،إال أن األخـ ـي ــرة لم
تـتـلـقــف م ـب ــادرات ــه» .ك ــام الـصــالــونــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ب ــات
واضحًا بأن الحريري يريد «استعادة
دوره وهـيـبـتــه وشـعـبـيـتــه امل ـف ـق ــودة».
وه ــو ح ـتــى اآلن «اس ـت ـط ــاع انـ ـت ــزاع ما
ل ــم ي ـس ـت ـطــع ري ـف ــي ان ـ ـتـ ــزاعـ ــه» :ص ــورة
رمزية مع رؤساء الدول تعطيه شرعية
زعامتية فــي لـبـنــان .صحيح أن ريفي
سـحــب م ــن ال ـحــريــري الـثـقــة الشعبية،
ولو إلى حني ،لكنه حتى اآلن فشل في
سحب الثقة اإلقليمية ّوالــدولـيــة منه.
في رأي املستقبليني ،يمثل هذا الفشل
رأس خيط رفيعا يمكن اإلنطالق منه،
لتعويض الخسائر املتتالية التي مني
بـهــا رئـيــس تـيــار املستقبل فــي الفترة
املاضية.
ّ
ه ـ ــل ُيـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـم ــث ــل ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــارة
اسـ ـتـ ـف ــزازًا ل ـل ـن ـظــام الـ ـسـ ـع ــودي؟ ب ــرأي
املـسـتـقـبـلـيــن «ال تـحـتـمــل ال ــزي ــارة كل
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سياسة

الحريري ـ عون؟
طرف في تيار املستقبل ينتظر عودة
الحريري من إجازته إلــى بيروت هذا
األس ـبــوع ،ومــا وصــل إلـيـنــا ،أن هــؤالء
يتوقعون أن يكمل الحريري باملسار
الذي بدأه في آخر تواصل بني القنوات
ّ
في املستقبل والتيار» .إل أن املصادر
ال تبالغ في التفاؤل ،خصوصًا حول
مــا ي ـتـ ّ
ـردد عــن «س ــوء عــاقــة الحريري
ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة» ،وانـ ـتـ ـظ ــار ال ـح ــري ــري
لــإشــارات السعودية ،فــي وقــت يــزداد
فيه «الجفاء» بني الطرفني أو «ارتفاع
م ـن ـس ــوب ع ـ ــدم االكـ ـ ـت ـ ــراث ال ـس ـع ــودي
للحريري ولبنان».
ّ
م ــن جـهـتـهــا ،ت ــؤك ــد م ـص ــادر وسـطـيــة
ل ــ«األخ ـب ــار» أن ــه «ل ــم يـطــرأ أي تعديل
على ً موقف الحريري أو السعودية»،
الفـتــة إلــى أن «السعوديني منشغلون

ع ــن ل ـب ـن ــان ،والـ ـح ــري ــري ل ـيــس م ـقـ ّـي ـدًا
ب ـم ــوق ــف ال ـس ـع ــودي ــة ف ـح ـســب ف ــي مــا
ّ
ّ
خص موضوع الجنرال عون» .وتؤكد
املـ ـص ــادر أن «ال ـح ــري ــري ي ـح ـتــاج إلــى
الــدعــم الـسـعــودي طبعًا للسير بعون
رئ ـي ـس ــا ،ل ـك ـنــه ل ــن ي ـس ـيــر بــال ـت ـســويــة
وح ـ ـ ـ ــده ،إذا لـ ــم يـ ـج ــد أن كـ ــل الـ ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة تــدع ـمــه ف ــي ه ــذا ال ـخ ـيــار،
ً
ف ـضــا ع ــن تـحـضـيــر ش ــارع ــه لـخـطــوة
ك ـ ـهـ ــذه ،وهـ ـ ـ ــذا عـ ـك ــس ال ـ ــواق ـ ــع اآلن».

ّبري للسنيورة :أنت
تقطع طريق الحريري
إلى رئاسة الحكومة

وت ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر أن «االت ـ ـصـ ــاالت
األخـيــرة بني وسطاء الحريري وعون
ك ــان ــت هــام ـش ـيــة ،وال يـمـكــن أن تنتج
تـ ـس ــوي ــة» .وت ـل ـ ّـم ــح امل ـ ـصـ ــادر إلـ ــى أن ــه
ً
«فـضــا عــن غـيــاب الــرضــى أو الرفض
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي لـ ـ ـع ـ ــون ،ل ـ ــدى الـ ـح ــري ــري
أزم ــة داخ ــل ال ـت ـيــار ح ــول ع ــون ولــديــه
أزم ــة ب ـ ّـري والـنــائــب سليمان فرنجية
وإن أعلن
والنائب وليد جنبالط ،الذي ّ
ّ
الوقت وفض أي
أنه يؤيد عون لكسب ّ
لكنه وقــت الجدّ
اشتباك مع الجنرال،
سيكون في الفريق اآلخر».
ّ
هي إذًا أزمة مركبة لدى فريق الحريري
وتيار املستقبل ،تمنع اللبنانيني من
اق ـت ـنــاص فــرصــة ال ـت ـســويــة الــداخـلـيــة
اللبنانية والوصول إلى ملء الشغور
ف ــي رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ،ف ــي الــوقــت
الـ ـ ـ ــذي ت ـن ـش ـغ ــل فـ ـي ــه ال ـ ـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى
واإلقليمية بإدارة الحرب على األرض
ً
السورية والعراقية واليمنية ،وصوال
إلى ...أوكرانيا!
أم ـن ـيــا ،أع ـلــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي أمــس
قـ ـي ــام م ــواق ـع ــه ف ــي وادي ح ـم ـ ّـي ــد فــي
ج ــرود بـلــدة عــرســال املـحـتـلــة مــن قبل
الجماعات اإلرهابية ،بإطالق النيران
ّ
ع ـلــى مـسـلـحــن ح ــاول ــوا ال ـت ـســلــل من
الجرود باتجاه البلدة ،من دون إعالن
تفاصيل أخرى.
(األخبار)

الزعامة!
هذه التساؤالت» ،لكن الوقوف عندها
ّ
متعددة:
يقود إلى نتائج
ً
أوال :اذا ق ـ ـ ـ ــررت املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ش ـ ـ ــراء ش ــرك ــة «سـ ـع ــودي
أوجـ ـي ــه» ،املـ ـم ـ ّـول األول ل ـكــل مـشــاريــع
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،فـ ـه ــذا ي ـع ـن ــي أن ال ـع ــاق ــة
اإلقتصادية بني الحريري واململكة قد
انتهت .وبالتالي فهو بات مجبرًا على
الـبـحــث عــن س ــوق عـمــل السـتـثـمــاراتــه،
وربما تكون تركيا وجهته.
ثــان ـيــا :تـبـقــى ال ـعــاقــة مــع تــركـيــا أكـثــر
اس ـ ـت ـ ـق ـ ــرارًا ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـت ـخ ـب ــط ال ـ ــذي
تـعـيـشــه امل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
في املنطقة .وبالتالي ُيمكن الحريري
أن يــرى في األتــراك حاضنة بديلة عن
النظام السعودي .بما معناه ،أن ينقل
الـحــريــري ج ــزءًا مــن أوراق ــه السياسية
إل ـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،بـ ـحـ ـث ــا عــن
مكتسبات لــم تعد اململكة ق ــادرة على
توفيرها.
ثالثًا :بعد محاولة اإلنـقــاب الفاشلة
ضد نظام أردوغان ،وإلى جانب الدور

الصورة الرمزية مع
رؤساء الدول تعطي
الحريري شرعية
زعامتية في لبنان

ال ـس ـيــاســي وال ـع ـس ـك ــري ال ـ ــذي تــؤديــه
فــي ســوريــا ،تعتقد تــركـيــا أنـهــا باتت
ف ــي ح ــاج ــة إلـ ــى م ــوط ــئ قـ ــدم ف ــي عــدد
مــن الـ ــدول ومـنـهــا لـبـنــان .وه ــي الـيــوم
ع ـلــى ق ـنــاعــة ب ــأن ال ـط ــري ــق ال ــى لـبـنــان
سالكة أمامها ،وفي ظل محاولة مصر
ال ــدخ ــول عـلــى خ ــط األزمـ ــة السياسية
في لبنان ،من دون أن يكتب ملبادرتها
النجاح.
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السنة القادمة :برميل نفط بـ  150دوالرًا؟
عامر محسن
ّ
ّ
سعر النفط اليوم يقل عن خمسني دوالرًا للبرميل ،أي نصف
ما كان عليه قبل عامني .األسواق املالية تعتبر أن ًسوق ّالنفط
ما زالت في «تخمة»ّ ،
وأن العرض ال يزال كبيرا نسبة الى الطلب.
أضف الى ذلك الصعود املستمر للطاقات البديلة ،وعزوف
الشركات النفطية عن االستثمار في االنتاج ،ويصبح من
السهل أن نفهم ملاذا ال تتوقع األسواق ّعودة برميل النفط الى
وقت قريب .ال ّأن هناك من يحمل
قيمته ً ّأيام «الطفرة» في أي ّ ٍ
ّ
ّ
املثالية
ويصر على أننا نشهد تكون
تحليال مخالفًا،
الظروف ّ
ّ
ّ
ّ
أسعار النفط ً ،وأنها ستحصل أقرب مما نتوقع،
لقفزة في
ً
ٌ
خبير نفطي
وستكون سريعة وعنيفة وال مجال لعكسها.
وحساسة في شركات عاملية كبرى ّ
شغل مراكز عالية ّ
تحدث
احتمال االنفجار النفطي القادم (هو يعتبره
الى «األخبار» عن
ّ
ّ
املؤكد) ،محاججًا ّ
بأن
ويتكلم عنه بصيغة
مسألة محسومة ّ
أسبابًا بنيوية ستولد األزمة وتجعلها من طبيعة تختلف عن
ّ
ٌ
ّ
سعرية سبقتهاّ .
شرح ملخص
السطور التالية هي
ّأي دورة
لهذه الفكرة.
ّ
النفط :سلعة غير «مرنة»
ً
ّ
ٌ
ّ
بالنسبة
بداية ،هناك ّ مصطلح اقتصادي بسيط ولكنه جوهري ً
الى هذا النقاش .املصطلح هو «مرونة العرض نسبة الى
األسعار» ،وهي خاصية تختلف بني سلعة وأخرى« .مرونة
العرض» لسلعة ما تعني ببساطة :اذا ما ّ
تغيرت أسعار هذه
ّ
السلعة في السوق بسبب ّ
ّ
تغير العرض والطلب ،فما هو مقدار
«املرونة» في رفع أو خفض العرض (أو االنتاج) الخاص بهذه
السلعة لكي يتماشى مع األسعار؟ من هذه الزاوية ،هناك ٌ
ّ
سلع
بشكل شبه لحظي
مرنة للغاية ،يمكن رفع أو خفض انتاجها
ٍ
لإلستجابة ألي ّ
تغي ٍر في السوق ،كبعض االلكترونيات الخفيفة
ّ
صنف معي من الثياب ،يمكن
واملنسوجات (اذا ما ارتفع سعر
ٍ
ّ
بشكل سريع ،وإن انخفضت األسعار،
أن يزيد املصنع انتاجه
ٍ
سلع أخرى أو خفضه من دون
فمن السهل تحويل ٌ االنتاج الى ٍ
فجزء أساسي من عملية االنتاج يدوي ،وآالت
كلفة كبيرة ـ ـ
النسيج ليست باهظة الكلفة وال تحتاج ألن تعمل على الدوام
تحصل «فورات» في أسعار
بكامل طاقتها) .لهذا السبب ،ال
ً
ً
الـ»جينز» مثال ،وال يصبح فجأة سلعة نادرة تقف الناس في
طوابير لشرائها .هناك ،في املقابلٌ ،
ّ
«متوسطة املرونة» من
سلع
ٍ
جهة العرض ،كالقمح والذرة وبعض املنتجات الزراعية :يحدث
ٌ
موسم سيئ على املستوى العاملي ،فينخفض االنتاج وترتفع
ّ
األسعار ،ولكن ذلك سيحفز املزارعني ،السنة القادمة ،لزراعة
السلعة ّ
مساحات أكبر من هذه ّ
وسد فجوة الطلب .وقد يتوالى
ٍ
بشكل كبير ،ولكن هذا
األسعار
فترتفع
قحط
موسم
أكثر من
ٍ
ٍ
ّ
نادر و ،على املدى البعيد ،ستظل الفوارق في سعر القمح ضمن
هامش ّ
معي ،وسيالحق حجم املحصول أسعار السوق ،طاملا لم
تحدثٍ ّ
تغيرات ّبنيوية غير متوقعة ـ ـ في املناخ مثال .املغزى هنا
هو ّأن «مرونة الطلب» تساهم في تحديد شكل دورة األسعار في
قطاع ما ،وهل تكون مراحل االرتفاع والهبوط معتدلة وقصيرة،
أم ٍ ّ
متطرفة وقاسية؟
سلع معروفة ّ
جهة أخرى ،هناك ٌ
بأن العرض فيها «قليل
من ٍ
ّ
املرونة» الى ّ
حد استثنائي ،أبرزها النفط .من املمكن تعداد
ّ
التي تستخدم
أمثلة أخرى على هذه السلع ،كشرائح الذاكرة ّ
ّ
في الهواتف الذكية أو معالجات الكمبيوتر .وهذه ّكلها ،كالنفط
ً
والغاز ،تستلزم استثمارًا ّأوليًا هائال ومصانع تكلف مليارات
الدوالرات ،يستغرق بناؤها فترات طويلة (أربع أو خمس
سنوات على األقل إلنشاء مشروع نفطي كبير أو معمل شرائح
الكترونية) وهي ،حني تبدأ االنتاج ،ليس من املنطقي لها أن
ّ
تتوقف ،بل هي «مجبرة» على العمل بكامل طاقتها بغض النظر
ُ
عن حالة األسعار .هذه الصناعات ،لو تركت السوق على غاربها،
معرضة على ّالدوام ّ
ّ
ّ
سعرية كبرى :تدخل عدة مصانع
لهزات
لشرائح الكمبيوتر السوق في الوقت نفسهّ ،فيفيض العرض
على الطلب بكثير ،وتنكسر األسعار ،وقد تظل كذلك لسنوات
ّ
حتى يستوعب النمو الطبيعي لالستهالك فائض االنتاج.
ولكن ،حني يرتفع الطلب أخيرًا ،ستنفجر األسعار ّألنه ما من
ّ
فوري ،وقد تظل األسعار
بشكل
امكانية لتلبية الطلب الزائد
ٍ
ً
مرتفعة لسنوات حتى ينتهي بناء خطوط تصنيع جديدة تضخ
ّ
منتوجها في السوق .املعادلة نفسها تنطبق على سوق النفط،
حيث يستلزم الحقل النفطي سنوات عديدة قبل بدء االنتاج فيه،
ّ
ّ
بالضخ ،فأنت ال حافز لديك ّ
وحني تبدأ
للحد من مبيعاتك (حتى
ً
ولو كان املشروع ّبمجمله خاسرأ واألسعار منهارةّ ،فإن خفض
ً
االنتاج لن يعني ال مزيدًا من الخسارة ومدخوال أقل ،وانت لن
ّ
تؤثر بمفردك على حالة السوق).
نهاية الـ»كارتيل» :انطالق دورات األزمة
لهذه االسباب ،كانت أسواق النفط والبتروكيمياويات وأمثالها
ّ
تميل غالبًا الى نمط «الكارتيل» ،حيث ّ
يتم التحكم باألسعار
مركزي عبر تنسيق ّ
ّ
كمية العرض في السوق وتحديدها،
بشكل
ٍ
وعبر االحتفاظ بـ»قدرة انتاج احتياطية» ،غير مستخدمة ،من
املمكن توظيفها ـ ـ أو حجبها ـ ـ لتلبية أي زيادة مرحلية في الطلب
ّ
من دون إحداث خض ٍة في األسعار .هذا ،تحديدًا ،هو الدور الذي
ّ
كانت تلعبه «اوبك» حتى فتر ٍة قريبة (وقبلها ،حتى الستينيات،

ّ
ائتالف الشركات النفطية الكبرى) ،وهو ما حمى سوق النفط
ّ
ات أعنف بكثير من تلك التي شهدتها في املاضي .يقول
من هز ٍ
ّ
ّ
الخبير النفطي لـ»األخبار» إن املنطق الناظم لعمل «اوبك» لم يكن
ّ
ثمن ممكن لبرميل النفط ،بل إبقاء
محاولة
استحصال أكبر ٍ
األسعار فوق ٍّ
حد أدنى يسمح باستمرارية االستثمار في
ّ
االنتاج؛ فال تتوقف الشركات والدول عن تطوير حقول ومصادر
جديدة بسبب انخفاض األسعار ،وال تولد «فجوات زمنية» ـ ـ أي
مراحل طويلة ينعدم فيها االستثمار النفطي بسبب األسعار
املتهاودة ،ينتج عنها فترة موازية ،بعد سنوات ،ال يدخل فيها أي
جديد الى السوق.
انتاج
ٍ
ٍ
ّ
هذا ،تحديدًا ،هو ما يحصل اليوم ،يؤكد املسؤول النفطي ،مع
ّ
تخلي «اوبك» عن دور «الكارتيل» (وهو ٌ
دور كان قد تآكل
تدريجيًا بسبب االنتاج الكبير من خارج دول املنظمة)،
ً
ابتداء من عام  ،2014بإغراق السوق
وسياسة دول الخليج،
ّ
واالستغناء عن «قدرة االنتاج االحتياطية» ،التي طاملا مثلت
ّ
األسعار والتحكم بكمية النفط
الوسيلة األساس للتأثير على
ّ
املعروضة .حني انهارت األسعار ،توقف االستثمار تقريبًا في
مشاريع نفطية جديدة ،وهو ما تظهره حسابات الشركات
الكبرى واالنخفاض الهائل في ميزانياتها االستثمارية (وأكثر
ّ
موجه للحفاظ على مستوى االنتاج الحالي
هذه امليزانيات
وتعويض االنحدار الطبيعي ،وليس إضافة موارد جديدة).
«ناظم مركزي» كـ»اوبك»ُ ،سمح لألسعار باالنهيار
في غياب
ٍ
مشروع جديد أمرًا غير
أي
في
الخوض
تجعل
درجة
الى
ٍ
ّ
ً
وتمولهّ .تم
منطقي ،ومن املستحيل أن توافق عليه املصارف
ٍ
إكمال املشاريع التي كانت في طور اإلنشاء وقد شارفت على
ً
مثالّ ،
وتم شطب الباقي
االكتمال ،في العراق وكازاخستان
ونسيان املشاريع الضخمة التي كانت في مراحل التخطيط،
كالحفر في املياه العميقة مقابل البرازيل أو في الدائرة القطبية.
ّ
ال أحد يشعر ،الى اليوم ،بأثر غياب االستثمار ألننا ما زلنا
انهيار األسعار ،افتتاح مشاريع ّتم البدء ببنائها
نشهد ،رغم ّ
في مرحلة «الطفرة» .ولكن هذا الدفق سينتهي ،او هو شارف
مرحلة تدوم لسنوات ّ ال
على االنتهاء ،وسندخل قريبًا في
ٍّ
يوازي ّ
نمو االنتاج فيها نمو الطلب على النفط .حني يتحقق
هذا السيناريو ،وهذا ،بحسب الخبير النفطي ،مسألة وقت ال
أكثر ،سيكون األوان قد فات الستدراك األزمة ،ولن تكون هناك
ّ
من وسيلة ملنع األسعار من التحليق (حتى لو ارتفع الطلب
على النفط واألسعار اليوم ،وابتدأنا ببناء مشاريع نفطية
سنوات لتلبية الطلب الزائد).
جديدة غدًا ،فاألمر سيستغرق
ٍ
املسألة ال تحتاج الى انتعاش اقتصادي في الغرب أو آسيا يرفع
كبير ومفاجىء ،يضيف املصدر لـ»األخبار».
االستهالكّ بشكل
ظل االقتصاد ٍكما هو ،فهناك ّ
نمو طبيعي لالستهالك
حتى لو
ّ
في الصني والهند ،أقله بسبب الزيادة السكانية ،وهناك االنحدار
السنوي النتاج حقول النفط حول العالم ،والذي ّ
يتعي استبداله،
وهو يوازي وحده سبعة ماليني برميل يوميًا (أي أكثر بكثير
من كامل انتاج النفط الصخري األميركي في ّقمته) .حني يقترب
االستهالك العاملي من حدود االنتاج ،وتكتشف السوق أنه ال
لسنوات قادمة ،وال طاقة
توجد مشاريع جديدة «في األنبوب»
ٍ
انتاج احتياطية يمكن االستعانة بها المتصاص الطلب ،من
املفترض أن ترتفع األسعار بشكل ٍّ
حاد وسريع.
ٍ
مرحلة جديدة؟
ٌ
ما يجري اليوم ،اذًا ،هو في ظاهره سوق نفطية راكدة ولكنه،
في العمق ،يشبه اصطدام سيارتني ،تراه على وشك الحدوث
وسيلة ملنعه .هذه النبوءة ،لو كانت صحيحة،
أمامك ،ولكن ما من
ٍ
يمكن أن تفيد مضارب البورصة الذي يراهن على ارتفاع أسعار
ّ
السلع وانخفاضها ،ولكنها لن تنفع شركات النفط نفسها،
حتى ولو اقتنع اداريوها بأن األسعار تتجه الى انفجار :الوضع
املالي ألكثر هذه الشركات سيئ للغاية ودفاترها ّمثقلة بالديون،
نفط
واملصارف لن تقرضها مليارات الدوالرات في ظل أسعار ٍ
متهاودة .أما في الدول املنتجة ،فقد أجبر انخفاض األسعار
الحكومات على توجيه أكثر مدخولها النفطي لتغطية امليزانية،
ّ
فائض لإلستثمار .حني ترتفع األسعار مجددًا
ولم يتبق من
ٍ
ويعود االستثمار «منطقيًا» ،سيكون الوقت قد فات ،كما
ّ
شرحنا أعاله ،وأي اجراءات تؤخذ حينها (أو اليوم حتى) لزيادة
سنوات قبل أن تترجم في الواقع.
االنتاج ستستلزم
ٍ
مرحلة قصيرة في بداية عهد النفط ،كان للسوق
باستثناء
ٍ
النفطية ،على الدوامّ ،
«منسق مركزي»« .االخوات السبع» بداية،
أي الشركات الغربية الكبرى املهيمنة ،التي كان مسؤولوها
ّ
فيقررون كميات االنتاج ومصادره
بشكل دوري،
يجتمعون
ٍ
ّ
والسعر املبتغى فرضه .ثم انتقلت هذه املهمة الى «اوبك» ،التي
تنسيق يدخل
خسرتها بالتدريج .اليوم ،في غياب «كارتيل» أو
ٍ
قدرًا من «العقالنية» الى عمل ّ
ّ
سيتصرف برميل النفط
السوق،
ّ
كما تتنبأ النظرية االقتصادية لسلعة من هذا النوع :ارتفاع
ٌ
وكساد طويالن .تعدنا هذه
حاد في السعر وأزمة ،يليها ركود
ّ
ّ
السردية بأن نتحضر ،قريبًا ،لخض ٍة سعرية أعنف بكثير من
مرحلة جديدة في
سابقة نألفها ،وتكون فاتحة
أزمة الـ 73أو أي
ٍ
ٍ
عصر النفطّ .
يقدر املسؤول النفطي بأن سعر  200دوالر قد ال
حدث من هذا
يكون مستغربًا بعد  18شهرًا من اليومّ ،أما تأثير ٍ
النوع على الوضع السياسي في الشرق األوسط ،وسلوك الدول
الغربية في املنطقة ،فهو ما ال يمكن تقديره.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
لم تخرج لجنة المال والموازنة النيابية أمس ،بخالصة تتصل بأي حل ُمرتقب ألزمة النفايات التي تتراكم في الشوارع .من
ُ
المقرر أن تجتمع اللجنة غدا مع اتحادات البلديات المعنية ،في محاولة للتوصل الى حلول «تراعي الحلول الالمركزية» ،بحسب
رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان ،الذي أشار الى ضغط باتجاه اقرار مناقصات التفكك الحراري العالقة في مجلس الوزراء

ُ
جلسة لجنة المال والموازنة :النفايات لن ترفع قريبًا
هديل فرفور
النفايات فــي ال ـشــوارع لليوم السابع
ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي .أس ـ ـبـ ـ ٌ
ـوع م ـض ــى عـلــى
ق ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ـ ـ ـ ــرج ح ـ ـم ـ ــود وح ـ ــزب
الطاشناق إقـفــال الطريق نحو املركز
امل ــؤق ــت ل ـت ـخــزيــن ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي بــرج
حـمــود «لـحــن اسـتـكـمــال تنفيذ خطة
النفايات الحكومية» .في هذا الوقت،
يستمر التصعيد «الكتائبي» الرافض
الستكمال مشروع مطمر برج ّ
حمود،
الـ ـ ــذي بـ ــدأ م ـن ــذ أك ـث ــر م ــن أس ـب ــوع ــن،
وف ـي ـمــا ك ــان ــت األنـ ـظ ــار ت ـتــوجــه نـحــو
لجنة امل ــال وامل ــوازن ــة الـنـيــابـيــة أمــس،
ّ
ل ـل ـخــروج ب ـحــل يـ ــدرأ خ ـطــر الـنـفــايــات
امل ـت ـك ـ ّـدس ــة وس ـم ــوم ـه ــا ،أع ـل ــن رئـيــس
اللجنة النائب ابــراهـيــم كنعان ،عقب
انـ ـتـ ـه ــاء ال ـج ـل ـس ــة ع ــن ب ــداي ــة ال ـب ـحــث
ع ـ ُـن رؤى تــواف ـق ـيــة ،م ــا يـعـنــي تـمــديــد
ُ
«امل ـبــاح ـثــات» أيــامــا ت ـضــاف ال ــى ُعمر
األزمة ،فما الذي ّبحثته اللجنة أمس؟
بحسب كنعان ،فندت ُاللجنة النيابية
ّ
قــرار مجلس ال ــوزراء املــتـخــذ فــي آذار
ّ
امل ــاض ــي ،امل ـت ـعــلــق ب ـخ ـطــة الـحـكــومــة
إلدارة ال ـن ـف ــاي ــات امل ـن ــزل ـي ــة الـصـلـبــة
ورصـ ـ ــدت الـ ـتـ ـج ــاوزات وامل ـم ــارس ــات
ال ـخــاط ـئــة ف ــي تـطـبـيـقــهُ .يـ ـب ـ ّـرر حــزب

لم تلتزم الحكومة ما
وعدت به من ناحية الفرز
قبل الطمر
الـطــاشـنــاق ق ــراره بــإقـفــال الـطــريــق أن
ال ـح ـكــومــة ل ــم ت ـل ـتــزم ب ـمــا وع ـ ــدت بــه.
تنقل مصادر اللجنة عن الحزب قوله:
«ق ـي ــل ل ـنــا إن امل ـط ـمــر سـيـسـتـقـبــل ما
ينتج مــن ف ــرز  1200طــن مــن نفايات
املـ ــن وك ـ ـسـ ــروان وج ـ ــزء م ــن ب ـي ــروت،
ُ
وب ــال ـت ــال ــي ت ـط ـمــر الـ ـ ـع ـ ــوادم ،ل ـكــن مــا
ي ـجــري ه ــو ط ـمــر ال ـن ـفــايــات م ــن دون
ف ــرزه ــا ،وهـ ــو م ــا ح ـ ـ ّـول امل ــوق ــف إلــى
مـكــب» .يقول كنعان فــي هــذا الصدد:
«علينا ان نضع ضوابط وضمانات
لتطبيق القرار ال ــوزاري» ،مشيرا الى
ً
أن الـ ـق ــرار ال ـ ـ ــوزاري «ل ــم ي ـعــد ُم ـن ــزال،
ويمكننا تعديل خطة ُالنفايات».
ف ــي م ـعــرض ال ـن ـقــاش امل ـس ـت ـعــر بـشــأن
اإلع ـت ــراض عـلــى طــريـقــة الـطـمــر وآلـيــة
الـ ـ ــردم ال ـحــاص ـلــة ،ال ـ ــذي ق ـ ــاده رئـيــس
حــزب الكتائب النائب سامي الجميل
ومـمـثـلــو ح ــزب ال ـطــاش ـنــاقّ ،
رد وزي ــر
ال ــزراع ــة أك ــرم شـهـ ّـيــب عـلــى ه ــذا األمــر
بــال ـتــذك ـيــر ب ـم ـش ــروع «لـ ـيـ ـن ــور» (ردم
البحر فــي املــن الشمالي) ،وبالتالي،

«فإن الردم الحاصل كان سيكون على
كــل األح ـ ــوال» .سـ ّـجــل الـجـمـ ّـيـ ُـل بعدها
اع ـت ــراض ــا ع ـلــى أن ال ـشــركــة املـتـعـهــدة
(شركة داني خوري) ،ال تملك أي خبرة
ف ــي م ـج ــال مـعــالـجــة ال ـن ـف ــاي ــات ،فـكــان
ج ـ ــواب «م ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار»
ب ــأن الـتــركـيــز «ك ــان مـنــذ ال ـبــدايــة على
اإلش ـ ـغـ ــاالت ال ـب ـح ــري ــة» ،بـمـعـنــى آخــر
«االعتراض الفني على الشركة ال قيمة
ل ــه» ،طــاملــا أن «ال ـه ـ ّـم» هــو ردم البحر
(وفـ ـ ــق ت ــأوي ــل امل ـ ـصـ ــادر ل ـل ـم ــداخ ــات
الحاصلة) .
هـ ــذا األم ـ ــر ُي ـع ـيــد ال ـن ـق ــاش الـ ــى الـنـيــة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي دف ـ ـعـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة
نحو خيار املطامر على البحر :ردمه
ب ـغ ـي ــة اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ع ـ ـق ـ ــارات ج ــدي ــدة
واستثمارها.
وللتذكير،عندما أصدرت الحكومة في
 2015/9/9قرارها املتعلق بـ «املوافقة
خطة معالجة
على عناوين وتوجهات ُ
وضع النفايات» (املرحلة املستدامة)،
أرفـقــت الـقــرار بملحق الــرقــم ( )2الــذي
ي ـش ــرح آل ـي ــة الـ ـب ــدء بـتـنـفـيــذ م ـش ــروع
«لـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــور» .شـ ـه ـ ّـي ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،ك ــان ــت
مفتوحة مذ ذاك الوقت على ردم البحر
وال ـس ـطــو عـلــى ال ـع ـق ــارات املستحدثة
ال ـت ــي ت ـق ــدر قـيـمـتـهــا ب ـم ـئ ــات مــايــن
ال ــدوالرات على حساب حقوق الناس
وامالكهم العامة.
قـ ــال ك ـن ـعــان ف ــي م ــؤت ـم ــره الـصـحــافــي
ال ـ ــذي ع ـق ــده ع ـقــب ال ـج ـل ـســة« :ال أحــد
يعتقد ان حل مجلس ال ــوزراء مثالي،
ألن ـن ــا أج ـم ـع ـنــا أن ال ـح ــل امل ـث ــال ــي هو
خطة طويلة األم ــد ضمن الالمركزية
االدارية» ،ماذا عن النفايات املتراكمة؟
هــل ستزيلها الخطة الطويلة األمــد؟
ُسئل كنعان ،فأجاب أن السعي الحالي
يقضي بــن عــدم الــوقــوع بــن خياري
ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع وال ـن ـف ــاي ــات
العشوائية في مكب برج ّ
حمود ،الفتا
الى أنه دعا اتحادات البلديات املعنية
غدا لطرح بعض الحلول واإلقتراحات.
وأض ـ ــاف ف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد :سـنـحــاول
تقسيم ال ــرؤي ــة ،وف ــي املــرحـلــة االول ــى
سنسأل مــاذا بعد الخطة االنتقالية»،
ُم ـش ـيــرا ال ــى أن ـنــا «ب ـحــاجــة إل ــى فـتــرة
ان ـت ـقــال ـيــة الـ ــى ح ــن ب ــت ال ــام ــرك ــزي ــة
االدارية».
م ــاذا عــن مطمر الـكــوسـتــابــرافــا؟ ومــا
آلـ ـي ــات ال ــرق ــاب ــة ال ـف ـعــالــة هـ ـن ــاك؟ هــل
ُس ـئــل مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار عن
س ـبــب تــأج ـيــل امل ـن ــاق ـص ــات وت ـج ــاوز
املهل بأكثر من ثالثة أشهر؟ ماذا عن
تــأجـيــل مـنــاقـصـتــي الـجـمــع والـكـنــس
والـ ـف ــرز وامل ـع ــال ـج ــة؟ أس ـئ ـلــة ّوج ـ ّـه ــت

ّ
ذكر ّ
شهيب بمشروع لينور وقال إن الردم الحاصل كان سيكون في كل األحوال (مروان طحطح)

ال ـ ــى كـ ـنـ ـع ــان ،فـ ـك ــان ال ـ ـجـ ــواب يـصــب
ضمن اإلجابة نفسها :بحثنا في هذا
املــوضــوع وسنكمل البحث االربـعــاء
(غدا).
وعـ ـ ــن املـ ـن ــاقـ ـص ــات ،قـ ـ ــال كـ ـنـ ـع ــان إن
م ـنــاق ـصــة ال ـت ـف ـكــك ال ـ ـحـ ــراري ال ت ــزال
عالقة في مجلس ال ــوزراء وسيجري
الخميس
ُالضغط على اقــرارهــا يــوم
ُ
املـقـبــل ،الفـتــا الــى أن الخميس املقبل
أي ـضــا هــو مــوعــد ان ـت ـهــاء مناقصتي
املـعــالـجــة وال ـف ــرز م ــن جـهــة والـكـنــس
والجمع من جهة ثانية.
بحسب املعنيني فــي املـنــاقـصــات في
مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار ،ال تــوجــد

حتى اآلن مهلة محددة إلعالن نتائج
امل ـنــاق ـص ـتــن امل ــذك ــورت ــن .ه ــذا األم ــر
يـ ـط ــرح تـ ـس ــاؤال ع ــن س ـب ــب ال ـتــأخ ـيــر
ُ
وي ـع ـيــد ن ـقــاش «امل ـح ــاص ـص ــات» الــى
الواجهة.
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،ومـ ــع تـصــاعــد
ح ـم ـل ــة ال ـ ــرف ـ ــض السـ ـتـ ـكـ ـم ــال م ـط ـمــر
بــرج حـ ّـمــود ،استأنفت «خلية األزمــة
ملعالجة مشكلة النفايات فــي مدينة
ال ـشــوي ـفــات» ت ـحـ ّـركــات ـهــا .أولـ ــى هــذه
ّ
ال ـت ـحـ ّـركــات تـجــلــت أم ــس ،عـبــر دعــوة
أطـلـقـتـهــا بـعــض الـجـمـعـيــات األهـلـيــة
وفعاليات املنطقة الــى «حفل توقيع
شـعـبــي» عـلــى عــريـضــة رف ــض إنـشــاء

ّ
«مكب الغدير» (مطمر الكوستابرافا).
سـبــق ه ــذه ال ــدع ــوة ،بـ ــروز ك ـتــاب من
«نقابة الطيارين اللبنانيني» موجه
ال ـ ــى م ـص ـل ـحــة س ــام ــة الـ ـطـ ـي ــران فــي
امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـط ـي ــران امل ــدن ــي
ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـ ـ ـ ــوزارة األشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـع ــام ــة
والـ ـنـ ـق ــل ،تـ ــداولـ ــه ب ـع ــض ال ـنــاش ـطــن
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل اإلج ـت ـمــاعــي.
ي ـعــود ت ــاري ــخ ال ـك ـتــاب ال ــى  7نـيـســان
امل ــاض ــي ،ويـتـضـمــن طـلــب الـطـيــاريــن
«إتـ ـ ـخ ـ ــاذ ك ــاف ــة اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
للحؤول دون إيـجــاد مكب للنفايات
فــي املنطقة امل ـجــاورة للكوستابرافا
قرب مطار رفيق الحريري الدولي ()...

تقرير

ّ
ّ
التغطية الصحية لمن هم فوق الـ :64المستشفيات ستجرب لمدة
راجانا حمية
في الخامس عشر من الجاري ،يدخل
مـشــروع «التغطية الصحية الشاملة
ملن هم فوق الــ 64عامًا» ّ
حيز التنفيذ.
ه ــذا «ال ـت ــاري ــخ» ،ال ــذي عـ ّـمـمــه أول من
ّ
الصحة العامة ،وائــل أبو
أمــس ،وزيــر
فـ ــاعـ ــور« ،حـ ـي ــث ت ـق ـت ـضــي ال ـح ــاج ــة»،
سيفتح الباب أمام من تخطوا الـ 64من
الـعـمــر ،لتغطية «نـفـقــات االستشفاء»
على حـســاب الـ ــوزارة ،الـتــي طلبت من
«ج ـم ـي ــع امل ـس ـت ـش ـف ـيــات وامل ــؤس ـس ــات
امل ـت ـع ــاق ــدة م ـع ـهــا ال ـت ـق ـيــد بــاسـتـقـبــال
هؤالء على نفقتها».

أسبوعان يفصالن عن بــدء التطبيق،
ل ـك ــن ،فـعـلـيــا م ــا يـفـصــل ب ــن التعميم
ستقاس
والتطبيق مـســافــات طــويـلــة ّ
ب ـعــدد م ـئــات امل ـل ـيــارات املـسـتـحــقــة في
ذمـ ـ ــة ال ـ ــدول ـ ــة ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات (ال ـت ــي
تـقــدرهــا نقابة أصـحــاب املستشفيات
الخاصة ب ــ 1660مليار ليرة لبنانية)
ّ
واملـ ـلـ ـي ــارات ال ـت ــي سـيـكــلـفـهــا م ـشــروع
التغطية.
فــي الـظــاهــر« ،ال اعـتــراض على السير
بهذا امل ـشــروع» ،يقول نقيب أصحاب
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ال ــدكـ ـت ــور
س ـل ـي ـمــان ه ـ ـ ــارون ،ول ـك ــن ،ع ـلــى أرض
ال ـ ــواق ـ ــع ،يـ ـس ــرد هـ ـ ـ ــارون ال ـك ـث ـي ــر مــن

التفاصيل الـتــي قــد تـحــول دون ذلــك.
وينطلق في حديثه من «الوفر» الذي
ّ
تحدث عنه أبو فاعور لتغطية نفقات
امل ـش ــروع ،وامل ـق ــدرة ب ـحــدود  17مليار
ليرة لتغطية «فروقات» الــ .%15يقول
ّ
هـ ـ ــارون إن «ال ـ ـ ـ ــوزارة ك ـل ـفــت شــركــات
خــاصــة ـ ب ـنــاء ع ـلــى طـلـبـنــا ـ مهمتها
م ــراقـ ـب ــة امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وف ــواتـ ـي ــره ــا
اإلسـتـشـفــائـيــة ،وه ــذه لــديـهــا معايير
ل ــدخ ــول امل ــرض ــى ي ـف ـتــرض أن تخفف
عدد الداخلني للمستشفى» .وعلى هذا
ّ
األساسّ ،
تقدر الوزارة أن «العدد اللي
ّ
ّ
رح يخف ،رح يغطي املبلغ اللي قدرته».
هــذا فــي املـبــدأ ،أمــا على أرض الــواقــع،

المشروع سيزيد الطلب
على الدخول إلى
المستشفى ال العكس

فلم توافق نقابة أصحاب املستشفيات
على هــذا الـطــرح «وق ــد أبلغنا الــوزيــر
عــدم موافقتنا ألسـبــاب تقنية تتعلق

ب ــال ـح ـس ــاب ــات» ،ي ـق ــول ه ـ ـ ــارون ،ال ــذي
ي ـت ــرج ــم «ع ـ ـ ــدم املـ ــواف ـ ـقـ ــة» بــال ـحــديــث
عــن  3أس ـبــاب ّ
«أول ـه ــا أن الـطـلــب على
ّ
ال ــدخ ــول إل ــى املـسـتـشـفــى سـيــزيــد ألن
الخدمة صارت مجانية ،وهنا عرضنا
على الوزير أن يكون هناك طــرح آخر
يـجـبــر امل ــواط ــن ع ـلــى الـتـفـكـيــر مــرتــن
ً
قبل الدخول ،كأن يتحمل مثال مبلغا
رم ــزي ــا أو مـبـلـغــا م ـق ـطــوعــا ،وهـ ــو ما
لــم يــوافــق عـلـيــه ال ــوزي ــر» .أم ــا السبب
اآلخـ ـ ــر ،فـيـتـعـلــق «بـمـشـكـلــة الـسـقــوف
امل ــال ـي ــة ،ف ـ ــإذا زدن ـ ــا ال ـت ـقــدي ـمــات على
الوزارة أيضًا أن تزيد املوازنة الخاصة
باإلستشفاء» .أما السبب الثالث ،الذي
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

أخبار

الحاج حسن :تبادل الفروع
المصرفية بين لبنان وإيران
يحاول وزير الصناعة
حسين الحاج حسن نقل
العالقات اإليرانية اللبنانية
إلى مستوى أكثر ّ
جدية
مما كانت عليه .سابقًا
مقتصرة
كانت العالقة
ّ
هش
على تبادل تجاري ُ ّ
وعلى اتفاقيات لم ينفذ
أي منها ...إال أن الحاج
حسن ّ
قرر الدخول من
بوابة القطاع المصرفي
األكثر تأثيرًا واألكثر نفوذًا
محمد وهبة

حــرصــا عـلــى سـ ُـامــة املــاحــة الجوية
وتاليا سالمة املسافرين واملواطنني
اللبنانيني عـلــى نـحــو ع ــام وتطبيقا
للقواعد املرعية اإلجراء».
ي ـق ــول رئ ـي ــس م ـط ــار رف ـي ــق ال ـحــريــري
الـ ــدولـ ــي املـ ـهـ ـن ــدس ف ـ ـ ــادي ال ـح ـس ــن ل ـ
«األخ ـبــار» ،إن إدارة املـطــار ّ
تنسق مع
وزارة البيئة والجهات املعنية حرصا
عــل هــذا األم ــر ،الفـتــا الــى ان «مــا ُيـقــام
ّ
صحي وهــو يختلف عن
هناك مطمر
املكب العشوائي» ،وموضحا ان تغيير
ّ
مسار الطائرات يتعلق بــإعــداد جهاز
ُهـبــوط ينتهي الـعـمــل بــه فــي  9ايـلــول
املقبل.

شهرين
يـعــد مشكلة قــائـمــة بــذاتـهــا «وه ــو أن
بعض املستلزمات الطبية ال تلحظها
الصناديق الضامنة ،وهـنــا ال نعرف
كيف سـنــوازن بــن تغطية شاملة من
جهة ،والطلب من املريض تغطية كلفة
املستلزمات الطبية الـتــي ال تغطيها
الوزارة ،وهذه أزمة».
م ــع ذلـ ـ ــك« ،سـ ـتـ ـج ـ ّـرب» امل ـس ـت ـش ـفـيــات
امل ـش ــروع لـفـتــرة مــن ال ــوق ــت ،قــد تكون
«شـ ـه ــري ــن» ،يـ ـق ــول ه ـ ـ ـ ــارون ،ف ــإم ــا أن
ينجح املـشــروع وتنتصر وجهة نظر
أبــو فــاعــور أو يــرســب ،وتــزيــد األعـبــاء
املالية وهنا «ال حل أمام املستشفيات
سوى التوقف هنا».

ّ
قبل أيام حط وزير الصناعة حسني
الحاج حسن في إيران ،يرافقه وفد
ي ـضــم مــوظ ـفــن ع ــام ــن ومــديــريــن
مـ ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان وص ـنــاع ـيــن
ورج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال .ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات
الـحــاج حـســن غـلــب عليها الطابع
املصرفي .أول خطوة قــام بها هي
تــوجـيــه دع ــوة إل ــى حــاكــم املـصــرف
املــركــزي اإليــرانــي والــي الـلــه سيف
إلـ ــى ل ـب ـن ــان ل ـل ـق ــاء ح ــاك ــم م ـصــرف
ل ـب ـنــان ريـ ــاض س ــام ــة و»االتـ ـف ــاق
عـلــى آلـيــة الـتـعــامــات الـصــالـحــة».
ّ
ت ـســلــح ال ـح ــاج ح ـســن ب ـمــا ب ــاح له
سالمة قبل الزيارة عن أنه «ما من
عقبات قانونية أمــام التعامل مع
اي ـ ــران ،وأن ال ـع ـقــوبــات االمـيــركـيــة
عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ـ ــران أو ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـلــى
لبنان ال تمنع تـبــادل التحويالت
بـيـنـهـمــا» .واس ـت ـنــد ال ـح ــاج حسن
إلى هذا املوقف ليعلن أن «الزيارة
ضـ ــروريـ ــة ل ــوض ــع خ ـط ــة واض ـح ــة
تـمـ ّـهــد ال ـطــريــق الف ـت ـتــاح مـصــارف
إيـ ــران ـ ـيـ ــة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان وم ـ ـصـ ــارف
لبنانية في ايران لتسهيل التعامل
والتحويالت».
هكذا ،تبدو العالقات املصرفية بني
لبنان وإيــران على وشك االنطالق
م ـت ـجــاوزة مــا أصــاب ـهــا ســابـقــا من
ال ـت ــزام م ـصــرف لـبـنــان وامل ـصــارف

الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات امل ـق ــاط ـع ــة
األم ـيــرك ـيــة ،وأث ــره ــا الـسـلـبــي على
تـعــامــات بنك ص ــادرات إي ــران في
ال ـس ــوق ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وم ــا أصــابـهــا
م ــن االتـ ـف ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة املــوق ـعــة
ً
بــا تنفيذ ّ،الـتــي انعكست تـبــادال
تجاريًا هشًا بلغت مجمل قيمته
 61.4م ـل ـيــون دوالر ،م ـن ـهــا 50.6
م ـل ـيــونــا واردات إي ــران ـي ــة ،و10.8
ماليني صــادرات لبنانية .الخطوة
التالية الـتــي يسعى إليها الحاج
ح ـســن ،هــي أن ُيـسـمــح للمصارف
التجارية اإليرانية بفتح فروع لها
في لبنان والعكس .يحاول الحاج
حـســن إن ـشــاء عــاقــات أكـثــر جـ ّ
ـديــة
بني البلدين من خالل توجيه دعوة
إلى سيف لزيارة لبنان ،والتباحث
م ــع س ــام ــة ف ــي ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
«ع ـن ــده ــا ف ـقــط س ـي ـكــون بــاإلم ـكــان
االسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى ن ـت ــائ ــج ال ـل ـق ــاءات
مل ـعــرفــة مـ ــدى ج ـ ّ
ـدي ــة ال ـط ــرف ــن في
تعزيز العالقات املصرفية بينهما،
وق ـ ــدرة ال ـطــرفــن ع ـلــى الـ ـت ــزام هــذا
األم ـ ـ ـ ــر ،وخـ ـص ــوص ــا أن املـ ـص ــرف
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،أي ب ـنــك

استكشاف آليات
افتتاح الفروع في
كل من ايران ولبنان

ص ـ ــادرات إي ـ ــران ،ال ي ــزال خاضعًا
ل ـ ـقـ ــرارات امل ـقــاط ـعــة ال ـت ــي يـنـفــذهــا
مصرف لبنان واملصارف اللبنانية
بـنــاء على ق ــرارات أميركية» تقول
مصادر متابعة.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ب ـ ـحـ ـ ّـد ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ف ـقــد
أثمرت عن إعــراب سيف استعداده
لتوقيع مذكرة تفاهم بني مصرف
لبنان واملصرف املركزي االيراني،
«تـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن نـ ـق ــاط ــا ع ـ ـ ـ ـ ّـدة أه ـ ّـمـ ـه ــا
اس ـت ـعــداد امل ـصــرف االي ــران ــي لفتح
حـســاب ودي ـعــة فــي مـصــرف لبنان
لضمان االستثمارات اللبنانية في

اي ــران ،ومعالجة مسألة استخدام
البطاقات املصرفية ( ،)credit card
وتأسيس مصرف لبناني – ايراني
مـ ـشـ ـت ــرك» ،ب ـح ـس ــب بـ ـي ــان رس ـمــي
ّ
وزعـ ـ ـ ــه امل ـك ـت ــب اإلع ـ ــام ـ ــي ل ـل ـحــاج
حسن.
وكــان الفتًا أن الوفد اللبناني ّ
ضم
م ــدي ــر الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان خ ــال ــد ب ـح ـص ـلــي،
واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة ف ـ ــي م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان
هيلينا حــداد ،ومدير الــواردات في
وزارة املالية لــؤي الـحــاج شحادة،
إل ـ ــى ج ــان ــب امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ــوزارة
الـصـنــاعــة دان ــي ج ــدع ــون ،والـقــائــم
بــاالع ـمــال ف ــي ال ـس ـفــارة اللبنانية
علي حبحب .وقد تطرق املجتمعون
إل ــى الـتـفــاصـيــل عــن كـيـفـيــة تعزيز
التعامالت املصرفية بــن البلدين
وت ـطــويــرهــا وإزال ـ ــة الـعـقـبــات أم ــام
ال ـت ـحــويــات م ــن وإلـ ــى إيـ ــران على
اعتبار أنها «ركن أساسي لتطوير
الـعــاقــات االقـتـصــاديــة والتجارية
بــن الـبـلــديــن وكـضـمــانــة تحفيزية
للمستثمرين».
ُ
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ،فـ ـق ــد «قـ ـ ّـدمـ ــت
اق ـتــراحــات ع ـ ّـدة بـهــذا الـخـصــوص،
فــي طليعتها تـبــادل الــزيــارات بني
كل من حاكم مصرف لبنان رياض
سـ ــامـ ــة ال ـ ـ ــى ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ،ومـ ـح ــاف ــظ
امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي االي ـ ــران ـ ــي ال ــى
بيروت ،وأصحاب املصارف في كال
البلدين الستكشاف آليات افتتاح
فروع لها في كل من ايران ولبنان».
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،تـ ـ ـح ـ ــدث س ـ ـيـ ــف عــن
توجيهات الرئيس اإليراني حسن
روحاني القاضية بتعزيز العالقات
االقتصادية والتجارية مع لبنان،
وت ـس ـه ـي ــل األمـ ـ ـ ــور ال ـت ـب ــادل ـي ــة مــع
اللبنانيني ،مشيرًا إلى أن املصرف
امل ــرك ــزي االي ــران ــي حـقــق «خ ـطــوات
ك ـب ـي ــرة مـ ــع املـ ـ ـص ـ ــارف اآلس ـي ــوي ــة
واالوروب ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي ف ـت ـحــت فــروعــا
لها ّ في ايــران في اآلونــة األخـيــرة»،
ولخص رؤيته لدور لبنان في هذه
العالقة الثنائية إذ «بإمكان لبنان
أن يـصـبــح مــرك ـزًا لـتـصــديــر السلع
وامل ـن ـت ـج ــات االي ــرانـ ـي ــة الـ ــى الـ ــدول
العربية وشمال افريقيا ،وتصبح
إيـ ــران مــرك ـزًا لـلـبـضــائــع اللبنانية
ومنها الى آسيا الوسطى».

تقرير

«الشمس ّتجمعنا»:
غرينبيس تروج للطاقة المتجددة
في حزيران املاضي ،أطلقت منظمة
«غ ــريـ ـنـ ـبـ ـي ــس املـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط» ح ـم ـلــة
«الشمس ببالش» ،التي تسعى إلى
ّ
الترويج لحل بديل يكفل معالجة
االنـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـيـ ــومـ ــي لـ ـلـ ـكـ ـه ــرب ــاء.
ّ
حينها ،عرضت املنظمة تقريرًا عن
ضــرورة العمل على تحفيز الطاقة
ال ـش ـم ـس ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،وال ـح ــاج ــة
إلى التحول نحو الطاقة املتجددة
«ك ــوسـ ـيـ ـل ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـص ــدي
ل ـظ ــاه ــرة ت ـغ ـيــر املـ ـن ــاخ واالع ـت ـم ــاد
على الوقود األحفوري».
منذ أي ــام ،وضـمــن سـيــاق الترويج
ً
ل ـل ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة ،واس ـت ـك ـم ــاال
ل ـل ـح ـم ـلــة ،أع ـل ـن ــت امل ـن ـظ ـمــة إط ــاق
ج ــول ــة «الـ ـش ـم ــس ت ـج ـم ـع ـنــا» عـبــر
مـ ــؤتـ ـمـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي ع ـ ـقـ ــدتـ ــه ع ـلــى
م ــن سـفـيـنــة غ ــري ـن ـب ـي ــسRainbow
 .Warriorتنطلق هــذه الـجــولــة من
لـبـنــان ،متوجهة إلــى تركيا لتبلغ
م ـح ـط ـت ـهــا ال ـن ـه ــائ ـي ــة ف ــي املـ ـغ ــرب،
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ح ـ ـيـ ــث مـ ـ ــن امل ـ ـ ـقـ ـ ــرر ع ـ ـقـ ــد الـ ـ ـ ـ ــدورة
الثانية والعشرين ملؤتمر األطراف
املعنية باملفاوضات الدولية بشأن
التغيرات املناخية.
ت ـق ــول م ــدي ــرة ال ـح ـم ـلــة ف ــي ال ـشــرق
األوس ـ ــط ،زي ـنــة ال ـح ــاج ،إن الـهــدف
هــو «إعـ ــان بــدايــة الـتـشـجـيــع على
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال الـ ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة»،
ُم ـش ـي ــرة إلـ ــى أن امل ـن ـظ ـمــة ت ـح ــاول
إث ـب ــات أن ه ــذا ال ـن ــوع م ــن الـطــاقــة
الـ ـب ــديـ ـل ــة قـ ــابـ ــل ل ــاسـ ـتـ ـعـ ـم ــال فــي
الـحـيــاة الـيــومـيــة .وت ــرى ال ـحــاج أن
ه ـنــاك ضـ ــرورة لـ ـ «ات ـخ ــاذ امل ـبــادرة
في تعزيز دور املواطنني والشعب
لـلـضـغــط م ــن أجـ ــل امل ـطــال ـبــة بـبــدء
ُتحقيق الــوعــود واالتفاقيات التي
أق ـ َّـرت فــي مــؤتـمــر بــاريــس ً ملعالجة
التغيرات املناخية» ،الفـتــة إلــى أن
ه ــدف الـجــولــة هــو «الـتــذكـيــر بهذه
الوعود».
بدورهُ ،يشير مسؤول الحمالت في

العالم العربي في املنظمة جوليان
جريصاتي ،إلــى أن الـتــرويــج لحل
بيئي واقتصادي ُ بدأ في لبنان منذ
شهرين ،داعـيــا املقيمني فــي لبنان
إلى بدء استخدام الطاقة الشمسية
«وع ــدم انتظار الــدولــة ،ملــا فــي ذلك
ـدة ب ـي ـئ ـيــة واق ـتـ ـص ــادي ــة».
م ــن ف ــائ ـ
ُ
ُ ّ
وق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـنـ ــظ ـ ـمـ ــة إن ـ ـ ــه س ــتـ ـب ــادر
مجموعة فــي جنوب لبنان مؤلفة
م ــن  12ش ــاب ــا إلـ ــى ت ــرك ـي ــب ألـ ــواح
شـمـسـيــة ع ـلــى مـبـنــى أح ــد امل ــراك ــز
الـتــابـعــة لتعاونية نـســائـيــة ،وذلــك
كـ»مثال ُيبرهن أن الطاقة املتجددة
واملتاحة والفعالة هي خيار فعلي
ويستطيع كل فرد االستفادة منه».
تـحـ ّـركــت السفينة أم ــس ،مــن مرفأ
بـ ـي ــروت ب ــاتـ ـج ــاه خ ـل ـيــج جــون ـيــة،
ورفـ ـع ــت م ــن هـ ـن ــاك رس ــال ــة تــدعــو
الــى «ض ــرورة االنـتـقــال الــى الطاقة
الـشـمـسـيــة» ،وذل ــك ضـمــن جولتها
املتوسطية «الشمس تجمعنا».

سوزان منصور:
عائلة الضحية
ً
الطبيب ليس مسجال في النقابة
داني األمين
ـام ع ـل ــى وفـ ـ ــاة س ـ ـ ــوزان م ـن ـصــور،
ب ـع ــد ث ــاث ــة أي ـ ـ ـ ٍ
استمعت ،أم ــس ،وزارة الصحة الـعــامــة إلــى روايــة
ال ـعــائ ـلــة ح ــول ظـ ــروف مــوت ـهــا .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
يشير شقيق الـضـحـيــة وس ــام مـنـصــور إل ــى «أن
سوزان توفيت بسبب التقصير واإلهمال ،وخالل
ّ
الجلسة سألت في الــوزارة ما إذا كانوا قد تأكدوا
من أن الطبيب الذي كان سيجري عملية التجميل
لشقيقتي ن .ن غـيــر مسجل فــي نـقــابــة األط ـبــاء،
فكان الجواب بأن األمر صحيح» .ويشير منصور
الى أنه «أبلغ الــوزارة أن ســوزان قبل وفاتها دفعت
مـبـلــغ  3م ــاي ــن ل ـي ــرة ،ب ــرغ ــم أن ـه ــا مـسـجـلــة على
حساب وزارة الصحة ،من أصل مبلغ  7ماليني من

أجل إجراء العملية» .ويستغرب منصور ّأن «هناك
من يعمل على عدم تحميل املسؤولية ملستشفى
ص ــور ال ـح ـكــومــي ،حـيــث حـصــل ك ــل شـ ــيء ،على
أس ــاس أن املـسـتـشـفــى عـلــم ب ــأن الـعـمـلـيــة تمزيق
عضلي ،ال عملية تجميل ،بحسب تقرير الطبيب
املعالج ،وهنا ينفي املستشفى مسؤوليته» .ويؤكد
أن هذا األمــر دفعه «للتوجه إلى محام متخصص
لرفع دعوى أمام النيابة العامة ضد كل من تورط
بملف مقتل شقيقتي» .مــن جهة أخ ــرى ،ال تــزال
وزارة الصحة تجري تحقيقاتها قبل اتخاذ القرار
املناسب ،وكذلك األمر بالنسبة لنقابة األطباء التي
ال تزال تنتظر ملف الضحية من مستشفى صور
الحكومي.

«تسمم كيميائي» يفتك بقطيع
ماشية في وادي الخنزير
رامح حمية
منذ  6أسابيع ،نفق أكثر من  120رأس ماشية من
قطيع الراعي أحمد عالم في محلة وادي الخنزير
في خــراج بلدة القاع في البقاع الشمالي من دون
معرفة الـسـبــب .فريقا وزارت ــي الــزراعــة والصحة
ســارعــا ألخــذ عينات مــن املاشية النافقة ،إلجــراء
الـتـحــالـيــل الــازمــة لـكــن حـتــى ال ـيــوم لــم يبلغ عــام
نتيجة التحاليل ،على الــرغــم مــن كشف مصادر
فــي وزارة الــزراعــة ل ـ «األخ ـبــار» أن نتائج العينات
والتحاليل «صدرت منذ أكثر من اسبوع ،لكنها لم
تعلن بـعــد» ،وهــي تشير إلــى أن سبب النفوق هو
«التسمم بمواد كيميائية» ،يرجح أنها ناتجة من
األدويــة الزراعية التي «يمزجها املــزارعــون باملياه،
لري مزروعاتهم».
َ
لكن أليس من املفترض أن تعلن النتيجة ليتمكن
مربو املاشية في املنطقة من التنبه للمخاطر؟ ال
يـجــد امل ـصــدر امل ـســؤول فــي وزارة ال ــزراع ــة إجــابــة
واضـحــة ،ليكتفي بالقول« :ال ضــرورة إلعالنها»،
مشيرا ً إلى أن النتائج أظهرت أنه تسمم كيميائي
غــالـبــا م ــا يـحـصــل م ــع مــربــي املــاش ـيــة ف ــي الـقــرى
والـبـلــدات البقاعية ،بسبب اعـتـمــادهــم على البرك
املائية التي يستعملها املزارعون ملزج األدوية وري
املزروعات .مجددًا ،اذا كانت املنطقة تشهد «غالبا ً»
حاالت نفوق وتسمم قطعان ماشية ،أين دور وزارة
الزراعة في اإلرشاد والتوعية ملنع تكرار الخسائر
ل ــدى مــربــي املــاش ـيــة؟ وه ــل ثـمــة تـعــويـضــات تدفع
لهؤالء؟ يقول مــزارعــون من بلدات يونني وبعلبك
وشعث ،سبق ان خسروا عددا من رؤوس املاشية،
إنهم لم يتلقوا أي تعويضات عن الخسائر.
في وزارة الزراعة ،ال أمل في دفع تعويضات لعالم،
كما يؤكد مسؤول في وزارة الزراعة ،مستندا ً إلى
«الحاالت الكثيرة املماثلة في البقاع التي لم ّ
يعوض
على اصحابها ،برغم الكتب الخطية التي ترسلها
ّ
مصلحة الزراعة في بعلبك ـ الهرمل» .يمثل األمر
مأساة لعالم الذي يعتمد على قطيع املاشية لتأمني
عيشه ،يقول الرجل ّإن «القصة خربان بيوت ،لدي
التزامات وديون ونحن على أبواب املدارس».
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مجتمع واقتصاد
مصارف
توزع التسليفات حسب عدد المستفيدين وقيمتها (مليار ليرة)

توزع تسليفات القطاع المالي علىالقطاعات االقتصادية
في نهاية الفترة  2011ـ ( 2015مليار ليرة)
القطاع
االقتصادي  /السنة
الزراعة
الصناعة
المقاوالت والبناء
التجارة والخدمات
الوساطة المالية
مختلف
االفراد
المجموع

2011

2012

2013

2014

2015

644
7445
10751
23257
5226
2055
16868
66246

683
8438
12267
25414
5127
2209
19368
73506

824
9007
13840
27501
4316
2082
22207
79777

994
9320
14471
29373
5171
2214
24911
86454

1064
9398
16335
30991
5458
2468
27060
92773

دون  5ماليين ليرة
بين  5و 25مليون ليرة
بين  25و 100مليون ليرة
بين  100و 500مليون
ليرة
بين  500و 1000مليون
ليرة
بين  100و 5000مليون
ليرة
بين  5000و10000
مليون ليرة
فوق  10000مليون ليرة
المجموع العام

كانون االول 2015
النسبة ()%
العدد
11.09
36265

كانون األول 2015
النسبة ()%
القيمة
0.15
136

303006
116426
72412

53.15
20.42
12.70

3836
5467
14421

4.13
5.89
15.54

6892

1.21

4728

5.1

5722

1

12206

13.16

1192

0.21

8488

9.15

1234
570140

0.22
100

43491
92773

46.88
100

 5مصارف تسيطر على  %56.8من الموجودات
يشهد القطاع المصرفي
ّ
تركزًا كبيرًا في مختلف مؤشراته.
ّ
تركز في الموجودات والودائع
والتسليفات والتوظيفات .ينجم
ذلك عن تركز النشاط االقتصادي
في محافظتي بيروت وجبل لبنان،
وهو ما ّ
يعبر عن اختالل التنمية
بالمناطق
وانعدام االهتمام
ً
البعيدة عن المركز ،فضال عن
كونه يترجم سعي النظام النقدي
إيالء الريوع أهمية
والمصرفي إلى ّ
كبيرة ينتج منها تركز في األرباح

ت ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــوذ خـ ـمـ ـس ــة مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ف ــي
ل ـب ـنــان ع ـلــى  %56.8م ــن م ــوج ــودات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع املـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي ،و %57.8مــن
و %57.3م ــن الـتـسـلـيـفــات.
الـ ــودائـ ــع ّ
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات تـ ـعـ ـك ــس ط ـب ـي ـعــة
الـنـظــام املــالــي وال ـن ـقــدي الـقــائــم على
تـ ـسـ ـخـ ـي ــر ك ـ ـ ــل ط ـ ـ ــاق ـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
أله ــداف مــالـيــة بحتة تستفيد منها
ش ــري ـح ــة م ـع ـ ّـي ـن ــة فـ ـق ــط .ت ـب ـن ــي ه ــذه
الشريحة ثــروات هائلة على حساب
باقي شــرائــح املجتمع ،فيما يصبح
الـنـظــام أس ـيــر نـفـســه ،إذ إن ــه يتغذى
ّ
عـلــى تــوسـيــع ال ـه ـ ّـوة وزيـ ــادة الـتــركــز
بهدف السيطرة على نسبة أكبر من
امل ــوارد لتسخيرها فــي املـســار نفسه
مـ ـج ــددًا .وقـ ــد ّأدى هـ ــذا ال ـن ـظ ــام إلــى
نتائج كارثية على األســر اللبنانية
التي باتت مديونيتها مرتفعة ج ّدًا.
ال ـق ــروض االسـتـهــاكـيــة بــاتــت تمثل
أك ـث ــر م ــن  %50م ــن م ــداخ ـي ــل األس ــر
اللبنانية ،من بني هذه القروض تبلغ

قيمة القروض الشخصية نحو 17.9
مـلـيــار دوالر ،مـنـهــا ق ــروض سكنية
بقيمة  10.9مليارات دوالر.
ّ
ه ـك ــذا ت ـب ــدو ن ـســب ال ـت ــرك ــز "ع ــادي ــة"
ع ـن ــد امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ـه ــا .امل ـص ــارف
ّ
ت ــرى فــي الـتــركــز الـجـغــرافــي لـلــودائــع
ّ
والتسليفات "انـسـجــامــا" مــع الـتــركــز
االقـتـصــادي ،وتـحــاول التخفيف من
ّ
وط ــأة تــركــز توظيفاتها فــي سندات
ال ـخــزي ـنــة الـ ـص ــادرة ع ــن وزارة امل ــال
وش ـ ـ ـهـ ـ ــادات اإليـ ـ ـ ـ ــداع ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عــن
ّ
مصرف لبنان .أما تركز التسليف في
قطاعات املقاوالت والبناء واإلسكان
واالسـتــدانــة بضمانات عـقــاريــة ،فقد
ّ
نجم عنه تركز في قطاع ريعي بات
إنـ ـق ــاذه الـ ـي ــوم واجـ ـب ــا م ـصــرف ـيــا من
أجــل إنـقــاذ امل ـصـ ّـارف والـحـفــاظ على
القنوات التي توفر التمويل للنظام.
إذًا ،ال ـن ـظــام ع ـبــارة عــن حـلـقــة مغلقة
ّ
س ـم ـت ـه ــا األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــركـ ــز.
وبحسب إحصاءات جمعية املصارف،

مؤشر

لبنان ينتج مليوني زجاجة عرق سنويًا
ي ـع ـت ـبــر ال ـ ـعـ ــرق مـ ــن أشـ ـه ــر املـ ـش ــروب ــات
ال ـك ـحــول ـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـت ــي يـسـتـهـلـكـهــا
اللبنانيون .لكن ال يوجد إحصاءات دقيقة
ع ــن ك ـم ـيــات ال ـع ــرق امل ـن ـت ـجــة س ـنــويــا في
لبنان نـظـرًا إلق ــدام الكثير مــن اللبنانيني
بكميات كبيرة ،أو
على إنتاج عرق منزلي
ّ
ّ
مــا يسمى بالعرق الـبـلــدي ،إل أن شارلز
غسطني ،مدير عام ّ ،chateau ksara
يقدر
اإلنتاج السنوي للعرق في لبنان بمليوني
زجاجة بحجم  0.70ليتر.
ووف ــق تـقــريــر لـ ـ "ب ـل ــوم ب ـن ــك" ،تـسـيـطــر 4
م ـعــامــل ع ـلــى مـجـمــل إن ـت ــاج ال ـع ــرق وهــي
"فـ ـق ــرا"" ،كـ ـس ــارة""domaine wardy" ،
و" ."domaine des tourellesينتج معمل
 250 domaine des tourellesال ــف
زجــاجــة عــرق سـنــويــاّ ،أمــا معمل كسارة
فينتج  190ألف زجاجة سنويًا .باملقابل
ينتج  280 domaine wardyأل ــف ليتر
سنويًا و"مسايا"  70ألف ليتر.
على صعيد السوق العاملية ،يتم تصدير

 20ال ــى  %25مــن إن ـتــاج ال ـعــرق سـنــويــا،
فـقــد ص ـ ّـدر لـبـنــان ع ــام  433 ،2015طنًا
م ــن ال ـع ــرق بـقـيـمــة  3.72م ـل ـيــون دوالر،
مقابل  371طنًا عــام  2014بقيمة 3.61
مليون دوالرّ .أمــا فــي النصف األول من
ع ــام  2016تــم تـصــديــر  196طـنــا بقيمة
ّ
 1.54م ـل ـيــون دوالر .ي ـشــكــل املـغـتــربــون
اللبنانيون املـحــرك االســاســي لـصــادرات
الـ ـع ــرق ،ف ـ ـ  %23.95ي ـتــم ت ـص ــدي ــره الــى
الواليات املتحدة األميركية %19.47 ،الى
اإلمارات و %12.39الى العراق.
ت ـع ـ ّـد ال ـت ـكــال ـيــف املــرت ـب ـطــة ب ــإن ـت ــاج ال ـعــرق
م ــرتـ ـفـ ـع ــة ،ن ـ ـظ ـ ـرًا ل ـت ـك ـل ـف ــة امل ـ ـ ـ ــواد الـ ـخ ــام
امل ـس ـت ـخ ــدم ــة م ـث ــل ال ـع ـن ــب وال ـي ــان ـس ــون.
ف ـم ـع ـظ ــم مـ ـع ــام ــل الـ ـتـ ـقـ ـطـ ـي ــر تـ ـسـ ـت ــورد
اليانسون من سوريا ،لكن بسبب األزمة
ارت ـف ــع س ـعــر ال ـيــان ـســون وب ــات ــت املـعــامــل
تواجه مشاكل في ايصاله الى لبنان ،ما
دفع ببعض صغار املنتجني إلى استخدام
يانسون أقل جودة.

ّ
فإن نسبة تركز التسليفات املصرفية
في مدينة بيروت ال تزال مرتفعة عند
 %76.5من مجمل التسليفات البالغة
 92774مليار لـيــرة ،وبنسبة %54.7
مــن مجمل ع ــدد املستفيدين .وبــذلــك
ّ
يتركز التمويل املصرفي عند 8148
ش ـخ ـصــا ي ـس ـت ـف ـيــدون م ــن تـسـلـيـفــات
تزيد قيمتها على مليار ليرة ،مقارنة

 %0.22من الزبائن
لديهم  %46.88من
التسليفات

مع  570140شخصًا مدينًا للمصارف
ي ـس ـت ـف ـي ــدون مـ ــن ت ـس ـل ـي ـف ــات بـقـيـمــة
 92773مليار لـيــرة ،بينهم  300ألف
ش ـخ ــص ت ـس ـل ـي ـفــات ـهــم ت ـ ـ ــراوح ب ــن 5
ماليني ليرة و 25مليون ليرة.
في املقابل ،انخفضت ّ
حصة التجارة
والـخــدمــات مــن التسليفات مــن %34
فـ ــي  2014إلـ ـ ــى  %33.4فـ ــي ،2015
وتراجعت ّ
حصة الصناعة من %10.8
إلى  .%10.1في املقابل ،ارتفعت ّ
حصة
ال ـب ـن ــاء واملـ ـ ـق ـ ــاوالت م ــن  %16.7إلــى
 ،%17.6وحـ ّـصــة األف ــراد أو الـقــروض
الشخصية من  %28.8إلى .%29.2
الالفت أن نسبة  %71.8من التسليفات
املـمـنــوحــة مــن امل ـص ــارف هــي قــروض
بآجال ّ
محددة ،فيما هناك  %28.2من
التسليفات هي على شكل تسهيالت
م ـك ـشــوفــة وغ ـي ــر مــوث ـقــة ب ـض ـمــانــات،
علمًا بــأن هــذا الـنــوع مــن التسهيالت
يمنح عادة للزبونات من ذوي األهلية
االئتمانية املرتفعة أو كبار الزبونات،
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مجتمع واقتصاد
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متابعة

التوزع الجغرافي للودائع المصرفية
2014
2015

التركز المصرفي كما في نهاية العام ( 2014بالنسب المئوية)
المجموعات المصرفية الخمسة األولى
المجموعات المصرفية العشرة األولى
المجموعات المصرفية العشرون األولى
المجموعات المصرفية الثالثون األولى
مجموع المصارف
ّ
حيث تتركز مجمل التسليفات.
أمـ ـ ــا حـ ـ ّـصـ ــة ال ـ ـق ـ ــروض مـ ـق ــاب ــل ره ــن
ع ـق ــاري ،فـقــد بـلـغــت  ،%35.1وحـ ّـصــة
الـقــروض بكفاالت شخصية ،%18.3
وح ـ ّـص ــة الـ ـق ــروض م ـقــابــل ضـمــانــات
ن ـقــديــة أو م ـصــرف ـيــة ب ـل ـغــت ،%12.4
فـيـمــا بـلـغــت حـ ّـصــة ال ـق ــروض مقابل
ض ـم ــان ــات أخـ ـ ــرى  %4.1والـ ـق ــروض
مقابل قيم مالية .%2
وت ـش ـي ــر ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف إلـ ــى أن
م ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة ع ـلــى الـتـسـلـيـفــات
ً
الـجــديــدة أو امل ـجـ ّـددة ارتفعت قليال.
م ـ ـتـ ــوسـ ــط ال ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ع ـلــى
ال ـ ــدوالر ارت ـف ــع إل ــى  %7.08ف ــي عــام
 2015مـقــارنــة مــع  %6.95فــي السنة
الـســابـقــة ،فــي مـ ــوازاة ارت ـفــاع مماثل

إجمالي املوجودات
56.8
82.5
94.1
98.3
100.0

مل ـعــدالت ال ـفــائــدة الــدائ ـنــة (ال ــودائ ــع)
عـلــى ال ـ ـ ــدوالر .أم ــا م ـع ــدالت ال ـفــائــدة
املــدي ـنــة ع ـلــى ال ـل ـي ــرة ،ف ـقــد تــراجـعــت
أيضًا من  %7.27إلى .%7.09
ّ
وفـيـمــا تـشـهــد ال ــودائ ــع ت ــرك ـزًا عــالـيــا
أيضًا في بيروت وجبل لبنان بنسبة
 %68.9و %13.9على التوالي ،ال تبدو
توظيفات املـصــارف فــي حــال أفضل،
رغــم أن امل ـصــارف ق ـ ّـررت ال ـعــزوف عن
زيــادة ّ
حصتها في الدين الـعــام .قلق
ّ
املصارف ناجم عن التركز الكبير في
ّ
الدين السيادي وما يرتبه من مخاطر
مرتفعة على ميزانياتها .ففي نهاية
 2015بلغت قيمة محفظة توظيفات
املصارف في الدين العام ما قيمته 57
ألف مليار ليرة ،وهي تحمل شهادات

لودائع
57.8
82.8
95.2
99.2
100.0

التسليفات
57.3
81.0
94.5
98.9
100.0

إي ــداع مـقـ ّـومــة بالليرة بقيمة 34697
مليار لـيــرة وش ـهــادات إي ــداع ّ
مقومة
بالدوالر قيمتها  9.1مليارات دوالر.
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى امل ـخ ــاط ــر ّال ـس ـيــاديــة
ّ
وت ــرك ــز ال ـتــوظ ـي ـفــات ،تـمــثــل املشكلة
األس ــاسـ ـي ــة ف ــي األرب ـ ـ ـ ــاح امل ـصــرف ـيــة
ال ـنــات ـجــة ب ـجــزء م ـهــم مـنـهــا ع ــن هــذا
الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن ال ـ ـتـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــات .ي ـض ــاف
إل ــى ذل ــك م ـخــاطــر ال ــدي ــون املـشـكــوك
بتحصيلها الـتــي زادت مــن %3.59
في نهاية  2014إلى  %3.64في نهاية
 ،2015إال أنــه يتوقع أن ترتفع هذه
الـنـسـبــة ف ــي ع ــام  2016ل ـتــزيــد على
 %4بـسـبــب ع ــام ــات ال ـض ـعــف الـتــي
بـ ــدأت تـظـهــر ف ــي مـخـتـلــف األنـشـطــة
االقتصادية.

من يتالعب بمياومي الكهرباء؟
فاتن الحاج
انـقـســم مـيــاومــو مــؤسـســة كـهــربــاء لبنان
ح ــول امل ــوق ــف م ــن تـمــديــد ع ـقــود شــركــات
مقدمي خدمات التوزيع  4أشهر إضافية.
فقد علقت لجنة املتابعة جميع تحركاتها
االع ـت ــراض ـي ــة امل ـس ـت ـمــرة م ـنــذ  20ت ـمــوز،
مبررة القرار بالرهان على أن تكون املهلة
املمددة للشركات فترة ّ
تمهد إلنهاء هذا
امل ـلــف وتـثـبـيــت جـمـيــع امل ـيــاومــن ووق ــف
الهدر في املؤسسة ومعالجة مشكالتها.
وأعلنت أنها لن ترضى باملساس بحقوق
املـيــاومــن ،مــا يقتضي اعتبار اإلن ــذارات
التي سبق أن وجهتها الشركات للعمال
ملغاة وال قيمة قانونية لها.

علقت لجنة
المتابعة جميع
تحركاتها االعتراضية

في املقابل ،خرق مياومون قرار لجنتهم،
رافضني إعادة فتح الصناديق في صالة
الزبائن فــي املبنى الرئيسي وفــي دوائــر
البقاع الثماني ودائ ــرة حاصبيا ،مــا لم
ي ـح ـص ـلــوا ع ـلــى ت ـع ـهــد م ــن امل ــدي ــر ال ـعــام
للمؤسسة يبدي حسن نية حيال تثبيت
ج ـم ـيــع ال ـن ــاج ـح ــن ف ــي م ـ ـبـ ــاراة مـجـلــس
ال ـخــدمــة امل ــدن ـي ــة ،وس ــط «االنـ ـق ــاب على
االتـ ـف ــاق ال ـس ـيــاســي الـ ــذي أن ـهــى إض ــراب
.»2014
هــذا املــوقــف االعـتــراضــي استدعى إجــراء
م ــن إدارة املــؤس ـســة أمـهـلــت فـيــه الـعـمــال
حـ ـت ــى ص ـ ـبـ ــاح الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء «ل ـف ـتــح
ال ـص ـن ــادي ــق ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة االدعـ ـ ـ ــاء ل ــدى
ال ـق ـض ــاء امل ـخ ـتــص ع ـلــى ك ــل م ــن يـظـهــره
التحقيق بـجــرم اإلق ـفــال ،وتطبيق املــادة
 8.4من الشروط العامة للعقد املوقع مع
الشركات ،التي ّ
تخول املؤسسة استبدال
أي مستخدم لديها أو االستغناء عنه اذا
أخل بواجباته الوظيفية».
قــرار تعليق اإلض ــراب بــرره رئيس لجنة
املـ ـي ــاوم ــن ل ـب ـن ــان مـ ـخ ــول بـ ـ ــأن أس ـب ــاب
الـتـحــرك انـتـفــت بـعــدمــا تــراجـعــت شركتا
 NEUCو KVAع ـ ــن اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارات ال ـت ــي

وجهتاها للعمال واملــوظـفــن ،فيما بات
ملف تثبيت الناجحني في الفئة الرابعة
يسير عـلــى الـسـكــة الصحيحة ،وإن كــان
يـحـتــاج إل ــى مـتــابـعــة حثيثة مــن اللجنة
«ألنـ ـن ــا ل ــن ن ــرض ــى ب ــاالك ـت ـف ــاء بـتـثـبـيــت
 897م ـيــاومــا ،ونـحــن نـعـلــم أن الـحــاجــات
والـشــواغــر أكبر بكثير» .مــاذا عــن مطلب
التعيني في مالك املؤسسة كأجير مؤقت،
هــل تراجعتم عنه؟ ألــم تعد مـبــاراة فخًا؟
يـجـيــب« :ال نـحــن مــع إج ــراء امل ـب ــاراة بكل
مــراحـلـهــا والـتـثـبـيــت الـنــاجـحــن بحسب
الشواغر».
ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــررات ل ـ ـ ــم تـ ـقـ ـن ــع امل ـ ـيـ ـّـاومـ ــن
املعترضني ،إذ أكــد ربـيــع كــركــي أنـنــا «لم
نـنـفــذ إض ــراب ــا ل ـي ـمــدد ل ـش ــرك ــات مـقــدمــي
الخدمات بل لحل مشكلة املياومني» .وقال:
«شبعنا وعودًا ولم يعد أحد يصدق أن 4
أشهر ستحل أزمــة لــم تحلها  4سنوات.
بــدنــا ش ــي بــايــدنــا يــؤكــد اس ـت ـمــرارنــا في
املــؤس ـســة ،وال ي ـبــدو أن اإلدارة ف ــي هــذا
الوارد ،بل هي تتجه لوضع «الكلبشات»
فــي أيــديـنــا ،لــذا نقول إننا لــن نذهب إلى
السجن وحدنا ،بل يجب محاكمة كل من
يثبت تورطه في هدر املال العام للدولة».
مــن جـهـتــه ،رف ــض م ـســؤول امل ـيــاومــن في
البقاع علي الحاج يوسف ما سماه «قرار
االس ـت ـس ــام الـ ــذي دف ــع الـلـجـنــة إل ــى بيع
نفسها للسياسيني والــرضــوخ للتجاذب
ب ــن ال ـج ـه ـتــن امل ـت ـن ــازع ـت ــن ع ـل ــى ق ـطــاع
ال ـك ـهــربــاء (ح ــرك ــة أم ــل وال ـت ـي ــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر) ،ض ــارب ــة عـ ــرض ال ـح ــائ ــط رغ ـبــات
معظم املياومني في التصعيد للحصول
ع ـل ــى ح ـقــوق ـهــم وديـ ـم ــوم ــة ع ـم ـل ـهــم ،لـكــن
مـنــدوبــي الـب ـقــاع عـ ــادوا وأص ـ ــدروا بيانًا
ثــانـيــا يــؤكــد أنـهــم سـيـكــونــون إيـجــابـيــن،
إذا أصـ ــدرت شــركــة  KVAمــذكــرة موقعة
ومختومة من مدير الشركة تثبت التراجع
عن إنذارات فسخ العقود.
ع ـل ــى خـ ــط مـ ـ ـ ــواز ،ت ـع ـق ــد ن ـق ــاب ــة ال ـع ـم ــال
وامل ـس ـت ـخــدمــن مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا ال ـيــوم
تعلن فيه موقفها من التمديد .وعما إذا
كانت النقابة تتوجه إلــى التصعيد ،قال
رئـيـسـهــا شــربــل ص ــال ــح« :ال أسـتـطـيــع أن
أف ـصــح ع ــن ال ـخ ـط ــوات ال ـتــي سـنـتـخــذهــا،
لـكــن أسـ ــأل مـ ــاذا سـتـفـعــل الـنـقــابــة م ــا دام
الـقــرار قــد ضــرب عــرض الحائط ب ــآراء كل
الجهات التي رفضت التمديد ،وال سيما
االستشاري القديم واملستشار القانوني
لـلـمــؤسـســة وديـ ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة وت ـقــاريــر
ال ـت ـف ـت ـيــش امل ـ ــرك ـ ــزي؟ هـ ــل ت ـط ـل ـب ــون مـنــا
تخريب القطاع؟».

قطاع خاص
طرحها لنيسان باترول .V6
ّ
وجــرى تصميم واختبار سيارة نيسان "باترول  "V6ذات محرك 4
ليترات في املنطقة ملواكبة مختلف أنواع التضاريس وظروف القيادة
ودرجـ ــات ال ـح ــرارة ،وض ـمــان مـسـتــويــات الـقـيــادة املـمـيــزة نفسها في
الشوارع املعبدة وعلى الطرقات الوعرة.
وأعلنت "نيسان" ّان سيارة "باترول  "V6ستتوافر بسبع نسخ بما
فيها فئة "بالتينيوم" الشهيرة .وتراوح أسعار السيارة بني  47,500و
 69,500دوالر في دول مجلس التعاون الخليجي ،علمًا أنه ُ
سيكشف
عن األسعار محليًا في كل بلد من قبل موزعي "نيسان" املعتمدين.

«نيسان» تطلق سيارة «باترول
 »2017للمرة األولى عالميًا في
الشرق األوسط
أعلنت شركة "نيسان" إطالق سيارة "باترول  "2017الجديدة بمحرك
ذي  6أسطوانات على شكل حرف  Vللمرة األولــى عامليًا في منطقة
الشرق األوسط .وتمثـل السيارة الجديدة إضـافة ّقيمة لسلسلة طرازات
"باترول" ،وهي توفر مستويات الفخامة املعهودة نفسها في "باترول
 "V8لقاعدة واسعة من عمالء الشركة في السوق.
ونـجـحــت "نـيـســان" فــي زي ــادة حـجــم أعـمــالـهــا مــن س ـيــارات "بــاتــرول"
بمقدار  4أضعاف في الفترة املمتدة من عام  2011إلى  ،2015وهي
تتوقع زيادة حجم أعمالها بنسبة  %20في العامني املقبلني من خالل

« :»eROTتقنية جديدة لتوفير
الوقود وزيادة الراحة

تــؤدي نظم استعادة الطاقة دورا متزايد األهمية في مستقبل النقل،
بما فــي ذلــك أنظمة تعليق املــركـبــات .لذلك تعمل "أودي" على تطوير
نموذج مبتكر أطلقت عليه اسم " ،"eROTوهو نظام مخمدات دوارة
كهروميكانيكية سيستبدل الصمامات الهيدروليكية املستخدمة
اليوم لتحقيق راحة قيادة أعلى .يشرح ستيفان كنيرخ ،عضو مجلس
اإلدارة للتنمية الفنية ،املبدأ الكامن وراء ّ eROT
بأن "كل حفرة ،وكل
عثرة ،وكل منحنى على الطريق يحرض الطاقة الحركية في السيارة.
وتقوم املخمدات التقليدية بامتصاص هــذه الطاقة ،ومــن ثم فقدانها
على هيئة حــرارة .أمــا نظام امتصاص الصدمات الكهروميكانيكية
الجديد مع النظام الكهربائي  48فولتا ،فيستفيد من تلك الطاقة ،ليقدم
الينا ولعمالئنا إمكانات جديدة تماما في ضبط نظام التعليق".
يستجيب ن ـظــام  eROTبـســرعــة وبــأقــل ق ــدر مــن ال ـق ـصــور الــذاتــي.

وباعتباره نظام تعليق بتحكم نشط ،فإنه يتكيف على نحو مثالي
مع عقبات سطح الطريق وأسلوب قيادة السائق .ويتيح نظام eROT
وظـيـفــة ثــانـيــة إل ــى جــانــب الـبــرمـجــة الـكــامـلــة لخصائص الـتـخـمـيــد ،اذ
بإمكانه تحويل الطاقة الحركية خالل الضغط واالرتداد إلى كهرباء.
وأظهرت نتائج االختبارات األولية لتكنولوجيا  eROTمستقبال واعدا،
وبالتالي من املتوقع استخدامها في طرازات اإلنتاج العام من "أودي".
ومن الشروط األساسية لدمجها وجود النظام الكهربائي  48فولتا،
وهــو العنصر األســاســي فــي استراتيجية "أودي" للنقل الكهربائي.
وفي النسخة املقبلة املقررة لعام  ،2017سيعمل نظام  48فولتًا بمثابة
النظام الكهربائي الرئيسي في أحد نماذج "أودي" الجديدة لتغذية نظام
قيادة هجني عالي األداء ،إلتاحة وفورات محتملة للوقود تصل إلى 0.7
لتر لكل  100كيلومتر.
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محمد سيد رصاص *
ف ــي عـ ــام  ،1980ع ـن ــدم ــا ط ــرح ــت امل ـع ــارض ــة
السورية بشقيها اإلسالمي والديموقراطي
ب ــرن ــامـ ـجـ ـيـ ـه ــا ،ك ـ ــان ذل ـ ــك ب ـ ــدالل ـ ــة «الـ ـ ـ ـ ــذات»
ول ـي ــس ب ــدالل ــة «اآلخ ـ ـ ـ ــر» .ك ــذل ــك ع ـن ــدم ــا ق ــام
الشق الديموقراطي مــن املعارضة (التجمع
ال ــوطـ ـن ــي ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي) فـ ــي ع ـ ــام ،1989
ً
بتغيير الـبــرنــامــج مــن «التغيير» ن ــزوال إلى
«اإلصـ ـ ـ ــاح» ،ف ـقــد ك ــان ه ــذا أي ـضــا م ــن خــال
داللة «الذات» وممكناتها .لم يعد األمر كذلك
في مرحلة «العهد الجديد» إثر وفاة الرئيس
حافظ األسد في  10حزيران  ،2000حيث بدأ
ٌ
نهج ،مــازال يسود أغلب املعارضة السورية
(الظاهرة االجتماعية تصبح ظاهرة عندما
تأخذ أكثر من النصف من الحالة االجتماعية
امل ـع ـن ـي ــة) ،ي ـت ـ ّـم ف ـي ــه ب ـن ــاء ال ـس ـي ــاس ــة بــداللــة
ّ
لتتحرك ال ــذات وتبني تصوراتها
«اآلخ ــر»،
وب ــرن ــام ـج ـه ــا م ــن خ ــال ــه .أول م ــا ب ـ ــدأ ه ــذا
عـنــد «الـتـجـمــع الــوط ـنــي الــدي ـم ـقــراطــي» ـ ـ ما
ع ــدا ري ــاض ال ـتــرك ـ ـ وعـنــد «جـمــاعــة اإلخ ــوان
ّاملسلمني» و«ل ـجــان إحـيــاء املجتمع املــدنــي»
ملا بنوا سياستهم على أساس «وجــود تيار
إصــاحــي فــي الـقـصــر الــرئــاســي ضــد الـتـيــار
املحافظ املوجود عند الحرس القديم».
وح ـ ــن خ ـ ــاب رجـ ــاؤهـ ــم م ــن «اآلخ ـ ـ ـ ــر» ضـمــن
السلطة السورية ،اتجه معظم هؤالء ـ ما عدا
«حزب االتحاد االشتراكي» واملعارضون في
«الحزب الشيوعي ـ املكتب السياسي» ـ إلى
«نهج االستعانة بالخارج» ،وبناء السياسة
بــداللــة «اآلخ ــر» (رأوه عند األمـيــركــي املحتل
لـبـغــداد فــي  9نيسان  ،)2003لالستعانة به
إلح ــداث تغيير داخـلــي ســوري على غــرار ما
فعلت املعارضة العراقية ضد صدام حسني،
بـسـيـنــاريــو ع ـس ـكــري أم ب ـغ ـيــره .ك ــان املـلـفــت
سقوط رياض الترك في نزعة بناء السياسة
ّ
وتزعمه لهذه النزعة
بداللة «اآلخر األميركي»
السورية الجديدة.
كـ ــان ت ـك ــوي ــن «إع ـ ـ ــان دمـ ـش ــق» ( 16تـشــريــن
أول  )2005في هــذا االتـجــاه ،نتيجة اجتماع
ّ
وتسيدهما في صفوف
النزعتني املذكورتني
ّ
املـعــارضــة ال ـســوريــة ،الـتــي تشجعت بـعــد ما
ج ــرى فــي ب ـغــداد ( 9نـيـســان  )2003وبـيــروت
( 14آذار  .)2005عندما خاب رجاء هؤالء في
تكرار التجربتني البغدادية والبيروتية في
دمشق بحكم االتجاه األميركي إلــى «تغيير
سياسات النظام الـســوري ولـيــس تغييره»،
استمروا على تلك النزعتني ،وهو ما ظهر في
بيان «األمانة العامة إلعالن دمشق» ( 5أيلول
 )2008بخصوص زي ــارة الــرئـيــس الفرنسي
نيكوال ســاركــوزي إلــى دمـشــق ،وفــي مقابلة
ري ــاض الـتــرك مــع وكــالــة «روي ـت ــرز» ( 31أيــار
 ،)2009حني ظهرت مراهنات على أن انفتاح
ســاركــوزي ونـظـيــره األمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا
على السلطة السورية ستكون له انعكاسات
إي ـجــاب ـيــة ع ـلــى ال ــداخ ــل الـ ـس ــوري م ــن حيث
تخفيف القمع عند السلطة.
بعد فاصل قصير ،استمر بني ما حصل في
درع ــا ي ــوم  18آذار  2011وب ــن أي ـلــول ،2011

كــان هناك عــودة إلــى بناء السياسة عند كل
املـعــارضــن الـســوريــن بــداللــة «الـ ــذات» الــذي
رأوه في «الحراك» وفي البعد عن «االستعانة
ب ــال ـخ ــارج» بـحـكــم ق ــوة ال ــداخ ــل امل ـت ـحــرك في
الشارع ضد السلطة ،وبعد فشل ذلك الحراك
الداخلي في إحداث تغيير داخلي ـ كما حصل
في تونس ( 14كانون الثاني  2011والقاهرة
 11ش ـبــاط  )2011ـ ـ رأي ـن ــا عـ ــودة قــويــة عند
أغ ـلــب امل ـعــارضــن ،مــا ع ــدا «هـيـئــة التنسيق
الوطنية» ،نحو بناء السياسة بداللة «اآلخر»
ون ـح ــو «ن ــزع ــة االس ـت ـعــانــة ب ــالـ ـخ ــارج» ،وقــد

كانتا نزعة واحدة بحكم أن هذا «اآلخر» كان
األميركي ـ التركي».
هو «الخارج
ُ
منذ خريف  ،2011أضيفت نزعة جديدة إلى
املـعــارضــة الـســوريــة وه ــي ع ــدم ق ــراءة مـيــزان
الـقــوى كــأســاس فــي بـنــاء الـسـيــاســة ،بوصف
األخيرة «عملية إدارة للممكنات» .وقد ساعد
اجتماع «الــرهــان على الـخــارج» مــع «العنف
امل ـع ــارض املـنـظـ ّـم ال ـب ــادئ فــي خــريــف »2011
ع ـلــى ط ـغ ـيــان «ن ــزع ــة إرادويـ ـ ـ ــة» ع ـلــى ّ «نــزعــة
إدارة املـمـكـنــات» .وك ــان دخ ــول املنشقني عن
املؤسسة العسكرية ـ وهم الجدد على العمل

السياسي ـ و«معارضي ربع الساعة األخير»
وخاصة من املثقفني واإلعالميني و«املنشقني
املــدن ـيــن عــن ال ـن ـظــام مــن أص ـحــاب املـنــاصــب
ال ـس ــاب ـق ــة» ـ ـ ـ ال ــذي ــن ي ـس ـت ـخ ــدم ــون ال ـت ـطــرف
امل ـعــارض لنظامهم الـســابــق ّ
كغسالة لغسل
أوساخهم املاضية ـ بمثابة عوامل إضافية
ساعدت على هزيمة «نزعة إدارة املمكنات»
ف ــي امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة .ي ـض ــاف إل ــى ه ــذا،
ارتباط معارضني سوريني كثر بــدول كبرى
أو إقليمية رأت أن ن ـشــوب ال ـن ــزاع ال ـســوري
يخدم أجنداتها الخاصة ـ كل تلك الدول كانت

في معارك الراموسة أصبح المعارضون العسكريون المنضمون الى «الهيئة العليا للمفاوضات» ضمن كيان عسكري واحد مع «النصرة» (األناضول)

«السلطة» وعالقتها بالعنف الرمزي والمادي
معتز حيسو *
ح ـ ّـدد ك ــارل مــاركــس عــاقــات العنف والعنف
ال ـ ــرم ـ ــزي «بـ ـك ــونـ ـه ــا آث ـ ـ ـ ــارًا ل ــأي ــدي ــول ــوج ـي ــة
املهيمنة ،التي توطد عالقات القوة لتضفي
عـلـيـهــا شــرع ـيــة امل ـه ـي ـم ــن» .ف ـي ـمــا رأى بيير
بورديو أن العنف الرمزي يقوم على «فرض
دالالت م ـع ـي ـنــة ،بــوص ـف ـهــا دالالت شــرع ـيــة،
حــاج ـبــا ع ــاق ــات ال ـق ــوة ال ـتــي ت ـ ِّ
ـؤص ــل قــوتــه،
مضيفًا إلى عالقات القوة هذه قوته الذاتية
املـ ـخـ ـص ــوص ــة» ،أي ذات الـ ـط ــاب ــع ال ــرم ــزي
امل ـخ ـص ــوص .وي ـع ـت ـبــر أن ال ـن ـظ ــام ال ـتــربــوي
ّ
والـتـعـلـيـمــي ي ـشــكــل ب ــواب ــة ي ـتــم م ــن خــالـهــا
إعـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـث ـق ــاف ــي امل ــرتـ ـب ــط بـنـيــويــا
وعـضــويــا بــالـسـلـطــة .والـعـنــف ال ــرم ــزي ،كما
يصفه برنارتد راسل« ،يؤمن من خالل العمل
الـتــربــوي املـحــافـظــة عـلــى اسـتـمــرار التعاليم
الدينية والعادات والتقاليد ،وأيضًا النموذج
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـثـ ـق ــاف ــي ل ـل ـس ـل ـط ــة ال ــدي ـن ـي ــة
والدنيوية ...فقبل أن يعي املرء ثقافته يكون
قد تربى على معاييرها التربوية واألسرية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة .»...فــالـسـلـطــة ال ـتــربــويــة تعمل

م ــن داخـ ــل الـعـمـلـيــة ال ـتــربــويــة ع ـلــى تــرسـيــخ
الـتـعـســف ال ـث ـقــافــي ف ــي إطـ ــار ع ــاق ــة ات ـصــال
تربوية ال تنتج آث ــارًا خــاصــة ،إال بمقدار ما
يظهر تعسف مضمونها القائم على ترسيخ
مفهوم السلطة.
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،فـ ـ ـ ــإن حـ ـج ــم الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـت ــي
تتمتع بها املــؤسـســة الـتــربــويــة يبقى ضمن
ح ــدود وأط ــر ت ـحــددهــا الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة،
وبمستويات وأشـكــال تتناسب مع ما ُيعاد
إن ـت ــاج ــه م ــن امل ـ ـبـ ــادئ األس ــاسـ ـي ــة لـلـتـعـســف
الـثـقــافــي ال ــذي تنتجه السلطة وتـعـمــل على
تمكينه تربويًا .بهذا املعنى ،تساهم التربية
امل ــدرسـ ـي ــة امل ـت ـص ـل ــة بــال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة
وس ـل ـط ــة ال ـع ـق ــائ ــد األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ،ومـنـهــا
الدينية ،في تكريس مفاهيم الطاعة واإلذعان
والخضوع والتسليم ...وذلك ّ
يقيد االشتغال
في حقل التغيير املفاهيم السائدة ،ويتجلى
مــا سـبــق فــي إخ ـضــاع املــؤس ـســات الـتــربــويــة
ملعايير الفئات املسيطرة ،ووفق أشكال تتيح
لها السيطرة الرمزية ،الداعمة الستمرارها.
إذا قاربنا ما سبق مع العملية التربوية في
بلداننا ،نــرى أنها ممتلئة بتجليات العنف

الرمزي ،واألخطر أنها ِّ
تؤصل نفوذ نموذج
تعسفي يتناسب مــع نمط سلطة سياسية
ت ـع ـس ـف ـيــة ي ـع ـت ـمــد ع ــاق ــات ال ـع ـن ــف ال ــرم ــزي
والـقــوة الزجرية .وكالهما يتجلى من خالل
أشـكــال عــاقــات السلطة األبــويــة كونها أحد
األش ـك ــال املـهـيـمـنــة .وي ـن ــدرج ذل ــك فــي سياق
إعادة إنتاج سلطة األب الكلية ،التي يمثلها
غالبًا الزعيم السياسي ورجال الدين واملال...
ويعمل هؤالء على احتكار الشرعية الثقافية
املهيمنة .وال تنحصر إع ــادة إنـتــاج العالقة
األبــويــة السلطوية بأشكالها املتوارثة على
الفئات املهيمنة .فهي تبدو جلية في أوساط
الفئات االجتماعية املهمشة ،وأيضًا مثقفيها.
وت ـج ـل ـيــات ال ـع ـنــف ال ــرم ــزي ال تـنـحـصــر في
بلداننا العربية والبلدان األخ ــرى .فالبلدان
الغربية ينتشر فيها الكثير مــن تمظهرات
الـعـنــف ال ــرم ــزي :ب ــن الـبـيــض والـ ـس ــود ،بني
الـسـكــان املـهــاجــريــن واألصـلـيــن ،إضــافــة إلى
تـجـلـيــات تــرت ـبــط ب ـخــافــات دي ـن ـيــة ،وأخ ــرى
ل ـه ــا ص ـل ــة ب ـب ـن ـيــة ال ـس ـ ِّل ـط ــة وم ـ ِّم ــارس ــات ـه ــا.
ف ــال ـع ـن ــف الـ ــرمـ ــزي ي ـم ــث ــل ويـ ـك ــث ــف ال ـعــاقــة
االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي تـسـتـبـطــن الـعـنــف امل ــادي

املـبــاشــر ،الــذي يتم إظـهــاره رمــزيــا فــي سياق
العالقات اليومية املتشعبة واملتداخلة .وفي
حــاالت كثيرة تكون تعبيرًا عن أشكال وعي
مـتــوارث .وفــي مجتمعنا يكشف ذلــك طبيعة
العالقة الذكورية داخل األسرة ،وأيضًا داخل
مــؤسـســات الــدولــة وبـيـنـهــا .وبــالـتــالــي ُت ِّ
عبر
املمارسات الحاملة للعنف الرمزي عن وعي
وثقافة أيديولوجية عقائدية وسياسية يتم
إعــادة إنتاج املهيمن منها أو الـضــروري من
منظور سلطوي ،ما يعني أن العنف الرمزي
ينتشر بنسب وأشكال مختلفة ومتباينة في
تفاصيل العالقات االجتماعية كافة .ولذلك
عالقة مباشرة بالعنف املادي املؤسس للعنف
الرمزي والكامن فيه .وثانيًا كونه ُي ِّ
عبر عن
أيديولوجيات ال تزال تعمل على إعادة إنتاج
العنف الــرمــزي ،وفــي ح ــاالت مـحــددة العنف
امل ــادي املـبــاشــر .ويتجلى الـنـمــط األخـيــر في
ما نشهده من عنف تمارسه غالبية أطــراف
الصراع في سوريا ،وخصوصًا املجموعات
ال ـج ـهــاديــة ،مــا يـعـنــي أن ــه ُي ـعـ ِّـبــر عــن تركيبة
وبنية األيديولوجيات السائدة منها ،وأيضًا
التي يخضع منها لالضطهاد والتمييز.
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رأي

قريبة من السلطة السورية (تركيا  ،2004قطر
 ،2006فرنسا  ،2008الواليات املتحدة )2009
ـ ما جعلهم منساقني وراء لعبة أكبر منهم،
تمنعهم من الرؤية أو ال تسمح لهم بالتعبير
عن ما يروه إن كان مخالفًا إلرادة مشغليهم.
ك ــان ه ـن ــاك ع ــام ــل إض ــاف ــي س ــاع ــد ع ـلــى عــدم
الـقـبــض عـلــى الــوقــائــع وانـكـفــاء «نــزعــة إدارة
املمكنات» ،وهو وجود رؤوس في املعارضة
هي بعيدة زمنيًا لعقود عن التربة السورية،
م ــا جـعـلـهــا خ ـ ــارج ال ــوق ــائ ــع أو ال تستطيع
ّ
معرفيًا.
مسكها

كــل الـعــوامــل املــذكــورة ،قــادت املـعــارضــن إلى
غ ــرب ــة ع ــن ال ــوق ــائ ــع الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة،
فهم لم يدركوا ،ما عدا «هيئة التنسيق» ،أن
تشكل الحلف األميركي ـ األوروب ــي ـ التركي
ـ ـ الخليجي فــي «ال ـص ــراع عـلــى ســوريــا وفــي
سـ ــوريـ ــا» م ـن ــذ خ ــري ــف  ،2011ق ــد أدى إل ــى
تـشـكــل اس ـت ـع ـصــاء سـ ــوري نــاتـ ُـج ع ــن تشكل
حـلــف م ـضــاد روسـ ــي ـ ـ إي ــران ــي ،أض ـي ــف إلــى
االستعصاء الداخلي املتشكل بحكم وجــود
انقسام الداخل السوري إلى أثالث متساوية:
م ــواالة ـ ـ مـعــارضــة ـ ـ ت ــردد ،منذ أح ــداث درعــا

وفي ما يتعلق بطبيعة أنظمتنا السياسية
ال ـح ــاك ـم ــة ،وأش ـ ـكـ ــال عــاق ـت ـهــا م ــع م ـكــونــات
املجتمع وأفراده ،يبدو جليًا أنها إضافة إلى
كــونـهــا ت ـمــارس الـعـنــف املـ ــادي املـبــاشــر ضد
امل ـعــارضــن لـهــا وامل ـخــال ـفــن ،فــإنـهــا تـمــارس
ال ـع ـنــف ال ــرم ــزي وت ـع ـيــد إن ـت ــاج ــه م ــن خــال
املؤسسات التربوية ،والتعليمية ،والحزبية،
وتشاركها في ذلك مؤسسات دينية ،إضافة
إل ــى األسـ ــرة ال ـتــي ُي ـعــاد فـيـهــا إن ـتــاج العنف
الــرمــزي بأشكال ومستويات مختلفة .فيتم
تـنـمـيــط الـعـنــف ال ــرم ــزي فــي س ـيــاق توظيف
مفاهيم وأدوات وحتى مصطلحات تكشف
عن مالمح أيديولوجية وسياسية عقائدية.
وعليه ،فإن املؤسسات التربوية ،والتعليمية،
ُ
والدينية إلى حد ما تعتبر أحد أهم مصادر
ً
العنف الــرمــزي ،ومــدخــا إلــى تمكني العنف
املادي وتكثيفًا له .بهذا املعنى ،فإنها حاملة
لــه ومـحـمــولــة عـلـيــه .لـكــن طبيعتها ،وأيـضــا
تركيبتها ،وتـجـلـيــات الـعـنــف الــرمــزي فيها،
تتعلق ببنية «الـسـلـطــة» وبــدرجــة الـتــداخــل
الثقافي واالنفتاح على العالم.
ص ـح ـيـ ٌـح أن أن ـظ ـم ـت ـنــا ال ـس ـيــاس ـيــة ،ومـنـهــا

النظام الـســوري ،يقلقها التطرف واإلرهــاب،
وتسعى بأشكال مختلفة ملواجهة ذلــك .لكن
ال ـف ــائ ــدة تـبـقــى م ـح ــدودة طــاملــا ي ـتــم تـجــاهــل
العنف الرمزي الكامن واملنتشر في الثقافة،
والسلوك ،والعالقات االجتماعية ،واملناهج
التعليمية ،وكتب الـتــراث ،ووســائــل اإلعــام،
واألس ــواق .واألكـثــر خطورة أنها تعمل على
ت ـم ـكــن ذلـ ــك ع ــن ط ــري ــق امل ـن ــاه ــج ال ـتــربــويــة
وأشـ ـك ــال ال ـعــاقــة ال ـتــدري ـس ـيــة واملــؤس ـســات
الـتـعـلـيـمـيــة وال ــوس ــائ ــل اإلع ــام ـي ــة ،وآل ـي ــات
أخــرى سياسية وأمـنـيــة .وتستند بذلك إلى
م ـن ـظ ــوم ــة أي ــدي ــول ــوج ـي ــة م ـت ـكــام ـلــة أس ـســت
لها وال ت ــزال تعيد إنتاجها .وال يمكن فهم
الـكــراهـيــة والـتـمـيـيــز ،وأح ـيــانــا الـحـقــد داخــل
الدولة وبني مكونات املجتمع الواحد ،إال في
سياق فهم طبيعة العالقة بني العنف املادي
والعنف الرمزي .فجذور العنف املادي تعود
إلى العنف الرمزي ،واألخير يستبطن العنف
املادي.
إن مــا نـشـهــده مــن عـنــف م ــادي مـبــاشــر ليس
ول ـيــد ال ـل ـح ـظــة ،ف ـهــو م ـح ـمــول ع ـلــى مفاهيم
أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة م ـ ـتـ ــوارثـ ــة .ويـ ـص ــح فـ ــي ذل ــك

يواصل
«حزب االتحاد
الديموقراطي»
سعيه
لتحقيق
مشروعه
ّ
الكردي الخاص

حجم
السلطة التي
تتمتع بها
المؤسسة
التربوية ّ
تحده
السلطة
السياسية

11

 18آذار  ،2011وه ــو م ــا مـنــع ت ـك ــرار تجربة
الــرئـيــس امل ـصــري حسني م ـبــارك فــي دمشق
خــال ربيع وصيف  .2011كــذلــك ،لــم يدركوا
َ ّ
ـوم اتفق وزيــرا
عبر موسكو ( 7أيــار  )2013يـ
الـخــارجـيــة األمـيــركــي جــون كـيــري والــروســي
ّ
سيرغي الف ــروف حــول األزم ــة الـســوريــة ،بــأن
ه ـنــاك انـعـطــافــة ك ـبــرى بـحـكــم تـلــزيــم املـســألــة
إل ـ ــى م ــوس ـك ــو مـ ــن ق ـب ــل واشـ ـنـ ـط ــن ،ب ـك ــل مــا
يـعـنـيــه ذلـ ــك م ــن ان ـت ـه ــاء ال ـت ـلــزيــم األم ـيــركــي
لـتــركـيــا م ـنــذ خــريــف  ،2011وأن ه ــذا يعني
أن مـضـمــرات «بـيــان جنيف  30( »1حــزيــران
 )2012ستكون لصالح بقاء الرئيس السوري
ّ
في املرحلة االنتقالية وليس رحيله .تأكد هذا
االتجاه األميركي ـ الروسي في االتفاق حول
تسليم األسـلـحــة الكيميائية ال ـســوريــة ،بني
كـيــري ّوالف ــروف ( 14أيـلــول  )2013وك ــان من
متضمناته الكبرى ،التي ّ
ضمنت بعد ثالثة
عشر يومًا في القرار الدولي رقم  ،2118الذي
ُبني على ذلك االتفاق وجعل «بيان جنيف»1
ضمن متضمنات قرارات األمم املتحدة.
عندما انعقد مؤتمر «جنيف  )2014( »2ـ
وف ـق ــا ل ـل ـق ــرار  2118ـ ـ ـ كـ ــان م ــن ال ــواض ــح أن
مندوبي «االئتالف الوطني» مثل من يذهب
إلى الحج في مكة في شهر صفر وليس في
ذي الحجة .وفي مؤتمر «جنيف )2016( »3
أصبحوا ـ ـ ومعهم العسكريون واملنشقون
املـ ــدن ـ ـيـ ــون ومـ ـنـ ـه ــم رئ ـ ـيـ ــس وزراء س ــاب ــق
للنظام (ري ــاض حـجــاب) ـ ـ واع ــن ومــدركــن
لذلك االتـجــاه األمـيــركــي ـ ـ الــروســي ،ولكنهم
يحاولون عرقلته عبر إفشال املفاوضات ثم
عبر «عملية الراموسة» في تموز وآب ،2016
ال ـتــي ت ـهــدف ـ ـ ع ـبــر ف ــرض وق ــائ ــع عسكرية
مضادة جديدة واقية ـ إلــى إفشال «جنيف
 »3أو م ـنــع ح ـل ــول م ـف ــروض ــة م ــن مــوسـكــو
وواش ـن ـط ــن ،شـبـيـهــة بـمــا ج ــرى ف ــي «ات ـفــاق
دايتون» الخاص بالبوسنة عام .1995
في السياسة هناك أربع نماذج للسياسيني،
األول :يـ ـمـ ـل ــك ال ـ ـ ـحـ ـ ــدس الت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ال ـ ــري ـ ــاح
السياسية القادمة ،والثاني :يــدرك الوقائع
الـسـيــاسـيــة أث ـنــاء وقــوع ـهــا ،وال ـثــالــث :يــدرك
الوقائع السياسية بعد وقوعها ،أما الرابع:
ال ي ـ ـ ــدرك ال ــوق ــائ ــع ال ـس ـي ــاس ـي ــة ح ـت ــى بـعــد
وق ــوع ـه ــا وج ــري ــان ـه ــا ف ــي م ـج ــراه ــا .أحـســن
املــوجــوديــن فــي «االئ ـت ــاف» وف ــي «منشقي
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري» ه ــم م ــن ال ــزم ــرة الـثــالـثــة،
وال ـغــال ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى م ــن ال ــزم ــرة ال ــراب ـع ــة،
بينما ليس هناك أحــد على األرج ــح ،سوى
ريـ ــاض ال ـت ــرك ،م ــن ال ــزم ــرة ال ـثــان ـيــة ،وربـمــا
هو من األولــى ولكن تمنعه «نزعته الثأرية
مــن الـسـلـطــة ال ـســوريــة بـسـبــب الـسـجــن» من
التسليم أمــام قــوة الوقائع وبناء السياسة
بوصفها «إدارة للممكنات» .مـثــال ريــاض
ّ
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرك ،يـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى م ـ ـ ــرض مـ ـسـ ـت ـش ـ ٍـر ع ـنــد
املعارضني السوريني يقارب السرطان ،حيث
تقودهم «الـنــزعــة الـثــأريــة» املستشرية عند
غالبية السجناء املعارضني وعند منشقي
النظام وعند الكثير من املتأملني من مظالم
السلطة السورية ،إلــى نزعة بناء السياسة
عـبــر «الـتـعــاكــس مــع ال ـن ـظــام» ،فـهــم عـنــد كل

نـقـطــة ن ـقــاش ي ـقــولــون «ه ــذا يـفـيــد الـنـظــام»
أو«هذا يقوله النظام» .هم ليسوا معارضني
للنظام بل متعاكسني معه ،وهم هنا بشكل
أو بــآخــر يـبـنــون الـسـيــاســة بــداللــة «اآلخ ــر»
ولـ ـك ــن ع ـب ــر ال ـت ـع ــاك ــس مـ ـع ــه ،غ ـي ــر م ــدرك ــن
أنـهــم يـتـ ّ
ـوجـهــون وف ــق سـيــره عـبــر «بوصلة
مـقـلــوبــة» ،وه ــو مــا يجعل الـنـظــام الـســوري
بمثابة «املرشد التعاكسي لهم».
هذا االتجاه موجود أيضًا عند موالني حاليني
لـلـنـظــام ،وع ـنــد م ـعــارضــن ســابـقــن للنظام
أصبحوا مــوالــن أو قريبني منه فــي مرحلة
ما بعد درعــا  18آذار  ،2011عندما يقودهم
«الرهاب من اإلسالميني» إلى بناء السياسة
عبر االقـتــراب والتحالف مع كل من يتواجه
مع اإلسالميني وبغض النظر عن موقع هذا
املتجابه .ويمكن أن يقودنا الحديث عن إدراك
اتـجــاه الــريــاح السياسية إلــى مثلني« :حــزب
االتحاد الديموقراطي»( )pydالذي أدرك بعد
ال ـقــرار « 15( »2170آب  )2014ب ــأن التركيز
األميركي في سوريا وعراق ما بعد «موصل
 10حزيران  »2014قد أصبح على «داعــش»،
لــذلــك أراد الـصـعــود عبر هــذا «األسـنـســور»،
وه ــو م ــا نـجــح ف ــي ذل ــك عـبــر «ط ــواب ــق» عني
العرب وتــل أبيض ومنبج ،متجهًا لتحقيق
مـشــروعــه ال ـك ـ ّ
ـردي ال ـخــاص بــوصــل الشريط
املمتد مــن املالكية إلــى عفرين ،إمــا مــن أجل
ك ـيــان مـنـفـصــل أوم ــن أج ــل جـعــل القامشلي
مـقــابــل دمـشــق بمثل وضـعـيــة أرب ـيــل مقابل
بغداد ما بعد  9نيسان .2003
م ـق ــاب ــل ه ـ ــذا الـ ــذكـ ــاء ال ـ ـكـ ــردي ت ــوج ــد حــالــة
معاكسة ،ففي هدنة  27شباط  ،2016منعت
موسكو سقوط شرق حلب من أيدي املعارضة
املسلحة لصالح السلطة وحلفائها ،وهو ما
كانت تقوله الوقائع العسكرية .وكــان طلب
مــوس ـكــو ه ــو أن ت ـق ــوم امل ـع ــارض ــة املـسـلـحــة
املــوجــودة فــي «الهيئة العليا للمفاوضات»
ً
بفك ارتـبــاطـهــا مــع «جبهة الـنـصــرة» ،وبــدال
م ــن ال ـق ـي ــام ب ــذل ــك ،بـ ـ ــدؤوا ف ــي آذار هـجــومــا
م ـش ـتــركــا م ــع «ال ـن ـص ــرة» ج ـن ــوب ح ـ ّل ــب ،في
أول خ ــرق نــوعــي الت ـف ــاق ال ـهــدنــة .وملـ ــا عيل
صبر موسكو مــن ذلــك ،قــامــت بــدعــم قواتها
ال ـجــويــة بـقـطــع ط ــري ــق الـكــاسـتـيـلــو ي ــوم 17
ّ
تـمــوز ،مستغلة تــداعـيــات محاولة االنـقــاب
الـتــركــي واالت ـف ــاق األم ـيــركــي ـ ـ ال ــروس ــي قبل
يــومــن .وعــوضــا عــن فهم التصرف الروسي
ّ
قامت املعارضة املسلحة باالصطفاف وراء
زع ـيــم «ال ـن ـصــرة» ـ ـ بـعــد تغيير قميصه من
دون جسمه ـ وهاجموا الراموسة في عملية
جعلت كل املعارضني العسكريني املوجودين
في «الهيئة العليا للمفاوضات» ضمن كيان
ع ـس ـكــري واح ـ ــد م ــع «الـ ـنـ ـص ــرة» ت ـحــت اســم
«جيش الفتح» ،وجعلت أبو محمد الجوالني
(زعيم النصرة) في وضعية «أقوى شخصية
معارضة سورية عسكرية» ،في وقت ما زالت
مفاعيل القرار  ،2170الــذي يضع «النصرة»
و«داعـ ـ ــش» ضـمــن الئ ـحــة اإلره ـ ــاب الــدول ـيــة،
قائمة وهــو مــا أكــد عليه اتـفــاق موسكو (5
تموز  )2016بني كيري والفروف.
* كاتب سوري

الـ ـق ــول إن الـ ـه ــوي ــات «ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،ال ـطــائ ـف ـيــة،
السياسية ،وال ـعــرق ـيــة »...األحــاديــة واملغلقة
على ذات ـهــا ،وبــالـتــالــي املطلقة ،ساهمت في
سياق ُّ
تحولها إلى عقائد ومذاهب ،بتكوين
ن ـمــاذج شـخـصـيــة تـحـمــل ال ـع ــداء والـكــراهـيــة
وال ـح ـقــد ع ـلــى اآلخ ـ ــر ،م ــا يـعـنــي أن األع ـم ــال
العنيفة املتطرفة ،وما يرافقها أو يغلفها من
مـعـتـقــدات وأف ـك ــار ومـشــاعــر أي ـضــا متطرفة،
أسست لها منظومات :ثقافية ـ إثنية ـ طبقية
ـ دينية ـ طائفية ـ مذهبية ،راكمت من مظاهر
االشـ ـمـ ـئ ــزاز والـ ـك ــراهـ ـي ــة ل ــآخ ــر .وي ـت ـقــاطــع
ذل ــك مــع إب ــراز الـهــويــة مــن مـنـظــار تقديسي.
فتحولت من كونها تأطيرًا وتنميطًا للذات،
إل ـ ـ ــى ن ـ ـصـ ــوص وطـ ـ ـق ـ ــوس ورمـ ـ ـ ـ ــوز ت ـخ ـت ــزل
تـجـلـيــات غ ــرائ ــز ال ـب ـقــاء ،وال ــدف ــاع ع ــن ال ــذات
فــي إط ــار مــواجـهــة اآلخ ــر املـخـتـلــف .ويشكل
ال ـصــراع الـحــالــي فــي ســوريــا وب ـلــدان عربية
أخــرى ،مناخًا مواتيًا ملمارسة العنف املادي
املباشر ،ودمجه مع ممارسات تحمل طابع
العنف الرمزي.
واملـعـتـقــدات بحسب أس ـتــاذة عـلــم األعـصــاب
كــاث ـلــن ت ــاي ـل ــور «ت ـب ـنــي ال ـع ــاق ــات املـحـيـطــة

بــال ـق ـســوة ،وتـتـحـكــم ف ــي رغ ـب ــات الـفـعــل لــدى
مــرتـكــب ال ـج ــرم ،أم ــا ال ـعــواطــف ،فــإنـهــا تدعم
الحافز للفعل ،فهي الـقــوة الخلقية وراء كل
فعل يتسم بالقسوة» ...وعليه ،فإن ما نشهده
ُّ
وتطرف يعود لكونه يستمد
حاليًا من عنف
قوته ورمزيته من ُّ
تحول الهوية إلى العقيدة،
وب ــال ـت ــال ــي تـ ـح ـ ُّـول م ـظــاهــر ال ـع ـن ــف ،وأي ـضــا
اإلرهـ ــاب إل ــى ج ــزء مــن الـشـخـصـيــة ،فتصبح
الهوية /العقيدة ما ينطق به الفرد أو يفعله.
وعليه ،فــإن الحد من مظاهر العنف الرمزي
يكمن في ترسيخ ثقافة املواطنة ،ونشر قيم
التسامح ،وتجنب شيطنة اآلخ ــر ،والتخلي
عن ادعاء احتكار الحقيقة .ويتقاطع مع ذلك
احترام التنوع مهما كان مصدره :عرقيًا ،أو
لـغــويــا ،أو ديـنـيــا ،أو مذهبيًا ،أو طائفيًا ،أو
قبليًا ،وتكريس لغة الحوار ،وإعادة االعتبار
للفكر والثقافة ،مــرورًا بالهوية التي يحتاج
ب ـح ـث ـهــا إلـ ــى ال ـت ـخ ـلــي ع ــن م ـب ــدأ ال ـت ـقــديــس.
وتحقيق ذلك يرتبط بتعزيز سيادة القانون
وتحقيق املساواة والعدالة النظرية والفعلية
بني املواطنني.
* كاتب وباحث سوري
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سوريا

ّ
الحدث بالرغم من تأكيد بعض األوس ــاط السياسية أن
تفاهمات كيري ـ الفــروف التي جــرى التوصل إليها
قبل أيــام في جنيف تضبط إيقاع التطورات الراهنة،
ّ
فإن رسالة دمشق الشديدة اللهجة إلى مجلس األمن
عادت لتطرح عددًا من التساؤالت عن الغزو األردوغاني
للشمال السوري الذي يبدو أنه دخل في مرحلة الصراع
الذي ال ّبد منه

الغزو األردوغاني يتمدد

معارك الشمال تختبر
تفاهمات جنيف
مـســودة االتـفـ ُـاق األمـيــركــي ـ ـ الــروســي
حول سوريا أنجزت خالل االجتماع
األخـ ـي ــر ب ــن جـ ــون ك ـي ــري وس ـيــرغــي
الفـ ــروف ،ولـكـنـهــا تنتظر التفاصيل
الـفـنـيــة إلق ــراره ــا م ــن ق ـبــل الـسـلـطــات
األع ـل ــى ف ــي ال ـب ـلــديــن .ه ــذا م ــا يــؤكــده
ّ
لـ ــ»األخـ ـب ــار» م ـصــدر سـيــاســي مطلع
عـلــى االتـ ـص ــاالت ال ـجــاريــة عـلــى خط
م ــوس ـك ــو ـ ـ ـ واشـ ـنـ ـط ــن ،وعـ ـل ــى دراي ـ ــة
بجديد املــواقــف الــروسـيــة مــن األزمــة
السورية.
م ـس ــودة االتـ ـف ــاق ،ال ـتــي تـطـلـبــت لـقـ ً
ـاء
اسـتـغــرق أكـثــر مــن عشر ســاعــات بني
ال ـ ــوزي ـ ــري ـ ــن ،ت ـت ـض ـمــن شـ ـق ــن :األول
عـ ـسـ ـك ــري ،وي ـت ـع ـل ــق ب ـت ـث ـب ـيــت وق ــف
إطـ ــاق ال ـن ــار بـشـكــل م ـل ــزم لـلـجـمـيــع،
وحشد القوى ،بشكل منسق ،ملحاربة
تنظيمي «داعش» و»جبهة النصرة».
ّ
وأما الثاني ،فسياسي ،تبقى إمكانية
ال ـش ــروع ف ــي تـنـفـيــذه ره ـنــا بتحقيق
الجانب العسكري ،وقاعدته وحدانية
ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي سـ ــوريـ ــا ،عـلــى
أساس قرار مجلس األمن الدولي رقم
 ،)2015( 2254الــذي ّ
تحدث عن جسم
سياسي إلدارة «املرحلة االنتقالية».
ال ـت ـفــاه ـمــات األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ ـ ال ــروس ـي ــة،
الـ ـت ــي يـ ـب ــدو أن الـ ــوزيـ ــريـ ــن الف ـ ــروف
وك ـ ـيـ ــري قـ ــد ق ـط ـع ــا أش ـ ــواط ـ ــا ك ـب ـيــرة
فـ ــي بـ ـح ــث ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا ،كـ ـم ــا ي ـق ــول
امل ـص ــدر ال ـس ـيــاســي ،بـ ــدأت مالمحها

ت ـ ـت ـ ـضـ ــح ،س ـ ـ ـ ـ ــواء ف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
امل ـســؤولــن األمـيــركـيــن وال ـ ــروس ،أو
ف ــي ال ـت ـســري ـبــات ال ــروس ـي ــة ،وآخــرهــا
ما نشرته وكالة «إنترفاكس» من أن
مسودة االتفاق تتضمن فترة زمنية
م ـح ــددة بــال ـخــامــس ع ـشــر م ــن أي ـلــول
لتسليم مقاتلي حلب أسلحتهم ،على
أن تـلــي ذل ــك ضــربــات جــويــة ّ
منسقة
بني الواليات املتحدة وروسيا ملواقع
املجموعات اإلرهابية ،مثل «داعــش»
و»النصرة».
ّ
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ل ـع ــل ّ أهـ ــم م ــا طــرأ
عـلــى املـشـهــد أم ــس ،تـمــثــل بــالــرســالــة
الـتــي تــوجـهــت بـهــا وزارة الخارجية
السورية إلى كل من األمني العام لألمم
املتحدة ورئيس مجلس األمن الدولي
م ــن جـ ـه ــة ،وبـ ـتـ ـق ـ ّـدم م ـج ـم ــوع ــات مــن
املسلحني (املرتبطني باالستخبارات
التركية) فــي ريــف حـمــاه الغربي من
جهة أخرى (وهو حدث قد يشير إلى
ّ
توسع في الدور التركي بدأ يظهر).
وحـمـلــت الــرســالــة ال ـســوريــة املوجهة
إلى مجلس األمــن لهجة شديدة ّ
ضد
«غ ــزو الـنـظــام الـتــركــي األردوغ ــان ــي»،
ّ
مـشـيــرة إل ــى أن «املـســرحـيــة الـتــي قــام
بـهــا الـنـظــام الـتــركــي بــدخــولــه مدينة
جرابلس والـتــي تمثلت بعدم إطــاق
رصاصة واحدة ضد داعش ،ال بل في
انضمام داع ــش إلــى الجيش التركي
وحـلـفــائــه مــن التنظيمات اإلرهــابـيــة

الحديث عن تفاهمات سورية ــ تركية هو تضخيم إعالمي مبالغ فيه (األناضول)

في الدخول إلى املدينة ،هو خير دليل
عـلــى ت ـع ــاون ه ــذا ال ـن ـظــام م ــع داع ــش
ومع الجماعات اإلرهابية األخرى».
وفي وقت كان من املنتظر فيه أن يصدر
ع ــن دم ـشــق امل ــوق ــف ال ــراف ــض لـلـغــزو،
ف ـمــن ج ـهــة أخـ ــرى م ــا زالـ ــت أح ــادي ــث
ّ
ت ــدور وتفيد ب ــأن ال ــدور الـتــركــي غير
بعيد عن دائــرة التفاهمات الروسية
األمـيــركـيــة .وعـلــى ه ــذا األسـ ــاس ،فــإن
ال ـح ــدي ــث ع ــن ف ــرض تــرك ـيــا «مـنـطـقــة
آمـ ـن ــة» ف ــي ج ــراب ـل ــس وم ـح ـي ـط ـهــا قد
يبقى ضـمــن ه ــذا الـسـيـنــاريــو خطوة
محدودة ،الهدف منها لجم االندفاعة
الـكــرديــة (بـعــد تحرير منبج مــن قبل
قــوات ســوريــا الديموقراطية) ،ومنع
األكراد من فرض أمر واقع في الشمال
السوري ،يعزز طموحاتهم الفدرالية.
وكـ ــانـ ــت ص ـح ـي ـفــة «يـ ـن ــي شـ ـف ــق» قــد
نشرت ،أول من أمس ،خريطة ميدانية
ح ــول «املـنـطـقــة اآلم ـن ــة» ال ـتــي تسعى
تــركـيــا إل ــى فــرض ـهــا ،وه ــي تـمـتــد من
جــرابـلــس عـنــد الـضـفــة الـغــربـيــة لنهر
الـفــرات شرقًا إلــى مدينة أعــزاز غربًا،
على مقربة من عفرين ،املعقل األكبر
لألكراد في شمال غرب سوريا.

وإذا كــان الـهــدف التركي فــي الظاهر
يـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى م ـ ـحـ ــاولـ ــة م ـ ــن رج ــب
طيب أردوغ ــان لتغيير قواعد اللعبة
ف ــي ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري ،وال سـيـمــا أن
ال ـت ـحــرك الـعـسـكــري فــي جــراب ـلــس قد
تــرافــق مــع تصعيد خـطــابــي مــن قبل
الرئيس التركي ،تــوازيــه رسائل غير
مباشرة على غرار طلبه من جمعيات
أه ـل ـي ــة ت ـق ــدي ــم أضـ ــاحـ ــي ال ـع ـي ــد فــي
جرابلس وجبل التركمان وحلب ،فإن
عملية «درع ال ـفــرات» تبقى مرهونة
بــال ـخ ـطــوط ال ـح ـم ــراء ال ـتــي تفرضها

نددت دمشق
بغزو النظام األردوغاني
وبمسرحية الدخول
إلى جرابلس

ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عـلــى حليفها في
«الناتو» ،والتي لم تتأخر في الظهور،
بعيد التصعيد األردوغــانــي املباشر
ضد «قوات سوريا الديموقراطية».
ومن بني الرسائل األميركية ألردوغان
ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ،تـحــذيــر مبطن
وج ـه ــه امل ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي ال ـخــاص
إألى الـتـحــالــف ال ــدول ــي ال ــذي تـقــوده
الواليات املتحدة ضد «داعش» بريت
مكغورك ،بقوله إن االشتباكات التي
تقع في املناطق التي ال وجــود فيها
لتنظيم «داعـ ــش» هــي «غـيــر مقبولة
ً
وم ـب ـعــث ق ـل ــق» ،ن ــاق ــا ،ع ـبــر حـســابــه
الــرسـمــي على مــوقــع «تــويـتــر» ،بيانًا
صـ ــادرًا عــن وزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة
يتضمن دعــوة لكل األطــراف املسلحة
إلى التوقف عن تلك االشتباكات.
ّ
ل ـ ـعـ ــل ذلـ ـ ــك هـ ــو مـ ــا يـ ــدفـ ــع امل ـ ـصـ ــدر،
ّ
ال ــذي تـحــدثــت إلـيــه «األخ ـب ــار» ،إلــى
الـقــول إن «العامل التركي قــد يكون
مشجعًا لالتفاق الروسي ـ األميركي
ِّ ً
امل ــرت ـق ــب» ،م ـقــلــا م ــن املـصـطـلـحــات
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ـ ـ ــة ،وال س ـي ـم ــا
ً
«املـنـطـقــة اآلم ـن ــة» ،قــائــا إن منطقة
ك ـه ــذه س ـت ـك ــون آم ـن ــة م ــن «داع ـ ــش»

مشهد ميداني

المسلحون يتقدمون في ريف حماة :عنصر جديد في معادلة حلب
على وقع معارك ريف
حلب الجنوبي ،عادت جبهات
ريف حماه الشمالي الغربي
ّ
وتقدمت
إلى االشتعالّ ،
الفصائل المسلحة نحو
مدينة محردة ،في محاولة
الستنزاف قوات الجيش
مكاسب
السوري وتحقيق
في المحافظة التي ُت َعدّ
بوابة الشمال

مرح ماشي
بعد ساعات من املعارك العنيفة على
محاور ريــف حماة الغربي ،سيطرت
الـفـصــائــل املـسـلـحــة عـلــى ع ــدة بـلــدات
أهـ ـمـ ـه ــا حـ ـلـ ـف ــاي ــا ،امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة ملــدي ـنــة
مـ ـح ــردة ال ـت ــي ان ـت ـق ـلــت االش ـت ـب ــاك ــات
إلى محيطها الشمالي ،بالتوازي مع
تعزيز الجيش ملــواقـعــه الدفاعية في
املدينة.
س ـقــوط حـلـفــايــا ف ــي أيـ ــدي املسلحني
ج ــاء بـعــد هـجـمــات مـتـكــررةّ ،أدت إلــى
ان ـس ـحــاب قـ ــوات الـجـيــش م ــن حــوالــى
 10حــواجــز ،وسيطرة املسلحني على
ّ
ق ــرى ال ـبــوي ـضــة وامل ـصــاص ـنــة وزل ــن
ً
والـ ــزالق ـ ـيـ ــات ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ح ـل ـفــايــا،
شمال شرق محردة .الفصائل املسلحة
أعـ ـلـ ـن ــت ع ـ ــن هـ ـج ــومـ ـه ــا الـ ـ ـ ــذي ح ـمــل
ع ــدة تـسـمـيــات ،بينها مـعــركــة «حمم
الغضب لنصرة حلب» و«غزوة مروان
ح ــدي ــد (م ــؤس ــس الـطـلـيـعــة امل ـقــات ـلــة ـ
ال ــذراع العسكرية لــإخــوان املسلمني

ف ــي س ــوري ــا)» ب ـم ـشــاركــة مـجـمــوعــات
«جيش العزة وجند األقصى وجيش
ال ـت ـحــريــر وج ـي ــش ال ـ ـفـ ــاروق وجـيــش
ال ـ ـن ـ ـصـ ــر» .الـ ـهـ ـج ــوم تـ ــواصـ ــل أي ـض ــا
على بلدة طيبة اإلم ــام ،إلــى الجنوب
الشرقي من حلفايا ،إثر فشل محاولة
ت ـف ـج ـي ــر سـ ـ ـي ـ ــارة م ـف ـخ ـخ ــة ي ـق ــوده ــا
ان ـت ـح ــاري ف ــي أح ــد ح ــواج ــز الـجـيــش
شمال البلدة ،بعد استهدافها من قبل
عناصر الحاجز قبل وصولها.
مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـي ــدانـ ـي ــة أك ـ ـ ـ ــدت وص ـ ــول
ت ـعــزيــزات إل ــى م ــواق ــع الـجـيــش على
أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــردة ،بـ ـه ــدف
استيعاب الهجوم وتحصني دفاعات
امل ــديـ ـن ــة ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن «الـ ـخ ــرق
الـعـسـكــري حـصــل إث ــر إرسـ ــال 2000
م ـق ــات ــل مـ ــن ج ـب ـه ــات س ـه ــل الـ ـغ ــاب،
بـ ــات ـ ـجـ ــاه ري ـ ـ ــف حـ ـل ــب الـ ـجـ ـن ــوب ــي».
ورأت املـصــادر أن الـهــدف مــن إطــاق
معركة ريــف حماة هــو التأثير على
جبهات الجيش في حلب واستنزاف
ق ــوات ــه ،م ــؤك ــدة أن «م ــواق ــع الـجـيــش

ّ
أكدت مصادر ميدانية
وصول تعزيزات إلى
محردة بهدف
استيعاب الهجوم

ولجان الــدفــاع في محردة أقــوى من
أن يتمكن املسلحون مــن إسقاطها،
على اعتبار أن إرادة األهالي بالدفاع
ع ــن مــدي ـن ـت ـهــم ث ــاب ـت ــة وم ـت ـم ـس ـكــون
بالبقاء فيها» .يأتي ذلك مع استمرار
الـتـصـعـيــد عـلــى الـجـبـهــات املحيطة
ببلدة سلحب ،امل ـجــاورة ملـحــردة ،إذ
ش ـه ــدت م ـح ــاور قــري ـبــة م ــن الـجـبــن
وال ـتــري ـم ـســة م ـع ــارك غ ـيــر مـسـبــوقــة،

إث ــر مـحــاولــة املسلحني الـتـمــركــز في
بلدة العشارنة ،املشرفة على سلحب
واملحطة الحرارية.
وب ــال ـت ــوازي ،اس ـت ـهــدف س ــاح الجو
ال ـس ــوري ع ــددًا مــن آل ـيــات املسلحني
ف ــي مـ ــورك والـلـطــامـنــة واملـصــاصـنــة
وحلفايا ومعركبة وشمال الزالقيات
ومـ ـحـ ـي ــط ك ـ ـفـ ــرزي ـ ـتـ ــا ،ف ـ ــي م ـح ــاول ــة
لـلـتـخـفـيــف ع ــن ال ـخ ـط ــوط الــدفــاع ـيــة
للجيش ،في ريف حماة الغربي.
أم ــا ف ــي ري ــف ح ـلــب ،فـقــد اسـتـهــدفــت
مدفعية الجيش وسالح الجو مواقع
امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ــرام ــوس ــة
ً
وال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى م ــدرس ــة
الـ ـحـ ـكـ ـم ــة ومـ ـحـ ـي ــط ت ـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــارة
والجمعيات وأم القرع .وأكــد مصدر
م ـ ـيـ ــدانـ ــي أن «خ ـ ـ ــارط ـ ـ ــة ال ـس ـي ـط ــرة
العسكرية لم تتغير حتى اللحظة»،
فـ ــي ظـ ــل تـ ـع ــزي ــز دف ـ ــاع ـ ــات ال ـج ـيــش
واشـ ـتـ ـب ــاك ــات مـتـق ـطـعــة ف ــي مـنـطـقــة
الكليات.
وفــي سياق منفصل ،أعلن التوصل
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سوريا
و»النصرة» وليس العكس.
الـحــديــث عــن ال ــدور الـتــركــي ،املساعد
أو املـعــرقــل ،يستدعي تحديد موقف
األكـ ـ ـ ـ ـ ــراد ،وم ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـق ـ ــوى األخـ ـ ــرى
الفاعلة على الـســاحــة الـســوريــة منه،
وال سيما بعض التموضعات األخيرة
التي فرضتها الواليات املتحدة ،غداة
عملية «درع الـ ـف ــرات» ،عـبــر دعــوتـهــا
ل ــ»قــوات ســوريــا الديموقراطية» إلى
االن ـس ـحــاب إل ــى ش ــرق ال ـف ــرات (وه ــو
طلب يبدو حتى الساعة مرفوضًا من
شق كردي) ،وما يتردد على تفاهمات
تركية ـ ـ ســوريــة ضــد الحالة الكردية
فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال الـ ـ ـس ـ ــوري ،الـ ـت ــي أشـ ــار
مــراقـبــون إل ــى أن مــن أول مؤشراتها
اشتباكات الحسكة األخيرة.
لكن املصدر الـســوري قــال في حديثه
إل ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،إن «الـ ـح ــدي ــث عــن
ت ـ ـف ــاهـ ـم ــات هـ ـ ــو ت ـض ـخ ـي ــم إع ــام ــي
م ـبــالــغ فـ ـي ــه»ُ ،مـ ـقـ ـرًا ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
ب ـ ــوج ـ ــود «ت ـ ـقـ ــاطـ ــع ب ـ ــن الـ ـقـ ـي ــادت ــن
ال ـس ــوري ــة وال ـت ــرك ـي ــة ب ـش ــأن ضـ ــرورة
لـجــم االنــدفــاعــة ال ـكــرديــة» .وم ــع ذلــك،
يشير املـصــدر إلــى أن وج ــود األك ــراد
فــي منطقتي الجزيرة والحسكة أمر
إيـجــابــي فــي الـقـتــال ضــد الـجـمــاعــات
اإلره ــابـ ـي ــة ،خ ـصــوصــا أن ال ــوح ــدات
ال ـك ــردي ــة أظـ ـه ــرت ق ـ ــدرات عــال ـيــة فــي
ت ـصـ ّـدي ـهــا لـتـنـظـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ،ولـكــن
امل ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،وم ـ ـعـ ــه امل ــوق ــف
الـســوري ،ينطلق من قاعدة أساسية
ه ــي ض ـمــان وح ــدة س ــوري ــا ،وه ــو ما
ّ
رك ـ ــز عـلـيــه ك ــل م ــن الفـ ـ ــروف وك ـي ــري،
وبالتالي إن تعزيز الوجود الكردي،
مع قدر أعلى من الالمركزية اإلداريــة
في إطار وحدوي ،يبقى أمرًا جوهريًا
بالنسبة إلى بعض الفاعلني.
وينطوي األمر على مخاطرة ،بحسب
امل ـصــدر ،خصوصًا أن األمـيــركـيــن ال
ي ــزال ــون راغ ـب ــن ف ــي تــأج ـيــج عــوامــل
الصراع في سوريا ،وهم يستخدمون
ال ــورق ــة ال ـكــرديــة لــذلــك ،وبــالـتــالــي إن
كل ما تقدم ذكره عن الوضع الكردي
وإم ـكــان ـيــة االس ـت ـف ــادة م ــن ال ــوح ــدات
الـ ـ ـك ـ ــردي ـ ــة فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار امل ـ ـعـ ــركـ ــة ضــد
اإلرهـ ـ ـ ــاب ،ت ـب ـقــى م ــره ــون ــة بـتـكــريــس
التفاهمات الــروسـيــة ـ ـ األميركية من
خالل االتفاق املرتقب.
كل ما سبق يشي بأن ما يجري اليوم
في سوريا ،من تطورات على األرض،
يـبـقــى ضـمــن إط ــار إعـ ــادة الـتـمــوضــع
م ـيــدان ـيــا ،ل ـتــأمــن مـسـتـلــزمــات الـحــل
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ،ب ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره الـ ـ ـس ـ ــاح
االستراتيجي للقوى كــافــة ،وهــذا ما
يــدفــع إل ــى ال ـقــول إن امل ـيــدان الـســوري
سيبقى متحركًا ،لكن بهامش حدود
يبدو أنه يضيق.
(األخبار)
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القوات التركية تزحف نحو منبج
على الرغم من القلق الــذي حمله بيان
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ت ـجــاه
االش ـت ـبــاكــات الـحــاصـلــة ج ـنــوب مدينة
جرابلس ،ال يبدو أن أنقرة تتجه نحو
ّ
عمليتها العسكرية عقب
الـتـمـ ّـهــل فــي
السيطرة على املدينة والــريــف املحيط
بها ،بــل على العكس ،تشي التطورات
امليدانية األخـيــرة بــأن الـقــوات التركية
سـتـتـقــدم بـتـســارع نـحــو مــديـنــة منبج،
بـعــدمــا فــرضــت سيطرتها عـلــى جميع
ال ـق ــرى امل ـتــاخ ـمــة لـنـهــر ال ـس ــاج ــور (مــن
الجهة الشمالية) ،إضافة إلــى تقدمها
ش ــرق ب ـلــدة ال ــراع ــي بـ ـم ــوازاة ال ـح ــدود،
فــي م ـحــاولــة لــوصــل م ـحــوري الـهـجــوم
وعــزل الحدود التركية في املنطقة بني
جرابلس شرقًا وأعزاز غربًا.
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم األخـ ـ ـي ـ ــر ل ـ ـل ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة
وألدوات ـ ـهـ ــا ج ـن ــوب جــراب ـلــس يجعل
م ـ ــن مـ ـهـ ـم ــة الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى م ـن ـبــج
ضـ ـم ــن امل ـ ـ ــدى امل ـ ـن ـ ـظـ ــور ،إذ ال ت ــزي ــد
املـســافــة الـفــاصـلــة بــن األخ ـيــرة ونهر
ال ـســاجــور عـلــى  10ك ـي ـلــوم ـتــرات ،مع

أعلن المجلس
العسكري في جرابلس
انسحاب قواته إلى
جنوب الساجور

غـ ـي ــاب لـ ـلـ ـبـ ـل ــدات الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة الـ ـت ــي قــد
تـشـكــل م ــواق ــع دفــاع ـيــة اسـتــراتـيـجـيــة
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـه ـ ـمـ ــا ،ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازي م ـ ـ ــع إع ـ ـ ــان
«امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري ف ــي جــراب ـلــس»
املـنـضــوي تـحــت ل ــواء «ق ــوات ســوريــا
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» ،انـ ـسـ ـح ــاب ق ــوات ــه
«إل ــى خــط يقع إلــى الـجـنــوب مــن نهر
الساجور ،وذلــك للحفاظ على أرواح
امل ــدن ـي ــن ،ول ـك ــي ال تـبـقــى أي ــة ذرائ ــع

للقصف املستمر للقرى واملدنيني».
األتــراك الذين أعلنوا عند بــدء العملية
أن ه ــدفـ ـه ــم إنـ ـ ـه ـ ــاء وجـ ـ ـ ــود ت ـن ـظ ـي ـمــي
«داع ـ ــش» و«وحـ ـ ــدات ح ـمــايــة الـشـعــب»
(الـ ـجـ ـن ــاح ال ـع ـس ـك ــري لـ ـح ــزب االتـ ـح ــاد
الديموقراطي) ،سيمضون نحو إعادة
الـقــوات الـكــرديــة إلــى وضعيتها أواخــر
العام املاضي ،قبل سيطرتها على سد
ت ـشــريــن وع ـب ــوره ــا الـ ـف ــرات ن ـحــو ريــف
حلب الشمالي .هذا ما بدا واضحًا في
تصريحات لــوزيــر الـخــارجـيــة التركي،
مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو ،ال ــذي أعـلــن أن
يهدف إلى
هــدف عملية «درع الـفــرات» ُ
«إعادة السكان األصليني الذين أجبروا
على الرحيل» إلى «منطقة جيب منبج
الـ ـت ــي ت ـق ـط ـن ـهــا غ ــال ـب ـي ــة مـ ــن ال ـ ـعـ ــرب»،
م ـض ـي ـفــا أن «م ـع ـظ ــم أف ـ ـ ــراد ال ـف ـصــائــل
الـتــي تدعمها تركيا هــم مــن أبـنــاء تلك
املـنـطـقــة» .وفــي ظــل «تـحـفــظ» واشنطن
عن االشتباكات وإعالنها عدم التدخل
فـ ــي دع ـ ــم أي ط ـ ــرف مـ ــن أطـ ــراف ـ ـهـ ــا ،قــد
تـ ـك ــون «قـ ـس ــد» ف ــي الـ ـس ــاع ــات املـقـبـلــة
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ف ــي مــواج ـهــة غ ـيــر مـتـكــافـئــة م ــع ق ــوات
مدعومة ّباملدفعية واملقاتالت التركية،
بـعــدمــا كــثـفــت ال ـقــوات الـجــويــة التركية
من استهدافاتها ،في ظل انكفاء الغطاء
ال ـ ـجـ ــوي لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» ،وم ـطــال ـب ـت ـهــا
لــ«الــوحــدات» الكردية باالنسحاب إلى
شرق نهر الفرات.
وكان مركز التنسيق في رئاسة الوزراء
الـتــركـيــة قــد أع ـلــن فــي ب ـيــان «اس ـت ـمــرار
عملية درع الـفــرات التي تنفذها قــوات
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري الـ ـح ــر» ،مـضـيـفــا أن
تلك القوات ّ
«حررت  10قرى في محيط
جرابلس هي :عمارنة ،وعني البيضاء،
وداب ــس ،وبــال ـبــان ،وصــري ـصــات ،وبئر
الـ ـك ــوس ــا ،وقـ ـ ــرة م ـ ـغـ ــارة ،وال ـظ ــاه ــري ــة،
وخربة ،وقراطة ،إضافة إلى  3قرى في
محيط بلدة جوبان بي هي :العياشة،
وش ـي ــخ ي ـع ـق ــوب ،وك ــرس ـن ـل ــي» .ك ــذل ــك،
أوض ــح الجيش الـتــركــي أن «العمليات
تـتـحــول اآلن إل ــى املـنـطـقــة الـغــربـيــة من
شـمــال ســوريــا» .وق ــال مـصــدر عسكري
تركي أمــس ،إن قــوات بــاده «نـفــذت 61
ضــربــة فــي شـمــال ســوريــا خــال األربــع
والعشرين ساعة املاضية».
فــي املـقــابــل ،نقلت وكــالــة «روي ـتــرز» عن
رئيس املكتب اإلعالمي لـ«منطقة اإلدارة
الـكــرديــة» (روج آف ــا) ،أنــه يـجــري تعزيز
امل ـجــالــس الـعـسـكــريــة املـحـلـيــة ملدينتي
مـنـبــج وج ــراب ـل ــس «ل ـكــن ل ـيــس وح ــدات
حماية الشعب ،ألنها فــي شــرق الفرات
ولـيـســت ف ــي مـنـبــج وال ف ــي جــراب ـلــس».
ومن جانبهّ ،
أكد مصدر سوري معارض،
لـلــوكــالــة ،أن «مـقــاتـلــن تــدعـمـهــم تركيا
يسعون إلــى ان ـتــزاع الـبـلــدة مــن الـقــوات
امل ـت ـح ــال ـف ــة م ــع األك ـ ـ ـ ـ ــراد» .وب ــالـ ـت ــوازي
أعلنت مجموعة من الفصائل في بيان،
وقــوفـهــا إلــى جــانــب «مـجـلــس جرابلس
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري» فـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـق ـ ــوات
املدعومة من أنقرة ،وذكر البيان أسماء
الفصائل املوقعة ،وهي« :جيش الثوار،
الـلــواء  99مشاة ،لــواء السالجقة ،قوات
جبهة األكراد ،لواء مغاوير حمص ،لواء
ال ـش ـمــال الــدي ـمــوقــراطــي ،ل ــواء الـحـمــزة،
قــوات العشائر بريف حلب ،لــواء املهام
ال ـخــاصــة وك ـتــائــب ث ــوار ارفـ ـ ــاد» .وك ــان
مـ ـص ــدر م ــن «الـ ـ ــوحـ ـ ــدات» الـ ـك ــردي ــة قــد
أعلن أن الجيش التركي استهدف أمس
مــركـزًا ل ــ«الــوحــدات» قــرب قــريــة تحلكي
بــن مدينتي عــامــودا والقامشلي على
ال ـح ــدود ال ـســوريــة ـ ـ الـتــركـيــة ،موضحًا
أن االس ـت ـه ــداف أدى إل ــى إص ــاب ــة أحــد
مقاتلي «الوحدات».
(األخبار)

إسالم علوش :لن أمانع السالم مع إسرائيل!
إلى هدنة في حي الوعر ،غربي مدينة
حـ ـم ــص ،ب ـع ــد ال ـت ــوت ــر الـ ـ ــذي ش ـهــده
خ ــال األيـ ــام الـثــاثــة املــاض ـيــة ،عقب
اسـتـهــداف الجيش ملــواقــع املسلحني
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى والـ ـس ــابـ ـع ــة
والـ ـ ـث ـ ــامـ ـ ـن ـ ــةّ ،
ورد املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ع ـبــر
استهداف طريق حمص ـ ـ طرطوس
ب ــرص ــاص ق ـن ــص .ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن
تـ ـكـ ــون هـ ـ ــذه الـ ـه ــدن ــة خ ـ ـطـ ــوة أولـ ــى
لـتـحــريــك مـلــف الـتـســويــة السياسية
داخــل الحي ،والــذي كــان في مراحله
األخيرة ،قبل التوتر األخير.
أمــا في درعــا ،فقد وقعت اشتباكات
عنيفة بني مسلحي «الجيش الحر»
و«جـيــش خــالــد بــن الــولـيــد» املرتبط
بتنظيم «داع ــش» ،على أطــراف بلدة
ع ــن ذك ـ ــر ،ف ــي ريـ ــف درع ـ ــا ال ـغــربــي.
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات ش ـ ـهـ ــدت اسـ ـتـ ـه ــداف ــا
صــاروخـيــا ملعاقل «جـيــش خــالــد بن
الوليد» في بلدة الشجرة ،بالتزامن
م ـ ــع إخ ـ ـ ـ ــاء الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم لـ ـلـ ـبـ ـل ــدة مــن
سكانها.

ل ـي ـســت امل ـق ــاب ـل ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ه ـ ــذه امل ــرة
م ــع «شـخـصـيــة مـسـتـقـلــة» م ــن امل ـعــارضــة
ال ـســوريــة ،حـتــى ي ـصــار إل ــى ال ـت ــذرع بأنها
تمثل نفسها في ما قالت ،بل هي مع إسالم
ع ـلــوش ،امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي بــاســم «جـيــش
اإلسالم»« ،ثاني أكبر فصيل على ما يبدو
في املعارضة السورية ،بعد أحرار الشام»،
بحسب ّ
معدة املقابلة ،الباحثة في الشؤون
الشرق أوسطية ،إليزابيت تسوركوف.
يبد
ومــن الــواضــح أن علوش ليس فقط لــم ِ
ّ
تحسسًا مــن إج ــراء مقابلة صحافية مع
باحثة إسرائيلية ،بل إنه كان «منفحتًا» في
اإلجابة حول موقف التنظيم الــذي يتحدث
بــاس ـمــه م ــن ات ـفــاق ـيــة سـ ــام مـحـتـمـلــة بني
سوريا وإسرائيل ،إذ رأى «أن هذا املوضوع
ستحسمه مؤسسات الــدولــة الـتــي ستقام
بـعــد أن تنتصر ال ـث ــورة ويـنـتـخــب الشعب
السوري ممثليه بحرية ،فنحن ال نصادر
قرار السوريني».
«املقابلة الحصرية» ،كما ّ
عرفتها مجريتها،
وهي «األولــى على اإلطالق باللغة العبرية»،

نشرها موقع «منتدى التفكير اإلقليمي»
الـ ـ ــذي ي ـض ــم م ـس ـت ـشــرقــن وب ــاحـ ـث ــن فــي
الـشــؤون الـشــرق أوسـطـيــة ،هدفهم «تــزويــد
الجمهور اإلسرائيلي بمعلومات مجهولة
وتحليل استثنائي ....واملساعدة في تكوين
ص ــورة مـغــايــرة عــن ال ــواقــع بحيث تتمكن
إسرائيل من االنــدمــاج في الشرق األوســط
بقوة الحكمة وليس بقوة الذراع».
وب ــداف ــع ال ـح ـك ـمــة نـفـسـهــا ع ـلــى م ــا ي ـبــدو،

تتجرد تسوركوف من موقع مجري املقابلة
ّ
للحظات ،لتعقب على تـشــاؤم عـلــوش من
إمـكــان أن تفضي مـفــاوضــات جنيف إلــى
حل ،فتفيده بأن «من املمكن أن يصار إلى
ً
فرض حل سياسي ،مثال عن طريق وقف
املساعدات الروسية واإليرانية للنظام ،لكن
حتى اآلن ال توجد ضغوط جدية على النظام
من جانب املجتمع الدولي تضطره إلى قبول
أي حل» .وتمضي الباحثة اإلسرائيلية في
ّ
املعلب قائلة« :إيرانّ ،
عرابة
صياغة سؤالها
األســد ،لن تقبل بــأي اتفاق ال يحافظ على
تأثيرها وتأثير حــزب الله في سوريا .هل
سيوافق جيش اإلسالم على اتفاق يرضي
إي ـ ــران ،بـحـيــث يـضـمــن عـلــى سـبـيــل املـثــال
نقل الـســاح إلــى حــزب الله مــن إي ــران عبر
األراضي السورية؟»
ّ
ردًا على ذل ــك ،أج ــاب «الـكــولــونـيــل عـلــوش»:
«إن الـعـصــابــة ال ـتــي تـسـ ّـمــي نفسها حــزب
الله هي عصابة تعارض الحرية التي تطمح
إليها الشعوب ،بمن فيها الشعب السوري.
نحن ال يمكننا أن نؤيد مــن يـحــارب املبدأ

ال ــذي تـ ّ
ـأســس عليه جيش اإلس ــام .األمــن
العام لحزب الله أعلن بشكل صريح عداوته،
ولــذلــك لسنا مستعدين للسماح بوصول
الـســاح إلــى منظمته ،فهم سيستخدمون
ه ــذا ال ـس ــاح ض ــد ال ـش ـعــوب املـتـطـلـعــة إلــى
ً
ً
الحرية عاجال أو آجال».
يشار إلــى أنــه فــي إطــار التعريف بـ»جيش
اإلسـ ـ ــام» ،ت ــرى الـبــاحـثــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة أنــه
«يحظى بالتقدير وسط السكان السوريني
بفضل تصديه لداعش والنظام السوري...
ك ـم ــا أن ج ـي ــش اإلسـ ـ ـ ــام ي ـ ـمـ ـ ّـول أن ـش ـطــة
منظمات إغــاثـيــة تـقــدم املـســاعــدات لأليتام
واملحتاجني وذوي اإلعاقات ،وتقوم بتعليم
األوالد املـ ـح ــاص ــري ــن» .أمـ ــا ع ـل ــى صـعـيــد
ال ـحــريــات الـسـيــاسـيــة ،فــ»جـيــش اإلس ــام»،
بـحـســب تـعــريــف الـبــاحـثــة اإلســرائـيـلـيــة لــه،
«ي ـت ـيــح ال ـت ـظــاهــر ضـ ــده ف ــي امل ـن ــاط ــق الـتــي
يسيطر عليها» ،بل ويقوم عناصره بحماية
هذه التظاهرات ،كما يشرح علوش في أحد
أجوبته حول مناقبية جيشه.
(األخبار)
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«إخوان» اليمن يشكلون تحالفًا جديدًا نحو حرب
ّ
يبدو أن «حزب اإلصالح» في اليمن قرر
الدخول في مرحلة تصعيد ّ
تؤسس
لحرب طائفية طويلة األمد ،وذلك
من خالل كشفه عن تشكيل تحالف
سياسي وعسكري جديد
صنعاء ــ رشيد الحداد
يدفع «حزب التجمع اليمني لإلصالح»
(اإلخ ـ ــوان) ب ــاألوض ــاع فــي الـيـمــن إلــى
حــرب طائفية طويلة األم ــد ،وذل ــك من
خ ـ ــال ت ـح ــال ـف ــه مـ ــع «ح ـ ــزب الـ ــرشـ ــاد»
الـسـلـفــي وع ــدد مــن ال ـت ـيــارات الدينية
املـ ـتـ ـش ــددة امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
السعودية الرياض« .اإلصالح» ،وعلى
لسان رئيسه محمد عبدالله اليدومي،
كشف عن تشكيل تحالف جديد يضم
مختلف التيارات والجماعات الدينية
ف ــي ق ـ ــادم األي ـ ـ ــام ،ت ـحــت م ـب ــرر تـعــزيــز
صفوف «املقاومة املناهضة للحوثيني
والجيش اليمني»ّ ،
ملمحًا في منشور
لـ ــه ع ـل ــى ص ـف ـح ـتــه فـ ــي «ف ــايـ ـسـ ـب ــوك»،
فـ ــي م ـط ـل ــع األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،إل ــى
ال ـت ـبــاي ـنــات ال ـت ــي تـعـيـشـهــا الـجـبـهــات
املـ ــوال ـ ـيـ ــة واملـ ــدعـ ــومـ ــة مـ ــن ال ـت ـح ــال ــف
ّ
ب ـق ـيــادة ال ـس ـعــوديــة ،ومـعـتـبـرًا أن تلك
التباينات مسؤولة عن إعاقة الحسم
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف ال ـج ـب ـه ــات
العسكرية املشتعلة التي يشارك فيها
«اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ب ـف ـع ــال ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا
جبهات مديرية نهم شرقي العاصمة
صنعاء ،وجبهات الجوف التي يراهن
عليها الحزب للسيطرة على العاصمة
صنعاء.
مساعي «ح ــزب اإلص ــاح» للتصعيد
ال ـع ـس ـكــري ،ال ـتــي جـ ــاءت ع ـقــب إع ــان
وزير الخارجية األميركي جون كيري
مـبــادرتــه اليمنية ،اعتبرها مراقبون
ب ـم ـث ــاب ــة الـ ــرفـ ــض ال ـض ـم ـن ــي مـ ــن قـبــل
«اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ألي «مـ ـس ــاع ــي س ـ ــام ال
تعيد إليه املصالح التي حصل عليها
ب ـعــد ثـ ــورة ال ـش ـب ــاب الـسـلـمـيــة ،2011
وال ـتــي فـقــدهــا أواخـ ــر ع ــام  2014بعد
دخول أنصار الله العاصمة صنعاء».
وعـمــد «اإلص ـ ــاح» ،عـلــى م ــدى الفترة
امل ــاضـ ـي ــة ،إل ـ ــى ت ـج ـن ــب الـ ـح ــدي ــث عــن

أي م ـبــادرات أو اتـفــاقــات مبدئية بني
وفدي صنعاء والرياض خالل جوالت
امل ـح ــادث ــات ال ـتــي ج ــرت بــرعــايــة االم ــم
املتحدة ،وإلــى السعي منفردًا إلعــان
التصعيد العسكري على األرض.
م ـص ــادر م ـقـ ّـربــة م ــن حـكــومــة الــرئـيــس
املـسـتـقـيــل ،عـبــد رب ــه مـنـصــور ه ــادي،
أك ــدت تـصــاعــد ال ـخــافــات بـيـنــه وبــن
«اإلص ـ ـ ـ ــاح» خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة،
وس ــط ات ـه ــام ال ـح ــزب ل ـه ــادي بـتـعـ ّـمــد
ّ
تـ ـهـ ـمـ ـيـ ـش ــه .ووف ـ ـ ـ ـ ــق املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ،ف ـ ــإن
«اإلص ـ ــاح أوق ــف الـتـعــامــل م ــع هــادي
بشكل تــام ،ويتعامل مع الفريق علي
محسن األحـمــر امل ـقـ ّـرب مــن (اإلخ ــوان)
ّ
واملعي من قبل هادي نائبًا للرئيس».
التحالف الساسي الــذي أعلنه رئيس
«ح ــزب اإلص ــاح» مــن مقر إقــامـتــه في
تركيا يهدف إلى ّ
ضم جميع األحــزاب
وال ـت ـيــارات والـجـمــاعــات املـسـلـحــة في
إط ـ ـ ــار ج ــدي ــد وتـ ـح ــت ق ـ ـيـ ــادة دوريـ ـ ــة
م ـ ــوح ـ ــدة ،ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار «ت ـك ـت ــل ال ـل ـق ــاء
املشترك» الذي جمع عددًا من األحزاب
اليمنية.
ّ
وكـ ـشـ ـف ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن «اإلصـ ـ ـ ـ ــاح»

أكدت مصادر ّ
مقربة
من هادي تصاعد
الخالفات بينه وبين
حزب اإلصالح

يهدف من خالل التحالف الجديد إلى
«تــوح ـيــد صــف امل ـقــاومــة ف ــي مختلف
ال ـج ـب ـه ــات م ــن ج ــان ــب ،وم ـن ــح ق ـي ــادة
التحالف الجديد التي ستكون دورية
ص ــاحـ ـي ــات واس ـ ـعـ ــة فـ ــي مـ ــا ي ـخ ـ ّـص
السلم والحرب».
ويأتي «تحالف اإلصــاح» ذو الطابع
الــديـنــي والـعـسـكــري كـبــديــل ملــا يسمى
«امل ـج ــال ــس ال ـع ـس ـكــريــة» ال ـت ــي شكلها
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـي ــل ف ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدد مــن
ّ
املـحــافـظــات ،وذل ــك إلــى جــانــب أن هذه
الخطوة باتت تعكس إخفاق «مجالس

ّ
املقاومة» التي كان قد تبنى «اإلصالح»
تشكيلها في عدد من املحافظات.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،رأى مــراق ـبــون مــوالــون
ّ
للتحالف أن اتـجــاه «حــزب اإلصــاح»
نـحــو إع ــان تـكـتــل جــديــد سيضاعف
حالة االنقسام التي يعيشونها ،وذلك
في وقــت تأتي فيه خطوة «اإلصــاح»
لتأطير الجماعات والتيارات املسلحة
واالحزاب السياسية املوالية للتحالف
ب ـع ــد تـ ـط ــور خ ــاف ــات ت ـل ــك ال ـف ـصــائــل
إل ــى مــواج ـهــات مـسـلـحــة ف ــي مختلف
الجبهات العسكرية ،وخصوصًا في
جبهات مأرب والجوف وتعز.
ّ
في غضون ذلــك ،فــإن «اإلصــاح» الذي
يشارك بفعالية في مختلف الجبهات
العسكرية من خالل جناحه العسكري،
ّ
فعل مــؤخـرًا جناحه الديني مــن خالل
ت ــوظ ـي ــف ع ـل ـم ــاء الـ ــديـ ــن امل ـح ـســوبــن
ع ـل ـيــه ل ـل ـق ـيــام ب ـ ــدور دع ـ ــوي وزيـ ـ ــارات
إلزامية الى عدد من جبهات القتال في
مـحــافـظــات م ــأرب وال ـجــوف وصـنـعــاء.
وبينما هو يسعى ّ بذلك إلــى توظيف
الورقة الدينية ،فإنه قوبل بانتقادات
حادة من قبل التيار املدني في الحزب.
وفــي السياق نفسه ،انتقدت الناشطة
توكل كــرمــان بشدة ظهور الـحــزب في
مؤتمر علماء الوهابية فــي الــريــاض،
ـذي وص ـف ـت ــه بـ ــ»لـ ـق ــاء ال ـ ــدراوي ـ ــش».
الـ ـ ـ ّ
وش ـ ــن ـ ــت ك ـ ــرم ـ ــان ح ـم ـل ــة عـ ـل ــى ب ـعــض
علماء اليمن بعد لقائهم في الرياض
وتوقيعهم ميثاق تضمن العديد من
النقاط التي كانت محل اختالف لدى
العلماء.
كــذلــك ،هاجم وزيــر الــدولــة فــي حكومة
ه ــادي ،هاني بــن بــريــك ،مؤتمر علماء
ال ـي ـم ــن ال ـ ــذي ع ـق ــد األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي
فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ــرع ــاي ــة
وزارة الـ ـش ــؤون اإلس ــام ـي ــة وال ــدع ــوة
ّ
واإلرشــاد ،مؤكدًا أن من بني املشاركني
ّ
شخصيات لم يذكرها «أيــدت القاعدة
وت ـع ـمــل ل ـصــال ـح ـهــا» .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن
امل ـ ـشـ ــاركـ ــن فـ ــي امل ــؤتـ ـم ــر «أحـ ـ ـ ـ ــزاب ال
ّ
مسيسة ال دع ــاة».
عـلـمــاء ،وجمعيات
ك ــذل ــك ه ــاج ــم ب ــن ب ــري ــك ،وهـ ــو ق ـيــادي
سـ ـلـ ـف ــي ،ق ـ ـي ـ ــادات «حـ ـ ـ ــزب اإلصـ ـ ـ ــاح»
بسبب حـضــور الـيــدومــي فــي املؤتمر،
الحزبيني الذين
موضحًا أن عــددًا من
ّ
ش ــارك ــوا فــي املــؤتـمــر ُي ـصــنــف حزبهم
فــي السعودية واإلمـ ــارات «بالجماعة
إالرهابية».

«داعش» يستهدف مدرسة للمجندين ...وبن سلمان يحشد من
صنعاء  -علي جاحز

ّ
فسر مراقبون
زيارة بن سلمان
لزيادة حشد
المدافعين عن
نجران (االناضول)

املستمرة
بــالـتــوازي مــع مـحــاوالتـهــا
ً
فــي حـشــد املـقــاتـلــن اليمنيني نيابة
عــن جيشها ،وبعد أن كــان الـســودان
ق ــد أعـ ـل ــن اسـ ـتـ ـع ــداده ل ــرف ــد املـمـلـكــة
بجنود لحماية «املقدسات» ،حشدت
ال ـس ـعــوديــة أم ــس ع ـش ــرات املـقــاتـلــن
من جنوب اليمن لنقلهم إلــى جبهة
نجران .وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة
وزي ــر ال ــدف ــاع ال ـس ـعــودي ،مـحـمــد بن
سلمان ،لباكستان ،بهدف الحصول
على مدد بشري يدافع عن حدودها
املكشوفة ،بحسب ما ّ
فسره مراقبون.
وعلى وقع التجنيد املستمر جنوبًا
ملـصـلـحــة ال ـس ـعــوديــة ،تـبـنــى تنظيم
«داع ـ ـ ــش» ،أمـ ــس ،عـمـلـيــة ان ـت ـحــاريــة
وســط معسكر للتجنيد ،فــي مدينة
عدن ،جنوبي البالد.
وأف ــادت مـصــادر محلية «األخ ـبــار»،
بـ ـ ــأن «ال ـت ـف ـج ـي ــر االن ـ ـت ـ ـحـ ــاري الـ ــذي
استهدف ،صباح أمس ،مجندين في
مدرسة تابعة لكتائب املحضار ،في
ح ـ ّـي الـسـنــافــر فــي امل ـن ـصــورة ،غربي
عــدن ،جــاء متزامنًا مــع عمليات نقل
للمجندين إلى نجران».

ّ
وفـيـمــا نـشــر «داع ـ ــش» ص ــورة ملنفذ
ال ـع ـم ـل ـي ــة «أب ـ ـ ــو س ـف ـي ــان الـ ـع ــدن ــي»،
أش ـ ــارت امل ـص ــادر إل ــى أن ــه ف ــي أثـنــاء
تـ ـج ـ ّـم ــع املـ ـجـ ـن ـ ُـدي ــن صـ ـب ــاح ــا داخـ ــل
حوش املدرسة ،ف َ
تحت بوابة املدرسة
لــدخــول سـيــارة التموين العسكري،
األمر الذي أعطى فرصة لالنتحاري
ل ــان ـط ــاق ب ـس ــرع ــة ك ـب ـي ــرة بــات ـجــاه
الـبــوابــة عـقــب فتحها ،مـفـ ّـجـرًا نفسه
وس ــط امل ـج ـنــديــن ،م ــا س ـ ّـب ــب سـقــوط
عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـقـ ـتـ ـل ــى ،وقـ ـ ــد بـلــغ
عددهم نحو  60شخصًا ،وأكثر من
ّ
عدد من املنازل
 100جريح،
وتضرر ٍ
املجاورة.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،هـ ــاجـ ــم رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـس ــاب ــق ،خ ــال ــد بـ ـح ــاح ،ن ـظ ــام عـبــد
ّ
رب ــه منصور ه ــادي ،وسـلـطــات عدن
على خلفية التفجير .وانتقد بحاح
بشدة ما ّ
سماها «عمليات التجنيد
ً
خارج مظلة الدولة» ،متسائال« :كيف
سـمـحــت ال ـق ـيــادة املـحـلـيــة واملــركــزيــة
ّ
لتجمع طوابير التجنيد هذه خارج
مظلة الدولة؟» .ووصف ،في معرض
حــدي ـثــه ،الـتـجـنـيــد بــ«الـعـمـلـيــة غير
الشرعية» ،الفتًا إلــى أنــه «ال ينبغي
ال ـ ـسـ ـمـ ــاح مل ـ ـجـ ــرد ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن أي
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طائفية طويلة

أعلن رئيس «اإلصالح»
التحالف من مقر إقامته
في تركيا (أ ف ب)

باكستان
شـكــل م ــن أش ـك ــال الـتـجـنـيــد والـعـمــل
العسكري ،إال تحت إدارة املنظومة
العسكرية واألمنية الوطنية».
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،أطـ ـلـ ـق ــت قـ ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش
و«الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» صـ ــاروخـ ــا
باليستيًا جديدًا من طراز «زلزال ،»3

أطلق الجيش
و«اللجان» صاروخًا
باليستيًا على
القوات السعودية
على أحد تجمعات القوات السعودية
وح ـ ـل ـ ـفـ ــائ ـ ـهـ ــا ع ـ ـنـ ــد مـ ـنـ ـف ــذ الـ ـ ـط ـ ــوال
ال ـ ـحـ ــدودي ،ب ــن ج ـي ــزان ال ـس ـعــوديــة
وحرض اليمنية .كذلك ،أعلن الجيش
و«الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان» ت ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن إسـ ـق ــاط
ط ــائ ــرة اس ـت ـط ــاع س ـع ــودي ــة كــانــت
ت ـح ـل ــق فـ ــي أجـ ـ ـ ــواء ح ـ ــرض وم ـي ــدي

ّ
«القوة
الحدوديتني .كذلك استهدفت
الصاروخية» مواقع الدخان ،ومعهد
ال ـقــرن ،والـعـبــاديــة ،والـبـيــت األبيض
بـ ـصـ ـلـ ـي ــات ص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الخوبة.
ّ
فــي املـقــابــل ،شــنــت طــائــرات الـعــدوان
ال ـس ـع ــودي ع ـ ــددًا م ــن ال ـ ـغـ ــارات على
قرية قمر السعودية في الخوبة ،التي
يسيطر عليها الـجـيــش و«الـلـجــان»
منذ أشهر .كذلك استهدف الطيران
ال ـحــربــي ال ـس ـعــودي بــأكـثــر م ــن 155
غـ ـ ـ ـ ــارة ،خ ـ ـ ــال  24سـ ــاعـ ــة م ــاض ـي ــة،
قـلــل الـشـيـبــانــي ،ف ــي مـنـطـقــة عسير،
الـ ـت ــي اس ـت ـع ــادت ـه ــا ق ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
و«اللجان» من الجيش السعودي في
األي ــام املــاضـيــة .يــذكــر أن السعودية
سـيـطــرت عـلــى قـلــل الشيباني خــال
ّ
عام  ،2011مستغلة الفراغ السياسي
والعسكري في البالد حينها.
أم ــا ف ــي نـ ـج ــران ،ف ـقــد ن ـشــر «اإلعـ ــام
الـحــربــي» مشاهد لعمليات اقتحام
مــوقــع الطلعة ال ـس ـعــودي ،ومشاهد
أخرى الستكمال الجيش و«اللجان»
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى م ــا ب ـقــي م ــن مــديـنــة
الـ ـ ــربـ ـ ــوعـ ـ ــة وم ـ ـح ـ ـي ـ ـط ـ ـهـ ــا ،جـ ـن ــوب ــي
السعودية.
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مقال تحليلي

«ميثاق علماء اليمن»:
تدشين الطائفية برعاية سعودية
بالرسائل الـعــدائـيــة ،س ــواء ّعلى مستوى الــداخــل اليمني أو على
دعاء سويدان
ّ
السعوديون على وصف امليثاق
مستوى اإلقليمَ .حرص املنظمون
ّ
بأنه مبادرة ّ
اسـتـضــافــت الـعــاصـمــة الـسـعــوديــة ،ال ــري ــاض ،قـبــل ّأيـ ــام ،فـعــالـ ّـيــات
مهمة لتقوية الجبهة اليمنية الشرعية .توصيف يرمي،
ّ
ومذهبتها وحشرها في
توقيع «ميثاق علماء اليمن» ،بحضور عدد من املشائخ اليمنيني بوضوح ،إلى التشديد على تطييف املعركة
ّ
ّ
ّ
والسعوديني .الفعاليات ّالتي انعقدت في وزارة «الشؤون اإلسالمية أضيق ما يمكن من الطرق ،بالنظر إلى واحدية املوقعني وانتسابهم
ّ
ّ
والدعوة واإلرشــاد» ،ممثلة بـ«برنامج التواصل مع
علماء اليمن» ،إلى عني «إسالمية» متشددة واحدة .كما يرمي َالتوصيف َاملتقدم
ّ
العلماء
صف
وحدة
حملت شعار «حاجات اليمن ،وما تفرضه من
إلى إضفاء الشرعية الدينية على فريق من الفريقني املتقا ِتلني في
ّ
وأولوياتهم ،في هذه املرحلة الحرجة التي تعيشها ّ
ّ
ة».
األم
وأهدافهم
اليمن ،بما يضمن مزيدًا من تأجيج النعرات وتزخيم العصبيات
ّ
ّ
وتناقضات
ناصعة،
مفارقات
ترجمته
ـاءت
ـ
ج
ما
سرعان
شعار
وتكريس الكراهية الطائفية بني اليمنيني ،حتى لو ارتأت السعودية
اليمني
ـوى
ـ
ت
ـ
س
ـ
مل
ا
على
ـة،
ـ
ب
ـ
ض
ـا
ـ
غ
فعل
ردود
لتستجلب
ـة،
ـ
خ
صــار
إيقاف مسلسل العنف ّ والدماء في هذا البلد.
ّ
ّ
خصوصًا.
أمــا ثاني الـنـمــاذج املجلية لذلك االنـفـصــام فهو حــذف امل ــادة ال ــ30
في الشكل ،جمعت مراسم التوقيع وجوهًا «ظالمية» على أخرى من «امليثاق» ،التي تدعو إلــى «وجــوب ّ
محبة أهــل البيت» ،بدعوى
ّ ّ
املواد املتفق عليها بني ّاملسلمني قد يثير الواقع
من السنخ نفسه ،في ّ بلد بات تصنيع التكفير وتصديره السمة أن ذكر «مثل هذه
األبــرز من
سماته .تقدم املراسم ،من الجانب اليمني ،وزيــر العدل االجـتـمــاعــي فــي الـيـمــن ،ال ــذي يعيش تشظيًا كبيرًا بسبب إثــارة
السابق ،عبد ّ
ّ
ّ
،1994
عام
الشهيرة،
الفتوى
صاحب
الديلمي،
اب
الوه
الحوثيني للورقة املذهبية ،باسم الدفاع عن آل البيت» .مبرر يظهر،
ّ ّ
بجواز «قتل املستضعفني ،الذين ّ
تترس
جليًا ،أنه يستهدف التغطية على محاذرة
ّ ّ
ّ
أع ــداء اإلس ــام ب ـهــم» ،مـشـيـرًا بــذلــك إلــى
«الوهابيني» ومن لف لفهم ،إيراد
اجتماع
ّ
قيادات «الحزب االشتراكي» التي كانت
أي إشـ ــارة ،ول ــو عــرضــا ،يمكن أن تشي
ّ
تحكم اليمن الجنوبي ،آن ــذاك ،بوصفها
بتودد إلى أبناء املذاهب والطرق اإلسالمية
ّ
ق ـيــادات «أعـلـنــت ال ـ ّ
ـردة واإلل ـحــاد والبغي
األخرى.
الميثاق
عو
موق
ّ
ّ
ُيضاف إلى ما ّ
ّ
«إصالحيون» وإماّ
إماّ
والفساد والظلم بكل أنواعه وصنوفه».
تقدم تعريف امليثاق بأنه
وت ـقـ ّـدم املـشــاركــن الـيـمـنـ ّـيــن ،أي ـضــا ،أبــو
«خــريـطــة طــريــق واض ـحــة املـعــالــم لحماية
ّ
سلفيون موالون
ال ـح ـســن الـسـلـيـمــانــي امل ــأرب ــي ،صــاحــب
كـ ـي ــان امل ـج ـت ـم ــع امل ـس ـل ــم ف ــيّ ال ـي ـم ــن مــن
السبق في التدريس بمدارس عبد العزيز
للسعودية
االخ ـت ــراق ــات الـبــاطـنـيــة ال ـضــالــة املـبـتــدعــة،
بن باز في وادي عبيدة بمأرب ،واملتتلمذ
ص ـفــويــة كــانــت أو غ ـيــر ص ـفــويــة ،وقـطــع
على يــدي الشيخ مقبل الــوادعــي في دار
ال ـط ــري ــق ع ـلــى إيـ ـ ــران وامل ـن ــاه ــج الـفـكــريــة
ال ـح ــدي ــث ال ـس ـل ـفــي ب ـ ّ
ـدم ــاج ف ــي ص ـعــدة،
وال ـ ّـدع ــوي ــة امل ــرت ـب ـط ــة بـ ـه ــا» ،ف ــي إش ـ ــارة
ً
ّ
فضال عن الشيوخ بن باز وبن الجبرين
يتشبث
مبطنة إلى جماعة «أنصار الله».
ّ
وبــن عثيمني في الــريــاض ومكة واملدينة ،وصاحب كتاب «نقض التعريف ّ
املتقدم بكليشيهات الرئيس املستقيل ،عبد ربه منصور
شبهات الرافضة».
ه ــادي ،حــول م ـحــاوالت «نـشــر اإلثـنــي عشرية فــي الـيـمــن» ،والتي
ّ
وأحمد
ـدل
ـ
ه
األ
وعبدالله
السالمي
ـرب
ـ
ل
ا
عبد
أمثال
ّأمــا ّالبقية من
باتت مرتكزًا رئيسيًا لبروباغندا اإلعالم الخليجي ضد الجماعة
ّ
املـعــلــم ومـحـ ّـمــد ال ـيــدومــي ،فـهــم خليط مــن «إ
صــاحــيــن» (إخ ــوان وحلفائها.
ّ
ّ
وسلفيني ّ
ٌ
مقربني مــن السعودية ،متأثرين بالشيخ عبد
اليمن)
عن أصالة الزيدية في اليمن ،وثبات
تشبث يالزمه تغافل واضح ّ
ّ
ودارسني
األفغاني»،
«الجهاد
في
الطولى
اليد
ذي
الزنداني
املجيد
يرجح،
هويتها ،واستعصاؤها على كــل مـحــاوالت التجريف .ما
ّ
ّ
ّ
حول
ومرتسمة
السعودية،
في
الوهابية
مشائخ
على
بمعظمهم
دونما تــردد ،هنا ،أن الداعني واملدعوين يدركون تلك السمات ،إل
ّ
شبهات االرتباط بتنظيم «القاعدة»
كالشيخ أحمد املعلم .أن أقصر الطرق ،بالنسبة إليهم ،إلى مكاسب السياسة هو طمس
بعضهم ُ
ّ
ّ
باختصار ،أريد لتلك
«الخلطة» أن تمثل «أهل السنة والجماعة» في جوهرها ،والتحايل عليها باستحضار معادالت دينية «تبشيرية»،
َ
ّ
اليمن ،وأن ترود ،بموجب ّ مواد امليثاق« ،املنهج اإلسالمي الوسطي تستهدف تمويه حقيقة الصراع السعودي اليمني ،واإليهام بصراع
ّ
املعتمد على الكتاب والسنة»!
«الهويات املستوردة والدخيلة».
يمني يمني قائم على رفض
«برنامج
في
اإلشرافية
اللجنة
عضو
حضر
من الجانب السعودي،
لم تكد مخرجات «املؤتمر العلمائي» في السعودية تبصر النور،
ّ
ومستشار
الزيد،
العزيز
عبد
بن
إبراهيم
اليمن»،
التواصل مع علماء
حتى بــدأت تستجلب «تفخيمًا» من قبل «مشائخ ّالبالط» .مفتي
ِّ َ
املشرف العام على البرنامج ،عبد العزيز بن عبدالله ّ
ني
ل
ممث
ار،
العم
اململكة ،عبد العزيز آل الشيخ ،رأى أن امليثاق سيشكل «فاتحة خير
ّ
الدعاة ،املشهورين بالتفتني ،باإلطراء
وزيــر األوقــاف ،صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ،وارث لليمن» ،فيما امتألت
حسابات ّ
آبائه وأجداده في رفع لواء دعوة الشيخ أحمد بن تيمية ،و«التبشير» على «ميثاق تاريخي ّرباني ،يسطر من خالله علماء ودعاة اليمن
بها ،وحراسة هيكلها ،والسعي في نشرها في مختلف دول العالم ملحمة تــاريـخـيــة» ،على حـ ّـد تعبير الــداعـيــة عــائــض الـقــرنــي .على
اإلسالمي .هذان ّالرجالن ،ومعهما بقية وجوه ذلك البرنامج ،بما املقلب اليمني ،جاءت حسابات الحقل مخالفة لحسابات البيدر .من
ّ
يمثلون ،شكلوا ،بحسب ّ
وعاء ّ
نص امليثاقً ،
وبمن
لتحرك «علماء قلب الجنوب ،املوطن الرئيسي لالستثمار السعودي في الخالفات
اليمن» في مواجهة مناهج ّ
ّ
والتفجير!
والتكفير
الغلو
اليمنية ،خرجت األصوات الرافضة للميثاق ،وفي مقدمها أصوات
ّ
مفارقة ليس ّ
ّ
السلفيني ّ
أشد منها إل الحديث عن «الوحدة واألمان واجتماع
املقربني من اإلمارات ،من أمثال الوزير هاني بن بريك.
ّ
ّ
ّ
«املطبلني»
الكلمة»ّ ،بني كل املكونات الدعوية واملدارس الفقهية ،على الرغم من رفــض ســرعــان مــا انطلقت فــي مواجهته أبــواق الــدعــاة
ّ
ّ
«سلفيي اإلمارات» بـ«التشغيب»،
غياب ممثلي املذاهب والطرق اإلسالمية الرئيسية على الساحة لوزارة األوقاف السعودية ،متهمة
اليمنية ،أي الشافعية والزيدية اللتني ّينتمي إليهما القطاع األعرض والـتـطــاول على «خ ــادم الحرمني الحريص على حماية اليمن من
ّ
من الشارع اليمني ،والصوفية املتجذرة في تاريخ اليمن ونسيجه االخ ـت ــراق ال ـص ـفــوي»ّ .أم ــا عـلــى ضــفــة ال ـقــوى املـنــاهـضــة لـلـعــدوان
االجتماعي وذاكرته الجمعية.
السعودي ،فقد جــاءت الــردود رافضة لـ«اجتماعات تأجيج الفتنة
ّ
ً
ّ
مشروخة
ـة
ـ
ن
ـوا
ـ
ط
ـ
س
أ
إل
لتنتج
تكن
ـم
هــذه املـفــارقــات فــي الشكل لـ
الطائفية ،والتحريض على اقتتال اليمنيني» ،والدعوة ،بدال من ذلك،
ّ
ّ
ّ
ة
ومحشو
التسييس،
بفخاخ
مة
ملغ
هجينة
في املضمون ،ومقالة
إلى «وثيقة سالم ،تلم شمل اإلخوة ،وتوقف تجارة املوت».

وفد من «أنصار الله» في بغداد
استقبل وزيــر الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ،في
بغداد أمــس ،وفـدًا من «أنصار الله» يقوم بزيارة رسمية
ل ـل ـعــراق حــال ـيــا ،وذلـ ــك ضـمــن جــولــة دول ـي ــة تـشـمــل لبنان
ً
وإي ـ ــران ودوال مــن أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،ب ـهــدف «التنسيق
وإجراء اتصاالت تسعى لحصد اعترافات دولية باملجلس
السياسي األعلى».
وبحسب املوقع الرسمي للوزير العراقي ،فإن اللقاء ناقش
«مجمل التطورات السياسية واألمنية على الساحة اليمنية
واألوضـ ــاع اإلنـســانـيــة الـتــي يعيشها اليمنيون والجهود
املبذولة من قبل القوى السياسية لتحقيق خريطة طريق
وطنية تعيد االستقرار وفقًا للدستور واملعايير القانونية
ونتائج املباحثات التي جرت في الكويت».
وأضــاف في معرض حديثه ّأن «العراق يساند كل خطوة

دستورية وقانونية تحفظ وحدة الصف اليمني» ،في إشارة
تـبــدو واضـحــة إلــى اعـتــراف الـعــراق باملجلس األعـلــى الــذي
شكله «أنصار الله» و»املؤتمر الشعبي العام» وحلفاؤهما
مؤخرًا .وجــدد الجعفري رفــض بــاده للتدخل العسكري
الذي ينفذه التحالف في اليمن منذ ما يقارب عامًا ونصف،
وقــال ّإن الـعــراق «دوى بصوته فــي جامعة ال ــدول العربية
واألم ــم املـتـحــدة وكــل املـحــافــل واملــؤتـمــرات الــدولـيــة ورفــض
رفضًا قاطعًا التدخل العسكري في الساحة اليمنية».
من جهة أخــرى ،أوضــح املتحدث الرسمي باسم «أنصار
ال ـل ــه» ،محمد عـبــدالـســام ،أن ال ــوزي ــر رأى ّأن «الـخـطــوات
األخ ـي ــرة بـتـشـكـيــل املـجـلــس الـسـيــاســي كــانــت صحيحة
وموفقة».
(األخبار)
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العالم

أزمة اليورو

تقرير

ُيجمع معظم المحللين على
على
أن المنظومة األوروبــيــة
ّ
م ــش ــارف الــتــفــكــك أو الــتــغــيــر
الــجــذري .وفيما يــركــز كثيرون
على «البريكست» وأزمــة اللجوء
وغيرهما من األزمات الطارئة ،يرى
عالم االقتصاد ،جوزف ستيغليتز،
أن اليورو هو التهديد األكبر
جاد الحاج
ف ــي سـلـسـلــة م ـقــابــات أج ــراه ــا بعد
إط ـ ـ ـ ــاق كـ ـتـ ــابـ ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــد بـ ـعـ ـن ــوان
«ال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــورو :ك ـ ـيـ ــف ت ـ ـ ـهـ ـ ــدد ال ـع ـم ـل ــة
امل ــوح ــدة مستقبل أوروبـ ـ ــا» ،يشرح
ع ــال ــم االق ـت ـص ــاد األم ـي ــرك ــي ونــائــب
رئيس البنك الــدولــي سابقًا جــوزف
ستيغليتز أسس فرضيته ،ومفادها
أن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـعـ ـمـ ـل ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
املـ ـ ــوحـ ـ ــدة ،ال ـ ـ ـيـ ـ ــورو ،س ـي ـف ـش ــل ع ـ ّـمــا
قريب إذا استمر في مساره الحالي،
وأنــه يعاني من شوائب كثيرة منذ
بداياته.
ح ـ ّـج ــة س ـتـيـغـلـيـتــز ه ــي أن الـعـمـلــة
املوحدة أتت قبل الوحدة السياسية
الكافية بــن ال ــدول األوروب ـيــة ،ال بل
ّ
كـمـحــفــز إض ــاف ــي م ـف ـتــرض لـلــوحــدة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .لـ ـك ــن املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ،وف ــق
ال ـك ــات ــب ،ه ــي أن ــه م ــع ات ـب ــاع العملة
املـ ــوحـ ــدة ،أف ـق ــد االت ـ ـحـ ـ ُ
ـاد األوروبـ ـ ــي
َ
دولـ ــه األع ـض ــاء أه ــم أدوات الـتــأقـلــم
م ــع الـ ـص ــدم ــات االق ـت ـص ــادي ــة (م ـثــل
ركــود عام  ،)2008أي تحديد أسعار
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة وآلـ ـ ـي ـ ــات ت ـخ ـف ـي ــض قـيـمــة
الـعـمـلــة ،مــن دون إي ـجــاد مــؤسـســات
بديلة تصدر سندات مشتركة وتعزز
الودائع املصرفية وتنشئ صندوقًا
مشتركًا للبطالة على سبيل املثال،
ب ـمــا ي ـض ـمــن ت ــوزي ــع ك ـل ـفــة مـعــالـجــة
االق ـت ـصــادات الضعيفة عـلــى جميع
ً
الدول األعضاء .وبدال من إنشاء هذه
املؤسسات ،فرض االتحاد على الدول
التي تواجه مصاعب اقتصادية أن

انتكاسة
منتصف العمر
أم النهاية؟

تـتـحـمــل وزر األزمـ ـ ــة بـنـفـسـهــا ،عبر
إجبارها على اتباع سياسات تقشف
تزيد من معدالت الضرائب وتخفض
األجور .إال أن هذه السياسات فاقمت
املشكلة ،إذ ازداد معدل البطالة في
الـيــونــان ليبلغ  24فــي املئة وتراجع
دخلها الوطني بشكل ملحوظ ،كما
فاق معدل البطالة في إسبانيا الـ 20
في املئة.
يتوقع ستيغليتز أن نهاية اليورو
سـتــأتــي مــع ح ــدث سـيــاســي «مـ ّ
ـدمــر»
مـثــل «ال ـبــري ـك ـســت» ،عـلــى ح ــد قــولــه،
م ــرجـ ـح ــا أن يـ ــأتـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد
إم ــا م ــن ال ـيــونــان وإس ـبــان ـيــا ،أو من
ج ـ ـ ــراء االسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء املـ ــزمـ ــع إج ـ ـ ــراؤه
فــي إيـطــالـيــا فــي نـهــايــة ال ـع ــام .يـبـ ّـرر
ً
ستيغليتز رؤيـتــه قــائــا إن الجميع
يـ ـسـ ـتـ ـشـ ـع ــر ارت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاب املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات
األوروب ـي ــة املـتــزايــد مــن ال ـيــورو ومن
املـ ـش ــروع األوروب ـ ـ ــي ع ـمــومــا وقـيـمــه
الـلـيـبــرالـيــة .وف ــي مـقــابـلــة م ــع مــوقــع
«بــزنــس إنـســايــدر» االثـنــن املــاضــي،
ق ــال ستيغليتز إن ــه «سـيـكــون هناك
إج ـمــاع عـلــى أن امل ـش ــروع األوروبـ ــي
ّ
قد تعطل» ،والسؤال هو ما إذا كانت
الــدول األعضاء ستقرر «التخلي عن
ال ـي ــورو واإلبـ ـق ــاء عـلــى بــاقــي أعـمــدة
االتحاد ،أو رفض املشروع األوروبي
بمجمله على غرار بريطانيا».
ال ـحــل األم ـث ــل ،وف ــق ال ـكــاتــب ،هــو في
الـتـخـلــي تـمــامــا عــن م ـشــروع العملة
املوحدة ،أقله إلى حني بلوغ الوحدة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء امل ــؤسـ ـس ــات
الــازمــة لـنـجــاح م ـشــروع ك ـهــذا .وفــي

يدعو ستيغليتز
إلى الفصل
بين «اليورو
الشمالي»
و«اليورو
الجنوبي»

ح ــن ي ـق ـ ّـر سـتـيـغـلـيـتــز ب ــأن «ط ــاق»
ً
أوروبا مع اليورو لن يكون سهال ،إال
أنــه يجزم بــأن التخلي عنه سيكون
أفضل للدول األوروبية على مستوى

األداء االقـتـصــادي .أمــا البديل الــذي
ي ـط ــرح ــه ف ـه ــو ت ـق ـس ـيــم ال ـ ـيـ ــورو إل ــى
ث ــاث أو أربـ ــع ع ـمــات أوروبـ ـي ــة ،أو
حتى إلــى «ي ــورو شـمــالــي» و«ي ــورو
جنوبي» ،بطريقة تضمن تحرر دول
الجنوب األوروبي من قيود االتحاد
األوروب ـ ــي ال ـصــارمــة الـتــي تفرضها
دول الشمال .ويبرر ستيغليتز هذا
الطرح بقاعدة اقتصادية مفادها أن
الـفــائــض فــي امل ـي ــزان ال ـت ـجــاري لــدى
ال ــدول األوروب ـي ــة الـثــريــة ،على غــرار
ً
أملــانـيــا م ـثــا ،ال بــد أن يـقــابـلــه عجز
ما لــدى دول الجنوب ،مثل اليونان
وإيطاليا .وفي غياب آليات التحكم
ب ــال ـع ـم ـل ــة ،ت ـض ـط ــر دول ال ـج ـن ــوب
إل ــى ال ـخ ـضــوع ل ـس ـيــاســات االت ـحــاد
الـ ـت ــي ت ـج ـب ــره ــا عـ ـل ــى ت ـح ـم ــل ع ــبء
ً
األزم ـ ـ ــة ب ــال ـك ــام ــل ،ب ـ ــدال م ــن تـحـفـيــز
اقتصاداتها والحد من البطالة عبر
ً
تخفيض قيمة العملة مثال.
ويـ ـ ــرى سـتـيـغـلـيـتــز أن ال ـف ـص ــل بــن
«الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورو ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي» و«الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــورو
الجنوبي» كفيل بالحد من التوترات
ب ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــة ل ـس ـي ــاس ــات
التقشف (كأملانيا) والــدول الرافضة
لها (كــالـيــونــان) ،األم ــر ال ــذي يسمح

جوزف
يتوقع ّ
ستيغليتز أن نهاية
ستأتي مع حدث
اليورو
سياسي مدمرّ

بتخفيض حدة االحتقان السياسي
ضمن املنظومة األوروبية من جهة،
وبـتـحـفـيــز االقـ ـتـ ـص ــادات امل ـتــراج ـعــة
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة .وال ـح ـج ــة األخـ ــرى
التي يقدمها الكاتب هي أن العمالت
امل ــوح ــدة ت ـن ـجــح ع ـ ــادة ف ــي امل ـنــاطــق
التي تتمتع بتجانس ما في األنماط
االق ـت ـصــاديــة والـفـلـسـفــة السياسية،
وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر غـ ـي ــر مـ ــوجـ ــود بـ ــن دول
الشمال والجنوب األوروبية .ويقارن
ستيغليتز أداء أوروب ــا االقتصادي
بــأداء الــواليــات املتحدة (حيث بدأت
األزم ــة االقـتـصــاديــة فــي ع ــام ،)2008

تقرير

أوروبا مهددة باستفتاء آخر ...تنظمه إيطاليا
رنا حربي
ع ـن ــد ت ــول ـي ــه م ـن ـصــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
االي ـطــالــي ف ــي ع ــام  2014بـعــد انـقــاب
داخـ ــل «الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،كــان
مــات ـيــو ري ـن ــزي ي ـعــي أن ــه رابـ ــع رئـيــس
ل ـل ــوزراء ي ـعـ ّـن ف ــي ال ـبــاد ف ــي غـضــون
ثالث سنوات ،وأن األزمــات السياسية
واالق ـت ـصــاديــة فــي إيـطــالـيــا قــد تدفعه
ل ـل ـم ـغ ــادرة ق ـبــل ان ـت ـه ــاء مـ ــدة والي ـت ــه،
ولكنه أع ــرب فــي حينه ،وهــو يبتسم،
ّ
ع ــن اع ـت ـق ــاده ب ـ ــأن «اي ـط ــال ـي ــا ل ــن تــرى
رئيسًا آخر لبضع سنوات».
ُ
رينزي ،زعيم تيار يسار الوسط ،نظر
إل ـي ــه ع ـلــى ن ـط ــاق واسـ ــع ك ـقــائــد شــاب
قادر على إصالح ايطاليا بعد عقدين
من الحياة السياسية املتشنجة ،لكن
املستقبل اليوم يبدو أقل إشراقًا ويقينًا
للعمدة السابق ملدينة فلورنسا ،الذي
ّ
أصر بصورة غريبة على ربط مصيره
بنتائج االستفتاء املقبل.
ّ
يصوت االيطاليون في
ومن املرتقب أن
تشرين األول على اصالحات دستورية
ّ
ستقيد ،على نحو كبير ،من صالحيات
م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ وس ـت ـخ ـف ــض ع ــدد
أع ـضــائــه مــن  315إل ــى  ،100سيجري
ً
تعيني غالبيتهم ب ــدال مــن انتخابهم
ً
مباشرة .بالنسبة الى رينزي ،ستسهل

الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة عملية تمرير
قــوانــن يـمـكــن أن تـحـســن ق ــدرة الـبــاد
على املنافسة االقتصادية في ظل أزمة
مالية ومصرفية ،وسيضع حدًا للنظام
السياسي الهش الذي منع الحكومات
املتعاقبة منذ الحرب العاملية الثانية
من اكمال فترة واليتها.
وبالرغم من أن الجو العام يشير إلى
ّ
فـ ــوز ريـ ـن ــزي ف ــي هـ ــذه املـ ـج ــازف ــةً ،ف ــإن
األمور بدأت تزداد تعقيدًا وخاصة مع
تـفــاقــم أزم ــة امل ـص ــارف ،ودخ ــول حركة
«خـمــس نـجــوم» الــرافـضــة للسياسات
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة واملـ ـن ــاهـ ـض ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــات
فــي إيـطــالـيــا ،ال ـتــي هــزمــت ري ـنــزي في
االنـتـخــابــات املحلية الـتــي أجــريــت في
حــزيــران فــي مدينتي روم ــا وتــوريـنــو،
امل ـعــركــة ،وذلـ ــك إل ــى جــانــب اصـطـفــاف
أحـ ــزاب امل ـعــارضــة لــرفــض الـتـعــديــات
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة ،وازديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـغـ ـض ــب
املستشري .وفي
الشعبي مــن الـفـســاد ّ
هـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،ح ـ ـ ـ ــذرت صـحـيـفــة
«فاينانشيال تايمز» البريطانية من
ت ـصــويــت اإلي ـط ــال ـي ــن ض ــد الـحـكــومــة
التي تفقد شعبيتها يومًا تلو األخر.
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــري ـ ـنـ ــزي ،الـ ـ ـ ــذي ق ـ ــال إن ــه
سيستقيل إذا كــانــت النتائج سلبية،
ّ
فـ ــإن االس ـت ـف ـتــاء ي ـجــب أال ُي ـن ـظــر إلـيــه
كاستفتاء عليه شخصيًا بل كاستفتاء

ع ـلــى م ـص ـيــر واسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـب ــاد ،لكن
الـصـحــف ت ــرى أن ه ــذا الـتـصــويــت هو
بمثابة انتخابات عامة وسيفتح الباب
أم ــام و ًص ــول امل ـعــارضــة إل ــى السلطة،
وخــاصــة حــركــة «خـمــس ن ـجــوم» التي
تـ ــدعـ ــو إلـ ـ ــى إج ـ ـ ـ ــراء اسـ ـتـ ـفـ ـت ــاء ب ـش ــأن
عضوية إيطاليا في االتحاد األوروبي.

وفي حديث إلى «سي ان بي سي» ،قال
ريـنــزي« :نـحــن فــي وضــع ربـمــا يسمح
لـحــركــة خـمــس ن ـجــوم ب ـق ـيــادة ال ـبــاد.
على االيطاليني أن يفهموا مــا معنى
أن نقول ال في استفتاء على البقاء أو
الخروج من االتحاد األوروبــي … لقد
تعلمنا ذلك من اململكة املتحدة».

ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن امل ـح ـي ــط
األطلسي ،رأت صحيفة «وول ستريت
ّ
جـ ـ ـ ــورنـ ـ ـ ــال» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أن ن ـت ـي ـجــة
االس ـت ـف ـتــاء أك ـثــر أهـمـيــة م ــن اسـتـفـتــاء
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي،
وقد ينتج منه تفكك االتحاد األوروبي
ً
الضعيف أصال.

دعوات إلى التقارب بين االشتراكيين و«اليسار الراديكالي»
دع ــا رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـيــونــانــي الـيـكـسـيــس تـسـيـبــراس،
أول مــن أم ــس ،الــى الـتـقــارب بــن االشـتــراكـيــن واليسار
الــراديـكــالــي لــوضــع حـ ّـد لسياسة املعايير املختلفة في
االتحاد االوروبــي ،وهو موضوع ستتم مناقشته أثناء
قمة دول جنوب أوروبــا في أثينا ،في التاسع من أيلول
املقبل.
وقال تسيبراس ،في حديث صحافيّ ،إن «االشتراكيني
واف ـق ــوا عـلــى اقـتــراحـنــا لـلـحــوار مــع الـيـســار والـخـضــر،
م ــا ي ـع ـت ـبــر خـ ـط ــوة ف ــي غ ــاي ــة االهـ ـمـ ـي ــة» .وأض ـ ـ ــاف ّأن
ّ
«االشتراكيني الديموقراطيني االوروبيني تبنوا سياسات
ليبرالية جديدة منذ التسعينيات ويمرون حاليًا بأزمة
بسبب ذلك الخيار ...ما يفتح أفقًا جديدًا» من التعاون
م ــع ال ـي ـســار .ورأى ّأن «م ـســألــة أوروب ـ ــا لـيـســت مسألة

إيــديــولــوجـيــة ف ـقــط ،بــل هــي مـســألــة مـعــايـيــر مختلفة»،
موضحًا أنــه «ح ــان الــوقــت لـبـلــدان الـجـنــوب لتبحث عن
سبل أكثر تشددًا للتدخل في السياسة االوروبية».
وأكد تسيبراس أن هذا االجتماع لن يهدف الى «تشكيل
مجموعة لـ(دول) الجنوب ،بل الى التعاون مع بلدان أخرى
عند أطراف أوروبــا لبحث موضوع التالحم االجتماعي
واتـ ـخ ــاذ م ـ ـبـ ــادرات» م ــن أجـ ــل مـ ـع ــاودة إط ـ ــاق «الـن ـمــو
ومكافحة الـبـطــالــة» .ون ـ ّـدد مــرة أخ ــرى بــ»مـبــدأ املعايير
املختلفة واملـنــاطــق االقـتـصــاديــة الـخــاصــة لـ(فولفغانغ)
شــويـبـلــه» وزي ــر املــال ـيــة االمل ــان ــي امل ــداف ــع املـتـحـ ّـمــس عن
سياسات التقشف ،معتبرًا أنــه «إن لم يتم التخلي عن
هذا املبدأ ،فإن أوروبا ستذهب نحو شفير التفكك».
(أ ف ب)
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العالم
ً
قــائــا إن ال ــوالي ــات املـتـحــدة تمكنت
من تحقيق نتائج أفضل من أوروبا،
مرجعًا الركود األوروبي إلى مشاكل
ّ
الـ ـ ـي ـ ــورو .كـ ــذل ــك ،يـ ــذك ــر سـتـيـغـلـيـتــز
باتفاقية «النافتا» للقول إنــه يمكن
إن ـشــاء منطقة ت ـجــارة ح ــرة مــن دون
الحاجة إلى عملة موحدة.
وف ــي ال ــواق ــع ،ال ي ـن ــادي ستيغليتز
بـهــدم املـنـظــومــة األوروب ـي ــة ّ
برمتها،
ب ــل ه ــو ي ـق ــول إن أم ــام ـه ــا خ ـيــاريــن:
فإما أن تعزز الوحدة السياسية بني
دولها األعضاء ،ما يعني في مرحلة
ما زيادة امليزانية األوروبية وبرامج
ال ــرع ــاي ــة امل ـش ـتــركــة واع ـت ـم ــاد نـظــام
مــوحــد لـلـتــأمــن عـلــى ال ــودائ ــع ،لكي
ال يـقــع وزر األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة في
ً
اليونان مثال على املصارف اليونانية
التي هي على وشك االنهيار فحسب،
بل على مصارف أملانيا الثرية أيضًا.
أمــا الـخـيــار الـثــانــي فـهــو ،كما سبق،
التخلي عن العملة املوحدة كوسيلة
ل ـل ـح ــد مـ ــن الـ ـت ــوت ــر ال ـس ـي ــاس ــي بــن
الدول األوروبية ولفسح املجال أمام
االقتصادات الضعيفة للتحسن.
ّ
تمر أزمة اليورو بعامها الثامن ،أي
أنـهــا تـكــاد ت ــوازي عـمــر ال ـيــورو قبل
األزمة .وفي الواقع ،لم يكمل اليورو
عقده األول قبل اندالع أزمة الديون
الـ ـسـ ـي ــادي ــة .م ــا ي ـق ــول ــه سـتـيـغـلـيـتــز
لـ ـي ــس ج ـ ــديـ ـ ـدًا ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،ولـ ـكـ ـن ــه قــد
يقلب النقاش الـعــام حــول مستقبل
االتحاد األوروبي بسبب تزامنه مع
مرحلة مصيرية ينبغي على أوروبا
ف ـي ـهــا إيـ ـج ــاد ط ــري ـق ــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
«الـبــريـكـســت» وال ـتـهــديــدات األمنية
امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة وأزم ـ ـ ـ ــات الـ ـه ــوي ــة داخـ ــل
مـجـتـمـعــاتـهــا .م ــا ي ـق ـتــرحــه ال ـكــاتــب
هـ ـ ــو ،بـ ـبـ ـس ــاط ــة ،أن مـ ـن ــاخ أوروب ـ ـ ــا
الـسـيــاســي ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي غير
ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى اس ـت ـي ـع ــاب إص ــاح ــات
ضـ ــروريـ ــة ك ــال ـت ــي ي ــوص ــي ب ـه ــا فــي
كـ ـت ــاب ــه ،وب ــالـ ـت ــال ــي هـ ــو يـ ـق ــول إن ــه
ينبغي على أوروبا أخذ خطوة إلى
الوراء والتخلي عن مشروع اليورو،
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن عـلــى األقـ ــل ،إلــى
حني تبلور املؤسسات التي تضمن
نجاحه .بعبارة أخرى ،هو ال يدعو
إلى التخلي عن املشروع األوروبــي،
بـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـخـ ـل ــي عـ ـ ــن سـ ـي ــاس ــات
ســابـقــة ألوان ـه ــا قــد تـسـبــب تــوتــرات
ك ـف ـي ـلــة بـ ـه ــدم امل ـن ـظ ــوم ــة بــأك ـم ـل ـهــا،
وخصوصًا مع فقدان ثقة الشعوب
ب ــالـ ـق ــادة «ال ــوسـ ـطـ ـي ــن» ال ــداع ـم ــن
لــات ـحــاد وب ـف ـكــرة االت ـح ــاد نفسها،
وهــو ما يثبته استطالع تلو اآلخر
في معظم البلدان األوروبية.

ُيعتبر التصويت
بمثابة انتخابات عامة
وقد يوصل المعارضة
إلى السلطة

األزمة االقتصادية
إل ــى ج ــان ــب ص ـع ــود أس ـه ــم امل ـعــارضــة
ّ
امل ـنــاه ـضــة ألوروبـ ـ ـ ــا ،ف ـ ــإن الـتـصــويــت
ب ــ«ال» على االصــاحــات الـتــي طرحها
ري ـ ـنـ ــزي سـ ـي ــزي ــد مـ ــن حـ ـ ـ ـ ّـدة امل ـش ــاك ــل
االقتصادية واملصرفية املتراكمة في
ايطاليا ،وستنهار الحكومة وتدخل
ال ـب ــاد ف ــي أزم ــة سـيـســاسـيــة سـتــؤدي
إلـ ــى ركـ ـ ــود ون ـ ـ ــزوح رؤوس األم ـ ـ ــوال،
مـ ــا س ـي ـن ـع ـكــس س ـل ـب ــا ع ـل ــى االتـ ـح ــاد
األوروبي ككل.
ولــدى البنوك اإليطالية أكثر مــن 310
مليارات جنيه استرليني من الديون
امل ـه ــددة بــالـتـعـثــر ،ال ـتــي بـلــغ حجمها
ل ــدى أقـ ــدم بـنــك ف ــي ايـطــالـيــا «مــونـتــي
دي ب ــاش ــي دي س ـي ـي ـن ــا»  47م ـل ـيــار
يورو ،اضافة إلى تراجع أسهم القطاع
املصرفي بنسب تصل إلى  %67خالل
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االنتخابات األميركية

«الحزب الليبرتاري» :خيار الناخبين الثالث
فــي الــواليــات المتحدة حــزبــان رئيسيان يـتـبــاريــان في
االنتخابات الرئاسية ،ويسيطران على مختلف جوانب
الحياة السياسية .ولكن في هذا البلد هناك  16حزبًا آخر،
من بينها «الحزب الليبرتاري» الذي استطاع ،خالل االنتخابات
األخيرة ،أن ُيبرز ويحجز مكانًا لنفسه
ياسمين نور الدين
ق ـل ـي ـلــون ي ـع ـل ـمــون ب ــوج ــود  16حــزبــا
أمـيــركـيــا رسـمـيــا ،حـتــى منهم مــن هم
داخـ ــل ال ــوالي ــات املـ ّـت ـحــدة ال يـعــرفــون
ب ـه ــا ،وذل ـ ــك بـسـبــب هـيـمـنــة الـحــزبــن
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري وال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي عـلــى
الـســاحــة الـسـيــاسـيــة ،األم ــر ال ــذي دفــع
بالحزب الثالث إلى خلف الكواليس.
غـيــر أن األن ـظــار تتجه نـحــو «الـحــزب
الـلـيـبــرتــاري» ،هــذه امل ــرة ،على اعتبار
أن ــه ي ـمـ ّـثــل «ال ـخ ـي ــار اآلخ ـ ــر» ولـيــس
الــوح ـيــد ،فــي ظــل وج ــود خـيــاريــن
أحالهما ّ
مر.
وت ـ ـحـ ــاول األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـ ـ ــ 16ال ـتــي
تـ ـ ـت ـ ــوزع بـ ــن الـ ـيـ ـس ــار وال ـي ـم ــن
إيـ ـ ـج ـ ـ ّـاد م ـ ــوط ـ ــئ ق ـ ـ ـ ــدم ل ـ ـهـ ــا ف ــي
الـسـبــاق الــرئــاســي ،فـتـقـ ّـدم فــي كل
م ـ ــرة م ــرش ـح ــن ،م ــن دون أن ت ـنــال
ال ـ ـن ـ ـصـ ــاب ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي الـ ـ ـ ــذي يـ ـخ ـ ّـول

ّ
ترى فئة من «الليبرتاريين» أن المنافسة على
منصب تعارض فلسفة الحزب (أ ف ب)

األش ـهــر  12املــاضـيــة .وقــالــت صحيفة
«ذا ايكونوميست» إن مـعــدل البطالة
فــي إيـطــالـيــا ،وه ــي راب ــع اق ـت ـصــاد في
أوروب ــا ،هو الثاني بعد اليونان ،وإن
البالد هي األكثر ارتفاعًا للدين العام.
ووف ــق تـقــريــر فــي مـجـلــة «بوليتيكو»
األم ـي ــرك ـي ــة ،ت ـق ــع ع ـل ــى ع ــات ــق ري ـن ــزي
مهمة شــاقــة إلن ـقــاذ الـقـطــاع املصرفي
اإليـطــالــي ،باعتبار أن انـهـيــار القطاع
سـيـتـسـبــب ف ــي ان ـت ـش ــار الـ ـخ ــراب عبر
اقتصاد إيطاليا ومنطقة اليورو على
نطاق أوسع.
ووف ــق كـبـيــر االق ـت ـصــاديــن فــي معهد
اإلدارة ف ــي املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة ،جيمس
سـ ـب ــرول ،فـ ــإن اق ـت ـص ــاد إي ـطــال ـيــا «قــد
يواجه حالة من الركود الدائم ،وليس
م ــن املـسـتـبـعــد أن تـتـبــع ن ـهــج املـمـلـكــة
املتحدة تجاه االتحاد األوروبي».
وت ـص ــف ال ـص ـحــافــة ال ـعــامل ـيــة الــوضــع
االق ـت ـص ــادى ف ــي إي ـطــال ـيــا بــ«الـقـنـبـلــة
املوقوتة» ،التي سيكون تأثيرها على
القارة العجوز أكبر وأسوأ من استفتاء
بريطانيا .ويــرى املراقبون أن االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـعـ ــالـ ــم أج ـ ـمـ ــع ان ـش ـغــل
ببريطانيا ولم يعر األزمة االقتصادية
والـسـيــاسـيــة فــي إيـطــالـيــا أي اهـتـمــام،
بــالــرغــم م ــن أن ــه م ــن ش ــأن اي ـطــال ـيــا أن
ّ
تمزق أوروبا.

م ــرشـ ـحـ ـيـ ـه ــا خ ـ ـ ـ ــوض االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة .وب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــاء «ح ـ ـ ــزب
الدستور» و»الخضر» و»الليبراليني»
و»اإلصالح» ،التي بإمكانها الحصول
على  270كتلة انتخابية (وهو العدد
امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب الن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس) ،لــن
ُتــدرج األحــزاب األخــرى ضمن القائمة
االنتخابية على مستوى أميركا .وفي
الــواقــع ،فــإن مرشحي تلك األح ــزاب ال
ّ
يسعون إلى املنافسة بقدر ما يرغبون
في لفت نظر الناخب األميركي لبرامج
أحزابهم.
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاع «ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
يتخذ مــن القنفذ
الـلـيـبــرتــاري» ،ال ــذي ّ
رم ـ ـزًا ل ــه ،ج ــذب ان ـت ـبــاه اإلع ـ ــام إل ـيــه،
فــاسـتـضــافــت ق ـنــاة «س ــي أن أن» ،في
حـ ـ ــزيـ ـ ــران املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،مـ ــرشـ ــح الـ ـح ــزب
للرئاسة غ ــاري جــونـســون ،نـظـرًا إلى
نجاحه في الحفاظ على نسبة ثابتة
نسبيًا ( )%10في استطالعات الرأي،
خــافــا للسابق ،ذلــك أنــه مــن املـعــروف
أن أص ــوات الـحــزب الـثــالــث تتآكل مع
ّ
وصـ ـ ــول االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات إلـ ــى مــراح ـل ـهــا
الـنـهــائـيــة .ويـسـعــى غ ــاري جــونـســون
إل ــى بـلــوغ نسبة  ،%15وه ــي النسبة
الـتــي تتيح لــه املـشــاركــة فــي املـنــاظــرة
وإل «ف ـ ــا ف ــرص ــة لــه
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــةّ ،
حد تعبيره.
بالفوز» على ّ
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـرف ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب عـ ـ ــن نـ ـفـ ـس ــه ع ـبــر
بأنه «ممثلكم في
موقعه اإللكتروني ّ
الـسـيــاسـيــة األم ـيــرك ـيــة ،وه ــو الـحــزب
الــوحـيــد ال ــذي يـحـتــرم ال ـفــرد الـخــاص
تلخص هذه العبارة املرتكز
واملميز»؛ ّ

النظري للحزب ،حيث األولوية للفرد،
وي ـق ـت ـص ــر دور ال ـ ــدول ـ ــة ع ـل ــى ص ــون
حرية األفراد وحفظ ملكياتهم ،أي ما
يعرف بمصطلح «الــدولــة الشرطي».
وليس مستغربًا أن يكون الـحــزب قد
ـأس ــس عـ ــام  ،1971أي خـ ــال حقبة
تـ ّ
ال ــرئـ ـي ــس ريـ ـتـ ـش ــارد ن ـي ـك ـس ــون ال ـتــي
ش ـهــدت ح ـصــول أزمـ ــة مــال ـيــة عــاملـيــة،
ـا ع ـ ــن ف ـض ـي ـح ــة «ووتـ ــرغ ـ ـيـ ــت»
ف ـ ـضـ ـ ً
ال ـش ـه ـي ــرة .الـ ـح ــزب الـ ـ ــذي ي ـ ّـت ـخ ــذ مــن
ت ـم ـث ــال الـ ـح ــري ــة ش ـ ـعـ ــارًا ل ـ ــه ،ي ـت ـبـ ّـنــى
على لـســان مرشحه غــاري جونسون
الليبرالية الكالسيكية ،مستندًا إلى
م ـب ــدأ رائ ـ ــد ال ـل ـي ـبــرال ـيــة االق ـت ـصــاديــة
آدم سـمـيــث« :دع ــه يـعـمــل دع ــه يـمــر»،
مصغرة وهجرة
فيدعو إلــى حكومة
ّ
غ ـيــر م ـق ـ ّـي ــدة (ب ـغ ـيــة اس ـت ـق ـطــاب الـيــد
العاملة الرخيصة) وتجارة حـ ّـرة بني
ال ـب ــاد ،كـمــا يــرفــض ف ــرض الـضــرائــب
عـلــى الـفـئــات كــافــة ،ويـنــاهــض قــانــون
الـ ـح ـ ّـد األدنـ ـ ــى ل ــأج ــور ،وي ــؤم ــن بــأن

يرى الحزب أن
الضمان االجتماعي
والتعليم الجامعي من
مسؤولية الفرد

تحرير السوق من التدخل الحكومي
سيقود ،في نهاية املطاف ،إلى إحالل
التوازن ،بما أن الدولة لم تستطع حل
ّ
املشكالت االقتصادية واالجتماعية.
ويطرح هــذا األمــر شكوكًا حــول قدرة
الحزب على إحداث التغيير املنشود،
فــي زم ـ ٍـن يـشـ ّـكــل الــوضــع االقـتـصــادي
أولوية املواطن األميركي ،ال سيما أن
النهج االقتصادي الذي يتبناه ّ
تسبب
ّ
فضال عن أنه
في أزمات مالية دورية،
ً
يطالب بإلغاء املساعدات االجتماعية
واملكتسبات العمالية.
ّأم ـ ــا فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ف ـيــرى
«ال ـ ـحـ ــزب ال ـل ـي ـب ــرت ــاري» أن ال ـض ـمــان
االج ـت ـمــاعــي والـتـعـلـيــم الـجــامـعــي من
مسؤولية الفرد ،ويدعو إلــى إخضاع
ق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم ل ـل ـخ ـص ـخ ـصــة ،فـيـمــا
يــدعــم الـتـعـلـيــم امل ـنــزلــي .ك ــذل ــك ،يــدعــو
إل ــى إنــاطــة دور ال ــدول ــة ،عـلــى صعيد
ال ـخــدمــات االجـتـمــاعـيــة ،بالجمعيات
الخاصة.
على صعيد آخر ،حاز غاري جونسون
أعـلــى نسبة تــأيـيــد فــي صـفــوف الفئة
ال ـشــابــة ،اس ـت ـنــادًا إل ــى إح ـصــاء أج ــراه
م ــرك ــز «ب ـي ــو» ل ــأب ـح ــاث ،ف ـن ــال نسبة
 %32مـقــابــل  %13لـهـيــاري كلينتون
و %12لـ ــدونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب فـ ــي ال ـف ـئــة
الـعـمــريــة الـبــالـغــة  30عــامــا وم ــا دون.

ترامب :سأوضح موقفي من الهجرة السرية
أعلن املرشح الجمهوري للرئاسة االميركية ،دونالد ترامب ،أنه سيلقي
يوم غد خطابا بشأن الهجرة السرية منتظرًا منذ ايام.
وقال ترامب ،في تغريدة على موقع «تويتر»« ،سألقي خطابا كبيرا عن
الهجرة غير القانونية االربـعــاء في واليــة اريــزونــا» ،موضحًا أنــه يبحث
عن صالة الستقبال عدد كبير من الحضور في هذه الوالية الواقعة على
الـحــدود مــع املكسيك .ويفترض ان يسعى تــرامــب فــي هــذا الخطاب الى
وضع حد لاللتباس بشأن نواياه بشأن مصير احد عشر مليون مهاجر
ســري في الــواليــات املتحدة .وبعدما اعلن انــه يريد طــرد كل هــؤالء ،قال
الـثــاثــاء املــاضــي انــه يمكن ان يعدل خطته لتصبح اكثر ليونة ،مــا اثــار
التباسا كبيرا .وبعد ذلك تبنى لهجة اكثر تشددا.
وق ــال مــايــك بـنــس ،املــرشــح ملنصب نــائــب الــرئـيــس مــع تــرامــبّ ،إن قطب
العقارات ترامب «تحدث بأسلوبه الصريح االعتيادي عن آلية ال سياسة».
(أ ف ب)

ورغ ـ ـ ــم ت ـخ ـ ّـط ـي ــه ال ـس ـت ــن مـ ــن ال ـع ـم ــر،
نـ ـج ــح ج ــونـ ـس ــون ف ـ ــي جـ ـ ــذب ال ـج ـيــل
ال ـش ــاب ،بـلـبــاســه الــريــاضــي ودراج ـتــه
الهوائية ودفــاعــه الشرس عن الحرية
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ف ـس ــان ــد حـ ــق املـ ـ ـ ــرأة فــي
اإلح ـه ــاض ،ودع ــا إل ــى تقنني الــدعــارة
ودعـ ــم زواج املـثـلـيــن ونـ ـ ــادى ،بشكل
خاص ،بوقف حرب املخدرات وتشريع
امل ــاريـ ـج ــوان ــا ال ـت ــي س ـب ــق أن اع ـت ــرف
بتدخينها شخصيًا لعالج آالم الظهر،
إث ــر تـعـ ّـرضــه ل ـحــادث خ ــال ممارسته
باملظلت عام .2005
رياضة القفز
ّ
وقد شهد الحزب نزاعًا بني جناحني:
ّ
املتطرف الذي سيطر
الجناح الليبرالي
حتى
1980
عام
على الحزب ،منذ أواخر
ّ
عام  ،2006حينما انعقد املؤتمر العام،
ليتسلم على إثــره الجناح اإلصالحي
ّ
الـ ـحـ ـك ــم .إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،يـ ـح ــاول
الحزب الحصول على الدعم من خالل
عــاقـتــه بــالــراب ـطــة الــوطـنـيــة لـلـبـنــادق
األميركية ( ( ،RNAالتي ارتبط اسمها
ب ـت ـمــويــل ح ـم ــات امل ـحــاف ـظــن ال ـجــدد
وال ـج ـم ـه ــوري ــن ،وتــدع ـم ـهــا تــاريـخـيــا
أسـ ــر كـ ــآل ش ـي ـنــي وآل كـيـسـنـجــر وآل
ب ــوش .ف ــ»ال ـحــزب ال ـل ـي ـبــرتــاري» يـ ّ
ـؤيــد
حــريــة ح ـيــازة األس ـل ـحــة اس ـت ـنــادًا إلــى
الــدس ـتــوراألم ـيــركــي ،لـكـ ّـنــه فــي املـقــابــل
يــدعــو إل ــى خـفــض اإلن ـف ــاق العسكري
التسلح النووي ،كما ّأنه من
ويعارض
ّ
مناصري مبدأ عدم التدخل في شؤون
الدول األخرى.
ّ
ويتصرف حاكم والية نيو ميكسيكو
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ب ـ ـبـ ــراغ ـ ـمـ ــات ـ ـيـ ــة ،فـ ـعـ ـب ــارت ــه
الشهيرة «جـمـهــوري ماليًا اجتماعي
دي ـمــوقــراط ـيــا» تـلـ ّـخــص استراتيجية
ال ـحــزب ،القائمة على سحب البساط
شيئًا فشيئًا من تحت أقدام العمالقني.
وفـ ــي ح ــن ي ـت ـص ـ ّـرف دون ــال ــد تــرامــب
ـرشــح يـمـيـنــي م ـس ـت ـقــل ،وه ـي ــاري
ك ـمـ ّ
ّ
ك ـل ـي ـن ـت ــون كـ ـخـ ـل ـ ٍـف ل ـل ــرئ ـي ــس ب ـ ــاراك
ّ
كأنه
أوباما ،يتصرف غاري جونسون ّ
مرشح حزب رئيسي ،داعيًا الناخبني
ّ
إلـ ــى «عـ ـ ــدم ال ـت ـص ــوي ــت ل ــأق ــل سـ ــوءًا،
ألن ذلــك سيكون تصويت ّ
لسيئ بكل
ّ
األح ـ ـ ــوال» .ك ــذل ــك ،دع ــا الـنــاخـبــن إلــى
التصويت لحزب وليس لشخص ،في
خطوة ذكية تهدف إلى ترسيخ الحزب
ٍ
ك ـم ـنــاف ــس جـ ـ ـ ّـدي ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق ــات
االنتخابية الالحقة من جهة ،وصرف
النظر عــن افتقار املــرشــح الليبرتاري
إلـ ــى ال ـك ــاري ــزم ــا ال ـش ـخ ـص ـيــة وطــاقــة
اللسان من جهة أخرى.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن م ـ ــوق ـ ــف ال ـ ـحـ ــزب
الـ ـص ــري ــح بـ ـش ــأن دور الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،وق ــع
غــاري جونسون فــي فــخ التناقضات.
ومـ ـث ــال ع ـلــى ذل ـ ــك ،ع ـنـ ّـدمــا ص ـ ـ ّـرح في
إحـ ـ ــدى امل ـ ـ ــرات ب ــأن ــه س ـي ـت ــرك تـنـظـيــم
م ـه ـنــة ال ـ ــدع ـ ــارة لـ ـل ــدول ــة ،م ـض ـي ـفــا أن
العامالت في تلك املهنة هن الضحيات
ّ
وصرح في مناسبة أخرى
الوحيدات.
ب ـ ــأن «بـ ـع ــض األش ـ ـخـ ــاص ال ي ـج ــدون
ســوى الــدولــة ليلجأوا إليها» ،إضافة
إل ـ ــى الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـن ــاق ـض ــات ح ــول
قـضــايــا ال ـس ــاح واملـ ـخ ــدرات وال ــدي ــن،
وغيرها مــن املــواضـيــع اإلشكالية في
امل ـج ـت ـمــع األمـ ـي ــرك ــي ال ـت ــي ي ـق ــع فـيـهــا
جـ ــون ـ ـسـ ــون ،فـ ــي س ـع ـي ــه إلـ ـ ــى ت ـجـ ّـنــب
اس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز بـ ـع ــض شـ ــرائـ ــح امل ـج ـت ـم ــع،
ليكون مرشحًا وسطيًا أكثر من كونه
مرشحًا معارضًا.
وه ـن ــا ،ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن هـنــاك
ّ
فئة من «الليبرتاريني» ترى أن مجرد
ّ
امل ـنــاف ـســة ع ـلــى مـنـصــب ح ـكــومــي هي
مسألة معارضة لفلسفة الحزب.
في الخالصة ،يمكن القول إن الواليات
ففضال عن
ـاء؛
ً
املـتـحــدة ليست اسـتـثـنـ ً
فكي كماشة الحزبني
أن الـخــروج مــن ّ ّ
يتم في املستقبل القريب،
املهيمنني لن
تــدل مؤشرات عـ ّـدة على رغبة الشعب
ّ
فــي االطـ ــاع عـلــى ال ـخ ـيــارات الـبــديـلــة،
بمعزل عــن فــرص نجاحها .ففي عقر
النظام الرأسمالي ،ليس مستغربًا أن
تداعب فكرة العودة إلى الليبرالية ،في
شكلها األصلي ،خيال البعض.

18
العالم

الثالثاء  30آب  2016العدد 2972

فرنسا

وزير الداخلية يريد «بناء إسالم» يتوافق ومبادئ الجمهورية
تسعى الحكومة الفرنسية
إلى إعادة بناء «الجسور بين
الجمهورية والمسلمين»
في البالد ،وخصوصا
بعد التوترات التي عززتها
العمليات اإلرهابية التي
تعرضت لها فرنسا ،إضافة
إلى الجدل الواسع حول
لباس البحر اإلسالمي
أطلق وزير الداخلية الفرنسي ،برنارد
كـ ــازنـ ــوف ،أم ـ ــس ،ل ـق ــاء ت ـش ــاوري ــا مع
شخصيات برملانية ومدنية من أجل
إعادة تأسيس «إسالم فرنسا» ،هدفه
وضع اإلطار التنظيمي ملؤسسة «من
أج ــل اإلس ـ ــام ف ــي ف ــرن ـس ــا» ،ف ــي وقــت
يستمر فـيــه ال ـجــدل فــي ال ـبــاد بشأن
منع لباس البحر اإلسالمي ،ليطاول
إض ــاف ــة إل ــى ذل ــك مــواض ـيــع إشـكــالـيــة
أخرى.
وت ـق ــوم ه ــذه املـ ـب ــادرة ،وف ــق م ــا أعـلــن
ك ـ ـ ـ ــازن ـ ـ ـ ــوف فـ ـ ـ ــي م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر صـ ـح ــاف ــي

أم ــس ،عـلــى تـعــزيــز «م ـبــدأ العلمانية
وال ـت ـســامــح املـ ـتـ ـب ــادل» .وفـ ــي مـقــابـلــة
نـ ـش ــرت أمـ ـ ــس ،ل ـص ـح ـي ـفــة «ال ك ـ ــروا»
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ق ــال ك ــازن ــوف إن الـلـقــاء
«خ ـ ـطـ ــوة جـ ــديـ ــدة ل ـل ـت ــوص ــل ب ـن ـجــاح
إلـ ـ ــى ب ـ ـنـ ــاء إسـ ـ ـ ــام فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا عـلــى
نحو يـتــوافــق وم ـبــادئ الجمهورية».
وبهذا اللقاء ،يطلق كازنوف سلسلة
«م ـ ـ ـشـ ـ ــاورات» م ــع أعـ ـض ــاء «امل ـج ـلــس
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي لـ ـلـ ـط ــائـ ـف ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة»
وش ـخ ـص ـي ــات مـ ــن امل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي،
لوضع األســس األولـيــة ملؤسسة «من
أجل اإلســام في فرنسا» ذات الطابع
الثقافي ،ومؤسسة متممة لها تعنى
ب ـش ــؤون «ال ـع ـب ــادة» ،ت ـب ـصــران الـنــور
بحلول تشرين الثاني .من جهته ،رأى
رئ ـي ــس «امل ـج ـلــس ال ـفــرن ـســي لـلــديــانــة
اإلســامـيــة» ،أنــور كبيبيش ،أن «هــذا
الحدث اإليجابي سيضع حدا لقضية
البوركيني».
وأوضـ ــح ك ــازن ــوف أن ه ــذه املــؤسـســة
التي يرأسها وزير الداخلية األسبق،
ج ــان ل ــوك شــوفـيـنـمــان ،ستعمل على
«دع ـ ـ ــم مـ ـش ــاري ــع فـ ــي إط ـ ـ ــار ال ـت ـع ـل ـيــم
وال ـث ـق ــاف ــة وان ـ ــدم ـ ــاج الـ ـشـ ـب ــاب ،وم ــن
امل ـم ـك ــن أن ت ـع ـن ــى أيـ ـض ــا بــال ـب ـحــوث
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـ ــن أج ـ ــل خـ ـل ــق م ـع ــرف ــة

نتائج اللوتو اللبناني
2 35 33 25 23 13 10
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1435وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 10 :ـ ـ  13ـ ـ  23ــ 25ـ ـ  33ـ ـ  35الرقم
اإلضافي2 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة :ال شيء.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرق ــام مــع الرقم
اإلضافي):
ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 146.349.600ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة2 :
ـ ـ الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة73.174.800 :
ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 52.889.580ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 33 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 1.602.715 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 52.889.580ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 1.324 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 39.947 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 143.400.000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 17.925 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولة
للسحب املقبل 2.092.487.116 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولة
للسحب املقبل:
نتائج زيد
جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1435
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح99978 :
¶ الجائزة االولى 75.000.000 :ل.ل.
ـ ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل.ل.
ـ ـ ـ عدد األوراق الرابحة1 :
ـ ـ ـ الـجــائــزة اإلفــراديــة لكل ورق ــة75.000.000 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم9978 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم978 :
* الجائزة اإلفرادية90.000 :
* األوراق التي تنتهي بالرقم78 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25.000.000 :
ل.ل.
نتائج يومية
* جــرى مساء أمــس سجب "يــومـيــة" رقــم 156
وجاءت النتيجة كاآلتي:
¶ يومية ثالثة996 :
¶ يومية أربعة5980 :
¶ يومية خمسة28291 :

ع ـب ــره ــا أمـ ـ ـ ــوال ت ـض ـم ــن ش ـفــاف ـي ـت ـهــا:
ليست ضريبة بل مساهمة  -طوعية
يجري التفاوض بشأنها  -مــن أفــراد
في شبكة الحالل وهبات الحجاج».
وأث ـ ـ ـ ــار ت ـع ـي ــن ش ــوف ـي ـن ـم ــان رئ ـي ـســا
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ،تـ ـب ــدت عـنــد
تـصــريـحــه قـبـيــل م ـنــع «ال ـبــورك ـي ـنــي»
أن ع ـل ــى امل ـس ـل ـمــن أن ي ـك ــون ــوا أك ـثــر
«تـسـتــرا» فــي «هــذه الفترة الصعبة».
ول ــذل ــك ،فـمــن امل ــرج ــح أن يـعــن مــديــرا
ع ــام ــا مـسـلـمــا إلـ ــى ج ــان ـب ــه .ويـعـتـمــد
نـجــاح ه ــذه امل ـب ــادرة عـلــى نـحــو كبير
على الصدقية التي ستحصل عليها
بــال ـن ـس ـبــة لـلـفــرنـسـيــن امل ـس ـل ـمــن ،إذ
أم ــل أح ــد مـسـتـشــاري وزي ــر الداخلية
أن تصبح أق ــوى قانونيا .وبالنسبة
ل ـكــازنـ ّـوف ،ف ــإن «ه ــذا ال ـب ـنــاء الـجــديــد
س ـي ـم ــث ــل الـ ـجـ ـس ــر بـ ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــة
واملسلمني الفرنسيني» .يشار إلــى أن
اإلعداد إلنشاء هذه املؤسسة بدأ منذ
أشـهــر ،وســرعــت السلطات الفرنسية
العمل به بعد اعـتــداء نيس في تموز
املاضي ،مع إعالنها مطلع آب عزمها
على منع التمويل األجنبي للمساجد
وال ـج ـم ـع ـيــات اإلس ــام ـي ــة ف ــي فــرنـســا
وإحداث املؤسسة.
(األخبار ،أ ف ب)

ستعمل
المؤسسة
على دعم
مشاريع في
إطار التعليم
والثقافة
واندماج الشباب
(أ ف ب)

سرعت السلطات العمل
إلحداث المؤسسة بعد
االعتداءات اإلرهابية

أفضل عن اإلس ــام» .ونقلت صحيفة
«لوموند» ،أمس ،عن محيط كازنوف،
أن ت ـم ــوي ــل امل ــؤس ـس ــة ق ــد ي ـص ــل إل ــى
حوالى مليون يورو .وفي هذا الصدد،
قـ ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر أن امل ــؤسـ ـس ــة امل ـت ـم ـمــة
ستتولى تمويل تعليم الفقه للكوادر
املسلمني وتشييد املساجد« ،وستمر

استراحة
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أفقيا

 -1من امللحنني املصريني اعطى الحانًا لفنانني لبنانيني –  -2سلسلة جبال تركية
ُتشرف على سهل كيليكية – مملكة قديمة إشتهرت بملكتها بلقيس – ّ -3
تهب من
ّ
الجهات األربعة – بهار هندي –  -4خط أو سطر باألجنبية – إسم موصول – -5
بحر – عشرة باألجنبية – لعبة رياضية –  -6فنان مسرحي لبناني كوميدي راحل
من مؤسسي املسرح الوطني اللبناني – نسبة الى مواطن من بلد أوروبي –  -7من
بالحب – ّ
ّ
أشهر شعراء العصر العباسي ّ
حرك
لقب بشاعر الخمر – هرب –  -8إقرار
ّ
دق ّ
َ
َ
َ
َ
وفت وسحق – إختالط أصوات – حبس وسجن –  -10مغنية لبنانية من
– -9
نجوم استديو الفن عام 1988

عموديًا

ّ
ّ
ومؤلف ُ
ومخرج ومنتج سينمائي أميركي راحل برع في التمثيل الصامت
 -1ممثل
ْ
الرجل – من األشجار
–  -2والدتي – عائلة رئيس جمهورية
زائيري راحل –  -3كعب ِ
ّ
خبيث جدًا –  -5عائلة فيلسوف أملاني
–  -4قرع الجرس – موقد النار – جنس حيات ّ
راحل حائز على جائزة نوبل عام  – 1908الما وعنفا –  -6في الفم – ماركة صابون –
حرف عطف –  -7زرعه في األرض –  -8جميلون يملكون وجوهًا بهية – طائر ُيشبه
ّ
الحيات زعم العرب أنها تطير – شتم ولعن
الغراب أصغر منه –  -9بئر عميقة – من
–  -10فقدان األمل باملستقبل – ماركة سيارات رياضية

شروط اللعبة

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

1

أفقيا
ّ
 -1البيان – كان –  -2كولومبيا –  -3الرمس – عكاظ –  -4خفة – تيتو –  -5بي – ال – صبرا –
 -6أفضل – رم – حل –  -7فمها – دوق –  -8نادر – املد –  -9حائر – صنم –  -10جورج قرداحي
عموديًا
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مشاهير 2376

حلول الشبكة السابقة

 -1األخبار – حج –  -2لفيف – ناو –  -3بكرة – ضفائر –  -4يوم – املدرج –  -5الستل – هر –
صر – ُ -7م َ
 -6نو – را – ّ
عتصم – أند –  -8كبكوب – دملا –  -9ايا – رحوم –  -10ناظم القدسي

حل الشبكة 2375

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر مصري صعيدي ( )1981-1929مجدد ينتمي شعره الى مدرسة
الـشـعــر التفعيلي الـحــر مــع الـتـنــويــع بــن تــوزيــع الـقــافـيــة عـبــر األسـطــر
الشعرية .ارتبط شعره بالقرية والطبيعة
 = 7+4+3+2+9+6+5التفريق ■  = 9+5+10+1ماركة سيارات إيطالية ■
 = 8+11حرف نصب

حل الشبكة الماضية :هيبوليت فيزو

الثالثاء  30آب  2016العدد 2972

العالم
◄ وفيات ►

إلعالناتكم
صفحة
في
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
صباحًا لغاية
ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

ﺑﻼ
ﺣﺼﺎﻧﺔ
21.30

tuesday

رق ــد عـلــى رجـ ــاء الـقـيــامــة املــأســوف
على شبابه املرحوم
الشيخ رشيد فيليب كيروز
والدته :تريز شكري لحود
زوجته :ريتا يوسف كنعان
ولداه :فيليب كيروز
ميشال كيروز
شـقـيـقـتــه :م ــاري أرم ـلــة إي ـلــي ع ــازار
وابنتها وعائلتها
أرم ـلــة عـمــه الـشـيــخ مـيـشــال كـيــروز:
إميليا طوق وأوالدها وعائالتهم
أوالد عمته املرحومة جوزفني أرملة
ّ
الجميل وعائالتهم
الشيخ هنري
أوالد عمته املرحومة هنرييت أرملة
فيكتور حافظ وعائالتهم
أوالد عـمـتــه املــرحــومــة تــريــز أرمـلــة
كونستاتن فـ ّـيــاض وعــائــاتـهــم في
املهجر
ح ـ ـمـ ــاه :ال ـش ـي ــخ ي ــوس ــف إب ــراه ـي ــم
كنعان وأوالده وعائالتهم
أوالد خ ــال ــه امل ــرح ــوم ج ــان شـكــري
لحود وعائالتهم
النائب إبراهيم كنعان وعائلته.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم ال ـثــاثــاء 30
منه في صالة كنيسة مار تقال ـ ـ جل
الــديــب مــن الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
ً
مساء.
قبل الظهر حتى السابعة

◄ ذكرى أسوع ►
انا لله وانا اليه راجعون
بمناسبة م ــرور اسـبــوع على وفــاة
املأسوف على شبابه
الدكتور احمد حسني زين الدين
تتقبل عائلته التعازي في الجمعية
االســام ـيــة للتخصص والـتــوجـيــه
العلمي الكائنة في بئر حسن قرب
مقر امن الدولة ،عصر يوم الخميس
املوافق األول من ايلول من الساعة
الثالثة حتى السادسة.
ل ــه ال ــرح ـم ــة ول ـك ــم م ــن ب ـع ــده ط ــول
البقاء

19

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
دعوة لالشتراك في مناقصة عامة
التاريخ :الخميس  1ايلول 2016
رقم القرضLE - 7967 :
رقم الدعوة/2016 /156 :م.أ.
ه ـ ــذه ال ـ ــدع ـ ــوة ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـ ـع ـ ــروض تـتـبــع
التبليغ العام للمشتريات لهذا املشروع
الصادرة عن املوقع االلكتروني الخارجي
للبنك الــدولــي و  dgMarketبـتــاريــخ 23
آب( 2011الـعــدد  )wb:op00010488وعلى
UN Development Business online
بـتــاريــخ  24آب ( 2011ال ــرق ــم التسلسلي
.)WB3650-806/11
 .1حـصـلــت ال ـج ـم ـهــوريــة الـلـبـنــانـيــة على
قرض من البنك الدولي لالنشاء والتعمير
( )IBRDبعمالت مختلفة لتغطية تكاليف
"مـشــروع تــزويــد بـيــروت الكبرى باملياه".
جزء من هذا القرض سيستخدم لتغطية
املصاريف املستحقة لعقد "تقديم ،تركيب
وتشغيل ع ــدادات املـيــاه والـحـصــول على
البيانات في منطقة تجريبية في بيروت"
( .)BWW3-2-3وستشترك مؤسسة مياه
ب ـ ـيـ ــروت وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان ( )BMLWEفــي
تـمــويــل ه ــذا امل ـش ــروع ،وستعتمد قــواعــد
وإجــراءات األهلية املعمول بها في البنك
الدولي لالنشاء والتعمير (.)IBRD
 .2ت ــدع ــو مــؤس ـســة م ـي ــاه بـ ـي ــروت وجـبــل
لبنان (ً ،)BMLWE
بناء على قرار مجلس
االدارة رقــم /156/2016م.أ .تاريخ  25آب
 2016املتعهدين املؤهلني لتقديم عروض
مختومة لتقديم وتــركـيــب  10.000عــداد
ل ـل ـم ـيــاه والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـب ـي ــان ــات فــي
ب ـيــروت فــي املــرحـلــة االولـ ــى ،مــع إمكانية
زيـ ـ ــادة ال ـع ــدد الـ ــى  30.000ف ــي الـسـنـتــن
ال ـت ــال ـي ـت ــن ب ـم ــوج ــب اتـ ـف ــاق غ ــب ال ـط ـلــب
(.)Framework agreement
 .3وسـ ـيـ ـت ــم إج ـ ـ ـ ــراء املـ ـن ــاقـ ـص ــة ب ـمــوجــب
االج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات املـ ـتـ ـبـ ـع ــة فـ ـ ــي املـ ـن ــاقـ ـص ــات
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي واملـ ـ ـح ـ ــددة فــي
امل ـبــادئ التوجيهية الـتــالـيــة :املـشـتــريــات
بـمــوجــب ق ــروض الـبـنــك ال ــدول ــي لالنشاء
والتعمير واعـتـمــادات املــؤسـســة الدولية
لـلـتـنـمـيــة ،وامل ـن ــاق ـص ــة م ـف ـتــوحــة لجميع
م ـقــدمــي الـ ـع ــروض م ــن ال ـب ـل ــدان املــؤه ـلــة
كـمــا ه ــو م ـحــدد ف ــي امل ـب ــادئ التوجيهية
والــذيــن يملكون خـبــرة فــي ع ــدادات املياه
ل ــاس ـت ـع ـم ــال املـ ـن ــزل ــي والـ ـحـ ـص ــول عـلــى
البيانات بطريقة السلكية.
 .4يمكن للمتعهدين املؤهلني والراغبني
(مـ ــن ذوي ال ـخ ـب ــرة ف ــي ت ـقــديــم وتــرك ـيــب
عـ ــدادات امل ـيــاه) الـحـصــول عـلــى مــزيــد من
املعلومات من:
السيدة رنده الضاهر بني الساعة التاسعة
صباحًا والساعة الثانية بعد الظهر
البريد االلكتروني:
randa.daher@awali-pmu.com
واالطـ ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى وثـ ــائـ ــق امل ـن ــاق ـص ــة ف ــي:
م ــؤسـ ـس ــة م ـ ـيـ ــاه ب ـ ـيـ ــروت وج ـ ـبـ ــل ل ـب ـنــان
( ،)BMLWEجــادة سامي الصلح ،بناية
ال ـ ـش ـ ــدراوي ،ال ـط ــاب ــق الـ ـخ ــام ــس ،ب ـ ــدارو،
بيروت ،لبنان
هاتف+ )961( 1 389 997 :
رقم الفاكس+ )961( 1 387 165 :
 .5يمكن ش ــراء مجموعة دفــاتــر الـشــروط
ووثـ ــائـ ــق امل ـن ــاق ـص ــة بــال ـل ـغــة االن ـك ـل ـيــزيــة
مــن قـبــل املتعهدين املهتمني عـبــر تقديم
ت ـفــويــض خ ـطــي ال ــى امل ـك ـتــب امل ـش ــار الـيــه
اع ــاه وب ـعــد دف ــع مـبـلــغ ( 550خمسماية
وخ ـم ـســن) دوالر أمــري ـكــي م ــع احـتـســاب
الضريبة على القيمة املضافة (ما يساوي
 831.000ل.ل( .ثمانماية وواحــد وثالثني
الف ليرة لبنانية)) غير قابل لالسترداد
يــدفــع إم ــا ن ـق ـدًا أو بـمــوجــب شـيــك أو عن
طريق "حوالة مصرفية" في الحساب رقم:
714291134
IBAN LB26 0999 0000 0001 0027
 1429 1134يمكن استالم مجموعة دفاتر
ال ـشــروط ووثــائــق املناقصة مــن مؤسسة
مياه بيروت وجبل لبنان ( )BMLWEعلى
العنوان املذكور اعــاه او ترسل بواسطة
البريد الى عنوان املتعهد بتكلفة اضافية
( 300ثالثماية) دوالر أمريكي بعد حصول
مؤسسة مـيــاه بـيــروت وجـبــل لبنان على
نسخة من إيصال حوالة ( 850ثمانماية
وخـمـســن) دوالر أمـيــركــي املصرفية (مع

إحتساب الضريبة على القيمة املضافة)
مع معلومات كاملة عن عنوان املتعهد.
املتعهدون الذين اشتروا مجموعة دفاتر
ال ـ ـشـ ــروط ووثـ ــائـ ــق امل ـن ــاق ـص ــة ال ـســاب ـقــة
م ـ ــدع ـ ــوون الس ـ ـت ـ ــام مـ ـجـ ـم ــوع ــة دف ــات ــر
الشروط ووثائق املناقصة املعدلة مجانًا.
 .6يتم تقديم العروض في املكتب املشار
الـ ـي ــه اع ـ ـ ــاه ق ـب ــل الـ ـس ــاع ــة  12.00ظ ـه ـرًا
يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس  13ت ـشــريــن االول 2016
 ،م ـص ـح ــوب ــة بـ ـكـ ـت ــاب الـ ـضـ ـم ــان امل ــؤق ــت
لـلـعــرض بـقـيـمــة ( 100.000.00م ـئــة ال ــف)
دوالر أمريكي أو ما يعادلها بعملة قابلة
للتحويل بحرية .ال يمكن ارسال العرض
بــالـبــريــد االل ـك ـت ــرون ــي .تــرفــض ال ـعــروض
املتأخرة عن املوعد املحدد أعاله كافة.
 .7سيتم فض العروض بحضور ممثلي
املـتـعـهــديــن ال ـعــارضــن املـعـتـمــديــن الــذيــن
اختاروا الحضور في تمام الساعة 12:30
ظهرًا يوم الخميس  13تشرين االول 2016
في املكتب املشار اليه أعاله.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزيف نصير
التكليف 1639
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد ل ـش ــراء اج ـه ــزة فحص
مرحالت حماية ومحوالت شدة ،موضوع
استدراج العروض رقم ث4د 3056/تاريخ
 ،2016/3/23قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2016/9/16عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /35.000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق األحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2016/8/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1634
دعوة
صادرة عن محكمة االشغال في كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
موجهة للمدعى عليها سيلفا ابــي فرح
ً
املـقـيـمــة اصـ ــا ف ــي حـ ــارة ص ـخــر وحــالـيــا
م ـج ـه ــول ــة املـ ـ ـق ـ ــام وذلـ ـ ـ ــك بـ ــالـ ــدعـ ــوة رق ــم
 2015/369امل ـق ــام ــة م ــن امل ــدع ــي حـبـيــب
الشدياق بوجهك .تدعوك املحكمة اليها
ل ـح ـض ــور ج ـل ـســة يـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء ال ــواق ــع
فـ ــي  2016/10/26الـ ـس ــاع ــة  9ول ـت ـب ـلــغ
االستحضار ومرفقاته املتضمن الزامك
او اي شــاغــل اخ ــر لـلـشــالـيــه الـكــائـنــة في
الـ ـعـ ـق ــار  1900حـ ـ ـ ــارة صـ ـخ ــر ب ــاخ ــائ ــه
ف ــورًا دون اي مـهـلــة او اي مـنـقــول تحت
طــائـلــة غــرامــة اكــراه ـيــة وت ــدري ــك الــرســوم
وامل ـصــاريــف .عليك ال ـجــواب ضمن مهلة
شـهــر مــن تــاريــخ الـنـشــر تـحــت طــائـلــة رد
اي جـ ـ ــواب خـ ـ ــارج ه ـ ــذه امل ـه ـل ــة واتـ ـخ ــاذ
محل اقامة لك ضمن نطاق املحكمة واال
ُع ـ ّـد قلمها مقامًا مختارًا لــك لتبلغ كافة
االوراق باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
رندا سركيس
إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ً
عطفًا على بياناتها السابقة واستكماال
إلصـ ـ ـ ــدار ج ـ ـ ـ ــوازات ال ـس ـف ــر ال ـب ـيــوم ـتــريــة
ال ـج ــدي ــدة ،تـعـلــن املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن
العام أنــه سيتم إطــاق العمل على نظام
جــواز السفر البيومتري في مركزي أمن
ع ــام اقـلـيــم ال ـخ ــروب والــزهــرانــي بـتــاريــخ
.2016/09/02
تاريخ 2016/08/29

إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب بــولــس حـنــا الـحـكـيــم بــالــوكــالــه عن
أح ـ ــد ورثـ ـ ــة ج ـم ـي ـلــه س ـم ــاح ــه س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  907دوما.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب هنريات يوسف يوسف سندي بدل
ضائع للعقارين  2733و 3889شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب امل ـح ــام ــي ارن ـس ـت ــو صـلـيـبــا دح ــدح
بــالــوكــالــه ع ــن م ــوري ــس الـ ـج ــزار س ـنــدات
بــدل ضــائــع للعقارات  703و 725و1306
كفرحاتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت ك ــارول جــان النبوت بالوكاله عن
احــد ورثــة جــان النبوت سند بــدل ضائع
للعقار  4/777كفرصارون.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب مــرســال حـنــا عـيـســى بــالــوكــالــه عن
جهاد سالم سند بدل ضائع للعقار 2872
بطرام.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلبت دالل الخوري انطونيوس الحكيم
بــالــوكــالــه ع ــن ج ــوزي ــف ص ـقــر س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  788بجدرفل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب سـمـعــان ان ـطــون ـيــوس شــديــد سند
بدل ضائع للعقار  4505تنورين الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب ام ـي ــل الـ ـي ــاس الـ ـخ ــوري س ـنــد بــدل
ضائع للعقار  219كوسبا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب ولـيــد خــالــد دب ــاغ سند تمليك بدل
عن ضائع للقسم  B 51من العقار 5205
االشرفيه.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي

◄ مبوب ►
غادر ولم يعد
غادرت العاملة اإلثيوبية
Gebrewolde Azeb Mamuye
منزل مخدومها ،الرجاء ممن يعرف عنها
شيئا اإلتصال على الرقم 03/381232
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رياضة

دفع باييه
 1600دوالر
ثمنًا لبزة
رياضية
ّ
صممها
فيليب بالن
وجيرو 250
دوالرًا ثمنًا
لقميص
للمصمم
نفسه
(أ ف ب)

الكرة العالمية

نجوم الفوتبول وجرائم الموضة
ال يقتصر هوس
نجوم كرة القدم
على شراء المنازل
والفيالت الفخمة أو
السيارات الفارهة ،بل
يتعداه الى الموضة
حيث يرتكبون جرائم
أحيانًا ،من خالل المبالغ
الكبيرة التي يدفعونها
لشراء المالبس أو بسبب
سوء أذواقهم عند
ّ
تبضعهم

شربل ّ
كريم
م ــن ق ــال إن ن ـج ــوم ال ـغ ـن ــاء وامل ـس ــارح
هــم امل ـهــووســون فـقــط بــآخــر صــرعــات
املـ ــوضـ ــة؟ م ــراق ـب ــة الع ـب ــي كـ ــرة ال ـق ــدم
خ ـ ـ ــارج امل ـس ـت ـط ـي ــل االخ ـ ـضـ ــر تـعـكــس
ّ
اق ـت ـنــاعــا بـ ــأن ه ـ ــؤالء ال ّي ـق ــل ــون شــأنــا
فــي هــذا املـجــال ،فهم ي ـبــذرون االم ــوال
يمينًا ويـســارًا لشراء املالبس التي ال
تستحق أحيانًا أن يدفعوا بها مبالغ
طائلة لشدة بشاعتها.
الــافــت أيـضــا أن مواجهة خــاصــة بني
النجوم بدت الفتة في الفترة االخيرة
على الحضور الى مالعب التدريب أو
االنضمام الى املعسكرات وهم يرتدون
مالبس مميزة وملفتة لألنظار .كيف
ال والكاميرات بــدأت تترقب وصولهم
ونزولهم من سياراتهم الباهظة الثمن
اللـ ـتـ ـق ــاط صـ ــورهـ ــم .ه ــم ح ـت ــى ب ـ ــدأوا
ّ
ّ
مصممي االزياء
يكونون صداقات مع
االش ـه ــر ف ــي ال ـعــالــم ،وذل ــك ف ــي سبيل
الحصول على أفضل التصاميم وآخر
ّ
التميز
الصرعات؛ ففي نهاية املطاف
هو الهدف االساس داخل أرض امللعب
وخارجها.
ُ
أم ـ ـ ـ ــس ن ـ ـق ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة ال ـ ـي ـ ـنـ ــا م ــن
ّ
ك ـل ـيــرفــون ـتــن ح ـي ــث املـ ـق ــر الـتـقـلـيــدي
لـلـمـنـتـخــب ال ـف ــرن ـس ــي ،وأخ ــذت ـن ــا الــى
الحديث عــن ارتـبــاط نجوم الفوتبول
باملوضة وآخر مستجداتها.
ه ـنــاك ،وقـبــل تـجـ ّـمــع «ال ــدي ــوك» للمرة
االولـ ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ خـ ـس ــارتـ ـه ــم لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة
ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـك ــأس أوروب ـ ــا  2016أم ــام
ال ـبــرت ـغــال ،ل ــم ي ـكــن ب ــول بــوغ ـبــا أكـثــر

من شـ ّـد االنـظــار ،فاألخير الــذي اعتاد
الـ ـظـ ـه ــور ب ـم ــاب ــس غ ــري ـب ــة وم ـك ـل ـفــة،
جاء لالستعداد للمباراة الودية أمام
ايطاليا التي ستقام مساء الخميس،
ب ـمــابــس ع ــادي ــة ،ال ـغــريــب فـيـهــا فقط
سروال كرة السلة الذي ارتــداه .بوغبا
لم يظهر أنه قام بعملية تبذير كبيرة
بعد انتقاله القياسي مــن يوفنتوس
االيـ ـط ــال ــي الـ ــى مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
االنـكـلـيــزي مـقــابــل  120مـلـيــون ي ــورو.
ل ـك ــن ه ـن ــاك م ــن ل ـف ــت االن ـ ـظـ ــار بـشـكـ ٍـل
ك ـب ـي ــر ،وه ـ ــو ال ـج ـن ــاح امل ـم ـي ــز لــوســت
هـ ــام يــونــاي ـتــد االن ـك ـل ـي ــزي ديـمـيـتــري
ّ
ّ
باييه الــذي أطــل مرتديًا بــزة رياضية
يعرفها كثيرًا متابعي أحدث صرعات
املوضة ،وهي للمصمم الشهير فيليب
بــان الــذي أطلق عليها اســم «كبرياء
الـنـســر» .هــو تصميم أث ــار الكثير من
ً
الـ ـج ــدل أص ـ ـ ــا ،إذ ت ـت ــوس ــط جـمـجـمــة
الجزء العلوي من البزة وتنطلق منها
طــائــرات حــربـيــة أمـيــركـيــة ،كـمــا تشير
ألوان العلم والنجوم التي ّ
تزينها .لكن
الفكرة هنا ليست في تصوير الحرب
وامل ـ ـ ــوت ع ـل ــى ط ـق ــم ريـ ــاضـ ــي ،ب ــل فــي
سعرها الذي يبلغ حوالى  1600دوالر
أميركي في أسواق لندن.
ٌ
العب فرنسي آخر لم ينتقل من ناديه
لكن ليس لديه أي مشكلة في دفع 250
دوالرًا ثـمـنــا لـقـمـيــص عـ ــادي صـ ّـمـمــة
ب ــان أي ـض ــا ،وه ــو امل ـهــاجــم أولـيـفـيـيــه
جيرو الذي اختار هذا القميص املثير
أيـضــا بتصويره ام ــرأة عــاريــة مغطاة
بيديها وورقة توت فقط!
باييه وجـيــرو يعكسان ثقافة قديمة

ـ ـ ـ جـ ــديـ ــدة ل ـ ــدى العـ ـب ــي ال ـ ـكـ ــرة ال ــذي ــن
ي ـه ــوون امل ــاب ــس رب ـم ــا ل ـش ـ ّـدة مللهم
مــن املــابــس الرياضية التي ال تفارق
أجسادهم لفترة طويلة خالل املوسم.
لـكــن ه ــذه ال تهضمها كـثـيـرًا شــركــات
ال ـت ـج ـه ـيــزات ال ــري ــاض ـي ــة ال ـت ــي تــرعــى
بـعــض ال ـن ـجــوم حـيــث تـتـمـنــى عليهم
أو ت ــؤك ــد ع ـب ــر ع ـق ــوده ــا م ـع ـهــم عـلــى
ض ـ ـ ـ ــرورة ارتـ ـ ـ ـ ــداء م ــارك ــاتـ ـه ــا فـ ــي كــل
مناسبة رياضية .وهــذا االمــر شـ ّـددت
عليه شركة «أديــداس» االملانية دائمًا،

ّ
النجوم صداقات
ن
يكو
ّ
مين
المصم
مع
سعيًا إلى التميزّ

وهي التي ترى أنها يمكنها أن ترفع
من نسبة مبيعاتها من خالل النجوم
ال االن ــدي ــة .ول ـهــذا الـسـبــب ربـمــا رأيـنــا
ال ـه ــداف ان ـط ــوان غــريــزمــان يـصــل الــى
كـلـيــرفــونـتــن مــرتــديــا طـقـمــا ريــاضـيــا
ً
كــامــا يحمل شـعــار الـشــركــة االملــانـيــة
االخرى «بوما».
جرائم التبذير للظهور العلني كثيرة
فــي عــالــم الـنـجــوم ال ـكــرويــن؛ فـهــا هو
أفضل العب في املانيا جيروم بواتنغ

يدفع  3500يورو ثمنًا لنظارات ،بينما
تردد أن االيطالي االنيق داخل امللعب
وب ـع ـي ـدًا م ـنــه ،ان ــدري ــا ب ـيــرلــو ،يمضي
ّ
متسوقًا في شوارع مدينة
أيام فراغه
ن ـ ـيـ ــويـ ــورك االمـ ـي ــركـ ـي ــة حـ ـي ــث يـلـعــب
لفريقها ،فاشترى حـ ً
ـذاء مقابل 5000
دوالر ،وجاكيت بقيمة  7800دوالر.
األم ـث ـل ــة ك ـث ـي ــرة ،ل ـكــن ه ـن ــاك م ــن تجد
جريمته في ســوء اختياره للمالبس،
وجــولــة سريعة على «غــوغــل» تكشف
لنا من خالل الصور أمثلة عدة ،يأتي
فــي مقدمتها مــا ارتـ ــداه الـكــامـيــرونــي
الـيـكــس ســونــغ يــومــا مــن كـنــزة زهــريــة
وحـ ـ ـ ـ ــذاء أحـ ـ ـم ـ ــر ،وم ـ ـ ــا ارتـ ـ ـ ـ ـ ــداه م ـ ـ ــرارًا
البرازيلي داني الفيش الذي بدا أحيانًا
كاملهرجني ،أو ما ارتداه زميله السابق
في برشلونة االسباني جيرارد بيكيه
من كنزة وقبعة تشبه لباس الفرسان
الصليبيني في املاضي البعيد .كذلك
ال ت ـغ ـيــب ب ـ ــزات ال ـن ـج ــم االرج ـن ـت ـي ـنــي
ليونيل ميسي عــن إط ــار الـجــرائــم في
ك ــل مـنــاسـبــة ك ـب ـيــرة ،أو م ــا دأب على
ارت ــدائ ــه االي ـطــالــي مــاريــو بالوتيللي
مــن قمصان وقبعات وأحــذيــة غريبة،
ليظهر كمخلوق فضائي.
ً
لـكــن م ـهــا ،هـنــاك مــن تـخــدمــه املــوضــة
ألنــه يخدمها ،فتعود عليه بــاالمــوال
ال ـك ـث ـي ــرة .اس ــأل ــوا ال ـن ـجــم االن ـك ـل ـيــزي
امل ـع ـت ــزل دي ـف ـيــد ب ـي ـكــام ال ـ ــذي ال ي ــزال
يـحـصــد حـتــى ال ـيــوم مــا زرع ــه سابقًا
ّ
بـفـضــل طــلـتــه الـبـهـيــة ال ـتــي جـلـبــت له
ً
أمواال أكثر بكثير من ّ تلك التي جمعها
م ــن ال ـع ـق ــود ال ـت ــي وق ـ ــع عـلـيـهــا خــال
مسيرته.

الثالثاء  30آب  2016العدد 2972

رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

باريس سان جيرمان يرمي بثقله الصطياد دراكسلر
رمى باريس سان جيرمان الفرنسي
بثقله لضم الدولي األملاني جوليان
دراكـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــر مـ ـ ــن فـ ــول ـ ـس ـ ـبـ ــورغ ق ـبــل
يــومــن عـلــى إق ـفــال ب ــاب االنـتـقــاالت
ب ــاس ـت ـع ــداده ل ـت ـقــديــم عـ ــرض ب ـ ـ 75
مليون ي ــورو ،بحسب مــوقــع مجلة
"كيكر" األملانية.
وأكد املوقع" :باريس سان جيرمان
م ـس ـت ـعــد ل ــوض ــع  75م ـل ـي ــون ي ــورو
ع ـل ــى ال ـط ــاول ــة م ــن أجـ ــل ال ـح ـصــول
على خدمات الدولي األملاني".
وي ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ــض ف ـ ـ ــولـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورغ ب ـ ـشـ ــدة
االس ـت ـغ ـن ــاء ع ــن ال ــاع ــب ال ـ ــذي بــدأ
ً
مـنــذ مـطـلــع آب مـسـلـســا تــرويـجـيــا
لرحيله في الصحافة املحلية.
وانـتـقــل دراكـسـلــر ( 22عــامــا) الـعــام
املاضي إلــى فولسبورغ من شالكه
م ـقــابــل  35م ـل ـيــون يـ ــورو ويـنـتـهــي
عقده معه في .2020
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع ص ـح ـي ـفــة "ب ـي ـلــد"
مطلع آب ،أعرب دراكلسر عن رغبته
فــي خ ــوض تـجــربــة جــديــدة مــع نــاد
أكـ ـث ــر ط ـم ــوح ــا ،وق ـ ـ ــال" :بـ ـع ــد ك ــأس
أوروب ــا  ،2016أبـلـغــت امل ــدرب ديتر
هيكينغ أنني أريد ترك فولسبورغ".
وب ـح ـســب وك ــال ــة "سـ ـي ــد" االمل ــان ـي ــة،

أح ــد فـ ــروع وك ــال ــة "ف ــران ــس ب ــرس"،
يتضمن عقد دراكسلر بندًا جزائيًا
يجيز فسخه بــدءًا مــن  2017مقابل
دفـ ـ ــع الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ــراغ ـ ــب ب ـض ـم ــه 75
مليون يورو.
من جهة أخرى ،وصل املهاجم باكو
ألكاسير العــب فالنسيا اإلسباني
إل ــى بــرشـلــونــة لـلـخـضــوع للفحص

الـطـبــي تمهيدًا النـضـمــامــه للنادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ،م ـقــابــل م ـب ـلــغ ق ـ ّـدرت ــه
وسـ ــائـ ــل إع ـ ــام ب ـن ـح ــو  30م ـل ـيــون
يورو.
واس ـت ـب ـع ــد أل ـك ــاس ـي ــر م ــن تـشـكـيـلــة
فــالـنـسـيــا ال ـتــي خ ـســرت أم ــام إيـبــار
 1-0في املرحلة الثانية من "الليغا"،
وقـ ــال ع ـنــه امل ـ ــدرب بــاكــو اي ـس ـتــران:

ألكاسير في برشلونة لتوقيع كشوف بطل إسبانيا (أرشيف)

"إن ـ ـ ــه لـ ـي ــس فـ ــي وضـ ـ ــع ي ـم ـك ـن ــه مــن
اللعب بصورة طيبة اليوم".
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة "إل م ـ ــون ـ ــدو
ديبورتيفو" فإن ألكاسير سيرتبط
بـبـطــل إسـبــانـيــا بـعـقــد مل ــدة خمسة
أع ــوام ،وسـ ُـيـقــدم رسـمـيــا للجمهور
ووسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر
ص ـحــافــي ع ـقــب ع ــودت ــه لـبــرشـلــونــة
ب ـعــد مـ ـب ــاراة إس ـبــان ـيــا األولـ ـ ــى فــي
تـصـفـيــات م ــون ــدي ــال روس ـي ــا 2018
أمام ليشتنشتاين في الخامس من
أيلول املقبل.
وفـ ــي إن ـك ـل ـت ــرا ،دفـ ــع ســاوث ـم ـب ـتــون
مبلغًا قياسيًا مقابل الحصول على
خ ــدم ــات ال ــدول ــي امل ـغ ــرب ــي سـفـيــان
بوفال من ليل الفرنسي.
ووقـ ـ ــع ب ــوف ــال ( 22عـ ــامـ ــا) ،أف ـضــل
العـ ـب ــي ل ـي ــل فـ ــي املـ ــوسـ ــم امل ــاض ــي،
على عقد لخمس سنوات مقابل 16
مليون جنيه إسترليني ( 20مليون
دوالر أو  18مليون يورو).
وال ـ ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق
لساوثمبتون هو  15مليون جنيه،
وقــد دفـعــه لضم األرجنتيني دانــي
أوزف ــال ــدو مــن روم ــا اإلي ـطــالــي عــام
.2013

الكرة األلمانية
وكأس العالم .2018
وأضاف" :بالنسبة إلى كأس القارات،
ل ــن ي ـكــون جـمـيــع العـبـيـنــا جــاهــزيــن،
ولـ ـ ـه ـ ــذا الـ ـسـ ـب ــب أري ـ ـ ـ ــد اس ـت ـغ ــال ـه ــا
ك ـب ـط ــول ــة ه ــدف ـه ــا إعـ ـ ـ ــداد امل ـس ـت ـق ـبــل
م ــن خ ــال إش ـ ــراك ع ــدد م ــن الــاعـبــن
الشبان".
واستدعى لوف  3العبني من املنتخب
األوملـ ـ ـب ـ ــي الـ ـف ــائ ــز ب ـف ـض ـيــة األلـ ـع ــاب
األومل ـب ـي ــة ف ــي ري ــو دي جــان ـيــرو إلــى
املنتخب األول ،الذي سيواجه فنلندا
ودي ــا غـ ـدًا قـبــل اإلن ـت ـقــال إل ــى أوسـلــو
ملـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـ ـن ـ ــروي ـ ــج األحـ ـ ـ ـ ــد ض ـمــن
تصفيات مونديال .2018
وأك ـ ـ ـ ــد امل ـ ـ ـ ـ ــدرب األملـ ـ ــانـ ـ ــي أن الع ـب ــي

الــوســط املهاجمني جــولـيــان بــرانــدت
(بـ ــايـ ــر لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن) ومـ ــاكـ ــس م ــاي ــر
(شالكه) وقلب الدفاع نيكالس شوله
(هوفنهايم) "يملكون فرصة املشاركة
األربعاء ،وهذا أكيد".
وخ ـ ـسـ ــر م ـن ـت ـخ ــب أمل ــانـ ـي ــا األومل ـ ـبـ ــي
ف ــي ن ـهــائــي األوملـ ـبـ ـي ــاد أم ـ ــام نـظـيــره
البرازيلي بركالت الترجيح  5-4بعد
تـعــادلـهـمــا  1-1فــي الــوقـتــن األصـلــي
واإلضافي.
وت ـح ـمــل املـ ـب ــاراة ض ــد فـنـلـنــدا الــرقــم
 121بــالـنـسـبــة إل ــى الـقــائــد باستيان
شفاينشتايغر ،وستكون األخيرة له
بعدما أعلن أخيرًا إعتزاله دوليًا.
من جهة أخرى ،أكد لوف أنه لن يعلن

هــويــة ال ـقــائــد ال ـجــديــد للمنتخب إال
بعد املباراة أمام فنلندا.
وق ـ ـ ــال لـ ـ ــوف فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـح ــاف ــي:
"ب ــاس ـت ـي ــان س ـي ـك ــون ق ــائـ ـدًا لـلـفــريــق
فــي مـبــاراة األرب ـعــاء ،ولـهــذا لــن تكون
الشارة موضوعنا األربعاء".
وح ــرم ــت اإلص ــاب ــة امل ـهــاجــم لــوكــاس
بـ ــودول ـ ـس ـ ـكـ ــي وداعـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـمـ ــاثـ ــا مــع
"املانشافت" عبر مباراة فنلندا.
وأع ـ ـ ـ ــرب لـ ـ ــوف عـ ــن تـ ـق ــدي ــره ال ـك ـب ـيــر
لــاع ـبــن ع ـلــى مـسـيــرتـهـمــا الـطــويـلــة
ً
والحافلة مــع منتخب أملــانـيــا ،قائال:
"قــدمــا الكثير لـلـفــريــق" ،ولـكـنــه أشــار
إل ــى أن ـه ـمــا اخـ ـت ــارا ال ــوق ــت املـنــاســب
العتزال اللعب الدولي.

الرياضة الروسية

ّ
أبطال أولمبيون روس في قاعدة حميميم السورية
في خطوة الفتة لدعم القوات الروسية
فـ ـ ــي قـ ـ ــاعـ ـ ــدة ح ـم ـي ـم ـي ــم ال ـع ـس ـك ــري ــة
الروسية في سوريا ،قامت مجموعة
م ــن ال ــري ــاض ـي ــن ال ـ ـ ــروس ف ــي نـهــايــة
األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي بـ ــزيـ ــارة ال ـق ــاع ــدة
ب ـ ـهـ ــدف "دعـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات" ال ـ ـتـ ــي تـنـفــذ
ض ــرب ــات مل ـســانــدة الـجـيــش ال ـســوري،
بحسب ما أظهر التلفزيون الروسي.
وتـ ــدرب  7ريــاض ـيــن ،بـيـنـهــم البطلة
األومل ـب ـي ــة ف ــي أث ـي ـنــا ( )2004وبـكــن
( )2008ف ــي م ـســاب ـقــة ال ـق ـفــز بــالــزانــة
وحـ ــام ـ ـلـ ــة الـ ـ ــرقـ ـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي ي ـل ـي ـنــا
ايـسـيـنـبــايـيـفــا م ــع الـ ـق ــوات الــروس ـيــة
املوجودة في القاعدة وزرعوا أغراسًا
ف ــي املـ ـك ــان الـ ــواقـ ــع ف ــي شـ ـم ــال غ ــرب
سوريا ،بحسب صور بثها التلفزيون
الرسمي.
وض ـم ــت امل ـج ـم ــوع ــة الع ـب ــي املـ ـب ــارزة
ص ــوف ـيــا ف ـي ـل ـي ـكــايــا وت ـي ـم ــور ســافــن
وأرتـ ـ ـ ـ ـ ــور أح ـ ـمـ ــد حـ ـس ــن وأل ـي ـك ـس ــي
ت ـش ـيــري ـم ـي ـس ـي ـنــوف وج ـم ـي ـع ـهــم مــن
امل ـت ـ ّـوج ــن بــامل ـيــدال ـيــات الــذه ـب ـيــة في
أوملبياد  2016في ريو دي جانيرو.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ايـ ـسـ ـنـ ـب ــايـ ـيـ ـف ــا الـ ـتـ ـم ــاري ــن
الــريــاض ـيــة الـصـبــاحـيــة ف ــي ال ـقــاعــدة،
وبعدها دخلت في مسابقة وديــة مع
الـعـسـكــريــن امل ـش ــارك ــن ف ــي العملية
الروسية ضد اإلره ــاب ،بغية مقارنة

ميسي في تشكيلة األرجنتين
وأغويرو خارجها
شهدت تشكيلة مدرب منتخب األرجنتني لكرة
القدم إدغاردو باوزا ورود اسم نجم برشلونة
اإلسباني ليونيل ميسي فيها ،لكنها خلت من
مهاجم مانشستر سيتي اإلنكليزي سيرجيو
أغويرو بسبب اإلصابة.
ويستعد منتخب األرجنتني الستضافة
األورغواي الجمعة املقبل في مندوزا ،ثم يحل
ضيفًا على فنزويال في ميريدا في السادس من
أيلول املقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية
املؤهلة إلى كأس العالم  2018في روسيا.
وأكد املتحدث باسم االتحاد األرجنتيني
أن أغويرو الذي قدم بداية رائعة في الدوري
اإلنكليزي املمتاز هذا املوسم ،يعاني من
إصابة في عضالت الساق اليسرى ،بحسب
تقرير طبي .من جهته ،فإن ميسي سيكون
ضمن التشكيلة ،بعد شائعات صباح أمس عن
ّ
تعرضه إلصابة في مباراة برشلونة وأتلتيك
بلباو األحد ،في الدوري اإلسباني.
وكان ميسي قد عدل عن قرار االعتزال دوليًا
الذي سبق أن اتخذه أواخر حزيران املاضي ،إثر
خسارة نهائي "كوبا أميركا".
كذلك تفتقد تشكيلة األرجنتني خافيير
باستوري ،العب وسط باريس سان جرمان
الفرنسي ،بسبب ّ
تمزق عضلي في ربلة الساق
اليمنى ،سيبعده أسبوعني.

مودريتش قائدًا جديدًا لكرواتيا

لوف يختبر الشباب في كأس القارات 2017
اسـتـبــق م ــدرب منتخب أملــانـيــا لكرة
القدم ،يواكيم لوف ،انطالق تصفيات
مــونــديــال  2018وك ـشــف ع ــن خططه
االستعدادية للبطولة ،حيث أكد أنه
ي ــري ــد االس ـت ـف ــادة م ــن ك ــأس ال ـق ــارات
 2017مـ ــن أج ـ ــل "إعـ ـ ـ ـ ــداد امل ـس ـت ـق ـبــل"
ب ــإش ــراك ع ــدد مــن الــاعـبــن الـشـبــاب،
ألن ال ـهــدف الـنـهــائــي هــو ال ــدف ــاع عن
اللقب العاملي في روسيا.
وقـ ـ ــال لـ ـ ــوف" :أري ـ ـ ــد اسـ ـتـ ـخ ــدام ك ــأس
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارات كـ ـبـ ـط ــول ــة ه ــدفـ ـه ــا إع ـ ـ ــداد
املستقبل" ،ملمحًا إلــى احـتـمــال ترك
بـ ـع ــض ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر ف ـ ــي راحـ ـ ـ ــة لـ ـك ــي ال
يشاركوا في  3بطوالت متتالية :كأس
أوروب ــا  ،2016وكــأس ال ـقــارات ،2017
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اختار االتحاد الكرواتي لكرة القدم النجم لوكا
مودريتش قائدًا جديدًا للمنتخب الوطني ،بعد
إعالن داريو سرنا اعتزاله الدولي.
وقال االتحاد الكرواتي ،عبر حسابه على
"تويتر"" :العب خط الوسط لوكا مودريتش هو
قائدنا الجديد ،بعد إعالن داريو سرنا اعتزاله
الدولي".
وأبدى مودريتش سعادته باختياره قائدًا ،وقال
في تصريحات نشرها املوقع الرسمي لالتحاد
الكرواتي" :فخور بإعطائي شارة قيادة املنتخب،
إنه شعور رائع".

ملكية مرسيليا
لرجل أعمال أميركي
أكد رئيس بلدية مرسيليا الفرنسية ،جان كلود
غودان ،توصل رجل األعمال األميركي فرانك
ماكورت إلى اتفاق مع مالكي مرسيليا لشراء
النادي.
وجاء االتفاق بعد اجتماع بني ماكورت،
املالك السابق لفريق لوس أنجلس دودجرز
للبيسبول ،وغودان ومارغاريتا لويس دريفوس
مالكة النادي الفرنسي.
وأوضح ماكورت أن هناك إجراءات جارية إلنهاء
عملية البيع في األسابيع القليلة املقبلة.
وقال رجل األعمال األميركي في مؤتمر
صحافي" :إنه شرف وامتياز لعائلتي ولي أن
أشارك في تاريخ نادي مرسليا وقيادته إلى
النجاح ،سواء في امللعب أو خارجه".

كرة بسرعة  93كلم /ساعة
تفقد لينو وعيه

تقدمت ايسينباييفا الرياضيين الروس (ألكسندر نيمينوف ــ أ ف ب)

قدراتهم على القيام بتمارين صعبة
للغاية.
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة ب ـعــد
التمارين ،قالت البطلة األوملبية إنها
فـ ـخ ــورة ب ـن ـجــاح ـهــا ف ــي ال ـق ـي ــام بـكــل
التمارين تقريبًا التي عرضها عليها
الـعـسـكــريــون ،وقـ ّـيـمــت عــالـيــا الـلـيــاقــة
البدنية للقوات الروسية.
وصــرحــت ايـسـيـنـبــايـيـفــا" :نـعـلــم أننا

ن ــزور أبـطــالـنــا ،ن ــزور املــداف ـعــن عنا.
كانت لدينا الرغبة في أن نزور قواتنا
وأن نقول للعاملني هناك إننا نحبهم
وإننا فخورون بهم".
ولم تشارك ايسينباييفا في أوملبياد
ريو بسبب استبعاد االتحاد الروسي
أللعاب القوى من قبل االتحاد الدولي
للعبة على خلفية فضيحة املنشطات
في الرياضة الروسية.

ل ـكــن ايـسـيـنـبــايـفــا ( 34ع ــام ــا) ذهـبــت
إلــى ريــو دي جانيرو ،حيث انتخبت
عضوًا فــي لجنة الرياضيني التابعة
للجنة األوملبية الدولية.
وبحسب وكالة "إنتر فاكس" الروسية،
ف ــإن الــريــاضـيــن ال ــروس تـعــرفــوا إلــى
ظـ ـ ــروف حـ ـي ــاة وخ ــدم ــة ال ـع ـس ـكــريــن
فــي قــاعــدة حميميم وتـحــدثــوا إليهم
بالتفصيل عن سير األلعاب األوملبية.

أكد حارس باير ليفركوزن بيرند لينو أنه فقد
الوعي نحو  15دقيقة في املباراة ضد بوروسيا
مونشنغالدباخ ،في املرحلة الثانية من الدوري
األملاني لكرة القدم ،بعد أن تلقى ضربة على
رأسه من كرة تزيد سرعتها على  90كلم/
ساعة.
وذكر الحارس الثالث في منتخب أملانيا ملوقع
"بيلد دي" اإللكتروني" :ال أتذكر شيئًا مما
حصل بني الدقيقة  21والدقيقة  ،"35مشيرًا
إلى أنه رغم ذلك نجح ،خالل هذه الفترة ،في
التصدي لكرة في غاية الخطورة.
وأوضح املوقع أنه في الدقيقة  ،21دخل مهاجم
مونشنغالدباخ أوسكار فيندت منطقة الستة
أمتار ،وأطلق بكل قوة كرة ارتطمت بوجه لينو،
وكانت سرعتها وقت االصطدام  93كلم/ساعة.
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ثقافة وناس

تحية

ُ
فجع العراق
قبل أشهر برحيل
صبري هاشم في
مغتربه األلماني

برلين ــ فيصل الترك
ُ
ق ـبــل أشـ ـه ــر ،ف ـج ــع الـ ـع ــراق بــرحـيــل
األدي ـ ـ ـ ــب وال ـ ـشـ ــاعـ ــر ص ـ ـبـ ــري ه ــاش ــم
( 1952ـ ـ  )2016في مغتربه األملاني،
تاركًا أكثر من  12رواية وديوان شعر
نـشــرتـهــا ٌ
دور ف ــي دم ـشــق وب ـي ــروت.
ولد صبري هاشم في مدينة البصرة
في  15شباط (فبراير)  ،1952قبل أن
يغادر العراق عام  1978عن  26عامًا،
فـيـكــون قــد أمـضــى خ ــارج الــوطــن ما
ً
يـنــاهــز  37عــامــا .ع ــاش هــاشــم حـيــاة
ث ـق ــاف ـي ــة وأدبـ ـ ـي ـ ــة غ ـن ـ ّـي ــة بــال ـتــأل ـيــف
ً
واإلبداع متنقال بني البلدان العربية
من الكويت إلــى اليمن التي وصلها
ف ــي ن ـي ـس ــان (أبـ ــريـ ــل)  .1979ون ـشــر
م ـغــامــراتــه ع ــن ع ـبــور ال ـص ـح ــراء من
ّ
الـ ـبـ ـص ــرة إل ـ ــى الـ ـك ــوي ــت ،مـ ــا ذك ــرن ــا
ب ــرح ـل ــة الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ـث ــاث ــة فــي
رواي ــة «رج ــال فــي الـشـمــس» لــأديــب
الفلسطيني الــراحــل غسان كنفاني.
ون ـ ـشـ ــر ص ـ ـبـ ــري هـ ــاشـ ــم ف ـ ــي ال ـي ـمــن
نصوصًا تــراكـمــت لــديــه فــي سنوات
سـ ــاب ـ ـقـ ــة فـ ـ ــي امل ـ ـ ـجـ ـ ــات والـ ـصـ ـح ــف
ال ـي ـم ـن ـيــة وال ـع ــرب ـي ــة .ث ــم ان ـت ـقــل إلــى
األصـقــاع األملانية حيث استقر منذ
 ،1990فيكون قد عاش في أملانيا 26
س ـنــة ،وه ــو مــا ي ـعــادل سـنــي حياته
ف ــي وط ـن ــه األول الـ ـع ــراق .وم ــن هــذا
امل ـغ ـت ــرب ،ت ــوال ــت أع ـم ــال ــه ال ــروائ ـي ــة
والشعرية كل سنة تقريبًا.
ك ــان ص ـبــري هــاشــم إن ـســانــا ودودًا،
ح ـل ــو املـ ـعـ ـش ــر ،ومـ ـت ــواضـ ـع ــا ،وجـ ـ َـد
سـلــوى غــربـتــه فــي ل ـقــاءات مــع أبـنــاء
وطنه من العراقيني .كتاباته ـ رواية
أو قـصــائــد ـ ـ كــانــت تـعـبــق بــالـتــاريــخ
ال ـعــراقــي .ك ــان ُي ـطــرب ألغــانــي بـلــده،
ُ
وي ـ ـسـ ـ ّـر ب ـص ـح ـبــة خ ــان ــه وي ـغ ــوص
فـ ــي ت ـ ـ ــراث بـ ـ ــاد مـ ــا بـ ــن ال ـن ـه ــري ــن،
فــا انـفـصــال ل ــدى أدب ــاء ال ـعــراق بني
تحصيل الثقافة األوروبية إلى أعلى
الدرجات ،مع ّ
تمسك حنون بالتراث
والفولكلور.
ت ــرك ص ـبــري هــاشــم ك ـن ـزًا مـهـمــا هو
 12ك ـتــابــا ،إض ــاف ــة إل ــى مـخـطــوطــات
وق ـ ـصـ ــائـ ــد يـ ـحـ ـم ــل كـ ـثـ ـي ــره ــا ث ـي ـمــة
ع ـ ـ ــذاب ـ ـ ــات املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــى .وأول مـ ـ ــا كـ ــان
ي ـل ـف ـت ـنــا فـ ــي أح ـ ــادي ـ ــث ص ـ ـبـ ــري هــو
ح ـب ـك ـت ــه الـ ــروائ ـ ـيـ ــة الـ ـشـ ـع ــري ــة :ه ــذا
إن ـ ـسـ ــان م ـت ـص ــل ّمـ ــع تـ ــاريـ ــخ بـ ــاده
وحـ ـض ــارتـ ـه ــا كـ ــأنـ ــه ي ـع ـي ـش ـهــا مـنــذ
آالف السنني .كــان يخبرنا عــن عمل
جــديــد أن ـجــزه هــو «لـعـنــة ال ـتــأويــل»،
ّ
م ــا ي ــذك ــرن ــا بـنـجـيــب م ـح ـفــوظ ال ــذي
أص ــدر بضع رواي ــات مستوحاة من
ّ
ت ــاري ــخ م ـصــر ال ـفــرعــونــي ،ويــذكــرنــا
بالشاعر محمود درويــش الــذي مأل
ق ـصــائــده ب ــرم ــوز كـنـعــانـيــة وعــربـيــة
قـ ــدي ـ ـمـ ــة .وهـ ـ ـك ـ ــذا أي ـ ـضـ ــا ف ـ ــي األدب
األوروب ـ ـ ـ ــي ح ـي ــث ال يـ ـك ــون ال ـشــاعــر
ش ــاع ـرًا ،وال ال ــروائ ــي روائـ ـي ــا ،م ــا لم
يتصل بــاإلرث الروماني واإلغريقي
ألوروبـ ــا وبــأســاطـيــر ب ــاده .وأفـضــل
ن ـ ـمـ ــوذج نـ ــذكـ ــره ونـ ـح ــن فـ ــي ب ــرل ــن
هــو أدي ــب أملانيا الكبير غــوتــه الــذي
عبقت أعـمــالــه ،وخــاصــة «فــاوســت»،
بــأســاطـيــر ّ
األول ـ ــن ،وص ـبــري هاشم
أع ـ ـطـ ــانـ ــا ن ـ ـم ـ ــوذج األدي ـ ـ ـ ـ ــب امل ـث ـق ــف
العارف ببواطن الفنون.
آخــر أعمال هاشم كــان ثــاث روايــات
هي «حديث الكمأة» ،و«هوركي أرض
آشـ ـ ــور» و«ق ـي ـث ــارة َمـ ـ َ
ـديـ ــن» .ف ــرواي ــة
«ه ــورك ــي» فـيـهــا أس ـل ــوب وشــاعــريــة
سردية ولغة روائية محكمة خاصة
بصبري هــاشــم .شكل يضعنا أمــام
ج ـم ــال ـي ــة م ـت ـق ـنــة وأسـ ـ ـل ـ ــوب سـ ــردي
ش ـع ــري وش ـ ـفـ ــاف ،ج ـمــال ـيــة اإلب ـ ــداع
في الـخــروج على املــألــوف في إنشاء
الـقـصــص .فــي ه ــذه ال ــرواي ــة كـمــا في
أعماله األخرى ،ابتدع هاشم أسلوبه

صبري هاشم...
«المنفي» الذي استوطن عراق الذاكرة
ال ــروائ ــي ال ـخــاص ،ليصبح كــل عمل
شبيهًا بملحمة جلجامش العراقية.
«هوركي» هي بمثابة ملحمة شعرية
أيـ ـض ــا ،ف ـي ـهــا ال ـخ ـي ــال واألس ـ ـطـ ــورة
ومأساة العراق اليوم ،يتفاعل بطل
الـقـصــة م ــع م ــا ي ـجــري ف ــي ب ـل ــده ،مع
رف ــاق ــه وع ـشــرتــه وأح ــام ــه ،فـيـقــارب
�Roman
أسـلــ�وب األدب األملـ�انـ�ي فـ�ي
ّ
 sbildungع ـنــدمــا ي ـح ــاول أن يــوثــق
أدبـ ـ ّـيـ ــا م ــا ي ـح ــدث ف ــي وط ـن ــه األول.
وبهذا ،ينقلنا إلى صراع اإلنسان مع
العالم ،ووحشية البشر وقسوتهم،
وكيف اغتالت املأساة حلم اإلنسان
العراقي.
أم ـ ـ ــا «ح ـ ــدي ـ ــث ال ـ ـك ـ ـم ـ ــأة» ،فـ ـه ــي فــي
ال ـح ـق ـي ـق ــة ك ـب ــاق ــة زه ـ ـ ــور مـ ــن ربـ ــوع
ُ
«هربت من نفسي ولم
البصرة .نقرأ:
دفء يـقـتــرب م ـن ــي ...إلــى
أف ـطــن إل ــى
ٍ
دفء كالعطر ينسكب في الهواء ...لم
ٍ
أفطن إلى خفقة امرأة ...إلى امرأ ٍة من

صهيل ..إلــى رفــة رمــش كالجناح أو
هي الجناح :اعتقني أيها الياسمني
ل ـكــي أط ـ ــارد غــرب ـتــي ك ـمــا ت ـطــاردنــي
األشباح ...اعتقيني يا أرض األجداد
وال تشدي بعدي:

روايته «هوركي» أشبه
بملحمة شعرية فيها الخيال
واألسطورة ومأساة العراق اليوم
القطيعة وفاتتنا
أه حبيبي داهمتنا َ َ
امل ـح ـطــات إال واحـ ــدة أخ ــذت ــك صــوب
املشتهى وقالت :لن يعود.
أح ـقــا حـبـيـبــي ل ــن ت ـع ــود؟ ل ــن تشهق
شــوقــا لــن تـتـحـ َّـسـ َـر عـلــى زم ـنــي على
زمنك لن تبكي ندمًا؟ وإذا الطرقات
أنكرتك وإذا األرصفة أجفلتك

ه ــل ت ـع ــود؟ ٍآه حـبـيـبــي لـيــت املحطة
ّ
قوضتها العاصفة ليت املحطة جفت
واقفة ليتها ليتني لم أكن».
وفــي «قـيـثــارة مـ َ
ـديــن» كما فــي أغلب
أع ـم ــال ــه ،يـخـتـلــط الــدي ـنــي بــالـتــراثــي
واألسـ ـ ـط ـ ــوري ،لـكـنـنــا أم ـ ــام ال ـشــاعــر
في صفحات النثر ،ومــع ال ــراوي في
وصبري هاشم ال
صفحات اإلنشادّ .
يستطيع غير ذل ــك ّ .إن ــه مجبول من
أديم نادر ،يكتب كأنه ينحت بإزميل
ّ
آالف س ـن ــة.
سـ ــومـ ــري ع ـ ـمـ ــره سـ ــتـ ــة ّ
يـقـتـطــع أدوات ت ـع ـب ـيــره ك ــأن ــه يقلع
الـصـخــر ف ــي ج ـبــال الـ ـع ــراق .وينشد
ّ
ك ــأن أب ــا ال ـن ــواس حــاضــر نــاضــر من
الليالي البغدادية.
ّ
ثم إن صبري هاشم كتب الكثير من
وح ــي امل ـن ـفــى ،م ـصــدر آالم ــه األك ـبــر.
ل ـقــد ع ــاش ــت ب ـ ُ
ـادن ــا ق ــرون ــا طــويـلــة
فــي ظــل إم ـبــراطــوريــات ســاحـقــة في
الـ ـق ــدم ،م ـن ـهــا دول وم ـم ــال ــك بـنــاهــا

أج ـ ُ
ـدادن ــا ك ــاألش ــوري ــن والـبــابـلـيــن
وال ـك ـن ـعــان ـيــن واآلرامـ ـ ـي ـ ــن ،ومـنـهــا
إمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــات ع ـ ــاب ـ ــرة ل ـل ـش ـعــوب
ك ـ ــاإلغ ـ ــري ـ ــق والـ ـ ـ ــرومـ ـ ـ ــان والـ ـ ـف ـ ــرس.
ال ـع ـقــوبــة ال ـق ـص ــوى ق ـبــل أل ـف ــي عــام
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذه اإلم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــات،
كــانــت الـنـفــي ،يليها اإلع ــدام صلبًا.
ـارون عـقــوبــة
ك ــان امل ـح ـكــومــون ي ـخ ـتـ
ّ
الصلب ،ال املنفى املؤبد ،ألنهم رأوا
الـصـلــب أكـثــر رأف ــة مــن ع ــذاب البعد
عن األهــل والــوطــن ،والصلب فرصة
ّ
لـكــي يـتـســلــم ذوو املـصـلــوب جـســده
لدفنه بعد اإلعدام .إلى هذه الدرجة،
كـ ــانـ ــت ره ـ ـبـ ــة االغـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب والـ ـنـ ـف ــي.
ويمكننا مــن هــذه الــداللــة التماهي
م ــع م ـع ــان ــاة ه ــاش ــم الـ ــذي ع ــاش 64
عـ ــامـ ــا ،أمـ ـض ــى م ـن ـه ــا  36س ـن ــة فــي
املنفى غريبًا في أملانيا التي استقر
فيها بعد ترحاله.
ّ
ـاد مــثـلــت العصر
ج ــاء هــاشــم مــن ب ـ ٍ
ّ
واستمرت
الذهبي للعرب بامتياز،
ف ــي ال ـع ـط ــاء ف ــي الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن،
ـال لـلــدولــة العربية
وكــانــت خـيــر م ـثـ ٍ
الـنــاهـضــة ف ــي الـعـلــم وال ـت ـط ـ ّـور ،في
ال ـث ـقــافــة وف ــروع ـه ــا م ــن أدب وشـعــر
وموسيقى ومسرح وفنون جميلة.
حتى بدأ مسلسل الحروب عام 1980
فخسرنا في لبنان العراق ،وانتشر
ِ
ماليني من بناته وأبنائه في أصقاع
األرض .ومـ ــع هـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة ،غ ــادر
صبري هاشم أيضًا في غربة طويلة
وفـيــه شــوق دفــن إلــى أرض الـعــراق
وشعبه ،وإلى البصرة مدينته.
حـ ــول امل ـن ـفــى مـ ـج ــددًا ،ك ـتــب صـبــري
«من أخطائي
هاشم في صيف ٌِ :2015
ُال ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــة ،وه ـ ـ ــي ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،أن ـ ـنـ ــي لــم
ً
ْ
ـات.
أؤس ــس وطـنــا بــديــا فــي املـغـتــربـ ِ
ـداد س ـب ـعــة وث ــاث ــن عــامــا
ع ـلــى ام ـ ـتـ ـ ِ
ـواف ع ـلــى امل ـن ــاف ــي ،ظـلـلـ ُـت
ِم ــن ال ـت ـط ـ ِ
أح ـل ـ ُ ُـم ب ــال ـع ــود ِة إل ــى وطـ ـ ِـن ال ــذاك ــر ِة،
ِّ
باملتغيرات الكثير ِة
ولــم أفــكـ ْـر يــومــا
ِ
ْ
ـروخ ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي أحــدثــتـهــا
وال ـ ـشـ ـ ُ ِ
ْ
أحسب
بجسد الــوطـ ِـن .ولــم
الـحــروب
ِ
ـدم الـتــي
ـ
ه
ـ
ـ
ل
وا
ـ
ي
ـر
ـ
ع
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـل
ـ
م
ـوا
ق ــط ل ـعـ
ـةِ
ُِ
ِ ُ
َط ـ ـ َـر ْ
أنني
ـرف
ـ
ت
ـ
ع
أ
ـع.
ـ
م
ـ
ت
ـ
ج
ـ
امل
ـى
ـ
ل
ـ
ع
أت
ُ
ك ـن ـ ُـت روم ــان ـس ـي ــا ،وه ــأن ــذا أك ـت ـشـ ِّـف
ُ
ُ
َّ
كنت قــد ارتكبتها بحق
أي خطيئةٍ ِّ
ْ
ن ـف ـس ــي وحـ ـ ـ ــق ع ـَـائـ ـلـ ـت ــي .وب ـ ـعـ ــد أن
ُ
ُ
ـاوزت الـثــالـثــة والـسـتــن وأح ـمــل
ت ـج ـ
َّ
قاتل ..يا للخيبةِ !
مرض
كل
بجسدي
ٍ
الذي ُي ٍ ُ
بوجهه
شيح
لهذا الوطن
ِ
ّ
ويا َّ
ُ
ابنِ الغريبةّ ..
سموم
فأي
ني
كأن
عني
َ ُّ ٍ
ُ
كـ ـن ـ َـت ت ـح ـمــل ـهــا ف ــي أحـ ـش ــائ ــك أي ـه ــا
ُ
ُ
أحببتك َّ
الجنون؟».
حد
الوطن الذي
ِ
لكن صبري هاشم هو ممن يحفظون
الجميل ،فيشكر أملانيا على حسن
ضيافتها ويحزن ألحزانها ،فيكتب
تعليقًا على سـقــوط مــواطـنــن أملــان
ضحية تفجير إرهــابــي فــي تونس:
ُ
واألوروبـيــون
القوم ـ األملــان
«هــؤالء
َْ َ
ُ
َْ
ْ
بيت اقتحمنا عليهم خلوتهم
ـ ْأهل
ٍ
َ
رخاء هم ،ومع هذا
َوأف َسدنا عليهم
ْ
السخاء اإلنساني،
منطق
ِ
أكرمونا ِب ُ ِ
َْ
ال ــذي ال يـعــرفــه الــداعـشـيــون .فأكلنا
ْ َ
ـوفـهــم
زاده ـ ـ ــم واح ـ َـت ـم ـ َّي ـن ــا بـسـقَـ ِ
ـن ِ
ِمـ ـ ّ
افت َقدناهُ
دون مــنــةٍ  ،ما
لنا،
ـروا
ـ
ووف
ْ َ
ـان .وإن ش َع ْرنا بالغربةِ فهي
ُِمن أ ُمـ ٍ
ـادات والتقاليد.
ـ
س
ـ
ل
غــربــة الـ
ـان وال ـعـ ِ
أمــا ُغربتنا ِاألش ـ ُّ
أبناء
فكانت مــع
ـد
ِ
ُ ٌ
ربة َب ْ
دأت على
العراقيني ...غ
جلدتنا
َ َْ
والحقتنا إلى املنافي.
الوطن
أرض
ُغ ــرب ِـ ٌـة ض ــا ِع ـ َـف مـ ــن ظ ـل ـمــت ـهــا أب ـن ـ ُ
ـاء
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
الـخـبـيـثـتــن وأ ْج ـ َـب ــرت ـن ــا ع ـلــى عــزل ــةٍ
قــات ـلــةٍ  .ه ــؤالء األملـ ــان واألوروبـ ـي ــون
ُ
ُ
ـاد
ي ـحــزن ـنــا مــوت ـهــم بــواس ـطــة أج ـس ـ ٍ
ُ
ن ـ ـت ـ ـنـ ــةٍ م ـ ـت ـ ـف ـ ـجـ ــر ٍة سـ ـ ـ ـ ــواء كـ ـ ـ ــان فــي
ِّ
ـان
س ــوس ــة (ت ــون ــس) أو ف ــي ُأي م ـكـ ٍ
ـح ال ـك ــوك ــب ..مـ ــوت ه ــؤالء
ع ـلــى س ـطـ ِ
بالتأكيد ال ُي ُ
بهج إال َمن كان
البشر
حقل الكراهية».
مزروعًا في
ِ
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ّ
رهاب «اللجوء السوري» استبد بـ mtv
زينب حاوي
لم يعد األمر يقتصر على تعداد تقارير
تـقــدمـهــا  mtvفــي نـشــراتـهــا املـســائـيــة،
التالي
وتقديم املادة النقدية في اليوم
ّ
لها ،في الصحافة املكتوبة ،مع التيقن
ّ
أن ــه ال ح ــاج ــة ل ـل ـتــوهــم ب ــأن شـيـئــا ما
سيتغير ،أو سيتزحزح في املضمون
ّ
املـ ـق ــدم .ل ـقــد ب ــات م ــؤك ـدًا أن ق ـنــاة امل ـ ّـر
تمارس ما يسمى  matraquageيوميًا
عـ ـل ــى ق ـض ـي ــة ال ــاجـ ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن،
وت ـ ـحـ ــول تـ ـق ــاري ــره ــا اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة ال ــى
منصات للتحريض واملحاكمة.
ف ــي أق ــل م ــن أس ـب ــوع ،سـ ِّـجــل للمحطة
امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة أرب ـ ـع ـ ــة ت ـ ـقـ ــاريـ ــر تـ ـتـ ـن ــاول
الــاج ـئــن ،مــن بينها ثــاثــة تسودها
امل ـب ــاش ــرة ف ــي االتـ ـه ــام ،وال ـت ـحــريــض،
فيما الرابع الذي عرض أول من أمس،
ـذاك ،إذ قارب
كــان بمثابة التفاف أو تـ ٍ
ق ـض ـيــة م ــؤس ـس ــة اإلس ـ ـكـ ــان وم ـشــاكــل
ّ
ليصوب في
تأجير الشقق السكنية،
نهاية املطاف على الالجئني السوريني
أيضًا.
إذًا ،تضع  mtvنصب عينيها هــؤالء
الالجئني ،وأصبحت قضيتهم الخبز
ال ـيــومــي ل ـت ـقــاريــر ال ـن ـشــرة املـســائـيــة.
تـ ِّ
ـذوب املحطة األخالقيات اإلعالمية،
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاط ـ ــي ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي م ـ ـ ــع ق ـض ـي ــة
سـيــاسـيــة إن ـســان ـيــة شــائ ـكــة ،لتتخذ
مـنـهــا مـطـ ّـيــة ،وشـمــاعــة تـعـلــق عليها
مشاكل لبنان وآفــاتــه األزل ـيــة .ظاهر
هـ ــذه ال ـت ـق ــاري ــر حـ ــرص ع ـلــى خــزيـنــة
الدولة ،وأموالها التي «تذهب هدرًا»
بـسـبــب هـ ــؤالء ال ـس ــوري ــن ،م ــع نفحة
سيادية لبنانية ،هاجسها املحافظة
عـلــى م ـق ـ ّـدرات الـبـلــد ،وع ــدم التفريط
بثرواته االقتصادية .كانت البداية مع
ّ
تحسر
تقرير (إعداد نخلة عضيمي)،
على ضياع ماليني الـ ــدوالرات ،جــراء
نقل الـنــازحــن الـســوريــن مصانعهم
بشكل كــامــل الــى األراض ــي اللبنانية
بطريقة «غير شرعية» و«تحت جنح
ال ـظ ــام» .ت ــاه تـقــريــر لــرنــن إدري ــس،
طـ ــال قـ ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت ف ــي ل ـب ـنــان،
واستخدام الالجئني املوجودين على
الحدود الشمالية الخطوط السورية،
وخـســارة قطاع االتـصــاالت اللبناني
ً
أم ـ ـ ـ ــواال ط ــائ ـل ــة ج ـ ــراء ذل ـ ــك .فـ ــي ه ــذا
التقرير ،كالم عن السيادة اللبنانية،

(ماريان كامنسكي ــ النمسا)

وتأنيب لــوزارة االتصاالت ودعوتها
ّ
«التسيب» الحاصل على
لوقف هــذا
ّ
األراضــي اللبنانية ،علمًا بــأن رئيس
مـجـلــس إدارة  mtvم ـي ـشــال امل ــر يقع
الـ ـي ــوم ف ــي دائ ـ ـ ــرة ال ـش ـب ـه ــات ف ــي مــا
ّ
خص ملف االتصاالت والتخابر غير
الشرعي وشبكات اإلنترنت.
بـعــد امل ـصــانــع واالت ـ ـصـ ــاالت ،توقفت
 mtvع ـ ـنـ ــد قـ ـ ـط ـ ــاع اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ودور
اإلع ــام ــي األج ـن ـبــي ف ــي س ــرق ــة لقمة
الصحافي اللبنانيّ .
روج ــت املحطة
يــوم الـسـبــت املــاضــي لـتـقــريــرهــا ،عبر
عبارة منمقة تتكئ فيها على اللعب
على الكالم« :متاعب اللجوء السوري
ت ــاح ــق ال ـعــام ـلــن ف ــي مـهـنــة الـبـحــث
عن املتاعب» .لكن سرعان ما اختفت
ع ـبــارة «ال ـل ـجــوء الـ ـس ــوري» ،ليصبح
الحديث عن «جنسيات عربية» ،تأخذ
مكان اللبنانيني في عملهم في قطاع
اإلعالم.
التقرير الرابع الــذي لن يكون األخير
على األرجح في تناول قضية اللجوء
ال ـســوري ،ق ــارب أول مــن أمــس قضية
مــؤسـســة اإلس ـك ــان واملـخــالـفــات التي

تـ ـح ــدث ج ـ ــراء ت ــأج ـي ــر ال ـش ـق ــق ال ـتــي
أخ ــذ أصـحــابـهــا قــرضــا م ــن مؤسسة
اإلس ـكــان ،وه ــذا األم ــر مخالف للعقد
بني صاحب الشقة واإلسكان .التقرير
ـش) ،ت ــذاك ــى على
(إع ـ ــداد م ــاك ق ـط ـيـ ّ
امل ـشــاهــد بــإي ـهــامــه ب ــأن ــه يـسـعــى الــى
م ـعــال ـجــة هـ ــذه امل ـش ـك ـلــة أو اإلض ـ ــاءة
عليها .لكن ما خلص إليه كان واضح
الـهــدف فــي التصويب على الالجئني
ال ـس ــوري ــن ،و«ف ـض ـح ـهــم» ،ب ـمــا أنـهــم
مــن يـسـتــأجــرون ه ــذه الـ ّشـقــق .بعدما
أخبرتنا مــاك قطيش أنـهــا مارست
ج ـه ـدًا مـضـنـيــا ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن شقة

أربعة تقارير
مختلفة تمتلئ
باالتهام والتحريض

مـسـتــأجــرة ،عـثــرت عليها فــي منطقة
ع ــوك ــر( ،ي ــا ل ـل ـصــدفــة) فـتـحــت ال ـبــاب
ّ
للمعدة عائلة سورية .هكذا «قطعت
الشك باليقني» كما قالت قطيش في
عثورها على هــذا الكنز .استجوبت
ال ـع ــائ ـل ــة (م ـ ــع ت ـم ــوي ــه ل ــوج ــه ال ـ ــزوج
والـ ـ ــزوجـ ـ ــة)« :مـ ــا ب ـت ــدف ـع ــوا أج ـ ـ ــار؟»،
«لحالكم أو معكم والد؟» .وبعد تأكيد
العائلة أنها ال تدفع اإليـجــار ،لجأت
ّ
قطيش الى الجيران لتكتشف أن هذه
العائلة تدفع  400دوالر أميركي.
ف ــي ج ــوج ـل ــة س ــري ـع ــة ل ـك ــل م ــا ورد،
مــن مضامني تحريضية وعنصرية
تقدمها قناة «املر» ،يتبني انتهاجها
س ـي ــاس ــة واح ـ ـ ـ ــدة ،ظ ــاه ــره ــا ح ــرص
عـلــى الـسـيــادة وأم ــوال الــدولــة ،فيما
طريقة معالجتها أقرب الى املحاكمة
واالقتصاص ،والتحريض .لم تصل
ه ـ ــذه ال ـق ـن ــاة وغ ـي ــره ــا ال ـ ــى م ـقــاربــة
موضوعية علمية وإنسانية تتعلق
بقضايا الـلـجــوء ال ـســوري .لقد بات
اس ـت ـس ـهــال شـيـطـنـتـهــم أمـ ـ ـرًا واق ـع ــا،
وإسقاط الزاوية املهنية أمرًا مفروغًا
منه.

رادار

 otvو«المنار» تتبادالن« ...الحجاب»؟
ّ
فصل «قــانــون املــرئــي واملـسـمــوع» عام
 ،1994القنوات اللبنانية على قياس
ال ـط ــوائ ــف وال ــزع ـم ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن .ال
يخفى على أحد اليوم ،طغيان العامل
الـطــائـفــي عـلــى قـضــايــا الـتــوظـيــف في
ه ــذه امل ــؤس ـس ــات ،م ــع خ ــروق بسيطة
تسجل مع مــرور السنني .وبرغم هذه
املـشـهــديــة غـيــر الـصـحـيــة ،إال أن ـنــا قد
نـشـهــد تـغـيـرًا ول ــو طفيفًا ه ــذا ال ـعــام،
قد يكون له املنحى اإليجابي في هذه
املشهدية .مع دورة برمجتها الخريفية
املقبلة بني أيلول (سبتمبر) ،وتشرين
األول (أكتوبر) ،تستعد قناة  otvلطرح
بــرنــامـجـهــا ال ـجــديــد «ع ـلــى م ــا يـبــدو»
ذي ال ـط ــاب ــع ال ـس ـي ــاس ــي االج ـت ـمــاعــي
الساخر .البرنامج (إعداد ماهر الدنا)
سـتـقــدمــه أم ــان ــي ج ـحــا ،ال ـتــي تــرتــدي
ال ـح ـجــاب ،وت ــأت ــي م ــن خـلـفـيــة إذاع ـيــة
(إذاعــة «الرسالة») .إذًا ،ستظهر جحا
بحجابها على الشاشة البرتقالية في
خرق نادر على هذه الشاشة وسواها.
سيمزج البرنامج بني ّ
الجدية واملزاح،
مـ ـتـ ـكـ ـئ ــا ع ـ ـلـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ــة األخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــات
اإلعالمية ،وض ــرورة ّ
تسيدها اإلعــام
ال ـل ـب ـنــانــي .ن ـس ـخــة ال ـب ــرن ــام ــج خـلـيــط
مـمــا ي ـقــدم عـلــى ال ـشــاشــات ال ـي ــوم من
ب ــرام ــج س ــاخ ــرة إجـتـمــاعـيــة إعــامـيــة،

لكن أهميته تكمن في تقديم املعلومة،
ع ـلــى أس ــال ـي ــب «ال ـت ـه ــري ــج» املـ ـك ــرورة
عـلــى ال ـقـنــوات الـلـبـنــانـيــة .شخصيات
إع ــامـ ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة وف ـن ـي ــة م ـث ـيــرة
ل ـ ـل ـ ـج ـ ــدل ،مـ ـنـ ـه ــا وج ـ ـ ـ ـ ــوه م ـ ـعـ ــروفـ ــة،
سـتـتـنــاوب عـلــى امل ـشــاركــة ف ــي تقديم
الـفـقــرات .وعلى األرج ــح سيضع زيــاد
بطرس موسيقى الجنيريك الخاصة
بــالـبــرنــامــج ،ال ــذي يــأخــذنــا اسـمــه الــى
أغـنـيــة جــولـيــا «عـلــى مــا ي ـبــدو» .وبــن
أماني جحا

شخصيات مثيرة
للجدل ستشارك في
تقديم الفقرات

خلطة اإلع ــام والسياسة واالجتماع
ب ــأس ـل ــوب س ــاخ ــر ،وس ـل ــس ،سنشهد
ح ـ ــرك ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي ال ـ ـظ ـ ـهـ ــور ع ـلــى
الـ ـش ــاش ــة وكـ ـس ــر لـ ـق ــواع ــد وض ـع ـت ـهــا
الذهنيات اللبنانية ،بظهور محجبة
على الشاشة العونية .فكيف سيكون
األداء؟ وهل ستنجح هذه الخلطة على
الشاشة البرتقالية؟
في هذه األثناء ،يتردد في أروقة قناة
«املنار» ،حديث عن برنامج ذي طابع
نـســائــي ،يشبه نسخة «ك ــام نــواعــم»
الــذي تنتجه قناة  ،mbcعلى أن يضم
خلطة مــن الــوجــوه «املسيحية» .وإذا
مــا صحت هــذه املـعـلــومــات ،فسنكون
أي ـضــا ،أم ــام مـشـهــد مـغــايــر لــم تعتده
ال ـش ــاش ــة ،وال س ـي ـمــا ق ـن ــاة امل ـق ــاوم ــة،
فـكـيــف س ـي ـكــون ظ ـه ــوره ــن وأثـ ــر ذلــك
ف ــي ال ـشــاشــة ال ـص ـف ــراء وج ـم ـهــورهــا؟
ولـغــايــة خ ــروج «عـلــى مــا ي ـبــدو» على
 ،otvوتأكيد البرنامج النسائي على
«امل ـن ــار» ،ف ــإن تقاطعهما يفضي الــى
نفضة جــديــدة فــي اإلع ــام اللبناني،
يحطم حواجز صنعتها هذه القنوات
لـنـفـسـهــا ،وق ــد يـنـسـحــب ه ــذا املـشـهــد
ع ـلــى ال ـب ـق ـيــة ،أو ق ــد ي ـتــوســع ليشمل
مروحة أوسع من البرامج .من يدري؟
زينب...

«تلفزيون لبنان»:
نفضة إدارية
عقدت لجنة اإلعالم واالتصاالت جلسة
أمس برئاسة رئيس اللجنة حسن فضل
الله ،وبحضور وزير اإلعالم رمزي جريج،
ّ
ومقرر اللجنة النائب عمار حوري،
والنواب هاني قبيسي ،ومروان فارس،
وقاسم هاشم ،والوليد سكرية ،وجان
أوغاسبيان ،وإميل رحمة ،إضافة إلى
رئيس مجلس إدارة «تلفزيون لبنان»
طالل املقدسي (الصورة) ،ومدير
الشؤون املالية في املؤسسة ريشار
ّرشيد .بعد الجلسة ،أكد فضل الله
أنه جرت «مناقشة املرحلة املقبلة
لبنان» ،ووظيفته لن
لـ «تلفزيون
ّ
تكون تنافسية ألنه يعكس صورة
َّ
سيمول منها»،
الدولة اللبنانية ،وهو
مضيفًا« :سنستكمل البحث في موضوع
الشاشة الرسمية ليكون على مستوى
التلفزيونات املتقدمة واملتطورة».
من جهته ،أوضح جريج أنه جرى خالل
الجلسة استعراض أهداف «تلفزيون
لبنان» ،مشيرًا إلى التقرير الذي كان
عن الحاجة إلى تلفزيون عام،
رفعه ّ
كاشفًا أنه «طلبت تعيني مجلس إدارة
جديد لـ «تلفزيون لبنان» ،باعتبار

أن اإلدارة الحالية موقتة» .وكانت
«األخبار» قد نشرت في تموز (يوليو)
ً
املاضي مقاال بعنوان «ناقوس الخطر
ُيقرع في «تلفزيون لبنان» :أنقذونا
من االعتباطية واالستبداد!» (األخبار
ّ ،)2016/7/28
يرجح االستغناء عن
مقدسي.

جميل السيد
في ضيافة جان عزيز
يستقبل جان عزيز في برنامج «بال
حصانة» الليلة ( )21:15على قناة otv
اللواء جميل ّ
السيد .ماذا يقول في
اليوم املطابق العتقاله قبل أحد عشر
عامًا.؟ ما العالقة بني سجنه وحرب
سوريا والشغور الرئاسي؟ كيف يقرأ
األزمة الراهنة؟ وما آفاقها رئاسيًا
وحكوميًا ونيابيًا؟ هل انتهى نظام
الطائف ،أم تنتهي الطوائف ،أم نذهب
إلى الفوضى؟

رحيل عبدالله النبوت
ووري الناقد الساخر عبدالله النبوت
( 76عامًا) الثرى أمس ،تاركًا وراءه
نحو  40مسرحية ساخرة من الحركة
السياسية اللبنانية .وكانت مراسم
الوداع قد أقيمت أمس في كنيسة
القديس جاورجيوس للروم االرثوذكس
في برمانا ،ثم نقل الجثمان إلى مسقط
رأسه أميون في الكورة (شمال لبنان)،
حيث ووري الثرى في مدفن العائلة.
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صورة
وخبر

ّ
اسـتلمت المغنيـة األميركيـة الشـابة ريهانـا ( 28عامـا) أول مـن أمـس جائـزة «مايـكل جاكسـون فيديو فانغـارد أوارد» تكريمـا عن مجمل مسـيرتها ضمن
احتفـال توزيـع «أم تـي فـي ميوزيـك أواردز» الـذي جـرى في «ماديسـون سـكوير غاردن» فـي نيويورك .وأهـدت نجمة البـوب الجائزة إلى جزيـرة باربادوس
التـي ولـدت فيهـا ،قبـل أن تثيـر حماسـة الحضـور بخليط من أشـهر أغانيهـا ورقصات الــ «هيب هوب»( .مايكل لوكيسـانو ـــ أ ف ب)

الـ«سهرية» عمرانة
مع ساندي شمعون

اإلنسان والجسد والبحر:
بطاقة إلى أتالنتس

«بالكيوم» اللبنانية
ّ
تزين «إدنبره»

تتجه املغنية اللبنانية الشابة
ساندي شمعون ( 1987ـ
الصورة) يوم الجمعة املقبل
جنوبًا ،وتحديدًا إلى حانة
«سهرية» (الصالحية ـ شرقي
صيدا) ،لتحيي حفلة ملؤها
األجواء الطربية .الريبيرتوار
لن يخلو من أعمال الشيخ
إمام كأغنية «نويت أصلي»،
إضافة إلى أخرى لفنانني
ّ
مكرسني ،من بينها «أنا توب»
لعزيز ،و«شمس املغارب» ملنى
مرعشلي .ترافق ساندي في
هذه السهرة فرقة موسيقية
مؤلفة من :علي حوت (إيقاع)،
عماد حشيشو (عود) ،سماح
أبو املنى (أكورديون) وأحمد
خطيب (إيقاع).

ينطلق في  2أيلول (سبتمبر)
املقبل «بطاقة إلى أتالنتس»
على شاطئ ّ عني املريسة
البيروتي .إنه عرض أدائي
وتجهيز سمعي بصري
للينا عيسى وميار ألكسان
(موسيقى سانتياغو كوردوبا
ـ سينوغرافيا كرم أبو عياش ـ
إضاءة عالء ميناوي) ،يتناول
عالقة اإلنسان والجسد بالبحر
ُفي إطار حسي وتاريخي.
تعالج األفكار عبر تفاعل
أجساد ّ
املؤدين مع املكان
بمشاهد حركية ،إضافة إلى
وجود النص كخط شاعري
وثائقي ،إذ يضم قصصًا ُجمعت
من مهاجرين وصلوا إلى
أوروبا عبر البحر ،ونصوص
شعرية تحاكي منطق البحر.

جرت في  19آب (أغسطس)
الجاري قراءة حية للجزء الـ
تقرير «تشيلكوت»
 11من ّ
حول تدخل بريطانيا في حرب
العراق على وقع مقطوعات
موسيقية مختارة من ألبوم
«خط الخوف» لفرقة امليتال
اللبنانية «بالكيوم» (الصورة)،
وفق «الوكالة الوطنية».
وكان التقرير قد نال جائزة
«مهرجان إدنبره للفنون» الذي
أقيم في لندن األسبوع املاضي.
ّ
يذكر أن املكتبة الوطنية
البريطانية ضمت إلى وثائقها
نسخة عن تقرير «تشيلكوت»
املوقعة من «بالكيوم» ،فيما
يعتبر هذا التوثيق ّ
األول من
نوعه لفرقة لبنانية نالت
جوائز عاملية ّ
عدة .تتألف
الفرقة من :بسام دعيبس
(غناء وغيتار) ،راني بطيخ
(باص غيتار) ،جاد فيتروني
(درامز وإيقاع) وربيع دعيبس
(غيتار).

حفلة ساندي شمعون 2 :أيلول
(سبتمبر) املقبل ـ الساعة العاشرة
ً
مساء ـ حانة «سهرية» (الصالحية
ـ شرقي صيدا) .لالستعالم:
03/028537

«بطاقة إلى أتالنتس» :من  2حتى
 10أيلول ـ  18:15ـ شاطئ عني
املريسة (بيروت) .للحجزwww. :
antoineticketing.com

