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قضية اليوم

الدول األوروبية
ً
غطاء قانونيًا
تعطي
إلسرائيل في أي حرب
على لبنان (مروان
بوحيدر)

نصر اهلل :أوروبا شريكة في أي
عدوان إسرائيلي على لبنان
شرح األمني العام لحزب الله خلفيات القرار ً
باإلرهاب ،مقلال من
األوروبي وسم الجناح العسكري
ّ
تداعياته السلبية على الحزب ،لكنه حذر من أنه
ً
غطاء للعدوان على لبنان ،ما يجعل
يعطي إسرائيل
بالتالي االتحاد شريكًا في هذا العدوان .أما سياسيًا،
فلن يكون له تأثير في تغيير املعادلة الداخلية
وص� ��ف األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل� �ـ«ح ��زب ال �ل��ه»،
السيد حسن نصر الله ،ق��رار االتحاد
األوروب � � � ��ي وض � ��ع م ��ا س �م��ي ال �ج �ن��اح
العسكري للحزب على قائمة اإلرهاب
ب� �ـ«ال� �ت ��اف ��ه» ،م ��ؤك� �دًا أن � ��ه ل ��ن ُي �خ �ض��ع
امل �ق��اوم��ة .أم��ا ف��ي امل �ع��ادل��ة اللبنانية،
ف�ش��دد على أن األم��ور قبل ال�ق��رار كما
ب �ع��ده ،م��ؤك �دًا أن ��ه ل��ن ت�ش�ك��ل ح�ك��وم��ة
م��ن دون ح��زب ال �ل��ه ،واق �ت��رح ممازحًا
أن ي �ك��ون وزراء ال �ح ��زب م ��ن ال�ج�ن��اح
العسكري.
وش��دد ال�س�ي��د ن�ص��ر ال�ل��ه ف��ي كلمة له
خالل اإلفطار السنوي املركزي للجنة
ال �ن �س��ائ �ي��ة ف ��ي ه �ي �ئ��ة دع� ��م امل �ق��اوم��ة
غ��روب أم��س على أن «األه��م أن تكون
امل �ق��اوم��ة ت��دع��م م ��ن أه �ل �ه��ا وش�ع�ب�ه��ا
ّ
وتعبر عن إرادتهم وعزهم ورؤيتهم
ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن أرض �ه ��م وس �ي��ادت �ه��م
وم� �ق ��درات� �ه ��م» .ول� �ف ��ت إل � ��ى أن «ه ��ذه
امل� �ق ��اوم ��ة اك �ت �س �ب��ت ص��دق �ي �ت �ه��ا ع�ن��د
ال� �ن ��اس ف ��ي ل �ب �ن��ان وال �ع ��ال ��م ال �ع��رب��ي
واإلسالمي وفي كثير من أماكن العالم
ألس� �ب ��اب ع ��دي ��دة ب �ف �ع��ل ت�ض�ح�ي��ات�ه��ا
وص � �م� ��وده� ��ا؛ ألن� �ه ��ا ل� ��م ت� �ت ��راج ��ع أو
ت �ن �ك �ف��ئ أو ت � �ن � �ه ��زم ،وأي � �ض � ��ًا ب �ف �ع��ل
إن�ج��ازات�ه��ا امليدانية وانتصاراتها»،
مشيرًا إل��ى أن «امل�ق��اوم��ة ب��دل��ت أيضًا
ق��واع��د ال �ص ��راع وأس �ق �ط��ت امل �ش��اري��ع
وأع��ادت األس��رى وال�ك��رام��ة والسيادة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،وف��رض��ت ل�ل�ب�ن��ان م��وق�ع��ًا
م� �ت� �ق ��دم ��ًا ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة وامل� � �ع � ��ادل � ��ة.
وستبقى ه��ذه املقاومة شوكة صلبة
ف��ي ع�ين ال�ص�ه��اي�ن��ة وم��ن ي��ري��د س��وءًا
ل �ل �ب �ن��ان» .وق � ��ال« :ألن ل �ل �م �ق��اوم��ة ك��ل
هذا الحضور والتأثير ،هي دائمًا في
دائ� ��رة االس �ت �ه��داف ع �ل��ى ك��ل ص�ع�ي��د،
م��ن أج��ل إزالتها وسحقها وإعدامها
واالستهداف هنا يتسع لكل الدوائر
ال �ع �س �ك��ري��ة وال �س �ي��اس �ي��ة وامل �ع �ن��وي��ة
والثقافية» .ورأى أن بعض ال�ق��رارات
ق ��د ال ي �ك ��ون ل �ه��ا ت ��أث �ي ��رات أك �ث ��ر م��ن
التأثيرات النفسية واملعنوية.
وت �ط��رق إل ��ى ق ��رار االت �ح��اد األوروب� ��ي
وض��ع م��ا سموه «الجناح العسكري»
ل� �ح ��زب ال� �ل ��ه ع �ل ��ى الئ� �ح ��ة امل �ن �ظ �م��ات
اإلره ��اب �ي ��ة ،ش��اك �رًا «ج �م �ي��ع ال��رؤس��اء
وال �ق �ي��ادات وال�ش�خ�ص�ي��ات وال�ج�ه��ات
التي رفضت وأدانت هذا القرار .واعلن
أن القرار «لم يفاجئنا في الحزب ،وكنا
نتوقعه منذ فترة سابقة ،والغريب في
القرار أنه تأخر».
ول�ف��ت إل��ى أن اإلسرائيليني «تحدثوا
ب ��وض ��وح ع ��ن أن ه� ��ذا ال� �ق ��رار نتيجة
«ال � �ج � �ه� ��ود ال ��دب � �ل ��وم ��اس � �ي ��ة» ،ي�ع�ن��ي
عندما كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتانياهو يعنف األوروبيني
ل� �ع ��دم ات � �خ� ��اذ ال� � �ق � ��رار اع � �ت � �ب� ��روا ه ��ذا
«ج � �ه� ��ودًا دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة»» .وأض� � ��اف:
«اإلس��رائ �ي �ل �ي��ون ل��م ي�خ�ف��وا ف��رح�ت�ه��م،
وأنصح بعض الذين فرحوا في لبنان
ً
أن يخفوا فرحتهم قليال».

واهم وجاهل من
يتصور ّأن المقاومة التي
واجهت أقوى جيش
في المنطقة يمكن أن
ُيخضعها قرار تافه
أقترح أن يكون وزراء حزب
اهلل في الحكومة المقبلة
من «الجناح العسكري»

وإذ أك ��د «أن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين وأم �ي��رك��ا
م��ارس��وا ض�غ�ط��ًا ك�ب�ي�رًا ع�ل��ى االت �ح��اد
األوروبي التخاذ هذا القرار ،وبالتالي
إس��رائ �ي��ل األول� ��ى وراء ال� �ق ��رار» ،أش��ار
إل ��ى أن �ن��ا س �ن��رى ب �ع��د ص� ��دور ال �ق��رار
«إذا كان فيه حجة أو منطق ،ونناقش
حينها إذا كان منسجمًا مع مبادئهم
وقيمهم .فاملسار التاريخي املعاصر
ي��ؤك��د أن امل��وق��ف األوروب ��ي ال يخضع
ل �ق �ي��م ودالئ� � � � ��ل» ،وت� � �س � ��اءل« :مل� � � ��اذا ال

ي�ت��م ت�ص�ن�ي��ف ال �ج �ن��اح ال�ع�س�ك��ري في
إس ��رائ� �ي ��ل ،أي ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي
على الئحة اإلرهاب ،وأنتم في أوروبا
تعترفون بأن إسرائيل تحتل أراضي
عربية وال تنفذ القرارات الدولية منذ
ع �ش��رات ال �س �ن�ين وال �ع��ال��م ك �ل��ه ش��اه��د
مجازر االسرائيليني؟».
ً
ورأى أن «قيمة هذا القرار أوال بالدرجة
األول � � ��ى م �ع �ن��وي��ة ون� �ف� �س� �ي ��ة» ،م��ؤك �دًا
أن «ف ��ي ه ��ذا ال �ب �ل��د م �ق��اوم�ي�ن ق��ات �ل��وا
االحتالل اإلسرائيلي وتحملوا الكثير
من الضغوط وسقط لهم الشهداء ،ثم
ي��أت��ي إل��ى ه��ؤالء ال��ذي��ن ه��م أب�ن��اء هذا
ال �ش �ع��ب وي� �ق ��ول إن �ه��م «إره ��اب� �ي ��ون»؛
ف �ه ��ذه إس � � ��اءة ،وه � ��ذا أم� ��ر س �ي��ئ ج �دًا
للمقاومني الذين تتهمونهم باإلرهاب
ول �ش �ع �ب �ه��م ول �ح �ك��وم��ات �ه��م امل�ت�ع��اق�ب��ة
التي كانت تدعم املقاومة ببياناتها».
ورأى أن «ه ��ذا أم��ر ي�س��يء إل��ى لبنان
والحكومة اللبنانية والشعب ،وليس
فقط للمقاومني ،ولكن هذه اإلساءة لن
تنال من معنوياتنا».
وأك� � ��د أن «ه� � ��ذه ال � � ��دول أس � � ��اءت إل ��ى
مصالحها وسيادتها عندما خضعت
ل�لإس��رائ�ي�ل�ي�ين واألم �ي��رك �ي�ي�ن» .وق ��ال:
«هذه الدول يجب أن تعلم أنها تعطي
غ� �ط � ً
�اء ق��ان��ون �ي��ًا إلس ��رائ� �ي ��ل م ��ن أج��ل
أي ح� ��رب ع �ل��ى ل �ب �ن��ان؛ ألن إس��رائ �ي��ل
ت�س�ت�ط�ي��ع ال� �ق ��ول إن �ه ��ا ت �ش��ن ال �ح��رب
ع� �ل ��ى ج� �ه ��ة إره� ��اب � �ي� ��ة ،وه � � ��ذه ال � ��دول
ً
تجعل نفسها شريكًا كامال في عدوان
إسرائيلي على لبنان وعلى أي هدف
للمقاومة في لبنان».
وع� ��ن ت��أث �ي��ر ال� �ق ��رار ع �ل��ى ح� ��زب ال �ل��ه،
ت��وج��ه ال �س �ي��د ن �ص��ر ال �ل��ه إل� ��ى ال� ��دول
األوروب� � �ي � ��ة ب ��ال� �ق ��ول« :ن� �ح ��ن ج �م��اع��ة
وط� �ن� �ي ��ون ح� �ت ��ى ف� ��ي ال � ُ�ع� �ط ��ل و«ش� ��م
الهوا» ،و«الفيزا» التي كنتم تعطونها
لنا مبروكة عليكم ،ونحن ليس لدينا
اموال في اوروبا ،ليس لدينا مشاريع
اقتصادية وال تجارية ف��ي لبنان وال
ال� �خ ��ارج ،وب��ال �ت��ال��ي ال م�ف��اع�ي��ل ل�ه��ذا

القرار في هذا املجال».
وأض� ��اف« :ب��االم��س ح ��اول امل�ن��دوب��ون
االوروب� �ي ��ون ف��ي ل�ب�ن��ان ال �ق��ول إن ه��ذا
ال�ق��رار ل��ن يؤثر على لبنان .والبعض
ف ��ي  14آذار ي �ه� ّ�ب �ط��ون ح �ي �ط��ان��ًا على
ال �ب �ل��د ،ب �ي �ن �م��ا االوروب� � �ي � ��ون ي �ق��ول��ون
انهم مستمرون بالتعامل م��ع لبنان.
بالنسبة إذًا للتاثير على لبنان فهذا
القرار يحتاج إلى تمعن».
وت��اب��ع« :أق ��ول ل�لات�ح��اد األوروب � ��ي إن
هدف هذا القرار هو اخضاعنا وفرض
التردد واالنكفاء والقلق علينا ،وأقول
لكم لن تحصلوا من هذا القرار اال على
الفشل والخيبة».
وأردف« :من يتصور أن املقاومة التي
واج� �ه ��ت ف ��ي م �ث��ل ه� ��ذه االي � � ��ام اق ��وى
جيش في املنطقة على م��دى  33يومًا
ي�م�ك��ن ان ي�خ�ض�ع�ه��ا ق� ��رار ت��اف��ه ،فهو
واهم او جاهل .هذا القرار لن يستطيع
أن ي�ح�ق��ق أي ��ًا م ��ن أه ��داف ��ه ون��دع��وه��م
للعودة عن ه��ذا الخطأ ألن��ه لن يؤدي
ال� ��ى اي ن �ت �ي �ح��ة» وك � ��رر ال� �ق ��ول« :ه ��ذا
القرار بلوه وشربوا ميتو».
وتوجه ال��ى ال��داخ��ل اللبناني بالقول:
«ل ��ن تستيطعوا ت��وظ�ي��ف ه ��ذا ال �ق��رار
بالحسابات السياسية الداخلية ،واذا
ظ��ن اح ��د ان ��ه س�ي�ح��اص��رن��ا وي�ع��زل�ن��ا،
وي� �ح� �م� �ل ��ون امل� ��وق� ��ف م� ��ا ال ي �ح �ت �م��ل،
اق ��ول ل�ه��م ب��امل�ع��ادل��ة ال��داخ�ل�ي��ة األم��ور
ق �ب��ل ال� �ق ��رار ك �م��ا ب �ع��ده .ف�ح�ك��وم��ة من
دون ح��زب ال�ل��ه ل��ن تشكل ،ليس ألننا
م �س �ت �ق �ت �ل��ون ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ،ب� ��ل ألم� ��ور
أخ � ��رى» .واق� �ت ��رح م �م��ازح��ًا «ان ي�ك��ون
وزراؤن� � � � ��ا ف� ��ي ال �ح �ك��وم��ة امل �ق �ب �ل��ة م��ن
الجناح العسكري للحزب ،بالتالي ال
تراهنوا على توظيف القرار بالداخل».
ودع��ا إلى «التفتيش عن حل لتشكيل
ح � �ك� ��وم� ��ة س� �ي ��اس� �ي ��ة ت� �ح� �ف ��ظ ل �ب �ن ��ان
وتنهض ب��ه ف��ي قلب ال�ع��واص��ف التي
ت�ت�ح��رك م��ن ح��ول �ن��ا» ،خ��ات�م��ًا ب��ال�ق��ول:
«املقاومة باقية وستكون وستنتصر
ان شاء الله».

تقــرير

ماذا لو لبس سياسيو حزب اهلل بذالتهم العس
قرار االتحاد األوروبي
وضع «الجناح العسكري»
لحزب الله
على لوائح ّ
ّ
اإلرهاب ال يقدم وال يؤخر
من وجهة نظر الحزب.
«العصمة اآلن» في يد حزب
الله؛ فهو لن يوقف ما يراه
مناسبًا في سوريا ،ولم يخسر
شيئًا من القرار ،أوروبا هي
التي خسرت

فراس الشوفي
لم تبرد بعد الكنبة التي جلست عليها
السفيرة السويسرية روث فلنت قبل
أسبوعني .هناك في مكتب النائب علي
فياض ،الطامح إلى أن يكون «إرهابيًا»
وف� ��ق ال �ت �ص �ن �ي��ف األوروب� � � ��ي ال �ج��دي��د،
ل��م تستطع فلنت أن تنعم بالضيافة
امل�ع�ت��ادة؛ ألن «اإلره��اب �ي�ين» صائمون.
السفير الفرنسي باتريس باولي كان
ً
أفضل حاال؛ إذ لم يكن شهر رمضان قد
بدأ بعد ،خالل زيارته األخيرة للمكتب
ذات � ��ه .ش ��رب ب��اول��ي ال� �ش ��اي ،واس�ت�م��ع
إل��ى وج�ه��ة ن�ظ��ر ح��زب ال �ل��ه م��ن األزم��ة
السورية.
ق � �ب ��ل أي � � � � ��ام ،أي ق � �ب ��ل ق � � � ��رار االت � �ح� ��اد
األوروب� ��ي وض��ع «ال�ج�ن��اح العسكري»
لحزب الله على الئحة اإلره��اب ،كانت
زي ��ارات س�ف��راء دول االت�ح��اد ملسؤولي
ال �ح��زب ت�س�ي��ر ب��ان�ت�ظ��ام ،وال تنحصر
بمسؤول العالقات الدولية في الحزب
ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �س� ��اب� ��ق ع � �م� ��ار امل � ��وس � ��وي،

ب ��ل ت �ت �ع��داه��ا إل� ��ى م �س��ؤول�ي�ن آخ��ري��ن،
ي�ل�ب�س��ون «ت��وك �س �ي��دو» خ�ل�ال أي��ام�ه��م
ّ
العادية ،ويعلقون بذالتهم العسكرية
ّ
يتغير ش��يء على ما
في الخزانة .ول��ن
لاّ
يبدو ،إ إذا ّقررت املقاومة عكس ذلك.
ال ي�خ�ف��ى أن ال �ع��دد األك �ب��ر م��ن س�ف��راء
االت� � �ح � ��اد ك� � ��ان ش �غ �ل �ه��م ال� �ش ��اغ ��ل ف��ي
املرحلة املاضية ،وتحديدًا خالل وبعد
م�ع��رك��ة ال�ق�ص�ي��ر ،اس�ت�ط�لاع دور ح��زب
ال� �ل ��ه ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ط �ب �ي �ع �ت��ه ،أه ��داف ��ه،
ح � ��دوده وأس �ب ��اب ��ه .ح �ت��ى إن بعضهم
«ت ��ذاك ��ى»؛ إذ ش�م��ل اس�ت�ط�لاع��ه م��ا قد
ي�ك��ون عليه ّ
رد ح��زب ال�ل��ه إذا م��ا صدر
ال �ق ��رار ،وم ��دى ت��أث�ي��ر ه ��ذا ال �ق��رار على
العالقة مع القوات الدولية العاملة في
الجنوب «اليونيفيل» ،وكيفية تعامل
حزب الله معها.
وخ�ل�ال ج��ول��ة لها قبل ث�لاث��ة أسابيع،
اس �ت �م �ع��ت س �ف �ي��رة االت � �ح ��اد أن�ج�ل�ي�ن��ا
إي� �خ� �ه ��ورس ��ت إل� � ��ى رؤس � � � ��اء ب �ل��دي��ات
منطقة مرجعيون وهم يشرحون تأثير
قرار من هذا النوع على عالقة األهالي

لاّ
ب��ال�ق��وات ال��دول� ّ�ي��ة ،إ أن إيخهورست
ّ
ولربما طمأنت اليونيفيل،
طمأنتهم،
ّ
ال األه� ��ال� ��ي ،إل� ��ى أن ال� �ق ��رار ل ��م ي��ت�خ��ذ
ح�ت��ى اآلن؛ ألن االت �ح��اد ح��ري��ص على
االستقرار في لبنان.
ل � �ي� ��س ه� � � ��ذا ف � �ح � �س� ��ب .ل � �ي� ��ل األح � � � � ��د ـ �ـ
االث� �ن�ي�ن ،أي ف ��ي ل �ي �ل��ة ص � ��دور ال� �ق ��رار،
ال�ت�ق��ى م �س��ؤول ف��ي االت �ح��اد األوروب ��ي
ب �م �س��ؤول�ين م ��ن ال� �ح ��زب ،واس �ت��وض��ح
امل �س��ؤول األوروب� ��ي م��وق��ف ال�ح��زب من
ج��دي��د ف��ي ح��ال ص ��دور ال �ق��رار ،مشيرًا
إل��ى أن هناك انقسامًا ح��ادًا حوله بني
دول االتحاد.
ال�ض�غ��ط األم�ي��رك��ي واإلس��رائ�ي�ل� ّ�ي على
دول االت�ح��اد األوروب ��ي ل��م يتوقف في
األصل ،طوال السنوات العشر األخيرة،
لتصنيف ح��زب ال�ل��ه إره��اب�ي��ًا .صمدت
أوروب ��ا ك��ل ه��ذا ال��وق��ت ،لكن «ش��و عدا
ما بدا؟» .تقول مصادر ّ
مقربة من حزب
ال �ل��ه أن ال �س �ب��ب ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�خ�ض��وع
األوروب � ��ي ه��و م�ش��ارك��ة ح��زب ال �ل��ه في
س��وري��ا« ،ل �ي��س ل��دي�ه��م أي ش ��يء ل�ل� ّ
�رد
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في الواجهة

اجتماع بروكسل

خالف على التفسير بعد إجماع على القرار
ٌ
لم تكن سهلة مهمة سفيرة االتحاد االوروبي
وهي تدافع امام املسؤولني والقيادات عن قرار دول االتحاد
تلتق بعد َبمن
من حزب الله ،وفي الوقت نفسه تبرره .لم ِ
يرحب به ،وقصرت جوالتها على رافضيه واملتحفظني
عنه ،وأخصهم أركان الدولة تطمئنهم ــ بال شماتة ــ إلى
مقتضياته
نقوال ناصيف
خ ��رج ��ت س �ف �ي��رة االت � �ح� ��اد االوروب � � ��ي
ان �ج �ي �ل �ي �ن��ا اي � �خ ��ورس ��ت م� ��ن ال �ج��ول��ة
ال �ث��ان �ي ��ة م� ��ن ال � �ل � �ق� ��اءات ب��امل �س��ؤول�ي�ن
وال � �ق � �ي� ��ادات ب ��ان �ط �ب ��اع ��ات اي �ج��اب �ي��ة،
ات ��اح ��ت ل �ه��ا اس �ت �ي �ع��اب ردود ال�ف�ع��ل
ال�س�ل�ب�ي��ة ح �ي��ال ق � ��رار االت� �ح ��اد ادراج
الجناح العسكري لحزب الله في الئحة
املنظمات االرهابية ،وفي الوقت نفسه
ت �ق��دي��م م��زي��د م ��ن ال� �ش ��روح ل�ح�ي�ث�ي��ات
القرار ودواف�ع��ه ،وما ّ
عدته أبوابًا غير
موصدة على املرحلة التالية.
ك� ��ان أب � ��رز م ��ا أف �ض ��ت إل �ي ��ه ال �ل �ق��اءات
ت �ل��ك ،ول ��م ت�ك��ن ق��د ان�ق�ض��ت  48س��اع��ة
على ص��دور ق��رار االت�ح��اد في اجتماع
بروكسل االثنني ،وعشية ص��دوره في
صيغته النهائية ال �ي��وم الخميس أو
غ�دًا الجمعة ،ان ايخورست لم تنكفئ
ب � ��إزاء ردود ال �ف �ع��ل ،ب ��ل س ��ارع ��ت ال��ى
شرحها ولقيت آذان ��ًا ص��اغ�ي��ة ،منددة
ف��ي ال��وق��ت نفسه .ل��م تشأ اس�ت�ف��زاز اي
ط ��رف ،وع�م�ل��ت ع�ل��ى ت�ط�م�ين املعنيني
الى ان ق��رار االتحاد ال يوصد االب��واب
م��ع ح ��زب ال �ل��ه وال �ح �ك��وم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة.
اراح �ت �ه��ا االس�ت�ج��اب��ة ال �ف��وري��ة طلبها
مواعيد مع املسؤولني لشرح مضمون
ال � �ق� ��رار ،وط �ل �ب��ت ال� �ب ��ارح ��ة االج �ت �م��اع
بمسؤولني في حزب الله إلبداء وجهة
نظرها بعدما ت��أك��د لها ع��دم وض��وح
موقفه تمامًا ورد فعله املباشر.
ليست امل��رة االول��ى تلتقي ايخورست
ش �خ �ص �ي��ات ت �ن �ت �م��ي ال� ��ى ح� ��زب ال �ل��ه،
واعتادت االجتماع بها في مناسبات
رس�م�ي��ة ل�لات�ح��اد االوروب� � ��ي .وينتظر
حصول اللقاء اليوم.
في بعض ما تحدثت به امام املسؤولني
أن � �ه � ��ا دع � � ��ت ال � �س � �ل � �ط� ��ات ال �ل �ب �ن ��ان �ي ��ة

واألط � � � � � ��راف امل �ع �ن �ي�ي�ن ال� � ��ى ال �ت �ع��ام��ل
ب��إي �ج��اب �ي��ة ،وال� �ت� �ح ��اور ح � ��ول ال� �ق ��رار
الذي ال يحول في رأيها دون استمرار
ال � �ت ��واص ��ل واالل� � �ت � ��زام � ��ات االوروب � �ي � ��ة
حيال الحكومة اللبنانية ،وكذلك عدم
اعتراض االتحاد على وجود حزب الله
في الحكومة الجديدة.
قالت ملحدثيها ايضًا ،بعدما شرحت
دوافع اتخاذه ،ان القرار ّ
يعبر عن ارادة
الدول التي وافقت عليه.
ك��ان��ت ب�ض�ع��ة امل��واق��ف ال �ت��ي سمعتها
ايخورست م��ن محاوريها اللبنانيني

تعديالت ُأدخلت
على القرار لتقليل
وطأته بتطمينات

كافية لطمأنتها ـــ هي ايضًا ـــ الى عدم
ربط االطراف املمتعضني قرار االتحاد
بمهمة القوة الدولية في جنوب لبنان،
ن�ظ�رًا ال��ى ف�ص��ل ق��اط��ع بينهما .يعمل
جنود القبعات الزرق ـــ وإن انتموا الى
دول اوروبية أعضاء في االتحاد ـــ في
إمرة االمم املتحدة.
ورغم أن املسؤولني اللبنانيني فوجئوا
بقرار االتحاد االوروب��ي ،إال أن بضعة
معطيات توافرت لديهم في االسبوعني
املنصرمني ،وخصوصًا منذ الخميس
امل� �ن� �ص ��رم ،إث � ��ر اج �ت �م ��اع س� �ف ��راء دول
االتحاد في بروكسل ،أشاعت اعتقادًا

الوثائق التي نوقشت في
بروكسل يحمل بعضها
بصمات لبنانية
(مروان بوحيدر)

ســكرية؟
ع �ل��ى م �ش��ارك��ة ح� ��زب ال �ل ��ه ف ��ي س��وري��ا
واإلن � � � �ج� � � ��ازات ال � �ت� ��ي ي �ح �ق �ق �ه��ا م �ح��ور
املقاومة سوى هذا القرار ،ويعرفون أن
الحزب لن يناقش في مثل هذه األم��ور،
ولن يوقف ما يراه ضروريًا في سوريا».
ّ
تجمعت العوامل إذًا ،الضغط األميركي
واإلس��رائ �ي �ل��ي ال�ض�خ��م ،إذ ي�ع�م��ل طاقم
كامل م��ن الدبلوماسيني اإلسرائيليني
ع �ل��ى ال �ت �ح��ري��ض ع �ل��ى ح ��زب ال �ل��ه منذ
س � �ن� ��وات ،وك ��ذل ��ك «ال� �ح� �ن ��ق» م ��ن ح��زب
ال�ل��ه على ال�ت��دخ��ل ف��ي س��وري��ا ،وه��و ما
يفضحه امل��وق��ف ّالفرنسي ،مضافًا إلى
ه ��ذه ال �ع��وام��ل ت��دخ��ل ع��رب��ي ـ�ـ�ـ ل�ب�ن��ان��ي.
ف��ي م��ا خ � ّ�ص امل��وق��ف ال �ف��رن �س��ي ،ي�ق��ول
ّ
مقربون من ح��زب الله إن فرنسا كانت
دائ � �م � ��ًا ت � �ع � ��ارض ال � �خ � �ض ��وع ل �ل �ض �غ��ط
األميركي وتصنيف حزب الله إرهابيًا،
لسبب أساسي هو عدم ّخسارة قدرتها
ع� �ل ��ى ال� �ت ��أث� �ي ��ر ف � ��ي امل � �ل � ��ف ال �ل �ب �ن��ان��ي.
أم� ��ا ال ��وج ��ه اآلخ � ��ر ل �ف��رن �س��ا ،أي ق �ي��ادة
الحملة على ح��زب ال�ل��ه ،فهدفه واض��ح
ب �ح �س��ب امل �ق��رب�ي�ن م ��ن ال � �ح ��زب« :وض ��ع

بتأجيل القرار مجددًا على غرار موقف
االت �ح��اد على أث��ر تفجير بلغاريا من
جراء عدم وجود ادلة تدين حزب الله.
ع�ش�ي��ة اج �ت �م��اع س �ف��راء دول االت �ح��اد
ف��ي ب��روك �س��ل ،اب�ل��غ س �ف��راء اوروب �ي��ون
ال ��ى م �س��ؤول�ين رس�م�ي�ين ان امل� ��داوالت
ال�ج��اري��ة ع�ل��ى ه��ام��ش االج�ت�م��اع ربما
ات ��اح ��ت ات� �خ ��اذ ق � ��رار ب � � ��إدراج ال �ح��زب
ف��ي الئ �ح��ة امل�ن�ظ�م��ات االره��اب �ي��ة .على
األث ��ر اج�ت�م��ع وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع��دن��ان
منصورّ ،
امللم بشؤون االتحاد بعدما
شغل منصب السفير في بروكسل ست
سنوات ،بسفراء دول االتحاد وأطلعهم
ع �ل��ى امل ��وق ��ف ال �ل �ب �ن��ان��ي ،م� �ح ��ذرًا م��ن
تداعيات القرار .ما لبث ان دخل رئيس
الجمهورية ميشال سليمان على خط
ّ
التحرك الرسمي بتحديد موقف لبنان
الرافض لهذا القرار عبر توجيه رسالة
إل��ى االت �ح��اد .ت�ع� ّ�م��د ال��رئ�ي��س تضمني
امل��وق��ف ال�ت�ش��اور م��ع رئ�ي��س الحكومة
نجيب ميقاتي وتكليف منصور ابالغ
ال��رس��ال��ة ،م��ع ت��أك�ي��ده ف��ي م��ا بعد عدم
وجود ادلة كافية لتوجيه االتهام الى
الحزب.
ك � ��ان ت� � ��ردد ف ��ي اوق � � ��ات م �ت �ف��اوت��ة ف��ي
اوس� � ��اط س� �ف ��راء االت� �ح ��اد ف ��ي ب �ي��روت
االع�ت�ق��اد ب��أن�ه��م ي�ن�ظ��رون ال��ى م��واق��ف
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ب�ت�ح�ف��ظ ،وبعضهم
ظن أنها ال تمثل وجهة نظر الحكومة
اللبنانية بسبب انحيازه الى آراء قوى
 8آذار ف ��ي اك �ث��ر م ��ن م �ن��اس �ب��ة تتصل
بالحزب واح��داث س��وري��ا .رم��ى ّ
تحرك
س �ل �ي �م��ان ال � ��ى ت��أك �ي��د وح� � ��دة امل��وق��ف
الرسمي املطالب بعدم اصدار االتحاد
االوروبي قراره.
حتى االثنني املاضي كانت وجهة نظر
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ان ال �ق��رار يفتقر ال��ى
اإلج�م��اع م��ا إن تتحفظ دول��ة اوروب�ي��ة
واح � � � ��دة ع� ��ن ت� ��أي � �ي� ��ده ،وت ��ال� �ي ��ًا ت �ع��ذر
ص� ��دوره ،آخ� �ذًا ف��ي االع �ت �ب��ار امل�ح��اول��ة
السابقة قبل اشهر.
ك ��ان ق ��د اح �ي��ط ع �ل �م��ًا ب �ث�ل�اث ع��واص��م
ع �ل��ى االق � ��ل وخ �م ��س ع �ل��ى االك� �ث ��ر م��ن
ال��دول ال �ـ 28اعلنت في اوق��ات مختلفة
تحفظها ع��ن ال �ق��رار ألس�ب��اب مختلفة
ت �ح��ت وط � ��أة ج� ��دل راف � ��ق اج �ت �م��اع��ات
االت �ح��اد على مستوى ال�س�ف��راء ،طرح
امامهم ثالثة خيارات :ادراج حزب الله
ب��رم�ت��ه ف��ي ال�لائ �ح��ة ،ادراج اف� ��راد منه

فيها ،ادراج الجناح العسكري وح��ده.
ً
ف ��اذا ال �خ �ي��ار ان�ت�ه��ى ال ��ى ث��ال�ث�ه��ا ح�لا
وسطًا واف��ق عليه ممثلو ال��دول ال �ـ،28
وبدا مخرجًا مالئمًا يحتمل االجتهاد.
اال انه انطوى في املقابل على مبررات
ّ
ستفسره كل
تأويالت متناقضة :كيف
دول ��ة ع�ل��ى ح ��دة ع�ن��دم��ا ت �ق� ّ�رر تحديد
ع �ق��وب��ات �ه��ا واج � � � � ��راءات ال �ح �ظ ��ر ض��د
ال �ج �ن��اح ال �ع �س �ك��ري؟ وك �ي ��ف ي�س�ع�ه��ا
ت �م �ي �ي��ز ج � �ن� ��اح ع� �س� �ك ��ري ع � ��ن ج �ن��اح
س�ي��اس��ي ،فيما ل��م ي�ق� ّ�دم ق��رار االت�ح��اد
تعريفًا واحدًا مشتركًا له؟
اس �ت �ن �س ��خ ال� � �ق � ��رار ت� �ج ��رب ��ة خ �ب��رت �ه��ا
ب��ري�ط��ان�ي��ا أواخ � ��ر ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ل��دى
س �ع �ي �ه��ا ال � ��ى ال � �ت � �ف ��اوض م� ��ع ال� �ث ��وار
االيرلنديني بإعالنها حينذاك تمييز
ج �ن��اح �ه��م ال �س �ي��اس��ي ع ��ن ال �ع �س �ك��ري
ب �غ �ي ��ة م � �ب ��اش ��رة ح � � ��وار م � ��ع ال �ج �ن ��اح
ال�س�ي��اس��ي ،م��ا ل�ب�ث��ت ان ت��رج�م��ت ه��ذا
ال�ت�م�ي�ي��ز ب��اإلي �ع��از ال ��ى س�ف�ي��رت�ه��ا في
ب� �ي ��روت ف��رن �س �ي��س غ � ��اي ،ع� ��ام ،2006
بفتح اتصال بالحزب باسم التحاور
مع الجناح السياسي فيه.
ل ��م ي �ك��ن ال �ت �ع��دي��ل ال��و ُح �ي��د ال� ��ذي ط��رأ
على قرار االتحاد ،بل ألحق به تعديل
رئيسي آخر أكثر دالل��ة ،هو تضمينه،
ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى ط �ل��ب دول اع� �ض ��اء ،إب �ق��اء
ال �ح ��وار م�س�ت�م�رًا م��ع ج�م�ي��ع األط ��راف
اللبنانيني من دون تسمية حزب الله.
ف��ي وق ��ت الح ��ق اف �ص �ح��ت اي �خ��ورس��ت
ب �ج�لاء اك �ث��ر ف��ي ج ��والت ال �ي��وم االول،
الثلثاء ،عندما ّ
سمت الحزب من ضمن
ه��ؤالء األف��رق��اء وع��دم االع �ت��راض على
وج� � ��وده ف ��ي ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة م�م�ث�ل��ة
للجميعّ .
أصر املجتمعون في بروكسل
ع� �ل ��ى ت �ض �م �ي �ن��ه أي � �ض� ��ًا ب � �ن � �دًا ي �ق ��ول
ب�م��راج�ع��ة ال �ق��رار ك��ل س�ت��ة أش �ه��ر ،رغ��م
أن ��ه ف��ي ص�ل��ب اخ �ت �ص��اص��ات االت �ح��اد
دون�م��ا الحاجة ال��ى اي ��راده .كانت ثمة
عواصم تمسكت بهذه االضافة سعيًا
الى بعث مزيد من التطمينات الى قرار
يعني دول اوروبا .قبيل صدوره طلبت
السويد تأجيل صيغة إق ��راره نهائيًا
ً
ري �ث �م��ا ت �ق ��ره ح �ك��وم �ت �ه��ا ع �م�ل�ا ب��آل�ي��ة
مؤسساتها الدستورية ،فيما اقترحت
ع� ��واص� ��م اخ� � � ��رى ،ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة ج��س
نبض ،تأجيله أيامًا ،إلى الخميس أو
ال�ج�م�ع��ة ،ك��ي ي�ت��ول��ى خ �ب��راء معنيون
صوغه بالطريقة املالئمة.

م� � ّ
�دون� ��ة س� �ل ��وك أو ق ��ائ �م ��ة م �م �ن��وع��ات
ومسموحات ،بحيث يصبح ح��زب الله
خاضعًا وتصبح القرارات سيفًا مصلتًا
ع�ل�ي��ه ،وه��م ي�ع��رف��ون أن ه��ذه األس��ال�ي��ب
ال تنفع م��ع امل�ق��اوم��ة» .وتشير املصادر
ذات �ه ��ا إل ��ى أن ال��وث��ائ��ق ال �ت��ي ن��وق�ش��ت
ف��ي ب��روك�س��ل ،لفتت نظر دبلوماسيني
إل��ى أن بعضها يحمل «نفسًا» لبنانيًا
وب�ص�م��ات لبنانية .وه��ي مشابهة إلى
ح� ّ�د كبير لتلك التي ج��رى تداولها قبل
أس� �ب ��وع�ي�ن ف� ��ي ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم� ��ن
الدولي ،ال��ذي شهد تجاذبًا حول بيانه
الرئاسي لجهة إدانة دور حزب الله في
سوريا والطلب منه سحب مقاتليه ،قبل
ّ
أن ت�ع��ط��ل ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال��روس�ي��ة ه��ذا
ّ
ّ
ّ
التوجه .وتتحدث مصادر أخرى مقربة
من حزب الله أيضًا ،عن أن جولة األمير
ب�ن��در ب��ن س�ل�ط��ان األخ �ي��رة إل��ى أوروب ��ا
ق�ب��ل ع �ش��رة أي � ��ام ،ال �ت��ي ق�ي��ل إن ال�ه��دف
ّ
م �ن �ه��ا ال� �ح ��ث ع �ل��ى ت �س �ل �ي��ح امل �ع��ارض��ة
السورية بأسلحة تقلب مجريات امليدان
ّ
ال�س��وري ملصلحتها ،تخللها تحريض

سعودي وتشجيع ألوروب��ا على اتخاذ
ق � ��رار ب � � ��إدراج ح� ��زب ال �ل��ه ض �م��ن ق��وائ��م
اإلرهاب .
ح � �ص ��ل م � ��ا ح � �ص � ��ل .م � ��ن وج � �ه � ��ة ن �ظ��ر
امل�ق��اوم��ة ،ف��إن ّ«أوروب ��ا ب�ق��راره� ّ�ا األخير
قد أخطأت بحق نفسهاّ ،
ثم بحق دورها
وسياستها في لبنان .فليعطونا فائدة
م��ن ق��راره��م األخ �ي ��ر» .وت�ش�ي��ر امل �ص��ادر
ّ
إل � ��ى أن ال � �ق � ��رار «ي � �خ� ��ل ب� ��ال � �ت� ��وازن ف��ي
ّ
ويقوض دور االتحاد
ال��دور األوروب��ي،
ً
كوسيط يحتفظ بقدر ،ولو ضئيال جدًا،
م��ن ال �ن��زاه��ة ف��ي ال �ص��راع ب�ي�ن امل�ق��اوم��ة
وإس ��رائ� �ي ��ل ،أو ب�ي�ن م�خ�ت�ل��ف األط � ��راف
اللبنانية ،ويفقده التأثير» .ه��ذا يشبه
إل� ��ى ح� � ٍّ�د ك �ب �ي��ر ال �خ �ط��أ ال � ��ذي ارت �ك �ب �ت��ه
أوروب� � � ��ا س ��اب� �ق ��ًا ،ح �ي�ن وض� �ع ��ت ح��رك��ة
حماس على الئحة اإلره ��اب« ،ف�ب��دل أن
تضغط على إسرائيل لتقديم تنازالت،
مزيد
إسرائيل إلى ارتكاب
دفع قرارها
ٍ
ّ
م��ن امل�ج��ازر ب�ح��ق الشعب الفلسطيني،
واإلمعان في سياسة مصادرة األراضي
وبناء املستوطنات على أنقاض حقوق

ال�ش�ع��ب الفلسطيني ،ال �ق��رار األوروب ��ي
الجديد يفضي إل��ى النتيجة ذات�ه��ا في
لبنان».
ّ
إال أن ق��وى  14آذار ت�ل��ق�ف��ت «م�ح��اس��ن»
ال � �ق� ��رار ب��ال �ن �س �ب��ة إل� �ي� �ه ��ا ،ع �ل��ى ق��اع��دة
�وم ع �ن� ٍ�د ف ��وائ ��د»؛ إذ ي�ق��ول
«م �ص��ائ��ب ق� � ٍ
امل �ق� ّ�رب��ون م��ن ّ امل�ق��اوم��ة إنّ ق��وى  14آذار
زادت من تعنتها في امللفات الداخلية،
«وه� � ��ي ت� �ت� �ص � ّ�رف ب �ط��ري �ق��ة ص�ب�ي��ان�ي��ة
ف��ي استغالل ال�ق��رار ض� ّ�د ح��زب ال�ل��ه في
الداخل اللبناني».
ي � � ��درك األوروب � � �ي � � ��ون أن� �ه ��م م �ض �ط��رون
إل � ��ى ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع ح � ��زب ال� �ل ��ه ف� ��ي ك��ل
ش��أن ي�خ� ّ�ص ل�ب�ن��ان وس��وري��ا ،ح�ت��ى إن
ب�ع��ض ال�س�ف��راء يهمسون ف��ي ال� ّ�س��ر ملن
يلتقون بهم من حزب الله وغيره بأنهم
يعترضون على قرار االتحاد األوروبي،
فيما يجلس البعض لساعات يستمع
إل � ��ى رؤي � � ��ة ح � ��زب ال� �ل ��ه ف� ��ي م� ��ا ي �خ� ّ�ص
ّ
وتطوراتها ،لنقلها إلى
األزمة السورية
حكوماتهم في أوروبا ،مثلما فعل أمس
م��وف��د ال �خ��ارج �ي��ة ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة ال�س�ف�ي��ر

مارك أوتي في لقائه مع املوسوي.
م��ا زال ��ت أب ��واب ح��زب ال�ل��ه ل�لأوروب�ي�ين
ّ
م �ش � ّ�رع ��ة ،ك� ��ل ح� ��زب ال �ل��ه ب �ـ«أج �ن �ح �ت��ه»
ً
امل � �ت � �ع� � ّ�ددة« ،م � ��ن أراد ال � ��زي � ��ارة ،ف��أه�ل�ا
ً
وس �ه�لا ،وس �ن��رى إن ك��ان ل��دي�ن��ا ال��وق��ت
الكافي الستقباله» .الحزب لن يستجدي
ال �ع�ل�اق��ة ع �ل��ى م ��ا ي �ق��ول م �ق��رب��ون م�ن��ه،
ك��ذل��ك ف��إن��ه ل��م ول ��ن ي�م� ّ�ي��ز ب�ي�ن عسكري
ُ
وس � �ي� ��اس� ��ي ،وم� � ��ن ي � � � ��دري ،ق � ��د ت �ف ��اج ��أ
إي �خ �ه��ورس��ت ع �ص��ر ال �ي ��وم ب��امل��وس��وي
يلبس بذلته العسكرية الستقبالها.
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تقــرير
رسائل إلى المحرر
قيادة الجيش توضح

ً
أوردت «األخبار» في عددها الرقم  )2013/7/22( 2060مقاال بعنوان« :العسكر
ّ
ّ
تضمن
في الخدمة املنزلية ،جيش املرافقني يكلف  17مليون دوالر سنويًا»،
العديد من املغالطات في ما يتعلق بالعسكريني املرافقني للضباط ،لذا يهمّ
قيادة الجيش ـ ـ مديرية التوجيه أن توضح ما يأتي:
ً
أوال :إن القوانني املرعية اإلجراء داخل املؤسسة العسكرية تحصر حق وضع
عسكري بتصرف الضابط من رتبة عميد وما فوق ،أي للضباط املنتمني إلى
الفئة األول���ى ،إال ف��ي ح��االت استثنائية ناجمة ع��ن ت��ع ّ��رض الضابط إلعاقة
جسدية ف��ي معرض الخدمة ،تحول دون قيامه بقيادة السيارة بنفسه ،أو
لدواع أمنية ترتبط بوظيفة الضابط ،وهي حاالت نادرة جدًا ومؤقتة.
ٍ
ث��ان��ي��ًا :إن ال��ق��وان�ين أع�ل�اه تحظر على ال��ض��اب��ط كما على ال��س��ائ��ق امل��وض��وع
ّ
بتصرفه القيام بأعمال خارجة عن نطاق العمل املكلف به ،وخصوصًا تلك
التي ّ
تمس سمعة الجيش وك��رام��ة العسكريني ،وأي مخالفة لهذا األم��ر من
ّ
شأنها أن تعرض صاحبها للعقوبة ،بما في ذلك إع��ادة السائق إلى قطعته
األساسية.
قيادة الجيش ـ ـ مديرية التوجيه

♦♦♦

تهمة نفخر بها
فوجئنا بما ورد في «األخبار» للسيدة رجانا حمية ( )2013/6/25بعنوان
«لم يعد لفلسطينيي سوريا خيمة على باب األونروا» .ومع احترامنا للكاتبة،
ّ
تضمن الكثير من املغالطات ،بل واإلس���اءة إل��ى الجبهة
إال أن ه��ذا التحقيق
الديموقراطية ومسؤولها ف��ي لبنان األس��ت��اذ علي فيصل ،م��ن خ�لال إيحاء
الكاتبة بمحاولة الجبهة ومسؤولها قطف ثمار ه��ذا االعتصام والتعاطي
م��ع��ه كسبق ص��ح��اف��ي ،وت��ش��خ��ي��ص ح��ادث��ة ف��ك ال��خ��ي��م��ة ب��ط��ري��ق��ة مسيئة وال
تعكس حقيقة الواقع ابدًا.
فالقاصي وال��دان��ي ،والنازحون انفسهم ف��ردًا ف��ردًا ،يعرفون من نصب معهم
الخيم منذ ال��ي��وم األول لالعتصام ،وم��ن ك��ان يعمل ج��اه��دًا لتأمني ّ
مقومات
صمودهم باالعتصام ،ومن افترش معهم األرض في فصل الشتاء ،في الوقت
الذي تخلت فيه وتبرأت منهم الكثير من الجهات املعنية.
الديموقراطية ومسؤولها في لبنان ،شخصيًا ،من الداعمني
لقد كانت الجبهة
ّ
األوائل للمعتصمني وسخرنا كل إمكاناتنا من اجل دعمهم ،من موقع قناعتنا
بأحقية قضيتهم وعدالة حقوقهم ومطالبهم باإليواء والصحة والتعليم...
وإذا ك���ان س��ع��ي ال��ج��ب��ه��ة إلب�����راز ق��ض��ي��ة ال��ن��ازح�ين ع��ل��ى امل��س��ت��وى اإلع�لام��ي
وح��رص��ه��ا ع��ل��ى ع���دم ذه���اب ن��ض��االت��ه��م س���دى ت��ه��م��ة ،فلنا ال��ف��خ��ر ب���أن نتهم
بأننا صوت لهؤالء النازحني ونحرص في كل مناسبة على إبراز قضاياهم
ومعاناتهم ونقف معهم بصدق ومسؤولية.
الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطني
مكتب اإلعالم – بيروت

♦♦♦

عني سعادة تنتظر قائمقام املنت

ُ
ي��س ّ��ر أع���ض���اء م��ج��ل��س ب��ل��دي��ة ع�ي�ن س���ع���ادة ت��وض��ي��ح ك���ل م���ا أث���ي���ر ف���ي اآلون����ة
األخيرة ،من أقاويل وشائعات طالتهم بشأن املخطط التوجيهي العام ملنطقة
عني سعادة وبيع عقارات شاسعة بغية تغيير الواقع الديموغرافي للبلدة
ّ
مؤكدين على ما يلي:
ً
م��ن أول���ى اه��ت��م��ام��ات األع��ض��اء ك��اف��ة ال��ح��ف��اظ على ال��ط��اب��ع البيئي وال��ت��راث��ي
وال��دي��م��وغ��راف��ي وال��ح��ض��اري للمنطقة آخ��ذي��ن بعني االع��ت��ب��ار مستقبل هذه
البلدة وإنماءها تجاريًا وصناعيًا ،لهذا ّ
تم درس املخطط التوجيهي العام
بالتنسيق مع التنظيم املدني.
ّ
ّ
البلدي ق���رارًا ب��ه��ذا امل��وض��وع وق��ع��ه األع��ض��اء ك��اف��ة بمن فيهم
ات��خ��ذ املجلس
ُ
رئيسة البلدية ،وق��د أح��ي��ل ه��ذا ال��ق��رار إل��ى املجلس األع��ل��ى للتنظيم املدني
حيث ّ
تمت املوافقة عليه بموجب ال��ق��رارُ رق��م  2012/17وق��د ُع ِّ��م��م على كافة
ّ
املكاتب الفرعية للتنظيم املدني .من ثم أحيل هذا امللف إلى مجلس ال��وزراء
جدول أعماله إلبداء الرأي والتصديق عليه وبالتالي يصبح
ليتم إدراجه على ّ
لكنه ،لألسف ،ونظرًا لألوضاع التي ّ
تمر بها البالد ،لم يتم
مرسومًا نافذًا،
التداول به لغاية تاريخه.
ّ
ّأما عن الزعم القائل بأن هناك عالقة بني األعضاء وأحد املصارف اإلسالمية
ّ
ّ
األجنبية ،فيوضح املجلس البلدي أن امل��ص��رف امل��ذك��ور ق��د تملك ع��ق��ارًا في
البلدة منذ التسعينات حيث لم يكن املجلس البلدي الحالي قد انتخب بعد،
ّ
باإلضافة إلى أن هذا األخير ،وحفاظًا منه على البيئة واملساحات الخضراء،
س��ارع إل��ى تخفيض نسبة االستثمار في املنطقة الحرجية ككل وليس كما
يزعم البعض.
هذا من ناحية،
ومن ناحية أخرىّ ،
تقدم أعضاء املجلس البلدي بطلب نزع الثقة من رئيسة
ّ
ال��ب��ل��دي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د ق��دم��ت استقالتها ب��ت��اري��خ  2013/4/16ووضعتها
ّ
بتصرف سعادة محافظ جبل لبنان ال��ذي ب��دوره أب��دى موافقته عليها وفقًا
للقرار الصادر تحت رقم  388تاريخ  2013/6/22وقد أرسلت نسخة عنه إلى
كل من وزارة الداخلية والبلديات وسعادة قائمقام امل�تن ليصار إل��ى تعيني
ّ
املحددة في قانون
موعد جلسة النتخاب رئيس جديد للبلدية ضمن املهل
البلديات.
ونحن ال��ي��وم ،بعد م��رور شهر على قبول االستقالة ،ما زال املجلس البلدي
قائمقام املنت السيدة مارلني حداد تطبيق القانون ودعوته
ينتظر من سعادة
ّ
لاّ
إلى جلسة انتخاب ،متمنني على سعادتها أ يطول االنتظار...
أعضاء مجلس بلدية عني سعادة

«اليونيفيل» :طمأنينة وسط ب
لم يعكر قرار وزراء
خارجية االتحاد األوروبي،
إدراج ما وصفوه «الجناح
العسكري» لحزب الله على
الئحة اإلرهاب ،الهدوء
الذي يسود منطقة عمل
قوات اليونيفيل في جنوبي
الليطاني ،حيث تجول
دورياتها بطمأنينة في بيئة
الحزب الشعبية
داني األمين

ط��ال��ب��ة ج��ام��ع��ي��ة وم���زارع���ة أي���ض���ًا ،أع��ب��ر
طريق مرجعيون والخيام الحدوديتني
ك����ل ي������وم ،أراق�������ب دوري��������ات ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل،
ال ي��ب��دو ال��ج��ن��ود خ��ائ��ف�ين م���ن األه���ال���ي،
وه��و أم��ر يجب أن يكون طبيعيًا .كيف
ي��خ��اف��ون م��ن��ا ،ون��ح��ن ل��س��ن��ا إره��اب��ي�ين،
فهل القرار األوروبي سيجعلنا كذلك؟».
تثير زينب مسألة ،تبدو أكثر واقعية،
«لقد تلقى الجنود أوام��ر بتقليص عدد
دوري��ات��ه��م ف��ي املنطقة ،وه��ذا م��ا الحظه
األه����ال����ي ه���ن���ا ،ل��ك��ن ال���ج���ن���ود ال��ع��اب��ري��ن
ل��ي��س��وا خ���ائ���ف�ي�ن ،ت��ن��اق��ض واض������ح ،من
يرسم سياسة اليونيفيل ال يبدو واقعيًا
أك��ث��ر م��ن ال��ج��ن��ود ال��ذي��ن ب��ات��وا يعرفون
األهالي واملدنيني والعسكريني من حزب

الله ،من دون أن يشاهدوا السالح والزي
ال��ع��س��ك��ري ،ع��ل��م��ًا ب��أن��ه��م ي�لاح��ظ��ون كل
شيء ،حتى إنهم يتابعون يوميًا تشييع
شهداء ،ورغ��م ذل��ك يسيرون بيننا وهم
متأكدون من أننا لسنا إرهابيني».
م�ل�اح���ظ���ة زي���ن���ب ت���ت���واف���ق م����ع م����ا ب ّ��ي��ن��ه
مصدر أمني لـ«األخبار» وهو أن «تراجع
ع����دد دوري������ات ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل ،وان��خ��ف��اض
وتيرة تحركات الجنود الدوليني ،تمت
مالحظتهما قبل أيام على صدور القرار
األوروب�����ي» ،م��ا يشير ،بحسب امل��ص��در،
ال��ى «اتخاذ قيادة اليونيفيل تدابيرها
االح����ت����رازي����ة ق��ب��ل ص�����دور ال����ق����رار ،ب��ن ً
��اء
على معلوماتها السياسية» .أما حركة
ال���ج���ن���ود ال���دول���ي�ي�ن ب��ع��د ص�����دور ال���ق���رار

ّ
تلقى الجنود أوامر بتقليص عدد ّ
دورياتهم في املنطقة لكن الجنود العابرين ليسوا خائفني (أرشيف)

ال ش����يء ي��ش��ي ب��إم��ك��ان ح���ص���ول أع��م��ال
«إره��اب��ي��ة» ض��د اليونيفيل ف��ي منطقة
ج��ن��وب��ي ن��ه��ر ال��ل��ي��ط��ان��ي .ص����در ال���ق���رار
األوروب��ي ،وكأن «إرهابًا» لم يكن .هدوء
أكثر من ع��ادي ،حركة األهالي طبيعية،
دوري���ات اليونيفيل تسير بطيئة ،ربما
لم ي��درك سائقو آلياتها خطورة القرار،
لكن رغم ذلك لم يحصل ما يعكر صفوء
الهدوء.
ي��رف��ع ج��ن��دي إس��ب��ان��ي ي���دي���ه ،ك��ال��ع��ادة،
ّ
للمارة ال��ذي��ن يتابعون ك��ل ي��وم وسائل
اإلعالم ،وال ّ
سيما تلفزيون «املنار» ،لكن
ّ
ه���ذه األخ���ب���ار ل���م ت��ه��زه��م ،ي��ق��ول محمد
س��وي��دان (ع��دش��ي��ت ال��ق��ص��ي��ر) الف��ت��ًا ال��ى
أن «م��ن ي��ب��ادر ال��ى التحية س��ن ّ
��رد عليه
ّ
بمثلها ،واع��ت��ب��ارن��ا إره��اب��ي�ين ل��ن يغير
م����ن ط��ب��ع��ن��ا امل����س����ال����م ،ن���ح���ن ال ن��ع��ت��دي
وال نريد االع��ت��داء على أح���د» .يستدرك
ً
محمد متسائال« :أال يسمع األوروبيون
لجنودهم امل��وج��ودي��ن ه��ن��ا ،أليسوا هم
أكثر خبرة بواقع الجنوب وأبنائه هنا؟
أال يحسبون لهم أي حساب؟ ربما هؤالء
الجنود مثلنا ال تفكر دولهم بمصيرهم،
ف��امل��ص��ال��ح االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أك��ث��ر أهمية
م��ن��ه��م» .ت��س��ان��ده زي��ن��ب ،وت��ض��ي��ف« :أن��ا

تقــرير

متأخرون عن أعدائنا في اإلعــ
إسرائيلّ :
يحيى دبوق
إس���رائ���ي���ل م��ت��أخ��رة ج����دًا ع���ن أع��دائ��ه��ا،
وج��ه��وزي��ت��ه��ا ل��ل��ح��رب امل��ق��ب��ل��ة ـ��ـ��ـ ال��ت��ي
ستستمر ثالثني يومًا ـ ـ مثيرة للقلق.
ه�������ذه ه�����ي االس����ت����ن����ت����اج����ات ال���رئ���ي���س���ة
ل��ل��ب��ح��ث ال����ص����ادر ع����ن م���رك���ز دراس������ات
األمن القومي ،التابع لجامعة تل أبيب،
وال��ذي نشرت صحيفة هآرتس ،أمس،
أهم ما ورد فيه من خالصات.
ال���ب���ح���ث ال��������ذي ي����ص����در ف�����ي األس����ب����وع
امل���ق���ب���ل ع����ن امل�����رك�����ز ،ل���ل���ب���اح���ث ال��ع��م��ي��د
م��ائ��ي��ر ال����رن ،رئ��ي��س ب��رن��ام��ج دراس����ات
الجبهة الداخلية ف��ي إس��رائ��ي��ل ،يشير
الى أنه «إزاء تطور التهديدات من قبل
أع�����داء إس���رائ���ي���ل ،ح����زب ال���ل���ه وح��م��اس
وتنظيمات أخ��رى ،لم تنجح إسرائيل
ح��ت��ى اآلن ،ف���ي س���د ال���ف���ج���وات امل��ث��ي��رة
للقلق» .يضيف البحث إن «التقديرات
امل����ح����دث����ة ح������ول ال�����ح�����رب امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة
التي ستخوضها إسرائيل ،قد تشهد
تساقط عدد كبير من الصواريخ على
الجبهة الداخلية ،اذ ستشهد املنطقة
ال���ش���م���ال���ي���ة وح�����ده�����ا ت���س���اق���ط���ًا ل��ن��ح��و
 1500صاروخ في اليوم ،بني صواريخ
قصيرة حتى متوسطة املدى ،في حني
أن ال����ح����رب ن��ف��س��ه��ا ،س��ت��س��ت��م��ر ح��ت��ى
ثالثني يومًا».

ويؤكد العميد الرن أن على إسرائيل أن
تكون على استعداد لخوض حرب على
جبهتني ،بالتوازي ،وهما جبهة لبنان
وجبهة قطاع غزة .ويلفت أنه «بالرغم
مما قامت به إسرائيل من خطوات في
السنوات األخيرة لتحسني جهوزيتها
للحرب ،بدءًا من جهوزية قيادة الجبهة
���وال ال��ى ال��ت��زود بخمس
الداخلية ،وص ً
بطاريات من منظومة القبة الحديدية.
إال أن امل��ق��ارن��ة بينها وب�ي�ن ت��ه��دي��دات
أعدائها تظهر أن الفجوات كبيرة جدًا،
وربما أكبر بكثير مما كانت عليه في
املاضي».
ويشير البحث الى قصور في الرؤية
والتخطيط واإلمكانات اإلسرائيلية،
ويؤكد أن تل أبيب لم تتخذ حتى اآلن
قرارًا يقضي بتخصيص استثمارات
م�����ؤث�����رة ف�����ي وس�����ائ�����ل ال����ح����م����اي����ة م��ن
ال��ص��واري��خ امل��ع��ادي��ة ،واس��ت��م��رت على
االع���ت���م���اد ف��ق��ط ع��ل��ى امل�����ال األم��ي��رك��ي
وامل���س���اع���دات ال���ق���ادم���ة م���ن واش��ن��ط��ن.
وأضاف إن دراسة التهديدات تفرض
ع��ل��ى إس��رائ��ي��ل أن ت��ت��زود ع��ل��ى األق���ل،
بعشر بطاريات صواريخ اعتراضية،
خ���اص���ة أن����ه ل���م ي��ع��د س����رًا أن ال��ج��ي��ش
سيفضل نشر املنظومات
اإلسرائيلي
ّ
االعتراضية بالقرب من قواعد سالح
ال�����ج�����و ،ل����ض����م����ان ت���م���ك�ي�ن ال����ط����ائ����رات

املقاتلة من اإلقالع وتنفيذ مهماتها،
إض������اف������ة ال��������ى ن�����ش�����ر ج��������زء م������ن ه�����ذه
امل��ن��ظ��وم��ات ف��ي مناطق وج��ود البنى
ال���ت���ح���ت���ي���ة االس���ت���رات���ي���ج���ي���ة« ،ال����واق����ع
ال���ذي يعني أن ال��ت��ج��م��ع��ات وامل��ن��اط��ق
ال���س���ك���ن���ي���ة س���ت���ك���ون ب��ل��ا ح���م���اي���ة م��ن
الصواريخ املعادية».
وي��ت��ن��اول ال��ب��ح��ث ن��ق��ط��ة ض��ع��ف أخ��رى
ت��ط��ل��ق م���ن خ��ل��ف��ي��ة ال���ح���رب ال���دائ���رة في
س��وري��ا وإم��ك��ان ان���زالق وس��ائ��ل قتالية
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وأس��ل��ح��ة كيميائية ال��ى
ح��زب ال��ل��ه ،وه��ي حماية اإلسرائيليني
من هذه األسلحة غير التقليدية ،والذي
لم يعد تهديدًا نظريًا وحسب ،بل بات
ت��ه��دي��دًا م��ل��م��وس��ًا وت��س��ت��ع��د إس��رائ��ي��ل
ف���ع���ل���ي���ًا مل����واج����ه����ت����ه ع����ب����ر م����ن����اورات����ه����ا
وت��دري��ب��ات��ه��ا امل��ت��ك��ررة .وي��ؤك��د العميد
ال���رن ف��ي بحثه وج���ود نقص كبير في
وس��ائ��ل الحماية م��ن ه��ذا ال��س�لاح غير
التقليدي ،وفي األقنعة الواقية املوزعة
ع���ل���ى اإلس���رائ���ي���ل���ي�ي�ن ،م���ش���ي���رًا ال�����ى أن
املعطيات تفيد بأن نحو  60في املئة من
السكان مزودون بأقنعة واقية ،والبقية
بال حماية ،داعيًا السلطات اإلسرائيلية
ال����ى اإلس������راع ب��ت��أم�ين ال��ح��م��اي��ة لبقية
السكان ،وخاصة أنها تعتقد بأن هذا
التهديد جدي وملموس.
ع���ل���ى ص���ع���ي���د آخ�������ر ،ك���ش���ف���ت ص��ح��ي��ف��ة
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كالم في السياسة

بيئة حزب اهلل !
فلم تتغير .ويشير امل�ص��در ال��ى أن «أي
اعتداء أو تهديد باعتداء على اليونيفيل
ل��م يحصل قبل ص��دور ال�ق��رار أو بعده،
ف �ل�ا ي� �ب ��دو أن األه� ��ال� ��ي ي �ت �ج �ه��ون إل ��ى
التصعيد» .وتجدر اإلشارة إلى أن قوات
اليونيفيل اتخذت ،أثناء مناقشة وزراء
االتحاد األوروب��ي القرار وبعد صدوره،
تدابير احترازية مشددة حول مواقعها
ومراكزها في نطاق عملياتها جنوبي
ن �ه ��ر ال �ل �ي �ط ��ان ��ي ،وإض � ��اف � ��ة أع� � � ��داد م��ن
املكعبات االسمنتية املسلحة ،وتسييج
م�ح�ي��ط م��واق �ع �ه��ا ب ��األس�ل�اك امل �ع��دن �ي��ة،
ووض � � ��ع ك ��ام � �ي ��رات وأب � � � ��راج ل �ل �م��راق �ب��ة
تحسبًا ألي طارئ.
يتذكر أب�ن��اء املنطقة ال�ح��دودي��ة التغير

ال�ل�اف��ت ال� ��ذي ط ��رأ ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ت�ع��اط��ي
ال � �ج � �ن� ��ود ال � ��دول� � �ي �ي��ن ،ب� �ع ��د ع � � ��ام ع �ل��ى
وج��وده��م بعد ح��رب تموز « .2006بعد
انتهاء ال�ح��رب ،دخلت ق��وات اليونيفيل
أراض ��ي ال�ج�ن��وب ،وب��دا ال�خ��وف والقلق
من األهالي ب��ارزًا في وجوههم ،وكانوا
ي� � �ت� � �ص � � ّ�رف � ��ون ،وخ� � ��اص� � ��ة ال� �ف ��رن� �س� �ي�ي�ن
واإلس� � �ب � ��ان ،ب �خ �ش��ون��ة م ��ع امل ��واط� �ن�ي�ن.
ّ
مكفهرة وغاضبة ،وعدم احتكاك
وجوه
مع األهالي ،ومن دون إلقاء التحية على
العابرين بقربهم .لكن سرعان ما ّ
تبدل
ذلك .سالم عن بعد واقتراب من األطفال
والكبار ،مبادرات ومساعدات مختلفة».
ي �ق��ول أح� ��د امل �س �ت �ش��اري��ن ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي�ين
حينها «ب�ت�ن��ا ال ن�خ��اف م��ن ح��زب ال�ل��ه،
ب ��ل ع �ل��ى ال �ع �ك��س ن �ث��ق ك �ث �ي �رًا ب��ال�س�ي��د
حسن نصر ال �ل��ه» .ول��م ي��ر ق��ائ��د ال�ق��وات
ال �ب �ل �ج �ي �ك �ي��ة م �ش �ك �ل��ة ف� ��ي زرع ش �ج��رة
زي �ت��ون أم� ��ام م �ن��زل ال�س�ي��د م�ح�م��د علي
األم�ي�ن ف��ي ب�ل��دة ش�ق��را ،ك��رم��ز للمقاومة
وال� �ص� �م ��ود .وال �ل�اف ��ت أن م ��ا ح� ��دث م��ن
اع � �ت � ��داء ع �ل ��ى ال � �ق � ��وات اإلس� �ب ��ان� �ي ��ة ف��ي
الخيام (مرجعيون) عام  ،2007لم ّ
يغير
هذه املعادلة الجديدة ،رغم االحتياطات
األمنية امل�ش��ددة .فاألهالي ي�ب��دون أكثر
أمنًا لهم م��ن األم��اك��ن النائية والبعيدة
عن املساكن واألحياء .فجنود اليونيفيل
ي �ت �ف� ّ�ي��أون ع �ل��ى ج ��ان ��ب ال �ط��ري��ق ال �ع��ام
لبلدة برعشيت (بنت جبيل) ،ويشربون
القهوة كضيوف وأم��ام العابرين يمينًا
ويسارًا.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،ط� ��ال� ��ب ع � � ��دد ك �ب �ي��ر
م��ن أه��ال��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ب �ل��دي��ات وامل��راك��ز
االجتماعية والثقافية وامل��دارس بقطع
ع�ل�اق �ت �ه��ا م ��ع ق� � ��وات ال �ي��ون �ي �ف �ي��ل ال �ت��ي
تنتمي الى االتحاد األوروب��ي ،وذلك في
مقابالت أجرتها وسائل إعالمية محلية
ّ
ودول �ي��ة .ال��ى ذل ��ك ،ع��ل��ق ب�ع��ض األه��ال��ي
ّ
ع�ل��ى ق ��رار االت �ح ��اد األوروب� � ��ي م��رددي��ن
ّ
كلمة ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��ر ال�ل��ه «خليهن
ّ
ي� �ب ��ل ��وه وي� �ش ��رب ��و م� �ي� �ت ��و» .وع � ّ�ب ��ر أح��د
امل��واط�ن�ين ع��ن ت�خ� ّ�وف��ه م��ن دخ ��ول ط��رف
ثالث على الخط والقيام بعمل تخريبي
ض��د اليونيفيل إلل�ص��اق التهمة بحزب
الله وأنصاره.

رقصة أخيرة مع الشيطان...
جان عزيز
بعد أسبوعني ونيف على سقوط بلدة القصير السورية،
كتبت ه��ذه ال��زاوي��ة كالمًا تحت ع�ن��وان «قبل ال��ذه��اب إلى
إسرائيل» ،مفاده أن الفريق الحريري ،بكل أطيافه املذهبية
والطائفية ،ب��ات اليوم في وضعية تشبه تلك التي ُحشر
فيها ال�ف��ري��ق املسيحي امل�ق��ات��ل ،ب�ين ان ��دالع ال �ح��رب سنة
ُ
 1975وانتهائها سنة  .1990فهو أحس يومها بأنه هزم في
املحطتني .وفي املحطتني حاول التفاعل مع هزيمته ،بما
قد يعكسها أو يقلبها .سنة  1975قرر الذهاب إلى إسرائيل،
فكانت النتيجة االنتحار .أما سنة  1990فذهب إلى شريكه
َ
اللبناني ،فكان انتصار ...لم ُيعط الفريق الحريري على
م��ا ي�ب��دو ال��وق��ت ال�ك��اف��ي للتفكير ف��ي خ�ي��ارات��ه .والبعض
ً
يقول إنه ال هامش عنده أصال لذلك .فالخيار والقرار في
مكان آخ��ر ،ب�ين ال��ري��اض وواش�ن�ط��ن فعليًا .واألميركيون
ً
م��وج��ودون ق�ب�لا ف��ي قلب إس��رائ �ي��ل ،أو ه��ي إس��رائ�ي��ل في
قلب الواليات املتحدة ،فيما العائلة السعودية قلبًا وقالبًا
أميركية اإلمالء والقواعد والصرف والقبض ...هكذا صار
نفسه ،من حيث ال يريد أو ال
الفريق الحريري في املعسكر
ُ
يجرؤ ،وإن كان يدرك بال شك ما فرض عليه من تموضع
ُ
متقاطع .فحني تكشف تفاصيل الدور الخليجي في القرار
ِ
األوروبي األخير ضد حزب الله ،وحني يكون القرار نفسه
موضع تباه صهيوني حتى الغطرسة ،عندها ال يعود
ينفع كثيرًا ك�لام «القلق» الحريري أو العتب ،أو تحميل
املسؤولية لحزب الله أو إس��داء النصائح إل��ى قيادته ،أو
الغمز من قناة مرجعيته اإليرانية .اآلن صار الجميع في
امل��رك��ب اإلس��رائ�ي�ل��ي .م��ن قصد وم��ن ل��م يقصد .وليس في
هذا الكالم أحكام تخوينية ،من نوع هدر ال��دم ،أو فتاوى
التصفيات التي اح�ت��رف الفريق ال�س��وري زجلياتها بني
عامي  2004و ،2006حتى دف��ع الجميع ثمنها .املقصود
بهذا الكالم مجرد توصيف للواقع السياسي ،وللوقائع
التي تحدد مشهده .وفي هذا املشهدٌ ،
ثابت أن سالح حزب
الله ،وقد أصبح العبًا إقليميًا تمتد رقعة حركته ـــ بهوامش
م�خ�ت�ل�ف��ة ـ �ـ �ـ م ��ن ال �ب �ح��ري��ن وال �ي �م��ن إل ��ى ال� �ع ��راق وس��وري��ا
ولبنان وغ��زة ،ب��ات يمثل فريقًا سياسيًا واح �دًا واضحًا.
ُيحشد قبالته أو يحتشد فريق آخر ،فيه السعودي ومعه
الخليج ،وف�ي��ه ال �س��وري امل �ع��ارض وم�ع��ه خليط تكفيري،
وف�ي��ه األم�ي��رك��ي طبعًا ،وم�ع��ه االس��رائ�ي�ل��ي بالتأكيد .اآلن
أصبحنا هنا .وال جدوى من التبرير أو التسويغ أو توزيع
املسؤوليات .ولذلك ،ما يمكن طرحه اآلن هو السؤال :إلى
أين من هنا؟ أو ماذا ُيتوقع من اآلن فصاعدًا ،وخصوصًا
أي دور أو مساهمة ممكنة في التطورات اآلتية؟
والسؤال املذكور يفترض ترقب ما يريده الفريق األميركي ـــ
االسرائيلي ،في العمق ،من القرار األوروبي ضد حزب الله.
وهذا الترقب مطروح على مستويني أساسيني:
ً
أوال على املستوى اللبناني ـــ ال�س��وري .إذا ك��ان املقصود

من الخطوة األوروبية األخيرة نوعًا من محاولة تصحيح
موازين القوى ،في بيروت كما في دمشق ،يمكن في هذه
الحالة الفريق الحريري أن يخرج من سياقها في لحظة
معينة ،من دون خسائر ف��ادح��ة ،أو حتى ببعض النقاط
اإليجابية النسبية .بمعنى ،إذا ك��ان الحصار األوروب ��ي
ل�ح��زب ال�ل��ه تكتيكًا أميركيًا س�ع��ودي��ًا ،ي�ه��دف ف��ي أقصى
تصوراته إلى التعويض عن موازين القوى العسكرية في
سوريا ،كما عن موازين القوى الشاملة في لبنان ،واملختلة
كلها ملصلحة ح��زب ال�ل��ه ،عندها ت�ك��ون مخاطر ال�ت��ورط
الحريري في تلك اللعبة ،محدودة .ال بل يمكن الحريريني
إذذاك أن ي� ّ�دع��وا أن�ه��م يساهمون ف��ي إع ��ادة ال �ت��وازن إلى
ال �س��اح��ة ال �س��وري��ة ،ب�م��ا ي�م�ه��د س�ل�م�ي��ًا ل�ح��ل م ��ا ،أو على
األق��ل لجنيف ـــ  ،2وأنهم يجنبون سوريا مهالك التدخل
العسكري الغربي أو األميركي لتحقيق ذلك .وفي السياق
نفسه ،يمكنهم أن ّيدعوا العمل إلعادة التوازن على الساحة
اللبنانية أيضًا ،من دون عنف .بمعنى تخفيض سقوف
حزب الله وتخفيف «فائض القوة» لديه ،بما يساعد على
بلورة تسوية لبنانية للمآزق املتراكمة ،حكوميًا ونيابيًا
ً
وغدًا رئاسيًا ،فضال عن مآزق االقتصاد واألمن والنازحني
وغيرهم .أم��ا إذا ك��ان الفريق الحريري مستتبعًا بالقرار
األوروب��ي على أنه أداة لتحقيق سياسة أخرى ضد حزب
ال�ل��ه ،م��ن ن��وع م��ا ّ
يعبر عنه السعوديون ف��ي الصالونات
امل �ق �ف �ل��ة ،م��ن ك�ل�ام ع��ن «ال� ��رواف� ��ض» و«ال �ص �ف��وي�ي�ن» ،وم��ا
ب ��ات ُي�س�م��ع ف��ي ب �ي��روت ،ح�ت��ى ف��ي ال �ص��ال��ون��ات العريقة
و«ال�س�لام�ي��ة» ...وم��ا ك��ان ُيحكى ف��ي إسطنبول وال��دوح��ة
عن أن الحسم األميركي اإلسرائيلي آت ،بوسائل مبتكرة،
لينهي في سوريا خطوة معلقة منذ عشرة أعوام ،كان على
جورج بوش إكمالها يوم اجتاح العراق ،ولينجز في لبنان
ما عجزت عنه حرب تموز ...عندها تكون الكارثة.
ثانيًا ،السؤال نفسه مطروح على املستوى االسرائيلي _
الفلسطيني .بمعنى إذا ك��ان ال�ه��دف األم�ي��رك��ي م��ن خلف
القرار األوروب��ي تسليف موقف شكلي وعملي لنتنياهو،
من أجل دفعه إلى موقف مقابل في موضوع االستيطان أو
في غيره من امللفات العالقة ،تمهيدًا الستئناف مفاوضات
إسرائيلية فلسطينية ج��دي��ة ،مفتوحة على ح��ل ع��ادل ال
ُيسقط أيًا من الحقوق الفلسطينية املشروعة ،عندها يمكن
أيضًا الفريق الحريري أن ّيدعي أنه أنجز شيئًا ،أو حتى
أنه أكمل إنجازات املقاومة .أما إذا كان الغرض األميركي
االسرائيلي تصفية مقاومة حزب الله تمهيدًا لسحق مبدأ
املقاومة وتضييع الحقوق نهائيًا ،عندها يكون الوضع
أبعد من الكارثة ،بل أشبه باللعنة ،تمامًا كتلك التي لحقت
ببعض الفريق املسيحي املقاتل ذات يوم ،ولم تنفع أربعة
ع �ق��ود م�ض��ت ف��ي م�س�ح�ه��ا .األك �ي��د أن ال �ه��وام��ش ضيقة،
والهوة بني االحتماالت سحيقة ،شأنها شأن كل محاولة
للرقص مع الشيطان .فآفاقها متناقضة حتى التضاد ،ألن
نهايتها إما أن تتحرر منه وإما أن تصير ُملكه!

علم
و خبر

ـداد للحرب المقبلة
وحدة الحرب
اإلعالمية في شعبة
االستخبارات العسكرية
تتولى التحريض على
حزب اهلل

م �ع��اري��ف ال �ع �ب��ري��ة ،أم� ��س ،أن ال�ج�ي��ش
اإلسرائيلي يبذل ف��ي األش�ه��ر األخيرة
ج �ه �دًا ن� � ��ادرًا ف ��ي م �ح��اول��ة الس �ت �غ�لال
ت��دخ��ل ح ��زب ال �ل��ه ف��ي س ��وري ��ا ،ب�ه��دف
ض ��رب م�ك��ان�ت��ه ف ��ي ل �ب �ن��ان .وأك � ��دت أن
قرار االتحاد األوروب��ي ب��إدراج الجناح
ال� �ع� �س� �ك ��ري ل� �ح ��زب ال� �ل ��ه ع� �ل ��ى ق��ائ �م��ة
اإلره � ��اب األوروب� �ي ��ة ُي �ع� ّ�د ق� ��رارًا داع�م��ًا
لالستراتيجية اإلسرائيلية ،ومرتبط
أيضًا بالحرب الدائرة في سوريا.
وأش��ارت الصحيفة ال��ى أن إسرائيل ال
ت�ق��ف م�ك�ت��وف��ة األي� ��دي ب�ل�ا ح� ��راك ،بعد
ان � ��زالق ال� �ح ��رب ال �س��وري��ة ال ��ى ل�ب�ن��ان،
ووقوف الكثير من الجهات والحركات

اإلس�لام�ي��ة ف��ي ال��داخ��ل اللبناني ،ضد
ح � ��زب ال� �ل ��ه ،م �ش �ي��رة ال � ��ى أن ال �ج �ي��ش
اإلس��رائ �ي �ل��ي ي�ع�م��ل ب �ن �ش��اط ،وم ��ن بني
نشاطاته ،افتتاح موقع إنترنت خاص
ينشر م ��واد إع�لام�ي��ة أع ��دت خصيصًا
إلظهار حزب الله كمن ّ
يجر لبنان الى
ح��رب طائفية ،وف��ي أس��اس�ه��ا ال�ص��راع
السنة والشيعة.
املتأجج بني
ّ
ال� �ح� �م� �ل ��ة اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ع � �ل ��ى ح� ��زب
ال � �ل� ��ه ،ت �ض �ي��ف ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ،ت �ق��وده��ا
وح � ��دة ال� �ح ��رب اإلع�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ش�ع�ب��ة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة ،وه��دف �ه��ا
األس� � ��اس� � ��ي ه � ��و «ص � � � � ّ�ب ال � ��زي � ��ت ع �ل��ى
ال � �ن� ��ار» ،ب ��ل إن رئ �ي ��س ه �ي �ئ��ة األرك � ��ان
العامة للجيش ،بني غانتس ،متورط
ف��ي ال�ح�م�ل��ة ال�ت�ح��ري�ض�ي��ة ،وتصريحه
األخ �ي��ر ض��د األم�ي�ن ال �ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه،
السيد حسن نصر ال�ل��ه ،م��ن أن «ال�ن��ار
ب��دأت تلتهم أط ��راف ع�ب��اء ت��ه» ،ل��م يكن
ص� ��دف� ��ة ،وه � � ��دف ال � ��ى ت� �ع ��زي ��ز ال� �ج ��دل
الداخلي في لبنان ،وتعزيز املعارضة
القائمة ضد حزب الله.
وع ��ن ال�ت�ف�ج�ي��رات األخ �ي��رة ف��ي ل�ب�ن��ان،
وت �ح��دي �دًا ك �م��ا ت �ق��ول ال�ص�ح�ي�ف��ة «ف��ي
معقل حزب الله» ،أشارت معاريف الى
أن��ه «ال ّ
يهم الجهة التي قامت بتنفيذ
عمليات كهذه ،بل املهم فقط أنها تزيد
الضغط على حزب الله».

ما قل
ودل
ّ
وزعت في صيدا
القديمة مساء األحد املاضي
حصص غذائية على عدد
من النازحني السوريني
واألسر الفقيرة ،كتب عليها
«تقدمة من الشيخ أحمد

األسير ،إمام مسجد بالل بن
رباح» .وتردد أن أحد ّ
ممولي
األسير يقف خلف توزيع
تلك الحصص ،علمًا بأن
األسير استقطب الكثير من
السوريني املقيمني في صيدا
القديمة ،وسقط عدد منهم
في معركة عبرا.

ّ
تسمم جماعي في فاطمة غول
تعرض عشرات العمال األتراك ،الذين يعملون على منت السفينة التركية
فاطمة غول ،لتسمم بعدما طلبوا «دليفري» من أحد املطاعم املجاورة.
وس� ّ�ب��ب ذل��ك ح��ال��ة م��ن ال�ت��وت��ر على م�تن السفينة نتيجة ت��راج��ع القوة
العاملة على السفينة أليام.

ّ
خطاب في إفطار حزب الله
ت�لا رئ �ي��س ال�ح��رك��ة اإلس�لام �ي��ة امل �ج��اه��دة ال�ش�ي��خ ج �م��ال خ �ط��اب على
جماعته رسالة ش��رح فيها ظ��روف تلبيته دع��وة إفطار أقامها حزب
الله على شرفه مع مسؤول عصبة األنصار الشيخ أبو طارق السعدي
ومسؤوله اإلعالمي الشيخ أبو شريف عقل ،قبل أيام في حارة صيدا.
ول �ف��ت إل��ى أن «ال��واج��ب ال�ش��رع��ي دف �ع��ه إل��ى ل �ق��اء ال �ح��زب مل�ص��ارح�ت��ه
وح� ��واره ح��ول م�ش��ارك�ت��ه ف��ي ال�ق�ت��ال ف��ي س��وري��ا ،ون�ص�ح��ه ب �ض��رورة
التراجع عن ذلك لدرء الفتنة بني املسلمني ووقف سفك الدماء» .وكان
خطاب قد تعرض النتقادات من مجموعات إسالمية من داخل مخيم
عني الحلوة وخارجه ،بسبب جلوسه إلى مائدة حزب الله ،وال سيما
بعد هجومه على ال�ح��زب ف��ي األش�ه��ر األخ �ي��رة على خلفية األح��داث
السورية.

نجم يرفض إغراءات الحريري
في إط��ار إيعازها ملحامني بالترافع لصالح موقوفي عبرا ،اتصلت
النائبة بهية الحريري بالنائب السابق في كتلة «الوفاء للمقاومة»
املحامي ج��ورج نجم وطلبت منه أن ينضم إل��ى فريق املحامني .إال
أن نجم رف��ض ال�ط�ل��ب ،الف�ت��ًا نظرها إل��ى عقيدته امل�ن��اص��رة للجيش
وعالقته بحزب الله وحركة أمل ،وقد حاولت الحريري إقناعه بشتى
الوسائل.
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المشهد السياسي

من يدفع باتجاه التمديد اإلداري لــ
بعدما بات التمديد
لقائد الجيش ومعه رئيس
األركان محسومًا استنادًا
إلى نص قانون الدفاع ،يبرز
تساؤل في األوساط السياسية
املعنية عن سبب إصرار
بعض القوى على عدم تحصني
قرار التمديد لقائد الجيش
بقانون يصدره مجلس النواب،
في ظل األوضاع املصيرية
التي ّ
تمر بها البالد

فيما استمر ق��رار االتحاد األورب��ي إدراج
الجناح العسكري لحزب الله على قائمة
اإلره� ��اب ف��ي طليعة االه�ت�م��ام اللبناني،
ال ي� ��زال م��وع��د  29ت �م��وز ت ��اري ��خ ان�ع�ق��اد
الجلسة النيابية التي دعا إليها الرئيس
ن�ب�ي��ه ب ��ري ق��ائ �م��ًا ،وه ��و م��ا أك� ��ده األخ �ي��ر
أم � ��س ،ل �ك��ن امل ��وع ��د األه � ��م ه ��و ب��ال�ن�س�ب��ة
إل��ى التمديد لقائد الجيش ال�ع�م��اد جان
قهوجي ،على اعتبار أن الجلسة إذا عقدت
س�ت�ض�م��ن م��واف �ق��ة ال �ك �ت��ل ال �ن �ي��اب �ي��ة على
ت�م��دي��د م��دة والي��ة ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ورئ�ي��س
األرك � ��ان ،م��ا ي ��ؤدي إل ��ى ت�ح�ص�ين ال��والي��ة
املمددة بموافقة املجلس النيابي.
ح �ت��ى اآلن ت �ق��ف ك�ت�ل��ة ال ��وف ��اء ل�ل�م�ق��اوم��ة
وك �ت �ل��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وال �ت �ح��ري��ر إل� ��ى ج��ان��ب
ال� �ت� �م ��دي ��د ،وت � ��ؤي � ��ده أي � �ض� ��ًا ك �ت �ل ��ة ت �ي��ار
امل �س �ت �ق �ب��ل ب �ع��دم��ا أب� �ل ��غ ال ��رئ� �ي ��س س�ع��د
ال� �ح ��ري ��ري رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة م�ي�ش��ال
س�ل�ي�م��ان وق ��ائ ��د ال �ج �ي��ش ب��ذل��ك ص��راح��ة
وأكثر من مرة .فيما ال تزال املشكلة عالقة
ً
على من يقدم تنازال قبل اآلخر .فهل يدعو
ب ��ري إل ��ى ال�ج�ل�س��ة ب�ب�ن��د وح �ي��د فيضطر
ت�ي��ار املستقبل وم�ع��ه ن ��واب  14آذار إل��ى

ال� �ح� �ض ��ور ،أم ي � �ش ��ارك «امل �س �ت �ق �ب��ل» ف��ي
الجلسة مهما كان جدول األعمال ،ليصبح
التمديد ح��ائ�زًا شرعية نيابية واضحة؟
ل�ك��ن ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ي�ف�ض��ل ال�ت�م��دي��د من
خ ��ارج م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،أي ب �ق��رار إداري
استنادًا إل��ى امل��ادة  55من قانون الدفاع،
التي تسمح بالتمديد لقائد الجيش ً
بناء
ع �ل��ى اق �ت ��راح وزي� ��ر ال ��دف ��اع .وي �ح��ق ب �ن� ً
�اء
على امل��ادة  56من القانون أن يمدد لقائد
الجيش حتى يصبح لديه  44سنة خدمة
فعلية .وبحسب م�ص��ادر وزاري ��ة متابعة
لهذه القضية ،فإن تيار املستقبل ال يريد
أن يتنازل ويحضر جلسة مجلس النواب
من دون تعديل جدول األعمال الذي أقرته
ه�ي�ئ��ة م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س .ك��ذل��ك إن التمديد
لقائد الجيش ورئيس األرك��ان من خارج
مجلس النواب يعفي املستقبل من إحراج
سقوط بند التمديد للواء املتقاعد أشرف
ريفي.
وت ��أك � �ي � �دًا مل ��وق ��ف ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل م��ن
التمديد ،تنظم النائبة بهية الحريري
إفطارًا على شرف قائد الجيش العماد
جان قهوجي وكبار الضباط في مجمع
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تحقيق

وينني نوابنا؟
قرى جرد بعبدا العونيةّ :
ال تشبه قرى أعالي
املنت الجنوبي جاراتها
السياحية التي توازيها
ارتفاعًا في أقضية جبل
لبنان في شيء .يكاد يكون
ّ
التجول في جرد بعبدا أشبه
بـ«كزدورة» في عكار أو أعالي
الضنية أو في جرود الهرمل
ربما .ليس سؤال ّ
«وينيي
الدولة» أولوية بالنسبة إلى
أعالي بعبدا ،بقدر ما
أهالي ّ
هو« :وينني النواب»؟
رلى إبراهيم
ي �ن �ق��ل إل � �ي� ��اس أح � ��د أك � �ي� ��اس ال �خ �ي��ش
امل� �ك ��دس ��ة ع� �ل ��ى م ��دخ ��ل امل� �ع� �ص ��رة م��ن
غرفة إلى أخرى .يفرغ شرائح الخروب
امل �ط �ح��ون داخ� ��ل م�س�ت��وع��ب م ��ن امل �ي��اه
ال� �ص ��اف� �ي ��ة ب ��ان� �ت� �ظ ��ار ان � �ق � �ض ��اء ث�ل�اث
س� ��اع� ��ات ل �ن �ق��ل امل� �ح� �ل ��ول م � �ج� ��ددًا إل ��ى
«الخلقينة» .ال يمكن أبو الياس التزام
الصمت ،يباغت ابنه بالتوجيهات بني
ّ
الفينة واألخ��رى .يذكره بضرورة إبقاء
ً
ال�ح�ط��ب م�ش�ت�ع�لا ت�ح��ت ف��وج ال�خ��روب
الذي انتهى سابقًا من تصفيته .سريعًا
تتسلل رائحة الدبس من خلف الجدران
ل�ت�ج��ذب امل � ّ�ارة إل��ى مصنعها وتكشف
ه��وي��ة ال �ق��ري��ة ال �ج��ردي��ة .ال �خ � ّ�روب هنا
م��ن س �م��ات ب �ل��دة ال�ق�ص�ي�ب��ة ف��ي أع��ال��ي
قضاء بعبدا ،وأشجاره الكثيفة تحمي
قاطفيها من العوز .لذلك ،بدل املعصرة
تحضن البلدة خمسًا يتوارثها األبناء
عن آبائهم وأجدادهم.
ب��اس�ت�ث�ن��اء ت�ل��ك امل�ع��اص��ر ال دل �ي��ل آخ��ر
على حرفة يمتهنها أهالي تلك البلدة
على قلتهم .الضيعة شبه خالية كما
ت��رك �ت �ه��ا ال� �ح ��رب ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .م��دخ�ل�ه��ا

يخبر قصتها وقصة جميع قرى الجرد
ً
ال�ت��ي ت�ح� ّ�د القصيبة ص �ع��ودًا ون ��زوال.
ي�ك��اد ي�ك��ون تصميمها واح � �دًا :م�ن��ازل
شبه مهدمة وجدران مثقوبة تتلصص
على ّ
نمو بلدات املنت الشمالي املواجهة
ل�ه��ا .ع�ش��رات األع ��وام م��رت واملشهد لم
ي �ت �ب��دل ،امل��راب��ض ال�ع�س�ك��ري��ة ه��ي ه��ي.
يكفي وص��ل ثقوبها بعضها ببعض
م��ن ق��ري��ة إل��ى أخ ��رى ،ب��دءًا ب��رأس امل�تن،
م��رورًا بقرطاضة وزن��دوق��ة والقصيبة
وال �ك �ن �ي �س ��ة وال� �ع ��رب ��ان� �ي ��ة وص��ال �ي �م��ا
ً
وع� � �ش � ��رات ال � �ق � ��رى األخ � � � � ��رى ،وص� � ��وال
إل��ى ت��رش�ي��ش ،ل��رس��م خ�ط��وط التماس
مجددًا.
يقتصر ذل ��ك ال�ت�ص�م�ي��م ع�ل��ى امل��داخ��ل،
ف�ي�م��ا ت ��رت ��دي ك ��ل ق��ري��ة ع �ل��ى اخ �ت�لاف
طوائفها حلتها الخاصة .في الشوارع
نمت حديثًا بعض األبنية على مشارف
وادي الم� ��ارت�ي��ن ن �س �ب��ة إل � ��ى ال �ش��اع��ر
ال�ف��رن�س��ي أل�ف��ون��س دو الم��ارت�ي�ن ال��ذي
كان يتغنى بجمال طبيعته .رغم ذلك،
ل��م ي �ج��د ال��زف��ت م �ن �ف �ذًا ل��ه إل ��ى ال �ج��رد،
وتقف حباته عند قرى حمانا وخلوات
ف��ال��وغ��ا وال�ق�ل�ع��ة ،أي ن�ه��اي��ة ح ��دود ما
ي�س�م��ى ج �ب��ل ب �ع �ب��دا .ال �ع �م��ل اإلن �م��ائ��ي
ف��ي تلك ال�ب�ل��دات محصور بالبلديات،
فيما يقتصر عمل ال�ن��واب على تقديم
«غالبًا م��ا يزوروننا
ال�ت�ع��ازي أح�ي��ان��ًا:
ّ
قبيل االنتخابات لتخف حركتهم في
م��ا ب�ع��د وي�ن�ع��دم ح �ض��وره��م» .ع�ش��رات
ق� ��رى ال� �ج ��رد ال �ع��ون �ي��ة ب�غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا أو
الحليفة للتيار الوطني الحر بحاجة
إل��ى ش�ب�ك��ات ص��رف ص�ح� ّ�ي ومحطات
م �ي��اه وك �ه��رب��اء ،ول �ك��ن ي�ف��ض��ل ال �ن��واب
«التعزية» على العمل الجدي لتسهيل
ع � � ��ودة امل� �ه� �ج ��ري ��ن إل � ��ى ق � ��راه � ��م .ل��ذل��ك
اقتصرت العودة في السنوات األخيرة
على  ،%40فيما اختار الستون باملئة
الباقون مالزمة الساحل وبيع األراضي
ب��أب�خ��س ث�م��ن ،ف�ب��ات ال �ن��زوح ط��وع��ًا ال
قسرًا ألسباب اقتصادية اجتماعية في
املقام األول .ربما هي «لعنة الجرد» كما
ّ
يدعي أهله وسهولة الربح االنتخابي
دون الحاجة إلى خدمة الناخبني حقًا:
«نحن عونيون وسنبقى ما دمنا على

ملك العرنوس ينتظر
ال يمكن امل� ّ
�ار ف��ي ب�ل��دة صليما البعبداوية إال مالحظة
اس�ت�ث�ن��اءات نسيجها ال�ع�م��ران��ي وب�ي��وت�ه��ا ال�ق��دي�م��ة التي
لم تتعرض للدمار .هي ضيعة اإلم��ارة كما يسمونها،
نسبة إلى األمراء اللمعيني الذين سكنوها خالل الحكم
ال�ع�ث�م��ان��ي .ب�ق�ي��ت صليما ل�س�ن��وات (ع �ه��د امل�ت�ص��رف�ي��ة)
عاصمة مل��دي��ري��ة امل�تن األع �ل��ى ،وك��ان��ت ل�س��راي��اه��ا أهمية
ك�ب��رى ف��ي ج�ب��ل ل�ب�ن��ان آن ��ذاك ت ��وازي أه�م�ي��ة ق�ص��ر بيت
الدين .أتاح موقع السرايا لألمير اللمعي اإلش��راف على
أمالك مقاطعته من النوافذ املطلة على املنطقة املمتدة من
بيت مري إلى عينطورة املنت .وكانت نوافذها وجدرانها
ال �ش��دي��دة االرت �ف��اع م�ش� ّ�رع��ة ل�ج�ب��ل ص�ن�ين وت�ح�ي��ط بها
غ��اب��ات الصنوبر ال��دائ�م��ة ال�خ�ض��رة ف��ي ك��ل االت�ج��اه��ات.
ف�ي�م��ا اس�ت�خ��دم��ت أق�ب�ي�ت�ه��ا وغ��رف�ه��ا ال�ح�ج��ري��ة ك�خ��ان��ات
وإسطبالت للخيول وص��االت للضيافة األميرية .أبقت
ق�ي��د ال�ح�ي��اة .ل��ذل��ك ،ن�ق�ت��رع مل��ن يسميه
ال �ج �ن��رال (م�ي�ش��ال ع ��ون) ب�غ��ض النظر
عن حضور النواب أو ال» .من جهتهم،
ي�ش�ت�ك��ي م�ع�ظ��م رؤس � ��اء ال �ب �ل��دي��ات من
سلوك ال�ن��واب وع��دم تعاونهم« ،حتى
طلباتنا في وزارات التيار ال��ذي نؤيد
َُ
ت��ل� ّ�ب��ى ب�ص�ع��وب��ة ب��ال �غ��ة ،ف�ن�ض�ط��ر إل��ى
ت��أج �ي��ل م �ش��اري �ع �ن��ا ري �ث �م��ا ُي�س�ت�ج��اب
لحاجاتنا».
ف ��ي ب� �ل ��دة رأس امل �ت��ن ت �ق �ف��ل ال��دك��اك�ي�ن
ع �ن��د ال �ث��ال �ث��ة ظ �ه �رًا ،ف�ل�ا م��ن ي�ب�ي��ع وال
م��ن ي�ش�ت��ري وال آث ��ار ل�س��ائ��ح أو حتى
م� ��واط� ��ن ع� � � ��ادي ،ف �ق ��ط ت �م �ث ��ال ن�ص�ف��ي
ل�ك�م��ال ج�ن�ب�لاط .ع�ل��ى ب�ع��د أم �ت��ار منه،
ترحب بك الفتة في قرية قرطاضة شبه
الفارغة إال من متجر صغير للخضار.
تريد البلدية ملعبًا لكرة القدم ومكتبة
وم �س �ب �ح��ًا ل� � �ل� ��أوالد .ت� �ن ��اش ��د ال� ��دول� ��ة،
ال � �ن � ��واب ،ال � � � � ��وزراء .ال ج � � ��واب .ش � ��وارع
زندوقة املتعرجة معدومة ،شأنها شأن
الدليبة ـــ العربانية والبلدات املجاورة.
ت �ق �ت �ص��ر ال � �ح ��رك ��ة ه� �ن ��ا ع� �ل ��ى ع� � ��دد ال
يتخطى أصابع اليد الواحدة« :نعتاش

ال �ب �ل��دة ع�ل��ى آث ��ار ال�ع�ـ��دي��د م��ن م�ع��اص�ـ��ر ال�ع�ن�ـ��ب وال��زي��ت
وكرخانات الحرير التي اشتهرت بها ،إضافة إلى املغاور
وال�ي�ن��اب�ي��ع .تتصل أراض�ي�ه��ا ب�ق��رى ال�ع��رب��ان�ي��ة والدليبة
ً
شماال وأرصون غربًا وحاصبيا شرقًا وقرنايل جنوبًا،
ويمر في واديها نهر الجعماني ،أحد روافد نهر بيروت،
وه��و يشكل ال�ح��د ال�ف��اص��ل ب�ين ق�ض��اءي امل�تن الجنوبي
وامل�تن الشمالي .كان يفترض بها أن تكون إح��دى أبرز
ً
ال �ب �ل��دات ال�س�ي��اح�ي��ة ع�ل��ى غ ��رار ب�ي��ت ال��دي��ن م �ث�لا ،إال أن
ّ
أي��ًا م��ن املعنيني ل��م يتكلف عناء الحديث عنها أو حتى
إدراج �ه��ا ض�م��ن دل�ي��ل وزارة ال�س�ي��اح��ة .ال �س��راي��ا ال�ي��وم
م �ه �ج��ورة ،م�ث�ل�ه��ا م�ث��ل ال� �ش ��وارع .ال آث ��ار الس �ت��راح��ة أو
مطعم الستقبال ال�س�ي��اح امل�ف�ت��رض أن ي�ت��واف��دوا لرؤية
هذا املعلم االستثنائي .ال شيء سوى «ملك العرنوس»
الذي سئم االنتظار.

يفضل النواب
ّ
«التعزية» على العمل
الجدي لتسهيل عودة
المهجرين إلى قراهم

م��ن ذهبنا األس ��ود ،أي ال�ص�ن��وب��ر ،ولم
ن��ر ن��ائ�ب��ًا واح� �دًا ي�س��أل ع��ن أح��وال�ن��ا أو
متطلباتنا .رغ��م ذل��ك ن�ح��ن ف��ي خ��ط 8
آذار ون��ؤي��د ع ��ون» .لحسن ح��ظ سكان
ال � �ج ��رد ،أن أراض� �ي� �ه ��م أن �ع �م��ت ع�ل�ي�ه��م
ب��أح��راج ال�س�ن��دي��ان وال�ص�ن��وب��ر م��ن كل
حدب وصوب ،فذاك رأسمالهم الوحيد،
ً
ف �ض�لا ع��ن أن ب �ع��ض ال �ش �ب��اب تمكنوا
م ��ن اق �ت �ن ��اص وظ �ي �ف��ة م �ت��واض �ع��ة ف��ي
العاصمة ب �ي��روت .التململ هنا واح��د

ق ��وام ��ه ال �غ �ي ��رة م ��ن ق � ��رى ج �ب��ل ب �ع �ب��دا
ال �ت��ي «ن�ق�ش��ت م�ع�ه��ا» مل�ج��اورت�ه��ا ق��رى
عاليه السياحية كبحمدون ،فانتعشت
ع �ل��ى ح �ج �ت �ه��ا ،ف �ي �م��ا «ال ن � ��زال ننتظر
م � ��ن ي� �ن� �ع� �ش� �ن ��ا» .وي� �ن� �ب� �غ ��ي ل�ل�إن �ع ��اش
ه�ن��ا أن ي �ب��دأ ب�ط��ري��ق م�خ�ت�ص��رة ت��وف��ر
امل �س��اف��ة ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ع �ل��ى ال �س��ائ��ح
اجتيازها لبلوغ هدفه ،وربما وصالت
فرعية تربط امل�تن الجنوبي باألقضية
املحاذية ل��ه .وتنفع هنا إض��اف��ة بعض
امل� � � ��دارس وب � �ن ��اء م �س �ت �ش �ف��ى ف �ع �ل��ي أو
ت��أه�ي��ل امل�س�ت��وص�ف��ات امل�ت��ره�ل��ة ورب�م��ا
توصية أو «واس �ط��ة» إلي�ص��ال وسائل
النقل العام إلى تلك البلدات املتروكة.
تاريخيًا اكتفت األح ��زاب بنائب درزي
من الجرد مثل نجيب صالحة وبشير
ً
األع� � � ��ور وأي � �م� ��ن ش� �ق �ي ��ر ،وص� � � ��وال إل ��ى
النائب الحالي فادي األعور ،فيما أبقت
ع �ل��ى ح �ص��ت األس� � ��د ل �ل �س��اح��ل .ط�غ��ت
حساباتها االنتخابية على الحسابات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،وذل ��ك ألن ال�س��اح��ل يضم
ع��دد الناخبني األكبر في القضاء .منذ
دخ��ول��ه ق �ض��اء ب �ع �ب��دا ،آث ��ر ت �ي��ار امل ��ردة
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ـوالية قائد الجيش؟
البيال خالل األيام املقبلة.
حتى اآلن أصبح التمديد مؤكدًا .وتوقعت
م�ص��ادر متابعة أن ي�ص��در ق��رار التمديد
ل �ق ��ائ ��د ال �ج �ي ��ش ال� �ع� �م ��اد ج � ��ان ق �ه��وج��ي
ول��رئ �ي��س األرك � � ��ان ال� �ل ��واء ول �ي��د س�ل�م��ان
وملدير استخبارات الجيش العميد إدمون
فاضل يوم  30تموز الجاري .لكن ما نتج
ح�ت��ى اآلن ع��ن امل �ش ��اورات امل��رت�ب�ط��ة بهذا
القرار أم��ران :األول أن رئيس الجمهورية
غ �ي��ر م �ت �ح �م��س ل �ل �ت �م��دي��د ع �ب��ر امل �ج �ل��س
ال �ن �ي��اب��ي ،ول� ��م ي �ق��م ب� ��أي م � �ب ��ادرة ت�ص��ب
ف ��ي ه ��ذا االت� �ج ��اه وه ��و ي��دف��ع ف ��ي ات �ج��اه
التمديد عبر امل��ادة  55م��ن ق��ان��ون الدفاع
ّ
وجند فريقه للقيام ب��ه .الثاني أن رئيس
أك�ب��ر ك�ت�ل��ة ن�ي��اب�ي��ة مسيحية ،أي ال�ع�م��اد
ميشال عون يقف بدوره ضد التمديد في
الحالتني.
ورغ��م أن جهات قانونية ت��رى أن التمديد
وف ��ق ق��ان��ون ال��دف��اع ال ي�م�ك��ن ال�ط�ع��ن فيه
مهما كانت الحجج ،ما دام النص واضحًا
وص��ري�ح��ًا ،إال أن املشكلة تبقى سياسية
بحتة .ألن التمديد ب�ق��رار إداري سيكون
بمثابة سيف سياسي مصلت على قيادة

ال �ج �ي��ش ،وخ �ص��وص��ًا م ��ن ج ��ان ��ب ال��ذي��ن
يدفعون ف��ي ات�ج��اه تغليب ق��ان��ون الدفاع
على التمديد عبر املجلس .والسؤال ملاذا
ه ��ذا اإلص� � ��رار ع �ل��ى ق ��ان ��ون ال ��دف ��اع وألي
خ �ل �ف �ي��ة س �ي��اس �ي��ة ول� �ب� �ن ��ان ع �ل ��ى أب � ��واب
استحقاقات مصيرية؟
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،م ��ن امل� �ق ��رر أن ي�ل�ت�ئ��م
امل � �ج � �ل � ��س األع� � � �ل � � ��ى ل� � �ل � ��دف � ��اع ف � � ��ي ق �ص��ر
ب�ع�ب��دا االث �ن�ين امل�ق �ب��ل ،ب��دع��وة م��ن رئيس
ال �ج �م �ه ��وري ��ة م �ي �ش ��ال س �ل �ي �م ��ان ،ل�ب�ح��ث
األع � �ب � ��اء ال� �ت ��ي ي��رت �ب �ه��ا ال � �ع� ��دد امل �ت ��زاي ��د
للنازحني السوريني في لبنان.
حكوميًا ،ال تزال محركات الرئيس املكلف
تمام س�لام بطيئة ،فيما نقل النواب بعد
لقاء األربعاء عن الرئيس بري أن ما طرحه
أخيرًا لجهة إنهاء الثلث الضامن أو املعطل
وعدم التفاوض على األس��اس األول« ،هو
لتسهيل تأليف الحكومة وليس من باب
املناورة كما يحاول البعض اإليحاء به».

القرار األوروبي
في غضون ذل��ك ،سجل أم��س استنفار
ديبلوماسي أوروبي ودولي في لبنان

لشرح حيثيات قرار االتحاد األوروبي
بشأن ح��زب ال�ل��ه .ول�ه��ذه الغاية التقت
سفيرة االت�ح��اد أنجلينا إيخهورست
رئ � �ي ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل �س �ت �ق �ي��ل ن �ج �ي��ب
ميقاتي ورئيس كتلة املستقبل النائب
فؤاد السنيورة ونائب رئيس املجلس
ال �ش �ي �ع��ي األع� �ل ��ى ال �ش �ي��خ ع �ب��د األم �ي��ر
ق �ب�ل�ان ،ف�ي�م��ا زار ال�س�ف�ي��ر ال�ب��ري�ط��ان��ي
ط ��وم ف�ل�ي�ت�ش��ر رئ �ي��س ت �ك �ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر
واإلص � � �ل � � ��اح ال� � �ن � ��ائ � ��ب م � �ي � �ش� ��ال ع� ��ون
وال �س �ف �ي��ر ال �ف��رن �س��ي ب ��ات ��ري ��ك ب��اول��ي
النائب وليد جنبالط.
وف ��ي ط� �ه ��ران ،أش� ��اد ال��رئ �ي��س اإلي��ران��ي
امل �ن �ت �خ��ب ال �ش �ي��خ ح �س��ن روح� ��ان� ��ي ،في
رس��ال��ة جوابية إل��ى األم�ين ال�ع��ام لحزب
ّ
السيد حسن نصر الله ،على تهنئته
الله
بانتخابه ،بـ«جهاد كوادر حزب الله في
م�ي��ادي��ن امل�ق��اوم��ة ض��د إس��رائ �ي��ل» ،الفتًا
إل��ى دور نصر ال�ل��ه وك ��وادر ال�ح��زب في
م��واج�ه��ة إس��رائ �ي��ل ،وال �ت��ي ب��ات��ت تمثل
ً
َ
شعبي لبنان وفلسطني
أم�لا النتصار
على الكيان اإلسرائيلي».
ووص � � � � ��ف رئ� � �ي � ��س م � �ج � �ل ��س ال� � �ش � ��ورى

خال
الجرد شبه ٍ
كما تركته الحرب
اللبنانية
(أرشيف)

ت �ن �م �ي��ة ح��رك �ت��ه ف ��ي ال� �ج ��رد ال�ض�ع�ي��ف
واملتروك ،وقد انعكس اهتمامه إيجابًا
على نتائج االنتخابات البلدية األخيرة.
استفاد من بيئة الجرد الحاضنة لقوى
 8آذار وال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر للتوسع
شيئًا فشيئًا في الضيع ،ويسعى اليوم
جديًا إل��ى نيل املرتبة األول��ى مسيحيًا
في تلك البلدات ،وخصوصًا أن رئيس
ه�ي�ئ��ة ال �ق �ض��اء ب �ي��ار بعقليني ينتمي
إل��ى إح��دى ق��رى ال�ج��رد (ب��زب��دي��ن) وف��از
برئاسة بلديتها .وال�ت��وس��ع هنا ليس
م ��ن س��اب��ع امل �س �ت �ح �ي�لات ف ��ي ظ ��ل ع��دم
ت�م�ث��ل ال �ج��رد ب �ن��ائ��ب م�س�ي�ح��ي (ن ��واب
بعبدا الثالثة من الساحل) وغياب وزير
العدل شكيب قرطباوي الدائم (من بلدة
كفرسلوان في أعالي بعبدا) .أما نائب
«ال �ت �غ �ي �ي��ر واإلص � �ل ��اح» ف � ��ادي األع � ��ور،
م ��ن ب �ل��دة ق��رن��اي��ل ال �ج ��ردي ��ة ،فيقتصر
ح �ض��وره ع�ل��ى أس� ��وار ب�ل��دت��ه ف �ق��ط .في
ال ��واق ��ع ،ال ي�م�ك��ن أه ��ال ��ي ال �ج ��رد تفهم
ط��ري�ق��ة ان�ت�ق��اء ن ��واب ال�ق�ض��اء م��ن دون
األخذ باالعتبار حاجات الجرد الكبيرة
التي تتخطى حاجات الساحل بأشواط.
ال ي�م�ك�ن�ه��م ت �ف �ه��م ت �س �ه �ي��ل ح� ��زب ال �ل��ه
لطلباتهم ف��ي وزارة ال��زراع��ة والتنمية
اإلداري��ة مقابل تأخر وزارة الطاقة عن
ً
االستجابة ملطالبهم .في بزبدين مثال،
ال ت � ��زال م �ح �ط��ة امل� �ي ��اه ت�ن�ت�ظ��ر ت��دش�ين
وزي ��ر ال �ط��اق��ة ج �ب��ران ب��اس�ي��ل ل�ه��ا منذ
نحو شهرين .على املقلب اآلخر ،يجري
ال� �ي ��وم ت��أه �ي��ل وت ��زف �ي ��ت ط ��ري ��ق ي�ص��ل
ق��رى امل�ت�ن األع �ل��ى ان�ط�لاق��ًا م��ن بزبدين
ب�ق��رى امل�ت�ن ال�ش�م��ال��ي وأول �ه��ا ب�ع�ب��دات،
فيكون بالتالي للجرد مدخله املنفصل.
ال�ف�ض��ل ه�ن��ا ل �ن��واب ح��زب ال�ل��ه وات�ح��اد
بلديات املنت األعلى وبلديات العربانية
وص �ل �ي �م��ا وح��اص �ب �ي��ا وب ��زب ��دي ��ن .أم��ا
«وزارات العونيني» ،فتقتصر خدماتها
الخجولة على بضع محوالت كهربائية
ال غ �ي ��ر ،رغ� ��م ح ��اج ��ة ال� �ب� �ل ��دات إل� ��ى م��ا
يتخطى هذا القليل ،وخصوصًا أنها ال
تزال تفتقر إلى أصغر مقومات الحياة
كاملاء والكهرباء والزفت.
ال تختلف ق��رى ج��رد بعبدا ع��ن أعالي
امل�ت�ن ال �ش �م��ال��ي ف��ي ش� ��يء ،إال ف��ي ع��دد

قاطنيها غير املهجرين طوعًا .ال يمكن
التباهي هنا بمناظر الزعرور الخالبة،
وال بطبيعة بسكنتا أو م�ن��اخ برمانا
وب� �ي ��ت م� � ��ري ،ف �ق��رط��اض��ة وال ��زن ��دوق ��ة
والكنيسة وصليما وبزبدين وغيرها
ال ت�ق��ل ع��ن س��اب�ق��ات�ه��ا ف��ي ش ��يء .ولكن
للمنت ال�ش�م��ال��ي أوت��وس �ت��راده السريع
الذي يربط تلك القرى النائية باملدينة،
فيما ال أوتوستراد مماثل في القضاء
ال��ذي ي �ج��اوره .للمنت الشمالي م��راك��زه
اإلداري� � � � � ��ة وم �س �ت �ش �ف �ي��ات��ه وم � ��دارس � ��ه
ومؤسساته املوزعة على طول القضاء،
وب �ل��دات��ه ال �ت��ي ت�م�ك�ن��ت ع �ب��ر ب�ل��دي��ات�ه��ا
ووزرائ� �ه ��ا ون��واب �ه��ا م��ن إع� ��ادة تأهيل
ن�ف�س�ه��ا ب �ع��د ال �ح��رب ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة .ل��ذل��ك
ت�غ�ل�غ�ل��ت ال �س �ي��اح��ة س��ري �ع��ًا ف ��ي ضيع
ال� �ق� �ض ��اء وغ� ��زت� ��ه امل� �ط ��اع ��م وال� �ف� �ن ��ادق
وب��ات��ت امل�ه��رج��ان��ات الصيفية ج ��زءًا ال
ي �ت �ج��زأ م��ن أس �ب��اب ت��واف��د ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين
إل ��ى رب ��وع ��ه؛ األم ��ر ال ��ذي ي�ف�ت�ق��ده ج��رد
ب �ع �ب��دا ،ف�ل�ا م �ط��اع��م وال أوت � �ي �ل�ات وال
مشاريع سياحية وال من يهتم .بالكاد
يمكن مالحظة «بيتني وت�ن��ور» ف��ي كل
ق ��ري ��ة .رب �م ��ا ل �ي��س م ��ن امل �ن �ص��ف إل �ق��اء
ً
اللوم كامال على نواب القضاء ،فالعمل
ً
اإلن�م��ائ��ي م��ن واج��ب ال��دول��ة أوال .إال أن
عدم إيالء أجندات النواب أهمية للجرد
ك�م��ا ال�س��اح��ل ي�ش��رع��ن ات �ه��ام��ات سكان
أعالي املنت لهم ،وال سيما أن التقصير
قد يكون أحد أسبابه ارتياح سعاداتهم
ألهواء الناخبني .وعدم مطالبة النواب
بإنماء متوازن للقرى املحرومة يضعهم
تحت طائلة االت�ه��ام أي�ض��ًا .املسؤولية
ذاتها تقع على عاتق هيئات األح��زاب،
وخ �ص ��وص ��ًا ه �ي �ئ��ات ال �ت �ي ��ار ال��وط �ن��ي
الحر التي من املفترض أن تنعش حياة
البلدات بأنشطتها وتكون صلة الوصل
ب�ين األه��ال��ي وامل�ع�ن�ي�ين .ف��ال�ج��رد أثبت
في مختلف ال��دورات االنتخابية دوره
ك� �خ ��زان ش �ع �ب��ي ل�ل�ع��ون�ي�ين ب��اس�ت�ث�ن��اء
قريتي جوار الحوز (قواتية) وترشيش
(كتائبية) .إال أن حالة التيار الوطني
الحر بقيت انتخابية على ّ
مر السنوات،
ول ��م ت �ت �ح��ول ق ��ط إل ��ى ح��ال��ة تنظيمية
يمكن األهالي التعويل عليها.

اإليراني علي الريجاني القرار االوروبي
بـ«املضحك» والداعم للموقف األميركي،
الف�ت��ًا إل��ى أن ال�ق��رار األوروب ��ي ي��أت��ي في
وقت يقدم فيه الغرب الدعم للجماعات
املسلحة في سوريا.
وأع� �ل ��ن م �س��اع��د رئ �ي ��س ه �ي �ئ��ة األرك � ��ان
اإلي��ران��ي أن القرار األوروب��ي «ل��ن يجلب
ألوروبا إال مزيدًا من العار».

لجنة متابعة بكركي
ع �ل��ى خ��ط آخ� ��ر ،ع �ق��دت ل�ج�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة
ال �ن �ي��اب �ي��ة امل�ن�ب�ث�ق��ة م ��ن ل �ق��اء ال �ق �ي��ادات
امل �س �ي �ح �ي��ة ف � ��ي ب � �ك ��رك ��ي ،ال � �ت� ��ي ت �ض��م
ال �ن��واب :إي�ل��ي ع��ون ،إي�ل��ي ك�ي��روز ،إيلي
م��ارون��ي ،ه ��ادي ح�ب�ي��ش ،س�ي�م��ون أب��ي
رم � �ي� ��ا ،وإم � �ي� ��ل رح� �م ��ة وف� � � ��ؤاد ال �س �ع��د
اج�ت�م��اع��ًا ب��رئ��اس��ة ال�ن��ائ��ب البطريركي
ال� �ع ��ام امل� �ط ��ران ب��ول��س ص �ي��اح ب�غ�ي��اب
ال �س �ع��د ب ��داع ��ي ال �س �ف��ر .وج� ��رى ع��رض
ج � � ��دول أع � �م � ��ال ط� ��وي� ��ل ت � �ن � ��اول وض ��ع
املسيحيني في اإلدارات العامة.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،أش ��ار ال �ن��ائ��ب ميشال
ع��ون خ�ل�ال ح�ف��ل ت��وق�ي��ع ك �ت��اب للكاتب

حبيب ي��ون��س إل��ى أن��ه «ينقصنا اليوم
االلتفاف حول البرنامج الذي وضعناه
لإلصالح والتغيير ،وإال إذا لم نستطع
ً
تحقيق ذل��ك فكل جهدنا يكون باطال»،
الف �ت��ًا ال ��ى «أن �ن��ا ال �ي��وم م �ع��رض��ون لكل
ال� �س� �ه ��ام ،ورب� �م ��ا خ� �ص ��وم ل �ك��ل م ��ن ف��ي
الحكم ،الحق ضائع وأي كلمة حق يتم
ت�ط��وي�ق�ه��ا وال �ب��ره��ان ع�ل��ى ذل ��ك ال�ف�س��اد
ال �ق��ائ��م» .وق ��ال« :ل �ك��ن ال ال�ق�ض��اء تحرك
وال أح ��د ،ول��و ك�ن��ا ن �خ��اف ل�ك�ن��ا سكتنا
ولكن لن نسكت ول��ن نخاف ،وقريبًا إن
ش ��اء ال �ل��ه س �ت��رون اإلص �ل��اح وال�ت�غ�ي�ي��ر
ينتصران».

طلب تخلية سماحة
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،ت �ق��دم وك �ي��ل ال��وزي��ر
وال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �س� ��اب� ��ق م� �ي� �ش ��ال س �م��اح��ة
امل �ح��ام��ي ص �خ��ر ال �ه��اش��م م ��ن امل�ح�ك�م��ة
العسكرية ال��دائ�م��ة بطلب إخ�لاء موكله
«وع�ن��د االق�ت�ض��اء وضعه تحت املراقبة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ،ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ح �ج��ز ج ��واز
سفره ومنعه من السفر وفقًا ملواد قانون
أصول املحاكمات الجزائية».
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هوالند يدعم الجربا
 ...إنسانيًا
لم يسمع أحمد الجربا ما أ ِمله في باريس« :دعم سياسي وإنساني» فقط لـ«االئتالف»،
فيما ال تزال العقبات تحول دون شرعنة الكونغرس األميركي املزيد (أو الجديد) من
األسلحة للمعارضة
أسقط الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
م � ��ن ح ��دي� �ث ��ه أم� � ��س أي إش � � � ��ارة ل �ل��دع��م
ال�ع�س�ك��ري ل�ل�م�ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ،فيما
وجهت روسيا االتهام للواليات املتحدة
بعرقلة فرص تحقيق السالم في سوريا
من خالل املضي قدمًا في خطط لتسليح
مقاتلي املعارضة.
وأك � � ��د ه� ��والن� ��د ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
م� �ق� �ت� �ض ��ب ف � ��ي خ � �ت � ��ام ل � �ق ��ائ ��ه ب��رئ �ي��س
«االئ� �ت�ل�اف» امل �ع��ارض أح�م��د ال�ج��رب��ا أن
«فرنسا تقف إلى جانب االئتالف وتعمل
ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين ال�س�ي��اس��ي واإلن�س��ان��ي
وأيضًا على مستوى املمرات التي يمكن
أن تفتح لتقديم امل�س��اع��دات ال�ض��روري��ة
للسكان» .وشدد على ضرورة «مواصلة
الضغط العسكري» على النظام السوري،
إال أن��ه رأى أن ه��ذا األم��ر «م��ن مسؤولية
االئتالف وجيشه».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،وص � ��ف ال �ج ��رب ��ا االج �ت �م��اع
ب�ـ«امل�ث�م��ر» ،وأع��رب ع��ن سعادته مل��ا قاله
ه ��والن ��د «ع� ��ن إم �ك��ان �ي��ة ف �ت��ح م �ع��اب��ر أو
ممرات إنسانية ،وعن دعم سياسي».
ه� � ��والن� � ��د وال� � �ج � ��رب � ��ا ل� � ��م ي � �ت � �ط ��رق ��ا ف��ي
تصريحاتهما إلى مسألة تسليم السالح
ال � ��ذي ت �ط��ال��ب ب ��ه امل� �ع ��ارض ��ة ال �س��وري��ة
بإلحاح ،والذي كان على جدول أولويات
ّ
زي ��ارة وف��د «االئ �ت�ل�اف» ّل�ب��اري��س .إال أن
مصدرًا دبلوماسيًا أكد أنه جرى التطرق
إل � ��ى ه � ��ذه ال �ن �ق �ط��ة خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء ال� ��ذي
ح �ض��ره ،أي �ض��ًا ،رئ �ي��س أرك� ��ان «ال�ج�ي��ش
السوري الحر» سليم إدريس.
ّ
وأض� ��اف امل �ص��در ال��دب�ل��وم��اس��ي أن وف��د
امل� �ع ��ارض ��ة «ش � � � ّ�دد ع �ل ��ى ض � � ��رورة أخ ��ذ
م �س��أل��ة ال �ت �س �ل��ح ف ��ي االع� �ت� �ب ��ار ،وع �ل��ى
ح��اج��ة ال �س �ك��ان ل �ل��دف��اع ع ��ن أن �ف �س �ه��م».
وأوضح املصدر أنه «ال توجد أي فرصة»
في الوقت الحاضر لقيام مجلس األمن
ب ��ات� �خ ��اذ ق � � ��رار ي �ت �ض �م��ن ف� �ت ��ح م� �م ��رات

انسانية ،بسبب املوقف الروسي الرافض
لهذا األمر.

بان لن يستقبل الجربا
ف� � � ��ي س� � � �ي � � ��اق آخ� � � � � � ��ر ،أك� � � � � � ��دت م� � �ص � ��ادر
ّ
دبلوماسية في نيويورك لـ«األخبار» أن
اجتماع مجلس األم��ن ال��دول��ي بحضور
ممثلي «االئ� �ت�ل�اف» ،امل �ق��رر ي��وم غ��د ،لن
يكون رسميًا ولن يعقد في قاعة املجلس
الرسمية ،بل في غرفة خاصة ،كذلك فإن
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون،
لن يستقبل الوفد.
ومن غير املنتظر أن يؤدي االجتماع إلى

علمت «األخبار» ّأن بان كي
مون لن يستقبل وفد
«االئتالف» في نيويورك

نتائج ملموسة .والغاية منه ،كما علمت
«األخ � �ب � ��ار» ،س�ت�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى «اإلش� �ه ��ار
اإلع�ل�ام ��ي وت�ط�ب�ي��ع م �ج��يء شخصيات
االئ �ت�لاف إل��ى املنظمة ال��دول �ي��ة» ،حسب
دبلوماسي مطلع.
ف��ي م ��وازاة ذل ��ك ،ب�ح��ث وزي ��ر الخارجية
ال��روس��ي ،س�ي��رغ��ي الف� ��روف ،م��ع نظيره
األميركي جون كيري ،في مكاملة هاتفية،
وأوضح
التحضيرات ملؤتمر «جنيف.»2
ّ
ب �ي��ان ل� � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال��روس �ي��ة أن��ه
«جرت مناقشة مسائل العالقات الثنائية
واإلعداد للمؤتمر الدولي حول التسوية
السورية».

ّ
وك ��ان الف� ��روف ق��د أك� ��د ،ف��ي وق��ت سابق
ّ
أم � � ��س ،أن خ� �ط ��ط واش� �ن� �ط ��ن ل�ت�س�ل�ي��ح
ّ
امل�ع��ارض��ة س�ت�ق��وض ال�ج�ه��ود املشتركة
لتنظيم مؤتمر «جنيف .»2
في السياق ،أوضح مسؤولون أميركيون
ّ
أن ال� �خ� �ط ��ط األم� �ي ��رك� �ي ��ة ال� ��رام � �ي� ��ة إل ��ى
تسليح امل�ع��ارض��ة تخطت عقبة واح��دة
ف��ي الكونغرس ،لكنها ق��د ت��واج��ه مزيدًا
م� ��ن ال� �ع �ق� �ب ��ات ع� �ن ��دم ��ا ي �ن �ف��د ال �ت �م��وي��ل
خ�ل�ال ش �ه��ري��ن ،األم� ��ر ال� ��ذي ي� ��ؤدي إل��ى
أن التسليح األميركي «ق��د يكون موقتًا
وبطيئًا».
وأوض � � � � ��ح م� � �س � ��ؤول أم � �ي� ��رك� ��ي «م �ع �ن��ي
بالقضية» لوكالة «رويترز» أن «التمويل
ل�ل�ب��رن��ام��ج ال �س��ري س�ي�ن�ف��د ي ��وم  30من
أيلول في نهاية السنة املالية للحكومة،
وأن هذا يعني أن البيت األبيض عليه أن
يسعى مرة أخرى إلى موافقة الكونغرس
على تسليح قوات املعارضة ،وربما مهد
ذل � ��ك مل ��واج� �ه ��ة ج ��دي ��دة ب� �ش ��أن س �ي��اس��ة
واشنطن في ما يتصل بالحرب األهلية
ال�س��وري��ة» .وأش��ار إل��ى أن أوب��ام��ا «واف��ق
على توسيع املساعدات للمعارضة بما
في ذلك املجلس العسكري األعلى» ،وأنه
«س�ي�ت�ش��اور م��ع ال�ك��ون�غ��رس ب�ش��أن ه��ذه
املسائل في األسابيع املقبلة».
بدوره ،قال السيناتور الجمهوري جون
م ��اك�ي�ن ،ال � ��ذي ي��دع��م زي � ��ادة امل �س��اع��دات
للمعارضة السورية« :أنا ال أعرف ما إذا
كانت ستتحرك (املساعدات) بسرعة أو
ببطء؛ فهي لن تغير الوضع في ساحة
املعركة .األسلحة الخفيفة ال تعمل جيدًا
ف��ي م��واج�ه��ة ال��دب��اب��ات وال �ط��ائ��رات ...ما
يقومون به ال معنى له».
في سياق آخر ،أعلن الناطق باسم األمني
ال �ع��ام ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ،م��ارت��ن نسيركي،
أن «م��ؤت �م��ر (ج �ن �ي��ف  ،)2ل ��ن ُي �ع �ق��د في
املستقبل القريب».

هوالند :مواصلة الضغط العسكري على النظام من مسؤولية االئتالف وجيشه (أ ف ب)
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ع �ق��د رئ �ي ��س ال� � ��وزراء
ال�ت��رك��ي رج��ب ط�ي��ب أردوغ � ��ان اجتماعًا
طارئًا في مكتبه لبحث التطورات على
الحدود التركية السورية ،شارك فيه كبار
املسؤولني السياسيني والعسكريني.
وك� � ��ان ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ال �ت��رك��ي،
بولنت أرينج ،قد أعلن أن تركيا ال تنوي
ال�ت��دخ��ل عسكريًا ف��ي س��وري��ا ،موضحًا
أن ح �ك��وم��ة ب �ل��اده ت�ع�ت�ق��د أن م ��ن ش��أن
التدخل أن يزيد من تعقد الوضع هناك،
بيد أن «م�ح��اوالت املجموعات املسلحة
ال�ك��ردي��ة ف��رض األم��ر ال��واق��ع تثير القلق
لدى أنقرة» ،حسبما نقلت عنه صحيفة
«حرييت» أمس.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،أش ��ار وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة

«دايلي تليغراف»:
منشقو الجيش يعودون إليه
كشفت صحيفة «ذي دايلي تليغراف» ّأن مئات املنشقني عن الجيش
ال �س��وري ب ��دأوا ي �ع��ودون إل��ى ص�ف��وف��ه م��ن خ�ل�ال ال�ع�ف��و ال �خ��اص ،ج� ّ�راء
شعورهم باإلحباط لعدم تحقيق أهداف «الثورة».
الصحيفة البريطانية لفتت إلى ّأن «أعدادًا متزايدة من املنشقني السوريني
ّ
يوقعون العفو الخاص الذي عرضه نظام بالدهم ّ
جراء شعورهم بأنهم
يخسرون القتال بعد أكثر من عامني على ان��دالع��ه ،فيما ب��دأت أسرهم
بالعودة إلى املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة باعتبارها مكانًا أكثر
أمنًا للعيش» .وأضافت أن هذه الخطوة ّ
تعد مؤشرًا على الثقة املتزايدة
بالنظام ال�س��وري ،ال��ذي أس��س وزارة جديدة اسمها «وزارة املصالحة»،
مهمتها تسهيل عودة املنشقني إلى الجانب الحكومي.
وأشارت الصحيفة إلى ّأنها حني زارت ّ
مقر وزارة املصالحة في دمشق
ك��ان م��زدح�م��ًا ب��أف��راد ع��ائ�لات امل�ت�م� ّ�ردي��ن ال��ذي��ن ُي�ق��ات�ل��ون ف��ي ضواحي
املدنية ،وال��ذي��ن قالوا إن أبناءهم ي��ري��دون ال�ع��ودة إل��ى صفوف الحكومة.
وقالت إن مفاوضًا من الوزارة ّقدم نفسه باسم أحمد أكد لها أنه يعكف
على ترتيب انشقاق قائد للمتمردين و 10من رجاله من منطقة الغوطة
بعد مفاوضات استمرت ثالثة أشهر.
وأضافت ّأن مقاتلي املعارضة أك��دوا سرًا أنهم على علم بعرض العفو
وأن بعض املقاتلني من صفوفهم اختاروا القبول به ،لكن أشاروا إلى أن
عددهم ال يزال يمثل نسبة صغيرة من املقاتلني.
ّ
تخلي
ورأت «ذي دايلي تليغراف» ّأن انتشار الجماعات املتطرفة قاد إلى
بعض مقاتلي املعارضة عن قضيتهم.
(األخبار)

ال� �ع ��راق� �ي ��ة ،ه ��وش �ي ��ار زي � �ب� ��اري ،إل� ��ى أن
«(ال � ��رئ� � �ي � ��س ب� � �ش � ��ار) األس� � � ��د س �ي �ت �م �ك��ن
م��ن ت �ج��اوز ان �ت �ف��اض��ة امل �ت �م��ردي��ن خ�لال
امل�س�ت�ق�ب��ل امل �ن �ظ��ور ،ألن ��ه ال ي ��زال يمسك
بجيش ّ
موحد في دمشق واملدن السورية
الكبرى» ،مستبعدًا «تخليه عن السلطة
م��ن دون ت��دخ��ل أج�ن�ب��ي وح ��رب واس�ع��ة
ال �ن �ط��اق» ،مشككًا ف��ي «اح �ت �م��ال انعقاد
م��ؤت �م��ر ج �ن �ي��ف  .»2وف � ��ي ت �ص��ري �ح��ات
ل�ص�ح�ي�ف��ة «اإلن��دب �ن��دن��ت» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة،
ّ
أض� � � ��اف زي � � �ب � ��اري أن «أف� � �ض � ��ل ط��ري �ق��ة
للمضي قدمًا ف��ي جهود ح��ل األزم��ة في
س ��وري ��ا ه ��ي ه��دن��ة ل��وق��ف إط�ل��اق ال �ن��ار
تحت مراقبة األمم املتحدة قبل أي اتفاق
على تشكيل حكومة انتقالية ،ومن خالل

تل أبيب :على أ
ّ
ح � � � ��ذر رئ � �ي � ��س ش� �ع� �ب ��ة االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات
ال �ع �س �ك��ري��ة ف ��ي ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي،
ال� �ل ��واء أف �ي��ف ك��وخ��اف��ي ،م ��ن ال �ت �ط��ورات
التي تشهدها الحرب الدائرة في سوريا،
وت �ح��ول ه ��ذا ال �ب �ل��د إل ��ى م��رك��ز الن�ت�ش��ار
وس �ي �ط��رة ت�ن�ظ�ي��م «ال� �ق ��اع ��دة» وف ��روع ��ه،
م�ع�ب�رًا ع��ن خشيته م��ن ت��أث�ي��ر «ال�ت�م��رك��ز
اإلس�ل��ام� ��ي» ف ��ي ه� ��ذا ال �ب �ل��د س �ل �ب��ًا ع�ل��ى
إسرائيل ودول مجاورة لها في املنطقة.
ج� ��اءت أق � ��وال ك��وخ��اف��ي ف��ي أول إط�لال��ة
إعالمية بعد «زيارة عمل» قام بها أخيرًا
للواليات املتحدة ،التقى خاللها نظرائه
ف ��ي أج� �ه ��زة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات األم �ي��رك �ي��ة.
وب� �ح� �س ��ب وس � ��ائ � ��ل اإلع� � �ل� ��ام ال� �ع� �ب ��ري ��ة،
رك ��زت ل �ق��اءات ك��وخ��اف��ي ع�ل��ى األوض ��اع
ف��ي املنطقة وخ��اص��ة ف��ي س��وري��ا ،وعلى
ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات االس�ت�خ�ب��اري��ة حولها
وت �ن �س �ي �ق �ه��ا ،م� ��ع ب� �ح ��ث س� �ب ��ل ت�ن�س�ي��ق
امل ��واق ��ف ح �ي��ال ال �س �ي �ن��اري��وات امل �ت�ع��ددة
للحرب في سوريا ،ومن بينها سيناريو
تفكيك هذه الدولة.
وق��ال كوخافي ،في مراسم تخريج دورة
ّ
جديدة لضباط استخباريني ،إن «سوريا
ّ
ت �ش��ك��ل ن �م ��وذج ��ًا م �ق �ل �ق��ًا ل �ل �غ��اي��ة ،ح�ي��ث
يتشكل أمام أعيننا وعلى عتبة أبوابنا،
مركز للجهاد العاملي على نطاق واسع،

سوريا
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بعيدًا عن الشعارات حول
املعنويات العالية التي
تسيطر على مقاتلي ّ
الجيش السوري ،إال أن
الجنود املحتفظ بهم
يعانون بمفردهم بعد
تجاوزهم مدة ثالث سنوات
في خدمة العلم ،رغم
أن الخدمة اإللزامية هي
ثمانية عشر شهرًا
دمشق ــ مرح ماشي

ان�خ��راط ق��وي ومتابعة من قبل املنظمة
الدولية ،وربما نشر قوات دولية لحفظ
السالم» ،مستخفًا بـ«التكهنات األخيرة
بشأن إمكانية وقوع انقالب عسكري في
دمشق إلزاحة األسد».
ف� ��ي س� �ي ��اق آخ � � ��ر ،وص � ��ل رئ� �ي ��س ف��ري��ق
ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ت��اب��ع ل�ل�أم ��م امل �ت �ح��دة آك��ي
سيلستروم ورئيسة مكتب األمم املتحدة
لشؤون ن��زع السالح أنجيال ك�ين ،أمس،
إل��ى دمشق لبحث ملف التحقيقات في
م��زاع��م اس�ت�خ��دام أس�ل�ح��ة كيميائية في
س ��وري ��ا .وس �ي �ج��ري س �ي �ل �س �ت��روم وك�ين
م� �ب ��اح� �ث ��ات م� ��ع م� �س ��ؤول ��ي ال �خ��ارج �ي��ة
ال�س��وري��ة وخ �ب��راء متخصصني ،بهدف
التوصل إل��ى ات�ف��اق يتيح التحقيق في

استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
إلى ذلك ،أعربت اللجنة الدولية للصليب
األح �م��ر ع��ن قلقها ع�ل��ى مصير ع�ش��رات
آالف املدنيني املحاصرين الذين يعيشون
ف��ي ظ� ��روف ص�ع�ب��ة ل �ل �غ��اي��ة .وأوض �ح��ت
أن�ه��ا تنتظر م�ن��ذ ع�ش��ري��ن ي��وم��ًا موافقة
ال�س�ل�ط��ات ال �س��وري��ة ع�ل��ى دخ��ول �ه��ا إل��ى
الحي القديم في حمص.
وأكد وزير الخارجية الروسي ،سيرغي
الف ��روف ،أن موسكو مهتمة بالتحقيق
في كل حادث مرتبط باستخدام السالح
ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ف ��ي س ��وري ��ا ،الف �ت��ًا إل� ��ى أن
روسيا على استعداد لكشف النقاب عن
األدلة املتوافرة لديها.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

أبوابنا مركز للجهاد العالمي
إذ إن الساحة السورية تستقطب في هذه
األي��ام اآلالف من نشطاء الجهاد العاملي
وأص��ول �ي�ين إس�لام�ي�ين م��ن دول املنطقة
وم ��ن ال �ع��ال��م أج �م��ع ،وق ��د ب��ات��ت س��وري��ا
مرتعًا لهذه العناصر املتطرفة ،التي ال
تسعى فقط إل��ى إط��اح��ة ن�ظ��ام (الرئيس
السوري بشار) األسد ،بل إلى إقامة دولة
الشريعة اإلسالمية».
وك � � �ش� � ��ف ك� � ��وخ� � ��اف� � ��ي أن ال� � �ت� � �ق � ��دي � ��رات
االس �ت �خ �ب��اري��ة ف��ي إس��رائ �ي��ل ،ت�ت��وق��ع أن
«ال يقتصر تأثير التمركز اإلسالمي في
سوريا على سوريا نفسها ،بل يمتد إلى
ال�ح��دود اإلسرائيلية ،وأيضًا إل��ى لبنان
ّواألردن وشبه ج��زي��رة س�ي�ن��اء» .م��ع ذلك
ّ
ملح إلى أن «ري��اح التغيير التي تهب في
املنطقة ،قد تحمل فرصًا جديدة وبشائر
ع� �ل ��ى امل � � ��دى ال� �ب� �ع� �ي ��د ،ل� �ك ��ن ع� �ل ��ى امل� ��دى
القصير ،تتزايد املخاطر ،وف��ي ج��زء من
املنطقة تختبئ بذور تهديدات جديدة».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ن�ق�ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «ي��دي �ع��وت
أح� � � ��رون� � � ��وت» ،أم� � � ��س ،ع � ��ن م� �ح ��اف ��ل ف��ي
املؤسسة األمنية اإلسرائيلية ،تأكيدها
ّ
أن «االن� �ت� �ص ��ارات امل��وض �ع �ي��ة» للرئيس
السوري بشار األسد في الفترة األخيرة،
ّ
ال تعني أن ال �ح��رب األه�ل�ي��ة ف��ي س��وري��ا
باتت قريبة االنتهاء ،بل هي بعيدة عن

الحسم .وأش��ارت إل��ى ّأن «أج � ً
�زاء واسعة
م ��ن س ��وري ��ا ،ب �م��ا ي�ش�م��ل م��دن��ًا رئ�ي�س�ي��ة
م�ث��ل ح�م��اه وح �م��ص ،ال ي ��زال املسلحون
ي�س�ي�ط��رون ع�ل��ى م�ن��اط��ق ف�ي�ه��ا ،وه ��ؤالء
ي �ت �ش �ك �ل��ون م� ��ن م� �ج� �م ��وع ��ات وج� �ي ��وش
صغيرة ،مدنيني مسلحني ،منشقني عن
ال�ج�ي��ش ال �س��وري وم �خ��رب�ين م�ت�ط��رف�ين،
تدفقوا إلى الساحة السورية من العراق
وأفغانستان».
م��راس��ل الصحيفة ل�ل�ش��ؤون العسكرية،
أكد ّأن القتال ّ
تجدد في األسبوع املاضي
ع�ل��ى ال �ح��دود م��ع س��وري��ا ف��ي ال �ج��والن،
بعد أن تمركز املئات من الجهاد العاملي
في تلك املنطقة ،و«عاين جنود الجيش
اإلسرائيلي بعضًا من الجهاديني» على
نحو مباشر خالل املعارك التي احتدمت
ّ
ه�ن��اك ،مشيرًا إل��ى أن «املؤسسة األمنية
ف��ي إس��رائ �ي��ل ،ت�خ�ش��ى م��ن عملية تسلل
ي �ق��وم ب �ه��ا م �س �ل �ح��ون م ��ن ب �ع��ض ال �ق��رى
ال�س��وري��ة املتخامة للسياج ال �ح��دودي»،
ّ
علمًا أن الشهر املقبل سيشهد ،كما يشير
امل ��راس ��ل ،إل ��ى ان �ت �ه��اء األع� �م ��ال ال �ج��اري��ة
على تحسني العوائق والحواجز القائمة
ح��ال �ي��ًا ف��ي م�ع�ظ��م امل �ق��اط��ع ع �ل��ى ام �ت��داد
الحدود مع الجانب السوري.
(األخبار)

ي �ق��ات �ل��ون ع �ل��ى ج �م �ي��ع خ �ط��وط ال �ن��ار.
ً
امل� ��وال� ��ي ل �ل �س �ل �ط��ة ي � ��رى ف �ي �ه��م أب� �ط ��اال
م�لائ�ك�ي�ين ،وي�ع�ت�ب��ره��م ُح �م��اة ال��وط��ن.
َ
واملعارض يصفهم بالوحوش والقتلة
وال �ط��ائ �ف �ي�ي�ن .ل �ك��ن ال أح ��د ي�ب�ح��ث في
ّ
معني
أعماق ه��ؤالء املقاتلني .وال أح��د
بقراءة دواخلهم وما يشعرون به أمام
ن ��داء ال ��واج ��ب ،وه ��م امل�ن�ت�م��ون إل ��ى كل
ب�ق�ع��ة م��ن األرض ال �س��وري��ة .بالنسبة
ل �ل� ُّ�س �ل �ط��ة ،ه ��م م� �ج � ّ�رد أرق� � ��ام لتحقيق
م �ك��اس��ب س �ي��اس �ي��ة الح� �ق ��ة ،أو إح� ��راز
انتصارات ضد أط��راف خارجية تدعم
أدواتها داخل البالد .واملسؤولون غير
معنيني بضرورة تحسني ظروف هؤالء
ّ
الشبان ،فآخر ما ّ
يهم رج��ال السياسة
وكبار العالم ما يشعر به مقاتل كئيب
في جيش لدولة يحاربها العالم على
أرض �ه��ا .ي ��روي ح �س�ين ،أح ��د املقاتلني
ع �ل��ى خ �ط ��وط ال� �ن ��ار ف ��ي ري� ��ف دم �ش��ق
املشتعل ،فصول مأساته .خدمة إلزامية
ً
فاقت ثالث سنوات ،لم تترك له أمال في
الحياة .الشاب ال��ذي ه��رع تلبية لنداء
ال ��واج ��ب ،وامل� �ق � ّ�در ب �م��دة ث�م��ان�ي��ة عشر
ً
شهرًا ،قد أصبح معزوال عن أي عالقة
ب��ال �ع��ال��م اآلخ� ��ر وامل �ق �ي �م�ين ف �ي��ه خ ��ارج
دائ ��رة امل �ع��ارك ال�ي��وم�ي��ة .ي�ق��ول ال�ش��اب:
ُ
«توقفت الحياة هنا بالنسبة لنا .بتنا
ُ
نشعر أن�ن��ا ل��ن ن�خ��رج م��ن ه �ن��ا ،إال إذا
استشهدنا أو أصبنا بالشلل» .يضحك
ح �س�ين ع �ن��د س��ؤال��ه ع��ن امل� �ي ��زات ال�ت��ي
ّ
العسكري املحتفظ به ،حيث
يتمتع بها
ال يعتبر م��ا يناله ،بحكم أقدميته في
الخدمة ،مميزات .ويثير قضية الوضع
املادي السيئ لدى املقاتلني امليدانيني،
ّ
إذ إن كل إجازة ينالها املقاتل ستكلفه
مبلغ  3000ل�ي��رة ،وه��و مبلغ ل��ن يكفي
إال ن�ف�ق��ات ال �ط��ري��ق ل��زي��ارة األه� ��ل .أم��ا
مصاريف الطعام وال�ش��رب والتدخني،
ف� �ه ��ي ه � � � ّ�م آخ � � ��ر ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل �ع �ن��اص��ر
الجيش .سوء املعاملة ،أحيانًا ،توازي
ك��ل امل�ب��ال��غ امل��دف��وع��ة بالنسبة لحسني
ورف � ��اق � ��ه ،ف ��ال� �ش� �ك ��اوى م �س �ت �م��رة ب�ين
ح�ين وآخ ��ر م��ن ع��دم ت�ق��دي��ر تضحيات
ال ��رؤس ��اء ل �ل �م��رؤوس�ين ،م��ا ي��ول��د ل��دى
األخيرين انعدام األمل وزيادة اإلحباط.
«ال�ب�ع��ض ي�ه��رب��ون م��ن خ��دم��ة الجيش
ُ
بكل الوسائل املمكنة .ال يقاتل هنا إال
الفقراء .نشعر أحيانًا أننا الوحيدون
الذين عليهم دفع الثمن» ،كلمات قاسية
ي��روي �ه��ا أح� �م ��د ،رف �ي��ق س �ل�اح ح�س�ين،
فتختصر الوضع االجتماعي السوري
خ�ل�ال ال �ح��رب ال �ق��ائ �م��ة .وي �ت��اب��ع ق��ول��ه:
«تكفينا خ��دم��ة ث�ل�اث س �ن��وات .مل ��اذا ال
تؤخذ حالتنا النفسية بعني االعتبار،
ّ
وي�ت��م تسريحنا ع��دة أش�ه��ر نستغلها
ف� ��ي اإلح� � �س � � ُ�اس ب ��االن� �ت� �م ��اء ل �ل �ع��ائ �ل��ة
َ
واألوالد ،ثم نطلب إلى قوات االحتياط
ّ
بمعنويات عالية
م��ن ج��دي��د ،م��زودي��ن ُ
للدفاع عن وج��ود من نحبهم وننتمي
إليهم ،ب��دل اإلح�س��اس ال��دائ��م بالغربة
امل �ض��اع �ف��ة؟» .اع �ت �ب��ار ال �ش �ب��ان أرق��ام��ًا،
أم��ر يزعج أحمد ال��ذي ي�ق��ول« :منموت
بيجيبو غ�ي��رن��ا ،وه �ي��ك ب�ت�ت��اب��ع دورة
ال� �ح� �ي ��اة» .امل �ط �ل��وب��ون إل� ��ى االح �ت �ي��اط
يأتون بهم من بني عائالتهم وأزواجهم
وأوالدهم ،بحسب أحمد ،ومعظم هؤالء

منهكون بالقروض املالية ،وم�ه��ددون
ب��ال�ح�ج��ز ع�ل��ى م�ن��ازل�ه��م أو س�ي��ارات�ه��م
ب �س �ب��ب امل� �ب ��ال ��غ ال� �ت ��ي ت �ط��ال �ب �ه��م ب�ه��ا
امل �ص��ارف ،دون أدن ��ى م��راع��اة لظرفهم
ال �ع �س �ك��ري ال �ص �ع��ب أو ت�ض�ح�ي��ات�ه��م
ً
اليومية .يبتسم الشاب متسائال« :عن
ّ
أي م �ي��زات ت�ت�ح��دث�ين ب �ع��د ك ��ل ه� ��ذا؟».
ويتساءل مجددًا حول اآللية التي يجب
اتباعها من قبل ّ
شبان الجيش من أجل
محاولة العودة إل��ى الحياة الطبيعية
ما بعد انتهاء الخدمة ،في ظل التوتر
ال� ��دائ� ��م وال� �غ ��رب ��ة امل �س �ت �م��رة وال �ك��آب��ة
ال �ح��ال �ي��ة ال �ت ��ي ي �ق��اب �ل �ه��ا ع �ن��دم��ا ي��رى
ال �ن��اس ي�ت��اب�ع��ون ح�ي��ات�ه��م غ�ي��ر آبهني
برجال ،على املقلب اآلخر ،يستشهدون
فداء لقضية وجود شعب كامل .ويرى
ال� �ش ��اب ،ال� ��ذي ق��ات��ل ع �ل��ى ك ��ل ج�ب�ه��ات
ّ
الجندي
ريف دمشق الساخنة ،أن آالم
ال�س��وري ّ
مهمشة ،وظ��روف��ه الصعبة ال
تعني أحدًا حتى من يؤيدونه« .ملاذا ال
تهربون إذًا؟» سؤال ّصدم أحمد ،فجاء
ً
ج��واب��ه واض�ح��ًا متعقال« :ألن�ن��ا نقاتل
م��ن أج ��ل ق�ض�ي��ة ع��ادل��ة ،وراض� ��ون ب��أن
األبرياء ممن
نكون قرابني ليعبر فوقنا ّ
يستحقون ال�ح�ي��اة أك�ث��ر م��ن��ا .ن�ح��ن ال
نقاتل من أجل املسؤولني أبدًا».
ت � �ص� ��ارع ال � �ي� ��أس واألم� � � ��ل ف� ��ي أع �م ��اق
ال � �ج � �ن � ّ
�دي �ي�ن ،ي �ق ��اب �ل ��ه ان � ��دف � ��اع ج �ن��ود
ّ
سوريني آخرين في مناطق أق��ل توترًا.
ففي منطقة عسكرية ه��ادئ��ة م��ن ريف
دم �ش��ق ،ي�ق�ض��ي امل�ج�ن��د ي��وس��ف (اس��م

كل إجازة ينالها
ستكلفه
العسكري
ّ
 3000ليرة وهو مبلغ
لن يكفي إال نفقات زيارة
األهل

وه �م��ي) ،م��ن م�ن�ط�ق��ة ال �ب��اب ف��ي ح�ل��ب،
أي��ام��ه ول �ي��ال �ي��ه .ال �ش��اب ال�ج��ام�ع��ي من
امل �ح �ت �ف��ظ ب �ه��م ب �ع��د ان �ت �ه��اء خ��دم�ت�ه��م
اإلل��زام �ي��ة أي �ض��ًا .س�ن��ة وت �س �ع��ة أش�ه��ر
مضافة إل��ى خدمته السابقة ال يعرف
م�ت��ى ت�ن�ت�ه��ي .س�ن�ت��ان مضتا م��ن امل��دة
دون أن ي � � ��زور م ��دي �ن �ت ��ه أو ي� � ��رى م��ا
ّ
ح ��ل ب �ه��ا .ي�ك�ت�ف��ي ب�م�ت��اب�ع��ة أخ �ب��اره��ا
وان�ت�ظ��ار أي ص��ورة عبر الشاشة آتية
ُ
م��ن ه �ن��اك .ي�ش�ت��اق ل��رؤي��ة أه�ل��ه ،وأك�ث��ر
م��ا ي �ح��زن��ه أن ��ه ال ي�س�ت�ط�ي��ع زي��ارت �ه��م.
وخ �ل��ال ف �ت��رة وج � ��ود أح� ��د أق ��ارب ��ه في
دم�ش��ق وطلبه زي��ارت��ه ،أص�ب��ح يوسف
ش �خ �ص��ًا آخ � ��ر ،ح �ي��ث ح� ّ�ول �ت��ه ال ��زي ��ارة
ال�ق�ص�ي��رة إل ��ى ش ��اب س�ع�ي��د ،ال ّ
سيما
بعد اطمئنانه إل��ى أح ��وال أه�ل��ه .فترة
ان �ق �ط��اع االت � �ص� ��االت ع ��ن ح �ل��ب ك��ان��ت

أص �ع��ب م ��ا م � ّ�ر ع �ل �ي��ه ،إذ ت��زام �ن��ت مع
تهجير أهله من منطقتهم وعدم قدرته
ع�ل��ى االط�م�ئ�ن��ان إل�ي�ه��م ،ل�ي�ع��رف الحقًا
أن والدته مريضة وتحتاج إلى عملية
ج��راح�ي��ة .ه��اج��س ي��وس��ف الوحيد هو
«أن ننتصر» ،وي�ع��ود إل��ى التعليم في
ّ
إح ��دى م� ��دارس ري ��ف ح �ل��ب .ك��ل�م��ا ن��زل
أح ��د رف��اق��ه ف��ي إج � ��ازة ،ي�ط�ل��ب يوسف
منه جلب الجرائد ل��ه .وبما أن��ه األق��دم
ب�ي�ن رف ��اق ��ه ،ت �ب��دو امل� �ي ��زات امل �ع �ط��اة له
أك �ث��ر م ��ن غ �ي ��ره ،ح �ي��ث ي�ه�ت��م ال�ج�م�ي��ع
ب �ي��وس��ف ال�ن�ش�ي��ط وامل �ل �ت��زم ع�س�ك��ري��ًا،
وكلمته مسموعة لدى ضباط يطلبون
رأي��ه أحيانًا .كما أن��ه معفى م��ن بعض
املهام البسيطة كاالجتماع الصباحي
ودرس الرياضة .ال يبدو أن االحتفاظ
مؤثر في حالة يوسف النفسية بشكل
وضعه،
سلبي ،إذ يبدو متصالحًا مع
ّ
ومقتنعًا بضرورة الصبر .راتب املجند
ج� �ي ��د ،ك �م��ا ي� � ��راه ب �ع��ض ال� �ج� �ن ��ود ،م��ا
يعينهم على مساعدة أهاليهم في هذه
الظروف الصعبة ،وال ّ
سيما في بعض
ال�ق�ط��ع العسكرية ال�ت��ي ل��م ت�ش�ت��رك في
ال�ق�ت��ال ع�ل��ى ن�ح��و م�ب��اش��ر ،ح�ي��ث يقيم
فيها عناصر الجيش آمنني .مساعدة
األه��ل ماليًا ف��ي ظ��ل ه��ذه ال�ظ��روف أم� ٌ�ر
ال يستهان به ،كما يذكر جنود آخرون،
ح�ي��ث ي �ع��رف ج�م�ي��ع ال�ع�س�ك��ري�ين أنهم
ً
الظروف
ما كانوا ليجدوا عمال ضمن
ّ
الحالية ،فيما لو ّ
تسرحوا .راتب املجند
ال��ذي ّ
يقدر بـ  )10700ليرة ،ويصل إلى
 15ألفًا بعد ال��زي��ادة التي ل��م يقبضها
أي مجند حتى اآلن ،يضمن له أن يكون
مشاركًا في إعالة عائلته املقيمة بعيدًا.
وكذلك راتب صف الضباط الذين تصل
رواتبهم إلى  19ألفًا بعد الزيادة ،التي
ً
ابتداء
من املتوقع أن يقبضها الجميع
ُم��ن ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل .ورغ ��م ال��دع��م امل��ادي
املقنع بالنسبة إلى كثير من الجنود إال
أن التسريح يبقى هاجسهم الوحيد،
باإلضافة إلى األمل بانتهاء األزمة.
اإلج��ازات هي أكثر ما ي��ؤرق العناصر،
وه � � ��ي ال� � �ه � � ّ�م األول ألب� � �ن � ��اء امل� �ن ��اط ��ق
الساخنة ،ما يثير حساسيات أحيانًا
مع بعض أبناء الساحل الذين ينالون
إج��ازات ب�ين ال��وق��ت واآلخ��ر .يقول أحد
امل�ج�ن��دي��ن« :ال�ط��ائ�ف�ي��ة ك��ان��ت تفسيرنا
ال��وح �ي��د مل �ع��رف��ة س �ب��ب ح��رم��ان �ن��ا م��ن
اإلجازات ومنحها لسوانا ،إال أن نزوح
ع��ائ�ل�ات ب�ع�ض�ن��ا م��ن ح �ل��ب ،إث ��ر ت��وت��ر
أوض��اع�ه��ا ،إل��ى ال�لاذق�ي��ة ،جعلنا ننال
ب �ع��ض اإلج� � � ��ازات أس � ��وة ب��رف��اق �ن��ا من
أبناء الساحل ،ما قضى على التفسير
الطائفي الذي راودن��ا سابقًا» .الجنود
ال ��ذي ��ن ف �ت �ح��وا ق�ل��وب�ه��م ل�ل�ح��دي��ث عما
يختلج داخلهم من هواجس وشكاوى
يعلمون جيدًا ،حسب قولهم ،أن كالمهم
س �ي �ق��اب �ل��ه ام� �ت� �ع ��اض اآلخ � ��ري � ��ن ،ع�ل��ى
ً
اعتبارهم رجاال يقومون بواجبهم ،وأن
الدول تنتصر بسواعد الرجال ،إال أنهم
لم يروا ضيرًا من وقفة صدق ملواجهة
آالم �ه��م أم ��ام اآلخ��ري��ن ،ع�س��ى أن يصل
صوتهم إلى املعنيني.

ً
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تحقيق

تماسيح بيروت
أوقفوا االتجار غير المشروع بالحيوانات
ال تستغربوا الخبر .نعم في
لبنان تماسيح ،ليس باملعنى املجازي
فقط ،بل تماسيح حقيقية .فلبنان
يتصدر الالئحة السوداء لالتجار غير
املشروع بالحيوانات البريةّ .
يصدر
الفيلة ويستورد األنواع النادرة من
القرود ،وتستضيف قصور االثرياء
الفهود والنمور واالسود والتماسيح
ّ
املعرضة لالنقراض
خضر سعد
خ�ب��ر وج ��ود ال�ت�م�س��اح ف��ي ن�ه��ر ب�ي��روت
ل�ي��س م�س�ت�غ��رب��ًا .وزارة ال ��زراع ��ة ب��ات��ت
أق � � ��رب ال � ��ى ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع ه � ��ذا ال �خ �ب��ر
ب��اع �ت �ب��اره ص�ح�ي�ح��ًا .ت �ق��ول م�ص��ادره��ا
إن �ه��ا ل��م ت�ع�ث��ر ب �ع��د ع �ل��ى دل �ي��ل ح��اس��م
ف��ي امل��وق��ع ،ول�ك�ن�ه��ا ت��أخ��ذ ال�خ�ب��ر على
م�ح�م��ل ال �ج��د ف��ي ض ��وء امل �ع �ط �ي��ات عن
وج� ��ود ت �ج��ارة «ت �م��اس �ي��ح» رائ �ج��ة في
لبنان ،على الرغم من تجريمها قانونًا.
ال � � � ��وزارة امل �ع �ن �ي��ة أوف � � ��دت أم � ��س م��دي��ر
ال� �ث ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة ن�ب�ي��ه غ ��وش ال ��ذي
ق��ام م��ع مساعديه بجولة على امل��واق��ع
املحتملة لوجود التمساح .يقول غوش
ل�ـ«األخ�ب��ار» إن��ه ل��م ي��ر شيئًا س��وى «أن
ن�س�ب��ة ال �ت �ل� ّ�وث ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي وال�ع�ض��وي
في مياه النهر مرتفعة ج� ّ�دًا ال��ى درجة
ت�س�م��ح ب��ال �ش��ك ف ��ي اح �ت �م��ال ع �ي��ش أي
ك��ائ��ن ح��ي ف �ي �ه��ا .إال أن ه ��ذه الحقيقة
ّ
ليست كافية لنفي هذا االحتمال كليًا».

متابعة

ّ
ب �ل��دي��ة ب ��رج ح �م��ود اس�ت �خ��ف��ت بالخبر
واع �ت �ب��رت��ه غ �ي��ر ص �ح �ي��ح ،وق��ال��ت إن�ه��ا
أرسلت فريقًا منها للكشف على مصب
النهر ضمن نطاقها .لكن وزارة الزراعة
س � ��ارع � ��ت إل� � ��ى ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ج�م�ع�ي��ة
«حيوانات لبنان» ،وهي بصدد اإلجازة
لها بمصادرة التمساح (عند التقاطه)
وترحيله الى محمية طبيعية .الجمعية
ب��دأت استعداداتها فعليًا للقبض على
التمساح .أع� ّ�دت فريقًا من الخبراء وما
يلزمه من تجهيزات (قفص ،زورق ،مواد
ت�خ��دي��ر ...إل��خ) ،ول��م يبق س��وى موافقة
بلدية بيروت ،وهي جاهزة أيضًا ،وفق
مصادرها.
إذًا ،ليس في الخبر مزحة .ونهر بيروت
ب � ��ات ال� �ي ��وم أك� �ث ��ر خ� �ط� �رًا ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة
والسالمة العامة .مياهه امللوثة ،أو ما
تحول حوضه مصبًا
تبقى منها بسبب ّ
للصرف الصحي ،تمثل في رأي خبراء
بيئة حاضنة لتماسيح ّأفريقية.
ك��ان��ت «األخ � �ب ��ار» ق��د ت �ل��ق��ت م �ن��ذ ف�ت��رة
م�ع�ل��وم��ات م��ن ش��اه��د ع�ي��ان ع��ن وج��ود
«ال �ت �م �س��اح» ع�ن��د م�ص��ب ن�ه��ر ب �ي��روت،
وكانت ّ
تتريث في نشر هذه املعلومات
ّ
ّ
ق �ب��ل ال �ت��أك ��د م ��ن ص��ح �ت �ه��ا ب �ح �س��ب ما
ت �ق �ت �ض��ي األص � � ��ول امل �ه �ن �ي��ة .ال�ن�ت�ي�ج��ة
قبل ان�ت�ش��ار الخبر أن معلومات قوى
االم � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ل ��م ت �ك��ن ت �ت �ض �م��ن أي
ب�ل��اغ ي �ش �ي��ر ال� ��ى وج � ��ود «ال �ت �م �س��اح».
ً
ش �م��ل االس �ت �ق �ص��اء ك �ل�ا م ��ن ال �ع�لاق��ات
ّ
العامة في مديرية قوى االمن الداخلي
والطوارئ ( )112وفصيلة النهر .كذلك
لم يكن هناك أي معلومات لدى وزارتي
ال �ب �ي �ئ��ة وال � ��زراع � ��ة ول� � ��دى ال �ج �م �ع �ي��ات
املعنية ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ح�ي��وان��ات...
إال أن ال�ش��اه��د أص � ّ�ر ع�ل��ى رواي �ت��ه التي
ت �ف �ي��د «أن امل� �ي ��اه ال �ض �ح �ل��ة امل �م��زوج��ة

ب �م �ي ��اه ال � �ص� ��رف ال� �ص� �ح ��ي ،ون �ف ��اي ��ات
عضوية وغير عضوية وأح�ش��اء أبقار
وخراف يرميها في مجرى النهر مسلخ
الكرنتينا للحوم ،شكلت لهذه الزواحف
بيئة مالئمة للغذاء وال�ع�ي��ش» .شاهد
«األخ �ب��ار» م��ن ع�م��ال ش��رك��ة سوكومي،
وهو جزم بأن طول التمساح ال��ذي رآه
يصل ال��ى  120سنتم .وه�ن��اك زم�لاء له
ت �ح� ّ�دث��وا ع��ن وج� ��ود أك �ث��ر م��ن ت�م�س��اح
واحد.
في الواقع ،ليس خبر مشاهدة تمساح
ف��ي ن�ه��ر ب �ي��روت ه��و ال�ق� ّ�ص��ة (س ��واء تم
اصطياده أو ال)ّ .
القصة هي في مصدره.
وزارة ال��زراع��ة تميل ال��ى االع�ت�ق��اد بأن
أحد االشخاص اشترى تمساحًا صغيرًا
ّ
من السوق ال�س��وداء ،لكنه تخلص منه
في النهر عندما بدأ يكبر وب��ات يشكل
عبئًا عليه أو مصدر خطر .لكن مصادر
أخ��رى تشير ال��ى وج��ود متاجر علنية
تعرض التماسيح للبيع ،ومنها متجر
الحيوانات « »petmartاألقرب الى موقع
مشاهدة التمساح في نهر بيروت ،وهو
واحد من أشهر املتاجرين بالحيوانات
البرية املهددة باالنقراض ،وم��ن أشهر
ضحاياه الشيمبانزي «تشارلي» الذي
يقبع حاليًا في حديقة حيوانات في نهر
الكلب بعد أن عجز القضاء اللبناني عن
إص��دار ق��رار يجيز ترحيله الى محمية
طبيعية ف��ي أوروب � ��ا .ت�ف�ي��د ال��رواي��ة أن
أح��د العاملني ف��ي املتجر غسل حوضًا
للمياه يحتوي على عدد من التماسيح
ال �ص �غ �ي��رة ،داخ ��ل ال �ح��دود األس�م�ن�ت�ي��ة
لنهر ب�ي��روت ،م��ا أدى إل��ى فقدانه ع��ددًا
م� �ن� �ه ��ا ،وذل � � ��ك ب �ح �س��ب امل� � �ص � ��در .ل�ك��ن
صاحب املتجر ينفي ذلك ،ويجزم بأنه
ال عالقة ل��ه م��ن قريب أو بعيد بمسأله
ظهور تماسيح في نهر .فبحسب قوله،

صورة
لتمساح
التقطها
الزميل
هيثم
املوسوي
عام 2008
على سطح
منزل
في وطى
املصيطبة
في بيروت
(االرشيف)

هو لم يستورد التماسيح طيلة حياته.
لكن روايته تتناقض مع رواية العاملة
ف��ي امل �ح��ل (وه ��ي أج�ن�ب�ي��ة) ال �ت��ي أك��دت
لـ«األخبار» أن التماسيح التي كانت في
املحل ق��د بيعت بالكامل ،وأن الطلبية
الجديدة تصل الشهر املقبل.
ول� � ��دى س� � ��ؤال ص ��اح ��ب امل� �ح ��ل (ط.خ).
ع��ن كيفية وج ��ود ت�م��اس�ي��ح للبيع في
ال � �س ��وق ،ب� ��دا ع ��امل ��ًا ب ��امل ��وض ��وع ،ح�ي��ث

اتفاقية «سايتس»
تشمل حظر االتجار
بحوالى  5آالف جنس
من الحيوان

أف��اد أن��ه ي�ج��ري تهريبها عبر ال�ح��دود
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال �س ��وري ��ة ب �ط��رق م �ت �ع��ددة.
ف�م�ن�ه��م م��ن ي�ع�ت�م��دون ت�ه��ري�ب�ه��ا داخ��ل
خ ��زان ��ات م �ي��اه ال �ح��اف�ل�ات ال�س�ي��اح�ي��ة،
وآخ� � ��رون ي�س�ت�ع�م�ل��ون غ��ال��ون��ات م�ي��اه
ال� � �ش � ��رب ل� �ل� �غ ��رض ن� �ف� �س ��ه ،وال� �ب� �ع ��ض
ي � �ه� � ّ�رب� ��ون ال �ت �م ��اس �ي ��ح داخ � � ��ل ج �ي��وب
س ��راوي� �ل� �ه ��م .ف �ت �م �س��اح ص �غ �ي��ر ب �ط��ول
السيطرة عليه
عشر سنتمترات يمكن
َ
داخل الجيب بسهوله ،بعد أن ُيلف فمه
بشريط الصق.
رئ� �ي ��س م �ص �ل �ح��ة م ��راق� �ب ��ة االس� �ت� �ي ��راد
والتصدير والحجر الصحي البيطري
ف��ي وزارة ال��زراع��ة عبيده م��دور أك��د أن
أي��ًا من اللبنانيني لم يستورد بصورة
شرعية أي��ًا م��ن أن��واع التماسيح طيلة
ال �خ �م �س��ة وال � �ث �ل�اث�ي�ن ع ��ام ��ًا امل ��اض �ي ��ة.
و ّن� ّ�وه ب��أن لبنان ه��و البلد ال �ـ 177ال��ذي
وق � � ��ع أخ � �ي � �رًا ع �ل ��ى ات �ف ��اق �ي ��ة ال �ت �ج ��ارة
ال��دول�ي��ة ب��األن��واع امل �ه��ددة ب��االن�ق��راض
م� ��ن ال� �ح� �ي ��وان ��ات وال� �ن� �ب ��ات ��ات ال �ب��ري��ة
«سايتس» .وتهدف االتفاقية إلى تنظيم

مشروع حماية النســ
مشروع قانون «حماية
املرأة وسائر أفراد األسرة
من العنف األسري» ّ
أقر في
اللجان النيابية املشتركة
في بداية األسبوع .لكن
عالم ّ
َ
اللجان؟
هذه
قت
صد
ً
ّ
املعدلة فعال
وهل النسخة
تخدم املرأة بالدرجة األولى؟
ّ
أم أنه كالعادة حرصت
اللجان على أن تحافظ على
ّ
الطائفية في البلد
القوانني
ً
أوال؟

ّ
نفذت أمس ناشطات
ّ
اعتصامًا ضد إخالء سبيل
زوج روال يعقوب
(مروان طحطح)

زينب مرعي
االث � �ن �ي�ن امل � ��اض � ��ي ،ل� ��م ت� �ع ��رف ال �ن �س��وة
واللبنانيون عمومًا م��ا إذا ك��ان عليهم
أن يحتفلوا أو ي�ح��زن��وا ب��إق��رار اللجان
حماية
النيابية املشتركة مشروع قانون
ً
ّ
املرأة من العنف األسري ،فاتفقوا نهاية
على الترحيب بالخطوة واتخاذ موقف
ح��ذر من القانون ومتابعته والتشديد
ب ��إدخ ��ال ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ت��ي اق�ت��رح�ت�ه��ا
ّ
منظمة «ك�ف��ى عنف واس �ت �غ�لال» عليه.
فمشروع ال�ق��ان��ون ال��ذي أق� ّ�ر ه��و نسخة
جرى تعديلها ،بسبب ضغوط مباشرة
م � ��ن رج� � � ��ال ال � ��دي � ��ن ،ع� � ّ�م� ��ا ت � �ق � ّ�دم ��ت ب��ه
ّ
املنظمة .فما الذي يعنيه ّ
تحول مشروع
ال �ق��ان��ون م��ن «ق��ان��ون ح�م��اي��ة امل� ��رأة من
ال �ع �ن��ف األس� � ��ري» إل ��ى «ق ��ان ��ون ح�م��اي��ة
امل ��رأة وس��ائ��ر أف ��راد األس ��رة م��ن العنف
األس��ري»؟ وه��ل الصيغة التي أق� ّ�ر فيها
م �ش��روع ال ّ�ق��ان��ون بقيت تضمن حقوق
امل� ��رأة ،أم أن ��ه ج��رى ت�ف��ري��غ ال�ق��ان��ون من
مضمونه؟
ّرددت أم��س م�ج��ددًا وال��دة الراحلة روال
ي�ع�ق��وب ،ف��ي اع�ت�ص��ام أق�ي��م أم ��ام وزارة
ال �ع ��دل ل�ل�اع �ت��راض ع �ل��ى إخ �ل��اء سبيل
ا ّل � ��زوج امل �ش �ت �ب��ه ف ��ي ت�س�ب�ب��ه ب��وف��ات �ه��ا،
أن��ه لو كان هناك قانون يحمي ابنتها،
ّ
مل ��ا ف �ق��دت �ه��ا .ف �ه��ل ص�ح�ي��ح أن م �ش��روع
القانون هذا كان ليحمي روال والنساء
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تقرير

نقوال نحاس «يؤدّب» محمد شقير!
محمد وهبة

املتاجرة بالنباتات والحيوانات ،سواء
أكانت على قيد الحياة أم نافقة ،وكذلك
منتجاتها (الغذائية والجلدية والطبية
والعالجية ،والعاج ،واآلالت املوسيقية
والهدايا والنصب التذكارية) .وتغطي
اتفاقية «سايتس» نحو  5آالف جنس
م��ن ال �ح �ي��وان و 25ج�ن�س��ًا م��ن ال �ن�ب��ات.
وت� � �ع � � ّ�د ال� �ت� �م ��اس� �ي ��ح واح � � � � �دًا م � ��ن ت �ل��ك
األص� �ن ��اف امل� �ه ��ددة ب�خ�ط��ر االن� �ق ��راض.
وي��ؤك��د ال��دك�ت��ور عبيده أن ال تماسيح
دخ �ل��ت ل �ب �ن��ان ع �ب��ر امل� �م ��رات ال�ش��رع�ي��ة
للبالد .فجهاز الجمارك واملراقبون من
قبل وزارة ال��زراع��ة ش��رك��اء ال��واج��ب مع
آخ��ري��ن مرتبطني بسكرتيريا اتفاقية
س ��اي� �ت ��س ف � ��ي ج� �ن� �ي ��ف ،وه� � ��م ج �م �ي �ع��ًا
ي �ع �م �ل��ون ع �ل��ى م��راق �ب��ة ك��اف��ة ع�م�ل�ي��ات
االستيراد والتصدير.
ال ينكر عبيده وجود تماسيح صغيرة
ل �ل �ب �ي��ع ف ��ي ل �ب �ن��ان ،وي� �ع ��زي ذل� ��ك إل��ى
ال�ع��دي��د م��ن عمليات ال�ت�ه��ري��ب البرية
على طول الحدود اللبنانية السورية،
ال � �ت� ��ي ال ي �م �ك ��ن ض �ب �ط �ه��ا وت �ط ��وي ��ق

ي �ع �ق��د م �ج �ل��س إدارة غ ��رف ��ة ال �ت �ج��ارة
والصناعة والزراعة في بيروت وجبل
ل�ب�ن��ان ج�ل�س��ة ب�ع��د ظ�ه��ر غ��د ف��ي امل�ق� ّ�ر
امل��ؤق��ت ل�ل�غ��رف��ة .ي��رت�ق��ب أن ت�ك��ون ه��ذه
ال �ج �ل �س��ة ح��ام �ي��ة ج � �دًا ،ك��ون �ه��ا ُح�ب�ل��ى
ب �م �ف��اج��أة م �ص��دره��ا وزي� ��ر االق � ّت �ص��اد
والتجارة نقوال نحاس بما يمثله من
س�ل�ط��ة وص��اي��ة ع �ل��ى ال �غ��رف��ة .ن�ح��اس
ّ
وج��ه رسالة إل��ى أعضاء مجلس إدارة
الغرفة يطلب منهم فيها اتخاذ إجراء
ب �ح ��ق رئ� �ي ��س ال� �غ ��رف ��ة م �ح �م��د ش�ق�ي��ر
ب�س�ب��ب اس�ت�ع�م��ال��ه م��وق�ع��ه ف��ي ال�غ��رف��ة
منبرًا سياسيًا.
ّ
قبل أك�ث��ر م��ن أس�ب��وع�ين ،تلقت رئاسة
م �ج �ل��س إدارة غ ��رف ��ة ب� �ي ��روت رس��ال��ة
ن �ح��اس ال �ت��ي ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا م��ن أع�ض��اء
مجلس اإلدارة ال�ب�ح��ث ف��ي املخالفات
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ي��رت �ك �ب �ه��ا ش �ق �ي��ر.
وبحسب م��ا ق��ال ن�ح��اس ل �ـ«األخ �ب��ار»،
فإن خالصة الرسالة تطلب من أعضاء
مجلس اإلدارة «اإلق� ��رار ب��أن م��ا يقوم
ب��ه رئيس الغرفة ه��و تصرف مخالف
للقوانني املرعية».
ّ
ووفق نص الرسالة التي اطلعت عليها
«األخ� � �ب � ��ار» ،ف� ��إن ط �ل��ب ن �ح��اس مبني
على ما ج��رى خ�لال حفل تكريم حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة والنعوت
ال� �ت ��ي أط �ل �ق �ه��ا ش �ق �ي��ر ب �ح��ق ع � ��دد م��ن
الوزراء عندما قال إنهم «بايعني البلد»،
ث ��م ك� ��ال ل �ه��م ك�ل�ام��ًا م �خ��ال �ف��ًا ل�ل�ق��ان��ون
وم� �ض� �رًا ب��االق �ت �ص��اد .وت �ل �ف��ت رس��ال��ة
نحاس إلى أن سلطة الوصاية تنتظر
اتخاذ اإلج��راءات القانونية بشأن هذا
الكالم املخالف للمادة  12من املرسوم
 36ال � � ��ذي ي� �ن ��ص ع� �ل ��ى أن � ��ه ال ي �ج��وز
للغرفة التعاطي باألعمال التجارية أو
التدخل في األمور السياسية والدينية.
كذلك ،فإن ما قام ويقوم به شقير ّ
يعد
مخالفًا لنص املرسوم  78الصادر في
 30حزيران  1977وال��ذي ّ
يحدد أصول
عمل املؤسسات ذات املنفعة العامة.
ه��ذه ال��رس��ال��ة ل��م تظهر ف�ج��أة ،ب��ل هي
م �ب �ن �ي��ة ع �ل ��ى واق � �ع� ��ة «ك� �ب� �ي ��رة» ج ��رت
خالل الحفل الذي أقامه مجلس رجال

مناطق الخلل فيها ،إال من خالل لجنة
وطنية تشترك فيها مجموعة إدارات
رس �م �ي��ة ووزارات ،ك � � ��وزارة ال ��زراع ��ة،
وال� �ب� �ي� �ئ ��ة ،واالق � �ت � �ص� ��اد ،وال ��داخ �ل �ي ��ة
وال� �ب� �ل ��دي ��ات .وب �ح �س��ب ع� �ب� �ي ��ده ،ف��إن
ال�ت�م��اس�ي��ح إذا م��ا وج� ��دت ف��ي ل�ب�ن��ان
يمكن لها أن تتكاثر ،فهي من فصيلة
ال ��دم ال �ب��ارد ،أي تتأقلم م��ع محيطها
ب� �ك ��ل ت �ف��اص �ي �ل��ه ،وال ت �ش �ك��ل ب � ��رودة
ال �ط �ق��س ع�ق�ب��ة أم��ام �ه��ا ل�لاس�ت�م��راري��ة
وال �ح �ي ��اة .أم ��ا ع �ق��وب��ة اس �ت �ي��راد ه��ذه
األص �ن��اف م��ن ال �ض��واري أو تهريبها،
فخاضعة لقانون العقوبات اللبناني،
فيما ي�ع��اد التمساح إل��ى م�ص��دره إذا
أمكن أو يخضع للقتل الرحيم.
إنها ّ
قصة أخ��رى م��ن قصص الفوضى
القاتلة ف��ي ه��ذا ال�ب�ل��د .تماسيح لبنان
ك�ث�ي��رة م��ا دام ال �ق��ان��ون ال ي�ط� ّ�ب��ق على
م��ن ي�ح�ظ��ون ب��ال�ح�م��اي��ة م��ن ال�س�ل�ط��ات.
ّ
يتغير هذا الواقع ،فال غرابة في
وما لم
أن ت�غ��زو التماسيح وأن ��واع كثيرة من
الكواسر البيوت وليس األنهر فقط.

لبنانية أخرى
طبخة
ـاء:
ّ
اللبنانيات؟
ّ
ّ
صاغية ي��رى أن مشروع
املحامي ن��زار
القانون ال��ذي أق� ّ�رت��ه اللجنة فتح الباب
وأع �ط��ى ال�ق�ض��اء إم�ك��ان� ّ�ي��ة ال �ت �ح� ّ�رك في
ق �ض��اي��ا ال �ع �ن��ف األس � � ��ري ،ل �ك��ن ال �ع �ب��رة
ستكون في تطبيقه .ويضيف «هل ستتم
مواكبة القانون بجهد في املحاكم؟ إذا
ّ
لم ّ
يتم ذلك ،فإن نتائج القانون ستكون
ّ
ّ
سلبية أك�ث��ر منها إي�ج��اب��ي��ة .فبقدر ما
ن�ش�ت�غ��ل ح�ق��وق�ي��ًا ح ��ول ال �ق��ان��ون ب�ق��در
ما يكتسب معناهّ ،أم��ا إذا تركناه على
ّ
حاله فإن هناك إمكانية كبيرة بأن تقوم
ّ
امل�ح��اك��م ال�ش��رع��ي��ة ب��االن�ق�ض��اض عليه.
ف�م�ش��روع ال�ق��ان��ون ه��ذا يعطي إمكانية
ّ
واملضي خطوة إلى األمام ،لكنه
للحراك
في الوقت عينه يسمح للقوى املضادة
بأن تحتفظ بأسلحتها».
إذًا ،هو مشروع قانون آخر ّ
تم تفصيله
على القياسات اللبنانية .الحصول على
ح�ق��وق�ن��ا ل��ن ي �ك��ون أب � �دًا ف ��وق مصلحة
الطوائف العظمى .ف��ي م��راح��ل ع� ّ�دة في
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ،س�ت�ص�ط��دم بتبرير
ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ت��ي أج ��ري ��ت على
األصلية ،بكونها ّ
ّ
«تميز
نسخة املشروع
ل�ص��ال��ح األن �ث��ى ف��ي ّاألس ��رة (وه ��ذا غير
دستوري م !»)7أي أنه ّ
تم تعديل الكثير
م ��ن امل � � � ��وادّ ،وأواله � � � ��ا ع � �ن ��وان م �ش��روع
ال �ق��ان��ون ،ألن �ه��ا ت�ع�ط��ي ام �ت �ي��ازًا ل�ل�م��رأة
داخ� � ��ل األس � � � ��رة ،ف �م��ا ك � ��ان م ��ن ال�ل�ج�ن��ة

إمكانية
أعطى القضاء
ّ
التحرك ،لكن العبرة
ّ
ستكون في تطبيقه

ّ
الفرعية إال أن حرصت على إلغاء هذه
االم� �ت� �ي ��ازات ،ح��رص��ًا م�ن�ه��ا ع �ل��ى امل ��ادة
السابعة من الدستور التي ّ
تنص على
ّ
أن ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ج�م�ي�ع��ًا س��واس �ي��ة أم��ام
ّ
ال� �ق ��ان ��ون .ي �ق��ول ص��اغ �ي��ة إن «امل�ش�ك�ل��ة
األس��اس �ي��ة ف��ي ال �ق� ّ�ان��ون ه��ي ف��ي ك��ون��ه
ان�ط�ل��ق م��ن ف �ك��رة أن� ��ه ال ي��ري��د التمييز
ّ
لصالح امل��رأة ،فشملوا األس��رة كلها في
يميزون ضدّ
املشروع ،وانتهى بهم األمر ّ
ّ
امل��رأة .لكن املشكلة أن القانون يمكن أن
يلجأ إلى تمييز الجهة التي يعتقد أنها
األضعف في أي معادلة ،وهو ما يسمى
ال �ت �م �ي �ي��ز اإلي� �ج ��اب ��ي ،ل �ح �م��اي��ة ال �ط��رف
الضعيف .لكن هنا نحن نعتمد التمييز
ال �س �ل �ب��ي ض� � ّ�د امل � � ��رأة ب��اس �ت �ن��ادن��ا إل��ى
قانوننا لألحوال الشخصية وقوانيننا
ال �ط��ائ �ف �ي��ة» .أه ��م ال �ن �ق��اط ال�س�ل�ب� ّ�ي��ة في

م �ش��روع ال �ق��ان��ون ،ب�ح�س��ب ص��اغ�ي��ة ،أو
ه ��ي ّح �ت��ى «خ �ط �ي��رة» ب�ح�س��ب ت�ع�ب�ي��ره
هي أنه ألول ّ
مرة في القوانني اللبنانية،
وب�ح�س��ب ص�ي��اغ��ة امل� ��ادة ف��ي امل �ش��روع،
ُي ّ
كرس حق الجماع بني الزوج وزوجته
وب��ذل��ك ه��و يجعل منه مفهومًا مدنيًا،
وه��و بالتالي ّ
يشرع عملية االغتصاب
ع� ��وض أن ي �ع��اق��ب ع �ل �ي �ه��ا» .وي�ض�ي��ف
ّ
صاغية إن تكريس فعل املعاقبة على
ال��زن��ى ف��ي م�ش��روع ال�ق��ان��ون ه��ذا أيضًا،
ّ
ي��رت� ّ�د ع�ل��ى امل� ��رأة دوم� ��ًا ،ب�م��ا أن ال��رج��ل
بسهولة لصالحه
يمكن أن يستعمله ّ ّ
ملجرد أنها خرجت مع
في مجتمعاتنا
شخص ال ّ
يوده.
ّ
لكن الكثير من املواد في القانون حمالة
أوج � � � ��ه .ف �ب �ع �ض �ه��ا إي� �ج ��اب ��ي ف� ��ي ح ��ال
ً
ع ��دم ع��رق�ل�ت�ه��ا ب�ح�س��ب ص��اغ �ي��ة .م�ث�لا
ّ
الحمائية للمرأة ف��ي مشروع
التدابير
ّ
القانون مهمة جدًا ،كما أن إنشاء قطعة
ّ
متخصصة بجرائم العنف األسري لدى
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي،
ي��راع��ى ف��ي تشكيلها أن ت�ض��م عناصر
من اإلناث ،هي نقطة إيجابية في املبدأ.
ل �ك��ن ص��اغ �ي��ة ي �خ ��اف ه �ن��ا «أن ي�ن�ت�ق��ل
م��ا نعيشه م��ع ال�ق�ط��ع امل�ت�خ� ّ�ص�ص��ة في
األم��ن الداخلي إل��ى ه��ذا القانون أيضًا.
إذ أثبتت تجاربنا م��ع مكتب مكافحة
ً
امل �خ��درات وم�ك�ت��ب ح�م��اي��ة اآلداب مثال
ّ
ّ
التخصص يساعد السياسيني على
أن

األع �م��ال ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ت�ك��ري�م��ًا ل�س�لام��ة.
ي��وم�ه��ا ،أط�ل��ق س�لام��ة ك�لام��ًا تحذيريًا
ع��ن وض��ع االق�ت�ص��اد اللبناني عمومًا
واملخاطر التي تحيط باملنطقة .ويبدو
أن كالم سالمة أثار انتباه شقير الذي
أخ� ��ذ ال� �ك�ل�ام وت� �ح � ّ�دث م� ّ
�وج �ه��ًا ك�لام��ه
م �ب��اش��رة إل ��ى ال � � ��وزراء األرب� �ع ��ة ال��ذي��ن
ك��ان��وا م��وج��ودي��ن ف��ي ال�ح�ف��ل (م ��روان
خ �ي��ر ال� ��دي� ��ن ،ن� �ق ��وال ن � �ح ��اس ،ش�ك�ي��ب
قرطباوي ،نقوال صحناوي) وسألهم:
«مل � ��اذا ك�ل�م��ا أب�ل�غ�ن��اك��م ع��ن ص�ع��وب��ات
األوض � � ��اع االق �ت �ص ��ادي ��ة ق �ل �ت��م ل �ن��ا إن
ال ��وض ��ع ج �ي��د وإن ال�ت �ط �م �ي�ن��ات ال�ت��ي

مساهمات تأهيل مبنى
الغرفة لم تتجاوز 580
ألف دوالر من أصل
كلفة  6ماليين دوالر

ت�س��وق��ون�ه��ا م �ص��دره��ا ح��اك��م م�ص��رف
ل �ب �ن��ان ري � ��اض س�ل�ام ��ة ،رغ� ��م أن� ��ه (أي
سالمة) يقول اليوم كالمًا تحذيريًا...؟
أن�ت��م ف��ي ه��ذه الحكومة وزراء بايعني
البلد .هناك الكثير من اإلفالسات بني
م��ؤس �س��ات ل �ب �ن��ان ،وك �ل �ه��ا ن�ت�ي�ج��ة ما
يقوم به الفريق السياسي الحاكم».
ه � � ��ذا ال � �ح� ��دي� ��ث امل � �ن � �ق� ��ول ع � ��ن ب �ع��ض
الحاضرين خالل حفل التكريم ،يحمل
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل ��وق ��ف ال �س �ي��اس��ي ،وه��و
ما أث��ار حفيظة ال��وزراء األرب�ع��ة الذين
ّ
ردوا ب �ع �ب��ارات االس�ت�ه�ج��ان ع�ل�ي��ه ،إال
ّ
�اس،
أن نحاس رد على شقير بكالم ق� ٍ
طالبًا منه التقيد بقوانني تمثيل غرفة
التجارة في بيروت وجبل لبنان وعدم
ّ
مضر باالقتصاد...
إطالق كالم سياسي
واس �ت �ت �ب ��ع ن� �ح ��اس م ��وق �ف ��ه ف� ��ي ح�ف��ل
التكريم بنص ال��رس��ال��ة ال�ت��ي أرسلها

إلى الغرفة طالبًا توزيعها على أعضاء
وخصوصًا أن هناك 6
مجلس اإلدارة،
ّ
من أعضاء املجلس يمثلون الحكومة
في املجلس ،لكنها حتى مساء أمس لم
ّ
تكن قد وزعت على األعضاء.
ل ��م ت� ��أت رس ��ا ّل ��ة ن �ح��اس ف� �ج ��أة .ورغ ��م
ك��ون �ه��ا «م �ه ��ذب ��ة» ج � �دًا ،ج� ��اءت وس��ط
س� �ي ��ل م � ��ن امل �ل��اح � �ظ � ��ات ع� �ل ��ى إن� �ف ��اق
األم ��وال ف��ي غرفة ب�ي��روت ،وخصوصًا
لجهة اإلنفاق على مبنى الغرفة الذي
تجاوزت كلفة تأهيله حوالى  6ماليني
دوالر .ب�ع��ض أع �ض��اء م�ج�ل��س اإلدارة
كانوا يأملون أن يقوم نحاس بالتدقيق
في وجهات اإلنفاق في الغرفة ،وسأل
أح ��ده ��م« :ب ��دأن ��ا ب�ق�ص��ة ت��أه�ي��ل مبنى
الغرفة بكلفة  1.5مليون دوالر واليوم
ت �ج��اوزن��ا م�ب�ل��غ  6م�ل�اي�ي�ن دوالر .هل
إن�ف��اق ك��ل ه��ذا املبلغ ض ��روري؟ أليس
على الغرفة أمور ثانية تقوم بها؟».
وبحسب ّ
رد شقير ،ف��إن كلفة تأهيل
ّ ً
مبنى الغرفة ليس مموال من إيرادات
الغرفة ،بل من مساهمات املنتسبني
وب �ع��ض امل �ص��ادر ال�خ��ارج�ي��ة بنسبة
تفوق  .%70غير أن ك�لام شقير ليس
م��وث �ق ��ًا ف� ��ي م � �ش� ��روع م� ��وازن� ��ة 2013
ال��ذي يشير إلى أن مساهمات تأهيل
ال�ف��رع الرئيسي بلغت  879.5مليون
ليرة ،أي حوالى  583ألف دوالر ،وأن
ما س� ّ�دد من أم��وال الغرفة ضمن بند
«ك �ل �ف��ة م �ش��روع ت��أه �ي��ل م�ب�ن��ى ال �ف��رع
الرئيسي» بلغ  3.1مليارات ليرة ،أي
ما يعادل مليوني دوالر حتى نهاية
ع��ام  .2012وبحسب م�ص��ادر الغرفة،
ف� ��إن م�ب�ل�غ��ًا إض��اف �ي��ًا دف �ع �ت��ه ال �غ��رف��ة
ً
وال ي ��زال م �س� ّ�ج�لا دي �ن��ًا ع�ل�ي�ه��ا ألح��د
املصارف املحلية ...لكن كيف ارتفعت
الكلفة ومن هو املتعهد؟
تشير م �ص��ادر ف��ي ال�غ��رف��ة إل��ى وج��ود
ّ
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ش��اري��ع امل �ع��ل �ق��ة بسبب
ام� �ت� �ن ��اع ش �ق �ي��ر ع ��ن ال �س �ي��ر ب �ه��ا رغ��م
ك��ون�ه��ا م �ف �ي��دة .أح ��د أب ��رز األم �ث �ل��ة في
ه��ذا امل�ج��ال ه��و م��رك��ز دع��م املؤسسات
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة امل�ع�ل��ق تنفيذه
ّ
منذ أكثر م��ن سنتني ،وال��ذي ال يكلف
أكثر من  400ألف دوالر ،وتستفيد منه
 %98من املؤسسات اللبنانية.

1.36
ّ
املحددة»ّ .أما خطورة
التدخل في القطع
ّ
مشروع القانون في شق الحماية فهي
أنه يطال حضانة األطفال .إذ تقول املادة
ّ
ف��ي م �ش��روع ال�ق��ان��ون إن «أم ��ر الحماية
تدبير مؤقت يصدر عن املرجع القضائي
امل �خ �ت ��ص وف � ��ق أح � �ك� ��ام ه � ��ذا ال �ق ��ان ��ون
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ق �ض��اي��ا ال�ع�ن��ف
األسري .يهدف أمر الحماية إلى حماية
ال �ض �ح �ي��ة وأط �ف��ال �ه��ا وس ��ائ ��ر امل�ق�ي�م�ين
م �ع �ه��ا م ��ن ال� �ف ��روع امل �ع � ّ�رض�ي�ن للخطر
واملساعدين االجتماعيني والشهود أو
أي شخص آخر يقدم املساعدة للضحية
وذل��ك ملنع استمرار العنف أو التهديد
بتكراره .ويقصد باألطفال ،بمفهوم هذا
ال�ق��ان��ون ،أول�ئ��ك ال��ذي��ن ه��م ف��ي حضانة
ال�ض�ح�ي��ة وف��ق أح �ك��ام ق��وان�ين األح ��وال
ال�ش�خ�ص�ي��ة وال �ق��وان�ي�ن امل �ع �م��ول ب �ه��ا».
ف �س� ّ�ج �ل��ت «ك� �ف ��ى» م�ل�اح �ظ��ة ع �ل��ى ه��ذه
امل��ادة رأت فيها «أن قرار الحماية يجب
أن يشمل جميع املوجودين أو املقيمني
م��ع امل ��رأة عند وق��وع العنف بمن فيهم
األط�ف��ال ألن�ه��م ف��ي ه��ذه ال�ح��ال يكونون
ع��رض��ة للعنف أو ش�ه��ودًا عليه .كما ال
يمكن أن نسمح بالتراجع عما هو ّ
مقر
ف ��ي ق ��ان ��ون األح� � � ��داث ،ون �ح��ن ن �ع �ل��م أن
قانون األح��داث يزعج املحاكم الشرعية
وال��روح�ي��ة وه��ي ت�ح��اول ان�ت�ه��از فرصة
ه��ذا امل �ش��روع الس�ت�ع��ادة م��ا ت��م انتزاعه
بواسطة قانون حماية األحداث».

مليار دوالر

قيمة املبالغ اإلجمالية التي تنفق في
لبنان على األدوية واملستحضرات
الصيدالنية بمختلف أشكالها في
عام  .2013هذه التقديرات كشفت
عنها شركة «بزنس مونيتور
انترناشيونال» مشيرة إلى أن
هذا اإلنفاق كان يبلغ  1.3مليار
دوالر في عام  ،2012أي بزيادة
نسبتها  .%4.6لكن على املديني
القصير واملتوسط ،يتوقع أن
تكون الزيادة السنوية في اإلنفاق
 %4.2بسبب األوضاع في سوريا
التي انعكست صعوبات على
طرق التصدير .وبحسب توقعات
الشركة ،فإن ّ
حصة اإلنفاق على
األدوية واملستحضرات الصيدالنية
من الناتج املحلي اإلجمالي بلغت
 %3.02في عام  ،2012ويتوقع أن
تبقى عند حدود  %2.5في عام
 ،2017ما يعني أنها ستبقى األعلى
بني دول الخليج وسابع أعلى نسبة
عامليًا.
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صحة
ّ
قد تختلف الروايات في الحديث عن األمر ،لكن األكيد ،مهما تباينت القصص ،أن «مستشفى
حمود الجامعي» في صيدا ّ
يمر بأزمة مالية ووجودية ،تجعل مستقبل هذا الصرح الطبي األبرز
بالجنوب في مهب الريح

مستشفى حمود ينازع
أزمة مالية تفقد صيدا ميزة تفاضلية إضافية
نادر صباغ
وس��ط س��اح��ة «ال�س��ت نفيسة» بتربتها
الحمراء آنذاك ،يقف رجل بثوب األطباء
األب� �ي ��ض ،وه� ��و ي �ش �ي��ر وس� ��ط ال �ج �م��وع
للجنود اإلسرائيليني إلى ثوبه ...للداللة
على كونه طبيبا.
إن� ��ه ال� �ع ��ام  1982إس��رائ �ي��ل ف ��ي ص �ي��دا.
جنودها يجمعون الرجال في ساحات
املدينة ،لنقلهم إلى شاطئ البحر ،ومن
بعدها إلى املعتقالت ،وصيحات «بخر...
بخر »..تمأل املكان.
ل��م يقتنع جنود االح�ت�لال بالعذر ال��ذي
ي� �ق ��دم ��ه ال� ��رج� ��ل ال �س �ت �ي �ن��ي ذو ال� � ّث ��وب
األبيض .يميل أحد املخبرين (املقنعني
طبعا) على أحد الضباط ويقول له «هذا
غسان حمود ...إنه من كبار أطباء صيدا،
يملك مستشفى حمود ،وه��و شخصية
م �ع��روف��ة» .ي��أم��ر ال �ض��اب��ط ج �ن��وده ب��أن
يتركوه يرحل.

أن تمتلك مستشفى
ف��ي م�س�ي��رت��ه امل�ه�ن�ي��ة ال�ط��وي�ل��ة ،تخطى
غ� �س ��ان ح� �م ��ود ك �م��ا م �س �ت �ش �ف��اه ،ال ��ذي
ي �ع��د ال� �ص ��رح ال �ط �ب��ي األش� �ه ��ر واألك �ب��ر
واأله� � � � � ��م ف� � ��ي ال� � �ج� � �ن � ��وب ،ال � �ك � �ث � �ي ��ر م��ن
األزم ��ات وال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي عصفت به
وبمؤسسته على أكثر من صعيد .عايش
الحروب والصراعات املسلحة ،مع كل ما
يعنيه ذل��ك م��ن ام�ت�لاك مستشفى يقدم
ال�ح�ل��ول وال �ع�لاج ل�ل��دم��اء ال�ك�ث�ي��رة التي
سالت.
ال �ي ��وم ي �ب��دو امل �ش �ه��د م�خ�ت�ل�ف��ا إل ��ى حد
كبير .الوضع الصحي للطبيب العجوز،
وم�س�ت�ش�ف��اه ال ��ذي ن�م��ا وت �ط��ور ،ي�م��ران

 47عامًا من التطوير ...واألزمات
عام  1966أنشأ طبيب صيداوي شاب اسمه
غسان حمود مستشفى صغيرا على أرض
وسط بساتني الليمون والحامض في صيدا.
ل ��م ت�ت�ع��د ط��اق �ت��ه االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة  20س��ري��را،
وتخصص بأمور الوالدة واألمومة.
خالل سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي
ن�م��ا املستشفى وت �ط��ور ليضم  100سرير
م �ت �ع��دد ،وت ��وس ��ع ل�ي�ش�م��ل غ��رف��ا ل�ل�ع�م�ل�ي��ات
واألش� �ع ��ة وامل �خ �ت �ب��رات ب�ت�خ�ص�ص��ات وآالت
حديثة .أواخر التسعينيات دخل املستشفى
مرحلة التطوير األشمل واألكبر في مسيرته
املهنية.
ال� �ي ��وم ي �ض��م امل �س �ت �ش �ف��ى ال � ��ذي أص �ب��ح من
أكبر املستشفيات الجامعية في لبنان أكثر
م��ن  325س��ري��را ،وي� ّ
�ؤم��ه أكثر م��ن  100الف
م��ري��ض ك ��زي ��ارات خ��ارج �ي��ة ،وي �ق��دم ال�ع�لاج

لنحو  24الف مريض سنويا .ويدخل قسم
الطوارئ فيه أكثر من  13الف حالة في العام.
ويجرى فيه أكثر من  10آالف عملية جراحية
بالسنة ،ويشهد والدة أكثر من  2400طفل
سنويا.

بظروف صعبة ودقيقة ال يعلم أحد إلى
أين ستفضي بهما.
ف ��ي ص �ي��دا ي �ك �ث��ر ال �ح��دي��ث ه� ��ذه األي� ��ام
ع��ن امل ��وض ��وع ،وإن ل��م ي �خ��رج ب�ع��د إل��ى
العلن بشكل كبير .يحاول الصيداويون
ّ
ّ
أال ي�ت�ك�ل�م��وا ب��األم��ر ع��ل��ه ي �ح��ل بطريقة
أو ب� ��أخ� ��رى .ال ي� ��ري� ��دون مل��دي �ن �ت �ه��م أن

تخسر ميزة إضافية م��ن م�ي��زات كثيرة
ي� �ب ��دو أن� �ه ��ا ت �خ �س��ره��ا ب �ش �ك��ل واض� ��ح
م ��ؤخ ��را .ال ي ��ري ��دون مل�س�ت�ش�ف��ى ح�م��ود
أن ي�ق�ف��ل أب ��واب ��ه ،أو أن ت�ن�ت�ق��ل ملكيته
إل ��ى أط � ��راف م��ن خ� ��ارج ن�س�ي��ج امل��دي �ن��ة.
ال ي� ��ري� ��دون أن ت �ت �ح��ول م��دي �ن �ت �ه��م م��ن
م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ج� �ن ��وب وج ��ام� �ع� �ت ��ه إل ��ى

املستشفى يبحث عن شريك ينتشله من أزمته (هيثم املوسوي)
م �ع �ب��ر ل �ل �ح �ل��وي��ات ال �ش��رق �ي ��ة ف �ح �س��ب.
أس �ئ �ل��ة ع ��دي ��دة ب� ��دأ ي �ك �ب��ر ص ��داه ��ا ف��ي
عاصمة الجنوب اليوم والروايات حول
املوضوع تتزايد وإن لم يحمل أي منها
الجواب الشافي ملا يحصل.
م��اذا يجري ملستشفى حمود؟ هل فعال
ي�م��ر ب��أزم��ة م��ال�ي��ة ،وأن ال��دك�ت��ور غسان

يبحث ع��ن ش��ري��ك ي�خ��رج املؤسسة مما
ت �ت �خ �ب��ط ف �ي��ه م �ن��ذ ف� �ت ��رة؟ ه ��ل ص�ح�ي��ح
أن خ�لاف��ا ع��ائ�ل�ي��ا ب�ي�ن ح �م��ود واب�ن�ت�ي��ه
ساهم في ضبابية املوقف الذي تعيشه
املؤسسة املساهمة التي أنشأها الطبيب
ووزع أسهمًا بينه وبني ابنتيه؟ ما هو
مصير أكثر من  1800شخص يرتبطون

بلديات

مساعي اللحظة األخيرة لتجنّب حلّ بلديّة الميناء
عبد الكافي الصمد
ت �ت �س��ارع االت� �ص ��االت وال �ل �ق��اءات م��ن أج��ل
تجرع الكأس ّ
تجنيب بلدية امليناء ّ
املرة ،أي
ّ
أن تصبح في حكم املنحلة ووضعها الحقًا
في عهدة محافظ الشمال ناصيف قالوش.
ف�م�ه�ل��ة ال �ش �ه��ر ع �ل��ى اس �ت �ق��ال��ة  10أع �ض��اء
م��ن بلدية امل�ي�ن��اء ت�ك��اد تنتهي ،وال�ق��ان��ون
يقضي باعتبار هذه االستقالة واقعة في
حال عدم حصول أي جديد يلغيها.
اس� �ت� �ق ��ال ��ة األع� � �ض � ��اء ال � �ع � �ش� ��رة ،ك� �م ��ا ه��و
معروف ،جاءت بعد خالفات مديدة نشبت
بينهم وبني رئيس البلدية محمد عيسى،
وي�ص��ادف ي��وم األح��د املقبل ،في  28تموز
الجاري ،مرور شهر على استقالة األعضاء
العشرة التي ّقدموها إلى محافظ الشمال.
وبحسب القانون ،فإن املحافظ إذا لم ّ
يرد
س�ل�ب��ًا وال إي �ج��اب��ًا ع�ل��ى ط�ل��ب االس �ت�ق��ال��ة،
فإنها تصبح ن��اف��ذة وال إمكانية للعودة
عنها.
األعضاء العشرة كانوا قد ّقدموا استقالتهم
غداة جلسة طرح الثقة بعيسى التي عقدت
ف��ي  28ح��زي��ران ال �ف��ائ��ت ،ب�ع��د م ��رور ث�لاث
س�ن��وات على توليه منصبه ،إذ عندما لم
ي�س�ت�ط�ي�ع��وا ت��أم�ي�ن ع ��دد ي�ك�ف��ي إلط��اح�ت��ه
وانتخاب بديل له ،وهو  11عضوًاّ ،
صعدوا
ت �ح� ّ�رك �ه��م وح� ��اول� ��وا ق �ل��ب ال �ط ��اول ��ة عليه
وحشره هو والقوى التي تدعمه.

إال أن ب� � � ّ�ت أم� � ��ر االس� �ت� �ق ��ال ��ة ال �ج �م��اع �ي��ة
ّ
لألعضاء العشرة ،ال��ذي يعني ح��ل بلدية
امل �ي �ن ��اء ،ي�ن�ت�ظ��ر ّرد ال �ج �ه��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة
عليها ،ألن��ه حتى ل��و أصبحت االستقالة
أمرًا واقعًا األسبوع املقبل ،فإنها لن تؤدي
إلى فرط البلدية ،ما جعل األعضاء العشرة
يراهنون على إمكانية قبول الطعن الذي
ّقدم غداة انتخابات  2010بالعضو روجيه
بافيتوس لكونه موظفًا ،ف��إذا قبل الطعن
ّ
تصبح البلدية ف��ي حكم املنحلة وتنجح
خطوتهم.
ل �ك ��ن ه � ��ذا ال � ��ره � ��ان ي �ب �ق��ى غ �ي ��ر م �ض �م��ون
ال �ن �ت��ائ��ج ،ألن ع�ي�س��ى وح �ل �ف��اءه يعملون
ع �ل��ى إي � � ُج ��اد «ف ��ذل� �ك ��ة» ق��ان��ون �ي��ة ت�س�ق��ط
الطعن امل �ق� ّ�دم بحق ب��اف�ي�ت��وس ،م��ا يعيده
إل ��ى ح�ظ�ي��رة ال�ب�ل��دي��ة وي�ب�ع��د ع�ن�ه��ا ك��أس
حلها ،وخ�ص��وص��ًا أن بافيتوس ُي�ع� ّ�د من
الفريق املؤيد لرئيس البلدية .وكي ال يكون
انتظار ّ
بت أمر بافيتوس قانونيًا انتظارًا
للمجهول ونتيجته غير مضمونة ،يسعى
مؤيدو عيسى وآخ��رون إلى إيجاد مخرج
ألزمة البلدية قبل انقضاء املهلة القانونية
التي تعتبر بعدها االستقالة نافذة ،ألنهم
ّ
يرون حل البلدية أمرًا سينعكس سلبًا على
الواقع اإلنمائي والعمل البلدي في امليناء
ويؤثر عكسيًا على خدمات املواطنني.
وي �ق �ض��ي ه� ��ذا امل �س �ع��ى ،ح �س��ب ال�ق��ائ�م�ين
ب��ه ،ب��إق�ن��اع ع�ض��و أو أك �ث��ر ،إذا أم �ك��ن ،من

األعضاء العشرة الذين ّقدموا استقالتهم
بسحبها قبل يوم األحد املقبل ،ما ُ
سيبعد
حكمًا «س�ي��ف» ح��ل البلدية املصلت فوق
رقبتها منذ أكثر من  25يومًا.
وي �س �ت �ن��د س �ع��اة ال �ح��ل ف ��ي ت �ح��رك �ه��م إل��ى
جملة اعتبارات ط��رأت في األي��ام األخيرة،
جعلتهم يأملون بالتوصل إلى حل قريب
لألزمة ،منها «اقتناع األطراف املعنية بأن
ال إم�ك��ان نهائيًا إلج ��راء انتخابات بلدية
فرعية في هذه الظروف إذا حلت البلدية،
بل ستوضع في عهدة املحافظ ،ربما حتى

هل يحصل
محمد عيسى
على مهلة
 6اشهر
لتصحيح
أدائه
(أرشيف ــ
األخبار)

حل
يفضل ّ
قالوش ّ
حل البلدية ،ألن
األزمة ،ال ّ
أشغاله كثيرة

انتخابات  ،2016ما يعني أن استقالتهم لن
تكون إال خطوة في الفراغ».
وي �ل �ف��ت ه � ��ؤالء ال � ّ�س �ع ��اة إل� ��ى أن امل �ح��اف��ظ
أبلغ األع�ض��اء العشرة وال�ق��وى السياسية
امل�ع�ن�ي��ة ،أن ��ه ي�ح� ّ�ب��ذ ع ��دم ح��ل ال�ب�ل��دي��ة ألن
مهماته الكثيرة ،ومنها أنه محافظ بيروت
ً
بالوكالة ،إلى جانب كونه محافظًا أصيال
ل �ل �ش �م��ال ،ل ��ن ت�ج�ع�ل��ه ق � ��ادرًا ّع �ل��ى متابعة
شؤون بلدية امليناء ،وأنه يفضل ألف ّ
مرة
ّ
بقاءها على عالتها ،على أن تصبح منحلة.
وم� ��ا ي �ج �ع��ل وس ��اط ��ات س �ع��اة ال �ح��ل ذات
ح �ظ ��وظ م��رت �ف �ع��ة أم � � ��ران :األول ان �ع �ك��اس
م��ا حصل ف��ي بلدية ط��راب�ل��س على بلدية
امليناء ،ذلك أن عدم نجاح مسعى معارضي
رئيسها ن��ادر غ��زال في إسقاطه في جلسة
طرح الثقة ،وعدم حماسة القوى السياسية
ّ
ل �ح��ل ب�ل��دي��ة ط��راب �ل��س وإج � ��راء ان�ت�خ��اب��ات
فرعية ،ألزم الطرفني فيها بالتعايش معًا،
ولو مكرهني ،حتى انتخابات .2016
أما األم��ر الثاني ،فهو أمل سعاة الحل في
إق �ن��اع األع �ض��اء ال�ع�ش��رة «ب��إع�ط��اء عيسى
مهلة  6أشهر ،بضمانة القوى السياسية،
يعمل خاللها على تصحيح أدائه وتفعيل
العمل اإلنمائي في امليناء ،وإال فسيجبر
على االس�ت�ق��ال��ة وان�ت�خ��اب ب��دي��ل م�ن��ه ،وأن
ه ��ذا ال �ط��رح ب ��دأ ي�ل�ق��ى آذان� ��ًا ص��اغ�ي��ة ل��دى
ً
م�ع��ارض��ي ع�ي�س��ى ،وق �ب��وال مبدئيًا منهم،
بعدما وصل الجميع الى الحائط املسدود».
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خبرية
ّ
ف �ي��ه .ي� �ت ��ردد ب �ق��وة أن ه �ن��اك ن �ي��ة ل��دى
ال ��دك� �ت ��ور امل �ت �ع��ب ب �س �ب��ب ت� �ق ��دم ال �س��ن
وتردي وضعه الصحي ببيع املستشفى
لطرف يؤمن استمرارية عمله بالشكل
الذي هو عليه اليوم .لكن األمر لم ينجح
حتى اآلن على ما يبدو.
ي �ق��ول م �ص��در م�ط�ل��ع إن ه �ن��اك م��ؤام��رة
تحاك ضد هذا الصرح الصيداوي املميز
ف��ي املدينة منذ م��دة .وق��د طبخت على
ن��ار ه��ادئ��ة ك��ي تصل األم��ور إل��ى حائط
م�س��دود ،يسهل م��ن بعدها االستحواذ
على املستشفى من قبل أطراف معروفة
تتربص بها.
وهنا تطفو على السطح نظرية وجود
«م � ��ؤام � ��رة م ��ذه �ب �ي ��ة» ل �ل �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
ع��اص �م��ة ال �ج �ن��وب ،ف�ت�س�م��ع كل��ام��ا ب��دأ
ي �ك �ث��ر ب �ع��د أح � ��داث ع �ب��را األخ� �ي ��رة ع��ن
ان أط��راف��ا ش�ي�ع�ي��ة ع��دي��دة م�ن�ه��ا ح��زب
ال � �ل� ��ه ،أرادت م� �ن ��ذ ف� �ت ��رة االس� �ت� �ح ��واذ
ع�ل��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ن �ظ��را ل ��دوره الصحي
وال� � �خ � ��دم � ��ات � ��ي ع � �ل� ��ى ص � �ع � �ي ��د ص� �ي ��دا
والجنوب عامة.

في العام  1991أجريت
في المستشفى أول
عملية زرع قلب في
الشرق األوسط

بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع
هذه املؤسسة؟

أزمة مالية ومؤامرة
ال يخفى على الكثيرين أن املستشفى
ي�م��ر م�ن��ذ ف�ت��رة ب��أزم��ة م��ال�ي��ة ،انعكست
بشكل واض��ح عليه كما على العاملني

ما قل
ودل
تلقى رئيس اتحاد بلديات ساحل
الزهراني علي مطر أمس ،بالغًا
يفيد بانتشار وباء الجرب بني عدد
من الالجئني السوريني املقيمني
في محيط جسر الزهراني .هؤالء
يؤوون عائالتهم وأطفالهم في خيم
من النايلون نصبوها خلف معامل
األحجار وعلى ضفاف النهر الذي
يحمل في مجراه مياه الصرف الصحي
من األودية املمتدة من مرجعيون
إلى النبطية حتى الزهراني .مطر
لفت إلى أن الجرب ليس الخطر
الصحي الوحيد الناجم عن ظروف
إقامة الالجئني .القمل انتشر في
وقت سابق بني طالب املدارس
الرسمية في املنطقة .وقبل أقل
من شهر ،استدعى االتحاد فريقًا من
وزارة الصحة وخبراء من كلية العلوم
في الجامعة اللبنانية بعد ظهور
عوارض عن انتشار مرض اللشمانيا.

وه� �ن ��ا ي� �س ��أل م �ت ��اب �ع ��ون مل� � ��اذا ت�ت�م�ن��ع
وزارة ال �ص �ح��ة ع ��ن س� ��داد امل �ت��وج �ب��ات
ع �ل �ي �ه��ا ت� �ج ��اه ه � ��ذا امل �س �ت �ش �ف��ى؟ مل� ��اذا
ت� � ��رك األم� � � ��ر ل� �ت� �ص ��ل امل � �ب� ��ال� ��غ ال� ��واج� ��ب
ع�ل��ى ال� ��وزارة دف�ع�ه��ا للمستشفى أكثر
م� ��ن  40م� �ل� �ي ��ون دوالر أم � �ي ��رك ��ي؟ ه��ل
ي �ح �ص��ل ذل ��ك ك ��ي ت �ث �ق��ل ال ��دي ��ون ك��اه��ل
امل �س �ت �ش �ف��ى ف �ي �س �ه��ل ب��ال �ت��ال��ي ه�ض�م��ه
الح� �ق ��ا؟ ع �ل��ى اه �م �ي��ة ال� �س ��ؤال االخ �ي��ر،
اال ان م�ع�ن�ي�ين ي�ن�ب�ه��ون ال ��ى أن جميع
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ف� ��ي ل �ب �ن ��ان ت �ع ��ان ��ي م��ن
مشكلة ت��راك��م مستحقاتها ل��دى وزارة
الصحة وامل��ؤس�س��ات ال�ض��ام�ن��ة ،والتي
وص�ل��ت ال��ى  1200مليار ل�ي��رة ،بحسب

رئ �ي��س ن �ق��اب��ة اص �ح ��اب امل�س�ت�ش�ف�ي��ات.

البحث عن حل
ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة م� �ن ��ه ل� �ح ��ل ه� � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة
املتفاقمة ،تقول مصادر مطلعة إن حمود
فاتح النائبة بهية الحريري باملوضوع
أكثر من مرة طالبا منها املساعدة ،السيما
أن هناك مبالغ مالية كبيرة متراكمة على
آل الحريري لصالح املستشفى.
وتضيف املصادر أن حمود أبلغ الحريري
ف ��ي ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ب �ش �ك��ل ص��ري��ح أن��ه
ال يمكن أن يستمر ال��وض��ع ع�ل��ى م��ا هو
عليه ،وطلب منها شراء حصة من أسهم
ّ
الشركة (املالكة للمستشفى) عل هذا األمر
يساهم في ضخ سيولة نقدية تؤدي إلى
حل األزمة .ويقال بأن الحريري استمهلت
ح �م ��ود ب �ع��ض ال ��وق ��ت ك ��ي ت �ف��ات��ح س�ع��د
الحريري باألمر ،لكن الجواب كان مخيبا
إذ أبلغت «ال �س��ت» ال��دك�ت��ور ح�م��ود أنهم
غير قادرين على دفع أي مبلغ خاصة في
هذا الوقت بالذات.
ي�ق��ول مطلعون إن��ه رص��دت خ�لال الفترة
األخ � �ي� ��رة م� ��ؤش� ��رات ج ��دي ��ة ت �ع �ك��س ن�ي��ة
ط��رف من خ��ارج املدينة االستحواذ على
امل�س�ت�ش�ف��ى ،وق ��د ت�ب�ل��غ ح �م��ود ذل ��ك عبر
ص��دي��ق م �ق��رب م �ن��ه وم ��ن ال� �ط ��رف اآلخ ��ر
املعني بعملية ال�ش��راء ،لكنه (أي حمود)
أع�ل��ن أم��ام مقربني منه أن��ه ال ي�ن��وي بيع
املستشفى «لهم».
أم��ام ت��أزم األم��ر ،تتحدث مصادر متابعة
ع � ��ن وج� � � ��ود ط� � ��رف ع� ��رب� ��ي (ي� � �ت � ��ردد أن ��ه
خليجي) أب��دى اهتماما في ش��راء حصة
كبيرة من املستشفى ،لكن غياب االتفاق
العائلي (ال��وال��د وابنتيه) على موضوع
ال�ب�ي��ع وش�ك�ل��ه وال�ن�س��ب وال��وص��اي��ة ،أدى
إلى تجميد كل شيء حتى اللحظة.
مهما تكن النتيجة التي ستفضي إليها
األم ��ور ف��ي املحصلة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،ي�ب��دو أن
صيدا تنازع للمحافظة على واح��دة من
ميزاتها اإلضافية ،باعتبارها مستشفى
ال �ج �ن��وب .م �ئ��ات ال �ع��ائ�ل�ات ال �ص �ي��داوي��ة
ستقف ف��ي وج��ه امل�ج�ه��ول ب�ع��دم��ا قضى
أب �ن��اؤه��ا س�ن�ين ط��وي�ل��ة م��ن ح�ي��ات�ه��م في
خدمة مؤسسة حققت للمدينة وألهلها
الكثير .فهل هي معالم الحقبة الجديدة
التي تدخلها صيدا على خطى ما سبقها
من املدن؟
األسئلة كثيرة ...في رؤوس الصيداويني
ال �ت��ي ال ت ��زال ح��ام�ي��ة ح�ت��ى اآلن ،وال��ذي��ن
ي�ب��دو أن�ه��م غ�ي��ر راض�ي�ن ع��ن ال �ح��ال ال��ذي
ت��ؤول إل�ي��ه مدينتهم ت��دري�ج�ي��ا ،م��ن دون
القدرة على إحداث تغيير.

ال خوف
على الدورة الثانية
لالمتحانات الرسمية
ل��م ت�ك��د ن�ت��ائ��ج ال� ��دورة األول ��ى ل�لام�ت�ح��ان��ات ال��رس�م�ي��ة تظهر
تدريجيًا ،حتى ضجت مواقع التواصل االجتماعي بسؤال
ّ
عن موعد ال��دورة الثانية .ثم خرج من يقول إن هذه ال��دورة
ال تنظم في العادة تلقائيًا بل تحتاج إلى مرسوم استثنائي
ف��ي مجلس ال��وزراء تستصدره وزارة التربية ف��ي ك��ل ع��ام.
وعلى األرجح سيكون ذلك متعذرًا في ظل حكومة مستقيلة.
وب �س��رع��ة ال �ب��رق وق ��ع ال �ه��م ب� �ـ «رك ��اب» ال��راس �ب�ين وأه��ال�ي�ه��م
وراحوا يبحثون عن جواب شاف لسؤال ّ
حيرهم في اليومني
ٍ
األخيرين :هل ستجري االمتحانات أم ال؟
ف ��ي وزارة ال �ت��رب �ي��ة ال �ت��ي أن �ه��ت أم ��س إص � ��دار ك ��ل ال�ن�ت��ائ��ج
للشهادتني املتوسطة والثانوية ال جواب نهائيًا على السؤال.
املدير العام فادي يرق سيرفع صباح اليوم مشروع املرسوم
ال��ذي أع��ده بهذا الخصوص إلى وزي��ر التربية حسان دياب.
األخ �ي��ر س�ي�ق��وم ب�ك��ل اإلج � ��راءات ال �ض��روري��ة ل�ح�ف��ظ حقوق
ال� �ت�ل�ام ��ذة ،ع �ل��ى ان ي �ن��اق��ش األم� ��ر م ��ع رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة
العماد ميشال سليمان املوجود حاليًا في الواليات املتحدة
األميركية ورئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي.
ّ
م��ا يطمئن ،بحسب م�ص��ادر ف��ي ال� ��وزارة ،أن ه�ن��اك سابقة
وقعت في عهد وزير التربية السابق عبد الرحيم مراد حني
استحصل على إذن ب��إج��راء دورة ثانية وك��ان��ت الحكومة
ّ
ي��وم�ه��ا م�س�ت�ق�ي�ل��ة .ك��ذل��ك ف ��إن امل�ع�ل�م�ين ي�س�ت�ب�ع��دون عرقلة
إج��راء االستحقاق فهو ليس موضوع خ�لاف بني األط��راف
ال �س �ي��اس �ي��ة وي �ج��ب أن ي��أخ��ذ ط��اب �ع��ًا إج��رائ �ي��ًا وي��دخ��ل في
تصريف األعمال.
ال�ج��واب الحاسم يأتي م��ن الرئيس السابق ملجلس ش��ورى
الدولة الخبير الدستوري يوسف سعد الله الخوري فيؤكد
ل �ـ «األخ �ب��ار» أن «االم�ت�ح��ان��ات ال��رس�م�ي��ة ال�ت��ي ي�ت��وق��ف عليها
مصير الشباب ُتعد من األعمال الضرورية التي ال بد منها
وال �ت��ي ت �ش� ّ�رع ان �ع �ق��اد م�ج�ل��س ال � ��وزراء امل�س�ت�ق�ي��ل ب �ص��ورة
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ت�م��ام��ًا ك�م��ا ان�ع�ق��د لتعيني ه�ي�ئ��ة اإلش� ��راف على
االنتخابات النيابية ،وإلاّ توقف املرفق العام».
(األخبار)
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على الهامش

زكريا إبراهيم ...حكايات الجنون العادي
في شارع الحمرا ،يهيم على وجهه
هاربًا من تركة القدر .نكبات متالحقة
ُمني بها أحد أبرز الوجوه األدبية في
سوريا الثمانينيات ،فانتهى به املطاف
صعلوكًا «مطلوبًا» يحمل مقاالته القديمة
في حقيبة ال تفارقه أبدًا
أنس زرزر
ي � �غ� � ّ�ص ش � � ��ارع ال � �ح � �م ��را ال �ب �ي ��روت ��ي
ب��ال �ح �ك��اي��ات وامل� �ف ��ارق ��ات ع �ل��ى م ��دار
الساعة .أج��واء الضجيج والصخب،
يجدها
وال��رغ�ب��ة ال�ج��ام�ح��ة ب��ال�ح�ي��اة
ً
العابر في الشارع الطويل ،مرتسمة
ع �ل��ى وج� ��وه ّ
رواده .ف��ي أح ��د امل �ح��ال
ال �ت �ج��اري��ة امل �ع��روف��ة وس ��ط ال �ش��ارع،
ّ
تستوقفك صورة علقت على الجدار،
تظهر لقطات لبعض الزبائن املغلوب
ع �ل ��ى أم � ��ره � ��م ،اص� �ط ��ادت� �ه ��م ك��ام �ي��را
املراقبة وهم يسرقون بعض البضائع
م� ��ع ك �ل �م��ة  .wantedن� �س ��أل ص��اح��ب
املتجر ع��ن حقيقة املشهد وال��دع��اب��ة
ال�س��اخ��رة ال�ك��ام�ن��ة وراءه ،فيجيبنا:

«ض� �ق� �ن ��ا ذرع � � ��ًا ب� �س ��رق ��ة ب �ض��اع �ت �ن��ا،
بعدما ّ
تحولت إلى حدث شبه يومي.
علقنا ب�ع��ض ص��ور ال�س��ارق�ين كنوع
من التحذير املسبق إلى كل من تسول
وحتى يعرف
له نفسه السرقة مجددًاّ ،
أص� �ح ��اب ه� ��ذه ال � �ص� ��ور ،أن� �ن ��ا ل�س�ن��ا
غ��اف�ل�ين ع��ن رزق �ن ��ا» .ي��ذك��رن��ا املشهد
املتصدر مدخل املتجر ،بأفالم الغرب
ّ
األم�ي��رك��ي ،عندما ك��ان��ت تعلق صور
القتلة واملجرمني واملطلوبني للعدالة،
ع�ل��ى األع �م��دة وم��داخ��ل ال�ح��ان��ات مع
ك �ل �م��ة  Wantedوي �ت �س��اب��ق ص��ائ��دو
ال�ج��وائ��ز ف��ي مشاهد الفيلم للقبض
ع �ل �ي �ه��م! ك � ��ان ل� �ل� �ح ��وار ال� �س ��اخ ��ر م��ع
ّ
صاحب املتجر أن ينتهي سريعًا ،لكن
ال�ت��دق�ي��ق ف��ي ص��ور «ال �ج �ن��اة» ،أظهر
الشاعر والكاتب الصحافي السوري
زك��ري��ا إب��راه �ي��م ،وه��و ي �ح��اول إخ�ف��اء
قطعة م��ن البسكويت داخ ��ل معطفه
الشتوي القديم.
ل��م ي�لاح��ظ ص��اح��ب امل�ت�ج��ر امل�ش�غ��ول
بمحاسبة زب��ائ�ن��ه ،ت �ح� ّ�ول الضحكة
إل� ��ى ش � ��رود وت ��أم ��ل :مل � ��اذا ي ��ا زك��ري��ا
إب��راه�ي��م؟ ذل��ك الكاتب ال�س��وري ال��ذي
مل��ع ن�ج�م��ه ف��ي ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،اخ�ت��ار
احتراف الصعلكة ،والغرق في حياة

ال�خ�م��ر ،بعدما هجر الكتابة وحياة
ال�ش�ع��ر وال�ص�ح��اف��ة واألدب ،وت�ح��ول
إل� � ��ى ش� �خ ��ص م �ن �س ��ي ي �ع �ي ��ش ع �ل��ى
ه ��ام ��ش ال �ح �ي ��اة ال� �ت ��ي ج� � ��ارت ع�ل�ي��ه
وس �ح �ق��ت أح�ل��ام� ��ه .ي �ت �ن �ب��ه ص��اح��ب
امل �ت �ج��ر ل � �ش� ��رودك وأن� � ��ت ت� �ح ��دق ف��ي
ال �ص��ورة ال�ص�غ�ي��رة .ي��دف�ع��ه الفضول
ل� �ي� �س ��أل ��ك ب� �ح� �م ��اس ��ة« :ش� � ��و أس� �ت ��اذ
ك��أن��ك ب�ت�ع��رف ح��دا م��ن هالحرمية؟»
تجيبه بالنفي .تحاول رس��م ضحكة
ع�ل��ى وج �ه��ك وت�م�ض��ي ب�ع�ي�دًا باحثًا
ع��ن زك��ري��ا إب��راه�ي��م ،الصعلوك ال��ذي
يقضي أيامه اآلن متسكعًا في شوارع
بيروت ،باحثًا عن ثمن زجاجة خمر،
وسرير ينام عليه بقية ليلته .قبل أن
يتحول زكريا إبراهيم إلى «مطلوب»
بسبب سرقة قطعة بسكويت صفراء
ال �ل��ون ،ك�م��ا ت�ظ�ه��ر ف��ي ص��ورت��ه ،ك��ان
ي �ع �ت �ب��ر واح � � � � �دًا م � ��ن أب� � � ��رز ال� ��وج� ��وه
األدب� �ي ��ة ال �ش��اب��ة ال ��واع ��دة ف ��ي مطلع
الثمانينيات .اندفاعه نحو التجربة
ل �ف��ت أن �ظ��ار ع � � ّ�راب امل �س��رح ال �س��وري
ال ��راح ��ل ف � ��واز ال� �س ��اج ��ر ،ف �ع �م��ل م�ع��ه
ً
م�م�ث�لا ف��ي ع��دد م��ن ع��روض��ه األول ��ى.
رب �م��ا ه ��ذا م ��ا أك �س �ب��ه ث �ق��ة ب��ال�ن�ف��س،
م��ا زال ي�ع�ي��ش ف��ي ردائ �ه��ا أم ��ام أه��م

امل �س��رح �ي�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ح �ت��ى اآلن.
ً
م � ��رة ،ال �ت �ق��ى زك ��ري ��ا إب��راه �ي��م ال�ن�ج��م
ً
غسان مسعود ،فخاطبه قائال «:تعال
إل � � ّ�ي» ف��اق �ت��رب م �س �ع��ود م �ن��ه ،وف�ت��ح
معه ح��وار طويل عن الذكريات التي
جمعتهما م��ع ال��راح��ل ف��واز الساجر.
مقاالت نقدية نشرها زكريا ابراهيم
في جريدة «السفير» ،فرضت نفسها
حالة متفردة على الساحة الثقافية
ال �س��وري��ة ف��ي زم ��ن ك �ث��ر ف �ي��ه ال�ه�ج��اء
ّ
امل �ج��ان��ي ،وق ��ل ف�ي��ه ال�ن�ق��د األك��ادي�م��ي
ال �ح �ق �ي �ق��ي .ش �ك�ل��ت م �ق��االت��ه ه��اج�س��ًا
وم� �ح� �ف� �زًا ل �ل �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال �ص �ح��اف �ي�ين

لفت أنظار الراحل فواز
الساجر ،فعمل معه
ممثال في عدد من
ً
عروضه األولى

وال�ن�ق��اد ف��ي ت�ج��اوز أس�ل��وب إبراهيم
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت .ي�ح�م��ل زك��ري��ا ال�ي��وم
ب �ع �ض ��ًا م � ��ن م � �ق� ��االت� ��ه ال� �ق ��دي� �م ��ة ف��ي
ح�ق�ي�ب��ة ال ت �ف��ارق��ه أب � �دًا .ل�ق��د تحولت
ال �ق �ص��اص��ات ال��ورق �ي��ة إل ��ى ج ��زء من
هويته التي يرفض أن يفقدها ،أو أن
تسرقها منه ع�ث��رات األي ��ام .صدمات
ّ
نفسية ونكبات متالحقة ،حلت عليه
من دون استئذان ،لعل أكثرها إيالمًا
وق� �س ��وة ،وف � ��اة زوج� �ت ��ه ال �ث��ان �ي��ة في
ح��ادث درام��ات�ي�ك��ي ،رب�م��ا ل��ن تجد له
ً
مثيال ف��ي أع�ظ��م ت��راج�ي��دي��ات العالم.
لم يقف إلى جانبه أحد من األصدقاء.
وجد في اإلدمان على الكحول مهربًا
م��ن ال�ض�ي��ق ال ��ذي س�ي�ط��ر ع�ل��ى قلبه
وعقله .اليوم تجده مخمورًا يهيم على
وجهه في الحمرا .القدر لم يكن كريمًا
معه كعادته .حولته لحظة ضعف من
متسكع يعيش على أن�ق��اض أحالمه
املحطمة إلى «مطلوب» بتهمة سرقة
قطعة بسكويت صفراء اللون ،يسخر
م��ن ص��ورت��ه و«ج��ري�م�ت��ه» الصغيرة،
الزبائن العابرون في شارع الحمرا!
على موقعنا نص كتبه زكريا إبراهيم في
وداع النجم السوري ياسني بقوش

«إعدام» ــ يو مني جن (ألوان زيتية ــ الصني ــ )1995

وقت للكتابة

أجل ،أسكن في كفرسوسة يا صديقي
زيد قطريب *
االن� �ع� �ط ��اف م ��ن امل �ت �ح �ل��ق ال �ج �ن��وب��ي
ب��ات�ج��اه ك�ف��رس��وس��ة ب�م�ث��اب��ة ان�ق�لاب.
ذل ��ك األوت��وس �ت��راد ال�ف�س�ي��ح امل�ض��يء
ال� � ��ذي ي �ل��ف دم� �ش ��ق م ��ن غ��رب �ه��ا إل��ى
شمالها ،ي�ب��دو مختلفًا عند العقدة
التاسعة ،حيث تبدأ «الهوندا» بتلقف
الطريق ببطء يقطعه رجال األمن وهم
ي�ح��دق��ون كأنهم رج��ل واح��د باتجاه
ال �س �ي��ارة ال �ت��ي غ��ام��رت ف��ي ال �خ��روج
و«ال� �ت� �ك ��وي ��ع» ن �ح��و ك �ف��رس��وس��ة ف��ي
ه��ذا ال��وق��ت املتأخر م��ن ليل الجمعة.
ي�ت�ك��ئ ال�ص �غ�ي��ر ع �ل��ى ال �ب �ل��ور وي �ب��دأ
ل �ه��اث��ه ب�ت�غ�ش�ي��ة األض � � ��واء ال �خ��اف �ت��ة
م� ��ن ال� � �خ � ��ارج ل� �ي ��زي ��ده ��ا ق� �ل� �ق ��ًا .إن �ه��ا
�لا ،ورج��ل األم��ن ال يصدق
الثانية ل�ي ً
املعلومات على البطاقة الشخصية.
م� ��اذا ت�ف�ع��ل ه �ن��ا؟ أذه� ��ب إل ��ى ب�ي�ت��ي،

�ذت الصغير إل��ى املستشفى!
ل�ق��د أخ � ُ
يفغر الرجل فمه وهو ال يصدق أنني
أسكن على أطراف هذه البساتني .أنا
امل�ت�ح��در م��ن ال��ري��ف ال�ح�م��وي امل��وغ��ل
ف��ي ال�ت�ص��وف وال�ب��اط�ن�ي��ة ،أق �ط��ن مع
كثيرين من أبناء الساحل والسويداء
في عمق ما يسمى املستنقع الصعب
أو ب� �س ��ات�ي�ن ك� �ف ��رس ��وس ��ة امل �ص �ن �ف��ة
سلفًا ضمن خ��ان��ة ال�ت�ط��رف والتدين
وم�ن��اه�ض��ة ال �ن �ظ��ام! ي�خ�ف��ض ال��رج��ل
ض��وء والعته الصينية ويشير بيده
ك ��ي ت �ت��اب��ع ال� �س� �ي ��ارة س� �ي ��ره ��ا .ك ��أن
ّ
ه��ذا ال��رج��ل يملك ص��ورة خرافية عن
املنطقة وق��د حطمتها ّ
للتو بطاقتي
الشخصية مع مكان سكني .لألسف،
ك ��ان ص�ع�ب��ًا أن ي�ك�ت�ش��ف ال �س��وري��ون
أنفسهم بغير ه��ذه الطريقة .ك��م كان
م�ج��دي��ًا ل��و ت� ّ
�رج��ل رج ��ال ال�ش��رط��ة من
سيارات «الستيشن» ليشربوا الشاي

م��ع ال�س� ّ�م��ان أب��و ي��اس�ين ،أو يجلسوا
م��ع ال �ن��اس ت�ح��ت ال�ت��وت��ة امل�ع�م��رة في
ك�ف��رس��وس��ة .ت�ل��ك التفاصيل التافهة
�ا ،وك� ��ان
ك ��ان ��ت ت �ع �ن��ي وط � �ن ��ًا ك � ��ام �ل� ً
علينا نحن النازحني من املحافظات
البعيدة أن ننسى طوائفنا ونندمج
ف ��ي ه� ��ذا امل �ج �ت �م��ع ال��ري �ف��ي ال�ب�س�ي��ط
وامل �ح��ب .إن�ه��ا ال�ت�ف��اص�ي��ل الهامشية
التي دخلها الجميع دون قصد ،كي
يكتشفوا وجهًا مختلفًا للبلد .لعبة
االكتشاف عبر التفاصيل الهامشية،
نجحت في كفرسوسة ،فقد تمت بال
ايديولوجيا ،وكان طبيعيًا أن يفاجأ
الكثير م��ن «ال�ك�ف��ارس��ة» بصوت عبد
ال �ب��اس��ط ع �ب��د ال �ص�م��د ف��ي ت��رت�ي�لات��ه
القرآنية أثناء مآتم األقليات.
عشوائيات كفرسوسة حملت نبوءة
املجتمع السوري واحتماالته الالحقة
ف��ي وق ��ت اخ�ت�ل�ط��ت ف�ي��ه مصطلحات

كل األطراف كانت تملك
صورة خرافية عن
بعضها اآلخر

ال � �ث ��ورة واألزم � � ��ة واألح � � � ��داث ،م ��ع م��ا
ي �م �ك��ن ت � �ص ��وره أي� �ض ��ًا م ��ن ط��ائ �ف �ي��ة
واغ � �ت � �ي� ��ال وت � �خ� ��وي� ��ن .رغ� � ��م أن ت�ل��ك
املصطلحات لم تكن قد أطلت برأسها
في ذلك الوقت ،إال أن نذرها كان يلوح
ّ
ّ
التوجس ال�س��وري لينكشف
ف��ي أف��ق
املشهد على ان�ق�س��ام��ات حتى ضمن
أه� � ��ل ال� � �ح � ��ارة ال� � ��واح� � ��دة ح �ي��ن ه ��رع
ب�ع�ض�ه��م مل�ح��و ك �ت��اب��ات امل�ت�ظ��اه��ري��ن
ع� ��ن ال � � �ج � ��دران ك� �ن ��وع م� ��ن ال �ح �م��اي��ة
للمنطقة جراء تداعيات األحداث .في

ال��وق��ت نفسه ،ك��ان ال�ش�ب��اب يذهبون
باتجاه مغامرات أكثر جنونًا كتأليف
الشعارات واكتشاف الرجل البخاخ.
امل�ف��ارق��ة أن ك��ل األط ��راف ك��ان��ت تملك
ّ
ص��ورة شفهية وخرافية عن بعضها
اآلخ� � � ��ر ،ل �ك ��ن أه � ��م ت �ل ��ك ال � �ص� ��ور ه��ي
شخصية رج ��ال ال�ش��رط��ة واألق�ل�ي��ات
ف ��ي أذه � ��ان «ال �ك �ف ��ارس ��ة» ،وال �ص ��ورة
الثانية هي أبناء تلك املدينة القابعة
ع �ل��ى أط � � ��راف ال �ع��اص �م��ة ف ��ي أذه� ��ان
النازحني الجدد الذين وف��دوا إليها.
القاسم املشترك ب�ين ال�ص��ورت�ين كان
الثقافة الشفهية امل�م��زوج��ة بامليراث
ال��دي �ن��ي واإلش� ��اع� ��ات ال �ت��ي ت�ك� ّ�ل�س��ت
ب�ع��ام��ل ال��زم��ن وك ��ان عليها ال �ي��وم أن
تنفجر دفعة واح��دة! نعم ،أن��ا أسكن
ف��ي ك�ف��رس��وس��ة ي��ا ص��دي �ق��ي ،لكنني
اآلن ،ربما ،أبحث عن وطن!.
* شاعر سوري
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تكريم

«مسرح بابل» استحضر شابلن العرب

نضال سيجري
الساخر من الموت
رثاء فرح .هكذا يمكن وصف االحتفال الذي أقامه ّاملسرح البيروتي أول
من أمس الستذكار املمثل واملخرج السوري الذي ظل يعتصم بسخريته
ودعابته حتى اللحظات األخيرة
خلود ناصر
أول م��ن أم ��س ،ك � ِّ�رم «ش��ارل��ي شابلن
ال � �ع� ��رب» ،امل �م �ث��ل وامل � �خ ��رج ال �س ��وري
ن �ض��ال س �ي �ج��ري ال � ��ذي رح� ��ل ف ��ي 11
ت� �م ��وز (ي ��ول� �ي ��و) ع ��ن ع �م��ر ن ��اه ��ز 48
ع��ام��ًا ب�ع��د ص ��راع ط��وي��ل م��ع س��رط��ان
ال �ح �ن �ج��رة .ك ��ان ج �م��ع م ��ن أص��دق��ائ��ه
ال �ف �ن ��ان�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن وال� �س ��وري�ي�ن
وب� � �ع � ��ض م �ع �ج �ب �ي ��ه ق� � ��د اح � �ت � �ش� ��دوا
ف � ��ي «م� � �س � ��رح ب � ��اب � ��ل» ل �ي �س �ت ��ودع ��وه
وي�س�ت��ذك��روه بكلمات أل�ق��اه��ا زم�لاؤه
املمثل فايز ق��زق ،واملمثل عبد املنعم
عمايري ،وامل�خ��رج ج��واد األس��دي .ثم
ان �ت �ه��ى االح �ت �ف��ال ب �ع��رض م�س��رح�ي��ة
«ح �م��ام ب �غ��دادي» (ك�م��ا ص � ّ�ورت ل��دى
استعادتها ف��ي ب�ي��روت ال�ع��ام )2008
م � ��ن ت �م �ث �ي �ل��ه وت �م �ث �ي ��ل زم� �ي� �ل ��ه ق ��زق
وإخراج األسدي.
ل�ق��د ن �ع��اه أص ��دق ��اؤه ب �ف��رح ك��ي يليق
ّ
واملحب
الرثاء بالشاب املبتسم دائمًا
للحياة ،هو ال��ذي حقق رصيدًا كبيرًا
ف��ي األع�م��ال املسرحية والسينمائية
وال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،ون �ج��اح��ًا ك �ب �ي �رًا في
األدوار ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ال�ك��وم�ي��دي��ة .لم
ي�ق��ف اس�ت�ئ�ص��ال ح�ن�ج��رت��ه ع�ق�ب��ة في
م �س �ي��رت��ه ،ب ��ل ق� ��دم دورًا ص��ام �ت��ًا في
مسلسل «الخربة» عام .2012
ّ
اس� �ت� �ه ��ل ف ��اي ��ز ق� � ��زق ال �ك �ل �م��ة ل�ي�ن�ق��ل
إل � �ي � �ن� ��ا ك � �ي� ��ف ك � � ��ان ي � � ��رى ش �خ �ص �ي��ة
ن �ض��ال ك�ط��ال��ب ع �ن��ده ف��ي امل�ع �ه��د في
الثمانينيات وكيف ت�ط� ّ�ورت العالقة
ّ
حتى أصبح هذا الطالب ملهمه .كان
ّ
طالبًا غير عادي ،تميز بحس املبادرة
واألفكار التي ال تنتهي .ال ينسى قزق
دوره امل�م� ّ�ي��ز ف��ي «ح�ل��م ليلة ص�ي��ف».
ّ
علمًا أن م�ث��ال سيجري األع�ل��ى ال��ذي
استمد منه القوة كان املمثل واملخرج
املسرحي جهاد سعدّ .
تغيرت مكانة
ن�ض��ال ع�ن��د ف��اي��ز ح�ين ع�م�لا م�ع��ًا في
«ح�م��ام ب �غ��دادي» .جعله يعيد النظر

ف ��ي ط �ب �ي �ع��ة ع �م��ل «اإلن� � �س � ��ان» ال ��ذي
يقف على الخشبة ال «املمثل» ،وكيف
ً
يمسك الخشبة بدال من أن يقف عليها.
ت �ح��ول ن �ض��ال م��ن ط��ال��ب س��اب��ق ال��ى
زميل فملهم م��ن الناحية الشعورية،
وال��وج��دان �ي��ة ،واإلن�س��ان�ي��ة ب��ل أصبح
املسرح.
شقيقًا إنسانيًا له على خشبة
ّ
وختم قزق مع ّ
غصة بوعد لروحه أنه
سيعمل على ه��ذه الفكرة ب��ال��ذات مع
طالبه في املعهد.
أم��ا كلمة ص��دي��ق ال��راح��ل ع�ب��د املنعم
عمايري ،فجاءت مؤثرة وحميمة بعد

وق��ت طويل ت�ص��ارع فيه عمايري مع
الكلمات لينطق أخيرًا« :حيوان مائي
من خمسة أحرف» .هكذا قال له نضال
ال �س��اخ��ر م ��ن امل � ��رض ح�ي�ن أف �ص��ح له
عن ورم��ه الخبيث .لم يعرف عمايري
ّ
ج��واب ال �ح��زورة ،إال أن ن�ض��ال أج��اب
ً
قائال إن��ه «س��رط��ان» .ثم راح عمايري
ّ
الحاضرين سخرية نضال
يتخيل مع
ّ
م��ن امل� ��وت ،ف � ّق��ال ب��أن��ه ل��و ك ��ان معنا،
لكان سخر منا جميعًا مستذكرًا حني
ق��ال ل��ه قبل شهر «ي��ا زمل��ي كيف بدي
أق�ع��د لحالي أن��ا ب��ال�ق�ب��ر؟» فهو ال��ذي

ك��ان ي�ح� ّ�ب ال�ح�ي��اة وال ي �ن��ام« .ن�ض��ال
س��اخ��ر م��ن ال �ح �ي��اة وامل � ��وت .ك�س��ر لي
ظ �ه��ري .ن �ض��ال ب�ي�س�ت��اه��ل ت �ك��ون كل
امل �س��ارح م�ض��واي��ة وع��م تحتفل فيه»
خ �ت��م ع �م��اي��ري .ك� ��ان س �ي �ج��ري ي��ؤمل��ه
م��ا ي �ج��ري ف��ي وط �ن��ه وي��ؤمل��ه أن ي��رى
ال� �س�ل�اح م �ص��وب��ًا ب�ي�ن أب� �ن ��اء ال��وط��ن
ال��واح��د فكتب «وط�ن��ي م�ج��روح .وأن��ا
أنزف .خانتني حنجرتي ،فاقتلعتها.
أرج��وك��م ،ال ت�خ��ون��وا وط �ن �ك��م» .هكذا
وص��ف ج��واد األس��دي ال��راح��ل ،خاتمًا
ّ
ب��أن سيجري حمل وج��ع س��وري��ا كله

على جسد أسطوري ،وغادر الى مكان
ّ
ناء ،وأن ُ الوطن العربي حي في نضال،
ٍ
َ
ّ
فهتف «أحبك بكل ما للشام من أبواب
وب � ��ردى .ف�ل�س�ط�ين ك��ان��ت ت��رف��رف بني
ف �ن��اي��اك» ث��م ن� ��ادى مل �ح �م��ود دروي ��ش
وش � �ع� ��راء وف �ن ��ان�ي�ن ع � ��رب م�ن��اض�ل�ين
ي�ع�ي�ش��ون ف��ي روح س �ي �ج��ري ،وخ�ت��م
ّ
�أن نضال سيبقى ّ
حيًا فينا .انتهى
ب�
االح �ت �ف��ال ب �ع��رض ف �ي��دي��و م�س��رح�ي��ة
«حمام بغدادي» (راج��ع الكادر) التي
ّ
صورها املخرج الليث حجو ،وكانت
من آخر أعمال نضال سيجري.

zoom

«عرس الدم» على امتداد الخريطة
دمشق ـــ خليل صويلح
اخ� �ت� �ب ��ر ن � �ض� ��ال س� �ي� �ج ��ري (ال � � �ص� � ��ورة)
التراجيديا السورية قبل أن تقع .كانت
ال �ن �س �خ��ة ال �ع��راق �ي��ة ال �ت��ي ج �س��د بعضًا
م��ن ف�ص��ول�ه��ا ف��ي «ح � ّ�م ��ام ب� �غ ��دادي» مع
امل� �خ ��رج ج� � � ّ�واد األس � � ��دي م� �ج ��ازًا ع��رب�ي��ًا
ً
ق��اب�لا للتحقق ف��ي خ��رائ��ط أخ ��رى .خالل
بروفات العرض ،اختزن املمثل السوري
ال ��راح ��ل ط �ب �ق��ات ال �ع �ن��ف ال �ت��ي اق�ت��رح�ه��ا
امل �خ ��رج ال �ع��راق��ي ك��أح��د أش �ك ��ال م�س��رح
ال� �ق� �س ��وة ،وان� �ه� �م ��ك ف ��ي ت �ف �ك �ي��ك خ �ي��وط
ّ
الشخصية املركبة بمشاركة زميله فايز
ق��زق (جائزة أحسن ممثل في «مهرجان
ال �ق��اه��رة ل�ل�م�س��رح ال�ت�ج��ري�ب��ي» ـ �ـ .)2006
سائق الشاحنة لم يكمل الرحلة ،فحرب
ال�ه��وي��ات فتحت مجرى واس�ع��ًا للندوب
وس��ري��ال�ي��ة ال�ف��وض��ى وال �خ��راب والعبث.
الدماء ّ
تتفوق على ماء االغتسال للتطهر
من أدران الحرب .لم تسعفه حنجرته في
ال �ص��راخ ع�ل��ى ال�خ�ش�ب��ة ،ب�ع��دم��ا ّ
تحولت
ال� �ب�ل�اد ب��أك �م �ل �ه��ا إل � ��ى م ��ا ي �ش �ب��ه س��ري��ر
«عرس الدم» ،ورقعة مفتوحة على الوجع
ّ
والتمزق واالنهيارات.
رحلة قصيرة وخاطفة ،أوقفت مشاريع
امل�م�ث��ل ال��راح��ل ق �س �رًا ،ل�ك�ن��ه ف��ي امل�ق��اب��ل،
اختزن رصيدًا مسرحيًا استثنائيًا ،منذ

أن غادر مدينته الالذقية إلى دمشق في
أواخر الثمانينيات ،لينتسب إلى املعهد
العالي للفنون املسرحية ،بأقصى طاقته
ع�ل��ى ال�ش�غ��ف ب��ال�خ�ش�ب��ة .إذ أن �ج��ز نحو
 35عرضًا ب��أدوار وشخصيات متباينة،
ت� �ن� �ط ��وي ع� �ل ��ى ق � � ��درة خ� ��ارق� ��ة ف� ��ي م ��زج
ال�ض�ح��ك ب��امل��أس��اة ،ف�ه��و ال�ط� ّ�ي��ب واألب�ل��ه
واالنتهازي .غامر بلعب دور امرأة عجوز
ف��ي م�س��رح�ي��ة «أرام � ��ل ع�ل��ى البسكليت»
م��ع ج� ��واد األس � ��دي ( ،)2008ك �م��ا أس�ه��م
في تفعيل مسرح الطفل بعروض الفتة
عبر مشاركته في «مهرجان ربيع مسرح
األطفال» .حلمه القديم باستعادة الزمن

نضال سيجري
(يمني) وفايز
قزق في مشهد
من «حمام
بغدادي»
()2006

ال �س �ع �ي��د ل �ل �م �س��رح ال � �ج� � ّ�وال ،أع � ��اده إل��ى
مدينته الالذقية .هناك ،أدار ورش��ة عمل
ملمثلني ه� ��واة ،ك��ان��ت حصيلتها ع��رض
«نيغاتيف» من كتابته وإخراجهّ ،
ليقدمه
الح �ق��ًا ف��ي ت �ظ��اه��رة «امل �ن �ص��ة امل�س��رح�ي��ة
ل �ح��وض امل �ت ��وس ��ط» ف ��ي آخ� ��ر دورة من
«م �ه ��رج ��ان دم �ش ��ق امل �س ��رح ��ي» ()2010
وك��ان��ت آخ��ر إط�لاالت��ه ع�ل��ى امل �س��رح .لقد
اخ �ت��ار ن �ض��ال س�ي�ج��ري ف��ي ع��رض��ه ه��ذا
م�س�ت�ش�ف��ى ل�ل�أم ��راض ال�ع�ق�ل�ي��ة الخ�ت�ب��ار
ّ
نماذج إنسانية تعيش تمزقات عميقة،
وكأن هذا املستشفى امتد الحقًا من فضاء
الخشبة إلى خريطة البالد بأكملها.
ك��ان امل�ش�ه��د األخ �ي��ر للممثل ال��راح��ل في
امل� �س ��رح ال �ق��وم��ي ف ��ي ال�ل�اذق� �ي ��ة ،م�ش�ه��د
ت � ��اب � ��وت م� �س� �ج ��ى ع� �ل ��ى ال� �خ� �ش� �ب ��ة ،ف��ي
ت��راج �ي��دي��ا ص�ن�ع�ه��ا ب�ن�ف�س��ه ،ب �ن��اء على
وص� �ي� �ت ��ه ،ق� �ب ��ل أن ُي� ��دف� ��ن ف� ��ي «م �ق �ب��رة
ال� ��روض� ��ة» .ل �ك��ن ط �ي��ف ن �ض��ال س�ي�ج��ري
ل��ن ي�غ��ادر الخشبة ال�س��وري��ة ،إذ تداولت
بعض األوس��اط الثقافية معلومات غير
م��ؤك��دة ع��ن اح �ت �م��ال إط �ل�اق اس �م��ه على
إح � ��دى ق ��اع ��ات م �س��رح «امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي
للفنون املسرحية» في دمشق إلى جوار
معلمه فواز الساجر ،وعلى أحد مسارح
الالذقية كثاني مسرحي سوري بعد رائد
املسرح أبي خليل القباني.

وفاء

نبي في وطنه؟
ّ
ت� � � ��داول� � � ��ت ب � �ع� ��ض ال � �ص � �ح� ��ف وامل � � ��واق � � ��ع
اإللكترونية أخبارًا عن إطالق اسم الراحل
نضال سيجري على إحدى قاعات «املعهد
العالي للفنون املسرحية» في دمشق ،لكن
عميد املعهد سامر عمران أكد لـ«األخبار»
إمكانية لحصول األمر ّ
ّ
ألن سيجري
أن ال
لم ّ
يدرس فيه إال فترة قصيرة .فيما جرى
ال�ح��دي��ث أي�ض��ًا ع��ن إط�ل�اق اس��م سيجري
ع �ل��ى أح ��د م �س��ارح ال�ل�اذق �ي��ة ،ق ��ال امل��دي��ر
العام لـ«مديرية املسارح واملوسيقى» عماد
جلول ل�ـ«األخ�ب��ار» ّإن سيجري «يستحق
هذا ،ومن املمكن أن يقترح ذلك على وزيرة
ّ
الثقافة» ،مضيفًا إنه «ال يوجد بحث جدي
ف��ي امل��وض��وع ح��ال �ي��ًا» .رغ��م ت ��داول هذين
الخبرين من باب التمنيات ،إال ّأن مثل هذه
املبادرة ليست كثيرة على ممثل بقي وفيًا
للمسرح وأهله حتى رحيله.

لوثة المسرح حتى الرمق األخير
وسام كنعان
«إن أح �ض��رت��م ل��ي س ��ري �رًا ،ف�س��أن��ام
هنا على الخشبة ،إنه بيتي ،الرحم
ً
التي منها خرجت ممثال .هنا أشعر
ب��ال �ح �م��اي��ة ،وع � ��دم ال � �ص� ��دأ» .ب�ه��ذه
ال �ج �م��ل امل �س �ك��ون��ة ش�غ�ف��ًا إل ��ى ح��ده
األق � �ص� ��ى ،ه �م��س امل �م �ث��ل وامل� �خ ��رج
امل �س��رح��ي ال��راح��ل ن �ض��ال سيجري
(1965ـ � �ـ )2013ذات م��رة لـ«األخبار».
طبعًا ح��دث ذل��ك قبل أن ي��ودع «أبو
وليم» جمهوره ومحبيه ويمضي،
وهو من اعتاد الوداع من دون بكاء.
ّ
إذ س �ب��ق أن س ��ل ��م ع �ل��ى أص��دق��ائ��ه
ع �ن��د ت �خ��رج��ه م ��ن «امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي
ل �ل �ف �ن��ون امل �س��رح �ي��ة» ( )1991وه��و
ال��وح �ي��د ال� ��ذي ل ��م ي �ب� ِ�ك ي��وم �ه��ا ،بل
أده��ش أس�ت��اذه ف��اي��ز ق��زق بعد عدة
أي � ��ام ع �ن��دم��ا ص ��ادف ��ه ف ��ي ال� �ش ��ارع،

ّ
فلوح له قائال« :مرحبا أبو الفوز»،
ليفاجئ األس �ت��اذ ب��ال�ج��رأة الكبيرة
للطالب املتخرج حديثًا .في حديثه
م��ع «األخ� �ب ��ار» ،ي��ؤك��د ف��اي��ز ق��زق أن
ال � �س� ��ؤال ال � ��ذي ط ��امل ��ا ّ
ردده امل�م�ث��ل
ال � ��راح � ��ل أم� ��ام� ��ه ك � ��ان «م� � � ��اذا ن�ف�ع��ل
بهؤالء املصابني بلوثة املسرح وال
يمكن لهم الشفاء منه ،وكيف يمكن
أن ندعم مشاريعهم ونضعهم على
ال�ط��ري��ق ال�ص�ح�ي��ح؟» .ه �ك��ذا ،اخ�ت��ار
ن�ض��ال أن يخصص ج��زءًا م��ن وقته
لهواة وممثلي املسرح الجامعي في
مدينته الالذقية.
ك ��ان م �ش��روع��ه األول م�ع�ه��م إع ��ادة
مل �س��رح �ي��ة «ص� � � ��دى» ل��زم �ي �ل��ه ع�ب��د
املنعم ع�م��اي��ري ،ال�ت��ي ق��دم��ت ّ
للمرة
األول � � ��ى ع �ل��ى خ �ش �ب��ة «م� �س ��رح أب��و
خ �ل �ي��ل ال �ق �ب��ان��ي» ف ��ي دم �ش��ق س�ن��ة
 2000ولعب بطولتها كل من غسان

مسعود وسالفة معمار  .ك��ان بطل
«حمام بغدادي» ُمغرمًا بهذا العرض
ال��ذي حصد نجاحًا وج��وائ��ز هامة،
فاستأذن صاحبها ليعيد تقديمها
سنة  2006برؤية إخراجية مختلفة
كانت تتويجًا حقيقيًا لورشة عمل
أق��ام�ه��ا ن�ج��م «ض�ي�ع��ة ض��اي�ع��ة» مع
م �ج �م��وع��ة م� ��ن ال �ف �ن ��ان�ي�ن ال �ش �ب��اب
ف ��ي ال�ل�اذق� �ي ��ة ،ف��اس �ت �ح��ق ت�ص�ف�ي��ق
املشاهدين وعلى رأسهم العمايري
ال � ��ذي أش � ��اد ب� � ��أداء م�م�ث�ل�ين ش�ب��اب
(حسني عباس ،رغ��داء جديد ،نجاة
محمد) .لم يتوقف الربان بعدها عن
العناية بنزالء سفينته املفترضني،
ً
كونه كان يعتبر نفسه مسؤوال عن
كل شركائه من عشاق املسرح ،حتى
أنه أشرف على ورشات عمل تخرج
ع�ل��ى ش�ك��ل ل��وح��ات ف�ن�ي��ة ت �ق��دم في
«املعهد العالي للفنون املسرحية»

اختار أن يخصص
جزءًا من وقته لهواة
وممثلي المسرح
الجامعي

وغ�ي��ره ،م��ن دون أن تحمل عناوين
أو يسبقها ترويج الئق.
وم� ��ع ت� �ه ��اوي ص �ن��اع��ة امل� �س ��رح في
س��وري��ا واح �ت �ك��ار ه��ذا ال �ف��ن ال��راق��ي
بمديرية رسمية محكومة بالجمود
والروتني ،كان على نضال أن يحزم
أغ� ��راض� ��ه وي� �س ��اف ��ر م � �ج ��ددًا ص��وب
البحر.
ه�ن��اك أن�ج��ز مسرحية «نيغاتيف»

ال� � �ت � ��ي ك � �ت� ��ب ن� �ص� �ه ��ا وأخ � ��رج � �ه � ��ا،
ُ
وع� ��رض� ��ت ع �ل��ى خ �ش �ب��ات م �س��ارح
ال�ل��اذق � �ي� ��ة س� �ن ��ة  2010وق� � ��د ل �ع��ب
بطولتها كل من رغ��داء جديد ،شام
ج� �ن� �ي ��د ،ن � �ج� ��اة م� �ح� �م ��د ،م �ص �ط �ف��ى
ج � ��ان � ��ودي ،ال �ح �س ��ن ي� ��وس� ��ف ،ه�ب��ة
جديد ،وهاشم غزال.
ي��رص��د ال�ع��رض ج��وان��ب ال�خ�ل��ل في
ال�ح�ي��اة اإلن�س��ان�ي��ة ،ع�ب��ر مجموعة
م� � ��ن األش� � � �خ � � ��اص ال� � ��ذي� � ��ن أرادوا
التقاط صورة جماعية أمام عدسة
الكاميرا ،فإذا بهم ينجرون إلى فخ
س��رد ق�ص��ص ح�ي��ات�ه��م الشخصية
ال� � �ص � ��اخ� � �ب � ��ة ب � � �ح� � ��زن ال ي �ن �ق �ص ��ه
ش � � ��يء م � ��ن األم� � � ��ل وال� � �ط� � �م � ��وح ،ث��م
الخضوع واإلذع��ان ،ومن ثم نهاية
درام��ات�ي�ك�ي��ة ف��ي «م�ش�ف��ى األم��راض
ال �ع �ق �ل �ي��ة» ال �ت��ي اس �ت �ق �ب �ل��ت ج�م�ي��ع
األبطال.
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دراما سورية تعكس الواقع «سنعود بعد قليل» إلى دمشق
وسام كنعان
منذ بدء عرض حلقات املسلسل السوري
وهبي والليث
«سنعود بعد قليل» لرافي
ّ
حجو ،بدا ّ
جليًا ملاذا تعامل صناعّ العمل
مع مسلسلهم أثناء تصويره وك��أن��ه أحد
األس ��رار العسكرية ال�خ�ط�ي��رة .ق� ّ�رر ه��ؤالء
ع� ��دم اإلدالء ب � � ّ
�أي ت �ص��ري��ح ي �ش��رح ف�ك��رة
املسلسل ،أو تفاصيل الحكاية التي تبدأ
من داخ��ل سور الشام القديمة حيث يقيم
«أب � ��و س ��ام ��ي» (دري � ��د ل� �ح ��ام) داخ � ��ل بيت
ع��رب��ي ف��ي أح �ي��اء ب ��اب ت��وم��ا وي �ع �م��ل في
ّ
يتعرف املشاهد
صناعة املوزاييك .هناك،
ع�ل��ى ال�ع�ن��ف ال ��ذي اع �ت��اده س �ك��ان دم�ش��ق
منذ سنتني ،إذ أصوات القصف ال تتوقف،
ّ
الضيقة معارك ليلية
فيما تشهد األحياء
املرض والعنف
سامي»
دائمة .يجابه «أبو
ّ
املتصاعد ب��ذاك��رة متقدة يغذيها بصور
عائلته التي يحملها أينما ذه��ب ،إضافة
إلى صياغته حوارات مفترضة مع زوجته
الراحلة .في أحاديثه ،يرثي لها حال الشام
ب �ع��دم��ا غ � ّ�ي ��ر ال ��زم ��ن م�ل�ام �ح �ه��ا .ح � ��وارات
ال �ع �ج��وز م��ع ص��دي�ق��ه «أب� ��و ع �ب��دو» (ع�م��ر
حجو) تختصر الكثير من معاناة عاصمة
ّ
األم � ��وي �ي��ن ،خ �ص ��وص ��ًا أن ل�ل�أخ� �ي ��ر اب �ن��ًا
اعتقلته السلطات السورية .انكب الرجل
مراسيم
الثمانيني ع�ل��ى م�لاح�ق��ة أخ �ب��ار
ّ
العفو الرئاسية التي صدرت تباعًا ،لكنه
ّ
ف��ي ك��ل م� ّ�رة ك��ان يفاجأ ب��أن تلك القوانني
أق � � ّ�رت ل�ل�إف ��راج ع ��ن امل �ج��رم�ي�ن وامل�ت�ه�م�ين
بقضايا جنائية ،وليس ملن اعتقل بسبب
التظاهر أو على خلفية معارضة النظام!
ّ
ّ
الضيق ،نتابع أيضًا السجاالت
الحي
في
الطريفة ب�ين «أب��و س��ام��ي» و«أب ��و عبدو»
ّ
يصر على تسمية ما تشهده سوريا
الذي
ب�ـ«ال�ث��ورة» ،فيما يعتبرها صديقه «أزم��ة
ّ
وجدانية
سياسية» .كذلك ،نرصد حوارات
ع��ال �ي��ة امل �س �ت��وى ي �ج �س� ّ�ده��ا دري � ��د ل �ح��ام
ببراعة شديدة خصوصًا عندما يختلف
ّ
مع معلم البناء (جمال العلي) على خلفية
تسميته «الثوار» بـ«الجماعات املسلحة»
�رات أخ� �ب ��ار م�ح�ط��ات
ب �ط��ري �ق��ة ت �ش �ب��ه ن� �ش � ّ
النظام .الوجدانية تمثلت أيضًا في حوار
«غ � � ّ�وار» م��ع ط�ب�ي�ب��ه (ع�ل�اء ال �ق��اس��م) وه��و
ي �خ �ب��ره ع ��ن خ �ج �ل��ه م ��ن م � �غ� ��ادرة دم �ش��ق
ّ
ل�ت�ع��ل�ق��ه ب �ح��ارات �ه��ا وأه �ل �ه��ا ال ��ذي ��ن ع��اش
معهم أك�ث��ر م��ن ثمانني ع��ام��ًا .ف��ي املقابل،
ي�ت�ع� ّ�رف امل�ش��اه��د إل��ى أوالد «أب��و س��ام��ي»
امل �ق �ي �م�ين ف ��ي ل �ب �ن��ان وي �ك �ت �ش��ف تشتتهم
ووق ��وع� �ه ��م ف� ��ي م �ط �ب ��ات م� �ت� �ف ��اوت ��ة .ل�ك��ن
سيحار املرء وهو يتابع شخصية «دينة»
(نادين الراسي) التي ّ
تقرر خيانة زوجها
من دون الحذر من ابنتها التي تبدأ منذ
كشفها للقصة بتوبيخ وال��دت�ه��ا يوميًا.
أما االبنة الصغرى «ميرا» (غيدا ن��وري)،
ف� �غ ��ارق ��ة ف ��ي امل �ل�اه ��ي ال �ل �ي �ل �ي��ة وال �س �ه��ر،

ومهملة ل��دراس��ة امل�س��رح لصالح تصوير
اإلعالنات .تلتقي «ميرا» بـ«يوسف دنيا»
(ج��اب��ر ج ��وخ ��دار) ،ال �ش��اب ال �س��وري ال��ذي
يترك دراسة السينما في الواليات املتحدة
ويعود إلى حمص لتصوير فيلم تسجيلي
عما يجري في بالده .في هذه الشخصية
استعارة واضحة وتقليد دقيق لشخصية
امل �خ��رج ال �س ��وري ال ��راح ��ل ب��اس��ل ش�ح��ادة
الذي استشهد في حمص قبل إنهاء فيلم
ك��ان ي �ص� ّ�وره (األخ� � �ب � ��ار .)2012/5/30لكن
ت �ب��دو ع �ث��رة امل �خ��رج واض �ح��ة ف��ي إس �ن��اد
ّ
ملمثلة لبنانية لم تتمكن من
دور «م�ي��را»
ّ
ً
سوريا أصال،
تعرف
ها
بأن
املشاهد
إقناع
ّ
في الوقت ال��ذي ُيفترض فيه أنها عاشت
معظم عمرها هناك .أما كاتب العمل رافي
وه� �ب ��ي ،ف� �ي ��ؤدي دور ال �ف �ن��ان ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي
«راجي» بإتقان .هكذا ،يجد املشاهد نفسه
أم� ��ام ح �ك��اي��ة إن �س��ان �ي��ة ت�ع�ك��س ج� ��زءًا من

ّ
وتمر على معاناة
الواقع السوري الجديد
ال �س��وري�ي�ن امل �ه� ّ�ج��ري��ن م �ن �ه��م وال �ن��ازح�ي�ن
مرورًا بمن اضطر لحمل السالح في وجه
ال �ن �ظ��ام .وق ��د اس �ت �ق��ى ال �ك��ات��ب ف �ك��رة األب
الذي يبحث عن أبنائه من الفيلم اإليطالي
«ال � �ج � �م � �ي ��ع ب � �خ � �ي ��ر» ل� �ل� �م� �خ ��رج ال �ش �ه �ي��ر
جوسيبي تورانتوري ،من دون وق��وع ّ
أي

حوارات وجدانية
عالية المستوى
يجسدها دريد لحام
ببراعة

تقاطعات مع تفاصيله.
رغ� ��م ن �ج��اح ال �ع �م��ل ف ��ي م �ح��اك��اة ال �ح��دث
ال � �س� ��وري ورص � � ��ده ب �ش �ك��ل ع ��اب ��ر ل �ل �غ�لاء
الفاحش ف��ي األس�ع��ار وامل�ع��ان��اة اليومية،
وقع باملقابل في مآزق عدة ،أبرزها عندما
أع � ��اد ف ��ي ح � � ��وارات ش �خ �ص �ي��ات��ه ال �س ��ؤال
النظام؟».
الباهت «إن��ت م��ع ال�ث��ورة أم م��ع
ّ
ّ
وك��أن��ه ي��ري��د ف��ي ك��ل دقيقة تذكيرنا بأنه
«ي �ت �ج� ّ�رأ» ع�ل��ى ط ��رح امل�س�ت� ّ�ج��د ف��ي ح�ي��اة
ال �س��وري�ي�ن .ك��ذل��ك ،ب��ال��غ ال�ع�م��ل ف��ي نسج
ّ
املصادفات املتعلقة بشخصية «دينة» ،إذ
يجد امل�ش��اه��د نفسه مجبرًا على متابعة
ال �ـ«ك �ل �ي �ش �ي��ه» ال �ج ��اه ��ز ل� �ل ��زوج امل �خ ��دوع
والزوجة التي تعشق حبيبًا عابرًا ،فتحمل
منه بعد ّأول عالقة حميمة وتقع في حيرة
من أمرها .لكن عندما يكتشف الزوج (بيار
داغ ��ر) ال�ق�ص��ة ،يطلب م��ن زوج�ت��ه م�غ��ادرة
امل� �ن ��زل ت ��زام �ن ��ًا م ��ع وص � ��ول وال� ��ده� ��ا إل��ى

منذ م��ش��روع ّ
تخرجها م��ن «املعهد
العالي للفنون املسرحية» في دمشق من
خالل مسرحية «سليكون» ( )2011لعبد
املنعم عمايري ،لفتت املمثلة السورية
دانة مارديني (الصورة) األنظار ،وبدا
ّأنها مشروع نجمة تلفزيونة ّ
مميزة.
وبالفعل ،حققت املمثلة الشابة حضورًا
منذ أدائها لدور ابنة املقدم رؤوف في
ّ
مسلسل «الوالدة من الخاصرة» ،لكنها
ّ
تقدمت في هذا املوسم خطوات إلى
األم��ام ،بعد براعتها في تجسيد دور
ّ
املهجرة
«م��ري��م» .الشابة السورية
التي فقدت بيتها وأهلها ووصلت إلى
بيروت لتبيع الورود في الشارع وتتعرض
لالغتصاب .وربما تستحق مارديني لقب
«أفضل ممثلة ص��اع��دة» على أدائها
املتقن وخصوصًا في املشهد الذي
تستمع العتراف «راج��ي» (راف��ي وهبي)
وسبب هروبه من دمشق.

قزي
إلعب ّ
وجن على «المستقبل» ...مع ميشال ّ

بعد غيابه عن الشاشة الرمضانية العام
املاضي ،عاد ميشال قزي ببرنامج ألعاب
جديد يحمل اسم «شي جنون» (يوميًا
ّ
يتضمن العمل
 22:30على «املستقبل»).
الجديد فقرات ّ
عدة ُيشاركه في تقديمها
كل من صبحي قبالوي وكارين سالمة.
ّ
ت�ع�ت�ب��ر ع � ��ودة ق � ��زي إل ��ى أح� �ض ��ان ق�ن��اة
«املستقبل» بادرة خير له ،بعد خالفات
ّ
استمرت فترة وجيزة
في وجهات النظر
(األخ�ب��ار  .)2012/9/3يلفت األخير في
ّ
حديث لـ«األخبار» إلى أن «شي جنون»
ّ
ذك ��ره ببداياته ف��ي العمل التلفزيوني،
أي قبل نحو عشرين عامًا .أع��اد العمل
الجديد له ولعه بتقديم برنامج األلعاب،
ّ
ألنه ُيعرض مباشرة على الهواء ومليء

«سنعود بعد قليل» )18:00( :على  lbciو،LDC
و( )13:00على « mbcدرام ��ا» ،و( )22:00على
«إنفينيتي»

دانة مارديني نجمة

باسل خياط وسالفة معمار في
مشهد من «سنعود بعد قليل»

زكية الديراني

منزلها ،فيما تتبلور صورة الخراب الذي
وصلت إليه حياة األب�ن��اء الستةُ .يضاف
إلى ذلك الطريقة املخابراتية التي تالحق
فيها البنت املراهقة والدتها ،واستخدامها
أس � �ل ��وب ال ��وع ��ظ ال� � ��ذي ي �ل �ي��ق ب�م�ص�ل�ح��ة
اجتماعية ،أكثر مما يليق بطالبة جامعية
ف��ي سنتها ال��دراس �ي��ة األول� ��ى .ه�ن��ا ،ال بد
ّ
تتهرب فيه
من اإلش��ارة إل��ى املشهد ال��ذي ّ
«دينة» من زوجها وتتظاهر بأنها غارقة
ً
في نوم عميق وهي بكامل أناقتها ،فضال
عن بعض البطء في تصاعد األحداث .لكن
رغم مع كل ذلك يبقى«سنعود بعد قليل»
واح� �دًا م��ن األع �م��ال ال�ه��ام��ة ال�ت��ي تستحق
املتابعة.

ّ
املسلية.
بالعفوية وال �ص��دق وامل��واق��ف
يعد «شي جنون» خليطًا بني أفكار ّ
ّ
عدة،
ّ
ّ
تتنوع بني الرياضة والترفيه وتتضمن
ّ
ّ
�ين .ي�ص��ف ق��زي
ج��وائ��ز ق��ي�م��ة ل�ل�م�ش��ارك ّ
ّ
أص��داء برنامجه ال�ي��وم بأنها «ج��ي��دة»،
ّ
ألن «ال �ن ��اس ت�ش�ت��اق إل ��ى ت�ل��ك األع �م��ال
ّ
ّ
رغ��م قلتها ،بعدما م��ل��ت م��ن السياسية
وال� � � �ح � � ��وارات ال � �ت ��ي ال ت� �ن� �ت� �ه ��ي» ،وف ��ق
تعبيره.
ّ
ي ��أس ��ف ق� � ��زي ل ��وض ��ع ب� ��رام� ��ج األل� �ع ��اب
ال� �ي ��وم ،ف �ـ«غ��ال �ب �ي��ة امل �ح �ط��ات م ��ا ع ��ادت
تولي أهمية لهذا النوع من اإلنتاجات
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،ب��ل ت �ض��ع ك��ل ث�ق�ل�ه��ا في
ال � �ب ��رام ��ج ال �س �ي��اس �ي��ة ال� �ت ��ي أص �ب �ح��ت
ّ
مملة وت�ك� ّ�رر نفسها» .يعتبر اإلعالمي
ّ
اللبناني أن النجاح في برامج األلعاب
«أم ��ر ص�ع��ب وي�ح�ت��اج إل ��ى ق ��درة عالية

يتضمن البرنامج
ّ
عدة ُيشاركه في
فقرات
ّ
تقديمها صبحي قبالوي
وكارين سالمة

ّ
لجذب املشاهد» ،مشيرًا إل��ى أن��ه يسهل
ّ
انتشار ّ
أي عمل تلفزيوني ترفيهي ،ألن
«املشاهد يميل نحو متابعة الحوارات
ّ
ال�ف��ن�ي��ة» .وع��ن ع�لاق�ت��ه ّ ال �ي��وم بالشاشة
ّ
ال��زرق��اء ،أوض��ح ق��زي أن��ه «ال خ�لاف في
األس� � ��اس ب �ي �ن��ه وب �ي�ن امل �ح �ط��ة ،ب ��ل ك��ان
م� �ج � ّ�رد اخ� �ت�ل�اف ف ��ي وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر»،
النهاية
الفتًا إلى أن الطرفني توصال في
ّ
ّ
إل��ى اتفاق .وأك��د اإلعالمي اللبناني أنه
يطمح إل��ى تقديم برنامج أل�ع��اب «لكن
الظروف الحالية ال تسمح لـ«املستقبل»
بتنفيذ الفكرة».
فيما ترك معظم مقدمي برامج األلعاب
ّ
وتحولوا إلى ميادين أخرى
هذا املجال
ّ
م �ث��ل ط��ون��ي خ�ل�ي�ف��ة ال� ��ذي ي �ق ��دم ال �ي��وم
ب��رن��ام �ج��ًا س �ي��اس �ي��ًا ب� �ع� �ن ��وان «آس �ف�ي�ن
ّ
ياريس» («القاهرة والناس») ،بقي قزي

وح �ي �دًا .وك ��ان ق��د مل��ع اس ��م األخ �ي��ر بعد
تقديم برنامج «ميشو شو» قبل أكثر من
 15عامًا .يومها لم تكن البرامج األجنبية
ق��د غ��زت ال�ش��اش��ات ،وخ�ص��وص��ًا برامج
امل��واه��ب التي تتسابق عليها املحطات
م��ن دون أن ينجم عنها والدة ّ
أي فنان
ّ
ج��دي��د .ف��ي ج�ع�ب��ة ق� ��زي ت�ج��رب��ة تمثيل
واح ��دة وه��ي ف��ي فيلم «ليلة ع�ي��د» قبل
ث�لاث س�ن��وات (إخ��راج ك��ارول�ين ميالن)،
وه� � ��و ي �ك �ش��ف ح ��ال� �ي ��ًا ع� ��ن اس� �ت� �ع ��داده
ل �خ��وض ت �ج��رب��ة درام� �ي ��ة ج ��دي ��دة ،بعد
إع �ج��اب��ه ب��امل�س�ل�س�لات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال�ت��ي
ُ
ت�ع��رض أخ�ي�رًا وتحظى نسبة مشاهدة
ّ
ّ
ع� ��ال � �ي� ��ة .ي� � �ق � ��دم ق� � � ��زي ب ��رن ��ام� �ج ��ه ع �ل��ى
«املستقبل» وعينه على الدراما املحلية،
فهل ن��راه قريبًا على الشاشة الصغيرة
في دور بطولة؟
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الحريات
«مهارات نيوز» لن يهادن في معركة ّ
في محاولة للمساهمة في
تفعيل الواقع اإلعالمي،
وبعد سنوات من العمل،
أطلقت الجمعية اللبنانية
أخيرًا موقعها الجديد الذي
سرعان ما ّ
تصدر املشهد
بفعل مواكبته الشاملة
ملختلف القضايا
زينب حاوي
قرابة الشهر م� ّ�رت على انطالق موقع
«م �ه��ارات ن�ي��وز» ال��ذي اشتهر بسرعة
ل �ي �ت� ّ�وج ج� �ه ��ودًا ع �م��ره��ا س� �ن ��وات ف��ي
ت� �س� �ل� �ي ��ط ال � � �ض� � ��وء ع� � �ل � ��ى ال� �ق� �ض ��اي ��ا
ً
ّ
والحريات العامة ،فضال عن
اإلعالمية
الكثير من ال��دورات التدريبية وورش
ال �ع �م��ل ال ��رام� �ي ��ة إل � ��ى ت �ع��زي��ز أه � ��داف
ج�م�ع�ي��ة «م � �ه� ��ارات» .ف ��ي  28ح��زي��ران
(ي��ون �ي��و) امل��اض��ي ،ول��د امل��وق��ع ليكون
منبرًا للشباب الذين تلقوا التدريبات،
ول � �ي � �ن � �ش� ��روا أع � �م ��ال � �ه ��م ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة
املنجزة ،ولتشجيعهم على االنخراط
أكثر ف��ي ال�ش��أن اإلع�لام��ي .ك��ل ذل��ك في
س�ب�ي��ل ت�ف�ع�ي��ل ّواق ��ع ال�س�ل�ط��ة ال��راب�ع��ة
عبر إيجاد متنفس للطاقات الجديدة
وت �م �ك �ي �ن �ه��ا م� ��ن إي � �ج� ��اد ف � ��رص ع�م��ل
بمساعدة فريق من االختصاصيني.
ّ
ص �ح �ي��ح أن امل� ��وق� ��ع ال� �ي � ّ�اف ��ع م� ��ا زال
ف� ��ي ط � ��ور ال� �ت� �ج ��رب ��ة ،ل �ك ��ن��ه اس �ت �ط��اع
ّ
يتصدر
بمواكبته ملختلف األحداث أن
ال �س��اح��ة اإلع�ل�ام �ي��ة .أب � ��واب «م �ه��ارات
ن �ي ��وز» ع ��دي ��دة ،ت �ب��دأ ب �ـ«ت �ح �ق �ي��ق» و
 hi tech styleاملعني بالتكنولوجيا،
و«رياضة ،و«مزاج» الخاص باألخبار
ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة ،وال ت�ن�ت�ه��ي عند
«املكتبة» التي تنشر أحدث الدراسات
اإلعالمية األكاديمية لتعميم الفائدة
على الطالب املعنيني.
ف �ي �م��ا ي �س �ت �ع�ي�ن امل� ��وق� ��ع ب ��ال ��وس ��ائ ��ط
ّ
املتعددة لتقديم املحتوى ،يركز أيضًا
على التفاعلية عبر زوايا محددة مثل
ً
«ق��ول��ك ش ��و؟» ال �ت��ي ت �ط��رح س� ��ؤاال من
رح ��م ال� �ح ��دث إلث � ��ارة ال �ن �ق��اش ح��ول��ه،
و«اس �ت �ط�ل�اع ال � ��رأي» ل�ن�ش��ر ت�غ��ري��دات

(بايام بوروماند ــ إيران)
ً
مختلفة ،فضال ع��ن إمكانية التعليق
ع� �ل ��ى أي ق� �ض� �ي ��ة م � �ط � ��روح � ��ة .س �ع��ى
ال �ق� ّ�ي�م��ون ع�ل��ى امل��وق��ع إل ��ى ب��ث ال ��روح
ال �ش �ب��اب �ي��ة مل� �ح ��اك ��اة ال �ج �ي��ل ال �ج��دي��د
ب �ل �غ �ت��ه وان � �ط�ل��اق� ��ًا م � ��ن اه� �ت� �م ��ام ��ات ��ه،
ولتعزيز حرية التعبير لديه .لكن ما
هو تأثير هذه الخطوة؟ تقول املشرفة
ّ
على املوقع رلى مخايل لـ«األخبار» إن
«تكتشف» العالقة
«مهارات» ما زال��ت ً ّ
مع الجمهور ،مضيفة أنه «رغم حداثة
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حرص على استخدام
الوسائط المتعددة
والتفاعل مع الجمهور

املوقع ،ملس فريق العمل ذروة التفاعل
ع �ن��د وق� ��وع األح� � ��داث ال �س��اخ �ن��ة ال�ت��ي
ً ّ
تتطلب مواكبة مستمرة» ،م��ؤك��دة أن
ّ
«فريق العمل نفسه ّ
محدث
تحول إلى
يومي للمحتوى نظرًا لوفرة األحداث
ب �ع��دم��ا ك ��ان م �ق��ررًا ت�ح��دي�ث��ه ف��ي ّأي ��ام
محددة من األسبوع».
ّ
رغ��م أن «م �ه��ارات ن�ي��وز» ليس موقعًا
لاّ ّ
إخباريًا ،إ أن املعنيني ارتأوا التشبيك
م��ع «ال��وك��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�إع�ل�ام» عبر
وض � ��ع راب � � ��ط خ � ��اص ب� �ه ��ا ف� ��ي أس �ف��ل
الصفحة األول��ى ل�ـ«م��واك�ب��ة األح��داث»
وفق ما تؤكد مخايل.
ي ��رص ��د «م � �ه� ��ارات ن� �ي ��وز» أي �ض ��ًا أداء
ال ��وس ��ائ ��ل اإلع�ل�ام� �ي ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م��ن
خ�ل�ال ب��اب ي�ح�م��ل اس��م media watch
ي�ش��رف عليه املحامي ط��ون��ي مخايل.
ت �ع �م��ل ال � ��زاوي � ��ة ع �ل ��ى أس � � ��اس ع�ل�م��ي
ل �ل��وص��ول إل ��ى ن �ت��ائ��ج ت�ف�ض��ح س�ل��وك
امل� ��ؤس � �س� ��ة اإلع �ل��ام � �ي � ��ة وان� �ح� �ي ��ازه ��ا
اإليجابي أو السلبي للحدث أو حتى
ح � �ي� ��اده� ��ا .ال � ��رص � ��د اإلع �ل��ام� � ��ي ل �ي��س
ج��دي��د «م �ه ��ارات» .فالجمعية املعنية
بتعزيز ّ
حرية الرأي والتعبير سبق أن
راقبت السلطة الرابعة في لبنان عام
 2009ع�ل��ى م ��دى ش �ه��ري��ن ت��زام �ن��ًا مع
االن�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة .ل�ك��ن ه��ذه امل� ّ�رة
س�ي�ط��ال ال��رص��د ال�س�ي��اس��ي وم�ج��االت
أخرى توليها الجمعية اهتمامًا كبيرًا
م�ث��ل ق�ض��اي��ا امل� ��رأة ،وال�ف�ق��ر ،والعمالة
األجنبية ،والفئات املهمشة ،وغيرها.
«كثرة الخيارات واالنشغاالت تفرض
وج ��ود ف��ري��ق ع�مً��ل ّمتخصص» تقول
م �خ��اي��ل ،م�ض�ي�ف��ة إن� ��ه «ي �م �ك��ن ت��وزي��ع
ّ
العمل على ثالثة مستويات» .يتعلق
امل�س�ت��وى ّ
األول ب�ت�ع��اون الجمعية مع
األس��ات��ذة الجامعيني وتنقيح أعمال
ال �طل��اب التطبيقية ت�م�ه�ي�دًا لنشرها
ع� �ل ��ى امل � ��وق � ��ع ،أم � ��ا ال� �ث ��ان ��ي ف �م��رت �ب��ط
باتاحة الفرصة أم��ام ه��ؤالء وسواهم
ل� �ل� �ت � ّ
�درب ع �ل��ى ال �ت �ح� ّ�ري��ر وال �ت �غ �ط �ي��ة
الصحافية ،فيما يتمثل األخير بفريق
ال �ج �م �ع �ي��ة ذا ال� �خ� �ب ��رة ال ��واس� �ع ��ة ف��ي
املجال اإلعالمي والذي يؤازر الشباب
ّ
ويزودهم بمعرفته.
ّ
امل��وق��ع ال ��ذي ي �ق��دم «م ��ادة علمية غير
ّ
م� �ن� �ح ��ازة» وي� �ش ��ك ��ل م �ن �ب �رًا ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر
ل �ل �م �ه �ت �م�ي�ن ،ي �ن �ت �ظ��ر ال � �ي� ��وم اك �ت �م��ال
ن � �ض� ��وج ش �خ �ص �ي �ت��ه ،وه� � ��و ب �ح �س��ب
مخايل «ل��ن ي�ك��ون م�ح��اي�دًا ف��ي بعض
امل��واق��ف وال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي ت�م� ّ�س ال��رأي
العام والحريات العامة».

◄ يتنافس  12فيلما أميركيًا فى الدورة
ال��ـ 39لـ«مهرجان السينما األميركية»
فى مدينة دوفيل الفرنسية الذي يقام فى
الفترة املمتدة بني  30آب (أغسطس) و8
أيلول (سبتمبر) املقبلّ .
ويكرم هذا العام
ضمن فعاليات املهرجان كل من الفنانني
األم��ي��رك��ي�ين ج���ون ت��راف��ول��ت��ا ،ون��ي��ك��والس
ك�����اي�����ج ،وامل����م����ث����ل����ة األوس�����ت�����رال�����ي�����ة ك���اي���ت
ب�لان��ش��ي��ت .وم���ن ب�ي�ن األف��ل��ام امل��ع��روض��ة
ف��ي��ل��م «م��ح��ط��ة ف��روت��ف��اي��ل» ل��ري��ان كوغلر
ال��ذي حصل على الجائزة الكبرى للجنة
تحكيم مهرجان «س��ان��دان��س» ه��ذا العام،
إض��اف��ة إل���ى  All is Lostل��دج��اي .س��ي.
شاندور باالشتراك مع روبرت ريدفورد،
ً
فضال عن «حياتى مع ليبيراس» لستيفن
س����ودرب����رغ ال�����ذي ع����رض ف���ى «م��ه��رج��ان
كان» ،و «الياسمينة الرزقاء» لوودي آلن.
◄ ط���ار إف��ط��ار  mbcال��س��ن��وي إل���ى دب��ي.
ّ
ّ
السعودية
للمرة األول���ى تحمل املجموعة
ل��ق��اءه��ا ال��رم��ض��ان��ي غ���دًا م��ن ب��ي��روت إل��ى
اإلم���������ارات ،ج��ام��ع��ة أه����م ال���ن���ج���وم ال���ع���رب.
تحديد موعد اإلفطار بعد ّأيام من تدشني
اس���ت���دي���وه���ات « O3ل�ل�إن� �ت ��اج» ،ي��ط��رح
ً
س��ؤاال عما إذا كانت ه��ذه امل��ب��ادرة خطوة
أول��ى باتجاه نقل املحطة إنتاجاتها كافة
إلى دبي .بهذا يخسر لبنان الجزء املتبقي
م��ن اإلن��ت��اج��ات الضخمة ،بعدما هجرته
ش��رك��ات أخ���رى قبل ع��ام�ين ،كما يخسر
نحو  500شخص عملهمّ ،
ألن سفر هذه
البرامج يعني أن توكل ّ
مهمة اإلنتاج إلى
جهات أجنبية.
ّ
◄ ش����ن����ت امل���غ���ن���ي���ة اإلم�����ارات�����ي�����ة أح�ل��ام
(الصورة) هجومًا عنيفًا على زميلها في
لجنة تحكيم برنامج «أراب آيدول» ()mbc
راغب عالمة ،خالل استضافتها ّأول من
أم��س ف��ي برنامج «أن��ا والعسل lbci( »2
و«الحياة» املصرية ـ  )23:30ال��ذي ّ
يقدمه
نيشان ديرهاروتيونيان .فيما أوضحت
أحالم ّأن عالمة «ليس رئيس اللجنة» ،قالت

ّ
التحدي ّ
«إم��ا أنا أو راغ��ب» وذل��ك في
بلغة
إط��ار حديثها عن مشاركتها في املوسم
ال���ث���ال���ث م���ن ب���رن���ام���ج امل����واه����ب .وك��ش��ف��ت
ّ
ص���اح���ب���ة «ت�������دري ل���ي���ش» أن���ه���ا س��ت��غ��ن��ي
ّ
باللهجة املصرية قريبًا .في املقابل ،غرد
ً
ال��ـ«س��وب��ر س��ت��ار» على تويتر ق��ائ�لا «لن
ّ
أرد على أح�لام ق��ي ال��وق��ت الحالي ،ولكن
ّ
إذا لزم األمر فسيكون الرد في حلقة «أنا
والعسل  »2في  1آب (أغسطس) املقبل».
◄ بعدما أعلنت قناة «القاهرة والناس»
أخيرًا إلغاء برنامج «ال سوستا» (3:20
فجرًا) تقديم أكرم الشرقاوي ،عادت القناة
لتعرض البرومو الخاص به تحت عنوان
«عودة السوستا» لإلعالن عن استئناف
بثه .وم��ن امل��ق ّ��رر أن يستضيف البرنامج
مجموعة م��ن الضيوف أب��رزه��م املمثالن
سمير غانم ومحي إسماعيل ،والقيادي
السلفي أنور البلكيمي ،ونقيب املوسيقيني
املصريني مصطفى كامل.
◄ب��ع��د م��وج��ة ال��ت��خ��وي��ن وال��ش��ت��ائ��م ال��ت��ي
ط���ال���ت ص���ن���اع م��س��ل��س��ل «ال � � � ��والدة م��ن
الخاصرة» (األخبار  ،)2013/7/20قام
املمثل باسل حيدر امل��ع��روف بقربه من
النظام السوري ،والذي يؤدي دور ضابط
ّ
بالتبرؤ منه .كتب املمثل
أمن في املسلسل،
على صفحته الشخصية على فايسبوك
ّ
«أتبرأ من هذا املسلسل ،وأعتذر من جميع
السوريني ملشاركتي بعمل حاقد كهذا».
وأضاف «اعتبرت أن تجسيدي لشخصية
فيه هي ورط��ة ،وأستطرد بالقول عاشت
س��وري��ا ال��ت��ي ل��م ول���ن أرخ���ص ب���ذرة ت��راب
منها مقابل كنوز الدنيا».
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المد اإلسالمي
فراغات ما بعد توقف ّ
محمد سيد رصاص *
م ��ا ج � ��رى ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ي � ��وم  3ي ��ول� �ي ��و /ت �م��وز
ع� �ن ��دم ��ا س� �ق ��ط ح� �ك ��م ال ��رئ� �ي ��س م �ح �م��د م��رس��ي
يشابه ما حصل لألنظمة الشيوعية في الكتلة
السوفياتية ب�ين ع��ام��ي  1989و 1991م��ن حيث
�وذج ف �ك��ري _ س�ي��اس��ي م��رب��وط
أن ��ه س �ق��وط ل�ن�م� ّ
بتنظيم عاملي تمثل القاهرة مركزه ،تمامًا كما
كانت موسكو بالنسبة إلى األح��زاب الشيوعية
العاملية .كان األمر أقرب إلى عملية سقوط ذاتي
بعد تجربة سنة أولى حكم ،لتنظيم عمره أربعة
وثمانون عامًا في املعارضة ،أث��ارت ممارساته
وسياساته غالبية في املجتمع املصري ضده لم
تستطع أن تحصد حركتها الشارعية ما بدأته
في  30يونيو ،كما حصل ضد مبارك بني يومي
 25يناير و 11فبراير  ،2011وليأتي العسكر عبر
انقالب عسكري ويحصد ما بدأه ميدان التحرير
قبل ثالثة أيام.
هنا ،يؤشر ما جرى في القاهرة في  3يوليو إلى
توقف حركة مد التيار االسالمي ،ليس مصريًا
فحسب ،ولكن عامليًا أيضًا ما دامت القاهرة منذ
أيام حسن البنا املركز و«التنظيم – األم» لحركة
ه��ذا التيار .ه��ذا امل� ّ�د ب��دأ ف��ي القاهرة منذ أوائ��ل
سبعينيات ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن م��ع وف ��اة الرئيس
عبد الناصر ،الذي منع وجوده الجسدي ترجمة
ن�ت��ائ��ج ه��زي�م��ة ح��رب ح��زي��ران م��ن ح�ي��ث كونها
ق��د أش ��رت إل��ى ت��وق��ف ح��رك��ة م��د ال�ت�ي��ار القومي
ال�ع��روب��ي ،ال��ذي ك��ان م��رك��زه أي�ض��ًا ال�ق��اه��رة منذ
 1952ت �م��ام��ًا ك �م��ا ك��ان��ت م ��ع ال �ت �ي��ار ال�ل�ي�ب��رال��ي
بالنسبة إلى املنطقة مع سعد زغلول بعد ثورة
 ،1919ث��م ع � ّ�م امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ب��ال �ت��دري��ج في
ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي م��ن السبعينيات ،وف��ي عقدي
الثمانينيات والتسعينيات ،قبل أن تصل حركة
م��د ال �ت �ي��ار االس�ل�ام��ي إل ��ى ط �ه��ران ،1979-1978
وباكستان الثمانينيات وتركيا التسعينيات.
يختلف ت��وق��ف م��د التيار االس�لام��ي ع��ن ح��االت
توقف مد التيارات السابقة ،من حيث أن الحاالت
السابقة ك��ان يجري م��لء ف��راغ توقف مدها من
خ�ل�ال ب��دي��ل ج��اه��ز م�ت�م�ث��ل ف ��ي ت �ي��ار ج��دي��د لم
ّ
يجرب ويفشل قبل فشل سابقه ،حيث إن الحالة
ف��ي م��رح�ل��ة «م ��ا ب�ع��د ال �ق��اه��رة  3ي��ول�ي��و »2013
ليست مثل «ال�ق��اه��رة م��ا بعد  5ح��زي��ران »1967

أو «القاهرة ما بعد  4فبراير »1942عندما وجد
بديل فكري  -سياسي جديد لم يفشل سابقًا أو
يفقد «عذريته السياسية» ليحل محل السابق
ال� ��ذي ف �ش��ل واص� �ط ��دم ب��ال �ح��ائ��ط :اآلن ال�ج�م�ي��ع
م� �ت� �س ��اوون ف ��ي ال �ف �ش��ل م ��ع ال �ت �ي��ار االس�ل�ام ��ي،
س ��واء ال�ق��وم��ي ال ��ذي ل��م ي �ج��دد ث��وب��ه ال�ن��اص��ري
أو البعثي ،أو الليبرالي ال��ذي لم يتجاوز حتى
ً
اآلن إرث التجربة الليبرالية القديمة وصوال إلى
محاولة «الليبراليون الجدد» تقديم أطروحاتهم
َ
بالترافق مع غزو العراق ،عندما نظروا وأي��دوا
الدبابة األميركية املحتلة لعاصمة الرشيد ،أو
كان املاركسي الذي ما زال محكومًا بفشل تجربة
السوفيات.
هذا املشهد غير املسبوق عربيًا على مدار قرن من
الزمن ،منذ سقوط الدولة العثمانية عام ،1918
يدل على وجود حالة فراغ فكري  -سياسي على
صعيد مجمل الحياة السياسية العربية .ربما،
وهذا هو األرج��ح ،أن نشوء حالة من التوق إلى
«ال�ع�س�ك��ري امل�ن�ق��ذ» ،ال�ت��ي رأي�ن��اه��ا ف��ي ال�ق��اه��رة
طوال أشهر ستة قبل  3يوليو  ،2013عند تيارات
ليبرالية وناصرية ويسارية في صراعها ضد
ح�ك��م اإلخ� ��وان امل�س�ل�م�ين ،ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ه ��ذا ال �ف��راغ
الفكري  -السياسي ،الذي يمكن أن تكون أفضل
تجسيد له «حركة تمرد» ،التي عبرت عن حركة
جماهيرية واس�ع��ة رك��ب ف��ي قطارها الليبرالي
وال �ن��اص��ري وال �ي �س��اري وأن �ص ��ار ن �ظ��ام م �ب��ارك
واألق �ب��اط ،لكنها ل��م تستطع أن تقول س��وى «ال
ً
لحكم اإلخ ��وان» ،ول��م تملك ب��دي�لا لهم ،لينتهي
زعيم جبهة االنقاذ،
بها املشهد ،هي والبرادعي ّ
ف��ي ذل��ك املشهد التلفزيوني مل��ا جلست «تمرد»
و«االن�ق��اذ» إل��ى جانبي منصة أعلن من خاللها
ق��ائ��د امل��ؤس�س��ة العسكرية عملية إزاح ��ة الحكم
اإلخواني الذي أتى عبر صندوق االقتراع.
ف ��ي ت��ون��س اآلن ي �ج��ري ت �ج��ري��ب ع�م�ل�ي��ة ت �ك��رار
للسيناريو املصري عبر «حركة تمرد تونسية»
ع �ل��ى ح �ك��م االس�ل�ام �ي�ي�ن ،وم ��ن ال ��واض ��ح ع�ب��ره��ا
أن ه �ن��اك م��راه �ن��ة ع �ن��د ل �ي �ب��رال �ي�ين وي �س��اري�ي�ن،
ك� ��ان ب�ع�ض�ه��م ف ��ي س �ج��ون وزن� ��ازي� ��ن ب ��ن ع�ل��ي،
على «ب��ون��اب��رت» شبيه بالسيسي .ه��ذا النزوع
ل�ـ«ال�ع�س�ك��ري امل�ن�ق��ذ» ي��أت��ي ف��ي ال�ب�ل��دي��ن بعدما
جرى تجريب حائط صد مدني ضد االسالميني،
ف ��ي م �ص��ر ع �ب��ر «ج �ب �ه��ة االن � �ق� ��اذ» ،وف ��ي ت��ون��س

م��ن خ�لال «الجبهة الشعبية» ال�ت��ي ضمت منذ
تأسيسها ف��ي آب 2012ض��د الغنوشي تركيبة
ش �ب �ي �ه��ة ب �ن �ظ �ي��رت �ه��ا امل� �ص ��ري ��ة م� ��ن ي �س��اري�ي�ن
وع��روب�ي�ين ول�ي�ب��رال�ي�ين .ف��ي ال��وق��ت نفسه هناك
مراهنة اآلن في تونس على دعم واشنطن بعدما
عملية انفكاك
بانت في «قاهرة ما بعد  3يوليو» ُ
التحالف األميركي -اإلخ��وان��ي ،ال��ذي نسج على
عجل عند إدارة أوباما في مرحلة ما بعد سقوط
حكم مبارك.

م��ن ال ��واض ��ح ع �ب��ر م �ص��ر أن م��ن ي�س�ت�ط�ي��ع م��لء
ال�ف��راغ ف��ي ظ��ل ت�س��اوي ال�ت�ي��ارات السياسية في
الفشل هو «العسكري املنقذ» ،وه��و اتجاه على
م��ا ي�ب��دو ،ف��ي مرحلة م��ا بعد فشل االسالميني،
ن��اب��ع ع�ن��د واش �ن �ط��ن م��ن اع �ت �ب��ارات ب��راغ�م��ات�ي��ة
ت�ت�ج��ه ال �ع��اص �م��ة األم �ي��رك �ي��ة م ��ن خ�لال �ه��ا نحو
اعتماد مؤسسة جربتها ف��ي فترة حكم مبارك
واس �ت �ن��دت إل �ي �ه��ا ،ف�ي�م��ا ي��أت��ي ع �ن��د م�ع��ارض��ي
م �ب��ارك ال�ق��دم��اء م��ن ال�ع�ج��ز وم��ن منطلق «أخ��ف

«حركة تمرد»
لم تستطع أن
تقول سوى «ال
لحكم اإلخوان»
ً
ولم تملك بديال
لهم
(أ ف ب)

ال غالب وال مغلوب :تسوية روسية ـ أميركية لسوريا
سمير الحسن *
ج�م�ل��ة امل �ت �غ� ّ�ي��رات ال �ت��ي أض�ع�ف��ت ق�ب�ض��ة ال�ط��وق
ح� ��ول س ��وري ��ا ل ��م ت �ث��ن ن��ائ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال ��روس ��ي م�ي�خ��ائ�ي��ل ب ��وغ ��دان ��وف ع ��ن اس�ت�ل�ه��ام
التجربة اللبنانية ،فطرح صيغة «ال غالب وال
مغلوب» _ الصيغة التي أنهت أح��داث _ 1958
ّ
ميل
ك�ح��ل ل�لأزم��ة ال �س��وري��ة .وي�ع��ب��ر ال �ط��رح ع��ن ٍ
دول��ي للتسوية ،ال لحسم املوقف لصالح طرف
دون آخ � ��ر ،رغ ��م أن س �ي��ر امل� �ع ��ارك ع �ل��ى األرض
ي�ظ�ه��ر ب �ج�لاء غ�ل�ب��ة واض �ح��ة للجيش ال �س��وري
ْ
على أطياف املعارضة السورية املعسكرة ...وإن
ّ
دل ه��ذا األم ��ر ع�ل��ى ش ��يء ،ف��إن�م��ا يحسم ال�ج��دل
حول عاملية الصراع في سوريا ،وعلى أنه ليس
ص��راع��ًا ب�ي�ن م �ع��ارض��ة م�ح�ل�ي��ة وس �ل �ط��ة ق��ائ�م��ة،
وأكثر من ذل��ك ،أن الحل تجاوز مسألة التوازن
املسلح ال��داخ�ل��ي ف��ي س��وري��ا إل��ى رغ�ب��ة وتقاطع
م�ص��ال��ح األط� ��راف ال�ع��امل�ي��ة ،ال �ت��ي ت�ن�ح��و ف��ي ما
بينها باتجاه التسوية والتقاسم والشراكة ،ال
باتجاه الصراع.

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»

ويأتي ط��رح بوغدانوف ليكون عنوانًا إلخ��راج
خارطة طريق ماّ ،
تمهد ملؤتمر «جنيف  ،»2في
وق��ت ّ
صعدت فيه ال��والي��ات املتحدة موقفها في
مؤتمر أصدقاء سوريا في الدوحة منذ أسابيع،
داع �ي��ة إل ��ى ت�س�ل�ي��ح امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ،تبعه
توضيح أن الغاية من التسليح هي التوصل إلى
نوع من التوازن العسكري مع النظام ،بما ّ
يؤمن
إمكان بدء التفاوض بني األطراف املعنية.
ْ ّ
وإن دل ��ت ت �ط��ورات امل��وق��ف امل ��ذك ��ورة ع�ل��ى أم��ر،
ف��إن �م��ا ت�ش�ي��ر إل ��ى ت �ق��دم واض� ��ح ل �ق��وى ت�ح��ال��ف
ال�ش��رق ال�ص��اع��دة ،ال��ذي حقق جملة انتصارات
في سوريا ،وفي ال��دول اإلقليمية وبحارها ،في
م�ق��اب��ل ت��راج��ع وض �ع��ف م �ح��ور ال � ��دول ال�غ��رب�ي��ة
وحلفائها بقيادة ال��والي��ات املتحدة األميركية،
ف��اس�ت�ط��اع ت�ح��ال��ف دول ال �ش��رق ف��رض ش��روط��ه
في املنطقة ،وتمكنت روسيا خصوصًا من بسط
نفوذ مهم لها في املشرق العربي.
وإذا شئنا سبر مواقف الدول والساحات واحدة
ّ
املطوقة
واح��دة للمسنا أسباب ضعف القبضة
ل �س��وري��ا م �ي��دان �ي��ًا .ف��امل��وق��ف األم �ي��رك��ي م�ص��اب
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بانتكاسة أزمتها املالية _ االقتصادية املعروفة،
بما ال يؤهل الواليات املتحدة األميركية للتدخل
ً
العسكري امل�ب��اش��ر ،ألن ذل��ك سيمثل دخ��وال في
ورطة لم تخرج منها بعد في معارك أفغانستان
وال �ع ��راق ه��ي ب�غ�ن��ى ع�ن�ه��ا ،ال ب��ل ص�م�م��ت على
عدم االنخراط فيها مجددًا ،مكتفية بأداء دورها
ال �ب��راغ �م��ات��ي امل �ع��روف ب��ال�ت��أق�ل��م م��ع ال �ت �ط��ورات
وم�ع��اي�ش�ت�ه��ا .ل��م ت�س�ت�ط��ع امل �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة
إس�ق��اط ال��رئ�ي��س ال �س��وري ب�ش��ار األس ��د ،وكانت
تلك رغبة كل ال��دول الغربية ،بما فيها الواليات

قد يمثل التغيير الجاري
في قطر ومصر وتركيا
والمرتقب في ليبيا وتونس
مكسبًا للموقف األميركي
امل �ت �ح��دة ،ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ث�ب�ت��ت ص�ع��وب��ة إس�ق��اط��ه،
بدأت واشنطن تعيد النظر في موقفها ،فسكتت
عن األمر وطرحت مع موسكو تسوية ال تشترط
سقوط األسد.
ينسحب املوقف األميركي على مجمل الساحات
امل �ع �ن �ي��ة ب ��ال� �ص ��راع ،ل �ي �ت��أج��ج ف ��ي غ �ي��ر س��اح��ة.
وال ري ��ب ف ��ي أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة
ستتعامل مع التطورات وفق نظرتها التاريخية
البراغماتية ،بتسوية املوقف مع املنتصر .وهذا
ّ
م��ا سيتظهر ف��ي بقية ال�س��اح��ات ،م��ن مصر إلى
تونس فتركيا.
لكن املوقف بدا أكثر وضوحًا في التعامل مع قطر،
حيث تشير املعلومات إل��ى أن التغيير القطري
ل��م يكن مجرد تأقلم أميركي م��ع ال�ت�ط��ورات ،بل

مسعى لتغيير الواقع بغية إقامة وقائع جديدة
ّ
تمهد للتسوية ،فكان الطلب من حمد بن خليفة
التنحي تمهيدًا للدخول في التسوية .كان الدور
األم�ي��رك��ي ه��و امل��ؤث��ر ،وه��و ال��ذي ي��رس��م املنحى
ال � ��ذي س �ت �ت �خ��ذه األح � � ��داث امل �ت �ت��ال �ي��ة ف ��ي ب�ق�ي��ة
س��اح��ات ال �ح��راك ،م�ص��ر وت��ون��س وت��رك �ي��ا ،دون
إغفال ال��دور اإليراني ،الذي هدد بقطع التعاون
م��ع قطر إث��ر اكتشاف شبكة استخبارية تعمل
في إيران بتمويل وتوجيه قطريني.
وت��أت��ي األح� ��داث ف��ي م�ص��ر لتضيف إل��ى مسار
ً
ال � �ص� ��راع ه � ��ذا ب� �ع� �دًا ج� ��دي � �دًا ،ول� �ت� �ط ��رح س � ��ؤاال
حقيقيًا عن الرغبة العاملية ،وخصوصًا الغربية،
ف ��ي اس� �ت� �م ��رار االع� �ت� �م ��اد ع �ل��ى ح �ك��م «اإلخ � � ��وان
املسلمني» ،وتبني نهجهم في الحكم في أكثر من
دولة .وتشير أحداث مصر إلى أن الحراك الكبير
رئيس الجمهورية املعزول محمد
املتجدد بوجه ّ
منتم إل��ى «اإلخ��وان
كرئيس
له
يمث
مرسي ،وم��ا
ٍ
املسلمني» ،إنما عنى التوصل عامليًا إلى خالصة
ّ
مفادها أن عامًا من حكم اإلخ��وان في مصر كان
كافيًا ألن يتخلى العالم عن النهج ،وبالتالي فما
جرى في قطر ،التي دعمت وصول اإلخ��وان إلى
الحكم ،لم يكن إال ترجمة لهذه القناعة.
وث � ّ�م ��ة َم� ��ن ي �ع �ت �ق��د أن ال� � ��دول ال �ك �ب��رى امل ��ؤث ��رة،
وخصوصًا ال��والي��ات املتحدة األميركية ،رغبت
في إيصال اإلسالم السياسي إلى السلطة بهدف
حرقه تمهيدًا إلخراجه نهائيًا من الحكم ،بغية
ّ
فتح املجال ألنظمة حكم تتسم بطابع ليبيرالي.
وما أحداث مصر إال توطئة لهذا املنحى.
امل��وق��ف عينه ينسحب على ت��رك�ي��ا ،فهناك فرع
إخواني يحكم باسم «ح��زب العدالة والتنمية».
ج � ��اء ال � �ح� ��راك ال �ش �ب��اب��ي امل � �ع� ��ارض ف ��ي س��اح��ة
«تقسيم» في إسطنبول ليضفي على التحوالت
معنى تأكيديًا لرغبة جامحة في التخلص من
حكم اإلخ��وان ،والبحث عن بدائل أكثر حداثية.
وم ��ن ه �ن��ا أول� ��ى ت �ص��اري��ح ت�م�ي��م ب��ن خ�ل�ي�ف��ة أن

رأي
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الشرين» .على األرجح كما يبدو من السيناريو
املصري ملا بعد  3يوليو 2013أن هناك اتجاهًا
ن�ح��و اع �ت �م��اد ال �ن �م��وذج ال �ت��رك��ي ف��ي م��رح�ل��ة ما
ب �ع ��د االن� � �ق �ل��اب ال �ع �س �ك ��ري ع �ل ��ى ح �ك ��م رئ �ي��س
ال � ��وزراء االس�ل�ام��ي ن�ج��م ال��دي��ن أرب ��اك ��ان ف��ي 28
ش�ب��اط  ،1997مل��ا حكم العسكر م��ن وراء ستارة
ح�ك��وم��ة م��دن�ي��ة ح��زب�ي��ة ح�ت��ى ف��وز ح��زب تلميذ
أرب��اك��ان ،أي أردوغ ��ان ،ف��ي انتخابات  3تشرين
ث ��ان ��ي  .2002ه� ��ذا س� �ي ��ؤدي ف ��ي ال� �ق ��اه ��رة ،ك�م��ا

ف��ي أن �ق��رة م��ا ب�ع��د  28ش�ب��اط  ،1997إل��ى اظ�ه��ار
العلمانيني وال�ي�س��اري�ين وال�ل�ي�ب��رال�ي�ين بمظهر
األقل ديمقراطية بالقياس إلى االسالميني ،وهو
م��ا ن ��راه أي�ض��ًا ف��ي ف�ت��رة ح�ك��م أردوغ � ��ان ،ال�ش��يء
الذي يمكن أيضًا قياسه بفترة حكم مرسي وما
بعده ،ملا تقلصت الحريات وازداد القمع في فترة
ما بعد انقالب 3يوليو بالقياس إلى فترة حكم
اإلخوان .أيضًا ،هذا سيكون خطرًا على الصورة
املستقبلية لـ«التيارات املدنية» أم��ام «التيارات
االس�ل�ام �ي��ة» ،م��ن ح�ي��ث أن األول� ��ى س�ت�ك��ون أق��ل
دي�م�ق��راط�ي��ة ب��ال�ق�ي��اس ل�ل�ث��ان�ي��ة ،وس�ت�ك��ون أكثر
ً
م�ي�لا ل�ـ«ال�ع�س�ك��ري�ت��اري��ا» ،ث��م م��ن املحتمل أن ال
تستمر الصورة هكذا فترة طويلة ،عندما يمكن
أن تؤدي براغماتية االسالميني إلى معادلة مع
ال�ع�س�ك��ر ،وب��رع��اي��ة واش �ن �ط��ن ،ال�ت��ي تخشى من
مخاطر سيناريو الجزائر بعد انقالب العسكر
ع��ام ،1992وتكراره املمكن في مصر ،وأن تجعل
مؤيدي انقالب  3يوليو من «تمرد» و«االن�ق��اذ»
صفر اليدين.
باملجمل ،س��واء ك��ان ه��ذا أو ذاك ،ف��إن املسار كله
س �ي ��ؤدي إل ��ى اض �ع ��اف ورب �م ��ا اج �ه ��اض م�س��ار
ديمقراطي بدأ مع «الربيع العربي» ،ملا أظهرت
حركة الشارع العربي في بعض البلدان العربية
ً
أن ه�ن�ً�اك ع��ام�لا ج��دي �دًا ف��ي ال�س�ي��اس��ة ال�ع��رب�ي��ة،
إضافة إلى الخارج الغربي األميركي – األوروبي
واألنظمة املستندة إلى املؤسسة العسكرية ،هو
«قوة املجتمع» ،التي فرضت ايقاعها عام 2011
مل��ا أج �ب��رت واش�ن�ط��ن وال�ع�س�ك��ر ع�ل��ى ال �ع��وم في
بحر عملية تغيير األنظمة القائمة ف��ي تونس
والقاهرة .اليوم يبدو أن املعادلة قد تبدلت ،حيث
تمسك واشنطن واملؤسسة العسكرية من جديد
ب��زم��ام األم ��ور ملصلحتهما ان�ط�لاق��ًا م��ن انقسام
الشارع بني االسالميني والتيارات األخرى نحو
العودة إلى حكم عسكري من وراء ستارة مدنية
برعاية واشنطن.
السؤال الكبير اآلن هو :هل تكون «البونابرتية»،
عندما يأتي عسكري «منقذًا» وسط استعصاء
وت �ع��ادل ال �ت��وازن��ات ب�ي�ن ش��ارع�ي�ن م�ت�ص��ارع�ين،
حالة موقتة وعابرة ريثما تجري تعبئة فراغات
توقف املد االسالمي عبر بديل فكري – سياسي
جديد؟ أم ال؟
* كاتب سوري

ح ��رك ��ة «اإلخ� � � � � ��وان» ه� ��ي م� ��ن امل� ��اض� ��ي ول �ي �س��ت
صالحة للعصر الحديث .تحرك الشباب التركي
ي��ري��ح ال�س��اح��ة ال�س��وري��ة ،فنظام أردوغ ��ان دخل
بإرباك مواجهة قاسية مع الشارع التركي ،وإن
ل��م ت�ك��ن ب�ق��وة ال�ت�ح��رك امل �ص��ري ،إال أن للتحرك
مفاعيل مربكة للدور التركي في التفرغ للساحة
ً
السورية ،فضال عن الضغط الروسي على تركيا
لكبح ج�م��اح تدخلها ب��إم��داد الساحة السورية
ب��امل �س �ل �ح�ين وال � �س �ل�اح ،وب ��ذل ��ك ي �خ��ف ال�ض�غ��ط
ال�ت��رك��ي ع�ل��ى ال�س��اح��ات ال��واق�ع��ة ب�م�ت�ن��اول اليد
ً
التركية تمويال وتسليحًا.
ّ
وي �ب��دو أن ال �ق �ي��ادة اإلي��ران �ي��ة ت�ل��م�س��ت روح �ي��ة
ّ
املتغيرات الدائرة ،فنحت في انتخابات رئاستها
ً
ّ
م �ن �ح��ى م� �ع� �ت ��دال ،م �ن �ف �ت �ح��ًا ،ت� �س ��ووي ��ًا ،ف �ج��اءت
االنتخابات كاسحة بإصالحي أعاد إلى األذهان
ت �ج��رب��ة م�ح�م��د خ��ات �م��ي ،ال �ت��ي ج� ��اءت ف��ي ف�ت��رة
تراجع التهديد الغربي إليران بني األعوام 1997
ّ
التغير اإليراني لن يخفف من دعم
و ،2005لكن
طهران لسوريا ،وبالتالي فإن التغيير اإليراني
يأتي ف��ي سياق االت�ج��اه ال��دول��ي نحو االع�ت��دال
واالنفتاح وليس بالضرورة لتغيير التموضع
السياسي لها.
قد يمثل التغيير الجاري في قطر ومصر وتركيا
وامل��رت �ق��ب ف��ي ليبيا وت��ون��س ،مكسبًا للموقف
األميركي الذي يبدو أنه ،برفع اليد عن «اإلخوان
املسلمني» ،وتبني سقوطهم من السلطات ،هو
ّ
انتصار لسياستهم ف��ي االستراتيجية املتبعة
لحل أزم ��ات املنطقة ،ب��ات�ج��اه «جنيف  .»2ومن
ه ��ذا امل �ك �س��ب ل�ل�أم �ي��رك��ي ،ي�ص�ب��ح ال �ح��دي��ث عن
تسليح امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة م�س��أل��ة ل�ه��ا معنى،
ً
وي�م�ث��ل ث�ق�لا ف��ي م�س��ار إق��ام��ة ن��وع م��ن ال �ت��وازن
تمهيدًا للتسوية.
فإذا ُس ّجل للواليات املتحدة تقديم ورقة إسقاط
«اإلخ ��وان املسلمني» ،ف��إن التسليح إض��اف��ة إلى
ق��وت�ه��ا ال �ت��ي ت�س�ت�ط�ي��ع ،م��ن خ�ل�ال ال�ت�م�س��ك بها

وال �ح��دي��ث ع �ن �ه��ا ،ال ��دخ ��ول ف ��ي م �ف��اوض��ات مع
ال��روس��ي م��ن م�ن�ط�ل��ق إع� ��ادة ش ��يء م��ن ال �ت��وازن
إلى املعركة السياسية _ العسكرية الجارية في
سوريا ،وتصبح معادلة «ال غالب وال مغلوب»
ً
اح �ت �م��اال ق��ائ�م��ًا ،وق��د ت�ك��ون إش ��ارة روس �ي��ة إل��ى
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ،ال� �ت ��ي ت ��واص ��ل ال �س �ل �ط��ات
ال��روس �ي��ة وص�ف�ه��ا ب��ال�ش��ري��ك ال ��دول ��ي ،الل�ت�ق��اط
اللحظة ،وتفعيل التغيير ال �ج��اري بغية بلوغ
ال �ت��وازن امل��رج��و ق�ب��ل ال�ت�ف��اوض ع�ل��ى التسوية،
وبذلك تتمكن ال��والي��ات املتحدة من ج� ّ�ر أطياف
امل� �ع ��ارض ��ة ال� �س ��وري ��ة إل� ��ى ط ��اول ��ة امل �ف ��اوض ��ات
املفترضة.
وال نستطيع ال �ج��زم ب��أن ه��ذا امل �س��ار ه��و ال��ذي
سينتصر ويتحقق ،ألن تحالفًا آخ��ر ل��م يعرف
ً
ف�ع�لا م��دى قبوله ش��روط التسوية املقبلة التي
ترتسم ب�ين ال��والي��ات املتحدة وروس�ي��ا لتترجم
ات �ف��اق��ات وت �س��وي��ة ف��ي ج�ن�ي��ف .وه ��ذا ال�ت�ح��ال��ف
يضم س��وري��ا وإي ��ران وح��زب ال�ل��ه ،وه��و تحالف
م��ؤث��ر ف��ي ال�س��اح��ة ال �س��وري��ة ،وه��و ال ��ذي تمكن
م ��ن ت �ح��دي��د م �س��ارات �ه��ا ون �ت��ائ �ج �ه��ا ح �ت��ى اآلن،
وب��ال �ت��ال��ي س �ت �ك��ون ل ��ه ك �ل �م��ة ف��اع �ل��ة ف ��ي ق �ب��ول
ال�ت�س��وي��ة أو ع ��دم ق�ب��ول�ه��ا ،وخ �ص��وص��ًا أن ه��ذا
التحالف يرى أن معركته لن تنتهي في سوريا،
حيث ال ت��زال أم��ام��ه معركة رب�م��ا أك�ب��ر وأع�ن��ف،
وه��ي قضية فلسطني ،ال�ت��ي ال ت��زال عالقة دون
حل ،وتحمل إمكان صراع عسكري كبير ينتهي
بإعادة ترتيب املنطقة لولوج عصرها الجديد.
وم ��ن ه �ن��ا ،ي�ت�م�س��ك ه ��ذا ال�ت�ح��ال��ف ب��رف��ع سقفه
السياسي ،ورف��ع وت�ي��رة ال�ص��دام ،وه��و ال��ذي قد
يحدد ،سلبًا أم إيجابًا ،مآل الصراع والتسوية،
وف��ي ض��وء النتيجة ال�ت��ي ب��ات��ت شبه واض�ح��ة،
يمكن لهذا التحالف الدخول في التسوية على
الصيغة اللبنانية« :ال غالب وال مغلوب» كإطار
للحل ،لكن بشروطه.
* كاتب لبناني
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الالذقية ...مدينة الحرب
الصامتة

خالل أحد التفجيرات في محافظة الالذقية (أرشيف  -أ ف ب)

ثراء صبيرة *
ٌ
ّ
مدينة َو َ
َ
الحرب أضاعتهم
جدها وافدوها ُولكن
َّ
فيما
وأض��اع��ت أه�ل�ه��ا ،تضيق عليهم ك��ل ي��وم
ً
َّ
ُ
تكبر َّوتتسع ك� ُ�ل ساعة .هي ليست مدينة
هي ً
منكوبة لكنها مدينة َّ املنكوبني ،عندما تمشي
ف��ي ش��وارع�ه��ا ت�ظ� ُّ�ن أن��ه ال ح� َ
�رب م� َّ�رت م��ن هنا،
ص �ح �ي� ٌ�ح أن ض �ج �ي� َ�ج ال �ح �ي��اة ال �ص��اخ��ب َّأرق
ُ َ
َ
لكنه نال من النفوس فيها ما
موت حجارتها،
َ
َ
ن��ال .فيكفيك أن تنظر ف��ي العيون املتعبة وأن
ُ
ّ
َ
لتدرك جيدًا أن
تصغي إلى األنفاس املتقطعة،
َ
ٌ
حرب تحيط
العبور منها.
زفرات الحرب أتقنت
ِ
وت �ت��رب� ُ�ص ب��امل َ��دي �ن��ة واألس� � ��ود أع �م��ى ب�ص�ي��رة
الناظرين ،ال ي�ق� ُّ�ل س� ُ
�واد امل��وت عن س��واد الفقر
ِ
وصعوبة العيش فيها ،إن جالست أهلها فال
حديث يشغلهم سوى هبوط قيمة حياة البشر
ف��ي م �ق��اب��ل غ�ل�اء ت�ك��ال�ي��ف م�ع�ي�ش�ت�ه��م ال� ��ذي لم
ي�ع��د ُي �ط��اق ،ف��ي م��دي�ن��ةٍ معظم َدخ ��ل ساكنيها
ي�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال��وظ��ائ��ف ال�ح�ك��وم�ي��ة ذات األج��ر

الالذقية اآلن مدينة
المراثي والمرثيات ال نعلم
من أين نبدأ لننتهي!
الثابت ،وتكاليف الحياة تزداد على نحو شبه
يومي .يتناقلون ه��ذه األح��ادي��ث أينما التقوا،
في املواصالت العامة ،في ال�ش��وارع ،بني أرتال
انتظار األفران واملؤسسات .ال ّيعرفون بعضهم
بعضًا مسبقًا رب�م��ا ،لكنهم ظ��ن��وا أن�ه��م عرفوا
مدينتهم.
شراء ّ
َ
مواد
في أحد املحال التجارية امرأة أرادت
تموينية .عند انتهاء جدالها مع البائع حول
األس�ع��ار الالمنطقية ختمت شكواها بقولها:
ٌ
«ن �ح ��ن خ �ل �ق �ن��ا ل �ن �م��وت م ��و ل �ن �ع �ي��ش» ،ع �ب ��ارة
ُ
ّ
يتردد من علب الزيت والسمن
سمعت صداها
وال� �ج�ب�ن وأك � �ي ��اس ال � ��رز وال� �س� �ك ��ر ،وص �ن��ادي��ق
ال �ب �ي��ض وح �ت��ى م ��ن أك� �ي ��اس ال �ش �ي �ب��س وق�ط��ع
البسكويت ،فيكفي أن يعرف الطفل بكم أصبح
ثمن قطعة البسكويت لينظر الى يده وتتحول
رغبته منها إلى عيون ،عيون فقط.
ُ
ن�ك�ب��ة ال�ف�ق��ر وال�ح�ج��ر وال�ب�ش��ر وض�ع��ت ِحملها
ُّ
ً
كاهل وافدي املدينة .وافدون! ال تقل
كامال على
ِ
ُ
غ��رب��ة اللقب على املدينة ع��ن غربتهم عنها .ال
م�ك��ان لهم ف��ي امل�ك��ان ،وال زم��ان ف��ي عمرهم من
ّ
ه ��ذا ال ��زم ��ان .س��ل �م��وا م��ا ل�ه��م م��ن االب�ت�س� ٌ�ام��ات
وال�ف��رح قبل أن يجيئوا .حياتهم ّاآلن رك��ض ال
ي�ن�ت�ه��ي ،س�ب�ق��وا ال �ح��رب ع ��دوًا ل�ك��ن�ه��ا سبقتهم

جورًا .عندما تلتقي أحدهم سيحدثك مباشرة
ُّ
�ت ت��رك� ُ�ه وراءه ،مل�ص�ي��ر ال ي�ق��ل غموضًا
ع��ن ب�ي� ٍ
ُ
ينتظره أمامه ،يتكلم عن حرقته
مصير ما
عن
ِ
ووجعه بصوت ي��رن في اآلذان ُليرهق ال��روح.
م�ع�ظ��م أط�ف��ال�ه��م ض� ّ�م�ت�ه��م ال� �ش ��وارع وإش� ��ارات
امل � ��رور .ي �ت��راك �ض��ون ب�ي�ن ال �س �ي��ارات َ
وي�ع�ل�ق��ون
ُ
ب��أك �م��ام امل � ��ارة ،وامل � ��ارة م�ن�ه��م م��ن ي��دي��ر وج�ه��ه
بتجهم مرددًا (كان ناقصنا) ،وآخرون ينظرون
ب �ش �ف �ق��ة ت �ش �م �ل �ه��م« :ال� �ل ��ه ي �س��اع��دن��ا وي �س��اع��د
البشر» .بعض أصحاب السيارات ال جواب لهم
قبل إغالق النوافذ.
ُ
نظرت
عند إح��دى اإلش��ارات اقتربت مني فتاة،
إل �ي �ه��ا ب �ت �ف� ّ�ح��ص ،ف �ق��اط �ع��ت ن �ظ��رات��ي ب�ط�ل�ب�ه��ا،
«خالة ما بدي مصاري عطيني قلم كحلة ...لو
صغير» .سألتها :مل��اذا؟ فأجابت« :بدي اتكحل
م �ش��ان ي �ص �ي��رو ع �ي��ون��ي أح� �ل ��ى» ،أع � ��دت :مل ��اذا؟
ُ
أطلقت
فأجابت« :لتصير الدنيا أحلى ك�م��ان».
ً
تأثر عالية أخافت الفتاة ،فركضت مبتعدة،
زفرة ٍ
مبتعدة وغير مدركة أنها أخذت من قلم الكحل
الذي لم يصل إلى عينيها ،جمال العيون وسواد
ٌ
�ق آخ� ��ر رج � ��ل م �ن �ه��ك ،ي��رك��ض
ال �ك �ح��ل .ف ��ي ط ��ري � ٍ
مسرعًا يقف عند باب امليكرو ويسأل« :بتوصل
ع ّ
حي الدعتور معلم؟» ،بعد النعم يصعد الهثًا
وي �ج �ل��س م �ع��اك �س��ًا ف ��ي م� �ك ��ان غ �ي��ر م�خ�ص��ص
للجلوس إال في حاالت الزحام الشديد .يجلس
م�ع��اك�س��ًا ب��ال��رغ��م م��ن وج ��ود م�ق��اع��د ف��ارغ��ة في
ُ
ُ
مقعده ؟!
امليكرو! أفكر :ترى ملن ترك
هل اكتفى من الطريق عناءه؟ اعجز عن تفسير
ً
اخ �ت �ي��اره .أت��أم�ل��ه ط��وي�لا ،ن�ظ��رات��ه ت��ائ�ه��ة ف��ي ال
م �ك ��ان ،وط��اق �ت��ه م� �ه ��دورة ف ��ي ال ح ��رك ��ة .فعلت
الحياة بعينيه الخضراوين ما فعلت الشمس
ب �ج �ل��ده امل � �ح� ��روق .ع �م��ر ال �ن �ك �ب��ة ف ��ي ع �م ��ره ل��م
ّ
ُ
�ذي
أس�ت�ط��ع ع� ��ده .أق ��ول ف��ي ن�ف�س��ي :ا ُل �غ��ري��ب ال� َّ
هائمًا في املدينة ،أت��راه يعلم أنا
يمشي تائهًا َ
تقاسمنا الغربة معًا؟!
ماذا فعلنا للمدينة لترد علينا بهذه القسوة؟
م � ��اذا ف �ع �ل �ن��ا ل �ه ��ذه ال �ح �ي��اة ل �ت �ح��اس �ب �ن��ا ب �ه��ذه
الطريقة؟
ال�لاذق �ي��ة ت�ل��ك امل��دي �ن��ة ال��ودي �ع��ة ال �ه��ادئ��ة ،التي
أقامت برفق على شاطئ املتوسط وقد مألتها
الحياة ب� ّ
�روي��ة ف�ن��ان .ال ضجيج يعكر صفوها
أكثر من أصوات تالطم األمواج على الصخور.
تحولنا فيها نحن الى أم��واج تتقاذفنا الرياح
على صخورها .كانت مدينة يقصدها جيرانها
للسياحة واالصطياف ،فأصبحت مالذًا لهم من
القصف والقتل .ولكن دون جدوى فقد سبقهم
إليها الفقر وال�ح��رم��ان وال�ت�ع��ب .ال�لاذق�ي��ة اآلن
مدينة امل��راث��ي وامل��رث�ي��ات .ال نعلم من أي��ن نبدأ
لننتهي!
* كاتبة سورية
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السيسي يطلب تفويضًا شعبيًا بالسلطة المــ
ّ
إنه السيسي ّمرة أخرى .الرجل الذي أعاد إلى املصريني ذكرى
عبدالناصر يضرب من جديد .الرجل الذي يتمتع بأعلى شعبية
في مصر اليوم ،دعا من يؤيده للنزول إلى الشارع ملنحه تفويضًا
بالسلطة املطلقة ملواجهة فريق سياسي ،واضعًا البالد
برمتها أمام منعطف خطير
القاهرة ــ األخبار
ل ��م ي�س�ب��ق أن دع ��ا وزي� ��ر ل �ل��دف��اع ،ال�ق��ائ��د
األع� �ل ��ى ل �ل �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ،ال �ش �ع��ب إل��ى
أن ي�م�ن�ح��ه ت�ف��وي�ض��ًا ك��ي ي�ط�ل��ق ي��دي��ه في
م�لاح �ق��ة ف��ري��ق س �ي��اس��ي ورب �م ��ا إن �ه��ائ��ه،
عبر ال�ن��زول ال��ى امل�ي��ادي��ن ،ليكون بمثابة
استفتاء على حملة أمنية ّ
يعدها الجيش
ض � ّ�د «اإلخ � � ��وان امل �س �ل �م�ين» .وك ��أن ��ه ب��ذل��ك
ي��ري��د أن ي�س�ت�ب��ق ن�ت��ائ��ج أي ع�م�ل�ي��ة ،وأن
ي �ح� ّ�م��ل ال �ش �ع��ب م �س��ؤول �ي��ة م ��ا ي �م �ك��ن أن
ي �ح �ص��ل ،وأن ي ��وج ��ه ث��ان �ي��ًا رس ��ال ��ة ال��ى
ال �خ��ارج ،خصوصًا م��ن يتهمه باالنقالب
ال�ع�س�ك��ري ،ب��أن��ه يحمل ت�ف��وي�ض��ًا شعبيًا
ب��ال�س�ل�ط��ة امل�ط�ل�ق��ة ،ول �ي��س أي س�ل�ط��ة ،بل
ه��ي ال�س�ل�ط��ة ال�ع�س�ك��ري��ة امل�ط�ل�ق��ة .ل��م يقل
السيسي «تفويضًا» للحكومة ،أو الرئاسة
أو السلطة االن�ت�ق��ال�ي��ة ،ب��ل للجيش ال��ذي
يأتمر بإشارة منه .يريد أن يجمع إرادتني،
الشعب والجيش ،رمز الديموقراطية ورمز
االستبداد ،في إرادة واحدة.
«ال �ش �ع��ب» ال� ��ذي دع� ��اه ال�س�ي�س��ي ل�ل�ن��زول
ال ��ى امل �ي ��ادي ��ن ،س�ي�لاق�ي��ه «ش �ع��ب م�ص��ري
آخ ��ر» ،ف��ي ال�س��اع��ة نفسها وع �ل��ى مسافة
ل�ي�س��ت ب �ع �ي��دة م �ن��ه .ف �ه��ل ه ��ي دع� ��وة إل��ى
اق�ت�ت��ال أه�ل��ي م��ن قبل ال�ح��اك��م العسكري؟
أم أن ع �ن��ف «اإلخ � � � ��وان» ب��ال �ف �ع��ل ق ��د بلغ
ح� �دًا ي�س�ت��دع��ي ق�ب�ض��ة ح��دي��دي��ة؟ ال ف��رق.
ّ ّ
ّ
ستمر خالل الساعات
املؤكد أن املحروسة
املقبلة في منعطف خطير ،وأنفاس العالم
تحبس من جديد ،ألن ما سيجتازه الشعب
املصري سيؤثر على املنطقة برمتها.
وي �ب �ق��ى ال� �س ��ؤال األس ��اس ��ي ح ��ول ال�خ�ط��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ل�ق��ائ��د ال�س�ي�س��ي .ف�ه��ل تعني
ف��ض اع�ت�ص��ام��ات «اإلخ � ��وان» ف��ي ميادين
رابعة العدوية والنهضة بالقوة ،ومالحقة
ك ��وادر اإلخ� ��وان وزج �ه��م ف��ي ال�س�ج��ن؟ هل
ي� �ع � ّ�د مل �خ �ط��ط ش �ب �ي��ه ب �س �ي �ن��اري��و ١٩٥٢؟
وم��ا ستكون كلفة ه��ذا املخطط إن صح؟
«اإلخ��وان» لن يستسلموا بسهولة ،وهذا

ي �ع �ن��ي أن ال� ��دم� ��اء س �ت �س �ي��ل ،ورب� �م ��ا ه��ذا
ه��و السبب ال��ذي دف��ع السيسي إل��ى طلب
التفويض الشعبي.
في كلمة غير مكتوبة ألقاها في مناسبة
ت �خ��ري��ج دف �ع �ت�ي�ن ج ��دي ��دت�ي�ن م ��ن ال�ك�ل�ي��ة
البحرية وال��دف��اع ال�ج��وي ،ج��دد السيسي
شرح موقف الجيش من األزمة السياسية،
وك� �ي ��ف ح � ��اول م � ��رات ث �ل��اث م ��ع ال��رئ �ي��س
امل� �ع ��زول إلخ� � ��راج ال �ب �ل��د م ��ن أزم� �ت ��ه .امل ��رة
األخيرة كانت قبل أن يلقي محمد مرسي
خ�ط��اب��ه ال�ش�ه�ي��ر ألك �ث��ر م��ن ث�ل�اث س��اع��ات
ف��ي منتصف الليل .كشف أن��ه التقاه قبل
ال � �خ � �ط ��اب ،وات � �ف� ��ق م �ع ��ه ع �ل ��ى ال �خ �ط��وط
ال �ع ��ري �ض ��ة مل� ��ا ي �م �ك��ن أن ي �ت �ض �م �ن��ه ه ��ذا
الخطاب ليكون توافقيًا وتصالحيًا ،إذا به
يفاجأ بخطاب آخر ،فوضع يده على خده
وه��و ينصت إل��ى «ان �ق�لاب م��رس��ي» ،وهو
م��ا رص��دت��ه ب��ال�ف�ع��ل ال �ك��ام �ي��رات ح�ين ك��ان
مرسي يصرخ والحضور يصفق له.
ق � � ��ال ال� �س� �ي� �س ��ي «ج� �ل� �س ��ت م � ��ع ال ��رئ� �ي ��س
السابق للحديث معًا قبل كلمته في قاعة
امل��ؤت�م��رات ،م��ن أج��ل امل�ص��ال�ح��ة ،وذل��ك من
الساعة  11إلى الساعة  ،1ووعدني الرئيس
ً
ب��أن الخطاب سيكون شامال للمصالحة،
ولكن تعجبت من الخطاب ،وتساءلت هل
هذا الخطاب الذي تم االتفاق عليه؟ بل كان
خناقة مع كل الناس».
كذلك أعاد السيسي توضيح كل املحاوالت
التي قام بها من أجل إقناع مرسي بتغيير
سياسته وحثه على املصالحة الوطنية،
وك�ي��ف ك��ان ي�ع��ده ث��م يخلف .وت�ح��دث عن
املبادرات التي قدمها الجيش ودعواته الى
كل القوى السياسية للتصالح وال�ح��وار.
وكشف عن عرض قدمه ملرسي باالستفتاء
على حكمه لكنه رفض.
وش � ��دد ال �س �ي �س��ي ع �ل��ى وط �ن �ي��ة ال�ج�ي��ش
امل �ص��ري وق��وم �ي �ت��ه ،وأن م��ن ي��راه��ن على
ان �ق �س ��ام ��ه واه� � � ��م ،وأن� � ��ه ال ي ��أت �م ��ر س ��وى
بشعبه« ،الجيش امل�ص��ري جيش محترم
وأس � ��د ،واألس � ��د ال ي��أك��ل أوالده» ،ه��ات�ف��ًا

«والله العظيم والله العظيم والله العظيم
ال �ج �ي��ش امل �ص��ري ع �ل��ى ق �ل��ب رج ��ل واح ��د.
ف��ال�ج�ي��ش امل �ص ��ري ل �ي��س م �ث��ل أي جيش
آخر» ،رافضًا ما يقال عن انقالب عسكري
ق��ام ب��ه ،بتأكيده أن��ه ك��ان يطلع «الرئيس
ال �س��اب��ق ع �ل��ى ك ��ل ب �ي��ان��ات ال �ج �ي��ش ق�ب��ل
ص � ��دوره � ��ا ،ول � ��م ن� �خ ��دع ال ��رئ� �ي ��س ،ح�ي��ث
أمهلنا الجميع أسبوعًا من أجل الخروج
من املشهد الراهن حينها ،وكنا نبحث عن
مخرج لألزمة ،وأن الـ 48ساعة التي منحت
ف ��ي األح� � � ��داث األخ � �ي� ��رة ل ��م ت �ك��ن م �ف��اج��أة
ألحد».
وشدد أكثر من مرة على أنه «يخاف ربنا»،

وأن «م��ن ي�خ��اف رب��و ع�م��رو م��ا ينكسر»،
وك��أن��ه ي��ري��د ب��ذل��ك أن ُي�س�م��ع «اإلخ � ��وان»
امل � �س � �ل � �م�ي��ن ،م� � ��ن ي� �ت� �ه� �م� �ه ��م أخ� �ص ��ام� �ه ��م
باملتاجرة بالدين.
وق �ب��ل أن ي �ط �ل��ب م ��ن ال �ش �ع��ب أن يمنحه
«ت �ف��وي �ض��ًا وأم� � �رًا ب��ال �ق �ض��اء ع �ل��ى ال�ع�ن��ف
واإلرهاب لو حصل» ،تحدث السيسي عن
مؤامرة تتورط فيها دول لم يسمها .واتهم
«اإلخوان» بأنهم يريدون تدمير البلد من
ً
أجل العودة الى السلطة ،قائال ملرسي «أنت
مستعد أن تدمر جيشك أو أن يأتي معك،
إن هذا األمر في غاية الخطورة» ،وكرر أنه
«لن يكون هناك تراجع عن خارطة الطريق

لحظة واح��دة» .في املقابل ،أكدت الرئاسة
امل �ص��ري��ة أن دع� ��وة ال�س�ي�س��ي ت �ه��دف ال��ى
«تأكيد معنى أن ال��دول��ة ستقوم بدورها
تجاه مواطنيها» .وقال مصطفى حجازي،
امل �س �ت �ش��ار االس �ت��رات �ي �ج��ي ل �ل��رئ �ي��س ،إن
«الدولة ال تحتاج إلى تفويض جديد من
الشعب ألداء واجبها تجاه مواطنيها».
ودع � ��ت ح �م �ل��ة «ت � �م ��رد» «ج� �م ��وع ال�ش�ع��ب
امل �ص��ري ال�ع�ظ�ي��م ل�لاح�ت�ش��اد ف��ي م�ي��ادي��ن
م � �ص� ��ر ال� �ج� �م� �ع ��ة ال � � � �ق � � � ��ادم» ،وامل� �ط ��ال� �ب ��ة
«بمحاكمة الرئيس املعزول ودع��م القوات
املسلحة املصرية في حربها القادمة ضد
اإلرهاب ،مع تطهير أرض مصر من عمالء

الخطة العسكرية ملحاصرة اإلخوان ال تزال غامضة (فايز نور الدين ــ أ ف ب)

«اإلخوان» يحشدون ضد «االنقالب» :دعوة إلى االقتتال األهلي
«اإلخوان» لن يرضخوا ملا
ّ
عدوه تهديدًا مباشرًا من
«قائد االنقالب» .وحشدوا
غد،
لجمعة «الفرقان» يوم ٍ
واتهموا عبد الفتاح السيسي
بأنه يقود البالد إلى حرب
أهلية ،متوعدين باللجوء إلى
املجتمع الدولي
القاهرة ـــ رانيا العبد
بعد دع��وة وزي��ر ال��دف��اع الفريق أول عبد
ال �ف �ت ��اح ال �س �ي �س��ي «امل� �ص ��ري�ي�ن ال �ش��رف��اء
األمناء إلى النزول إلى كل ميادين مصر
ي� ��وم ال �ج �م �ع��ة إلع� �ط ��اء ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة
والشرطة تفويضًا وأم�رًا ملواجهة العنف
لاً
واإلرهاب املحتمل» ،ازداد املوقف اشتعا ،
وظهرت مخاوف واضحة من دخول مصر
ف��ي ح��رب أه�ل�ي��ة ،وخ�ص��وص��ًا أن جماعة
«اإلخ � � ��وان» رأت أن ال ��دع ��وة تستهدفها،
ف��دع��ت ب��دوره��ا إل��ى ال�ح�ش��د ف��ي امل�ي��ادي��ن
باليوم نفسه «ضد االنقالب» ،مع البحث

في تدويل القضية ،في ح��ال استمرار ما
تعتبره العنف ضدهم.
وج � ��اء ف ��ي ب� �ي ��ان ص � ��ادر ع ��ن «ال �ت �ح��ال��ف
الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب»،
ال� � ��ذي ش �ك �ل��ه اإلخ � � � ��وان امل �س �ل �م ��ون ع�ق��ب
إط��اح��ة ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق م�ح�م��د م��رس��ي،
أن «ت �ه ��دي ��دات ال �س �ي �س��ي ق��ائ��د االن �ق�ل�اب
العسكري الدموي هي إعالن حرب أهلية
وت �ن��ذر ب��ارت �ك��اب امل��ذاب��ح ال��واس �ع��ة تحت
غ�ط��اء شعبي م��زي��ف ،وأن ه��ذا ل��ن يرهب
الشعب املصري ولن يزيده إال إصرارًا».
وأض� � ��اف ال �ت �ح��ال��ف ،ال � ��ذي أع �ل��ن تنظيم
تظاهرات حاشدة عقب صالة الجمعة في
القاهرة ،أن «ما جاء على لسان السيسي
ي��ؤك��د م��ا قلناه م��ن ق�ب��ل ،أن السيسي هو
م��دب��ر االن �ق�ل�اب وه��و ال ��ذي يحكم ويقتل
وي��دي��ر ه��ذه ال�ح��رب ال�ش��رس��ة على شعبه
وأهله».
خ �ط��اب ال�س �ي �س��ي ج ��اء م ��ن دون ت�ح��دي��د
واض ��ح ملعنى «ك�ل�م��ة اإلره � ��اب» ،وه��و ما
ف�ه�م��ه ال �ك �ث �ي��رون ب��أن �ه��ا ت�ع�ن��ي م��واج�ه��ة
ت�ظ��اه��رات «اإلخ ��وان» واعتصاماتهم في
راب �ع ��ة وال �ن �ه �ض��ة وم �ح��اف �ظ��ات إق�ل�ي�م�ي��ة
أخرى ،وهو ما يعني أن مصر ستدخل في
نفق الحرب األهلية ،وخاصة أن الجمعة
القادم ستشهد تظاهرات وحشودًا كبرى

م ��ن أن� �ص ��ار ال �ج��ان �ب�ي�ن؛ ف��ال �ت �ي��ار امل��ؤي��د
للسيسي سيضم فئات كبرى كاملتضررة
م��ن ح �ك��م اإلخ � ��وان وف �ل��ول ن �ظ��ام حسني
مبارك .أما التيارات اإلسالمية ،فستحشد
م��ن الجهة األخ��رى ألنها تعتقد أنها في
معركة حياة أو موت ،وفشلها في الحشد
س �ي �ع �ن��ي أن ال �س �ل �ط��ة ل ��ن ت��رح �م �ه��ا وأن
مرحلة ما بعد  1954ستعود إلى املشهد
من جديد ،كما يقول صالح لبيب ،املحلل
السياسي لـ«األخبار».
جماعة «اإلخ��وان» رأت أن بيان السيسي
ه ��و ب�م�ث��اب��ة ت �ح��ري��ض ع �ل��ى ال �ع �ن��ف بني
امل��واط �ن�ين امل�خ�ت�ل�ف�ين س�ي��اس�ي��ًا ،بحسب
تصريحات القيادي ف��ي الجماعة ،سعد
عمارة ،في تصريحات لـ«األخبار» ،واصفًا
تصرفات السيسي تجاه املعتصمني من
أنصار الرئيس امل�ع��زول بأنها «اإلره��اب
بعينه» ،مشيرًا إلى أن املجلس العسكري
يتعامل بفاشية ضد معارضيه.
وق � � ��ال ع� � �م � ��ارة ،ع� �ض ��و م �ج �ل��س ال �ش �ع��ب
امل�ن�ح��ل ،إن السيسي ح��ول بخطابه هذا
�اض وج�ل�اد في
ال��دول��ة وأجهزتها إل��ى ق� ٍ
ن �ف��س ال� ��وق� ��ت ،م �ض �ي �ف��ًا« :ع� �ن ��دم ��ا ش�ع��ر
السيسي بتأييد كبير وواسع في الشارع
امل �ص��ري ،ح ��اول اس �ت �ب��اق ذل ��ك م��ن خ�لال
حشد مناصريه يوم الجمعة املقبل».

الجماعة ستلجأ إلى
المحاكم الدولية في حال
استمرار العنف

وك �ش��ف ع� �م ��ارة ع ��ن أن ت ��دوي ��ل ال�ق�ض�ي��ة
ه ��و ال� �ح ��ل ،وأن ال �ج �م��اع��ة س �ت �ل �ج��أ إل��ى
املحاكم الدولية في حال استمرار العنف
وال �ق �ت��ل امل ��وج ��ه إل �ي �ه��ا وإل � ��ى أن �ص��اره��ا
م��ن ق �ب��ل ال�س�ي�س��ي وم �ج �ل �س��ه ،م��ؤك �دًا أن
الجماعة ستستمر بتظاهراتها السلمية
ومسيراتها في مختلف أرجاء املحافظات
املصرية دعمًا للشرعية« ،حتى لو سقط
ّ
منا مليون شهيد» ،موضحًا أن مليونية
«الفرقان» يوم الجمعة املقبلة دعت إليها
ال �ج �م��اع��ة م �ن��ذ ع� ��دة أي� � ��ام ،دون تعطيل
مصالح املواطنني أو قطع طرق.
ب � � � � � � ��دوره ،ق� � � ��ال ال � � �ق � � �ي � ��ادي ف� � ��ي ج� �م ��اع ��ة
«اإلخ � � � ��وان» ،ع �ص��ام ال �ع ��ري ��ان ،إن دع ��وة
ال �س �ي �س��ي إل� ��ى ت� �ظ ��اه ��رات ح ��اش ��دة ي��وم
الجمعة ض��د «العنف واإلره ��اب» تهديد

ل�ل�ج�م��اع��ة .وأض � ��اف ع �ل��ى ص�ف�ح�ت��ه على
م��وق��ع ف�ي�س�ب��وك أن «ت �ه��دي��دك ل ��ن يمنع
امل�ل�اي�ي�ن م��ن ال�ح�ش��د امل �س �ت �م��ر» .ووص��ف
السيسي بأنه «قائد انقالبي يقتل النساء
واألطفال والركع السجود».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � � ��ك ،رأى ال � �ق � �ي � ��ادي ف��ي
ح ��زب «ال� �ن ��ور» ال �س �ل �ف��ي ،ي �س��ري ح �م��اد،
أن امل�ل�ي��ون�ي��ة ال �ت��ي دع ��ا إل�ي�ه��ا السيسي
تستحق أن يطلق عليها باقتدار مليونية
ال �ت �ح��ري��ض ع �ل��ى ال �ق �ت ��ل .ب �ي �ن �م��ا أف� ��ادت
مصادر لـ«األخبار» إلى أن الحزب سيعقد
اجتماعًا يحدد موقفه النهائي من بيان
السيسي ،على أن يعلن خالل ساعات.
من جهته ،قال أستاذ العلوم السياسية،
ع �ب��د ال �ف �ت��اح م ��اض ��ي ،ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» ،إن
«ت �ص��دي��ر خ�ل�اف ��ات ال �ن �خ �ب��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ل� �ل� �ش ��ارع ع �م �ل �ي��ة م� ��دم� ��رة ت ��ؤك ��د دخ� ��ول
مصر في حراب أهلي ،يغذيه قصر نظر
السياسيني والقوات املسلحة املصرية»،
ّ
م��وض�ح��ًا أن ه ��ذا ال �ص ��راع ال�ش�ع�ب��ي هو
اس �ت �م��رار مل�س�ل�س��ل األخ �ط��اء ال ��ذي ي�ق��وم
ب�ت�س�ي�ي��س م ��ا ل ��م ي �ج��ب ت�س�ي�ي�س��ه ،مثل
اإلع �ل�ام وال�ج�ي��ش وال �ش �ع��ب ،وه��و يجب
أن يكون بعيدًا ع��ن االح�ت�ق��ان ال��دائ��ر في
البالد ويجب أال يشاركوا به ،وهو ما لم
يحدث.
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ـطلقة
ال� ��وط� ��ن» ،م �ض �ي �ف��ة «س� �ن� �ح ��ارب اإلره � ��اب
شعبًا وجيشًا».
ك��ذل��ك ن��اش��د رئ �ي��س ح ��زب ال ��وف ��د ،ال�س�ي��د
ال �ب ��دوي ،امل�ص��ري�ين أن يستجيبوا ل�ن��داء
ال�ف��ري��ق أول عبد ال�ف�ت��اح السيسى إلنقاذ
البالد وتكرار أسطورة  ٣٠يونيو .وقال في
بيان «يجب أن نؤكد للعالم أجمع أن من
يظن أن اإلره ��اب والقتل وت��روي��ع اآلمنني
م��ن املمكن أن ت�ه��زم مصر أو تكسر إرادة
ش�ع�ب�ه��ا ف�ه��و إم ��ا أح �م��ق واه ��م أو يجهل
طبيعة هذا الشعب».
القيادي في جبهة اإلنقاذ الوطني سامح
عاشور رأى أن خطاب وزي��ر الدفاع يؤكد
أن الجيش يلتحف بالشعب وبإرادة األمة،
وأن األمة تلتحف بقواتها املسلحة ،معلنًا
ت��أي �ي��ده ل ��دع ��وة ال �ت �ظ��اه��ر .ك��ذل��ك ص ��درت
م��واق��ف م�م��اث�ل��ة ع��ن األح� ��زاب السياسية.
بدوره ،رفض حزب النور دعوة السيسي،
م�ع�ت�ب�رًا ف��ي ب �ي��ان أن «ال ��دول ��ة ل�ي�س��ت في
حاجة إلى تفويض بأداء مهمتها في ذلك
طاملا كانت تقوم بذلك في حدود القانون...
وي��ؤك��د ال �ح��زب أن خ��رق األف� ��راد للقانون
مهما ك��ان يمكن أن ت�ع��ال�ج��ه ال��دول��ة ،أم��ا
خرق أجهزة الدولة للقانون فيهدد بزوال
الدولة».
غ�ي��ر أن ع�م��رو م��وس��ى ،امل��رش��ح ال��رئ��اس��ي
السابق ،انتقد مطالبة السيسي بالنزول
ً
إل ��ى ك ��ل م �ي��ادي��ن م �ص��ر ،ق ��ائ�ل�ا« :أرى أن
التفويض الذي طلبه القائد العام للقوات
املسلحة في خطابه يجب أن يأتي أساسًا
من مجلس الوزراء ،حبذا لو كان مجتمعًا
ب ��رئ ��اس ��ة رئ� �ي ��س ال � ��دول � ��ة ،وأن ي �ل��ي ذل��ك
مطالبة الشعب بالتعبير عن تأييده».
وأع � �ل ��ن ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ت ��أي� �ي ��ده ق �ي��ام
القوات املسلحة ووزارة الداخلية باتخاذ
اإلج ��راءات ال�لازم��ة ض��د العنف واإلره��اب
ال�ل��ذي��ن ي�ض��رب��ان ال �ب�لاد ،ب ��دءًا م��ن سيناء
حتى قلب الدلتا وباقي أرجاء البالد ،على
أال ت �ك��ون ه �ن��اك أي إج � ��راءات استثنائية
تمس حق التظاهر واالعتصام السلميني
أو الحريات العامة التي يكفلها الدستور
جراء تحرك القوات املسلحة والداخلية.
إل��ى ذل��ك ،أعلنت وزارة ال��دف��اع األميركية
أن ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب� ��اراك أوب��ام��ا ق��رر
ت��أج�ي��ل تسليم م�ق��ات�لات «إف  »16ملصر،
وأن� ��ه ات �خ��ذ ال� �ق ��رار ب �م��واف �ق��ة ف��ري��ق األم��ن
ال�ق��وم��ي ب��اإلج �م��اع ،فيما أك��د البنتاغون
أن م �ن��اورات «ال�ن�ج��م ال �س��اط��ع» م��ع مصر
ستجرى في موعدها.

النفير العام لمحاصرة «اإلرهاب األسود»!
طلب عبد الفتاح السيسي
تفويضًا شعبيًا ملالحقة
اإلرهاب املتمثل ،وإن لم
يقلها ،بجماعة «اإلخوان
املسلمني» .فماذا يعني
هذا التفويض ،وما هي
صالحياته؟ حتى اللحظة،
لم يعلن عن الخطة
العسكرية ألسباب أمنية،
غير أنه يمكن التوقع بأنها
ستشمل فض االعتصامات
ومالحقة القيادات
القاهرة ـــ إيمان إبراهيم
«ال �ل �ع �ب��ة ك �ل �ه��ا م �ع �ت �م��دة ع �ل��ى أج �ه��زة
امل� �خ ��اب ��رات» .ب �ه��ذه امل �ع �ل��وم��ات ،أك ��دت
مصادر «األخبار» العسكرية أن األجهزة
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ،س� ��واء ك��ان��ت امل �خ��اب��رات
ال �ع��ام��ة أو ال �ح��رب �ي��ة ،ت �ع �م��ل ع �ل��ى ق��دم
وس� � � ��اق وال ت � � ّ�دخ � ��ر ج � �ه � �دًا ف � ��ي رص ��د
املعلومات وتحليلها ونقل مضمونها
الى الجهات العليا.
وت��ؤك��د امل �ص��ادر أن «ج �ه��از امل�خ��اب��رات
ال� �ع ��ام ��ة اس� �ت� �ع ��اد ك ��ام ��ل ه �ي �ئ �ت��ه ال �ت��ي
ّ
سرحها الرئيس املعزول محمد مرسي،
والتي يبلغ تعدادها نحو  1000عقيد
وع �م �ي��د وق ��ائ ��د ف ��ي اإلدارات امل�خ�ت�ل�ف��ة
امل� �س ��ؤول ��ة ع ��ن ال � �ش� ��ؤون وال �ج �م��اع��ات
اإلسالمية املسلحة بالقاهرة وبالدول
األخ��رى» .ولفتت الى أن «خبرات هؤالء
القادة صبت في مصلحة األمن القومي
ال� ��وط � �ن� ��ي ،وخ� �ص ��وص ��ًا ب� �ع ��دم ��ا ع ��اش
معظمهم تحت التهديد ،إم��ا بالقتل أو
بالنفي إلى خارج البالد لطمس التاريخ
األسود للجماعات املسلحة».
تقول املصادر العسكرية لـ«األخبار» إن
«ال �ق��وات املسلحة أع�ل�ن��ت النفير ال�ع��ام
ف ��ي م �ص��ر مل ��واج �ه ��ة اإلره� � � ��اب األس� ��ود
قبيل ثالثة أيام من خطاب النائب األول
ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،ال �ف��ري��ق أول
عبد الفتاح السيسي ،الذي ألقاه صباح
أمس ،أثناء تخريج دفعة الكلية الجوية
والكلية البحرية» ،مطالبًا فيه املصريني

بضرورة الوجود في امليادين املصرية
ي��وم الجمعة امل�ق�ب��ل لتفويض الجيش
امل� �ص ��ري ب��ال �ت �ص��دي مل ��ا س �م��اه ال�ع�ن��ف
واإلره � � ��اب ال � ��ذي ي �ه��دد األم � ��ن ال�ق��وم��ي
املصري.
وذك��رت امل�ص��ادر نفسها أن «الصفحة
ال��رس �م �ي��ة ل�ل�م�ج�ل��س األع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات
املسلحة أصدرت بيانًا صغيرًا جدًا في
توقيت قاتل ،في تمام الساعة السابعة
ّ
من مغرب ي��وم االثنني امل��اض��ي ،لتذكر
امل ��واط� �ن�ي�ن ب � ��أن ال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة ل��ن
تنسى ث��أر ال��دم��اء امل�ص��ري��ة» ،ج��اء فيه
«رح ��م ال �ل��ه ش �ه��داء ن��ا ال��ذي��ن فقدناهم
اليوم في حادث وادي النطرون ،وكذلك
ش� �ه ��داء ال� �غ ��در واإلره � � � ��اب ف ��ي ش �م��ال
س� �ي� �ن ��اء وال � ��ذي � ��ن س� �ق� �ط ��وا ب ��رص ��اص
اإلره� � ��اب األس � ��ود وب��دع��م م��ن م��ؤي��دي
اإلره ��اب ال��ذي��ن انكشفوا أم ��ام الشعب
امل�ص��ري ب��أك�م�ل��ه ...وال ع��زاء للشامتني
والحاقدين والكارهني للثورة والذين
أظ �ه��روا ال�ش�م��ات��ة ف��ي امل ��وت لينكشف
الوجه القبيح لهذا التيار وم��ن يؤيده
وي��دع �م��ه .ل�ق��د ص�ب��رن��ا ك�ث�ي�رًا ع�ل��ى كل
التجاوزات ،عسى الله أن يهدي القوم
الظاملني .هم ال يفهمون إال اللغة التي
تعلموها ون �ش��أوا عليها ،ال يعلمون
كلمة مصر وال معنى ال��وط��ن وال حب
ال�ق��وات املسلحة التي هي من كل بيت
ف ��ي م �ص��ر .ال ت�س�ت�ه�ي�ن��وا ب�ص�ب��ر ه��ذا
الشعب ،فلكل شيء نهاية .أما اإلرهاب
األس� � � ��ود ف� ��ي س� �ي� �ن ��اء ال �ح �ب �ي �ب��ة ،ف�ق��د
اق�ت��رب��ت س��اع��ة ال�ح�س��اب ول��ن تأخذنا
شفقة أو رحمة بكل من ارتدى عباءته،
مصريًا كان أو غير مصري».
وب�ح�س��ب امل �ص��در ال�ع�س�ك��ري ،ف��إن «م��ا
ي�ص��در ع��ن ه��ذه ال�ص�ف�ح��ة ال يمكن أن
ي�غ�ف��ل وال ي �ج��وز وض �ع��ه ف ��ي م�ص��اف
ال�ب�ي��ان��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ال��روت�ي�ن�ي��ة التي
ت�ص��در ع��ن امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة» ،في
إش � � ��ارة م �ن��ه ال � ��ى ال �ب �ي ��ان ال � ��ذي ص��در
ع�ل��ى ال�ص�ف�ح��ة ن�ف�س�ه��ا وح �م��ل ع�ن��وان
«ال��رس��ال��ة األخ �ي��رة» ال�ت��ي وج�ه��ت قبل
تنفيذ «خطة رد الكرامة» التي جاءت
لتحرير الجنود السبعة املختطفني في
 21أيار املاضي.
بدوره ،أكد اللواء محمد مختار قنديل
أن ج �ه��وزي��ة ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ف��ي كل
القطاعات واألفرع على أعلى مستوى،
واالن � �ت � �ش � ��ار ال� � � ��ذي ب � ��دأت � ��ه ال � ��وح � ��دات

املختلفة قبيل  30حزيران بثالثة أيام
ن�ج��ح ف��ي دح ��ض م �ح��اوالت تخريبية
كثيرة وأجهض عمليات تهريب سالح
م��ن وإل� ��ى ال �ق��اه��رة وامل �ح��اف �ظ��ات ،ال��ى
جانب هدمه األنفاق املمتدة بني مصر
وغزة.
وق� ��ال إن «امل�ن�ط�ق��ة امل��رك��زي��ة مستعدة
ب �ج �ن ��وده ��ا وع� �ت ��اده ��ا ل ��دع ��م ق��وات �ه��ا
امل �ن �ت �ش��رة ف ��ي ال �ق��اه��رة وامل �ن �ي��ا وب�ن��ي
سويف والجيزة وضواحيها ،كذلك فإن
املناطق الشمالية والغربية والجنوبية
وال�ج�ي�ش�ين ال�ث��ان��ي وال�ث��ال��ث مستعدة
ب��أع�ل��ى ك �ف��اءة قتالية مل�ح��اص��رة ال�ب��ؤر
اإلجرامية املسلحة».
كما أك��د الخبير االسترايتجي ،اللواء
ج�م��ال م�ظ�ل��وم ،أن «وح� ��دات الصاعقة
وامل �ظ�ل�ات وم�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب ال��دول��ي
وفرق  777و ،999الى جانب العديد من
األسلحة غير املعلن عنها سيكون لها
دور ال��ري��ادة ف��ي ت��أم�ين مليونية دع��م

اقتربت ساعة
الحساب ولن تأخذنا
شفقة أو رحمة

مكافحة اإلره� ��اب األس� ��ود» ،م��ؤك �دًا أن
خطة القبضة الحديدية تحكم مقاليد
األم � ��ور وت �ض��ع م�ص��ر ف��ي ح� ��زام أم�ن��ي
وعسكري شائك ال يجوز االقتراب منه.
ال��ى ذل ��ك ،يتوقع أن ت�ب��دأ حملة أمنية
للقبض على القيادات اإلخوانية كافة،
ويستدل على ذلك من كالم املسؤولني
ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ،ب �ح �ي ��ث ي� ��ؤك� ��د ال � �ل� ��واء
محمود قطري أن ضباط األمن الوطني
واملخابرات العامة واملباحث واملعاونني
والضباط وضعوا خططًا استراتيجية
م �ح �ك �م��ة مل�ل�اح� �ق ��ة «اإلره � ��اب� � �ي �ي��ن م��ن
امل �س �ل �ح�ين ،س� ��واء ك ��ان ��وا م �ص��ري�ين أو
ً
يحملون جنسيات أخ ��رى ،ف�ض�لا عن
ت��وف�ي��ر ك��ام��ل امل�ع�ل��وم��ات للقبض على
ك��ل ال �ق �ي��ادات ال�ت��ي تنتمي إل��ى التيار
اإلسالمي ال��ذي يدعو إلى العنف ،كما
ك ��ون ��وا ف��رق��ًا مل �ح��اص��رة األم ��اك ��ن ال�ت��ي
تجمع الخارجني عن القانون ،بالتزامن
مع حملة الجيش والشرطة للتخلص
من اإلرهاب األسود».
إذًا ،ه � ��ي خ � �ط� ��ة ع� �س� �ك ��ري ��ة م �ك �ت �م �ل��ة
األرك ��ان للتخلص مما يعتبر «إره��اب
أس ��ود» ويتمثل ف��ي جماعة «اإلخ ��وان
امل� �س� �ل� �م�ي�ن» ،ع �ب��ر م� �ح ��اص ��رة «أم ��اك ��ن
تجمعهم» ،وم�لاح�ق��ة «ق�ي��ادات�ه��م التي
ّ
تحرض على العنف» والقبض عليها،
وتوزيع الفرق العسكرية إلجهاض أي
ه�ج��وم م��ن قبلهم .خطة يشترك فيها
الجيش وال�ش��رط��ة وأج�ه��زة املخابرات
واملعلومات املختلفة.

الخطة العسكرية ملحاصرة اإلخوان ال تزال غامضة (فايز نور الدين ــ أ ف ب)

جلسة المصالحة على إيقاع العسكر
وأشار إلى أن «املخرج من األزمة الحالية
ه� ��و إدارة امل ��رح� �ل ��ة االن �ت �ق ��ال �ي ��ة ب�ش�ك��ل
سياسي عبر طاولة حوار تضم الجميع
وت �خ��رج ب��رؤي��ة ،دون اس �ت �خ��دام الشعب
طرفًا في هذه املائدة».
ورأى أس �ت��اذ ال�ع�ل��وم ال�س�ي��اس�ي��ة محمد
عبد ربه ،أن «الرئيس ونائبه وحكومته
م � �ج ��رد دي � �ك� ��ور م ��دن ��ي ل �ل �ت �غ �ط �ي��ة ع�ل��ى
ت�ح��رك��ات وس�ي��اس��ات ال�ح��اك��م الحقيقي،
ف� ��أي إج� � � ��راءات ض ��د اإلره � � ��اب ال ب ��د من
أن ت��أت��ي م��ن ال��رئ�ي��س ورئ �ي��س حكومته
ووزي��ر داخليته ووزي��ر دف��اع��ه ومجلس
ال� � � ��دف� � � ��اع ال � ��وط� � �ن � ��ي ب � �ح � �س� ��ب اإلع � �ل� ��ان
الدستوري الحالي ودع��وة وزي��ر الدفاع
م �ن �ف��ردًا ل�ل�ش�ع��ب ت��ؤك��د أن ��ه م��رك��ز ال�ث�ق��ل
الحقيقي».
خ�ط��ورة ال�خ�ط��اب ،بحسب عبد رب��ه ،في
أم��ري��ن ه �م��ا :االس �ت �ق��واء ب��ال�ح�ش��د دوم��ًا
ملواجهة امل �س��ارات السياسية ،وه��و حل
أس��وأ م��ن ال�ح�ل��ول األم�ن�ي��ة ،ألن��ه يشرعن
الحركة ف��ي ال�ش��ارع ملواجهة أي فصيل،
ولن يقتصر ذلك على اإلخوان ،وسيطاول
ق ��وى أخ� ��رى ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ،وث��ان �ي��ًا أن��ه
يعرض الجيش ملخاطر حقيقية نتيجة
االنخراط في مواجهات مع الشارع اآلخر
املعترض.

القاهرة ــ األخبار
س��اع��ات ق�ل�ي�ل��ة ع�ل��ى ان �ت �ه��اء وزي ��ر ال ��دف ��اع ع�ب��د ال�ف�ت��اح
ال�س�ي�س��ي م��ن خ �ط��اب��ه ال �ص��اع��ق ،ح �ت��ى ان �ع �ق��دت أول��ى
جلسات املصالحة الوطنية .جلسة يمكن القول إنها لم
ت��أت على ق��در اآلم��ال املعقودة عليها ،وال يمكن ّ
عدها
جلسة مصالحة وطنية ،في ظل غياب اإلسالميني عنها
وبينهم حزب «النور» السلفي ،الذي سبق أن وافق على
خريطة الطريق االنتقالية.
وع �ق��ب ان �ت �ه��اء ال �ل �ق ��اء ،ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴًﺎ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ العدالة ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
ﺍﻤﻟﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻣﻦﻴ ﻣﻬﺪي ﺍﻟﻌﺒﺎسي ،ﺃﻭﺿﺢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
«ﺍﻤﻟﺸﺎﺭﻛﻦﻴ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎح��ي ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ّ
ﺍﻤﻟضي ﻗﺪﻣًﺎ في ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭطني ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻭف ��ي ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﻌﺎل� ��ة ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ،
ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻤﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ».
وأك��د ﺃﻥ ﺍﻤﻟﺸﺎﺭﻛي ��ﻥ ﺷﺪﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ «ﺟﻬﻮﺩﻫﻢ ﻹﻧﺸﺎﺀ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ في ﻣﺼﺮ ﻟﻦ ﺗﺜﻤﺮ ،ﺇﻻ
ف��ي ﺑﻴﺌﺔ تعلي ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﻋﺪﻡ ﺍإلﻓﻼﺕ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺗﺤﻔﻆ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻤﻟﻮﺍﻃﻨﻦﻴ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻤﺎﺭﺳﺎﺕ
ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ» .ﻭﺃﺿﺎﻑ إﻥ ﺍﻤﻟﺸﺎﺭﻛي ��ﻥ «ﺩﻋﻮﺍ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛل ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻤﻟﻮﺍﺟﻬﺔ

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ في إﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻤﻟﻨﺎﺥ
ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ» .وف ��ي ذل ��ك دع��وة
ص��ري�ح��ة إل ��ى إط �ل�اق ي��د ال�ج�ي��ش مل�لاح�ق��ة م��ا يصنف
بالنسبة إليهم «إرهابًا» .وعن غياب الشريك اإلسالمي،
ّ
أع ��رب امل �ش��ارك��ون «ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻒ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﻌﺾ ممثلي
ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎسي ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ في ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬي ﺩﻋﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ» ،ﻣﺴﺘﻨﻜﺮﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺭﺩﻫﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎئي
ّ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ .ﻭﺗبنى
املشاركون ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ (ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ _ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ _ ﺍﻤﻟﺼﺎﻟﺤﺔ)
ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻤﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
واتفقوا ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺃﻭﻟﻰ ،ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ
ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﻤﻟﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﻦﻴ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
بدوره ،أكد نائب رئيس الجمهورية للعالقات الخارجية،
ُ
م�ح�م��د ال �ب��رادع��ي ،أن امل�ص��ال�ح��ة امل �ن �ش��ودة ل��ن تقصي
أي��ًا م��ن ال�ق��وى املجتمعية على ال�س��اح��ة .وش��دد على أن
ج�ه��ود املصالحة ستشمل األط ��راف امللتزمة باحترام
القانون وعدم تهديد أمن البالد أو ترويع املواطنني ،وعلى

أساس املشاركة في مساعي تحقيق االستقرار وإرساء
الديموقراطية بأبعادها املختلفة.
ً
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال م�ح��ادث�ت��ه ك�ل�ا م��ن األم�ي�ن ال �ع��ام لألمم
امل �ت �ح��دة ،ب ��ان ك��ي م� ��ون ،ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك��ي
جون كيري ،واملمثلة العليا لالتحاد األوروب��ي للشؤون
ال �خ��ارج �ي��ة واألم �ن �ي��ة ،ك��ات��ري��ن آش �ت ��ون .امل �ح��ادث��ات مع
املسؤولني األجانب الثالثة بالرئاسة املصرية تعكس قلقًا
دوليًا مما يجري في مصر ،لذلك جاءت خصوصًا من
قبل الرجل الذي اختير من قبل السلطة االنتقالية ليكون
وجهًا محببًا لدى القوى الغربية ،بغرض طمأنتهم.
من جهته ،انتقد أستاذ العلوم السياسية ،عبد الفتاح
ماضي ،في حديث إلى «األخبار» حوار املصالحة الوطنية
ً
واعتبره فاشال قبل أن يبدأ ،في ظل غياب طرف رئيسي
م��ن امل �ع��ادل��ة ال�س�ي��اس�ي��ة وامل�ت�م�ث��ل ب��ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة
اإلس�ل�ام �ي��ة ،وخ��اص��ة ح ��زب «ال� �ن ��ور» ال�س�ل�ف��ي ،وح��زب
«ال�ح��ري��ة وال �ع��دال��ة» ،ال ��ذراع السياسية لجماعة اإلخ��وان
املسلمني .وأوض��ح ماضي أن الحوار الحقيقي للخروج
من هذه األزم��ة هو القيام بتسوية تاريخية ،بحيث يتم
عقد ح��وار يضم جميع األط��راف املتصارعة واملتنازعة
طرف تنازالت
للوصول إلى حلول وسط يقدم فيها كل ّ
قليلة ،ويكتب االتفاق في وثيقة تاريخية يوقع عليها كل
طرف ،وتخرج إلى الرأي العام بعدها ،ليهدأ الشارع الذي
اشتعل واحتقن أبناؤه في الفترة األخيرة.
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تحقيق
تريد أن تعمل في مؤسسات الحكومة املقالة في غزة ،أو في الجمعيات الخيرية التابعة
الالزمة
لحركة «حماس»؟ ال داعي ألن تحصل على الدرجة العلمية املطلوبة ،أو تتمتع بالكفاءة
ً
ملمارسة هذا العمل ،بقدر ما هو مهم أن تحصل على شهادة حسن سلوك من أقرب مسجد :أهال
بكم في غزة بإدارة «حماس»

كفاءة الموظف في غزة
يحددها أقرب مسجد!
غزة ـ أمجد ياغي
م�ح�م��د إب��راه �ي��م ،ش ��اب غ� ��زاوي ي�ب�ل��غ من
العمر  25ع��ام��ًا .تخرج م��ن جامعة األزه��ر
ـ �ـ غ ��زة ق �ب��ل ث�ل�اث��ة أع � ��وام ،ف��ي اخ�ت�ص��اص
ال� �خ ��دم ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة .ع� �ل ��م أن إح� ��دى
الجمعيات الخيرية تحتاج إل��ى «باحث
اجتماعي» ،فظن أن الفرصة قد جاءته وأن
القدر أخيرًا قد ابتسم له ،وسيحصل على
وظيفة في مجال اختصاصه ،وخصوصًا
في ظل الظروف االقتصادية التي يعانيها.
ذه � ��ب م �ح �م��د ف� ��ي ال� �ص� �ب ��اح ال� �ب ��اك ��ر إل ��ى
م ��رك ��ز ال �ج �م �ع �ي��ة ب �ك��ام��ل أن ��اق� �ت ��ه ،وس ��أل
ع ��ن م�ك�ت��ب ال �ت��وظ �ي��ف ،وع � ّ�ب ��أ ورق� ��ة طلب
ال�ع�م��ل ق�ب��ل ال��دخ��ول ل�ل�م�ق��اب�ل��ة امل �ب��اش��رة.
ف��ي ب��داي��ة املقابلة ط��رح عليه ع��دة أسئلة،
منها مؤهالته العلمية وخبراته العملية
واملعلومات الشخصية ،قبل أن يفاجأ في
س��ؤال ج��رى التشديد عليه :م��ا ه��و أق��رب
مسجد ل�ب�ي�ت��ك؟ اس�ت�ف�س��ر محمد ع��ن ه��ذا
ال �س��ؤال ال �غ��ري��ب ،ف �ج��اءه ال� � ّ
�رد :ك��ي نسأل
عنك أسرة املسجد.
أخ �ب��ره��م م�ح�م��د ع��ن أق� ��رب م�س�ج��د وع��اد
إل��ى بيته وعالمة اليأس على وجهه .قال
ل�ـ«األخ�ب��ار» إن��ه ل��م يحصل على الوظيفة
ألنه ليس على عالقة مع أحد في املساجد،
وأنه يقبل عليها للصالة فقط ،موضحًا أن
سؤال الجمعية كان ضروريًا لها ،ألن من
يريد الحصول على الوظيفة لديها ،عليه
أن يكون من امللتزمني الدائمني في ارتياد
املساجد.
ال يختلف ح��ال رش ��اد زي�ن�ه��م ع��ن محمد
ك �ث �ي �رًا .رش� ��اد ت �ق��دم ل�ط�ل��ب وظ�ي�ف��ة منتج
إذاع� � � � ��ي ف � ��ي ق� �س ��م امل� ��ون � �ت� ��اج ف � ��ي إذاع � � ��ة
األق� �ص ��ى .وأي� �ض ��ًا ف��وج��ئ أث� �ن ��اء تعبئته
طلب التوظيف أن يكتب اسم ومكان أقرب

صواريخ على أشكول

أع �ل �ن��ت م � �ص ��ادر إع�ل ُ�ام� �ي ��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة
س� �ق ��وط ص� ��اروخ�ي��ن أط� �ل� �ق ��ا م� ��ن ق �ط��اع
غ��زة باتجاه النقب الغربي جنوب الدولة
العبرية.
وقالت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية إن
الصاروخني سقطا في املجلس اإلقليمي
في اشكول بالنقب الغربي دون أن يبلغ

عن إصابات أو أضرار.
من جهة ثانية ،فتحت السلطات املصرية
م�ع�ب��ر رف��ح ال �ب��ري أم��س ج��زئ�ي��ًا ول�ف�ئ��ات
محدودة ،محصورة بأصحاب اإلقامات
وح �م �ل��ة ال � �ج� ��وازات األج �ن �ب �ي��ة وامل��رض��ى
حاملي التحويالت الطبية فقط.
(األخبار)

مسجد لبيته .ورغم أنهم في اإلذاعة قدروا
كفاءته في العمل ،لكن سؤال املسجد كان
شرطًا أساسيًا للعمل في إذاعة األقصى.
يقول رشاد لـ«األخبار» إن «أسرة املساجد
ف ��ي غ � ��زة أص �ب �ح��ت م �ث��ل امل � �خ� ��اب� ��رات ف��ي
ً
عملها قديمًا ،أي إنها ّ
تقدم تقريرًا كامال

ع��ن ك��ل ش�خ��ص ف��ي م�ن�ط�ق�ت�ه��ا» ،مضيفًا
أن «امل�س��اج��د ه��ي أم��اك��ن تجمع املسلمني
ل�ع�ب��ادة ال�ل��ه ،ال لتقديم ت�ق��اري��ر كاملة عن
الناس».
م � ��ا ح� �ص ��ل م � ��ع رض � � ��ا أح � �م� ��د ي �خ �ت �ل��ف
ً
ق �ل �ي�لا ع ��ن م�ح�م��د ورش� � ��اد .رض ��ا ش��اب

أداء الصالة في املسجد أهم معيار ملن يريد الحصول على وظيفة (محمد عبد ــ أ ف ب)
ف��ي ال � �ـ ٢٤م��ن ع �م��ره ،ت �خ��رج م��ن جامعة
القدس املفتوحة في اختصاص اإلدارة
واالقتصاد قبل عامني .ومنذ ذلك الوقت
وه��و يبحث ع��ن عمل ،األم��ر ال��ذي دفعه
ل�ل�ج��وء ألح ��د ج �ي��ران��ه ،ال ��ذي ي�ع�م��ل في
مقر رئاسة الوزراء ملساعدته في التقدم

لطلب وظ�ي�ف��ة ح�ك��وم�ي��ة .غ�ي��ر أن ال�ج��ار
س��أل��ه إذا ك��ان ملتزمًا َ
أداء ص�ل��وات��ه في
املسجدّ ،
فرد عليه رضا بأنه يصلي في
بيته ،فأخبره أنه إذا أراد أن يحصل على
الوظيفة ،فعليه االلتزام في أقرب مسجد
له ،وأن يكون على عالقة دائمًا مع أسرة

استئناف المفاوضات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية في المــه
صحيح أن وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم�ي��رك��ي،
ج ��ون ك �ي��ري ،ل�ع��ب ف��ي ال��وق��ت ال�ض��ائ��ع،
ورف � ��ض أن ي� �غ ��ادر امل�ن �ط �ق��ة ق �ب��ل إع�ل�ان
إن �ج��از م��ا لجهة اس�ت�ئ�ن��اف امل�ف��اوض��ات
الفلسطينية اإلسرائيلية ،وهو ما حصل
ً
فعال ف��ي رحلته ال�س��ادس��ة إل��ى املنطقة،
غ�ي��ر أن ��ه ك��ل ي ��وم ت �ص��در ع�ق�ب��ات تحول
دون حصول أي لقاء بهذا الغرض.
وبعدما تأكد أن لقاء كبير املفاوضني
الفلسطينيني ،صائب عريقات ،بوزير
ال�ع��دل االس��رائ�ي�ل�ي��ة تسيبي ليفني في
ّ
واش �ن �ط��ن ،ق��د ع��ل��ق ألج ��ل غ �ي��ر مسمى
ب�س�ب��ب ع��دم وج ��ود م��رج�ع�ي��ة واض �ح��ة،
أع� �ل ��ن ح � ��زب «ال� �ب� �ي ��ت ال � �ي � �ه� ��ودي» ،أن��ه
سيعلق مشاركته في حكومة بنيامني
نتنياهو االئ�ت�لاف�ي��ة ،إذا واف ��ق األخ�ي��ر
ع�ل��ى تجميد االس�ت�ي�ط��ان ،وه��و مطلب
أس� ��اس� ��ي ل �ل �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ك� ��ي ي �ق �ب �ل��وا
باستئناف املفاوضات.
وق ��ال رئ�ي��س ح��زب «ال�ب�ي��ت ال�ي�ه��ودي»
ال�ي�م�ي�ن��ي ب��زع��ام��ة ن�ف�ت��ال��ي ب �ي �ن��ت ،إن��ه
س �ي �ن �س �ح��ب م ��ن االئ � �ت �ل�اف ال �ح �ك��وم��ي
إذا م ��ا ق� ��ررت ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
تجميد االستيطان في الضفة الغربية.

وجاء هذا القرار الذي سربته صحيفة
«م� � �ع � ��اري � ��ف» ال� �ع� �ب ��ري ��ة ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع
مغلق لقيادة الحزب ،مع االتفاق على
ب �ق��اء ه ��ذا ال� �ق ��رار داخ� ��ل ال �ح��زب وع��دم
ال �ت �ص��ري��ح ب ��ه ب �ش �ك��ل ع �ل �ن��ي ل��وس��ائ��ل
اإلعالم.
وك � � ��ان ن �ف �ت ��ال ��ي ب� �ي� �ن ��ت ،ال � � ��ذي ي �ش �غ��ل
م �ن �ص��ب وزي� ��ر االق �ت �ص��اد ف ��ي ح�ك��وم��ة
نتنياهو ،ق��د س��ارع م�ن��ذ إع�ل�ان كيري
اس �ت �ئ �ن��اف امل �ف��اوض��ات ف��ي واش �ن �ط��ن،
إل��ى رف��ض تجميد االس�ت�ي�ط��ان وكذلك
تقسيم القدس املحتلة ،وهذا ما صرح
ب� ��ه وزراء آخ � � ��رون م� ��ن ن �ف ��س ال �ح ��زب
وكذلك من كتلة «الليكود بيتنا».
وط��ال��ب ن�ف�ت��ال��ي ب�ي�ن��ت ب�ت�س��ري��ع ط��رح
مشروع قانون على الكنيست يلزم أي
حكومة اسرائيلية بعرض أي اتفاقية
م��ع ال �ج��ان��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ل�لاس�ت�ف�ت��اء
الشعبي ،ووضع سقف زمني  3أشهر،
إلق � ��راره ف��ي ال�ك�ن�ي�س��ت ل�ي��س ب��ال �ق��راء ة
األولى ،بل بالقراء ة الثالثة كي يستبق
ال � �ت ��وص ��ل ال� � ��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ة إن ت� �ج ��ددت
املفاوضات وفقًا للعديد من املعطيات.
م � � ��ن ج � �ه � �ت � ��ه ،أك � � � ��د رئ � � �ي� � ��س ال � � � � � ��وزراء

االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ب �ن �ي��ام�ي�ن ن �ت �ن �ي��اه��و ان
اسرائيل مستعدة لبدء املفاوضات مع
الفلسطينيني اآلن.
واض ��اف ،خ�لال لقائه وزي��ر الخارجية
ال �ي��اب��ان��ي ف��وم �ي��و ك�ي�ش�ي��دا ف��ي مكتبه
ف��ي ال �ق��دس امل�ح�ت�ل��ة« :ن �ح��ن ن��رغ��ب في
أن ن � ��رى ال � �س �ل�ام ي� �ع � ّ�م ب �ي�ن إس ��رائ �ي ��ل
وال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين .آم� ��ل أن ن �ش �ه��د ب��دء
م � �ح ��ادث ��ات ال � �س�ل��ام ف� ��ي وق � ��ت ق ��ري ��ب؛
ف��ري �ق �ن��ا ج ��اه ��ز ل �ق ��د ك �ن ��ا دائ � �م� ��ًا ع�ل��ى
استعداد».
وأع� ��رب ال��رئ �ي��س اإلس��رائ �ي �ل��ي شمعون
ب�ي��ري��ز ع��ن دع��م إس��رائ �ي��ل ل�ف�ك��رة إج��راء
اس �ت �ف �ت��اء ح ��ول أي ات �ف ��اق م�ح�ت�م��ل مع
الفلسطينيني.
ونقل راديو «صوت إسرائيل» عن بيريز
قوله إنه ال يخشى من إجراء أي استفتاء
عام في حال التوصل إلى تسوية إلنهاء
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ،مشيرًا
إل��ى أن��ه ي��ؤم��ن ب��أن ال �س��واد األع �ظ��م من
اإلسرائيليني يؤيد السالم.
هذا ،وأفاد استطالع للرأي أجراه معهد
«ديالوغ» على عينة تمثيلية مؤلفة من
 511شخصًا ،بأن غالبية اإلسرائيليني

يدعمون اتفاق سالم مع الفلسطينيني
في إطار استفتاء.
وب� �ح� �س ��ب االس � �ت � �ط �ل�اع ال � � ��ذي ن �ش��رت��ه
صحيفة «هآرتس» ،فإن نحو  55في املئة
من اإلسرائيليني يدعمون اتفاق سالم
يتوصل إليه رئيس الوزراء اإلسرائيلي
مقابل  25في املئة يعارضونه ،بينما لم
يقرر  20في املئة منهم بعد.
ومن بني املؤيدين التفاق سالم ،قال 39
في املئة إنهم سيدعمون أي اتفاق سالم
يقترحه نتنياهو ،فيما قال  16في املئة
إنهم سيدعمونه على األرجح.
على الجانب الفلسطيني ،قالت مصادر
فلسطينية مطلعة إن امل��وع��د املفترض
ل�ل�ق��اء ك�ب�ي��رة امل�ف��اوض�ين اإلسرائيليني
ت �س �ي �ب��ي ل �ي �ف �ن��ي وك� �ب� �ي ��ر امل� �ف ��اوض�ي�ن
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ص ��ائ ��ب ع ��ري� �ق ��ات ف��ي
واشنطن تأجل إلى وقت غير معروف.
وبحسب امل �ص��ادر ،ف��إن سبب التأجيل
هو العقبات التي ال تزال تقف في طريق
املفاوضات املجمدة منذ ثالث سنوات.
وكان يفترض أن يلتقي عريقات ليفني
ب ��داي ��ة األس� �ب ��وع امل �ق �ب��ل ،ب�غ�ي��ة ت�ح��دي��د
جدول أعمال املفاوضات.
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عربيات
دوليات
القدس ليست إلسرائيل
 ...على جوازات األميركيني

ما يجري في مجتمعنا
الفلسطيني هو تسييس
للقمة العيش

امل �س �ج��د؛ ألن �ه ��ا م ��ن س �ي �ع �ط��ي ت�ق��وي�م��ًا
ً
كامال عنه وتساعده في الحصول على
وظيفة.
ال�ن��ائ��ب ف��ي امل�ج�ل��س التشريعي ع��ن كتلة
ال �ت �غ �ي �ي ��ر واإلص� � �ل � ��اح ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ح��رك��ة
«ح � �م� ��اس» ،ف� ��رج ال� �غ ��ول ،أك� ��د ف ��ي ح��دي��ث

هب
ّ

نتنياهو
خالل لقائه
وزير الخارجية
الياباني في
القدس املحتلة
أمس (سبستيان
تشاينر
ــ أ ف ب)

ل�ـ«األخ�ب��ار» ،أن ال�س��ؤال ال��ذي يطرح أثناء
مقابالت التوظيف ع��ن أق��رب مسجد ،هو
مجرد س��ؤال شفوي ال غير ،وليس له أي
تأثير بالحصول على الوظيفة .وق��ال إنه
ُ
ل ��م ت� �ق � َّ�دم أي ش �ك ��اوى ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص،
وإن ��ه ف��ي ح��ال ح�ص��ول ذل ��ك ،ف��إن املجلس

ب ��دوره ��ا ،أك ��دت ال��رئ��اس��ة الفلسطينية
أنه ال يمكن البدء في مفاوضات السالم
إال بعد أن ت��واف��ق جميع األط ��راف على
أن ح��دود ما قبل  1967ستكون أساس
ه��ذه امل�ف��اوض��ات .وق��ال امل�ت�ح��دث باسم
الرئاسة الفلسطينية ،نبيل أبو ردينة،
إن «الدعوة لم توجه إلينا بعد من أجل
بدء املفاوضات».
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ،أك � ��د وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ري � � ��اض امل ��ال � �ك ��ي ،خ�ل�ال
اس �ت �ق �ب��ال��ه ن �ظ �ي��ره ال� �ي ��اب ��ان ��ي ف��وم �ي��و
ك � �ي � �ش � �ي� ��دا ،أن أه � � ��م أس � � ��س م��رج �ع �ي��ة
امل � �ف� ��اوض� ��ات ه� ��ي ح � � ��دود ع� � ��ام ،1967
املطابقة لرغبة املجتمع الدولي ومطالبه
إلحياء عملية السالم واملفاوضات بني
الطرفني اإلسرائيلي والفلسطيني.
ووضع املالكي ضيفه في صورة العقبات
ال �ت ��ي ت �ع �ت��رض ال �ت �س��وي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة،
وال � �ن � �م ��و االق � �ت � �ص � ��ادي ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي،
وامل� �ت� �م� �ث� �ل ��ة «ب ��ال� �ت� �ع� �ن ��ت اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي
ال��راف��ض ل�ل��وق��ف ال�ش��ام��ل لالستيطان،
واس� �ت� �م ��رار إس��رائ �ي��ل ف ��ي ف ��رض ن�ظ��ام
التحكم والسيطرة واستهداف الوجود
الفلسطيني ف��ي أك �ث��ر م��ن  60ف��ي املئة

ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ع � �ل ��ى اس� � �ت� � �ع � ��داد مل �ن��اق �ش��ة
املوضوع.
غير أن مدير مركز الديموقراطية وحقوق
العاملني في غزة ،نضال غنب ،أكد أن املركز
استقبل العديد من الشكاوى على سياسة
ال�ت��وظ�ي��ف ف��ي ح�ك��وم��ة غ ��زة وال�ج�م�ع�ي��ات

م��ن األرض الفلسطينية املحتلة ،وهي
مناطق ج ،ومصادرة مواردنا فيها».
من جهة ثانية ،أص��درت عائالت أسرى
الداخل الفلسطيني القدامى ،والحركة
الوطنية األسيرة في الداخل «الرابطة»،
ب � �ي � ��ان � ��ًا إع �ل��ام� � �ي � ��ًا ف � � ��ي ض � � � ��وء ت� �ج ��دد
امل�ف��اوض��ات ب�ين الجانبني الفلسطيني
واإلسرائيلي برعاية أميركية ،أكدت فيه
أنه لن يسمح ،بأي حال من األحوال ،أن
يعقد اتفاق أو تفاهم سياسي ال يشمل
اإلفراج عن أسرى الداخل القدامى ،الذين
يبلغ ع��دده��م  14أس�ي�رًا .عقبة أساسية
تقف في طريق استئناف أي مفاوضات
وت� �ت� �م� �ث ��ل ف� � ��ي ج� � ��رائ� � ��م امل� �س� �ت ��وط� �ن�ي�ن
امل�س�ت�م��رة ب�ح��ق الفلسطينيني ،بحيث
أق��دم مستوطنو «بيت ع�ين» أم��س على
إض ��رام ال �ن��ار ف��ي  400ش�ج��رة ف��ي قرية
الجبعة غربي مدينة بيت لحم.
وب� � �ل� � �غ � ��ت امل � � �س � ��اح � ��ة ال � � �ت� � ��ي أح� ��رق � �ه� ��ا
املستوطنون  50دون�م��ًا وتحتوي على
الزيتون وغيرها من
العديد من أشجار
ُ
امل��زروع��ات املختلفة التي أتلفت بنحو
كامل.
وتجدر اإلشارة إلى أن سلطات االحتالل

ال �ت��اب �ع��ة ل �ح��رك��ة «ح � �م� ��اس» ،ب�خ�ص��وص
االس� � �ت� � �ع �ل��ام ع � ��ن أق � � � ��رب م � �س � �ج ��د .وق � ��ال
ل �ـ«األخ �ب��ار» إن م��ا ي �ج��ري ف��ي مجتمعنا
الفلسطيني هو تسييس للقمة العيش من
خالل وضع معايير تتنافى مع كل املعايير
اإلن�س��ان�ي��ة املتعلقة بتوفير ف��رص��ة عمل.
وش ��دد ع�ل��ى أن ه��ذا امل�ع�ي��ار ال ��ذي يعتمد
عليه كمعيار أساسي لسياسة التوظيف
في الحكومة املقالة أو املؤسسات التابعة
لها ه��و شكل م��ن أش�ك��ال التسييس «ف��إذا
ك �ن��ت ت �ص �ل��ي ف ��ي امل �س �ج��د ت �ح �ص��ل ع�ل��ى
ً
فرصة عمل ،وإن لم تكن تبقى عاطال من
ال �ع �م��ل» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن امل�ج�ت�م��ع ال �غ��زي
«متنوع ألننا أساسًا مسلمون بالفطرة،
غير أن ه�ن��اك الكثير م��ن ال�ن��اس ال��ذي��ن ال
ي��رف�ض��ون ال�ص�لاة ف��ي امل�س�ج��د؛ ن�ظ�رًا إلى
التجاذبات السياسية والحزبية املوجودة
فيها».
وأش��ار إلى أن تسييس التوظيف في غزة
هو أعلى مستوى من مستويات الفساد،
م�س�ت�غ��رب��ًا ك�ي��ف ي�س�م��ح ألم �ي��ر م�س�ج��د أن
يتحكم في لقمة العيش وأن يعطي صكوك
الغفران والحق بالعمل.
مدير مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان،
خ� �ل� �ي ��ل أب � � ��و ش � �م� ��ال� ��ة ،ي � � ��رى ف � ��ي ح ��دي ��ث
ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» أن م �ث��ل ه � ��ذه األس �ئ �ل ��ة ف��ي
طلبات التوظيف مخالف للقانون وملبادئ
حقوق اإلنسان ،ويقول« :ما ن��راه في غزة
ي��ؤك��د أن ه ��ذه ال �ج �ه��ات ال ت��ري��د أن تفتح
ب ��اب ال�ت��وظ�ي��ف مل��ن ه��م غ�ي��ر أب �ن��اء ح��رك��ة
«ح � �م ��اس» ،وه �ن ��اك ت��وص �ي��ات ت �ك��ون من
كبار املوظفني بهذه املسائل ،والدليل على
ذلك أن  95في املئة من موظفني الحكومة
هم من أبناء حماس» ،مشيرًا إلى املردود
السلبي لهذا األمر على أداء اإلدارة العامة،
بحيث يؤدي إلى تراجع في كفاءاتها.

ك��ان��ت ق��د ص ��ادرت م��ن أراض ��ي الجبعة
م�ن��ذ ع ��ام  67م��ا ي �ق��ارب  10آالف دون��م
وبقي  3آالف دونم ،وما زالت محاوالت
املستوطنني مستمرة في السيطرة على
م��ا ب�ق��ي م��ن أراض� ��ي ال�ج�ب�ع��ة ب��ارت�ك��اب
املزيد من االنتهاكات واملضايقات ضد
أهالي القرية.
إلى ذلكّ ،
قررت «اإلدارة املدنية» للضفة
ال� �غ ��رب� �ي ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ج �ي��ش االح� �ت�ل�ال
اإلسرائيلي التصديق على مخطط ّ
ملد
شبكة سكك حديدية ف��ي جميع أنحاء
ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ،م�ت�ج��اه�ل��ة اع �ت��راض
الفلسطينيني على الخطوة.
وق� � ��ال امل� ��وق� ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ل�ص�ح�ي�ف��ة
«ه��آرت��س» إن «اإلدارة امل��دن�ي��ة» للضفة
الغربية التابعة للجيش اإلسرائيلي،
ق� ّ�ررت اليوم (األرب�ع��اء) ،التصديق على
م�خ�ط��ط مل � ّ�د ش�ب�ك��ة س �ك��ك ح��دي��دي��ة في
ً
جميع أنحاء الضفة الغربية ،متجاهال
ال � � �ح� � ��دود ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،وس � �ي � �ح� � ّ�د م��ن
مخططات بناء فلسطينية مستقبلية،
وق� ّ�ررت أيضًا إي��داع املخطط للحصول
على اعتراضات ،خالل مدة  30يومًا».
(األخبار)

أبطلت محكمة استئناف اتحادية
قانونًا أميركيًا يسمح للمواطنني
األميركيني من مواليد القدس
ً
بإدراج اسم إسرائيل محال للميالد
في جوازات سفرهم .وأكد القرار
الذي اتخذته باإلجماع الهيئة
القضائية في محكمة استئناف
كولومبيا واملؤلفة من ثالثة
قضاة ،على سياسة خارجية
تلتزمها الواليات املتحدة منذ
فترة طويلة ،وهي أن الرئيس ـ ال
الهيئة التشريعية ـ هو من يملك
سلطة قول من يسيطر على املدينة
ّ
املحتلة .وأحجمت وزارة الخارجية
التي تصدر جوازات السفر وترفع
تقاريرها إلى الرئيس عن إنفاذ
القانون الذي ّ
أقره الكونغرس عام
 ،2002قائلة إنه «ينتهك مبدأ
الفصل بني السلطتني التنفيذية
والتشريعية املنصوص عليه في
الدستور األميركي».

سنودن ما زال في مطار موسكو
أعلن محامي املستشار السابق
لالستخبارات األميركية إدوارد
سنودن ،أناتولي كوتشيرينا،
أمس ،أن مصير موكله «لم يتحدد
بعد» ،وهو ال يزال في منطقة
الترانزيت بمطار موسكو.
وأضاف املحامي القريب من
ّ
الكرملني أن سنودن لم يتلق بعد
الوثيقة التي تسمح له بالخروج من
املطار بانتظار قرار بشأن طلب
اللجوء الذي قدمه .وأعرب املحامي
عن األمل في أن ُت ّ
سوى هذه
املسألة «في األيام املقبلة» ،كاشفًا
أن سنودن ينوي البقاء في روسيا.
(أ ف ب)

الكرملني ال يؤكد
زيارة بوتني إليران

أعلن املتحدث الرسمي باسم
الرئيس الروسي دميتري
بيسكوف لوكالة «إنترفاكس»
الروسية أنه ال يمكنه «إلى حد
اآلن تأكيد نبأ زيارة (الرئيس
فالديمير) بوتني إليران» .وكانت
صحيفة «كوميرسانت» قد نقلت
أمس عن مصادر غير مذكورة
قريبة من وزارة الخارجية اإليرانية
أن الرئيس الروسي (الصورة)
ينوي زيارة طهران في  13-12آب
القادم.
(األخبار)

أمير قطر يتصل
بولي العهد السعودي
لفتت وكالة «األنباء القطرية» إلى أن
«أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني،
عرض مع ولي العهد السعودي
سلمان بن عبد العزيز آل سعود،
مستجدات األوضاع في املنطقة
في اتصال هاتفي».
(األخبار)
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التيار الصدري 1400 :إرهابي في الشوارع
ال ت ��زال عملية ال�ه�ج��وم ع�ل��ى سجني أب��و
غ ��ري ��ب وال � �ت ��اج ��ي ت �ل �ق��ي ب �ظ�ل�ال �ه��ا ع�ل��ى
األوض��اع في العراق ،وفي ظل عدم وجود
أرق��ام رسمية لعدد الفارين من السجنني،
كشفت كتلة التيار الصدري أم��س أن رقم
الفارين وصل إلى « 1400إرهابي» سجني،
ّ
فيما ّنبه ص�ح��وات دي��ال��ى م��ن أن الفارين
التابعني لتنظيم «ال�ق��اع��دة» س�ي�ع��اودون
نشاطهم املسلح في هذه املحافظة وغيرها
من املحافظات الساخنة.
وب � ّ�ي �ن ��ت ك �ت �ل��ة األح� � � ��رار ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ت�ي��ار
الصدري ،أمس أن أكثر من  1400من كبار
ال� �ق ��ادة «اإلره ��اب� �ي�ي�ن» ه��رب��وا ف��ي ح��ادث��ة
اقتحام سجني التاجي وأبو غريب.
وف � ��ي ّ
رد ع �ل��ى رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ن ��وري
امل��ال �ك��ي ،ات �ه��م ال �ن��ائ��ب ع��ن ال�ك�ت�ل��ة حسني
ال �ش��ري �ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ب�ح�م��اي��ة امل�ف�س��دي��ن،
ً
وأش � ��ار ال �ش��ري �ف��ي ق ��ائ�ل�ا« :ل ��م ن�س�م��ع من
رئيس الوزراء نوري املالكي بصفته القائد
ال �ع��ام ل�ل�ق��وات املسلحة أي ت��وض�ي��ح على
ذلك سوى إلقاء اللوم واالتهامات على هذا
الطرف أو ذاك ،وخاصة أنها ليست عملية
الهروب األولى».
وخ��اط��ب ال�ش��ري�ف��ي امل��ال�ك��ي ب�ق��ول��ه« :كيف
تتهم جيش امل�ه��دي وأن��ت تعلم ك��ل العلم
ب��أن��ه ب ��ريء م��ن ك��ل ه ��ذه ال �ت �ه��م ،وه ��و من
أجلسك على سدة الحكم».
ف � ��ي ال � �س � �ي � ��اق ،أع � �ل� ��ن م� � �س � ��ؤول ت �ش �ك �ي��ل
ال �ص �ح��وات ف��ي دي��ال��ى س��ام��ي ال�خ��زرج��ي
مل��وق��ع «ش�ف��ق ن �ي��وز» ،أن جميع السجناء
الفارين من بغداد سيتجهون إل��ى ديالى
وامل �ح��اف �ظ��ات ال�س��اخ�ن��ة مل �ع��اودة ال�ن�ش��اط
امل �س �ل��ح .وأك� ��د ال �خ��زرج��ي أن ال �ص �ح��وات
كثفت م��ن واجباتها األمنية ومصادرها
االس �ت �خ �ب��اري��ة ل �ت �ق �ص��ي امل �ع �ل ��وم ��ات ع��ن
ال �س �ج �ن ��اء ال� �ف ��اري ��ن إل � ��ى دي� ��ال� ��ى إلع � ��ادة
اعتقالهم مرة أخرى.
وك �ش��ف م �ع��اون ق��ائ��د ص �ح��وة أب ��و غ��ري��ب
م�ح�م��د ال �ح �م��دان��ي ،أن «ق ��وات ال�ص�ح��وات

اكد املالكي أن املحاصصة الطائفية تسببت بانتشار الفوضى في كل املؤسسات (أحمد الربيعي ــ أ ف ب)
أع�ل�ن��ت ح��ال��ة ال� �ط ��وارئ ف��ي ص�ف��وف�ه��ا في
مناطق متفرقة من بغداد».
وأض � � ��اف ال� �ح� �م ��دان ��ي ،ف ��ي ح ��دي ��ث مل��وق��ع
«ال �س��وم��ري��ة ن� �ي ��وز» ،أن «ق � ��ادة ال�ص�ح��وة
ق � � ��رروا ف� ��ي اج �ت �م��اع �ه��م أم � ��س اس �ت��دع��اء
عناصر الصحوة السابقني وإع�لان حالة
استنفار ب�ين صفوف ال�ص�ح��وات تحسبًا
م��ن هجمات م��ؤك��دة م��ن تنظيم القاعدة»،
م�ش�ي�رًا إل ��ى أن «ع�م�ل�ي��ة ه ��روب ال�س�ج�ن��اء
أع��ادت املشهد إلى ال��وراء وب��ددت الجهود
ً
ودماء كثيرة نزفت من أجل اعتقالهم».
في م��وازاة ذل��ك ،كشف مصدر استخباري
ف ��ي ال �ج �ي��ش ال� �ع ��راق ��ي ،أم � ��س ،ع ��ن إع� ��داد

قوات الصحوة أعلنت
حالة الطوارئ لمواجهة
احتمال المواجهة مع
تنظيم «القاعدة»

تنظيم «القاعدة» خطة في مدينة املوصل
فور إسقاط نظام الرئيس السوري بشار
األس� � � ��د .وأوض� � � ��ح م� �ص ��در مل ��وق ��ع «ش �ف��ق
نيوز» ،رفض كشف اسمه أن الخطة املعدة
م��ن ق �ب��ل ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة ت�ت�ض�م��ن بسط
سيطرته ف��ور إس�ق��اط األس ��د ع�ل��ى مدينة
املوصل مركز محافظة نينوى وثاني أكبر
مدينة في العراق.
وقال املصدر إن «معلوماتنا تشير إلى أن
التنظيمات امل�س�ل�ح��ة ف��ي م��دي�ن��ة امل��وص��ل
ع�ل��ى أه �ب��ة االس �ت �ع��داد ل �ل �ن��زول ل�ل�ش��وارع
حال سقوط األسد وبسط سيطرتها على
العديد من أحياء املدينة ،وقد يسيطرون

على رب��ع امل��وص��ل» .وك��ان رئ�ي��س ال ��وزراء
ال�ع��راق��ي ق��د أك��د أن املحاصصة الطائفية
سببت انتشار الفوضى في كل املؤسسات،
مشيرًا إل��ى أن ال��دول��ة تتعرض النتكاسة
بسبب ش��رك��اء ف��ي العملية السياسية ال
ي��ري��دون النجاح للحكومة .وق��ال املالكي،
في لقاء تلفزيوني بثته قناة «العراقية»
أول من أمس« :لو كانت مؤسسات الدولة
م �ن �س �ج �م��ة ،وع �م �ل �ي��ة وض� ��ع ال �ع �ص��ي ف��ي
عجلة ال��دول��ة غير م��وج��ودة ،لكان العراق
اآلن هو الدولة األولى في املنطقة».
وأك � � ��د امل ��ال� �ك ��ي ع � ��دم ت �ق��دي �م��ه دع� �م ��ًا ألي
«ميليشيا» خ��ارج��ة ع��ن ال�ق��ان��ون ،واصفًا
األم�ي��ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه ال �ع��راق��ي واث��ق
البطاط بأنه «مجنون».
واستمرت أمس الحملة على املالكي على
خلفية ت��ردي األوض ��اع األم�ن�ي��ة ،واتهمت
«القائمة العراقية» ،املالكي بـ«الفشل» في
إدارة امللف األمني.
وأش � ��ار ال �ن��ائ��ب ع��ن ال �ق��ائ �م��ة ح �ي��در امل�ل�ا،
إل� ��ى أن «األج � �ه� ��زة األم �ن �ي��ة م �خ �ت��رق��ة من
ق�ب��ل اإلره� ��اب وامل�ي�ل�ي�ش�ي��ات» ،مضيفًا أن
َ
«األج�ه��زة األمنية أصبحت سيفًا ُمصلتًا
ع �ل��ى رق� ��اب امل ��واط �ن�ي�ن» ،م��ؤك �دًا «ت �ع��رض
ق � �ض� ��اءي ال� �ت ��اج ��ي وأب � � ��و غ ��ري ��ب ل �ع �ق��اب
جماعي بعد عملية هروب السجناء».
ف� ��ي إط � � ��ار آخ � � ��ر ،ن ��اق ��ش ق � � ��ادة ال �ت �ح��ال��ف
ال��وط �ن��ي ،م ��ع ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
خ�ض�ي��ر ال �خ��زاع��ي م �ب��ادرت��ه ال �ت��ي أطلقها
وال�ت��ي تحمل تسمية «السلم االجتماعي
في ال�ع��راق» .وذك��ر بيان ص��ادر عن مكتب
رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري
أن التحالف عقد اجتماعًا بحضور األخير
ورئ�ي��س ال ��وزراء ن��وري املالكي ف��ي مكتب
ال�خ��زاع��ي ن��اق�ش��وا خ�لال��ه «م �ب��ادرة السلم
االج �ت �م��اع��ي ف��ي ال �ع��راق واألوراق امل�ع��دة
ب �ه��ذا ال� �ص ��دد ع �ل��ى أم� ��ل اس �ت �ك �م��ال �ه��ا في
اجتماع الحق».
(األخبار)

ضد حكم «المافيا»
البلغار يثورون ّ
لم تكن أحداث بلغاريا األخيرة
صدفة ّأو وليدة لحظتها ،بل
ُ
ربما تشكل امتدادًا لألزمات
املتالحقة التي تصيب دول
االتحاد األوروبي واحدة تلو
األخرى ،بدءًا باليونان ومرورًا
بإسبانيا وإيطاليا والبرتغال،
ّ
ما يبشر بأن «الربيع» قد يالمس
حدود القارة العجوز
معمر عطوي
ب �ق ��در م ��ا ت �ت �ع �ل��ق االح �ت �ج ��اج ��ات ال �ت��ي
ت�ش�ه��ده��ا ب �ل �غ��اري��ا ب �م��وض��وع ال�ف�س��اد
ال�س�ي��اس��ي وامل�ح�س��وب�ي��ة ،ب �ق��در م��ا هي
تعبير عن واقع مأزوم اقتصاديًا أيضًا،
وال سيما أن الدولة العضو السابق في
كتلة املنظومة االشتراكية أيام االتحاد
السوفياتي ُت ّ
عد من أواخر وأفقر الدول
التي انضمت الى االتحاد األوروبي.
ل �ع��ل ال �س �ب��ب األس � � ��اس ال � ��ذي ان��دل �ع��ت
ألج �ل��ه االح �ت �ج��اج��ات ك��ان ت�ع�ي�ين رج��ل
األع�م��ال النافذ ديليان بيفسكي ،وهو
ص� ��اح� ��ب إم � �ب� ��راط� ��وري� ��ة إع �ل�ام � �ي ��ة ف��ي
ال�ب�لاد ،ف��ي منصب رئيس وك��ال��ة األم��ن
القومي ،بما يشير الى نظام محسوبية
ال يتماشى ب�ت��ات��ًا م��ع ش ��روط عضوية
بلغاريا ال��ى جانب  27دول��ة أخ��رى في
االتحاد األوروبي.
ّ
ف��االت �ح��اد ك ��ان ق ��د ح ��ث ب �ل �غ��اري��ا على

تعيني متخصصني في املناصب العليا
ف ��ي ج� �ه ��ازي ال �ق �ض ��اء واألم� � ��ن ال �ل��ذي��ن
ي �س �ت �ش��ري ف�ي�ه�م��ا ال �ف �س��اد وال �ج��ري �م��ة
املنظمة.
لهذا كانت املفوضة األوروبية للشؤون
القضائية فيفيان ريدينغ ،من الداعمني
للمحتجني ب�ق��ول�ه��ا ع�ب��ر ت�غ��ري��دة على
تويتر «أتعاطف مع املواطنني البلغار
ال� ��ذي� ��ن ي� �ت� �ظ ��اه ��رون اح� �ت� �ج ��اج ��ًا ع �ل��ى
الفساد في بالدهم».
هذا في الشكل ،أما ّمن حيث املضمون،
ف �ث �م��ة ع �ل�اق ��ات م� �ع ��ق ��دة ف ��ي ال �خ��ري �ط��ة
ال �ح��زب �ي��ة ل �ل �ب�لاد ،ت �ب �ل��ورت ب�ص��ورت�ه��ا
ال�ن�ه��ائ�ي��ة م��ع ان�ت�خ��اب��ات أي ��ار امل��اض��ي،
ل�ت�ص��ل ال ��ى ذروت� �ه ��ا أم ��س ب�م�ح��اص��رة
ال� �غ ��اض� �ب�ي�ن ألك � �ث ��ر م� ��ن م� �ئ ��ة ش �خ��ص،
م ��ن ب �ي �ن �ه��م رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ب�لام�ين
أورش� � � ��ارس � � � �ك� � � ��ي ،ون � � �ح � ��و  33وزي� � � � �رًا
وص � �ح � ��اف � �ي � ��ون ف� � ��ي م� �ب� �ن ��ى ال � �ب� ��رمل� ��ان
ف� � ��ي ال � �ع� ��اص � �م� ��ة ص � ��وف � �ي � ��ا ،م �ط ��ال �ب�ي�ن
ب� ��اس � �ت � �ق� ��ال� ��ة ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة وم� �ح ��اس� �ب ��ة
الفاسدين.
ب � ��دأت األزم� � ��ة ف ��ي ال ��واق ��ع م �ن��ذ ش �ه��ور
ع� ��دي� ��دة ب ��اح� �ت� �ج ��اج ��ات ش �ع �ب �ي��ة ع�ل��ى
م �س �ت ��وي ��ات امل �ع �ي �ش��ة وع� � ��دم م �ع��ال �ج��ة
ال � �ف � �س� ��اد ،ح� �ي ��ث وص � �ل ��ت ال� � ��ى إض� � ��رام
ث� �م ��ان� �ي ��ة أش � �خ � ��اص ال � �ن � ��ار ب��أن �ف �س �ه��م
ت�ب��اع��ًا ب�س�ب��ب ت� � ّ
�ردي ال��وض��ع املعيشي
وارت� � � �ف � � ��اع ك� �ل� �ف ��ة ف� ��وات � �ي� ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء
والتدفئة.
واق � ��ع دف� ��ع ح �ك��وم��ة ح� ��زب «م��واط �ن��ون
م��ن أج��ل التنمية األوروب �ي��ة لبلغاريا»
(ي� � �م �ي��ن ال � � ��وس � � ��ط) ب � ��رئ � ��اس � ��ة ب ��وي� �ك ��و
ب��وري �س��وف ،إل��ى االس�ت�ق��ال��ة ف��ي شباط
امل � ��اض � ��ي ،وال� � ��ذه� � ��اب إل� � ��ى ان �ت �خ ��اب ��ات
مبكرة.
ورغ��م أن الحزب نفسه ع��اد ال��ى املشهد

كأكبر حزب في البرملان بعد انتخابات
أيار املاضي ،بيد أن عدم حصوله على
ّ
غ��ال �ب �ي��ة ت �خ� ّ�ول��ه ت �س��ل��م ال �ح �ك��م ،أف�س��ح
امل� �ج ��ال أم� ��ام ال� �ح ��زب االش� �ت ��راك ��ي «ب��ي

اس بي» ،لتشكيل حكومة تكنوقراطية
م��ع ح ��زب ص�غ�ي��ر ه��و «ح��رك��ة ال�ح�ق��وق
وال �ح��ري��ات» امل�م�ث�ل��ة ل�لأق�ل�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة،
برئاسة أورشارسكي.

وذل ��ك ب�ع��د رف ��ض زع �ي��م «ب ��ي اس ب��ي»
س � �ي ��رغ ��ي س� �ت ��ان� �ي� �ش� �ي ��ف ،ت� ��ول� ��ي ه ��ذا
امل�ن�ص��ب .ل�ه��ذا ك��ان امل�ت�ظ��اه��رون ال��ذي��ن
ط� ��وق� ��وا ال � �ب� ��رمل� ��ان ،ح �ي ��ث ك ��ان ��ت ث�ل�اث
لجان تعمل على مراجعة موازنة العام
 ،2013أول من أمس ،يصفون الحكومة
ب� �ح� �ك ��وم ��ة أق � �ل � �ي� ��ة .وط� ��ال � �ب� ��وا ال � �ن� ��واب
باالستقالة من مناصبهم ،ووصفوهم
باملافيا.
أم � ��ام األزم� � ��ة ال �ح��ال �ي��ة ،ب� ��دا أن رئ �ي��س
ّ
ال ��وزراء ،ال��راف��ض االس�ت�ق��ال��ة ،رك��ز على
م��وض��وع ع�ض��وي��ة ّدول �ت��ه ف��ي االت �ح��اد
األوروب � � � � � ��ي ،إذ ح � � ��ذر م� ��ن أن ان �ه �ي ��ار
الحكومة سيحرم بلغاريا من الحصول
على مساعدات ُي ّ
قدر حجمها بمليارات
ال � ��دوالرات م��ن االت �ح��اد األوروب� ��ي ألن��ه
يتعني ال�ت�ف��اوض على ه��ذه املساعدات
بحلول نهاية العام.
وي� � �ب � ��دو أن ال � �ب� ��رمل� ��ان ي� � �ح � ��اول دائ� �م ��ًا
امتصاص نقمة الجمهور على قراراته،
فبينما ت��راج��ع ال�ن��واب ع��ن ق��رار تعيني
ب �ي �ف �س �ك��ي ف� ��ي رئ� ��اس� ��ة م �ج �ل��س األم� ��ن
القومي ،ألغى رئيس البرملان ميخائيل
م� � �ي� � �خ � ��وف ،ج� �ل� �س ��ة ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ك ��ان ��ت
م� �ق ��ررة أم � ��س ،م ��ؤك� �دًا رف �ض ��ه ل�ل�ع�ن��ف،
ب�ع��د إص��اب��ة ع�ش��ري��ن ش�خ�ص��ًا ب �ج��راح،
بينهم ش��رط�ي��ان نتيجة االش�ت�ب��اك��ات،
وخ �ص��وص��ًا أن ال�ج �ل�س��ة ك��ان��ت م �ق��ررة
إلع� � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي امل� � ��وازن� � ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة ب �ع��د ط �ل��ب ال �ح �ك��وم��ة ،ف�ي�م��ا لم
ت �ع��د م �ط��ال��ب ال �ش �ع��ب م �ق �ت �ص��رة ع�ل��ى
إل �غ��اء ق� ��رار ،ب��ل ب��ات��ت ت�ش�ك��ل ان�ع�ك��اس��ًا
ل� �ح ��رك ��ة ج �م��اه �ي��ري��ة ن ��اق� �م ��ة ع� �ل ��ى ك��ل
ُّ
الطبقة السياسية التي تتهم بالفساد
وب��ال�خ�ض��وع لسلطة أص �ح��اب ال�ن�ف��وذ.
م��ا ي �ن��ذر ب �ث��ورة ض��د ح �ك��م امل��اف �ي��ا في
البالد.
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مبوب
البحرين  190 :تظاهرة
في خمسة أيام
ك��ش��ف��ت جمعية «ال���وف���اق» البحرينية
امل���ع���ارض���ة أن أك���ث���ر م���ن  190ت��ظ��اه��رة
وم����س����ي����رة اح����ت����ج����اج����ي����ة خ�����رج�����ت ف��ي
مختلف مناطق ومحافظات البحرين
في األيام الخمسة املاضية ،إلى جانب
اع���ت���ق���ال زه������اء  25م���واط���ن���ًا ،ب��ي��ن��ه��م 3
أطفال.
وأوض�����ح م��وق��ع ال��ح��رك��ة أن ان��ت��ه��اك��ات
ال����ن����ظ����ام ام������ت ّ
������دت خ���ل���ال ه�������ذه األي�������ام
ال��خ��م��س��ة م��ن��ذ األرب���ع���اء  17إل���ى األح��د
 21ت��م��وز إل��ى ان��ت��ه��اك ح��رم��ات البيوت
وم��داه��م��ت��ه��ا واق��ت��ح��ام��ه��ا ب��ش��ك��ل غير
ق���ان���ون���ي والإن����س����ان����ي ،وف���ي���ه ت��ره��ي��ب
وت�����روي�����ع ل�ل�أه���ال���ي واع�����ت�����داء ع��ل��ي��ه��م،
وب��ل��غ��ت ح��ص��ي��ل��ة امل���داه���م���ات أك��ث��ر من
 98م��داه��م��ة ف���ي م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة وف��ي
مختلف األوقات من دون مراعاة لحرمة
الشهر الفضيل .وجميع تلك املداهمات
حصلت من دون إذن قضائي في أوقات
م���ت���أخ���رة م���ن ال��ل��ي��ل أو ق��ب��ي��ل اإلف���ط���ار
وأثناءه.
وذك������رت ال���ح���رك���ة أن ال��ع��ن��ف ال��رس��م��ي
وال��ت��ص��ع��ي��د األم���ن���ي ب��ل��غ��ا م��داه��م��ا من
خالل ممارسة العقاب الجماعي ألكثر
من  105حاالت عقاب مارستها القوات
ضد األه��ال��ي واآلم��ن�ين عقابًا لهم على
مواقفهم وانتقامًا من خروج تظاهرات
مطالبة بالتحول الديموقراطي وإنهاء
الديكتاتورية.
ك����م����ا ذك��������رت أن ال������ق������وات ال���ح���ك���وم���ي���ة
اس����ت����خ����دم����ت ف�����ي ال����ع����ق����اب وال����ع����ن����ف،
اللذين طاوال اآلمنني ،األسلحة النارية
(ال��������رص��������اص االن������ش������ط������اري) ب���ك���ث���اف���ة
والغازات السامة والخانقة التي ألقتها
ع���ل���ى ال���ب���ي���وت وف�����ي األح����ي����اء امل��ك��ت��ظ��ة

ّ
بتعمد لتسقط أكبر عدد من الجرحى
واملصابني.
وأض���اف���ت ال��ح��رك��ة إن ع���دد اإلص���اب���ات
نتيجة العنف واإلره���اب الرسمي بلغ
أك���ث���ر م���ن  67ح���ال���ة إص���اب���ة مل��واط��ن�ين،
ب��ع��ض��ه��ا ب��ل��ي��غ��ة .ك��م��ا م���ارس���ت ال��ق��وات
التعذيب ضد  4مواطنني.
وقد رصد إطالق ناري على مسجدين،
هما :مسجد اإلمام الباقر في البربورة
(ال��ن��وي��درات) ومسجد اإلم���ام ال��ص��ادق
في سلماباد ،واستهداف مأتم أنصار
ال���ع���ادل���ة ف���ي ال�������دراز ،وم��س��ج��د ال��ش��ي��خ
ح����م����اد ف����ي امل����ق����ش����ع ،وم���س���ج���د اإلم������ام
املجتبى ف��ي السنابس ،وذل���ك بإطالق
ع���ب���وات ال���غ���از امل��س��ي��ل ل���ل���دم���وع ف��ي��ه��ا،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تخريب مسجد الشيخ
فاضل العصفري في البلد القديم.
من جهة أخرى ،أكد عضو حركة تمرد
البحرينية ،حسني يوسف ،أن اململكة
س��ت��ش��ه��د ان���ط�ل�اق���ة ج����دي����دة وم���ع���ادل���ة
ج���دي���دة ب��داي��ت��ه��ا س��ت��ك��ون ف���ي  14آب
ونهايتها ستكون ف��ي ال��دس��ت��ور ال��ذي
س��ي��ك��ت��ب��ه ال���ب���ح���ري���ن���ي���ون ،ع���ب���ر ح��ش��د
ال��ج��م��اه��ي��ر ل��ل��ي��وم امل����وع����ود الن��ط�لاق��ة
ح��رك��ة ت���م���رد ،ول���ن ت��ك��ون األوض�����اع ما
بعد هذه االنطالقة تشبه ما قبلها.
وأش���������ار ي����وس����ف ف�����ي ح�������وار م�����ع ق���ن���اة
«العالم» اإليرانية إلى أن «حركة تمرد
يمكن أن تستمع الى عبارة واحدة فقط
ت���أت���ي م���ن ال��س��ل��ط��ة وه����ي االس��ت��ج��اب��ة
الفورية واإلذعان الكامل ملطالب شعب
البحرين وتحقيق إرادت����ه .وغ��ي��ر ذل��ك،
فإن نشطاء الحركة يستعدون للحشد
الجماهيري وانتظار اللحظة الكبرى».
(األخبار)

تركيا

«مخربي االقتصاد»
إردوغان ينتقد ّ
وكيليتشدار يهاجمه
ال ي����زال رئ��ي��س ال������وزراء ال��ت��رك��ي رج��ب
طيب إردوغ���ان ،يعيش هاجس أحداث
ت���ق���س���ي���م ،ال�����ت�����ي ع ّ����م����ق����ت ال������ش������رخ ب�ين
ح��ك��وم��ت��ه وال����ق����اع����دة ال��ش��ع��ب��ي��ة ف��ب��ات
خائفًا على االق��ت��ص��اد ف��ي بلد يعتمد
بالدرجة األول��ى على السياحة ،بينما
ّ
يتهم بترويع وسائل االع�لام املحلية،
بعد فصل عشرات الصحافيني األتراك
من عملهم بسبب تغطية االحتجاجات
امل��ن��اه��ض��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة م��ن��ذ ن��ه��اي��ة أي���ار
امل����اض����ي.وف����ي آخ�����ر ت���ص���ري���ح���ات���ه ،ق���ال
إردوغان أول من أمس «إن من يحاولون
ح���ل خ�لاف��ه��م م���ع ال��ح��ك��وم��ة ع���ن ط��ري��ق
تدمير االق��ت��ص��اد التركي ال يختلفون
أب������دًا ع���م���ن ي����ح����اول ث���ق���ب ق�����اع س��ف��ي��ن��ة
تحمل على متنها  76مليون شخص».
وأض�������اف ،خ��ل�ال م��ش��ارك��ت��ه ف���ي م��أدب��ة
إف�����ط�����ار أق����ام����ه����ا ات�����ح�����اد ال��ص��ن��اع��ي�ين
والحرفيني األت���راك ،أن م��ن ال يملك أي
ارت��ب��اط بشعبه ،وال يحظى باالحترام
ف�������ي االن������ت������خ������اب������ات ،ول������ي������س ل�������ه أم�����ل
بالوصول إلى الحكم ،يدعو إلى تدمير
ً
مشددا على أن تركيا بلد كبير لن
بلده،
ينحنى أم��ام تلك «امل��ح��اوالت ال��ق��ذرة»،
حسبما نقلت وكالة أنباء األناضول.
وبينّ أن األح��داث واالحتجاجات ،التي
ش��ه��دت��ه��ا ب��ع��ض امل�����دن ال��ت��رك��ي��ة ،وف��ي
طليعتها إس��ط��ن��ب��ول وأن���ق���رة ،ألحقت
خ��س��ائ��ر ك��ب��ي��رة ب���أرب���اب امل��ه��ن ،م��ش��ي ً��را
إل����ى أن امل���ح�ل�ات ال��ت��ج��اري��ة ف���ى بعض
الشوارع تعرضت لهجمات ونهب ،بل
ُ
ُ
إن أصحابها استهدفوا وهددوا.
وأف������اد ب����أن «ال��ص��ن��اع��ي�ين وال��ح��رف��ي�ين
أدرك�����������������وا أن ت�����رك�����ي�����ا واق�����ت�����ص�����اده�����ا
واس������ت������ق������راره������ا وج��������و األم������������ان ف��ي��ه��ا
ُ
استهدفت في األح��داث واالحتجاجات
ف����ي اآلون�������ة األخ�����ي�����رة ،ول����ه����ذا ات���خ���ذوا
م��وق��ف��ًا واض���ح���ًا وراف����ض����ًا ل��ل�أح����داث»،

��ن تتغاضى عمن
م��ؤك��دًا أن الحكومة ل ّ
أل���ح���ق ال���ض���رر ب��ال��ص��ن��اع وال��ح��رف��ي�ين
والتجار.
وت���ط���رق رئ���ي���س ال��������وزراء ال���ت���رك���ي إل��ى
عملية السالم الداخلية ،الرامية إلى حل
مشكلة ال��ص��راع التاريخي م��ع األك���راد
ف��ي ت��رك��ي��ا ،ف��أك��د أن «ح��م��اي��ة العملية،
والتقدم بها ،وجعلها دائمة هو واجب
ي��ق��ع ع��ل��ى ع���ات���ق ال��ج��م��ي��ع» ،الف���ت���ًا إل��ى
أهمية ّ
تحمل كل فرد من الشعب ،وعلى
األخص أرباب املهن ،املسؤولية ،وليس
الحكومة وقوات األمن فقط.
وغداة إعالن اتحاد الصحافيني ُاالتراك
صلوا
أن 72
صحافيًا على األق��ل إم��ا ف ِ
ُ
م��ن عملهم أو أج ِ���ب���روا ع��ل��ى الحصول
على عطلة أو استقالوا ف��ي األسابيع
الستة املاضية منذ بداية االضطرابات،
هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري
امل����ع����ارض ك���م���ال ك��ي��ل��ي��ت��ش��دار أوغ���ل���و،
ً
رئ����ي����س ال�����������وزراء ال����ت����رك����ي ،م���ت���س���ائ�ل�ا:
«مل�������اذا ت��س��م��ح ب���رح���ي���ل ال��ص��ح��اف��ي�ين؟
مل��اذا تجبرهم على الرحيل؟ هل ألنهم
يكتبون مقاالت ال تعجب رؤساءهم».
وق����ال ال��زع��ي��م امل���ع���ارض «إن���ن���ا ن��واج��ه
اآلن فترة جديدة تخضع فيها وسائل
اإلع��ل��ام ل��س��ي��ط��رة ال��ح��ك��وم��ة وال��ش��رط��ة
ويتلقى معظم رؤس��اء وسائل اإلع�لام
أوام����ر م��ن ال��س��ل��ط��ات ال��س��ي��اس��ي��ة .فترة
تنشر فيها التقارير الصحافية التي
توافق عليها السلطات السياسية ،أما
ُ
ت��ل��ك ال��ت��ي ال ت��واف��ق عليها ف��ت��م��ن��ع من
النشر».
وك���ان كيليتشدار أوغ��ل��و ،يتحدث الى
الصحافيني في العاصمة أنقرة إلطالق
ت���ق���ري���ر أع������ده ح���زب���ه ع����ن ال��ص��ح��اف��ي�ين
ال��س��ج��ن��اء ف���ي ت��رك��ي��ا .ووف���ق���ًا للتقرير
يوجد  64صحافيًا في السجون اآلن.
(األخبار ،رويترز)

◄ وفيات ►
زوجة الفقيد :سامية افرام البستاني
ول�����داه :أس���د وزوج���ت���ه إل��ي��زاب��ي��ت ج��وري��ك
وعائلتهما
باسل وزوجته هلن جبرا وعائلتهما
اب����ن����ت����ه :إل����ي����س����ار زوج���������ة إي�����ل�����ي دم����ي����ان
وعائلتهما
أوالد ع�����م�����ه امل���������رح���������وم رش������ي������د ش��ل��اال
وعائالتهم
أوالد ع����م����ه امل�������رح�������وم ي�����وس�����ف ش��ل�اال
وعائالتهم
أوالد خ���ال���ه امل����رح����وم ال���دك���ت���ور ح��س��ي��ب
ّ
مسلم وعائالتهم
خ���ال���ت���ه :ن���ه���ى أرم����ل����ة إب���راه���ي���م امل��ع��ل��وف
وأوالدها وعائالتهم (في املهجر)
أوالد خ��ال��ت��ه امل���رح���وم���ة م�����اري ع��ي��ران��ي
وأوالدهم وعائالتهم
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم املرحوم
جورج أسد شالال
الراقد على رجاء القيامة نهار األربعاء 24
تموز .2013
ي��ح��ت��ف��ل ب��ال��ص�لاة ل���راح���ة ن��ف��س��ه ال��س��اع��ة
ال���راب���ع���ة وال��ن��ص��ف م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر ال��ي��وم
ال��خ��م��ي��س  25ت���م���وز  2013ف����ي ك��ن��ي��س��ة
الصعود _ الضبيه.
تقبل التعازي اليوم الخميس قبل الدفن
وبعده وغدًا الجمعة  26تموز في صالون
ك��ن��ي��س��ة ال���ص���ع���ود ال��ض��ب��ي��ه م���ن ال��س��اع��ة
ً
مساء.
العاشرة صباحًا لغاية السابعة
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
محمود خليل مرعي
ال�����ذي ي�����وارى ف���ي ث����رى ج��ب��ان��ة ال��ح��ص�ين
اليوم الخميس  25تموز الساعة الرابعة
بعد الظهر.
تقبل ال��ت��ع��ازي قبل ال��دف��ن وب��ع��ده ف��ي 25
و 26و 27تموز في منزله _ الحصني.
وف���ي  29و 30ت��م��وز م��ن ال��س��اع��ة الثالثة
حتى السابعة م��س ً
��اء ف��ي منزله ف��ي بئر
العبد.
للفقيد الرحمة.

في
املكتبات

انتقل إلى رحمته تعالى
غالب بطرس اليحشوشي
زوجته :شارلوت جورج عيد
اب��ن��ه :ال��دك��ت��ور ج���ورج وعائلته (مساعد
رئيس جامعة ال��روح القدس _ الكسليك
ومدير معهد العلوم السياسية)
ب�����ن�����ات�����ه :غ����������ادة زوج����������ة م����ي����ش����ال زي��������ادة
وعائلتهما
ج�����وس�����ل��ي��ن زوج�����������ة إي������ل������ي أب���������ي ص����اب����ر
وعائلتهما
لينا زوجة عبدو بو ناضر وعائلتهما
تقبل التعازي اليوم الخميس  25الجاري
ف�����ي ص�����ال�����ون ك���ن���ي���س���ة م�������ار ج�����رج�����س _
الدكوانة من الساعة الثانية بعد الظهر
ً
مساء.
حتى الثامنة

قـداس وجـنـاز
ملناسبة مرور أربعني يومًا على وفاة
املأسوف عليها املرحومة
راشيل يعقوبيان
والدة بوال يعقوبيان زوجة موفق حرب،
وروزيت زوجة طوني كرم
شقيقة اسطفان زخيا وسلمى مشرف
يقام قداس وجناز لراحة نفسها
اليوم الخميس الواقع فيه  25تموز 2013
الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر
في كنيسة مار نيشان لألرمن األرثوذكس،
زقاق البالط قرب السرايا الحكومية
عائلة الفقيدة وأنسباؤها
ي����دع����ون األه������ل واألص�����دق�����اء مل��ش��ارك��ت��ه��م
الصالة

ذكرى أسبوع
ت��ص��ادف ال��ي��وم الخميس ال��واق��ع فيه 25
تموز  2013ذكرى مرور أسبوع على وفاة
فقيدتنا الغالية
املرحومة نجاة خضر سليم
(نجوى سلطان)
أرملة املرحوم الحاج محمد خير سلطان
ولدها :علي سلطان
صهراها :علي زعرور وحسن قبيسي.
ت��ت��ل��ى ب��امل��ن��اس��ب��ة آي م��ن ال��ذك��ر الحكيم،
ويقام مجلس ع��زاء عن روحها الطاهرة
م��ن الساعة الثالثة ال��ى الخامسة عصرًا
ف���ي م��ج��م��ع اإلم�����ام م��ح��م��د م��ه��دي شمس
الدين ،شاتيال.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس���ف���ون :آل س��ل��ي��م ،آل س��ل��ط��ان وع��م��وم
أهالي املنت الساحلي

ذكرى أربعين

خط
أحمر

ت���ص���ادف غ����دًا ال��ج��م��ع��ة  26ت���م���وز ذك���رى
م�����رور أرب���ع�ي�ن ي���وم���ًا ع��ل��ى وف�����اة ف��ق��ي��دن��ا
الغالي املرحوم
الحاج أديب محمد حسن كاظم عز الدين
أش���ق���اؤه ال���ح���اج ص��ل�اح وال���ح���اج ع��ث��م��ان
والحاج أكرم ويحيى واملرحومان الحاج
سليمان وبالل
للمناسبة تتلى ع��ن روح���ه ال��ط��اه��رة آي
من الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
ال��س��اع��ة ال��خ��ام��س��ة ع��ص��رًا ف��ي ب��ل��دت��ه دي��ر
قانون _ النهر.
اآلسفون آل عز الدين ورض��ا والحسيني
وعموم أهالي دير قانون _ النهر.
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◄ مبوب ►

مفقود
ف���ق���دت إق���ام���ة ب���اس���م ج����ان ب���ي���ار اب��راه��ي��م
تڤنان من التابعية النيجر ال��رج��اء ممن
يجدها االتصال على الرقم 03/413951
ف����ق����دت م��ح��ف��ظ��ة ن����ق����ود ب���داخ���ل���ه���ا إق���ام���ة
ل��ب��ن��ان��ي��ة ب���اس���م رم�����زي ت��وف��ي��ق ش��ك��وري
طيارة عراقي الجنسية ،وإقامة لبنانية
ب��اس��م س���راب صبحي فتح ال��ل��ه ه��ن��ودي،
عراقية الجنسية.
الرجاء ممن يجدها االتصال على الرقم
70/184125

مطلوب
An Interior Design co is seeking:
- An Interior Designer
- Sales Furniture
Please send CV: info@selective-designs.net

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن
بيع باملزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ
عاليه
ب��امل��ع��ام��ل��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة رق����م  2013/38ـ ـ ـ
استنابة
طالب التنفيذ :رامي ابو انطون
امل��ن��ف��ذ ع��ل��ي��ه��م :ورث����ة س��ل��وى اب���و ان��ط��ون
وهم :نبيه ونزيه ورفيق وميراي موريس
الفغالي
السند التنفيذي :استنابة دائ���رة تنفيذ
بعبدا  2012/2077بيع العقار  241بليبل
ل��ع��دم ق��اب��ل��ي��ت��ه ل��ل��ق��س��م��ة ال��ع��ي��ن��ي��ة بمبلغ
/153040/د.أ .بموجب القرار 2012/262
الصادر عن املحكمة االبتدائية في جبل
لبنان القاضي بإزالة الشيوع في العقار
 241بليبل عن طريق بيعه باملزاد العلني.
تاريخ قرار الحجز2011/8/18 :
تاريخ محضر الوصف2013/4/16 :
ت�������اري�������خ ت����س����ج����ي����ل����ه ع�����ل�����ى ال����ص����ح����ي����ف����ة:
2013/4/21
تاريخ وضع دفتر الشروط2013/5/21 :
العقار املطروح :العقار  241بليبل عبارة
عن قطعة ارض بعل تحتوي على اشجار
م��ث��م��رة م��ن حمضيات وج��ن��ارك وال��ع��ق��ار
مهمل تكسوه االعشاب البرية وان ارضه
ص��ال��ح��ة ل��ل��زراع��ة ،ي��ق��ع ف��ي وس���ط ال��ب��ل��دة
تصله ع��ب��ر ط��ري��ق ت��راب��ي��ة ضيقة تتصل
بالطريق الداخلية للبلدة.
ح����دود ال���ع���ق���ار :غ��رب��ًا ال��ع��ق��ار  242ش��رق��ًا
ً
ط��ري��ق داخ��ل��ي ت��راب��ي ش��م��اال م��ج��رى م��اء
شتوي جنوبًا العقار 240
مساحته 1913 :م.م.
بدل الطرح/153040/ :د.أ.
م����وع����د وم����ك����ان امل������زاي������دة :ي�����وم ال���ث�ل�اث���اء
 2013/9/17ال��س��اع��ة  12ظ��ه��رًا ف��ي قاعة
محكمة عاليه.
شروط البيع :على الراغب بالشراء اتخاذ
محل اق��ام��ة ل��ه ضمن نطاق دائ���رة تنفيذ
ع��ال��ي��ه وع��ل��ي��ه ت���أم�ي�ن ب����دل ق��ي��م��ة ال��ط��رح
بموجب شك مصرفي باسم رئيس دائرة
تنفيذ عاليه واالطالع على بيان املساحة
واالفادة العقارية وعليه خالل ثالثة ايام
التالية لالحالة اي��داع كامل الثمن تحت
طائلة اعادة املزايدة حكمًا بزيادة العشر
ع��ل��ى ع��ه��دة امل��زاي��د ال���ذي يضمن النقص
وال ي��س��ت��ف��ي��د م���ن ال����زي����ادة وع��ل��ي��ه خ�لال
عشرين يومًا تسديد الثمن ورسم الداللة
 %5ورسم التسجيل.
مأمور تنفيذ عاليه
حسام أبو حسن
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مبوب
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب محمد ابراهيم أب��و نمري سندات
تمليك ب��دل عن ضائع ملورثه علي عمر
ابي نمري بالعقارات  711و 1339و1409
و 1388و 1904و 1445و 1397و1402
و 1433و 1687و 873و 1379وملورثه عبد
الحميد علي ب��و نمري بالعقارات 248
و 188و 186و 962و 471و 902جميع
هذه العقارات من منطقة الصويرة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
ط��ل��ب امل��ح��ام��ي م��ه��ي��م��ن خ��ي��رو ع��ب��دال��ل��ه
ً
ب��ص��ف��ت��ه وك����ي��ل�ا ع����ن آم���ن���ه ح���س���ن س��ع��د
مل��ورث��ه��ا ي��وس��ف سليم الحشيمي سند
تمليك بدل عن ضائع بحصته بالعقار
رقم  2654برالياس
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع

طلبت فاطمة حسني هاشم سند تمليك
ب��دل ع��ن ض��ائ��ع بحصتها بالعقار رقم
 4372مشغرة
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب املحامي محمد الحاج احمد ملوكله
منير عبد الحليم مناع س��ن��دات تمليك
ب����دل ع���ن ض��ائ��ع ب��ح��ص��ص��ه ب��ال��ع��ق��ارات
رقم  5438و 5436و 2963و 2926و2924
و 2543و 1905و 1506و 513و 495و452
و 299و 5014من منطقة بعلول العقارية
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
اعالن
ع���ن م��ن��اق��ص��ة ع��م��وم��ي��ة ل��ت��ل��زي��م اع��م��ال
تزفيت وفلش طبقة اس��اس وايدياليت
واس��ت��ب��دال ق��س��اط��ل امل��ج��اري��ر وق��س��اط��ل
ت�����ص�����ري�����ف م������ي������اه األم��������ط��������ار وت����أه����ي����ل
مصبعات في منطقة برج حمود
ت��ع��ل��ن ب���ل���دي���ة ب�����رج ح����م����ود ،ع����ن إج�����راء
م��ن��اق��ص��ة ع��م��وم��ي��ة ب���ال���ظ���رف امل��خ��ت��وم

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ ـ املصلحة املالية االقليمية في محافظة
بيروت ـ ـ ـ دائرة ضريبة الدخل
املكلفني ال���واردة أسماؤهم ف��ي ال��ج��دول أدن���اه للحضور إل��ى مركز ال��دائ��رة الكائن في
بيروت ـ ـ ـ شارع بشارة الخوري ـ ـ ـ مبنى فيعاني ـ ـ ـ الطابق االول
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا
ً
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار
إليها أع�لاه ،علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلع�لام على املوقع اإللكتروني الخاص ب��وزارة
املالية:
رقم البريد املضمون
رقم املكلف
إسم املكلف
RR120098320LB
349
شركة ضومط ش.م.م.
RR124791094LB
2353
اشرفية سنتر ش.م.م.
RR124792320LB
32481
ورثة اميل واكيم عوض
RR124789008LB
33651
فيليب طانيوس ابي فاضل
RR120097956LB
34212
وليد سليمان دندن
RR124790964LB
59048
محمود احمد زنكر
RR124789918LB
68421
فادي عون الهبري
RR124792545LB
77454
ورثة نبيل شفيق الديك
RR009907330LB
88530
احمد فريد رشدي سلهب
RR124790479LB
141386
نور الدين عمر الرفاعي
RR124782027LB
144178
سمير احمد املصري
RR120098165LB
161305
نديم بشير زيدان
RR124792055LB
222689
لبنان  2020ـ ـ ـ باتريا ش.م.م
RR009970372LB
259412
سام حليم الزغبي
RR124789895LB
262725
جورج ابراهيم الصباغ
RR124789952LB
294967
محسن السيد رضى ابراهيم
RR124792228LB
546998
شارل انطوان شمالي
RR124792687LB
557241
انس محمد بركات
RR124790933LB
589820
محمد حكمات عجمي
RR124792072LB
591840
خالد ابراهيم الحاج
RR124792695LB
611371
معاذ محمد بركات
RR124782415LB
707665
انطوان حسيب سالم
RR124792293LB
1015267
علي حسن الخانجي
RR124789904LB
1244964
صالح محمد عبد النبي
RR120098571LB
1282191
احمد زكريا معيني
RR124790978LB
1947841
سمارتيموم اوف شور ش.م.ل.
RR124790496LB
1997906
اس اي جي انترتينمنت غروب ش.م.م.
RR124791032LB
2007656
شركة CNCC S A L
RR124790981LB
2122599
رويدة املصري وشركاها
RR124789325LB
2155217
محمد عدنان حيفاوي
RR009971001LB
2239347
ورثة حمدان طعمه
RR124792015LB
2272734
خير درويش حسن احمد
RR124782937LB
2811214
فادية علي ماجد
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
التكليف 1266

لتلزيم اعمال تزفيت وفلش طبقة اساس
وايدياليت واستبدال قساطل املجارير
وقساطل تصريف مياه األمطار وتأهيل
مصبعات في منطقة برج حمود،
ع��ل��ى ال���راغ���ب�ي�ن ب���االش���ت���راك ب��امل��ن��اق��ص��ة
الحضور الى مركز البلدية خالل الدوام
ال��رس��م��ي ل�لاط�لاع واالس��ت��ح��ص��ال على
دفتر الشروط الخاص العائد للمناقصة
امل����ذك����ورة اع��ل��اه وق����د ح����دد س��ع��ر دف��ت��ر
الشروط بمبلغ وقدره /1.000.000/ل.ل.
م���ل���ي���ون ل���ي���رة ل���ب���ن���ان���ي���ة ،ع���ل���ى ان ت��ق��دم
العروض في مركز البلدية قبل الساعة
الثانية ع��ش��رة ظ��ه��رًا م��ن آخ��ر ي��وم عمل
ي��س��ب��ق ت���اري���خ م��وع��د ج��ل��س��ة امل��ن��اق��ص��ة
التي ستجرى في تمام الساعة الثالثة
م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر ي���وم ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع فيه
.2013/8/13
رئيس بلدية برج حمود
انترانيك مصرليان
التكليف 1362
اعالن
ت���ع���ل���ن ه���ي���ئ���ة ادارة ال���س���ي���ر واآلل�����ي�����ات
وامل��رك��ب��ات ع��ن رغبتها ف��ي اع���ادة اج��راء
مناقصة عمومية ع��ن ط��ري��ق اس��ت��دراج
ع�����������روض ل����ت����ل����زي����م م����ت����ع����ه����د ل���ص���ي���ان���ة
ّ
التحكم ِباشارات امل��رور ـ ـ ـ نظام املراقبة
التلفزيونية ضمن مشروع تطوير النقل
الحضري ملدينة بيروت،
يمكن للراغبني في االشتراك باملناقصة
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 م��ل��ي��ون��ان وخمسمئة ال��ف
ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة ب��واس��ط��ة ش��ي��ك مصرفي
م��س��ح��وب م��ن أح���د امل���ص���ارف ال��ت��ج��اري��ة
ل��ص��ال��ح ه��ي��ئ��ة ادارة ال��س��ي��ر واآلل���ي���ات
وامل���رك���ب���ات ،وذل�����ك م���ن ق��ل��م ه��ي��ئ��ة ادارة
ال��س��ي��ر واآلل���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 واآلليات واملركبات الكائن
ف��ي منطقة ب���رج ح��م��ود ،علمًا ب���أن آخ��ر
م���وع���د ل��ت��ق��دي��م ال����ع����روض ه����و ال��س��اع��ة
الثانية عشرة من نهار االرب��ع��اء الواقع
في .2013/7/31
وس��ت��ت��م ج��ل��س��ة ف��ض ال���ع���روض ال��س��اع��ة
ال��ث��ان��ي��ة ع��ش��رة م���ن ن��ه��ار ال��خ��م��ي��س في
 2013/8/1في مبنى هيئة ادارة السير
واآلل����ي����ات وامل���رك���ب���ات ف���ي م��ن��ط��ق��ة ب��رج
حمود كورنيش النهر.
بيروت في 2013/7/15
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
املهندس فرج الله سرور
التكليف 1341
اعالن بيع للمرة االولى
برئاسة القاضي كارين ابو عبد الله
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
باملعاملة التنفيذية 2012/99
استنابة دائرة تنفيذ بعبدا 2012/2024
طالب التنفيذ :غانم فايز عجيب.
املنفذ عليهما :رض��وان سليمان عجيب
بصفته الشخصية وبصفته ّ
وليًا جبريًا
عن ابنه القاصر رضوان عجيب.
السند التنفيذي :حكم ازالة شيوع صادر
ع��ن محكمة ب��داي��ة ج��ب��ل ل��ب��ن��ان بتاريخ
 2012/9/27ق��ض��ى ب��ازال��ة ال��ش��ي��وع في
ال���ع���ق���ار  /236امل���ش���رف���ة وب��ي��ع��ه ب���امل���زاد
ال��ع��ل��ن��ي ب��م��ب��ل��غ وق�������دره  46700دوالر
اميركي (ستة واربعون الفًا وسبعماية
دوالر اميركي).
تاريخ محضر الوصف2012/12/18 :
ت����اري����خ ت��س��ج��ي��ل��ه ل�����دى ام����ان����ة ال��س��ج��ل
العقاري2012/12/31 :
العقار املطروح للبيع :العقار رقم /236
املشرفة.
مساحته934 :م.2
ً
يقع في وسط البلدة ن��زوال على اليمني
ب��ط��ري��ق ف��رع��ي��ة ب��ح��وال��ي  50م��ت��رًا ق��رب
م��ن��زل ن��ع��ي��م ع��ج��ي��ب وه���و ع��ق��ار ال بناء
عليه وال يحتوي على اي اشجار مثمرة

ـ ـ ـ ارض سليخ بور قليل االنحدار.
ق��ي��م��ة ال��ت��خ��م�ين 46700 :دوالر ام��ي��رك��ي
(س��ت��ة وارب���ع���ون ال��ف��ًا وسبعماية دوالر
اميركي).
بدل الطرح  46700دوالر اميركي.
م���وع���د وم���ك���ان ال���ط���رح :ت���ج���ري امل���زاي���دة
نهار الثالثاء في  2013/10/22في قاعة
املحكمة في عاليه الساعة الثانية عشرة
ظهرًا.
ش���روط ال��ب��ي��ع :ع��ل��ى ال��راغ��ب ف��ي ال��ش��راء
ات�����خ�����اذ م���ح���ل اق�����ام�����ة ل�����ه ض���م���ن ن���ط���اق
دائ��رة تنفيذ عاليه واالط�لاع على قيود
ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ع��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��ق��ار م���وض���وع
امل��زاي��دة ،وعليه تأمني ب��دل قيمة الطرح
بموجب شك مصرفي ألمر رئيس دائرة
تنفيذ عاليه ،وخالل الثالثة ايام التالية
لالحالة عليه اي���داع كامل الثمن ،تحت
ط��ائ��ل��ة اع������ادة امل����زاي����دة ح��ك��م��ًا ،ب���زي���ادة
العشر على ع��ه��دة ال��ن��اك��ل ال���ذي يضمن
النقص ،وال يستفيد من الزيادة ،وعليه
خالل العشرين يومًا تسديد كامل الثمن،
ورسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
مأمور تنفيذ عاليه
حسام ابو حسن
إعالن عن مناقصة عمومية
التاريخ :الخميس  25تموز 2013
رقم القرض7967-LE :
رقم الدعوة/2013/164 :م.أ.
ه����ذه ال����دع����وة ل��ت��ق��دي��م ال����ع����روض تتبع
التبليغ العام للمشتريات لهذا املشروع
ال��ص��ادرة ف��ي ،Development Business
ال��ع��دد wb:op00010488 .ت��اري��خ  23آب
.2011
 .1ح���ص���ل���ت ال����ج����م����ه����وري����ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة
ع��ل��ى ق���رض م��ن ال��ب��ن��ك ال���دول���ي لإلنشاء
وال��ت��ع��م��ي��ر ( )IBRDب��ع��م�لات مختلفة
ل���ت���غ���ط���ي���ة ت���ك���ال���ي���ف «م������ش������روع ت����زوي����د
ب��ي��روت ال��ك��ب��رى ب��امل��ي��اه» .ج���زء م��ن ه��ذا
القرض سيستخدم لتغطية املصاريف
امل��س��ت��ح��ق��ة ل���ع���ق���د «ش���ب���ك���ات ال���ت���وزي���ع،
محطات الضخ والخزانات ـ ـ ـ املنطقة .»C
 .2ت��دع��و م��ؤس��س��ة م��ي��اه ب��ي��روت وجبل
لبنان ( ،)BMLWEبناء على قرار مجلس
اإلدارة رق���م /2013/164م.أ .ت��اري��خ 18
تموز  2013املتعهدين املؤهلني لتقديم
عروض مختومة لبناء وانجاز خزانات
املياه ومحطات الضخ وتنفيذ شبكات
ال��ت��وزي��ع ف��ي املنطقة ( Cق���رى ال��دام��ور،
ال��ن��اع��م��ة ،ع���رم���ون ،خ��ل��دة ،ح����ارة األم����را،
الشويفات وكفرشيما) («األشغال»).
 .3يمكن للمتعهدين املؤهلني والراغبني
(م�����ن ذوي ال���خ���ب���رة ف����ي ب����ن����اء ش��ب��ك��ات
األن��اب��ي��ب للمياه وال��خ��زان��ات ومحطات
ال������ض������خ) ال�����ح�����ص�����ول ع����ل����ى م�����زي�����د م��ن
املعلومات من:
السيدة رنده الضاهر
البريد اإللكترونيranda.daher@awali- :
pmu.com
واالطالع على وثائق املناقصة في:
م���ؤس���س���ة م���ي���اه ب����ي����روت وج���ب���ل ل��ب��ن��ان
( ،)BMLWEجادة سامي الصلح ،بناية
ال����ش����دراوي ،ال��ط��اب��ق ال���خ���ام���س ،ب����دارو،
بيروت ،لبنان
هاتف+ )961( 1 389 997 :
رقم الفاكس.+ )961( 1 387 165 :
 .4يمكن شراء مجموعة دفاتر الشروط
ووث���ائ���ق امل��ن��اق��ص��ة م��ن ق��ب��ل املتعهدين
امل��ه��ت��م�ين ع���ب���ر ت���ق���دي���م ت���ف���وي���ض خ��ط��ي
ال��ى املكتب املشار اليه اع�لاه وبعد دفع
مبلغ ( 5000خمسة آالف) دوالر أميركي
غير قابل ل�لاس��ت��رداد يدفع إم��ا نقدًا أو
ب���م���وج���ب ش���ي���ك أو ع����ن ط���ري���ق «ح���وال���ة
مصرفية» في الحساب رقم1429 1134 :
IBAN LB 26 0999 0000 0001 0027
 714291134في مصرف لبنان.
يمكن استالم مجموعة دفاتر الشروط
ووث����ائ����ق امل��ن��اق��ص��ة م���ن م��ؤس��س��ة م��ي��اه
ب��ي��روت وج��ب��ل لبنان ( ،)BMLWEعلى
العنوان املذكور أعاله أو ترسل بواسطة
ال���ب���ري���د ال������ى ع����ن����وان امل���ت���ع���ه���د ب��ت��ك��ل��ف��ة
إضافية ( 300ثالثماية) دوالر اميركي
ب���ع���د ح����ص����ول م���ؤس���س���ة م����ي����اه ب���ي���روت

وج���ب���ل ل��ب��ن��ان ع��ل��ى ن��س��خ��ة م���ن اي��ص��ال
ح��وال��ة ( 5300خمسة آالف وثالثماية)
دوالر أميركي املصرفية م��ع معلومات
كاملة عن عنوان املتعهد.
 .5سيتم إجراء املناقصة بموجب آليات
International Competitive Bidding
((ICB
:ف��ي امل��ب��ادئ التوجيهية للبنك ال��دول��ي
Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits
& (May 200 Revised October 1,2006
May 1,2010), and is open to all bidders
from Eligible Source Countries as defined in the Bidding Documents .
http://siteresources.worldbank.org/
INTPROCUREMENT/RESOURCES/ProcGuid-10-06-RevMay10-ev2.
pdf
 .6يتم تقديم العروض في املكتب املشار
اليه اع�لاه قبل الساعة  12:00ظهرًا يوم
ال���ث�ل�اث���اء  24أي����ل����ول  ،2013م��ص��ح��وب��ة
بكتاب الضمان امل��ؤق��ت للعرض بقيمة
 600.000.00دوالر ام���ي���رك���ي .ال يمكن
ارسال العرض بالبريد اإللكتروني.
 .7سيتم فض العروض بحضور ممثلي
امل���ت���ع���ه���دي���ن ال����ع����ارض��ي�ن (م���م���ث���ل واح����د
ع��ن ك��ل متعهد ع���ارض) ال��ذي��ن اخ��ت��اروا
الحضور في تمام الساعة  12:00ظهرا
ي��وم الثالثاء  24ايلول  2013في املكتب
املشار اليه اعاله في جلسة واحدة.
 .8ال هامش أفضلية في تقويم العروض
للمتعهدين مقدمي العروض املحليني.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس جوزف نصير
التكليف 1396
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب مجيد شاهني املصري سند تمليك
بدل ضائع ملوكله رفعت شاهني املصري
بالعقار  499املريجات
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
إعالن
من امانة السجل العقاري في البقاع
طلب عبد الناصر عبد الغني الساحلي
ً
بصفته وكيال عن نجيب يوسف شمص
مل�����ورث�����ه ي����وس����ف ن���ج���ي���ب ش���م���ص س��ن��د
تمليك بالعقار  310اللبوة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
يوسف ابو رجيلي
اعالن
ي����ع����ل����ن رئ�����ي�����س ب����ل����دي����ة ح��������وش س��ن��ي��د
ع���ن ح���اج���ة ال��ب��ل��دي��ة ال����ى ت��وظ��ي��ف ام�ين
ص��ن��دوق ع��ل��ى م��ن ي��ه��م��ه االم����ر ال��ت��وج��ه
الى مبنى البلدية الكائن في بلدة حوش
سنيد ل�لاط�لاع على ال��ش��روط الخاصة
بالتوظيف وذلك ضمن ال��دوام الرسمي
من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية
ظهرًا وذل��ك ملدة شهر من تاريخ صدور
االع�ل�ان بالجريدة الرسمية والصحف
اليومية.
رئيس البلدية
علي محمد القرصيفي
اعالن
ع��ن وض���ع ج����داول ال��ت��ك��ل��ي��ف االس��اس��ي��ة
قيد التحصيل للعام 2013
يعلن رئيس بلدية عجلتون ع��ن وضع
جداول التكليف االساسية لكافة الرسوم
ال��ب��ل��دي��ة ع��ن ع���ام  2013ق��ي��د التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية رقم  88/60ويلفت النظر الى ما
يلي:
ً
ً
اوال :ع��م�لا بنص امل���ادة  106م��ن قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
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تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
ثانيًا :عمال بنص امل��ادة  109من قانون
ال ��رس ��وم ال �ب �ل��دي��ة رق ��م  ،88/60ت�ف��رض
غرامة تأخير وقدرها ( %2اثنان باملئة)
ع��ن ك��ل شهر تأخير ع��ن املبالغ ال�ت��ي ال
تسدد خالل املهلة املبينة في البند االول
ً
اعاله ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
ه� ��ذا م ��ع اع �ت �ب��ار ه� ��ذا االع �ل ��ان ب�م�ث��اب��ة
ان� ��ذار ش�خ�ص��ي ق��اط��ع مل ��رور ال��زم��ن عن
جميع املستحقات واملتأخرات املتوجبة
للبلدية تجاه كافة املكلفني عن السنني
السابقة.
عجلتون في 2013/7/1
رئيس بلدية عجلتون
كلوفيس كلوفيس الخازن
التكليف 1336
اعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلب احمد محمد عطايه بالوكالة عن
شركة ف.ن.ا.ب .شركة مدنية سند تمليك
بدل عن ضائع للقسم  16من العقار 277
عني املريسة
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2012/2110
امل � �ن � �ف ��ذ :ق� ��اس� ��م م �ح �م ��د ح � �ي� ��در وك �ي �ل��ه
املحامي احمد شلهوب
املنفذ عليه :اميره عيسى طعمه ابلغت
بالطرق االستثنائية
ت� � � ��اري� � � ��خ م � �ح � �ض � ��ر وص � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق � ��ار:
2013/2/18
تاريخ تسجيله2013/2/21 :
العقار امل�ط��روح 2400 :سهم م��ن العقار
 70برج البراجنة:
إن ال �ب �ن��اء ال � ��ذي ك� ��ان ق��ائ �م��ًا ع �ل��ى ه��ذا
العقار مهدوم ولم يعد من اثر واصبحت
محتوياته قطعة ارض املحضر الفني
رقم  2010/330غير مبني.
ت � �ع ��دي ال� �ع� �ق ��ار  69ع� �ل ��ى ه� � ��ذا ال �ع �ق��ار
بمساحة  10م 2هذا العقار منافع شباك
على العقارين  72و 69على ه��ذا العقار
منافع شباك للعقار 71
اس �ت �ح �ض ��ار ازال � � ��ة ش� �ي ��وع م� �ق ��دم ل ��دى
محكمة االبتدائية الثالثة في بعبدا رقم
 2012/509تاريخ .2012/5/30
مساحته 80 :م2
ً
ح� � ��دوده :غ��رب��ًا  71وش��رق��ًا  69وش �م��اال
طريق فرعية وجنوبًا .72
التخمني/96000/ :د.أ.
الطرح/96000/ :د.أ.
ت ��اري ��خ وم � �ك ��ان امل � ��زاي � ��دة :ح � ��دد م��وع��د
امل� � ��زاي� � ��دة ن � �ه� ��ار االرب � � �ع� � ��اء ال � ��واق � ��ع ف��ي
 2013/11/27ال �س��اع��ة  11ام ��ام رئ�ي��س
دائرة تنفيذ بعبدا.
ش ��روط امل ��زاي ��دة :ل�ل��راغ��ب ب��ال �ش��راء دف��ع
بدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ بعبدا او
تقديم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ
وتحمل رسوم التسجيل والداللة وعليه
االط�ل�اع ع�ل��ى ق�ي��ود الصحيفة العينية
للعقار م��وض��وع امل��زاي��دة وات�خ��اذ محل
اق��ام��ة ض�م��ن ن �ط��اق ال��دائ��رة واال اعتبر
قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس القلم
انطوان الحلو
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
باملعاملة التنفيذية رقم 2012/2386
القاضي رنا عويدات
طالبة التنفيذ :شركة لورد فود ش.م.م.
املنفذ عليها :شركة جي .آر .أم ش.م.م.
ت � �ط� ��رح ه� � ��ذه ال� � ��دائ� � ��رة ل �ل �ب �ي��ع ب� ��امل� ��زاد
ال �ع �ل �ن ��ي ل� �ل� �م ��رة االول � � � ��ى ي� � ��وم االث� �ن�ي�ن
ال��واق��ع ف��ي  2013/8/5الساعة ال��واح��دة
ظ�ه�رًا امل�ن�ق��والت التالية :ك��راس��ي ستيل
خ�ش��ب ب�ن��ي ـــــ ب��اه��ي ف��وت�ي��ات ق �م��اش ـــــ

ط��اوالت وس��ط ـــــ ب��رادي ـــــ كراسي ب��ار ـــــ
ايليكات م��ع اب��اج��ور ـــــ بيانو باماها ـــــ
صالونات جلد ـــــ مقاعد جلد مستطيلة
ـــــ تلفزيون بالزما طاولة وسط مع رخام
ـــــ المباديرات ـــــ مكتب خشب كومبيوتر
س��ون��ي ـــــ خ��زان��ة ح��دي��د ـــــ خ��زان��ة خشب
صغيرة ب��رادان ماء بارد سخن ـــــ برفان
خشب مرسوم ـــــ فريزر اربع درف ـــــ فرن
كهربائي ستانلس ـــــ ط��اوالت ستانلس
مع براد ـــــ فرن غاز ـــــ قالية بطاطا ـــــ مكنة
ثلج ـــــ فرن كهربائي ـــــ صحون ـــــ كبايات
ـــــ سكاكني ومالعق.
واملخمنة جميعها بمبلغ /203.825/
دوالرًا ام�ي��رك�ي��ًا وامل��وص��وف��ة وامل�خ�م�ن��ة
اف � ��رادًا م��ن ق�ب��ل ال�خ�ب�ي��ر ف��ي امل �ل��ف على
ً
ان ي �ك��ون ب ��دل ال �ط��رح م �م��اث�لا لتخمني
الخبير
ف �ع �ل��ى ال ��راغ ��ب ب ��ال �ش ��راء ال �ح �ض��ور في
امل ��وع��د امل �ح��دد اع�ل��اه ال ��ى م �ك��ان ال�ب�ي��ع
ف��ي ب�ي��روت ـــــ سوديكو ـــــ ش��ارع بشارة
الخوري مطعم  Le Particulierمصحوبًا
بالثمن نقدًا و %5رسم داللة.
مأمور التنفيذ
رشيد عيتاني
اعالن
ص��ادر ع��ن دائ ��رة تنفيذ ص�ي��دا برئاسة
القاضي اياد بردان باملعاملة التنفيذية
رق��م  2013/235لبيع ال�ع�ق��ار رق��م /854
الصرفند باملزاد العلني.
امل � �ن � �ف ��ذ :ح� �س ��ن اح � �م� ��د ي� ��ون� ��س وك �ي �ل��ه
املحامي شريف محسن
املنفذ عليهم :ورثة الدكتور فؤاد خليفة
ورفاقهم وكالؤهم املحامون زين خليفة
وعبد السالم شعيب واسماعيل يونس
ومحمد خليل
ال �س �ن��د ال �ن �ف �ي��ذي :ح �ك��م م�ح�ك�م��ة ب��داي��ة

الجنوب تاريخ  2012/10/16املتضمن
ع��دم قابلية ال�ع�ق��ار رق��م /854ال�ص��رف�ن��د
للقسمة وطرحه للبيع باملزاد العلني.
تاريخ تبليغ االن��ذارات 8 :و 10و 13و18
و2013/4/15
تاريخ قرار الحجز 2013/4/25 :وتاريخ
تسجيله 2013/5/2
ت� � � ��اري� � � ��خ م � �ح � �ض � ��ر وص � � � � ��ف ال � � �ع � � �ق � ��ار:
 2013/5/14وت � � � ��اري � � � ��خ ت �س �ج �ي �ل ��ه
2013/5/28
م �ح �ت��وي��ات ال� �ع� �ق ��ار :ق �ط �ع��ة ارض ب�ع��ل
س� �ل� �ي ��خ م � �ن � �ح� ��درة وال ي� ��وج� ��د ع �ل �ي �ه��ا
انشاءات
مساحته/1855 :م2
حدوده :غربًا العقار  858وشرقًا العقار
ً
 853وش� � �م � ��اال ال� �ع� �ق ��ار  853وج �ن��وب��ًا
العقارين  855و858
ت� � �خ� � �م �ي��ن ال � � � �ع � � � �ق� � � ��ار/2400/ :س � � � � � �ه� � � � � ��م
/46375/د.أ.
بدل الطرح /2400/ :سهم /46375/د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :نهار الخميس
الواقع في  2013/9/12الساعة العاشرة
صباحًا امام رئيس الدائرة على الراغب
في ال�ش��راء ان ي��ودع باسم رئيس دائ��رة
تنفيذ صيدا قبل املباشرة باملزايدة في
صندوق الخزينة أو في اح��د املصارف
املقبولة م��ن ال��دول��ة مبلغًا م��وازي��ًا لبدل
الطرح أو ان يقدم كفالة مصرفية تضمن
هذا املبلغ وان يتخذ محل اقامة مختارًا
ل ��ه ف ��ي ن �ط��اق ال� ��دائ� ��رة واال اع �ت �ب��ر قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعلى املشتري
اي� ��داع ك��ام��ل ال�ث�م��ن وال ��رس ��وم وال��دالل��ة
خ�لال ثالثة اي��ام من تاريخ ص��دور قرار
االحالة واال تعاد املزايدة بالعشر على
مسؤوليته.
مأمور التنفيذ
حسن مقبل

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـــــ مديرية املالية العامة ـــــ مديرية الواردات ـــــ دائرة تحصيل بيروت
املكلفني ال��واردة أسماؤهم في ال�ج��دول املرفق للحضور ال��ى مركز ال��دائ��رة الكائن في
بيروت ـــــ شارع بشارة الخوري ـــــ مبنى فيعاني ـــــ الطابق الثاني ،لتبلغ البريد املذكور
تجاه اس��م كل منهم خ�لال مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر ه��ذا اإلع�ل�ام ،وإال يعتبر
ً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا
انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع االلكتروني.
الرمز ()BARCODE

رقم اإلنذار

أسماء املكلفني

RT000000956LB

965

عبد الرحمن حسن قوزي

RT000001210LB

1235

احمد زكريا داموني (ورثة)

RT000001198LB

1224

ربيع محمد خير فياض

RT000001197LB

1223

عبد الرحمن معروف غالييني

RT000001269LB

1290

جمال عبد الناصر محمد الوزان

RT000001292LB

1285

صالح فريد ضو

RT000001224LB

1104

سليم سليمان علم الدين

RT000001231LB

1252

احمد عبد الحميد الشعار

RT000001239LB

1265

عبد الهادي محمد النجار

RT000001266LB

1287

امني خليل العمري (ورثة)

RT000001228LB

1109

سعاد ذوقان منذر

RT000001059LB

1071

زهير مالك عبد امللك

RT000001036LB

1046

احمد عبد الله سليمان

RT000001034LB

1044

وفاء خالد بصو

RT000001032LB

1042

ليلى بديع كرم

RT000001024LB

1034

سربوهي هماياك بانوصيان

RT000001223LB

1248

زينب محمد شكري خربطلي

RT000001114LB

1140

حسني محمد صفا

RT000001110LB

1136

محمد عقل بعلبكي

RT000001108LB

1134

فيروز سلمان سليمان (ورثة)

RT000001069LB

1075

إبراهيم عبد القادر قدور

RT000001096LB

1122

فايز شريف درويش (ورثة)

RT000001097LB

1123

عبد الرؤوف محمد علي شهاب (ورثة)

RT000001098LB

1124

أحمد وحيد امونة (ورثة)

RT000001106LB

1132

سليم زكريا عيتاني

RT000001100LB

1126

محمد طالب سنو (ورثة)

RT000001099LB
RT000001350LB
RT000001351LB
RT000001365LB
RT000001369LB
RT000001370LB
RT000001348LB
RT000001344LB
RT000001336LB
RT000001308LB
RT000001307LB
RT000001361LB
RT000001306LB
RT000001304LB
RT000001333LB
RT000001298LB
RT000001290LB
RT000001303LB
RT000001279LB
RT000001287LB
RT000001319LB
RT000001320LB
RT000001329LB
RT000001301LB
RT000001277LB
RT000001429LB
RT000001434LB
RT000001427LB
RT000001346LB
RT000001358LB
RT000001445LB
RT000001448LB
RT000001357LB
RT000001472LB
RT000001473LB
RT000001474LB
RT000001476LB
RT000001376LB
RT000001377LB
RT000001391LB
RT000001426LB
RT000001375LB
RT000001374LB
RT000001055LB
RT000001164LB
RT000001187LB
RT000001188LB
RT000001167LB
RT000001092LB
RT000001157LB
RT000001147LB
RT000001242LB
RT000001246LB
RT000001248LB
RT000001250LB
RT000001221LB
RT000001214LB
RT000001549LB
RT000001544LB
RT000001543LB
RT000001534LB
RT000001668LB

1125
1372
1373
1389
1393
1394
1371
1366
1357
1329
1328
1385
1327
1325
1354
1319
1312
1324
1301
1309
1340
1341
1350
1321
1299
1453
1458
1451
1368
1380
1469
1472
1379
1502
1503
1504
1505
1400
1401
1415
1450
1399
1398
1066
1190
1213
1214
1193
1118
1183
1173
1262
1256
1255
1250
1245
1240
1578
1573
1572
1563
1698

محمود احمد حسني (ورثة)
سامي امني رسالن
سامي يوسف البويز
محمود خالد طرون (ورثة)
زكريا يحي يونس (ورثة)
شكري الياس ابو شلش
محمد عبد الباسط قليالت (ورثة)
فنسان جان خوري
ورثة عبد القادر جميل قليالت
ديما امني رسالن
دوللي البر البيروتي
يحيى موسى حمدان (ورثة)
دالل طه خباز
خديجة طه خباز
ورثة عفيف مغربل مغربل
جوزف بولس صالح
جوزف الياس ابو شلش
جويس جورج ابو شلش
رندا محمود الحسيني
جورجيت بشارة جريديني
غسان محمد العطري
ياسر فؤاد العمري
محي الدين حسن قوزي
خديجة عثمان حبال
حكمت حسن الكوش
فاطمة طه خباز
كاترين سليم طبال
فؤاد الياس العرموني
رمزي احمد نزيه القطب
ليلى حسن النوري املصري
بيانكا بوريس تشمروف
بوريس ايليا ايليا تشمروف
شفيقة الياس الزمار
محمد توفيق مياسي
غادة توفيق مياسي
ناهده توفيق مياسي
عبد الله عصام الحلبي
محمود مصطفى الكبي
علي ابراهيم رحال
عالء الدين محمد رسالن
غالب بولس صالح
موسى علي الشريف
ياسني مصطفى مدني (ورثة)
شاهنده محمد شميطلي
علي محمود معطي
محمود عبد الله عيسى
محمد احمد نور الدين
فريد حسني ضو
صبحي كامل ابي اولي
علي حسن عطايا
نمر احمد يوسف حسن
جبرائيل الياس ابو شلش
بهاء الدين محمد رسالن
امليه اويديس داغليان
ادوار ديب شرفان
احسان طه خباز
روبير ميشال أبو شلش
ماريانا تيفوال عازار
ماري الياس ابو شلش
ليليا توفيق حبيشي ناصر
عبد الله حسني علي الزين
اوساننا يبرم باليان
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1332
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الرياضة اللبنانية

أول مباراة للمنتخب
بقيادة جيانيني

يخوض منتخب لبنان لكرة القدم أول مباراة له تحت
إشراف املدير الفني الجديد جيوزيبي جيانيني ،حني
الساعة
يلتقي منتخب دون الـ  22عامًا اليوم عند ُ
 17.30على ملعب املدينة الرياضية ،فيما استكملت
منافسات كأس حارة حريك بتأهل املبرة إلى نصف
النهائي
عبد القادر سعد
س� �ت� �ك ��ون ال � �ف ��رص ��ة م� �ت ��اح ��ة أم � ��ام
امل � � � � � ��درب اإلي � � �ط� � ��ال� � ��ي ج� �ي ��وزي� �ب ��ي
جيانيني ملشاهدة العبي املنتخب
األول في مباراة بعد ست تمرينات
خاضها الالعبون بإشراف الجهاز
الفني اإلي�ط��ال��ي .وس�ت�ك��ون فرصة
مل � ��درب م�ن�ت�خ��ب دون ال � �ـ  22ع��ام��ًا
ال �ص ��رب ��ي إي� �ف ��ان ف �ي �ت��اف �ي �ت��ش ك��ي
يشاهد العبيه ،في ظل االستعداد
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي دورة األل � �ع� ��اب
ال �ف��رن �ك��وف��ون �ي��ة ال �ت��ي س �ت �ق��ام ف��ي
فرنسا في أيلول املقبل .وسيلتقي
امل � �ن � �ت � �خ � �ب ��ان ع � �ص� ��ر ال � � �ي� � ��وم ع �ن��د
الساعة  17.30على ملعب املدينة
ال��ري��اض �ي��ة ،وق� ��د ت �ك��ون ال�ن�ت�ي�ج��ة
في آخر اهتمامات املدربني ،حيث
س�ت�س�ن��ح ل�ه�م��ا ال �ف��رص��ة بمتابعة
الالعبني والوقوف على مستواهم،
وخصوصًا بالنسبة إلى جيانيني
ال � � ��ذي س �ي �ش ��اه ��د الع� �ب� �ي ��ه ل �ل �م��رة
األول��ى ،علمًا ب��أن أج��واء التمارين
تبدو مريحة .فجيايني أظهر في
التمارين الست جدية عالية وقدرة
على التواصل مع الالعبني بطريقة
ج �ي��دة ب��ان�ت�ظ��ار م�ع�س�ك��ر إي�ط��ال�ي��ا
الشهر املقبل ،الذي سيكون املحطة
األولى لالحتكاك لفترة طويلة بني
الالعبني واملدرب.
وعلى صعيد األندية ،تأهل املبرة
ال� � ��ى ن� �ص ��ف ن� �ه ��ائ ��ي ك� � ��أس ح� ��ارة
حريك بفوزه على الشباب الغازية
 1 - 3على ملعب البلدية بحضور
نائب رئيس البلدية أحمد حاطوم
وأم �ي ��ن س� ��ر ن� � ��ادي ال �ع �ه ��د م�ح�م��د
عاصي ،ال��ذي تأهل فريقه أول من
أم ��س إل ��ى ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي ب�ف��وزه
على األنصار .2 - 4
وفي مباراة األمس ،افتتح الشباب
الغازية التسجيل م��ن طريق علي
سليمان ف��ي الدقيقة  23إث��ر ركلة
حرة أودع الكرة إلى يسار حارس
م��رم��ى امل �ب��رة م�ح�م��د ش �ك��ر .إال أن

ً
ف��رح��ة ال�غ��ازي��ة ل��م ت��دم ط��وي�لا بعد
أن س� �ج ��ل ح� �س ��ن ش � �ح� ��رور ه ��دف
التعادل بعد أقل من دقيقة ،ليتقدم
بعدها املبرة بعد أن سجل حارس
م��رم��اه محمد شكر هدفًا م��ن ركلة
ج � ��زاء ،ق �ب��ل أن ي �ع��زز ع �ب��د األم �ي��ر
النتيجة في الدقيقة .69
ق��اد ال�ل�ق��اء ال�ح�ك��ام ح�س�ين حمية،
بمعاونة وليد دمج ومروان ضو.
وي � �ل � �ع � ��ب ف � � ��ي ن� � �ص � ��ف ال � �ن � �ه ��ائ ��ي
ال�ع�ه��د وامل �ب��رة االث �ن�ي�ن  29امل�ق�ب��ل.
وتستكمل املنافسات اليوم ،حيث
يلعب الراسينغ مع شباب الساحل
على امللعب عينه.
ص �ف��اوي��ًا ،ت��اب��ع امل� ��درب ال��روم��ان��ي
ت � �ي � �ت ��ا ف� ��ال � �ي� ��ري� ��و إش � � ��راف � � ��ه ع �ل��ى
ت�م��اري��ن ال�ف��ري��ق لليوم ال�ث��ان��ي ،إال
أن�ه��ا اق�ت�ص��رت ع�ل��ى ت��دري �ب��ات في
ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دي�ن��ة وت �ن��اق��ل ال �ك��رات،
ف��ي ظ��ل ع��دم اك�ت�م��ال ال�ص�ف��وف مع
غياب العبي املنتخب حتى نهاية
األسبوع.
ن �ج �م��اوي��ًا ،ص� ��در ب �ي ��ان الف� ��ت ع��ن
إدارة ال � �ن ��ادي ت �ه �ن��ئ ف �ي��ه رئ �ي��س
االتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم
ح� �ي ��در ب� ��إع� ��ادة ان �ت �خ ��اب ��ه ل ��والي ��ة
ج��دي��دة ع �ل��ى رأس االت� �ح ��اد ،على
أمل أن يقود حملة إلعادة النهوض
ب��ال �ل �ع �ب��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وي��ات ك��اف��ة،
وال س �ي �م��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د م�خ�ت�ل��ف
امل �س��اب �ق��ات ،ب �م��ا ي�ن�ع�ك��س إي�ج��اب��ًا
على األندية والالعبني.
وي ��أم ��ل ن� � ��ادي ال �ن �ج �م��ة أن ي�ع�م��ل
االت� �ح ��اد ال �ج��دي��د ع �ل��ى اس �ت �ع��ادة
ال �ج �م �ه��ور إل� ��ى امل� �ب ��اري ��ات ب�ن�ح��و
م � �ن � �ظ ��م وم � � � � � � � ��دروس ،ب � �م� ��ا ي �ت �ي��ح
ل�لأن��دي��ة االس �ت �ف��ادة م��ن ج��دي��د من
ه��ذا ال�ح�ض��ور الجماهيري ماديا
ومعنويًا.
وبهذا البيان يكون ن��ادي النجمة
أول امل� �ه� �ن� �ئ�ي�ن ل � �ح � �ي� ��در ،ف � ��ي ظ��ل
م� �ط ��ال� �ب ��ة ن� �ج� �م ��اوي ��ة ب � � ��أن ي �ك ��ون
ل �ل �ن��ادي م �م �ث��ل ف ��ي االت � �ح� ��اد ع�ب��ر
املرشح أسعد سبليني.

العبا املنتخب عباس عطوي وحسن محمد خالل التمرين أمس على ملعب العهد (عدنان الحاج علي)

كرة السلة

أزمة السلة :مكانك راوح ومؤتمر صحافي للرئيس اليوم
ّ
يترقب الجمهور السلوي
ما سيقوله رئيس االتحاد
اللبناني لكرة السلة روبير
أبو عبد الله اليوم خالل
مؤتمره الصحافي وإذا ما
سيكون موقف تاريخي
أو االكتفاء بمزيد من
املواقف غير املجدية

ماذا سيقول أبو عبد الله في مؤتمره اليوم؟

ي �ع �ق��د رئ� �ي ��س االت � �ح � ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي
روب � � �ي� � ��ر أب� � � ��و ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه م ��ؤت� �م� �رًا
صحافيًا اليوم عند الساعة 11.30
ص�ب��اح��ًا ف��ي م�ق��ر االت �ح��اد للحديث
ّ
ع��ن آخ��ر ال�ت�ط��ورات السلوية .وبعد
اعالن أبو عبد الله عقد مؤتمره أول
من أمس ،بدأ الحديث ّ
عما سيقوله
الدكتور روبير وإذا ما كان سيقدم
اس� �ت� �ق ��ال� �ت ��ه م � ��ن االت � � �ح � ��اد ف � ��ي ظ��ل
مطالبات ع��دي��دة ل��ه ب��ذل��ك .أب��و عبد
ال �ل��ه ك ��ان ح��اض �رًا أم ��س ف��ي إف �ط��ار
مكتب ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة امل��رك��زي
في حركة أمل ،حيث كان هناك أكثر
ّ
م��ن كلمة تناولت ال��وض��ع السلوي،
بدءًا من رئيس املكتب يوسف جابر،
م � � ��رورًا ب��رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي��ة

ً
وانتهاء بوزير الشباب
جان همام،
وال��ري��اض��ة ف�ي�ص��ل ك ��رام ��ي .وس�م��ع
أبو عبد الله كالمًا يحمل مسؤولية
م ��ا ح �ص��ل الت � �ح ��اد ال �ل �ع �ب��ة ب�ش�ك��ل
رئ �ي �س��ي ،وخ �ص��وص��ًا ك�ل�م��ة ج��اب��ر،
م�ق��اب��ل تحميل الجميع املسؤولية
من قبل كرامي.
لكن من املستبعد أن يتخذ أبو عبد
الله ال�ق��رار األه��م ويعلن استقالته،
في ظل ارتباط املوضوع بمجموعة
ع��وام��ل تتعلق بحل نهائي لألزمة
ّ
السلوية.
ف ��ي ه� ��ذا ال ��وق ��ت ،ع� ��اد اس� ��م رئ �ي��س
االتحاد جورج بركات إلى الواجهة،
ولكن من البوابة املالية ،حيث اتخذ
ب ��رك ��ات خ� �ط ��وة اس �ت �ب��اق �ي��ة ل�ح�ف��ظ

ح �ق��وق��ه ع �ل��ى االت � �ح ��اد ال �ت ��ي ت �ق��در
ب�ن�ح��و  281أل ��ف دوالر ،وه ��ي دي��ن
ش �خ �ص��ي ل� �ب ��رك ��ات ع �ل��ى االت � �ح ��اد،
وم � ��ذك � ��ورة ف� ��ي م �ح ��اض ��ر ج �ل �س��ات
االت�ح��اد ال�س��اب��ق .وق��د يسير عضو
االت� �ح ��اد ال �س��اب��ق روب�ي��ن ت ��ارازي ��ان
ع�ل��ى خ�ط��ى ب��رك��ات ،وي �ض��ع إش ��ارة
على أموال االتحاد ،وهي كناية عن
ُ
دع��وة ق��ان��ون�ي��ة ت�ح� َ�ج��ز فيها أم��وال
امل�س��اع��دة ال��وزاري��ة لتغطية ال��دي��ن،
كما فعل بركات.
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ،إن م� �س ��اع ��دة ال � � ��وزارة
التحاد ك��رة السلة ،البالغة قيمتها
 500مليون ليرة قد ال يصل منها إال
الشيء القليل إلى صندوق االتحاد،
بعد دفع أموال الدائنني.
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خليجي 22

دوري أبطال أفريقيا

ّ
متمسك باالستضافة
العراق

ّ
قمة مصر األفريقية تنتهي بالتعادل بني الزمالك واألهلي
ان �ت �ه��ت ال �ق �م��ة امل �ص��ري��ة ال �ن��اري��ة بني
الزمالك وغريمه األهلي ،حامل اللقب،
ب ��ال� �ت� �ع ��ادل  1-1أم � ��س األرب� � �ع � ��اء ف��ي
ال�ج��ول��ة األول ��ى م��ن دور امل�ج�م��وع��ات
لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وأق�ي�م��ت امل �ب��اراة ب�ح�ض��ور م��ا ي�ق��ارب
 5000مشجع م��ن جماهير الفريقني
ب� �ع ��د م ��واف � �ق ��ة األم� � � ��ن ع� �ل ��ى ح �ض��ور
ال �ج �م �ه��ور ب �ع��د ال�ت�ع�ه��د ب �ع��دم إث ��ارة
أي م� �ش ��اك ��ل ،ف� ��ي ظ� ��ل ح ��ال ��ة ال �ت��وت��ر
السياسي في الشارع املصري وتطور
األم��ور إل��ى ح� ّ�د االقتتال في الشوارع
ب�ين م��ؤي��دي ال��رئ�ي��س امل �ع��زول محمد
مرسي ومعارضيه.
وكان من املقرر أن تقام املباراة األحد
املاضي ،لكن االتحاد األفريقي للعبة
أج�ل�ه��ا ال ��ى أم ��س ألس �ب��اب تسويقية
خ��اص��ة بالنقل التلفزيوني وح�ق��وق
ال �ب ��ث وإع�ل��ان� ��ات امل �ل �ع ��ب ،وذل � ��ك ف��ي
أع� �ق ��اب ق � ��رار وزارة ال��داخ �ل �ي��ة بنقل
امل�ب��اراة ال��ى ملعب الجونة بمحافظة
البحر األحمر وتغيير موعدها لتقام
ف ��ى ال ��راب� �ع ��ة وال� �ن� �ص ��ف ع� �ص� �رًا ق�ب��ل
اإلفطار .كما كان مقررًا أن تقام املباراة
على ملعب ب��رج ال�ع��رب ف��ي محافظة
االسكندرية في العاشرة مساء عقب
اإلفطار.
ونجح الزمالك في الخروج من الشوط
األول م �ت �ق��دم��ًا ب �ه��دف س �ج �ل��ه أح�م��د

جعفر ف��ي الدقيقة الثامنة بعد ركلة
حرة من الجهة اليمني ،نفذها محمد
إبراهيم ول��م يتمكن ال�ح��ارس شريف
إك ��رام ��ي م ��ن ال �ت �ص��دي ل �ه��ا ب�ط��ري�ق��ة
م �ن ��اس �ب ��ة وال� � ��دف� � ��اع ف� ��ي ت �ش �ت �ي �ت �ه��ا،
فوصلت الى جعفر الذي سددها قوية
في الشباك.
وف��ي بداية الشوط الثاني ،نجح أبو
تريكة ،العائد من اإلم��ارات حيث كان
م �ع��ارًا ف��ي األش �ه��ر األخ �ي ��رة م��ع بني

ي ��اس ال ��ذي ق ��اده إل ��ى ال �ف��وز ببطولة
األندية الخليجية ،في إدراك التعادل
لحامل الرقم القياسي بعدد األلقاب
( )7ح�ين اح�ت�س��ب ح�ك��م امل �ب��اراة ركلة
ج ��زاء إث ��ر ع��رق�ل��ة أح �م��د ع�ب��د ال�ظ��اه��ر
داخ� � ��ل م �ن �ط �ق��ة ال� � �ج � ��زاء ،ان � �ب ��رى ل�ه��ا
أب��و ت��ري�ك��ة وس��دده��ا ع�ل��ى ي�م�ين عبد
الواحد السيد (.)54
بعد هدف التعادل ،شعر املدير الفني
ل�ل��زم��ال��ك حلمي ط ��والن ب�ت��راج��ع أداء

أبو تريكة منح التعادل لألهلي

أخبار رياضية
سباق السرعة للسيارات
الكالسيكية

ج� ��ددت وزارة ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة ال�ع��راق�ي��ة
حرصها ورغبتها بإقامة بطولة كأس الخليج
ب �ن�س �خ �ت�ه��ا ال �ث��ان �ي��ة وال �ع �ش ��ري ��ن ف ��ي م��دي�ن��ة
البصرة ،مبدية أسفها في الوقت ذاته للمواقف
التي وصفتها بالضعيفة لبعض الخليجيني
تجاه حق العراق باستضافة خليجي .22
وج��اء ف��ي ب�ي��ان وزارة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة في
اول رد فعل ازاء منح العراق مهلة ملدة شهرين
إلت� �م ��ام ج��اه��زي��ة اس �ت �ض��اف��ة خ�ل�ي�ج��ي  22ان
«وزارة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ت �ج��دد ت��أك�ي��ده��ا
وح��رص �ه��ا ال �ش��دي��د ع �ل��ى اق��ام��ة ال �ب �ط��ول��ة في
البصرة واستضافة االش�ق��اء الخليجيني في
تلك امل��دي�ن��ة .إن ال ��وزارة ماضية ف��ي تنفيذ ما
بعهدتها من التزامات».
واض� ��اف ال �ب �ي��ان« :وزارة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ت��أس��ف ل �ل �م��واق��ف ال �ض �ع �ي �ف��ة م ��ن ق �ب��ل بعض
االخ� � ��وة ال �خ �ل �ي �ج �ي�ين ت �ج ��اه ح ��ق ال � �ع ��راق ف��ي
استضافة البطولة».
وك��ان��ت االت �ح��ادات الخليجية ل�ك��رة ال �ق��دم قد
اقرت في اجتماع لها انتهى فجر أمس االربعاء
في املنامة منح العراق مهلة شهرين الستكمال
جاهزية تامة الستضافة منافسات دورة كاس
الخليج بنسختها الثانية والعشرين.
ويأتي هذا القرار على خلفية مشاورات طويلة
ن��اق��ش ف �ي �ه��ا رؤس� � ��اء االت � �ح� ��ادات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
وب �ح �ض��ور رئ �ي��س ات� �ح ��ادي ال� �ع ��راق وال �ي �م��ن
ال �ت��وص �ي��ات ال �ت ��ي رف �ع �ت �ه��ا ل �ج �ن��ة ال�ت�ف�ت�ي��ش
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ق��ام��ت ب ��زي ��ارات ع ��دة ملدينة
ال � �ب � �ص ��رة ل � �ل ��وق ��وف ع� �ل ��ى ج ��اه ��زي ��ة ال � �ع� ��راق
الستضافة خليجي .22

ب �ع��ض الع �ب �ي��ه ،وخ ��اص ��ة ف ��ي وس��ط
امل �ل �ع��ب ف��أج��رى ت�غ�ي�ي��ري��ن متتاليني
بنزول محمود عبد الرازق «شيكابال»
ً
ب ��دال م��ن م�ح�م��د اب��راه �ي��م امل�ج�ه��د في
ً
الدقيقة  ،56وبعدها هاني سعيد بدال
من إسالم عوض البعيد عن مستواه
ت �م��ام��ًا ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة  .58ف ��ي امل �ق��اب��ل،
أج��رى ي��وس��ف التغيير األول لفريقه
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  61ب �ن��زول رام ��ي ربيعة
ً
ب ��دال م��ن ول�ي��د سليمان ال ��ذي خ��اض
املباراة وهو غير مكتمل الشفاء بعد
إصابته في املران األخير الثالثاء.
وتوقفت املباراة في الدقيقة  75بقرار
من الحكم بعد تعرض شريف إكرامي
ل�ل�إص ��اب ��ة ف� ��ي رأس � � ��ه ن �ت �ي �ج��ة إل �ق ��اء
حجر عليه من قبل جماهير الزمالك
الجالسني خلف مرمى األهلي .ومرت
بعدها الدقائق األخيرة بإثارة كبيرة،
وخ �ص��وص��ًا م ��ن ق �ب��ل الع �ب��ي األه �ل��ي
ال��ذي��ن سيطروا تمامًا وك��ان واضحًا
ف ��ارق ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة ب�ين الفريقني
وإن ت��أث��ر أغ �ل��ب ال�لاع �ب�ين ب��ال�ص�ي��ام،
لكن النتيجة بقيت على حالها حتى
ص� ��اف� ��رة ال �ن �ه ��اي ��ة ل �ي �ح �ص��ل ك� ��ل م��ن
الغريمني على نقطة ،كما كانت حال
منافسيهما ف��ي امل�ج�م��وع��ة ل�ي��وب��ارد
ال �ك��ون �غ��ول��ي وأورالن� � � � ��دو ب��اي��ري �ت��س
الجنوب أفريقي اللذين تعادال السبت
املاضي .0 - 0
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كلمات متقاطعة 1 4 7 2

ّ
ت �ن��ظ��م ل �ج �ن��ة ال � �س � �ي ��ارات ال �ق��دي �م��ة
والكالسيكية ف��ي ال�ن��ادي اللبناني
للسيارات والسياحة السباق األول
ل�ل�س��رع��ة (س�ب�ي��د ت �س��ت) ل�ل�س�ي��ارات
الكالسيكية في موقف وردة (عيون
ال �س �ي �م ��ان  -ك� �ف ��ردب� �ي ��ان) ب �ع ��د غ � ٍ�د
السبت اب �ت� ً
�داء م��ن الساعة الحادية
عشرة من قبل الظهر .يلي املسابقة
سباق للمخضرمني.
ول� �ق ��د أق� �ف ��ل ب � ��اب ال �ت �س �ج �ي��ل ع�ل��ى
م�ش��ارك��ة  15س �ي��ارة كالسيكية في
املسابقة.
ويأتي سباق السيارات الكالسيكية
عشية اقامة السباق الثاني للسرعة
ال� � � ��ذي ي� � �ن � ��درج ف � ��ي اط� � � ��ار امل ��رح �ل ��ة
الثانية من بطولة لبنان للمحترفني
وال �ه��واة ال ��ذي س�ي�ق��ام األح ��د املقبل
ف� ��ي امل � �ك� ��ان ع �ي �ن ��ه ،وس � ُ�ي �ق �ف ��ل ب ��اب
التسجيل عند ال�س��اع��ة ال��راب�ع��ة من
بعد ظهر الخميس  25الجاري.

اليوم الثالث لدورة برمانا
للتنس
ف � ��ي ال � �ي � ��وم ال � �ث ��ال ��ث ل � � � ��دورة ن � ��ادي
ب��رم��ان��ا ال �س �ن��وي��ة امل �ف �ت��وح��ة ال � �ـ 73
ّ
بالتنس التي ينظمها على مالعبه
ف��ي م��درس��ة ب��رم��ان��ا ال �ع��ال �ي��ة تحت
اس � ��م «ك� � ��أس األرز» ت �ح��ت اش � ��راف
االت �ح��اد اللبناني للعبة بمشاركة
 343العبًا والع�ب��ة ،سجلت النتائج
اآلت�ي��ة 12 :سنة وم��ا دون :ف��از جيو
ص �ل�ي �ب��ي ع �ل��ى رام � ��ي رح �ب��ان��ي (-9
 ،)0وسيباستيان ب��وم�غ��ارت��ن على
تيمور يحيى (.)0-9
 14س� �ن ��ة وم � ��ا دون :ف � ��از ج�ي�م��س
عباس على أنطوني ال�ي��اس (،)1-9
وراي � ��ان ك� ��راب ع�ل��ى س �ي��زار ع��رن��وك
( ،)0-9وج��وزف قيامه على يوسف
راباي ( ،)0-9وألكس أبو جوده على
سليمان رح��ال ( ،)4-9وس��ام��ي كرم
على سمير صباغ (.)0-9
 18س� �ن ��ة وم � ��ا دون :ف � ��از س �ي��ري��ل
خ� ��وري ع �ل��ى ش��ري��ف غ �ف��ري (،)1-9
وج ��اد صليبي ع�ل��ى أول�ي�ف��ر شقير
( ،)4-9وجيفري رح�م��ة على مهدي
هاشم (.)4-9

أفقيا

-1فنان لبناني راحل لعب العديد من األدوار الرئيسية في مسرحيات األخوين رحباني –
 -2من الحبوب – عاصمة توغو على خليج بينني –  -3عاصمة أوروبية – ج��واب القبول
عالم نووي سوفياتي راحل
 -4والد – دولة أوروبية –  -5أحرف متشابهة – دواب – ِ -6
– ّ
حقق القنبلة الهيدروجينية حائز على جائزة نوبل عام  1975لدفاعه عن حقوق اإلنسان
وضحايا السياسة – ُيستخرج من العنب أو التفاح –  -7من الحبوب – أسد – ُ
تنع ّم وسعة
ّ
يلقب برياضي القرن –  -9من
قطيع من املعز والضأن – عائلة مالكم أميركي
عيش – ّ -8
املغنني في العهد ّ
العباسي – جنون – نوتة موسيقية –  -10مجاهد إيطالي راحل
مشاهير
حارب في سبيل وحدة شبه الجزيرة

عموديًا

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.

 -1من أكبر مدن جنوب أفريقيا وأهم مركز تجاري وصناعي وثقافي بالبالد –  -2دولة عربية
– منخفض باألجنبية –  -3سيد آلهة عند اليونان ك��ان له معبد شهير في األومل��ب – خفض
ُ
رأسه بالعامية – ّ
عرض للهالك –  -4من األنبياء كما جاء في التوراة طرح في البحر وابتلعه
الحوت وقذفه الى ّ
عالم بعلم الفلك – غزال أبيض –  -6مدينة في إنكلترا
البر بعد ثالثة أيام – ِ -5
على بحر الشمال تشتهر باملسابح الشعبية – إسم موصول –  -7للتعريف – توفيق من الله –
تثاقل وفتور في الواجبات املدرسية –  -8أطباق من قش أو معدن أو خزف ّ
تقدم عليها القهوة
ّ
ّ
يصدق غريب وهمي وخيالي –  -10اإلسم
يعظم الخالق – عمل ال
– مرتفع من األرض – -9
اليوناني لعاصمة األردن ّ
عمان

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1صنني – صبيدج –  -2اوالن باتور –  -3ترع – شرد –  -4بخس – فتقا –  -5سايغون – جاب – -6
ُ
ملنس – العدو –  -7إد – ينسف – رع –  -8مليخ – بان –  -9سن – حبكت –  -10الفج الكبير

عموديًا

 -1صائب سالم –  -2نو – خامد – سل –  -3يلتسني – منف –  -4نار – غسيل –  -5نعفو – نيحا – -6
ّ
صب – تناسخ –  -7باشق – لف – حك –  -8يتراجع – ب ب ب –  -9دود – إدراكي –  -10جر – أبو عنتر

حل الشبكة 1471

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1472
7

8

9

10

11

ّ
شوقي
بمراسالته مع
الكبير أح�م��د
�.)1949رإشتهر
( -1862ال�ش��اع�
مصر ع��اص��ر
()1932-1872
بريطانيا في
ش�ه��ور
لملك
�ري م�
األعلى
الممثل م�ص�
ش��اع��ر
شريف ّ
األولىدفن في مقابر السيدة
الشعب.
العالمية
الحربوشاعر
خالل النيل
عليشاعر
أشهرها
حسين بن
مكة ألقاب
عدة
وحمل
= 6+8+9+5
 = 11+4+9سهل
وينتصر ■
أحزان ■
==7+10+5+1يقهر
الصوت■■7+3+4+10
حسن مقاتل
= 6+7+2+1+11
 = 3+8+2+6طائر
نفيسة
أخاف وأخشى
الفهم
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الرياضة الدولية

املدرب ـ الالعب :تجربة خاسرة على الفرق ورابحة ملـ
راين غيغز مدربًا مساعدًا في مانشستر يونايتد والعبًا في الوقت
عينه ،وديدييه دروغبا مطلوب لهذا الدور في تشلسي أيضًا .مهمة
املدرب ــ الالعب ليست جديدة في ميدان كرة القدم ،لكن السؤال الذي
يطرح نفسه :ما هي حظوظ نجاحها ،وما الفائدة منها؟
حسن زين الدين
يخف البرتغالي جوزيه مورينيو،
لم
ِ
املدرب العائد الى تشلسي االنكليزي،
رغ �ب �ت��ه ف� ��ي اع � � ��ادة ال �ن �ج��م ال �ع��اج��ي
ديدييه دروغ�ب��ا إل��ى صفوف
ال �ف��ري��ق ال�ل�ن��دن��ي ،أم ��ا املهمة
ال�ج��دي��دة لألخير فهي العب
وم�س��اع��د م� ��درب .دروغ �ب��ا لم
يعط بعد موافقته على هذه
ِ
الفكرة التي ال شك استلهمها
ال � �ـ«س � �ب � �ي � �ش � �ي� ��ل وان» م��ن
االس�ك��وت�ل�ن��دي دي�ف�ي��د م��وي��ز،
م� ��درب م��ان�ش�س�ت��ر ي��ون��اي�ت��د،
ال � � ��ذي أوك � � ��ل امل� �ه� �م ��ة ع�ي�ن�ه��ا
ل�ل�ن�ج��م ال ��وي �ل ��زي امل �خ �ض��رم،
ً
راي��ن غيغز ،وق��د لقيت قبوال
من األخير.
ف��ي حقيقة األم ��ر ،إن تجربة
امل � ��درب وال�ل�اع ��ب ف ��ي ال��وق��ت
عينه لقيت رواج��ًا في اآلون��ة
األخيرة بعد حوالي  17عامًا
قبل التعمق أكثر في
م ��ن رؤي �ت �ه��ا ل �ل �م��رة االخ �ي��رة
الخطط التكتيكية،
ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى ال � �ب � �ط� ��والت
ناجحة
ُس ّجلت تجربة
الكبرى في الدوري االنكليزي
جدًا في الثمانينيات
امل� � � �م� � � �ت � � ��از وف� � � � � ��ي ت� �ش� �ل� �س ��ي
إسكوتلندا،
لـ«أسطورة»
ت� �ح ��دي� �دًا ع �ن��دم��ا أش� � ��رف ك��ل
كيني دالغليش ،عندما
م ��ن ال �ه��ول �ن��دي رود غ��ول�ي��ت
لعب ّ
وب �ع��ده االي �ط��ال��ي جيانلوكا
ودرب ليفربول
فيالي على ت��دري��ب «البلوز»
حيث كان نجمًا المعًا
وال � �ل � �ع ��ب م � �ع� ��ه .ف� �ف ��ي ال� �ع ��ام
في صفوفه وقاده
امل��اض��ي ،ت� ّ�م تعيني االيطالي
كمدرب للقب الدوري
جينارو غاتوزو ،نجم ميالن
االنكليزي املمتاز،
السابق ،مدربًا لنادي سيون
الهدف
علمًا أنه سجل
ال� �س ��وي� �س ��ري ك� �م ��ا ل� �ع ��ب ف��ي
تشلسي،
الحاسم أمام
ص� �ف ��وف ��ه ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ع �ي �ن��ه.
اضافة الى احرازه لقب
ك��ذل��ك ف�ع��ل ال�ف��رن�س��ي نيكوال
ان�ي�ل�ك��ا م��ع ش�ن�غ�ه��اي شينوا
كأس رابطة األندية
املحترفة موسم  -1985الصيني والهولندي إدغ��ارد
دافيدز مع بارنيت في الدرجة
.1986
الرابعة االنكليزية.
اال أن ال � �س� ��ؤال ال � ��ذي ي �ط��رح
نفسه :ما الفائدة من التدريب
وال �ل �ع��ب ف ��ي ال ��وق ��ت ع�ي�ن��ه وه ��ل هي
تجربة ناجحة؟
ف ��ي ال� ��واق� ��ع ،إن ال� �ت� �ج ��ارب ال �س��اب �ق��ة
السالفة الذكر تفي باالجابة عن هذا

السؤال ،اذ باستثناء فيالي الذي ادى
اداء م�م�ي�زًا ك�لاع��ب ف��ي امل �ي��دان وق��اد
تشلسي كمدرب في الوقت عينه الى
ل�ق��ب ك ��أس ان�ك�ل�ت��را اض��اف��ة ال ��ى لقب
كأس الكؤوس األوروبية ولقب الكأس

السوبر األوروبية ،فإن باقي املدربني
ــ الالعبني فشلوا في اصابة النجاح
في املهمتني معًا ،اذ ان غوليت ّ
تعرض
النتقاد كبير على مستواه في امليدان
وال� ّ�ذي ظهر فيه شبحًا ل��ذاك الالعب
الفذ إن مع املنتخب الهولندي أو مع
ميالن االيطالي رغم تحقيقه كمدرب
لقب الكأس عام  1997وقيادته الفريق
اللندني الى املركز الرابع في الدوري
االنكليزي املمتاز.
أما عند الحديث عن غاتوزو وانيلكا
ودافيدز فتلك «املصيبة» بعينها ،إذ

إن األول لم يحقق سوى  10نقاط في
 11م �ب��اراة م��ع س�ي��ون ليقيله األخير
ج ��راء س��وء ال�ن�ت��ائ��ج .ام��ا أن�ي�ل�ك��ا فلم
ي �ص �م��د ف� ��ي ه � ��ذه امل �ه �م ��ة امل� ��زدوج� ��ة
س ��وى ش �ه��ري��ن ح �ي��ث ت��وق��ف ب�ع��ده��ا
عن التدريب وأكمل مسيرته كالعب،
في حني أن تدريب دافيدز ولعبه في
الوقت عينه لبارنيت كانت نتيجته
وخ� �ي� �م ��ة ع� �ل ��ى األخ � �ي� ��ر ح� �ي ��ث ه�ب��ط
م��ن ال��درج��ة ال��راب �ع��ة االن�ك�ل�ي��زي��ة ال��ى
الخامسة!
وي��ذه��ب م�ح�ل�ل��ون ال ��ى ص�ع��وب��ة اداء

مهمة املدرب والالعب في الوقت عينه
ح �ي��ث ي� ��ؤدي ه ��ذا االم� ��ر ال ��ى ح��دوث
خ�ل��ل ف��ي ال�ت��رك�ي��ز م��ن ق�ب��ل الشخص
امل ��ول ��ج ب��امل�ه�م�ت�ين م ��ن خ �ل�ال خلطه
بني الخصائص الفنية والتكتيكية،
وب � ��رأي ه� ��ؤالء ف ��إن امل � ��درب ـ �ـ ال�لاع��ب
يصبح عرضة الن�ت�ق��ادات كثيرة من
ق�ب��ل ال�لاع�ب�ين ف��ي ف��ري�ق��ه ب�خ�لاف لو
كان يشغل منصب املدرب فقط.
ب��اخ �ت �ص��ار ،ت �ب��دو ت �ج��رب��ة امل� � ��درب ــ
الالعب غير مشجعة وقد ت��ؤدي الى
ن�ت��ائ��ج وخ�ي�م��ة اس �ت �ن��ادًا ال ��ى بعض

يشغل غيغز حاليًا مهمة املدرب املساعد والالعب في آن معًا في مانشستر يونايتد (كازوهيرو نوجي ــ أ ف ب)

دالغليش
إستثناء

الفورموال 1

منافسة قوية تنتظر تود للبقاء على رأس الـ«فيا»
ل��ن ت �ك��ون ط��ري��ق ال�ف��رن�س��ي ج ��ان ت��ود
م �ف��روش��ة ب� ��ال� ��ورود م ��ن أج� ��ل ال �ب �ق��اء
على رأس االت�ح��اد ال��دول��ي للسيارات
«فيا» ،اذ إنه لن يكون املرشح الوحيد
لالنتخابات التي ستجري في نهاية
العام.
وسيقف ديفيد وارد ،املدير التنفيذي
لـ «فيا» ،والذي كان يعد الذراع اليمنى
ملاكس م��وزل��ي وال��ذي دع��م حملة تود
ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ع ��ام  ،2009ف ��ي وج��ه
ط �م��وح ال �ف��رن �س��ي ل �ل �ب �ق��اء ع �ل��ى رأس
الـ«فيا» ،علمًا ان األخير واجه منافسة
ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات ال �س��اب �ق��ة م ��ن ي ��اري
فاتانني قبل أن يتفوق عليه.
وق � � ��ال وارد ل �ص �ح �ي �ف��ة «ذا ت��اي �م��ز»
البريطانية« :ه��ذا ليس م��ا اتمناه او
أريده ،لكنني أعتقد ان وجود منافسة
في انتخابات الرئاسة امر مهم».
من جهة اخرى ،ورغم تحقيقه نجاحًا
الف� �ت ��ًا م ��ع ف � �ي � ��راري ،ف � ��إن «أس � �ط� ��ورة»

الفرنسي جان تود رئيس االتحاد الدولي للسيارات (أرشيف)

الفورموال  1األملاني ميكايل شوماخر،
بطل العالم  7مرات ،رفض التمييز بني
ف��ري��ق «ال �ح �ص��ان ال �ج��ام��ح» وال�ف��ري��ق
اآلخ � � � ��ر ال � � � ��ذي ج � �ل ��س خ � �ل ��ف م � �ق ��وده
«مرسيدس جي بي» معتبرًا ان اإلثنني
يحظيان بمكانة واحدة في قلبه.
وق� � ��ال «ش� ��وم� ��ي» ف ��ي ح ��دي ��ث م �ط� ّ�ول
ملحطة «س �ك��اي س�ب��ورت��س اي�ط��ال�ي��ا»:
«ل�ي��س ل��دي أي مشكلة ب��ال�ق��ول إنني
أح� � � ��ب ف� � � �ي � � ��راري ك � �م� ��ا م � ��رس � �ي � ��دس»،
وأض��اف« :في فيراري ،قضيت مرحلة
م��ذه �ل��ة رب �م��ا األف �ض��ل ف��ي م��ا يتعلق
ب��االن �ت �ص��ارات وال �ص��داق��ات .اال أنني
ش �ع ��رت ب��أن �ن��ي ج �ي��د ف ��ي م��رس �ي��دس
وق��د ك�ن��ت س�ع�ي�دًا ب��ال�ع�م��ل م��ع بعض
االشخاص في الفريق» .كما لم َ
ينس
ش��وم��اخ��ر ف��ري�ق��ه األول ب�ي�ن�ي�ت��ون مع
االيطالي فالفيو برياتوري الذي كان
م��دي �رًا ت �ج��اري��ًا ف��ي ال �ف��ري��ق ف��ي اول��ى
تجاربه في الفورموال .1
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ــؤديها
ال� �ت� �ج ��ارب ال �س��ال �ف��ة .وي �م �ك��ن ال �ق��ول
ه �ن��ا أن ال �ف ��ري ��ق ،ب ��ال ��درج ��ة األول � ��ى،
سيكون الخاسر في حال فشلها ،أما
الشخص املوكل باملهمتني فهو على
األغلب يكون في آخر أيامه كالعب أو
عائد عن اعتزاله وبالتالي فإنه يبقى
املستفيد االك�ب��ر ف��ي ح��ال النجاح او
الفشل على ال �س��واء ،وذل��ك م��ن خالل
ص �ق ��ل ت �ج��رب �ت��ه ال �ت ��دري �ب �ي ��ة ل�ش�غ��ل
ً
م �ن �ص��ب امل � � ��درب وح� � ��ده م �س �ت �ق �ب�لا،
وهذا ما ينطبق بالضبط على غيغز
ودروغبا اذا حذا حذوه.

أصداء عالمية

تسفانتسيغر يصف منح قطر تنظيم املونديال بـ«الخطأ الفادح»
ّ
وج ��ه األمل��ان��ي ت�ي��و ت�س�ف��ان�ت�س�ي�غ��ر ،ع�ض��و اللجنة
التنفيذية في االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»،
كأس العالم
انتقادًا الذعًا ملنح قطر حق استضافة ً
عام  ،2022حيث وصف ذلك بأنه كان «خطأ فادحًا»،
وأن إقامة البطولة في الشتاء ستمثل
مشكلة كبيرة.
وي ��أت ��ي ه �ج ��وم ت�س�ف��ان�ت�س�ي�غ��ر ب�ع��د
ت �ص��ري �ح��ات ال �س��وي �س��ري ج��وس�ي��ب
بالتر ،رئيس «الفيفا» ،التي أكد فيها
وجهة نظره ب��أن النهائيات ال يمكن
إق��ام �ت �ه��ا ف ��ي م ��وع ��ده ��ا امل� �ع� �ت ��اد ف��ي
الصيف.

وقال الرئيس السابق لالتحاد األملاني ًملجلة «بيلد»
وهو يشير إلى قرار «الفيفا»« :كان خطأ فادحًا».
ورأى تسفانتسيغر أن تغيير م��وع��د ك��أس العالم
إل��ى الشتاء سيؤثر كثيرًا ف��ي ترتيبات االت�ح��ادات
الوطنية االوروبية وكرة القدم للهواة
ف ��ي أمل��ان �ي��ا أي �ض ��ًا ،وأض� � ��اف« :ت�غ�ي�ي��ر
م��واع �ي��د ال �ل �ع��ب ل ��ن ي ��ؤث ��ر ف ��ي دوري
األض � ��واء األمل ��ان ��ي ف �ق��ط ،ب��ل سينتقل
ت��أث �ي��ره إل ��ى ال ��درج ��ات األدن� ��ى بسبب
االرت� � � �ب � � ��اط م � ��ع ال � �ت� ��رق� ��ي وال � �ه � �ب� ��وط.
ال�ت�س�ل�س��ل ال �ه��رم��ي ل�ل�ع�ب��ة ف ��ي خ�ط��ر،
وكذلك وحدة الكرة األملانية».

سوق االنتقاالت

مالك ليفربول« :إنهم يحششون في أرسنال»
سخر مالك نادي ليفربول االنكليزي
ج � ��ون ه� �ن ��ري م� ��ن ال � �ع� ��رض االخ �ي ��ر
ال � � ��ذي ت � �ق� � ّ�دم ب� ��ه ارس� � �ن � ��ال م� ��ن اج ��ل
شراء املهاجم االوروغوياني لويس
س� ��واري� ��ز ،وال� � ��ذي ب �ل �غ��ت ق�ي�م�ت��ه 40
م �ل �ي��ون ج �ن �ي��ه اس �ت��رل �ي �ن��ي (61.47
مليون دوالر).
وكتب هنري عبر حسابه الشخصي
على ّ
مدونة «تويتر»« :ماذا تعتقدون
ان�ه��م ي��دخ�ن��ون ف��ي اس �ت��اد االم ��ارات
(التابع ألرسنال)».
وان�ت�ق��د ه�ن��ري ع��رض ارس �ن��ال ال��ذي
ي�ق� ّ�در بأكثر بجنيه واح��د م��ن قيمة
البند الجزائي ،لضم سواريز ،لكن لم
يكن واضحًا ما اذا كان هنري ينتقد
محاولة التعاقد مع الهداف او املبلغ
املعروض.
وسيكون ليفربول مجبرًا على درس
ال �ع �ق��د ال � ��ذي ي �ت �خ �ط��ى ق �ي �م��ة ال�ب�ن��د
ال� �ج ��زائ ��ي ،ل �ك �ن��ه ل �ي��س م �ج �ب �رًا على
ال �ق �ب��ول ب ��ه ،ت�م��ام��ًا ك�م��ا ف�ع��ل عندما
رف� � ��ض ال � �ع � ��رض االول وق � � � ��دره 30
مليون جنيه.
ه��ذا وك�ش��ف ق��ائ��د ل�ي�ف��رب��ول ستيفن
ج �ي��رارد ام ��س ان ��ه ع�م��ل ع�ل��ى اق�ن��اع
سواريز بالبقاء منذ وصوله االحد
م��ن مونتيفيديو ليشارك ف��ي جولة
الفريق االوسترالية ،وق��ال« :ال يزال

عمل جيرارد على
اقناع سواريز بالبقاء
مع ليفربول

الع� �ب ��ًا ف� ��ي ل� �ي� �ف ��رب ��ول» ،م �ع �ت �ب �رًا ان
النادي يكن له «الكثير من الحب».
وب��رز أمس انتقال الهداف الفرنسي
ك �ي �ف��ن غ ��ام� �ي ��رو م� ��ن ب� ��اري� ��س س ��ان
ج�ي��رم��ان ب�ط��ل ف��رن�س��ا ال��ى إشبيلية
االس �ب��ان��ي م�ق��اب��ل  10م�لاي�ين ي��ورو
( 13.2مليون دوالر).
م ��ن ج� �ه ��ةٍ اخ � � ��رى ،ت ��وص ��ل امل �ه��اج��م
البرازيلي جوليو باتيستا الى اتفاق
ودي مع ملقة االسباني لفسخ عقده
م�ع��ه ق�ب��ل ان�ت�ق��ال��ه ال��ى ك��روزي��رو في
البرازيل.
والى ايطاليا انتقل الدولي الجزائري
فوزي غالم للدفاع عن الوان تورينو
قادمًا من سانت إتيان الفرنسي.
وأوضحت صحيفة «توتوسبورت»
اإلي �ط��ال �ي��ة أن ال �ن��ادي�ي�ن ات �ف �ق��ا على
جميع ال�ب�ن��ود وقيمة الصفقة التي
بلغت  2.7مليون يورو.
وس� �ي ��رت� �ف ��ع ع � ��دد ال � �ج ��زائ ��ري �ي�ن ف��ي
ال ��دوري االي�ط��ال��ي ال��ى خمسة حيث
ي �ل �ع��ب ج� �م ��ال م �ص �ب ��اح ف� ��ي ب ��ارم ��ا
وسفير تايدر في بولونيا واسحاق
بلفوضيل في انتر ميالنو وسعيد
ب �ل �ك�لام ف��ي أودي �ن �ي ��زي .وي��رج��ح أن
يلتحق بهم رياض بودبوز في حال
نجاح امل�ف��اوض��ات ب�ين انتر وفريقه
الحالي سوشو الفرنسي.

لويس سواريز
(أ ف ب)

كرة المضرب

التونسية جابر تطيح حاملة اللقب في دورة باكو
اط � ��اح � ��ت ال� �ت ��ون� �س� �ي ��ة أن � � ��س ج ��اب ��ر،
امل �ش��ارك��ة ب�ب�ط��اق��ة دع � ��وة ،ال�ص��رب�ي��ة
بويانا يوفانوفسكي املصنفة اول��ى
وح ��ام� �ل ��ة ل �ق��ب دورة ب ��اك ��و االذري� � ��ة
الدولية لكرة امل�ض��رب ،البالغة قيمة
ج ��وائ ��زه ��ا  235ال � ��ف دوالر ،وذل� ��ك
ب�ف��وزه��ا عليها  2-6و 5-7ف��ي ال��دور
الثاني .كما بلغت ربع النهائي أيضًا
ال �ك��روات �ي��ة دون � ��ا ف�ي�ك�ي�ت��ش ال�ث��ان�ي��ة
ب�ت�غ�ل�ب�ه��ا ع �ل��ى االوك ��ران� �ي ��ة ت�ي�ت�ي��ان��ا
اريفييفا الصاعدة من التصفيات 1-6
و.2-6
وفي باقي املباريات ،فازت االوكرانية
اي �ل �ي �ن��ا س�ف�ي�ت��ول�ي�ن��ا ال �س��اب �ع��ة ع�ل��ى
ال�ص��رب�ي��ة ال�ك�س�ن��درا ك��رون�ي�ت��ش 3-6
و 6-4و ،2-6واالوك ��ران � �ي ��ة ك��ات��ري�ن��ا
ك ��وزل ��وف ��ا ع �ل��ى ال �ي��ون��ان �ي��ة اي�ل�ي�ن��ي
دانييليدو  2-6و 6-3و .4-6وتأهلت
ال� �ج� �ن ��وب اف��ري �ق �ي��ة ش��ان �ي��ل ش �ي �ب��رز
ال�ث��ال�ث��ة ال ��ى ال� ��دور ال �ث��ان��ي بتغلبها

على التشيكية اندريا هالفاتشكوفا
 6-3و 3-6و.4-6

دورة ستانفورد
خ � ��رج � ��ت االوس� � �ت � ��رال� � �ي � ��ة س ��ام ��ان� �ت ��ا
س�ت��وس��ور املصنفة ثانية مبكرًا من
دورة س�ت��ان�ف��ورد االم�ي��رك�ي��ة الدولية
ع �ل ��ى االراض � � � ��ي ال �ص �ل �ب��ة وال �ب��ال �غ��ة
ج��وائ��زه��ا  795.707ال ��ف دوالر ،اث��ر
خ�س��ارت�ه��ا ام ��ام ال�ب�ي�لاروس�ي��ة اول�غ��ا
غ��وف��ورت �س��وف��ا  6-2و 6-4ف��ي ال ��دور
الثاني .كذلك ،تأهلت االميركية كوكو
ف��ان��دي�ف�ي�غ��ه ع�ل��ى ح �س��اب ال��روم��ان�ي��ة
االخرى مونيكا نيكوليسكو بفوزها
 0-6و.3-6
وتأهلت الى ال��دور الثاني االميركية
ف��ارف��ارا ليبتشنكو املصنفة سادسة
ب �ف ��وزه ��ا ع �ل��ى ال �ب��رت �غ��ال �ي��ة م�ي�ش�ي��ل
الرش � � �ن� � ��ر دي ب� ��ري � �ت� ��و  2-6و،4-6
وال �ب��ول��ون �ي��ة اورس � � ��وال رادف��ان �س �ك��ا

ال �س��اب �ع��ة ب �ف ��وزه ��ا ع �ل��ى االم �ي��رك �ي��ة
ك ��ري � �س � �ت � �ي � �ن ��ا م� ��اك � �ه � �ي� ��ل  1-6و-6
 ،3وال � ��روس � �ي � ��ة ف � �ي� ��را دوت �ش �ي �ف �ي �ن��ا
ال �ف��ائ��زة ع�ل��ى ال�ن�ي��وزي�ل�ن��دي��ة م��اري�ن��ا
ايراكوفيتش  2-6و ،1-6والنمسوية
تاميرا باتشيك بفوزها على الروسية
أال كودريافتسيفا  1-6و 7-6و 0-3ثم
ب��االن�س�ح��اب ،وال�س�ل��وف��اك�ي��ة دانييال
هانتوتشوفا الفائزة على البلجيكية

خرجت االوسترالية
سامانتا ستوسور مبكرًا
من دورة ستانفورد

ي��ان �ي �ن��ا ف �ي �ك �م��اي��ر  2-6و 6-4و.0-6

دورة اتالنتا
تأهل الليتواني ريكارداس بيرانكيس
ال ��ى ال � ��دور ال �ث��ان��ي م ��ن دورة ات�لان�ت��ا
االميركية ال��دول�ي��ة ،البالغة جوائزها
 546.930دوالرًا ام�ي��رك�ي��ًا ب �ف��وزه على
االمل��ان��ي ميشا زفيريف  6-7و 6-2و-7
 .6ك�م��ا ب�ل��غ ال� ��دور ذات ��ه ال�ت��اي��وان��ي لو
ي ��ن ه �س ��ون امل �ص �ن��ف خ��ام �س��ًا ب �ف��وزه
على االم�ي��رك��ي كيفن كينغ  3-6و،5-7
واالوس �ت ��رال ��ي ل�ي�ت��ون ه��وي��ت ال�س��اب��ع
ب �ف��وزه ع �ل��ى ال �ف��رن �س��ي ادوار روج �ي��ه
فاسيالن  4-6و ،4-6والروسي يفغيني
دونسكوي الثامن بفوزه على االميركي
راجيف رام  3-6و ،4-6واالوزبكي دنيس
إي �س �ت��وم�ين ب �ف ��وزه ع �ل��ى ال�س�ل��وف��اك��ي
لوكاس التشكو  1-6و ،3-6والكولومبي
س ��ان �ت �ي ��اغ ��و خ � �ي� ��رال� ��دو ب � �ف� ��وزه ع�ل��ى
االميركي جاك سوك  5-7و.4-6

بايرن الفائز على برشلونة يحرز
«كأس أولي هونيس»
ّ
جدد بايرن ميونيخ بطل املانيا واوروبا
ّ
تفوقه على ضيفه برشلونة بطل اسبانيا
بفوزه عليه  ،0-2في املباراة التي جمعتهما
على «كأس أولي هونيس» ،والتي استضافها
ملعب «أليانز أرينا» الخاص بالنادي
البافاري.
ّ
ولعب الفريق الكاتالوني بتشكيلة جلها من
االحتياطيني والوجوه الشابة حيث حمل
االرجنتيني ليونيل ميسي شارة القيادة .اما
مدرب بايرن االسباني جوسيب غوارديوال
فقد اشرك جميع العبيه االساسيني
واالحتياطيني ،وقد سجل للفائز فيليب الم
( )14والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (.)87

سيتي وسندرالند في نهائي دورة
«هونغ كونغ»

تأهل مانشستر سيتي وسندرالند
اإلنكليزيان الى نهائي دورة هونغ كونغ
الودية في كرة القدم بعد فوز األول على
ساوث تشاينا الصيني  ،0-1سجله
البوسني إيدين دزيكو ( )21والثاني على
مواطنه توتنهام هوتسبر  ،1-3سجلها
للفائز السويسري كابرال ( )34وويس
براون ( )64والسويدي ديفيد موبيرغ
كارلسون ( ،)80بينما سجل للخاسر
االيسلندي جيلفي سيغوردسون (.)28
بدوره ،فاز ليفربول على مضيفه ملبورن
فيكتوري األوسترالي  0-2في مباراة ودية،
سجلهما ستيفن جيرارد ( )32واإلسباني
اياغو أسباس (.)90

وفاة دجاملا سانتوس بطل مونديالي
 1958و1962
توفي نجم منتخب البرازيل لكرة القدم سابقًا
دجاملا سانتوس عن  84عامًا بعد معاناته
من املرض .ويعتبر دجاملا سانتوس من أبرز
الالعبني الذين شغلوا مركز الظهير األيمن
في تاريخ اللعبة ،وهو دخل املستشفى في 1
تموز املاضي بسبب التهاب رئوي وتدهورت
حالته .واستهل دجاملا سانتوس مسيرته
عام  1948مع بورتوغيزا حيث لعب 11
عامًا قبل االنضمام الى بامليراس عام 1959
فخاض معه  501مباراة واعتزل عام 1970
مع اتلتيكو بارانانينسي .وشارك سانتوس
أربع مرات في كأس العالم محرزًا اللقب
عامي  1958و 1962في عصر «الجوهرة»
بيليهّ ،
وتم اختياره ضمن التشكيلة املثالية
ثالث مرات .ولم يطرد دجاملا سانتوس في
مسيرته ونال جائزة بلفورت دوارتي لهذا
السبب.

كونستانت يترك امللعب بسبب العنصرية
ّتوج ساسوولو الصاعد الى الدرجة االولى
بلقب كأس «تيم» لكرة القدم االيطالية الودية
والتي ضمت فريقي ميالن ويوفنتوس
أيضًا .وكان ساسوولو الفريق الوحيد
الذي يحقق الفوز في الوقت االصلي من
املباريات التي تقام على مدى  45دقيقة
فقط .وفاز ساسوولو على ميالن  1-2في
مباراة شهدت حادثة عنصرية ،إذ طلب
العب ميالن الغيني كيفن كونستانت ترك
امللعب واستبداله ،بعد أن تعرض لهتافات
عنصرية من قبل الجماهير .وكان ميالن
قد تعادل مع يوفنتوس  0-0ثم تغلب عليه
بركالت الترجيح  ،6-7ثم تعادل يوفنتوس
مع ساسوولو ايضًا  0-0وتغلب عليه 3-4
بركالت الترجيح.
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صورة
وخبر

بعد حوالى ثالثني عامًا
على ترميم الستارة
الشهيرة التي وضعها
الرسام األملاني
فرديناند كيلر لدار
األوبرا في درسدن ،كان
ال ّبد من إخضاعها
ّ
لعملية تنظيف في
ورشة املرسم التابع
لـ«سامبر أوبرا» في
املدينة األملانية
ّ
(الشرقية سابقًا).
التصميم األصلي ُيعود
إلى عام  1878وقد أحرق
خالل القصف الذي
ّ
تعرضت له درسدن
يوم  13شباط (فبراير)
 1945في أواخر الحرب
العاملية الثانية،
بواسطة الطيران
امللكي البريطاني
وطيران الجيش
األميركي( .هنيبعل
هنشكي ــ أ ف ب)

بانوراما

ّ
طيبّ ...
كل سنة ،كل يوم وأنت ّ
بأية حال!
أستاذ وديع

ليدي غاغا وبيبر واآلخرون
األغنى بني النجوم الشباب

«مهرجان تورونتو»
أسانج نجم االفتتاح

ّ
تصدرت نجمة البوب
األميركية ليدي غاغا
(الصورة) الئحة مجلة
«فوربس» األميركية ألكثر
النجوم دون الـ 30جنيًا
ّ
لألرباح .وأفادت املجلة بأن
النجمة البالغة  27عامًا
جمعت منذ حزيران (يونيو)
 2012نحو  80مليون دوالر،
فيما احتل النجم الكندي
جاسنت بيبر ( 19عامًا) املركز
الثاني بـ  58مليون دوالر،
متقدمًا على املغنية األميركية
تايلور سويفت ( 55مليون
دوالر) .وحل االسكتلندي
ُكالفني هاريس رابعًا بأرباح
ق ّدرت بـ 46مليون دوالر ،في
حني كان املركز الخامس من
نصيب النجمة ريهانا التي
جمعت  43مليون دوالر.

ُ
تفتتح الدورة الـ 38لـ«مهرجان
تورونتو السينمائي الدولي»
(من  5حتى  15أيلول/سبتمبر
املقبل) مع عرض عاملي ّأول
لفيلم بيل كوندون The Fifth
 Estateالذي يتمحور حول
موقع «ويكيليكس» ومؤسسه
جوليان أسانج (بينيديكت
كامبرباتش) .قال املدير الفني
ّ
للمهرجان كاميرون بايلي إن
الشريط «يتناول إحدى أهم
املسائل في عصرنا ،املعلومات
ومن يتحكم بها» ،فيما كشف
رئيسه بيرس هاندلينغ الئحة
ً
تمهيدية تضم  40فيلمًا طويال
ستعرض أيضًا ّ
للمرة األولى
من بينهاMandela: Long Walk
 to Freedomلجاسنت تشادويك
عن حياة رئيس جنوب أفريقيا
السابق نيلسون مانديال.

أمس ،وجد وديع الصافي (الصورة)
ّ
نفسه تحت األضواء ...إنما بالغلط! ال
ّ
ّ
شك في أن املطرب اللبناني الكبير حاضر
ّ
كل لحظة في وجدان ماليني املحبني في
العالم العربي ،وليس الجمهور في حاجة
ّ
إلى ذريعة الستحضاره وتذكره .لكن
املناسبة قامت هذه ّ
املرة على سوء تفاهم،
ّ
وهنا طرافتها ،أو لنقل على تسرع بعض
الصحافيني الباحثني عن الحدث بأي
ثمن ،وبال تدقيق .تفصيل الحكاية أن
بعض الزمالء ّقرروا ّأن األربعاء ّ ٢٤
تموز
(يوليو) هو عيد ميالد األستاذّ ،
وعمت
ّ
اإللكترونية،
االحتفاالت على املواقع
ّ
وهنأ بعضهم املعلم بعيد ميالده الثاني
والتسعني .موقع «النشرة» أفرد مقالة
طويلة للمناسبة ،ووقع «النهار أون
الين» في الفخ أيضًا فنقل الخبر عن

ّ
«النشرة» من دون ذكر مصدره .حتى
ً
اآلن ،كل شيء تمام .لكن مهال ،أيعقل أن
ّ
ّ
التلفزيونية
الصحف البارزة واملحطات
العيد ،ولم تلتفت إليه؟ هنا انتبه
فاتها ّ
ّ
املحرر الفني إلى أن عيد ميالد األستاذ
وديع في الخريف ال في الصيف ،واتصل
ّ
بعائلة املطرب الكبير فأكد الصوت
على الهاتف« :حتى لو نسينا نحن
ّ
العيد ،سيذكرنا به الناس!» .وديع
(فرنسيس) الصافي ولد في أول تشرين
الثاني (نوفمبر)  ...١٩٢١الذي حصل أن
ّ
استمد معلوماته
الصحافي الكسول
ّ
املغلوطة من «ويكيبيديا» بالعربية،
ولم يقارن مع ّ
أي مصدر معلومات آخر.
ّ
ال بأس! عقبال املئة .كل يوم وأنت طيب
أستاذ وديع.
(األخبار)

بينيلوبي كروز تستكمل
«التجربة الثورية»
في الوقت الذي أبصر فيه ثالث
أولياء العهد البريطانيني
النور ،رزقت النجمة اإلسبانية
بينيلوبي كروز ( 39عامًا ـ
الصورة) بطفلة من زوجها
خافيير بارديم ( 44عامًا)،
انضمت إلى شقيقها األكبر ليو.
وأفادت مجلة «هوال» اإلسبانية
ّ
أن كروز أنجبت طفلتها في
«مستشفى روبر» في مدريد،
بالتزامن مع والدة دوقة
كمبردج كايت ميدلتون ابنها
ّ
األول في  22تموز (يوليو)
ّ
الحالي .وذكرت الصحيفة أن
العائلة لم تعط أي تفاصيل
عن الطفلة ،كما لم تكشف عن
ّ
اسمها ،مذكرة بتصريحات
ّ
سابقة لكروز عبرت فيها عن
ّ
حبها لألمومة واصفة ّإياها
بـ«التجربة الثورية».

