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سياسة
قضية اليوم

وقائع الساعات األخيرة قبل إنجاز لبنان «التحرير الثاني»
ً
سيكون األمــر ثقيال على أعــداء لبنان
وامل ـقــاومــة وس ــوري ــا .لـكــن الحقيقة أن
انـتـصــارًا كبيرًا ج ـدًا قــد تحقق أمــس،
ب ـت ـحــريــر ك ــام ــل الـ ـح ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة ـ ـ
الـ ـس ــوري ــة مـ ــن أي وج ـ ـ ــود ع ـس ـكــري
ل ـع ـصــابــات اإلرهـ ـ ــاب ال ـت ـك ـف ـيــري ،بعد
ســت سـنــوات مــن املــواجـهــات املتفرقة،
وسـ ـق ــوط املـ ـئ ــات م ــن ال ـض ـح ــاي ــا ،مــن

مدنيني وعسكريني وأمنيني.
االن ـت ـص ــار ح ــاس ــم وواضـ ـ ــح ،رغ ــم ما
أص ـ ــاب ـ ــه م ـ ــن خـ ـ ـ ــدوش ل ـج ـه ــة إع ـ ــان
استشهاد العسكريني اللبنانيني الذين
اخ ـت ـط ـفــوا ت ـحــت أعـ ــن مـمـثـلــي ال ـت ـيــار
السياسي الحزين اليوم ،أو حتى لجهة
خ ــروج ع ـشــرات املـسـلـحــن املـتــورطــن
ف ــي ال ــدم ــاء الـلـبـنــانـيــة وال ـس ــوري ــة من

دون محاكمة مناسبة ،علمًا بأن قرار
عقد الصفقة مــع املسلحني لــه فــوائــده
ال ـك ـب ـيــرة ،ل ـيــس أق ـل ـهــا ض ـم ــان إن ـجــاز
عملية الـتـحــريــر مــن دون أي خسائر
إضافية في صفوف الجيشني اللبناني
وال ـس ــوري وامل ـق ــاوم ــة .وم ـن ـهــا ،أيـضــا،
معالجة املشكالت العالقة التي تتعلق
ب ـم ـص ـي ــر ال ـع ـس ـك ــري ــن امل ـخ ـت ـط ـف ــن،

وباستعادة املـقــاومــة ألجـســاد شهداء
سـقـطــوا فــي مـعــركــة الـتـحــريــر الـثــانــي،
عـلـمــا ب ــأن املـسـلـحــن ال ــذي ــن ي ـصـ ّـرون
على الـخــروج الــى الشرق الـســوري ،لن
يـجــدوا هناك املــاذ اآلمــن ،بــل هــي أيــام
قليلة وتكون بندقية الجيش السوري،
ومعها بندقية املقاومة ،تطاردهم حتى
التخلص منهم حيث وجدوا.

ً
أيضًا ،سيكون ثقيال على أعداء لبنان
املقاومة وســوريــا ،من لبنانيني وعرب
وغربيني ،االعـتــراف بحجم االنتصار
الذي حصل ،والذي سيجعل أبناء هذه
البالد يعيشون أعياد استقالل وطنية
حـقـيـقـيــة ،وهـ ــم ل ــن ي ـ ّ
ـرح ـب ــوا بـتــوجـيــه
الـتـحـيــة ال ــى م ــن ك ــان بــأيــدي ـهــم األم ــر:
عــائــات الـشـهــداء والـجــرحــى ،الرئيس

استسالم «داعش»
يكشف مصير العسكريين
ب ـ ـعـ ــد ث ـ ـ ـ ــاث سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات م ـ ـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــداء
إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة»
ع ـلــى الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة في
ب ـلــدة ع ــرس ــال واخ ـت ـط ــاف عسكريني
لـبـنــانـيــنّ ،أدت اع ـتــرافــات إرهــابـيــن
مــن «داع ــش» إلــى الكشف عــن مصير
ث ـم ــان ـي ــة ع ـس ـك ــري ــن ل ـب ـن ــان ـي ــن ،ك ــان
ال ـت ـن ـظ ـيــم ق ــد ق ـت ـل ـهــم ب ـع ــد فـ ـت ــرة مــن
اختطافهم.
وع ـ ّل ــى رغ ــم ال ـن ـهــايــة امل ــأس ــوي ــة لـهــذا
ً
امللف ،وانتظار األهالي طويال ملعرفة
ّ
م ـص ـي ــر أبـ ـن ــائـ ـه ــم ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء ،إل أن
التضحيات الـتــي بــذلـهــا رفــاقـهــم في
الـجـيــش اللبناني والـجـيــش العربي
ال ـ ـسـ ــوري وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،ودور الـ ـل ــواء
ّ
عباس إبراهيم وضباط األمــن العام،
أث ـم ــرت أخ ـي ـرًا كـشـفــا ع ــن مـصـيــرهــم،
ووضع ّ
حد لهذه املعاناة اليومية.
عند الساعة السابعة صباحًا ،أعلن
الجيشان اللبناني والسوري وحزب
الـلــه وقـفــا مـتــزامـنــا إلط ــاق ال ـنــار في
عدتم
معركتي «فجر الـجــرود» و«إن ّ
ع ــدن ــا» ال ـتــي ت ـخــاض ض ــد م ــن تبقى
مــن إرهــاب ـيــي «داعـ ــش» فــي منطقتي
«ح ـل ـي ـم ــة قـ ـ ـ ــارة» و«م ــرطـ ـبـ ـي ــا» عـلــى
الحدود اللبنانية ـ السورية.
ّ
إل أن ال ـس ــاع ــات ال ـ ـ ــ 48ال ـت ــي سبقت
وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار ح ـف ـلــت ب ــأح ــداث
م ـهـ ّـمــة .ي ــوم الـجـمـعــة ال ـفــائــت ،عـقــدت
ق ـي ــادة ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي اجـتـمــاعــا،
ق ــررت عـلــى إث ــره م ـع ــاودة العمليات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـه ـج ــوم ـ ُي ــة فـ ــي ال ـق ـســم
اللبناني من الـجــرود .أبلغ املعنيون
ف ــي الـحـكــومــة بــأنــه ت ــم االت ـف ــاق على

ابلغ المسلحون بانتهاء
المهلة وبنية استئناف الهجوم
فرضخوا لشروط االستسالم
السادسة والنصف من صباح السبت
موعدًا النطالقة عملية برية واسعة
ي ــري ــد ال ـج ـي ــش ت ـن ـف ـيــذهــا ف ــي امل ــرب ــع
األخـ ـي ــر الـ ـ ــذي ح ــوص ــر اإلره ــابـ ـي ــون
فيه .وبخالف النفي ،تم إبــاغ قيادة
امل ـق ــاوم ــة ب ــال ـق ــرار .وه ــي ال ـتــي كــانــت
أبلغت الوسطاء مع مسلحي «داعش»
في القسم السوري من الجرود أن ّ
أي
وقــف إلط ــاق الـنــار لــن يحصل خالل
املفاوضات .باشرت القوات السورية
وال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ع ـل ــى ج ــان ـب ــي الـ ـح ــدود
عمليات قصف ناري تمهيدي ،ترافق
مع طلب املسلحني من الوسيط وقتًا
مـسـتـقـطـعــا الت ـخ ــاذ ال ـق ــرار الـنـهــائــي.
وق ــراب ــة الـثــالـثــة ف ـج ـرًا ،نـقــل الــوسـيــط
موافقة قـيــادة املسلحني فــي الـجــرود
على شــروط التسوية ،طالبني تأكيد

اللواء ابراهيم في رياض الصلح أمس (مروان بوحيدر)

ض ـم ــان انـتـقــالـهــم إل ــى ال ــرق ــة أو ديــر
الزور في الشرق السوري.
عـنــدهــا ســارعــت ق ـيــادة امل ـقــاومــة إلــى
االت ـص ــال بــال ـلــواء إبــراه ـيــم ،وإبــاغــه
ق ــرار املـسـلـحــن ،مــع اق ـتــراح بتجميد
العملية العسكرية مــن قبل الجيش

الـلـبـنــانــي .ف ـســارع إل ــى ال ـتــواصــل مع
ق ــائ ــد ال ـج ـيــش ال ـع ـم ــاد ج ـ ــوزف عــون
الذي أبدى املوافقة ،كما تم التواصل
فـ ـجـ ـرًا مـ ــع ال ــرئ ـي ـس ــن م ـي ـش ــال ع ــون
وسعد الحريري للغرض نفسه.
كانت مهلة قيادة املقاومة للمسلحني

عبارة عن ساعات تنتهي ليل السبت،
بينما كان الرئيس بشار األسد يبعث
ب ــرس ــال ــة ع ــاج ـل ــة إل ـ ــى األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـس ـيــد ح ـســن نـصــرالـلــه
ي ـض ـ ّـم ـن ـه ــا م ــوافـ ـقـ ـت ــه عـ ـل ــى تـسـهـيــل
التسوية وضمان نقل املسلحني إلى

الشرق السوري ،األمر الذي ترافق مع
نقاش حاد بني قيادات املسلحني في
الجرود وفي الرقة ودير الزور ،انتهى
إلـ ــى الـ ـق ــرار ب ــاالس ـت ـس ــام ،وال ـق ـبــول
بــالـشــروط كــافــة لـيــل الـسـبــت ـ ـ األح ــد.
وبادر املسلحون إلى خطوات عملية،
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ابراهيم األمين

مسؤولية الجيش في مواجهة مستغليه
مـيـشــال ع ــون ومـعــه الـجـيــش اللبناني
قـيــادة وج ـنــودًا ،الــرئـيــس بـشــار األســد
ومـعــه الجيش الـعــربــي الـســوري قيادة
وجنودًا ،السيد حسن نصرالله ومعه
املقاومة قيادة ومجاهدين ،اللواء عباس
إب ــراه ـي ــم وم ـع ــه األمـ ــن ال ـع ــام ضـبــاطــا
وعناصر ...لكل هؤالء التحية والتقدير.
(إ .أ).

لن يحتاج أهل املنطقة الحدودية مع سوريا إلى وقت طويل
حتى يلمسوا الفرق بني ما كانت عليه االمور قبل أمس وما
سيكون عليه الوضع الحقًا .ست سنوات من التغييرات التي
لم تشهدها هذه الحدود خالل عقود طويلة ،حفرت الكثير،
ليس في وعي السكان فحسب ،بل في ذاكرتهم الطرية ،عن
حكايات ّاملوت والنار واآلالم ،تضاف اليها املشكلة األكبر
التي ال تحل من دون مصالحة كبرى ،ليس بني أبناء القرى
اللبنانية الحدودية وحدهم ،بل بينهم وبني السوريني على
الجانب اآلخر من الحدود.
لكن ،بعيدًا بعشرات الكيلومترات في عمق لبنان ،سيظل
املشهد السياسي عالقًا عند الذين يرفعون شعار «ال عودة
لعقارب الساعة الى الوراء» ،فيما هم يضبطون ساعاتهم على
توقيت صيف عام  ،2011عندما اشتعلت املنطقة السورية
اللبنانية من جنوبها حتى شمالها ،ويوم فكروا
من الحدود ً
أن تغييرًا هائال مقبل على املشهد اللبناني كله ،علمًا بأن

رافضو الجيش وقاتلو جنوده وحاجبو
رواتبه ّوسالحه يريدون استثمار تضحياته
ليس حبًا به ،بل حقدًا على اآلخرين
أواله ـ ــا ت ـقــديــم م ـع ـلــومــات أك ـي ــدة عن
مكان دفن العسكريني الثمانية ،الذين
ت ـبـ ّـن أن ــه تـمــت تصفيتهم منتصف
شـبــاط عــام  ،2015وج ــرى دفنهم في
منطقة «حرف وادي الدب» قرب معبر
الزمراني .وهو املكان الذي كان األمن
العام قد ّ
حدده عشية انطالق معارك
الـ ـ ـج ـ ــرود ،ويـ ـق ــع ض ـم ــن دائ ـ ـ ــرة الـ ـ ــ20
كلم ّ
مربع التي ّ
حررتها املقاومة من
األرض اللبنانية في اليوم األول من
املعركة.
وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ،جـ ّـهــز
املسلحون جثث شهداء من املقاومة،
وباشروا التفاوض على الئحة الذين
يــريــدون االنتقال إلــى الـشــرق ،بعدما
ك ــان ال ـع ـشــرات مـنـهــم ق ــد استسلموا
للمقاومة على دفعات خالل األسبوع
املاضي .وبحسب آخر إحصائية ،فإن
نـحــو  325مسلحًا يــريــدون االنـتـقــال
ال ــى س ــوري ــا ،إض ــاف ــة ال ــى عــائــاتـهــم،
وب ـي ـن ـهــم ن ـح ــو أربـ ـع ــن ع ــائ ـل ــة تـقـيــم
فــي مخيمات الـنــازحــن فــي عــرســال.
وسـ ـيـ ـص ــار إل ـ ــى ت ـج ـم ـي ـع ـهــم ســري ـعــا
ونقلهم الــى بــاصــات وصــل  17منها
الــى قــارة مساء أمــس ،إضــافــة الــى 10
سـ ـي ــارات إسـ ـع ــاف ل ـن ـقــل ج ــرح ــى من
امل ـس ـل ـحــن أيـ ـض ــا .وس ـي ـس ـلــك ه ــؤالء
ط ــري ــق ال ـق ـل ـمــون ـ ـ ـ ت ــدم ــر ـ ـ ـ الـسـخـنــة،
ومـنـهــا إل ــى ال ـبــوك ـمــال عـلــى ال ـحــدود
الـعــراقـيــة ،حـيــث يــريــد الـبـعــض منهم
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق فـ ــي الـ ـغ ــرب
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي الـ ــواق ـ ـعـ ــة تـ ـح ــت س ـي ـط ــرة
«داعش».
وفيما خـ ّـص العسكريني اللبنانيني،
ت ـ ـبـ ـ ّـن أن املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي قــدم ـهــا
املسلحون تشير إلــى أن مكان دفنهم
هو املكان نفسه الذي كان األمن العام
قد تفقده ّغداة انطالق معركة الجرود،
بـ ـع ــدم ــا وفـ ـ ـ ـ ــرت امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ل ـ ــه غـ ـط ـ ً
ـاء
ً
عسكريًا كامال ،ولم يتم العثور يومها
على شيء .لكن بحث أمس أظهر أنهم
دفـنــوا فــي املنطقة نفسها ،على بعد
عـشــرات األمـتــار مــن النقطة التي كان
أحد املخبرين قد حددها لألمن العام.
وت ـبــن أن املـسـلـحــن كــانــوا قــد نقلوا
ج ـثــث ال ـش ـه ــداء إل ــى امل ـك ــان ال ـجــديــد،
خشية وص ــول الـخـبــر إل ــى السلطات
اللبنانية .وبعد تحديد املكان ،عملت
ـاون مع
وح ــدة مــن األم ــن الـعــام بــالـتـعـ ّ
الصليب االحمر ،وبتسهيالت وفرتها
املقاومة في املنطقة ،على نبش القبور
وال ـع ـثــور عـلــى هـيــاكــل عظمية تعود
إلى ثمانية رجال دفنوا وهم يرتدون
أحذيتهم العسكرية ،على أن يجري
اليوم استكمال البحث عن موقع دفن
ال ـش ـه ـيــد ع ـب ــاس م ــدل ــج .وأخـ ـ ــذت من
الجثامني ّ
عينات من الحمض النووي
ونقلت إلى بيروت إلجراء الفحوصات

غايتهم ظلت هي هي ،في استثمار دماء الحدوديني لتثبيت
سلطتهم في بيروت وجبل لبنان .وكل توقع بتغيير حقيقي
يصيب قوى الفريق املهزوم محليًا وإقليميًا ودوليًا ،هو
وهم بوهم .ذلك أن هؤالء من طينة تدعو خصومها الى عدم
التعامل معها برفق .وكل تواضع يصدر عن منتصر يفهمه
هؤالء مؤشر ضعف يصدر ّ
عمن يحتاج الى تسوية.
في كل التجارب القاسية التي عاشها لبنان خالل ثالثني
سنة ،ظل هو الفريق نفسه .كان اسمه ورثة صيغة ميثاق
 ،1943ثم صار اسمه الجبهة اللبنانية إلنقاذ الصيغة نفسها،
ثم صار اسمه حماة دولة ما بعد غزو عام  ،1982ثم تحول
الى نادي متعبي الحرب االهلية ،قبل أن يتحول الى فريق
املتضررين من تكليف الواليات املتحدة والسعودية سوريا
بإدارة ملف لبنان ،وما لبث أن صار نادي املنتفضني على
الوصاية السورية ،الى أن استفاقوا على أنهم أيتام رفيق
الحريري ،قبل أن يصبحوا فريق  14آذار ،لينتهي بهم األمر،
بقايا العصر االميركي الغابر.
هؤالء ،لم يتوانوا عن استخدام كل شيء في سبيل
مصالحهم .قصدوا دمشق يتوسلون حافظ االسد إلرسال
جيشه إلنقاذهم ،ثم نثروا األرز على جنود العدو االسرائيلي
وهو يقتل إخوتهم في البالد ،ثم ركبوا قطار إعادة اإلعمار
وكسب ّ
ّ
يضحوا بكل شيء في
ود الخليج وماله ،قبل أن
الدولة ،من مؤسسات وطنية وتعليم وصحة وبنى تحتية،
وينكلوا بالناس أفرادًا وجماعات باسم الطوائف واملذاهب.
وفي كل مرة تهدأ فيها النفوس ،يعودون الى عاداتهم القديمة،
ّ
ليبثوا سموم الحقد والتفرقة ،ألنها االرض الخصبة لعيشهم.
اليوم ،ال يتوقع أحد من هؤالء املراجعة ،وال إعالن الندم ،وال

الـ ــازمـ ــة ع ـل ـي ـه ــا ،والـ ـت ــأك ــد مـ ــن أن ـهــا
ً
تعود فعال للجنود اللبنانيني .ومن
املفترض أن تظهر نتائج ال ــ«دي .أن.
إي ».اليوم ،لتحديد هويات الجثامني
ـرار فــي
ب ـش ـكــل ح ــاس ــم ،ق ـب ــل االسـ ـتـ ـ ًم ـ ُ
ـاء ،نـقـلــت
ال ـت ـســويــة امل ـف ـتــرضــة .ومـ ـس ـ
الجثامني من منطقة وادي حميد في
عرسال إلــى املستشفى العسكري في
بيروت.
ّ
وب ـي ـن ـمــا يـ ـش ــارف م ـل ــف الـعـسـكــريــن
امل ـخ ـت ـط ـفــن ع ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء ،ال ي ــزال
ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ع ـل ــى ج ــاه ـ ّ
ـزي ـت ــه
الس ـت ـك ـمــال عـمـلـيــة ت ـحــريــر م ــا تبقى
من األرض املحتلة ،فيما كانت قوات
الـجـيــش ال ـســوري وح ــزب الـلــه ّ
تتقدم
ّ
وتضيق الخناق أكثر على اإلرهابيني
ّ
طـ ــوال أول م ــن أمـ ــس ،مـسـيـطــرة على
مـ ـس ــاح ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ،أهـ ـمـ ـه ــا مــرت ـفــع
«شـمـيــس ـ ـ تــم املـ ــال» .وقــالــت مـصــادر
ع ـس ـك ــري ــة ل ـب ـنــان ـيــة لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» إن

«الجيش لم يتفاوض مع داعش لوقف
ّ
إطالق نار ،واللواء إبراهيم هو املكلف
بالتفاوض ،وهو الذي طلب وقف النار
ألن اإلرهابيني قرروا اإلبالغ عن مكان
ال ـع ـس ـكــريــن امل ـخ ـط ــوف ــن ،وال ـج ـيــش
أوقف النار في انتظار جالء مالبسات
ق ـض ـي ــة املـ ـخـ ـط ــوف ــن» .وعـ ـ ــن مـصـيــر
اإلره ــاب ـي ــن امل ـحــاصــريــن ف ــي الـبـقـعــة
الـ ـح ــدودي ــة ب ـع ــد ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـف ــاوض،
أك ــدت امل ـص ــادر أن «ال ـج ـيــش مستمر
في محاصرة املسلحني وال يزال على
جاهزيته كاملة .وما حصل هو وقف
للنار فقط ،في انتظار صدور النتائج
الـطـبـيــة لــرفــات الـعـسـكــريــن ،والـتــأكــد
منها ،على أن تتم في املرحلة الالحقة
ال ـت ـع ــام ــل م ــع امل ـع ـط ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة
بحسب التطورات».
م ــن ج ـه ـتــهّ ،
رد الـ ـل ــواء إب ــراه ـي ــم على
االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي ت ــوج ــه إل ــى عملية
ّ
ال ـت ـف ــاوض ،م ــؤكـ ـدًا أن «ع ـم ـل ـيــة فجر

االستعداد لتغيير جوهري في الفكرة والخطاب واملمارسة.
وهم الذين واكبوا داعمني ،بالسياسة وغيرها ،بناء الجماعات
التكفيرية وقواعدها وحواضنها الشعبية في كل املناطق
الحدودية مع لبنان ،وهم الذين منعوا الجيش عام  2014من
خوض معركة كانت أسهل مع اإلرهابيني أنفسهم ،وهم الذين
ّ
رحبوا بكل قميء يدخل البالد ويعبر منها الى سوريا.
هؤالء عندهم هدف واحد ،هو عنوان حقدهم على كل من
يقاوم االحتالل االسرائيلي وسياسات أميركا والغرب
وممالك القهر في لبنان .وعمالتهم الدائمة للخارج ،تجعلهم
مجرد مرتزقة ،يقومون باألدوار املنوطة بهم .باتت لديهم
ّ
خبرة ال تستدعي من املشغل إال دق النفير .ولذلك ،نتوقع
ّ
ّ
سلبي ومدمر .لكن ،على ماذا يتكلون
منهم كل شيء
اليوم؟
مع األسف ،ليس بني أيدي هؤالء اليوم ،اللبنانيون منهم
والغربيون على ّ
حد سواء ،سوى حيلة اسمها «الجيش
قصائدهم وأشعارهم
اللبناني» .وهم ّالذين سنسمع ّ
حب الجيش الذي تولت القوى الخارجة من
وأغانيهم في
بيوت الكتائب قتاله والتحريض عليه طوال سنوات الحرب
ّ
صنفوه مؤسسة معادية خالل الوجود السوري.
األهلية ،ثم ّ
وبعد ذلك ،تولى الحريري األب حملة تجويعه ومنع تسلحه،
كما ال يزال الحريري االبن يفعل ،وهم الذين منعوه من إنقاذ
العسكريني عام  ،2014وطلبوا منه القبول بمبدأ «األمن
بالتراضي» ،ثم تركوه عرضة لكل ذبح من قبل عناصر
الجماعات املتطرفة ،ومنعوه حتى من مالحقة املتورطني
واملشتبه فيهم ،بحجة الحريات السياسية.
ً
هؤالء الذين فعلوا كل ذلك بالجيش ،لم يوافقوا أصال على
قراره خوض معركة الجرود .وعندما ّ
أصر الرئيس ميشال
عون على ضرورة قيام الجيش بدوره ،حاولوا وضع
العراقيل ،وملا ّ
تقرر األمر ،سارعوا الى محاصرته بالشروط
السياسية ،وأصبح هؤالء ـ ـ الفاشلون في الحروب عندما
قادوا الشباب الى حتفهم ،أو ناصروا شبابًا غاضبني ودفعوا
بهم الى النار السورية ثم فشلوا ـ ـ خبراء عسكريني ،يعرفون
كيفية إدارة املعركة في مناطق لم يعترفوا يومًا بأنها جزء
من لبنان ،ورسموا ،كما عواصم الغرب ،الخطوط الحمر من
حول حركة الجيش ملنع التنسيق اإللزامي بينه وبني رجال
املقاومة وجنود الجيش العربي السوري ،في معركة تقع على
أرض واحدة ،وضمن مربع واحد ،وضد ّ
عدو واحد.
هؤالء ،ولن نتوقع منهم غير ما يعرفون
اليوم ،لن ننظر ّالى ّ
خسة وذل وغدر األفاعي .لكن العني على
القيام به من
الجيش الذي بمقدوره ،في ظل رعاية الرئيس عون له ،أن
يقطع الطريق على هؤالء ،وأن يرسم اإلطار الفاصل بني
االستثمار السياسي غير املجدي ،وحقائق ودروس فرضتها
معركة الجرود األخيرة .والتوجه الى الجيش ،ليس ّفقط لكونه
مؤسسة يأمل اللبنانيون أن تكون على الدوام محط تفاهم
وتقدير ،بل لكون تجربة املعركة تستدعي رفع الصوت ،في
مواجهة أصوات ال تعرف اليوم ،وال غدًا ،كم خسر الجيش في
هذه املعركة من دماء!

ال ـ ـجـ ــرود ان ـط ـل ـق ــت مـ ــن أج ـ ــل ت ـحــريــر
ال ـجــرود وكـشــف مصير العسكريني،
ونحن لسنا عصابة تخرج لالنتقام»،
ً
سائال« :لو قتل كل هؤالء اإلرهابيني
من كان ليكشف مصير العسكريني»؟
مـعـتـبـرًا أن «امل ـهــم أنـنــا حصلنا على
نتيجة ،وهي كشف مصير العسكريني
وأرواح الشهداء أهم من كل املزايدات».
ّ
ورد املدير العام السابق لألمن العام
اللواء جميل السيد على من ينتقدون
امل ـقــاومــة بسبب ال ـت ـطــورات األخ ـيــرة،
مـعـتـبـرًا أن «امل ـق ــاوم ــة خـلـصــت عبئًا
كبيرًا كان على كل لبنان» ،مشيرًا إلى
أن «ت ـصــري ـحــات ب ـعــض الـسـيــاسـيــن
ـؤذ
ومـ ـه ــاجـ ـم ــة امل ـ ـقـ ــاومـ ــة (كـ ـ ـ ـ ــام) م ـ ـ ٍ
ومـعـيــب ،وفـيــه قلة أخ ــاق» ،وأن «أيــا
يكن مــن ساعدنا فــي تحرير أرضـنــا،
علينا أن نـشـكــره» .وأك ــد أن «الشعب
ال ـل ـب ـن ــان ــي يـ ـع ــرف أن هـ ـ ــذا ال ـش ـه ـيــد
فــي امل ـقــاومــة والـجـيــش ال ــذي قـتــل ،لم

ً
ينوجد أصال لو لم يكن تيار املستقبل
ّ
وال ـق ــوات اللبنانية مسهلني لــوجــود
اإلرهابيني في جــرود عــرســال» ،الفتًا
ال ــى أنـهــم «فـتـحــوا ال ـح ــدود مــن عكار
إل ـ ــى عـ ــرسـ ــال ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان إس ـق ــاط
سوريا وبشار األسد».
من جهته ،قال الوزير جبران باسيل،
خ ــال جــولــة لــه فــي الـبـقــاع الشمالي،
إن «هناك حديثًا عن معادلة الجيش
والـشـعــب وامل ـقــاومــة ،وه ـنــاك مـعــادلــة
أخـ ــرى ال ـج ـيــش وال ـش ـعــب والـ ــدولـ ــة...
م ـســاحــة ال ـت ـفــاهــم ك ـب ـيــرة وامل ـق ــاوم ــة
ال تتناقض مــع ال ــدول ــة ،بــل هــي على
األكيد أصغر من الدولة» ،موضحًا أن
«املقاومني استشهدوا من أجل لبنان
وحـمــايـتــه ،واملـهــم أن ننحني جميعًا
أمــام الشهادة ،ألننا كلنا استشهدنا
مـ ــن أجـ ـ ــل ق ـض ـي ــة ومـ ـ ــن أجـ ـ ــل ال ــوط ــن
واألرض والشعب».
(األخبار)
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سياسة
قضية اليوم

ُ
هكذا أ ُسر العسكريون
وهكذا أعطي األمر بتصفيتهم

الرواية الكاملة لعملية الخطف والتفاوض

ُ
سدل الستار على ملف العسكريين
أ ِ
المخطوفين لدى تنظيم «الدولة
االسالمية» أمس .ما كان يتداوله قادة
األجهزة األمنية همسًا بات معلنًا:
«العسكريون األسرى شهداء» ،إال واحدًا
بالتنظيم في الرقة.
يعتقد أنه التحق ّ
الخبر المؤسف الذي تولى اللواء عباس
ابراهيم إعالنه ،كان ّفي حوزة األجهزة
األمنية منذ أشهر ،إال أن أحدًا لم يكن يملك
جرأة إعالنه لعدم توافر أي دليل يقيني
يقطع الشك سوى إفادات موقوفين
من التنظيم المتشدد .في ما يأتي
مالبسات خطف العسكريين وإعدامهم
والمفاوضات التي أدت الى الكشف عن
مكان دفنهم
رضوان مرتضى

فــي الثاني مــن آب  ،2014أعلن تنظيم
«ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» ان ـط ــاق «غ ــزوة
ع ــرس ــال» بــأمــر مــن أمـيــر «داعـ ــش» في
ال ـق ـل ـمــون أح ـم ــد ط ــه امل ـش ـه ــور ب ــ«أب ــو
حـســن الفلسطيني» .ج ــاء ال ـقــرار بعد
ت ــوق ـي ــف اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـي ــش قــائــد
«لـ ـ ـ ــواء ف ـج ــر اإلسـ ـ ـ ـ ــام» عـ ـم ــاد جـمـعــة
امل ـل ـقــب بـ ــ«أب ــو أحـ ـم ــد» ،الـ ــذي ك ــان قد
بايع التنظيم املتشدد قبل يومني مع
أكثر من مئة مسلح .طــه ،املسؤول عن
إرسال سيارات مفخخة الى الضاحية
الـجـنــوبـيــة واسـتـهــدافـهــا بــالـصــواريــخ
فـ ــي ح ـ ــزي ـ ــران  ،2013أعـ ـط ــى أوامـ ـ ــره
يومها بقتل وأسر عسكريني ملبادلتهم
بـجـمـعــة .وق ــد ش ــارك مسلحو «جبهة
النصرة» مسلحي «الدولة» في احتالل
ّ
عــرســال .يومها ،شــن الجيش هجومًا
معاكسًا تمكن فيه من إصابة طه الذي
قـتــل مـتــأثـرًا بـجــروحــه بـعــد أسـبــوعــن.
كــان ق ــرار الجيش واضـحــا باستعادة
ّ
ً
الـعـسـكــريــن املـخـطــوفــن ،لـكــن اتـصــاال

ورد إل ــى قــائــد الـجـيــش آنـ ــذاك الـعـمــاد
جان قهوجي من رئيس الحكومة تمام
سالم يطلب منه فيه وقف إطالق النار.
ّ
ّ
رد قهوجي بــأن الجيش يريد تحرير
ال ـع ـس ـكــريــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا ال ي ــزال ــون
محتجزين في مسجد الشيخ مصطفى
الـحـجـيــري (أب ــو طــاقـيــة) ومـنــزلــه .لكن
ج ــواب س ــام ك ــان ح ــازم ــا ب ــأن ال ق ــرار
سياسيًا باملضي فــي املـعــركــة ،وشــدد
على طلب وقــف إط ــاق الـنــار إفساحًا
في املجال لدخول وفد من هيئة علماء
املسلمني للتفاوض السترداد األسرى
 .كــذلــك ط ـلــب سـ ــام ،بـحـســب م ـصــادر
ع ـس ـكــريــة ،ان ـس ـحــاب ال ـج ـيــش م ــن تلة
اسـتــراتـيـجـيــة ك ــان ق ــد سـيـطــر عليها.
والــافــت أن ســام سـ ّـمــى التلة يومها،
وه ــو مــا اعـتـبــرتــه ال ـق ـيــادة العسكرية
«أوام ـ ــر م ــن الـ ـخ ــارج» بــوقــف ّ
أي عمل
عسكري ضد املسلحني.
دخـ ـل ــت ه ـي ـئــة ع ـل ـم ــاء امل ـس ـل ـمــن عـلــى
خ ــط الـ ـتـ ـف ــاوض ،ون ـج ـحــت ف ــي إق ـنــاع
«جـ ـبـ ـه ــة الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» ب ـ ــإط ـ ــاق ب ـعــض
األسرى لديها ،لكنها فشلت في إقناع
تنظيم «داع ــش»ّ .أول املـفــاوضــن كان
عضو الهيئة الشيخ محسن شعبان
الـ ــذي ع ــاد م ــن امل ـف ــاوض ــات م ــع ق ـيــادة
التنظيم بالفيديو األول الذي ظهر فيه
العسكريون املخطوفون وهم ُي ّ
عرفون
ع ــن أن ـف ـس ـه ــم ،بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـع ـس ـكــري
عـ ـل ــي الـّـعـ ـ ُل ــي الـ ـ ــذي كـ ـش ــف املـ ـف ــاوض
آنــذاك أنــه أعـ ِـدم أثناء اقتياده مع بقية
األس ــرى على مــن «البيك أب» ،بعدما
ح ــاول ان ـت ــزاع س ــاح أح ــد الـخــاطـفــن،
ّ
لـكــن الـقـيــادي فــي التنظيم «أبــو أسيد
التونسي» كان أســرع منه ،فطعنه في
رق ـب ـتــه ،ق ـبــل أن ُي ـج ـهــز عـلـيــه بــإطــاق
الرصاص.
نقل مشايخ الهيئة مع الفيديو شرطًا
واح ـ ـ ـدًا إلط ـ ــاق ال ـع ـس ـكــريــن :اإلف ـ ــراج
وعندما رفـضــت الحكومة
عــن جمعةّ .
الـلـبـنــانـيــة ،صــفــى التنظيم العسكري
ع ـل ــي ال ـس ـي ــد ونـ ـش ــر ف ـي ــدي ــو مـ ـص ـ ّـورًا
لعملية اإلع ـ ــدام .ع ــاد الـشـيــخ شعبان
الــى الجرود مجددًا ،وتمكن من إقناع
أم ـيــر الـتـنـظـيــم ف ــي حـيـنــه« ،أب ــو طــال
الـحـمــد» ،بتسليم جثة السيدُ ،
فسمح

ل ــه بــاس ـت ـخــراج ج ـثــة الـشـهـيــد بنفسه
مع تحميله املطلب نفسه باإلفراج ّ عن
جمعة .ومــع رفــض الـحـكــومــة ،توقفت
املفاوضات وسحبت الهيئة وساطتها.
بعد شـعـبــان ،دخــل فــي املـلــف عــدد من
الــوس ـطــاء ،ت ـنـ ّـوعــوا بــن رج ــال أعـمــال
ومشايخ وموقوفني سابقني وعراسلة،
أبــرزهــم نــائــب رئـ ُيــس البلدية السابق
أحـمــد الفليطي (قـتــل الشهر املــاضــي)
وش ــاوي ــش مـبـنــى اإلره ـ ــاب ف ــي سجن
روم ـ ـيـ ــة س ــاب ـق ــا خ ــال ــد م ـل ـك ــة ،امل ـل ـقــب
ّ
بـ«أبو الوليد» .غير أن أحدًا لم يتمكن
ّ
م ــن ت ـح ـق ـيــق خـ ــرق جـ ـ ــدي سـ ــوى أح ــد
أبـنــاء عــرســال مصطفى بحلق (توفي
بسكتة قلبية أثناء الوساطة) والشيخ
وســام املصري .قصد املصري الجرود
بتكليف رسمي من األمن العام ليلتقي
ق ـيــادة التنظيم ،وع ــاد بفيديو جديد
يظهر فيه ثالثة عسكريني مخطوفني،
وق ــد ُوض ــع خـنـجــر عـلــى رق ـبــة أحــدهــم
ف ـي ـمــا م ـت ـح ــدث م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم ي ـتـ ّ
ـوعــد
الحكومة اللبنانية باللغة الفرنسية.
ُحـ ِّـمــل امل ـصــري الئـحــة مـطــالــب جــديــدة
تتضمن املطالبة بــإطــاق سجناء في
روم ـيــة .م ــرة جــديــدة أبـلـغــت الحكومة
ال ــوس ـي ــط رف ــض امل ـط ــال ــب ،ل ـي ـت ـبـ ّـن أن
الــوزيــر السابق وائــل أبــو فــاعــور دخل
على خــط الــوســاطــة ،وأرس ــل  280ألف
دوالر عبر أحد الوسطاء إلى التنظيم
ل ـل ـحــؤول دون قـتــل الـعـسـكــريــن .بقي
ّ
ّ
األم ــر عـلــى ه ــذه ال ـح ــال إل ــى أن تسلم

ش ــؤون الـتـنـظـيــم فــي الـقـلـمــون كــل من
األمير الشرعي «أبو الزبير السعودي»
واألمـيــر الـعــام «أب ــو بلقيس الـعــراقــي»
و«أبو بكر الرقاوي» موفدين من قيادة
التنظيم ،بعد عزل األمير السابق أبو
ط ــال ال ـح ـمــد واس ـت ــدع ــائ ــه ال ــى الــرقــة
مصطحبًا معه ابن شقيقته العسكري
عبد الرحيم ديــاب ُ الــذي كــان قــد أعلن
ان ـش ـق ــاق ــه .ه ـن ــاك ق ـت ــل ال ـح ـم ــد ب ـغ ــارة
جـ ــويـ ــة .وفـ ـيـ ـم ــا تـ ـح ــدث ــت م ـع ـل ــوم ــات
عــن الـتـحــاق دي ــاب بـصـفــوف التنظيم
وعـ ـمـ ـل ــه ف ـ ــي أح ـ ــد املـ ـك ــات ــب اإلداريـ ـ ـ ـ ــة
التابعة لشؤون مالية التنظيم ،أفادت
معلومات أخ ــرى بــأنــه قتل فــي إحــدى
املـ ـع ــارك .أم ــا ال ـع ـس ـكــريــون الـثـمــانـيــة،
بحسب م ـصــادر مـقـ ّـربــة مــن التنظيم،
فقد أمر «أبو الزبير» بإعدامهم .ورغم
اعـ ـت ــراض ع ـنــاصــر ال ـت ـن ـظ ـيــم بــذري ـعــة
أن مبادلتهم ستحقق مكاسب مالية
وت ـح ــرر س ـج ـنــاء ،أص ـ ّـر األم ـي ــر الــوافــد
ّ
شرعيًا
حــديـثــا عـلــى أن «ه ـن ــاك قـ ــرارًا ّ
م ــن ال ــرق ــة ب ــإع ــدام ـه ــم ل ـكــون ـهــم ك ــف ــارًا
محاربني» .وقصد املغارة حيث كانوا
محتجزين وأعطى األمــر بتصفيتهم،
فيما أرســل «أبــو بكر الرقاوي» رسالة
إل ـ ــى أه ـ ــل أح ـ ــد ال ـع ـس ـكــري ــن ُيـبـلـغُـهــم
فيها «عـ ــودوا إل ــى بـيــوتـكــم  ،لـقــد قتل
ّ
أبناؤكم» .غير أن آخرين في التنظيم
أرسـلــوا إلــى األهــالــي رســائــل معاكسة
للعب بأعصابهم ،يزعمون فيها أنهم
ال يزالون على قيد الحياة.

ضغط سالم على
قهوجي لوقف النار
بحجة إفساح المجال
للتفاوض من أجل
إطالقهم

منذ أكثر من سنة ،اعترف أحد أعضاء
الـتـنـظـيــم مـمــن أوقـفـتـهــم اسـتـخـبــارات
ّ
ُالـجـيــش ب ــأن الـعـسـكــريــن املـخـطــوفــن
أع ـ ــدم ـ ــوا .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،أدل ــى
مــوقــوف آخــر لــدى األم ــن الـعــام بــروايــة
م ـ ـفـ ـ ّـص ـ ـلـ ــة ع ـ ـ ــن إع ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم .وج ـ ـ ـ ــاءت
الــرواي ـتــان لـتــؤكــدا رواي ــة سابقة أدلــى
ب ـهــا م ــوق ــوف ث ــال ــث ل ــدى األمـ ــن ال ـعــام
تــؤكــد اإلع ــدام ،وتكشف هــويــة قاتلهم
ّ
وتحدد مكان دفنهم
باالسم والكنية،
ف ــي إح ـ ــدى امل ـ ـغـ ــاور ف ــي وادي ال ـ ــدبّ.
ّ
غير أن ــه ،بحسب املـصــادر األمـنـيــة ،لم
ي ـكــن ب ــاإلم ـك ــان ال ــوص ــول إلـ ــى املــوقــع

ّ
روايات الموقوفين وتكتم األجهزة

لـكــونــه مـكـشــوفــا أم ــام ن ـيــران مسلحي
ّ
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» .حـ ـت ــى إن رح ـ ـلـ ــة ض ـب ــاط
األم ـ ــن الـ ـع ــام ف ــي الـ ـج ــرود ق ـبــل أشـهــر
النتشال أربــع جثث من إحــدى املغاور
ّ
للتثبت مــن املعطيات الـتــي في
كــانــت
ح ــوزة األج ـهــزة األمـنـيــة ،قبل أن ُت ّ
بي
ف ـحــوصــات الـحـمــض ال ـن ــووي أن ـهــا ال
تعود للعسكريني.
مــع ان ـطــاق مـعــركـتــي «فـجــر ال ـجــرود»
ّ
و«إن ع ــدت ــم عـ ــدنـ ــا» ،وشـ ـ ــن ال ـه ـجــوم
ّ
مــن جـبـهــات م ـت ـعــددة ،أخ ـلــى مسلحو
«داع ـ ـ ــش» م ــواق ـع ـه ــم ،فـ ـ ُـحـ ـ ِّـررت معظم
األراض ــي املحتلة ،ومــن بينها النقطة
ُ
التي كانت تشرف على املوقع املفترض
لــدفــن الـعـسـكــريــن .وقـبــل خمسة أيــام،
تـ ـ ّ
ـوجـ ــه م ــوك ــب مـ ــن األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام إل ــى
البقعة املـحــددة ،لكن لم ُيعثر على أيّ
أثــر لجثامني الشهداء .ومــع استسالم
عـشــرات املسلحني ملقاتلي حــزب الله،
ّ
أك ــد بعضهم ال ــرواي ــة الـتــي فــي حــوزة
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة الـلـبـنــانـيــة .انطلقت
م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ب ـم ــراف ـق ــة
دل ـي ــل م ــن امل ـس ـل ـحــن إلرشـ ــادهـ ــم إل ــى
مـكــان دف ــن الـجـثــث (عـلـمــا ب ــأن الــرفــات
ك ــان ف ــي م ـكــانــن م ـن ـف ـص ـلــن) .انـطـلــق
بـعــدهــا ضـبــاط وعـنــاصــر مــن الجيش

انتهت لعبة االرهاب ...لعبة المزايدة مستمرة
فراس الشوفي
الزمان 20 :كانون الثاني  .2012املكان:
آخــر نقطة مــن منطقة مشاريع القاع
عـلــى ال ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة ـ ـ ـ ال ـســوريــة،
أمتار من «معبر الجورة»
بعد
وعلى ِ
ٍ
غير الشرعي.
كـ ــان ال ــرب ـي ــع ق ــد أتـ ــى ب ــاكـ ـرًا ف ــي ذل ــك
الشتاء ،والحقول خرجت من كبوتها
خـضــراء ســاحــرة« .أب ــو أح ـمــد» ،راعــي
املــاشـيــة واب ــن مــديـنــة الـقـصـيــر ،حـ ّـول
مــزرعـتــه املليئة بــالـخــراف إل ــى مخبأ
ّ
آمن ملجموعة من املسلحني السوريني،
وم ـن ـط ـل ـق ــا ل ـل ـع ـم ـل ـي ــات ض ـ ــد م ــواق ــع
الجيش السوري في املنطقة .لقاء 30
ّ
ّ
ـان
ألــف لـيــرة لبنانية ،دل ّصــاحــب دك ـ ٍ
ق ــري ــب ف ــري ـق ــا ص ـح ــاف ــي ــا ع ـل ــى «وكـ ــر
ال ـ ـ ـثـ ـ ــوار» ،امل ـخ ـت ـب ـئــن ك ــال ــذئ ــاب بــن
الخراف.
ً
حـتــى إن دوريـ ــة لـلـجـمـ ُـارك اللبنانية
أرش ـ ــدت ال ـص ـحــافــي وامل ـ ـصـ ـ ّـورة (فــي
إح ــدى الــوكــاالت األجنبية الشهيرة)
إل ـ ــى الـ ـط ــري ــق الـ ـت ــرابـ ـي ــة الـ ـت ــي تـصــل

مزرعة أبو أحمد بالطريق الدولية.
ال ــراع ــي ال ـث ـ ّ
ـري مـضـيــاف عـلــى طريقة
ٌ
كريم ،إلى درجة إقناعه
أبناء العشائر.
«الـ ـ ـث ـ ــوار» ،م ــن األقـ ــربـ ــاء وال ـض ـي ــوف،
ب ــال ـظ ـه ــور أم ـ ـ ــام الـ ـك ــامـ ـي ــرا ،ورواي ـ ـ ــة
«مـغــامــراتـهــم» فــي «ال ـثــورة السلمية»
داخل القصير ،شريطة إخفاء الوجوه
وعـ ـ ـ ــدم ذكـ ـ ــر م ـ ـكـ ــان الـ ـتـ ـص ــوي ــر .لـكــن
الـكــامـيــرا مـغــريــة بــا ش ـ ّـك ،وب ـطــوالت
«التظاهر السلمي» ال تقارن بالعمل
ّ
امل ـســلــح .س ــرع ــان م ــا اقـتـنــع «ال ـث ــوار»
ّ
بالحديث عــن «ال ــدس ــم» ،بــدلــوا ثياب
الــرعــاة بــالـبــزات العسكرية الهجينة،
وأحـ ـض ــروا رشــاشــات ـهــم وق ـ ــاذف «آر.
بــي .ج ــي ».وبـعــض القنابل واأللـغــام،
وبدأت املقابلة.
ٌ
في ذلك الحني ،كان فريق من اللبنانيني
قــد وقــع فريسة وهــم إسـقــاط ســوريــا،
ّ
فتورط في الدم السوري ولعبة إغراق
الــداخــل الـســوري من الـحــدود ،سالحًا
ً
وم ـ ـ ــاال وإم ـ ـ ـ ــدادًا لــوج ـس ـتـ ّـيــا وع ــاج ــا
لـ ـلـ ـج ــرح ــى واس ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــرادًا ل ـل ـن ــازح ــن
ّ
مذهبيًا ...من وادي خالد
وتحريضًا

مقيتة رؤية «أبو
عجينة» على شاشة
تلفاز مجددًا ،بعد كل
ٍ
هذا الخراب والقتل

وطــراب ـلــس ،إل ــى ال ـقــاع وع ــرس ــال ،إلــى
مجدل عنجر وشبعا.
دقــائــق مــن اع ـتــرافــات «ثـ ـ ّـوار الجيش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري الـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـر» أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــدسـ ــة،
عدد «جنود األسد (الرئيس
ويتجاوز ّ
ال ـ ـسـ ــوري ب ــش ــار األسـ ـ ـ ــد)» امل ـق ـتــولــن
ّ
والشبان الصغار يروون
أصابع اليد،
ح ـكــايــات ـهــم ب ــدم ب ـ ــارد .ف ـج ــأة ،يهجم
أربعيني إلى املضافة الصغيرة ،هلعًا،
يخطف الكاميرا ويركض إلى الخارج،

وال ي ـج ــرؤ أح ـ ـ ٌـد ع ـلــى ال ـح ــرك ــة« .أب ــو
حسن ،أبــو حسن ،ويــن راي ــح؟» ،ينده
املضيف عاليًا ،وهــو ّ
يهم بالنهوض
م ـ ــن األرض ،ث ـ ـ ـ ـ ّـم يـ ـلـ ـح ــق ب ــال ــرج ــل
الغاضب إلى الخارج ،ويعلو الصراخ،
ـرج ال ـج ـم ـيــع .إن ــه «أبـ ــو ح ـســن»،
ف ـي ـخـ ّ
«امل ـ ـشـ ــغـ ــل» الـ ـع ــرس ــال ــي «املـ ـ ــدعـ ـ ــوم»،
ّ
وراع ـ ـ ــي امل ـس ــل ـح ــن ف ــي ت ـل ــك ال ـب ـق ـعــة،
ويعرف مصلحتهم أكثر منهم .خاف
الــرجــل أن تنكشف املـجـمــوعــة ،ف ــأراد
ّ
تحطيم الـكــامـيــرا ،متهمًا الصحافي
واملـ ـص ـ ّـورة ب ــأن ح ــزب ال ـلــه أرسـلـهـمــا
لتصوير مجموعته ،بعد أن اكتشف
مــن بطاقتي هويتيهما اللبنانيتني
أنـ ـهـ ـم ــا يـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــدران م ـ ــن م ـح ــاف ـظ ـت ــي
النبطية وصور .بعد مفاوضات شاقة
ّ
ومرعبة ،اقتنع أبو حسن بأن يحطم
«حافظ الذاكرة» فحسب .وحتى تبيان
«الحقيقة» ،استبقى الصحافيني في
حكم املعتقلني ...أو املخطوفني.
ّ
يمر نصف ساعة ،والخاطف يحاول
ّ
االت ـ ـ ـصـ ـ ــال ب ـ ــأح ـ ـ ٍـد م ـ ـ ــا ،واملـ ـس ــلـ ـح ــون
«ال ـ ـق ـ ـت ـ ـلـ ــة» ي ـ ـحـ ــاولـ ــون تـ ـه ــدئ ــة روع

ّ
«معلمهم» حتى ال ينقل «الجاسوسني
الــزائـفــن» إلــى داخ ــل مدينة القصير،
ن ـ ـ ــواة «إم ـ ـ ـ ــارة حـ ـم ــص» املـسـتـقـبـلـيــة
لـ«تنظيم الـقــاعــدة» .يـعــود أبــو حسن
حني من وقفته الجانبية خائبًا،
بعد ّ
بـعــد تلقيه االت ـصـ َـال املـنـتـظــر ،ويـقـ ّـرر
االفراج عن املخطوف َي .كيف؟! وملاذا؟
ّ
املهم السالمة.
ّ
الحـقــا ،يتبي أن أبــو حسن مــن رجــال
علي الحجيري ،رئيس بلدية عرسال
السابق ،املعروف باسم «أبو عجينة»،
وذراع ت ـي ــار املـسـتـقـبــل ف ــي املـنـطـقــة.
ّ
ل ـك ــن االت ـ ـصـ ــال« /ك َـل ـمــة ال ـ ّـس ــر» الـتــي
َ
أفرجت عن املخطوفي ،كانت بتوقيع
وزيــر االتصاالت الحالي ونائب تيار
املستقبل فــي الـبـقــاع ال ـغــربــي ،جمال
ّ
الجراح.
¶¶¶
مقيتة رؤية «أبو عجينة» على شاشة
ّ
تلفاز مجددًا ،بعد كل هذه السنوات،
ٍ
وكل هذا الخراب والقتل ،ودم الجنود
الـلـبـنــانـيــن وأه ــال ــي عــرســال وال ـقــرى
امل ـح ـي ـط ــة ،امل ـق ـت ــول ــن غ ـي ـل ــة وظ ـل ـم ــا.
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«دواعش» السياسة قتلوا أبناءنا

والد
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نبأ العثور
على جثث
العسكريين
(مروان
بوحيدر)

واألم ــن الـعــام إلــى املـكــان املـحــدد ّ
(تبي
أن ــه بــالـقــرب مــن امل ـكــان ال ــذي سـبــق أن
ّ
حدده املوقوف لدى األمن العام) ،حيث
انتشلت الجثث الثماني أمس.

ّ
ّ
مسلحيه .ورغم أن املعلومات تؤكد أن
قيادة التنظيم في الرقة ترفض بشكل
ّ
ّ
قاطع ّ
أي تفاوض ،إال أن الجربان اتخذ
ق ـ ــراره بــال ـت ـفــاوض ل ـض ـمــان ســامـتــه.
ّ
وتـ ـكـ ـش ــف امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات أن م ـس ـل ـحــي
ّ
ـش» الذين سلموا أنفسهم لحزب
«داعـ ّ
الله تلقوا ضمانات بـ«تسوية أوضاع»
بعد موافقة الدولة السورية .و«تسوية
األوضـ ـ ـ ـ ــاع» ت ـع ـنــي ت ـن ـظ ـيــف سـجـلـهــم
والـسـمــاح لـهــم بــااللـتـحــاق بعائالتهم
فـ ــي أمـ ــاكـ ــن س ـي ـط ــرة الـ ـنـ ـظ ــام ،أسـ ــوة
ّ
باملسلحني الــذيــن سلموا أنفسهم في
ب ــداي ــة األحـ ـ ـ ــداث .ورغ ـ ــم اس ـت ـع ــداد ١٧
حافلة لنقل مسلحي التنظيم البالغ
ع ــدده ــم  ٣٥٠م ـس ـل ـحــا إل ـ ــى مـحــافـظــة
ّ
ّ
ال ـبــوك ـمــال ،إال أن م ـص ــادر تـكـشــف أن
ب ـع ــض امل ـس ـل ـح ــن ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم أب ــو
الـســوس ،طلبوا نقلهم إلــى مناطق ال
تـسـيـطــر عـلـيـهــا «ال ــدول ــة اإلســام ـيــة».
وفي هذا السياق ،تؤكد مصادر ّ
مقربة
ّ
مــن مسلحي ال ـجــرود أن معظم ُالذين
يحملون عقيدة التنظيم املتشدد قتلوا
في املعركة أو أجهز عليهم أبو السوس.
ّ
أما الباقون فمعظهم من قطاع الطرق
واملهربني وأبناء القصير الذين كانوا
في صفوف «الجيش ّ
الحر».

ّ
وامل ـق ــزز أك ـثــر ،رؤي ــة رئـيــس الحكومة
سعد الحريري مصافحًا إياه باسمًا،
وإلى جانبه في مؤتمر صحافي ،بعد
جــولـتــه األخ ـي ــرة ف ــي جـ ــرود عــرســال،
الـتــي حـ ّـررتـهــا املـقــاومــة مــن إرهــابـ ّـيــي
«أبو عجينة» ذاتهم.
كـ ـي ــف يـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـح ــري ــري أن ي ـث ـبــت
للبنانيني أنه نادم على ما ّ
تورط فيه
ّ
وتياره ،ومعه حزب القوات اللبنانية
والحزب التقدمي االشتراكي وآخرون،
يـ ـ ــوم اح ـت ـض ـن ــوا «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
و«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،وسـ ـ ـ ّـوقـ ـ ــوا ل ــإره ــاب ـي ــن
ّ
إعــام ـيــا وغــطــوهــم أم ـنـ ّـيــا ودعـمــوهــم
ب ــامل ــال و«ال ـح ـل ـي ــب» و«ال ـب ـطــان ـيــات»،
وبـقــوا حتى األمــس القريب يراهنون
على قلب النظام في سوريا وتغيير
امل ـعــادلــة ف ــي ل ـب ـنــان ،و«أبـ ــو عجينة»
نجم إطاللة الحريري؟
¶¶¶
يـ ــوم ك ـ ـ ّـوم إره ــاب ـ ّـي ــو ج ـ ــرود ع ــرس ــال
ج ـن ــود ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي ال ـجــرحــى
ّ
فــي شــاحـنــة فــي ش ـبــاط  ،2013غطى
ف ــري ــق  14آذار «الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة» كــأن ـهــا

ٌ
ف ـعــل ع ــاب ــر ،وكـ ــان بـيـنـهــم الـشـهـيــدان
النقيب بيار بشعالني والرقيب ّأول
إبراهيم زهرمان .يومها ،كان الجيش
ّ
اللبناني ممنوعًا من توقيف مسلح
بضغط من
واح ــد مــن «امل ـعــارضــن»،
ٍ
األمـيــركـيــن والـفــرنـسـيــن ،وتــآمــر 14
آذار .قيل لقائد الجيش السابق جان
قهوجي ،وبموافقة الرئيس السابق
مـيـشــال سـلـيـمــان ،ف ــ«ل ـي ـحـ ِـم الجيش
نفسه ،لكن اتــركــوهـ ُـم .ممنوع ضبط
ال ـ ـحـ ــدود» .ث ـ ّـم ي ــوم أوق ـ ــف اإلره ــاب ــي
 ،2014بطلب
عماد جمعة ،مطلع آب ّ
ً
أمـيــركــي ،بــذريـعــة أن ــه يـحــضــر «عـمــا
إرهــاب ـيــا» ضـخـمــا ،لــم تــأخــذ السلطة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال ــرئـ ـي ــس تـ ـم ــام س ــام
وحكومته ،بالتحذيرات التي وصلت
ع ـ ــن ع ـ ـمـ ـ ٍـل انـ ـتـ ـق ــام ــي ض ـ ـ ـ ّـد ال ـج ـي ــش
ُ
وال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـي ــة ف ــي عـ ــرسـ ــال .ت ــرك
ُ
ال ـج ـن ــود لـحـتـفـهــم وأس ـ ـ ِـره ـ ــم ،وتـ ــرك
«أب ــو عـجـيـنــة» و«ال ـش ـي ــخ» مصطفى
الحجيري« ،أبــو طاقية!!» ،لخداعهم،
ووعــدهــم بترك األســرى ،حاملا يغادر
ّ
املسلحون البلدة إلى الجرود .مذنب

الوساطة والمفاوضات
وح ــول رواي ــة املـفــاوضــات والــوســاطــة،
ّ
تنقل املصادر أن املفاوضات بني حزب
ال ـل ــه وت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ــش» ف ــي الـقـلـمــون
تــوالهــا شقيق «أمـيــر التنظيم» موفق
ال ـج ــرب ــان امل ـش ـهــور بـ ــ«أب ــو ال ـس ــوس»،
املــدعــو عمر الـجــربــان ،إضــافــة الــى ابن
خالته ووسطاء آخرين بينهم كويتي.
ك ــذل ــك اسـ ـتـ ـع ــان األمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ب ــأح ــد
امل ـح ـكــومــن ف ــي س ـجــن رومـ ـي ــة أحـمــد
مــرعــي ال ــذي لـعــب دورًا فــي الــوســاطــة
مـ ــع أفـ ـ ـ ــراد مـ ــن ق ـ ـيـ ــادة ال ـت ـن ـظ ـي ــم قـبــل
بداية املعركة .وكــان البند األول الذي
وضـعــه الـحــزب إلتـمــام الصفقة كشف
مصير العسكريني املخطوفني وتسليم
جثثهم ،إضافة إلــى تسليم جثامني 4
شهداء من حزب الله مدفونني في وادي
ميرا في القلمون السوري ،وشهيدين
وأس ـ ـيـ ــر ل ـ ــدى «داعـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي ال ـب ــادي ــة
السورية ،فيما تمحورت مطالب قيادة
ال ـت ـن ـظ ـيــم ح ـ ــول ال ـض ـم ــان ــات ل ـخ ــروج

حرام عليهم .في اليوم نموت مئة ّ
مرة» .إلى جانبها تقف
ّأم ـهــا الـتــي تـنــده ملصطفى« :ث ــاث س ـنــوات وأن ــا أنتظرك
يا ّأم ــي»ّ .تلطم بيديها على صــدرهــا .أمامها ،على جذع
شجرةُ ،علقت صورة مريم العذراء .لم تطلب منها «سوى
أن يعود مصطفى ساملًا ،ال أن أتسلمه ميتًا مثل إخوته .يا
ّأمي يا مصطفى ،ماذا سأقول لوالدك؟».
أرواح حزينة ألجساد أعياها التعب .حسني يوسف الذي
العسكريني املختطفني ،خانته قواه
بــات «مرجعًا» مللف
َ ْ
بعد أن ناضل لثالث سنوات .وقع الخبر عليه ُكان قاسيًا،
ف ــأراح رأس ــه عـلــى كـتــف شقيقة املـخـطــوف امل ـحــرر لــدى
«النصرة» العسكري جورج خوري .هي التي ذاقت األسى
ّ
سابقًا قبل أن ُي ّ
حرر شقيقها ،ساعدت حسني حتى ال
ُيـغـمــى عـلـيــه .تـصــرخ شقيقة أح ــد العسكريني الثمانية
بأعلى صوتها« :حرقولي قلبي» ،فيما الرجل على ُك ّ
رسيه
ُ
املتحرك يمنع املصورين من دخول الخيمة« ،اتركوا هذه
اللحظة لألهالي وحــدهــم» .كــأن ه ــؤالء قــد ضــاقــوا ذرعــا
باملصورين الذين ما انفكوا يلتقطون الصور لألمهات
الـحــزيـنــات ،فـ ُـهـ ّـددوا بتكسير الـكــامـيــرات إن لــم يخرجوا
من الخيمة .إضافة إلــى من يبكي ولــده ،كــان بني أقرباء
العسكريني من يدعو إلى «إبــادة اإلرهابيني في أرضهم
وليس تأمني معبر آمن لهم .كان يجب على ّ
السيد حسن
ٍ
ّ
(نصرالله) أن يحرقهم واحدًا واحدًا» .تكرر هذا األمر على
لسان كثيرين ،يريدون «االقتصاص لدماء الشهداء».
ّ
يكونوا يملكون
أيــام بطيئة مــرت على األهــالــي الــذيــن لــم ً
معلومة عن أبنائهم .تركتهم الــدولــة عرضة للشائعات،
تمامًا كما تركت أبناءهم بعد أن منعت الجيش من إكمال
مهمته في آب  .2014يوم أمس أيضًا ،لم يأت من يستطلع
ُ
أحوالهم ،بعد أن فجعوا بخبر استشهاد العسكريني عبر
وسائل اإلعالم .اتصل بعضهم ببعض ،وبدأوا يتجمعون
فــي خيمهم فــي ســاحــة ري ــاض الـصـلــح ،منذ ظهر أمــس.
وال ــدة حسني عـ ّـمــار تشكو تعامل اإلع ــام مــع املــوضــوع،
«ما في شي رسمي ،وما ُبيسكتوا» .تقول ذلك على وقع
أنني والدة محمد يوسف ،امل ّ
مددة على فراشها« ،يا ّ
ربي لم
أطلب منك سوى أن ّترد لي هذا الصبي .يا ّ
ربي ،أرجوك...
خبرًا ُي ّ
برد قلبي».
الخيمة األساسية التي كان يتجمع داخلها األهالي تحولت
إل ــى مــا ُيـشـبــه «مـجـلــس ال ـع ــزاء» .تكسر صـمــت األهــالــي
كلمات املتضامنني الذين أتوا ملواساة عائالت العسكريني.
«الجبل» حسني يوسف كان يتنقل بني الناس .التشاؤم
ُيسيطر عـلـيــه ،مــن دون أن يفقد ربــاطــة جــأشــه« .لدينا
إيمان ّ
بأن الله يخلق لكل إنسان قدرًا ال يستطيع أن يبعد
ّ
عـنــه .ونـحــن فــي النتيجة ٌ
عبيد عند ّ
رب الـعــاملــن» .حتى
الثانية األخ ـيــرة« ،يبقى لدينا أم ــل» .ومهما تكن نتيجة
ّ
بشقيقي محمد العسكريني .وال
الـفـحــوصــات« ،أفتخر
أن ــدم للحظة ّأن ابـنــي انـتـمــى إل ــى الـجـيــش ووق ــع فــي هــذه
األزمة».

بعد ثالث سنوات من خطف ّ «داعش»
لجنود في الجيش اللبناني ،تلقى ذووهم
ٍ
ّ
الخبر السيئ .التقوا أمس داخل خيمتهم
في رياض الصلح ،تجمعهم المصيبة
بلد،
والحزن على من ذهب يفتدي سيادة ٍ
فتركته دولته يلقى حتفه
ليا القزي
حـصــل ذل ــك قـبــل ث ــاث س ـنــوات ،وم ــن ُاملـمـكــن أن ّ
يتكرر
ُ
فــي تــاريــخ آخ ــر ،مــا دام هـنــاك دول ــة تـ ّـصــر عـلــى «إذالل»
عسكرييها ،وذوي ـهــم ،وشعبًا بأكمله .تتلكأ عــن القيام
بواجباتهاُ ،فيطوى ملف خطف ثمانية عسكريني من
الجيش اللبناني (بعد أن التحق العنصر التاسع بـ«داعش»)،
صفحة ســوداء .إعــان الـلــواء عباس
في آب  ،2014على
ٍ
ّ
إبــراهـيــم أمــس «انـتـشــال رف ــات  6أشـخــاص ُيعتقد أنهم
الجنود ،ألنهم يلبسون «رينجر» عسكريًا» ،كان تأكيدًا
أحد أن ُي ّ
ملعلومات لم ُيرد ٌ
ٌ
رخيص .يغسل
صدقها .املوت
ٍ
ّ
كل املسؤولني السياسيني والعسكريني واألمنيني أيديهم
من ّ
تحمل مسؤوليته .ولكنّ ،
عم العسكري محمد يوسف
ّ
ّ
ُي ّ
يقول
قرر أن يكشفهم« .أنا رجل ال
أخاف ّ إال من ربي»ّ ،
ّ
ُ
والغضب يشق صدره« .حزب الله يهبط بلدًا ،وال يتخلى
عــن أس ـيــر .الـجـيــش يفعل ذل ــك أي ـضــا ،ولـكــن فليبتعدوا
ّ
ّ
عنه» .يتهم السياسيني بأنهم هم الدواعش الحقيقيون.
لو فقط «تركوا الجيش ُيكمل مهمته .العسكري إن وضع
ُ
ٌ
محقون
اإلرهابي هدفًا نصب عينيه ،لكان هرب» .الرجل
ّ
إلــى درجــة انتفخت أوداج ــه« .مقهورون ألنــه كانت هناك
فرصة أن ُيخرجوا أحد العسكريني على قيد الحياة .ماذا
كانوا ينتظرون؟» ،يقول قبل أن ُيضيف« :الحمد لله .لنا
الشرف أن يكون لنا شهيد».
خ ــال ــد ح ـس ــن؛ ع ـلــي ال ـح ــاج ح ـس ــن؛ س ـيــف ذبـ ـي ــان؛ علي
املصري؛ حسني عمار؛ محمد يوسف؛ مصطفى وهبي؛
إبــراه ـيــم مـغـيــط ،بـكــاهــم ذووهـ ــم أم ــس فــي الـخـيـمــة التي
نصبوها بالقرب من ساحة ريــاض الصلح .على الرغم
ُ
ّ
من ّأن املدير العام لألمن العام أعلن أنه «ال يمكن أن نثبت
(هوية الرفات) حتى تظهر نتيجة الفحوص العلمية».
ّ
جميلة ،شقيقة العسكري مصطفى وهبي ،كانت تتكئ
عمود حني كان إبراهيم ُيلقي كلمته .الهرج واملرج
على
ٍ
بني االعالميني واملصورين منعاها من سماع تصريحه.
تنظر بعينني فــارغـتــن ووج ـ ـ ٍه شــاحــب تـعـلــوه ابتسامة
خفيفة ُت ّ
عبر عن أمــل طفيف بــأن يكون مصطفى حيًا.
ّ
ولكن ،ما إن يصلها الخبر حتى تنهار .هي التي كانت
ُ
ت ّصر ،خالل الساعات التي سبقت وصول إبراهيم ،على
ُ
ّ
أنه «لن ن ّ
صدق ّأي خبر سوى الذي يأتي من جهة رسمية.

(أ ف ب)

َ
ّ
من ق ِبل بهذه الخدعة ،لكن سالم ،ومن
خلفه ال ـحــريــري ،مــذنـبــان أك ـثــر ،حني
ضغطا على قهوجي لوقف املعركة.
ومن ال يذكر انزعاج رئيس الحكومة
وقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذاك مـ ـ ــن اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام ال ـج ـي ــش
لراجمات الصواريخ من النبي عثمان
ّ
واللبوة ،ضد املسلحني في الجرود؟
¶¶¶
انتهت لعبة اإلرهــاب .وصار الجميع
ف ــي «خـ ـن ــدق» واح ـ ــد .ط ـب ـعــا ،ل ــم يعد
ب ــاس ـت ـط ــاع ــة ف ـ ـ ــارس س ـع ـي ــد وإيـ ـل ــي
م ــارون ــي وع ــاص ــم ع ــراج ــي وأن ـط ــوان
سـ ـع ــد وط ـ ــون ـ ــي أب ـ ــو خـ ــاطـ ــر وزي ـ ــاد
الـ ـق ــادري وش ــان ــت جـنـجـنـيــان وأم ــن
وه ـبــي وإدي أب ــي الـلـمــع أن يـحـ ّـجــوا
إلــى عــرســال كما حـ ّـجــوا فــي املــاضــي،
ل ـت ـغ ـطـ ّـيــة إره ــاب ـي ــي الـ ـج ــرود بـحـ ّـجــة
دع ــم الـبـلــدة فــي وج ــه «ب ـطــش» حــزب
الله .يبحث هــؤالء وغيرهم عن أقرب
خندق «ضد اإلرهاب» ليرموا أنفسهم
ّ
فيه ،عل اللبنانيني يفقدون ذاكرتهم.
لكن «غوغل» ال ينسى.
ّ
هل تذكرون أحمد األسير؟ ومن غطاه

وم ــن ح ـم ــاه؟ ه ــذه ح ـكــايــة لــوحــدهــا.
وشادي املولوي أيضًا« .يتحامقون»
في السياسة واألمــن ،ويدفع الجيش
وامل ـق ــاوم ــة وال ـل ـب ـنــان ـيــون ال ـث ـمــن .ثـ ّـم
ال ي ـع ـتــرفــون .وي ــرم ــون أن ـف ـس ـهــم في
الخندق الجديد.
¶¶¶
اآلن ،اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون
وال ـب ــري ـط ــان ـي ــون ع ـل ــى دعـ ــم الـجـيــش
ب ــاألب ــراج وال ـت ـح ـص ـي ـنــات وال ـس ــاح،
الـ ـ ــذي ي ـك ـفــي ل ـق ـت ــال الـ ــداخـ ــل ط ـب ـعــا،
وال ي ـســاوي «سـنـتــا» ض ـ ّـد إســرائـيــل.
ألن ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــن ك ـ ـ ــان سـ ـ ّـبـ ــاقـ ــا ل ـب ــذل
ال ـت ـض ـح ـيــات وقـ ـت ــال «ال ـ ـعـ ــدو» حيث
يبني قــواعــده ،فــي القصير وحمص
وال ـق ـل ـم ــون وال ـق ـن ـي ـط ــرة وال ــزب ــدان ــي
ـق وغـ ـي ــره ــا .ل ـك ــن «14
وري ـ ـ ــف دمـ ـش ـ ّ
آذار» ،أو ما تبقى منها ،تبني رهانًا
جــديـدًا على مــا يـبــدو .يــزايــدون على
املقاومة بإنجاز الجيش ،وكأن هناك
فــريـقــن ،سيتنافسان فــي املستقبل،
أو ي ـت ـق ــات ــان ،ع ـل ــى أف ـض ـل ـيــة الـ ــدور
ّ
وشرعيته .واهمون.
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مجتمع وإقتصاد

تحقيق في جلسته المنعقدة في القصر الجمهوري في
 21حزيران الماضي ،وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الثقافة «قبول
هبة عينية ّ
مقدمة لصالحها من شركة سولدير ،والمتمثلة بالعقار رقم
 /1500المرفأ ،إلنشاء متحف مدينة بيروت»! ّ
مر هذا الخبر من دون أن يثير
المرات النادرة ّ
ّ
أي اهتمام ،علمًا أنها من ّ
جدًا التي يبحث فيها مجلس الوزراء
أمرًا يتصل بوسط بيروت ّ
يصب في «المصلحة ّ
العامة» ال في مصلحة
الشركة الخاصة ،وربما هي ّ
المرة الوحيدة التي يكون فيها مجلس الوزراء
في موقع «األخذ» من الشركة وليس «العطاء» ...فما هي ّ
قصة هذه
«الهبة»؟ وهل تنازلت شركة «سوليدير» للدولة عن ملكيتها للعقار
عن عملية
1500؟ الوثائق والوقائع المتعلقة بهذا الملف تكشف ً
تزوير كبيرة للحقيقة ،فالعقار المذكور هو ملك الدولة أصال والشركة لم
تتبرع أطالقًا من كيسها وإنما من كيس الدولة وأصحاب الحقوق!

«سوليدير» تهبُ
األمالك العامة

العقار  /1500المرفأ:
من الدولة وإلى الدولة يعود
محمد وهبة
شركة «سوليدير» ّ
قدمت قطعة أرض
«ه ـبــة» إل ــى الــدولــة إلن ـشــاء «متحف
ت ـ ــاري ـ ــخ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت» .خـ ـب ــر ي ـس ـتــرعــي
االنـ ـتـ ـب ــاه والـ ـت ــدقـ ـي ــق .ل ــم ي ـس ـبــق أن
أظ ـهــرت ه ــذه الـشــركــة الـخــاصــة مثل
هـ ــذا «ال ـس ـخ ــاء» وذاك «االه ـت ـم ــام»،
ً
ف ـه ــي ق ــام ــت أص ـ ـ ــا ع ـل ــى مـ ـص ــادرة
أمـ ــاك أص ـح ــاب ال ـح ـقــوق ف ــي وســط
بـ ـي ــروت واالسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى األم ـ ــاك
العمومية واألراضــي املستحدثة من
ردم البحر على الواجهة البحرية...
ّ
وتعمل بكل ما ملكت من قوة ونفوذ
وعـنـجـهـيــة لـلـتــاعــب ب ــذاك ــرة امل ـكــان
وط ـ ـمـ ــس تـ ــاري ـ ـخـ ــه وتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ن ــاس ــه
وتـغـيـيــر أس ـم ــاء م ـط ــارح ــه ...ه ــذا ما
ّ
تـ ــؤكـ ــده ع ـم ـل ـيــات ت ــدم ـي ــر اآلث ـ ـ ــار أو
دفنها أو نقلها أو تبخيس قيمتها
تـ ـ ـج ـ ــاه «سـ ـ ـم ـ ــو املـ ـلـ ـكـ ـي ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة» ،كـ ـم ــا تـ ــؤكـ ــده نـ ـض ــاالت
بعض أصحاب الحقوق ضد الشركة
ال ـع ـقــاريــة ،املـسـتـمــرة مـنــذ رب ــع قــرن،
الــذيــن اسـتـفــاقــوا فــي نـهــايــة الـحــرب
األهلية على قانون يصادر أمالكهم
ّ
ويحولها من أكثر أنواع امللكية ثباتًا
وربحية إلــى ملكية أسهم قليلة في
شركة خاصة ضخمة يسيطر عليها
عــدد مــن الــاعـبــن ،وهــي أكـثــر أنــواع
امللكية هشاشة وتذبذبًا.
رغـ ـ ـ ــم أن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة واض ـ ـحـ ــة

لم يحصل سابقًا ّ
عاء
االد
ّ
ّ
العامة
أن إعادة األمالك
إلى الدولة هي بمثابة «هبة»
وراس ـ ـخـ ــة فـ ــي األذهـ ـ ـ ـ ــان ،ج ـ ــاء قـ ــرار
مجلس ال ــوزراء رقــم  26الـصــادر في
 ،2017/6/21ل ـي ـشــوش ـهــا ُ
وي ـظ ـهــر
ال ـ ـشـ ــركـ ــة «امل ـ ـ ـكـ ـ ــروهـ ـ ــة» ف ـ ــي م ـظ ـهــر
الحريص على املساهمة «اإليجابية»
ّ
يصب في «املصلحة
في عمل مطلوب
العامة» .ينص القرار على أن الشركة
«ت ـب ــرع ــت بـقـطـعــة أرض مـســاحـتـهــا
 5272م ـت ـرًا مــرب ـعــا مل ـس ــاع ــدة وزارة
الـثـقــافــة عـلــى إن ـش ــاء مـتـحــف تــاريــخ
مــديـنــة بـ ـي ــروت ...كـيــف ذل ــك إذا كــان
الـعـقــار  1500مــوضــوع «الـهـبــة» هو

ُ
ً
أصال ملك للدولة بحسب ما تظهره
الوقائع واملستندات؟

القرار الخديعة
باالستناد إلى محضر جلسة مجلس
ال ــوزراء (رقــم  )32املنعقدة فــي القصر
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري بـ ـت ــاري ــخ ،2017/6/21
ي ـت ـبـ ّـن أن ق ـ ــرارًا (رق ـ ــم  )26صـ ــدر فــي
هــذه الجلسة ،ويقضي باملوافقة على
«طلب وزارة الثقافة قبول هبة عينية
مقدمة لصالحها من شركة سوليدير
واملـتـمـثـلــة بــالـعـقــار رق ــم  /1500املــرفــأ
إلنشاء متحف تاريخ مدينة بيروت».
ماذ جاء في نص القرار حرفيًا؟
يستند هذا القرار إلى :قانون املحاسبة
العمومية .املرسوم االشتراعي رقم 64
(إع ـف ــاء ال ـه ـبــات امل ـقــدمــة إل ــى اإلدارات
الـعــامــة مــن جميع ال ــرس ــوم) .املــرســوم
رق ــم ( 16163ت ـعــديــل ن ـظــام ال ـب ـنــاء في
ال ـق ـطــاعــن  Iو Hف ــي وسـ ــط بـ ـي ــروت).
املرسومان  5052و( 5053املوافقة على
إبــرام مذكرة تفاهم بني وزارة الثقافة
وال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية بشأن
امل ـســاه ـمــة ف ــي ت ـمــويــل مـ ـش ــروع ب ـنــاء
متحف تــاريــخ ب ـي ــروت) .ق ــرار مجلس
ال ـ ــوزراء رق ــم  27تــاريــخ 2011/10/27
(عــدم قبول أي هبة ال تتوافق وأحكام
ال ـق ــوان ــن واألنـ ـظـ ـم ــة) .وأخـ ـيـ ـرًا كـتــاب
وزارة الثقافة رقــم  2017/1692تاريخ
 2017/6/5ومرفقاته.
يقول الـقــرار إن «مجلس ال ــوزراء اطلع
ّ
وتبي
على املستندات املذكورة أعاله»،
لــه أن الــدولــة اللبنانية ممثلة ب ــوزارة
ال ـث ـقــافــة وم ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلعـ ـم ــار
وبـلــديــة بـيــروت والـصـنــدوق الكويتي
للتنمية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة
«ســولـيــديــر» ،اسـتـنــادًا إلــى املرسومني
رقم  5052و ،5053للمساهمة في تمويل
م ـشــروع ب ـنــاء «مـتـحــف تــاريــخ مدينة
بـيــروت» .وإن هذين املرسومني أناطا
بوزارة الثقافة «اتخاذ اإلجراءات كافة
الالزمة لتسهيل تنفيذ بنود االتفاقية
واملساعدة في اكتساب ملكية األراضي
واستصدار التراخيص الالزمة لتنفيذ
بناء املـتـحــف» .وتبني ملجلس ال ــوزراء
أي ـضــا أن ــه «ب ــوش ــر بــالـفـعــل بــاألع ـمــال
التحضيرية لتنفيذ املشروع»!
يتابع نــص ال ـقــرار« :ومل ــا كــانــت شركة
سوليدير قد تنازلت عن ملكية العقار
رق ــم  /1500املــرفــأ ل ــدى أمــانــة السجل
ال ـع ـق ــاري ،إلس ـق ــاط ــه ل ــأم ــاك الـعــامــة

حدود العقار  / 1500المرفأ
(التل الكنعاني)

ّ
المحدد باألرقام من  1إلى  6من األمالك العامة لبناء متحف شرط
يمكن تخصيص الجزء
أال يتجاوز ارتفاعه األقصى عن مستوى الطريق المحاذية له من الجنوب باستثناء مساحة
ال تتجاوز  %30من مساحة هذا الجزء حيث يمكن زيادة االرتفاع األقصى إلى  15مترًا
فوق مستوى الطريق المحاذية له ،ويخضع تصميم البناء على هذا الجزء لموافقة
الشركة العقارية (سوليدير) ومن ثم المجلس األعلى للتنظيم المدني وال تحتسب مساحة
البناء هذا من ضمن المساحات المبنية الصافية للوسط التجاري

وإع ــادة تكوين عـقــار خــاص آخــر على
امل ـس ــاح ــة املـ ـح ــددة م ــن  1الـ ــى  6وفـقــا
لـلـمـخـطــط الـتـفـصـيـلــي ملـنـطـقــة وســط
ب ـي ــروت ال سـيـمــا ال ـق ـطــاع التنظيمي
( )Hوامل ـص ــدق بــاملــرســوم رق ــم 16163
ت ــاري ــخ  2006/1/19إلنـ ـش ــاء متحف
تــاريــخ مدينة بـيــروت وتسجيله على
اسم اإلدارة املعنية .لذلك ،فإن الــوزارة
تعرض املوضوع على مجلس الوزراء
م ـق ـتــرحــة امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ق ـب ــول الـهـبــة
العينية املـقــدمــة مــن شــركــة سوليدير
واملتمثلة بالعقار  /1500املرفأ تمهيدًا
لوضع االتفاقية املوقعة لهذه الغاية
مــوضــع التنفيذ ،ومـتــابـعــة املـعــامــات
ك ــاف ــة املـتـعـلـقــة ب ـهــا ال سـيـمــا مـتــابـعــة
م ــوض ــوع ت ـكــويــن ال ـع ـقــار م ــع الـسـجــل
العقارية وتسجيل ملكيته على اسم
وزارة الـ ـثـ ـق ــاف ــة» .بـ ـن ــاء ع ـل ـي ــه ،وب ـعــد
امل ــداول ــة« ،ق ــرر املـجـلــس املــواف ـقــة على
اقتراح وزارة الثقافة املبني أعاله».

توضيحات مجلسس اإلنماء واإلعمار
جــاء قــرار مجلس ال ــوزراء مــن دون ّ
أي
تــدقـيــق فــي الــوقــائــع املتعلقة بالعقار
 /1500املرفأ ،فهذا العقار لم يكن يومًا
ّ
تتبرع به.
ملك شركة سوليدير حتى
إذ بناء على طلب «األخبار» ،واستنادًا
الى القانون رقم ( 28الحق في الوصول
الـ ــى امل ـع ـل ــوم ــات)ّ ،
رد رئ ـي ــس مجلس
اإلنماء واإلعمار ،نبيل الجسر ،خطيًا
ّ
وقدم التوضيحات اآلتية:
 إن العقار رقم  /1500املرفأ هو بملكيةشركة سوليدير منذ تأسيس الشركة
ً
في عام  ،1994وذلك عمال بالقانون رقم
 91/117وباملراسيم العائدة لتأسيس
هـ ــذه ال ـش ــرك ــة والـ ـت ــي ت ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن
تنتقل ملكية جميع العقارات الواقعة
ضمن املنطقة املـحــددة لوسط بيروت
الى الشركة العقارية.
 ي ـح ــدد امل ـخ ـطــط الـتـفـصـيـلــي ملنطقةوس ـ ـ ــط بـ ـ ـي ـ ــروت األمـ ـ ـ ـ ــاك ال ـع ـم ــوم ـي ــة
م ــن ط ــرق ــات وس ــاح ــات ع ـ ّـام ــة ،وت ـقــوم
ش ــرك ــة ســول ـيــديــر ت ـبــاعــا ب ـعــد تنفيذ
أشـ ـغ ــال ال ـط ــرق ــات وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
فيها وف ــي األم ــاك الـعـمــومـيــة بــإعــادة
ت ـك ــوي ــن الـ ـعـ ـق ــارات ال ـخ ــاص ــة ال ـقــاب ـلــة
لـلـبـنــاء وبــإس ـقــاط األمـ ــاك الـعـمــومـيــة
ً
من ملكيتها الخاصة عمال بالقوانني
املرعية اإلجراء.
 بالنسبة للعقار رق ــم  /1500املــرفــأ،ف ـ ــإن املـ ــرسـ ــوم  2006/16163يـلـحــظ

ّ
هل نفذت سوليدير التزامها
بـ  30مليون دوالر؟
لــم تحصل الــدولــة اللبنانية على أي «هـبــة عينية» مــن ســولـيــديــر .إدارة
الشركة نفسها تعلم ذلــك ،فقد ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن عام
 2010أنها «تقوم بالتنسيق مع وزارة الثقافة ومجلس اإلنماء واإلعمار
باإلعداد إلنشاء متحف تاريخ مدينة ّبيروت ليجمع اآلثــار واملكتشفات
املنقب عنها في و ّســط بـيــروت .سيحتل موقعه شمال ساحة الشهداء
في جوار منطقة التل الكنعاني التي سيجري ترميمها وتنسيقها بهدف
إبــراز معاملها األثرية القديمة .ستساهم دولــة الكويت بمبلغ  30مليون
دوالر أميركي لبناء املتحف ،وستساسهم ّ شركة سوليدير بمبلغ مماثل
لتنفيذ أشغال تنسيق وترتيب منطقة التل الكنعاني املحيطة باملتحف.
وقد جرى تكليف املهندس املعماري رنزو بيانو بإعداد تصاميم املتحف
وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة» .وبصرف النظر عن مدى التزام سوليدير
بما ورد في هذا التقرير ،إال ّ أنه من الواضح أن الشركة لديها علم باختيار
قطعة األرض في منطقة التل الكنعاني لبناء متحف ولكن إنجاز األعمال
فيها تطلب وقتًا بسبب دراسة املنطقة أثريًا.

ت ـك ــوي ــن عـ ـق ــار خ ـ ــاص ي ـق ــع ج ـ ــزء مـنــه
ضمن العقار رقــم  /1500املــرفــأ وجــزء
آخ ــر ضـمــن األمـ ــاك الـعـمــومـيــة ،وذل ــك
إلنـ ـش ــاء م ـت ـحــف بـ ـي ــروت ال ـت ــاري ـخ ــي.
وب ـعــد ق ـيــام شــركــة ســولـيــديــر بــإنـجــاز
أشـ ـغ ــال ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ف ــي ش ــارع
غـ ـس ــان ت ــوي ـن ــي (املـ ـمـ ـت ــد مـ ــن ش ـمــالــي
س ــاح ــة الـ ـشـ ـه ــداء الـ ـ ــى ج ـ ـ ــادة شـفـيــق
ال ــوزان) بحسب املراسيم املصدقة في
املـنـطـقــة امل ــذك ــورة وب ـع ــد ط ـلــب وزارة
الـثـقــافــة ب ــاإلس ــراع فــي تـكــويــن الـعـقــار
امل ــذك ــور لتمكينهم م ــن االسـتـحـصــال
على التراخيص الالزمة لبناء املتحف،
قامت شركة سوليدير في شهر كانون
األول من عــام  2016بالطلب من أمانة
السجل الـعـقــاري فــي بـيــروت بإسقاط
كامل العقار  /1500املرفأ من ملكيتها
لـصــالــح األمـ ــاك الـعـمــومـيــة .وب ــإع ــادة
تـكــويــن ع ـقــار جــديــد (ج ــزء مـنــه ضمن
العقار  /1500املرفأ وجــزء آخــر ضمن
األم ــاك العمومية) ُيـخـ ّـصــص إلنشاء
م ـت ـح ــف م ــديـ ـن ــة ب ـ ـيـ ــروت ال ـت ــاري ـخ ــي
(بملكية االدارة الرسمية التي يرتأيها
ً
مجلس الــوزراء) ،وذلك عمال باملخطط
ً
التفصيلي املصدق أصوال.
 -أخـيـرًا ،تقوم وزارة الثقافة بمتابعة

م ـ ــوض ـ ــوع تـ ـك ــوي ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار الـ ـج ــدي ــد
املخصص إلنشاء املتحف مع الجهات
املعنية بهذا الخصوص.
بـحـســب ال ــوق ــائ ــع امل ـتــاحــة ح ـتــى اآلن،
يتبني ما يلي:
إن امل ــرس ــوم  16163ال ـص ــادر ف ــي عــام
 ،2006ي ـنـ ّـص عـلــى أن ال ـع ـقــار /1500
امل ــرف ــأ ه ــو مـلــك ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة في
األصـ ـ ــل .ل ـحــظ ه ــذا امل ــرس ــوم «تـكــويــن
عـقــار خــاص (أم ــاك الــدولــة الخاصة)
يـ ـق ــع ج ـ ـ ــزء مـ ـن ــه ضـ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــار رق ــم
 /1500املرفأ وجزء آخر ضمن األمالك
العمومية (أمالك الدولة العامة) وذلك
إلنشاء متحف بيروت التاريخي» .أي
إن الشركة لم ّ
تقدم أي هبة من كيسها
بل أعــادت ملك الــدولــة للدولة كما هو
ّ
مقرر منذ البداية.
ّ
إذًا ،ملــاذا هــذا العقار مسجل على اسم
ســول ـيــديــر ف ــي الـصـحـيـفــة ال ـع ـقــاريــة؟
اإلجابة بسيطة جدًا وفق توضيحات
ً
مـ ـجـ ـل ــس اإلنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء واإلعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــار .ع ـم ــا
بــال ـقــانــون رق ــم  117الـ ـص ــادر ف ــي عــام
 1991وبــاملــراس ـيــم ال ـعــائــدة لتأسيس
ش ــرك ــة س ــول ـي ــدي ــر ،جـ ــرى ن ـق ــل مـلـكـيــة
جميع العقارات الواقعة ضمن املنطقة
امل ـح ــددة لــوســط ب ـي ــروت إل ــى الـشــركــة
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الـعـقــاريــة ،عـلــى أن تـقــوم ه ــذه الشركة
تباعًا بإعادة تكوين العقارات وإسقاط
األمالك العمومية من ملكيتها الخاصة
ً
«ع ـم ــا بــال ـقــوانــن امل ــرع ـي ــة اإلج ـ ـ ــراء».
وه ــذا يـعـنــي مــن جـمـلــة مــا يعنيه «إن
العقار  /1500املرفأ تم وضعه بملكية
سوليدير عند تأسيسها في عام 1994
«مــؤقـتــا» ريـثـمــا تـقــوم بتنفيذ أشـغــال
الطرقات والبنى التحتية وثــم تعيده
إل ــى ال ــدول ــة بــوصـفـهــا املــالــك الـنـهــائــي
للعقار»!
الــافــت أن مجلس الـ ــوزراء ي ــدرك هــذه
الـحـقـيـقــة بــاسـنــاد قـ ــراره إل ــى املخطط
ال ـت ـف ـص ـي ـلــي مل ـن ـط ـقــة وس ـ ــط بـ ـي ــروت،
الــذي يكرس العقار املــذكــور كجزء من
األمــاك العامة والخاصة للدولة .كما
أن مجلس الوزراء يدرك أنه «قد بوشر
بالفعل باألعمال التحضيرية لتنفيذ
مشروع املتحف» قبل وقــت طويل من
قراره قبول «هبة» من شركة سوليدير،
وه ــو مــا يـطــرح إشـكــالـيــة مـهـ ّـمــة :كيف
بوشر باألعمال قبل نقل ملكية العقار
من شركة سوليدير الى وزارة الثقافة؟
تتبع وضعية العقار املذكور في السجل
العقاري يعطي جوابًا مثيرًا ،فقد جرى
إسقاط العقار  /1500املرفأ الى ملكية

الدولة بتاريخ  ،2016/12/31أي قبل 6
أشهر تقريبًا مــن صــدور قــرار مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـق ـب ــول «الـ ـهـ ـب ــة» امل ــزع ــوم ــة.
وق ــد ج ــرى ال ـت ــدوي ــن ع ـلــى الـصـحـيـفــة
الـعـقــاريــة «تصحيح الــوضــع العقاري
ال ـقــائــم عـلــى ه ــذا ال ـع ـقــار عـبــر إسـقــاط
الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم  /1500امل ــرف ــأ ملـصـلـحــة
األمالك العمومية» .إن استعمال مفردة
«تـصـحـيــح» يعني إع ــادة الــوضــع الــى
نـصــابــه ال ـقــانــونــي ،أي إن ال ـع ـقــار هو
ً
أص ــا بملكية ال ــدول ــة ،ويـشـمــل أيضًا
«إع ــادة تكوين عـقــار خــاص آخــر على
املـســاحــة امل ـح ـ ّـددة ب ــاألرق ــام مــن  1إلــى
 .»6أي إن سوليدير ،وبطلب من وزارة
الثقافة ،ستعمل على اقتطاع مساحة
م ــن ال ـع ـق ــار  1500وحـ ــدودهـ ــا مـبـنـيــة
على الخريطة باألرقام من  1إلى  6من
أج ــل تـكــويــن ع ـقــار جــديــد يـبـنــى عليه
متحف تاريخ مدينة بيروت .يثير قرار
مجلس الوزراء الريبة ،ويطرح عالمات
اس ـت ـف ـهــام ك ـث ـيــرة ح ــول م ــا ُي ـخ ـطــط له
عـلــى ال ـع ـقــار  /1500امل ــرف ــأ ومـحـيـطــه.
لــم يحصل ســابـقــا ّ
االدع ـ ــاء ب ــأن إع ــادة
األمــاك العامة إلى الدولة هي بمثابة
ّ
«هـبــة» .فالعقار املــذكــور يشكل الجزء
األهــم مــن منطقة التل الكنعاني الــذي
كــان مــوضــوعــا مــن قبل وزارة الثقافة
ضمن الئحة الجرد العام بقرار الوزير
كابي ليون رقم  ،71أي أنه عقار ال ينتج
ّ
أي مساحة مبنية .وهــذا األمــر واضح
على الخريطة املرفقة باملرسوم 16163
للقطاع ( )Hالتي تشير إلى أنه «يمكن
ّ
املحدد باألرقام من 1
تخصيص الجزء
إلى  6من األمالك العامة لبناء متحف
شـ ــرط أال ي ـت ـج ــاوز ارت ـف ــاع ــه األق ـصــى
عــن مـسـتــوى الـطــريــق املـحــاذيــة لــه من
الجنوب باستثناء مساحة ال تتجاوز
 %30م ــن م ـس ــاح ــة هـ ــذا الـ ـج ــزء حـيــث
يمكن زيــادة االرتـفــاع األقصى إلــى 15
مـتـرًا ف ــوق مـسـتــوى الـطــريــق املـحــاذيــة
ل ـ ــه ،وي ـخ ـض ــع ت ـص ـم ـيــم الـ ـبـ ـن ــاء عـلــى
ه ــذا ال ـجــزء ملــوافـقــة الـشــركــة الـعـقــاريــة
(ســول ـيــديــر) وم ــن ثــم املـجـلــس األعـلــى
للتنظيم املــدنــي وال تحتسب مساحة
البناء هذا من ضمن املساحات املبنية
الصافية للوسط التجاري».
هـ ــل ال ـ ـهـ ــدف ي ـن ـح ـصــر ف ـق ــط بـتـلـمـيــع
صورة سوليدير؟ هل انطلى األمر على
مجلس ال ــوزراء مجتمعًا رغــم وضوح
األمــر وسهولة االستقصاء عن ملكية
العقار األصلية؟

نـشــرت «االخ ـب ــار» ،السبت املــاضــي ،مـقــاال تحت عـنــوان «ريــاض
ســامــة يطلق هـنــدســة ج ــدي ــدة« ،كشفت فـيــه عــن عملية جــديــدة
واسعة اطلقها حاكم مصرف لبنان يوم الجمعة املاضي تعطي
املصارف املزيد من االربــاح ،ولفتت الى ان هذه العملية تأتي في
ظــل ضجة كبيرة اثــارهــا ق ــرار ســابــق للمجلس املــركــزي قضى
بمنح بنك البحر املتوسط تسليفات استثنائية لتغطية خسائر
مساهمه االكبر ،سعد الحريري ،في السعودية وتركيا وجنوب
افريقيا.
ّ
رد املكتب االعالمي في مصرف لبنان للمرة الثالثة ،معتبرا ان
«هــذا املقال أمعن مجددًا في اطــاق تحليالت واستنتاجات غير
صحيحة ،ومـنـهــا مـنــح بـنــك الـبـحــر املـتــوســط ش.م.ل .تسليفات
استثنائية بقيمة  1000مليار ليرة لبنانية ليعيد توظيفها في
شهادات ايــداع .ان هذا الخبر عار عن الصحة ولم يتخذ املجلس
املركزي قرارًا بهذا الصدد .كما ان املقال تضمن ذكر مراسالت
مشمولة بــالـســريــة املـصــرفـيــة ،ويحتفظ مـصــرف لـبـنــان مـجــددًا
بجميع حقوقه القانونية لهذه الجهة».
م ـجــددًا ،يصر حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ،ري ــاض ســامــة ،على نفي
«خـبــر بنك البحر املـتــوســط» مــن دون اي توضيح .يكتفي فقط
بالقول« :ان الخبر عــار عن الصحة» وعلينا ان نصدقه .ونقطة
على السطر.
سبق ان طالبنا سالمة في ردنا على رده االول ان يخبرنا «الخبر
الصحيح» :ما الــذي قــرره املجلس املــركــزي؟ فكهذا قــرارات ،على
ف ـكــرة ،لـيـســت مـشـمــولــة بــالـســريــة املـصــرفـيــة ،الـتــي يتحجج بها
سالمة في كل ردوده .فما الذي يحاول ان يخفيه؟
في املقال االخير الذي يرد عليه سالمة باسم «املكتب االعالمي»،
تم الكشف عن معلومات مهمة تجاوزها الــرد الجديد كليا ،ولم
يـشــر الـيـهــا ال مــن قــريــب وال مــن بـعـيــد .ه ــذه املـعـلــومــات تتعلق
باطالق سالمة عملية واسعة جديدة مع املصارف ،تنطوي على
نقل كمية من املال العام الى املال الخاص ،في اطار ما درج على
تسميته «هندسات مالية» .تتلخص آلية العملية الجديدة باآلتي:
كل مصرف يودع او يجدد ايداع دوالر لدى مصرف لبنان ،على
مدى  5سنوات ،يربح فائدة تصل الى  %7سنويا ،كما يربح ما
يعادل هذا الدوالر بالليرة اللبنانية (اي  1507.50ليرة لكل دوالر)
كـقــرض ميسر مــن مـصــرف لـبـنــان بـفــائــدة  %2يعيد املـصــرف
املستفيد توظيفه في شراء سندات الخزينة (الصادرة عن وزارة
املال) من السوق االولية او السوق الثانوية بفائدة تصل الى %7
سنويا ايضا .هذا يعني ان العملية الجديدة ستؤمن للمصارف
ربحا استثنائيا بمعدل  %12وسطيا على كل دوالر ،وهي كلفة
تقل عن كلفة «الهندسة املالية» في العام املاضي ،التي بلغت ،%40
اال انها ال تزال مرتفعة بكل املقاييس وال تبررها الحجج املعلنة
حول «نقص الدوالر» و«املنافسة عليه».
ربما من املفيد انعاش الذاكرة بخصوص هذا النوع من الحجج،
ففي آذار املاضي ،عندما اقفل حاكم مصرف لبنان هندسته املالية
السابقة على كلفة فورية بقيمة  5.6مليار دوالر وكلفة تراكمية
تتجاوز  15مليار دوالر على  10سنوات مقبلة ،كانت وزارة املال
تعلن أنها تلقت طلبات بقيمة  17.8مليار دوالر لالكتتاب في
سندات «اليوروبوندز» بعائد  ،%7وأنها قبلت  3مليارات دوالر
منها 600 ،مليون دوالر مصدرها خارجي ،فيما  2.4مليار دوالر
مـصــدرهــا امل ـصــارف املحلية! هــذا يعني ان الـ ــدوالرات مــوجــودة
بالفعل ،وتفيض عن الحاجة الفعلية ،فموجودات املصارف اليوم
تبلغ اكثر من  207مليارات دوالر ،اي اربعة اضعاف مجمل الناتج
املحلي ،منها نحو  19مليار دوالر كــامــوال خاصة للمصارف
معظمها بالدوالر ،ونحو  171مليار دوالر ودائع للمقيمني وغير
املقيمني ،نسبة  %67منها تقريبا مــدولــرة ،اي ان ما ال يقل عن
 135مليار دوالر من موجودات املصارف العاملة في لبنان هي
مــدولــرة .ملــاذا علينا اذا ان ندفع كلفة اضافية باهظة لالحتفاظ
بهذه الدوالرات والحصول على املزيد منها؟ جواب الحاكم نفسه
ّ
يسجل عجزا
وحلقة الـخـبــراء مــن حــولــه« :ان مـيــزان املــدفــوعــات
تراكميا منذ عام  ،2010اي ان االموال الداخلة الى لبنان هي اقل
من االمــوال الخارجة منه ،وبالتالي تساهم هذه الهندسات بدعم
ميزان املدفوعات وجعله يبدو ايجابيا بدال من ان يكون سلبيا».
ولكن في الحقيقة ّ
يعد هذا الجواب تجميليا ،فميزان املدفوعات،
في حالته الراهنة ،ال يعكس اال جانبا من الصورة الكاملة ،وهذا
مصدر شكوى عارمة من صندوق النقد الدولي ،كونه ال يشمل
كل العناصر املتعلقة بميزان عالقات لبنان مع الخارج ،بما فيها
كل عناصر حساب امليزان الجاري وعناصر حساب راس املال
والـسـهــو والـخـطــأ ال ــى جــانــب صــافــي الـتـغـيـيــرات فــي املــوج ــودات
الخارجية ملصرف لبنان واملصارف (الذهب والعمالت األجنبية)
التي ُيفترض ان تعكس صافي املبادالت مع العالم الخارجي في
فترة مـحــددة .لذلك ال يجدر عـ ّـد ميزان املدفوعات مؤشرا كامل
االوصـ ــاف لتبرير اك ــاف هــائـلــة تـتــرتــب عـلــى املجتمع مباشرة
وبطريقة غير مباشرة .ولكن لندع هذا السجال التقني ملناسبة
اخ ــرى ،ولنفترض ان العجز التراكمي ملـيــزان املــدفــوعــات املعلن
ّ
من مصرف لبنان يدق ناقوس الخطر ويستدعي تدخالت البنك
املركزي لضخ املزيد من االرباح الى املصارف ،من اجل تحفيزها
على املحافظة على ودائـعـهــا بــالــدوالر واسـتـجــاب املــزيــد منها
واغراء املودعني بفوائد مرتفعة وبضمانات غير قانونية تكفل كل
الودائع وال تسمح بافالس او تعثر اي بنك مهما كانت اوضاعه
ومهما بلغت مـخــاطــره ،ومهما بلغت كلفة ذلــك على االقتصاد
واملجتمع وال سيما املال العام.

ّ
لنفكر بهذه الطريقة ونركز على النتيجة .فقد ساهمت الهندسة
املالية في العام املاضي بتحويل عجز متراكم في ميزان املدفوعات
منذ عام  2010الى فائض ظرفي بقيمة  1238مليون دوالر ،اال ان
تأثيرات هذه الهندسة املالية سرعان ما اضمحلت ليعود ميزان
املدفوعات ويسجل عجزا تراكميا في النصف االول من هذا العام
بقيمة  1116مليون دوالر! وكذلك ارتفعت مــوجــودات مصرف
لبنان بالعمالت االجنبية من  32مليار دوالر في ايار عام ،2016
اي عشية اطالق الهندسة املالية املذكورة ،الى  34مليار دوالر في
نهاية العام املــذكــور ،اي ان الهندسة املالية ساهمت بــزيــادة هذه
املــوجــودات بقيمة ملياري دوالر ،اال انها عــادت وانخفضت بني
كانون الثاني وايــار من هذا العام الى  32.7مليار دوالر ،اي انها
عادت الى ما كانت عليه قبل الهندسة املالية السابقة!
اآلن يطرح سالمة تكرار العملية نفسها بآليات مختلفة ،وهو لن
يجيب عن السؤال املهم املتعلق بالعملية السابقة :هل النتائج املحققة
على صعيد ميزان املدفوعات واملوجودات بالعمالت االجنبية لدى
مـصــرف لـبـنــان ،وهـمــا مــا يتحجج بهما ،ي ـبــرران تدفيعنا كلفة
ستصل الى  15مليار دوالر على  10سنوات ،تضاف كأرباح الى
املصارف وكبار املودعني وما يتصل بهما؟ هل ما يعتبره سالمة
«شراء الوقت» يبرر كل هذه الكلفة؟ ان جميع الوقائع تشير الى
ان الهدف الفعلي والحقيقي للعمليات التي ينفذها رياض سالمة
مــع امل ـصــارف بالجملة وامل ـفــرق هــو لــدعــم اربــاحـهــا عبر تحميل
الخسائر املحققة في محافظ توظيفاتها وتوسعها الخارجي،
وال سيما في مناطق الصراع والتوتر ،الى املــال العام وتمكينها
من زيادة رساميلها باطراد وتكوين مؤوناتها ورفع مالءتها من
دون تحميل ارباحها السنوية اي قسط من الكلفة او املسؤولية
عن املخاطر .وهذا الهدف مخالف للقانون ،باقرار مديرية الشؤون
القانونية في مصرف لبنان ،ولذلك هو يحتاج الى تمويه واخفاء.
ال ــرد الـجــديــد مــن حــاكــم مـصــرف لبنان ال يــريــد لـهــذا الـنـقــاش ان
يقوم ،لذلك يتجاهله كليا ،ويذهب ّ
مرة اخرى الى اثارة الغبار عبر
محاولة نفي صــدور قــرار املجلس املــركــزي املتعلق ببنك البحر
املتوسط ،هل يرغب سالمة ان نعرض له ما دار في «اجتماع الربع
ساعة» ،الذي دعا اليه الهيئة املصرفية العليا ،التي ال صفة لها في
هذا املوضوع ،للبحث في قضية تسريب املعلومات واملستندات
من مصرف لبنان؟ هل يريد ان يذهب الى القضاء ليتذرع بذريعة
واهية تدعى «السرية املصرفية» كي يحجب املعلومات ويتستر
ُ
عليها ويــدعــي ان مــا نـشــر منها هــو انـتـهــاك لــ«ســريــة» يتوجب
احترامها؟ أليس في هذه الذريعة نفسها اقرارًا بوجود تسريبات
صحيحة ،منها ما يطال بنك البحر متوسط نفسه الــذي حظي
بـعـمـلـيــات مـمــاثـلــة ســابـقــة؟ ثــم الـيـســت مـهــزلــة ان ت ـكــون الـســريــة
املصرفية منتهكة من كل العالم  ،وبموجب تعاميم صــادرة عن
مصرف لبنان ،اال تجاه الــدولــة واملقيمني في كنفها فتبقى هي
الحجة الوحيدة ملنع الوصول الى املعلومات؟
لـقــد ام ـضــى ســامــة رب ــع ق ــرن حــاكـمــا لـلـبـنــك امل ــرك ــزي ،وه ــو لم
ّ
يتعرض يوما الي مساءلة او محاسبة او حتى استيضاح وفق
الطرق الرسمية ،على الرغم من الالئحة الطويلة ملخالفات قانون
النقد والتسليف واتـســاع صالحيات حاكم مصرف لبنان من
دون اي اجازة قانونية واختصار الهيئات بشخصه ،وفي مقدمها
املجلس املركزي ملصرف لبنان الــذي ينعقد كثيرا بصورة غير
شرعية تجعل الكثير مــن قــراراتــه باطلة .الــم يحن األوان ملجرد
ّ
وتوجه اليه
احتفال صغير في مجلس النواب ُيدعى اليه سالمة
االسئلة وتحفظ االجابات في محاضر موثقة ولو سرية؟ الم يحن
مصرف
ّ
ملجلس ال ــوزراء ان يستعيد صالحياته التي صــادرهــا ّ
لبنان مع الوقت وبات من خاللها يتحكم باالقتصاد كله ويغلب
وظيفته االساسية على كل وظائف الدولة ،عبر ّ
تحوله الى ادارة
توزيع الثروة ال خلق املزيد منها؟
مـنــذ ع ــام  1998يـمـتـنــع م ـصــرف لـبـنــان ع ــن نـشــر االح ـص ــاءات
ّ
املتعلقة بتركز الودائع كدليل على نتائج عملية اعادة التوزيع التي
يديرها منذ ربع قرن ويحظى بالتصفيق عليها ،ال يريد رياض
سالمة الحد ان يعلم ان انجازه االكبر يتمثل بوجود  %20من
الودائع لدى املصارف اللبنانية في اقل من  %0.1من الحسابات
املصرفية ،وان  %1من مجمل الحسابات تحتوي على اكثر من
 %50مــن مجمل الــودائــع .وان رساميل املـصــارف (املساهمني)
ارتفعت من  144مليون دوالر فقط ال غير في عام  1993الى 19
مليار دوالر حاليا .كيف ال تستميت «االس ــواق» في الدفاع عنه
وهو يغدق عليها بكل هذه االرباح.
كان الفتا حماس قناة  OTVالتابعة للتيار الوطني الحر في محاولة
تبرير الهندسة املالية الجديدة ومحاولة نفي واقـعــة بنك البحر
املتوسط ،اذ ان التقرير انطلق من املقال املنشور في «االخبار»
ليفتح مجاال رحبا لـ«مصدر مقرب مــن حاكم مصرف لبنان»
ليقول اي كالم من دون ان يكون اي احد مسؤوال عنه ،ومنه القول
ان كلفة الهندسة املالية الجديدة ال تتجاوز  %3فقط ال غير ،وان
وزارة املــال هي اكبر املستفيدين منها النها تؤمن لها االكتتاب
فــي سـنــدات الــديــن بالليرة لتمويل عجز الخزينة ،وان انتقادها
هو «كمن يطلق النار على نفسه» ...هل حقا هناك من يشك ان
لعبة «الروليت الروسية» الفعلية تجري عبر هذه «الهندسات» ال
عبر كشفها واعتراضها واثارة النقاش حولهاّ .اما من يستفيد
منها ،فوزير املال علي حسن خليل يقول لـ«االخبار» ان الطلب في
املزادات الدورية لالكتتاب في سندات الخزينة يفوق دائما العرض،
وتــرفــض وزارة املــال الكثير مــن طلبات االكتتاب لعدم حاجتها
اليها ،فــا حاجة لـلــوزارة الــى اي هندسة ربيحة للمصارف كي
تؤمن تمويل خدمة الدين العام ،وهي عملية نقل ثروة ايضا من
املال العام الى املصارف واصحابها وكبار مودعيها.
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دراسة

حقوق األهالي في المدارس الخاصة
حفاظًا على حقوق األهالي
ومنعًا إلدارات المدارس من أن تستثمر
كمشروع تجاريّ ،
فصل القانون
 1996/515أبواب الموازنة المدرسية
محاولة ّلضبطها وعدم إساءة
في
ّ
استعمالها ،إل أنه ترك تعويضات صاحب
اإلجازة من دون سقوف .ومع أنه منع
ّإلزامية شراء الكتب واللوازم من المدرسة
إل أنه لم يفرض إدراجها في اإليرادات،
ما جعل األقساط اإليراد الوحيد لتغطية
نفقات المدرسة
شوكت ّ
حوال *
يــوم صــدر القانون  515في  6حزيران
 1996من أجل تنظيم املوازنة املدرسية
أري ــد لــه يــومـهــا أن ي ـكــون م ـحـ ّـدد املــدة
يكون أكثر
ريثما ًيصدر ً
تشريع جديد ّ ّ
تفصيال وحماية للحقوق ،إل أنه ومنذ
عــام  2014بــات الـقــانــون تشريعًا غير
م ـحــدد امل ــدة م ــا يـحـمــل عـلــى االعـتـقــاد
بأن املشترع اللبناني أراد له أن يصبح
تشريعًا نهائيًا بحسناته وسيئاته،
فعلى ماذا ّ
ينص هذا القانون؟

المدارس الخاصة مؤسسات ربحية
بـحـســب ال ـق ــان ــون  ،515/1996يـحــدد
القسط املــدرســي بقسمة إجمالي باب
النفقات على مجمل عدد التالمذة بعد
حسم عدد أوالد املعلمني الداخلني في
املالك الذين يستفيدون بحكم القانون
أو أنـظـمــة املــدرســة مــن إع ـفــاء كـلــي من
ال ـق ـس ــط .م ــن ه ـن ــا ،اع ـت ـب ــرت املـ ـ ــدارس
الخاصة مؤسسات غير ربحية ،وقد
أعـ ـف ــاه ــا الـ ـق ــان ــون م ــن الـ ـض ــرائ ــب ،إذ
باتباع هذه املعادلة الرياضية ،يكون

مجموع باب النفقات موازيًا ملجموع
ب ــاب اإليـ ـ ـ ــرادات وع ـل ـيــه ي ـحــق لـلـقــارئ
غير املتخصص االعتقاد بأن املدارس
الخاصة تقدم خدمة التعليم وال تحقق
األرب ـ ـ ــاح ،وهـ ــذا أم ــر غ ـيــر واق ـع ــي كما
س ــوف ن ـبـ ّـن ف ــي بـحـثـنــا ف ــي تفاصيل
أبواب املوازنة.
تتضمن املــوازنــة كما حددها القانون
بابني متوازيني األول للنفقات والثاني
لإليرادات ،لم يتركهما املشترع من دون
تنظيم بل أشار بصورة شبه تفصيلية
إلــى مــا يجب أن يتضمنه الـبــابــان من
فـقــرات وب ـنــود ،فــي مـحــاولــة لضبطها
وم ـنــع إس ـ ــاءة اسـتـعـمــالـهــا .ف ـقــد قسم
املشترع الـبــاب املتعلق بالنفقات إلى
قـسـمــن أســاس ـيــن :األول يـشـكــل على
األقل  ،%65ويتضمن الرواتب واألجور
واألعباء التي تتكبدها املدرسة لصالح
العاملني فيها ،أما الثاني فيمثل على
األكثر  ،%35ويتضمن سائر النفقات
التشغيلية والتعليمية ،يضاف إليها
 3بنود نص عليها القانون وهي :بنود
االسـتـهــاكــات ومـصــاريــف املـســاعــدات
االجتماعية وتعويض صاحب إجازة
املدرسة!

تعويضات صاحب اإلجازة
تستحق هــذه البنود الثالثة الوقوف
ع ـن ــده ــا ل ـك ــون ع ــائ ــدات ـه ــا ت ــذه ــب إل ــى
صــاحــب إج ــازة املــدرســة دون املــدرســة
والتالمذة .فصاحب اإلجازة يتقاضى
تـعــويـضــا لـحـســابــه ال ـخ ــاص ب ـصــورة
مـبــاشــرة مــن مـجـمــوع اإليـ ـ ــرادات التي
أجـ ــازهـ ـ ّـا الـ ـق ــان ــون .ف ـ ــإذا كـ ــان املـنـطــق
يـقــول إن ــه يحق ألصـحــاب امل ــدارس أن
يستوفوا تعويضات كونهم ينتمون
إلى القطاع الخاص ،وبخالف الفلسفة
ال ـتــي بـنـيــت عليها ال ـقــوانــن املتعلقة
بـبـنـيــة املـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة وال سـيـمــا
ال ـقــانــون  ،515ف ــإن ال ـغــايــة األســاسـيــة
م ــن ف ـتــح ه ــذه امل ـ ــدارس ل ــدى الـبـعــض
هي تحقيق مداخيل مالية ،إما لتنمية

ث ــرواتـ ـه ــم ال ـش ـخ ـص ـي ــة وإم ـ ـ ــا إعـ ـ ــادة
توظيف هذه األموال لتحقيق مصلحة
عامة تربوية .من هنا يأتي اعتراضنا
ّ
على مقولة إن امل ــدارس الخاصة غير
ربحية ،إذ أقر املشترع أحقية أصحاب
املـ ــدارس بــاسـتـيـفــاء ب ــدل م ــادي سـ ّـمــاه
تـعــويـضــا ،وتـ ــرك ل ــه أم ــر ت ـحــديــده من
ٌ
مدعو
دون أي ضــوابــط .املشترع هنا
إلــى الـتــدخــل لــوضــع ضــوابــط واضحة
تقونن أسس تحديد تعويض صاحب
املــدرســة ملــا لــذلــك مــن أهـمـيــة فــي الحد
م ــن الـتـضـخــم ف ــي األق ـس ــاط املــدرس ـيــة
وإح ـقــاق الـحــق وال ـعــدالــة بــن صاحب
املدرسة واألهالي.
أمـ ـ ــا ب ـن ــد االسـ ـتـ ـه ــاك ــات ف ـه ــو ي ـعــود
أي ـضــا بــالـنـفــع عـلــى صــاحــب املــدرســة،
ً
إذ يـسـتــوفــي م ــن األه ــال ــي م ـ ـ ّـرة ثــانـيــة
كلفة األمـ ــوال املـنـقــولــة وغـيــر املنقولة
الـتــي يـكــون قــد سبق لــه أن استوفاها
عـ ـب ــر األقـ ـ ـس ـ ــاط املـ ــدرس ـ ـيـ ــة مـ ــن خ ــال
استيفاء كلفة استهالكها على مراحل
سنوية متعددة .وهنا أحد أبرز الثغر
فــي ال ـقــانــون  515ال ــذي يـتــوجــب على
املـ ـشـ ـت ــرع ت ـص ـح ـي ـح ـهــا عـ ـب ــر إصـ ـ ــدار
قانون جديد يمنع االزدواجية بني بند
االستهالك والبنود األخــرى وإال على
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء أن ي ـص ــدر مــرســومــا
تنفيذيًا يمنع هذه االزدواجية.
وب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ـ ـ ــى ب ـ ـنـ ــد املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات

االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،فـ ـه ــو بـ ـن ــد م ــوض ــوع
للخدمة الخاصة لبعض العوائل التي
ال يمكن أن تدفع كامل القسط املدرسي
ألوالدها ،وهو بالتالي يحقق مصلحة
خــاصــة لـبـعــض األه ــال ــي دون غيرهم
وم ـص ـل ـحــة املـ ــدرسـ ــة ال ـخ ــاص ــة أي ـضــا
الـتــي يمكن أن تستفيد مــن هــذا البند
لزيادة عدد التالمذة لديها واستخدام
ذل ــك ب ـكــل ال ــوس ــائ ــل اإلع ــان ـي ــة .وهـنــا
املـ ـ ـ ـ ــدارس كـ ـم ــا لـ ـج ــان األهـ ـ ــل م ــدع ــوة
لـتـحــديــد س ـقــوف واض ـحــة ل ـهــذا البند
مـ ــع ال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى وج ـ ـ ــوب تـحـمـيــل
ص ــاح ــب املـ ــدرسـ ــة ه ـ ــذا الـ ـع ــبء طــاملــا
يـقــوم باستثمار إج ــازة املــدرســة لقاء
تعويض مالي ّ
يقره القانون.

األقساط هي اإليراد الوحيد
فــي املقابل ،أقــر القانون إي ــرادًا وحيدًا
ل ـت ـغ ـط ـيــة أبـ ـ ـ ــواب ال ـن ـف ـق ــات ك ــاف ــة هــو
األقـســاط املــدرسـيــة ،مــع ضــابــط وحيد
سـمــح بخفض مـجـمــوع ه ــذه النفقات
هــو املـنــح الـتــي يستفيد منها أولـيــاء
األوالد املعفيني مــن الـقـســط املــدرســي
ـدر آخ ــر غـيــر املــدرســة والــذيــن
مــن م ـصـ ٍ
يـ ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـه ــم ،ب ـح ـس ــب الـ ـق ــان ــون
 ،1996/515التصريح عنها ،ودفعها
للمدرسة التي عليها بدورها حسمها
من باب نفقات املوازنة ،ما يخفض هذا
الباب ومعه القسط املدرسي.

مراقبة الموازنات إلزامية

إلزام اإلدارات تسليم
لجان األهل نسخًا
عن الموازنات والنفاذ
إلى القيود

ثمة طرق وآليات نص عليها القانون
وتـسـمــح لــأهــالــي بـمــراقـبــة امل ــوازن ــات
املدرسية وبالتالي األقساط لتحصيل
ح ـقــوق ـهــم وح ـمــاي ـت ـهــا م ــن اإلج ـ ــراءات
التعسفية للمدارس .فقد ألزم القانون
 515ف ـ ــي م ـ ــادت ـ ــه  3اإلدارات إي ـ ــداع
مــوازنــاتـهــا مصلحة التعليم الخاص
في وزارة التربية في مدة ال تتعدى آخر
كانون الثاني موقعة من مدير املدرسة
ومــن لجنة األه ــل ممثلة برئيسها أو
م ـنــدوبــي الـلـجـنــة ف ــي الـهـيـئــة املــال ـيــة.

وه ـن ــا ي ـك ــون تــوق ـيــع مـمـثـلــي األه ــال ــي
على املــوازنــة مــن اإلجـ ــراءات اإللزامية
لصحتها ،وإن افتقار املوازنة إلى هذا
الـتــوقـيــع يـجـعــل مـنـهــا بــاطـلــة أو على
األق ــل غـيــر مستوفية ال ـش ــروط ،وعلى
وزارة التربية عــدم قـبــول هــذا اإلي ــداع
ملخالفته الصريحة للنص القانوني.
ً
وبناء عليه ،ال يحق للمدرسة استيفاء
الـ ــزيـ ــادات ع ـلــى األقـ ـس ــاط بــاالس ـت ـنــاد
إلى موازنة غير نظامية وغير مودعة
ً
أص ــوال إال بعد ص ــدور ق ــرار عــن وزيــر
التربية إمــا باعتبار املــوازنــة أصولية
والسماح للمدرسة باستيفاء القسط
وف ـق ــا ل ـهــا وإمـ ــا اع ـت ـبــار امل ــوازن ــة غير
نظامية أو مبالغ بها ،ويقوم بالتالي
ه ــو بـتـحــديــد ال ـق ـســط وع ـل ــى امل ــدرس ــة

تقرير

مبالغات الموازنات لتبرير زيادة األقساط
نعمه نعمه *
نترقب أعـمــال التدقيق فــي ميزانيات
وقيود املدارس الخاصة غير املجانية
وغـ ـي ــر ال ــربـ ـحـ ـي ــة الـ ـت ــي يـ ـن ــوي وزيـ ــر
التربية م ــروان حـمــادة إطالقها خالل
مؤتمر صحافي يعقده في وقت قريب،
كما علمنا ،إلج ــراء املـقــارنــة مــع أرقــام
املــوازنــات املرفوعة إلى وزارة التربية.
وفــي انتظار ذلــك ،تقودنا دراســة عدد
م ــن امل ـ ــوازن ـ ــات ت ـس ـنــى ل ـن ــا ال ـح ـصــول
عليها إلى مبالغات وتضخيم نفقات
تنتج موازنة مضخمة لتبرير األقساط
الخيالية التي يدفعها األهالي.
بداية ،وضع القانون  96/515نموذجًا
إلزاميًا للموازنة املذكورة ّ
وقسمها إلى
قسمني متوازيني بما يأتي:
 الـ ــرواتـ ــب واألج ـ ـ ــور وق ـي ـم ـت ـهــا %65على األقــل :تشمل رواتــب املعلمني/ات
فــي امل ــاك ،روات ــب املعلمني مــن خــارج
املـ ــاك ،ب ــدل مـهـمــات إضــاف ـيــة لـلـمــاك،
م ـك ــاف ــآت ومـ ـس ــاع ــدات ألف ـ ــراد الـهـيـئــة
اإلدارية واملستخدمني ،نسبة  %15من
املجموع كاحتياط ،اشتراكات الضمان
والـتـعــويـضــات والـتـســويــات والسلف،
وبدالت النقل وغيره.
 س ـ ــائ ـ ــر األعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء وال ـ ـن ـ ـف ـ ـقـ ــات غ ـيــرالتعليمية وقيمتها  %35على األكثر:

تــأمــن ،رقــابــة طبية ،تــدفـئــة ،إن ــارة ()..
تجديد وتطوير ،مساعدات للتالمذة
امل ـح ـتــاج ــن ،ت ـعــويــض ع ـلــى أص ـحــاب
املدرسة.
إذًا الــرواتــب واألجــور هي البند األكبر
ّ
واألهـ ــم ،ونــاحــظ أن م ــوازن ــات بعض
املـ ـ ـ ــدارس ت ــرك ــز ب ـش ـكــل أس ــاس ــي عـلــى
ب ـنــد ال ــروات ــب ال ـصــاف ـيــة فـتـضــاعـفـهــا،
وبــال ـتــالــي ي ـتــأثــر ب ـنــد امل ـل ـح ـقــات بها
م ــن اشـ ـت ــراك ــات ض ـم ــان وت ـعــوي ـضــات
الصندوق وغيرها.
ولتوضيح الـفـكــرة سنعتمد نموذجًا
واقعيًا وفاضحًا ملدرسة خاصة تبلغ
ف ـي ـه ــا م ـخ ـص ـص ــات ال ـ ــروات ـ ــب ألف ـ ــراد
الهيئة التعليمية مــن دون امللحقات
من تعويضات ونقل 6 ،مليارات و270
مليون ليرة سنويًا لـ  235معلمًا/ة في
املالك ،يضاف إليها مليار و 850مليونًا
بدل مهمات إضافية للمعلمني/ات في
املـ ـ ــاك ،وأيـ ـض ــا م ـك ــاف ــآت وم ـس ــاع ــدات
بقيمة مليار و 523مليون ليرة ،وسلفة
على غالء املعيشة قيمتها  884مليون
ّ
لـ ـي ــرة ،م ــع م ــاح ـظ ــة أن هـ ــذه ال ـب ـنــود
األربـعــة يستفيد منها حصرًا معلمو
ومعلمات امل ــاك ،وإذا جمعنا املبالغ
ال ـ ــواردة فــي امل ــوازن ــة نحصل عـلــى 10
مـلـيــارات و 527مليون لـيــرة يجب أن
تصرف كاملة قبل نهاية السنة املالية.

تتفاوت أرباح
المدارس من الرواتب
بين  30و%50

ّ
ي ـع ـن ــي ذلـ ـ ــك أن مـ ـعـ ــدل راتـ ـ ـ ــب امل ـع ـلــم
واملعلمة في هذه املدرسة هو  3ماليني
صاف
و  730ألــف ليرة شهريًا كمبلغ
ٍ
من دون احتساب ضريبة الدخل (ومن
دون بدالت النقل والتعويض العائلي
واش ـ ـتـ ــراكـ ــات الـ ـضـ ـم ــان والـ ـصـ ـن ــدوق
املحددة في بند آخر منفصل) ،وعندما
سألنا عددًا من املعلمني/ات في املدرسة
نفسها عــن األم ــر تـفــاجــأوا وقــالــوا لنا
ّ
إن روات ـب ـه ــم ت ـ ــوازي روات ـ ــب ال ـق ـطــاع
العام ،يضاف إليها السلفة على غالء
املعيشة ومكافآت أي نحو  500أو 600
ألــف لـيــرة زي ــادة عــن سلسلة الــرواتــب.
ّ
يقودنا ذلك الواقع إلى االستنتاج بأن
املدرسة تبالغ في مبالغ النفقات على
الرواتب واملهمات اإلضافية واملكافآت

ما قيمته  4مليارات ليرة على األقل من
رواتب أساتذة املالك ،بحسب الطريقة
الحسابية هذه.
للتأكد من األرقام مجددًا ،قمنا بعملية
حسابية مختلفة ،فاملدرسة تضم 120
شعبة ،وبحسب معايير التعليم في كل
بـلــدان العالم تحتاج الشعبة إلــى 1.5
مـعـلــم/ة ،أي أن  120شعبة تستوجب
ت ــوظ ـي ــف  180م ـع ـل ـم ــا/ة ول ـي ــس 235
كما هــو وارد فــي املــوازنــة ،ولنفترض
ّ
أن املـ ــدرسـ ــة ت ــوف ــر خ ــدم ــات إضــاف ـيــة
وتحتاج إلى  200معلم/ة وحتى 235
مـعـلـمــا/ةِ ،لــم تستعني ب ـ  68معلمًا/ة
متعاقدًا إذًا كما هــو وارد فــي املــوازنــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ف ـي ـم ــا ق ـي ـم ــة امل ـخ ـص ـص ــات
لـلـمـتـعــاقــديــن تـبـلــغ  3م ـل ـيــارات و770
مـلـيــون ل ـي ــرة ،أي بـمـعــدل راتـ ــب يصل
إلــى  4مــايــن و 600ألــف لـيــرة شهريًا
ل ـل ـم ـع ـلــم/ة؟ ه ــذه امل ـبــالــغ ت ـض ــاف إلــى
امل ــداخ ـي ــل غ ـيــر امل ـن ـظ ــورة ال ـتــي تــدخــل
في صندوق أصحاب املدرسة من دون
وجه حق وبمخالفة واضحة للقانون
 .515وهناك أيضًا املبالغ التي توردها
املوازنة من اشتراك الضمان وصندوق
التعويضات وبدالت النقل وغيرها من
البنود املرتبطة بالرواتب كنسب من
هذه الرواتب ،وضمنها  %15احتياط
أيضًا وقيمته فــي هــذه املــوازنــة مليار

و 780مليون لـيــرة (القيمة الحقيقية
ه ـ ــي أق ـ ـ ــل م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـصـ ــف) ،م ـ ــن امل ـب ـل ــغ
اإلجمالي املخصص لرواتب لألساتذة
وق ـي ـم ـت ــه ألسـ ــاتـ ــذة امل ـ ـ ــاك وال ـت ـع ــاق ــد
لتصير القيمة اإلجمالية املخصصة
ل ـلــرواتــب بـحـســب امل ــوازن ــة  14مـلـيــارًا
و 297مليون ليرة تدفع املدرسة فعليًا
أقل من نصفها.
هـ ــذا نـ ـم ــوذج م ــن أربـ ـ ــاح امل ـ ـ ــدارس من
روات ــب وأج ــور املعلمني فـقــط ،وطبعًا
راقـبـنــا مــوازنــات أخ ــرى تـفــاوتــت فيها
األربـ ـ ــاح م ــن ال ــروات ــب ب ــن  30و،%50
بحسب حجم املــدرســة ورقــم أعمالها.
م ــوازن ــات مـ ــدارس أخ ــرى تـحـتــاج إلــى
تدقيق مــن نــوع آخــر وربـمــا لــم تعتمد
املبالغة وكانت صادقة تجاه تالمذتها
وأهلهم.
طبعًا ،ال يخفى على أحد أن املبالغات
فـ ــي م ـ ــوازن ـ ــات الـ ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـ ـ ــدارس
الـ ـخ ــاص ــة لـ ـي ــس مـ ـحـ ـص ــورًا فـ ــي بـنــد
ال ـ ــروات ـ ــب بـ ــل ب ـك ــل الـ ـبـ ـن ــود األخ ـ ـ ــرى،
ّ
وس ـن ـف ـتــرض أن ال ـع ــدي ــد م ـن ـهــا يـقــوم
بالتزوير طاملا أننا ال نستطيع كشف
قـيــودهــا وإخـضــاعـهــا للتدقيق املــالــي
والحسابي الذي هو حق األهل ولجان
األه ــل كــونـهــم مساهمني وشــركــاء في
هذه املدارس باملعنى القانوني للكلمة.
*باحث في التربية والفنون
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إعداد فاتن الحاج

للمشاركة في صفحة «تعليم» التواصل عبر البريد اإللكترونيfelhajj@al-akhbar.com :

رأي
بحثًا عن الموضوعية العلمية
رضا حمدان *

التزام قــرار الــوزيــر ،وإال قــام بإحالتها
إلى مجلس التحكيم التربوي املختص
ب ــال ـن ــزاع ــات ب ــن األهـ ــالـ ــي واملـ ـ ـ ــدارس.
وهنا يكون القانون قد أعطى األهالي
وم ـم ـث ـل ـي ـهــم وب ـ ـصـ ــورة ت ـب ـع ـيــة وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة ص ــاحـ ـي ــات ك ـب ـي ــرة ملــراق ـبــة
امل ــوازن ــات واألقـ ـس ــاط ال ـتــي ل ــو طبقت
المتنع الكثير مــن امل ــدارس عــن تقديم
مـ ــوازنـ ــات م ـض ـخ ـمــة ت ـض ــر بـمـصــالــح
األهالي وحقوقهم املشروعة.

لجان األهل تدقق في الموازنة
والقيود
إلــى ذل ــك ،فــرض الـقــانــون فــي امل ــادة 10
عـلــى مـمـثـلــي امل ــدرس ــة ع ــرض مـشــروع
امل ــوازن ــة ع ـلــى أع ـض ــاء الـهـيـئــة املــالـيــة

هيئة
التشريع
واالستشارات:
يحق للجان
األهل الطالع
على قيود
المدرسة
(مروان بو
حيدر)

ل ــدرس ـه ــا وإنـ ـج ــازه ــا خـ ــال م ـه ـلــة 10
أيـ ــام ي ـص ــار م ــن ب ـعــدهــا إل ــى عــرضـهــا
عـلــى لجنة األه ــل الـتــي تتخذ املــوقــف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ،إمـ ـ ــا ب ــال ـت ــوق ـي ــع أو ب ـع ــدم
ال ـت ــوق ـي ــع خ ـ ــال م ـه ـل ــة  15ي ــوم ــا مــن
تــاريــخ تقرير مندوبي اللجنة املالية.
وهنا ال بد لنا من التوقف عند أمرين
ه ــام ــن :األول مـتـعـلــق بــال ـنــص ال ــذي
يـخـلــق ب ـعــض اإلش ـك ــال ـي ــات ،وال ـثــانــي
مـ ـتـ ـص ــل بـ ــال ـ ـضـ ــوابـ ــط الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـمــح
ل ــأه ــال ــي ب ـم ــراق ـب ــة امل ـ ــوازن ـ ــات بـشـكــل
أفـضــل وإق ــراره ــا عـنــد ال ـلــزوم بـصــورة
مستنيرة.
اإلبهام الوارد في نص القانون يقع في
عبارة «عرض مشروع املوازنة» والذي
تـسـتـنــد إل ـي ــه ب ـعــض املـ ـ ــدارس لحجب

نسخ املوازنات عن لجان األهل ومنعها
من دراستها ،وإن كنا من القائلني إن
حق االطالع يشمل حق الحصول على
ن ـســخ وإن ال ـق ــان ــون  81/11ال ـخــاص
ـوازنـ ــة املـ ــدرس ـ ـيـ ــة أل ـ ـ ــزم امل ـ ـ ــدارس
بـ ــاملـ ـ ً
صراحة تسليمها إلى ممثلي األهالي،
كـمــا أجـ ــاز ل ـه ــؤالء ال ـح ـصــول عـلــى كل
امل ـس ـت ـن ــدات امل ـحــاس ـب ـيــة ال ـت ــي تسمح
لهم ممارسة مهامهم الرقابية ،إال أن
املشترع والسلطة التنفيذية مدعوان
إلصــدار تشريعات وق ــرارات تفسيرية
تؤكد حق لجان األهل بالحصول على
ن ـســخ م ــن م ـشــاريــع املـ ــوازنـ ــات وإلـ ــزام
امل ـ ـ ــدارس تـسـلـيـمـهــا إل ـي ـهــم بــاع ـت ـبــاره
مــوجـبــا جــوهــريــا .كــذلــك ينبغي إل ــزام
اإلدارات تسليم الـلـجــان قـطــع حساب
م ــدق ــق لـلـسـنــة املــال ـيــة ال ـســاب ـقــة لسنة
امل ــوازن ــة وك ــل ال ـفــوات ـيــر وامل ـس ـت ـنــدات
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـ ـض ـ ـمـ ــان
االجتماعي وتلك املسلمة إلى صندوق
ً
ال ـت ـع ــوي ـض ــات ع ـم ــا ب ـ ــروح ال ـق ــوان ــن
امل ــرع ـي ــة اإلج ـ ـ ــراء وال س ـي ـمــا ال ـقــانــون
 81/11وم ــرس ــوم ــه الـتـطـبـيـقــي وذل ــك
لكي يتسنى لها مراقبة األرقام املدرجة
ف ــي املـ ــوازنـ ــة بـ ـص ــورة ش ـف ــاف ــة .يــذكــر
هنا أن هيئة التشريع واالسـتـشــارات
أص ــدرت رأيــا فــي عــام  2015أكــدت فيه
حــق لـجــان األه ــل بــاالطــاع على قيود
ّ
املــدرســة ،واعتبرت أن رســم فتح امللف
يجب أن يندرج ضمن القسط .ينبغي
أي ـضــا إل ـ ــزام امل ـ ــدارس تـسـلـيــم ال ـ ــوزارة
ميزانياتها املــدقـقــة فــي بــدايــة كــل عام
دراسـ ــي ووض ـع ـهــا ف ــي ت ـصــرف لـجــان
األهــل لالطالع عليها والحصول على
ن ـســخ ع ـن ـهــا مل ــراق ـب ــة ال ـن ـتــائــج املــال ـيــة
ً
للسنوات السابقة ،فـضــا عــن إصــدار
تشريعات تلزم املدارس تدوير الفائض
ف ــي امل ـيــزان ـيــات املــدق ـقــة بــامل ـقــارنــة مع
املــوازنــات املودعة على السنة الالحقة
بـحـيــث يـحـســب ه ــذا ال ـفــائــض مــن بني
اإليــرادات ما يسمح بتخفيض القسط
املدرسي بصورة قانونية وعادلة.

إضاءة

المعلمون ليسوا خصومًا
سالم ّ
فران *
رغ ــم غ ــراب ــة االقـ ـت ــراح امل ـق ـ ّـدم م ــن ات ـح ــاد أه ــال ــي ال ـط ــاب ف ــي املـ ــدارس
الكاثوليكية واملتعلق بــإلـغــاء منح التعليم للمعلمني (http://www.
 ،)282339/al-akhbar.com/nodeإال أنــه ليس مفاجئًا ملن هو أدرى
ّ
الخاصة :بإداراتها ولجان أهاليها.
بشعاب املدارس
ّ
ّ ّ
ُ
ال يخفى على املطلعني كيف تنتج لجان األهل هنا  -اللهم إل قلة منها ـ
في مخامر اإلدارات املعتمة حيث التزكية ّ
سيدة املوقفّ ،أما مبدأ فصل
السلطات وتوأمه مبدأ تضارب املصالح ُفيضرب بهما عرض الحائط.
ُ ّ
ّ
ّ
ُ
وفي ظل هذا الحائط توقع املوازنات من دون أن تقرأ أو على األقل من
ُ
دون أن تفهم ،من قبل من أعطاهم القانون صالحية مراقبة املوازنة
ّ
ّ
التربوية ومنعًا للكسب
واملوافقة عليها حفاظًا على شفافية العملية
غير املشروع.
ّ
وقـبــل أن يطالعنا اتـحــاد األهــالــي بـمـشــروع «ك ـيــدي» ال هــدف منه إل
االن ـت ـقــام مـ ّـمــن لـيـســوا خـصــومــا  -ول ــن يـكــونــوا  -ك ــان األجـ ــدى بــه أن
ينجز عمله كما ينبغيّ .إن وحدة التشريع سابقة يجب أن ّ
تعمم على
اللبنانيني الخاضعني لقانون العمل الــذي يحدد ّ
الحد األدنــى لألجور،
وما سوى ذلك متروك وفق نظام امللل اللبناني الستنسابية أصحاب
ّ
املعلمني إلى الوراء ال ّ
التقدم نحو صون
العمل .ويبدو ّأن املطلوب إعادة
الحقوق األساسية وضمانها لكل قطاعات اإلنتاج بجناحيها :الرسمي
والخاص.
وإذا كــان املـعـ ّـدون لهذا املـشــروع «يــزكــزكــون» مــن هــذه الــزاويــة (وحــدة
ّ
ّ
الـتـشــريــع) ليسلبوا املعلمني فــي الـقـطــاع الـخــاص حــق تعليم أوالده ــم
مـجــانــا فــي املـ ــدارس الـتــي يعلمون فـيـهــا ،ويعطونهم (كـبــديــل) منحة
ّ
مقطوعة كتلك التي يحصل عليها املعلم في املــدرســة الرسمية الذي
يتعلم أبـنــاؤه في مدرسة خاصة؛ فإننا نطالبهم بتقديم كشف ّ
يبي

مدى تطبيق املــدارس الخاصة لهذا القانون منذ صــدوره :وإن كانوا ال
ّ
يعرفون فنخبرهم ّأن جل املؤسسات التعليمية الخاصة تخرق القانون
ّ
ّ
مسميات
وتلزم املعلمني بدفع مبالغ متفاوتة لقاء تعليم أوالدهم ،تحت
غير متفاوتة فــي االحـتـيــال على الـقــانــون ،وقــد ت ــوازي املـبــالــغ القسط
ّ
الكامل ،وبالطبع فعلى املدرسة أن تظهر في موازناتها أنها لم تتقاض
ّ
شيئًا ،وأن تذكر في سجالتها أنها دفعت! ما قبضته (معادلة صعبة).
ّ
لكننا سنذهب معكم إلى آخر الشوط وننصحكم انطالقًا من حرصكم
على «وحدة التشريع» أن ّ
تتنبهوا إلى ما يأتي:
 منح التعليم ّاملقدمة ملوظفي الدولة وبينهم املعلمون ال تقتصر على
ّ
ّ
التعليم األســاســي ،فهل أضفتم مــادة إلــى مشروعكم الساقط حتمًا
تلزم املدارس بمرافقة تعليم أوالدنا حتى ّ
تخرجهم من الجامعة؟!
ّ
 تقديمات تعاونية موظفي الــدولــة تفوق مــا يقدمه صـنــدوق املــرضواألمومة الذي يغطي معلمي املدارس الخاصة ،فهل تغطي صناديق من
ّ
حمسكم على هذا املشروع الفرق؟
ّ
 موضوع التناقص الذي يقض مضاجعكم هو من املكتسبات التاريخيةالتي تعطى للمعلم ّ
املتقدم في خدمته ،وهو بمثابة عالوة :حيث ُيعطى
الــراتــب نفسه لقاء عــدد ساعات (تعليم) أقــل؛ واألسـتــاذ املستفيد من
هذه الساعات يبقى مرتبطًا بمدرسته إلنجاز أعمال إداريــة وتربوية.
وال ننسى أن بعض الــدرجــات االستثنائية املعطاة سابقًا أخــذت من
التناقص حني رفعت عدد سنوات الخدمة املوجبة الستحقاقها.
من الــواضــح أن بعض األهــالــي املـغـ َّـرر بهم قبلوا أن يكونوا دروعــا في
حرب غيرهم :فأصحاب املــدارس عرفوا مدى األزمــة ـ الفضيحة التي
وقعوا فيها بعد فتح ملف املــوازنــات ،فقاموا بالهروب إلى األمــام عبر
ّ
شيطنة املعلمني ووضعهم في مواجهة األهالي.
ّ
ناشط نقابي مستقل

وأخيرًا! بعد سنوات من النضال ،صدر قانون سلسلة الرتب والروتب
ُ
ونشر في الجريدة الرسمية .إنه انتصار عظيم .ولكن حذار ،مثل أي
تقدم اجتماعي ،هذا االنتصار قد يكون هدفًا لهجوم مضاد لتفريغه
مــن مـعـنــاه .ولــذلــك مــن البديهي أن يـكــون هـنــاك نـضــال جــديــد .ومن
الضروري الدفاع عن الحقوق املكتسبة واملطالبة بأخرى.
كما ال ـعــادة فــي لـبـنــان ،يـجــري بسرعة إط ــاق حــرب أرق ــام مــن أجل
وكما
تكوين طبقة ضباب إلخفاء الحقيقة املوضوعية واملثبتة علميًاّ .
جرت العادة ،في نهاية املطاف ،يكون الحل األسهل هو اعتماد حل
وسطي بني طرفني متنازعني ،بغض النظر عن موقع الحقيقة.
ً
دعونا نأخذ مثاال ملموسًا :املــدارس الخاصة .ما هو تأثير سلسلة
الرواتب الجديدة على األقساط؟
فلنضع األم ــور فــي نصابها .فقد جــرى آخــر تصحيح لــأجــور في
عام  ،1996ثم طرأ عليه تعديل جزئي في عام  200( 2008ألف ليرة
لبنانية) وتعديل آخر في ( 2012بلغ متوسط الزيادة في عام 2012
نحو  ،)% 20لنصل إلى التعديل األخير في عام  .2017بموجب هذه
التعديالت ،باتت الــزيــادة تـقــارب  ،%110وفــق تقديرات اقتصاديني
بــارزيــن فــي وســائــل اإلع ــام (وهــو أقــل مــن مطالبات هيئة التنسيق
النقابية في عــام  ، 2014أي  %121تبعًا ملؤشر التضخم) .وخالل
الفترة نفسها ،ارتفع مؤشر األسعار بنسبة ( %143وفقًا ملؤسسة
البحوث واالس ـت ـشــارات) .وبـعـبــارة أخ ــرى ،ارتفعت األسـعــار بنسبة
 %143في حني أن األجور ازدادت بنسبة .%110
صحيح أن سلسلة الرواتب الجديدة ساهمت في إجراء تصحيح كبير
للقوة الشرائية في القطاع العام ،لكنها ال تزال دون مستوى األسعار.
وقد انخفضت القوة الشرائية ،على الرغم من التعديل الحالي ،مقارنة
بعام  .1996وهــذا يتعلق فقط بالقطاع الـعــام .مــاذا عن العاملني في
القطاع الخاص ،والذين تلحقهم زيادة األقساط في املدارس الخاصة،
إذا حصلت ،وهم ال يستفيدون من التصحيح الجديد لألجور؟ ماذا
عن األقساط؟
وف ــق األرقـ ــام ال ـتــي حصلنا عليها مــن عـيـنــة صـغـيــرة مــن امل ــدارس
الخاصة في بيروت ،نرى ّأن الزيادة بلغت  %400بني عامي 1996
و .2016وبعبارة أخــرى ،فــإن األقساط غطت بشكل كبير التضخم
( ،)143%وأثر الزيادات املتتالية لرواتب القطاع العام ( ،)%110وذلك
قبل األخذ بعني االعتبار تأثير التصحيح األخير لألجور.
كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ هناك عوامل عدة تدخل هنا:
ً
 أوال وقبل كل شيء ،تضطلع وزارة التربية ،بوصفها سلطة عامةوحــامـيــة للمصالح الـعــامــة ،ب ــدور رئـيـســي .لديها صالحية التنظيم
واإلشـ ــراف والــرقــابــة عـلــى مـيــزانـيــات املـ ــدارس الـخــاصــة .وق ــد تظهر
اختالفات مثيرة للدهشة بني امليزانيات املرفوعة لـلــوزارة والنفقات
الفعلية للمدارس الخاصة .وغني عن القول ّإن اإلنـفــاق العام واملــال
العام معني بهذه املسألة :دعونا ال ننسى أن املدارس الخاصة معفاة
من الضرائب.
إن إنـشــاء جهاز تدقيق منتظم ملراجعة ميزانيات امل ــدارس ووضــع
ضوابط لها ال يمكن إال أن يعزز الشفافية ويعطي املناقشات الجارية
بعدًا عقالنيًا وعلميًا .إضافة إلى ذلك ،يمكن لإلدارة أن تعزز اإلطار
القانوني القائم عن طريق تسهيل تشكيل املجالس التحكيمية التي
لم تتشكل في بعض املناطق منذ سنوات .هذه املحاكم تعزز سيادة
القانون وتحمي أصحاب الحقوق.
 الـقــانــون  515يتضمن اخ ـتــاالت جــوهــريــة تستدعي إصالحهاب ـصــورة عــاجـلــة .وال ــواق ــع أن ه ــذا ال ـقــانــون ،ورغ ــم الـنـقــاط اإليـجــابـيــة
الكثيرة ،ليس مطابقًا للمعايير الدولية للمحاسبة .كيف يدفع األهل
تكاليف التطوير التربوي (أي االستثمارات) واستهالكها خالل السنة
املالية نفسها؟ كيف يسمح للمدارس أن تستوفي إيرادات ال تدرج في
املوازنة مثل رسوم فتح امللف ،النقل ،القرطاسية ،الكافيتيريا ،الفائدة
املصرفية ،وغيرها من املداخيل «الخارجية»؟ لو أدخلت هذه اإليرادات
اإلضافية في امليزانية لكانت أدت حتمًا إلى تخفيض األقساط .كيف
ال يتم وضع سقف لتعويضات املالك؟ في كل األحوال يجب معالجة
العديد من القضايا األخرى ،مثل قاعدة ( %65رواتب وأجور) و%35
(مصاريف).
من الــواضــح أن للجان األهــل دورًا أساسيًا تــؤديــه .هل يعرف األهل
ذلــك؟ هــل يعرفون حقوقهم وواجـبــاتـهــم؟ هــل یـعــرفــون ،علی سبیل
املثال ،أن لديهم الحق في الوصول إلی بیانات املدارس وقيودها؟ كيف
يمكن تعزيز دورهــم كشركاء حقيقيني في املجتمع املدرسي؟ ألنه،
في النهاية ،أطفالهم هم املتعلمون في هذه املــدارس ،أليس كذلك؟ في
هذه الحالة بالذات ،هل املستهلك هو حقًا امللك أم ال؟ ومن مصلحة
املدارس أن يكون لها شريك فاعل .كيف يمكن وضع نظام يمكن أن
يضفي الطابع الديموقراطي على االنتخابات ووضع برامج تدريبية
للجان األهل حول حقوقهم وواجباتهم؟ كيف يمكن إضفاء الطابع
املؤسساتي على هــذه الشراكة األساسية لتحسني النظام التربوي
اللبناني؟
املشكلة الحالية لم تعد مسألة أرقام أو نسب ،بل هي فرصة ملعالجة
وتطوير النظام التربوي .ومن دون هذه اإلصالحات والتدابير ،فإننا
سنخسر الرأسمال الوحيد املتبقي في لبنان :الرأسمال البشري.
املصلحة العامة تقتضي إخــراج النقاش من الضباب امليتافيزيقي
وإعادته إلى شرنقته األصلية :البحث املوضوعي والعلمي.
 النص مترجم عن اللغة الفرنسية* باحث اقتصادي وعضو في لجنة أهل
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ورد كاسوحة *
الضعف الــذي يعانيه دونــالــد تــرامــب على
صعيد الـصــراع مــع املـ ّ
ـؤسـســة سيترك على
األرج ــح أثـ ـرًا بــالـغــا عـلــى الـقــاعــدة الشعبية
«الصلبة» التي تـ ّ
ـؤيــده .فهذه الفئات التي
ّ
نظر ستيف بانون لصعودها على حساب
الـ ـق ــوا ّع ــد املـ ــؤيـ ــدة ل ـلــدي ـمــوقــراط ـيــن كــانــت
ستتأثر ُحكمًا بــالـصــراعــات داخ ــل اإلدارة،
ّ
على اعتبار أن مطالبها محكومة بانتصار
الجناح الــذي يقوده الرئيس ،وبالتالي أيُّ
أي ُّ
ُ
تراجع له أو ُّ
تقد ٍم لخصومه سينعكس
ٍ
ُ
ضعف من فرص استعادتها
عليها سلبًا وي ِ
للمكاسب الـتــي تعتبر أنـهــا خـســرتـهــا مع
موجة صعود اليسار في التسعينيات .وهو
ما ُيخشى منه في هذه الدوائر إثر التراجع
ّ
املستمر لترامب أمام خصومه ،بعد إخراج
معظم رجاالته من اإلدارة ،وآخرهم ستيف
بــانــون الــذي تـعـ ِّـول هــذه الفئات كثيرًا على
ِّ
وج ــوده إلــى جــانــب الــرئـيــس ،ليس كمنظر

لصعودها فقط ،بل كضمانة لعدم حصول
انتكاسة تعيد الــوضــع فــي البيت األبيض
إلى ما كان عليه قبل االنتخابات الرئاسية
األخيرة .بانون كان بمثابة بوليصة تأمني
السـتـمــرار الفاعلية داخ ــل اإلدارة فــي حــال
َّ
اشتداد الصراع وخسارة ترامب كل أوراقه
األخـ ـ ـ ــرى ،و َمـ ــع َخ ــروج ــه م ـن ـهــا ي ـك ــون ه ــذا
الـفــريــق قــد ضـ ُـعــف كثيرًا عبر خـســارة أحد
امليادين األساسية ملعركته.

املستفيدة مــن العوملة وسـيــاســات اإلدمــاج
وانتقال الرساميل والصناعات األميركية
ّ
إلــى الـخــارج .لكن حصول ذلــك كــان يتطلب
ّ
إمساك ترامب بكل مفاصل اإلدارة ،بحيث
يـكــون ق ــادرًا على حسم ال ـصــراع مــع مراكز
القوى التي ّتعيق حركته قبل االنتقال إلى
معالجة امللفات التي ّ
تهم جمهوره ،وعلى

إحباط القاعدة البيضاء

ّ
ويبدو بالفعل أن خــروج الرجل إلى جانب
ف ـل ــن وآخـ ــريـ ــن أضـ ـع ــف مـ ـ ًـن ت ـم ــاس ــك ه ــذه
َ
َّ
ال ـقــاعــدة ،وجـ َـعــلـهــا أق ــل ث ـقــة ب ـقــدرة تــرامــب
ع ـلــى تـحـقـيــق ال ــوع ــود ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا إب ــان
ُّ
انـت ـخــابــه وال ـت ــي عـلــى أســاس ـهــا صـ ّـبــت كــل
ه ــذه األصـ ــوات املـحــافـظــة ل ــه .الـتـصـ ُّـور هنا
ّ
ك ـ ــان يـ ـق ــوم ع ـل ــى أسـ ـ ــاس أن قـ ـ ــدوم ال ــرج ــل
ّ
سيحد مــن تقهقر هــذه الفئات
إلــى اإلدارة
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا وطـ ـبـ ـقـ ـي ــا ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـفـ ـئ ــات

يفتقر ترامب إلى األدوات
خوض صراع
التي تتيح له
ّ
متكافئ مع المؤسسة

رأسها التراجع عن قانون الرعاية الصحية
واستعادة الصناعات األميركية إلى الداخل
سياسة
لخلق فــرص عمل جـ ُّـديــدة وتقييد
ّ
الـهـجــرة و ...إل ــخ .تـعــثــره فــي أكـثــر مــن ملف
وعدم قدرته على إنفاذ القرارات التنفيذية
ال ـتــي أص ــدره ــا بـسـبــب م ـعــانــدة الـسـلـطــات
القضائية في أكثر من واليــة زادا االقتناع
لدى جمهوره بحتمية انتقال الصراع إلى
ّ
ّ
املؤسسات طاملا أن تحقيق املطالب
خــارج
ً
ً
مــن داخـلـهــا أصـبــح مستحيال .فـهــو فضال
عــن خ ـســارة امل ـعــركــة بــالـنـقــاط ،ب ــات يفتقر
إل ــى األدوات ال ـتــي تـتـيــح لــه خ ــوض صــراع
ّ
املؤسسة ،بعدما أفقدته معظم
متكافئ مع
ّ
أوراق ـ ــه وأرغ ـم ـتــه عـلــى الـتـخــلــي عــن رجــالــه
الواحد تلو اآلخر.

معنى آخر لشارلوتسفيل
ّ
املؤسسة
التزامن بني إضعاف ترامب تجاه
واعتراض فئات ّ
مؤيدة له على ازالة تمثال
ال ـج ـنــرال روبـ ــرت لــي (قــائــد ال ـق ــوات الـبــريــة

ّ
المخيمات وصهينة الوعي الفلسطيني
خالد بركات

*

امل ـ ـخـ ـ ّـي ـ ـمـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـج ــاوز
ع ــدده ــا  62مـخـ ّـيـمــا وت ـجـ ّـم ـعــا ،والــاج ـئــون
ّ
الفلسطينيون عـمــومــاُ ،يـشــكـلــون األكـثــريــة
الشعبية املـضـطـ َـهــدة داخ ــل الــوطــن املحتل
واملنافي .وهذه التجمعات كلها تعيش بال
حـقــوق ،أو مـشــروع سياسي تـحــرري ّ
يعبر
عنها ّ .وكلها صامتة أيضًا ـ ـ ولكنه صمت
ّ
ال نظنه سيطول؛ ذلــك ألن الغضب املكتوم
صدرها ،واألزمات املتفاقمة واملتراكمة،
في َ
ً
وحالة اإلقصاء والتهميش ،ستجبرها مرة
أخرى على الثورة ،ال ّ
ضد االحتالل وأنظمة
ّ
ال ـق ـم ــع وال ـن ـف ــط ف ـح ـس ــب ،ب ــل ضـ ــد األق ـل ـيــة
الفلسطينية الفاسدة أيضًا.
لـقــد سقطت ال ـبــرجــوازيــة الفلسطينية في
امتحان الشعب .سقط القصر فــي امتحان
ُ
ّ
املخيم ،ولم تعد قيادة «الثورة» و«املنظمة»
َ
مؤتمنة وموثوقة .فطبقة املال الفلسطيني
تهيمن على أعناق الناس وأرزاقـهــم ،وعلى
ّ
كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،
ّ
َ
ّ
وتـصــادر صــوت املخيم وتخنقه ،وتتحكم
بجزء من شعبنا
ـ بالتعاقد مع االحتالل ـ
ٍ
ف ــي فـلـسـطــن .ه ــذه الـطـبـقــة ال تـتـعــامــل مع
ّ
الناس إل بلغة الهراوة ،وبــأدوات ً التجويع
واإلق ـ ـ ـصـ ـ ــاء .وق ـ ــد أسـ ـس ــت س ـل ـط ــة ل ـه ــا فــي
َ
«املـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق» ،أصـ ـبـ ـح ـ ْـت ف ـي ـم ــا ب ـع ــد األداة
حقوق
«الفلسطينية» الرسمية في تصفية
ُّ
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا :حــق
عودة الالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم.
وباألمس فقط ،اجتمعت اللجنة التنفيذية
مل ـن ـظ ـم ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر فـ ــي رام ال ـ ـلـ ــه امل ـح ـت ـلــة
ً
ْ
ـأت فـيــه على
وأصـ ـ ــدرت بـيــانــا ه ــزي ــا ،ل ــم تـ ـ ِ
مــذبـ ّحــة تــل الــزعـتــر فــي ذك ــرى اسـتـشـهــاده،
م ــع أن ـه ــا ل ــم ت ـنـ َـس ال ـت ـشــديـ َـد عـلــى ع ـبــارات
من نــوع «الـقــدس الشرقية» و«ح ــدود العام
ـام» وغ ـيــرهــا م ــن ال ـع ـبــارات
 »1967و«الـ ـس ـ َ
اللجنة املذكورة َ
أكثر مما تجلب
التي تدين
االحترام؛ عبارات ّ
َ
تعبر عن انخراط هذه
لها
ثقافي
سياسي
مشروع
ـار
ـ
ط
إ
في
الشريحة
ُ
تـصـفــوي ومـتـكــامــل األرك ـ ــان يـمـكــن وصــفــه
ب ــ«م ـش ــروع صـهـيـنــة ال ــوع ــي الفلسطيني»
عـلــى طــريــق تصفية الـحـقــوق الفلسطينية
الفلسطيني!
والوجود
ْ
«املنظمة» لم تذكر مخيم تل الزعتر؛ وهذا
ُ
طبيعي على ّ
أي حــال ،ألنها لــم تعد تعنى
ْ
ب ــالـ ـع ــودة والـ ـتـ ـح ــري ــر ،ب ــل أصـ ـبـ ـح ــت بـيــت
َ
الـبــرجــوزايــة الفلسطينية الـكـبـيــرة ،وكـيــان
ّ
«املنسقة» مع االحتالل ،فلم
األقلية الحاكمة
ّ
تعد تقبل بالشراكة مع املخي ًمات والطبقات
ال ـش ـع ـب ـيــة ،ولـ ــم ت ـعــد م ـن ـظ ـمــة ل ـكــل الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي ،وإن ّادعـ ـ ـ ْـت شــرع ـيــة تمثيله
ووحدانية تمثيله خمس مرات يوميًا!
ُ
الشعب الفلسطيني ،وفي الشتات
لقد ّأسس
تحديدًا ،منظمة التحرير الفلسطينية ،وبنى
ّ
مـ ّ
ـاتـهــا بــالــدم والـتـضـحـيــات (تــذكــروا
ـؤسـسـ ِ
األردن ول ـب ـن ــان وس ـ ــوري ـ ــا) ُ.ثــم
م ـخ ـي ـمــات ُ
ُ
وتجريفها،
ها،
ومصادرت
ها،
اختطاف
جرى
ُ
َّ
وإف ـس ـ ُ
ـاده ــا ،أي مـســخـهــا ،ول ــم يـتـبــق منها
ُ
ال ـي ــوم إال االس ـ ــم .وي ـج ــري ال ـت ـعــامــل معها

ّ
طبقة المال الفلسطيني تهيمن على أعناق الناس وأرزاقهم وعلى كل مؤسسات «منظمة التحرير» (أ ف ب)

ّ
كــأنـهــا «الـخـتــم األخ ـيــر» فــي جيب «املختار
َ
الفلسطيني األخـيــر» الــذي ال يريد الـعــودة
إلى صفد لكنه يرغب في «زيارتها» فقط!
في ذكرى املخيم الشهيد ،مخيم تل الزعتر،
ي ـب ــدو أن ـن ــا ان ـت ـق ـل ـنــا إلـ ــى م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة،
ُ
ّ
الرسمي فيها هو املوقف «الوطني»
الصمت
ّ
و«ال ـش ـع ـبــي» امل ــزع ــوم .فـمــع أن ه ــذا املخيم
ُ
اقتلع بالسكاكني والسواطير ،وقــاوم حتى
ُ
الطلقة األخيرة قبل أن يستشهد إلى األبد،
ّ
فإن الفلسطينيني ـ ـ باستثناء «أهل الزعتر»
وأه ــال ــي ال ـش ـه ــداء وأف ـ ـ ــراد ق ــام ــوا بـجـهــود
بسيطة هنا ّوهـنــاك ـ ـ لــم يقفوا أم ــام ذكــراه
كـمــا يـسـتـحــق األ ّمـ ــر .ول ــم يـكــن ذل ــك تعبيرًا
عــن قـلــة وفـ ــاء ،وإن ـم ــا انـعـكــاســا لـحــالــة تيهٍ
ـاع وح ُـصــار ش ُــامـلــة ،أوصـلـتـنــا إليها
وض ـيـ ٍ
ال ـب ــرج ــوزاي ــة وط ـب ـقــة املـ ــال ال ـع ــرب ــي .وه ــذه
ْ
ســتـهــا ومــا
ال ـحــالــة ل ــم تـ ـ ِ
ـأت ع ـف ـ ٌوًا ،ب ــل هـنــد ٌ
تزال دوائـ ُـر إمبريالية وصهيونية معادية،
بـهــدف صهينة الــوعــي الفلسطيني .وذلــك
ال يـ ـج ــري م ــن خ ـ ــال ت ــدري ــب الـ ـن ــاس عـلــى
الـنـسـيــان وح ـســب ،بــل عـلــى قـبــول التطبيع
أيضًا ،وإدانة املقاومة وتشريع
والدفاع عنه ّ
حصارها ،وتبني رواي ــة الـعــدو والخصوم

عن القضية واملجزرة في آن.
أل ـ ــم نـ ـن ـ َـس ذك ـ ــرى م ـ ـجـ ـ َ
ـازر أي ـ ـلـ ــول وجـ ــرش
َّ
وعجلون؟ فلماذا ،إذن ،ال ننسى تل الزعتر
والشجاعية؟
ّ
إن عـ ـب ــارة «لـ ــن ن ـن ـســى ولـ ــن ن ـغ ـف ــر» يـجــب
أن تـكــون ال ـيــوم وشـمــا عـلــى زن ــود الشباب
وال ـف ـت ـي ــان وال ـف ـت ـي ــات ف ــي امل ـخ ـ ّـي ـم ــات على
ّ
خاص من أجل مواجهة ثقافة اإللغاء
نحو
ّ
والتطهير املـسـتـمــرة .ويـجــب أن نـتــذكــر تل
َ
الزعتر كي ال ننسى حيفا واملجزرة الكبرى

يجب أن تكون عبارة «لن
ننسى ولن نغفر» وشمًا
زنود الفتيان والفتيات
على
ّ
في المخيمات

ْ
وقعت في عام  ،1948وقبلها وبعدها،
التي
ً
ألنـنــا ـ ـ عـلــى مــا يـبــدو ـ ـ بــدأنــا نـنـســى فـ ّعــا!
أنفسنا :هل تحق ْ
َ
قت
ومــن املوجع أن نسأل
م ـ ـقـ ـ ُ
ـوالت زعـ ـم ــاء ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي عــن
شعبنا «غير املوجود» وعن «الكبار الذين
ْ
سينسون»؟
سيموتون والصغار الذين
ّ
الـحـقـيـقــة أن صـهـيـنــة ال ــوع ــي الفلسطيني
ت ـبــدأ بــآفــة ال ـن ـس ـيــان .ث ــم يتبعها الـصـمــتُ،
واإلنكار ،والقمع الذاتي ،واملنع ،والتخويف،
والـتــدجــن ،والــرشــاوى الصغيرة .ويصبح
ّ
عـلــى الفلسطيني أن يـتـخــلــى ع ــن ضميره
وعقله وتاريخه ،وعن وجوده ،إذ لن يعترف
ب ــه ال ـع ـ ُّ
ـدو وال ال ـعــالــم م ــا ل ــم ي ـقــل« :خـلــص،
أن ــا مــش ّم ــوج ــود!» وحـيـنـهــا ،حينها فقط،
سـيـقــال إن ــه حــريــص عـلــى م ـشــروع الـســام،
وعـلــى الــوحــدة الــوطـنـيــة فــي األردن ،وعلى
ال ـس ـل ــم األه ـ ـلـ ــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،وعـ ـل ــى وحـ ــدة
سوريا ،وعلى أمن الخليج واملنطقة! عندها
فلسطيني ّ
ّ
جيد!».
فقط سيقولون له« :أنت
وال ـ ـيـ ــوم ،ب ــاس ــم «املـ ـص ــال ــح ال ــوط ـن ـي ــة» ،أو
«املـ ـص ـ ُـالـ ـح ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ال فـ ـ ـ ــرق ،ي ـج ــري
إط ـ ـبـ ــاق الـ ـحـ ـص ــار ال ــرسـ ـم ــي الـفـلـسـطـيـنــي
ّ
ع ـل ــى ش ـع ـب ـنــا فـ ــي قـ ـط ــاع غـ ـ ـ ــزة ،فـ ــا ت ـعــود
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رأي

الكونفدرالية في الحرب األهلية) من مدينة
شارلوتسفيل فــي والي ــة فرجينيا لــم يكن
تعبيرًا عن إحباط قاعدته البيضاء ،بقدر
ً
مــا كــان انـتـقــاال للصراع مــن حـ ّـيــز إلــى آخــر.
ف ـب ـعــد اس ـت ـح ــال ــة ح ـس ــم امل ـع ــرك ــة ملـصـلـحــة
ت ــرام ــب ف ــي ال ـحـ ّـيــز ال ـس ـيــاســي الـ ــذي تـعـ ّـبــر
املؤسسةّ ،
ّ
تسببت حادثة إزالة
عنه نزاعات
ّ
التمثال في نقلها إلى الحيز الرمزي ،حيث
ال وج ــود ملــراكــز ق ــوى تحتكر التعبير عن
معارضة الرئيس ،بل ّ
ثمة فقط وضوح في
ٌ
ٍّ
ال ـص ــراع بــن ق ــوى شـعـبـيــة ل ـكــل مـنـهــا ثـقــل
كـبـيـ ٌـر عـلــى األرض ،يمكنه عـبــر االحـتـجــاج
والـتـظــاهــر إظ ـهــار مــا اسـتـطــاعــت املـ ّ
ـؤسـســة
َّ
ب ـب ــراع ــة قـ ــل ن ـظ ـيــرهــا إخ ـ ـفـ ــاءه أو طـمـســه.
الـفــاشـيــة هـنــا ال تـعــود ـ ـ فـقــط ـ ـ تـعـبـيـرًا عن
تـ ـي ــار مـ ـع ــزول س ـي ــاس ـي ــا واج ـت ـم ــاع ـي ــا ،بــل
ً
ـا لفئات اجتماعية لــم ُي َ
سمح
تصبح حـ ّـامـ
ّ
لها بالتمثل كما يـجــب .وحــن تمثلت في
اإلدارة وأصبح لديها وجــود فعلي وكبير

ّ
غ ـ ــزة قـضـيــة وم ـس ــؤول ـي ــة وط ـن ـيــة وقــومـيــة
وإن ـس ــان ـي ــة ب ــل ت ـص ـبــح «م ـش ـك ـلــة ح ـمــاس»
ّ
إن فريق محمود ّ
عباس في
و«املتطرفني».
ّ
الحقيقة هــو «املمثل الشرعي والــوحـيــد»...
ْ
الفلسطيني ،بل ملصالح
لكن ليس للشعب
ُ
البرجوازية الفلسطينية امللحقة باقتصاد
االحتالل والنظام األردني وبترول األنظمة.
ّ
وإن سلطة رام الله هي سلطة البرجوازية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة الـ ـ ـت ـ ــي ت ــدي ــره ــا
«الحكومة» و«الرئيس» و«الوزير».
ّ
محمود ّ
عباس يريد من شعبنا في غزة أن
يحمده على «نعمته» وعلى حزمة قراراته
ّ
ّ
العدو هو
األخيرة .وألن سلوك عباس أمام
ال ــرض ــوخ ال ـكــامــل ،فــإنــه ي ـصــاب بــاإلحـبــاط
ّ
والـيــأس ّحــن تصرخ غــزة فــي وجـهــه« :ال»؛
ّ
ّ
ّ
يصدقه الصيادون والعمال
فهو يتوقع أن
والفقراء واملــزارعــون ،وأن تخرج الجماهير
َ
يريد
إلــى الـشــارع وهــي ترفع ص ـ َـوره .هكذا ّ ً
«ال ــرئـ ـي ـ ًـس» أن يـ ــرى صـ ـ ــورة غ ـ ــزة :ض ـحــيــة
م ـه ــزوم ــة ،ال روح فـيـهــا وال ك ــرام ــة ،حبلى
بالوعي املتصهني!
ّ
وج ــوه ــر األم ـ ــر ف ــي كـ ــل هـ ــذا ال ـح ـص ــار هــو
ُ
ّ
الشعبية ،حاضنةِ املقاومة
تركيع الطبقات

داخ ــل املـ ّ
ـؤسـســات املنتخبةُ ،منعت مجددًا
ُ
مــن تنفيذ برنامجها بسبب تـعــارضــه مع
تـ ّ
ـوجـهــات النخبة التقليدية فــي الــواليــات
ّ
املتحدة .بهذا املعنى ،فان الدعوة إلى عزلها
مجددًا ليست فقط تعبيرًا عن تيار شعبي
رافض الستعادة تقاليد العبودية ورموزها
فــي س ـيــاق انــدثــارهــا فـعـلـيــا ،بــل هــي أيضًا
ممانعة ـ من جانب اليسار تحديدًا ـ لترك
ه ــؤالء يـعـبــرون عــن إحباطهم مــن الهزيمة
ُّ
التمسك بما
التي ُمنوا بها في اإلدارة عبر
ي ـع ـت ـبــرونــه «رم ــوزه ــم ال ـت ــاري ـخ ـي ّــة» .وه ــذا
املـســار قــد يكون مفيدًا ملنع التمثل برموز
ِّ
ال ـع ـب ــودي ــة ف ــي كـ ــل م ـ ـ ّـرة ت ـقــع فـيـهــا هــزيـمــة
لهذا التيار ،لكنه لن يفضي بالضرورة إلى
تــراجــع النزعة الفاشية لــدى ه ــؤالء ،بــل قد
يفاقمهما إذا َّ
تبي بالفعل أنهم ُ
سي َ
حرمون
من التظاهر في الشارع بمعزل عن السبب
ب ـعــد حــرمـ ِّـان ـهــم م ــن تـنـفـيــذ م ـطــال ـب ـهــم إثــر
وصول ممثلهم الفعلي إلى الرئاسة.
* كاتب سوري

ّ
ْ
قاومت ولم تسمح ّ
لدبابات
املسلحة ،ألنها
ّ
الـعــدو الصهيوني باجتياح أرض القطاع
خـمــس مـ ـ ّـرات عـلــى األقـ ــل! ه ــذا األم ــر يــزعــج
واشنطن وتل أبيب والسعودية والسيسي
ّ
ّ َ
وسكان القصور في الضفة املحتلة.
وم ـ ـ ــن جـ ــديـ ــد نـ ـ ـس ـ ــأل :ل ـ ــو كـ ــانـ ــت الـ ـقـ ـي ــادة
الفلسطينية في رام الله ،وأح ـ ُ
ـزاب السلطة
ْ
شاركت في اجتماع اللجنة التنفيذية،
التي ً
ح ــري ـص ــة ع ـلــى ت ــاري ــخ شـعـبـنــا وم ـشــاعــره
وح ـقــوقــه ،ف ـل ـمــاذا تـنـســى ت ــل الــزع ـتــر وهــي
َ
اجتماعها في ذكرى املذبحة؟
تعقد
ّ
وملــاذا لم تذكر صبرا وشاتيال والشجاعية
من قبل؟
ومل ــاذا لــم ت ـقـ ّـرر عـقـ َـد مجلسها الــوطـنــي في
ً
مخيم جباليا مثال ،برعاية سالح املقاومة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،بـ ــدل ع ـق ــده ت ـحــت بـســاطـيــر
االحتالل؟
َ
وملـ ــاذا ت ـحــرم م ــاي ـ َّـن الــاج ـئــن ف ــي األردن
وسوريا ولبنان حقهم في املشاركة؟
ّ
ّ
وأخيرًاَ ،من قال لهؤالء القوم إن َم ّن يتخلى
عــن  %78مــن َفلسطني ويـبـيــع ح ــق الـعــودة
ُ
الشعب الفلسطيني على
يمكن أن يأتمنه
ّ
القدس ورام الله؟ إن شعبنا لن يأتمنه على
كيس رمل ُفارغ!
ه ـ ـ ـ ــذا ب ـ ـ ـعـ ـ ــض م ـ ـ ــا ي ـ ـ ـجـ ـ ــري ف ـ ـ ــي س ــاحـ ـتـ ـن ــا
الفلسطينية العاثرة ،من محاوالت مستمرة
لصهينة الوعي الوطني الفلسطيني على
ي ــد االحـ ـت ــال واإلعـ ـ ــام ال ـع ــرب ـ ّـي املتصهني
وطبقة البرجوازية الفاشلة واملهزومة في
«املناطق» وفي «يهودا والسامرة».
ّ
إن االن ـق ـســام الفلسطيني ال ـيــوم لـيــس بني
ْ
حركتي «فـتــح» و«حـمــاس» فقط .فلقد كان
الـ ـص ــراع الـفـلـسـطـيـنــي ال ــداخ ـل ــي دائـ ـم ــا ذا
جــوهــر طبقي (سـيــاســي – اجـتـمــاعــي) بني
ّ
الـبــاشــوات وال ـفــاحــن ،بــن َمــن ذهـبــوا إلى
َ
القصر َ
وم ــن صـعــدوا إلــى الـجـبــال ،بــن من
يـمـلــك َ
وم ــن ال يـمـلــك .وه ــو كــذلــك اآلن .هــذا
هــو الـعـنــوان الحقيقي للتناقض الداخلي
الفلسطيني ال ــذي يـغـلــي ال ـيــوم فــي مرجل
الواقع الصعب :صراع بني إرادات وخيارات
مـتـنــاقـضــة ،بــن نـهــج امل ـفــاوضــات العبثية
ونهج املقاومة الوطنية.
وي ـظ ــل ال ـ ـسـ ــؤال ال ـك ـب ـي ــرَ :مـ ــن ي ـم ـلــك ال ـق ــرار
ّ
املخيم أم القصر؟
الوطني الفلسطيني؟
ه ـ ـ ــذا ه ـ ــو سـ ـ ـ ــؤال األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
ُ
الطبقات الشعبية
األكـبــر ،وســوف تحسمه
الفلسطينية لصالحها في املستقبل .فهذه
ً
الـطـبـقــات كــانــت وال تـ ــزال مـسـتـعــدة للبذل
وال ـن ـض ــال والـتـضـحـيــة ف ــي سـبـيــل ال ـعــودة
ً ّ
ّ
ْ
والتحرير .لكن يبدو أن عليها أوال أل تنسى
وأال تغفر؛ وأن تستعيد إرادتـهــا وأدواتـهــا
ً
وق ــراره ــا وس ــاح ـه ــا؛ وأن تـ ِـلــد مـ ــرة أخ ــرى
غ ـســان كـنـفــانــي ونــاجــي الـعـلــي؛ وأن تبني
َ
بـعـقــولـهــا وقـبـضــاتـهــا املــؤس ـســات ال ـق ــادرة
رح ِمها
على إدارة الشأن الوطني ،التي ِمن ِ
ُ
التجديد الثوري .هذه الجموع
فقط يتولد
الفلسطينية املقهورة هي صاحبة املصلحة
في التغيير والتحرير ،وال أحد سواها يدفع
الثمن والدم وضريبة ُ
الح ّرية.
* قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني

11

في لغة الحوار السائدة
بين الرأسماليات
معتز حيسو *

ما يجري في سوريا وغير بلد عربي يتجاوز حدود
تسليع الفرد ،إلى مستويات أخرى وآليات تضمن
ألصحاب رؤوس املال تحقيق أعلى معدل من الربح
وال ـتــراكــم .ومـعـلــومــا أن إث ــارة ال ـح ــروب وإدارت ـه ــا،
وكذلك االستثمار فيها ،يعود على الدول والشركات
ال ـك ـب ــرى ب ـم ـكــاســب مــال ـيــة ت ـف ــوق ت ـكــال ـيــف تـمــويــل
امليليشيات بكثير .ويدلل على ذلك ما يحصل في
غـيــر بـلــد عــربــي مــن تــدمـيــر ممنهج وم ـ ــدروس .إن
أوضــاع الحرب في سوريا ،العراق ،اليمن ،وليبيا،
ً
تؤكد أن واشنطن ودوال أخ ــرى ،مستعدة لصرف
مليارات الدوالرات من أجل إطالة أمد الحروب .وال
يـتـنــاقــض ذل ــك مــع اشـتـغــالـهــا عـلــى تحميل بعض
الدول اإلقليمية ،وبشكل خاص الخليجية ،تكاليف
الحروب الدائرة .وترى الدول والشركات الكبرى ،أن
تسليح الجماعات واألطراف املتصارعة وتمويلها،
والحقًا إعــادة هيكلة الجيوش وتأهيلها في أكثر
مــن دول ــة ،واالسـتـثـمــار فــي إع ــادة اإلع ـم ــار ،سـيـ ُّ
ـدر
عليها أرباحًا يصعب علينا تقديرها.
هذا يعني أن الحروب التي تدور رحاها في الدول
العربية ،تندرج في إطار آليات اشتغال رأس املال
الصناعي والعسكري والخدماتي وأيضًا النقدي.
ب ـكــام آخـ ــر ،إن م ــن أهــداف ـهــا الــرئـيـسـيــة مضاعفة
َ
ال ــرب ــح ،وزي ـ ــادة م ــرك ــزة رأس املـ ــال لـصــالــح ال ــدول
الغربية .ويتجاوز ذلــك حــدود الــدول الضالعة في
الحروب بشكل مباشر ،إلى دول أخرى مثل الصني
ال ـتــي سـيـكــون لـهــا دور سـيــاســي واق ـت ـص ــادي في
سوريا ،وغيرها من الــدول التي ّ
تحولت لساحات
ص ــراع ون ـ ــزاع .وت ـن ــدرج مـصــالــح دول أخ ــرى مثل
إيران وتركيا والعربية السعودية وقطر ...في اإلطار
ذات ــه .وجميعها إضــافــة ملوسكو تدخل فــي سباق
مــع الــزمــن ،لتثبيت مكاسب سياسية واقتصادية
وعسكرية .ويكشف عن ذلك حجم التباين والخالف
وحـتــى الـتـنــاقــض بــن ال ــدول امل ـشــاركــة فــي حــروب
اإلقليم.
وال ـت ـنــاق ـضــات امل ـخ ـف ـيــة ،وت ـل ــك األخ ـ ــرى ال ـت ــي يتم
اإلعالن عنها بني الدول املشاركة في حروب املنطقة،
تـتـجــاوز ح ــدود االق ـت ـصــاد واملـ ــال ،إل ــى مستويات
أيــديــولــوج ـيــة ي ـم ــارس م ــن خــال ـهــا ال ـن ــاف ــذون في
إدارة املعارك عمليات توظيف واستثمار األوضاع
الدينية والعقائدية واملذهبية والطائفية وقضايا
أخ ـ ـ ــرى مـ ـش ــابـ ـه ــة ،إلب ـ ـعـ ــاد الـ ـ ـص ـ ــراع عـ ــن جـ ـ ــذوره
الحقيقية السياسية منها واالقتصادية .وجميعها
عوامل تتعلق بالتناقضات البنيوية لــرأس املــال،
ومــا يتعرض له من أزمــات تربطها صــات عميقة

مسرح
تحويل سوريا إلى
ُ
للحروب يكشف عن البعد اإلمبريالي
للحكومات الرأسمالية
بالتناقض الــداخـلــي لتركيبة الـنـظــام الــرأسـمــالــي
الـ ـ ــذي ي ـم ـيــل م ـن ــذ عـ ـق ــود إلـ ــى ت ـم ـي ـيــل رأس املـ ــال،
ومضاعفة حجم التراكم غير املستند إلــى اإلنتاج
املادي .وذلك يشمل الدول الرأسمالية الكالسيكية،
والشركات العابرة للحدود والجنسية ،إضافة إلى
املؤسسات املالية الكبرى .ما يعني اتساع الفقاعة
املالية وازدياد حجمها .ونشير هنا إلى أن مخاطر
انفجار الفقاعة املالية ،سينعكس بأشكال سلبية
متباينة على البشرية جمعاء .ويتعلق ذلك بدرجة
ّ
ارت ـب ــاط تـشــكــل الـفـقــاعــة املــالـيــة ب ــاألزم ــة البنيوية
لــرأس املــال املعولم .فاإلصرار على معالجة أزمات
رأس امل ــال الـبـنـيــويــة ،ب ــذات اآلل ـي ــات الـقــائـمــة على
االح ـت ـك ــار وال ـه ـي ـم ـنــة وم ــرك ــزة ال ــرب ــح ،ي ـفــاقــم من
درجــة اإلفقار واالستقطاب على املستوى العاملي.
مــا يـنــذر بنشوء أزم ــة عــامــة وشــامـلــة مــن أسبابها
تمييل رأس املال واتسام آليات اشتغاله بالتناقض
والفوضى واالضطراب وإثارة الحروب .يضاف إلى
ذلك ،اشتغال املؤسسات املالية العاملية والشركات
العمالقة على فــرض ميول وسياسات اقتصادية
نقدية ومالية تتناقض كليًا مع أي ملح اجتماعي.
ويتجلى ذلك بأوضح أشكاله في البلدان الطرفية
ال ـتــاب ـعــة اق ـت ـص ــادي ــا وامل ــرت ـه ـن ــة س ـيــاس ـيــا لـلـغــرب
الــرأس ـمــالــي .وذلـ ــك م ــن خ ــال إخـضــاعـهــا لـشــروط
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي والـبـنــك ال ــدول ــي ومنظمة
التجارة الحرة .وتستخدم الحكومات الرأسمالية
وتـحــديـدًا واشـنـطــن لتحقيق أهــدافـهــا املــوغـلــة في
الــرج ـع ـيــة ،أح ـ ــدث م ــا وص ـل ــت إل ـي ــه ث ـ ــورة الـتـقــانــة
ف ــي م ـج ــاالت املـعـلــومــاتـيــة واالتـ ـص ــاالت واإلعـ ــام،
وأي ـضــا الـعـلــوم التطبيقية فــي مـجــال الـصـنــاعــات
الـعـسـكــريــة والـجــرثــومـيــة والـبـيــولــوجـيــة .وتكشف
الحروب اإلمبريالية في بالدنا وعليها ،عن تقاطع
الصراع على إعادة اقتسام العالم ،مع تحويلنا إلى

حقل تـجــارب لصناعاتهم العسكرية ،ومختبرات
لدراسات علماء الغرب النفسية والعصبية.
إن ما تم ذكــره إضافة إلــى قضايا أخــرى نناقشها
الحـقــا ،يـنــدرج فــي إط ــار الـحــوار الــرأسـمــالــي خــارج
األطـ ــر الـجـغــراف ـيــة ل ـل ــدول ال ـك ـبــرى .والـ ـح ــوار وفــق
م ـن ـظ ــورن ــا ،ي ـم ـكــن أن ي ــأخ ــذ أب ـ ـعـ ــادًا وم ـس ـتــويــات
ً
وأشكاال شديدة الهمجية والبربرية .لكن الثابت أن
جميعها يميل إلى توظيفنا نحن العرب ،كــأدوات
في حواراتهم الدموية العابرة للزمن والجغرافيا.
وذلــك بهدف تعميق نهب ثرواتنا وفــرض شروط
الهيمنة ،وأيضًا تدمير تاريخنا ومالمح حضارتنا
املــوغ ـلــة ف ــي ال ــزم ــن .وجـمـيـعـهــا يـتـجـلــى ف ــي كــونــه
تعبيرًا عن آليات وعـ ّـدة اشتغال رأس املــال العابر
لـلـحــدود والـجـنـسـيــة .فـلـغــة ال ـقــوة الـعـسـكــريــة ذات
البعد السياسي اإلمبريالي باتت أساس التواصل
الرأسمالي خــارج حــدود ال ــدول الكبرى .والسبيل
الوحيد لتحقيق املكاسب والنفوذ والهيمنة.
إن تحويل سوريا وبالد عربية أخــرى ،إلى مسرح
للصراع وال ـحــروب ،يكشف عــن ُ
البعد اإلمبريالي
لـلـحـكــومــات الــرأس ـمــال ـيــة .ويـتـجـلــى ذل ــك بــوضــوح
م ــن خـ ــال الـ ـص ــراع ع ـلــى ت ـقــاســم م ـنــاطــق ال ـن ـفــوذ
والسيطرة ،واالستثمار في مشاريع إعادة اإلعمار.
وكل ذلك يتموضع في اإلطار اإلمبريالي .ما يعني
إص ـ ــرار ال ـ ــدول امل ـت ـصــارعــة ع ـلــى إض ـع ــاف ال ــدول ــة
الكيانية وتطييفها أو فدرلتها .يـضــاف إلــى ذلك
سلبها الـسـيــادة االقـتـصـ ّ
ـاديــة ومنعها مــن تطوير
م ــوارده ــا الـطـبـيـعـيــة وال ـب ـش ــري ــة ،وإلـ ـغ ــاء أي دور
تـنـمــوي أو اجـتـمــاعــي لـلــدولــة .وجميعها يؤسس
ّ
ّ
السياسي وأيضًا الحروب.
ملزيد من التوتر
َّ
ً
وبناء على املعطيات الدالة على أن إثارة الحروب،
ً
واالستثمار فيها ،وأيـضــا إدارت ـهــا ،تشكل مدخال
لالستحواذ على عقود االستثمار وإعــادة اإلعمار
ف ــي س ــوري ــا وال ـع ــراق وغ ـيــر دول ــة عــرب ـيــة .يمكننا
اإلشارة إلى أن اشتغال حكومات الدول الرأسمالية
ال ـك ـبــرى فــي إطــالــة زم ــن ال ـح ــرب ،ي ـنــدرج فــي إطــار
الفعل اإلمبريالي ،وتربطه عالقة مباشرة بمصالح
اإلمـبــريــالـيــات املـتـنــاقـضــة .وم ــا ي ـجــري مــن تدمير
ممنهج مل ــوارد بـلــدانـنــا ،وقــواهــا الـعــامـلــة ،وأيـضــا
بنيتها التحتية ،فــإنــه يـنــدرج فــي إط ــار تحييدنا
ك ـش ـعــوب ودول ع ــن س ـي ــاق ال ـفــاع ـل ـيــة الـسـيــاسـيــة
ً
والثقافية واالقتصادية و«العملية اإلنتاجية» أوال،
وإخــراجـنــا مــن الـتــاريــخ ثانيًا .وفــي سياق رؤيتنا
اآلن ـف ــة ،يـمـكـنـنــا ال ـق ــول ب ــأن ال ـح ــرب وك ــذل ــك إع ــادة
اإلع ـم ــار يـشـكــان أح ــد أدوات املـجـمــع الـصـنــاعــي ـ
الـعـسـكــري لبسط نـفــوذ الـشــركــات الـكـبــرى وأيـضــا
ّ
ومرد ذلك ضمان التراكم في دول املركز.
اللوبيات.
وجميعها يستدعي منا نحن الـشـعــوب املقهورة
َ َ
وامل ـســتــغ ـلــة الـتـمـســك بـمـقــاومــة م ـشــاريــع الهيمنة
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة بـصـيـغ ـتـهــا اإلم ـب ــري ــال ـي ــة امل ــرك ــزي ــة.
ويقودنا ذلك للتساؤل حول إشكالية تفكير بعض
النخب السياسية الحاكمة والفكرية التي ما زالت
ترى إمكانية في التكيف مع الهيمنة اإلمبريالية،
وبناء نماذج حداثوية تحاكي التجارب الغربية أو
تتماهى معها.
ويبرز في سياق الحروب اإلمبريالية على أراضينا
وبدمائنا .أن ثمة أهدافًا أخرى تتعلق بالصراع من
أجــل الهيمنة على مـصــادر الـطــاقــة وط ــرق وآلـيــات
تـســويـقـهــا .واأله ـ ــم إع ـ ــادة تـشـكـيــل أوض ـ ــاع دولـنــا
االقتصادية والسياسية مــن منظور إع ــادة إنتاج
عالقات التبعية واالرتهان والهيمنة ،وضمن إطار
تـقــاســم ال ـث ــروات وال ـن ـفــوذ عـلــى املـسـتــوى الـعــاملــي.
نشير أخيرًا إلى أن من أسباب خطورة إعادة إنتاج
األدوار اإلقليمية لغير دولــة عربية ومنها سوريا
والعراق .هو إدراجها في إطار مشروع شرق أوسط
جديد يضمن استمرار مصالح واشنطن السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وم ـص ــال ــح ح ـل ـفــائ ـهــا األوروبـ ـي ــن
واإلقليميني وتـحــديـدًا إســرائـيــل .وذلــك سينعكس
على مآالت حل القضية الفلسطينية سواء كان ذلك
على أساس الدولة الواحدة أو الدولتني ،أو غير ذلك
من احتماالت.
مــن جانب آخــر ،تبرز على سطح الـحــروب الــدائــرة
ف ــي ب ـلــدان ـنــا ،م ـخــاطــر تـحــويـلـنــا ل ـع ـمــال أح ـ ــرار ال
ّ
نمتلك من خيارات إل بيع قوة عملنا .وذلك تمهيدًا
لتحويل دولنا ومجتمعاتنا إلى مجاالت مفتوحة
لالستثمار ،وأدوات لتمكني هيمنة وآليات اشتغال
امل ــؤس ـس ــات املــال ـيــة ال ـك ـب ــرى ،وال ـش ــرك ــات ال ـعــابــرة
للحدود والجنسية .وبطبيعة الحال فإن التحوالت
املـ ــذكـ ــورة ت ــؤس ــس مل ـن ـظــومــات ث ـقــاف ـيــة وأخــاق ـيــة
وآلـيــات تفكير سياسية مختلفة عن ما هو سائد
ح ــال ـي ــا .وي ـت ــم ع ـلــى ق ــاع ــدة الـ ـح ــروب اإلم ـبــريــال ـيــة
الــراه ـنــة ،تفكيك مجتمعاتنا وت ــذري ــره ــا ،والــدفــع
إلــى تحلل املنظومات األخالقية والثقافية بشكل
خاص ،وفق أشكال تناسب آليات وميول رأس املال
االحتكاري واملالي املتحلل من كل القيم األخالقية.
* كاتب سوري
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راشيا الوادي حارسة التراث
ال تزوروني كل سنة مرة!
ترفض راشيا الوادي حصر
إرثها ومواردها بقلعة االستقالل
التي تفرض قاعدة «زوروني كل
سنة مرة» ،في إطار االحتفاالت
باملناسبة في  22تشرين الثاني.
البلدية الحالية مع الجمعيات
البيئية والثقافية ،تجهد للترويج
لنشاط متكامل طوال عام ال
يؤثر فيه سوى طقس الشتاء
القاسي في سفح حرمون .تملك
راشيا الوادي موارد عدة تجعلها
موقعًا سياحيًا دائمًا .إلى قلعة
االستقالل ،هناك السياحة البيئية
والدينية التي تعتمد على أنشطة
ّ
التسلق والسير في الطبيعة
باتجاه جبل حرمون ،وال سيما
في عيد تجلي السيد املسيح في
 6آب .علمًا بأن راشيا جزء من
درب الجبل اللبناني وتضم بيت
ضيافة .أما السوق التراثي املشيد
في زمن االنتداب الفرنسي ،فله
مخطط خاص الستفادة البشر

ّ
تخصيص يوم في تشرين األول
ويضم محترفات
من الحجر،
من كل عام كيوم لدبس العنب.
صناعة حلي الفضة واملدافئ
(الصوبيات) ومحال بيع املنتجات هذا العام يقام في  8تشرين األول
الغذائية الشهيرة ،كألبان وأجبان املقبل.
املاعز التي ترعى من جبل الشيخ ،لدى راشيا الوادي الكثير ،لكن ما
الذي ينقص؟ «الطقس القاسي
والعسل الذي ينتجه النحل الذي
ُ
ً
شتاء ،وبعد املسافة عن بيروت،
يتغذى على شوك الجبل ودبس
يؤثران في جذب الزوار» ،يقول
العنب ومنتجات القمح« .نريد أن
نعيد راشيا إلى الخريطة السياحية دالل .لكن التحدي اإلضافي
فرضته األزمة السورية التي أثرت
بقوة» ،يقول رئيس البلدية بسام
في الحركة االقتصادية والسياحة
دالل لـ«األخبار» .يجري العمل
البيئية والدينية ،حيث منع الرواد
على إنشاء متحف شمع داخل
من الوصول إلى جبل الشيخ منذ
القلعة يروي حكاية القلعة منذ
بدء األحداث .في ظل تلك العوامل،
عهد الصليبيني إلى استقالل
ّ
يتكيف السكان مع انعدام التوازن
 ،1943مرورًا بثورة  1925ضد
في التنمية الريفية« .معظم املقيمني
الفرنسيني .في السوق ،يشجع
أصحاب املحال على إعادة افتتاح يضطرون إلى العمل في وظيفتني
محالهم املقفلة بسبب قلة الحركة على األقل لتدبر املعيشة» يقول
مهنا .من هنا ،ينقسم النشاط
مقاه ومطاعم
وتحويلها إلى ٍ
االقتصادي بحسب الطقس :الشتاء
أو نقاط لبيع املنتجات الحرفية
والغذائية .نزار مهنا ،رئيس جمعية لصناعة الصوبيات ،والصحو
للعسل والدبس والسياحة البيئية.
«راشيا أند بيوند» ،لفت إلى

«الصوبيات» :هنا ينحت «شيوخ التدفئة» تحفهم
م ــن زق ــاق م ـت ـفـ ّـرع م ــن ال ـس ــوق الـقــديــم
في راشيا الــوادي ،يتصاعد «صراخ»
لــوح الحديد كلما هــوت فوقه مطرقة
ّ
«يتلوى» اللوح فوق
«الشيخ يوسف».
ّ
السندان ،تقلبه يدا الشيخ النحيلتان،
ولكن القادرتان على تطويعه.
يوسف القضماني ،ذو الجسد
الشيخ
ّ
النحيل ،صنع آالف الصوبيات على
مدى خمسة وأربعني عامًا .ورث املهنة
عــن وال ــده سـلـيـمــان« ،شـيــخ التدفئة»
ً
في سفح جبل حــرمــون .يقول« :عمال
بأن الحاجة أم االختراع ،ابتكر والدي
ً
موقدة النار الحديدية بدال من موقدة
طني الصلصال املكشوفة التي كانت
ُت ّ
شيد في زاوية غرفة الجلوس والنوم
ويشعل فيها الحطب للتدفئة».
ع ـ ــام  ،1937ص ـن ــع ال ـش ـي ــخ سـلـيـمــان
أول صــوبـيــا مــن أل ــواح الـحــديــد التي
ت ـت ـح ـ ّـم ــل درج ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ــرارة م ــرت ـف ـع ــة.
جـعـلـهــا عـلــى شـكــل امل ــوق ــدة الطينية
وت ـم ــأ بــال ـح ـطــب ف ــي وس ـط ـه ــا .على
نحو تدريجي ،صــارت املوقدة مغلقة
واتـخــذت الشكل التقليدي للصوبيا
التي تتوسط الغرفة وترتبط بقسطل
يـسـحــب دخ ــان الـحـطــب املـشـتـعــل الــى
الـخــارج عبر فتحة في السطح .عمله
ال ـي ــدوي ك ــان شــاقــا .فــي غ ـيــاب اآلالت
والكهرباء« ،كان يضطر إلى التثقيب
بالسنبك (مخرز سميك وقصير يدق

عليه باملطرقة لثقب الحديد) والبرد
ّ
ب ـم ـب ــرد» .ت ـســلــم ال ـش ـيــخ ي ــوس ــف (71
ّ
عــامــا) ال ــراي ــة مــن والـ ــده وسيسلمها
لنجله الذي يساعده في الورشة.
راشـيــا ال ــوادي أول مـصـ ّـدر للصوبيا
ال ـ ــى ب ـق ـيــة امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .إل ــى
الـ ـقـ ـضـ ـم ــان ــي ،اشـ ـتـ ـه ــرت ورش ع ــدة
بصناعة الصوبيات ،وبعضها ّ
تحول
إلى مصانع .ما ّ
يميز صوبيا راشيا،
بحسب الـشـيــخ يــوســف« ،التفاصيل
ال ـج ـم ــال ـي ــة وج ـ ـ ـ ــودة الـ ـصـ ـن ــاع ــة .كــل
صوبيا أشبه بلوحة فنية أرسمها».
فــي صــالــة ال ـعــرض امل ـج ــاورة لــورشــة
التصنيع ،يستعرض تصاميم عــدة،
بينها مدافئ (شيمينيه) على الطراز
الـ ـغ ــرب ــي .فـ ـق ــدت ال ـص ــوب ـي ــا الـ ـع ــادات
االجـتـمــاعـيــة املــرتـبـطــة بـهــا كالتفاف
أف ـ ـ ــراد ال ـع ــائ ـل ــة ح ــول ـه ــا ف ــي س ـه ــرات
ال ـش ـتــاء .ول ــم تـعــد مــرتـبـطــة بالتدفئة
ف ـح ـســب ب ـع ــدم ــا أف ـق ــدت ـه ــا ال ــوس ــائ ــل
الحديثة ّ
تميزها .على نحو تدريجي،
تحولت إلى مجرد قطعة فنية وجزء
م ــن ديـ ـ ـك ـ ــورات املـ ـ ـن ـ ــازل .ح ـت ــى م ــن ال
يـ ــزالـ ــون ي ـس ـت ـخــدمــون ـهــا فـ ــي ال ـق ــرى
ال ـن ــائ ـي ــة وال ـ ـ ـبـ ـ ــاردة ،أدخ ـ ـلـ ــوا عـلـيـهــا
«تـ ـط ــوي ــرات» عـ ـ ــدة .ل ــم ي ـع ــد الـحـطــب
الوسيلة الوحيدة لتشغيلها ،بعدما
ب ــات ــت ت ـع ـم ــل ع ـل ــى امل ـ ـ ـ ــازوت والـ ـغ ــاز
والكهرباء.
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تصوير علي حشيشو

دبس العنب:
صناعة
يتوارثها
الراشانيون
ت ـفــاخــر راشـ ـي ــا ال ـ ـ ــوادي ب ـع ـن ـب ـهــا .الـخـصــوصـيــة
على
الدينية أسهمت في تركيز معظم عائالتها ّ
اسـتـثـمــاره فــي غـيــر الـنـبـيــذ« .الــدبــس ال يـقــل لــذة
وفخامة عن النبيذ ،إن في طريقة الصنع أو في
الطعم» يجمع الراشانيون .أنواع العنب اللبناني
«تـ ـج ــوه ــر» ف ــي تـ ـ ــراب س ـف ــح ج ـب ــل ح ــرم ــون فــي
منطقتي السهام والكرمات :الفضي والبقصاصي
والـ ـبـ ـي ــاض ــي والـ ـسـ ـلـ ـط ــي وال ـ ـقـ ــاصـ ــوفـ ــي زح ـل ــة
وال ـســرع ـي ـنــي وع ــن عـلـمــي م ـغ ــدوش ــة ...مـعــاصــر
ال ـع ـنــب كــانــت مـنـتـشــرة ســاب ـقــا ف ــي وادي الـتـيــم.
امل ـعــاصــر وأج ــران ـه ــا ك ــان ــت م ـح ـفــورة بــالـصـخــر.
ال ـع ــائ ـل ــة ت ـت ـج ـمــع ف ــي كـ ـ ــروم ال ـع ـن ــب ف ــي مــوســم
ال ـق ـطــاف ثــم تـتـحـلــق فــي ال ـب ـيــادر ح ــول املـعــاصــر
لعصر العنب وطبخه ليعقد الدبس .في األجران
الـصـخــريــة ،الـتــي تـحــولــت إل ــى خشبية فــي وقــت
الحق ،كان العصر بالقدمني .تدعس حبات العنب
ليسيل منها العصير الذي يطبخ في «الخلقينة»

محترفات الفضة :ليس كل ما يلمع ذهبًا
ّ
غـ ــطـ ــى ع ـ ـصـ ــام امل ـ ـقـ ــت جـ ـ ـ ـ ــدران مـحـلــه
الصغير بلوحات ّ
رسام سوري نزح من
حلب واضطر إلى بيع فنه بسعر زهيد.
ّ
الحلي من
ال شعوريًا ،تضامن صانع
الفضة مع زميله الحلبي «ألن مصيرنا
يكاد يكون متشابهًا بسبب التحديات
االقتصادية واألمنية».
عـنــد مــدخــل س ــوق راش ـيــا األثـ ــري ،في
مـحـتــرف امل ـقــت لـلـصـنــاعــة التحويلية
ل ـل ـف ـض ــة ،ح ــرك ــة ال ـب ـي ــع خ ـف ـي ـفــة ج ـ ـدًا.
الواجهة مزدحمة بتصاميم مختلفة
لألساور والعقود والخواتم واألقــراط
والـ ـخ ــاخ ــل وال ـ ُّـسـ ـبـ ـح ــات .ف ــي إح ــدى
زوايا املحلّ ،
يحول املقت أسالك الفضة
إل ــى قـطــع فـنـيــة .ال ـحــرفــي الخمسيني
من سن العشرين.
امتهن هذه الحرفة ّ
فــي الـبــدايــة ،كــان يصنع قطعًا بأربعة
أشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال ،ق ـ ـبـ ــل أن ي ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـور ت ـق ـن ـي ــات ــه
وأساليبه ويبتكر «موديالت» خاصة
بــهُ .تـ ّ
ـذوب ألــواح الفضة الخام (تعرف
ب ــال ــروب ــاس) ف ــي ال ـف ــرن امل ـص ـنــوع من
الطني (يعرف بالبودقة) .من القوالب
(ت ـع ــرف ب ــال ــري ــزك) ،ت ـخــرج عـلــى شكل
أصابع بطول  40سنتيمترًا وبسماكة
ن ـص ــف س ـن ـت ـي ـم ـتــر ،وت ــوض ــع ف ــي آل ــة
خــا ّصــة لـتـخــرج مـنـهــا أســاكــا رفـيـعــة،
َُ
تــلــف ف ــوق لــوحــة مــن الـصـخــر ،قـبــل أن
ُ
ّ
«ت ـط ــب ــق» وف ــق ال ـتـصــام ـيــم املـطـلــوبــة.
ع ـ ّـدة بسيطة لشغل دق ـيــق« :بـنـســات»

ص ـغ ـي ــرة مـ ـب ــروم ــة وم ــاق ــط وبـ ـ ــودرة
بيضاء تستخدم في التلحيم .بعدها،
ُ ّ
ّ
تـ ـن ــش ــف ال ـق ـط ـع ــة ب ــاألسـ ـي ــد وت ـن ــظ ــف
بــامل ـيــاه ال ـح ـلــوة ث ــم ب ـن ـشــارة الـخـشــب
إلزالة الشوائب.
الفضة املشغولة هنا عيارها  925أو
 100في املئة ،بحسب املقت الذي التقط
أس ـ ــرار ال ـحــرفــة م ــن أرب ـع ــة مـحـتــرفــات
ك ــان ــت مـنـتـشــرة ف ــي ال ـس ــوق ال ـتــراثــي.
أص ـحــاب ـهــا م ــات ــوا م ــن دون أن يـتــابــع
املسيرة أوالدهم أو أقرباؤهم .تدريجًا،
اقتصر هذا القطاع في راشيا الــوادي،
أخـيـرًا ،على محترفني اثـنــن :محترف
آل الـلـحــام ،ومـحـتــرف املـقــت ال ــذي نقل
أسـ ـ ـ ــرار امل ـه ـن ــة ال ـ ــى زوج ـ ـتـ ــه واب ـن ـت ــه.
ان ـح ـســرت ال ـف ـضــة ب ـعــدمــا ك ــان ــت هــذه
ّ
الحلي
املنطقة سوقًا رئيسيًا لتصدير
املـصـنــوعــة مـنــه إل ــى الـ ــدول امل ـج ــاورة.
ّ
الحلي الفضية في
والد املقت كان يبيع
سوريا وفلسطني وشــرق األردن .أبرز
الزبائن كانوا أمراء آل األطرش في جبل
ال ـعــرب الــذيــن كــانــوا ي ـهــدون نـســاء هــم
حـلـ ّـي الـفـضــة ويــزيـنــون خيولهم بها.
ملـعــت الـفـضــة فــي راش ـيــا الـ ــوادي نحو
عام  1850على يد عيسى الراسي الذي
تعلم الصنعة على حرفيني أتراك .ذاع
صيت الراسي ،وبعده عائالت شاتيال
وأيوب ،فانتشرت الحرفة حتى ّ
ضمت
ال ـب ـل ــدة ف ــي ب ـعــض األوقـ ـ ــات ن ـحــو 40

محترفًا .بحسب املقت ،اتسمت الحرفة
بــال ـعــائ ـل ـيــة ،إذ كـ ــان األب رب الـعـمــل،
والــزوجــة واألوالد العمال املساعدين.
العهد الشهابي شهد العصر الذهبي
للحرفة بسبب إقبال األمراء واألميرات
ع ـل ـيــه .ل ـكــن ال ـضــربــة ال ـقــاض ـيــة ج ــاءت
مــع ان ــدالع الـحــرب األهـلـيــة عــام .1975
حينها ،ك ــان هـنــاك نـحــو  180حرفيًا،
معظمهم هــاجــروا وحملوا موهبتهم
مـعـهــم إل ــى دول االغـ ـت ــراب ،وال سيما
أميركا الالتينية .بعد انتهاء الحرب،
الصناعة نوعًا جديدًا من
واجهت هذه ّ
ّ
الحلي
الـتـحــديــات تـمــثــل فــي مـنــافـســة
املـ ـسـ ـت ــوردة ،وال س ـي ـمــا م ــن إي ـطــال ـيــا

وتركيا والـصــن« .الفرنجي برنجي»
يقول املقت ،منتقدًا إقبال الناس على
شـ ــراء امل ـن ـتــج امل ـس ـت ــورد ،بــرغــم تـفــوق
املنتج املحلي جماليًا ونوعيًا.
ورغــم أن الفضة تمنح طاقة إيجابية
ّ
التزين بها في العقود
للجسم ،انحسر
املاضية .إذ طغى الــذهــب على الفضة
ف ـ ــي االس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ال ـ ـخ ـ ــاص وتـ ـق ــدي ــم
ال ـه ــداي ــا ،وال سـيـمــا ل ـل ـعــرائــس .ضيق
ال ـحــال االقـتـصــاديــة قــد يـكــون لــه وجــه
إيجابي ،إذ إن كثيرين قد يرغبون في
استبدال هدية الفضة بهدية الذهب،
ب ـس ـب ــب ت ـش ــاب ــه ال ـت ـص ــام ـي ــم ،وفـ ـ ــارق
السعر الشاسع بينهما.

على نــار الحطب طــوال يــوم واحــد .أجــداد سهيل
القضماني كــانــوا يــديــرون معصرة فــي الصخر.
أمـ ــا ه ــو وش ـق ـي ـقــه بـ ـه ــاء ،ف ـقــد اف ـت ـت ـحــا مـعـصــرة
ب ــ«ال ـس ـتــان ـلــس س ـت ـيــل» .ت ـمـ ّـســك ال ـش ـبــان بـحــرفــة
أجدادهم ،لكنهم اعتمدوا على األساليب الحديثة
«التي توفر منتجًا نظيفًا» بحسب الشيخ سهيل.
ّ
بدل الدعس بالقدمني ،حلت املكابس اآللية التي
ّ
تحول العصير إلى الجرن لطبخه بالبخار على
درج ـ ــة ح ـ ـ ــرارة ت ـف ــوق امل ـئ ـت ــن ف ــي ن ـص ــف ســاعــة
فقط .آالت العصر تلفظ البذور والقشور خارجًا
ّ
وتحول العصير صافيًاّ .
يقر الشيخ سهيل بأن
الــدبــس الـحــديــث يفتقر إل ــى قيمة غــذائـيــة كانت
تــوفــرهــا طــريـقــة اإلعـ ــداد الـبــدائـيــة .ســابـقــا ،كانت
حـبــة الـعـنــب تعصر بـقـشــورهــا وب ــذوره ــا .بينت
الـ ــدراسـ ــات ال ـط ـب ـيــة أن ل ـل ـبــذور ف ــوائ ــد عــاجـيــة.
حرصًا على فوائده ،يحفظ الشيخ البذور جانبًا
ويوزعها على الـنــاس ،فيما يطلب بعض مربي
املــواشــي الـقـشــور الـنــاتـجــة إلطـعــامـهــا للمواشي
كعلف طبيعي .العصير ال يعقد دبسًا إال بإضافة
«ال ـحـ ّـوارة» إلـيــه .تــراب أبيض مــن جبل املحيدثة
امل ـطــل عـلــى راش ـي ــا ،ي ـضــاف بـكـمـيــات قـلـيـلــة إلــى
الـعـصـيــر أث ـنــاء الـط ـبــخ ،يــركــد فــي الـقـعــر بـعــد أن
يمنحه كثافة.
برغم أن دبس العنب كان حلوى بمتناول مختلف
ال ـط ـب ـقــات ف ــي ال ـع ـقــود امل ــاض ـي ــة ،إال أن الطبقية
تــدخــل فــي صناعته .ت ـتــوارث الــذاكــرة الجماعية
مصطلح «ال ـب ــراك» ال ــذي يطلق عـلــى مــن يعصر
ال ـع ـنــب .أم ــا «ال ـش ـي ــخ» ،فـهــو امل ـش ــرف ع ـلــى طبخ
العصير .الطبقية والقيم االجتماعية املرتبطة
ب ـمــوســم ال ـع ـنــب ت ــاش ــت ع ـلــى ح ــد سـ ـ ــواء« .ي ــوم
عرسك يــوم دبسك» ،كــان يطلق الراشانيون ذلك
الوصف على موسم قطاف العنب وعصره ،تيمنًا
بوفرة الرزق وتالقي الناس جنبًا إلى جنب .كان
القطاف والعصر ،حلقات تطلق فيها األهــازيــج
في مطلع الخريف ،تحضيرًا لــوداع الصيف قبل
حلول الشتاء القاسي .انقراض العدد األكبر من
املعاصر وتحول ما بقي إلى معاصر آلية ،ألغى
اليد العاملة ملصلحة اآلالت الصامتة.
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دخلت معارك النفوذ على جانبي الحدود بين
سوريا والعراق مرحلة جديدة أمس ،مع إعالن
القوات العراقية استعادة معظم قضاء تلعفر
القريب من الحدود ،والذي ّكان جايمس ماتيس قد
ّلمح األسبوع الماضي إلى أن «تحريره» سوف يعقبه
ّ
التوجه نحو حوض الفرات األوسط الممتد بين شرق
سوريا واألنبار في غرب العراق ،حيث ال يزال «داعش»
موجودًا في عدد من المناطق المهمة

«تحرير سريع» لقضاء تلعفر:

«وسط الفرات»
في مرمى
واشنطن
بما ُيخالف معظم التوقعات ،حققت
القوات العراقية املشاركة في عمليات
استعادة قضاء تلعفر تقدمًا سريعًا،
ّ
إذ أعـلــن الجيش الـعــراقــي ،أم ــس ،أن
قــواتــه اس ـت ـ ّ
ـردت تـقــريـبــا كــل القضاء
الــذي ُي ُّ
عد طريق اإلمــداد بني سوريا
وغرب العراق لناحية املوصل.
وبما ُيخالف أيضًا مسار العمليات
الـعـسـكــريــة ال ـعــراق ـيــة ض ــد «داعـ ــش»
ّ
منذ نهاية  ،2014كان الفتًا أن وكالة
األنباء السعودية الرسمية «واس»،
نقلت عن «مصدر مسؤول في وزارة
ال ـخــارج ـيــة تـهـنـئــة املـمـلـكــة الـعــربـيـ ًـة
السعودية لجمهورية العراق حكومة
وش ـع ـب ــا مل ـن ــاس ـب ــة االنـ ـتـ ـص ــار الـ ــذي
حققه أبناء العراق على تنظيم داعش
اإلرهابي باستعادة قضاء تلعفر من
قبضته» ،فيما «جدد املصدر التأكيد
على وقوف اململكة بكامل إمكاناتها

إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة
ملحاربة اإلرهاب والتطرف حتى يتم
القضاء عليه».
ّ
ومن املعروف أن معارك القضاء كانت
قــد تـ ّ
ـأجـلــت م ـ ــرارًا ،وك ــان مـســؤولــون
ُ
عراقيون يرجعون السبب وراء ذلك
إلـ ــى «ال ـف ـي ـت ــو الـ ـ ــذي ي ـض ـعــه رئ ـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي» .ويـشـيــر
ّ
هــؤالء إلــى أن املعركة كــان بإمكانها
أن تبدأ بالتوازي مع معارك املوصل،
ّ
إال أن «العبادي لم يوافق في حينه».
وكان مسؤولون عراقيون قريبون من
الحكومة ُيــرجـعــون سبب «التأخير
وال ـف ـي ـتــو» إلـ ــى الـ ـش ــروط اإلقـلـيـمـيــة
الـتــي كــانــت «تـمـنــع دخ ــول الـحـشــد»،
ّ
فـيـمــا ب ــدا واض ـح ــا أن األمـ ــر مرتبط
بـصــورة خــاصــة بــأجـنــدة «التحالف
الــدولــي» الــذي تـقــوده واشنطن ،بني
شرق سوريا وغرب العراق.

وف ــي األيـ ــام األخ ـي ــرة ،كــانــت ق ـيــادات
بــارزة في «الحشد» تطالب بتأجيل
م ـعــركــة ق ـضــاء تـلـعـفــر إل ــى «م ــا بعد
ّ
عيد األضحى» ،إال أن «رئيس الوزراء
ف ــرض حـصــولـهــا ف ــي ه ــذا الـتــوقـيــت
(ق ـبــل نـحــو أسـ ـب ــوع) ،مـطــالـبــا بـعــدم
ربطها بجدول العمل الخاص بملف
ال ـح ــدود ال ـســوريــة ال ـعــراق ـيــة» وبـمــا
يقوم بــه الجيش الـســوري وحلفاؤه
من الجهة املقابلة للحدود.
وكـ ــان الف ـتــا ال ـت ـصــريــح الـ ــذي أطـلـقــه
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي جــاي ـمــس
مــات ـيــس ،قـبـيــل وص ــول ــه إل ــى ب ـغــداد
ّ
األسبوع املاضي .وقال إن وادي نهر
الفرات األوسط ـ املحصور بني مدينة
ال ـق ــائ ــم غـ ــرب ال ـ ـعـ ــراق وم ــدي ـن ــة دي ــر
ال ــزور شــرق ســوريــا ـ ـ ســوف ُ
«يـحـ َّـرر
فــي الــوقــت املـنــاســب» ،وهــو مــا طرح
إمكانية تحريك واشنطن لعمليات
م ـتــزام ـنــة ف ــي م ـحــاف ـظــة األنـ ـب ــار من
ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،وم ـ ـ ــن م ـن ـط ـقــة
الشدادي جنوب الحسكة نحو وادي
الـ ـف ــرات .وف ــي إطـ ــار ال ـت ـس ــاؤالت عن
تعارض أي عمليات أميركية مرتقبة
هناك مع عمليات القوات الحكومية
ال ـس ــوري ــة ،أوض ــح مــاتـيــس أن «خــط
(مـ ـن ــع الـ ـتـ ـص ــادم) امل ـت ـف ــق ع ـل ـيــه فــي
جـنــوب الــرقــة مــع الـجــانــب الــروســي،
يمتد على طــول نهر ال ـفــرات ...حيث
تبقى قوات النظام (السوري) جنوب
الـ ـنـ ـه ــر ،ف ـي ـم ــا ت ـب ـق ــى الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـتــي
ندعمها شماله».
وذك ــر بـيــان للجيش الـعــراقــي أمــس،
ّ
أن ال ـ ـقـ ــوات املـ ـش ــارك ــة ف ــي الـعـمـلـيــة
انتزعت السيطرة على أحياء مدينة
تلعفر (مركز القضاء) البالغ عددها
 29بعد ثمانية أيام فقط من القتال،
فـيـمــا أوض ــح الـعـمـيــد يـحـيــى رســول
ّ
أن «ال ـ ـق ـ ـتـ ــال م ـس ـت ـم ــر فـ ــي ن ــاح ـي ــة»
ال ـع ـيــاض ـيــة ،وهـ ــي مـنـطـقــة صـغـيــرة
مـســاحـتـهــا  11كـيـلــومـتـرًا وت ـقــع في
ّ
شمال غرب تلعفر .وأضاف أن القوات
ال ـعــراق ـيــة تـنـتـظــر اس ـت ـعــادة املنطقة
حتى تعلن «االنتصار الكامل».
ّ
وف ـي ـم ــا يـ ـب ــدو أن اسـ ـتـ ـع ــادة ق ـضــاء
ت ـل ـع ـفــر ب ــال ـك ــام ــل أص ـب ـح ــت م ـســألــة
ّ
وقــت ،فــإن خـيــارات الـقــوات العراقية
ب ـخ ـص ــوص املـ ـع ــرك ــة امل ـق ـب ـل ــة بــاتــت
تنحصر باثنني :قضاء الحويجة في
كركوك ،أو التوجه جنوبًا الستعادة
مـ ـ ــا تـ ـبـ ـق ــى مـ ـ ــن مـ ـح ــافـ ـظ ــة األنـ ـ ـب ـ ــار

نحو  90كيلومترًا
تفصل الجيش
السوري عن دير الزور
من محور السخنة

« 17أف  »35إلسرائيل
وض ـعــت دول ــة االح ـت ــال الـلـمـســات األخ ـي ــرة على
صفقة شــراء  17مقاتلة أميركية مــن طــراز «اف
 »35سـتـضــاف إل ــى  33قــاذفــة مـمــاثـلــة كــانــت قد
طلبتها ،وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية،
أمس.
وإسرائيل التي سبق أن تسلمت خمس قاذفات من
الطراز املذكور ،أدرجــت هذه الطائرات ضمن الرد
على «التهديد» اإليراني ألن الدفاعات الجوية تعجز
عن رصدها ،وخصوصًا بطاريات صواريخ «اس
 »300التي تسلمتها طهران من روسيا.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان ّإن هــذه
القاذفات «ستكون عنصرًا مركزيًا لضمان الدفاع
عــن إســرائـيــل عـلــى ط ــول ح ــدودن ــا ،وم ــا بـعــد هــذه
ال ـح ــدود» ،فيما أوضـحــت وزارت ــه ّأن املـفــاوضــات
التي أفضت إلى اتفاق على طلبية جديدة للحصول

على  17قاذفة ،أتاحت خفض كلفة كل طائرة من
 110ماليني دوالر إلى أقل من مئة مليون.
وت ـتــولــى مـجـمــوعــة «لــوكـهـيــد م ــارت ــن» األمـيــركـيــة
صنع هذه الطائرة .ويتوقع أن تدخل أولى القاذفات
اإلسرائيلية من هذا الطراز حيز العمل هذا العام.
ومــا ّ
يميز هــذه املقاتالت هــو قدرتها على تجنب
ال ــرادارات األكـثــر تـطــورًا مــع سرعة تحليق تناهز
 1900كلم فــي الساعة .وهــي أكثر فاعلية بست
مرات من املقاتالت وطائرات املراقبة الحالية ،وأقوى
بثماني مرات على صعيد الهجمات األرضية.
وس ـت ـم ـ ّـول دول ـ ــة االحـ ـت ــال ش ـ ــراء ال ـق ــاذف ــات من
املـســاعــدة العسكرية األمـيــركـيــة الـتــي ستبلغ 38
مليار دوالر ( 36مليار يــورو) للفترة املمتدة من
 2019حتى .2028
(األخبار ،أ ف ب)

ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ

ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ

»ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ« ﺍﻟﻜﺮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
»ﺩﺍﻋﺶ«

»ﺍﻟﺒﻴﺸﻤﺮﻛﺔ«

امل ـح ــاذي ــة ل ـل ـحــدود ال ـس ــوري ــة ،فيما
ترأس رئيس الوزراء حيدر العبادي،
أم ــس ،اجـتـمــاعــا للمجلس الـ ــوزاري
لألمن الوطني ،ناقش «سير عملية
تحرير تلعفر والتقدم الكبير ...كما
ب ـح ــث ال ـخ ـط ــط امل ــوض ــوع ــة ل ـتــأمــن
الحدود العراقية السورية».
وب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ــى الـ ـج ــان ــب ال ـ ـسـ ــوري
املقابل ،بدت مالمح خطط «التحالف
ال ــدول ــي» لـتـحــرك مـنـ ّـســق فــي كــل من
األنـبــار العراقية والضفة الشمالية
لوادي الفرات األوسط ضمن سوريا
عـ ـب ــر إعـ ـ ـ ــان «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـع ـس ـك ــري
لدير ال ــزور» التابع لــ«قــوات سورية
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» بـ ــدء اس ـت ـع ــدادات ــه

إلط ــاق «مـعــركــة دي ــر الـ ــزور» .وعلى
الــرغــم مــن عــدم صــدور تأكيد مماثل
من قبل قيادة «قسد» أو عبر إحدى
قنواتها الرسمية ،فإن األخيرة لطاملا
أكدت ـ إلى جانب «التحالف» ـ عزمها
على إطالق عمليات عسكرية في كل
مناطق سيطرة «داعش» بعد انتهاء
عملية الرقة.
وقد تكون إشــارة قائد «مجلس دير
ال ــزور الـعـسـكــري» ،أحـمــد أبــو خولة،
فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» قبل أيــام،
إلــى أن معركة ديــر ال ــزور قــد تنطلق
قبل االنتهاء من معركة الرقة ،مؤشرًا
واضحًا إلى الرغبة األميركية في بدء
العمليات سريعًا نحو وادي الفرات،

عمليات «إجالء ألصدقاء التحالف»؟
أشــارت معلومات متقاطعة نقلتها عدة مصادر،
إلى أن إحدى طائرات «التحالف الدولي» املروحية
حطت ضمن عملية جوية ،جنوب منطقة منجم
امللح قرب بلدة التبني في ريف دير الزور الغربي.
واتـفـقــت غالبية امل ـصــادر على أن العملية كانت
تهدف إلــى إجــاء عــدد مــن قــادة تنظيم «داعــش»
وعــائــاتـهــم مــن جنسيات أجنبية «مـمــن عملوا
ملـصـلـحــة ال ـت ـحــالــف» ،وذلـ ــك م ــع اق ـت ــراب عمليات
الجيش السوري إلى محيط دير الــزور ،وتكثيف
االستهداف الجوي لبلدات ومدن وادي الفرات.
وتــرافــق وص ــول املــروحـيــة إل ــى مــوقــع الـهـبــوط مع
قصف مدفعي نفذته قــوات «التحالف» املتمركزة
في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية»
شمالي الفرات ،استهدف محيط املوقع لحمايتها
مــن أي هجمات أرضـيــة .وشـهــد ريــف ديــر الــزور

خــال الشهر ال ـجــاري ع ــددًا مــن عمليات اإلن ــزال
الـجــوي التي هدفت إلــى إجــاء بعض األشخاص
«املهمني لقوات التحالف» ،وفق ما نقلت مصادر
محلية.
ومــن الالفت أن تلك العمليات تكررت في مناطق
م ـت ـعــددة م ــن ال ـع ــراق خ ــال م ــراح ــل مختلفة من
الحرب ضد تنظيم «داعش» ،وسط نفي «التحالف»
الدولي ألي من تلك العمليات .وكانت آخر الحوادث
التي انتشرت معلومات عنها ضمن هذا السياق،
هبوط عدد من املروحيات التابعة لغرفة العمليات
املشتركة التي يديرها «التحالف» ووزارة الدفاع
العراقية ،في منطقة ضمن قضاء حويجة ،بالقرب
م ــن ك ــرك ــوك .ون ـق ـلــت م ـص ــادر م ــن داخ ـ ــل ق ــوات
«البشمركة» في حينه أنه جرى إجالء شخصيات
غير معروفة أيضًا ،خالل العملية.
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مقالة

في سوريا« ...جنازة إسرائيلية»
يحيى دبوق

تصميم سنان عيسى

بـ ـه ــدف اس ـت ـب ــاق ّ
أي تـ ـق ــدم مـفــاجــئ
للجيش ال ـســوري وحـلـفــائــه ،وحجز
ال ـض ـف ــة ال ـش ــرق ـي ــة ل ـل ـف ــرات كـمـســرح
للعمليات األميركية حصرًا.
وبـيـنـمــا ال يـ ــزال م ــوض ــوع مـشــاركــة
«فـصــائــل الـبــاديــة» فــي امل ـعــارك التي
ي ـن ـت ـظــر أن ت ـن ـط ـلــق م ــن ال ـ ـشـ ــدادي ـ ـ
ب ـع ــد ف ـش ــل مـ ـف ــاوض ــات س ــاب ـق ــة مــع
«قسد» ـ أمرًا غير واضح التفاصيل،
فــإن مـشــاركــة عناصر مــن أبـنــاء دير
ال ــزور تـحــت راي ــة «الـتـحــالــف» هناك
قـ ــد ت ـن ـح ـصــر فـ ــي مـ ـئ ــات مـ ــن أب ـن ــاء
الـعـشــائــر املـنـضــويــن ضـمــن «قـســد»،
وخــاصــة ممن «انـشـقــوا» عــن «قــوات
النخبة» التابعة لرئيس «تيار الغد»
املعارض ،أحمد الجربا .وقد تفضي
األعـ ـ ــداد املـ ـح ــدودة لـلـمـقــاتـلــن ـ ـ إلــى
حـ ـ ّـد اآلن ـ ـ ـ إلـ ــى تــأخ ـيــر ف ــي ان ـطــاق
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة ،رغ ــم اإلع ــان
عن إطالق املعركة ،ال سيما أن القوة
األهــم ضمن «قسد» تصب تركيزها
على املعارك داخل الرقة.
وبـ ـ ـ ــدا الف ـ ـتـ ــا فـ ــي ضـ ـ ــوء الـ ـتـ ـط ــورات
امل ـت ـس ــارع ــة ع ـلــى ج ـب ـهــات «داع ـ ــش»
بني الـعــراق وســوريــا تجديد اإلعــام
التركي الحديث عــن احتمال إطــاق
عملية عسكرية فــي محيط عفرين،
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوازي م ـ ــع وصـ ـ ـ ــول تـ ـع ــزي ــزات
عسكرية إلــى مناطق «درع الـفــرات»
ف ـ ــي ريـ ـ ــف حـ ـل ــب الـ ـشـ ـم ــال ــي .وع ـل ــى
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن أنـ ـ ـق ـ ــرة ل ـ ــن ت ـت ـح ــرك
ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـج ـب ـهــة م ــن دون «غ ــض
بـ ـص ــر» أمـ ـي ــرك ــي وروسـ ـ ـ ــي م ـس ـبــق،
ف ــإن التلميحات الـتــركـيــة تــدخــل في
خــانــة الضغط على واشـنـطــن ،نظرًا
إل ــى الـحـســاسـيــة ال ـتــي تـثـيــرهــا لــدى
«وحـ ــدات حـمــايــة الـشـعــب» الـكــرديــة،
وهـ ـ ــو م ـ ــا ق ـ ــد ي ـن ـع ـك ــس س ـل ـب ــا عـلــى
معركتي الرقة ودير الزور.
وأشـ ــارت تـحــركــات تنظيم «داع ــش»
إلـ ــى ج ــاه ــزي ـت ــه ل ـل ـق ـتــال ف ــي مـحـيــط
الـشــدادي الجنوبي ،إذ أفــادت وكالة

«أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاق» الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـ ــهّ ب ـ ـ ــأن ع ـ ــددًا
م ــن «االن ـغ ـم ــاس ـي ــن» ن ــف ــذوا عملية
عسكرية ضد القاعدة التابعة لقوات
«الـتـحــالــف» و«ق ـســد» فــي ال ـشــدادي.
وفيما لم يصدر أي إعالن رسمي من
جانب «قسد» بشأن صحة الهجوم أو
تفاصيله ،نقلت مصادر معارضة أن
الهجوم تضمن اشتباكات خاضها
عناصر التنظيم داخل القاعدة ،قبل
تفجير أنفسهم عبر أحــزمــة ناسفة
قرب تجمعات للعناصر هناك.
وفـ ـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد ال ـج ـي ــش
السوري وحلفاؤه زخم التحرك نحو
ديــر ال ــزور ،بعد اسـتـعــادة السيطرة
على القرى والبلدات التي خسروها
ملصلحة «داعــش» على ضفة الفرات
الـغــربـيــة ف ــي ري ــف ال ــرق ــة الـجـنــوبــي،
وإتمام السيطرة على الجيب الواقع
غرب محور السخنة ـ الكوم في ريف
حـمــص ال ـشــرقــي .وتـنــاقـلــت مـصــادر
ّ
مقربة من التنظيم أخبارًا عن إرساله
تعزيزات عسكرية إلــى بلدة معدان،
التي ّ
تعد من أهم مواقعه على طول
الفرات شمال غرب دير الزور.
ومــع وصــول تعزيزات عسكرية إلى
محيط السخنة الشرقي ،أمس ،تمكن
الجيش من التقدم ملسافة كبيرة شرق
البلدة على طريق دير الزور .وسيطر
ع ـل ــى م ـن ــاط ــق قـ ـص ــرة ف ـ ــرج ووادي
وح ـقــل نـجـيــب ال ـن ـف ـطــي ،إل ــى جــانــب
وادي ال ــول ـي ــج ون ـق ـطــة االتـ ـص ــاالت،
ً
وصـ ــوال إل ــى م ـفــرق الـطـيـبــة .ويـضــع
ال ـت ـق ــدم ال ـج ــدي ــد ال ـج ـيــش ع ـلــى بعد
قرابة  50كيلومترًا من بلدة كباجب،
أول التجمعات السكانية داخــل دير
ال ـ ـ ــزور ع ـل ــى ال ـط ــري ــق امل ـم ـت ــد شــرقــا
مــن الـسـخـنــة .كــذلــك ،أصـبـحــت قــوات
الجيش بعيدة حوالى  90كيلومترًا
عن أقرب نقاط سيطرة الجيش على
األطراف الجنوبية للواء  ،137جنوب
غرب مدينة دير الزور.
(األخبار)

خسرت إســرائـيــل فــي الـحــرب السورية،
ول ـت ـص ـط ــف إلـ ـ ــى ج ــان ــب الـ ـخ ــاس ــري ــن.
وبــوصـفـهــا خ ــاس ــرة ،لتتحمل الـتـبـعــات
ّ
ولتكيف نفسها وتتعايش
والتداعيات،
مع الوضع القائم .أما الصراخ والتهديد،
فــي زمــن تقلص الـخـيــارات العملية ،فال
يجدي نفعًا.
واضح جدًاّ ،أن الحرب السورية تتجه إلى
خواتيمها .وواض ــح ج ـدًا ّأن املتحاربني
ً
تموضعوا فعال في اتجاهني :منتصرون
وم ـ ـهـ ــزومـ ــون .م ــن األط ـ ـ ـ ــراف امل ـه ــزوم ــة
م ــن ت ـكـ ّـيــف بــالـفـعــل م ــع نـتـيـجــة ال ـحــرب
الرئيسية ،أي الفشل في إسقاط الرئيس
ال ـســوري بـشــار األس ــد ،عسكريًا ،وهي
النتيجة التي تختصر كل أهداف الحرب:
ه ــوي ــة الـ ــدولـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة وت ـم ـحــورهــا
وتمسكها بثوابتها إلى جانب حلفائها.
على الخاسرين أن يدركوا ،أن للخسارة
ت ــداع ـي ــات ،وأن عـلـيـهــم ال ـت ـكـ ّـيــف مـعـهــا،
خ ــاص ــة إن ك ــان ــت خ ـي ــارات ـه ــم الـعـمـلـيــة
لـلـحــؤول دونـهــا مـتـعــذرة ،وهــي خـيــارات
ُ
فـ ّـعـلــت ب ـقــوة وب ــإص ــرار ط ــوال الـسـنــوات
املــاض ـيــة وإل ــى ح ــد اإلشـ ـب ــاع ،لـكــن دون
تحقيق النتائج .لم يعد باإلمكان إعــادة
ع ـق ــارب ال ـس ــاع ــة إلـ ــى الـ ـ ـ ــوراء .ال ـظ ــروف
والـ ـق ــدرات واإلم ـك ــان ــات الـعـمـلـيــة املـتــاحــة
ألع ـ ــداء س ــوري ــا ،وم ــن بـيـنـهــم إســرائ ـيــل
ص ــاح ـب ــة ال ـ ـصـ ــراخ والـ ـع ــوي ــل ،ق ــاص ــرة
بالفعل وال إمكانات لتغيير النتيجة.
نعم ،نظريًا متاح لعدد من أطراف الجهات
الخاسرة ،تقليص جزئي لتبعات الحرب
ونـتــائـجـهــا الـسـلـبـيــة ،لـكــن دون التغيير
الفعلي في النتيجة النهائية لها :انتصار
الدولة السورية وحلفائها .إسرائيل ،من
ج ــدي ــد ،ه ــي م ــن ضـمــن ال ـخـ ّـاســريــن في
الحرب ،وهي ال تريد أن تسلم بالنتيجة،
وأيـضــا تسعى لتغييرها ولقلب الــواقــع
ال ــذي يـتـجــه فعليًا نـحــو ال ـتــرســخ .وهــي
ت ــري ــد لـلـمـنـتـصــريــن أن ي ـت ـل ـقــوا نتيجة
ال ـخ ــاس ــري ــن ،ول ـل ـخ ــاس ــري ــن أن يـتـلـقــوا
نتيجة املنتصرين .وال مبالغة في القول
إن خـســارة إســرائـيــل فــي ال ـحــرب ،تأتي
فــي الــدرجــة الـثــانـيــة مــن بــن الخاسرين
بعد تنظيم «داعــش» ،الــذي يفقد وجوده
العسكري في سوريا .خسارة إسرائيل
تتعزز أكثر ،في مرحلة اليوم الــذي يلي
انتصار الدولة السورية وحلفائها ،وما
يمكن أن ُيبنى على هذا االنتصار.
الواضح أيضًا أن إسرائيل ،تحديدًا ،تكثر
من صراخها ،وهو تعبير أكثر وضوحًا
عـلــى مـسـتــوى ال ـخ ـســارة رب ـطــا بالجهة
املنتصرة :سوريا األســد وإيــران وحزب
الله ،وهــؤالء أعداؤها الرئيسيون بعدما
اصطفت األنظمة العربية «املعتدلة» إلى
جانبها .ص ــراخ تــل ابـيــب تعبير واضــح
عن مستوى الخسارة وتحديدًا تمركز
وتـعــزز التهديد فــي مواجهتها ،وبما ال
ي ـقــاس بـتـهــديــد س ــوري ــا وحـلـفــائـهــا في
مرحلة ما قبل الحرب.
مـ ــا لـ ــم تـ ـق ــدم إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى تـفـعـيــل
تهديداتها ،التي تسوقها فــي األسابيع
األخيرة في محاولة يائسة لتغيير نتائج
الحرب ،فإنها ستتلقى خسارة مضاعفة.
فإسرائيل التي تهدد عاجزة عن تنفيذ
تـ ـه ــدي ــداتـ ـه ــا ،إذ إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى األثـ ـم ــان
والخسائر املباشرة التي ستتلقاها في
حال قررت املجازفة في امليدان السوري،
إنها تــدرك أيضًا أن تدخلها العسكري
امل ـب ــاش ــر س ـي ـك ــون م ـ ّ
ـوج ـه ــا أي ـض ــا إل ــى
االتفاق األميركي ـ الروسي حول سوريا،

ـأت إال بعدما تيقنت واشنطن
الــذي لم يـ ِ
أن ال خيارات عملية فعلية لديها ،قادرة
على تغيير النتائج ،وعليه جــاء قرارها
باالنسحاب الفعلي ،والتسليم بالوقائع،
أمــام الجانب الروسي وتبعًا لذلك الدولة
السورية وحلفائها.
فـ ــي األس ـ ـبـ ــوعـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،تــوج ـهــت
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل إلـ ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن وم ــوس ـك ــو،
ف ــي م ـحــاولــة مـنـهــا الس ـت ـج ــداء تضمني
ال ـحــل ال ـن ـهــائــي ل ـس ــوري ــا ،م ـطــالــب تقلب
نتيجة ال ـحــرب :إبـعــاد إي ــران وح ــزب الله
وتـقـلـيــص س ـيــادة الــدولــة ال ـســوريــة على
أراض ـي ـه ــا ج ـنــوبــا وم ـن ــع إعـ ـ ــادة تــرمـيــم
قدراتها العسكرية والتدخل املباشر ملنع
تواصلها اإلقليمي مع العراق .اكتشفت
أن الحل وضع على السكة والنتيجة باتت
نهائية ،وتلقت كما ّ
عبر اإلعالم العبري،
فقط صورة تذكارية للوفد االستخباري
إل ــى جــانــب ن ـظــرائــه األم ـيــرك ـيــن ،بينما
تلقت ُ من موسكو صورة تذكارية أيضًا،
لكن أضيف إليها «مايكرفون روســي»،
ل ـي ـت ـح ــدث رئـ ـي ــس ح ـكــوم ـت ـهــا بـنـيــامــن
نتنياهو ،عما يشاء ويريد.

مساعي نتنياهو
لتغيير نتيجة الحرب
السورية ضاعت هباء

(أ ف ب)

ك ــان عـلــى إســرائ ـيــل أن تـ ــدرك مسبقًا،
أن االت ـف ــاق األم ـيــركــي ـ ـ ال ــروس ــي ،الــذي
أقـ ّـرت بموجبه بانتصار الدولة السورية
وحلفائها ميدانيًا ،لم يأت دون مقارعة
أميركية وتعنت ومكابرة وإصــرار على
تغيير النتيجة ،لكن دون طائل .توصلت
واشنطن إلــى قــرارهــا هــذا ،بعدما تعذر
عـلـيـهــا قـلــب املـ ـع ــادالت م ـيــدان ـيــا ،إال في
ح ــال ق ــررت أن تـتــدخــل عسكريًا وتــزج
بـجـنــودهــا بـقـتــال مـبــاشــر ال تــريــده وال
تـ ـق ــوى عـ ـل ــى ت ـح ـم ــل تـ ـبـ ـع ــات ــه .م ـطــالــب
إســرائـيــل فــي «ط ــرد» إي ــران وح ــزب الله
وتـقـلـيــص س ـيــادة ال ــدول ــة ال ـس ــوريــة ،هو
مطلب أميركي قبل أن يكون إسرائيليًا
لكنها تخلت عـنــه لـلـتـعــذر ،مــا يعني أن
اإلصــرار اإلسرائيلي والصراخ حوله ،ال
يفيد في تغيير املوقف األميركي.
كذلك األمــر من ناحية موسكو .الجانب
الروسي يــدرك أن االنتصار في الحرب،
وك ــذل ــك تــرســخ ه ــذا االن ـت ـص ــار ،وكــذلــك
إم ـك ــان ب ـقــائــه ،مــرتـبــط بـشـكــل رئيسي
(إضــافــة إلــى روسـيــا) بالدولة السورية،
وت ـح ــدي ـدًا بـش ـخــص ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــوري

بـشــار األس ــد ،وبحليفيه :إي ــران وحــزب
ال ـلــه .ك ــان عـلــى إســرائ ـيــل أن ت ــدرك هــذا
ال ــواق ــع وت ـب ـنــي ع ـل ـيــه ت ـقــديــرات ـهــا حــول
املوقف الروسي .تخلف أو إبعاد أي من
الـجـهــات ال ـثــاث :الــرئـيــس األس ــد وإي ــران
وحـ ــزب ال ـل ــه ،م ــن ش ــأن ــه إع ـ ــادة ع ـقــارب
ال ـس ــاع ــة إلـ ــى الـ ـ ـ ــوراء ،وهـ ــو م ــا ال تــريــد
مــوسـكــو وال ت ـقــوى عـلــى تـبـعــاتــه .على
هــذه األســس ،التوافق الــروســي السوري
اإلي ــران ــي تــوافــق اسـتــراتـيـجــي ،ونتائجه
ك ـمــا مـنـطـلـقــاتــه اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وف ـقــدان
أي ط ـ ــرف ف ـي ــه وإب ـ ـ ـعـ ـ ــاده ،هـ ــو إض ـ ــرار
استراتيجي باألطراف الثالثة مجتمعة،
ما من شأنه دفعها جميعًا إلى التمسك
بالتوافق والحلف فيما بينها ،وليس على
املدى القصير واملتوسط ،بل وأيضًا على
املديات األبعد.
خيبة أمــل إسرائيل كــان يمكن توقعها،
س ـ ــواء ف ــي واش ـن ـط ــن أو ف ــي مــوس ـكــو،
وال عنصر مـفــاجــأة فيما حـصــل .هــذه
ال ـن ـت ـي ـج ــة ان ـع ـك ـس ــت فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
وت ـســري ـبــات وت ـق ــاري ــر اإلع ـ ــام الـعـبــري
ف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،وم ــن حق
ال ـق ــارئ االطـ ــاع عـلـيـهــا .وه ــي إن كانت
تكشف وضع إسرائيل وقلقها وإقرارها
بالخسارة في سوريا ومحدودية القدرة
لديها على تغيير نتيجة الحرب ،إال أنها
ت ـل ـقــي أضـ ـ ــواء ع ـلــى امل ــوق ــف األم ـيــركــي
والــروســي ،بما يرتبط بمجمل الساحة
ال ـس ــوري ــة وال ـخ ــات ـم ــة امل ـتــوق ـعــة لـلـحــرب
فيها .ينقل معلق ال ـشــؤون األمـنـيــة في
صـحـيـفــة «م ـع ــاري ــف» ،يــوســي مـيـلـمــان،
عــن مصدر إســرائـيــل مطلع على زيــارة
ال ــوف ــد االس ـت ـخ ـب ــاري اإلس ــرائ ـي ـل ــي إلــى
واشـنـطــن لـحــث اإلدارة األمـيــركـيــة على
تغيير موقفها في سوريا ،أن «لقاء الوفد
اإلسرائيلي في واشنطن مع املسؤولني
فــي مجلس األم ــن الـقــومــي والـبـنـتــاغــون
وأج ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــارات االم ـيــرك ـيــة ،هو
مثل املشاركة في جنازة أو تقديم تعاز
ول ـك ــن ب ـ ـ ــأدوار م ـع ـكــوســة :املـ ـع ــزون هم
األميركيون ،والثكالى هم اإلسرائيليون،
أما الجنازة فكانت مراسم دفن السياسة
األميركية في سوريا».
تشير الصحيفة إلــى أن ذهــاب نتنياهو
إل ــى مــوسـكــو ول ـق ــاءه الــرئ ـيــس الــروســي
فالديمير بوتني ،يدل على األهمية التي
تــولـيـهــا إســرائ ـيــل لـلــوضــع ال ـنــاشــئ في
ســوريــا ،وكذلك على «حالة الــذعــر» التي
تـعـتــريـهــا .وت ـش ــدد الـصـحـيـفــة ع ـلــى أن
«إسرائيل تدرك ،رغم كل ذلك ،أن قدرتها
على التأثير ضئيلة ،ومحدودة للغاية».
في تقرير للقناة «الثانية» العبرية تعليقًا
على فشل زيــارة نتنياهو إلــى موسكو،
تـشـيــر ال ـق ـنــاة بـشـكــل واضـ ــح جـ ـدًا إلــى
الـ ـخـ ـس ــارة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وت ــداع ـي ــات ـه ــا،
وأي ـضــا إل ــى أسـبــابـهــا« :إســرائ ـيــل منيت
بالهزيمة في الحرب السورية .وهي أبرز
الخاسرين .لقد تأخرت في فهم ما يجري
ه ـنــاك ،»،أمــا سبب الـخـســارة الرئيسي،
فيشير التقرير إلى «الخشية اإلسرائيلية
من كلفة وأثمان تدخلها العسكري في
سوريا» .صحيفة «يديعوت أحرونوت»
أشــارت إلى أن مساعي نتنياهو لتغيير
نتيجة ال ـحــرب ال ـســوريــة ضــاعــت هـبــاء،
وتشير إلــى أنــه أرســل وفـدًا أمنيًا رفيعًا
إل ــى واش ـن ـطــن ،لـكـنــه ع ــاد فـقــط بـصــورة
جميلة عن اللقاء ،وهذا كل شيء .توجه
هو نفسه إلى موسكو والتقى بوتني في
ســوت ـشــي ،لـكـنــه اسـتـحـصــل مـنــه أيـضــا
على صورة تذكارية ،وأيضًا على منبر
إلطالق املواقف ،وليس أكثر.
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ّ
الفعاليتين المتوازيتين لـ«أنصار
لم تكد تمر  48ساعة على انقضاء
ّ
العام» ،الخميس الماضي ،حتى دب التوتر من
الله» و«المؤتمر الشعبي ً
جديد ،متخذًا هذه المرة شكال خطيرًا ينذر بسيناريوات أسوأ إن لم يتم
تدارك األزمة في األيام المقبلة

ّ
أزمة ثقة تتهدد
«وحدة صنعاء»
صنعاء ــ األخبار
عاش جنوب العاصمة اليمنية صنعاء
س ــاع ــات ُ
«م ــرع ـب ــة» ف ــي ظ ــل اشـتـبــاكــات
«األصــدقــاء» ليل السبت ـ ّاألحــد ،والتي
دلت على أن الخطاب «املخفف» للرئيس
السابق علي عبد الله صالح ،من ميدان
الـسـبـعــن ،لــم يفلح فــي تـهــدئــة مـخــاوف
«أنصار الله» ،كما أنذرت بأن أزمة الثقة
باتت في مستوى تحتاج معه إلى أكثر
م ــن ك ـل ـمــات ت ـط ـمــن ،ب ــل إلـ ــى إجـ ـ ــراءات
عملية وضمانات تكفل عدم انفراط عقد
الجبهة املـنــاوئــة لتحالف ال ـع ــدوان في
املــرحـلــة املقبلة ،مــع اإلش ــارة إلــى غياب
ا ُل ــوس ــاط ــة ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ب ـعــد مـحــاولــة
ن ـس ـب ــت إلـ ــى األمـ ـ ــن الـ ـع ــام لـ ـح ــزب ال ـلــه
السيد حسن نصرالله.
ّ
وش ـ ـ ــك ـ ـ ــل ال ـ ـ ـطـ ـ ــرفـ ـ ــان ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ل ـل ـت ـه ــدئ ــة
والتحقيق في اشتباكات السبت ،التي
أدت إلى مقتل عقيد في الحرس الرئاسي
املوالي لصالح و 3من اللجان الشعبية
التابعة لـ«أنصار الـلــه» .وتضم اللجنة
نــائــب رئـيــس ال ــوزراء لـشــؤون األم ــن في
حكومة اإلنقاذ ،اللواء جالل الرويشان،
ووزي ــر الداخلية الـلــواء محمد عبدالله
الـقــوســي ،ورئـيــس جـهــاز االستخبارات
اللواء عبدالله يحيى الحاكم .وقد بوشر

ال ـع ـم ــل ،ف ـت ـمــت إزال ـ ـ ــة عـ َــدد م ــن ال ـن ـقــاط
املستحدثة من قبل الطرفني في منطقتي
حدة والسبعني .لكن العمل ليس ميسرًا
تمامًا ،في ظل الحديث عن عقبات جدية.
أولـ ـ ــى ت ـل ــك ال ـع ـق ـب ــات أن ث ـم ــة «رؤوسـ ـ ــا
حـ ــام ـ ـيـ ــة» وتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات م ـ ـت ـ ـشـ ــددة داخ ـ ــل
كـ ــل مـ ــن الـ ـف ــريـ ـق ــن ،وهـ ـ ــي ت ـع ـم ــل عـلــى
تسعير ال ـن ـيــران والـقـفــز عـلــى الــدعــوات
ال ـت ـصــال ـح ـيــة ال ـت ــي ي ـت ـص ــدر صـفــوفـهــا
رئـ ـي ــس «امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي األعـ ـل ــى»
ص ـ ــال ـ ــح ال ـ ـص ـ ـم ـ ــاد ،ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـن ــواب يـحـيــى ال ــراع ــي .ه ــذه األص ــوات
ُي ـخ ـشــى ،إن اسـتـمــر ح ـضــورهــا ف ــي ظل
أزم ـ ــة ال ـث ـق ــة ال ـن ــاش ـب ــة ،أن ت ـت ـس ـبــب فــي
إيـصــال الـخــافــات إلــى نقطة الــاعــودة.
أما ثانية العقبات املذكورة فتتمثل في
تجليات القلق املتعاظم واملتبادل ،حيث
ت ـتــوجــس «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» م ــن «م ــؤام ــرة
انقالبية كان ُي ُّ
عد لها» ،وهو ما دفعها
الـ ــى إحـ ـك ــام قـبـضـتـهــا ع ـلــى ك ــل املـنــافــذ
الـحـيــويــة لـلـعــاصـمــة تحسبًا لـتـطــورات
َ ُ
تبغتها دونـمــا استعداد لها .وفــي هذا
اإلطــار ،تتحدث مصادر من صنعاء عن
قـيــام «أن ـصــار ال ـلــه» ،األس ـبــوع املــاضــي،
بــاسـتـقــدام مـئــات األطـقــم العسكرية من
صعدة وعـمــران لتطويق العاصمة من
الجهات الشمالية والشرقية والغربية.

أما في جانب حزب «املؤتمر» ،فاملخاوف
تـتـعــزز مــن ام ـتــداد نـفــوذ «أن ـصــار الـلــه»
إلى ذلك الجزء الجنوبي من العاصمة،
ح ـيــث ت ــوج ــد الـ ـق ــوات امل ــوال ـي ــة لـصــالــح
ومنازل أبنائه وأقاربه واالمتداد القبلي
املحسوب عليه .ولــم تكن أح ــداث جولة
املصباحي إال تجليًا للخشية املتعاظمة

ّمن عقبات التهدئة
أن ثمة «رؤوسًا حامية»
ومتشددين داخل
الفريقين
تنفي مصادر صالح
التوجه إلى عقد
صفقة منفردة بمعزل
عن «أنصار الله»

لدى «املؤتمر» من احتمال كهذا.
ووفـ ـ ــق رواي ـ ـ ــة مـ ـص ــادر م ـس ـت ـق ـلــة ح ــول
اش ـت ـب ــاك ــات ل ـيــل ال ـس ـبــت  -األح ـ ــد ،فــإن
موكب نجل صالح ،صالح علي عبدالله
صــالــح ،ك ــان يـتـجــه ص ــوب نـقـطــة أمنية
اس ـت ـح ــدث ـت ـه ــا «أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» ج ـن ــوب
ال ـعــاص ـمــة ،ف ــي م ــا ي ـبــدو أن ـهــا مـحــاولــة
اعـتــراض على نفاذ الحركة إلــى منطقة
ّ
ه ـي ـم ـنــة «الـ ــزع ـ ـيـ ــم» ،ع ـل ـم ــا ب ـ ـ ــأن روايـ ـ ــة
«امل ــؤتـ ـم ــر» تـفـيــد بـ ــأن ع ـنــاصــر الـلـجــان
الشعبية رفضوا السماح لصالح صالح
وعدد من أوالد أعمامه ومرافقيه باملرور
«رغ ـ ــم إبـ ــرازهـ ــم ب ـطــاقــات ـهــم الـعـسـكــريــة
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة» ،فـ ــي حـ ــن ذك ـ ـ ــرت «أنـ ـص ــار
ال ـل ــه» أن مــوكــب ص ــاح تـجــاهــل وج ــود
ّ
عناصر اللجان وحاول تخطيهم ،كذلك
رفض مسلحوه إبراز بطاقاتهم ،وحتى

التعريف بــأن نجل صالح داخــل إحدى
س ـي ــارات ــه .وأض ــاف ــت رواي ـ ــة ال ـحــركــة أن
رجال صالح هم الذين بادروا إلى إطالق
النار« ،فتم الرد عليهم وقتل املقدم خالد
الرضي».
ّ
تسببت في غليان تمظهر في
الحادثة
تنظيم الـعـشــرات مــن مـحــازبــي «أنـصــار
الله» ،أمس ،وقفة احتجاجية في جولة
امل ـص ـبــاحــي بـمـنـطـقــة ح ـ ــدة ،لـلـمـطــالـبــة
ب ـت ـس ـل ـيــم ق ـت ـل ــة كـ ــل مـ ــن إب ــراهـ ـي ــم عـلــي
أب ـ ــو ط ــال ــب ،وي ــوس ــف أحـ ـم ــد الـ ـب ــدوي،
وم ـص ـط ـف ــى م ـح ـم ــد املـ ــرت ـ ـضـ ــى ،رجـ ــال
اللجنة الشعبية الــذيــن سقطوا بنيران
مــوكــب ص ــاح صــالــح .أم ــا عـلــى الضفة
امل ـقــاب ـلــة ،ف ـقــد ُسـ ّـج ـلــت ت ـحــركــات قبلية
ُاحـتـجــاجـيــة ،ك ــون خــالــد ال ــرض ــي ،الــذي
قتل برصاص «أنصار الله»ُ ،ي ّ
عد وجهًا

وجهة نظر

حيدر العبادي :مدير أزمات ال حاكم
محمود مروة
منذ وصــول حيدر العبادي ،إلــى رئاسة
ال ــوزراء العراقية ،فــي صيف عــام 2014
املشتعل ،راهــن ٌ
كثر على ّأن شخصيته
ال ـتــواف ـق ـيــة وأس ـل ــوب ــه امل ـ ــرن ف ــي اإلدارة
والسياسة ،سوف يساهمان في «إنجاح
ال ـح ــروب ضــد تنظيم داع ـ ــش» ،وســوف
ُيـع ـيــدان إل ــى الــدولــة بعضًا مــن تــوازنـهــا
ب ـع ــد اضـ ـط ــراب ــات ع ـه ــد ن ـ ــوري املــال ـكــي
(املـ ــوصـ ــوف م ــن ق ـبــل م ـعــارض ـيــه بــأنــه
ّ
صدام صغير).
ّ
ّ
كــان هــذا الرهان ذا وجهني ،إذ إنــه يمثل
تقاطعًا بني املصلحة العراقية من جهة،
واملصلحة األميركية ـ الخليجية من جهة

ٌ
ٌ
واسع من العراقيني يعتقد
أخرى .طيف ّ
بـ ّ
ـأن «داع ــش يمثل فــي أحــد وجــوهــه ،رد
ف ـعــل ع ـلــى تـهـمـيــش الـ ـع ــرب ال ـس ـنــة في
العراق ،وبالتالي ّإن محاربته واالنتصار
ً
عليه ،يوجبان أوال معالجة األسباب ،ما
يحتاج إلــى شخصية مــرنــة وتوافقية».
تــوازيــا ،كانت اإلدارة األميركية السابقة
وع ـ ــواص ـ ــم خ ـل ـي ـج ـي ــة ،ت ـت ـخ ــذ مـ ــن ه ــذه
الفرضية منطلقًا يتيح العودة إلى العراق
بـعــد ال ـخــروج الـعـسـكــري األمـيــركــي منه
عام  ،2011بما يسمح بـ«مواجهة النفوذ
اإليراني».
ّ
ثالثة أعوام مرت (آب  2014ـ آب ،)2017
تـ ـ ـح ـ ـ ّـول ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ف ـ ــي غ ـض ــون ـه ــا مــن
شخصية متواضعة التأثير والحضور،

إلى واحد من األرقام الصعبة في املعادلة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،وإلـ ـ ــى م ـه ـنــدس
لسياسة خارجية جديدة لبغداد ترتكز
على «االبتعاد عن سياسات املحاور» ،ما
ّ
قربه أخيرًا من الرياض.

خط طهران «المتوتر»
لـيــس ح ـيــدر ال ـع ـبــادي حــديــث الـعـهــد في
السياسة ،فهو انتمى مذ كان شابًا إلى
ص ـفــوف «حـ ــزب ال ــدع ــوة» ،وارتـ ـق ــى في
ظــل هـيــاكـلــه حـتــى تــولــى رئــاســة مكتبه
السياسي ،ودخــل في النظام السياسي
للعراق «ما بعد الغزو» منذ عام .2003
وبرغم أنه ابن عائلة معروفة في بغداد،
ّ
فإن تبوؤ املسؤولية في «صيف ،»2014

لم يكن مهمة سهلة ،خاصة ّأن هاجسني
الحـ ـق ــاه م ـنــذ ي ــوم ــه األول ف ــي املـنـصــب
الجديد :طهران ،واملالكي.
ّ
ُيقال إنه في «لحظات الكواليس األخيرة»
ف ــي ش ـهــر آب  ،2014ت ـ ّـم االتـ ـف ــاق على
ال ـع ـب ــادي لـيـخـلــف امل ــال ـك ــي ،ب ـعــدمــا كــان
اس ــم وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـحــالــي إبــراهـيــم
ّ
متقدمًا على بقية املرشحني
الجعفري،
الــذيــن كــان مــن بينهم ،الــرجــل الـقــوي في
بغداد ،طارق نجمُ .ويقال أيضًا ّإن «هناك
من أقنع العبادي ّ
بأن طهران ال ترغب في
وصوله» ،وهنا نشأت أولى هواجسه.
بـعــد تــولــي املـســؤولـيــة ،تــواصـلــت خشية
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـج ــدي ــد م ــن «االن ـق ــاب
اإليـ ــرانـ ــي» ع ـل ـيــه ،ح ـتــى وص ـل ـتــه رســالــة

ت ـق ــول« :مـسـتـحـيــل أن يـقـبــل اإليــران ـيــون
بإسقاط رئيس وزراء الـعــراق ...هذا خط
أحمر» .خففت تلك الرسالة من التوتر ،إال
ّ
تلغه تمامًا.
أنها لم ِ
أبقى العبادي على عالقات ّ
جيدة بطهران،
تبي الحقًا أنّ
يفرضها األمر الواقع .لكن ّ
لــه نـظــرة خــاصــة إلــى ال ــدور اإليــرانــي في
ال ـعــراق ،تـقــوم على إدراك ــه ب ـ ّ
ـأن «مــا بعد
 ،2014لــن يـكــون كـمــا قـبـلــه» ،بمعنى أنّ
حـكــم ال ـع ــراق س ــوف ي ـقــوم عـلــى صيغة
جديدة ،لها ٌ
ٌ
داخلي ،وآخر خارجي ـ
بعد
إقليمي.

ُ
تقاطع البعدين

في البعد الداخلي ،كان ال ّبد من تخفيف
ّ
مركزية بغداد في الحكم ،وهــذا ما نجح
فـيــه رئـيــس الـ ــوزراء الـجــديــد عـلــى امـتــداد
ّ
ً
أشـهــر حكمه األول ــى ،ومل ــا يــزل مــواصــا
على املنهج نفسه .إال ّأن املعضلة اليوم،
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ُس ّجلت تحركات قبلية
احتجاجية لكون خالد الرضي
ُي ّ
عد وجهًا قبليًا بارزًا (أ ف ب)
واليته ،عبد ربه منصور هادي ،التقدم
داخل أجزاء من املدييرية.

ماذا بين «الحليفين»؟

بــارزًا من وجــوه قبيلة «حاشد» (وهــذه
عـقـبــة كـبـيــرة بـحــد ذاتـ ـه ــا) .وق ــد تــوافــد
الـعـشــرات مــن زعـمــاء القبيلة إلــى منزل
الشيخ أحمد زيد الرضي ،والــد القتيل،
للمطالبة بتسليم قتلته .ولعل أخطر ما
في تلك التحركات هو بروز أصوات من
«حاشد» تدعو إلى التخلي عن «أنصار
ّ
الله» وحث أبناء القبيلة على االنسحاب
من القتال إلى جانب الحركة .وفي ذلك
مــؤشــر بــالــغ الــوضــوح إلــى مــا يمكن أن
تذهب إليه األم ــور فــي حــال سفك مزيد
من الدماء من الجانبني ،ما ّ
يهدد بحل
وثاق التالحم القبلي الذي ّ
تشده اليوم
كلمة مواجهة العدوان.
وإلـ ــى جــانــب ت ـحــركــات «ح ــاش ــد» ،جــاء
ب ـ ـيـ ــان حـ ـ ــزب «امل ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر» الـ ـ ـ ــذي ط ــال ــب
ب ـت ـس ـل ـيــم ق ـت ـلــة الـ ــرضـ ــي ،الـ ـ ــذي يـشـغــل

مـنـصــب نــائــب رئ ـيــس دائ ـ ــرة الـعــاقــات
ال ـخــارج ـيــة ف ــي «امل ــؤتـ ـم ــر» ،ال ــى جــانــب
منصبه كعضو األمانة العامة للحزب.
ودعــا البيان اللجنة املكلفة بالتحقيق
في الحادث إلى القيام بعملها بـ«مهنية
وحيادية ورفع نتائج التحقيق في أقرب
وقــت» .وأكــد أن «هــذا الـحــادث ومــا نجم
عنه لن يثني املؤتمر الشعبي العام عن
االسـتـمــرار فــي الـقـيــام بــواجـبــه الوطني
ف ــي مــواج ـهــة ال ـ ـعـ ــدوان» .م ــوق ــف يمكن
لــراف ـضــي الـ ـع ــدوان ،إل ــى اآلن ،الـتـمـ ّـســك
بــه واملــراه ـنــة عـلـيــه ،عـلــى الــرغــم مــن أن
بعض األنـبــاء ال ــواردة مــن املـيــدان تفيد
بــانـسـحــاب جـنــود وض ـبــاط محسوبني
على الرئيس السابق من جبهة ميدي،
ش ـم ــال غـ ــرب م ـحــاف ـظــة ح ـج ــة ،م ــا أت ــاح
لـ ـلـ ـق ــوات املـ ــوال ـ ـيـ ــة ل ـل ــرئ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـيــة

ت ـع ــود ح ـق ـي ـقــة م ــا ي ـج ــري ف ــي صـنـعــاء
إل ـ ـ ــى األس ـ ــابـ ـ ـي ـ ــع امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـ ــن ذك ــر
ّ
م ـقـ ّـربــون مــن «أن ـصــار ال ـلــه» أن الحركة
فــوجـئــت بـقـبــول الــرئـيــس الـســابــق على
عبدالله صالح مقترحًا تقدمت به دولة
اإلمـ ــارات العربية املـتـحــدة ألجــل إعــان
وقف إلطالق النار في كل اليمن ،وقيام
ح ـكــومــة ان ـت ـقــال ـيــة ف ــي ص ـن ـعــاء يـتــولــى
أح ـمــد ص ــال ــح ،نـجــل الــرئ ـيــس الـســابــق،
رئاستها ،وتضم جميع األطراف املعنية
ب ــاألزم ــة ،وت ـع ـتــرف ب ـهــا األمـ ــم املـتـحــدة
كـمــرجـعـيــة واحـ ــدة للسلطة فــي الـيـمــن،
ع ـل ــى أن تـ ـش ــرف ه ـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة عـلــى
اإلمساك باألوضاع األمنية والعسكرية
وإدارة الدولة ،في مقابل تعهد اإلمارات
ومعها السعودية بتمويل عملية إعادة
إعمار كبيرة.
وات ـه ـم ــت «أن ـ ـصـ ــار الـ ـل ــه» ص ــال ــح بــأنــه
ق ــد أع ـ ّـد احـتـفــالـيــة عـيــد تــأسـيــس حــزب
«املـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» إلع ـ ـ ـ ــان ق ـب ــول ــه
باملبادرة ،وبالتالي تخليه عن الحرب.
وه ــذا مــا جـعــل «أن ـصــار ال ـلــه» تتصرف
على أنها أمام محاولة انقالبية ،سيما
ّ
ّ
أن مسؤولني فيها يشكون من أن رجال
صالح بــدأوا التمهيد من خالل تحميل
«أنصار الله» مسؤولية الفشل في إدارة
الـحـيــاة اليومية لـلـنــاس .كــذلــك اتهموه
بــأنــه س ـعــى خ ــال ال ـش ـهــريــن املــاضـيــن
إلــى كسب ّ
ود قبائل وعشائر من خالل
إغ ــراءات مالية بهدف ضمان تأييدهم
صيغة الحلّ .
هذه الرواية تفندها مصادر «املؤتمر»،
ال ـتــي وإن كــانــت ال تـنـفــي وج ــود أفـكــار
وات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت مـ ــع ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،وال سـيـمــا
اإلم ــارات ،فإنها تنفي التوجه إلــى عقد
صفقة منفردة بمعزل عن «أنصار الله»،
مضيفة ّأن صالح ّ
عبر مرارًا عن إصراره
على اسـتـمــرار تــوحــد املــوقــف مــن خالل
وفــد مشترك يضم «املؤتمر» و«أنصار
الله» إلى ّ
أي مفاوضات بشأن مستقبل
ال ــوض ــع ف ــي ال ـي ـمــن .وت ـض ـيــف م ـصــادر
«املؤتمر» أنه تأكيدًا لهذا املوقف ،حصل
التجاوب مع الوساطات التي دعت الى
الـتـخـفـيــف مــن الـحـشــد الحـتـفــالـيــة عيد
الـحــزب ،وال ــى إلـغــاء كــل خطب وكلمات
كـ ــانـ ــت سـ ـتـ ـب ــدو ك ــأنـ ـه ــا م ــوجـ ـه ــة ضــد
«أنصار الله».

ّأن استعادة املوصل ثم تلعفر ،وقبلهما
معظم األراضــي العراقية ،وفقًا ألجندات
«تحترم خصوصيات تلك املناطق» (كما
يقول مسؤولون عراقيون) ،واقـ ٌـع لم ين ِه
أزمة الحكم في العراق.
ُيظهر ذلك بصورة واضحة ّأن األزمــة ال
تقتصر على «تحرير األراض ــي» ،وإنما
كـيـفـيــة حـكـمـهــا ض ـمــن صـيـغــة عــراقـيــة
شــام ـلــة .وه ــذا م ــا ي ـقــود إل ــى اع ـت ـبــار ّأن
ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ل ـل ـعــراق ال ـقــائــم على
ً
دستور  ،2006أصبح مشلوال ويحتاج
إلى تعديالت ،أو باألحرى ّأن حكم العراق
«بعد داعش» لن يستقيم من دون إدخال
تعديالت جوهرية على آليات الحكم.
ويعتبر الباحث الـعــراقــي حــارث حسن،
ّ
أنــه «قطعًا هناك حاجة إلجــراء تغييرات
دستورية ومؤسساتية إلصــاح النظام
العراقي ،خاصة في ما يتعلق بالعالقة
بــن إقـلـيــم كــردس ـتــان وب ـغ ــداد ،والـنـظــام

ال ـق ـضــائــي ،وال ـن ـظــم االن ـت ـخــاب ـيــة ،وإدارة
املـ ــوارد ،واملــؤس ـســات املـسـتـقـلــة» ،إال أنــه
ي ـس ـت ــدرك ب ــال ـق ــول ّإن «خ ـل ــق اإلج ـم ــاع
الـ ـض ــروري م ــن أج ــل إح ـ ــداث م ـثــل هــذه
ً
التعديالت ،فضال عن تحديد طبيعتها ،ال
يبدو متاحًا في ظل الخريطة السياسية
الـ ـق ــائـ ـم ــة» .ويـ ـع ــرب حـ ـ ــارث ح ـس ــن عــن
الشك «فــي أن االنتخابات املقبلة سوف
تفرز خريطة تسمح بهكذا تغيير ،ولهذا
السبب ف ـ ّ
ـإن سـيــاســات األم ــر الــواقــع هي
التي تفرض نفسها في الغالب ،وتــزداد
الفجوة بني النصوص الدستورية وبني
مــا يـحــدث فــي الــواقــع الـعـمـلــي ،وه ــو أمــر
سيستمر في إضعاف شرعية الترتيبات
الـقــائـمــة وقــدرتـهــا عـلــى االس ـت ـمــرار على
املدى البعيد».
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،وبـ ـم ــا ي ـخ ــص ال ـب ـعــد
الخارجي ـ اإلقليمي ،حيث املطلوب كسر
شــوكــة الـنـفــوذ اإلي ــران ــي وإعـ ــادة ترتيب

أوراق النفوذ اإلقليمي في بالد الرافدين،
ف ـقــد س ــاه ــم ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي ف ــي ذل ــك،
ً
إن لناحية أنــه ســاعــد مـثــا فــي تكريس
ال ـن ـظ ــرة إل ـ ــى ب ـع ــض ف ـص ــائ ــل «ال ـح ـشــد
ّ
الشعبي» الوازنة ،على أنها «أداة لطهران»،
ّ
أو لـنــاحـيــة أن ــه «أع ــاد إدخ ــال الـسـعــوديــة
إلى البالد»( .يضاف إلى هذين األمرين
مسألة مهمة ،وهــي ّأن تعاطي العبادي
مــع دمـشــق ،ال يتجاوز أيــا مــن السقوف
األميركية).
وبرغم ّأن عراقيني يرون في «العبادي أنه
رجــل أميركا فــي الـعــراق وقــد بــدأ ُيخرج
الـبــاد مــن الـعـبــاءة اإليــرانـيــة إلــى الشماغ
الخليجي املتمثل بالسعودية»ّ ،
فإن آخرين
مطلعني ي ـبــدون أك ـثــر ح ــذرًا ويـشـيــرون
إلى ّأن «الرجل ناكف وجوهًا إيرانية في
ِّ
الـعــراق ،إال أنــه لــم يتجاوز أيضًا فــي كل
ما فعل سقوف طهران السياسية ،فهو
أجــاد اللعب على متناقضات السياسة

غوتيريش :نحو مبادرة تنهي الحرب
دعــا األمــن العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش ،على هامش زيــارتــه الكويت،
أطراف الحرب في اليمن إلى االتفاق على السماح بإيصال مساعدات إلى مدينتي
صنعاء والحديدة .وأمل غوتيريش ،في حديث إلى الصحافيني عقب لقاء مع أمير
الكويت صباح األحمد الجابر الصباح ،أن «يتم التوصل إلــى اتفاق بني األطــراف
للسماح بإيصال االحتياجات اإلنسانية إلى صنعاء والحديدة» .وقال« :إننا نقوم
بما في وسعنا لخلق الظروف املناسبة إلنهاء الجمود الحالي» .وأضاف« :نعمل عن
كثب مع كل األطراف تمهيدًا إلطالق مبادرة قوية في الوقت والطريقة املناسبني».
وفي مقابلة أجراها األمني العام لألمم املتحدة مع وكالة «رويترز» ،وعد بالعمل «عن
كثب مع السلطات اليمنية ملعرفة متى وكيف يمكن أن تكون هناك إمكانية ملبادرة
قوية جديدة للسالم هناك».
ونفى غوتيريش ّ
تعرض األمم املتحدة لضغوط من قبل السعودية أو ّأي من دول
«التحالف» بشأن التقرير األممي املرتقب حول األطفال والصراعات املسلحة .وقال
ّإن املنظمة الدولية ال تواجه «أي ضغوط ،ونعتبر أن الضغوط ال تقود إلى شيء،
ولكن ال نواجه ّأي ضغوط .إنه عمل فني يتم القيام به ،وفي النهاية سيتم عرضه
ّ
علي ،وسوف آخذ القرار طبقًا ملا أراه صحيحًا».
وأشــار إلــى أن األمــم املتحدة تسعى إلــى تهيئة الظروف الستخدام ميناء الحديدة
ومطار صنعاء في عمليات اإلغاثة اإلنسانية في اليمنّ ،
منبهًا إلى الحاجة للعمل
بشكل كامل «لتلبية االحتياجات اإلنسانية للشعب اليمني الــذي يعاني من هذه
الطريقة الفظيعة ويستحق تضامننا والتزامنا».

الخارجية إليــران ،التي يتقاسمها حاليًا
فريق وزارة الخارجية ـ الرئاسة وفريق
الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري ،م ــا خ ـلــق ل ــه هــامـشــا
مريحًا من التحرك».

حصيلة ناجحة؟
في حوار أجرته (في شهر تموز املاضي)
صـحـيـفــة «ل ـي ـبــراس ـيــون» الـفــرنـسـيــة مع
ال ـب ــاح ــث ال ـع ــراق ــي ه ـش ــام داود ،يعتبر
األخـ ـي ــر ف ــي خـ ـت ــام اسـ ـتـ ـع ــراض طــويــل
للشأن العراقيّ ،أن حيدر العبادي ال يزال
في طور البحث عن «معادلة سحرية على
الطريقة العراقية( ...وهــي مهمة) ليست
سهلة ،وفي األغلب لن تنشأ في الغد».
لـكــن ال ـع ـبــادي يـظـهــر حـتــى ال ـيــوم مــديـرًا
لألزمات ،في شقيها الداخلي والخارجي،
أكثر من كونه رئيسًا لـلــوزراء .وهــذا ما
ق ــد ي ـج ـع ـلــه ف ــي الـ ــداخـ ــل الـ ـع ــراق ــي أح ــد
العـ ـب ــي «ص ـ ـ ــراع الـ ـ ـع ـ ــروش» الـ ــدائـ ــر فــي

بـغــداد ،ويجعله على الصعيد اإلقليمي
ً
مقبوال ،خاصة ّأن مواقفه تتسم غالبًا
ُ
برماديتها( .قبل يومني ،ن ِقل في تقرير
صحافي عن السفير اإليراني لدى بغداد
ايــرج مسجدي ،أنــه اختتم مداخالته في
جلسة للنقاش ،باإلشارة إلى ما اعتبره
«جــوهــر املشكلة فــي ال ـعــراق» ،وتـســاءل:
«هل في العراق شخص أو مجلس بيده
القرار الفصل في كل األمور؟»).
ّ
ق ــد ت ـمــثــل «إدارة األزمـ ـ ـ ــات» و«رم ــادي ــة
املواقف» نجاحًا ،وربما هي أسهل السبل
نحو والية ثانية على رأس حكومة العراق
ً
(في حال جرت أصال االنتخابات النيابية
ّ
املرتقبة الـعــام املـقـبــل) ،إال أن هــذا األمــر
تقابله معادلة تفيد ّ
بأن السياسة التي قد
ال تسأل عن «أثمان املسارات الناجحة»،
ُ
تفاجئ أحيانًا في نهاية املطاف ،وتظهر
ّأن هناك نجاحات ُبنيت على حسابات
كانت خاطئة في األساس.
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المعارضة تتحدى «استبداد» أردوغان في «مؤتمر العدالة»
ألربعة أيام ،ستعمل
المعارضة التركية على
إثارة االنتهاكات التي
تحصل في البالد منذ
محاولة االنقالب العام
الماضي ،بينما ال يزال رجب
طيب أردوغان يسعى
بواسطة مراسيم الطوارئ
إلى السيطرة على كافة
جوانب الحياة في تركيا
ُ
بعد «مسيرة العدالة» التي نظمت في
بــدايــة الـصـيــف ال ـج ــاري ،يـتــابــع زعيم
«حــزب الشعب الجمهوري» املعارض
فــي تــرك ـيــا ،ك ـمــال كـيـلـيـتـشــدار أوغ ـلــو،
تحديه للرئيس رجــب طيب أردوغــان،
وذلك عبر إطالقه أول من أمس ،أعمال
«مــؤتـمــر ال ـعــدالــة» ال ــذي يستمر حتى
ب ـع ــد غـ ــد األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ،والـ ـ ـ ــذي اف ـت ـت ـحــه
ّ
بـعـبــارة أن الشعب الـتــركــي «متعطش
للعدالة».
واخـتــار «الشعب الجمهوري» منطقة
جاناكالي ذات الــرمــزيــة الكبرى لعقد
الـحـلـقــات الـيــومـيــة لـلـمــؤتـمــر ،إذ إنها
ش ـهــدت مـعــركــة غــالـيـبــولــي ال ـتــي صد
خ ــال ـه ــا ال ـج ـي ــش ال ـع ـث ـمــانــي ال ـق ــوات
املتحالفة أثناء الحرب العاملية األولى،
وب ــات ــت ه ــذه امل ـعــركــة رم ـ ـزًا لـلـمـقــاومــة
التي أدت إلى تأسيس مصطفى كمال
أتاتورك ،الجمهورية التركية الحديثة
عام .1923
وبـ ـع ــدم ــا ات ـ ـهـ ــم ك ـي ـل ـي ـت ـش ــدار أوغـ ـل ــو
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي بـ ــ«االسـ ـتـ ـب ــداد» في

عـلـيــه بــالـسـجــن  25عــامــا بـعــد اتـهــامــه
بـتـســريــب مـعـلــومــات ســريــة لصحيفة
«جمهورييت» املـعــارضــة .ورفــع خالل
تلك املسيرة شعار واحد هو «العدالة»،
وق ــد بـلـغــت أوج ـه ــا م ــع وصــول ـهــا إلــى
إسطنبول ،حيث القتها حشود كبيرة.
تلك املـسـيــرة أزعـجــت بـشــدة أردوغ ــان،
فيما رأى كيليتشدار أوغلو أنها أقيمت
«م ــن أج ــل ال ـع ــدال ــة ،وف ــاق ــت امل ـع ـت ــاد...
(وقـ ــد) لـقـيــت دع ـمــا م ــن الـجـمــاهـيــر لم
أك ــن أن ــا نفسي أتــوقـعــه ألن ه ــذا البلد
متعطش للعدالة».
كذلك ،كرر كيليتشدار أوغلو في بداية
املؤتمر التأكيد أن إعالن حالة الطوارئ
بعد أيام على محاولة االنقالب في 15
ت ـمــوز  2016وح ـم ــات الـتـطـهـيــر الـتــي
تلتها تـشـكــل «ان ـقــابــا مــدن ـيــا» قــادتــه
السلطة التركية.
تزامنًا مــع ذلــك ،عقد أردوغ ــان تجمعًا
ك ـب ـي ـرًا ،أول م ــن أمـ ــس ،ف ــي م ــاالزغ ــرد،
ً
إحياء «لذكرى املعركة التي هزم فيها
جيش سلطان سلجوقي البيزنطيني
فــي ع ــام  ،»1071ش ــدد خــالــه عـلــى أن
ب ــاده مــاضـيــة فــي إجــراءات ـهــا لتعزيز
ن ـه ــوض ـه ــا وال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـل ـم ـح ــاوالت
ّ
الرامية لثنيها عن ذلك .وذكر الرئيس
التركي بــأن أهــداف تركيا لعام ،2023

هـ ــي «مـ ـفـ ـت ــاح خـ ـ ــاص هـ ـ ــذه امل ـن ـط ـقــة
الجغرافية بأسرها وليس تركيا فقط».
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ــك ف ـي ـم ــا أق ـ ــال ـ ــت ال ـس ـل ـط ــات
التركية مئات املوظفني وعززت سلطة
الــرئ ـيــس رج ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،على
جـهــاز امل ـخـ ُـابــرات الــوطـنـيــة ،وذل ــك في
مرسومني نشرا يــوم الجمعة املاضي
بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته
أنـقــرة بعد مـحــاولــة ُ االن ـقــاب .وينص
املــرســومــان ال ـلــذان نـشــرا فــي الجريدة
ال ــرس ـم ـي ــة ع ـل ــى إق ــال ــة أكـ ـث ــر م ــن 900
موظف في وزارات مختلفة ومؤسسات
عامة وفي الجيش .ويقضي املرسومان
بضرورة أخذ إذن الرئيس الستجواب
رئ ـيــس ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات الــوطـنـيــة أو
إدالئ ـ ــه ب ــال ـش ـه ــادة .وس ـي ـق ــود رئ ـيــس
البالد أيضًا هيئة التنسيق بني أجهزة
املخابرات .وجاء في أحد املرسومني أن
مكتب رئـيــس االدع ــاء الـعــام فــي أنقرة
سـتـكــون لــه سلطة اسـتـجــواب أعـضــاء
في البرملان في ما يتعلق بجرائم يزعم
ارتكابها قبل أي عملية انتخابية أو
بـعــدهــا .وأم ــر أحــد املــرســومــن بإقفال
وكـ ــالـ ــة أن ـ ـبـ ــاء كـ ــرديـ ــة وص ـح ـي ـف ـت ــن،
وجميعها مقرها مدينة ديــار بكر في
الجنوب الشرقي.
(األخبار ،أ ف ب)

أحيا زعيم «الشعب الجمهوري» ذكرى االنتصار في معركة غاليبولي أمس (أ ف ب)
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ال ـح ـكــم ،ق ــال إن ــه «ل ـيــس ه ـنــاك ح ــق أو
قــانــون أو عــدالــة فــي هــذا الـبـلــد» ،أمــام
ن ـحــو  10آالف ش ـخــص ت ـج ـم ـعــوا في
الـ ـه ــواء ال ـط ـلــق الف ـت ـتــاح املــؤت ـمــر غير
املسبوق .وأشار إلى وجود « 80مليون
شخص متعطشني للعدالة» في البالد،
في إشارة إلى عدد سكان تركيا.
وتابع املعارض التركي أمام الحشود،
ب ــال ـق ــول« :م ــن واج ـب ــي أن أس ـع ــى إلــى
تحقيق الـعــدالــة .وواجـبــي أن أقــف إلى
جانب األبرياء وفي وجه املستبدين».
ووسـ ـ ـ ـ ــط أج ـ ـ ـ ـ ــواء احـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة ،ن ـصــب
املـ ـش ــارك ــون ال ـخ ـي ــم الـ ـت ــي سـيـبـيـتــون
فيها أثـنــاء أيــام املؤتمر الــذي تتخلله
جـ ـلـ ـس ــات ي ــومـ ـي ــة تـ ـن ــاق ــش م ـخ ـت ـلــف
االنـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـت ــي ت ـت ـه ــم امل ـع ــارض ــة
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ب ــارتـ ـك ــابـ ـه ــا .وف ــي
اليوم الثاني ،ركز املؤتمر على حقوق
املـ ــرأة ودوره ـ ــا فــي الـعـمــل الـسـيــاســي،
إذ دعــا كيليتشدار أوغـلــو النساء إلى
االنـ ـخ ــراط أك ـثــر ف ــي الـسـيــاسـيــة .وفــي
وقــت سابق صباح أمــس ،شــارك زعيم
«الشعب الجمهوري» في مسيرة ذكرى
االنتصار في معركة غاليبولي ،والتي
ق ــال خــال ـهــا إن امل ــوض ــوع األس ــاس ــي
لـلـمــؤتـمــر ه ــو ال ـع ـيــش م ـعــا ف ــي ســام
وعـ ـ ــدالـ ـ ــة ،وض ـ ـم ـ ــان م ـس ـت ـق ـب ــل ج ـيــد
ألوالدن ــا .وتــأتــي هــذه الخطوة بعدما
قاد كيليتشدار أوغلو في بداية صيف
 ،2017م ـس ـي ــرة امـ ـت ــدت ع ـل ــى مـســافــة
 450ك ـل ــم ،س ـي ـرًا ع ـل ــى األق ـ ـ ـ ــدام ،وه ــي
املـســافــة بــن أنـقــرة وإسـطـنـبــول ،وذلــك
اح ـت ـجــاجــا ع ـل ــى اع ـت ـق ــال ال ـن ــائ ــب عــن
حــزبــه ،أنـيــس بــربــر أوغـلــو ،ال ــذي حكم
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أفقيا

ُ
 -1مــديـنــة أمـيــركـيــة فــي تـكـســاس تـلـقـ ّـب بمدينة الـفـضــاء لــوجــود مــركــز ل ـنــدون بي
ُ
جونسون للفضاء التابع للناسا فيها – قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من
ّ
متزهد في صومعة – مدينة في إيران –  -3عدد معروف –
سالح العدو – ُ -2عابد
خشبة أو شبهها تعلق بحبل ويركبها الصبيان –  -4أنــت باألجنبية – مقياس
مساحة – عجز وتـعــب وكـلــل –  -5صيصان أو صـغــار الــدجــاج – إبــن األس ــد – -6
محبوس ومأسور – ثرى –  -7صانع الخفاف واألحذية – رقــاد –  -8طائر بحري
– ُمضجر –  -9فقد عقله – سقي النبات – مدينة سورية قاعدة محافظة حوران –
 -10صفة الشخص الذي يقود سفينة فضائية أو يعمل في الفضاء

عموديًا

 -1وزيــر خارجية أميركي لعب دورًا ب ــارزًا فــي سياسات الـشــرق األوس ــط –  -2من
األحجار الكريمة – ضمير متصل –  -3جعل له عالمة ُيعرف بها – طمأنينة وسالم
– ُ -4جحر العقرب أو العنكبوت – من أهم الجامعات في إنكلترا من القرن الثاني
الطيبة الـفـ ّ
ـواحــة – ريــح ّ
عشر –  -5رائـحــة الــزهــر ّ
طيبة –  -6جــذب الـشــيء بـشـ ّـدة أو
بخلسة وخاصة في رفع األثقال – دولة عربية –  -7من الطيور – عاصفة بحرية – آلة
موسيقية شرقية –  -8فقير – يعمل في املستشفى ويعتني باملرضى –  -9هواء –
ّ
مغنية إشتهرت بضرب العود عاشت في الحجاز وعاصرت
إحسان – سويًا – -10
ُعمر بن أبي ربيعة

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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أفقيا
ُ ُ
 -1عبد القدوس –  -2يعقوب – سيوه –  -3نلنل – قم – من –  -4شب – مهر – مطر –  -5مكابس – كاري
–  -6زي – مي – هد –  -7األصناف –  -8سبي – رف – رهن –  -9آه – ّ
صب – ليما –  -10مالك الحزين
عموديًا
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مشاهير 2664

حلول الشبكة السابقة

 -1عني شمس – سأم –  -2بعلبك – أبها –  -3دقن – أزلي –  -4اوملبيا – صك –  -5لب – هس – صربا
–  -6قر – منف –  -7دسم – كيا – لح –  -8وي – ما – فريز –  -9سومطره – ّ
همي –  -10هنري دونان

حل الشبكة 2663

إعداد
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إعالمية ومقدمة بــرامــج أردنـيــة الجنسية .زوجــة بطل الـشــرق األوســط
اللبناني في سباقات السرعة .اختيرت عام  2002كأفضل إعالمية بني
خمس إعالميات في الوطن العربي
ّ
ويشيد البيت
 = 1+2+5+3+4ضد العتمة والظالم ■  = 10+9+8+11يبني
■  = 7+6للتعريف

حل الشبكة الماضية :توني موريسون

اإلثنين  28آب  2017العدد 3261

العالم
◄ وفيات ►

الجزائر

االنتخابات المحلية
 ...بمشاركة المعارضة
أعلن علي بن فليس ،الذي ُي ُّ
عد أهم شخصية سياسية
معارضة منافسة للرئيس بوتفليقة ،مشاركة حزبه في
االنتخابات المحلية التي ستجرى يوم  23تشرين األول المقبل.
وتسبق هذه االنتخابات أجواء سياسية غامضة في الجزائر،
عقب إعادة تعيين أحمد أويحيى على رأس الحكومة،
واستمرار غياب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد
الجزائر ــ محمد العيد
ع ـل ــى ع ـك ــس االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ال ـ ـت ـ ــي قـ ــاط ـ ـع ـ ـهـ ــا ج ـ ـ ـ ــزء م ــن
املعارضة ،ستدخل األحــزاب السياسية
ف ــي ال ـج ــزائ ــر ب ـص ـفــوف مـكـتـمـلــة غـمــار
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،عـ ـل ــى ال ــرغ ــم
م ــن عـ ــدم اخـ ـت ــاف ال ــوض ــع ك ـث ـي ـرًا بــن
االستحقاقني .وينتظر أن يشارك قرابة
 60حزبًا سياسيًا فــي هــذا املــوعــد ،بما
ف ـي ـه ــا األحـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـت ــي ت ـح ـم ــل خ ـطــابــا
راديكاليًا ضد السلطة الحالية.
وقـ ــد ك ـشــف حـ ــزب «ط ــائ ــع ال ـح ــري ــات»
ال ـ ــذي يـ ـق ــوده رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء األس ـبــق
علي بن فليس ،عن موقفه ،بعد عملية
تـ ـص ــوي ــت داخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ج ـ ـ ـ ــاءت مل ـص ـل ـحــة
امل ـشــاركــة «بـنـسـبــة  54فــي امل ـئ ــة» ،فيما
عـبــرت البقية عــن الــرغـبــة فــي اسـتـمــرار
مـقــاطـعــة امل ــواع ـي ــد االن ـت ـخــاب ـيــة بسبب
«غياب ضمانات نزاهتها» .وبعد ظهور
موقف حزبه ،قال علي بن فليس ،وهو
أب ــرز خـصــوم بوتفليقة فــي انتخابات
ال ــرئ ــاس ــة لـسـنــة  ،2014إن امل ـش ــارك ــة ال
ت ـع ـنــي أب ـ ـدًا ت ـغ ـيــر امل ــوق ــف م ــن ال ـن ـظــام
السياسي ومن األوضاع التي ّ
سببها.
أعضاء اللجنة
وقال بن فليس ،مخاطبًا
ّ
ّ
املركزية لحزبه ،إن «الذين يتبنون خيار
امل ـش ــارك ــة ،مـثـلـهــم مـثــل ال ــذي ــن اخ ـت ــاروا
ع ــدم امل ـش ــارك ــة ،أو ال ــذي ــن ي ــدع ــون إلــى
املـقــاطـعــة ،وهـ ــؤالء جميعًا ي ــدرك ــون أن
االستحقاقات االنتخابية املقبلة ،مثلها
مـثــل ال ـتــي سبقتها ،لـيـســت ول ــن تكون
حــام ـلــة ألي ح ــل لـلـمـعـضـلــة الـخـطـيــرة
السائدة في الجزائر».
واسـتـبــق بــن فليس تــأويــات مفترضة
لـ ـق ــرار املـ ـش ــارك ــة ،بــال ـتــأك ـيــد أن حــزبــه
ل ـي ــس سـ ــاذجـ ــا ،ف ـه ــو «ي ـع ـل ــم جـ ـيـ ـدًا أن
املعايير الديموقراطية املعروفة دوليًا،
ال ت ـتــوفــر ف ــي ال ـج ــزائ ــر» ،وي ـع ـلــم أيـضــا
ّ
أن «ال ـق ــان ــون ــن ال ـع ـضــويــن املـتـعـلـقــن
بالنظام االنتخابي وبالهيئة املسماة
عـ ـبـ ـث ــا ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــة مل ــراقـ ـب ــة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ل ــم ولـ ــن ي ـســاه ـمــا س ــوى
فــي تـعـمـيــق م ـمــارســات ومـيـكــانـيــزمــات
االحتيال السياسي الفظيع».
ويــرجــع تـغـ ّـيــر مــوقــف ح ــزب بــن فليس،
وفــق مــراقـبــن ،إلــى طبيعة االنتخابات
التزامات
املحلية التي «ال تترتب عليها َ
س ـي ــاس ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى امل ـن ـتــخ ـبــن،
ك ــون ـه ــم يـ ــديـ ــرون ش ــؤون ــا خ ــدم ـي ــة فــي
الـبـلــديــات ،كـمــا أنـهــا انـتـخــابــات تسمح
باالحتكاك املباشر باملواطنني والتعبئة
السياسية لــأحــزاب الـتــي تـعــانــي فقرًا
ك ـب ـي ـرًا فـ ــي املـ ـن ــاضـ ـل ــن» .إضـ ــافـ ــة إل ــى
ذلـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ــإن امل ـ ـشـ ــاركـ ــة ت ـس ـم ــح «ب ـخ ـلــق
ديناميكيات داخل األحزاب التي يبحث
ف ـي ـهــا امل ـن ــاض ـل ــون ع ــن الـ ـف ــوز ب ــوالي ــات
انتخابية ولو على مستويات محلية».
وعلى الرغم من وجود شبه إجماع لدى
امل ـعــارضــة لـلـمـشــاركــة ف ــي االنـتـخــابــات
امل ـح ـل ـيــة ،إال أن ث ـمــة أص ــوات ــا داخ ـل ـهــا
ال ت ــزال راف ـض ــة .وم ــن هـ ــؤالء ،املـحــامــي
والناشط السياسي عمار خبابة الذي
ّ
صــرح لــ«األخـبــار» بــأن «االنتخابات لم
تعد آلية للتداول على السلطة ،ولذلك
ارتفعت األصوات بضرورة إنشاء هيئة
ّ
وطنية مستقلة لإلشراف» .وأضــاف أن
«املجالس املعنية (في غياب انتخابات
نــزي ـهــة قــانــون ـيــة وش ـف ــاف ــة) ال ت ـمــارس
حتى الصالحيات املخولة لها قانونًا،
وبــالـتــالــي ف ــإن نـفــس التشخيص الــذي
ي ـ ـصـ ـ ّـور الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ع ـل ــى أن ــه
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يصادر إرادة املجالس املنتخبة ،يبقى
موجودًا في االنتخابات املحلية».
وم ــع أن االن ـت ـخــابــات فــي ال ـجــزائــر منذ
سنة  1997تجرى في مواعيدها املحددة
بشكل طبيعي ،إال أن هــذا الــواقــع وفق
املعارضة ال يمكن اعتماده كمؤشر على
االسـتـقــرار السياسي .وفــي تقدير علي
ب ــن فـل ـيــس ،ف ــإن «هـ ــذه االن ـت ـخــابــات لن
تخرج بلدنا من أزمة نظام الحكم ،ومن
االنـســداد السياسي واملؤسساتي ومن
املستنقع االقتصادي واالجتماعي».
ويعتبر رئـيــس الـ ــوزراء األس ـبــق ،الــذي
تـحـ ّـول الحـقــا إلــى مـعــارض لبوتفليقة،
ّ
أن الـ ـج ــزائ ــر «ت ـع ـي ــش أزمـ ـ ــة سـيــاسـيــة
ومؤسساتية ذات خطورة استثنائية،
ن ــاتـ ـج ــة م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـغـ ــور ف ـ ــي رأس ه ــرم
الدولة».

يوجد شبه إجماع لدى
المعارضة للمشاركة
في االنتخابات المحلية

انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا
الغالي املرحوم
الحاج حيدر اسماعيل حوماني
زوجته سامية مصطفى شعيب
ولده :الحاج اسماعيل
بناته :غادة ،لنا ،وريما
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه  :امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم الـ ـصـ ـح ــاف ــي
محمد ،علي ،احمد ،املرحوم عدنان،
وامل ـه ـنــدس ع ــادل حــومــانــي (املــديــر
الـ ـع ــام لـلـمـصـلـحــة ال ــوط ـن ـي ــة لـنـهــر
الليطاني)
صهره :الدكتور جمال فواز
يصلى على جثمانه الطاهر اليوم
االثـ ـن ــن امل ــواف ــق ف ـيــه  28آب 2017
بعد صــاة الظهر وي ــوارى في ثرى
جبانة بلدته الدوير ـ قضاء النبطية
تـقـبــل ال ـت ـعــازي بــوفــاتــه طـ ــوال اي ــام
األس ـبــوع فــي دارة الفقيد فــي بلدة
الدوير
تصادف نهار الخميس املوافق فيه
 31آب  2017ذكــرى مــرور ثالثة ايام
على وفاته ،وتتلى باملناسبة آيات
م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـلــس ع ــزاء
ف ــي ال ـن ــادي الـحـسـيـنــي ف ــي الــدويــر
،الساعة الخامسة عصرًا
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل حوماني ،آل شعيب ،آل
ع ـيــاش ،آل حـمـيــة ،آل ف ــواز ،وعـمــوم
أهالي بلدتي الشرقية والدوير

◄ شكر على تعزية ►
عائلة املرحوم الحاج حسن محمد
سعيد صادق وجميع أنسبائهم
يـ ـتـ ـق ــدم ــون ب ــالـ ـشـ ـك ــر واالم ـ ـت ـ ـنـ ــان
وال ـ ـت ـ ـق ـ ــدي ـ ــر لـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـ ــن واسـ ـ ــاهـ ـ ــم
ب ــالـ ـتـ ـع ــزي ــة ب ـف ـق ـي ــدت ـه ــم ال ـغ ــال ـي ــة
املرحومة الحاجة
رقية محمد علي فاعور
(ام محمد منيف صادق)
ســائـلــن املــولــى سـبـحــانــه وتعالى
أن يـمــن عـلـيـهــم جـمـيـعــا بالصحة
والعافية

بن فليس :االستحقاقات االنتخابية
ال تحل المعضلة

انتقل الى رحمة الله تعالى
الحاج عبد الرحمن محمد سكرية
اوالده  :املهندس معن  ،الدكتور عبد
الـنــاصــر  ،املـهـنــدس حـســان  ،هشام
وظافر
ابنتاه  :الدكتورة سوسن ولينا
ص ـ ـهـ ــراه  :ال ــدكـ ـت ــور م ـح ـم ــد ب ـســام
سكرية والدكتور فؤاد عارف سكرية
شقيقه املرحوم الحاج حجار
اوالد ش ـق ـي ـق ــه :األس ـ ـت ـ ــاذ م ـح ـمــد،
الدكتور عبد الحكيم وعبدالحليم
تقبل التعازي في منزله في الفاكهة
طيلة ايام االسبوع
وف ــي ب ـيــروت ي ــوم االرب ـع ــاء فــي 30
آب  2017في قاعة عصام البرغوت
– مـسـجــد الـخــاشـقـجــي مــن الـســاعــة
الرابعة عصرا
الى الساعة السابعة مساء.
انتقلت الى رحمة الله تعالى
الحاجة مريم داود الزيات
زوجة املرحوم حسن رضا
ووري ـ ـ ــت الـ ـث ــرى ف ــي ج ـب ــان ــة مــديـنــة
صور
والدها املرحوم الحاج داود الزيات
والــدت ـهــا املــرحــومــة ال ـحــاجــة نظيرة
برغل
أشقاؤها الحاج سليمان ،املهندس
ال ـ ـحـ ــاج ع ـ ـبـ ــاس ،املـ ــرحـ ــوم م ـح ـم ــد ،
علي(أبو رامي) والحاج عفيف.
شقيقاتها :املرحومة الحاجة زينب،
الـقــابـلــة الـقــانــونـيــة ال ـحــاجــة عـلـيــاء،
الـ ـح ــاج ــة س ـل ـم ــى ،الـ ـح ــاج ــة ن ـج ــاة،
الحاجة سلوى.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ـ ــوم غـ ــد ال ـث ــاث ــاء
29آب في مركز الجمعية اإلسالمية
ل ـل ـت ـخ ـصــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي؛
بيروت  ،الرملة البيضاء_ سبينس
جــانــب املــديــريــة الـعــامــة ألمــن الــدولــة
من الساعة الرابعة وحتى السابعة
عصرا
اآلس ـف ــون :آل الــزيــات  ،رض ــا  ،برغل
 ،خضرا  ،حلباوي  ،قصير وعموم
أهالي مدينة صور

إعالن

تعلن سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يف بريوت عن رغبتها بطرح العقار
رقم  4553منطقة املزرعة العقارية – بريوت العائد ملكيته للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية للبيع عن طريق املزاد بواسطة الظرف املختوم
 موقع العقار :رأس النبع غرب شارع محمد الحوت وجنوب شارع عبدالله اليايف مساحة العقار  1176م 2وفقاً لسند التمليك طرح سعر املرت  5150دوالرفعىل الراغبني بالرشاء تقديم عروضهم يف مبنى السفارة اإليرانية يف بريوت الكائن
يف مح ّلة برئ حسن – القسم املايل
مالحظة :يرسي هذا العرض حتى  20أيلول املقبل
للمراجعة واإلستفسار يرجى اإلتصال عىل األرقام التالية 03752638 :السيد أحمد
سعد 01821224 ،أو 01821230
ه ــذا امل ــوق ــف يـعـ ّـبــر عـنــه ب ــوض ــوح أكـبــر
ج ـيــالــي س ـف ـي ــان ،رئ ـي ــس ح ــزب «جـيــل
ج ــدي ــد» ،ال ـ ــذي ي ـع ـت ـقــد بـ ــأن «األح ـ ــداث
السياسية األخيرة أظهرت للرأي العام
أن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ي ـعــانــي عـجـزًا
جسديًا وفـكــريــا ،يثنيانه عــن ممارسة
م ـه ـمــاتــه» .واع ـت ـبــر ج ـيــالــي ف ــي ب ـيــان،
ّ
أن «الـحــل لــأزمــة السياسية الخطيرة
التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل
إص ـ ــاح ـ ــات س ـي ــاس ـي ــة وم ــؤس ـس ــات ـي ــة
عميقة ،حيث تكون بدايتها بانتخاب
رئيس جديد للجمهورية».
وعلى الرغم من اتفاق جزء من املعارضة
ّ
ع ـل ــى ت ـش ـخ ـيــص األزمـ ـ ـ ــة ،إال أن ه ـنــاك
اخـتــافــا كبيرًا فــي م ـســارات الـحــل .وقد
ظ ـه ــرت ق ـبــل م ــدة دع ـ ــوات لـلـجـيــش من
أج ـ ــل الـ ـت ــدخ ــل وفـ ـ ــرض ت ـط ـب ـيــق امل ـ ــادة
الدستورية التي تثبت شغور السلطة،
ّ
إال أن رد قــائــد أركـ ــان الـجـيــش الـفــريــق
قــايــد صــالــح ،امل ـعــروف بــوالئــه للرئيس
بــوتـفـلـيـقــة ،ج ــاء ســري ـعــا ،وأكـ ــد ال ـت ــزام
املؤسسة العسكرية بمهماتها املحددة
في الدستور.

نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

دعوة الجمعية العمومية غير العادية
يدعو مجلس نقابة خبراء المحاســبة المجازين في لبنان ،السادة
األعضــاء لحضور الجمعية العمومية الغيــر العادية التي تعقد في
مركز النقابة في جلستها األولى في تمام الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم األربعاء الواقع فيه عشــرين أيلول .)2017/9/20( 2017
وفــي حال عدم اكتمال النصاب تكون الجمعيّة مدعوة حكماً للمرة
الثانية إلى اإلجتماع في تمام الســاعة الثالثة من بعد ظهر اليوم
نفسه ،ويكون النصاب قانونيّاً بمن حضر.
مســـددا
يشــترط لحضــور الجمعيــة العموميــة أن يكون الخبير
ً
اشتراكاته السنوية للعام .2017
جدول األعمال

1ـ مناقشة وإقرار البيانات المالية المدققة لعام .2016
السر
أمين ّ

بيار رزق

النقيب

سليم عبد الباقي

إنــا لله وإن ــا إلـيــه راج ـعــون ،بقلوب
ّ
راضية ومسلمة بقضاء الله وقدره
ننعى املرحوم
السيد علي محمد صالح املوسوي
الــذي انتقل الــى رحمته تعالى يوم
األربعاء املوافق في 2017/8/23
اخـ ــوتـ ــه :ال ـ ـس ـ ــادة :حـ ـس ــن ،أح ـم ــد،
املرحوم عباس ،زينب
أوالده الـ ـس ــادة :امل ـه ـنــدس حـســن،
أح ـ ـمـ ــد ،ع ـ ـبـ ــاس ،مـ ــالـ ــك ،اب ــراهـ ـي ــم،
رضوان ،جهاد ،دالل
ووري امل ــرح ــوم ال ـث ــرى ف ــي جـبــانــة
ب ـلــدتــه ال ـن ـبــي ش ـيــت ي ــوم االرب ـع ــاء
املوافق في 2017/8/23
تقبل التعازي اليوم االثنني املوافق
في  2017/8/28من الساعة الثالثة
ح ـت ــى ال ـس ــاب ـع ــة م ـ ـسـ ـ ً
ـاء فـ ــي مــركــز
ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي في بيروت ،الرملة البيضاء
جانب املديرية العامة ألمن الدولة.
للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء
اآلسفون :آل املوسوي وعموم أهالي
النبي شيت
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
ت ـت ـق ــدم ج ـم ـع ـيــة امل ــرك ــز االس ــام ــي
للتوجيه والتعليم العالي بأسمى
آيــات التعزية واملــواســاة من السيد
املـ ـهـ ـن ــدس ح ـس ــن ع ـل ــي امل ــوس ــوي
وع ــائ ـل ـت ــه ال ـك ــري ـم ــة بـ ــوفـ ــاة وال ـ ــده
الفاضل املرحوم
السيد علي محمد صالح املوسوي
ّ
ّ
يتغمده بواسع
سائلني املولى أن
رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
املركز االسالمي للتوجيه
والتعليم العالي

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن الى السادة اصحاب االسهم لحامله في
شركة كابيتال غروث هولدنغ ش.م.ل.
ً
عمال بالقانون رقم  75تاريخ 2016/10/27
امل ـن ـش ــور ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة ال ـعــدد
 52ت ــاري ــخ  2016/11/3املـتـعـلــق بــالـغــاء
االس ـهــم لحامله واالس ـهــم الم ــر ،وبـمــا ان
ً
البند اوال من املــادة الوحيدة من القانون
امل ــذك ــور قــد أوج ـبــت عـلــى ال ـشــركــات التي
تشتمل اسـهـمـهــا عـلــى اسـهــم لـحــامـلــه أو
ألمر استبدال هذه االسهم بأسهم اسمية،
خـ ــال م ـه ـلــة س ـنــة م ــن ت ــاري ــخ ن ـف ــاذ هــذا
القانون ،وتعديل نظامها االساسي وفقًا
لالحكام ال ــواردة اعــاه في مهلة اقصاها
ت ــاري ــخ ان ـع ـق ــاد اول اج ـت ـم ــاع لـلـجـمـعـيــة
العمومية للمساهمني ،كما أن البند ثانيًا
يــوجــب عـلــى حــامـلــي االس ـهــم لـحــامـلــه او
المــر ابــاغ الشركة باسم الشخص الــذي
سيتم تسجيل االسهم املستبدلة باسمه،
لــذلــك ،تعلمكم الشركة بما تقدم وتطلب
م ـن ـكــم ت ــزوي ــده ــا ب ــاس ــم ال ـش ـخ ــص ال ــذي
سيتم تسجيل االسهم املستبدلة باسمه
في مهلة تنتهي في  10ايلول  ،2017على
ان يتم استبدال االسهم في مركز الشركة
ال ـك ــائ ــن ف ــي ال ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ب ـنــايــة غ ـن ـطــوس ـ ـ
الـطــابــق  8اب ـتــداء مــن  15لغاية  30أيلول
 2017بـ ــن الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا
والساعة الثانية عشرة ظهرًا.
مجلس االدارة
شركة كابيتال غروث هولدنغ ش.م.ل.

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
SIMA AKTER
مـكــان عملها فــي الجيه  -الـشــوف،
ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف ع ـن ـهــا شيئا
االتصال على الرقم 07/995105
غادرت العاملة اإلثيوبية
MELKAMITU ALEMU ERFICHO
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 70/130542
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

عطلة أسبوع أرجنتينية في المالعب األوروبية
 4العبين أرجنتينيين ،هم ليونيل ميسي،
باولو ديباال ،ماورو إيكاردي وأنخل كوريا
يتألقون بأهدافهم يوم السبت في
البطوالت األوروبية الوطنية لكرة القدم.
ليس بجديد طبعًا تألق األرجنتينيين في
مالعب أوروبا ،لكن أن يحصل هذا مع 4
العبين في  4فرق كبرى في يوم واحد،
ً
معنى ورمزية
فهذا يحمل
حسن زين الدين
ي ــوم أرجـنـتـيـنــي بـكــل م ــا لـلـكـلـمــة من
م ـع ـن ـ ًـى ،كـ ــان ال ـس ـبــت ف ــي ال ـب ـطــوالت
األوروبية الوطنية لكرة القدم .نجوم
األرجنتني خطفوا األضــواء ليمنحوا
فرقهم االنتصارات .الحديث هنا عن

ميسي وديباال وإيكاردي
وكوريا تألقوا يوم السبت

ّ
سجل ديباال «هاتريك» أمام جنوى (ماركو بيرتوريللو ــ أ ف ب)

ليونيل ميسي وباولو ديباال وماورو
إيكاردي وأنخل كوريا.
الـبــدايــة طبعًا ودوم ــا ال تكون إال من
م ـي ـســي« .لـ ـي ــو» س ـ ّـج ــل ه ــدف ــي ال ـفــوز
ال ــوحـ ـي ــدي ــن ل ـف ــري ـق ــه ب ــرش ـل ــون ــة فــي
م ــرم ــى أالف ـي ــس ف ــي املــرح ـلــة الـثــانـيــة
مــن ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي ،رغ ــم إه ــداره
ركـلــة ج ــزاء .ليست امل ــرة األول ــى التي
يهدر فيها «الـبــرغــوث» ركلة الـجــزاء،
كــذلــك ليست املــرة األول ــى طبعًا التي
يسجل فيها ثنائية ،غير أن توقيت
الـهــدفــن فــي هــذه الـفـتــرة يـبــدو مهمًا

مل ـي ـســي ،ف ــي ظ ــل م ـعــانــاة «ال ـب ــرس ــا»،
إذ إنــه افتتح بهما ع ـ ّـداده التهديفي
للموسم في سباقه الــذي سيتواصل
م ـج ــددًا م ــع ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو
رونــال ــدو نـجــم ري ــال مــدريــد املــوقــوف
حـتــى الـجــولــة الــراب ـعــةّ .النتيجة اآلن
 0-2مليسي الذي من املتوقع أن يعطي
كل ما لديه هذا املوسم إلعــادة فريقه
إلى األلقاب ،وتاليًا الستعادة مرتبته
كــالــاعــب األفـضــل فــي الـعــالــم بعد أن
ت ـنــازل عـنـهــا لــرونــالــدو فــي جــائــزتــي
الكرة الذهبية و«الفيفا» األخيرتني،

وه ــذا م ــا ُي ـتــوقــع أن ي ـك ــرره «الـ ــدون»
فــي النسختني املقبلتني للجائزتني
ُ
اللتني ستمنحان عن املوسم املاضي.
وف ــي إس ـبــان ـيــا أي ـض ــا ،س ـجــل أنـخــل
ك ــوري ــا أح ــد أهـ ــداف فــريـقــه أتلتيكو
م ــدري ــد ف ــي ال ـف ــوز الـكـبـيــر عـلــى الس
بــاملــاس  .1-5هــذا الـهــدف هــو الثاني
ل ـكــوريــا ه ــذا امل ــوس ــم بـعــد األول في
م ــرم ــى ج ـي ــرون ــا ( )2-2ف ــي املــرح ـلــة
االف ـت ـتــاح ـيــة م ــن «ال ـل ـي ـغ ــا» ،لـيـثـ ّـبــت
ق ــدمـ ـي ــه بـ ــأعـ ــوامـ ــه الـ ـ ـ ـ  22أك ـ ـثـ ــر فــي
كـتـيـبــة «ال ــروخ ـي ـب ــان ـك ــوس» ،كــأحــد

اك ـت ـشــافــات مــواط ـنــه امل ـ ــدرب ديـيـغــو
س ـي ـم ـيــونــي ل ـل ـف ــري ــق ،الـ ـت ــي أث ـب ـتــت
كفاءتها.
بــاالن ـت ـقــال إل ــى إي ـطــال ـيــا ،ك ــان بــاولــو
دي ـ ـ ـبـ ـ ــاال يـ ـخـ ـط ــف األنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــار فـ ـ ــي ف ــوز
يــوفـنـتــوس عـلــى جـنــوى  ،2-4بـعــد أن
سجل ثالثة أهداف «هاتريك» ،أحدها
ُ
من ركلة جزاء لتضاف إلى هدفه األول
في املرحلة االفتتاحية أمــام كالياري،
ً
مواصال بذلك انطالقته القوية ،حيث
يـ ـب ــدو أن املـ ــوسـ ــم الـ ـح ــال ــي س ـي ـكــون
موسمه بعد أن أعطى مؤشرًا على ذلك

في املوسم املاضي.
وخـتــامــا فــي األمـسـيــة الـكـبــرى السبت
فــي مـلـعــب «أومل ـب ـي ـكــو» خ ــال امل ـبــاراة
بــن روم ــا وضـيـفــه إنـتــر مـيــانــو ،كــان
م ــاورو إي ـك ــاردي الـعــامــل الـحــاســم في
مـنــح «ال ـن ـي ــرات ــزوري» ال ـف ــوز ،بـعــد أن
سجل هدفني مشابهني بطريقة ذكية
م ــن خ ــال االل ـت ـف ــاف وت ـســديــد ال ـك ــرة،
فقلب بهما تأخر فريقه  1-0إلى تقدم
 ،1-2قـبــل أن يضيف األوروغ ــواي ــان ــي
م ــات ـي ــاس فـيـتـشـيـنــو الـ ـه ــدف ال ـثــالــث.
وكما الحال مع ديباال ،وصل إيكاردي
إلى هدفه الرابع بعد ثنائية أيضًا في
الـجــولــة األول ــى فــي مــرمــى فيورنتينا
ليتشارك األرجنتينيان صدارة هدافي
«ال ـس ـي ــري أ» ،ول ـي ــؤك ــد إيـ ـك ــاردي أنــه
جــديــر بـتــوجـيــه خــورخــي ســامـبــاولــي
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة ل ـ ــه ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ـ ــى ص ـف ــوف
املنتخب الوطني وخــوض استحقاق
تصفيات مونديال  2018القريب.
ل ـ ـيـ ــس ب ـ ـجـ ــديـ ــد أن يـ ـلـ ـم ــع الـ ـنـ ـج ــوم
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــون ف ـ ــي س ـ ـمـ ــاء الـ ـك ــرة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ح ـيــث ال ـح ـك ــاي ــات تـطــول
عن إنجازات هــؤالء من الكبير دييغو
أرمـ ـ ــانـ ـ ــدو م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا إلـ ـ ــى كـ ــاوديـ ــو
ك ــان ـي ـج ـي ــا وغ ـ ــاب ـ ــري ـ ــال بــات ـي ـس ـتــوتــا
وهـيــرنــان كريسبو وك ــارل ــوس تيفيز
وغـيــرهــم الـكـثـيــر الـكـثـيــر ،لـكــن الــافــت
ً
معنى ورمــزيــة أن يتألق 4
ومــا حمل
العبني أرجنتينيني فــي  4فــرق كبرى
في يوم واحد.
أصــداء هــذه اإلنـجــازات ،ال شــك ،عبرت
امل ـ ـح ـ ـيـ ــط ووص ـ ـ ـلـ ـ ــت إلـ ـ ـ ــى ب ــويـ ـن ــوس
أي ـ ــري ـ ــس ،ح ـي ــث اط ـ ـمـ ــأن س ــام ـب ــاول ــي
الستعداد نجوم خط هجومه وزادت
آم ــال شـعــب بأكمله أن ينسخ ميسي
وديباال وإيكاردي هذا التألق بقميص
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ــوط ـ ـنـ ــي فـ ـ ــي ت ـص ـف ـي ــات
امل ـ ــون ـ ــدي ـ ــال ،لـ ـتـ ـحـ ـض ــر األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن،
كعادتها ،في النهائيات.

نتائج وترتيب البطوالت األوروبية الوطنية
انكلترا (المرحلة )3
مانشستر يونايتد  -ليستر سيتي 0-2
ماركوس راشفورد ( )70والبلجيكي مروان
فياليني (.)82
ليفربول  -ارسنال 0-4
البرازيلي روبرتو فيرمينو ( )17والسنغالي
ساديو ماني ( )40واملصري محمد صالح
( )57ودانيال ستاريدج (.)77
تشلسي  -إفرتون 0-2
اإلسبانيان سيسك فابريغاس ( )29وألفارو
موراتا (.)40
بورنموث  -مانشستر سيتي 2-1
تشارلي دانييلز ( )13لبورنموث ،والبرازيلي
غابريال جيزوس ( )21ورحيم ستيرلينغ
( )90لسيتي.
نيوكاسل  -وست هام 0-3
واتفورد  -برايتون 0-0
كريستال باالس  -سوانسي 2-0
هادرسفيلد  -ساوثمبتون 0-0
وست بروميتش ألبيون  -ستوك
سيتي 1-1
توتنهام  -بيرنلي 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1مانشستر يونايتد  9نقاط من  3مباريات
 -2ليفربول  7من 3
 -3هادرسفيلد  7من 3
 -4مانشستر سيتي  7من 3
 -5وست بروميتش  7من 3

اسبانيا (المرحلة )2

إيطاليا (المرحلة )2

ألمانيا (المرحلة )2

فرنسا (المرحلة )4

ديبورتيفو أالفيس  -برشلونة 2-0
األرجنتيني ليونيل ميسي ( 55و.)66

جنوى  -يوفنتوس 4-2
البوسني ميراليم بيانيتش ( ،1هدف في مرماه)
والبلغاري أندري غاالبينوف ( )7لجنوى،
واألرجنتيني باولو ديباال ( 13و 45و)90
واإلكوادوري خوان كوادرادو ( )62ليوفنتوس.

فيردر بريمن  -بايرن ميونيخ 2-0
البولوني روبرت ليفاندوفسكي ( 72و.)75

باريس سان جيرمان  -سانت إتيان
0-3
األوروغوياني إيدينسون كافاني ( 20و)89
واإليطالي تياغو موتا (.)51

ريال مدريد  -فالنسيا 2-2
ماركو أسنسيو ( 10و )83لريال ،وكارلوس
ياراغان ( )18والفرنسي جيفري كوندوغبيا
( )77لفالنسيا.
الس باملاس  -اتلتيكو مدريد 5-1
األرجنتيني جوناتان كاييري ( )58لباملاس،
واألرجنتيني أنخل كوريا ( )3والبلجيكي
يانيك كاراسكو ( )5وكوكي ( 62و)75
والغاني توماس بارتي ( )82ألتلتيكو.
ريال سوسييداد  -فياريال 0-3
البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا ()25
وشابي برييتو ( )34وخوان لوبيز (.)45
ريال بيتيس  -سلتا فيغو 1-2
ليفانتي  -ديبورتيفو ال كورونيا 2-2
جيرونا  -ملقة 0-1
إسبانيول  -ليغانيس 1-0
إيبار  -أتلتيك بلباو 1-0
خيتافي  -إشبيلية 1-0
 ترتيب فرق الصدارة: -1ريال سوسييداد  6نقاط من مبارتني
 -2برشلونة  6من 2
 -3ليغانيس  6من 2
 -4أتلتيكو مدريد  4من 2
 -5ريال مدريد  4من 2

روما  -إنتر ميالنو 3-1
البوسني إيدين دزيكو ( )15لروما،
واألرجنتيني ماورو إيكاردي ( 67و)77
واألوروغوياني ماتياس فيتشينو ( )86إلنتر.
نابولي  -أتاالنتا 1-3
البولوني بيوتر زيلينسكي ( )56والبلجيكي
درايس ميرتينز ( )61وماركو روغ ()87
لنابولي ،وبريان كريستانتي ( )15التاالنتا.
ميالن  -كالياري 1-2
باتريك كوتروني ( )10واالسباني خيسوس
سوسو ( )70مليالن ،والبرازيلي جواو غلفاو
( )56لكالياري.
بينيفنتو  -بولونيا 1-0
تورينو  -ساسوولو 0-3
كييفو  -التسيو 2-1
كروتوني  -فيرونا 0-0
فيورنتينا  -سمبدوريا 2-1
سبال  -اودينيزي 2-3
 ترتيب فرق الصدارة: -1يوفنتوس  6نقاط من مبارتني
 -2انتر ميالنو  6من 2
 -3نابولي  6من 2
 -4ميالن  6من 2
 -5سامبدوريا  6من 2

بوروسيا دورتموند  -هرتا برلني 0-2
الغابوني بيار -ايميريك أوباميانغ ()15
والتركي نوري شاهني (.)57
أوغسبورغ  -بوروسيا مونشنغالدباخ
2-2
اآليسلندي ألفرد فينبوغاسون ()1
والفنزويلي سيرجيو كوردوبا ()89
ألوغسبورغ ،والسويسري دينيس زكريا
( )7والسويدي أوسكار ويندت ()30
ملونشنغالدباخ.
اليبزيغ  -فرايبورغ 1-4
تيمو فيرنر ( 48و )69وويلي أوربان ()55
والبرتغالي بروما ( )78لاليبزيغ ،وفلوريان
نايدرلشنر ( )24لفرايبورغ.
هانوفر  -شالكه 0-1
كولن  -هامبورغ 3-1
باير ليفركوزن  -هوفنهايم 2-2
أينتراخت فرانكفورت  -فولسبورغ 1-0
شتوتغارت  -ماينتس 0-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1بوروسيا دورتموند  6نقاط من مبارتني
 -2بايرن ميونيخ  6من 2
 -3هامبورغ  6من 2
 -4هانوفر  6من 2
 -5هوفنهايم  4من 2

موناكو  -مرسيليا 1-6
البولوني كميل راغيك ( )2والكولومبي
راداميل فالكاو ( 20من ركلة جزاء ،و)34
وأداما دياخابي ( )45وجبريل سيدبي ()68
والبرازيلي فابينو ( )80ملوناكو ،وريمي
كابيال ( )74ملرسيليا.
أميان  -نيس 0-3
الكونغولي الديموقراطي غايل كاكوتا ()15
والسنغالي موسى كوناتي ( 28و.)88
بوردو  -تروا 1-2
الغيني فرانسكوا كامانو ( )10والسنغالي
يونس سانخاريه ( )48لبوردو ،وستيفان
داربيون ( )52لتروا.
نانت  -ليون 0-0
كاين  -متز 0-1
ديجون  -مونبيلييه 1-2
تولوز  -رين 2-3
غانغان  -ستراسبورغ 0-2
أنجيه  -ليل 1-1
 ترتيب فرق الصدارة: -1باريس سان جيرمان  12نقطة من 4
مباريات
 -2موناكو  12من 4
 -3سانت اتيان  9من 4
 -4ليون  8من 4
 -5بوردو  8من 4
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رياضة
الكرة اللبنانية

سوق االنتقاالت

العهد يبدأ بالسوبر أمام األنصار غير المنسجم
عبد القادر سعد
اف ـت ـتــح فــريــق ال ـع ـهــد امل ــوس ــم ال ـكــروي
بلقب السوبر بعد فوزه على األنصار
 0 - 2على ملعب صيدا البلدي ،رافعًا
ع ــدده ألـقــابــه ال ــى سـتــة ،وم ـكــررًا فــوزه
على األنصار للمرة الثانية في ظرف
عشرة أيام ،بعد فوزه عليه في نصف
نهائي كأس النخبة في  16الجاري.
العهد استحق الفوز بعد أن كان الطرف
األفـضــل فــي مــواجـهــة خـصـ ٍـم ظهر أنه
يمتلك جميع عناصر املنافسة ،لكنه
ما زال يحتاج إلى االنسجام .وهذا أمر
طبيعي فــي ظــل وجــود  7العبني أتــوا
حديثًا إلى األنصار .فمن املدافع عبد
الفتاح عاشور ،إلى العب خط الوسط
عدنان حيدر ،وزميله عباس عطوي،
وخالد تكه جي ،واملهاجم الحاج مالك،
إض ــاف ــة إل ــى امل ــداف ــع الـغـيـنــي أب ــو بكر
كامارا ومازن جمال أيضًا.
سبعة العبني يلعبون موسمهم األول
مع األنصار ،ومنهم كتكه جي وحيدر،
ي ـل ـع ـب ــون ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي مـ ـب ــاراة
رس ـم ـيــة ،ف ـمــن الـطـبـيـعــي أن ال يـكــون
التأقلم ّ
سيد املوقف كما هو الحال مع
العهد.
أضــف إلــى ذلــك غـيــاب السنغالي تاال
نـ ـ ــداي ،م ــع ك ــل م ــا ي ـش ـكــل م ــن إضــافــة
ف ــي ال ـه ـج ــوم ،وك ــذل ــك وسـ ــط امل ـل ـعــب،
خ ـصــوصــا أن امل ــرك ــز األخ ـي ــر ب ــدا أنــه
يحتاج إلى «ركلجة» أكثر.
فعباس عطوي «أونيكا» ،بدا متوترًا
ً
ومستعجال الفوز على فريقه السابق.
حتى إنه دخل في سجال مع جمهور
الـعـهــد بـعــد أن أطـلــق األخ ـيــر هتافات
غير مقبولة بحق قائد الفريق السابق
ال ــذي أعـطــى الكثير للعهد .فـمــن غير
املـقـبــول أن يــوصــف «أون ـي ـكــا» ب ــ«أبــو
ل ـي ــرة» ،وه ــو ال ــذي غ ــادر الـفــريــق ألنــه
لـ ــم ي ـع ــد هـ ـن ــاك مـ ـك ــان ل ـ ــه ،وس ـي ـب ـقــى
على مقاعد االحـتـيــاط ،وهــو فــي آخر
مسيرته الكروية.
العهد من جهته ،بدا مطمئنًا للغاية،
وظ ـه ــر االس ـت ـق ــرار ع ـلــى أداء العـبـيــه،
بعكس ما كان يشاع في األيام املاضية
عــن وج ــود مشكلة داخ ــل الـفــريــق بني
ال ــاعـ ـب ــن وامل ـ ـ ـ ــدرب م ــوس ــى ح ـج ـيــج.
فالفريق ّ
تقدم في الدقيقة األولى عبر
محمد قدوح ،وعزز تقدمه في الشوط
الثاني عبر أحمد زريق في الدقيقة .68
ومن الطبيعي أن يكون العهد متفوقًا

مــع وجــود العبني مــن نوعية الغاني
عيسى يعقوبو ،وقائد الفريق هيثم
فاعور ،اللذين يقدمان مستوى عاليًا
في وســط امللعب ،دفاعيًا وهجوميًا.
وكانت مباراة أول من أمس مناسبة
لالعب العهد محمد حيدر كــي يقدم
ملحاته الـســابـقــة ،وإل ــى جانبه أحمد
زريـ ـ ــق ،ف ـي ـمــا ب ـق ـيــت مـشـكـلــة ال ـفــريــق
الرئيسية في خط الهجوم مع حاجة
م ــاس ــة مل ـه ــاج ــم جـ ـي ــد ،خ ـص ــوص ــا أن
ب ــاق ــي امل ــراك ــز ت ـم ـلــك أك ـث ــر م ــن نـجــم،
كــالـحــارس مـهــدي خليل ،واملــدافـعــان
نور منصور وعلي السعدي وحسني
ّ
دقيق واملتألق حسني الزين.
م ـبــاراة ال ـكــأس الـســوبــر أقـيـمــت تحت
أن ـظ ــار وف ــد االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ال ــذي
يـ ــزور ل ـب ـنــان إلق ــام ــة اج ـت ـمــاع للجنة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ال ــوط ـن ـي ــة األع ـ ـضـ ــاء فــي
االتحاد الـقــاري ،التي يرأسها رئيس
االتحاد اللبناني هاشم حيدر.
واع ـ ـت ـ ـمـ ــدت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
ال ـتــوص ـيــات للمكتب الـتـنـفـيــذي ،من
ض ـم ـن ـهــا اسـ ـتـ ـح ــداث ورشـ ـ ـ ــات عـمــل

ل ـل ـتــوع ـيــة فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـج ـغــراف ـيــة
الـ ـخـ ـم ــس بـ ـ ـق ـ ــارة آسـ ـ ـي ـ ــا ،ب ـم ـش ــارك ــة
مـ ـس ــؤول ــي الـ ــريـ ــاضـ ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــن،
ل ـب ـحــث أه ـم ـيــة اس ـت ـق ــال االتـ ـح ــادات
الوطنية.
ُ
وعقد مؤتمر صحافي بعد االجتماع
ف ــي دارة ح ـيــدر ف ــي ال ـل ــوي ــزة ،تـحــدث
فيها صــاحــب الـضـيــافــة وإل ــى جانبه
األمــن الـعــام لالتحاد اآلسـيــوي داتــو
ون ــدس ــور جـ ــون ،ع ــن أهـمـيــة الـلـجـنــة،
حـيــث ق ــال ح ـيــدر إن دورهـ ــا مـحــوري
وي ـن ــدرج أســاســا ضـمــن إط ــار الــرؤيــة
وامل ـه ـمــة فــي االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي لكرة
ال ـق ــدم ،حـيــث إن م ــن ضـمــن مهماتها
تطوير االتحادات الوطنية.
وفي سؤال ُو ّجه إلى جون عن مسألة
ُّ
ـخ ــذ في
الـعـفــو ع ــن الــاع ـبــن الـ ــذي ات ـ ِ
الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني،
ويتضمن العفو عن العبني موقوفني
م ـ ـ ــدى ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة بـ ـسـ ـب ــب امل ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــات،
كمحمود العلي ورامز ديوب ،وهو ما
اعترض عليه وفــد االتـحــاد اآلسيوي
حـيـنـهــا ،أش ــار ج ــون إل ــى أن االت ـحــاد

الـ ــدولـ ــي أرس ـ ــل ك ـت ــاب ــا إل ـ ــى االتـ ـح ــاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي ّ
رد ف ـي ــه ع ـل ــى مـ ــا أرس ـل ــه
االتحاد اللبناني بشأن قرار الجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه ال يحق
ألي جهة العفو عــن ق ــرارات قضائية
وتأديبية ،خصوصًا إذا ُكانت تتعلق
بأمور لها طابع دولــي ،وأبـلــغ الفيفا
ب ـه ــا ،س ــوى ال ـل ـجــان املـخـتـصــة بــذلــك
في االتحاد الــدولــي .وبعد ذلــك يمكن
اللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية
«كاس».
ورغ ـ ــم أن االتـ ـح ــاد ف ــي ص ــدد إرس ــال
ت ــوضـ ـيـ ـح ــات ط ـل ـب ـه ــا الـ ـفـ ـيـ ـف ــا ح ــول
الالعبني املوقوفني ومن أوقفهم وألية
ً
أس ـ ـبـ ــاب ،إال أن م ـ ـسـ ــؤوال ك ـب ـي ـرًا فــي
االت ـحــاد اآلس ـيــوي أش ــار ل ــ«األخ ـبــار»
إل ــى أن ــه ب ـم ـجــرد م ــا يـعـلــم الـفـيـفــا أن
اإليقاف هو بسبب املراهنات (Match
 )Fixationفسيرفض مباشرة القرار.
عـلـمــا أن ج ــون ت ـحــدث خ ــال املــؤتـمــر
ال ـص ـح ـف ــي ع ـ ــن أن الـ ـعـ ـف ــو ع ـ ــن ه ــذه
القضايا يسيء إلى صورة االتحادات
التي تقوم بذلك.

العبو العهد مع الكأس السوبر (هيثم الموسوي)

تطورات في صفقة
كوتينيو إلى «البرسا»
عادت صفقة انتقال النجم البرازيلي
فيليبي كوتينيو ،العب ليفربول
اإلنكليزي ،إلى برشلونة اإلسباني للحياة
شهدت «حلحلة» في الساعات
بعد أن ّ
األخيرة تمثلت بموافقة «الريدز» على
ً
التفاوض مع «البرسا» ،نزوال عند
إصرار الالعب على االنتقال إلى الفريق
الكاتالوني ،بحسب صحيفة «سبورت»
اإلسبانية.
وذكرت الصحيفة أن االجتماع األخير
بني ممثلي الالعب وإدارة ليفربول كانت
إيجابية بشأن السماح له باالنتقال.
ويبدو عامل الوقت مهمًا بالنسبة إلى
اليفربول وبرشلونة على حد سواء
إلنهاء الصفقة مبكرًا.
فمن جهة «الريدز» ،فإنه يريد التعاقد
مع بديل لكوتينيو قبل إغالق باب
سوق االنتقاالت ،إذ يبدي مدربه األملاني
اهتمامًا بالبرتغالي ريناتو سانشيز الذي
يواجه مشاكل مع بايرن ميونيخ األملاني،
فيما تحدثت تقارير أخرى عن اهتمامه
بمواطنه كريم ديمبرباي العب هوفنهايم.
أما برشلونة ،فيريد اإلسراع في إغالق
هذا امللف حتى يتمكن من إدراج اسم
كوتينيو على الئحته للمشاركة في
مسابقة دوري أبطال أوروبا.

الفورموال 1

ّ
فوز هاميلتون ينغص على
فيتيل فرحة تمديد عقده

رياضة المحركات

 13لقبًا لروجيه فغالي في رالي لبنان
أحرز السائق اللبناني روجيه فغالي
ومــاحــه جــوزيــف مطر على سكودا
فــابـيــا ار  5لـقــب رال ــي لـبـنــان الــدولــي
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الـ ـ  40ال ــذي نظمه ال ـنــادي اللبناني
للسيارات والسياحة برعاية رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال ع ــون.

تتويج روجيه فغالي ومالحه جوزيف مطر بلقب «نجمة» الراليات

واح ـ ـتـ ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي ج ـي ـل ـب ـيــر ب ـنــوت
ومالحه الفرنسي مكسيم فيلمو على
سيارة من الطراز عينه املركز الثاني
ولـيـصـعــد إل ــى مـنـصــة تـتــويــج رال ــي
لـبـنــان لـلـمــرة الـثــالـثــة ف ــي مـسـيــرتــه،
ورودول ــف أسمر وزيــاد شهاب على
ميتسوبيشي النسر إيفو  10املركز
ّ
واألول بني سيارات املجموعة
الثالث
«ن».
ب ـل ـغــت امل ـس ــاف ــة اإلج ـم ــال ـي ــة ل ـلــرالــي،
الذي شاركت فيه  32سيارة اجتازت
م ـن ـه ــا  18خ ـ ــط الـ ـنـ ـه ــاي ــة م ـ ــن دون
مـشــاكــل 672.75 ،كـلــم منها 206.30
كلم مراحل خاصة للسرعة وعددها
 .11وبذلك ،أحرز روجيه فغالي لقبه
الثالث عشر (رقــم قياسي) في رالي
لبنان الــذي يصفه النقاد بـ»نجمة»
رالـيــات بطولة الـشــرق األوس ــط على
كل األصعدة .كما أضاف إلى سجله
ال ـل ـقــب الـ ـ ـ  13ف ــي ال ـب ـطــولــة املـحـلـيــة
للراليات بعدما حافظ على صــدارة
الترتيب العام للسائقني.
وبعدما تصدر القطري ناصر صالح
ال ـع ـط ـيــة وم ــاح ــه ال ـفــرن ـســي مــاتـيــو
ب ــومـ ـي ــل عـ ـل ــى ف ـ ـ ــورد ف ـي ـي ـس ـتــا ار 5

الترتيب بعد املرحلة االستعراضية،
خ ـ ـطـ ــف روج ـ ـ ـيـ ـ ــه ف ـ ـغـ ــالـ ــي ومـ ــاحـ ــه
ج ــوزي ــف م ـطــر ال ـتــرت ـيــب ال ـع ــام منذ
املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة ال ـخــاصــة لـلـســرعــة
عندما تساوى بالتوقيت اإلجمالي
مــع شقيقه عـبــدو ( 10،38،1د ).قبل
أن يتصدر «دادو» مع نهاية املرحلة
ـوان عــن شقيقه
الثالثة بـفــارق
 3،2ث ـ ٍ
ّ
األك ـبــر روج ـي ــه ،الـ ــذي اسـتـعــاد زمــام
األمور وصدارة الترتيب العام حتى
انتهاء الرالي.
ّ
وح ـ ــل راب ـع ــا الـ ـش ــاب ب ــات ــري ــك نجيم
مع مالحه شربل كنعان (سيتروين
دي أس  3آر ســي  )3ليحتل صــدارة
سـ ـ ـي ـ ــارات الـ ــدفـ ــع األمـ ـ ــامـ ـ ــي ،م ـح ــرزًا
لـقــب بـطــولــة لـبـنــان لـلــرالـيــات للدفع
األمامي بعد لقب تسلق الهضبة في
«دوبليه» للعام الثاني على التوالي.
وعلى صعيد بطولة الشرق األوسط
ل ـلــرال ـيــات ،ح ـســم ال ـســائــق الـكــويـتــي
م ـ ـشـ ــاري الـ ـظـ ـفـ ـي ــري لـ ـق ــب سـ ـيـ ــارات
املـجـمــوعــة «ن» أو الـ ـ ــ»أم إي آر سي
 »2للمرة الثالثة في مسيرته بعدما
وصــل إلــى املــركــز ال ـ  13فــي الترتيب
العام.

وقف البريطاني لويس هاميلتون ،سائق
ً
مرسيدس ،حائال دون احتفال األملاني
سيباستيان فيتيل ،سائق فيراري،
بتمديد عقده مع فريقه لثالثة مواسم
حتى نهاية  2020بطريقة مثالية عندما
ّ
تفوق عليه محققًا فوزه الخامس هذا
املوسم في بطولة العالم للفورموال  ،1بعد
أن أحرز املركز األول في جائزة بلجيكا
الكبرى ،املرحلة الثانية عشرة.
وقطع هاميلتون مسافة السباق بزمن
 1,24,42,820ساعة ،متقدمًا بفارق
 2,358ثانية عن فيتيل ،وأكمل منصة
التتويج على حلبة «سبا فرانكورشان»
البلجيكية ،سائق «ريد ُبل» األوسترالي
دانيال ّريكياردو بفارق  10,791ث،
بينما حل زميل فيتيل في فيراري
الفنلندي كيمي رايكونن رابعًا ،ومواطنه
سائق مرسيدس فالتيري بوتاس في
املركز الخامس .وبهذا الفوز ،تمكن
هاميلتون من تقليص الفارق مع فيتيل
متصدر ترتيب البطولة ،إلى سبع نقاط
بواقع  213نقطة لألول مقابل  220نقطة
للثاني ،فيما يأتي بوتاس ثالثًا بـ 179
نقطة .أما على صعيد بطولة الصانعني،
فيتصدر مرسيدس بـ  392نقطة أمام
فيراري بـ  348نقطة و«ريد ُبل» بـ 199
نقطة .وكان هاميلتون بطل العالم
ثالث مرات ،أول املنطلقني على الحلبة
البلجيكية بعد حلوله ّأول في التجارب
ً
الرسمية ،معادال الرقم القياسي للسائق
األسطوري األملاني ميكايل شوماخر مع
 68انطالقًا من املركز األول.
وبالحديث عن شوماخر ،فقد كان
أمس مميزًا بالنسبة إلى نجله ميك ،إذ
حظي بفرصة قيادة السيارة التي حقق
فيها والده فوزه األول عام  1992على
حلبة سبا فرانكورشان عندما قام
انطالق السباق
بلفة استعراضية قبيل ً
بمبادرة من املنظمني احتفاال باملناسبة.
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ثقافة وناس

مشارف السابعة والسبعين ،لم يفقد «الحلزون العنيد» ،رشيد بوجدرة ،شيئًا
حوار
على ً
من عناده وعنفوانه .فضال عن إسهاماته األدبية الضخمة ،التي تضاهي  35مؤلفًا في الرواية
والشعر والمسرح والسيناريو السينمائيّ ،
«دونويل» ـ باريس ـ )1969
يعد صاحب «التطليق» (منشورات
ّ
مثقفًا صداميًا وإشكاليًا بامتياز ،يشتهر بمواقفه وتصريحاته النارية ،التي ال يكف من خاللها عن
إضرام الحرائق وإثارة المعارك الثقافية والسجاالت الفكرية والسياسية.

صاحب «التطليق»
في حديث عاصف إلى «األخبار»

دونكيشوتيًا يقارع طواحين الهواء ،بحثًا عن بطولة وهمية
بعضهم يرى في رشيد بوجدرة محاربًا ً
بطال سيزيفيًا ّ
يصر على اإلمساك بجمرة الحقيقة ،مهما كانت
زائفة .بينما يراه البعض اآلخر
أو شهرة
ّ
حارقة ،وال يكل ً عن رشق المستنقعات اآلسنة ،التي تتخبط فيها الحياة الثقافية والسياسية لبالده
الماضي ،شهدت
بحصى النقد ،أمال في إيقاظ الضمائر والتأسيس لـ «وعي ثوري متجدد» .في رمضان
ّ
الجزائر حملة تضامن عارمة مع رشيد بوجدرة ،على إثر برنامج تلفزيوني حاول تكفيره .التف حوله

رشيد بوجدرة ...الحلزون

¶ كيف تــرى «ح ــراك املثقفني» الــذي نشأ هــذا الصيف
في الجزائر ،على إثر فضيحة «الكاميرا التكفيرية» التي
تـعــرضـ َـت لها على قـنــاة «الـنـهــار» املـقــربــة مــن األوس ــاط
املحافظة في السلطة (األخبار )2017/6/2؟
ال ـص ــراع قــديــم .لـيــس ول ـيــد ال ـي ــوم .فــي ال ـجــزائــر،
كما في كل دول العالم ،هناك لدى املثقفني ،وفي
املـجـتـمــع ك ـكــل ،ش ــق تـقــدمــي مـتـفـتــح ،وش ــق آخــر
متحجر .هذا الصراع بدأ عندنا منذ االستقالل،
ع ــام  .1962ب ــل ح ـتــى خ ــال الـ ـث ــورة ال ـجــزائــريــة،
ك ــان ه ــذا ال ـصــراع قــائـمــا .هـنــاك تصفيات طالت
ً
املثقفني الــذيــن انـخــرطــوا فــي ال ـثــورة .خــذ ،مثال،
قضية اغتيال الشهيد عبان رمضان (أحد القادة
املــؤس ـســن ل ـل ـثــورة ال ـج ــزائ ــري ــة) .ال ـنــص األدب ــي
الــوح ـيــد الـ ــذي ت ـحــدث ع ـنــه ه ــو روايـ ـت ــي «شـجــر
ّ
الصبار» (منشورات غراسيه – باريس .)2010 -
ملاذا اغتيل عبان من قبل رفاقه في السالح؟ اغتيل
بسبب أفكاره .منذ بداية الثورة الجزائرية ،كان
هناك يسار ويمني متصارعان .والصراع ذاته ما
زال قائمًا .لكنه اآلن صار مغلفًا بالدين .رأينا كيف
دخلت اإلسالموية إلى الجزائر وتغلغلت فيها،
وفعلت ما فعلت خالل عقد التسعينيات .واآلن،
بالرغم مــن أن العنف املسلح اختفى أو تراجع،
إال أن اإلســام ـيــن م ــا زال ـ ــوا فــاعـلــن ف ــي املـجــال
االجتماعي .إنهم يتحالفون مع الفئات املحافظة
وال ــرج ـع ـي ــة ف ــي امل ـج ـت ـم ــع .لـ ـ ــذا ،ت ــراج ــع الـع ـنــف
الجسدي أو املسلح ،وحلت محله أشكال أخرى
م ــن الـعـنــف ال ـف ـكــري واالج ـت ـمــاعــي .اإلســام ـيــون
يستعملون الحيلة اآلن ،ويـلـجــأون الــى تغليف
خطابهم بمفاهيم الحالل والـحــرام والــدفــاع عن
الـقـيــم .بالنسبة لهم الـحــرب خــدعــة .ذلــك مــا كان
ي ـنــادي بــه زعـيــم «الـجـبـهــة اإلســام ـيــة لــإنـقــاذ»،
عباسي مدني ،ويشجع عليه منذ عام  .1992ما
زلنا نعيش تبعات هذه الحرب املخادعة .حرب لم
تعد مسلحة ،بل صارت تخاض بوسائل أخرى.
انظر إلى هذه القنوات التلفزيونية التي ظهرت
ف ــي ال ـج ــزائ ــر :أك ـثــر م ــن  10ق ـن ــوات تـعـمــل بشكل
غـيــر قــانــونــي .لـيـســت لـهــا رخ ــص ب ــث جــزائــريــة.
أغلبها ذات رخــص خليجية ،وتبث عبر األقمار
الصناعية ،رغم أن مكاتبها موجودة في الجزائر.
ما هي وظيفة؟ إنها تتالعب عمدًا بعقل الجمهور
البسيط ،الذي يحب اإلثارة والقضايا التهريجية.
هي تستغل ذلك لخدمة التيار اإلسالموي ،الذي
ال يزدهر ســوى في ظل التجهيل والخرافة .لكن
العيب ليس في تلك القنوات وأصحابها ،بل في
الدولة .الدولة الجزائرية تبدي على الدوام حرصًا
بالغًا على الـسـيــادة الــوطـنـيــة .ل ــذا ،ال نفهم ملــاذا
تسكت عن هذه القنوات التي تخدم استراتيجية
تخل بسيادة البالد؟ هذه القنوات أدوات دعائية
تعمل على تكريس وتقوية النفوذ الخليجي في
الجزائر .نفوذ لم يعد دينيًا أو مذهبيًا فقط ،بل
ص ــار يـطـمــح أن ي ـكــون اجـتـمــاعـيــا ودبـلــومــاسـيــا
وسياسيًا أيـضــا .ال أدري ملــاذا تسكت السلطات
الـجــزائــريــة عــن ذل ــك؟ هــل ألغ ــراض سـيــاسـيــة؟ أم
ملصالح مرتبطة بالفساد املالي؟

كمثقفني تقدميني ،ماذا نفعل؟ هل يجب أن نقاطع
تلك الـقـنــوات ،وهــي األكـثــر مشاهدة وتأثيرًا في
الرأي العام ،ونترك التيارات الرجعية واملحافظة
واإلسـ ــامـ ــويـ ــة ت ـس ـت ـفــرد ب ــامل ـش ــاه ــد ال ـج ــزائ ــري
وتـغــرقــه بــالـشـعــوذة وال ـخــرافــة والـغـيـبـيــات؟ أنــا
م ـمــن يـفـضـلــون الـ ـن ــزول ال ــى امل ـع ـم ـعــة ،وخ ــوض
املعارك الفكرية والثقافية ،مهما كانت املخاطر .ال
يخفى َّ
علي أن أغلب هذه القنوات حني توجه لي
الدعوة للمشاركة في برامجها ،تكون لديها رغبة
مبيتة في اإلساءة ّ
إلي .من خالل رشيد بوجدرة،
يــريــدون االنـتـقــام مــن كــل مــا هــو فـكــر تـقــدمــي أو
يساري .يريدون أن يظهروا أمــام الشعب بأنهم
م ـت ــدي ـن ــون ونـ ـح ــن ك ـ ـفـ ــار .ي ـس ـت ـع ـم ـلــون خ ـطــابــا
شـعـبــويــا وديـمــاغــوجـيــا .لـكــن الـحـيـلــة ال تنطلي
على أحــد .الكل يعرف أن أصحاب هــذه القنوات
منافقون وخبثاء وفاسدون أخالقيًا وسياسيًا.
ه ــؤالء ان ـت ـهــازيــون يـلـعـبــون ورق ــة الــديــن لكسب
ً
ّ
ود الـشـعــب ،بينما َ هــم ُ أص ــا غـيــر مـتــديـنــن ،بل
اسقون ،إذا أردنــا توصيفهم
يمكن القول إنهم ف ِ
من وجهة النظر الدينية .وإذا رجعنا إلى النزاع
بيني وبني قناة «النهار» ،بسبب ذلك البرنامج
التكفيري الــذي حــاول اإليقاع بي ،بحجة إنجاز
ك ــام ـي ــرا خ ـف ـيــة م ــن أجـ ــل ال ـت ـس ـل ـيــة ،الـ ـه ــدف فــي
الحقيقة ال عــاقــة لــه بــالـفـكــاهــة والـتـسـلـيــة .كــان
قصدهم الحقيقي التحريض ضــدي وتكفيري.
لكن الشعب وقف في صفي ،ولم يتعاطف معهم
إطالقًا ،بل تقزز منهم ومن نفاقهم .لم ينجحوا
فــي اسـتـمــالــة ال ـن ــاس ،بــالــرغــم مــن أن ـهــم حــاولــوا
وصمي بالخبث واإللحاد والعمالة ،وأن يعطوا
ألنفسهم صفة املدافعني عن القيم وعن الوطنية.

¶ لكن أنت كمثقف تقدمي ،ملاذا تقبل بالظهور على هذه
القنوات التلفزيونية التي تصفها بالرجعية؟
دعني أقول لك ،منذ أكثر من  5سنوات لم ُيسمح
لي بالظهور في القنوات التلفزيونية الرسمية
الـتــابـعــة لـلـقـطــاع ال ـعــام فــي ال ـجــزائــر .ط ــوال هــذه
ال ـس ـن ــن ،ل ــم ت ــوج ــه ل ــي ال ــدع ــوة ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
بينما الـقـنــوات
أي نـقــاش أو بــرنــامــج أو ح ــوار،
ّ
الخاصة التي نتحدث عنها ـ ـ رغــم أنـهــا جميعًا
ذات خـلـفـيــات إســامــويــة ـ ـ ـ تــوجــه ل ــي ال ــدع ــوات
ً
بانتظام للمشاركة في برامجها .خذ ،مثال قناة
«الشروق» .لقد نظمت مناظرة فكرية بيني وبني
أبو جرة سلطاني (أحد مؤسسي «حركة حماس»
اإلسالمية الجزائرية) .كــان النقاش بيننا راقيًا
ومـفـيـدًا .كــان البرنامج جديًا والـنـقــاش مفتوحًا
ومتوازنًا .سلطاني تحدث من خلفيته وثقافته
وأن ــا أيـضــا لـكــن مــن دون أي ت ـصــادم أو إقـصــاء.
هو تقبل أشياء كثيرة مني كشيوعي ،وأنا أيضًا
تقبلت أشياء كثيرة منه كإسالمي ،ألنــه منفتح
ومتسامح .ملاذا ال تقوم القناة األولى الجزائرية،
أو غيرها من قنوات التلفزيون العمومي بتنظيم
ن ـق ــاش ــات أو سـ ـج ــاالت ف ـكــريــة م ــن هـ ــذا ال ـن ــوع؟
ملــاذا ُيـتــرك ذلــك إلــى قـنــوات خاصة ذات خلفيات
مشبوهة ،وتـخــدم أجـنــدات غير وطنية؟ ونحن،

¶ بالعودة الى املطبات واملقالب التلفزيونية التي تنصب
لــك ،بشكل دوري ،مــن قبل الـقـنــوات املـقــربــة مــن القوى
املحافظة في الجزائر ،تعرضت إلشكال تكفيري سابق
بسبب مجاهرته بإلحادك في برنامج «املحاكمة» على
قـنــاة «ال ـش ــروق» .مل ــاذا يقبل رشـيــد بــوجــدرة املـشــاركــة
في برنامج عنوانه «املحاكمة»؟ ملــاذ تمنح لهم شرعية
مساءلتك حــول معتقداتك التي تندرج ضمن الحريات
الشخصية؟
ُ
وقعت في الفخ عن حسن نية .لم أشاهد ذلك
لقد
البرنامج من قبل ،ولــم أكــن حتى أعــرف عنوانه.
وثـ ـق ـ ُـت ف ــي م ــذي ـع ـت ــه ،وهـ ــي ص ـحــاف ـيــة أع ــرف ـه ــا،
وتعاطفت معها ألن شقيقها ،الذي كان صحافيًا
ف ــي ال ـق ـن ــاة اإلذاع ـ ـيـ ــة ال ـث ــال ـث ــة ،اغ ـت ـي ــل م ــن قـبــل
الجماعات اإلسالمية املسلحة في التسعينيات.
جاءتني لزيارتي هنا في البيت .لم تكن محجبة،
ولـ ــم ت ـبــد عـلـيـهــا أي ت ــوج ـه ــات م ـتــزم ـتــة دي ـن ـيــا.
حدثتني عــن برنامجها ،وأقنعتني باملشاركة
ف ـيــه ،بـعــدمــا اتـفـقـنــا عـلــى امل ـح ــاور ال ـتــي سـيــدور
حولها الـنـقــاش .لـكــن ،أثـنــاء الـتـصــويــر ،فوجئت
ب ـه ــا تـ ـط ــرح أس ـئ ـل ــة وإشـ ـك ــالـ ـي ــات خ ــارج ــة عـمــا
تــوافـقـنــا عـلـيــه .رف ـضــت اإلج ــاب ــة ع ــن الـكـثـيــر من
أسئلتها ،مما تسبب في توقيف التصوير مرات
ع ــدة .ثــم وعــدتـنــي بــأنــه سـيـكــون ه ـنــاك مــونـتــاج

أنا مسلم
ثقافيًا
وحضاريًا،
وأدعو
إلى احترام
اإللحاد
كونه أيضًا
مفهومًا
فكريًا
وقيمة
فلسفية

ُ
للبرنامج ،بحيث ال ت ــدرج فيه األشـيــاء الـتــي لم
أكــن راضيًا عنها .لكنني فوجئت بأنها أنجزت
املونتاج بشكل مغرض للغاية ،واستعملت حتى
األشـيــاء الـتــي تحدثنا عنها خــال االسـتــراحــات
الـتــي تخللت التصوير الــرسـمــي .وك ــان واضحًا
أن مــونـتــاج الـبــرنــامــج بــذلــك الشكل امل ـغــرض ،تم
بـتـحــريــض م ــن قـبــل مــديــر ال ـق ـنــاة ،عـلــي فـضـيــل،
املعروف بتملقه لإلسالمويني ،رغــم أنــه شخص
فــاســد وأب ـعــد مــا ي ـكــون عــن ال ـتـ ّ
ـديــن .أعــرفــه منذ
فـتــرة طــويـلــة ،منذ ّأي ــام الــدراســة فــي تــونــس ،أنا
كنت في ثانوية الصديقية وهو في الزيتونة .من
خالل معرفتي الطويلة به ،أستطيع التأكيد بأنه
شخص خبيث ومنافق .يلعب ورقة اإلسالميني،
لكنني أعرفه جيدًا :ليس لديه شــيء من اإليمان
واألخـ ــاق اإلســام ـيــة .والـخـطــاب ال ــذي ي ــروج له
مــن خ ــال قـنــاتــه الـتـلـفــزيــونـيــة ي ـنــدرج فــي خانة
االنتهازية والنفاق السياسي ،ال غير.
¶ بعد ذلك البرنامج ،اندلعت حملة شرسة ضدك بسبب
مجاهرتك باإللحادّ .
لكن كثيرين ممن تضامنوا معك،

قنوات خليجية في الجزائر
تخدم التيار اإلسالموي ،الذي ال يزدهر
سوى في ظل التجهيل والخرافة
دف ــاع ــا ع ــن م ـبــدأ حــريــة امل ـع ـت ـقــد ،فــوج ـئــوا ب ــك تـتــراجــع
بعدها بأسابيع ،خــال تكريمك فــي «مـهــرجــان وهــران
السينمائي» ،وتتنكر ملا قلته ،مؤكدًا أنك مسلم ولست
ملحدًا .كيف تفسر ذلك التراجع؟
ل ـق ــد ت ـ ـعـ ـ ّـودت ع ـل ــى ال ـه ـج ـم ــات ال ـت ـك ـف ـيــريــة مـنــذ
الـسـتـيـنـيــات .لـكــن الـغــريــب فــي تـلــك الحملة أنها
قــامــت عـلــى مـغــالـطــة .ل ــم أق ــل ف ــي ذل ــك الـبــرنــامــج
ال ـت ـل ـفــزيــونــي إن ـن ــي م ـل ـحــد .ل ــم أق ــل ذل ــك إط ــاق ــا.
تحدثت عن الحق في اإللـحــاد ،وضــرورة احترام
اإلل ـ ـحـ ــاد ال ب ــوص ـف ــه أم ـ ـرًا يـ ـن ــدرج ض ـم ــن حــريــة
املعتقد فـحـســب ،بــل أيـضــا كــونــه مفهومًا فكريًا
يجب النظر إليه كقيمة فلسفية ال ككفر .ذلك ما
قلته ،ولم أتحدث عن كوني أنا شخصيًا ملحد.
ه ــذه الـقـضـيــة شـخـصـيــة ،وال تـخــص س ــواي .أنــا
ال أت ـح ــدث ع ــن إلـ ـح ــادي ،ألن ـن ــي اح ـت ــرم مـشــاعــر
الـجــزائــريــن ،وال أري ــد أن أصــدمـهــم .هــذا الشعب
طيب الى أبعد الحدود .والشارع الجزائري غمرني
بحبه وتعاطفه خالل هذه الحمالت التكفيرية .لم
ُ
أحسست بحب الناس لي كما أحسست
يسبق أن
بــه خــال محنتي األخـيــرة مــع «الـنـهــار» .الشعب
الـجــزائــري يحب اإلن ـســان ال ـصــادق ،ولــو اختلف
معه في الرأي .منذ واقعة «النهار» ،أينما حللت،
الناس يلتفون حولي ،ويسلمون علي ،ويقولون
لي :نحن معك .هذا الشعب ال أستطيع سوى أن
أبادله الحب ،وأن أعامله بالقدر ذاته من الطيبة.
وذلك يبدأ باحترام مشاعره ومراعاة معتقداته.

¶ أتفهم ذلك .لكن ما حاجتك ألن تقوم ،خالل تكريمك
في وهــران ،بإشهار إسالمك .ربما كان يكفي أن تقول
إنك لم تجاهر باإللحاد ،وأنــك تحترم مشاعر املؤمنني،
مــن دون أن يصل بــك األم ــر الــى الـحــديــث عــن إسالمك
وال ـقــول بــأنــك مــؤمــن ،بعد أن كنت تـقــول العكس طــوال
عقود؟
ال ،ال .أن ــا تـحــدثــت ع ــن اإلس ـ ــام ،ال ع ــن اإلي ـم ــان.
بالطبع أنا مسلم ثقافيًا .هل تشك في ذلك؟ هذا
انتماء حضاري ،وهو جزء من هويتي وثقافتي
وفكري .دعني أقــول لك صراحة :الذين ّ
يروجون
بــأنـنــي تــراج ـعـ ُـت واعـ ـت ـ ُ
ـذرت وق ـلـ ُـت أن ـنــي مــؤمــن،
ه ــم بـعــض الـجـبـنــاء ال ــذي ــن يـحـتــرفــون «ال ـق ــوادة
الثقافية» .هــؤالء لم يتخذوا موقفًا واحـدًا طوال
ح ـيــات ـهــم ،ث ــم يـتـبـجـحــون ب ــامل ــزاي ــدة ع ـلــى كــاتــب
ومناضل تقدمي وماركسي مثلي محكوم عليه
باإلعدام  8مرات من قبل املتطرفني اإلسالمويني.
م ـنــذ  52س ـن ــةْ ،وأنـ ــا أك ـت ــب وأن ــاض ــل دف ــاع ــا عن
أفـكــاري .لــم أخــف يومًا مــن التعبير عــن أفـكــاري،
ح ـتــى ف ــي أح ـل ــك ال ـف ـت ــرات .ف ــي ك ــل ك ـت ـبــي ،أداف ــع
بــاسـتـمــاتــة عــن الـقـيــم الـتـقــدمـيــة وع ــن الـحــريــات،
بما فيها حرية اإلل ـحــاد .وال يمكن أن أنكر ذلك
يومًا أو أتراجع عنه .أما أن أظهر على التلفزيون
ألستفز مشاعر شعبي بالقول إنني ملحد ،فذلك
ما ال أريده .وهؤالء «الطحاحنة» (جمع ّ
«طحان»،
ومعناها باللهجة الجزائرية «ال ـق ـ ّـواد») ،الذين
ينتقدونني بسبب هذا املوقف ،الذي ليس جبنًا
أو تراجعًا بل احترامًا ملشاعر هذا الشعب الطيب،
مل ــاذا ال ي ـظ ـهــرون هــم أنـفـسـهــم عـلــى الـتـلـفــزيــون،
ليقولوا إنهم مالحدة!؟
¶ إذا ك ــان ال ـحــديــث يـتـعـلــق بــاالن ـت ـمــاء إل ــى ال ـح ـضــارة
اإلســام ـيــة ،وتـثـمــن ه ــذا ال ـتــراث الـثـقــافــي ،فــاألمــر ليس
جــدي ـدًا ع ـنــك .سـبــق أن احـتـفـيــت بــالـصـفـحــات املـشــرقــة
للتاريخ اإلسالمي في العديد من رواياتك ،من «ألف عام
وعالم من الحنني» الى «سقوط جبل طارق».
بــال ـف ـعــل ،م ــن خ ــال رواي ـ ــة «ألـ ــف ع ــام وعـ ــام من
ال ـح ـن ــن» ،ك ـنــت أول م ــن اب ـت ــدع ف ـك ــرة اسـتـلـهــام
الـتــراث الثقافي اإلســامــي فــي الــروايــة املغاربية
والعربية .الحقًا ،ظهر روائيون آخــرون واصلوا
ه ــذا امل ـن ـحــى ،ك ـجـمــال الـغـيـطــانــي وآخ ــري ــن .لقد
كنت أدافع دومًا عن الحضارة اإلسالمية ،ألنني
أؤمن بأن الفلسفة اإلسالمية والعلوم اإلسالمية
شـكـلــت رواف ـ ــد عـظـيـمــة ف ــي ال ـث ـقــافــة اإلن ـســان ـيــة،
وق ــدم ــت خ ــدم ــات جـلـيـلــة ل ـتــاريــخ ال ـب ـشــريــة .من
هــذه الناحية ،أعتبر نفسي مسلمًا .نعم ،مسلم
ونص ،كما قلت في وهران .بل إنني أكثر إسالمًا
من هــؤالء االسالميني الذين يتخذون من الدين
مطية لخداع الناس والتالعب بعقولهم ألغراض
سياسية .أؤمن بأن الحضارة اإلسالمية حضارة
عـظـيـمــة ،واع ـت ـبــر الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم ك ـتــابــا عظيمًا
وم ـب ـه ـرًا .أم ــا مـســألــة اإلي ـم ــان واملـعـتـقــد الــديـنــي
ووجـ ــود دي ــن واح ــد أو إل ــه واحـ ــد ،فـتـلــك قضايا
فلسفية قابلة للنقاش .ومعتقداتي الشخصية
في هذا الشأن ال تخص أحدًا غيري ،وال يحق ألي
كان أن يسائلني بشأنها.
¶ أال َتر ّأن هناك من يتعمدون خلط املفاهيم ،إللصاق
تهم ازدراء املعتقدات الدينية بكل مثقف يناهض التطرف
أو التزمت الديني؟
يـسـتـطـيــع املـ ــرء أن ي ـك ــون مـثـقـفــا مــارك ـس ـيــا أو
تـقــدمـيــا وأن يـلـعــب دورًا طـلـيـعـيــا ف ــي تطوير
مـجـتـمـعــه وتـ ـث ــوي ــره ،م ــن دون أن ي ـ ـ ــزدري أو
يشتم املعتقدات الدينية لشعبه .يجب احترام
الناس ومراعاة مشاعر اآلخر .هذا هو املفهوم
الصحيح للعلمانية :أن تحترم اآلخــر وتقبل
بالتعايش معه ،في جو من التسامح والتآخي،
ً
رغم كل اختالفاتك معه .أنا ،مثال ،رغم مواقفي
امل ـعــروفــة م ــن ال ـت ـطـ ّـرف الــدي ـنــي ،كـنــت صديقًا
ل ـل ـش ـي ــخ مـ ـحـ ـف ــوظ نـ ـحـ ـن ــاح (م ـ ــؤس ـ ــس ح ــرك ــة
«حـمــاس» الـجــزائــريــة) .كــان يدعوني بانتظام
للعشاء فــي بيته .كــان يـعــرف أنـنــي ماركسي،
وك ـنــت أع ــرف أن ــه إس ــام ــي .ن ـشــأت بـيـنـنــا تلك
ً
الصداقة بيننا ،ألنــه كــان معتدال ومتسامحًا،
وأن ـ ـ ــا م ـت ـف ـت ــح واحـ ـ ـت ـ ــرم اآلخ ـ ـ ـ ــر .كـ ـ ــان مـعـجـبــا
بمواقفي الفكرية ،ألنني ال أتملق الغرب ،وأدافع
عن منجزات الحضارة اإلسالمية وأفاخر بها.
وكــان يحترم أيضًا الـقــرار املبدئي واألخــاقــي
الذي اتخذته بالتخلي عن الفرنسية والكتابة
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ثقافة وناس
ُ
أقرانه من الكتاب والمثقفين ،على اختالف مشاربهم .وتمخضت قضيته عن حراك ثقافي واعد
لمواجهة الهجمة التكفيرية التي تشهدها الجزائر .لكن صاحب «فوضى األشياء» (منشورات «بوشان»
 )1991سرعان ما عاد لتوجيه سهامه الحارقة إلى عدد من أقرانه الكتاب .وإذا بأصدقائه
– الجزائر –
ّ
ومؤيديه ينفضون عنه ،ليجد نفسه في مرمى النيران ،التي انفتحت عليه مجددًا من كل الجهات.
ووصل األمر بعدد من المثقفين الجزائريين إلى كتابة مقالة غريبة النبرة ،بعنوان« :أما آن لرشيد
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بوجدرة أن يصمت؟»! ما القصة مع رشيد بوجدرة؟ من يريد إسكات صوت هذا المثقف التقدمي
الصلب ،المتمسك بماركسيته في بلد بات فريسة للتكفير والعنف الفكري؟ لماذا باتت نبرة بوجدرة
النقدية تزعج جميع األفرقاء في الجزائر ،سلطة ومعارضة ،إسالميين ومثقفين تقدميين؟
«األخبار» التقت بوجدرة في بيته ،في العاصمة الجزائرية ،وأجرت معه الحوار التالي:
الجزائر ـ ـ عثمان تزغارت

العنيد يواصل معاركه السيزيفية!
باللغة الـعــربـيــة .وأن ــا مــن جهتي كنت معجبًا
بمواقفه الوطنية ووقوفه بشجاعة ضد العنف
والتطرف الديني.
¶ الشيخ أبــو جــرة سلطاني ،وريــث الشيخ نحناح على
رأس ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» ،خ ــال امل ـن ــاظ ــرة الـتـلـفــزيــونـيــة
التي جــرت بينكما ،أعــاب عليك تناولك موضوع املثلية
األنثوية في روايتك األخيرة «ربيع» ،واعتبر ذلك مجاهرة
باملثلية وترويجًا لها .ملاذا كان موقفك دفاعيًا ،إذ بررت
األمــر بأنه يـنــدرج ضمن التخييل الــروائــي ال غير ،بدل
أن تواجهه بــأن موضوع املثلية طرقه وجاهر به كتاب
وشعار كثيرون في التراث الثقافي اإلسالمي منذ القدم؟
لــم أكــن فــي موقف دفاعيًا أو تبريريًا .كــل مــا في
األم ــر أن طبيعة الـبــرامــج التلفزيونية ال تسمح
بتعميق ال ـن ـقــاش ك ـث ـي ـرًا .خ ــال م ـنــاظــرة مدتها
ساعة واح ــدة ،تصعب االستفاضة في الحديث.
لـكـنـنــي أع ـت ـقــد أن ـن ــي ح ـق ـقـ ُـت إنـ ـج ــازًا ه ــام ــا ،فقد
جـعـلــت الـشـيــخ أب ــو ج ــرة سـلـطــانــي يـعـتــرف بــأن
املثلية ومختلف أشـكــال الجنس غير الرسمي،
الذي يعتبره رجال الدين زنا ،هي أمور موجودة
في املجتمعات اإلسالمية ،كما في غيرها .وهو
ّ
قال إن اإلسالم يوصي فقد بعدم املجاهرة بذلك،
وتوخي السترة .هذا موقف متقدم ،وال يستهان
به ،بالنسبة الى رجل دين يتزعم حركة إسالمية.
وقــد تـعــرض للكثير مــن االن ـت ـقــادات والهجمات
بسبب مواقفه تلك.
¶ السجاالت املتكررة التي تخوضها ،تثبت في كل مرة
م ــدى شعبيتك وح ــب ال ـنــاس لــك فــي ال ـجــزائــر .لـكــن ،أال
ُ
َ
تخش أن تصاب بـ «متالزمة كاتب ياسني» :كانت الناس،
في العقود األخيرة من حياته ،ال تسمع عنه سوى من
خــال الـسـجــاالت العاصفة التي كــان يثيرها .وكــان له
محبون كثر ،ومنتقدون ال يقلون كثرة .لكن ،ال هؤالء
وال أولئك كانوا يقرأون أعماله .على املنوال ذاته ،الجميع
في الجزائر يتابع حاليًا أخبار بوجدرة وسجاالته النارية
املتكررة ،لكن َم ْن ِم ْن هؤالء يقرأ أعمالك؟
ال ،ال .كاتب ياسني كتب رواية واحدة ثم توقف،
وأنـ ــا س ــأص ــدر الـشـهــر املـقـبــل عـمـلــي األدب ـ ــي ال ـ
 .36ال مجال للمقارنة .كاتب ياسني توقف عن
الكتابة قبل سنوات طويلة من تحوله للكتابة
امل ـســرح ـيــة بــال ـل ـغــة الـشـعـبـيــة ال ـج ــزائ ــري ــة .هــذا
الـتـحــول لــم أح ـبــذه ،ولــم يكن صائبًا فــي رأيــي.
كاتب ياسني كان شعبويًا .كان ماركسيًا ،نعم.
ل ـكــن غ ـلــب ع ـل ـيــه امل ـن ـحــى ال ـش ـع ـب ــوي .أنـ ــا على
ع ـس ـكــه ت ـم ــام ــا .ل ـســت ش ـع ـبــويــا .أحـ ــب شـعـبــي،
ب ــالـ ـطـ ـب ــع ،وأع ـ ـيـ ــش وسـ ـ ــط نـ ــاسـ ــي .وال أؤمـ ــن
ً
باملثقف البرجعاجي .لكنني حــن أكـتـ ُـب عمال
أدي ـبــا ،ال أراع ــي أي اعـتـبــار آخــر غير االنشغال
الفني والهم اإلبــداعــي .في الكتابة ،ال أداهــن أو
أتملق أحدًا ،ولو كان الشعب .لكن خارج األدب،
حــن أنـهــي عـمـلــي ،أم ــارس حـيــاتــي وواجـبــاتــي
كمواطن تقدمي ليس ملتزمًا فحسب ،بل إنني
مندفع شديد االندفاع في نضاالتي وانخراطي
ف ــي ق ـض ــاي ــا ش ـع ـب ــي .مـجـتـمـعــي ي ـح ـت ــاج مـنــي
هــذا االنــدفــاع وه ــذه ال ــروح السجالية .اإلب ــداع
األدب ــي والكتابة السجالية يكمالن بعضهما،
وال تناقض بينهما .شــرط أال يـتــداخــل الشأن
النضالي بالشأن األدبــي .إذا قادتني قناعاتي
املاركسية إلى كتابة روايــة ملتزمة في تمجيد
االش ـتــراك ـيــة وامل ــراف ـع ــة نـضــالـيــا بــاســم الشعب
الفقير ،ستكون رواية فاشلة للغاية .فأنا حينئذ
سأخسر األدبي لحساب السياسي .وإذا تخليت
عن حريتي اإلبداعية ،العتبارات إيديولوجية،
لن يكون ما سأكتبه أدبًا بل بروباغندا.
¶ من امليزات األساسية ألدب بوجدرة أنه لم يقع في فخ
األدلـجــة ،كما فعل بعض أقــرانــك من األدبــاء اليساريني،
كالطاهر وطار وعيد الحميد بن هدوقة وغيرهما ،ممن
انخرطوا في ما كان يسمى بأدب الواقعية االشتراكية.
كيف ترى هؤالء؟ ماذا تبقى من أعمالهم اليوم؟
ل ــأس ــف ،ح ـت ــى ك ــات ــب ي ــاس ــن انـ ـس ــاق الـ ــى ذل ــك
الفخ ،تحت تأثير املحيطني بــه ،حني ّ
تحول إلى
الـكـتــابــة املـســرحـيــة بــالـعــامـيــة ال ـجــزائــريــة .كـنــتُ
ّ
أف ــض ــل ل ــو اس ـت ـمــر ف ــي ك ـتــابــة أع ـم ــال أدب ـي ــة من
م ـصــاف «ن ـج ـمــة» ،ب ــدل االن ـس ـيــاق نـحــو الـكـتــابــة
ُ ّ
ال ـش ـع ــوب ـي ــة .بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى كـ ــتـ ــاب «ال ــواق ـع ـي ــة
االش ـتــراك ـيــة» ،وأب ــرزه ــم الـطــاهــر وطـ ــار ،لألسف
ال أجــد فــي أعمالهم أي زخــم أدبــي أو قــدرة على

الـتـجــديــد واإلب ـ ــداع .ل ــذا ،لــو أسـقــط عــن أعمالهم
الجانب اإليديولوجي والخطاب التقدمي ،تسقط
عنها ورق ــة ال ـتــوت! كــاتــب مثل الـطــاهــر وط ــار لم
ً
يكن مؤهال لكتابة رواية فلسفية أو نفسية ،ألن
ثقافته كانت محدودة ،وألنه لألسف لم يكن يقرأ!
ُ
انتقلت للكتابة
لهذا السبب هاجمني كثيرًا حني
بالعربية ،ألنني برهنت بأن القصور لم يكن في
ُّ
العربية ،بل في كتاب اللغة العربية في الجزائر.
ال أتحدث عن وطار وحده ،بل عن تيار أدبي كان
مهيمنًا آن ــذاك .إذا قمنا بجريدة حـســاب الـيــوم،
مــاذا تبقى مــن رواي ــات عبد الحميد بــن هدوقة،
ً
مثال؟ ال شيء ،لألسف!
¶ لـكـنــك تخليت الح ـقــا عــن الـلـغــة الـعــربـيــة ،وع ــدت الــى
الكتابة بالفرنسية .ملاذا؟
لم أتخل عن اللغة العربية .ما زلت حريصًا على
تــرجـمــة كــل أعـمــالــي ال ــى الـعــربـيــة .لكنني ع ـ ُ
ـدت،
بالفعل ،إلى الكتابة بالفرنسية .سبب ذلك غياب
دور نشر جدية باللغة االعربية .كل دور النشر
ُ
تعاملت معها بالعربية ،نهبت حقوقي .كان
التي
ً
لدي عقد مع «منشورات البرزخ» مثال ،واملفروض
أنها إحدى دور النشر األكثر جدية في الجزائر،
ُ
اضطررت لتقديم شكوى
لكنها سرقت حقوقي.
ضــدهــا مــرتــن ال ــى دي ــوان حـقــوق الـتــألـيــف ،ولــم
تــدفــع لــي حـقــوقــي إال بـعــد إلــزام ـهــا قــانــونـيــا .لم
يقتصر األمر على ذلك ،صاحب «البرزخ» سفيان
حجاج ـ رغم ما بيننا من صداقة ـ لم يكتف بنهب
حقوقي فــي الـجــزائــر ،بــل بــاع كتابي «املـجـتــزآت
الخمس مــن الـصـحــراء» الــى نــاشــريــن أوروبـيــن
في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ،من دون علمي،
ً
وتقاضى منها مستحقات لم يخبرني بها أصال.
ُ
التقيت صاحبة دار نشر
لم أعرف باألمر إال حني
فرنسية في معرض الكتاب في الجزائر ،فهنأتني
على الكتاب ،وقالت لي :بعثنا لك  3آالف يورو،
وقــريـبــا سـنــرســل لــك دفـعــة جــديــدة مــن الـحـقــوق.
وص ْ
ُ
عقت بأنني لــم أكــن على علم بأنها اشترت
ً
حـقــوق الـكـتــاب أص ــا! وحــن واجهتها بسفيان
حجاج ،بدأ يغمزني ،ويقول :رشيد صديقي ،وال
ُ
فقلت للناشرة
مشاكل بيننا .إلــى أن أخجلني،
الفرنسية بــأنــه ال إشـكــال فــي األم ــر ،وأن ــه مجرد
ســوء فـهــم .رغــم ذل ــك ،لــم يـســدد لــي تلك الحقوق،
سوى بعد عامني كاملني! هذا عن دار كبيرة ولها
سمعة كـ «الـبــرزخ» ،ناهيك بــدور النشر األخــرى.
ً
ن ـش ـ ُ
ـرت ،م ـثــا ،م ـقــاالتــي الـصـحــافـيــة ال ـتــي كانت
تصدر بعنوان «حلزونيات» في كتاب عن «دار

الحكمة» .لم يمنحني صاحب هــذه ال ــدار ،أحمد
م ــاض ــي ،حـتــى نـسـخــة واحـ ــدة م ــن ال ـك ـتــاب! كنت
مسافرًا حني صــدر ،وحني عـ ُ
ـدت الى البالد كانت
نسخه قد نفدت من السوق .مع ذلك ،لم يدفع لي
ّ
حقوقي إال بعدما وكـلـ ُـت ضــده محاميًا .نشرت
أيضًا روايتي «االنبهار» عن «منشورات جمعية
االخ ـ ـتـ ــاف» .وحـ ــن طــالـبـتـهــم ب ـح ـقــوقــي ،بـ ــدأوا
يتباكون ويقولون :نحن جمعية ثقافية ،وليست
ً
لــديـنــا أم ـ ــوال .ت ـبـ ّـن أن ـهــا ف ـعــا جـمـعـيــة :جمعية
أشرار!

الـفــرنـسـيــة تـعــاديـنــي ألن ـنــي شـيــوعــي ومتمسك
بـمــاركـسـيـتــي .أت ــذك ــر ،حــن كـنـ ُـت أنـشــر روايــاتــي
عند مـنـشــورات «دون ــوي ــل» ،كــانــوا ينصحونني
بتفادي املجاهرة بماركسيتي ،ألن ذلك ال يوافق
هوى االستبلشمنت اإلعالمي والثقافي املهمني.
ل ـك ـن ـنــي ك ـنــت أت ـ ـمـ ــادى ،الع ـن ــا أم ـهــات ـهــم ف ــي كــل
مناسبة .لــم أهـتــم يــومــا بما يكتبه عني اإلعــام
الفرنسي .لــدي قــرائــي ومحبو أدب ــي ،ولــم أحتج
يومًا ملداهنة االستبلشمنت الثقافي الفرنسي أو
املراهنة عليه من أجل الترويج لرواياتي.

¶ مل ــاذا لــم تـجـ ّـرب الـنـشــر فــي دول عــربـيــة أخ ــرى لديها
تقاليد عريقة في مجال النشر؟
أي تـقــالـيــد ع ــري ـق ــة؟! ج ـ ّـرب ـ ُـت أن أن ـشــر ع ـنــد «دار
الفارابي» القريبة من الحزب الشيوعي اللبناني،
ول ـ ــم ي ـك ــن ح ـظ ــي أحـ ـس ــن ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق .ن ـش ـ ُ
ـرت
عندهم ثالث روايات في نسخها األصلية املكتوبة
بالعربية ،لكنهم لم يدفعوا لي أي حقوق .لم يخطر
ً
في بالهم أصال أن يسددوا لي ولو مئة ليرة! هذه
حــال الـنــاشــر الـعــربــي .إنــه يعتقد بــأنــه يـســدي ّلك
ً
جميال حني ينشر عملك ،وعليك أن تكون ممتنًا
وشاكرًا لفضله ،ال أن تطالبه بحقوق تأليف! هذا

¶ ال ش ــك ف ــي أن امل ــوق ــف ال ـج ــذري امل ـنــاصــر للقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،الـ ــذي تـتـبـنــاه م ـنــذ أن ن ـشــرت «يــوم ـيــات
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» ع ـ ــام  ،1972أسـ ـه ــم أيـ ـض ــا فـ ــي تــأل ـيــب
االستبلشمنت الثقافي الفرنسي ضدك؟
نعم ،بكل تأكيد .لكن ذلك لم يثنني عن الدفاع
باستمرار عن القضية الفلسطينية .أنا ال أتملق
الغرب ،وال أخافه .ال أنظر إليه بانبهار ساذج،
كـمــا يـفـعــل بـعــض مثقفينا ال ـج ــدد املـمـجــديــن
للهيمنة الغربية ،على غــرار بوعالم صنصال
أو كـمــال داوود .بــوعــام صـنـصــال وصـلــت به
الصفاقة إلى حد اتهام جيش التحرير الجزائري
بالنازية فــي روايـتــه «قــريــة األملــانــي»! هــل هذا
معقول؟ الجيش الذي قاد الثورة الجزائرية لم
يكن على رأســه ضباط نــازيــون على اإلطــاق،
بل كــان أغلبهم يساريني .هل يجهل صلصال
أن الـ ـيـ ـس ــار هـ ــو ال ـخ ـص ــم الـ ـت ــاريـ ـخ ــي األبـ ـ ــرز
لـلـنــازيــة؟ وم ــاذا نـقــول عــن كـمــال داوود ،الــذي
تبجح في أحد البرامج التلفزيونية الفرنسية
ب ــأن الـقـضـيــة الفلسطينية ال تـعـنـيــه ،وأن ما
ُ ّ
يـحــدث فــي غــزة ليس مشكلته! ه ــؤالء الــكــتــاب
مــن ي ـ ّ
ـروج لهم ويـلـ ّـمــع صــورهــم؟ إن ــه ،بالطبع،
برنار هنري ليفي وزمــرة الصهاينة املحطية
ب ــه .ه ــؤالء ه ــم م ــن ي ـسـ ّـوقــون أع ـم ــال صنصال
وداوود وغ ـيــره ـمــا م ــن امل ـث ـق ـفــن املـمـســوخــن
املـتـمـلـقــن ل ـل ـغــرب .انـتـهـيـ ُـت أخ ـي ـرًا م ــن تأليف
ك ـت ــاب س ـجــالــي ،ب ـع ـنــوان «م ـهــربــو ال ـت ــاري ــخ»،
يفضح خمسة مــن ه ــؤالء الـكـتــاب الجزائريني
املنسلخني عن هويتهم ،سيصدر هذا الكتاب،
في تشرين االول (أكتوبر) املقبل ،عن منشورات
«فــرانــز فــانــون» فــي الـجــزائــر .ال يجب أن نترك
املـ ـج ــال لـ ـه ــؤالء ك ــي ي ـ ـ ــزوروا ت ــاري ــخ ال ـج ــزائ ــر،
تملقًا ألسيادهم الجدد ،من خالل الترويج بأن
«األقدام السود» من املعمرين األوروبيني الذين
استوطنوا الـجــزائــر كــانــوا يعيشون بـتــآخ مع
األهالي ،خالل الفترة االستعمارية .من «األقدام
السود» من كانت لهم مواقف مشرفة ومؤيدة
للثورة الجزائرية ،وخاصة اليساريني منهم.
وهؤالء ال ننكر مواقفهم وتضحياتهم .وهناك
معالم بارزة في الجزائر اليوم تحمل أسماءهم،
كساحة موريس أودان أو مستشفى مايو .لكن
ّ
املعمرين كانوا إقطاعيني ومستبدين
غالبية
وأعداء للشعب الجزائري .التآخي بينهم وبني
ال ـجــزائــريــن ال وج ــود لــه س ــوى فــي املـخـ ّـيــات
املريضة لبوعالم صنصال وياسمينة خضرا
ُّ
ومــن معهم من الكتاب التلفيقيني .أذكــر ،حني
ً
ك ـنــت ط ـفــا ف ــي قـسـنـطـيـنـيــة ،ك ـنــت أت ـج ــول مع
وال ـ ــدي ،وأقـ ــرأ يــاف ـطــات مـعـلـقــة عـلــى واج ـهــات
بـعــض امل ـح ــات مـكـتــوب عـلـيـهــا :مـمـنــوع على
ُّ
الكالب والـعــرب! وإذا بكتاب جزائريني يأتون
اليوم للتباكي على التآخي الذي كان قائمًا بني
«األقدام السود» والجزائرينيّ .
تبًا لهم!

االعالم الفرنسي يعاديني
ألنني شيوعي وأعارض مواقفه من
األزمة السورية و«الربيع العربي»
الوضع ال يناسبني ،فأنا أعيش من كتاباتي .لذا،
عــدت مضطرًا الــى الكتابة باللغة الفرنسية .وقد
ّ
قدمت  12روايــة مكتوبة مباشرة باللغة العربية،
ً
فضال عن مجموعتني شعريتني .أال يكفي ذلك؟
¶ ك ـيــف تـفـســر امل ــوق ــف ال ـع ــدائ ــي ت ـجــاهــك ف ــي اإلع ــام
الفرنسي ،رغم عودتك للكتابة بلغة موليير؟
إنـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ــداء س ـ ـيـ ــاسـ ــي ولـ ـ ـي ـ ــس أدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا .اإلعـ ـ ـ ــام
الفرنسي ال يهاجم أعـمــالــي األدبـيــة بــل مواقفي
الـسـيــاسـيــة .يـعــادونـنــي ألن ـنــي ال أداهـ ــن ال ـغــرب،
وأع ــارض ــه مــواقـفــه مــن األزم ــة ال ـســوريــة ،وقبلها
مـ ــن االح ـ ـتـ ــال األمـ ـي ــرك ــي لـ ـلـ ـع ــراق .هــاج ـمــونــي
فــي فــرنـســا بـسـبــب مــوقـفــي ال ـن ـقــدي ملــا أس ـمــي بـ
«الــرب ـيــع ال ـعــربــي» .لـكــن ال ـغــرب اآلن ب ــدأ يعترف
بخطئه ،ويقر بالفشل الذريع الــذي مني به هذا
الربيع املزعوم .كما أن الكثير من وسائل اإلعالم

روايته الجديدة «السلب» عودة إلى صراع اإلخوة األعداء!
ستصدر خــال أسابيع روايــة جديدة لرشيد بــوجــدرة ،بعنوان «السلب» (منشورات «غراسيه» ـ بــاريــس) .في هــذا العمل،
يستعيد صاحب «الحلزون العنيد» (منشورات «دونويل» ـ باريس ـ  )1977تيمة دامية سبق أن طرقها في روايتني سابقتني،
ّ
الصبار»
وهما «التفكك» (أول أعماله املكتوبة بالعربية – منشورات «املؤسسة الوطنية للكتاب» – الجزائر –  )1982و«شجر
(مـنـشــورات «غــراسـيــه» ـ ـ بــاريــس ـ ـ  .)2010تيمة «اإلخ ــوة األع ــداء» ،الــذيــن احتدمت الـصــراعــات بينهم فــي صفوف الصورة
الجزائرية ،ووصلت الى حد التصفيات الجسدية.
في «التفكك» ،تناول بــوجــدرة موضوع التصفيات التي ّ
تعرض لها عشرات املناضلني الشيوعيني الذين التحقوا بالثورة
ُ
الجزائرية ،وذبحوا على أيدي رفاقهم في السالح ،بسبب رفضهم التنكر لقناعاتهم املاركسية .موضوع تناوله أيضًا الراحل
الطاهر وطار في روايته األشهر «الالز» (منشورات «الشركة الوطنية للطباعة والنشر» ـ الجزائر ـ .)1974
ّ
الرئيسيني للثورة الجزائرية ،عام .1957
في «شجر الصبار» ،خرق بوجدرة تابو اغتيال الشهيد عبان رمضان ،أحد القادة
ُ
تقول الرواية الرسمية الجزائية إن عبان «استشهد في ساحة الوغى» ،في حني أنه اغتيل خنقًا ،في «تطوان» املغربية ،من قبل
ثالثة ضباط من رفاقه في السالح ،اشتهروا بلقب «الباءات الثالثة» (عبد الحفيظ بوصوف ،لخضر بن طوبال ،كريم بلقاسم).
حني صــدرت «شجر الصبار» ،يقول بوجدرة ّإنــه ّ
تعرض لضغوط وتهديدات من قبل عائلة كريم بلقاسم ،بسبب فضحه
اشتراك األخير في مؤامرة اغتيال عبان .يقول« :اتصل بي شقيق كريم بلقاسم ،وهددني .قال :سأقاضيك .وحني لم أخف،
ّ
هدد بضربي أو حتى قتلي .لكنني قلت له :دز معاهم (افعل ما تشاء)! وحني فهم أنني ال أخاف أحدًا ،اختفى ولم يتصل بي
ثانية».
في روايته الجديدة «السلب» ،يغلق بوجدرة «حلقة املشاحنات» بني اإلخوة األعداء الجزائريني ،راصدًا كيف دارت الدوائر بكريم
ّ
ليتعرض بدوره لالغتيال من قبل مخابرات العقيد بومدين ،في فندق في فرانكفورت ،عام  ،1970بعد  13سنة من
بلقاسم،
اشتراكه في اغتيال رفيقه عبان رمضان.
استقى بوجدرة روايته لوقائع اغتيال كريم بلقاسم من مصدر خاص كان طرفًا مباشرًا في املؤامرة .يقول« :روت لي ما
ّ
تخرجت من مدرسة املمرضات في «أقبو» (منطقة القبائل)،
حدث مجاهدة سابقة ،وهي ابنة عمتي .كانت في العشرين ،حني ُ
والتحقت بالثورة الجزائرية هناك ،تحت قيادة العقيد عميروش .حني أحكم الحصار على الثوار في املنطقة ،أرسلها عميروش
إلى تونس .هناك تعرفت إلى كريم بلقاسم ،عام  ،1957وكسبت ثقته .صار يعتبرها مثل ابنته .هذه الثقة هي التي استعملتها
مخابرات بومدين للوصول الى كريم بلقاسم ،رغم الحماية التي كانت محكمة على جناحه في الفندق الذي كان يقيم فيه
بفرنكفورت .استغل زوار الفجر وثوق العالقة بينها وبني بلقاسم ،فطلبوا منها املبيت عنده .وبعدما نام حرسه ومساعدوه،
قامت بفتح الباب خفية ،فتسلل القتلة وقاموا باغتياله خنقًا».
ويضيف بوجدرة« :لم أعرف حقيقة الدور الذي لعبته ابنة عمتي في مؤامرة اغتيال كريم بلقاسم ،إال قبل سنوات قليلة .لم ترو
لي وقائع ما حدث ،إال على فراش املوت ،بعد إصابتها بالسرطان .وكانت تبكي بحرقة ،ندمًا على ما فعلته».

¶ م ــن خ ــال ه ــذا ال ـك ـتــاب س ـي ـعــود ب ــوج ــدرة ،بــروحــه
السجالية التي نعرف ،إلى فن الهجائيات األدبية ،الذي
هو صنف أدبي قائم بذاته .هل ستتخذ من هذا الشكل
من الكتابة السجالية ،التي سبق أن ّ
جربتها في «الجبهة
اإلسالمية للحقد» ( )1992و«رسائل جزائرية» (،)1995
ً
بديال عن الجداالت التلفزيونية العقيمة والسطحية التي
تسيء كثيرًا إلى مكانتك؟
لن أكتفي بهذا الكتاب .سأصدر كتابًا سجاليًا
آخ ــر ،فــي بــاريــس ،مطلع السنة املقبلة .سيكون
عـنــوانــه «ال ـغــرب األع ـم ــى» ،وفـيــه أفـضــح أالعـيــب
بــرنــار هـنــري ليفي وزم ــرة الصهاينة ومشعلي
الـحــروب الذين معه .بعد تصفية حساباتي مع
ُّ
الكتاب املمسوخني ،سأتنقل إلى الضفة األخرى
للمتوسط ،ألتصدى ألكاذيب ليفي وأمثاله من
املثقفني التلفيقيني فــي فــرنـســا ،أمـثــال باسكال
بروكنر وأالن فينكلكروت وغيرهم!

اإلثنين  28آب  2017العدد 3261

نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة
ّ
ميدانية
رسالة

ساكني الخنادق»...
«إلى ِ
َ َ
ُ
«صباح الخير!».
تش َّجعوا وقولوا:
ُ
ُوأطم ِئنكم :هي ّ
«صباح الخير»
مجر ُد
مكاسب
والتفريط ِب
الحرب
ولن تكون سببًا في خسار ِة
ِ
ِ
ِ
املوتى.
َ َ
ّ
النطق بها ،وال تخافوا!
فقط
«صباح الخير» /...تش ُجعوا على َ ِ
ُ
حصينها
الخنادق التي حفرتموها وتبا ِلغون في ت
ِ
ْ
ً
َ
وتعمي ِقها ...ستبقى حصينة وساملة
أما «أنتم» فربما «ال.»...
َ َ
ُ
َّ
«صباح الخير!» .تشجعوا وانطقوها!
فقط:
ُ ّ ٌ
الحياة ضيقة في الخنادق
ْ
ُ
ًّ
وقد ال ُت ُ
تاح لكم الفرصة لقو ِلها مرة ثانية.
ُ
الخير» ...ال أكثر.
«صباح
ِ
شاء ْأن ُيدر ُ
ُ
ُ
«صباح الخير» ملن َ
الصباح ،وينجو.
كه
ِ
ِ
2016/12/25

ُّالر ُسل

صورة
وخبر

خلال عطلـة نهايـة األسـبوعّ ،
تحولـت أجسـاد عشـرات عارضات األزيـاء إلى لوحـات ّ
حية رسـمها عدد
كبيـر مـن المتسـابقين فـي مهرجـان دايغـو الدولـي للرسـم علـى األجسـاد فـي مدينـة دايغـو،
جنوبـي شـرق كوريـا الجنوبيـة .المشـاركون اآلتـون مـن عشـرة بلـدان مختلفـة ،تبـاروا ضمـن فئـات
ّ
ّ
التنـوع والدقـة( .إيـد جونـز ـــ أ ف ب)
عـدة ،فيمـا اسـتمتع الحاضـرون بأعمـال فنيـة غايـة فـي

ال! ...أرجوكم ,ال!
ْ ُ
ألن تبا ِلغوا في االبتسام
داع
ما ْ ِمن ٍ
ُ
َ َ
وتخفوا الخناجر خلف ظهوركم.
ُ
ُ
قسموا لي،
بدون ْأن ت
فأنا أعرف،
ِ
ِ
ْ
َ ُ
ُ
ور ُسل عدالة
سالم
أنكم ُدعاة
ٍ
َ
َّ
ّ
ُ
و...كل ْ
خير.
وال تريدون لي إال السالمة
َ
َ َ
هيا إذًاّ ،
ّ
هيا! ال تستحوا ،وال تخافوا!
َ ُ
ٌ
ُ
مفتوح كما ع ِهدتموه،
الباب
ٌّ َ
نتظر.
وأنا
ِ
مستعد ...وأ ِ

2016/12/25

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

ِشعر في الشوير
تكريمًا إليليا حاوي

والشيخ إمام:
ساندي ّ
«نويت أصلي»

فالديمير كوروميليان
وردة على البيانو

ّ
ّ
يدعو «اللقاء الثقافي في ضهور
ّ
ّ
الشوير» ّبالتعاون مع «اتحاد
ّ
الكتاب اللبنانيني» ،يوم األحد
املقبل ،لحضور عرض «أماكن»
الشعري (إعداد أدهم الدمشقي)
تكريمًا للناقد واألديب اللبناني
إيليا حاوي ( 1929ـ .)2000
األمسية التي تديرها اإلعالمية
خلود ّ
الدمشقي كلشكو،
ستجري بمشاركة أمني عام
ّ
«اتحاد الكتاب اللبنانيني»
وجيه فانوس (الصورة)،
واملمثلني نهلة داود وتقال
شمعون وجهاد األندري،
والفنان شوقي شمعونّ ،
وجمانة إيليا حاوي .يتخلل
املوعد فيلم قصير من إخراج
ريمي العقل .أما املوسيقى
فلعلي عبدو وإيلي أبو عبدو.

في محطات سابقة ،استمتع
الجمهور بأغنيات الشيخ إمام
( 1918ـ  )1995بصوت ساندي
شمعون ( 1987ـ الصورة)،
ضمن حفالت ّ
عدة احتضنها
«مترو املدينة» (الحمرا) ،منها:
«أفراح وأحزان القرد» و«الشربة
العجيبة» ...في  5و 12أيلول
(سبتمبر) املقبل ،ستختار
ً
املغنية اللبنانية الشابة أعماال
من ريبيرتوار الفنان املصري
الكبير لتؤديها في الفضاء
البيروتي نفسه ،لكن هذه ّ
املرة
َ
ّ
تحت اسم «نويت أصلي»،
على أن يرافقها املوسيقيون:
عماد حشيشو (عود) ،وسماح
بو املنى (أكورديون) ،وبهاء
ضو (إيقاع) ،وأحمد الخطيب
(إيقاع).

في  3أيلول (سبتمبر) املقبل،
يحيي فالديمير كوروميليان
( 1988ـ الصورة) حفلة في Sole
 Insightبعنوان «أنا بحلم بيك».
السهرة قائمة على االرتجال
البيانو ،ومستوحاة من
على
ّ
أغنية «بتونس بيك» للفنانة
الجزائرية الراحلة وردة ،كما
ّ
سبق أن ّأداها في «استديو
 »30+في باريس ،املعروف
باستقبال أسماء مثل ديفيد
بووي و«بينك فلويد» .الشاب
املتخصص في الهندسة
الداخلية ،بدأ العزف على
البيانو في الكونسرفتوار في
عمر صغير ،ويركز في عمله
على نقل الخبرات إلى قطع
موسيقية مرتجلة تحمل حالة
عاطفية ّ
محددة.

«أماكن» تكريمًا إليليا حاوي :األحد
 3أيلول (سبتمبر) ـ  19:00ـ «املركز
السينودس اإلنجيلي» (عني ّ
القسيس
ـ الشوير) .الدعوة عامة.

ّ
َ
«نويت أصلي» :الثالثاء  5و 12أيلول
ـ الساعة التاسعة والنصف مساءً
ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

«أنا بحلم بيك» :األحد  3أيلول ـ 19:30
ـ ( Sole Insightدرج الفوندوم ـ
األشرفية ـ بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم03/588919 :

Souad Massi
TUE SEPTEMBER 12 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE

