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في الواجهة

مهمة مستحيلة للجنة الفرعية 8 :و 14أ
ّ

ليست مشكلة اللجنة
االنتخاب في
الفرعية لقانون
ّ
مكان آمن اللتئامها ـ حلها
الرئيس نبيه ّبري ـ بل في
رغبة آمنة في ّ
التوصل إلى
قانون جديد أو تعديل قانون
 ،2008لن يسع رئيس املجلس
استنباطها بني فريقني ال يريد
كل منهما من االنتخابات سوى
الخروج بأكثرية تكسر اآلخر
نقوال ناصيف

ق��ب��ل أق���ل م���ن أس���ب���وع الن��ع��ق��اده��ا ،ليس
أم����ام ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��رع��ي��ة امل��ك��ل��ف��ة مناقشة
ق��ان��ون االنتخاب س��وى متابعة البحث
حيث توقفت في اجتماعيها األخيرين،
ال��وح��ي��دي��ن ،ف��ي  16تشرين األول 2012
و 18م��ن��ه ق��ب��ل أن ت��ت��وق��ف م���ذ ذاك عن
االلتئام ،مكلفة درس بندين في قانون
االنتخاب هما نظام التصويت وتقسيم
ال���دوائ���ر .ف��ي اجتماعيها ه��ذي��ن اكتفت
ال��ل��ج��ن��ة ب��ت��أك��ي��د ال��خ�لاف دون��م��ا إح���راز
ت��ق��دم ف��ي م��ه��م��ت��ه��ا .م��ن��ذ ذل���ك ال���وق���ت ،ال
ي�����زال ال���ج���دل ي�����دور ح����ول ن��ف��س��ه خ���ارج
أع����م����ال ال��ل��ج��ن��ة ب��ي�ن ال���ف���ري���ق�ي�ن ال��ل��ذي��ن
ّ
يمثالنها ،ق��وى  8و 14آذار .ك��ل منهما
يقول م��ا يرفضه ،ويعجز ع��ن ف��رض ما
ي��ري��ده .ب��ذل��ك ح ّ���دد االج��ت��م��اع��ان األوالن
م���س���ار ال���ل���ج���ن���ة ال���ف���رع���ي���ة ووض����ع����ا ف��ي
طريقه ،في الوقت ذاته ،العراقيل.
ّ
تتمسك امل���واالة بما ترفضه املعارضة،
ّ
وه��و مشروع النسبية ال��ذي تقدمت به
ّ
وتصر
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي،
املعارضة على ما ترفضه امل��واالة ،وهو
ّ
ال���دوائ���ر ال��ص��غ��رى ال����ـ .50ه��ك��ذا س��ل��م كل
من قوى  8و 14آذار بامتالك اآلخر فيتو
رف���ض م��ش��روع��ه ،وم��ق��درت��ه ع��ل��ى منعه
أيضًا م��ن ف��رض خ��ي��اره عليه .يلتقيان،
ف��ي ال��ظ��اه��ر على األق���ل ،على فيتو آخر
هو معارضتهما إجراء ّانتخابات 2013
ّ
يتمسكان
وف���ق ق���ان���ون  .2008ل��ك��ن��ه��م��ا
ب������إج������راء االن�����ت�����خ�����اب�����ات ال���ن���ي���اب���ي���ة ف��ي
موعدها ،أيًا يكن القانون النافذ .لم يعد
أح���د ي��س��ع��ه ال��ت��ف��ري��ق ب�ين م��ا يرفضانه
ّ
يصران عليه.
وما

ع��ل��ى ن��ح��و ك��ه��ذا ي��ذه��ب م��م��ث��ل��و  8و14
آذار إل�������ى االج�����ت�����م�����اع ال����ث����ال����ث ل��ل��ج��ن��ة
ال��ف��رع��ي��ة ف��ي  8ك��ان��ون ال��ث��ان��ي م��ن دون
توقعات حقيقية .يقتصر التفاؤل على
اج��ت��م��اع��ه��م ل��ي��س إال ،ب�لا ج���دول أع��م��ال
يخوضون فيه جديًا .ال مشروع قانون
الحكومة ،وال اقتراح الدوائر الصغرى،
وال اق����ت����راح ال���ل���ق���اء األرث���وذك���س���ي تبعًا
للمواقف املعلنة.
لم يعد وضع قانون جديد لالنتخاب هو
الهدف ،بل سبل الوصول إلى انتخابات
 2013وإج���راؤه���ا ب��ت��واف��ق ال��ح ّ��د األدن���ى
على ال��ق��ان��ون ال��ن��اف��ذ ل��ت��ف��ادي أي حجج
بتأجيلها وتمديد والية البرملان الحالي
الذي تنتهي في  20حزيران .2013
ي��ض��ع ذل���ك م����أزق ق���ان���ون االن��ت��خ��اب في
بضعة معطيات منها:
ّ
يتمسك رئ��ي��س الجمهورية ميشال
1ـ
س���ل���ي���م���ان ب������إج������راء االن�����ت�����خ�����اب�����ات ف��ي
م��وع��ده��ا .ك��ان ذل��ك ج��واب��ه قبل األع��ي��اد
ل��س��ف��ي��ر أوروب�������ي ب�����ارز س���أل���ه ـ���ـ���ـ ب��ن��ب��رة
ُ
ستجرى في موعدهاّ .
رد
مشككة ـــ هل
ّ
مصر في املقابل
بالجزم .إال أن سليمان
على مشروع النسبية الذي يقاربه على
أن��ه مشروعه ه��و ،وال يضعه عقبة في
طريق االن��ت��خ��اب��ات .يقول لسائليه إنه
ّ
سيظل ينادي بالنسبية وإن حيل دون
ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا .م��غ��زى ه���ذا ال���ت�ل�ازم أول��وي��ة
االنتخابات على ال��ق��ان��ون بما ف��ي ذلك
اس�� ّت��م��رار ن��ف��اذ ق��ان��ون  2008م��ن ج��راء
تعذر االتفاق على مشروع النسبية.
 2ـ����ـ ب�������دوره رئ���ي���س ال���ح���ك���وم���ة ي��ت��م ّ��س��ك
بمشروع النسبية ال��ذي ّ
أقرته حكومته
م��ع م��رون��ة تقضي ب��رف��ع دوائ����ره م��ن 13
دائرة إلى  15دائرة .بيد أنه يميل أيضًا
إل��ى مشروع لجنة الوزير السابق فؤاد
ب��ط��رس ب��اع��ت��م��اده ن��ظ��ام��ي ال��ت��ص��وي��ت،
املطابق لصيغة كان قد اقترحها ميقاتي
قبله تعتمد بدورها آليتي اقتراع نسبي
وأكثري في آن واحد.
 3ـ ي����ب����دو رئ����ي����س ال�����ح�����زب ال���ت���ق ّ���دم���ي
االشتراكي النائب وليد جنبالط أكثر
وض���وح���ًا م���ن ق���وى  8و 14آذار ف���ي ما
ّ
ينبذ النسبية
يتمسك به.
يرفضه وما
ّ
ّ
ّ
ألن�����ه ي���ج���ده���ا ت���س���ت���ف���ز ال���س���ن���ة وت����ي����ار
املستقبل ،وال يؤيد الدوائر الصغرى.
ال ي��ري��د أن ي��ك��س��ر أي���ًا م��ن ال��ط��رف�ين من
دون أن ي��ح��س��ب��ه أح��ده��م��ا ع��ل��ي��ه .وه��و
ب�����ذل�����ك ،أب����ع����د م�����ن ق�����ان�����ون االن����ت����خ����اب
وان��ت��خ��اب��ات  ،2013ي����وازن ب�ين م��وق��ف
خ���ارج���ي م���ت���ش ّ���دد ف���ي ع���دائ���ه ل��س��وري��ا
وإي��������ران وآخ������ر داخ����ل����ي ي����راع����ي س�ل�اح
ّ
ح�����زب ال���ل���ه وي����ب ّ����رر وج�������وده وي��ت��ع��ل��ق

ب����ال����ح����وار ال����وط����ن����ي وب����ب����ق����اء ح��ك��وم��ة
ميقاتي.
ووف��������ق م�����ا ت�����ت�����داول�����ه أوس����������اط م��ع��ن��ي��ة
بالجهود املبذولة لتحقيق توافق على

قانون االنتخاب ،تلقى جنبالط عرضًا
من رئيس الحكومة توخى تليني موقفه
م���ن ال��ن��س��ب��ي��ة ق����ال ب��وض��ع م��ق��ع��د درزي
واحد في دوائر التصويت النسبي يكون

ف��ي ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ف��ي ح��ص��ة ج��ن��ب�لاط،
وبأكثر م��ن مقعد ف��ي دوائ���ر التصويت
األكثري في الغالب يفوز بمقاعدها .لم
ُ
بد الزعيم الدرزي حماسة للعرض.
ي ِ

يذهب ممثلو  8و 14آذار إلى االجتماع الثالث للجنة الفرعية في  8كانون الثاني من دون توقعات حقيقية (أرشيف ـ مروان طحطح)

تقـرير

نواب حزب الكتائب :الشاطر بشطارتو
ميسم رزق
ف������ي ح�������زب ال����ك����ت����ائ����ب ف�����وض�����ى ع����ارم����ة
ال ُي�����درك�����ه�����ا س��������وى أص������ح������اب ال����ش����أن
ّ
ف���ي���ه .م����ن ال����ق����اع����دة ح���ت���ى رأس ال���ه���رم،
ّ
م����م����ارس����ات ت���خ���ط���ت اآلل�����ي�����ات امل���ع���م���ول
ب��ه��ا داخ�����ل «امل���ؤس���س���ة ال���ح���زب���ي���ة» .منذ
ف����ت����رة ،أع���ل���ن اع���ت���م���اد م���ب���دأ «امل����ش����ورة»
ّ
الجميل في
الختيار مرشحي ح��زب آل
االستحقاق االنتخابي النيابي املقبل.
ل��ك��ن ال��ن��ت��ائ��ج ب��ق��ي��ت س���ري���ة ف���ي جعبة
ّ
يطلع
الرئيس أمني الجميل منُ دون أن ّ
املكتب السياسي عليها .رغم ذلك ،دشن
النواب الكتائبيون موسمهم االنتخابي
ّ
ب��اك��رًا ،ح��ت��ى قبل أن ُيحسم ق���رار إع��ادة
ترشيحهم.
ي��ع��ي��د ك��ت��ائ��ب��ي��ون ق��ري��ب��ون م���ن ال��ع��ائ��ل��ة
ال���ح���اك���م���ة األم������ر إل�����ى غ���ي���اب امل��ح��اس��ب��ة
الداخلية ف��ي ال��ح��زب .فبرأيهم ،العيون
م��غ ّ��م��ض��ة ع��ن أداء ال���ن���واب ال��ح��ال��ي�ين .ال

ي��خ��ض��ع ه����ؤالء ألي ن���وع م���ن امل��س��اء ل��ة.
ً
ف���م���ث�ل�ا ،ي���ق ّ���دم ال���ن���ائ���ب س���ام���ي ال��ج��م ّ��ي��ل
مشاريع قوانني باسمه ال باسم الحزب،
من دون العودة إلى املكتب السياسي ،وال
حتى زم�لائ��ه ف��ي الكتلة .فيما يتصرف
ال��ب��اق��ون ع��ل��ى «ه���واه���م» ك��ت��ع��وي��ض عن
ال����والء امل��ط��ل��ق لبكفيا .ل��ي��س ألي منهم
ملف يتحدث عن إنجازاتهم ،وال تقارير
تظهر ما حققه طوال السنوات املاضية.
ي����ت����ص����رف����ون ب����ف����ردي����ة م���ط���ل���ق���ة ،ب���ع���ي���دًا
م���ن ب��رن��ام��ج ال���ح���زب االن��ت��خ��اب��ي .يثير
ه����ذا األم�����ر س��خ��ط��ًا واس���ع���ًا ف���ي أوس����اط
ال��ك��ت��ائ��ب��ي�ين ،ال����ذي����ن أط���ل���ق���وا ال��ص��رخ��ة
أخيرًا ،انطالقًا من مبدأ أن «الحزب الذي
يريد أن ُيحاسب الجميع ،عليه أن يبدأ
ً
بمحاسبة نفسه أوال».
بالنتيجة ،تمكث كتلة الكتائب النيابية
ت����ح����ت امل����ج����ه����ر .ت���خ���ض���ع ل��ل��م��ح��اس��ب��ة
ال��ن��ظ��ري��ة ال ال��ع��م��ل��ي��ة ،األم����ر ال����ذي يضع
ّ
الحزب في م��أزق ،يتمثل بتفلت النواب

م����ن ع����ب����اءة ال���ق���ي���ود ال���ت���اري���خ���ي���ة ال��ت��ي
أرساها النظام الداخلي لحزب الكتائب
منذ انطالقته.
خمسة ن��واب ي��ف��ردون أجنحتهم خ��ارج
حدود حزبهم .لكل منهم حيثية محلية،
ُت ّ
صور له أحيانًا أنه أكبر من حزب «الله
والوطن والعائلة» .أولهم طبعًا الشيخ
س��ام��ي ال��ج��م ّ��ي��ل .ه���و ال���وري���ث ال��ش��رع��ي
ل����ح����زب ال����ك����ت����ائ����بُ .رب�����م�����ا أع���ط���ت���ه ه���ذه
«ال��ن��ع��م��ة» س��ل��ط��ة م��ط��ل��ق��ة ،ي��ت��ص��رف من
خاللها كما يحلو ل��ه ،م��ن دون ال��ع��ودة
إل�����ى أي م��رج��ع��ي��ة ف����ي ال����ح����زب .ي��رت��ق��ي
ّ
الجميل االبن إلى مستوى القائد عندما
يستطيع أن ي��زاوج بني أدائ��ه وخطابه.
ه���ذا ال��خ��ط��اب ال����ذي ن��ج��ح ف��ي أن يكون
مقنعًا ،في كثير من األحيان عند القاعدة
الكتائبية ،وال سيما الشباب فيها ،فيما
يبدو أداؤه تقليديًا ،منتميًا إل��ى عصر
غ���ائ���ر .وألن����ه ي��ح��ق ل��س��ام��ي م���ا ال يحق
ل��غ��ي��ره ،ي��ق��ف��ز األخ���ي���ر ف���وق ق����رار املكتب

ال��س��ي��اس��ي ،ال�����ذي ي��خ��ض��ع ف���ي ال��ن��ه��اي��ة
ل�����رأي ال���رئ���ي���س أم��ي�ن ال��ج��م ّ��ي��ل ،وي��ص��ب
في مصلحة االبن حتمًا .بدأت ماكينته
االنتخابية عملها على األرض من دون
التشاور مع أعضاء هذا املكتب الذي لم
يحصل على «أمر» بإعالن ترشيحه .في
قلعته املتنيةّ ،
ينسق الفتى مع مجموعة
ص���غ���ي���رة م����ن امل��ح��ي��ط�ين ب�����ه ،م��ت��ن��اس��ي��ًا
أن ف��ي ال��ح��زب رؤوس����ًا ك��ب��ي��رة ال ب ّ���د من
ال��ع��ودة إل��ي��ه��ا .ي��ك ّ��رس شخصنة العمل
السياسي ،التي تفتح الباب أمام زمالئه
النواب في الحزب ،ليتصرف هؤالء على
نحو مماثل ك��ل ف��ي منطقته ،على ذمة
كتائبيني ممتعضني من أداء نوابهم.
ف���ي زح���ل���ة« ،إم����ب����راط����ور» ك��ت��ائ��ب��ي آخ��ر
ُي��د ّع��ى إي��ل��ي م���ارون���ي .ن��ائ ٌ��ب ُح��س��م أم��ر
ت��رش��ح��ه ب��ع��ي��دًا ع���ن امل��ك��ت��ب ال��س��ي��اس��ي.
يتقن ف��ن اللعبة السياسية التقليدية.
ّ
تتوسع
هكذا تنظر إليه بكفيا .مع ذلك،
دائ��������رة االع�����ت�����راض�����ات ع���ل���ي���ه .ف��ب��ح��س��ب
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تقـرير

الراعي على خطى بري:

أقليتان كبيرتان؟
 4ـ �ـ �ـ خ�ل�اف��ًا ل�ل�أف��رق��اء اآلخ ��ري ��ن ،ي�غ��ال��ي
حزب الله في رفض قانون  2008عندما
ّ
يعده «مشروع حرب» ويؤكد معارضة
ق��اط �ع��ة إلج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة

ع �ل��ى أس� ��اس� ��ه .وش � ��أن م ��ا ت �ط �م��ح إل �ي��ه
قوى  14آذار بتأييدها الضمني قانون
 ،2008ي �ع �ت �ب��ر ال� �ح ��زب أن� ��ه ي � ��ؤول إل��ى
انتزاع الغالبية النيابية منه ويضعها
ّ
ف ��ي خ �ص��وم��ه ،وي �م��ك��ن امل� �ع ��ارض ��ة ف��ي
انتخابات  2013من الحصول على 62
ن��ائ�ب��ًا ف��ي ح� ّ�د أدن ��ى م��ن دون حاجتها
إلى تحالف جنبالط معها ،ال يعوزها
إذ ذاك ب� ��ذل ج �ه��د غ �ي��ر م �ن �ه��ك ل�ب�ل��وغ
األكثرية املطلقة التي تضع حكم لبنان،
في تقدير حزب الله ،بني يدي قوى 14
آذار.
 5ـــ رغم االعتقاد بأن االنتخابات واقعة
ف��ي  9ح ��زي ��ران ،إال أن أح � �دًا م��ن ط��رف��ي
ال� �ن ��زاع ال ي�س�ت�ب�ع��د ت��أج�ي�ل�ه��ا م ��ن غير
الخوض في ذرائعه .إال أن أحدًا منهما ال
يسعه ّ
تحمل وزر املطالبة بتمديد والية
البرملان إلى ما بعد االتفاق على قانون
جديد لالنتخاب.
 6ـ �ـ �ـ ب �ع �ي �دًا م ��ن األض� � ��واء ي �ج��ري ت �ب��ادل
اق � �ت� ��راح� ��ات وص � ��ل ص� ��داه� ��ا إل � ��ى ب� � ّ�ري
وم �ي �ق ��ات ��ي وج� �ن� �ب�ل�اط ت� �ق ��ول ب �ت �ع��دي��ل
ق��ان��ون  2008وم �ح��اول��ة ت�ج�م�ي�ل��ه ،على
ن�ح��و يسهل م�ع��ه تحقيق ت��واف��ق ال�ح� ّ�د
األدنى استنادًا إلى أربع قواعد:
أواله � � � ��ا ،ت �ح �س�ي�ن ال �ت �م �ث �ي��ل امل �س �ي �ح��ي
بإعادة النظر في تقسيم بعض الدوائر
ّ
بما يقلل من كثافة اقتراع ناخبني غير
مسيحيني ف��ي ح�س��م م�ق��اع��د مسيحية.
ف � ��ي أح � �س� ��ن األح � � � � ��وال إع� � �ط � ��اء ج � ��دوى
ل�ل�ص��وت امل�س�ي�ح��ي ف��ي دوائ� ��ر ال يعطل
تقسيمها فاعلية الناخب غير املسيحي،
ّ
ش ��أن ت�ق�س�ي��م ع��ك��ار دائ ��رت�ي�ن إ ّح��داه �م��ا
ّ
مسيحية ،إال أن ال �ص��وت ال�س��ن��ي يظل
فيها يرجح نتائج االقتراع.
ث��ان �ي �ت �ه��ا ،ت�ق�س�ي��م ل �ل��دوائ��ر ي� ��ؤدي إل��ى
م �س��اواة ب�ين ن��ائ��ب ون��ائ��ب ف�لا ُينتخب

وفرة الفيتوات
تفتح الباب على «تجميل»
قانون 2008
مساواة بين ناخب
وناخب ونائب ونائب

مع قانون بطرس
أح ��ده� �م ��ا ب� � � � �ـ 120أل� � ��ف ص� � ��وت واآلخ� � ��ر
بعشرة اآلف ص��وت وأحيانًا أق��ل ،وبني
ن ��اخ ��ب ون ��اخ ��ب ف�ل�ا ي �ن �ت �خ��ب أح��ده �م��ا
نائبني واآلخر عشرة نواب.
ثالثتها ،تقسيم ال��دوائ��ر إل��ى  34دائ��رة
ي� ��راوح ع ��دد ن ��واب ك��ل م�ن�ه��ا ب�ي�ن ث�لاث��ة
وخمسة ن ��واب ،بحيث يشمل التقسيم
معظم الدوائر.
ّ
راب �ع �ت �ه��ا ،ن �ق��ل م �ق��اع��د م��ن دوائ � ��ر ي�ق��ل
ف�ي�ه��ا ن��اخ�ب��و ط��ائ�ف�ت�ه��ا امل�خ�ص��ص لها
إل��ى دوائ��ر تفتقر إل��ى عدالة في توزيع
املقاعد عليها نظرًا إلى كثافة ناخبيها.
ه ��ي ح ��ال م �ق��اع��د ض��ائ �ع��ة ب�ل�ا ن��اخ�ب��ي
�راب� �ل ��س،
ط��ائ �ف �ت �ه��ا ك� ��امل� ��ارون� ��ي ف� ��ي ط � ّ
وال� � � � ��درزي ف� ��ي ب � �ي � ��روت ،وال� �س ��ن ��ي ف��ي
بعلبك ـ الهرمل.
 7ـــ لن يكون من السهل إقناع قوى  8و14
آذار ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى إع ��ادة تقسيم ك��ان
ّ
تطلب ع�ن� ً
�اء مضنيًا ف��ي مفاوضات
ق��د
الدوحة في أيار  2008من أجل التوصل
إل � � ��ى خ ��ري� �ط ��ة ان� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة رض � � ��ي ب �ه��ا
ال� �ط ��رف ��ان ،إال أن �ه ��ا أدخ� �ل ��ت ال �ع��اص �م��ة
القطرية ف��ي األح�ي��اء الداخلية لبيروت
الثانية قبل رسو التفاهم عليها .يبدو
األم� ��ر أك �ث��ر ت�ع�ق�ي�دًا ال �ي��وم ب �ع��دم��ا خبر
فريقا  8و 14آذار ق��ان��ون  2008املنبثق
م��ن ات �ف��اق ال ��دوح ��ة ،وه ��و آخ ��ر م��ا بقي
من االتفاق .أفضت انتخابات  2009إلى
ترجيح كفة ق��وى  14آذار متحالفة مع
جنبالط على خصومها.
ل� �ك ��ن ال� �ف ��ري� �ق�ي�ن ت �س ��اب �ق ��ا إل� � ��ى ان � �ت� ��زاع
الغالبية ال�ن�ي��اب�ي��ة :ق��وى  14آذار آخ��ذة
بنتائج انتخابات  2009بفضل تحالف
جنبالط معها ،وق��وى 8آذار بانقالبها
ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج ان �ت �خ��اب��ات  2009ب�ف�ض��ل
تحالف جنبالط معها أيضًا.
ع �ل��ى أن ال � �ت ��داول ال ��دائ ��ر ف ��ي األوس� ��اط
املطلعة على مواقف سليمان وجنبالط
ّ
التوصل إلى قانون
وميقاتي هو سبل
لالنتخاب ،عبر قانون  2008أو بسواه،
يحيل قوى  8و 14آذار أقليتني كبيرتني.
ال تملك إحداهما الغالبية ،وال السيطرة
ع �ل ��ى ال� �ح� �ك ��م ،وال امل � �غ � ��االة ف� ��ي أح �ل�ام
االس� �ت� �ئ� �ث ��ار ب �ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة ال �ف��ري��ق
الواحد .ال يزيد عدد نوابهما معًا على
 112نائبًا ،وكتلتاهما تقل كل منهما عن
 60نائبًا.
ب �ي �ن �ه �م��ا ت �ق �ي��م أق �ل �ي��ة ث��ال �ث��ة ص �غ �ي��رة،
تمسي في واقع الحال أقوى منهما معًا،
ألنها تحول دون حصول أي من القوتني
األخريني على األكثرية املطلقة.
ف��ي ه��ذا ال�خ�ي��ار ق��د ت�ك�م��نّ ،
رب �م��ا ،مهمة
شبه مستحيلة للجنة الفرعية.

حسن عليق
يجزم سياسيون في فريق  8آذار بأن الرئيس نبيه بري جاد في طرحه
إع ��ادة إح �ي��اء م �ش��روع لجنة ف ��ؤاد ب�ط��رس ل�ل�ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ي .يجري
البحث حاليًا في التعديالت الواجب إدخالها على مشروع بطرس ،لكي
َ
يصبح عدد النواب مناصفة بني الذين ُينتخبون على أساس النسبية في
املحافظات ،وأولئك الذين سيفوزون وفقًا للنظام األكثري في األقضية.
وبحسب مقربني من بري ،فإنه منفتح على أي تغييرات ممكن أن تطلب
بعض الجهات السياسية إدخالها على تقسيمات الدوائر ،وخاصة تلك
ُ
التي ستجرى االنتخابات فيها وفقًا للنظام النسبي.
وي�ق��ول بعض زوار ع�ين التينة ال��دائ�م�ين إن ب��ري ي��ري��د م��ن ه��ذا الطرح
تهريب البالد من األزم��ة التي سيولدها البقاء على قانون الستني .فقد
تناهت إل��ى مسامع رئيس املجلس معلومات تفيد ب��أن الرئيس سعد
ال�ح��ري��ري ص��ار أك�ث��ر تمسكًا م��ن ذي قبل بقانون الستني ،رب�ط��ًا بكونه
يرى أن النظام السوري يقضي األشهر األخيرة من حياته قبل السقوط
الحتمي .وبحسب امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي تلقاها رئ�ي��س ح��رك��ة أم��ل ،ال يريد
الحريري تقديم أي تنازل لخصومه خ�لال ه��ذه الفترة ،في ظل اقتناع
الرئيس السابق للحكومة بأن قوى  8آذار وحلفاءها سيتلقون ضربة
موجعة من دمشق لن يكونوا بعدها قادرين على رفع سقف مطالبهم
في لبنان .من هنا ،ينبع تخوف بري الذي يرى أن الوصول إلى حائط
ُ
«الستني» ُ
سيدخل البالد في أزمة ال تعرف نهايتها .فحلفاؤه املصرون
على تطيير االنتخابات في ظل قانون الستني ال يملكون بعد خريطة
ط��ري��ق واض �ح��ة تتيح ل�ه��م م�ن��ع ح�ص��ول عملية االق� �ت ��راع .امل�ق��اط�ع��ة لن
تكون مجدية ،بل إنها ستدخل البالد في نفق «ميثاقي وربما أمني»
يصعب ال�خ��روج منه من دون ثمن باهظ .والثمن ذات��ه ستدفعه البالد
إن تقرر تعطيل االنتخابات بالقوة .أم��ام ه��ذه امل�خ��اوف ،لجأ ب��ري ،مع
الذين تربطه بهم عالقات «طيبة» من الوسطيني ـــ وأولهم الرئيس نجيب
ميقاتي ـــ إلى البحث جديًا في مشروع بطرس .وبحسب املتابعني ،فإن
هذا القانون يمنح القوتني املتصارعتني في البالد الحظوظ ذاتها في
الربح والخسارة .وفي العمليات الحسابية املسبقة ،فإن املجلس النيابي
ال��ذي سينتجه مشروع بطرس سيكون شبه مطابق ،من ناحية توزع
ال�ق��وى داخ �ل��ه ،للمجلس ال�ح��ال��ي .وب��ال�ت��ال��ي ،ف��إن م��ن سيحسم وجهته
السياسية وشكل الحكومة املقبلة هو الكتلة «الوسطية» ،أي الرئيس
نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبالط وع��دد من النواب الذين سيتيح
لهم القانون الفوز بسهولة ،كالنائب السابق إيلي سكاف.
توجه بري الجديد يتقاطع مع الرأي الذي تبناه أخيرًا البطريرك املاروني
ب�ش��ارة ال��راع��ي ال��ذي ع��اد ليصر على رف��ض ق��ان��ون الستني .وه��و يبدي
في بعض مجالسه امتعاضه من الحريري «املوجود خارج لبنان ويريد
ّ
التحكم بمصائرنا م��ن ه �ن��اك» .ك��ل��ف أخ �ي �رًا مجموعة م��ن السياسيني
وال �خ �ب��راء دراس� ��ة م�ش��اري��ع ال �ق��وان�ين امل �ط��روح��ة ،خ�ل�ص��ت إل��ى أن الحل
األق ��رب إل��ى التحقق لتخطي الحائط االنتخابي امل�س��دود ه��و مشروع
ّ ً
معدال .وبدأ بعض أعضاء هذه املجموعة اتصاالته للقاء
لجنة بطرس
املرجعيات املارونية األربع ،أي النائبني ميشال عون وسليمان فرنجية
ّ
الجميل ورئيس ح��زب القوات اللبنانية سمير جعجع،
والرئيس أم�ين
ملحاولة تحقيق «إج�م��اع مسيحي» ح��ول ه��ذه الفكرة .وي��رى البطريرك
ّ
املاروني أن إجماعًا كهذا سيشكل رافعة ألي قانون انتخابي ،ما سيدفع
جميع القوى السياسية األخرى إلى «اللحاق بنا».
نتيجة م��ا سبق مرهونة بموقف النائب ول�ي��د جنبالطَ .
فبيده وح��ده
مفتاح تغيير القانون االنتخابي .وحتى ال�ي��وم ،ال ي��زال رئيس «جبهة
ُ َ
النضال الوطني» مستفزًا من أي طرح تذكر فيه كلمة النسبية .والرجل
املستعد للمساومة على أي ت��وج��ه أو خ�ي��ار س�ي��اس��ي« ،يتكهرب» فور
وصول الحديث إلى قانون االنتخابات .لكن حاملي لواء مشروع «لجنة
ب�ط��رس» يراهنون على أن هاجس «دور ال ��دروز» ال��ذي يشغل ب��ال بيك
ُ
املختارة لن ُي َم ّس في أي انتخابات تجرى وفقًا للقانون املختلط الذي
يسوقون له .لم ُيسمعوا رأيهم هذا لجنبالط بعد .وأملهم ضعيف جدًا.
لكنهم ي �ع��ودون م�ب��اش��رة إل� ّ�ى ح�ي��ث ي�ق��ف ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري ،أي
األزمة السورية :فماذا لو تيقن جنبالط ،العارف بما يجري في ميادين
ً
بالد الشام ،من أن النظام السوري سيصمد طويال؟ «قد يتبنى حينها
خيار إنقاذ لبنان من شر الستني».
الراعي املنزعج من أداء الحريري عاد إلى الجزم برفض الستني (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

م �س��ؤول�ي�ن ب� ��ارزي� ��ن ف ��ي ال �ك �ت��ائ��ب« ،ل��م
يستطع إيلي ماروني بعد الخروج من
ِ
ّ
قضية اغ�ت�ي��ال أخ�ي��ه ،ال�ت��ي تشكل خطًا
أحمر لكل ممارساته».
ّ
الجميل .يقتنع األخير
األشرفية لنديم
بهذه املقولة .فحلم «البشير» بدأ من هنا،
وال أحد يستطيع قتله .هناك ،يتصرف
ال��وري��ث ال�ث��ان��ي بصفته ال�ح��اك��م ب��أم��ره.
اس �ت �ط��اع ت�ث�ب�ي��ت ق��دم�ي��ه ف��ي االس�ف�ل��ت،
ً
رغم أنه ما زال متكال على الرافعة التي
ّ
ّ
تشكلها صورة بشير الجميل واملؤسسة
التي تحمل اسمه في املنطقة« .مشكلة
نديم» بحسب املمتعضني أنفسهم« ،أنه
ل��م يفهم بعد كيفية الفصل ب�ين ال�ن��زاع
العائلي الداخلي مع أوالد العم ،واللعبة
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة داخ� ��ل ال� �ح ��زب .ي�ف��رض
ن �ف �س��ه ك ��أم ��ر واق� � � ��ع ،م �ت �خ �ط �ي��ًا امل �ك �ت��ب
السياسي .ال يخضع ألي آل�ي��ة ،متربعًا
ع �ل��ى ع ��رش األش��رف �ي��ة ال �ك �ت��ائ �ب��ي ،ش��اء
الحزب أو أبى».

تمكث كتلة
الكتائب تحت المجهر
وتخضع للمحاسبة
النظرية ال العملية

ف� ��ي ال� �ك� �ت ��ائ ��ب ،ن ��ائ ��ب ت �س �ك �ن��ه ال �ع �ق��دة
ال �ب �ت��رون �ي��ة .إن ��ه س��ام��ر س� �ع ��ادة ،ن��ائ��ب
الحزب في مدينة طرابلس ،لكنه يسعى
إل� ��ى ت �ح �ص �ي��ل م ��ا زرع � ��ه وال� � ��ده ج ��ورج
س� �ع ��ادة ف ��ي ال� �ب� �ت ��رون .اس �ت ��رج ��اع إرث
األج � ��داد ،ه��و ال�ش�غ��ل ال�ش��اغ��ل ل�س�ع��ادة.
لكن ،أين هو نائب طرابلس الذي ما زال
أمر ترشيحه يطرح عالمة استفهام؟ إنه
في الس فيغاس يقضي عطلته بهدوء،
ف��ي وق ��ت تشتعل ف�ي��ه م��دي�ن��ة ط��راب�ل��س

على إيقاع صخبها املعتاد .ينثر صوره
ع�ب��ر ه��ات�ف��ه امل�ح�م��ول ،متباهيًا بصفاء
ال�ج��و ف��ي امل��دي�ن��ة األم�ي��رك�ي��ة ،ن��اس�ي��ًا أن
مدينته تعبق برائحة الدخان والبارود.
وح � � ��ده ال� �ن ��ائ ��ب ف � � ��ادي ال� �ه� �ب ��ر ي�ح�ظ��ى
ب ��رض ��ى ك �ت��ائ �ب��ي ه� ��ذه األي � � ��امُ .ي �ح��اف��ظ
على ح�ض��وره ف��ي ال�ج�ب��ل ،م��راه�ن��ًا على
التوافق الدائم بني ال��دروز واملسيحيني
ف��ي منطقة ع��ال�ي��ه .ل��م ي�خ��رج ال�ه�ب��ر من
آذاري��ة حزب الكتائب ،من دون أن يقطع
نهائيًا العالقة م��ع جبهة النائب وليد
ج�ن�ب�لاط .ح��ائ��ز ل�ق��ب «أف �ض��ل ن��ائ��ب في
ال �ك �ت��ائ��ب» ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ين ال�س�ي��اس��ي
والخدماتي ،وال سيما أنه حاضر دائمًا
إل��ى ج��ان��ب أه��ل ال�ج�ب��ل ،رغ��م أن «ال�ع�ين
ب�ص�ي��رة وال �ي��د ق�ص�ي��رة .وأه ��م م��ا يمكن
تسجيله للهبر ،هو مسيرته السياسية
ً
ال�ت��ي أظ �ه��رت ت �ح��وال إي�ج��اب�ي��ًا ،م��ن أداء
متوسط إلى أداء مقبول» ،بحسب زمالء
له في الحزب.
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المشهد السياسي
رسائل إلى المحرر
دار طائفة
املوحدين الدروز
�ى م� � � � ��ا ورد ف ��ي
ع � � �ط � � �ف � ��ًا ع � � �ل � � � ّ
صحيفتكم امل��وق��رة ف��ي ع��دده��ا
ال �ص��ادر االث �ن�ي�ن ف��ي  31ك��ان��ون
األول  ،2012ي�ه� ّ�م مكتب اإلع�لام
ف ��ي امل �ج �ل��س امل ��ذه �ب ��ي ل�ط��ائ�ف��ة
املوحدين الدروز توضيح اآلتي:
إن ا ّل�ح��دي��ث ع��ن وج ��ود عناصر
م�س��ل�ح��ة م��ن «ال �ح ��زب ال�ت�ق��دم��ي
االش� � �ت � ��راك � ��ي» ف � ��ي دار ط��ائ �ف��ة
امل ��وح ��دي ��ن ال � � ��دروز ف ��ي ف � ��ردان،
ّ
وال� �ق ��ول إن ال� �ح ��زب وض� ��ع ي��ده
ع �ل��ى ال � � ��دار غ �ي��ر ص �ح �ي��ح ع�ل��ى
اإلط � �ل� ��اق ،ف � ��ال � ��دار ي �س �ه��ر ع�ل��ى
أمنها مجموعة م��ن ق��وى األم��ن
ال��داخ�ل��ي وف�ق��ًا مل��ا ه��و متبع في
كافة املراكز الروحية.
أما قاعة تربة الدروز وما حولها
القائمة بجانب دار الطائفة ،فقد
ُع� ِّ�ي �ن��ت ل�ج�ن��ة م ��ن أب �ن ��اء ط��ائ�ف��ة
امل ��وح ��دي ��ن ال � � ��دروز ف ��ي ب �ي��روت
إلدارت � � �ه� � ��ا واإلش� � � � � ��راف ع �ل �ي �ه��ا،
وب��ال �ت��ال��ي ح��راس �ت �ه��ا وف �ق ��ًا مل��ا
أعلنه املجلس املذهبي واللجنة
امل ��ذك ��ورة أم� ��ام وس ��ائ ��ل اإلع�ل�ام
بتاريخ ّ 11كانون األول .2012
إن امل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة ق� ��رب دار
ال�ط��ائ�ف��ة ه��ي ت�ح��ت إدارة لجنة
األوق � ��اف ف��ي امل�ج�ل��س امل��ذه�ب��ي،
بعد أن تسلمتها بموجب ق��رار
ق� �ض ��ائ ��ي ص� � � ��ادر ع � ��ن ال �ق �ض ��اء
املختص.
ن��ر ّج��و م��ن صحيفتكم الكريمة
ت��وخ��ي ال��دق��ة ف��ي ن�ش��ر األخ �ب��ار
وال �ع��ودة إل��ى امل�ص��ادر املوثوقة
حرصًا على صدقيتها.
املجلس املذهبي لطائفة
املوحدين الدروز
مكتب اإلعالم

األكثرية :النسبية أو األرثوذكسي

ّ
يحط ملف النازحني من
سوريا بمضاعفاته
االجتماعية والسياسية
واألمنية في مجلس الوزراء
لوضع أسس للتعامل مع هذا
القضية التي قد ال ّ
تطير
قانون االنتخاب فقط ،بل
البلد كله ،بحسب توصيف
الوزير جبران باسيل ،فيما
تطل قضية داتا االتصاالت
مجددًا من خالل طلب
األجهزة األمنية وضعها
بتصرفها

يستأنف مجلس ال ��وزراء ال�ي��وم نشاطه
ب �ج �ل �س��ة ف� ��ي ق �ص ��ر ب �ع �ب ��دا م�خ�ص�ص��ة
ل �ل �ب �ح��ث ف� ��ي م� ��وض� ��وع ال � �ن� ��ازح �ي�ن م��ن
س ��وري ��ا وس� ��ط خ�ل�اف ��ات وزاري � � ��ة ب�ش��أن
كيفية التعامل مع هذه املسألة.
وق � � ��ال وزي � � ��ر ال� �ط ��اق ��ة ج � �ب� ��ران ب��اس �ي��ل،
ل �ـ«األخ �ب��ار» عشية ان�ع�ق��اد ال�ج�ل�س��ة ،إن
هذه القضية «أصبحت كبيرة وخطيرة،
وه � � ��ي ق � ��د ت � �ط� � ّ�ي� ��ر ق � ��ان � ��ون االن � �ت � �خ� ��اب
واالن �ت �خ ��اب ��ات وال �ب �ل��د ك �ل��ه .ون �ح��ن مع
ً
ق�ض�ي��ة ل �ب �ن��ان أوال ق �ب��ل أي ب �ل��د آخ ��ر».
وأكد أنه «ال يجوز أن نتلهى بمواضيع
ثانوية ونترك القضية األساسية .نحن
نبهنا م��ن ت��دف��ق ال�لاج�ئ�ين م�ن��ذ أن ك��ان
عددهم سبعة آالف .أما اليوم ،فأصبحوا
ف��وق  ١٧٠أل �ف��ًا» .ورأى أن «ه��ذه املسألة
ال ت�ع��ال��ج ب��ال �ت��ذرع ب��ال�ط��اب��ع اإلن�س��ان��ي
وال ب �ت �ب��ادل ال ��رس ��ائ ��ل ال��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة
وال�ت�ح��ذي��رات منها .ون�ح��ن سنكون في
مجلس ال��وزراء مدافعني عن حق لبنان
في ما هو خير له».

اجتماع األكثرية
وك��ان ث�لاث��ي ف��ري��ق األك�ث��ري��ة الحكومية
قد عقد اجتماعًا أمس شارك فيه باسيل
وال� ��وزي� ��ران ع �ل��ي ح �س��ن خ�ل�ي��ل وم�ح�م��د
فنيش واملعاون السياسي لألمني العام
لحزب الله حسني خليل ومسؤول وحدة
االرت �ب��اط والتنسيق ف��ي ال �ح��زب وفيق
ص� �ف ��ا .وب �ح �س��ب م� �ص ��ادر امل �ج �ت �م �ع�ين،
ب �ح��ث ال� �ل� �ق ��اء ف� ��ي م� ��وض� ��وع ال�ل�اج �ئ�ي�ن
وتنسيق امل��واق��ف من قانون االنتخاب.
وذك � ��رت امل �ص ��ادر أن امل�ج�ت�م�ع�ين أك ��دوا
م�ج��ددًا م��ا سبق أن أك ��دوه م ��رارًا ،أن��ه ال
عودة إلى قانون  ،١٩٦٠وأن الحل يكمن
إم��ا ف��ي م�ش��روع ال�ح�ك��وم��ة ال ��ذي واف�ق��ت
عليه بكركي مع االنفتاح التام على كل
التعديالت التي قد تتقدم بها املعارضة،
وامل�س�ي�ح�ي��ون منها ت �ح��دي �دًا .أم��ا الحل
الثاني ،فهو املشروع األرثوذكسي الذي
ت ��واف ��ق ع�ل�ي��ه امل �س �ي �ح �ي��ون ف ��ي ب�ك��رك��ي،
بعدما ك��رر حلفاء التيار الوطني الحر
وقوفهم خلفه في أي مشروع يتبناه.
وأع� �ل ��ن ال ��وزي ��ر خ �ل �ي��ل أن� ��ه ج� ��رى خ�لال
االجتماع «استكمال النقاش في قانون
االن �ت �خ��اب��ات وال �ل �ج �ن��ة امل �ص �غ��رة ال�ت��ي
ستبحث ق��ان��ون االن �ت �خ��اب وسنتوجه
إليها بأقصى االنفتاح» .وأش��ار إلى أن
ال�ل�ق��اء ت �ن��اول م��واض�ي��ع أخ ��رى مرتبطة
ب �ع �م��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة وت� �ع ��زي ��ز ال �ت �ن �س �ي��ق
بالحكومة ومجلس النواب.

داتا االتصاالت
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ي�ت��وق��ع أن ي�ع��ود ملف
دات ��ا االت �ص ��االت إل ��ى ال��واج �ه��ة م �ج��ددًا،
مع احتمال ط��رح وزي��ر الداخلية م��روان
ش��رب��ل ع �ل��ى م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،رغ ��م أن��ه
يعقد جلسة خاصة للنازحني ،استئناف
إعطاء الداتا لألجهزة األمنية .وأوضحت
م�ص��ادر أمنية مطلعة أن اجتماع ق��ادة
األجهزة األمنيني أمس خلص إلى أهمية
الداتا التي توقف العمل بها مع نهاية
عام  ،٢٠١٢واتفقوا على طلب الحصول
أبلغ شربل هذا األمر
عليها مجددًا .وقد ِ

م��ن أج ��ل ط��رح��ه ع �ل��ى م�ج�ل��س ال � ��وزراء.
وش � ��دد ق � ��ادة األج � �ه� ��زة ع �ل��ى «ض � ��رورة
ع��دم تأخير مجلس ال ��وزراء ف��ي البحث
في هذا األم��ر ،وال سيما أن كل األجهزة
لها الرأي نفسه .كذلك إن األسباب التي
انطبقت على رفض إعطاء نص الرسائل
الخلوية ال تنطبق اليوم على الداتا .وال
حجة تاليًا ألي ط��رف وزاري باالمتناع
عن املوافقة عليها».

بري :األجواء ليست سلبية
وحضر االستحقاق االنتخابي في لقاء
األربعاء النيابي .ونقل النواب عن رئيس
املجلس النيابي نبيه بري تشديده على
«مناخات التهدئة واإليجابية بالتزامن
م ��ع ان �ع �ق��اد ال�ل�ج�ن��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال�ف��رع�ي��ة
املكلفة درس موضوع االنتخابات».
وأك ��د ب��ري «أه�م�ي��ة ت �ع��اون الجميع في
س�ب�ي��ل إن �ت��اج ق��ان��ون ان �ت�خ��اب��ات ج��دي��د
ي�ح�ظ��ى ب�م��واف�ق��ة ك��ل األف ��رق ��اء» ،م�ش��ددًا
على أن «علينا أن نبقى منحازين إلى
التفاؤل في التعاطي مع هذا املوضوع»،
والح � � � ��ظ أن «األج � � � � � � ��واء ال � �ت � ��ي ت �ح �ي��ط
بمقاربته ليست سلبية».
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ت�س�ل��م ب ��ري م��ن عضو
املجلس التشريعي الفلسطيني مشير
املصري دع��وة من النائب األول لرئيس
املجلس التشريعي الفلسطيني أحمد
محمد بحر ل��زي��ارة غ��زة على رأس وفد
برملاني.
وتحركت مبادرة النائب وليد جنبالط
م � �ج� ��ددًا م� ��ن خ� �ل ��دة ح� �ي ��ث ال� �ت� �ق ��ى وف ��د
م ��ن ال� �ح ��زب ال �ت �ق��دم��ي االش �ت ��راك ��ي ضم
ال��وزي��ري��ن غ ��ازي ال�ع��ري�ض��ي ووائ ��ل أب��و
ف��اع��ور وأم�ي�ن ال�س��ر ال�ع��ام للحزب ظافر
ن ��اص ��ر ،رئ �ي��س ال� �ح ��زب ال��دي �م��وق��راط��ي
ط�ل��ال أرس� �ل ��ان .وك � ��رر ال �ع��ري �ض��ي ب�ع��د
اللقاء أن ال�ه��دف األس��اس��ي م��ن التحرك
«هو تأكيد مبدأ الحوار بني اللبنانيني
وممارسة هذا األمر».
وانتخابيًا أي�ض��ًا ،شكر أم�ين س��ر تكتل
«ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح» ال�ن��ائ��ب إب��راه�ي��م
كنعان لتيار «املستقبل» صراحته« ،فهم

يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة للنازحني (مروان طحطح)

تقـرير

جر أوروبا إلى صدام مع حزب ا
إسرائيل تفشل في ّ
يحيى دبوق

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

أعربت إسرائيل عن خيبة أمل من إحجام
االت �ح��اد األوروب � ��ي ع��ن إدراج ح ��زب الله
ضمن الالئحة األوروبية لإلرهاب ،مشيرة
إل ��ى أن امل��وق��ف ال�ف��رن�س��ي ،ال�خ��ائ��ف على
اس �ت �ق��رار ال �ن �ظ��ام ال �س �ي��اس��ي ف��ي ل�ب�ن��ان،
يمنع ال�خ�ط��وات األوروب �ي��ة التصعيدية
ضد حزب الله ،األمر الذي أفشل ،وما زال،
مساعي إسرائيل املستمرة منذ عام 2005
 ،لتطويق الحزب واحتوائه ،على الساحة
الدولية.
وكشفت صحيفة «معاريف» عن أن فشل
ال �ج �ه��ود اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة امل �ب��ذول��ة أخ �ي �رًا،
والهادفة إلى إدراج حزب الله على الالئحة
األوروب � �ي ��ة ل�ل�إره ��اب ،م � � ّ
�رده إل ��ى امل��وق��ف
الفرنسي الحاسم وامل�ع��ارض ألي خطوة
كهذه ،إضافة إلى قرار السلطات البلغارية
تأجيل نشر نتائج التحقيقات املتعلقة
ب�ت�ف�ج�ي��ر ح��اف �ل��ة ال �س �ي��اح اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين
ف ��ي م��دي �ن��ة ب� ��ورغ� ��اس ف ��ي ب �ل �غ��اري��ا ف��ي
ش�ه��ر ت�م��وز امل��اض��ي ،ع�ل��ى خلفية تأكيد
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ع ��دم وج ��ود أدل ��ة ت��رب��ط بني
حزب الله وعملية التفجير.
ونقلت «معاريف» عن مصادر إسرائيلية
تأكيدها أن تل أبيب بذلت في األسابيع
ّ
األخيرة جهودًا خاصة لحث األوروبيني
على اإلس ��راع ف��ي إدراج ح��زب الله ضمن
ال�ل�ائ �ح��ة األوروب � �ي� ��ة ل �ل�إره� ��اب ،ان�ط�لاق��ًا
«من خلفية األح��داث في سوريا ،وتداعي
ال �ن �ظ��ام ف �ي �ه��ا ،ب �ه ��دف إض� �ع ��اف ال �ح��زب
ف ��ي ل �ب �ن��ان» ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن «ال ��والي ��ات

امل�ت�ح��دة وك�ن��دا وبريطانيا ت��دع��م الطلب
اإلسرائيلي ،بينما تعارضه فرنسا بشدة،
وبنحو ح ��اد» ،األم��ر ال��ذي يمنع أي ق��رار
ي �ص��در ع��ن االت �ح ��اد األوروب � � ��ي ،ل�ف�ق��دان��ه
إجماع دول��ه .وأش��ارت «معاريف» إل��ى أن
ّ
تضر الخطوة
الفرنسيني يخشون من أن

االوروب � �ي ��ة ال�ت�ص�ع�ي��دي��ة ض��د ح ��زب ال�ل��ه
ب��االس�ت�ق��رار السياسي ال�ه��ش ف��ي لبنان،
وأي � �ض ��ًا ب �م �ص��ال��ح ال� �ج� �ه ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
املعتدلة .بل على النقيض من ذلك ،تطالب
ب��اري��س ب �ض��رورة إج ��راء ح ��وار م��ع ح��زب
الله ،لكونه حركة سياسية مهمة ،ويتمتع

ب�ن�ف��وذ ك�ب�ي��ر ف��ي امل��ؤس �س��ات العسكرية
وال �س �ي��اس �ي��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان.
وإل��ى ذل��ك ،تضيف «معاريف» أن مجلس
االت �ح��اد األوروب � ��ي ف��ي ب��روك�س��ل يخشى
من إمكان إبطال ق��رار إدراج الحزب على
الئحته لإلرهاب ،في حال ّ
توجه للمحكمة
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كالم في السياسة

سنة في مصعد فندق أوروبي ...
جان عزيز
ي�ق��ول��ون ب��أن��ه ال ن��ري��د أن ن�غ�ي��ر ل�ك��م أي
حرف في قانون االنتخابات» ،الفتًا إلى
أن «تيار املستقبل يأخذ  20مقعدًا نيابيًا
مسيحيًا م�ن��ذ  20س�ن��ة وال ي��ري��د حتى
البحث بمشروع قانون االنتخابات».
إل��ى ذل��ك ،أعلن رئيس ح��زب «الوطنيني
األح � � ��رار» ،ال �ن��ائ��ب دوري ش �م �ع��ون أن��ه
م��رش��ح ل�لان�ت�خ��اب��ات ف��ي ال �ش��وف حتى
إشعار آخر.

إبراهيم :عدونا واحد
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ� � ��ر ،ج � ��ال امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل�ل�أم��ن ال� �ع ��ام ،ال� �ل ��واء ع �ب��اس إب��راه �ي��م،
ليلتي امليالد ورأس السنة على املراكز
ال�ح��دودي��ة وه�ن��أ العسكريني بمناسبة
األع � �ي ��اد ،وال �ت �ق��ى ض �ب��اط امل��دي��ري��ة في
ل�ق��اء م��وس��ع ،وت �ن��اول وإي��اه��م القضايا
السياسية واألمنية والوطنية ومهمات
املديرية في املجاالت كافة.
ول� �ف ��ت ال � �ل� ��واء إب ��راه� �ي ��م إل � ��ى أن «أب � ��رز
ّ
ال �ث��واب��ت ال�س�ي��اس�ي��ة وال��وط �ن �ي��ة أن لنا
عدوًا واحدًا ،هو اإلسرائيلي ،ومن أضاع
ات� �ج ��اه ال �ب��وص �ل��ة ف �ع �ل �ي��ه ض �ب �ط �ه��ا م��ن
ّ
جديد وباتجاه الجنوب ،وم��ن يفكر أن
ه�ن��اك ع ��دوًا آخ��ر ف��ي ال �ش��رق وع ��دوًا في
ال�غ��رب وف��ي ال�ش�م��ال ،فعليه أن يضبط
وضعه أيضًا».
وع ��ن ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا أش ��ار إل ��ى أن
«ال �ت��وق �ع��ات م��أس��اوي��ة ،وه ��ي ت ��دل على
أن ال�ع�ن��ف سيستمر ف��ي س��وري��ا لوقت
ط ��وي ��ل ،ل ��ذل ��ك امل �ط �ل��وب م �ن��ا ال �ت�ع��اي��ش
م��ع ه ��ذه األزم � ��ة ،وخ �ص��وص��ًا ضباطنا
وعناصرنا في املراكز الحدودية» .وأشار
ُ
إلى أن «اإلحصاءات الرسمية تشير إلى
ّ
ّ
أن لدينا  160ألف نازح سوري مسجل،
ون�ح��ن نتصرف وال�ك��ل ي�ع��رف أن العدد
ال�ح�ق�ي�ق��ي أك �ب��ر ب �ك �ث �ي��ر ،ول��دي �ن��ا أي�ض��ًا
م��ا ي�ق��ارب  13أل��ف فلسطيني ن��ازح من
سوريا ،وأغلبيتهم من مخيم اليرموك»،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى «أن ال ��وض ��ع اإلن �س ��ان ��ي ال
يسمح بإقفال ال�ح��دود اللبنانية بوجه
ه ��ؤالء ،ون�ح��ن أم��ام خ�ي��اري��ن :إم��ا نكون
إنسانيني أو نكون عنصريني».

علم
و خبر

اهلل
األوروب � � �ي � ��ة ف ��ي ل ��وك �س �م �ب ��ورغ ،وط��ال��ب
بإلغائه ،استنادًا إل��ى أن ال�ق��رار اتخذ من
دون أدلة مقبولة قانونيًا.
وبحسب م�ص��ادر «م�ع��اري��ف» ،ف��إن خيبة
األم��ل اإلسرائيلية ترتبط أيضًا بتأخير
ن� �ش ��ر ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات
البلغارية التي كانت تأمل بأن تربط حزب
الله بتفجير مدينة بوغراس ،األم��ر الذي
ّ
ي��ؤم��ن ل ��دول االت �ح��اد التلكؤ ال�ح��ال��ي في
إقرار الخطوة املنشودة إسرائيليًا.
وق ��ال ��ت ال �ص �ح�ي �ف��ة إن «إس ��رائ� �ي ��ل ب ��دأت
ح�م�ل�ت�ه��ا ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ض ��د ح ��زب ال�ل��ه
ب �ه��دف إدراج � � ��ه ض �م��ن ق��ائ �م��ة امل�ن�ظ�م��ات
اإلره��اب�ي��ة األوروب �ي��ة م��ن ع��ام  ،2005بعد
حادثة اغتيال ( رئيس الحكومة اللبنانية
األس �ب��ق رف �ي��ق) ال �ح��ري��ري ف��ي ل�ب�ن��ان ،إال
أن ف��رن�س��ا أح�ب�ط��ت امل�س�ع��ى اإلس��رائ�ي�ل��ي
ف��ي حينه ،وم��ا زال��ت .أم��ا اآلن ،فقد ق��ررت
إس� ��رائ � �ي� ��ل م � � �ع � ��اودة امل � �ح � ��اول � ��ة ،وط � ��رح
امل ��وض ��وع م��ن ج��دي��د ،ف��ي أع �ق��اب عملية
بورغاس في بلغاريا».
من جهتها ،أش��ارت «جيروزاليم بوست»
إل��ى أن خيبة األم��ل اإلسرائيلية لم تمنع
ت��ل أب �ي��ب م��ن م��واص �ل��ة إع � ��داد «ال��وث��ائ��ق
امل� ��وج� ��ودة ب �ح��وزت �ه��ا ،ب �ه ��دف م �س��اع��دة
أوروب� � � ��ا ع �ل��ى ات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رار ض ��د ح��زب
ال � �ل ��ه» .وب �ح �س��ب ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ف� ��إن امل�ل��ف
اإلس��رائ�ي�ل��ي يتضمن «أح��داث��ًا ك��ان حزب
الله متورطًا فيها طوال السنوات املاضية،
ف��ي مقدمتها :اغ�ت�ي��ال ال�ح��ري��ري ،واألدل ��ة
املجتزأة التي ساقتها املحكمة ( الدولية
الخاصة بلبنان) ضد ح��زب الله في هذا

حني نحاول استذكار أعوامنا املاضية من هذه الحياة
في هذا البلد ،نجد صعوبة كبيرة في استعادتها سنة
ف�س�ن��ة .يختلط علينا معظمها .ك��أن أي��ام�ه��ا ك��ان��ت في
ح��ال��ة ذوب ��ان ،أو ك��ان��ت هيولية البعد زم�ن�ي��ًا .أي��ن ُ
كنت
س�ن��ة 1979؟ م ��اذا ح�ص��ل س�ن��ة 1997؟ أح�ي��ان��ًا ك�ث�ي��رة ال
نجد جوابًا .مع أننا لم نفقد الذاكرة بعد ،ولم يعترها
ض�ع��ف ال �ت �ع��داد وال ال �ت��ذك��ار .ف�ج��أة ن ��درك أن�ن��ا ال نقدر
على استحضار م��ا مضى م��ن السنني ،إال مجموعات،
أو رزمًا .ال مفرد فيها ،وال مفردة مفيدة .كأن أعوامنا في
العقود األرب�ع��ة املاضية لم تكن تعترف بآخر ليلة من
كانون األول ،ولم تكن قد اكتشفت بعد رونامة الوريقات
الصغيرة ،ولم تخضع قط لطقوسية رأس السنة .كأنها
م�ض��ت ع�ل��ى رأس �ه��ا ه ��ي ،ووف ��ق روزن��ام �ت �ه��ا ال�خ��اص��ة.
متمردة على أجنداتنا ،ثائرة بال ثورة وال ثوار ،وال ربيع
طبعًا .حني نجهد ذاكرتنا ،أقصى ما يمكننا معرفته أن
ً
أعوامنا املنصرمة تجمعت فعال في حقب .خافت ربما
أن ت�ك�س��ره��ا ع��واص��ف زم�ن�ن��ا ،أو ت�ل��وي ق �س��اوة أي��ام�ن��ا
عنق ال��واح��دة منها ،ال�ط��ري ال�ه��ش .ت��راص�ف��ت أعوامنا
حول حولياتها ،تراصت حزمًا عريضة ،قبل زمن حزم
اإلنترنت ،لتعبر في مضيق حيواتنا في هذا البلد ،آمنة
من كل ضيق ،تاركة لنا وهم تعداد السنوات والرؤوس.
ه�ك��ذا ال نتذكر مما م�ض��ى ،إال «أع ��وام ال �ح��رب» ،م��ن 75
إل��ى  ،90أو «أع ��وام ال��وص��اي��ة» أو الطائف أو األوص�ي��اء
ً
والطائفيني ،من  90إلى  ،2005وصوال إلى أعوام السراب
وك��ل امل�ف��اه�ي��م الهجينة امل�س�ت�م��رة ،م�ن��ذ «اس�ت�ق�لال »05
حتى اليوم.
سنة  2012في ذاكرتنا صورة نموذجية نمطية عن تلك
الحال .استمرار زمني حرفي ملا سبقها .أمس تكاذبنا
معها .تنافقنا بوعي طوعي إرادي كامل ،لحظة تمزيق
ال��ورق��ة األخ �ي��رة ،م��ن سنة ال��دزي�ن��ة بعد األل�ف�ين .سهرنا
ّ
على ليلتها ،واهمينها ومتوهمني أنها على طلق أن
تنجب ،فيما ال وعينا س��اه��ر حتى يتأكد أن�ه��ا رحلت
ً
ول��ن تعود .ودعناها وداع من لم ي��أت أو لم يكن أص�لا.
ضحكنا عليها لحظات ،شماتة وثأرًا وانتقامًا وتشفيًا،
بعدما أبكتنا أيامًا وشهورًا .فصلنا بها ردحًا من عمر،
ً
ً
هي من أعملت فينا فصال وفصال حتى األربعة .بعضنا
كسر صحونًا على رأس�ه��ا ،بعدما كسرت لنا أكثر من
حلم ،وقلبت لنا أكثر من رأس على عقب .وبعضنا اآلخر
اكتفى بالرقص على أنفاسها األخيرة ،كما قبائل ما قبل
الزمن ،حتى لفظتها ولفظناها...
ما الذي سنحفظه منها؟ ما الذي حفر فينا من أسنانها

وال�س�ن��ن؟ م��اذا نعلق ف��ي بالنا وع�ل��ى ج ��دران ذاكرتنا
من بقاياها ،على أن��ه شخصية ال�ع��ام؟ هل نختار في
السياسة مقاطعة بعضنا وانقطاع ح��وارن��ا وتقطيع
ال��وق��ت وق�ط�ع��ًا مبعثرة م��ن ح�ك��وم��ة مفترضة واح��دة،
وتعبير عجائزنا الحكماء« :قطيعة»؟! أم نختار في
االقتصاد ضائقة مالية وحقوقًا مقطرة بشق النفس
ٌ
انقطاع
وال�ت�ظ��اه��ر واإلض� ��راب ،حتى ان�ق�ط��اع ال�ن�ف��س،
ل��م ي��وف��ر نفس س�ي�ج��ارة؟ وح��ده األم��ن ي��وس��ع مروحة
خ �ي��ارات �ن��ا ،ف�ي�ف�ت��ح أم��ام �ن��ا آف� ��اق االغ �ت �ي��ال ،أو خطف
ال�ف��دي��ات امل�ع��روف��ة ال�ه��وي��ات وامل�ج�ه��ول��ة ال�ن�ه��اي��ات ،أو
ال�خ�ط��ف ال �ث��وري امل�ن�ظ��م ،م��ع ن�ج��م ال�ش��اش��ة اللبنانية
للعام  2012م��ن دون م�ن��ازع ،اب��و اب��راه�ي��م ،أو الخطف
ال�ع�ف��وي ال ��رد ـ �ـ ف�ع�ل��ي امل� ��أزوم امل �ه �ض��وم ،م��ع األج�ن�ح��ة
ً
العائلية العسكرية .وص ��وال ف��ي األم��ن دائ�م��ًا إل��ى سر
م�ي�ش��ال س�م��اح��ه ،وخ�ف��ر «ف �ي�لان �ت��روب» ال �ق��رن ال��واح��د
ِّ
والعشرين ،عقاب صقرِّ ،
مروب حليب األطفال ومذهب
«س �ت��ر ع� ��ورات ال �ن �س��اء» ،ك�م��ا وص ��ف ن�ف�س��ه م�ن�ص�ف��ًا...
حتى إذا صعب علينا الخيار ،لم نعدم خيارًا ،إذ حتى
ً
ه��ذا اكتشفنا ل��ه ح�ل�ا س�ن��ة  :2012ن�ن��أى بأنفسنا عن
ك��ل اخ�ت�ي��ار ،وف��ق أب��رز اخ �ت��راع لبناني ف��ذ ،منذ ق��رون
ونفوس.
وم��ع إدراك �ن��ا لكل ذل��ك ،نفتح صفحة ج��دي��دةِّ ،
نعمدها
س �ن��ة .ن�س�ت�ب�ش��ر ب �ه��ا ون �ت �ف��اءل .ك ��أن ال ��واح ��د ال� ��ذي في
رقمها سيتحول في عيوننا الغائمة عصا سحرية ،ال
م�ج��رد رق��م يستكمل رم��ز ال� �ـ 13الشهير فيهاِّ .
نحملها
ك��ل أمنياتنا واألح�ل�ام ،ال ألن�ن��ا ل��م نفق بعد م��ن سكرة
الليلة األخيرة ،وال ألن تكرار زمننا في دوائر ال تنكسر
قد حولنا مجانني .بل ألننا ندرك أن األمل ،ولو فسحة،
أهم من خبزنا واألوكسيجني .مع اننا نعرف أنها سنة
مفردة ،تنتظر سواها لتقسو معها ،وعلينا .وفي األثناء
ستكون مقيمة معنا ،حتى تنجلي حقبة ،فتصير مع
أخ��وات�ه��ا ح��زم��ة أخ ��رى ،وت�م�ض��ي .وف��ي األث �ن��اء ستبدو
ً
اس�ت�ن�س��اخ��ًا س�ي�ئ��ًا ،ف ��اش�ل�ا ،م�ش��وه��ًا ل�س�ن��ة م �ض��ت ،من
ح�ق�ب��ة م�م�ض��ة ل��م ت �م��ض .م��ع أن �ه��ا ت �ح��اول اإلي �ح��اء لنا
بأنها حبلى ،وإن بدنس .فتغرينا بروزنامة غاز ونفط
ومحكمة دولية وانتخابات وطبعًا خيبات...
في مصاعد بعض الفنادق األوروبية ،غالبًا ما يحذفون
رقم  13توجسًا .فتمضي بك سكة ودواليب وعلبة مقفلة،
مباشرة من الـ 12إلى الـ 14صعودًا .في هذا املكان البلدي
ٌ
املتبلد ،كل الصورة مطابقة :وط��ن فندق ،ونظام سكة،
َّ
وزمن مدولب ،ومستقبل معلب ،وصعود نحو الهاوية...
هل من يحذف من عمرنا سنة الـ 13لنسرع في اكتشاف
املا بعد؟

ما قل
ودل
ال�س�ي��اق ،واخ�ت�ط��اف العقيد اإلسرائيلي
ال �ح �ن��ان ت �ت �ن �ب��اوم ع� ��ام  ، 2000وال � ��دور
ال ��ذي يضطلع ب��ه ف��ي زع��زع��ة االس�ت�ق��رار
األم �ن��ي ف��ي س��وري��ا ،إض��اف��ة إل��ى سلسلة
من الوثائق التي تربط حزب الله بحركة
تهريب امل �خ��درات إل��ى أوروب ��ا ،وتبييض
األموال في بنوك لبنانية».
في السياق نفسهّ ،
غردت عضو الكونغرس
األميركي من الحزب الديموقراطي ،رئيسة
لجنة العالقات الخارجية التابعة ملجلس
ال �ش �ي��وخ ،إي�ل�ي�ن��ا روس _ ليتينني ،على
موقع تويتر للتواصل االجتماعي ،يوم
ّ
االثنني املاضي ،وشددت على أن «املنطق
األوروب � � ��ي م �ح� ّ�ي��ر ،وق ��د ح ��ان ال��وق��ت ألن
ّ
يوصف االتحاد حزب الله بما هو عليه:
ّ
منظمة إرهابية».
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ت��وق �ع��ت ال� �ق� �ن ��اة ال �ث��ان �ي��ة ف��ي
التلفزيون العبري ،أن يواصل ح��زب الله
ع�م�ل�ي��ات ت�ع��اظ�م��ه ال �ع �س �ك��ري ،م��ن خ�لال
ال � �ت� � ّ
�زود ب �م��زي��د م ��ن ال ��وس ��ائ ��ل ال�ق�ت��ال�ي��ة
املتطورة ،القادرة على استهداف املنشآت
االستراتيجية في إسرائيل.
ّ
ورغم أن التقرير ركز على استمرار تعاظم
ّ
ح��زب الله عسكريًا لهذا العام ،رج��ح عدم
ان �ج��رار ال �ط��رف�ين ،إس��رائ �ي��ل وح ��زب ال�ل��ه،
إل��ى مواجهة عسكرية مباشرة وشاملة،
م � �ش� ��ددًا ع �ل��ى أن أرج� �ح� �ي ��ة ال �س �ي �ن��اري��و
التصعيدي م��ا زال��ت منخفضة .م��ع ذل��ك،
أك��د التقرير إمكان ان��زالق املواجهات في
سوريا إل��ى لبنان ،خاصة بعد أن أعلنت
«الجهات املتمردة في الساحة السورية»
الجهاد ضد حزب الله.

تعمل «مؤسسة الرؤية
العاملية» على الترويج
ملشروع دعم شبان وشابات
من «املعارضني الشيعة»
للترشح إلى االنتخابات
النيابية املقبلة في الجنوب.
ويندرج املشروع ضمن
برنامج «تعزيز القدرات
واالستقاللية» الذي

ّ
تموله اإلدارة األميركية.
وفي اإلطار عينه ،يتحرك
عناصر من تيار االنتماء
اللبناني الذي يرأسه أحمد
األسعد (الصورة) بني
املنتديات والنوادي في
منطقة صور ،إلجراء مسح
للشبان والشابات املستقلني
والناشطني في مختلف
املجاالت ،يتضمن عناوينهم
للتواصل معهم.

أسلحة في سيارة نائب
ض�ب�ط��ت دوري� ��ة أم�ن�ي��ة ف��ي س �ي��ارة أح ��د ال �ن��واب ال�ش�م��ال�ي�ين رش��اش��ات
يومني .ولدى توقيف
متوسطة من نوع بي .كا .سي .ورشاش  ،12.7قبل
ُ
ال�س�ي��ارة ،ت�ب نّ�ّي� أن م��ن يقودها ه��و س��ائ��ق ال�ن��ائ��ب .وق��د ت��رك��ت السيارة
صود َرت األسلحة املضبوطة.
والسائق فيما
ِ

دعوى ضد اإلمارات
تنوي إح��دى املحاميات رف��ع دع��وى قضائية ض��د دول��ة اإلم ��ارات ،بدل
الضرر املعنوي الذي لحق بها وبزوجها القاضي وابنيهما ،وذلك بسبب
تمنعها عن منحهم سمات دخول سياحية ،رغم حجزهم تذاكر السفر
وحيازتهم جوازات سفر خاصة ،وإبرازهم كتاب توصية من الخارجية
اللبنانية ،علمًا بأن سفارة اإلمارات في بيروت لم ترفض طلب الحصول
على السمات ،لكنها ماطلت في إعالن مصيرها أيامًا عدة لدى مراجعة
األس��رة املتكرر م��ن ب�ي��روت م��ن جهة ،وال�س�ف��ارة اللبنانية ف��ي اإلم��ارات
مع الخارجية اإلماراتية من جهة أخرى .كل ذلك من دون إعطاء إجابة
حاسمة وواض�ح��ة .األداء اإلم��ارات��ي وضعته العائلة ف��ي إط��ار التشدد
املمارس تجاه الجنوبيني تحديدًا.

عودة نازحني!
ّ
قالت جهات دولية معنية بملف النازحني السوريني إلى لبنان إن أكثر
ّ
املسجلني في قوائم النازحني قد عادوا إلى سوريا
من  30ألف سوري من
خالل الشهرين املاضيني.

طائفة املوظف
ّ
ُصدم موظفو مرفأ اليخوت التابع لسوليدير في منطقة السان جورج
من سؤال مسؤول األمن عن طائفة املوظفني ،وذلك عندما كانوا يقدمون
طلبات للحصول على بطاقات تعريف عنهم كانت سوليدير قد طلبتها.
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تقــرير

البون ـ سعيد :طالق سياسي وانتخابي
ليا القزي
ّ
�ي ق��اي �ل �ه��ن ع �ن��ي وص� �ل ��ول ��ي...
«ك� � ��ل ال� �ل � ّ
م ��ش م �ت��وق��ع م �ن��ك أن ��ت ه �ي��ك ب ��ال ��ذات...
ح��اج ت �ح��وم ...ح��اج ت� ��دور ...ح��اج تكذب
عالجمهور ...رح بتشوفّ ...
جرب غيري
وش � � ��وف» .ه �ن��ا ل �ي��س زي � ��اد ال��رح �ب��ان��ي
وس ��ام ��ي ح� ��واط ال� �ل ��ذان ي�غ�ن�ي��ان «روح
ّ
خبر» .استأذن النائب السابق منصور
ال� �ب ��ون ال��رح �ب��ان��ي ل �ي �ق��دم األغ �ن �ي��ة إل��ى
زم�ي�ل��ه وح�ل�ي�ف��ه ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق ف��ارس
سعيد.
ع �ل��ى ح��ائ��ط م �ك �ت��ب ال �ب ��ون ف ��ي م �ن��زل��ه،
كانت هناك ثالث صور .األولى تجمعه
وس �ع �ي ��د م� ��ع ال � �ك ��اردي � �ن ��ال ن �ص ��ر ال �ل��ه
صفير .الثانية تضم الثنائي م��ع فتى
ّ
الجميل.
الكتائب النائب ال��راح��ل بيار
أم � ��ا ال� �ث ��ال� �ث ��ة ف �ي �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا ال��رئ �ي��س
أم�ي�ن ال�ج�م� ّ�ي��ل ،ال�ن��ائ��ب ول �ي��د ج�ن�ب�لاط،
وال �ن��ائ��ب ن�س�ي��ب ل �ح��ود ،إض��اف��ة طبعًا
إل��ى الثنائي ال��ذي ل��م يكن يفترق .هذه
ال� �ص ��ور ه��دي��ة م ��ن س �ع �ي��د إل ��ى «رف �ي��ق
ال� �ن� �ض ��ال» .أزال � �ه ��ا ال� �ب ��ون م ��ن م�ك�ت�ب��ه،
ّ
يسم بدنه كلما نظر إليهاّ .
قرر
حتى ال
ً
ف�س��خ ال�ع�لاق��ة ل�س�ب�ب�ين :أوال ،ه��و ليس
م�س�ت�ع�دًا للتضحية ب� ��دورة ان�ت�خ��اب�ي��ة
ث��ال�ث��ة .ث��ان�ي��ًا ،ي�ح� ّ�م��ل ال �ب��ون «ال�ح�ك�ي��م»
ّ
مسؤولية بث أخبار كاذبة عنه.
ال�ع�لاق��ة ب�ين العائلتني ت�ع��ود إل��ى أي��ام
ال��وال��دي��ن .اجتمع أنطون سعيد وف��ؤاد
البون وقررا بناء عالقة صداقة قبل أن
ت�ن�س�ح��ب إل ��ى ال �س �ي��اس��ة .ح �ت��ى ع�ن��دم��ا
ت ��وف ��ي س �ع �ي��د األب ،أص� � � ّ�ر ف� � ��ؤاد ع�ل��ى
أن ي��رق��ص ب��ال �ج �ث �م��ان م ��ن ال �ش �ي��ر ف��ي
ج��ون�ي��ة ح�ت��ى امل�ي�ن��ا ال �ج��دي��دة .انتقلت
األم ��ان ��ة م ��ن أن �ط ��ون إل ��ى ح��رم��ه ن �ه��اد،
وم��ن ف��ؤاد إل��ى ابنه منصور .أسهم في
ت��وط�ي��د ه��ذه ال�ع�لاق��ة ال�ن�ه��ج ال�ش�ه��اب��ي
ال��ذي ك��ان صلة الوصل بني العائلتني،
الجبيلية والكسروانية .لم يكن سعيد
حينها مهتمًا بالحياة السياسية ،كان
م �ه��ووس��ًا ب��ال�ط��ب وب��إج�ل�اء ال�ض�ح��اي��ا.
ك� ��ان� ��ت «ال� � �س � ��ت ن� � �ه � ��اد» ع � ��ازم � ��ة ع �ل��ى
الترشح إل��ى االنتخابات النيابية عام
 ،2000قبل أن تقرر أن ّ
مكونات املعركة

اخ �ت �ل �ف ��ت وح � � ��ان األوان ل� �ك ��ي ت �ن �ت �ق��ل
النيابة إلى فلذة كبدها .يقول مقربون
م��ن ال �ب��ون إن األخ �ي��ر «ورث سعيد من
أم ��ه» .ي ��روي أن�ه�م��ا «ات�ف�ق��ا ع�ل��ى إزاح��ة
الوالدة عن كرسي النيابة ،ألنها كانت
م�ت�م�س�ك��ة ب �ه��ا ت �م��ام��ًا ك��ال �ن��ائ��ب رش�ي��د
ال� �خ ��ازن ،ع �ل��ى أن ي �ت��رش��ح ه ��و» .ك��ان��ت
ال�ع�لاق��ة م�م�ي��زة ب�ين االث �ن�ي�ن ،ل��م يكونا
يختلفان «إال على املحرم ،أي النسوان».
حتى إن البون وع��د صديقه ب��أن يعيد
السيناريو ال��ذي نفذه ف��ؤاد ي��وم توفي
الوالد أنطون .لكن كل هذا الغزل أصبح
من املاضي .قرر «أبو ف��ؤاد» ،كما يحب
أن ُي� �ن ��ادى ،ك �س��ر ال� �ج � ّ�رة ح �ت��ى إش �ع��ار
آخ� ��ر .ت �ق��ول أوس � ��اط ال �ب��ون إن «ح�ك�ي��م
قرطبا» ّ
تغير« .لم يعد يريد أن يشتغل

انتخابات ،وإنما فقط تسجيل مواقف
السياسة» .تزيد املصادر أن «سعيد
في ّ
ومن لف لفيفه في األمانة العامة هواة
ف ��ي ال �ع �م��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي ،ي �ع �ت �ب��رون أن
س ��ان ��دوي ��ش خ �ط ��اب ��ات م ��ن ش ��أن ��ه س��د
ج� ��وع ال� �ن ��اس ف ��ي ك � �س ��روان وج �ب �ي��ل»،
األم��ر ال��ذي يتناقض م��ع مفهوم البون
الذي يؤمن بأن «السياسة عمل يومي».
ّ
ي��زي��د امل�ص��در أن «ال�ن��اس م��ل��وا وتعبوا
منهم وم��ن خطاباتهم ،أصبحت هناك
نزعة استقاللية في كسروان».
لهذه األس�ب��اب ابتعد البون عن سعيد
م� �ن ��ذ أش � �ه� ��ر« ،ف � ��ال � ��ذي وه� � ��ب دورت� �ي��ن
متتاليتني ل�ي��س مستعدًا ألن يضحي
بالثالثة» .أك�ث��ر م��ن ذل��ك ،ي��ؤك��د مصدر
آخ��ر مقرب م��ن ال�ب��ون أن��ه إذا أعيد ضم

كسروان وجبيل انتخابيًا في ّالقانون
ال� �ج ��دي ��د ،ف � ��إن «أب� � ��و ف� � ��ؤاد ي �ف ��ض ��ل أن
يعتزل العمل االنتخابي على التحالف
مع سعيد» .يؤكد ذلك ت��رداد البون في

مصادر البون:
سعيد وجماعة األمانة
يعتبرون أن ساندويش
يسد جوع الناس
خطابات ّ

األمور من جهة البون محسومة :الطالق مع فارس سعيد (أرشيف ـ مروان طحطح)

مجالسه الخاصة مقولة «ال�ل��ه يبعدن
وي �س �ع ��دن والد ج �ب �ي ��ل» .أم� ��ا إذا ق��رر
سعيد الترشح في كسروان ،فيكون قد
حكم على حليفه السابق بالهجرة؛ «إذ
إن الشيخ سيترشح مكان النائب سامر
سعادة في طرابلس!».
ّ
ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال ��رج �ل�ي�ن ازدادت ت ��أزم ��ًا
ً
ب �ع��دم��ا ن �ش��رت «األخ � �ب� ��ار» م �ق ��اال تحت
ع �ن��وان «م �ع��راب ـ �ـ ج ��ورة ب � ��دران :ص��راع
ع�ل��ى ال� �ق ��رار» .اع�ت�ب��ر ال �ب��ون أن سعيد،
الذي كان يقول له دائمًا إنه زعيم محلي
ّ
ال أكثر ،مسؤول عن بث هذه املعلومات
إل ��ى ال �ص �ح��اف��ة .ك��ذل��ك ف ��إن أخ �ب��ارًا ع��دة
وردت��ه عن «معلومات مفبركة» يوزعها
ّ
األمني العام لـ  14آذار .لذلك ،مزق الصور
ول��م ي�ع��د ي��رد ع�ل��ى ات �ص��االت سعيد أو
أي م��ن رف�ق��ائ��ه اآلذاري �ي��ن .وب�ع��دم��ا ك��ان
ي�ت��ردد ،كل أس�ب��وع ،على األم��ان��ة العامة
ق��رر مقاطعتها نهائيًا .حتى الكوكتيل
ال��ذي ي�ق��ام ال�ي��وم ملناسبة ان�ت�ه��اء العام
ل��ن ي �ش��ارك ف�ي��ه .ه��ذه ه��ي أج ��واء ج��ورة
ب��دران .لكن في قرطبا يرفض «الحكيم»
ّ
أن يصدق أن البون تخلى عنه .وتؤكد
م� � �ص � ��ادره أن «ال � �ص � ��داق � ��ة واالح� � �ت � ��رام
املتبادل بني االثنني أكبر من أن يختلفا».
تشير امل�ص��ادر إل��ى أن االث�ن�ين يلتقيان
ع� �ل ��ى «ال� � �س� � �ي � ��ادة واالس � � �ت � � �ق �ل��ال ،ع �ل��ى
القاعدة املشتركة ،وأن فريق  14آذار ال
يضم أح��زاب��ًا فقط ،بل هناك مستقلون،
م��ع امل �ف��ارق��ة أن س�ع�ي��د ي�ع� ّ�ب��ر سياسيًا،
ّ
بينما ال�ب��ون يتحرك خ��دم��ات�ي��ًا» .تؤكد
أن االت� �ص ��االت (ك ��ان ��ت) أس �ب��وع �ي��ة بني
االث � �ن�ي��ن« ،وع� �ن ��دم ��ا ي �ج �ت �م �ع��ان ت �ك��ون
ال �ج �ل �س��ة م�ل�ي�ئ��ة ب��ال �ن �ك��ات وال �ض �ح��ك».
ت��وح��ي امل �ص ��ادر أن ال��رج �ل�ين «ف��اه�م�ين
عقالت بعض» .لكنها ّ
تقر ،أخ�ي�رًا ،بأنه
إذا كان من أمر يزعج األمني العام ،فهو
«ت �ق � ّ�رب ال �ب��ون م��ن ع ��ون إذا م��ا ح�ص��ل،
واالبتعاد عن األمانة العامة».
األم � � � ��ور م� ��ن ج� �ه ��ة ال � �ب� ��ون م �ح �س��وم��ة:
ال�ط�لاق م��ع ف��ارس سعيد .فيما األخير
ال ي��زال يحاول ترقيع هفواته وهفوات
فريقه مع «الزعيم املحلي» .فهل يؤذن
ال � �خ �ل�اف ب� �ت� �ق ��ارب ب �ي�ن ال � �ب� ��ون وس �ي��د
الرابية؟

تقــرير

الحل
مصادر ميقاتي :استقالة غزال هي ّ
عبد الكافي الصمد
نسف رئيس بلدية طرابلس ن��ادر غزال
كل اآلم��ال الضعيفة في إمكانية إقناعه
ب ��ال� �ع ��ودة ع ��ن اس �ت �ق��ال �ت��ه م ��ن م�ن�ص�ب��ه
والتي أعلنها في األيام املاضية ،بعدما
ق �ط��ع ك ��ل ج �س��ور ال �ت��واص��ل م ��ع ال �ق��وى
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ع��اص �م��ة ال �ش �م ��ال إث��ر
توجيهه انتقادات كبيرة إليها ،ما جعل
االس �ت �ق��ال��ة أم � �رًا واق �ع ��ًا ول �ي �س��ت م�ج��رد
تلويح منه لتحسني الشروط.
فبعد تسريبات ولقاءات مع سياسيني
وإع�ل�ام �ي�ي�ن ف��ي األس �ب��وع�ي�ن امل��اض �ي�ين،
ّ
أك� � ��د غ � � ��زال ،ف ��ي ل� �ق ��اء ي ��ن م ��ع م�ح�ط�ت�ين
ت�ل�ف��زي��ون�ي�ت�ين ف ��ي ال �ي��وم�ي�ن امل��اض �ي�ين،
أن اس�ت�ق��ال�ت��ه ن�ه��ائ�ي��ة ،وأن� ��ه سيعلنها
ف��ي غ�ض��ون أي��ام ،بعد أن ينجز تقريره
ع��ن ف�ت��رة السنتني ون�ص��ف السنة التي
ق�ض��اه��ا ف��ي رئ��اس��ة ال�ب�ل��دي��ة ،وي �ع� ّ�د ّ
ردا
على قوى سياسية وأعضاء في املجلس
ال �ب �ل��دي ل��م ي�ك��ن االن �س �ج��ام ق��ائ�م��ًا بينه
وبينهم.
ف��ي اإلط�ل�ال �ت�ي�ن ك ��رر غ� ��زال ال �ك�ل�ام ال��ذي
ك��ان ي�ق��ول��ه ف��ي م�ج��ال�س��ه ،وإن ك��ان ق��ال
إن��ه يحتفظ باملزيد ،وإن��ه سيكشف عن
م�ف��اج��آت ف��ي م��ؤت�م��ره ال�ص�ح��اف��ي ،ال��ذي
يتوقع أن يعقده األسبوع األول من العام
ال �ج��دي��د ،واض �ع��ًا م��رج �ع �ي��ات ط��راب�ل��س
إمام استحقاق اختيار بديل عنه.
ّ
ذك � ��ر غ � ��زال ب ��أن ��ه ج� ��اء رئ �ي �س��ًا ت��واف �ق �ي��ًا

لبلدية طرابلس ،وهو «توافق تاريخي
لكنه
غ�ي��ر م�س�ب��وق أع�ت�ب��ره ش��رف��ًا ل ��ي»ّ ،
ل �ف��ت ال� ��ى أن «ه � ��ذا ال �ت ��واف ��ق ك� ��ان ه��ش��ًا
وسرعان ما تبدد بعد اصطدامه بالواقع
على األرض ،وبالنزاع واملحاصصة بني
ال�س�ي��اس�ي�ين ،م��ا ج�ع��ل ال �ت��واف��ق يتبدد
ويصبح تنافقًا ،وبدأت الخالفات تظهر
داخ � ��ل ال �ب �ل��دي��ة م �ن��ذ األش� �ه ��ر األول� � ��ى».
وق��ال« :ك��ان عندي مشروع إستراتيجي
ي�م�ت��د ع �ل��ى  6س� �ن ��وات ،وت �ع� ّ�ه��دت أم ��ام
ال �س �ي��اس �ي�ين ب��أن �ن��ي س��أس �ل��م ط��راب�ل��س
أف�ض��ل م� ّ�م��ا ك��ان��ت عليه ي��وم تسلمتها.
لكنني اليوم أدفع الثمن بعدما تعرضت
لظلم كبير ،ف�ق��ررت أال أك��ون ورق��ة توت
لآلخرين ،أو شاهد زور على ما يجري،
أو أن أح � ّ�م ��ل ض �م �ي��ري م �س��ؤول �ي��ة م��ا
يحصل في البلدية».
السبب املعلن ال��ذي دف��ع غ��زال ال��ى ترك
منصبه هو «إعاقة العمل البلدي ،وعدم
إق��رار موازنة  2013من قبل املعارضني
داخ � ��ل ال �ب �ل��دي��ة ،ال ��ذي ��ن أق� � ��روا م ��وازن ��ة
م �م��اث �ل��ة ت �ق��ري �ب��ًا ل �ه��ا ال � �ع ��ام امل ��اض ��ي،
وأوقفوا مخصصاتي املالية» ،نافيًا أن
ي�ك��ون إي �ق��اف امل�خ�ص�ص��ات ه��و السبب
ال��رئ �ي �س��ي ل� �ق ��راره .ل �ك��ن امل �ف��اج��أة ال�ت��ي
ّ
فجرها غ��زال ل��م تكن اتهامه مجموعة
األعضاء ال �ـ 14املعارضني له بـ «التآمر
ع �ل �ي��ه» ،وت �ح��دي �دًا م��ن وص �ف��ه ب �ـ «رأس
امل�ع��ارض��ة» م��ن دون ان يسميه ،وال��ذي
قال إنه «يقف وراء قرار املجلس اعتماد

ال �ق��اع��دة اإلث� �ن ��ي ع �ش��ري��ة ل �ل �ص��رف م��ن
أجل تكبيلي» ،إنما كانت في توجيهه
ان�ت�ق��ادات ش��دي��دة إل��ى رئيس الحكومة
ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ،ف ��ي ش �ك��ل ب� ��دا وك ��أن
غ��زال يتهم رئ�ي��س الحكومة بالوقوف
وراء إح��راج��ه إلخ��راج��ه .إذ س��أل غ��زال:
«م � ��اذا ف�ع�ل��ت ال �ح �ك��وم��ة ال �ح��ال �ي��ة ال�ت��ي
ه��ي حكومة طرابلسية بامتياز؟ وأي��ن
هو املشروع ال��ذي قص شريطه نجيب
ميقاتي؟ وأي��ن ه��و مبلغ ال �ـ 100مليون
دوالر لطرابلس؟ وبأي حق يقتطع منه
مبلغ يخصص للزفت ال��ذي وع��دن��ا به
وزير األشغال بشكل منفصل عن مبلغ
ال �ـ 100مليون دوالر؟» ،قبل أن يضيف
ً
س � ��ؤاال آخ� ��ر« :إذا ك ��ان ال� �ق ��رار امل�ت�ع�ل��ق
بإطالق عجلة اإلنماء في طرابلس ليس
ع�ن��د رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ووزراء ون ��واب
املدينة ،فعند من إذًا؟».
غ��زال ال��ذي ق��ال إن عالقته م��ع كثير من
السياسيني س��اءت «ألن�ه��م طلبوا مني
خ� ��دم� ��ات م �ع �ي �ن��ة ول � ��م أس �ت �ج ��ب ل �ه ��م»،
م��ؤك �دًا رف �ض��ه أن ي �ق��ال ل��ه «ن �ح��ن جئنا
ب��ك رئ�ي�س��ًا ل�ل�ب�ل��دي��ة» ،ش��دد ع�ل��ى «أن�ن��ي
ل ��ن أخ� ��رج م ��ن ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ش ��أن ال �ع��ام
لخدمة مدينتي ،بل سأبقى حيث يكون
ً
ق��راري ح� ّ�رًا وليس م�ك�ب�لا» .ول��م يوضح
م��ا اذا كانت استقالته مقدمة لترشحه
الى االنتخابات النيابية املقبلة ،بعدما
راجت شائعات أنه ربما يقدم على هذه
الخطوة.

رئيس بلدية
يحمل رئيس
طرابلس ّ
الحكومة مسؤولية
إحراجه الخراجه

ل �ك��ن أع �ض ��اء ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ،من
ضمن مجموعة ال �ـ 14املعارضني لغزال
وغيرهم ،أكدوا لـ«األخبار» أن «أحدًا من
األع�ض��اء أو السياسيني ل��ن يعلق على
اس�ت�ق��ال��ة رئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة ح�ت��ى يعلنها
رس �م �ي��ًا ،ألن� ��ه ف �ق��د ص��دق �ي �ت��ه ن �ه��ائ �ي��ًا».
واس�ت�غ��رب األع�ض��اء «األرق ��ام والوقائع
ال� �ت ��ي ع��رض �ه��ا غ � � ��زال ،وال� �ت ��ي ت�ن��اق��ض
ال� ��واق� ��ع ت �م��ام��ًا ،ال� ��ى درج � ��ة ب� ��دا وك��أن��ه
يخاطب أناسًا من خارج املدينة وليس
أهلها ومسؤوليها».
أم��ا ميقاتي ال��ذي يبدو أن غ��زال ُي ّ
حمله
مباشرة املسؤولية ف��ي م��ا وصلت إليه
األم� � ��ور ،ف �ق��د أوض �ح��ت م �ص��ادر م�ق��رب��ة
منه لـ«األخبار» أن غزال «فوجئ عندما
ال �ت �ق��ى رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة الب�ل�اغ ��ه نيته
االس� �ت� �ق ��ال ��ة ع � ��دم ت �م� ّ�س��ك األخ � �ي� ��ر ب� ��ه»،
م�ش�ي��رة إل ��ى أن «م�ش��اك�ل��ه م��ع األع �ض��اء
س �ب �ب �ه��ا ق �ل��ة إن �ت ��اج �ي �ت ��ه» .وت� �س ��اء ل ��ت:
«ك �ي��ف ي�ف�س��ر وق� ��وف أك �ث��ري��ة األع �ض��اء
امل �ت �ن��وع�ين س�ي��اس�ي��ًا (ن �ج �ي��ب م�ي�ق��ات��ي،
س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري ،ع �م��ر ك ��رام ��ي ،محمد
ال�ص�ف��دي ،محمد ك�ب��ارة ،روب�ي��ر فاضل،
الجماعة اإلسالمية) وطائفيًا ومذهبيًا
ض � � ��ده ،ل� ��و ل� ��م ت� �ك ��ن امل �ش �ك �ل��ة ع � �ن� ��ده؟».
وخلصت املصادر إلى القول إن «من أتوا
ب��ه رئ�ي�س��ًا ك��ان��وا ي��ري��دون ل��ه أن ينجح،
ّ
تحول إلى أس��رع شخص يخسر
ولكنه
إجماعًا سياسيًا التف حوله» ،معتبرة
أن «استقالته هي الحل».

سياسة
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ّ
املنكبني على حراثة السهل ،ريثما ينقل األوالد ا
تطول املسافة الفاصلة بني زحلة ومنطقة الفاعور .تطيلها مشاهد الرجال والنساء
لحفاة لعبتهم من منتصف الطريق غير املؤهل الى جانبه .ال بيوت من حديد وال عشوائيات على عكس ما يتصوره البعض .الع
رب هنا يسكنون في مبان كغيرهم من املواطنني اللبنانيني ...ويلبسون ثيابا عادية أيضا

المر وإن طال السفر
من
بد
ال
الفاعور
عرب
ّ
روال إبراهيم
منذ نحو  50عاما ،كان سبعة أشخاص
م� ��ن ال � �ع� ��رب ف� �ق ��ط ي �ن �ت �خ �ب��ون ف� ��ي امل�ت�ن
الشمالي ،وأبو خالد أبرزهم .تمكن الرجل
م��ن ب�ن��اء ص��داق��ات متينة م��ع سياسيي
املنطقة وصوال الى أبنائهم ومخلفاتهم
في ما بعد ،وكان صلة الوصل الوحيدة
ب �ي �ن �ه��م وب�ي��ن ب ��اق ��ي ال � �ع ��رب .الح �ق ��ا زاد
ع ��دد ال�ن��اخ�ب�ين ال �ع��رب ول ��م ي�ع��د مفتاح
أب��و خالد يصلح لفتح كل أب��واب رفاقه،
ّ
ل��رغ �ب��ة ك ��ل واح � ��د م �ن �ه��م ف ��ي ت �س��ل��م تلك
امل�ه�م��ة واالس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا .ف�ل�ط��امل��ا ك��ان
ع ��رب ال �ف��اع��ور ش �غ��ل امل�ت�ن�ي�ين ال �ش��اغ��ل،
ال�س�ي��اس�ي�ين م�ن�ه��م خ �ص��وص��ا .وامل�ق��ول��ة
ال�ش�ه�ي��رة ه�ن��ا ت ��روي ك��ل ش ��يء :ع�ل��ى كل
مبتدئ سياسي وط��ام��ح نيابي أن ّ
يمر
ف��ي م��درس��ة ع ��رب ال �ف��اع��ور ح �ت �م��ا .على
ال��رغ��م م��ن قلة ع��دده��م ف��ي امل�تن الشمالي
(ن �ح��و  550ص ��وت ��ا) ،إال أن �ه��م وق �ب��ل كل
اس �ت �ح �ق ��اق ن �ي ��اب ��ي أو ب� �ل ��دي ي �ت��رك��ون
أش�غ��ال�ه��م ل�ل�ت�ف��رغ الس�ت�ق�ب��ال سياسيي
امل�تن ورؤس ��اء ب�ل��دي��ات��ه .وال��زائ��رون كثر،
م��ن النائب ميشال امل��ر ال��ى رئيس حزب
الكتائب اللبنانية أم�ين الجميل م��رورا
ب�ن��ائ��ب ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واالص �ل��اح نبيل
نقوال وصوال الى رئيس بلدية الجديدة
ـ�ـ�ـ�ـ ال �ب��وش��ري��ة ـ�ـ�ـ�ـ ال �س��د ون��ائ �ب��ه وامل �خ �ت��ار.
وتقاليد ال�ع��رب ال ت� ّ
�رد أي��ًا م��ن الضيوف
خ��ائ�ب��ا ،ب��ل ت�ت�ج��اوز ذل��ك لتنسج بينها
وبينهم صداقات ومصالح مشتركة.
صمدت عائلة أب��و خالد طويال .ولطاملا
شهد منزلها صوالت وجوالت سياسية
ال ّ
تعد وال تحصى ومن مختلف األلوان
السياسية ،ال��ى أن ت��وف��ي أب��و خ��ال��د قبل
نحو شهر تقريبا تاركا إرث عالقاته الى
ابنه خالد .ال يلتزم خالد اليوم بالئحة
م �ع �ي �ن��ة .ال ه� ��دف س �ي��اس �ي��ًا ل�ل�أخ �ي��ر ب��ل
اجتماعي ،على ح� ّ�د ق��ول��ه .فبعد أن كان
«ال�ن��ائ��ب م�ي�ش��ال امل��ر دي��ك امل�ت�ن ال��وح�ي��د،
ّ
ح ��ل ��ت ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال� �ي ��وم واخ �ت �ل��ف
املشهد السياسي» .للنائب الراحل بيار
ّ
ال �ج �م �ي��ل م� �ع ��زة خ ��اص ��ة ف ��ي ق �ل��ب خ��ال��د
ال �ح �س��ن .أم ��ا ال �ي��وم ف��ال�ت��واص��ل ج ��ار مع
ال �ش �ي��خ أم �ي�ن م �ب��اش��رة .ي�ن�ف��ي أن ي�ك��ون
«م�ح�س��وب��ًا ع�ل��ى أح� ��د» ،ول �ك��ن «ال ن�ت��رك
امل��ر ،كنا معه تاريخيا وال زل�ن��ا .ان�م��ا ال
نلتزم بالئحته» .لألخير صداقات تمنعه
م��ن االل �ت��زام بالئحة واح ��دة ،فعائلته لم
ت�ق�ص��د س�ي��اس �ي��ا ي��وم��ا م ��ن أج ��ل خ��دم��ة
وع � � ��ادت خ ��ائ� �ب ��ة .ل ��ذل ��ك م� ��ن ال � �ض� ��روري
تطعيم ال�لائ�ح��ة امل�ن�ت�خ�ب��ة .ي�ش�ي��ر خالد
الى أن ماكينة  14آذار االنتخابية كانت
األنشط في االنتخابات النيابية السابقة
وقبلها االنتخابات الفرعية .وكان العمل
ي �ت��م ف��ي م �ك��ات��ب ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل لحشد
ال �ن��اخ �ب�ين مل�ص�ل�ح��ة ال� �ق ��وات وال �ك �ت��ائ��ب.
وه� �ك ��ذا ك � ��ان ،اذ ص �ب��ت أص� � ��وات ال �ع��رب
في صناديق ه��ذا الفريق .غير أن أهالي
ال�ف��اع��ور املتنيني ينفون تقديم «الشيخ
س � �ع� ��د» أي خ� ��دم� ��ة ل � �ه� ��م .ف ��ال� �ش� �ي ��خ ل��م
يستقبلهم عندما ك��ان رئيسا للحكومة
و«ل ��م ي�س��اع��دن��ا ال ه��و وال وال ��ده كأبناء
طائفة واحدة» ،فيما املر «فتح لنا أبواب
مكاتبه عندما كان وزيرا للداخلية ولهذا
نحبه» .لم يكتف املر بذلك ،اذ قام بزيارة
شهيرة للفاعور آن��ذاك ون�ح��رت الخراف
ع�ل��ى ش��رف��ه وح �ض��رت امل�ن��اس��ف الشهية
بعد أن باركها أبو الياس بالعبور فوق
الخراف.
أم��ا ب�ل��دي��ا ،ول�ك��ون ن�ف��وس ع��رب الفاعور
مسجلة في الجديدة ـــ البوشرية ـــ السد،
ف��ال�ع�لاق��ة م�م�ي��زة م��ع رئ �ي��س ب�ل��دي��ة تلك
البلدات أن�ط��وان جبارة ونائبه منصور
ف � ��اض � ��ل .وأي� � �ض � ��ا م � ��ع م� �خ� �ت ��ار م �ن �ط �ق��ة
ال�ج��دي��دة ه��ادي ي��زب��ك وقبلها م��ع وال��ده
الشيخ نزيه يزبك .وأهمية العرب البلدية
ت �ت �ع ��دى ف ��ائ ��دت �ه ��م ال �ن �ي��اب �ي��ة ب ��أش ��واط
ك��ون أك�ث��ري��ة ت�ل��ك األص� ��وات مسجلة في

ال� �ج ��دي ��دة ،واذا م ��ا ت� � ّ�م ف �ص��ل ال �ج��دي��دة
ع ��ن ال �ب��وش��ري��ة وال� �س � ّ�د ي �ص �ب��ح ل �ه��ؤالء
التأثير األق��وى ف��ي االنتخابات البلدية
وه ��وي ��ة ال ��رئ �ي ��س امل �ن �ت �خ��ب واألع� �ض ��اء
وامل� �خ ��ات� �ي ��ر ،م ��ن دون إغ � �ف ��ال ت��أث �ي��ره��ا
ال�ي��وم أيضا بشكل أو ب��آخ��ر .لذلك ي��دأب
جبارة ـــ الحائز على غالبية أصواتهم ـــ
على تلبية مطالب العرب ويرسل إليهم
كميات م��ن ال��زف��ت أحيانا ك�ب��ادرة حسن
ن�ي��ة .واألم ��وال ال�ت��ي ت�ص��رف م��ن البلدية
ت�ص��رف ف��ي أم��اك��ن م�ح��ددة م��ن ال�ف��اع��ور.
جبارة ،كغيره من سياسيي املنت ،من أول
الحاضرين في أفراح الفاعور وأتراحها،
رغ� ��م امل �س��اف��ة ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ي�ج�ت��ازه��ا
قاصد البقاع من بيروت .بدورهم ،يجيد
العرب اللعبة السياسية التقليدية بعد
خ�ب��رة طويلة م��ع امل��رش�ح�ين .ت��راه��م قبل
كل انتخابات نيابية أو بلدية يستغلون
اهتمام املرشحني الكبير بهم .وبعضهم
ي��وه��م امل ��رش ��ح ب �ع��دد ن��اخ �ب�ين أك �ب��ر من
ع ��دده ��م ال �ف �ع �ل��ي ،ف �ي �م��ا ق �س��م آخ� ��ر ي�ع��د

بالتصويت ألح��ده��م وم��ا أن ت�ط��أ رجله
ع�ت�ب��ة م��رك��ز االق� �ت ��راع ح�ت��ى ي�س�ق��ط اس��م
خ �ص �م��ه ف ��ي ال� �ص� �ن ��دوق .ي��رص��د وج ��ود
ه� � ��ؤالء ب �ك �ث��رة ف ��ي امل �ت��ن ال �ش �م ��ال ��ي ،ف��ي
اليومني السابقني لالنتخابات النيابية،
اذ يقومون بجوالت على جميع مرشحي
ال�ق�ض��اء .وي � ّ
�رد بعض السياسيني األم��ر
ال ��ى «رغ�ب�ت�ه��م ب�ق�ب��ض ث�م��ن أص��وات �ه��م»،
ف�ي�م��ا يعتبر ال �ع��رب ه ��ذا ال �ك�لام بمثابة
إهانة ملبادئهم وتقاليدهم.

بعد أن كان عرب
منسيين ،أصبحوا
الفاعور
ّ
اليوم بيضة قبان في
الحياة السياسية

ُ
أصواتنا ال تشرى

أم��ا ك�ي��ف وص��ل ع��رب ال �ف��اع��ور ال��ى امل�تن
ال �ش �م��ال��ي؟ ف �ل �ه��ذا ق �ص��ة أخ� ��رى ي��روي�ه��ا
خ ��ال ��د .ق ��دي �م ��ا ،ك� ��ان ق �س��م م ��ن ال �ع��رب��ان
ي�ك�س��ب ل�ق�م��ة ع�ي�ش��ه م��ن ت��رب �ي��ة امل��اش�ي��ة
وق�س��م آخ��ر م��ن ص�ي��د ال�س�م��ك .وف��ي حني
ك��ان يقصد م��رب��و امل��واش��ي سهل البقاع
صيفا ،لم يترك البحارة املنت أبدا وبقوا
مقيمني في املنطقة الى أن تم احصاؤهم
في سنة  1982مع سكان املنت .أما الرواية

ّ
يدحض عرب الفاعور كل الشائعات التي تطاولهم ،من تلقيبهم باملجنسني ،إلى شراء أصواتهم (أرشيف ـ هيثم املوسوي)

درج المر وسيفه
يختلف وضع مجنسي املنت الشمالي
ع��ن ع��رب ال�ف��اع��ور .سيف مجنسهم
(ال �ن��ائ��ب م �ي �ش��ال امل� ��ر) م�س�ل��ط على
رق��اب�ه��م دوم ��ا .ل��ذل��ك ي�ت�ف��ادون القيام
بأي حركة سياسية قد تزعج زعيمهم
ال�ق��اب��ض ع�ل��ى ب�ط��اق��ات�ه��م ،إذ درج��ت
العادة على أن يهددهم امل��ر قبيل كل
اس�ت�ح�ق��اق ن�ي��اب��ي بالطعن بمرسوم
تجنيسهم ،فيجبرون على االمتثال
ألوام ��ره وتنفيذ رغ�ب��ات��ه االنتخابية.
ي �ت��ول��ى م �س��ؤول �ي��ة ه� ��ؤالء م �ح��ام في
ال �ع �م ��ارة ي ��دع ��ى اي �ض ��ا إل� �ي ��اس امل ��ر،
مهمته تلبية طلباتهم واالتصال بهم
وزي��ارت�ه��م قبل االس�ت�ح�ق��اق النيابي
م��ن أج��ل تحديد موعد الستقدامهم
ال ��ى م ��راك ��ز االق� �ت ��راع ب �س �ي��ارات امل��ر
ال �خ��اص��ة .إال أن ��ه وب �ع��د أن ح�ص�ل��وا

على بطاقات الهوية ،أصبحت األمور
أفضل بالنسبة إليهم ،وأس��وأ في ما
خص أبو إلياس .لم يعد األخير يمون
ع�ل�ي�ه��م ك��ال �س��اب��ق وب ��ات ��ت «ال �ح ��االت
الشاذة» كثيرة بعد أن «نالوا حريتهم»
وبات قرارهم بيدهم ،فتوزعوا حسب
خ � �ي� ��ارات ك ��ل م �ن �ه��م ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف
األحزاب السياسية املوجودة في املنت،
رغما عن إرادة املر .فخالفا للسائد،
ال ت�س�ت�ع�ط��ي ت �ل��ك ال �ف �ئ��ة ،ك �م��ا يظن
البعض أو يوهم أب��و إل�ي��اس ،الشفقة
من أحد أو هي موظفة عند آل املر ،اذ
إن معظمها كما سكان املنت تعمل في
االدارات العامة أو لها عملها الخاص.
ف�ض�لا ع��ن أن�ه��ا اك�ت�س�ب��ت الجنسية
ع � ��ن ح � ��ق وم � �ن� ��ذ ع � �ش � ��رات ال �س �ن�ي�ن
وتتمتع كما اللبناني بحقوقها كاملة،

وما استمرار تسميتهم «باملجنسني»
إال للضغط عليهم والتقليل من قيمة
أص��وات�ه��م .وم��ا يظهر ه��ؤالء املتنيني
ب �ص ��ورة «غ �ي��ر ح �ض ��اري ��ة» ،م��زاي��دة
وس��ائ��ل االع �ل��ام ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��ا على
ن �ق��ل ص � ��ورة ال �ب ��اص ��ات االن �ت �خ��اب �ي��ة
وال �ه �م��روج��ة ال �ت��ي ي �ح��دث��ون �ه��ا أم ��ام
م��راك��ز االق �ت��راع م��ن موسيقى عالية
ال��ى زغ��اري��د النساء وص��راخ األوالد.
وتلك بدعة يبرع فيها أحد املجنسني
القاطنني ف��ي البقاع وال تنطبق على
امل�ج�ن�س�ين اآلخ ��ري ��ن .إذ ي�ح�ل��و ل��ه أن
ي �س �ت �ق��دم ع � ��ددا ك �ب �ي��را م ��ن ال��رج��ال
وال�ن�س��اء واألوالد ال��ى امل�تن الشمالي
لخلق ضجة إع�لام�ي��ة ومتنية ،فيما
ع��دد ال�ن��اخ�ب�ين ف��ي ت�ل��ك ال �ب��اص��ات ال
ّ
بالحد األقصى.
يتعدى الخمسني

ً
األخ� ��رى ف�ت�ق��ول ان �ه��م ك��ان��وا ع��رب��ًا ُر ّح�ل�ا
يعملون في معامل نهر املوت ويقطنون
ف��ي منطقة ال��روي�س��ات التي كانت أرض��ًا
ب� � ��ورًا .وال �ف �ض��ل ف ��ي ض �م �ه��م ال� ��ى ق�ض��اء
امل�تن الشمالي للنائب ال�س��اب��ق أوغست
باخوس .وبعدها فتح بازار تبديل املكان
ألوالد ال �ع��ائ�لات ال�ع��رب�ي��ة ،ف ��زاد ع��دده��م
وزادت معهم األص� ��وات ال�ن��اخ�ب��ة .ومنذ
تلك اللحظة ،ب��دأ استغاللهم السياسي.
ورب �م ��ا ل�ع�ن��ة االن �ت �خ��اب��ات ت �ح��ول��ت ال��ى
نعمة الحقا ،فبعد أن كان هؤالء منسيني
ُ ً
ور ّحال أصبحوا اليوم بيضة قبان مهمة
في الحياة السياسية .وخالفا لالعتقاد
ال �س��ائ��د ،ل�ي�س��ت أص � ��وات ع ��رب ال �ف��اع��ور
«بلوك» واحدًا وال عائالتهم متفقة حول
أس� �م ��اء م � �ح� ��ددة .ل �ك��ل م �ن �ه��م م��رش �ح��وه
امل� �ف� �ض� �ل ��ون و«أص � � � ��دق � � � ��اؤه امل � �ق� ��رب� ��ون»
وم �ص��ال �ح��ه ال �خ��اص��ة .ان �م��ا ج��ام�ع�ه��م ال
يتغير« :أبو إلياس».
عبد الرحمن بشارة ،مفتاح انتخابي آخر.
في قبضته نحو  200صوت أو أكثر ،على
ح� ّ�د ق��ول��ه .عالقته كسابقه وط�ي��دة باملر
ورثها أيضا عن والده الذي لفظ أنفاسه
األخ�ي��رة وه��و يوصيه ب��امل��ر« :ف��ي تاريخ
طويل بيناتنا» .لذلك «جب بيت البشارة
الذي يقارب املئة صوت كله لزعيم املنت».
فاملر «يواسينا في أوق��ات الشدة ويلبي
جميع طلباتنا» .ويقتصر التواصل في
األيام العادية على مدير مكتبه نديم أبو
ج��ودة .صداقة العرب مع املر لم تمنعهم
ف� ��ي ال� �س ��اب ��ق م� ��ن ال �ت �ص ��وي ��ت ل�خ�ص�م��ه
ألبير مخيبر ،والخيارات تلك نابعة من
ق�ن��اع��ات�ه��م ال�ش�خ�ص�ي��ة اذ ال ي��ؤث��ر فيها
ّ
أم��ر م��ن ه��ذا امل��رش��ح أو ت�م��ن م��ن ذاك .اال
أنه لم يكتب لتلك العالقة أن تستمر مع
ابن أخيه النائب الحالي غسان مخيبر.
ك�ت��ائ�ب�ي��ا ،األح� ��وال ع�ل��ى أف �ض��ل م��ا ي ��رام،
وك��ان��ت تجمعهم ب��ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل بيار
الجميل «صداقة طيبة» وأيضا مع صهره
م �ي �ش��ال م �ك �ت��ف .أم� ��ا ال� �ي ��وم ف��األف�ض�ل�ي��ة
«ل�ل�ش�ي��خ أم�ي�ن» .ه��ل س�ت�ص��وت��ون ملكتف
اذا قرر الترشح منفردا؟ نعم «سنعطيه
اذا ت � ��رش � ��ح» .م � ��رة أخ � � ��رى ي �ظ �ه��ر ع ��رب
ال �ف��اع��ور «م�ب��دئ�ي��ة وت �ق��دي �رًا ل�ل�ص��داق��ات
السياسية» ،كما يحلو لهم أن يسموها.
ع ��ون� �ي ��ا ،ال� �ع�ل�اق ��ة م� �ح� �ص ��ورة ب��ال �ن��ائ��ب
ن�ب�ي��ل ن �ق��وال ع�ب��ر امل��رش��ح ال �س��اب��ق ج��ان
أب��و ج��ودة .أم��ا نقوال ،فاالتصال مباشر
معه في الظروف الطارئة كحاجتهم الى
«واسطة» لتمرير معاملة ما أو اذا وقعوا
في املشكالت« :تقديرا ملساعدته اقترعنا
له في الدورتني السابقتني».
قبيل امل��وع��د االنتخابي تجتمع عشيرة
آل ب � �ش � ��ارة ل �ل�ات � �ف ��اق ح� � ��ول الئ � �ح� ��ة م��ن
امل��رش�ح�ين ،منعًا «ل�ل�س�م�س��رة» .اجتماع
يسبقه اج�ت�م��اع ع�ل��ى م�س�ت��وى أك�ب��ر مع
أبو إلياس الذي يرسل في طلبهم رافعا
في وجههم ورقة مثقلة باألسماء« :هذه
الئ�ح�ت��ي» .وب�ع��ده��ا «ال ض ��رورة ألن ّ
تمر
ماكينة املر علينا ألن أصواتنا مضمونة
لصالحه» .كالم يؤكده كبير العائلة ذيب
علي بشارة ،صارخا بأعلى صوته على
الطريق البقاعية« :نحن مع دولة الرئيس
وزوجته سيلفي ومبدأنا معه وال نغيره
وال يغيرنا املال».
يدحض عرب الفاعور املتنيون (عائالت
ع� �س� �ك ��ر ،ح � �س� ��ن ،م� ��رع� ��ي وب � � �ش� � ��ارة) ك��ل
ال �ش��ائ �ع��ات ال �ت��ي ت�ط��ال�ه��م م ��ن تلقيبهم
ب��امل�ج�ن�س�ين ال ��ى ش ��راء أص��وات �ه��م ب��امل��ال
ال �س �ي��اس��ي .ي�ن�ط�ل�ق��ون م��ن ش �ع��ار «ال �ل��ي
اش �ت��راك ب��اع��ك» لينفضوا عنهم ك��ل تلك
التهم« :اذا ف��ي م�ص��اري م�س��اع��دة ،مبلغ
شبه رمزي أي أجرة الفان والبنزين .مبلغ
ي�ق��ارب امل�ئ��ة أل��ف أو مئة دوالر ن��أخ��ذه...
انما ش��راء أص��وات :ال!» .وأص�لا أص��وات
ناخبيهم معروفة االت�ج��اه ،فصندوقهم
االنتخابي منفصل عن باقي الصناديق
وال يحوي اال أصواتهم وم��رك��زه منطقة
الجديدة.
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تحقيق
لم تشمل خطط الهيئات املحلية
والدولية الدخول إلى املخيمات (أرشيف
ــ عفيف دياب)

النازحون السوريون
إلى مجلس الوزراء
ّ
تخصص جلسة مجلس
الوزراء التي ستعقد اليوم
لقضية النازحني من سوريا.
وعقد أمس اجتماع وزاري
في السرايا
لبحث املوضوع ّ
الحكومية .هذا أقل ما قد
يمكن الحكومة فعله في
محاولة معالجة ملف يبدو
ً
فعال أنه بات يتجاوز قدراتها،
مع تجاوز العدد الرسمي
املعلن للنازحني املائتي ألف.
مختلف
وهم انتشروا في
ّ
املناطق اللبنانية ،مولدين
تغييرات أساسية في حياة
أهالي القرى التي استقبلتهم

رأى رئ�ي��س الحكومة نجيب ميقاتي في
إدخال ملف النازحني من سوريا في دائرة
ال�ت�ج��اذب السياسي «ت�ح��ام�لا غير مبرر
وتجنيا غير م�ق�ب��ول ،م��ن ش��أن��ه أن يترك
انعكاسات سلبية على ملف النازحني».
كالم ميقاتي جاء قبل االجتماع ال��وزاري
ال��ذي عقد أم��س ف��ي ال�س��راي��ا وش ��ارك فيه
وزراء التربية والتعليم العالي وال��دف��اع
الوطني والداخلية والبلديات والصحة
ال�ع��ام��ة وال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة .ميقاتي
أك� ��د ع �ل��ى خ� �ط ��ورة ه� ��ذا امل �ل��ف م ��ن خ�ل�ال
ال �ق��ول إن «ف��داح��ة ال �ظ��رف تتطلب العمل
الجدي والسريع للحصول على التمويل
الالزم الستمرار األعمال االغاثية واتخاذ
القرارات املناسبة ملواجهة أي مستجدات
محتملة ق��د ت��رغ��م ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة على
ات �خ��اذ ق � ��رارات ص�ع�ب��ة ت�ت�ط�ل��ب إم�ك��ان��ات
ت� �ف ��وق ال � �ق� ��درة ال �ب �ش��ري��ة وامل��ؤس �س��ات �ي��ة
وامل��ال �ي��ة امل �ت��اح��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة».
ويأتي هذا الكالم قبل ساعات من انعقاد
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال� ��ذي س�ي�خ�ص��ص ل�ه��ذا
املوضوع تحديدًا.
ف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،ك��ان م �ق� ّ�ر «األون � ��روا»
في صور أمس قبلة االعتصام الذي نفذه
ع ��دد م��ن س �ك��ان م�خ�ي�م��ات م�ن�ط�ق��ة ص��ور
والنازحني الفلسطينيني إليها ،ملطالبتها
ب�ب��ذل واج�ب��ات�ه��ا تجاههم وإط�ل�اق خطة
طوارئ .وبحسب مسؤول اللجان األهلية

ّ
هيئة ممثلي األسرى لرئيس الجمهورية :نفذ وعدك
آمال خليل

هل يجري اإلفراج عن محمود رافع قاتل الشهيدين املجذوب؟ (أرشيف ــ مروان طحطح)

بعد تتويج زم��ن تكريم ال�ع�م�لاء ،بإطالق
العميل شربل ق��زي ،علت صرخة األس��رى
امل �ح��رري��ن وامل �ق ��اوم�ي�ن .ع �ق��دوا م��ؤت �م��رات
صحافية واعتصموا في الشارع وجالوا
على بعض السياسيني .لكنهم أيقنوا بني
ً
�واال ّ
«سميعته»
ه��ذا وذاك أن�ه��م يغنون م�
يقلون يومًا بعد يوم .فذهبوا للبحث في
ً
أسطوانات املسؤولني ،علهم يجدون مواال
ي�ع�ب��ر ع��ن «ال��زم��ن ال � ��رديء ال ��ذي بلغناه»
يقولون .وقعت ذاكرتهم على وعد كان قد
أطلقه رئيس الجمهورية ميشال سليمان،
ال� � � ��ذي ت� �ح� �س ��ب ع� �ل� �ي ��ه ال� �ق ��اض� �ي ��ة أل �ي ��س
ش �ب �ط �ي �ن��ي« .إذا وص �ل��ت أح� �ك ��ام اإلع � ��دام
ال �ت��ي أص ��دره ��ا ال �ق �ض��اء ال �ل �ب �ن��ان��ي بحق
العمالء إل��ى ي��دي ،فسوف أوقعها» قالها
سليمان في أواخر شهر كانون الثاني من

ع��ام  .2010وف��ي أي مناسبة؟ عند اعتقال
ّ
املحرر القزي نفسه .تأبطت هيئة
العميل
ممثلي األس��رى ه��ذا الوعد وق��ررت إطالق
حملة تنفيذ تلك األحكام ،من خالل حشد
أه��ل ال�ب�ي��ت املعنيني م�ب��اش��رة ب�ـ«ال�ع�م�لاء
ال � �ق� ��ادة» ال ��ذي ��ن أص � ��در ال �ق �ض��اء أح �ك��ام��ًا
�ق ع �ش��رة م�ن�ه��م أول مسمار
ب��اإلع��دام ب�ح� ّ
ف��ي ال�ح�م�ل��ة ،دق ��ه أن ��ور ي��اس�ين وإب��راه �ي��م
كلش وأحمد طالب وحسني دلول وعباس
قبالن ونبيه عواضة ،أمس في منزل والدة
األخ ��وي ��ن م�ح�م��ود ون �ض��ال امل �ج ��ذوب في
ص �ي��دا .ال�ش�ه�ي��دان ال �ل��ذان ث�ب��ت مسؤولية
العميل م�ح�م��ود راف ��ع ع��ن اغتيالهما مع
شريكه ّ
الفار حسني خطاب .األول املحتجز
في سجن رومية ،حكم باإلعدام في شباط
 .2010وف �ي �م��ا ي �ن �ت �ظ��ر ض �ح ��اي ��اه ت�ن�ف�ي��ذ
الحكم ،انتشرت مؤخرًا أنباء عن احتمال
اإلف � � � ��راج ع �ن ��ه ع �ل ��ى غ� � ��رار ال � �ق� ��زي وزي � ��اد

الحمصي وفايز كرم ّ ،في إطار املحاصصة
ال �ط��ائ �ف �ي��ة .أم ��س ج ��ن ��دت خ��ال��دي��ة األت ��ب،
وال ��دة ال�ش�ه�ي��دي��ن ،نفسها ف��ي ال�ح�م�ل��ة .ال
بل إنها ذكرت األسرى بأال ينسوا النائب
وليد جنبالط من تحركاتهم ،وال��ذي كان
ق��د أع �ل��ن ب ��راء ت ��ه ال ��درزي ��ة م��ن راف ��ع ال��ذي
ينتمي إلى الطائفة الدرزية ،رافعًا الغطاء
عن إعدامه .األتب طالبت نصرة املواطنني
واإلع�لام �ي�ين وع��دال��ة س�ل�ي�م��ان وال��زع�م��اء
السياسيني «كي ال تفجع أمهات أخريات
ب��اس�ت�ش�ه��اد أب �ن��ائ �ه��ا» م�س�ت�غ��رب��ة ضعف
التجاوب الرسمي والشعبي مع تحركات
م �م �ث �ل��ي األس� � � ��رى ض� ��د إط� �ل ��اق ال �ع �م�ل�اء.
واس� �ت ��ذك ��رت ف ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ك �ي��ف ك��ان
زوج �ه��ا ع�ن��دم��ا ك ��ان ن�ق�ي�ب��ًا ل�ع�م��ال بلدية
صيدا «يستطيع أن يفرض إض��راب��ًا عامًا
في صيدا للمطالبة بحقوقهم .فكيف هي
الحال إذا كانت املطالبة بحقوق وطن؟».

ّ
التوافق برئاسة حنا غريب في رابطة «الثانوي»
فاتن الحاج
َ
ال تأجيل ثانيًا النتخابات رابطة أساتذة
التعليم ال�ث��ان��وي ال��رس�م��ي .األح��د املقبل
ه� ��و م ��وع ��د ن� �ه ��ائ ��ي .ه � ��ذا م� ��ا ت� �ج ��زم ب��ه
ال �ق��وى السياسية وال�ن�ق��اب�ي��ة ال�ت��ي تدير
م�ف��اوض��ات ال�لائ�ح��ة االئ�ت�لاف�ي��ة .التوافق
واق��ع ال محالة ،والالئحة ستبصر النور
ال� �ي ��وم أو غ � �دًا ع �ل��ى أب �ع��د ت �ق��دي��ر ،ي�ق��ول
امل �ف��اوض��ون .ل�ي��س ل ��دى أح ��د ن�ي��ة بخرق
ه��ذا ال�ت��واف��ق املطلوب الستكمال معركة
سلسلة الرتب وال��روات��ب ملوظفي القطاع
ال� � �ع � ��ام .ال � �ك ��ل م �ت �ف ��ائ ��ل ب� ��ال� ��وص� ��ول إل ��ى
الخواتيم السعيدة .وإذا كانت الصيغة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل��م ت�ت�ب�ل��ور ب �ع��د ،ف��ال �ك��ل ،على

األق ��ل ،م�ت��واف��ق على راب�ط��ة ب��رئ��اس��ة حنا
غ� ��ري� ��ب .ه � ��ذا ال� ��وض� ��ع ت �ف ��رض ��ه امل��رح �ل��ة
ال��دق �ي �ق��ة ال� �ت ��ي ي ��واج ��ه ف �ي �ه��ا امل �ع �ل �م��ون
ت �ج��اه��ل ال �ح �ك��وم��ة ل�س�ل�س�ل�ت�ه��م ،ول�ي��س
م ��ن م�ص�ل�ح��ة أح ��د خ ��وض م �ع��رك��ة كسر
عظم تجنبًا ألي خ�ض��ات يمكن أن تؤثر
ف��ي ال�ع�م��ل ال�ن�ق��اب��ي داخ ��ل ال��راب �ط��ة .هنا
ّ
املسؤولية مشتركة ،والقوى مقتنعة بأن
إق ��رار السلسلة يتطلب تغليب ال�ت��واف��ق
م��ن دون وض ��ع أي ��ة ع��وائ��ق أو م��ؤخ��رات
تنظيمية .بل أكثر من ذلك ،لوال السلسلة
ل�ك��ان��ت ان�ت�خ��اب��ات ه ��ذه ال��راب �ط��ة ب��ال��ذات
ً
اتخذت شكال مختلفًا ،ومل��ا ك��ان التوافق
أمرًا حتميًا على هذا النحو.
هكذا بدت القضية املطلبية هي الهاجس

ال� � ��ذي ي �ح �ك��م ك ��ل ال � �ق� ��وى ،ف �ي �م��ا ي�ن�ت�ظ��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ث��ان��وي م ��ن ه�ي�ئ�ت��ه ال�ن�ق��اب�ي��ة
الضغط من أجل تنفيذ اإلصالح التربوي
في الثانويات الرسمية ومقاربة عناوين
أخ��رى غير مالية ،مثل املناهج التربوية
التي لم ّ
تعدل منذ  15عامًا واالمتحانات
ال��رس�م�ي��ة وال �خ��ري �ط��ة امل��درس �ي��ة ووح ��دة
ال � �ت � �ش� ��ري� ��ع ب �ي ��ن ال � �ق � �ط� ��اع�ي��ن ال ��رس � �م ��ي
والخاص.
ّ
املفاوضون ذللوا في األيام األخيرة القسم
األكبر من عقدة التمثيل ،مراعني أهمية
الحفاظ على وجوه نقابية لها بصماتها
في التعليم الثانوي الرسمي.
أم ��س ،اس�ت�م��رت امل �ش��اورات واالت �ص��االت
التي لم تتوقف طوال عطلة األعياد .وفي

ال إضراب لهيئة التنسيق
اليوم بالتزامن مع
مجلس الوزراء

اجتماعني متتاليني ال�ث�لاث��اء واألرب �ع��اء
ف��ي مقر املكتب التربوي امل��رك��زي لحركة
أم � � ��ل ،ق� �ط ��ع ال � �ت � �ف ��اوض أش � ��واط � ��ًا وب �ق��ي
الخالف على مقعد واحد.
وم� ��ن ال �ص �ي��غ امل �ط��روح��ة غ �ي��ر ال�ن�ه��ائ�ي��ة
ت��وزي��ع املقاعد ال �ـ  18ف��ي الهيئة اإلداري��ة

على القوى وف��ق اآلت��ي 5 :مقاعد :لحركة
ّ
أم � ��ل ( )3ول � �ح ��زب ال� �ل ��ه ( ،)2ع �ل �م��ًا ب ��أن
الحركة طالبت بـ  4مقاعد 3 ،مقاعد لتيار
امل�س�ت�ق�ب��ل وواح� ��د ملسيحيي  14آذار4 ،
م �ق��اع��د ل �ل �ح��زب ال �ش �ي��وع��ي وال �ن �ق��اب �ي�ين
املستقلني ،مقعدان للتيار الوطني الحر
ومقعد مستقل يسميه التيار ومقعدان
للحزب التقدمي االشتراكي.
من جهة ثانية ،لن تنفذ هيئة التنسيق
النقابية إضرابًا وتظاهرة اليوم ،تزامنًا
م ��ع ج �ل �س��ة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ك �م��ا ق ��ررت
ف��ي اجتماعها األخ�ي��ر قبل عطلة امليالد
ورأس ال�س�ن��ة ،ع�ل��ى أن ي �ح��دد ال�ب��رن��ام��ج
التصعيدي في اجتماع الهيئة ،األسبوع
املقبل.
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متفرقات
في ص��ور محمد الشولي« ،على األون��روا
ت ��أم�ي�ن إي� � ��واء ل �ل �ن��ازح�ي�ن أو دف� ��ع ب ��دالت
اإلي� �ج ��ار امل��رت �ف �ع��ة وت ��وزي ��ع م� ��واد إغ��اث��ة
غذائية واستيعاب الطالب منهم وتسهيل
م��روره��م والتمديد إلقاماتهم بالتنسيق
مع األمن العام» .ففيما ّ
يقدر عدد النازحني
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ب �س �ب��ب األزم� � ��ة ال �س��وري��ة
ف��ي ل�ب�ن��ان ب� �ـ 13أل �ف��ًا ،ف��إن�ه��م ي �ق��درون في
مخيمات وتجمعات ص��ور بحوالى 700
عائلة .علمًا بأن الهيئات املحلية والدولية
التي انبرت لدعم النازحني السوريني ،لم
تشمل في خططها الدخول إلى املخيمات
ودعم النازحني الفلسطينيني.
املطالب ذاتها ترتفع من أهالي القرى التي
تستقبل النازحني ،كما هي الحال في قرى
بنت جبيل التي يرتفع فيها العدد يومًا
بعد ي��وم .مئات العائالت السورية باتت
ّ
تعيش ه�ن��اك ،ف��ي ظ��ل استيعاب ع��ام من
ق �ب��ل األه ��ال ��ي ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ق��دي��م «ي��د
العون الالزم لهذه العائالت املنكوبة» كما
يجمع أبناء املنطقة .لكن هذا االستيعاب
ال يخفي عالمات القلق من أن تخرج األمور
عن سيطرتهم «ال سيما في غياب الدولة
عن تقديم يد العون ،باإلضافة إلى غياب
الرقابة األمنية التي تحمي النازحني كما
تحمي اللبنانيني على السواء».
ه ��ذه ال �ه��واج��س ب ��ات ك �ث �ي��رون ي �ع� ّ�ب��رون
ع�ن�ه��ا .وي �ش��رح محمد ش��ري ب��أن السبب
ه��و «ال �ع��دد ال�ك�ب�ي��ر ل�ه��ذه ال �ع��ائ�لات التي
ت�س�ك��ن ب�ي�ن�ن��ا ،ال� ��ذي ال ي�م�ك��ن اس�ت�ي�ع��اب
امل� ��زي� ��د م �ن ��ه ع �ل ��ى اإلط � �ل � ��اق» .وف � ��ي ح�ين
يسأل ع��ن «إح�ص��اء حقيقي ل��واق��ع ه��ؤالء
املعيشي والسياسي» يؤكد على الشعور
باملسؤولية وض ��رورة تقديم امل�س��اع��دات
ال�ل�ازم��ة ل�ه��م «ف��ي رع��اي��ة ال��دول��ة الغائبة
باملطلق».
ت�ش�ي��ر ت �ق��دي��رات امل��ؤس �س��ات ال�ع��ام�ل��ة مع
النازحني إل��ى وج��ود م��ا يزيد على 1000
أس��رة س��وري��ة تقيم ال�ي��وم ف��ي ق��رى قضاء
ب�ن��ت ج�ب�ي��ل .وه ��و ع ��دد ق��د ي�ش�ك��ل ك��ارث��ة
اجتماعية ع�ل��ى ح��د ق��ول م�س��ؤول��ة مركز

الشؤون االجتماعية في بنت جبيل ندى
ب ��زي ألن «م �ع �ظ��م ه ��ذه ال �ع��ائ�ل�ات ف�ق�ي��رة
ج�دًا وتحتاج إل��ى مساعدات مختلفة في
ً
منطقة تعاني أصال من الفقر والحرمان».
ت ��وض ��ح ب � ��زي أن � ��ه ج � ��رى اع� �ت� �م ��اد م��رك��ز
ال � �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي ب �ن��ت ج�ب�ي��ل،
م ��ع م ��رك ��زي ص� ��ور وال �ن �ب �ط �ي��ة ،إلح �ص��اء
ع ��دد ال �ع��ائ�ل�ات ال �س��وري��ة امل �ق �ي �م��ة ،وم��لء
استمارات خاصة بأحوالهم االجتماعية
واالقتصادية.
وأحصت هذه املراكز إلى ما قبل أسبوعني
وجود  130عائلة في بنت جبيل وحدها،
و 37ف��ي ب�ل��دة ع�ين إب ��ل ،و 18ف��ي رم�ي��ش،
وي��زي��د ال�ع��دد ف��ي ش�ق��را على ال� �ـ 40أس��رة،
وم �ث �ل��ه ف ��ي ص �ف��د ال �ب �ط �ي��خ ،وح ��وال ��ى 70
ع��ائ�ل��ة ف��ي الطيبة ف��ي ق�ض��اء مرجعيون.
ت �ض��اف إل �ي �ه��ا أع � ��داد ال �ع� ّ�م��ال ال �س��وري�ين
ً
امل��وج��ودي��ن أص �ل�ا ف��ي امل�ن�ط�ق��ة .وال�لاف��ت
أن��ه ،في بعض القرى الصغيرة ،زاد عدد

يوجد مركز واحد
لمفوضية الالجئين في
بلدة الغازية

املقيمني السوريني على عدد أبناء القرية
نفسها .وتعتمد اإلح �ص��اءات التي تقوم
ب�ه��ا م��راك��ز ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة بشكل
ّ
ش� �ب ��ه ك ��ل ��ي ع� �ل ��ى إح � � �ص � ��اءات امل �ج��ال��س
البلدية ،ب�ه��دف تقديمها ملفوضية األم��م
ّ
املتحدة ل�ش��ؤون ال�لاج�ئ�ين ،التي ستوزع

ب �ط��اق��ات م �س��اع��دة ل�ل�ع��ائ�لات امل�ح�ت��اج��ة،
ومنها م�س��اع��دات عينية وأخ ��رى تتعلق
ببدل م��ازوت للتدفئة ومعاشات شهرية
متواضعة ،ال تزيد على  200ألف ليرة .لكن
امل�ش�ك�ل��ة ب�ح�س��ب ب ��زي ت�ك�م��ن ف��ي «وج ��ود
م��رك��ز واح��د ملفوضية الالجئني ف��ي بلدة
ّ
ال�غ��ازي��ة ،وه��و ال��ذي سيتابع أوض ��اع كل
فرد من أفراد األسر على حدة ،األمر الذي
ً
سيستغرق وقتًا طويال إلتمامه وم��ن ثم
تقديم املساعدات املطلوبة ،إن وجدت».
وامل �ث �ي��ر ل�ل�اه �ت �م��ام ،ب � ��رأي األه� ��ال� ��ي ،أن��ه
رغ��م زي� ��ادة ع��دد ال �ع��ائ�لات ال �س��وري��ة ال��ى
ه��ذا ال�ح��د ف��ي ال�ق��رى ال�ح��دودي��ة ،إال أن ال
أح �دًا م��ن ال�س��وري�ين ت �ع� ّ�رض ل�ل�أذى ،رغ��م
انتماءات معظمهم السياسية املعارضة
للجو السياسي ال��ذي ينتمي إليه معظم
أبناء هذه القرى .بل إن املشكالت املتنقلة
التي تحصل في املنطقة ،تنشب غالبًا بني
السوريني أنفسهم ،ألسباب سياسية ،كما
ي�ش�ي��ر ع�ل��ي زي ��ن ال��دي��ن (ص �ف��د ال�ب�ط�ي��خ).
ي��ؤك��د ال��رج��ل أن «ال�ب�ل��دة تشهد ك��ل فترة
م �ع ��ارك ط��اح �ن��ة ب��ال �ع �ص��ي واألي� � ��دي بني
العمال السوريني ألسباب سياسية ،حتى
أن ه ��ذه امل �ش �ك�لات ت�ح�ص��ل ف��ي ال �ش��وارع
العامة ،من دون أن يتدخل أحد من أبناء
البلدة».
يشار إلى أن املدارس الرسمية االبتدائية
ه ��ي م ��ن أوائ� � ��ل امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن وج ��ود
ال� � �س � ��وري �ي��ن ،ك � � ��ون ال� � �ط �ل��اب ال� �س ��وري�ي�ن
تسجلوا فيها ،ما سمح باعادة االعتبار
ل �ه��ذه امل � ��دارس ال �ت��ي ن�ق��ص ع ��دد طالبها
س��اب �ق��ًا إل ��ى ح��د إق �ف��ال ع ��دد ك�ب�ي��ر م�ن�ه��ا.
ف � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ،ع� �م ��د م� ��رك� ��ز ب� �ن ��ت ج �ب �ي��ل
إل ��ى إق��ام��ة دورات ف��ي ال�ل�غ��ة االن�ك�ل�ي��زي��ة
للطالب السوريني املسجلني ف��ي م��دارس
ب�ن��ت ج�ب�ي��ل ،وأق ��ام ن��ادي��ًا ل�لأط�ف��ال يؤمن
التدريب على امل�ه��ارات الفنية والتربوية
واألشغال اليدوية.

شارك في التغطية:
داني األمني وآمال خليل

سليمان ألهالي املخطوفني :روحوا لعند جماعتكم!
محمد ّنزال

ّ
�ا؟ روح � � � � ��وا ل �ع �ن��د
«ل � �ش � ��و ج � ��اي �ي�
�ن ل � � ِ�ع � ��ن � � ُ
ّ
�اط� ُ�ب :رئ�ي��س
ج�م��اع�ت�ك��م ب �ح��ل��وه��ا» .امل �خ�
ِ
َ
الجمهورية ميشال سليمان .امل�خ��اط��ب:
أه��ال��ي امل�خ�ط��وف�ين اللبنانيني ف��ي أع��زاز
ال� �س ��وري ��ة .ه� ��ذا م ��ا ي �ن�ق �ل��ه أده � ��م زغ �ي��ب،
ن �ج��ل أح ��د امل �خ �ط��وف�ين ،ب �ع��د زي � ��ارة وف��د
األه ��ال ��ي ل �س �ل �ي �م��ان .زغ �ي��ب ل �ي��س وح ��ده
م � ��ن ي �ن �ق ��ل ه� � ��ذه «ال� � ��واق � � �ع� � ��ة» .ف ��دان� �ي ��ال
ش�ع�ي��ب ،شقيق أح��د امل�خ�ط��وف�ين ،أي�ض��ًا،
ّ
ي��ؤك��ده��ا ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» .ح �ص��ل ذل ��ك قبل
ال �ت �ح� ّ�رك االح �ت �ج��اج��ي ل�ل�أه��ال��ي ،أواخ ��ر
ال� �ش� �ه ��ر امل � ��اض � ��ي ،ع� �ل ��ى ط ��ري ��ق ال �ق �ص��ر
ال �ج �م �ه��وري .ف ��ي ذاك االح �ت �ج ��اج ،ال ��ذي
ُ
ّ
مسيسًا ،لم تكشف «مقولة»
رآه البعض
ح��ام��ي ال��دس �ت��ور إل ��ى ال �ع �ل��ن .أم ��ا ال �ي��وم،
فيقول زغ�ي��ب« :كنا ممتعضني مما قاله
ل�ن��ا رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ،ول �ه��ذا ّ
تحركنا
باتجاه القصر ،ومع ذلك لم يكن التعامل
م �ع �ن��ا الئ� �ق ��ًا ،إذ اح �ت �ج��زن��ا داخ � ��ل م ��رأب
سيارات بعيدًا جدًا عن القصر» .بالتأكيد،
وكما ه��و م�ع��روف ،ل��م ينزل سليمان من
ّ
املحتجني .األهالي
قصره ملقابلة األهالي
يؤكدون أن سليمان أرسل إليهم ضابطًا
ليفاوضهم ،فما ك��ان منهم إال أن رفعوا
ّ
وحملوه إلى
الصوت في وج��ه املبعوث،
رئ �ي��س ال �ب�ل�اد (ك ��ل ال� �ب�ل�اد) ام�ت�ع��اض�ه��م
ال �ش ��دي ��د م ��ن «ك �ل �م �ت��ه ال �ث �ق �ي �ل��ة ال� �ت ��ي ل��م
نستطع هضمها».
إلى ذلك ،نجح األهالي في تنفيذ ما كانوا
ق��د ه � ّ�ددوا ب��ه ،خ�ل�ال األس��اب�ي��ع امل��اض�ي��ة،
لناحية م�ح��اص��رة امل�ص��ال��ح ال�ت��رك�ي��ة في
لبنان .فيوم أم��س ،عند الساعة السابعة
صباحًا ،نزلوا إلى ساحة رياض الصلح
وأقفلوا شركة الخطوط الجوية التركية.
م��وظ�ف��و ال�ش��رك��ة ل��م يستطيعوا ال��دخ��ول
إل��ى عملهم ،إذ وج��دوا األب��واب موصدة،
وقد ُدمغت بالشمع األحمر .هذا النوع من
اإلقفال ،عادة ،هو إجراء حكومي محض،

غ �ي��ر أن األه ��ال ��ي أرادوا إي �ص ��ال رس��ال��ة
م�ف��اده��ا« :ف��ي ظ��ل غ�ي��اب ال��دول��ة ع��ن هذه
القضية ،وعجزها عن فعل شيء حقيقي
مع الدولة التركية ،املعنية األولى بقضية
امل�خ�ط��وف�ين ،ق��ررن��ا أن ن �ح��اول ل�ع��ب دور
ي�ع� ّ�وض ه��ذا ال�غ�ي��اب» وف��ق أده��م زغيب.

االتكال على
عباس إبراهيم
من ضمن الخطوات التي سيلجأ إليها
أه��ال��ي امل �خ �ط��وف�ين ،ف��ي م��رح�ل��ة الح�ق��ة،
إطالق حملة يدعون فيها إلى «مقاطعة
البضائع واملصالح التركية في لبنان...
ع �ل �م��ًا ب� ��أن ج �م �ي��ع ال �ت �ح��رك��ات س�ت�ك��ون
س�ل�م�ي��ة ،وذل� ��ك مل��واك �ب��ة ج �ه��ود ال�ل�ج�ن��ة
ال� ��وزاري� ��ة وج �ه ��ود امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل�لأم��ن
ال �ع��ام ال �ل��واء ع �ب��اس اب��راه �ي��م» .ه ��ذا ما
أع�ل�ن��ه أده ��م زغ �ي��ب ،أم ��س ،ف��ي ك�ل�م��ة له
باسم األهالي في ساحة رياض الصلح.
ي��ذك��ر أن األه��ال��ي ب��ات��وا ي�ع� ّ�ول��ون كثيرًا
على اللواء إبراهيم ،وخصوصًا بعدما
ص� ّ�ده��م رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ،ع �ل��ى ح� ّ�د
ق��ول�ه��م ،إذ «ك��ان ه��و م��ن ات�ص��ل باللواء
اب��راه�ي��م وطلب منه متابعة قضيتنا».
يتحدث زغيب عن ه��ذه الحادثة بكثير
الجمهورية ،الذي
من العتب على رئيس
َ
«ج�ع�ل�ن��ا نشعر ب��أن ث�م��ة ن��ف�س��ًا طائفيًا
في املسألة ،علمًا ب��أن ه��ذا األم��ر لم يكن
ليخطر في بالنا».

ي��ؤك��د األخ �ي��ر «ل�ي��س ه��دف�ن��ا ال�ظ�ه��ور في
اإلع� �ل ��ام ،وال ض� ��رب ال �س �ي��اح��ة وال أذي ��ة
ً
ّ
بلدنا ،لكن لدينا أه�لا وأحبة مخطوفني
ب �م �ع �ي��ة األت � � � � ��راك ،وه � � ��ذا م� ��ا مل �ح ��ت إل �ي��ه
حكومتنا قبل م� ّ�دة ...نحن نعلم بأننا لو
سكتنا وجلسنا في بيوتنا فإن شيئًا لن
يحصل ،وعندها سنصبح ممن يحيون
الذكرى السنوية للمخطوفني .ه��ذا ما ال
نريده ولن نسمح به».
استمر األه��ال��ي ،مع شمعهم األحمر ،في
وسط البلد حتى الساعة الواحدة ظهرًا،
ونجحوا في تعطيل مصلحة تركية في
لبنان .وه��م يتكلمون اليوم عن خطوات
الح �ق��ة أي �ض��ًا .وق ��د ع�ل�م��ت «األخ� �ب ��ار» أن
ال �خ �ط��وة ال �ث��ان �ي��ة ،رب �م��ا ،س�ت�ك��ون داخ��ل
حرم مطار بيروت ،عند مركز الحجوزات
التركية تحديدًا.
وزير الداخلية ،مروان شربل ،على عادته،
حاول املواءمة بني مراعاة عاطفة األهالي
وع� ��دم ال �ت �ع� ّ�رض ل�ل�م�ص��ال��ح ال �ت��رك �ي��ة .لم
ي �ن �ج��ح ب ��داي ��ة ف ��ي إخ � � ��راج األه� ��ال� ��ي م��ن
ال � � �ش� � ��ارع ،أم � � ��س ،ق� �ب ��ل أن ي �ظ �ف��ر م�ن�ه��م
بـ«إعطائه مهلة ،له شخصيًا ،وللحكومة
أي�ض��ًا ،لفعل ش��يء خ�لال األي ��ام املقبلة».
وف� ��ي ت �ص��ري��ح ل ��ه ح� ��ول م ��ا ح �ص ��ل ،ق��ال
شربل« :ال يجوز لوم األهالي ،ألن الجمرة
ال تحرق إال مكانها ،لكن بحسب معرفتي،
األت��راك ال يعملون تحت الضغط» .ولفت
إل ��ى أن �ه��م «ي�س�ت�ط�ي�ع��ون أن ي�س��اع��دون��ا
م�س��اع��دة ك�ب�ي��رة ،لكن ال ن�ع��رف املصلحة
التي لديهم في تأخير هذا امللف».
وم �س� ً
�اء ،أص ��در أه��ال��ي امل�خ�ط��وف�ين بيانًا
أعلنوا فيه «تأجيل التحركات التي كان
متفقًا عليها هذا األسبوعً ،
بناء على رغبة
الوزير شربل ،فكل مطلبنا هو أن تتحمل
ال��دول��ة ال�ت��رك�ي��ة امل�س��ؤول�ي��ة وت�س��اع��د في
ع ��ودة أه �ل �ن��ا» .ال�ل�اف��ت أن األه ��ال ��ي ،ه��ذه
ّ
املرة ،لم يتوجهوا إلى رئيس الجمهورية.
فبالنسبة إليهم« ...إما نحن غير لبنانيني
وإما هو رئيس لغير هذه البالد».

«اللبنانية» يرابطون أمام ّ
ّ
كلياتهم
متعاقدو
يستأنف املتعاقدون في الجامعة
اللبنانية تحركهم احتجاجًا على عدم
إقرار ملف التفرغ في مجلس الوزراء.
وينفذون خطة تصعيدية تبدأ عند
السابعة والنصف من صباح اليوم ،حيث
يعتصمون أمام مداخل الكليات في
بيروت واملناطق ويتوقفون عن إعطاء
الدروس واألعمال املخبرية .وينتظر أن
يوزع املعتصمون بيانًا على الطالب
ً
يشرحون فيه تفاصيل مشكلتهم .كذلك ينفذون اعتصامًا مماثال،
عند مفرق القصر الجمهوري ،بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء.
من جهة ثانية ،أعلن األساتذة املتعاقدون ،املستثنون من ّ
التفرغ،
أنهم غير ملتزمني اإلضراب عن التعليم الذي أعلنته لجنة األساتذة
املتعاقدين اليوم.

نقابة العاملني في «سبينس» ّ
تلوح بالتصعيد
أكدت نقابة العاملني في «سبينس» استمرار الشركة في مخالفة كل
القوانني اللبنانية ،ومنها عدم التطبيق الكامل لزيادة غالء املعيشة،
إضافة إلى عدم تسجيل بعض األجراء غير النظاميني في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي وتالعبها بتاريخ بدء عمل البعض
اآلخر منهم هربًا من دفع املتوجب عليها للضمان وقيام الشركة في
عدد من فروعها بإجبار الحمالني على دفع مبلغ كانت قد ألغته بعد
تحرك النقابة وفضح األمور إعالميًا .وحذرت النقابة «اإلدارة من
ّ
سيعرضها للمساءلة القانونية.
هذا الخرق املتمادي للقوانني الذي
ودعت إلى إعادة املصروفني انتقاميًا من الشركة ،وهم :سمير طوق،
ميالد بركات ،إيلي أبي حنا ومخيبر حبشي ،ملوحة بالتصعيد بكل
الوسائل املشروعة .وناشدت جميع العاملني ممن لم ينتسبوا بعد إلى
النقابة االنضمام إليها بعيدًا عن الخوف.

محاولة فرار موقوف في صيدا
اختبر املوقوف حسني جعفر محمود الحرية لبضع دقائق ،بعدما
تمكن من الفرار من بني عناصر الشرطة القضائية ،بينما كانوا
ينقلونه من قصر العدل القديم إلى قصر العدل في مدينة صيدا
للمثول أمام القضاء ومحاكمته بتهمة السرقة .وقد طارد العناصر
املوقوف في منطقة ساحة النجمة في املدينة ،واضطروا إلى إطالق
النار في الهواء لتوقيفه.

قرار بتمديد صالحية ترخيص األسلحة
في القرار الذي حمل الرقم /1ودّ ،
مددت وزارة الدفاع املدني صالحية
تراخيص حمل األسلحة الصادرة عن العام املاضي ،وذلك حتى
إشعار آخر .ويشمل هذا القرار تراخيص حمل السالح صفة خاصة
املمنوحة ملرافقي الوزراء والنواب الحاليني والسابقني ولرؤساء
األحزاب ورؤساء الطوائف الدينية وتراخيص حمل السالح صفة
خاصة املمنوحة لنقابتي تجار املجوهرات والصرافني وتراخيص
حمل السالح صفة خاصة (غرفة عسكرية) وتراخيص حمل سالح
صفة دبلوماسية .أما لباقي الفئات ،فيبقى منح تراخيص األسلحة
معلقًا.

ّ
القبض على قاتل املسنة في صيدا
ألقت القوى األمنية القبض على شاب فلسطيني (مواليد عام )1987
لالشتباه فيه بقتل املواطنة بدرية السن قبل أسبوعني وسرقة
مصاغها في منزلها في تعمير مخيم عني الحلوة .التحقيقات األولية
معه ،أشارت إلى االشتباه في تورطه أيضًا بقتل مسنة أخرى في
بيروت وسرقتها بعدما كان يتردد عليها على غرار تردده على
السن .وذكرت املعلومات أنه كان ّ
يعد إلخفاء املسروقات في منطقة
مهجورة في كفرفالوس شرقي صيدا.

جريحان في انفجار جسم غريب
أصيب املواطنان علي حسني عياد ( 17عامًا) من بلدة أنصارية
الجنوبية وأحمد عياد ( 17سنة) من منطقة برج البراجنة ،أمس،
بجروح مختلفة في أحد حقول بنت جبيل ،من جراء انفجار جسم
غريب عثرا عليه في الحقل ،وقد تم نقلهما إلى مستشفى صالح
غندور في املنطقة للمعالجة ،فيما بدأت القوى األمنية التحقيق في
الحادثة والتأكد من نوع الجسم الغريب املنفجر ومصدره.
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غابي ليون مجددًا :القرار ونقيضه
بدأت «شركة كتانة» بهدم منزل
االديب اللبناني أمني معلوف في شارع
بدارو ،محمية بقرار لوزير الثقافة
غابي ليون بجيز هدم املبنى على
أنقاض قرار سابق له ،قبل أربعة
أشهر ،يمنع الهدم!
بسام القنطار
ق��رار جديد لوزير الثقافة غابي ليون
بهدم احد األبنية التراثية التي ّ
تحدد
م �ع ��ال ��م م ��دي �ن ��ة ب � �ي� ��روت وت ��اري �خ �ه ��ا،
وال �ق ��ائ ��م ع �ل��ى ال �ع �ق��ار رق� ��م  ٣٦٩٦م��ن
منطقة املزرعة العقارية .املبنى ،الذي
ك� ��ان ش ��اه� �دًا ع �ل��ى أح� � ��داث ل �ب �ن��ان ف��ي
م��راح��ل ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات وال�س�ت�ي�ن�ي��ات،
ّ
وشكل ملتقى السياسيني اللبنانيني
خ� �ل��ال م� ��راح� ��ل ال �خ �م �س �ي �ن �ي ��ات ،ول ��د
وترعرع في الطابق الثاني منه الروائي
ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �ع �ض��و ف��ي «األك��ادي �م �ي��ة
الفرنسية» أمني معلوف (.)1949
هي ليست املرة األولى التي يبادر فيها
الوزير ليون إلى التوقيع على قرارات
بجرف املواقع األثرية واألبنية التراثية
وه��دم�ه��ا ،وأش�ه��ره��ا امل��وق��ع الفينيقي
في العقار رقم  1398من منطقة ميناء
الحصن العقارية.
يدافع ليون عن القرارات التي يتخذها
باعتبارها «تصحيحًا للخطأ» ال��ذي
وقع فيه أسالفه في الوزارة ،والتي «ال
تستند إلى التقارير العلمية الرصينة
والخبراء املشهود لهم في علم اآلثار»
وف � ��ق م ��ا أع� �ل ��ن ف ��ي أك� �ث ��ر م ��ن م��ؤت �م��ر
صحافي .لكن للعقار رقم  ٣٦٩٦رواية
جديرة بالقراءة ،ألن ليون ال يناقض،
هذه امل��رة ،ق��رارات أسالفه ،سليم ورده
وتمام سالم وطارق متري ،بل يناقض

ن �ف �س��ه .ت �م �ت �ل��ك ال� �ع� �ق ��ار  ٣٦٩٦ش��رك��ة
كتانة للمشاريع العقارية .وقد طلبت
األخيرة من املديرية العامة لآلثار في
كتاب حمل الرقم  ١٥٢تاريخ /١٢/١٢
 ٢٠١١ال �ك �ش��ف ع �ل��ى ال �ع �ق ��ار امل ��ذك ��ور
ت�م�ه�ي�دًا ل�ل�م��واف�ق��ة ع�ل��ى ه��دم��ه ب�ه��دف
إنشاء مشروع عقاري جديد.
وفي رسالة تحمل الرقم  ،٣٠٠٢تاريخ
 ٢٢حزيران  ،٢٠١٢خاطب الوزير غابي
ليون املهندس جيرار الترك بالوكالة
ع��ن شركة كتانة للمشاريع العقارية،
م�ب�ل�غ��ًا ق ��رار وزارة ال�ث�ق��اف��ة ـ �ـ امل��دي��ري��ة
العامة لآلثار بعدم املوافقة على هدم
امل �ب �ن��ى ك��ون��ه «ي �م �ث��ل ن �م �ط��ًا ه�ن��دس�ي��ًا
مدينيًا متميزًا ال يزال يحتفظ بفرادته
ال �ه �ن��دس �ي��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة ال� ��ى اح �ت�لال��ه
موقعًا مهمًا ضمن أبنية ترسم حقبة
ال� �ت� �ط ��ور ال �ه �ن ��دس ��ي امل ��دي� �ن ��ي امل �م �ي��ز

ف��ي ارب �ع �ي �ن �ي��ات وخ�م�س�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن
العشرين».
وبحسب رسالة ليون ،املمهورة بختم
املديرية العامة ل�لآث��ار ،ج��اء ق��رار منع
هدم املبنى نتيجة الكشف الذي قامت
ب��ه امل��دي��ري��ة .وق ��د ت �ب�ّي�نّ ل�ه��ا أن ال�ب�ن��اء
ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ال �ع �ق��ار امل ��ذك ��ور وامل��ؤل��ف

لم يصمد قرار ليون
بمنع هدم المبنى
سوى أربعة أشهر

م��ن خمس ط�ب�ق��ات« ،ينتمي إل��ى نمط
األب �ن �ي��ة امل��دي �ن �ي��ة مل��رح �ل��ة أرب�ع�ي�ن�ي��ات
القرن العشرين ،وهو يتميز بتشكيله
الهندسي ال��ذي يتبع النمط التقليدي
ذا البهو الوسطي ضمن بناء متعدد
ال�ط��واب��ق وم�ت��اث��ر بالهندسة الغربية
م ��ن ح �ي��ث ت�ش�ك�ي��ل ال ��واج �ه ��ات وم ��واد
ع� �ن ��اص ��ره ��ا ك ��ال� �ق� �ن ��اط ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
وال �ب ��رغ ��وال االس �م �ن �ت �ي��ة ،وم ��ن ن��اح�ي��ة
عناصره الداخلية كالعقد والفتحات
وال��رس��وم��ات وال�ج�ف�ص�ين وال�س��واك��ف
وب � �ب �ل�اط ��ه ال � �ت� ��راث� ��ي ب� ��االض� ��اف� ��ة إل ��ى
الحديد املشغول لالبواب والشبابيك».
وي �ض �ي��ف ك� �ت ��اب ل� �ي ��ون «ي� �ق ��ع ال �ع �ق��ار
ضمن املحيط املتجانس ملنطقة بدارو
وط ��ري ��ق ال� �ش ��ام ح �ي��ث ي �ش �ك��ل امل �ب �ن��ى
القائم عليه ج��زءًا م��ن مجموعة ابنية
منسجمة ومتراصة».

لم يصمد قرار ليون بمنع هدم املبنى
سوى أربعة أشهر! ففي رسالة تحمل
ال��رق��م  ٤٩٧٣ت��اري��خ  ٢٢ت�ش��ري��ن األول
 ،٢٠١٢خاطب الوزير ليون شركة كتانة
مجددًا معلنًا موافقته على هدم البناء
القائم على العقار رقم .٣٦٩٦
ً
يشكل قرار ليون الجديد دليال اضافًا
ع�ل��ى االس �ت �خ �ف��اف ب�ع�ق��ول امل��واط �ن�ين،
وع �ل��ى ت�ه�م�ي��ش امل��وظ �ف�ي�ن ال��رس�م�ي�ين
ف��ي مديرية اآلث ��ار ،وأب��رزه��م املهندس
خالد الرفاعي املكلف ب��اإلش��راف على
األبنية األثرية ،واآلثارية أسامة كالب،
ل �ح �س��اب ال �ل �ج �ن��ة االس �ت �ش ��اري ��ة ال �ت��ي
ّ
ألفها وتضم الخبراء :سمير الشامي،
ألبير نقاش وحسان سركيس .ويبدو
م��ن ال ��واض ��ح أن أع �ض��اء ه ��ذه اللجنة
ق��د ب��ره�ن��وا ف��ي غالبية ال �ق��رارات التي
اتخذوها ،انهم باتوا شهود زور على
حقبة تدمير ما تبقى من آثار بيروت.
هكذا وبعدما ك��ان منزل أم�ين معلوف
«يمثل نمطًا هندسيًا مدينيًا مميزًا»
اكتشف ليون ومستشاروه ان «البناء
ي�ع��ود ال��ى امل��رح�ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة لعمارة
ف �ت��رة االن� �ت ��داب ال �ف��رن �س��ي» .وي�ض�ي��ف
الوزير الزحالوي «ال يتميز البناء من
ن��اح�ي��ة ع�ن��اص��ره الهندسية بتقنيات
ت��راث �ي��ة او ت �ق �ل �ي��دي��ة!» .وب �ع��دم��ا ك��ان
امل �ب �ن��ى «ي �ش �ك��ل ج� � ��زءًا م ��ن م �ج �م��وع��ة
ابنية منسجمة ومتراصة» ،تحول في
شخطة قلم ،الى «مبنى قائم في محيط
ي�غ�ل��ب ع�ل�ي��ه وج � ��ود ع ��دد م ��ن األب�ن�ي��ة
الحديثة املرتفعة التي ترسم الطابع
املعماري والتخطيطي العام للشارع».
أسئلة عديدة يجب على وزارة الثقافة
أن ت�ج�ي��ب ع�ن�ه��ا .مل ��اذا ل��م ت�ب��د اللجنة
االستشارية رأيها في الرسالة االولى
التي قررت منع الهدم؟ وأي صفقة تقف
وراء قرار الهدم؟ ولحساب من؟
النص الكامل للقرارين تجدونه على املوقع
االلكتروني للجريدة.

يمثل منزل امني معلوف نمطًا هندسيًا مدينيًا ال يزال يحتفظ بفرادته (مروان بو حيدر)

االشتباكات تقتل عيد طرابلس
تشهد طرابلس ركودًا في أسواقها
أبنائها .لم
منذ اندالع االشتباكات بني ً
تعهد املدينة انغالقًا مماثال ،بعدما
تحولت الحركة التجارية إلى األسواق
الرديفة .األجواء ال تبعث على التفاؤل
بأن ما ينتظرها سيكون أفضل
عبد الكافي الصمد
ال ت �ع �ي��ش أس � � ��واق ع ��اص �م ��ة ال �ش �م��ال
أفضل أحوالها هذه األي��ام .هذا الكالم
ليس مستجدًا .بل يكاد يكون ظاهرة
مألوفة منذ ان��دالع األزم��ة بني مقاتلي
ج �ب��ل م �ح �س��ن وب � ��اب ال �ت �ب��ان��ة ،ف ��ي 14
جولة اشتباكات منذ عام  2008وحتى
ً
اآلن .العام املنصرم لم يكن أفضل حاال،
بل بدت طرابلس املدينة الوحيدة التي
تتحمل وزر الحرب عن كل لبنان .فقد
حفلت ب��األح��داث األمنية التي جعلت
ت �ج��ارًا وأص �ح ��اب م �ح��ال وم��ؤس �س��ات
ي �ص��رخ��ون« :أن �ق ��ذون ��ا ،إن �ه��م ي�ق�ت�ل��ون
املدينة!».
ه�ك��ذا ،ل��م يختلف رك��ود ع�ي��دي امليالد
ورأس ال �س �ن ��ة ع� ��ن ع� �ي ��دي األض �ح ��ى
وال �ف �ط��ر امل��اض �ي�ين ،إذ ت�ح��ول��ت ح��رك��ة
البيع والشراء مرة جديدة من األسواق
ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ط��راب�ل��س إل��ى األس ��واق
املحلية الرديفة في األقضية الشمالية
امل � � �ج � ��اورة ل �ل �م ��دي �ن ��ة .ه � ��ذه األس � � ��واق
شهدت ازدحامًا كبيرًا هذه املرة أيضًا.
ليس ذل��ك فحسب ،ب��ل ت�ع��زز األم��ر مع
ظهور «موالت» ومحال تجارية كبيرة
حديثة أيضًا هناك ،ما جعل االستغناء
ع��ن طرابلس أم �رًا واق�ع��ًا بالنسبة إلى
السواد األعظم من أبناء هذه املناطق.
خ�ل�ال أس �ب��وع األع �ي��اد ،ب��دت طرابلس
ع �ل��ى غ �ي��ر ع ��ادت� �ه ��ا .ف ��االع � �ت ��داء ع�ل��ى
األب ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه س � �ك� ��اف ع� �ل ��ى أي � ��دي
ش�ب��ان ك��ان��وا ي��دخ�ن��ون النرجيلة أم��ام

ّ
دفعت بعض املشاغبات أمام الكنائس األهالي إلى إقفال محالهم باكرًا (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
كنيسة ال�ق��دي��س ج��اورج �ي��وس ل�ل��روم
الكاثوليك ،وانتشار النبأ على مختلف
وسائل اإلع�لام ،ك��ان كافيًا لكي يعزف
ّ
مسيحيو املناطق املجاورة عن النزول
ّ
إل��ى امل��دي�ن��ة ل�ل�ت�س��وق ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
أن أه��ال��ي املنطقة املحيطة بالكنيسة
تضامنوا مع سكاف وانتقدوا الشبان
وأبعدوهم عن املكان.
هذه األج��واء السلبية التي ترافقت مع
انفجار أكثر م��ن قنبلة ي��دوي��ة ووق��وع
مشاكل ف��ردي��ة وإط�ل�اق رص��اص ،نجم
ع �ن �ه��ا ت� ��راج� ��ع ب �ي ��ع ق� ��وال� ��ب ال �ح �ل��وى
ومرادفاتها في ليلة رأس السنة.
ول��م يقتصر األم��ر عند ه��ذا ال �ح� ّ�د ،بل

ومحال
ظهور «موالت»
ّ
تجارية حديثة في
ّ
األسواق الرديفة

ت�ع��رض��ت ب�ع��ض أح �ي��اء م��دي�ن��ة امليناء
أي �ض��ًا ل�ح�م�ل��ة م �ض��اي �ق��ات ه��ي األول ��ى
ال�ت��ي تشهدها ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ،وف��ق ما
روى ل �ـ«األخ �ب��ار» ش�ه��ود ع�ي��ان طلبوا
عدم ذكر أسمائهم.
ال�ش�ه��ود ال�ع�ي��ان ك�ش�ف��وا أن مجهولني
رم � � ��وا أك � �ي� ��اس ن� �ف ��اي ��ات أم � � ��ام إح� ��دى
ال �ك �ن ��ائ ��س ف� ��ي امل� �ي� �ن ��اء ق �ب ��ل س ��اع ��ات
م��ن ق ��داس امل �ي�ل�اد ،وأن �ه��م ع �م��دوا إل��ى
قطع الكهرباء ع��ن األح�ي��اء ف��ي املدينة
ع �ب��ر ت�ل�اع �ب �ه��م ب� �م� �ح ��والت ال �ك �ه��رب��اء
ً
(ديجنتيرات) ليال ،ما دفع أهالي تلك
األح � �ي ��اء إل� ��ى إغ �ل��اق أب� � ��واب م�ح��ال�ه��م
قبل منتصف ليلة رأس السنة بنحو

س��اع �ت�ي�ن ع �ل��ى األق � � ��ل .وم� ��ع أن� ��ه أل �ق��ي
القبض على نحو  20شخصًا يشتبه
ف��ي ق�ي��ام�ه��م ب �ه��ذه األع� �م ��ال ،بعضهم
س��وري��و الجنسية ،فقد ّ
وج��ه الشهود
ً
ال� �ع� �ي ��ان س � � � ��ؤاال« :أي� � ��ن ك ��ان ��ت ال �ق ��وى
األم�ن�ي��ة ،ومل��اذا ل��م ت��ؤد ال��دور املطلوب
م �ن �ه��ا ،وإل � ��ى م �ت��ى س�ت�س�ت�م��ر األم� ��ور
فالتة في البلد؟».
إلى ذلك ،افتقد فاضل عكاري ،صاحب
م� �ح ��ل ل �ب �ي ��ع األل � �ب � �س� ��ة ال� � ��والدي� � ��ة ف��ي
س��وق ال�ب��ازرك��ان الشعبي الشهير في
طرابلس ،زبائنه من زغرتا وعكار في
األسبوع األخير من العام .يقول «كانوا
ي�ش�ت��رون م��ن ع�ن��دي ك�م�ي��ات بالجملة
في كل مناسبة ،أما اليوم فلم أر منهم
أحدًا».
ف � ��ي ال� � �س � ��وق ن� �ف� �س ��ه ،ي� �ش� �ك ��و م � � ��روان
نابلسي ،صاحب محل لبيع األحذية
الرجالية والوالدية هو اآلخر الجمود.
ي�ق��ول إن «امل��دي�ن��ة ب��ات��ت مقسومة إلى
جزءين ،الجزء األول فقير ويتأثر بكل
طلقة رص��اص تطلق بني ب��اب التبانة
وجبل محسن ،ونحن ننتمي إلى هذا
الجزء؛ والجزء الثاني متوسط وغني،
ال يتأثر كثيرًا بما يحصل ،لكنه يشكو
من تراجع الحركة».
ّ
وي �ش ��رح ال ��رج ��ل« :ص �ح �ي��ح أن� ��ه خ�لال
سنوات الحرب األهلية ،نشأت أسواق
بديلة في املناطق املحيطة بطرابلس
ً
اكتفاء ذاتيًا
وشكلت ما يمكن اعتباره
ألب� �ن ��اء ه� ��ذه امل �ن ��اط ��ق ،ل �ك��ن ه � ��ؤالء لم
يستغنوا يومًا عن النزول إلى أسواق
املدينة ،م��ع حنني ل��م يفارقهم للعودة
إل� ��ى أي � ��ام ال �ع��ز ال �ت��ي ك��ان��ت تعيشها
طرابلس قبل الحرب».
ه��ذه األس ��واق البديلة ل��م تتأثر سلبًا
بعد توقف ال�ح��رب ع��ام  ،1990وبقيت
ق ��ائ� �م ��ة ت �ل �ب ��ي اح � �ت � �ي ��اج ��ات ال �س �ك ��ان
املتزايدة في هذه املناطق ،إلى أن أدى
ان ��دالع االش�ت�ب��اك��ات ب�ين ب��اب التبانة
وجبل محسن وجوارهما ،إل��ى ّ
توسع
هذه األسواق وزيادة الحركة فيها.
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انتعش سعر برميل النفط في
وسجل أعلى مستوى
لندن
ّ
خ�لال شهر نتيجة االت��ف��اق
ح���ول ال��م��وازن��ة األميركية
مشجعة من القطاع
وبيانات
ّ
الصناعي ف��ي الصين ثاني
أكبر مستهلك للطاقة

تأثر سعر أونصة الذهب إيجابًا
ّ
لتجنب «الهاوية
باالتفاق
ّ
ال��م��ال��ي��ة» ف���ي واش��ن��ط��ن
وسجل أعلى مستوى خالل
ّ
أسبوعين ويتوقع الخبراء
أن م��س��ي��رت��ه ال��ص��ع��ودي��ة
مستمرة

112.7

1690.7

ل���م ي��خ��ال��ف ال���ي���ورو أج���واء
األس�������واق ال��م��ال��ي��ة أم��س
وارت��ف��ع س��ع��ر ص��رف��ه أم��ام
الدوالر ليبقى قريبًا من أعلى
مستوى خالل ثمانية أشهر
سجله في 19
ونصف الشهر ّ
األول الماضي
كانون ّ

دوالرًا

دوالر

دوالرًا

1.324

إضاءة

33200
ليرة

أخبار

 8أشهر لتسهيل األعمال

منع استيراد اللحوم من والية بارانا

إجراءات سريعة المفعول لإلصالح :من بناء المستودع إلى االستيراد
ُ ّ
التجارة مربحة وتشكل
لالقتصاد
عصبًا أساسيًا
ُ
اللبناني ،ولكن عندما تصبح
قضية في املحاكم ّيتطلب
حلها قرابة عامني! إنه أحد
أوجه ضعف بيئة ّاألعمال
التي ُيمكن إطالق حلها
بإجراءات سريعة تظهر
ثمارها خالل أقل من عام
جمال حيدر*
ً
م��ن ب�ين  185بلدًا مشموال ف��ي تقرير
البنك ال��دول��ي ح��ول سهولة ممارسة
ّ
األعمال ــ  ّ ،2013يحل لبنان في املرتبة
ّ
ُ
 .115ه� ��ذا امل ��ؤش ��ر ال ي �خ��ب��ر ال�ق�ص��ة
ّ
كاملة .هو محدود حيث يغطي فقط
القوانني الخاصة باألعمال ،ال يأخذ
بعني االعتبار مدى قرب البلد املعني
من االقتصادات الكبيرة ،نوعية بنيته
التحتية ،األمن الذي يحفظ امللكية من
السرقة والقرصنة ،شفافية الحكومة،
ال�ظ��روف االقتصادية ال�ع� ّ
�ام��ة إضافة
إلى مدى ّ
ّ
قوة املؤسسات العامة.
ُ ّ
ولكن رغم ذلك تشكل دراسة مكوناته
ً
وإص�لاح�ه��ا م��دخ�لا مهمًا لتصحيح
ُ
بيئة األع�م��ال .وم��ن حسن الحظ ت ّ
عد
بعض اإلصالحات «سريعة املفعول»
ّ
ألنها بطبيعتها إدارية ُ
ويمكن ّ
تلمس
ف ��وائ ��ده ��ا خ �ل��ال األش � �ه� ��ر ال �س �ت��ة أو
الثمانية املقبلة؛ إطالقها يحتاج فقط
إلى قرارات وزارية.
ب ��داي ��ة م ��ع ك�ل �ف��ة ت��أس �ي��س ال �ش��رك��ات.
ّ
يتكبد امل�ب��ادر أكثر من %100
فاليوم
م��ن ح� ّ�ص��ة ال �ف��رد م��ن ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي
اإلج �م ��ال ��ي إلط �ل��اق ش��رك �ت��ه ،م �ق��ارن��ة
ّ
ب � � �ـ %0.8ف �ق��ط ف��ي ال ��والي ��ات امل��ت �ح��دة!
ُي�م�ك��ن خ�ف��ض ع��دد ال�خ�ط��وات ،ال��وق��ت
وال�ك�ل�ف��ة إلط �ل�اق األع �م ��ال ع�ب��ر إل�غ��اء
ال �ح��د األدن� � ��ى امل� �ف ��روض ل � ��رأس امل ��ال
(ومعه إلزامية فتح حساب مصرفي)،
جعل توظيف محام للشركات الصغير
واملتوسطة مسألة اختيارية إضافة
ّ
إلى زيادة فاعلية السجل التجاري.
ّ
وع �ن��دم��ا ي �ت �ع��ل��ق األم � ��ر ب��ال�ت�س�ج�ي��ل
العقاريُ ،يمكن اعتماد ثالثة إجراءات
ً
ّ
التحول
إصالحية قصيرة املدىّ .أوال،
م��ن ن �ظ��ام ال��رس��م ال�ن�س�ب��ي امل �ف��روض
ع�ل��ى ق�ي�م��ة امل�ل�ك�ي��ة إل��ى رس ��وم ثابتة
م�ن�خ�ف�ض��ة .ف �ح��ال �ي��ًا ت�ب�ل��غ ك�ل�ف��ة نقل
امل �ل �ك �ي��ة ال �ع �ق��اري��ة  %5.8م ��ن ال�ق�ي�م��ة
ّ
ً
اإلج � �م� ��ال � �ي� ��ة .وإج� � � �م � � ��اال ف � � � ��إن ج �ع��ل
ّ
ال�ت�س�ج�ي��ل ال �ع �ق��اري أق ��ل ك�ل�ف��ة يعني
ّ
اح�ت��رام��ًا أك�ب��ر ل�ل�ق��ان��ون وت �ه� ّ�رب��ًا أق��ل.
ّ
كذلك فإن الرسوم ذات النسب العالية
ت� ّ
�ؤدي إل��ى سعي ّالبعض إل��ى خفض
كلفة التسجيل
تقويم امللكية لتجنب ّ
العالية أو ببساطة تجنب التسجيل
ك �ل �ي��ًا .وع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،ع �ن��دم��ا
ت �ح � ّ�ول ��ت م �ص��ر م ��ن ن� �ظ ��ام ال�ن�س�ب�ي��ة
( )%5.9إل��ى ال��رس��م ال�ث��اب��ت (ح��وال��ى
 364دوالرًا) ع� � ��ام  ،2008ش �ه��دت
ال �ب�لاد زي ��ادة ف��ي اإلي � ��رادات الناجمة
ع��ن التسجيل العقاري بنسبة ،%39

ارتفع سعر صفيحة البنزين
« 95أوك����ت����ان»  100ل��ي��رة
وسجل هذا المستوى ،فيما
ّ
ارتفع سعر « 98أوكتان» إلى
 33800ل��ي��رة ،ف��ي المقابل
ت��راج��ع سعر ال��غ��از واستقر
المازوت والكاز

أص���در وزي���ر ال��زراع��ة حسني ال��ح��اج حسن
ق�����رارًا ي��ح��ظ��ر ب��م��وج��ب��ه اس���ت���ي���راد امل��واش��ي
ّ
ّ
الحية واللحوم ّ
واملجمدة ومصنعاتها
املبردة
في البرازيل
ومحضراتها من والي��ة بارانا ّ
«ح��ت��ى اش���ع���ار آخ�����ر» .ف��ه��ل ت��ت��أث��ر أس��ع��ار
اللحوم بهذا األم���ر ،جريًا على ع��ادة ّ
تجار
ّ
املواشي الذين يستغلون مثل هذه الظروف
لزيادة أرباحهم الطائلة؟
قرار الحاج حسن ،جاء على أساس اإلشعار
الذي تلقته ال��وزارة خالل األيام املاضية من
املنظمة العاملية للصحة الحيوانية .يكشف
االش��ع��ار ع��ن وج��ود إص��اب��ة بمرض جنون
ّ
البقر ضربت أحد رؤوس األبقار املسنة في
والية بارانا في البرازيل.
وي��ش��ي��ر م��س��ت��ش��ار وزي�����ر ال����زراع����ة محمد
ال���خ���ن���س���اء ،إل�����ى أن ق������رار امل���ن���ع ال ي��ش��م��ل
االس��ت��ي��راد م��ن ك��ل ال��ب��رازي��ل ،ب��ل م��ن والي��ة
ب��اران��ا التي «ال نلحظ أن ّ
التجار اللبنانيني
يستوردون منها» .ل��ذا ،يعتقد أن ّاالسعار
املحلية «ال يجب أن تتأثر رغم
في السوق ّ
أن ال��ب��رازي��ل تمثل أح��د أه��م م��ص��ادر إنتاج
اللحوم ّ
ّ
الحية ّ
واملجمدة».
واملبردة

أميركا وأوروبا خطر عاملي

ّ
ُ ّ
من شأن اإلصالحات السريعة أن تشكل بيئة مؤاتية لتبني إصالحات أعمق تكون ناجحة على املدى الطويل (مروان بو حيدر)

يتكبد المبادر
اليوم ّ
أكثر من  %100من
حصة الفرد من الناتج
ّ
إلطالق شركته ،مقارنة
بـ %0.8فقط في
المتحدة
الواليات ّ
تطبيق اإلصالحات
يشكل إنجازًا
ُيمكن أن ّ
مباشرًا ملموسًا لوزراء
المال ،االقتصاد والتجارة
إضافة إلى الداخلية
والبلديات

ّ
املسجلة.
نتيجة زيادة عدد املعامالت
اإلج � � ��راء ال �ث��ان��ي ه ��و ت��وح �ي��د ع �ق��ود
البيع العقاري وإلغاء الحاجة لخبير
قانوني ف��ي العملة وبالتالي الكلفة
ال �ت��ي ت �ت��رت��ب ع �ل��ى خ��دم��ات��ه .ع��امل�ي��ًا،
ث�ل�اث��ة ب� �ل ��دان م ��ن أص� ��ل أرب� �ع ��ة ت��دي��ر
ال �ت �س �ج �ي��ل ال �ع �ق ��اري ب � ��دون وس��اط��ة
كتاب العدل أو املحامني؛ في املنطقة
هناك عمان ،اإلمارات واألردن.
ّأما اإلجراء الثالث فيقوم على تحفيز
س��رع��ة اإلج� ��راءات ،وم��ن األم�ث�ل��ة منح
ال��زي��ائ��ن خ �ي��ار ت �ك� ّ�ب��د ك�ل�ف��ة إض��اف�ي��ة
ب�س�ي�ط��ة ل�ت�س��ري��ع ع�م�ل�ي��ة ال�ت�س�ج�ي��ل.

وم � ��ن ش � ��أن إج � � ��راء ك� �ه ��ذا أن ُي �ق� ّ�ص��ر
ف�ت��رة معالجة امل�ل�ف��ات إل��ى ي��وم�ين أو
ي� ��وم واح � ��د ف �ق��ط م �ق��ارن��ة ب � �ـ 25ي��وم��ًا
حاليًا .في هذه األحوال يتم ّتصنيف
ال �ح��االت بشفافية وم��ن ي�ف��ض��ل ع��دم
االن� �ت� �ظ ��ار ي �ح �ص��ل ع �ل��ى ط �ل �ب��ه ع�ل��ى
نحو قانوني ومن دون رشاوى .ومن
ب�ين البلدان التي تطبق ه��ذا النظام،
األرجنتني ،أوكرانيا ومنغوليا.
ومن التسجيل العقاري إلى الرخص،
ح �ي��ث ي ��واج ��ه امل� � �ب � ��ادرون ف ��ي ل�ب�ن��ان
مصاعب التأخير .على سبيل املثال
ي �ح �ت��اج ص ��اح ��ب األع � �م� ��ال إل� ��ى 219
يومًا للحصول على الرخص الالزمة
ّ
لبناء م�س�ت��ودع .وه�ن��ا ُيمكن التعلم
م��ن ت �ج��ارب أك �ث��ر م��ن  50ب �ل �دًا أج��رت
إص �ل��اح � ��ات ف� ��ي ه� � ��ذا امل � �ج� ��ال خ�ل�ال
ال � �س � �ن ��وات ال� �خ� �م ��س امل ��اض � �ي ��ة .أح ��د
مجاالت العمل يكون بتفويض أكبر
للبلديات وتسهيل تدفق العمل بني
املديريات املختلفة.
ُ
وي �م �ك ��ن اإلص �ل��اح � ��ات أن ت�س�ت�ه��دف
أي �ض��ًا ف ��رض ال �ق��وان�ي�ن ل�ج�ع��ل ل�ب�ن��ان
ج��ذاب��ًا أك �ث��ر ل�لاس �ت �ث �م��ارات امل�ح�ل�ي��ة.
ّ
ّ
حاليًا يتطلب ح��ل ن��زاع تجاري أكثر
من  721يومًا ( 5أشهر في سنغافورة)،
 %30.8م��ن قيمة ال��دع��وة و 37إج� ً
�راء
ّ
كمعدل .وباستخدام بيانات
مختلفًا
عن حماية املستثمرين في  170بلدًا
ُتبينّ ال��دراس��ة ّأن البلدان التي ّ
تؤمن
ُ
ح �م��اي��ة أك �ب��ر ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن ت�س� ّ�ج��ل
م � �ع� ��دالت ن� �م ��و أع � �ل� ��ى م� ��ن ت� �ل ��ك ذات
الحماية الضعيفة.
اإلص � �ل � ��اح س� �ه ��ل أي � �ض� ��ًا ف � ��ي م �ج ��ال
ال�ت�ج��ارة ال�خ��ارج�ي��ة .فحاليًا ُيمضي
ال� �ت ��اج ��ر ف� ��ي ب � �ي� ��روت  22ي � ��وم ع�م��ل
( 30ي��وم��ًا ف �ع �ل �ي��ًا) إلت �م ��ام م�ع��ام�لات
االس �ت �ي ��راد وال �ت �ص��دي��رُ .
وي �خ� ّ�ص��ص
ُمعظم هذا الوقت للجمارك وللتوثيق

ُ ّ
وي�ش��ك��ل هذا
قبل وص��ول ال�ش�ح�ن��ات.
ال �ت��أخ �ي��ر ع �ب �ئ��ًا ع �ل��ى ال� �ت� �ج ��ار .وم��ن
ب�ي�ن اإلص�ل�اح ��ات امل �ب��اش��رة امل�م�ك�ن��ة،
ُيمكن الحديث ع��ن تمديد دوام عمل
ال� �ج� �م ��ارك (ح ��ال� �ي ��ًا ،ي �س �ت �م��ر ال� � ��دوام
ّ
م��ن ال�ث��ام�ن��ة ص�ب��اح��ًا ح��ت��ى ال��واح��دة
م� ��ن ب �ع ��ض ال �ظ �ه ��ر ف � �ق� ��ط) ،ال �س �م��اح
ب��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ت �ص��ري �ح��ات قبل
وص��ول البضاعة إض��اف��ة إل��ى خفض
الفترة املسموحة للتخزين املجاني.
ّ ّ
وقد توصلت األبحاث إلى أن كل يوم
عمل تأخير إضافي لشحن البضائع
ّ
يؤخر التجارة بنسبة .%1
ّ
ص �ح �ي��ح أن اإلص �ل��اح � ��ات امل �ق �ت��رح��ة
ً
ُ ّ
سريعة ولكنها تشكل فعال انعكاسًا
ك�ب�ي�رًا ع�ل��ى ب�ي�ئ��ة األع �م��ال ف��ي لبنان
ع�ب��ر إل �غ��اء امل�ع��وق��ات أم ��ام ال�ش��رك��ات.
ُ ّ
ك ��ذل ��ك م� ��ن ّش ��أن �ه ��ا أن ت� �ش ��ك ��ل ب�ي�ئ��ة
مؤاتية لتبني إصالحات أعمق تكون
ناجحة على املدى الطويل.
إص� �ل� ��اح ب� �ي� �ئ ��ة األع � � �م � ��ال ل � ��ه أه �م �ي��ة
خاصة ولكنه ليس كافيًا .فالتوصات
ّ
امل� � ��ذك� � ��ورة ت � ��رك � ��ز ت � �ح ��دي � �دًا ع� �ل ��ى م��ا
ي�ج��ب ت�غ�ي�ي��ره وأي� ��نُ .ي�م�ك��ن للقيمني
ع� �ل ��ى اإلص � �ل� ��اح أن ي �س �ت �ف �ي ��دوا م��ن
مراجعة تجارب البلدان التي تتمتع
ب �م��ؤش��رات ج �ي��دة .ف��إص�لاح��ات بيئة
األع �م��ال ت�ت��وس��ع ع�ل��ى ن�ح��و ملحوظ
ُ
ع �ب��ر ال� �ب� �ل ��دان وت �س �ت �خ��دم ك�م�ع��اي�ي��ر
أس��اس�ي��ة ل�ن�ج��اح ص�ن��اع ال�س�ي��اس��ات.
ّ
ه� � �ك � ��ذا ،ف� � � ��إن ت �ط �ب �ي ��ق اإلص �ل��اح � ��ات
ُ ّ
امل��ذك��ورة ف��ي ل�ب�ن��ان ُي�م�ك��ن أن ت�ش��ك��ل
إنجازًا مباشرًا ملموسًا ل��وزراء املال،
االق� �ت� �ص ��اد وال �ت �ج ��اري ��ة إض ��اف ��ة إل��ى
الداخلية والبلديات.
*باحث في جامعة باريس لالقتصاد،
فاز أخيرًا بحثه حول تسهيل األعمال
والتنافسية بجائزة الجمعية االقتصادية
اللبنانية ألبحاث الشباب

ق�������ال ال����خ����ب����ي����ر االق������ت������ص������ادي ج����وزي����ف
مشاكل الديون في الواليات
ستيغلتز إن
ّ
املتحدة وأوروب��ا تمثل أكبر مخاطر على
االقتصاد العاملي في عام  .2013وأشار
إل��ى أن الخطر الحقيقي على االقتصاد
ال���ع���امل���ي ي��ك��م��ن ف���ي أوروب�������ا «ف��اس��ب��ان��ي��ا
وال��ي��ون��ان ت��ع��ان��ي��ان م��ن رك���ود اق��ت��ص��ادي
وال أم����ل ل��ه��م��ا ب��ال��ت��ع��اف��ي ،ف��ي��م��ا االت���ف���اق
ً
املالي ملنطقة اليورو ليس حال ،أما خطوة
البنك املركزي االوروب���ي لشراء السندات
فهي مهدئ موقت ،على أحسن تقدير».
ّ
وف����ي رأي�����ه ،ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ى ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
االوروب���ي ع��دم ف��رض مزيد من الشروط
على املساعدات املالية التي يقدمها للدول
االوروب��ي��ة «وإال ف��إن ه��ذا ال���دواء سيؤدي
إلى تدهور حالة املريض».

97723
طنًا

األبقار ّ
الحية التي استوردها
لبنان حتى نهاية تشرين الثاني
 2012بقيمة  281.4مليون دوالر ،أي
أن السعر الوسطي للكيلوغرام الواحد
يبلغ  2.87دوالرًاّ .
وتعد البرازيل من
أهم مصادر االستيراد ،إذ تستحوذ
على ّ
حصة تبلغ  %26من القيمة
ّ
اإلجمالية ،تسبقها اسبانيًا بحصة
 %39وتليها كولومبيا ّ
بحصة %14
وكرواتيا بـ %7وفرنسا بـ .%6أما
السعر الوسطي للكيلوغرام الواحد من
من هذه البلدان فيتراوح بني ّ
حد أعلى
يبلغ  3.2دوالر من فرنسا ّ
وحد أدنى
يبلغ  2.3دوالر من اسبانيا
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على النت

افتراضيا
جزائر بوتفليقة الشعر صار
ًَ

pinterest.com

التعبير في بلد املليون
انحسار منابر ّ
شهيد ،دفع الكتاب إلى التعبير عن آرائهم
عبر مواقع التواصل االجتماعي .قصائد
تنتقد النظام ووجوهه ورموزه ،ورئيس
الجمهورية الذي «جاء يشحت في السياسة
تزوج بالبالد ّ
عهدة /حتى ّ
وعددا»
الجزائر ــ عالوة حاجي
م� ��ع ان� �ح� �س ��ار م� �س ��اح ��ات ال� � � ��رأي ف��ي
ال� �ص� �ح ��ف ال � �ج� ��زائ� ��ري� ��ة ،ال � �ت� ��ي ي �ك��اد
اهتمامها ينحصر بنقل الخبر ،يجد
ّ
بعض الكتاب واإلعالميني في مواقع
التواصل االجتماعي منابر للتعبير
عن آرائهم وانتقاد السلطة والوضع
ال �ع��ام .ال�ش�ع��راء ال يمثلون اس�ت�ث�ن� ً
�اء.
ينشر بعضهم على فايسبوك قصائد
تنتقد ال�ن�ظ��ام وشخصياته بطريقة
الذع � ��ة وس� ��اخ� ��رة .آخ� ��ر ه � ��ؤالء ن�ص��ر
ال� ��دي� ��ن ح� ��دي� ��د ،ال � � ��ذي اخ � �ت� ��ار م��وع��د
االن �ت �خ��اب��ات األخ �ي��رة ال �ت��ي أدت إل��ى
ف��وز ح��زب «جبهة التحرير الوطني»
ب ��األغ �ل �ب �ي ��ة ،ل� �ي� �ق � ّ�دم ه ��دي ��ة م� ��ن ن ��وع
خ ��اص :ق�ص�ي��دة ط��وي�ل��ة ه��اج��م فيها
النظامّ ،
ووجه سهام نقده إلى الحزب،
م �ع� ّ�ب �رًا ع��ن ام �ت �ع��اض��ه م��ن ب �ق��ائ��ه في
س � ّ�دة ال�ح�ك��م ط�ي�ل��ة  50س�ن��ة م��ن عمر
االس �ت �قل��ال ،رغ ��م ال �ت �ع� ّ�ددي��ة ال�ح��زب�ي��ة
امل �ع �ل �ن��ة .ون� ��ال ال��رئ �ي��س ع �ب��د ال�ع��زي��ز
بوتفليقة ،هو اآلخر ،نصيبًا وافرًا من
النقد ال�ل�اذع .خ��اط��ب ال�ش��اع��ر الشاب
ً
«ال� �ح ��زب ال �ع �ت �ي��د» ق ��ائ�ل�ا« :ي ��ا جبهة
ال�ت�ح��ري��ر ق��د رح ��ل ال �ع��دى /وال�ش�ع��ب
أضحى من زمان ّ
سيدا /لم يبق شيء
ُ
لاّ
يقتضي تحريره /إ م��ؤخ��رة تواعد
مقعدا».
وم� � ��ن ال � �ح � ��زب ال � �ح ��اك ��م إل� � ��ى رئ �ي��س
ال �ج �م �ه ��وري ��ة ال � � ��ذي ان �ت �ق ��د ال �ش��اع��ر

استمراره في الحكم  13عامًا ،ليكون
ال��رئ �ي��س األط� � ��ول م �ك��وث��ًا ع �ل��ى رأس
السلطة في تاريخ الجزائر بعد قيامه
ع� ��ام  2008ب �ت �ع��دي��ل دس� �ت ��ور ال �ب�ل�اد
ال��ذي ك��ان ّ
يقيد فترة الرئاسة بوالية
واح� ��دة ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د م ��رة واح ��دة.
ّ
وشكك في إعالن بوتفليقة عزمه على
ت�س�ل�ي��م ال �س �ل �ط��ة ل �ج�ي��ل ال �ش �ب��اب في
خطاب شهير قبل أشهر ،خاطب فيه
ً
مواطنيه قائال «ط��اب جناني» ،وهو
ّ
تعبير ّ
عامي جزائري يعني التقدم في
ّ
السن وع��دم القدرة على ٌ تحمل املزيد
ّ
م��ن امل �س��ؤول �ي��ة« :ف ��زاع ��ة ه ��ذا ال�ع��زي��ز
ّ
ب ��أرض� �ن ��ا /وال �ط �ي��ر ح� ��ط ع �ل��ى ي��دي��ه
وغ� ّ�ردا /قد جاء يشحت في السياسة
ع�ه��دة /حتى ت � ّ
�زوج ب��ال�ب�لاد وع � ّ�د ُدا/
م��ن «ط��اب» ف��ي ه��ذي ال�ب�لاد «جنانه»
ّ
وتمددا».
أكل «الجنان» بعشبه
ف��ي ح��دي��ث ل �ـ«األخ �ب ��ار» ،ي �ق��ول نصر
الدين حديد عن قصيدته« :هي غصة
ّ
انفلتت ش �ع �رًا» .وي��رى أن «األص ��وات
امل �ن ��اوئ ��ة ل �ل �ن �ظ��ام ال م �ك��ان ل �ه��ا على
منصة الشعر .حتى ج��رائ��دن��ا مجرد
أب � � � ��واق ت� �ق� �ت ��ات ب� �م ��ا ي �ن �ف �ق��ه ع �ل �ي �ه��ا
�اول��ت ن�ش��ر القصيدة
ال�ن�ظ��ام ،وق��د ح� ّ
ف��ي بعضها وت �ع��ذر ه ��ذا» .ق�ب��ل ذل��ك،
ن � �ش ��ر ال � �ش� ��اع� ��ر ري � � � ��اض ب��وح �ج �ي �ل��ة
ب�ع��ض ال�ق�ص��ائ��د ال �ت��ي ت�ه�ج��و رئيس
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ،م � ��ن ب �ي �ن �ه��ا ق �ص �ي��دة
ّ
«اش� ��رب» ،ال�ت��ي ات �ه��م فيها بوتفليقة
ّ
ً
ب��ال��دك �ت��ات��وري��ة ّوال �ت �س��ل��ط ،ق��ائ�ل�ا في
املقاطع« :دخن /فدى رئتيك آالف
أحد
ّ
ال��رئ��ات ت��دخ��ن ال�غ��از امل�س�ي��ل للدموع
وللكرامة /لو تجرأ واح��د منهم فقط
وأذاع في أحالمه رأيًا مخالفا /أركل/
ف ��دى ن�ع�ل�ي��ك ق �ط �ع��ان ال �ج �ي��اع تسير
خلف الخبز ..تعبد درهما /وتفر من
ن ��ار ال �ف ��داء ل�ت�س�ت�ظ��ل ب�ن�ع��ل ط��اغ�ي��ة/
وال ت� ��دري أن ال �ن��ار زائ �ف��ة وأن ال�ظ��ل
زائ ��ف /اص �ف��ع /ف��دى ك�ف�ي��ك أوج�ه�ه��م
فليسوا غير قطعان ّ
تسيرها الدراهم

الكلمة والرصاص
ّ
إذا كان البعض يرى أن نصوص الهجاء هذه تعكس
ّ
حرية التعبير في الجزائر ،فإن الشاعر رابح ظريف
ّ
(الصورة) يعتقد أن «السلطة التي تسجن شاعرًا
بسبب قصيدة تمنحه أيضًا أوسمة بسبب قصائد
أخرى .ال فرق عندها بني الشاعر واملحارب ،بني
الكلمة والرصاص .أما عندناُ ،
فاهج الرئيس وامدحه.
في الحالتني ،أنت مجرد شاعر».

رحيل

محمد علي الخفاجي رثى نفسه ومضى
بغداد ــ حسام السراي
ف ��ي ن �ه��اي��ةٍ م �ت��وق �ع��ة ،وب� �ع � َ�د ع��ام�ين
م ��ن امل �ط��ال �ب��ات ب �ن �ق �ل��ه إل� ��ى ال �خ ��ارج
للعالج ،توفي محمد علي الخفاجي
(1942ـ� �ـ� �ـ  )2012وج ��رى تشييعه من
م �ق��ر «ات� �ح ��اد األدب � ��اء وال �ك �ت��اب» في
َ
ناشد اتحاد
بغداد بحسب وصيته.
األدب��اء في كربالء ،وقبله في بغداد،
ب � �ض� ��رور ِة ال �ت �ح � ّ�رك ال �س��ري��ع إلن �ق��اذ
حياة الشاعر الذي كان عالجه ممكنًا
ل��و انشغلت ال�ص�ح��ف والفضائيات
بتنظيم حملة ضغط على الجهات
ّ
املعنية ،أو اتفقت األقسام
الحكومية
ال�ث�ق��اف�ي��ة ل�ل�ص�ح��ف ال �ب �غ��دادي��ة على
ص �ي��اغ��ة ب �ي��ان أو دع� ��وة ت �ه��دف إل��ى
إق ��رار ق��ان��ون رع��اي��ة ال � � ّ
�رواد ،ووض��ع

الدولة أمام مسؤولياتها في الحفاظ
ع�ل��ى اإلن �س��ان ال �ع��راق��ي ،وخصوصًا
الكتاب والفنانني.
ال�غ�ي��اب امل��ؤس��ف للخفاجي امل��ول��ود
ف� ��ي ك � ��رب �ل��اء ،ي �ع �ي��دن��ا م � �ج� ��ددًا إل ��ى
م �س �ي��رت��ه ك� �ش ��اع ��ر وم � �س ��رح ��ي .ه��و
ُ
صاحب النتاجات املميزة والجوائز
�رح
امل� �ع ��روف ّ��ة ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي امل �س� ً
�ري ،وم�ن�ه��ا م�س��رح� ّ�ي��ة «ث��ان�ي��ة
ال �ش �ع�
يجيء الحسني» التي ف��ازت بجائزة
ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة .وك��ان��ت ق��د ف��ازت
ّ
العراقي»
قبل ذل��ك بـ«جائزة املسرح
في ستينيات القرن املاضيّ ،
ثم دخلت
ضمن امل�ن�ه��اج ال��دراس��ي للمرحلتني
امل �ت��وس �ط��ة واإلعدادية ،ومسرحية
«أب � ��و ذر ي �ص �ع� ُ�د م � �ع� � َ
�راج ال ��رف ��ض»
ال�ت��ي ف��ازت ب�ج��ائ��زة األونيسكو عام

ّ
الدراسي
 ،1980وأدخلت في املنهاج
في الجزائر ،بينما ف��ازت مسرحيته
ّ
الشعرية «وأدرك ش�ه��رزاد الصباح»
ب � �ـ«ج ��ائ ��زة امل � �س ��رح ال � �ع� ��راق� � ّ�ي» ع��ام
 ،1973ف��ي ح�ين ح ��ازت «ح�ي�ن يتعب
ال��راق �ص��ون ت��رق��ص ال �ق��اع��ة» ج��ائ��زة
ّ
«اتحاد الكتاب املغاربة» ع��ام ،1974
م��ع م�س��رح�ي��ات ش �ع� ّ
�ري��ة أخ ��رى مثل
«أح��ده��م يسلم ّ ال�ق��دس ه��ذه الليلة»،
و«ح � � ّ
�ري � ��ة ب� �ك ��ف ص� �غ� �ي ��ر» ،و«ذه � ��ب
ليقود الحلم» تأليف مشترك ،و«نوح
ال يركب السفينة» ،و«جائزة الرأس»،
وك ��ان ��ت ل ��ه م� �غ ��ام ��رة ال �ت �ج��ري��ب ف��ي
األوبرا عندما ك�ت��ب «س �ن �م��ار» .إل��ى
جانب املسرح ،أصدر الراحل العديد
ّ
الشعرية منها« :شباب
من املجاميع
وس��راب» ( ،)1964و«م�ه�رًا لعينيها»

( ،)1965و«ل � � ��و ي �ن �ط��ق ال� �ن ��اب ��ال ��م»
( ،)1967و«ل� ��م ي ��أت أم ��س س��أق��اب�ل��ه
الليلة» (« ،)1975يحدث بالقرب منا»
(« ،)2001ال �ب �ق��اء ف��ي ال�ب�ي��اض أب �دًا»
( ،)2005و«الهامش ّ
يتقدم» (.)2009
ال� �ك�ل ُ
�ام ع ��ن م�ص�ي��ر ال �خ �ف��اج��ي ال ��ذي
ُ
ل��م يكن صعبًا ال�ح�ف��اظ ًعلى حياته،
ً
ل� �ي � َ�س دع � � ��وة م �س �ت �ه �ل �ك��ة إل � ��ى رث� ��اء
ٌ
�ال ال
م� ّك��رور وم�ع�ت��اد .ه��و تذكير ب�ح� ٍ
بصيغ قانونيةٍ تكفل
ب��د أن ينتهي
ٍ
ع�لاج ال ��رواد ور ّع��اي�ت�ه��م .أم��ا ال��رث��اء،
َ
ّ
ف ��إن ال�ش��اع��ر ت�ك��ف��ل ب��ه ق�ب��ل غ�ي��ره في
ّ
مقطع من ن��ص «نزهة ال�خ��وف»« :لم
ٍ
�ارع م�ه�م��ل/
ي �ع��د ل �ل��رش�ي� ِ�د س ��وى ش � � ٍ
وامل �ح�ل�ات خ��اوي��ة /وه ��ي م�ح��روس��ة
ّ
بالتبسمل والصلوات /ها هنا ..كل
شيء موات».
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شعر
سقطت
معظم القصائد في
فخ المباشرة
ّ
واملطامع واملصالح واملخاوف».
س � �ب ��ق ل � ��راب � ��ح ظ � ��ري � ��ف ال � � � ��ذي ع ��رف ��ه
الجمهور في برنامج «أمير الشعراء»
الذي خرج منه بلقب «شاعر الرسالة»،
أن نشر على صفحته قصيدة الذع��ة
سخر فيها من وزي��رة الثقافة خليدة
تومي ،واستنكر بقاءها في منصبها
للعام العاشر بعد التعديل الحكومي
األخ�ي��ر .وج��اء فيها« :هاتي يديك أنا
أحبك كلما /قالوا خليدة ُ
قلت أح يا
ْ
أح أحي /نظارتان من الزمان األملح/
وق�ل��ادة م��ن ع�ص��ر اش �ل��ح واش�ل�ح��ي/
ُ
والكف
الشعر أشقر والعيون جهنمُ /
أخليدُ
م��ن كفي العريضة تستحي/
إن ل��م ترقصي ف��ي ح��ان��ة /فاليوم في
عرس الحكومة فاشطحي» (اشطحي:
ارقصي).
بالنسبة إل��ى ال�ن��اق��د األدب ��ي لونيس
ّ
ب ��ن ع �ل��ي ،ف � ��إن م ��ن امل �ه��م ق� � ��راءة ه��ذه
ال � �ت � �ج ��ارب ف� ��ي س �ي��اق��ات �ه��ا ال ��راه �ن ��ة
ّ
«املتصفة باحتقان سياسي وتدهور
ّ
اج �ت �م��اع��ي وت �ف��ك��ك ث �ق��اف��ي ،وامل�ع� ّ�ب�ق��ة
ب��أح�لام ال�ح��ري��ة وال�ت�غ�ي�ي��ر وبنسائم
ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي .ك�ل�ه��ا ع ��وام ��ل ت �ب� ّ�رر
ه ��ذه ال �ن �ص��وص وأس �ل��وب �ه��ا ال�ن�ق��دي
املباشر الذي ّ
يمس بأسس النظام في
الجزائر».
ّ
ورغ � � ��م اع� � �ت � ��راف ب� ��ن ع �ل ��ي ب � � ��أن ه ��ذه
ا ّل�ق�ص��ائ��د تحمل ح� ّ�س ال�ش�ج��اع��ة ،إال
أن��ه ي��رى أن�ه��ا «سقطت ف��ي املباشرة،
وكان لها أن ترتفع إلى مستوى اللغة
امل� �ج ��ازي ��ة ،ل �ي��س ح��رص��ًا ع �ل��ى ح�ي��اة
ال �ش � ّع��راء ،ب��ل ع �ل��ى ب �ق��اء ال �ق �ص �ي��دة»،
م �ع ��ق �ب ��ًا« :ره� � � ��ان ال �ش �ع ��ر ال �س �ي��اس��ي
صعب .هو شعر املواجهة ،واملواجهة
ف��ن ي�ت��أس��س ع�ل��ى امل��راوغ��ة وال �خ��داع،
وال �ش �ع ��ر ي �م �ن��ح ال �ش ��اع ��ر ك ��ل أدوات
امل�ع��رك��ة ،بينما القصيدة امل�ب��اش��رة ال
تختلف عن أي منشور سياسي».
وي �ش� ّ�دد ب��ن ع�ل��ي ع�ل��ى أه�م�ي��ة الشعر
السياسي الذي يقارب بشجاعة الواقع
امل�ن�ح��ل وامل� ��آالت ال�ض�ب��اب�ي��ة ملستقبل
البلد .كان ذلك ما فعله الشاعر عادل
ص� �ي ��اد ق �ب ��ل س � �ن� ��وات ف� ��ي ق �ص �ي��دت��ه
الطويلة «أنا لست بخير» التي كانت
بمثابة صرخة يائسة« :عدد القتلى ال
يدعو للحزن /عدد املفقودين ..تقريبًا
تقريبًا /ع��دد الناجني /ع��دد املنهارة
أسقفهم /يدعو لالرتياح /سيؤدون
واج � �ب � �ه� ��م االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي رغ � � ��م رداءة
الطقس /يقولون نعم /للتمديد /نعم
ل �ل �ت �ج��دي��د» .ك��ان��ت ت �ل��ك آخ ��ر ق�ص�ي��دة
ك�ت�ب�ه��ا ال �ش��اع��ر امل� �ع ��ارض ال� ��ذي ق � ّ�رر
إن� �ه ��اء ت �ج��رب �ت��ه امل �م �ت � ّ�دة ع �ل��ى ق��راب��ة
ث�لاث��ة ع�ق��ود ،ح�ين أع�ل��ن م��وت الشعر
ودف� ��ن دواوي� �ن ��ه ف��ي ج �ن��ازة حقيقية
حضرها أصدقاؤه.

الحب
عبد العظيم فنجان في مدار ّ
عناية فائقة في الصور واالستعارات
حسين بن حمزة
ي � �خ� ��وض ع� �ب ��د ال� �ع� �ظ� �ي ��م ف �ن �ج��ان
( )1955م � �غ � ��ام � ��رة خ� � �ط � ��رة ح�ين
ي�خ�ص��ص دي ��وان ��ه «ال� �ح ��ب حسب
ال�ت�ق��وي��م ال �ب �غ��دادي» (دار الجمل)
ل�ل�ك�ت��اب��ة ف ��ي م ��وض ��وع واح � ��د هو
ً
ّ
ّ
الحب ،فضال عن أن املوضوع نفسه
م �ك��رور وم �ح �ك��وم ب � ْم �خ��اط��رات من
معجمه هو ،إذ نكاد ال نجد
صنع
ُ
م��وض� ُ�وع��ًا أس � ��يء إل �ي��ه ف��ي الشعر
مثلما أس��يء إلى الحب ال��ذي صار
ّ
مطية سهلة للمبتدئني ،وفخًا يقع
َّ
ف �ي��ه ال�ك�ث�ي��ر م ��ن امل �ك��رس�ي�ن أي �ض��ًا.
ال ن�س�ت�ط�ي��ع ت�ج��اه��ل ف �ك��رة ك �ه��ذه،
لكنها تصبح قابلة للنقاش وإعادة
ال�ن�ظ��ر ب�م�ج��رد أن ن �ب��دأ ب��ال �ق��راءة،
وننتبه إل��ى ال��زاوي��ة الخاصة التي
ّ
يطل منها الشاعر على موضوعه،
والعناية الفائقة التي يبذلها في
تأليف الصور واالستعارات.
ال ي �ب �ت �ع��د ال� �ش ��اع ��ر ال� �ع ��راق ��ي ع��ن
ّ
م��زاج باكورته «أفكر مثل شجرة»
( )2009ال�ت��ي ت��أخ��ر ف��ي إص��داره��ا
وإدهاشنا بها .ال ت��زال «الروحية
الحديثة» تتجول في أغلب قصائد
ديوانه الجديد ،لكن هذه الروحية
ت �ت �خ �ل ��ى ع � ��ن ب� �ن ��ائ� �ه ��ا ال �خ �ي �ط��ي
وان �ض �ب��اط �ه��ا ال � �ف � ��ردي ،وت�ن�ف�ت��ح
ع�ل��ى ح��ال��ة ش�ع��ري��ة أوس ��ع تسمح
ب��االس �ت��رس��ال وال� �س ��رد وال �غ �ن��اء.
االت �س��اع ال �ش �ع��ري ي�س�م��ح ل�ل�م��رأة
َ
املخاط َبة باكتساب صفات مماثلة

ُ
تفقدها حضورها الفردي ملصلحة
ُ
أن��وث��ة شاملة تملي على الشاعر
أن ي� �ك ��ون ص � ��وت ن �ف �س��ه وص ��وت
ذكورة شاملة أيضًا .هكذا ،يصبح
السخاء اللغوي (والعاطفي) جزءًا
أس��اس �ي��ًا ف��ي ع�م�ل�ي��ة ال �ك �ت��اب��ة ،وال
ي�ج��د ال �ش��اع��ر َح� َ�رج ��ًا م��ن اإلف ��راط
ف��ي ال��وص��ف واإلض��اف��ة وم �ط��اردة
املعاني إلى نهاياتها ،حيث املرأة
ُ
أحببت
�ت م��ن
ممتدحة ه�ك��ذا« :أن � ِ
يعثر اإلن�س��ان على قلبه/
قبل أن
ّ ُ
أن��ت م��ن غ��ن�ي��ت� ِ�ك وح �ي �دًا بحنجرة
ال �ج �م �ي��ع /أن � ��ت ع � ��دة ش� � ٌم ��وع ف��ي
شعاع واحد /أنت سفينة في عدة
طوفانات /أنت حزمة مفاتيح في
معرفةٍ واح��دة /أنت سهم الرحمة
ال��ذي يذبح القلب ،ويرسمه مالكًا
في راية الشيطان /أنت ال نهائية
ال� � �غ� � �ف � ��ران ف � ��ي ال� �خ� �ط� �ي� �ئ ��ة /أن ��ت
ٌ
فيضان من الشك في قناعةٍ أكيدة/
أنت انشطار املعنى ،ومفترق طرق
ُ ِّ
أمام مسافر واحد» .أحيانًا تذكرنا
ّ
ص ��ورة م�ث��ل «ك ��ان قلبي ي ��رن ،ألن

يرن،
كان قلبي ّ
هاتفك مغلق
ألن
ِ

بريد دمشق
رياض الصالح الحسين
خليل صويلح

ه��ات �ف� ِ�ك م�غ�ل��ق» ب �ـ «أرض� �ي ��ة» ه��ذه
امل��رأة وواقعيتها ،ولكن الشعر ال
يكف عن رفعها عن األرض« :كانت
�ت في
ت�م�ط� ُ�ر ري �ش��ًا /ع�ن��دم��ا رق �ص� ِ
�ت ،م��ن فرط
آخ��ر م��رة /ألن� ِ�ك ت�ح��ول� ِ
وطرت».
الغبطة ،إلى حمامةٍ ،
ِ
لعبة الشاعر موجودة في الكتابة
ع �ل��ى ال� �ح ��اف ��ة ،ح �ي��ث ب ��إم �ك ��ان أي
شرود خاطف أن ُيدحرج القصيدة
ٍ
إل � ��ى وادي ال� �ع ��ادي ��ة واالب� � �ت � ��ذال.
يستسلم ف�ن�ج��ان لسيولة املعجم
وعمومية املوضوع ،ولكن املخيلة
ُ
تسعفه دوم��ًا ب�ص��ور تلمع وس��ط
سطور متتالية ،أو استعارة بارعة
ت �ع��زز ش�ع��ري��ة م�ق�ط��ع ك��ام��ل .إن�ه��ا
قصائد ف��ي ال�ح��ب ،ول�ك��ن ال�ح��ب ال
ُيكتب بادعاءات العاطفة وحدها،
وال ُي ��وق ��ع ص��اح �ب��ه ف ��ي ال ��رخ ��اوة
الوجدانية .ربما يكون هذا الشعر
ً
م �ك �ت��وب��ًا ف �ع�ل�ا ف ��ي ح �ض��رة ام� ��رأة
بعينها ،ول�ك��ن ص��اح�ب��ه ال ينسى
م �ه �م �ت��ه ك �ش ��اع ��ر ع �ل �ي��ه أن ُي �ق �ن��ع
ال �ق��ارئ بما يكتبه .ه�ك��ذا ،يصبح
ال� �ح ��ب – م �ث��ل أي م ��وض ��وع آخ��ر
– ذري �ع��ة ل�ك�ت��اب��ة ع��ال �ي��ة ال �ج��ودة.
أح �ي��ان��ًا ي �غ��رق ال �ش �ع��ر ف ��ي نشيد
َ
املنتخبة من بني
اإلن�ش��اد« :أيتها
ال �ص �ب��اي��ا ك ��ي ت�ص�ي��ر أم� ��ًا /أي�ت�ه��ا
املختارة من بني األمهات كي تعود
ص�ب�ي��ة» ،وأح�ي��ان��ًا ،يصبح الشعر
أبوك
نفسه فكرة في النص« :ك��ان ُ ِ
كنت
ناقدًا قديمًا كالظالم… فيما
لقيطًا كقصيدة نثر».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ال َي �غ �ف��ل ال� �ق ��ارئ عن
البطانة الداخلية الثرية ملا يقرأه.
ِ
هناك أطروحة حضارية وفلسفية
ت� �ت� �ح ��رك ف� ��ي أح � �ش� ��اء ال �ق �ص��ائ��د.
ص �ح �ي � ٌ�ح أن ه� �ن ��اك ص �ع ��وب ��ة ف��ي
اج� �ت ��زاء ص� ��ور ص��اف � َي��ة م ��ن جسم
س حكائي،
القصيدة املكتوبة بنف ٍ
كاملة ،إال أن الديوان
وعلى سطور ُ
«صفعة ق��وي��ة ملنشدي ال�ح��روب»،
ك� �م ��ا ي � �ق� ��ول ال � �ش� ��اع� ��ر ن� �ف� �س ��ه ف��ي
رسالته إلى صديقه الناشر .هكذا،
نجد في قصيدة «أخاف ًمن مرآتي
جمالك» ،ترجمة أخاذة ملا
أن تكسر
ِ
فعلته ال�ح��روب باإلنسان عمومًا،
وب ��اإلن� �س ��ان ال �ع��راق��ي خ �ص��وص��ًا:
ً
«أل� �ب� �س ��ون ��ي خ � � � ��وذة ل� �ئ�ل�ا ت�ح�ل��ق
�رب م��ن أش��واق� ِ�ك…
ه��واج�س��ي ُب��ال�ق� ّ
ٌ
أنك كائن
أما الثكنات فقد لقنتني ِ
ن ��اق ��ص ال� �ع� �ق ��ل» .ول � �ه� ��ذا« ،أخ� ��اف
�رك ،وم��ن مسام
أن أن��ام ع�ل��ى س��ري� ِ
ج�س��دي ت�ش� ّ�ع أب��واق ال�ث�ك�ن��ات/.../
ٌّ
محشو
ال أري ��د أن تحبيني وأن ��ا
بالقتلى /أخ��اف أن تحملي مني
وحشًا».

ف��ي مبنى «صحيفة ت�ش��ري��ن» ،ظهيرة ي��وم قائظ
أواخ��ر السبعينياتّ ،
تعرفت إل��ى ري��اض الصالح
ال�ح�س�ين (1954ـ � �ـ  .)1982وف��ي ح��ان��ة «ال�لات�ي��رن��ا»
التي كانت تجمع مثقفي دمشق ،أخبرني عن قرب
ص��دور مجموعته األول��ى «خ��راب ال��دورة الدموية» (.)1979
ك��ان يكتب ما يريد قوله على ورق��ة صغيرة ،وك��ان ّ
علي أن
ّ
أجيبه بالكتابة ،ذلك أن��ه فقد النطق والسمع تقريبًا مطلع
ّ
فتوته املبكرة.
الغرفة التي كان يقطنها في الطبقة الثانية من بيت دمشقي
ق��دي��م ف��ي ح � ّ�ي ال��دي��وان �ي��ة س�ك�ن�ه��ا ق�ب�ل��ه امل �خ��رج امل�س��رح��ي
ال��راح��ل ف ��واز ال �س��اج��ر .سرير
وم� �ك� �ت� �ب ��ة وك� � ��رس � � �ي� � ��ان .ع �ل��ى
ال� �ج ��دار ل��وح��ة مل �ن��ذر م�ص��ري
ب��األب �ي��ض واألس � � ��ود ،وح�ف�ن��ة
م��ن ال�ي��اس�م�ين ف��ي ك ��أس على
ال�ط��اول��ة .ه��و اع�ت��اد أن يقطف
ال� �ي ��اس� �م�ي�ن ف � ��ي ط ��ري� �ق ��ه إل ��ى
البيت .في هذه الغرفة ،التقيت
ي � ��وس � ��ف ع � �ب ��دل� �ك ��ي وج �م �ي ��ل
حتمل وهالة العبد الله للمرة
األول� � � ��ى .أح � � ��اول أن اس�ت�ع�ي��د
ه ��ذا ال �ش��ري��ط ،مل�ن��اس�ب��ة م��رور
 31ع��ام��ًا ع�ل��ى غ �ي��اب ص��اح��ب
«أس��اط �ي��ر ي��وم �ي��ة» ال ��ذي عبر
ك �ش �ه��اب ف��ي ف �ض��اء ال�ش�ع��ري��ة
السورية الجديدة ،وترك حبره
طازجًا إلى اليوم على تجارب
ال �ث �م��ان �ي �ن �ي�ي�ن وم� � ��ا ب �ع��ده��م،
مثلما فعل ش��اع��ر استثنائي
آخ � ��ر ه ��و م �ح �م��د امل � ��اغ � ��وط4 .
م�ج�م��وع��ات ه��ي حصيلة ه��ذا
نصوصه
ال � �ش ��اع ��ر ،آخ� ��ره� ��ا «وع � � ��ل ف��ي
المبثوثة على
ال�غ��اب��ة» ( )1983ال�ت��ي ص��درت
ب�ع��د رح�ي�ل��ه .س�ن�ق��رأ قصائده
الفايسبوك
«ع ��ن امل ��وت ��ى» ون�ك�ت�ش��ف م� ّ�رة
ً
تعبر عن
ّ
أخرى أنه كان يرثي نفسه أوال.
اللحظة
م�ح��اول��ة طبع أع�م��ال��ه الكاملة
ضمن منشورات وزارة الثقافة
السورية
ف� ��ي دم � �ش� ��ق ،ع��رق �ل �ه��ا ب�ع��ض
الراهنة قبل
مستشاري ال ��وزارة األملعيني.
ّ
أن تقع بثالثة
أغلب الظن أن هؤالء لم يقرأوا
ّ
م� �ي ��راث ��ه ج � �ي � �دًا ،ل� �ك ��ن آخ ��ري ��ن
عقود
ج �م �ع��وا دواوي � �ن ��ه ون �ش��روه��ا
ف ��ي م ��وق ��ع إل �ك �ت��رون��ي ي�ح�م��ل
اس �م��ه ،ف�ي�م��ا أف� ��ردت ال�ش��اع��رة
س� � � � � � ��وزان ع� � �ل� � �ي � ��وان أي � �ق� ��ون� ��ة
خاصة بأعماله على موقعها،
وس � �ن � �ج� ��د ب � �ع� ��ض ن �ص ��وص ��ه
م�ب�ث��وث��ة ع�ل��ى ال�ف��اي�س�ب��وك ،ب��وص�ف�ه��ا م�ك�ت��وب��ة ع��ن اللحظة
السورية الراهنة قبل أن تقع بثالثة عقود .هكذا نقرأ «ثمرة
ث�م� ّ�رة ،تقطفني أي��ام��ي ،ي��ا ب�لادي الجميلة ،فاستمع :ال أحد
يغني سوى الساطور» .أما قصيدته «يا سورية» ،فتحضر،
كما لو أنها بيان .مهارة البساطة وح��ده��ا ،هي من أنعش
أوكسجني نصوص ه��ذا الشاعر ال��ذي أضفى بريقًا خاصًا
ع �ل��ى م ��ا س� ّ�م��ي ق �ص �ي��دة ال �ت �ف��اص �ي��ل ال �ي��وم �ي��ة ،ل �ك��ن خ�لاف��ًا
ملقلديه ،كان يكتب أوجاعه الشخصية ومكابداته كعاشق،
قبل أن ينطفئ بنوبة فشل كلوي أواخر  ،1982إثر قصة حب
عاصفة ،كادت تودي به إلى االنتحار أكثر من ّ
مرة.

فالش
■ يستعيد «م��رك��ز ال �ت��راث ال�ل�ب�ن��ان��ي»
ف��ي «ال�ج��ام�ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة»
ّ
ب �ع��ض ال �ح �ل �ق��ات ال� �ت ��ي ش��ك �ل��ت «ن �ه �ض��ة
ال�ح��رك��ة األدب� ّ�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان» .تحت هذا
ّ
ال �ع �ن��وان ،ي�ق�ي��م ل �ق��اء ح ��ول «ح�ل�ق��ة ال��ث��ري��ا»
ب�م�ش��ارك��ة إدم� ��ون رزق ،وح ��ول «عصبة
العشرة» و«حلقة املكشوف» حيث تستعيد
األك��ادي �م� ّ�ي��ة م �ن��ى ت �ق��ي ال��دي��ن أم�ي��ون��ي
ذكريات والدها خليل تقي الدين ،ويتناول
الباحث أم�ين ال�ي��اس «زم��ان العافية» في
زمن «الندوة اللبنانية».
ال� �ل� �ق ��اء ال � � ��ذي ي �ف �ت �ت �ح��ه ال� �ش ��اع ��ر ه �ن��ري
زغ�ي��ب ،ي�ق��ام عند السابعة م��ن م�س��اء 14
ك��ان��ون ال�ث��ان��ي (ي �ن��اي��ر) ف��ي «ال �ق��اع��ة »904
(ك �ل �ي��ة اإلدارة واألع � �م� ��ال ،م�ب�ن��ى ال�ج��ام�ع��ة
ال� �ج ��دي ��د ،ق��ري �ط��م ،ب � �ي� ��روت) .ل�لاس �ت �ع�لام:
01/786464

■ في «بيت الدمية» للمسرحي النرويجي
هنريك إبسن ،تثور ن��ورا بطلة املسرحية
على زوجها الذي ّ
يحركها كالدمية منتفضة
ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��ا ال��زوج �ي��ة ال �ت��ي ت �ح��ول دون
ممارستها حريتها الفردية .املسرحية التي
ّ
شكلت ش��رارة لتحرر امل��رأة في العالم عام
 ،1879إقتبستها عايدة صبرا (الصورة)
وأخ��رج�ت�ه��ا ب�ع�ن��وان  Deleteض�م��ن تحية
تخصصها بيروت
إل � � � � � ��ى امل� � �س � ��رح � ��ي
امل�ع��روف ويتخللها
أي � � � � � �ض� � � � � ��ًا ع � � � ��رض
«ال �ي �س ��ان ��ة» ل�ف��رق��ة
«زق � ��اق» .أم��ا �De
 leteف � �ي � �ح ��اك ��ي
ب ��رم � ّ
�زي� �ت ��ه ال� �ح ��راك
ال� �ق ��ائ ��م ف� ��ي ع��امل �ن��ا

ّ
العربي ويطرح تساؤالت عدة تتعلق بدور
امل ��رأة ف��ي ظ��ل ه��ذه امل �ت �غ� ّ�ي��رات ،إض��اف��ة إل��ى
ت�ع��اط��ي ش �ب��اب ال �ي��وم م��ع ق�ض�ي��ة امل �س��اواة
ال �ج �ن��دري��ة وه ��م ي�ع�ي�ش��ون ف��ي مجتمعات
تسودها القيم الذكورية .أذًا ،أربعة ممثلون
هم (باتريسيا ّنمور ،زينب ّ
عساف ،باسل
ماضي ،إيلي يوسف) سيؤدون املسرحية
ال� �ت ��ي ت �ن �ط �ل��ق ف ��ي ال �ث��ام �ن��ة وال �ن �ص ��ف م��ن
م�س��اء ال �ي��وم ع�ل��ى خشبة «م �س��رح م��ون��و».
لإلستعالم01/421875 :
■ ت� �ح ��ت ع� � �ن � ��وان «م �س �ت �ق �ب��ل ال � �ح� ��وار
اإلس �ل��ام � ��ي ـ� �ـ� �ـ امل �س �ي �ح��ي ع� �ل ��ى ض ��وء
امل�ت�غ� ّ�ي��رات» ،ي�ش��ارك األم�ين ال�ع��ام للفريق
ال �ع��رب��ي ل �ل �ح��وار اإلس �ل�ام ��ي _ امل�س�ي�ح��ي
ال �ق��س واألك��ادي �م��ي ري ��اض ج��رج��ور في
ل�ق��اء ح��واري دع��ت إل�ي��ه «مؤسسة اإلم��ام

الحكيم» ،عند السادسة من مساء األربعاء
 9ك��ان��ون ال �ث��ان��ي (ي �ن��اي��ر) ف��ي م �ق� ّ�ره��ا في
ب�ئ��ر ح�س��ن (ض��اح �ي��ة ب �ي��روت ال�ج�ن��وب� ّ�ي��ة).
لالستعالم01/821060 :
ّ
■ م �ن��ذ ص �غ��ره ت ��أث ��ر ص��اح��ب ش�خ�ص� ّ�ي��ة
ّ
«إس�م��اع�ين» بحياة ا ّل�ف�لاح�ين ،وت�ع��رف إلى
�ذا ت �ع��ل��م ال �ع��زف ع �ل��ى ال �ن��اي
ع��ادات �ه��م .ه �ك� َّ
والربابة ،كما تعلم من والدته الحداء وأبيات
ّ
مسرحيته الجديدة
البكاء على املوتى .في
«امل � ّ�ع ��از» ال �ت��ي أخ��رج �ت �ه��ا رن ��ا ك �س��روان��ي،
يلعب منير كسرواني دور البطولةّ ،
ويقدم
العرض باإلشتراك مع «فرقة ش��ادي ايوب
للفنون الشعبية» ،وك��ل م��ن ع�ب��دو بيطار،
رش��ا عكوش ،غسان ال�ح��داد ،رنيم ريمان،
ش��ان�ي��ل ي�م�ين ع�ل��ى خ�ش�ب��ة م �س��رح «قصر
األونيسكو» في الثامنة من مساء الخميس

 10ك��ان��ون ال �ث��ان��ي (ي �ن��اي ��ر) .ل�لإس�ت�ع�لام:
03/292959
■ ب�ع��دم��ا ق � ّ�دم ق��اس��م إس�ط�ن�ب��ول��ي عمله
امل ��ون ��ودرام ��ي «ال � �ج� ��دار» ال� ��ذي ي�ح�ك��ي عن
الحواجز الفاصلة بني الشعوب على مسرح
«بالزا دي ال ميرسيد» األثري في إسبانيا،
ه��ا ه��و ينطلق إل��ى ت�ش�ي�ل��ي ،وت �ح��دي �دًا إل��ى
«امل �ه��رج��ان ال��دول��ي ل�ل�م�س��رح» ف��ي تشيلي
Encuentro Internacional de Teatro
ّ
سيقدم املمثل
 .para chillan 2013هناك
واملخرج اللبناني الفلسطيني «قوم يابا»
ال �ت��ي ت �ن �ق��ل ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة .علمًا
ّ
أن �ه��ا تعتبر ّأول مسرحية ع��رب�ي��ة ت�ش��ارك
ف��ي املهرجان ال��ذي ينطلق ف��ي العاشر من
الشهر الحالي ويستمر حتى حتى  16منه
في شيالن.
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على النت

الفايسبوك أسقط ...توكل كرمان!
صنعاء ــ جمال جبران
ّ
ي� �ب ��دو أن ت ��وك ��ل ك ��رم ��ان ( )1979دخ �ل��ت
م ��رح� �ل ��ة م� ��ن ال � �ه� ��ذي� ��ان ب �س �ب��ب ال �ت��رك �ي��ز
اإلعالمي الضخم ّ
املوجه نحوها .الناشطة
للسالم»
اليمنية ال�ح��ائ��زة ّ ج��ائ��زة «ن��وب��ل
ّ
( )2011ت �ب��دو ك��أن �ه��ا ل��م ت�س�ت��وع��ب أن �ه��ا
ّ
ص��ارت شخصية كونية ،وغالبية ُسكان
خطواتها وأفعالها كما
ال�ع��ال��م ي��راق�ب��ون
ّ
أقوالها .لم تنتبه إلى أنها صارت كل هذا.
ما زال��ت تتعامل في طريقة إشرافها على
صفحتها الخاصة على فايسبوك بعقلية
محلية ال ت�ت��ردد ف��ي ال�خ��وض ف��ي مسائل
ص��رف��ة ومحكومة ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
يمنية ِ
بعقلية «حزب التجمع اليمني لإلصالح»
األص � ��ول � ��ي ال �ل��اع � ��ب ع� �ل ��ى ف � �ك� ��رة ال� ��دي� ��ن،

وه��و ال �ح��زب ال ��ذي تنتمي إل�ي��ه عقائديًا.
منذ أيام ،اشتعل الجدل بسبب تعليق كتبته
على صفحتها عبر فايسبوك يخص نقاشًا
ح��ول االن�ت�م��اء ال�ح��زب��ي ل�ل�ش�ه��داء الشباب
ال ��ذي��ن س �ق �ط��وا خ�ل�ال ث��ورت �ه��م ع �ل��ى حكم
علي عبد الله ص��ال��ح .كتبت ك��رم��ان بخفة
ّ
غ��رائ�ب�ي��ة إن «أغ �ل��ب ش �ه��داء ث ��ورة الشباب
اليمنية تابعون لـ «ح��زب التجمع اليمني
ل�ل��إص�ل��اح»»! .ك��أن �ه��ا ت�م�ت�ل��ك إح�ص��ائ�ي��ات
م��ؤك��دة تشير إل��ى الهوية السياسية التي
ي �ن �ت �م��ي إل �ي �ه��ا ال� �ش� �ه ��داء ال �ش �ب ��اب ال��ذي��ن
س �ق �ط��وا م ��ن أج ��ل ث��ورت �ه��م! ي�ت�ط��اب��ق ه��ذا
التصريح مع تصريحات قيادات مصرية
في تجمع اإلخوان املسلمني في مصر قالت
ّ
إن أغلب ش�ه��داء «ث ��ورة  25يناير» ه��م من
شباب اإلخوان!

أش�ع��ل تعليق ك��رم��ان ردود أف �ع��ال ن��اق��دة
ع� �ل ��ى ال� �ص� �ف� �ح ��ة ،خ� �ص ��وص ��ًا م� ��ن ش �ب��اب
ال �ق �ط��اع ال �ط�ل�اب��ي ل �ـ«ال �ح ��زب االش �ت��راك��ي
ّ
اليمني» الذين أكدوا أنهم أول من خرجوا
إلى «ساحة التغيير» في جامعة صنعاء،

تصريحاتها على
موقع التواصل
الشهير أثارت الجدل
وأفقدتها شعبيتها

ولحقت بهم ك��رم��ان تاليًا .رئيس القطاع
ال�ط�لاب��ي ل �ـ«ال �ح��زب االش �ت��راك��ي اليمني»
ه ��ان ��ي ال �ج �ن �ي��د ّ
رد ع �ل��ى ك�ل��ام ال �ن��اش �ط��ة
ال�ي�م�ن�ي��ة« :ن �ع��م ،ن�ح��ن ل��م ن �ن��زل للتظاهر
ض ��د ح �ك��م ع �ل��ي ع �ب��د ال � �ل ��ه .ل ��م ن �ت �ع��رض
ل�لاخ �ت �ط��اف وال �ت �ع��ذي��ب .ن �ح��ن ل ��م نكتب
ب �ي��ان ال �ث��ورة ال�ش�ب��اب�ي��ة األول ،ل�ك��ن كيف
ّ
ن�ف�ه��م أن رص ��اص ��ات ق� ��وات ص��ال��ح ك��ان��ت
ق ��ادرة بعناية فائقة على اخ�ت�ي��ار شباب
حزب اإلصالح الديني األصولي دونًا عن
غيرهم فترديهم شهداء!».
ي ��وم ��ًا ت �ل ��و آخ � � ��ر ،ت �ح �ص��د ت ��وك ��ل ك ��رم ��ان
ال �خ �س��ارات ك�ن�ت�ي�ج��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة لتعاملها
ال �خ��اط��ئ م��ع ص�ف�ح�ت�ه��ا ف��ي ال�ف��اي�س�ب��وك.
وأش � � � ّ�د ه � ��ذه ال� �خ� �س ��ارات م ��ا ح �ص��ل ع�ن��د
اخ� �ت� �ي ��اره ��ا ع� �ض� �وًا ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة

ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق ل� �ل� �ح ��وار ال��وط �ن��ي
الشامل .تضطلع اللجنة بمهمة بالتنسيق
لعقد ح��وار وطني يضم كل أطياف العمل
السياسي في اليمن ،إضافة إلى املعارضة
املقيمة في ال�خ��ارج .وك��ان ال بد من إج��راء
ان �ت �خ��اب��ات خ�ل��ال ال �ج �ل �س��ة األول� � ��ى ال �ت��ي
عقدتها اللجنة .آنذاك ،رغبت توكل كرمان
�أن ت �ك��ون ن��اط�ق��ة رس�م�ي��ة ب��اس��م اللجنة،
ب� ّ
ل�ك��ن�ه��م أخ �ب��روه��ا أن ه ��ذا ي�ق��ع ف��ي م�س��اق
التصويت العلني مع مرشحة أخ��رى ،هي
ال�ن��اش�ط��ة ال�ن�س��وي��ة أم ��ل ال �ب��اش��ا .وحصل
التصويت ،فإذا بتوكل تنال تسعة أصوات
في حني حصلت أمل الباشا على  13صوتًا.
ّ
يبدو أن على صاحبة «نوبل» إعادة النظر
في طريقة شغلها بطريقة تتفادى عبرها
خسارات أخرى كثيرة قادمة.

يحدث في القاهرة اآلن

الرقابة
تحاصر
الدراما
الدينية
إال «هيبة» الرئيس
يا باسم يوسف!

القاهرة ـــ محمد عبد الرحمان
ّ
ب�ين ت�ش��دد األزه ��ر وت�ع��ن��ت ال��رق��اب��ة ،ب��ات
ّ
واض�ح��ًا أن ت�ك��رار نجاح مسلسل «عمر»
ب��أي��د مصرية ه��ذه امل��رة ليس ممكنًا في
املستقبل القريب .حملت األيام األخيرة من
 2012أخبارًا غير ّ
سارة لصناع مسلسلي
«أسماء بنت أبي بكر» و«الحسني ثائرًا»
رغ ��م م��ا ت ��ردد ع��ن ان �ف��راج��ة رق��اب �ي��ة على
األق � ��ل ب �خ �ص��وص امل �س �ل �س��ل األول ال ��ذي
َّ
ُرش�ح��ت لبطولته صابرين منذ سنوات.
ب �ع��د ض � ّ�م امل�س�ل�س��ل إل ��ى األع �م ��ال امل��زم��ع
إن �ت��اج �ه��ا ل �ل �م��وس��م ال��رم �ض��ان��ي امل �ق �ب��ل،
خ��رج تقرير منسوب لـ«مجمع البحوث
اإلس�لام�ي��ة» التابع ل�لأزه��ر يجدد رفضه
ُ
أي أع � �م ��ال ت �ع �ن��ى ب �ت �ج �س �ي��د آل ال �ب �ي��ت
ال�ن�ب��وي وال�ع�ش��رة املبشرين بالجنة ،ما
ّ
يدل على استمرار رفض أي عمل يتناول
الخلفاء الراشدين وسبطي النبي محمد
ّ
الحسن والحسني وغيرهما .لكن صناع
مسلسل «أس �م��اء بنت أب��ي ب�ك��ر» راه�ن��وا
ع �ل��ى م ��واف �ق ��ة ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى اع �ت �ب ��ار أن
الشخصية الرئيسية ليست من آل البيت.

ِّ
ُرشحت صابرين لبطولة مسلسل «أسماء بنت أبي بكر»
ّ
ّ
غير أن ما يتعرض له املسلسل شكل دافعًا
ق��وي��ًا لتطبيق ش��رط األزه ��ر على العمل،
فتلك الفترة من التاريخ اإلسالمي شهدت
أحداثًا اعتبرها املنتقدون في األزهر ضد
مصلحة األمة حاليًا .ويستند رأي هؤالء
إلى أن عرض هذه األحداث ونقاشها على
صعيد الجمهور ،قد يثيران الفنت في ما
يخص «م��وق�ع��ة ال�ج�م��ل» وض��رب الكعبة
ّ
باملنجنيق وغيرهما .رك��ز تقرير األزه��ر
على األس �ب��اب السياسية ال التاريخية،
مبديًا م�خ��اوف م��ن ت � ّ�ورط م��ذاه��ب ودول
بعينها في تلك األعمال إلثارة القالقل بني

أبناء األمة اإلسالمية في ظل االضطرابات
الراهنة .بعد أزمة فيلم «براءة املسلمني»،
طالب الكثير من الفنانني بالسماح لهم
ب�ت�ق��دي��م أع �م��ال ت �ت �ن��اول س�ي��ر ال�ص�ح��اب��ة
م � ��ن دون ق � �ي � ��ود ،م �ت �ف��ائ �ل�ي�ن ب��ال �ن �ج��اح
الكبير ال��ذي حققه مسلسل «ع�م��ر» .ومع
وص��ول ال�ت�ي��ارات الدينية إل��ى الحكم في
م �ص ��ر ،وص �ل ��ت امل� �ع ��وق ��ات ال �ت ��ي ت��واج��ه
األعمال التي تتناول حياة الصحابة إلى
املسلسالت الدينية التقليدية على عكس
ما كان متوقعًا .حتى اآلن ،ما زال تصوير
مسلسل «أم الصابرين» الذي يحكي قصة

حياة القيادية اإلخوانية زينب الغزالي
م �ت��وق �ف��ًا ب �ع��د ت �ج �م �ي��د ع� ��رض ال �ح �ل �ق��ات
ّ
يسجل أي
ف��ي رم�ض��ان امل��اض��ي ،فيما ل��م
ج��دي��د ّف��ي م��ا يتعلق ب��امل�س�ل�س�لات التي
ت��ردد أن�ه��ا ستتمحور ح��ول حسن البنا
ب �ت �م��وي��ل إخ ��وان ��ي .ف ��ي ال �ج �ه��ة امل �ق��اب �ل��ة،
تسارع السلطات إلى اتهام أي عمل يقدم
عليه املعارضون للتيار الديني بتشويه
صورة الدعاة ،وهو ما يواجهه مسلسال
«ال� ��داع � �ي� ��ة» ل �ه��ان��ي س�ل�ام ��ة و«م� ��والن� ��ا»
امل �ق �ت �ب��س ع� ��ن رواي � � � ��ة إب� ��راه � �ي� ��م ع�ي�س��ى
واملرشح لبطولته أحمد عز.

ال تزال املواجهة بني اإلخ��وان املسلمني
وباسم يوسف (الصورة) مستمرة .إذ قام
النائب العام طلعت عبد الله بفتح تحقيق
قضائي مع اإلعالمي املصري بعدما تقدم
أح��د املحامني ببالغ ض��ده يتهمه فيه
بإهانة الرئيس محمد مرسي« .اإلهانة»
ّ
تتجسد في وضع صورة الرئيس
وفق البالغ
على وسادة والسخرية من بعض خطاباته.
ّ
واعتبر البالغ أن هذه األفعال قد تؤدي
إل��ى «إفقاد الرئيس هيبته أم��ام شعبه
وصدقيته وهيبته أم��ام ال��دول األخ��رى».
التحقيق مع مقدم برنامج «البرنامج» على
«سي .بي .سي» هو األح��دث ضمن سلسلة
الشكاوى التي تقدم بها محامون إسالميون
ضد شخصيات إعالمية بتهمة إهانة
رئيس البالد من بينهم عبد الحليم قنديل.

zoom

سيف الدين السبيعي مطلوب توضيح من «المستقبل»
وسام كنعان
م �ن��ذ ق��راب��ة ث�لاث��ة أش �ه��ر ،ان �ت �ق��د سيف
ال ��دي ��ن ال �س �ب �ي �ع��ي ال� ��درام� ��ا ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
�واب الجحيم تفتح ف��ي وجهه
وإذا ب��أب� ّ
ب �ع��دم��ا ش ��ن ��ت ع �ل �ي��ه ح �م �ل��ة ع �ن �ص��ري��ة
م� �س� �ع ��ورة (األخ� � �ب � ��ار .)2012/10/10
ل �ك��ن س ��رع ��ان م ��ا أس � ��دل ال �س �ت ��ار ع�ل��ى
القضية لتخلف خيبة أمل لدى املخرج
السوري ،وخصوصًا من بعض زمالئه
امل�م�ث�ل�ين ال��ذي��ن س�ل�ط��وا س�ي��وف�ه��م على
عنقه في وقت كانوا مطالبني فيه بذكر
أم �ث �ل��ة ع��ن أع �م��ال ل�ب�ن��ان�ي��ة ق� ّ�ي �م��ة! لكن
ح��امل��ا ب��دأ اإلع�ل�ان الترويجي ملسلسله
«مراهقون» (مروى غروب) الذي كتبت
نصه كلوديا مرشيليان على تلفزيون

عندما
«املستقبل» ،فوجئ املشاهدون
ّ
ب��دت ال�ش��اش��ة ال��زرق��اء ك��أن�ه��ا اص�ط��ف��ت
ضمن املنتقمني من صاحب «الحصرم
ال � �ش� ��ام� ��ي» ب� �ع ��د ارت � �ك� ��اب� ��ه «ال �ج ��ري �م ��ة
امل � ��ذك � ��ورة» .إذ ب � ��دأت ال� �ق� �ن ��اة ب �ت �م��ري��ر
إع�ل�ان ��ات ال �ع �م��ل م��ع ح ��ذف اس ��م سيف
ّ
الدين السبيعي ،رغم أن املخرج يعتبر
ق ��ائ ��د ال �ع �م��ل ،وال ي �م �ك��ن ت �ج��اه �ل��ه ف��ي
أي ح��ال م��ن األح� ��وال ،ث��م إن السبيعي
ه��و األك �ث��ر ش �ه��رة وخ �ب��رة ب�ي�ن ص�ن��اع
ه ��ذا ال �ع �م��ل ...ف�ه��ل خ�س��ر رص �ي��ده ل��دى
امل�ح�ط��ات وال�ش��رك� ّ�ات اللبنانية نتيجة
تصريح حقيقي ف��ن��د فيه أه��م املشاكل
ال�ت��ي تعانيها ال��درام��ا اللبنانية؟ ي��رد
امل � �خ� ��رج ال � �س� ��وري ف� � ّ�ي ات � �ص� ��ال ل� ��ه م��ع
«األخبار» بالقول بأنه سأل املنتج عن

أس �ب��اب ح ��ذف اس �م��ه ع ��ن ال �ع �م��ل ال��ذي
ب��دأ ع��رض��ه م�ن��ذ أس��اب �ي��ع ،ف��أج��اب��ه ب��أن
األم ��ر ي �خ� ّ�ص امل�ح�ط��ة ،وي�ض�ي��ف« :رغ��م
ّ
أن إع�لان��ات األع �م��ال ال ت��ذك��ر اس��م أحد
ّ
من صناع العمل ،فإن ذكر اسم الكاتبة
منفردة هنا أثار الغرابة ال االستنكار.
ل��ذا ف��إن�ن��ي أح�ت��اج إل��ى ت��وض�ي��ح ف�ق��ط».
ل� �ك ��ن ،م � � ��اذا ل� ��و ك � ��ان ف� ��ي ن� �ي ��ة امل �ح �ط��ة
التقليل من ش��أن صاحب «ع��ن الخوف
وال�ع��زل��ة»؟ ي� ّ
�رد األخ�ي��ر« :ل�ي��س ل� ّ
�دي أي
ع�ل�اق ��ة م ��ع أح � ��د ف ��ي ه� ��ذه امل �ح �ط��ة وال
أع��رف م��اذا ي�ح�ص��ل ،ل�ك��ن ك��ل م��ا أع��رف��ه
ّ
ه��و أن كاتبة املسلسل تنجز أرب�ع��ة أو
خ�م�س��ة أع �م��ال س �ن��وي��ًا ،وه ��ي م�ع��روف��ة
بالقدر الكافي وليست بحاجة إلى هذا
الترويج .يمكن أن نقبل بالحركة ذاتها

ً
إذا ك�ن��ا ن �ق��دم م�س�ل�س�لا ع��ن رواي ��ة ذات
ً
شهرة كبيرة مثال .وفي أفضل األحوال،
إذا أرادت امل �ح �ط��ة اس �ت �ث �م��ار ن�ج��وم�ي��ة
أحد ،فعليها استثمار نجومية ممثلي
ّ
املهمني» (م�ج��دي مشموشي،
املسلسل
تقال شمعون.)...
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ف � ��إن امل �ح �ط��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ّ
ال ت��أخ��ذ إال وق �ت��ًا ق �ص �ي �رًا ل �ت �ج��زم ب��أن
امل �س��ؤول ع��ن ه ��ذا امل��وض��وع ه��و م��دي��ر
قسم ال�ت��روي��ج ف��ي املحطة ب�ي��ار ح��داد.
ي �ض��ع األخ� �ي ��ر ال �ن �ق��اط ع �ل��ى ال �ح ��روف
ف��ي ات �ص��ال م��ع «األخ� �ب ��ار» ،ف�ي�ق��ول« :ال
ّ
ش��ك ف��ي أن اس��م ال�ك��ات�ب��ة م�ع��روف ج�دًا،
يضاء
ل�ك��ن ج��رت ال �ع��ادة ف��ي ل�ب�ن��ان أن ّ
على اسم الكاتب أكثر من غيره ،لكننا
فوجئنا بأن هناك اعتراضًا على سلوك

امل �ح �ط��ة ف ��ي ه� ��ذا ال� �خ� �ص ��وص ،ورب �م��ا
ً
نكون قد أخطأنا فعال .لكن األكيد أننا
ّ
نتقصد تغييب اسم املخرج أو عدم
لم
ت �ق��وي��م ج� �ه ��وده ،وال ن �م �ل��ك أي م��وق��ف
ض� ��ده ،ف �ه��و ص��اح��ب ف �ض��ل وج �ه��د في
إنجاز هذا العمل يوازي فضل الكاتبة.
ل� � � ��ذا ،ال ب � ��د م � ��ن اس � � �ت� � ��دراك امل� ��وض� ��وع
ووضع األم��ور في نصابها في القريب
العاجل».
إذًا ،املحطة اللبنانية تكشف عن حسن
ن �ي ��ات �ه ��ا ،ل �ت �ك ��ون األي � � ��ام ال �ق �ل �ي �ل��ة ه��ي
صاحبة ال�ق��ول الفصل ف��ي الكشف عن
مدى صدق هذه النيات!
«م��راه �ق��ون» ك��ل خميس وج�م�ع��ة  20:30على
«املستقبل»
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في وداع 2012

حفالت رأس السنة «نسخة طبق األصل»

ّ
بيروت في استقبال عام  .2013وبينما أطلت كل نجمة على
احتفاالت بالجملة شهدتها ّ
املسرح بطريقتها الخاصة ،تخللت املناسبة بعض املواقف الالفتة والطريفة التي لم تبق
رواد الفايسبوك صامتني!

ضخامة
«ملوكية»

زكية الديراني
ككل عامّ ،
ودع الفنانون  2012بحفالت في
مختلف أنحاء بيروت .وضع املتعهدون
كل ثقلهم املادي ،خصوصًا في الحمالت
اإلع�ل�ان� �ي ��ة ال� �ت ��ي س �ب �ق��ت ال � �ح� ��دث .ق�ب��ل
ّ
استقبال العام الحالي ،قيل إن الحفالت
ّ
س �ت �ك��ون ض �خ �م��ة ،ل �ك ��ن ال �ح �ق �ي �ق��ة أن �ه��ا

ميريام فارس

�ات .ف�ق��د كانت
ل��م ت�ك��ن ع�ل��ى ق��در ال�ت��وق�ع� ّ
م�ت�ش��اب�ه��ة وي �م �ك��ن ال� �ق ��ول إن� �ه ��ا نسخة
ط�ب��ق األص ��ل بعضها ع��ن ب �ع��ض .وه��ذا
األم� ��ر ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى ال �ش��اش��ة ال�ص�غ�ي��رة
ّ
باملنجمني في تلك الليلة.
التي أتحفتنا
لم تكن منطقة «بيال» في وسط بيروت
القاسم املشترك الوحيد بني سهرتي مايا
دي��اب وراغ��ب عالمة ف��ي فندق «بافيون

روي � ��ال» م��ن ج �ه��ة ،وح�ف�ل��ة ه�ي�ف��ا وه�ب��ي
ّ
وعاصي الحالني من جهة أخرى .بل إن
عناصر الحدث كانت واح��دة .استقدمت
ك ��ل ن�ج �م��ة ف��رق��ة رق ��ص ع��امل �ي��ة أح��اط ّ��ت
بها على امل �س��رح .أح� ّ�ب��ت م��اي��ا أن تغني
وسط فرقة الرقص التي شاركتها فيديو
ك �ل �ي��ب أغ �ن �ي �ت �ه��ا «ش �ك �ل��ك م ��ا ب �ت �ع��رف».
ّ
من املعلوم أن الفرقة اكتسبت شهرتها
بسبب ثيابها ،فالرجال ينتعلون أحذية
وقمصان سوداء
نسائية ذات كعب عال
ّ
م �م��زق��ة .أم ��ا ه �ي �ف��ا وه� �ب ��ي ،ف �ف��ض �ل��ت أن
ت��ذه��ب إل��ى ب��اري��س ق�ب��ل م��وع��د حفلتها
ب��أي��ام ،وت �ت� ّ
�درب ه�ن��اك إل��ى ج��ان��ب فرقة
رق ��ص ف��رن�س�ي��ة ع �ل��ى ب �ع��ض ال �ح��رك��ات،
ل �ك��ون ال �ع �ن��وان ال �ع��ري��ض لحفلتها هو
ّ
فأحبت
«استعراض» .أما ميريام فارس
أن ت� �ن ��زل ع �ل ��ى م� �س ��رح ح �ف �ل �ت �ه��ا ال �ت��ي
أحيتها في «فندق الحبتور  -سن الفيل»
بواسطة كرسي على شكل عرش ملوكي.
لكن عندما ّ
تقدم إليها الجمهور ،خشيت
ّ
من سقوطها عن الكرسي ،فتمسكت به.
أما شذى حسون ،فقد أحيت حفلتها في
ّ
دبي ،وقد قيل إن شابًا صعد إلى املسرح
ّ
اللتقاط صورة معها ،إﻻ أن األمن املرافق
لها اق�ت��اده إل��ى خ��ارج الصالة ،فتوقفت
ع��ن ال�غ�ن��اء مطالبة ب��إرج��اع ال�ش��اب إلى
ال �س �ه��رة .ب��اخ �ت �ص��ار ت �ل��ك ك��ان��ت أج ��واء
ح �ف�ل�ات ال �ن �ج��وم ف ��ي رأس ال �س �ن��ة .أم��ا
ع��ن األرق � ��ام ،ف�لا أح��د ي �ع��رف بالتحديد
ّ
أي ف� �ن ��ان اس �ت �ق �ط��ب ال� �ع ��دد األك� �ب ��ر م��ن
ّ
الساهرين ،ولو أن الكفة تميل إلى هيفا.

هبطت ميريام
فارس على المسرح
بواسطة كرسي
مايا دياب

شذى حسون

هيفا Show
انتهت سهرة رأس السنة التي أحياها
ع��اص��ي ال �ح�ل�ان��ي وه �ي �ف��ا وه �ب��ي ف��ي
«بيال» في وسط بيروت عند الساعة
ال ��راب� �ع ��ة ف� �ج� �رًا ب �ك��ل ه� � ��دوء م ��ن دون
تسجيل ّ
أي مشاكل ،لكن ل��م تغب عن
ال�ح�ف�ل��ة ب�ع��ض امل ��واق ��ف ال�لاف �ت��ة ال�ت��ي
ينتظرها املشاهد بفارغ الصبر لبدء
تعليقاته الخفيفة.
ت �ع � ّ�رض ��ت ه �ي �ف��ا مل ��وق ��ف ف ��ي ال �س �ه��رة
ال ت�ح�س��د ع �ل �ي��ه .ع �ن��دم��ا رف �ع��ت ف��رق��ة
ال��رق��ص ال�ت��ي شاركتها االس�ت�ع��راض،
ُ
واس ��ت� �ق ��دم ��ت خ �ص �ي �ص��ًا م ��ن ف��رن �س��ا،
الفنانة عاليًا على أكتافها وأنزلتها
على األرض ،سقط ال�ج��زء األع�ل��ى من
فستانها.
ّ
ل �ك��ن ه�ي�ف��ا اس �ت��درك��ت األم� ��ر وق��ام��ت
سريعًا بتغطية نفسها .إال أن كاميرات
ال � �ح � �ض� ��ور ك� ��ان� ��ت ق � ��د س � ��ارع � ��ت إل ��ى
التقاط الصور ونشرها على صفحات
ال �ف��اي �س �ب��وك ،ف� �ب ��دأت اآلراء ال�ه��اب�ط��ة
وال�ت�ع�ل�ي�ق�لات ال �س��اخ��رة م��ع ت��وظ�ي��ف
خبر طالقها من رجل األعمال املصري
أحمد أبو هشيمة.
وقد لفتت صاحبة أغنية «ملكة جمال
ال �ك��ون» األن �ظ��ار ب��ر ّق�ص�ه��ا م��ع ال�ف��رق��ة
على املسرح ،وقد غنت ساعة ونصف
الساعة تقريبًا.
ك��ان��ت ت �ق �ت��رب م��ن ط � ��اوالت امل��دع��وي��ن
وت��رك��ع أم��ام �ه��م ،ت��أخ��ذ ال � ��ورود منهم
ل �ت �ع��ود وت �ن �ث��ره��ا ع �ل��ى ال �ح �ض��ور مع
ابتسامتها املعهودة.

أما بالنسبة الى عاصي الحالني ،فقد
ّ
متخرجي
اعترض البعض على غناء
برنامج  The Voiceموري حاتم ومراد
بوريكي إل��ى جانبه ،وب��دا كأنه ي� ّ
�روج
لهما.
ّ
ي��ذك��ر ه�ن��ا أن ه�ي�ف��ا اس�ت�ق�ب�ل��ت السنة
ال � �ج ��دي ��دة ب �م �ص��ال �ح �ت �ه��ا م� ��ع خ�ب�ي��ر
ال �ت �ج �م �ي��ل ب � �س� ��ام ف � �ت� ��وح ب� �ع ��د ف �ت��رة
انقطاع دامت أكثر من ستة أشهر ولم
تعرف أس�ب��اب ال�خ�لاف لغاية ال�ي��وم...
فهل ّ
تكر سبحة مصالحاتها في العام
الجاري؟

نيكول
«عكس
التيار»
رأى بعضهم أن ال�ح�ف��ل ال ��ذي أحيته
ك� � � ��ارول س �م ��اح ��ة (ال � � �ص� � ��ورة) ف��ي
«كازينو لبنان» ك��ان هادئًا وناجحًا،
ّ
خصوصًا ّأن الفنانة غنت على املسرح
ّ
بكل خفة مع رومنسيتها املعروفة .أما
نيكول سابا فقد استقبلت العام في
مصر ،وق��د أحيت حفلتني غنائيتني،
األول��ى في فندق «كونكورد السالم»،
وع��ادت لتلتقي جمهورها ال��ذي كان
ينتظرها في قاعة «»The Roof Bar
ّ
متحدية بذلك كل
في فندق «كونراد»،
الظروف التي تمر بها «أم الدنيا» .وقد
تعرضت نيكول لجملة من االنتقادات
ال �ت��ي رأت «أن ال ��وض ��ع ف ��ي م �ص��ر ال
يسمح للبعض بالغناء والرقص».

نانسي
صامت
عن الغناء
كان ُيفترض أن ّ
تودع نانسي عجرم
عام  2012وتستقبل سنة جديدة في
حفل تحييه ف��ي ف�ن��دق «غ��ران��د حياة
_ دب � ��ي» ،ل �ك� ّ�ن خ�لاف��ًا ط��ارئ��ًا حصل
ّ
ّ
وأدى إل��ى تعليق السهرة .ي��ؤك��د جي
ج ��ي الم � � ��ارا ،م ��دي ��ر أع� �م ��ال ال �ف �ن��ان��ة،
ل �ـ«األخ �ب ��ار»ّ ،أن ال�ن�ج�م��ة ل��م تنسحب
م��ن الحفلة كما أش�ي��ع ،ب��ل ّإن خالفًا
ّ
متعهدي ال�س�ه��رة وإدارة
حصل ب�ين
الفندق ّأدى إل��ى إلغائها .وع��ن سبب
عدم تعاقد املغنية مع حفل في بيروت
بعد توقف سهرتها ،يلفت المارا إلى
ّ
أن��ه ل��و ق��ام��ت بتلك ال�خ�ط��وة ،فسيقال
إنها تركت سهرة دبي ّ
لتعوض عنها
ب�ح�ف�ل��ة ه �ن��ا ،وب��ال �ت��ال��ي ل��م ي �ك��ن أم��ام
ن��ان �س��ي س� ��وى ق �ض ��اء رأس ال�س�ن��ة
ّ
مع عائلتها .يؤكد الم��ارا أن��ه لم يرفع
ّ
املتعهدين أو الفندق ،بل
دع��وى على
ترك األمر ملكتب محاماة الفنانة.
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الصهيونية والالسامية واالستعمار
جوزف مسعد

*

م� �ن ��ذ ان � �ب � �ث� ��اق ال � �ح� ��رك� ��ة ال� �ص� �ه� �ي ��ون� �ي ��ة ،ق � � ّ�دم
امل�ف�ك��رون الصهاينة مشروعهم االستعماري
ال �ق��وم��ي ب��وص �ف��ه ّ
ردًا ع �ل��ى ال�ل�اس��ام �ي��ة .وف��ي
ّ
َ
َ
ح�ين رأى الصهاينة أن الالسامية ه��ي ع��رض
م��ن أع � ��راض ،إن ل��م ت �ك��ن ت�ش�خ�ي�ص��ا للمسألة
ّاليهودية ،فقد قدمت الصهيونية نفسها على
أنها الترياق الشافي ،ال��ذي من شأنه القضاء
على ال�لاس��ام�ي��ة ف��ي أوروب ��ا م��رة واح ��دة وإل��ى
األب��د .وق��د أص� ّ�ر ت�ي��ودور هرتزل وأتباعه على
إلقاء تبعة الالسامية على وج��ود اليهود في
املجتمعات غير اليهودية .ففي ّ
كتيبه املؤسس
للحركة الصهيونية «دول ��ة ال �ي �ه��ود» ،وص��ف
هرتزل الحال الراهن كالتالي« :ها هم اليهود
البائسون يقومون اليوم بنقل بذور الالسامية
إل ��ى إن �ك �ل �ت��را؛ ب �ع��د أن ك ��ان ��وا ق ��د ن �ق �ل��وه��ا من
ّ
ق�ب��ل إل��ى أم �ي��رك��ا» .وب�م��ا أن ال�ص�ه��اي�ن��ة ك��ان��وا
ي�ش��اط��رون ال�لاس��ام�ي�ين ه��ذا التشخيص ،فقد
ق� ��ام� ��وا ،م �ث �ل �ه��م م �ث��ل ال�ل�اس ��ام� �ي�ي�ن ،ب�م�ط��ال�ب��ة
اليهود بالرحيل عن املجتمعات غير اليهودية،
م��ن أج��ل ت�ح��وي��ل وض�ع�ه��م «غ�ي��ر ال �س��وي» إل��ى
وضع «س��وي» ،وتحويلهم إلى قوم وأم��ة مثل
باقي األمم.
وملا كان من غير املمكن ألهداف الصهيونية أن
تتحقق إال عبر مشروع استعماري استيطاني،
ف�ق��د أي �ق��ن م��ؤس�س��وه��ا ض� ��رورة ال�ت�ح��ال��ف مع
ال �ق ��وى االس �ت �ع �م��اري��ة إلن �ج ��از ه ��ذه األه � ��داف.
ّ
وعلى الرغم من أن استعمار فلسطني ك��ان قد
بدأ في وقت متأخر ،عشية انحسار االستعمار
األوروبي ،فقد كانت الصهيونية في سنواتها
األولى ،أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن
ال�ع�ش��ري��ن ،ع�ل��ى وج��ه ال�ت�ح��دي��د ،تعيش أزه��ى
ّ
أيامها في ظل ازده��ار الالسامية واالستعمار
ف��ي أوروب ��ا .وق��د قامت الصهيونية اليهودية
ورعاتها املسيحيون األوروبيون في سنواتها
األول � ��ى ب��اس �ت��دع��اء ال �ت��أك �ي��د ال�ب��روت�س�ت��ان�ت��ي
امل�ت�ع� ّ�ص��ب ع�ل��ى ارت �ب��اط ي �ه��ود أوروب� ��ا ب��أرض
ف �ل �س �ط�ين ت��اري �خ �ي��ًا وج �غ ��راف �ي ��ًا ،ووج� � ��وب أن
«ي � �ع ��ودوا» إل �ي �ه��ا ،وه ��و م��ا ج�ع�ل�ه��م َي�ص�م��ون
امل�ع��ارض��ة الفلسطينية لالستعمار اليهودي
آن ��ذاك بالتعصب ال�ب��دائ��ي للسكان األصليني
إزاء ال�ح�ك��م األوروب � � ��ي ،وب��أن �ه��ا إه��ان��ة وت�ح� ّ�د
ّ
لالدعاءات اليهودية واملسيحية ،التي تؤكد أن
فلسطني هي «الوطن القومي» ليهود أوروبا.

الدول املعادية للسامية

ّ
ل �ق��د ش��ك �ل��ت ال � � ��دول ال� �ت ��ي ت ��رع ��ى ال�ل�اس��ام �ي��ة
رس� �م� �ي ��ًا م� � �ص � ��درًا رئ� �ي� �س ��ًا ل� ��دع� ��م وم� �س ��اع ��دة
الحركة الصهيونية .وبالفعل ،فقد أق� ّ�ر القادة
ّ
ال�ص�ه��اي�ن��ة ،ب��وع��ي ت ��ام ،أن وج ��ود دول راع�ي��ة
للالسامية هو أمر ضروري لنجاح مشروعهم
االس �ت �ع �م��اري .وك ��ان ك�ل�ام ه��رت��زل واض �ح��ًا في
ّ
هذه املسألة ،حيث أعلن في ّ
كتيبه أن «حكومات
جميع البلدان التي تستشري فيها الالسامية
س�ت�ك��ون م�ه�ت�م��ة ب�م�س��اع��دت�ن��ا ع�ل��ى ال�ح�ص��ول
ع �ل ��ى ال� �س� �ي ��ادة ال� �ت ��ي ن ��رن ��و إل� �ي� �ه ��ا» ،ول �ي��س
«ال�ي�ه��ود ال�ف�ق��راء ف�ق��ط ه��م م��ن سيسهمون في
ص �ن��دوق ل�ه�ج��رة ي�ه��ود أوروب� ��ا ،إن�م��ا سيكون
للمسيحيني ،ال��ذي��ن ي��ري��دون التخلص منهم،
اس �ه� ّ�ام ك��ذل��ك» .وي�خ�ل��ص ه��رت��زل ف��ي م��ذك��رات��ه
إل��ى أن��ه «س��وف يكون الالساميون في مقدمة
أص��دق��ائ �ن��ا ال ��ذي ��ن ي�م�ك�ن�ن��ا االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��م،
وستصبح البلدان املعادية للسامية حليفتنا».
ّ
ل��م تكن ه��ذه التصريحات التي خطها هرتزل
ب�ي��ده م�ج� ّ�رد زالت قلم أو ه�ف��وات ل�س��ان غابت
عن ذهن قائلها ،بل كانت ّ
تعبر في الواقع عن
استراتيجية طويلة األمد ما زالت الصهيونية
وإسرائيل يتبعانها حتى يومنا هذا.

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ول ��م ي �ك��ن ت �ق � ّ�رب ال �ص �ه��اي �ن��ة م ��ن آرث� ��ر ب�ل�ف��ور،
البروتستانتي املعادي للسامية ،وال��ذي رعى
عام  ١٩٠٥مشروع قانون األجانب ال��ذي يمنع
ال �ي �ه��ود ال �ف��اري��ن م��ن م��ذاب��ح أوروب � ��ا ال�ش��رق�ي��ة
من الهجرة إل��ى إنكلترا ،مجرد مصادفة .كما
لم تكن الساميته هذه منبتة الصلة عن دعمه
للمشروع الصهيوني من خ�لال «وع��د بلفور»
سيئ الذكر ،ال��ذي كان من شأنه إع��ادة توجيه
ال �ي �ه ��ود ب �ع �ي �دًا ع ��ن إن �ك �ل �ت��را .ف �ع �ن��دم��ا ت��ول��ى
النازيون السلطة في أملانيا ،كانت الصهيونية،
ّ
ال �ت��اب �ع��ة ل�ح�ك�م��ة ه��رت��زل ب� ��أن ال�لاس��ام �ي��ة هي
ح �ل �ي �ف��ة ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ،امل �ج �م��وع��ة ال �ي �ه��ودي��ة
الوحيدة التي تعاونت معهم .وفي الواقع ،على
النقيض من كل اليهود األملان اآلخرين (ومعظم
ال �ن��اس داخ ��ل وخ ��ارج أمل��ان �ي��ا) ال��ذي��ن اع�ت�ب��روا
النازية ألد أع��داء اليهود ،رأت الصهيونية في
لتعزيز استعمارها لفلسطني.
النازية فرصة ّ
ففي عام  ،١٩٣٣وقعت الصهيونية اتفاق النقل
«ه � َ�ع � َ�ب ��ره» م ��ع ال �ن ��ازي�ي�ن ،وك� �س ��رت م ��ن خ�لال��ه
امل�ق��اط�ع��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ن�ظ��ام ال �ن ��ازي :وب�م��وج��ب
ه��ذا االت �ف��اق ق��ام��ت أمل��ان�ي��ا ال �ن��ازي��ة بتعويض
اليهود األملان الذين يفقدون ممتلكاتهم نتيجة
هجرتهم إلى فلسطني من خالل تصدير سلع
أمل��ان �ي��ة للصهاينة ف��ي فلسطني ب�ن�ف��س قيمة
املمتلكات املفقودة ،وكسرت بالتالي املقاطعة.
هكذا غ��دت النازية بمثابة هدية للصهيونية
ف��ي ع �ق��د ال�ث�لاث�ي�ن �ي��ات ،ح�ي��ث ك ��ان س �ت��ون في
املئة من مجمل رأس املال املستثمر في القطاع
اليهودي في فلسطني ،بني عامي  ١٩٣٣و،١٩٣٩
ق��د ت��دف��ق م��ن امل ��ال ال �ي �ه��ودي األمل ��ان ��ي نتيجة
«اتفاق النقل».
ف��ي ع��ام  ،١٩٣٥ك��ان ف��رع الصهيونية األمل��ان��ي
القوة السياسية الوحيدة التي ّأي��دت قوانني
ن��ورم �ب��رغ ال �ن ��ازي ��ة ،ال �ت��ي م��أس �س��ت ال�ت�م�ي�ي��ز
ال �ع��رق��ي ض��د ال �ي �ه��ود ف��ي أمل��ان �ي��ا ،ك �م��ا ك��ان��ت
الحركة الصهيونية الجهة الوحيدة املسموح
لها بنشر صحيفة خاصة بها ُ
(«رندتشاو»)،
والتي استمرت بالصدور حتى مذبحة «ليلة
ال��زج��اج» ف��ي ع��ام  .١٩٣٨وت��أك�ي�دًا على متانة
ال �ع�لاق��ات ال �ت��ي رب �ط��ت ال�ص�ه��اي�ن��ة وال�ن��ازي�ين
ّ
ف��ي ت�ل��ك ال �ف �ت��رة ف�ق��د ح ��ل م �س��ؤول��ون ن��ازي��ون
ضيوفًا على الصهاينة عندما قاموا بزيارة
فلسطني ف��ي ع��ام��ي  ١٩٣٤و .١٩٣٧وق��د وص��ل
ّ
ك ��ل م��ن أدول� ��ف آي �خ �م��ان وه��رب��رت ه��اغ��ن إل��ى
ف �ل �س �ط�ين ف ��ي ع� ��ام  ١٩٣٧ل �ت �ف �ق��د اإلن � �ج� ��ازات
الصهيونية ،وقام املبعوث الصهيوني فايفل
ب��ول�ك��س باصطحابهما ف��ي ج��ول��ة ع�ل��ى جبل
ال�ك��رم��ل ل��زي��ارة إح��دى املستعمرات اليهودية
هناك .أما وصول آيخمان إلى البالد في مطلع
الستينيات ،عندما تمت محاكمته وإع��دام��ه،
ف�ق��د ك��ان��ت زي��ارت��ه ال�ث��ان�ي��ة لفلسطني .وتغفل
الدعاية اإلسرائيلية عادة ذكر زيارته األولى.
ّ
دأبت الصهيونية على االدعاء بأن تعاونها مع
الالسامية كان استراتيجية إلنقاذ اليهود ،إال
ّ
أن الوقائع تنفي ذل��ك ،فقد قامت الصهيونية،
خ�ل�ال ال�ح�ك��م ال �ن ��ازي ،ب�م�ن��ح ي �ه��ود بريطانيا
وال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة األول � ��وي � ��ة ع �ل��ى ح �س��اب
اليهود األملان في أحقية الهجرة إلى فلسطني.
كما رفضت القيادة الصهيونية ،في واقع األمر،
ثلثي املتقدمني للهجرة إلى فلسطني من اليهود
األمل ��ان ل�ع��دم ان�ط�ب��اق معايير امل�ه��اج��ر املثالي
امل�ف��روض��ة صهيونيًا عليهم ،وال �ت��ي تتضمن
حسب الصهاينة االل �ت��زام بالصهيونية ،وأن
يكون املهاجر في سن الشباب ،وبصحة جيدة
ً
وحاصال على التدريب ،ويمتلك ث��روة ،ويملك
املهارات الالزمة ،ويعرف العبرية.

عالم بعد الحرب العاملية الثانية
س�ع��ى ال�ص�ه��اي�ن��ة ،اث ��ر ان��دث��ار ال� ��دول ال��راع�ي��ة
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أيقن مؤسسو
الصهيونية ضرورة التحالف
مع القوى االستعمارية
النجاز أهدافهم
تقرب الصهاينة
لم يكن ّ
من آرثر بلفور ،البروتستانتي
المعادي للسامية ،مجرد
مصادفة
لالسامية ال�ت��ي ت�لاش��ت بعد هزيمة النازيني
وم��ا تبعها من كشف أله��وال وفظائع املحرقة
النازية ،إلى طمس الكثير من تاريخ تعاونهم
م ��ع ال �ح��رك��ات واألن �ظ �م��ة امل �ع��ادي��ة ل�ل�س��ام�ي��ة.
ّ
وش��ك��ل اخ�ت�ف��اء ال ��دول ال��راع�ي��ة لالسامية ،وما
ت�ل�اه م��ن رف��ض ع��ال��م م��ا ب�ع��د ال �ح��رب العاملية
الثانية مل�ع��اداة السامية وشجبه واستنكاره
ل�لاس�ت�ع�م��ار واالس �ت �ي �ط��ان ،م�ع�ض�ل��ة حقيقية
للمشروع الصهيوني .فقد أصبحت علة وجود
الصهيونية ،التي كانت تعتبر نفسها ردًا على

التهديدات املعادية للسامية ضد اليهود ،في
خطر ،إذ لن يقتنع اليهود بضرورة تهجيرهم
إل��ى دول��ة إس��رائ�ي��ل ال�ج��دي��دة .فبانتهاء عصر
االستعمار وان�ب�ث��اق ع��ال��م مَ��ا َ بعد االستعمار
ون � �ش� ��وء ال� � � ��دول امل �س �ت �ق �ل��ة ف � ��ق � � َ�د االس �ت �ع �م��ار
والالسامية شرعيتهما في الخطاب والعالقات
الدولية واألوروبية.
ل�ق��د وض�ع��ت ه��ذه ال�ت�ح��والت الصهيونية في
م��أزق ،فلم يعد بمقدورها املضي قدمًا إال من
خالل تعزيز استعمارها لألرض الفلسطينية.
ول �ك �ن �ه��ا ق� � ��ررت ،ف ��ي س �ب �ي��ل م��واج �ه��ة ت�ن��ام��ي
�داء ل�لاس�ت�ع�م��ار ،إع� ��ادة ت��أط�ي��ر مشروعها
ال �ع� ّ
على أنه صراع ضد االستعمار .ووجد اليمني
ال �ص �ه �ي��ون��ي ف� ��ي ت� ��راج� ��ع ب��ري �ط��ان �ي��ا ،راع �ي��ة
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ال��رئ�ي�س��ة ،ع��ن دع�م�ه��ا للمشروع
الصهيوني منذ بداية الحرب العاملية الثانية،
ف ��رص ��ة م ��وات� �ي ��ة ل �ت �ص��وي��ب س �ه ��ام ��ه ض ��ده ��ا.
ّ
وبحجة أن بريطانيا خانتهم ،قام املستوطنون
ّ
ال �ي �ه��ود ب �ش��ن ه�ج�م��ات إره��اب �ي��ة ض��د ال �ق��وات
البريطانية ف��ي فلسطني .وع�ل��ى النقيض من
الصراعات األخرى املناهضة لالستعمار ،التي
تكون نسبة عدد الضحايا فيها من املناهضني
فلكية مقابل ضحايا القوى االستعماريةّ ،أدى
اإلره ��اب اليهودي وال � ّ
�رد البريطاني عليه في
الفترة ما بني عامي  ١٩٤٤و ١٩٤٨إل��ى قتل ٤٤
إرهابيًا يهوديًا و ١٧٠جنديًا ومدنيًا بريطانيًا،
ّ
أي بما نسبته  ١إلى  ٤لصالح اإلرهابيني .ومع
ذلك ،وفي سبيل تأكيد كونها حركة مناهضة
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إن�م��ا ت�ق��ع ت�ح��ت ط��ائ�ل��ة م �ع��اداة ال�س��ام�ي��ة .كما
خالل جنازة
راحت إسرائيل تؤكد ّأن ّ
الحاخام
أي كالم عن استعمار
يعقوب إبراهيم األراض� � ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة واس �ت �ي �ط��ان �ه��ا ليس
فريدمان في تل س � ��وى م� �ح ��اول ��ة إلل� �ه ��اء ال� �ع ��ال ��م ع ��ن م �ع��ان��اة
أبيب أول من
اليهود م��ن الالسامية التي تستهدفهم دون
أمس (نير الياس توقف.
ــ رويترز)
وف ��ي ف �ت��رة م��ا ب �ع��د ال �ح��رب ال �ع��امل �ي��ة ال�ث��ان�ي��ة،
ال�ت��ي ش�ه��دت نهاية ال��دول ال��راع�ي��ة لالسامية،
ش ��رع ال�ص�ه��اي�ن��ة ب�م�ه��اج�م��ة ال �ي �ه��ود ف��ي ع��دد
من البلدان واستحضار شبح العداء للسامية
ف ��ي ال � ��دول ال �ت��ي ت �ع ��ارض ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة .ففي
العراق ،قام املوساد اإلسرائيلي بزرع القنابل
ف��ي املعابد اليهودية واملكتبات واملقاهي في
ب ��داي ��ة ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات ،ال �ت��ي ق �ت �ل��ت وج��رح��ت
يهودًا عراقيني وأث��ارت بينهم حالة من الفزع،
والشعور بأنهم مستهدفون من قبل املسلمني
واملسيحيني العراقيني .تال ذلك تعاون إسرائيل
مع النظام العراقي القائم آنذاك تحت السيطرة
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة لتهجير ال �ي �ه��ود ال �ع��راق �ي�ين إل��ى
إس��رائ�ي��ل .وعندما رف��ض يهود مصر الذهاب
ّ
إل� � ��ى إس � ��رائ � �ي � ��ل ،ك� ��ل� ��ف امل � ��وس � ��اد ج ��واس �ي ��س
مصريني يهودًا بزرع القنابل في دور السينما
امل�ص��ري��ة ،وم�ح�ط��ات ال�ق�ط��ار ،وم�ك��ات��ب البريد
م �ع� ّ�رض��ة وض� ��ع ال �ط��ائ �ف��ة ال �ي �ه��ودي��ة ل�ل�خ�ط��ر.
وشنت إسرائيل حربًا إعالمية على السلطات

وقعت الصهيونية اتفاق
ّ
«هع َبره» مع النازيين،
النقل َ
وكسرت من خالله المقاطعة
الدولية للنظام النازي
ال تزال استراتيجية
هرتزل هي ذاتها استراتيجية
الصهيونية واستراتيجية
دولة إسرائيل

ل�لاس �ت �ع �م��ار ،راح� ��ت ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ت�ط�ل��ق اس��م
«حرب االستقالل» على حربها اإلرهابية ضد
بريطانيا.
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ّ
ط��رح مشروعهم االستعماري على أن��ه «معاد
ل�لاس�ت�ع�م��ار» ل �ي��واك��ب م��واص �ل��ة اس�ت�ع�م��اره��م
واستيطانهم األرض الفلسطينية ،فقد تنبهوا
إلم �ك ��ان االس �ت �ف ��ادة م ��ن اس �ت �ن �ك��ار ال�لاس��ام�ي��ة
ح��دي��ث ال�ع�ه��د ف��ي ال� ��رأي ال �ع��ام األوروب� � ��ي في
م ��واج� �ه ��ة امل � �ق� ��اوم� ��ة ال � �ت ��ي خ ��اض� �ه ��ا ال �ش �ع��ب
الفلسطيني ض��د االس�ت�ع�م��ار ال �ي �ه��ودي سنة
ب�ع��د س�ن��ة وع �ق �دًا ب�ع��د ع �ق��د ،م��ن خ�ل�ال وصمه
ب ��ال�ل�اس ��ام� �ي ��ة .وش� ��رع� ��ت إس ��رائ� �ي ��ل م �ن��ذ ت�ل��ك
اللحظة بمواجهة ّ
أي مطالبة بإنهاء االستعمار
ال�ص�ه�ي��ون��ي ب��ال��زع��م ب��أن�ه� ّ�ا م�ط��ال�ب��ة الس��ام�ي��ة.
ّ
وقررت إسرائيل بعد ذلك أنه إن لم يعد يتبقى
دول ت��رع��ى ال�لاس��ام�ي��ة ،فيجب استحضارها،
وإن اختفت االع �ت��داءات على ال�ي�ه��ود لكونهم
يهودًا فيجب تنظيمها من جديد ،وكلما أمكن
استشفاف موقف معاد للسامية يجب تعظيمه
ّ
وتعميمه واملبالغة فيه ،حيث إن الدفاع الوحيد
ً
املمكن عن إسرائيل في عالم جديد يعارض كال
م��ن االستعمار وال�لاس��ام�ي��ة ي�ك��ون باستخدام
أحدهما في الدفاع عن اآلخر.
ش��رع��ت ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ب ��إع ��ادة ك �ت��اب��ة ال�ن�ض��ال
ا ّل�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ض��د االس �ت �ع �م��ار ال �ي �ه��ودي على
أن��ه ليس ص��راع��ًا ض��د االس�ت�ع�م��ار ب��ل مشروع
�اد ل �ل �س��ام �ي��ة .وغ � ��دت ح �ك��اي��ة امل �ف �ت��ي أم�ين
م� �ع � ٍ

ال �ح �س �ي �ن ��ي ال� ��دل � �ي� ��ل ال� ��رئ � �ي� ��س ف � ��ي ال �ن �س �خ��ة
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة م ��ن ال �ت��اري��خ ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي .ك��ان
الحسيني زع�ي�م��ًا ن�خ�ب��وي��ًا وم�ح��اف�ظ��ًا ع��ارض
ث��ورة ال�ف�لاح�ين الفلسطينيني ع��ام  ١٩٣٦ضد
االستعمار الصهيوني واالحتالل البريطاني،
واع �ت �ب��ره��ا خ� �ط� �رًا ع �ل��ى األغ� �ن� �ي ��اء وأص� �ح ��اب
األراض� ��ي .كما شعر امل�ف�ت��ي ،بعد أن يئس من
إق� �ن ��اع ب��ري �ط��ان �ي��ا ب ��وق ��ف دع �م �ه��ا ل �ل �م �ش��روع
االس �ت �ع �م��اري ال�ص�ه�ي��ون��ي ،ب��رع��ب م��ن نتائج
ّ
التعاون الصهيوني ــ النازي ،الذي عزز سرقة
الصهيونية لفلسطني ،فسعى إلى بناء عالقات
م��ع النازيني إلقناعهم بوقف دعمهم للهجرة
اليهودية إل��ى فلسطني ،ال�ت��ي ك��ان��ت ق��د راج��ت
م��ن خ�ل�ال ات �ف��اق «ال �ن �ق��ل» م��ع ال�ص�ه��اي�ن��ة منذ
عام  .١٩٣٣وبينما اقتصر دور الحسيني ،في
واقع األمر ،على القيام بالدعاية لترويج الدعم
للنازيني ب�ين مسلمي ش��رق أوروب ��ا واالت�ح��اد
ال �س��وف �ي��ات��ي ع �ب��ر اإلذاع � � � ��ة ،ق� ��ام امل �ت �ع��اون��ون
ال�ص�ه��اي�ن��ة م��ع ال �ن��ازي�ي�ن ف�ي�م��ا ب �ع��د ،ب� ��دءًا من
الخمسينيات وحتى الوقت الحالي ،بالتشهير
به على أنه هتلري سعى إلى اإلبادة الجماعية
لليهود.
ت �م� ّ�ث��ل ال � � � ّ
�رد ال �ص �ه �ي��ون��ي ع �ل��ى ك ��ل م �ح��اول��ة
فلسطينية إلثارة مسألة االستعمار اليهودي
ّ
ب� � ��اإلص� � ��رار امل� �س� �ت� �م � ّ�ر ع� �ل ��ى أن االس� �ت� �ع� �م ��ار
االس�ت�ي�ط��ان��ي ال �ي �ه��ودي ه��و ال�س�ب�ي��ل ال��وح�ي��د
ّ
إلنهاء معاداة السامية وحماية اليهود ،وأن
ّ
أي معارضة لالستعمار ال�ي�ه��ودي لفلسطني

امل� �ص ��ري ��ة ب� �ع ��دم ��ا ك �ش �ف��ت األخ� � �ي � ��رة ال �خ �ل �ي��ة
اإلره ��اب �ي ��ة وت �ف��اص �ي��ل ع�م�ل�ي�ت�ه��ا ال �ت��ي ع��رف��ت
ب��اس��م «فضيحة الف ��ون» ،واعتقلت مرتكبيها
من اليهود املصريني وحاكمتهم .ونتيجة ذلك،
وص�ف��ت الحملة ال��دع��ائ�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة جمال
عبد الناصر بأنه «هتلر على النيل».
أم��ا ف��ي االت �ح��اد السوفياتي م��ا بعد ستالني،
وال � � � � ��ذي ك� � � ��ان ع � �ل� ��ى ال� �ن� �ق� �ي ��ض م� � ��ن ال �ح �ق �ب��ة
ال �س �ت��ال �ي �ن �ي��ة ،م� �ن ��اوئ ��ًا إلس� ��رائ � �ي� ��ل ،ح �ي��ث ل��م
ي�ك��ن م�س�م��وح��ًا لجميع امل��واط �ن�ين ال�س��وف�ي��ات
ب��ال �ه �ج��رة ،أص� ��رت ح�م�ل��ة دع��ائ �ي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة
وأم�ي��رك�ي��ة ضخمة ف��ي س�ي��اق ال �ح��رب ال �ب��اردة
ّ
ع�ل��ى أن ال�س��وف�ي��ات ك��ان��وا م�ع��ادي��ن للسامية.
وق ��ام األم�ي��رك�ي��ون واإلس��رائ�ي�ل�ي��ون بالترتيب
ملنح اليهود السوفيات امتيازات خاصة غير
متاحة للمواطنني السوفيات من غير اليهود
عبر إجبار الحكومة السوفياتية على منحهم
ّ
تأشيرات هجرة .إال أن هؤالء اليهود السوفيات
الذين هاجروا (والذين أرادوا الهجرة ألسباب
اق �ت �ص��ادي��ة) ق��د آث � ��روا ال �ت��وج��ه إل ��ى ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة م�م��ا أث ��ار ح�ن��ق إس��رائ �ي��ل ،وأج�ب��ره��ا
ف��ي وق��ت الح��ق على ال�ت�ع��اون م��ع الديكتاتور
ال ��روم ��ان ��ي ن �ي �ك��والي ت �ش��اوش �ي �س �ك��و إلع� ��ادة
ت��وج�ي�ه�ه��م إل ��ى إس��رائ �ي��ل ق �س �رًا .وق ��د ح��اول��ت
إسرائيل بالفعل ،الحقًا ،تمرير تشريعات في
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ملنع هجرتهم إل�ي�ه��ا ،حيث
أغلقت األخ �ي��رة ح��دوده��ا ف��ي وج��وه�ه��م بعيد
س �ق��وط االت �ح ��اد ال �س��وف �ي��ات��ي ،وه ��و م��ا أج�ب��ر
العديد من اليهود السوفيات (تبينّ في ما بعد
أن معظمهم م��ن غير ال�ي�ه��ود ال��ذي��ن تظاهروا
ب��أن �ه��م ي � �ه ��ود) ع �ل��ى ال� �ت ��وج ��ه إل � ��ى إس��رائ �ي��ل
كالجئني اقتصاديني في التسعينيات.

عالم بعد انهيار االتحاد السوفياتي

ّ
خيم على إسرائيل والصهيونية ح��زن عميق
ل ��وف ��اة األن �ظ �م��ة امل� �ع ��ادي ��ة ل �ل �س��ام �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة
واألن �ظ� �م ��ة ال �ت��ي ي �م �ك��ن أن ت �ل �ع��ب ه� ��ذا ال� ��دور
جزافًا نتيجة االدع��اءات الصهيونية الكاذبة،
إذ إن ه��ذه األن�ظ�م��ة وف��رت لهما ق��درة دعائية
ك�ب�ي��رة ل�ت�ب��ري��ر م�ش��روع�ه��ا االس �ت �ع �م��اري .لكن
ال �ح �ج��ج ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ب �ع��د س� �ق ��وط االت �ح ��اد
ال �س��وف �ي��ات��ي ن � �ف ��دت ،ك �م��ا «ن� �ف� �ق ��ت» األن �ظ �م��ة
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ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن ت�ت�ه�م�ه��ا إس��رائ �ي��ل ب �ـ«م �ع��اداة
ال�س��ام�ي��ة» .وق��د أصيبت ال��دع��اي��ة اإلسرائيلية
نتيجة ه��ذا ال��وض��ع الجديد بحالة هستيرية
جامحة .ولم يعد أم��ام إسرائيل من أمل سوى
م�ح��اول�ت�ه��ا ال �ح��دي �ث��ة ع �ب��ر وص ��م ت�ص��ري�ح��ات
ال ��رئ� �ي ��س اإلي � ��ران � ��ي م �ح �م ��ود أح � �م� ��دي ن �ج��اد
املعادية للصهيونية بأنها «السامية» ،وبأنها
ت��دع��و إل ��ى «إب � ��ادة ال �ي �ه��ود ال�ج�م��اع�ي��ة» ،علها
ّ
تستطيع أن تغطي استعمارها االستيطاني
امل�س�ت�م� ّ�ر ل�ل�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة.
ّ
وف ��ي ح ��ال ل��م ت �ك��ل��ل ه ��ذه امل �ح��اول��ة ب��ال�ن�ج��اح،
اس�ت��دع��ت ال�س�ف��ارة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ف��ي العاصمة
اإلي��رل�ن��دي��ة دب�ل��ن م��ؤخ �رًا ق��وى ي�س��وع املسيح
الخارقة للطبيعة للمساعدة في التستر على
االستعمار الصهيوني املتواصل .ففي رسالة
تهنئة بمناسبة عيد امل�ي�لاد بعثتها السفارة
للشعب االي��رل �ن��دي ،ع�ب��ر صفحتها الرسمية
ّ
على الفايسبوك ،أعلنت السفارة :لو أن يسوع
وأم ��ه م��ري��م ك��ان��ا ع�ل��ى ق�ي��د ال�ح�ي��اة ال �ي��وم لقام
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ون ب��إع��دام�ه�م��ا «ش �ن �ق��ًا» ف��ي بيت
ل�ح��م ،حيث سيكونان «ي�ه��ودي��ان ب��دون أم��ن».
وم��ن ه�ن��ا ت�ب��رز ح��اج��ة إس��رائ�ي��ل إل��ى مواصلة
استعمار األراضي الفلسطينية كي تضمن أمن
املستعمرين اليهود.
وبالفعل ،أكد بنيامني نتنياهو ،في كلمته أمام
ّ
األمم املتحدة عام  ،٢٠١١أن املقاومة الفلسطينية
لالستيطان االستعماري اليهودي في الضفة
الغربية وال �ق��دس الشرقية ه��ي ف��ي ح� ّ�د ذاتها
م� �ع ��اداة ل �ل �س��ام �ي��ة .وق� � ��ارن ن �ت �ن �ي��اه��و ق��وان�ي�ن
ال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ال �ت��ي ت �ج��رم ال �ت �ع��اون
م��ع االس �ت �ي �ط��ان ال �ي �ه��ودي ب �ق��وان�ين ن��ورم�ب��رغ
ً
النازية ،قائال« :هناك قوانني اليوم في رام الله
تجعل من بيع األراضي لليهود جريمة يعاقب
عليها ب��اإلع��دام .ه��ذه عنصرية .وه��ذا يذكرنا
ّ
بقوانني نعرفها ج�ي�دًا» .يبدو أن نتنياهو قد
ّ
نسي أن الصهاينة وليس الفلسطينيون ،هم
الذين دعموا النازيني عام  ،١٩٣٥عندما أيدوا
قوانني نورمبرغ العنصرية.
لقد استوعب الفلسطينيون جيدًا هذه الحجج
ّ
يصرون على أن نضالهم يستهدف
وما انفكوا
االستعمار اليهودي ألراضيهم وليس اليهود
كيهود .أم��ا تأكيد خالد مشعل ،عند وصوله
إل ��ى غ ��زة ق�ب��ل أس��اب �ي��ع ،ف��ي خ �ط��اب��ه« :ن �ح��ن ال
نقاتل اليهود ألنهم يهود إنما نقاتل الصهاينة
امل �ح �ت �ل�ين وس �ن �ق��ات��ل ك ��ل م ��ن ي �ح �ت��ل أرض� �ن ��ا،
نقاتل من يقاتلنا ويعتدي علينا ويحاصرنا
ويعتدي على مقدساتنا» ،فقد أساءت جريدة
«األوب� ��زرف� ��ر» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ت��رج�م�ت��ه لتجعله:
«نحن ال نقتل اليهود ألنهم يهود .نحن نقتل
الصهاينة ألنهم غ��زاة وس��وف نستمر في قتل
ّ
أي ش�خ��ص ي��أخ��ذ أرض �ن��ا وم�ق��دس��ات�ن��ا» .وم��ع
أن ج��ري��دة «األوب��زرف��ر» نشرت ف��ي وق��ت الحق
ت�ص�ح�ي�ح��ًا ل�ل�ت��رج�م��ة ن�ت�ي�ج��ة ال �ع �م��ل ال� ��دؤوب
لعلي أبو نعمة الذي فضح تالعبها بالترجمة،
ّ
املحرفة األولى كانت متماشية
إال أن ترجمتها
مع الدعاية الصهيونية.
ال ت� � � ��زال اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ه � ��رت � ��زل ه � ��ي ذات� �ه ��ا
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة واس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
دول��ة إس��رائ�ي��ل .فبينما ل��م يعد ل�ل��دول الراعية
ل�لاس��ام �ي��ة م ��ن وج� � ��ود ،ت �ص� ّ�ر إس ��رائ �ي ��ل على
ّ
اختالقها واستحضارها م��ن ج��دي��د ،ألن هذا
ه ��و خ ��ط دف ��اع �ه ��ا ال ��رئ �ي ��س ض ��د االن� �ت� �ق ��ادات
الدولية الستعمارها املستمر لفلسطني .وفي
ّ
حني أن األعضاء األربعة الدائمني في مجلس
األم� ��ن ال ��دول ��ي ّ
وج� �ه ��وا ال �ل ��وم إلس��رائ �ي��ل بعد
أسبوعني على خططها لتوسيع املستوطنات
االس �ت �ع �م��اري��ة ف ��ي ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة وال �ق��دس
ّ ّ
الشرقية م��رة أخ ��رى ،إال أن ال��والي��ات املتحدة
ّ
ستستخدم ح��ق النقض ض��د أي ق��رار مقترح
في مجلس األم��ن الدولي إلدان��ة ه��ذه األنشطة
االس�ت�ع�م��اري��ة .وإن ح��دث ذل ��ك ،ف�س��وف نسمع
ع�ل��ى ال �ف��ور م ��وال إس��رائ�ي��ل امل�ع�ه��ود وال�ج��وق��ة
امل� �س ��ان ��دة إلس ��رائ� �ي ��ل ب� ��إدان � ��ة م �ج �ل��س األم� ��ن
بـ«معاداة السامية» مرة أخرى.
ل�ق��د أدى ان�ت�ه��اء م�ف�ع��ول ه��ذه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة،
حيث لم تعد تخيف الجهات الدولية الفاعلة،
إل��ى ح��ال��ة م��ن ال��ذع��ر ف��ي ال��دوائ��ر الصهيونية.
وب��ات��ت إس��رائ�ي��ل والصهيونية تفهمان جيدًا
ّ
ال �ي��وم ب ��أن ال�ع��ال��م ،ب�م��ا ف�ي��ه ال��والي��ات املتحدة
(باستثناء باراك أوباما) ،عندما يسمع تعبير
«معاداة السامية» كحجة للدفاع عن إسرائيل،
يفهم على ال�ف��ور أن�ه��ا تكتيك ل�ص��رف األن�ظ��ار
وإل� �ه ��اء ال �ع��ال��م ع��ن االس �ت �ع �م��ار االس�ت�ي�ط��ان��ي
اليهودي اإلسرائيلي ،وع��ن املستوطنات على
األراضي الفلسطينية.
* أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث
في جامعة كولومبيا في نيويورك
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على الغالف
منذ بدء الحراك السوري ،كان شيوخ السلفية من سوريني وغير سورينيّ ،
يتحينون الفرصة
للهيمنة عليه ،وأخذه الى لحظة «عسكرته» تحت «راية إعالن الجهاد» .القصة الكاملة لوقائع
هذا املسار وأسراره ليست متوافرة بعد ،لكن بعض املفاصل املهمة من أسرارها أمكن كشفها
من خالل رواية قياديني ميدانيني في الحراك ،بعضهم انتمى إلى هذا التيار خالل األحداث،
وبعضهم جزء أصيل منه منذ البداية

ّ
قصة إعالن الجهاد
في الحراك السوري
ناصر شرارة

ب��ات ألح��داث الحرب في سوريا ،بعدما
م� ّ�ر ع�ل��ى ن�ش��وب�ه��ا ق��راب��ة ع��ام�ين ،سياق
واضح ُيستذكر اليوم على نحو «قصة»
ترويها كواليس الطرفني «املتطاحنني»،
ّ
ك��ل منهما على طريقته ،وضمن سياق
من الوقائع الخاصة به.
وث�م��ة ش��يء مشترك ف��ي رواي ��ة الطرفني
لوقائع «قصة حرب العامني» املستمرة،
ّ
وه ��ي أن ك�ل�ي�ه�م��ا وض ��ع ن �ص��ب عينيه
إل�غ��اء اآلخ��ر ،م��ع االس�ت�ع��داد لدفع أغلى
ّ
ثمن مقابل ذلك ،رغم شعورهما بأن هذا
الثمن قد يكون االنتحار الجماعي.

ظاهرة «أبو املعتز»
ك � ��ان ي �م �ك ��ن ،ب �ح �س��ب ق � �ي� ��ادي م �ي��دان��ي
ف��ي دم�ش��ق _ ب��دأ ان �خ��راط��ه ف��ي ال�ح��راك
م��واط�ن��ًا مدنيًا وت�ح��ول اآلن إل��ى سلفي
_ ّ أال تصل القضية إل��ى ه��ذا امل��أزق« ،لو
نفذ الرئيس بشار األسد كالمًا قاله لي
يوم  .»٢٠١١ /١١ /٢١آن��ذاك كان الحراك
سلميًا ،وما استخدم خالله من سالح لم
ّ
يتعد بعض امل�س��دس��ات التي امتشقها
البعض الذين ال يتجاوزون عدد أصابع
اليدّ ،
كرد فعل على قتل األجهزة األمنية،
خ�ل�ال ال �ت �ظ��اه��رات ،أب �ن��اء ه��م أو أق��رب��اء
لهم.
ي �س �ت��ذك��ر ال �ق �ي ��ادي ّأول ش �خ��ص ح�م��ل
السالح في الحراك ال�س��وري ،وه��و والد
شاب جامعي يدعى معتز الشعار قتلته
أج� �ه ��زة األم � ��ن خ �ل�ال إح � ��دى ت �ظ��اه��رات
ال �ح��راك السلمي ف��ي دم�ش��ق .ق��ال وال��ده
أث�ن��اء تشييعه« :لقد قتلوه وأن��ا سوف
أقتلهم» .في التظاهرة التالية ّ
خبأ في
ّ
وسطه مسدسًا ،ث��م تخفى ب�ين صفوف

املتظاهرين الخلفية ،وم��ن هناك أطلق
أول رص � ��اص � ��ة ف � ��ي م � �س � �ي ��رة ال � �ح� ��راك
ال �ع �س �ك��ري ،ال �ت��ي أص �ب �ح��ت ت �ض� ّ�م ٣٠٠
ألف مسلح ببنادق ،ومدافع ،وصواريخ
«س�ت�ي�ن�غ��ر» .تقليد «أب ��و م�ع�ت��ز» أصبح
ّ
الحقًا ظاهرة اتبعها كثيرون من أقرباء
ضحايا التظاهرات.

ّ
قصة أول مبادرة

يعود القيادي ليمسك بناصية روايته
عن الفرصة التي ضاعت وك��ان يمكنها
بنظره تالفي حالة االستعصاء الراهنة.
ّ
ي� �ق ��ول ي� ��وم  ،2011 /11 /٢١رت � ��ب ل��ي
أش� � �خ � ��اص ل ��دي� �ه ��م ص� �ل ��ة ب ��امل� �ع ��ارض ��ة
والنظام موعدًا مع الرئيس بشار األسد،
وذل� � ��ك ب �ص �ف �ت��ي ح �ي �ن �ه��ا أح � ��د ق �ي��ادي��ي
ّ
الحراك في دمشق وريفها .وشكل لقائي
ب��ه أول م� �ب ��ادرة ت �ج��اه ال �ن �ظ��ام م��ن قبل
ال�ح��راك ال��داخ�ل��ي .وف��ي تلك األث�ن��اء كان
وال ��دي ،وه��و شيخ ق��ري��ب م��ن السلفيني
وأحد خطباء مساجد دمشق ،مسجونًا
لدى أجهزة األمن .ولكنني خالل حديثي
م �ع��ه ق �ل��ت ل �ل��رئ �ي��س« :أن� ��ا ه �ن��ا م��ن أج��ل
سوريا وليس من أجل إخراج والدي من
السجن ،فهو يستطيع أن ينتظر حتى
ّ
يتم إخراجه من دون واسطة».
بمجرد وصولي إلى ردهة الطابق الذي
يشغله ،وجدت الرئيس واقفًا بانتظاري
ليستقبلني على باب مكتبه .وبخطوات
م �ت �ن��اس �ب��ة م� ��ع خ� �ط ��وات ��ي ق� ��ادن� ��ي إل ��ى
ال�ج�ل��وس بجانبه ،وب��دا مهتمًا لسماع
ما سأقوله .قلت ل��ه« :بصراحة ،الحراك
ال ي � � ��زال ح �ت ��ى اآلن س �ل �م �ي��ًا وال� �س�ل�اح
ّ
ويعبر
املستعمل ال يتعدى كونه فرديًا،
ّ
أي �ض��ًا ع��ن ردود ف�ع��ل ش�خ�ص�ي��ة .ال�ح��ل
اآلن م �ن��وط ب��إن �ش��اء ح �ك��وم��ة م�ش�ت��رك��ة

تقودها امل�ع��ارض��ة .فالحكومة الحالية
امل�ح�س��وب��ة ع�ل��ى س�ي��ادت�ك��م ال تستطيع
ح��ل امل �ش �ك �ل��ة» .ق��اط�ع�ن��ي م��واف �ق��ًا ،وأك��د
ّ
أن «ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ح ��ال �ي ��ة ال ت�س�ت�ط�ي��ع
ّ
ّ
ح��ل امل�ش�ك�ل��ة ،ول��و ظ��ل��ت ت �ح��اول خمس
س� � �ن � ��وات أخ � � � � ��رى» .ف ��أج � �ب ��ت« :مل � � � ��اذا ال
تحاول إحراجنا وتوافق على الحكومة
امل�ش�ت��رك��ة .ول�ت�ق��ل أي�ت�ه��ا امل �ع��ارض��ة ،إذا
ّ
كنتم قادرين على حل األزمة ،فخذوها».
أج ��اب ال��رئ�ي��س« :ك��م ح�ج��م امل�ع��ارض��ة»؟
قلت له« :إنها األغلبية» .لم يجب ،لكنه
ّ
ع� ��اد إل� ��ى ن �ق �ط��ة ج��وه��ري� ّ�ة رك � ��ز ع�ل�ي�ه��ا
ط ��وال ح��دي�ث��ه ،وم�ف��اده��ا أن ��ه ي��ري��د منا،
ّ
ن�ح��ن ح ��راك ال ��داخ ��ل ،أن ن�ن��ظ��م أنفسنا
ف��ي أح� ��زاب وت� �ي ��ارات س�ي��اس�ي��ة ك�ب�ي��رة.
وبرأيه التغيير يحدث من خالل دخول
هذه األحزاب الوليدة في تيارات شعبية
وا ّس�ع��ة إل��ى ال�ب��رمل��ان وال�ح�ك��وم��ة .ووع��د
ب� ��أن� ��ه س �ي �ف �س��ح ال� �ط ��ري ��ق ل �ل �م �س��اع��دة،
ّ
فيما لو نظمت نفسها ،وذل��ك من خالل
إع ��ادة ص�ي��اغ��ة ال��دس �ت��ور وال��د ّع��وة إل��ى
انتخابات نيابية ّ
حرة .وقال إنه موافق
على قيام حكومة مشتركة ،ولكن نجاح
ّ
ّ
ك��ل ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ي�ظ��ل م��ره��ون��ًا ب�ق��درة
ال �ح��راك الشعبي ال��داخ�ل��ي ع�ل��ى تنظيم
ن�ف�س��ه ،وف ��رض وج ��وده الشعبي كتيار
وطني عريض.

عنصر من «الجيش الحر» في ّ
حي بستان القصر في حلب أمس (رويترز)

تطلع الكثير من
ّ
اإلسالميين في بدايات
األحداث إلى الشيخ محمد
بن سرور
المواطنون الذين خرجوا
في التظاهرات األولى لم
يطالبوا بإسقاط النظام

إعالن الجهاد
إث � ��ر ه � ��ذا ال� �ل� �ق ��اء ،ن �ش �ط��ت ه �ي �ئ ��ات ف��ي
الحراك الداخلي لوضع دراسات إلنتاج
ّ
تصور جديد للواقع السوري ،ولكن هذا
املسار لم يظهر .وبنظر القيادي عينه،
ّ
فإن نقطة االفتراق حصلت خالل الزيارة
التي ق��ام بها وزي��ر الخارجية الروسي
س�ي��رغ��ي الف� ��روف ل��دم �ش��ق ،وبصحبته

م ��دي ��ر االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال ��روس� �ي ��ة ال ��ذي
ّ
ّ
س��ل��م األس� ��د «خ �ط��ة ب��دي �ل��ة» ،ه��ي ال�ح��ل
ّ
العسكري ،ثم إثر ذلك قصف بابا عمرو،
ف ��ي ح �م��ص ،ف ��ي ال �ش �ه��ر األول م ��ن ع��ام
 .٢٠١٢وت �ت��ال��ت األح � ��داث ب��ات �ج��اه رس��م
جبهات على امليدان.

في أوائل عام  ،٢٠١٢وبعد تسعة شهور
م��ن ع �م��ر ال �ح ��راك ال� �س ��وري ،ات �خ��ذ ق��رار
إع �ل��ان ال� �ج� �ه ��اد .س �ب �ع��ون ع ��امل ��ًا ض�م��ن
ّ
«هيئة علماء الشام» أفتوا بـ«أن الجهاد
ف� ��ي س� ��وري� ��ا ه� ��و ف � ��رض ع � ��ام ع� �ل ��ى ك��ل
مسلم» .ك��ان الشيخ يوسف القرضاوي
ق��د سبقهم إلن�ت��اج التبرير الشرعي ،إذ
رأى أن «ال �ش��رع ي�ق��ول إن��ه ع�ن��دم��ا يولد
طاغية يجب أن تفزع األمة لقتاله».
لقد َ
«مرحل» شيوخ السلفية السوريون
ّ
إع�ل�ان ال �ج �ه��اد .ك��ان��وا ي��درك��ون أن ه��ذا
ّ
يتقبله
ال�ق��رار يحتاج إل��ى تمهيد حتى
ّ
ال� �س ��وري�ي�ن .ف �ه��م ب�ل�ا ش ��ك الح� �ظ ��وا أن
املواطنني الذين خرجوا في التظاهرات
األول ��ى ل��م يكن ضمن مطالبهم إسقاط
ال �ن �ظ��ام ،ب ��ل رددوا ش� �ع ��ارات م�ط�ل�ب�ي��ة.
وح �ي �ن �م��ا ك� ��ان ي� �ن � ّ
�دس ب �ي �ن �ه��م ن�ش�ط��اء
إس�لام �ي��ون ،وي��رف �ع��ون ش �ع��ار «ال�ش�ع��ب
ي��ري��د إس �ق��اط ال �ن � ّظ��ام» ،ك��ان الكثير من
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ي�ن�ف��ض��ون .ب�ع��د ذل ��ك ص��ار
ممكنًا رفع هذا الشعار من دون مشاهدة
انسحابات من التظاهرة .ثم عن سابق
ت� �ص � ّ�ور وت �ص �م �ي��م ،ط � � ّ�ور اإلس�ل�ام �ي��ون
ش� � �ع � ��ارات ال� � �ح � ��راك ل �ي �ص �ب��ح «ال �ش �ع��ب

عشرات الضحايا في غارات ...واملعارضة تحاول اقتحام مطاري تفتناز ومنغ العسكريني
طغى املشهد العسكري على سوريا ،حيث
ي� �ح ��اول امل �ق��ات �ل��ون امل� �ع ��ارض ��ون اق �ت �ح��ام
م �ط��اري ت�ف�ت�ن��از ال �ع �س �ك��ري ف��ي محافظة
إدلب ومطار منغ العسكري في حلب ،فيما
ح �ص��دت غ� ��ارة ج��وي��ة ع �ل��ى م�ح�ط��ة وق��ود
عشرات الضحايا في الغوطة الشرقية.
ف ��ي م � � ��وازاة ذل � ��ك ،ل �ف��ت وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ّ
التركي ،أحمد داوود أوغلو ،إلى أن «تفاقم
األوض � � � ��اع اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ف ��ي س ��وري ��ا ح�ت��م
ع �ل��ى ب�ل��اده ع ��دم إغ�ل��اق ح ��دوده ��ا م�ع�ه��ا،
واح �ت �ض��ان ع �ش��رات اآلالف م��ن ال�لاج�ئ�ين
ال � �س � ��وري �ي��ن» .وأش � � � ��ار ،ف� ��ي ك �ل �م��ة ل� ��ه ف��ي
افتتاح املؤتمر الخامس للسفراء األت��راك
ّ
املعتمدين في الخارج ،إلى أن بالده «تتبع

دب �ل��وم��اس �ي��ة ان �س��ان �ي��ة ف ��ي ت�ع��ام�ل�ه��ا مع
األزمة السورية» .ميدانيًا ،سقط العشرات،
أمس ،بني قتيل وجريح جراء غارة جوية
ن �ف��ذه��ا ال �ط �ي��ران ال �ح��رب��ي ال� �س ��وري على
محطة وقود في الغوطة الشرقية ،في ريف
دم�ش��ق ،بحسب م��ا أف��اد امل��رص��د ال�س��وري
لحقوق االنسان .من جهتها ،أفادت لجان
ال�ت�ن�س�ي��ق امل �ح �ل �ي��ة ع ��ن س �ق��وط «س�ب�ع�ين
ش �ه �ي �دًا وع �ش ��رات ال �ج��رح��ى ج� ��راء قصف
محطة وقود بالطيران الحربي».
ودارت اشتباكات عنيفة ،أمس ،بني القوات
النظامية السورية واملقاتلني املعارضني
ف��ي م�ح�ي��ط م �ط��ار ت�ف�ت�ن��از ال �ع �س �ك��ري في
م �ح��اف �ظ��ة ادل� � ��ب ،ب �ح �س��ب امل ��رص ��د ،ال ��ذي

ّ
أض ��اف «أن م�ق��ات�ل�ين م��ن ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة،
وكتائب أحرار الشام ،والطليعة االسالمية
يحاولون اقتحام مطار تفتناز».
ك��ذل��ك ت�ع��رض��ت م��دي�ن��ة ت�ف�ت�ن��از «للقصف
ب��ال �ط��ائ��رات ال �ح��رب �ي��ة ،م��ا أدى إل ��ى دم��ار
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة امل �س �ت �ه��دف��ة» .أف � ��اد امل��رص��د
ّ
ب��أن مقاتلني م��ن امل�ع��ارض��ة أطلقوا نيران
األس �ل �ح ��ة اآلل� �ي ��ة وق� ��ذائ� ��ف امل� ��ورت� ��ر ع�ل��ى
ط ��ائ ��رات ه�ل�ي�ك��وب�ت��ر م �ت��وق �ف��ة ف ��ي ق��اع��دة
املطار .في محافظة حلب ،أشار املرصد إلى
وق��وع اشتباكات عنيفة في محيط مطار
م�ن��غ ال �ع �س �ك��ري ،ال ��ذي ي �ح��اول امل�ق��ات�ل��ون
امل �ع��ارض��ون اق�ت�ح��ام��ه .م��ن ن��اح�ي��ة أخ��رى،
ّ
أفادت وكالة األنباء السورية «سانا» بأن

وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري
أح �ب �ط��ت ع�م�ل�ي��ات إره��اب �ي��ة ب��واس �ط��ة 20
ع �ب��وة ن��اس �ف��ة زرع� ��ت ف��ي ع ��دد م��ن أح �ي��اء
ّ
حلب القديمة .وأضافت «سانا» أن وحدة
م��ن الجيش ال�س��وري قضت على ع��دد من
أخطر املسلحني ،بينهم قائد ميداني في
منطقة الخفسة بريف حلب ،أمس.
وف��ي مدينة السفيرة ف��ي ري��ف املحافظة،
«ت � � �ج � � ��ددت االش� � �ت� � �ب � ��اك � ��ات ب �ي��ن ال� � �ق � ��وات
ال�ن�ظ��ام�ي��ة وم�ق��ات�ل�ين م��ن ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة
وكتائب أخ��رى في محيط معامل الدفاع،
التي ي�ح��اول��ون اقتحامها منذ أسابيع»،
ّ
بحسب املرصد الذي أشار إلى أن الطيران
الحربي استهدف بلدتي حيان وحريتان.

وأغلقت السلطات السورية ،أول من أمس،
وللمرة األول��ى مطار حلب الدولي بسبب
استهدافه بالقصف من مقاتلي املعارضة،
ب �ح �س��ب م ��ا ذك� ��ر م �ص��در م�ل�اح��ي ل��وك��ال��ة
«فرانس برس».
ف��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،اس �ت �م��رت االش �ت �ب��اك��ات
بني القوات النظامية ومقاتلني «من جبهة
ال�ن�ص��رة وع ��دة ك�ت��ائ��ب أخ ��رى ف��ي محيط
معسكر وادي الضيف» في محافظة ادلب.
وف � ��ي ري � ��ف ادل� � ��ب ت� �ع � ّ�رض ��ت ب� �ل ��دة ب�ن��ش
للقصف من الطائرات الحوامة التي «ألقت
براميل متفجرة على البلدة بالتزامن مع
قصف مدفعي» ،بحسب املرصد.
في ريف دمشق ،قتل  12شخصًا من عائلة
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«القائد المجهول»
يعود الفضل في إطالق الحراك العسكري
االسالمي في سوريا إلى شخص حرص
داخ� ��ل ال�ب�ي�ئ��ة ال�س�ل�ف�ي��ة ع �ل��ى إب �ق��اء اس�م��ه
ّ
مكتومًا .وتفاصيل قصته تفيد أنه حينما
ظ �ه��رت ل�ل�م��رة األول� ��ى ال�ك�ت��ائ��ب ال�ع�س�ك��ري��ة
االس�ل�ام� �ي ��ة ف� ��ي م �ن ��اط ��ق ش � ��رق س ��وري ��ا،
ك��ان��ت ح ��االت م�ت�ف��رق��ة وم �ش��رذم��ة .ول�ك��ن
عملية ال�ن�ه��وض ب�ه��ا ،وت��وح�ي��ده��ا ،ق��اده��ا،
ب ��داي ��ات ال �ع��ام امل��اض��ي ( ،)٢٠١٢شخص
م��دن��ي ّ
وح��د ال �ح��راك ال�ع�س�ك��ري اإلس�لام��ي
بني منطقتي الشمال وال�ش��رق ،أي املنطقة
امل�م�ت��دة م��ن ال��دوي��ر إل��ى ح�ل��ب ح�ت��ى إدل��ب،
فتخوم الالذقيةّ .
وأدت مبادرته إلى توحيد
غالبية الكتائب االسالمية التي كانت تعمل
في هذه املناطق ،ضمن املجلس العسكري
القديمّ ،
وسماهم «كتائب أحرار الشام».
وب�ل��غ مجموعها حينها  ٨٠كتيبة .وك��ان
ج� �م� �ي ��ع ع� �ن ��اص ��ره ��ا م � ��ن امل� ��دن � �ي �ي�ن ذوي
االنتماء السلفي أو القريب منه .والجهتان
األساسيتان اللتان قدمتا الدعم لها ،هما
ال �س �ع��ودي��ة ول �ي �ب �ي��اّ ،ف ��ي ح�ي�ن أن امل�ج�ل��س
ال �ع �س �ك��ري ك ��ان ي �ت �ل��ق��ى ال ��دع ��م م ��ن ق�ط��ر،
وتركيا ،وأوروبا.

يريد إع��دام الرئيس»ّ ،
ثم «الشعب يريد
ً
إع�ل��ان ال �ج �ه��اد» .ون �ح��ن اآلن ف �ع�ل�ا في
ّ
ه ��ذه امل��رح�ل��ة ال �ت��ي خ��ط��ط اإلس�لام� ّ�ي��ون
للوصول إليها منذ البداية.

بني الشيخني «سرور» و«العرعور»

ّ
تطلعت الكثير من أنظار اإلسالميني في
بدايات األح��داث إلى الشيخ محمد زين
العابدين بن نايف سرور ،بوصفه املؤهل
للحراك
ألن يؤدي دور املرشد اإلسالمي ّ
السوري .ولكن حالة الكره التي يكنها له
كبار شيوخ السلفية في املنطقة ،ومنهم
القرضاوي ،إضافة إلى تقدمه في العمر،
ج �ع�ل�اه ي� �ت ��وارى ع ��ن امل �ش �ه��د .وس � ��رور،
س��وري إخواني النشأة ،انجذب ،الحقًا،
نحو السلفية املتشددة ،ومسقط رأسه
ف��ي درع��ا التي اشتعلت فيها األح��داث.
ًَ
ّ
وه � ��و ع ��ال ��م م �ت �م��ك��ن ،وخ � �ص ��وص ��ا ف��ي
م�ج��ال فقه ال�ج�ه��اد .وك��ان ق��د ه��اج��ر مع
شيوخ «إخ��وان» سوريا إلى السعودية
إث��ر أح��داث حماة ف��ي ثمانينيات القرن
املاضي ،حيث القى احتضانًا من األسرة
الحاكمة ومن شيوخ الحركة الوهابية،
شأنه ش��أن ق��ادة إخ��وان س��وري��ا ومصر

ال��ذي��ن ه��رب��وا م��ن نظامي حكميهما في
ّ
وهابيو
الفترة ذاتها تقريبًا .واستعان
ال �س �ع��ودي��ة ب�ه��م م��ن أج ��ل ت�م�ك�ين ق�ط��اع
التعليم الديني في اململكة ،وص��ار لهم
ص ��وت ف�ق�ه��ي ّم �س �م� ّ�وع .وأه �م �ي��ة س��رور
الفضل
املضاعفة تحققت ألن��ه صاحب ّ
في صياغة القاعدة الشرعية التي وفرت
لتنظيم القاعدة املستند الفقهي لظهوره
ّ
الوهابية
ووالدته .قال بن سرور لشيوخ
في اململكة« :أنتم حركة سلفية دعوية،
واإلخ � � � ��وان ح ��رك ��ة إس�ل�ام� �ي ��ة ج �ه��ادي��ة،
وال ينقصكم لتصبحوا ح��رك��ة سلفية
ج �ه��ادي��ة س ��وى أن ت��دم �ج��وا ب�ي�ن أف �ك��ار
محمد بن عبد ال��وه��اب ونظريات سيد
قطب ع��ن الجهاد (الفريضة الغائبة)».
وهكذا كان ،وكانت والدة القاعدة.
ّ
ّ
وتدلل ه��ذه الواقعة على أن «القاعدة»،
ف�ك��ري��ًا وتنظيميًا ،ل��م ي�ك��ن ي�ت��أل��ف فقط
من الدائرتني املصرية (أيمن الظواهري)
والجزيرة العربية (أسامة بن الدن)؛ بل
فيه ،أيضًا ،كان هناك الدائرة «الشامية»
ال�ت��ي ص��اغ��ت ن�ظ��ري��ة والدت ��ه .واع�ت�ب��رت
أه�م�ي��ة ال �ظ��واه��ري تنظيمية أك �ث��ر مما
ّ
ه��ي فقهية ،إذ إن س��رور جمع امليزتني

ب � �ك � �ف ��اءة ع ��ال � �ي ��ة ،وب � �ن� ��ى ب �ي��ن ال � ��دائ � ��رة
ال�ش��ام�ي��ة داخ ��ل ال�ق��اع��دة وب�ي�ئ��ة واس�ع��ة
من السلفية املتشددة في العالم عالقات
وث�ي�ق��ة .وع�ل�ي��ه ،ال ي�ع��ود مستغربًا اآلن
ملاذا استطاع الحراك السلفي في سوريا
ج��ذب كل ه��ذا الكم من أطياف جهاديي
القاعدة للقتال معه في ساحتهم.
وم��ع تعاظم دور الجماعات اإلسالمية
داخ� ��ل ال� �ح ��راك ال � �س ��وري ،اه �ت��م ش�ي��وخ
ال �س �ل �ف �ي��ة ب �م �ن��ع دخ � � ��ول س � � ��رور إل� �ي ��ه،
والتنظيمي.
لعلمهم ب��اق�ت��داره الفكري ّ
وت �ج ��در اإلش� � ��ارة ه �ن��ا إل ��ى أن� ��ه حينما
هاجر سلفيون إلى طرابلس في شمال
ل �ب �ن��ان م��ن دول م�خ�ت�ل�ف��ة ،وذل� ��ك عشية
ّ
مخيم نهر ال�ب��ارد ،بقصد إقامة
أح��داث
إم��ارة إسالمية هناك ،أرس��ل س��رور إلى
ً
عاصمة الشمال ممثال له ،وهو شخص
ّ
كويتي الجنسية .ورغ��م أن مجموعته
كانت صغيرة العدد ،سرعان ما أظهرت
ف��ارق��ًا ن��وع �ي��ًا ف��ي ح��راك �ه��ا ،ب �ل��غ ذروت ��ه
حينما اق�ت��رح��ت إن�ش��اء مجلس شرعي
ّ
يوحد بندقية السلفيني .ولكن سرعان
ّ
م� ��ا ت� �ن ��ب ��ه ش � �ي ��وخ األط� � �ي � ��اف ال �س �ل �ف �ي��ة
األخ ��رى العاملة ف��ي ال�ش�م��ال لـ«الفطنة
ال �س��روري��ة» ،فاجتمعوا ض��ده ،وط��ردوا
ممثله.
وم ��رة ج��دي��دة ،أق�ص��ى ش�ي��وخ السلفية،
مل� �ن ��اس� �ب ��ة ال� � �ح � ��راك ال � � �س� � ��وري ،س� � ��رور.
ول �ض �م��ان ع ��دم ن �ف ��اذه إل �ي��ه ل �ك��ون��ه اب��ن
درع��ا وح��ام��ل اإلرث التاريخي للصراع
بني اإلخوان املسلمني والنظام ،اختاروا
ال�ش�ي��خ ع��دن��ان ال �ع��رع��ور ل�ي�ت�ص� ّ�در ه��ذا
امل � �ش � �ه� ��د ،ب ��وص� �ف ��ه اب � � ��ن ري � � ��ف دم �ش ��ق
ورغم أن اختيارهم
و«السلفي املهاجر»ّ .
ل ��ه ت � � ّ�م ع �ل��ى ق ��اع ��دة أن� � ��ه ال ي �ن��اف �س �ه��م،
تحصيل نتائج لم تكن متوقعة،
استطاع ّ
وأب��رزه��ا أن��ه ،خ�لال بداية األح��داث ،كان
ّ
ل��ه ال�ف�ض��ل ف��ي س ��ن ش �ع ��ارات إس�لام�ي��ة
ع �ق��ائ��دي��ة ل �ل �ح ��راك ك� ��ان ل �ه��ا م�س��اه�م��ة
ف��ي أسلمته ،م��ن قبيل «التكبير» خالل
التظاهرات ،وهتافات م��ن ن��وع «محمد
قائدنا إلى األب��د» .وأيضًا على مستوى
ّ
امل�م��ارس��ات ،ع� ّ�م��م مقولة تفيد أن صالة
ال�ف�ج��ر ه��ي ج��زء م��ن ال �ح��راك ال�ج�ه��ادي،
ً
إذ خ ��اط ��ب امل� �ع ��ارض�ي�ن ق� ��ائ�ل��ا« :ك �ي��ف
ي�ط�ل��ب أح��دك��م م��ن ال �ل��ه أن ي�ن�ص��ره ،وال
يصلي الفجر وهو وقت مبارك» .حاليًا
تراجع موقع العرعور ،نظرًا إلى مغاالته
ال�ع�ل�ن�ي��ة ف��ي تطييفه ال �ح��راك وت��رك�ي��زه
على تكفير العلويني.

تجربة بلحاج

ّ
ويقابل املقولة الشائعة ع��ن أن «جبهة
ال �ن �ص��رة» ه ��ي أم ال �ك �ت��ائ��ب اإلس�لام �ي��ة
ال�ج�ه��ادي��ة ف��ي س��وري��ا ،تأكيد مناقض،
ّ
أن «كتائب أحرار الشام» هي مركز الثقل
العسكري والفكري «ال�ص��ام��ت» .ويقول
ّ
أن� �ص ��ار ه� ��ذا ال � ��رأي إن م ��ا ح� ��دث خ�لال

ّ
الصيف املاضي من تجميع لكل كتائب
ال�ج�ه��اد ال�س��وري��ة ت�ح��ت ع �ن��وان «جبهة
ثوار سوريا» ،لم يكن في الحقيقة سوى
ع�م�ل�ي��ة ت��وح �ي��د ل �ك �ت��ائ��ب أح � ��رار ال �ش��ام
م��ع شقيقاتها م��ن ال�ك�ت��ائ��ب اإلس�لام�ي��ة
ّ
األخرى .ويرى هذا الرأي أن كبار نشطاء
كتائب أحرار الشام هم القادة الفعليون
ل �ل �ج �ب �ه��ة وامل� ��رش� ��د ال �ف �ك ��ري األس ��اس ��ي
للجبهة الجهادية الوليدة.
وي � �ق� ��دم� ��ون ،ل �ت��أك �ي��د ذل � � ��ك ،ف �ي �ض��ًا م��ن
امل�ع�ل��وم��ات امل�ح�ص��ور ان�ت�ش��اره��ا داخ��ل
ق �ل �ع��ة ال � �ح� ��راك ال� �ج� �ه ��ادي ف� ��ي س ��وري ��ا
املغلقة ،لكن أب��رزه��ا قصة صلة النظام
ال� ��داخ � �ل� ��ي ،ال� � ��ذي أق� � ّ�رت� ��ه «ج �ب �ه��ة ث� ��وار
سوريا» أخيرًا .ويلفتون ،في هذا املجال،
ّ
إل ��ى أن «ك �ت��ائ��ب أح � ��رار ال �ش ��ام» تعتبر
تجربة عبد الحكيم بلحاج ،قائد الثورة
ال�ل�ي�ب�ي��ة ،ه��ي ال �ن �م��وذج ال ��ذي تسترشد
ب��ه ،ب�خ�ص��وص مجمل دوره ��ا وهدفها
ال �ن �ه��ائ��ي ف��ي س ��وري ��ا .وم �ج��رد م�ق��ارن��ة
رؤيتها اآلنفة ه��ذه ،ومضمون «النظام
ّ
واملكون
الداخلي» لجبهة ث��وار سوريا،
م��ن  ٤٠ص�ف�ح��ة ،ت�ظ�ه��ر أن �ه��ا استنساخ
كامل لرؤية كتائب أحرار الشام الداعية
إل��ى م�ح��اك��اة ت�ج��رب��ة ب�ل�ح��اج ،وذل ��ك من
الزوايا اآلتية:
ً
أوال _ إع �ل�ان ال �ج �ه��اد (أي ض � ��رورة أن
يكون القتال تحت راية اإلسالم).
ثانيًا _ تطبيق شرع الله أثناء العملية
ال �ج �ه ��ادي ��ة .وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ي�ع�ط��ي
نموذج بلحاج بعدين متالزمني لهدف
ق � �ي ��ام ال� �ج� �ه ��ادي�ي�ن ب ��إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ات
ال �ش��رع �ي��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل �ن ��اط ��ق ال �ت��ي
ي��وج��دون ف�ي�ه��ا أث �ن��اء امل�ه�م��ة ال�ق�ت��ال�ي��ة،
وهما تطبيق ح��دود ال�ش��رع ،ليس فقط
على األع ��داء ب��ل على امل�ج��اه��دي��ن أيضًا
خالل ّالحراك الجهادي .وتجدر االشارة
إل� ��ى أن � ��ه ي��وج��د ل�ج�ب�ه��ة ث � ��وار س��وري��ا،
(ج � � ��رى أخ � �ي � �رًا ت� � � ��داول ت �س �م �ي��ة أخ� ��رى
ل�ه��ا« :ج�ب�ه��ة ت�ح��ري��ر س��وري��ا») ،مجلس
شرعي أعلى ،تتفرع عنه في كل منطقة
ف��ي س��وري��ا هيئة شرعية تضم قاضيًا
غالبًا ما يكون مجتهدًا ،يمارس سلطة
تطبيق شرع الله على الجهاديني وعلى
أعدائهم في آن واحد.
ث��ال �ث��ًا _ ال � �ه� ��دف إي � �ص� ��ال س� ��وري� ��ا إل��ى
ح� �ك ��وم ��ة ل �ي �س ��ت ب � ��ال � �ض � ��رورة دي �ن �ي ��ة،
لكنها تلتزم ب��أم��ري��نّ ،أول�ه�م��ا أال تكون
عسكرية ،وثانيهما أن ّ
تطبق شرع الله،
وذلك تحت ّ
مبرر االنصياع «لألغلبية»
(امل� �ق� �ص ��ود ّ أن أغ �ل �ب �ي��ة س� �ك ��ان س��وري��ا
مسلمني سنة).
راب � �ع� ��ًا _ ت � �ق� ��وم ال� �ك� �ت ��ائ ��ب ال �ع �س �ك��ري��ة
ّ
االس�ل��ام � �ي� ��ة ب � �ح� ��ل ن� �ف� �س� �ه ��ا ،وت �س �ل �ي��م
سالحها للمؤسسة العسكرية الجديدة
ب�ع��د س �ق��وط ال �ن �ظ��ام ،وي�ن�خ��رط م��ن هو
ّ
مؤهل من عناصرها في مؤسسة جيش
سوريا الجديدة.

ني
واح ��دة ،معظمهم م��ن األط �ف��ال ،ف��ي قصف
ب��ال �ط �ي��ران ال �ح��رب��ي ت �ع��رض��ت ل ��ه م��دي�ن��ة
معضمية ال �ش��ام ج�ن��وب غ��رب العاصمة،
ب�ح�س��ب امل��رص��د ال ��ذي أف ��اد ب ��أن ال�ق�ص��ف
ّ
املتجدد على املدينة ّأدى إل��ى مقتل ستة
أش �خ��اص بينهم م�ق��ات��ل م �ع��ارض .ك��ذل��ك،
ّ
ّ
أف ��اد امل��رص��د ب ��أن ال �ط �ي��ران ال �ح��رب��ي ش��ن
غارات على بلدتي شبعا ودير العصافير
في ريف دمشق ،ومنطقة البساتني الواقعة
بني مدينتي دوما وحرستا.
وف� � ��ي ري� � ��ف دي� � ��ر ال � � � � ��زور ،ت � �ع � ّ�رض ��ت ق ��رة
ال �ح �س �ي �ن �ي��ة ،وال � �ح � �ص� ��ان ،وال� �ش� �ه ��اب ��ات
ل�ل�ق�ص��ف م��ن ق�ب��ل ال �ق��وات ال�ن�ظ��ام�ي��ة عند
منتصف ليل الثالثاء األربعاء.

ف� ��ي دم � �ش� ��ق ،س �م ��ع دوي ان � �ف � �ج ��ار ،ع�ن��د
م �ن �ت �ص��ف ل �ي��ل أول م ��ن أم � ��س ،ن ��ات ��ج م��ن
انفجار عبوة ناسفة في ح� ّ�ي كفرسوسة،
م ��ن دون أن ت ��رد م �ع �ل��وم��ات ع ��ن خ�س��ائ��ر
ب�ش��ري��ة .م��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى ،أع�ل�ن��ت عائلة
ال� �ص� �ح ��اف ��ي ّ األم � �ي � ��رك � ��ي ج� �ي� �م ��س ف ��ول ��ي
( 39ع��ام��ًا) أن ��ه خ�ط��ف ف��ي ن�ه��اي��ة تشرين
الثاني في ّمحافظة ادلب .وتفيد شهادات
جمعتها بأنه أوقف في  22تشرين الثاني
ق��رب مدينة تفتناز م��ن قبل أرب�ع��ة رج��ال
مسلحني برشاشات كالشنيكوف ،أفرجوا
بعد ذلك عن سائقه ومترجمه.
ف � ��ي األردن ،اس� �ت� �خ ��دم ��ت ق� � � ��وات األم � ��ن
ّ
املسيل للدموع في
األردن�ي��ة ،أم��س ،الغاز

م�خ� ّ�ي��م ال��زع �ت��ري ل�لاج�ئ�ين ال �س��وري�ين إث��ر
وقوع اعمال شغبّ ،أدت إلى إصابة ثمانية
أش �خ��اص ،على خلفية ت��وزي��ع مساعدات
انسانية على الالجئني.
ف��ي س �ي��اق آخ� ��ر ،ق �ت��ل م��واط��ن اوس �ت��رال��ي
ف��ي س��وري��ا ،ص �ب��اح األح� ��د ،خ�ل�ال عملية
اقتحام املقاتلني املعارضني لقاعدة وادي
الضيف العسكرية في شمال غرب البالد،
ّ
حسبما أف��اد املرصد أم��س .وأش��ار إلى أن
«اوستراليًا يدعى أبو الوليد االوسترالي
قتل في  30كانون األول ،فيما كان يشارك
إلى جانب املقاتلني املعارضني في عملية
اقتحام قاعدة وادي الضيف».
(أ ف ب ،رويترز ،أ ب ،سانا)

الصحافي املختطف جيمس فولي (أ ف ب)

األمم املتحدة:
 60ألف قتيل في سوريا
قالت مفوضة األمم املتحدة
لحقوق االنسان ،نافي بيالي
ً
(الصورة) ،نقال عما وصفته

بدراسة «وافية» دامت خمسة
اشهرّ ،إن  60ألف شخص
على األقل قتلوا في الصراع
في سوريا .وعلى مدى خمسة
أشهر من التحليل ،قام باحثون
بمضاهاة سبعة مصادر
للمعلومات ،من بينها الحكومة
السورية ،لجمع قائمة تضم 59
ألفًا و 648شخصًا وردت تقارير
بمقتلهم بني  15آذار  2011و30
تشرين الثاني .2012
(رويترز)

مناورة فوق «إسرائيل»
لضرب أهداف «سورية»
ذكرت القناة الثانية في
التلفزيون العبري ّأن أجواء
فلسطني املحتلة ستشهد في
األسبوع املقبل مناورة هي
األولى من نوعها ملئة طائرة
حربية تابعة للسالح الجوي
لدول صديقة إلسرائيل ،إضافة
إلى طائرات من سالح ّ
الجو
اإلسرائيلي.
وبحسب القناة ،فإن «الهدف من
املناورة هو التدرب على عمل
حربي مشترك ضد اهداف
معادية ،على غرار ما حصل
في الحالة الليبية ،أو كما يمكن
أن يحصل مع سوريا ،إن قرر
التحالف الغربي الدولي التحرك
لتوجيه ضربة ضد مخزون
السالح الكيميائي السوري».
وقالت القناة ّإن الدول املشاركة
ّ
في املناورة فضلت اإلبقاء على
سرية هويتها ،وعدم إعالنها،
ً
مشيرة إلى أن ممثلي أسلحة
الجو املختلفة ،سيتدربون في
إسرائيل بـ«اعتبارها ساحة
مرغوب بها ،بفضل الخبرة التي
تراكمت فيها خالل السنوات
املاضية ،في مواجهة منظومات
األسلحة التي تزودت بها الدول
العربية» .وذكرت القناة ّأن سالح
ّ
سيؤمن ،خالل
الجو اإلسرائيلي
املناورة ،سربًا خاصًا يعمل
على محاكاة دور أسلحة جو،
تشغلها جيوش عربية قريبة
من إسرائيل.
وشددت على أن الطيارين
اإلسرائيليني تدربوا في السنوات
القليلة املاضية في دول أوروبية
عدة ،من بينها ايطاليا ،ورومانيا،
وبلغاريا ،واليونان ،وقبرص
«وخالل التدريبات ،ناوروا على
مواجهة طائرات حربية شبيهة
بطائرات ميغ .»29
(األخبار)
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ُ
هادي يفرج عن رفات حسني الحوثي

«أنصار الله» تعتبر العملية غير مكتملة بانتظار نتائج الحمض النووي ...وتنفي وساطة صالح

طوى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبرز امللفات العالقة بني
السلطات اليمنية وجماعة أنصار الله ،بتسليمه الجماعة رفات
مؤسسها حسني الحوثي ،املحتجزة لدى السلطات منذ  .2004وفي
حني تنتظر الجماعة ظهور نتائج الحمض النووي ،كشفت مصادر
يمنية أن األخير تمت تصفيته بعيدًا عن ساحة املعارك
صنعاء ــ علي جاحز
أك��دت جماعة «أن�ص��ار ال�ل��ه» (الحوثيون)
تسلمها قبل أيام رفات مؤسس الجماعة،
حسني ب��در ال��دي��ن ال�ح��وث��ي ،ال��ذي رفضت
ال� �س� �ل� �ط ��ات م � �ن� ��ذ أك � �ث� ��ر م � ��ن  8س � �ن� ��وات،
ت ��اري ��خ االع� �ل ��ان ع ��ن وف ��ات ��ه خ �ل��ال ح��رب
صعدة األول ��ى ،تسليم جثته ،بالرغم من
الوساطات الكثيرة التي جرت بني النظام
وأس��رت��ه ،وال�ت��ي ك��ان فشلها سببًا رئسيًا
ف ��ي ان� � ��دالع ال � �ح ��روب ب�ي�ن ال �س �ل �ط��ة وب�ي�ن
الجماعة على مدى السنوات املاضية.
ج�م��اع��ة أن �ص��ار ال �ل��ه أوض �ح��ت ،ف��ي ب�ي��ان
ص � ��ادر ع ��ن م�ك�ت�ب�ه��ا اإلع�ل�ام ��ي أم � ��س ،أن
عملية تسلم الرفات لم تكتمل بعد ،وأنهم
ال ي��زال��ون ينتظرون ظهور نتائج فحص
الحمض ال�ن��ووي للرفات ليتسنى التأكد
من أنها تعود للحوثي .ووفقًا للجماعة،
ف � ��إن األخ � �ي� ��رة وج� � ��دت ن �ف �س �ه��ا م �ض �ط��رة
الص� � ��دار ال �ب �ي��ان «ت��وض �ي �ح��ًا مل ��ا ورد في
ب�ع��ض األن �ب��اء ب�خ�ص��وص تسليم السيد
حسني ب��در ال��دي��ن ال�ح��وث��ي ،وال�ت��ي سعت
إل��ى ت�ق��دي��م امل��وض��وع ف��ي س�ي��اق سياسي
رخيص ،مدعية كذبًا وزورًا أن��ه تم ضمن
ص �ف �ق��ات ووس ��اط ��ات م �ت �ج��ردة ح �ت��ى من
الروح اإلنسانية واألخالقية».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،أك� ��دت م �ص��ادر م �ق��رب��ة من
جماعة أنصار الله لـ«األخبار» أن اإلعالن
ع ��ن ع �م �ل �ي��ة ال �ت �س �ل �ي��م ك� ��ان م ��ؤج�ل ً�ا ح�ت��ى
ظ �ه��ور نتيجة ف�ح��ص ال�ح�م��ض ال �ن��ووي،
لكن االع�لان عن الخبر كان ال بد منه بعد
«اإلشاعات الكاذبة التي عمدت إلى نشرها
وس��ائ��ل إع�لام �ي��ة ت��اب�ع��ة ل �ح��زب اإلص�ل�اح
واللواء علي محسن األحمر ،التي أشاعت
أن عملية التسليم جاءت في سياق صفقة
بني جماعة أنصار الله والرئيس السابق
علي عبد الله صالح».
ووض�ع��ت امل �ص��ادر ه��ذه التسريبات «في
اط��ار محاولة استباق رد الفعل الشعبي
وال �س �ي��اس��ي ،وت �ش��وي��ه ع�م�ل�ي��ة ال�ت�س�ل�ي��م
وخ�ل��ق ان�ط�ب��اع��ات ل��دى ال��وع��ي ال �ع��ام ب��أن
ثمة تحالفات سرية مشبوهة بني أنصار
الله وصالح».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،أك ��د امل �ت �ح��دث ب��اس��م ح��زب
«ال �ح��ق» ،امل �ق��رب م��ن ج�م��اع��ة ان �ص��ار ال�ل��ه،
ال�ص�ح��اف��ي ع�ب��د ال�ك��ري��م ال�خ�ي��وان��ي ،ال��ذي
�اء ج�م��ع ممثلني ع��ن الحوثيني
ح�ض��ر ل �ق� ً
بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي،
يوم األحد املاضي ،لـ«األخبار» «أن السيد
ح �س�ي�ن ال� �ح ��وث ��ي دف � ��ن ف ��ي م� �ك ��ان م ��ا ف��ي
صنعاء وذل��ك بعدما تمت تصفيته ،وما
تم تسلمه من السلطات هو رف��ات وليس
ج�ث��ة» .وأك��د أن��ه فحص الحمض ال�ن��ووي
لعينات م��ن ال��رف��ات ي�ج��ري خ��ارج اليمن،
مشيرًا إل��ى أن ظهور النتائج يحتاج إلى
قرابة األسبوعني.
م � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ،ك �ش �ف ��ت م� � �ص � ��ادر م �ط �ل �ع��ة
ل �ـ«األخ �ب��ار» أن ال�ح��وث��ي ل��م ي�ل��ق مصرعه
على يد ق��وات النظام في كهف سلمان أو
ما يسمى «جرف سلمان» في العاشر من
أيلول  ،2004كما صرحت بذلك في حينه
وسائل إعالم النظام ومصادره العسكرية.
ووف � �ق� ��ًا ل� �ل� �م� �ص ��ادر ،ف ��إن ��ه ت �م ��ت ت�ص�ف�ي��ة
الحوثي في صنعاء .وفي حني لم تكشف
تلك امل�ص��ادر ع��ن ال�ت��اري��خ الحقيقي ال��ذي
تمت فيه عملية التصفية ،أك��دت أن��ه كان
مدفونًا داخل السجن املركزي في صنعاء،
األم��ر ال��ذي ي�ق��ود إل��ى احتمال أن قتله ّ
تم
هناك.
ف � ��ي ه � � ��ذه األث� � � �ن � � ��اء ،أوض� � � ��ح ال� �خ� �ي ��وان ��ي
لـ«األخبار» أن عملية تسليم الرفات تمت
ف��ي إط� ��ار ال�ت�ه�ي�ئ��ة ل �ل �ح��وار وأن ال��رئ�ي��س
ه��ادي ج��اد ف��ي تلبية امل�ط��ال��ب الحقوقية

تسليم رفات
حسين الحوثي (الصورة)
يمهد لمشاركة انصار اهلل
في الحوار
مؤيدون للحوثي خالل أحد االحتفاالت في صعدة (خالد عبد الله ـ رويترز)
ف��ي ال�ك�ش��ف ع��ن م�ص�ي��ر امل�خ�ف�ي�ين قسريًا
واملعتقلني .واعتبر أن خطوة هادي كانت
ق��وي��ة وج��ري �ئ��ة وت �ع �ك��س ت��وج �ه��ًا ج��دي �دًا.
وأك� ��د ال �خ �ي��وان��ي ،ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات مل��وق��ع
«الحق .نت» ،أن اللقاء بني هادي وممثلني
ع��ن حركة أن�ص��ار ال�ل��ه ،تخلله نقل رسالة
م ��ن ال �س �ي��د ع �ب��د امل �ل ��ك ال �ح��وث��ي ل �ه ��ادي،
أك��د فيها زع�ي��م ج�م��اع��ة أن �ص��ار ال�ل��ه على

موقفه الثابت بالسعي للتغيير والوصول
لتحقيق ال��دول��ة امل��دن�ي��ةال�ح��دي�ث��ة ،ودعمه
ألي خطوات في اتجاه التغيير وتحقيق
أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
واس �ت �غ��رب ال �خ �ي��وان��ي ،ف��ي ت�ص��ري�ح��ات��ه،
األخ �ب��ار ال�ت��ي ن�س�ب��ت ال��ى ص��ال��ح اإلف ��راج
ع��ن رف��ات الحوثي ،معتبرًا تلك األك��اذي��ب
وال �ش��ائ �ع��ات ت��أت��ي ض �م��ن ال �ح �م �ل��ة ال�ت��ي

يطلقها البعض ب�غ��رض اإلس ��اءه والنيل
والتشويه لحركة أنصار الله ومواقفهم.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ع �ب��ر ال �ق��ائ ��م ب ��أع �م ��ال االم�ي�ن
ال �ع ��ام ل �ح��زب «ال � �ح ��ق» ،م �ح �م��د امل �ن�ص��ور
ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار» ،ع ��ن ت �ق ��دي ��ره ل� �ق ��رار ه ��ادي
بتسليم جثمان الحوثي باعتبار أن تلك
ال �خ �ط��وة ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ش �ع��ور ب��امل�س��ؤول�ي��ة
الوطنية إزاء قضية صعدة وضرورة إغالق

م�ل��ف املخفيني وإع ��ادة االع �م��ار ،وغيرها
م��ن القضايا املتصلة بملف صعدة ال��ذي
ال يزال البعض يراهن على استثماره في
االع ��داد ل�ح��روب م��دم��رة ج��دي��دة وت��وت��رات
وطنية ال تخدم اليمن ومصالحه العليا،
ب��ل تسمم األج ��واء وت�ض��ع ال�ع��راق�ي��ل أم��ام
مؤتمر الحوار الوطني.
وع � �ب � ��ر امل � �ن � �ص� ��ور ع � ��ن اس� �ت� �ه� �ج ��ان ��ه م��ن

العراق

ما قل
ودل
ذكرت مجموعة «سايت
انتليجنس» أن تنظيم القاعدة
في جزيرة العرب ،املتمركز في
اليمن رصد في تسجيل صوتي
مكافأة قدرها ثالثة كيلوغرامات
من الذهب ألي شخص يقتل
السفير األميركي في اليمن جيرالد
فايرستاين .وأضافت املجموعة
أن تنظيم القاعدة سيدفع أيضًا
خمسة ماليني ريال ( 23350دوالرًا)
لكل من يقتل أي جندي أميركي في
اليمن .وذكرت مجموعة سايت أن
هذا العرض سار لستة أشهر.
وتشن الواليات املتحدة بالتوافق
مع الحكومة اليمنية غارات جوية
ً
مستهدفة عناصر التنظيم،
وعززت من انتشارها في صنعاء
قبل أشهر.
(رويترز)

ّ
الصدر يحذر من «ربيع عراقي»
ت ��وس �ع ��ت م� ��روح� ��ة امل� �ع ��ارض ��ة ل �ل��رئ �ي��س
ال�ع��راق��ي ن ��وري امل��ال�ك��ي ،م��ع إع�ل�ان زعيم
ال �ت �ي��ار ال �ص��دري م�ّق�ت��دى ال �ص��در ،دع�م��ه
لالحتجاجات ،محذرًا من «ربيع عراقي»،
بينما تظاهر العشرات من ع��رب كركوك
أول م ��ن أم ��س م �ط��ال �ب�ين ب ��إط�ل�اق س ��راح
امل�ع�ت�ق�ل�ين ف ��ي س �ج��ون إق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان
وال �س �ج��ون ال �ع��راق �ي��ة وت�ط�ب�ي��ق ال �ش��راك��ة
األم �ن �ي��ة واإلداري � � ��ة ال �ت��ي ي�ه�ي�م��ن عليها
األكراد.
واح � � �ت� � ��ج أك� � �ث � ��ر م� � ��ن أل� � � ��ف ش � �خ� ��ص ف��ي
م��دي �ن��ة س� ��ام� ��راء ي � ��وم االث � �ن �ي�ن امل ��اض ��ي،
ف �ي �م��ا اس� �ت� �م ��رت ال �ت �ج �م �ع��ات ال �ح��اش��دة
ف ��ي ال ��رم ��ادي م��رك��ز االح �ت �ج��اج��ات وف��ي
امل��وص��ل ،ح�ي��ث خ ��رج ن�ح��و  500شخص
ال��ى ال �ش��وارع .وف��ي مدينة الفلوجة نظم
محتجون مسيرات ضخمة وسدوا طريقًا
سريعًا كبيرًا على مدى االسبوع املاضي.
أم � � ��ا ال � � �ص� � ��در ،ف � �ق ��د أع � �ل � ��ن ف � ��ي م��ؤت �م��ر
صحافي في مدينة النجف (ج�ن��وب) ،أن
االح�ت�ج��اج��ات ستستمر م��ا دام الساسة
ينتهجون س�ي��اس��ات ت�خ��دم مصالحهم.
وقال انه يتعني عليهم ان يعملوا من أجل
شعوبهم ال من أج��ل مصالحهم .وطالب
امل�ح�ت�ج�ين ب��أال ينغمسوا ف��ي الطائفية،
ً
ق ��ائ�ل�ا إن ��ه س �ي��دع��م امل�ح�ت�ج�ين اذا ك��ان��ت
مطالبهم حقيقية وابتعدوا عن الطائفية
وال ��دك � �ت ��ات ��وري ��ة ،وخ� ��اص� ��ة م� ��ا وص �ف �ه��ا
صدام حسني.
بدكتاتورية ّ
في املقابل ،ح��ذر رئيس ال��وزراء العراقي،

م ��ن أن� ��ه ل ��ن ي �ت �ه��اون م ��ع االح �ت �ج��اج��ات
الحاشدة املناهضة للحكومة ألج��ل غير
ً
م �س �م��ى ،ل�ك �ن��ه ق ��دم ت� �ن ��ازال ف ��ي م��واج �ه��ة
مطالبهم م��ن خ�ل�ال ال��وع��د ب��اإلف��راج عن
بعض السجينات .وقال املالكي في بيان،
ً
إن «م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ف �ض�ل�ا ع ��ن رئ�ي��س
ال� ��وزراء ال يملك ال�ص�لاح�ي��ة ال��دس�ت��وري��ة
في الغاء القوانني التي يشرعها مجلس
ال� � �ن � ��واب وخ� �ص ��وص ��ًا ق� ��ان� ��ون امل �س ��اء ل ��ة
و ال �ع��دال��ة وق ��ان ��ون م�ك��اف�ح��ة االره� � ��اب».
وأضاف أن «قانون العفو العام لم ُي َّ
صدق
ع �ل �ي��ه ف ��ي م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ح �ت��ى اآلن»
ومطوي في ادراج مجلس النواب بسبب
خالفات سياسية بني الكتل البرملانية.
وتوصل املالكي إل��ى «أن مجلس النواب
ي �ت �ح �م��ل امل �س��ؤول �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ف ��ي إل �غ��اء
ق ��ان ��ون ��ي امل � �س ��اء ل ��ة وال � �ع� ��دال� ��ة وق ��ان ��ون
مكافحة اإلره� ��اب» .واض ��اف ان «بإمكان
الكتل السياسية ،وم��ن ضمنها القائمة
ال� �ع ��راق� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ت� �ط ��ال ��ب ب ��إل� �غ ��اء ه ��ذه
القوانني ،أن تتقدم بمقترح قانون يطالب
بإلغاء هذين القانونني ثم تجري عملية
امل�ن��اق�ش��ة ف��ي ال �ب��رمل��ان وإق � ��راره ف��ي ح��ال
املوافقة عليه» .وق��ال املالكي« :نعتقد ان
بعض املطالب املشروعة امتزجت بأخرى
ت �ت �ن��اق��ض ج��وه��ري��ًا م ��ع ط�ب�ي�ع��ة ال �ن �ظ��ام
ال�س�ي��اس��ي ل�ل�ب�لاد ال ��ذي نحتكم ف�ي��ه ال��ى
الدستور و القانون».
وك� � ��ان رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال� �ع ��راق ��ي ن ��وري
املالكي قد ق��رر أول من أم��س اص��دار عفو

خاص عن مئات النساء املدانات بقضايا
جنائية.
وف ��ي ك ��رك ��وك ،ق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
م��دي �ن��ة ك ��رك ��وك خ��ال��د ح �س�ين ال �ع��اص��ي:
«وق �ف �ن��ا ال �ي ��وم ل �ن��وص��ل رس ��ال ��ة ال��رف��ض
للتهميش واإلق�ص��اء واملطالبة بتطبيق
اإلدارة املشتركة والتوازن األمني واإلداري
وإي� � �ق � ��اق م �س �ل �س��ل ال� �ن� �ف ��ي وال �ت �ه �م �ي��ش
والتغيب للمكون العربي في كركوك».
الى جانب ذلك ،طالب املتظاهرون بإطالق
س��راح املعتقلني واملعتقالت األب��ري��اء من
السجون واإلسراع بحسم قضاياهم وفقًا
ل �ل �ق��ان��ون .ودع ��ا ال�ع�م�ي��د ال �س��اب��ق محمد
خ �ل��ف ن ��ام ��س ال �ع �ب �ي��دي «ال� �ق ��ائ ��د ال �ع��ام
للقوات املسلحة (نوري املالكي) الى اعادة
ض �ب��اط ال �ج �ي��ش ال �ع��راق��ي ال �س��اب �ق�ين من
ذوي الخبرة والكفاءة املهنية إلى الخدمة
لالستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم».
م��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،أع �ل �ن��ت م �ص��ادر أم�ن�ي��ة
وأخ � � � � ��رى ط� �ب� �ي ��ة ع� ��راق � �ي� ��ة م� �ق� �ت ��ل ث�ل�اث ��ة
اشخاص بينهم ابن شقيق رئيس مجلس
النواب العراقي اسامة النجيفي ،واصابة
ثمانية آخرين في هجومني منفصلني في
املوصل وجنوب بغداد.
الى ذلك ،اعلنت الشرطة العراقية في بابل،
مقتل اثنني من الزوار الشيعة املتوجهني
سيرًا على األق��دام الى كربالء في انفجار
سيارة مفخخة في منطقة املحاويل (60
كيلومترًا جنوب بغداد).
(أ ف ب ،رويترز)
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إسرائيل

نتنياهو يخشى سيطرة حماس على الضفة
علي حيدر

م �ح��اول��ة ال �ق��وى امل�ت�ط��رف��ة االص �ط �ي��اد في
املياه العكرة بالتشويش على قرار هادي
والزعم بدور للرئيس السابق علي صالح
في ذلك القرار« ،جريًا على عادة تلك القوى
ف��ي خ�ل��ط األوراق وت�س�م�ي��م األج � ��واء ول��و
م��ن خ�ل�ال ال �ك��ذب واخ �ت�لاق ال��وق��ائ��ع ال��ذي
باتت معه مواقفها مكشوفة ومفضوحة
ومدانة».

ل��م ي�ك�ت��ف رئ�ي��س ال � ��وزراء االس��رائ�ي�ل��ي،
ب �ن �ي��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي ��اه ��و ،ب � ��ال � ��ردود ال �ت��ي
ص ��درت ع�ل��ى ل�س��ان أع �ض��اء ح��زب��ه ،في
اع �ق��اب م��واق��ف رئ�ي��س ال��دول��ة شمعون
ب� �ي ��ري ��ز ال � �ت� ��ي وص� � ��ف ف �ي �ه ��ا ال ��رئ �ي ��س
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي م� �ح� �م ��ود ع � �ب� ��اس ب��أن��ه
«ش ��ري ��ك ل �ل �س�ل�ام» وان اس ��رائ �ي ��ل على
استعداد للحديث مع «حماس» «اذا ما
قبلت بشروط الرباعية» .ورد نتنياهو
على بيريز دون أن يسميه ،محذرًا من
س�ي�ط��رة ح��رك��ة «ح �م��اس» ع�ل��ى الضفة
ال�غ��رب�ي��ة ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تسيطر فيه
ع�ل��ى ق�ط��اع غ ��زة .وأش ��ار نتنياهو إل��ى
أن «الحكم في مصر تغير ،وفي سوريا
يهتز الحكم ،وهذا ما يمكن أن يحصل
أيضًا في مناطق السلطة الفلسطينية
ف��ي الضفة ال�غ��رب�ي��ة» .وأك��د أن «ك��ل من
يحسن النظر ،يعرف أنه يمكن حماس
أن تسيطر على السلطة بعد التسوية،
ويمكن أيضًا قبل التسوية كما حصل
في غزة» .وأضاف أنه «خالفًا لألصوات
ال� �ت ��ي أس �م �ع �ه��ا ف� ��ي األي� � � ��ام االخ � �ي� ��رة،
والتي تحثني على الركض إلى األمام،
وال �ت �ن��ازل واالن �س �ح��اب ،أع�ت�ق��د أن ��ه في
امل� �س� �ي ��رة ال �س �ي��اس �ي��ة ي �ج��ب ال �ت �ص��رف
بمسؤولية ال بعجلة ،بوعي ال بتسرع»،
مؤكدًا أن��ه «ل��ن تقوم هنا قاعدة اره��اب
اي��ران�ي��ة ثالثة ف��ي قلب ال �ب�لاد» .وش��دد
ع �ل��ى أن «ال � �س �ل�ام ال ي �ت �ح �ق��ق اال ح�ين
ُيضمن األمن».
رغم الطابع السياسي ملواقف نتنياهو،
إال أنها تأتي أيضًا ف��ي سياق محاولة
رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ت �ع��زي��ز
ص��ورت��ه اليمينية ،ف��ي ض��وء اس�ت�م��رار
«الليكود بيتنا» إلى
انزالق األصوات من
ً
«البيت اليهودي» .ونتيجة للتدهور في
مكانته الشعبية ،اضطر نتنياهو إلى
تعميق تدخله ومشاركته في نشاطات
ال �ح �م �ل��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ل�ه�ي�ئ��ة «ال �ل �ي �ك��ود
بيتنا» .ونقلت صحيفة «م�ع��اري��ف» أن
نتنياهو ّ
وبخ أعضاء الهيئة االنتخابية
التابعة لحزب «الليكود» ،وطلب منهم
تعزيز نشاطاتهم.
ف � ��ي ه� � ��ذه األث � � �ن� � ��اء ،ط� ��ال� ��ب أرب� � �ع � ��ة م��ن
م��رش�ح��ي «ال �ل �ي �ك��ود ب�ي�ت�ن��ا» ال �ب��ارزي��ن،

وزي� � � � ��ر ال � ��دع � ��اي � ��ة ي � ��ول � ��ي ادل � �ش � �ت� ��اي� ��ن،
ورئ � �ي� ��س االئ � �ت �ل��اف ال �ح �ك ��وم ��ي زئ �ي��ف
ال �ك�ي�ن ،وع �ض��و ال�ك�ن�ي�س��ت ي��ري��ف ل�ف�ين،
وال�ي�م�ي�ن��ي امل �ت �ط��رف م��وش�ي��ه ف��اي�غ�ل�ين،
خ�لال مناظرة سياسية نظمتها حركة
«ن �س��اء االخ� �ض ��ر» ال�ي�م�ي�ن�ي��ة ،ب �ـ«ف��رض
ال � �س � �ي ��ادة االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال �ض �ف��ة
الغربية» في موقف يتعارض مع الخط
الرسمي لحزب الليكود .وبحسب موقع
«م � �ع� ��اري� ��ف» ،أت � ��ت ت �ص��ري �ح��ات ه ��ؤالء
األرب �ع��ة ب�ع��د أن ك��رر نتنياهو ال�ت��زام��ه
خطاب «بار ايالن» الذي أعلن فيه قبول
حل الدولتني ،ردًا على تصريح القيادية

دعوة لمنح كل
عائلة عربية في الضفة
نصف مليون دوالر
لتشجيعها على الهجرة

ف��ي ح��زب الليكود تسيبي حوطيفيلي
ب��أن ه��ذا ال�خ�ط��اب ك��ان «تكتيكيًا ليس
أك �ث��ر ،وأن ��ه ك��ان م��وج�ه��ًا ب��األس��اس إل��ى
املجتمع ال��دول��ي ،لكنه ال يلزم الليكود
اليوم».
ف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،أش ��ارت «م�ع��اري��ف»
إل� � ��ى أن رئ � �ي ��س االئ� � �ت �ل��اف ال �ح �ك��وم��ي
زئ �ي��ف ال �ك�ي�ن دع ��ا إل ��ى ف ��رض ال �س �ي��ادة
االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال� �ض� �ف ��ة ال �غ��رب �ي��ة
ب��ال �ت��دري��ج ،ف�ي�م��ا دع ��ا ل �ف�ين إل ��ى ف��رض
هذه السيادة على كافة املستوطنات ،ال
على الكتل الكبيرة فقط .لكن ادلشتاين
أع��رب عن تقديره أن مثل ه��ذه الخطوة
لن تكون سهلة.
وك� �ش� �ف ��ت «ي� ��دي � �ع� ��وت أح � ��رون � ��وت»أن � ��ه
رغ��م م�ن��ع ل�ط��اق��م االع�لام��ي ف��ي الليكود
فايغلني من اج��راء مقابالت الى ما بعد
االن �ت �خ��اب��ات ،ل�ك�ن��ه اص ��ر ع�ل��ى ال��دخ��ول
إل��ى ساحة ال�ح��رم ،األم��ر ال��ذي استدعى

التحقيق معه .وحاولت الشرطة اطالق
سراحه بشروط مقيدة ،اال أنها تنازلت
ع � ��ن ال � � �ش� � ��روط ب� �س� �ب ��ب اص � � � � ��راره ع �ل��ى
رفضها.
أيضًا ،رأى فايغلني ،في نفس املناظرة
ال �ت��ي أج��رت �ه��ا ح��رك��ة ن �س��اء «األخ �ض��ر»
ً
ال �ي �م �ي �ن �ي��ة ،أن � ��ه ب� � ��دال م ��ن دف � ��ع  10ف��ي
امل�ئ��ة سنويًا م��ن الناتج القومي مقابل
«م �ف �ه ��وم ال ��دول� �ت�ي�ن وات � �ف� ��اق أوس� �ل ��و»،
ومقابل جدار الفصل والقبة الحديدية،
ال �ت��ي س�ن�ض�ط��ر ال ��ى وض �ع �ه��ا ع �ل��ى كل
مدرسة في تل أبيب ،ودفع أجرة حارس
ع�ل��ى ك��ل م�ق�ه��ى ،يمكن ات �ب��اع م��ا سماه
ً
«ح�لا أم�ث��ل» عبر منح ك��ل عائلة عربية
في الضفة الغربية نصف مليون دوالر
لتشجيعها على الهجرة إلى مكان تجد
ً
فيه مستقبال أفضل.
ولفت فايغلني إل��ى أن الغرب يرغب في
استقبالهم خالفًا لالدعاءات ،بذريعة أن
«دول الغرب تتقلص بسبب تراجع عدد
ال� � ��والدات ،وأن م �ه��اج��ري ال�ع�م��ل ال��ذي��ن
ي �ع��رف��ون ال �ب �ن��اء أف �ض��ل م��ن امل�ه��اج��ري��ن
ال�س��ودان�ي�ين ال��ذي��ن ال ي�ع��رف��ون ال�ب�ن��اء».
وزعم فايغلني أن « 80في املئة من سكان
ق �ط ��اع غ � ��زة ،و 65ف ��ي امل �ئ ��ة م ��ن س �ك��ان
الضفة الغربية يرغبون في الهجرة».
وال يمكن فصل هذه املواقف عن نتائج
اس �ت �ط�لاع��ات ال � ��رأي ال �ت��ي ت��ؤك��د ت�ف��وق
ال�ك�ت��ل ال�ي�م�ي�ن�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة وال�ع�ل�م��ان�ي��ة،
ع�ب��ر ن�ي�ل�ه��ا  67م�ق�ع�دًا ف��ي م�ق��اب��ل كتلة
ال �ي �س��ار وال ��وس ��ط اإلس��رائ �ي �ل��ي بنيلها
 53م �ق �ع �دًا .وب��اس �ت �ث �ن��اء ك �ت �ل��ة «ال �ب �ي��ت
اليهودي» التي تواصل تعزيز مكانتها
ع �ل��ى ح� �س ��اب ال �ل �ي �ك��ود ،ت �ح��اف��ظ ب�ق�ي��ة
ال� �ك� �ت ��ل ع� �ل ��ى ن� � ��وع م � ��ن امل � � ��راوح � � ��ة ،م��ع
انتقال طفيف ب�ين مقاعد حركة ليفني
وح��زب يائير ليبيد؛ اذ توقع استطالع
ن�ش��رت نتائجه صحيفة «ه��آرت��س» أن
ت�ن��ال كتلة «ال�ل�ي�ك��ود ب�ي�ت�ن��ا» ،ل��و ج��رت
االنتخابات اآلن  34مقعدًا ،فيما سينال
ح��زب العمل  16م�ق�ع�دًا .وارت �ف��ع رصيد
«البيت اليهودي» إل��ى  14مقعدًا ،الذي
بدأ ينافس حزب العمل على الحلول في
املرتبة الثانية .وتوقع االستطالع أيضًا
أن تنال حركة ليفني  10مقاعد ،وحزب
ليبيد  9م�ق��اع��د ،اض��اف��ة ال��ى ن�ي��ل ح��زب
شاس  11مقعدًا.

فلسطين

«خارطة تفضيلية» لتشجيع التملك في املستوطنات
ّ
أقرت الحكومة العبرية
خارطة أفضلية قومية لحوالى
 660بلدة لشراء األراضي ضمن 13
في املئة من املستوطنات في
الضفة الغربية املحتلة ،وذلك
في إطار تشجيعها على التملك
في مستوطنات

محمد بدير
في سياق السياسة االسرائيلية لتعزيز
املستوطنات ،وبتوقيت انتخابي فاضح،
ّ
وق ��ع وزي ��ر امل ��ال ي��وف��ال شطاينتس ي��وم
الخميس املاضي على «خارطة األفضلية
ال�ق��وم�ي��ة» ال �ت��ي ت�م�ن��ح أف�ض�ل�ي��ة ل�ح��وال��ى
 660بلدة في شراء األراض��ي ،وشملت 87
مستوطنة في الضفة الغربية ،في حني لم
ترد مستوطنات وبلدات موجودة بالقرب
قطاع غزة كانت في مرمى الصواريخ
من ُ
ال �ت��ي أط �ل �ق��ت م ��ن ال �ق �ط��اع ،م �ث��ل أس ��دود
وعسقالن وكريات مالخي ،رغم أن معيار

وزير املالية اإلسرائيلي في مكتبه بالقدس املحتلة أمس (رونني زفولني ــ رويترز)

االنضمام الى القائمة مرتبط ببعدها عن
املركز ،ووقوعها في منطقة املواجهة.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
ي��أت��ي ت��وق�ي��ع وزي� ��ر امل� ��ال ت�ط�ب�ي�ق��ًا ل�ق��رار
الحكومة اإلسرائيلية الصادر في كانون
االول ع��ام  ،2009وال ��ذي يمنح ك��ل بلدة
تشملها القائمة أفضلية تصل الى مئات
آالف الشواقل في شراء األراضي.
ّ
ول�ف�ت��ت الصحيفة ال��ى أن ّ املستوطنات
امل�ش�م��ول��ة ف��ي ال�ق��ائ�م��ة ت�م��ث��ل م��ا نسبته
ّ
 13ف��ي امل�ئ��ة ،كما أن بعضها يقع ضمن
ال �ك �ت��ل االس�ت�ي�ط��ان�ي��ة ال �ك �ب��رى ،ف��ي حني
يعتبر بعضها مستوطنات معزولة مثل
«يتسهار وإيتمار وألون موريه» .وتنبع
أه �م �ي��ة ه ��ذه ال �خ��ارط��ة م ��ن أن �ه��ا تعتبر
ت �ش �ج �ي �ع��ًا ح �ك��وم �ي��ًا الم� �ت�ل�اك األراض � ��ي
ف��ي مستوطنات مثل «ب�ي��ت إي��ل وتبوح
وعوفرا وعاليه».
ال��ى ذل ��كَّ ،
وب ��خ مستشار األم ��ن القومي
ال�ل��واء احتياط ع�م�ي��درور أك�ث��ر م��ن 100
سفير ودبلوماسي إسرائيليّ ،
ردًا على
التصفيق ال��ذي حظي به تساؤل سفير
إسرائيل في األمم املتحدة رونني فراوشر
بشأن املنطق الذي يقف وراء اإلعالن عن
مخطط البناء االستيطاني في املنطقة
«إي _  »1غداة االعتراف األممي بالدولة
الفلسطينية بصفة مراقب ،داعيًا إياهم
ال ��ى االس �ت �ق��ال��ة أو االن �ت �ق��ال ال ��ى العمل
السياسي الحزبي إذا كانوا ال يوافقون

على سياسة الحكومة.
ورغ � � ��م م� � �ح � ��اوالت ن� ��ائ� ��ب م� ��دي� ��ر وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة رون ك ��وري ��ال ت�ه��دئ��ة األم ��ور
واإلش � � � ��ارة إل� ��ى أن ال �ت �ص �ف �ي��ق ل ��م ي�ن�ب��ع
م��ن م�ع��ارض��ة س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،واص��ل
م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال �ق��وم��ي ك�لام��ه غاضبًا
«أن � ��ا م ��وظ ��ف وأن� �ت ��م م ��وظ� �ف ��ون ،ون �ح��ن
نمثل الحكومة ،وم��ن ال تعجبه سياسة
الحكومة بإمكانه االستقالة».
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،منحت املحكمة العليا
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة م �ه �ل��ة ج ��دي ��دة م ��ن أرب �ع��ة
أش� � �ه � ��ر ل� �خ� �م� �س�ي�ن أس � � � � ��رة ت� �ع� �ي ��ش ف��ي
م�س�ت��وط�ن��ة «أم ��ون ��ا» ال�ع�ش��وائ�ي��ة ش�م��ال
الضفة الغربية ،كان يفترض أن تغادرها
ق�ب��ل ن�ه��اي��ة  2012بحسب ق ��رار أص��درت��ه
املحكمة أول من أمس.
ف � � ��ي غ � � �ض � ��ون ذل � � � � ��ك ،أص � � �ي � ��ب ع � �ش� ��رات
الفلسطينيني بجروح ،ومنهم واحد على
األق ��ل ب��ال��رص��اص ال �ح��ي ،ف��ي م��واج�ه��ات
مع جيش االحتالل االسرائيلي في بلدة
ش �م��ال ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة أول م ��ن أم ��س.
وب � ��دأت امل��واج �ه��ة ع �ن��دم��ا أوق � ��ف ج�ن��ود
إسرائيليون يرتدون الزي العربي ناشطًا
محليًا ف��ي ح��رك��ة ال�ج�ه��اد االس�لام��ي في
ب �ل��دة ط�م��ون ب�ين ن��اب�ل��س وج �ن�ين .وأدت
عملية فرقة الكوماندوس ،التابعة لفرقة
م �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ال �ت �س �ل��ل ال � ��ى امل �ن��اط��ق
الفلسطينية ،الى انطالق تظاهرة لسكان
البلدة رشقوا فيها الجنود بالحجارة.

عربيات
دوليات
هنية يؤكد إنجاح
مهرجان «فتح»
أكد رئيس وزراء الحكومة
الفلسطينية املقالة اسماعيل هنية
(الصورة) ،خالل لقائه ،أمس،
وفدًا قياديًا من حركة «فتح» في
قطاع غزة برئاسة نبيل شعث،
أن حكومته أصدرت تعليمات
واضحة إلنجاح املهرجان الذي
ستقيمه حركة «فتح» في غزة
يوم الجمعة املقبلة .وقال إن «هذا
الحفل وهذه االجواء تفرش الطريق
امام املصالحة ،واعطينا التعليمات
الواضحة لألجهزة االمنية إلنجاح
املهرجان بكافة السبل» .فيما

أكد شعث أن «هذا االحتفال
سيكون عرسًا فلسطينيًا وعرسًا
للقدس واألسرى والالجئني
ولكل الفلسطينيني ،وان اللقاءات
وما يجري في هذه اآلونة هو
انطالقة جديدة في مسيرة الوحدة
الفلسطينية».
(أ ف ب)

إسرائيل تفتتح السياج
الحدودي مع مصر
افتتح رئيس الوزراء االسرائيلي،
بنيامني نتنياهو ،أمس ،القسم
الرئيسي من السياج اإللكتروني
الحدودي الذي تبنيه الدولة
العبرية على طول حدودها مع
مصر ،مؤكدًا أن انجاز الجزء
االخير من هذا السياج البالغ
طوله  230كيلومترًا سينتهي
في غضون ثالثة اشهر .وقال ان
عملية بناء الجدار املستمرة منذ
عامني كلفت  1,6مليار شيكل
( 420مليون دوالر) .وحلق فوق
الجدار على منت مروحية ،وذلك
قبل ثالثة أسابيع من االنتخابات
التشريعية املبكرة ،التي بنى
حملته االنتخابية فيها على
موضوع «أمن اسرائيل».
(أ ف ب)

رام الله تجدد دعوة العرب
للوفاء بااللتزامات املالية
جددت الحكومة الفلسطينية،
أمس ،مطالبتها الدول العربية
بالوفاء بالتزاماتها املالية لجهة
تحويل مبلغ  100مليون دوالر
شهريًا للسلطة الفلسطينية
لتمكينها من مواجهة العقوبات
املالية االسرائيلية .وقال بيان
صادر عن مجلس الوزراء ان
«الحكومة تطالب الدول العربية
بتفعيل شبكة االمان العربية
ودفع االموال التي تعهدت بها».
واضاف أن «السلطة الفلسطينية
بحاجة الى  240مليون دوالر
شهريًا لتمكينها من الوفاء
بالتزاماتها ،ما استمرت اسرائيل
بالقرصنة على اموالنا».
(أ ف ب)
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مصر
يبدو أن خريطة الحركات واألحزاب اإلسالمية سيعاد رسمها مرة أخرى بعد إعالن تأسيس
حزب «الوطن» ذي املرجعية السلفية وتدشني االئتالف الوطني الحر ،استعدادًا النتخابات
مجلس النواب املصري

«حزب الوطن» يعيد رسم
خريطة األحزاب اإلسالمية
عبد الرحمن يوسف
بعد قرابة ثالثة أشهر من األزم��ة الداخلية
التي اندلعت داخ��ل ح��زب «ال �ن��ور» ،ال��ذراع
ّ
السياسية للدعوة السلفيةُ ،أس��دل الستار
على تلك األزمة بإعالن الدكتور عماد عبد
ال�غ�ف��ور رئ �ي��س ال �ح��زب ووك �ي��ل مؤسسيه
وع� ��دد ك�ب�ي��ر م��ن أع �ض��اء ال� �ح ��زب ،ون��واب��ه
السابقني استقالتهم وتأسيس حزب جديد
حمل اسم حزب «الوطن».
وأع �ل��ن ع�ب��د ال�غ�ف��ور ،ف��ي م��ؤت�م��ر صحافي
عقد أول م��ن أم��س بحضور الشيخ ح��ازم
صالح أبو إسماعيل ،أحد الساعني سابقًا
إل��ى الترشح لرئاسة الجمهورية ،تدشني
االئتالف الوطني الحر ،لخوض انتخابات
مجلس النواب املقبلة.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان ��دالع األزم ��ة منذ ثالثة
أش� �ه ��ر ن �ت �ي �ج��ة خ�ل�اف ��ات داخ �ل �ي ��ة ت�ت�ع�ل��ق
ب�ع�م�ل�ي��ة ات �خ��اذ ال� �ق ��رار وم �ح��اول��ة هيمنة
ال��دع��وة السلفية على ال�ح��زب ،وخصوصًا
م ��ع م ��ا ع ��رف م ��ن ن� ��زاع ب�ي�ن ال �ش �ي��خ ي��اس��ر
ب��ره��ام��ي ،ن��ائ��ب رئ �ي��س ال ��دع ��وة السلفية
ال� � ��ذي ُي� �ع ��رف ب ��ال ��رج ��ل ال � �ق ��وي وص��اح��ب
املهارات التنظيمية العالية داخ��ل الدعوة،
وبني عبد الغفور ،إال أن وقائع األزم��ة كان
لها ان�ع�ك��اس��ات كبيرة على بقية القواعد
وال� � �ك � ��وادر .وأس � ��س ب �ع��ض ه� ��ذه ال� �ك ��وادر
م��ا ع��رف بجبهة اإلص�ل�اح ال��داخ�ل��ي ،التي
استطاعت أن تجذب عددًا كبيرًا من أعضاء
ال�ح��زب بعيدًا ع��ن هيمنة املشايخ الكبار،
فضال عن قدرتها على اقناع النائب الثاني
ً
ل��رئ�ي��س ال ��دع ��وة ال�س�ل�ف�ي��ة ،ال�ش�ي��خ سعيد
ع�ب��د ال�ع�ظ�ي��م ،ب��االن�ض�م��ام إل ��ى ص��ف عبد
ال�غ�ف��ور ف��ي األزم ��ة ،ليحدث ت��وازن��ًا نسبيًا
ونوعيًا مع كتلة ياسر برهامي .فالطرفان
ي �ع��دان م��ن ال �ق �ي��ادات ال�ت��اري�خ�ي��ة ل�ل��دع��وة
السلفية (م��درس��ة اإلس�ك�ن��دري��ة) ،وت�ج��اوزا
بتأثيرهما ح��دود املحافظة األم ليقنعوا
آخرين في الحزب في جنوب مصر وشرقها
ب��االن �ض �م��ام إل �ي �ه��م .وج � ��اء ال �ح �ض��ور في
املؤتمر والكلمات التي ألقيت فيه لتكشف
عن مدلوالت كثيرة ،بعضها يخص الحالة

س� � ��ارع ع � ��دد م ��ن امل� �س ��ؤول�ي�ن ال��رس �م �ي�ين
امل �ص��ري�ي�ن أم� ��س ل �ل �ت��وج��ه إل� ��ى اإلم� � ��ارات
ف��ي م�ح��اول��ة ل�ت�ط��وي��ق ت��داع �ي��ات إعالنها
إلقاء القبض على شبكة مرتبطة بحركة
اإلخ � � � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن امل � �ص� ��ري� ��ة ،م�ت�ه�م��ة
ب �ت �ج �ن �ي��د امل � �ص� ��ري�ي��ن امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ل��دي �ه��ا
لتدريبهم على قلب نظام الحكم.
وذك� � � ��ر امل � ��وق � ��ع اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ل �ص �ح �ي �ف��ة
«املصري اليوم» أن رئيس االستخبارات
العامة محمد رأفت شحاتة ،غادر القاهرة
أم��س ع�ل��ى رأس وف��د إل��ى أب��وظ�ب��ي للقاء
ع��دد م��ن امل �س��ؤول�ين .وس�ب��ق ش�ح��ات��ة إل��ى
اإلم��ارات وفد من رئاسة الجمهورية ضم
عصام الحداد ،مساعد رئيس الجمهورية
ل �ل �ش��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال��دول��ي،
وخالد القزاز ،سكرتير رئيس الجمهورية.
وأك��د بيان لرئاسة الجمهورية أن الوفد
يحمل رسالة من مرسي إلى رئيس دولة
اإلم ��ارات العربية املتحدة الشيخ خليفة
بن زاي��د آل نهيان من دون أن يكشف عن
مضمون الرسالة.
وفيما أك��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ،محمد كامل

الجنيه يواصل الهبوط
س �ع��ت ال �س �ل �ط��ات امل �ص��ري��ة ع �ل��ى م ��دى األي ��ام
امل��اض �ي��ة إل ��ى ط �م��أن��ة امل��واط �ن�ي�ن إل ��ى أن سعر
الجنيه سيستقر قريبًا ،فيما هبط األخير إلى
مستوى قياسي جديد أمس بعدما وصل إلى
نحو  6.390جنيهات مقابل الدوالر بالتزامن مع
ارتفاع تكلفة التأمني على الديون.
وأع ��رب وزي��ر املالية امل�ص��ري ،ممتاز السعيد،
عن توقعه أن تستقر العملة في خالل شهر أو
شهر ونصف .وأضاف« :لن أقول إننا سنرجع
إلى الستة جنيهات ،وهذا أمر محتمل ،لكن (لن
نصل) إلى السبعة جنيهات».
وي��رى بعض الخبراء االقتصاديني أن التفاؤل
ال ��رس �م ��ي ب �ت �ع��اف��ي س �ع��ر ال �ج �ن �ي��ه ي �ع��د ه��دف��ًا
ط �م ��وح ��ًا .وت ��وق ��ع ال �خ �ب �ي��ر االق� �ت� �ص ��ادي ل��دى
كابيتال إيكونومكس ،نيل شيرنج ،أن يصل
س �ع ��ر ص � ��رف ال �ع �م �ل��ة امل� �ص ��ري ��ة إل � ��ى س�ب�ع��ة
جنيهات بنهاية .2013
وأوض ��ح شيرنج أن «م��ا يهم املستثمرين هو
كيفية وصول الجنيه إلى هذا املستوى».
م ��ن ج �ه �ت� ّ�ه ،ق� ��ال م �ص��در م �ص��رف��ي إن ال�ب�ن��ك
امل��رك��زي قلص نطاق ت��داول العملة ف��ي السوق
ب�ين البنوك ،وخفض ال��رس��وم التي يتقاضاها
م��ن األف� ��راد م�ق��اب��ل تغيير ال�ع�م��ل ف��ي م�ح��اول��ة
أخ� ��رى إلب �ط ��اء وت �ي ��رة اس �ت �ن��زاف االح �ت�ي��اط��ي
بالعملة األجنبية.

واظ �ه��رت ب �ي��ان��ات م��ؤس�س��ة م��ارك��ت أن تكلفة
ت��أم�ين ال��دي��ون امل �ص��ري��ة ألج ��ل خ�م��س س�ن��وات
قفزت  27نقطة أساس عن إقفالها السابق إلى
 515نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها في
أربعة أشهر ونصف شهر.
ي��أت��ي ه��ذا فيما هبطت احتياطيات مصر من
ال �ن �ق��د األج �ن �ب��ي ب �ح ��دة؛ ف �ف��ي ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي
ان�خ�ف�ض��ت اح �ت �ي��اط �ي��ات ال �ن �ق��د األج �ن �ب��ي 448
م�ل�ي��ون دوالر إل ��ى  15م�ل�ي��ار دوالر ،وه ��و ما
يغطي تقريبًا تكلفة الواردات لثالثة أشهر.
(رويترز ،أ ف ب)

السلفية في مصر واآلخر يمس حالة تيار
اإلسالم السياسي بصفة عامة.
ف�ع�ل��ى م �س �ت��وى ال �ح��ال��ة ال�س�ل�ف�ي��ة ،كشفت
ال�س��رع��ة ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي اس�ت�ط��اع ب�ه��ا عبد
ال �غ �ف��ور ت��دش�ين ه ��ذا امل��ؤت �م��ر وج� ��ذب ه��ذا
ال� �ع ��دد ال �ك �ب �ي��ر م ��ن ال� �ح� �ض ��ور ،أن ال �ت �ي��ار
شكال
السلفي التنظيمي ال يحمل داخ�ل��ه
ً

واحدًا فقط في طريقة التفكير أو الرؤية ،بل
يحمل بداخله تمايزات كثيرة كان ينقصها
فقط الدخول في املعترك السياسي والفكري
العملي لتفصح عن نفسها .وهو ما حدث
بعد عام ونصف من إع�لان التيار السلفي
ممثال في حزب النور.
ألول حزب قوي له،
ً
األم��ر ال�ث��ان��ي ،أن ع�م��اد عبد الغفور أسس

ً
يفضل حزب الوطن استخدام الشعارات الوطنية بدال من اإلسالمية (عمرعبد الله دلش ـ رويترز)

مساع مصرية لتطويق أزمة خلية اإلسالميني
ٍ

اإلمارات تعتقل  11قياديًا من «اإلخوان»
ع � �م ��رو ،وج� � ��ود ات � �ص� ��االت م ��ع ال �س �ل �ط��ات
اإلماراتية وأنهم بانتظار ما سيحدث في
الفترة املقبلة ،كشف املتحدث باسم جماعة
اإلخوان املسلمني في مصر ،محمود غزالن،
عن معرفته بعدد من املعتقلني األحد عشر.
وأك��د أن «االتهامات املوجهة إليهم بأنهم
خ�ل�ي��ة ت �ه��دف إل ��ى زع ��زع ��ة االس �ت �ق ��رار في
اإلمارات عارية من الصحة».
من جهته ،قال أحمد سنبل ،نجل املعتقل

علي سنبل ،إن وال��ده يعمل طبيبًا ،نافيًا
وجود أي نشاطات سياسية لديه.
وكانت صحيفة «الخليج» قد أف��ادت عن
توقيف السلطات اإلم��ارات�ي��ة أكثر من 10
أش� �خ ��اص «م� ��ن ق� �ي ��ادة ت �ن �ظ �ي��م اإلخ � ��وان
الفتة إلى أنهم كانوا
املسلمني املصري»،
ً
«ي�ع�ق��دون اج�ت�م��اع��ات س��ري��ة ف��ي مختلف
م� �ن ��اط ��ق ال� � ��دول� � ��ة .وي � �ق� ��وم� ��ون ب �ت �ج �ن �ي��د
أب � �ن ��اء ال �ج��ال �ي��ة امل� �ص ��ري ��ة ف ��ي اإلم � � ��ارات

ل �س �ل��وك ي �ع��د ج ��دي �دًا ف ��ي م �م��ارس��ة ال�ع�م��ل
ال �س �ي��اس��ي ال �ت �ن��اف �س��ي ،ب� �ت� �ج ��اوزه ل��ذك��ر
الخالفات بينه وبني الهيئة العليا في حزب
ال �ن��ور .واس�ت�ط��اع أن ي�ج��ذب أع ��دادًا كبيرة
بإظهار أن��ه يمكن التعامل بشكل أخالقي
في عالم السياسة.
ي �ض��اف إل� ��ى ذل � ��ك ،م �ح��اول��ة ع �ب��د ال �غ �ف��ور

لالنضمام ال��ى ص�ف��وف التنظيم» .كذلك
�واال ط��ائ�ل��ة وح��ول��وه��ا
ف��إن�ه��م «ج�م�ع��وا أم � ً
إل ��ى ال�ت�ن�ظ�ي��م األم ف��ي م �ص��ر ب �ط��رق غير
فضال عن جمعهم «معلومات
مشروعة»،
ً
س� ��ري� ��ة ع � ��ن أس� � � � ��رار ال � � ��دف � � ��اع» ال �خ ��اص ��ة
باإلمارات.
وتحدثت «الخليج» ع��ن «وج��ود عالقات
وث �ي �ق��ة ب �ي�ن ت �ن �ظ �ي��م اإلخ� � � ��وان امل�س�ل�م�ين
امل �ص ��ري وق� �ي ��ادات ال�ت�ن�ظ�ي��م ال �س ��ري في
اإلم � ��ارات» ،حيث ع�ق��دت «ل �ق��اءات سرية»
بني الطرفني .وتحدثت عن تقديم تنظيم
اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين امل �ص��ري ف��ي اإلم ��ارات
العديد من الدورات واملحاضرات ألعضاء
التنظيم السري حول االنتخابات وطرق
تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية.
وج ��اءت ه��ذه ال�ت�ط��ورات بعد ق��راب��ة شهر
من إعالن السلطات اإلماراتية تفكيك عدد
من الخاليا اإلسالمية التي تتآمر لضرب
أمن الدولة ،فيما اتهم رئيس شرطة دبي
ضاحي خلفان اإلخوان املسلمني بالعمل
على قلب انظمة الحكم في الخليج.
(أ ف ب ،رويترز ،أ ب)

ت ��أس� �ي ��س خ � �ط� ��اب م� �غ ��اي ��ر ع � ��ن ال �خ �ط��اب
ال �ت �ق �ل �ي��دي ال � � ��ذي ت �س �ت �خ��دم��ه ال� �ق� �ي ��ادات
ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة داخ� � ��ل ال� ��دع� ��وة ال �س �ل �ف �ي��ة ع��ن
الشريعة ،إذ أك��د أن فئات عديدة «تتحدث
عن الشريعة والعدالة االجتماعية والكرامة،
لكن األه��م أن نجعل منهم واقعًا معيشًا»،
بما يعني أن��ه ي��رغ��ب ف��ي ت�ج��اوز الخطاب

ما قل
ودل
قدمت قبرص اعتذارًا رسميًا
ملصر بعد إيقاف السفيرة املصرية
في نيقوسيا ،منحة محروس باخوم،
قبل أيام في مطار الرنكا .وقالت
وزارة الخارجية القبرصية إنها
«تقدم اعتذارًا علنيًا وتأسف بكل
صدق من طريقة معاملة السفيرة
التي ال تعكس مبدأ احترام األشخاص
ّ
ّ
الدبلوماسيني» .وأفادت
واملمثلني
وسائل إعالم بأن باخوم أوقفت بعد
إشكال مع عناصر األمن الذين طلبوا
منها نزع حذائها ملرافقة زوجها
وأوالدها الى بوابة صالة السفر.
(أ ف ب)
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أبو إسماعيل ّلمح
إلى قدرة تحالف
اإلسالميين على خوض
االنتخابات بكل الدوائر

االس �ت �ق �ط��اب��ي ال� � ��ذي ع ��رف ��ه اإلس�ل�ام� �ي ��ون
ك�ث�ي�رًا ع�ن��د ح��دي�ث�ه��م ع��ن ال �ش��ري �ع��ة .وأك��د
ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات خ ��اص ��ة ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن
«الشريعة كلها حق وهي التي تدعو للعدل
والفضيلة والخير للناس واملحافظة على
حقوق اإلنسان».
وأك� ��د ذل ��ك امل�ع �ن��ى اس ��م ال �ح��زب وش �ع��اره،

فكلمة «ال��وط��ن» ل��م يكن مرحبًا كثيرًا بها
في أدبيات السلفيني على كافة مدارسهم،
الرت�ب��اط املنهج السلفي بفكرة «األممية».
كذلك إن الشعار الرئيسي ال��ذي علق على
ّ
مقار الحزب كان «وطن حر وشعب كريم»،
وهو ما كشف أن الحزب يعتمد على خطاب
يالمس كثيرًا من الناس.
هذه األمور ترجح أن يكون حزب الوطن هو
املقابل لحزب الوسط في الحالة «اإلخوانية
ومدارسها» .فحديث القيادات في املؤتمر،
كالدكتور يسري حماد ومحمد نور وأحمد
ودي� � ��ع ،ي�ك�ث��ر م ��ن م� �ف ��ردات ذك� ��ر امل �ش��اري��ع
القومية والجوانب العملية ونبل الوسيلة
وامل �ق �ص��د ،ب�ج��ان��ب ال�ح��دي��ث ع��ن املرجعية
متساو بني الشقني.
بقدر
اإلسالمية ٍ
ٍ
وك��ان الفتًا أيضًا ق��درة ال�ح��زب على جذب
دعم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ،الرمز
السلفي وال��داع�ي��ة الكويتي امل �ع��روف ،بما
له من ثقل في التأثير داخ��ل السلفيني في
منطقة الخليج ،وهو ما قد يعني أن خبرة
السلفيني املتقدمة نسبيًا في الكويت عنها
في مصر ،ستكون داعمة لحزب الوطن.
وف ��ي ال�ك�ل�م��ة ال �ت��ي أل �ق��اه��ا ال �ش �ي��خ محمد
عبد املقصود ،أحد مشايخ القاهرة الكبار،
امل �ت��أث��ري��ن ب ��اإلخ ��وان وامل��رج �ع �ي��ة الفقهية
ل �ح��زب األص��ال��ة ال�س�ل�ف��ي ،رأى أن «ت�ق��دي��م
الخطباء للمهمات السياسية خيانة ،فإدارة
مسجد ليست ك ��إدارة دول ��ة» .وش ��دد على
ح��دي��ث ق �ي��ادات ال��وط��ن ع��ن أهمية «تقديم
ال �ك �ف��اءات ،ألن ت��رش�ي�ح��ك ل�ش�خ��ص تعني
تزكيته للناس وستحاسب عليه».
وك��ان��ت كلمة ال�ش�ي��خ أب��و إس�م��اع�ي��ل ،التي
ّملح فيها إلى قدرة اإلسالميني على خوض
االنتخابات بكل الدوائر من دون اإلفصاح
ع ��ن امل �ش��ارك�ي�ن ف ��ي ال �ت �ح��ال��ف ،ف �ض�ل ً�ا عن
تأكيده َنبذ الحزبية وأهمية بيان املنهج
وأن بمثابة خريطة الحضور ال��ذي شمل
ت��وج �ه��ات إس�ل�ام �ي��ة ع ��دي ��دة وغ � ��اب عنها
م�م�ث�ل��ون ع��ن اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين .وه ��و ما
ي �ط��رح ت� �س ��اؤالت ع ��ن س ��ر ه� ��ذا ال�ت�ح��ال��ف
وكيف سيسير.

إضاءة

حبس إسرائيلي في مصر بشبهة التخابر
قررت نيابة مدينة نويبع في جنوب سيناء حبس اإلسرائيلي
أن� ��دري ب�ش�ي�ن�ي�ش�ن�ي�ك��وف ،ال ��ذي أل �ق��ي ال�ق�ب��ض ع�ل�ي��ه أول من
أم��س ،أرب�ع��ة أي��ام على ذم��ة تحقيقات ت�ج��رى معه لالشتباه
ف��ي قيامه ب��أع�م��ال ت�خ��اب��ر .وأف ��اد م�ص��در قضائي ب��أن��ه تبني
ً
أن بشينيشنيكوف «دخ��ل البالد متسلال عبر منطقة جبلية
ب��ال �ق��رب م��ن ط��اب��ا» ،م��ن دون م��زي��د م��ن ال�ت�ف��اص�ي��ل .وأف ��ادت
الصحف اإلسرائيلية بأن املوقوف البالغ الرابعة والعشرين من
العمر ،مولود في روسيا وهاجر إلى إسرائيل .وسبق لجهاز
األم��ن ال��داخ�ل��ي «ال�ش�ين بيت» أن أوق�ف��ه ف��ي ع��ام  2011بسبب
نشاطاته املؤيدة للفلسطينيني .وأكدت صحيفة «هآرتس» أن
الشاب عمل أرب��ع سنوات ونصف السنة جنديًا في الجيش
اإلسرائيلي ،لينخرط الحقًا في «منظمات يسارية متشددة».
من جهتها ،أف��ادت صحيفة «معاريف» ب��أن بشينيشنيكوف
ح ��اول رف��ض جنسيته اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،م��ؤك �دًا أن��ه «ال يعترف
بدولة إسرائيل» .أم��ا املتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية
ي�ي�غ��ال ب��امل��ور ،ف�ق��ال إن��ه ل��م يتلق أي إش �ع��ار م��ن م�ص��ر حتى
اآلن بخصوص توقيف إس��رائ�ي�ل��ي .وق��ال «طلبنا معلومات
من املصريني .ننتظر معلومات رسمية من السلطات حول ما
يتهمونه به وما يريدون فعله لكي نعلم كيف نتصرف».
(أ ف ب)

تحقيق تركي في مقتل
ّ
طي َارين فوق سوريا:
ّ
ملاذا اإلصرار على املهمة؟
أنقرة ــ فاطمة كيابال
بدأ أحد مكاتب ّ
االدعاء العام في تركيا
تحقيقات حول سقوط طائرة عسكرية
ت��رك �ي��ة ب��واس �ط��ة ص � ��اروخ س � ��وري في
ح ��زي ��ران امل ��اض ��ي ،وذل� ��ك ع �ق��ب ش�ك��وى
َ
الطيارين االثنني
تقدمت بها عائلة أحد
اللذين قتال في الحادث.
ّ
وات �ه �م��ت ع��ائ�ل��ة ال�ط�ي��ار امل �ل�ازم حسني
أك�س��وي م�س��ؤول�ين حكوميني ،وبشكل
خ��اص منظمة االس�ت�خ�ب��ارات القومية
(ميت) والقوة الجوية ،بمحاولة إثارة
ح � ��رب ،ع ��ن ط ��ري ��ق إع� �ط ��اء أوام � � ��ر غ�ي��ر
ق��ان��ون �ي��ة ل� �ل� �م ��رؤوس�ي�ن ،واص� �ف ��ة ذل��ك
«ب ��اإله �م ��ال وامل �ع��ال �ج��ة غ �ي��ر امل�لائ �م��ة»
لحادث الطائرة ،حسبما ذكرت صحيفة
«وطن» التركية اليومية.
من جهته ،ق��ال محامي عائلة اكسوي،
م�ح�م��د ك �ت��ر ،إن ج �ه��از االس �ت �خ �ب��ارات
«م �ي��ت» أع �ط��ى األم ��ر ب��إرس��ال ط��ائ��رات
ال � � � ��ى امل � �ن � �ط � �ق � ��ة .وأض� � � � � � ��اف أن «ت� �ل ��ك
ّ
ال�ط��ائ��رة ح��ل�ق��ت ب��أم��ر م��ن «م �ي��ت» ،وأن
االس�ت�خ�ب��ارات أص� ّ�رت على املهمة رغم
إش� ��ارة ال �ت �ق��اري��ر ال ��ى م�خ��اط��ر تسيطر
ع �ل��ى أج � � ��واء ال� �س ��اح ��ل ال� � �س � ��وري .ل�ق��د
مضوا في إصرارهم ليومني» .وأضاف
كتر لصحيفة «الوطن» ولصحف تركية
أخ��رى أن «الشكوى ترتكز على أبحاث
موضوعية».
ُ
الشكوى الجرمية ق� ّ�دم��ت ف��ي ماالطيا،
العسكرية التي انطلقت
حيث القاعدة
ُ
منها الطائرة التي أسقطت.
وف ��ي س �ي��اق اإلج� � � ��راءات ،ي �ع �ت��زم ن��ائ��ب
رئ�ي��س مكتب التحقيقات ف��ي ماالطيا
ط �ل��ب إذن م ��ن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة رج��ب
ط �ي��ب أردوغ � � ��ان ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق م ��ع رئ�ي��س

م�ن�ظ�م��ة األم � ��ن ال �ق��وم��ي ح �ق��ان ف �ي��دان،
وامل �س��ؤول ف��ي املنظمة ات�ي�ن��ج اوزك��اي��ا
ومسؤولني آخرين من القوة الجوية.
وأف��اد مكتب ّ
االدع ��اء بأنه طلب وثائق
َ
وت�ق��اري��ر تشريح جثتي ال�ط�ي��اري��ن من
ق�ب��ل امل��ؤس �س��ات ذات ال �ص �ل��ة ،م��ن أج��ل
التحري ّ
ّ
عما إذا كان هناك أي إهمال في
الحادث ،أو إذا كان قد تم إرسال الرجال
في مهمة خطرة عن سابق إصرار.
�ار اآلخ� ��ر ،ال�ن�ق�ي��ب غ��وخ��ان
ع��ائ�ل��ة ال�ط�ي� ُ
إرت � ��ان ،ال� ��ذي ق �ت��ل ف��ي ال �ح ��ادث ن�ف�س��ه،
ُ
ست ّ
عد ملف شكوى جرمية
أعلنت أنها
قريبًا.
وك� ��ان ت �ق��ري��ر امل��دع��ي ال �ع��ام ال�ع�س�ك��ري
ق��د أف ��اد ف��ي أي �ل��ول امل� ُ�اض��ي ب��أن ط��ائ��رة
الفانتوم _  4التركية أسقطت بصاروخ
س��وري أرض _ ج��و ،على ال��رغ��م م��ن أن
الصاروخ لم يصب الطائرة مباشرة.
ُوكانت سوريا قد أعلنت أنها أسقطت
املقاتلة التركية بدفاعها الذاتي ووقعت
في الفضاء السوري .لكن تركيا ّادعت أن
الطائرة انتهكت املجال الجوي السوري
ُبطريقة غير متعمدة لدقائق ،غير أنها
أسقطت في املجال الجوي الدولي.
على ّ
أي حال ،ستعتمد أي تحقيقات مع
ج�ه��از «م �ي��ت» ل�لاس�ت�خ�ب��ارات القومية
ع�ل��ى إذن رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة .وان��دل�ع��ت
األزم � � � ��ة ف� ��ي ش � �ب ��اط ع� � ��ام  ،2012ح�ين
استدعى املدعي العام الرسمي رئيس
«م� �ي ��ت» ف� �ي ��دان وأرب� �ع ��ة م ��ن م �س��ؤول��ي
ال ��وك ��ال ��ة االس �ت �خ �ب��اري��ة ل �ل �ش �ه��ادة في
ت�ح�ق�ي��ق ح ��ول ت �ج ��اوز ب �ع��ض ع�ن��اص��ر
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ل �صل��اح �ي��ات �ه��م أث �ن��اء
الخدمة ،وذلك في قضية تتعلق باتحاد
املجتمع ال�ك��ردس�ت��ان��ي امل��رت�ب��ط بحزب
العمال الكردستاني.

عربيات
دوليات
طهران تكشف عن
ّ
مروحية من صنعها
اختتمت القوات البحرية اإليرانية
ّ
املسلحة أمس تدريبات استمرت
ستة أيام قرب مضيق هرمز،
اختبرت خاللها صاروخني.
وكشفت النقاب عن طائرة
مروحية قتالية محلية الصنع.
ونقلت «برس تي في» عن وزير
الدفاع ،أحمد وحيدي ،قوله إن
الطائرة املروحية «طوفان »2
املقاتلة التي تم تصنيعها في
مؤسسة الصناعة الجوية التابعة
لوزارة الدفاع االيرانية ،تتميز
بدقة التصويب ،مشيرًا الى أنها
ستعزز بدرجة كبيرة القدرات
النارية للقوات املسلحة اإليرانية.
في غضون ذلك ،عرضت قناة
«برس تي.في» لقطات لصواريخ
تطلق خالل املناورة .وقالت ان
صاروخ «قادر» أرض ـ بحر،
أصاب بنجاح هدفًا وهميًا ،فيما
اختبرت البحرية االيرانية أيضًا
صاروخًا من طراز «نور» أرض ـ
أرض طويل املدى.
(أ ف ب)

فنزويال قلقة على
صحة تشافيز
بدأت فنزويال السنة الجديدة
في حالة من القلق والترقب مع
تدهور حالة رئيسها هوغو
تشافيز (الصورة) ،املوجود منذ
ثالثة أسابيع في كوبا للعالج
من السرطان في حني يفترض
أن يؤدي اليمني الدستورية لوالية

تركيا

أنقرة تعترف رسميًا بأوجالن
إسطنبول ــ حسني محلي
وص��ف يالتشني أك��دوغ��ان ،وه��و كبير
مستشاري رئيس الوزراء التركي رجب
ط�ي��ب أردوغ� � ��ان ،ل�ل�ش��ؤون ال�س�ي��اس�ي��ة،
زع�ي��م ح��زب ال� ُع�م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي عبد
الله أوج�لان ،املعتقل في سجن جزيرة
إميرلي التركي ،بأنه ال يزال العبًا مهمًا
ف ��ي امل� �ع ��ادل ��ة ال� �ك ��ردي ��ة وم �س��اع��ي ح��ل
املشكلة الكردية.
وأشار أكدوغان إلى تصريحات رئيس
ال� � ��وزراء رج ��ب ط�ي��ب أردوغ � � ��ان ،ق�ب��ل 3
أيام حيث اعترف باستمرار املباحثات
ال � �س ��ري ��ة ب �ي��ن ج � �ه� ��از االس � �ت � �خ � �ب ��ارات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وأوج� � �ل � ��ان ل� �ل� �ت ��وص ��ل إل ��ى
صيغة عملية تنهي االقتتال التركي ــ
الكردي ،مستبعدًا التوصل إلى نتائج
عملية خ�ل�ال امل��رح�ل��ة ال�ق��ري�ب��ة املقبلة،
وذل��ك بسبب امل�ع��ادالت الصعبة داخ��ل
حزب العمال ،وبالتالي العراقيل التي
تضعها س��وري��ا وال �ع��راق وإي ��ران أم��ام
مساعي الحكومة التركية لحل املشكلة
ال� �ك ��ردي ��ة .وأك � ��د أك� ��دوغ� ��ان أن ال �ه��دف
م��ن امل�ب��اح�ث��ات م��ع ال�ك��ردس�ت��ان��ي ليس
التوصل إلى اتفاق بشأن إطالق النار،
بل وقف العمل املسلح نهائيًا.
وك ��ان رئ �ي��س ال� � ��وزراء ق��د اع �ت��رف قبل
 3أي ��ام ب��اس �ت �م��رار امل �ب��اح �ث��ات ال�س��ري��ة
مُ��ع زع �ي��م ح ��زب ال �ع �م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي
امل �ع �ت �ق��ل ل� ��دى ت��رك �ي��ا م �ن��ذ ع� ��ام 1999
واملحكوم عليه بالسجن املؤبد ،بهدف
االتفاق معه على صيغة عملية تنهي
االقتتال الكردي ــ التركي.
وق ��ال ��ت وس ��ائ ��ل اإلع� �ل ��ام ال �ت��رك �ي��ة إن
أوج� �ل��ان ط �ل��ب خ �ط��ًا ه��ات �ف �ي��ًا م �ب��اش �رًا
يتحدث م��ن خ�لال��ه م��ع ق�ي��ادات الحزب

املوجودة شمال العراق ،وأك��د ضرورة
إخ� �ل��اء س �ب �ي �ل��ه م ��ن ال �س �ج��ن ووض �ع��ه
تحت اإلقامة الجبرية في أحد البيوت،
وذل ��ك ك �ش��روط أس��اس�ي��ة ل��وق��ف العمل
امل �س �ل��ح ض��د ت��رك �ي��ا ب �ع��د إص � ��دار عفو
ع��ام وشامل وغير مشروط عن جميع
ق � �ي� ��ادات وع �ن ��اص ��ر وأن � �ص� ��ار وأت� �ب ��اع
الحزب الكردستاني واملوجودين داخل
تركيا أو خارجها.
وك� ��ان� ��ت امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ص �ح ��اف �ي ��ة ق��د
ت �ح��دث��ت ع ��ن وس ��اط ��ة ك ��ردي ��ة ع��راق �ي��ة
ي� �ق ��وم ب �ه ��ا رئ� �ي ��س إق �ل �ي ��م ك ��ردس �ت ��ان
ال �ع��راق م�س�ع��ود ال �ب��رزان��ي ،ب�ين أن�ق��رة
وق �ي��ادات ح��زب ال�ع�م��ال امل�ت�م��رك��زة في
جبال القنديل الحدودية جنوب شرق
تركيا ،بهدف التوصل إلى حل نهائي
للمشكلة الكردية.
ويقضي ه��ذا الحل باالعتراف لألكراد
في تركيا بمزيد من الحقوق القومية،
بما فيها الحكم ال��ذات��ي ،مقابل إع�لان
الحزب رسميًا وقف القتال ضد تركيا،
على أن تمنح بعض ال��دول األوروب�ي��ة
حق اللجوء السياسي لقيادات الحزب
امل ��وج ��ودة ف ��ي ش �م��ال ال� �ع ��راق والح �ق��ًا
ألوجالن بعد خروجه من السجن خالل
فترة أقصاها  5سنوات.
وي��أت��ي ه��ذا التحرك التركي ف��ي اتجاه
ال �ح��ل ال �ع��اج��ل ل�ل�م�ش�ك�ل��ة ال �ك��ردي��ة مع
ال�ق�ل��ق امل �ت��زاي��د ف��ي أن �ق��رة م��ن ت�ط��ورات
األزمة السورية والحديث عن احتماالت
سيطرة األك��راد السوريني على منطقة
ش � �م ��ال ش � ��رق س � ��وري � ��ا ،ح� �ي ��ث ل �ح��زب
االت �ح��اد ال��دي �م��وق��راط��ي ال�ك��ردس�ت��ان��ي
ال �س��وري امل�ت�ض��ام��ن م��ع ح ��زب ال�ع�م��ال
ال� �ك ��ردس� �ت ��ان ��ي ال� �ت ��رك ��ي ق � ��وة وت��أث �ي��ر
كبيران في الشارع الكردي السوري.

جديدة في  10كانون الثاني
الحالي .وفي مؤشر على حالة
القلق املخيمة على البالد ،ألغيت
االحتفاالت الرسمية برأس السنة
الجديدة وخلت شوارع كاراكاس
في اليوم األول من السنة.
(أ ف ب)

ّ
كلينتون ُمصابة بتجلط دموي
فيما كانت وزيرة الخارجية
األميركية هيالري كلينتون
تستعد للعودة إلى العمل هذا
األسبوعّ ،كشف األطباء عن
وجود تجلط دموي في أحد
األوردة القريبة من أذنها اليمنى
بني الجمجمة واملخ .ونتج هذا
التجلط من ارتجاج في الدماغ
ُأصيبت به في وقت سابق عندما
أغمي عليها بسبب اصابتها
بجفاف نتيجة فيروس في املعدة.
وقال أطباؤها انها ستتعافى
بالكامل بعدما عولجت باألدوية
املناسبة ،اال ان غيابها الطويل
اثار ضجة اعالمية وشائعات
غطت على أسابيعها األخيرة في
الوظيفة .وال تزال كلينتون ترقد
فيّ مستشفى في نيويورك ،حيث
توقع األطباء ان تتعافى تمامًا.
(أ ف ب)
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عندما يتحول األفراد الى طفيليات ووحوش تلتهم األضعف
يمكن تحريك ميادين
اليمن ومصر لكن ال يوجد
ميدان في نيويورك ال
يكون ملكية خاصة

ُ
إنها قصة مجتمع أميركي أصيب بمرض غامض .مرض
ّ
حول غالبية األميركيني إلى وحوش ميتة دماغيًا ،لكن
ّ
أجسادها تتحرك بالحد اآللي من العقل .وتتنقل محاولة
افتراس الفئة الصغيرة الناجية لكي تلتهمها ،أو لكي
تعديها بنفس امل��رض بمجرد أن تعضها ،تمامًا كما
يرويها مسلسل الرعب «املوتى السائرون» للكاتب فرانك

دارابونت ،والذي يحظى بأعلى نسبة مشاهدة .مجتمع
وكوبونات اإلعاشة .فإذا
يعيش أف��راده على الرواتب ُ
توقفت ،توقف معها كل شيء ،وفتحت أبواب الجنون على
مصاريعها .وهنا ال يمكن أن تنتظر «ثورة جياع» ،بما أن
كل شيء يخضع للصفقات .تفسير هذا التفكك ال يمكن
أن تجده عند ابن خلدون أو ماركس ،بل في هوليوود

معادلة بين نخبة فاضلة
ناجية من حقها أن تدافع
ضد مجتمع
عن نفسها ّ
أكثر سوءًا وخطرًا

األميركيون
يتعاطون مع
الخيال بكثير
من اإلعتناق،
كما لو أنه
واقع (كارلو
أليرجي ــ
رويترز)

كابوس الجنون األميركي الطويل
نيويورك ــ نزار عبود
ف��ي ك��وي�ن��ز ،ن�ي��وي��ورك ،تعلم أن الفجر قد
بزغ عندما تنطلق صفارة القطار السريع
األول أو ت�س�م��ع ه��دي��ر ط��ائ��رة أق�ل�ع��ت من
م� �ط ��ار غ� � � � ��واردا .ال ص� �ي ��اح دي � ��ك أو آذان
مسجد .ال عواء كلب أو قطة ،وال بكاء طفل
وال حتى نقيق ضفدع .فجر اليوم األخير
قبل نهاية العام ،خرقته صيحة ألم عالية
أيقظت بعض سكان الحي .كانت لرجل ال
ُيعرف إن كانت صادرة عن جنون أو خمر
أو صادرة عن وجع .تطل رؤوس قليلة من
النوافذ .في الشارع سيارة الشرطة ،ومن
خلفها س �ي��ارة إس �ع��اف .ي�ت��وق��ف ال�ص��راخ
ّ
يتقدم ضابط نحو
سريعًا .ه��دوء يخيم.
س� �ي ��ارة ال �ش��رط��ة ال ��وح� �ي ��دة .ي�ن�ط�ل��ق بها
بهدوء .تسير من خلفها سيارة اإلسعاف
ومن خلفها سيارة مدنية .في وقت الحق،
ت �ع �ل��م أن م ��واط� �ن ��ًا ف �ق��د ح� �ي ��ات ��ه .ي�م�ض��ي
املوكب بسكون تام ،ال ترتيل ال أجراس ،ال
قداديس.
ب �ع��ده��ا ب �ق �ل �ي��ل ،ت� �خ ��رج م � � ��اري ،ال �س �ي��دة
ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ة ،ق �ب ��ل ال � �س ��ادس ��ة ص �ب��اح��ًا
م � � ��ع ك�ل��اب � �ه� ��ا ال� � �ث �ل��اث � ��ة ال � �ض � �خ � �م� ��ة ،م��ن
فصيلة «ال��راع��ي األمل��ان��ي» ،ك�م��ا يسميها
األم �ي��رك �ي��ون ،و«ش �ي��ان ل��و» ك�م��ا يسميها
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون .ت �س �ي��ر ف� ��ي ن �ف��س ال� �ش ��ارع
لترويضهم بعد ليلة كاملة م��ن ال ��دوران
داخل الشقة .باتت ظيفتها الوحيدة ،بعد
ف �ق��دان م��رك��زه��ا ك�م�م��رض��ة ف��ي مستشفى
األم� � ��راض ال�ع�ق�ل�ي��ة ف ��ي ك��وي �ن��ز ق �ب��ل ع ��ام،
ال �ب �ح��ث ع ��ن ق ��واري ��ر ب�لاس �ت �ي �ك �ي��ة ف��ارغ��ة
تبيعها ملركز إعادة التدوير ،لكي تحافظ
على بقاء الكالب ورفاهيتها ،وعلى إزعاج
الجيران .الحياة من دون الكالب انتحار.
م� ��اذا ق ��د ت�ف�ع��ل ك ��ل ه ��ذا ال ��وق ��ت وح��ده��ا؟
أخ ��وه ��ا ال��وح �ي��د ي�ق��اض�ي�ه��ا ف ��ي امل�ح�ك�م��ة
الن�ت��زاع الشقة التي تسكنها .أنفقت على
القضية كل ما ادخرته ،وتكاد تخسرها .ال
عجب أن تجن ،وأن تطلق العنان لجنونها.
اق� �ت ��رب ��ت ال� �س ��اع ��ات األخ � �ي� ��رة م ��ن ن �ه��اي��ة
ال �س �ن��ة امل �ي�ل�ادي��ة  .2012ل ��م ي �ن �ت��ه ال �ع��ال��م
م��ع ن�ه��اي��ة روزن ��ام ��ة األن �ك ��ا .رب �م��ا انتهى
ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل � �ل � �ه � �ن ��دي س � ��ون � ��ان � ��دو س�ي�ن
ع� �ل ��ى ي � ��د أري� � �ك � ��ا م� �ن� �ن ��دي ��ز ،ال � �ت� ��ي رم �ت ��ه
ن �ح��و ال �ق �ط��ار ث� ��أرًا ل � �ـ«غ ��زوة م��ان �ه��ات��ان».

وان�ت�ه��ى ال�ع��ال��م بالنسبة ألط�ف��ال مدرسة
كنكتيكت العشرين ،وبالنسبة ملدرسيهم
ومدرساتهم التسع الذين قتلهم مجنون
ف��ي ال�ع�ش��ري��ن م��ن ع �م��ره ي��دع��ى آدم الن��زا.
وربما بالنسبة لسكان حي بريزي بوينت،
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال � � ��روك أواي ،ال � ��ذي ال�ت�ه�م��ه
إعصار ساندي قبل أسابيع ،فيما ال يزال
سكانه وسكان أحياء عديدة هائمني على
وجوههم بعد نفاد أموال اإلغاثة.
ال ي �ت �ع �ل��ق امل� ��وض� ��وع ب��ال �خ �ب��ز ال �ي��وم��ي؛
ف��ال �خ��وف ع �ل��ى امل �س �ت �ق �ب��ل ب� ��دأ م �ن��ذ ليلة
نهاية السنة م��ع بحث مستقبل ال��روات��ب
وامليزانية االتحادية .كل شيء هنا يتوقف
ع�ل��ى ال��روات��ب وك��وب��ون��ات اإلع��اش��ة ،التي
تأتي في نهاية كل شهر أو أسبوع .حتى
امل�ت�س��ول األم�ي��رك��ي ف��ي ال �ش��ارع ينتظرها
ألن م� ��ن ي� �س ��اع ��دون ��ه ع �ل ��ى ال� �ب� �ق ��اء ال ب��د

ً
أن ي�ق�ب�ض��وا أوال .األث ��ري ��اء م��ن ال�ح��زب�ين
تركوا األم��ور معلقة للساعة األخ�ي��رة .كل
ش ��يء ي �خ �ض��ع ل�ل�ص�ف�ق��ات ه �ن��ا ،وال أح��د
ي�خ�ش��ى ث ��ورة ال �ج �ي��اع .إن �ه��م ي�ع�ل�م��ون أن
ّ
األميركيني مفككون أكثر من العرب .هكذا
ب��ره �ن��ت ح��رك��ة «اح �ت �ل��وا وول س �ت��ري��ت».
تستطيع أن تحرك ميدان صنعاء وميدان
التحرير وح��ي امل�ي��دان ف��ي دم�ش��ق ،لكن ال
تستطيع إيجاد ميدان واحد في نيويورك
لالعتصام به وال يكون ملكية لشخصية
أو ل �ش��رك��ة .ت�ف�س�ي��ر ال�ت �ف �ك��ك األم �ي��رك��ي ال
يمكن أن يكون من خالل كتب ابن خلدون
أو ماركس ،بل في سينما هوليوود .منذ
س�ن��وات واألم�ي��رك�ي��ون ي�ش��اه��دون مواسم
م��ن مسلسل ال��رع��ب «امل��وت��ى ال �س��ائ��رون»
ل�ل�ك��ات��ب ف��ران��ك داراب ��ون ��تُ .ع ��رض امل��وس��م
األول منه في تشرين األول  ،2010واآلن بدأ

عرض املوسم الثالث ،وينتظر أن تستمر
امل ��واس ��م ت �ب��اع��ًا أك �ث��ر م ��ن م�س�ل�س��ل وادي
الذئاب التركي .إنها قصة مجتمع أميركي
أص� �ي ��ب ب� �م ��رض غ ��ام ��ض ،ح� � � ّ�ول غ��ال�ب�ي��ة
األميركيني إلى وحوش ميتة دماغيًا ،لكن
بأجساد متحركة ،تحاول افتراس الفئات
ال�ض�ع�ي�ف��ة م �ن �ه��ا .ال �ع �م��ل ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي ال
ينقطع فيه إط�لاق الرصاص على رؤوس
األطفال والنساء والشيوخ وال��رج��ال غير
امل�س�ل�ح�ين .وال ي�ت��وق��ف ال�ق�ت��ل ب��ال�ف��ؤوس
وال �س��واط �ي��ر وال �س �ي��وف وح �ت��ى ب��األوت��اد
وتهشيم الرؤوس بهراوات البيسبول .هذا
امل�س�ل�س��ل ي�ح�ظ��ى ب��أع�ل��ى ن�س�ب��ة م�ش��اه��دة
ب�ي�ن امل�س�ل�س�لات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة األم�ي��رك�ي��ة
قاطبة .تلقى أعلى الجوائز على اإلطالق،
ُ
ووض � � ��ع ع �ل��ى أع� �ل ��ى س �ل��م ال � ��درج � ��ات ف��ي
مقياس «نيلسون» .مشاهدوه عبر شبكة

كارهون ومختلون في الشوارع
في محطة قطارات األنفاق القريبة في شارع  40من جادة
كوينز ،دفعت أريكا مننديز ( 31عامًا) مساء الخميس
املاضي املهاجر الهندي سوناندو سني ( 46عامًا) ثأرًا
ّ
لـ«غزوة مانهاتان» .قيل إنها تكره املسلمني .وال تعرف
ملاذا تكره الهنود منذ أيلول .2001
ّ
ع��ن��دم��ا ش��ن��ت م��ج��م��وع��ة ب���ن الدن
السعودي الهجوم ،كانت أريكا في
لكنها ل��م تنس،
ال��ت��اس��ع��ة ع��ش��رةُ .
واخ����ت����ارت االن���ت���ق���ام ق��ب��ي��ل ن��ه��اي��ة
ُ.2012
أل�����ق�����ي ال���ق���ب���ض ع���ل���ى أري�����ك�����ا ي���وم
السبت ،أي بعد يومني على ارتكاب
الجريمة .وفي اليوم التالي ،واجهت
إريكا حسابًا سريعًا في املحكمة
بتهمة ال��ق��ت��ل ب��داف��ع ال��ك��راه��ي��ة ،ما
ي��ع��ط��ي��ه��ا خ���م���س س����ن����وات س��ج��ن
إض��اف��ي��ة ف��وق الحكم امل��ؤب��د ،ال��ذي

ُ
ي��ص��ل إل���ى  15ع��ام��ا .ف��ي ت��ق��ري��ر ن��ش��ر أخ��ي��رًا ،يتبني أن
ع��دد املجانني في ش��وارع نيويورك تضاعف أرب��ع مرات
بعد اإلع��ص��ار س��ان��دي عما ك��ان عليه قبله .والسبب أن
امل��رض��ى ال��ذي��ن تحولوا إل��ى مشردين بعد تدمير أحياء
بكاملها ال يجدون أماكن لهم في
املستشفيات .مستشفيات كانت
ت��ع��ان��ي ف��ي األس����اس ،وق��ب��ل األزم���ة
امل����ال����ي����ة م����ن ض���ع���ف امل������وازن������ة وال
تستقبل املجانني بسهولة .كثيرون
منهم من أمثال آدام النزا يكرهون
أطفال املدارس واألمهات واملدرسني
وامل����درس����ات .وآخ�����رون م��ن��ه��م مثل
أري��ك��ا مننديز ي��ك��ره��ون املسلمني
وال��ه��ن��ود .وف���ي مجتمع يعجز عن
رع��اي��ة املختلني عقليًا واحتضانه
في مصحات ،يصعب التمييز بني
العاقل وفاقد العقل.

الكابل يحصون بعشرات امل�لاي�ين ،مع أن
مشاهدته ال تصلح ملن هم دون  16سنة.
لهذا املسلسل الجنوني أب�ع��اد كثيرة من
حيث عالقة األميركي باملدينة والبندقية
وب��اآلخ��ر .ت�ك��ون فيه امل��دي�ن��ة الخراسانية
ع� �ب ��ارة ع ��ن غ ��اب ��ة ت �ق �ف��ز م �ن �ه��ا ال ��وح ��وش
البشرية البشعة املكشرة عن أنيابها من
كل سطح بناية أو مرأب في أسفلها ،وعند
كل إشارة مرور .وحوش بعمر األطفال أو
ال�ش�ي��وخ ،م��ن ال�ب�ي��ض وال �س��ود واإلس �ب��ان
والهنود .وحوش مضرجة بالدماء تنهش
األحشاء بأبشع الصور.
مقابل صورة املدينة الغابة ،هنالك صورة
ّ
البر األميركي بغاباته الطبيعية وأنهاره
ّ
وجباله وأوديته الخالبة .ذلك البر البكر
ال� �ن ��ائ ��ي ع ��ن امل ��دي� �ن ��ة ي �خ �ت��زن ال � �ف ��ردوس
امل � ��وع � ��ود .ل �ك ��ن ف �ق ��ط ل �ف �ت ��رة م� ��ن ال ��وق ��ت.
ال ��وح ��وش ت �ت �س �ل��ل إل �ي ��ه ب �ع��د ح�ي��ن .إل �ي��ه
الذت فئة من الناجني مبتعدة عن عدوى
املرض الغامض .تلك الفئة مؤلفة من بطل
م ��ن رج� ��ال األم � ��ن ،وط �ب �ي��ب أب �ي��ض ط� ّ�ي��ب.
ه��ذه املجموعة الطيبة تتعرض للهجوم
م��ن مجتمع ال��وح��وش املجنونة ،وعليها
ال��دف��اع ع��ن نفسها بالقتل املستمر طيلة
النهار والليل.
هذا املسلسل األميركي الطويل يعطل كل
حجة ل��دى املطالبني ب��وض��ع ح��د المتالك
ال �س�ل�اح ال� �ف ��ردي .األم �ي��رك �ي��ون ي�ت�ع��اط��ون
م��ع ال�خ�ي��ال بكثير م��ن االع �ت �ن��اق ،ك�م��ا لو
أنه واق��ع .ربما يكون من الصعب أن تقنع
بعض األميركيني أن أبطال «والت ديزني»
غ�ي��ر م��وج��ودي��ن ف��ي ح�ي��ز ال��واق��ع .وب��دون
س�لاح كيف ت��داف��ع ه��ذه الفئة الطيبة عن
ّ
نفسها إذا ما جن جنون الرعاع؟
إنها معادلة بني نخبة فاضلة ناجية من
حقها أن ت��داف��ع ع��ن نفسها ض� ّ�د مجتمع
أك �ث��ر س ��وءًا وخ �ط �رًا م��ن م�ج�ت�م��ع «م��زرع��ة
الحيوانات» لجورج أوروي��ل .إنه مجتمع
م��ن األن�ف��س العائدة م��ن املقابر ،ف�لا ضير
م��ن إع��ادت �ه��ا إل�ي�ه��ا .ب��ل ال�خ�ي��ر ك��ل الخير
في ذل��ك .لم تخرج النازية األملانية بفكرة
املسلسل.
أكثر شيطانية مما يعرضه هذا ّ
واألميركي يرقص حتى من دون دف .أال
يقتل بالطائرات ب��دون طيار من القواعد
األم �ي��رك �ي��ة ف��ي أي ب�ق�ع��ة م��ن ال �ع��ال��م على
الشبهة فقط؟
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ّ
أوباما ينجح في تخطي الهاوية املالية
ّ
�ي ،م �س ��اء أول
أق � ��ر ال �ك��ون �غ��رس األم� �ي ��رك � ّ
م��ن أم��س ،ال�ق��ان��ون ال��ذي ج��ن��ب ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة ت��داب �ي��ر ت�ق�ش��ف ص��ارم��ة ُع��رف��ت
ب��اس��م «ال�ه��اوي��ة امل��ال�ي��ة» ،فحقق الرئيس
ب � � ��اراك أوب� ��ام� ��ا ب ��ذل ��ك ان� �ت� �ص ��ارًا ب �ف��رض
ضريبة أعلى على امليسورين ،لكنه ّ
أجل
لبضعة أسابيع ملفات أخرى شائكة.
وص� � ّ�وت م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،ال ��ذي يسيطر
ع� �ل� �ي ��ه ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ون ،ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون
ب�غ��ال�ب�ي��ة  257ص��وت��ًا م�ق��اب��ل  167صوتًا
م � �ع ��ارض ��ًا ،ب �ع ��د  24س ��اع ��ة ع �ل ��ى إق � � ّ�رار
التسوية في مجلس الشيوخ ،حيث يمثل
الديموقراطيون غالبية.
وك� � ��ان م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ ،ال� � ��ذي اج �ت �م��ع
ليلة رأس السنة ألول م��رة منذ أكثر من
أرب�ع�ين ع��ام��ًا ،ق��د ص� ّ�وت لصالح القانون
بغالبية ساحقة م��ن  89ص��وت��ًا مقابل 8
أص��وات معارضة .وتوصل الى التسوية
نائب الرئيس جو بايدن مع زعيم األقلية
الجمهورية ف��ي مجلس الشيوخ ميتش
م��اك��ون �ي��لّ .
وأي � ��د ق �س��م م��ن ال�ج�م�ه��وري�ين
القانون على ال��رغ��م م��ن رفضهم املبدئي
ألي زي � � ��ادة ض��ري �ب �ي��ة ،ألن ال �ب ��دي ��ل ك��ان
سيؤدي الى «الهاوية املالية» ،أو بمعنى
آخر زيادة الضرائب على مجمل املكلفني
األميركيني تقريبًا ،واقتطاعات كبيرة في
ن�ف�ق��ات ال�ح�ك��وم��ة ال�ف��درال�ي��ة ،وخصوصًا
من ميزانية الدفاع.
ويقضي االت �ف��اق ب��زي��ادة ال�ض��رائ��ب على
األميركيني امليسورين ،بحيث يجري رفع
الضريبة من  35في املئة الى  39,6في املئة

للعائالت التي ّيفوق دخلها السنوي 450
أل��ف دوالر .ل�ك��ن��ه ت��رك ع ��ددًا م��ن امل�س��ائ��ل
م �ع �ل �ق��ة ب� �ش ��أن االق � �ت � �ط ��اع ف� ��ي ال �ن �ف �ق��ات
العامة ُ ،وال سيما في القطاع العسكري،
وال�ت��ي أ ّج ��ل استحقاقها لشهرين ،وهي
تنذر بمعركة جديدة بني البيت األبيض
وامل �ح��اف �ظ�ي�ن ح� ��ول ت �خ �ف �ي �ض��ات م��زم�ع��ة
ل �ب��رام��ج م�ح�ل�ي��ة وع �س �ك��ري��ة ب�ق�ي�م��ة 109
مليارات دوالر.
ّ
ّ
ورح��ب أوباما بإقرار القانون ،مؤكدًا أنه
حقق بذلك أحد وعوده االنتخابية بجعل
ال �ن �ظ��ام ال�ض��ري�ب��ي أك �ث��ر ع��دال��ة .وق ��ال إن
«إح��دى ركائز حملتي االنتخابية كانت
تغيير م ��ادة ف��ي ق��ان��ون ال�ض��رائ��ب تميل
كثيرًا لصالح األثرياء على حساب الطبقة
املتوسطة» .وأضاف «لقد فعلنا ذلك هذا
امل �س��اء ب�ف�ض��ل أص� ��وات ال��دي�م��وق��راط�ي�ين
وال �ج �م �ه ��وري�ي�ن ف ��ي ال� �ك ��ون� �غ ��رس» ب�ع��د
عشرين دقيقة على إقرار مشروع القانون
في مجلس النواب بعد مجلس الشيوخ.
وف � ��ي ت �ح��ذي��ر ل �خ �ص��وم��ه ال �ج �م �ه��وري�ين
الذين قد يسعون الى تعويض خسائرهم
ب �ع��دم��ا اض � �ط� ��روا ال � ��ى ال� �ق� �ب ��ول ب ��زي ��ادة
الضرائب على الطبقات امليسورة ،أكد أنه
س�ي��رف��ض ال �ت �ف��اوض م�ع�ه��م ع�ل��ى ش��روط
زيادة السقف القانوني للمديونية ،وهو
م��ا ي�ج��ب ال �ق �ي��ام ب��ه ف��ي ال��رب��ع األول من
ع ��ام  ،2013م�ق��اب��ل زي� ��ادة س�ق��ف ال��دي��ون
ال�ح�ك��وم�ي��ة .وق ��ال أوب ��ام ��ا إن ��ه «ف ��ي حني
أنني سأتفاوض ح��ول أم��ور ع� ّ�دة ،فإنني
لن أخوض نقاشًا آخر مع هذا الكونغرس

ّ
الشمالية تأمل
كوريا
ّ
الجنوبية
إنهاء املواجهة مع
ع� ّ�ب��ر ال��زع �ي��م ال� �ك ��وري ال �ش �م��ال��ي كيم
يونغ أون ،أول من أمس ،عن أمله في
انتهاء املواجهة مع كوريا الجنوبية
وف��ي «تغيير ج��ذري» يسمح بظهور
«ع � � �م� �ل��اق اق � � �ت � � �ص� � ��ادي» ،ل� �ك� �ن ��ه أك� ��د
م�ج��ددًا ف��ي ال��وق��ت نفسه الطموحات
العسكرية للنظام الشيوعي.
وقال كيم ،في رسالة بثها التلفزيون
ال �ح �ك��وم��ي« :إلن� �ه ��اء ان �ق �س��ام ال �ب�لاد
وال�ت��وص��ل ال��ى إع ��ادة ت��وح�ي��ده��ا ،من
امل� �ه ��م وق � ��ف امل ��واج� �ه ��ة ب �ي�ن ال �ش �م��ال
والجنوب».
وأض ��اف ف��ي رس��ال�ت��ه ه��ذه بمناسبة
رأس السنة ،أن «تاريخ العالقات بني
ال �ك��وري �ت�ي�ن ُي �ظ �ه��ر ان امل��واج �ه��ة ب�ين
مواطنينا ال ت�ق��ود ال��ى ش��يء إال ال��ى
الحرب».
وق� � � � � ��ال إن «ال � � �ق� � ��وة
ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ب �ل��د م��ا
تمثل قوته الوطنية
وال يمكن ان تتطور
اال ب � �ب � �ن ��اء ق ��درت� �ه ��ا
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف � ��ي ك��ل
املجاالت».
وع � � � �ل� � � ��ى ال � �ص � �ع � �ي� ��د
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي ،ع � ّ�ب ��ر
ال� � ��زع � � �ي� � ��م ال� � � �ك � � ��وري
ع� � � � � � � � ��ن أم� � � � � � � �ل � � � � � � ��ه أن
ت� � �ك � ��ون  2013س �ن��ة
«االب �ت �ك��ارات الكبرى
وال � � � �ت � � � �غ � � � �ي � � � �ي� � � ��رات»،
ُم� �ل � ّ�م� �ح ��ًا ب� ��ذل� ��ك ال ��ى
اص�لاح��ات لتحديث االق�ت�ص��اد ال��ذي
يعاني م��ن ع�ق��ود م��ن اإلدارة السيئة
وال �ع��زل��ة ب�س�ب��ب ال �ع �ق��وب��ات وإع �ط��اء
األول ��وي ��ة ل�ل�ن�ف�ق��ات ال�ع�س�ك��ري��ة .وق��ال
«علينا ان نقوم بتحول جذري لبناء
اق�ت�ص��اد ع�م�لاق ب��ال��روح وال�ش�ج��اع��ة
ال� �ت ��ي ت �ح �ل �ي �ن��ا ب �ه��ا ل� �غ ��زو ال �ف �ض��اء.
ه��ذا ه��و ال�ش�ع��ار ال��ذي يتبعه الحزب
والشعب هذه السنة».
وأض ��اف أن «ال �ح��زب باكمله وال�ب�لاد
والسكان يجب ان يشاركوا» في هذا
«ال �ت �ح��ول ال �ك��ام��ل» ال ��ذي ي �ه��دف ال��ى
«ت�ح�س�ين م�س�ت��وى معيشة ال�س�ك��ان»

ال ��ذي ��ن ق� ��ال ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ان� �ه ��م ل��ن
يضطروا «لشد األحزمة» في عهده.
وتأتي هذه التصريحات بعد اسبوع
ع�ل��ى ان�ت�خ��اب امل�ح��اف�ظ��ة ب ��ارك غ�ي��ون
ه� � ��ي ،رئ� �ي� �س ��ة ل � �ك� ��وري� ��ا ال �ج �ن ��وب �ي ��ة،
وب�ي�ن�م��ا ي�ف�ك��ر م�ج�ل��س األم ��ن ال��دول��ي
ف � ��ي ف� � ��رض ع � �ق� ��وب� ��ات ج � ��دي � ��دة ع �ل��ى
ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ب�ع��د اط�لاق�ه��ا ص��اروخ��ًا
وضع قمرًا اصطناعيًا في املدار.
ّ
والالفت أن كوريا الجنوبية لم تعلق
بعد على تصريح ال��زع�ي��م الشيوعي
ال �ش �م��ال��ي .وك ��ان ��ت ق ��د ب � ��دأت ب�ي��ون��غ
ي��ان��غ اص�ل�اح ��ات خ �ج��ول��ة ف ��ي 2002
مل�ح��اول��ة ال�ح��د م��ن آث��ار ت��راج��ع الدعم
املالي واملساعدات بعد تفكك االتحاد
السوفياتي في التسعينيات.
ل �ك��ن ال �س �ل �ط��ات ال �ك��وري��ة ال �ش �م��ال �ي��ة،
ت �خ��وف��ت م ��ن ازده� ��ار
ال� �ت� �ج ��ارة ال �ص �غ �ي��رة
وأل � � � � � � �غ � � � � � � ��ت م� � �ع� � �ظ � ��م
االص � �ل � ��اح � � � � ��ات ب� �ع ��د
ثالث سنوات.
وت � � � �ش � � � �ه� � � ��د ك� � � ��وري� � � ��ا
ال � �ش � �م� ��ال � �ي� ��ة أزم � � � ��ات
غذائية بسبب اإلدارة
ال � �س � �ي � �ئ ��ة ل �ق �ط��اع �ه��ا
لزراعي والفيضانات
وال � �ج � �ف ��اف وت �ب��اط��ؤ
املساعدة الدولية في
السنوات األخيرة.
ال � � � � � ��ى ذل� � � � � � � ��ك ،أظ� � �ه � ��ر
ت � �ق� ��ري � ��ر ص � � � � ��ادر ع��ن
وزارة ال�ت��وح�ي��د ال��وط �ن��ي ف��ي ك��وري��ا
الجنوبية ،أن عدد الهاربني الكوريني
الشماليني الذين يلجأون إلى كوريا
ال �ج �ن��وب �ي��ة ق� ��د ان �خ �ف ��ض ف� ��ي ال �ع ��ام
املنصرم  2012مقارنة بالعام األسبق،
وذلك للمرة األولى منذ سبع سنوات.
وأوض � ��ح ال �ت �ق��ري��ر أن ع ��دد ال �ه��ارب�ين
ال��ذي��ن وص �ل��وا ال��ى ال�ش�ط��ر الجنوبي
في العام املاضي بلغ  ،1508وهو ما
يعد نحو  55,7في املئة مما كان عليه
في العام األسبق  2011عندما وصل
إلى ألفني و.706
(أ ف ب ،األخبار)

الالفت أن كوريا
تعلق
الجنوبية لم ّ
بعد على تصريح
الزعيم الشيوعي

قطع أوباما إجازته وعاد الى البيت األبيض من أجل التوصل الى حل قبل األربعاء (رويترز)
ب �ش��أن م��ا إذا ك ��ان ي�ن�ب�غ��ي أو ال ينبغي
عليهم دف��ع ال�ف��وات�ي��ر ال�ت��ي راك�م��وه��ا من
ّ
خ�ل�ال ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي م� ��رروه� ��ا» ،م��ذك �رًا
ب�م��ا ح�ص��ل ف��ي ص�ي��ف  2011ع�ن��دم��ا ك��ان
ه��ذا النقاش وراء ق��رار وك��ال��ة التصنيف
االئتماني «س�ت��ان��درد أن��د ب ��ورز» خفض
درجة تصنيف الواليات املتحدة.
وأضاف «دعوني أكرر ما قلته .ال يمكننا
أن نمتنع عن دفع الفواتير التي ّ
حملناها
ألنفسنا» .وت��اب��ع «إذا رف��ض الكونغرس

أن يعطي حكومة الواليات املتحدة القدرة
ع�ل��ى اس�ت�ي�ف��اء ه��ذه ال�ف��وات�ي��ر ف��ي ال��وق��ت
امل �ح��دد ،فستكون النتيجة ك��ارث�ي��ة على
االق�ت�ص��اد ك�ك��ل ،وأس ��وأ بكثير م��ن تأثير
الهاوية املالية».
وقطع أوباما إجازته في أرخبيل هاواي
في املحيط الهادئ غداة عيد امليالد إلدارة
هذه األزمة التاسعة مع الجمهوريني في
ال�ك��ون�غ��رس .وق�ب��ل م�غ��ادرت��ه ،ق��ال إن «ما
آم�ل��ه خل��ال ال�س�ن��ة ال�ج��دي��دة ه��و أن نركز

على أن ن��رى م��دى قدرتنا على التوصل
معًا الى رزمة مماثلة لهذه ،ولكن من دون
ك��ل ه��ذه املبالغة وم��ن دون ال��وص��ول الى
الهاوية ،وأن نخيف الناس بهذا القدر».
ويأتي االتفاق قبيل منتصف ليل الثالثاء،
أي في الوقت املناسب إلنعاش األس��واق
املالية ،وخصوصًا «وول ستريت» ،التي
تفتح أبوابها صباح األربعاء بعد إجازة
امليالد ورأس السنة.
وأدى االت �ف ��اق ال ��ى ت�ن�ش�ي��ط ال �ب��ورص��ات
اآلسيوية حيث فتح مؤشر «هونغ كونغ»
ب��ارت �ف��اع ب��أك�ث��ر م��ن  1ف��ي امل �ئ��ة ،ليحقق
زيادة من  2,89في املئة عند اإلغالق .كذلك
ارت �ف��ع م��ؤش��ر ب��ورص��ة س�ي��ول ب � �ـ 1,71في
املئة وسيدني  1,23في املئة ،فيما ارتفع
مؤشر بورصة باريس  1,73في املئة في
أول يوم عمل في سنة  2013ولندن 1,42
في املئة وفرانكفورت  1,01في املئة.
ّ
وعلق فرانسوا شوليه ،وهو مدير أصول
ف��ي ش��رك��ة «م��ون �س �ي �ج��ور ف �ي �ن��ان��س» في
ب ��اري ��س ،ع �ل��ى ح ��رك ��ة األس � � ��واق ب��ال �ق��ول
«ت � ��رد األس � � ��واق ب �ش �ك��ل إي �ج��اب��ي ل�ل�غ��اي��ة
املالي في ال��والي��ات املتحدة
على االتفاق ّ
وال � ��ذي ك ��ان ي �م��ث��ل ت �ه��دي �دًا اع �ت��دن��اه كل
عام تقريبًا» .وأض��اف أنها «مسألة فنية
بعض الشيء ،لكنها مهمة للغاية ،ألننا
ن�ت�ح��دث ع��ن  110م�ل�ي��ارات ي ��ورو ينبغي
تدبيرها في األجل القريب ،ومن ثم كانت
ّ
يخص اإلنفاق»،
الدولة محاصرة في ما
هو إال حل قصير
مشيرًا الى أن االتفاق ما ّ
األجل يمنح االقتصاد متنفسًا فحسب.
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مبوب
◄

وفيات

إنا لله وإنا إليه راجعون
آل بنوت وأهالي بلدة املروانية
يتقبلون التعازي بفقيدهم الغالي:
الحاج أحمد نمر بنوت

أوالده :ال��دك�ت��ور ج�ه��اد (م��دي��ر ال�ع�لاق��ات
ال �ع��ام��ة ف ��ي م��ؤس �س��ات أم� ��ل ال �ت��رب��وي��ة)
الحاج محمد ،الحاج نمر وحسن.
أص �ه��اره :اب��راه�ي��م ح�لال ،رم��زي حمادي،
ابراهيم خميس وياسر جمول.
وذل � � � ��ك ال� � �ي � ��وم ال� �خ� �م� �ي ��س ال� � ��واق� � ��ع ف �ي��ه
 2013/1/3في مجمع اإلمام شمس الدين
ال �ث �ق��اف��ي ـ ت �ق��اط��ع ش��ات �ي�ل�ا م ��ن ال �س��اع��ة
ً
مساء.
الثالثة وحتى الخامسة
اآلسفون آل بنوت وعموم أهالي املروانية.

رقد على رجاء القيامة املرحوم
جورج خليل أبو سعد
زوجته ليلى متري هاشم
اب�ن�ت��ه ال��دك �ت��ورة ب �ش��رى زوج ��ة امل�ه�ن��دس
وليد الواوي
حفيدتاه :املهندسة زي�ن��ة ال ��واوي زوج��ة
جورج بدران
ميرا الواوي زوجة أنطوان بدران
أشقاؤه :اسبيريدون أبو سعد وعائلته
إبراهيم أبو سعد وعائلته
املحامي بشارة أبو سعد وعائلته
شقيقته سعاد أرملة املرحوم جورج فرح
وأوالدها
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
تقبل ال�ت�ع��ازي ال�ي��وم الخميس  3كانون
الثاني  2013في صالون كنيسة السيدة
ل� �ل ��روم األرث � ��وذك � ��س ف ��ي راش� �ي ��ا ال � ��وادي
اب �ت� ً
�داء م��ن ال�س��اع��ة ال�ع��اش��رة ق�ب��ل الظهر
ً
ل�غ��اي��ة ال �س��ادس��ة م �س��اء ،وي ��وم ال�س�ب��ت 5
ال �ج��اري ف��ي ص��ال��ون كنيسة م��ار ال�ي��اس
ال�غ�ي��ور ف��ي ال�ح��دث م��ن ال�س��اع��ة الحادية
عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السابعة
ً
مساء.

انتقلت إلى رحمته تعالى املرحومة
الحاجة منتهى دياب الفقيه
أرملة املرحوم إبراهيم أحمد الفقيه
أوالده � ��ا :ح �س��ان ،ن� ��ادر ،ج �ه��اد وامل �خ��رج
ناصر الفقيه
بناتها :هند أرملة املرحوم فؤاد شعبان
هدى زوجة الحاج رياض حسن
إلهام زوجة املهندس أحمد شعبان
سناء زوجة صفوة جواد
تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة
ف��ي  3و 4ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  2013ف��ي منزل
الفقيدة الكائن في بئر العبد ،بناية دياب
مهدي ،قرب محطة دياب ،الطابق السابع،
ويوم السبت الواقع فيه  5كانون الثاني
في قاعة الجمعية اإلسالمية للتخصص
وال �ت��وج �ي��ه ال �ع �ل �م��ي خ �ل��ف أم� ��ن ال ��دول ��ة،
جانب خطيب وعلمي ،منطقة الجناح من
الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السابعة
ً
مساء.
اآلسفون :آل الفقيه ،شعبان ،جواد ،حسن
وعموم أهالي بلدة حاريص.
ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بمزيد م��ن التسليم بقضاء ال�ل��ه وق��دره،
ننعى إليكم فقيدنا
الحاج مهدي عاصي
(أبو نظام)
أب�ن��اؤه :األس�ت��اذ نظام وعائلته ،األستاذ
هادي وعائلته ،الدكتور عبد الله وعائلته
اب � �ن � �ت� ��اه :س � �ه� ��ام زوج� � � ��ة خ� �ض ��ر ش �م��ص
وابتسام
س �ي �ق��ام ال ��دف ��ن ال �س��اع��ة ال �ح��ادي��ة ع�ش��رة
ف��ي ال�ه��رم��ل ،وت�ق�ب��ل ال�ت�ع��ازي ط ��وال أي��ام
األسبوع في منزله بالهرمل.
اآلس � �ف � ��ون :آل ع ��اص ��ي وع � �م ��وم ع��ائ�ل�ات
الهرمل.

◄ مبوب ►

►
ذكرى ثالت

يصادف اليوم ذكرى ثالث
املرحوم ابراهيم خليل حشيشو
ش �ق �ي �ق��اه :م �ح �م��د (ع �ض��و ق� �ي ��ادة ال �ح��زب
الديموقراطي الشعبي) والزميل علي
اخواله :املرحومان :احمد سكيني وخضر
سكيني (ابو درويش) ومطيع
اص� �ه ��رت ��ه :امل� ��رح� ��وم م �ص �ط �ف��ى رم �ض��ان
وع �م��اد ال �ص �ي��اد وي��وس��ف ب��وج��ي وب�لال
بساط واحمد جوراني.
تقبل ال�ت�ع��ازي ل�ل��رج��ال ف��ي ق��اع��ة مسجد
ال��زع�ت��ري ف��ي ص�ي��دا ب�ين ص�لات��ي العصر
والعشاء.

مفقود
ُ
فقد جواز سفر باسم ياسر توفيق بشارة
ل�ب�ن��ان��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،ال ��رج ��اء م �م��ن ي�ج��ده
االتصال بالرقم 03/594219
ُ
ف� �ق ��د ج � � ��واز س �ف ��ر ل �ب �ن��ان��ي ب ��اس ��م ج ��ان
ف �ي �ل �ي �ب��ب ق � �ش� ��وع ،ال � ��رج � ��اء م� �م ��ن ي �ج��ده
االتصال 71/208780
ُ
فقد جواز سفر باسم سامر محمد سليم،
ال��رج��اء م�م��ن ي�ج��ده االت �ص��ال ع�ل��ى ال��رق��م
03/215987

ذكرى أسبوع
ت�ص��ادف ي��وم االح��د ال��واق��ع فيه  6كانون
الثاني 2013م ذكرى أسبوع
املرحوم
العميد املتقاعد يوسف محمد سليم
زوجته :سهام سالم سليم
أوالده :هال زوجة العميد طالل الحاج
وم�ن�ج��ى وراج� ��ي امل�ق�ي�م��ان ف��ي ال��والي��ات
املتحدة االميركية
وب�ه��ذه املناسبة ستتلى آي��ات م��ن الذكر
الحكيم عن ورح��ه الطاهرة في الجمعية
اإلسالمية للتخصص والتوجيه العلمي
في نفس العنوان اعاله
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
إنا لله وإنا إليه راجعون
الراضون بقضاء الله وقدره
آل سليم وسالم والحاج وأنسباؤهم.

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

ذكرى سنوية
مل �ن��اس �ب��ة ال � ��ذك � ��رى ال �س �ن ��وي ��ة ل �ض �ح��اي��ا
ال� �ط ��ائ ��رة اإلث �ي ��وب �ي ��ة وط� ��ائ� ��رة ك��وت��ون��و
وشهداء بلدة حناويه (صور)
يدعوكم أهالي بلدة حناويه إلى املشاركة
ف��ي اح �ت �ف��ال ت��أب�ي�ن��ي ي �ق��ام ع��ن أرواح �ه��م
الطاهرة الساعة الثانية بعد ظهر األحد
امل�ق�ب��ل ف��ي  6ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ال �ج��اري في
حسينية بلدة حناويه.

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي
برعاية وحضور سعادة ّ
وضمن برنامج «ألفا من أجل الحياة»
معرض «النّظر عبر اليدين» يظهر اإلبداع الفنّي اإلستثنائي
األصم
لتالمذة المدرسة
اللبنانية ّ
ّ
للضرير و ّ
السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي
بيروت -لبنان :برعاية سعادة ّ
للمسؤولية
وحضوره ،وفي مبادرة ضمن برنامج «ألفا من أجل الحياة»
ّ
المجتمعية ،أقيم معرض «النّظر عبر اليدين»
ّ
 Voir Avec Les Mainsوالّذي عرض خالله ستة عشر تلميذا من
الفنية .المعرض
للضرير و
المدرسة
اللبنانية ّ
األصم منحوتاتهم إو�بداعاتهم ّ
ّ
ّ
الصنوبر في بيروت
أقيم نهار األربعاء  19ك 2012 1في قصر ّ
وحضرته السيدة مي ميقاتي ممثّل ًة معالي رئيس مجلس الوزراء ،نجيب
الشخصيات الثقافية والفنية والسياسية
السفراء والنّواب و
ّ
ميقاتي وعدد من ّ
واإلعالميّة إو�دارة ألفا وموظّفيها.
وقد عرضت في المعرض مجموعة من  30منحوتة ،هي عبارة عن
جسد من خاللها التّالمذة رؤيتهم
أشكال مختلفة ألشخاص وأشياء ّ
عبروا
للحياة ،وأظهروا قدرات
إستثنائية ال حدود لها على التّعبير ،كما ّ
ّ
فن راق أبهر الحضور .وقد أتى المعرض تتويجا للجهد المتواصل
عن ّ
النحات أناشار بصبوص والسيدة ريتا
الّذي قام به التّالمذة بإشراف ّ
مكرزل ،نقيبة الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان .وخالل
تم بيع العديد من المنحوتات ،لتعود كافة األرباح للمدرسة
المعرضّ ،
األصم.
للضرير و
اللبنانية ّ
ّ
ّ
(بيان)

اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
الرئيس طارق طربيه
ينفذ بنك بي.ن.بي .باريبا باملعاملة رقم
 2010/729ب��وج��ه ورث ��ة امل��رح ��وم ف��ارس
غ �ن �ط ��وس ت ��اب ��ت وه � � ��م :ج � � ��وزف وم � ��اري
وال�ي��ان ف��ارس ت��اب��ت ق��راري��ن االول ص��ادر
ع��ن املحكمة االب�ت��دائ�ي��ة الكبرى ف��ي دول��ة
ً
ق �ط��ر ت ��اري ��خ  87/5/13ت �ح �ص �ي�لا مل�ب�ل��غ
/1850000/ر.ق .م��ع ف��ائ��دة خمسة باملئة
امل� �ع� �ط ��ى ال �ص �ي �غ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �ت��اري��خ
 95/12/6ب��رق��م  95/161وق� � ��رار ص ��ادر
ب� �ت ��اري ��خ  88/3/13ع ��ن م �ح �ك �م��ة ب��داي��ة
ق �ط��ر ب� ��ال� ��زام امل �ن �ف��ذ ض ��ده ��م دف � ��ع م�ب�ل��غ
/7088119/ر.ق .م��ع ف��ائ��دة خمسة باملئة
امل� �ع� �ط ��ى ال �ص �ي �غ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب �ت��اري��خ
 95/12/6ب ��رق ��م  95/162اض� ��اف� ��ة ال ��ى
الرسوم واللواحق.
ويجري التنفيذ على العقار  /395/ذوق
م �ص �ب��ح م �س��اح �ت��ه /19265/م.م .وه ��و
بموجب االف ��ادة العقارية ارض صخرية
مغروسة صنوبر.
وبالكشف على العقار تبني ان الواقع على
ال�ش�ك��ل ال�ت��ال��ي ي�ق��ع ال�ع�ق��ار ع�ل��ى ال�ط��ري��ق
ال��داخ �ل��ي ال ��ذي ي��رب��ط ب �ل��دة ذوق مصبح
ب �ب �ل��دة ع �ي �ن �ط��وره ،وال �ع �ق��ار ي�ش�م��ل على
هنكار يشغله طوني تابت وهنكار تشغله
ش��رك��ة  APIلتصنيع ان��اب�ي��ب البالستيك
ويشتمل على غ��رف��ة استعالمات سقفها
ت��وت �ي��ا وع� �ل ��ى ث �م��ان �ي��ة م �ك��ات��ب ل �ل ��ادارة
ارض� �ه ��ا س �ي��رام �ي��ك وارض اث� �ن�ي�ن م�ن�ه��ا
ب��ارك�ي��ه .سقفها مستعار ف�ي�ب��ر .املنجور
الخارجي الومنيوم فضي وزجاج اضافة
ال ��ى م�ط�ب��خ ص�غ�ي��ر وح �م��ام�ين ام ��ا ارض
الهنكارات فهي باطون سقفها تول.
وض�م�ن�ه��ا غ��رف�ت�ين ل�لارش�ي��ف وح�م��ام��ات
وغ��رف��ة ك��وم�ب��رس��ورات .وم��ن االرض درج
ح��دي��د ي ��ؤدي ال ��ى ق�ط�ع��ة ض�م�ن�ه��ا تسعة
م�ك��ات��ب وث�ل�اث��ة ح �م��ام��ات وم�ط�ب��خ ارض
امل �ك ��ات ��ب س �ي ��رام �ي ��ك .وه � ��ذا ال �ط ��اب ��ق ه��و
سفلي اول .وام��ا السفلي الثاني فأرضه
ب ��اط ��ون وس �ق �ف��ه ت� ��ول وح ��دي ��د وي�ش�ت�م��ل
ع�ل��ى م�س�ت��ودع وغ��رف��ة ل�ل�ع��دة وم�س�ت��ودع
ت��وض�ي��ب وم�س�ت��ودع�ين للبضائع خ��ارج
امل�ب�ن��ى (ه �ن �ك��اري��ن) وم �س �ت��ودع ملاكينات
الحقن م��ع مكتب صيانة ومكتبي ادارة
وح� �م ��ام�ي�ن وم� �ط� �ب ��خ وم �خ �ت �ب��ر وم �ك �ت��ب
ل �ل �م �خ �ت �ب��ر وم � �ك� ��ان ل �ل �م �خ��رط��ة وم �ك �ت��ب
ل�ل�م�خ��رط��ة وم �س �ت��ودع خ��ارج��ي ج��دران��ه
باطون وتشغل شركة  APIهذه الهنكارات
بموجب عقد اي�ج��ار .كما يشتمل العقار
على أربعة هنكارات سقفها حديد وتول
ب��ارت �ف��اع ث�م��ان�ي��ة ام �ت��ار ت�ق��ري�ب��ًا اب��واب�ه��ا
ال�خ��ارج�ي��ة م��ن ال�ح��دي��د ال�س�ح��ب وج ��رارة
ض �م �ن �ه��ا م �ك ��ات ��ب م� ��ن ال� �ب ��اط ��ون وغ ��رف ��ة
خارجية .وهي مشغولة من شركة هابي
وول وتشغل هذه الشركة ثالثة هنكارات.
كما يشتمل على بناء من طابقني مؤلف
من فبركة نجارة يشغلها داني ابو معشر
بموجب عقد ايجار كما صرح هذا االخير.
ج� ��دران وس �ق��ف ال�ف�ب��رك��ة ب��اط��ون ام��ام�ه��ا
خ �ي �م��ة ح ��دي ��د م �س �ق��وف��ة ت��وت �ي��ا .وض �م��ن
الفبركة مكتب وح�م��ام مبلطة سيراميك
والى جانبها مستودع فوقه غرف للعمال
س�ق�ف�ه��ا ت��وت �ي��ا ي�ش�غ�ل��ه اي �ض �ًاَ دان� ��ي اب��و
معشر ومستودع آخر كان ب��رادًا للفاكهة
تشغله شركة هابي وول (جورج يونس)
فوقه غرفة صغيرة للعمال مسقوفة توتيا
كما يشتمل العقار على بناء من الباطون
يشتمل على محل في االرض��ي من بابني
لتصليح السيارات (حدادة وبويا) ارضه
م��ن الباطون واب��واب��ه م��ن الحديد الجرار
يشغله جورج كميد بموجب عقد ايجار.
وف� ��ي االول ع �ل��ى غ� ��رف ل �ل �ع �م��ال س�ق�ف�ه��ا
توتيا تشغلها شركة هابي وول .ويشتمل
على فبركة نجاره سقفها توتيا ضمنها
غرفة ارضها باطون بابها حديد مشغولة
م��ن ش��رب��ل ح�م�ص��ي ب�م��وج��ب ع�ق��د اي�ج��ار
ك �م��ا ص ��رح ه ��ذا االخ �ي ��ر وي�ش�ت�م��ل اي�ض��ًا
على فبركة نجارة سقفها توتيا وارضها
ب��اط��ون بابها حديد مشغولة م��ن ج��ورج
خ��وي��ري ب�م��وج��ب ع�ق��د اي �ج��ار ك�م��ا ص��رح
هذا االخير كما يشتمل على مستودع في
الطابق السفلي الثاني تحت شركة API
ارتفاعه حوالي ستة امتار .ارضه باطون
سقفه باطون وت��ول تشغله شركة E.G.R
لتكرير امل�ي��اه لصاحبها ال�ي��اس القاضي

بموجب عقد ايجار كما صرح هذا االخير.
ويشتمل ايضًا على مستودع من الباطون
ب ��اب ��ه ح ��دي ��د ج� � ��رار ي �ق��ع ت �ح��ت م �س �ت��وى
ال �ط��ري��ق امل � ��ؤدي ال� ��ى ش��رك��ة ه��اب��ي وول
(ج � ��ورج ي��ون��س) وه ��و ب��اش �غ��ال ال�ش��رك��ة
امل ��ذك ��ورة ك�م��ا ي�ش�ت�م��ل ع�ل��ى ارض ف�ض��اء
يشغلها السيد طوني ايوب بموجب عقد
اي �ج ��ار وان ق�س�م��ًا م ��ن االرض م�ص�ب��وب
باطون ،كما يشتمل على غرفة للعمال من
الباطون وغرفة للمولدات الكهربائية.
ت��اري��خ ق��رار الحجز  2008/4/22وتاريخ
تسجيله  2008/12/13بدل تخمني العقار
 /395/ذوق مصبح /13.199.650/دوالر
اميركي وب��دل طرحه  /7.919.790.- /د.أ.
سبعة م�لاي�ين وت�س�ع�م��اي��ة وت�س�ع��ة عشر
ال�ف��ًا وسبعماية وتسعني دوالر أميركي
ال غير.
ي �ج��ري ال�ب�ي��ع ي ��وم ال�خ�م�ي��س ال��واق��ع فيه
 2013/2/7الساعة  12.30في قاعة محكمة
كسروان .للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
بموجب شك مصرفي منظم المر حضرة
رئ �ي��س دائ� ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ك �س ��روان او ت�ق��دي��م
كفالة وافية من احد املصارف املقبولة من
الدولة ويتحمل رسوم التسجيل والداللة
ك�م��ا عليه االط�ل�اع ع�ل��ى ق�ي��ود الصحيفة
العينية للعقار موضوع املزايدة واتخاذ
محل اق��ام��ة ضمن ن�ط��اق ال��دائ��رة واال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ

اعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية 2009/1841
الرئيس فرنسوا الياس
طالب التنفيذ :بنك بيمو ش.م.ل.
املنفذ عليها :شركة مأمون العجة واوالده
ش.م.م.
ال�س�ن��د ال�ت�ن�ف�ي��ذي :س �ن��دات دي ��ن ع ��دد 35
وص ��ك ك �ف��ال��ة ب��دف��ع /594.000/د.أ .ع��دا
الفوائد والرسوم.
تاريخ التنفيذ2009/11/26 :
ت ��اري ��خ ت�ب�ل�ي��غ االن � � ��ذار م ��ن امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي��ه:
2009/12/14
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2010/1/14 :
ت��اري��خ تسجيله ف��ي الصحيفة العينية:
2010/1/19
تاريخ محضر وصف العقار2011/5/6 :
ت��اري��خ تسجيله ف��ي الصحيفة العينية:
2011/7/8
بيان بالعقار املطروح للبيع ومشتمالته:
ـ  2400س�ه��م ف��ي ال�ق�س��م  /2/م��ن ال�ع�ق��ار
 /5904/امل��زرع��ة ال�ع�ق��اري��ة ق�ط�ع��ة كبيرة
م �س �ت��ودع ض �م �ن��ه م ��رح ��اض ��ان وم�غ�س�ل��ة
ويتبعه ن��زل��ة للسيارات تصله بالطابق
االرض � � ��ي وب��ال �ك �ش��ف ال �ح �س��ي ت �ب�ي�ن أن��ه
مطابق لالفادة العقارية ،مساحته /613/
م.2
حدود العقار /5904املزرعة:
ـ الغرب :العقار 5906
ـ الشرق :العقار 5901
ـ الشمال  :العقار 5283
ـ الجنوب :العقار 5903
وق��د خ� ّ�م��ن  /2400/سهم ف��ي القسم /2/
من العقار رق��م  /5904/امل��زرع��ة العقارية
بمبلغ /613.000/د.أ .وان بدل الطرح بعد
التخفيض م��ن ق�ب��ل رئ�ي��س دائ ��رة تنفيذ
بيروت بمبلغ /349410/د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :يوم االثنني الواقع
ف�ي��ه  2013/1/21ت �م��ام ال�س��اع��ة ال�ح��ادي��ة
ع�ش��رة ظ�ه�رًا ف��ي دائ��رة تنفيذ ب�ي��روت في
قصر العدل.
فعلى ال��راغ��ب ف��ي ال �ش��راء تنفيذًا الحكام
امل��واد  973و  978و 983اص��ول محاكمات
م ��دن� �ي ��ة ان ي � � ��ودع ب ��اس ��م رئ� �ي ��س دائ � ��رة
تنفيذ ب�ي��روت قبل املباشرة ب��امل��زاي��دة او
ف��ي ص �ن��دوق ال�خ��زي�ن��ة أو اح ��د امل �ص��ارف
املقبولة مبلغًا موازيًا لبدل الطرح أو يقدم
كفالة مصرفية تضمن ه��ذا املبلغ وعليه
اتخاذ مقام مختار له في نطاق الدائرة ان
لم يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق له
ان عني مقامًا مختارًا فيه واال اعتبر قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا وفي
خ�ل�ال ث�لاث��ة اي ��ام م��ن ت��اري��خ ص ��دور ق��رار
االح��ال��ة اي ��داع ك��ام��ل ال�ث�م��ن ب��اس��م رئيس
دائ ��رة التنفيذ ف��ي ص �ن��دوق ال�خ��زي�ن��ة او
احد املصارف املقبولة تحت طائلة اعادة
امل��زاي��دة ب��زي��ادة العشر واال فعلى عهدته
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◄ إعالنات رسمية ►
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة
وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات
بما فيه رسم الداللة البالغ خمسة باملئة
دون حاجة ال��ى ان��ذار او مطلب وذل��ك في
خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور قرار
االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي

اعالن بيع
صادر عن تنفيذ كسروان
(الرئيس طارق طربيه)
ينفذ بنك بيبلوس ال��دام��ج ليونيكرديت
بنكا دي روما س.ب.أ .وكيله املحامي بول
نون باملعاملة  2006/850بوجه محبوب
وس �ي �م ��ون ال� �ي ��اس س� �ل ��وم ق� � ��رار م�ح�ك�م��ة
االستئناف السابعة في جبل لبنان تاريخ
ً
 99/7/19تحصيال ملبلغ /182233.35/
دوالر أم �ي��رك��ي اض ��اف ��ة ال ��ى ال �ف��وائ��د من
 96/7/1والرسوم.
ويجري التنفيذ على  1600سهم حصتي
محبوب وسيمون سلوم من العقار /844
حراجل مساحته  462م.م.
وال �ع �ق��ار /844ح� ��راج� ��ل ب �م��وج��ب االف� ��ادة
العقارية بناء من حجر مقصوب يحتوي
على غرفتني للسكن وممشى وغرفة خراب
وارض سقي مشجرة فاكهة مختلفة.
وب��ال �ك �ش��ف ع �ل��ى ال �ع �ق��ار ت �ب�ين ان ال�ب�ن��اء
ال �ق��ائ��م ع�ل�ي��ه م��ؤل��ف م��ن س�ف�ل��ي وارض ��ي
واول وث� ��ان� ��ي ي� �ع� �ل ��وه دوب� �ل� �ي� �ك ��س ق�ي��د
االنشاء في الثالث والرابع .البناء مسيج
ت� �ص ��وي� �ن ��ة ح� �ج ��ر ص � �خ� ��ري وال� ��واج � �ه� ��ة
الغربية على طريق ع��ام فرعي .الجدران
الخارجية بدون ورقة باستثناء الطابق
االرض � ��ي ال� ��ذي ج ��زء م��ن ج�ه�ت��ه ال�غ��رب�ي��ة
حجر ص�خ��ري ق��دي��م وم��ورق م��ن ال�خ��ارج
م��ن ال�ج�ه��ة ال�ش��رق�ي��ة .ال�ب �ن��اء غ�ي��ر مجهز
بمصعد كهربائي.
ال� �ط ��اب ��ق ال �س �ف �ل��ي ي �ش �ت �م��ل ع� �ل ��ى غ��رف��ة
مستودع جدرانها مقفلة ب��دون شبابيك
سقفها ب ��دون ورق ��ة ارض �ه��ا ب ��دون ب�لاط
جزء من جدرانها مورق ،وشقة مؤلفة من
صالون وطعام وغرفة ن��وم وغرفة مونة
ومطبخ وحمام وهذه الشقة غير منجزرة
بالكامل .ال وج��ود ل�لاب��واب والشبابيك،
ارض ال �ص��ال��ون وال �ط �ع��ام رخ ��ام وط�ن��ي،
ارض الغرفة موزاييك ،املطبخ غير مكتمل
وغ �ي��ر م�ج�ه��ز ،ج ��زء م��ن ارض ��ه وج��دران��ه
س �ي��رام �ي��ك ،ال �ح �م��ام غ �ي��ر م�ك�ت�م��ل وغ�ي��ر
مجهز ارضه وجدرانه سيراميك.
ال �ط ��اب ��ق االرض � � ��ي ي �ش �ت �م��ل ع �ل��ى م��دخ��ل
وص��ال��ون ك�ب�ي��ر وط �ع��ام و 3غ ��رف وم�م��ر
وغرفة مونة و 3حمامات واحد للضيوف
واث� �ن ��ان ب�ي�ن ال� �غ ��رف وث ��ال ��ث م ��ن ال �غ��رف��ة
الرئيسية واض��اف��ة ال��ى سطيحة .البالط
موزاييك املنجور الداخلي خشب ع��ادي.
ال �ش �ب��اب �ي��ك م � �ح� ��ددة م� ��ن ال� � �خ � ��ارج وم ��ن
ال� ��داخ� ��ل أل ��وم� �ن� �ي ��وم .خ ��زان ��ة ح ��ائ ��ط ف��ي
ك��ل غ��رف��ة .امل�ط�ب��خ س�ي��رام�ي��ك وب��ورس�ل�ين
امل�ج�ل��ى رخ ��ام م��ع خ��زائ��ن خ�ش�ب�ي��ة .غرفة
امل��ون��ة ب� ��دون ورق� ��ة وب � ��دون ب �ل�اط .ارض
السطحية باطون.
الطابق االول يتألف من مدخل وصالونني
وطعام وغرفة جلوس وممر و 3غرف نوم
و 3ح �م��ام��ات و 4ش ��رف ��ات ودرج ال �ب �ن��اء
املؤدي الى هذا الطابق موزاييك .املنجور
الداخلي خشب وزجاج .املنجور الخارجي
دف� ��اع ح��دي��د وأل��وم �ن �ي��وم اس � ��ود .ال �ب�لاط
الرئيسي رخام والداخلي موزاييك .خزانة
ح��ائ��ط ف��ي ك��ل غ��رف��ة .امل�ط�ب��خ ان�ك��اس�ت��ري
مجاله غرانيت مبلط سيراميك وبورسالن
وح �م��ام امل��اس�ت��ر ض�م�ن��ه م�غ�ط��س .وك��ذل��ك
حمام آخر  .مواصفات هذه الشقة جيدة.
ال � �ط � ��اب � ��ق ال � �ث � ��ان � ��ي ي � �ت� ��أل� ��ف م� � ��ن م ��دخ ��ل
وصالونني وغ��رف��ة جلوس وط�ع��ام وممر
و 3غرف نوم و 3حمامات و 4شرفات .درج
البناء املؤدي الى هذا الطابق من التستا.
امل �ن �ج��ور ال ��داخ �ل ��ي خ �ش��ب ع � ��ادي ي�ل��زم��ه
ص �ي��ان��ة .امل �ن �ج��ور ال �خ��ارج��ي أل��وم �ن �ي��وم
اس � ��ود م ��ا ع� ��دا غ ��رف ��ة ال� �ج� �ل ��وس .ال �ب�ل�اط
الرئيسي تستا .البالط الداخلي موزاييك.
املطبخ سيراميك م�ج�لاه غ��ران�ي��ت .حمام
املاستر غير مكتمل التجهيز باستثناء
املغطس.
الطابق الثالث والرابع (دوبلكس) .الدرج
امل��ؤدي اليه ما زال على الباطون .ج��دران
الدرج غير مورقة .الطابق الثالث يشتمل

ع �ل��ى  4غ ��رف غ �ي��ر م �ن �ج��زة م��ا ت� ��زال على
ال�ح�ج��ر اض��اف��ة ال ��ى ت��راس�ي�ن .م��ن ال�ث��ال��ث
الى الرابع درج باطون يؤدي الى غرفتني
وممر وغرفة كبيرة مع حمام اضافة الى
مطبخ صغير م��ع ح�م��ام ب�ج��ان�ب��ه .سقف
هذا الطابق شاحط باطون من الجهتني.
ال��دوب �ل �ك��س ب� ��دون ت��وري��ق وب � ��دون ب�لاط
وب��دون تجهيزات مائية وب��دون ام��دادات
كهربائية وبدون أبواب وشبابيك.
الطابق السفلي والطابق االرضي باشغال
يوسف سلوم .الطابق االول باشغال لور
سلوم .الطابق الثالث بإشغال ادوار سلوم
ت��اري��خ ق��رار الحجز  2005/12/8وتاريخ
تسجيله .2005/12/23
بدل تخمني  1600سهم حصتي محبوب
وسيمون سلوم م��ن العقار /844ح��راج��ل
/345720/دوالر ام�ي��رك��ي وب ��دل طرحها
 /207432/دوالر أميركي.
ي�ج��ري البيع ب�ي��وم الخميس ال��واق��ع فيه
 2013/2/21ال �س ��اع ��ة  12.30ف ��ي ق��اع��ة
محكمة ك �س ��روان .ل�ل��راغ��ب ب��ال �ش��راء دف��ع
ب��دل ال�ط��رح بموجب ش��ك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائ��رة تنفيذ كسروان
او تقديم كفالة واف�ي��ة م��ن اح��د امل�ص��ارف
امل �ق �ب ��ول ��ة م� ��ن ال � ��دول � ��ة وي �ت �ح �م��ل رس� ��وم
ال�ت�س�ج�ي��ل وال ��دالل ��ة وع�ل�ي��ه ات �خ��اذ محل
اقامة ضمن نطاق الدائرة واال عد قلمها
مقامًا مختارًا ل��ه كما عليه االط�ل�اع على
قيود الصحيفة العينية للعقار موضوع
املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي

إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيسة ميرنا كالب
ف� � ��ي م � �ل� ��ف امل � �ع� ��ام � �ل� ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة رق� ��م
2012/1912
ط� � � ��ال � � � �ب� � � ��ة ال� � � �ت� � � �ن� � � �ف� � � �ي � � ��ذ :ش� � � � ��رك� � � � ��ة ج� ��ي
كوميونيكايشنز ش.م.م.
املنفذ عليها :شركة أنغام للسهر ش.م.م.
تطرح ه��ذه ال��دائ��رة للبيع ب��امل��زاد العلني
للمرة االول��ى في يوم الثالثاء الواقع فيه
ال �خ��ام��س ع�ش��ر م��ن ش�ه��ر ك��ان��ون ال�ث��ان��ي
م ��ن ال� �ع ��ام أل� �ف�ي�ن وث�ل�اث ��ة ع �ش��ر ال �س��اع��ة
الثالثة والنصف من بعد الظهر االغراض
واملوجودات التالية بنسبة  %60من قيمة
التخمني:
ـ م��اك�ي�ن��ة ث�ل��ج س�ت��ان�ل��س ـ ب ��راد ستانلس
أربع درف (عدد  )3ـ غاز غريل أربع عيون
ـ براد ستانلس درفتني ـ كراسي خشب مع
جلد (عدد  )103ـ طاوالت خشب (عدد )24
ـ سبيكر كبير (ع��دد  )7ـ بايس (ع��دد  )2ـ
روبوسكان (ع��دد  )8ـ ك�لاب سموك (عدد
 )2ـ  250 Destroyerـ ب��روج�ك�ت��ور م�ل� ّ�ون
(ع��دد )6ـ  42 LCDإن��ش  BEKOـ MIXER
م ��ارك ��ة  MONTRADOـ  AMPLIم��ارك��ة
 CREST AUDIOـ  AMPLIماركة FIDEX
ـ  AMPLIماركة  RIVIEـ  LCDتوشيبا (32
إنش) ـ صندوق محاسبة مع شاشة .L.G
آل��ة تسجيل كميرات مراقبة ـ PRINTER
ـ  ORGUEم��ارك��ة  KETRONـ كنبة جلد
أس ��ود (ث�لاث��ة م�ق��اع��د) ـ كنبة ج�ل��د أس��ود
(مقعدين) ـ صاج خبز.
واملخمنة جميعها بمبلغ اجمالي وقدره
/20625د.أ .على الراغب بالشراء الحضور
في املوعد املحدد اعاله مصحوبًا بالثمن
نقدًا اضافة الى  %5رسم دالل��ة الى مكان
البيع الكائن في بيروت ـ أوتيل راديسون ـ
مطعم أنعام ـ الطابق االرضي.
مأمور التنفيذ
علي حمزه
إعالن بيع باملعاملة 2011/1157
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب ��امل ��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار ال �ث�ل�اث��اء في
 2013/1/15الساعة الثانية والنصف بعد
الظهر سيارة املنفذ عليها هيلدا اسكندر
الشامي ماركة كيا بيكانتو موديل 2008
ً
رق��م /129249/ب الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك ب�ي��روت ش.م.ل.
وكيله املحامي وسام كرم البالغ $/9344/
ع��دا ال�ل��واح��ق واملخمنة بمبلغ $/3753/
واملطروحة بسعر  $/3200/أو ما يعادلها
بالعملة الوطنية وان رسوم امليكانيك قد
بلغت /1.870.000/ل.ل.
فعلى ال��راغ��ب بالشراء الحضور باملوعد

امل � �ح� ��دد إل � ��ى م � � ��رأب امل� � � ��دور ف� ��ي ب� �ي ��روت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية

إعالن بيع باملعاملة 2010/1306
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار االرب� �ع ��اء في
 2013/1/16ال�س��اع��ة الثانية بعد الظهر
سيارة املنفذ عليه شربل بطرس عساكر
م ��ارك ��ة أودي ـ  3ـ Sم ��ودي ��ل  2002رق��م
ً
/234132/ج الخصوصية تحصيال لدين
طالب التنفيذ بنك بيبلوس ش.م.ل .وكيله
امل�ح��ام��ي عامبر عبيد ال�ب��ال��غ $/22770/
ع��دا ال�ل��واح��ق واملخمنة بمبلغ $/5800/
واملطروحة للمرة الثانية بسعر $/3500/
أو م ��ا ي �ع��ادل �ه��ا ب��ال �ع �م �ل��ة ال��وط �ن �ي��ة وان
رسوم امليكانيك قد بلغت /420.000/ل.ل.
فعلى ال��راغ��ب بالشراء الحضور باملوعد
امل � �ح� ��دد إل � ��ى م � � ��رأب امل� � � ��دور ف� ��ي ب� �ي ��روت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2012/567
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ُ
ت �ب��اع ب��امل��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار االرب� �ع ��اء في
 2013/1/16ال�س��اع��ة ال��واح��دة والنصف
ظ �ه �رًا س �ي��ارة امل �ن �ف��ذ ع�ل�ي�ه��ا ل�ب�ن��ى اح�م��د
فحص م��ارك��ة ج ام س��ي  ENVOYموديل
 2004رق � ��م /270236/و ال �خ �ص��وص �ي��ة
ً
ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ ال�ب�ن��ك
اللبناني الفرنسي ش.م.ل .وكيله املحامي
بسام ك��رم البالغ  $/6525/ع��دا اللواحق
وامل�خ�م�ن��ة ب�م�ب�ل��غ  $/8943/وامل �ط��روح��ة
بسعر  $/6750/أو م��ا يعادلها بالعملة
الوطنية وإن رس��وم امليكانيك ق��د بلغت
حوالي /310.000/ل.ل.
فعلى ال��راغ��ب بالشراء الحضور باملوعد
امل�ح��دد إل��ى م��رأب كريم سالم ف��ي بيروت
األشرفية مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2008/66
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ُ
ت�ب��اع ب��امل��زاد العلني ن�ه��ار الخميس في
 2013/1/17الساعة ال��واح��دة والنصف
ظهرًا سيارة املنفذ عليه بسام غالب جابر
ماركة ب ام ف  528iA TouRINGموديل
 1999رق� ��م /149784/ز ال�خ�ص��وص�ي��ة
ً
ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ ب�ن��ك
ب�ي�ب�ل��وس ش.م.ل .وك�ي�ل��ه امل�ح��ام��ي عامر
ع�ب�ي��د ال �ب��ال��غ  $/13134/ع ��دا ال�ل��واح��ق
وامل�خ�م�ن��ة بمبلغ  $/5410/وامل�ط��روح��ة
ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة ب�س�ع��ر  $/3500/أو ما
ي�ع��ادل�ه��ا ب��ال�ع�م�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة وإن رس��وم
امليكانيك قد بلغت /2.160.000/ل.ل.
فعلى ال��راغ��ب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرأب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و ٪5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
اعالن بيع سيارة صادر عن
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
عدد 2012/750
تباع ب��امل��زاد العلني االثنني 2013/1/14
الثانية والنصف بعد الظهر سيارة املنفذ
عليها هبه علي زي��ن ال��دي��ن م��ارك��ة جيب
 GR CHEROKEE LAREDOخصوصي
رق��م /251902و م��ودي��ل  2001امل�ح�ج��وزة
ً
تحصيال لدين الشركة الدولية للتمويل
ـ لبنان ش.م.ل .وكيلتها املحامية م��اري
ش�ه��وان ال�ب��ال��غ /7128/د.أ .ع��دا اللواحق
واملخمنة بمبلغ /8493/د.أ .واملطروحة
بمبلغ /6700/د.أ .او ما يعادله بالعملة
ال ��وط �ن �ي ��ة وان رس� � ��وم امل �ي �ك��ان �ي��ك ت�ب�ل��غ
/310.000/ل.ل .ف�ع�ل��ى ال��راغ��ب ب��ال�ش��راء

ال� �ح� �ض ��ور ب ��امل ��وع ��د امل � �ح� ��دد ال � ��ى م� ��رأب
ال �ش��رك��ة ف ��ي ال �ك��رن �ت �ي �ن��ا خ �ل��ف ت�ع��اون�ي��ة
موظفي الدولة مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
ً
شيكًا مقبوال و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
اسامة حمية

اعالن 1/4
ت �ع �ل��ن وزارة ال � ��زراع � ��ة ع ��ن رغ �ب �ت �ه��ا ف��ي
استئجار مبنى لصالح امل��درس��ة الفنية
ال��زراع �ي��ة ف��ي ال�ن�ب�ط�ي��ة ،ي �ك��ون م��ؤل�ف��ًا من
حوالي /10/غ��رف ،ويفضل ان يكون الى
جواره قطعة ارض الستخدامها في مجال
التجارب الحقلية ،فعلى الراغبني في ذلك
تقديم عروضهم في قلم مصلحة الديوان
املديرية العامة للزراعة الكائن في الطابق
ال �ث��ال��ث ف ��ي م �ب �ن��ى ال� � � ��وزارة امل� �ش ��ار ال �ي��ه
اع�لاه ،ضمن مهلة  /15/يومًا من تاريخ
نشر ه��ذا االع�لان ،على ان يشمل العرض
املستندات التالية:
 .1العرض متضمنًا بدل االيجار املطلوب
ومساحة املبنى املعروض.
 .2صورة عن بطاقة هوية العارض.
 .3اف��ادة عقارية ال يعود تاريخ صدورها
الكثر من  /3/اشهر.
 .4صورة سند امللكية.
 .5رخصة اسكان.
 .6افادة ارتفاق وتخطيط.
 .7اف ��ادة م��ن مهندس منتسب ال��ى نقابة
املهندسني تثبت متانة البناء.
 .8خريطة تفصيلية للمبنى املعروض.
بيروت في 2012/12/27
وزير الزراعة
د .حسني الحاج حسن
التكليف 2
إعالن عن مناقصة عمومية
ف ��ي ت �م��ام ال �س��اع��ة ال ��واح ��دة ب �ع��د ال�ظ�ه��ر
م��ن ي��وم الثالثاء ال��واق��ع فيه 2013/1/29
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
مناقصة عمومية بطريقة الظرف املختوم
عائدة لـ«تقديم اغطية من الفونط دوكتيل
لغرف التفتيش العائدة للمؤسسة» وفقًا
ل��دف�ت��ر ال �ش��روط ال �خ��اص امل��وض��وع لهذه
الغاية وذل��ك في املكتب الرئيسي الكائن
في شارع سامي الصلح  -ملك الشدراوي
 بيروت.ي �م �ك ��ن مل � ��ن ي� ��رغ� ��ب االش � � �ت � � ��راك ف � ��ي ه ��ذه
املناقصة االط�ل�اع وال�ح�ص��ول على دفتر
ال� �ش ��روط ال �خ��اص ف��ي ال �ط��اب��ق ال �ث��ال��ث -
املكتب الرئيسي  -ش��ارع سامي الصلح -
ملك الشدراوي لقاء مبلغ /1000.000/ل.ل.
يدفع ف��ي ص�ن��دوق املؤسسة لقاء إيصال
يضم إلى العرض.
ت�ق��دم ال �ع��روض ب��ال�ي��د إل��ى ق�ل��م املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��رة م��ن آخ��ر ي��وم ع�م��ل يسبق
موعد اجراء املناقصة ويرفض كل عرض
يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 6
دعوة للمقرر ادخالها
سيلوا كريكور اسكجيان
ان ال �ق��اض��ي ن �ت��ال��ي ال �ه �ب��ر ال �ن ��اظ ��رة ف��ي
دع ��اوى االي �ج��ارات ف��ي امل�ت�ن ت��دع��و امل�ق��رر
ادخ� ��ال � �ه� ��ا س� �ي� �ل ��وا ك ��ري� �ك ��ور اس �ك �ج �ي��ان
للحضور الى قلم املحكمة بمهلة عشرين
يومًا من تاريخ النشر لتبلغ اوراق الدعوى
 2013/335املقامة من اوس��ب مارديروس
اس �ك �ج �ي ��ان ون� ��وب� ��ار اوس� � ��ب اس �ك �ج �ي��ان
وال��رام�ي��ة ال��ى ال ��زام الجهة امل��دع��ى عليها
ب��اخ�لاء السطيحة التابعة للقسم رق��م 9
من العقار /133البوشرية وإلزامها بعطل
وض� ��رر ع ��ن االش� �غ ��ال ل�ل�س�ط�ي�ح��ة ي ��وازي
بدل مثلها السنوي وحضور الجلسة في
 2013/2/18واال اعتبرت مبلغة وحوكمت
ً
اص ��وال وع � ّ�د ك��ل تبليغ ال��ى ق�ل��م املحكمة
صحيحًا.
رئيس القلم
سمر سالم
اعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
ب �م��وج��ب م �ح �ض��ر ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع�م��وم �ي��ة

العادية تاريخ  2012/12/21تقرر بتاريخ
 2012/12/22ح��ل وش�ط��ب «ش��رك��ة غ��اوو
ـ ه ��ول ��دن ��غ ش.م.ل ».م ��ن ق� �ي ��ود ال �س �ج��ل
التجاري بحيث هي مسجلة تحت الرقم
/1901992/ورق � � � � ��م ت�س�ج�ي�ل�ه��ا ف��ي وزارة
املالية  /2470240/فعلى كل ذي مصلحة
تقديم اعتراضه ومالحظاته خ�لال مهلة
عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
امني السجل التجاري بالتكليف
مارلني دميان

اعالن مكرر للمرة الثالثة
عن مناقصة عمومية
يعلن اتحاد بلديات الضنية للمرة الثالثة
ع ��ن رغ �ب �ت��ه ب� ��إج� ��راء م �ن��اق �ص��ة ع�م��وم�ي��ة
لشراء قطعة ارض من نطاق بلدة بخعون
ال �ع �ق ��اري ��ة وذل � ��ك ح �س��ب دف� �ت ��ر ال� �ش ��روط
الخاص املوضوع من قبل االتحاد.
ع �ل��ى ال ��راغ� �ب�ي�ن ب ��االش� �ت ��راك ب��امل �ن��اق �ص��ة
التقدم باالستحصال على دفتر الشروط
م ��ن م �ب �ن��ى االت � �ح� ��اد ف ��ي م ��رك ��زه ال �ك��ائ��ن
ف��ي ب�خ�ع��ون ـ ال�ط��ري��ق ال �ع��ام وذل ��ك لغاية
 2013/1/9ضمنًا خالل الدوام الرسمي.
رئيس اتحاد بلديات الضنية
عبد السالم سعدية
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب حامد رعد وندى كبارة سند تمليك
بدل ضائع  D 45/8بساتني امليناء
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط �ل��ب وص� ��ال ال �ب �ي �س��ار ش �ه��ادة ق �ي��د ب��دل
ضائع للعقار /1179/عاصون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلبت املحامية ليلى قاسم بوكالتها عن
اح��د ورث��ة نجيحة شحيطة سند تمليك
بدل ضائع  1995/56بساتني طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب صبحي عكاري ملوكلته ناتاليا بافل
ادان �ي �ف��ا س�ن��د تمليك ب��دل ض��ائ��ع /428/
البقيعة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط �ل��ب م�ح�م��د ال�ح�ل�ب��ي ب��وك��ال �ت��ه ع��ن اح��د
ورث ��ة اح �م��د ح�ك�م��ت ب��ك االس �ع��د س�ن��دات
تمليك بدل ضائع  55و 56و 57كفر ملكي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب بسام نعيم ملوكله انيس الوراق سند
تمليك بدل ضائع  1691/9حلبا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط� �ل ��ب ج � � ��ان س ��رك� �ي ��س مل � ��ورث � ��ه س��اس�ي�ن
س ��رك� �ي ��س س � �ن� ��دات ت �م �ل �ي��ك ب � ��دل ض��ائ��ع
ل�ل�ع�ق��ارات  71و 110و 111و 154منطقة
الخرنوب
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
اعالن
المانة السجل العقاري االولى في الشمال
طلب املحامي رون��ال��د ع��ازار بوكالته عن
اح��د ورث��ة ف��ؤاد خ��وري سند تمليك بدل
ضائع للعقار  62/12بساتني امليناء
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
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الرياضة اللبنانية
يبدو أن ختام السنة القديمة ليس مثل بدايتها بالنسبة الى نادي الحكمة .فإذا
كان البيان الذي أصدرته اللجنة اإلدارية يوحي باإليجابية لناحية الخيارات الرعائية
املطروحة على طاولتها ،فإن األمور تبدو ضبابية بعض الشيء حاليًا

العبسي نحو الخروج من الحكمة
ورعاية منتخب لبنان
كريم
شربل ّ

ّ
ق��د ي �ش��ك��ل م��ا أع �ل �ن��ه ن� ��ادي الحكمة
ع��ن موافقته على ال�ع��رض الرعائي
ّ
املقدم اليه من قبل شركات ،بحسب
ما جاء في بيانه األخير ،منعطفًا في
موسمه ال بل في مستقبله ،إذ يبدو
ّ
جليًا أنه رغم األجواء االيجابية التي
ت� ّ�م اإلي�ح��اء بها ال��ى ال��رأي ال�ع��ام ،لم
تصل االم��ور ال��ى الخاتمة السعيدة
حتى اآلن.
وربما ما تضمنه البيان من تأليف

لجنة مصغرة قوامها عضوا اللجنة
اإلداري � � � � � ��ة م� � � � ��ارون غ� ��ال� ��ب وج � � ��ورج
ّ
شلهوب ،يدل على أن االم��ور ال تزال
ب�ح��اج��ة ال ��ى ال ��دراس ��ة ،إذ ع�ن��د ه��ذه
النقطة أش��ار ال�ب�ي��ان الحكموي الى
أن م�ه�م��ة ال�ل�ج�ن��ة امل ��ذك ��ورة ستكون
«ال� �ت� �ف ��اوض وب � � ّ�ت م ��وض ��وع ال�ع�ق��د
ض�م��ن االص� ��ول وإج � ��راء ال�ت�ع��دي�لات
على االتفاقية ضمن سياسة النادي
ّ
ومسلماته».
وع �ن��د ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ي�م�ك��ن ال�ت��وق��ف،
إذ ب �ح �س��ب ب �ي��ان ال� �ن ��ادي االخ �ض��ر

ف� ��إن ال �ع �ق��د ال � ��ذي ك� ��ان ق ��د ت� �ق � ّ�دم ب��ه
ح��زب ال �ق��وات اللبنانية ف��ي مرحلة
أول � ��ى ،ث ��م ع �ب��ر ش ��رك ��ات ب�ح�س��ب ما
ق�ي��ل ف��ي م��رح�ل��ة الح �ق��ة ،ي�ح�ت��اج ال��ى
ت� �ع ��دي�ل�ات ،م ��ا ي �ف �ض��ي ال� ��ى ن�ت�ي�ج��ة
واح ��دة ،وه��و أن��ه رغ��م امل��واف�ق��ة على
ال�ع��رض فانه ل��م يتم التوقيع عليه،
وهذا ما يؤكده شلهوب الذي رفض
في اتصال مع «األخبار» الكشف عن
ال�خ�ط��وات املقبلة ال�ت��ي ستقوم بها
ل�ج�ن�ت��ه ،م��ؤك �دًا ان «ث��واب��ت الحكمة
ال ت �ت �غ � ّ�ي ��ر ،وس �ن �ع �م��ل ع �ل ��ى ت��أم�ين

مصلحة النادي دون سواه ،إذ لدينا
إص � ��رار ع �ل��ى أن ��ه ال ي�ن�ت�م��ي ال ��ى أي
جهة حزبية ّ
معينة ،وال يمكن أحدًا
أخذه الى أي مكان» .وأضاف« :نحن
نرحب بالجميع وبكل شخص يريد
امل�س��اع��دة ودع��م ن��ادي�ن��ا ،وه��ذا دليل
على أننا ال نرتبط ب��أي جهة ب��ل ان
الحكمة هو للجميع ،وعملنا يأخذ
هذا املنحى ،وذلك من أجل املصلحة
ال � �ع� ��ام� ��ة» .وي� �خ� �ت ��م« :ه� � ��ذه امل��رح �ل��ة
ّ
التروي والهدوء والعمل
تحتاج الى
الدؤوب ،ونحن متفائلون كالعادة».
ّ
ل � � �ك� � ��ن م� � � �ص � � ��ادر خ� � ��اص� � ��ة م� ��واك � �ب� ��ة
ل �ل�أوض� ��اع ت �ج ��زم ب� ��أن ال� �ط�ل�اق ب�ين
ّ
املمول وديع العبسي ونادي الحكمة
أص�ب��ح أم� �رًا ح�ت�م�ي��ًا ،إذ إن العبسي
ك ��ان واض �ح��ًا ب��أن��ه ي�ق�ب��ل دخ� ��ول أي
داع��م على خ��ط رع��اي��ة ال �ن��ادي ،لكنه
بخط
ال يمكنه القبول أب �دًا بصبغه
ٍ
س �ي��اس��ي م� �ع�ّي�نّ  ،وه � ��و االم� � ��ر ال ��ذي
سيؤدي الى ابتعاده نهائيًا في حال
ّ
مصرًا على وضع
بقي الطرف اآلخر
شعار إذاعة لبنان ّ
الحر على مالبس
ال �ف��ري��ق ،وه ��ي امل �ع��روف��ة بانتمائها
الى القوات اللبنانية .وهذه املشكلة
هي التي جعلت العبسي يقتنع بأنه
ل �ي��س ه �ن ��اك م ��ن س �ب��ب ل�لاس �ت �م��رار
ب ��دع ��م ال �ح �ك �م��ة ،ألن األم � � ��ور ت��أخ��ذ
م�ن�ح��ى ي �ب��دو ب�ع�ي�دًا م��ن اق�ت�ن��اع��ات��ه

الكرة المصرية
ّ
عودة الدوري املصري بنظام املجموعتني :ترقب وحذر مع شكوك حول التأجيل
أع �ل��ن االت �ح��اد امل �ص��ري ل �ك��رة ال �ق��دم،
أمس ،عقب اجتماع بمندوبي األندية
ع��ن ان �ط�لاق ال� ��دوري ف��ي ال�ث��ان��ي من
شباط املقبل بنظام املجموعتني.
وض �م��ت امل �ج �م��وع��ة األول� � ��ى :األه �ل��ي
وإنبي ووادي دجلة ومصر املقاصة
وس� � �م � ��وح � ��ة وال � � �ج � ��ون � ��ة واإلن � � �ت� � ��اج
ال�ح��رب��ي وات �ح��اد ال�ش��رط��ة واالت �ح��اد
السكندري.
أم � � � ��ا ال � �ث � ��ان � �ي � ��ة ف � �ض � �م� ��ت ال � ��زم � ��ال � ��ك
واإلس � � �م� � ��اع � � �ي � � �ل� � ��ي وغ � � � � � ��زل امل � �ح � �ل ��ة
وبتروجيت وتليفونات بني سويف
وط�لائ��ع الجيش وامل �ق��اول��ون العرب
وحرس الحدود والداخلية.
يذكر أن دوري املجموعتني يعتبره
ً
االت �ح��اد امل �ص��ري ح�ل�ا س�ح��ري��ًا نظرًا
إلى ضيق الوقت املتبقي من املوسم
بعد تأجيل انطالقته أكثر من مرة.
وك��ان رئيس االتحاد املصري جمال
ع �ل��ام ق� ��د أع� �ل ��ن األح � � ��د أن ال � � ��دوري
س�ي�ن�ط�ل��ق أول ش �ب��اط م��ن األس �ب��وع
ال �ث��ام��ن ب�ع��د ت��وق��ف وت��أج �ي��ل ط��وي��ل
بسبب األحداث في البالد.
وق��د ات�خ��ذ ال�ق��رار ب�ن��اء على اجتماع
ب�ين وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ورئ �ي��س ات�ح��اد
ال�ك��رة ورائ ��د زه��ر ال��دي��ن وك�ي��ل لجنة
ال�ش�ب��اب ف��ي مجلس ال �ش��ورى ،وذل��ك

• كرة السلة •

الفرصة األخيرة
ع � ّ�ب ��ر أح� �م ��د ح� �س ��ن ق ��ائ ��د م �ن �ت �خ��ب م�ص��ر
ال �س ��اب ��ق والع � ��ب ال ��زم ��ال ��ك وع �م �ي��د الع �ب��ي
العالم عن أمله في أن يصدق اتحاد الكرة
ف ��ي م ��وع ��ده ال �ج��دي��د .وأض � ��اف ح �س��ن «أي
تأجيل لهذا املوعد يعني أن تعلن األندية
إف�ل�اس� �ه ��ا ت �م ��ام ��ًا ألن ال �ج �م �ي��ع
ب��دأوا اآلن يرتبون أمورهم على
انطالق املسابقة ،وربما البعض
ي �ب �ح��ث ع� ��ن ت ��دع� �ي ��م ال �ص �ف��وف
ب�لاع�ب�ين ج ��دد ،وال�ب�ع��ض اآلخ��ر
س� �ي ��رف ��ض ح �ت �م��ًا ال �ت �خ �ل��ي ع��ن

ب �ع��دم��ا ت ��م ال �ت��أج �ي��ل أك� �ث ��ر م ��ن م��رة
بسبب رف��ض ال �ت��راس األه �ل��ي ع��ودة
امل �س ��اب �ق ��ة إال ب �ع ��د ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
حقوق الشهداء وصدور حكم نهائي
في قضية مذبحة بور سعيد املتوقع
ص� ��دور ال �ح �ك��م ف�ي�ه��ا ن �ه��اي��ة ك��ان��ون
الثاني الجاري.
ورغ ��م إع�ل�ان االت �ح��اد ع ��ودة ال ��دوري
مطلع شباط ،إال أن الشكوك ال تزال

العبيه في موسم االنتقاالت الشتوية الذي
بات على األبواب» .وأشار حسن الى أنه إذا
ما جاء املوعد الجديد ولم تنطلق املسابقة،
فإن هذا يعني أن الالعبني لن يجدوا أندية
خ� ��ارج م �ص��ر ل�ل�اح �ت��راف ف�ي�ه��ا ألن م��وس��م
االن� �ت� �ق ��االت ال �ش �ت��وي��ة س�ي�ك��ون
ق��د أغ �ل��ق .ك�م��ا س�ي�ك��ون م��ن حق
ال�ل�اع� �ب�ي�ن ت � ��رك أن ��دي �ت �ه ��م دون
م�ق��اب��ل ،وف�ق��ًا لتعليمات الفيفا
ال �ت��ي ت�ن��ص ع�ل��ى ذل ��ك ف��ي ح��ال
إلغاء النشاط.

كيف ستكون
ردة فعل
جمهور األهلي
على قرار عودة
النشاط الذي
سيلي األحكام
القضائية؟

ت �س��اور ال�ك�ث�ي��ر م��ن م��درب��ي األن��دي��ة
والالعبني بشأن إقامة البطولة.
وم �م��ا ي��زي��د م��ن ض�ب��اب�ي��ة امل�ش�ه��د أن
ال �ظ��روف ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي تشهدها
البالد لم يطرأ عليها تغييرات كبيرة،
حيث ال ي��زال السياسيون ينتظرون
إج� � ��راء االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي
غ �ض��ون ش �ه��ري��ن ،ال ��ى ج��ان��ب ت��رق��ب
األح�ك��ام القضائية الخاصة بكارثة

استاد بور سعيد والتي ستصدر قبل
خمسة أيام فقط من انطالق املسابقة
وما قد يصاحبها من غضب لروابط
االل �ت��راس وأس��ر ال�ش�ه��داء إذا ج��اءت
األحكام على خالف ما يتوقعون.
وق � ��ال ط � ��ارق ال �ع �ش��ري م � ��درب إن�ب��ي
«أشعر بأن املوعد الجديد قد يتأجل
مرة خامسة».
وأض ��اف ل��روي�ت��رز «ل��ن أص��دق ع��ودة
الدوري إال إذا لعب فريقي أول مباراة
في املسابقة ،أما قبل ذلك فاحتماالت
اإللغاء قائمة».
وت ��اب ��ع «ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ت ��ي ك��ان��ت
ت �ط �ل��ق ع �ل��ى م � ��دار األش� �ه ��ر امل��اض �ي��ة
وتحدد املواعيد النطالق املسابقة ثم
ال تنطلق تجعلني غير متفائل».
وأك� ��د ال �ع �ش��ري أن ��ه ال ي�ه�ت��م ب��إق��ام��ة
ال � � � ��دوري م� ��ن م �ج �م��وع��ة واح� � � ��دة أو
م�ج�م��وع�ت�ين ب �ق��در اه�ت�م��ام��ه ب�ع��ودة
النشاط بأي شكل من األشكال.
ورغ��م امل �خ��اوف ال�ت��ي ت�ط��ارد األن��دي��ة
امل � �ص� ��ري� ��ة ،أك � ��د ح� �س ��ن ف ��ري ��د ن��ائ��ب
رئ�ي��س االت �ح��اد امل �ص��ري ل�ك��رة ال�ق��دم
عزم االتحاد على إقامة البطولة في
موعدها ،مهما كانت التحديات.
وأض��اف فريد لرويترز «األم��ور هذة
امل � ��رة ت �خ �ت �ل��ف ع ��ن امل � � ��رات ال �س��اب �ق��ة

ألننا حصلنا على تأكيدات من وزير
ال��داخ�ل�ي��ة ووزي ��ر ال��ري��اض��ة بالتعهد
بإطالق املسابقة».
وتابع فريد «هذة املرة حصلنا على
خ �ط��اب��ات رس�م�ي��ة م �م �ه��ورة بتوقيع
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ي�ع�ل��ن ف�ي�ه��ا ال�ت��زام��ه
بتأمني مباريات الدوري مهما كانت
الظروف ،الى جانب خطابات مماثلة
من وزير الرياضة والقوات املسلحة».
وع �ب��ر ف��ري��د ع ��ن ت �ف��اؤل��ه ،م ��ؤك �دًا أن
هناك حوارًا مع األندية حول شروط
إقامة املسابقة بنظام املجموعتني.
وأضاف «من جانبنا كاتحاد للكرة،
نؤكد استعدادنا لعودة الدوري».
وح��ذر شوقي غريب امل��درب املساعد
مل �ن �ت �خ ��ب م� �ص ��ر ال � �س� ��اب� ��ق وم � � ��درب
س �م��وح��ة ال �ح��ال��ي م ��ن ال �ت ��راج ��ع عن
املوعد الجديد واألخير.
وق� � ��ال غ ��ري ��ب ل ��روي� �ت ��رز «ف � ��ي ح��ال��ة
ع��دم إقامة ال��دوري ،سيكون من حق
ال�لاع �ب�ين ت ��رك أن��دي�ت�ه��م دون مقابل
ت �ط �ب �ي �ق��ًا ل �ت �ع �ل �ي �م��ات ال �ف �ي �ف ��ا ال �ت��ي
تمنحهم حرية االنتقال إذا ما ألغي
النشاط».
وت��اب��ع غريب «رغ��م ك��ل امل �خ��اوف ،إال
أنني متفائل بإمكانية عودة الدوري
ف ��ي امل ��وع ��د ال �ج��دي ��د ،ل �ك �ن��ي أت�ح�ف��ظ
تمامًا على نظام املجموعتني».

 55نقطة إليميت و«تريبل دوبل» للخطيب
ان� �ط� �ل� �ق ��ت أم � � ��س م ��رح � �ل ��ة اإلي � � ��اب
ل�ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ل �ك��رة ال�س�ل��ة حيث
ل�ع��ب ف��ي امل��رح�ل��ة األول ��ى عمشيت
مع ضيفه أنيبال زحلة وفاز عليه
بفارق  30نقطة ،13 - 34 ( 89 - 119
 .)62 - 86 ،39 - 64وح �ق��ق الع��ب
الفائز أندريه أيميت رقمًا قياسيًا
جديدًا بتسجيله  55نقطة و 12كرة
مرتدة بعد أن سجل  52نقطة أمام
بيبلوس وك��ذل��ك أم��ام الحكمة في
ال��ذه��اب .كذلك سجل م��ات فريجي
 24نقطة و 14ك��رة م��رت��دة ومحمد

همدر  10نقاط و 7كرات مرتدة.
أما من جانب أنيبال فكان تشادني
غ��راي أفضل املسجلني بـ  30نقطة
وجوي عكاوي بـ  26نقطة.
وف��ي م �ب��اراة ث��ان�ي��ة ض�م��ن املرحلة
عينها ،ف��از الشانفيل على ضيفه
أن�ت��ران�ي��ك 62 ،16 - 32( 79 - 117
  )53 - 85 ،41ف��ي دي ��ك امل �ح��دي.وس� � ّ�ج� ��ل ق ��ائ ��د ال �ش ��ان �ف �ي ��ل ف� ��ادي
الخطيب (الصورة) «تريبل دوبل»
في اللقاء مع  31نقطة و 12تمريرة
حاسمة و 10كرات مرتدة.

أما من جانب أنترانيك فكان مايكل
النار أفضل املسجلني بـ  15نقطة.
وف��ي دورة أم �س �ت��ردام الهولندية،
ّ
ح ��ل ال��ري��اض��ي ف ��ي امل ��رك ��ز ال�ث��ال��ث
ب �ع ��د ف� � ��وزه ع �ل ��ى ال� �ف ��ري ��ق امل �ن �ظ��م
غ��رون �ي �ن �غ��ن ب� �ف ��ارق  12ن �ق �ط��ة 89
 .)58 - 65 ،37 - 46 ،15 - 30( 77ّ
وتألق الثالثي االجنبي للرياضي
املصري اسماعيل أحمد ( 21نقطة)
ورش � ��اد ان ��درس ��ون ( )29ول��وري��ن
وودز ( ،)14ع �ل �م��ًا أن أح �م��د ك��ان
ق��ري �ب��ًا م ��ن ت�ح�ق�ي��ق «ت��ري �ب��ل دب ��ل»

بعدما التقط  14ك��رة مرتدة وكان
يحتاج الى تمريرة حاسمة واحدة
ّ
(سجل  9تمريرات) كي يحقق هذ
االن �ج��از .وك ��ان ع�م��ر ال �ت��رك أفضل
املسجلني املحليني ب �ـ 8ن�ق��اط ،ولم
ي� �ش ��ارك اح �م��د اب��راه �ي��م اال ل��وق��ت
محدود.
أم� ��ا ل �ق��ب ال �ب �ط��ول��ة ف��ذه��ب ل�ف��ري��ق
س �ي��ول �ي��اي ال �ل �ي �ت��وان��ي ب �ف ��وزه في
امل � �ب� ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ع �ل��ى م�ن�ت�خ��ب
مصر بفارق  3نقاط - 21( 70 - 73
.)52 - 51 ،34 - 37 ،18
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اشترط العبسي عدم وضع أي شعار يرتبط
بالسياسة على مالبس الفريق من أجل االستمرار
بدعم النادي (أرشيف)
موقف صعب ،وخصوصًا
اإلدارة في
ٍ
أنها تحتاج الى ما يقارب  600ألف
دوالر ح��ال�ي��ًا ل�ت�س��دي��د م��دف��وع��ات�ه��ا،
ّ
املقسمة بني الرواتب ودفعات تخص
ال�ل�اع��ب ج��ول �ي��ان خ ��زوع وال�لاع�ب�ين
االج��ان��ب ،إض��اف��ة ال��ى بعض االم��ور
التجهيزية ف��ي ملعب غزير (بينها
شاشة عرض سعرها  80ألف دوالر).
اذًا م�ش��روع آخ��ر ق��د يتركه العبسي
م ��ع االن ��دي ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب �ح �س��ب م��ا
تظهره امل��ؤش��رات االخ�ي��رة ،لكن هذا
ق ��د ال ي �ع �ن��ي اب �ت �ع ��اده ع ��ن ال �س��اح��ة
السلوية ،إذ بحسب م�ص��ادر ّ
مقربة
م� �ن ��ه ف� ��إن� ��ه ط� �ل ��ب دراس � � � ��ة م� �ش ��روع
دع ��م م�ن�ت�خ��ب ل�ب�ن��ان ال ��ذي ي ��رى أن��ه
ال ي �ن �ت �م��ي ال � ��ى أي ج �ه��ة س�ي��اس�ي��ة
ّ
معينة ،وهذا ما يتالقى مع تطلعاته
الشخصية ،حيث قد يفاتح االتحاد
ال �ل �ب �ن��ان��ي ب� �ه ��ذا امل � ��وض � ��وع ق��ري �ب��ًا
وس ��ط اق�ت�ن��اع��ه ب ��أن م�ب�ل��غ املليوني
ّ
دوالر ال�ت��ي سيتكلفها ف��ي الحكمة
ً
سيكون قسم منه فقط كفيال برعاية
املنتخب والعبيه وإعدادهم بأفضل
مدرب أجنبي على
طريقة ممكنة مع
ٍ
عال ومعسكرات ومشاركات
مستوى ٍ
خارجية بهدف حجز بطاقة التأهل
ال��ى نهائيات ك��أس العالم من بوابة
ب� �ط ��ول ��ة آس � �ي� ��ا ال � �ت� ��ي ي� �ف� �ت ��رض أن
يستضيفها لبنان هذه السنة.

في العمل من دون خلطه مع األهواء
السياسية ،لذا فإنه كان واضحًا في
ق � ��راره االخ �ي��ر «أي ش �ع��ار س�ي��اس��ي
يرتبط بالحكمة يعني أنني سأخرج
من املعادلة».
ع� ��دم ت��وق �ي��ع ال �ع �ب �س��ي أي ع �ق � ٍ�د م��ع
النادي أو طلبه وضع إعالن إلحدى
ش ��رك ��ات ��ه ع �ل��ى م�ل�اب ��س ال� �ف ��ري ��ق أو
ف��ي م�ل�ع�ب��ه ،ق��د ت �ك��ون امل �س��أل��ة ال�ت��ي
أحرجت اللجنة االداري��ة الحكموية،
ال �ت��ي ك��ان��ت ق��د أش � ��ارت ف��ي ب�ي��ان�ه��ا
ال��ى أنها قبلت ال�ع��رض امل�ق� ّ�دم اليها
ب �ـ«األك �ث ��ري ��ة» و«ل �ي ��س ب��اإلج �م��اع».
وف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ف��إن م �ص��درًا رفيع
املستوى أشار الى أن املسألة عينها
ه ��ي ال �ت��ي ج �ع �ل��ت ال �ل �ج �ن��ة االداري� � ��ة
ت�ت�ج��ه ن�ح��و إب�ل�اغ االم�ي�ن ال �ع��ام في
ال �ق��وات اللبنانية ع�م��اد واك�ي��م أنها
ال ت�ح� ّ�ب��ذ وض ��ع ش �ع��ار إذاع� ��ة لبنان
الحر على مالبس الفريق ،لكن قبول
األخير بهذا الطرح يبدو مستبعدًا.
واألم ��ر عينه بالنسبة ال��ى االط��راف
القواتية ال�ت��ي ت��دي��ر امل�ف��اوض��ات مع
ّ
واملصرة على مطلبها،
إدارة النادي،
ّ
م � ��ا ي� �ع� �ن ��ي أن االدارة امل �ت �م��س �ك��ة
ب ��ال� �ع� �ب� �س ��ي ،ب� �ح� �س ��ب م � ��ا ج � � ��اء ف��ي
ب�ي��ان�ه��ا ،س �ت��واج��ه م�ش�ك�ل��ة حقيقية
على هذا الصعيد.
وفي موازاة هذه املعضلة ،قد تصبح

رياضية
أخبار
ّ
«حصيلة الدوري اإلسباني»
األفضل

استراحة
41 73 0 7 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 3 0 7

ت ��واص ��ل امل ��ذي �ع ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة آس �ي��ا
عبد الله (ال �ص��ورة) تألقها وحصد
ال � �ج� ��وائ� ��ز امل �ت �خ �ص �ص ��ة ب� ��اإلع�ل��ام
ال ��ري ��اض ��ي .وف� ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ن��ال
ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج ال � ��ري � ��اض � ��ي «ح �ص �ي �ل��ة
ال� ��دوري اإلس �ب��ان��ي» أو «ال�ل�ي�غ��ا في
أس�ب��وع» ال��ذي تقدمه الزميلة آسيا
ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه ع� �ل ��ى ش� ��اش� ��ة ال� �ج ��زي ��رة
ال��ري��اض�ي��ة اإلخ �ب��اري��ة ،أع �ل��ى نسبة
ت �ص��وي��ت ف ��ي االس �ت �ف �ت��اء ال �س �ن��وي
ال ��ذي ي�ج��ري��ه «م��وق��ع ي��وروس �ب��ورت
عربية اإللكتروني» الختيار أفضل

رياضية وإعالمية في العام.
ف �ق��د م �ن��ح زوار امل ��وق ��ع «امل�س�ج�ل�ين
ف� �ق ��ط» ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ل �ق��ب أف �ض��ل
برنامج رياضي للعام  ،2012متفوقًا
على أقرب منافسيه برنامج «صدى
املالعب» الذي يعرض على شاشة «أم
بي سي» ،فيما حل برنامج «إنسايد
ذا برميير ل�ي��غ» ال ��ذي ي�ع��رض على
شاشة أب��و ظبي الرياضية ويعنى
بتغطية أح ��داث ال ��دوري اإلنكليزي
في املرتبة الثالثة.

العهد بطل لبنان لآلمال
أح � ��رز ن � ��ادي ال �ع �ه��د ب �ط��ول��ة ل�ب�ن��ان
بكرة القدم لفئة اآلم��ال بفوزه أمس
ع� �ل ��ى ال �ن �ج �م ��ة  0 - 4ع� �ل ��ى م �ل�ع��ب
ال � �ص � �ف� ��اء ،ب� �ح� �ض ��ور ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
االت �ح��اد ري�م��ون سمعان ال��ذي سلم
كأس البطولة لفريق آمال العهد مع
مدربهم باسم مرمر وبحضور أمني
س ��ر ال� �ن ��ادي م �ح �م��د ع��اص��ي وع ��دد
من اإلداري�ين .وسجل أه��داف العهد:
ح �س�ي�ن أي � � ��وب ،ح �س��ن ح� �ي ��در ،ع�ل��ي
شهاب وحسن الزين.

أفقيا

 -1لقب منحه السلطان العثماني سليم األول على األمير اللبناني فخر الدين املعني األول
أمير الشوف بعد معركة مرج دابق ‒  -2مخترع الراديو ‒ من الخضار ‒  -3عملة الصني ‒
نزع ثيابه ‒  -4أكبر وأشهر مدن الشرق القديم بلغت عصرها الذهبي مع املشترع الكبير
وخفضنا الطعام أو املصروف ‒ طيف
خففنا وتقشفنا
حمورابي ‒ فاكهة الصحراء ‒ ّ -5
ّ
الشخص ‒  -6إح��دى جمهوريات روس�ي��ا عاصمتها ق��ازان ‒  -7بحر ‒ وق��ت باألجنبية
ُ
‒ مرتفع من األرض ‒  -8مرض يصيب كافة البشر يعرف أيضًا بالزكام ‒ عكسها راحة
اليد ‒  -9قلعة اإلستقالل اللبناني ‒ زاد وكثر وارت�ف��ع النبات ‒  -10دول��ة عربية ‒ نهر
املقدس
الهند ّ

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1صحفي لبناني راحل من أصول فلسطينية ‒  -2صاروخ مضاد للدروع ‒ مبضع ّ
الجراح
‒  -3مدينة لبنانية ‒ خالف بارد ‒  -4بيوت ومنازل ‒  -5عاصفة بحرية ‒ إسم أطلق على
هولندا تحت تأثير الثورة الفرنسية ‒  -6أغربل الحبوب أو الطحني ‒ موقع أثري عاملي رائع
في غواتيماال كناية عن هيكل على شكل هرم ‒  -7مدينة فرنسية ‒ كسول وغير نبيه ‒ -8
أخالط من الطيب أو أريج األزهار ‒ ضمير منفصل ‒  -9طائر وهمي كبير أو قطعة من قطع
لعبة الشطرنج ‒ ضوء ونور باألجنبية ‒ حرف جر ‒  -10دولة أفريقية تعود تسميتها الى
أن ّ
تجار أفريقيني كانوا يجمعون أنياب الفيلة ويعرضونها للبيع في أكوام على سواحلها

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1كاتب العدل –  -2رمضان – قانا –  -3كامرون – ن��دل –  -4دن – اب – غينس –  -5نواميس – -6
ّ
سياسات – رق –  -7ور – رونزا –  -8ليبيا – تا –  -9جش – برن – ّربي –  -10أنطون سعادة

عموديًا

 -1كركدن – ملجأ –  -2امانوس – يشن – ّ -3
تضم – أيوب –  -4باراماريبو –  -5انوبيس – أرن –  -6سار
ّ
ّ
ّ
السمقانية
– نس –  -7عق – توت –  -8دانية – نارا –  -9لندن – رز – بد – -10
ّ

حل الشبكة 1306

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1307
7

8

9

10

11

في مع
بمراسالته
إشتهرالجوائز
بالعديد من
فازت.)1949
(-1862
()2012-1963
بريطانيا في مصر
أميركية وممثلة
األعلى لملك
الممثل بوب
مغنية
ّ
أشهرها أنتج عام
األولى
األفالم
العالمية
عدد من
الحرب
بتمثيل
وقامتخالل
بن علي
األميركية
مكة حسين
الموسيقى
شريف
سهل
الجاذبية ■
= 11+4+9
قانون
أحزان ■
مكتشف
= 7+10+5+1
= 11+3+1+5+4
الصوت ■
عالية
حسن
إيرادات
وحققطائر
= 3+8+2+6
1992
 = 4+10+9+8+2+6أكبر مدن تكساس ■  = 2+5+7أحرف متشابهة
الفهم

حل الشبكة الماضية :محمد ابراهيم
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الدولية
الرياضة
ّ

دانييللي دي روسي« ...الذئب الصغير»

تبدو أسهم العب روما دانييللي دي روسي مرتفعة في كل سوق
لالنتقاالت الشتوية ،لكن وسط كل أمنيات الفرق الكبرى بالحصول على
خدماته ،كان هذا النجم يرفض العروض دائمًا ،ما جعل النادي يكافئه
أخيرًا بتجديد عقده حتى  2017وبرفع سعره إلى  100مليون يورو
هادي أحمد
ُ
ف� �ت� �ح ��ت أب � � � ��واب س� � ��وق االن � �ت � �ق ��االت
ال �ش �ت��وي��ة ،وب � ��دأت أخ �ب ��ار ان �ت �ق��االت
الالعبني ال��ى وج�ه��ات ج��دي��دة .فرغم
ك �ث ��رة األس � �م ��اء ال�ل�ا ّم �ع��ة ف��ي
السوق الحالية وتوقع صحة
األخ�ب��ار حولها ،إال أن اسمًا
واح� � � �دًا ي �ب �ق��ى دائ� �م ��ًا األك �ث��ر
طلبًا من أكبر الفرق العاملية،
وه��و أح��د أفضل العبي خط
الوسط في العالم ،نجم روما
دانييللي دي روسي.
الع � � � � � ��ب م � � �ت � � �ع� � ��دد األدوار
واملواهب ،يتميز بإتقانه دور
ق��اط��ع ال� �ك ��رات وال �ن �ج��اح في
صناعة األل �ع��اب ،ال��ى مهارة
االحتفاظ بالكرة والتسديد
م � ��ن ب� �ع� �ي ��د وب � ��دق � ��ة ال � �ك� ��رات
ال��رأس �ي��ة أي �ض��ًا ،إض��اف��ة ال��ى
شخصيته القيادية وأدواره
التكتيكية.
الع � ��ب ك �ب �ي��ر إذا م ��ا أض �ي��ف
ذكرت وسائل إعالم
اس� � �م � ��ه ال � � � ��ى ري � � � � ��ال م� ��دري� ��د
إيطالية أن روما
اإلس �ب ��ان ��ي أو ب ��اري ��س س��ان
إلى
لالنتقال
يستعد
ج � � �ي� � ��رم� � ��ان ال � � �ف � ��رن � � �س � ��ي أو
الذي
الجديد
ملعبه
مانشستر سيتي اإلنكليزي
ًا
ء
بد
حصريًا
سيملكه
ال ��ذي ��ن أع ��رب ��وا ع ��ن رغ�ب�ت�ه��م
من موسم -2016
ف��ي ال�ح�ص��ول على خدماته،
سينتج م��ن إض��اف��ة عظيمة،
 .2017وأوضح العضو
إذ إن ش��راك��ة ب�ين دي روس��ي
املنتدب بإدارة روما،
ً
وش ��اب ��ي أل ��ون �س ��و م� �ث�ل�ا ،أو
إيتالو زانزاني ،أن
امللعب الجديد ستتسع ث� �ن ��ائ ��ي ب �ي��ن ال � �ع ��اج ��ي ي��اي��ا
ت��وري��ه واب ��ن روم� ��ا ،أو لعبه
مدرجاته ملا بني 55
ال ��ى ج��ان��ب ب�لاي��ز م��ات��وي��دي
مشجع،
ألفًا و 60ألف
ف��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ف��رن �س�ي��ة ،ال
ُ
منطقة
وسيبنى في
شك في أنها ستكون مرعبة
جنوب شرق العاصمة.
فريق آخر.
ألي
ٍ
إال أن أم� �ن� �ي ��ات ه � ��ذه ال �ف��رق
ال� �ث�ل�اث ��ة ت� �ب ��دو م �ب �ن �ي��ة ع�ل��ى
أوه��ام ،إذ يبدو أن املطالبني بقدومه
ل��م ي�ع�ل�م��وا أن ل�ق��ب ه ��ذا ال �ش��اب هو
«م�ل��ك روم ��ا امل�ق�ب��ل» أي خليفة قائد
«ال ��ذئ ��اب» فرانشيسكو ت��وت��ي ال��ذي
أذه� � � � ��ل ال� �ج� �م� �ي ��ع ب � ��رف � ��ض ع� � ��روض
مليونية للخروج من ناديه الحبيب.
وت��وت��ي ال ��ذي ل�ع��ب وال ي ��زال يتطلع

إل��ى م��زاول��ة ك��رة ال �ق��دم ح�ت��ى س��ن ال�ـ
 50ع��ام��ًا ،ي�س�ي��ر ع �ل��ى أث� ��ره «ال��ذئ��ب
الصغير» دي روسي.

«ج�ن��س ن ��ادر» ،ه��ذا ه��و ال�ل�ق��ب ال��ذي
أط�ل�ق�ت��ه ج��ري��دة «ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز»
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ع� �ل ��ى دي روس � � ��ي ح�ين
ّ
خصها بمقابلة .وتذكر الصحيفة أن
الالعب هو من حرص بشدة على هذه
التسمية ،ليبدد أخبار انتقاله التي
وصفها بغاية الصعوبة .ربما هذه
هي الكلمات التي انتظرتها منذ مدة
جماهير ن��ادي روم��ا من دي روس��ي،
وخ�ص��وص��ًا ب�ع��د ت��زاي��د األخ �ب��ار عن
مشاكل بينه وب�ين امل��درب التشيكي

زدينيك زيمان ،وبعد تراجع مستواه
ً
ق �ل �ي�لا ه ��ذا امل ��وس ��م ،وب �ع��د ت�ص��ري��ح
ف��ران �ك��و ب��ال��دي �ن��ي ،امل��دي��ر ال��ري��اض��ي
لروما ،بأن اإلدارة ستدرس أي عرض
ُي � �ق� � ّ�دم ل� �ش ��راء دي روس � � ��ي .ت�ن�ف�س��ت
جماهير روم��ا الصعداء ،وعرفت أن
من يسير على خطى توتي لن يخيب
آمالها ،كما وعدها بالعودة سريعًا
ال ��ى م �س �ت��واه امل �ع �ه��ود ،ف �م��ع ك ��ل ما
يحدث ل��ه م��ن مشاكل ف��ي حياته مع
النادي أو غير ذلكّ ،
يقدم دي روسي

دائمًا كل ما سنحت له الفرصة أفضل
ما لديه وينجح في عزل نفسه عن كل
شيء ّ
ليقدم ً
أداء راقيًا.
ّ
أما إدارة النادي فقدرت عطاء الالعب
وع � � ��دم إغ � ��رائ � ��ه ب � � ��األم � � ��وال ،ف� �ع ��ادت
لتتراجع ع��ن ق��راره��ا بتجديد عقده
ال � ��ى  2017ورف � � ��ع س� �ع ��ره ال � ��ى 100
مليون ي��ورو ،ثم قبل انطالق مباراة
روما ضد ميالن ( ،)2-4عمد بالديني
ال� ��ى ت �ك��ري��م ال �ـ«ك��اب �ي �ت��ان��و ال �ث��ان��ي»
ب�م�ن��اس�ب��ة وص��ول��ه إل ��ى  400م �ب��اراة

سيكون دي روسي قائد روما املقبل (جامبييرو سبوزيتو  -رويترز)

روما يستعد
لملعبه
الجديد

سوق االنتقاالت

ستاريدج إلى ليفربول وتشلسي لتعويضه بدمبا با
ك �م��ا ك ��ان م �ت��وق �ع��ًا ،ت �ع��اق��د ل�ي�ف��رب��ول
اإلنكليزي مع املهاجم الدولي الشاب
بعقد
دان�ي��ال س�ت��اري��دج م��ن تشلسي
ٍ
ط��وي��ل األم ��د ،وذل ��ك بحسب م��ا أعلن
األول.
وكان ستاريدج ( 23عامًا) ،الذي تنقل
ف��ي ص�ف��وف ال�ف��رق العمرية ألستون
فيال وك��وف�ن�ت��ري سيتي ومانشستر
س � ّي �ت��ي ب�ي�ن  1996و ،2006ق �ب��ل أن
يرقيه األخير الى الفريق األول ،يدافع
ع��ن أل ��وان تشلسي م�ن��ذ  ،2009وه��و
سجل  24هدفًا في جميع املسابقات
م� ��ع ال� �ف ��ري ��ق ال �ل �ن ��دن ��ي ال � � ��ذي أع � ��اره
لبولتون وندررز عام .2011
وي �ب��دو أن تشلسي ق��د وج��د ال�ب��دي��ل
لستاريدج سريعًا ،إذ أصبح بإمكانه
أن يفاوض الهداف السنغالي املتألق
دم�ب��ا ب��ا بعدما حصل على «ال�ض��وء
األخ � � �ض� � ��ر» م � ��ن ن � �ي� ��وك� ��اس� ��ل ،وذل � ��ك
بحسب ما أكد األخير.

هنري لن يعود
أكد الفرنسي أرسني فينغر ،مدرب أرسنال
اإلنكليزي ،أن النجم الفرنسي املخضرم
تييري هنري ،مهاجم نيويورك ريد بولز
األميركي ،لن يسجل عودته الى صفوف
«املدفعجية» على سبيل اإلعارة مرة ثانية.

قدير إلى مرسيليا

ّ
ضم مرسيليا الفرنسي العب الوسط
الجزائري الدولي فؤاد قدير إلى صفوفه،
قادمًا من فالنسيان ،من دون أن يكشف عن
قيمة الصفقة أو مدة التعاقد مع الالعب
الذي أكمل الشهر املاضي عامه الـ .29

وحصل ال�ن��ادي اللندني على فرصة
مفاوضة السنغالي البالغ من العمر
 27عامًا بعدما وافق على دفع البند
الجزائي الذي يحرر الالعب من عقده
مع نيوكاسل وقدره  8,6ماليني يورو.
وض� � �م � ��ن ت� �ش� �ل� �س ��ي أي � � �ض� � ��ًا ،ذك� � ��رت
صحيفة «ذا دايلي ميرور» أن النادي
ّ
�رض ج��دي��د
ال �ل �ن ��دن ��ي س �ي �ت �ق ��دم ب � �ع� � ٍ
ل �ب��اي��ر ل �ي �ف��رك��وزن األمل ��ان ��ي م ��ن أج��ل
ضم العب خط وسطه الدولي املميز
أندريه شورلي بعدما سعى الى ذلك
ف��ي مناسبتني ف��ي س��وق االن�ت�ق��االت
الصيفية.
وب� �ح� �س ��ب ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ،ف� � ��إن ع ��رض
ت �ش �ل �س��ي ال �ج��دي��د ي �ب �ل��غ  20م�ل�ي��ون
جنيه استرليني ،مضافًا إليه األملاني
ماركو مارين الذي لم ينجح في حجز
م��رك��ز أس��اس��ي ف��ي التشكيلة ال��زرق��اء
بعد ق��دوم��ه ال��ى ال�ف��ري��ق ف��ي الصيف
املاضي.
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• الفورموال • 1
ّ
دي مونتزيمولو يفضل فيراري على مقعد نيابي
بقميص النادي.
ال � �ط� ��ري� ��ق ال � � ��ى روم � � � � ��ا ،س � � ّ�ده � ��ا دي
روس � � � ��ي ،وأب � � ��ى إال أن ي� �ظ ��ل الع �ب��ًا
ل �ل �ـ«ج ��ال ��وروس ��ي» .إذًا ،ل �ي��س ه�ن��اك
م � ��دري � ��د وال م��ان �ش �س �ت��ر وال ح �ت��ى
باريس« .ملك روما» املقبل وصاحب
ج��ائ��زة أفضل ري��اض��ي إيطالي لعام
 ،2010الذي خطبت ّ
وده معظم أندية
أوروب� � � ��ا م ��ن دون ج � � ��دوى ،س�ي�ب�ق��ى
«روم ��ان� �ي� �س� �ت ��ا»« .روم � � ��ا ي �س �ك��ن ف��ي
قلبي» :هذا ما يقوله دي روسي.

حسم لوكا دي مونتزيمولو خياره بتفضيله البقاء
على رأس فريق فيراري للفورموال  ،1على الترشح
مل �ن �ص��ب ن ��ائ ��ب ف ��ي ال� �ب ��رمل ��ان اإلي� �ط ��ال ��ي .وإض ��اف ��ة
ال ��ى ش�غ�ل��ه م��رك��ز رئ �ي��س ف� �ي ��راري ،ف �ق��د ّأس� ��س دي
مونتزيمولو منظمة «إيطاليا فوتورا» التي خرج
م��ن رحمها ح��زب سياسي سيخوض االنتخابات
ال �ن �ي��اب �ي��ة ب �م��واج �ه��ة رئ �ي��س ال � ��وزراء
األس �ب��ق سيلفيو ب��رل��وس�ك��ون��ي ال��ذي
يرأس ب��دوره نادي ميالن لكرة القدم.
وق��ال دي مونتزيمولو لصحيفة «ال
ري �ب��وب �ل �ي �ك��ا»« :ل� ��ن أت ��رش ��ح ألح �ص��ل
ع �ل ��ى م �ق �ع��د ن� �ي ��اب ��ي .أري � � ��د أن أت� ��رك

املنصب ألشخاص آخرين يتمتعون باألهلية ،وقد
ع�م�ل��وا ملنظمتنا م�ن��ذ  3س �ن��وات ح�ت��ى اآلن» .وأك��د
دي مونتزيمولو رغبته في البقاء على رأس فريق
«ال �ح �ص��ان ال �ج��ام��ح» ل�س�ن��وات ع��دي��دة مقبلة حتى
ّ
اعتزاله ،علمًا بأنه تسلم رئاسة فيراري عام .1991
على صعيد آخر ،ذكرت صحيفة «بليك» السويسرية
أن م ��واط �ن �ه ��ا س �ي �ب��اس �ت �ي��ان ب��وي �م��ي
استبعد م��ن األس�م��اء املرشحة لقيادة
فريق «فورس إينديا» .يذكر أن الفريق
الهندي إضافة ال��ى فريق «كايترهام»
ه �م��ا ال ��وح� �ي ��دان ال� �ل ��ذان ي �ب �ح �ث��ان عن
سائقني إلكمال صفوفهما.

الدوري األميركي للمحترفين

خسارة أولى لكليبرز منذ تشرين الثاني املاضي
مني لوس أنجلس كليبرز بخسارته
األول � � ��ى م �ن��ذ س �ق��وط��ه أم � ��ام ض�ي�ف��ه
ن �ي ��و أورل � �ي� ��ان� ��ز ه ��ورن� �ت ��س ف� ��ي 26
ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي امل ��اض ��ي ،وت��وق�ف��ت
سلسلة ان�ت�ص��ارات��ه ع�ن��د  17عندما
تغلب دنفر ناغتس عليه  78-92في
دوري كرة السلة األميركي الشمالي
ل�ل�م�ح�ت��رف�ين .وي��دي��ن دن �ف��ر ن��اغ�ت��س
ب�ف��وزه لإليطالي دان�ي�ل��و غاليناري
ال� � � ��ذي س� �ج ��ل  17ن� �ق� �ط ��ة ،وأض� � ��اف
كينيث فاريد  14نقطة ،وأندري ميلر
 12نقطة وأندري إيغوداال  12نقطة.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ل��م ي�ن�ج��ح أي الع��ب في
ص �ف��وف ك�ل�ي�ب��رز ف��ي ت�خ�ط��ي ح��اج��ز
 12نقطة التي سجلها كل من باليك
غريفن والبديل إيريك بليدسوي.
ك� � ��ذل� � ��ك م� � �ن � ��ي ن � � �ي � � ��وي � � ��ورك ن �ي �ك��س
ب �خ �س��ارت��ه ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال �ت��وال��ي
عندما سقط على أرضه أمام ضيفه
بورتالند ترايل باليزرز .105-100
وهذه هي الخسارة الثالثة لنيويورك
نيكس على أرضه ،والعاشرة في 31
م�ب��اراة حتى اآلن ه��ذا امل��وس��م ،فيما
ح �ق��ق ال �ض �ي ��وف ف ��وزه ��م ال� �س ��ادس
ع �ش��ر ف ��ي  32م � �ب ��اراة ه� ��ذا امل ��وس ��م.
وفرض نجم نيويورك نيكس نفسه
نجمًا للمباراة بتسجيله  45نقطة،
وأض ��اف ال�ب��دي��ل ج��اي آر سميث 28
نقطة .ولدى الخاسر ،تألق الفرنسي

مني
اليكرز بخسارته
الـ  16هذا
الموسم

ن� �ي� �ك ��وال ب � ��ات � ��وم ودام � � �ي� � ��ان ل� �ي�ل�ارد
والم � ��ارك � ��وس ال � ��دري � ��دج وج � ��ي ج��ي
هيكسون في صفوف الفائز ،فسجل
األول  26نقطة والثاني  21والثالث
 19وال��راب��ع  .18ول��م تكن ح��ال لوس
أنجلس اليكرز أفضل من نيويورك
نيكس ،وم�ن��ي ب�خ�س��ارة على أرض��ه
أم� � � ��ام ض �ي �ف ��ه ف� �ي�ل�ادل� �ف� �ي ��ا س �ف �ن �ت��ي
سيكسرز  .103-99وبرز في صفوف
ال �ف��ائ��ز ،ج ��رو ه��ول �ي��داي ب �ـ  26نقطة
وإي�ف��ان ت��ورن��ر ب�ـ  22نقطة .أم��ا لدى
الخاسر ،فقد سجل كوبي براينت 36
نقطة ،وأضاف الكندي ستيف ناش
 12نقطة.
وف� ��ي ب ��اق ��ي امل� �ب ��اري ��ات ،ف� ��از داالس
م��اف��ري �ك��س ع �ل��ى م�ض�ي�ف��ه واش�ن�ط��ن
وي� ��زاردز  ،94-103وأت�لان�ت��ا هوكس
على مضيفه نيو أورليانز هورنتس
 ،86-95ودي �ت��روي��ت بيستونز على
س��اك��رام�ن�ت��و ك�ي�ن�غ��ز  .97-103وه��ذا
ب��رن��ام��ج م �ب��اري��ات ال �ي��وم :واش�ن�ط��ن
وي � � � � � � � ��زاردز  -داالس م ��اف ��ري � �ك ��س،
ن�ي��وي��ورك نيكس  -ب��ورت�لان��د ترايل
ب �ل��اي � ��زرز ،دي � �ت ��روي ��ت ب �ي �س �ت��ون��ز -
س��اك��رام�ن�ت��و ك�ي�ن�غ��ز ،ن�ي��و أورل�ي��ان��ز
ه��ورن �ت��س  -أت�لان �ت��ا ه��وك��س ،دن�ف��ر
ن��اغ �ت��س  -ل� ��وس ان �ج �ل��س ك �ل �ي �ب��رز،
ل ��وس أن �ج �ل��س الي �ك��رز  -ف�ي�لادل�ف�ي��ا
سفنتي سيكسرز.
توم فرحًا
بفوز بورتالند
(رويترز)

كرة المضرب

ّ
دورة بريسباين :تأهل صعب لسيمون وسهل ألزارنكا الى ربع النهائي
وجد الفرنسي جيل سيمون ،املصنف
ثالثًا ،صعوبة بالغة للعبور الى الدور
رب� ��ع ال �ن �ه��ائ��ي م ��ن دورة ب��ري�س�ب��اي��ن
االوس �ت��رال �ي��ة ل �ك��رة امل �ض��رب ،ال�ب��ال�غ��ة
ق �ي �م��ة ج ��وائ ��زه ��ا م �ل �ي��ون دوالر ،إث��ر
فوزه على الكولومبي اليخاندرو فايا
 6-7و ،6-7ف��ي ال ��دور ال�ث��ان��ي .وض��رب
س�ي�م��ون م��وع �دًا ف��ي ال� ��دور امل�ق�ب��ل مع
القبرصي م��ارك��وس باغداتيس ال��ذي
ت �غ �ل��ب ع �ل��ى االمل ��ان ��ي ف �ل ��وري ��ان م��اي��ر
ال �س��ادس  4-6و .2-6ك��ذل��ك ب�ل��غ ال��دور
ذاته الياباني كي نيشيكوري الخامس
بفوزه على االسباني طومي روبريدو
 3-6و ،3-6ل �ي �ل �ت �ق��ي م� ��ع االوك� ��ران� ��ي
الكسندر دولغوبولوف الرابع والذي
تغلب على الفنلندي ي��ارك��و نيمينن
 2-6و 1-4ثم باالنسحاب.
ول��دى ال�س�ي��دات ،بلغت البيالروسية
فيكتوريا ازارنكا واالملانية انجيليك
كيربر ،املصنفتان أول��ى وراب�ع��ة على

ال �ت ��وال ��ي ،ال � ��دور رب ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ب�ف��وز
االول ��ى على األمل��ان�ي��ة س��اب�ين ليزيكي
 3-6و ،3-6والثانية على البورتوريكية
مونيكا بويغ  6-3و 4-6و.6-7
كذلك تأهلت االميركية سلوان ستيفنز
ب� �ف ��وزه ��ا ع� �ل ��ى ال� �س ��وي ��دي ��ة ص��وف �ي��ا
ارف �ي ��دس ��ون  3-6و ،4-6واالوك ��ران �ي ��ة
ل �ي �س �ي��ا ت �س ��وري �ن �ك ��و ب� �ف ��وزه ��ا ع�ل��ى
االوس �ت ��رال �ي ��ة ي��ارم �ي�ل�ا غ��اي��دوس��وف��ا
 6-1و 1-6و .4-6وف� ��ي ال � ��دور امل�ق�ب��ل
تلتقي ستيفنز مع مواطنتها سيرينا
ول �ي��ام��س ال �ث��ال �ث��ة ،وت �س��وري �ن �ك��و مع
السلوفاكية دانييال هانتوتشوفا.

دورة الدوحة
ت � ��وق � ��ف م � � �ش � � ��وار ّ األمل� � � ��ان� � � ��ي ف �ي �ل �ي��ب
كولشرايبر ،املصنف ثالثًا ،في الدور
الثاني ل��دورة الدوحة الدولية ،البالغ
مجموع جوائزها  1,54مليون دوالر،
ب �ع��د خ �س��ارت��ه أم � ��ام ال �ف��رن �س��ي غ��اي��ل

مونفيس وصيف بطل املوسم املاضي
 6-4و 6-4و .2-6ول� ��م ي �ك��ن ال��روس��ي
ً
ميخائيل يوجني ال��راب��ع أفضل حاال
م��ن ك��ول�ش��راي�ب��ر وذل ��ك ب�ع��د خ�س��ارت��ه
أم��ام مواطنه نيكوالي دافيدنكو 7-5
و .6-3وانتهت مغامرة املصري محمد
صفوت ( 22عامًا ومصنف  456عامليًا)

ودع كولشرايبر الثالث
ويوجني الرابع دورة
الدوحة من دورها
الثاني

ع�ن��د ال� ��دور ال �ث��ان��ي ،وذل ��ك ب�خ�س��ارت��ه
أم � � ��ام االمل � ��ان � ��ي دان� � �ي � ��ال ب � ��ران � ��دز 4-6
و 6-3و .6-2وت��أه��ل ال��ى رب��ع النهائي
االي�ط��ال��ي ب��اول��و ل��ورن��زي ب�ف��وزه على
التشيكي لوكاس روسول  0-6و.4-6

دورة شنزن
بلغت الصينية لي نا ،املصنفة أولى،
ال ��دور رب��ع ال�ن�ه��ائ��ي م��ن دورة شنزن
ال �ص �ي �ن �ي��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ،ال �ب ��ال �غ ��ة ق�ي�م��ة
ج��وائ��زه��ا  500ال ��ف دوالر ،ب �ف��وزه��ا
ع �ل��ى االم �ي��رك �ي��ة ج��ول �ي��ا ك��وه�ي�ن 3-6
و 4-6في ال��دور الثاني .وبلغت ال��دور
ذات��ه الصينية االخ ��رى ج��و ي��ي مياو
بتغلبها على التايوانية تشانغ كاي-
تشن  6-4و 2-6و .6-7وفي الدور املقبل
تلعب يي مياو مع الرومانية مونيكا
نيكوليسكو ال�ت��ي ك��ان��ت تغلبت على
البريطانية الورا روب �س��ون السابعة
 2-6و.3-6

عالمية
أصداء
ّ
ّ
بيبي يغيب شهرًا بسبب ّ
جراحية
عملية
ذكرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية أن مدافع
ريال مدريد ،البرتغالي بيبي ،خضع لعملية
جراحية في كاحله في البرتغال ،سيغيب
على أثرها ملدة شهر من أجل التعافي
والعودة الى املالعب.
وذكرت الصحيفة أن بيبي كان منزعجًا من
كاحله ،وبعد خضوعه للفحوصات اتخذ
قرار إجراء عملية جراحية باملنظار في
بورتو على يد الطبيب فان دييك.
وسوف يغيب في كل األحوال عن مباراة
األحد املقبل ضد ريال سوسييداد بسبب
اإليقاف.

برلوسكوني :أنا أفضل
رئيس ناد في التاريخ
وصف رئيس نادي ميالن اإليطالي،
سيلفيو برلوسكوني ،نفسه بأنه «أفضل
رئيس ناد لكرة القدم في التاريخ» ،ووعد
عشاق ناديه بالعودة الى منصات التتويج
في غضون ثالث سنوات.
وقال برلوسكوني في مقابلة إذاعية في
نابولي مع «راديو مارتي»« :أنا أنجح رئيس
ناد في تاريخ كرة القدم ،ويأتي من بعدي
سانتياغو بيرنابيو الذي سمي ملعب ريال
مدريد باسمه».

فيالنوفا يحضر أول تدريب
لبرشلونة في 2013
حضر املدير الفني لبرشلونة تيتو فيالنوفا
أول حصة تدريبية لالعبيه في العام الجديد،
بعد مرور  13يومًا على خضوعه لعملية
جراحية لعالجه من السرطان.
ّ
وحيا العبو الـ«برسا» مدربهم ،باستثناء
الحارس فيكتور فالديس املبتعد بسبب
إصابة في القدم اليسرى ينتظر أن يتعافى
منها سريعًا.

قميص برشلونة األكثر مبيعًا في أميركا
احتل قميص برشلونة اإلسباني املرتبة
األولى ضمن قائمة القمصان األكثر مبيعًا
في الواليات املتحدة لعام .2012
ووفقًا ملا نشرته صحيفة «ال موندو
ديبورتيفو» الكاتالونية ،فإن قميص
برشلونة ّ
تفوق على قمصان باقي أندية
ومنتخبات العالم ألول مرة في تاريخه.
وحل في املرتبة الثانية قميص مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ،وفي املرتبة الثالثة ،جاء
قميص تشلسي ،يليه قميص املنتخب
اإلسباني ،ثم املنتخب األملاني .يذكر أن
قميص مانشستر يونايتد قد ّ
تصدر قائمة
األكثر مبيعًا في السنوات املاضية.

دروغبا هداف القرن الـ 21
أصدر االتحاد الدولي للتأريخ واإلحصاء
قائمة هدافي القرن الحادي والعشرين،
حيث تصدر العاجي ديدييه دروغبا الالئحة
برصيد  104أهداف دولية وقارية (دوري
أبطال أوروبا و«يوروبا ليغ») متقدمًا على
األملاني ميروسالف كلوزه واألرجنتيني
ليونيل ميسي والكاميروني صامويل إيتو
والهولندي رود فان نيستلروي والفرنسي
تييري هنري والبرتغالي كريستيانو
رونالدو واإلسباني دافيد فيا ومواطن
األخير راوول غونزاليس والسويدي زالتان
إبراهيموفيتش الذين حلوا في املراكز
العشرة األولى.
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صورة
وخبر

مع طلوع شمس
اليوم ّ
األول من
عام  ،2013أنهى
الساهرون ساعات
طويلة من الصخب
واالحتفاالت باستقبال
ّ
العام الجديد .علق
املتزلجون من
مراهقي تشيكيا
أحذيتهم على
أشرطة الكهرباء في
ساحة «لتنا» ،حيث
أمضوا ليلتهم على
طريقتهم ،قبل أن
يبدأ ّ
عمال النظافة
ّ
بإزالة مخلفاتهم
وإعادة كل شيء إلى
ما كان عليه( .بيتر
جوسيك ــ رويترز)

بانوراما

صرخة مثقفني وفنانني الحرية لتركي الحمد

«شارلي إيبدو» ّ
مجدد ًًا
«سيرة ّ
محمد» بالصور

مغتصبو الفتاة الهندية:
إجرام بال حدود

ّ
ال تتوقف «تشارلي إيبدو»
عن إشعال الحرائق .بعد
الرسوم الكاريكاتورية
الساخرة التي نشرتها
«دفاعًا عن حرية التعبير» إثر
االحتجاجات التي ّ
عمت العالم
بسبب فيلم «براء ة املسلمني»
(األخبار  ،)2012/9/20أصدرت
املجلة الفرنسية أخيرًا عددًا
خاصًا كناية عن سيرة
ّ
مصورة لحياة الرسول تستند
إلى املؤرخني املسلمني ،بحسب
زعمها .وأكد الناشر ستيفان
ّ
شاربونييه (الصورة) أن عدد
«سيرة محمد» أنتج «بعد
الكثير من البحث» ،مضيفًا:
«ال أعتقد أن العقول املسلمة
املتقدمة ستجد فيه أي شيء
مسيء» .وفي أبرز انتقاد
للعمل ،وصف إبراهيم كالني
أحد مستشاري رئيس الوزراء
رجب طيب أردوغان
التركي ّ
الكتاب بأنه «استفزاز
ّ
متعمد».

ما زالت مواقع التواصل
تعيش تحت
االجتماعي
ّ
الصدمة التي خلفتها قضية
الفتاة الهندية التي لقيت
مصرعها في نيودلهي بعد
تعرضها الغتصاب جماعي
السبت املاضي .وبالتزامن مع
موجة الغضب التي تجتاح
«عاصمة االغتصاب» (الصورة
من إحدى التظاهرات) ،نقلت
الصحف الهندية أمس عن
ّ
تقرير للشرطة أن مغتصبي
الفتاة ذات الـ 23عامًا حاولوا
دهسها بالباص بعدما اعتدوا
عليها عندما كانت على متنه.
ونجح صديق الطالبة الذي
ّ
تعرض للضرب بقضبان
حديدية وألقي من الباص بعد
انتهاء الجريمة في سحبها
بعيدًا عن الحافلة التي كانت
تستعد لدهسها وفق ما جاء
ّ
في التقرير الذي تألف من
 1000صفحة وسيرفع إلى
القضاء اليوم.

وجه حوالى  500مثقف سعودي وعربي
ع���ري���ض���ة إل������ى ول������ي ال���ع���ه���د ال���س���ع���ودي
سلمان بن عبد العزيز تطالب باالفراج
عن الكاتب تركي الحمد (الصورة) الذي
أوق����ف أخ��ي��رًا ب��س��ب��ب ت��ص��ري��ح��ات كتبها
على حسابه على تويتر اعتبرت «مهينة
لإلسالم» .وطالب نص العريضة بـ «قرار
س��ري��ع ي��ص��ح��ح ال��خ��ط��أ ال���ف���ادح ال����ذي تم
ارتكابه بحق الحمد ،بإطالق سراحه بال
��ض�لا ع��ن ت��ك��ري��م «الئ��ق
ق��ي��د أو ش����رط» ،ف ً
لعلم ب���ارز م��ن أع�ل�ام الفكر وال��ث��ق��اف��ة في
اململكة بعد التشويه ال���ذي ط��ال��ه» .ومن
ب�ي�ن أب�����رز امل��وق��ع�ين ال��ن��اش��ط��ت��ان ال��ل��ت��ان
تحدتا منع النساء من قيادة سيارة في
اململكة م��ن��ال ال��ش��ري��ف ون��ج�لاء ح��ري��ري،
إضافة إلى الكاتب أحمد عدنان.
وأوق�����ف ال��ك��ات��ب ال��ش��ه��ي��ر ف���ي  24ك��ان��ون

األول (ديسمبر) امل��اض��ي بأمر م��ن وزي��ر
الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز
بعدما تلقى شكوى من مؤسسة دينية،
وفق ما أكد ّ
مقربون منه .وكان الحمد قد
انتقد على تويتر الذين يقومون بقراءة
«م��ت��ط��رف��ة ل���رس���ال���ة امل��ح��ب��ة ال���ت���ي نقلها
النبي محمد» ،متحدثًا عن الحاجة إلى
«ت��ص��ح��ي��ح ع��ق��ي��دة ال��ن��ب��ي» ،م��ه��اج��م��ًا ما
اعتبره «نازية جديدة تطل بوجهها على
عالم العرب اسمها االسالموية».
وف���ي���م���ا س ّ���ج���ل���ت ال��ك��ث��ي��ر م����ن امل�ل�اح���ق���ات
ل��ك��ت��اب س���ع���ودي�ي�ن ف���ي اآلون������ة األخ���ي���رة،
������دال ع���ل���ى م���واق���ع
أث�������ارت آراء ال���ح���م���د ج ً
التواصل اإلجتماعي في السعودية بني
مطالبني باعطائه ف��رص��ة ل��ش��رح قصده
وآخرين طالبوا بالقبض عليه ومعاقبته.
(األخبار)

زياد الرحباني في مصيدة
«البنات الخطيرات»
بعد إنشائها للمطالبة بعودة
زياد الرحباني إلى الساحة
الفنية ،وانضمام أكثر من
 8000شخص إليهاّ ،
تعرضت
صفحة «الشعب يريد زياد
الرحباني» على فايسبوك إلى
القرصنة (الصورة) قبل يومني
من قبل مجموعة تطلق على
نفسها اسم «فريق البنات
الخطيرات» .وفيما يمتنع
ّ
املعنيون في املوقع األزرق عن
الرد على طلب مدير الصفحة
حسني معاز باستردادها،
أكد األخير لـ «األخبار» أن
محاوالت جدية جارية إلتمام
العملية «باألسلوب نفسه»
مع تشديد نظام الحماية.
وشدد معاز على أن الهجوم
يعود إلى كون الصفحة تعنى
بأخبار الرحباني ،كما أنها
فاعلة ،مشيرًا إلى أن محاوالت
االختراق بدأت قبل شهرين،
ومتوقعًا استرجاعها «في
أقرب وقت ممكن».

