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في الواجهة

تسوية استثنائية للمجلس العسكري :بمن تبــق
في الشهر االخير من والية مجلس النواب
لن ُينجز اال ما ّ
تعمد االفرقاء جميعًا الوصول اليه
عندما اختلفوا على كل ما كان يحوط بانتخابات
 ،2013وهو دفع املأزق الدستوري والسياسي الى
الذروة كي يصبح تمديد الوالية خيارًا حتميًا.
كذلك ستمضي االيام القليلة حتى  31أيار
نقوال ناصيف
ف��ي األس�ب��وع االخ�ي��ر م��ن العقد العادي
االول مل�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،ح �ت��ى  31أي ��ار،
يمتحن كل من االفرقاء في اآلخر صبره
قبل الوصول الى جلسة الهيئة العامة
للمجلس إلقرار تمديد واليته ،ولم يبق
ل��ه ف��ي ال��والي��ة ال�ح��ال�ي��ة س ��وى اق ��ل من
شهر.
ب�ض�ع��ة م�ع�ط�ي��ات ت�لاح �ق��ت م �ن��ذ مطلع
االس � � � �ب� � � ��وع ،رج� � �ح � ��ت ت� �ف� �ك� �ي ��ك ب �ع��ض
ع�ق��د م��رت�ب�ط��ة ب�ع��رق�ل��ة ت�م��دي��د ال��والي��ة،
واح� � ��دة ت �ل��و اخ � ��رى ع �ل��ى م �ه ��ل ،وب ��ات
ال�ت�م��دي��د م�ن��ذ ام ��س ف��ي امل � ّت �ن��اول اك�ث��ر
م��ن اي وق��ت م�ض��ى م��ع ص��ف��ارة رئيس
ال� �ح ��زب ال �ت �ق��دم��ي االش� �ت ��راك ��ي ال �ن��ائ��ب
ول� �ي ��د ج �ن �ب�ل�اط إي� ��ذان� ��ًا ب �ت �ع��ذر اج� ��راء
االنتخابات النيابية ـــ أيًا يكن القانون ـــ
في ظل تدهور الوضع االمني.
يقترب الجميع من التسلح بحجة األمن
وال�ن��زاع املسلح في طرابلس ومحاولة
ن �ق��ل ع� ��دواه ال ��ى ص �ي��دا ،ب �ع��دم��ا ب� � ّ�رروا
حتى اآلن استبعاد اج��راء االنتخابات
ب��إخ �ف��اق ت��وص �ل �ه��م ال ��ى ق ��ان ��ون ج��دي��د
لالنتخاب تارة ،او رفض اجرائها وفق
ّ
التذرع
القانون النافذ طورًا .ومن شأن
ب �ه �ب��وط األم � ��ن إض� �ع ��اف ح �ج��ة رئ �ي��س
ال�ج�م�ه��وري��ة م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان ،ب�ع��دم��ا
ل� � ��وح ب� �م ��راج� �ع ��ة ط� �ع ��ن ل� � ��دى امل �ج �ل��س
ال��دس�ت��وري ف��ي وج��ه تمديد غير ّ
مبرر
لوالية البرملان.
أول ت� � �ل � ��ك امل� � �ع� � �ط� � �ي � ��ات أن ر ئ � �ي� ��س
امل �ج �ل ��س ن �ب �ي��ه ب� � ��ري ،ط �ل ��ب م� ��ن ع ��دد
م��ن رؤ س��اء ا ل�ك�ت��ل وا ل �ن��واب املستقلني
ت��أخ �ي��ر ت �ق��د ي �م �ه��م ط �ل �ب��ات ت��ر ش �ح �ه��م
ل�ل�ا ن� �ت� �خ ��ا ب ��ات إ ل � ��ى وزارة ا ل��داخ �ل �ي��ة
إ ل��ى م��ا ق�ب��ل ن�ه��ا ي��ة اال س �ب��وع ا ل�ج��اري.
وا ل �ب �ع��ض ت �ح��دث ع ��ن ت �م �ن �ي��ه ع�ل�ي�ه��م
اال س � �ت � �م � �ه ��ال ا ل� � ��ى ا ل � �ي � ��وم ا ل �خ �م �ي ��س.
ف� ّ�س��ر ذ ل��ك اإل ق �ب��ال ا ل�ب�ط��يء ع�ل��ى ت�ق��دم
ا ل �ك �ت��ل ا ل �ك �ب �ي��رة وا ل � �ن� ��واب امل��ر ش �ح�ين
بترشيحاتهم إفساحًا في املجال امام
ب ��ري ا ت �خ��اذ م �ب��ادرة او خ �ط��وة ت�ع��زز
ح� �ظ ��وظ ا ل� �ت ��وا ف ��ق ع� �ل ��ى م � ��دة ت �م��د ي��د

ا ل � ��وال ي � ��ة ب� �ع ��د ا ل � �ت� ��وا ف� ��ق ا ل � �ع� ��ام ع �ل��ى
حتمية وقوعه.
ث��ان �ي �ه��ا ،ع ��دم ح �م��اس��ة رئ �ي��س ح�ك��وم��ة
ت� �ص ��ري ��ف االع � � �م� � ��ال ن� �ج� �ي ��ب م �ي �ق��ات��ي
ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع ل �ل �ح �ك��وم��ة امل �س �ت �ق �ي �ل��ة،
والجلوس مجددا الى طاولة واحدة مع
حلفاء االم��س ف��ي االئ�ت�لاف الحكومي،
م� ��ا ي� �ض ��اع ��ف وط � � ��أة االزم� � � ��ة ب�ش�ق�ي�ه��ا
ال � ��دس � � �ت � ��وري وال � �س � �ي� ��اس� ��ي ف � ��ي ح� ��ال
إخ �ف��اق م�ج�ل��س ال �ن ��واب ح �ت��ى  31اي��ار
ف ��ي االل �ت �ئ��ام ل �ت �م��دي��د والي� �ت ��ه .ف ��ي ظ��ل
قانون نافذ لالنتخاب هو قانون 2008

طلب بري من الكتل
تأخير تقدمها بطلبات
ترشحها لالنتخابات

وتقدم مرشحني بترشيحاتهم ،تصبح
الحكومة ملزمة باتخاذ التدابير اآليلة
ال� ��ى اج� � ��راء االن� �ت� �خ ��اب ��ات ب�ت�خ�ص�ي��ص
اعتماد نفقاتها وتأليف هيئة االشراف
ع�ل�ي�ه��ا وب ��ت اق� �ت ��راع امل �غ �ت��رب�ي�ن .ح�ت��ى
اشعار آخر ،في غياب حكومة تخلفها،
ال ت � � � ��زال ح � �ك� ��وم� ��ة م� �ي� �ق ��ات ��ي ح �ك ��وم ��ة
انتخابات .2013
ث��ال�ث�ه��ا ،ال�ت�ع��وي��ل ع�ل��ى ان�ع�ق��اد ال�ب��رمل��ان
لتمديد والي �ت��ه ق�ب��ل  31أي ��ار ك��ي يكون
مناسبة ض��روري��ة لطرح اق�ت��راح قانون
م� �ع� �ج ��ل م � �ك� ��رر ي� �ق� �ض ��ي ب� �ت� �م ��دي ��د س��ن
ال �ت �ق��اع��د ل �ق��ائ��د ال �ج �ي��ش ال �ع �م��اد ج��ان
ق�ه��وج��ي ورئ �ي��س االرك � ��ان ال �ل ��واء ول�ي��د
سلمان تفاديًا لشغور منصبيهما على
التوالي مع إحالة قهوجي على التقاعد
في ايلول بعد احالة سلمان عليه في آب،
ما يقتضي استعجال املعالجة.

اق� �ت ��رن ه� ��ذا االس �ت �ع �ج ��ال ب ��آخ ��ر س��وي
ف��ي ال �س��اع��ات امل�ن�ص��رم��ة ب��ات�ف��اق قضى
ب ��إح� �ي ��اء امل� �ج� �ل ��س ال� �ع� �س� �ك ��ري امل �ج �م��د
م�ن��ذ مطلع ه��ذا ال�ش�ه��ر ع�ب��ر ال�ط�ل��ب من
اعضائه الحاليني الثالثة الباقني ،قائد
الجيش املاروني ورئيس االركان الدرزي
واالم�ي�ن ال�ع��ام للمجلس االع�ل��ى للدفاع
السني اللواء محمد خير االستمرار في
عملهم في املجلس ومعاودة اجتماعاته
رغم فقدانه النصاب القانوني لالنعقاد
امل� �ح ��دد ب �خ �م �س��ة م ��ن اع� �ض ��ائ ��ه ال �س �ت��ة
ع�ل��ى أث ��ر اح��ال��ة ث�لاث��ة اع �ض��اء م�ن��ه هم
امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ل�ادارة الشيعي واملفتش
ال �ع ��ام االرث ��وذك� �س ��ي وال �ع �ض��و امل�ت�ف��رغ
ال�ك��اث��ول�ي�ك��ي ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د ت�ب��اع��ًا منذ
مطلع الشهر الجاري.
وات�ف��ق على م�خ��رج االك�ت�ف��اء باالعضاء
ال�ث�لاث��ة ال�ب��اق�ين لتسيير ع�م��ل املجلس
ال �ع �س �ك��ري م ��ن خ �ل�ال اق� �ت ��راح س�ي�ت�ق��دم
ب ��ه وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي ف��اي��ز غصن
ويقترن بموافقة استثنائية من رئيسي
ال �ج �م �ه��وري��ة وال� �ح� �ك ��وم ��ة ع �ل��ى إج � ��راء
ي�ج�ن��ب ال �ج �ي��ش ش��ل امل �ج �ل��س ،وم ��ن ثم
ق ��درات ��ه وص�ل�اح �ي��ات��ه ف ��ي ادارة ع��دي��د
املؤسسة العسكرية وت��زوي��ده��ا العتاد
وك��ل م��ا تتطلبه ال��واق��ع ف��ي اختصاص
املجلس حصرًا .واستند القائلون بهذا
امل �خ��رج ال ��ى اك �ث��ر م��ن س��اب �ق��ة م�ش��اب�ه��ة
إلدارة رسمية تعذر تعيني اعضاء جدد
ي�خ�ل�ف��ون آخ��ري��ن اح�ي�ل��وا ع�ل��ى التقاعد
ّ
فسيرت عملها باالعضاء الباقنيّ .
جرب
السابقة على ال�ت��وال��ي مجلس الخدمة
املدنية واملجلس االعلى للجمارك.
وي�ن�ت�ظ��ر أن ي�ب�ص��ر ه ��ذا امل �خ��رج ال �ن��ور
في الساعات القليلة املقبلة خالل زيارة
خ��اص��ة ي �ق��وم ب �ه��ا رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
لقيادة الجيش في اليرزة الفتتاح غرفة
عمليات ج��دي��دة ،بعدما ت�ع��ذر ألسباب
ش �ت��ى االت� �ف ��اق ع �ل��ى اج �ت �م��اع ل�ح�ك��وم��ة
ت �ص ��ري ��ف االع � �م � ��ال ت �ع �م��د ال � ��ى ت�ع�ي�ين
اع�ض��اء ث�لاث��ة ب��دالء م��ن اول�ئ��ك املحالني
على التقاعد.
كان قد احاط بالتسوية املوقتة الى حني
ملء الشغور في املجلس العسكري جدل
ح �ي��ال ن �ص��اب ان �ع �ق��اد ن �ص��ف امل�ج�ل��س،
ب �ع��دم��ا ط � ��رح اح � ��د امل� ��راج� ��ع ال��رس �م �ي��ة
االجماع في اتخاذ القرارات ،األمر الذي
ي �ض��ع ب�ي�ن ي� ��دي اح� ��د ال �ض �ب��اط ال �ك �ب��ار
الثالثة حق نقض اي قرار يعترض عليه،
فيشل مجددًا املجلس .انتهى االم��ر الى
تسيير اعمال املجلس العسكري واتخاذ
ال � � �ق� � ��رارات ب� ��اص� ��وات االك� �ث ��ري ��ة ()2/3
تجنيبًا لتعطيله.
نظر ال��ى احياء املجلس العسكري على
انه اجراء منفصل عن تمديد سن تقاعد
قائد الجيش ورئيس االركان الذي ُيبت
في اول جلسة عامة ملجلس النواب.

َّ
املجمد منذ مطلع هذا الشهر (أرشيف)
قضى االتفاق بإحياء املجلس العسكري

تقـرير

«عشاء س ّني» في السفارة السعودية
عبد الكافي الصمد
ّ
التطورات األمنية في طرابلس،
لن تحجب
وال ال �ع �ق �ب��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ع��رق��ل
تأليف حكومة ج��دي��دة ،وال تعثر االتفاق
ع� �ل ��ى ق� ��ان� ��ون ان� �ت� �خ ��اب ��ي ج� ��دي� ��د ،وال م��ا
يجري م��ن انقسام داخ��ل دار الفتوى ،وال
األح � ��داث ال �ج��اري��ة ف��ي س ��وري ��ا ،األض� ��واء
ع ��ن ل �ق��اء ال �ع �ش��اء امل��رت �ق��ب م �س��اء غ ��د في
م �ن��زل ال�س�ف�ي��ر ال �س �ع��ودي ف��ي ل�ب�ن��ان علي
عواض العسيري ،الذي سيحضره رؤساء
ال�ح�ك��وم��ات ال�س��اب�ق��ون ،بمن فيهم رئيس
حكومة تصريف ُاألع�م��ال نجيب ميقاتي
ورئيس الحكومة املكلف ّ
تمام سالم.
لحظة ن��ادرة هي تلك التي ستجمع فيها

ص ��ورة واح ��دة خ�م�س��ة أش �خ��اص جلسوا
على كرسي الرئاسة الثالثة ،إذ ُيرتقب أن
يكون حاضرًا إلى جانب ميقاتي وسالم،
ّ
كل من الرؤساء سليم الحص وعمر كرامي
وف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ،فيما ي�ت��وق��ع أن يغيب
ال��رئ �ي��س رش �ي��د ال�ص�ل��ح ألس �ب��اب صحية
والرئيس سعد الحريري ل��وج��وده خارج
لبنان.
اللقاء األول من نوعه بهذا املستوى ،جاء
بمبادرة من العسيري ال��ذي ّ
وج��ه الدعوة
إل ��ى أع �ض ��اء «ال � �ن� ��ادي» ،وس �ت �ن��اق��ش فيه
«كل القضايا التي تعني الطائفة السنية،
من الحكومة واالنتخابات النيابية ودار
الفتوى ،إلى قضايا اقتصادية واجتماعية
وغ�ي��ره��ا» ،وف��ق م��ا أوض�ح��ت ل�ـ«األخ�ب��ار»

م �ص��ادر واك �ب��ت االت �ص ��االت ال �ت��ي سبقت
تحديد موعد اللقاء .واستخلصت املصادر
م��ن رم��زي��ة ال�ل�ق��اء ق�ب��ل ع �ق��ده ث�ل�اث ن�ق��اط:
األولى حضور النفوذ السعودي في لبنان
وس�ع��ي امل�م�ل�ك��ة ال��ى ت�ع��زي��زه وتحصينه،
وال� �ث ��ان� �ي ��ة ت ��رج �م ��ة ال � ��ري� ��اض ان �ف �ت��اح �ه��ا
ع �ل��ى ال� �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة ال �س �ن �ي��ة ب�ع��دم��ا
حصرت لقرابة ثالثة عقود نفوذها عبر
�ري وت� ّ�ي��اره��م ،وال�ث��ال�ث��ة تجاوب
آل ال�ح��ري� ّ
أقطاب السنة مع مبادرة العسيري انطالقًا
من حسابات خاصة بكل منهم.
ل�ك��ن ال�خ�لاص��ة األب� ��رز م��ن ال�ل�ق��اء امل��رت�ق��ب
ه ��ي أن ال� �ط ��رف�ي�ن ،ال� �س� �ع ��ودي ��ة ورؤس� � ��اء
ال �ح �ك��وم��ات ،ت��وص �ل��وا إل ��ى اس�ت�ن�ت��اج أن��ه
ل��م ي�ع��د م�م�ك�ن��ًا االس �ت �م��رار ف��ي ال�س�ي��اس��ة

ال �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ح�ك�م��ت ال �ت �ع��ام��ل بينهما
ألسباب ودواع وخلفيات لم تعد موجودة،
ّ
التطورات
أو دخلت عليها تعديالت بفعل
ال �ك �ب �ي��رة ف ��ي ل �ب �ن��ان وامل �ن �ط �ق��ة ،وأن ل��دى
ال �ط��رف�ين ح��اج��ة وم�ص�ل�ح��ة م �ت �ب��ادل��ة في
االلتقاء والتعاون.
ف��رؤس��اء ال�ح ّ�ك��وم��ات وأق �ط��اب وف��اع�ل�ي��ات
الطائفة ال�س��ن�ي��ة ،ي��درك��ون أن��ه ال يمكنهم
ّ
تصدر شارعهم السياسي إذا لم يكونوا
ع �ل��ى ع�ل�اق��ة ج �ي��دة ب��ال��ري��اض ،ن � ّظ �رًا إل��ى
م��ا تمثله السعودية ف��ي نظر سنة لبنان
والعالم من مرجعية دينية لها اعتبارها
امل �ع �ن��وي ،وإلم �ك��ان��ات �ه��ا امل��ال �ي��ة ال�ك�ب�ي��رة
ال�ت��ي م��ن شأنها أن ت��دع��م بها أو تحارب
بواسطتها أي شخصية سياسية سنية

في لبنان تتفق معها أو تخاصمها.
أم��ا السعودية ف��أدرك��ت ،بعد استحقاقات
كثيرة ّ
مر لبنان بها منذ اغتيال الرئيس
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ف��ي  14ش �ب��اط  ،2005أن
اس �ت �م��راره��ا ف ��ي ال �س �ي��اس��ة ن�ف�س�ه��ا ال�ت��ي
بدأتها مطلع التسعينيات باستبعاد أي
شخصية سنية سوى الحريري وعائلته
وح��اش �ي �ت��ه ،ال ت�ك�س�ب�ه��ا س ��وى خ�ص��وم��ة
م �ج��ان �ي��ة ل �ب �ق �ي��ة ال � �ق� ��وى وال �ش �خ �ص �ي��ات
السنية ،ووص��ول هذه الخصومة إلى ّ
حد
ال �ع��داء أح �ي��ان��ًا ،ب�س�ب��ب ت�ب��اي��ن ف��ي ال��رؤى
وامل��واق��ف حيال قضايا داخلية والعالقة
م� ��ع امل� �ق ��اوم ��ة وس � ��وري � ��ا ،ب �ع ��دم ��ا أث �ب �ت��ت
االس �ت �ح �ق��اق��ات ال�ل�اح �ق��ة أن ه� ��ذه ال �ق��وى
وال �ش �خ �ص �ي��ات ت �م �ث��ل وزن � ��ًا ف ��ي ال �ش ��ارع
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المشهد السياسي

قى...

سليمان :سأطعن في التمديد للمجلس النيابي
بعد طعنه في قانون تعليق املهل للترشح
لالنتخابات وفق قانون الستني ،يتجه رئيس الجمهورية إلى
الطعن أيضًا في قانون التمديد للمجلس النيابي سنتني
موعد لعقد جلسة
في حال إقراره ،فيما لم يتحدد بعد ُّ َ
لحكومة تصريف األعمال ملعالجة الثغر الكثيرة التي
تعتري قانون االنتخابات الحالي
ت ��رك ��ز االه� �ت� �م ��ام أم� ��س ع �ل��ى ال��وض��ع
األم � � �ن� � ��ي ،وال س� �ي� �م ��ا ف � ��ي ط ��راب� �ل ��س
وانعكاسه السلبي على االستحقاق
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ،وان� �ت� �ق ��ال ال �ب �ح ��ث إل ��ى
التمديد للمجلس النيابي ال��ذي بدا
َّ
م�س��ل�م��ًا ب��ه م��ن ق �ب��ل ج�م�ي��ع األط� ��راف
وان � �ح � �ص� ��ار ال � �خ �ل��اف ف � ��ي م� � ��دة ه ��ذا
ال�ت�م��دي��د .وال �ب��ارز على ه��ذا الصعيد
االج � � �ت � � �م � � ��اع امل � � � �ط � � � � َّ�ول ب� �ي ��ن رئ � �ي� ��س
ال�ج�م�ه��وري��ة م�ي�ش��ال سليمان ووزي��ر
الصحة العامة ف��ي حكومة تصريف
األع�م��ال علي حسن خليل في القصر
الجمهوري بعد القطيعة بني سليمان
ورئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي نبيه ب��ري
م� �ن ��ذ اس� �ت� �ق ��ال ��ة ال � �ح � �ك ��وم ��ة .وخ �ل��ال
ال �ق �ط �ي �ع��ة ،ح �ص��ل أك� �ث ��ر م� ��ن إش �ك��ال
ب�ين ال�ط��رف�ين ،وخ�ص��وص��ًا ب�ع��د طعن
سليمان في قانون تعليق مهل قانون
الستني ،ومطالبته بحصة من  8وزراء
للوسطيني ف��ي حكومة م��ن  24وزي�رًا
برئاسة تمام سالم.
خالصة اللقاء ال��ذي ج��رى فيه عرض
ّ
مل�ج�م��ل ال��وض��ع ال ��راه ��ن ،أن سليمان
أب�ل��غ خليل أن��ه سيطعن ف��ي التمديد
مل�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،إال إذا ك ��ان ت�م��دي�دًا
ل�ن�ح��و  3أو  4أش �ه��ر ف��ي ح��د أق�ص��ى،
ش��رط ان ي�ك��ون م�ق��رون��ًا ب��ات�ف��اق على
ُ َ
سيعت َمد.
قانون االنتخابات الذي
م� ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،ل� ��م ت �ت �ق��دم ال �ق��وى
السياسية بطلبات ترشيح ممثليها
ف ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ل �ك��ن م ��ن امل�ن�ت�ظ��ر
أن ت �ه �ط��ل ط� �ل� �ب ��ات ال� �ت ��رش� �ي ��ح ع�ل��ى
ً
ابتداء من يوم غد الجمعة.
االنتخابات
وأعلن عضو كتلة «املستقبل» النائب
أح � �م� ��د ف �ت �ف ��ت أن م ��رش� �ح ��ي ال �ك �ت �ل��ة
أرج��أوا تقديم ترشيحاتهم الذي كان
م� �ق ��ررًا أم� ��س إل� ��ى ي� ��وم غ ��د ال �ج �م �ع��ة،
ك��ذل��ك األم� ��ر ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى م��رش�ح��ي
« 14آذار» .فيما أقفل ي��وم أم��س على
 10مرشحني ،أبرزهم النائب السابق
فيصل الداوود.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ق��ال��ت م �ص��ادر ف��ي ت�ي��ار
امل �س �ت �ق �ب��ل ل � �ـ األخ � � �ب� � ��ار» إن «خ� �ي ��ار
م�ق��اط�ع��ة االن �ت �خ��اب��ات ف��ي ح ��ال ب�ق��اء
ق��ان��ون ال�س�ت�ين م �ط��روح ع�ل��ى ط��اول��ة
ال �ن� �ق ��اش ب �ي �ن �ن��ا وب �ي��ن ح �ل �ف��ائ �ن��ا ف��ي
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي�ي��ة ال��راف �ض�ين لبقاء

الستني» .لكن مصادر في فريق  8آذار
وضعت هذا التلويح في إطار املزايدة
على رئيس تكتل التغيير واإلص�لاح
ال � �ن ��ائ ��ب م� �ي� �ش ��ال ع� � ��ون ال � � ��ذي ي��ري��د
فريق  14آذار تصويره بأنه متمسك
ب �ق��ان��ون ال �س �ت�ين ،م��ن خ�ل�ال إص� ��راره
على إج��راء االنتخابات في موعدها.
وت ��ؤك ��د امل� �ص ��ادر أن ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
وفريق  14آذار ال يريدون االنتخابات
في موعدها ،بسبب ع��دم جاهزيتهم
إلجراء االنتخابات بعد أقل من شهر.
َ
وح� �ت ��ى أم � � ��س ،ل� ��م ُي� �ت ��ف ��ق ع �ل ��ى ع�ق��د
جلسة لحكومة تصريف األعمال من
أج ��ل إص � ��دار س�ل �ف��ة خ��زي �ن��ة ل�ت�م��وي��ل
االن�ت�خ��اب��ات وت�ع�ي�ين هيئة اإلش ��راف
على االنتخابات .كذلك لم يبدأ البحث
في كيفية حل أزم��ة اقتراع املغتربني،
ف� ��ي ظ� ��ل ت� �ع ��ذر إج� � � ��راء االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ف��ي ال �خ��ارج ب�س�ب��ب ع ��دم وج ��ود آلية
واض � �ح� ��ة ل� ��ذل� ��ك .وأض � �ي� ��ف إل � ��ى ه ��ذه
ال �ع �ق �ب ��ات ال� ��وض� ��ع األم � �ن� ��ي امل� �ت ��ردي
ف ��ي ع� ��دد م ��ن امل �ن ��اط ��ق ،وخ ��اص ��ة في
ط ��راب� �ل ��س ،وغ� �ي ��اب أي ض ��ام ��ن ألم��ن
العملية االنتخابية في غياب التوافق
السياسي .فتجربة األيام املاضية في

طرابلس (راجع صفحة  )6أظهرت أن
الجيش عاجز ع��ن وق��ف االشتباكات
َ
إن لم يحظ بالغطاء السياسي الالزم.

اقتراح تمديد سنتني
وكان وزير الدولة في حكومة تصريف
األع� �م ��ال ن �ق��وال ف �ت��وش ق ��د ق� ��دم أم��س
اق� �ت ��راح ق ��ان ��ون م�ع�ج��ل م �ك��رر ل�ت�م��دي��د
والي ��ة م�ج�ل��س ال �ن��واب امل�ن�ت�خ��ب خ�لال
عام  2009حتى  20حزيران  ،2015وذلك
اعتبارًا من تاريخ انتهاء واليته ،وذلك
«خشية الفراغ القاتل» و«إلبعاد الحرب
والفتنة» بعد انتهاء والية املجلس في
 20حزيران املقبل .فيما تساءل رئيس
جبهة ال�ن�ض��ال ال��وط�ن��ي ال�ن��ائ��ب وليد
ج �ن �ب�لاط :ك �ي��ف ت �ت��وق��ع ب �ع��ض ال �ق��وى
إج ��راء االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب� ّ�ي��ة ف��ي ه��ذه
ّ
األج � ��واء امل �ت��وت��رة؟ ورأى أن «ح�م��اي��ة
ّ
الجيش اللبناني أولوية مطلقة تتعدى
سواها من العناوين التي تدور حولها
ّ
ّ
الهزلية التي نشهدها
املسرحيات شبه
ك��ل ي��وم وال�ت��ي تتصل بنقاشات حول
قانون الستني وغير الستني في الوقت
ال� ��ذي ت�ش�ت�ع��ل ف �ي��ه ج �ب �ه��ات ط��راب�ل��س
وت� �ت� �ن ��ام ��ى ال� �ت� �ح ��دي ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واالجتماعية بشكل كبير».
ك � ��ذل � ��ك اس� � �ت � ��أث � ��ر ال� � ��وض� � ��ع األم � �ن� ��ي
املتدهور في البالد بحيز أساسي من
لقاء األربعاء النيابي؛ إذ نقل النواب
عن رئيس املجلس النيابي نبيه بري
ق�ل�ق��ه ح �ي��ال ه ��ذا ال��وض��ع وال�ف��وض��ى
األم �ن �ي��ة .أم ��ا ف��ي م �ل��ف االن �ت �خ��اب��ات،
ف� ��أك� ��د ب� � ��ري اس � �ت � �م � ��راره ف � ��ي إج� � ��راء
االتصاالت ،بانتظار ما ستؤول إليه
األم ��ور ،مشيرًا إل��ى ع��دم تسجيل أي
ت �ط��ور ع�ل��ى م��ا ان�ت�ه��ى إل �ي��ه اج�ت�م��اع

فرنسا :حزب الله إرهابي
أعلن وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس ،أن فرنسا ستقترح إدراج
ال�ج�ن��اح ال�ع�س�ك��ري ل�ح��زب ال�ل��ه ع�ل��ى الئ�ح��ة االت �ح��اد األوروب� ��ي للمجموعات
اإلره��اب�ي��ة .كذلك ق��ال مصدر دبلوماسي أملاني إن وزي��ر الخارجية األملاني
غيدو فيسترفيلي يؤيد إدراج الجناح املسلح لحزب الله على الئحة االتحاد
األوروبي «للمنظمات اإلرهابية» .وفيما ربط وزير الخارجية الفرنسي التوجه
ال�ج��دي��د ل�ب�لاده بمشاركة ح��زب ال�ل��ه ف��ي ال�ق�ت��ال ف��ي س��وري��ا ،اقتصر الكالم
األمل��ان��ي على «األدل��ة التي تثبت» وج��ود صلة بني الحزب وتفجير بورغاس
تموز  .2012وقال فابيوس« :نظرًا
الذي استهدف إسرائيليني في بلغاريا في َ َ
إلى القرارات التي اتخذها حزب الله وكونه قاتل الشعب السوري بقوة ،أؤكد
أن فرنسا ستقترح إدراج الجناح العسكري لحزب الله على الئحة املنظمات
اإلرهابية» لالتحاد األوروبي.
وأض ��اف« :وب�م��ا أن ه�ن��اك امل��زي��د م��ن ال�ع�ن��اص��ر ال�ت��ي تتعلق ب�م��ا ح�ص��ل في
بلغاريا وف��ي أماكن أخ��رى ،فإننا نعتبر أن ه��ذا األم��ر يعتبر نقطة يجب أن
تكون موضع اتفاق كل األوروبيني».

لجنة التواصل االنتخابية.

جعجع يدعو إلى عزل حزب الله
ف��ي ه ��ذه األث� �ن ��اء ،واص ��ل رئ �ي��س ح��زب
«القوات اللبنانية» سمير جعجع تبرير
تنصله م��ن «األرث��وذك �س��ي» ،ودع��ا إلى
إبعاد حزب الله عن مؤسسات الدولة.
وق � � ��ال ج �ع �ج��ع ف� ��ي ح ��دي ��ث ل �ب��رن��ام��ج
«بموضوعية» على «« :»MTVطرحنا
األرث��وذك �س��ي ان�ط�لاق��ًا م��ن قناعتنا أن
ال �ط��ائ��ف أع �ط��ى امل�س�ي�ح�ي�ين  64ن��ائ�ب��ًا،
ولكن ظهرت معارضة كبيرة له» .ورأى
لاّ
«أ أم��ل ف��ي أن ي �م� ّ�ر ،وإذا ك��ان ل��ه أم��ل
فيجب أال يمر».
ول �ف��ت إل ��ى أن «ال �س �ع��ودي�ين ق��ال��وا لي
ان�ظ��ر إل��ى مصلحتك وإذا أردت السير
بالقانون األرثوذكسي ،فسر به» .وأشار
إلى أنه حتى اآلن ال يتحدث مع الرئيس
س�ع��د ال �ح��ري��ري ،وق� ��ال« :وب�ق�ي�ن��ا فترة
طويلة نتناقش ف��ي ق��ان��ون االنتخاب،
ك �ل �ن��ا ض ��د ق ��ان ��ون ال �س �ت�ي�ن ،ل �ك��ن ع��ون
ال�ي��وم يعود إل�ي��ه» .ورأى أن «ال�ح��ل في
أن تلتئم الهيئة العامة ملجلس النواب
وط ��رح امل�خ�ت�ل��ط واألرث ��وذك �س ��ي ،ول�ن� َ�ر
م��ن منهما سيحصل ع�ل��ى األك �ث��ري��ة»،
وأعلن رفض القوات اللبنانية التمديد
للمجلس النيابي سنتني .ورأى جعجع
أن رئ�ي��س ت�ي��ار امل ��ردة ال�ن��ائ��ب سليمان
ف��رن�ج�ي��ة ك��ان «أش ��رف بكثير م��ن ع��ون
بقضية قانون االنتخابات».
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،رف��ض جعجع إش��راك
ح ��زب ال �ل��ه ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ورأى «أن ال
ح��ل إال ب�ب�ق��اء دول ��ة ح��زب ال�ل��ه وح��ده��ا
ول �ت �ش �ك��ل دول � ��ة ل �ب �ن��ان �ي��ة وح ��ده ��ا ،أي
ب�م�ع�ن��ى أال ُي �ش� َ�رك ح ��زب ال �ل��ه ب ��أي من
مؤسسات الدولة».

مظلوم :ليس من حق عدوان التنازل
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،ك� �ش ��ف ال � �ق� ��ائ� ��م ب ��أع� �م ��ال
ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة امل��ارون �ي��ة امل �ط��ران سمير
م�ظ�ل��وم ان ج�ع�ج��ع ه��و م��ن ح�م��ل ل��واء
�ي اج�ت�م��اع��ات
ال �ق��ان��ون األرث��وذك �س��ي ف� ّ
بكركي .وأك��د ان��ه «ل��م يتلق أي اتصال
من القوات اللبنانية قبل إعالن القانون
امل �خ �ت �ل��ط ،ورب �م��ا ح �ص��ل االت� �ص ��ال مع
البطريرك بشارة الراعي» .وأوضح في
مقابلة على « »OTVأنه اتصل بالنائب
جورج ع��دوان «ألسأله عن املفاوضات.
ق ��ال ل ��ي :ط � ّ�ول ��وا ب��ال �ك��م ع�ل�ي�ن��ا ي��وم�ين
ثالثة ألن االتصاالت ال تزال جارية ،ثم
ً
تفاجأنا بإعالن املختلط ليال» ،مشيرًا
إل��ى أن��ه ك��ان ع�ل��ى ال��دك �ت��ور ج�ع�ج��ع أن
ي�ع��رض ه��ذا امل �ش��روع على املسيحيني
ً
أوال كما جرى االتفاق .وأكد أن الراعي
كان خائب األمل .وقال« :األصوات التي
تنازل عنها النائب جورج عدوان ليس
من حقه أن يتنازل عنها ،فليسمحلنا
جورج ال أحد كلفه بذلك».

جاء اللقاء بمبادرة
من العسيري الذي
ّ
وجه الدعوة إلى
رؤساء الحكومة
(أرشيف)
السني ال يقل عن الثلث في أضعف تقدير.
وت � ��زام � ��ن ذل � ��ك م� ��ع ت� ��راج� ��ع ف� ��ي ن� �ف ��وذ آل
ال� �ح ��ري ��ري وت � ّ�ي ��اره ��م ف ��ي ل �ب �ن��ان ن�ت�ي�ج��ة
األخ �ط��اء ال �ت��ي ارت �ك �ب��وه��ا ،وم�م��ارس��ات�ه��م
التي ورطتهم وورط��ت السعودية معهم،
ما دفع الرياض إلى اتخاذ قرار بتصحيح
ال ��وض ��ع ق �ب��ل اس �ت �ف �ح��ال��ه ،ل �ك��ن م ��ع إب �ق��اء
«استثمارها الرئيسي» ف��ي آل الحريري.
وترجمة لهذه السياسة الجديدة ،عمدت
ال ��ري ��اض إل� ��ى ن �ق��ل ال �س �ف �ي��ر ع �ب��د ال �ع��زي��ز
خوجة ّال��ذي أب��دى معارضو آل الحريري
من السنة مالحظات على أدائه ،واستبداله
ب��ال�ع�س�ي��ري ال� ��ذي ك ��ان أول م ��ا ف�ع�ل��ه هو
زي��ارة طرابلس نهاية شهر تشرين األول
عام  ،2010حيث قام بجولة شملت خصوم

ّ
آل الحريري من السنة ،كالرئيسني كرامي
وميقاتي والوزير محمد الصفدي ،ما فسر
يومها بأنه سعي س�ع��ودي إلب�ق��اء شعرة
م �ع��اوي��ة م ��ع م�خ�ت�ل��ف ال �ق ��وى ال�س�ي��اس�ي��ة
السنية ،وتوزيع «بيضها» السياسي على
أكثر من سلة.
ال ي �ع �ن��ي ك � ��ل ذل� � � ��ك ،ب� � � ��رأي امل � � �ص� � ��ادر ،أن
ال �س �ع��ودي��ة ف ��ي ط��ري �ق �ه��ا ل�لاس �ت �غ �ن��اء عن
الخدمات السياسية آلل الحريري ّ
وتيارهم،
إذ س �ي �ب �ق��ون م�ت�م�ت�ع�ين ب�ح�ي�ث�ي��ة خ��اص��ة
ل� ��دى ال� ��ري� ��اض ،ل �ك��ن ت�ح�ج�ي��م دوره� � ��م في
هذه املرحلة هو بنظر السعودية مصلحة
م �ش �ت��رك��ة ،م ��ن أج� ��ل ك �س��ب ّ
ود ب�ق�ي��ة ق��وى
الشارع السني أو عدم استعدائه ،علمًا بأنه
ليس في مقدور آل الحريري ّ
وتيارهم رفض

أو م �ع��ارض��ة أي ت� ّ
�وج��ه م��ن ول ��ي نعمتهم
السياسي واملالي في هذا االتجاه.
ل�ك��ن ال�ل�اف��ت أن ب�ي�ن ح �ض��ور ال �ع �ش��اء ،من
خ � ��ارج ن � ��ادي رؤس � ��اء ال �ح �ك��وم��ات ،وزي ��ر
ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة ف �ي �ص��ل ك ��رام ��ي ،في
اس �ت �ث �ن� ٍ�اء ل�ف��ت أن �ظ� َ�ار ال��وس��ط ال�س�ي��اس��ي
وت ��وق ��ف ع �ن��ده امل ��راق �ب ��ون ال ��ذي ��ن ط��رح��وا
أسلئة كثيرة حوله ،ورأوا فيه تعبيرًا عن
ت �ق��ارب رس �م��ه ال��وزي��ر ال �ش��اب ب �ه��دوء في
الفترة األخيرة مع السعودية ،التي زارها
أك�ث��ر م��ن م � ّ�رة علنًا أو ب�ع�ي�دًا ع��ن اإلع�ل�ام،
ورس ��خ ف�ي�ه��ا ع�ل�اق��ات وط �ي��دة م��ع ص�ن��اع
القرار في اململكة ،ما يجعل حضوره عشاء
العسيري مؤشرًا على أدوار أكبر تنتظر
كرامي االبن في املرحلة املقبلة.
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تقـرير
رسائل إلى المحرر
دوائر النفوس

ُ
ف �ل��ت �ع��د وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة ال�ن�ظ��ر
ب � � � ��دوام امل ��وظ � �ف �ي�ن ف � ��ي اإلدارات
ومنها النفوس .تذهب إلى الدائرة
(النبطية في السرايا الحكومية)
فيقولون لك إن دوام العمل ينتهي
عند الثانية عشرة .املوظف وصل
عند الثامنة مع حسن الظن .وبدل
ت �م��دي��د ال� � � ��دوام ب �س �ب��ب ال �ل��وائ��ح
االنتخابية يأخذ هؤالء «التنابل»
ال��رش��ى .وأن��ا م�س��ؤول ع��ن كالمي
وم� �س� �ت� �ع � ّ�د ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي ه ��ذا
االدع � ��اء ال� �ص ��ادق .ط�ب�ع��ًا إذا ك��ان
ه �ن��اك م��ن ي �ك �ت��رث .ال��رش��ى دوم��ًا
«طوابع» وليست «كاش».
حسني نور الدين

♦♦♦

ثورة واحدة
أخ� � �ي� � �رًا ،ن �ج �ح��ت إس ��رائ � �ي ��ل ف��ي
اس � �ت� ��دراج امل �ق ��اوم ��ة االس�ل�ام �ي��ة
إلى معركة داخلية .من استدرج
امل�ق��اوم��ة الفلسطينية والحركة
الوطنية من الجنوب إلى بيروت،
وم��ن ذب��ح ال �ث��ورة ف��ي ع�م��ان هم
أن �ف �س �ه��م م� ��ن ح� � ��اول اس � �ت� ��دراج
ح��زب ال�ل��ه إل��ى زواري� ��ب ب�ي��روت.
وملا فشل مشروعهم بعد  ٨أيار
 ،٢٠٠٨كان ال ّ
بد من منفذ ،فكانت
الحرب على سوريا واستهداف
املناطق اللبنانية القريبة منها.
ك� ��م ب �ك �ي �ن��ا ع� �ل ��ى ش � �ب ��ان ك ��ان ��وا
يحلمون باالستشهاد على أرض
فلسطني ،فإذا بهم يسقطون في
زواريب بيروت ،ولكن الدفاع عن
ب�ي��روت وقتها ك��ان ك��ال��دف��اع عن
ال �ق��دس مثلما ال �ي��وم ال�ق�ت��ال في
ال�ق�ص�ي��ر ه��و دف� ��اع ع��ن ال �ق��دس،
وم��ن يستشهد ف��ي س��وري��ا كأنه
اس� �ت� �ش� �ه ��د ف � ��ي ف� �ل� �س� �ط�ي�ن ،وم ��ا
فلسطني إال س��وري��ا الجنوبية.
ف�لا داع��ي للحزن أو للتبرير أو
التفسير ،ولنبتهج بشهدائنا،
شهداء لبنان وسوريا وفلسطني
العربية .ومثلما حاربت الثورة
الفلسطينية وال �ق��وى الوطنية
اللبنانية الفاشيني املتسترين
ب ��امل � �س � �ي � �ح � �ي ��ة ،ف � � � ��إن امل � �ق� ��اوم� ��ة
االس�ل�ام� �ي ��ة وال � �ق � ��وى ال��وط �ن �ي��ة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة ت�ق��ات��ل في
س ��وري ��ا ال �ي ��وم ن �ف��س ال�ف��اش�ي�ين
وامل�ج��رم�ين ال��ذي��ن يتلطون ه��ذه
امل� � � ��رة خ� �ل ��ف ال � ��دي � ��ن االس �ل�ام� ��ي
وامل ��ذه ��ب ال �س �ن��ي .أي دي ��ن وأي
م� ��ذه� ��ب ال ي� � ��رى ف � ��ي إس ��رائ� �ي ��ل
ال � �ع ��دو األول وال ��وح� �ي ��د ل�لأم��ة
ب �ك��ل م �س �ل �م �ي �ه��ا وم�س�ي�ح�ي�ي�ه��ا
ال ح ��اج ��ة ل �ن��ا ب ��ه وال ل � ��زوم ل��ه.
ه ��ذا ال �ه�ل�ال ال �خ �ص �ي��ب ل ��ه أه�ل��ه
ي � � ��ذودون ع �ن��ه وي �م��وت��ون ف� ��داه.
ي�ح�ي��ا ش �ه��داء ف�ل�س�ط�ين ول�ب�ن��ان
وسوريا والعرب من حركة فتح
وامل��راب �ط��ون وال �ح��زب الشيوعي
والحزب السوري القومي ،حتى
ح��زب ال�ل��ه .وإن�ه��ا ل�ث��ورة واح��دة
حتى النصر والتحرير.
عمر العبد

جعجع :لن أخضع البتزاز الكتائب
طفح كيل معراب.
سمير جعجع لن يسكت عماّ
ّ
الجميل
يسميه «ابتزاز» آل
له .ستتعامل القوات مع
الكتائب بصفته «خصمًا
ال حليفًا» .الخيط الرفيع
الذي يربط الطرفني باإلكراه
حرك ،على قاعدة ّ
سي ّ
ُ
«شد
األصابع أفضل من بترها»
ميسم رزق
ل�ي��س ه �ن��اك أص �ع��ب م��ن امل �ش��ي ف��ي حقل
األل � �غ ��ام ال �ف��اص��ل ب�ي�ن م� �ع ��راب وب �ك �ف �ي��ا.
فكل خطوة فيه ،كفيلة ب��إح��داث تفجير،
ُي �ع �ي��د ت��ذك �ي��ر ال �س��اح��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ب��أن
حزبي «القوات» و«الكتائب» متنافسان،
ال حلفاء ف��ي ف��ري��ق ال��راب��ع عشر م��ن آذار
كما ّ
يدعي الطرفان .وإن كان البوح بهذه
الحقيقة محبوسًا بني قضبان «السيادة
وال�ح��ري��ة واالس �ت �ق�لال» ،بعد ع��ام ،2005
أتى قانون االنتخابات ،وتحديدًا اقتراح
اللقاء األرث��وذك�س��ي ،ليفصل «ال�ص��ورة»
عن الواقع.
ت� �س� �ع ��ة وث� �ل ��اث � � ��ون ع� � ��ام� � ��ًا ،ول� � � ��م ي� �ن � َ�س
ح ��زب ال �ك �ت��ائ��ب ان �ت �ف��اض��ة ال� �ق ��وات على
«ال �ص �ي �ف ��ي» .م �ن��ذ ذل� ��ك ال� �ح�ي�ن ،ال ت ��زال
ال�ع�لاق��ة ب�ين الكتائب وال �ق��وات ملتبسة.
فال مسيرة النفي والسجن ،أزالت «الكره»
بينهما ،وال ث��ورة األرز أع��ادت املياه إلى
مجاريها.
ل� �ط ��امل ��ا ن � �ظ� ��رت ب �ك �ف �ي��ا إل� � � ّ�ى «ال� � �ق � ��وات»
اللبنانية بصفتها ول �دًا ع��اق��ًا ،خ��رج من
ال�ب�ي��ت ،ول��م ي�ك��ن م��ن امل�ف�ت��رض أن يكون
ّ
له جسم مستقل عن الجسم «األم» .هذه
ّ
َ
النظرة استمرت منذ عهد بيار الجد حتى
ّ
الجميل،
ه��ذه األي��امُ .ي��روى أن «الرئيس
أكد في أيامه األخيرة ،أم��ام رئيس حزب

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.

الكتائب تتهم القوات بأنها ّ
تحرك األمانة العامة لـ  14آذار في وجهها (أرشيف)

تقـرير

فرنجية :مع المقاومة وخصوصًا في القصير وســو
قلب خبر حضور رئيس
تيار املردة سليمان فرنجية،
أحوال طالب الجامعة
اللبنانية في الحدث ،خصوصًا
أن املناسبة هي عيد املقاومة
والتحرير .خرجوا بعد اللقاء
مبهورين بكالم «البك»،
يصرخون وكأنهم يريدون
للغير أن يسمع :فاجأكم
فرنجية بخطابه ...أنسيتم
أنه من محور املفاجآت؟
رلى إبراهيم

من المحرر

الكتائب ال�س��اب��ق إي�ل��ي ك��رام��ة أن الهدف
ال��رئ�ي�س��ي ل�ل�ح��زب ي�ج��ب أن ي�ت��رك��ز على
إع� � ��ادة ال� �ق ��وات إل� ��ى ح �ض��ن ب �ك �ف �ي��ا» .إال
أن االن �ت �ف��اض��ات امل �ت �ت��ال �ي��ة ف ��ي ال �ش��ارع
املسيحي هي التي رسمت مسار العالقة،
ّ
ّ
الجميل في
حتى مع وجود الرئيس أمني
امل�ن�ف��ى ،ورئ�ي��س ح��زب ال �ق��وات اللبنانية
سمير جعجع ف��ي السجن .ب��دا لكثيرين
أن ق�لاع بكفيا غير متضررة م��ن حصن
معراب .لكن في الواقع ،كان حزب الكتائب
يرى نفسه في ص��راع مع القواتيني أكثر
م �ن��ه م ��ع ال �ع��ون �ي�ي�ن ،إم ��ا ب �ش �ك��ل م�ب��اش��ر
أو غ�ي��ر م�ب��اش��ر .وم�ن��ذ ع��ام  ،2005ب��دأت
املعركة الخفية ،بعدما حاول الوزير بيار
ّ
الجميل خلق حالة في الشارع املسيحي،
ب�ق�ي��ت م ��ا دون ح �ج��م ال� �ق ��وات ال� ��ذي ب��دأ
ي�ت�ض��اع��ف ،م��ا دف ��ع ال �ك ��وادر الكتائبية،
ع�ن��د ك��ل اس�ت�ح�ق��اق ،إل��ى ط��رح مسألتني
لطاملا شغلت بالهم .األولى ،هي محاولة
جعجع االستيالء على امل�ي��راث الشرعي
ال�س�ي��اس��ي وال�ت��اري�خ��ي ل�ح��زب الكتائب.
وال�ث��ان�ي��ة ،ض ��رورة ال�ت�ع��اط��ي م��ع م�ع��راب
ف��ي ك��ل اس �ت �ح �ق��اق م��ن زاوي � ��ة امل�ن��اص�ف��ة
بمعزل عن حجم الطرفني.
وال ُيمكن فصل مزاج القاعدة الكتائبية
ّ
الجميل .لألخير
عن مزاج الوارث سامي
ّ
ع �ت��ب ك �ب �ي��ر ع �ل��ى ج �ع �ج��ع ي �ح��م �ل��ه ل�ك��ل
عابر سبيل بني االثنني .فسامي ال ينفك
أم��ام زواره ي� ّ
�ردد سيرة أن��ه «مستاء من
ع��دم زي ��ارة جعجع لبكفيا ،فيما قصد
ّ
الجميل م�ع��راب أكثر م��ن خمس م��رات».
ّ
وال ي�م��ر النائب الكتائبي م��رور ال�ك��رام،
ع� �ل ��ى «ت� �ج ��اه ��ل ج �ع �ج��ع مل� ��ا ح� �ك ��ي ع��ن
ُ
ّ
الجميل االبن مهدد
معلومات تفيد بأن
باالغتيال من قبل بعض الجماعات ،فلم
ّ
يكلف نفسه عناء فتح خط اتصال ،أقله
ُ
لتسجيل استنكار» .وال يخفى على أحد،
بحسب متابعني للعالقة ب�ين الحزبني،
أن «الكتائب تتهم القوات ،بأنها هي التي
ّ
تحرك األمانة العامة لـ  14آذار في وجهها
ب �ه��دف إق �ص��ائ �ه��ا» ،وه ��ي أي �ض��ًا «ال �ت��ي
ّ
تحرك الرئيس السابق ملجلس األقاليم
ّ
وامل �ح��اف �ظ��ات م �ي �ش��ال م �ك��ت��ف (ال �ص �ه��ر
ّ
الجميل)» .طريق
السابق للرئيس أمني

يسلك خطًا واح� �دًا ،حيث
العتب ه��ذا ال َ
تفتح بكفيا ط��ري��ق عتب فرعيًا باتجاه
الرئيس سعد الحريري .يرى الكتائبيون
أن «الحريري أعطى األولوية لعالقته مع
ال�ق��وات اللبنانية على حسابهم» ،فيما
ّ
ّ
رد ال�ح��ري��ري�ين ال��دائ��م ي��ذك��ر «ب��ال�ع�لاق��ة
ّ
القوية التي ربطت الشهيد بيار الجميل
بالشيخ سعد ،ما يعني أن املشكلة هي
ّ
الجميل ال في سعد الحريري».
في سامي
وب�ع�ين ال�ح�س��د ،تنظر بكفيا إل��ى وضع
القوات داخل فريق الرابع عشر من آذار،
م�س�ت�ن�ك��رة ك�ي��ف ُي �ص��ار إل ��ى ع�ق��د ث�لاث��ة
مؤتمرات لهذا الفريق في معراب ،بينما

لم يعقد أي واح��د منها في الصيفي أو
بكفيا.
وس � � ��ط ك � ��ل ه � � ��ذه االن� � � �ت� � � �ق � � ��ادات ،ي �م �ل��ك
ال �ق ��وات �ي ��ون ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ح �ج��ج ل �ل��رد.
ي�ن�ب��ش ه ��ؤالء ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ع��ارك ال�ت��ي
ّ
«تخلى فيها الكتائبيون عن آذاريتهم».
ف�ه��م م��ن «ي�ت�ق�ن��ون ف��ن ال ��دخ ��ول إل ��ى 14
آذار وال� � �خ � ��روج م �ن �ه ��ا ،م �ت ��ى اق �ت �ض��ت
م �ص �ل � ّح �ت �ه��م» .وه� ��م أي �ض��ًا م ��ن «وق �ع��وا
في ف��خ خطابهم السياسي امل��زدوج ،في
ّ
م��ا ي�ت�ع��ل��ق ب��أح��داث ال��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي ،إذ
كانوا أول املشككني بها ،وف��خ خطابهم
امل �س �ي �ح��ي ،ع �ن��دم��ا وض � �ع ��وا األول ��وي ��ة

لم يكن يوم أمس ،يومًا دراسيًا عاديًا في
مجمع ال �ح��دث ال�ج��ام�ع��ي .م�ن��ذ الصباح
الباكر انشغل الطالب ب��زرع أع�لام امل��ردة
ً
احتفاء بقدوم
إلى جانب أعالم املقاومة،
رئ� �ي ��س ت� �ي ��ار امل� � � ��ردة ال� �ن ��ائ ّ��ب س �ل �ي �م��ان
ف��رن �ج �ي��ة .أج � � ��واء ال � �ف ��رح ل ��ف ��ت امل �ج �م��ع،
ف��ال �ع �ي��د ال� �ي ��وم ع � �ي ��دان« :ع �ي ��د امل �ق��اوم��ة
والتحرير واستضافة فرنجية في كنف
الجامعة» .الساعة العاشرة صباحًا ،أي

قبيل بدء اللقاء ال��ذي دعت إليه التعبئة
ال �ت��رب��وي��ة ف��ي ح ��زب ال �ل��ه ب�ن�ح��و س��اع��ة،
ك ��ان ��ت ال �ج��ام �ع��ة أش� �ب ��ه ب �م �ك �ت��ب ح��زب��ي
ك�ب�ي��ر م�ش�ت��رك م��ا ب�ي�ن ح ��زب ال �ل��ه وت�ي��ار
امل� ��ردة .ارت�ف�ع��ت ص ��ورة ك�ب�ي��رة لفرنجية
ع �ن��د م ��دخ ��ل ق ��اع ��ة امل� ��ؤت � �م� ��رات ،وب � ��دأت
ف �ل�اش ��ات ال� �ك ��ام� �ي ��رات ت � �ص � ّ�ور ال �ف �ت �ي��ان
والفتيات بقمصانهم الخضراء .وما هي
إال ل�ح�ظ��ات ،ح�ت��ى ع�ل��ت ص��رخ��ة ال�ط�لاب
وه ��م ي��راق �ب��ون ف��رن�ج�ي��ة ي�س�ي��ر ن�ح��وه��م.
تلقائيًا أصبحت صرختهم واحدة« :أبو
ط��ون��ي» .راف �ق��ت األص� ��وات «أب ��و ط��ون��ي»
الصف
حتى بلوغه القاعة وجلوسه في ُ َ
األمامي ،فيما ب��دأت باقات ال��ورود تنثر
عليه من كل حدب وصوب.
ح��ان وق��ت ال �ج� ّ�د .اع�ت�ل��ى ف��رن�ج�ي��ة املنبر
وس � � ��اد ال� �ص� �م ��ت ال � �ق� ��اع� ��ة .ال � �ب� ��داي� ��ة م��ن
املناسبة ذات �ه��ا ،ك��ان ال ب� ّ�د لرئيس تيار
امل � ��ردة م��ن ت �ق��دي��ر دور امل �ق��اوم��ة ،معلنًا
اع �ت ��زازه ب��ال��وق��وف إل ��ى ج��ان�ب�ه��ا «ال �ي��وم
وغ � � � �دًا وب � �ع� ��د ع � � � ��ام» ،مل � ��ا ف� �ي ��ه م �ص �ل �ح��ة
«ل �ل �ب �ن��ان وامل �س �ي �ح �ي�ين» .ع�ل�ا التصفيق
ال � �ق ��اع ��ة .ي �ك �م��ل غ� ��ام � �زًا م� ��ن ق� �ن ��اة ح ��زب
الكتائب« :نحن أيضًا كنا نرغب بالحياد
وال �ت �ح �ي �ي��د إذا ك ��ان اآلخ� � ��رون ي�ح�ي��دون
أن �ف �س �ه��م .ل �ك��ن ع�م�ل�ي��ًا ه� ��ذا غ �ي��ر م�م�ك��ن؛
فنحن ف��ي ص�ل��ب ال �ص��راع ،وك��ل املنطقة
مستهدفة» .لذلك هناك م�ح��وران :محور
الصمود والكرامة والقضية الفلسطينية
وال �ع ��داء إلس��رائ �ي��ل وم �ح��ور االس�ت�س�لام

وال� � �ه � ��زي� � �م � ��ة وال� � �ت� � �ح � ��ال � ��ف م� � ��ع ال � �غ� ��رب
وإس��رائ �ي��ل .وه ��دف امل �ح��ور ال �ث��ان��ي غير
خاف على أحد« ،ضرب املقاومة وإراحة
ٍ
إس ��رائ� �ي ��ل» .ح �ص��ل ذل ��ك ف ��ي ع ��ام ،2000
حيث رأى بعض اللبنانيني أن انسحاب
إس��رائ �ي��ل م��ن ل�ب�ن��ان «ورق� ��ة س�ح�ب��ت من
حزب الله ،وبالتالي باتت سهلة املطالبة
بسحب س�لاح��ه» ،وت �ك��رر ف��ي ع��ام 2006
ي��وم «ح� ّ�رض فريق من اللبنانيني العدو
على ضربنا»« .اقرأوا ويكيليكس جيدًا»،
يقول فرنجية« ،ت� َ�روا حجم التواطؤ .وال
ت �ص��دق��وا أن م ��ا ق �ي��ل م �خ �ت �ل��ق ،ف�ك�لام��ي
ف��ي ه��ذه ال��وث��ائ��ق ك��ان صحيحًا بنسبة
 90ف��ي امل �ئ��ة» .ي�ع�ل��و ال�ت�ص�ف�ي��ق م �ج��ددًا.
ٌّ
مبني
ي �ك��رر ش��ارح��ًا أن م �ح��ور امل �ق��اوم��ة
ع�ل��ى إي ��ران (ت�ص�ف�ي��ق) ،ال �ع��راق وس��وري��ا
(تصفيق) ،ولبنان (تصفيق ّ
حار) .كانت
ً
أولوياتهم «ضرب املقاومة أوال ثم التفرغ
ل�س��وري��ا .ف�ش�ل��وا» .ل��ذل��ك ال�ي��وم «يسعون
إل��ى ض��رب امل�ق��اوم��ة عبر داخ��ل س��وري��ا».
إال أنهم «سيفشلون وال خيار أمامنا إال
االنتصار وسننتصر».

فرنجية رئيسًا للجمهورية؟
ف�ت�ح��ت ال�ج�م�ل��ة ال �س��اب �ق��ة ال �ب ��اب واس �ع��ًا
أم��ام فرنجية للولوج إلى امللف السوري.
وهنا «ال يمكن ضرب سوريا بمعزل عن
حزب الله أو إي��ران أو العراق؛ فهذا حلف
واح��د» .ما يدعو إلى القول «إننا في هذا
املشروع مع املقاومة أينما كانت ،وخاصة

ف��ي ال�ق�ص�ي��ر وس ��وري ��ا .ت�ص�ف�ي��ق م �ج��ددًا
وه �ت ��اف ��ات «أب � ��و ط ��ون ��ي» وس� ��ط األع�ل��ام
ّ
ال� �خ� �ض ��راء ال �ت ��ي ت �م�ل�أ ال� �ق ��اع ��ة .ي�س�ت�ه��ل
ف��رن�ج�ي��ة ح��دي�ث��ه م �ج ��ددًا ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن
«ال �ت��واص��ل م��ع ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب�ش��ار
األسد دائم وأسبوعي واملعنويات مرتفعة
دائما عنده ،وب��دل أن نعطيه املعنويات،
ه ��و م ��ن ي�ع�ط�ي�ن��ا إي� ��اه� ��ا» .ي �ض �ي��ف« :م��ا
يربطنا باألسد هو ما يربطنا باملقاومة»،
ً
ول�ك��ن م�ه�لا «امل�ق��اوم��ة لبنانية ،ل��ذا نحن
أقرب إليها والرئيس األسد هو أخ ورئيس
دولة شقيقة» .ال يكاد ينهي جملته حتى
ت �ق��اط �ع��ه ه �ت��اف��ات «أب � ��و ح ��اف ��ظ» و«أب� ��و
طوني» لدقائق طويلة .ولدى سؤاله ّ
عما
إذا كان تدخل حزب الله في القصير يورط
ال�ح��زب أكثر مما يفيده ،ق��ال فرنجية إن
«عنوان املعركة هو املقاومة ،ويجب على
لاّ
كل من يستطيع الدفاع عن مشروعها أ
ي �ت��ردد؛ ألن س�ق��وط س��وري��ا يعني حكمًا
سقوط لبنان واملقاومة».
وف � � ��ي ال � � �ع� � ��ودة إل � � ��ى امل � �ل� ��ف ال �ل �ب �ن ��ان ��ي،
وت �ح��دي �دًا االن �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة ،ف��اج��أ
«ال �ب��ك» ال�ح�ض��ور ب�ص��راح�ت��ه ع�ب��ر ق��ول��ه:
«ن �ح��ن ب��دن��ا ق ��ان ��ون ي��رب �ح �ن��ا و 14آذار
كمان ...ما نضحك عحالنا» .إال أن الفرق
ه �ن��ا أن «ط��روح��ات �ن��ا أق� ��رب إل ��ى امل�ن�ط��ق
م ��ن ط ��روح ��ات� �ه ��م» ،ول �ك ��ن «ال ض �ي��ر م��ن
التأجيل مل��دة معينة ريثما يتم االت�ف��اق
على قانون» .علمًا أن فرنجية أع��رب عن
ت��أي �ي��ده ل �ق��ان��ون رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب
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عون النتخابات اآلن ...أو قصة كل الحسابات
امل���س���ي���ح���ي���ة ف�����ي امل����ق����دم����ة ع���ل���ى ح���س���اب
ال���ش���راك���ة امل��س��ي��ح��ي��ة – اإلس�ل�ام���ي���ة» ،من
دون أن ي����ك����ون ل���ه���م دور ف����اع����ل داخ����ل
الفريق ،في وقت «افتقرت فيه مقاربتهم
ال���س���ي���اس���ي���ة ف�����ي ج���م���ي���ع امل����ل����ف����ات إل����ى
الوضوح ،وخصوصًا من خالل ّ
تعمدهم
إب��ق��اء خطوط ال��ت��واص��ل مفتوحة بنحو
غير علني مع حزب الله والرئيس نبيه
ّبري والنائب سليمان فرنجية».
ك��ان ال ب ّ��د لجمر العالقة املشتعل تحت
ال���رم���اد أن ي��ظ��ه��ر .ب�����دءًا ب���ال���ص���راع على
مستوى القواعد الشعبية ،واالنتخابات
التي تحصل في الجامعات والنقابات،

ً
وصوال إلى السياسة العامة لكل منهما.
ف��ك��ان ق��ان��ون ال��ل��ق��اء األرث���وذك���س���ي ال��ذي
س����ارت ب���ه ج��م��ي��ع ال���ق���ي���ادات امل��س��ي��ح��ي��ة،
ومن ضمنها القوات «من باب املزايدة»،
فتيل التفجير القواتي ـ ـ الكتائبي .فقد
أكد جعجع أخيرًا أمام زواره أن «ال صحة
للكالم ح��ول م��ا ت��ردد ع��ن ع��دم التنسيق
ب�ين ال���ق���وات وال��ك��ت��ائ��ب ف��ي ش���أن ق��ان��ون
االن��ت��خ��اب��ات» ،م��ؤك��دًا أن��ه «ك���ان يحرص
شخصيًا على وضع الكتائب في صورة
ك��ل االت��ص��االت وامل��ف��اوض��ات التي كانت
ت���ج���ري م���ع ت���ي���ار امل��س��ت��ق��ب��ل ،وال سيما
ال��رئ��ي��س س��ع��د ال��ح��ري��ري» ،الف��ت��ًا إل���ى أن
«ك����ل ال���ك�ل�ام ال�����ذي ي���ص���در ع���ن ال��ك��ت��ائ��ب
غير دق��ي��ق» .وب��ن ً
��اء على ذل��ك ،رس��م قائد
م���ع���راب خ��ط��ة ال��ت��ع��اط��ي م���ع ب��ك��ف��ي��ا في
املستقبل .قالها علنًا« :أنا سمير جعجع
ل����ن أس���م���ح ب���اس���ت���م���رار ع��م��ل��ي��ة االب����ت����زاز
التي تقودها بكفيا بوجهنا في الشارع
املسيحي ،ال على مستوى الجامعات وال
النقابات وال النيابة» .مؤكدًا أنه «سيقف
ف����ي وج�����ه األق���دم���ي���ة ال���ت���ي ي���ت���ش ّ���دق ب��ه��ا
الكتائبيون» ،ومن اليوم «على كل طرف
أن ي��م ّ��د بساطه على ق��د ح��ج��م��ه» .يعود
قائد القوات إل��ى املفاوضات التي جرت
مع العونيني بشأن قانون االنتخابات.
ُيصر على أنه «وضع الكتائب في صورة
كل االتصاالتّ ،
وتم االتفاق بينهما على
ال��س��ي��ر ف��ي ال��ق��ان��ون امل��خ��ت��ل��ط» .الخيانة
بنظره «لم تأت من الرابية ،بل من بكفيا
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��ل��م أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ق��وى
مسيحية تقف إلى جانبه في هذا امللف».
ي����رى أن «ال���ك���ت���ائ���ب اس��ت��غ��ل��ت امل��واج��ه��ة
ال���ق���وات���ي���ة – ال���ع���ون���ي���ة ل��ت��ق��ط��ف ث��م��اره��ا
مسيحيًا ،وتركت معراب وحدها تتحمل
ت��داع��ي��ات التخلي ع��ن األرث��وذك��س��ي في
املجتمع املسيحي» .مع العلم أن جعجع
ح��ام��ي ال��ح��ل��ف اآلذاري ،وح��ام��ل رس��ال��ة
ال�����س��ل��ام ،س���ي���ح���رص ب��ح��س��ب م��ت��اب��ع�ين
على «الحفاظ على العالقة مع الرئيس
ّ
ّ
الجميل»،
الجميل والنائب سامي
أم�ين
ف���ـ«اإلب���ق���اء ع��ل��ي��ه��ا ،وإن ك��ان��ت ملتبسة،
أفضل من ذه��اب الكتائبيني إل��ى حضن
الرابية».

جان عزيز
ليس إال م��ن ب��اب التجني ،ات��ه��ام ميشال ع��ون بأنه كان
ي��ن��اور ط����وال ع���ام ون��ص��ف ،ل��ي��خ��وض االن��ت��خ��اب��ات على
أساس قانون الستني .يكفي دحضًا لذلك عرض دليلني:
ً
أوال في الحسابات النظرية ،إدراك ع��ون بالتحليل كما
بالتجربة ،أن ال مصلحة له بهذا القانون ،كما ال مصلحة
فيه للمسيحيني ال��ذي��ن ي��داف��ع ع��ن حقوقهم .وثانيًا في
الوقائع العملية ،أن عون نفسه هو من فرض استحالة
ال��س��ي��ر ب��ق��ان��ون ال��س��ت�ين ف��ي مجلس ال�����وزراء .وذل���ك عبر
م��ن��ع ت��ش��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ة اإلش������راف ع��ل��ى االن��ت��خ��اب��ات ،وع���دم
تخصيص االعتماد املالي الالزم إلجرائها ،وعدم تشكيل
لجان القيد .حتى إن��ه دخ��ل يومها في مواجهة ساخنة
مع ميشال سليمان ،وكاد يطيح حكومة له فيها ثلثها،
ول��ه مع حلفائه أكثرية مطلقة فيها ،كل ذل��ك كي يحول
دون بقاء قانون الستني .حتى إنه ذهب في تفكيره إلى
حد البحث في اقتراح قانون يعلن تشريعيًا وفاة الستني.
لو لم تظهر استحالة هذا املسعى ،خوفًا من إعادة بعث
ق��ان��ون غ���ازي ك��ن��ع��ان .ل��ذل��ك يمكن ال��ق��ول م��وض��وع��ي��ًا إن
ات��ه��ام ال��رج��ل بالتخطيط لبقاء الستني ،يقع ب�ين افتراء
آخر (بما أن املفردة باتت رائجة) وبني عدم املعرفة كحد
أدنى .ومع ذلك ،ال شك أن الجنرال يختار اليوم ،ال أمس
وال غ����دًا ،ال���ذه���اب إل���ى االن��ت��خ��اب��ات ،ول���و وف���ق ال��ق��ان��ون
النافذ .لكن ألن في ذلك أهون الشرور املطروحة أمامه ،أو
أقل الخيارات املفروضة عليه سوءًا.
ك��ي��ف؟ يكفي أن يستعرض ال��رج��ل االح��ت��م��االت املتاحة،
وخلفيات كل طرف ميال إلى كل منها.
ً
أول���ه���ا م���ث�ل�ا ،خ��ي��ار ال��ت��م��دي��د للمجلس ال��ح��ال��ي ،مل���دة ال
ت��زي��د على ستة أش��ه��ر .وه��و الخيار ال���ذي أع��ل��ن الفريق
الحريري تأييده له ،أو قبوله به .ماذا يعني هذا الخيار؟
بكل بساطة ،يمكن توقع نتائج هذا السيناريو كاآلتي:
تمر أشهر التمديد املحدودة بسرعتني مختلفتني .فهي
س��ت��ك��ون ب��ط��ي��ئ��ة م��ث��ق��ل��ة ب��س��ج��االت داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة،
ت���ه���دف ف���ي م���ا ت���ه���دف ،إل����ى ه��ض��م ّ
رد ال��ف��ع��ل امل��س��ي��ح��ي
ال���غ���اض���ب أو ال���ن���اق���م أو ال���ث���ائ���ر ع��ل��ى إس���ق���اط االق���ت���راح
األرثوذكسي ،فتتذلل املوجة الشعبية الواضحة املؤيدة
لعون .وينسى املسيحيون .ال بل قد يجري العمل بشكل
م��دروس وخبيث على بلبلة ذاكرتهم ،وذل��ك عبر توتير
شارعهم والذهاب بهم إلى مالمح صراع عنفي؛ إلحياء
ص���ورة ح��روب��ه��م ال��داخ��ل��ي��ة ،ب���دل ص���ورة امل��س��ؤول��ي��ة عن
ض��رب إجماع بكركي .والبعض يقول إن شيئًا من هذا
ً
ق���د ب���دأ ف��ع�لا ف���ي األوس�����اط ال��ط�لاب��ي��ة ،ف��ت��ت��ح��ول امل��وج��ة
املسيحية من تحميل طرف محدد مسؤولية التخلي عن

علم
و خبر

وريا
أحفادنا وأحفادكم
سيحسدونكم
ألنكم عشتم في زمن
السيدحسن نصر اهلل

ن��ب��ي��ه ب����ري امل��خ��ت��ل��ط .ه���ل س��ت��ت��رش��ح��ون
وفقًا لقانون الستني؟ يضحك« :نعم ولكن
بعد أن يقدم ن��واب املقاومة وح��رك��ة أمل
ترشيحاتهم».
وب��ال��ن��س��ب��ة إل����ى ال���ق���ان���ون األرث���وذك���س���ي،
أوضح فرنجية أن «القانون كان صرخة
م����ن امل���س���ي���ح���ي�ي�ن ل���ي���ق���ول���وا إن ح��ق��وق��ن��ا
م������ه������دورة ون������ري������د ت���ح���ص���ي���ل���ه���ا» .وف����ي
ال���واق���ع« ،ج��ع��ج��ع ه��و م��ن ط���رح ال��ق��ان��ون
األرث��وذك��س��ي ،فيما لجنة ب��ك��رك��ي كانت
ق���د ات��ف��ق��ت ع��ل��ى  15دائ�����رة م���ع ن��س��ب��ي��ة».
ل��ن��ت��ط��رق إل����ى م���وض���وع ت��س��م��ي��ة رئ��ي��س
الحكومة تمام سالم .لطاملا سمع «البك»
ك��ل�ام����ًا ب���ع���د رف����ض����ه ت���س���م���ي���ة س���ل��ام ع��ن
تغريده خارج سرب  8آذار ،فيما الحقيقة
«أن��ن��ا ال��وح��ي��دون ال��ذي��ن بقينا ف��ي  8آذار
بينما الجميع خرج» .ففرنجية كان ضد

املناصفة إلى تحميل كل األطراف مسؤولية عودة التوتر
العنفي والصدامي...
غ���ي���ر أن أش����ه����ر ال���ت���م���دي���د امل������ح������دودة ن���ف���س���ه���ا ،س��ت��م��ر
سريعة أي��ض��ًا ،بحيث ال يتم االت��ف��اق على ق��ان��ون جديد
ل�لان��ت��خ��اب��ات .وت��ت��ش��ك��ل ح��ك��وم��ة ي��م��س��ك ف��ي��ه��ا ال��ف��ري��ق
الحريري بمفاصل إدارة العملية االنتخابية في حقيبتي
الداخلية وال��ع��دل��ي��ة .ليطلب م��ن ع��ون ف��ي أي��ل��ول أو أحد
التشرينني ،العودة إلى الوضعية نفسها ،قانون الستني
أو التمديد ،لكن في ظروف أسوأ بكثير من تلك الراهنة.
ثاني االحتماالت املطروحة على عون اآلن ،التمديد ملدة
ً
أطول ،تراوح بني عام ،وصوال حتى أربعة أعوام كما تردد.
وهو الخيار الذي يميل إليه الطرف الشيعي ،بثنائيته.
مل�����اذا؟ أي��ض��ًا ب��ك��ل ب��س��اط��ة ،ألن ح���زب ال��ل��ه م���ن ج��ه��ة ،في
ّ
خضم معركة حياة أو موت ،تشن عليه دوليًا من البوابة
السورية ،ما يجعل أولوياته متمايزة بعض الشيء عن
ّ
هم صناديق االقتراع اآلن .فيما نبيه بري من جهة أخرى
مهدد في موقع الرئاسة الثانية ،كما سبق وكشف سمير
جعجع ،ما يعني تهديد طائفة كاملة ،في لحظة بقائية
ت��اري��خ��ي��ة ،ال يعني خ��روج��ه��ا فيها م��ن السلطة أق���ل من
خروجها من الحياة ومن الجغرافيا.
وقد تكون ثمة خلفية أخرى لهذا الخيار ،لم تعد مكتومة
وال م����س����ت����ورة ،وخ���ص���وص���ًا ب���ع���د أح�������داث ال���ق���ص���ي���ر ،أال
وه��ي ال��ره��ان على أن التطورات السورية قد تكون أكثر
إيجابية ،وقد ترتب تعديالت داخلية على موازين القوى،
لتحصينها وتحسينها ع��مّ��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ف��ي ال��ع��ام�ين
املاضيني ،أقله لجهة موقف وليد جنبالط وتموضعه،
وه����و م���ا ي��ش��ي ب���ه ت��أي��ي��د ج��ن��ب�لاط ن��ف��س��ه ل���ه���ذا ال��خ��ي��ار
ال��ت��م��دي��دي ال��ط��وي��ل .ل��ك��ن م����اذا ي��ع��ن��ي ذل���ك ف��ي ح��س��اب��ات
ع��ون؟ يعني بكل بساطة ،سحب مبدأ التمديد على كل
ال��وض��ع ال��ل��ب��ن��ان��ي ،وب��ال��ت��ال��ي ال��وص��ول إل���ى االستحقاق
الرئاسي في أي��ار املقبل في سياق سيحتم ال��ف��راغ .فراغ
رئاسي قد يتزامن هذه املرة مع فراغات دستورية شاملة،
ن��ي��اب��ي��ًا وح��ك��وم��ي��ًا ورب���م���ا إداري������ًا ع��ل��ى أك��ث��ر م���ن صعيد
دولتي حساس ،ما يفضي حتمًا ـ كما في كل تجربة فراغ
سابقة ـ إل��ى وضعية تأسيسية تنتهي بتعديل النظام.
ومن اعتاد أن يدفع ويتنازل ُ
ويقضم عند كل لحظة كهذه،
غير املسيحيني؟
ث��ال��ث االح��ت��م��االت ،ال التمديد ،وال االن��ت��خ��اب ،وبالتالي
ال���ف���راغ اآلن ،وه����و م���ا ُي َ���ع ّ���د م���ج���رد ت��س��ري��ع ل��ل��س��ي��ن��اري��و
السابق ال غير.
االنتخابات اآلن؟ لم ال ،يفكر عون ،ويقول ويتصرف على
هذا األس��اس .ال ألن مناورة معدة مسبقة قد نجحت .بل
ألن ضربة سددت إليه راهنًا ،فعرف كيف يحولها فرصة.

 2977عدد الناخبني في الخارج
َّ
ستفسر
سالم ،العتباره أن خطوة مماثلة
«ضعفًا» في قاموس اآلخرين« ،وهذا ما
حصل بالضبط ،فاضطررنا إل��ى تعلية
س��ق��ف خ��ط��اب��ات��ن��ا إلف��ه��ام��ه��م ال��ع��ك��س».
ً
وأصال «بقيت منسجمًا مع املوقف الذي
اتخذناه في االجتماع ال��ذي عقدناه في
منزل الرئيس بري بعدم تسمية مرشح
من قوى  14آذار» .سؤال أخير :هل سنرى
س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة رئ��ي��س��ًا ل��ل��ج��م��ه��وري��ة؟
ً
ي��ض��ح��ك ط����وي��ل�ا؛ ف���س���ؤال م��م��اث��ل يخلق
امل���ش���ك�ل�ات «م����ع ح��ل��ف��ائ��ن��ا وخ��ص��وم��ن��ا».
ي��ت��ن��اول ج��رع��ة م���اء ق��ب��ل أن يعلن أن���ه لم
باق
يخطط لهذا املشروع ،وهو حيث هو ٍ
في مكانه وخياره املقاومة .وبهذا الخيار
«ي��م��ك��ن��ن��ا أن ن���ك���ون ع���س���ك���رًا ،وي��م��ك��ن أن
نتبوأ أعلى امل��ن��اص��ب» .تستأنف القاعة
ت��ص��ف��ي��ق��ه��ا وس����ط ص����راخ ال��ب��ع��ض «ان���ت
ّ
الريس يا سليمان».
ّ
يهم فرنجية باملغادرة بعد تلبيته رغبة
الشباب في أخذ صورة تذكارية ،قبل أن
يباغته عريف اللقاء بالسؤال األحب على
قلب الحاضرين :إذا أردت وصف السيد
ح��س��ن ن��ص��ر ال��ل��ه ف���م���اذا ت���ق���ول؟ يصعب
س���م���اع ال ّ
�������رد ه���ن���ا ،ف��ي��م��ا ت����رف����رف أع��ل�ام
امل��ق��اوم��ة ف��ي القاعة هاتفة «أب��و ه��ادي».
ينتظر ه��دوء ه��م ليشعل ال��ق��اع��ة م��ج��ددًا
ب������رده :ق��ل��ت��ه��ا ف���ي ح����رب ت���م���وز وأك���رره���ا
ال�����ي�����وم ،ال���س���ي���د ق���ائ���د ف��ع��ل��ي وأح���ف���ادن���ا
وأحفادكم سيحسدونكم ألنكم عشتم في
زمن السيد نصر الله».

ما قل
ودل
ّ
لوحظ أن هاتف إمام
مسجد التقوى الشيخ سالم
الرافعي بقي مغلقًا طوال
يوم أول من أمس .والالفت
ّ
أن املجيب اآللي الذي كان
ُ
يسمع لدى كل محاولة

اتصال به هو ذلك التابع
لشركة «أم تي أن» السورية.
ّ
وقالت مصادر أمنية إن
الشيخ الرافعي قضى معظم
وقته في املناطق الحدودية
القريبة من عرسال.

نّ
تبي أن عدد املقترعني خارج لبنان الذين يحق لهم التصويت إن أجريت
االنتخابات أخيرًا ال يتجاوز عتبة ال��ـ 2977ناخبًا .فالقانون ينص على
ّ
يتسجل فيها  200ناخب وما
استحداث قلم اقتراع لكل دائرة انتخابية
ُ
��ص��رت أع��داد من يحق لهم الترشيح بأقالم االق��ت��راع اآلتية4 :
ف��وق .وح ِ
أقالم اقتراع في مدينة سيدني األوسترالية لكل من أقضية البترون (222
ً
ً
مغتربًا مسجال) واملنية ( 553مغتربًا مسجال) وطرابلس ( 366مغتربًا)
ً
وزغرتا ( 870مغتربًا مسجال) .وقلما اقتراع في ملبورن األوسترالية
لكل من طرابلس ( 223ناخبًا) وعكار ( ،)533إضافة إلى قلم اقتراع واحد
في الكويت لدائرة مرجعيون ـ ـ حاصبيا ( 210ناخبني مسجلني).

البون يترشح في طرابلس!
وردت إلى النائب السابق منصور البون معلومات عن أن رئيس الجمهورية
العماد ميشال سليمان طلب م��ن ّ
منسق األم��ان��ة العامة ل��ـ  14آذار ف��ارس
ّ
ً
سعيد «الترشح في منطقة كسروان بدال من جبيل»؛ ألن «املعركة في جبيل
ّ
لها اعتبارات خاصة ويريد الرئيس إدارتها منفردًا ،حتى ال يقال إنه ينسق
ّ
املعلومات بالقول :إذا
مع ّ فريق الرابع عشر من آذار» .وعلق البون على هذه
ّ
ً
ترشح فارس سعيد في كسروان ،فسأذهب إلى طرابلس للترشح بدال من
سامر سعادة».

جعجع :لن ألتقي عون
ق��دم رئيس الهيئة التنفيذية في ال��ق��وات اللبنانية سمير جعجع ،في
جلسة إعالمية مع ع��دد من الصحافيني عرضًا مسهبًا للمراحل التي
ً
ّ
مر بها قانون اللقاء األرثوذكسي ،وصوال إلى القانون املختلط ،إضافة
إل��ى العالقة م��ع جميع ق��وى  14آذار .ولفتت أوس���اط إعالمية حضرت
الجلسة أن جعجع «ي��رف��ض االع��ت��راف ب��واق��ع الخسارة التي مني بها
على ّ
الساحة املسيحية» ،مؤكدًا أن «باستطاعته تعويضها بالخطاب
املسيحي» .وأك��دت ه��ذه األوس��اط أن «جعجع أكّ��د أم��ام الحاضرين أنه
لن ّ
يلبي أي دعوة إلى لقاء مسيحي يجمعه بالجنرال ميشال عون ،وال
ّ
حتى في بكركي».
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الجيش ينسحب من شوارع طرابلس!
لم يسبق أن شعر الجيش
اللبناني بأنه يقيم فوق
أرض «غير صديقة» مثلما
هو هذه ّ
األيام في طرابلس.
فالتحريض عليه تجاوز
الخطوط الحمراء ،ما أدى ّإلى
انسحابه من الشوارع والكف
عن القيام بدوريات أو الرد
على مصادر النيران ،مكتفيًا
بالبقاء في النقط الثابتة
ُّ َ
والثكن العسكرية
ك �ش��ف ال� �ي ��وم ال� ��راب� ��ع م ��ن االش �ت �ب��اك��ات
ال� �ت ��ي ت �ش �ه��ده��ا ط ��راب �ل ��س ع ��ن م�خ��اط��ر
ّ
جدية تهدد املدينة ،من شأنها أن تدخل
عاصمة الشمال ف��ي نفق طويل ومظلم
ُ َ
إذا ل��م ت��ت��دارك األم ��ور س��ري�ع��ًا .واألخ�ط��ر
ُ
أن األوض� � � � ��اع ك ��ان ��ت ل� �ي ��ل أم� � ��س ت � �ن � ِ�ذر
باألسوأ ،مع اشتداد وتيرة االشتباكات،
والتراشق بقذائف من أعيرة ثقيلة بني
ال �ت �ب��ان��ة وج �ب��ل م �ح �س��ن ب �ع��د منتصف
ال�ل�ي��ل ،م��ا ادى إل��ى وق��وع ع��دد كبير من
الجرحى .هذه التطورات أتت بعد خطوة
ب��ال �غ��ة ال � �خ � �ط ��ورة ،ت �م �ث �ل��ت ب��ان �س �ح��اب
الجيش اللبناني م��ن ش��وارع طرابلس،
من خ�لال توقفه عن تسيير دوري��ات في
ُاملدينة ،مع بقائه في نقاطه الثابتة وفي
َ
ث��ك �ن��ه .وق� ��ال م �ص��در أم �ن��ي ل �ـ«األخ �ب��ار»
إن ال �ج �ي��ش ات� �خ ��ذ ه � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ب�ع��د
اس�ت�ه��داف دوري��ات��ه واس�ت�ش�ه��اد وج��رح
ع��دد م��ن أف� ��راده ف��ي امل��دي�ن��ة ،وب�ع��دم��ا لم
ي�ح�ص��ل ع�ل��ى ال �غ �ط��اء ال�س�ي��اس��ي ال�ل�ازم
للرد على مصادر النيران ،حتى تلك التي
تستهدفه .وأض��اف املصدر أن «الجيش
ّ
يتعرض لحملة تخوين من البعض في
طرابلس والشمال ،من دون ان يجد من
ي��داف��ع ع�ن��ه ب� ِ�ج� ّ�د وي �ض��ع ح� �دًا لحمالت
ُ
ال�ت�ح��ري��ض ال �ت��ي ت �ن� ِ�ذر ب�م��ا ه��و أس ��وأ».
وليل أمس ،توقف الجيش عمليًا عن الرد
على مصادر النيران ،ال في التبانة ،وال
ف��ي جبل محسن ،رغ��م وج��ود معلومات
ّ
تتحدث عن نية الطرفني استخدام
كانت
ق��ذائ��ف م��ن أع�ي��رة مرتفعة للقصف .لكن
قيادة الجيش بقيت تتابع ما يجري في
املدينة .وبحسب مصادر الحزب العربي
الديموقراطي ،تلقى رئيس الحزب رفعت
ً
ً
عيد ليال اتصاال من قائد الجيش العماد
جان قهوجي ،طالبه فيه بضبط النفس،
وع� ��دم االن� �ج ��رار ن �ح��و م �ع��رك��ة م�ف�ت��وح��ة
س �ي��دف��ع ال �ج�م �ي��ع ف ��ي ط��راب �ل��س ث�م�ن�ه��ا.
ً
كذلك تلقى عيد اتصاال من مسؤول في
ح��زب ال �ل��ه ي�ن�ق��ل إل �ي��ه رس��ال��ة م��ن األم�ين
ال �ع��ام ل�ل�ح��زب ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال�ل��ه،
ي�ط��ال�ب��ه ف�ي�ه��ا ب�ض�ب��ط ال �ن �ف��س ،متمنيًا
عليه الصبر وعدم الرد على النيران التي
ُ َ
تطلق باتجاه جبل محسن.
ُ
وع � � ِق� ��د أم � ��س أك� �ث ��ر م ��ن اج �ت �م ��اع ل �ق��ادة
املجموعات املسلحة في التبانة ،حضرها
ع � ��دد م ��ن رج� � ��ال ال ��دي ��ن وال �س �ي��اس �ي�ي�ن،
أب��رزه��م ال�ن��ائ��ب محمد ك �ب��ارة .وبحسب
م�ص��ادر ام�ن�ي��ة ،ك��ان ه�ن��اك أك�ث��ر م��ن رأي
بني املجتمعني .فبعضهم طالب بتوفير
ّ
الغطاء الالزم لشن هجوم واسع وشامل
ع � �ل ��ى ج � �ب ��ل م � �ح � �س ��ن ،ب� �ق� �ص ��د دخ ��ول ��ه
بالقوة .لكن معظم الحاضرين ،وخاصة
كبارة وبعض رج��ال الدين ،رفضوا هذا
التوجه .وبدا من مضمون ما ّ
تسرب من
ال�ن�ق��اش��ات أن ع��ددًا ال ب��أس ب��ه م��ن ق��ادة
امل �ج �م��وع��ات ي��رب �ط��ون ب�ي�ن امل �ع��رك��ة ضد
ج �ب��ل م�ح�س��ن ب �م��ا ي �ج��ري ف��ي ال�ق�ص�ي��ر،
وي� ��ؤك� ��دون أن امل �ع��رك ��ة ل ��ن ت �ت��وق��ف ف��ي
طرابلس قبل توقف القتال في القصير
وانسحاب حزب الله.
ه� � ��ذه ال� �ج ��ول ��ة م � ��ن االش � �ت � �ب� ��اك� ��ات ب ��دت
ً
م�خ�ت�ل�ف��ة ش �ك�لا وم �ض �م��ون��ًا ع��ن ج��والت
االش� �ت� �ب ��اك ��ات ال� � � �ـ 15ال� �ت ��ي ان ��دل� �ع ��ت ف��ي

ط ��راب� �ل ��س م �ن ��ذ أح� � � ��داث  7أي � � ��ار .2008
فالخسائر البشرية اقتربت م��ن األرق��ام
القصوى لخسائر الجوالت املاضية؛ إذ
ً
س�ق��ط ح�ت��ى ب�ع��د ع�ص��ر أم ��س  12قتيال
ون� �ح ��و  130ج ��ري� �ح ��ًا (ع � � ��دد ال �ج��رح��ى
ّ
ه��و األع�ل��ى ب�ين ك��ل ال �ج��والت السابقة)،
م��ن بينهم ش �ه �ي��دان للجيش اللبناني
َ
و 37جريحًا ،وه��ي خ�س��ارة ل��م يمن بها
ال�ج�ي��ش ف��ي أي ج��ول��ة س��اب �ق��ة ،وج ��اءت
نتيجة استهدافه مباشرة بعد حمالت
التحريض عليه.
أب� ��رز ه ��ذه امل �خ��اط��ر ت�م�ث��ل ف��ي ت�ط� ّ�وري��ن
ب� ��ارزي� ��ن ،س �ي �ت��رك��ان ب�ل�ا ش ��ك ت��داع �ي��ات
ك�ب�ي��رة ع�ل��ى األوض� ��اع ف��ي ط��راب�ل��س في
ً
امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ،ه �م��ا :أوال اس �ت �ه��داف
الجيش والتعامل معه من قبل املسلحني
على أن��ه ط��رف ف��ي االشتباكات ال��دائ��رة،
م ��ا س �ي �ف��رض م �ع��ادل��ة وأج � � � ً
�واء ج��دي��دة
ف��ي امل��رح�ل��ة املقبلة ح��ول كيفية تعاطي
الجيش مع املسلحني وإعادته االستقرار
إلى املدينة.
أم��ا ال�ت�ط� ّ�ور ال�ث��ان��ي ال �ب��ارز ،فتمثل في
االج� �ت� �م ��اع ال � ��ذي ع �ق ��ده ق � ��ادة امل �ح ��اور
ف ��ي ب � ��اب ال �ت �ب��ان��ة م ��ع ال� �ن ��ائ ��ب م�ح�م��د
ك�ب��ارة وال�ع�م�ي��د امل�ت�ق��اع��د عميد حمود
والشيخني نبيل رحيم وبالل ب��ارودي،
وه � ��و أول اج� �ت� �م ��اع م� ��ن ن ��وع ��ه ُي �ع �ق��د
ف ��ي ب� ��اب ال �ت �ب��ان��ة ،ج� ��اء ب �ع��دم��ا ف��رض
ق ��ادة امل �ح��اور ع�ل��ى ك �ب��ارة ،وم ��ن خلفه
ن ��واب امل��دي �ن��ة ،امل �ج��يء إل �ي �ه��م ف��ي ب��اب
التبانة ب��دل ذه��اب�ه��م إل��ى بيوتهم ،في
إش ��ارة حملت أك�ث��ر م��ن م �غ��زى ،ه��ي أن
ه ��ؤالء ال �ق��ادة ت� �م � ّ�ردوا ع�ل��ى سياسيي
امل� ��دي � �ن� ��ة ون � ��واب� � �ه � ��ا ،م � ��ا ج� �ع ��ل ب �ع��ض
املراقبني ي� ّ
�رددون أن «الغول الذي ّ
رباه
ال�س�ي��اس�ي��ون ،وح��ذرن��اه��م م��ن تربيته،

حتى يرضوا عنه ويسمحوا له بالقيام
بواجبه؟».
في غضون ذلك ،وبينما كانت البيانات
ّ
والرسائل ّ
النصية ت��وزع في كل اتجاه،
ح��ام �ل��ة م �ع �ه��ا ك ��ل ع � �ب ��ارات ال �ت �ح��ري��ض

ال� ّ�س �ي��اس��ي وامل��ذه �ب��ي ،اع �ت �ص��م ن�ش�ط��اء
م��دن �ي��ون م �س ��اء أم� ��س ف ��ي س ��اح ��ة ع�ب��د
ال �ح �م �ي��د ك� ��رام� ��ي ،م �ع �ل �ن�ين رف �ض �ه��م مل��ا
ت�ش�ه��ده م��دي�ن�ت�ه��م م��ن م�ظ��اه��ر مسلحة
تدمر ّ
غير مقبولة ،واشتباكات ّ
مقومات

ط ��راب� �ل ��س ت ��دري� �ج ��ًا ،وم �ع �ل �ن�ي�ن دع �م �ه��م
للجيش.
ّ
التحركات وما تضمنته
ويبدو أن هذه
م ��ن م ��واق ��ف أث� � ��ارت ح�ف�ي�ظ��ة ب �ع��ض من
ق��ادة املجموعات املسلحة في طرابلس،

لم ُيصدر أي سياسي طرابلسي بيانًا يستنكر فيه سقوط شهداء وجرحى للجيش (أ ف ب)

تواصلت حملة
التحريض على الجيش في
ظل صمت نواب طرابلس
وسياسييها

سيأكلهم قبل اآلخرين».
وال�ل�اف��ت أن ب�ع��ض ق ��ادة امل �ح��اور ال��ذي��ن
ح � �ض� ��روا اس �ت �م �ه �ل��وا ك � �ب� ��ارة س��اع �ت�ين
(ح � �ت� ��ى ال � �س� ��ادس� ��ة م � �س� ��اء أم� � � ��س) ق �ب��ل
ال � ّ
�رد ع�ل��ى اق�ت��راح��ه ل��وق��ف إط�ل�اق ال�ن��ار،
ّ
ل�ك��ن ال�س��اع�ت�ين م��رت��ا ب�لا ص ��دور رد عن
امل �س �ل �ح�ين ،ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ارت� �ف ��اع ح � ّ�دة
االش� �ت� �ب ��اك ��ات ورص � � ��اص ال �ق �ن��ص ب�ع��د
تراجعه نسبيًا ،ما أوحى أن جهود كبارة
والوفد املرافق له قد باءت بالفشل.
واس�ت�م��رت أم��س حملة ال�ت�ح��ري��ض غير
امل�س�ب��وق��ة ض��د ال �ج �ي��ش ،ف��ي ظ��ل صمت
ن� � ��واب ط ��راب� �ل ��س وس �ي��اس �ي �ي �ه��ا ال ��ذي ��ن
ل ��م ي �ك �ل��ف أح ��ده ��م ن �ف �س��ه ع �ن ��اء إص� ��دار
ب�ي��ان يستنكر س�ق��وط ش �ه��داء وج��رح��ى
ل �ل �ج �ي��ش خ �ل��ال االش� �ت� �ب ��اك ��ات ،ك �م ��ا ل��م
ّ
يقدموا واج��ب ال�ع��زاء لقيادته .والالفت
أن أي ضابط يأتي ال��ى املنطقة يحاول
البعض معرفة اسمه وطائفته ومذهبه
وميوله السياسية ،بينما عندما يحاول
الجيش التحري ع��ن بعض املتهمني او
املشتبه بهمُ ،ت� َ
�رس��م ل��ه الخطوط الحمر
السياسية واملذهبية .حملة التحريض
ه ��ذه ل��م ت�خ�ف��ت ،وخ��اص��ة ب�ي�ن مسلحي
ال �ت �ب��ان��ة وداع� �م� �ي� �ه ��م ،رغ� ��م أن ال�ج�ي��ش
ق ��ام خ�ل�ال ج��ول��ة االش �ت �ب��اك��ات األخ �ي��رة
ب � �م � �ص ��ادرة أس �ل �ح ��ة م� ��ن ج �ب ��ل م�ح�س��ن
وتدمير مواقع للمسلحني فيه ،وإيقاف
مشتبه بهم وإطالق النار على بعضهم،
ما دف��ع مصدرًا عسكريًا للتساؤل« :هل
ي �ج��ب أن ي �ق � ّ�دم ال �ج �ي��ش ج� ��ردة ح�س��اب
لبعض سياسيي طرابلس بما يقوم به

تقـرير

معراب بين «سلمية» الثورة و«فــض
غسان سعود
م ��ا ك � ��ان ي �م��ر ف ��ي ال � �ح ��رب ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ع�ل��ى خ�ط��ف أح��ده��م أي ��ام قليلة حتى
ت�ع�ل��ن ال �ج �ه��ة ال �خ��اط �ف��ة م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا
ُ
ع��ن ال�خ�ط��ف ،وت �ع� ّ�د ع�ل��ى ع�ج��ل الئحة
م�ط��ال��ب تنتهي ب�م�ق��اي�ض��ة امل�خ�ط��وف
م��ن ه��ذه الجهة بمخطوف م��ن الجهة
األخ��رى .في رواي��ة «التائهون» ،يروي
ال �ك��ات��ب أم �ي�ن م �ع �ل��وف ع ��ن ش� ��اب حل
ع�ن��د خاطفيه م�ح��ل اب�ن�ه��م ال ��ذي قتله
خاطفوه في الجهة األخرى .لكن ليست
ه � ��ذه ح � ��ال ال �خ �ط��ف وال �خ ��اط �ف�ي�ن ف��ي
الحرب السورية .بعد الخطف ،وإلقناع
املخطوفني بصوابية ال �ث��ورة ،ط��ورت
األزم� � � ��ة م �ف �ه��وم �ه��ا ل �ل �خ �ط��ف .ف �خ�لال
األس ��اب� �ي ��ع ال �ق �ل �ي �ل��ة امل ��اض� �ي ��ة ،ه��ات��ف
الرئيس ميشال سليمان نظيره التركي
م��رة ،وس��أل املطارنة السريان األربعة
ّ
في تركيا مرات كل مسؤول تركي تسنى
لهم لقاءه ،والتقى مطران السريان في
نيويورك رئيس ال��وزراء التركي رجب
طيب أردوغ� ��ان خ�ل�ال زي��ارت��ه األخ�ي��رة

للواليات املتحدة ،وكثف املدير العام
ل�ل�أم��ن ال� �ع ��ام ال� �ل ��واء ع �ب��اس اب��راه �ي��م
ت��واص �ل��ه م��ع االس �ت �خ �ب��ارات ال�ت��رك�ي��ة،
ل� �ك ��ن ل� ��م ت� �ص ��ل إل� � ��ى ال �ب �ط��ري��رك �ي �ت�ي�ن
األرثوذكسيتني السريانية واألنطاكية،
رغم كل ذلك ،معلومة واحدة عن مصير
املطرانني املخطوفني في حلب بولس
ي��ازج��ي وي��وح �ن��ا اب��راه �ي��م .وال حتى
م �ع �ل��وم��ة ص �غ �ي��رة ت ��ؤك ��د م ��ا إذا ك��ان
امل �ط��ران��ان ال ي� ��زاالن ع�ل��ى ق�ي��د الحياة
أو ال .تواصلت الرابطة السريانية في
ب �ي��روت م��ع ال �س �ف��ارة ال�ت��رك�ي��ة وات�ص��ل
رئيسها حبيب افرام بالسفير القطري،
وس� ��أل ال��رئ �ي��س أم�ي�ن ال�ج�م�ي��ل م��رت�ين
أمير قطر خالل لقائهما األخير عما في
حوزته من معلومات عن املطرانني ،لكن
لم تتمكن البطريركيتان في خالصة ما
يردهما من معلومات من أن تحددا أقله
الجهة التي تخطف مطرانيهما .وفي
ح�س��اب��ات املحيطني بالبطريركيتني،
ه� �ن ��اك ع � ��دة ف� ��رق� ��اء ي �ه �م �ه��م ت�ب�ي�ي��ض
وج��وه �ه��م م�ع�ه�م��ا ،ل�ي�س��ت ال�خ��ارج�ي��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة أول � �ه ��م وال رئ� �ي ��س ح��زب

ال � � �ق � ��وات ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة س �م �ي ��ر ج�ع�ج��ع
ورئ �ي��س االئ �ت�ل�اف ال �س��وري امل�ع��ارض
ج� ��ورج ص �ب��را آخ ��ره ��م .ي�ب�ح��ث ه ��ؤالء
«ب��ال�س��راج والفتيلة» ع��ن إن�ج��از يتيح
ل�ل�ك�ن�ي�س��ة ه �ض��م خ �ي��اره��م ال�س�ي��اس��ي
املناصر لإلخوان املسلمني وأخواتهم،
لكنهم ال يملكون أمام إلحاح الكنيسة
ع� �ل� �ي� �ه ��م ب � ��ال� � �س � ��ؤال ع � ��ن م �ط ��ران �ي �ه ��ا
س� ��وى ال� �ق ��ول إن �ه ��م ال ي �م��ون��ون على
ال�خ��اط�ف�ين ال��ذي��ن «ي�ن�ت�م��ون إل ��ى جهة
غ�ي��ر م�ن�ض�ب�ط��ة» .وه ��ذا أس ��اس القلق
يجد ّ
�وري :ح�ين ّ
م��ن املشهد ال �س� ّ
الجد،
يكتشف املتحمسون للترويع السلفي
للمناطق التي كانت آمنة ومستقرة في
سوريا أنهم ال يمونون على أحد وأن ال
عالقة ملن يملكون قرار الخطف والقدرة
على القتل والهدم بمعارضات ربطات
العنق هنا وهناك.
يفيد السجال االنتخابي رئيس حزب
ال �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع في
ح��رف األن �ظ��ار الشعبية ع� ّ�م��ا يحصل
ً
في سوريا قليال ،لكن ال تلبث الغريزة
وف� �ي ��دي ��وه ��ات ن� ��ازع� ��ي ق� �ل ��وب ال �ب �ش��ر
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األسير يحتكر قبور صيدا
آمال خليل
الذين رد عدد منهم على هيئات املجتمع
امل��دن��ي ع�ب��ر ب�ع��ض م�ح�ط��ات التلفزيون
ب��ال �ق��ول« :ن �ح��ن ل�س�ن��ا زع ��ران ��ًا ،ب��ل نقوم
بالدفاع عنهم وحمايتهم!».
(األخبار)

مساء أول من أمس ،ارتفعت الدعوات
من املآذن في بلدات الزهراني وصيدا
ل�ل�م�ش��ارك��ة أم ��س ف��ي م��راس��م تشييع
شهداء لحزب الله في تفاحتا وعدلون
وعني بوسوار وصير الغربية سقطوا
ف��ي القصير .تلك ال��دع��وات ل��م تقترب
م��ن م��دي�ن��ة ص �ي��دا ال �ت��ي ان�ق�س�م��ت في
األشهر السابقة بني متضامن ومحتج
على مواكب الشهداء التي تمر بها في
طريقها إل��ى ال�ج�ن��وب .بعد منتصف
الليل وحتى فجر أمس ،بدأت الدعوات
إلى تشييع صالح أحمد الصباغ (19
عامًا) ،شهيد الحزب من أبناء املدينة
الذي سقط مع األربعة اآلخرين ،تتناقل
في نطاق ضيق ،إلى أن انتشر الخبر
ب �ح �ل��ول ال� �ص �ب ��اح .ق �ب��ل ذل � ��ك ،أب�ل�غ��ت
قيادة الحزب في صيدا عائلة الشهيد
ب �خ �ب��ر اس �ت �ش �ه��اد اب �ن �ه��ا وت�ن��اق�ش�ت��ا
ف ��ي م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع وم� �ك ��ان ال��دف��ن
ُ
واقترح دفنه في جبانة البوابة الفوقا
ال�ج�ع�ف��ري��ة ،ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى ال�ح�س��اس�ي��ة
ال �ت��ي ي �م �ك��ن أن ت�س�ب�ب�ه��ا ف ��ي امل��دي �ن��ة
املنقسمة على األزم ��ة ال�س��وري��ة .أصر
وال ��ده أح�م��د ال�ص�ب��اغ على أن تنطلق
الجنازة من منزله في منطقة الفيالت
ب��ات �ج��اه امل �ق �ب��رة اإلس�ل�ام �ي ��ة ال�س�ن�ي��ة
ف ��ي س� �ي ��روب .ان �ط �ل �ق��ت ال�ت�ح�ض�ي��رات
صباحًا على ه��ذا األس��اس الستقبال
موكب التشييع في املدينة .لكن الشيخ
أح �م��د األس �ي��ر وال �ج �م��اع��ة اإلس�لام�ي��ة
وأن �ص��اره �م��ا اس �ت �ب �ق��ا ال �ت �ح �ض �ي��رات
باستقبال آخر .عبر الرسائل الهاتفية
وال� ��وات � �س� ��اب وال �ف ��اي �س �ب ��وك ،ت� �ن ��ادوا
للتجمع أمام مقبرة سيروب وأفرغوا
ش��اح �ن��ة رم � ��ول س� ��دت ال �ط��ري��ق ن�ح��و
امل �ق �ب��رة ،وأق �ف �ل��وا ب��واب�ت�ه��ا الرئيسية
ب��ال �س�لاس��ل امل �ع��دن �ي��ة .ال �ت �ح��رك ال ��ذي
�ن ش�ب�ي��ح ح��زب
ح�م��ل ش �ع��ار «م �ن��ع دف � ّ
إي � ��ران ف ��ي م �ق �ب��رة ال �س ��ن ��ة» ،اس�ت��دع��ى
اتصاالت واسعة بني األجهزة األمنية
وال �ف �ع��ال �ي��ات ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ح��زب �ي��ة.
امل � � � �س� � � ��ؤول ال� � �س� � �ي � ��اس � ��ي ل� �ل� �ج� �م ��اع ��ة
اإلس�ل�ام �ي��ة أل �ق��اه ع �ل��ى «ع��ات��ق امل ��زاج
الشعبي ال��ذي ت�ح��رك بعفوية ،وعلى
الحزب ال��ذي يجر البالد إل��ى الفتنة».
أما األسير ،فقد روج ملنع دفن الصباغ
كانتصار على ال�ح��زب «ال��ذي يحاول
ال�ه�ي�م�ن��ة ع �ل��ى ص �ي��دا وأه �ل �ه ��ا» .لكن
مفتي صيدا ومدير أوقافها (واملقبرة

ض �م �ن��ًا) ال�ش �ي��خ س�ل�ي��م س ��وس ��ان ،أك��د
ع��دم اع�ت��راض��ه على دف��ن ال�ص�ب��اغ في
س� �ي ��روب ،إال أن ��ه ل��م ي�ت�م�ك��ن م��ن لجم
املعترضني.
أج � ��واء ال �ت��وت��ر وال �ش��ائ �ع��ات امل�ت�ن�ق�ل��ة
عن اشتباكات وإط�لاق نار واستنفار
مسلح لكافة التنظيمات ف��ي املدينة،
دفع الحزب إلى تعديل مسار التشييع
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي.
اس�ت�ب��دل ال�ت��وق��ف ف��ي مجمع ال��زه��راء
ل �ل �ص�ل�اة ع �ل ��ى ال� �ج� �ث� �م ��ان ،ب��ال �ت��وج��ه
م�ب��اش��رة ن�ح��و م�ق�ب��رة ال�ب��واب��ة الفوقا
(وقف الطائفة الشيعية).
وب�س�ب��ب ض�ب��ط ال�ن�ف��س ال ��ذي م��ارس��ه
ح ��زب ال �ل��ه وح �ل �ف��اؤه ف��ي امل��دي �ن��ة ،لم
ي �ح��ظ ال �ش �ه �ي��د ال� �ص� �ي ��داوي ب �م��راس��م
ت�ش�ي�ي��ع ك ��ان ق ��د ج� ّ�ه��زه��ا ال �ح ��زب من
الفتات وص��ور وراي��ات وع��زف كشفي
وأكاليل زهر ...مسيرة قصيرة تقدمها
ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق أس��ام��ة س �ع��د ،هتف

خاللها ال�ع�ش��رات م��ن أق ��ارب الصباغ
ورف��اق��ه وأص��دق��ائ��ه ف��ي س �م��اء صيدا
«أال إن ح � ��زب ال� �ل ��ه ه� ��م ال� �غ ��ال� �ب ��ون»
و«لبيك يا زينب» و«إنا على العهد يا
نصر ال�ل��ه» .ه��ذا الحشد افتقد أعمام
الشهيد املنتمني إل��ى ت�ي��ار املستقبل
أو ال �ج �م��اع��ة ،ال ��ذي ��ن ات� �خ ��ذوا م��وق�ف��ًا
سلبيًا ،ليس من مشاركته في معركة
القصير تحت لواء الحزب فحسب ،بل
من انتمائه إلى صفوفه في األس��اس.
ه��ؤالء كالكثيرين في صيدا تملكتهم
«م � �ش ��اع ��ر ال � �ص ��دم ��ة وامل � �ف � ��اج � ��أة م��ن
انخراط أحد الصيداويني في الحزب،
رغم كل ما قيل عن حزب الله في املدينة
ً
بعد أح��داث  7أي��ار  2008وص��وال إلى
ح�م�لات األس �ي��ر .ف�ك�ي��ف إذا م��ا ش��ارك
في القتال السوري إلى جانب النظام
ف��ي ظ��ل تصنيف امل��دي�ن��ة ك��واح��دة من
جبهات نصرة املعارضة؟» .والصباغ
نشأ في بيئة بعيدة عن الحزب ،فيما

«الدولة» تنتصر لسوسان
آمال خليل
عدل مفتي صيدا املكلف الشيخ أحمد نصار عن قراره بالتوجه أمس إلى
دار اإلفتاء ملمارسة مهماته بعد دخوله أول من أمسّ .رد سبب إحجامه
عن التوجه مجددًا إل��ى ال��دار ب��اإلج��راءات األمنية املكثفة التي اتخذت في
محيطه بإيعاز م��ن ت�ي��ار املستقبل والرئيسني سعد ال�ح��ري��ري ونجيب
ميقاتي وأحمد األسير ،مشيرًا إلى أنها تمثل تهديدًا شخصيًا له .وأعلن
أن��ه مستمر ف��ي ال�ت��زام مكتبه ال�خ��اص حتى االت�ف��اق على صيغة جديدة
م��ع مفتي ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ش�ي��خ محمد رش�ي��د ق�ب��ان��ي .م��ن ج�ه�ت��ه ،استمر
سوسان باملداومة في ال��دار؛ ألنه «يقوم بواجبه ضمن القانون والنظام».
ً
واستكماال إلعالن ميقاتي أول من أمس انحيازه إلى سوسان في معركة
إفتاء صيدا ضد قباني ،تسلم محافظ الجنوب بالوكالة نقوال أبو ضاهر
نسخة ع��ن تبليغ رسمي موجه م��ن رئ��اس��ة مجلس ال ��وزراء إل��ى وزي��ري
العدل والداخلية يتضمن كتاب املدير العام ملجلس ال��وزراء سهيل بوجي
وبيان ميقاتي األخير عن إفتاء صيدا ،اللذين يستندان إلى قرارات املجلس
الشرعي األعلى برئاسة عمر مسقاوي ،وينص على استمرار املفتيني في
مهماتهما حتى إجراء انتخابات جديدة .ولفت الكتاب إلى أن أي تكليف
آخ��ر ُي� َ�ع� ّ�د غير قانوني .م��ن هناَ ،
طلب التبليغ امل�ح��ال على املحافظ عبر
وزارة الداخلية ،تعميم الكتاب على األجهزة األمنية والعسكرية والقضائية
واملعنيني في الجنوب واتخاذ اإلجراءات الكفيلة «بمنع دخول أي عناصر
غريبة أو غير مسؤولة إلى دار إفتاء صيدا ومنع اي مظاهر مسلحة غير
شرعية فيه» .إشارة إلى أن القوة الضاربة في فرع املعلومات منعت نصار
أول من أمس من العودة إلى ال��دار بعد أن خرج ألداء الصالة في مسجد
مجاور .ثم تولى عناصر من قوى األم��ن الداخلي حراسة باب ال��دار بعد
انتهاء الدوام الرسمي للهدف ذاته.

وال ��ده ال ��ذي ك��ان يعلم ب��ان�ت�م��اء اب�ن��ه،
ي �ن��اص��ر ح��ال �ي��ًا آل ال� �ح ��ري ��ري .وي ��وم
اَ َم��س ،كانت فجيعة ال��وال��د مضاعفة.
ُ
فقد ابنهُ ،
وم ِنع من دفنه حيث يجب.
الوالد الذي وصف ابنه بالبطل ،هاله
ما قام به الشيخ أحمد األسير ،واصفًا
إياه بالعميل اإلسرائيلي.
وف� �ي� �م ��ا ي �ن �ت �ظ��ر ال � �ح� ��زب ال �ت �ع��وي��ض
ل �ش �ه �ي��ده ب �ت �ن �ظ �ي��م اح� �ت� �ف ��ال ت��أب�ي�ن��ي
ح��اش��د ع �ل��ى ش��رف��ه ن �ه��اي��ة األس �ب��وع
ال �ج��اري ف��ي مجمع ال��زه��راء ،ل��م يشف
غ�ل�ي��ل امل �ع �ت��رض�ين ح �ت��ى م �س��اء أم��س.
م�ج�م��وع��ة م��ن األس �ي��ري�ي�ن وال�ج�م��اع��ة
وج �م �ع �ي��ة االس �ت �ج��اب��ة ح ��اول ��وا ق�ط��ع
ال �ط��ري��ق امل ��ؤدي ��ة إل ��ى س��اح��ة ال �ن��داف
ف��ي الفيالت حيث يقع منزل الشهيد،
بمقابل مسجد اإلم��ام علي املحسوب
على الجماعة ،باإلطارات ومستوعبات
النفايات ،ف�ب��ادر الجيش إل��ى منعهم،
إال أن ��ه ت�ل�ق��ى أع �ي ��رة ن ��اري ��ة ل ��م ي�ح��دد
مصدرها ،فقام الجنود بإطالق النار
ف��ي ال� �ه ��واء ل�ت�ف��ري��ق ال �ج �م��وع ق �ب��ل أن
يعمل على فتح الطريق وفرض انتشار
عسكري مؤلل .وفيما كان املعترضون
ي��روج��ون ش��ائ�ع��ات (ت�ب�ين ك��ذب�ه��ا) عن
م�ح��اص��رة ال�ج�م��وع ف��ي مسجد اإلم��ام
ع �ل��ي ،ك ��ان إم��ام��ه م�ح�م��د زه� ��رة ي��دل��ي
بتصريحات مباشرة على الهواء إلى
وسائل اإلعالم .في حديثه لـ«األخبار»،
ب ��رر زه ��رة رف�ض�ه��م دف ��ن ال �ص �ب��اغ في
س �ي ��روب؛ ألن ��ه «ش� ��ارك ب�س�ق��وط دم��اء
ال�ش�ع��ب ال �س ��وري ف��ي ال�ق�ص�ي��ر .ل ��ذا ال
ي�ش��رف�ن��ا أن ي��دف��ن ف��ي م�ق�ب��رت�ن��ا حتى
ل��و ك ��ان م��ن أق ��رب امل �ق��رب�ي�ن» .وم �س� ً
�اء،
ات�خ��ذ األس�ي��ر إج ��راءات أمنية مشددة
ف��ي محيط مسجد ب�ل�ال ب��ن رب ��اح في
عبرا ،ونفذ عناصره استنفارًا مسلحًا
على املداخل املؤدية إل��ى املربع وعلى
أسطح املباني املحيطة ،بعد معلومات
وص �ل ��ت إل �ي ��ه ع ��ن اس �ت� �ه ��داف م��رت�ق��ب
ض��ده م��ن ال �ح��زب ان�ط�لاق��ًا م��ن الشقق
املجاورة.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،اس�ت�ن�ك��ر ال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
أسامة سعد التعدي على الجيش ومنع
دف ��ن أح ��د أب �ن��اء ص �ي��دا ف��ي م�ق�ب��رت�ه��ا،
ّ
مشيرًا إلى أن ما حدث «إمعان بتفجير
ال�ف�ت�ن��ة وف ��رض ت��وج��ه م�ع�ين للمدينة
ككل باإلرهاب» ،وانتقد سلوك محافظ
الجنوب واألجهزة األمنية الخاضعني
ل�ل�اب� �ت ��زاز وال �ت �ه ��وي ��ل ال� � ��ذي ي �م��ارس��ه
األسير.

ضائل» مسلحي طرابلس
وآكليها واألط �ف��ال املتغنني ب��ال��ذب��ح أن
ّ
الدموي الدائر
تعيد األعني إلى الصراع
هناك وما يتفرع عنه لبنانيًا .ففي نهاية
ك��ل أس �ب��وع أو م�ط�ل�ع��ه ،ي �ع��ود ال�ج�ن��ود
اللبنانيون املنتشرون في طرابلس إلى
قراهم بقصص ال تصدق ّ
عما يرونه في
أزق��ة تلك املدينة الصغيرة ويسمعونه.
سبق لبعض هؤالء أن خدم في أقاصي
الجنوب وت�لال البقاع البعيدة ،ولطاملا
ج �م �ع��وا أص��دق��اء ه��م ح��ول �ه��م ليمضوا
ال �ل �ي��ال��ي ف ��ي ق ��ص ال � ��رواي � ��ات امل �ش��وق��ة
ع��ن أش �ب��اح ح��زب ال�ل��ه وس�ح��رت��ه ال��ذي��ن
ي �م��ررون ص��واري�خ�ه��م ومدفعيتهم من
تحت الحاجز أو م��ن ف��وق��ه ،م��ن دون أن
ي�ش�ع��ر ال �ج �ن��دي ال ��واق ��ف ع�ل��ى ال�ح��اج��ز
ب�م�ض��اع�ف��ة ال �ن �س �م��ات ل�س��رع�ت�ه��ا ف��وق
رأسه أو اهتزاز األرض تحته .يقاومون
ق��وة بحجم إسرائيل من دون أن يراهم
أح��د أو يسمع أص��وات �ه��م .وح�ي�ن كانت
قوات اليونيفيل توعز إلى قيادة الجيش
ب��وج��وب م��داه�م��ة م�ن��زل خ�ل��ف الشريط
األزرق تشتبه بوجود سالح ثقيل فيه،
ك��ان امل��داه�م��ون ي�ف��اج��أون ببضع أبقار

حضرت ترعى بسحر ساحر في الكاراج
امل �ف �ت��رض امل �ح �ك��م اإلغ �ل ��اق .أم ��ا ال �ي��وم،
ف��ال��رواي��ات امل�س��ائ�ي��ة ت�ت�ن��اول ش�ب��اب��ًا ال
أحد يعلم م��اذا يريدون ومل��اذا يشهرون
ال� �س�ل�اح ف ��ي س � ��وق خ� �ض ��ار ط��راب �ل��س،
وغ�ي��ره م��ن األس� ��واق .ال يقاتلون فعليًا
أحدًا ،ورغم ذلك يحدثون جلبة وصخبًا
م��ا بعده صخب .الجنود ال��ذي��ن قاتلوا
ف��ي مخيم نهر ال�ب��ارد ي��روون لبلداتهم
أن بني حاملي السالح في الشوارع قلة
قليلة تحترف حروب العصابات ،لكنهم
يتصيدون بعضهم بعضًا بخبث ،على
غرار محاولتهم تصيد عدة عناصر في
الجيش اللبناني قبل ثالثة أي��ام ،أكثر
م �م��ا ي�ن�ج�ح��ون ف��ي ت �ص� ّ�ي��د خصومهم
امل�ف�ت��رض�ين ف��ي ج�ب��ل م�ح�س��ن .ي�ت��داخ��ل
ال�س�لاح ب��ال��دي��ن وال�ق�ي��م االجتماعية .ال
قوى أمن في طرابلس؛ تكمن قوة أمراء
األح �ي��اء ف��ي حلولهم محل ق��وى األم��ن.
«ال يحترمون أح�دًا» و«ال يقيمون ألحد
وزن ��ًا ،س��واء ك��ان مختارًا أو ًضابطًا أو
أمير تنظيم آخ��ر» .يمكن أزم��ة عاطفية
أن ت ��دف ��ع ب ��أح ��ده ��م إل � ��ى ف �ت ��ح م �ع��رك��ة

تحتاج املدينة يومني إلى إيقافها .وما
ال يقوله عناصر الجيش ،يقوله تجار
املدينة لزبائنهم عن مسلحني يتذكرون
َ
«مقتضيات الجهاد» حني يست ْحلون في
واجهة محل فستانًا إلح��دى زوجاتهم،
فيفرضون على ص��اح��ب امل�ح��ل التبرع
فيه للثورة ،أو عندما يفرغ خزان وقود
ال � �ـ«ب� ��ي أم» ال� �ح� �م ��راء ف �ي��دف �ع��ون مل�ل�ئ��ه
شعارات وترهيبًا.
ي�ص��دف أن ط��راب�ل��س ك�م��ا ال�ض��اح�ي��ة لم
ت �ع��ودا ب��ال�ب�ع��د ال ��ذي يتخيله ك�ث�ي��رون
عن أقضية جبل لبنان .نحو ستني في
امل �ئ��ة م��ن ش �ب��اب ع �ك��ار امل��دن �ي�ي�ن ،ت�ق��ول
أرق� � ��ام ب �ع��ض ال �ب �ل��دي��ات ،ي �ق �ط �ن��ون في
ب �ي��روت .ص�ع��د ه ��ؤالء إل��ى ب�ل��دات�ه��م في
نهاية األسبوع املاضي ولم يعودوا إلى
أع�م��ال�ه��م ف��ي م�ط�ل��ع ه ��ذا األس �ب ��وع ،ألن
مسلحني ق��رروا االنتصار في طرابلس
ل�ه��زي�م��ة إخ��وت �ه��م ف ��ي ال �ق �ص �ي��ر .ي ��روي
هؤالء حيثما وجدوا عن مشاعر ال يمكن
وصفها حني يقفز مسلح ال أحد يعلم من
أين أتى وماذا يريد ومن هي مرجعيته
في عرض الطريق ليقطعه ،أو ملجرد أن

يعود الجنود
اللبنانيون المنتشرون
في طرابلس إلى قراهم
تصدق
بقصص ال ّ

ي� ��روع امل ��اري ��ن ب��رص��اص كالشينكوفه
وي � �غ� ��ادر .ت��دف �ع �ه��م ق� ��وة غ��ري �ب��ة ،ي�ق��ول
ال �ج �ن��ود ال� �ع ��ائ ��دون م ��ن ط ��راب �ل ��س« ،ال
يهتمون إلطالقنا الرصاص في الهواء
ف��وق رؤوس�ه��م .ال يمكن الحديث معهم
وال التفاوض أو التفاهم».
ل �ي��س ف �ق��ط ف ��ي أح ��ادي ��ث امل��وظ �ف�ي�ن في
ال �ص��رح ال�ب�ط��ري��رك��ي وف��ي ال��ره�ب��ان�ي��ات
وأروق � � ��ة ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال� �ح ��ر ،س ��واء
ال�ح��زب�ي��ة أو ال�ن�ي��اب�ي��ة أو ال� ��وزاري� ��ة ،ما
ع��ادت ُت َ
سمع وجهتا نظر ،ول��و بصوت
خ��اف��ت ،ف��ي م��ا يخص األزم ��ة ال�س��وري��ة.

في أوساط الناشطني في حزبي القوات
اللبنانية والكتائب وماكينات النائبني
السابقني منصور ال�ب��ون وف��ري��د هيكل
الخازن وغيرهما بات يصعب ذلك أيضًا.
ما ع��اد الصراع في حسابات أي متابع
ج ��دي ل �ل �ت �ط��ورات ال �س��وري��ة ق��ائ �م��ًا بني
ث��ورة تحررية وحاكم ق��وي .تصلح تلك
القصة لفيلم سينمائي .أما الواقعيون،
ف �ي �ق��ارن��ون ب� �ه ��دوء ب�ي�ن ط ��رف ��ي ال �ن ��زاع
ل�ت�ح��دي��د م��ن ي�ف�ي��د ان �ت �ص��اره اس�ت�م��رار
حياتهم ب��اس�ت�ق��راره��ا ال�س��اب��ق للثورة
وحريتها وأمنها ومن يعيدهم ألف عام
إلى الوراء .وفي طرابلس املدينة املنكوبة
ب��امل �س �ل �ح�ين ،ي��رت �س��م ب �ب ��طء ش ��دي ��د ما
يتخيله كثيرون فيلمًا سينمائيًا يدأب
النظام السوري على إعادة تصويره في
درع��ا وح�م��اة وح�م��ص وغ�ي��ره��م :تلملم
امل��دي�ن��ة ن�ف�س�ه��ا ،تبحث ع��ن فعالياتها
وم�ج�ت�م�ع�ه��ا امل ��دن ��ي ،ت�ح�م��ل م��ا خبأته
من أرز وتقطف وروده��ا لتنثرهما على
عناصر الجيش ،مرددة أنها ال تحتضن
هؤالء وال تتعاطف معهم وتضيق بهم
وتلعن ساعة «ثورتهم».
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القصير ال تزال طويلة
معركة َ
لم تسقط القصير بعد.
الكل يترقب املقبل من األيام.
من داخل القصير ،روايات عن
ّ
«تصدي وصمود» تلهج به
ألسن املعارضني .يقابله في
املعسكر املواجه ّ
«تقدم
عسكري وتنظيف جيوب
ٌ
وتقويم ّأولي للخسائر»
رضوان مرتضى
ّ
ّ
ّ
يتحرك معظم مسلحي املعارضة
بحرية
ّ
ح��ص�ن�ين ف��ي ال�ق�ص�ي��ر .وم��ن
ال �س��وري��ة امل�ت� ّ
مخابئهمُ ،يشغلون امل��ول��دات الكهربائية
وأج � �ه ��زة ال �ب ��ث ال �ف �ض��ائ��ي ل �ل �ت��واص��ل مع
ّ
مجموعات مسلحة في الخارج ،طلبًا للعون
ووس��ائ��ل اإلع�لام لنقل ال�صّ��ورة .من هناك،
ُي ّ
حملون مقاطع فيديو توثق االشتباكات
ّ
ُ
وال �ق �ص��ف .وي��رس �ل��ون ال �ص��ور ،ف �ي��زودون
ال�ط��ال��ب بمستجدات س��اح��ة امل�ع��رك��ة ،ب��دءًا
من الصورة مرورًا بمقطع فيديو حصري،
ً
وص ��وال إل��ى مقابلة م��ع ق ��ادة املجموعات
امل �ي��دان �ي�ين .ي�ح�ك��ي ه ��ؤالء ع��ن «م�ع�ن��وي��ات
ُ
ش �ب ��اب ت �ع��ان��ق ال� �ج� �ب ��ال» ،م �ت �ح� ّ�دث�ين عن
ّ
«خسائر كبيرة يتكبدها املهاجمون على
أي��دي �ه��م» .ي�ن�ف��ي ه� ��ؤالء ك��ل م��ا ي �ت��ردد عن
«ت�ق� ّ�دم الجيش ال�س��وري وق � ّ�وات ح��زب الله
وسيطرتهم على أكثر من ثلثي القصير».
وعن الصور التي تعرضها التلفزيونات،
ّ
ي �ق ��ول أح� ��د امل �س��ل �ح�ي�ن ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» ع�ب��ر
السكايب« :إن الجيش مسيطر على الحي
ّ
يتحدث الرجل عن
الشرقي منذ سنتني».
«قصف عنيف على مدار الساعة تتعرض
له املنطقة» ،مشيرًا إلى أن «معظم الشهداء
يسقطون ج� ّ�راء ال�ق�ص��ف» ،لكنه ينفي كل
م��ا ُيحكى ع��ن إن �ج��ازات تتحقق للخصم.
ّ
ي�ك�ش��ف امل �س��ل��ح امل ��ذك ��ور ع��ن «اش�ت�ب��اك��ات

دائ ��رة ع�ل��ى ت�س��ع ج�ب�ه��ات» ،م �ع��ددًا األب��رز
ً
بينها .فيذكر كال من «محور حاجز املشتل
ومحور حاجز سمير رعد وقرية الضبعة
وم �ن �ط �ق ��ة ال� �ب� �س ��ات�ي�ن وح� ��اج� ��ز امل� �ص ��رف
ال ��زراع ��ي وج�ب�ه��ة ج��دي��دة ب ��دأت ف��ي ق��ري��ة
هيت» .وع��ن الوضع امليداني في القصير
أمس ،يشير إلى سقوط «أربعة شهداء في
ً
صفوف ال�ث� ّ�وار وشهيد م��دن��ي ،فضال عن
ع �ش��رات ال�ج��رح��ى ج� � ّ�راء ال�ق�ص��ف» (حتى
الساعة الخامسة بعد الظهر).
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ن� �ف� �س ��ه ،ت �ك �ش��ف م� �ص ��ادر
ّ
املعارضة املسلحة لـ«األخبار» عن« تشكيل
مجلس عسكري يضم ق��ادة كافة الكتائب
ّ
املقاتلة في مدينة القصير» ،متحدثة عن أن
«قائد املجلس العسكري هو ّ
املقدم محيي
الدين الزين املعروف بـ«أبو عرب» ،إضافة
إلى عدد من القادة امليدانيني ،برز بينهم
القيادي في «كتيبة الفاروق»ُ ،
ويدعى أبو
ّ
متحدثًا أمام الكاميرا عن
علي الذي ظهر
ّ
جثة أحد املقاتلني التي تعود إلى عنصر
من حزب الله» .كذلك يبرز أيضًا القيادي
«أبو البراء» الذي تأتمر بإمرته مجموعة
ي�ن�ت�م��ي أف ��راده ��ا إل ��ى «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة».
ّ
وتتحدث مصادر املعارضة عن أن عددًا من
ّ
املسلحني اإلسالميني الذين يحملون فكر
ّ
القاعدة تمكنوا من االلتحاق باملجموعات
امل�ق��ات�ل��ة ف��ي ال�ق�ص�ي��ر ،ق��ادم�ين م��ن منطقة
القلمون ُّ َالسورية (جنوبي القصير) عبر
إحدى الثغر ،حيث بايعوا أبو البراء أميرًا
ليقاتلوا تحت رايته.
وع ��ن م �س��ار امل �ع��رك��ةُ ،ي�ن�ق��ل ع��ن «األم �ي��ر»
امل ��ذك ��ور أن «امل� �ع ��رك ��ة ط��وي �ل��ة وال �ق �ص �ي��ر
ّ
ستتحول إلى كتلة لهب
مفخخة بأكملها
م��ا إن يطأها رج��ال نصر ال�ل��ه» .وينطلق
ا ُل �ق �ي��ادي امل ��ذك ��ور م��ن م�ق� ّ�ول��ة إن «ال � ّح��رب
ُ
ّ
خ ��دع ��ة» ل�ي�خ��ل��ص إل ��ى «أن� �ن ��ا ت �م��ك��ن��ا من
اس �ت��دراج ُمقاتلي ال �ح��زب وج�ي��ش األس��د
إل ��ى ح�ي��ث ن ��ري ��د» .ول ��دى االس�ت�ف�س��ار ّ عن
ال �ف��خ ال� ��ذي وق �ع��وا ف �ي��ه ،ي�ش�ي��ر إل ��ى أن �ه��م
ت �م �ك �ن��وا م� ��ن اس� � �ت � ��دراج امل �ه ��اج �م�ي�ن إ ّل ��ى
داخ � ��ل األح� �ي ��اء ح �ي��ث «ك� ��ل ش� ��يء م�ف��خ��خ
داخل املنازل وفي الحفر واألنفاق» .كذلك
ي �ت �ح� ّ�دث أب ��و ال� �ب ��راء ع��ن إع ��داده ��م أرب �ع��ة

املعارضة :استدرجنا املهاجمني إلى داخل األحياء (األخبار)

كيري لألسد :مكاسب الميدان ال تدوم
امل �ش �ه��د واح� ��د م��ن م��وس �ك��و إل ��ى ع �م��ان.
ّ
روس�ي��ا وال �غ��رب ،ك��ل يجلس م��ع حليفه
لبحث مسألة املشاركة في «جنيف .»2
م �ص��ادر ال�ع��اص�م��ة األردن� �ي ��ة املستقبلة
ّ
«م��ؤت �م��ر أص ��دق ��اء س ��وري ��ا» ت �ف �ي��د ب ��أن
هناك اتفاقًا أميركيًا روسيًا على مرحلة
انتقالية بحكومة ك��ام�ل��ة ال�ص�لاح�ي��ات،
ب��وج��ود ال��رئ�ي��س ب� ّش��ار األس ��د وتنتهي
برحيله .وتضيف أن��ه إذا «ل��م يستجب
األسد ...فهي الحرب».
ّ
وي�ل�ف��ت م �س��ؤول أردن� ��ي رف �ي��ع إل ��ى «أن ��ه
ّ
يعتقد أن الروس وافقوا على هذا الطرح،
لكن عمان متشائمة من قبول األسد».
وت �ش �ي��ر م� �ص ��ادر أردن � �ي� ��ة ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»
ّ
إل��ى أن امل��وق��ف األم �ي��رك��ي ،رغ��م ضجيج
التصريحات العالية ال�ن�ب��رة ،ق��ري��ب من
ّ
هذا الشكل من الحل.
ّ
وت� � ��روي امل� �ص ��ادر أن وزي � ��ر ّال �خ��ارج �ي��ة
األردن��ي ناصر ج��ودة أعلن أن��ه ال يوجد
اتفاق مع واشنطن على نصب صواريخ
ب��ات��ري��وت ع�ل��ى ال �ح��دود ال �س��وري��ة ،لكنه
ق��ال حفاظًا على م��اء ال��وج��ه« :م��ن حقنا
الدفاع عن أنفسنا».
وفي موسكو ،كان نائب وزير الخارجية
ال� �س ��وري ف�ي�ص��ل امل� �ق ��داد ،ي �ق��وم بمهمة
مزدوجة مبنية على طلب استيضاحات
م ��ن ال �ج ��ان ��ب ال� ��روس� ��ي ح� ��ول ت�ف��اص�ي��ل
م��ؤت �م��ر «ج �ن �ي��ف  ،»2وال �ت �ب��اح��ث ح��ول
أس �م��اء ال��وف��د ال �س��وري ،ال�ت��ي سيعلنها
ما إن ّ
تقرر دمشق املشاركة رسميًا بعد
عودته إلى سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الروسي ،سيرغي
ّ
الف ��روف ،أن ب�ل�اده ت�ع� ّ�ول على أن تبدي

امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة م��وق �ف��ًا ب� � ّ�ن� � ً
�اء م��ن
امل��ؤت�م��ر ال��دول��ي امل��رت�ق��ب ح ��ول س��وري��ا،
«لكن األنباء ال��واردة حتى اآلن ال تبعث
على األم ��ل» .وق��ال الف ��روف ،خ�لال لقائه
ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري فيصل
املقداد« :لم يتخذ خالل اجتماعات جزء
م��ن امل�ع��ارض��ة ف��ي م��دري��د ّ
أي ق��رار بشأن
امل �ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤت �م��ر م��ن دون ش��روط
ً
مسبقة» .وأكد قائال« :نحن على اتصال
دائم بالشركاء األجانب الذين لهم نفوذ
حقيقي لدى املعارضة املتشددة ،ونأمل
أن نفوذهم سيستخدم في خدمة الحوار
الوطني السوري» .وأضاف« :نحن ّ
نثمن
رد فعل القيادة السورية البناء على هذا
املقترح.
ّ
ب � � � � ��دوره ،أع � �ل� ��ن امل� � �ق � ��داد أن ال �س �ل �ط��ات
ال� � �س � ��وري � ��ة ت� � � � ��درس ح� ��ال � �ي� ��ًا م� ��وض� ��وع
امل �ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤت �م��ر ال��دول��ي امل��رت�ق��ب.
ّ
وق��ال «إن الحكومة ت��درس حاليًا جميع
ّ
التفاصيل» ،وإن القرار النهائي سيتخذ
بعد ع��ودة الوفد السوري برئاسته إلى
دمشق.
ّ
وثمن املقداد النتائج التي جرى التوصل
إليها خالل االتصاالت األخيرة لروسيا
بالجانب األميركي ،الفتًا إلى أنها تعتبر
حدًا حاسمًا للتغلب على الصعاب التي
تواجهها سوريا.
وف ��ي ع � ّ�م ��ان ،ظ �ه��رت ج�م�ل��ة ت�ص��ري�ح��ات
ق �ب �ي��ل ب� � ��دء أع � �م� ��ال م ��ؤت� �م ��ر «أص� ��دق� ��اء
سوريا» الذي شارك فيه «االئتالف» بعد
دعوة متأخرة.
ودع ��ا وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم �ي��رك��ي ج��ون
ك �ي��ري ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس ��د

مشاركة دمشق
في «جنيف »2
لم ُتحسم بعد

إلى التزام السالم .وفي مؤتمر صحافي
مشترك مع نظيره األردني ناصر جودة،
ق��ال« :نحن ملتزمون محاولة العمل من
أج��ل إي�ج��اد نهج م�ح� ّ�دد لتنفيذ مؤتمر
ج�ن�ي��ف» ،مشيرًا إل��ى أن ذل��ك «م��ن شأنه
أن ي �س �م��ح ل�ل�ش�ع��ب ال� �س ��وري ب��اخ�ت�ي��ار
سوريا».
مستقبل ّ
وأض��اف «أن��ه إذا لم يكن األس��د مستعدًا
ّ
ل�ل�ت�ف��اوض ع�ل��ى ح��ل س�ل�م��ي ،فستبحث

ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ودول أخ� ��رى زي ��ادة
ّ
�ارض� �ي ��ه» .ورأى أن ال� �ق ��وات
ال ��دع ��م مل� �ع � ّ
ال �س��وري��ة ح��ق�ق��ت م�ك��اس��ب م�ي��دان�ي��ة في
األي��ام القليلة املاضية ،لكنه أض��اف أنه
يعتبر هذه املكاسب «موقتة للغاية».
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أع � �ل� ��ن وزي � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ّ
ال�ف��رن�س��ي ،ل ��وران ف��اب�ي��وس ،أن الرئيس
بشار األسد يجب عليه أن يسلم السلطة
التنفيذية لحكومة انتقالية .وق��ال« :من
ال��واض��ح تمامًا أن ال�ه��دف الرئيسي من
وراء امل��ؤت �م��ر امل��رت �ق��ب (ج �ن �ي��ف  )2هو
تشكيل حكومة انتقالية للبالد ستكون
لها السلطة التنفيذية الكاملة».
ف��ي ه ��ذا ال ��وق ��ت ،رب ��ط وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال�ب��ري�ط��ان��ي ول �ي��ام ه�ي��غ ،أي �ض��ًاّ ،
أي حل
ل� �ل� �ن ��زاع ف� ��ي س� ��وري� ��ا ب ��رح �ي ��ل ال��رئ �ي��س
األسد .وقال هيغ« :إذا كان النظام يعتقد
أن ب��إم �ك��ان��ه ت�ح�ق�ي��ق ان �ت �ص��ار ع�س�ك��ري
الوضع السابقً ،فأنا أعتقد
والعودة إلى ً
خ�ط��أ ف��ادح��ًا ،خ�ط��أ كارثيًا»،
أن��ه يرتكب ّ
مشيرًا إل��ى أن��ه «ينبغي أن ي�ك��ون هناك
ح��ل س�ي��اس��ي ،بغض النظر ع��ن الوضع
على األرض».
وتابع« :في النهاية ،إن العامل الحاسم
ه ��و م ��دى اس �ت �ع��داد ال �ن �ظ��ام ل�ل�ت�ف��اوض
حيث تريد روسيا بوضوح مشاركة كل
األط� ��راف امل�ن�خ��رط��ة ب��ال �ن��زاع ف��ي عملية
ال �ت �ف ��اوض ث ��م ي��أت��ي ال� �س ��ؤال ع ��ن م��دى
جدية النظام ورغبته في هذا التفاوض».
م � ��ن ن ��اح� �ي� �ت ��ه ،أش� � � ��ار رئ � �ي� ��س ال� � � � ��وزراء
ال�ق�ط��ري ،ح�م��د ب��ن ج��اس��م آل ث��ان��ي ،إل� ّ�ى
أن «الرئيس السوري بشار األس��د يقوم
بقتل شعبه بمساعدة جهات خارجية»،

الفتًا إلى أننا «أم��ام مسؤولية تاريخية
أمام شعب عريق يستحق أن يكون هناك
وقفة واضحة لتحريره» .وأمل أن «يكون
مؤتمر جنيف ه��و إلي�ج��اد ح��ل لتحرير
الشعب السوري من الظلم».
ّ
في موازاة ذلك ،شن السفير السوري في
عمان ،بهجت سليمان ،هجومًا على ما
س�م��اه مجموعة «أع� ��داء س��وري��ا» .وق��ال
ّ
س�ل�ي�م��ان ،ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ،إن «م��ا
تواجهه سوريا هو حرب كونية عدوانية
إره ��اب �ي ��ة ،ي �ق��وده��ا م ��ن س �م��وا أن�ف�س�ه��م
أصدقاء سوريا ضد الدولة السورية».
ف��ي م � ��وازاة ذل� ��ك ،أع �ل��ن رئ �ي��س االت �ح��اد
األوروب � � ��ي ،ه �ي��رم��ان ف ��ان روم� �ب ��وي ،في
اع�ق��اب قمة االت�ح��اد أم��س ،أن ق��ادة دول
االتحاد بحثوا الوضع في سوريا ،ولم
يتخذوا القرار برفع حظر توريد السالح.
وأضاف« :أكدنا التزاماتنا بشأن البحث
ع ��ن ح ��ل س� �ي ��اس ��ي ،ورح� �ب� �ن ��ا ب �م �ب��ادرة
ع �ق��د م��ؤت �م��ر دول� ��ي ف��ي ج �ن �ي��ف ،وي�ج��ب
أن نغتنم ه��ذه الفرصة إلط�لاق العملية
السياسية».
إلى ذلكّ ،
أقرت لجنة العالقات الخارجية
ف��ي مجلس الشيوخ األم�ي��رك��ي بأغلبية
كاسحة م�ش��روع ق��ان��ون يدعو ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة إل� ��ى ت��وف �ي��ر أس �ل �ح��ة ص�غ�ي��رة
لجماعات امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة املعتدلة.
غير أن ص��دور ق��رار من املجلس يحتاج
إل ��ى م��واف �ق��ة أغ�ل�ب�ي��ة أع �ض��ائ��ه ،ل�ك�ن��ه قد
يبقى قرارًا غير ملزم للحكومة األميركية
ال� �ت ��ي ال ت � ��زال ت� �ص � ّ�ر ع �ل��ى ع� ��دم ت��زوي��د
املعارضة بأسلحة.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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خ �ط��وط دف� ��اع ع ��ن امل��دي �ن��ة ،ك��ان��ت ع �ب��ارة
ع��ن ح �ق��ول أل �غ��ام ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «جيش
النظام ومقاتلي الحزب استدعوا خبراء
امل�ت�ف�ج��رات وف�ك�ك��وا ال�خ��ط األول وال�ث��ان��ي
وال�ث��ال��ث ول��دى انشغالهم بتفكيك الرابع
انقضضنا عليهم».
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،وع ��ن ال��وض��ع امل�ع�ي�ش��ي،
ّ
ي��ذك��ر امل �س��ل �ح��ون أن ال �ك �ه��رب��اء م�ق�ط��وع��ة
ع��ن ال�ق�ص�ي��ر م�ن��ذ م��ا ق�ب� ُ�ل ان� ��دالع امل �ع��ارك
األخيرةّ .أما املياه ،فقد «قطعت عن املدينة
أي� �ض ��ًا» .وي �ح �ص��ل ه� ��ؤالء ع �ل��ى الّ�ك�ه��رب��اء
ب ��واس� �ط ��ة امل� � ��ول� � ��دات ال � �ت ��ي ُي �ش��غ �ل��ون �ه��ا
لساعات محدودة إلرسال الرسائل وتلقي
االتصاالت ،أما اإلنترنت فيحصلون عليه
م ��ن أج� �ه ��زة ب ��ث ف �ض��ائ��ي ك �ـ«اإلن �م��رس��ات
وأج� � �ه � ��زة ال � � �ـ  .»Bganوك � ��ذل � ��ك ي �ت �ح � ّ�دث
ه ��ؤالء ع��ن ن�ق��ص ف ��ادح ف��ي امل ��واد الطبية
ّ
والذخائر ،كاشفًا عن أن «املشفى امليداني
ُد ّم��ر بالكامل ،فبتنا ننقل الجرحى على
أكتافنا ملداواتهم في املنازل».
ّ
ف��ي امل�ق��اب��ل ،تكشف م �ص��ادر مطلعة على
العمليات العسكرية الجارية في القصير
ّ
لـ«األخبار» أن «الخنادق واألنفاق املفخخة
عرقلت ّ
تقدم املجموعات املهاجمة» ،مشيرة
ّ
إلى «اكتشاف وجود كاميرات مموهة كانت
ترصد األم��اك��ن االستراتيجية والطرقات
ً
الرئيسية ف��ي امل�ن�ط�ق��ة» ،ف�ض�لا ع��ن «ال�ك��م
الهائل لألشياء املفخخة التي ُعثر عليها».
ّ
ّ
وذك� ��رت امل � ّص��ادر نفسها أن «امل�س��ل�ح�ين
يمتلكون ق��ن��اص��ات م�ت�ط��ورة تعمل ّ على
تحكم عن ُبعد» ،إذ يمكن القناص
أجهزة ّ
أن يضع قناصته في مكان ويختبئ في
مكان آخ��ر ،ث��م يبدأ برصد األه ��داف عبر
ال �ش��اش��ة .وف ��ي ت �ق��وي��م ّأول � ��ي للعمليات
ّ
ال �ع �س �ك��ري��ة ،ت ��ؤك ��د امل � �ص ��ادر أن «ه �ن��اك
إنجازات ميدانية تحققت» ،متحدثة عن
«أيام قليلة تحول دون إنهاء املجموعات
ّ
امل �س��ل �ح��ة» .وإذ ت �ح��دث��ت م �ع �ل��وم��ات عن
س �ع��ي إل� ��ى إن� �ه ��اء امل �ع ��رك ��ة ق �ب��ل خ �ط��اب
ال �س �ي��د ح �س��ن ن �ص��ر ال �ل��ه ن �ه��ار ال �س �ب��ت،
أش� ��ارت م�ع�ل��وم��ات أخ ��رى إل��ى أن عملية
ّ
الحسم تتطلب مزيدًا من الوقت.
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اشتداد االشتباكات
والتقدم بطيء
ّ
القصير ــ مرح ماشي
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن امل ��دن� �ي�ي�ن ف ��ي ال �ق �ص �ي��ر
أخلوا مناطقهم والتحقوا باملنطقة
ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة ،ح� �ي ��ث ت � �ت� ��وزع ال �ك �ت �ل��ة
ال�س�ك��ان�ي��ة األك �ب ��ر ف ��ي ع �م��ق امل��دي�ن��ة
وش�م��ال�ه��ا ،م��ا ي�ج�ع��ل ت �ق��دم الجيش
ال �س��وري أص�ع��ب .ال�ي��وم ال��راب��ع على
ال �ت��وال��ي وال �ت �ق��دم ال �ع �س �ك��ري ي ��زداد
بطئًا ،رغم املحاوالت الدائمة للحفاظ
على س�لام��ة عناصر الجيش وع��دم
ّ
الزج بهم في مغامرات عسكرية غير
محسوبة.
ً
 30ق� �ت� �ي�ل�ا ح� �ت ��ى ظ� �ه ��ر ي� � ��وم أم ��س
ح�ص�ي�ل��ة ق�ت�ل��ى امل �ع��ارض��ة امل�س�ل�ح��ة
وسط مدينة القصير .وحدات راجلة
من الجيش السوري عبرت إلى وسط
املدينة عبر منطقة السكة الحديدية،
ح�ي��ث ت� ��زداد االش �ت �ب��اك��ات ع�ن�ف��ًا ،ما
يوحي بأهمية املعركة بالنسبة إلى
ال �ط��رف اآلخ� ��ر .ت �ق��دم ب�س�ي��ط ي�ح��رزه
الجيش ال �س��وري على أح��د امل�ح��اور
�اق ب�ق�ي��ة
األم ��ام� �ي ��ة ،ب��ان �ت �ظ��ار ال �ت �ح� ُ
امل �ج �م��وع��ات ع �ل��ى ال �ج �ه��ات األخ� ��رى
بنسق خط التماس .الوجود املدني
ف��ي ش �م��ال امل��دي �ن��ة ووس �ط �ه��ا ي��رب��ك
أص��وات الجنود املتحدثني ،ف��ي ظل
ال �ك�لام امل�ت��واص��ل ع��ن ت��وق��ع حصول
م� �ج ��زرة م ��ع س �ي �ط��رة ال �ج �ي��ش ع�ل��ى
وس � ��ط امل ��دي� �ن ��ة وإع � �ل ��ان س �ق��وط �ه��ا.
أح ��د ال �ج �ن��ود ي �ق��ول« :دخ �ل �ن��ا ش��رق
ً
املدينة وجنوبها ،وصوال إلى الجهة
الغربية .ال ي��زال بعض املدنيني في
منازلهم ،إال أن الخشية من وصولنا
إل��ى عمق امل��دي�ن��ة وإع�ل�ان املسلحني
خسارتهم امل�ع��رك��ة .بعض الوسائل
ّ
ستصدق رواي�ت�ه��م» .كالم
اإلعالمية
الجندي يدعمه عدم وجود دمار كما
ك��ان متوقعًا داخ ��ل م��دي�ن��ة القصير.
ف��امل �ع��ارك العنيفة ت�ق��ع ف��ي ال��وس��ط،

فيما املحاور التي دخلها الجيش ال
ينتشر الخراب فيها .البعض يعزو
األمر إلى أنها لم تكن ساحة حروب
ش ��رس ��ة ،إذ ان �س �ح��ب م �ن �ه��ا م�ق��ات�ل��و
امل �ع��ارض��ة س��ري�ع��ًا .إص��اب��ات طفيفة
في صفوف عناصر الجيش ،بسبب
اشتداد عمليات القنص في الشوارع
امل� �ك� �ش ��وف ��ة أم � � ��ام ق� �ن ��اص ��ي امل �ن �ط �ق��ة
الشمالية .إال أن إج ��راءات احترازية
يقوم بها الجيش تباعًا في محاولة
ال �ت��أق �ل��م س��ري �ع��ًا م ��ع امل �ن��اط��ق ال �ت��ي
تسقط من يد املعارضة.
شارع املوت هو اسم يطلقه عناصر
ال �ج �ي��ش ع �ل��ى أح� ��د ال � �ش� ��وارع ال �ت��ي
دخ �ل��وه��ا ح��دي �ث��ًا .إم �ك��ان �ي��ة ال�ع�ب��ور
ن �ح��و ط �ل �ي�ع��ة امل �ج �م��وع��ات امل �ق��ات �ل��ة
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ج �ي��ش ال � �س� ��وري ت�ش�ب��ه
ً
م� �ص ��ارع ��ة امل� � ��وت ف � �ع �ل�ا ،ف��ال �ق �ن��اص
يكشفه م��ن جميع ال�ج�ه��ات .ي�ح��اول
عناصر م��ن الجيش تأمينه سريعًا
مل �ت��اب �ع��ة ال� �ت� �ح ��اق ب ��اق ��ي ال� ��وح� ��دات
ب� ��امل � �ج � �م� ��وع� ��ة ال� � �ت � ��ي ت � �ق� ��ات� ��ل ع �ل��ى
ُ
ال�ص�ف��وف األم��ام�ي��ة .ال ن��وم ه�ن��ا .وال
طعام يصل بشكل جيد إلى الجنود.
واق� �ت ��راب ال �خ �ص��م م�ن�ه��م ي�ج�ع��ل من
إمكانية ال��راح��ة مستحيلة .أص��وات
االن �ف �ج��ار ف ��ي ال �ش �م��ال ت�خ�ت�ل��ف عن
بقية املناطق داخ��ل املدينة ،فصوت
س�ق��وط ال�ق��ذي�ف��ة يختلف ع��ن ص��وت

إنهم كثيرون
رغم أن أعدادًا كثيرة
منهم تسقط يوميًا

إط�ل�اق �ه ��ا م ��ن ال� �ج� �ن ��وب .وال �ط �ي ��ران
ي � �ح� ��اول ت �غ �ط �ي��ة ط �ل �ي �ع��ة امل �ق��ات �ل�ين
وم� �ح ��اول ��ة ك �ش��ف م �ق��ات �ل��ي ال �ط��رف
«امل � � �ع� � ��ادي» خ �ل��ال ح � ��رب ال � �ش� ��وارع
القائمة .يقول أح��د العناصر« :إنهم
كثيرون ،رغ��م أن أع��دادًا كثيرة منهم
تسقط يوميًا» .مصدر عسكري يؤكد
أن ح��وال��ى  3000م�ق��ات��ل للمعارضة
املسلحة في القصير ،في حني تتوقع
أوس � � ��اط إع�ل�ام� �ي ��ة أن ال � �ع ��دد ي�ص��ل
إل ��ى ع �ش��رة آالف م �ق��ات��ل .م �ح��اوالت
عديدة من ألوية تتبع للجيش الحر
وجبهة النصرة حاولت العبور نحو
ال �ق �ص �ي��ر ،إال أن ال �ج �ي��ش رص��ده��ا
ع��ن ط��ري��ق اس�ت�خ�ب��ارات��ه العسكرية
ّ
وصد محاوالت الوصول إلى املدينة
املحاصرة .جندي آخر على الصفوف
األمامية املقاتلة في الجيش السوري
ي � � ��ردد« :ل� ��م ن �ن��م م �ن��ذ  5أي � ��ام س��وى
ُ
س��اع �ت�ين .ال ح� ّ�م��ام ه �ن��ا ف��ي جحيم
املعركة .ننظر إلى أنفسنا أحيانًا وال
نعرف أمام من نقف».
ي� �ت� �م� �ت ��رس ال � �ج � �ن� ��ود ف � ��ي ال� �ط ��واب ��ق
األرضية من املباني ،هربًا من القذائف
وال� �ص ��واري ��خ امل �ح �ل �ي��ة ،ف �ي�م��ا ي�ت��اب��ع
ال �ج �ي ��ش ق �ص ��ف امل� �ن ��اط ��ق امل� �ض ��ادة
بحذر شديد وفق إحداثيات محددة.
ات� �ه ��ام ��ات ع ��دي ��دة ت� �ط ��ال امل �ع��ارض��ة
املسلحة باستخدامها املدنيني دروعًا
بشرية إلعاقة تقدم الجيش وتوريطه
إعالميًا في مجازر قد تحصل داخل
املدينة .البعض يعتبر أن عدم خروج
امل��دن�ي�ين م��ن امل��دي�ن��ة ي��ؤك��د احتضان
الناس للمعارضني املسلحني الذين
خ ��رج أغ�ل�ب�ه��م م��ن ع��ائ�ل�ات ال�ق�ص�ي��ر.
معلومات ميدانية تشير إل��ى أن 15
ي��وم��ًا ه��و ال �ت �ق��دي��ر امل �ت��وق��ع الن�ت�ه��اء
ً
ال �ع �م �ل �ي��ات ف ��ي ري ��ف ح �م��ص ك��ام�ل�ا،
وسط شكوك عديدة بإمكانية حدوث
ً
ذلك فعال على أرض الواقع.

الخطيب ينقل «مدريد» إلى «اسطنبول» اليوم
إيلي حنا
ينزو
ال يتعب أحمد معاذ الخطيب .ل��م
ِ
ال �ش �ي��خ ف ��ي ص��وم �ع �ت��ه ب �ع��د دف� �ع ��ه إل��ى
ّ
االس� �ت� �ق ��ال ��ة م� ��ن «االئ � � �ت �ل ��اف» .ح � ��ط ف��ي
مدريد منذ أيام ليرأس مؤتمرًا تشاوريًا
ض� � � � ّ�م ع � � �ش� � ��رات امل � � �ع� � ��ارض� �ي��نُ ،ع� ��رض� ��ت
ف �ي��ه ورق � ��ة ت �ض��م ن �ق��اط��ًا «إلق ��ام ��ة ن �ظ��ام
دي �م��وق��راط��ي ب��دي��ل» ،ل�ي�ع��ود ال �ي��وم إل��ى
إس �ط �ن �ب��ول ل �ي �ك��ون ع �ل��ى ط��اول��ة ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالئتالف ال��ذي يتوقع أن يبحث
ت��وح�ي��د ال�ف�ص��ائ��ل املسلحة ت�ح��ت ق�ي��ادة
اللواء سليم ادريس.
ل��م ي�ف�ص��ل دي�ن��ام��و «م �ع��ارض��ة ال �خ��ارج»
نفسه ع��ن «االئ �ت�لاف» .يعمل كمن يريد
ل� �ه ��ذا ال �ت �ج� ّ�م��ع أن ي �ت �ك� ّ�ي��ف م ��ع ال ��واق ��ع
ال��راه��ن .ي�ق��رأ بنفسه ال�ت�ح��والت ق�ب��ل أن
«أمر اليوم» إلى زمالئه .هو يعلم
يصل ّ
ً ّ
ج �ي �دًا أن � ��ه ل ��ن ي �ك ��ون م �ق �ب��وال أن ي�م�ث��ل
«االئ�ت�لاف» بصيغته ّ الحالية املعارضة
ف ��ي ج �ن �ي��ف .ي �ب ��دو أن � ��ه ت �خ �ط��ى م��رح�ل��ة
«ال� �ق� �ب ��ول أو ع ��دم ��ه» ب ��امل� �ش ��ارك ��ة ،ال �ت��ي
س�ت�ك��ون ع�ل��ى ج��دول أع �م��ال «االئ �ت�لاف»
اليوم.
ّ
ف��ي م��دري��د ال�ت��ف ح��ول الخطيب نشطاء
إس�ل�ام� �ي ��ون وم� �ي ��دان� �ي ��ون وع �س �ك��ري��ون.
ك ��ان م �ج� ّ�رد م��دع��و ،ل�ك�ن��ه اس �ت �ح��وذ على
االه �ت �م��ام ال�س�ي��اس��ي واالع�ل�ام ��ي .حضر
م ��ن «ال �ج �ي ��ش ال � �ح� ��ر» ،ن ��ائ ��ب ق ��ائ ��د ه��ذا
ال�ج�ي��ش ال�ع�ق�ي��د م��ال��ك ال �ك ��ردي ،وال �ل��واء
محمد فارس ،واللواء محمود السعودي،
وال �ل��واء محمد ال�ح��اج ع�ل��ي ،وم�م�ث��ل عن
جبهة تحرير سوريا االسالمية ،ورابطة

ع �ل �م��اء ال� �ش ��ام (ع� �ب ��د ال ��رح �م ��ن ع� ��وض)،
ونشطاء ميدانيون.
ال �خ �ط �ي��ب س�ي�ع�م��ل ال �ي ��وم ع �ل��ى ت��وس�ي��ع
إط��ار األط��راف املؤيد ل��ه ،بسبب صعوبة
«أخ��ذ» االئ�ت�لاف «س��ول��د» نحو خياراته
التفاوضية.
عضو «االئ�ت�لاف» ،خالد الناصر ،يروي
لـ«األخبار» ّأن «الشيخ ّ
عودنا املفاجآت.
وس�ي�ط��رح خ�ل�ال ك�ل�م�ت��ه م �ب��ادرة ج��دي��دة
سنقوم بتقويمها».
«هيئة التنسيق» املعارضة «على موجة
ق��ري�ب��ة» م��ن ال�خ�ط�ي��ب .ه��ي اع �ت��ذرت ،في
اللحظة األخ �ي��رة ،ع��ن ع��دم امل�ش��ارك��ة في
م��ؤت �م��ر م ��دري ��د ب �ع��د ان �ح �س��ار دع��وت �ه��ا
ب �ث�ل�اث ��ة أش � �خ� ��اص ،ه� ��م رج� � ��اء ال �ن��اص��ر
وع��ارف دليلة وحسن عبد العظيم ،بعد
مطالبتها بمشاركة هيثم مناع ورياض
ضرار وممثل عن األكراد أيضًا .لكنها «لم
تقطع التواصل م��ع املؤتمرين» .ويشير
املنسق العام للهيئة ،حسن عبد العظيم،
ّ
ستنظم ً
لقاء في القاهرة بني 27
إلى أنها
أي��ار و 3حزيران ملجوعة من املعارضني،
ح�ي�ن�ه��ا «ق ��د ي �ك��ون ق��د ت �ب �ل��ور ش ��يء من
جماعة مدريد ،لنكمل التنسيق».
وف ��ي ح��دي �ث��ه م��ع «األخ� �ب ��ار» ي�ل�ف��ت عبد
ّ
موحد
العظيم إل��ى اح�ت�م��ال ارس ��ال وف��د
ب�ين «م��دري��د وال �ق��اه��رة» إل��ى ج�ن�ي��ف ،أو
ع�ل��ى األق ��ل «وف ��ود مختلفة ض�م��ن رؤي��ة
مشتركة»ّ .
وي �ك �ش��ف أن � ��ه ج ��رى ل �ق��اء م ��ع م �م �ث��ل ع��ن
امل �ع��ارض م�ي�ش��ال ك�ي�ل��و ف��ي دم �ش��ق منذ
يومني ،طرح فيها ورقة سياسية تجري
مناقشتها.

ّ
وي� � ��روي أن ت� �ي ��اره م �ن �ف �ت��ح ع �ل��ى ج�م�ي��ع
م��ن ي�ق�ب��ل ب��وق��ف ال�ع�س�ك��رة وال �ب��دء بحل
س�ي��اس��ي« ،وال�ج�م�ي��ع ينتظر م��ا سيفعل
معاذ الخطيب في اجتماعه مع االئتالف،
وخاصة في مجال توسعته ،وقد يتبلور
م �ج �م��وع��ة ت �ق �ت��رب م ��ن م��وق��ف ال�خ�ط�ي��ب
وتكون بعيدة عن أجواء املجلس الوطني
السوري».
«هيئة التنسيق» تلقت اتصاالت مختلفة
ت� ��ؤك� ��د دع ��وت � �ه ��ا إل� � ��ى م ��ؤت� �م ��ر ج �ن �ي��ف،
ب� � ��دءًا م� ��ن م � �س� ��ؤول امل� �ل ��ف ال � �س� ��وري ف��ي
السفارة األميركية في باريس ،والسفير

ال��روس��ي ف��ي ب��اري��س ودم �ش��ق ،والسفير
ال �س��وي �س��ري ف ��ي ب ��اري ��س ،وم �م �ث �ل��ة ع��ن
االتحاد األوروبي.
ع�ل��ى ّمقلب «االئ �ت�ل�اف» ،تشير أوس��اط��ه
إل � ��ى أن � � ��ه ف� ��ي ح� �ي ��رة م� ��ن أم� � � ��ره .ك �ل �م��ات
أع� �ض ��ائ ��ه ي �ش��وب �ه��ا ال �ت �ن ��اق ��ض أو ع ��دم
ال��دراي��ة ببعض األح ��داث .ي��رزح «الطرف
امل �ع��ارض األق ��وى» تحت ض�غ��وط عربية
وغ��رب �ي��ة ،ق �ل �ب��ه ف ��ي ال ��دوح ��ة ورأس � ��ه في
جنيف.
عضو الهيئة السياسية ،سمير النشار،
ي��رى ّأن ه�ن��اك ت� ّ
ّ
التجمع
�وج�ه��ًا لتوسعة

ّ
هناك ّ
ّ
التجمع املعارض «لكن كل طرف يريده على طريقته» (أ ف ب)
توجه لتوسعة

ّ
امل � �ع ��ارض «ل �ك ��ن ك� ��ل ط� ��رف ي ��ري ��ده ع�ل��ى
ط��ري�ق�ت��ه وألس �ب��اب��ه ال �خ��اص��ة» ،حسبما
ي �ق��ول ل �ـ«األخ �ب��ار» .زم�ي�ل��ه ه �ش��ام م��روة،
ي��رى أن ال ش��يء مؤكد بعد ح��ول مسألة
املشاركة في جنيف ،ويوضح لـ«األخبار»
ّأن أع � �ض� � ً
�اء ف ��ي «االئ� � �ت �ل��اف» ي � ��رون ف��ي
املشاركة «مكافأة للنظام ،ودع��وة لدفعه
ّ
للتشدد».
ع �ل��ى ج �ب �ه��ة م �ع��ارض��ة ال ��داخ ��ل ،م�ش�ك�ل��ة
م ��ن ن� ��وع آخ � ��ر« .ائ� �ت�ل�اف ق� ��وى ال�ت�غ�ي�ي��ر
السلمي» ،وعلى رأسه «الجبهة الشعبية
ل�ل�ت�غ�ي�ي��ر وال �ت �ح��ري��ر» ي �خ��وض م�ع��رك�ت��ه
ل �ل �م �ش��ارك��ة ،أي� �ض ��ًا ،ف ��ي ج �ن �ي��ف .ع�ض��و
ق �ي��ادة ال�ج�ب�ه��ة ،ع�ل�اء ع��رف��ات ،يلفت إل��ى
ّأن ما ّ
سرب حول مشاركة الوزيرين علي
حيدر وقدري جميل في وفد النظام غير
صحيح .ويرى ،في حديثه مع «األخبار»،
ّ
أن هناك معركة اعالمية تخاض لتأكيد
ّ
أن هذين الشخصان هما جزء من النظام،
«ع � �س� ��ى ول � �ع� ��ل ت� �ت� �ح ��ول إل� � ��ى ح �ق �ي �ق��ة».
ّ
ويروي أن النظام لم يقل شيئًا بعد وهو
يعلم أن جميل وح �ي��در موقفهما ثابت
في مسألة وجودهم في جنيف كممثلني
ع��ن معارضة ال��داخ��ل ،ول�ي��س بصفتهما
الحكومية الرسمية.
وفي السياق ،نفى جميل ،في حديث مع
«روسيا اليوم» ،أن يكون ضمن القائمة
ّ
املقترحة من قبل دمشق ،وش� ّ�دد على أن
«ق��رارن��ا واض ��ح .ن��رف��ض بشكل ك��ام��ل أن
نكون ممثلني في الوفد الحكومي» .وأكد
ّ
ّ
ستقرب
أن دع��وة أح�م��د م�ع��اذ الخطيب
وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ،وس�ت�ع�م��ل ع �ل��ى خفض
مستوى العنف في البالد.
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على الغالف

اللعب بالنار
ه ��اج ��س ال� � �ج � ��والن ي� ��ؤرق
ق��ادة الجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي.
م� � � � � �خ � � � � ��اوف م � � � � ��ن ح � � ��رب
اس � � � �ت � � � �ن� � � ��زاف وش� � �ي� � �ك � ��ة.
ت � � �ح� � ��ذي� � ��رات م � � ��ن ال� �ل� �ع ��ب
ب��ال �ن��ار .ق �ل��ق م��ن اش�ت�ع��ال
الجبهة الشمالية .مراجعة
ل� �ج ��دوى ال � �ع� ��دوان األخ �ي��ر
ع �ل��ى دم �ش��ق ،وت �س��اؤالت
ع � ّ�م ��ا ح �ق��ق م ��ن م �ك��اس��ب
ف � � ��ي م � �ق� ��اب� ��ل ال� �خ� �س ��ائ ��ر
االستراتيجية التي سببها.
ك�ل�ه��ا ق �ض��اي��ا ت�ش�غ��ل ب��ال
املعنيني في تل أبيب وتمأل
صفحات جرائدهم.
وك ��أن ��ه م� � ��ارد ع �ل��ى وش��ك
ال � � � �خ� � � ��روج م � � ��ن ق� �م� �ق� �م ��ه.
م ��ؤش��رات ظ �ه��وره ك�ث�ي��رة،
تبدأ بقرارات ما بعد الغارة
امل� � �ش � ��ؤوم � ��ة وال ت �ن �ت �ه��ي
ب��االش �ت �ب��اك امل� �ح ��دود أول
من أم��س .استهداف اآللية
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ال ش ��ك ف��ي
أن��ه سابقة .لكن األبلغ منه
ب � �ي� ��ان ال� �ج� �ي ��ش ال � �س� ��وري
ح��ول ت�ل��ك ال �ح��ادث��ة :دم��رت
ق��وات �ن��ا امل�س�ل�ح��ة ال�ب��اس�ل��ة
عربة اسرائيلية بمن فيها
بعد أن دخلت من االراضي
امل �ح �ت �ل��ة وت� � �ج � ��اوزت خ��ط
وق ��ف اط�ل�اق ال �ن��ار .وك��أن��ه
«ال �ب �ي��ان رق ��م واح� ��د» ال��ذي
يتوقع أن تتبعه بيانات من
ال �ط��راز ن�ف�س��ه .ع�ل��ى األق��ل
ه � ��ذا م ��ا ق ��رأت ��ه إس��رائ �ي��ل
ال �ت��ي ي �ب��دو واض� �ح ��ًا أن�ه��ا
استفاقت على ّ
«هم» جديد
اسمه ال �ج��والن .ب��دأت تعي
أن ال� �س� �ح ��ر ان� �ق� �ل ��ب ع�ل��ى
الساحر .اطمئنانها ،لحظة
ت��وج �ي��ه األوام� � � ��ر ب�ق�ص��ف
دمشق ،من أن هذه األخيرة
م �ش �غ��ول��ة ف� ��ي م �ع��رك �ت �ه��ا
ال��داخ�ل�ي��ة ،بما يمنعها من
التفكير بالرد على العدوان،
انقلب إل��ى قلق مصحوب
بتساؤالت ّ
عما جنته يداها.
ال�ت�ق�ط��ت إش � ��ارات م�ت�ع��ددة
امل� � � �ص � � ��ادر .ال� �ت� �س ��ري� �ب ��ات
امل � �ن � �ق� ��ول� ��ة ع� � ��ن ال ��رئ � �ي ��س
ب�ش��ار األس ��د .ك�لام األم�ين
ال� �ع ��ام ل� �ح ��زب ال� �ل ��ه ح�س��ن
ن �ص��ر ال� �ل ��ه .وت �ص��ري �ح��ات
ال� � � �ق� � � �ي � � ��ادات ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة
اإليرانية .استعادت املشهد
ال��دم �ش �ق��ي ال �ش �ه �ي��ر ،ب��زي
عسكري هذه املرة .أدركت
أن ال�ل�ع��ب ب��ال�ن��ار يمكن أن
ي� �ح ��رق األص � ��اب � ��ع .ن �ي ��ران
ب��دأت ش��رارات�ه��ا ت�ق��دح في
الجوالن ...بانتظار الحريق
الكبير.
(األخبار)

يتهيب حرب استنزاف في الجوالن
االحتالل ّ
التقديرات اإلسرائيلية
ُمجمعة على أن الوضع في
الجوالن لن يبقى على هدوئه،
وأن النيران السورية ستفتح
في أي لحظة ردًا على أي عدوان
إسرائيلي آخر ،وهو ما تسعى تل
أبيب إلى «مراعاته» ،ما يشير
إلى أن دولة االحتالل ّ
تبيت نية
توجيه ضربة جديدة إلى دمشق
علي حيدر
ال ي��زال شبح تطور الوضع امليداني على
جبهة الجوالن يسيطر على مواقف القادة
االسرائيليني ،وخصوصًا انه يتزامن مع
اص ��رار ع�ل��ى ال�ت�ل��وي��ح ب�ت�ك��رار االع �ت��داءات
ف��ي ال�س��اح��ة ال�س��وري��ة ،تطبيقًا للسياسة
امل�ع�ل�ن��ة بمنع ن�ق��ل اس�ل�ح��ة استراتيجية،
م��ن س��وري��ا وع �ب��ره��ا ،ال ��ى ح ��زب ال �ل��ه في
ل �ب �ن��ان .وف�ي�م��ا ي �ب��دو أن ه �ن��اك ت �ق��دي �رًا ما
في األوس��اط االسرائيلية ،ب��أن اي اعتداء
م�ش��اب��ه مل��ا ح�ص��ل ف��ي االس��اب�ي��ع واالش�ه��ر
امل ��اض �ي ��ة ،ق ��د ي ��واج ��ه ب � � ّ
�رد ف �ع��ل ع�م�لان��ي
م ��ن ق �ب��ل ال� �ط ��رف ال � �س� ��وري ،ي �ت��رك��ز ج��زء
م��ن االه �ت �م��ام االس��رائ �ي �ل��ي ع�ل��ى م�ح��اول��ة
استشراف تداعيات املرحلة التي قد تلي
ال �ض��رب��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة امل�ف�ت��رض��ة امل�ق�ب�ل��ة.
م �ن �ه��ا م ��ا اع �ل �ن �ت��ه م� �ص ��ادر س �ي��اس �ي��ة في
ت��ل اب�ي��ب ب��أن اس��رائ�ي��ل ستضطر م��ن اآلن
ف �ص��اع �دًا ال ��ى «م ��راع ��اة رد ف�ع�ل��ي س��وري
م �ح �ت �م��ل ع� �ل ��ى أي ع �م �ل �ي��ة ع �س �ك��ري��ة ق��د
ت �س �ت �ه��دف ش �ح �ن ��ات اس �ل �ح ��ة ت �ت �ج��ه م��ن
س ��وري ��ا ال � ��ى ل� �ب� �ن ��ان» .ول �ف �ت��ت ال �ت �ق��اري��ر
االعالمية ال��ى أن ه��ذا امل��وق��ف ات��ى تعليقًا
ع �ل��ى ال �ت��وت��ر ال �س��ائ��د ع �ل��ى ال � �ح ��دود ف��ي
هضبة الجوالن السوري املحتل في اعقاب
اس�ت�ه��داف الجيش ال �س��وري آل�ي��ة ل��دوري��ة
اسرائيلية في تلك املنطقة.
م��ن جهته ،ح��ذر قائد س�لاح ال�ج��و ،اللواء
ام� �ي ��ر اي � �ش ��ل ،م ��ن أن � ��ه «ف � ��ي ح � ��ال ان �ه �ي��ار
س��وري��ا ،ف��إن ت��رس��ان��ة االس�ل�ح��ة امل��وج��ودة
لديها قد تتوزع وتوجه ضدنا ،الفتًا الى
ان ال��دول��ة ال�س��وري��ة تتفكك ب�س��رع��ة .وأك��د
اي �ش ��ل ،ف ��ي ك�ل�م��ة ل ��ه خ �ل�ال م��ؤت �م��ر األم ��ن
ال�ق��وم��ي ف��ي معهد ف�ي�ش��ر ،اه�م�ي��ة التفوق
ال�ج��وي السرائيل والجهود التي تبذلها
سوريا للحصول على دف��اع ج��وي .ولفت
ق��ائ��د س�ل�اح ال �ج��و ال ��ى ان ن �ظ��ام ال��رئ�ي��س
ب� �ش ��ار االس � ��د اس �ت �ث �م��ر ال �ك �ث �ي��ر م ��ن اج��ل
مؤكدًا
ام�ت�لاك ق ��درات دف��اع ج��وي اف�ض��لَ ُ ،
أن منظومة صواريخ «اس  ،»300لم تنقل
ح�ت��ى اآلن م��ن روس �ي��ا ال ��ى س ��وري ��ا ،على
ال ��رغ ��م م �م��ا ن �ش��ر ع ��ن ه� ��ذا امل ��وض ��وع في
وسائل اإلع�لام العربية .لكنه ح��ذر من ان
امتالكها «ال يشكل فقط تهديدًا عمالنيًا،
بل يمنح اع��داء ً ن��ا الثقة والتصرف بنحو
اك �ث��ر ه �ج��وم �ي��ة ان �ط�لاق��ًا م��ن ق �ن��اع��ة ان�ه��ا
ت�م�ن�ح�ه��م م�ظ�ل��ة ح �م��اي��ة .واذا م��ا ش�ع��روا
ب��أن �ه��م م �ح �ص �ن��ون س�ي�ف�ع�ل��ون ام � ��ورًا من
دونها لم يكونوا ليقوموا بها».
م� ��ع ذل � ��ك اك � ��د اي� �ش ��ل ان ل � ��دى اس ��رائ �ي ��ل
ً
«حلوال كثيرة لهذه املنظومة ،وانا ال اريد
الدخول في هذا املوضوع ،ولكن ال توجد
م�ن�ظ��وم��ة ل �ي��س ل �ه��ا ح ��ل ،وان �م��ا امل�س��أل��ة
تتعلق بالثمن ال��ذي سندفعه» .وتطرق
إل��ى ام �ك��ان ن�ش��وب ح��رب مفاجئة بنحو
سريع ،مؤكدًا انه في حال نشوب الحرب
سنضطر الى حسمها خالل ايام .وأوضح
ّ
أن «من املمكن االنتصار لكن هذا يفرض
علينا تفعيل نيران مكثفة» ،مضيفًا :نحن
اآلن «ف��ي فيلم ل�ح��رب مختلفة ع��ن حرب
ي��وم ال�غ�ف��ران» .ورأى ان اوج��ه االخ�ت�لاف
ب�ين ال �ح��رب املقبلة وت�ل��ك ال �ح��رب تتمثل
ب �ـ«ن �ط��اق �ه��ا ،ان� � ��واع ال� �ت� �ه ��دي ��دات ،ال�ب�ع��د
الزمني ،كل ش��يء مختلف ،وه��ذا يفرض
علينا ق ��درات مختلفة كليًا ،وترجمتها
ق � � ��درة ت �ف �ع �ي��ل ن � �ي� ��ران ن ��وع� �ي ��ة م� ��ن ق�ب��ل
سالح الجو»ّ ،
مقرًا بأن الجبهة الداخلية

ستتضرر في هذه الحرب.
في اإلطار نفسه ،اكد نائب وزير الخارجية،
زئ�ي��ف ال�ك�ين ،أن اس��رائ�ي��ل ل��ن ت��واف��ق على
تغيير قواعد اللعبة في هضبة الجوالن،
مشيرًا الى أنها سترد بحزم على أي اطالق
نار باتجاه قواتها من االراضي السورية.
واض� � ��اف أن اي اع� �ت ��داء ف ��ي ال� �ج ��والن او
محاولة نقل اسلحة حديثة الى حزب الله
س�ت�ل��زم اس��رائ �ي��ل ب��ال��رد .ورأى أن «ن�ظ��ام
االس��د غير معني بمواجهة م��ع اسرائيل
حاليًا ألنه على وشك االنهيار».
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،رأت ت�ق��اري��ر إع�لام�ي��ة ان
بيان الجيش السوري بشأن عملية إطالق
ال�ن��ار ب��ات�ج��اه ق��وة اسرائيلية ف��ي هضبة
ال�ج��والن ،يعني أن «االس��د يريد ان يقول
ان��ه على ال��رغ��م م��ن ال�ح��رب ال��دم��وي��ة التي
يخوضها في الداخل في مقابل املتمردين،
إال ان ��ه ال ي �خ �ش��ى م ��ن م��واج �ه��ة اض��اف �ي��ة
مع اس��رائ�ي��ل» .وبحسب التقارير نفسها،
«ي �ق��درون ف��ي اس��رائ �ي��ل أن م��ن ي�ق��ف وراء
عملية اط�لاق ال�ن��ار التي ج��رت ،ه��و اي��ران
التي تضغط على االسد لفتح معركة ضد
اسرائيل في ال�ج��والن» .رغ��م ذل��ك ،اضافت
التقارير انهم في اسرائيل ال يعرفون حتى
اآلن ما إن كانت عملية اطالق النار باتجاه
ال ��دوري ��ة االس��رائ�ي�ل�ي��ة ق��د أت ��ت ب �ن� ً
�اء على
تعليمات م��ن القيادة العليا ،اي الرئيس
السوري ،او انها مبادرة محلية من جنود
امل��وق��ع ال �س ��وري .وي�ت��رق�ب��ون ف��ي الجيش
االسرائيلي ليروا كيف سيتصرف الجيش
السوري في املستقبل ،وما إن كانت املسألة
تتعلق ببداية حرب استنزاف».
ولفتت التقارير ال��ى «وج��ود اس�ت�ع��دادات
عالية في منطقة الجوالن في هذه االي��ام،
وي��واص �ل��ون ف��ي امل��ؤس�س��ة االم�ن�ي��ة العمل
بسرعة لبناء سياج ح��دودي على مسافة

اتجاه إسرائيلي
لـ«مراعاة»
ّرد الفعل السوري على
أي تحرش

 16كيلومترًا ،ال��ذي من املتوقع ان ينتهي
في شهر تموز املقبل ،ويهدف الى حماية
السكان».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،رأى رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ن
ال �ق��وم��ي ال �س��اب��ق ،ال� �ل ��واء غ �ي ��ورا اي�ل�ان��د،
ان «م � ��ا ي� �ج ��ري ف� ��ي س� ��وري� ��ا ت� �ح ��ول ال ��ى
محطة اساسية في املواجهة بني روسيا
والواليات املتحدة ،وبدأ يتضح اكثر فأكثر
أن روس �ي��ا ت��ؤي��د االس � ��د ،وه ��و م��ا يشكل
س�ب�ب��ًا ل�ل�ق�ل��ق ف ��ي ت ��ل اب �ي��ب وواش �ن �ط��ن».
ول�ف��ت ال��ى ان «السياسة االم�ي��رك�ي��ة ،التي
تشمل كافة االدارات التي توالت في البيت
االب�ي��ض ،تهدف بنظر (ال��رئ�ي��س الروسي
فالديمير) بوتني الى اإلض��رار بمصالحه
ال�ث�لاث االك�ث��ر حساسية .فهم يعترضون
على شرعية حكمه وال يضيعون فرصة
للتنديد بانعدام الديموقراطية في روسيا
ّ
واملس بحقوق االنسان هناك .كذلك فإنهم
يعملون في الساحة الخلفية ،اي في الدول
التي كانت ج��زءًا م��ن االت�ح��اد السوفياتي
س ��اب� �ق ��ًا ،وه � ��و م� ��ا ي � � ��راه ت �ح ��رش ��ًا س ��اف �رًا
ً
ب��روس�ي��ا ،ف�ض�لا ع��ن امل �ب��ادرات االميركية
األح ��ادي ��ة ،ال �ت��ي ت��ري��د ف ��رض وق��ائ��ع ام��ام
بوتني».
واض� � � ��اف اي �ل��ان � ��د« :م � ��ا دام ب ��وت�ي�ن ي ��رى
ال �س �ي��اس��ة االم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ن �ح��و،
فسيبحث عن كل طريقة لضرب الواليات
امل �ت �ح��دة ،وال��وض��ع ف��ي س��وري��ا ي�ت�ي��ح ل��ه،
ب �ب �س��اط��ة ،ف��رص��ة ج �ي��دة ل ��ذل ��ك» .وخ�ل��ص
الى ان الطريق الى حل الصراع االميركي
ال��روس��ي ح��ول ال�ش��أن ال �س��وري ،ب��ل ايضًا
على م��ا ه��و أه��م ح��ول اي��ران ،يفرض على
واش� �ن� �ط ��ن ان ت �غ �ي��ر س �ي��اس �ت �ه��ا ال �ع��ام��ة

امل �ض��رة ب��روس�ي��ا ،وأي م�ح��اول��ة للتوصل
ال��ى تسوية ف��ي ش��أن محدد فقط محكوم
عليها بالفشل.
وش��دد ايالند على أن اسرائيل ُدفعت الى
خ�لاف ب�ين «ع�م�لاق�ين» ،ول�ه��ذا ف��إن قدرتها
ع�ل��ى ال�ت��أث�ي��ر م �ح��دودة .وف��ي ه��ذا السياق
ب� ��ذل رئ �ي ��س ال � � � ��وزراء ب �ن �ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و
لاّ
«جهدًا حقيقيًا وزار روسيا كي يقنعها بأ
تبيع سوريا صواريخ اس  ،»300معربًا عن
اعتقاده ان «روس�ي��ا ل��ن تبيع س��وري��ا هذه

الصواريخ في نهاية املطاف ،لكن ال ينبغي
ان نتوقع من بوتني ان يمنح نتنياهو هذه
الهدية عبثًا وال ايضًا احتمال االستجابة
ل�ط�ل��ب ام �ي��رك��ي ف ��ي ه ��ذا ال �ش ��أن ألن � ��ه ،من
وجهة نظره ،ال يتلقى إمالءات من اي احد».
ّ
ودعا ايالند الى اتفاق رزمة مع روسيا وأن
من االفضل السرائيل التأثير في الواليات
املتحدة بشأن عالقتها بروسيا وأال تحاول
الضغط على روسيا مباشرة؛ ألن ذل��ك لن
ينفع.
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 ...ومخاوف من «اشتعال» سريع للجبهة
إسرائيل قلقة اليوم
حيال ارتفاع منسوب التوتر
مع دمشق ،ومن االشتعال
السريع الذي يمكن أن يؤدي
إليه ذلك لجبهة الشمال،
انطالقًا من الجوالن

محمد بدير
احتل تبادل إط�لاق النار ال��ذي شهدته
ج �ب �ه��ة ال� �ج ��والن ب�ي�ن ج �ي��ش االح �ت�ل�ال
والجيش السوري صدارة االهتمام في
ال�ص�ح��ف اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال�ت��ي خصصت
ص�ف�ح��ات�ه��ا األول� ��ى ل �ه��ذا ال �ح��دث .وف��ي
حني اختارت «معاريف» عبارة «األسد
يأمر بإطالق النار في الجوالن» عنوانا

رئيسيًا ،ركزت معظم الصحف األخرى
على إب��راز التحذير ال��ذي أطلقه رئيس
أرك� � � ��ان ال� �ج� �ي ��ش اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ،ب �ي �ن��ي
غانتس ،تعقيبًا على الحادثة .وعنونت
«يديعوت أحرونوت» بالخط العريض
«غ ��ان �ت ��س ل�ل�أس ��د :ل ��ن ن �ت �ح �م��ل إط�ل�اق
ال�ن��ار باتجاه إس��رائ�ي��ل» ،فيما عنونت
«إس��رائ�ي��ل ال�ي��وم» بعبارة مقتبسة من
ت�ص��ري��ح لغانتس ه��ي «سئمنا إط�لاق

قائد سالح الجو :نحن اآلن في فيلم لحرب مختلفة عن حرب يوم الغفران (أ ف ب)

النار من سوريا :األسد سيدفع الثمن»،
وه ��ي ال �ع �ب��ارة ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ص��درت�ه��ا
«ج� �ي ��روزال ��م ب ��وس ��ت» ،ب �ي �ن �م��ا ف�ض�ل��ت
«ه ��آرت ��س» ع �ن��وان «ت ��زاي ��د ال �ت��وت��ر في
الجوالن :األسد يأمر باستهداف اآللية
اإلسرائيلية».
وف��ي ال�ع�م��وم ،عكست كتابات املعلقني
ً
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ح � ��اال م ��ن ال �ق �ل��ق ح �ي��ال
ارت �ف��اع م�ن�س��وب ال �ت��وت��ر ب�ي�ن ت��ل أب�ي��ب
ودم�ش��ق وم��ن االش�ت�ع��ال ال�س��ري��ع ال��ذي
يمكن أن يؤدي إليه ذلك لجبهة الشمال.
ورأى دان مرغليت في «إسرائيل اليوم»
أن م ��ا ف�ع�ل��ه ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ،ب�ش��ار
األس � � � ��د ،م� ��ن خ� �ل��ال اس � �ت � �ه� ��داف اآلل� �ي ��ة
اإلسرائيلية في الجوالن يذكر بمقولة
ال ��دب �ل ��وم ��اس ��ي اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ال �ش �ه �ي��ر،
إل �ي��اه��و س ��اس ��ون« :إن ل ��م ت �ف �ع��ل ،ل�ك��ن
أع �ل �ن��ت أن� ��ك ف �ع �ل��ت ،ف ��إن ��ك ق ��د ف �ع �ل��ت».
وقصد الكاتب بذلك اإلشارة إلى أنه في
ظ��ل اإلع�لان الرسمي للجيش السوري
ع ��ن اس �ت �ه��داف اآلل �ي ��ة ال ت �ع��ود أس�ئ�ل��ة
ك�ـ «ه��ل أط�ل��ق ال �ن��ار ح�ق��ًا؟ وم ��اذا أط�ل��ق؟
وكيف أطلق؟ وماذا كانت النتائج» ذات
صلة ،واملهم هو أن��ه «إذا كانت دمشق
ق ��د أم� ��رت ح �ق��ًا ج�ي�ش�ه��ا ب ��إط�ل�اق ال �ن��ار
ع �م �دًا ع�ل��ى آل �ي��ة ل�ل�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي،
فإن ذلك يعني أنه ّ
تحد خطير ومغامرة
ب� � ��أن ت � ��رد إس� ��رائ � �ي� ��ل ع� �ل ��ى ال� �ه� �ج ��وم».
واعتبر مرغليت أن األس��د ،حتى لو لم
يكن قد أطلق النار في الجوالن ،إال أنه
«حصد نقاطًا في العالم العربي كما لو
أنه قد فعل».
ورأى الكاتب أن األس��د م��ن خ�لال فعله
ه��ذا «يلعب بالنار» ألن��ه «يختبر قدرة
التحمل اإلسرائيلية ،إذ إن تصريحات
ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و وم��وش �ي��ه ي�ع��ال��ون

األضرار االستراتيجية
للهجمات على سوريا أكبر
بكثير من الربح الذي تم
تحقيقه

وبيني غانتس ،يمكن أن تعتبر إن��ذارًا
وذري � �ع � ��ة ل� �ل� �ح ��رب ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ت �ح��دث
االن � �ط � �ب� ��اع ال � �خ ��اط ��ئ ب� � ��أن ال� �س ��وري�ي�ن
أطلقوا النار على الجيش اإلسرائيلي
وأنهم ملزمون بالرد».
وخلص مرغليت إلى أن الوضع الحالي
ب�ي�ن إس��رائ �ي��ل وس��وري��ا «س �ي��ال وه��ش
وي �ع��رف م��ن ي��وج�ه��ه ب�ن�ج��اح أن امل�ق��ود
ق��د ي�ف�ل��ت م��ن ي ��ده ف��ي ط��رف��ة ع�ي�ن ،وأن
التدهور باتجاه اشتعال حقيقي على
طول الجبهة هو مسألة قلة حذر وسوء
ح��ظ حتى ل��و ل��م يكن الطرفان معنيني
بذلك».
وتحت عنوان «األيادي أيادي طهران»،
ك� �ت ��ب أس � � ��اف ج � �ب� ��ور ف� ��ي «م� �ع ��اري ��ف»
أن ح� ��ادث� ��ة إط �ل ��اق ال � �ن� ��ار ع �ل ��ى اآلل �ي ��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ف��ي ال �ج��والن
ت�ش�ك��ل ال �خ �ط��وة األول� ��ى ل�س�ي��اس��ة ال��رد
ال � �ج� ��دي� ��دة ال� �ت ��ي ت �ت �ب �ل��ور ف� ��ي ال �ق �ص��ر
الرئاسي في دمشق.
واس�ت�ب�ع��د ال �ك��ات��ب أن «ي �ك��ون ال��رئ�ي��س
ال� � �س � ��وري م �ع �ن �ي��ًا ب� �م ��واج� �ه ��ة واس� �ع ��ة
ال �ن �ط��اق م ��ع إس��رائ �ي��ل ف ��ي ه ��ذا ال��وق��ت
بالذات ،حيث تنجح قواته في تحقيق
إن �ج��ازات وتغيير م �ي��زان ال �ق��وى حيال
الثوار» ،لكنه رأى أن «مواجهة على نار
ه��ادئ��ة م��ع إس��رائ �ي��ل ت �ص��رف األض ��واء
اإلعالمية باتجاه الحدود اإلسرائيلية
ال �س��وري��ة» .وإذ اع�ت�ب��ر أن ال �ج��واب عن
ت �س �خ�ين ج �ب �ه��ة ال� �ج ��والن م ��وج ��ود ف��ي
طهران ،التي «أمرت حزب الله ومحافل
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة م��وال �ي��ة ل �ل �ن �ظ��ام ال �س��وري
بتسخني الجبهة مع إسرائيل لسببني:

األول ه ��و ال �ق �ض��اء ع �ل��ى ق� ��وات ال �ث��وار
امل ��وج ��ودة ع�ل��ى ال �ح ��دود ،وال �ث��ان��ي هو
ت�ث�ب�ي��ت م �ك��ان��ة األس� ��د ك��رئ �ي��س س��وري
ال ي �خ��اف امل��واج �ه��ة م��ع ال �ع��دو ال�ك�ب�ي��ر
إس� � ��رائ � � �ي� � ��ل» .وض � �م� ��ن ه � � ��ذا ال � �س � �ي ��اق،
ف ��إن إي� � ��ران ،ب �ح �س��ب ال �ك��ات��ب« ،ت�س�ع��ى
اآلن إل � ��ى ع �م �ل �ي��ة ش� ��د وج � ��ه ل �ل �ص��ورة
السورية وع��رض األس��د كرئيس صلب
ومصمم على حماية مواطني سوريا
م� ��ن ال� �ه� �ج� �م ��ات ال � �ت� ��ي ي �ش �ن �ه��ا ال� �ع ��دو
الصهيوني».
من جهته ،انتقد محلل الشؤون األمنية
ف ��ي «ي ��دي� �ع ��وت أح � ��رون � ��وت» ،رون ب��ن
ي�ش��اي ،سياسة الحكومة اإلسرائيلية
ف��ي س��وري��ا ،وخ�ص��وص��ًا إق��دام �ه��ا على
تنفيذ الهجمات األخيرة ضد ما قالت
إن��ه ش�ح�ن��ات أس�ل�ح��ة م�ه��رب��ة إل��ى ح��زب
ال� �ل ��ه .وت �ح ��ت ع� �ن ��وان «ال �ل �ع��ب ب��ال �ن��ار:
أض� � ��رار ال �ه �ج �م��ات ف ��ي س� ��وري� ��ا» ك�ت��ب
ب ��ن ي� �ش ��اي أن «ف� �ط ��ري ��ات ال � �ن ��ار ال �ت��ي
ت�ص��اع��دت ف��وق دم �ش��ق ق�ب��ل أس�ب��وع�ين
ت �ح � ّ�دت ب �ش��ار األس� ��د ون �ظ��ام��ه ت�ق��ري�ب��ًا
حتى الحد األخير ،وقد كان من شأنها
أن ت�ج� ّ�ر ردًا ي��ؤدي إل��ى اش�ت�ع��ال واس��ع
ال�ن�ط��اق ف��ي ال�ش�م��ال» .ورأى ال�ك��ات��ب أن
ح��ادث��ة ال �ج��والن ه��ي «ت�ح��رش صغير»
م ��ن ج ��ان ��ب األس � ��د ال � ��ذي ال ي ��رغ ��ب ف��ي
اس� �ت ��دراج رد إس��رائ �ي �ل��ي« ،إال أن ��ه في
الشرق األوسط ال يمكن دائمًا السيطرة
على ألسنة اللهب».
وإذ شكك ب��ن ي�ش��اي بحكمة الهجمات
اإلسرائيلية األخ�ي��رة داخ��ل سوريا في
«التوقيت الراهن وبشكل استعراضي»،
أك��د أن��ه ال يوجد ما يثبت أن «عمليات
ً
القصف ّ
شوشت فعال وبشكل ملحوظ
ج�ه��ود التسلح ال�خ��اص��ة ب��ال�ح��زب وأن
اإلن� � �ج � ��از ع �م �ل �ي��ًا ك � ��ان ي �س �ت ��أه ��ل ه ��ذه
امل�خ��اط��رة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي أخ��ذه��ا
املبادرون إلى العملية».
ي�ض�ي��ف ال �ك��ات��ب «ه ��ل م��ن أج ��ل إح ��راق
عدد من أجهزة توجيه صواريخ ،يمتلك
الحزب منها املئات ،هدرنا فرصة حرية
عمل عسكرية استراتيجية ومشروعية
سياسية سنحتاج إليها في املستقبل
ع�ن��دم��ا تنطلق ق��اف�ل��ة أس�ل�ح��ة حقيقية
كاسرة للتوازن ،مثل ص��واري��خ 17-SA
ف��ي ط��ري�ق�ه��ا م��ن س��وري��ا إل��ى ل �ب �ن��ان؟».
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع�ل��ى م��ا ح�ص��ل ف��ي ال �ج��والن،
رأى ب ��ن ي� �ش ��اي ض � � ��رورة ال� �ح ��ذر «ف��ي
ردودن� � ��ا ع �ل��ى االس� �ت� �ف ��زازات ال �س��وري��ة
ح �ت��ى ال ن �ن �ج��ر إل� ��ى ت � ��ورط واش �ت �ع��ال
غير مرغوب فيه من قبل الطرفني ،مثل
إدخ��ال ح��زب الله إل��ى هضبة الجوالن،
وهو تهديد سمعناه ويجب أن نتعامل
معه بجدية» .إال أن األكثر إثارة للقلق،
بحسب الكاتب ،هو الطريقة «الخرقاء»
التي تعاملت بها ت��ل أبيب وواشنطن
م � � ��ع ال� � �ه� � �ج� � �م � ��ات ع� � �ل � ��ى امل � �س � �ت� ��وي� ��ات
السياسية والدبلوماسية واإلعالمية.
فـ «إسرائيل كانت معنية ب��أن يتجاهل
األسد واإليرانيون الهجوم كي ال يردوا
عليها ،بما من شأنه أن يعرض إسرائيل
للخطر ،إال أن البنتاغون فكر بطريقة
أخ� � ��رى» ف ��ي إش� � ��ارة إل� ��ى ت �س��ري��ب ن�ب��أ
الهجوم .وب��رأي بن يشاي ،فإن الجولة
ال �ث��ان �ي��ة م��ن ال �ه �ج��وم «ل ��م ي �ب��ق ل�لأس��د
ول� �ح ��زب ال �ل ��ه وإي � � ��ران س� ��وى ال �ت �ه��دي��د
ب��رد م��ؤل��م ع�ل��ى إس��رائ �ي��ل وال�ب�ح��ث عن
ط� ��رق ع �م �ل �ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه� ��ذا ال �ت �ه��دي��د».
وخ � �ل� ��ص ال � �ك ��ات ��ب إل� � ��ى أن «األض � � � ��رار
االستراتيجية للهجمات على سوريا
وملا بدا أنه تنسيق أخرق بني الحكومة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة واإلدارة األم�ي��رك�ي��ة كانت
أكبر بكثير من الربح الذي تم تحقيقه
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ...وم� ��ن اآلن
فصاعدًا ،سيضطر الجيش والحكومة
إلى التفكير جيدًا قبل أن يصادقوا على
خطة لقصف قافلة أسلحة من سوريا
إل� ��ى ح� ��زب ال �ل ��ه أو اع �ت��راض �ه��ا ب �ط��رق
أخ� ��رى ...ف��إذا ح�ص��ل ه�ج��وم إسرائيلي
إضافي سيكون من الصعب على األسد
أال ي ��رد ،ح�ت��ى ل��و رغ��ب ف��ي ذل ��ك .وه��ذا
ي �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى ح� ��زب ال �ل ��ه واإلي ��ران� �ي�ي�ن
والروس».
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تحقيق
يمارس هواية الغناء في مكان
عمله داخل السوق (األخبار)

«سوق السوريين»:
الوجه اآلخر لالجئين
بني أزقة برج حمود ،ينتشر
الباعة السوريون في سوقهم
التجاري الجديد .هنا يجد
الالجئون مالذهم بعيدًا
من العيش على بعض
املساعدات التي يقدمها
يرفعون شعارًا
فاعلو الخير.
ً
«بع كثيرًا واربح قليال» ،لسد
رمق أفراد أسرتهم واملحافظة
على ما تبقى من كرامتهم
بعد رحلة الشقاء الطويلة

أنس زرزر
اختار عدد من السوريني إثبات وجودهم
ض�م��ن دي �م��وغ��راف �ي��ا امل�ج�ت�م��ع ال�ل�ب�ن��ان��ي،
ب �م �ع��زل ع ��ن ال� � �ق � ��راءات امل �خ �ت �ل �ف��ة ل��واق��ع
اللجوء ال�س��وري في لبنان .رف��ض هؤالء
ال � �ص� ��ورة ال �س �ل �ب �ي��ة ال �ت ��ي أل �ص �ق��ت ب �ه��م،
ف�ب�ح�ث��وا ع��ن م �ش��اري��ع ت �ج��اري��ة بسيطة،
س ��رع ��ان م ��ا ت �ح��ول��ت إل ��ى س ��وق ت �ج��اري
ش�ع�ب��ي ،ب��ات ُي �ع��رف ال �ي��وم ب��اس��م «س��وق
السوريني».
ي�ق��ودن��ا دل�ي�ل�ن��ا ال �س ��وري ،ب�ين أزق ��ة ب��رج
ح �م��ود وح ��ارات� �ه ��ا .ن�ع�ب��ر م �ع��ه م ��ن أم ��ام
م�ت�ج��ر «م��ان��و م �ل��ك ال �ب �س �ت��رم��ا» الشهير
ً
وصوال إلى مدخل سوق مرعش الشعبي.
تصادفنا زواريب ضيقة ،ومساكن وأبنية
ب�س�ي�ط��ة ،ت��ذك��رن��ا ب�م�ن��اط��ق ال�ع�ش��وائ�ي��ات
امل �ح �ي �ط��ة ب��ال �ع��اص �م��ة ال �س��وري��ة دم �ش��ق.
تعلن ن� ��داءات ال�ب��ائ�ع�ين ع�ل��ى بضائعهم
امل�خ�ت�ل�ف��ة ب�ل�ه�ج�ت�ه��م ال �س��وري��ة امل �م �ي��زة،
وص��ول �ن��ا إل ��ى ال� �س ��وق .ي �خ �ب��رن��ا ال��دل�ي��ل
ال�لاج��ئ إل��ى ب�ي��روت هربًا م��ن ال�ح��رب في
ّ
ري ��ف دم �ش��ق ق�ب��ل ع ��ام واح ��د ت�ق��ري�ب��ًا ،أن
«أسعار البضائع املنافسة والبخسة في
ه��ذا ال�س��وق ،أكسبته شهرة كبيرة خالل
مدة زمنية بسيطة».
ح�ك��اي��ة ال �س��وق ب ��دأت ق�ب��ل ن�ح��و  6أشهر
ب �م �ح �ل�ين ت� �ج ��اري�ي�ن ف� �ق ��ط ،ل� ��م ي �ل �ب �ث��ا أن

قرى بعلبك ـ الهرمل تنتظر معمل فرز النفايات
رامح حمية
ال ت ��زال ق��رى بعلبك ـ ال�ه��رم��ل وب�ل��دات�ه��ا،
تتنشق صبح مساء الروائح الناجمة عن
إح��راق النفايات ف��ي املكبات العشوائية
ع �ن ��د ك� ��ل س �ف ��ح أو واد ،وع� �ل ��ى أط � ��راف
ال �ط��رق��ات ال �ف��رع �ي��ة وال � �ح ��دود ال �ع �ق��اري��ة
ب�ين ال�ب�ل��دات .تتسلل ال��روائ��ح ب�ه��دوء مع
ك��ل نسمة ه ��واء ،لتغطي سحبها األزق��ة
وال � ��دروب وت��دخ��ل ك��ل م �ن��زل ف��ي املنطقة
ً
امل �ح �ي �ط��ة ب ��امل� �ك ��ب ،وص � � ��وال إل � ��ى ال �ق��رى
امل �ج��اورة ف��ي م��ا ل��و ك��ان��ت س��رع��ة ال��ري��اح
أكبر.
ي� ��درك رؤس � ��اء ب �ل��دي��ات ب�ع�ل�ب��ك ـ ال�ه��رم��ل
أن إح � ��راق امل �ك �ب��ات «ش ��ر ال ب��د م �ن��ه» ،إذ
ي �ف �ت �ق��رون ل �ل �خ �ي��ارات ال �ب��دي �ل��ة ،ف�ي�ق�ف��ون
مكتوفي األي ��دي أم��ام املشكلة املتفاقمة.
وبحسب رئيس بلدية شمسطار سهيل

ستعالج مشكلة املطمر خالل الشهرين املقبلني

الحاج حسن فإنه «من غير املمكن تقليص
كميات النفايات الكبيرة إال باإلحراق ،مع
إدراك �ن��ا للمخاطر على األه��ال��ي والبيئة
واملياه الجوفية» ،موضحًا أن التأخير في
إنجاز معمل الفرز والتسبيخ في بعلبك،
يزيد من إرب��اك البلديات التي تنتظر أن
يبدأ العمل به خالل الشهرين املقبلني.
ّ
يذكر أن املشروع أنشئ من أجل استيعاب
ن �ف��اي��ات ب �ل��دات وق� ��رى ب�ع�ل�ب��ك ـ ال �ه��رم��ل،
وب �ق��درة استيعابية ت ��راوح ب�ين  60طنًا
ي��وم�ي��ًا ل�ل�ف��رز ،إل��ى  120ط�ن��ًا ،إض��اف��ة إل��ى
 45طنًا في اليوم للتسبيخ .لكن بدا الفتًا
التأخير الذي لحق باملشروع وعدم القدرة
ح�ت��ى ال �ي��وم ع�ل��ى ف�ت��ح أب��واب��ه الستقبال
النفايات م��ن ك��ل املنطقة ،وخصوصًا أن
رئ �ي��س ب�ل��دي��ة بعلبك ه��اش��م ع�ث�م��ان أك��د
بداية العام املاضي في أثناء إطالق خطة
عمل البلدية للعام« ،2012أن األعمال في

املعمل شارفت على نهايتها وأنه سيبدأ
ال�ع�م��ل ف�ي��ه ب��داي��ة ال�ص�ي��ف» ال�ف��ائ��ت .لكن
وح �ت��ى ال �ي��وم ،وم��ع ق��رب ان �ط�لاق صيف
العام  ،2013ال ي��زال معمل ف��رز وتسبيخ
بعلبك «غير ق��ادر على استقبال نفايات
املنطقة» ،بحسب عثمان .وأش��ار الرجل
إلى أن «األعمال في منشآت املعمل انتهت،
لكن املشكلة تكمن ف��ي املطمر ،وف��ي عدم
وجود تمويل له» ،كاشفًا عن قيمة إنشاء
امل�ط�م��ر ال �ت��ي «ال ت�ق��ل ع��ن ع �ش��رة م�لاي�ين
دوالر» ،وعن «عدم وجود أي جهة مانحة
حاليًا سواء محلية أو دولية ،في ظل عدم
توفر قدرة لدى البلدية على تنفيذ ذلك».
وأشار عثمان ،خالل جولة إعالمية أمس
ع�ل��ى م��وق��ع معمل ال �ف��رز ،إل��ى أن مشكلة
املطمر ستعالج خالل فترة شهرين ،على
أن تبدأ مرحلة توليد الطاقة الكهربائية
في مرحلة الحقة.

الخضر والفاكهة تحقن بمبيدات قاتلة
 7ع� ّ�ي�ن��ات م��ن أص��ل  15عينة م��ن الخضر
وال �ف��اك �ه��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م� �ل � ّ�وث ��ة .وم� ��ن ت�ل��ك
ال �ع �ي �ن��ات ال �س �ب��ع ،ه �ن ��اك أرب � ��ع م�ح�ق��ون��ة
ب ��درج ��ة ع��ال �ي��ة وخ� �ط ��رة م ��ن ال �ت��رس �ب��ات.
وع� � �ي� � �ن� � �ت � ��ان ت� � �ح� � �ت � ��وي � ��ان ع� � �ل � ��ى م � ��ادت � ��ي
«كاربندازيم» و«كادوسافوس» ،املحظور
استخدامهما في لبنان.
ال �ن �ت �ي �ج ��ة أع � �ل ��اه خ� ��رج� ��ت ب� �ه ��ا ج �م �ع �ي��ة
املستهلك بعد إج��رائ�ه��ا تحاليل لعينات
م � ��ن ال � �ف� ��ري� ��ز وال � �ه � �ن� ��دب� ��اء وال� �ب� �ق ��دون ��س
والسلق والروكا من مناطق رمل الظريف
وال ��زي ��دان� �ي ��ة وامل ��ري� �ج ��ة وال � �ح� ��دث وب ��رج
البراجنة وكفرشيما والشويفات.
ق �ب��ل ث �ل��اث س � �ن� ��وات ،ك � ��ان ح � ��ال ال �خ �ض��ر
وال� �ف ��اك� �ه ��ة ب �خ �ي ��ر ،إذ أظ � �ه� ��رت ت �ح��ال �ي��ل

ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ت ��ي أج��رت �ه��ا ع �ل��ى  53ع�ي�ن��ة
ت�ل� ّ�وث عينة واح ��دة ف�ق��ط .ت��ده��ور الوضع
إذًا .ول �ه ��ذا أس� �ب ��اب ،أول �ه ��ا «ال �ف �ل �ت��ان في
ق�ط��اع رش امل�ب�ي��دات ،وال�ت�ج��ار ال�ف��اس��دون
وامل�ه��رب��ون» ،يقول رئيس الجمعية زهير
برو .وما زاد األمور سوءًا ،هو عدم القدرة
على كشف «البضائع املهربة من املبيدات،
إذ يعملون على إخفائها ضمن بضائع
أخ � ��رى» .وب��ال �ع��ودة إل ��ى ال�ن�ت�ي�ج��ة ،يتبني
أن ال �ف��ري��ز ه��و م��ن أك �ث��ر ال �ع �ي �ن��ات «ال �ت��ي
اح� �ت ��وت ع �ل��ى ال� �ت� �ل ��وث ،ف �ه��و ك��اإلس �ف �ن��ج
سريع االمتصاص ،وقد أظهرت التحاليل
أن ع �ي �ن �ت�ين م ��ن أص� ��ل  9ت �ح �ت��وي��ان ع�ل��ى
املادتني املحظورتني وواحدة ظهرت فيها
نسب تلوث عالية ،كذلك ال�ح��ال بالنسبة

إل��ى ال �ب �ق��دون��س» .أم��ا ع��ن م�خ��اط��ر هاتني
املادتني ،فيشير برو إلى أنهما «ال تذوبان
بسرعة ،وتبقيان في التربة خمس سنوات
قبل التحلل ،وسمومهما تتعدى األكل إلى
ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى اإلن �ج��اب وال ��دم ��اغ وتشكل
س��رط��ان��ات ال �ق��ول��ون» .م��ع ذل ��ك ،ال ت ��زاالن
تستخدمان في لبنان بسبب فاعليتهما
في القتل «إذ تكفي جولة واحدة من الرش
ً
لتقتل الحشرات ،بدال من خمس دورات من
مبيد آخر».
ه��ذه نتيجة ك��اف�ي��ة ليتوجه امل� ��زارع نحو
اخ�ت�ي��ار ت�ل��ك امل �ب �ي��دات .وق��د تلعب ناحية
أخ ��رى دورًا ف��ي ه ��ذا األم� ��ر ،وه ��و «غ�ي��اب
اإلرش��اد ال��زراع��ي ،فلو استشار امل��زارع��ون
م� �ه� �ن ��دس�ي�ن زراع � � �ي �ي ��ن ل � �ك � ��ان ب ��اإلم � �ك ��ان

الفريز والبقدونس
العينات التي
من أكثر ّ
ملوثة
احتوت مواد ّ

ارش��اده��م إل��ى األن� ��واع ال�ت��ي ي��رش��ون بها
م��زروع��ات�ه��م» .وه��ذه مسؤولية تقع على
ع��ات��ق امل � ��زارع وأخ�ل�اق �ي��ات��ه ،وع �ل��ى ع��ات��ق
«وزارت � � � ��ي ال � ��زراع � ��ة وال �ب �ي �ئ��ة ع �ب��ر وض��ع
استراتيجية متكاملة ومنظمة تكسر هذه
ال�ح�ل�ق��ة ،وت�ت�ج��ه ن�ح��و ت�ك�ث�ي��ف اس�ت�خ��دام

تقنية ال�ه��رم��ون��ات ال�ت��ي ب��دأت�ه��ا ال��زراع��ة،
ح� �ي ��ث ج� � ��رى ت ��وزي� �ع� �ه ��ا ع� �ل ��ى امل� ��زارع�ي��ن
وكذلك ض��رورة اعتماد الحشرات النافعة
كواحدة من أه��م الوسائل ملحاربة اآلف��ات
الزراعية» .ثمة مسؤولية أخ��رى تقع على
عاتق املزارعني أنفسهم ،وهي أن املبيدات
«قبل أن تؤذي املواطنني ،تؤذيهم هم ،فهم
الذين يتنشقونها» .وقد أثبتت الدراسات
العلمية أن املزارعني وعائالتهم هم األكثر
عرضة لخطر املبيدات وأن تراكمها يومًا
بعد يوم «عبر التنفس وعبر األكل يؤدي
إل��ى أم ��راض كثيرة منها س��رط��ان��ات ال��دم
وال ��دم ��اغ وال �ت �ش��وه��ات ال�خ�ل�ق�ي��ة وازدي� ��اد
نسبة العقم».
(األخبار)
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متفرقات
تحوال إلى سوق تجاري تجد فيه كل ما
تحتاجه من مواد غذائية ،ألبسة ،وأدوات
منزلية وكهربائية .هنا يتعامل الباعة
وأص� �ح ��اب امل �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة ،ب��أري�ح�ي��ة
م��ع ال�ص�ح��اف��ة .ال خ��وف م��ن ال�ت�ح��دث مع
صحافي فضولي ،جاء ليستكشف وجهًا
آخر لواقع اللجوء السوري.
ي �ح �ت �ش��د ع � ��دد م ��ن ال ��زب ��ائ ��ن أم� � ��ام دك ��ان
ص �غ �ي��ر ل �ب �ي��ع امل� �ع� �ل� �ب ��ات وال �ب �ق ��ول �ي ��ات
وال �خ �ب��ز .ف��ال��دك��ان اك�ت�س��ب سمعة جيدة
ن �ظ �رًا ل �ك��ون ص��اح �ب��ه أب ��و أح �م��د ي ��درس
أس�ع��اره ب��دق��ة .ال�ح��رب ه� ّ�ج��رت ال��رج��ل مع
أس��رت��ه م��ن مدينة ال��رس�تن التابعة لريف
محافظة حمص وقد قضى أشهرًا طويلة
ً
متنقال بني امل��دن اللبنانية ،يعيش على
ب�ع��ض امل �س��اع��دات ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا فاعلو
ال �خ �ي��ر ،ق �ب��ل أن ي�س�ت�ق��ر وض �ع��ه ف��ي ه��ذا
ال � ��دك � ��ان .ي �س �ت �ق �ب��ل زب ��ائ� �ن ��ه ال� �س ��وري�ي�ن
واللبنانيني ع�ل��ى ح��د س ��واء ،بابتسامة
م �ح �ب �ب��ة .ال ي �ك��ف ع ��ن س� ��رد ال �ن �ك��ات بني
الحني واآلخر ،وكأنه يريد املحافظة على
حس الدعابة التي تميز الحماصنة ،حتى
وإن جارت عليهم األيام في غربتهم التي
يتوقع لها أن تطول .يخبرنا عن بدايته
في السوق «عملت أجيرًا في الدكان التي
أدي��ره اآلن ومن ثم عرضت على صاحبه
فكرة مشاركته العمل بعدما بعت مصاغ
زوجتي الذهبي .اآلن أدير العمل بالكامل
بعدما فهمت خفايا التجارة هنا» .نسأله
ع��ن سبب ش�ه��رة دك��ان��ه ،فيجيبنا« :منذ
تسلمي إدارة ال��دك��ان ،وضعت شعارًا ما
زلت ألتزم به حتى اآلن :بع كثيرًا وأربح
ً
ق�ل�ي�لا ،تكسب رزق ��ًا م�ض��اع�ف��ًا ودع ��اء من
البسطاء» .ويستدرك« :تناولت وأسرتي
املعلبات على م��دى أشهر ع��دة ،ل��ذا أدرك
ت �م��ام��ًا م� � ��اذا ت �ع �ن��ي ب �ض��اع �ت��ي ل �ل �ف �ق��راء
ّ
الباحثني عن لقمة تسد رمقهم» .ومع أن
ال �ف��ارق ب�ين أس �ع��ار أب��ي أح �م��د وأس �ع��ار
غ �ي��ره ب�س�ي�ط��ة ،ل�ك�ن�ه��ا م�ش�ج�ع��ة ل��زب��ائ�ن��ه
ل�ل��ذي��ن ي�ش�ت��رون بكميات ك�ب�ي��رة .ه��ذا ما
أك� ��ده ل �ن��ا أح ��د ال��زب��ائ��ن ح�ي�ن ق� ��ال« :ه�ن��ا

ً
تشتري أربع علب سردين ،بدال من ثالث
علب من مكان آخ��ر ،ما يعني أنك تكسب
كمية أكبر بالسعر نفسه لتطعم أسرتك
الكبيرة».
ي�ن�ش�غ��ل م��وف��ق ال� �ن ��وري ( 24ع ��ام ��ًا) في
ت��رت �ي��ب ال �خ �ض��ر وال� �ف ��واك ��ه ع �ن��د م��دخ��ل
دك��ان��ه ،بينما ي�ع�م��ل شقيقه م�ف�ي��د على
امل� �ي ��زان وم �ح��اس �ب��ة ال ��زب ��ائ ��ن .ال�ش�ق�ي�ق��ان
الهاربان من الحرب املستمرة في مدينة
ح �ل��ب ،تمكنا م��ن إي �ج��اد م �ك��ان ل�ه�م��ا في
«س ��وق ال �س��وري�ي�ن» .ال ت�خ�ت�ل��ف سياسة
ال�ب�ي��ع واألس� �ع ��ار ال �ت��ي ي�ت�ب�ع��ان�ه��ا كثيرًا
عن سياسة جارهما أبي أحمد .ربما هي
س�ب��ب ش �ه��رة ال �س��وق ،وازدح � ��ام ال��زب��ائ��ن
ال� �ش ��دي ��د ال� � ��ذي ي� �ش� �ه ��ده ،م �ن��ذ ال �ص �ب��اح
الباكر ،واملستمر حتى س��اع��ات متأخرة
من املساء.
ه ��ذا م��ا ج �ع��ل أص �ح��اب امل �ح��ال ورؤوس
األم � ��وال م��ن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ي�ت�ن�ب�ه��ون إل��ى

تنبه اللبنانيون إلى
ّ
جدوى «سوق السوريين»
فرفعوا اإليجارات

ال�ج��دوى االقتصادية وم��دى الربح الذي
يحققه الالجئون السوريون في سوقهم
ال��ذي اختطفوه منهم ،فسارعوا إلى رفع
رس� ��م إي� �ج ��ار امل� �ح ��ال ال �ت �ج��اري��ة ب�ن�س�ب��ة
ك �ب �ي ��رة ،وح � ��اول � ��وا م �ش ��ارك ��ة ال �س��وري�ي�ن
ال�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا ب�ج�ه��ده��م وع��رق �ه��م .ه��ذا
ّ
م��ا ي��ؤك��ده لنا م��وف��ق بقوله «إن صاحب
ال��دك��ان رف ��ع ث�م��ن إي �ج��اره م� ��ن 400دوالر

أم �ي��رك��ي إل� ��ى  800دوالر دف �ع ��ة واح� ��دة
وب � �ص� ��ورة م �ف��اج �ئ��ة .ول� � ��دى اع �ت��راض �ن��ا
على ه��ذا اإلج��راء ،اقترح علينا أن يدخل
شريكًا معنا في الربح ،مع املحافظة رسم
اإليجار السابق» .لكن موفق وشقيقه آثرا
االستغناء عن الغرفة التي يقيمون بها،
وت�ح��وي��ل ال��دك��ان إل��ى م�ك��ان ع�م��ل ن �ه��ارًا،
ً
وللنوم واإلقامة ليال «حتى ال يسرق أحد
جهدنا ونجاحنا املتواضع».
ّ
م��ع أن��ه يسمى «س��وق ال�س��وري�ين» ،إال أن
زب��ائ�ن��ه ال�ي��وم ه��م خليط م��ن اللبنانيني،
والعمالة األجنبية ،والالجئني السوريني.
وب�ي�ن ه ��ذا ال�خ�ل�ي��ط ال��دائ��م ال ��ذي يشهده
ال�س��وق ي��وم�ي��ًا ،تبقى ألب��ي خ��ال��د حكاية
مختلفة ،ربما تلخص تفاصيلها الوجع
السوري كله.
ً
ال�ل��اج� ��ئ ال� � �س � ��وري ك� � ��ان ي �م �ل��ك م �ع �م�لا
لتصنيع ط��وب ال�ب�ن��اء ف��ي م��دي�ن��ة ال��رق��ة
ال �ت��ي ه ��رب م�ن�ه��ا ق�ب��ل  7أش �ه��ر ،ب�ع��د أن
وصلتها حمى الحرب والقتل واشتعل
فيها ال��دم��ار .ف��ي ب �ي��روت ،ت�ح��ول الرجل
الخمسيني ،إلى عامل في ورش البناء،
ً
ي�ع�م��ل ي��وم��ًا ك��ام�ل�ا م�ق��اب��ل وج �ب��ة ط�ع��ام
واح��دة ،ومكان ينام فيه ،غالبًا ما يكون
إحدى زوايا الورشة نفسه .وجد ضالته
أخيرًا في «سوق السوريني» ،الذي تحول
م� �ك ��ان إق ��ام �ت ��ه إل� ��ى ب �ي��ت وم� �ك ��ان ع �م��ل،
وف �س �ح��ة مل �م��ارس��ة ه��واي �ت��ه ف ��ي ال �غ �ن��اء
والعزف على آلة العود .يساعد أبو خالد
أبناء بلده في البيع وترتيب البضائع،
م�ق��اب��ل ط�ع��ام��ه وم �ك��ان يقضي ف�ي��ه ليله
الطويل ،حاملًا بالعودة إلى وطنه .تسأله
ع ��ن أه �ل ��ه وع��ائ �ل �ت��ه امل �ك��ون��ة م ��ن زوج ��ة
وخمسة أب�ن��اء ،يجيبك والغصة تخنق
صوته املتعب «كل يوم أح��اول االتصال
بهم لسماع صوتهم واالطمئنان إليهم،
لكن ال أح��د يجيبك ف��ي ال�ط��رف اآلخ��ر».
ي ��رس ��م اب �ت �س��ام��ة م �ف �ت �ع �ل��ة ع �ل��ى وج �ه��ه
النحيل ،رافضًا ذرف الدموع من عينيه،
وي �ت��اب��ع غ� �ن ��اءه ب �ص��وت ي �ل �خ��ص وج��ع
السوريني جميعًا.

القفل والوساطة يحرمان بنت جبيل من مياهها
داني األمين
عندما وضعت مصلحة مياه جبل عامل
ً
«س � �ك� ��ورة» (أق � �ف� ��اال) ل �ل �م �ي��اه ع �ل��ى ط��ول
الخط ،من نبع باتوليه في قضاء صور
ّ
إلى قرى قضاء بنت جبيل ،لم تفكر ربما
ّ
ستتعرض للقرصنة
ب��أن تلك املفاتيح
وت �ح��رم  13ب�ل��دة م��ن ح�ق�ه��ا .ل�ك��ن ،ح��دث
ً
ذل��ك ف�ع�لا .ففي ك��ل م��رة ،تتعرض املياه
لالعتداء ،ما ي��ؤدي إل��ى حرمان املنطقة
منها ،أو تدني الحصة املقررة لها .وهي
ً
ح �ص��ة ال ت�ك�ف��ي أص�ل��ا ح��اج��ة األه ��ال ��ي،
فيما لو وصلت «ساملة» إليهم.
ففي التفاصيل ،قامت مصلحة املياه قبل
بضع سنوات بوضع مفاتيح ربط على
ط��ول خ��ط األن��اب�ي��ب ،بمعدل «مفتاح كل
ألف متر» ،بحيث جرى استخدامها عند
األعطال .ومن بني تلك املفاتيح ،حظيت
ب�ل��دة ك�ف��را ب��واح��د ،م��ع م �ح� ّ�ول بحجم 8
أن ��ش «ي �ن �ق��ل امل �ي��اه ع �ن��د ال� �ض ��رورة إل��ى
خ ��زان ال �ب �ل��دة وم ��ن ث��م إل ��ى امل �ن��اط��ق في
بنت جبيل» ،يقول طالل بنجك ،املوظف
املسؤول في املصلحة .ويشير بنجك إلى
أن ال�ه��دف منها «ه��ي استخدامها عند
حصول األعطال كي ال تذهب املياه هدرًا
وك��ي ن��وق��ف ج� ّ�ر امل�ي��اه ف��ي األن�ب��وب عند
العمل على إصالحه» .لكن ما حصل كان
ال�ع�ك��س ت�م��ام��ًا ،ف�ق��د «ق� ��ررت» ب�ل��دة كفرا
ً
ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى امل� �ح � ّ�ول ،ف��وض�ع��ت ق�ف�لا
خاصًا له ،وباتت تحول املياه منه بشكل
مستمر ،حارمة  13قرية.
ب �س �ب��ب ت �ل ��ك األع � �م � ��ال امل � �ت � �ك� ��ررةّ ،
وج� ��ه
بنجك ك�ت��اب��ًا إل��ى امل��دي��ر ال �ع��ام ملؤسسة
م�ي��اه لبنان الجنوبي أش��ار فيه إل��ى أن
«موظفًا في بلدية كفرا يقوم بفتح السكر
وإق �ف��ال��ه ،وع�ن��دم��ا ح��اول�ن��ا إع ��ادة فتحه
منعتنا ال�ب�ل��دي��ة ،ل�ت�ق��وم ب�ع��ده��ا بوضع
قفل خاص يمكنهم وحدهم من التحكم
ب��ه» .علمًا أن من شأن إقفال هذا املفتاح
م�ن��ع ج��زء ك�ب�ي��ر م��ن امل �ي��اه م��ن ال��وص��ول

إلى بلدتي ديرعامص والحمى تحديدًا.
مع ذلك ،لم تتوقف محاوالت بنجك عند
هذا الحد ،فقد توجه أواخر العام ما قبل
املاضي إللغاء السكر ،فما كان من رئيس
البلدية إال أن ق��ال ل��ه «اس�ح��ب شغيلتك
وإال ببعتلك ياهن ّ
محملني».
انتهت الحادثة من دون اتخاذ أي إجراء،
وب �ق��ي امل �ف �ت��اح ف ��ي ق�ب�ض��ة ب �ل��دي��ة ك �ف��را.
تفتحه وتقفله على ه��واه��ا .أم��ا بنجك،

فساد مصلحة
المياه
أع��ادت أزم��ة ب�ل��دة ك�ف��را التذكير بمشكلة
موظفي مصلحة م�ي��اه لبنان الجنوبي.
ويشير مصدر في املصلحة نفسها إلى أن
«ج��زءًا من الفساد امل��ؤدي إلى عدم تأمني
املياه الكافية إلى عدد من القرى والبلدات
في قضاءي بنت جبيل وصور ناجم عن
ع ��دم ق �ي��ام ع ��دد م��ن امل��وظ �ف�ين بمهامهم،
حتى أن��ه يمكن ال�ق��ول أن ال أح��د يعمل».
وف � ��ي ه � ��ذا اإلط� � � ��ار ،ي ��ؤك ��د ط �ل��ال ب �ن �ج��ك،
املوظف امل�س��ؤول في املصلحة ه��ذا األمر
بالقول أن «مصلحة مياه صور تضم 147
موظفًا ملتزمني بالعمل عند الطلب ،وهم
ي�ت�ق��اض��ون روات� ��ب ش�ه��ري��ة م��ن امل�ت�ع�ه��د،
ولكن  27موظفًا منهم فقط يواظبون على
العمل» .وهذه الحال ال تخص فقط لبنان
ّ
الجنوبي ،فمصالح املياه في لبنان كله
تعاني األزم��ة نفسها« :عجقة» موظفني
بال زحمة عمل.

فقد ات�خ��ذ بحقه اإلج ��راء ال�ل�ازم ،إذ نقل
إلى مكان آخر بعد اعتراضه على إقفال
املفتاح في كفرا .غير أن بقاء األم��ر على
حاله في كفرا ،من شأنه التسبب بكارثة،
خصوصًا أن ح��ال��ة امل�ف�ت��اح ه�ن��اك «غير
سليمة» ،كما يشير بنجك .ويتابع «قد
ينفجر في أية لحظة ،نظرًا إلى أن املياه
ّ
ت �ض ��خ ع �ب ��ره ب� �ق � ّ�وة  600ح� �ص ��ان ،واذا
انفجر فقد يؤذي كل من حوله».
وب�ع�ي�دًا ع��ن ح��ادث��ة م�ف�ت��اح ك �ف��را ،تشير
م � �ص � ��ادر ف � ��ي م �ص �ل �ح��ة امل � �ي � ��اه إل� � ��ى أن
«ال �ب �ع��ض ي �ع �م��د ع ��ن ط ��ري ��ق ال��وس��اط��ة
إل ��ى ّق�ط��ع امل �ي��اه ع��ن ب�ع��ض ال �ق��رى ال�ت��ي
ت �ض��خ ل�ه��ا امل �ي��اه م��ن وادي ج�ي�ل��و ،ل� ّ
�ري
البساتني ف��ي منطقة ص��ور واملحسوبة
ع �ل ��ى ب �ع ��ض ال� �ن ��اف ��ذي ��ن» .وي �ن �ف ��ي ه ��ذا
امل �ص��در م��ا ي �ت��داول��ه ال�ب�ع��ض ع��ن عالقة
ان� �ق� �ط ��اع ال� �ت� �ي ��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ب��ال �ق �ط��ع،
مشيرًا إل��ى أن «مشكلة الكهرباء ليست
سببًا حقيقيًا ،ففي فصل الشتاء تصل
املياه بشكل دائم اليها رغم أن الكهرباء
تنقطع ش�ت� ً
�اء باستمرار ،وه��ذا إن عنى
ش �ي �ئ��ًا ف� �ه ��و ي �ع �ن��ي ع� � ��دم ض� ��خ م� ��ا ه��و
الزم بسبب خ��دم��ة ألص �ح��اب البساتني
وب �ع��ض امل �ح �س��وب�ين وال �ن��اف��ذي��ن ال��ذي��ن
ي �ن �ق �ل��ون امل� �ي ��اه ال� ��ى م �ن��اط �ق �ه��م ق �س �رًا».
ً
ويذكر مثاال أن «إحدى بلدات بنت جبيل
تأخذ أكثر من حاجتها ،وأحيانًا يمتلئ
خزان املياه الرئيسي ويفيض أرضًا وال
يسمح بتعديل توزيع املياه» .يشار الى
أن مصلحة مياه لبنان الجنوبي تعمل
ع �ل��ى ب � ّن��اء خ� ��زان ك�ب�ي��ر س�ي�ت��م تجهيزه
ب�م�ض��خ��ة ف��ي ب �ل��دة ش �ق��را (ب �ن��ت جبيل)
ب �ع��دم��ا ق��دم��ت ب �ل��دي��ة األخ� �ي ��رة م�س��اح��ة
األرض ال�لازم��ة ل��ذل��ك .وم��ن امل�ف�ت��رض أن
الخزان جاهزًا بعد ثالثة أشهر،
يصبح
ّ
وس �ي �ت��م ض� ��خ امل� �ي ��اه م �ن��ه إل� ��ى خ��زان��ات
بلدة برعشيت التي أنجز بناؤها العام
امل��اض��ي ،وم�ن�ه��ا س�ت�ج� ّ�ر امل �ي��اه ال��ى ق��رى
وبلدات بنت جبيل.

مقتل نجل أمني سر حركة فتح في الشمال
قتل نجل أمني سر حركة فتح في الشمال جهاد فياض ( 28عامًا)،
بعدما طعنه أحمد عبد عطية ( 19عامًا) بسكني ليلة أول من أمس.
واستبعدت فاعليات مخيم البداوي (روبير عبد الله) أي أبعاد
ّ
سياسية أو أمنية للجريمة .وسلم القاتل إلى املراجع األمنية اللبنانية.
الالفت أن مقتل فياض جاء بعد ست ساعات من اجتماعّ ،
ضم نحو
مئتي شخصية من فاعليات البداوي ،للبحث في سبل مواجهة
االنفالت في املخيم جراء االشتباكات على تخومه في منطقتي الريفا
واملنكوبني.

قتيل وجريح في حادث سير في البقاع
وقع حادث سير مروع على طريق تعنايل (أسامة القادري) أدى
إلى سقوط قتيل هو الجندي جاك كرابيت كاشجيان ( 24عامًا)
وجريح في حالة خطرة .وفي التفاصيلّ ،أن السيارة التي كان يقودها
كاشجيان اصطدمت بالفتة إلحدى املحطات عند مفرق دير تعنايل،
ما أدى إلى انقالبها ووفاة كاشجيان على الفور .وقد حضرت
سيارات الصليب األحمر والدفاع املدني وانتشلت الجريح والقتيل من
السيارة ونقلتهما إلى مستشفى البقاع .كذلك حضر عناصر أمنيون
وفتحوا تحقيقًا بالحادث.

سلسلة الرواتب عند ميقاتي مجددًا
وقع وزير املال محمد الصفدي مشروع
سلسلة الرتب والرواتب ورفعه أمس للمرة
الثانية إلى رئاسة الحكومة عشية االعتصام
الذي تنفذه هيئة التنسيق النقابية ،الثانية
عشرة ظهر اليوم ،أمام وزارة املال والسرايا
الحكومية ،من أجل إحالة السلسلة إلى املجلس
النيابي وتحت عنوان «وحدة اللبنانيني والسلم
األهلي وضد الفتنة الداخلية» .ويتضمن
املشروع الجديد خفض األرقام بنسبة  %9.75عن املشروع املرسل
من وزارة املال ،أي  %5ما بني الراتب بعد زيادة غالء املعيشة و%5
أخرى بعد الخفض األول ،التقسيط على أربع سنوات وتجزئة الدرجات
الست لألساتذة على ست سنوات .املشروع بقي ،بحسب رئيس رابطة
أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ،شيكًا بال رصيد لكونه
ارتبط بسقف عجز املوازنة أي  5250مليار ليرة لبنانية.

موظفو مستشفى الهراوي يطالبون بمستحقاتهم
شكا  164موظفًا في مستشفى الهراوي الحكومي (أسامة القادري)
من تأخر مستحقاتهم التي تبلغ نحو  184مليون ليرة لبنانية
وغياب الهيكلة اإلدارية في املستشفى ،وتقاعس دور الوزارة التي
أصبحت ،بحسب املوظفني ،على اطالع على التجاوزات واملخالفات
في املستشفى ،عبر تقارير ورسائل نصية إلى وزير الصحة .ولفت
املوظفون إلى أن لجنة مكلفة من الوزارة ملتابعة امللف وعدتهم بدفع
املستحقات املتوجبة ،عن شهرين ونصف ،في  25الجاري ،ملوحني
بالتصعيد إذا لم تدفع الوزارة املستحقات من رواتب شهرية ومنح
مدرسية ومتوجبات املفعول الرجعي القديم والحالي.

الحرارة تالمس  35درجة
حذرت مصلحة األبحاث العلمية الزراعية من موجة طقس صيفي
حار ستبدأ اليوم الخميس وتستمر لغاية  25الجاري ،حيث من املتوقع
أن تصل الحرارة إلى  35درجة مئوية ،داعية املواطنني واألجهزة
املعنية إلى اتخاذ االحتياطات الالزمة .وناشدت املزارعني زيادة كميات
الري خالل هذه الفترة.

لبنان يشارك في افتتاح منتدى مخاطر الكوارث
أثار وزير البيئة ناظم الخوري املأزق الناتج من النزوح الواسع لالجئني
السوريني إلى األراضي اللبنانية ،وازدياد عدد الالجئني الفلسطينيني.
وقال ّإن عدد السوريني والفلسطينيني يعادل حاليًا  25في املئة من
سكان لبنان ،مشيرًا إلى ّأن األخير ال يستطيع أن يتحمل تلك األرقام
وحده ،لذا طالب بالدعم التقني واملالي من املجتمع الدولي ملساعدة
لبنان في إدارة هذه املحنة.
كالم خوري جاء خالل مشاركته في أعمال الدورة الرابعة للمنتدى
العاملي للحد من مخاطر الكوارث في جنيف صباح امس بحضور
 46شخصية من  30دولة .وشددت الكلمات على العواقب العاملية من
الكوارث ،والحاجة إلى تعزيز القدرة على التكيف من خالل الشراكات
واالستثمارات.
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السياسة العمالية :إدارة لألزمات والعمال األجانب
قد يكون الوزير السابق شربل نحاس
نام عميقًا ليل أول من أمس ،بخالف
كثيرين ممن استمعوا إليه محاضرًا عن
السياسة العمالية في لبنان .يصعب
أن ال تفعل مداخلته «التحريضية» كما
ّ
سماها ،فعلها في دفع املستمعني
إلى إعادة التفكير في الظروف التي
يعملون فيها .لكن هل تكفي ليلة
واحدة من األرق إلحداث تغيير؟
مهى زراقط
ك� ��ان� ��وا ث �ل�اث� ��ة ،ي �ش �ك �ل��ون م �ف��اص ��ل ف��ي
م��ؤس �س��ات أس��اس �ي��ة ف��ي ال ��دول ��ة :وزي��ر
سابق ،قاضية ،ورئيسة دائرة .اجتمعوا
ليتحدثوا ،في حضور محامني وقضاة
ون� ��اش � �ط�ي��ن وع � � � ّ�م � � ��ال ،ع � ��ن ال �س �ي ��اس ��ة
العمالية وتشريعات العمل في لبنان،
باإلضافة إلى وضع العمال األجانب.
ق��د ي �ك��ون ب��دي�ه�ي��ًا ال �ق��ول إن االس�ت�م��اع
ّ
إل� � ��ى م � ��داخ �ل��ات ش� �خ� �ص� �ي ��ات ،ت �ح �ت��ل
ّ
ه� ��ذه امل ��واق ��ع ت� �ح ��دي� �دًا ،ي �ش��ك��ل ف��رص��ة
ّ
اس� �ت� �ث� �ن ��ائ �ي ��ة ل � �ك� ��ل م� �ه� �ت ��م ب� �م ��وض ��وع
العمل في لبنان .لكن يبقى لفت النظر
إل �ي��ه م�ه�م��ًا؛ ألن �ن��ا ن�ح�ك��ي ع��ن ج ��زء من
حلقة ،يمكنها إذا ت��راب�ط��ت ،أن تحدث
ّ
ت �غ �ي �ي �رًا ،ول � ��و م� � �ح � ��دودًا ،ف ��ي أداء ك��ل
ّ
منهم ملهماته .هذا على األق��ل ما يمكن
ت��وق�ع��ه م��ن ال �ن ��دوة ال �ت��ي ع �ق��دت م�س��اء
أول م��ن أم��س ف��ي قاعة امل�ح��اض��رات في
املعهد الفرنسي للشرق األدن ��ى ،تحت
عنوان «السياسة العمالية وتشريعات
العمل في لبنان» ،باإلضافة إلى وضع
ال �ع �م��ال األج� ��ان� ��ب .ل �ك��ن ه� ��ذا ال �ط �م��وح
يبقى مرتبطًا ب��اآلل�ي��ات امل�ت��اح��ة ،التي
أوحت مداخالت املحاضرين بأنها شبه
معدومة.

النصوص القانونية تشكل طاردًا للبنانيني من سوق العمل (هيثم املوسوي)
وف� � ��ق ال� �ف� �ه ��م ال� �س ��ائ ��د مل� �ه� �م ��ات وزارة
العمل في لبنان ،ال تكاد األخيرة تقوم
إال ب �ت �س �ي �ي��ر ع َ �م��ل ال� �ع � ّ�م ��ال األج ��ان ��ب،
فتمنحهم ال� ُّ�رخ��ص وت�س�م��ح للمكاتب
ب��اس �ت �ق��دام �ه��م .ه ��ذا م ��ا ي �ق��ول��ه ال��وزي��ر
ال� �س ��اب ��ق ش ��رب ��ل ن � �ح ��اس ،ال� � ��ذي ش�غ��ل
م�ن�ص��ب وزي ��ر ع�م��ل ق��راب��ة س�ت��ة أش�ه��ر.
املهمات األخ��رى التي يفترض أن تقوم
بها الوزارة تصبح ثانوية.
وب � �ن� � ً
�اء ع �ل��ى ه� ��ذا ال� ��واق� ��ع ،ي �م �ك��ن ف�ه��م
َ
م��داخ �ل��ت��ي رئ �ي �س��ة غ ��رف ��ة ال �ع �م��ل ل��دى
محكمة التمييز ب��االن �ت��داب ،القاضية
أرليت جريصاتي ،ورئيسة دائرة العمل
ف ��ي ج �ب��ل ل �ب �ن��ان ـ� �ـ م �ف��وض��ة ال �ح �ك��وم��ة
ل��دى مجلس ال�ع�م��ل التحكيمي إي�م��ان
خزعل ،اللتني ركزتا على وضع العمال
األج��ان��ب؛ إذ ق� ّ�دم��ت جريصاتي عرضًا
ل� �ل� �ق ��وان�ي�ن امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب � �ه� ��م ،وش ��رح ��ت
حقوقهم االجتماعية والصحية ،فيما
ع��رض��ت خ��زع��ل واق ��ع س ��وق ال�ع�م��ل في
لبنان وال �ظ��روف التي تحيط بالعمال
اللبنانيني واألج��ان��ب ع�ل��ى ح� ّ�د س��واء.

امل� �ش ��اك ��ل ال� �ت ��ي ت �ت �ض �م �ن �ه��ا ال ��ورق� �ت ��ان
م� �ت� �ع ��ددة ،ق ��د ي� �ك ��ون أب� ��رزه� ��ا اع� �ت ��راف
خزعل بأن ال سياسة عمالية في لبنان
بل إدارة للملفات واألزمات .وتحت هذا
ال �ع �ن��وان ي�م�ك��ن اإلض � ��اءة ع �ل��ى م�ل�ف��ات
تتعلق ب�ع��دم ع��دال��ة ال�ق��وان�ين ،االرت�ف��اع
الهائل في اليد العاملة األجنبية ،غياب
ّ
العمال اللبنانيني عن قطاعات أساسية
واختالل أمنهم االجتماعي ،رغم وجود
جهات ضامنة...
ل �ك��ن ه � ��ذه امل �ش ��اك ��ل ل �ي �س��ت إال ن�ت��ائ��ج
ّ
ملعضلة أساسية تتعلق في فهم الدولة
مل�ع�ن��ى ال�ع�م��ل واالق �ت �ص��اد .ف��ي تحديد
الفرق بني االقتصادي الذي يتعامل مع
األم ��ور م��ن خلفية اإلن �ت��اج ،والدكنجي
ال ��ذي ي��رى األم ��ور وف��ق م�ن�ط��ق الكلفة.
يكفي تذكير نحاس ب��أن قانون العمل
ولد بعد القوانني التجارية ،لفهم حجم
التناقض امل��وج��ود ف�ي��ه .ي�ق��ول نحاس:
«لقد جاء قانون العمل ضمن منظومة
ق��ان��ون �ي��ة ت �ق � ّ�ر ب �ح��ق م ��ال ��ك رأس امل ��ال
ب��ال�ت�ص��رف ك�ق��ائ��د وح �ي��د ،وف ��ي مقابل

ه ��ذا االم �ت �ي��از ال �ق��ان��ون��ي ،ي�م�ك��ن وض��ع
ب �ع��ض ال � �ح� ��دود ال �ب �س �ي �ط��ة م �ث��ل ع��دم
ط��رد الحامل أو ع��دم تشغيل األط�ف��ال...
أي إن ال �ق��ان��ون ه ��و ت�ل�ط�ي��ف الخ �ت�لال
ب�ن�ي��وي ف��ي ال� �ت ��وازن» .م�ث��ال ع�ل��ى ذل��ك،
ال �ح��ق ف��ي إن �ش��اء ال�ن�ق��اب��ات ال ��ذي ن� ّ�ص
ّ
عليه القانون ،علمًا بأن «تأسيس حزب
أهون من تأسيس نقابة؛ إذ يكفي العلم
وال �خ �ب��ر ل�ل��أول ،ف�ي�م��ا ت�ح�ت��اج ال�ن�ق��اب��ة
إلى موافقة الوزير والجواب عليها قد
يطول وقد يرفض من دون تعليل».
ل �ك��ن م ��ن ق� ��ال إن ال� �ع ��دال ��ة ت �ت �ح �ق��ق م��ع
تأسيس النقابة؟
ع �ن��دم��ا ي �ج��رؤ ال �ع��ام��ل ع �ل��ى ال �ش �ك��وى،
ويصل إلى مجالس العمل التحكيمية
(إن ك��ان��ت م�ع� ّ�ي�ن��ة ،ألن�ه��ا تعطلت ستة
أش � �ه� ��ر ف � ��ي ان � �ت � �ظ ��ار ت ��وق� �ي ��ع م ��رس ��وم
التعيني) تكون النتيجة الحصول على
ت �ع��وي��ض .ه�ن��ا ي �ق� ّ�دم ن �ح��اس اق�ت��راح��ه
ل �ل �ق �ض��اة امل �ع �ن �ي�ي�ن ب � ��أن ي� �ن� �ظ ��روا إل��ى
األم � ��ور ب �ط��ري �ق��ة ث��ان �ي��ة ،أن ي�ج�ت�ه��دوا
ويخرجوا بأحكام قضائية تستند إلى

فهم مختلف للقانون ،أو االستناد إلى
ن �ص��وص ق��ان��ون �ي��ة أخ� ��رى غ �ي��ر ق��ان��ون
ً
ّ
العمل ،فيذكر م�ث�لا بنص ف��ي القانون
ال �ج��زائ� َ�ي ال ي�س�م��ح ب�ح��رم��ان أي عامل
م�م��ارس��ة ح�ق��وق��ه امل��دن�ي��ة ،ت�ح��ت طائلة
السجن.
ال تبدو محاولة نحاس «التحريضية»
ّ
للتغيير ،كل من مكانه ،نابعة من فراغ.
ال��وزي��ر ال��ذي أتيح ل��ه االط�ل�اع ع��ن كثب
على املمارسات السياسية بات متأكدًا
أن ال ن�ي��ة للتغيير م��ن ف ��وق .ي�ك�ف��ي أن
ن�س�ت�م��ع إل �ي��ه م �ق� ّ�دم��ًا أم �ث �ل��ة ع �م��ا ك��ان
ي��دور ف��ي مجلس ال ��وزراء لنعرف كيف
يفكر سياسيونا .هنا وزي��ر انزعج ألن
م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ال� ��ذي ق � ّ�دم ��ه ن�ح��اس
ّ
ثان
يتألف من  24صفحة! وهنا وزي��ر ٍ
أب ��دى خ�ش�ي�ت��ه ع�ل��ى ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ال
ت �ص� ّ�رح ع��ن ال�ع��ا ُم�ل�ين ل��دي�ه��ا للضمان
االج �ت �م��اع��ي ،إن ض � � ّ�م ب� ��دل ال �ن �ق��ل إل��ى
الحد األدنى لألجور! وهنا ثالث رفض
القيام بمسح اجتماعي لسكان لبنان
واملقيمني فيه «بحجة أننا نريد القيام
ب��امل�س��ح لتنفيع ب�ع��ض امل�س�ت�ش��اري��ن»!
علمًا أن أي تخطيط لسياسة عمالية،
ً
أو غيرها ،مرتبط أوال في معرفة ماذا
يوجد لدينا؟
ال تريد الدولة أن تعرف ما هو موجود
ل��دي�ه��ا .ال يمكن اس�ت�غ��راب ذل��ك ب�م��ا أن
ال �ن �ص��وص ال �ق��ان��ون �ي��ة «ت �ش �ك��ل ط ��اردًا
للبنانيني من سوق العمل في ما ّ
خص
ب �ع��ض امل � �ه� ��ن» ،ت �ق ��ول خ ��زع ��ل .وي��ؤك��د
ّ
ن �ح��اس أن «ه �ن��اك ات� �ص ��االت ي�ج��ري�ه��ا
م �س��ؤول��ون ك �ب��ار ف ��ي ال ��دول ��ة م ��ع دول
أج �ن �ب �ي��ة ل�ت�س�ه�ي��ل ه �ج ��رة ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
إل �ي �ه��ا» .ج ��اء ذل ��ك ف��ي م �ع��رض إج��اب�ت��ه
ع��ن أسئلة الحاضرين املستفزة ،التي
ّ
صبت أيضًا لدى القاضية جريصاتي،
م��ا دفعها إل��ى ال�ق��ول« :نحن القضاة ال
نضع القانون ،بل ّ
نطبقه ،فال يمكنكم
ل ��وم ال �ق �ض��اء .امل �ل��وم ه��و غ �ي��اب ال��دول��ة
وال �ش �ع��ب ال ��ذي ي �ح��اس��ب» .ف�ه��ل يمكن
ً
التعويل فعال على هذا الشعب؟
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سجل سعر صفيحة البنزين
ّ
« 95أوكتان» ارتفاعًا بقيمة
 200ل��ي��رة ،فيما بلغ سعر
صفيحة « 98أوكتان» 33100
ليرة .كذلك ارتفع سعر الكاز
وال��م��ازوت إل��ى  26200ليرة
و 24900ليرة

المتوقعة سنويًا
المبيعات
ّ
لمجموعة جديدة من أدوية
السرطان تعمل على تعزيز
لمحللي
جهاز المناعة وفقًا
ّ
مصرف « .»Citiوستستخدم
ه��ذه األدوي���ة ف��ي  %60من
الحاالت

مجمل تسليفات المصارف
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف����ي ال���س���وق
ال��س��وري��ة ،متراجعة بنسبة
 %70ع� ّ�م��ا ك��ان��ت عليه قبل
األحداث ،حيث كانت  5مليارات
دوالر وفقًا لحاكم مصرف
لبنان رياض سالمة

األم����وال ال��ت��ي يحتفظ بها
األت��راك ،أف��رادًا وشركات ،في
���ؤدي ق��ان��ون
ال���خ���ارج ،ق��د ي� ّ
«العفو على ال��ث��روة» الذي
أق� ّ�ر أم��س ،ويقضي بخفض
ال��ض��ري��ب��ة م��ن  %40إل���ى %2
فقط ،إلى إعادتها

32400

35

1.5

130

ليرة
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قضية

لعنة الخصخصة تالحق موظفي «فال»
تمديد عقد تلزيم أعمال المعاينة الميكانيكية ينتهي في تموز
خيارات الخصخصة
مكلفة .أكبر عبء يقع على
املوظفني .فمع انتهاء
عقد الشركة مع الدولة
اللبنانية وإطالق مناقصة
جديدة للتلزيم ،تبدو حقوق
العمال في عمل مستدام،
ثغرة تضاف إلى «كومة»
أوساخ الخصخصة...
هكذا هي الحال في تلزيم
املعاينة امليكانيكية

أخبار
قطاع البناء تراجع %20

ف �ب �ح �س��ب ح ��اك ��م م �ص ��رف ل �ب �ن��ان ري ��اض
سالمة ّ
تؤدي األزم��ات السياسية واملخاطر
األم�ن�ي��ة إل��ى «ت��راج��ع االس �ت �ث �م��ارات وك��ذل��ك
نشاط القطاع الخاص ،وال سيما قطاع البناء
ال ��ذي س�ج��ل ان�خ�ف��اض��ًا ف��ي ح ��دود .»%20
ّ
يستمر االس�ق��رار النقدي رغم
ولكن برأيه
«الجمود السياسي القائم» .وفي حديث إلى
ّ
وك��ال��ة «امل��رك��زي��ة» أك��د سالمة ّأن املصارف
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ق�ب��رص أض �ح��ى لها
ّ
الحق في تحويل أموال املودعني «وال تواجه
أي م�ش�ك�ل��ة ،ألن ل��دي �ه��ا ال �س �ي��ول��ة ال�ك��اف�ي��ة.
وكشف أن «غالبية املودعني طلبوا تحويل
أموالهم إلى املصارف العاملة في لبنان».

ّ
مخطط الكهرباء:
 5000ميغاواط في 2025

محمد وهبة
ع �ن��دم��ا ق� � ّ�رر م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ت�م��دي��د
عقد تشغيل املعاينة امليكانيكية مع
شركة «فال» لفترة  6أشهر في موازاة
إط�لاق دفتر ش��روط إلط�لاق مناقصة
مفتوحة لتلزيم هذه األعمال ،لم يكن
هدفه التصويب على شركة ما أو على
قطاع م��ا ،بل ك��ان الهدف ال��ذي سعى
إل �ي��ه ب�ع��ض ال� � ��وزراء ال��ذي��ن ض�غ�ط��وا
ب��ات �ج��اه اس� �ت� �ص ��دار ه� ��ذا ال � �ق� ��رار ،أن
ي �ت��م األم � ��ر وف� ��ق م �ب��دأ امل �ن��اف �س��ة بني
الشركات .هذا الخيار ال يختلف كثيرًا
ع��ن خ�ي��ارات الخصخصة والفوضى
التي تنتجها.
هؤالء ال��وزراء لم يكونوا جذريني في
م��واق�ف�ه��م وال يشبهون ف��ي مواقفهم
م� ��ن ال �خ �ص �خ �ص��ة أي � ��ا م� ��ن ال �خ �ب ��راء
الرافضني الستباحة الخدمة العامة
والتي ي��رون أن على الدولة تقديمها
ال القطاع الخاصّ .
وقرر هؤالء الوزراء
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ص �ي �غ��ة ال�خ�ص�خ�ص��ة
كحل وس��ط ب�ين خ�ي��ار «الخصخصة
بالتراضي» التي كان ّ
يروج لها وزير
ال��داخ �ل �ي��ة م� ��روان ش��رب��ل ح�ي�ن اق�ت��رح
تمديد العقد مع «فال» ملدة  5سنوات،
وخ �ي��ار إع� ��ادة امل�ع��اي�ن��ة امليكانيكية
إل��ى كنف ال��دول��ة لتقديمها للمواطن
مثل ب��ا َق��ي ال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ال�ت��ي لم
ُ
ّ
تخصخص بعد ...وتمكنوا من فرض
خ�ي��ارات�ه��م ف��ي مجلس ال� ��وزراء ال��ذي
أق��ر إج ��راء مناقصة مفتوحة لتلزيم
أعمال املعاينة امليكانيكية.
ه � � ��ذا امل� � �س � ��ار ه � ��و أح � � ��د أوج� � � ��ه ه ��ذه
الخصخصة التي كان ُي ّ
عبر عنها ،في
حالة املعاينة امليكانيكية ،باإلشارة
إلى تلزيم هذه الخدمة وفق عقد BOT
لفترة  10سنوات .ومن أبرز منتجات
هذا املسار ما يتعلق باستدامة عمل
موظفي الشركة امللتزمة ،إذ تحولوا
تلقائيًا إلى قنبلة موقوتة سرعان ما
أصبحت عرضة لالنفجار مع صدور
ق� � ��رار م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال� � ��ذي أرخ ��ى
صاعق التفجير.
ه� �ن ��اك وج� �ه� �ت ��ان ت� �ف � ّ�س ��ران م �ف��اع �ي��ل
ه��ذا ال�ق��رار؛ األول��ى أطلقها املوظفون
ال�س��اع��ون إل��ى ال�ح�ف��اظ على ديمومة
ع �م �ل �ه��م ،وال �ث��ان �ي��ة م�ت�ص�ل��ة ب�م��وق��ف
الشركة من هذه الحقوق.
وبحسب أوس��اط املوظفني ،فإن إدارة
ش��رك��ة «ف� � ��ال» أب �ل �غ �ت �ه��م ق �ب��ل أش �ه��ر،
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ّ
تم تلزيم هذه الخدمة وفق عقد  BOTلفترة  10سنوات (مروان طحطح)

يؤكد ّأن
جريصاتي ّ
استمرارية عمل
الموظفين محفوظة
وفق المادة  60من
قانون العمل
الشركة تنفي إصدار قرار
بإلغاء العقود غير أنها
ّنبهت من إمكان عدم
فوزها بالمناقصة

أن� �ه ��ا س �ت �ن �ه��ي ع� �ق ��وده ��م .وب �ح �س��ب
ب� �ي ��ان ص � ��ادر ع ��ن االت � �ح� ��اد ال��وط �ن��ي
ل�ن �ق��اب��ات ال �ع �م��ال وامل �س �ت �خ��دم�ين في
لبنان ،أص��دره بعد اجتماع ملندوبي
الفروع في «فال» ،فإن املوظفني «أمام
ّ
مأساة ستحل عليهم من خالل القرار
ال ��ذي ات �خ��ذت��ه إدارة ال �ش��رك��ة ب��إن�ه��اء
ك��ل عقود العمل ف��ي ال�ش��رك��ة ،وأيضا
أم ��ام ع ��دم م �ب��االة االدارة وال � ��وزارات
املعنية بمصير  400عائلة ،ومصير
دورة اق �ت �ص��ادي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة مرتبطة
ب �ه��ذا ال�ق�ط��اع م��ن ال�ع�م��ال وامل��وظ�ف�ين
وأصحاب املهن في هذا القطاع ...لذلك
ّ
تقرر تنفيذ اعتصام يوم غد الخميس
من أجل فرض ديمومة العمل».
إزاء هذا الكالم ،تأتي الوجهة الثانية
ّ
فيرد املدير العام للشركة
للموضوع،

وليد سليمان ،على م��ا يصفه بأنها
«ادع��اءات ّ
تجار النقابات» ،الفتًا إلى
أن الشركة «لم تصدر أي ق��رار بإلغاء
ال �ع �ق��ود م��ع أي م��ن امل��وظ �ف�ين ،لكننا
أب �ل �غ �ن��اه��م ب � ��أن ال� �ش ��رك ��ة س �ت �ت��وق��ف
ع��ن ال�ع�م��ل ف��ي ح ��ال ع ��دم ف��وزه��ا في
م �ن��اق �ص��ة ال � �ت ��زام أع� �م ��ال امل �ي �ك��ان �ي��ك.
وب��ال �ت��ال��ي ل ��ن ي� �ك ��ون م �م �ك �ن��ًا ال�ع�م��ل
ّ
مصرون على املشاركة
معها ...لكننا
في هذه املناقصة التي نحتاج إليها
ل �ن �ع �م��ل ،ون� ��أم� ��ل أن ن��رب �ح �ه��ا ح�ت��ى
نلغي ك��ل الحديث ع��ن استدامة عمل
امل��وظ �ف�ي�ن ف ��ي ه ��ذه ال� �ش ��رك ��ة ...لكننا
اليوم دخلنا في مرحلة فراغ حكومي
ال يمكن بموجبها إجراء أي مناقصة
وبالتالي سننتظر حتى تموز لنرى
ماذا سيحصل».
وفي السياق نفسه ،يؤكد وزير العمل
س �ل �ي��م ج��ري �ص��ات��ي ان «اس �ت �م��راري��ة
ع �م��ل م��وظ �ف��ي ش��رك��ة ف� ��ال م�ح�ف��وظ��ة
وف � ��ق امل � � ��ادة  60م� ��ن ق� ��ان� ��ون ال �ع �م��ل.
ق�ض�ي��ة ه ��ؤالء امل��وظ�ف�ين ت�ت�ط��اب��ق مع
ق �ض �ي��ة ع �م��ال ش��رك��ة ال �خ��راف��ي ال�ت��ي
كانت تلتزم أع�م��ال تشغيل وصيانة
مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث.
وق��د راس �ل��ت م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي��ر
ّ
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وأك � � � � ��دت ل� �ه ��م أن ه � ��ؤالء
امل��وظ�ف�ين سينتقلون ب�م��وج��ب امل��ادة
 60م� ��ن ق� ��ان� ��ون ال� �ع� �م ��ل إل � ��ى ال �ج �ه��ة
التي ستفوز باملناقصة س��واء كانت
ال� �ش ��رك ��ة ن �ف �س �ه��ا ،أو ج� � ��اءت ش��رك��ة
جديدة ،أو قررت الدولة استرداد هذا
القطاع وتشغيله مباشرة».
ّ
إذًا ،الحل موجود في القانون .فاملادة
 60تقول إنه «إذا طرأ تغيير في حالة
رب ال �ع �م��ل م ��ن ال��وج �ه��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
بسبب إرث أو بيع أو إدغام أو ما إلى
ذلك في شكل املؤسسة أو تحويل إلى

ش��رك��ة ،ف��إن جميع عقود العمل التي
ت �ك��ون ج ��اري ��ة ي� ��وم ح � ��دوث ال�ت�غ�ي�ي��ر
تبقى ق��ائ�م��ة ب�ين ّ
رب ال�ع�م��ل الجديد
وأج��راء امل��ؤس�س��ة» .لكن وج��ود امل��واد
القانونية «لم يمنع التعاون مع وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة للعمل ع�ل��ى تضمني دفتر
ال� �ش ��روط ب �ن �دًا ي �ش �ي��ر إل� ��ى اس �ت��دام��ة
عمل املوظفني وانتقالهم إل��ى الجهة
امللتزمة الجديدة» يقول جريصاتي.
مشكلة موظفي الشركات التي تلتزم
أعمال تشغيل املرافق العامة ،ليست
س��وى غيض م��ن فيض الخصخصة
ف � ��ي ل � �ب � �ن ��ان .ف �ب �ح �س��ب ال� �خ� �ب� �ي ��ر ف��ي
ش � � � ��ؤون ال � �س � �ي� ��ر ،ص� ��ائ� ��ب ال �خ �ل �ي ��ل،
إن وظ� �ي� �ف ��ة امل� �ع ��اي� �ن ��ة امل �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة
ك ��ان ��ت ت� �ق ��وم ب �ه��ا دائ � � ��رة امل �ي �ك��ان �ي��ك
بالكادر الرسمي املوجود فيها ،لكن
ال�س�ل�ط��ة بتركيبتها ال�ح��ال�ي��ة ذهبت
ً
ف� ��ي ات � �ج� ��اه خ �ص �خ �ص �ت �ه��ا ب� � ��دال م��ن
ت�ط��وي��ره��ا واالع �ت �م��اد عليها رغ��م أن
ه ��ذه ال�خ�ص�خ�ص��ة ه��ي «أك �ب��ر س��رق��ة
ل �ل �م��واط��ن وم � �ص� ��ادرة ل �ح �ق��وق��ه ألن��ه
ال ي ��وج ��د م ��ا ي �س �م��ى رس� ��م امل �ع��اي �ن��ة
امليكانيكية في القانون اللبناني».
وت � �ج� ��در اإلش� � � � ��ارة إل� � ��ى أن م��وظ �ف��ي
املعاينة امليكانيكية ليسوا وحدهم
م ��ن واج � ��ه ه� ��ذه امل �ش �ك �ل��ة ،ف �م �ي��اوم��و
الكهرباء واج�ه��و األزم��ة نفسها ،ولم
تحل مشاكلهم إلى اليوم رغم انضمام
قسم كبير منهم إلى الشركات امللتزمة
التي تسمى «مقدمو ال�خ��دم��ات» .أما
في مجمع الجامعة اللبنانية والتزام
شركة الخرافي ،فقد أعيدت املناقصة
«وربما جرى ترتيبها لتفوز الشركة
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م �ل �ت��زم��ة م ��ن أج � ��ل ع��دم
إط�ل�اق ش� ��رارة ت �ح� ّ�رك ع�م��ال��ي ت�ق��وده
نقابات عمالية ّ
ضد احزابها ورؤساء
أحزابها» يقول املطلعون.

إذ تعمل مؤسسة كهرباء لبنان مع «كهرباء
ف��رن �س��ا» ( )EDFع�ل��ى ص�ي��اغ��ة «امل�خ�ط��ط
التوجيهي الشامل لشبكة الكهرباء اللبنانية
 »2025_2012وفقًا ملدير املؤسسة كمال
ّ
ويتضمن املخطط تحديد امل��واق��ع
ال�ح�ي��اك.
امل �ن��اس �ب��ة إلن� �ش ��اء م �ع��ام��ل ج ��دي ��دة إلن �ت��اج
الطاقة الكهربائية مع إمكانية إشراك القطاع
الخاص« ،حيث من املتوقع أن تصل القدرة
اإلنتاجية إل��ى ح��دود  5آالف م�ي�غ��اواط في
نهاية الفترة».
وف� � ��ي م ��ؤت� �م ��ر «ال� � �ش � ��راك � ��ة ب �ي��ن ال �ت �م��وي��ل
ّ
واالس �ت �ث �م��ار» ش � ّ�دد ال�ح��اي��ك ع�ل��ى أن ��ه لكي
ت�ك��ون ال�ش��راك��ة م��ع ال�ق�ط��اع ال�خ��اص مثمرة
«ال ب ��د م ��ن ال �ت �خ �ط �ي��ط وإج� � � ��راء دراس � ��ات
علمية ومعمقة ،كذلك ال بد من توفير األطر
القانونية والتنظيمية لها لضمان نجاحها».
ُيشار إلى ّأن مشروعني ُعمل عليهما في هذا
اإلطار منذ عام ّ .2008
األول بناء معمل جديد
في دي��ر عمار تحت عنوان «منتجو الطاقة
امل�س�ت�ق�ل��ون» .وال �ث��ان��ي م �ش��روع إم �ك��ان بيع
معمل دير عمار الحالي .وبحسب الحايك« :لم
ّ
يقيض للمشروعني أن يبصرا النور نظرًا إلى
األوضاع األمنية والسياسية في تلك الفترة،
إال أنها كانت تجربة مفيدة في ح��ال جرى
اإلعداد ملشاريع مماثلة في املستقبل».
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حجم سوق األلعاب اإللكترونية
عامليًا والتي تشهد تنافسًا متزايدًا
من الشركات الكبرى التي تسيطر
تقليديًا عليها ،إضافة إلى العبني جدد
ّ
يستغلون فورة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وخصوصًا عبر األجهزة
الخلوية الذكية .وكشفت «»Microsoft
عن جهازها الجديد « »Xbox Oneالذي
استغرق تطويره  4سنوات ،ويتمتع
بخاصية دمج مختلف املحتويات
الرقمية االستهالكيةُ ،
وسيطرح في
وقت الحق هذا العام ُلينافس جهاز
« »Nintendoالجديد « »WiiUوجهاز
« »Sonyالشهير «.»4 PlayStation

 16ثقافة وناس

الخميس  23أيار  2013العدد 2010

فنون بصرية

بالم َق ّص
حسين ماضي ...الرسم ِ

ّ
ّ
كأن املعل َّم اللبناني ُيجاري نفسه
ويتحدى فنه أكثر من رغبته في الذهاب
إلى منطقة أبعد .الرسم باملقص يمثل
هذا النوع من التحدي في مواجهة الريشة
واإلزميل واملعدن .في معرضه الذي يقام
في «غاليري عايدة شرفان» ،مواجهة
تقنية وأدواتية تضع رسومه ومنحوتاته
في مواجهة طبعاتها الكوالجية
حسين بن حمزة

ال� � �ك � ��والج ال � � ��ذي ن� �ع ��رف ��ه ك �ح �ص �ي �ل��ةٍ
بديهية للصق عناصر وألوان ومواد
ّ
يتبدد بسرعة م��ا أن ندخل
مختلفة
م� �ع ��رض «ك� � � ��والج» ال � ��ذي ت�ح�ت�ض�ن��ه
«غاليري عايدة شرفان» .ما يقترحه
علينا حسني م��اض��ي ( )1938يشبه
دروس األش �غ��ال ال �ي��دوي��ة .ال�ل��وح��ات
ال� � � �ـ  36م� �ش� �غ ��ول ��ة ب� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ق��ص
ول �ص��ق امل � ��ادة ن�ف�س�ه��ا ،وه ��ي ال ��ورق
امل� � �ق � � ّ�وى .ال � �ك � ��والج ه �ن ��ا ه� ��و إن �ج ��از
ل ��وح ��ة ع� ��ادي� ��ة ب ��اس� �ت� �خ ��دام امل �ق��ص.
ّ
ك ��أن ال ��رس ��ام ال�ل�ب�ن��ان��ي ال ��ذي لطاملا
أده �ش �ن��ا ب��رس��وم��ات��ه وم �ن �ح��وت��ات��ه،
ي�ن�ق��ل ل�ع�ب�ت��ه إل ��ى م�ن�ط�ق��ة م �ج ��اورة.
الخطوط اإلع�ج��ازي��ة التي أنجز بها
لوحاته املتقشفة ،وال�ب��راع��ة الهائلة
ف��ي ت �ط��وي��ع امل �ع��دن ف��ي م�ن�ح��وت��ات��ه،
ت �ج��دان م�م��ارس��ة ج��دي��دة ف��ي تأليف
ال� � �ل � ��وح � ��ة م� � ��ن ق� � �ص � ��اص � ��ات ال� � � ��ورق
وال�ك��رت��ون .ربما يكون أص��ل اللوحة
م��وج��ودًا ف��ي مخيلته ،ورب �م��ا تكون

محض ارتجال .في الحالتني ،يسعى
ماضي إلى ترجمة ما سبق أن رسمه
ون �ح �ت ��ه ،ول �ك ��ن ب��اس �ت �خ��دام امل �ق��ص
ه ��ذه امل � ��رة .ال �ت��رج �م��ة ل�ي�س��ت ح��رف�ي��ة
طبعًا ،وإال صارت الكوالجات مجرد
طبعات مكررة للرسم والنحت .هناك
َّ
ش ��يء م��ا ي�ج�ع��ل امل �ق��ص أداة مكلفة
بخلق خريطة طريق أخ��رى تسلكها
ال�ل��وح��ة .رب�م��ا ال ي��رى امل�ش��اه��د فرقًا
ب�ين ال�ك��والج��ات وب�ين أع�م��ال ماضي
األخرى .الفروق الطفيفة وغير املرئية
ت�ق��ري�ب��ًا م��دس��وس��ة ف��ي م �ب��دأ اإلت �ق��ان
وم � ��راع � ��اة امل� �ق ��اي� �ي ��س .ح�ي��ن ي �ح��دث
ذل � � ��ك ،ت �ص �ب��ح األع� � �م � ��ال امل� �ع ��روض ��ة
ن��وع��ًا م��ن ال �ل �ع��ب ،وت�ص�بً��ح عمليات
ال � �ق� ��ص وال � �ل � �ص ��ق م� �ت� �ع ��ة خ ��ال �ص ��ة.
ه �ك��ذا ،ي�ص�ب��ح طبيعيًا وم��ده�ش��ًا أن
ن��رى نساء ماضي وط�ي��وره وثيرانه
التي م�لأت معارضه السابقة ،تفعل
ذل��ك وه��ي مقصوصة وملصقة على
س �ط��وح ال �ل��وح��ات ال�ح��ال�ي��ة .ال�ط�ي��ور
حاضرة أكثر في امل�ع��رض .إنجازها
ب��ال��ورق امل�ق�ص��وص يجعلها خفيفة

أك � �ث� ��ر ف � ��ي ط � �ي� ��ران � �ه� ��ا ،وف � � ��ي ح ��رك ��ة
أج�ن�ح�ت�ه��ا وم �ن��اق �ي��ره��ا .إل ��ى ج��ان��ب
ذل � � ��ك ،ث� �م ��ة ل� ��وح� ��ات م �ص �ن ��وع ��ة م��ن
م�ث�ل�ث��ات ه�ن��دس�ي��ة ،وأخ ��رى تحتلها
أزهار ،ولوحات تختلط فيها الطيور
م��ع ثمار وفاكهة .ف��ي ل��وح��ة «ثيران
وعصافير» ،يستدعي ماضي بعضًا
من ثيرانه لتركض مع الطيور .وفي
لوحة «مسابقة البيكيني» ،تحضر
ن � �س� ��اؤه ال� �ف ��ات� �ن ��ات واإلي� ��روس � �ي� ��ات
ف ��ي ث� �ي ��اب ال� �ب� �ح ��ر .م ��ع اس �ت �غ��راق �ن��ا
ف��ي ال �ل��وح��ات ،ت�ت��راج��ع ف�ك��رة املقص
إل � ��ى ال �خ �ل ��ف ،م �ف �س �ح��ة امل� �ج ��ال ل�ف��ن
حسني م��اض��ي ال��ذي ن�ع��رف توقيعه
قبل أن ن��راه .لعل األسلبة ه��ي بطلة
ه��ذه ال�ل��وح��ات امل�ن�ج��زة باالنضباط
األس�ل��وب��ي ال��ذي عهدناه ف��ي مسيرة
م��اض��ي ف ��ي ال ��رس ��م وال �ن �ح��ت .ه�ن��اك
ث� � � � � ��راء وخ� � �ص � ��وب � ��ة ف � � ��ي ال � �خ � �ط� ��وط
واملنحنيات ال�ت��ي تتكرر ف��ي أشكال
واملثلثات
الطيور واألزه��ار والثيران
ّ
وأج �س��اد ال�ن�س��اء .ال�ت�ق�ش��ف وتجنب
الثرثرة متأتيان من تصالح الرسام

م ��ع م �م��ارس��ات��ه ال �ت ��ي ت �ح �ص��ر ق�ل�ق��ه
وط�م��وح��ات��ه ف��ي امل��وض� ِّ�ع ذات ��ه .كأنه
يحفر ف��ي تجربتهُ ،
وي�ك��ث��ر طبقاتها
ّ
وت��أوي�لات �ه��ا .ال ي ��زال م��اض��ي ي�ج� ّ�دد
عالقته بهندسة ال�ك��ون ،وي�ق� ّ�رب فنه
ال�ش�خ�ص��ي م��ن ع �م��ل ال�ط�ب�ي�ع��ة على
موجوداتها .م�ج��اراة الكمال تختزل
أع �م ��ال ��ه امل �ن �ط��وي��ة ع �ل��ى م �م��ارس��ات
دقيقة تنتهي إلى خالصات للجمال
واإلتقان .لقد سبق أن قلنا أن ماضي
يرسم ما ينحته وينحت ما يرسمه،

األسلبة هي بطلة
هذه اللوحات المنجزة
باالنضباط األسلوبي الذي
عهدناه في مسيرته

وها هو يمزج املمارستني بالكوالج
َّ
املكلف بتظهير االنطباعات النحتية
وال �ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة ال �س��اب �ق��ة .ك� ��أن امل�ع�ل��م
ال�ل�ب�ن��ان��ي ي�ص� ِّ�ع��ب امل�ط�ل��وب م�ن��ه كي
ي �ص��ل إل � ��ى ال �ب �س��اط��ة واالخ �ت ��زال �ي ��ة
وال�خ�ف��ة ،بينما امل��ذاق��ات التكعيبية
وال �غ��راف �ي �ك �ي��ة ت �ن �ب �ع��ث م ��ن األع �م ��ال
امل� �ع ��روض ��ة س� � ��واء ك ��ان ��ت م �م �ن��وح��ة
للطيور أو املثلثات أو األجساد.
ك� َّ�أن ماضي ُي�ج��اري نفسه ويتحدى
فنه أكثر م��ن رغبته ف��ي ال��ذه��اب إلى
منطقة أب �ع��د .ال��رس��م ب��امل�ق��ص يمثل
ه��ذا ال�ن��وع م��ن التحدي ف��ي مواجهة
ال��ري�ش��ة واإلزم �ي��ل وامل �ع��دن .مواجهة
ت �ق �ن �ي ��ة وأدوات � � � �ي � � ��ة ت� �ض ��ع رس ��وم ��ه
وم�ن�ح��وت��ات��ه ف��ي م��واج�ه��ة طبعاتها
ً
ال �ك��والج �ي��ة ،وي�ص�ب��ح امل �ع��رض م ��رآة
تعكس ما نراه فيه اآلن ،وما سبق أن
رأيناه في معارض سابقة.
«ك��والج» :حتى  31أي��ار (مايو) ـ «غاليري
ع�������اي�������دة ش��������رف��������ان» (وس�����������ط ب�������ي�������روت).
لالستعالم01/983111:

«مسابقة ملكة جمال لبنان» ( 80 × 70سنتم ـــ )2012

تلميذ الكون
الطبيعة التي احتضنت نشأته في شبعا
املالصقة لجبل الشيخ جعلته على عالقة
ّ
مباشرة بحركة الكون وكائناته ،ولكنها علمته
أيضًا أن يجاري الكمال واإلعجاز فيها ،وأن
يكون «تلميذًا للكون» ،بحسب وصف الشاعر
عباس بيضون لتجربته .مجاراة الكمال جعلته
ً
مشغوال برسم الحركة الخفية املدسوسة داخل
التشريح الجسدي لنسائه ،أو مقتفيًا الخط
التصاعدي لتحليق طيوره ،أو الوثبة املتوقعة
لثيرانه .حيوانات حسني ماضي وأشكاله قادمة
من فردوس أمكنته األولى ،كما يقول هو في
مقابالته ،إال أنها تنتمي في الوقت نفسه إلى
فنون املنطقة وتراثها النحتي ،وخصوصًا في
بالد الرافدين وسوريا القديمة.

توثيق

ومضات نادرة من ذاكرة العمارة اللبنانية
روان عزالدين
�اض ل�ل�ع�م��ارة
ي�ب�ق��ى ال �ح��دي��ث ع ��ن م� � ٍ
ف��ي ب �ي��روت أف �ض��ل م��ن ال �ح��دي��ث عن
م�س�ت�ق�ب�ل�ه��ا ف ��ي م��دي �ن��ة اس�ت�ش��رس�ّ�ت
ف�ي �ه��ا آل ��ة ال� �ه ��دم ال�ل�ئ�ي�م��ة ف �ل��م ت��وف��ر
شيئًا من إرثها املعماري ،خصوصًا
الفترة التي جعلت العاصمة مختبرًا
ل �ل �ت �ج��ارب ال �ع �م��ران �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة .ه��ذا
«اإلرث» ،ال يمكننا اختزاله بالقرميد
والقناطر ،ب��ل هناك أيضًا العمارات
الحديثة التي رافقت العصر الذهبي
ل � �ل � �م ��دي � �ن ��ة« .ال � �ت � �ص � �م � �ي ��م ال� �ح ��دي ��ث
والعمارة في العالم العربي ــ بدايات
م �ش��روع» ي�ك� ّ�رس مساحته ل�لإض��اءة
ع�ل��ى ت�ل��ك األب �ن �ي��ة م�ن��ذ ال�ث�لاث�ي�ن�ي��ات
ح �ت��ى أواخ � ��ر ال �س �ت �ي �ن �ي��ات .امل �ع��رض
امل �ق ��ام ف ��ي «ف �ي�ل�ا س ��ال ��م» م ��ن تنظيم
«امل��رك��ز العربي للعمارة» واملهندس

ّ
املعماري مازن حيدر ،يشكل تأريخًا
وتوثيقًا علميًا لتلك األب�ن�ي��ة« .نحن
في بلد لم ي� ّ
�ؤرخ فيه للعمارة» يقول
رئ � �ي� ��س امل � ��رك � ��ز األك � ��ادي � �م � ��ي ج � ��ورج
ع��رب �ي��د .ي� �ن ��درج امل� �ع ��رض ض �م��ن ه� ّ�م
ّ
املستمر منذ تأسيسه
امل��رك��ز وعمله
ع � � ��ام  2008ع� �ل ��ى أرش� � �ف � ��ة ال� ��رس� ��وم
والوثائق العمرانية التي من شأنها
م��واج �ه��ة ال �ه��دم ب�ش�ك��ل ع�ل�م��ي بعيدًا
ع ��ن ال �ن��وس �ت��ال �ج �ي��ا ال� �ت ��ي غ��ال �ب��ًا م��ا
ت��راف��ق ال�ح��دي��ث ع��ن ع �م��ارات ب�ي��روت.
ب�ع��ض األب�ن�ي��ة ف��ي امل �ع��رض ش� ِّ�وه��ت،
ُ
ف�ي�م��ا ه� � ِّ�دم ب�ع�ض�ه��ا اآلخ� ��ر ،وتنتظر
أخ � � ��رى م� �ص� �ي ��ره ��ا .ن� � ��رى م �ج �م��وع��ة
م��ن ال ��دراس ��ات وال ��رس ��وم وال��وث��ائ��ق
ّ
وم �ج � ّ�س �م ��ات ألب �ن �ي��ة ت �ش��ك��ل م�ع�ل�م��ًا
م �ع �م��اري��ًا م �ه �م��ًا ف ��ي ذاك� � ��رة امل��دي �ن��ة،
إضافة إلى تسليط الضوء على بعض
امل �ع �م��اري�ي�ن م ��ن أص� �ح ��اب ال �ت �ج��ارب

ّ
والرواد الذين رافقوا املختبر
الجديدة
البيروتي أمثال خليل خ��وري ،وتيو
كنعان ،وعاصم سالم ،وجورج ّ
ريس،
وغريغوار سيروف ...في تعليقه على
ّ
أبنية اليوم ،يقول عربيد إن «التراث
ه��و ت��راك��م ح ��داث ��ات» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن
ال� �ح ��رب وم��رح �ل��ة «إع � � ��ادة اإلع� �م ��ار»
ّ
ول � ��دا ال�ق�ط�ي�ع��ة م ��ع ع� �م ��ارة امل��اض��ي.
ّ
ّ
النواحي
ورغم أن املعرض يركز على
ّ
ال �ه �ن��دس �ي��ة ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ،إال أن� ��ه
بمثابة نداء توعية للناس وللهيئات
ال��رس�م�ي��ة «ل�لان �ت �ب��اه إل ��ى ه ��ذا اإلرث
امل �ه��م» ،ك�م��ا ي �ش� ّ�دد م ��ازن ح �ي��در .هل
يمكننا استعادة تلك الفترة من دون
ذك��ر مبنى «ف �ن��دق ال�ك��ارل�ت��ون» ال��ذي
ً
ه��دم ع ��ام  2008م �ث�لا؟ ف��ي امل�ع��رض،
ّ
نرى دراسات هندسية أولية لواجهة
«قصر األونيسكو» الشمالية أنجزها
امل �ع �م ��اري ف��ري��د ط� � ��راد ،إض ��اف ��ة إل��ى

يضيء المعرض على
األبنية منذ الثالثينيات
حتى أواخر الستينيات

صورة لـ«مبنى الياس املر» ،أي مبنى
«الهورس شو» ال��ذي كان يحمل أول
واج �ه��ة زج��اج�ي��ة ( )curtain wallفي
لبنان .إل��ى جانب أهميته املعمارية،
ي �ح �م��ل امل �ب �ن ��ى ب� �ع� �دًا آخ � ��ر أال وه ��و
ارتباطه بمرحلة الستينيات الذهبية
ّ
ال �ت��ي ش��ك��ل ش ��ارع ال�ح�م��را شريانها
األس��اس��ي .تلك الفترة احتضن فيها
ال �ـ«ه��ورس ش��و» أه��م ّ
رواد ال�ح��داث��ة.
وي �م �ك �ن �ن��ا رؤي � ��ة امل �ن �ظ��ور امل �ع �م��اري
ل � �ـ«ج � ��ام � ��ع ال � �خ ��اش � �ق � �ج ��ي» ل �ع��اص��م

س �ل ��ام ال� � � ��ذي ي � �ع� ��ود إل� � ��ى م �ن �ت �ص��ف
الستينيات .ال يشتمل املعرض على
املباني فحسب ،ب��ل على املفروشات
أي �ض��ًا :ه�ن��ا تصميم ل�ك��رس��ي ك��ول��ون
ل�ل�م�ه�ن��دس خ�ل�ي��ل خ ��وري ي �ع��ود إل��ى
ال �س �ب �ع �ي �ن �ي��ات ،ودراس � � � ��ة ه �ن��دس �ي��ة
مل��دف��أة الرئيس سركيس م��ن منظور
م �ع �م��اري أن� �ج ��زه ج � ��ورج ّ
ري� � ��س .أم��ا
ً
ال� ��وث� ��ائ� ��ق ف �ت �ت �ض � ّ�م ��ن م � �ث �ل�ا ك �ت� ّ�ي �ب��ًا
ترويجيًا لـ«سيتي سنتر» الذي هدم
ج ��زئ �ي ��ًا .امل� �ع ��رض ال �ت��وث �ي �ق��ي ي�ظ�ه��ر
م ��ا ط �م �س �ت��ه ع��اص �ف��ة االس �ت �ث �م��ارات
ال �ه��وج��اء ،وي�ج�ع�ل�ن��ا ن ��درك ق�ي�م��ة ما
ف �ق��د ،وم��ا ه��و م �ه� ّ�دد ب��ال �ف�ق��دان ،على
ّ
ّ
قضية
تتحول هذه املسألة إلى
أمل أن
رأي عام.
«ال��ت��ص��م��ي��م وال��ع��م��ارة ال��ح��دي��ث��ة ف��ي ال��ع��ال��م
العربي» :حتى األول من حزيران (يونيو) ـ
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فوتوغرافيا

العمال الشهداء لم «يرجعوا بالسالمة»
ّ

محمد بدارنة
عبيد الزمن الصهيوني

ّ
«ترجعوا بالسالمة»
معرضه
في
الشهداء
أعمار
ع
وق
باللون ُاألحمر،
ّ
الذي اختتم أمس في «دارة الفنون» .هذه املرة ،صوب الفنان
الفلسطيني عدسته إلى الكادحني الذين قضوا نحبهم على يد طبقة
محتكرة ومحتلة ،بعدما أجبرتهم الظروف التي أفرزها االحتالل على
ِ
العمل عند االسرائيليني .صور ستنتقل قريبًا إلى شوارع فلسطني
محمود منير
«ت� � ��رج � � �ع� � ��وا ب � ��ال� � �س �ل��ام � ��ة» م� �ع ��رض
ملحمد ب��دارن��ة ي�ح� ّ�ول معاناة ّ
العمال
الفلسطينيني إلى وثيقة فوتوغرافية
ّ
وس �ج��ل ي��رق��م أس �م��اء ش �ه��داء العمل
ال��ذي��ن قضوا على ي��د طبقة محتكرة
ّ
وم �ح �ت �ل��ة م� �ع ��ًا ،وي � �ت� ��رك أث� � � �رًا ي ��ذك ��ر
ب �م��وت �ه��م ال � �غ ��ادر وع �ي �ش �ه��م امل �ل �غ��ى.
حمادة عالء الدين يستقبلك عند باب
املعرض الذي أقامه بدارنة أخيرًا في
«دارة ال �ف �ن��ون» ف��ي ع� ّ�م��ان ب��ال�ت�ع��اون
مع «مسرح البلد» .تنكشف الواجهة
ّ
الزجاجية املطلة على الشارع بأسماء
ع� ّ�م��ال فلسطينيني وت��اري��خ وفاتهم
وأس�ب��اب�ه��ا ،وح �م��ادة ي�ت�ص��دره��م مع
عبارة تشير إلى موته اختناقًا تحت
ال��رم��ل .ي��وق��ع ب��دارن��ة أع�م��ار الشهداء
باللون األحمر ،موثقًا وقائع تخفيها
الصحافة اإلسرائيلية التي ن��ادرًا ما
ُ
ت�ع�ل��ن أع ��داده ��م .ت �ب�ّي�نّ اإلح�ص��ائ�ي��ات
أنهم يتجاوزون الـ  60سنويًا ،بينما
ي �م �ث��ل ع� � ّ�م� ��ال ال� �ب� �ن ��اء ف� ��ي ف�ل�س�ط�ين
املحتلة  200أل��ف ،في مجتمع يخرج
معظم أبنائه يوميًا مع ساعات الفجر
ّ
ل �ل �ع �م��ل ل � ��دى أص � �ح ��اب ع �م��ل ج��ل �ه��م
م ��ن اإلس ��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ،م ��ن دون ع �ق��ود
وت�ص��اري��ح رس�م�ي��ة ،وال ت�ت��واف��ر لهم
إج� ��راءات ووس��ائ��ل ال�س�لام��ة ال�ع��ام��ة،
وال ي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى ت�ع��وي�ض��ات في
ح��ال إصابتهم أو وفاتهم في أماكن
عملهم.
اخ �ت��ار ال �ف �ن��ان الفلسطيني ال�ح��ائ��ط
ّ
املقابل ليعلق عليه  6بناطيل ،تعود
ّ
ث�ل�اث��ة م�ن�ه��ا ل �ع��م��ال ق �ض��وا ن�ح�ب�ه��م،
والبقية آلخ��ري��ن ال ي��زال��ون على قيد
القهر ،وتجاورها صور فوتوغرافية
ً
( 28ع�م�لا) انقسمت إل��ى مجموعات
ت�ع�ك��س ك��ل واح� ��دة ح��ال��ة م��ن ح��االت
ال � �ك � ّ�د ،أو ل �ح �ظ��ة ع ��اب ��رة ف ��ي ي��وم�ه��م

ال �ط��وي��ل ،أو ص ��ور ال��راح �ل�ي�ن م�ن�ه��م،
يمسك بها الحزن ويد األمهات.
في إحدى املجموعات ،ينبعث الضوء
من آلة اللحام ،حيث التقطت الصورة
من زاوية منخفضة للكاميرا ،فتظهر
وج��وه ال�ع� ّ�م��ال ّ
اللحامني ال�ت��ي تتسم
ب� �ص�ل�اب ��ة وث � �ب � ��ات وراء واق �ي ��ات �ه ��م
امل�ه�ت��رئ��ة ،وف��ي ل��وح��ات أخ ��رى ،تركز
ال �ع��دس��ة ع �ل��ى ق�ب�ض��ة أي��دي �ه��م أث �ن��اء
العمل ،لتنبئ بعزمهم رغ��م صعوبة
أع �م ��ال �ه ��م ،ال� �ت ��ي ت �س �ت �ح��ق ف ��ي وق��ت
ال ��راح ��ة ص � ��ورة ت �ع �ك��س ض�ح�ك��ات�ه��م
وط ��ري� �ق� �ت� �ه ��م ال�ل��اف � �ت� ��ة ف � ��ي إم � �س ��اك

سجائرهم تعبيرًا عن اإلنجاز .يجمع
ب��دارن��ة ال �ح��رف وال �ص��ورة وامل�لاب��س
ّ
امل�ع��ل�ق��ة ف��ي تجهيز ي �ن��درج ف��ي إط��ار
الفن املفاهيمي ،الذي استمر اإلعداد
له سنة كاملة ،في محاولة منه لطرح
جملة من الحقائق املغيبة ،تسندها
مغامرة جمالية ل��رص��د ح�ي��اة ه��ؤالء
ال�ع� ّ�م��ال ال�ت��ي ل��م يلحظها أح��د حتى
عائالتهم بسبب غيابهم الدائم عنها.
ُ
ت �ك �ث��ف ال �ع �ن��اص��ر امل� �ع ��روض ��ة ح�ج��م
ال�ظ�ل��م وال�ق�م��ع ال ��ذي ي�م��ارس��ه ال�ع��دو
ال �ص �ه �ي ��ون ��ي امل� � �س � ��ؤول ع� ��ن ت�غ�ي�ي��ر
ال ��واق ��ع االج �ت �م��اع��ي للفلسطينيني

أب �ن��اء األراض � ��ي امل�ح�ت�ل��ة ع ��ام .1948
ه��ؤالء ب��ات��وا يخضعون لحكم طبقة
ً
ت �ف��رض س�ل�ط�ت�ه��ا ب��وص �ف �ه��ا م�ح�ت�لا
وم�ح�ت�ك��رة ل ��رأس امل ��ال ف��ي آن واح��د،
وب��ذل��ك ي�ص�ب��ح ال�ع��ام��ل أس �ي �رًا يعمل
ل ��دى س� ّ�ج��ان��ه م��ن دون م �ق��اب��ل ،وب�لا
اع � �ت� ��راف ب �ح �ق��ه ووج� � � � ��وده .ب�ح�س��ب
بدارنةّ ،
تحول جزء من الفلسطينيني
إلى ّ
عمال في بنى تحتية ال ينتمون
إل �ي �ه ��ا م� �ث ��ل :امل �س �ت ��وط � ّن ��ات وج � ��دار
الفصل العنصري ،بل إنها تتأسس
ك� �م ��راك ��ز ل �ق �م �ع �ه��م وس� �ل ��ب ح��ري�ت�ه��م
وس ��رق ��ة أرض� �ه ��م ،ل�ك�ن�ه��م ي�ض�ط��رون

إل ��ى اح �ت �م��ال واق �ع �ه��م ب�س�ب��ب غ�ي��اب
ف� � ��رص ع� �م ��ل أخ � � � ��رى .ي � �ب ��رع ال �ف �ن��ان
ف��ي اخ� �ت ��راق ح �ي��اة ال �ع� ّ�م��ال م��واج�ه��ًا
ت� �ح ��دي�ي�ن :ص �ع��وب��ة ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
إذن بالتصوير ،وع��دم توافر إض��اءة
م� �ن ��اس� �ب ��ة مل � �ش� ��روع� ��ه ال � � � ��ذي ح �ص��ل
ع �ل��ى م�ن�ح��ة «آف � � ��اق» .ي��أس��ف ال�ف�ن��ان
الش �ت �غ��ال��ه ع �ل��ى م ��أس ��اة ل ��ن ي�ت�م�ك��ن
أصحابها من مشاهدتها ،لكنه يأمل
ّ
أن ي�ت�ح��ول م�ن�ج��زه إل ��ى ح�م�ل��ة ت��ذك��ر
ّ
بالعمال ال��ذي��ن سقطوا يوميًا ،ومن
أجل تحسني ظروف الذين يخرجون
يوميًا للعمل.

وجهًا لوجه

المهمشين
كاميرا
ّ
عكا ــ رشا حلوة
ّ
«ل� ��ذك� ��رى أول � �ئ ��ك ال� ��ذي� ��ن ل ��م ي � �ع� ��ودوا»،
ل�ي��س م��ن ال �ح��رب وس��اح��ة امل �ع��رك��ة ،بل
م��ن ال�ع�م��ل ...ق� ّ�رر محمد ب��دارن��ة (ع��راب��ة،
الجليل ـ  ،1987الصورة) توجيه عدسة
ك��ام �ي��رت��ه إل ��ى ال �ع� ّ�م��ال وال �ك ��ادح�ي�ن في
ّ
األراضي املحتلة عام  .1948هكذا ،ذكرنا
ً
بأكثر من  60عامال يموتون سنويًا من
دون أن يلتفت إليهم أح��د ف��ي معرضه
«ترجعوا بالسالمة» .حول أهمية عرض
أعمال فنانني فلسطينيني من األراضي
املحتلة ع��ام  1948في ّ
عمان والعواصم
العربية املتاح زيارتها ،يقول ب��دارن��ة لـ
«األخ� �ب ��ار»« :ه ��ذه امل �ع��ارض رس��ال��ة لنا
ك�ف�ن��ان�ين فلسطينيني ف��ي ال ��داخ ��ل ،من
أجل التأكيد على وجود مساحات ّ
حرة
وج �م �ي �ل��ة ل �ل �ع��رض .ل �س �ن��ا ب �ح��اج��ة إل��ى
ختم من تل أبيب كي نكون في معارض
م �ه �م��ة ،أو أن ن �ك��ون م �ك �ي��اج��ًا لتجميل
وج��ه إسرائيل» .ب��دأت فكرة العمل على
املعرض مع م��وت أص��دق��اء ب��دارن��ة ،مثل
ح� �م ��ادة ع�ل��اء ال ��دي ��ن ال � ��ذي ُدف � ��ن ت�ح��ت
ّ
الحي الذي
الرمل ،ونضال شاويش ابن
تسكنه عائلة امل�ص��ور ف��ي ق��ري��ة ع��راب��ة،
والعديد من ّ
العمال الذين لقوا حتفهم

أث�ن��اء البحث ع��ن لقمة العيش .يضيف
ب��دارن��ة« :م��ا دف�ع�ن��ي أك�ث��ر إل��ى ذل��ك هو
اك �ت �ش��اف اب �ت �ع ��ادي ع ��ن ط �ب �ق��ة ال �ع �م��ال
وال � �ك� ��ادح �ي�ن .أن � ��ا اب � ��ن ع ��ام ��ل ،ل �ك �ن��ي ال
أعرف عن حياة العمال سوى قشورها.
ن �ح��ن م�ن�ف�ص�ل��ون ع ��ن ط�ب�ق��ة ال �ك��ادح�ين
ح�ت��ى ل��و ت�ح��دث�ن��ا ع�ن�ه��م .امل �ع��رض ج��اء
م ��ن أج� ��ل إظ� �ه ��ار ال �ق �ه��ر ال �ي��وم��ي ال ��ذي
يعيشه هؤالء ،والتوعية تجاه حقوقهم
وض � � ��رورة ت ��أم�ي�ن س�ل�ام �ت �ه��م» .م �ن��ذ أن
أكتشف ب��دارن��ة شغفه بالتصوير قبل
س��ت س�ن��وات ،تجول ف��ي أوروب ��ا وآسيا

ً
والعالم العربي حامال كاميرته .ونتاج
هذا التجوال كان أربعة معارض .األول
ح�م��ل االس ��م «أث ��ر» ال ��ذي ج�س��د ال�خ��وف
من م��وت األه��ل ،والثاني «ت�ي��ه» ،تحدث
عن الجسد ورحلة الضوء فيه ،والثالث
«ح��اف��ة األم� ��ل» ال ��ذي أض ��اء ع�ل��ى عمالة
األطفال ،وأخيرًا «ترجعوا بالسالمة».
ت �ت �م �ي��ز ع� ��دس� ��ة ب� � ��دارن� � ��ة ب �م�لاح �ق �ت �ه��ا
تفاصيل الحياة الصغيرة ،منها املهمش
والخفي ،وف��ي أح�ي��ان كثيرة ي�ح��اول أن
ي�س�ل��ط ك��ام �ي��رت��ه ع �ل��ى ت�ف��اص�ي��ل وض��ع
ّ
عليها املجتمع ممنوعات ع��دي��دة ،لكن
ّ
ب��دران��ة ي��رى أن الكاميرا تمثل محاولة
للتواصل مع ما هو داخله وما هو خارج
ّ
ال�ح�ي��ز ال �ف��ردي .ي��ؤم��ن أن ال �ص��ور التي
يلتقطها تجسيد ملا يفكر فيه ويعتقده،
س��واء في صور الناس املهمشني أو في
ت��وث�ي��ق التفاصيل ال�ص�غ�ي��رة ف��ي حياة
ال �ن��اس ،أو ف��ي ق�ض��اي��ا ح�ق��وق اإلن�س��ان
و«ك� ��ذل� ��ك ف ��ي غ �ي��ر امل � ��أل � ��وف» .ي�ض�ي��ف:
«الكاميرا أداة أعيد فيها صياغة روحي
وتجاربي» .بعد ّ
عمان ،سيعود بدارنة
م��ع «ت��رج�ع��وا بالسالمة» إل��ى فلسطني.
وف� ��ي ب �ع��ض ال� � �ش � ��وارع ،س� ��وف ت��وض��ع
ص��ور امل�ع��رض ك��ي ي��راه��ا ال�ع�م��ال أثناء
خروجهم إلى العمل وعودتهم منه.

من
املعرض

ZOOM

مشروعه الجديد
ه��دي��ة (ع � ْب��ارة ع��ن ك��ام�ي��را  )Leicaكانت
ك��اف�ي��ة ل�ق��ل��ب ح�ي��اة معلم امل��درس��ة محمد
ً
ب ��دران ��ة ( )1978ال� ��ذي ب �ح��ث ط ��وي�ل�ا عن
ف �س �ح��ة ي � ��روي ف �ي �ه��ا ال� �ت ��اري ��خ ل �ت�لام��ذت��ه
النيام على مقاعد الدراسة بعد يوم شغل
شاق .تاريخ الفالحني الفلسطينيني الذين
ّ
جردهم االحتالل أراضيهم ،وقادهم قسرًا
للعمل في ظروف مهينة وقاسية ال تضمن
لهم حقوقهم ،وأبسطها االعتراف بموتهم
ح�ي�ن ت �ق��رر اآلل� ��ة ن �ه��اي��ات �ه��م .ه �ك��ذا ،خ��رج
ب�م�ع��رض��ه «ت��رج �ع��وا ب��ال �س�لام��ة» .يرفض
بدارنة أي تمويل أو جائزة إسرائيلية .وهو
يعد حاليًا ملعرضه الجديد ال��ذي يغوص
ف ��ي ق �ص��ة األط� �ف ��ال وال �ح �ي��اة ف ��ي ال �ن �ق��ب،
ويوثق حياة حوالى  130أل��ف فلسطيني
يعيشون في صحراء النقب ،وال تعترف
بهم السلطات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وتسعى إلى
طردهم واالستيالء على أراضيهم.

فالش
■ ضمن برنامج «أرصفة زق��اق» التي استضافت
فيها الفرقة اللبنانية فنانني عامليني ومحليني مثل
ب�ي�ت��ر س�ي�ل��رز وم��وج�ي�س��وال أدي �ب��اي��و ون �ت��ال��ي غ��ارو
وغيرهم ،تستقبل «زق��اق» أس�ت��اذة الحركة فانيو
باباديللي ال�ت��ي س�ت�ق� ّ�دم م�ح��اض��رة وورش ��ة عمل
وع ��رض ��ًا م �س��رح �ي��ًا .امل� �ح ��اض ��رة ال� �ت ��ي ت � �ق � ّ�دم ف��ي
«استديو زقاق» (العدلية ـ بيروت) عند السابعة
م��ن مساء الجمعة  24أي��ار (م��اي��و) ،ترصد مسيرة
حركة البحث الخاصة بالفنانة املتمرسة في الفنون
األدائية ،واستعراض الفرق البولندية للمسرح الحركي
ّ
الجسمانية
املتأثرة بجيرزي غروتوفسكي ،والحركة
ّ
ّ
املسرحية،
وكيفية تداخلها في الرقص والتمارين
وارت �ج��االت االت �ص��ال ال�ج�س��دي ف��ي مشهد الرقص
م��ا بعد ال�ح��داث��ي ف��ي أم�ي��رك��ا وتطبيقه على تدريب
ّ
امل�م��ث��ل .أم��ا ورش��ة العمل «ال �ح��واس ردات الفعل
واملخيلة» فتجمع عناصر من عمل الفرق البولندية
للمسرح الحركي ،والحركة الجسمانية ،وارتجاالت

االت�ص��ال الجسدي وال��رق��ص ب�ه��دف توسيع ال�ق��درة
على التعبير الجسدي والعاطفي ،عبر إيقاظ الحواس
واملخيلة وردات الفعل ( 25و .)5 /26وتحت عنوان
«ال �ه��واء ّ
يغير ل��ون األش �ي��اء ه�ن��ا» ،ت�ق� ّ�دم املمثلة
عرضها املسرحي الذي تستخدم ًفيه أسلوبًا حركيًا
ّ
وجسديًا حميميًا ومكثفًا ،جامعة بعض الوسائط
ّ
ّ
م�ث��ل ال�ت�س�ج�ي�لات ال�ص��وت��ي��ة وامل��وس�ي�ق��ي��ة وال�ف�ي��دي��و
والنصوص ( .)5 / 28لالستعالم01/381290 :
■ بعد «ال�ق�م��ر بجانبه امل�ظ�ل��م» (ال�س��اق��ي) التي
أص ��دره ��ا أخ� �ي� �رًا ،ع ��اد ال �ك��ات��ب وال � �ق � ّ
�اص ال �س��وري
ي � ��اس �ي��ن رف � ��اع � �ي � ��ة ( 1934ـ
ال�ص��ورة) بروايته ال �ـ ،13إذ دعت
«ش� ��رك� ��ة امل� �ط� �ب ��وع ��ات ل �ل �ت��وزي��ع
وال �ن �ش��ر» إل ��ى ت��وق�ي��ع «س� ّ
�وري��و
جسر الكوال» عند السادسة من
مساء الخميس  30أي��ار (مايو)

في «غاليري زمان» (شارع السادات ـــ الحمرا).
لالستعالم01/745571 :
■ «ح�ك��اي��ة ال �ف��ن ل�ل�ع�ط��اء» ه��و ع �ن��وان امل�ع��رض
ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي ال �ث��ان��ي ال ��ذي ت�ق�ي�م��ه ج�م�ع�ي��ة «ت��ال�ي��ا»
ال� �خ� �ي ��ري ��ة ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع «ج �م �ع �ي��ة ال �ف �ن��ان�ي�ن
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ل �ل��رس��م وال� �ن� �ح ��ت» .ت� �ش ��ارك ف��ي
امل �ع ��رض ن�خ�ب��ة م ��ن ال �ف �ن��ان�ين ال �ع ��رب وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
امل �ح �ت��رف�ين ،وي�س�ت�م��ر ح�ت��ى ن �ه��ار غ��د ف��ي «ق�ص��ر
األون �ي �س �ك��و» ،ك�م��ا ي�ع��ود ري�ع��ه مل��رض��ى ال�س��رط��ان
واملحتاجني .لالستعالم01/455566:
■ في معرضه الفردي الجديد ،يعود خالد البوشي
ّ
( )1985إل� ��ى ال �ع �ن��اص��ر ال �ج��وه��ري��ة ال �ت ��ي ت�ش��ك��ل
مشروعه الفني :النقطة ،وال��دائ��رة .يبني التشكيلي
ّ
ً
السوري عمال مينيماليًا ومتقشف العناصر .وقد
سبق للبوشي أن أقام معارض فردية عدة في سوريا

ّ
يستمر معرض ه �Dot/Stroke/Cir
والنمسا ولبنان.
 cleحتى السادس من حزيران (يونيو) في غاليري
( Art Circleشارع أنطوان الجميل _ الحمرا).
لالستعالم03/027776 :
■ ش ��ارك ��ت م��ري��م ص��ال��ح ف ��ي ال �ع��دي��د م ��ن ال �ف��رق
املوسيقية منها «سادة ومظبوط» ،و«جواز سفر»،
«فرقة الشيخ زين ورفاقه» ،و«حبايبنا» ...وفرقة
«ب��رك��ة» ومشاركاتها البيروتية م��ع زي��د ح�م��دان.
ً
كما عملت ف��ي ع��دد م��ن األف�ل�ام تمثيال وغ �ن� ً�اء إلى
جانب عملها على مشاريع موسيقية مستقلة كان
ّ
املصرية
آخرها ألبومها «أن��ا مش بغني» .املغنية
الشابة التي عرفناها بتقديمها أغنيات الشيخ إمام
بتوزيع جديد ،ستحيي حفلة عند الثامنة من مساء
اليوم في «حديقة األزهر» (طريق صالح سالم _
الدراسة) .لالستعالم- 0223637081 :
www.mawred.org
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وقفة

خفة فايسبوك التي ال تحتمل
كاواباتا وفرويد والمالكمة
التايالندية ّ
ّ
بيار أبي صعب
كيف ك��ان ال�ع��ال��م قبل ف��اي�س�ب��وك؟ ال�س��ؤال
نستعيده لقياس املسافة الشاسعة التي
ت�ف�ص�ل�ن��ا ع ��ن م� ��اض ق ��ري ��ب ك ��دن ��ا ن�ن�س��ى
ُ
م�ل�ام �ح ��ه .وق� ��د ط � ��رح أم� ��س ف ��ي اج �ت �م��اع
«األخ � �ب � ��ار» ،ح �ي��ث ن��وق �ش��ت ،إل��ى
ت �ح��ري��ر ّ
ج��ان��ب م�ل��ف��ات ال��راه��ن ال �ح��ارق ،م��ن صيدا
إل��ى طرابلس وم��ن القصير إل��ى ال�ج��والن،
ق�ض� ّ�ي��ة غ��ري�ب��ة وج��دي��دة ـ�ـ�ـ «ط��ري �ف��ة» كدنا
نكتب لوال بعدها املقزز وامل��ؤذي ـــ تجمع
كل ّ
مكونات فيلم تشويق ناجح .الجميلة
وال ��وح ��ش ،ج �ن��س وأدب وس�ي�ك��ول��وج�ي��ا
وفضائح .في دور بيغماليون أستاذ في
ج��ام�ع��ة ألب �ن��اء األغ �ن �ي��اء ،وك��ات��ب م�ع��روف
ال ت�خ�ل��و أع �م��ال��ه م��ن اإلب��اح� ّ�ي��ة ال �خ�لاق��ة.
وط ��ال� �ب ��ة ب ��ري �ئ ��ة م� �ت� �ع ��ددة امل � ��واه � ��ب :م��ن

األدب إل��ى ال�ب��وك��س ال�ت��اي�لان��دي ،ف��ي دور
مسخ فرانكشتاين الذي ارت� ّ�د على خالقه.
اب�ن��ة التاسعة ع�ش��رة الطالعة م��ن طفولة
ملتبسة كما يبدو ،دخلت ذات يوم مخدع
أس �ت��اذه��ا ل�ت��وض� ّي��ب ال �ك �ت��ب ،ول ��م ت�خ��رج
م �ن��ه أب� � �دًا .ت �ق��ول إن �ه ��ا ل ��م ت �ك��ن ت �ع��رف ما
هو االغتصاب املعنوي حينذاك ،فوقعت
الستيني وتالعباته
ت�ح��ت ت��أث�ي��ر ال��رج��ل
ّ
ال �س �ي �ك��ول��وج� ّ�ي��ة .ي �ب��دو أن � ��ه س�ج�ن�ه��ا في
منزله الريفي املنعزل ،مثل صاحب ّاللحية
ال� ��زرق� ��اء .وال �ل��ه أع �ل��م! ه��و ي �ق��ول إن� ��ه آم��ن
بموهبتها وجعل منها كاتبة ،وأصدر لها
ثالث روايات بلغتني ،احتضنها وشملها
ب ��رع ��اي� �ت ��ه ،وش � ّ�ج �ع �ه ��ا ع �ل ��ى ال �س �ف ��ر إل ��ى
ّ
أميركية ،وكان فخورًا بها يذكرها
جامعة
ف��ي ح��وارات��ه ال�ص�ح��اف� ّ�ي��ة .ص��ار مستودع
ّ
الجنسية وأحقادها
أسرارها ومغامراتها

ال�ع��ائ�ل� ّ�ي��ة .ص ��ار م�ع��ال�ج�ه��ا ،ب� ّص�ب��ر وأن ��اة
ّ
ّ
النفسية ...يتلقى ،بصدره
يحل مشاكلها
ّ
الرحب ،مكاملاتها اليومية من أربعة أقطار
األرض.
ّ
ل �ك��ن ب�ط�ل�ت�ن��ا ف��ك��ت ال �س �ح��ر ذات ص �ب��اح،
ّ
ّ
وتعرفت
الشيطانية،
وتحررت من أالعيبه

خالل  24ساعة ،وجهت
االتهامات ودارت
المرافعات ...فهل
ننتظر حكم االعدام؟

ّ
ف�ي��ه ع�ل��ى «مغتصبها» وم�س�ت�غ��ل�ه��ا ،كما
جاء في روايتها املستوحاة على األرجح
م ��ن دراس � � ��ات ع ��ن ض �ح��اي��ا ال�ب�ي��دوف�ي�ل�ي��ا
وسفاح القربى .وبما أن القوانني في لبنان
غير مهيأة ،فقد ّقررت أن تثأر بيدها .على
صفحتها نشرت صورته« :مطلوب ّ
حيًا أو
ميتًا» كما في أفالم الكاوبوي ،مع اتهامات
ف�ظ�ي�ع��ة م�ن�س��وب��ة إل ��ى ض �ح� ّ�ي��ة م�ج�ه��ول��ة.
ّ
نسوية رصينة ،وم��ن دون أي
مجموعات
ت��دق�ي��قّ ،
عممت على صفحتها ملصق الـ
 ،Wantedوأص � ��درت ح�ك�م�ه��ا ع�ل��ى السيد
كواباتا .هنا استل كاتبنا لوحة مفاتيحه،
ونشر على صفحته مرافعة طويلة ،على
ّ
وتتحرش
مقام «هي التي كانت تطاردني
ب� � ��ي» ،ك ��اش �ف ��ًا اس � ��م ال� �ط ��ال� �ب ��ة ،وف��اض �ح��ًا
امل �س �ت��ور ،وم� �ه � ّ�ددًا ب ��امل ��زي ��د ...ال �ن �س� ّ
�وي��ات
س �ح�بن ال� �ص ��ورة ال �ت �ش �ه �ي� ّ
�ري��ة «الح� �ت ��واء

ّ
امل ��وق ��ف» ،ول �ي��س ألن امل �ت �ه��م ب� ��ريء ح��ت��ى
ّ
ّ
الضحية االفتراضية
إث�ب��ات العكس! أم��ا
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ق� ��د ق �ب �ل��ت ال� �ت ��واص ��ل م�ع�ن��ا
ش��رط ع��دم ذك��ر اسمهاّ ،
وزودت �ن��ا بوثيقة
ّ
ّ
فلسفية (الروابط على موقعنا)،
اتهامية ـــ
ف� �ص ��ارت خ � ��ارج ال �س �م��ع .ف �ي �م��ا ال�ج��ام�ع��ة
ال�ت��ي احتضنت ه��ذه امل�غ��ام��رة العاصفة،
م �ت �ح� ّ�ص �ن��ة خ �ل��ف ص �م��ت أب� ��ي ال � �ه� ��ول ،ال
ت �ع �ط��ي ت �ف �س �ي �رًا ع� ��ن أس � �ب� ��اب اس �ت �ق��ال��ة
األس�ت��اذ م��ن سلكها التعليمي .غير ّ
مهم،
ّ
قضية فايسبوك لن تقرأوا عنها في
هذه
الصحف املرموقة :في العالم االفتراضي،
خ�لال  ٢٤ساعة وبلغة شكسبيرّ ،
وجهت
االت�ه��ام��ات ،ودارت امل��راف�ع��ات وامل ��داوالت،
فهل ننتظر حكم اإلعدام؟
@PierreABISAAB

أكشاك

«المسيرة»
صوت القوات
بأسلوب
«األخبار»
ليا القزي
ع� � ��ادت «امل � �س � �ي ��رة» إل � ��ى ك �ن��ف «ال � �ق� ��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة» .امل �ج �ل��ة ال �ت��ي ت� �م � ّ�ردت على
قيادة معراب من خالل رئيسة تحريرها
ال �س ��اب �ق ��ة ف �ي �ف �ي��ان داغ� � ��ر ال� �ت ��ي رف �ض��ت
تسليمها لسمير جعجع عند خروجه من
السجن عام  ،2005أصبحت اليوم البوق
األول للحزب وتابعة للدائرة االعالمية
ال�ق��وات�ي��ة .ال�ي��وم ،تسلم ال��دف��ة الصحافي
في جريدة «الجمهورية» أمجد اسكندر
ً
بدال من داغر .في الطابق الثاني من أحد
أبنية منطقة أدونيس الكسروانية الذي
ّ
يضم مكتب موقع «القوات» االلكتروني،
يقع مكتب «املسيرة» أيضًا .املكان قديم
وال� �ج ��دران تفتقر إل ��ى ال �ط�ل�اء ،وامل�ق��اع��د
ّ
ح ��دّي ��دي ��ة .ك ��ل ش� ��يء ي��وح��ي ب � ��أن ال��زم��ن
ت� ��وق� ��ف ي � ��وم دخ � ��ل س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع إل ��ى
ّ
ينفك اسكندر ّ
يردد أمام زائريه
السجن .ال
أن عمليات التأهيل ستبدأ .اض��اف��ة الى
ّ
تغيير الحلة االدارية ،ستشوب «املسيرة»
ع�م�ل�ي��ات ت��أه�ي��ل لصفحاتها وأب��واب �ه��ا.
ُ
س��ت�ق�س��م إل ��ى ش �ق�ين :س�ي��اس��ي وق��وات��ي،

العثرات
المالية
أمجد اسكندر
وس �ت �ت �ط��رق إل� ��ى م ��واض �ي ��ع اق �ت �ص��ادي��ة
ّ
يضم الشق األول
واجتماعية وثقافية.
�االت سياسية ،واالح��داث
تحقيقات وم�ق� ّ
اليومية .أم��ا الشق القواتي ،فهو ركيزة
«مجدها» .مطلوب
املجلة ستبني عليه
ّ
ل� �ه ��ذا ال �ق �س��م أن � ��اس ي �ت �ن��ف �س��ون ال� �ه ��واء
القواتي وتسري القضية في دمائهم .أما
والؤهم فمعرابي طبعًاّ .
يعبر هذا القسم
عن ص��وت «ال�ق��وات» ال��ذي كبتته االدارة
ّ
السابقة .وستحل «املسيرة» مكان املوقع
ّ
االلكتروني في ال��رد على أي خبر يطال
«القوات».
ال تيأس الدائرة االعالمية في الحزب من
ال� ّ
الحرب
�رد على امل�ق��االت التي تستعيد
ً
اللبنانية ودور «ال �ق��وات» ف�ي�ه��ا ،طالبة
ّ
(ال��دائ��رة) م��ن الصحافيني «ت�خ��ط��ي تلك

امل��رح �ل��ة ال �ت��ي ل��م ي�س�ل��م م�ن�ه��ا أح � ��د» ،أو
ع �ل��ى االق � ��ل «ول� � ��وج ال �ت ��اري ��خ م ��ن ال �ب��اب
ّ
�دف،
ال �ص �ح �ي��ح» ،أي ب��اب �ه��ا .ول �ه ��ذا ال �ه� ّ
ستستحدث امل�ج�ل��ة خ��ان��ة م�س� ّ�م��اة «ك��ن��ا
ه �ن��اك» ت ��روي «ح �ك��اي��ات أن ��اس ش��ارك��وا
في املعارك واعتقلوا وتستذكر الشهداء
وتضيء على النضاالت» على حد تعبير
أم �ج��د اس �ك �ن��در ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» .ل�ك��ن م��ا لم
يقله اسكندر لناّ ،
عبر عنه أم��ام طالبي
التوظيف حني قال «شبعنا الحديث عن
بشير الجميل ورفيق الحريري ورينيه
م�ع��وض ...لـ«القوات» شهداء يستحقون
ال �ت��ذك �ي��ر ب �ه��م واي �ف��ائ �ه��م ح �ق �ه ��م» .ك�م��ا
أن��ه م�ط�ل��وب أش �خ��اص ي�ص� ّ�ب��ون حقدهم
ع �ل��ى «ح� � ��زب ال � �ل� ��ه».ق� ��ال اس� �ك� �ن ��در أم� ��ام
ال�ص�ح��اف�ي�ين ال��ذي��ن ت �ق� ّ�دم��وا ل�ل�ع�م��ل في

املجلة« :نريد أسلوب جريدة «األخبار»،
لكن النفس يجب أن يكون قواتيًا» .هذا
ّ
م��ا ق��ال��ه لنا أي�ض��ًا« :تتحلى صحيفتكم
بحرفية معينة ومهنية ،ال يمكن ألحد
أن ينكرها ولو اختلف معها في املوقف
ّ
السياسي ،أيزعجكم أن نقلدكم؟».
ّ
ان �ط�ل�اق��ة «امل �س �ي ��رة» ب�ح��ل�ت�ه��ا ال �ج��دي��دة
س �ت �ك��ون ف ��ي ح ��زي ��ران (ي ��ون �ي ��و) امل �ق �ب��ل.
هي على موعد مع قرائها أسبوعيًا ،إذًا،
تنغلق القوات من خ�لال «املسيرة» أكثر
فأكثر ،فهي تتوجه فقط ال��ى جمهورها
ال� �ص� �غ� �ي ��ر ال� � � ��ذي ح� �ف ��ظ ع � ��ن ظ� �ه ��ر ق �ل��ب
م��واق�ف�ه��ا ،ف��إل��ى أي ح��د ستكون م��ؤث��رة؟
وه� ��ل س�ت�ت�م�ك��ن م ��ن ال �ص �م��ود ف ��ي ع��ال��م
ح �ي��ث ال ��رك ��ود ي�س�ي�ط��ر ع �ل��ى ال�ص�ح��اف��ة
الورقية؟

تواجه االنطالقة الجديدة لـ«املسيرة»
(تأسست عام  )1984عراقيل مادية عدة.
يقول أحد القواتيني الذين ّ
تقدموا بطلب
ّ
عمل في املؤسسة« :الواضح أنها كجميع
املؤسسات القواتية ،ال تملك مبلغًا معينًا
ّ
مرصودًا من أجل االنطالقة» .يفضل رئيس
تحرير املجلة أمجد اسكندر عدم التطرق
الى الشق املادي والى موضوع الديون التي
ورثها من املرحلة السابقة .يقول «هي
صفحة ُ
وطويت .املوضوع اليوم عند
املحامني» .أم��ا العقبة الثانية ،فهي
الخوف ال��ذي يختلج في الصحافيني من
أن يؤثر «العمل في مجلة ّ
مسيسة على
مسيرتهم املهنية الحقًا».

هنا القاهرة

فشل اإلخوان :اليوتيوب شاهد شاف كل حاجة
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
م�ق� ّ�دم برنامج ي��وم� ّ�ي يبدأ برنامجه على
ض��وء ال�ش�م��وع ،وزي��ر ال��ري��اض��ة العامري
املصري فاروق يهرب من مؤتمر صحافي،
ووزي� ��ر ال�ت�م��وي��ن وال �ت �ج��ارة ب��اس��م ع��ودة
يعاني م��ن انقطاع الكهرباء على الهواء
م �ب��اش��رة ،وف �ي��دي��و ال �ج �ن��ود امل�خ�ط��وف�ين
الذين تم تحريرهم أخيرًا في سيناء ،يثير
ال�غ�ض��ب .ه �ك��ذا ب��ات��ت م�ق��اط��ع ال�ي��وت�ي��وب
ّ
ّ
ال �س �ج ��ل ال �ي ��وم��ي ال � ��ذي ي � ��دل ع �ل��ى ف�ش��ل
ال��دول��ة امل �ص��ري��ة ال �ت��ي ت �ح��اول ال�س�ي�ط��رة
على االعالم ،لكن من دون جدوى.
م�ن��ذ ع ��ام  ،2009ت �ع��رض ق �ن��اة «أون .ت��ي.
ف��ي» ب��رن��ام��ج «م��ان�ش�ي��ت» (م��ن األح��د إلى
الخميس  )20:00ال��ذي يقدمه الصحافي
ّ
يهتم بقراءة
جابر القرموطي .البرنامج
أب � � ��رز م� ��ا ت �ن ��اول �ت ��ه ال �ص �ح ��ف ال � �ص� ��ادرة

صباح يوم الحلقة مع تعليقات االعالمي
العفوية التي ينقسم الجمهور .بعضهم
ّ
يرى أن القرموطي هو لسان حال املواطن
ال�ع��ادي وآخ��رون ي��ري��دون اعالميني طبقًا
ل�ن�م��اذج م �ح� ّ�ددة سلفًا ف��ي أذه��ان�ه��م .لكن
ح�ل�ق��ة ال �ث�ل�اث��اء امل ��اض ��ي م��ن «م��ان�ش�ي��ت»
شهدت بداية مختلفة ّ
تحولت سريعًا إلى
حديث ّ
رواد مواقع التواصل االجتماعي.
ب��دأ القرموطي حديثه للمشاهدين على
ض��وء ال�ش�م��وع ،منتقدًا بطريقة مبتكرة
ت �ك ��رار ظ ��اه ��رة ق �ط��ع ال �ك �ه��رب��اء ف ��ي امل ��دن
املصرية خ�لال األي��ام االخ�ي��رة ،واستمرار
ات � � �ه� � ��ام ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ل � �ل � �ن� ��اس ب� � � ��أن س� ��وء
ّ
ت��رش�ي��ده��م ل�لاس�ت�ه�لاك ه��و ال �س �ب��ب .ظ��ل
القرموطي يتناول قضية قطع الكهرباء
ألكثر من دقيقتني ،قبل أن تعود الكهرباء
إل� � ��ى االس � �ت� ��دي� ��و ب� �ع ��دم ��ا ت � �س� ��اءل م� �ق � ّ�دم
البرنامج «أي��ن ن��ور النهضة» ال�ت��ي وعد

بدأ المذيع جابر
القرموطي برنامجه
على ضوء الشموع

املسلمون؟ .قبل هذه الحلقة،
بها اإلخوان
ّ
ك ��ان ي��وت �ي��وب ق ��د وث � ��ق ل�ق�ط��ع ال �ك �ه��رب��اء
أث �ن��اء م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ل��وزي��ر ال�ت�م��وي��ن
وال�ت�ج��ارة وال�ق�ي��ادي ف��ي جماعة اإلخ��وان
امل �س �ل �م�ي�ن ب ��اس ��م ع � � ��ودة .وع� �ل ��ى امل� �ن ��وال
ن�ف�س��ه ،ت� ��داول امل �ش��اه��دون م�ق�ط��ع فيديو
ملؤتمر صحافي لوزير الرياضة العامري

ف��اروق انتهى قبل أن يبدأ ،بسبب هجوم
جمهور نادي «الزمالك» على مقر املؤتمر.
ل��م يتضمن الفيديو مشاهد الهجوم وال
ّ
املهاجمني ،وإن�م��ا رك��ز على ال��وزي��ر وهو
يحاول التواصل مع الحاضرين من دون
ّ
جدوى ،ثم يأتيه قائد الحرس ليخبره أن
ّ
فيرد
الجماهير الغاضبة دخلت القاعة،
ال��وزي��ر «ط � ّ�ب ه�ن�ع�م��ل اي� ��ه» ،ف�ي�ك��ون ال��رد
«اخ �ل��اء ي��ا ف �ن ��دم» .وب��ال �ف �ع��ل ف��ي أق ��ل من
ث��ان�ي��ة ،ي�خ��رج ال��وزي��ر م��ن ال �ب��اب الخلفي
للقاعة .إذا كانت املشاهد السابقة عكست
بشكل س��اخ��ر ف�ش��ل ال��دول��ة ف��ي السيطرة
األم�ن�ي��ة وت��وف�ي��ر ال�ك�ه��رب��اء ف��ي ب�ل��د السد
ّ
املحررين بعد
العالي ،جاء فيديو الجنود
اخ �ت �ط��اف دام اس �ب��وع��ًا ع�ل��ى ي��د ع�ن��اص��ر
إره��اب �ي��ة ف��ي س �ي �ن��اء ل�ي�ث�ي��ر امل ��واج ��ع في
نفوس أهل املحروسة .كان الخاطفون قد
ّ
سربوا مقطع عبر يوتيوب مدته دقيقتني،

ي�ظ�ه��ر ف�ي��ه امل�خ�ت�ط�ف��ون ال�س�ب�ع��ة وق ��د ت� ّ�م
رب ��ط أع �ي �ن �ه��م ي� � ��رددون أس �م��اء ه��م تحت
تهديد السالح .ثم ّ
وجهوا رسالة استغاثة
إلى الرئيس محمد مرسي بأن يفرج عن
ق �ي��ادات الجماعة االره��اب�ي��ة« ،ك�م��ا فعلت
اس��رائ �ي��ل وأف ��رج ��ت ع ��ن أل ��ف فلسطيني
مقابل الجندي االسرائلي جلعاد شاليط».
الفيديو الذي وصفته رئاسة الجمهورية
ـ �ـ ق�ب��ل ت�ح��ري��ر ال�ج�ن��ود ـ �ـ ب��امل�ش�ين ،ك��اد ّأن
ُيمنع من العرض التلفزيوني بحجة أنه
ّ
ّ
يحرض على العنف .لكن القرار لم تلتزم
ب��ه س ��وى محطتني ف�ق��ط ه�م��ا «أون .ت��ي.
ف��ي» و«ال�ح�ي��اة» ،فيما توالي عرضه عبر
قنوات أخرى ليثير غضب املصريني .رغم
ّ
أن الرابط األصلي للفيديو تم الغاؤه بعد
ف �ت��رة ق �ص �ي��رة ع �ب��ر إدارة ي��وت �ي��وب ،لكن
ال��وق��ت ك ��ان ك��اف �ي��ًا إلع � ��ادة ت�ح�م�ي�ل��ه عبر
الكثير من الروابط األخرى.
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«الجزيرة» تدعم «الثورة» في «باب الحارة»
املحطة القطرية تعزف
على «لحن األمل» ،وتعيد
تسخير املسلسل الشامي
الشهير الذي حصد شعبية
واسعة في العالم العربي،
في خدمة سياستها إزاء
النزاع األهلي في سوريا

وسام كنعان
بعد أشهر على ان��دالع األزم��ة السورية
ق�ب��ل س�ن�ت�ين ،ع��رض��ت ق �ن��اة «ال �ج��زي��رة»
القطرية تقريرًا ذك�ي��ًا وج��ذاب��ًا م��زج بني
م �ش��اه��د م ��ن االح �ت �ج��اج��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة،
وأخ��رى من سلسلة بسام املال الشهيرة
«ب � � ��اب ال � � �ح� � ��ارة» ،وخ� �ص ��وص ��ًا م�ش�ه��د
محاصرة «حارة الضبع» على يد قوات
االنتداب الفرنسي ،إلى جانب مقتطفات
من تصريحات أبطال املسلسل أنفسهم
للقنوات حيال األح ��داث التي تشهدها
سوريا (األخبار .)2011/5/19
ُ
يومها ،أرادت املحطة القطرية أن تظهر
ل �ل� ُ�م �ش��اه��د «االن� �ف� �ص ��ام» ال � ��ذي يعيشه
ال �ف �ن��ان��ون ال� �س ��وري ��ون ب�ي�ن ب�ط��والت�ه��م
وث��ورت �ه��م ع�ل��ى امل�ح�ت��ل ال�ف��رن�س��ي ال�ت��ي
ج� � ّ�س� ��دوه� ��ا ف� ��ي امل� �س� �ل� �س ��ل ،وم��وق �ف �ه��م
«املتخاذل» إزاء ثورة بلدهم التي خرجت
من املناطق املحرومة ،وجعله يستنتج
ّ
أن ال�ف�ن��ان��ة م�ن��ى واص ��ف ،ال�ت��ي جسدت
دور الثائرة أم جوزيف في املسلسل ،هي
وحدها التي خرجت بمواقف مشابهة
ف ��ي ال �ح �ي��اة وك ��ان ��ت «م �ت �ص��ال �ح��ة» م��ع
نفسها .انتفض الفنانون الذين أصابهم
النقد واعترضوا على الخلط واالجتزاء
من التصريحات التي استخدمتها قناة
«الفتنة والتضليل» كما س� ّ�م��وه��ا .بعد
ذل� ��ك ،راح� ��ت األخ �ب ��ار ت �ت ��وارد ع��ن ت��أث��ر
بعض أف��راد عناصر «الجيش السوري
ال �ح� ّ�ر» باملسلسل ال�ش��ام��ي ،وات�خ��اذه��م
أس � �م� � ً
�اء ح��رك �ي��ة م �س �ت��وح��اة م ��ن «ب ��اب
الحارة» (كأبو النار وأبو شهاب.)..

وائل شرف في «باب الحارة»
ل�ك��ن ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة ،ع��اد املسلسل
الشهير إلى الواجهة تزامنًا مع الحديث
ع��ن ن�ي��ة م��ؤك��دة ل�ب�س��ام امل�ل�ا ف��ي إن�ج��از
ج��زء س��ادس من «ب��اب ال�ح��ارة» لصالح
ش�ب�ك��ة  mbcال�س�ع��ودي��ة ،وع ��ودة املمثل
ً
عباس النوري (أبو عصام) بطال للعمل.
ّ
ه�ك��ذاّ ،
روج��ت صفحات إلكترونية ب��أن
ب�ع��ض امل�ح�ط��ات امل�ع��ارض��ة ال�ت��ي ع��ادت
ال �ي ��وم ل �ت �ع��رض أج � ��زاء امل �س �ل �س��ل ،إن�م��ا
تفعل ذلك ربطًا بما يحدث على األرض،

أعادت القناة القطرية
عرض وثائقي «سوريا
لحن األمل»

وخصوصًا في منطقة القصير .الخبر
ّ
ب � ��دا م �ن �ط �ق �ي��ًا ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن م�ح�ط��ة
«امل �س �ت �ق �ب��ل» ال �ت��ي اش �ت �ه��رت ب�س�ي��اس��ة
ال�ت�ح��ري��ض ف��ي األزم� ��ة ال �س��وري��ة أن�ه��ت
للتو ع��رض أح��د أج��زاء املسلسل ،لتبدأ
« LBCدرام� � ��ا» ب �ع��رض ال� �ج � ّ�زء ال �ث��ان��ي
يوميًا ( )22.15م��ع نشر ملخصات عن
أه� ��م ن �ج��وم��ه وص ��وره ��م ع �ب��ر م��وق�ع�ه��ا
اإلل�ك�ت��رون��ي .أم��ا «ال �ج��زي��رة» ،فتعاملت
ب��ذك��اء وحنكة أك�ب��ر .بعد األخ �ب��ار التي
ت�ح� ّ�دث��ت ع��ن س�ح��ب امل�ل��ف ال �س��وري من
ق �ط��ر إث � ��ر ف �ش �ل �ه��ا ف ��ي إس� �ق ��اط ال �ن �ظ��ام
ال �س ��وري ،وإي �ك��ال��ه إل ��ى ال �س �ع��ودي��ة ،ها
ه��ي «ال�ج��زي��رة» تتبنى سياسة جديدة
ت�ق�ض��ي ب�ب�ع��ث رس��ال��ة إع�لام �ي��ة واح ��دة
ّ
م� �ف ��اده ��ا أن ال � �ث� ��ورة ان �ط �ل �ق��ت س�ل�م�ي��ة
وك ��ان ��ت ث � ��ورة م �ط��ال��ب ش �ع �ب �ي��ة .ه �ك��ذا،
راح� � ��ت ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال � �ع ��رض امل �ت �ك��رر
ل��وث��ائ�ق��ي «س ��وري ��ا ل�ح��ن األم � ��ل» ،حيث
ال�ت�ق��ت ف�ن��ان�ين س��وري�ين م�ع��ارض�ين ه��م:
جمال سليمان ،واملمثل م��ازن الناطور،
وامل� �م� �ث� �ل ��ة وامل � �خ� ��رج ��ة واح � � ��ة ال� ��راه� ��ب،
وامل�خ��رج م��أم��ون البني ،وال�ن��اق��د إس�لام
أب��و شكير ،واملوسيقي م��ال��ك جندلي...
كل ذل��ك للتركيز على «ال�ث��ورة الفريدة»
ّ
م��ع ب��ث أل �ح��ان األغ��ان��ي الشعبية التي
أطلقها ابراهيم القاشوش وعبد الباسط
ال� � �س � ��اروت وغ� �ي ��ره� �م ��ا .ث� ��م ع � ��اد «ب� ��اب
ال �ح��ارة» إل��ى ال��واج �ه��ة .ل�ك��ن ب��دا غريبًا
زج امل�س�ل�س��ل ض�م��ن ف��واص��ل ال��وث��ائ�ق��ي
امل��ذك��ور ،ورب ��ط م�ش��اه��ده ب��ال�ت�ظ��اه��رات
مع التركيز على صرخة دريد لحام في
مسرحية «كاسك يا وط��ن» (الله وكيلك
ي��ا أب��ي م��و ناقصنا غير شوية ك��رام��ة).
واعتبرت اإلعالمية فاتن حمودي التي
ّ
استضافها الشريط أن مسلسل «بقعة
ضوء» ،وتحديدًا لوحة «الرجل البخاخ»
قد فتحت بابًا للناشطني لعمل مشابه
ّ
ع� �ل ��ى األرض .ه� � �ك � ��ذا ،ات� � �ه � ��م ال �ب �ع��ض
«ال �ج��زي��رة» وزم �ي�لات �ه��ا ب�م�ح��اول��ة رف��ع
ّ
م�ع�ن��وي��ات م�ق��ات�ل��ي امل �ع��ارض��ة املسلحة
على األرض ،عبر استثمار أعمال درامية
س ��وري ��ة ع �ل��ى رأس� �ه ��ا «ب � ��اب ال � �ح� ��ارة».
ورغم سطحية مسلسل البيئة الشامية
امل � �ع� ��روف ،وغ ��رق ��ه ف ��ي ت �ك��ري��س ع� ��ادات
ّ
ّ
الجهل والتخلف ،إال أن الحظ يبتسم له
ّ
دوم��ًا ،فهو نجم لكل امل��واس��م بما فيها
موسم الغرق السوري في الدماء!

◄ رح ��ل ب�ع��د ظ�ه��ر أم ��س امل�م�ث��ل امل�ص��ري
ش �ع �ب��ان ح �س�ي�ن (ُ ،)1940وي �ن �ت �ظ��ر أن
تقام الجنازة ال�ي��وم ف��ي «مسجد مصطفى
م� �ح� �م ��ود» ف� ��ي امل� �ه� �ن ��دس�ي�ن ف� ��ي ال� �ق ��اه ��رة
ب �ح �ض��ور أس ��رت ��ه وم �ج �ل��س ن �ق��اب��ة امل �ه��ن
التمثيلية .منذ الستينيات ،عمل الراحل في
مسرح ال��دول��ة ،وت��أل��ق واشتهر ف��ي األعمال
املسرحية والتلفزيونية التي جمعته بمحمد
صبحي .ومن أشهر أعماله« :ماما أمريكا»،
«س�ن�ب��ل ب�ع��د امل �ل �ي��ون»« ،ي��وم �ي��ات ون �ي��س»،
«ف ��ارس ب�لا ج ��واد»« ،ن��اص��ر « ،»56العميل
رقم ...»13
◄ تبث ق�ن��اة «امل �ن��ار» ال�ي��وم حلقة خاصة
ملناسبة «يوم األسير اللبناني» ( )18:00من
معتقل األح��رار في الخيام (جنوب لبنان)،
وت �س �ت �ض �ي��ف ع �م �ي��د األس � � ��رى امل �ح��رري��ن
س�م�ي��ر ال�ق�ن�ط��ار ،ون��ائ��ب رئ �ي��س «الجمعية
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل�ل�أس ��رى وامل � �ح ��رري ��ن» ح�س�ين
دق��دوق ،ورئيس بلدية عيتا الشعب األسير
امل �ح��رر ع�ل��ي س ��رور ،وال�ن��اش�ط��ة الحقوقية
األسيرة املحررة ن��وال بيضون .الحلقة من
إعداد وتقديم حسني ناصر ،وإخراج محمد
مصطفى شري.
◄ رغ ��م ت �ص��ري��ح س��اب��ق مل��دي��ر ال�ت�س��وي��ق
وال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة ف��ي م�ج�م��وع��ة «أم .ب��ي.
سي ».مازن حايك بشأن استمرار برنامج
«الليلة مع هاني» لهاني رمزي حتى بداية
رمضان ،فوجئ فريق العمل بإنهاء التعاقد،
ما دفع البعض إلى الربط بني هجوم رمزي
املستمر على النظام في مصر واستسالم
املحطة للضغوط .وق��ال��ت م�ص��ادر «أم .بي.
سي .مصر» ّإن القرار لم يكن مفاجئًاّ ،
وإن
العقد انتهى.
◄ يستضيف م��ارس�ي��ل غ��ان��م ال�ي��وم في
«ك�ل�ام ال �ن��اس» ( 21:30ـ  )lbciال�ن��ائ��ب عن
«ال �ق��وات اللبنانية» أن �ط��وان زه ��را ،والزميل
إبراهيم األم�ين في ح��وار مباشر عن ملف
ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب��ات ،وت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة،
ووجود «حزب الله» في القصير.
◄ ف ��ي ب ��داي ��ة ال �ص �ي��ف ،ي �ب��دأ ع ��رض فيلم
 The Citizenفي الصاالت األميركية ،وهو
ّأول ب�ط��ول��ة مطلقة للممثل امل �ص��ري خالد

ديمقراطية Show

أيها المواطنون ،مارسيل ينتظركم في القصير
زينب حاوي
ّ
يمثل اس�ت�ط�لاع ال ��رأي أح��د أب��رز أوج��ه
ّ
الديمقراطية ،ويعد محاولة الستمزاج
ال ��رأي ال �ع��ام وم�ع��رف��ة ات�ج��اه��ات��ه حيال
ق �ض �ي��ة م� � �ح � ��ددة ،ل� �ي� �ص ��ار الح � �ق ��ًا إل ��ى
ات� �خ ��اذ إج � � ��راءت ع �م �ل �ي��ة ت �ت �م��اه��ى م��ع
ه� ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج أو ت �ب �ن��ي ع�ل�ي�ه��ا ضمن
استراتيجية معينة.
ّ
في اآلونة األخيرة ،برز موضوع تدخل
«حزب الله» في مدينة القصير .جذبت
هذه القضية الكثير من وسائل اإلعالم
املحلية والعاملية ،وباتت تطرح أسئلة
كثيرة تترافق مع مجموعة إشكاليات
سببها االنقسام الحاد بني مؤيد لهذا
ّ
ال �ت��دخ��ل وم �ع ��ارض ل ��ه .ه ��ذه ال��وس��ائ��ل
اإلع�لام �ي��ة اس �ت �ق��رأت أه�م�ي��ة امل��وض��وع
وح�ي�ث�ي�ت��ه ال �ك �ب��رى ف��ي ت�ط��وي�ع��ه بغية
االستقطاب و ...الربح املالي.
ال �ي��وم ،ي�ط�ل��ع م��ارس�ي��ل غ��ان��م ج�م�ه��وره
ف ��ي ن �ه��اي��ة ح�ل�ق�ت��ه م ��ن «ك �ل��ام ال �ن��اس»
على نتائج استطالع الرأي الذي أجراه
ح ��ول« :ه��ل أن��ت م��ع ق�ت��ال «ح ��زب ال�ل��ه»
ف ��ي ال� �ق� �ص� �ي ��ر؟» .ال �ل�اف ��ت ه ��و رج �ح��ان
ك�ف��ة االس �ت �ط�لاع ملصلحة ه��ذا التدخل
ك �م ��ا ت �ظ �ه��ر ن �ت ��ائ ��ج ال �ت �ص ��وي ��ت (ف� ��اق
ّ
 .)%97ل �ك��ن ذل ��ك ي��أت��ي نتيجة الحشد
ال � � ��ذي ق � ��ام ب� ��ه ال� �ن ��اش� �ط ��ون امل� ��ؤي� ��دون
للحزب على مختلف وسائل التواصل
االج �ت �م��اع��ي ،خ�ص��وص��ًا م��وق��ع «ق ��اوم»

بوليغان ــ املكسيك
امل � �ق � ّ�رب م ��ن ال� �ح ��زب ال � ��ذي ع �ن ��ون ه��ذه
ال��دع��وة« :م��ارس�ي��ل م��ن ج��دي��د ...يرجى
ال �ت �ص��وي��ت» .ودع ��ا امل��وق��ع ال� � � ّ
�رواد إل��ى
التصويت بـ«نعم» بهدف «دحض كل ما
يعمل عليه اإلع�لام املغرض من تظهير
ص ��ورة ج�م�ه��ور «ح ��زب ال �ل��ه» ال��راف��ض
ّ
ألوام��ر قيادته» .مشهد يدل على نجاح
ه� � ��ذا االس � �ت � �ن � �ف ��ار ّوال� �ت� �ج� �ي� �ي ��ش ال � ��ذي
أحدثه ال�س��ؤال ،لكنه ال يعفي واضعيه
م��ن ال ��دخ ��ول ف��ي ال �س��وق االس�ت�غ�لال�ي��ة

التجارية التي ت� ّ
�در األم��وال ،خصوصًا
املصرفي.
إعالنات القطاع ّ
الى جانب ذلك ،تمثل استطالعات الرأي
مركزًا يستقطب كثيرين من الناشطني
ع �ل��ى ش �ب �ك��ات ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي،
وخ �ص��وص��ًا امل �ن �ت��دي��ات ال �ت��ي تقيمها
املواقع اإلخبارية العربية املهمةّ .
ه � ��ذه ال �ن �ق ��اش ��ات وال �ت �ع �ل �ي �ق��ات ت �م��ث��ل
ان �ع �ك��اس��ًا ل � �ل� ��رأي ال � �ع� ��ام امل �ن �ق �س��م ف��ي
امل��وض��وع ال �س��وري وم �س��ان��دة ال�ح��زب

ل�ل�ن�ظ��ام .ل�ك��ن م��ع ذل ��ك ،ال يمكن البناء
ّ
يصب
عليها ألنها عشوائية وأغلبها
ف��ي الغوغائية ،واالس�ت�ع��ا ّن��ة بمفردات
ّ
تتحول
التهكم وال �س �ب��اب ،ح�ت��ى إن �ه��ا
الى حوارات شخصية عقيمة شعبوية
ف��ي غ��ال��ب األح �ي��ان ،وال تعطي ص��ورة
ح�ق�ي�ق�ي��ة ع ��ن ت � ّ
�وج ��ه ال� � ��رأي ال� �ع ��ام ف��ي
مسألة محددة.
وبينما يسطع نجم مدينة القصير في
اإلع �ل��ام وت �ت �ح� ّ�ول إل ��ى ال��دج��اج��ة ال�ت��ي
ت�ب�ي��ض ذه �ب��ًا رغ ��م م��أس��اوي��ة ال �ح��دث،
ت ��رزح م��دي�ن��ة ط��راب�ل��س (ش �م��ال ل�ب�ن��ان)
ت�ح��ت التعتيم اإلع�ل�ام��ي .امل��دي�ن��ة التي
ت �ش �ه��د اش �ت �ب ��اك ��ات ب�ي�ن ج �ب��ل م�ح�س��ن
وب ��اب ال�ت�ب��ان��ة وس ��ط وق ��وع ال�ض�ح��اي��ا
ّ
والقذائف ،يتلكأ اإلعالم املحلي عن نقل
مشاهدها الدموية .يقتصر األم��ر على
ّ
االك�ت�ف��اء برسائل على ال�ه��واء ت�ب��ث من
حني إلى آخر ،وفي النشرات اإلخبارية،
في وقت يطرح فيه السؤال األبرز حول
ّ
التلهي بمعركة القصير (على أهميتها)
ً
وت ��رك ال��داخ��ل ال�ل�ب�ن��ان��ي ي�غ�ل��ي ش �م��اال.
ّ
صحيح أن الرابط بني الحدثني ال يمكن
ّ
تفكيكه ،إال أن القصير أخ ��ذت الحيز
ّ
األب��رز في وسائل اإلع�لام التي تتحكم
م � �ج� ��ددًا ف� ��ي ل �ع �ب��ة ت �س �ل �ي��ط األض � � ��واء
ع �ل��ى ح ��دث وف ��ق م�ي��ول�ه��ا وخ�ل�ف�ي��ات�ه��ا
ُ
وتغفل أحداثًا أخ��رى ّ
تمس
السياسية،
ّ
الرأي العام على حد سواء.

ال�ن�ب��وي (ال �ص��ورة) ف��ي ه��ول�ي��وود .الشريط
ال��ذي أخ��رج��ه ال�س��وري س��ام قاضي يحكي
قصة مواطن عربي يصل إل��ى أميركا قبل
ي��وم واح��د من تفجيرات سبتمبر ،لتتوالى
األحداث في إطار تشويقي.
◄ أع� � ��اد م ��وق ��ع «ال � �ج ��زي ��رة إن �ك �ل �ي��زي»
ن� �ش ��ر م� �ق ��ال «آخ � � ��ر ال� �س ��ام� �ي�ي�ن» ل �ل �ك��ات��ب
والباحث واألكاديمي الفلسطيني جوزيف
م�س�ع��د ب �ع��دم��ا ح��ذف��ه ق �ب��ل ّأي � ��ام (األخ �ب��ار
 .)2013/5/21وفي مقال نشره على املوقع
ض�م��ن خ��ان��ة «م� ّ
�دون��ة امل �ح��رر» ،ن�ف��ى مدير
املوقع عماد موسى أن يكون سحب املقال
بسبب «ضغوط سياسية أو رقابة ّ
معينة»،
ّ
م�ش�ي�رًا إل��ى أن ��ه «ب�ع��د ال�ن�ش��ر ،اع�ت�ب��ر امل�ق��ال
مشابهًا آلخ��ر خ��اص كتبه مسعد بعنوان
«الصهيونية ،معاداة السامية ،واالستعمار»
ف ��ي ك ��ان ��ون األول (دي �س �م �ب��ر) امل ��اض ��ي».
ج��وزي��ف مسعد ّ
رح��ب ب��إع��ادة نشر مقاله،
لاّ ّ
إ أنه استنكر كالم موسى في نص أرسله
إل��ى موقع «االنتفاضة اإللكترونية» .ورأى
ّأن املقال الجديد يختلف عن ذل��ك املنشور
سابقًا ،الفتًا إلى ّأن العذر الذي ّقدمه عماد
موسى هو «محاولة الحتواء الضرر ،ورفض
«ال � �ج ��زي ��رة» ت �ح� ّ�م��ل م �س��ؤول �ي��ة ال �خ �ض��وع
لإلمالءات الصهيونية ــ األميركية».
◄ أم � ��س ،ت �ع� ّ�رض��ت ك��ام �ي��را ت��اب �ع��ة ل�ق�ن��اة
«ال �ج��زي��رة» إلط�ل�اق ن��ار ف��ي ط��راب�ل��س من
دون وقوع إصابات بشرية.
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التوقف عن الدفع
اإلفالس من أجل لبنان :في محاسن
ّ
عامر محسن *
َ
ّ
ه �ن��اك خ � َ�ب ��ران ي�ج��ب أن ي�ع��رف�ه�م��ا ك ��ل م��واط��ن
ّ
باملالية ال�ع��ام��ة :الخبر
لبناني ف��ي م��ا يتعلق
ّ
ّ
ال�ج� ّ�ي��د ه��و أن امل�ي��زان�ي��ة ت�ح��ق��ق ف��ائ�ض��ًا ّأول �ي��ًا،
ّ
بمعنى أن الضرائب التي تقتطعها الدولة من
مواطنيها وم��ن االقتصاد – وه��ي وصلت إلى
م��ا ي �ق��ارب ال�ع�ش��رة م �ل �ي��ارات دوالر ع��ام 2011
– ت�ك�ف��ي ل�ت�س��دي��د ك��ام��ل ال �ن �ف �ق��ات التشغيلية
للدولة ،ورواتب موظفيها ،إضافة إلى االنفاق
ّ
االستثماري الهزيل ،إلخ ...بل وإن فائضًا أوليًا
ّ
يتحقق ،وه��و ق��ارب امللياري دوالر ع��ام ّ !2011
ّ
ّ
الخبر السيئ هو أن ه��ذا الفائض يتبخر ،بل
وي�س�ت�ح�ي��ل إل��ى ع�ج��ز ي �ف��وق ال�ث�لاث��ة م�ل�ي��ارات
ُ
ُدوالر ،ت�ض��اف سنويًا إل��ى مديونيتنا ،م��ا أن
ن��دخ ٌ��ل ف��ي ال�ح�س��اب خ��دم��ة ال��دي��ن ال �ع��ام ،وهي
ك�ل�ف��ة ت��زي��د ع�ل��ى األرب �ع ��ة م �ل �ي��ارات دوالر ،أي
ّ
ّ
بمعدل ألف دوالر سنويًا لكل مواطن.
ل ��و ش�ئ�ن��ا أن ن �ت��رج��م ه ��ذه األرق� � ��ام ع �ل��ى نحو
ّ
ّ
م �ل �م��وس ،ي�م�ك�ن�ن��ا ال �ق��ول ب ��أن ع�ل��ى ك ��ل عائلة
ل�ب�ن��ان�ي��ة – ف ��ي امل� �ع � ّ�دل – أن ت��دف��ع م ��ا ي �ق��ارب
الخمسمئة دوالر شهريًا ،ضرائب للدولة ،فقط
ّ
حتى ندفع الفوائد على الديون التي راكمتها
حكوماتنا خالل العقدين املاضيني .هذا العبء
ال �ث �ق �ي��ل ي �ج��ري ت �م��وي �ل��ه ع �ل��ى ن �ح��و أس��اس��ي،
كمعظم مصادر الخزينة ،ال من ضريبة الدخل
التصاعدية ،وال من امل��وارد الطبيعية التي ال
نملكها ،ب��ل م��ن ال�ض��رائ��ب غير امل�ب��اش��رة التي
ّ
ت�ص�ي��ب ك ��ل امل ��واط �ن�ي�ن :اس �ت �ي��راد امل �ح��روق��ات
وال� �س� �ي ��ارات ،ال �خ �ل��وي واالن �ت ��رن ��ت (وف ��ات ��ورة
الخلوي واالنترنت في لبنان – كفاتورة الوقود
ّ
ً
 جلها ضريبة لخزينة الدولة ،وليست بدال عنخدمة رأسمالية) ،والرسوم واملكوس املختلفة
ُ
التي تفرض على االستيراد واملعامالت .تضاف
إلى هذه األكالف املباشرة الكلفة غير املباشرة
التي ّ
تحملها الدولة للمواطن اللبناني بسبب
ع �ج��زه��ا ع ��ن (أو رف �ض �ه��ا) ت �ل �ب �ي��ة ال �ح��اج��ات
األساسية للمجتمع ،من الخدمات االجتماعية،
إلى تأمني الكهرباء والنقل العام ،إلى التعليم
الالئق ،إلخ...
ّ
ّ
االستغاللي -
ث
املثل
�ذا
�
ه
�أن
�
ب
هنا
أن��ا أحاجج
ّ
ّ
ال ��ذي أن�ش��ئ ف��ي التسعينيات وت�ض��خ��م حتى
ّ
خ � ��رج ع ��ن ال �س �ي �ط��رة – وامل � �ك � ��ون م ��ن ال �ن �ظ��ام
الضريبي واملصارف ودافع الضرائب ،والقائم
على استخراج القيمة من االقتصاد وتحويلها،
ع�ل��ى ن�ح��و أس��اس��ي ،إل ��ى امل �ص��ارف اللبنانية
ً
عبر وساطة ال��دوًل��ة ،لم يعد قابال لالستمرار،
وهو صار سلسلة ثقيلة ّ
تكبل أعناقنا جميعًا،
وتدفع بالدنًا دفعًا صوب االنفجار املحتوم.

في جذر املأزق

ّ
إن االنجاز األساسي لفؤاد السنيورة ،والدور

ال�ت� ّ�اري�خ��ي ال��ذي ّأداه ف��ي االق�ت�ص��اد اللبناني،
تمثال في نجاحه بتحويل الدولة اللبنانية إلى
ّ
ّ
«الحصة»
أداة «استخراجية» فعالة .بمعنى أن
التي تقتطعها ال��دول��ة من االقتصاد اللبناني
ق��د ارت�ف�ع��ت ارت �ف��اع��ًا درام��ات�ي�ك�ي��ًا م�ن��ذ أواس��ط
ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات ،ح�ي�ن اس �ت �ل��م رف �ي��ق ال �ح��ري��ري
إلى
إدارة االقتصاد ،إلى اليوم  -حتى وصلت ٌ
ما يقارب ربع الناتج العام للبلد ،وهي نسبة
ه��ائ�ل��ة بالنسبة إل��ى ب�ل��د م��ن ال�ع��ال��م ال�ث��ال��ث ال
يملك موارد طبيعية ،ومخيفة إذا أخذنا بعني
االع�ت�ب��ار أن أك�ث��ر ه��ذه ال�ع��ائ��دات ال تتأتى من
ضرائب تصاعدية أو من أرباح الشركات.
ّ
التوسع في ال�ق��درة االستخراجية للدولة
ه��ذا
(أي ،بمعنى آخ��ر ،ال��زي��ادة املستمرة للضرائب
ّ
وللرسوم ،التي خلفت للسنيورة ذكرى عميقة
لن ت��زول لدى الفئات الشعبية في لبنان) كان
ّ
التوسع في االقتراض ،بغية
ضروريًا من أجل
تمويل االن�ف��اق الجنوني خ�لال التسعينيات.
الحريري ،بالطبع ،لم يخترع الفساد في
رفيق
ل�ب�ن��ان ،ل�ك� ّ�ن��ه ،عبر ال�ت� ّ
�وس��ع غير امل�ح�س��وب في
االن �ف��اق ،أع�ط��ى بطانته وح�ل�ف��اءه ف��ي الطبقة
السياسية امكانات وقنوات وموارد للفساد لم
يكن يحلم بمثلها «السلطان» سليم الخوري
ّ
الجميل – حني
أو كامل األسعد ،أو حتى أمني
ّ
كانت ميزانية الدولة بكاملها تقل عن ثمانية
باملئة من الدخل القومي.
من هنا ،بالتحديد ،يمكننا أن نبدأ بالتأريخ
للمأزق الذي وقعنا فيه ،ولالنقالب الراديكالي
ف � ��ي ش� �ك ��ل ال � ��دول � ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي ��ة ودوره � � � � ��ا ف��ي
االق�ت�ص��اد ،م��ن دول��ة ميشال شيحا الليبرالية
ً
(ف �ع�ل�ا) وغ �ي��ر ال�ت��دخ�ل�ي��ة ،ال �ت��ي ت �ت��رك امل��واط��ن
الفقير في فقره ،إلى دولة فؤاد السنيورة التي
ال تكتفي بترك املواطن في حاله ،بل ّ
تمد يدها
إل��ى جيبه وتنازعه في رزق��ه وف��ي لقمة عياله.
ّ
شرح كثير حتى نفهم ّأن
املسألة ال تحتاج إلى
ٍ
النظام الحالي غير قابل لالستمرار ،وال يحق
ً
ّ
يستمر .وإن كان منكم من ال يمشي
له أصال أن
ف ��ي ال � �ش� ��وارع وال ي�س�ت�م��ع إل� ��ى ك �ل�ام ال �ن��اس،
فليفهم الوضع ّعلى النحو التالي:
ٌ
وجحيم ال ُيحتمل
لبنان اليوم جنة لألثرياء
لغيرهم .من كان دخله محدودًا ،سائق سيارة
ً
أج ��رة م �ث�لا ال ي��زي��د دخ �ل��ه ال �ش �ه��ري ع�ل��ى أل��ف
دوالر ،فهو يدفع – بني كلفة الوقود والهاتف
والكهرباء وجمرك السيارة – أكثر من أربعني
ّ
باملئة م��ن دخ�ل��ه ،جلها خ� ّ�وة تفرضها ال��دول��ة
ّ
عليه حتى ّ
تمول الدين املتراكم ،وهي ال تقدم
إليه ،في املقابل ،شيئًا .أما من كان دخله مرتفعًا،
ّ ّ
فلنقل عشرة آالف دوالر ّفي الشهر ،فان كل هذه
الرسوم والضرائب لن تمثل سوى نسبة زهيدة
من راتبه ،وهو شبه معفى من ضريبة الدخل
الهزيلة وباقي الضرائب الرأسمالية .هو بهذا
ّ
املعنى ،على عكس امل��وظ��ف ال�ك��ادح ،يأخذ من

البلد أكثر بكثير مما ُيعطيه.
ّ
ّ
لهذا السبب ب��ال��ذات ف��إن لبنان جنة لألثرياء:
ال �ط �ق��س ج �م �ي��ل وال� �ط� �ع ��ام ل ��ذي ��ذ وال� �ض ��رائ ��ب
ّ
مضحكة ،وأن ��ت ،إن كنت ث��ري��ًا ف��ي ل�ب�ن��ان ،ف��إن
امل� ��ال ت�ت�ب�ع�ّ�ه ال �س �ل �ط��ة وال� �ع�ل�اق ��ات ،وس�ت�ش�ع��ر
ّ
ب�س��رع��ة ب��أن��ك ت�م�ل��ك امل �ك��ان ،ح��ت��ى ال �ق��ان��ون لن
لاّ
يكون م��وج��ودًا بالنسبة إليك  -إ ح�ين يكون
ّ
في خدمتك .حتى تكتمل املعادلة ،ومع وجود
ّ
نظام السرية املصرفية ،فإن الكثير من املداخيل
ّ
ً
واألرب� ��اح ال تبلغ أص�ل�ا إل��ى وزارة امل ��ال ،ومن
شبه املستحيل أن تعرف بها الدولة ،فال يدفع
لاّ
الضريبة عليها إ م��ن ك��ان شديد النزاهة أو
شديد الغباوة (واللبنانيون – وخاصة األثرياء
بالغباوة ،وسمعتهم في
منهم  -غير معروفني
ّ
مجال النزاهة قديمة ومستحقة).
املصيبة الحقيقية لم تكن فقط في االستدانة
التسعينيات،
غ�ي��ر امل�ح�س��وب��ة ال�ت��ي ج��رت ف��ي
ُ
ُ
ب��ل ف��ي ال��وس��ائ��ل ال �ت��ي اس��ت�ع�م��ل (اق� ��رأ :أه ��در)
ّ
م��ن أج�ل�ه��ا ك��ل ه��ذا امل ��ال .ال ي�ت��واف��ر ف��ي لبنان
ال �ي��وم ،ب�ع��د ك��ل امل�ش��اري��ع االع �م��اري��ة وع�ش��رات
امل� �ل� �ي ��ارات ال �ت��ي ُص ��رف ��ت ،ق� �ط � ٌ
�اع واح� ��د م�ن�ت� ٌ�ج

جنة
لبنان اليوم ّ
وجحيم ال ُيحتمل
لألثرياء
ٌ
لغيرهم
ٌ
ّ
وقادر على التصدير والنمو وخلق
وتنافسي
القيمة والوظائف .هذا هو العار الحقيقي على
ال�ت�ج��رب��ة االق�ت�ص��ادي��ة ال�ح��ري��ري��ة ،ول�ي��س فقط
الهدر واالف�ل�اس ،وع��دم اكتمال االعمار في أي
من القطاعات األساسية بعد أكثر من عشرين
سنة على انتهاء الحرب.
على سبيل امل�ث��ال ،يستسهل الكثيرون اليوم
انتقاد إدارة قطاع الطاقة في لبنان والسخرية
م��ن ج�ب��ران باسيل وس�ي��اس��ات��ه وتصريحاته،
ّ
خضم هذا
لكن ال أحد ،ال أحد ،يرفع صوته في
النقاش الحيوي ليتساءل ع��ن العبقري ال��ذي
ّ
قرر ،في أواسط التسعينيات ،أن نصرف مئات
ّ
ماليني ال ��دوالرات ّالتي ال نملكها حتى نبني
معامل كهرباء تشغل على الغاز الطبيعي في
ل �ب �ن��ان! ّ
أي م�ج�ن��ون ي�ب�ن��ي م�ع��ام��ل ت�ع�م��ل على
الدورة املدمجة ،من أحدث (وأغلى) ما خرجت
ب��ه ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،ف��ي ب�ل��د ال ي�م�ل��ك غ� ��ازًا ،وال
حتى شبكة لنقل
ام ��دادًا مضمونًا ل�ل�غ��از ،وال
ّ
ال �غ��از ف��ي أراض� �ي ��ه؟ (ت �خ� ّ�ي �ل��وا أن �ه��م اع �ت �م��دوا
على وج��ود «اتفاقية» مع مصر لتوريد الغاز
التسعينيات ،من نوع
املصري بحلول أواخ��ر ّ
توقع خمسني ّ
مرة وال
املعاهدات العربية التي
ّ
ً
تنفذ ّ
وبناء على هذه «الضمانات»
مرة واحدة،

وبان المرج
ذاب الثلج َ
إسقاط «األرثوذكسي»َ :

حبيب البستاني *

وه��ل ت�س��أل ال �ق��وات ع��ن موقفها؟ امل�ك��ان قصر
ب�ع�ب��دا ٬ال �ك�لام ل�ل��دك�ت��ور س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع بعيد
اجتماعه مع دول��ة العماد ميشال ع��ون ٬وذلك
ردًا على س��ؤال صحافي عن موقفه من اتفاق
ال�ط��ائ��ف .وم��ن ث��م ك��ان م��ا ك��ان م�م��ا ي�ع��رف��ه كل
�اه ل�ه��ذا
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين م ��ن ً ت��أي �ي��د ودع� ��م ال م �ت �ن� ٍ
االت �ف��اق ٬وص��وال إل��ى امل�ش��ارك��ة العسكرية في

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

إزاحة العماد عون ،الذي كان يقف مع األكثرية
ً
الساحقة من املسيحيني حائال دون تحقيقه.
يومها كانت ال�ق��وات بحاجة إل��ى دع��م وغطاء
مسيحينيّ ٬أمنهما لها ما كان يعرف بتجمع
ال � �ن ��واب امل� ��وارن� ��ة امل �س �ت �ق �ل�ين م ��ن ج �ه ��ة ٬وم��ن
ج�ه��ة ث��ان�ي��ة م��وق��ف ب�ك��رك��ي املتمثل ف��ي نيافة
البطريرك صفير آنذاك ٬الذي جعل من ضرورة
إزاحة عون شغله الشاغل وهمه األول.
م��ا أش�ب��ه ال �ي��وم ب��األم��س ٬ف�ب��ال��رغ��م م��ن موقف
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رهنوا مستقبلنا الطاقوي في لبنان).
ّ
الحل لقطاع الكهرباء ،حينذاك ،لم يكن يحتاج
إل ��ى ع �ل �م��اء ّ
ذرة وال إل ��ى س �ح��رة :ك ��ان علينا،
ببساطة ،أن نبني معامل توليد تشتغل على
ُ
بنى بسرعة
الفحم الحجري ،وهي رخيصة وت ّ
ّ
ووق��وده��ا مضمون وزهيد الثمن .كنا تمكنا،
خ�ل�ال س �ن��وات ق�ل�ي�ل��ة ،م��ن ت��أم�ين ق� ��درة ان �ت��اج
ّ
تنافسية
أساسية تكفي حاجة البلد ،وبكلفة

بكركي ومعظم القيادات املسيحية من التيار
الوطني الحر وامل��ردة وحزب الكتائب الداعمة
للقانون األرث��وذك �س��ي ٬ال��ذي م��ن ش��أن��ه تأمني
ع��دال��ة ال�ت�م�ث�ي��ل وت�ح�ق�ي��ق امل �ن��اص �ف��ة الفعلية
داخ ��ل ال �ن��دوة ال�ن�ي��اب�ي��ة ٬وح ��ده ج�ع�ج��ع وق��ف
ً
ضده خارقًا إجماعًا مسيحيًا نادرًا ،ومتنصال
م��ن وع��د قطعه ال لسيد ب�ك��رك��ي فحسب إنما
لكل الشخصيات وممثلي األح��زاب والتيارات
املسيحية ،التي اتصلت به أو قامت بزيارته.
م ��وق ��ف غ ��ري ��ب ي �ن �ب �غ��ي ال� �ت ��وق ��ف ع� �ن ��ده م�ل�ي��ًا
ودراس� �ت ��ه ب�ع�ن��اي��ة ل�ت�ب�ي��ان األس �ب ��اب ال�ك��ام�ن��ة
وراءه ٬والدوافع الحقيقية التي أملت عليه ذلك،
والتي جعلت منه حصان ط��روادة للنفاذ إلى
القلب املسيحي واالن�ق�لاب على ك��ل تعهداته٬
ض��ارب��ًا ع��رض ال�ح��ائ��ط بمصلحة املسيحيني
وم�ط��ال�ب�ه��م ال �ت��يّ ك��ان��ت ع�ل��ى ب�ع��د ق��وس�ين أو
أدن � ��ى م ��ن ال �ت �ح��ق��ق .وق� �ب ��ل اإلج� ��اب� ��ة ع ��ن ه��ذا
السؤال ينبغي لنا قراءة القانون األرثوذكسي
 م��وض��ع ال�ج��دل  ٬ -والتمعن فيه وذل��ك بغيةمعرفة مالءمته أو عدمها لتوجهات ال�ق��وات
وطروحاتها ومصلحتها.
ّ
م��ن ال�ب��دي�ه��ي ال �ق��ول إن ال�ق��ان��ون األرث��وذك�س��ي
ف� ��ي ح � ��ال ت �ط �ب �ي �ق��ه ٬ي ��ؤم ��ن ع� ��دال� ��ة ال �ت �م �ث �ي��ل
ل �ل �م �س �ي �ح �ي�ين ك ��ل امل �س �ي �ح �ي�ي�ن ٬وي ��ؤم ��ن ل�ه��م
اإلت �ي ��ان ب �ك��ل م�م�ث�ل�ي�ه��م ب��أص��وات �ه��م وح��ده��م٬
وذل ��ك دون م�ن��ة م��ن أح ��د .ه ��ذا ع�ل��ى الصعيد

الوطني ،أما على صعيد الطوائف املسيحية٬
فإن من شأن تطبيق هذا القانون إلغاء أحادية
التمثيل ٬فالنسبية تسمح بتمثيل ك��ل فريق
أو ح��زب أو ت�ي��ار ك��ل ح�س��ب حجمه الشعبي.
وهكذا فإن الترجمة العملية في أقضية جبيل
وك � �س� ��روان وامل �ت��ن ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ت�ع�ن��ي
ت�ق��اس��م امل�ق��اع��د ال�ن�ي��اب�ي��ة ب�ين ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي
ال�ح��ر واألح ��زاب املسيحية األخ ��رى املنضوية
ف ��ي ت�ج�م��ع  14آذار أو امل �س �ت �ق �ل�ين ٬وه� ��ذا من
ش��أن��ه ك�س��ر ح�ص��ري��ة ال �ع �م��اد ع ��ون وب��ال�ت��ال��ي
زيادة عدد نواب القوات والكتائب وحلفائهما.
وه �ك��ذا ن��رى أن ه�ن��ال��ك مصلحة للمسيحيني
وم�ص�ل�ح��ة ل�ل�ق��وات ف��ي تطبيق ه��ذا ال�ق��ان��ون٬
فكيف يرفض الدكتور جعجع قانونًا انتخابيًا
ي�ل�ب��ي ط �م��وح��ات ال �ق ��وات وي��ؤم��ن مصلحتها
وي�ج�ع�ل�ه��ا ق ��وة ب��رمل��ان �ي��ة م �ه �م��ة ل �ه��ا كلمتها
ووزنها ٬بغض النظر عن تحالفاتها النيابية
أو السياسيةَ .أول�ي��س من الغباوة السياسية
ّ
أن يتولى شخص ضرب مصالحه االنتخابية
وال �س �ي��اس �ي��ة ٬وح ��رم ��ان ح��زب��ه امل �ش ��ارك ��ة ف��ي
ال ��دف ��اع ع ��ن ح �ق��وق امل �س �ي �ح �ي�ين ،ال �ت��ي ل�ط��امل��ا
ت�غ�ن��ى ب �ح �ص��ري��ة ال ��دف ��اع ع �ن �ه��اَ ٬أول� �ي ��س هو
ال �ق��ائ��ل إن أم� ��ن امل �ج �ت �م��ع امل �س �ي �ح��ي ف� ��وق ك��ل
اع�ت�ب��ار؟ ل�ك��ن سمير جعحع ه��و نفسه سمير
جعجع ٬مهما يكن لقبه املهني أو السياسي
أو الفلسفي ٬ومهما يكن الزمان واملكان اللذان
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استخراجي) مختلفة تمامًا ع��ن املعرفة التي
ت �ح �ت��اج إل �ي �ه��ا ح �ت��ى ت �ب �ن��ي اق �ت �ص��ادًا منتجًا
ّ
النمو وخلق القيمة.
ولديه قدرة ذاتية على

تسمح مل��ؤس�س��ة ك�ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ب��ال �خ��روج من
ال �خ �س��ارة ،ون �ح��ن ،ب �ص��راح��ة ،ل�س�ن��ا اس�ب��ان�ي��ا
حتى نشتري الغاز املسال (الباهظ الثمن) رفقًا
بالبيئة .في هذه الحالة ،كما في غيرها ،يمكن
ّ
قول الكثير عن أن امللياردير ليس بالضرورة
ّ
صالحًا إلدارة اقتصاد ،وأن خبرة األعمال التي
يحوزها االن�س��ان ف��ي ال��دول النفطية الريعية
(ح�ي��ث دور ال��دول��ة ف��ي االق�ت�ص��اد ت��وزي�ع��ي ،ال

إن ح��ال �ت �ن��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان ال� �ي ��وم ل �ي �س��ت ف��ري��دة،
ه�ن��اك العديد م��ن ال��دول ال�ت��ي وج��دت نفسها،
في القرن العشرين وف��ي ق��رون سابقةّ ،
مكبلة

يعيش فيهما ،ومهما تكن الظروف السياسية
املحلية أو اإلقليمية ال�ت��ي يمر بها لبنان أو
املنطقة .أهدافه هي هي ،ال تتبدل وال تتغير٬
إن��ه امل�ت�م�ي��ز ٬امل ��ارد امل�ت�م��رد ك�م��ا ك��ان ي�ح��ب أن
يسمي نفسه ٬إنه هو من يجرؤ حيث ال يجرؤ
اآلخ��رون ٬إنه بكل بساطة الشواذ ال��ذي يكسر
القاعدة.
منذ البدايات ومنذ عملية إهدن ومقتل الزعيم
وال�ق��ائ��د الوطني ط��ون��ي سليمان ب��ك فرنجية
وع��ائ �ل �ت��ه ٬وح� ��ده س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع م ��ن ب�ي�ن كل
املقاتلني وال �ق��ادة العسكريني املسيحيني في
حزب الكتائب ،تبرع للقيام بهذه املهمة ،التي
أدت إل ��ى إح � ��داث ش ��رخ ب�ي�ن أط �ي��اف امل�ج�ت�م��ع
املسيحي ٬وجعلت من جسر امل��دف��ون وحاجز
ال�ب��رب��ارة ت�ح��دي�دًا ،ال��ذي ك��ان يتولى اإلش��راف
عليه شخصيًا ٬نقطة ال�ف�ص��ل ب�ين مسيحيي
الشمال ومسيحيي جبل لبنان ٬وك��ان الهدف
آنذاك إرساء أحادية حكم مسيحية.
وف � ��ي ع � ��ام  ،1982وق� �ب� �ي ��ل ان� �ت� �خ ��اب ��ه رئ �ي �س��ًا
ل �ل �ج �م �ه��وري��ة ط �ل��ب ال �ش �ي��خ ب �ش �ي��ر ال �ج �م �ي��ل -
ال ��ذي ك��ان ق��ائ �دًا ل�ل�ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي حينه
 م��ن س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع تفكيك ح��اج��ز ال �ب��رب��ارة،إذ إن ��ه م��ن غ �ي��ر امل �ق �ب��ول أن ي�ن�ت�خ��ب ال�ج�م�ي��ل
رئ �ي �س��ًا ل�ل�ج�م�ه��وري��ة وت �ب �ق��ى ح��واج��ز ال �ق��وات
وميليشياتها منتشرة على األرض ٬وكانت
امل �ف��اج��أة ،إذ إن ال �ج��واب ك��ان ال��رف��ض .اح�ت��ار

الجميل من موقف جعجع ال��راف��ض ،ول��م يجد
ل��ه ت�ف�س�ي�رًا م�ن�ط�ق�ي��ًا ،أي�ع�ق��ل أن ي�ن�ت�خ��ب ق��ائ��د
القوات اللبنانية رئيسًا للجمهورية وتتحقق
كل تطلعاتها ٬ويرفض قائد ميداني االنصياع
ألوامر القيادة وذلك بغض النظر عن األسباب
والدوافع؟ ولم يستطع الرئيس الشهيد إقناعه
ّ
مجمع «الفور سيزن» في
إال بعدما دعاه إلى
ً
ح��االت ،وأق��ام له حفال تكريميًا وأه��داه جواز
سفر إلى الواليات املتحدة ملتابعة دورة أركان.
وإل� ��ى ح ��رب ال �ج �ب��ل در ،وم ��آث ��ره ف�ي�ه��ا وع ��دم
اإلصغاء إلى نصائح الرئيس كميل شمعون٬
ف�ك��ان م��ا ك��ان م��ن ح�ص��ار دي��ر ال�ق�م��ر وتهجير
املسيحيني عام .1983
وكرت السبحة وكرت املآثر املآسي ٬محاوالت
انقالبية داخل القوات اللبنانية ومحاولة فرض
أحادية مسيحية داخل ما كان يعرف باملناطق
الشرقية ٬فهجر الرئيس أم�ين الجميل ،وذبح
أن �ص��ار إي �ل��ي ح�ب�ي�ق��ة وج ��رى االس �ت �ي�لاء على
ك��ل امل��راف��ق ال�ح�ي��وي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ح��زب الكتائب
وال� � � �ق � � ��وات ٬وأن � � �ش � ��ىء م � ��ا س� �م ��ي ال� �ص� �ن ��دوق
ال ��وط �ن ��ي ٬وراح ال� �ن ��اس ي �ئ �ن��ون ت �ح��ت وط ��أة
الضرائب وال�خ��وات املفروضة عليهم من قبل
ه��ذا األخ�ي��ر .وبينما كانت جموع املسيحيني
تحج يوميًا بعشرات اآلالف إل��ى بيت الشعب
ف ��ي ب �ع �ب��دا ،م�ع�ل�ن��ة ت��أي �ي��ده��ا مل ��واق ��ف ال�ع�م��اد
ع��ون املنادية بالحرية والسيادة واالستقالل

الدين العام والدين الخاص

ّ
إن االنجاز
لفؤاد
األساسي ّ
السنيورة تمثل
في نجاحه
بتحويل الدولة
اللبنانية
إلى أداة
«استخراجية»
فعالة (مروان
طحطح)

ب �س�لاس��ل م ��ن ال ��دي ��ون ت �س �ت �ن��زف اق �ت �ص��اده��ا
ّ
وتهدد سلمها االجتماعي .في حاالت
الوطني
كهذه ،وجدت العديد من الحكومات أن ال ّ
مفر
ّ
من اعالن االفالس والتوقف عن الدفع أو ،أقله،
م �ف��اوض��ة ال��دائ �ن�ين وإع � ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي آل�ي��ات
ال� �س ��داد .خ�ل�ال ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،أدرك� ��ت ال��دول��ة
التركية أن أكبر األقطاب الرأسمالية التقليدية
ف��ي تركيا (كعائالت «ك��وت��ش» و«سيبانجي»
ّ
وغيرها) ق��د تخلت ع��ن االستثمار الصناعي
ّ
وال� �ت� �ج ��اري ،وت �ح ��ول ��ت ع �م �ل� ّ�ي��ًا ال� ��ى م �ص��ارف
ّ
ت� �س ��ل ��ف ال � ��دول � ��ة وت �س �ت �ف �ي ��د م � ��ن ال � �ع� ��ائ� ��دات
املضمونة ،ول��و على حساب كساد االقتصاد
واستنزاف الخزينة (أي كوضع لبنان تمامًا
في التسعينيات).
ال � ��دي � ��ون ك� � � ��ادت أي � �ض� ��ًا أن ت �خ �ن ��ق امل �ك �س �ي��ك
ف ��ي ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ،واألرج� �ن� �ت�ي�ن ف ��ي أواخ � ��ر
ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات .ه ��ذه ال� ��دول ق� � ّ�ررت أن ت�م��ارس
إح� ��دى آخ ��ر ال �ص�لاح �ي��ات ال �ب��اق �ي��ة ل�ل�س�ي��ادة
ال ��وط �ن �ي ��ة ف� ��ي ع� �ص ��رن ��ا ،وأن ت� �ق ��ول ل �ل �ب �ن��وك
العاملية إنها لن تضع التزاماتها املالية فوق
احتياجات شعبها وسلمها االجتماعي.
ّ
بالطبع ،ال شيء من هذا سيحصل في لبنان،
ّ
والسبب مزدوج :من ناحية ،ألن املصارف التي
ّ
كانت تستغل املواطن في األرجنتني واملكسيك
وتايالند كانت أجنبية ،فيما الفقير اللبناني
ّ
تستغله املصارف الوطنية .ومن ناحية أخرى،
ّ
ف��إن امل �ص��ارف ال تحكم البلد فحسب ،وتملك
ّ
ّ
ّ
نفوذًا ال يمكن تخيله ،ال يهزه تغير الحكومات
ّ
واألحالف السياسية ،بل إن املصارف ،بمعنى
م��ن امل�ع��ان��ي ،ه��ي ال�ت��ي خلقت بلدنا ،وميشال
ش �ي �ح��ا ورف� ��اق� ��ه م ��ن م��ال �ك��ي امل � �ص� ��ارف ه ��م –
فعليًا – اآلب��اء امل��ؤس�س��ون لوطننا ولنظامنا
االقتصادي.
ٌ
ه�ن��اك دول ،ك��األرج�ن�ت�ين وروس �ي��ا واملكسيك،
ت�ح� ّ�س��ن وض�ع�ه��ا االق �ت �ص��ادي ب�ع��دم��ا ش�ه��رت
االف�ل�اس ودخ �ل��ت ،بعدما اس�ت��راح��ت م��ن عبء
ّ
النمو واالت ��زان املالي
ال��دي��ون ،ف��ي مرحلة م��ن
ٌ
(وه � �ن� ��اك دول أخ� � ��رى ،ك� � ��االك� � ��وادور ،ل ��م ت�ك��ن
ّ
ت�ج��رب�ت�ه��ا إي �ج��اب �ي��ة) .ه ��ذا ،ن �ك��رر ،ل��ن يحصل
ف��ي ل �ب �ن��ان ،وال �ت �ه��وي��ل س �ي �ك��ون ص��اخ �ب��ًا ب��أن
املصارف ستنهار ،والعملة ستصير برخص
ورق� �ه ��ا ،وس�ي�خ�ت�ف��ي ل �ب �ن��ان ال� ��ذي ن �ع��رف��ه في
البحر ،إذا ّ
تجرأنا على ٌاالقتراب من املصارف.
ب��ال�ط�ب��ع ،ال��واق��ع م�خ�ت�ل��ف ع��ن ال�ت�ه��وي��ل ،وم��ن
املمكن إدارة عملية االف�لاس بذكاء وتخطيط،
ّ
ق �ب��ل س � �ن ��وات م ��ن ح �ص��ول �ه��ا ،وال� �ت� �ح ��ك ��م ف��ي
ّ
ت��وزي��ع األض� � ��رار ،ون �ق��ل ج ��زء أك �ب��ر م��ن ال��دي��ن
إلى مؤسسات أجنبية ،ورف��ع ضمان الوديعة
امل�ص��رف�ي��ة ل�ض�م��ان ح�ق��وق امل��ودع�ين ال�ص�غ��ار،
ّ
إل��خ ...ف��ي ّالحقيقة ف��إن لبنان ،حيث امليزانية
ال�ع� ّ
�ام��ة تحقق فائضًا أول�ي��ًا ،وح�ي��ث ال حاجة
ً
إل��ى االس�ت��دان��ة أص�ل�ا إال بسبب خ��دم��ة ال��دي��ن،

وال��راف�ض��ة الت�ف��اق ال�ط��ائ��ف ٬ك��ان جعجع يقيم
مع مجموعة من مقاتليه في املجلس الحربي
ما سمي يوم املقاومة ٬حيث أعلن جملة واحدة
مفادها نحن هنا ٬واألص��ح أن��ا هنا ٬استنادًا
إلى مقولة خالف تعرف .وتابع الحكيم مآثره
التي بدأها في عمشيث باعتدائه على جنود
وضباط الجيش اللبناني ٬ولم تنته هذه املآثر
عند بلدة القليعات ،بل أكملها وبالتعاون مع

َأوليس من الغباوة
السياسية أن يقوم شخص
بضرب مصالحه االنتخابية
قوات االحتالل بقصف املناطق الشرقية التي
ل��م ت�ك��ن خ��اض�ع��ة ل�س�ل�ط�ت��ه .وم��ن غ �ي��ره يجرؤ
ع�ل��ى ن�ق��ض ت�ع�ه��دات��ه ع ��ام  1989ل�ي�ص�ب��ح من
أش��رس امل��داف�ع�ين ع��ن ات�ف��اق ال�ط��ائ��ف .وم��ن ثم
ج ��رت ت�ص�ف�ي��ة دان ��ي ش�م�ع��ون وع��ائ�ل�ت��ه ،ال�ت��ي
أدي��ن فيها جعجع ولم يثبت فيها براءته ،بل
استفاد من قانون العفو الذي صدر الحقًا.
يتضح لنا وب ��دون أدن��ى ش��ك أن هنالك خطًا
ب �ي��ان �ي��ًا واض� �ح ��ًا ط �ب��ع م �س �ي��رة ح �ي ��اة س�م�ي��ر
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ّ
ّ
«م ��رش ��ح م �ث��ال��ي» ل �ف �ك��رة ال �ت��وق��ف ع��ن ال��دف��ع.
ّ
االف�لاس سيمكننا م��ن خفض الضرائب التي
ت�خ�ن��ق ال �ف �ئ��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة ف��ي ال �ب �ل��د ،أو يمكن
اس �ت �ع �م��ال ف��ائ��ض امل� ��وازن� ��ة ل �ت �ق��دي��م خ��دم��ات
اجتماعية وانشاء مشاريع تنموية تخلق لنا
شيئًا يشبه اقتصادًا حقيقيًا ،يؤمن على األقل
مكانًا ألبنائه وال يلفظهم خارجه.
ّ
وح��ت��ى إذا «وق ��ع امل �ق � ّ�در» ،وج ��رى السيناريو
األسوأ الذي يهددوننا به ،وانهارت املصارف،
وضاعت ودائع املودعني وذهبت معها الديون
العامة والخاصة على الدولة واملواطنني .إذا
حصلت املصيبة وطارت الحسابات التي ،كما
ّ
ّ
يذكرنا محمد زبيب ،تتركز نصف قيمتها في
يد  %0.8من املودعني ،مقابل  %2.6من الودائع
ه ��ي ح � ّ�ص ��ة  %70م ��ن امل� ��ودع �ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين،
ّ
عملية إلعادة توزيع
فستكون تلك أنبل وأعدل
ّ
ال��دخ��ل تحصل ف��ي االقليم اللبناني منذ أي��ام
احيرام.

خاتمة

ّ
هناك الزمة كثيرًا ما ّ
ويرددها
تتكرر في لبنان،
ّ
ح��ت��ى أف��راد النخبة السياسية ف��ي أحاديثهم
ّ
ّ
ال �خ��اص��ة ،م �ف� ّ�اده��ا أن ال �ب �ل��د «م �ي ��ؤوس م�ن��ه»
اق�ت�ص��ادي��ًا ،وأن ��ه ل��ن ّيستقيم وي�ف��رز اقتصادًا
منتجًا مهما فعلنا ألنه «ال يملك ّ
مقومات» ،أو
ألن شعبه «غير صالح» ،وغيرها من الحجج
التبريرية .ال ب��أس إذًا من بعض الفساد ومن
غ �ي��اب ال �خ �ط��ط وان � �ع ��دام ال �ت �ن �م �ي��ة .واألف �ض��ل
للمرء أن يجد لنفسه موقعًا ف��ردي��ًا ،مناسبًا،
مربحًا ،وسط هذه املنظومة الفاسدة ،إذ ال أمل
بالخالص الجماعي.
ه ��ذا ال �ص �ن��ف م��ن امل �ن �ط��ق ال �ت �ب��ري��ري ال يمكن
أن يكون أبعد ع��ن الحقيقة .أكثر م��ا ّيؤلم في
ّ
امل��أس��اة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ه��و أن ال�ب�ل��د ،ل��و أن ��ه أدي��ر
ّ
بحكمة ون��زاه��ة م�ن��ذ ان�ت�ه��اء ال �ح��رب األه�ل��ي��ة،
ل� �ك ��ان ��ت ل ��دي ��ه ك � � ّ�ل امل � �ق� � ّ�وم� ��ات ح� �ت ��ى ي � ّ
�ؤس ��س
اقتصادًا ناجحًا ومزدهرًا.
ً
ّ
نتخيل حاضرًا بديال يجد
يمكننا بسهولة أن
فيه ال �ش� ّ
�اب اللبناني ،بعد أن ينهي تعليمه،
ً
ّ
ع�م�لا م�ج��زي��ًا وم��رض �ي��ًا ،وأن ي�ت�م��ك��ن م��ن بناء
ً
مستقبله باطمئنان ،بدال من أن نجد أنفسنا
ّ
مشوه ،يطرد أبناءه ويعيش أغلب
في مجتمع
ش�ب��اب��ه خ��ارج��ه .ال�ف�ش��ل وال�ع�ج��ز االق �ت �ص��اديّ
ليسا «ق��درًا» للبنان ،والهجرة الكثيفة ليست
«ت � ��راث � ��ًا» وال ه� ��ي ت �ن �ب��ع م� ��ن ح � � ّ�ب ال �ل �ب �ن��ان��ي
ل�ل�م�غ��ام��رة وال� ّ�س �ف��ر ،ول �ي��س م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي أن
يشيخ اآلباء ويموتون وحدهم ،فيما أوالدهم
ّ
ّ
يعرف
مشتتني في أرج��اء العالم .الشعب كله
ّ
م��ن وض�ع�ن��ا ف��ي ه��ذه ال �ح��ال��ة ،وم��ن ي��ري��د منا
أن ن �ع �ت��اده��ا ،ه��م م��ن أف� �س ��دوا ّع�ل�ي�ن��ا وط�ن�ن��ا
الجميل ،جازاهم الله بما يستحقون.
* كاتب عربي

جعجع من البدايات حتى يومنا هذا ٬وأن كل
األعمال التي قام بها أو التي كان يبغي القيام
بها ٬لم تكن في أي يوم من األيام منسجمة مع
األهداف املعلنة من قبله ،التي رددها علنًا ،وفي
أكثر من مناسبة .ولعل املفارقة اليوم أننا لسنا
ً
بحاجة إل��ى االن�ت�ظ��ار ط��وي�لا كما ف��ي السابق
َ
ك��ي تنجلي الحقيقة ل�ت�ب�ي��ان ال��ب��ون الشاسع
ب�ين م��ا يقوله وم��ا يفعله .ه��ذا وم��ن امل��ؤك��د أن
الذين يتولون إدارة الشأن اللبناني ٬من قوى
إقليمية ودولية ٬قد درسوا شخصية الحكيم
ّ
وه��م يعلمون ت�م��ام امل�ع��رف��ة أن باستطاعتهم
ال��ره��ان عليه لالستمرار ف��ي م�ص��ادرة حقوق
امل�س�ي�ح�ي�ين وم �ن��ع وص ��ول أي م�س�ي�ح��ي ق��وي
إل��ى ال�ح�ك��م ٬وب��ال�ت��ال��ي ال �ح��ؤول دون إق ��رار أي
قانون انتخابي يؤمن عدالة وصحة التمثيل
ل �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ع� �م ��وم ��ًا ،وامل �س �ي �ح �ي�ي�ن ب� �ص ��ورة
خ��اص��ة .وم��ن امل�لاح��ظ أن ه��ذه امل�ق��ول��ة ال ت��زال
قائمة منذ أكثر من خمس وعشرين سنة على
األقل ٬وذلك بغض النطر عن الراعي اإلقليمي
أو ال ��دول ��ي .ل �ق��د أع �ط��ى ال �ق��ان��ون األرذوك �س ��ي
ً
أم�ل�ا ق��وي��ًا للمسيحيني ٬وال سيما مسيحيي
الشوف وعاليه وبيروت وك��ل األط��راف ٬إال أن
هذا األمل ما لبث أن انطفأ ٬والذي يزعج أولئك
ه��و أن فريقًا مسيحيًا كبيرًا ه��و م��ن أجهض
هذا القانون.
* كاتب لبناني
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على الرغم من االنقسام الذي ظهر الى السطح خالل أزمة الجنود
املخطوفني في سيناء ،نجح الجيش من خالل التفاوض مع
الخاطفني بواسطة شيوخ القبائل ،في تحرير الجنود بسلمية
ودون الحاجة الى عملية عسكرية

مرسي يستقبل
الجنود بعد إطالق
سراحهم في سيناء
أمس (أ ف ب)

«انفراج» أزمة جنود سيناء

انقسام حول طريقة خروج املخطوفني ...ومصادر عسكرية تكشف
مفاوضات الساعات األخيرة لتحريرهم
القاهرة ــ إسماعيل اإلسكندراني،
إيمان إبراهيم
ب�ع�ي�دًا ع��ن ال�ت��وظ�ي��ف ال�س�ي��اس��ي ألزم��ة
اختطاف الجنود املصريني ف��ي سيناء
ق�ب��ل أس �ب ��وع ،ث��م ت�ح��ري��ره��م أم ��س ،ف��إن
ّ
انقسامًا شهدته اآلراء املطالبة بالحل،
م��ا ب�ين التعامل ال �ح��ازم العنيف ،وبني
ً
أص��وات أكثر ميال للتعقل ،ليس حقنًا
لدماء األبرياء في املناطق السكنية التي
يختبئ فيها الخاطفون ،بل حفاظًا على
أرواح الجنود أنفسهم.
وام�ت��د ه��ذا االن�ق�س��ام إل��ى داخ��ل ال�ق� ّ�وات
ُ
املسلحة ،التي ت� َ�ع� ّ�د الحاكم الفعلي في
سيناء؛ فضباط العمليات الذين قدموا
ّ
إل ��ى م��دي�ن��ة ال �ع��ري��ش ل �ح��ل ه ��ذه األزم ��ة
ك ��ان ��وا ي �م �ي �ل��ون ال � ��ى ت �ح��ري��ر ال �ج �ن��ود
ب��ال �ق��وة .ف��ي ح�ين أن ال�ض�ب��اط املقيمني
ل�ل�خ��دم��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ح��دودي��ة ك��ان��وا
ً
يفضلون التفاوض سبيال حكيمًا لحل
األزمة ملعرفتهم باآلثار الجانبية املدمرة
التي قد يحدثها أي تدخل عسكري.
ُ
وت �ش �ي��ر م �ص��ادر ع�س�ك��ري��ة ل �ـ«األخ �ب��ار»
ّ
إل��ى أن الخاطفني رفضوا رفضًا قاطعًا
التواصل مع وزارة الداخلية أو أي ممثل
للشرطة ،وذلك بسبب انتهاكات سابقة
ف��ي ح��ق ب��دو امل�ن�ط�ق��ة ال �ح��دودي��ة تعود
إلى عهد حسني مبارك .وامتنعوا كذلك
عن التواصل مع قائد مكتب املخابرات
العسكرية في العريش بسبب خالفات
م�ع��ه ب�ش��أن إدارة األن �ف��اق ،ح�ي��ث تغض
السلطات الطرف عن تهريب السلع غير
املدعومة حكوميًا عبر األنفاق مع غزة.
ول ��م ي�ق�ب��ل ال �خ��اط �ف��ون إال ب��ال �ت��واص��ل،
ع�ب��ر وس��اط��ة ق�ب�ل�ي��ة ،م��ع ض��اب��ط يعمل
في إدارة املخابرات العسكرية بالقاهرة
سبق له الخدمة في رفح قبل الثورة ،ولم
يكن له ع��داءات محلية ،بخالف زمالئه
ال��ذي��ن يخدمون حاليًا ف��ي مكتبي رفح
وال �ع��ري��ش .ون�ج�ح��ت ج �ه��ود ال��وس��اط��ة
الشعبية م��ن م�ش��اي��خ وع��واق��ل القبائل
وب�ع��ض مشايخ السلفية املعتدلني في
فتح قناة التفاوض مع الخاطفني.
ّ
وبحسب املصادر نفسها ،اتبع املفاوض
العسكري مع الخاطفني طريقة الحرب
ال �ن �ف �س �ي��ة ال �ض��اغ �ط��ة ل�ت�ح�س�ين م��وق�ف��ه
التفاوضي؛ فشهدت م��دن الشيخ زويد
وال � � �ج� � ��ورة ورف � � ��ح ت �ح �ل �ي �ق��ًا م�ن�خ�ف�ض��ًا
عسكريًا
للطائرات امل��روح�ي��ة ،وت�ع��زي�زًا ُ
في الشوارع والطرق الرئيسية ،وأمهل
الخاطفون مهلة قصيرة ،مع تحذيرهم
ب � ��أن ال� � �ق � ��وات ق� ��د ح �ص �ل��ت ع� �ل ��ى ض ��وء
أخ �ض��ر س �ي��اس��ي وع �س �ك��ري ب��ال�ت�ع��ام��ل
ال�ع�ن�ي��ف .وق��د رف��ض امل �ف��اوض مناقشة
م�ط��ال��ب ال�خ��اط�ف�ين ،م�س�ت�خ��دم��ًا املنطق
ال�ع��رف��ي ف��ي األزم ��ات الشبيهة ،مطالبًا
ً
إياهم بإطالق سراح الجنود أوال إثباتًا
النية.
لحسن
ُ
وب��ال �ف �ع��ل ،أط� �ل ��ق س � ��راح ال �ج �ن��ود فجر
األرب �ع��اء ف��ي منطقة ب�ئ��ر لحفن جنوب
ال �ع��ري��ش ل �ي �ج��دوا أن �ف �س �ه��م ف ��ي ال �ع��راء
املحليني إيصالهم
سائلني أحد السكان
ُ
ألقرب نقطة تفتيش .وقد نقلوا بطائرة
عسكرية م��ن م�ط��ار ال�ع��ري��ش إل��ى مطار
أمل��اظ��ة العسكري ب��ال�ق��اه��رة ،حيث أقيم
ل�ه��م اس�ت�ق�ب��ال رس �م��ي ب�ح�ض��ور رئ�ي��س
الجمهورية ووزير الدفاع.
وم� � ��ا إن ان� �ت� �ه ��ى امل ��ؤت � �م ��ر ال �ص �ح��اف��ي
الرئاسي لتوجيه الشكر للقوات املسلحة
وأج�ه��زة امل�خ��اب��رات العامة والعسكرية
ووزارة الداخلية ،حتى تأججت األزم��ة
السياسية ثانية .في امل��رة األول��ى ،عقب

االخ � �ت � �ط� ��اف ،ك � ��ان امل� �ش� �ه ��د ال �س �ي��اس��ي
م��زدح�م��ًا ب��ال�ت�ب��اك��ي ع�ل��ى هيبة ال��دول��ة،
ولوم النظام السياسي الحاكم ،وتحميل
الرئيس محمد مرسي مسؤولية العفو
عن سجناء الجماعات اإلسالمية .ومن
ناحية أخ ��رىُ ،و ِّج ��ه ُ النقد ال�ش��دي��د إلى
ِّ
ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة وش ��ك ��ك ف ��ي ج��اه��زي��ة
ً
عناصرها للدفاع عن أنفسهم ،فضال عن
ضبط األم��ن وت��أم�ين ال�ح��دود الشرقية.
وق � ��د ق ��وب �ل ��ت ه � ��ذه اآلراء ب �ت �ح��ذي��رات
اس�ت�ب��اق�ي��ة م��ن م�غ�ب��ة إراق � ��ة ال ��دم ��اء في
ً
منطقة عانت القمع األمني سنني طواال.
أم��ا بعد إط�ل�اق س��راح املخطوفني ،فقد
دخ�ل��ت األزم ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ط ��ورًا ج��دي�دًا
ي �ش �ه ��د ت �ش �ك �ي �ك��ًا ف � ��ي ح �ق �ي �ق��ة ع �م �ل �ي��ة
االخ �ت �ط��اف وع�م�ل�ي��ة ال �ت �ح��ري��ر ،وات �ه��ام
نظام اإلخ��وان الحاكم بتدبير مسرحية
يحقق بها إن�ج��ازًا لرفع شعبيته .ومن
ناحية أخرى ،ارتفعت أصوات املطالبني
ب �م �ع��اق �ب��ة ال� �خ ��اط� �ف�ي�ن وم �ح��اس �ب �ت �ه��م
قانونيًا ،فيما قابلتها أصوات حقوقية
تطالب بضرورة بحث املظالم واملطالب
معًا قبل إعمال القانون بنحو انتقائي.
وكشفت م�ص��ادر عسكرية ل�ـ«األخ�ب��ار»،
فضلت عدم ذكر اسمها ،أنه عند منتصف
ليل ــ الثالثاء بدأت املرحلة األخيرة لدور

القوات المسلحة
منحت الخاطفين مهلة
أخيرة حتى ساعة شروق
شمس األربعاء

القوات املسلحة ،الذي بدأته بنشر كافة
قطعها في املناطق املحددة مع القيادات
ال �ع �س �ك��ري��ة وامل� �خ ��اب ��رات� �ي ��ة ،ل �ت��وص �ي��ل
رس��ائ��ل ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ب �ع��د أن بثت
على موقعها اإللكتروني رسالة حملت
عنوان «الرسالة األخ�ي��رة» ،ذك��رت فيها
أن ح��ادث الخطف اإلره��اب��ي ال��ذي وقع
بحق جنود ُعزل ونشر الفيديو الخاص
ب �ه��م ت ��رك أث � �رًا ب��ال �غ��ًا ف ��ي ق �ل��ب ال�ش�ع��ب
امل �ص��ري ب��أك�م�ل��ه وف ��ي ق��وات��ه امل�س�ل�ح��ة

التي ازدادت إصرارًا على تحريرهم ،لكن
ّ
ال�ق�ي��ادة العامة للقوات املسلحة تلتزم
حرمة ال��دم امل�ص��ري رغ��م بشاعة العمل
اإلره� ��اب� ��ي ،ل �ك��ن ال � ��رد س �ي �ك��ون س��ري�ع��ًا
وقاسيًا.
وقالت املصادر إن شيوخ القبائل طلبوا
من ال�ل��واء أحمد وصفي ض��رورة النظر
في مطالب اإلفراج عن بعض املسجونني،
بشرط أال تشتمل قائمة العفو الرئاسي
عنهم كل من ثبت تورطه في العمليات

ال �ت �خ ��ري �ب �ي ��ة واإلره � ��اب� � �ي � ��ة ف � ��ي م �ص��ر.
ً
وبناء عليه ،تسلم اللواء وصفي كشف
االس�م��اء م��ن شيوخ القبائل ،م��ؤك�دًا أنه
ّ
سيسلمه للقائد العام للقوات املسلحة،
ل �ي �ق��دم��ه ل �ل��رئ �ي��س ،الت� �خ ��اذ اإلج� � ��راءات
املناسبة .أض��اف شيوخ القبائل مطلبًا
آخ��ر ،ه��و ض ��رورة النظر ف��ي ق��رار حظر
تملك األراض ��ي ألب�ن��اء سيناء ،فأوضح
قائد الجيش الثاني امليداني أن القيادة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ل� ��ن ت�س�م��ح

ّ
«حماس» تراقب منسوب الرجولة بغزة

محاوالت «تأديب»
بعد
ّ
املجتمع الغزي من خالل
حمالت «ارفع سروالك»
ومالحقة اصحاب
تسريحات الشعر الغريبة،
قررت داخلية «حماس» أن
للمحافظة
تبدأ بحملة
ّ
على «رجولة» الغزيني

غزة ــ سناء كمال
ّ
أث� ��ارت ت�ص��ري�ح��ات وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة في
ال�ح�ك��وم��ة الفلسطينية امل �ق��ال��ة ،فتحي
ح� �م ��اد ،ع ��ن «امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى م�ن�س��وب
ّ
ال ��رج ��ول ��ة ف ��ي غ � � ��زة» ح �ف �ي �ظ��ة ال ��رج ��ال،
وخصوصًا النشطاء والصحافيني عبر
صفحات التواصل االجتماعي الخاصة
ب �ه ��م «ف� �ي� �س� �ب ��وك» ،ف �م �ن �ه��م م� ��ن س �خ��ر،
ومنهم من استهجن واستغرب.
وك � �ت� ��ب ال � �ن� ��اش� ��ط م� �ح� �م ��د أح � �م� ��د ع �ل��ى
ص �ف �ح �ت��ه «ال �ف �ي �س �ب��وك �ي��ة»« :ال ��رج ��ول ��ة
أخ�لاق ،حضور ،ممارسة ،تكوين أسرة
والحفاظ عليها ،واألهم من ذلك الرجولة
ت �ك �م��ن ف� ��ي ك� �ي ��ف أن ت� �ك ��ون إن� �س ��ان ��ًا»،
ً
م �ت �س��ائ�لا ع��ن «ك�ي�ف�ي��ة ق �ي��اس م�ن�س��وب
الرجولة بالنسبة إل��ى حماد» ،وأشكال
ال �ع �ق��اب ال �ت��ي ق��د ت �ف��رض ع�ل��ى ال�ش�ب��اب
الذين يفتقرون إلى هذا املنسوب.

مناورات عسكرية لعناصر من «حماس» خالل احتفال تخريج (محمود الهمص ــ أ ف ب)

ّ
وأوض ��ح محمد ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «ك��ل ما
ف ��ي األم � ��ر إض� �ف ��اء ش� ّ�رع �ي��ة ع �ل��ى بعض
امل �م��ارس��ات ال �ت��ي ي�ن��ف��ذه��ا رج ��ال األم��ن
التابعني للحكومة ّ
ضد الشباب ،الذين
ي ��رت ��دون أزي � � � ً
�اء م �ع �ي �ن��ة ،م �ث��ل ال�ب�ن�ط��ال
ال� �ض� �ي ��ق ،وي� �س ��رح ��ون ش� �ع ��وره ��م ع�ل��ى
الطريقة الغربية».
بدوره ،أوضح الكاتب نافذ غنيم أن نهج
حكومة «حماس» بدأ بخطوة صغيرة،
كبر وت�ف��رع وام �ت��د« ،ه��م يتسربون إلى
ع �م ��ق امل �ج �ت �م��ع وف � ��ق م �ن �ط��ق ال � �ت� ��درج،
ي�ب��دأون بتمرير موقف م��ا ،يتحسسون
ّ
رد فعل املجتمع ،يتراجعون إذا ما علت
وت �ي��رة االح�ت�ج��اج��ات ،ث��م ال يلبثون أن
ي�ن�ق�ض��وا م��ن ج��دي��د ،وع �ن��دم��ا ي �ج��دون
صمتًا يذهبون إلى ما هو أبعد» .وقال:
«ي �م �س �ك��ون اآلن ب �ت �ل��ك ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي
ت ��داع ��ب م �ش��اع��ر امل ��واط� �ن�ي�ن م�س�ت�غ�ل�ين
امل� � � � ��وروث ال� �ث� �ق ��اف ��ي ال � �ق� ��ائ� ��م ،وأح� �ي ��ان ��ًا
م� ��ا ي ��دغ� ��دغ م �ش��اع��ر ال � �ن ��اس ال��دي �ن �ي��ة،
مستفيدين من عاطفة الناس ،وهشاشة
ال ��وع ��ي ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ،ل �ك��ن ال�خ�ط�ي��ر
ف��ي األم��ر أن السير بهذا االت�ج��اه يعني
ً
ت��روي��ض املجتمع وال �ت��درج ب��ه ،وص��وال
إلى االنقضاض على ما هو أبعد وأعمق،
وأق � �ص� ��د ه �ن��ا ض � ��رب ك� ��ل م� ��ن ي �ع��ارض
وتوجهاتهم».
فكرهم وسياستهم ّ
وكان حماد قد أعلن أنه ستجري مراقبة
«منسوب الرجولة» في قطاع غزة ،غير
آب��ه لتصريحات امل�س��ؤول�ين ف��ي امل��راك��ز
ال �ت��ي ت�ع�ن��ى ب �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ،متهمًا
أغ �ل �ب �ه��م ب �ت �ل �ق��ي األم � � � ��وال م� ��ن م �ص��ادر
مشبوهة مثل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وق��ال
ح �م ��اد خ�ل��ال ت �خ��ري��ج ف� ��وج م ��ن ج �ن��ود
األمن الوطني« :نحن شعب ّ
فتي يحافظ
ع�ل��ى أب �ن��اء وط�ن��ه ومجتمعه ،وبحاجة
إل ��ى رج ��ال أش� ��داء أق ��وي ��اء يستطيعون
حماية الثغور».

ّ
وأك ��دت م�ص��ادر مطلعة ل �ـ«األخ �ب��ار» أن
ح �م��اد ق ��ام ب�ت�خ��ري��ج ف ��وج م��ن ال�ض�ب��اط
ُيدعى «وح��دة التدخل وحفظ النظام»،
مهمته محاربة التصرفات التي ال تليق
باملجتمع املسلم ،وتوكل إليهم مهمات
مساءلة من يرون أن تصرفاته غير الئقة
أو منافية لتعاليم اإلس�لام ،ومن حقهم
ت��وق �ي��ف ّ
أي ك ��ان وط �ل��ب ه��وي �ت��ه اث �ب��ات
شخصيته.
وق� � ��ال� � ��ت ال � �ن� ��اش � �ط� ��ة ع� � ��روب� � ��ة ع� �ث� �م ��ان
ُ
«لست صاحبة اختصاص
لـ«األخبار»:
ألع �ل��ن م�ع��اي�ي��ر ال��رج��ول��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،أو
أك� �ش ��ف ع� ��ن ج� �ه ��از ق� �ي ��اس م �ن �س��وب �ه��ا،
لكنني أستطيع أن أعلن أن االنخفاض
األك �ب��ر ف��ي م �س �ت��وى ال��رج��ول��ة الح�ظ�ت��ه
ّ
ف��ي ك�ل�ام وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ب �غ��زة فتحي
حماد عن إصراره على مراقبة انخفاض
ّ
مستوى الرجولة في غزة» .وأضافت أن
ُ
«الرجولة ال تعني أن تس ِقط فشلك على
الغزيني ،فتسرع في اتهامهم بانخفاض
م� �س� �ت ��وى ال� ��رج� ��ول� ��ة وت� ��دن� ��ي م �ن �س��وب
هرمون ال��ذك��ورة في أجسادهم إل��ى ٍّ
حد
يفقدهم الرجولة الحمساوية».
واش� � � � � � ��ارت إل� � � ��ى ض� � � ��ربً ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن
واالعتداء عليهم ،مضيفة أن «الرجولة ال
تعني أيضًا أن توجه عصاك نحو جسد
ام � ��رأة خ��رج��ت إل ��ى ال� �ش ��ارع ل�ت�ع� ّ�ب��ر عن
رفضها لالنقسام ،بعد أن خذلتم الشعب
ب��رف �ق��ة س�ل�ط��ة رام ال� �ل ��ه ،وأس �ق �ط �ت��م كل
جهود إعادة اللحمة الوطنية ،وال تعني
أن تستدعي أو تعتقل من يخالف رأيك
ون�ه�ج��ك ،وال تعني أن ت�ع�ّي�نّ أف� ��رادًا من
ال�ش��رط��ة مل��راق�ب��ة الصفحات الشخصية
للمختلفني معك على م��واق��ع التواصل
االجتماعي» .وش��ددت على أن��ه ال يحق
ألي شخص أن ّ
ينصب نفسه وصيًا على
ح �ي��اة ال �غ��زي�ي�ن ،وي �ط �ل��ق ح �م�ل�ات األم ��ر
باملعروف والنهي عن املنكر.
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العراق

النجيفي يحذر من «حريق»

بتوطني األجانب على أرض مصر.
ب �ع��د ان �ت �ه��اء اج �ت �م��اع وص �ف��ي ب�ش�ي��وخ
القبائل ف��ي ح�ض��ور ق �ي��ادات امل�خ��اب��رات
العامة والحربية ،قال وصفي إنه يجب
اإلب�لاغ عن أن ال�ق��وات املسلحة ستمنح
الخاطفني مهلة أخيرة تبدأ من الساعه
الحادية عشرة من مساء الثالثاء حتى
س��اع��ة ش ��روق ش�م��س األرب �ع ��اء ،بعدها
سيدخل تنفيذ الخطة العسكرية حيز
التنفيذ الفعلي ،ول��ن ُي� َ
�رح��م أح��د مهما

تكلف األمر من خطورة.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن ال �ل��واء وص�ف��ي أبلغ
ال�ق�ي��ادة العامة للقوات املسلحة نجاح
امل �ف ��اوض ��ات ب �ع��د م� ��رور ث �ل�اث س��اع��ات
تقريبًا من بدء املهلة األخيرة للخاطفني،
ح�ي��ث تسلمت إدارة امل �خ��اب��رات العامة
الجنود نحو الساعة الثانية من صباح
األرب� �ع ��اء ،ب�ع��د أن ت��أك��د ال �خ��اط �ف��ون أن
ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة س �ت �ل �ت��زم ب�ش��روط�ه��ا
ح�ي��ال امل��واج�ه��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت��ي ك��ادت
تبدأ فعليًا .واضافت املصادر أن الفريق
أول ع �ب��د ال� �ف� �ت ��اح ال �س �ي �س��ي ط �ل��ب م��ن
م��رس��ي ض ��رورة امل��واف�ق��ة على استمرار
ت �م��رك��ز ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ه �ن��اك بنفس
قوتها للبدء في عملية تطهير موسعة
واستكمال خطط الحفاظ على سيادة
مصر ،لكن الرئيس أرجأ النظر في هذا
املطلب ،إلى حني دراسته فى وقت الحق،
االم��ر ال��ذي دف��ع السيسي ال��ى اإلص��رار
ّ
على أن املهلة األخيرة قد بدأت بالفعل،
ول��ن ترجع ال�ق��وات املسلحة ع��ن هدفها
ف��ي ت�ح��ري��ر ال �ج �ن��ود ،واس �ت �ع��ادة هيبة
الدولة من خالل فرض سيطرتها كاملة
على سيناء.
وأوضحت املصادر أن القوات املسلحة
ت �ع��ام �ل��ت ب �ح �ك �م��ة ف� ��ي ق �ض �ي��ة ت �ح��ري��ر
الجنود تجنبًا إلزه��اق أرواح األب��ري��اء،
ل �ك �ن �ه��ا وض� �ع ��ت ف ��ي اع �ت �ب��اره��ا أن ّ
دك
املواقع التي ت��ؤوي التكفيريني ستكون
املرحلة األخ�ي��رة بعد ن�ف��اد ك��ل أساليب
التفاوض الذي كانت تجريه املخابرات
ال �ح��رب �ي��ة وال� �ع ��ام ��ة ب �م �س��اع��دة ش �ي��وخ
س �ي �ن��اء .وأك� ��دت أن ت �ق��اري��ر االس�ت�ط�لاع
ال �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ه��ا امل� �خ ��اب ��رات ال �ح��رب �ي��ة
كانت «كلمة ال�س��ر» ف��ي نجاح العملية،
حيث نجحوا فى تحديد مكان الجنود
ف��ى منطقة ال �ج��ورة ،ال�ت��ي ك��ان��ت مسرح
ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذ ال �ف �ع �ل��ي ل �ل �ت �ع��ام��ل
ال �ع �س �ك��ري ،م ��ع ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى س�لام��ة
أرواح الجنود.

«إخوان» األردن يدعون
ملحاسبة السفارة العراقية
دع� ��ت ج �م��اع��ة اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م�ي�ن ف��ي
االردن ،أم� � ��س ،إل � ��ى إح ��ال ��ة أف � � ��راد م��ن
طاقم السفارة العراقية في عمان على
القضاء ،بتهمة االع�ت��داء على أردنيني
هتفوا بحياة صدام حسني خالل ندوة
ن�ظ�م�ت�ه��ا ال �س �ف��ارة ف��ي امل��رك��ز ال�ث�ق��اف��ي
امللكي في ّ
عمان األسبوع املاضي.
وق � � � � ��ال ب � � �ي� � ��ان ص � � � � ��ادر ع � � ��ن االخ � � � � ��وان
امل�س�ل�م�ين إن «ال �ج �م��اع��ة ت��دي��ن اع �ت��داء
ط��اق��م ال �س �ف��ارة ال �ع��راق �ي��ة ال �س��اف��ر على
امل � ��واط� � �ن �ي��ن األردن� � � �ي� �ي ��ن وت � ��دع � ��و ال� ��ى
م �ح��اس �ب��ة ك ��ل امل �ع �ت��دي��ن أم� ��ام ال �ق �ض��اء
األردن � � � � ��ي» .ودع� � ��ت ال �ج �م ��اع ��ة ال �ش �ع��ب
األردن� ��ي ال��ى «ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ين ه��ذه الفئة
امل �ح��دودة ،ال�ت��ي تمثل حكومة (ن��وري)
امل��ال�ك��ي ،وه��ي التي ارتكبت ه��ذا الفعل
املشني ،والشعب العراقي الشقيق الذي
ت��رب�ط�ن��ا ب��ه وش��ائ��ج ال �ج �ي��رة واإلس�ل�ام
والعروبة والذي وقف الى جانب األردن
في االوقات الصعبة».
وأوض � �ح� ��ت ف� ��ي ب �ي��ان �ه��ا أن «ال �ش �ع��ب
االردن � � ��ي ف ��وج ��ئ ب��امل �ش��اه��د ال �ص��ادم��ة
الع �ت��داء ط��اق��م ال �س �ف��ارة ال�ع��راق�ي��ة على
م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن امل� ��واط � �ن �ي�ن االردن � �ي�ي��ن
قاموا باالحتجاج السلمي أثناء احدى
فعاليات السفارة».
وأث��ارت مشاهد شريط فيديو تناقلته
م��واق��ع اخ�ب��اري��ة أردن �ي��ة تظهر تعرض
ع � ��دد م ��ن األردن� � �ي �ي��ن ،ك ��ان ��وا ي �ه �ت �ف��ون
بحياة الرئيس العراقي ال��راح��ل صدام
ح� �س�ي�ن ل �ل�اع � �ت ��داء ب ��ال� �ض ��رب ع� �ل ��ى ي��د
ع��دد م��ن أف��راد ط��اق��م ال�س�ف��ارة العراقية
وم��راف �ق��ي ال�س�ف�ي��ر ال �ع��راق��ي ف��ي ع�م��ان،
ً
جدال واسعًا في األردن.
وب�ح�س��ب ت�ل��ك امل��واق��ع اإلخ �ب��اري��ة ،ف��إن
ال �ح��ادث وق ��ع ال�خ�م�ي��س امل��اض��ي خ�لال
حفل اقامته السفارة العراقية في عمان

إلح� �ي ��اء ذك � ��رى امل �ق��اب��ر ال �ج �م��اع �ي��ة ف��ي
العراق في عهد النظام السابق.
وك ��ان وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األردن ��ي ناصر
ج ��ودة ،ق��د أع�ل��ن أن الحكومة العراقية
ق��دم��ت اع �ت��ذاره��ا ل�ل��أردن ،وأن مجلس
ال � � � ��وزراء ال� �ع ��راق ��ي ق � ��رر ال �ت �ح �ق �ي��ق م��ع
ال �س �ف �ي��ر وك� ��ل امل� �س ��ؤول�ي�ن ع �م��ا ح ��دث،
مشيرًا الى أن نظيره العراقي هوشيار
زي� �ب ��اري أب �ل �غ��ه ب��أن��ه س �ي �ب��ادر وي �ق��وم
ب �س �ح ��ب ك� ��ل م � �ت� ��ورط ب � �ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
كإجراء عقابي.
واحتل الحادث حيزًا واسعًا من نقاش
النواب في جلسة املجلس النيابي ،التي
عقدها أول من أمس برئاسة سعد هايل
ال �س��رور وح �ض��ور رئ�ي��س ال� ��وزراء عبد
ال�ل��ه ال�ن�س��ور وه�ي�ئ��ة ال � ��وزارة .وت�ح��دث
 101نائب عن الحادث وتباينت آراؤهم
ح��ول��ه ،فمنهم م��ن ط��ال��ب ب��ات�خ��اذ كافة
االج��راء ات القانونية ملعاقبة املعتدين
والعمل على ط��رد السفير العراقي من
األردن ،ب�ي�ن�م��ا ط��ال��ب آخ � ��رون ب �ـ «ع��دم
املس بالعالقات االردنية العراقية».
وقال السرور موجهًا كالمه إلى النواب
إن «ح��ادث��ة االع �ت��داء ي�ج��ب ان نتعامل
معها بحدودها ،والعراق دولة شقيقة
نحترمها ،وم��ا ت�ص��رف فيه ه��ذا النفر
ال يمكن ان ينعكس على شعب العراق
وابناء العراق الذين يعيشون بيننا».
ونظم عشرات االردنيني خالل اليومني
امل ��اض� �ي�ي�ن ت � �ظ� ��اه� ��رات أم � � ��ام ال� �س� �ف ��ارة
ال �ع��راق �ي��ة ف ��ي ع �م��ان ل �ل �م �ط��ال �ب��ة ب �ط��رد
ال�س�ف�ي��ر ال�ع��راق��ي م��ن ع� ّ�م��ان وامل��وظ�ف�ين
املتورطني بالحادث.
(أ ف ب)

أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ال �ع��راق��ي
أس ��ام ��ة ال �ن �ج �ي �ف��ي ،أم � ��س ،أن ال �ع ��راق
ي�ع�ي��ش ع �ل��ى ش �ف��ا ح��ري��ق ك �ب �ي��ر ،وم��ن
ال �ض��روري إع ��ادة العملية السياسية
إل � ��ى م� �س ��اره ��ا ال �ص �ح �ي��ح ،ف �ي �م��ا رأى
رئ � �ي� ��س إق� �ل� �ي ��م ك � ��ردس � �ت � ��ان م �س �ع��ود
ال�ب��ارزان��ي أن خ��رق ال��دس�ت��ور وإه�م��ال
م� �ب ��دأ ال � �ش ��راك ��ة ه� �م ��ا م� �ص ��در ج�م�ي��ع
املشاكل.
وق ��ال ��ت رئ ��اس ��ة إق �ل �ي��م ك ��ردس �ت ��ان ،في
ب� �ي ��ان ،إن «رئ� �ي ��س إق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان
م �س �ع��ود ال� �ب ��ارزان ��ي ب �ح��ث م��ع رئ�ي��س
ال � �ب� ��رمل� ��ان أس � ��ام � ��ة ال �ن �ج �ي �ف��ي األزم� � ��ة
ال� �ع ��راق� �ي ��ة وس� � ��وء األوض� � � ��اع األم �ن �ي��ة
وع��دم االس�ت�ق��رار السياسي وال�خ��روق
ال ��دس� �ت ��وري ��ة وال� �ت� �ف ��رد ب��ال �س �ل �ط��ة ف��ي
ب � � �غ � � ��داد» ب � �ح � �ض� ��ور ال� � ��وف� � ��د امل � ��راف � ��ق
للنجيفي املؤلف من محافظي نينوى
وديالى ورئيس مجلس ص�لاح الدين
وع � � ��دد م� ��ن ق � � ��ادة ق ��ائ �م ��ة ال� �ع ��راق� �ي ��ة»،
ونائب رئيس اإلقليم كوسرت رسول
وعدد من قياديي الحزب الديمقراطي
ال � �ك� ��ردس � �ت� ��ان� ��ي واالت � � �ح � � ��اد ال ��وط� �ن ��ي
الكردستاني .وأع��رب البارزاني خالل
ال� �ل� �ق ��اء «ع � ��ن ع � ��دم ارت � �ي ��اح ��ه ل�ت�ع�م��ق
امل� �ش ��اك ��ل وس � � ��وء األوض� � � � ��اع األم �ن �ي��ة
وال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي ال � �ع� ��راق» ،الف �ت��ًا إل��ى
أن��ه «ح��ذر قبل نحو ع��ام م��ن األوض��اع
الحالية التي يشهدها العراق» .وتوقع
أن «أن ت�ت�ج��ه األوض� � ��اع ن �ح��و أج ��واء
مشحونة بالخطورة والتفرد».
من جهة أخرى ،أدانت وزيرة خارجية
االت � �ح� ��اد االوروب� � � ��ي ك��اث��ري��ن أش �ت��ون
ب� �ش ��دة أع� �م ��ال ال �ع �ن��ف ال� �ت ��ي ش�ه��ده��ا
ال� �ع ��راق ف ��ي االي � ��ام االخ� �ي ً ��رة وأوق �ع��ت
ع� �ش ��رات ال �ق �ت �ل��ى ،داع � �ي� ��ة امل �س��ؤول�ي�ن
ال�س�ي��اس�ي�ين ف��ي ال �ع��راق إل ��ى ال �ح��وار.
وكتبت أش�ت��ون ف��ي ب�ي��ان «أدي ��ن بقوة
االع �ت��داءات ال�ت��ي وق�ع��ت ف��ي ع��دة مدن
من العراق في االي��ام األخيرة وأوقعت

ع ��ددًا م��ن ال �ض �ح��اي��ا» .ودع ��ت أش�ت��ون
«ال� �ق ��ادة ال �س �ي��اس �ي�ين ال �ع��راق �ي�ين م��رة
جديدة إلى االنخراط في حوار صادق
ّ
من أجل تخطي املأزق الحالي» .بدوره،
ح ��ذر وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ك �ن��دي ج��ون
بايرد من خطر «غرق العراق في حرب
أهلية طائفية».
من جهة أخ��رى ،اتهم مستشار رئيس
ال � � ��وزراء ال �ع��راق��ي ل �ش ��ؤون امل�ص��ال�ح��ة
الوطنية ،عامر ال�خ��زاع��ي ،أم��س ،قوى

مستشار المالكي ّيتهم
قوى دولية بمحاولة
إجهاض العملية
السياسية في العراق

دول� �ي ��ة ب �م �ح��اول��ة إج� �ه ��اض ال�ع�م�ل�ي��ة
السياسية في العراق.
وق ��ال ال �خ��زاع��ي ف��ي ب �ي��ان أم ��س ،عقب
لقائه وفدًا من وجهاء وشيوخ عشائر
الشرقاط والحويجة والساحل األيسر
م��ن محافظة ص�لاح ال��دي��ن ف��ي ب�غ��داد،
إن «هنالك قوى دولية معادية للعراق
ت ��ري ��د إج� �ه ��اض ال �ع �م �ل �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ف��ي ال� �ع ��راق م�س�ت�خ��دم��ة ك��ل ال��وس��ائ��ل
لتحقيق ه��ذا الهدف ،وخاصة اإلع�لام
املغرض».
وأك� � � ��د ال � �خ � ��زاع � ��ي ح � � ��رص ال �ح �ك ��وم ��ة
ع �ل��ى «ح �م��اي��ة امل �س �ي��رة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة

وصيانتها بما يحقق األمن واالزدهار
وال��رق��ي للشعب ال �ع��راق��ي» ،داع �ي��ًا من
يريد إسقاط الحكومة إل��ى أن «يسلك
الطرق الدستورية والقانونية لتحقيق
ذلك».
وتعقيبًا على التغييرات االمنية التي
قام بها رئيس الحكومة نوري املالكي،
أكد املستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء،
ع�ل��ي امل ��وس ��وي ،أم ��س ،أن ال�ت�غ�ي�ي��رات
التي أجريت على القيادات األمنية لم
تكن بتأثير الضغط السياسي.
وأوضح املوسوي ،في حديث إلى موقع
«السومرية» ،أن «ما جرى من تغييرات
ف��ي ال�ق�ي��ادات األمنية ُبحث ف��ي اإلط��ار
األم �ن��ي ،ب�ع�ي�دًا ع��ن امل�ش�ه��د السياسي
وال � �ض ��وض ��اء امل ��راف� �ق ��ة ل � ��ه ،إذ ارت � ��أى
خ� �ب ��راء امل��ؤس �س��ة األم �ن �ي��ة أن ت �ح��دث
بعض التنقالت في قيادات العمليات،
وصدرت بها أوامر ديوانية».
أمنيًا ،انفجرت عبوتان ناسفتان في
منطقة الحرية شمال غ��رب العاصمة
ب �غ��داد ،إح��داه �م��ا ك��ان��ت أس �ف��ل حافلة
ّ
وسبب انفجار العبوتني
تقل مدنيني.
مقتل أربعة مدنيني على األقل ،إضافة
إلى إصابة  18آخرين.
كذلك قتل جندي من الجيش وأصيب
 4آخ � ��رون ب �ج��روح ف��ي ه �ج��وم مسلح
ع �ل��ى ن �ق �ط��ة ت �ف �ت �ي��ش ت��اب �ع��ة ل�ل�ج�ي��ش
العراقي شمالي بعقوبة.
ك ��ذل ��ك ،أل �ق��ت ق ��وة م ��ن ال �ف��رق��ة ال�ث��ال�ث��ة
ش��رط��ة ات �ح��ادي��ة ال �ق �ب��ض ع �ل��ى خلية
إره��اب�ي��ة غربي امل��وص��ل .وذك��ر مصدر
أمني أن «قوة من الفرقة الثالثة شرطة
ات� �ح ��ادي ��ة ت �م �ك �ن��ت م ��ن إل� �ق ��اء ال�ق�ب��ض
على  5مطلوبني وف��ق امل��ادة  4إره��اب
ب �ح ��وزت �ه ��م  11ع� �ب ��وة ن ��اس �ف ��ة م �ع � ّ�دة
للتفجير تمكن خ�ب��راء امل�ت�ف�ج��رات من
تفكيك  6منها في غربي املوصل دون
تسجيل أي خسائر تذكر».
(األخبار ،أ ف ب)
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رفسنجاني يقبل بقرار «مجلس الصيانة» وال عودة لمشائي إلى السباق
رفسنجاني ترشح رفع
عتب .كان يريد أن يرمي
الحجة على النظام
وعلى كل من يضغط

املالمح العامة للخريطة االنتخابية اإليرانية بدأت تتضح
مع قرار مجلس صيانة الدستور قبول ثمانية مرشحني،
أربعة منهم يمثلون معسكر املبدئيني ،يمكن أن ينتهي
بهم املطاف إلى التوحد خلف أحدهم أو اثنني منهم ،في
مقابل واحد يمثل «كوادر البناء» (يمني الوسط) وسادس
يمثل اإلصالحيني .وبات محسومًا أن ال عودة لعلي أكبر

رفسنجاني وال ّالسفنديار رحيم مشائي إلى هذا السباق،
في واقعة إن دلت على شيء ،فعلى أن النظام لن يقدم
أي تنازالت راهن عليها من اعتقد أنه ضعيف؛ وعلى أن
من كان ينوي استغالل العملية االنتخابية للمشاغبة
تكسرت آماله ،وانتهى األمر إلى ما كان مرغوبًا فيه منذ
البداية :معركة برامج وكفاءات وليس معركة أشخاص

خامنئي رفض مشائي
معاونًا للرئيس ،فكيف
يعتقد البعض أن يوصي
به مرشحًا للرئاسة؟

متابعة أخبار
الترشيحات
في احد
شوارع
طهران
أمس (بهروز
مهري ــ
ا ف ب)

جليلي يزاحم قاليباف والعني على روحاني
إيلي شلهوب
في وق��ت ب��دأ فيه الرئيس محمود أحمدي
نجاد مللمة أغراضه ملغادرة كرسي الرئاسة
بعد إخراج مرشحه من السباق االنتخابي،
ت��ؤك��د أوس ��اط معسكر علي أك�ب��ر هاشمي
رفسنجاني أن الرئيس األس�ب��ق ت�ق��دم في
ال�ل�ح�ظ��ة األخ �ي��رة ب�ت��رش�ح��ه ف��ي اللحظات
األخ �ي��رة بضغط م��ن ت�ج��ار ال �ب ��ازار ،تحت
هاجس القلق م��ن إم�ك��ان نجاح اسفنديار
رحيم مشائي ،وبضغط من اإلصالحيني،
ف��ي مقدمهم ال��رئ�ي��س محمد خ��ات�م��ي ،من
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��راه �ن��ون ع�ل��ى ال� �ع ��ودة إل��ى
الحياة السياسية تحت عباءة رفسنجاني،
وب��ال �ت��ال��ي ت�ح�ق�ي��ق م�ص��ال�ح��ة واق �ع �ي��ة مع
ال�ن�ظ��ام م��ن دون االض �ط��رار إل��ى تقديم أي
ت� �ن ��ازالت .ورغ� ��م ال�خ�ص��وم��ة ال �ش��رس��ة بني
رفسنجاني (ال ��ذي ك��ان يعتقد ب��أن��ه ق��ادر
على تحقيق الغايتني) وبني مشائي (الذي
رفض نجاد ترشيح أحد معه) ،فإن املعادلة
االنتخابية كانت تشير إلى أنه ليس بإمكان
أي منهما أن يحقق فوزًا إال عبر فرض حالة
من االستقطاب الثنائي يشكالن طرفيه ،ما
يضع املبدئيني على هامش املعركة .وعليه،
تشير األوساط نفسها إلى أن «رفسنجاني
ترشح رفع عتب .كان يريد أن يرمي الحجة
ع�ل��ى ال�ن�ظ��ام وع�ل��ى ك��ل م��ن يضغط عليه.
ً
أص�ل�ا ك��ان الترجيح أن ينسحب ف��ي حال
رفض مجلس الصيانة ترشح مشائي».
أوس � � ��اط م �ت��اب �ع��ة ل �ع �م��ل م �ج �ل��س ص�ي��ان��ة
ال��دس �ت��ور ت��ؤك��د أن ق � ��راره رف ��ض ترشيح
رف�س�ن�ج��ان��ي ج ��اء ع�ل��ى خ�ل�ف�ي�ت�ين :األول ��ى
ص�ح�ي��ة ،م��ن ب�ين م��ا يستند إل�ي��ه تصريح
علني لرفسنجاني نفسه أدلى به قبل نحو
سبعة أشهر يؤكد فيه أن «حالتي الصحية
ون �ش��اط��ي ال �ي��وم��ي وق��درت��ي ال ت�س�م��ح لي
ب �م �م��ارس��ه م �ه �م��ات رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة،
وسأكون خائنًا إذا ما قبلت بواقع كهذا».
أما الثانية فهي عدم قيام رفسنجاني بأي
ً
خطوة ،عمال ك��ان أو تصريحًا ،يفصل من
خ�ل�ال��ه ن�ف�س��ه ع ��ن «أص� �ح ��اب ال �ف �ت �ن��ة» في
مخالفة ألحد شروط الترشح القاضية بأن
ي�ك��ون امل��رش��ح م��ن ضمن منظومة النظام
ومواليًا للولي الفقيه وملبادئ الجمهورية
اإلس�ل�ام� �ي ��ة .ول �ع ��ل م ��ا س �ل��ف ي �ف �س��ر ق ��رار
رفسنجاني ع��دم االع�ت��راض على إقصائه
م��ن ق�ب��ل م�ج�ل��س ص �ي��ان��ة ال��دس �ت��ور ،على

ما أف��اد رئيس حملته االنتخابية ،اسحق
جهانجيري ،الذي أوضح «السيد هاشمي
رفسنجاني ،وحملته ككل ،دخل الحقل على
أساس االلتزام بسيادة القانون واألخالق،
وسيستمر أيضًا على هذا املنوال».
في املقابل ،يبدو مشائي ،ومن خلفه نجاد،
م �ص �م �م�ين ع �ل ��ى امل� �ض ��ي ف� ��ي م�ع��رك�ت�ه�م��ا
لخوض السباق ،رغم تأكيد مصادر وثيقة
االط�ل�اع أن ال ت��راج��ع ع��ن ق��رار االستبعاد.
وت �ق��ول ه��ذه امل �ص��ادر إن «س�م��اح��ة القائد
سبق أن بعث برسالة خطية إلى نجاد يؤكد
فيها عدم صالحية مشائي لشغل منصب
امل� �ع ��اون األول ل��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة» في
خطوة أخرجت إلى العلن أولى بوادر عدم
رضى املرشد عن سلوك رئيس الجمهورية
«فكيف يتصور البعض أن التظلم ملكتب
امل��رش��د يمكن أن ينجم ع�ن��ه ق�ب��ول القائد
بترشح مشائي ملنصب الرئاسة؟».
وأثار نجاد هذا امللف ،على هامش ترؤسه
ً
الجلسة الحكومية أمس ،قائال «لقد قدمت
السيد مشائي وأنا أعرفه .إنه شخص يحب

ال �ح��ق وم�ف�ي��د ل�ل�ب�لاد ،وأع�ت�ق��د أن ��ه ك ��فء»،
مشيرًا إل��ى أن��ه «ف��ي رأي ��ي ل��ن ت�ك��ون هناك
مشكلة مع القائد (خامنئي) وسأثير هذه
امل�س��أل��ة معه حتى آخ��ر لحظة .ع�ن��دي أمل
بأن تحل املشكلة» ،فيما أعلن مشائي «أنا
أعتبر رفض أهليتي ظلمًا بحقي ،وسأتابع
األمر عبر سماحة القائد».
وكان نجاد ومشائي قد هددا ،خالل الفترة
املاضية ،بأنهما سيكشفان م��ا حوزتهما
في حال رفض ترشح مشائي ،مشيرين إلى
ملفات فساد كبرى تطال مسؤولني رفيعي
املستوى في الدولة .ويراهن نجاد ومشائي
على سابقة تدخل خامنئي في ع��ام 2005
وطلبه من مجلس صيانة الدستور التراجع
ع ��ن ق � ��راره ب��رف��ض امل��رش �ح�ين ال��رئ��اس�ي�ين
اإلصالحيني مصطفى معني ومحسن مهر
علي زاده ،في أعقاب تظلمهما لدى مكتب
خ��ام�ن�ئ��ي ب��ادع��اء أن�ه�م��ا ص��ال�ح��ان لتولي
ه��ذا املنصب وأن لديهما م��ن الشعبية ما
ي�س�م��ح ل�ه�م��ا ب�ت��ول�ي��ه .وك��ان��ت م�ص��ادق��ات
مجلس صيانة الدستور قد اقتصرت على

كل من أمني املجلس األعلى لألمن القومي
سعيد جليلي ومستشار املرشد للشؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ع �ل��ي أك �ب��ر والي �ت ��ي وال��رئ �ي��س
السابق ملجلس ال�ش��ورى غ�لام علي ح��داد
ع ��ادل ورئ �ي��س ب�ل��دي��ة ط �ه��ران محمد باقر
قاليباف والقائد األسبق للحرس الثوري
محسن رضائي ،وجميعهم من املبدئيني،
وم �ع �ه��م األص ��ول ��ي ح �س��ن روح ��ان ��ي ال ��ذي
يمثل «ك��وادر البناء» بزعامة رفسنجاني،
وم ��رش ��ح اإلص�ل�اح �ي�ي�ن وزي � ��ر االت� �ص ��االت
األس �ب��ق ف��ي ع�ه��د م�ح�م��د خ��ات �م��ي ،محمد
رض ��ا ع � ��ارف ،ووزي � ��ر ال�ن�ف��ط واالت� �ص ��االت
األسبق محمد غرضي.
وحتى وق��ت متأخر من مساء أم��س ،كانت
اإلش� � � � � ��ارات ال� ��وح � �ي� ��دة ال � �ت ��ي ص � � ��درت ع��ن
املبدئيني األرب�ع��ة تفيد بأنهم سينسقون
ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��م ف��ي م �ح��اول��ة ل�لات �ف��اق على
الصيغة التي سيدخلون فيها االنتخابات،
في ظل تفاهم سابق بني الثالثي قاليباف
ـــ واليتي ـــ حداد عادل على االنتهاء بواحد
م �ن �ه��م ف� ��ي ال� �س� �ب ��اق .ط �ب �ع��ًا أرب � � ��ك دخ� ��ول

أجهزة طرد أكثر تطورًا
ُ
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،في تقرير نشر أمس ،بأن
إي ��ران س� ّ�رع��ت تركيب أج�ه��زة ط��رد م��رك��زي أك�ث��ر ت �ط��ورًا في
منشأة ناتنز لتخصيب اليورانيوم وسط البالد ،وهو نشاط
يشكل صلب الخالف مع القوى الكبرى .وأشار تقرير الوكالة
التابعة لألمم املتحدة الى أن إيران قامت
بتركيب نحو  700جهاز طرد مركزي
من طراز «اير 2 -م» إضافة الى أغلفة
ألجهزة طرد مركزي فارغة في موقع
ناتنز ،في مقابل  180جهازًا في شهر
شباط املاضي .لكن في تطور قد يتيح
وقتًا للدبلوماسية بني إي��ران والقوى
ال �ك �ب��رى ،أظ �ه��ر ال �ت �ق��ري��ر أي �ض��ًا ن�م�وًا
م �ح��دودًا ف��ي م �خ��زون إي� ��ران ال �ن��ووي
األك �ث��ر ح�س��اس�ي��ة وأن ��ه ال ي ��زال دون
«الخط األحمر» الذي حددته إسرائيل،

ً
م�ه��ددة بتنفيذ هجوم استباقي على إي��ران إذا تجاوزته .في
امل�ق��اب��ل ،تمت إزاح��ة الستار ع��ن خمسة إن �ج��ازات ج��دي��دة في
مجال التسلح ومعدات القتال الفردي في إيران أمس ،بحضور
وزير الدفاع العميد أحمد وحيدي .وأفادت وكالة مهر اإليرانية
لألنباء بأن عرض هذه املنجزات جاء
على هامش مهرجان «الجندي الشاب»
الخامس ،واشتملت اإلنجازات الخمسة
ال�ت��ي جميعها ت�س�ت�خ��دم ف��ي التسلح
وال �ق �ت��ال ال �ف ��ردي ع�ل��ى ّ
زي عسكري
للتمويه ّ
مزود بمنظار ليلي وبخاصية
أش� �ع ��ة م ��ا دون ال� �ح� �م ��راء وم �س��دس
«صائد» وأسلحة حمل فردية للجنود
ومعدات عسكرية «نافذ» جميعها من
منتجات وزارة الدفاع اإليرانية.

(رويترز ،مهر)

ج �ل �ي �ل��ي ع �ل��ى ال �خ ��ط م �ع �س �ك��ر امل �ب��دئ �ي�ين،
ف ��ي ظ ��ل اس �ت �ط�ل�اع��ات رأي ت�ش�ي��ر إل� ��ى أن
ق��ال�ي�ب��اف ال ي ��زال يحتل ال �ص��دارة بينهم،
يليه جليلي (الذي يحقق تقدمًا) ،فواليتي،
ف � �ح� ��داد ع � � ��ادل .ل �ك��ن ت �ل��ك االس �ت �ط�ل�اع��ات
ليست ال�ع��ام��ل ال��وح�ي��د ف��ي تقرير الوضع
ب �ي �ن �ه��م .ه �ن��اك ط�ب�ع��ًا م��ؤس �س��ات ال �ن �ظ��ام،
الدينية والسياسية والعسكرية واألمنية
وال�ط�لاب�ي��ة وال ��دوائ ��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة وأج �ه��زة
التقدير واألج �ه��زة االس�ت�ش��اري��ة وغيرها.
وه �ن��اك أي �ض��ًا امل �ي��زات ال�ش�خ�ص�ي��ة ،بينها
على سبيل املثال ما إذا كان نجاح قاليباف
في إدارة بلدية طهران يؤهله ليكون واجهة
إلي� � � ��ران ،وم � ��ا إذا ك ��ان ��ت ش ��راس ��ة ج�ل�ي�ل��ي
وحنكته كمفاوض ن��ووي تعني أن��ه ق��ادر
على اإلم�س��اك بكل ملفات البالد بالكفاءة
نفسها ،وهكذا .ويرجح أن ينتهي بهم األمر
بجليلي وقاليباف مرشحني عن املبدئيني
أو بواحد منهما في سيناريو هو األمثل
بالنسبة إلى معسكرهم.
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ي �ب��دو واض� �ح ��ًا أن روح��ان��ي
س �ي �ك��ون امل ��رش ��ح امل� �ن ��اف ��س ف ��ي امل�ع�س�ك��ر
اآلخ��ر ،في ظل شبه اقتناع بأنه لن ينجح
في الحفاظ على تماسك الذين التفوا حول
رف �س �ن �ج��ان��ي ،وال ��ذي ��ن س�ي�ق��اط��ع بعضهم
االنتخابات ،فيما سيصب البعض اآلخر
لصالح م��رش��ح اإلص�لاح�ي�ين محمد رضا
عارف .ويبقى محسن رضائي ،الذي خاض
غمار انتخابات الرئاسة في امل��رة املاضية
من دون أن ينجح في تحقيق نتائج تذكر،
ومحمد غرضي ال��ذي تولى وزارة البريد
وال�ت�ل�غ��راف ف��ي عهد رفسنجاني (ق�ب��ل أن
يتم تغيير اسمها إل��ى وزارة االت�ص��االت).
وك��ان غ��رض��ي ينتمي إل��ى «ك ��وادر البناء»
ق �ب��ل أن ي� � �غ � ��ادره .وي� �ت ��رش ��ح اآلن ب�ص�ف��ة
مستقل .هو الوحيد الذي ليس لديه ماكينة
انتخابية ،وأعلن أنه لن يقوم بجوالت على
املحافظات ،مكتفيًا بـ«إيصال صوتي إلى
الناس عبر اإلذاعة والتلفزيون» .عمليًا هو
«قطعة الحلوة في هذه االنتخابات».
ولعل السؤال األكثر جاذبية :ملن ستعطي
مجموعة نجاد أصواتها؟ متفائل يقول إن
ج��زءًا منها سيذهب إل��ى جليلي باعتباره
يمثل ال�ح�ك��وم��ة .الحكم للصناديق ،التي
ي�ت�ح��دث ال �ع��ارف��ون ع��ن أن نسبة االق �ت��راع
فيها س�ت�ت��راوح ب�ين  60و 70ف��ي املئة رغم
كل شيء.
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ّ
هل نجح أون في هز العصا في وجه الغرب؟
ْ
«تتمسكن لتتمكن» ،غير أن الدولة
املثل العربي يقول
الستالينية ًال تسعى الى ما تريده بالتضرع بل بالتصعيد وهز
العصا وصوال الى حافة الهاوية ،حينها يصبح التفاوض وفق
شروطها أقرب الى الحقيقة
معمر عطوي
ي �ب��دو أن س �ي��اس��ة ه ��ز ال �ع �ص��ا ال �ك��وري��ة
ال �ش �م��ال �ي��ة ف ��ي وج� ��ه ال �خ �ص��وم ق ��د أت��ت
أكلها ولو بعد حني ،من تهديدات بحرب
نووية والقيام بتجارب إطالق صواريخ
أكدت جدية النظام الشيوعي في إمكان
تنفيذ تهديداته .والنتيجة كانت تهافتًاً
ك��وري��ًا ج�ن��وب�ي��ًا ي��اب��ان�ي��ًا ع�ل��ى م��وض��وع
التفاوض مع الخصم التاريخي.
وف ��ي ح�ي�ن أوف � ��دت ال �ح �ك��وم��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة
األس � �ب� ��وع امل ��اض ��ي م �س �ت �ش��ارًا ل��رئ �ي��س
ال � ��وزراء ال ��ى ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ت�ح��ت ع�ن��وان
البحث في قضية املفقودين اليابانيني
ف��ي ك��وري��ا ،تحدثت أن�ب��اء ع��ن أن كوريا
ال �ج �ن ��وب �ي ��ة ت � �ن ��وي ت� �ق ��دي ��م م� �س ��اع ��دات
إنسانية لجارتها اللدود في ح��ال أعيد
إطالق الحوار بني الدولتني.
وم � � ��ن ال� � ��واض� � ��ح أن ه � � ��ذه ال� ��رغ � �ب� ��ة ف��ي
ال � �ح� ��وار ل � ��دى أه � ��م ح �ل �ي �ف�ين ل �ل ��والي ��ات
امل � �ت � �ح ��دة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف � ��ي ش� � ��رق آس �ي��ا
ج ��اءت ك��ان�ع�ك��اس واض ��ح مل��ا ق��ام��ت بها
ك��وري��ا الشمالية على م��دى أسابيع من
تهديدات بحروب وض��رب��ات صاروخية
ً
ال ��ى م �ن ��اورات ع�س�ك��ري��ة م�ك�ث�ف��ة وص ��وال
الى قيامها بتجربة  6صواريخ مختلفة
املديات خالل يومني ( 20_18أيار).
ولم تتوقف بيونغ يانغ عند هذا الحد،
ب��ل ّ
وج�ه��ت رسالتني ال��ى ال�غ��رب؛ األول��ى
تمثلت ف��ي تعيني ال�ج�ن��رال كيم كيوك_
س �ي ��ك ،ال � ��ذي ُي �ع �ت �ب��ر م ��ن ال� �ص� �ق ��ور ،ف��ي

ُ ّ
م�ن�ص��ب رئ �ي��س أرك� ��ان ال �ق��وات امل�س��ل�ح��ة
ل� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ك � ��وري � ��ا ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة
ال �ش �ع �ب �ي��ة ،وم � ��ا ي �ح �م �ل��ه ه � ��ذا ال �ت �ع �ي�ين
م��ن دالالت ل �ك��ون��ه أع �ل��ى ق��ائ��د ع�س�ك��ري
أم � ��ر ب �ق �ص��ف ج ��زي ��رة ك ��وري ��ة ج �ن��وب �ي��ة
ف��ي ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي  ،2010بينما شغل
املنصب نفسه قبل عام .2009
ال��رس��ال��ة ال �ث��ان �ي��ة ك��ان��ت ب��إي �ف��اد ال��دول��ة
الشيوعية أمس مدير املكتب السياسي
في الجيش الشعبي ريونغ_هاي مبعوثًا
ال ��ى ال �ص�ي�ن ،وه ��و أك �ب��ر م �س��ؤول ك��وري
ش�م��ال��ي ي�ت��وج��ه ال��ى ال �ص�ين م�ن��ذ زي��ارة
الزعيم الراحل كيم يونغ_إيل للبالد في
آب 2011قبل ستة أشهر من وفاته.
وإذ ي � ��رى ب� �ع ��ض امل ��راق � �ب �ي�ن أن إع � ��ادة
الجنرال كيم الى منصبه قد يكون رسالة
ص ��ارم��ة ال ��ى «األع� � � ��داء» ،ف� ّ�س��ر بعضهم
زي ��ارة ري��ون��غ ال��ى بكني بأنها ق��د تكون
ضمن مسعى لتقريب وجهات النظر مع
الخصوم في املرحلة املقبلة إذا ما عادت
عجلة التفاوض إلى ال��دوران ،خصوصًا
أن هذه الزيارة تأتي قبل نحو أسبوعني
م��ن ق�م��ة م �ق��ررة ب�ي�ن ال��رئ �ي��س األم�ي��رك��ي
باراك أوباما ونظيره الصيني ،في  7و8
ح��زي��ران ف��ي كاليفورنيا غ��رب ال��والي��ات
املتحدة.
ف �م��ن ال ��واض ��ح أن ال �ل �ج��وء ال� ��ى ال �ص�ين
ال��داع �م��ة وال �ح��اض �ن��ة و«ج � ��ارة ال��رض��ا»
في هذه املرحلة بالذات ،يأتي في سياق
ت��رت �ي �ب��ات ج��دي��دة ق��د ت�ش�ه��ده��ا منطقة
شرق آسيا في املرحلة املقبلة.

ّ
صورة وزعتها وكالة األنباء الكورية الشمالية لجولة قام بها كيم على موقع عسكري (أ ف ب)

اليابان وكوريا الجنوبية
تسعيان وراء الحوار مع
العدو الشيوعي
ّ

رغ��م ك��ل م��ا ُيحكى ع��ن ان�ت�ق��ادات كورية
ج �ن��وب �ي��ة وأم �ي ��رك �ي ��ة ل� ��زي� ��ارة امل� �س ��ؤول
ال �ي��اب��ان��ي ل�ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ال �ت��ي ال ع�لاق��ة
دبلوماسية بينها وبني طوكيو ،ومع أن
رئيسة كوريا الجنوبية ب��ارك ك��ون هيه
أعلنت أمس أن بلدها والواليات املتحدة
ل��ن ي �ق��دم��ا أي دع ��م أو ت �ع��وي��ض بسبب
األزم��ة التي افتعلتها ك��وري��ا الشمالية،
ف��إن ما قامت به اليابان وم��ا تسرب من
س�ي��ول ح��ول نية ال�ت�ف��اوض م��ع الخصم
ال� �ش� �م ��ال ��ي ي � ��ؤك � ��دان رض � � ��وخ امل �ع �س �ك��ر

ال �غ��رب��ي ل �ت �ه��دي��دات ال��زع �ي��م ال� �ش ��اب ،إذ
يتخوف الجميع من أن تتحول أي حرب
ف ��ي ش �ب��ه ال �ج��زي��رة ال �ك��وري��ة ال ��ى ح��رب
ن��ووي��ة خ�ط��رة .لكن ك��ل م��ا ت��ري��ده سيول
وواش�ن�ط��ن وط��وك�ي��و اآلن ه��و إث �ب��ات أن
جبهتها م��وح��دة ،قبل نحو أس�ب��وع من
أول اجتماع ثالثي ل��وزراء ال��دف��اع لهذه
الدول منذ عام  ،2009في نهاية أيار في
سنغافورة.
لقد أعلن رئيس الوزراء الياباني املحافظ
شينزو آبي أنه يريد مواصلة الحوار مع
ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ب�ش��أن امل��دن�ي�ين ال��ذي��ن
سبعينيات
خطفتهم ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ف��ي
ّ
وث �م��ان �ي �ن �ي��ات ال� �ق ��رن امل� ��اض� ��ي ،ومل �ح��ت
سيول الى تقديم مساعدات الى عدوها
ال�ش�ي��وع��ي ،ف��ي أع �ق��اب إط�ل�اق األخ �ي��ر 6
صواريخ خالل يومني.
ت � �ط� ��ورات ج �ع �ل��ت امل ��راق� �ب�ي�ن وال� �خ� �ب ��راء
العسكريني ف��ي سيول ي��درس��ون خطوة
ال� �ت� �ه ��دي ��دات وال � �ت � �ج ��ارب ال �ص��اروخ �ي��ة
ليصلوا الى اقتناع بمدى جديتها ،بعد
اكتشافهم إمكانية ان�ط�لاق ال�ص��واري��خ
م��ن ق��اذف��ة م�ت�ع��ددة ت��م إنتاجها بتقنية
ج� ��دي� ��دة ي �ص��ل ق �ط��ره��ا إل � ��ى  300م �ل��م،
ول�ي�س��ت ص ��واري ��خ م��وج�ه��ة ف �ق��ط ،األم��ر
ال ��ذي ي ��ؤدي ال��ى ت��وس�ي��ع م��داه��ا الفعال
ف��وق األراض��ي الكورية الجنوبية .وهذا
يعني أن كيم ي��ون��غ_أون ربما نجح في
ّ
ه ��ز ال �ع �ص��ا ب��وج��ه أع ��دائ ��ه ل�ي�ت�م�ك��ن من
ّ
محملني
ج��ره��م ال��ى ط��اول��ة امل�ف��اوض��ات
بمساعدات يحتاج إليها شعبه ،وذل��ك
رغ��م ع��دم ت�ك��اف��ؤ امل �ي��زان ال�ع�س�ك��ري بني
ال��دول��ة ال�ش�ي��وع�ي��ة وامل �ح��ور اآلخ ��ر .لكن
ل �ع � ّب��ة امل �ص��ال��ح ت�ق�ت�ض��ي م ��ن ك ��ل ط��رف
تجنب ال��وق��وع ف��ي التهلكة بانتظار ما
س�ت��ؤول اليه ص��راع��ات امل�ح��اور الدولية
ف��ي أم��اك��ن أخ ��رى م�ث��ل ال �ش��رق األوس ��ط،
حيث تتحول الحرب الباردة الى سخونة
قاتلة يسقط ضحيتها أحجار شطرنج
على رقعة الالعبني الكبار.
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مبوب

◄ وفيات ►

◄ مبوب ►

أطباء مستشفى الساحل
ينعون زميلهم
الدكتور فاروق عواضة
س��ائ �ل�ين امل ��ول ��ى ان ي �ت �غ �م��ده ف ��ي فسيح
جناته ولعائلته الصبر والسلوان
اللجنة الطبية في مستشفى الساحل

خرج ولم يعد

بمزيد من األسى ننعى اليكم
وفاة املأسوف على شبابها املهندسة
سوسن بطرس رزق
زوجة الدكتور جورج انطون
تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة
 23و 24أيار  2013في صالون كنيسة مار
اليان رأس بعلبك
ولكم طول البقاء
رقد على رجاء القيامة
جان وديع عاصي
زوجته نهاد ادوار البستاني
أوالده ول � �ي � ��د زوج � � �ت � ��ه ه � � ��دى م �ب �ي��ض
وعائلتهما
كارول عاصي وعائلتها
مارييل زوج��ة الدكتور أن�ط��وان خنيصر
وعائلتهما
أش� �ق ��اؤه أوالد امل ��رح ��وم ش �ك��ري ع��اص��ي
وعائالتهم
امل ��رح ��وم ج � ��ورج زوج� �ت ��ه إل �ي��س م �ط��ران
وعائلتهما
إم �ي��ل ع��اص��ي وزوج �ت��ه م ��اري مجاعص
وعائلتهما
س�م�ي��رة زوج ��ة ال �ل��واء ج ��وزف مجاعص
وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
يحتفل بالصالة عن نفسه الساعة الثالثة
من بعد ظهر اليوم الخميس  23أيار في
ك�ن�ي�س��ة س �ي��دة االن �ت �ق��ال ل �ل��روم امللكيني
الكاثوليك في أتشيناك األشرفية.
ت�ق�ب��ل ال �ت �ع��ازي ق �ب��ل ال ��دف ��ن ف ��ي ص��ال��ون
ال �ك �ن �ي �س��ة اب� � �ت � � ً
�داء م� ��ن ال� �ح ��ادي ��ة ع �ش��رة
ويومي الجمعة والسبت  24و 25الجاري
ف��ي ص��ال��ون كنيسة س �ي��دة االن �ت �ق��ال في
األشرفية اب�ت� ً
�داء من الحادية عشرة قبل
الظهر لغاية السادسة مساءً.

غ� ��ادرت ال�ع��ام�ل��ة ال�ب�ن�غ�لادش�ي��ة LAILA
 BEGUM BADAR UDDINم ��ن م�ن��زل
م�خ��دوم�ت�ه��ا خ��دي�ج��ة ج� ��ودات ق��ان�ص��وه.
الرجاء ّ
ممن يعرف عنها شيئًا االتصال
على الرقم.78/943173 :

في
املكتبات

خط
أحمر

ملناسبة مرور أسبوع على وفاة املأسوف
على شبابها املرحومة
سناء محمود سبيتي
حرم الحاج محمود علي بشير
(مدير بنك بيبلوس ــ فرع الغبيري)
ندعوكم إل��ى حضور االحتفال التأبيني
ال ��ذي س�ي�ق��ام ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،وذل ��ك في
ت� �م ��ام ال �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة وال �ن �ص ��ف م��ن
صباح يوم األحد الواقع فيه  26أيار 2013
في حسينية بلدتها كفرا.
ّ
ويتقبل آل الفقيدة التعازي يوم الجمعة
ال��واق��ع ف�ي��ه  24أي ��ار ال �ج��اري ف��ي مجمع
االمام شمس الدين _ شاتيال من الساعة
ً
الرابعة عصرًا وحتى السابعة
مساء.

اعالن
ص� ��ادر ع ��ن ام ��ان ��ة ال �س �ج��ل ال �ع �ق��اري في
جونية
ط�ل��ب ان �ط��وان ام �ي��ل ص�ع��ب س�ن��د تمليك
ب��دل عن ضائع في العقار رق��م  1107من
منطقة بقعاته عشقوت العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جونية
جويس عقل
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
باملعاملة التنفيذية رقم 2013/6
امل�ن�ف��ذ :ال�ي��اس ع��واد وكيله امل�ح��ام��ي باز
جرجس
املنفذ عليها :أرزة عواد ـــــ توال
ال� �س� �ن ��د ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي :اس� �ت� �ن ��اب ��ة دائ � � ��رة
تنفيذ ط��راب�ل��س رق��م  2012/745ت��اري��خ
 2013/1/21ــــ
املنفذ بموجبها حكم ص��ادر عن الغرفة
االب�ت��دائ�ي��ة ف��ي ال�ش�م��ال ب��رق��م 2012/745
تاريخ 2013/1/21
تاريخ التنفيذ2012/9/20 :
تاريخ تبليغ االنذار2013/1/16 :
تاريخ محضر الوصف2013/2/19 :
ت��اري��خ اب�ل�اغ م�ح�ض��ر ال��وص��ف م��ن ام�ين
السجل العقاري في الشمال2013/3/15 :
املطروح للبيع :العقار  /673/توال وهو
عبارة عن ارض بعل سليخ تزرع حبوب
ضمنها بعض اشجار توت وعنب وبناء
ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ق �ب��وي��ن ع �ق��د وب �ئ��ر ودرج
وغرفتني للسكن وفسحة سماوية.
مساحته  2380م2
ً
يحدده شماال  671ـــــ  672ـــــ  678ـــــ طريق
عام وشرقًا  671و 674وجنوبًا  674ـــــ 677
و 678وغربًا  678وطريق عام.
التخمني 142800 :د.أ.
بدل الطرح 142800 :د.أ.
م��وع��د امل ��زاي ��دة وم �ك��ان �ه��ا :ن �ه��ار االث�ن�ين
ال��واق��ع م��ن  2013/6/10ال�س��اع��ة الثانية
عشرة ظهرًا في قاعة محكمة البترون.
ع�ل��ى ال ��راغ ��ب ف��ي ال� �ش ��راء ،ان ي��دف��ع ب��دل

الطرح املقرر نقدًا ،أو عليه تقديم كفالة
واف �ي ��ة م ��ن امل� �ص ��ارف امل �ق �ب��ول��ة ك�ف��ال�ت�ه��ا
ق ��ان ��ون ��ًا ،أو ش �ي �ك��ًا م �ص��رف �ي��ًا ب��ال �ل �ي��رة
اللبنانية ،مسحوبًا على مصرف لبنان،
وعليه اتخاذ محل اقامة معروف ضمن
ن �ط��اق دائ � ��رة ت�ن�ف�ي��ذ ال �ب �ت ��رون ،واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له ،وان يدفع زيادة
على الثمن رسوم التسجيل والداللة.
مأمورة التنفيذ
وفاء الضاهر
إعالن
تعلن بلدية سبعل عن حاجتها لتعيني
أمني صندوق وفقًا للشروط املحددة في
نظام ومالك موظفي البلدية.
شروط التوظيف:
 1ـــــ ان يكون لبنانيًا منذ أكثر من عشر
سنوات
 2ـــــ ان يكون ق��د أت��م العشرين م��ن عمره
ولم يتجاوز االربعني
 3ـــــ ان ي�ب��رز ش�ه��ادة م��ن اللجنة الطبية
ال��رس�م�ي��ة تثبت ان��ه سليم م��ن االم ��راض
والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء
الوظيفة
 4ـــــ ان ال يكون محكومًا بجناية أو جنحة
شائنة ومتمتعًا بحقوقه املدنية
 5ـــــ تعطى االولوية لحاملي الشهادات
على الراغبني التقدم بطلباتهم في مركز
ال�ب�ل��دي��ة ض�م��ن س��اع��ات ال� ��دوام الرسمي
اب� �ت � ً
�داء م��ن ت��اري��خ  2013/5/25وح�ت��ى
تاريخ  2013/6/10مزودين باملستندات
التالية:
 1ـــــ إخراج قيد فردي ال يتخطى تاريخه
ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب
 2ـــــ نسخة عن السجل العدلي ال يتخطى
ت��اري �خ��ه ث�لاث��ة أش �ه��ر م��ن ت��اري��خ تقديم
الطلب
 3ـــــ نسخة مصدقة عن الشهادة العلمية
ال ي�ت�خ�ط��ى ت��اري �خ �ه��ا ث�ل�اث��ة أش �ه��ر من
تاريخ تقديم الطلب
 4ـــــ شهادة من اللجنة الطبية الرسمية
ف � ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ت� �ث� �ب ��ت ان � � ��ه س� �ل� �ي ��م م��ن
االمراض والعاهات ال يتخطى تاريخها
ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب
بلدية سبعل

إعالن بيع باملعاملة 2010/1377
م �ح �ك �م��ة ت �ن �ف �ي��ذ ع� �ق ��ود ال� �س� �ي ��ارات ف��ي
بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تباع باملزاد العلني نهار الخميس في
 2013/6/6ال�س��اع��ة ال��واح��دة والنصف
ظ� � �ه� � �رًا س � � �ي� � ��ارة امل � �ن � �ف� ��ذ ع� �ل� �ي ��ه ج� �ه ��اد
ج��رج��س ب��و ف��رح��ات م��ارك��ة س �ي �ت��روان
 C4SXم��ودي��ل  2009رق��م /416725/ج
ً
ال �خ �ص��وص �ي��ة ت �ح �ص �ي�لا ل ��دي ��ن ط��ال��ب
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�ن��ك ب�ي�ب�ل��وس ش.م.ل .وكيله
املحامي عامر عبيد البالغ $/24765/
عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/1114/
وامل � �ط� ��روح� ��ة ب �س �ع��ر  $/1000/أو م��ا
ي�ع��اده��ا ب��ال�ع�م�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة وان رس��وم
امليكانيك قد بلغت /2.079.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل� �ح ��دد إل� ��ى م � ��رأب امل� � ��دور ف ��ي ب �ي��روت
ال�ك��رن�ت�ي�ن��ا م�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا أو
شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليهم احمد عواضه ـــــ
وحسن معتوق ـــــ وحسان عبد الحفيظ
املجهولي محل االقامة
تنذركم ه��ذه ال��دائ��رة سندًا للمادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
ل�ت�س�ل��م االن � ��ذار ال�ت�ن�ف�ي��ذي ف��ي امل�ع��ام�ل��ة
رقم  97/801املتكونة بينك وبني البنك
اللبناني للتجاره بخالل  /30/يومًا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مختارًا تتبلغون بواسطته كل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن مناقصة عامة
صادر عن بلدية الغبيري
ت�ع�ل��ن ب�ل��دي��ة ال�غ�ب�ي��ري ع��ن رغ�ب�ت�ه��ا في
ت �ل ��زي ��م م � �ش� ��روع ان � �ش� ��اء م ��رك ��ز ص�ح��ي
واجتماعي على العقار  /1407الشياح
باعتماد طريقة املناقصة العامة ،وذلك
في تمام الساعة العاشرة صباحًا يوم
الثالثاء الواقع في  2013/06/25يمكن
االط �ل��اع ع �ل��ى دف �ت��ر ال� �ش ��روط ال �خ��اص
ل � �ه� ��ذه امل� �ن ��اق� �ص ��ة خ �ل ��ال اي� � � ��ام ال� � � ��دوام
الرسمي .وتقدم العروض وفقًا لالصول
امل �ن �ص ��وص ع �ن �ه��ا ف ��ي دف� �ت ��ر ال� �ش ��روط

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

تعلن جريدة االخبار عن حاجتها ملحررين
يف القسم العريب والدويل يتمتعون باملواصفات التالية:
◄ اجازة يف العلوم السياسية
◄ اجادة اللغة االنكليزية اىل جانب اللغة العربية
◄ خربة يف هذا املجال ال تقل عن خمس سنوات

مقاالت

جوزف
سماحة

الرجاء ارسال السرية الذاتية ( )CVعىل الربيد االلكرتوين
rismail@al-akhbar.com

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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◄ إعالنات رسمية ►
الخاص على ان تصل هذه العروض قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد الجراء املناقصة.
سعر دفتر الشروط  1.500.000ل.ل.
رئيس بلدية الغبيري
محمد سعيد الخنساء
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي محمد مازح
املعاملة التنفيذية 2012/396
ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ :ع �ل��ي س �م �ي��ح رس �ل�ان
بوكالة املحامي علي ايوب
امل � �ن � �ف ��ذ ع � �ل � �ي ��ه :ع� ��اط� ��ف ع � �ب ��د ال � �ه� ��ادي
صيداوي
السند التنفيذي :شيك بقيمة  55500د.أ.
عدا اللواحق والفوائد
املعامالت :تاريخ التنفيذ2012/12/21 :
وتاريخ تبليغ االنذار2013/1/31 :
ت � ��اري � ��خ ق� � � ��رار ال� �ح� �ج ��ز 2012/12/21
وت��اري��خ تسجيله ف��ي ال�س�ج��ل ال�ع�ق��اري
2012/12/22
تاريخ محضر وصف العقار 2013/2/28
وتاريخ تسجيله 2013/3/26
العقار امل��وص��وف 1533.334 :سهمًا من
العقار /1432ال�ن�ب�ط�ي��ة التحتا يحتوي
على بناء مؤلف من ثالثة طوابق
مساحة العقار بكامله 463 :م.2
مساحة الطابق االول  150م 2والثاني
 290م 2والثالث  290م.2
ال� � �ت� � �خ� � �م �ي��ن ل � �ح � �ص � ��ة امل � � �ن � � �ف � ��ذ ع � �ل � �ي� ��ه:
 367.568.909ل.ل.
م��اي �ت��ان وع �ش��رون م�ل�ي��ون وخمسماية
وواحد واربعون الفًا وثالثماية وخمسة
واربعون ليرة لبنانية
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال��واق��ع فيه  2013/6/27الساعة 11.00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اسهم املنفذ عليه في العقار املوصوف
اع�لاه ،فعلى الراغب بالشراء اي��داع بدل
ال �ط��رح ف��ي ق�ل��م ال ��دائ ��رة ب�م��وج��ب شيك
مصرفي منظم المر رئيس دائرة تنفيذ
النبطية وات �خ��اذ م�ح��ل اق��ام��ة ل��ه ضمن
نطاقها واال عد قلمها مقامًا مختارًا له
ً
ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه االطالع
ع�ل��ى ق �ي��ود ال�ص�ح�ي�ف��ة ال�ع�ي�ن�ي��ة للعقار
امل ��ذك ��ور ودف� ��ع ال �ث �م��ن وال ��رس ��وم ضمن
امل�ه�ل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ت�ح��ت ط��ائ�ل��ة متابعة
التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بنت جبيل
ت� �ط ��رح ه � ��ذه ال � ��دائ � ��رة ب� ��امل� ��زاد ال �ع �ل �ن��ي
ب��امل �ع��ام �ل��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة رق � ��م 2003/55
ول � �ل � �م� ��رة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ال� �ع� �ن ��اص ��ر امل� ��ادي� ��ة
مل� ��ؤس � �س� ��ة ت � �ح� ��وي� ��ل ال� � � � � ��ورق ال �ص �ح ��ي
ال �ت �ج��اري��ة ال�ص�ن��اع�ي��ة ال �ع��ائ��دة للمنفذ
عليه ال�ي��اس اي��وب ال�ح��اج والكائنة في
محالت جورج يعقوب الحاج في رميش
ً
ت�ح�ص�ي�لا ل��دي��ن امل �ن �ف��ذة ال �ه��ام اس�ك�ن��در
وامل �ش �ت��رك�ين ف��ي ال �ح�ج��ز ف �ي��را اس�ك�ن��در
واب��ري �ت��س رزق وط�ع�م��ة ال�ع�ل��م وال�ي��اس
ج��ري��س وان � �ط� ��وان ع� �ب ��دوش واب��راه �ي��م
س �ع �ي��د وي ��وس ��ف ال � �خ� ��وري وف ��ران �س ��وا
ال �ع �م �ي ��ل وع� �ب ��دال� �ل ��ه ح� � ّ�ي� ��وك وت��وف �ي��ق
طانيوس ويوسف الحاج والياس العلم
ون��زي��ه م�ق� ّ�دم جميعهم بوكالة املحامي
حسن شريم والبالغ  /105468/دوالرًا
أميركيًاَ باالضافة الى الفوائد والرسوم
واللواحق ،واملوجودات هي التالية:
ـــــ ماكينة م�ح��ارم سحب  DCMمخمنة
بمبلغ  65000دوالر اميركي ،بدل الطرح
بعد التخفيض  37050دوالرًا أميركيًا.
ـــــ م��اك�ي�ن��ة رول ت��وال�ي��ت مخمنة بمبلغ
 75000دوالر ام�ي��رك��ي ،ب��دل ال�ط��رح بعد
التخفيض  42750دوالرًا اميركيًا.
ي �ج��ري ال�ب�ي��ع ي ��وم االرب �ع ��اء ال��واق��ع في
 2013/6/5ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة وال�ن�ص��ف
ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ف ��ي م �ك��ان وج � ��ود االم � ��وال
املحجوزة ،للراغب في الشراء الحضور

ف��ي امل��وع��د امل �ح��دد ع�ل��ى ال �ع �ن��وان املبني
اع �ل�اه م�ص�ح��وب��ًا ب��ال�ث�م��ن ن �ق �دًا وب��رس��م
داللة خمسة باملئة.
مأمور التنفيذ
نبيل الحاج
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء املوافق
في  18من شهر حزيران 2013
تجري وزارة االعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـــــ بيروت استدراج عروض
لتغيير كمبريسور ل��زوم ستديو ستة
في مديرية االذاعة اللبنانية.
التأمني املؤقت :مليون ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال� � �ع � ��ارض ال � � ��ذي ي� �ح ��ق ل � ��ه االش� � �ت � ��راك:
االش � �خ ��اص ال �ح �ق �ي �ق �ي��ون وامل �ع �ن��وي��ون
ال� ��ذي� ��ن ي� �ت� �ع ��اط ��ون ت � �ج� ��ارة االص � �ن� ��اف
املطلوبة.
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في ال��وزارة .يجب ان تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم االثنني املوافق في
 17من شهر حزيران .2013
بيروت في 20 :أيار 2013
وزير االعالم
وليد الداعوق
التكليف 995
إعالن تلزيم للمرة الثانية
الساعة العاشرة من يوم األربعاء املوافق
في  19من شهر حزيران 2013
تجري وزارة االعالم في مركزها الكائن
في الصنائع ـــــ بيروت استدراج عروض
ل �ش��راء ب �ط��اري��ات الج �ه��زة ال �ي��و.ب��ي.اس.
لزوم مديرية االذاعة اللبنانية.
التأمني املؤقت :مليون وخمسماية ألف
ليرة لبنانية.
طريقة التلزيم :تقديم اسعار
ال� � �ع � ��ارض ال � � ��ذي ي� �ح ��ق ل � ��ه االش� � �ت � ��راك:
االش � �خ ��اص ال �ح �ق �ي �ق �ي��ون وامل �ع �ن��وي��ون
ال� ��ذي� ��ن ي� �ت� �ع ��اط ��ون ت � �ج� ��ارة االص � �ن� ��اف
املطلوبة.
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
الشروط الذي يمكن الحصول عليه من
قسم اللوازم في ال��وزارة .يجب ان تصل
العروض الى ديوان الوزارة قبل الساعة
الثانية عشرة م��ن ي��وم الثالثاء املوافق
في  18من شهر حزيران .2013
بيروت في 20 :أيار 2013
وزير االعالم
وليد الداعوق
التكليف 944
إعالن رقم 2/63
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـــــ امل��دي��ري��ة العامة
ل �ل��زراع��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ع��ن اع � ��ادة اج � ��راء اس �ت��دراج
ع� ��روض ل�ت�ل��زي��م ت �ق��دي��م م �ض �خ��ات رش
م�ب�ي��دات ل��زوم م��دي��ري��ة التنمية الريفية
وال �ث��روات الطبيعية ل�ع��ام  ،2013وذل��ك
في مبناها الكائن في بئر حسن مقابل
ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ 2013/6/18
الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال� � �ع � ��روض ه� � � ��ذا ،اإلط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال�ع��ائ��د ل�ه��ذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
ال� ��دي� ��وان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل��دي��ري��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة،
ال �ك��ائ �ن��ة ف ��ي م �ب �ن��ى ال � � � � ��وزارة ،ال �ط��اب��ق
الثالث.
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى أن ت �ص��ل إل��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان ـــــ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت في 2013/5/20
مدير عام الزراعة
املهندس لويس لحود لحود
التكليف 952
إعالن تلزيم
ش��راء  25س�ي��ارة ج��دي��دة ـــــ  19سياحية

وس � � ��ت رب� ��اع � �ي� ��ة ال � ��دف � ��ع ل � � � ��زوم وزارة
االقتصاد والتجارة
ال � �س� ��اع� ��ة ال� �ت ��اس� �ع ��ة م � ��ن ي� � ��وم االث� �ن�ي�ن
ال��واق��ع فيه ال��راب��ع وال�ع�ش��رون م��ن شهر
حزيران  ،2013تجري إدارة املناقصات
ف��ي م��رك��زه��ا ال�ك��ائ��ن ف��ي ب�ن��اي��ة بيضون
ـــــ ش ��ارع ب ��وردو ـــــ ال�ص�ن��اي��ع ـــــ ب�ي��روت،
ل �ح �س��اب وزارة االق� �ت� �ص ��اد وال �ت �ج ��ارة
مناقصة تلزيم شراء  25سيارة جديدة ـــــ
 19سياحية وست رباعية الدفع.
ـــــ ال�ت��أم�ين امل��ؤق��ت :ث�لاث��ون مليون ليرة
لبنانية.
ـــــ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت �ق ��دم ال � �ع� ��روض ،وف� ��ق ن �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ،ال ��ذي يمكن االط�ل�اع
وال�ح�ص��ول عليه م��ن مصلحة ال��دي��وان
في وزارة االقتصاد والتجارة.
يجب أن تصل ال�ع��روض إل��ى قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
م��ن آخ��ر ي��وم عمل يسبق ت��اري��خ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
جان
التكليف 943
إعالن عن مناقصة عمومية
ف��ي ت �م��ام ال�س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ظهرًا
من يوم الثالثاء الواقع فيه 2013/6/18
ت �ج ��ري م��ؤس �س��ة م �ي ��اه ب� �ي ��روت وج �ب��ل
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف
امل �خ �ت ��وم ع ��ائ ��دة ل � �ـ«ش� ��راء م �ج �م��وع��ات
ض� ��خ س �ط �ح �ي��ة اف� �ق� �ي ��ة ل� � ��دى م��ؤس �س��ة
مياه بيروت وجبل لبنان» وفقًا لدفتر
الشروط الخاص املوضوع لهذه الغاية
وذل ��ك ف��ي امل�ك�ت��ب ال��رئ�ي�س��ي ال�ك��ائ��ن في
شارع سامي الصلح ـــــ ملك الشدراوي ـــــ
بيروت.
ي �م �ك��ن مل� ��ن ي ��رغ ��ب االش� � �ت � ��راك ف� ��ي ه ��ذه
املناقصة االطالع والحصول على دفتر
ال �ش��روط ال�خ��اص ف��ي ال�ط��اب��ق ال�ث��ال��ث ـــــ
املكتب الرئيسي ـــــ شارع سامي الصلح ـــــ
ملك الشدراوي لقاء مبلغ /750.000/ل.ل.
يدفع في صندوق املؤسسة لقاء إيصال
يضم إلى العرض.
تقدم ال�ع��روض باليد إل��ى قلم املؤسسة
الطابق الرابع في مهلة أقصاها الساعة
الثانية عشرة من آخ��ر ي��وم عمل يسبق
م ��وع ��د اج � � ��راء امل �ن��اق �ص��ة وي ��رف ��ض ك��ل
عرض يصل بعد هذا املوعد.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 949
إعالن
ت �ع �ل��ن ه �ي �ئ��ة إدارة ال �س �ي ��ر واالل � �ي� ��ات
وامل � ��رك� � �ب � ��ات ع � ��ن رغ� �ب� �ت� �ه ��ا ف � ��ي اج� � ��راء
مناقصة عمومية ع��ن طريق اس�ت��دراج
ع � � ��روض ل �ت �ل��زي��م اس � �ت � �ش ��اري مل �ه �م��ات
التشغيل واالش��راف على صيانة نظام
التحكم باشارات املرور ـــــ نظام املراقبة
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ض �م��ن م� �ش ��روع ت�ط��وي��ر
ال�ن�ق��ل ال�ح�ض��ري مل��دي�ن��ة ب �ي��روت ،يمكن
ل �ل ��راغ �ب�ي�ن ف� ��ي االش� � �ت � ��راك ب��امل �ن��اق �ص��ة
ال �ع �م��وم �ي��ة امل ��ذك ��ورة اع �ل��اه ،ال�ح�ص��ول
ع �ل��ى ن �س �خ��ة م ��ن دف �ت ��ر ال � �ش ��روط ل �ق��اء
مبلغ وق��دره مليونان وخمسمئة الف
ل�ي��رة لبنانية ب��واس�ط��ة ش�ي��ك مصرفي
م�س�ح��وب م��ن أح��د امل �ص��ارف التجارية
ل �ص��ال��ح ه �ي �ئ��ة ادارة ال �س �ي��ر واالل �ي ��ات
وامل��رك �ب��ات ،وذل ��ك م��ن ق�ل��م ه�ي�ئ��ة ادارة
السير واالل �ي��ات وامل��رك�ب��ات ال�ك��ائ��ن في
منطقة برج حمود كورنيش النهر قرب
وزارة الطاقة واملياه.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د ال ��ى ق �ل��م هيئة
ادارة السير واالليات واملركبات الكائن
ف��ي منطقة ب��رج حمود كورنيش النهر
ق ��رب وزارة ال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه ،ع�ل�م��ًا ب��أن
آخر موعد لتقديم العروض هو الساعة
الثانية عشرة من نهار الخميس الواقع
في ،2013/6/6
وس�ت�ت��م ج�ل�س��ة ف��ض ال �ع��روض ال�س��اع��ة
العاشرة صباحًا م��ن نهار الجمعة في
 2013/6/7في مبنى هيئة ادارة السير

واالل � �ي� ��ات وامل ��رك� �ب ��ات ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ب��رج
حمود كورنيش النهر.
بيروت في 2013/5/9
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس فرج الله سرور
التكليف 918
إعالن تلزيم
شراء مطبوعات لزوم ادارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة م� ��ن ي��وم
ال �ث�ل�اث��اء ال ��واق ��ع ف �ي��ه ال �ث��ام��ن ع �ش��ر من
ش�ه��ر ح ��زي ��ران م��ن ال �ع��ام ال �ف�ين وث�لاث��ة
عشر ،تجري مديرية الجمارك العامة في
مركزها الكائن في ساحة رياض الصلح
ـــــ بناية البنك العربي ـــــ الطابق السابع،
دائرة الشؤون املالية ـــــ استدراج عروض
شراء مطبوعات لزوم االدارة.
ال� �ت ��أم�ي�ن امل � ��ؤق � ��ت/5 000 000/ :ل.ل.
(خمسة ماليني ليرة لبنانية).
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال �ش��روط ال �خ��اص ال ��ذي ي�م�ك��ن االط�ل�اع
وال� �ح� �ص ��ول ع �ل �ي��ه م ��ن دائ� � ��رة ال �ش ��ؤون
املالية ـــــ مديرية الجمارك العامة.
ي �ج��ب ان ت �ص��ل ال� �ع ��روض ال ��ى ال ��دائ ��رة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشرة من
يوم االثنني الواقع فيه السابع عشر من
ش�ه��ر ح ��زي ��ران م��ن ال �ع��ام ال �ف�ين وث�لاث��ة
عشر.
مدير الجمارك العام باالنابة
شفيق مرعي
التكليف 956
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
برئاسة القاضي غادة شمس الدين
باملعاملة التنفيذية رقم 1998/685
ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ :ال�ب�ن��ك امل�ت�ح��د ل�لاع�م��ال
ش.م.ل .سابقًا وال��ذي اصبح بنك البحر
امل �ت��وس��ط ش.م.ل .ال ��دام ��ج ل�ل�االي��د بنك
ش.م.ل .وكيله املحامي الياس عطا
امل�ن�ف��ذ ع�ل�ي�ه��م :تفليسة ش��رك��ة صناعة
ال�ب�لاس�ت�ي��ك (ب�ي�ك��و) ق�م�ب��ري��س وش��رك��اه
ع �ص��ام وري� ��اض ع�ب��د ال �ك��ري��م قمبريس
وورثة املرحوم زهير قمبريس وهم عبد
الكريم ،وربيع ووف��اء قمبريس ـــــ هاجر
جبيلي ،ماري صوايا.
ال �س �ن��د ال �ت �ن �ف �ي��ذي :ع �ق��د ت��أم�ي�ن ع �ق��اري
ب� �ق� �ي� �م ��ة /375619.92/د.أ .وم �ب �ل��غ
 /417384131/ل.ل .عدا الفوائد والرسوم
واملصاريف.
تاريخ التنفيذ.1998/6/15 :
تاريخ ابالغ االنذارات:
ـــــ ماري صوايا مبلغة بتاريخ 99/11/8
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ع � �ص� ��ام ق� �م� �ب ��ري ��س م� �ب� �ل ��غ ب� �ت ��اري ��خ
99/11/8
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ري� � � ��اض ق� �م� �ب ��ري ��س م �ب �ل ��غ ب �ت ��اري ��خ
99/11/8
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ش��رك��ة ص �ن��اع��ة ال �ب�لاس �ت �ي��ك (ب�ي�ك��و)
ق �م �ب��ري��س وش� ��رك� ��اه م �ب �ل �غ��ة ن� �ش� �رًا ف��ي
جريدة النهار بتاريخ .2000/1/29
ـــــ وورث��ة زهير قمبريس :ـــــ عبد الكريم
قمبريس مبلغ بتاريخ 2000/10/20
ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ رب� � �ي � ��ع ق� �م� �ب ��ري ��س م� �ب� �ل ��غ ب� �ت ��اري ��خ
2000/10/20
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ وف � � � ��اء ق� �م� �ب ��ري ��س م �ب �ل �غ ��ة ب� �ت ��اري ��خ
2000/10/20
ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ه � ��اج � ��ر ج� �ب� �ي� �ل ��ي م� �ب� �ل� �غ ��ة ب� �ت ��اري ��خ
2000/10/20
ت��اري��خ ق��رار الحجز 2000/2/10 :اع�لان
تحول الحجز االحتياطي رق��م 98/230
الى تنفيذي.
تاريخ تسجيله.2000/3/13 :
تاريخ محضر الوصف.2012/6/1 :
تاريخ تسجيله.2012/6/20 :
ب �ي��ان ال�ع�ق��ار امل �ط��روح ل�ل�ب�ي��ع :ـــــ القسم
 /4/من العقار رقم  /2024/راس بيروت
وهو عبارة عن مستودع وحمام ـــــ طابق
سفلي ثالث ومساحته /607/م2.
ـــــ القسم  /5/من العقار رقم  /2024راس
بيروت وهو عبارة عن مستودع وحمام
ومنجور ـــــ طابق سفلي ثاني ومساحته
 /607/م.2

ح ��دود القسمني  /4/و /5/م��ن العقار
 /2024/راس بيروت :غربًا امالك عامة،
ً
ش��رق��ًا ع�ق��ار رق��م  ،/1177/ش �م��اال عقار
رقم  /2025/جنوبًا العقار رقم /2019/
وامالك عامة.
ق �ي �م��ة ال �ت �خ �م�ي�ن /242800/ :د.أ .ل�ك��ل
منهما.
قيمة الطرح للمرة االولى/145980/ :د.أ.
لكل منهما.
م��وع��د امل� ��زاي� ��دة وم� �ك ��ان اج ��رائ� �ه ��ا :ي��وم
الثالثاء الواقع في  2013/6/11الساعة
ال�ث��ان�ي��ة ع �ش��رة ظ �ه �رًا ف��ي م�ك�ت��ب رئيس
دائرة تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة االول��ى حصص املنفذ عليهم في
القسمني  /5/4/من العقار رقم /2024/
راس بيروت واملوصوف اعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل � � ��واد  973و 987و 983م ��ن االص� ��ول
امل��دن �ي��ة ،أن ي� ��ودع ب��اس��م رئ �ي��س دائ ��رة
تنفيذ ب �ي��روت ق�ب��ل امل �ب��اش��رة ب��امل��زاي��دة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
امل�ق�ب��ول��ة مبلغًا م��وازي��ًا ل�ب��دل ال �ط��رح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
ال ��دائ ��رة ان ل��م ي �ك��ن ل��ه م �ق��ام ف �ي��ه او لم
يسبق له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال
عد قلم ال��دائ��رة مقامًا مختارًا له وعليه
اي �ض��ًا ف��ي 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 الثمن
باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق
الخزينة أو احد املصارف املقبولة تحت
ط��ائ �ل��ة اع � ��ادة امل� ��زاي� ��دة ب ��زي ��ادة ال�ع�ش��ر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
ي�س�ت�ف�ي��د م��ن ال ��زي ��ادة ع�ل�ي��ه ك��ذل��ك دف��ع
الثمن والرسوم والنفقات ورسم الداللة
 %5من دون حاجة النذار او طلب وذلك
في خالل عشرين يومًا من تاريخ صدور
ال� �ق ��رار ب ��االح ��ال ��ة ،ل �ل��راغ��ب ف ��ي ال �ش��راء
االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
 18نيسان 2013
فقرة حكمية
تبلغ لـ ابراهيم ومحمود وعلي محمد
ط� � ��راد امل �ج �ه ��ول ��ي امل � �ق � ��ام .ص� � � ��ادرة ع��ن
محكمة االيجارات في بعبدا ـــــ الرئيسة
زينة حيدر احمد .بتاريخ 2012/6/28
ص��در حكم ف��ي ال��دع��وى رق��م 2010/509
امل �ق ��ام ��ة ب��وج �ه �ك��م وآخ� ��ري� ��ن م ��ن اح �م��د
ح � ��درج وف ��اط �م ��ه وط� �ف ��ا س �ج��ل ب��ال��رق��م
 2012/312ق� �ض ��ى ب� ��اس � �ق� ��اط ح �ق �ك��م
ب��ال�ت�م��دي��د ال �ق��ان��ون��ي ل�ل�م��أج��ور ال�ك��ائ��ن
ف��ي القسم ( )3م��ن ال�ع�ق��ار  /108/ح��ارة
ً
ابتداء من
حريك .تسري املهل القانونية
اليوم الذي يلي النشر.
رئيس الكتبة
فاطمة الزعرت
فقرة حكمية
ت�ب�ل��غ ل �ـ م �ح �م��ود وق ��اس ��م وب �ه ��اء وع ��زة
محمد مقلد املجهولي املقام .صادرة عن
محكمة االيجارات في بعبدا ـــــ الرئيسة
زينة حيدر احمد .بتاريخ 2013/3/28
ص��در حكم ف��ي ال��دع��وى رق��م 2010/339
امل �ق ��ام ��ة م ��ن م �ح �م��د زي � ��ن ال ��دي ��ن س�ج��ل
بالرقم  2013/160قضى باسقاط حقكم
بالتمديد القانوني للمأجور الكائن في
ال�ق�س��م  /15/م��ن ال �ع �ق��ار  /978/ح��ارة
ً
ابتداء من
حريك .تسري املهل القانونية
اليوم الذي يلي النشر.
رئيس الكتبة
فاطمة الزعرت
اعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب علي حسن اسماعيل وكيل عدنان
حسن اسماعيل سند ملكية بدل ضائع
للعقار  43/730الشياح
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في بعبدا
ليليان داغر
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الرياضة اللبنانية

الخالفات
ّ
مزقت
اللجنة
االدارية
للحكمة

ّ
أطلق الفريق اآلخر املتمثل باألعضاء األربعة في اللجنة اإلدارية للحكمة حملة الرد على ما يتعرضون له من دعاوى ،وحديثهم عن
التوجه الى القضاء بدورهم في حال دعت الحاجة .في وقت يبدو فيه أن املعركة بني األطراف املتنازعة انتقلت من اإلدارة الى
الفريق ،مع رفع دعوى على املدير الفني فؤاد أبو شقرا على خلفية االنسحاب من بطولة غرب آسيا

أزمة نادي الحكمة :أصدقاء األمس أعداء اليوم
عبد القادر سعد
ت �ح ��ت ع � �ن� ��وان «ال �ح �ك �م ��ة ت� �ع ��ود ال ��ى
ال� �ح� �ك� �م ��ة» ،ع� �ق ��د األع� � �ض � ��اء األرب � �ع ��ة
ف��ي ال�ل�ج�ن��ة اإلداري � ��ة ل �ن��ادي الحكمة:
م � � ��ارون غ ��ال ��ب (ال ��رئ� �ي ��س وف � ��ق ق� ��رار
قضائي) ،واألعضاء :جورج شلهوب،
إل�ك��و داوود وم ��ارك بخعازي
م��ؤت �م �رًا ص �ح��اف �ي��ًا ل�ت��وض�ي��ح
م��ا يمر ب��ه ال �ن��ادي ف��ي الفترة
ال� � �ح � ��ال� � �ي � ��ة ،م � � ��ع ن � � �ظ � ��رة ال� ��ى
ال��وراء قبل ال��وص��ول ال��ى هذه
الفترة .وال شك أن القصد من
ع�ب��ارة «ال�ح�ك�م��ة» الثانية في
ال �ش �ع ��ار ل �ي��س ح �ك �م��ة ال�ع�ق��ل
واملنطق ،وقد تكون أقرب الى
ال�ح�ك�م��اوي�ين األص �ي �ل�ين ،كما
أش ��ار ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة اإلداري� ��ة
ج� � � � � ��ورج ش � � �ل � � �ه � ��وب .ف� �ح ��ال ��ة
الجنون التي يعيشها النادي
ال تشير الى أي من «الحكمة»
أو الهدوء أو املنطق أو تغليب
املصلحة العامة على املصالح
أشار مدرب الحكمة
ال�ش�خ�ص�ي��ة .فكمية ال��دع��اوى
فؤاد أبو شقرا (الصورة) ال �ق ��ائ �م ��ة ف� ��ي ال� � �ن � ��ادي ،ال �ت��ي
الى أنه سيسير في
ي�ب��دو أن ع��دده��ا سيرتفع في
عن
موضوع الحديث
ح��ال تحركت اللجنة اإلداري��ة
في
وجود مراهنات
ال �ح��ال �ي��ة ض ��د ال��رئ �ي��س إي�ل��ي
م �ش �ن �ت��ف (وف� � ��ق ق� � ��رار وزارة
لقاء الحكمة واملتحد
ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة) وأم�ي�ن
في «الفاينال »8
ال� � �س � ��ر ج � � ��ان ح � � �ش� � ��اش ،غ �ي��ر
واالتهامات املوجهة
مسبوقة في تاريخ النادي.
إليه حول ضلوعه في
ل �ك��ن م ��ا ه ��و م ��ؤل ��م ف ��ي واق ��ع
املسألة حتى النهاية.
ال�ح�ك�م��ة ه��و ت �ح� ّ�ول أص��دق��اء
وهو سيطلب من
األمس الى أعداء اليوم .فإيلي
هاشم
محاميه صخر
م �ش �ن �ت ��ف رف � � ��ع دع� � � ��وى ع �ل��ى
مالحقة املوضوع
زم�ل�ائ ��ه ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة اإلداري � ��ة
ل �ل �ط �ع��ن ف � ��ي ج �ل �س ��ة ت ��وزي ��ع
قضائيًا ،حتى لو توقف
امل �ن��اص��ب ،ورف ��ع دع ��وى على
الطرف اآلخر.
صديقه فؤاد أبو شقرا مدرب
ال � �ف ��ري ��ق ،وه� �م ��ا ّأس � �س� ��ا م�ع��ًا
فريق الحكمة املرشح إلح��راز
البطولة ه��ذا املوسم بعد سنوات من
ال�غ�ي��اب .واألع �ض��اء األرب �ع��ة ي�ه��ددون
برفع دع��وى على مشنتف ،كما يتهم
أحد الحاضرين في املؤتمر مشنتف،

أبو شقرا
والقضاء

ال � ��ذي ي �ع �ت �ب��ره ك �ث �ي ��رون ب ��أن ��ه ال��رم��ز
ف��ي ن ��ادي ال�ح�ك�م��ة ،ب��أن��ه م ��ؤذ وم� ّ
�دم��ر
ٍ
ل� �ل� �ن ��ادي ،وي ��واف� �ق ��ه ب �ع��ض األع� �ض ��اء
وتحديدًا بخعازي رغم تحفظ مارون
غ��ال��ب ،أو ب��األح��رى انتظار األي��ام كي
ت�ك�ش��ف م ��ا إذا ك ��ان م ��ؤذي ��ًا أو ال .ثم
ي��أس��ف داع ��م ال �ن ��ادي ش�ف�ي��ق ال �خ��ازن
ل�ل�خ�ي��ان��ة ال �ت��ي ت �ع � ّ�رض ل �ه��ا م ��ن قبل
�ره إي �ل��ي م�ش�ن�ت��ف «ال ��ذي
ص��دي��ق ع �م�
استغلني وك� ّ�ذب ّ
علي وأخفى أشياء،
وح� � ّ�رف أم� ��ورًا أخ ��رى ووص ��ل ال ��ى ّما
وص��ل اليه بمساعدتي ،قبل أن يلتف
ويطعنني» .كل هذا يحصل بني أبناء
ال �ح �ك �م��ة وأص� ��دق� ��اء امل ��اض ��ي وال��ذي��ن
ت�ح��ول��وا ال��ى أخ �ص��ام ي�ت�ن��اح��رون في
امل �ح��اك��م وي �ت �ب ��ادل ��ون ال ��رس ��ائ ��ل ع�ب��ر
امل� �ب ��اش ��ري ��ن ف� ��ي ال � �ق � �ض ��اء ،ف� ��ي وق ��ت
يعيش فيه الفريق فنيًا أفضل مراحله
منذ سنوات طويلة.
أم � ��س ،ع �ق��د امل ��ؤت �م ��ر ال �ص �ح��اف��ي ف��ي

م� ��رك� ��ز ال � �ب � �ي� ��ال ب� �ح� �ض ��ور األع � �ض� ��اء
�درب أب��و شقرا
األرب�ع��ة ،إضافة ال��ى امل� ّ
وب �م �ت��اب �ع��ة ،ودون ت ��دخ ��ل أو ح�ت��ى
السماح بتوجيه األسئلة إليهما ،من
داعمي الفريق شفيق ال�خ��ازن وعماد
واك �ي��م (األم �ي��ن ال �ع��ام ل �ل �ق��وات س��اب�ق��ًا
واملرشح لالنتخابات النيابية).
غ ��ال ��ب ت �ح ��دث ع ��ن ال �ف �ت ��رة ال �س��اب �ق��ة،
شارحًا حيثيات ما حصل مع رعاية
ودي � � ��ع ال �ع �ب �س��ي وال� � �ق � ��وات ل�ل�ح�ك�م��ة
وم��ا راف�ق�ه��ا م��ن ت �ج��اذب��ات ،معلنًا أن
اإلدارة ق ��ررت ال �ك�ل�ام ب�ع��دم��ا صمتت
فترة طويلة احترامًا لرئيس الحكمة
ول�ل�م�ط��ران ب��ول��س م �ط��ر« ،ل �ك��ن الكيل
ق� ��د ط� �ف ��ح وال ي �م �ك��ن ال� �س� �ك ��وت ب�ع��د
اليوم» .فاملوضوع بالنسبة إلى غالب
وزم�لائ��ه أص�ب��ح ي�ط��ال الحكمة كرمز
ومؤسسة.
ال�ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع ك�ل�ام ح��ول املرحلة
ال� �س ��اب� �ق ��ة ،وك� �ي ��ف ان �ت �ق �ل��ت ال ��رع ��اي ��ة

احتمال عقد مؤتمر
صحافي إليلي مشنتف
الجمعة

م��ن ال�ع�ب�س��ي ال��ى ال �ق��وات ،وامل �ه��م فيه
ه � ��و ت ��وض� �ي ��ح أن ال �ل �ج �ن ��ة اإلداري � � � ��ة
ل�ل�ن��ادي ،وت�ح��دي�دًا األع �ض��اء األرب �ع��ة،
ال يتحملون مسؤولية االنتقال ،لكن
هناك من حاول إلصاق هذا املوضوع
ب �ه��م .ف �غ��ال��ب أوض� ��ح أن ال �خ �ي��ار ك��ان
رعاية العبسي والقوات للحكمة «التي

انطالق «الفاينال فور» اليوم
تنطلق اليوم منافسات «فاينال فور» بطولة لبنان لكرة
السلة ،حيث يلعب الحكمة مع ضيفه املتحد عند
الساعة  17.00في غزير في أولى مباريات سلسلة الفريقني
في نصف النهائي .وتنطلق غدًا منافسات السلسلة
الثانية بني الرياضي والشانفيل عند الساعة  17.30على
ملعب املنارة .ويدخل الحكمة املباراة مدعومًا بجمهور
كبير في املدرجات وقوة هجومية على أرض امللعب مع
الثنائي األجنبي كوينسي دوبي ودايشون سيمز (الصورة)،
إضافة إلى مجموعة من اللبنانيني املميزين كجوليان
خزوع ورودريغ عقل وإيلي رستم ومحمد إبراهيم وشارل
تابت وفيليب تابت وباتريك بو عبود .أما املتحد الذي
قدم ً
أداء رائعًا أمام بيبلوس في «البالي أوف» ،فقد أبقى
على إريك تشاتفيلد والفرنسي مارك سالييرز كأجنبيي
الفريق ،إضافة الى العبيه اللبنانيني املميزين :روني
فهد ،باسل بوجي ،روي سماحة وبشير عموري.

ت �ت �س��ع ل�ل�ج�م�ي��ع» ك �م��ا ي �ش��دد رئ�ي��س
الحكمة دائ �م��ًا ،ل�ك��ن العبسي ه��و من
انسحب.
وج � ��رى ال �ت �ط ��رق ال� ��ى م �س��أل��ة رع��اي��ة
القوات للحكمة على خلفية انتخابية،
إذ أوض � ��ح ج � ��ورج ش �ل �ه��وب أن ع�ق��د
الرعاية هو ألربع سنوات وليس لسنة
واح��دة ،وه��و أم��ر أوضحه واكيم بعد
امل��ؤت �م��ر ل �ـ«األخ �ب ��ار» ردًا ع�ل��ى س��ؤال
ح��ول أسباب دخ��ول ال�ق��وات على خط
الرعاية بعدما تمنعت سابقًا ،وهل أن
السبب هو دخول العبسي؟
ف��واك �ي��م أش� ��ار ال ��ى أن م�ش�ن�ت��ف حني
ت��وج��ه ال��ى رئ�ي��س ال�ه�ي�ئ��ة التنفيذية
ف� ��ي ال� � �ق � ��وات س �م �ي��ر ج �ع �ج��ع ط��ال �ب��ًا
الدعم امل��ادي ،جرى تحويل امللف الى
واك�ي��م ك��ون��ه ك��ان أمينًا ع��ام��ًا للقوات
ً
ومسؤوال عن قطاع بيروت .وحينها
ل��م ي�ق��دم ال��دع��م لسببني :األول ،يقول
واكيم إنه يتعلق بطريقة دفع األموال.
ف ��ال� �ق ��وات ح� � ��زب ،وه � ��ي ال ت�س�ت�ط�ي��ع
دف� � ��ع األم � � � � ��وال ب � ��ل ه � ��ي ق � � � ��ادرة ع�ل��ى
تأمني التمويل م��ن مؤسسات قريبة
م�ن�ه��ا وت �ح �ت��اج ال ��ى وق ��ت ك��ي ت��ؤم��ن
األم��وال ،وغير قادرة على تلبية طلب
ً
م�ش�ن�ت��ف ال � ��ذي ك ��ان ع ��اج�ل�ا ،بعكس
ال �ع �ب �س��ي ال � ��ذي ي�س�ت�ط�ي��ع ال ��دف ��ع من
جيبه ال �خ��اص« .أم ��ا ال�س�ب��ب ال�ث��ان��ي،
فهو نصيحة بعض العارفني بخبايا
ّ
ال�ح�ك�م��ة ب��أن س��ل��ة ال �ن��ادي مفخوتة»
أي أن ه�ن��اك ه ��درًا ف��ي األم� ��وال إذا لم
ن�ق��ل أك�ث��ر م��ن ذل ��ك .وه��و أم��ر يضيف
واكيم حوله بأنه ينسحب على جميع
ً
األندية ،وصوال الى االتحاد اللبناني
لكرة السلة .ويشير واكيم الى أن طلب
وض��ع ش�ع��ار إذاع ��ة ل�ب�ن��ان ال�ح��ر على
ق�م�ي��ص ال �ن ��ادي ث��م ال� �س ��روال ل��م يكن
ألهداف سياسية ،بل لخلق توازن مع
وج ��ود ال �ق �ي��ادي ال �ع��ون��ي زي ��اد عبس
في رئاسة مجلس األم�ن��اء« .ول��و كان
ه��دف �ن��ا س�ي��اس�ي��ًا ل�ق�م�ن��ا ب��وض��ع اس��م
م��وق��ع ال �ق��وات اإلل �ك �ت��رون��ي ،وه��و أم��ر
سأل عنه العبسي متوجسًا .لكننا لم
الحر».
نفعل ذلك واخترنا إذاعة لبنان ّ
وال�ل��اف� ��ت م� ��ا ق ��ال ��ه غ ��ال ��ب ع� ��ن ت �م��ن��ع
الرئيس اآلخر إيلي مشنتف عن تقديم
البيانات املالية للخبير املالي املعينّ
الحقًا
من قبل املحكمة ،ويغمز غالب ّ
حني يتساءل عن أسباب هذا التمنع،
ّ
علمًا ب��أن مشنتف أك ��د خ�ل�ال مقابلة
مع برنامج بروح رياضية مع الزميل
رشيد نصار على شاشة «أن بي أن»
أن��ه ل��م ي��أت��ه ك�ت��اب لتقديم الكشوفات
املالية .أم��ر رد عليه زميله في اإلدارة
جورج شلهوب بإبراز كتابني مثبتني
ل� � ��دى ال � �ك ��ات ��ب ال � �ع � ��دل ي �ط �ل �ب ��ان ف �ي��ه
املستندات.
وج� � � ��ود أب� � ��و ش � �ق� ��را ك� � ��ان غ ��ري� �ب ��ًا ف��ي
املؤتمر الصحافي ال��ذي من املفترض
أن ��ه ي�خ��ص اإلدارة .ل�ك��ن ت �ب�ّي�نّ الح�ق��ًا
أن م� ��درب ال�ح�ك�م��ة أص �ب��ح ف��ي م��رك��ب
واح ��د م��ع األع �ض��اء األرب �ع��ة ،إذ تلقى
أمس كتابًا من القاضية زلفا الحسن
تطالبه فيه بشرح ظ��روف االنسحاب
من بطولة غرب آسيا نتيجة للدعوى
املقدمة من مشنتف وحشاش .وتشعر
ب� ��األس� ��ى ف� ��ي ح ��دي ��ث أب � ��و ش� �ق ��را ع��ن
املوضوع ،حيث يعتبر بأن الفريق هو
م��ن أصبح مستهدفًا بعد رف��ع دع��وى
على مدربه ،في وق��ت ك��ان يسعى فيه
أب� ��و ش �ق ��را إل� ��ى إب� �ع ��اد ال�ل�اع �ب�ي�ن ع��ن
التجاذبات بطلب من العبسي وواكيم.
وأوض � ��ح أب ��و ش �ق��را ال ��دواع ��ي الفنية
لالنسحاب من غرب آسيا على صعيد
إص��اب��ة ال�لاع�ب�ين :إي�ل��ي رس�ت��م وإي�ل��ي
إسطفان ،ورغبة بعدم إره��اق الفريق
قبل «الفاينال ف��ور» ،اض��اف��ة ال��ى عدم
اك�ت�م��ال أوراق ج��ول�ي��ان خ� ��زوع ،وه��و
أم��ر أك��ده غالب ،غامزًا من قناة زميله
جان حشاش الذي لديه وكالة خاصة
من خزوع ملتابعة ملفه قانونيًا .ونفى
غ��ال��ب م��ا ق�ي��ل ع��ن تقصير إداري في
م �س��أل��ة امل� �ش ��ارك ��ة ال �ح �ك �م��اوي��ة ،وم��ا
حكي عن عناد إداري بعدم الطلب من
مشنتف توقيع أوراق هو «ولدنة».
ان�ت�ه��ى امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح��اف��ي ،ل�ك��ن أزم��ة
الحكمة لم تنته وهي مرشحة للتفاعل
م ��ع ال �ح ��دي ��ث ع ��ن م��ؤت �م��ر ج ��دي ��د ق��د
ي�ع�ق��ده ال��رئ�ي��س اآلخ ��ر للحكمة إيلي
مشنتف الجمعة.
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الكرة اللبنانية

الكرة الطائرة

ّ
األنصار يرشح وضاح الصادق
النتخابات االتحاد

األنوار يستعيد لقب
بطولة لبنان بعد الكأس
اس �ت�ع��اد ف��ري��ق األن � ��وار ال �ج��دي��دة لقب
ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ل�ل�ك��رة ال �ط��ائ��رة بعدما
ح �س��م أم � ��س س �ل �س �ل��ة ال �ن �ه��ائ��ي ع�ل��ى
ح �س��اب ال ��زه ��راء امل �ي �ن��اء  1 - 3ب�ف��وزه
باملباراة الرابعة ،23 - 25 ،18 - 25( 0 - 3
 )13 - 25على ملعب مجمع املر .وبهذا
ال �ف��وز ي�ك��ون األن� ��وار ق��د ح�ص��د جميع
أل �ق ��اب امل ��وس ��م ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال ��رج ��ال،
حيث ف��از قبل فترة بلقب الكأس على
ح �س��اب ال�ب��وش��ري��ة ال ��ذي ان�س�ح��ب من
ّ
املباراة النهائية ،فيما احتلت سيدات
األنوار املركز الثاني في بطولة لبنان.
وع� ّ�ب��ر رئ�ي��س االت �ح��اد ج��ان ه�م��ام عن
ف��رح�ت��ه ب �ه��ذا ال �ع��رس ال��ري��اض��ي ال��ذي
اخ�ت�ت��م امل��وس��م ال��رائ��ع ،ف ��رأى ه�م��ام أن
امل �ه��م ه ��و أن ال �ج �م �ي��ع خ� ��رج س �ع �ي �دًا،
وخصوصًا الخاسر ،وهو أمر يحرص
ع�ل�ي��ه ه� ّ�م��ام ف��ي ل�ع�ب��ة ال �ك��رة ال �ط��ائ��رة،
إذ إن ك��ل ط��رف ي��أخ��ذ ح�ق��ه ك�م��ا ج��رت
ال�ع��ادة «وه��ذا هاجس ع�ن��دي» .وأش��ار
همام ال��ى أن ه��ذا هو املوسم الخامس
ال��ذي يقام بنجاح وتشهد فيه اللعبة
ّ
نهائيًا رائ�ع��ًا ،أم��ا املوعد الجديد فهو
ف��ي  8 ،7و 9ح��زي��ران على ملعب غزير
م��ع منتخب لبنان ال��ذي سيستضيف
منافسات املنطقة األول��ى لغرب آسيا
وامل ��ؤه� �ل ��ة ال � ��ى ك � ��أس ال� �ع ��ال ��م .وت �ض��م

أخبار رياضية
ّ
ذهبية لتسالكيان في «العرب»

املجموعة :العراق وسوريا واألردن ،الى
جانب لبنان.
وب��ال �ع��ودة ال��ى امل �ب��اراة ف�ن�ي��ًا ،ف�ق��د ب��دأ
الزهراء اللقاء بشكل قوي وهو ضرب
م �ن ��ذ ال � �ب ��داي ��ة ب� �ه ��دف ال �ض �غ ��ط ع�ل��ى
أص�ح��اب األرض واس�ت��رج��اع امل�ب��ادرة،
ع �ل��ى أم � ��ل ال� �ف ��وز ل �ك��ي ت �ل �ع��ب م� �ب ��اراة
الحسم على أرض��ه ،وهو تقدم في أول
مجموعة ( )5-10قبل أن يعود «األنوار»
ويتدارك املوقف ،محققًا التعادل ومن
ث��م ال�ت�ق��دم حتى أن�ه��ى ه��ذه املجموعة
لصالحه .ف��ي املجموعة ال�ث��ان�ي��ة ،قدم
الفريقان ً
أداء الفتًا ،وتمكن األن��وار من
ح �س��م امل �ج �م��وع��ة ل�ي�ق�ت��رب ب��ذل��ك أك�ث��ر
وأك �ث��ر م��ن ح�س��م ال�ل�ق��ب .وت��راج��ع أداء
ال� ��زه� ��راء ب �ش �ك��ل الف� ��ت ف ��ي امل�ج�م��وع��ة
ال�ث��ال�ث��ة ،ف��ي ظ��ل ت��أل��ق امل��وزع�ين وس��ام
الحصري وبيار فارس والليبرو إيلي
النار ،باإلضافة الى أجانب «األنوار».
وب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء امل � � �ب� � ��اراة ،س �ل ��م ه �م��ام
وأع� �ض ��اء االت� �ح ��اد ال �ج ��وائ ��ز ل�ل�ح�ك��ام
ت �ق��دي �رًا ل�ج�ه��وده��م ه ��ذا امل��وس��م ،وم��ن
بعدها وزع��وا ميداليات املركز الثالث
ل �ف��ري��ق «ال�ش�ب�ي�ب��ة ال �ب��وش��ري��ة» ،ال��ذي
تفوق على بالط بسبب ترتيب الدوري
امل �ن �ت �ظ��م ،وم �ي��دال �ي��ات امل ��رك ��ز ال �ث��ان��ي
لفريق «الزهراء امليناء».

ع�ق��دت الهيئة اإلداري� ��ة ل �ن��ادي األن �ص��ار جلستها
األس�ب��وع�ي��ة ف��ي ملعب ال �ن��ادي على ط��ري��ق املطار
برئاسة رئيس النادي نبيل بدر ،وحضور معظم
األع� �ض ��اء .وب �ع��د ات �خ � ّ�اذ س�ل�س�ل��ة ق� � ��رارات إداري� ��ة
ً
ومالية وتقويمية ،توقف املجتمعون طويال عند
ال��وض��ع ال��ذي تمر ب��ه ك��رة ال�ق��دم اللبنانية وال��ذي
يحتاج الى تحرك سريع وخطة واضحة النتشال
ال�ل�ع�ب��ة ووض�ع�ه��ا م �ج��ددًا ع�ل��ى س�ك��ة ال�ن�ج��اح��ات،
األم��ر ال��ذي ي�ف��رض تضافر الجهود وخ��اص��ة بني
األن ��دي ��ة ال�ك�ب�ي��رة وال �ع��ري �ق��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر امل��دم��اك
واألساس ألي انطالقة تطويرية للكرة اللبنانية.
وم��ن ه��ذا املنطلق ،وم��ع اقتراب انتخابات اللجنة
العليا لالتحاد اللبناني لكرة ال�ق��دم نهاية شهر
ت �م ��وز امل �ق �ب��ل ،ت ��ؤك ��د اإلدارة األه �م �ي��ة ال �ق �ص��وى
وامل� �ص� �ي ��ري ��ة الن� �ت� �خ ��اب ل �ج �ن��ة ت �م �ل��ك ال� �ك� �ف ��اءات
وامل� ��ؤه�ل��ات ال �ت ��ي ت�ج�ع�ل�ه��ا ق� � ��ادرة ع �ل��ى ت�ح��وي��ل
سنوات واليتها الى خلية نحل للعمل على إنقاذ
اللعبة برؤية واضحة ،وحصول هذا األمر مرتبط
ب��دخ��ول األن��دي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة وال�ع��ري�ق��ة وال�ك�ب�ي��رة
التي تمثل اليوم الجزء األكبر من مكونات الكرة
اللبنانية ال��ى اللجنة ال�ع�ل�ي��ا ،لتتحول ج ��زءًا من
القرار وهي كانت األكثر تضررًا من تراجع اللعبة.
وع�ل�ي��ه ،ف�ق��د ق ��ررت إدارة ن ��ادي األن �ص��ار ترشيح
أم �ي��ن س� ��ر ال� � �ن � ��ادي وض � � ��اح ال� � �ص � ��ادق ل �ع �ض��وي��ة
اللجنة العليا لالتحاد اللبناني لكرة القدم خالل
االنتخابات املقبلة ،مع تقديم كل أن��واع الدعم من
النادي إلنجاح عملية الترشيح.

العبو األنوار يرفعون كأس البطولة مع جان همام (عدنان الحاج علي)

استراحة
41 7401 9 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 4 1 9

أح��رزت ع��داءة إنتر ليبانون غريتا
ت �س�ل�اك �ي��ان أم� ��س م �ي��دال �ي��ة ذه�ب�ي��ة
للبنان في سباق الـ  400م في بطولة
ال�ع��رب ألل�ع��اب ال�ق��وى املقامة حاليًا
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ق �ط��ري��ة ال ��دوح ��ة،
م�ح�ط�م��ة ال��رق��م ال�ق�ي��اس��ي اللبناني
ل� �ل� �م� �س ��اف ��ة .واح � �ت � �ل� ��ت ت �س�ل�اك �ي ��ان
امل��رك��ز األول ب�ف��ارق غير ضئيل عن
منافساتها ،وسجلت رقمًا قياسيًا
جديدًا للبنان بلغ  53,63ثانية .ومن
املنتظر أن تحرز ميدالية مماثلة في
سباق ال �ـ  200م امل�ق��رر غ �دًا الجمعة.
وي ��واك ��ب ت �س�لاك �ي��ان وي �ش��رف على
تمارينها زميلها محمد تميم الذي
لم يتمكن من املشاركة في البطولة
بسبب كسر في رسغه.

بطولة لبنان إلناث الجمباز
ي�ق�ي��م االت� �ح ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي ل�ل�ج�م�ب��از
ب� �ط ��ول ��ة ل� �ب� �ن ��ان ل �ل��إن � ��اث ال �ج �م �ع��ة
وال �س �ب ��ت واألح � � ��د ف ��ي ق ��اع ��ة ن ��ادي
ال �ج �م�ه��ور ال��ري��اض��ي ،وذل� ��ك حسب
ال �ب��رن��ام��ج اآلت� ��ي :ال�ج�م�ع��ة  24أي ��ار:
ب �ط ��ول ��ة ال � �ف� ��رق (ال� �س ��اع ��ة ،)17,30
ال�س�ب��ت  25م �ن��ه :ب�ط��ول��ة ال��درج�ت�ين
ال�ث��ال�ث��ة وال��راب �ع��ة (ال�س��اع��ة ،)16,30
األح� � � ��د  26م � �ن� ��ه :ب� �ط ��ول ��ة ال� ��درج� ��ة
ال�س��ادس��ة (ال�س��اع��ة  ،)10,00بطولة
ال��درج��ة الخامسة (ال�س��اع��ة ،)11,30
ب�ط��ول��ة ال��درج �ت�ين األول� ��ى وال�ث��ان�ي��ة
(الساعة .)13,00

كوتنجيان يحافظ على صدارة
بطولة بيروت الدولية
ح��اف��ظ األس� �ت ��اذ ال ��دول ��ي األرم �ي �ن��ي
ت �ي �غ��ران ك��وت�ن�ج�ي��ان ع�ل��ى ال �ص��دارة
في بطولة بيروت الدولية املفتوحة
ال� �س ��ادس ��ة ل �ل �ش �ط��رن��ج .ف �ف��ي أق ��وى
م�ب��اري��ات ال�ج��ول��ة ال�س��ادس��ة ،تعادل
ك��وت �ن �ج �ي��ان م ��ع األس � �ت� ��اذ ال ��دول ��ي
ألكسندر نوسنكو ،رافعًا رصيده 5،5
نقاط ،علمًا بأن نصف نقطة تفصله
ع ��ن أرب� �ع ��ة م �ت �ب��اري��ن ه� ��م :األس �ت��اذ
ال� ��دول� ��ي األردن � � � ��ي س ��ام ��ي خ��اض��ر،
ال�ل�ب�ن��ان��ي م� ��روان ن �ص��ار ،واألس �ت��اذ
الدولي الكبير األوزبكستاني ألكسي
بارزوف ،ونوسنكو.

أفقيا

ّ
 -1دولة أوروبية عاصمتها براتيسالفا –  -2وعاء ذو سعة ّ
محدد
معينة ُيستعمل كميزان
ّ
الكمية – عاصمة أالسكا –  -3أسطول ضخم ال ُيقهر أرسله ملك إسبانيا فيليب الثاني
لغزو إنكلترا فأغرقته العواصف عام  -4 – 1588عاصمة أوروبية – أرقام متسلسلة –  -5ذو
ّ
مص العظم –  -7بحر – لينّ
قيمة ثمينة – أزمنة ّ
محددة –  -6دولة آسيوية – ّ
معينة وفرص
ومبلل –  -8رف من الطيور – عائلة العب كرة قدم هولندي يلعب مع بايرن ميونيخ – -9
نعت أو شرح جمال الشخص أو الطبيعة – مدينة تركية شهيرة بصناعة التبغ –  -10أبو
ُ
البشرية – مدينة عراقية تعتبر ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان بعد العاصمة

عموديًا

أسطورية ُينسب إليها تأسيس بابل وحدائقها املعلقة –  -2خاصتك وملكك
 -1ملكة أشورية
ُ
– أول ّ
جبار في األرض ذكر في سفر التكوين من كتاب التوراة –  -3إحدى الواليات املتحدة
األميركية – ختم املعاملة الرسمية بإبهامه –  -4نوتة موسيقية – غ��روب الشمس –  -5أداة
إستثناء – قصر بني عثمان في استانبول هو اليوم متحف ومكتبة ّ
غنية باملخطوطات – -6
شاعر وكاتب مسرحي فرنسي من أشهر تراجيدياته أندروماك – لإلستدراك – ّ -7
يلم الشمل
ّ
تفرق – طلب وأراد الشيء –  -8شرفاء ومهذبون – فرعون مصري بنى هرم الجيزة
بعد أن
ُ
األكبر –  -9نهاجم عصابة في مخبئها – بياض ُيصيب الجلد –  -10إح��دى ج��زر سليمان
وميدان معارك ضارية خالل الحرب العاملية الثانية بني األسطولني األميركي والياباني

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 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.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1غريغوري بيك –  -2اوهايو – عدا –  -3رشاد – مطلوب – ّ -4
يمجان – ابرو –  -5كور – ّ
مشبك
–  -6ور – اس – آت –  -7سل – قلي –  -8رنف – شيشرون –  -9كازانوفا –  -10الكنعانيون

عموديًا

ّ
ّ
ّ
 -1غاري كوبر –  -2روشمور – نكل –  -3يهاجر – سفاك –  -4غادا – ال – زن –  -5وي – نمس – شاع –
 -6روم – كينا –  -7طابة – شون –  -8بعلبك – قرفي –  -9يدور – الواو –  -10كابوستني

حل الشبكة 1418

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1419
7

8

9

10

11

ّ
ولعبت
بمراسالته مع
لقبت ببيبو
األم.إشتهر
.)1949
ببلدها
(-1862
�وائ��ز
مصر
خمسة ج�
بريطانيا في
لملك�زة على
األعلى ح��ائ�
الممثل هندية
ممثلة
ً
ً
ً
كونها تتحدر من أسرة
األولى
كبيرا
العالمية
الحربنجاحا
وحققت
خالل
السينما
بن علي
عالم
حسين
مهمة في
شريف مكة
أدوارا
سماوي ■
نجم= سهل
11+4+9
= 9+7+10+1
 =■7+10+5+1أحزان ■
عاصمتها طهران
الصوت ■
= 5+2+3+4+6
راقية= طائر حسن
3+8+2+6
فنية
 = 5+11+8أدق الجرس
الفهم

حل الشبكة الماضية :منذر القباني
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الرياضة الدولية

يعود ميالن
شيئًا فشيئًا
إلى مكانته
الطبيعية بني
الكبار (فابيو
موزي ــ أ ف ب)

ميالن :صحوة شبابية ينقصها مدرب قدير
قدم ميالن في نهاية املوسم ً
أداء كبيرًا
أثمر عن التأهل الى األدوار التمهيدية
لدوري أبطال أوروبا .بهذه الصحوة أثبت
ميالن أنه قادم بقوة املوسم املقبل
نتيجة اعتماده على العبني شباب .يبقى
أن على املدرب الجديد الذي سيحل مكان
ماسيمليانو أليغري معرفة وضع خطط
تالئم العبيه وليس العكس
فعلها ميالن وتأهل ال��ى دوري أبطال
أوروب� ��ا ف��ي آخ��ر  6دق��ائ��ق م��ن ال ��دوري
اإلي�ط��ال��ي .ميالن ف��ي مكانه الطبيعي.
ك��ان��ت ل�ت�ك��ون ال�ب�ط��ول��ة غ��ري�ب��ة بعض
الشيء بدون الـ«روسونيري» .تأهل إلى
األدوار التمهيدية بحلوله ثالثًا خلف
ي��وف �ن �ت��وس ون ��اب ��ول ��ي .ش�ي�ئ��ًا ف�ش�ي�ئ��ًا،
ي �ع��ود م �ي�ل�ان إل ��ى م�ك��ان�ت��ه الطبيعية
ب�ي�ن ال� �ك� �ب ��ار .ص �ح ��وة ال �ف��ري��ق أع� ��ادت
ج��زءًا كبيرًا من شخصيته القوية أمام
امل�ن��اف�س�ين ،رغ ��م ال �ب��داي��ة ال�ك��ارث�ي��ة في
ال ��دوري ليقدم ً
أداء أف�ض��ل م �ب��اراة تلو
ُ
األخ � ��رى .ف��ي م��رح�ل��ة اإلي � ��اب ،ل��م ي�ه��زم
الفريق إال في مباراة واحدة.
ما يهم النادي اآلن هو االستمرار بهذا
ال �ت �ق��دم ل�ل�م�ن��اف�س��ة ع�ل��ى ل�ق��ب ال� ��دوري
امل��وس��م امل�ق�ب��ل ول �ق��ب ال�ـ«ت�ش��ام�ب�ي��ون��ز
ل� �ي ��غ» .وب� �ه ��ذا ال �ت��أه��ل ح �ق��ق سيلفيو
ب ��رل ��وس �ك ��ون ��ي رئ� �ي ��س ال � �ن � ��ادي ق �ف��زة
اقتصادية بتحصيله  30مليون يورو
س� �ت ��دع ��م خ ��زي� �ن ��ة ال� � �ن � ��ادي ف� ��ي س ��وق
االن� �ت� �ق ��االت .وي �ب ��دو أن أول ال� �ق ��رارات
الحكيمة التي سيتخذها برلوسكوني
ون��ائ �ب��ه أدري ��ان ��و غ��ال �ي��ان��ي اس�ت�ب�ع��اد
امل ��درب الحالي ماسيمليانو أليغري،
ح�س��ب م��ا ذك ��رت صحيفة «ال غ��ازي�ت��ا
ديللو سبورت».
أليغري ل��ن ي�ق��دم أف�ض��ل مما ق��دم��ه في
 3م��واس��م .غريب ح��ال ه��ذا امل ��درب .من

أكثر املدربني في إيطاليا وأوروبا إثارة
ل�ل�ح�ي��رة ،ف��ي ب�ع��ض امل �ب ��اري ��ات ،ي�ق� ّ�دم
م��ع فريقه ً
أداء خياليًا ،وف��ي مباريات
ي��رت�ك��ب أخ �ط��اء ال تغتفر تقضي على
أحالم مشجعي الـ«روسونيري» ،ولعل
أبرز مثال على ذلك ،مباراة إياب الدور
ربع النهائي ضد برشلونة التي انتهت
ب �ف��وز األخ �ي��ر  0-4ب�ع��دم��ا ك ��ان ق��د ف��از
 0-2في ال��ذه��اب ،وم�ب��اراة ال��دوري ضد
يوفنتوس في املرحلة  33والتي انتهت
بفوز األخير .0-1
وعلى الرغم من سلبية مغادرة العديد
من النجوم املوسم املاضي وم��ا قبله،
إال أن ه ��ذا ال�ع�م��ل أج �ب��ر ال �ن ��ادي على
االع �ت �م��اد ع �ل��ى ف��ري��ق ش �ب��اب��ي واع� ��د،
يحمل شخصية بطل حقيقي سيحقق
ألقابًا في املستقبل.
م��ع مجموعة م��ن ال�ش�ب��اب ،ب��دأ ميالن
ب� ��إظ � �ه� ��ار ش �خ �ص �ي ��ة ف� �ن� �ي ��ة م� �م� �ي ��زة،

ت�ح�ت��اج ف�ق��ط إل ��ى ال��وق��ت وإل ��ى م��درب
ذي شخصية قوية ق��ادر على توظيف
م� ��وارده ال�ب�ش��ري��ة بشكل م�م�ت��از لبناء
ف��ري��ق ي�م�ت�ل��ك ف �ك �رًا تكتيكيًا واض �ح��ًا
يخدم سنوات طويلة ليعطي النتائج
امل �ط �ل��وب ��ة ،ك �م��ا وض � ��ع خ �ط �ط��ًا ت�لائ��م
العبيه وليس العكس.
السير نحو الظفر باأللقاب يحتاج الى
وق��ت ،الطريق طويل .غير أن جماهير
ميالن ال تحتمل الغياب لفترة طويلة
عن منصات التتويج .تلوح في األفق
أخبار تسر هؤالء ،عن أن إدارة النادي
ت �ف �ك��ر ف ��ي ال �ت �ع��اق��د م ��ع م � ��درب ب��اي��رن
ّ
م�ي��ون�ي��خ ي ��وب ه��اي�ن�ك��س ل�ت�س��ل��م دف��ة
ال� �ت ��دري ��ب خ �ل �ف��ًا ألل� �ي� �غ ��ري .ه��اي�ن�ك��س
سيدير شباب الفريق بأفضل طريقة
ممكنة ك�م��ا داره� ��ا م��ع ب��اي��رن .الصبر
ّ
عليه مكنه من الوصول إلى تقديم فريق
مميز وموسم رائع مع البافاري ،حيث

ت��وج الفريق ببطولة ال��دوري األملاني،
كما أنه تأهل إلى نهائي دوري األبطال
حيث س�ي��واج��ه ب��وروس�ي��ا دورت�م��ون��د
ً
السبت املقبل ،فضال عن نهائي كأس
أملانيا أمام شتوتغارت .ثالثية ستكون
ت��اري �خ �ي��ة ،إال أن م ��ا وص ��ل إل �ي��ه ج��اء

لم ُيهزم ميالن
إال في مباراة واحدة
في مرحلة إياب
الـ«سيري أ»

بونيرا يمدّد عامين
أعلن ميالن عبر موقعه الرسمي
على شبكة «اإلنترنت» تجديد عقد
مدافعه دانييلي بونيرا ملدة عامني حتى
صيف عام  .2015وجاء هذا اإلعالن بعد
رغبة العديد من األندية اإليطالية ،بما
في ذلك يوفنتوس ،بالتعاقد مع بونيرا
الذي دارت العديد من الشائعات حول
رحيله عن الـ «روسونيري» .تجدر اإلشارة
إلى أن عقد بونيرا كان سينتهي مع
ميالن نهاية املوسم الحالي ،وهو
الالعب الثاني الذي يجدد عقده مع
النادي بعد حارس املرمى كريستيان
أبياتي.

نتيجة عمل دؤوب لسنني طوال ،سواء
على الصعيد البدني أو التكتيكي أو
ال�ف�ن��ي .وإلك �م��ال م��ا ي��ري��ده م �ي�لان هو
هاينكس أو م��درب على شاكلته قادر
ع �ل��ى ب �ن��اء ف ��ري ��ق ،ع �ك��س ال �ت �ع��اق��د مع
الع �ب��ي ال �ف��ري��ق ال �س��اب �ق�ين ال�ه��ول�ن��دي
م��ارك ف��ان بوميل أو مواطنه كالرنس
س�ي��دورف اللذين أث ��ارا دهشة العديد
م��ن املحللني ال �ك��روي�ين واس�ت�غ��راب�ه��م،
في ظل الخبرة التدريبية املنعدمة عند
كليهما.
وف��ي ح��ال م�ج��يء هاينكس أو غ�ي��ره،
ف� ��ال � �ت � �ع� ��اق� ��دات ال� �ص� �ي� �ف� �ي ��ة ال ي �ج��ب
أن ت �م��ر م� � ��رور ال � �ك� ��رام ع �ل��ى ال �ف��ري��ق
الـ«لومباردي» .فالنقطة التي تحسب
على سوق انتقاالت ميالن في الشتاء
هي عدم التعاقد مع صانع ألعاب قادر
على تعويض رحيل أندريا بيرلو من
الفريق ليساعد ري�ك��اردو مونتوليفو
في الوسط بعدما فضل الغاني كيفن
برينس بوانتغ اللعب كمهاجم جناح
ع ��وض ��ًا ع ��ن م �ك��ان��ه األص � �ل ��ي ك�لاع��ب
ارت � �ك� ��از رغ� �م ��ًا ع ��ن أل� �ي� �غ ��ري .ال �ف��ري��ق
يحتاج بشدة الى تدعيم خط الوسط
بالعب مميز ،قد يكون حسب ما ذكرت
الصحف اإليطالية الع��ب ري��ال مدريد
ال �ك��روات��ي ل��وك��ا م��ودري�ت��ش أو م��ارك��و
ف�ي��رات��ي الع ��ب ب��اري��س س ��ان جيرمان
املناسبني لتركيبة ميالن الشبابية.
أما الهجوم ،فخطوطه متكاملة بوجود
ستيفان الشعراوي وماريو بالوتيللي
وج �ي��ام �ب��اول��و ب��ات��زي �ن��ي واإلس �ب��ان��ي
ب��وي��ان ك��ري �ك �ت��ش ،غ �ي��ر ان ال ��دف ��اع قد
يقوى من جديد بعودة العب واحد من
سان جيرمان ايضًا ،البرازيلي تياغو
سيلفا ال ��ذي ق ��ال ان ه�ن��اك اح�ت�م��االت
ع�ظ�ي�م��ة ل�ي�ح��ط ف ��ي ال � �ـ«س� ��ان س �ي��رو»
مجددًا.
ال شك ان ميالن على الطريق السليم:
 18لقبًا ف��ي ال � ��دوري 7 ،أل �ق��اب ل��دوري
األبطال .من له ماض عظيم كهذا؛ حتمًا
سيعود إليه.
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سوق االنتقاالت

غوتزه يغيب عن نهائي ويمبلي

بيليغريني :أعيش ساعاتي األخيرة في ملقة
ل� ��م ي �خ ��ال ��ف ال �ت �ش �ي �ل �ي��ان��ي م��ان��وي��ل
بيليغريني ما تداولته الصحف في
األي� � ��ام األخ� �ي ��رة م ��ؤك� �دًا ان� ��ه س�ي�ت��رك
م�ن�ص�ب��ه م��درب��ًا مل�ل�ق��ة االس �ب��ان��ي في
نهاية املوسم دون ان يحدد وجهته
املقبلة.
وتبدو حظوظ بيليغريني الذي كان
يرفض حتى وقت قريب تأكيد رحيله
عن ملقة ،كبيرة في خالفة االيطالي
روبرتو مانشيني على رأس الجهاز
الفني ملانشستر سيتي االنكليزي.
وق ��ال بيليغريني« :اع �ي��ش ساعاتي
االخ�ي��رة في ملقة .سأدير االح��د آخر
م �ب��اراة ك �م��درب مل�ل�ق��ة ع�ل��ى م�ل�ع�ب��ه ال
روزال �ي��دا .ان�ه��ا لحظات م��ؤث��رة ج�دًا،
وآمل ان اترك الفريق وهو مؤهل الى
اوروبا وتكون املهمة مكتملة» ،وتابع
«ال� �ت ��زام ��ي م ��ع ال � �ن ��ادي ك� ��ان ن��اج�ح��ًا
وم��دع��اة ل�ل��رض��ا ،واالن ال اتطلع الى
النواحي املالية وانما مشروعي هو
رياضي بما يرضي شعوري».
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،اج �م �ع��ت ال�ص�ح��ف
االي � �ط� ��ال � �ي� ��ة ال� � � �ص � � ��ادرة أم � � ��س ع �ل��ى
التأكيد أن وال�ت��ر م��ات��زاري املستقيل
م� � � ��ن م � �ن � �ص � �ب� ��ه م� � � ��درب� � � ��ًا ل � �ن� ��اب� ��ول� ��ي
ق � �ب� ��ل ي � ��وم �ي��ن س� �ي� �ت ��ول ��ى االش � � � ��راف

ع �ل��ى ان� �ت ��ر م �ي�ل�ان��و امل ��وس ��م امل �ق �ب��ل.
وأف � ��ادت صحيفة «ال غ��ازي �ت��ا ديللو
سبورت» الرياضية الواسعة االطالع
بأن ماتزاري سيوقع عقدًا ملدة سنتني
مقابل  3,5ماليني يورو سنويًا.
وع� � � �ل � � ��ى ص � �ع � �ي � ��د ال� �ل ��اع� � � �ب� �ي ��ن ،اك � ��د

امل� ��درب االي��رل �ن��دي ال�ش�م��ال��ي ،ب��رن��دن
رودج � � � � � � � ��رز ،ان امل� � �ه � ��اج � ��م ال � ��دول � ��ي
االوروغ ��وي ��ان ��ي ل��وي��س س ��واري ��ز لن
ي� �ت ��رك ف��ري �ق��ه ل �ي �ف��رب��ول االن �ك �ل �ي��زي
ال � ��ذي س �ي �س �ع��ى امل ��وس ��م امل �ق �ب��ل ال��ى
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى اح ��د امل��راك��ز االرب �ع��ة

أجمعت الصحف اإليطالية على أن والتر ماتزاري سيدرب انتر ميالنو (روبرتو سالومون ــ أ ف ب)

امل��ؤه �ل��ة ال� ��ى دوري اب� �ط ��ال اوروب � ��ا.
ورغ � ��م اه �ت �م��ام ال �ع��دي��د م ��ن االن ��دي ��ة
االوروب �ي��ة الكبرى بخدمات املهاجم
االوروغ��وي��ان��ي املثير للجدل ،يعتزم
ليفربول ،ال��ذي ل��م ي�ش��ارك ف��ي دوري
اب�ط��ال اوروب ��ا منذ  ،2009االحتفاظ
ب ��ه ل �ل �م��وس��م امل �ق �ب��ل ب �ح �س��ب م ��ا اك��د
ً
رودج��رز ،قائال« :اسمعوا ،لكل العب
س� �ع ��ره ،ل �ك��ن م ��ن امل ��ؤك ��د ان ال �ن ��ادي
ال ي��واج��ه اي ض�غ��ط ل�ب�ي�ع��ه .ن�ح��اول
ال�ب�ن��اء (ال �ف��ري��ق) ع�ل��ى ه ��ذه النوعية
وبالتالي ان��ه ليس للبيع» ،واض��اف
«ال يساورني اي شك بأنه سيحظى
ب��اه �ت �م��ام ال �ع ��دي ��د م ��ن االن� ��دي� ��ة ه��ذا
ال� �ص� �ي ��ف ،الن � ��ه الع � ��ب م� ��ن امل �س �ت��وى
ال ��رف� �ي ��ع .ه� �ن ��اك ن �س �ب��ة م �ت��دن �ي��ة م��ن
الالعبني ال��ذي��ن يعتبرون م��ن الطراز
العاملي وه��و من بينهم ،وبالتالي ال
اع�ت�ق��د ب��أن ال��وض��ع س�ي�ك��ون مختلفًا
عما كان عليه عندما وصلت الى هنا
الصيف امل��اض��ي ،اي من حيث كشف
االندية عن اهتمامها به».
وواص� � � ��ل «ي � ��ري � ��دون ال �ت �ع ��اق ��د م �ع��ه،
لكن اعتقد ان�ن��ا جميعنا نعلم مدى
اهميته .ال لبس على االطالق في عزم
مالكي النادي على االحتفاظ به».

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
سان أنطونيو يؤكد تفوقه على ممفيس بفوز ثان دون مقابل
أنطونيو سبرز
سان
َ
يستثمر عاملي األرض
والجمهور على نحو
مثالي ويتقدم 0-2
على ممفيس غريزليس
في نهائي املنطقة
الغربية ضمن الـ«بالي
أوف» ،بعد مباراة
ثانية مثيرة لم تنته
في وقتها األصلي

يبدو ان سان انطونيو سبرز سائر
بخطى ثابتة نحو نهائي دوري كرة
السلة األميركي الشمالي للمحترفني
ب�ع��د ان ت �ق��دم ع�ل��ى ض�ي�ف��ه ممفيس
غريزليس ف��ي سلسلة مبارياتهما
في نصف النهائي (نهائي املنطقة
الغربية)  ،0-2إثر فوزه عليه 89-93
بعد التمديد.
وك � ��ان س ��ان ان �ط��ون �ي��و ام � ��ام ف��رص��ة
حسم املواجهة ف��ي ال��وق��ت االصلي،
ألن��ه ك��ان متقدمًا ب�ف��ارق أرب��ع نقاط
يرتكب
في الثواني االخيرة قبل ان
ً
االرجنتيني مانو جينوبيلي خطأ
م�ت�ع�م �دًا ع �ل��ى ط��ون��ي ال� ��ن ،م ��ا منح
ممفيس رميتني حرتني واالستحواذ
ع �ل��ى ال� �ك ��رة م ��ن م �ن �ت �ص��ف امل �ل �ع��ب،
ف �ن �ج��ح ال � ��ن ف ��ي ت��رج �م��ة ال��رم �ي �ت�ين
ال �ح��رت�ين ث��م وص �ل��ت ال �ك��رة ب�ع��ده��ا
الى مايك كونلي الذي أدرك التعادل
لفريقه ال��ذي كان متخلفًا بفارق 18
ن�ق�ط��ة ف��ي ال �ش��وط ال �ث��ان��ي ،وف��رض
الشوط االضافي.

وفي الشوط االضافي ،احتكم مدرب
س��ان أن�ط��ون�ي��و ،غ��ري��غ بوبوفيتش،
ال ��ى خ �ب��رة ت�ي��م دان� �ك ��ان ،ال �ف��ائ��ز مع
الفريق بألقابه االربعة ،فكان االخير
ع �ن��د ح �س��ن ظ �ن��ه ،إذ س �ج��ل ال�ن�ق��اط
ال � �س� ��ت االول � � � ��ى ل �ف ��ري �ق ��ه ث � ��م س �ج��ل
س �ل��ة ال �ت �ق��دم  87_91ف��ي آخ ��ر 1,08
دقيقة.
وحصل ممفيس على فرصة إدراك
التعادل بعد سلة ناجحة من جيريد
ب��اي �ل �ي��س ،وف �ش��ل ال �ف��رن �س��ي ط��ون��ي
باركر في رمية حرة من أصل اثنتني
قبل  14,6ثانية على صفارة النهاية،
لكن املحاولة الثالثية لبايليس من
ال ��زاوي ��ة ال �ي �س��رى ل �ل �ق��وس ل ��م تجد
ط��ري�ق�ه��ا ال ��ى ال �س �ل��ة ،ل �ي �خ��رج س��ان
ان �ط��ون �ي��و ف ��ائ� �زًا ل �ل �م �ب��اراة ال�ث��ان�ي��ة
ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ب�ف�ض��ل ج �ه��ود ب��ارك��ر
( 15نقطة م��ع  18ت�م��ري��رة حاسمة)
ودان �ك��ان ( 17نقطة م��ع  9متابعات
و 3ت�م��ري��رات ح��اس�م��ة) وال�ب��رازي�ل��ي
تياغو سبليتر ( 14نقطة).

وت �ن �ط �ل��ق ال� �ي ��وم س�ل�س�ل��ة م �ب��اري��ات
نهائي املنطقة الشرقية بني ميامي
هيت وانديانا بايسرز.

كليبرز يقيل مدربه
أع �ل��ن ن� ��ادي ل ��وس ان �ج �ل��س كليبرز
ال ��ذي خ��رج م��ن ال ��دور االول للبالي
اوف أنه لن يجدد عقد مدرب فريقه
فيني دل نيغرو.
وك� ��ان ك�ل�ي�ب��رز س �ج��ل  56ف� ��وزًا و26
هزيمة خ�لال امل��وس��م ليحتل املركز
االول في مجموعة الهادي للمنطقة
ال �غ��رب �ي��ة ق �ب��ل ان ي �خ��رج م ��ن ال ��دور
االول ل �ل �ب�ل�اي اوف ام � ��ام م�م�ف�ي��س
غ��ري��زل �ي��س ب �خ �س��ارت��ه ام ��ام ��ه ،4-2
بعدما كان متقدمًا في البداية .0-2
وأم� �ض ��ى دل ن �ي �غ��رو  3م ��واس ��م مع
كليبرز حيث قاده الى  23فوزًا و50
ه��زي�م��ة ف��ي امل��وس��م االول و 40ف��وزًا
و 26هزيمة في املوسم الثاني (خرج
م �ن��ه ف ��ي ال � ��دور ال �ث��ان��ي م ��ن ال �ب�لاي
أوف).

كرة المضرب

انسحابات بالجملة من «روالن غاروس» أبرزها ملوراي ودل بوترو
ّ
تلقى منظمو بطولة «روالن غاروس»
الفرنسية لكرة املضرب واملقررة بني
 26اي ��ار ال�ح��ال��ي و 9ح��زي��ران املقبل،
ن�ب��أ سيئًا ب��إع�لان ال�ب��ري�ط��ان��ي ان��دي
م � ��وراي ،امل�ص�ن��ف ث��ان�ي��ًا ف��ي ال�ع��ال��م،
ان� �س� �ح ��اب ��ه م� ��ن امل� �ن ��اف� �س ��ات ب�س�ب��ب
اوج� ��اع ف��ي ظ �ه��ره ك��ان��ت ق��د اج�ب��رت��ه
ع� �ل ��ى االن � �س � �ح� ��اب م� ��ن دورة روم� ��ا
االيطالية االسبوع املاضي.
وق��ال االسكوتلندي البالغ  26عامًا
ل��وك��ال��ة «ب��ي اي» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة« :ك��ان
ق ��رارًا ف��ي غ��اي��ة الصعوبة الن��ي احب
اللعب في باريس ،لكن بعد استشارة
االط �ب��اء ت�ب�ين ان ��ي ل�س��ت ق� ��ادرًا على
اللعب».
وه ��ذه اول دورة ك�ب��رى يغيب عنها
موراي منذ ويمبلدون .2007
وك ��ان م� ��وراي ق��د ان�س�ح��ب االس �ب��وع
امل��اض��ي م��ن ال ��دور ال�ث��ان��ي ف��ي روم��ا
ام��ام االسباني مارسيل غرانويرس
اذ عانى من اوجاع في ظهره.

البريطاني أندي موراي (دومينيك فاغيه ــ أ ف ب)
وت � ��اب � ��ع م � � � � ��وراي «ظ� � �ه � ��ري ل � ��م ي �ك��ن
ج�ي�دًا ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة .الجميع يدخل
ال ��ى امل �ب ��اري ��ات م ��ع ب �ع��ض االزع � ��اج،
ل �ك��ن االم� ��ر م �ح �ب��ط .ال اري� ��د ال��دخ��ول

ف� ��ي ال �ت �ف ��اص �ي ��ل ل �ك �ن��ي اع� ��ان� ��ي م��ن
م� �ش� �ك� �ل ��ة ان� � �ف� � �ت � ��اق ال� � � �ق � � ��رص وه � ��ي
ت�ت�غ�ي��ر م��ن اس �ب��وع ال ��ى اخ ��ر ،واري ��د
ال �ت ��أك ��د م ��ن ال �ش �ف ��اء ت �م��ام��ًا ألن� ��ي ال

اري� ��د ال �ل �ع��ب م �ج ��ددًا وان� ��ا م �ص��اب».
وه �ك��ذا تستمر م�ع��ان��اة م ��وراي على
االراض��ي الترابية حيث لم يحرز في
مسيرته اي لقب.
وي �م �ل��ك م � ��وراي ف ��ي س�ج�ل��ه  26لقبًا
ب �ي �ن �ه��ا ب �ط ��ول ��ة ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
املفتوحة عام .2012
ال � � ��ى ذل � � � ��ك ،ذك � � � ��رت وس� � ��ائ� � ��ل اع� �ل��ام
ارجنتينية ان خوان مارتن دل بوترو،
املصنف السابع عامليًا ،انسحب من
البطولة عينها بسبب املرض.
ونقل موقع صحيفة «التيما ه��ورا»
اليومية عن دل بوترو قوله« :اشعر
بحزن بالغ للغياب عن بطولة بهذا
ال �ح �ج��م .ب �ط��ول��ة ي�ح�ل��م ال �ف��رد دائ �م��ًا
بالفوز بها».
واع�ل��ن املنظمون ايضًا ان األميركي
ماردي فيش ،املصنف السابع عامليًا
سابقًا والذي يحتل حاليًا املركز ،41
وم��واط�ن��ه ب��راي��ان بيكر امل�ص�ن��ف 71
انسحبا من البطولة.

مني بوروسيا دورتموند االملاني بخيبة
أمل بعد تأكد غياب نجمه ماريو غوتزه عن
نهائي دوري ابطال اوروبا ضد فريقه الجديد
بايرن ميونيخ ،السبت املقبل ،على ملعب
ويمبلي في لندن.
وعزا دورتموند عدم مشاركة غوتزه (20
عامًا) الى اصابة في فخذه تعرض لها في
اياب نصف نهائي املسابقة االوروبية ضد
ريال مدريد االسباني في  30نيسان ولم
يشارك بعدها في اي مباراة.
وشارك غوتزه أول من أمس في
الحصة التدريبية لفريقه لكنه ترك امللعب
بعد نحو ساعة على خلفية شعوره بااللم
مجددًا.

فترة غياب بادشتوبر
قد تصل إلى  10أشهر
ذكر بايرن ميونيخ األملاني أن مدافعه الدولي،
هولغر بادشتوبر ،قد يغيب عن املالعب
لعشرة أشهر بعد خضوعه لجراحة لعالج
اصابة خطيرة في الركبة للمرة الثانية في
ستة أشهر.
وأصيب الالعب البالغ  24عامًا بقطع في
الرباط الصليبي في ركبته اليمنى االسبوع
املاضي خالل تعافيه من اصابة مماثلة في
نفس الركبة.
وكان بادشتوبر غاب عن أكثر من نصف
هذا املوسم بعد أن عانى من االصابة األولى
في كانون األول املاضي.
وتعني االنتكاسة االخيرة ان الالعب
سيسابق الزمن للتعافي في الوقت املناسب
قبل انطالق كأس العالم  2014في البرازيل
حيث تبدو املانيا في طريقها للتأهل الى
النهائيات.
وقال النادي البافاري في بيان« :خضع هولغر
بادشتوبر لجراحة يوم االثنني (في الواليات
املتحدة) ويتوقع االطباء ان يغيب ملدة قد
تصل الى عشرة أشهر .مسيرته االحترافية
ليست في خطر».

 4العبني جدد في تشكيلة هولندا
وجه لويس فان غال ،مدرب منتخب هولندا،
الدعوة الربعة وجوه جديدة الى التشكيلة
واستدعى مجددًا مدافع افرتون االنكليزي
جون هيتينغا استعدادًا ملباراتني وديتني ضد
اندونيسيا والصني.
واستدعى فان غال للمرة االولى ميكويل
نيلوم وليرين دوارتي وينس تورنسترا
وريكي فان فولفسفينكل.

روما والتسيو في الفاتيكان
إلتقى البابا فرنسيس ،أمس ،في الفاتيكان،
وفدين من فريقي روما والتسيو قبل اربعة
ايام من مواجهتهما في نهائي كأس ايطاليا
لكرة القدم.
وكان قائد روما ،فرانشيسكو توتي،
واالرجنتيني غونزالو ليديسما ،قائد التسيو،
في الصف االمامي.
ومنح كل من الفريقني قميصًا للبابا
يحمل الرقم  1مع اسمه «بابا
فرانشيسكو».
ويلتقي الجاران اللدودان الول مرة في
نهائي الكأس االحد املقبل في روما ،في
مباراة تراقبها االجهزة االمنية في العاصمة
االيطالية عن كثب تخوفًا من حصول صدام
بني جمهوري الطرفني نظرًا للعداوة التاريخية
بينهما.
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الفن السوري ينبت في رحاب عاليه

صحوة افتراضية« :أبو الغضب» يمثّلني

وسام كنعان
إذا ك���ان ب��ع��ض ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين ّ
يحملون
الالجئني السوريني مسؤولية زحمة
ّ
ال��س��ي��ر ،ف����إن ع��ل��ي��ه��م أي��ض��ًا االع���ت���راف
ّ
ب�����أن ه�����ؤالء أض���ف���وا م���زاج���ًا مختلفًا
ع����ل����ى ب������ي������روت ،وب�����ث�����وا ال����ح����ي����اة ف��ي
ب���ع���ض امل���ف���اص���ل امل���ي���ت���ة م����ن ل���ب���ن���ان.
تلك ه��ي ال��ح��ال م��ع املهندسة املدنية
رغ���د م��اردي��ن��ي ال��ت��ي سبقت إخوتها
السوريني واستقرت في عاليه (جبل
ل��ب��ن��ان) منذ ع��ام  .2008بعدما كانت
تعمل ف��ي ت��رم��ي��م ال��ب��ي��وت الدمشقية
العريقةّ ،قررت البحث عن مكان قديم
ّ
ترممه بالطريقة نفسها .بعد رحلة
ب��ح��ث ق��ص��ي��رة ،ع���ث���رت ع��ل��ى إس��ط��ب��ل
للخيول عمره حوالى  200عام تعود
ملكيته لعائلة تلحوق ،هدمته الحرب
األهلية ،وظلت شجرة الجوز املعمرة
واليابسة املزروعة أمامه هي الشاهد
الوحيد على قدم املكان ال��ذي وطئته
ال���خ���ي���ول األص���ي���ل���ة« .ش����ج����رة ال���ج���وز
ك���ان���ت ه���اج���س���ي ول�����م ي��ق��ن��ع��ن��ي ك�ل�ام
امل��ال��ك ب��أن��ه��ا م��ات��ت ،رغ���م أن��ن��ي لست
خ��ب��ي��رة ف���ي ال����زراع����ة ل��ك��ن��ن��ي ش��ع ُ
��رت
بإمكانية عودة الحياة إليها على أمل
أن تكون بشرى سارة ملشروعي بشكل
ع�����ام» ،ت��ق��ول م���اردي���ن���ي ل���ـ«األخ���ب���ار»،
ّ
م��ض��ي��ف��ة أن������ه «ب���ال���ف���ع���ل ن��ج��ح��ت ف��ي
مساعدة اختصاصي زراعة في إعادة
الحياة إلى شجرة الجوز التي أرخت
بظاللها على املكان وأكلنا في ما بعد
من ثمارها» .األهم ّأن مارديني ّ
رممت
االسطبل بمساحته املفتوحة ،حيث
لم يكن فيه شيء صالح سوى «أقواس
العقد» أي القناطر األثرية ،وأضافت
إل���ي���ه وس���ائ���ل ال��ح��ي��اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة من

نادين كنعان

رغد مارديني في «مكان اإلقامة الفنية» في منطقة عاليه

مطبخ وحمام وقطع األث��اث ومدفأة.
وح���رص���ت ع��ل��ى أن ت��ك��ون اإلض���اف���ات
حديثة جدًا لتتضح للزائر «األصالة
من املودرن» ،و«لرغبة مقصودة مني
ف���ي ه���ذا ال����ت����زاوج» ت��ش��رح م��ادري��ن��ي.
وتضيف« :استغرق األمر سنة كاملة
وانتهى كليًا في أي��ار (مايو) .»2012
ت��زام��ن ذل��ك م��ع ت��واف��د ال��س��وري�ين إلى
ّ
لبنان ،حينها شعرت مارديني بأنها
تستطيع ت��ح��وي��ل امل��ك��ان إل���ى ملتقى
ل��ع��دد كبير «م���ن أص��دق��ائ��ي الفنانني
الذين كنت على تواصل قديم معهم،
إض���اف���ة إل����ى اس���ت���م���رار ع�ل�اق���ات���ي مع
أجيال جديدة من الفنانني السورين
ُ
وكنت على
الذين قدموا إلى بيروت،
اط��ل�اع ع��ل��ى م���ا ي��ع��ان��ون��ه م���ن أزم����ات
ن��ف��س��ي��ة واق����ت����ص����ادي����ة وم���ع���ي���ش���ي���ة».
وتتابع« :إذا ك��ان معظمهم عاجزين
عن تأمني سكن ،فكيف لهم أن يؤمنوا
مرسمًا أو معرضًا؟» .من هنا جاءت
ف����ك����رة ت���ح���وي���ل امل����ك����ان إل�����ى غ���ال���ي���ري
وم��ل��ت��ق��ى أط���ل���ق���ت ع��ل��ي��ه اس�����م «م���ك���ان
اإلق����ام����ة ال��ف��ن��ي��ة ف���ي ع���ال���ي���ه» ،ودع���ت
إل���ي���ه ك����ل أص���دق���ائ���ه���ا م����ن م��ت��خ��رج��ي
«ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون ال��ج��م��ي��ل��ة» ف��ي دمشق

وغ���ي���ره���م ،ع��ل��ى أن ت���ق���دم ل��ه��م امل��ك��ان
ل�لإق��ام��ة م��ع م��ب��ل��غ ب��س��ي��ط أس��ب��وع��ي��ًا،
ً
ليكون املقابل عمال فنيًا يتركه الفنان
في امللتقى .ومع إنجاز تسعة أعمال
فنية مختلفة م��ن ل��وح��ات تشكيلية
وم���ج���س���م���ات وم����ن����ح����وت����ات ،أط��ل��ق��ت
ً
مارديني معرضًا ضم  24عمال .تعود
القطع إلى مجموعة فنانني شباب من
بينهم ميالد أمني ،ووسام معسعس،
وس�������م�������اح ع�����ب�����د ال�����ح�����م�����ي�����د ،وخ�����ال�����د
ّ
البوشي .يقول األخير لـ«األخبار» إن
مشاركته كانت فرصة لتفريغ شحنة
سلبية حملها معه من عنف عاصره
في دمشق .هكذا ،أنجز أرب��ع لوحات
ف��ي ش��ه��ر واح����د أم��ض��اه ف��ي امللتقى:
«ل�������م أح�������ب م�����ا أن�����ج�����زت�����ه ،خ���ص���وص���ًا
أن��ن��ي أب��ت��ع��د ع��ن ع��م��ل��ي امل��ع��ت��اد على
األك�����ري�����ل�����ي�����ك واس�����ت�����خ�����دم�����ت امل����ع����دن
واالسمنت والقماش بشكل قاس .لكن
الفكرة كانت فرصة حقيقية لالنطالق
من جديد» .أخيرًا تجزم رغد مارديني
ّ
ب����أن م��ش��روع��ه��ا ال ي��ت��خ��ذ أي صبغة
سياسية وال ربحية ،بل هو «فسحة
ل��ل��ح��ب ق���ام���ت ع���ل���ى ال���ج���ه���د امل���م���زوج
بالحب».

فيما طرابلس تغرق في دماء أبنائها ،خرج مواطن لبناني ـ من ّ
شدة الحسرة
ـ ليعلن ّ
تحدي كل السياسيني واملسؤولني اللبنانيني .انتشر مقطع فيديو
ّ
ال تتجاوز م��دت��ه الثالثني ثانية م��ن امل��وق��ع اإللكتروني لـ«املؤسسة اللبنانية
لإلرسال» ليجد طريقه إلى مختلف مواقع التواصل االجتماعي .وبلمح البرق،
ّ
تحول «أبو الغضب» إلى مثال أعلى للكثير من ّ
رواد مواقع التواصل .أشخاص
ً
ّ
ّ
قالوها صراحة« :أبو الغضب يمثلني» ،في وقت ملوا فيه «األسطوانة» اللبنانية
ّ
املشروخة! علمًا أنه بعد الشعبية الواسعة التي حققها خالل اليومني املاضيني،
نشرت القناة اللبنانية الفيديو على صفحتها الرسمية على فايسبوك وسألت
ّ
متابعيها« :هل يمثلك أبو الغضب؟» .في الوقت الذي كانت  lbciتستطلع فيه
ّ
آراء الطرابلسيني في ما يحدث لفيحائهم ،توقف الرجل املسن أمام الكاميرا
ً
وصرخ سائال« :أين رئيس الجمهورية؟» ،مضيفًا« :قذائف الهاون مألت البلد،
واألطفال قتلى على الطرقات» ،ليعود ويتساءل (سؤال العارف طبعًا)« :وين
ال��ن ّ��واب والسياسيني» .وف��ي معرض حديثه ال��ذي ّ
ينم ع��ن وج��ع��ه ،وج��د «أب��و
الغضب» ّأنه من الضروري تذكير الرأي العام ّ
ّ
بأن «عدونا هو إسرائيل وبس».
في النهاية ،لم يستطع الرجل تمالك أعصابه ،فانفجر غضبًا مطلقًا شتائم من
العيار الثقيل على الزعماء جميعًا «من كبيرهم لصغيرهم».
ّ
ّ
«يسلم هالتم»« ،فشيتلي خلقي»« ،هو يمثل كل مواطن لبناني يريد العيش
كونوا مناعة على الشتائم» .تلك ّ
بكرامة»« ،الزعماء ّ
عينة من تعليقات املديح التي
حظي بها كالم «أبو الغضب» وانهالت على الصفحات اإلفتراضية .أجمعت
ّ
كل هذه التعليقات على ّأن «أبو الغضب» نطق بلسان حال كل املواطنني على
امتداد البلد .وفي زحمة التأييد ،خرجت أصوات تسأل مؤيدي «أبو الغضب»
ً
عن سبب تقاعسهم عن التغيير إذا كانوا يؤمنون بآرائه .كتب أحدهم قائال
«غدًا عندما يحني موعد اإلنتخابات تنساقون كالغنم إلى صناديق االقتراع
الختيار األسماء نفسها» ،ليخلص في نهاية املطاف إلى ّأن��ه َ
«عبث ،فالج ال
ت��ع��ال��ج» .اس��م «أب���و الغضب» ي ّ
��ردن��ا إل��ى ذك��ري��ات ال��ح��رب األهلية املقيتة ،يوم
كان هناك في كل ّ
حي «أبو الجواهر» ،و«أبو الليل» ،و«أبو الجماجم» ...ورغم
ّ
ّ
«الشلل» الذي يصيب القوة التغييرية في املجتمع اللبناني ،إال أن بضع كلمات
ّ
لرجل ذاق لوعة التفرقة والقتل ّ
هزت الجمهور (ولو افتراضيًا) لتدل على حالة
«ق���رف» م��زم��ن��ة ...لكن متى ستترجم بخطوات فاعلة على األرض؟ (مقطع
الفيديو على موقعنا)

