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اإلمارات ليكس الشامسي ّ
يحرض على الحريري
اعداد رضوان مرتضى

حصلت «األخبار» على برقيات ّ
سرية صادرة عن السفارتين
اإلماراتية واألردنية في لبنان .هذه المراسالت تشمل ،في
جزئها الثالث ،المنشور اليوم ،الفترة الالحقة الختطاف
الرئيس سعد الحريري فــي السعودية ،وإجــبــاره على
االستقالة في الرابع من تشرين الثاني الماضي .أبرز ما في
برقيات السفير اإلماراتي حمد سعيد الشامسي ،أنه بدأ

سفير اإلمارات:
نادر الحريري يقود جبهة
مواجهة السعودية!
يوم  ،2017/11/13بعث السفير اإلماراتي في بيروت برقية إلى
بالده ّ
تحدث فيها عن التطورات في لبنان بعد اختطاف الرئيس سعد
:الحريري في الرياض ،في ما يأتي نصها

صاف .وعندما
التسويق الستقالة الحريري كما لو أنها ربح ٍ
اصطدم بالواقع اللبناني بعد أيام ،اكتشف أثرًا سلبيًا على
الوضع االقتصادي ،وتماسكًا رسميًا في وجه السعودية،
وانقسامًا حادًا داخل تيار المستقبل ،وخسارة سعودية إلى
حد أنه لم يعد يقف إلى جانبها سوى سمير جعجع وأشرف
ريفي الذي لم ينجح في تنظيم تظاهرة جدية تأييدًاللرياض!

ً
أوال :الجانب السياسي:
 .1إط ــالـ ـت ــان ألمـ ــن عـ ــام حـ ــزب ال ـلــه
حسن نصرالله :خرج حسن نصرالله
يـ ــوم األح ـ ــد امل ــاض ــي بـكـلـمــة مـتـلـفــزة
ه ــادئ ــة عـلــى غـيــر ال ـع ــادة ش ــدد فيها
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـض ــام ــن ال ــداخ ـل ــي
وإعـ ـ ــان ف ـي ـهــا أن أي ق ـ ــرار ف ــي شــأن
قـبــول استقالة الـحــريــري يجب أن ال
يتخذ بانتظار عودته ألن االستقالة
جاءت في ظروف غير طبيعية وتحت
الـضـغــط ،بحسب رأي ــه ،وأن التركيز
بالدرجة األول ــى يجب أن يكون على
ع ـ ــودة ال ـح ــري ــري م ــن الـ ــريـ ــاض ،هــذا
الـ ـك ــام كـ ــان أش ـب ــه ب ـتــوج ـيــه أصـ ــدره
ن ـصــرال ـلــه ل ـتــأتــي م ــن ب ـع ــده امل ــواق ــف
السياسية متشابهة ولتشدد القوى
السياسية اللبنانية على أن األولوية
هي لعودة الحريري.
ف ــي إط ــال ـت ــه ال ـث ــان ـي ــة خ ــاط ــب نـصــر
الـلــه الــداخــل اللبناني بــالـهــدوء ذاتــه
لكنه صعد ضد السعودية واتهمها

ب ــاحـ ـتـ ـج ــاز ال ـ ـحـ ــريـ ــري واع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن
اس ـت ـقــال ـتــه ك ــأن ـه ــا ل ــم تـ ـك ــن ،مـطــالـبــا
ال ـ ــوزراء بــالـعـمــل فــي شـكــل اعـتـيــادي.
ومرة أخرى كان كالمه بمثابة توجيه
للجمهورية .ويسود اليوم في لبنان
توجه يقوده عــون إلــى تدويل األزمــة
الحكومية من خالل زيــارات خارجية
يـعـتــزم وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـق ـيــام بها
وتبدأ من فرنسا يوم الثالثاء املقبل.
 .2على مستوى رئاسة الجمهورية،
عمد رئيس الجمهورية إلــى سياسة
ش ـ ـ ــراء الـ ــوقـ ــت إذ أج ـ ـ ــرى ع ـل ــى م ــدى
األس ـ ـب ـ ــوع ل ـ ـق ـ ــاءات ش ـم ـل ــت أطـ ـي ــاف
املـجـتـمــع الـسـيــاســي كــافــة وال ـس ـفــراء
وال ـق ـي ــادات امل ـصــرف ـيــة والــدي ـن ـيــة في
ال ـبــاد واسـتـهـلــك بـهــذه االجـتـمــاعــات
نحو  4أيام.
 .3ش ـه ــد األس ـ ـبـ ــوع أيـ ـض ــا ت ـحــركــات
مكثفة باتجاه دار الفتوى من معظم
الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة ف ــي لـبـنــان.
ولكن األبرز كان وزير الداخلية نهاد
امل ـش ـنــوق ال ــذي أط ـلــق مــن عـلــى منبر
الدار موقفًا تصعيديًا ضد السعودية
مـ ــن دون أن ي ـس ـم ـي ـهــا .فـ ـخ ــال رده
ع ـلــى سـ ــؤال ع ــن اح ـت ـمــال مـبــايـعــة آل
الحريري لبهاء الحريري اآلخ األكبر
ل ــرئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـس ـت ـق ـي ــل ق ــال
املشنوق إن األم ــور فــي لبنان تجري
ب ــاالن ـت ـخ ــاب ولـ ـي ــس بــامل ـبــاي ـعــة وأن
الـلـبـنــانـيــن لـيـســوا قـطـيـعــا أو قطعة
أرض تنتقل ملكيتها بالتوريث .هذا
امل ــوق ــف يـعـتـبــر ت ـص ـع ـي ـدًا خ ـط ـرًا من
شـخـصـيــة س ـن ـيــة وازنـ ـ ــة وال ش ــك أن
اململكة رصــدت هذا املوقف وستكون
ل ــه ت ــداع ـي ــات ــه ع ـل ــى م ـس ـت ــوى عــاقــة
املشنوق بالسعودية.
 .4من أبرز املحطات السياسية خالل
األس ـ ـبـ ــوع اج ـت ـم ــاع ــان اس ـت ـث ـنــائ ـيــان
لـكـتـلــة املـسـتـقـبــل ال ـن ـيــاب ـيــة وامل ـك ـتــب
السياسي لتيار املستقبل .فقد خرج
االجتماع األول ببيان مخيب لآلمال
إذ شــدد على ض ــرورة عــودة الرئيس
الـحــريــري قبل الـحــديــث فــي أي شيء
آخر ،وهو ما جاء صادمًا للسعودية.
أم ــا االج ـت ـمــاع ال ـثــانــي ف ـخــرج ببيان
أف ـضــل نـسـبـيــا إذ ج ــاء مـتـنــاسـقــا في
مضمونه مع مضمون بيان استقالة
ال ـحــريــري ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــإي ــران من
دون التطرق إلى حزب الله ومن دون
إغفال املطالبة بعودة الحريري.
* وفق معلوماتنا الخاصة فإن حالة
مــن اإلن ـق ـســام ت ـســود فــي ق ـيــادة تيار
املستقبل وهي على الشكل التالي:
جبهة يقودها نــادر الحريري ،حيث
ي ـق ــوم بـحـمـلــة غ ـيــر مـعـلـنــة م ــن تـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل ع ـل ــى ال ـس ـع ــودي ــة وه ـن ــاك
مـ ـعـ ـل ــوم ــة تـ ـ ـق ـ ــول إن نـ ـ ـ ـ ــادر ي ـس ـعــى
إل ــى تـجـيـيــش ق ــواع ــد ال ـت ـيــار لـلـقـيــام
ب ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات وت ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــرات مل ـط ــال ـب ــة
ال ـس ـعــوديــة ب ــإع ــادة س ـعــد ال ـحــريــري
إلــى بـيــروت .على هــذا الجانب هناك
غرفة عمليات يقودها نادر وتتضمن
النائب بهية الحريري ونهاد املشنوق
والوزير غطاس خوري.
على الجانب اآلخر من املواجهة تشير
املـعـلــومــات إلــى أن الـسـعــوديــة طلبت
مــن الـنــائــب عـقــاب صقر ال ـعــودة على
ً
عجل إلى بيروت ّ
ليكون فريقًا مقابال
لنادر الحريري ويضم الرئيس فؤاد
السنيورة والصحافيني نديم قطيش
وأحمد عدنان وبعض األصوات.

(مروان طحطح)

● األصوات املؤيدة للسعودية ولدول
ال ـخ ـل ـيــج ف ــي ل ـب ـن ــان اق ـت ـص ــرت عـلــى
ال ـقــوات اللبنانية الـتــي قــال رئيسها
سمير جعجع إن األولوية هي ملقاربة
أسـ ـب ــاب اس ـت ـقــالــة ال ـح ــري ــري بـمـعــزل
عن وجــوده في السعودية ،كذلك فإن
مــواقــف رئيس حــزب الكتائب سامي
الجميل تصب في اإلطار نفسه.
وهـنــاك أيضًا الــوزيــر السابق أشــرف
ريـفــي ال ــذي يتخذ مــواقــف ح ــادة في
م ـهــاج ـمــة إيـ ـ ــران وح ـ ــزب ال ـل ــه ون ـهــاد
املشنوق وتأييد السياسة السعودية.
● نـجــح مـحــور ح ــزب الـلــه ـ ـ ـ ع ــون في
إزاح ـ ـ ــة ال ـن ـظ ــر ع ــن أسـ ـ ــاس اس ـت ـقــالــة
الحريري وعن مضمون بيانها ّ
وحول
هذا املحور أنظار اللبنانيني والعالم
إلى قضية بقاء الحريري في الرياض
على أساس أنها أصل املشكلة وأنها
تطاول السيادة اللبنانية.
● واق ـ ــع الـ ـح ــال ف ــي ل ـب ـنــان الـ ـي ــوم أن
تـحــويــل الـنـظــر املـحـلــي وال ــدول ــي عن
أس ـ ــاس اس ـت ـق ــال ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،يـبـعــد
النظر عن حــزب الله وعــن أدواره في
خرق أمن دول املنطقة وانغماسه في
تدريب الجماعات اإلرهابية ،والالفت
أي ـ ـضـ ــا أن م ـع ـظ ــم وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ــام
اللبنانية انجرت إلى هذا االتجاه من
حيث التركيز على الحريري ووجوده
في اململكة وإهمال أسباب استقالته.
وهـ ــذا مــؤشــر م ـهــم ع ـلــى ت ــراج ــع دور
اإلع ـ ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي أو ح ـت ــى غـيــابــه
وي ــوج ــب ع ـلــى دول ال ـخ ـل ـيــج ات ـخــاذ
مـ ـب ــادرة ف ــي ات ـج ــاه إي ـج ــاد مـنـصــات
تتولى املواجهة اإلعالمية في الداخل
اللبناني.
ثانيًا الجانب األمني:
● ت ـف ـيــد م ـع ـلــومــات ـنــا ال ـخ ــاص ــة ب ــأن
الوضع األمني في لبنان ليس جيدًا
وأن ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ع ـلــى اخـتــافـهــا
ت ـع ـمــل ج ــاه ــدة ل ـض ـب ـطــه ل ـك ــن ه ـنــاك
ت ـخ ــوف ــا ك ـب ـي ـرًا م ــن ح ـ ــدوث عـمـلـيــات
ّ
اغـتـيــال سـيــاســي ب ـهــدف ه ــز الــوضــع
األمني وفتح الساحة اللبنانية على
االح ـت ـمــاالت كــافــة .وه ــذه الـتـهــديــدات
تطاول شخصيات سياسية لبنانية
ب ـ ـ ـ ـ ــارزة ،ل ـك ـن ـه ــا ال ت ـس ـت ـث ـن ــي أي ـض ــا
شـخـصـيــات أخـ ــرى ،وه ــذه املعطيات
ق ــد ت ـح ـتــم ع ـل ــى دول غ ــرب ـي ــة ات ـخ ــاذ
إج ــراءات لسحب رعاياها وبعثاتها
الديبلوماسية من باب الحماية.
● ك ــان ــت بـ ـ ـ ــارزة أيـ ـض ــا ت ـح ـض ـيــرات
ق ـ ــوى س ـيــاس ـيــة ل ـت ـظ ــاه ــرات م ــؤي ــدة
لـلـسـعــوديــة وأخ ــرى للضغط عليها.
فمناصرو الوزير أشرف ريفي أقاموا
بالتعاون مع حزب الوطنيني األحرار

:في ما يأتي برقية أرسلها السفير اإلماراتي إلى بالده يوم  14تشرين الثاني 2017

صراع داخل «المستقبل»!

تـظــاهــرة مـتــواضـعــة فــي أح ــد ش ــوارع
بـ ـي ــروت ل ــم ت ـك ـت ـمــل ب ـس ـبــب خ ــاف ــات
بـيـنـهـمــا .أم ــا ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـت ــي أعــد
لها نــادر الحريري من تحت الطاولة
لـ ـتـ ـخ ــرج ب ـ ـش ـ ـعـ ــارات ل ـل ـض ـغ ــط ع ـلــى
السعودية فجرى تأجيلها بطلب من
ّ
وزارة الــداخـلـيــة الـتــي ذك ــرت بقواعد
التظاهر.
● ت ـش ـي ــر املـ ـعـ ـل ــوم ــات إلـ ـ ــى أن نـ ــادر
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ون ـ ـهـ ــاد املـ ـشـ ـن ــوق وزيـ ــر
الداخلية ّ
قررا تأجيل هذه التحركات
إلى وقت يكون أكثر مالءمة للضغط
على السعودية في الشارع.
ّ
● من جهته وظف رئيس الجمهورية
س ـب ــاق مـ ــاراثـ ــون بـ ـي ــروت ف ــي ات ـجــاه
الـضـغــط عـلــى الـسـعــوديــة ملطالبتها
ب ــإع ــادة ال ـحــريــري إل ــى ب ـي ــروت .فهذا
الـ ـسـ ـب ــاق ال ـ ــذي ش ـ ــارك ف ـي ــه ع ـش ــرات
اآلالف حمل شعارات تطالب باإلفراج
عن الحريري.
ثالثًا :الجانب االقتصادي:
● ال ـخــوف الـحـقـيـقــي هــو مــن تــدهــور

السعودية أرسلت
ّ
ليكون فريقًا
صقر ً
مقابال لنادر الحريري
يضم السنيورة
وقطيش

الوضع االقتصادي في األيــام املقبلة
نـتـيـجــة ال ـخ ـطــوات املــرتـقـبــة ال ـتــي قد
تتخذها دول الخليج ،وهــذا ما يثير
ه ـل ــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن وتـ ـس ــاؤالتـ ـه ــم ،إذ
يخشون أن تقدم السعودية واإلمارات
تحديدًا على اتخاذ إجــراءات تصيب
االقتصاد اللبناني في مقتل.
● هذه اإلج ــراءات تتضمن على وجه
التحديد:
 .1وقـ ـ ـ ـ ــف خـ ـ ـط ـ ــوط الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــران ف ــي
االتجاهني.
 .2وقــف تعامل امل ـصــارف الخليجية
مع املصارف اللبنانية.
 .3وقـ ـ ــف الـ ـتـ ـح ــوي ــات إلـ ـ ــى ل ـب ـن ــان،
خـصــوصــا فــي ظــل وج ــود نـحــو 550
أل ــف لـبـنــانــي ف ــي الـخـلـيــج بـيـنـهــم ما
ال يـقــل ع ــن  350أل ـفــا فــي الـسـعــوديــة.
وتبلغ تحويالت اللبنانيني العاملني
في الخليج إلى لبنان نحو  4.5مليار
دوالر بـيـنـهــا  2.5م ـل ـيــار دوالر من
السعودية وحدها.
وبالتالي فــإن وقــف هــذه التحويالت
سيصيب املجتمع اللبناني في مقتل.
 .4تــرح ـيــل الـلـبـنــانـيــن م ــن الـخـلـيــج،
خصوصًا في ظل االكتظاظ السكاني
فــي لبنان نتيجة وج ــود  1.5مليون
نازح سوري.
 .5قطع العالقات التجارية.
 .6س ـح ــب ال ـ ــودائ ـ ــع ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة مــن
امل ـ ـصـ ــارف ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـ ــودائ ـ ــع مــن
مصرف لبنان.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/13

تقرير مــن أحــد مـصــادرنــا الـخــاصــة يتضمن ردود
الفعل بــن األح ــزاب اللبنانية على مقابلة الحريري
وذلك على النحو التالي:
● املقابلة التي أجراها الرئيس سعد الحريري .وجد
اللبنانيون فيها تــراجـعــا عــن التصعيد ال ــذي أطلقه
في بيان االستقالة الذي أعلنه يوم السبت في الرابع
مــن تشرين الثاني ،كما اعتبروا أن كــام الحريري
والسقف السياسي الذي وضعه في املقابلة ،ال ينسجم
مع التصعيد السعودي واللغة التصعيدية تجاه لبنان
وتـجــاه مــا يـقــوم بــه حــزب الـلــه ،لكن الـحــريــري حــاول
الظهور بمظهر املــرتــاح والــواثــق بنفسه ،مستخدمًا
لغته وأسلوبه في املقاربة السياسية لألمور ،فتحدث
بشخصيته الهادئة ،والتي تعيد ربط النزاع مع حزب
الله ،من دون استفزاز ،أو استدراج العداء معه ،وهذا
ظهر حني قال إنه حريص على التسوية وعلى العالقة
مع رئيس الجمهورية ،ولكن بشروط العودة إلى النأي
بالنفس وااللتزام به.
● تنقسم الـتـقــديــرات حــول مــوقــف الـحــريــري ،حيث
يعتبر البعض أنــه أصــر على الهدوء كي ال يقال إنه
مجبر على التصعيد ،ونفى كل اإلشاعات التي تقول
إن ــه محتجز وق ـيــد اإلق ــام ــة الـجـبــريــة ،ولــذلــك تقصد
م ــدح رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،لــالـتـفــاف عـلـيــه وعـلــى ما
قاله قبل املقابلة ،بــأن ما يقوله الحريري ال يعتد به
ألنــه مـخـطــوف .وهـكــذا لــم يعد بــإمـكــان عــون اعتبار
الحريري مخطوفًا ،والدليل أنه رحب بما قال واعتبره
موقفًا إيجابيًا.
● فــي امل ـقــابــل ،ه ـنــاك مــن اعـتـبــر أن ال ـحــريــري ظهر
متعبًا ،وكــأنــه غـيــر مقتنع بـمــا حـصــل مـعــه ،ويــريــد
التراجع عن االستقالة ،والحفاظ على التسوية ألنه ال
يريد خسارة الحكومة ،وال ما حققه في هذه التسوية،
فيما هناك وجهة نظر أخرى ،وهي وجهة نظر حزب
الله ،الذي اعتبر أن الحريري تراجع بناء على تراجع
الـسـعــوديــة ،والـتــي على مــا يـبــدو تعرضت لضغوط
دولـيــة كبيرة ،بسبب مــا حصل مــع الـحــريــري ،وألن
الــدول الكبرى واملــؤثــرة كالواليات املتحدة األميركية
وبعض الــدول األوروبية ترفض التصعيد السعودي
في لبنان ،وترفض نقل املواجهة إليه ،ويعتبر الحزب
أن زيارة الوزير ثامر السبهان إلى واشنطن لم تكن
إيجابية ولم يحصل أي اتفاق إلقناع األميركيني بدعم
السعوديني بالتصعيد ،وبالتالي اضطر السعوديون

إلى التراجع ،وهذا ما انعكس تراجعًا لدى الحريري
الذي أبدى استعداده للتراجع عن االستقالة.
● ويشير حــزب الله إلــى أن طريقة إدارة هــذه األزمــة
الـسـيــاسـيــة ،وال ـت ـعــاون بــن آل ال ـحــريــري ،خصوصًا
بهية الحريري ونادر الحريري مع الحزب ومع رئيس
الجمهورية ورئيس مجلس النواب ،أدى الى تحقيق
هذه النتائج ،وتم تطويق مساعي السعودية التي تريد
التصعيد في لبنان ،وفرط التسوية.
● تؤكد مـصــادر متابعة أن االتـصــال كــان مفتوحًا
طوال الوقت بني نادر الحريري وقيادة حزب الله ،وهذا
التنسيق يعتبره الحزب أنه ساهم كثيرًا في امتصاص
الصدمة ،وفي التكاتف حول آل الحريري ،والتمسك
بزعامة سعد .وتعتبر املـصــادر أن االتـصــاالت التي
أجراها آل الحريري بعدد من السفارات والدول كانت
تشدد على ضرورة الحفاظ على سعد ،وعلى عودته
إلــى لبنان ،وهــذا ما ارتكز عليه الـحــزب ،للنجاح في
شــن حـمـلــة م ـضــادة ضــد ال ـس ـعــوديــة ،رف ــع عنوانها
األس ــاس ــي رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ووزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة.
ويعتبر حزب الله أن آل الحريري وبعض املقربني من
سعد ال يريدون التورط بالتصعيد السعودي ،ألنهم
يعتبرون أنهم قد يتركون في منتصف الطريق ،أو
ألنـهــم يعتبرون أن الـجــو الــدولــي ليس منسجمًا مع
الجو السعودي ،بالتالي فإن السعودية ستتراجع في
النهاية ،وإذا ما اتخذوا مواقف تصعيدية ،فهذا يعني
أنــه سيرتد عليهم سلبًا سياسيًا فــي لبنان ،إذا ما
ناصبوا العداء لحزب الله.
● أمــا النائب وليد جنبالط ،فيقول إنــه من األفضل
ال ـص ـمــت وعـ ــدم ال ـح ــدي ــث ،ك ــي ال ي ـت ـضــرر صــديـقــه
ال ـش ـخ ـصــي وال ـع ــزي ــز س ـعــد الـ ـح ــري ــري ،ألنـ ــه يـجــب
التضامن معه فــي هــذه الـفـتــرة .وال أحــد ق ــادر على
الـتـكـهــن ب ـمــا يـحـصــل م ـعــه ،وإذا م ــا ك ــان ج ــزء من
مشكلته لــه عــاقــة بـمــا يـحـصــل فــي الـسـعــوديــة من
مكافحة الفساد ،إضافة إلى ربط األمــر ،بالتصعيد
السعودي ضد إيران ،فيما الحريري غير قادر على
خــوض هــذه املواجهة .ويقول جنبالط :إن الحريري
بدا متعبًا جدًا ،وغير مرتاح ،وال يتوقع أنه سيعود إلى
لبنان على رغم قوله إنه سيعود قريبًا ،وحتى لو عاد
فهو سيعود ليصر على االستقالة .ويعتبر جنبالط
أن الحريري أعطى انطباعًا أساسيًا ألساس الصراع
واألزمــة ،وهو يتعلق بامللف اليمني ،إذ إن السعودية

تريد التصعيد في لبنان ،لتحقيق نتائج في اليمن،
ب ـعــد ان ـق ـضــاء ث ــاث س ـن ــوات ع ـلــى عــاص ـفــة ال ـحــزم،
وهذا يتأكد من خالل كالم الحريري عن أن مشكلة
السعودية مــع حــزب الـلــه ب ــدأت فــي شكل فعلي منذ
تدخله في اليمن .ويعتبر جنبالط أن ال حل للملف
اليمني إال بــالــدخــول بـحــوار مباشر بــن السعودية
وإيـ ــران ،لــوقــف االس ـت ـنــزاف .أم ــا عــن املــرحـلــة املقبلة
في لبنان ،فال يتوقع جنبالط أن يقف التصعيد ،ال
بل سيستمر ،وقد يكون اقتصاديًا هذه املرة ،مبديًا
تخوفه من طرد اللبنانيني من الخليج ،وهذا ما يؤدي
إلى أزمة اقتصادية كبرى.
● وفيما أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بموقف
الحريري ،فهو ال يزال يعتبر أن الحريري مغلوب على
أم ــره ،واسـتــدراجــه إلــى معركة هــو ليس جــزءًا منها،
وهــي سترتد عليه سلبًا ،داعيًا إلــى ضــرورة العودة
ع ــن االس ـت ـقــالــة ،ألن ل ـب ـنــان ال يـمـكــن إال أن تحميه
التسوية والحفاظ عليها.
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● ال ي ــزال االن ـق ـســام س
ّ
فالبعض يعتبر أن ك ــام الـحــريــري م ــوزون ويمثل
ش ـخ ـص ـي ـتــه ،وهـ ــو م ـت ـم ـســك ب ـط ــروح ــات ــه ال ـســاب ـقــة
واملحافظة على ربط النزاع مع حزب الله ،ومن بني هؤالء
مــن يؤكد ض ــرورة الحفاظ على التسوية والتمسك
بها ،ألنه ال تمكن مواجهة حزب الله ،ومواجهته في
ظل هــذه املرحلة قد تــؤدي إلــى انكفاء املستقبل عن
السلطة ،فيما يعتبر مستقبليون آخــرون ،وهم ضد
التسوية ،أن الحريري لجأ إلى هذا الخطاب كي ال يقال
أنه مجبر على التصعيد ،ولذلك التزم بأدائه املعتاد،
لكنهم يعتبرون أن هــذا لــن يحل األزم ــة ،ولــن يــؤدي
إلى تجنيب التصعيد اآلتي على املنطقة .وال شك أن
داخــل املستقبل صــراعــا ينقسم إلــى قسمني ،قسم
بني الذين يريدون التسوية ،وأبرزهم نادر الحريري
وبهية الحريري ،نهاد املشنوق ،غطاس خوري ،بوجه
الذين يريدون التصعيد واملواجهة ،كفؤاد السنيورة،
أحمد فتفت ،وغيرهما ،وهذا الصراع ،يدور بني هذين
القسمني ،على وجهة نظر من ستنتصر في النهاية،
ليكون األق ــرب إلــى الـحــريــري وإل ــى السلطة واملــواقــع
القيادية.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/14

في ما يأتي برقية أرسلها السفير حمد الشامسي إلى بالده بعد يومين
:على إعالن استقالة الرئيس سعد الحريري من الرياض

ّ
الشامسي لم يتوقع أي أثر الستقالة الحريري على الوضع االقتصادي!
● ال بد من اإلشــارة إلى أن االستقالة جــاءت مفاجئة
لــأوســاط السياسية كــافــة ،فــا أح ــد فــي لـبـنــان كــان
يعرف بنية الحريري باالستقالة ،حتى أن مقربني منه
ومــن ضمن فريق عمله أعــربــوا عــن صدمتهم ألنهم
كانوا يعملون على تحضير ملفات زيارته إلى مصر
يوم األحد ومن بعدها مشاركته في مؤتمر اقتصادي
في اليونان.
● من حيث الشكل فإن إعالن االستقالة من الرياض
يحمل في طياته رسائل كبيرة وقوية من حيث التأكيد
على أن للرئيس الحريري مرجعية سياسية مركزها
السعودية وأن ــه يتلزم بـقــرارهــا مهما كــانــت عالمات
التباعد التي سادت في الفترة املاضية.
● وألن االستقالة أعلنت من السعودية فإن هذا يعني
ً
أن الطالق قد حصل كامال بني الرياض وطهران ،ألن
لبنان كان الساحة الوحيدة التي كان الطرفان يعيشان
مساكنة سياسية فيها.

وبالتالي فإن التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى
الرئاسة تعتبر في حكم املنتهية.
● في التداعيات ،ال يمكن إنكار وجود خطر أمني وإن
كان محدودًا ،فاستقالة الحكومة قد تغري التنظيمات
اإلرهابية على معاودة مسلسل التفجير في الداخل،
كما يمكن لحزب الله إذا وجد نفسه في موقع صعب
أن يلجأ إلى افتعال أزمــة سياسية داخلية ليترجمها
تصعيدًا على األرض إذا ما أتاه توجيه عملياتي إيراني
كرد على استقالة الحكومة.
● عـلــى الـجــانــب االق ـت ـص ــادي ،ال م ـخــاوف جــديــة من
انعكاسات لالستقالة على وضع الليرة اللبنانية ألن
املـصــرف املــركــزي لــديــه احـتـيــاط ضخم مــن العمالت
األجنبية ويتيح له ضبط سوق الصرف.
● هناك سؤال أساسي عن االنتخابات النيابية املقبلة
ومدى إمكانية حصولها .من حيث القانون والدستور
ف ــإن الـحـكــومــة بـعــد استقالتها تـتـحــول إل ــى حكومة

تـصــريــف أع ـم ــال ،وبــالـتــالــي فـهــي قـ ــادرة عـلــى إج ــراء
االنتخابات طاملا أن قانون االنتخاب موجود.
● يـمـكــن ال ـق ــول أن س ـعــد ال ـح ــري ــري ح ـقــق مكسبًا
سياسيًا على الساحة السنية بعد إعالن استقالته ألن
ذلك سينعكس إيجابًا لناحية شد العصب في الشارع
السني الذي كان متعطشًا إلى خطوة سياسية كبيرة.
● ال يمكن إنـكــار أن االض ـطــراب السياسي سيكون
سـيــد املــوقــف فــي الـفـتــرة الـقــريـبــة املـقـبـلــة ،خصوصًا
أنها تأتي عطفًا على التصعيد السعودي الكبير الذي
تواله وزير الدولة لشؤون الخليج في السعودية ثامر
السبهان الذي قال صراحة أن هناك مفاجآت ستحل
على الساحة اللبنانية لتأتي استقالة الحكومة كأولى
هذه املفاجآت.
د .حمد سعيد الشامسي
السفير
2017/11/6
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كسروان وبعبدا:
معركة كسر احتكار «التيار»

الحريري يتفيأ بالعمائم ...و«جيران قريطم»
يخوض الرئيس سعد الحريري
معركته االنــتــخــابــيــة ،بكل
مــا يمكن أن يتوافر لــه من
أسلحة .بعد أن كاد يستنفد
خــطــابــه الــســيــاســي ونــفــوذ
األجهزة األمنية التابعة له،
استنجد بــدار الفتوى ...يريد
رئــيــس الــحــكــومــة أن يتفيأ
بالعمائم ،وتسخير بيوت الله
ومنابرها من أجل دفع الناس
للتصويت للوائحه خصوصًا
في العاصمة
ميسم رزق
ّ
م ـن ــذ أي ـ ـ ــام تـ ــولـ ــى أح ـ ــد ُم ـس ـت ـش ــاري
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري
(بسام تميم) ُم ّ
ّ
همة دعوة رجال الدين
فــي بـيــروت إلــى مــأدبــة غــداء فــي بيت
الوسطُ .يظهر ذلك حرصًا ُمستقبليًا
ك ـب ـي ـرًا ع ـلــى ح ـشــد أك ـبــر ع ــدد مـنـهــم.
فــاخ ـت ـيــار م ــوظ ــف بــرت ـبــة ُمـسـتـشــار
لتنفيذ ّ
مهمة كـهــذه ُ(يـمـكــن إيــاء هــا
ألي موظف في البروتوكول واملراسم)
دليل اهتمام بإنجاح اللقاء ،وتأمني
جمع من األئمة في جلباب سياسي
أزرق يستطيع الحريري أن يتفيأ به
انتخابيًا .مع ذلكّ ،
تغيب كثر من وزن
أمني دار الفتوى الشيخ أمني الكردي،
شيخ ّ
القراء محمود عكاوي ،القاضي
وامل ـس ـت ـش ــار ف ــي امل ـح ـك ـمــة الـشــرعـيــة
الـشـيــخ عـبــد الــرح ـمــن ال ـح ـلــو ،املــديــر
اإلداري في املحكمة الشرعية الشيخ
الـ ـق ــاض ــي م ـح ـم ــد الـ ـنـ ـق ــري ،وامل ــدي ــر
العام األسبق لألوقاف الشيخ هشام
خليفة (اعتذر مسبقًا).
ي ـ ـقـ ــول أحـ ـ ــد الـ ـح ــاض ــري ــن إن ال ــذي ــن
لـ ّـبــوا ال ــدع ــوة فــوجـئــوا عـنــد دخــولـهــم
ب ـت ـس ـج ـيــل األس ـ ـمـ ــاء الـ ـت ــي ح ـض ــرت،

ّرد رئيس الجمهورية
ّ
رد مكتب اإلعــام في رئاسة الجمهورية على
مــا تناقلته وســائــل اإلع ــام ومــواقــع التواصل
االج ـت ـمــاعــي م ــن م ـع ـلــومــات ع ــن زي ـ ــارة يـنــوي
رئيس الجمهورية العماد ميشال عــون القيام
بـهــا إل ــى منطقة ك ـس ــروان .وف ــي ب ـيــان لــه أكــد
املكتب اإلعالمي أن «ال صحة لهذه املعلومات،
وأن فخامته ،كما هو ُمعلن ومـعــروف ،سوف
يفتتح بعد ظهر اليوم في مدينة جبيل املؤتمر
الدولي حول «املساواة في الديموقراطية» الذي
ينظمه املركز الدولي لعلوم اإلنسان بالشراكة
مع جامعة البلمند .وأضــاف« :أما بالنسبة إلى
منطقة كسروان ،فإن فخامة الرئيس يعتبرها
منطقة غالية وعــزيــزة تـشـ ّـرف بتمثيل أهلها
منذ العام  2005وحتى تاريخ انتخابه رئيسًا
للجمهورية وزيارتها واجــب ،مثل كل املناطق
اللبنانية ،ملعاينة املشاريع اإلنمائية الكثيرة التي
تحققت فيها .أمــا موعد هــذه الــزيــارة فيقرره
فخامة الرئيس وحده وفق ما يراه مناسبًا وما
تقتضيه املصلحة الوطنية».

وبــوضــع إش ــارة «صــح» إلــى جانبها،
وك ــأن املـقـصــود الـتــدقـيــق بـمــن حضر
وب ـم ــن غـ ــاب .م ــن ح ـض ــر ،ت ـص ـ ّـور بــأن
ال ـه ــدف م ــن ال ـل ـق ــاء ه ــو ال ـت ـش ــاور في
هـمــوم وطـنـيــة وديـنـيــة عــامــة وبينها
«م ـش ـك ـل ــة ال ـت ـح ــوي ــات امل ــالـ ـي ــة ال ـتــي
تصرفها دولــة اإلم ــارات لــدار الفتوى
م ــن م ـخ ـص ـصــات امل ـف ـتــن وال ـخ ـط ـبــاء
وامل ـش ــاي ــخ وتــأم ـي ـنــات ـهــم ال ـص ـح ـيــة».
غ ـيـ َـر أن ال ـحــريــري أخ ــذ امل ـشــايــخ إلــى
مـكــان آخ ــر .أم ــام حـضــور لــم يتجاوز
امل ـئــة م ـع ـمــم ،ك ــان واض ـح ــا أن رئـيــس
تيار املستقبل «يريد استخدام السلك
الديني في معركته االنتخابية» .حتى
أن أحد الشيوخ حاول االستفسار عن
أم ــر امل ـس ــاع ــدات ،ف ـج ــاءه جـ ــواب أحــد
الحاضرين «مش وقتها»!
خالل مأدبة الغداء التي أقيمت على
شــرف رج ــال الــديــن ،يتقدمهم مفتي
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـش ـيــخ ع ـبــد الـلـطـيــف
دري ـ ـ ــان ،ف ــي ح ـض ــور ال ــرئ ـي ــس تـمــام
سالم ووزير الداخلية نهاد املشنوق
وم ــرش ـح ــي الئ ـح ــة «امل ـس ـت ـق ـبــل» في
ب ـي ــروت ال ـثــان ـيــة ،دع ــاه ــم ال ـحــريــري
إلى «التضامن لحماية هوية بيروت
وقـ ــرارهـ ــا ال ـس ـيــاســي وال ــوط ـن ــي من
خـ ـ ــال دعـ ـ ـ ــوة أهـ ـلـ ـه ــا ،لـ ــرفـ ــع نـسـبــة
االقـ ـت ــراع إل ــى ال ـحــد األق ـص ــى وقـطــع
الطريق أمام كل محاولة لوضع اليد
على العاصمة وممثليها».
عمليًا ،ليس كــام رئـيــس الحكومة
س ـ ـ ــوى دعـ ـ ـ ــوة سـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـب ــاش ــرة
ّ
لألئمة لحث الناس على االنتخاب،
وانـ ـخ ــراط رجـ ــال ال ــدي ــن ف ــي تعبئة
عامة الناس .هي محاولة لتسييس
ب ـيــوت الـلــه والـ ـ ّ
ـزج بـهــا فــي ال ـصــراع
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـ ـ ــذي يـ ـخ ــوض ــه ت ـي ــار
املـسـتـقـبــل ف ــي ب ـي ــروت وغ ـيــرهــا من
يستنجد الحريري
املناطق .فلماذا
ِ
بهم؟ أال ُيعد إقحام دار الفتوى في
االن ـت ـخــابــات خــرقــا ل ـب ـنــود امل ـب ــادرة
املـ ـص ــري ــة فـ ــي دار ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى؟ كـيــف
ُيـ ـمـ ـك ــن لـ ـتـ ـي ــار يـ ـ ّـدعـ ــي ب ــأن ــه م ــدن ــي
وع ـ ــاب ـ ــر لـ ـلـ ـط ــوائ ــف واملـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق أن
يـسـتـخــدم مـنــابــر ال ـجــوامــع للتأثير
ف ــي ال ـنــاخ ـبــن؟ ه ــل اسـتـنـفــد الـتـيــار
كل وسائله السياسية واالنتخابية
ولم ّ
يتبق له بعد الخرزة الزرقاء إال
املشايخ الستنفارهم انتخابيًا؟

نسبة اقتراع الناخبين السنة في بيروت هل تتجاوز الـ 47في المئة؟ (داالتي ونهرا)

ُ
بـــ َ
ـات واض ـ ـحـ ــا ان تـ ـي ــار امل ـ ّس ـت ـق ـبــل
يـعـيــش أزم ـ ــة ث ـق ــة .ث ـقــة بـمــرشـحـيــه.
ثقة بـجـمـهــوره .ثقة بماكينته التي
اسـ ـت ــرجـ ـع ــت الـ ـ ـح ـ ــرس االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
القديم .ثقة بضعف إمكانية التأثير
ل ـعــدم ت ــواف ــر امل ـ ــوارد املــال ـيــة أو عــدم
ك ـفــاي ـت ـهــا .أزمـ ــة ث ـقــة تـجـعـلــه يفتش
عــن أي ــة وسـيـلــة تـقـيــه ش ـ ّـر الـخـســارة
الـكـبــرى .لــذلــك ،ال بــد مما ال بــد منه.
استثمار العمامات الدينية وتقمص
دوره ـ ــم ب ــإص ــدار م ــا يـشـبــه الـفـتــوى
امللزمة لهم بحث الناخبني على رفع

ّ
تغيب كثر عن
الدعوة منهم أمين
الفتوى الشيخ
أمين الكردي

«الخرزة الزرقا» في مساجدهم.
لطاملا ّ
ميز تيار املستقبل نفسه كونه
تيارًا مدنيًا .وضع قواعد فصل بني
الـبـعــديــن الـ ّـديـنــي والـسـيــاســي ،وهــو
صــاحــب نظرية الـعـبــور إلــى الــدولــة.
ّ
وقد شكل طرحه االنفتاحي هذا بابًا
لـلــولــوج إلــى كــل املـنــاطــق والـطــوائــف
ولو أن الجمهور السني بقي رافعته
األولــى .لجوء املستقبل ّ إلى املشايخ
ّ
في زمــن االنتخابات ،إنما يــدل على
أزمـ ــة عـمـيـقــة بـيـنــه وب ــن ج ـم ـهــوره،
ّ
يتوسل دار الفتوى ونفوذها
جعلته

تدعيمًا ملواقعه االنتخابية.
صحيح أن الـلـجــوء إلــى املـ ّ
ـؤسـســات
الدينية من قبل أحزاب سياسية في
لبنان ُ
يعد أمرًا بديهيًا .لكن أن يصار
إل ــى تـحــويــل دار الـفـتــوى واملـشــايــخ
إلــى شريك سياسي مـضــارب ،فهذه
نقطة خطرة على البيئة ذاتها قبل
أن ت ـش ــد ال ـع ـص ــب امل ــذهـ ـب ــي ت ـج ــاه
اآلخ ـ ــري ـ ــن .قـ ــد يـ ـق ــول ق ــائ ــل إن ه ــذا
أسـ ـل ــوب تـتـبـعــه مـخـتـلــف ال ـج ـهــات،
ب ـمــن فـيـهــا ح ــزب ال ـلــه وح ــرك ــة أم ــل،
لـكــن ال ـف ــارق أن األخ ـيــريــن يــرسـمــان

خـطــوطــا ح ـم ــراء تـتـعـلــق بــاملـحـظــور
امل ــذه ـب ــي ،ف ـه ــل لـلـمـسـتـقـبــل ال ـق ــدرة
ٌ
به… أضف
نفسها؟ هذا أمر مشكوك ُ
إلى ذلك ،أن ما يفعله تيار املستقبل
واملـفـتــي دري ــان ومجلسه الـشــرعــي،
يخرق املبادرة املصرية التي ّ
نصت
فــي أحــد بنودها على الـتــزام املفتي
الـجــديــد «الـحـفــاظ عـلــى دار الفتوى
كـمــرجـعـيــة وطـنـيــة إســام ـيــة بعيدًا
من الخالفات السياسية ،وتجنيب
الـ ــدار ال ـتــدخــات مــن الـسـيــاسـيــن»،
علمًا أن املفتي كان حاضرًا في عدد
من املهرجانات االنتخابية للتيار،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ّع ـن ــدم ــا أع ـل ــن ال ـح ــري ــري
أس ـم ــاء مــرشـحـيــه إل ــى االنـتـخــابــات
في البيال.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الف ـ ـ ـتـ ـ ــة لـ ــان ـ ـت ـ ـبـ ــاه دع ـ ـ ــوة
ال ـح ــري ــري ،أم ــس« ،ج ـي ــران قــريـطــم»
إلـ ـ ــى ب ــاح ــة قـ ـص ــر ق ــريـ ـط ــم .اض ـط ــر
ال ــرج ــل أك ـث ــر م ــن م ــرة لـقـطــع كلمته
«تـ ـ ــأث ـ ـ ـرًا» .اسـ ـت ــرج ــع أدبـ ـ ـي ـ ــات الـ ــدم
وال ـض ـح ـي ــة وال ـ ـش ـ ـهـ ــادة .ق ـ ــال إن ـن ــا
«نـ ـخ ــوض هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات لـيــس
ألجـ ـ ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،فـ ـه ــي آخـ ـ ــر ه ـم ــي،
وآخــر همي الكرسي .األهــم لدي هو
أن ـت ــم ،ال ـش ـبــاب وال ـش ــاب ــات ،كبيركم
وصـغـيــركــم .ه ــذا مــا ك ــان يـهــم رفيق
الحريري وهــذا مــا يهم الـيــوم سعد
الـحــريــري ،فقد أعطيتمونا الكثير،
ح ــن ك ــان رف ـيــق ال ـح ــري ــري ف ــي هــذا
البيت وحني ّاستشهد».
كل ما سبق ،يؤكد أن املستقبل يدخل
امل ـعــركــة ف ــي ظ ــل ظـ ــروف انـتـخــابـيــة
وسـيــاسـيــة ومــالـيــة صـعـبــة .ال يريد
التيار لنتائج االنتخابات أن تأتي
ّ
مخيبة .معظم األرقام واإلحصاء ات
تشي بنتائج غير جميلة… ما غداء
األمــس فــي بيت الــوســط الــذي تميز
بـ ـحـ ـض ــور ك ـث ـي ــف ل ـخ ـط ـب ــاء وأئـ ـم ــة
ص ــاة الـجـمـعــة ،وع ـصــرون ـيــة قصر
قريطم ســوى ترجمة للمخاوف ،ال
سـيـمــا أن األرقـ ــام األخ ـي ــرة تـحـ ّـدثــت
عن أن نسبة اقتراع الناخبني السنة
في بيروت لن تتجاوز الـ 47في املئة،
وأن نسبة املؤيدين له بني هــؤالء ال
تزيد على  55في املئة!
مـ ــاذا ب ـعــد ه ــذه وت ـل ــك؟ وه ــل يتخذ
الـ ـ ـق ـ ــرار ب ـج ـع ــل الـ ـ ـس ـ ــادس مـ ــن أيـ ــار
موعدًا غير مؤكد؟

علم
و خبر
إطاللة وحيدة لبري
ُت ّ
عد حركة أمــل للمهرجان االنتخابي الــذي يحضره ويتحدث
فـيــه رئـيـسـهــا نـبـيــه ب ــري ي ــوم الـسـبــت فــي  28نـيـســان املـقـبــل في
س ــاح ــة ال ـب ــواب ــة ف ــي مــدي ـنــة صـ ــور .وب ـح ـســب أوس ـ ــاط حــرك ـيــة،
س ـي ـك ــون املـ ـه ــرج ــان م ــرك ــزي ــا ويـ ـش ــارك ف ـي ــه م ـن ــاص ــرو ال ـحــركــة
مــن كــل امل ـنــاطــق .إطــالــة ب ــري قــد ت ـكــون الــوح ـيــدة ،فــي حــن أن
الجمهور األخضر اعتاد تنظيم جوالت شعبية لرئيسه تسبق
االنتخابات ،ويتخللها تدشني مشاريع خدماتية وتنموية في
الجنوب والبقاع.

عون وباسيل ...كل يعود وحده
تدقق جهات سياسية عديدة في أسباب قرار وزير الخارجية
جبران باسيل ،عدم العودة على منت طائرة رئيس الجمهورية
ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال ع ــون م ــن ق ـمــة ال ـظ ـه ــران ي ــوم األحـ ــد امل ــاض ــي.
ول ــوح ــظ أن بــاس ـيــل ع ــاد ف ــي ال ـتــوق ـيــت ن ـف ـســه الـ ــذي ع ــاد فـيــه
الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري عـلــى مــن طــائــرة خــاصــة مــن الــدمــام،
وب ـف ــارق قـصـيــر ع ــن مــوعــد عـ ــودة ط ــائ ــرة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
والوفد الرسمي املرافق.

أمل وحزب الله 27 :من !27
أظ ـهــرت دراسـ ــة مـيــدانـيــة ق ــام بـهــا ج ـهــاز أم ـنــي لـبـنــانــي رسـمــي
وتسلمته مراجع سياسية عديدة ،أن حزب الله وحركة أمل صار
بمقدورهما ضـمــان فــوز  27مقعدًا شيعيًا مــن أصــل  27مقعدًا
نيابيًا.

صيدا مسك الختام الحريري؟
ت ـل ـق ــى ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ن ـص ـي ـح ــة ب ـت ــأج ـي ــل زي ــارت ــه
املتوقعة لصيدا الخميس والجمعة املقبلني إلى ما قبل موعد
ّ
االنتخابات النيابية بأيام قليلة ،وذلــك من أجــل بــث الحماسة
في قاعدة تيار املستقبل ،قبيل االنتخابات مباشرة ،حتى تفعل
فعلها فــي صناديق االقـتــراع بعد األزم ــات التي الحقت التيار
أخيرًا .ووضعت ماكينة التيار تاريخ  2أيار موعدًا أوليًا لجولة
الحريري االنتخابية في مسقط رأسه ،أي قبل ساعات من انتهاء
مهلة تنظيم الحمالت االنتخابية ،علمًا بأنها ستكون الجولة
الصيداوية األولــى التي تسبق استحقاقًا انتخابيًا ،نيابيًا أو
ّ
ّ
بلديًا ،إذ كانت عمته النائبة بهية الحريري «بتكفي وبتوفي»
كما َّ
صرح سعد الحريري سابقًا.
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استقالة ...ال استقالة من هيئة اإلشراف
ّلوح أكثر من عضو في هيئة االنتخاب بإمكان تقديم استقاالتهم
م ــن ال ـه ـي ـئ ــة إذا اس ـت ـم ــر مـ ـس ــار ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات م ــن ق ـب ــل الـسـلـطــة
السياسية .ولجأ عدد من هؤالء إلى مراجعهم السياسية ،فكان
الجواب أن االستقالة «ستخدم من يريدون تطيير االنتخابات
وتزوير نتائجها».

نازحو بيت جن يعودون اليوم
بتأخير دام ثالثة أسابيع ،ينجز كل من الدولة السورية واألمن
الـعــام اللبناني ،الـيــوم ،عملية إع ــادة جــزء مــن أهــالــي بـلــدة بيت
جن ومزرعتها الذين كانوا قد نزحوا إلى شبعا بسبب املعارك
في الجنوب السوري .نحو  600نازح سجلوا أسماء هم للعودة
الطوعية واالستفادة من املصالحة التي توصلت إليها الدولة
ال ـســوريــة ب ــن أه ــال ــي بـيــت ج ــن وأه ــال ــي املـنـطـقــة املـحـيـطــة بـهــا.
وبحسب بيان األمن العام ،فإن الباصات التي خصصها النظام
لنقل الـنــازحــن ستعبر معبر املصنع ال ـحــدودي عند التاسعة
ّ
من صباح اليوم لتتوجه إلى شبعا وتقل النازحني عبر طريق
البقاع الغربي ـ ـ املصنع باتجاه األراضي السورية.

ينتظر التيار الوطني والقوات
اللبنانية يوم  7أيار ،لتثبيت
الزعامة المسيحية .وعين
الطرفين على كسروان
وبعبدا ،لتحقيق فوز الفت
ألن للدائرتين رمزيتهما
هيام القصيفي
يثير املشهد االنتخابي للتيار الوطني
الحر والقوات اللبنانية ،اهتمام أوساط
سياسية بــارزة ألن الطرفني يخوضان
ت ـنــاف ـســا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ع ـل ــى ال ـســاحــة
االن ـت ـخــاب ـيــة ،ي ــؤس ــس ملــرح ـلــة م ــا بعد
االنتخابات.
ث ـمــة وع ــي الف ــت ف ــي ه ــذه األوسـ ـ ــاط ملا
قامت به القوات من تحضير بنية يعول
ً
عليها مستقبال ،في كافة الدوائر التي
تخوض فيها املعركة االنتخابية وفي
طريقة اختيار مرشحيها ،وتوزيعهم
عـلــى ال ــدوائ ــر بـحـيــث ي ـكــون لـكــل دائ ــرة
مــرشــح حــزبــي ،مـضـمــون ف ــوزه بنسبة
عالية .على هذه القاعدة ،ارتفعت نسبة
ال ــذي ــن ت ـت ـح ــدث ال ـ ـقـ ــوات ع ــن أرج ـح ـيــة
فوزهم في االنتخابات ،إلى عشرة نواب
أصـبـحــوا مـضـمــونــن ،وم ــا بــن نائبني
إلـ ــى أربـ ـع ــة نـ ـ ــواب م ــرج ـح ــن .ح ـصــول
القوات على عشرة نــواب ككتلة قواتية
صــافـيــة ،أم ــر تتحسب لــه بـجــديــة ،كما
ي ـت ـح ـس ــب لـ ــه خ ـص ــوم ـه ــا وح ـل ـف ــاؤه ــا
ال ـســاب ـقــون ،اس ـت ـع ــدادًا ملــرحـلــة تشكيل
حكومة ما بعد االنتخابات ،ما يعني أن
إخــراج الـقــوات من أي تركيبة حكومية
سـيـكــون أم ـ ـرًا صـعـبــا ،م ــع وجـ ــود كتلة
نيابية من عشرة نواب على األقل.
فــي مراقبة أداء ال ـقــوات ،ثمة مــن يشبه
حركة هــذا الحزب االنتخابية وطريقة
عـ ـم ــل م ــاك ـي ـن ـت ــه االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ،بــأن ـهــا
م ـحــاولــة ألن ت ـكــون أقـ ــرب إل ــى ماكينة
ح ــزب ال ـلــه ،مــن خ ــال التحسب مسبقًا
إل ـ ــى أي ـ ــن يـ ـج ــب أن تـ ـص ــب األصـ ـ ـ ــوات
التفضيلية .لكن ال يزال املزاج املسيحي
عـمــومــا ،مــع ت ـنــوع أح ــزاب ــه ،وع ـلــى رغــم
االلتزام الحزبي للقواتيني واملناصرين،
غير مضمون مئة في املئة ،وبعيد عن
صيغة «البلوك» االنتخابي الذي يميز
حزب الله وحركة أمل والطاشناق.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـشـ ـه ــد ح ـ ــرك ـ ــة الـ ـتـ ـي ــار
الوطني الحر استنفارًا عاليًا ،لكيفية
تــوزيــع األص ــوات التفضيلية ،لكن هذا
االس ـت ـن ـفــار ي ــواج ــه ف ــي بـعــض ال ــدوائ ــر
بصعوبة ،ال سيما حيث يــوجــد نــواب
حاليون يتنافسون مع بعضهم البعض
ف ــي دائ ــرتـ ـه ــم االن ـت ـخ ــاب ـي ــة .ب ــاع ـت ــراف
هـ ـ ــؤالء ،ت ـش ـكــل األص ـ ـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة
ً
م ـف ـصــا حـقـيـقـيــا إذ تـجـعــل املــرشـحــن
الـنــواب ينقلبون على زمــائـهــم ،بحكم
األمر الواقع .علمًا أن التيار ،الذي اعتمد
ع ـلــى تــرش ـيــح شـخـصـيــات ك ـث ـيــرة غير
حزبية ،فضل في بعض الدوائر اإلبقاء
ع ـلــى نـ ــواب حــال ـيــن ك ـمــرش ـحــن ،فيما
خففت الـقــوات مــن هــذا األم ــر إلــى الحد
األق ـصــى .وتتعمق املشكلة أكـثــر حيث
يوجد مرشحون حزبيون ومرشحون
حـلـفــاء عـلــى الئـحــة واحـ ــدة ،األم ــر الــذي
انقلب في األيــام األخـيــرة ،حربًا قاسية
ومعلنة ،إلــى حد تبادل االتهامات بني
امل ــرش ـح ــن ،خ ـصــوصــا ف ــي دوائـ ـ ــر لها
رمزيتها.
ت ـش ـك ــل بـ ـع ــض ال ـ ــدوائ ـ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
ح ـس ــاس ـي ــة أكـ ـث ــر مـ ــن غـ ـي ــره ــا ،ل ـل ـت ـيــار
وال ـ ـقـ ــوات ،ألن كـلـيـهـمــا يـسـعــى إل ــى أن
ي ـكــون ممسكًا ب ـقــرارهــا االن ـت ـخــابــي ،ال
مجرد الفوز بمقاعد فيها .هذه هي حال
بعبدا كما كسروان.
ت ـع ـت ـبــر ال ـ ـقـ ــوات ب ـع ـب ــدا ه ــدف ــا ب ــذات ـه ــا،
ألن ح ـصــول ـهــا ع ـلــى م ـق ـعــد ان ـت ـخــابــي،
ً
ف ــي دائـ ــرة يـمـثــل فـيـهــا ح ــزب ال ـلــه ثـقــا
سياسيًا وانتخابيًا ،أضيف إليه هذه

املــرة مرشح لحركة أمــل ،يعني اختراقًا
يؤسس ملستقبل واعــد في االنتخابات
الـنـيــابـيــة ع ــام  .2022وه ــي تـسـعــى إلــى
وجـ ـ ــود ف ــاع ــل ح ـي ــث ي ـك ـثــر خـصــومـهــا
االنـتـخــابـيــون ،مسيحيون ومسلمون،
عـلــى ال ـس ــواء .فتعمل عـلــى بـنــاء قــاعــدة
تـعـيــد الـحـضــور الـحــزبــي لـلـقــوات على
ً
م ـس ـت ــوى ن ـي ــاب ــي ،فـ ـض ــا ع ــن م ـقــارعــة
التيار الوطني في منطقة يعتبرها عقر
داره .وتـمـثــل لـلـتـيــار رم ــزي ــة ،أب ـعــد من
مجرد أنها تحتضن القصر الذي توافد
إليه العونيون عــام  1988وع ــادوا إليه
عندما انتخب عون رئيسًا.
ويـضــاعــف وج ــود ثــاثــة ن ــواب عونيني
حـ ــال ـ ـيـ ــن ك ـ ـمـ ــرش ـ ـحـ ــن ،مـ ـ ــن الـ ـتـ ـح ــدي
املفروض على التيار الحر للحفاظ على
ثقل الوجود في بعبدا وعلى االحتفاظ
ب ـح ـص ــة ن ـي ــاب ـي ــة ك ــام ـل ــة ب ــات ــت حـكـمــا
ف ــي خ ـطــر .وال ـط ــرف ــان بـحـســب خــريـطــة
تحركهما أخيرًا ،يحسبان بدقة أهمية
امل ـق ـعــد املـ ــارونـ ــي ال ـث ــال ــث ع ـلــى أس ــاس
أنهما واثقان إلى من سيؤول املقعدان
األوالن.
ل ـ ـك ـ ـسـ ــروان حـ ـك ــاي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .هـ ــي ال ـت ــي
تزعمها انتخابيًا العماد ميشال عون
ب ـعــد ع ــودت ــه م ــن ب ــاري ــس ،نــائ ـبــا عنها
ل ـ ــدورت ـ ــن ان ـت ـخ ــاب ـي ـت ــن ع ــام ــي 2005
و ،2009وهــي التي تمثل الـيــوم كباشًا
حقيقيًا بني التيار والقوات ،والعائالت.
ال ي ـم ـك ــن الـ ـقـ ـف ــز ف ـ ـ ــوق ال ـ ـعـ ــائـ ــات فــي
كـ ـس ــروان ،ألن ع ــون نـفـســه اض ـطــر إلــى
التحالف معها ولم يتمكن من تخطيها،
فـنـجــح بــواس ـط ـت ـهــا ،سـ ــواء كمرشحني
أو كمناصرين وحـلـفــاء .والـتـيــار يلجأ
ً
ال ـي ــوم أي ـض ــا إل ــى ال ـع ــائ ــات مـسـتـبــدال

إخراج القوات من
أي تركيبة حكومية
سيكون أمرًا صعبًا

عائالت بأخرى ،سبق أن أيدته ،فيرشح
منها ،كما فعلت بقية القوى السياسية
التي إما شكلت الئحة منها أو تحالفت
معها.
عـمـلـيــا ال ـت ـنــافــس ب ــن ال ـت ـيــار وال ـق ــوات
والئـحــة تحالف فريد الـخــازن – فــارس
سعيد والكتائب،على أشده ،خصوصًا
أن أك ـث ــر م ــن اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي ،خلص
إل ــى أن حـصــة ال ـت ـيــار مـنـحـســرة حتمًا
ف ـي ـه ــا .وال ـ ـق ـ ــوات ك ـم ــا الئـ ـح ــة ت ـحــالــف
الـخــازن  -سعيد ،تسعيان إلــى تعميق
ف ــارق األص ـ ــوات ،ألن فــي ذل ــك مصلحة
بسحب البساط من تحت زعامة التيار
وتـ ـف ــرده ب ـك ـس ــروان .مـشـكـلــة ال ـت ـيــار أن
التنافس داخل الالئحة الواحدة أصبح
أكثر حــدة في األيــام األخـيــرة ،وهــذا من
شأنه أن يؤدي إلى زعزعة الالئحة ،إذا
استمر الكباش الحالي بني املرشحني،
الحزبيني وغـيــر الحزبيني ،والتنافس
على األصــوات التفضيلية .ال سيما أن
السباق يتركز على الفوز وعلى تصدر
األص ـ ــوات ،فـهــل يـمـكــن لـلـتـيــار أن يفوز
مرشحه «الرسمي» من دون أن يحصل
ع ـلــى امل ــرك ــز األول ،فـيـنــالــه حـلـيــف من
العائالت؟ وهــل يمكن ملرشحي الحزب
أن يجيروا األصوات لبعضهم ،من دون
احتساب خطورة أوضاعهم االنتخابية
الخاصة وقوة اللوائح املنافسة؟
ال شك في أن غياب عون كزعيم للتيار،
يفقد الئـحــة كـســروان العونية وهجها
وح ـض ــوره ــا ،وه ـنــا االس ـت ـح ـقــاق ال ــذي
يــواج ـهــه ال ـت ـيــار فــي اس ـت ـعــادة مــركــزيــة
الـ ـ ــزعـ ـ ــامـ ـ ــة ،فـ ـ ــا تـ ـعـ ـط ــى لـ ـحـ ـلـ ـي ــف مــن
الـعــائــات ،ويـكــون مــرشــح الـتـيــار ثانيًا
أو ث ــال ـث ــا .م ــن دون إغـ ـف ــال ح ـق ـي ـقــة أن
الالئحتني املنافستني باتتا تتحدثان
بواقعية عن الفوز بمقعدين حكمًا من
أصـ ــل خ ـم ـســة ،وال ـح ــدي ــث ه ـنــا حـصـرًا
عن كسروان ،ال دائــرة كسروان ـ ـ جبيل،
األمر الذي سيجعل التنافس على ثالثة
م ـق ــاع ــد ،واح ـ ــد م ـن ـهــا عــائ ـلــي بــامـتـيــاز
من املرجح أنــه شبه محسوم ،لتتحول
املعركة على املقعدين الباقيني معركة
بني الحزبيني حصرًا معركة أصوات ال
ســابــق لـهــا فــي صـفــوف الـتـيــار ،لتأمني
وص ـ ـ ـ ــول عـ ــون ـ ـيـ ــن ،واإلط ـ ـ ــاح ـ ـ ــة ب ــأح ــد
الحلفاء من العائالت أيضًا.
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سياسة

سياسة

انتخابات

2018

كرامي بخطر:
«البلوك العلوي» للخير؟

طرابلس قبيل  6أيار

ّ ّ
«لما كنا مكارية ما شفنا هيك بغال»

قبل  18يومًا من االنتخابات النيابية ،تزداد درجة التوتر في الشارع الطرابلسي .تيار المستقبل أكثر من ُي ّ
عبر عن أزمته ،من
ّ
خالل تجنيد القوى األمنية لمصلحته وافتعال إشكاالت في الشارع .يعتقد أنه «انتهى» من «ظاهرة» أشرف ريفي ،وبات
ّ
يتفرغ لمنافسيه الرئيسيين :نجيب ميقاتي في طرابلس ،وجهاد الصمد في الضنية
ليا القزي

جنبالط:
احذروا من
اللعب بالنار
غ ـ ـ ـ ـ ّـرد أم ـ ـ ــس ال ـ ـنـ ـ ّـائـ ــب ول ـي ــد
جـ ـنـ ـب ــاط ُم ـ ـ ـحـ ـ ــذرًا «الـ ــذيـ ــن
يتمتعون باملناصب الكبرى
وي ـس ـيــرون فــي تـلــك املــواكــب
ال ـج ـ ّـرارة ويتنصتون يمينًا
ً
وشماال على املواطنني ،بأننا
ُلسنا لقمة سائغة» .جنبالط
املــدافــع عن رفيق درب والــده
في الحركة الوطنية ،أضاف:
«هـ ــؤالء م ــن حــديـثــي النعمة
ال تــاريــخ لهم إال االنتهازية.
ّإن تــوف ـيــق س ـل ـطــان قبلكم
وم َن الرجال الرجال.
ّجميعًا ِ
إنه من رفاق كمال جنبالط،
ف ـ ـ ــاح ـ ـ ــذروا م ـ ــن الـ ـلـ ـع ــب فــي
النار».

ّ
ّ
«انتبه ،إنهم ُيحضرون ،في الضنية،
ـال عـلــى خلفية تعليق
الفـتـعــال إش ـكـ ٍ
ص ـ ــور» .ه ــذه امل ـع ـلــومــة ،وص ـلــت إلــى
الـنــائــب الـســابــق ج ـهــاد الـصـمــد ،قبل
ظ ـهــر أمـ ــس ،بـغـيــة االح ـت ـي ــاط .م ـسـ ً
ـاء
ّ
تـحــقـقــت «الـ ـنـ ـب ــوءة» ،وش ـه ــدت بـلــدة
ـار ب ــن ُم ـنــاصــري
ب ـخ ـعــون إط ـ ــاق ن ـ ـ ٍ
الـ ـن ــائ ــب «امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي» ق ــاس ــم عـبــد
العزيز مــن جهة ،ومناصري الصمد
من جهة أخ ــرى ...على خلفية تعليق
صور.
ـور» جـغــرافــي
ـ
ك
ـ
ي
ـ«د
ـ
ب
ـه،
ـ
س
ـ
ف
ـ
ن
ـد
ـ
ه
املـشـ
ٍ
ُمـخـتـلــف .م ـ ّـرة يـكــون «امل ـس ــرح» ،أحــد
أح ـي ــاء ب ـي ــروت ا ُل ـثــان ـيــة ،وف ــي ال ـيــوم
الثاني ينتقل «املـمـثـلــون» إلــى دائــرة
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـث ــانـ ـي ــة .تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
«املـ ـت ــوت ــر» ُم ــن ن ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات
ّ
(ورب ـ ـمـ ــا ال) في
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـن ـت ـظ ــرة

يتوجه كريم محمد كبارة،
فيضدّ
الصالونات الطرابلسية ،بكالم
تيار المستقبل وآل الحريري
ّ
قال أحمد الحريري ّألهالي ّ
الموقوفين :وال مرة قلنا إن الملف
ُ ّ
سي َحل قبل االنتخابات أو بعدها
ّ
 6أي ـ ــار امل ـق ُـب ــلُ ،يـ ـح ــاول تــوظ ـيــف كــل
األسلحة املتاحة لــه ،بغية «ترهيب»
خصومه.
حــادثــة بخعون (مسقط رأس الصمد
ُ
وعـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز) ،أمـ ـ ــس ،تـ ـض ــاف إل ــى
سـ ّـجــل األج ـه ــزة األم ـن ـيــة« ،النشيطة»
ج ـ ـ ـدًا فـ ــي عـ ـ ــدم ُ حـ ـم ــاي ــة االس ـت ـح ـق ــاق
االن ـت ـخ ــاب ــي وامل ــرشـ ـح ــن وال ـنــاخ ـبــن
وسـمـعــة الـعـهــد .ن ـعــم ،مــن أج ــل حفنة
مقاعد ،لن يؤثر عددها في بقاء سعد
الـ ـح ــري ــري رئ ـي ـس ــا ل ـل ـح ـكــومــة وت ـي ــار
املـسـتـقـبــل «امل ـم ـث ــل األول» لـجـمــاعـتــه
فــي الـبـلــد ،يـجــري تأليب أبـنــاء ُ البلدة
الــواحــدة بعضهم على بعض .أطلقت
الـ ـن ــار ع ـلــى م ـب ـنــى ال ـب ـلــديــة (امل ــوال ـي ــة
ُ
ناصرين للنائب
للصمد) ،وم ـنــازل م ُ
ّ
صيبت سيارة
السابق وسياراتهم ،وأ
ُ
واحــدة تابعة لعبد العزيز .املتهمون
بــاف ـت ـعــال الـ ـح ــادث «مـ ـع ــروف ــون ،وقــد
صــورت ـهــم ال ـك ــام ـي ــرات» ،ي ـقــول جـهــاد
ال ـص ـم ــد .ه ــم م ــن أبـ ـن ــاء ب ـخ ـع ــون .لــو
وقعت الفتنة ،وسقط قتيل أو جريح،
ّ
سيتحمل مسؤولية الدم في
«فمن كان
الشارع؟ القوى األمنية التي غابت عن
السمع ُ أمس؟ أم محافظ الشمال رمزي
نـهــرا املـنـشـغــل بـجــوالتــه االنـتـخــابـيــة،
وتـ ـن ــاول األك ـ ــل ف ــي م ـطــاعــم طــرابـلــس
مع األمني العام لتيار املستقبل أحمد
الحريري»؟
ي ــؤك ــد الـ ـصـ ـم ــد« :مـ ـ ــش رح نـخـلـيـهــم
ي ـع ـم ـلــوا ف ـت ـن ــة» .ان ـت ـهــى األم ـ ــر أم ــس،
ب ــات ـف ــاق ال ـج ـم ـيــع ع ـل ــى ن ـ ــزع ال ـص ــور
والـ ــاف ـ ـتـ ــات عـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــدة واملـ ـح ــات
بيان للصمد ،وآخر
العامة ،وبإصدار
ٍ

ّ
سلطانّ :
لدي معلومات عن أن «المستقبل» سيعمد في األيام المقبلة إلى استفزازنا وخلق إشكاالت بالجملة (هيثم الموسوي)

ُمشترك مع قاسم عبد العزيز.

من بخعون إلى طرابلس مشهد
واحد

ب ـخ ـع ــون ع ـ ّـي ـن ــة ش ـم ــال ـي ــة ع ــن األزم ـ ــة
الـسـيــاسـيــة والـنـفـسـيــة ال ـتــي ي ـمـ ّـر بها
التيار األزرقّ .أما «قلب» املشاكل ،فهي
ّ
تضم
مدينة طرابلس .عاصمة الشمال
ثمانية مـقــاعــد ،بينها خمسة مقاعد
س ـن ـيــة ي ــواج ــه ف ـي ـهــا ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
ّ
ًّ
كـ ـ ــا م ــن تـ ـي ــار ال ـ ـعـ ــزم ،وبـ ــدرجـ ــة أق ــل
حــركــة ال ــوزي ــر ال ـســابــق أش ــرف ريـفــي.
ّ
ل ـي ــس ل ـس ـبــب سـ ـ ّـوى أن «امل ـس ـت ـق ـبــل»
ّ
يـعـتـقــد ،خــاط ـئــا ،أن ــه تـمــكــن مــن خــال
ّ
الضغوط األمنية من شل حركة ريفي
االن ـت ـخــاب ـيــة« .ال ـه ــاج ــس» املستقبلي
األك ـبــر ،هــو رئـيــس الـحـكـ ُـومــة السابق
على
نـجـيــب م ـي ـقــاتــي .ي ـق ــول امل ــرش ــح ّ
الئ ـح ــة «ا ّلـ ـع ــزم» تــوف ـيــق س ـل ـطــان إن ــه
ُ
«طـلــب مــنــي أخــذ االحـتـيــاطــات ،ولـ ّ
ـدي
ّ
معلومات عن أن تيار املستقبل سيعمد
في األيام القليلة املقبلة إلى استفزازنا

عبر خلق إشكاالت بالجملة» .أصدقاء
«أب ـ ـ ــو راشـ ـ ـ ــد» (ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل وآل
الحريري) ،يريدون «مواجهة اختالل
ميزان القوى ملصلحتنا (تيار العزم)،
مــن خــال الـتـحـ ّـدي وإث ــارة الـنــاس في
ُ
ال ـشــارع .فنحن الئـحــة تشبه صابون
محلية مئة باملئة»،
طرابلس ،صناعة
ّ
ي ـض ـي ــف« :وقـ ـ ــت م ــا ك ــن ــا م ـك ــاري ــة مــا
شفنا هيك بغال» ،على ما يقول املثل
الطرابلسي.
ّ
يـبــدو أن مــوجــة الـتـعــاطــف مــع رئيس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة س ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ،ب ـعــد
اح ـت ـج ــازه ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،آخـ ــذة في
ُ
ّ
االنحسار .هــذا ،على األقــل ،ما تظهره
ـور ال ـل ـقــاءات الـشـعـبـيــة ال ـتــي يقوم
صـ ُ
بــه املــرشـحــون فــي طرابلس ،بحضور
أحمد الحريري .آخر األمثلة على ذلك،
«م ـهــرجــان» منطقة ب ــاب الــرمــل ،الــذي
ُوضعت فيه قرابة ال ــ 2500كرسي ،في
ّ
ّ
حني أن الكاميرات أظهرت أن الحضور
ّ
ل ــم ي ـت ـعــد  250ش ـخ ـصــا ت ـقــري ـبــا .هــذا
االح ـت ـف ــال الـ ــذي ّ
وجـ ــه خ ــال ــه الـنــائــب

محمد كبارة تعليمات إلى مناصريه
ب ـم ـق ــاط ـع ـت ــه .ي ـح ـل ــو ل ـل ـن ــائ ــب سـمـيــر
ال ـج ـســر وم ـس ــؤول ــي «امل ـس ـت ـق ـبــل» في
الشمال ،النفي دائمًا لخالفات بينهم
وبني كبارة حول الصوت التفضيلي.
ولـ ـك ــن ،كـ ــام ك ــري ــم م ـح ـمــد كـ ـب ــارة في
الصالونات الطرابلسية ،املوجه ّ
ضد
ً
ـاال لـلـشــكّ
آل ال ـح ــري ــري ،ال ي ـت ــرك م ـج ـ
بشعور «أبو العبد» بوجود محاوالت
لضرب حيثيته الطرابلسية.
وج ــود أحـمــد ال ـحــريــري ،شـبــه الــدائــم،
فـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـح ــاء ،ال ُي ـ ـعـ ـ ّـد ُ س ـ ــوى حـقـنــة
ُم ّ
ألهال أهمل مطلبهم
هدئة «بالشكل»
ٍ
األساسي :العفو العام .ليلة أمس أيضًا،
ق ـط ــع أه ــال ــي امل ــوق ــوف ــن اإلس ــام ـي ــن
الـطــريــق أم ــام أح ــد املـطــاعــم فــي شــارع
الـ ـض ـ ّـم وال ـ ـفـ ــرز ح ـي ــث كـ ــان ال ـح ــري ــري
وس ـم ـيــر ال ـج ـســر م ــوج ـ َ
ـودي ــن ف ـي ــه .لم
ّ
ي ـكــن أم ـ ــام «ال ـش ـي ــخ» م ــن ح ـ ــل ،ســوى
الخروج واالستماع إلى كالم النسوة:
«نـحـنــا إلـنــا سـنــة ون ـصــف .ايـمـتــى رح
ي ـم ــرق ال ـق ــان ــون؟ م ــا ف ـيــك تـسـتـعـجــل؟

مــن مـعــرقــل؟ نجيب مـيـقــاتــي؟ أشــرف
ري ـفــي؟ ملــا بـتـكــون بـمـهــرجــان ،بيكون
ـي ...مــا عــم نـسـمـعــك» .قــال
صــوتــك ع ــال ـ ّ
لهم الحريري إنه قبل أن يتوجه إليهم
«اتصلت بالرئيس (سـعــد الحريري)
وقـ ــال ل ــي لـسـنــا الـكـتـلــة ال ــوح ـي ــدة في
مجلس الـنــواب .نحن بمفاوضات مع
القانون
الرئيسني عــون وب ـ ّـري ،وهــذا
ً
يجب أن ّ
يمر في مجلس الوزراء بداية
ّ
ثم في مجلس النواب» .وأضــاف« :وال
ّ ّ
ُ ّ
ّ
قبل أو
مــرة قلنا لكم إن امللف سيحل ّ
بعد االنتخابات .أما من يقول إنــه لن
ـن نؤثر
ينتخبنا ،فـهــذا رأيـكــم .نحن لـ ّ
عليكم من أجل هذا املوضوع ،ألنه غير
سياسي».
الـ ـت ــواص ــل ب ــن ق ـ ـيـ ــادات «امل ـس ـت ـق ـبــل»
ّ
والطرابلسيني ،ليس العلة الوحيدة.
ُيضاف إلى ذلك «التكتيك» غير املوفق
ّ
فــي أن ي ـتــولــى ج ــورج بـكــاسـيـنــي ابــن
الـبـتــرون ،الـهـجــوم بنحو عنيف على
م ـي ـق ــات ــي ابـ ـ ــن طـ ــراب ـ ـلـ ــس .ح ـس ــاسـ ّـيــة
«الـغــريــب» و«اب ــن البلد» ارت ـ ّـدت سلبًا

ّ
ع ـل ــى الئـ ـح ــة «امل ـس ـت ـق ـب ــل» .ك ــذل ــك أن
وصف الوزير السابق محمد الصفدي
ل ــائ ـح ــة ت ـي ــار الـ ـع ــزم ب ــ«ال ـش ـي ـط ــان»،
زاد م ــن ح ـم ـلــة ال ـت ـضــامــن م ــع رئـيــس
الحكومة السابق.
أول م ــن أمـ ـ ــس ،زار ت ــوف ـي ــق سـلـطــان
مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار،
«وك ــان هناك عـ ٌ
ـدد مــن املشايخ ،الذين
أبدوا امتعاضهم من كالم بكاسيني».
ّ
يتحملها
يــرى سلطان أن املسؤولية
ُ
ّ
الصفدي وبكاسيني «ولكن ،سنحمل
س ـ ـم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــر ومـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد كـ ـ ـب ـ ــارة
تماد
املـســؤولـيــة أيـضــا إذا كــان هـنــاك
ٍ
وب ـق ـيــا ص ــام ـت ــن» .امل ـط ـلــوب «اع ـت ــذار
بكاسيني والـصـفــدي ،وإال فالغضب
وسي ّ
ُ
عبر عنه في املساجد يوم
كبير،
الجمعة».
عــاقــة «امل ـص ـل ـحــة» ال ـتــي بـنــاهــا تـيــار
املـسـتـقـبــل م ــع أب ـن ــاء ط ــراب ـلــسُ ،يـعـ ّـبــر
عنها أحــد الـشـ ّـبــان فــي ش ــارع سوريا
ّ
(خ ـ ــط الـ ـتـ ـم ــاس بـ ــن ال ـت ـب ــان ــة وج ـبــل
مـ ـحـ ـس ــن) .ي ـج ـل ــس ه ـ ــذا الـ ـ ـش ـ ــاب فــي
مكتب انتخابي لسمير الجسر ،حيث
ُ ٍ
ُ َّ
ـذي ـلــة بعلم «ال ـت ـيــار».
رف ـعــت ص ــوره ّ مـ ُ
فضلني على البلد
الـشــاب يــرى أن «امل ِ
(طــراب ـلــس) ،هـمــا مـيـقــاتــي والـجـســر».
أمــا تيار املستقبل« ،فنحن سننتخب
ّ
الئـ ـحـ ـت ــه ،ألن الـ ـشـ ـي ــخ سـ ـع ــد وع ــدن ــا
بالعفو الـعــام» .الرئيس ميشال عون
ّ
قال إنــه لن يوقع على خــروج ُمتهمني
بقتل عـنــاصــر مــن الـجـيــش اللبناني.
«إذا ما إجا العفو مشكلة للمستقبل»،
ّ
ي ـقــول ال ـش ــاب ال ــذي يــؤكــد أن الـخـيــار
البديل «هو انتخاب ميقاتي .صحيح
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ّ
ّأن ــه ف ــي ال ـب ـلــديــةّ ،
وج ـه ـنــا ضــربــة كــف
ّ
ُ
لــائ ـحــة ال ــزع ـم ــاء» .ي ـعــبــر ال ـش ــاب عن
مزاج فئة من الناس« ،ما بيفهم عقلنا
بــال ـس ـيــاســة غ ـي ــر إنـ ــو ب ــدن ــا ال ـع ـف ــو».
النقمة واضـحــة ،خــال الـحــديــث ،على
الــوزيــر نـهــاد املـشـنــوق «بـسـبــب صــور
بهدلة املسجونني برومية»ُ .يخبر عن
االنتخابات
«الشعب الجوعان» .خالل
ّ
البلدية ّ
«وجـهــت األكثرية ضربة كف
إلى الئحة الزعماء ،ولكن اآلن الوضع
ً
غير .مثال ،نتصل بالناخبني لالقتراع،
يوافقون ولكن يشترطون قبض املال
قبل  6أيار».
ل ـ ــم ت ـ ـبـ ــدأ ظ ـ ــاه ـ ــرة املـ ـ ـ ــال االن ـت ـخ ــاب ــي
ب ــال ـظ ـهــور ب ـع ــد ف ــي ط ــرابـ ـل ــس .ه ـنــاك
ان ـ ـت ـ ـظـ ــار ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة س ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري
ل ـطــراب ـلــس «م ــع ال ـش ـن ـطــة» ،وف ــق أحــد
مـ ـس ــؤول ــي امل ــاكـ ـيـ ـن ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة.
خصوم تيار املستقبل يترقبون ذلك
أيضًا« ،ليبنوا على الشيء خطواتهم
املستقبلية فــي كيفية صــرف األم ــوال
ّ
االنتخابية» .حتى إن أبناء طرابلس،
ب ـ ـ ـ ــدأوا ي ـن ـت ـف ـض ــون ضـ ـ ـ ّـد مـ ـم ــارس ــات
األنـ ـظـ ـم ــة األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـقـ ـمـ ـعـ ـي ــة« .م ــش
فــارقــة مـعـنــا» ،يـقــول أح ــد الـشـبــان في
التبانةُ .يخبر عــن شقيقه الــذي لديه
ّ
ّملف قضائي« ،اّشـتــرطــوا (املستقبل)
ّ
ُ
أن ـ ــه لــي ـق ـفــل املـ ـل ــف ،ع ـلــيــي أن أنـتـخــب
ـاب ص ــوت ــه كـثـيـرًا
م ـع ـه ــم» .ي ـ ّـرف ــع الـ ـش ـ َ
ـح ــك» عليهم:
وهــو يـتـحــدث كـيــف «ضـ ِ
«وافـ ـق ــت ف ــي ال ـع ـل ــن ،ول ـك ــن ف ــي ال ـسـ ّـر
أن ــا م ــع أشـ ــرف ريـ ـف ــي» .اب ــن الـتـبــانــة،
أحــد أعـضــاء ُ«الـخـلـيــة الـنــائـمــة» لـلـ ّـواء
املتقاعد«ُ ،ال نجاهر بأننا معه ،ولكننا
ُ
ك ـثــر وســنـفــاجـئـهــم تـمــامــا كـمــا فعلنا
في ّ االنتخابات البلدية» .ملــاذا ريفي؟
«ألنـ ــه ض ـ ّـد ح ــزب ال ـلــه وب ـش ــار األس ــد.
ونحن ّ
ضد الحريري واملشنوق» .قبل
أن يدلو الشاب برأيه ،كان يستمع مع
صــديـ ٍـق لــه إل ــى تـســريــب صــوتــي على
تـطـبـيــق «ال ــواتـ ـس ــاب» ،ل ـس ـيــدة تـســأل
ج ـ ــورج ب ـكــاس ـي ـنــي« :أن ـ ــا ب ــال ــزاه ــري ــة،
ّ
بدي روح على امليتني ،كيف؟» .الهدف
ُ
مـنــه أن ي ـقــال« :املستقبل مــرشــح حــدا
بطرابلس ما بيعرف الشوارع».
ألحـمــد مـحـمــدٌ ،
رأي مختلف .أصــابــع
ُ
يـ ــديـ ــه املـ ـل ــونـ ـت ــن ب ــال ـف ـح ــم األسـ ـ ـ ــود،
ُ
ُ
تمسك ب ـصــور ٍة بهتت ألــوانـهــا لسعد
الحريريّ ،أيــام «السكسوكة» .ال يهتمّ
ب ُــ«ع ـج ـقــة» ع ـنــاصــر ال ـج ـيــش األرب ـعــة
املنشغلني بمعرفة الـهــدف مــن وجــود
ّ
فوتوغرافية تــدور في شــوارع
كاميرا
ُ
ّ
التبانةُ .يقاطع حديثهم مــرارًا ،مصرًا
على الـتـقــاط ص ــور ٍة لــه ،مــع «األمــانــة»
ّ
بني يديهّ .
يدعي أن «جماعة امليقاتي
عرضوا ّ
عليي  500ألف ليرة ،بس أنا
مــا بـغـ ّـيــر .الـلــه هيك ب ـ ّـدو .ب ـ ّـدو سعد».
يترك الـكــاراج حيث يعمل فــي الفحم،
ٍّ
ط ــال ـب ــا م ــراف ـق ـت ــه إل ـ ــى «قـ ـ ــن» ص ـغ ـيــر،
ّ
تحرسه بوابة حديد صغيرة« .قديش
عمرها الـصــورة؟ من ال ــ .»2005صورة
سعد الحريري وخالد الضاهر« ،هيدا
ّ
بغير .أنا ال».
ُ
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــارع املـ ـنـ ـقـ ـس ــم بــن
م ـي ـقــاتــي وريـ ـف ــي وامل ـس ـت ـق ـب ــل ،ه ـنــاك
ّ
فئة الالمبالني« .كلن عم يحكوني تا
ّ
أنـتـخــب» .صــاحــب ال ــدك ــان املـتــواضــع،
ُيـخـبــر عــن «ال ـنــاس الـجــوعــانــة .شفتو
ّ
كـ ــل ه ــالـ ـص ــور؟ وال شـ ــي ،م ــا بـيـعـنــو
شي .كم واحد مستفيدين .بس الناس
جــوعــانــة وم ــا ح ــدا عــامـلـنــا ش ــي»ّ .
رد
ا ُلـصــاع على تدمير واح ــدة مــن أجمل
امل ــدن وأعتقها على املـتــوســط« ،يجب
أن تكون بمقاطعة االنتخابات».

تقاعد» سليمان فرنجية«
عن الترشح إلى النيابة ،ال
يعني اعتزاله السياسة .ها
هو يعمل على «وساطة»،
من أجل منع محاولة تجيير
«البلوك العلوي» في دائرة
الشمال  2لمصلحة الئحة
كمال الخير ،وحرمان الئحة
الصمد ـ المردة
كرامي ـ
ّ
ُ
منها ،ما يهدد مقعد
فيصل كرامي النيابي
ليا القزي
ّ
تـ ـغ ــري ــدة رفـ ـع ــت عـ ـي ــد ،أول مـ ــن أم ـ ــس:،
ّ
ُ«س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة لـ ــن ن ـس ـمــح إل أن
نبادلك الوفاء .إذا لم نكن معك ،فأكيد لن
نكون ّ
ّ
عبثية .األمني العام
ضدك» ،لم تكن
للحزب العربي الديموقراطي ،املوجود
ف ــي س ــوري ــا م ـن ــذ ال ـ ـ ـ ـ ــ ،2014كـ ــان ُي ـ ّ
ـوج ــه
رســالــة «داخـلـ ّـيــة» ،إلــى فريقه السياسي
ّ
محتواها أن األصوات العلوية في دائرة
الـشـمــال الـثــانـيــة ،الـتــي يـمــون عليها لن
ّ
تضم تيار
تؤول سوى إلى الالئحة التي
املردة.
ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة م ـ ــع مـ ـعـ ـل ــوم ــات
«األخبار» عن ضغط ســوري من أجل أن
ت ـصـ ّـب األص ـ ــوات الـعـلــويــة فــي طــرابـلــس
ـ ـ املنية ـ ـ الضنية لالئحة الـتــي يرأسها
رئ ـ ـيـ ــس امل ـ ــرك ـ ــز الـ ــوط ـ ـنـ ــي ف ـ ــي ال ـش ـم ــال
كمال الخير ،ويتحالف فيها مع التيار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ،ول ـيــس لــائ ـحــة الـنــائــب
السابق جهاد الصمد ـ ـ الــوزيــر السابق
فيصل كرامي ـ «املردة».
ٌ
ّ
ُ
الح ّجة السورية ،هي أن الخير حليف ،وال
ّ
ُ
يجوز أن يـتــرك وحـيـدًا .ال سيما بعد أن
ّ
تخلى عنه «رفاق املحور» ،ولم يحسبها
ّ
ُ
ك ــرام ــي وال ـص ـمــد صـ ــح! رفـ ــض انـضـمـ ّـام
ّ
ّ
الـخـيــر لــائ ـحــة ،ألن «األفـ ـن ــدي» ظ ــن أن ــه
سـيـخـســر بــذلــك م ـق ـعــده .فـيـمــا الحقيقة،
ّ
هي أن كرامي كــان سيستفيد من الكتلة
الناخبة التي يملكها الخير ،لرفع حاصل

الالئحة االنتخابي ،مـ ّـع وجــود صعوبة
فــي أن يــربــح الـخـيــر ألن ــه لـيــس األول في
ّ
ـورك»
املنية .أمــا وقد وقعت الواقعة ،و«بـ ِ
خيار إكمال الخير بالسباق االنتخابي
َ
ل ـع ــدم رغ ـب ــة س ــوري ــا و«ال ـح ـل ـف ــاء» كـ ِـســر
«ح ـي ـث ـيــة» ال ــرج ــلُ ،ي ـ ــراد «ت ـت ــوي ــج» هــذه
ال ـخ ـطــوة بـمـنــح ك ـم ــال ال ـخ ـيــر األصـ ــوات
العلويةُ .
ويضاف إلى الناخبني الساكنني
في لبنان ،قرابة ال ــ 3000ناخب يسكنون
ع ـلــى ط ــول ال ـســاحــل الـ ـس ــوريُ ،
سيطلب
ُ
منهم املشاركة ّفي االنتخابات النيابية.
ّ
وي ّ
ُ
روج البعض أنه حتى لو لم تنل الئحة
الخير الحاصل االنتخابي ،فال «خوف»،
ســوريــا ،مــن خ ـســارة فــرصــة «ا ُسـتـعــادة»
ّ ّ
املـ ـقـ ـع ــد ال ـ ـع ـ ـلـ ــوي« ،ألن كـ ـ ــل امل ــرشـ ـح ــن
الـعـلــويــن يـ ــدورون فــي الـفـلــك ال ـســوري».
وهذا ٌ
أمر غير دقيق ،ال في حالة ُمرشحة
ت ـيــار املـسـتـقـبــل لـيـلــى دي ـش ــوري ،وال مع
السابق أشــرف ريفي بدر
ُمرشح الوزير
ُ
ّ
ع ـيــد ،وال حــتــى مــع امل ــرش ــح عـلــى الئـحــة
تيار العزم علي درويش.

هناك قرابة الـ3000
ناخب يسكنون على
الساحل السوري،
ُ
ُ
سيطلب منهم المشاركة
في االنتخابات
قـبــل ّأي ـ ــامُ ،ع ـقــد ف ــي الـعــاصـمــة الـســوريــة
لقاء ثالثي ،حضره ُممثلون عن القيادة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ورفـ ـ ـع ـ ــت ع ـي ــد.
نتيجة االجتماع كانت طلب األمني العام
لـ«العربي الديموقراطي» من قياداته في
لبنان «إعالن دعم الئحة وجيه البعريني
ّ
ف ــي عـ ــكـ ــار ،وم ـن ــح الـ ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي
ّ
لحسني سـلــوم .أم ــا فــي طــرابـلــس ـ ـ املنية
ُ
ـ ـ الـضـنـيــة ،فــطـلــب الـ ـت ـ ّـروي وع ــدم إع ــان
ّ
ّ
تتبدل».
أي موقف ،ألن األمــور ممكن أن
هـ ــل ه ـ ــذا ي ـع ـن ــي دع ـ ــم الـ ـخـ ـي ــر؟ م ـص ــادر

ّ
ّ
ُ
ـط
مـطـلـعــة عـلــى املــلــف تــؤكــد وج ــود «راب ـ ٍ
بـ ــن رفـ ـع ــت عـ ـي ــد وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة.
والعربي الديموقراطي يميل إلى إعطاء
األص ـ ـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة ل ـلـ ُـمــرشــح أحـمــد
عـ ـم ــران ،ع ـلــى الئ ـح ــة ك ــرام ــي ـ ـ ـ ال ـص ـمــد ـ
املردة» .وفي حال ،كان كرامي بحاجةٍ إلى
نسبة ُمعينة مــن األص ــوات التفضيلية،
«وكــان بإمكان العربي الديموقراطي أن
ُي ّ
جيرها له ،فلن يتأخر رجال رفعت عيد
عن اإلق ــدام على هــذه الخطوة» .السبب؟
ّ
التصرف
«املعركة مصيرية ،وتستوجب
استراتيجيًا» .إلى أي ّ
حد سيتمكن عيد
مــن الـحـفــاظ عـلــى «اسـتـقــالـيــة» خـيــاره؟
«قد ال يكون رفعت باملستوى التنظيمي
وال ـس ـيــاســي وال ـش ـع ـبــي ،ألي ح ــزب آخّــر
داخل قوى  8آذار ،ولكن هذا ال يعني أنه
ليس شريكًا في القرار ويملك رأيًا» ،تقول
املصادر.
ّ
في املقابلُ ،يحاول سليمان فرنجية حل
املـشـكـلــة .ع ــدم اق ـت ــراع الـعـلــويــن لالئحة
الصمد ـ كرامي ـ املــردة ،يضع نجل عمر
كرامي في دائــرة الخطر ،ويرفع احتمال
أن «ي ـط ـي ــر» م ـق ـع ــده .ت ـق ــول م ـص ــادر في
فريق  8آذار ،غير املقتنعة بجدوى تجيير
«البلوك العلوي» ملصلحة كمال الخير،
ّ
بــأنــه «ال يــوجــد ُم ـب ـ ّـرر لـحــرمــان الــائـحــة
الالئحة ،التي
من أصوات العلويني .هذه
ُ
ُ
تستهدف رسميًا في طرابلس لقربها من
 8آذار ،يأتي من الفريق نفسه من ُيحاول
ّ
ضــرب ـهــا» .وف ــي وق ــتُ ،ي ـ ـ َـر َوج أن الـقـيــادة
السورية هي التي اتخذت القرار بتجيير
األص ــوات لالئحة الخير ،تؤكد املصادر
ّ
نفسها أن «األمــور لم تصل إلى مستوى
ُ
الرئاسة السورية ،بل تطبخ في السفارة
السورية في بيروت».
ّ
في ظل ُ هذه األجواء ،سيكون من األسهل
ع ـل ــى امل ـت ــرب ـص ــن بـ ــ«الـ ـبـ ـل ــوك ال ـع ـل ــوي»
اخـتــراقــه ،ال ّ
سيما بغياب «الــزعـيــم» في
س ــوري ــا ،وع ــدم وج ــود انـقـســام سياسي
حـ ّ
ـاد أو مـعــركــة عسكرية تـشـ ّـد العصب.
ّ
ُ
سجل ّ باسم آل عيد؟»،
«هل جبل محسن م ً
تسأل املصادرُ ،مضيفة أنه «من الطبيعي
أن تكون هناك أصــوات معترضة ،تمامًا
ّ
ك ـمــا ي ـح ــدث ف ــي ك ــل ال ــدوائ ــر م ــع معظم
األح ـ ــزاب .ولـكــن مــا يجمع عـيــد بأكثرية
أب ـنــاء جـبــل مـحـســن ،هــو الـ ــوالء لـســوريــا
والقضية».

طلب رفعت عيد «التروي» وعدم إعالن دعم أي الئحة في طرابلس ــ المنية ــ الضنية (هيثم الموسوي)
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سياسة

سياسة

انتخابات

تقرير

2018

تعطيل اتفاقية التعاون مع روسيا:

ٌ
برلمان  :2018تغيير كالفيل ...يستدير في بطء
قبل أقل من ثالثة أسابيع من موعد انتخابات السادس من أيار ،استنفد المرشحون شعاراتهم وحمالتهم وصراخهم .باتوا أمام
االستحقاق األكثر مدعاة للقلق :كم من المقاعد ستخسر الكتل الكبيرة قياسًا بما هي عليه منذ انتخابات 2009؟
نقوال ناصيف
ال يسكن أيًا من زعماء الكتل النيابية
ّ
ٌ
للتوجس من مفاجآت
سبب
الكبيرة
في نتائج انتخابات  6أيار ،في الغالب
ب ـ ــات ج ـ ــزء أسـ ــاسـ ــي م ـن ـهــا م ـع ــروف ــا،
ً
فضال عــن أن الكتل الكبيرة ستعود،
على نحو ما هي عليه اآلن ـ كما منذ
ان ـت ـخ ــاب ــات  1992ـ ـ ـ ت ـم ـســك بـنــاصـيــة
ال ـس ـل ـط ــة االشـ ـت ــراعـ ـي ــة وتــوج ـي ـه ـهــا.
على أن االيــام القليلة الفاصلة ترسم
ب ـض ـعــة م ــام ــح الن ـت ـخ ــاب ــات تمتحن
للمرة االولــى منذ عقود ،قبل الحرب
وبعدها ،مسارًا سياسيًا مختلفًا:
أول امل ـ ــام ـ ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ال ـ ـ ــى ت ـج ــرب ــة
انـتـخــابــات  1972ال ـتــي ش ـهــدت تفكك
كتلتني كبيرتني خــاضـتــا انتخابات
 1964و 1968هما «النهج» وخصومه.
ت ـنــاف ـس ـتــا ع ـل ــى ال ـغــال ـب ـيــة ال ـن ـيــاب ـيــة،
وتمكنت إحــداهـمــا مــن الـفــوز بها في

على غرار  ،1972يدافع
زعماء الكتل عن مقاعد
دوائرهم فحسب
الدورتني املتعاقبتني ،إال أنها أخفقت
فــي ال ــوص ــول ال ــى رئــاســة  .1970ذلــك
ما كانت عليه ايضًا انتخابات 2005
و 2009بـعــدمــا تسابقت ق ــوى  8و14
آذار على الغالبية لالستئثار بالحكم
برمته .ومــع أن فريق  14آذار حازها
م ــرت ــن ،أخ ـف ــق ف ــي اإلمـ ـس ــاك الـفـعـلــي
بــالـسـلـطــة .األب ــرز فــي ه ــذه ال ــدالل ــة أن
حـكــم ال ـبــاد ال ُي ــدار بغالبية نيابية
ن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ـ ــام ـ ــة ،بــل
بائتالف قوى ليس شرطها الرئيسي
ـ ـ أو ال ــوح ـي ــد ـ ـ أن ت ـك ــون مـمـثـلــة فــي
مجلس ال ـنــواب وال أن تـتـفــاوض من
خالله حتى .ليست الغالبية النيابية

صنعت انتخاب الرئيس ميشال عون،
وال مناقشات مجلس النواب أنتجت
القانون الحالي لالنتخاب .هو ايضًا
مغزى أن غالبيتي  2005و 2009قادتا
ال ــى شـغــوريــن رئــاسـيــن أكـثــر منهما
ال ــى انـتـخــاب رئـيــس لـلـجـمـهــوريــة ،أو
في أحسن االحــوال فشلتا في اإلتيان
ب ــه م ــن ص ـفــوف ـهـمــا .لـيـســت الـغــالـبـيــة
ت ـص ـنــع ال ـح ـك ــوم ــة ،ولـ ــم ي ـع ــد رئ ـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ك ـمــا ف ــي ع ـق ــود م ــا قبل
الـحــرب فــي حــاجــة الــى غالبية يــوازن
بها اشتباكه مرة مع البرملان ،وأخرى
مع رئيس الحكومة.
ثانيها ،منذ ما قبل انتخابات 2018
ـ ـ ـ ولـ ـي ــس ب ـس ـب ـب ـهــا ـ ـ ـ خ ـ ــرج األفـ ــرقـ ــاء
جميعًا مــن كتلتي  8و 14آذار ،وراح
كل منهم يدير معركته االنتخابية في
دائــرتــه الـصـغــرى ،يــدافــع عــن مقاعده
فيها فـحـســب .لــم يـعــد الــرئـيــس سعد
الحريري يخوض انتخابات الشارع
ّ
السني في بيروت وطرابلس وصيدا
وإقـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـخ ـ ــروب وع ـ ـكـ ــار والـ ـبـ ـق ــاع
ال ـغ ــرب ــي ـ ـ ـ راش ـي ــا ف ــي آن واحـ ـ ــد ،كما
لــو أن ــه سـ ّـيــد ه ــذا ال ـش ــارع وح ــده .في
طــرابـلــس اآلن مـعــركــة الـطــرابـلـسـيــن،
وفي صيدا معركة الصيداويني ،وفي
البقاع الغربي ـ راشيا وعكار معركة
أبنائهما وإن فيهما موالون له .األمر
نفسه مع النائب وليد جنبالط يدافع
ً
أوال عن دائرته اللصيقة به الشوف ـ
عاليه كأنه يدافع عن املختارة بالذات،
وإن ّ
عول على حلفاء في بعبدا ـ وكانت
فــي انـتـخــابــات  2000دائ ــرت ــه الثانية
ال ـق ــوي ــة ب ـعــد الـ ـش ــوف ـ ـ ـ وفـ ــي ب ـيــروت
بـيـنـمــا ف ـقــد ح ـل ـفــاء ال ـب ـقــاع ال ـغــربــي ـ
راشـيــا .ال يختلف األمــر بالنسبة الى
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ف ــي م ــا تــرمــز
ّ
اليه دائــرة كسروان ـ جبيل ،وإن وزع
لوائحه على معظم الدوائر .في نهاية
املطاف ال ُيحتسب فوزه الفعلي ـ كما
هزيمته النكراء ـ ـ إال فــي هــذه الــدائــرة

ً
ما بعد االستحقاق :بري رئيسًا للمجلس ،والحريري لرئاسة الحكومة الجديدة ،استكماال لتسوية ( 2016هيثم الموسوي)

بالذات ،في املقعد الذي شغله الرئيس
ميشال عون  11عامًا ويخوض حزبه،
الحزب الحاكم ،معركته.
بــذلــك تـكـمــن أهـمـيــة انـتـخــابــات 2018
بالنسبة ال ــى الـكـتــل ه ــذه فــي املقاعد
الـتــي يقتضي أن ال تخسرها ،ال تلك
التي تتوقع الحصول عليها.
ثالثها ،أن ثنائي حــزب الـلــه وحركة
ً
استثناء
أمل الذي ال يزال وحده يشكل
لقاعدة تـفـ ّـرق الكتل االخ ــرى ،ال تقيم
ن ـق ـطــة ال ـض ـع ــف ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ف ـي ــه فــي
دفاعه عن مقاعده الشيعية في دوائر
غالبيته ـ ـ وف ــي الـغــالــب سيحصدها
ال ــ 27كلها ـ ـ بــل فــي دفــاعــه عــن لوائح
حـلـفــائــه فــي دوائ ــر املـنــاطــق البعيدة
من البقاع الشمالي والجنوب .ليس

ث ـمــة م ـنــاف ـســون م ــؤث ــرون ل ـلــوائ ـحــه،
وقد يكون من غير الواقعي االعتقاد
بــأن شــارعــه سيخذله ،ويقترع ضده
اح ـت ـج ــاج ــا أو ت ـ ــذمـ ـ ـرًا ،وت ــالـ ـي ــا ف ــإن
االصـ ــوات التفضيلية الشيعية هي
ال ـت ــي سـتـطـيــح م ـق ـع ـدًا أو اث ـن ــن في
لوائحه ،وليس خصومه.
منذ انتخابات  ،1992حينما خاضت
حــركــة أم ــل وح ــزب ال ـلــه لـلـمــرة االول ــى
املـعـتــرك ،تـصـ ّـرفــا عـلــى أنـهـمــا معنيان
ب ــوض ــع امل ـقــاعــد ّ الـشـيـعـيــة وت ـل ــك غير
الـشـيـعـيــة (ال ـس ــن ـي ــة وامل ـس ـي ـح ـيــة) في
حـصـتـهـمــا .ف ــي االس ـت ـح ـقــاق الـحــالــي،
يــذه ـبــان ال ــى أب ـع ــد م ــن ذلـ ــك ،بــاتـخــاذ
مواقع متقدمة في دوائر حلفائهما في
مناطق ال غالبية شيعية فيها ،أو ال

مقاعد فيها حتى .ذلك فحوى اإلطالالت
االخيرة لألمني العام ّلحزب الله السيد
حسن نصرالله ،إذ حض على االقتراع
فــي دوائ ــر بعيدة مــن البقاع الشمالي
والجنوب .ال يتوخى الثنائي الشيعي
مــن التغلغل فــي الــدوائــر البعيدة منه
الوصول الى غالبية نيابية ّ
جرب عدم
ّ
جدواها عندما عطل مفاعيلها حينما
كانت بني أيدي الفريق اآلخر ،بل بلوغ
أوسع مروحة سياسية تعزز خياراته
املحلية واالقليمية.
رابـ ـعـ ـه ــا ،ل ـي ــس س ـ ـرًا أن ال ـت ـغ ـي ـيــر فــي
لـبـنــان إم ــا ال يـسـيــر ،أو يـسـيــر بطيئًا
ل ـل ـغــايــة .ل ـيــس س ـ ـرًا أي ـض ــا أن قــانــون
االن ـت ـخ ــاب وف ــق ال ـت ـصــويــت الـنـسـبــي
لــن يـحــدث انـقــابــا مصيريًا فــي بنية

المشهد السياسي

ّ
ال ي ـب ــدو أن حـ ــل ال ـب ــواخ ــر املـ ـق ـ َّـدم من
التيار الوطني الـحــر سيسلك طريقه
نحو اإلقرار في الحكومة ،بالنظر إلى
حجم االعتراضات الكبير .ومن هؤالء
املعترضني الحزب التقدمي االشتراكي
ال ـ ــذي س ـب ــق أن قـ ــدم رؤيـ ـت ــه إلص ــاح
القطاع في مجلس الوزراء ،والتي عاد
وأعلن عنها أمس في مؤتمر صحافي
عقده األمني العام للحزب ظافر ناصر
وخبير الطاقة منير يحيى.
وقـ ــد أش ـ ــار ن ــاص ــر ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ــذي

عـقــد فــي مــركــز االش ـت ــراك ــي ،فــي وطــى
امل ـص ـي ـط ـب ــة ،أم ـ ـ ــس ،إل ـ ــى أن «م ــوق ــف
الحزب واضح جدًا من مسألة البواخر،
رفضناها وسنبقى نرفضها ،ألن الحل
بالنسبة إلينا عبر املـعــامــل» .وســأل:
«مل ـ ــاذا امل ـش ــاري ــع واألفـ ـك ــار وال ـب ــرامــج
والخطط املتعلقة في الكهرباء ال ّ
تمر
عبر القنوات املؤسساتية ،عبر دائــرة
املـنــاقـصــات أو غ ـيــرهــا ...ومل ــاذا ّ
نخير
اللبنانيني بني البواخر أو العتمة؟».
وأكد أن الحزب االشتراكي «لن يسمح
بــإمــرار أي صفقة ،ولــن يسمح بإمرار
أي م ـ ـشـ ــروع أو أي خ ـط ــة ال تـحـظــى
ب ــامل ـع ــاي ـي ــر ال ــوط ـن ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
واملـ ــال ـ ـيـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
التي تؤمن شفافية كاملة ،ســواء في
الكهرباء أو غيرها» .ورأى أن «أساس
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد وأسـ ـ ــاس اإلصـ ــاح
فــي لـبـنــان ،يـبــدأ مــن قـطــاع الـكـهــربــاء،
إمــا خطة حقيقية علمية ،أو سنكون
فــي امل ــرص ــاد بــوجــه ش ـهــوات السلطة
واملال».
بـعــد ذل ــك ع ــرض يـحـيــى الـخـطــة الـتــي
تـتـضـمــن تــوص ـي ـفــا ،ومـ ــن ث ــم تـحــديــد

ناصر :ال بواخر
كهرباء إال عبر إدارة
المناقصات

أولويات إنقاذ القطاع ،وهي:
ـ ـ تعيني مجلس إدارة ملؤسسة كهرباء
لبنان بعد أن حصل التجديد لرئيس
م ـج ـلــس اإلدارة مل ـ ــدة ث ـ ــاث س ـن ــوات
انتهت فــي عــام ( 2017مجلس اإلدارة
غير مكتمل ومـعـ َّـن منذ أكـثــر مــن 15
عامًا).
ـ ـ ـ ـ اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـبـ ـش ــري فــي
املؤسسة انطالقًا مــن تعيني مديرين
أصـيـلــن ،ووض ــع الـحــاجــات البشرية
الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــة وط ـ ـ ـ ــرق إمـ ــائ ـ ـهـ ــا م ــوض ــع
التنفيذ (تثبيت املـيــاومــن ومعالجة

ق ـض ـي ـت ـه ــم) ،خ ــاص ــة فـ ــي ظـ ــل ج ـهــاز
بـشــري غـيــر مكتمل بــوجــود  %50من
وظ ــائ ــف ش ــاغ ــرة ت ـتــزايــد بـنـسـبــة %8
سـنــويــا ،ووق ــف الـتــوظـيــف السياسي
ال ـع ـشــوائــي وغ ـيــر املـنـتــج (امل ـيــاومــون
الـجـ ــدد الــذيــن يتقاضون روات ــب دون
وظيفة أو مهمة محددة لهم).
ـ ـ ـ ـ ـ خـ ـف ــض أول ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ــ %50م ـ ــن الـ ـه ــدر
خ ــال ع ــام  2018عـبــر ال ـتــزام معالجة
ال ـهــدر التقني وغـيــر الـتـقـنــي ،ووضــع
اإلصــاحــات اإلداري ــة موضع التنفيذ
ك ـ ـ ـضـ ـ ــرورة أولـ ـ ـي ـ ــة ح ـت ـم ـي ــة إلنـ ـع ــاش
القطاع الكهربائي.
ـ ـ التزام تحقيق التوازن املالي مع بداية
ع ــام  ،2020وذل ــك عـبــر خـفــض مجمل
الـخـســائــر الـكـهــربــائـيــة (تـقـنـيــة وغـيــر
تقنية) مــن مـسـتــواهــا املــرتـفــع ()%50
الى ما ال يزيد على .%12
ـ ـ ـ تـحـســن الـجـبــايــة ووق ــف الـتـعــديــات
على الشبكة (تطبيق أحـكــام القانون
رقم  97/623القاضي بتشديد عقوبة
التعدي).
ـ ـ ـ ت ـعــديــل جـ ــذري ف ــي أن ـظ ـمــة ال ـفــوتــرة
وامل ـح ــاس ـب ــة وآلـ ـي ــاتـ ـه ــا ،ع ـل ــى ق ــاع ــدة

السلطة االشـتــراعـيــة ،وإن هــو ُيـجـ ّـرب
للمرة االولى ويحوط الغموض بجزء
م ــن ال ـن ـتــائــج امل ـت ــوق ـع ــة .ق ــراب ــة ثــاثــة
ع ـقــود مــن قــوانــن انـتـخــاب متعاقبة،
في األربعينات وفق الدائرة املحافظة،
وفي الخمسينات وفق الدائرة الفردية،
وفــي الستينات وفــق الــدائــرة القضاء،
لم تتزحزح قوى البرملان وكتله وظلت
تخرج مــن االنتخابات وفــق القوانني
املتفاوتة كأنها منتصرة فيها .ذلك ما
ّ
صح في االنموذج االمثل للتغيير في
انتخابات  1972حينما دخل البرملان
للمرة االولــى  40نائبًا جديدًا ،هم أقل
مــن نـصــف ع ــدد ال ـنــواب الــذيــن يتألف
منهم املجلس حينذاك ،وهو  99نائبًا.
ّ ً
تحوال مهمًا .بيد أن
وقد ُع ّد ما حدث
الوجوه الجديدة انبثق معظمها إما
م ــن ك ـتــل رئ ـي ـس ـيــة ت ــرأس ـه ــا ال ــرؤس ــاء
صـ ـب ــري حـ ـم ــاده (الـ ـبـ ـق ــاع ال ـش ـمــالــي)
وكامل االسعد (حاصبيا ـ مرجعيون)
ورش ـيــد كــرامــي (طــرابـلــس والضنية)
وص ـ ــائ ـ ــب س ـ ــام (ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ال ـث ــال ـث ــة)
وجـ ـ ــوزف س ـك ــاف (زحـ ـل ــة) وسـلـيـمــان
العلي (عكار) ومجيد أرسالن (عاليه)،
ّ
الجميل (بيروت
وإما من أحزاب ،بيار
االولـ ـ ـ ـ ــى) وال ــرئـ ـي ــس ك ـم ـي ــل ش ـم ـعــون
(الشوف وبعبدا) وريمون إده (جبيل)
وكمال جنبالط (الشوف) والطاشناق
(بيروت االولى واملنت) .لم تسقط الكتل
تـلــك أو يضمحل بعضها لــو لــم تقع
الحرب.
ال مـ ـف ــاج ــأة ت ـن ـت ـظــر ك ـت ــل ان ـت ـخ ــاب ــات
 2018ما خال فقدانها عددًا من املقاعد
ال يـجـعـلـهــا ت ـف ـقــد بــوص ـلــة إمـســاكـهــا
ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب .ذلـ ـ ــك مـ ــا ي ـطــابــق
ال ـك ـتــل ال ـك ـب ــرى امل ـق ـب ـلــة ل ـب ــري وح ــزب
ال ـل ــه والـ ـح ــري ــري وج ـن ـب ــاط وال ـت ـيــار
الــوطـنــي ال ـحــر .لـعــل أف ـضــل مــؤشــريــن
ال ــى تـمــاســك ه ــذا االئ ـتــاف الـعــريــض،
أن أفــرقــاءه حسموا سلفًا استحقاقي
املرحلة التالية :بري رئيسًا للمجلس،
والحريري لرئاسة الحكومة الجديدة،
ً
استكماال للتوازن الذي أنشأته تسوية
 .2016أما الباقي ـ بما في ذلك امللفات
الشائكة واملستعصية حتى ـ ـ فتحت
هذه املظلة.

هل من ذريعة جديدة؟
فراس الشوفي

انتفت ذرائع الحكومة اللبنانية لتعطيل
ات ـف ــاق ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري ب ــن لـبـنــان
وروس ـيــا االت ـحــاديــة .عـلــى م ــدى أشـهــر،
نجح مـشــروع االتفاقية فــي العبور من
اللجان العسكرية الروسية ـ اللبنانية
املشتركة والخبراء ،وبقي الرئيس سعد
الحريري وخضوعه للضغوط الغربية
حاجزًا أمام وصولها إلى جدول أعمال
الحكومة ،وبالتالي حرمان وزير الدفاع
يـعـقــوب ال ـ ّـص ــراف مــن تـفــويــض مجلس
الوزراء التوقيع عليها.
قبل نحو أسبوعني ،فـ ّـوت لبنان موعدًا
مـهـ ّـمــا لـتــوقـيــع االتـفــاقـيــة خ ــال مؤتمر
األم ــن ال ــدول ــي الـســابــع ال ــذي انـعـقــد في
ّ
التهرب اللبناني من
موسكوّ .أما ذريعة
منح الـ ّـصــراف التفويض للتوقيع كما
ّ
كــان متفقًا عليه مــع الـجــانــب الــروســي،
فـكــان ج ــزءًا مــن حملة الــدعــا ّيــة الغربية
لتشويه االتفاقية ،بالقول إنها تسمح
ملــوس ـكــو بــاسـتـبــاحــة امل ــوان ــئ وامل ــراف ــئ
اللبنانية لألغراض العسكرية ،وهو ما
عمل بعض مستشاري الـحــريــري على
تسويقه وتسريبه إلى وسائل إعالمية.
وتـجــاوبــا مــع الـحــريــري ،طلب الـ ّـصــراف
ف ــي جـلـســة الـحـكــومــة م ــا قـبــل األخ ـي ــرة،
سـحــب االتـفــاقـيــة وإعــادت ـهــا إل ــى وزارة
ّ
املختصة
الــدفــاع والـجـهــات العسكرية
ملراجعتها.
ّ
وك ـم ــا ك ــان م ـتــوق ـعــا ،ل ــم ت ـجــد الـجـهــات
الـعـسـكــريــة ف ــي االت ـفــاق ـيــة م ــا يـسـتــأهــل
التعديل ،وبحسب معلومات «األخبار»،
ف ــإن االتـفــاقـيــة أع ـيــدت نـهــايــة األس ـبــوع
امل ــاض ــي إل ـ ــى األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ملـجـلــس
ال ــوزراء ،مــن دون أن تطرأ على موادها
أي ت ـ ـعـ ــديـ ــات تـ ـ ــذكـ ـ ــر ،وهـ ـ ـ ــي ج ــاه ــزة
ل ـل ـتــوق ـيــع ،ملـ ـج ـ ّـرد أن ت ـم ـنــح ال ـح ـكــومــة
التفويض للصراف للتوقيع عليها مع
نظيره الروسي.
وك ــان سـبــق ل ـل ـصــراف ،حــن اع ـت ــذر عن
ع ـ ــدم حـ ـض ــور م ــؤت ـم ــر األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي،
أن أب ـلــغ ال ـجــانــب ال ــروس ــي نـ ّـيـتــه زي ــارة
موسكو فــي  18و 19نـيـســان ،أي اليوم
وغ ـ ـ ـ ـدًا ،ألج ـ ــل ت ــوق ـي ــع االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،عـلــى
أسـ ــاس أن ــه سـيـحـصــل ع ـلــى الـتـفــويــض

ّ
م ــن ال ـح ـكــومــة ق ـبــل ه ــذا امل ــوع ــد .إل أن
جلسة الحكومة ،األسبوع املاضيّ ،
مرت
مــن غـيــر أن يــوضــع بـنــد االتـفــاقـيــة على
ج ــدول األع ـم ــال ،وكــذلــك األم ــر بالنسبة
إلى جلسة الحكومة غدًا ،التي لم تدرج
االتفاقية أيضًا على جدول أعمالها.
ف ــي مــوس ـكــو ،ب ــات واض ـح ــا بالنسبة
إل ـ ـ ــى ك ـ ـبـ ــار امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن
وال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن ،أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـلـبـنــانـيــة تـتـعــامــل م ــع مــوسـكــو مثل
ب ـع ــض ال ـح ـك ــوم ــات ال ـغ ــرب ـي ــة ،ول ـيــس
مـثــل أشـ ـ ّـد حـلـفــاء أم ـيــركــا م ــن ال ـعــرب،
وم ــا الـتـهـ ّـرب مــن االتـفــاقـيــة إال تنفيذًا
ل ـط ـل ـبــات سـ ـف ــراء ح ـلــف «الـ ـن ــات ــو» في
بيروت ،الذين ِّ
يهولون على الحريري
في حال توقيع لبنان اتفاقية التعاون
العسكري مع روسيا .كذلك ،إن حكومة

الحريري ال ّ
تقصر في فرض الحصار
على الشركات الروسية عبر املصرف
املــركــزي وامل ـصــارف الـخــاصــة ،التزامًا
بالعقوبات األميركية ،في الوقت الذي

أعيدت االتفاقية نهاية
األسبوع الماضي إلى
األمانة العامة لمجلس
الوزراء من دون تعديل

جولة زاسبيكين لالطالع «على ملف الصراع الحدودي مع إسرائيل» (هيثم الموسوي)

ال تــزال تتعامل فيه املصارف العربية
ّ
بمهنية ،وتعقد
مع الشركات الروسية
حـكــومــاتـهــا ص ـف ـقــات شـ ــراء األسـلـحــة
واتفاقيات التعاون العسكري.
وع ـلــى م ــا تـنـقـلــه م ـص ــادر روس ـي ــة في
م ـ ّـوس ـك ــو وبـ ـ ـي ـ ــروت ،ي ـ ـسـ ــاور ال ـ ــروس
الــش ـكــوك ح ـيــال وج ــود تـ ّ
ـوجــه رسـمــي
ل ـ ــدى الـ ـح ــري ــري ل ـتــأج ـيــل م ـن ــح وزي ــر
ال ــدف ــاع ح ــق ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى االتـفــاقـيــة
إلـ ـ ــى مـ ــا بـ ـع ــد االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــاتّ ،ت ـن ـف ـي ـذًا
لطلبات السفراء الغربيني املؤثرين في
بيروت .وال يخفي الروس امتعاضهم
م ــن أن «ح ـل ـف ــاء م ــوس ـك ــو ف ــي ل ـب ـنــان،
ال يـ ـم ــارس ــون ال ـض ـغ ــط ال ـك ــاف ــي عـلــى
الـحــريــري لتوقيع االت ـفــاق ،فــي مقابل
عـ ــدم عــرق ـل ـت ـهــم الت ـف ــاق ـي ــات ال ـت ـع ــاون
العسكري مع دول غربية تضمر العداء
ملوسكو وحلفائها».
وي ـ ـتـ ــزامـ ــن ال ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـرب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ه ــذا
األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع م ـ ـ ــن ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ال ـع ـس ـك ــري ،م ــع اج ـت ـم ــاع ــات الـلـجـنــة
االقتصادية العليا الروسية ـ اللبنانية
فــي ب ـي ــروت ،الـتــي ب ـ ّـدأت اجتماعاتها
أمـ ــس ب ـح ـضــور م ـمــث ـلــن ع ــن وزارات
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وال ـ ـن ـ ـ ّقـ ــل وكـ ـ ـب ـ ــار الـ ـش ــرك ــات
الــروسـيــة وممثل شركة «نــوفــو تيك».
وبحسب املعلومات ،فإنه جــرى أمس
ـدد م ــن األم ـ ــور بينها
االت ـف ــاق عـلــى عـ ـ ٍ
ات ـفــاق ـيــة ت ـخ ـ ّـص ال ـن ـقــل ال ـ ـبـ ـ ّـري ،فيما
أبدى قطاع الطاقة الروسي استعداده
ملـ ـس ــاع ــدة ل ـب ـن ــان فـ ــي بـ ـن ــاء م ـح ـطــات
إلنتاج الطاقة وفقًا للحاجة والشروط
اللبنانية.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق أيـ ـ ـض ـ ــا ،قـ ـ ــام ال ـس ـف ـيــر
الروسي ألكسندر زاسبيكني وامللحق
الـعـسـكــري فــي ال ـس ـفــارة الــروس ـيــة في
ب ـ ـيـ ــروت ،ب ـج ــول ــة ت ـف ـق ـ ّ
ـدي ــة ع ـل ــى ط ــول
ّ
الحدود اللبنانية مع فلسطني املحتلة،
وعـ ـق ــدا اج ـت ـم ــاع ــات م ــع قـ ـي ــادة ق ــوات
الـ ـ ـط ـ ــوارئ ال ــدولـ ـي ــة .وق ــال ــت م ـص ــادر
ّ
روسية لـ«األخبار» إن «هــدف الجولة
ك ـ ـ ــان االطـ ـ ـ ـ ــاع ع ـ ــن كـ ـث ــب عـ ـل ــى م ـلــف
ال ـ ـصـ ــراع الـ ـ ـح ـ ــدودي مـ ــع إس ــرائـ ـي ــل»،
ّ
م ــؤك ــدة «وق ـ ــوف مــوس ـكــو إل ــى جــانــب
لبنان في الدفاع عن حقوقه املشروعة
في البر والبحر».

تقرير

ً
خطة «االشتراكي» للكهرباء :المعامل أوال
يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية يوم
غد في السرايا الحكومية ،على جدول
أعمالها  65بندًا ،فيما يفترض أن تكون
جلسة األسبوع المقبل ،في بعبدا،
كهربائية بامتياز ،إذا ّ
أصر رئيس الجمهورية
ميشال عون ،على طرح الملف ،وهو
توقع بعد عودته من السعودية أن ُي َقرّ
«متل شربة ّ
المي»
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عون يدرس قانون الموازنة وليس بوارد رده
التوازن املالي مع نهاية عام  ،2018ما
يضبط إص ــدار الـفــواتـيــر الكهربائية
وجبايتها وحسن إدارة املتأخرات.
ـ ـ إج ــراء دراس ــة شاملة لكلفة اإلنـتــاج
واع ـت ـمــاد الـتـعــرفــة الـتـصــاعــديــة لدعم
الـ ـفـ ـئ ــات املـ ـحـ ـت ــاج ــة ،عـ ـل ــى أن ت ــأخ ــذ
بــاالعـتـبــار األرق ــام املــدقـقــة املحصورة
فــي كلفة الــدعــم ( )%37وغير العائدة
للهدر غير التقني (.)%48.5
ـ ـ توحيد أرقام العجز املالي الكهربائي
واإلداري ما بني أجهزة الدولة.
ـ ـ وضع إنتاج موزع محدد لتأمني -20
 22ســاعــة تغذية مــع منتصف صيف
عام .2018
ـ ـ ـ ـ إطـ ـ ــاق م ـنــاق ـصــة إلنـ ـش ــاء مـعـمـلــن
كهربائيني بـقــدرة  500مـيـغــاوات لكل
منهما ،على أن يبدأ العمل بهما في
حزيران .2020
ـ ـ وضع خطة علمية تنبثق منها آلية
تنفيذية لحل اختناقات شبكات النقل
وال ـتــوزيــع مــن خ ــال تـقــويــة الخطوط
املــوجــودة حاليًا واسـتـحــداث خطوط
جديدة.
(األخبار)

بعدما سلك قانون موازنة العام 2018
طريقه الشاق من وزارة المال إلى مجلس
النواب ،حط رحاله ،أمس ،في القصر
الجمهوري آخر محطة قبل نشره في
الجريدة الرسمية ،إما ممهورًا بتوقيع
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو
تلقائيًا مع انقضاء مهلة الشهر إلصداره
داود رمال
مـ ــع وص ـ ـ ــول قـ ــانـ ــون م ـ ــوازن ـ ــة 2018
إل ــى دوائ ـ ــر الـقـصــر ال ـج ـم ـهــوري ،بــدأ
امل ـسـتـشــارون الــرئــاس ـيــون بــدراسـتــه،
مـ ـ ــع تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات رئـ ــاس ـ ـيـ ــة ت ـق ـت ـضــي
ال ـت ــدق ـي ــق ب ـم ـض ـم ــون املـ ـ ـ ــادة  49مــن
ال ـقــانــون امل ــذك ــور ،ف ــي ض ــوء اح ـتــدام
الـ ـج ــدال حــول ـهــا كــون ـهــا ت ـنــص على
إع ـط ــاء إق ــام ــة دائ ـم ــة لـغـيــر الـلـبـنــانــي
ّ
إذا تملك عقارًا في لبنان ،وهي املادة

الـ ـت ــي أثـ ـ ـ ــارت ح ـف ـي ـظــة ال ـب ـطــريــرك ـيــة
املـ ــارون ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي نـ ــاشـ ــدت ال ــرئ ـي ــس
م ـي ـشــال ع ــون ع ــدم ت ـمــريــرهــا «ألن ـهــا
تـحـمــل ف ــي طـيــاتـهــا م ـش ــروع تــوطــن
مقنع لــاجـئــن ال ـســوريــن» عـلــى حد
تعبير املقربني من البطريرك بشارة
الراعي.
وب ـح ـس ــب م ـ ـصـ ــادر رس ـم ـي ــة «ه ـن ــاك
وجهات نظر مختلفة حول املــادة 49
مــن قــانــون امل ــوازن ــة ،إذ يعتبر فريق
أنـ ـه ــا مـ ـج ــرد إجـ ـ ـ ــراء ع ـ ـ ــادي ي ـح ــاول
الـ ـبـ ـع ــض ت ـض ـخ ـي ـم ــه ،وم ـض ـم ــون ـهــا
األس ـ ــاس تـحـفـيــز االس ـت ـث ـم ــارات ،في
ح ــن ي ـع ـت ـبــرهــا ف ــري ــق آخـ ــر خـطـيــرة
وستفتح على لبنان أبوابًا ال يمكنه
إقفالها أو التحكم بـهــا ،مــا سيؤدي
إلـ ــى ت ــوط ــن م ـق ـنــع ال ي ـم ـكــن لـلـبـنــان
تحمل تبعاته».
لـ ـ ــذلـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ــرى املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن رئـ ـي ــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة يـ ـح ــرص ع ـل ــى دراس ـ ــة
قـ ـ ــانـ ـ ــون املـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن ال ـن ــاح ـي ـت ــن
القانونية والدستورية« ،حتى يبني
على الشيء مقتضاه ،بما ال يؤثر في
انـتـظــام املــالـيــة الـعــامــة ،أو يـحــدث أي

مقايضة بين تعيين
مدير اإلدارة في الجيش
و«مفوض المالية»

إربـ ــاك مــن أي ن ــوع كـ ــان» ،وبــالـتــالــي،
ف ـ ــان ال ـت ــوج ــه ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـع ــام هــو
«تـثـبـيــت اإلي ـج ــاب ـي ــات وال ـب ـن ــاء على
املـشـتــركــات ،واالن ـطــاق إلــى معالجة
نقاط التعارض» .وجزمت املصادر أن
رئيس الجمهورية ليس في وارد رد
املوازنة.
في هذا السياق ،جــاءت زيــارة عضو
تكتل التغيير واالصالح وزير العدل
سليم جريصاتي للرئيس نبيه بري
في دارته في مصيلح ،أول من أمس،
إذ إن املـعـلــن هــو الـبـحــث فــي ملفات
متوقفة تحتاج إلى تحريك ،إنما في

لـقــاء كـهــذا فتحت كــل األم ــور للبحث
اآلراء وبـ ـ ــروح
وال ـ ـن ـ ـقـ ــاش وتـ ـ ـب ـ ــادل ُ
إي ـج ــاب ـي ــة مـ ـتـ ـب ــادل ــة» .وأث ـ ـي ـ ــرت فــي
الــزيــارة مسألة تعثر تعيني العضو
الشيعي فــي املجلس العسكري بعد
إحالة مدير اإلدارة في الجيش اللواء
ال ــرك ــن مـحـســن فـنـيــش إل ــى الـتـقــاعــد
وشغور هذا املوقع منذ فترة وجيزة،
«وتـبــن أن ال اع ـتــراض رئــاسـيــا على
تـعـيــن الـعـمـيــد ال ــرك ــن مــالــك شمص
فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ــوق ـ ــع ،وه ـ ــو اآلن ي ـسـ ّـيــر
األعمال فيه بالوكالة ،لكن ثمة رغبة
بـمــلء مــركــز مسيحي فــي وزارة املــال
(م ـف ــوض ال ـح ـكــومــة ف ــي وزارة امل ــال
عـلــى األرج ـ ــح) ،نــاهـيــك ع ــن مـحــاولــة
ت ـس ـه ـي ــل م ـن ــاق ـش ــة مـ ـل ــف ال ـك ـه ــرب ــاء
إلم ــراره قبل دخــول الحكومة مرحلة
تصريف األعـمــال في  21أيــار املقبل،
خصوصًا في ظل التوقعات بصيف
واع ــد سيشهد تــدفــق ع ــدد كـبـيــر من
السياح العرب إلى لبنان مما يجعل
الـ ـح ــاج ــة م ـل ـح ــة ل ـت ــأم ــن املـ ــزيـ ــد مــن
الطاقة الكهربائية» على حد تعبير
املصادر الرسمية.

وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر «ان م ـكــاش ـفــة
ـن ب ـ ـ ــري وج ــريـ ـص ــات ــي
املـ ـصـ ـيـ ـل ــح ُب ـ ـ َ
وي ـبــنــى عـلـيـهــا» ،وأشـ ــارت
إيـجــابـيــة
إل ـ ــى أن ه ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع (الـ ـت ــواص ــل
والتنسيق مع بري ووزراء أمــل) كان
يتواله مباشرة الوزير جبران باسيل
شخصيًا« ،ولـكــن التوتر فــي العالقة
ال ــذي ال يـخـفــى عـلــى أح ــد جـعــل هــذه
املهمة الوطنية موكلة إلى جريصاتي
مـ ــن م ــوق ـع ــه ك ــأح ــد وزراء الـ ـتـ ـي ــار»،
ونوهت بموقف بري الذي سارع إلى
اإلشـ ــادة بـمــا تضمنه خـطــاب رئيس
الجمهورية في قمة الظهران.
ال ـجــديــر ذكـ ــره أن جــري ـصــاتــي وضــع
ب ــري فــي أج ــواء الـكـتــاب ال ــذي وجهه
إلى النيابة العامة التمييزية والذي
طلب بموجبه عــدم تنفيذ خالصات
األح ـكــام الغيابية ال ـص ــادرة فــي حق
مواطنني في قضايا مخالفات السير،
وذل ـ ــك ب ـعــدمــا أق ـ ــدم األم ـ ــن الـ ـع ــام في
امل ـط ــار ون ـق ــاط ح ــدودي ــة أخـ ــرى على
توقيفات سرعان ما تمت معالجتها
ب ـقــرار مــن الـنـيــابــة الـعــامــة ب ـنــاء على
طلب جريصاتي.
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مجتمع

مجتمع

ّ
ّ ٌ
فالبني) في لون أجزاء كبيرة
الداكن
األصفر
إلى
األخضر
(من
ل
بيئة منذمطلع تسعينيات القرن الماضي ،بدأ يظهر تبد
ُ
من غابات أرز تنورين وحدث الجبة وكفور َ
الع ْربي في جبال لبنان الشمالية .يومها اكتشفت حشرة «سيفالسيا
تنورين» التي ّ
هددت بإزالة غابة أرز تنورين من الوجود .بعد أكثر عقدين ،عاد اليباس ّ
ليدب من جديد في الغابة
ُ
التي أعلنت محمية عام 1999
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تقرير

اليوم العالمي للهيموفيليا
ّ

ً
سجل وطني ...واالندماج أوال

ّ
اليباس يهدد غابة أرز تنورين

لكي ال يبقى اليوم
العالمي لمرض الهيموفيليا
ّ
مجرد فولكلور سنوي،
أطلقت وزارة الصحة
أمس ّ
«السجل الوطني
للهيموفيليا» بهدف
التوعية بطرق الوقاية
و«تعميم فكرة اندماج
المرضى في محيطهم»
مروى بلوط
عـ ــاج ال ـه ـي ـمــوف ـي ـل ـيــا ب ـ ــال ـ ـ ّـدواء وح ــده
ّ
نوعية
لـيــس كــافـيــا .املـطـلــوب تحسني
الـ ـحـ ـي ــاة مـ ــن خ ـ ــال ت ـم ـكــن امل ـصــابــن
مختلف
بهذا املــرض من االنــدمــاج في
ّ
امل ـ ـج ـ ـ ّـاالت« .االنـ ـ ــدمـ ـ ــاج ب ـ ــدأ ي ـت ـحــقــق،
ول ـ ـكـ ــنـ ــه لـ ـي ــس مـ ـع ـ ّـمـ ـم ــا حـ ـت ــى اآلن»،
ّ
بـحـســب م ــا أك ـ ــدت رئ ـي ـســة «الـجـمـعـيــة
ّ
الــل ـب ـنــان ـيــة لـلـهـيـمــوفـيـلـيــا» صــوالنــج
صقر لــ«األخـبــار» ،على هامش إطالق
وزارة الصحة ،أمسّ ،
«السجل الوطني
ل ـل ـه ـي ـمــوف ـي ـل ـيــا» فـ ــي م ـن ــاس ـب ــة ال ـي ــوم
العاملي لهذا املرض.
ّ
والهيموفيليا اضطراب في ّ
الدم ،يؤخر
ّ
تخثر ّ
ّ
الدمّ ،
مما
عملية
أو يوقف أحيانًا
ّ
يعرض املصابني به لإلصابة بنزيف
ّ
ح ـ ــاد ّ ن ـت ـي ـجــة ن ـق ــص ف ــي أحـ ــد ع ــوام ــل
ّ
التخثر.

ّ
وزي ــر الـصـحــة غ ـســان حــاصـبــانــي أكــد
ل ــ«األخ ـب ــار» أن إط ــاق الـسـجــل يدخل
ف ــي إطـ ــار تـفـعـيــل ال ـس ـجــات الــوطـنـيــة
ألمـ ـ ــراض ال ـ ــدم ال ــوراثـ ـي ــة ،م ـش ـي ـرًا الــى
ّ
أن «ال ـ ـ ـ ــوزارة وض ـع ــت أطـ ـ ـرًا أســاس ـيــة
ّ ّ
وشــروطــا لـتــأمــن ال ـعــاج لـلــتـمــكــن من
دعـ ــم امل ــرض ــى قـ ــدر اإلمـ ـ ـك ـ ــان» .وشـ ـ ّـدد
ّ
أهمية التوعية بكيفية التعامل
على
ّ
م ــع املـ ــرض ،م ــن خ ــال ال ـح ـمــات الـتــي
ّ
إلى تغيير ثقافة
تعرف به،
و«الحاجة ّ
ّ
امل ـج ـت ـم ــع وذهـ ـن ــي ــة كـ ــافـ ــة ال ـق ـط ــاع ــات
لـتــأمــن امل ـس ــاواة وتـكــافــؤ ال ـفــرص بني
امل ــري ــض وأي م ــواط ــن آخ ـ ــر» .وتغيير
ّ
ً
ال ــذه ـن ـ ّـيــة ي ـت ـطــلــب ت ــواص ــا أك ـب ــر بني
َ
ّ
الجمعيات ووزارت ــي التربية والعمل،
وهـ ــذه األخ ـي ــرة «لــدي ـهــا ال ـ ــدور األك ـبـ ّـر
فــي تطبيق الـقــوانــن الـتــى تــرعــى حق
مــرضــى الهيموفيليا بالعمل» ،يؤكد
حاصباني.
ال شــيء ّ
يعوق ّاملصاب بالهيموفيليا
ّ ّ
عن العمل أو تلقي التعليم .إل أن هذه
امل ـع ـل ــوم ــة س ـق ـطــت م ــن أن ـظ ـم ــة بـعــض
ّ
املدارس التي ترفض استقبال األطفال
ّ
امل ـصــابــن ج ـ ــراء ال ـج ـ ّهــل ب ـه ــذا امل ــرض
املدرسة
غير املعدي .إذ «يتوقع مدير
ّ
ّ
أن الطفل املصاب قد ينزف في الصف
أو امللعب ،وهذا أمر غير صحيح ،فما
ّ
داخلي فقط» تقول
يحصل هو نزيف
ّ
ّ
ّ
ص ـق ــر ،م ــؤك ــدة أن الـجـمـعــيــة تـتـعــاون
ّ
ـات
م ــع األهـ ـ ــل و ّت ـح ــص ـن ـه ــم بــامل ـع ـلــومـ ّ
الكافية ليتمكنوا مــن الـ ّـدفــاع عــن حق
ّ
أوالده ــم فــي التعلم .كما ش ـ ّـددت على
ضـ ـ ــرورة تـجـهـيــز امل ـ ـ ــدارس السـتـقـبــال
أصحاب هذه الحاالت« ،فعدد الطوابق

ً
التي يصعدها الطفل ا ّملـصــاب حامال
ّ
يتسبب
حقيبته ليصل إلــى ّ صــفــه قــد
لــه ب ـنــزيــف .ل ــذا ُي ـفــضــل أن ي ـكــون عــدد
ً
الـ ـط ــواب ــق ال ـت ــي ي ـص ـعــدهــا ق ـل ـي ــا ،أو
أن ت ـك ــون امل ــدرس ــة م ـج ـ ّـه ــزة بمصعد
ّ
كهربائي».
كـلـفــة ال ـع ــاج الـبــاهـظــة مـشـكـلــة أخ ــرى
تــواجــه املـصــابــن وهــي اكـبــر مــن قــدرة
ّ
ك ـث ـي ــري ــن ع ـل ــى ت ـح ـ ّـم ـل ـه ــا .اذ أن ثـمــن
الـ ـحـ ـنـ ـج ــور ال ـ ــواح ـ ــد يـ ـص ــل إلـ ـ ــى 400
دوالر ،وبـ ـع ــض امل ــرض ــى ي ـح ـتــاجــون

ّ
ّ
حوالي  227مصابًا ُيكلف تأمني الدواء
امل ـ ّـج ــان ــي ل ـهــم ح ــوال ــي أربـ ـع ــة مــايــن
دوالر مـ ــن دون ك ـل ـف ــة االسـ ـتـ ـشـ ـف ــاء».
يتلقى  430مصابًا الـعــاج على
فيما
نـفـقــة ال ـ ّـض ـم ــان االج ـت ـمــاعــيُ .
وي ـعــالــج
املصابون من النازحني السوريني على
ّ ّ
الجمعية التي تحصل على هبات
نفقة
ّ
للهيموفيليا».
ـي
ـ
مل
ـا
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـاد
ـ
ح
ـ
«االت
مــن
ّ
ّ
ّ
والجدير بالذكر أن العالج غير متوفر
فـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وإن ـ ـمـ ــا فـ ــي م ــرك ــز
ّ
الجمعية فـقــط ،وي ـضــاف إلـيــه الـعــاج
ّ ّ
الــوقــائــي ال ــذي ي ــوازن مستوى عوامل
الـتـخـثــر ف ــي الـ ــدم ،وي ـتــرافــق م ــع عــاج
ّ
فيزيائي.

بعض المدارس
ترفض استقبال
األطفال المصابين
ّ
جراء الجهل بالمرض

ّ
«الـجـمـعـيــة الــلـبـنــانـيــة للهيموفيليا»
ضــا بمسيرة
أح ـيــت ال ـي ــوم ال ـعــاملــي أي ـ ّ
حملت شعار «أنــا ناجح ألنــك حــدي»،
انـطـلـقــت م ـس ــاء أم ــس م ــن أمـ ــام ّمبنى
ّ
ّ
بلدية بـيــروت بــاتـجــاه ساحة النجمة
ّ
في وسط بيروت ،وتخللتها شهادات
ّ
حية إلثنني من أهالي املصابني .تقول
صقر إن الخيار وقع على هذا الشعار
ّ
«م ـ ـ ــن م ـن ـط ـل ــق تـ ـخ ــط ــي الـ ـصـ ـع ــوب ــات
ّ
والـ ـتـ ـح ـ ّـدي ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــواجـ ــه امل ــرض ــى
وحاجة هــؤالء إلــى محيط داعــم لهم»،
ّ
يـ ـتـ ـم ــث ــل ب ــامل ـس ـت ـش ـف ـي ــات وامل ـ ـ ـ ـ ــدارس
األهـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء .ول ـت ـح ـق ـيــق ذل ــك،
ّ
الجمعية إلى تدريب ّ
ممرضني
عمدت
ّ
ومـ ـ ـم ـ ـ ّـرض ـ ــات ف ـ ــي ّاملـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـص ـح ــي ــة
ّ
االجتماعية
التابعة ل ــوزارة الــشــؤون
ّ
ل ـيّ ـت ـم ــك ـن ــوا مـ ــن ت ــوج ـي ــه املـ ــريـ ــض فــي
ّ
الشكل الصحيح.

ّ
«أنا ناجح ألنك حدي»

ّ
بــن حقنتني وثــاث أسبوعيًا .تتولى
ع ـم ـل ـ ّـي ــة ت ــأم ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ّـدواء أرب ـ ـ ــع ج ـهــات
ّ
تعاونية
ضامنة هــي :وزارة الصحة،
ّ
ـوظ ـفــي ال ـ ّـدول ــة ،ال ـص ـنــدوق الــوطـنــي
مـ ّ
لـ ـل ــضـ ـم ــان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وتـ ـع ــاونـ ـي ــة
ّ
ُ
ال ـج ـيــش الــل ـب ـنــانــي .تـ ـق ـ ّـدر ص ـقــر عــدد
املـصــابــن بالهيموفيليا فــي لـبـنــان بـ
 1000مريض ،وتفيد إحصاءات وزارة
ُ ّ
ّ ّ
العامة أن «الوزارة تغطي عالج
الصحة

حقوق

ّ
«هيومن رايتس ووتش» نوهت باألمن العام

«إقامات مؤقتة» للقاصرين السوريين
المهرجانات السياحية في الغابة تنتهك قواعد حماية المحميات الطبيعية

كميل داغر
لم يبادر اي من املسؤولني اللبنانيني،
م ـط ـلــع ت ـس ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي،
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ظ ــاه ــرة ب ــداي ــة ي ـبــاس
غــابــة ارز ت ـنــوريــن .تـسـتــوي فــي ذلــك
السلطات املحلية البلدية وال ــوزارات
الحكومية وابــن البلدة ونائبها منذ
ع ـش ــرات األع ـ ـ ــوام ،وال ــوزي ــر أك ـثــر من
مرة ،بطرس حرب!
إزاء التقاعس عــن االضـطــاع بمهمة
بـهــذه الحساسية ،ومــا كــان سيرتبه
ال ـي ـب ــاس م ــن كـ ـ ــوارث ف ــي ب ـلــد لـطــاملــا
ت ـغ ـنــى ب ــاخـ ـض ــراره ،ج ـ ــاءت ال ـن ـجــدة
م ــن ح ـف ـنــة ص ـغ ـي ــرة م ــن امل ـت ـطــوعــن
الذين جعلوا إنقاذ الغابة ،على مدى
سنوات ،شغلهم الشاغل.

«أصدقاء أرز تنورين»
ان ـتــدب ال ــراح ــان نــديــم ح ــرب ومـنــذر
داغ ــر نفسيهما لـهــذه املـهـمــة ،فعمدا
إل ــى تــأسـيــس جـمـعـيــة «أص ــدق ــاء أرز
ّ
تـ ـ ـن ـ ــوري ـ ــن» ،ون ــظـ ـم ــا عـ ـب ــره ــا حـمـلــة
واسعة ملحاصرة الخطر الداهم الذي
لــم يـكــن ي ـهــدد بــالـقـضــاء عـلــى إحــدى
أكبر غابات األرز اللبنانية وأقدمها
فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل وب ـ ـ ــإزال ـ ـ ــة م ـع ـظ ــم ت ـلــك
الغابات ،إن لم يكن كلها ،من الوجود.
وبـعــد ات ـصــاالت مكثفة باملؤسسات
األوروب ـي ــة األكـثــر خـبــرة فــي التعامل

م ــع امل ـش ـكــات امل ـشــاب ـهــة ،قـصــد داغ ــر
فرنسا للقاء أحد أكثر املتمرسني في
هذا امليدان ،غي دومولني ،وكان آنذاك
م ــدي ــر األبـ ـح ــاث ف ــي امل ـع ـهــد الــوطـنــي
(الـفــرنـســي) للبحث ال ــزراع ــي ،INRA
ومحرك املجموعة الدولية للبحث في
الزراعة املتوسطية (.)GRAM

الحشرة المنشار
زار دوم ــول ــن ل ـب ـنــان م ــرت ــن لـتـقــديــر
امل ـ ـ ـخـ ـ ــاطـ ـ ــر .مـ ـسـ ـتـ ـعـ ـيـ ـن ــا ب ــاملـ ـع ــايـ ـن ــة
الـ ـحـ ـسـ ـي ــة عـ ـل ــى األرض ،وب ـج ـه ــود
«اص ــدق ــاء أرز ت ـنــوريــن» ومهندسني
ف ــي وزارة ال ــزراع ــة ف ــي جـمــع نـمــاذج
من «اليسروعات» امللتقطة من أرض
ال ـغ ــاب ــة وامل ــراق ـب ــة امل ــدي ــدة لـتـحــولـهــا
إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـشـ ـ ــرات طـ ـ ــائـ ـ ــرة وت ـع ــري ـت ـه ــا
لــأشـجــار ،تــوصــل الخبير الفرنسي
إلــى تشخيصات ومالحظات دقيقة،
نـسـبـيــا ،ح ــول وج ــود مــا ب ــات يـعــرف
ب ـ ـح ـ ـشـ ــرة «سـ ـيـ ـف ــالـ ـسـ ـي ــا ت ـ ـنـ ــوريـ ــن»
)Cephalcia
(Tannourinensis
املنشارية التي تفتك بأشجار الغابة.
ومـ ـ ــن ضـ ـم ــن املـ ــاح ـ ـظـ ــات امل ــرت ـب ـط ــة
بالفترة التي تابع فيها األمــر ،نهاية
تـسـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي (ن ـشــدد
على التواريخ ،ألن التغيرات املناخية
الــاح ـقــة ال ب ــد ان ت ـك ــون ق ــد أحــدثــت
ت ـبــدالت فــي امل ـش ـهــد) ،أن «الـحـشــرات
ال ـب ــال ـغ ــة بـ ـ ــدأت ت ـط ـيــر ف ــي الـطـبـيـعــة

بكميات ،منذ أول ايـ ــار( ،)1998وكان
الطيران ال يزال يتواصل في  18أيار»،
ّ
وه ــي «تـتــوقــف مــا ان ي ـحــل ال ـظــام».
وأش ــار إل ــى ان ال ـت ــزاوج يـتــم سريعًا،
ـام ب ــراع ــم
و«ت ـ ـ ـ ـ ــزور اإلنـ ـ ـ ـ ــاث ب ــانـ ـتـ ـظ ـ ٍ
األغـ ـ ـص ـ ــان ال ـص ـغ ـي ــرة (ال ـ ـعـ ــراجـ ــن)،
وت ـ ــرت ـ ــاح بـ ــن اإلب ـ ـ ـ ــر .وخـ ـ ـ ــال تـفـتــح
الـبــراعــم ،تكون البيوض على الوجه
األسـ ـف ــل لـ ـ ـ ــأوراق .وع ـن ــد الـتـفـقـيــس،
تـنـســج ال ـيــرقــانــات الـفـتـيــة غــافــا من
خيوط حريرية ،وتبدأ االوراق الطرية
التي ترعاها الحشرات باالصفرار».
ول ـفــت ال ــى أن ال ـيــرقــانــات «ت ـب ـلــغ في
نهاية حــزيــران وتسقط على األرض
ُ
وت ـ ـ ــدف ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـمـ ــق  10سـ ـ ـ ــم ،فــي
ت ـجــوي ـفــات شـبـيـهــة بــالـبـيــض يــدخــل
فيها قسم منها فــي حالة توقف عن
النمو ،وقــد يبقى تحت االرض سنة
إضــافـيــة ،ورب ـمــا ث ــاث س ـن ــوات ...أمــا
الـحـشــرات الـبــالـغــة (االخـ ــرى) فيمكن
أن تظهر في الربيع التالي» .وأوضح
تـقــريــر دومــولــن أن ــه «ل ــدى التشريح
ت ـبــن ان امل ـب ـي ـضــات تـنـقـســم إل ــى 22
مبيضًا صغيرًا تتكون فــي كــل منها
ب ـي ـض ـت ــان .وه ـ ـ ــذا ي ـش ـي ــر إل ـ ــى طــاقــة
خ ـصــوبــة ت ـصــل إل ــى  50بـيـضــة لكل
ان ـثــى» ،مــع مــا يعنيه ذلــك مــن سرعة
قياسية في التكاثر ،وقدرة فائقة على
اإلي ـ ــذاء يـمـكــن أن تـصــل إل ــى الـقـضــاء
الحاسم على الغابة ،ال سيما إذا أدى

اليباس املتنامي لألشجار إلى ظهور
حشرات قاتلة إضافية ،خصوصًا ما
ُت ّ
سمى «آكــات الخشب» .إضافة إلى
إم ـك ــان ان ـت ـقــال ال ـح ـشــرة إل ــى غــابــات
أخــرى ،ليس في لبنان فقط ،في حال
لم تتم املعالجة في الوقت املناسب.
أوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى دومـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــره
ب ــاس ـت ـخ ــدام م ــروح ـي ــة لـ ــرش ال ـغــابــة
باملبيد الـحـشــري ديميلني ،Dimilin
املتضمن مــادة الديفلوبنزورون ،في
أوائ ـ ــل ال ــرب ـي ــع ،وع ـل ــى م ــدى س ـنــوات

حشرة «سيفالسيا تنورين»
تملك سرعة قياسية في التكاثر
وقدرة فائقة على اإليذاء قد
تصل إلى القضاء على الغابة
عــدة ،لــوجــود يــرقــانــات قــد تنمو بعد
أكثر من سنة .وهو ما حصل بالفعل.
فـ ـف ــي سـ ـن ــة ال ـ ـعـ ــاج األولـ ـ ـ ـ ــى،1999 ،
استقدمت مروحية ملباشرة الرش من
فرنسا .وتمت االستعانة في السنوات
التالية ( 2002 ،2001 ،2000و)2004
ب ـمــروح ـيــات الـجـيــش الـلـبـنــانــي ،إلــى
حــن تـنــاقــص وج ــود الـيــرقــانــات ،في
املتر املربع من أرض الغابة ،من 690
في  1999إلى  70في  .2004وتم بذلك
اعتبار أن الخطر لم يعد قائمًا ،وتاليًا

ل ــم تـعــد ه ـنــاك حــاجــة ملـتــابـعــة ال ــرش
إل ــى حــن ح ـصــول ت ـبــدالت تستدعي
التحرك من جديد.

الواقع الراهن
ويـ ـب ــدو أن ه ـ ــذه الـ ـتـ ـب ــدالت حـصـلــت
ب ــال ـف ـع ــل مـ ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات عـ ـ ـ ــدة ،وه ــي
إل ـ ــى ت ـف ــاق ــم ،رغ ـ ــم أن ـ ــه م ــن امل ـف ـتــرض
أن ال ـغــابــة ل ــم ت ـعــد م ـتــروكــة ل ـغــدرات
الطبيعة واملناخ والتدخالت املسيئة
م ــن ال ـن ــاس ال ـع ــادي ــن ،ب ـعــد إعــانـهــا
محمية طبيعية تحت ضغط جمعية
«أص ــدق ــاء أرز ت ـن ــوري ــن» ع ــام .1999
وه ـ ـنـ ــاك أكـ ـث ــر مـ ــن دلـ ـي ــل عـ ـل ــى ه ــذه
الـتـبــدالت ،منها التغيرات الواضحة
ف ــي أل ـ ــوان ال ـغــابــة وع ـ ــودة االص ـف ــرار
ال ـي ـهــا ودبـ ـي ــب ال ـي ـب ــاس ف ــي ال ـعــديــد
م ــن األش ـ ـجـ ــار .إال أن ال ــدل ـي ــل األبـ ــرز
يتمثل بالكثافة املتفاقمة لحشرات
ال ـس ـي ـفــال ـس ـيــا ال ـط ــائ ــرة ف ــي الـنـصــف
الثاني من الربيع ،وال سيما في أيار،
وه ــي تـشـكــل إنـ ـ ــذارًا كــاف ـيــا ب ـضــرورة
ال ـت ـص ــدي ال ـس ــري ــع ل ـل ــواق ــع ال ـجــديــد.
ليس فقط بوقف االنتهاكات لقواعد
ح ـم ــاي ــة امل ـح ـم ـي ــات ال ـط ـب ـي ـع ـيــة (ك ـمــا
حـصــل مـ ــرارًا فــي ال ـس ـنــوات االخ ـيــرة،
ومن ضمن ذلك سماح لجنة املحمية
ال ـس ــاب ـق ــة ب ــامل ـه ــرج ــان ــات الـسـيــاحـيــة
في عقر دار الغابة) ،وباملثابرة على
مـنــع قـطــع أغ ـص ــان أش ـجــارهــا إال ما

ي ـك ــون ثــاب ـتــا أن ــه ي ـت ـعــرض لـلـيـبــاس،
وب ــامل ــراق ـب ــة ال ــدائ ـم ــة ل ـت ـجــول ال ـنــاس
ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا وط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة تـ ـع ــامـ ـلـ ـه ــم مــع
ً
مسألة النظافة فيها ،فضال عن منع
تفشي املــرامــل فــي املـنــاطــق املـجــاورة
ل ـهــا .ب ــل ك ــذل ــك ،وب ــوج ــه أخـ ــص ،عبر
االنتباه للهجمات املستجدة لحشرة
السيفالسيا وغـيــرهــا مــن الـحـشــرات
القاتلة.
قـ ــد تـ ـك ــون هـ ـ ــذه الـ ـص ــرخ ــة م ـت ــأخ ــرة
نـسـبـيــا ،لـكــن األم ــل فــي أن تـصــل إلــى
املسؤولني املباشرين عن حماية غابة
أرز تنورين (كوزارات البيئة والزراعة
والـسـيــاحــة ،ولـجـنــة املحمية وبلدية
تنورين) ،وإلى أبناء البلدة املهددين
ب ـ ـف ـ ـقـ ــدان واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن أغ ـ ـلـ ــى الـ ـكـ ـن ــوز
اللبنانية.
ع ـل ــى أكـ ـث ــر مـ ـ ٌـن ص ـ ـخـ ــرة ،فـ ــي ج ـبــال
ت ـنــوريــن ،ن ـق ــوش بــالــاتـيـنـيــة ،تـعــود
ال ــى أكـثــر مــن  2000ع ــام ،ص ــادرة عن
اإلم ـب ــراط ــور ال ــروم ــان ــي ،أدري ــان ــوس،
تـمـنــع ق ـطــع األش ـ ـجـ ــار .وهـ ــي ت ـشــدد،
م ــن ب ــن ت ـلــك األشـ ـج ــار ،ع ـلــى ال ـلــزاب
وال ـ ـشـ ــوح والـ ـسـ ـن ــدي ــان ،وخ ـصــوصــا
شـجــر األرز .فـعـســى أن تـهـتــم بـلــديــة
تـنــوريــن ،ولجنة املحمية فــي البلدة،
وم ــن ورائ ـه ـم ــا الـ ـ ـ ــوزارات املـخـتـصــة،
بالروح التي تنبعث من تلك النقوش،
فــي الـعــاقــة بــإحــدى أه ــم غــابــات هــذا
الشرق!

ن ـ ـ ّـوه ـ ــت م ـن ـظ ـم ــة «ه ـ ـيـ ــومـ ــن رايـ ـت ــس
ووتــش» بقرار املديرية العامة لألمن
ال ـ ـعـ ــام ال ـل ـب ـن ــان ــي ت ـس ـه ـيــل «ح ـص ــول
الـ ـق ــاص ــري ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن عـ ـل ــى إق ــام ــة
قــانــونـيــة مــؤقـتــة» ،ورأت فـيــه «خـطــوة
إيجابية طال انتظارها» .وإذ اعتبرت
«أن اإلقامة القانونية لالجئني تساعد
املــراه ـقــن بـيـنـهــم عـلــى الـتـسـجـيــل في
ّ
املـ ـ ــدارس» ،أكـ ــدت أن «ع ـلــى الـسـلـطــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ض ـ ـمـ ــان ح ـ ـصـ ــول ج ـم ـيــع
األطفال على اإلقامة القانونية ،ألنها
العامل الرئيسي في استكمال حقهم
في التعليم».
وكــانــت املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن الـعــام
أصـ ـ ـ ــدرت ت ـع ـم ـي ـمــا ل ـج ـم ـي ــع ال ــرع ــاي ــا
ال ـســوريــن عـلــى األراضـ ــي الـلـبـنــانـيــة،
س ـم ــح لـ ـ ـ «الـ ـق ــاص ــري ــن الـ ــذيـ ــن بـلـغــت
أع ـم ــاره ــم ب ـعــد دخــول ـهــم إل ــى لـبـنــان،
بــن  15و 18عــامــا ،بــالـتـقــدم بطلبات
إقـ ــامـ ــات م ــؤق ـت ــة ب ـم ــوج ــب بـ ـي ــان قـيــد
إف ـ ـ ــرادي ع ـل ـيــه رسـ ــم ش ـم ـســي مـمـهــور
بخاتم السلطة املختصة وال يتجاوز
تاريخ إصداره السنتني ،في حال عدم
حيازتهم بطاقة هوية أو جواز سفر».
ولـ ـفـ ـت ــت «هـ ـي ــوم ــن راي ـ ـتـ ــس ووتـ ـ ــش»
فـ ـ ــي بـ ـي ــانـ ـه ــا أمـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ــى أن الئـ ـح ــة
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام «ت ـس ـت ـث ـن ــي ال ــاج ـئ ــن
الــذيــن بـلـغــوا بــالـفـعــل ســن  19عــامــا»،
وطالبت السلطات اللبنانية «بضمان
استفادة الالجئني الذين دخلوا لبنان
وأعـمــارهــم بــن  15و 18سنة وبلغوا
اآلن أك ـثــر م ــن  18س ـنــة م ــن ال ـقــانــون،
وق ـ ـبـ ــول وثـ ــائـ ــق إض ــافـ ـي ــة كـتـسـجـيــل

امل ـف ــوض ـي ــة ال ـس ــام ـي ــة ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة
ل ـش ــؤون الــاج ـئــن أو دف ــات ــر الـعــائـلــة
في حال عدم امتالك الالجئني لوثائق
ّ
ت ـع ــري ـف ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى» .ورأت امل ـن ــظ ـم ــة
الحقوقية أن «على األمن العام تعديل
ال ــائ ـح ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـق ـب ــول ش ـه ــادات
اخ ــراج الـقـيــد األق ــدم» عـلــى اعـتـبــار أن
«أغلب شهادات إخراج القيد لألطفال
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ــادرة م ـ ـنـ ــذ أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
عامني» .وربطت ذلك بأن األمــن العام

المنظمة الدولية
رأت في القرار «خطوة
ايجابية طال انتظارها»

«ي ـط ـل ــب م ــن األطـ ـف ــال ال ــاج ـئ ــن عـنــد
ّ
التقدم للحصول
بلوغهم سن  15عامًا
ع ـلــى إق ــام ــة خ ــاص ــة ب ـهــم بــاس ـت ـخــدام
بطاقة هوية أو جواز سفر سوريني»،
ً
مشيرة إلــى أن «أط ـفــاال كثيرين فـ ّـروا
إلى لبنان قبل نيلهم تلك الوثائق».
ّ
وشددت «هيومن رايتس ووتش» على
ّ
أن اإلقامة القانونية تشكل «الضمانة
الــرئـيـسـيــة لـتـمـكــن األطـ ـف ــال الــاجـئــن
من مواصلة تعليمهم» ،خصوصًا أنه
وف ـقــا لــوكــالــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة لالجئني
ُ
«س ّجل فقط  3902طفل غير لبناني في
التعليم الثانوي الرسمي ،أي ما يشكل
 5ف ــي امل ـئ ــة ف ـقــط م ــن ح ــوال ــي  80ألــف
الجئ سوري مسجل في الفئة العمرية
مــن  15إل ــى  18ع ــام ــا» .ولـفـتــت إل ــى أن
«أكـ ـث ــر م ــن  200ألـ ــف ط ـف ــل سـ ـ ــوري ال
يزالون خارج املدارس في لبنان خالل
عمر األزم ــة البالغ  7سـنــوات» .وقالت
ملا فقيه ،نائبة املديرة التنفيذية لقسم
ّ
ال ـشــرق األوسـ ــط فــي املـنــظـمــة« :يشكل
ال ـ ـقـ ــرار ال ـج ــدي ــد خـ ـط ــوة ف ــي االتـ ـج ــاه
الصحيح ،ولـكــن يجب عــدم استبعاد
األطفال ممن بلغوا سن  15عامًا وهم
فــي لبنان وفـقــدوا إقامتهم القانونية
مــن ه ــذا ال ـقــرار مل ـجـ ّـرد أنـهــم بـلـغــوا 18
عامًا».
(األخبار)
اإلقامة القانونية
لالطفال عامل رئيسي
في استكمال حقهم
في التعليم
(مروان طحطح)
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مجتمع

مجتمع

مفكرة

قطاعات

طالب «اللبنانية» على خط اإلضراب:
 #الجامعة_نحنا_ بنحميها
فاتن الحاج
ال فرق بني أستاذ وطالب في حسابات
سلطة ال تدافع أي من القوى السياسية
فيها عن الجامعة اللبنانية .ال جدوى
مــن الـتـلـهــي بـ ـ «ح ــروب صـغـيــرة» بني
أهل البيت الواحد ،إذا كانت سياسة
تهميش املؤسسة التربوية األولــى ال
ً
ّ
تميز بينهم أصال .ومعركة الدفاع عن
املوقع االجتماعي لألستاذ الجامعي
وتحويل الجامعة إلى قضية رأي عام،
تفترض التضامن بني املكونات كلها
ً
أساتذة وطالبًا وموظفني.
هـ ــذا ب ـع ــض م ــا ت ـه ــام ــس ب ــه أس ــات ــذة
على هامش اجتماع مجلس مندوبي

ّ
ّراب ـطــة األس ــات ــذة املـتـفــرغــن أم ــس .إال
أن ــه مـنــذ بــدايــة تـحــرك الـجــامـعــة ،قبل
 10أيـ ــام ،ل ــم ُيـعـقــد ل ـقــاء واح ــد ّ
يفسر
فيه األساتذة لطالبهم ملاذا يضربون.
ب ـعــض ال ـن ـقــاب ـيــن ي ـت ــذرع ــون بـغـيــاب
هـ ـيـ ـئ ــات م ـم ـ ِـث ـل ــة لـ ـه ــم مـ ـث ــل االتـ ـح ــاد
الــوط ـنــي ل ـطــاب ال ـجــام ـعــة ،وآخـ ــرون
ي ـع ـت ـقــدون ب ــأن ه ــذا ال ـش ــرح ي ـجــب أن
يـتــواله مندوبو الــرابـطــة فــي الكليات
بالتنسيق مع إداراتها.
أمـ ـ ـ ــس ،كـ ــانـ ــت املـ ـ ـ ــرة األول ـ ـ ـ ــى ال ـت ــي
يـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
امل ـنــدوبــن ج ــورج ق ــزي مــن أعـضــاء
امل ـج ـلــس ع ـقــد ح ـل ـقــات ح ــواري ــة مــع
ال ـط ــاب ل ـلــوقــوف ع ـلــى هــواجـسـهــم

واالستماع إلى مالحظاتهم.
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ع ـش ـي ــة اعـ ـتـ ـص ــام ت ـن ـفــذه
امل ـج ــال ــس ال ـطــال ـب ـيــة واألن ـ ــدي ـ ــة ،عـنــد

أعدت الرابطة
مشروع قانون يعطي
األساتذة  4درجات

الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم ،في
مجمع ال ـحــدث الـجــامـعــي .االعـتـصــام
الـ ــذي يــدعــم م ـطــالــب األس ــات ــذة تحت
عـنــوان  #الجامعة_نحنا_ بنحميها
سيطالب الــرابـطــة بــوضــع خطة عمل
صريحة تتضمن تحركات ومحطات
واضحة وال تكتفي باإلضراب املفتوح
الذي يستنزف الطالب واألساتذة معًا
ويضعف الجامعة الوطنية.
ّ
جديد التحرك مشروع قانون سلمته
الــراب ـطــة أم ــس لــوزيــر الـتــربـيــة م ــروان
ح ـ ـم ـ ــادة يـ ـقـ ـض ــي بـ ــإع ـ ـطـ ــاء أسـ ــاتـ ــذة
الجامعة  4درجات تمهيدًا إلقراره في
مجلس ال ــوزراء ،على أن يجري ،على
مواز ،إعداد اقتراح قانون معجل
خط
ٍ
م ـ ـكـ ـ ّـرر ح ـ ــول امل ـط ـل ــب ن ـف ـســه ل ـطــرحــه

اعتصام المجالس الطالبية واألندية اليوم سيطالب الرابطة بخطة عمل تتضمن تحركات واضحة (مروان بوحيدر)

على الهيئة العامة للمجلس النيابي
إذا مــا عـقــد جلسته التشريعية قبل
االنتخابات النيابية.
م ـن ــدوبــو ال ــراب ـط ــة ان ـق ـس ـمــوا ب ــن من
ال يــريــد ال ـخــروج مــن اإلضـ ــراب مــا لم
يحصل األساتذة على حلول ملموسة
لقضيتهم ،وبني من دعا إلى تصويب
الـ ـب ــوصـ ـل ــة ف ـ ــي االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ال ـص ـح ـيــح
وت ـح ـم ــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــات ،ب ــاع ـت ـب ــار أن
التحرك يدور في الوقت الضائع .وثمة
مــن اقـتــرح تنفيذ إضــرابــات متقطعة
(م ـ ـ ــرة واح ـ ـ ـ ــدة فـ ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع أو فــي
األسبوعني) للتذكير بالقضية وإنهاء
العام الدراسي بسالم .رغم ذلك ،بدا أن
اإلضــراب سيستمر إلى السبت املقبل
بــالـحــد األدن ـ ــى ،فـيـمــا فـ ـ ّـوض مجلس
املـنــدوبــن الهيئة التنفيذية للرابطة
اتخاذ اإلجــراءات التي تراها مناسبة
ال س ـي ـمــا ف ــي ضـ ــوء م ـص ـيــر م ـشــروع
ال ـق ــان ــون واق ـ ـتـ ــراح ال ـق ــان ــون املـعـجــل
املكرر الخاص بالدرجات األربع.
أثـنــاء الجلسة ،وزع الرئيس السابق
مل ـج ـل ــس إدارة ص ـ ـنـ ــدوق ال ـت ـع ــاض ــد
علي الحسيني على املندوبني جدول
مقارنة بني تطور الفروقات بني رواتب
أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة.
ّ
وأظهرت الجداول أن رواتب األساتذة
فــي الـقــانــونــن  98/717و 63/8تزيد
على رواتب القضاة بنسبة  ،%7بينما
بلغت هذه الزيادة لرواتب القضاة 31
 %وف ــق إقـ ــرار م ــوازن ــة  ،2018بعدما
ك ــان ــت ال ـ ــزي ـ ــادة ف ـق ــط  %10ب ـمــوجــب
ّ
الـ ـق ــان ــون ،2011/173علمًا ب ــأن درجــة
القاضي كانت تزيد فقط  25ألفًا عن
درجة األستاذ في القانونني 98/717
و ،63/8قبل أن تصبح الزيادة  25ألفًا
بموجب الـقــانــون  .2011/173واشــار
الـ ـج ــدول إلـ ــى أن ن ـس ـبــة زيـ ـ ــادة رات ــب
القاضي على راتب األستاذ الجامعي
أصـ ـبـ ـح ــت ح ــالـ ـي ــا  ،%31أم ـ ـ ــا رات ـ ــب
موظفي الفئة األولى فيزيد %22على
راتـ ـ ــب األس ـ ـتـ ــاذ ال ـج ــام ـع ــة ومــوظ ـفــي
الخدمة املدنية  .%41ودعا الحسيني
ال ــراب ـط ــة إل ــى امل ـطــال ـبــة ب ــزي ــادة %21
وليس  3درجات باعتبار أن الدرجات
ال ـث ــاث ه ــي  750أل ــف ل ـي ــرة لـلـقـضــاة
و 650ألفًا ألساتذة الجامعة.

بدعوة من الحركة الثقافية ـ ـ انطلياس ،تعقد
السادسة مساء اليوم ندوة حول ديوان
الشاعر ريمون شبلي بعنوان «شرفات
وقصائد» ،في مقر الحركة في دير مار
الياس.
¶¶¶

«املسرح وقضايا الوطن» هو عنوان اللقاء
الحواري مع الفنان جورج خباز ،والذي
تستضيفه كلية االعالم والفنون في جامعة
املعارف ،الساعة الثانية من بعد ظهر غد.
¶¶¶
ُيفتتح العاشرة من صباح غد معرض
الكتاب السنوي الثاني  2018بعنوان
«القراءة حياة ...كم كتاب تقرأ وماذا
تقرأ؟» الذي تنظمه جمعية «نيزك» ،برعاية
وزير الثقافة غطاس خوري بالتعاون مع
بلدية مدينة الشويفات ومشاركة مركز
الشويفات املهني ،في الشويفات ـ ـ سنتر
فدى .يستمر املعرض ثالثة أيام.
¶¶¶
في إطار حملة التوعية التي تقوم بها
مؤسسة «بيت أطفال الصمود» ،حول
اضطراب التوحد ،نظم مركز اإلرشاد
األسري ـ ـ البص ،يومًا توعويًا في الحديقة

مجزرة قانا
 22عامًا...
التمييز مستمر

رغم مرور  22عامًا على وقوعها ،ال تزال مجزرة قانا األولى أيقونة ملا عاناه الجنوبيون من العدو اإلسرائيلي ونموذجًا للتمييز الدولي في نصرة املظلومني.
ّ
وصديقني ورشكنانيه وجاراتها الذين احتموا بمقر الوحدة الفيدجية العاملة ضمن قوات الطوارئ في قانا ،أنصفتهم الذاكرة
الشهداء الـ  106من أهالي قانا
املحلية .في حني أن حماية الواليات املتحدة إلسرائيل أجهضت مقاضاتها والتعويض على الضحايا ،ومنهم أربعة جنود فيدجيني .اليوم ،وكما في كل عام،
ً
تنظم لجنة تخليد ذكرى شهداء قانا احتفاال في املقبرة الجماعية للشهداء التي أقيمت في موقع املجزرة( .تصوير بالل قشمر)

جامعات

ّ
معرض الوظائف في «العربية» :العز للصيدلة ...والبطالة للهندسة!
افتتحت الجامعة العربية في بيروت
أمس «معرض الوظائف» الذي ّ
ضم
نحو  50شركة ومؤسسة في مختلف
المجاالت ،عرضت أمام الطالب الفرص
المتاحة في سوق العمل
زينب اسماعيل
الـ ـط ــري ــق م ــن م ــدخ ــل ال ـج ــام ـع ــة إل ــى
ٌ
املـ ـ ـع ـ ــرض املـ ـ ـق ـ ــام ف ـ ــي ح ــرمـ ـه ــا خ ــط
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـي ــم ،إل ـ ـ ــى جـ ــوان ـ ـبـ ــه م ـش ــاه ــد
ّ
صغيرة تبدو مألوفة فــي كــل نشاط
ّ
تجمع ملوظفني فــي شركات
مـشــابــه:
وم ـ ـ ـصـ ـ ــارف بـ ـلـ ـب ــاس رس ـ ـمـ ــي أن ـي ــق
ّ
ومــامــح جـ ّـديــة ،منظمون ضاحكون
يــرتــدون لباسًا شبه مـ ّ
ـوحــد ،اساتذة
تختلط لهجاتهم اللبنانية واملصرية.
يحبون محاصرة الكاميرات
الطالب ّ
لهم ،ويحفزهم كالم رئيس جامعتهم
عــن كونها الــوحـيــدة املهتمة بإقامة
معرض سنوي يساعدهم في ايجاد

وظيفة «تــائــم مستواهم التعليمي
الرفيع».
البداية ُوصفت بـ«الجيدة» ،وبدا ذلك
من خالل عدد الطالب املهتمني بطرح
االسئلة والسعي إلى جمع أكبر عدد
ممكن من املعلومات .بحسب رئيس
وحــدة مكتب املتخرجني والتوظيف
فــي جــامـعــة ب ـيــروت الـعــربـيــة ـ ـ ـ ـ التي
ت ـن ـظ ــم املـ ـ ـع ـ ــرض ل ـل ـس ـن ــة الـ ــ11عـ ـل ــى
الـتــوالــي ـ ـ إيـمــان أبــو هيبة ،املعرض
«ف ـ ــي تـ ـط ــور إيـ ـج ــاب ــي كـ ــل سـ ـن ــة .إذ
يزداد عدد املشاركني كل سنة بتنوع
اخ ـت ـصــاصــات ال ـج ــام ـع ــة» .ل ـكــن هــذا
ال ينفي ال ــواق ــع االق ـت ـصــادي السيئ
ل ـل ـب ــاد وصـ ـع ــوب ــة إي ـ ـجـ ــاد وظ ــائ ــف
للشباب.
امل ـعــرض ال ــذي يـضـ ّـم نـحــو  50شركة
ومؤسسة ليس سوى مجرد وسيلة
للمساعدة .تعقد الجامعة نوعًا من
االتفاق بينها وبني الجهات املشاركة،
ُ
تعلم كل منها بموجبه الجامعة بعدد
ّ
الذين تم توظيفهم عن طريق التعرف
إل ـي ـه ــم ف ــي امل ـ ـعـ ــرض .هـ ــذه ال ـطــري ـقــة
تطمئن ال ـطــاب إل ــى أن امل ـعــرض قد

امتنعت «سوليدير»
عن المشاركة لغياب
المشاريع وعدم
حاجتها الى التوظيف

يفتح أمامهم طريق املستقبل وليس
ّ
م ـجــرد مـنــاسـبــة س ـنــويــة ،وتـمــكـنـهــم
م ــن اس ـت ـن ـتــاج االخ ـت ـصــاصــات الـتــي
يـمـكـنـهــم الـعـمــل ف ــي م ـجــاالت ـهــا .هــذا
الـ ـ ـ ـ ــ feedbackي ـبـ ّـن أن إدارة األع ـمــال
والصيدلة أكثر االختصاصات التي
يسهل إيجاد فرص عمل فيها ،فيما
تتضاءل الفرص في مجاالت اآلداب
والحقوق ،وتصبح شبه معدومة في
مجال الهندسة! الدليل على «تراجع
الهندسة» امتناع شركة «سوليدير»

ع ــن امل ـش ــارك ــة هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،ك ـمــا في
الـ ـس ــاب ــق ،ل ـغ ـي ــاب املـ ـش ــاري ــع وعـ ــدم
حاجتها الى التوظيف تاليًا.
ك ــام أب ــو هـيـبــة ي ـت ـعــارض بــوضــوح
مــع كــام عميد كلية الهندسة عــادل
ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي ال ـ ـ ـ ــذي اعـ ـتـ ـب ــر أن الـ ـفـ ـك ــرة
ال ـ ـسـ ــائـ ــدة عـ ــن ص ـع ــوب ــة ال ـع ـم ــل فــي
مجال الهندسة «خطأ شائع» .ال بل
إن طالب هذا االختصاص يتمتعون
بحظوظ أكبر في التوظيف ،كونهم
يـحـظــون بسنتني لــدراســة الهندسة
العامة ،كطالب الهندسة املدنية الذي
يـسـتـطـيــع ال ـع ـمــل ف ــي م ـج ــال اإلدارة
املشاريع مثال.
ال ــاف ــت أن ال ـج ـه ــات املـ ـش ــارك ــة أت ــت
بـ ـغ ــالـ ـبـ ـيـ ـتـ ـه ــا ال لـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ـ ّـرف ال ـ ـطـ ــاب
الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــن عـ ـل ــى ط ـب ـي ـع ــة ال ـع ـم ــل
فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل ألن ل ــديـ ـه ــا وظ ــائ ــف
ش ــاغ ــرة .ك ــان ذل ــك مـحـ ّـمـســا لـلـطــاب
ال ــذي ــن ت ـم ـح ــورت أس ـئ ـل ـت ـهــم بـشـكــل
أساسي حــول الــرواتــب وشــروط نيل
الــوظـيـفــة .فــي املـقــابــل ،كــانــت الــزوايــا
املخصصة ملــؤسـســات تــؤمــن دورات
ً
تدريبية أو تقدم عمال من دون بدل

مالي الكتساب الخبرة شبه خالية.
ب ـح ـس ــب إح ـ ـ ــدى املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ،ف ــائ ــدة
املـ ـع ــرض ت ـك ـمــن ب ـش ـكــل أس ــاس ــي في
ت ـم ـتــع ال ـ ـطـ ــاب ب ــأول ــوي ــة عـ ــن بــاقــي
ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــن عـ ـ ــن وظ ـ ـ ــائ ـ ـ ــف ،ك ــون ـه ــم
حـ ـض ــروا واس ـت ـف ـس ــروا بـشـخـصـهــم،
وتعرفوا إلى مسؤولني وموظفني في
الـشــركــات بشكل مباشر ،األمــر الــذي
يبني نــوعــا مــن الـعــاقــة األول ـيــة بني
الطالب واملكان الــذي يمكن أن يعمل
ً
فيه مستقبال.
أمر آخر اجتذب الطالب الى املعرض.
املؤسسات املشاركة ـ ـ بحسب ما قيل
لهم ـ ـ ال تطلب الشروط التي تطلبها
الـ ـش ــرك ــات ع ـ ـ ــادة ،وال ـع ـم ــل م ـع ـهــا ال
يستلزم امتالك سنوات من الخبرة أو
سيرة ذاتية حافلة (األمر الذي يشكل
الهاجس األكـبــر للطالب) ،بــل مجرد
ام ـ ـتـ ــاك ش ـ ـهـ ــادة فـ ــي االخـ ـتـ ـص ــاص
املـطـلــوب .هــذا ،على األق ــل ،مــا تؤكده
املــؤسـســات املـشــاركــة ،وإن كــان يبدو
ّ
بـعـيـدًا عــن الـتـصــديــق فــي بـلــد تشكل
الواسطة فيه أهون السبل وأقصرها
إلى سوق العمل.
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العامة ملدينة صور ،تخلله توزيع كتيبات
حول اضطراب التوحد بهدف زيادة
معلومات األهل وطرق التدخل ملساعدة
أطفالهم.
¶¶¶

طوابع وعمالت
في سن الفيل

«بنك أوف أميركا»
االقتحام في رواية

لجنة متابعة لملف
التأمين للمحامين

عمالت ورقية ومعدنية (لبنانية وعاملية)،
مسكوكات ،طوابع ،وثائق ،يانصيب،
ميداليات ،مغلفات تذكارية ومقتنيات أخرى
مختلفة من مجموعات خاصة ،ستعرضها
الجمعية اللبنانية لهواة العمالت (،)LNA
في املعرض اللبناني الخامس للطوابع
والعمالت .املقتنيات املعروضة يملكها
منتسبون إلى الجمعية وتتضمن عمالت
ّ
يضم
نادرة ووثائق لبنانية قديمة .كما
املعرض كتبًا وأبحاثًا ومقاالت متخصصة
في هذه الهواية .يستمر املعرض يومي 21
و 22نيسان الجاري من الثالثة بعد الظهر
حتى العاشرة مساء ،في مبنى بلدية سن
الفيل.

في  18تشرين األول  ،1973اقتحمت مجموعة
يسارية تنتمي إلى تنظيم سري يدعى «الحركة
الثورية االشتراكية اللبنانية» مقر «بنك أوف
أميركا» في منطقة رياض الصلح .املجموعة
التي قادها الشاعر علي شعيب (الصورة)
احتجزت رهائن ملدة  26ساعة في حادثة كانت
األولى من نوعها في لبنان والعالم العربي.
الروائي عباس جعفر الحسيني ،في روايته «26
ساعة ـ ـ بنك أوف أميركا» (دار املصور العربي
و ،)Book Postيعود في الزمن  45عامًا لنقل
حوادث الساعات الـ  26وخلفية املهاجمني.
ُ
الرواية تطلق في حفل ُيقام في  26الجاري في
قاعة قصر األونيسكو بني الخامسة والسابعة
مساء.

تداعى محامون للقاء في «بيت ّ املحامي» أمس
للبحث في عقد التأمني الذي وقعته النقابة
مع شركة «غلوب ميد» .وأعلن نقيب املحامني
السابق عصام كرم ،بعد اللقاء ،تأليف لجنة
برئاسته ملتابعة امللف «ألن أخطاء شابت العقد
الذي وقعته النقابة مع الشركة في شباط 2015
وانتهى في  .»2018/3/31وأبدى املجتمعون
في بيان أسفهم ألن «نقيب املحامني اقفل ابواب
بيت املحامي في وجه املحامني» .ورفضوا كل
ّ
وأصروا على التحقق من
زيادة على العقد،
اسباب وصول العجز في صندوق التأمني الى
اكثر من  20مليون دوالر .وتضم اللجنة إلى
كرم ،املحامني :حسن عواضة ،ابراهيم مسلم،
رشيد قباني وجاد طعمه.

دعا «منتدى ّ
تحوالت» إلى لقاء حواري مع
املعالجة النفسية خالدة الحسن عبد الباقي
حول «التفكير االيجابي من أجل الهناء
الذاتي لالنسان» ،السادسة مساء الجمعة
في مركز «ألف» ،الحمرا ،مقابل فندق
نابوليون.
¶¶¶
بدعوة من جمعية أصدقاء املعوقني،
يفتتح في العاشرة والنصف من صباح
اليوم املهرجان العربي الثاني للمواهب
الخاصة ،برعاية رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب ،على خشبة مسرح الجامعة ـ ـ
الحدث .ويشارك في املهرجان طالب من
ذوي االحتياجات الخاصة املوهوبني في
الفنون.
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رياضة

رياضة

ّ
ّ
تعثر سعودي وتقدم قطري
دوري أبطال آسيا

ّ
هاميلتون يحذر مرسيدس
فورموال وان

الحظوظ العربية ما زالت قائمة

ً
يبدو أن مجموعة من الفرق
العربية أصبحت قريبة من
العودة إلى منصات التتويج في
البطولة اآلسيوية :على الورق،
النتائج تبشر خيرًا .أربع مجموعات
في غرب آسيا فيها على األقل
متأهل ٌ
عربي واحد للدور الثاني
األبطال .وقائمة
من دوري
ُ
ّ
الهدافين لم تخل من األسماء
العربية القادمة من شمال
أفريقيا .عشرة فرق عربية ،من
قطر (الغرافة ،الدحيل ،السد،
الريان) ،السعودية (األهلي،
الهالل) ،اإلمارات (الجزيرة،
الوحدة ،الوصل ،العين) ،تأهل
نصفها إلى دور الـ16

سنخسر اللقب!
بعد ثالث جوالت على انطالق بطولة العالم للفورموال
واحد ،ال يبدو حامل اللقب في المواسم االربعة الماضية
فريق مرسيدس في ّأفضل أحواله ،خاصة بعد فشله في
الحلول في المركز األول في الجوالت الثالث األولى في
كل من استراليا والبحرين والصين ،مقابل فوزين لفيراري
عبر سائقها سيباستيان فيتيل وفوز لسائق ريد بول دانيال
ريكياردو
حسين ّ
سمور

حسن عطية
الدحيل (لخويا سابقًا) ،بطل الدوري
ال ـ ـق ـ ـطـ ــري ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــوسـ ـ ــم ،ه ـ ــو االس ـ ــم
األبـ ــرز فــي الـبـطــولــة اآلس ـيــويـ ّـة شرقًا
وغ ــرب ــا .الـفــريــق اآلس ـي ــوي يـمــثــل إرثــا
ً
عــرب ـيــا ط ــوي ــا ف ــي امل ـســاب ـقــة :سبعة
أل ـقــاب عــربـيــة فــي دوري أب ـطــال آسيا
ت ـقــاس ـم ـت ـهــا ف ـ ــرق ال ـخ ـل ـي ــج ال ـع ــرب ــي.
وال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم« ،الـ ـكـ ـتـ ـيـ ـب ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة»
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت أن تـ ـخ ــرج ب ــاالن ـت ـص ــار
فــي كــل امل ـبــاريــات الـتــي لعبتها حتى
اآلن ،مــن دون إه ــدار أي نقطة .جمال
ب ـل ـمــاضــي ،املـ ـ ــدرب الـ ـج ــزائ ــري ،عــرف
ك ـ ـيـ ــف ي ـ ــوظ ـ ــف إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات الع ـب ـي ــه
لـتـحـقـيــق االن ـت ـص ــارات ،رغ ــم أن عـمـ َـر
ّ
الـ ــدح ـ ـيـ ــل  9سـ ـ ـن ـ ــوات ف ـ ـقـ ــط ،إل أن ــه
اس ـت ـطــاع ال ـفــوز ب ــال ــدوري ال ـق ـطــري 6
مرات .يوسف العربي الالعب املغربي
ّ
يتفوق
وه ـ ّـداف الدحيل في البطولة،
ع ـل ــى أب ـ ـ ــرز األس ـ ـم ـ ــاء ،م ـث ــل أوسـ ـك ــار
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي العـ ـ ــب شـ ـنـ ـغـ ـه ــاي .وف ــي
امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة أي ـض ــا ،ل ــم يحقق
الوحدة اإلمــارتــي إال انتصارًا وحيدًا
ل ـيــأتــي ف ــي امل ــرك ــز األخ ـي ــر ب ـعــد ذوب
آهن أصفهان اإليراني ولوكوموتيف
طشقند األوزبكي.
وفـ ــي امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى ال ـت ــي لعبت
ـرق ع ــرب ـ ّـي ــة ،اس ـت ـطــاع
ف ـي ـهــا ث ــاث ــة فـ ـ ـ ٍ
األه ـل ــي ال ـس ـع ــودي ب ـق ـيــادة مهاجمه
عمر السومة التأهل إلى الدور الثاني
 ،والخبر السعيد «للملكي» كان خبر
بقاء العبه السوري مع الفريق  ،بعد
األخ ـب ــار ال ـتــي تـ ــرددت عــن خــافــه مع
ال ـ ـنـ ــادي .وك ـت ــب ال ـس ــوم ــة ف ــي ســاعــة
م ـب ـك ــرة مـ ــن صـ ـب ــاح أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء،
ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه ع ـل ــى ت ــويـ ـت ــر« :وع ـب ــر
الــزمــان سنمضي مـعــا» .أمــا الجزيرة
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ّ
تصدر بيرسيبوليس اإليراني برصيد  13نقطة مقابل  12للسد القطري الذي حل ثانيًا بقيادة اإلسباني المخضرم تشافي هيرنانديز (أف ب)

اإلم ـ ــارات ـ ــي فـ ـع ــزاء خ ــروج ــه م ــن رب ــع
نهائي كأس رئيس اإلمارات األسبوع
املـ ــاضـ ــي ك ـ ــان الـ ـت ــأه ــل إل ـ ــى ال ـ ـ ــدوري
الثاني في آسيا .أما الغرافة القطري
فاكتفى بــإضــافــة مـشــاركــة إلــى سجل
مشاركاته .أما الوصل اإلماراتي فقد
ّ
الضيق ،بعد
دخــل التاريخ من الباب
أن ّ
ودع الـبـطــولــة خــالــي الــوفــاض من
دون الحصول على أي نقطة ،بعدما
تلقى خسارته السادسة في املجموعة
ال ـث ــال ـث ــة اإلثـ ـن ــن وذلـ ـ ــك أمـ ـ ــام ضـيـفــه
ن ــاس ــاف األوزبـ ـ ـك ـ ــي ( .)1-2وأص ـب ــح
الوصل أول فريق إماراتي يحقق هذا
الرقم السلبي في البطولة اآلسيوية،
ـاد م ــن مـنـطـقــة غـ ــرب آس ـيــا،
ورابـ ـ ــع ن ـ ـ ٍ
والثامن في تاريخ دوري أبطال آسيا،
بعد العربي  ،2012ودونــج تام ،2007
ودا نــانــج  ،2006وهــوانــج آن ــه ،2005
ونيفتشي والـشــرطــة  ،2004وأوصــت
سـ ــابـ ــا  ،2003ونـ ـيـ ـس ــا عـ ـش ــق أب ـ ــاد
ّ
تصدر
 .2003وفــي املجموعة عينها،
بيرسيبوليس اإلي ــران ــي بــرصـيــد 13
نقطة ،مقابل  12للسد القطري الــذي
حل ثانيًا بقيادة اإلسباني املخضرم
تشافي هيرنانديز .وحسمت صدارة

املـ ـجـ ـم ــوع ــة بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـف ــري ــق
اإليــرانــي ( )0-1على السد في املباراة
التي جمعتهما اإلثنني .وعقب املباراة،
أشاد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش،
امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـبـيــرسـبــولـيــس ،ب ــأداء
الع ـب ــي ال ـفــريــق ال ـخ ـصــم .ول ـع ــل أب ــرز
األسماء في نادي السد هو الجزائري
بـغــداد بــونـجــاح ال ــذي يتصدر قائمة
الهدافني بـ 7أهداف.
في موازاة ذلك ،حسم العني اإلماراتي

حسم العين اإلماراتي القمة
الخليجية وانتزع بطاقة التأهل
من الريان القطري
القمة الخليجية وانتزع بطاقة التأهل
بعد تفوقه الكبير على ضيفه القطري.
ف ـف ــي ال ـج ــول ــة الـ ـس ــادس ــة واألخ ـ ـيـ ــرة،
اس ـت ـط ــاع ب ـط ــل ن ـس ـخــة  2003ال ـف ــوز
بنتيجة ( )1-4عـلــى مضيفه الــريــان،
ليحل ثانيًا في املجموع ويبلغ الدور
املـقـبــل بــرفـقــة اس ـت ـقــال ط ـه ــران ال ــذي
هــزم الهالل السعودي ( )0-1وتصدر

ب ـ ـ ــ 12ن ـق ـط ــة .وأنـ ـج ــز الـ ـع ــن «م ـه ـمــة»
بلوغ الــدور املقبل بفوزه على الريان
بأهداف املصري حسني الشحات ()11
وعمر عبد الرحمن ( )55والسويدي
ماركوس بيرغ ثاني هدافي البطولة
( 58و ،)78ب ـي ـن ـم ــا اكـ ـتـ ـف ــى ال ـف ــري ــق
القطري بهدف لسيباستيان سوريا
( .)85الـ ــريـ ــان ف ـش ــل ل ـل ـم ــرة ال ـثــام ـنــة
(مجموع مشاركاته في املسابقة) في
ّ
تخطي ال ــدور األول ،علمًا بــأن فريق
املـ ــدرب الــدن ـمــاركــي مــايـكــل الودروب
خاض املباراة في غياب هدافه املغربي
عبد الرزاق حمد الله املصاب .أما عن
امل ـصــري حـســن الـشـحــات ،فـهــو يـقـ ّـدم
ً
أداء الفتًا ،إذ لعب مع العني  13مباراة
في مختلف البطوالت سجل خاللها
 10أه ــداف وصـنــع  12هــدفــا .وانـضــم
الشحات إلى صفوف العني في كانون
الثاني/يناير املاضي قادمًا من مصر
للمقاصة .وق ــال امل ـصــري« ،إن فريقه
اسـتـحــق ال ـفــوز عـلــى ال ــري ــان الـقـطــري
 4/1وحصد بطاقة التأهل رسميًا إلى
دور الـ 16لدوري أبطال آسيا» ،مضيفًا
«أنه وزمــاءه كانت لديهم ثقة كبيرة
بتحقيق الـفــوز رغــم أن املـبــاراة كانت

باق في جدة
السومة ٍ
تفاقمت أزمة املهاجم السوري عمر السومة مع ناديه أهلي
جدة في اآلونة األخيرة ،والتي بدأت عندما اعترض الالعب على
استبداله في مباراة فريقه أمام الهالل األسبوع املاضي ،ضمن
الجولة ما قبل األخيرة من الدوري السعودي للمحترفني.
السومة رفض مصافحة مدربه سيرجي ريبروف بعد املباراة،
لكنه خرج أمس الثالثاء ليطمئن جماهير «امللكي» بتجديد
رغبته في البقاءّ ،
مغردًا عبر تويتر« :وعبر الزمان سنمضي
معًا» .وتدخل تركي آل الشيخ ،رئيس هيئة الرياضة السعودية،
لنزع فتيل األزمة باجتماعه مع السومة ،في حضور طارق
كيال نائب رئيس األهلي ،والذي خرج بعده السومة ليؤكد
بقاءه في األهلي.

خارج ملعبهم».
وخ ـ ــرج «ال ــزعـ ـي ــم» ،ن ـ ــادي الـعــاصـمــة
ال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ،ال ـ ـب ـ ـطـ ــل ف ـ ـ ــي ن ـس ـخ ـت ــن
س ــاب ـق ـت ــن وال ــوصـ ـي ــف أربـ ـ ــع م ـ ــرات،
بنقطتني فقط ،لثالث مــرة في تاريخ
مشاركاته اآلسيوية ،إذ يمتلك الفريق
مـ ـسـ ـي ــرت ــن س ـل ـب ـي ـت ــن م ـش ــاب ـه ـت ــن،
فــي النسخة الـقــديـمــة (.)2002-1967
أرق ـ ــام ـ ــه اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ت ـث ـي ــر ال ـت ـع ـجــب
وتستحق الـتــوقــف عـنــدهــا .فالنادي
«ال ـ ـع ـ ــاص ـ ـم ـ ــي» ،وصـ ـ ـي ـ ــف ال ـن ـس ـخ ــة
املــاضـيــة مــن البطولة وبـطــل ال ــدوري
السعودي في العام الحالي ،لكنه لم
ّ
يـنـجــح إل ف ــي حـصــد ت ـعــادلــن فـقــط.
وأصـ ـ ـب ـ ــح الـ ـ ـه ـ ــال خـ ــامـ ــس وص ـي ــف
للبطولة ،يخرج من دور املجموعات
ف ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـتــال ـيــة (احـ ـت ــل املــركــز
األخـيــر فــي املـجـمــوعــة الــراب ـعــة) ،بعد
ب ــول ـي ــس تـ ـي ــرو الـ ـت ــاي ــان ــدي ،2004
وس ـب ــاه ــان اإلي ــران ــي  ،2008وات ـحــاد
ج ــدة ال ـس ـعــودي  ،2010وتـشــونـبــوك
هيونداي الكوري الجنوبي .2012
أمــا فــي شــرق آسـيــا ،فقد تــأهــل ثالثة
مــن أربـعــة فــرق صينية مـشــاركــة في
الـبـطــولــة إل ــى دوري خ ــروج املـغـلــوب
وهي تيانجني غوانجيان ،شنغهاي
وج ـ ــوان ـ ـج ـ ــزو إيـ ـ ـف ـ ــرج ـ ــران ـ ــد .الـ ـف ــرق
الـيــابــانـيــة ش ـهــدت تــراج ـعــا ملحوظًا
ف ــي ال ـن ـتــائــج؛ فـكــاشـيـمــا ان ـت ـل ــرز هو
ال ـفــريــق الــوح ـيــد الـ ــذي ح ـســم تــأهـلــه
م ـب ـك ـرًا ،وه ـ ــذه حـ ــال الـ ـف ــرق ال ـكــوريــة
ّ
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أيـ ـ ـض ـ ــا ،إذ ل ـ ــم ي ـح ـس ــم إل
جـيــونـبــك ه ـيــونــداي م ــوت ــورز تــأهـلــه
ق ـبــل ال ــدخ ــول إل ــى املـ ـب ــاراة األخ ـي ــرة.
الخالصىة أن حظوظ الفرق العربية
تبدو متاحة للتتويج بــدوري أبطال
آسـ ـي ــا ف ــي ظ ــل األداء ال ـج ـي ــد لـلـفــرق
الـقـطــريــة ،وخـصــوصــا الــدحـيــل الــذي
س ـجــل أرق ــام ــا ال ي ـس ـت ـهــان ب ـه ــا .أمــا
امل ـم ـثــل ال ـس ـع ــودي ال ــوح ـي ــد األه ـل ــي،
الوصيف في مرتني ،يسعى أن يكون
خـيــر سفير لـلـكــرة الـسـعــوديــة .العني
اإلماراتي الذي تأهل بانتصار خارج
م ـل ـع ـبــه ق ــد ي ــذه ــب ب ـع ـي ـدًا ،والـ ـن ــادي
اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي الـ ـث ــان ــي الـ ـج ــزي ــرة ي ـبــدو
الحلقة األضعف عربيًا.

خالف سائق فريق ريد بول األسترالي
دان ـ ـي ـ ــال ري ـ ـك ـ ـيـ ــاردو كـ ــل ال ـت ــوق ـع ــات
ف ــي سـ ـب ــاق ج ــائ ــزة الـ ـص ــن ال ـك ـب ــرى،
امل ــرح ـل ــة ال ـثــال ـثــة م ــن ب ـطــولــة ال ـعــالــم
للفورموال واح ــد ،بتفوقه على حلبة
شنغهاي على الرغم من انطالقه من
املــركــز الـســادس .وتمكن ريـكــاردو من
كـســر هيمنة ســائــق ف ـي ــراري األملــانــي
س ـي ـبــاس ـي ـتــان ف ـي ـتــل ،أول املـنـطـلـقــن
فــي الـصــن ومـتـصــدر الـتــرتـيــب الـعــام
ل ـل ـب ـطــولــة ب ـت ـتــوي ـجــن ف ــي اس ـتــرال ـيــا
والـ ـبـ ـح ــري ــن .هـ ـك ــذا ،أنـ ـه ــى ريـ ـك ــاردو
السباق في املركز األول ،متقدمًا على
س ــائ ــق ف ــري ــق م ــرس ـي ــدس ال ـف ـن ـل ـنــدي
فــال ـت ـيــري ب ــوت ــاس ،وم ــواط ــن األخ ـيــر
سائق فيراري كيمي رايكونن ،بينما
أنهى فيرشتابن السباق رابعًا متقدمًا
ع ـلــى ب ـطــل ال ـعــالــم س ــائ ــق مــرسـيــدس
ال ـبــري ـطــانــي ل ــوي ــس هــام ـي ـل ـتــونّ .أم ــا
متصدر الترتيب العام فيتل ،فاكتفى
ب ــامل ــرك ــز الـ ـث ــام ــن بـ ـع ــد احـ ـتـ ـك ــاك مــع
فيرشتابن .وعلى مستوى الصانعني،
تـبـقــى مــرس ـيــدس م ـت ـص ـ ّـدرة لترتيب
البطولة بفارق نقطة عن فيراري.
إذًا ،وبعد فشله في تحقيق أي مركز
ّأول منذ بــدايــة املــوســم ،ألقى السائق
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي وبـ ـط ــل الـ ـع ــال ــم ل ــوي ــس
هاميلتون باملسؤولية على سيارته
الجديدة .اعتبر بطل العالم أن سباق
جــائــزة ال ـصــن الـكـبــرى ك ــان «كــارثــة»
ّ
بالنسبة إلـيــه ،مــؤكـدًا أن مــن الصعب
ع ـل ــى ف ــري ــق م ــرسـ ـي ــدس ان يـحـتـفــظ
ب ــأل ـق ــاب ــه ال ـت ــي أحـ ــرزهـ ــا ف ــي األع ـ ــوام
األرب ـ ـعـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ح ـ ــال ل ــم يـجــد
ال ـح ـل ــول ل ـس ـي ــارة ال ي ـش ـعــر بــالــراحــة
خـلــف م ـقــودهــا .هــامـيـلـتــون متشائم:
«من يعلم ماذا ّ
يخبئه املوسم؟ في حال
بقيت األمور على حالها ،فسيكون من
الصعب جدًا الفوز باللقب».
وح ــل هــامـيـلـتــون راب ـع ــا ف ــي الـسـبــاق

الصيني ،علمًا بأنه عبر خط النهاية
فــي املــركــز الخامس خلف ســائــق ريد
الهولندي ماكس فيرشتابن ،إال
بول
ّ
ّ
أن األخ ـيــر تـلــقــى غــرامــة إضــافــة عشر
ثوان إلى توقيته ،ما جعل بطل العالم
ّ
عمليا في
أرب ــع م ــرات ينهي الـسـبــاق
املركز الــرابــع .وهاميلتون ،كما يعلم
الجميع ،ليس سائقًا عــاديــا ،ويعرف
حـلـبــة شـنـغـهــاي ج ـي ـدًا .لـقــد ت ـ ّـوج في
خـ ـم ــس مـ ـن ــاسـ ـب ــات ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك2008( ،
و 2011مــع فــريـقــه الـســابــق مــاكــاريــن
مرسيدس ،و 2014و 2015و 2017مع
فريقه الحالي مرسيدس) .لكن ،يعتبر
ه ــذا املــوســم أس ــوأ بــدايــة لهاميلتون
م ــع مــرس ـيــدس مـنــذ حـقـبــة املـحــركــات
الهجينة «هايبريد» عام  ،2014وبات
يتأخر بفارق  9نقاط عن سيباستيان
ّ
ف ـي ـت ــل ال ـ ـ ــذي ح ـ ــل ث ــام ـن ــا فـ ــي ج ــائ ــزة
الصني .املفارقة أن بوتاس ،زميله في
ميرسدس ،وافقه الــرأي ،بإشارته إلى
صـعــوبــة املـنــافـســة وت ـق ــارب املستوى
بــن مرسيدس وف ـيــراري وريــد بــول...
«ينبغي علينا التأكيد أننا سنستمر
في تطوير سيارتنا» .وكان الفنلندي
ـوز مــرتــن ،في
بــوتــاس قــريـبــا مــن ال ـفـ ّ
الـبـحــريــن وال ـصــن ،إال أن ــه لــم يتمكن
ّ
م ــن تـحـقـيــق ذل ـ ــك ،وع ــل ــق ع ـلــى األم ــر
بالقول «أن تكون قريبًا من الفوز هنا
في شنغهاي وقبلها في البحرين هو
أسوأ شعور ،ولكن ذلك يجعلني وكل
أعضاء الفريق أكثر رغبة في تحقيق
االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات» .ي ـع ـت ـبــر بـ ــوتـ ــاس أن
ـاف ،وأن هــذا لحسن
الــوقــت املتبقي ك ـ ٍ
حظ الفريق.
وس ـي ـك ــون ف ــري ــق م ـي ــرس ــدس مـطــالـبــا
ب ـت ـح ـق ـيــق امل ــرك ــز ّ
األول ف ــي جــولـتــي
آذربيجان وإسبانيا املقبلتني بهدف
االق ـت ــراب مــن ف ـي ــراري وع ــدم الـسـمــاح
لسيباستيان فيتيل بتوسيع فــارق
ال ـن ـقــاط م ــع هــام ـي ـل ـتــون ،وبـ ــأن تــأخــذ
فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــراري صـ ـ ـ ـ ـ ــدارة ال ـ ـصـ ــان ـ ـعـ ــن مــن
مرسيدس.

ترتيب الصانعين
1
مرسيدس  85نقطة

2

فيراري  84نقطة

3

ريد بول  55نقطة

4

ماكالرين  28نقطة

مواجهة بين فيتل وهاميلتون
املواجهة بني األملاني سيباستيان فيتيل والبريطاني لويس هاميلتون مستمرة من عام ،2008
ّ
لكل منهما .ورفع هاميلتون اللقب العاملي ّ
ألول ّ
مرة في
حيث ّتوج املتسابقان في أربع مناسبات
عام  2008مع ماكالرين ،وفي أعوام  2014و 2015و 2017مع مرسيدس .ومن جهته ،سيطر فيتيل
على سباقات الفورموال واحد أربع مـ ّـرات مع فريق ريد بول في  2012 - 2011 - 2010و.2013
ويجهد سائقا ميرسدس وفيراري ملعادلة رقم األرجنتيني خوان مانويل فانجيو املتوج باللقب
العاملي خمس مرات.

5

رينو  25نقطة

6

تورو روسو  12نقطة

ترتيب السائقين

سيباستيان فيتل لويس هاميلتون فالتيري بوتاس
(فنلندا)
(بريطانيا)
(المانيا)
 40نقطة
 45نقطة
 54نقطة

دانيال ريكاردو
(استراليا)
 37نقطة

كيمي رايكونن
(فنلندا)
 30نقطة

فرناندو ألونسو
(اسبانيا)
 22نقطة
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فيتشر
في ضواحي صنعاء (محمد هويس ــ أ ف ب)

منتخب اليمن
إنجاز تاريخي

ّ
ت ـحــدى مـنـتـخــب الـيـمــن ل ـكــرة ال ـق ــدم ال ـح ـصــار وص ـعــوبــة الـتـنــقــل
واستطاع ببراعة أن يتأهل للمرة األولى إلى نهائيات كأس آسيا
 .2019ولــم يكتف املنتخب اليمني بالتأهل ،بــل إنــه لــم ّ
يتعرض
مجموعته .ومــا يزيد من قيمة اإلنـجــاز اليمني
ألي خسارة في
ّ
أن الدوري املحلي متوقف حيث يكتفي الالعبون بدورات محلية
وودي ــة لــأنــديــة ،فيما يتضمن املنتخب بعض املحترفني أمثال
ع ـصــام الـحـكـيـمــي فــي ال ــوح ــدة الـعـمــانــي وأح ـمــد الـ ـس ــاروري في
سنترال البرازيلي وأيمن الهاجري في شيلونغ اليونغ الهندي.

عراقة كروية

إرادة اليمنيين

رغم غياب اإلنجازاتُ ،ت ّ
عد الكرة اليمنية األعرق
فـي الخليج ،إذ إن نــادي الـتلال الرياضي
ت ــأس ــس ف ــي ع ــام  1905ت ـحــت مسمى
«نادي االتحاد املحمدي» وكان أول فريق
خليجي وثالث فريق عربي بعد شباب
قسنطينة ال ـجــزائــري ( )1898والسكة
الحديد املصري (.)1903

أقوى من آلة الحرب السعودية
 3سنوات ّ
مرت على عدوان التحالف
السعودية على اليمن.
بقيادة
ّ
العدوان لم يوفر الرياضة اليمنية التي
ّ
تعرضت لخسائر كبيرةّ ،لكن ُرغم ذلك
فإن مشاهد عديدة مؤثرة تظهر
العزيمة واإلرادة اليمنية

حسن زين الدين
ك ـمــا أطـ ـف ــال ال ـع ــال ــم ،ي ـع ـشــق أط ـفــال
ال ـ ـي ـ ـمـ ــن الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة وك ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم.
كالبقية ،يحبون مشاهدة برشلونة
وري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــد وبـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــي الـ ـ ـف ـ ــرق
العاملية ،ويتابعون ليونيل ميسي
وكريستيانو رونالدو ونجوم الكرة.
لكن األمور ّ
تبدلت منذ  3سنوات .لم
يـعــد ذل ــك اهـتـمــامـهــم ،وال مــن ضمن
أولــويــاتـهــم .أصـبــح ّ
همهم فــي مكان
آخر .هجروا مالعب الفرح الخضراء،
وس ـ ـك ـ ـنـ ــوا م ـس ـت ـش ـف ـي ــات األوج ـ ـ ـ ــاع
ً
واآلالم .ب ـ ــدال م ــن ركـ ــل ال ـك ــرة بــاتــوا
يبحثون عــن ال ــدواء .بــاتــوا يبحثون
عن لقمة العيش وشربة املاء .منذ بدء
عدوان الحقد الذي تقوده السعودية،
ّ
تغيرت أحــام أطـفــال اليمن البريئة
بـلـعــب ال ـك ــرة ومـشــاهــدتـهــا .انــدثــرت
ّ
ب ــن ركـ ـ ــام املـ ــاعـ ــب .نـ ـع ــم ،ل ــم ت ــوف ــر

طائرات الحقد بصواريخها املالعب
ّ
واملقرات الرياضية .املشهد في اليمن
أعـ ــاد الـتــذكـيــر بــاس ـت ـهــداف طــائــرات
العدو اإلسرائيلي املرافق الرياضية
ف ــي غ ــزة إبـ ــان الـ ـع ــدوان األخ ـي ــر .هل
ه ــذه ال ـصــورة املـشــابـهــة هــي محض

طال القصف 87منشأة رياضية
في  13محافظة فيما تجاوزت
خسائر القطاع الرياضي 900
مليون دوالر
م ـص ــادف ــة؟ ال ،إن ـه ــا االسـتــراتـيـجـيــا
ذات ـ ـهـ ــا .االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ال ـت ــي تـقـتــل
ك ــل م ـظ ـهــر ل ـل ـف ــرح والـ ـحـ ـي ــاة .ال ـك ــرة
والرياضة هما فرح وحياة .لذا فهم
أمـعـنــوا فــي اسـتـهــدافـهــا .أرادوا قتل

الـ ـ ــروح واألح ـ ـ ــام ب ـهــدم ـهــم املــاعــب
وإطباقهم الحصار.
حـتــى فــي ظــل ه ــذا ال ــواق ــع امل ــؤل ــم ،لم
تتوان السعودية وحلفاؤها عن محو
أي أثــر للفرح عبر الكرة .مــاذا يعني
أن تلقي طائرة صاروخًا على ثالثة
أطفال في مدينة تعز كانوا يلعبون
الكرة ليسقطوا شهداء ،وكــذا الحال
في تعز أيضًا عندما كان ثالثة أطفال
يـلـعـبــون م ــع وال ــده ــم فاستهدفتهم
ب ـصــاروخ أرداهـ ــم جميعًا؟ ال يعني
ذلــك إال الحقد ومحاولة قتل الــروح
واإلرادة .م ـش ــاه ــد املـ ـع ــان ــاة عـلــى
ّ
املـ ـسـ ـت ــوى ال ــري ــاض ــي الـ ـت ــي خــلـفـهــا
العدوان السعودي على اليمن بعد 3
سنوات عديدة وال تحصى.

المشهد رقم 1
أطفال يمنيون كانوا يلعبون .حفاة.
ُيقتلون.

المشهد رقم 2
بـ ـط ــل الـ ـيـ ـم ــن ف ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــودو ه ـش ــام
ال ـهـل ـيـبــي ،وض ــع شـ ـه ــادات الـتـقــديــر
ال ـ ـتـ ــي ن ــالـ ـه ــا ف ـ ــي م ـس ـي ــرت ــه جــان ـبــا
ّ ً
اال للبضائع ّ
لسد
وأصبح يعمل حم
جــوع أســرتــه .لــم يعد يرتبط بحلمه
سـ ـ ـ ــوى مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال تـ ــدري ـ ـبـ ــه ب ـعــض
الـفـتـيــان عـلــى الـلـعـبــة ،فيما أن ــه بــات
ّ
يتدرب على سطح منزل أحد أقاربه،
الذي انتقل للعيش فيه في تعز ،من
خالل أدوات بدائية صنعها بنفسه.

المشهد رقم 3
مـنـتـخــب ال ـي ـمــن ل ـك ــرة ال ـق ــدم اضـطــر
ّ
ف ــي  2017أن ي ـس ـت ـقــل ب ــاخ ــرة لنقل
الـ ـبـ ـض ــائ ــع م ـ ــن مـ ـيـ ـن ــاء املـ ـ ـخ ـ ــاء فــي
ت ـع ــز مـ ــن أجـ ـ ــل خـ ـ ــوض اس ـت ـح ـقــاقــه
ف ــي الـتـصـفـيــات املـشـتــركــة ملــونــديــال
روسـ ـي ــا  2018وكـ ـ ــأس آسـ ـي ــا 2019

ـري،
ب ـس ـبــب ال ـح ـص ــار الـ ـج ــوي والـ ـب ـ ّ
بـيـنـمــا امل ـن ـت ـخ ـبــات األخـ ـ ــرى تـتـنــقــل
برفاهية فــي أفخم الـطــائــرات .هكذا،
وقـبــل مــواجـهــة منافسه فــي امللعب،
واجه املنتخب أمواج البحر ألكثر من
 12ساعةّ .
صدقوا أن هذا حصل في
ّ
هذه البقعة املنسية في العالم.

المشهد رقم 4
ال ـب ـع ـث ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة ل ـ ـ ـ ــدورة األل ـ ـعـ ــاب
اآلسيوية الشاطئية في فييتنام ّلم
تـتـمـكــن م ــن امل ـش ــارك ــة بـسـبــب ت ـعــذر
املغادرة عبر وسائل آمنة.

م ـن ـشــأة ري ــاض ـي ــة ف ــي  13مـحــافـظــة،
ف ـي ـم ــا ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت خـ ـس ــائ ــر ال ـق ـط ــاع
ال ــري ــاض ــي  900م ـل ـيــون دوالر .هــذا
مــا ذكــرتــه وزارة الشباب والرياضة
في حكومة صنعاء أخيرًا في ذكرى
م ــرور  3س ـنــوات عـلــى ال ـع ــدوان .رقــم

اضطر منتخب اليمن لكرة ّ
القدم في  2017أن يستقل
باخرة لنقل البضائع من ميناء
المخاء في تعز

المشهد رقم 5
االسـ ـتـ ـه ــداف الـ ـسـ ـع ــودي األول ك ــان
الستاد  22مايو مع بداية العدوان،
ث ــم كـ ـ ّـرت سـبـحــة امل ــاع ــب وامل ـن ـشــآت
التي ّ
تعرضت لتدمير كلي أو جزئي.
ال ـق ـصــف امل ـبــاشــر ط ــال بــاملـجـمــل 87

م ـهــول ط ـب ـعــا .ال ـخ ـســائــر امل ــادي ــة في
امل ـن ـشــآت الــريــاض ـيــة كــانــت ضخمة.
ُ
بطبيعة ال ـح ــال ،لــم ت ـقــم الـسـعــوديــة
أي وزن واعـتـبــار للميثاق األوملـبــي
ال ـ ــذي ي ــدي ــن أي ان ـت ـه ــاك ــات لـحـقــوق

الرياضيني أو منشآتهم واملالعب.

المشهدر قم 6
انتشر أخيرًا مقطع الفيديو تداوله
ناشطون على مواقع التواصل لفتية
يمنيني في مدينة باجل في محافظة
ال ـحــديــدة وه ــم يـلـعـبــون ال ـك ــرة على
ملعب تــرابــي رغ ــم ال ـغ ــارات الكثيفة
في محيط امللعب .الفتية أنفسهم ال
يختلفون عن الشبان اليمنيني الذين
يقاتلون دبابات األعداء.

المشهد رقم 7

مشهد آخرّ ،
يقدمه فتى يبلغ  15عامًا
يعيش في صنعاء .هــذا الفتى الذي
يحلو ألصدقائه تسميته «ميسي»،
ف ـق ــد س ــاق ــه جـ ـ ــراء سـ ـق ــوط ص ـ ــاروخ
وه ــو يلعب ال ـكــرة عـنــدمــا ك ــان يبلغ
 7سـنــوات .لكنه لم يستسلم ،واصل
َ
الحلم .هو اآلن يلتقط عكازيه ويروح

يستعرض مهارته بقدمه السليمة.
ُ
املشهد يحكي :إرادة اليمني ال تكسر.
عـمـلــت ال ـس ـعــوديــة طـيـلــة ه ــذه امل ــدة
عـ ـل ــى ت ــدمـ ـي ــر املـ ـنـ ـش ــآت ال ــري ــاض ـي ــة
اليمنية وإرجـ ــاع الــريــاضــة عـشــرات
السنوات إلــى ال ــوراء ،إذ إن أي ّ
تقدم
ري ــاض ــي يـحـتــاج إل ــى بـنـيــة تحتية،
ف ـك ـيــف إذا ك ــان ــت ت ـلــك امل ـن ـش ــآت في
األصــل ال ت ــوازي مــا هــو مــوجــود في
العالم؟ هذا كثير على اليمنيني .لكن
هــذا ال يمنع من أنــه رغــم الصواريخ
والـ ـحـ ـص ــار واآلالم واملـ ـع ــانـ ــاة ،ف ــإن
اليمنيني ّ
يقدمون مشاهد الصمود
واإلرادة ل ـل ـعــالــم .م ــن رح ــم امل ـعــانــاة
ً
تولد املعجزات .هذا ما ينطبق مثال
على منتخب اليمن لكرة القدم الذي
ّ
تـمــكــن مــن الـتــأهــل لـلـمــرة األول ــى في
تــاري ـخــه إل ــى نـهــائـيــات ك ــأس آسـيــا.
إنجاز ،وفقًا للظروف ،يوازي التأهل
إلى املونديال.
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محمد سيد رصاص *
كان ياسني الحافظ (1930ـ ـ  )1978من أبرز من
كتب املقالة السياسية عند العرب في النصف
الـثــانــي مــن ال ـقــرن الـعـشــريــن .مــا زال ــت الكثير
م ــن ن ـص ــوص ــه طـ ــازجـ ــة ،وب ـع ـض ـهــا كـ ــان فـيــه
تـنـبــؤات مدهشة مثل توقعه لسيناريو دفع
بعض العرب لعبد الناصر إلــى إغــاق خليج
العقبة فــي وجــه السفن اإلسرائيلية فــي رده
على مقالة ألك ــرم ال ـحــورانــي ،إذ كتب ياسني
الكلمات التالية في جريدة «البعث» في عدد
 22أيـلــول « :1962االتـجــاه الـعــام ملقاله يهدف
إلى توريط مصر في حرب خاسرة ...يريد أن
يجعل من قضية فلسطني وقودًا إلحراق عبد
الناصر» .وبعد أشهر من هزيمة حزيران كتب
مــا ي ـلــي« :ه ــدف ح ــرب ح ــزي ــران ان ـك ـفــاء مصر
داخل حدودها ،ما سيضمن إلسرائيل تفوقًا
مـلـحــوظــا عـلــى الـجـنــاح اآلس ـي ــوي مــن الــوطــن
العربي».
كـتــب يــاســن الـحــافــظ وه ــو اآلت ــي مــن الـحــزب
ال ـش ـيــوعــي ل ـح ــزب ال ـب ـعــث ن ــص «امل ـن ـط ـل ـقــات
ال ـن ـظــريــة ل ـح ــزب ال ـب ـع ــث» ف ــي ت ـشــريــن األول
 .1963وفي شباط  ،1964اجتمع ميشيل عفلق
وص ــاح جــديــد و«تـنـظـيــم الـقـطــريــن» العائد
لحزب البعث ضد اتجاه مركسة الحزب ،الذي
قاده ياسني الحافظ الذي ذهب نحو تأسيس
«حـ ــزب ال ـب ـعــث ال ـي ـس ــاري» وف ــي  1965حــزب
ال ـع ـمــال ال ـث ــوري ال ـعــربــي .ك ــان ه ـنــاك مسيرة
رباعية املراحل لياسني الحافظ :حزب البعث،
الحزب الشيوعي ،حزب البعث ،حزب العمال
ال ـ ــذي ج ـمــع ب ــن امل ــارك ـس ـي ــة والـ ـع ــروب ــة .هــذا
املسار للحافظ يمكن أن يكون تكثيفًا التجاه
يساري أخذ مدًا كبيرًا عند العرب ودفع الكثير
من العروبيني نحو التمركس حتى بلغ هذا
االتـجــاه ذروت ــه مــع «حــركــة القوميني الـعــرب»
التي تمركست فروعها املختلفة فــي األقطار
العربية عقب حرب .1967
كان ياسني الذي تم فصله من الحزب الشيوعي
السوري عام  ،1957مع الياس مرقص ،مدركًا
ألهمية ظاهرة عبد الناصر وأن صدام الغرب
مــع الــرئـيــس املـصــري هــو ص ــدام لإلمبريالية
م ــع حــاكــم عــربــي أدى ات ـجــاهــه نـحــو تحقيق
الوحدة العربية إلــى صــدام حتمي مع الغرب
ً
اإلمـبــريــالــي ،أوال لندن وبــاريــس ثــم واشنطن
الحـ ـق ــا .ك ــان ــت م ـفــاه ـيــم «الـ ــوحـ ــدة ال ـعــرب ـيــة»

و«اإلمبريالية» هي الطاغية على ذهن ياسني
الحافظ ،وقد أدى الجمع بينهما عنده للذهاب
من الحزب الشيوعي إلى حزب البعث .وعندما
ضــاق البعثيون بــه ،كما ضــاق خالد بكداش،
اتجه إلى حزب يجمع املاركسية والعروبة.
لــم يستمر هــذا االت ـجــاه عند يــاســن الحافظ
بـتــأثـيــر عــام ـلــن :عـبــد ال ـلــه ال ـع ــروي بكتابيه
«األيديولوجية العربية املعاصرة» و«العرب
والـ ـفـ ـك ــر ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي» الـ ـ ـص ـ ــادري ـ ــن ع ـ ــن دار
الحقيقة فــي  1970و 1973عـلــى ال ـتــوالــي ،ثم
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة الـلـبـنــانـيــة ع ــام  .1975بفعل
الـ ـع ــروي ،اخـتـلــف يــاســن م ــع ال ـي ــاس مــرقــص
عـ ـن ــدم ــا أخـ ــذتـ ــه فـ ـك ــرة املـ ـفـ ـك ــر املـ ـغ ــرب ــي ب ــأن
التأخر العربي ناتج من عــدم املــرور بمرحلة
الـلـيـبــرالـيــة بمعانيها الـثـقــافـيــة والـسـيــاسـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ـ ـ ـ االج ـت ـمــاع ـيــة ،ول ـه ــذا انـتـقــل
التركيز عنده إلى مفاهيم «الفوات التاريخي»
و«الـتــأخــر» و«الــديـمــوقــراطـيــة» و«العقالنية»
و«العلمانية».
خ ــاف ــا ل ـي ـســاريــن ل ـب ـنــان ـيــن وع ـ ــرب م ـجــدوا
الـ ـيـ ـس ــار ال ـل ـب ـن ــان ــي امل ـت ـح ــال ــف مـ ــع امل ـق ــاوم ــة
الفلسطينية ضد اليمني اللبناني رأى ياسني
الـحــافــظ فــي ال ـحــرب األهـلـيــة اللبنانية حربًا
طــائـفـيــة ودع ــا إل ــى وقـفـهــا كـمــا تـلـمــس منها
«ارتسامات االنهيار الكبير والليل الزاحف»
إلــى عموم األقـطــار العربية ،واعتبر أنها في
كل يوم منها «تشبه هزيمة  5حزيران ،حيث 5
حزيران العربية كانت هزيمة مع الخارج ،أما
 5حزيران اللبنانية فهي هزيمة مع الداخل»،
ُ
واصفًا ًإياها بأنها «حرب بني كسري أمة».
توفي ياسني الحافظ عــام  ،1978وقبل أشهر
م ــن وف ــات ــه ف ــي ت ـشــريــن األول م ــن ذل ــك ال ـعــام
ع ــرض عـلـيــه «مـ ـش ــروع م ــوض ــوع ــات املــؤتـمــر
الخامس للحزب الشيوعي الـســوري ـ املكتب
الـسـيــاســي» حـيــث تـمــت لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ 8
ٍّ
آذار  1963عملية تنب من حزب يساري سوري
ملـفـهــوم «الــدي ـمــوقــراط ـيــة» بـعـيـدًا مــن مفاهيم
«الــديـمــوقــراطـيــة الشعبية» و«الديموقراطية
ال ـثــوريــة» ال ـتــي كــانــت ســائــدة فــي الستينات
والـسـبـعـيـنــات عـنــد ع ـمــوم ال ـي ـســار بتلوناته
الـعــروبـيــة واملــاركـسـيــة .كــان يــاســن متحمسًا
جـ ـدًا ل ـل ـمــوضــوعــات ب ـخ ــاف ع ـضــو «ال ـح ــزب
الشيوعي ـ املكتب السياسي» الدكتور نايف
بلوز ،أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق ،الذي
رأى أنه إن لم يكن هناك رباط مفهومي يضع

كانت نبوءة بلوز استباقًا
توقعيًا لمصير تالميذ
الحافظ في «حزب العمال
الثوري العربي»

«الديموقراطية» ضمن رؤية ماركسية ملفهوم
امل ــرح ـل ــة الـ ـب ــرج ــوازي ــة ب ـم ـع ـنــاهــا ال ـس ـيــاســي
(أي الــدي ـمــوقــراط ـيــة) وم ـع ـنــاهــا االق ـت ـصــادي
(الليبرالية) ومعناها التشريعي ـ الدستوري
(التحديث) ،فإن مشروع موضوعات املؤتمر
الخامس سيقود الحزب الشيوعي السوري ـ
املكتب السياسي من املاركسية إلى الليبرالية.
كــانــت نـبــوءة الــدكـتــور بـلــوز استباقًا توقعيًا
ل ـت ـحــول ري ـ ــاض الـ ـت ــرك وال ـك ـث ـيــر م ــن أع ـضــاء
الـحــزب بسبع وعـشــريــن عــامــا ،ولكنها أيضًا
كــانــت تنبؤًا بمصير تالميذ يــاســن الحافظ
فــي «ح ــزب الـعـمــال ال ـث ــوري ال ـعــربــي» ،وربـمــا
أيضًا ياسني لو امتد به العمر.
ف ــي ك ــان ــون األول  1979دخـ ــل ال ـح ــزب ــان فــي
تأسيس «التجمع الوطني الديموقراطي» مع
ح ــزب االت ـح ــاد االش ـتــراكــي وتـنـظـيــم بـعــث 23
شـبــاط ـ ـ صــاح جــديــد و«حــركــة االشـتــراكـيــن
الـ ـع ــرب» ب ـق ـي ــادة أك ـ ــرم الـ ـح ــوران ــي .كـ ــان هــذا
تجمعًا لليسار السوري املعارض في ظل بدء
مجابهة السلطة السورية مع جماعة «اإلخوان
امل ـس ـل ـم ــون» .مـثـلـمــا ك ــان ــت ال ــوح ــدة الـعــربـيــة
فـ ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ــات ط ــاغ ـي ــة ع ـل ــى الـ ـشـ ـع ــارات
السياسية بالخمسينات ثــم االشـتــراكـيــة في
الستينات ،فــإن الديموقراطية أصبحت عند
الـحــزب الشيوعي ـ ـ املكتب السياسي وحــزب
العمال الـثــوري العربي شعار الـشـعــارات في
الثمانينات والتسعينات.
وعـنــد «ح ــزب الـعـمــال» كــان هـنــاك تركيز على
الـثـقــافــة واملـفــاهـيــم رب ـمــا أك ـثــر مــن الـسـيــاســة،
وه ــذا كــان يلمس فــي املـنـشــورات عــامــة حيث
لم يعد هناك تركيز على املاركسية ومفاهيم
اإلمبريالية والوحدة العربية ،بل على مفاهيم

العلمنة والعقالنية والـحــداثــة ونـقــد التأخر
ونقد الفكر التقليدي .هذا كان يلمس في حزب
كان وجهه األبرز هو الذي كتب الوثيقة األبرز
في مالمحها املاركسية عند حزب البعث حتى
اضطر ميشيل عفلق إلى كتابة مقدمة للنص
هي بمنزلة رد على النص نفسه الــذي تبناه
املؤتمر القومي السادس ُللحزب (تشرين األول
 .)1963وعندما خرج أو أخرج من البعث كان
التنظيم الجديد تحت اسم «البعث اليساري»
قبل «حزب العمال».
كان من الواضح في الثمانينات والتسعينات
أن تالميذ ياسني الحافظ في «حزب العمال»
ب ـفــرع ـيــه ف ــي س ــوري ــا ول ـب ـن ــان ي ـت ـج ـهــون مــن
الـيـســار نحو الـيـمــن ،وأن التفكير الليبرالي
بــامل ـع ـنــى ال ـف ـكــري ـ ـ ـ ال ـث ـقــافــي ـ ـ ـ ال ـس ـيــاســي قد
أص ـب ــح ي ـط ـمــس امل ــام ــح امل ــارك ـس ـي ــة ع ـنــدهــم.
هـ ــذا كـ ــان م ـتــراف ـقــا م ــع بـ ــدء ان ـح ـس ــار املــوجــة
ال ـي ـس ــاري ــة ال ـع ــامل ـي ــة ف ــي ال ـس ـب ـع ـي ـنــات وه ــي
ال ـبــادئــة مــع «ثـ ــورة أكـ ـت ــوب ــر ،»1917وم ــع بــدء

املوجة اليمينية العاملية منذ النصف الثاني
ً
فــي السبعينات وص ــوال إلــى انـهـيــار االتـحــاد
الـســوفـيــاتــي وتفككه ع ــام  .1991ك ــان تالميذ
يــاســن الـحــافــظ األس ــرع فــي إظ ـهــار وتظهير
التحول الفكري من املاركسية نحو الليبرالية
ف ــي الـتـسـعـيـنــات وك ــان ــوا األك ـث ــر تـحـمـســا في
مــاقــاة فكرية ـ ـ ثقافية ـ ـ سياسية لألميركي
الغازي واملحتل للعراق عام  2003وكانوا بني
الكتاب والصحافيني والسياسيني اللبنانيني
والـ ـس ــوري ــن األكـ ـث ــر جـ ـهـ ـرًا ب ــال ـت ـع ــوي ــل عـلــى
«العامل األميركي في إحــداث تغيير داخلي»
أثناء وجــودهــم في « 14آذار  2005اللبناني»
و«إعالن دمشق» ( 16تشرين األول .)2005
ك ـخ ــاص ــة ع ــام ــة :ل ـي ــس ال ـق ـص ــد ه ـن ــا ت ـن ــاول
أشـخــاص بــل معالجة تــاريــخ مــوجــات فكرية
عـبــر حــوامــل رب ـمــا ي ـكــون شـخــص «مـ ــا» ،مثل
ياسني الحافظ ،هو حالة نموذجية لتظهير
مـســارات تلك املــوجــات هــو وتــامـيــذه ،إذ كان
ً
م ـث ــاال ع ـلــى ات ـج ــاه ع ــروب ــي ن ـحــو املــارك ـس ـيــة

ثــم على طــاق مــع الـحــزب الشيوعي بطبعته
السوفياتية باتجاه العودة للحزب العروبي
ثم للطالق املاركسي مع األخير إلنشاء حزب
يــزاوج املاركسية والعروبة .كــان انتكاس املد
ال ـعــروبــي م ـنــذ  1970م ــع وفـ ــاة ع ـبــد الـنــاصــر
مترافقًا عند ياسني مع تركيزات هي أقرب إلى
«تلوينات ليبرالية» ،وهــو ما زاد مع دروس
اس ـت ـخ ـل ـص ـهــا م ــن االنـ ـفـ ـج ــار ال ـل ـب ـن ــان ــي .تـلــك
الـبــذور التي وضعها ياسني في السبعينات
هــي الـتــي بــرعـمــت عـنــد تــامـيــذه وطـغــت على
الـ ـب ــذور امل ــارك ـس ـي ــة وك ــذل ــك ال ـع ــروب ـي ــة حيث
تــرافــق الـتـحــول اليميني عـنــد تــامـيــذه (على
األرج ـ ــح بــاس ـت ـث ـنــاء ش ـخــص واحـ ــد ف ـقــط هو
األستاذ طارق أبو الحسن) مع نبذ للماركسية
والـ ـع ــروب ــة م ـع ــا ،ومـ ــع ت ـعــويــل ع ـلــى ال ـغ ــازي
واملحتل الغربي للعراق ومــوجـتــه ،فيما كان
ياسني في الستينات عند ثالوث (ماركسية ـ
عروبة ـ العداء لإلمبريالية).
* كاتب سوري

رأى ياسين الحافظ أن الحرب األهلية اللبنانية هي حرب طائفية

فعل المقاومة والتباس الفصل بين الداخلي والخــــارجي
محمد شقير *
تـبــرز اآلن أك ـثــر مــن مـقــاربــة لـفـعــل املـقــاومــة
وأول ــوي ــاتـ ـه ــا ف ــي م ــا ي ـت ـصــل ب ــال ــدف ــاع عــن
ل ـب ـنــان وح ـمــاي ـتــه م ــن األخـ ـط ــار الـخــارجـيــة
ســواء أكــانــت إسرائيلية أو إرهــابـيــة ،أو ما
يـتـصــل مـنـهــا بــالـعـنــايــة بــال ـشــأن الــداخ ـلــي
وقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــاه مـ ـ ــن م ـع ـي ـش ـي ــة واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وتـنـمــويــة واجـتـمــاعـيــة وغ ـيــرهــا ،لتخلص
بـعــض تـلــك امل ـقــاربــات إل ــى نتيجة مـفــادهــا
االلتباس بنوع مــن الفصل بــن الــدفــاع عن
لـبـنــان وأرضـ ــه ،وب ــن مجمل تـلــك القضايا
الداخلية واملعيشية وغيرها ،أو ُليعمل من
خالل بعض تلك املقاربات على إيجاد نوع
م ــن الـتـنــافــي ب ــن ذل ــك ال ـش ــأن الـ ــذي يتصل
بحماية لبنان وأمنه ،وبني تلك األولويات
االجتماعية والتنموية ،التي ترتبط بهموم
الناس وأولوياتها.
ما نريد قوله في هذه املقالة هو أن توظيف
هــذا االلـتـبــاس بالفصل للقول أن املقاومة
تـعـنــى بــذلــك ال ـش ــأن الــدفــاعــي عـلــى حـســاب
أك ـثــر مــن ش ــأن داخ ـلــي معيشي أو تنموي
أو اجتماعي ،أو للقول أن املقاومة لم تعط
الـ ـش ــأن ال ــداخـ ـل ــي االهـ ـتـ ـم ــام املـ ـطـ ـل ــوب؛ هــو
فعل غير منطقي ،وال يستقيم مع الوقائع
والحقائق.
قـ ــد ي ـص ــح أن ي ـط ـلــب مـ ــن املـ ـق ــاوم ــة م ــزي ـدًا
مــن االه ـت ـمــام بــالـشــأن الــداخ ـلــي ،والـعـنــايــة
أك ـثــر بـبـعــض الـقـضــايــا ال ـتــي تـهــم املــواطــن
ومعيشته واألزمــات التي يعاني منها ،أما
القول إن املقاومة لم تكن تعطي هذا الشأن
الــداخـلــي اهتمامها نتيجة انـصــرافـهــا إلى
ه ـ ّـم الــدفــاع عــن لـبـنــان وحـمــايـتــه؛ فـهــو قــول
يجافي الحقيقة ،ألن عناية املقاومة بالشأن

الخارجي من ناحية الدفاع عن لبنان وأمنه
وسـيــادتــه وثــرواتــه؛ هــو عينه ،وباملستوى
نـفـســه وأك ـث ــر عـنــايــة بــال ـشــأن الــداخ ـلــي في
مـخـتـلــف جــوان ـبــه املـعـيـشـيــة واالق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية والتنموية وغيرها.
ّ
ّ
إن ما نريد قوله هو أن املقاومة بدفاعها عن
الوطن ،وحماية أمنه؛ كانت -وما زالت -من أكثر
العاملني على الشأن الداخلي على اإلطالق من
حيث مساعدتها على توفير جميع الظروف
والشروط املالئمة لتنمية االقتصاد ،وتحسني
الوضع املعيشي ،وإيجاد الفرص واملناخات
املالئمة لالستثمار والعمل ،وتحقيق التنمية،
وانتظام الشأن العام ،وعمل املؤسسات ،وقيام
الدولة ،وغيره.
بهذا املعنى ال يصح القول إن املقاومة كانت
بعيدة عن الشأن الداخلي وقضاياه ثم ّ
تبدلت
أو ت ـطــورت رؤي ـت ـهــا ،ب ــل الـصـحـيــح ال ـق ــول إن
مـجـمــل مــا يـتـصــل بــال ـشــأن الــداخ ـلــي ك ــان في
صلب عمل املقاومة وأولوياتها ،خصوصًا من
حيث أنها كانت تدافع عن الوطن ،وتحميه من
الـعــدوان ،وتصونه من اإلره ــاب .ومــا يحصل
هو مزيد من االهتمام بقضايا داخلية نتيجة
صـ ـي ــرورة تــراك ـم ـيــة وظ ـ ــروف وم ــاب ـس ــات ال
مجال لشرحها في هذه املقالة.
ه ـنــا أال ي ـصــح الـ ـق ــول أن ردع إس ــرائ ـي ــل عن
العدوان على لبنان هو أمر يخدم اللبنانيني
في حياتهم؟ أال يجب القول أن حماية لبنان
فــي أم ـنــه ،وح ـمــايــة أم ــن الـلـبـنــانـيــن؛ هــو أمــر
ي ـخ ــدم مـعـيـشــة امل ــواطـ ـن ــن ،ورزق ـ ـهـ ــم ،ولـقـمــة
عـيـشـهــم؟ أال يـنـبـغــي ال ـق ــول أن ق ــوة املـقــاومــة
التي تمنع من االعـتــداء على لبنان ،واحتالل
أرضــه ،وسرقة ثرواته؛ تسهم في توفير أكثر
مــن ش ــرط وم ـنــاخ لنمو االق ـت ـصــاد ،وتحقيق
ال ـت ـن ـم ـي ــة ،وإي ـ ـجـ ــاد ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل؟ أال ي ـلــزم

البوح بــأن الحفاظ على اللبنانيني وأرضهم
وعرضهم من التهديد التكفيري؛ هو الشرط
البديهي واألس ــاس ألي حديث آخــر لــه عالقة
باالقتصاد ،والـتـجــارة ،واملعيشة ،والتنمية،
وال ـع ـمــل ،ولـقـمــة ال ـع ـيــش ،وم ـصــالــح املــواطــن
وحقوقه وأرزاق ــه؟ أليس مــن الصحيح القول
أن فـعــل امل ـقــاومــة عـلــى م ــدى عـقــود مــن الــزمــن
من التحرير إلى الردع؛ كان له الدور األساس
في قيام الدولة ،وإقامة مؤسساتها ،وانتظام
الحياة العامة من حيث توفير جميع الشروط
املساعدة على انتعاش الشأن العام وازدهاره،
وتهيئة جميع املناخات والشروط التي تؤدي
إليه؟
وما نقول ليس كالمًا طوباويًا ،فإذا أردنــا أن
نعرف ما الذي يعنيه فعل املقاومة فلنعد إلى
زمن االحتالل ،وهو ليس منا ببعيد ،فهل كانت
هناك دولة؟ وهل كانت هناك مؤسسات؟ كيف
أضحت حياة اللبنانيني في ذلك الزمن؟ وهل
بقي لديهم آنذاك من رزق ،أو عيش كريم؟ هل
بقيت لهم أسواقهم ،وتجاراتهم ،وأعمالهم؟

ال يصح القول
إن المقاومة كانت بعيدة
الشأن الداخلي
عن
ّ
ثم تبدلت رؤيتها

وهل كان لديهم شعور باألمن على حياتهم،
وحياة أسرهم ،وأوالدهــم ،وأرزاقـهــم ،ومجمل
ّ
ش ــؤون ـه ــم؟ وق ـبــل ك ــل ش ــيء مـ ــاذا ع ــن عــزتـهــم
الــوط ـن ـيــة وكــرام ـت ـهــم الــوط ـن ـيــة ،ال ـتــي ديـســت
في زمــن االحتالل اإلسرائيلي وعمالئه؟ فإذا
ع ــدن ــا ب ــال ــذاك ــرة إل ــى ت ـلــك الـحـقـبــة وأزمــات ـهــا
ومآسيها ،ثم انتقلنا إلى ما بعدها وما آلت
إليه أوضاع اللبنانيني في زمن التحرير وما
بعده؛ نستطيع أن ندرك عندها ما الذي يعنيه
فـعــل امل ـقــاومــة فــي مـجـمــل الـقـضــايــا الــداخـلـيــة
التي تتصل بمعيشة اللبنانيني ،وحياتهم،
ومختلف شؤونهم.
وما ندلي به ليس كالمًا نظريًا ،فإذا أردنا أن
نعي دور الفعل املقاوم ونتائجه في ما يتصل
بالقضايا املعيشية والحياتية واالقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة ،وتــأث ـيــره فــي حـيــاة املــواطـنــن
وأمنهم وأرزاقهم؛ فلندر الطرف إلى جغرافيا
اإلره ـ ــاب الـتـكـفـيــري الـقــريـبــة ف ــي ب ــاد الـشــام
وغيرها ،لنعرف مــاذا بقي ألولئك الناس في
املــدن والبلدات التي دخلها ذاك اإلره ــاب ،من
حياة كريمة ،أو أمن ،أو أمان ،أو فرص عمل ،أو
رزق يعتاشون منه ،أو حرية يتنفسون منها،
أو...؛ عندها نستطيع أن ندرك ما الذي تعنيه
املـقــاومــة ،ويعنيه فعلها ،وأهمية آث ــاره على
مجمل أوض ــاع الـنــاس املعيشية والحياتية،
والـنـتــائــج ال ـتــي يـفـضــي إلـيـهــا عـلــى أرزاق ـه ــم،
وأمــاكـهــم ،وأمـنـهــم ،ومستقبلهم ،ومستقبل
أوالدهم.
لـ ــذلـ ــك يـ ـص ــح ال ـ ـق ـ ــول أن ال ـ ـش ـ ــأن ال ــداخـ ـل ــي
واالق ـت ـص ــادي ه ــو ش ــأن أم ـنــي بــام ـت ـيــاز ،وأن
م ـج ـمــل األوضـ ـ ـ ــاع ال ـح ـيــات ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
واملعيشية للناس وجميع املــواطـنــن ترتبط
ارت ـب ــاط ــا ج ــوه ــري ــا ووث ـي ـق ــا ب ــال ـش ــأن األم ـنــي
والـ ــدفـ ــاعـ ــي ،ال ـ ــذي ي ـح ـمــي الـ ــوطـ ــن واألرض

والعرض من اإلرهــاب التكفيري ،أو االحتالل
اإلســرائـيـلــي ،وي ــردع أي ع ــدوان محتمل على
الوطن وشعبه ،ويوفر جميع املناخات األمنية
وال ـشــروط الحمائية (حماية الــوطــن وأمـنــه)،
التي تسهم في نمو االقتصاد ،وتوفير فرص
العمل ،وانتظام الشأن العام ،وتحقيق األمن،
وت ـه ـي ـئــة ج ـم ـيــع الـ ـش ــروط امل ـنــاس ـبــة لـلـنــاس
الك ـت ـس ــاب م ـع ـي ـش ـت ـهــا ،وت ـح ـص ـيــل أرزاق ـ ـهـ ــا،
واستقرار حياتها العامة ،وشعورها باألمن
واألم ــان ،وشعورها أيضًا بالكرامة الوطنية
والعزة القومية.
وإذا كــانــت امل ـق ــاوم ــة ب ـقــدرات ـهــا وإمـكــانــاتـهــا
تسهم بقوة في تحقيق جميع ما ّ
تقدم ،فهذا
يعني أن املقاومة بدفاعها عن لبنان ،وردعها
لـلـعــدوان ،ودوره ــا فــي حمايته مــن اإلره ــاب؛
إنـمــا تـقــوم ب ــدور أســاســي ،وجــوهــري ،وغاية
ف ــي األه ـم ـي ــة ف ــي ج ـم ـيــع م ــا يــرت ـبــط بــال ـشــأن
الــداخ ـلــي لـلـمــواطــن ،مــن حـيــث رزقـ ــه ،وعـمـلــه،
وأم ـ ـنـ ــه ،وأم ـ ــان ـ ــه ،واق ـ ـت ـ ـصـ ــاده ،واج ـت ـم ــاع ــه،
وح ـ ــاض ـ ــره ،وم ـس ـت ـق ـب ـلــه ،وم ـج ـم ــل أوض ــاع ــه
املعيشية والحياتية ،بحيث يمكن القول إنه
لوال هذا الــدور لكنا نرى اليوم مدننا وقرانا
على شاكلة ما نراه في دول الجوار من خراب،
ومآس ،وافتقاد لألمن ،وانعدام للحياة
ودمار،
ٍ
العامة ،وضياع لالنتظام العام.
وغــايــة البيان ،أن املقاومة ومــن خــال دورهــا
وف ـع ـل ـه ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ج ـم ـي ــع الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
الـخــارجـيــة لـلــوطــن ،وأم ـنــه ،وأرض ــه ،وثــرواتــه
هي في قلب الـحــدث ،تخدم املــواطــن ،وتحمي
رزقـ ـ ــه ،وتـ ـ ــذود ع ــن أرضـ ـ ــه ،وتـ ـص ــون عــرضــه،
وتـحـفــظ كــرام ـتــه ،وتــوفــر أم ـنــه ،وتـهـ ّـيــئ سبل
ّ
وتعينه على
معيشته ،وتمنحه شرط كسبه،
شـ ــؤون ح ـيــاتــه .إن م ـقــاومــة أن ـج ــزت وتـنـجــز
مــا فعلته وتفعله املقاومة فــي لبنان لدخلت

الــوجــدان والـتــاريــخ ،وألضـحــت قيمة وطنية،
تـعـلــو عـلــى سـفــاســف ال ـس ـيــاســة ،وألصـبـحــت
مـفـخــرة قــومـيــة تـسـمــو عـلــى صـغــائــر األم ــور.
ولـكــن فــي بلد يتدنى فيه الـخـطــاب ،وينحدر
فيه البيان ،وتغلب فيه الطائفية ،ويمتهن فيه
الساسة استخفاف العقول ،وتسميم الوعي؛
عندها تصبح املـقــاومــة ودوره ــا وجـهــة نظر
ي ـت ـبــارى ال ـق ــوم ف ــي غـمـطـهــا ح ـق ـهــا ،وتـشــويــه
دورها ،وتزييف الحقائق عنها ،مع أن الشاهد
ليس بعزيز ،والدليل غير مفتقر على صوابية
نهجها ،وصدقية رؤيتها .ونفيد مما ّ
تقدم أن
من يقابل الــوفــاء بالوفاء ،والعطاء بالعطاء؛
إن ـم ــا ي ـع ـطــي ال ـخ ـيــر ل ـن ـف ـســه ،واألمـ ـ ــن أله ـلــه،
والحمى لولده ،وأن من تأخذه حمية ،أو تغلبة
عصبية أو طائفية ،أو تعميه صغائر األمور
زيف
عن عظائمها ،أو يطيش عقله عند أدنى ٍ
ّ
الضر إلــى نفسه ،ويعني
من قــول؛ فإنما يجر
امل ـتــربــص ب ــه .ول ــو تـبـ ّـصــرنــا لـبـصــرنــا معنى
الوفاء للمقاومة ،وأهمية أن نكون لها عندما
ت ـكــون ل ـنــا ،وأن ـنــا بــاخـتـيــارنــا نـخـتــار الــوطــن
الــذي نــريــد ،حينما نـمــارس دورًا فــي مضمار
واج ــب ،وطـنــا عصيًا عـلــى االح ـت ــال ،محميًا
من اإلرهاب ،ينعم أهله بأمان من عيش ،يعني
على حسن معيشة وحـيــاة كــريـمــة .وألدركـنــا
أن املقاومة صنو عيش كريم ،في وطــن تثقل
عليه محن ،تـهــدده فــن ،ت ــراوده مــن خ ــارج ،ال
تـصــل إل ــى مـقـصــدهــا ،إن لــم تـجــد لـهــا مجيبًا
من داخل؛ ولعلمنا أن املقاومة في وطننا هي
بقية عيشنا وعزتنا وحياتنا الكريمة ،وأنها
ّ
درة التاج في هــذا الوطن ،وأنها في قلبه من
حيث هي على حدوده وثغوره .هذا إذا وعينا
دور املقاومة ،وجدلية العالقة فيه بني الداخل
والخارج.
* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية
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اللعب على حافة الهاوية
حسن خليل *
م ــا ي ـحــدث ال ـي ــوم ح ــول امل ـلــف الـ ـس ــوري ليس
جديدًا وال مستجدًا؛ فمنذ أن بدأت تلك األزمة
والـتـجــاذب الــدولــي واإلقليمي مــوجــود حولها،
نظرًا ألهمية موقع سوريا في الصراع الدائر
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،إض ــاف ــة إل ــى األس ـب ــاب
املرتبطة باملصالح االقتصادية لكل األطــراف
املـعـنـيــة .إن اح ـت ــدام امل ــواق ــف واالص ـط ـفــافــات
على ضفتي الصراع والتهديدات املتبادلة بني
األطراف كافة ،يضع املنطقة والعالم على حافة
اش ـت ـبــاك دولـ ــي سـتـتـطــايــر ش ـظــايــاه ف ــي غير
ات ـجــاه ،وسـتـطــاول أكـثــر مــن قضية :فتحرير
الـغــوطــة مــن املـجـمــوعــات اإلرهــابـيــة ح ــدث ،من
دون شك ،له أهميته الكبيرة ،ليس على مستوى
املكسب الجغرافي واألمني الذي ّ
تحصلت عليه
الدولة السورية وإنما بمضمونه االستراتيجي
املرتبط ببداية انهيار املشروع الغربي ،املدعوم
مــن بـعــض الـ ــدول الـعــربـيــة واإلقـلـيـمـيــة بهدف
ً
تقسيم سوريا واستكماال املنطقة إلى كيانات
طائفية ومذهبية وعرقية .إن التقدم الحاصل
ميدانيًا ،منذ سنتني حتى اآلن ،والذي بموجبه
استعادت الحكومة السورية الجزء األساسي
مــن الجغرافيا املـفـيــدة (أكـثــريــة امل ــدن الكبرى
والـتـجـمـعــات ال ـس ـكــان ـيــة) ،إض ــاف ــة إل ــى إع ــادة
االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـق ـطــاع اإلن ـتــاجــي عـبــر امل ــدن
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـك ـبــرى (ح ـل ــب وريـ ــف دم ـش ــق)،
ً
وصوال إلى تثبيت سعر صرف الليرة السورية
وبعض التحسن الذي طرأ أخيرًا عليها ،كلها
عوامل تؤشر إلــى بــدء العد العكسي النهيار
ما كان ُيرسم لسوريا واملنطقة من مشاريع.
هذا الواقع ما كان ليتحقق ،لوال الدعم الكبير
واالستثنائي الــذي قدمه ال ــروس واإليــرانـيــون
وح ـل ـفــاء س ــوري ــا ف ــي الـ ـع ــراق ول ـب ـن ــان ،بغض
الـنـظــر عــن طبيعة تـلــك الـتـقــديـمــات وحجمها،
وهــذا الــدعــم ،ب ــدوره ،قــد ّأرق املـحــور اآلخ ــر ،ملا
سـيـصــدر عـنــه مــن نـتــائــج ،سـتــؤثــر بمجملها
في كل الخريطة الجيوسياسية ملنطقة الشرق
األوس ــط ،املـمـتــدة مــن ح ــدود باكستان شرقًا
حتى املغرب العربي غربًا ،والتي هي باألساس
جغرافية املشروع األميركي املعروف بـ«الشرق
األوس ــط الـجــديــد» .مــن هــذا املنطلق نفهم هذا
«الـسـعــار» الغربي غير املسبوق ضــد روسيا
وإيران وسوريا بعد مزاعم عن هجوم كيماوي
ف ــي ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة ،م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أنـهــا
ليست امل ــرة األول ــى الـتــي تـثــار فيها مثل هذه
القضية ،ولألسف لم يجر التحقق من صحة
هذه املعلومات على رغم عويل الــدول الغربية
وصــراخـهــا حــول مسألة حـقــوق اإلن ـســان ،ما
يـشـيــر إل ــى اس ـت ـغــال م ــا ،ل ـح ــوادث ق ــد تـكــون
مفبركة أو صحيحة ،لتنفيذ أجـنــدات معينة
ت ـخ ــدم بـطـبـيـعـتـهــا املـ ـش ــروع ال ـغ ــرب ــي ،وت ـعــزز
تدخل دوله في الشؤون الداخلية لبلداننا.
إن اسـتـخــدام ،ليس فقط األسلحة الكيماوية،
وإنما كل أسلحة التدمير والقتل ضد املدنيني
ه ــو أم ــر م ــرف ــوض ومـ ـ ــدان ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
الجهة الـتــي تـقــوم بــذلــك ،وه ــذا ال ينطبق على
سوريا فقط ،وإنما على كل الساحات املتفجرة
فــي املنطقة ،وبمفعول رجـعــي :فــي فلسطني،
وجـ ــرائـ ــم االح ـ ـتـ ــال ال ـص ـه ـيــونــي وهـ ــو يـقـتــل
املتظاهرين الـعــزل بــالــرصــاص الـحــي ويحرق
غــزة بالفوسفور األبـيــض وشــاشــات التلفزة
تنقل ذلك املشهد مباشرة من دون أن يصدر
ولــو ق ــرار شجب عــن مجلس األم ــن ضــد تلك
الهمجية ...وهــا هــم ق ــادة «الـعــالــم الـحــر» ،على
مــا ي ـ ّـدع ــون ،يستقبلون مـجــرمــي ال ـحــرب في
بيوتهم ،ليس البيضاء ،وإنما السوداء ،وكذلك
في قصورهم ويفرشون لهم السجاد األحمر
بتزلف موصوف .فحق العودة مشروع وإقامة
الــدولــة الفلسطينية املستقلة هــي مطلب كل
أح ــرار الـعــالــم .فـكــل الــدعــم النـتـفــاضــة شعبنا
الفلسطيني الذي يستعيد اليوم وهج قضيته،
ويقطع الطريق على صفقات املتاجرين بها
في غير مكان من عواصم القرار في العالم...

فــي الـيـمــن الـفـقـيــر والـ ــذي ُي ـ َـدم ــر عـلــى رؤوس
سكانه بــالـطــائــرات وال ـســاح الـغــربــي ،املــدفــوع
ثمنه أضعافًا مضاعفة ،وتتسابق دول حقوق
اإلنـســان إلــى التملق لــدول الـعــدوان أيضًا لقاء
ُ
صـفـقــات مــن أسـلـحــة ،ســتـصــرف فــي تقطيع
أوص ــال األط ـف ــال ...وفــي ال ـعــراق وأفغانستان
ولـبـنــان ،...وســط صمت مريب و«مـقــرف» من
قبل كل من ّيدعي اليوم حرصه على املدنيني.
هي تلك البلطجة الغربية ّالسائدة منذ قرن حتى
ً
الـيــوم :لــم تترك مـجــاال إل وتدخلت فيه ،مدت
هو موجود
يدها إلى ما في باطن األرض وما ّ
على سطحها .لم تترك موضوعًا إل ودست
أنفها فـيــه ،وهــا هــي الـيــوم تجتمع وفــي شكل
سافر على العدوان ،لكن ذلك ليس مستغربًا،
ألن ذلك من طبيعتها .ما يحصل اليوم أشبه
بالرقص على رؤوس الثعابني .مصير شعوب
املنطقة ودولـهــا هــي فــي ذيــل اهتمام عواصم
تلك ال ــدول .مصالحها وتـجــارة أسلحتها في
املقدمة ،ومـ ّـا يجاهر بــه تــرامــب أو مــاكــرون أو
ً
مــاي ليس إل دلـيــا على ذلــك .يـهــددون بالرد
العسكري ،وأي جديد في ذلك ،إنهم بعسكرهم
وحروبهم مــوجــودون منذ قــرن في منطقتنا:
ألــم يــرتــووا بعد من الــدمــاء والنفط؟ ألــم تمتلئ
خزائنهم مــن خـيــرات املنطقة ومــواردهــا؟ إذًا،
ملاذا هذا «الهواش» وبهذه الطريقة؟
لقد أصــابـهــم ،مــن دون أدن ــى شــك ،إحـبــاط مع
بداية تداعي مشروعهم في املنطقة ،ومــا هذا
االستنفار الـغــربــي /الـعــربــي ،عند كــل محطة،
ّتكون في مصلحة محور سوريا وحلفائها،
إل تأكيد على ذلك .اليوم مع إنهاء ملف الغوطة
ت ـك ــون ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة ق ــد أب ـع ــدت قضيتني
أساسيتني عنها :التقسيم واإلسقاط .واملعارك
الـتــالـيــة ،لــن تـكــون فــي قـلــب ســوريــا وإن ـمــا في
األطراف :في الجنوب ،والذي هو باألساس خط
مواجهة مع العدو الصهيونيّ ،
لكن املستجد
فيه هو وصــول قــوى تنادي بتحرير األرض،
وه ــا هــي ال ـيــوم عـلــى رمـيــة حـجــر مــن الـحــدود
الـتــاريـخـيــة لفلسطني املـحـتـلــة .وف ــي الـشـمــال،
حيث الـتــربــص الـتــركــي ال ي ــزال مــوجــودًا ،فإن
معركة ال ّبد حاصلة ،لكنها ستكون خاضعة
لتفاهمات بني قوى ضامنة لها .تبقى معركة
الـ ـش ــرق ،وال ـت ــي س ـت ـكــون ف ــي وج ــه االح ـت ــال
األميركي؛ وبتقديرنا أنها ستبدأ قريبًا ،إن لم
تكن قد بدأت بالفعل ،وما نسمعه عن عمليات
ـف لـلـمــواقــع األمـيــركـيــة بــن فـتــرة وأخ ــرى
قـصـ ّ
ليس إل بعضًا من إرهاصات بدايتها .املوقعة
سـتـكــون عـلــى ذل ــك ال ـنــوع مــن املــواج ـهــة؛ فكما
كانت في العراق كذلك ستكون في سوريا ،مع
كثير من التشابه والتعاون بني قوى شاركت
فيها سابقًا وستشارك حاليًا.
نـحــن ال ـيــوم أم ــام ع ــدوان أمـيــركــي غــربــي على
املـنـطـقــة ،سـيـكــون مــدعــومــا عــربـيــا ،وسيكون
إلسرائيل دور فيه على قدر استطاعتها .فهل
سيعمل الروس على إلجام هذه االندفاعة؟ من
دون شك الدور الروسي هو املستهدف قبل كل
ً
شــيء ،يليه اإليــرانــي وصــوال إلــى البقية ،لذلك
فإن تطور األمور مرهون بموازين القوى .هي
دول كبرى وصاحبة نفوذ ،لكن نحن أصحاب
املنطقة ومواطنوها؛ فقضيتنا في هذا االتجاه
عادلة :فلسطني حق لنا ،وكذلك الجوالن ومزارع
شبعا والــرقــة ودي ــر ال ــزور والـ ـع ــراق ....حماية
أرض ـنــا وم ــوارده ــا والـ ــذود عـنـهــا ،فـعــل واجــب
علينا .حــق شعوبنا بالحرية والديموقراطية
وال ـع ــدال ــة االجـتـمــاعـيــة ال م ـســاومــة عـلـيــه .هي
معركة حق وإرادة ،فما دامت القضايا مترابطة
املجاالت
فلماذا ال تكون املواجهة شاملة وفي
ٌ
ً
ً
كافة؟ هو ليس سؤاال وال تساؤال ،وإنما َم َه َمة،
وهـ ــي ب ــرس ــم قـ ــوى ال ـت ـح ــرر ال ــوط ـن ــي ف ــي كل
بلداننا العربية .فلسطني تبقى األساس ،وعلى
هذا األساس يجب البناء.
* عضو مكتب سياسي ،مسؤول
العالقات السياسية في الحزب
الشيوعي اللبناني
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العالم

سوريا

قضية

الواليات المتحدة تعدو خلف استراتيجية
خروج من سوريا بعد أربعة أعوام تقريبًا من
الوجود المباشر ،والفشل .وال بد أن يعود
األكـــراد نحو مــراجــعــات ضــروريــة ،وخفض
سقف مشروعهم في سوريا إلنقاذ بعضًا
من مكاسبهم السياسية والميدانية

األكراد ما بعد
أميركا في سوريا
وليد شرارة ــ محمد بلوط
الخبر لن ّ
يسر كثيرًا األكراد ،الشريك
األول للقوات األميركية ،الذي يدخل
فــي األش ـهــر املـقـبـلــة مــأزقــا وجــوديــا،
ب ـعــد أن أوث ـ ــق ع ــرب ــة م ـش ــروع ــه إلــى
ألـفــي جـنــدي أمـيــركــي يـهـمــون بحزم
حـقــائــب االن ـس ـحــاب .فــا الـفـيــدرالـيــة
الـشـمــالـيــة تـحـ ّـولــت إل ــى أم ــر واق ــع ال
يمكن للدولة السورية أن تتجاوزها
ع ـنــدمــا ت ـحــن س ــاع ــة رسـ ــم خــريـطــة
سوريا املستقبل ،وال القوة الكردية
قادرة على مواجهة الجيش السوري
عـنــدمــا يــديــر األم ـيــرك ـيــون ظـهــورهــم
لوادي الفرات.
«ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» الـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـ ّ
ـرددت عـلـيــه
قـ ـي ــادات ك ــردي ــة ك ـث ـيــرة خ ــال أع ــوام
ّ
التحالف ،عــزز لــدى شركائه األكــراد
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن أوهـ ـ ـ ــام الـ ـبـ ـق ــاء إل ـ ــى أن
تترسخ أركان الكيان الكردي ويشتد
عضده ،باغداقه على املقاتلني األكراد
مــديـحــا ال ح ــدود لــه ،فــي شجاعتهم

وان ـض ـبــاط ـهــم ،وف ــي األس ـل ـحــة الـتــي
حـ ّـولــت ق ــوة ميلشياوية إل ــى جيش
منظم ومسلح ق ــادر تحت التغطية
ال ـجــويــة األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي ل ــم يبخل
بـهــا الـبـنـتــاغــون أي ـضــا ،عـلــى خــوض
أعـنــف امل ـع ــارك ،واالن ـت ـقــال مــن نصر
إلـ ــى آخـ ــر ع ـل ــى «داع ـ ـ ــش» (مـ ــن عــن
العرب (كوباني) إلى الرقة ،وأريــاف
دير الزور والحسكة).
القلق الكردي لم ينبجس مع اختيار
دونــالــد تــرامــب إع ــادة «فـتـيــانــه» إلى
دي ــاره ــم .وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـســابــق
ريـ ـك ــس ت ـي ـل ــرس ــون لـ ــم ي ـت ــوق ــف عــن
النفخ في جمر ظنونهم بطرق أبواب
أنـ ـق ــرة ،وال ـت ـف ــاوض م ــع رج ــب طيب
أردوغـ ـ ــان ،وإي ـكــالــه ملـســاعــده ريتش
آوتسن ،التركي الهوى والــزواج ،أمر
ترميم العالقة مع األت ــراك بالتفاهم
ع ـ ـلـ ــى س ـ ـحـ ــب األك ـ ـ ـ ـ ـ ــراد مـ ـ ــن م ـن ـب ــج،
وإدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـع ــا ،مـ ــن ض ـم ــن صـفـقــة
تشمل إعــادة «تعريب» األوضــاع في
وادي الفرات برمته ،وفرض االنكفاء

ّ
عزز «البنتاغون» لدى شركائه األكراد الكثير من أوهام البقاء إلى أن تترسخ أركان الكيان الكردي (أ ف ب)

ّ
على القوات الكردية تجنبًا لعفرين
أخ ــرى ي ـهــدد بـهــا األت ـ ــراك ف ــي الــرقــة
وتــل أبـيــض ،وحـتــى القامشلي .ولم
ت ـه ــدأ املـ ـخ ــاوف ال ـك ــردي ــة ع ـلــى رغــم
خ ــروج تيلرسون مــن املشهد بــل إن
االدارة األميركية تثيرها أكثر ،ليس
بــاخـتـيــارهــا االن ـس ـحــاب فــي توقيت
ال يناسب األجندة الكردية فحسب،

يقول مسؤول كردي إن ّ
رفع شعار الفيدرالية شكل
استفزازًا لكل القوى
بل إن تقلبات املزاج األميركي وعدم
ارت ـس ــام اسـتــراتـيـجـيــة ثــابـتــة يمكن
الركون إليها هو مصدر قلق مستمر
أيضًا لدى الجانب الكردي.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدوهـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو ص ـ ـيـ ــاغـ ــة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة خـ ـ ــروج م ــن س ــوري ــا،
وض ـع ــت واش ـن ـط ــن م ـش ــروع ــا لـبـنــاء

قــوة عربية من عشائر شــرق الفرات
تـمــأ فــراغــن م ــوازي ــن :األول تـقــول
إنـ ــه ي ـس ـت ـهــدف تـسـلـيـمـهــا ال ـق ــواع ــد
األمـيــركـيــة فــي س ــوري ــا ،وع ـلــى طــول
وادي الـفــرات ،وبــالـقــرب مــن الطريق
الــذي يربط بيروت ـ دمشق ـ بغداد
ـ طهران ملواصلة تهديده إذا أمكن،
والثاني هو الفراغ الذي سينتج من
خ ــروج ال ـق ــوات ال ـكــرديــة وانـكـفــائـهــا
إلــى الشمال ،ومنع الــدولــة السورية
وحلفائها مــن تحقيق نـصــر سهل،
وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم نـ ـح ــو املـ ـن ــاط ــق ال ـ ـتـ ــي تــم
إخالؤها.
وبـحـســب «وول سـتــريــت جــورنــال»،
ط ـل ــب األمـ ـي ــركـ ـي ــون م ــن ال ـس ـعــوديــة
وقطر واإلمارات ومصر ،ملء الفراغ
شـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات ،إمـ ــا ب ـت ـمــويــل إعـ ــادة
اإلع ـ ـمـ ــار ف ــي امل ـن ـط ـقــة ب ـم ـب ـلــغ أول ــي
ي ـص ــل إل ـ ــى  ٤مـ ـلـ ـي ــارات دوالر كـمــا
ق ــال الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وإم ــا
ب ــاس ـت ـق ـب ــال ق ـ ـ ــوات ع ـل ــى أراض ـي ـه ــم
لتجهيز الـقــوة العشائرية العربية

ال ـت ــي ت ـق ــول مـ ـص ــادر م ـع ــارض ــة فــي
املنطقة لـ«األخبار» إنها لم تتجاوز
ح ـتــى اآلن س ـتــة آالف م ـقــاتــل ،فيما
ي ـخ ـط ــط األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون مـ ـن ــذ أش ـه ــر
لتجنيد  ٣٠أل ــف عــربــي كـحــد أدن ــى،
يكلفون بسد الطريق على الجيش
السوري إلى منطقة تبلغ مساحتها
ثـ ــاثـ ــة أض ـ ـع ـ ــاف مـ ـس ــاح ــة لـ ـبـ ـن ــان.
ويـ ــذهـ ــب األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون فـ ــي تـنـفـيــذ
قــرار االنسحاب إلــى حــد االستعانة
بمرتزقة «ايــريــك بــرنــس» املقيم في
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات الحـ ـ ـت ـ ــرام م ـه ـل ــة ح ــدده ــا
الرئيس ترامب بستة أشهر أو نهاية
ّ
العام ،إذ تقول مصادر «األخبار» إن
االت ـفــاق داخ ــل اإلدارة األمـيــركـيــة قد
تــوصــل إلــى تـلــك املـهـلــة ،بـعــد الفشل
ف ــي إقـ ـن ــاع ت ــرام ــب ب ــال ـب ـق ــاء عــامــن
إضافيني.
إن فــرص نجاح هــذه االستراتيجية
ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـع ــى إلـ ـيـ ـه ــا األمـ ـي ــركـ ـي ــون
ضئيلة ج ـدًا .فــالـلـجــوء إل ــى مرتزقة
«ب ـ ــرن ـ ــس» م ــؤش ــر ب ـح ــد ذات ـ ـ ــه عـلــى

ض ـيــق ال ـخ ـي ــارات ال ـعــرب ـيــة الـبــديـلــة
وعـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ـشـ ــاشـ ــة االع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد ع ـلــى
الـعـشــائــر ش ــرق ال ـف ــرات الـتــي فشلت
كل محاوالت بناء قوة مقاتلة منها
قبل سـنــوات مــن حــديــث االنسحاب.
وقد ّ
جربت االستخبارات األميركية
«ج ـ ـيـ ــش س ـ ــوري ـ ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد» مل ـه ـنــد
الطالع الذي انفرط عقد مقاتليه عند
أول مــواجـهــة فــي الـتـنــف ،ثــم ذبحت
«داع ــش» الـعـشــرات مـنــه قـبــل عامني
فــي م ـغــامــرة اإلن ـ ــزال بــامل ـظــات على
مطار الحمدان .وأفضل ما ّ
توصلت
إليه هــو تجنيد عناصر «داعشية»
سابقة يقودها أحمد أبــو خولة في
مجلس دير الزور العسكري ،والذي
س ـت ـك ــون م ـه ـم ـت ــه األولـ ـ ـ ــى م ـح ــارب ــة
رفاقه السابقني إذا عادوا.
كـ ـم ــا أن الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ال ـت ــي
ي ـخـ ّـيــرهــا ت ــرام ــب ب ــن دفـ ــع األم ـ ــوال
أو تــدريــب جيشه الـعـشــائــري فقدت
ً
ق ــدرت ـه ــا ه ــي أص ـ ــا ع ـل ــى الـتـجـنـيــد
داخ ـ ــل س ــوري ــا ،م ـنــذ س ـق ــوط حـلــب،

واقـتـحــام الجيش للمعاقل األخـيــرة
ف ــي ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة ملجموعاتها
م ـ ـ ــن «ج ـ ـ ـيـ ـ ــش اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» و«ف ـ ـي ـ ـلـ ــق
ال ــرح ـم ــن» .وكـ ــان «داعـ ـ ــش» ق ــد أب ــاد
أو ط ـ ـ ــرد م ـ ــن تـ ـ ـع ـ ــاون م ـع ـه ــا ش ــرق
الفرات منذ أربعة أعــوام ،ولم يتقدم
مـشــروع املـلــك عبدالله الثاني لربط
الـعـشــائــر الـعــربـيــة ف ــي تـلــك املنطقة
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــرش ال ـ ـهـ ــاش ـ ـمـ ــي م ـ ـ ــن ض ـم ــن
امل ـش ــاري ــع األم ـي ــرك ـي ــة إليـ ـج ــاد إط ــار
كياني بــديــل عــن ســوريــا الستخدام
الـعـشــائــر .كما أن هــذه ال ــدول غارقة
ً
أصـ ــا ف ــي حـ ــروب ال ن ـهــايــة ل ـهــا في
الـيـمــن كــالـسـعــوديــة واإلم ـ ـ ــارات ،أمــا
مـصــر فتنشغل فــي ص ـحــراء سيناء
ف ــي مــواج ـ ّهــة «داعـ ـ ــش» ،وتستنكف
عــن أي تــدخــل مـبــدئــي ضــد الجيش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،وتـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى قـ ـن ــوات
مفتوحة مع دمشق ،وتتبادل زيارات
ّ
أمنية مستمرة معها .كما أن خيار
ً
االستعانة بتركيا لــم يحضر أصــا
ألن األول ــوي ــة الـتــركـيــة هــي مــواجـهــة
«حلفاء» أميركا األكــراد ،وتدميرهم
إذا أم ـ ـكـ ــن .ك ـم ــا أن ت ــرك ـي ــا تـحـصــد
م ـك ــاس ــب أك ـب ــر م ــن خـ ــال تـحــالـفـهــا
مــع ّ روسـيــا فــي إطــار «آسـتــانــا» .لكن
تعثر بلورة استراتيجية خروج من
ســوريــا قــد ال يمنع الــرئـيــس تــرامــب
م ــن ال ــذه ــاب نـحــو االن ـس ـحــاب ال ــذي
ظ ــل مـتـمـسـكــا ب ــه حـتــى بـعــد توجيه
ضربة عسكرية لسوريا بسبب كلفة
الـبـقــاء الـعــالـيــة ،وتـعـقـيــدات داخـلـيــة
أخرى.

إن ما يطرح على األكراد اليوم،
هو ما العمل؟
تقول قيادية بارزة في «وحدات حماية
الـشـعــب» إن االمـيــركـيــن قــد ال يبقون
أكثر من عام واحد في سوريا بعد أن
كان تردد أنهم لن يخرجوا قبل ثالثة
أع ــوام .إن عــامــل الــوقــت لــم يعد يلعب
ملـصـلـحــة ب ـن ــاء م ـش ــروع ف ـي ــدرال ــي في
سوريا مع بدء العد التنازلي لسحب
الـ ــرعـ ــايـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة والـ ـ ــدخـ ـ ــول فــي
مواجهة مفتوحة مع روسيا ،حيث ّ
عد
األك ــراد معركة عفرين ،معركة تركية-
روسية مشتركة ،كشفت حدود الرهان
على أميركا ،كما كشفت حدود قوتهم
العسكرية التي لن تستطيع مواجهة
جميع القوى املحلية واإلقليمية ،وال
بــد لها مــن إع ــادة صياغة مشروعهم
ال ـس ـيــاســي ع ـلــى ق ــاع ــدة ال ـت ـســويــة مع
الــدولــة السورية ،واالنفتاح على دول
اإلقليم.
الحـ ــظ مـ ـس ــؤول ك ـ ــردي أن ال ـتــوســع

الـ ـعـ ـسـ ـك ــري لـ ـ ـ ــ«ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدات» ك ـشــف
أم ــام األكـ ــراد صـعــوبــة رس ــم خريطة
«الـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــان الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــردي» فـ ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا،
واختالف التوزيع السكاني الكردي
فــي املناطق التي كانت تعد معاقل
لـ ـه ــم ،وضـ ـع ــف ف ــرض ـي ــات األك ـث ــري ــة
الكردية الغالبة في الشمال السوري،
وع ــدم تــوافــر أكـثــريــة وازن ــة لــم تتعد
في أفضل األحوال  ٤٠في املئة.
يـ ـق ــف األكـ ـ ـ ـ ــراد عـ ـل ــى مـ ـفـ ـت ــرق طـ ــرق،
ف ـم ــن ج ـه ــة ب ــات ــوا يـ ــدركـ ــون حـقـيـقــة
موازين القوى ،وأن الدولة السورية
م ــع حـلـفــائـهــا اإلي ــران ـي ــن وال ـ ــروس،
أصبحوا الطرف األقــوى في سوريا
وم ــن ج ـهــة أخـ ــرى ي ـت ـعــزز الـتـحــالــف
الروسي -التركي ،وهو مرشح ملزيد
م ــن االت ـس ــاع ف ــي ال ـش ـمــال ال ـس ــوري.
وفي معرض البحث عن رؤية ملا بعد
االنسحاب األميركي ،يقول مسؤول
كـ ــردي لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن «رفـ ــع شـعــار
ال ـف ـي ــدرال ـي ــة ف ــي س ــوري ــا ب ـح ـ ّـد ذات ــه
ّ
شكل استفزازًا لكل القوى االقليمية
واملـ ـحـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي رأت فـ ـي ــه خ ـط ــوة
انفصالية وتقسيمية».
ّ
إن ال ـع ــودة إل ــى حـقــائــق الـجـغــرافـيــا
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن رح ـي ــل
ّ
ال ــوالي ــات املـتـحــدة مـســألــة وق ــت وأن
املشروع الكردي سيصطدم بالقوى
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة مـ ــن إي ـ ـ ـ ــران إلـ ـ ــى تــرك ـيــا
ً
فالعراق ،فضال عن الدولة السورية
الـ ـت ــي لـ ــن ت ـ ـقـ ـ ّـدم أكـ ـث ــر مـ ــن م ـش ــروع
اإلدارة املـحـلـيــة امل ـع ــروف بــالـقــانــون
 .١٠٧إن ق ــواس ــم م ـش ـتــركــة ال ت ــزال
م ــوج ــودة ب ــن األك ـ ــراد وب ــن الــدولــة
السورية ،وكان الرئيس بشار األسد
ووزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ول ـيــد امل ـع ـلــم ،قد
اعتبرا الالمركزية اإلداريــة املوسعة
أســاســا لـتـســويــة داخـلـيــة .إن البناء
على هذا اإلدراك سيسهم في العودة
عن مشروع الفيدرالية الذي لم يعد
م ـشــروعــا واق ـع ـيــا ،ول ــم يـكــن واقـعـيــا
ب ــأي ح ــال ،كـمــا يـسـهــم فــي االنـفـكــاك
عن القوة األميركية التي لم تعر أي
اهتمام حقيقي للطموحات الكردية.
وتعليقًا عـلــى ال ـت ـطــورات الـســوريــة،
قـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر األمل ـ ــان ـ ــي فـ ــي شـ ــؤون
ال ـشــرق االوسـ ــط ،غـيــدو شتاينبرغ،
«لــم يعد األمـيــركـيــون واألوروب ـي ــون
يـلـعـبــون دورًا ذا ش ــأن ف ــي ســوريــا،
اإليـ ــران ـ ـيـ ــون وال ـ ـ ـ ــروس وال ـح ـك ــوم ــة
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ي ـ ـت ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــون بـ ـمـ ـج ــرى
ّ
ً
األحداث .سيكون هناك حل ،آجال أم
ً
عاجال من دون الغرب» ،فهل يراهن
األك ـ ــراد عـلــى ال ـح ـصــان ال ــراب ــح هــذه
املرة؟

مقالة تحليلية

الدعاية اإلسرائيلية في قلب الحقائق :حلفاء سوريا تهديد لها!
علي حيدر
تصر إسرائيل على الترويج لسردية
ت ـق ـ ّـدم فـيـهــا إي ـ ــران ك ـمــا ل ــو أن ـهــا هي
ال ـتــي ب ـ ــادرت إل ــى خ ـط ــوات هـجــومـيــة
ض ــد إس ــرائ ـي ــل ،عـبــر ارس ـ ــال طــائــرة
ّ
مسيرة تنفيذية إلى عمقها الداخلي.
وتهدف من وراء ذلك إلى االيحاء بأنّ
اعـتــداءهــا على مطار «تــي فــور» ضد
«الحرس الـثــوري» ،كــان من موقع رد
ال ـف ـعــل .وم ــع ذل ــك ت ـصــر أي ـض ــا على
عــدم االعـتــراف الرسمي بالغارة التي
أدت الى استشهاد ضباط وعناصر
من «الـحــرس» .في مــوازاة ذلــك ،يؤكد
كـبــار ال ـقــادة اإلســرائـيـلـيــن ،وتحديدًا
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
ووزيــر األمــن أفيغدور ليبرمان ،على
ّأن وجــود الجيش الــروســي لن يحول
دون اسـتـهــداف الـنـظــام ال ـســوري ردًا
ع ـلــى أي رد إي ــران ــي ع ـلــى االعـ ـت ــداء
اإلســرائـيـلــي ،ال ــذي تـقــدر تــل أبـيــب أنه
بات أمرًا محسومًا ،وعلى ضرورة أن
يشعر الرئيس بشار األســد بالخطر

عـلــى نـظــامــه نـتـيـجــة سـمــاحــه إلي ــران
وح ـل ـفــائ ـهــا بــال ـت ـمــركــز ف ــي ال ـســاحــة
السورية.
يـنـبـغــي ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـت ــروي ــج لـهــذه
الــروايــات واملــواقــف ،على أنها أجــزاء
متعددة ،لكنها مترابطة لجهة كونها
ج ـ ــزءًا م ــن خ ـطــة م ــدروس ــة بــات ـجــاه
تحقيق أكـثــر مــن ه ــدف فــي آن .من
هـ ــذه األه ـ ـ ــداف م ــا يـتـعـلــق بــالــداخــل
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ومـ ـنـ ـه ــا م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
بالداخل السوري واالقليمي والدولي،
وأخ ــرى تتصل بـصــورة ال ــردع التي
ّ
تتطلب خطابًا توثبيًا ،بهدف اإليحاء
ّ
أنه ال يوجد ما يكبح إسرائيل عن أي
خطوات عمالنية عندما يتعلق األمر
بأمنها القومي.
إصـ ـ ـ ـ ــرار إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ال ـ ــرواي ـ ــة
ال ـت ــي تـقــدمـهــا ف ــي م ــوق ــع م ــن يــدافــع
«اسـتـبــاقـيــا» ،هــو أمــر على غــايــة من
األه ـم ـيــة بــالـنـسـبــة ل ـق ـيــادت ـهــا ،كــونــه
يضفي على مغامراتها العسكرية
مـشــروعـيــة داخ ـل ـيــة ،ب ــأن ت ـبــدو أمــام
جمهورها أن لــم يكن أمامها سوى

املبادرة واالستهداف املباشر .ضمن
هذا اإلطار ،يأتي كالم نتنياهو الذي
أعقب االعتداء على مطار «تي فور»،
عن أن إسرائيل ستبادر إلى قتل من
يــريــد أن يقتلها .والـغــايــة األساسية
مـ ــن هـ ـ ــذا ال ـت ـس ـل ـس ــل الـ ـ ـ ــذي ت ــروي ــه
إســرائ ـيــل ب ــأن نـقـطــة بــدايــة األح ــداث
تتمثل بإرسال إيــران طائرة ّ
مسيرة
هـجــومـيــة إل ــى ال ــداخ ــل الفلسطيني،
أن ال تـتـحـمــل ال ـق ـي ــادة اإلســرائـيـلـيــة
املسؤولية إزاء أي خسائر قد تلحق
بـ ـه ــا ،فـ ــي حـ ـ ــال حـ ـص ــول تـ ـط ــورات
ميدانية متدحرجة ،انطالقًا مــن أنه
لم يكن أمامها ســوى خيار الهجوم
الــدفــاعــي .وع ــادة مــا يلتف الجمهور
َ
اإلسرائيلي حول قيادتيه السياسية
وال ـع ـس ـكــريــة ع ـنــدمــا يـقـتـنــع ب ــرواي ــة
أن ــه ل ــم يـكــن أمـ ــام ت ــل أب ـيــب خ ـيــارات
بديلة .ولـهــذه الغاية ،تعمد إسرائيل
ع ـلــى وض ــع الـكـثـيــر م ــن اع ـتــداءات ـهــا
كـمــا ل ــو أن ـهــا ضـمــن االسـتــراتـيـجـيــة
االستباقية.
على هذه الخلفية ،أتى اعالن الجيش

اإلســرائـيـلــي ،بعد نحو شهرين من
الحادثة أن الطائرة اإليرانية من دون
ط ـي ــار ال ـت ـ ّـي ت ـق ــول إن ـه ــا اسـقـطـتـهــا،
كانت مسلحة لإليحاء بأنها كانت
فــي مهمة تنفيذية .وتـتـعــارض هذه
ال ــرواي ــة بــاملـطـلــق م ــع االسـتــراتـيـجـيــة
ّ
اإليرانية التي تركز في هذه املرحلة
على مــواجـهــة الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة،
ّ
وت ـجــنــب أي تــوس ـيــع ل ـن ـطــاق الـقـتــال
خـ ــارج األراض ـ ــي ال ـس ــوري ــة .ويكمن
عنصر االستبعاد القطعي في ادعاء
إسرائيل ّأن الطائرة املفترضة كانت
عسكرية
تـهــدف إلــى توجيه ضــربــة
ّ
فــي العمق اإلسرائيلي ،ومــن املسلم
به أن أداء إيــران وحلفائها العمالني
يتركز على الردع والدفاع في مواجهة
إس ــرائ ـي ــل ،ع ـلــى ال ـســاحــة ال ـســوريــة،
وب ــال ـت ــال ــي ل ــو اف ـت ــرض ـن ــا أن إي ـ ــران
أرسـلــت طــائــرة مــن دون طـيــار ،فهو
بالتأكيد رسالة مضادة في مواجهة
ال ـت ـهــديــدات وال ــرس ــائ ــل اإلســرائـيـلـيــة
االبتدائية.
إلى ذلك ،يسعى اإلسرائيلي إلى إعادة

تشكيل الـصــورة املتشكلة فــي الوعي
السوري العام حول دور حلفاء سوريا
ف ــي م ـس ــاع ــدة ال ـج ـي ــش ف ــي مــواج ـهــة
اإلرهاب .وتحاول إسرائيل قلب الوقائع
الـتــي ترسخت خــال الـسـنــوات السبع
املاضية بأن تحالفات سوريا اإلقليمية
هي التي عــززت قدرتها على مواجهة
التحديات والتهديدات .وتحاول الترويج
لـفـكــرة أن تـعــزيــز ال ـق ــدرات العسكرية
والـ ـص ــاروخـ ـي ــة هـ ــو س ـب ــب ل ـل ـتــدهــور
األم ـنــي ولـيــس سببًا لتعزيز ال ـقــدرات
الردعية والدفاعية ضد إسرائيل وفي
مواجهة أي تهديد خارجي آخــر .وهو
بعض مــا انـطــوى عليه كــام نتنياهو،
خ ــال جـلـســة ال ـح ـكــومــة وف ــي الـبـيــان
الـ ـص ــادر ع ــن م ـك ـت ـبــه ،ح ــول ض ــرورة
أن ي ـكــون واض ـحــا لـلــرئـيــس األس ــد أن
سماحه إلي ــران وحلفائها ،بالتمركز
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،س ـي ـع ــرض ـه ــا ل ـل ـخ ـطــر.
ويـ ـتـ ـج ــاه ــل ن ـت ـن ـي ــاه ــو ب ـ ــذل ـ ــك ،ح ـجــم
التضحيات وال ــدور الــذي قدمه حلفاء
سوريا في التصدي ومواجهة اإلرهاب
الذي كان يتهدد سوريا واملنطقة.

بعبارة أخرى يسعى اإلسرائيلي إلى
الـتــرويــج ملقولة أن تحالفات سوريا
وامـ ـت ــاكـ ـه ــا ل ـ ـل ـ ـقـ ــدرات ال ـع ـس ـكــريــة
ّ
والصاروخية التي تمكنها من الدفاع
ع ــن نـفـسـهــا ف ــي مــواج ـهــة إســرائـيــل
وأي ع ـ ـ ـ ـ ــدوان خ ـ ـ ــارج ـ ـ ــي ،س ـي ــدف ــع
إســرائـيــل إلــى مهاجمتها ،وبالتالي
فالبديل الذي يطرحه اإلسرائيلي بأن
تتخلى ســوريــا عــن تحالفاتها التي
مكنتها من االنتصار على اإلرهــاب
وفــي مــواجـهــة ال ـعــدوان الـثــاثــي ،وأن
تـتـجــرد مــن كــافــة عـنــاصــر ال ـقــدرات
ال ــدف ــاع ـي ــة وال ــردعـ ـي ــة ،وفـ ــي امل ـقــابــل
تتعهد إســرائ ـيــل ب ــأن ال تـهــاجــم أي
أه ــداف فــي ســوريــا ،واملـفـهــوم نفسه
ينسحب على لبنان وفلسطني وأي
منطقة أخرى!
على خــط م ــواز ،يـهــدف اإلسرائيلي
أيضًا الى محاولة دق إسفني بني إيران
وروسـ ـي ــا ،عـبــر ال ـق ــول إن الـسـيــاســة
اإليــرانـيــة على الـســاحــة الـســوريــة قد
تــؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة
مــع إســرائـيــل ،وهــو مــا يـتـعــارض مع

أولـ ــويـ ــات روسـ ـي ــا ،ب ــل وت ـه ــدي ــد كل
اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـت ــي حـقـقـهــا ال ــروس ــي
بالتحالف مع محور املقاومة.
لـيــس بـعـيـدًا م ــن ال ـخ ـطــاب التهويلي
والــدعــائــي اإلســرائـيـلــي ،أت ــت مــواقــف
أفيغدور ليبرمان ،بالتأكيد أنــه «من
غير املمكن أن ّ
تقيد روسيا إسرائيل
ع ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـلــق األمـ ـ ــر بـمـصــالـحـهــا
األم ـن ـي ــة» ،م ـك ــررًا ف ــي ال ــوق ــت نفسه
إنكاره االعتراف الرسمي بأن تكون
إس ــرائ ـي ــل ه ــي ال ـت ــي قـتـلــت عـنــاصــر
الحرس الثوري ،ومشددًا على املوقف
اإلسرائيلي ملا تسميه منع التمركز
اإلي ــران ــي ف ــي س ــوري ــا .خـصــوصـيــة
ه ــذا امل ــوق ــف ،أن ــه يــأتــي بـعــد ال ـعــدوان
الـثــاثــي ال ــذي خـ َّـيــب آم ــال ورهــانــات
تل أبيب ،ورفع مستويات القلق لدى
املؤسسة األمنية ،خاصة وأنه كشف
عن مفاعيل القدرات الردعية لتحالف
محور املقاومة مع روسيا .في ضوء
ذلك ،تخشى إسرائيل من أن تشجع
نتائج ال ـعــدوان مـحــور املـقــاومــة على
رف ــع مـسـتــوى الـتـحــدي فــي مواجهة

إسرائيل ّ
ردًا على اعتداءاتها .ولذلك
حـ ــاول ل ـي ـبــرمــان أن ي ـب ــدد االن ـط ـبــاع
املتشكل حــول االحـتـضــان الــروســي
ل ـلــدولــة ال ـســوريــة ،لـجـهــة امـكــانـيــة أن
يفرض على تل أبيب خطوطًا حمراء
ف ــي اع ـت ــداءات ـه ــا االب ـت ــدائ ـي ــة وردود
فعلها.
وهكذا يتضح بأن الخطاب السياسي
واإلعــامــي والتهويلي الــذي تعتمده
إس ــرائ ـي ــل ،يـتـمـحــور ح ــول مـحــاولــة
احتواء مفاعيل العدوان الثالثي الذي
ل ــم يـنـعـكــس إي ـج ــاب ــا ع ـلــى مـكــانـتـهــا
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة بـ ــل ك ـش ــف وع ـ ـ َّـزز
قــدرة ردع مـحــور املـقــاومــة .ويـحــاول
هــذا الـخـطــاب الـتــرويــج ملفهوم مــزور
بــأن إي ــران وحلفاءها يــدفـعــون نحو
حــرب ال تـتــاءم مــع استراتيجيتهم
على الساحتني السورية واإلقليمية،
ويقدم إسرائيل التي بادرت لالعتداء
ف ــي م ـطــار «ت ــي ف ـ ــور» ،ك ـمــا ل ــو أنـهــا
ت ــداف ــع ع ــن ن ـف ـس ـهــا ،وال ـس ـب ــب أنـهــم
يـحــاولــون تعزيز قــدراتـهــم الدفاعية
والردعية.
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الرياض لواشنطن:
ضعوني في ِّالعربة
السورية ...بأي ثمن
في حمأة املعارك ضد «داعــش» ،والصورة
ال ـتــي ح ــاول ــت رسـمـهــا واش ـن ـطــن لنفسها
ِّ
كمحرر من «الوحش» ،لم تستجب الرياض
لطلبات إدارة باراك أوباما إلرسال مقاتلني
إل ـ ــى الـ ـشـ ـم ــال والـ ـ ـش ـ ــرق ال ـ ـس ـ ــوري .فـ ــدول
الخليج ،حسب وزيــر الخارجية األميركي
السابق آشتون كــارتــر ،كانت «ناشطة في
عمليات الضغط والعالقات العامة من دون
أن يـتــرجــم ه ــذا إل ــى فـعــل م ـيــدانــي» .الـيــوم
بعد حالة «الهلع» التي أصابت هؤالء بعد
تـصــري ـحــات الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب عن
عزمه على سحب قــوات بــاده ،خــرج وزير
الخارجية السعودي عــادل الجبير ليعلن
إجــراء «نقاشات مع واشنطن حول نوعية
الـ ـق ــوات ال ـت ــي ي ـجــب أن ت ـك ــون ف ــي شــرقــي
سوريا ،ومن أين ستأتي هذه القوات».
اآلن ،بـعــد هــزيـمــة «داعـ ـ ــش» ،يــريــد رئيس
دبلوماسيي «صاحب الجاللة» أن يقطف
مقعدًا بارزًا في صورة «مستقبل سوريا»،
وأن يـمـنــع ال ـت ـمــدد الـ ـس ــوري (ال ــرس ـم ــي) ـ
اإلي ــران ــي ـ ال ــروس ــي مــن س ـ ّـد ف ــراغ الغياب

موسكو :لسنا
مستعدين للتحاور
مع الغرب بعد الضربات
العسكرية

األمـيــركــي .التمنيات السعودية تشابهها
تمنيات أخ ــرى تكتسح أروق ــة «اإللـيــزيــه»
ه ــذه األيـ ــام .فــالــرئـيــس إيـمــانــويــل مــاكــرون
يكتف بــاالسـتـعــراض الكالمي عــن دور
لــم
ِ
ب ــاده فــي املنطقة ثــم مشاركته الهامشية
في العدوان ّالثالثي قبل أيام ،بل أكد أمس
أن بالده «تدخلت (في الضربة) حفاظًا على
شــرف األس ــرة الــدولـيــة»« .ضمير املجتمع
الحر» ّ
تبجح رئيس أركانه أول من أمس بأن
باريس «هي التي قادت العدوان الثالثي».
صــاحــب أدب ـيــات مــرحـلــة االسـتـعـمــار التي
أضحت خلفنا والتي تواجه بالدها الفشل
ت ـل ــو اآلخ ـ ـ ــر ،ي ـس ــأل ك ـي ــف «ن ـب ـن ــي س ــوري ــا
الغد إن ّ
حولنا أنـظــارنــا وتركناها لنظام
(الرئيس) بشار األسد وحلفائه».
ه ـ ــذه ال ـح ـم ــاس ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ـ ال ـس ـعــوديــة
اشـتـ ّـدت بعد نشر صحيفة «وول ستريت
ّ
جورنال» األميركية تقريرًا يؤكد نية إدارة
ترامب سحب قواته من األراضــي السورية
ّ
«على أن تحل محلها قوات عربية ...بهدف
تأمني الشمال السوري».
جــولــة «عــاقــات عــامــة» خاضها مستشار
تــرامــب لــأمــن الـقــومــي ،جــون بــولـتــون ،مع
رئيس املخابرات املصرية عباس كامل ،وكل
من السعودية وقطر واإلمــارات للمساهمة
من األنفاق المكتشفة في دوما أمس (أ ف ب)

بـ ـمـ ـلـ ـي ــارات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات «ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فــي
إع ــادة تأهيل الشمال ال ـســوري» .وبحسب
مسؤولني أميركيني ،تريد اإلدارة من هذه
قوات أيضًا.
الدول أن ترسل
ٍ
الجبير «التقط اللحظة» ليسارع ،في خالل
مــؤت ـمــر ص ـح ـفــي م ــع األم ـ ــن الـ ـع ــام لــأمــم
املتحدة أنطونيو غوتيريس في الرياض،
ّ
ليذكر بالعروض األميركية املتوالية حول
ً
هذا «املشروع» ،قائال« :في ما يتعلق بأزمة
إرسـ ـ ــال الـ ـق ــوات إلـ ــى س ــوري ــا ،ف ـقــد قــدمـنــا
م ـق ـتــرحــا إلدارة ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق بـ ــاراك
أوب ــام ــا ،إن ــه إذا كــانــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة
سترسل قــوات فــإن السعودية ستفكر مع
بعض الدول في إرسال قوات كجزء من هذا
التحالف ،لذلك الفكرة ليست جديدة».
ّ
وذك ــر بمقترحات «لبعض دول التحالف
اإلسالمي» في «السنة األخيرة تحت إدارة
أوباما» التي «في النهاية لم تتخذ إجـ ً
ـراء
بخصوص هذا املقترح».
ّ
ّ
لعله كــان على ضيفه أن يــذكــره بما كتبه
آش ـ ـتـ ــون كـ ــارتـ ــر فـ ــي م ــذك ــرات ــه ب ـع ــد فـشــل
«ال ـ ـطـ ــروحـ ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة» .ف ـف ــي م ـحــادثــة
ب ــن ال ــوزي ــر األم ـيــركــي وب ــن أح ــد أعـضــاء
الكونغرس «ال ــذي كــان قــد وصــل للتو من
اجتماع مع دبلوماسي خليجي ادعى فيه
األخير أن هناك جيشًا من  70ألــف جندي
مستعدين للعبور نحو ال ـعــراق وســوريــا
وهــزي ـمــة داع ـ ــش» ،ي ـق ــول ك ــارت ــر «ســألـنــي
ع ـضــو ال ـكــون ـغــرس لـ ـ َـم ل ــم أق ـب ــل ال ـع ــرض؟
فأجبته :هل قال لك إن  60ألفًا من هؤالء هم
ســودانـيــون؟» .هــذا عن الرياض التي تقفز
مــن وهــم إلــى وه ــمّ ،أم ــا الــرئـيــس الفرنسي
فـيـبــدو أن ــه انـتـبــه لبعض تـقــاريــر وزارت ــي
الــدفــاع وال ـخــارج ـيــة ،لـيـقــول بـعــد «ال ــدرس
األخالقي» ،مخاطبًا النواب األوروبيني في
ستراسبورغ ،إن بــاده «ستواصل العمل
من أجل حل سياسي في سوريا من خالل
التحدث إلى جميع األطراف ،روسيا وتركيا
وإيران والنظام وجميع قوى املعارضة ،من
أجل بناء سوريا الغد وإصالح هذا البلد».
على املقلب اآلخر ،كان املندوب الروسي في
ّ
يصوب
فاسيلي نيببنزيا،
األمــم املتحدة،
ّ
ّ
مرة جديدة على «جثة» العملية السياسية
ال ـت ــي تـصـيـبـهــا ال ـض ــرب ــات املـتـتــالـيــة منذ
عدوان فجر السبت.
ّ
نيببنزيا ،أكــد أن جهود الــواليــات املتحدة
وفرنسا وبريطانيا لبدء تحقيق جديد في
األسـلـحــة الكيميائية وإن ـعــاش محادثات
الـ ـس ــام «ت ــأت ــي ف ــي غ ـيــر وق ـت ـه ــا» .وط ــرح
«ال ـح ـل ـفــاء ال ـث ــاث ــة» ي ــوم ال ـس ـبــت م ـشــروع
قـ ــرار ف ــي مـجـلــس األمـ ــن ي ــدع ــو إل ــى «فـتــح
تحقيق جديد لتحديد مرتكبي الهجمات
الـكـيـمـيــائـيــة ف ــي س ــوري ــا وال ــدف ــع م ــن أجــل
تفكيك جميع أسلحة ســوريــا الكيميائية
والدعوة الى وقف إلطــاق النار واملطالبة
بدخول محادثات سالم» .وردًا على سؤال
عن هــذا املـشــروع ،قــال نيببنزيا لـ«فرانس
بـ ـ ـ ــرس» إن «م ــوسـ ـك ــو ل ـي ـس ــت م ـس ـت ـعــدة
ل ـل ـت ـحــاور م ــع الـ ـغ ــرب حـ ــول س ــوري ــا بعد
الضربات العسكرية».
(األخبار)
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العالم

اليمن

السعودية

غريفيث في إحاطته األولى« :إيجابية» ال تعكس كواليس المـــفاوضات
ّتوج المبعوث الدولي الجديد
إلى اليمن ،مارتن غريفيث ،سلسلة
لقاءاته التي قادته إلى الرياض وصنعاء
ومسقط وأبو ظبي ،بأول َإحاطة
قدمها إلى مجلس األمن ،و َعد فيها
بتقديم إطار عمل إلحياء المفاوضات.
ولئن بدا غريفيث «إيجابيًا ومتوازنًا» ،إال أنه
لم يعكس حقيقة نشاطه في كواليس
المفاوضات ،وفق ما يؤكد مصدر
مطلع لـ«األخبار» أبدى «عدم التفاؤل»
إزاء الجولة األولى للدبلوماسي بريطاني
الجنسية
ف ــي وق ــت ك ــان فـيــه وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،عـ ـ ــادل ال ـج ـب ـي ــر ،أمـ ــس،
ً
يـكـيــل االت ـه ــام ــات لـصـنـعــاءُ ،مـحـ ِّـمــا
إي ــاه ــا امل ـســؤول ـيــة ع ــن عــرق ـلــة الـحــل
السياسي فــي اليمن ،أدلــى املبعوث
الدولي الجديد بشهادة مغايرة ،أكد
فـيـهــا أمـ ــام مـجـلــس األمـ ــن أن ــه سمع
من حركة «أنصار الله» استعدادها
للتعاون مــع األم ــم املـتـحــدة مــن أجل
إنهاء الحرب .وقــال مارتن غريفيث،
في أول إحاطة له حول امللف اليمني
قـ ــدم ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ـ ــن ب ـعــد

ّ
تحفظت صنعاء على
«مدة اإلطار التفاوضي»
ّ
المحددة بشهرين

مـبــاشــرة جــوالتــه عـلــى األط ـ ــراف ،إن
مــوقــف «أن ـصــار الـلــه» ك ـ ّـرره عــدد من
قـ ـي ــادات ال ـح ــرك ــة ال ــذي ــن ال ـت ـقــى بهم
ف ــي ص ـن ـع ــاء ،م ـض ـي ـفــا« :أنـ ــا سـعــدت
بهذا املــوقــف الـبـنــاء» .وقــال غريفيث
إن ـ ــه س ـم ــع مـ ــواقـ ــف م ـش ــاب ـه ــة أبـ ــدت
االستعداد للتعاون مع جهود األمم
املتحدة من أطــراف سياسية أخــرى،
يأت على ذكر هذه الجهات.
لكنه لم ِ

وتحدث غريفيث عن رسالة حملها
في جعبته للجهات التي التقاها في
الـيـمــن والـ ـخ ــارج ،ت ـقــوم عـلــى إحـيــاء
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـف ــاوض ـي ــة واس ـت ـئ ـنــاف
الـحــوار بهدف التوصل إلــى تسوية
سـيــاسـيــة .وكـشــف الــوسـيــط الــدولــي
أنـ ــه ي ـع ـتــزم عـ ــرض إط ـ ــار ع ـمــل أم ــام
م ـج ـلــس األمـ ـ ــن إلجـ ـ ـ ــراء م ـف ــاوض ــات
خالل شهرين .ورأى أن العمل يجب
أن ينقسم إلى مرحلتني ،هما إيقاف
ال ـح ــرب وب ـن ــاء الـ ـس ــام ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «إيـقــاف الـحــرب» ال يكفي لـ«بناء
السالم» ،مشددًا على ضرورة التطلع
إلى «جدول أعمال انتقالي» يتضمن
«املصالحة ،مراجعة الدستور ،إعادة
اإلع ـ ـم ـ ــار ،وإعـ ـ ـ ــادة بـ ـن ــاء مــؤس ـســات
الدولة».
ً
املبعوث األممي بدا متفائال ومليئًا
بالنشاط ،ومحافظًا على توازن بني
األطراف في تصريحاته التي ّ
ضمنها
م ــواق ــف إن ـســان ـيــة .تـ ــوازن سيحتاج
إليه الرجل لتبديد الصورة السلبية
التي ارتسمت حول سلفه إسماعيل
ول ـ ــد ال ـش ـي ــخ أحـ ـمـ ــد ،الـ ـ ــذي اتـهـمـتــه
صنعاء باالنحياز إلى صف الرياض.
لـكــن ،مــع ذل ــك ،بقي غريفيث ملتزمًا
ت ـع ــري ـف ــات م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ل ـل ـصــراع
على أنــه ص ــراع يمني ـ يمني ،وهو
مــا تتحفظ عليه الـقــوى اليمنية في
صنعاء ،التي ترى أن الصراع صراع
دول ـ ــي ،وحـ ــرب خــارج ـيــة ب ــن الـيـمــن
من جهة ،والسعودية واإلم ــارات من
ال ـج ـهــة امل ـع ـت ــدي ــة .وأعـ ـ ــرب غــريـفـيــث
عن قلقه من الصواريخ الباليستية
التي تستهدف الرياض ،والعمليات
العسكرية فــي صـعــدة ،على الـســواء.
وطالب بفتح مطار صنعاء ،محذرًا
مـ ــن م ـع ـل ــوم ــات «غـ ـي ــر مـ ــؤكـ ــدة» عــن
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات تـ ـحـ ـشـ ـي ــد ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ف ــي
الحديدة قد تزيد من حــدة الصراع،
داعيًا كذلك إلى عدم تجاهل القضية
ال ـج ـن ــوب ـي ــة .وط ــال ــب م ـب ـع ــوث األم ــم
املـتـحــدة جميع األط ــراف بـ«التخلي
عن الشروط املسبقة» ،ومنح مكتبه
ال ـت ـس ـه ـي ــات «ل ـ ـلـ ــوصـ ــول مـ ــن دون
ع ــوائ ــق وم ـ ــن دون شـ ـ ــروط إل ـ ــى كــل

َّ
المسيرة
الطائرات
تضرب من جديد

ّ
مصدر مطلع على سير المفاوضات :غريفيث لم يطرح سوى «أفكار مطاطة» (أرشيف)
األطــراف املعنية» .وكــان غريفيث قد
مكث في صنعاء ثمانية أيام ،التقى
خــالـهــا قــائــد حــركــة «أن ـص ــار ال ـلــه»،
عبد امللك الحوثي ،فيما ألغى ،بنحو
مفاجئ ،جولة وعد بها على املناطق
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـط ــرة
ال ـت ـح ــال ــف الـ ـسـ ـع ــودي ـ اإلم ـ ــارات ـ ــي،
َ
خ ـص ــوص ــا م ــدي ـن ــت ــي املـ ـك ــا وع ـ ــدن،
واستعاض عن الجولة بلقاءات في
مسقط وأبو ظبي والرياض.
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ،ولـ ـ ــو ال ـن ـس ـب ـي ــة ،ال ـت ــي
تحلى بها املبعوث الجديد ،قابلتها
«أن ـصــار ال ـلــه» بإيجابية أي ـضــا ،من
دون أن ت ـغ ـفــل ت ـح ـف ـظــات ل ـه ــا عـلــى
م ــواق ــف غ ــري ـف ـي ــث ،سـ ّـج ـل ـهــا رئ ـيــس
«ال ـل ـج ـنــة ال ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـي ــا» ،محمد
علي الحوثي .األخير رأى أن إحاطة
امل ـب ـعــوث ال ــدول ــي «إي ـجــاب ـيــة» ،لكنه
ان ـت ـقــد ع ــدم ت ـط ــرق غــريـفـيــث «ل ــدول
الحرب وما زالت
العدوان التي شنت ّ
ّ
تصعدها» ،وأبدى تحفظه على «مدة
اإلطـ ـ ــار ال ـت ـف ــاوض ــي» ،م ـع ـت ـب ـرًا أنـهــا

«فرصة الستمرار اآلثار املدمرة على
ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي بــال ـح ـصــار وقـطــع
الــرواتــب وارت ـكــاب ال ـعــدوان مـجــازره
يــوم ـيــا» ،وه ــو أم ــر رأت فـيــه أوس ــاط
سياسية في صنعاء تبييتًا ملشروع
يستهدف تـكــريــس ق ــوى جــديــدة في
املعادلة ،بينها امليليشيات التابعة
لفريق الرئيس الراحل علي عبد الله
صالح ،بقيادة طــارق صالح ،والتي
تستعد لالنخراط في الصراع.
الـ ــرد الـيـمـنــي ،األول م ــن نــوعــه على
امل ـ ـب ـ ـع ـ ــوث ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،ي ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ــن
حقيقة مــا ي ــدور فــي كــوال ـيــس ملف
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات .إذ إن الـ ـتـ ـف ــاؤل لـيــس
بالقدر نفسه الذي توحي به املواقف
الـعـلـنـيــة لـلــوسـيــط ال ــدول ــي .ه ــذا ما
يؤكده مصدر مطلع على مشاورات
غريفيث في مسقط وصنعاء .ويؤكد
املصدر أن أداء املبعوث الجديد في
ج ــوالت ــه ال ـتــي خــاض ـهــا ف ــي صـنـعــاء
ومسقط كان «سيئًا جدًا» .فغريفيث،
بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،ال ي ـ ـقـ ــدم س ــوى

«أفـكــار مـطــاطــة» ،يغفل فيها ملفات
أســاسـيــة بــالـنـسـبــة إل ــى صـنـعــاء من
بـيـنـهــا «م ـص ـيــر ال ــرئ ـي ــس املـسـتـقـيــل
ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي ،وال ـق ــوات
األج ـن ـب ـيــة ف ــي ال ـي ـم ــن ،وال ـتــرت ـي ـبــات
ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب» .وي ـخ ـل ــص املـ ـص ــدر،
في حديث إلى «األخـبــار» ،إلى «عدم
ال ـت ـف ــاؤل م ــن غــري ـف ـيــث ح ـتــى اآلن»،
وإزاء األفكار التي يطرحها الوسيط
األممي ،والتي ال تصب إال في خانة
«ال ــرؤي ــة الـبــريـطــانـيــة» لـلـيـمــن ،التي
ت ـعــزز م ـشــروع الـتـقـسـيــم ،خصوصًا
في الجنوب .وفي هذا اإلطار ،يوضح
املـصــدر أن أفـكــار غريفيث «تتضمن
إب ـق ــاء هـ ــادي ف ــي ال ـس ـل ـطــة وتـقـسـيــم
الـ ـيـ ـم ــن» ،وه ـ ــو ل ــم يـ ـط ــرح م ــوض ــوع
ه ـ ــادي ف ـح ـســب« ،بـ ــل أش ـ ــاد بـ ــه» في
ج ـل ـس ــات ــه ،م ـض ـي ـفــا أن ت ـل ــك األف ـك ــار
مـ ّ
ـؤداهــا تكريس «الــواقــع املـفــروض»
فــي ال ـج ـنــوب ،و«إت ــاح ــة امل ـجــال أمــام
استمرار العدوان».
(األخبار)

ّ
كل ّيًا عن محيطها ،وهو ما أسهم في
تأخر وصــول أخبار الجريمة ،وحال
دون وص ـ ـ ــول مـ ـس ــاع ــدات أول ـ ـيـ ــة قــد
تـسـهــم فــي التخفيف مــن معاناتهم.
وناشد السكان ،الذين يهيمون على
وجوههم في سفوح الجبال والوديان
وي ـع ـج ــزون ع ــن ال ـع ـث ــور ع ـلــى م ــأوى
ملـ ـئ ــات األط ـ ـفـ ــال والـ ـنـ ـس ــاء ،املـعـنـيــن
واملسؤولني تقديم املساعدات الالزمة
ّ
ـالـبــن
ل ـهــم ل ـل ـحــد م ــن مــأســات ـهــم ،مـطـ ِ

األم ــم املـتـحــدة بــالـضـغــط عـلــى قـيــادة
«الـتـحــالــف» لــوقــف تحليق طيرانها
فــوق الـقــريــة ،والـسـمــاح لهم بالعودة
إليها لنقل ما أمكن من األثاث املنزلي
الباقي.
من جهته ،أكد مكتب الثقافة واآلثــار
فــي محافظة صنعاء تـعـ ُّـرض حصن
مسار التاريخي ألضرار فادحة جراء
الغارات ،مستنكرًا ،في بيان ،استهداف
ه ــذا املـعـلــم الـ ــذي «ي ـع ــود ب ـن ــاؤه إلــى

الـقــرن الــرابــع الـهـجــري» ،الفتًا إلــى أن
«الحصن ُي ّ
عد من املعالم التاريخية
واألثــريــة اليمنية األصـيـلــة» .وطالب
املصدر منظمة األمم املتحدة للتربية
والعلوم والثقافة« ،يونسكو» ،بإدانة
الـجــريـمــة ،و«ال ـت ـحــرك الـعــاجــل لوقف
استهداف املعالم األثرية اليمنية من
قـبــل الـتـحــالــف ،ال ــذي دم ــر عـلــى مــدى
أك ـثــر م ــن ث ــاث س ـن ــوات م ــن ال ـحــرب،
أكثر من  200معلم أثري».

ّ
ّ
«التحالف» يدمر «مسار» التاريخية ...وسكانها رهائن الجبال
صنعاء  -يحيى الشامي
ُ
جــري ـمــة ج ــدي ــدة ت ـض ــاف إل ــى سجل
جـ ـ ــرائـ ـ ــم «الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف» فـ ـ ــي ال ـي ـم ــن
شهدتها قرية مـســار ،الــواقـعــة أعلى
جبال مديرية مناخة غربي صنعاء،
مساء االثنني 13 .غارة شنها طيران
«التحالف» على القرية ،كانت كافية
لتدمير منازلها الحجرية القديمة

تدمير ّمحطة االتصاالت ّفي
القرية أدى إلى عزلها كليًا عن
محيطها
ّ
واملكونة
البالغ عددها ثمانني بيتًا،
ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــا م ــن ط ـب ـق ـتــن وأكـ ـث ــر.
ّ
ظله القرية ،التي ُت ّ
عد
تدمير تبدو في
مــن ضمن املناطق األثــريــة املشتملة
على معالم من حـضــارات غابرة من
بينها الــدولــة الصليحية قبل نحو
ألف عام ،كما لو أنها تعرضت لهزة
زلزالية.
سكان القرية ،املعروفة باسم «حصن
مـ ـس ــار» ن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـق ـل ـعــة األث ــري ــة
املوجودة فيها ،غادروها عقب وقوع
أولى الغارات عليها ،األمر الذي حال
دون وقوع مجزرة بحق املدنيني ،لكن
طيران «التحالف» ّ
تعمد الحقًا قصف
ً
امل ـ ـنـ ــازل واحـ ـ ـ ـدًا ت ـل ــو آخ ـ ــر مـ ـب ــاش ــرة.
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وفيما ُس ّجلت موجة نــزوح جماعي
نحو القرى املحيطة بمسار ،وباتجاه
داخ ـ ــل ال ـعــاص ـمــة ص ـن ـع ــاء ،الذ بقية
السكان  -وهم األغلبية من أصل ألف
ّ
نسمة يشكلون مجمل سكان القرية
 بـجــروف الجبال والــوديــان الواقعةأسـ ـف ــل الـ ـجـ ـب ــل ،فـ ــي ظـ ــل م ــوج ــة ب ــرد
شديدة تشهدها املنطقة.
في طريقنا نحو القرية التي يستغرق
الوصول إليها  4ساعات عبر مسلك
ج ـب ـل ــي وع ـ ــر ال ي ـم ـك ــن اجـ ـتـ ـي ــازه إال
ب ـ ـنـ ــوع خـ ـ ــاص مـ ــن م ــركـ ـب ــات ال ــدف ــع
الرباعي ،أمكننا مشاهدة تلك األسر
املـشـ ّـردة في الطرقات أو الهاربة إلى
امل ــاج ــئ الـجـبـلـيــة .وب ـح ـســب شـهــود
عـ ـي ــان ت ـح ــدث ـن ــا إلـ ـيـ ـه ــم ،ف ـق ــد بـ ــدأت
الـجــريـمــة بــاسـتـهــداف مـحـطــة شبكة
الهاتف النقال الواقعة وسط القرية،
ّ
ق ـب ــل أن يـ ـش ــن ط ـ ـيـ ــران «ال ـت ـح ــال ــف»
سـلـسـلــة غ ـ ــارات عـنـيـفــة ع ـلــى مـبــانــي
م ـس ــارّ ،أدت إلـ ــى تــدم ـيــر عـ ــدد كبير
منها .وأفــاد شاهد عيان بــأن إحدى
ال ـغــارات استهدفت بــركــة مــاء القرية
أث ـنــاء وج ــود ام ــرأت ــن عـنــدهــا كانتا
تستقيان منها ،ما أدى إلى مقتلهما
ع ـلــى ال ـف ــور ،عـلـمــا أن م ـيــاه األم ـطــار
التي تتجمع داخل البرك واألحواض
الحجرية هي املصدر الوحيد للماء
في مسار.
وأوضح سكان القرية أن تدمير محطة
االتصاالت في القرية ّأدى إلى عزلها

من آثار الغارات التي استهدفت قرية مسار التاريخية (األخبار)

ن ـف ــذت الـ ـق ــوات الـيـمـنـيــة عملية
نــوعـيــة ضــد ال ـق ــوات اإلمــارات ـيــة
املــوجــودة فــي الساحل الغربي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر ع ـ ـس ـ ـكـ ــري
إن ال ـع ـم ـل ـي ــة ن ـف ــذت ـه ــا «ال ـ ـقـ ــوة
الصاروخية» بمشاركة طائرات
مـسـ َّـيــرة ،واستهدفت «منظومة
ب ــات ــري ــوت إمـ ــارات ـ ـيـ ــة وتـجـمـعــا
للغزاة بينهم إماراتيون» .وكانت
القوات قد نفذت هجومًا بطائرة
م ـسـ َّـيــرة ،قـبــل أيـ ــام ،عـلــى مطار
أدى إلى تعطل
أبها السعودي ،ما ّ
العمل في املطار .وحذر املتحدث
باسم «التحالف» ،تركي املالكي،
من الــرد على القوت اليمنية إن
كررت مجددًا استخدام طائرات
مــن دون طيار ضــد السعودية.
وزع ــم أن إي ــران هــي الـتــي تقوم
بتصنيع هــذه الـطــائــرات .وهــدد
بــأنــه إذا ت ـكــرر اس ـت ـخ ــدام هــذه
ال ـط ــائ ــرات «الس ـت ـه ــداف مــواقــع
مـ ــدن ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــإن ال ـ ـ ـ ــرد س ـي ـك ــون
قاسيًا» .في غضون ذلــكّ ،
فجر
رئيس «اللجنة الثورية العليا»،
مـحـمــد عـلــي ال ـحــوثــي ،مـفــاجــأة
مــن الـعـيــار الـثـقـيــل ،فــي تغريدة
ل ــه ع ـلــى ح ـســابــه ف ــي «تــوي ـتــر»،
كـشــف فيها عــن وج ــود وثــائــق
ُ
ست ّ
قدم للرأي العام ،تميط اللثام
عــن هــويــة امل ـســؤول عــن اغتيال
الرئيس اليمني األسبق إبراهيم
الحمدي ( ،)1977القضية األكثر
غموضًا في التاريخ السياسي
الحديث لليمن.

طرح «أرامكو» إلى  ...2019واإلدراج الخارجي غير محسوم
تتتالى المؤشرات إلى تأجيل
الطرح العام األولي لشركة
«أرامكو» السعودية إلى
العام  ،2019في ظل
حديث عن إمكانية التخلي
عن فكرة اإلدراج الخارجي
من أصلها .تكمن خلف
ذلك الحديث غير المعلن
هواجس وحقائق عديدة،
في مقدمها تراجع أرباح
«أرامكو» ،والخشية من تدني
قيمتها السوقية لدى تنفيذ
االكتتاب
«لم نغلق الباب أمام  .»2018ذلك ما قاله
وزيــر الطاقة السعودي ،خالد الفالح،
أواخر شهر آذار /مارس املاضي ،لدى
ســؤالــه عــن موعد الـطــرح الـعــام األولــي
ل ـشــركــة ال ـن ـفــط ال ـس ـع ــودي ــة الـعـمــاقــة
«أرامـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو» .ق ـب ـل ـهــا بـ ـح ــوال ــى خـمـســة
أشهر ،رأى الفالح أن ال مــؤشــرات إلى
أن الطرح األكبر في العالم سيتجاوز
مــوعــده ال ــذي ك ــان م ـقــررًا فــي النصف
ال ـثــانــي م ــن ال ـع ــام الـ ـج ــاري .ل ـكــن تلك
ُ
التقديرات ال يبدو أنها ستترجم على
أرض الــواقــع فــي ظــل تتالي املــؤشــرات
إل ــى أن بـيــع  %5م ــن أس ـهــم «أرام ـك ــو»
سـيـتــأجــل إل ــى الـنـصــف األول مــن عــام
 2019ع ـلــى أق ـ ــرب ت ـق ــدي ــر ،إن ل ــم تكن
السعودية قد توصلت إلــى قناعة بال
جــدوى اإلدراج في الخارج بحسب ما
يقرأ بعض املحللني االقتصاديني في
سلوك اململكة بشأن هــذا الطرح الذي
ّ
يمثل ركـيــزة رئيسة مــن ركــائــز «رؤيــة
.»2030
أول من أمس ،كشفت وكالة «بلومبرغ»
األم ـيــرك ـيــة ع ــن ت ــده ــور أربـ ــاح أنشطة
املـ ـص ــب فـ ــي «أرامـ ـ ـك ـ ــو» ،ف ًـ ــي ال ـن ـصــف
األول من عام  ،2017مقارنة بنظيراتها
ال ـعــامل ـيــة .إذ ل ــم ي ـت ـجــاوز ص ــاف ــي تلك
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح ،وف ـ ــق بـ ـي ــان ــات م ـحــاس ـب ـيــة،

ً
 842م ـل ـيــون دوالر ،م ـق ــارن ــة بخمسة
م ـل ـي ــارات دوالر لـشــركــة «ش ـ ــل» ،و4.7
مليار دوالر لشركة «إكسون موبيل».
ٌ
تدهور يمكن أن ُيقرأ سببًا في تراجع
الرياض عن فكرة اإلدراج خالل السنة
الحالية؛ بالنظر إلى أن أنشطة املصب،
ال ـت ــي ُي ـع ـنــى ب ـهــا ص ـن ــاع ــات الـتـكــر ّيــر
واملـعــالـجــة والـبـتــروكـيـمــاويــات ،تمثل
عـ ـنـ ـصـ ـرًا رئـ ـيـ ـس ــا فـ ــي تـ ــأمـ ــن امل ــوق ــف
املالي للشركات الكبرى خصوصًا في
ح ــال ان ـخ ـفــاض أ ّس ـعــار الـنـفــط ال ـخــام،
وبالتالي فــإن تــدنــي أربــاحـهــا مقارنة
بأرباح أنشطة املنبع التي ُيقصد بها
التنقيب وإنتاج النفط الخام قد يدفع
املستثمرين األجانب إلى اإلحجام عن
شراء أسهم «أرامكو» حال طرحها في
البورصات العاملية.
عامل اإلقالق هذا ُيضاف إليه هاجس
آخ ــر مـتـمـثــل ف ــي أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،الـتــي
ت ــرج ــو ال ـس ـع ــودي ــة اسـ ـتـ ـق ــراره ــا عـنــد
مـ ـسـ ـت ــوى  70دوالرًا ل ـل ـب ــرم ـي ــل عـلــى
األمــد البعيد ،حتى تتمكن مــن تنفيذ
اإلدراج ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـك ــون فيه
القيمة السوقية لـ«أرامكو» عند أفضل
مستوياتها .وعلى الرغم من أن أسواق
ال ـن ـف ــط ال تـ ـ ــزال ت ـت ـل ـقــى دعـ ـم ــا ،بـفـعــل
تــزايــد ال ـتــوتــرات فــي ال ـشــرق األوس ــط،
وإمكانية تجدد العقوبات على إيران،
ّ
إال أن الــريــاض تـبــدو معنية بتحليل
منحنى األسعار في املستقبل ،وهو ما
يحملها بالضرورة على تأجيل الطرح
ّ
ال ـعــام األول ـ ــي .ي ـعــزز م ـخــاوف اململكة
ت ـ ـفـ ــاوت تـ ـق ــدي ــرات ال ـق ـي ـم ــة ال ـســوق ـيــة
ل ـع ـم ــاق ـه ــا ال ـن ـف ـط ــي بـ ــن امل ـس ــؤول ــن
السعوديني ،وبني الخبراء العامليني .إذ
تــراهــن َالسعودية على قيمة تتجاوز
تــريـلـيــونــي دوالر ،بـمــا يـعــود عليها -
حال تنفيذ اإلدراج  -بمئة مليار دوالر.
لـكــن متخصصني غــربـيــن فــي شــؤون
النفط لم يتجاوزوا في تخمينهم قيمة
«أرام ـكــو» ح ــدود  1.3تريليون دوالر،
في حني رأت «بلومبرغ» أن تلك القيمة
ّ
تتعدى في أحسن األحوال ،مستوى
لن
تريليون دوالر واحد.
بفعل كل هذه املخاوف ،يظهر أن ثمة
َ
قــرارًا غير معلن إلى اآلن بتأجيل بيع
أسهم «أرامكو» حتى العام  ،2019وفق
ما كشفته صحيفة «فايننشال تايمز»

ً
البريطانية ،اإلثنني املاضي ،نقال عن
مسؤولني سعوديني في حديثهم إلى
نـظــرائـهــم الـبــريـطــانـيــن .وف ــي تلميح
ّ
إلى احتمال تخلي السعودية عن فكرة
ال ـط ــرح ال ـخ ــارج ــي م ــن أص ـل ـه ــا ،قــالــت
ال ـص ـح ـي ـفــة إن «االسـ ـتـ ـع ــداد لـ ـ ــإدراج
ف ــي ب ــورص ــة أج ـن ـب ـيــة بـشـكــل مـتــزامــن
أو الح ــق (لـ ـ ــإدراج ف ــي س ــوق األسـهــم
ّ
السعودية «تداول») كانا محل نقاش».
ّ
يعزز الحديث املتقدم أن ثمة مخاوف
جادة لدى السعودية من تنفيذ الطرح
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي فـ ــي بـ ــورصـ ــة نـ ـي ــوي ــورك،
على اعتبار أن خـطــوة مــن هــذا النوع
ق ــد تـعـ ّـرضـهــا ل ــدع ــاوى قــانــونـيــة على
خلفيات كثيرة .هذا ما أقـ ّـر به ،أخيرًا،
وزير الطاقة السعودي ،في حديثه إلى
شبكة «س ــي أن أن» األمـيــركـيــة ،حيث

ّ
تقدر السعودية القيمة
السوقية لـ«أرامكو»
َ
بتريليوني دوالر

قــال إن «الــدعــاوى مـصــدر كبير للقلق
ف ــي الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ...وب ـص ــراح ــة
أرام ـ ـ ـكـ ـ ــو كـ ـبـ ـي ــرة ج ـ ـ ـ ـدًا ،ومـ ـهـ ـم ــة جـ ـدًا
ّ
تتعرض ملثل
للمملكة ،و(يجب أن ال)
ّ
ه ــذه املـ ـج ــازف ــة» .وذك ـ ــر ال ـفــالــح ب ـقــرار
مــديـنــة ن ـيــويــورك مـقــاضــاة  5شــركــات
نفطية كبرى بسبب تأثير منتجاتها
ف ـ ــي االح ـ ـت ـ ـ ُبـ ــاس ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراري ،واصـ ـف ــا
االتهامات امل ّ
وجهة إلى شركات النفط
بأنها «عبثية».
ً
بناء على ما تقدم ،تظهر بورصة لندن
ال ـتــي وصـفـهــا ال ـفــالــح بــأنـهــا «واحـ ــدة
م ــن األف ـض ــل ف ــي ال ـعــالــم ،ول ـهــا قــواعــد
مـنـظـمــة جـ ـيـ ـدًا ،ون ـح ـتــرم ـهــا» ال ـخ ـيــار
األنـ ـس ــب لـتـنـفـيــذ اإلدراج ال ـخ ــارج ــي.
العهد السعودي ،محمد بن
لكن ولــي ّ
سلمان ،يفضل طــرح أسهم «أرامـكــو»
فــي بــورصــة ن ـيــويــورك ،إرضـ ـ ً
ـاء إلدارة
الرئيس دونالد ترامب ،الــذي كان قال
ّ
«سيقدر كثيرًا اختيار السعودية
إنــه
لـبــورصــة نـيــويــورك لـطــرح االكـتـتــاب»،
م ـع ـت ـب ـرًا ذل ـ ــك «أمـ ـ ـ ـرًا م ـه ـمــا ل ـل ــوالي ــات
ّ
يتنبه إلـيــه ابن
املـتـحــدة» .إال أن مــا ال
سـلـمــان ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،أن ــه إذا كانت
ال ـعــاقــات األمـيــركـيــة  -الـسـعــوديــة في
«أف ـضــل أحــوال ـهــا» ال ـيــوم ،فــإنـهــا قــد ال
ت ـك ــون ك ــذل ــك ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،وهـ ــو ما
يجعل مــن مسألة الـطــرح فــي بورصة
نـ ـي ــوي ــورك ن ــوع ــا م ــن املـ ـخ ــاط ــرة عـلــى
امل ــدى الـبـعـيــد ،ف ــي ظ ــل م ــزاج أمـيــركــي
ّ
متودد إلى السعودية .وعليه،
عام غير
هــل يستطيع ال ـفــالــح ،غـيــر املتحمس
للطرح في «وول ستريت» ،إقناع أميره
بالعدول عن رغبته ،أو حتى باالكتفاء
بالطرح الداخلي؟
إل ـ ــى اآلن ،ي ـظ ـهــر أن ث ـم ــة م ـنــاق ـشــات
داخـ ـ ــل ال ـس ـع ــودي ــة ح ـ ــول م ــا إذا ك ــان
بيع أسـهــم «أرام ـك ــو» فــي أس ــواق املــال
العاملية «فـكــرة جـيــدة» وفــق مــا ذكــرت
ص ـح ـي ـفــة «وول س ـت ــري ــت جـ ــورنـ ــال»
األميركية أواخ ــر الشهر املــاضــي ،لكن
القرار األخير يبقى ملحمد بن سلمان،
ال ـ ـ ــذي لـ ــم ي ـح ـج ــزه ش ـ ــيء عـ ــن امل ـضــي
فــي «م ـغــامــرات» أخ ــرى ،وبــالـتــالــي فال
ضمان بتراجعه عن «مجازفة أرامكو»
التي يصف خبراء «بيعها» بأنه أشبه
ما يكون بـ«بيع السعودية».
(األخبار)

العراق

الصدر منتقدًا العبادي :حملة الفساد «زوبعة إعالمية»
ّ
متهكمًا على حملة حيدر
العبادي ضد «الفساد والفاسدين»،
رأى مقتدى الصدر أن إجراءات
األخير ليست سوى «زوبعة إعالمية
انتخابية»
ّ
تتحول الحكومة الحالية
مطلع شهر تموز املقبل،
بــرئــاســة ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ،إل ــى حـكــومــة تـصــريــف
أعمال ،مع انتهاء الدورة البرملانية الحالية في الـ30
من حزيران املقبل .فالحديث عن «عمر» الحكومة
الحالية ،بدا يسري في األروقة السياسية ،وسط
ّ
تصريحات لبعض «خـصــوم» العبادي ،تؤكد أن
ٍ
ّ
أعمال
تصريف
حكومة
إلى
ل
ستتحو
«الحكومة
ٍ
بعد جلسة مجلس الـنــواب (ال ـيــوم)» ،األمــر الــذي
دفــع املـتـحــدث بــاســم مكتب رئــاســة ال ــوزراء سعد
الحديثي ،إلى نفي هذه التصريحات ،والتأكيد أن
«الـحـكــومــة سـتـتـحـ ّـول إلــى تـصــريــف أعـمــال مطلع
تموز املقبل» ،أي بعد إجراء االنتخابات التشريعية
في  12أيــار املقبل ،وإنـجــاز «استحقاق» تسمية
الرئيس املقبل ،من قبل ّ
النواب «الجدد».
جلسة البرملان أمــس لــم تعقد ،بــل تأجلت «حتى

ـار آخ ــر» ،لـعــدم اكـتـمــال نـصــابـهــا الـقــانــونــي،
إش ـعـ ٍ
إال أن الـجـلـســة األسـبــوعـيــة لـلـحـكــومــة االتـحــاديــة
ع ـق ــدت ب ــرئ ــاس ــة ال ـع ـب ــادي ،الـ ـق ــادم م ــن مـحــافـظــة
السماوة الجنوبية ،بعد افتتاحه مشروع محطة
ك ـه ــرب ــاء ال ـس ـم ــاوة ،ف ــي ت ــوق ـي ـ ٍـت وص ـف ــه الـبـعــض
بـ ـ «االن ـت ـخ ــاب ــي» .وأع ـل ــن ال ـع ـب ــادي إطـ ــاق عـمـلـيـ ٍـة
أمـنـيــة لتطهير مـنــاطــق الـجــزيــرة وأعــالــي ال ـفــرات،
في محافظة األنبار غربي البالد ،لـ «منع تأسيس
ّ
متطرقًا فــي الــوقــت عينه إلى
مجاميع إرهــابـيــة»،
ّ
«ح ـم ـلــة مـكــافـحــة ال ـف ـســاد وال ـف ــاس ــدي ــن» ،إذ أك ــد
أن «إج ــراءات ـن ــا األخ ـي ــرة ض ــد امل ـف ـســديــن رســا ّلــة
واض ـح ــة مل ـط ــاردة امل ـط ـلــوبــن» ،وذل ــك ب ـعــد تـســلــم
وزارة الــداخ ـل ـيــة األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،األم ــن الـعــام
األسبق لوزارة الدفاع في الحكومة االنتقالية زياد
ّ
ال ـقــطــان ،وامل ـت ـهــم بـصـفـقــات س ــاح فـيـهــا «فـســاد
الحكومة.
كبير بماليني الدوالرات» ،وفق بيان
ّ
ـاد واض ـ ٍـح وص ــري ــح ،العـتـقــال الـقــطــان،
وف ـ ّـي ان ـت ـقـ ٍ
ّ
تــوقــع زعـيــم ّ«ال ـتــيــار ال ـص ــدري» مـقـتــدى الـصــدر،
ت ـهــريــب ال ـق ــط ــان إل ــى الـ ـخ ــارج ب ـعــد االن ـت ـخــابــات،
واصفًا ما جرى بـ «الزوبعة اإلعالمية االنتخابية».
رس ــائ ــل ال ـص ــدر امل ـك ـتــوبــة ،ال ـت ــي ت ــأت ــي ّ
ردًا عـلــى
أس ـئ ـل ــة أن ـ ـصـ ــاره ،ت ـح ـمــل ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــرس ــائ ــل
الـسـيــاسـيــة ،ذل ــك أن ت ـحــالــف ال ـص ــدر ـ ـ ال ـع ـبــادي،
تحت ّقبة البرملان ،كان متوقعًا في األيام املاضية،

إال أن بعض مــواقــف الـصــدر تقود إلــى أن الرجل
لم يحسم ـ حتى اآلن ـ خياراته للمرحلة املقبلة.
ّ
وفي هذا األطار ،أكد الصدر أنه «بانتظار البرامج
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وقـ ــوائـ ــم األشـ ـخ ــاص
التابعة للكتل» ،متأسفًا أنه «لم يرسل أحد شيئًا
إال كتلة سائرون (التي يدعمها)».
وت ـص ـ ّـدر ال ـحــديــث عــن الــدعــايــة االنـتـخــابـيــة ـ ـ منذ
انطالقتها األسـبــوع املــاضــي ـ ـ املشهد السياسي،
ّ ً
خاصة مع إنــزال أنصار املرشحني صــور شهداء
الـ ـح ــرب ض ــد ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ،وت ـع ـل ـي ــق ص ــور
مرشحيهم مكانها ،مــا سـ ّـبــب حــالــة اسـتـيـ ٍـاء لدى
مختلف الـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة ،انعكست هجومًا
عنيفًا على الطبقة السياسية الحاكمة على شبكات
التواصل االجتماعي ،طالب فيها الناشطون بإنهاء
هــذه الـظــاهــرة .وإل ــى جــانــب «حـمــات إن ــزال صــور
ّ
مصورة
الشهداء» ،كان الفتًا أيضًا انتشار مقاطع
على شبكات التواصل تظهر أشخاصًا مجهولني
يـمــزقــون ص ــور املــرش ـحــن ،فــي خ ـطــو ٍة وصفتها
وزارة الــداخـلـيــة ب ـ ـ «اإلس ــاءة إل ــى املــرشـحــن بطرق
غير حضارية وبعيدة عــن الــذوق واآلداب العامة،
واالع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى ال ــدع ــاي ــة االن ـت ـخــاب ـيــة لـحـمــاتـهــم،
ً
وبناء عليه ،أصدرت الوزارة
بصورة الصالح العام».
املرشحني
صور
على
يعتدون
قرارًا بمعاقبة الذين
ً
في األماكن ّ
العامة ،بالسجن والغرامة ،مشيرة في

ُّ
ًّ
مدة ال تقل
بيان إلى أن املدان «سيعاقب بالحبس
ٍ
عن شهر ،وال تزيد على سنة؛ أو بغرامة ال تقل عن
مليون دينار وال تزيد على خمسة ماليني دينار،
أو بكلتا العقوبتني».
ـاق منفصل ،نفى رئـيــس حكومة «إقليم
وفــي سـيـ ٍ
ك ــردس ـت ــان» ن ـي ـج ـيــرفــان الـ ـب ــرزان ــي ،أم ـ ــس ،وج ــود
اتفاق بني «اإلقليم» والــواليــات املتحدة بشأن عودة
قــوات «البيشمركة» إلــى املناطق املتنازع عليها مع
بغداد «رغم وجود مخاوف لتوتر األوضاع هناك»،
تسريبات إعالمية أميركية تشير إلى
تزامنًا مــع
ٍ
أن «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن ،يسعى إلى
إش ــراك «البيشمركة» فــي حفظ األمــن فــي املناطق
املتنازع عليها ،عقب زيادة وتيرة هجمات «داعش»،
على الطريق الــرابــط بــن بـغــداد وكــركــوك مــن جهة،
ّ
وبــن ديالى وبـغــداد من جهة ثانية .وأكــد البرزاني
دعمه إلجراءات الحكومة االتحادية في تلك املناطق،
وذلك خالل مؤتمر صحافي عقب اجتماع حكومته
فــي مدينة أرب ـيــل .وق ــال« :نــؤيــد خـطــوات بـغــداد في
حفظ األمــن في مناطق النزاع ،ومستعدون إلجراء
كل ما يلزم بهذا الخصوص» ،مضيفًا أن «الحكومة
العراقية ملتزمة ومستمرة باملبلغ الذي خصصته
لصرف رواتــب موظفي اإلقليم ،وال أعتقد أن هناك
قرارًا أو حديثًا غير ذلك».
(األخبار)
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العالم

العالم

تونس

اتحاد الشغل:
«أحبك يا شعب»
مالك ّزياني

يستعر الصراع بين «االتحاد
العام التونسي للشغل»،
وحكومة الرجل الشاب
يوسف الشاهد .أول من
أمس ،ذهب أمينه العام نور
الطبوبي ،إلى اإلعالن
الدين
ّ
بلغة واضحة أن منظمته
ذات التاريخ الضخم في البالد
واالنتشار الواسع ،واألقوى
بين نظيراتها العربية ،سوف
تبقى «سدًا منيعًا للدفاع عن
خيارات الشعب والمحافظة
على ممتلكاته» .طبعًا
الشاهد في المقابل ليس
«شيطانًا نيوليبراليًا» يريد
السطو على الدولة ،لكنه
الرجل الذي اختير لتطبيق
«اإلصالحات» األقسى في
تاريخ البالد؛ ّمن صور شراسة
المواجهة أن وزير التربية قال
لألساتذة ،أمس ،ولنقابتهم
المنضوية تحت سقف
«االتحاد»« :وزارة التربية ليست
إسرائيلية لتتحدثوا عن النصر
وأم المعارك».
ماذا يريد الوزير بحديثه
الديماغوجي هذا؟
«االتحاد» غارق في أزماته
الداخليةً ،وعليه ّ ما عليه
(هذا فضال عن أن أمينه
العام وبعض القيادات في
منظمته أصبحوا كما «كبار
المسؤولين» ال وقت لديهم
الصحافة ،العربية
للرد على
ّ
خصوصًا) .لكن «االتحاد»
يكاد يكون وحده اليوم
في ميدان الدفاع عن دولة
الرعاية االجتماعية في
تونس ،ولمعركته المحلية
صدى عربي ال ّبد أن يكون
واسعًا .وكلما أمعنوا في
ضربه وفي شيطنته ،نعود
مجددًا إلى الزعيم النقابي
الكبير فرحات حشاد ،مؤسس
هذه النقابة منتصف
األربعينات والذي سيغتاله
الفرنسيون عام  ،1952لنرفع
شعاره بكثير من النوستالجيا
والواقعية في آن« :أحبك يا
شعب» .هي معركة الناس،
الحكومات أن تنزل إلى
وعلى ً
األرض قليال...

التصنيع امل ـعــدة للتصدير املنتشرة
قرب املوانئ .جاء االنفجار عام ،1978
وأعلن «اتحاد الشغل» االضراب العام،
فـسـجــن بــورق ـي ـبــة ،م ــرة أخـ ــرى ،قـيــادة
ال ـن ـقــابــة وع ـل ــى رأسـ ـه ــا األم ـ ــن ال ـعــام
ّ
الحبيب عاشورّ ،
وقتيًا قيادة
ونصب
ّ
موالية له ،لم تنل في النهاية الشرعية
الالزمة.
ّ
الحد .فعلى
لم تقف األزمــات عند ذلك
ّ
ّ
العاملي بداية
االقتصادي
وقع الركود
ّ
الـثـمــانـيـنــات ،ات ـبــع بــورقـيـبــة ّنصائح
«صندوق النقد الــدولـ ّـي» وخفض من
دع ــم املـ ــواد االسـتـهــاكـ ّـيــة األســاسـ ّـيــة،
فـقــامــت «ان ـت ـفــاضــة ال ـخ ـبــز» منتصف
الـثـمــانـيـنــات .تـحــركــت حينها هياكل
«االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد» الـ ــوس ـ ـطـ ــى وال ـ ـقـ ــاعـ ـ ّ
ـديـ ــة
وأعـلـنــت اض ــراب ــات عــن الـعـمــل ،وعلى
رغ ـ ـ ــم رف ـ ـ ــض الـ ـحـ ـبـ ـي ــب ع ـ ــاش ـ ــور ل ـهــا
وت ـع ـط ـي ـل ــه اإلضـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـ ـع ـ ــام ،حـ ّـم ـلــه
بــورقـيـبــة امل ـســؤولـ ّـيــة ،وانـتـهــت حقبة
الرجل الــذي أراد إقامة تــوازن يضمن
ّ
السياسي لبورقيبة في مقابل
الــوالء
ّ
ّ
ّ
النقابي.
نسبية للعمل
حرية

تقلبات
وصراعات
نصف قرن
تونس ــ حبيب الحاج سالم
م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــادر أن تـ ـج ــد ب ـ ـل ـ ـدًا فـ ـي ــه مــا
يـشـبــه «اتـ ـح ــاد ال ـش ـغــل» ف ــي تــونــس.
ّ
نقابية فــي بلد صغير يبلغ
منظمة
ع ـ ــدد أع ـض ــائ ـه ــا حـ ــوالـ ــى  700ألـ ــف،
ّ
ي ـت ــرك ــز أغ ـل ـب ـهــم ف ــي أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة،
وينتشرون على امتداد جغرافيتها.
القوة ال تضاهيها ّ
هذه ّ
قوة ّ
أي حزب
ّ
أو منظمة أخ ــرى ،وهــي ق ــادرة بقرار
منها أن توقف الـبــاد ،وق ــادرة كذلك
عـلــى الـعـكــس .لــذلــك ،غــالـبــا ال يتجرأ
ّ
السياسيون على مهاجمتها.
ّ
قوة «االتحاد» ال تأتي فقط من حجمه
ّ
أو شدة تنظيمه ،بل كذلك من تاريخه
املمتد إلى ما قبل االستقالل (،)1956
ّ
الحالية للمنظمة
ّفيما تــرى القيادة
ّ
أنها امتداد ألسالفها ،وأن دفاعها عن
ّ
النقابي
القطاع العام ،وتجاوز دورها
إلضفاء توازن على املشهد العام ،هو
م ــن صـمـيــم «رس ــال ــة امل ـن ـظ ـمــة» الـتــي
وضـعـهــا املــؤس ـســون .لــذلــك ،ال يمكن
فـهــم دور «ات ـح ــاد ال ـش ـغــل» ومــواقـفــه
بعد الثورة من دون إلقاء الضوء على
تــاريـخــه ،ال ــذي يعكس ب ــدوره تاريخ
ّ
السياسي للبالد.
االقتصاد

دروس ما بعد االستقالل
ّ
التأسيسي عام
في انتخابات املجلس
 ،1956دخل «اتحاد الشغل» ،واتحادا
«ال ـص ـنــاعــة والـ ـتـ ـج ــارة» و«ال ـف ــاح ــة»
(الزراعة) ،مع «الحزب الحر الدستوري
الجديد» (حــزب بورقيبة) في «جبهة
ق ــوم ـ ّـي ــة» ،وفـ ـ ــازوا م ـع ــا .ك ــان الـحـبـيــب
بورقيبة خطيبًا مقنعًا ،ومناورًا ّ
جيدًا،
يتبنى تـصـ ّـورات عن املــرأة واملجتمع،
ل ـكــن ل ــم ي ـكــن ل ــه ب ــرن ــام ــج اق ـت ـص ـ ّ
ـادي.

ّ
قوة «االتحاد» ال
تأتي فقط من
حجمه أو تنظيمه،
بل أيضًا من تاريخه

على املقلب اآلخر كان «اتحاد الشغل»
ي ـح ـمــل بــرنــام ـجــا اقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــا ،تـبـنــاه
ال ــرئـ ـي ــس ،وب ـ ــدأت م ــن ه ـن ــاك مـسـيــرة
ثالثة عقود من ّ
املد والجزر.
بتحالف الطرفني ،بدأت مالمح الدولة
الـجــديــدة ت ـبــرز ،ك ــان «ات ـحــاد الشغل»
ّ
ّ
الشيوعية ويهاجم
اشتراكيًا ،يرفض
ّ
البرجوازية ،ولــم يكن للحزب الحاكم
أيــديــولــوجـيــا اق ـت ـصـ ّ
ـاديــة ،فاقتصرت
الـ ـص ــراع ــات داخـ ـل ــه ع ـلــى ال ـتــوج ـهــات
ّ
ّ
الزعاماتية.
السياسية والنزعات
ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ،انـ ـتـ ـق ــل أح ـ ـمـ ــد بــن
صالح من األمانة العامة للنقابة إلى
الحكومة ،وصــار في بداية الستينات
الرجل األقوى بعد الرئيس ،حيث جمع
ّ
ّ
االقتصادية لتطبيق
بني كل الحقائب
ّ
«سياسة التعاضد» .بموازاة ذلك ،غير
ّ
االشتراكي
الحزب اسمه إلى «الحزب
ّ
ّ
ّ
"اشتراكية
الدستوري» ،ونظر لتطبيق
ّ
دستورية".
على رغم تطبيق برنامجه االقتصاديّ
ّ
ّ
والصحي ،صار «االتحاد»
والتعليمي
ف ــي إط ـ ــار س ـيــاســة ال ــوح ــدة ال ـقــومـ ّـيــة
ال ـصـ ّـمــاء ال ـتــي أقــام ـهــا بــورقـيـبــة على

هامش الـشــأن الـعــام ،حتى ّأنــه ّ
تحول
إل ــى م ـعــارضــة «س ـيــاســة ال ـت ـعــاض ّــد»،
وسـ ـي ــاس ــات ح ـك ــوم ـ ّـي ــة أخ ـ ــرى ســنـهــا
أمينه العام السابق .لم يقف األمر عند
ذل ــك ال ـحـ ّـد ،فعلى أث ــر سـجــن قياديني
نـقــابـ ّـيــن ،منتصف الـسـتـيـنــات ،هــرب
أحـمــد التليلي ،األم ــن ال ـعــام السابق
وأح ــد أب ــرز وج ــوه الـحــركــة الــوطـنـ ّـيــة،
إل ـ ــى أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،وكـ ـت ــب إل ـ ــى بــورق ـي ـبــة
ّ
احتج فيها على غياب
رسالة شهيرة
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة وم ـ ـحـ ــاولـ ــة ت ــدج ــن
ّ
النقابية.
املنظمة
مع بدء األزمات ،كان بن صالح ،الوزير
ّ
النقابي ،منكبًا على
صاحب املاضي
تــوس ـيــع امل ــؤس ـس ــات وب ـن ــاء اقـتـصــاد
ّ
م ـخــطــط ت ـس ـ ّـيــره ال ــدول ــة ،وع ـل ــى رغــم
ّ
ك ــل م ــا قـيــل ع ــن سـيــاســة ال ــرج ــل ،فقد
تأسست خــال فـتــرة حكمه الشركات
ال ـع ـم ــوم ـ ّـي ــة ،ال ـت ــي ال ي ـ ــزال ال ـت ـص ـ ّـرف
ّ
فــي مــا تبقى منها محل تـنــازع اليوم
ب ــن «االت ـ ـحـ ــاد» وال ـح ـك ــوم ــة .ل ــم تـبــدأ
ّ
املـشـكــات الـحـقـيـقـ ّـيــة إال بـعــد إزاح ـتــه
ن ـهــايــة ال ـس ـت ـي ـنــات (وم ـ ــن ث ــم ات ـهــامــه
بالخيانة ،وسجنه) ،وانطالق املرحلة
ّ
الليبرالية في السبعينات.
لــم يكن «االت ـحــاد» الــذي تــزامــن تنفيذ
جـ ــزء ك ـب ـيــر م ــن بــرنــام ـجــه م ــع قـمـعــه،
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ف ـق ــد ك ــان ــت مـحـنـتــه
ّ
ليبرالية
القادمة أكبر .وراء «خيرات»
السبعينات التي تحققت وفقها نسب
ّ
نمو هي األعلى في تاريخ البالد ،وال
الخبراء
تــزال إلى اليوم تثير «حنني»
ّ
ّ
االقتصاديني ورجــال األعـمــال ،تخفت
ّ
أزم ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة .ك ــان «االزدهـ ـ ــار»
ّ
يـ ـشـ ـم ــل ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء ،م ـ ــا ع ـ ـ ــدا ظ ـ ــروف
عيش الـعـمــال ،خصوصًا فــي املناطق
ّ
الداخلية التي بقيت بعيدة من مراكز

ما بعد الثورة:
عودة إلى الجذور
يبدو واضحًا اليوم اقتراب ساعة الحسم التي ّ
تأجلت (أ ف ب)

ً
ُ
الصادق علوش« :االتحاد» و ِلد مستقال ...وسيبقى

الصادق علوش هو
واحد من مؤسسي
«االتحاد العام التونسيّ
للشغل» ومن بين
ّ
التاريخية التي
قياداته
عاصرت تاريخ المنظمة
ّ
النقابية القوية ،منذ
تأسيسها مع فرحات
ّ
حشاد ،إلى عالقات المدّ
والجزر مع سلطة الحبيب
بورقيبة

تونس ــ مجدي الورفلي
¶ م ــن ح ــن آلخـ ــر ي ـت ـع ــرض «االتـ ـح ــاد»
ّ
النتقادات تقول إنه يخرج من دائرة دوره
االج ـت ـمــاعـ ّـي وي ــدخ ــل ف ــي ال ـس ـيــاســة .هل
يستقيم ذلــك الـنـقــد بالنظر لـتــاريــخ هــذه
املنظمة؟
دعني أتحدث عن املبادئ ،وليس لي
أن أق ــول إن ك ــان «االت ـح ــاد» يتدخل
في السياسة أو ال حاليًا.
ح ـ ـ ــن تـ ـ ــأسـ ـ ــس «االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــام
ً
ال ـت ــون ـس ـ ّـي ل ـل ـش ـغــل» كـ ــان م ـسـت ـقــا،
ً
وب ـعــد االس ـت ـقــال ك ــان مـسـتـقــا عن
األح ـ ـ ـ ــزاب ،وكـ ـ ــان ال ـح ـب ـيــب ع ــاش ــور
ً
ّ
ي ــؤك ــد أن «االت ـ ـحـ ــاد» ُولـ ــد مـسـتـقــا
ً
وسيبقى مستقال لألبد.
سـيــاسـ ّـيــا ،حــن يـتــدخــل «االت ـح ــاد»،
ّ
ّ
يصب في مصلحة تونس،
فإن ذلك
والــدل ـيــل تــدخـلــه بـعــد « 14جــانـفــي»
ح ـ ـ ــن ك ـ ــان ـ ــت األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ت ـت ـط ــاح ــن
والـ ـب ــاد م ـه ــددة ب ـح ـمــام دم ،ف ــأدار
ّ
وطنيًا أنقذ البالد ،ونال على
حوارًا

«االتحاد» والثورة :الهرم معكوسًا
ّ
الثورة ،يجب فصل أدوار
لفهم دور ّ«االتحاد العام
التونسي للشغل» في ّ
كل التصفية السياسيةّ
ّ
القاعدية لها .على رغم
قيادة املنظمة عن الهياكل
التي نفذها بن علي ،بقي «االتحاد» أحد املواقع األخيرة التي يمكن ضمنها
ّ
ممارسة السياسة ،ولو على مستوى مصغر وضمن حدود مرسومة من
النظام نفسه.
ّ
ّ
منذ بروز «اليسار الجديد» ،صار الطالب اليساريون يتوجهون بعد
ّ
العملية من «اتحاد الطلبة» إلى «اتحاد الشغل» .بني هاتني
دخولهم الحياة
املساحتني ،كانت السياسة تتلخص في الفوز على مرشحي النظام
ّ
ّ
قومية
موسمية حول قضايا
ضمن النقابات ،وتنظيم ندوات وتظاهرات
(فلسطني ،غزو العراق ،إلخ) .لكن املقصود مما سبق هو اإلشارة إلى
وجود شبكات منتشرة وقادرة على التنسيق والحشد والتحريضّ ،إبان
ّ
السياسية« :كي يولد ّأي
الثورة .ومثلما يوضح شكري حمد ،أستاذ العلوم
ّ
ّ
حقيقيون ،وشبكات تواصل
احتجاجي يجب أن يتوافر أشخاص
حراك
ّ
ّ
ّ
وموارد (مادية ومزية) وظروف مناسبة» ،وذلك يخدم ملصلحة «التوسع
ّ
ّ
ّ
الجغرافي الذي انطلق منه».
للتحرك ،وتمدده إلى خارج اإلطار
االجتماعي
ذلك بالضبط ما حصل.

حقبة بن علي:
ال معجزة
عقب انقالب الجنرال زين العابدين بن
علي ،الــذي تزامن مع اشتداد سياسة
الـلـبــرلــة ،وجــد «االت ـحــاد» نفسه تحت
ّ
(عشريتني انقسمتا بني
قيادة مهادنة
إسـمــاعـيــل الـسـحـبــانــي وع ـبــد الـســام
جراد) .لم يكن ذلك وليد الصدفة ،فقد
ه ـن ــدس ب ــن ع ـلــي س ـيــاس ـتــه ال ـخـ ّ
ـاصــة
ّ
تجاه النقابة .عرف الرجل أنه ليحكم
الـبــاد ،يجب إرض ــاء موظفي الــدولــة،
أي الطبقة الوسطىّ ،
ّ
األساسي
املكون
ف ــي جـم ـهــور «ات ـح ــاد ال ـش ـغــل» .بــدايــة
ال ـت ـس ـع ـي ـن ــات ،وبـ ـع ــد انـ ـقـ ـش ــاع غ ـبــار
ّ
اإلسالمينيّ ،
طمن بن علي
املعركة مع
«ال ـت ـق ــدم ـي ــن» ع ـل ــى س ــام ــة «ال ـن ـمــط
ّ
املجتمعي» ،وطـلــب مــن ناحية أخــرى
االس ـت ـقــرار ،وق ـ ّـدم فــي املـقــابــل رشــاوى
ّ
اجتماعية.
ع ـم ــل الـ ـجـ ـن ــرال ع ـل ــى إرض ـ ـ ــاء ال ـنــزعــة
االسـ ـتـ ـه ــاك ـ ّـي ــة ل ـل ـط ـب ـق ــة ال ــوسـ ـط ــى،
وكــان للفقراء نصيب أيـضــا« ...اتحاد
الشغل» نفسه لم يكن بعيدًا عن ذلك.
ّ
أراض بأسعار
القياديون على
حصل
ٍ
ّ
مخفضة ومهل تسديد ممددة ،يضاف
إلى ذلك تفاصيل صغيرة أخــرى مثل
تـسـجـيــل م ـعــاشــات بـعــض الـقـيـ ّ
ـاديـ ّـن
ع ـل ــى ح ـس ــاب ش ــرك ــات ط ــاق ـ ّـي ــة ت ــوف ــر
أج ـ ــورًا ع ــال ـي ــة ،وم ـن ـح ـهــم ح ـظ ــوة فــي
مؤسسات الدولة.
ص ـن ـع ــت هـ ـ ــذه ال ـت ــرت ـي ـب ــات الـ ـص ــورة
ّ
الـ ّ
التونسية» ...لكن
ـورديــة لـ«املعجزة
م ــع أح ـ ــداث ق ـف ـصــة عـ ــام  2008ب ــدأت
ّ
التغير.
األشياء في

إثــرهــا جــائــزة نــوبــل لـلـســام ل ــدوره
االستثنائي.
خـ ــال ف ـت ــرة دك ـت ــات ــوري ــة ن ـظ ــام بــن
ّ
ً
ّ
سياسيًا
غطاء
علي ،شكل «االتحاد»
ل ـل ـم ـعــارضــن ب ـج ـم ـيــع ات ـجــاهــات ـهــم
األي ـ ـ ــدي ـ ـ ــول ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة .كـ ـ ـ ـ ــان بـ ـمـ ـث ــاب ــة
فسيفساء سياسية وأيديولوجية.

المقارنة بين ما يحصل
اليوم وبين «انتفاضة
الخبز» ال تستوي

¶ ُيقال إن انتصار «االتـحــاد» لبورقيبة
خـ ــال م ـعــرك ـتــه م ــع ص ــال ــح ب ــن يــوســف
ك ــان م ـحــددًا ملصير تــونــس الـحــالـيــة .هل
يستقيم هذا القول؟
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،خ ــال االسـتـعـمــار
وانـطــاق مفاوضات االستقالل عن
فرنسا في  ،1955اعتبر بورقيبة أن
االسـتـقــال الــداخـلـ ّـي خـطــوة لــأمــام،
في حني اعتبرها صالح بن يوسف
خ ـ ـطـ ــوة ل ـ ـ ـلـ ـ ــوراء .و«االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد» فــي
ت ـلــك ال ـف ـتــرة ســانــد تــوجــه بــورقـيـبــة
فــي تـبـنــي املــرحـلـ ّـيــة وس ـيــاســة «خــذ
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب» ،وك ـ ــان ـ ــت الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة فــي
النهاية االستقالل.

¶ ل ـك ــن «ات ـ ـحـ ــاد الـ ـشـ ـغ ــل» ن ـظ ــم مــؤت ـمــر
صـفــاقــس ع ــام  1955ملصلحة بورقيبة،
ّ
نهائيًا املعركة مع بن صالح
وهو ما حسم
ملصلحته؟
فــي تلك الـفـتــرة كــان بورقيبة غائبًا
خارج البالد وكان صالح بن يوسف
يــديــر األم ــور فــي الــداخــل ،كما كانت
لــه عــاقــات ج ـيــدة بــالـقـصــر حينها،
خ ـصــوصــا م ــع ال ـش ــاذل ــي ب ــاي ال ــذي

كــان يطمح لخالفة وال ــده .لكن حني
عــاد بورقيبة فــي  1حــزيــران /جــوان
 ،1955اسـتـقـبـلـتــه جـمــاهـيــر غـفـيــرة،
بمعنى أنــه لم يكن في موقع ضعف
ّ
جماهيريًا.
أما عن املؤتمر الذي نظمه «االتحاد»
ل ـبــورق ـي ـبــة ف ــي ص ـف ــاق ــس ف ـق ــد تـمــت
دعـ ــوة صــالــح ب ــن يــوســف م ــن طــرف
أحـ ـم ــد بـ ــن ص ــال ــح (ال ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـع ــام
ل ــات ـح ــاد ف ــي ح ـي ـنــه) ال ـ ــذي نصحه
بــال ـح ـضــور ل ـل ــدف ــاع ع ــن مــوق ـفــه في
املؤتمر ،ولكن رد فعل بن يوسف كان
الرفض والقول «أنتم هنا لتهددوني
باملوت».
مـ ــا الـ ـ ــذي ي ـج ـعــل ال ـح ـب ـي ــب ع ــاش ــور
ـاديــا رم ـ ّ
ق ـيـ ّ
ـزي ــا فــي «االتـ ـح ــاد» تفوق
ّ
ّ
رمزيته بقية القيادات؟
ّ
الـ ـحـ ـبـ ـي ــب ع ـ ــاش ـ ــور ه ـ ــو م ـ ــن ك ـ ــرس
ّ
التونسي
استقاللية االتـحــاد الـعــام
ل ـل ـش ـغ ــل ع ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ــدس ـ ـتـ ـ ّ
ـوري
ّ
والـنـظــام الـسـيــاسـ ّـي ،كـمــا أن ــه أرســى
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـتـ ـع ــاق ـ ّ
ـدي ــة وت ـع ــدي ــات

كـبـيــرة فــي «مـجـلــة الـشـغــل» وتــركـيــز
ّ
الخاص.
نظام التقاعد في القطاع
تحسنت األمور إلى حدود  26كانون
الثاني /جانفي  ،1978تاريخ بداية
أح ـ ـ ــداث «ال ـخ ـم ـي ــس األسـ ـ ـ ــود» ال ـتــي
شهدتها تونس بعد اإلضــراب الذي
أعـلـنــه «االتـ ـح ــاد» رف ـضــا لسياسات
الدولة وتمت مواجهته بإعالن حالة
الطوارئ ،وقد تمت إحالتي بصفتي
عضوًا في املكتب التنفيذي لالتحاد،
رف ـقــة الـحـبـيــب ع ــاش ــور وغ ـيــرنــا من
القيادات ،على محكمة أمن الدولة.
ّ
ّ
الحالية
*هــل صحيح أن املــؤشــرات
في البالد (توجهات عامة للحكومة
ّ
عمومية ورفــع
للبيع فــي مؤسسات
الــدعــم ومـعــارضــة «االت ـح ــاد» لــذلــك)،
تحيل على أزمة  1985بني «االتحاد»
وحكومة محمد مزالي؟
فــي رأي ــي هـنــاك خــاف بــن األط ــراف
امل ـت ــداخ ـل ــة ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة اإلصـ ـ ــاح،
ّ
وضعية
فـ«االتحاد» يدفع للنظر في
ّ
عمومية وإصالحها كما
كل مؤسسة

بعد سقوط نظام بن علي ،أعاد «اتحاد
الشغل» ترتيب بيته الــداخـلـ ّـي .حظي

ّ
أنه ال يعترض على إصالح منظومة
الـصـنــاديــق االجتماعية مما يجعل
املقارنة بني ما يحصل اليوم وأزمــة
ّ
 1985ال تستوي باعتبار أن األمــور
ومــا سـتــؤول إلـيــه غير واضـحــة إلى
اآلن.
ّ
لكن ال أعتقد أن األمور يمكن أن تؤول
ال ــى م ــا حـصــل ف ــي ع ــام  1985أو ما
ُيعرف بـ«انتفاضة الخبز» ومعارضة
«االتحاد» لسياسات الدولة العامة،
حيث كان رد فعل الوزير األول محمد
مــزالــي قويًا جـدًا خــال املواجهة مع
االت ـ ـحـ ــاد ال ـ ـعـ ــام ال ـت ــون ـس ــي لـلـشـغــل
حـيـنـهــا ،ف ـقــد ّ
زج بــال ـق ـيــادات وعـلــى
رأسها الحبيب عاشور في السجون
ّ
ونصب قيادة جديدة واستولى على
ّ
ّ
مـ ـق ــرات امل ـنــظ ـمــة ف ــي ج ـه ــات ال ـب ــاد.
(كامل املقابلة على موقعنا)
يعد الصادق علوش من
مؤسسي «االتحاد» (األخبار)
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يبقى وجود «االتحاد»
ضمانة لتخفيف ّ وقع
ضربات النيوليبرالية
ع ـبــد الـ ـس ــام ج ـ ــراد بـ ـخ ــروج م ـش ـ ّـرف،
وب ـ ــدأت امل ـن ـظ ـمــة ف ــي ب ـحــث م ــا تــراكــم
ُمن قضايا على امـتــداد فترة بن علي.
أدمج عشرات اآلالف من عمال «شركات
امل ـ ـنـ ــاولـ ــة» (ع ـ ـمـ ــال شـ ــركـ ــات ل ــوك ــاالت
خ ــارج ـ ّـي ــة ،يـعـمـلــون مــوس ـمـ ّـيــا بــأجــور
م ـت ــدن ـ ّـي ــة) ض ـم ــن م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة،
ّ
ّ
مهنية على منح
وتحصلت قطاعات
ّ
وامتيازات خاصة.
وع ـلــى رغ ــم رف ــض «االت ـ ـحـ ــاد» الـتـقــدم
ب ـل ــوائ ــح ان ـت ـخــابـ ّـيــة أو اّمل ـســاه ـمــة في
ال ـع ـم ــل الـ ـحـ ـك ــوم ـ ّـي ،فـ ــإنـ ــه ع ـم ــل عـلــى
اس ـت ـع ــادة دور ض ـمــن امل ـش ـهــد ال ـع ــام،
رفضته قواعد «حركة النهضة» بداية
ّ
وشنت عليه حمالت تشنيع ،لكن األمر
تـكـ ّـرس الحـقــا بلعب «االت ـح ــاد» الــدور
ّ
الرئيسي في تنظيم مؤتمر حوار أفرز
تنحي حكومة «الترويكا» ،وتنصيب
ّ
ّ
تكنوقراطية نظمت انتخابات
حكومة
عام .2014
ّ
ت ـ ـعـ ــزز بـ ـه ــذه «االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات» ش ـعــار
«االت ـحــاد أق ــوى ق ـ ّـوة فــي ال ـبــاد» الــذي
ّ
النقابيون في اجتماعاتهمّ ،
وتم
يرفعه
تجسير ّ
هوة استمرت أكثر من عقدين
من حكم بن علي ،وعاد «االتحاد» إلى
الوطني ّ
ّ
كقوة
االضرابات وإلى «دوره

ّ
تصرح قياداته دائمًا .لكن
توازن» كما
هـ ــذه الـ ـع ــودة ت ــراف ـق ــت م ــع ص ــدام ــات،
س ـب ـق ــت ف ـ ـتـ ــرة حـ ـك ــوم ــة اإلس ــامـ ـي ــن
وحلفائهم ،وتستمر اآلن مــع حكومة
يوسف الشاهد.
ت ـق ــول ح ـك ــوم ــات «مـ ــا ب ـع ــد ب ــن ع ـلــي»
ّ
إن ال ـت ــوازن ــات املــالـ ّـيــة ال ـعــامــة تــآكـلــت،
م ـض ـي ـفــة (بـ ـخ ــاص ــة ح ـك ــوم ــة يــوســف
ّ
ال ـ ـش ـ ــاه ـ ــد) أن الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول تـ ـكـ ـم ــن فــي
«إصـ ــاحـ ــات كـ ـب ــرى» ت ـش ـمــل تـســريــح
أكـبــر ع ــدد مـمـكــن مــن مــوظـفــي الـقـطــاع
ّ
الـعــام ،رفــع ســن التقاعد ،وخصخصة
ّ
ال ـش ــرك ــات ال ـع ـمــومــيــة ال ـخ ــاس ــرة الـتــي
ت ـس ـت ـن ــزف م ـ ـ ـ ــوارد مـ ــن امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة .فــي
ّ
مـقــابــل ذل ــك ،ي ــرى «ات ـحــاد الـشـغــل» أن
الحكومة راضـخــة إلــى «إمـ ــاءات» من
ّ
ّ
«ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ـ ّـي» وأن الـحــل
ّ
يكمن في إصــاح الشركات العمومية
ولـيــس بيعهاّ ،وإدم ــاج األنـشـطــة غير
ّ
تمثل ما يقرب من نصف
املنظمة التي ّ
االقـتـصــاد ّوتـشــغــل أكـثــر مــن ثلث اليد
العاملة ُ
(س ّنت قوانني في هذا االتجاه،
لكن يبدو أنها غير كافية).
ب ــن ه ــذا وذاك ،ي ـبــدو واض ـح ــا ال ـيــوم
اقـ ـت ــراب س ــاع ــة ال ـح ـســم ال ـت ــي تـ ّ
ـأجـلــت
ّ
ـروض فــي
بـ ـفـ ـع ــل ض ـ ـ ـ ــخ أم ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـقـ ـ ـ ّ
االقتصاد ،إذ بدأت مطرقة التقشف في
ّ
ّ
ال ــدق .ووســط كــل هــذا ،وفــي ظــل غياب
ّ
رؤي ــة وبــرنــامــج اقـتـصــادي ،كما كانت
الـحــال زمــن االسـتـقــال ،لــن يـكــون أمــام
«االتحاد» فعل الكثير إليقاف ّ
ّ
عاملي
مد
ّ
يتغذى على مكتسبات دولــة الرعاية
ّ
االجتماعية ،لكن يبقى وجوده ضمانة
ّ
لتخفيف وقع ضربات النيوليبرالية،
ويبقى الفاعل األهـ ّـم في الحفاظ على
الـتـجــربــة الـسـيــاسـ ّـيــة الــديـمــوقــراطـ ّـيــة.
(كامل التقرير على موقعنا)
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تقرير

إضاءة على أساليب
العمل (األميركي)

سيرغي سكريبال

جاسوس لمهمة أخيرة
ً
لم يكن سهال على الجاسوس الروسي المزدوج أن
ينتقل إلى بلدة سالزبري البريطانية الهادئة .فالحياة
الهادئة والبسيطة قد ال تناسب من ذاق طعم
الحياة المليئة باﻟﻤﻐﺎﻣﺮات اﻟﻤﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎلمخاطر ،قبل
أن يقرر بيع بالده بالقليل .مهمات كثيرة قام بها
سيرغي سكريبال منذ انضمامه إلى القوات الجوية
السوفياتية فى الستينيات حتى إلقاء القبض
عليه عام  2004بتهمة الخيانة العظمى ،وتسريب
معلومات عن العمالء الروس في بريطانيا مقابل
ّ
المال .إال أن تلك المهمات عادت إلى حياته عقب
خروجه «إلى الحرية» بعد ست سنوات من ّالسجن
وانتقاله إلى بريطانيا .الشهر الماضي ،بدا أن سيرغي
ُ
خدم لمهمة أخيرة «دنيئة»
است ِ
رنا حربي
في الرابع من الشهر املاضيُ ،عثر على
الـعـمـيــل امل ـ ــزدوج وضــابــط امل ـخــابــرات
الــروســي املتقاعد سيرغي سكريبال
( 66عامًا) يصارع من أجل البقاء على
ق ـيــد ال ـح ـي ــاة ،ع ـلــى مـقـعــد ف ــي منطقة
س ــال ــزب ــري ،ج ـن ــوب ــي إن ـك ـل ـت ــرا ،وإل ــى
جانبه ابنته يوليا ( 33عامًا).
«بــا لــون وال رائـحــة وال طعم وأخطر
من السارين»؛ «أقوى بعشرة أضعاف
مــن غ ــازات األع ـصــاب املستخدمة في
األس ـل ـحــة م ـثــل غ ــاز »vx؛ «أخ ـط ــر من

ال ـغــاز ال ــذي قـتــل شـقـيــق زع ـيــم كــوريــا
ّ
«يتسبب في
الشمالية فــي ماليزيا»؛
مـ ــوت ب ـط ــيء ومـ ــؤلـ ــم» .م ــا س ـب ــق ،هو
م ـل ـخــص ع ــن األوص ـ ـ ـ ــاف الـ ـت ــي س ــرت
ُ
إع ــامـ ـي ــا عـ ــن ال ـ ـغـ ــاز ال ـ ــذي اس ــت ـخ ــدم
لتسميم الجاسوس الروسي السابق.
ُ
وي ـع ــرف ال ـغ ــاز بــاســم «نــوفـيـتـشــوك»،
َّ
ط ــوره علماء االتـحــاد السوفياتي في
بــدايــة السبعينيات ،وت ـقــول لـنــدن إن
روسـيــا هــي «الــوح ـيـ ّـدة» ال ـقــادرة على
تطويره ،وبالتالي فإنها ،وفق رئيسة
الوزراء تيريزا ماي« ،املسؤولة عن هذا
الهجوم الوقح والدنيء».

ترامب ...ال ُي ّ
صدق!
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» ّأن الرئيس األميركي دونــالــد تــرامــب ،اتهم موظفي
إدارت ــه بتضليله فــي شــأن عــدد الديبلوماسيني الــروس الــذيــن تقرر طــردهــم على خلفية
«قضية سكريبال» .ونقلت الصحيفة عن «مسؤول في البيت األبيض» ّأن مساعدي ترامب
عرضوا عليه في  24الشهر املاضي ،خطة عمل منسقة مع الحلفاء األوروبيني لـ«معاقبة
موسكو» على وقوفها املزعوم وراء تسميم الجاسوس املزدوج السابق سيرغي سكريبال،
وابتنه .وشرح املوظفون لرئيسهم أن الواليات املتحدة ستطرد من الديبلوماسيني الروس
«ما يساوي تقريبًا عدد الديبلوماسيني الروس الذين قرر حلفاء واشنطن طردهم».
ووفــق الصحيفة ،فإن مساعدي ترامب كانوا يقصدون العدد اإلجمالي للديبلوماسيني
الروس الذين طردتهم لندن ،وكانت باريس وبرلني وعواصم أوروبية أخرى بصدد ترحيلهم،
لكن ترامب اعتقد لسبب ما ّأن «الحديث يدور
عن عدد املطرودين من كل دولة على حدة»!
وف ــي  26آذار أعـلـنــت واش ـن ـطــن ع ــن ط ــرد 60
ديبلوماسيًا روسـيــا ،فــي حــن اكتفت كــل من
فــرنـســا وأملــان ـيــا ب ـطــرد  4ديـبـلــومــاسـيــن لكل
منهما ،مــا أث ــار غضب تــرامــب ،خصوصًا ّأن
اإلع ــام اعـتـبــر مــوقــف الـبـيــت األب ـيــض «األكـثــر
تشددًا بني جميع الدول الغربية» .وتابع املصدر:
ً
«حني علم ترامب ،أطلق كيال من الشتائم ،متهمًا إدارته بخداعه».
يذكر أن واشنطن طردت  60ديبلوماسيًا روسيًا وأغلقت القنصلية الروسية في سياتل
شرق الواليات املتحدة ،في حني قررت  25دولة أوروبية ،إضافة إلى كندا وأستراليا ،ترحيل
ما إجماله  63ديبلوماسيًا روسيًا عن أراضيها ،وذلــك «تضامنًا مع موقف لندن» في
قضية تسميم سكريبال.

أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة ب ـع ــد ذلـ ـ ــك ،س ـ ــوف يـعـلــن
رئيس املركز البريطاني لدراسة املواد
ال ـســامــة ف ــي «ب ــورت ــون داون» ،غ ــاري
ايتكينهيد« ،عــدم التمكن مــن تحديد
مصدر غاز األعصاب» ،في تصريح لم
يكبح جماح الحملة الدبلوماسية ضد
روس ـي ــا ،وال حـمـلــة «الـشـيـطـنــة» التي
تـقــودهــا لـنــدن وم ــن خلفها واشنطن
ع ـل ــى روس ـ ـيـ ــا ورئ ـي ـس ـه ــا فــادي ـم ـيــر
بــوتــن ،ال ــذي شـ ّـبـهــه وزي ــر الخارجية
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي بـ ـ ــوريـ ـ ــس جـ ــون ـ ـسـ ــون،
بالزعيم النازي أدولف هتلر.
ّ
التشبيه «املقزز» ،وفق الكرملن ،ليس
بجديد ،إذ سبق أن استخدمته وزيرة
الخارجية األميركية السابقة هيالري
ك ـل ـي ـن ـتــون ،ف ــي آذار عـ ــام ( 2014قـبــل
أن تـتــراجــع ع ـنــه) ،وكـ ـ ّـرره ول ــي العهد
الـبــريـطــانــي األم ـيــر ت ـشــارلــز ،فــي ّأي ــار
ّ
األمر الذي علق عليه
من العام نفسهّ ،
بوتني في حينه بأنه «ال يليق بسلوك
امللوك».
سيرغي وابنته ال ي ــزاالن حاليًا على
ّ
قيد الحياة ،حتى إن األخيرة خرجت
مــن املستشفى وه ــي «بــوضــع صحي
ممتاز» .لكن ال أحد يعرف أين يوليا،
ُ
فـيـمــا ق ــرأ شــرطــي رس ــال ــة لـهــا (كـتـبــت
ـة) ،وجهتها إلــى
بلغة انكليزية أنـيـقـ ّ
موسكو ،تؤكد فيها أنها ال تريد «أي
مـســاعــدة» مــن بــادهــا وال تــريــد رؤيــة
أهلها وأصدقائها.
ّأم ـ ـ ـ ــا روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،فـ ـل ــم «ت ـ ـت ـ ـنـ ـ َّـح ج ــان ـب ــا
وت ـ ـخـ ــرس» ك ـم ــا ط ـل ــب وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الـب ّــريـطــانــي غـيـفــن وي ـل ـيــام ـســون ،بل
شنت حملة إعالمية مـضــادة ،تكشف
ّ
زيــف ادعـ ــاءات لـنــدن ،متهمة األخـيــرة
بـفـبــركــة الــوقــائــع واس ـت ـغــال ال ـحــادث
سـيــاسـيــا .وب ــن االس ـت ـهــزاء والـجــديــة،
يـمـكــن اخ ـت ـصـ ّـار املــوقــف ال ــروس ــي من
االتـهــامــات بــأنـهــا مـجــرد «هـ ــراء» ،كما
وصـفـهــا الــرئـيــس ال ــروس ــي فالديمير
بوتني ،ولكنها في الوقت نفسه ّ
«تهدد
السلم واألمن الدوليني» ،وفق ما أعلن
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي سـيــرغــي
الفروف.

ّ
بالتجسس لمصلحة بريطانيا في مقابل مبلغ مالي ال يتعدى
كان سكريبال قد اعترف
 100ألف دوالر أميركي (أ ف ب)

َّ
«تتنح جانبًا
موسكو لم
وتخرس» كما طلب وزير
الدفاع البريطاني

«هراء»
مـ ـس ــاء ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء ،ف ــي ال ـخــامــس
م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري :ف ــي وق ــت كــانــت
ف ـيــه ال ـص ـحــف ال ـغــرب ـيــة تـنـعــى يــولـيــا
سـ ـك ــريـ ـب ــال ب ـف ـع ــل مـ ـ ـ ّـرور شـ ـه ــر عـلــى
دخولها في غيبوبة ،بثت قناة «روسيا
ً
 »1تسجيال صوتيًا ملكاملة هاتفية بني
يــول ـيــا وقــري ـب ـت ـهــا ،ف ـي ـك ـتــوريــا ،تـ ّـؤكــد
ف ـيــه اب ـن ــة ال ـج ــاس ــوس ال ـس ــاب ــق أن ـهــا
ستخرج من املستشفى .وبعد ساعات
م ــن تـشـكـيــك اإلعـ ـ ــام ال ـبــري ـطــانــي في
صحة التسجيل ،سارعت شرطة لندن
إلــى نشر بـيــان تــؤكــد فيه «املـعـجــزة»:
ض ـح ـي ــة ال ـ ـغـ ــاز األخ ـ ـطـ ــر فـ ــي ال ـع ــال ــم
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادت وعـ ـيـ ـه ــا «ق ـ ـبـ ــل أس ـ ـبـ ــوع»
وحــالـتـهــا «تـتـحـ ّـســن يــومــا بـعــد آخ ــر»،
ّ
علمًا بأن السلطات البريطانية رفضت
م ـنــح فـيـكـتــوريــا تــأش ـيــرة دخـ ــول إلــى
األراضــي البريطانية لالطمئنان على
ابنة ّ
عمها.
«ف ـ ـقـ ــط الـ ـ ـ ـ ــروس أتـ ـ ــاحـ ـ ــوا لـ ـن ــا س ـم ــاع
صوت يوليا سكريبال» ،كتب السفير
البريطاني السابق لــدى أوزباكستان
كريغ موراي ،على ّ
مدونته .هذا الرجل
ال ــذي يـتـعــرض لحملة شــرســة بسبب
ت ـش ـك ـي ـكــه فـ ــي ّادع ـ ـ ـ ـ ــاءات ل ـ ـنـ ــدن ،ات ـهــم
سـلـطــات ب ــاده بــانـتــزاع التصريحات

ب ـ ــ«اإلكـ ــراه» ،لـيــس مــن يــولـيــا فحسب،
بل أيضًا من املسؤولني في املختبرات
واملـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ،وبـ ـتـ ـش ــوي ــه ال ــوق ــائ ــع
وت ـحــريــف ال ـح ـقــائــق ب ـه ــدف ال ـتــرويــج
لــروايــة تـكــون موسكو املتهم الوحيد
فيها.
صعب أن يـخــرج رجــل بمكانة مــوراي
الــدبـلــومــاسـيــة عـلــى اإلج ـمــاع الـغــربــي.
ّ
ل ـكــن ع ـلــى ك ــل حـ ــال ،فـ ــإن ت ـلــك ال ــرواي ــة
الـتــي «حــاكــت خيوطها االستخبارات
الـبــريـطــانـيــة» ،وف ــق الـسـفـيــر الــروســي
فــي بــريـطــانـيــا ألـكـسـنــدر ياكوفينكو،
بـ ــدأت حـبـكـتـهــا ب ــاالن ـف ـ ًـراط ف ــي األي ــام
القليلة املــاض ـيــة ،خــاصــة عـقــب إعــان
ّ«منظمة حظر األسـلـحــة الكيميائية»
أنــه فــي حــن ّأن املــادة التي ّ
تسمم بها
العميل البريطاني السابق هي بالفعل
ّ
«نوفيتشوك» ،فــإن مصدرها لم يمكن
تحديده.
«ال ي ــوج ــد أي دل ـي ــل ع ـلــى أن روس ـيــا
ق ــام ــت ب ـت ـطــويــر وت ـخ ــزي ــن م ــا ُيـسـمــى
نوفيتشوك ،ال اليوم وال في املاضي»،
يـ ـق ــول إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» الـ ـب ــاح ــث فــي
العلوم السياسية ودراســات التواصل

الـسـيــاســي الـبــروفـيـســور فــي «جــامـعــة
شـيـفـيـلــد» ب ـيــرس روب ـن ـس ــون ،مـشـيـرًا
ّ
إلـ ــى أن ت ـك ـنــولــوج ـيــا ص ـن ــاع ــة ال ـغ ــاز
ّ
ال ـ ــذي ي ـشــب ـهــه ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون ب ـم ــادة
«« ،»A234مـ ـت ــاح ــة لـلـمـتـخـصـصــن
ويمكن إنتاجها بسهولة في أي شركة
للمواد الكيميائية» ،بما فــي ذلــك في
مختبر «بورتون داون» الذي يبعد 12
كيلومترًا فقط عــن مـكــان ال ـحــادث في
سالزبري.
فيل مـيــرزايــانــوف ،وهــو أحــد مبتكري
غ ــاز «نــوف ـي ـت ـشــوك» ،يــؤكـّـد ه ــذا األم ــر،
بـقــولــه الـشـهــر امل ــاض ــي إنـ ــه كـشــف عن
تركيبة املــادة السامة في كتاب نشره
بـعــدمــا هــاجــر إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
ح ـيــث ي ـق ـيــم «فـ ــي م ـن ــزل ف ــاخ ــر» حتى
اليوم ،وقد تجاوز التسعني من عمره.
ّ
ُ ِّ
وي ـ ــذك ـ ــر مـ ـي ــرزاي ــان ــوف بـ ـ ــأن ال ـع ـل ـمــاء
وامل ـخ ـت ـص ــن ف ــي ت ــرك ـي ــب هـ ــذه املـ ــادة
ّ
«هاجروا إلى بلدان مختلفة بعد تفكك
االتحاد السوفياتي».
أمام مجمل هذا املشهد ،سارعت وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة إل ـ ــى ح ــذف
تغريدة كانت قــد نشرتها فــي  22آذار
املاضي على صفحتها الرسمية على
ّ
«تــوي ـتــر» ،تــؤكــد فـيـهــا أن «خ ـب ــراء في
ب ــورت ــون داون حـ ـ ّـددوا بــدقــة أن امل ــادة
املستخدمة فــي ســالــزبــري أنتجت في
روسـيــا» .ولكن خيار «الـحــذف» متاح
فقط في العالم االفتراضي ،لذا ّ
تمسك
وزي ــر الـخــارجـيــة الـبــريـطــانــي بموقفه
السابق ،وج ـ ّـدد اتهاماته ملوسكو ،ما
دفع األخيرة إلى قلب الطاولة على لندن
وم ـن ـظ ـمــة «ح ـظ ــر األس ـل ـح ــة» وجـمـيــع
الدول الداعمة لالستنتاج البريطاني،
وفي مقدمتها الواليات املتحدة ودول

حـلــف الـشـمــال األط ـل ـســي .فـفــي هجوم
عنيف نقل موسكو مــن مــوقــع املــدافــع
إلــى مــوقــع املـهــاجــم ،أعلنت الخارجية
ّ
الروسية أن التطورات األخيرة «تؤكد
أن السلطات البريطانية تقوم بإجبار
س ـي ــرغــي وي ــول ـي ــا ع ـل ــى امل ـش ــارك ــة فــي
فبركة موجهة ضد روسيا».
سيرغي الف ــروف ذهــب إلــى حـ ّـد اتهام
منظمة «حـظــر األسـلـحــة الكيميائية»
بالتالعب في نتائج تحقيقاتها بهدف
إدانـ ـ ـ ــة روسـ ـ ـي ـ ــا ،م ـع ـل ـنــا فـ ــي ت ـصــريــح
ّ
أث ــار ال ـج ــدل ،أول م ــن أم ــس ،أن امل ــادة
املستخدمة «هي بي زد التي لم تنتجها
سابقًا».
روسيا وال االتحاد السوفياتي
ّ
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الفـ ـ ـ ـ ــروف أن بـ ـ ـ ــاده ت ـل ــق ــت
ّ
معلومات «سرية» مفادها أن مختبر
ّ
املتخصص في
«سبييز» السويسري
ال ـت ـهــديــدات الـكـيـمـيــائـيــة أب ـلــغ منظمة
«حـظــر األسـلـحــة الكيميائية» عـثــوره
على «مــادة بي زد في جميع العينات
ال ـت ــي أخ ــذه ــا م ــن م ـس ــرح ال ـجــري ـمــة»،
ً
م ـت ـس ــائ ــا عـ ــن س ـب ــب «إغ ـ ـ ـفـ ـ ــال» ه ــذه
الــوثـيـقــة( .لــم يتوقف الـهـجــوم املضاد
هنا ،إذ قــام الــوزيــر الــروســي بتوسيع
ن ـ ـطـ ــاق االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ،م ـع ـل ـن ــا أن ل ــدى
ب ــاده أدل ــة «دام ـغ ــة» عـلــى أن الهجوم
امل ـف ـتــرض بــاألسـلـحــة الـكـيـمـيــائـيــة في
دومــا السورية كــان «مسرحية» أعـ ّـدت
ّ
بمشاركة «اسـتـخـبــارات أجنبية تشن
ح ــال ـي ــا ح ـم ـل ــة ك ــراهـ ـي ــة واس ـ ـعـ ــة ضــد
روسيا»).

«تهديد للسلم واألمن»

من ّ
سمم سيرغي وابنته؟ كيف؟ ملاذا؟
أسئلة على األرجح ستبقى بال أجوبة.
الحقيقة الــوحـيــدة الـتــي قــد يتذكرها

ّ
العالم هي أن محاولة تسميم كولونيل
ســابــق ف ــي االس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة
ّ
بالتجسس
الــروسـيــة كــان قــد اعـتــرف
ملـصـلـحــة بــريـطــانـيــا ف ــي مـقــابــل مبلغ
مالي ال يتعدى  100ألف دوالر أميركي،
أشـعـلــت أس ــوأ أزم ــة دبـلــومــاسـيــة بني
الغرب وروسيا منذ «الحرب الباردة».
فأهمية الـحــادثــة ليست فــي الـحــادث
نفسه ،بــل فــي طريقة عــرضــه إعالميًا
وتـضـخـيـمــه س ـيــاس ـيــا ودول ـ ـيـ ــا ،وفــي
توقيته والسياق العام الذي جاء فيه.
دوافـ ــع ه ــذا «االس ـت ـع ــراض» وأه ــداف ــه
ع ـ ــدة ،ت ـب ــدأ م ــن س ــوري ــا والـ ـتـ ـط ــورات
األخيرة التي شهدتها ،وقد ال تنتهي
ّ
عند ح ــدود مــا أكــدتــه املتحدثة باسم
الخارجية الروسية ماريا زاخــاروفــا:
«إعادة إحياء سباق التسلح».
ِّ ً
ُمـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرة بـ ـتـ ـص ــري ــح ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
البريطاني طالب فيه بتحديث القوات
امل ـس ـل ـح ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ع ـل ــى خـلـفـيــة
«الـهـجــوم ب ــدم ب ــارد عـلــى سـكــريـبــال»،
ق ــال ــت زاخـ ــاروفـ ــا إن «تـضـخـيــم لـنــدن
لقضية سكريبال هي محاولة لتبرير
ّ
ال ـن ـف ـق ــات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة» ،م ـض ـي ـفــة أن

كشف الفروف قبل
يومين :المادة هي
«بي زد» ،ولم تنتجها
موسكو يومًا

ً
نشرت صحيفة «ذا انترسبت» مقالة بعنوان «نعلم أين يعيش أطفالك :هكذا
ً
هدد جون بولتون مسؤوال دوليًا» ،كشفت فيها ّأن مستشار األمــن القومي
الـجــديــد للرئيس األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،ج ــون بــولـتــون ،سـبــق لــه أن هـ ّـدد
الديبلوماسي البرازيلي املتقاعد والــرئـيــس السابق ملنظمة «حظر األسلحة
الكيماوية» جوزيه البستاني.
وكتب الصحافي والكاتب السياسي البريطاني مهدي حسن ،أنه «في أوائل
عــام  ،2002أي قبل عــام من غــزو الـعــراق ،كانت إدارة بــوش تمارس ضغوطًا
مكثفة على البستاني للتخلي عن منصبه كمدير عام ملنظمة حظر األسلحة
الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ــة عـ ـل ــى رغ ــم
أن ــه تـمــت إع ــادة انتخابه
باإلجماع لرئاسة الهيئة
امل ـك ــون ــة م ــن  145دول ــة
قـ ـب ــل عـ ــامـ ــن ف ـ ـقـ ــط .مــا
هي خطيئته؟ التفاوض
مــع ع ــراق ص ــدام حسني
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاح ملـ ـفـ ـتـ ـش ــي
األسلحة التابعني ملنظمة
حظر األسلحة الكيماوية
بــإجــراء زي ــارات مفاجئة
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـب ـ ـلـ ــد ،م ـمــا
ّ
يقوض منطق واشنطن
لتغيير النظام».
ويضيف الصحافي« :في آذار  ،2002جاء بولتون الــذي كان يشغل منصب
وكـيــل وزارة الـخــارجـيــة ل ـشــؤون الـحــد مــن األسـلـحــة وش ــؤون األم ــن الــدولــي،
شخصيًا إل ــى مـقــر منظمة حـظــر األسـلـحــة الـكـيـمــاويــة فــي اله ــاي ،وبحسب
ً
البستاني ،لم يقل بولتون كلمات ناعمة» ،إذ ّ
هدد البستاني قائال« :أمامك 24
ساعة ملغادرة املنظمة ،وإذا لم تلتزم بقرار واشنطن هذا ،فلدينا طرقنا لالنتقام
منك ...نحن نعرف أين يعيش أطفالك .لديك ولدان في نيويورك».
ً
ووفــق املـقــالــة« ،فــوجــئ البستاني لكنه رفــض االسـتـقــالــة ،ورد قــائــا :عائلتي
تدرك الوضع ،ونحن مستعدون للعيش مع نتائج قــراري» .ويقول الصحافي
ً
إن مسؤوال سابقًا آخر في منظمة «حظر األسلحة الكيماوية» ُيدعى غوردن
فاشون ،كان شاهدًا على التهديد.
ووفــق فــاشــون ،فــإن بولتون قــال« :يمكن أن يرحل البستاني ب ـهــدوء ...ومن
دون جـ ّـر اسـمــه إلــى الــوحــل» .وتعليقًا على سـلــوك مستشار األم ــن القومي
الجديد ،يشير حسن إلى أن «تسمية خطاب بولتون بغير الديبلوماسي هو
ً
تقليل من حقيقته الفظة» ،متسائال« :كيف يمكن لديبلوماسي كبير ،يمثل
يهدد ،ضمنًا ،أوالد مسؤول دولي من أجل الفوز بنزاع
حكومة ديموقراطية ،أن ّ
ً
سـيــاســي؟» .مــن جهته ،يعلق البستاني قــائــا« :املشكلة مــع هــذا الــرجــل هي
أنه أيديولوجي ،وبربري للغاية ...ال يفتح الباب للحوار .ال أعرف كيف يمكن
ألشخاص أن يعملوا معه».

«هناك صلة مباشرة :روسيا هاجمت
ً
بريطانيا ،نــريــد أم ــواال ألنـنــا نحتاج
إلى املزيد من األسلحة».
هــذا األمــر قــد ُي ِّ
فسر إص ــرار مــاي على
ت ـص ـن ـي ــف مـ ـح ــاول ــة قـ ـت ــل س ـك ــري ـب ــال
بــالـهـجــوم الـعـسـكــري عـلــى أراض ـي ـهــا،
ْ
ّ
وزع ـ ـم ـ ـه ـ ــا أن «الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس س ـ ـبـ ــق أن
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــوا غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات األعـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاب
امل ـص ـن ــوع ــة ألغـ ـ ـ ــراض ع ـس ـك ــري ــة ،فــي
ه ـج ـمــات ع ـلــى األراض ـ ـ ــي األوروب ـ ـيـ ــة،
وي ـف ـع ـلــون ذل ــك ك ـنــوع م ــن االس ـت ـهــزاء
واالزدراء وال ـت ـح ــدي ...واسـتـهــانـتـهــم
ّ
بجدية أوروبا».
ً
األمر نفسه يحيل مباشرة أيضًا على
م ـس ــأل ــة تـ ـع ـ ّـرض بــري ـطــان ـيــا وجـمـيــع
دول حلف «الناتو» لضغوط أميركية
كـبـيــرة ،فــي ظــل عـهــد دون ــال ــد تــرامــب،
ل ــزي ــادة ن ـف ـقــات ـهــا ال ـع ـس ـكــريــة ،ول ـهــذا
رواية من املهم التذكير بتسلسلها.
في األول من آذارّ ،
ندد ترامب بالعجز
ال ـت ـج ــاري األم ـي ــرك ــي ،الـ ــذي ب ـلــغ 800
مـ ـلـ ـي ــار دوالر ،وح ـ ـ ّـم ـ ــل املـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ل ــات ـف ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة وال ـس ـي ــاس ــات
«الغبية ج ـدًا» ألســافــه ،وأعـلــن عزمه
عـ ـل ــى ف ـ ــرض ت ـع ــري ـف ــة ب ـن ـس ـب ــة ٪25
على الصلب و ٪10على األلومنيوم
امل ـس ـتــورديــن م ــن الـ ـخ ــارج ،وال سيما
على الشركاء األوروبيني .في الساعات
ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ،أي بـ ـع ــد إع ـ ـ ـ ــان االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ــي إعـ ــداد إج ـ ــراءات ل ـلــرد على
«ت ــداب ـي ــر تـ ــرامـ ــب» ،ه ـ ـ ّـدد األخـ ـي ــر ،في
 4آذار ،ب ـفــرض رس ــوم جـمــركـيــة على
واردات ال ـس ـي ــارات األوروبـ ـي ــة وعـلــى
املصنعني األوروبـيــن .في ذلــك اليوم،
ّ
تعرض سيرغي سكريبال للهجوم.
لم تمض  24ساعة حتى بدأت عاصفة

امل ـقــاالت والـتـحـلـيــات والـتـصــريـحــات
واالت ـ ـهـ ــامـ ــات .ك ـ ــان الـ ـث ــاب ــت الــوح ـيــد
فيها إص ــرار لندن على اتـهــام روسيا
ب ــال ــوق ــوف وراء «ال ـه ـج ــوم الـعـسـكــري
الذي يستهدف بريطانيا وأوروبا».
بـ ـع ــد  3أي ـ ـ ـ ــام ،أعـ ـل ــن وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــزان ــة
ّ
األمـيــركـيــة ستيف منوشن أن ترامب
قد يطلب من حلفاء الواليات املتحدة
زيادة ّ التزاماتهم املالية تجاه «الناتو»
ل ـت ـجــنــب ال ــرس ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة ،مــؤك ـدًا
ّ
أن الرئيس األمـيــركــي «سيأخذ األمــن
القومي في الحسبان ...وهــو يريد أن
يرى أوروبا تنفق أكثر على الدفاع».
وع ـل ــى األرجـ ـ ـ ــح ،هـ ــذا م ــا ح ـ ــدث .فـفــي
 15آذار ،وبعد يــوم واحــد مــن تشكيك
فرنسي خجول فــي أن تكون موسكو
وراء ت ـس ـم ـيــم ال ـع ـم ـي ــل وم ـطــال ـب ـت ـهــا
لـنــدن بتقديم «دلـيــل قــاطــع» ،أصــدرت
الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا،
ك ـمــا فــرن ـســا ن ـف ـس ـهــا ،ب ـيــانــا مـشـتــركــا
حـ ـ ّـمـ ــل م ــوسـ ـك ــو مـ ـ ّس ــؤولـ ـي ــة تـسـمـيــم
سكريبال ،مضيفًا أنــه «ما من تفسير
بــديــل م ـع ـقــول» .وب ـعــد أس ـب ــوع ،سمح
الرئيس ترامب بتعليق الرسوم على
الواردات من الصلب واأللومنيوم التي
ُ
ُ
ت ـس ـتــورد م ــن ب ـل ــدان تـعـتـبــر «شــريـكــة
ت ـجــاريــة رئـيـسـيــة» ل ـب ــاده ،بـمــا فيها
االتحاد األوروبي.
مـجـمــل ال ـع ــرض الـتـسـلـسـلــي لـلــوقــائــع
ّ
ل ــن يـلـغــي أن امل ــواج ـه ــة ال ـج ــدي ــدة مع
ّ
روسيا ّ بدأت ،وأن الجاسوس الروسي
ُ
يبدو أنه استخدم في عملية «دنيئة»
أخيرة ،تنهي حياته وفق النسق الذي
تنتهي فيه حيوات كل األمنيني الذين
ّ
يـعـتـقــدون أن أمــان ـهــم سـيـكــون خــارج
بلدانهم ،عند «األعداء» السابقني.

حرب ماكرون «األهلية»:
سذاجة أوروبية جديدة
بعد الخيبة التي ُمني بها الرئيس الفرنسي
إيـمــانــويــل مــاكــرون ،فــي ح ــواره املتلفز قبل
ّ
ثالثة أيام ،حيث يمكن القول إنه للمرة األولى
ّ
يظهر بمظهر الـضـعــف لناحية أن ــه لــم يعد
لديه جديد ليقدمه ،سوى التكرار والدفاع عن
حصيلة عامه األول في رئاسة فرنسا ،خرج
أمس في البرملان األوروبــي ،ليتحدث عن ّأن
ً
«شـكــا مــن الـحــرب األهلية األوروب ـيــة يعود
إلى الظهور».
«ال ـح ــرب األه ـل ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة» ه ــو توصيف
أكاديمي مرجعي ،للمؤرخ األملــانــي الــراحــل،
ارنـســت نولتيه ،واسـتـعــاده قبل أعــوام قليلة
املــؤرخ اإليطالي ،إينزو ترافيرزو ،في كتابه
« :1945 ،1914الـحــرب األهـلـيــة األوروب ـي ــة».
امل ـش ـت ــرك غــال ـبــا ب ــن امل ــؤرخ ــن ه ــو ال ـف ـتــرة
ال ـتــي ي ـت ـنــاوالن ـهــا ،أي ال ـف ـتــرة ال ـفــاص ـلــة بني
ً
بــدايــة ال ـحــرب بالعاملية األولـ ــى ،وص ــوال إلــى
اندالع الثانية نهاية الثالثينيات .إال ّأن قراءة
ترافيرزو تبدو أقرب إلى حديث ماكرون هنا،
لناحية ّأن فكرة املؤرخ اإليطالي تقوم على ّأن
أسباب تلك الحرب تعود إلى سقوط النظام
اإلقـلـيـمــي األوروب ـ ــي الـ ــذي س ــاد ب ــن 1815
و .1914بمعنى آخــر ،ثمة تلميح واضــح في
كلمة ماكرون أمس ،إلى الخشية من سقوط
النموذج األوروبي القائم حاليًا ،بقوله« :تبدو
لنا أنانياتنا القومية أحيانًا أهم مما يوحدنا
في وجه باقي العالم».
ُّ
ُ
ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـ ّـرن ـس ــي ال ـ ــذي قـ ــد ي ـ ـعـ ــد االبـ ــن
الشرعي ألحط صور «ديموقراطية النموذج
األوروبـ ـ ـ ـ ــي» ،وذل ـ ــك ّ
ألن ال ـش ــرك ــات الـكـبــرى
واملـ ـص ــارف ه ــي ال ـت ــي دع ـم ــت وص ــول ــه إلــى
اإلليزيه ،أكمل كلمته محذرًا من «النزعات إلى
التسلط» فــي أوروب ــا ،داعـيــا مقابل ذلــك إلى
«الــدفــاع بحزم» عن «مفهوم جديد للسيادة
األوروبية».
ّ
لعل ما يغيب عن ماكرون أنه هو نفسه «غير
املنتمي إلــى يمني وال إلــى يـســار» ،انعكاس
لــأزمــة البنيوية التي يعاني منها «االتـحــاد
األوروبي»ّ ،
وأن «األنانية القومية» هي نوع من
الهرب من جسم مالي رهيب ،أي مؤسسات
االتحاد األوروبي ،وهي أيضًا نتيجة للوضع
ّ
االستراتيجي الذي لف أسياد أوروبا مشنقته
ّ
حول القارة .هذا مع العلم أن زمن «الوسطية
امل ــاك ــرونـ ـي ــة» ،ك ـمــا زمـ ــن ال ـي ـمــن امل ـت ـطــرف،
ي ــأخ ــذان حـ ّـيــزه ـمــا ف ــي ظ ــل «زمـ ــن ال ـب ــؤس»
الذي يجد فيه اليسار األوروبي نفسه بعدما
خسر «آفاق الثورات» .وللعلم أيضًا ،يأتي كل
ذلك فيما لم ُيطرح أعاله سؤال رئيسي« :أي
أوروبا يريدها ماكرون؟».
(األخبار)
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى املرحوم
هاشم علي القاق
زوجته الهام محمد شعبان
أوالده ال ــدك ـت ــور ف ـي ـصــل وزوج ـت ــه
مايدا ميتليان وعائلته
ال ــدك ـت ــور رف ـع ــت وزوجـ ـت ــه كــونـشــا
ميدينا وعائلته في املهجر
ال ــدكـ ـت ــور م ـظ ـه ــر وزوج ـ ـتـ ــه ف ــادي ــا
حسون وعائلته
االستاذ حسام وزوجته هال هاشم
وعائلته
نوار زوجة احمد صالح وعائلتها
وس ــام زوج ــة عـبــد الـنــاصــر شــرانــق
وعائلتها في املهجر
عــائــات اشـقــائــه املــرحــومــن رفعت
وطلعت وعمر
عائلة شقيقته املرحومة وجيهة
تقبل الـتـعــازي فــي منزله فــي املــرج
طوال ايام االسبوع
وف ـ ــي ن ـ ـ ــادي م ـت ـخ ــرج ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية  -الــورديــة ،نـهــار االثنني
ال ــواق ــع فــي  23نـيـســان مــن الثالثة
حتى السابعة.
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه آل ال ـق ــاق
وشـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان وص ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــح وح ـ ـ ـسـ ـ ــون
ومـ ـيـ ـتـ ـيـ ـلـ ـي ــان وهـ ـ ــاشـ ـ ــم وش ـ ــران ـ ــق
وعموم أهالي املرج والبقاع

◄ ذكرى ►
ذكرى اسبوع
تـصــادف غ ـدًا الخميس الــواقــع فيه
 2018/4/19ذكـ ــرى مـ ــرور اسـبــوع
على وفاة املرحومة الحاجة
سميرة الحاج حسني يوسف ضيا
(أم عصام)
أرملة املرحوم الحاج توفيق حسن
كعور
والــدت ـهــا :املــرحــومــة الـحــاجــة مريم
حسن حمود
أوالدها :عصام ،محمد علي ،هشام،
الشهيد حسام.
اش ـ ـقـ ــاؤهـ ــا :ي ــوس ــف وامل ــرح ــوم ــان
محمد (أبوحسني) وعفيف
ش ـق ـي ـق ــات ـه ــا :ال ـ ـحـ ــاجـ ــة ح ـل ـي ـم ــة –
وامل ــرح ــوم ــات ال ـح ــاج ــة م ـحــاســن –
الحاجة خديجة – الحاجة
فاطمة – الحاجة زينب.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم ع ــن روحـهــا
الـ ـ ـط ـ ــاه ـ ــرة ف ـ ــي ح ـس ـي ـن ـي ــة روض ـ ــة
الشهيدين (الـغـبـيــري) مــن الساعة
الثالثة حتى الخامسة عصرًا.
اآلس ـفــون :آل كـعــور وحـمــود وضيا
ومـ ــاجـ ــد وعـ ـل ــي احـ ـم ــد والـ ـ ـق ـ ــادري
وعـمــوم أهــالــي مدينة صــور وبلدة
تفاحتا.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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زوجـ ـت ــه ج ـ ــان ـ ــدارك س ـع ـيــد نـجـيــب
غندور االشقر
أبناؤه املهندس شكري
املـ ـح ــام ــي ال ـ ـيـ ــاس وزوجـ ـ ـت ـ ــه سـمــر
سلهب (ممثل نقابة املحامني لدى
دوائر املنت القضائية)
بناته الدكتور تريز زوجة جان لوك
سيرلوبي
املهندس ريتا
الدكتور ماري كلير زوجة املهندس
رشيد ابو كسم وعائلتهما
شـ ـقـ ـيـ ـق ــه اوالد املـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــوم نـ ـق ــوال
وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ـتــه ج ـم ـي ـلــة ارم ـ ـلـ ــة امل ــرح ــوم
يوسف عبيد واوالدها وعائالتهم
وان ـس ـبــاؤهــم يـنـعــون الـيـكــم بمزيد
من الحزن واالســى فقيدهم الغالي
املأسوف عليه املرحوم
يوسف ّ
عبود مارون
امل ـن ـت ـقــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
االثنني الواقع فيه  16نيسان 2018
متممًا واجباته الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
ال ـ ـخـ ــام ـ ـسـ ــة م ـ ــن ب ـ ـعـ ــد ظ ـ ـهـ ــر يـ ــوم
الـخـمـيــس  19ال ـج ــاري ف ــي كنيسة
س ـ ّـي ــدة ال ـغــابــة ال ـع ـجــائ ـبـ ّـيــة ـ ـ ـ ـ بيت
شباب.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي يـ ــوم االرب ـ ـعـ ــاء 18
الجاري ويــوم الخميس قبل الدفن
وب ـعــده وي ــوم الـجـمـعــة  20الـجــاري
ف ــي ص ــال ــون الـكـنـيـســة م ــن الـســاعــة
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة عـ ـش ــرة صـ ـب ــاح ــا ل ـغــايــة
ً
مساء.
السابعة

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الواقع
في  24نيسان 2018
ت ـج ــري وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات /
امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة،
اس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدراج عـ ـ ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـت ـ ـلـ ــزيـ ــم ت ــأم ــن
مطبوعات مختلفة لزوم املديرية العامة
ل ــأح ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة ،ال ـك ــائ ــن ف ــي مقر
وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات  /منطقة
الحمراء  /مقابل مصرف لبنان.
الـتــأمــن املــؤقــت 3.000.000 :ل.ل( .ثالثة
ماليني ليرة لبنانية).
التأمني النهائي %10 :عشرة باملائة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طريقة التلزيم :تقديم العروض بمغلف
مقفل.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض وف ـق ــا ل ـن ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لألحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
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وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 837
إعالن
تــدعــو مؤسسة كـهــربــاء لبنان الشركات
وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـن ــى ب ـم ــوض ــوع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ال ــذكـ ـي ــة ال ـ ــى الـ ـحـ ـض ــور ال ــى
مؤسسة كهرباء لبنان املبنى املــركــزي -
الطابق الحادي عشر  -مديرية التجهيز
لـلـتـقــدم بـطـلــب تـسـجـيــل ع ـلــى الئ ـحــة تم
اس ـت ـح ــداث ـه ــا م ــؤخـ ـرًا ت ـخ ـتــص ب ـتــوريــد
العدادات الذكية.
كـمــا يمكن لـهــذه ال ـشــركــات زيـ ــارة موقع
امل ــؤسـ ـس ــة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ()edl.gov.lb
واإلطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــروط وامل ـس ـت ـن ــدات
الالزمة.
بيروت في 2018/04/16
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 824
إعالن
ص ــادر عــن دائ ــرة تنفيذ صـيــدا برئاسة
القاضي راني صادق باملعاملة التنفيذية
رقـ ــم  2016/1093ل ـب ـيــع الـ ـعـ ـق ــارات ذات

االرق ـ ـ ــام  /1559/و /1560/و/1561/
عنقون باملزاد العلني.
املنفذ :املحامي حسني صبحي قرقماز.
املنفذ عليهم :مريم بديع فرحات ورفاقها.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ح ـكــم مـحـكـمــة بــدايــة
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ت ـ ــاري ـ ــخ  2016/03/31رق ــم
الـقــرار  2016/64املتضمن ازالــة الشيوع
ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات رقـ ــم  /1559/و/1560/
و /1561/عـ ـنـ ـق ــون ،وب ـي ـع ـه ــم بـ ــاملـ ــزاد
العلني.
تـ ــاريـ ــخ ت ـب ـل ـي ــغ االنـ ـ ـ ـ ـ ــذار 14 :و 16و17
و2017/02/28
و2017/01/21
و2017/05/03
تاريخ قرار الحجز 2017/06/21 :وتاريخ
تسجيله2017/07/07 :
تــاريــخ مـحـضــر ال ــوص ــف2017/07/12 :
وتاريخ تسجيله2017/10/16 :
م ـح ـتــويــات ال ـع ـق ــار رق ــم /1559عـ ـنـ ـق ــون:
قطعة ارض بعل سليخ.
مساحته/450 :م.2
ً
حدوده :شماال :العقار رقم  – 1560شرقًا:
الـعـقــار رق ــم  – 1558جـنــوبــا :الـعـقــار رقــم
 – 1550غربًا :العقار رقم .1562
بدل التخمني/6750/ :د.أ.
بدل الطرح/6750/ :د.أ.
م ـح ـتــويــات ال ـع ـق ــار رق ــم /1560عـ ـنـ ـق ــون:
قطعة ارض بعل سليخ.
مساحته/130 :م.2
ً
حدوده :شماال :العقار رقم  – 1561شرقًا:
الـعـقــار رق ــم  – 1558جـنــوبــا :الـعـقــار رقــم
 – 1559غربًا :العقار رقم .1562
بدل التخمني/1950/ :د.أ.
بدل الطرح/1950/ :د.أ.
م ـح ـتــويــات ال ـع ـق ــار رق ــم /1561عـ ـنـ ـق ــون:
قطعة ارض بعل سليخ.
مساحته/210 :م.2
ً
حدوده :شماال :العقار رقم  – 1641شرقًا:
الـعـقــار رق ــم  – 1558جـنــوبــا :الـعـقــار رقــم
 – 1560غربًا :العقار رقم .1562
بدل التخمني/3150/ :د.أ.
بدل الطرح/3150/ :د.أ.
موعد املــزايــدة ومكانها :نهار الخميس
الواقع في  2018/05/24الساعة العاشرة
صباحًا ،أمام رئيس الدائرة على الراغب
فــي الـشــراء ان ي ــودع بــاســم رئـيــس دائــرة
التنفيذ في صيدا قبل املباشرة باملزايدة
في صندوق الخزينة او في أحد املصارف
املـقـبــولــة مــن الــدولــة مبلغًا مــوازيــا لبدل
الطرح أو أن يقدم كفالة مصرفية تضمن
هذا املبلغ وان يتخذ محل اقامته مختارًا
ل ــه ف ــي نـ ـط ــاق ال ـ ــدائ ـ ــرة واال اع ـت ـب ــر قـلــم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى املشتري

ايـ ـ ــداع ك ــام ــل ال ـث ـمــن والـ ــرسـ ــوم وال ــدالل ــة
خالل مهلة ثالثة أيــام من تاريخ صدور
قــرار االحــالــة واال تعاد املــزايــدة بالعشر
على مسؤوليته.
رئيس القلم
أحمد عبدالله
إعالن
صــادر عن الغرفة االبتدائية الثالثة في
الشمال
بالدعوى رقم 2017/183
مـ ــوجـ ــه الـ ـ ــى املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــدهـ ــم ورث ـ ــة
املرحوم بطرس حبيب معوض ،من بلدة
ً
زغ ــرت ــا اصـ ــا وم ـج ـهــولــي م ـحــل االق ــام ــة
حاليًا.
ت ـ ــدع ـ ــوك ـ ــم ه ـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـحـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــة الس ـ ـت ـ ــام
اسـتـحـضــار ال ــدع ــوى ومــرفـقــاتــه املــرفــوع
ضــدكــم مــن املستدعي حنا محسن حنا
معوض بوكالة املحامي صخر الهاشم،
بدعوى ازالة الشيوع املقامة على العقار
رقم  3436من منطقة اهدن العقارية.
وذلك خالل مهلة شهرين من تاريخ نشر
هذا االعالن واتخاذ مقامًا لكم يقع ضمن
نطاق
هذه املحكمة واال جاز لهذه املحكمة سندًا
ً
للمادة  15أ.م.م .تعيني ممثال خاصًا يقوم
مقامكم ويـنــوب عنكم فــي جميع اطــوار
املحاكمة وامام دوائر التنفيذ ،ريثما يتم
تعيني
املمثل القانوني او تعيني الورثة.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صــادر عــن الغرفة االبتدائية االول ــى في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/2890
موجه الى املدعى عليهما :صاحب علي
ابــراه ـيــم وريـ ــاض ب ــدر الـصـمــد ،مقيمان
س ــابـ ـق ــا ف ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة بـ ـخـ ـع ــون ال ـض ـن ـي ــة،
ومجهولي محل االقامة حاليًا.
تدعوكما هــذه املحكمة السـتــام اشعار
ت ـب ـل ـي ــغ م ــوع ــد ال ـج ـل ـس ــة املـ ـ ـح ـ ــددة ي ــوم
الخميس الواقع
فـ ـي ــه  2018/5/31ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـت ــاس ـع ــة
صـبــاحــا ،بــالــدعــوى املـقــدمــة ضــدكـمــا من
املدعني فــرج بــدر الصمد ورفــاقــه بوكالة
املـحــامــي اســامــة ع ــام ،بـمــوضــوع ابطال
وكــالــة بـيــع فيما خــص الـعـقــاريــن رق ــم 3
و 316مـنـطـقــة بـخـعــون ال ـع ـقــاريــة ،وذل ــك
خ ـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
النشر وثالثة ايام من تاريخ التبليغ ،واال

يعتبر كــل تبليغ لكما بــواسـطــة رئيس
القلم ولصقًا على باب املحكمة صحيحًا
باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
اعالن قضائي
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد الـحــاج
علي وعضوية القاضيني روني داكسيان
وري ـ ـش ـ ــار الـ ـسـ ـم ــرا املـ ـسـ ـت ــدع ــى ض ــده ــم
رسمية ونهاد وعني الحياة
نـ ـعـ ـي ــم زي ـ ـع ـ ــور ومـ ـحـ ـم ــد عـ ـل ــي ح ـم ــوي
وس ـع ــاد جـمـيــل ح ـم ــدان وزه ـي ــر وجـهــاد
واح ـم ــد ون ـج ــاح ورب ـ ــاح وي ـم ـنــى حسني
ال ـط ـح ـي ـلــة واحـ ـم ــد صـ ــاح ال ـص ـنــادي ـقــي
وس ـع ـي ــد وم ـح ـم ــد احـ ـم ــد ال ـص ـن ــادي ـق ــي
وعماد ومسعود ووسام وعصام وايمان
توفيق خليل الستالم نسخة عن االوراق
رقــم  2018/160املقامة من ابراهيم علي
زيـعــور بــوكــالــة املـحــامــي حسني صبحي
ق ــرق ـم ــاز ب ـم ــوض ــوع ق ـس ـمــة ل ـل ـع ـقــار رقــم
 /602/مـ ــن م ـن ـط ـقــة ع ـن ـق ــون ال ـع ـق ــاري ــة
وات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ب ـن ـط ــاق املـحـكـمــة
والـجــواب خــال عشرين يومًا من تاريخ
ال ـن ـشــر واال ي ـتــم ابــاغ ـكــم بـقـيــة االوراق
والـ ـ ـق ـ ــرارات بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـح ـكــم الـنـهــائــي
بــواس ـطــة الـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة اعــانــات
املحكمة.
رئيسة القلم
سالم الغوش
تبليغ مجهول مقام
مـحـكـمــة ب ــداي ــة ج ـبــل ل ـب ـنــان ال ـثــال ـثــة في
ب ـع ـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
املرتضى تدعو املدعى عليه غسان فارس
الضيقه لتبلغ اوراق الدعوى 2017/7743
وجلسة  2018/5/24واملقدمة من املدعي
سعيد محمود مطر والــرامـيــة الــى الغاء
اتفاقية البيع تاريخ  2015/7/3املتعلقة
بــالـقـســم  28ب ـلــوك  Aمــن ال ـع ـقــار /4585
الحدث.
ي ـجــب ح ـض ــورك الـ ــى ق ـلــم هـ ــذه املـحـكـمــة
لتبلغ االوراق خــال مهلة عشرون يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لك في
قـلــم املحكمة ولـصـقــا عـلــى ب ــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :منير علي يزبك
املجهول محل االقامة
تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2016/2601املتكونة بينك وبــن بخالل
 /30/ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـن ـشــر وات ـخ ــاذ
محل اقــامــة مختار ضمن نطاق الــدائــرة
واال ُعــد قلمها مقامًا مـخـتــارًا تتبلغون
بواسطته كل االوراق املوجهة اليكم في
املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
بتول صباغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب املحامي ايلي حنا كيرلس ملوكلته
فرجيني شارل قرم سند تمليك بدل عن
ضائع للقسم  12من العقار  429منطقة
الرميل.
للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
القاضي ميرنا كالب
يبلغ الــى املـحـجــوز عليها زيـنــب حسني
حجازي املجهولة املقام
ً
عـمــا بــاحـكــام امل ــادة  409أ.م.م .تعلمكم
دائــرة تنفيذ بيروت بــأن لديها في ملف
الحجز االحتياطي رقم  2017/187اشعار
تبليغ حجز احتياطي موجهًا اليكم من
طالب الحجز بنك بيبلوس ش.م.ل.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم قرار الحجز واالوراق املرفقة به
علمًا بــأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء

مهلة عشرين يوما على نشر هذا االعالن
وعلى تعليق نسخة عنه وعــن االشعار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ويصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االعـتــراض البالغة خمسة
اي ـ ـ ــام ال ـ ــى م ـت ــاب ـع ــة االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات بـحـقـكــم
ً
اصوال.
مأمور التنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن
ط ـل ــب املـ ـح ــام ــي ال ـك ـس ــي هـ ـن ــري ان ـط ــون
بوكالته عــن السيدة مــريــم ســالــم الياس
بصفتها وري ـثــة ملــالـكــة الـعـقــار رق ــم 260
مــزرعــة املطحنة اث ـبــات بـيــانــات السيدة
قودات منيف الخوري
للمعترض  20يوما للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي

 448و  367و  531عاصون.
للمعترض  15يوما للمراجعة
امني السجل العقاري بالتكليف
اعالن
ألمانة السجل العقاري في الشمال
طلبت نظيرة انعام الحبال سند تمليك
بدل ضائع  1507/28بساتني طرابلس.
للمعترض  15يوما للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

اعالن
ألمانة السجل العقاري في الشمال
ط ـل ــب ك ــام ــل م ـح ـمــد خ ـض ــر دنـ ـ ــدن سـنــد
تمليك بدل ضائع  828املنية.
للمعترض  15يوما للمراجعة
امني السجل العقاري بالتكليف

◄ خرج ولم يعد ►

اعالن
ألمانة السجل العقاري في الشمال
ط ـل ــب ن ــاج ــي ال ـح ـل ــو ب ــوك ــال ـت ــه ع ــن أح ــد
ورثــة الخوري انطانيوس (امطانيوس)
اب ــراه ـي ــم الـ ـخ ــوري س ـن ــدات تـمـلـيــك بــدل
ضائع  2191و  2192زيـتــون طرابلس و

غادرت العاملة االثيوبيه
Miret edemo beilemo
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ,ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 76/886588

◄ مبوب ►

استراحة
2848 sudoku
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أفقيا

 -1شخصية لبنانية عاشت في القرن الثامن عشر يعود لها الفضل في جر مياه
نبع الصفا الى قصر األمير بشير الشهابي –  -2ما ُيطلى به الجرح – ما ُيستتر به
ّ
تكلم على الله
والرجلني كالطفل –
من العدو كأكياس الرمل –  -3يمشي على اليدين ِ
بالكفر واإلهانة – سقي –  -4صات الضفدع – خان ونقض العهد – من الخضر –
 -5دولة عربية – عاصفة بحرية –  -6بلدة لبنانية بقضاء البقاع الغربي – والدي
–  -7للنفي – إحدى الواليات املتحدة األميركية –  -8حاكم والية – جزيرة يونانية
ّ
سلم السلطة الى هتلر
–  -9جمهورية ونظام سياسي قام في أملانيا ()1933-1919
–  -10كلمة تعني إستعمال دولة حق السيادة على إقليم خارج حدود أراضيها

عموديًا

 -1أديب وصحافي لبناني حائز على جائزة غونكور الفرنسية عن روايته صخرة
طانيوس –  -2رفيق الـبــارود بلغة الصيد – أحــرف متشابهة –  -3أعطى من دون
مقابل – حرف نصب – مدينة فرنسية –  -4طائر مائي شبيه باألوز – عبد وأجير –
إسم موصول –  -5من الحيوانات – من أسماء الذئب –  -6مدينة في السودان على
النيل تجاه الخرطوم – خنزير ّ
بري –  -7نزع َ الريش عن الطائر أو الشعر عن الجلد
 نقطع اإلصبع –  -8مقياس مساحة – يقاوم مبعثرة –  -9بلدة لبنانية بقضاءبنت جبيل – نظير –  -10مخرج لبناني مشهور ُيعرف بلقب صانع النجوم مطلق
فكرة نهر الفنون

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2848

حلول الشبكة السابقة

1

 -1مغارة جعيتا –  -2وديع – كابول – ّ -3
نرد – توشيبا –  -4رهان – اردين –  -5هاجر – -6
اروبا – قماش –  -7لو – وجار – ال –  -8بصل – شمندر –  -9شيرين – وي –  -10قرد – الدوحة

عموديًا

 -1مونريال – شق –  -2غدره – روبير –  -3ايداهو – صرد –  -4رع – نابولي –  -5جاج – نا
–  -6جكوار – اش –  -7عاشر – قرميد –  -8يبيدهم –  -9ت و ب ي – الدوح –  -10اإلنكشارية

حل الشبكة 2847

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر عراقي ( )1996 -1926كــردي األصــل من أســرة كبيرة فيها رجال
ّ
تشرد وبؤس .من مؤلفاته الشعرية « حوار
سياسة وشعر .عاش حياة
عبر األبعاد الثالثة «
 = 10+5+3+8+4+6+5من العمالت العربية ■  = 1+2+7مدينة سورية ■
 = 11+1+9إمارة عربية

حل الشبكة الماضية :جياني انييلي

30

األربعاء  18نيسان  2018العدد 3445

األربعاء  18نيسان  2018العدد 3445

ثقافة وناس

ثقافة وناس

الثالثية الريفية
تأتي «عرس الدم» ،و«يرما» ،و«منزل
برناردا ألبا» بوصفهما العالمات
الثالث التي جعلت من الشاعر فيدريكو
غارثيا لوركا واحدًا من أهم الكتاب
املسرحيني في العالم .تسمى هذه
األعمال بالثالثية «الريفية» (تحدث في
الريف اإلسباني) .القصة استوحاها
لوركا من حادثة حقيقية (وقعت
في  22تموز /يوليو ّ )1928أرختها
وكتبتها كارمن دي بورغس القادمة
من مدينة «املرية» األندلسية .تتناول
القصة البسيطة التركيب ،عالقة حب
األطراف (البطلة ،العشيق ،الزوج)
ثالثية ً
إضافة إلى الشخصية األهم :األم،
فيما تتأرجح بعض الشخصيات بني
الهامشية والضرورية حسب املشهد،
في استعارة من لوركا لفكرة «القدر»
من املسرح اإلغريقي الذي يؤثر وال
يطل ،أو يطل من دون أن يراه أبطال
العمل ،ولكنه يؤثر بهم وينتظرهم.
من خالل الثالثية الريفية ،تنبأ لوركا
بالحرب األهلية اإلسبانية التي سرعان
ما سيصبح هو شخصيًا من شهدائها
وهو ال يزال في الثامنة والثالثني من
العمر .تقنيًا ،تمتاز «عرس الدم» املمتدة
بكونها شاعرية
فصول ثالثة،
على
ّ
ٍ ً
تراجيدية ،فضال عن تعلقها بفكرة
املوت والحياة وارتباطهما بالقدر
والحب في ٍآن .إذ يغدو ّ الحب القوة
الوحيدة القادرة على التغلب على املوت،
ّ
ولو أنها ال تنجح في نهاية املطاف.
من «عرس الدم» (نتالي هنداوي)

فنون مشهدية

سحر عساف تلبنن النص الرؤيوي عن الحرب األهلية اإلسبانية

ّ
ال تفوتوا «عرس» لوركا في حمانا

عبدالرحمن جاسم
واملـخــرجــة ًاللبنانية
تمتلك ّاملمثلة ً
عساف لغة مسرحية خاصة،
سحر
ً
فـ ـض ــا عـ ــن ذك ـ ـ ــاء ي ـج ـع ـل ـهــا ت ـخ ـتــار
أعـ ـم ــالـ ـه ــا ب ـع ـن ــاي ــة ب ــالـ ـغ ــة وفـ ـ ـ ــرادة
خاصة .تقودها هذه العناية لخوض
غـمــار تـجــارب قــد يعتبرها بعضهم
«ص ـع ـب ــة» أو رب ـم ــا «غ ـي ــر عـمــانـيـ ًـة
ال ـت ـط ـب ـيــق» .ت ــدخ ــل ع ـ ّـس ــاف ت ـجــربــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي م ـس ــرح ـي ـت ـه ــا «ع ـ ــرس
ال ــدم» (ترجمتها ولبننتها بلهجة
م ـح ـك ـيــة) ع ــن ن ــص ش ــاع ــر إسـبــانـيــا
القتيل فيدريكو غارثيا لوركا (1898
ـ ـ ـ  .)1936إنـ ــه م ـس ــرح «امل ـ ـكـ ــان» site
specific theater؛ حيث يصبح األخير
جـ ـ ــزءًا م ــن ال ـ ـعـ ــرض .هـ ـن ــا ،ال يــدخــل
الجمهور ساحة العرض فحسب ،بل
يــدخــل أي ـض ـاَ إل ــى «املـحـيــط الحركي
اآلم ــن» ()comfort movement zone
ً
للممثل .نجد مثال املمثل يطلب من
أحد الجمهور أن يعطيه مكانه ،أو أن
يزيح من دربه الستعمال الباب املعد
لخروجه من املشهد.
اسـتـخــدمــت ع ـســاف ال ـنــص األصـلــي
للمسرحية الـتــي كتبها لــوركــا عــام
ّ 1933
وقدمها في مدريد ،ثم بيونس
ّ
آي ــري ــس ،وع ــرب ـت ــه م ــع إب ـقــائ ـهــا على
اس ـ ــم ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو (ع ـش ـي ــق ال ـب ـط ـلــة)
كما هــو مــن دون تعديل «كـنــوع من
التحية للوركا» وفق ما تقول عساف
لـ ـ «األخـ ـب ــار» ،قـبــل أن ت ــوض ــح« :هــو
االسم الوحيد الذي استعمله لوركا
في املسرحية ،فيما بقية األبطال بال
أسماء».
ي ـشــارك فــي الـعـمــل ال ــذي يـعــرض في
قرية حمانا (جبل لبنان) ،أكثر من
ٍّ
ومغنٌ .
ٌ
كبير
رقم
 24مؤديًا بني ممثل
ّ
نـسـبـيــا ،إذ إن إدارة ع ــدد كـبـيــر من
املمثلني في أماكن مسرحية مختلفة،
ً
كثير
يعتبر منهكًا ،فضال عن أنه في ً ٍ
من لحظات العمل نجد تــداخــا بني
ال ـش ـخ ـص ـيــات /أب ـط ــال ال ـع ـمــل وبــن
امل ـغ ـنــن ك ـمــا ف ــي مـشـهــد ال ـع ــرس أو
مشهد الختام ،حيث يختلط الغناء
اإلسباني اآلسر بالتمثيل.

تبدو حرفة املخرجة اللبنانية ظاهرة
م ــن خ ــال إص ــراره ــا ع ـلــى أن يـكــون
إخــراج ـهــا واضـ ــح الـتـقـنـيــات .هـكــذا،
ظهرت انسيابية املشاهد بالتناسق
ً
مع ّاملسرحية األم ،فضال عن سهولة
التنقل بني ّأماكن العرض .ويحسب
لـلـمـخــرجــة أن ـه ــا أعـطـتـهــا كـثـيـرًا من
«أصـ ــالـ ــة» خ ــاص ــة جـعـلـتـهــا ت ـق ــارب
مكان املسرحية األصـلــي .أضــف إلى
ذلك حرفة انتقائها ألبطالها .أدائيًا،
برعت ماي أوغدن سميث بشخصية
األم املنهكة الخائفة من «السكاكني»
ال ـت ــي أودت ب ــزوج ـه ــا واب ـن ـه ــا ،وقــد
تـ ــودي ال ـي ــوم بـحـيــاة ابـنـهــا األخ ـيــر.
سميث تلعب الــدور بحنكة تغوص
ف ــي شـخـصـيــة األم الـ ـق ــروي ــة ،س ــواء
اإلسـبــانـيــة أو الشرقية عـمــومــا .هنا
تـ ـب ــدو األم قـ ــائ ـ ـدًا ،مـ ـح ــرك ــا ،ص ـل ـبــا،
ورمـ ـ ـزًا لـلـمـنــزل وأصــال ـتــه بـتـقــالـيــده
وضوابطه .األم/األنثى هي من تبقى
بـعــد رحـيــل ال ــرج ــال (إل ــى ال ـحــرب أو
س ـ ــواه ـ ــا) .أدت م ــاري ــا بـ ـش ــارة دور
ال ـعــروس ،مـحــاولــة تقديم شخصية
الفتاة الصغيرة التي أسرها الحب،
ّ
ولـكـنـهــا ال ت ــدرك أن م ــا تــرتـكـبــه هو
«خـ ـطـ ـيـ ـئ ــة» ،ب ــال ـت ــال ــي تـ ــوافـ ــق عـلــى

الــزواج ،لكن الحب يظل جل أمانيها
ومآسيها .الالفت أن املمثلة الشابة
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت أن ت ـج ـس ــد ش ـخ ـص ـيــة
«متوثبة» ،إذ إنها في لحظةٍ ما تقرر
الـهــروب مع عشيقها ليوناردو رغم
ال ـخ ـطــر امل ـح ــدق ب ـه ـمــا ،ال ب ــل تـعــود
ل ـت ـقـ ّـدم نفسها ل ــوال ــدة عــريـسـهــا كي
تقتلها وتريحها من عذاب الضمير.
ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو (ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي يـحـمــل

مكان العرض والغناء
والموسيقى والثياب ،جعلت
التجربة غنية للغاية
اسمًا في املسرحية) أدى دوره جواد
ـيء مــن الــواق ـع ـيــة ،وإن
رزق ال ـلــه ب ـشـ ٍ
اح ـتــاج أن يضبط «صــوتــه» أحيانًا
حني الغضب .لكن إذا ما نظرنا إلى
مكانه /دوره ،ربما كان ضروريًا أن
ً
منفعال وعصبيًا بهذه
يخرج صوته
ٌ
الطريقة :فهو عشيق خائن لزوجته،
يهرب مع قريبتها التي تريد الزواج.
اكتشاف العمل بالتأكيد هو بسمة
ب ـي ـض ــون ،ال ـق ــادم ــة م ــن كـ ـن ــدا ،حيث

درســت السينوغرافيا .ربما هي من
أف ـضــل امل ــؤدي ــات ف ــي «عـ ــرس الـ ــدم».
تجسد بيضون دور زوجة ليوناردو
ّ
تتحمل سلوكه /أسلوبه
الشابة التي
ً
املهني في التعامل معها ،فضال عن
إدراكها التام لعشقه لقريبتها.
لـ ـك ــن شـ ـع ــوره ــا ال ـك ـب ـي ــر ب ــااللـ ـت ــزام
وامل ـســؤول ـيــة ت ـجــاه بـيـتـهــا وابـنـهـمــا
الـصـغـيــر ،يجعلها ت ـح ــارب إلبـقــائــه
م ـع ـهــاِ .ح ـ َـر ِف ـ َّـي ــا ،م ــن ي ـشــاهــد بـسـمــة،
ي ـ ــدرك ت ـم ــام ــا ك ـي ــف ّ«ارتـ ـ ـ ـ ــدت» ه ــذه
ّ
الشخصية كما لو أنها هي:
يتهدج
صوتها أثـنــاء الـحــديــث مــع زوجـهــا،
تنكسر حركتها الجسدية حني تراه
والـ ـه ــا ع ــاش ـق ــا ل ـغ ـيــرهــا ف ــي مـشـهــد
«الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرس» .وح ـ ـتـ ــى فـ ــي إصـ ــرارهـ ــا
عـ ـل ــى إبـ ـق ــائ ــه مـ ـعـ ـه ــا ،تـ ـظ ــل تـمـســك
باملشاهدين بأدائها الواقعي البعيد
عن املبالغة.
فــي اإلط ــار عـيـنــه ،أدى ولـيــد صليبا
دور ال ـعــريــس بـطــريـقــة ج ـي ــدة ،وإن
بــدا «مثاليًا» أكثر مــن ال ــازم .باسل
م ـ ــاض ـ ــي كـ ـ ـ ــان مـ ـقـ ـنـ ـع ــا بـ ـ ـ ـ ــدور والـ ـ ــد
ال ـع ــروس ،لـكــن ربـمـًـا ك ــان يـحـتــاج أن
يـكــون أكـثــر «م ــادي ــة» كما فــي النص
األص ـ ـلـ ــي .ل ـك ــن ي ـح ـســب مل ــاض ــي أن ــه

المسرح المرتبط بالموقع
تأتي ًتجربة «املـســرح املرتبط باملوقع» (أو املـســرح املوقعي)
عمل مسرحي ،إذ إنها تتناقض مع
إضــافــة بحد ذاتـهــا ألي ٍ
مـفـهــوم «خـشـبــة امل ـس ــرح» .هـنــا تنتفي الـعــاقــة /الـحــاجــز بني
ّ
ويتجول بداخله
املمثل واملشاهد .يدخل املشاهد قلب العمل،
العرض نفسه .ال حــدود أو ضوابط تحكم حركة
حتى أثناء ً
املشاهد ،فضال عن سلوكه (إال ما يفرضها العمل وقوته).
عربيًا /محليًا؛ تكاد هــذه التجربة أن تكون مليئة باملخاطر،
جمهور لــم يعتد هــذا الـنــوع مــن املـســرح ،ال بل
خصوصًا مــع
ٍ
لحظة ما إثر تلقيه رسالة
في
هاتفه
استعمال
إلى
إنه قد يلجأ
ٍ
نصية ،أو أنه سرعان ما يتبادل الضحكات أو «املزحات» مع
الجمهور.
املمثلني أنفسهم ،أو
ّ
ك ـل ـهــا تـ ـج ــارب ي ـم ـكــن تــوق ـع ـهــا ف ــي هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن امل ـس ــرح،
لحظة
خصوصًا أن التماس بني األبطال والجمهور يصبح في
ٍ

ما عند «املسافة صفر».
هنا يكون التدريب وحرفة املمثلني األهم في هذا التجارب :القدرة
على االرتجال خارج املعتاد ،كأن يطلب املمثل من الجمهور أن
يفسح لــه كــي يجلس ،أو يدخل أو يـخــرج .لكن األهــم مــن هذا
كله :أن يبقى فــي إطــار العمل وأال يخرج منه ألي سـبـ ٍـب .في
«عرس الــدم» ،بدت ّ
حمانا ًالقرية الجبلية  -اختارتها املخرجة
اللبنانية خصيصًا ،فضال عــن رغبتها فــي العمل مــع «بيت
الـفـنــان» هناك الــذي سهل عملها واسـتـضــاف فريقه  -جــزءًا
عساف/لوركا .البيوت باتت جزءًا من
ال يتجزأ من مسرحية
ً
قرية
في
أصبحنا
أننا
أو
هنا
فعال
حدثت
الحكاية ،كما لو أنها
ٍ
إسبانية إبان الحرب األهلية ( :)1939-1936الثياب ،األصوات،
ٍ
الطرق ،املنازل ،الكنيسة ،قاعة القرية ،وبالتأكيد األبطال بكل ما
يملكونه من ألق.

اسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ال ـج ـم ـه ــور
ال ـ ـ ــذي يـ ـش ــارك ــه «مـ ـس ــاح ــة ع ــرض ــه»
ب ـطــري ـقــةٍ ل ـب ـقــةٍ وس ـل ـس ـلــة .ب ــدوره ــا،
بــدت باسكال شنيص (ج ــارة والــدة
ال ـ ـعـ ــريـ ــس) وداريـ ـ ـ ـ ــن شـ ـم ــس ال ــدي ــن
(وال ــدة الـعــروس) واضحتي املعالم،
أبـقـتــا عـلــى جـمــال الشخصيتني من
النص األصـلــي .كريستني واكيم من
بشكل
جانبها لعبت دور أم الزوجة
ٍ
ج ـيــد ،وإن ك ــان دورهـ ــا قـصـيـرًا ،فلم
ً
يـتــح لـهــا م ـجــاال إلظ ـهــار الشخصية
ّ
بــوضــوح أكـبــر ،خصوصًا أن دورهــا
ه ــو إكـ ـم ــال ل ـ ــدور /وظ ـي ـف ــة األم فــي
املـ ـس ــرحـ ـي ــة عـ ـم ــوم ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
لوركا .على الجانب اآلخر ،بدت ريتا
باروتا وريتا ابراهيم جزءًا أساسيًا
م ــن خـ ــال ق ـيــادت ـه ـمــا لـلـمـشــاهــديــن
بـطــريـقــةٍ جــد ســوريــالـيــة عـبــر أمــاكــن
العرض كافة .تؤدي باروتا وابراهيم
دور املتسولتني /الغجريتني ببراعة.
إن ـه ـم ــا م ـ ــرآة ل ـف ّـت ـيــات ال ـ ـقـ ــدر .تـكـفــي
اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ـه ـم ــا تـ ـظ ــان داخ ــل
شـخـصـيـتـيـهـمــاّ ح ـتــى آخ ــر لـحـظــات
املسرحية رغم أنهما ال تتداخالن في
واحد.
مشهد
مشاهد العرض ،إال في
ٍ
ٍ
يذكر أن هــذا العمل هو ّ
األول أدائيًا
ّ
ً
لـ ـب ــاروت ــا ،ف ـض ــا ع ــن أنـ ـه ــا تــرجـمــت
نصوص لــوركــا الغنائية فــي العمل
ّ
وحولتها إلى املحكية« .تجربة رائعة
وم ـخ ـت ـل ـف ــة وشـ ــاقـ ــة كـ ـ ــون ن ـصــوص
لوركا صعبة وخاصة» وفق ما تقول
لـ «األخبار».
هـ ــذه امل ـس ــرح ـي ــة ل ـي ـســت ح ـك ـرًا عـلــى
هـ ــواة أب ــي ال ـف ـن ــون ،ب ــل ت ـتــوجــه لكل
بشكل عام ،فاستخدام
محبي اإلبداع
ٍ
ً
ـرض فـنــي ،فـضــا عــن دور
امل ـكــان ل ـغـ ٍ
الغناء /املوسيقى والثياب في خلق
عــالـ ٍـم مختلف ،جعال التجربة غنية
لـلـغــايــة .بـعــد مـشــاهــدة الـعـمــل ،ال بد
من طرح السؤال :إذا لم يكن هذا هو
املسرح ،فما هو املسرح إذًا؟
 21و  22نيسان (أبــريــل) ـ ـ الساعة 3:00
ً
ً
مساء
مساء والساعة 7:00
ً
مساء في
 19و 20نيسان ـ ـ الساعة 7:00
ضيعة حمانا
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أسامة غنم :رائحة عفونة تفوح من هذا البيت!
دمشق ــ خليل صويلح
ي ـت ـج ـ ّـول أس ــام ــة غ ـن ــم ( )1975مـنــذ
س ـ ـن ـ ــوات ف ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوارع ال ـخ ـل ـف ـ ّـي ــة
للمسرح العاملي ،بحثًا ّ
عما يشبهنا
ويخاطب حواسنا ويسمو بذائقتنا
ال ـت ــي خ ـ ّـرب ـت ـه ــا ال ـف ــرج ــة الـسـطـحـيــة
والـ ـ ـع ـ ــروض ال ـ ـعـ ــابـ ــرة ،إل ـ ــى ّ أن يـقــع
على ضالته بعد عناء ومشقةّ :
نص
ُ
إشكالي بدمغة ال تمحى .لكنه ،في
امل ـق ــاب ــل ،سـ ُـي ـخ ـضــع هـ ــذا ال ـن ــص في
مـخـتـبــره امل ـســرحــي ،إل ــى مـعــالـجــات
م ـض ـن ـي ــة فـ ــي ورش ـ ـ ــة عـ ـم ــل تـسـتـمــر
أشـ ـ ـهـ ـ ـرًا م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـقـ ــاشـ ــات وال ـ ـحـ ــذف
واإلضــافــة وامل ـقــاربــات البيئية التي
ّ
محلية خالصة.
تمنح العمل نكهة
ال يـ ـج ــد ه ـ ـ ــذا امل ـ ـسـ ــرحـ ــي ال ـ ـسـ ــوري
ال ـ ــرص ـ ــن عـ ـبـ ـئ ــا ف ـ ــي االتـ ـ ـك ـ ــاء ع ـلــى
نـصــوص اآلخــريــن وإع ــادة توليفها
عـلــى ن ـحـ ٍـو آخ ــر .ذل ــك أن ــه يـصــل بها
إل ـ ــى مـ ــا ي ـش ـب ــه ال ـك ـت ــاب ــة الـ ـط ــازج ــة،
حــن يقنعنا بــأن مــا حــدث فــي لوس
ان ـج ـل ــوس ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ي ـم ـكــن أن
ي ـح ــدث ف ــي دم ـش ــق األل ـف ـي ــة الـثــالـثــة
بـمـخـ ّـيـلــة م ـت ـق ــدة ،وخ ــرائ ــط مـحـلـ ّـيــة
تستحضر تضاريس املكان ورائحته
األول ــى .فــي عــرضــه الـجــديــد «درام ــا»
ال ــذي تستضيفه «ص ــال ــة الـقـبــانــي»
في دمشق هــذه األي ــام ،يقتبس سام
شيبرد في أحد أكثر نصوصه عنفًا.
نـقـصــد «غـ ــرب حـقـيـقــي» الـ ــذي كتبه
مـطـلــع ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن املـنـصــرم،
وقـ ــام مـخــرجـنــا بـتــرجـمـتــه إل ــى لغة
الضاد .وإذا بنا حيال عائلة مشابهة
ل ـت ـلــك الـ ـت ــي ق ـ ــام ال ـك ــات ــب األم ـي ــرك ــي
بنشر غسيلها املتسخ على املأل .لكن
أسامة غنم لم يختر هذا النص عبثًا،
وفــي هــذا التوقيت تـحــديـدًا .بــدا أنه
استكمال لعرضيه السابقني «العودة
إلى البيت» ( )2013عن ّ
نص هارولد
بنتر ،و«زجاج» ( )2015املقتبس عن
«مـجـمــوعــة ال ـح ـيــوانــات الــزجــاجـيــة»
لـتـيـنـيـســي ولـ ـي ــام ــز .وبـ ــذلـ ــك ،يـغـلــق
القوس على هذه الثالثية التي سعى

خــالـهــا إل ــى مـعــالـجــة ف ـكــرة العائلة
وتمزقاتها واحتضارها تحت وطأة
ّ
ت ـ ـحـ ــولت ال ـق ـي ــم الـ ـط ــارئ ــة .نـكـتـشــف
ب ــأن «ال ـطــريــق إل ــى الـبـيــت أجـمــل من
البيت» ،فما أن نتجاوز العتبة إلى
الــداخــل حتى تـفــوح الــرائـحــة العفنة
للعالقات العائلية ،وطبقات القسوة
امل ـس ـت ـتــرة ب ـع ـبــاءة ال ـح ــب .ك ــان ســام
شيبرد قد لفت إلــى انحسار صورة
املثقف عــن الــواجـهــة ملصلحة ثقافة
رعــاع ـيــة أف ــرزه ــا شـ ــارع اسـتـهــاكــي
والقيم السائلة ملا بعد الحداثة التي
تعمل على زحزحة األنساق الراسخة
واستبدالها بهوامش رخوة.
ف ــي الـنـسـخــة ال ـس ــوري ــة ،ن ـت ـعـ ّـرف إلــى
ك ــات ــب س ـي ـن ــاري ــو ت ـل ـفــزيــونــي (آدم/
جــان دح ــدوح) مقيم في بـيــروت ،أتى
إلـ ــى دم ـش ــق ل ـي ـع ـيــش ع ــزل ــة ال ـك ـتــابــة
ف ــي ب ـيــت ال ـعــائ ـلــة امل ـه ـج ــور ،بـعــدمــا
ســافــرت األم إل ــى مـصــر ،وغـ ــادر األب

ال ـ ــذي كـ ــان ي ــدي ــر مـكـتـبــة إلـ ــى قــريـتــه
مـفـلـســا وم ـخ ـم ــورًا ع ـلــى الـ ـ ــدوام (هــل
هو إفــاس الـيـســار؟) .يقتحم وحدته
ش ـق ـي ـقــه (مـ ـهـ ـي ــار /إيـ ـه ــاب ش ـع ـبــان)
الذي كان يقيم في البادية في إحدى

يقتبس سام شيبرد
في أحد أكثر نصوصه عنفًا
ً
مغامراته املجنونة ،محاوال تعويض
فشله في الــدراســة بارتكاب حماقات
ال ت ـح ـص ــى .وق ـ ــد ع ـ ــاد إل ـ ــى امل ــدي ـن ــة
بــوصـفــه لـ ّـصــا متخصصًا فــي سرقة
ش ــاش ــات ال ـبــازمــا الـتـلـفــزيــونـيــة .لن
نجد تقاطعات روحية بني الشقيقني.
عـلــى الـعـكــس تـمــامــا ،هـنــاك مــا يشبه
االحـتـقــار املـتـبــادل بينهما الختالف
نظرتهما إلى الحياة ،في ظل أوضاع

مضطربة .فكاتب السيناريو املنهمك
ب ـت ـف ـص ـي ــل قـ ـص ــة ح ـ ــب ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة
بمشيئة جهة إنتاج خليجية ،ينظر
إلـ ــى ش ـق ـي ـقــه ك ـح ــال ــة إع ــاق ــة يـصـعــب
عالجها ،نظرًا النخراطه بممارسات
تنتمي إلى القاع ،وال ترتقي إلى القيم
الطبقية التي سعت األم إلى تأصيلها
فــي الـعــائـلــة ،فـيـمــا يـنـظــر اآلخ ــر إليه
كشخص نيء ،يقوم باختراع قصص
وهـمـيــة ال تـعـ ّـبــر عــن حقيقة ال ـشــارع
الــذي خبره عــن كثب ،إلــى أن تحضر
مـنــدوبــة شــركــة اإلن ـتــاج (دي ــان ــا /مي
ّ
السليم) لتسلم ملخص العمل بقصد
ت ـســوي ـقــه .إال أن م ـه ـيــار ال ـ ــذي يــأتــي
فـجــأة ،بعد حصوله على غنيمة من
أحــد البيوت ،يقوم بإفساد الصفقة،
ح ــن ي ـق ـنــع املـ ـن ــدوب ــة ب ـق ـصــة ب ــدوي ــة
مـ ـع ــاص ــرة ت ـث ـي ــر إع ـج ــاب ـه ــا وت ـف ـتــن
بمحتواها ،فتتخلى عــن فكرة كاتب
ّ
يصدق ما سمعه
السيناريو الــذي ال

إيهاب شعبان وجان دحدوح في العرض

ّ
ترهات .وحني يصبح األمر ّ
جديًا
من
ينهار تــدريـجــا ،وهــوّ يــرى حلمه في
بيع السيناريو يتبخر أم ــام عينيه.
ه ــذه الــامـعـقــولـيــة هــي أح ــد إفـ ــرازات
الـلـحـظــة الــراه ـنــة الـتــي عـمــل الـعــرض
على تفكيكها وتشريحها وإدانتها
ف ــي ح ــرك ــات م ـت ــوت ــرة ت ـت ـصــاعــد إلــى
الــذروة بتبادل األدوار بني الشقيقني
بــوص ـف ـه ـمــا ضـحـيـتــن نـمــوذجـيـتــن
ل ـعــائ ـلــة م ـف ـك ـكــة ك ــان ــت ت ـغ ـطــي ب ـثــور
الجسد املريض بقيم ّ
مزيفة .وتاليًا،
فإن هذه الدراما املبتذلة هي البضاعة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة امل ـت ـب ـق ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـي ــع ،ف ـي ـمــا
سـيـجــد امل ـت ـف ـ ّـرج نـفـســه ح ـي ــال درام ــا
أخــرى تنطوي على جرعة عالية من
القسوة والخشونة اللفظية والعراك
االي ــدي ــول ــوج ــي وال ـج ـس ــدي .يـتـحـ ّـول
البيت فــي نهاية املـطــاف إلــى حطام،
فيما تقف األم التي تعود من رحلتها
ّ
تتفرج على
فجأة على الحياد ،وهي
وحشني يتعاركان إلــى حــدود املــوت،
ف ــي إع ـ ــادة ت ــدوي ــر م ـعــاصــرة ل ـصــراع
قابيل وهابيل.
تغادر األم البيت لتقيم في فندق ،فيما
يسعى آدم إلق ـنــاع شقيقه بــالـعــودة
معه إلى الصحراء ،الكتشاف ذاته في
مــرآة أخــرى ،بعيدًا عن هــذا الجحيم،
فلم يعد هناك ما هو قابل لإلصالح.
ث ــاث ســاعــات ف ــوق خشبة مـتــوتــرة،
وث ــاث شخصيات قلقة فــي مطبخ،
ف ــي رهـ ــان  -ي ـت ــأرج ــح ب ــن س ــردي ــات
مشبعة مـشـهــديــا ،وأخـ ــرى أق ــل ألـقــا-
عـلــى رف ــع الـغـطــاء عــن وع ــاء القسوة
ً
ّ
نشم رائحة
املستترة .مهال ،ها نحن
ع ـف ــون ــة فـ ــي ال ـب ـي ــت ل ـط ــامل ــا ح ــاول ــت
األم ،وكــذلــك األب الـغــائــب ،تغطيتها
بتوابل ّ
مزيفة ،من دون جدوى .لكننا
ً
ّ
في املقابل سنتذكر طويال الحضور
امل ـب ـه ــر إليـ ـه ــاب ش ـع ـب ــان ع ـل ــى ن ـحـ ٍـو
خاص.
«درامــا» :ترجمة واقتباس وإخــراج أسامة
غ ـن ــم ـ ـ ـ «م ـ ـسـ ــرح الـ ـقـ ـب ــان ــي» (دمـ ـ ـش ـ ــق) ـ ـ
ً
مساء ،حتى  25نيسان (أبريل)
السادسة
الحالي ـ ـ لالستعالم00963112318019 :

غياب

الرقابة الجزائرية قتلت مسيرته الفنية
عن فاروق بلوفة الذي رحل بصمت في منفاه الباريسي
باريس ــ عثمان تزغارت
ع ــن إح ـ ــدى وس ـب ـعــن س ـن ــة ،غ ـ ّـي ــب امل ـ ــوت الـسـيـنـمــائــي
الجزائري فــاروق بلوفة في منفاه الباريسي .صاحب
«ن ـه ـلــة» رحـ ــل ،ك ـمــا عـ ــاش ،ف ــي ص ـمــت .ف ـقــد م ـ ّـر أكـثــر
م ــن أسـ ـب ــوع ع ـلــى ال ـس ـك ـتــة ال ـق ـل ـب ـيــة ال ـت ــي بــاغ ـت ـتــه في
منفاه الـبــاريـســي ،قبل أن ينتشر الخبر فــي األوس ــاط
السينمائية ،ويصل إلى وسائل اإلعالم .ورغم أن املخرج
الجزائري املشاكس لم ّ
يقدم جديدًا منذ فيلم الروائي
اليتيم «نهلة» ( ،)1979اال أنه ترك آثار أقدام راسخة في
ذاكرة السينما العربية.
مــن مـعـطــف ه ــذا امل ـخــرج وال ـنــاقــد وامل ـنــاضــل الـيـســاري
الكبير ،تـخـ ّـرجــت كوكبة المـعــة مــن الــوجــوه الـتــي باتت
اليوم عالمات فارقة على الساحة الفنية العربية ،مغربًا
ومشرقًا .فقبل خمسة أعوام من إنجاز باكورته «عمر
قتالتو» ( ،)1976كــان أول ظهور فني ملــرزاق علواش،
دور الـبـطــولــة ف ــي فـيـلــم قـصـيــر أخ ــرج ــه فـ ــاروق بلوفة
بعنوان  .Travestis et Cassuresأما «نهلة» (،)1979
رائ ـعــة بـلــوفــة ال ــروائ ـي ــة ،فــإنــه أش ـبــه بـكـتــالــوغ يـضــم أملــع
األسماء وأكثرها تميزًا :الــروائــي رشيد بــوجــدرة ،الذي
كتب السيناريو ،بــاالشـتــراك مــع ف ــاروق بلوفة ورفيقة
درب ــه ال ـنــاقــدة الـسـيـنـمــائـيــة الــراح ـلــة مــونــي بـ ــراح ،زيــاد
الرحباني الــذي ألــف موسيقى الفيلم ،وروجيه عساف
الــذي شــارك فــي التمثيل ،إلــى بطلي الفيلم الرئيسيني
ياسمني خــاط ،في دور «نهلة» ،ويوسف سايح ،الذي
تـقـ ّـمــص دور «ال ـعــربــي» ،املـصــور الـجــزائــري الــوافــد الــى
بيروت في ّ
عز الحرب األهلية…

كان «نهلة» أول عمل سينمائي عربي تناول موضوع
الحرب األهلية اللبنانية ،من خالل تيمة رمزية تمثلت
في احتباس صوت املغنية ،بطلة الفيلم ،فجأة ،للتدليل
على اختناق صوت الحرية بأدخنة االقتتال األهلي.
لكن بلوفة ظل ّ
يردد ،طوال العقود الثالثة املاضية ،أنه
أنجز هذا الفيلم عن لبنان من دون أن يفارق ذهنه ـ
ولو للحظة ـ التفكير في الواقع الجزائريّ .
لكن أحدًا
فاروق بلوفة (سيلفي بيسكيوني)

لــم يكن يتصور ،فــي نهاية السبيعنيات ،أن نبوءته
ستتحقق ،وأن بلد املليون شهيد سيواجه عشرية
كاملة من االقتتال األهلي الدامي في التسعينيات.
اسـتـشــرف بلوفة املـخــاطــر الـتــي تـتـهـ ّـدد ب ــاده ،فــي ظل
الرؤى األحادية التي طغت عليها منذ سنوات االستقالل
األولى .لكنه اختار أن ّ
يصور عمله في بيروت لإلفالت
مــن الــرقــابــة ال ـجــزائــريــة ال ـتــي كــانــت قــد أحــرقــت فيلمه
الوثائقي األول «حركة تحرير» ( ،)1973ولم تكن لتجيز
تصوير فيلم ّ
يتنبأ بأن بلد املليون شهيد يتجه بخطى
حثيثة نـحــو االق ـت ـتــال األه ـل ــي .ت ـضــاف ال ــى ذل ــك رغبة
املخرج الجزائري في استلهام الــدروس من التراجيديا
زجت ببلد كان ّ
اللبنانية ،عبر رصد األسباب التي ّ
يعد
نـمــوذجــا لـلـتـعــدد ،وواح ــة للحرية والـتـعــايــش ،فــي أتــون
االقتتال األهلي.
قـبــل أن ي ـقـ ّـدم فيلمه ال ــروائ ــي الـشـهـيــر والــوح ـيــد ،كــان
فاروق بلوفة قد ّ
تخرج في املعهد التطبيقي للدراسات
العليا في باريس بأطروحة عن «نظرية السينما» ،تحت
إشراف روالن بارت ( ،)1970وخاض أولى تجاربه في
مـجــال السينما الــروائـيــة كمساعد مـخــرج إلــى جانب
يــوســف شــاهــن ف ــي «عـ ــودة االب ــن ال ـض ــال» (.)1976
لـكـنــه أح ــدث ف ــي «ن ـه ـلــة» قـطـيـعــة ج ــذريــة م ــع األش ـكــال
ال ـس ــردي ــة ال ـس ــائ ــدة ف ــي الـسـيـنـمــا ال ـعــرب ـيــة ،ب ـمــا فيها
التجربة الشاهينية ،التي خــرج من معطفها .استعار
من «املوجة الجديدة» الفرنسية روحها املتمردة ،التي
أسقطت السيناريو املكتوب لحساب أسلوب بصري
مبتكر يسعى لــإمـســاك باللحظة الــراهـنــة فــي آنيتها
وعفويته .اال أن بلوفة ظل يردد أن النموذج الذي استلهم

رؤاه اإلخــراجـيــة لــم يكن مرتبطًا بـ«السينما البديلة»
الفرنسية (رغ ــم تــأثـيــرات غ ــودار الــواضـحــة عليه) ،بل
بمواطنه السينمائي الكبير محمد زيـنــات ،وباألخص
رائعته «تحيا يا ديدو» ( ،)1971مستعيرًا منه أسلوبه
الشاعري املشبع باأللم والشجن لتصوير عنف الحرب،
بعيدًا عن البكائيات امليلودرامية التي عابها ،أيام كان
نــاقـدًا سينمائيًا فــي صحيفة «الـجــزائــر الجمهورية»،
على أعمال سينمائيي بالده ،بمن فيهم محمد لخضر
حــامـيـنــا ،صــاحــب «وق ــائ ــع س ـنــوات ال ـج ـمــر» (الـسـعـفــة
الذهبية في «كان» ـ .)1975
لم يكتف بلوفة باألسلوب الشاعري والتورية الرمزية،
بل استخدم عدسة بطله «العربي» كوسيلة لرصد وقائع
الحياة بيروت ،وهي تغرق يومًا بعد يومًا في مستنقع
الحرب األهلية ،منجزًا نوعًا من «الفيلم داخــل الفيلم».
وه ــو مــا قــارنــه كـثـيــرون بــاألسـلــوب ال ــذي ابـتـكــره جــان
لــوك غــودار في رائعته «االحـتـقــار» ( ،)1963من خالل
استعمال روايــة ألبيرتو مورافيا الشهيرة ،التي تحمل
العنوان ذاته ،كمطية ملساءلة رائعة روبيرتو روسلليني
«رحلة في إيطاليا»..
رغ ــم م ــرور أرب ـعــة عـقــود عـلــى إن ـج ــازه ،مــا زال «نهلة»
عــامــة فــارقــة فــي السينما الـعــربـيــة ،وي ـعـ ّـد مــن األف ــام
األكثر نضجًا وعصرية في رؤيتها اإلخراجية .املحزن
أن الرقابة الجزائرية حرمت فاروق بلوفة من إنجاز أي
ّ
فيلم آخر ،محطمة بذلك واحدة من التجارب السينمائية
األكثر ّ
تميزًا وطليعية ،ما جعل صوت فاروق بلورة يظل
محتبسًا ،على غرار صوت بطلته ،لغاية رحيله املفجع
في التاسع من نيسان (أبريل) الحالي.
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ّ
أكثر من مفاجأة الموسم ...إنه حدث وطني
«مهرجانات بيت الدين» تعيد إلينا زياد الرحباني!
بيار أبي صعب
لسبب أجهله ،كان معاليه واقفًا على مدخل القاعة ،يتجاذب أطراف الحديث
مع الست نورا الواقفة عند الجهة األخرى من الباب الضيق .يا وقعة الـ…!
ماذا سأفعل؟ حاولت التراجع قبل أن يراني أحد .استدرت وحاولت التسلل
من الجهة الثانية ،فــإذا بي محاصر بصبايا سعيدات ،يسبحن في ضوء
ّ
ّ
وحولهن شاشات كثيرة :ال ،ال ،يبدو أنه مكتب شركة تكنولوجيات
ربيعي،
اصطناعي ،ولو انني ال استطيع الجزم .عدت أدراجي خائبًا،
وذكاء
جديدة
ّ
أسلم أمري لله .بدأت بمصافحة ّ
سيدة املناسبة ولم تكد
ولم يبق لي إال أن
ّ
الروحية ،حتى عدت الصطدم بصخرة الواقع.
تسحبني إلى عالم من األناقة
ُّ
دفعة واحــدة ،وبشجاعة لم أعهدها في نفسي من قبل ،إلتفت إلى اليسار:
ً
ّ
والشد على ال ـ «تــي») معالي الــوزيــر» .أهــا ،غمغم
«تحياتي (مــع مد األلــف
الدكتور غطاس خــوري! واندفعت إلــى القاعة ،وأنــا ّأسحب نفسًا عميقًا.
أفففف! ال تعرفون االمتحان الذي عشته للتو .لقد سلمت على وزير الثقافة
ّ
ّ
اللبنانية .بسيطة ،هذه أمور تحدث ،إنها مخاطر املهنة! بعد قليل وخالل
ّ
ّ
املؤتمر الصحافي حني سيكشف لنا معاليه سبقًا خطيرًا ،هو أنه «تعشى
أمس مع (الرئيس الفرنسي السابق) ساركوزي» (فخور كده قوي يعني؟)،
ً
ّ
ضربت كفًا بكف ،وفكرت بالقفز من النافذة… لكنّ ،أوال نحن في الطابق
الثاني ،وثانيًا ،ولألمانة ،فقد استبقاني برنامج الدورة  ٣٣من «مهرجانات
ّ
الدولية» الذي نحن هنا إلطالقه .وينكشف لك فور دخول القاعة،
بيت الدين
ّ
ّ
مــن خــال امللصقات الـتــي تحيط بــاملـنــصــة .ومــن الـنـظــرة األول ــى تفهم أنــه
يستحق عناء الصمود.
ّ
زمن .يبدو أنه
من
الجمهور
يره
لم
أليف
وجه
يستوقفك
على أحد امللصقات،
ّ
ّ
«إيجابية»! ملاذا علقوا صورة
يوم الصدمات… لكن الصدمة التالية ستكون
زيــاد الرحباني؟ مــاذا جــاء زيــاد يفعل هنا؟ ال تقل لــي… بلى ،بلى! يبدو
ُ
أن… وقع نظري على زميلي بشير صفير ،فارتسمت بسمة بالكاد ترى
ّ
هذيانية بعد
على شفتيه ،من بعيد .عندها تيقنت من أنني لم أدخل حالة
َ
أخرج ْت الست نورا من قبعتها ضيفًا
اقتحامي حاجز وزارة الثقافة .لقد
لم نعد نجرؤ على ّ
التأمل بمرآه على املسرح :سيعود إلينا زياد هذا الصيف
أخيرًا .وإذا لم يكن من إنجاز لـ «بيت الدين» إال هذه العودة ،فسيكتب لها
أن تكون دورة ناجحة .لكن طبعًا ،هناك مواعيد أخرى كما سنرى ،تحيي
فينا رغبة السهر ،واملتعة والدهشة واالحتفال .هناك كاباريه برليني ،وأغنية
ّ
ّ
ّ
عربية.
ورومنسية
فرنسية معوملة ،وسـيــرك كـنــدي ،وفالمنكو إسباني،
ً
ّ
ّ
يحرك رأسه شماال ويمينًا
زميلي أكثر «حنبلية» ،جلس إلى جانبي وهو ّ
عالمة التأسف :وين الكالسيك؟ وين الجاز؟ ال يتطلب األمر مهارة في علم
الفراسة ،لكي تــدرك أن «بيت الدين» ـ ـ مثل سائر املهرجانات الكبرى على
ّ
ّ
والنفسية
االقتصادية
األرجح ـ ـ يعمل باللحم الحي ،ويحاول رغم الظروف
ّ
ّ
املتوترة ،أن يحافظ على مستواه ،بما ّ
تيسر من أسماء متوافرة،
والسياسية
معروفة وقادرة على إرضاء الناس.
شأنه في ذلك شأن األعــوام املاضية ،كان «بيت الدين» ّ
السباق إلى كشف
أوراقه أمس ،وعلينا انتظار املهرجانات األخرى لنحكم على املستوى العام

نورا جنبالط خالل المؤتمر أمس

ّ
االنتخابية» إذًا ،كما ذكرت رئيسة
لهذا الصيف« .وسط ضجيج املهرجانات
املهرجان ،تم االعالن عن البرنامج .غاب عن ّ
املنصة وزير السياحة ومديرته
العامة ،ولم نلتق كالعادة في الصالة الزجاجية لوزارة السياحة .املهم أن اللقاء
مع االعــام تخفف من عــبء الخطابات والقفشات ،علمًا أن وزيــر ثقافتنا
شال الفرق .من أقواله املأثورة« :لبنان يجب أن يستثمر في الثقافة» .وكشف
ّ
أن الوزارة دخلت  248مليون دوالر .غير مهم كيف جاءت ،وعلى ماذا انفقت،
ّ
ّ
ومتى… املهم أنها تشكل «فرص عمل» ،وأن مردودها «ليس فقط سياحيًا
ّ
اقتصادي أيضًا» .تمام .لم يبق أمامنا سوى انتظار العبقري
وثقافيًا بل
الذي سيأتي به البازار الطائفي في السابع من أيار ،ليخلف الدكتور خوري
ّ
ّ
و«التنموية».
«السيادية»
في هذه الوزارة
ّ
نورا جنبالط ذكرت ككل عام بعبء الضرائب الذي يثقل كاهل املهرجان،
وتـحـ ّـدثــت عــن «الـصـمــود» عــامــا إضــافـ ّـيــا .قبل أن تنفرج أســاريــرهــا وهي
تنبئنا بعودة زيــاد الرحباني .عــودة ستشكل ليس فقط مفاجأة املوسم،
بــل حدثًا وطنيًا .نجحت رئيسة لجنة املهرجان فــي اقناعه بالخروج من
عزلته وصمته ،والـعــودة إلــى األض ــواء ،ليفتتح «بيت الــديــن» فــي  12و 13
تموز /يوليو! عــودة مــزدوجــة :إلــى الجمهور املشتاق للرحباني االبــن بعد
قــرابــة ثــاثــة أع ــوام مــن القطيعة ،وإل ــى خشبة املـهــرجــان الـتــي تـعــرف زيــاد
جيدًا ،حتى أن «بيانو بيت الدين اشـتــاق» إلــى أنامله كما يبدو .هــذه املـ ّـرة
لن يرافق فيروز كما فعل ألربعة مواسم بني  2000و  ،2004بل سيكون
سيد االحتفال ،في الباحة الخارجية الكبرى للقصر ،مع مقطوعات وأغنيات
قديمة وجــديــدة غير معروفة ،برفقة أوركسترا خاصة تضم موسيقيني
من لبنان ،ومصر ،وســوريــا ،وأرمينيا ،وهولندا… إضافة إلــى جوقة من
الجنسني ،مع مشاركات منفردة في الغناء لكل من منال سمعان (سوريا)
وحازم شاهني (مصر) ،وطبعًا سيجلس زياد إلى البيانو.

سهى صباغ
لقاء في «الحمرا»
لطاملا شكلت الحمرا صورة
نموذجية عن بيروت ،بوصفها
مدينة كوسموبوليتية مفتوحة
والجنسيات
على كل التيارات
ً
والثقافات ،وحاضنة وملجأ لكل
الفنانني واملبدعني .وهذا ما حاولت
التشكيلية سهى صباغ (الصورة)
نقله في فيلمها الوثائقي «بشارع
الحمرا» ( 50د ـ إنتاج «امليادين» ـ
 )2016الذي استعاد أبرز الوجوه
والرموز واألسماء اللبنانية
والعربية التي ّ
مرت على املنطقة.
تدور الكاميرا في شوارع الحمرا
وأزقتها ومحالها الشعبية ،لتعكس
نبض هذا الشارع ويومياته الحية.
بعدما شاهدناه على الشاشة،
سيقام عرض للشريط بدعوة من
«منتدى تحوالت» ،غدًا الخميس ،في
مركز «ألف» ،يليه حوار مع املخرجة.
«بشارع الحمرا» :السابعة مساء غد
الخميس ـ ـ «مركز ألف» (الحمرا) ـ
لالستعالم01/740495 :
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ّ
يتشبث بالحياة ،ويفعل قدر املستطاع.
العروض األخرى تشي بأن املهرجان
ّ
االسبانية ستستعيد عمله األثير الــذي شهره قبل
فرقة أنطونيو غاديس
عقود ،وهو مستوحى من مسرحية لوركا «عــرس الــدم» ،مطعمًا بلوحات
من مرحلته التالية «وصالت فالمنكو» ( 19و  .)7 / 20و«سيرك إيلوييز»
الكندي (كيبيك) سيدهش الجمهور بفيض من اللون والحركة ،من املهارة
ّ
الجسدية وقــوة الخيال ،وزخــم املوسيقى املحتفلة باألمل والحياة .عنوان
العرض هو «سيركوبوليس» ،وهو يجمع بني البهلوانيات والرقص واملسرح
وفنون االستعراض ( 9و  10و .)8 / 11
ّ
الفرنسية كارال بروني ()7 / 30
وستأتينا هذا الصيف املغنية اإليطالية -
ّ
التي تتمتع بشعبية لدى جزء من الجمهور اللبناني .تمثل عارضة األزياء
ّ
السابقة نوعًا هجينًا في األغنية الفرنسية .وستغني هذه ّ
باالنكليزية
املرة
ّ
فرنسية» ما ،إذ تستعيد في أسطوانتها الجديدة «فرانش تاتش»،
مع «ملسة
ّ
مـقـطــوعــات عــزيــزة عليها مــن كالسيكيات األغـنـيــة االنـكـلــوسـكـســونــيــة ،لـ
«ديباش مود» و«الرولينغ ستونز» ولو ريد وغيرهم… إضافة إلى أغنيات
قديمة معروفة كـ  Moon Riverأو  .Love Hurtsلفتنا أن نورا جنبالط
قدمت الفنانة بشخصها فقط ،ولم تأت على ذكر «زوجها» أبـدًا ،وهو أمر
غاية في الرقي طبعًا .لكن معاليه كان هنا باملرصاد ،لديه ما يفاجئنا به.
خير انشالله؟ «كنت أتعشى باألمس مع الرئيس السابق نيكوال ساركوزي،
وعبر عن رغبته في املجيء إلى لبنان مع زوجته كــارال» .هال ّ
ّ
ورحــب! إذا
ّ
ّ
كان عندنا شيء من االعجاب باملغنية ،فقد حطمته معاليك شر تحطيم.
ّ
فنتخيل أمامنا الرئيس املتأمرك الذي خرب فرنسا
سنسمع «مون ريفر»
ّ
حتى وصلت إلى يد ماكرون .الرجل الــذي دمــر ليبيا يمشي اليوم وحوله
تحوم هامة القذافي .عساه ال يكون في السجن حتى ذلك الوقت معاليك،
ففرنسا على عالتها بلد يحاسب السياسيني ويدقق في ملفاتهم القذرة.
ّ
ّ
الباريسية الهوى
األملانية
على البرنامج «موعد مع مارلني» ضربته املغنية
أوت ــه المـبــر ( )7 / 27الـتــي تـعــود إلــى بيت الــديــن لتحيي تقاليد الكاباريه
البرليني .وتحتفل بـمــرور ثــاثــن عــامــا على استعادتها أغـنـيــات أيقونة
سينما األربعينيات ،النجمة األملانية مارلني ديتريش .أوته التي تزور لبنان
للمرة الثالثة ،ممثلة ومغنية وفنانة استعراض من الطراز ّ
األول ،وصاحبة
حساسية خاصة وصوت ساحر ،ستغني باالملانية واالنكيزية والفرنسية،
ّ
ونتوقع منذ اآلن لحظات نادرة من املتعة والحنني إلى «ذهب الوقت».
وطبعًا ال يمكن أن ننسى محطة «بيت الدين» الثابتة منذ سنوات طويلة،
أي أمسيتي النجم العراقي كاظم الساهر ( 27و « .)7 / 28قيصر األغنية
الـعــربـ ّـيــة» ال ــذي يــرى فيه كـثـيــرون وكـثـيــرات أيـقــونــة الــرومـنـسـ ّـيــة ،ستشكل
حفلتاه بال شك ذروة الزحف الجماهيري على املهرجان العريق.
أما املعرض التشكيلي /الفوتوغرافي الذي درجت بيت الدين على تنظيمه،
فيسيتضيف ه ــذا ال ـعــام بــانــورامــا شــامـلــة ألع ـمــال ّرائ ــد فــن الـكــاريـكــاتــور
اللبناني ،الراحل بيار صادق .املعرض الشامل الذي نظمه «متحف سرسق»،
ّ
حيث يستمر حتى آخر نيسان (أبريل) الجاري ،باالشتراك مع «مؤسسة
بيار صادق» ،سيحل هذا الصيف في ضيافة املير أمني ،تحت قناطر القصر
التاريخي في قلب الشوف.

