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في الواجهة

كنت مكان الرئيسين أل ّلفــ
ّبري :لو ُ

دفعت االجتماعات االخيرة في باريس االزمة
الحكومية الى تمديد اضافي .لم تتح للرئيس
املكلف تسهيل مهمته .انضم حلفاؤه الذين
ّ
سموه ،وجهروا بإطالق يده ودوره املستقل،
الى خصومه في قوى  8آذار الذين يشككون في
حياده ،للقول إنهم ال يوافقون سوى على الحكومة
التي يريدون
نقوال ناصيف
أوص� ��د ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل وق� ��وى  14آذار
الباب دون معادلة  9ـــ  9ــــ  ،6بعدما كانت
قد اوصدته ق��وى  8آذار دون معادلة 8
ـــ  8ــــ  ،8فأصبح تأليف الحكومة معلقا
م �ج��ددا ال ��ى ام ��د غ �ي��ر م �ن �ظ��ور .ل��م يعد
ثمة بند للتفاوض ب�ين الطرفني ،وبني
كل منهما مع الرئيس تمام سالم ،على
اب � ��واب ال �ش �ه��ر ال �ث��ام��ن ل�ت�ك�ل�ي�ف��ه ،وم��ن
دون ان ي�ت�م�ك��ن م��ن اح � ��راز ادن� ��ى ت�ق��دم
في مهمته .اال ان التجاذب املتبادل بني
ق��وى  8و 14آذار اظهر ،م��رة اخ��رى على
وف ��رة ان �ك��ار ال�ط��رف�ين م�ع��ا ،ان التأليف
ب�ي�ن اي��دي �ه �م��ا ال ف��ي ص �ل��ب ص�لاح�ي��ات
ال��رئ �ي��س امل �ك �ل��ف ورئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
ميشال سليمان ،العاجزين عن إح��داث
صدمة في املأزق الحكومي.
بدا كذلك ان الفريقني وحدهما يصنعان

ت � ��وازن ال �ق ��وى ف ��ي ال �س �ل �ط��ة االج��رائ �ي��ة
وت ��وزي ��ع ال �ن �ص��اب ال �ق��ان��ون��ي داخ �ل �ه��ا،
ال الصالحيات ال��دس�ت��وري��ة للرئيسني.
واقع االمر ان الشروط التي يتطلبانها
ّ
تحوالت
لتأليف الحكومة ،تحت وط��أة
اقليمية م�ت�س��ارع��ة وم�ه�م��ة ف��ي املنطقة
وس��وري��ا ،تجعل م��ن ال�ص�ع��وب��ة بمكان
ت �خ �ل��ي اح ��ده� �م ��ا ع� �ن� �ه ��ا ،او رض ��وخ ��ه
ل� �ش ��روط خ �ص �م��ه .ال ح� ��زب ال� �ل ��ه ي�ق�ب��ل
االن�س�ح��اب ال�ع�س�ك��ري م��ن س��وري��ا ثمن
ت�س�ه�ي��ل ال �ت��أل �ي��ف ،وال ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
يقبل ب ��دوره س�لاح ال�ح��زب ف��ي ال��داخ��ل
ودوره االقليمي في سبيل الهدف نفسه.
ف��ي ذل��ك يكمن امل�غ��زى الحقيقي لتعثر
تأليف اضحى استحقاقًا اقليميًا.
ل��م ت�ك��ن ق�ل�ي�ل��ة امل�ع�ط�ي��ات ال �ت��ي تلقاها
رئ �ي��س امل�ج�ل��س ن�ب�ي��ه ب � ّ�ري م��ن ب��اري��س
عن اجتماعات الرئيس سعد الحريري
م��ع ن ��واب ت�ي��ار املستقبل وح�ل�ف��ائ��ه في

ق� ��وى  14آذار ،ول� ��م ي� � َ�ر ف �ي �ه��ا م ��ا ي��زي��د
ع�ل��ى م��ا ُس� � ّ�رب ع��ن ب�ع�ض��ه ف��ي وس��ائ��ل
االع �ل��ام ،وت��رك��زت ع�ل��ى م �ح��وري��ن اص��ر
ع�ل�ي�ه�م��ا ال �ح��ري��ري :رف ��ض م �ع��ادل��ة  9ـــ
 9ـ�ـ�ـ  ،6وإب �ق��اء ق �ن��وات ال �ح��وار ب�ين ب� ّ�ري
والرئيس ف��ؤاد السنيورة وإن من دون
ال �ت��وص��ل ال ��ى ن �ت��ائ��ج م �ل �م��وس��ة .ج � ّ�رب
رئيس املجلس هذا الحوار في اكثر من
جولة ،أخصها في جلسة الهيئة العامة
للبرملان قبل اسبوعني النتخاب هيئة
مكتب املجلس ،وتيقن من ان السنيورة
ال ي��ري��د ان�ع�ق��اد اي ج�ل�س��ة ع��ام��ة مهما
تكن العروض وسخاؤها ،بما فيها ما
يستجيب ل��رغ�ب��ة ف��ري�ق��ه ب ��ازاء ال�خ�لاف
ال�س�ي��اس��ي ،اك �ث��ر م�ن��ه ال��دس �ت��وري على
ج� ��دول اع �م��ال ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ،ف��ي ظل
حكومة مستقيلة .مع ذلك ال يتردد ّ
بري
في القول ،عارفا ضآلة حظوظ النجاح،
انه سيبقي قنوات الحوار مفتوحة الى
ما شاء الله و«حتى تثمر ذات يوم».
ينظر رئيس املجلس بجدية الى معادلة
 9ـــ  9ـــ  6لتأليف الحكومة ،وال ّ
يعدها
ج� ��دي� ��دة .ك� ��ان ق ��د أخ� �ط ��ر ق �ب��ل ش�ه��ري��ن
بميل غربي ،واميركي خصوصا ،نحو
رف � ��ع ال �ف �ي �ت��و ع ��ن م� �ش ��ارك ��ة ح � ��زب ال �ل��ه
ف ��ي ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة ،وال �ت �ش��دي��د على
استعجال تأليفها ودعم جهود الرئيس
املكلف .تبلغ ايضا قبل اقل من اسبوعني
موقفا اميركيا متقدما ،هو ان واشنطن
لم تعد تكتفي بتأييد توزير حزب الله،
ب��ل ت��واف��ق ع�ل��ى ح�ص��ول��ه ف��ي الحكومة
الجديدة على الثلث  .1+كانت تلك لبنة
لتحول ّ
ّ
جدي من الواليات املتحدة
اولية
ح�ي��ال االس�ت�ح�ق��اق امل��ؤج��ل .ف��ي بضعة

ل�ق��اءات الح�ق��ة عقدها ب� ّ�ري م��ع السفير
االم�ي��رك��ي داف�ي��د هيل ،مل��س م�ج��ددا هذا
ال �ت �ح� ّ�ول ع�ل��ى ن ��ار ال �ح ��وار االم �ي��رك��ي ـــ
االيراني.
ل��م ي �ت��ردد ف��ي اج�ت�م��اع�ه�م��ا االخ �ي��ر في
اط� �ل ��اع ال �س �ف �ي��ر ال � ��زائ � ��ر ع� �ل ��ى رس ��ائ ��ل
نصية على الهاتف الخلوي عن الفتات
م��رف��وع��ة ع�ل��ى م �ح��ال ت�ج��اري��ة م �ج��اورة
للسفارة االيرانية في بئر حسن تنبئ
ببيعها ب�ض��ائ��ع ام�ي��رك�ي��ة ،ك��ان��ت حتى
سنوات طويلة تمثل «الشيطان االكبر».
ك��ان��ت امل�ف��اج��أة اي�ض��ا ان ب�ع��ض مالكي
تلك املحال أعضاء معروفون في حزب
ال �ل��ه .ع�ك�س��ت االش� � ��ارات ت �ل��ك امل �ن��اخ��ات
االي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي ب� ��دأت ت��راف��ق ب��داي��ات
ح��وار اميركي ــــ إيراني ،في رأي رئيس
ّ
سيتقدم ويدفع املنطقة في
املجلس انه
ّ
وجهة مختلفة ،ويعزز عناصر تخفيف
الضغوط عن لبنان.
كانت مالحظته للسفير االميركي ان في
لبنان َم��ن يالقي تطور ه��ذا ال�ح��وار في

فريقنا مع
وليد جنبالط صار يملك
األكثرية المطلقة في
مجلس النواب

بيان �صحفي
�سادر عن جمموعة �أفريد� (�سركتي �سوكلني �ش.م.ل و�سوكوم �إنرتنا�سيونال � -سوكومي �ش.م.ل)
تتعر�ش جمموعة اأفريدا (�سركتي �سوكلني �ش.م.ل و�سوكوم فـي نطاق مناطق هذه العقود ،و�سواها من املناطق ،وبالتايل اإطالق
اإنرتنا�سيونال � -سوكومي �ش.م.ل) بني احلني والآخر اىل حمالت املناق�سات الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة.
مغر�سة تنطلق من مغالطات ووقائع مزيفة بهدف ت�سويه �سمعة
 -4اإن الإ�ست�ساري العاملي �سركة D.G. Jones & Partners
املجموعة والت�سكيك ب�سدقية اأعمالها.
 MEهو املكلف من الإدارة بوزن ومراقبة اأعمال اجلمع والكن�ش وكل
اإن املجموعة عاهدت نف�سها على اأن ت�ستمر فـي خدمة املواطنني �ساحنة وت�سجيل وتوثيق حمولتها ،واإر�سال التقارير والك�سوفات اىل كل
باأق�سى درجات املهنية ،وعلى الإن�سراف اىل تاأدية مهامها من جمل�ش الإمناء والإعمار ووزارة البيئة .كما تتم مراقبة اأعمال
بعيد ًا عن التجاذبات ال�سيا�سية ،وعدم الوقوف عند اخللفيات املعــاجلة والطمــر ال�سحــي من قبــل الإ�ست�ساري  Lacecoالــذي
التي قد ل تخفى على الكثريين .ال اأنها جتد انه �سار من املفيد ي�ســرف اأي�س ًا علــى الكميــات وعلــى جـ ــودة الأع ـمــال .مــع الإ�س ـ ــارة،
اأن ل يرتك الراأي العام عر�سة لهذه املغالطات التي قد يوؤدي وخـالفــا ملــا ذكـ ــر ،الــى اأن الإ�ستــ�ســاري  Lacecoل يـمــت باأيــة
الإ�ستمرار ببثها دون اأي تو�سيح اأو ت�سويب اىل ترك بع�ش �ســلة ملجمــوعــة اأفريدا.
الت�ساوؤل اأو ال�سك فـي الأذهان.
 -5تقوم ال�سركة العاملية Price Water House Coopers
بتدقيــق كامــل وعلــى مــدار العــام بكــل فاتــورة مــن امل�ستح ـقــات
وعليه ،يهم جمموعة اأفريدا تو�سيح ما يلي:
وذل ــك قب ــل اأن يت ــم اإتخــاذ القــرار باإعــطائ ـه ــا جمــراها
 -1اإن عقود �سركتي �سوكلني �ش.م.ل .و�سوكوم اإنرتنا�سيونال  -مت ـه ـيــد ًا لت�سديدها.
�سوكومي �ش.م.ل قد متت بنا ًء على مناق�سات عاملية قدّمت ال�سركتان
ن�ست دفاتر ال�سروط ومالحقها على اأن تقوم الإدارة بتاأمني
خاللها اأف�سل ال�سروط الفنية واخلدماتية واأرخ�ش الأ�سعار املتداولة ّ -6
عامليا ملجموع اخلدمات املتكاملة التي ت�ستلزمها خمتلف عمليات املواقع للمقاول الذي تر�سو عليه املناق�سة (�سوا ًء اأكانت �سوكلني اأم
قطاع النظاف ًة .وقد اأكد جمل�ش �سورى الدولة بقراره رقم � 2000/74سوكومي اأم غريهما) خلدمة هذا املرفق العام على اأن يقوم امللتزم
بتجهيزها وا�ستخدامها على نفقته اخلا�سة .علم ًا باأن املجموعة قد
  2001تاريخ � 2001/01/2سحة واأحقية هذه العقود.قامت باإن�ساء وجتهيز مواقع اإ�سافية على اأرا�سيها خلدمة جميع
 -2اإن متديد عقود �سركتي �سوكلني �ش.م.ل .و�سوكوم اإنرتنا�سيونال اأعمال النظافة.
 �سوكومي �ش.م.ل مل يح�سل  -ومنذ العام  2008وحتى تاريخه بنا ًء على طلب اأو �سعي من جمموعة اأفريدا .بل اأن التمديد كان  -7بالن�سبــة لل�ساحنات والآليــات ،فق ــد �سلمــت الإدارة املق ــاوليتم بقرارات من جمل�ش الوزراء .وهذه القرارات كانت دائم ًا ذات عنــد بدء امل�ســروع �ساحنات قدمية وم�ستعم ــلة مل تخدم �سوى
مفعول موؤقت حتتفظ فيها الإدارة بحقها فـي اإنهاء هذه العقود فرتة ق�سي ــرة جد ًا .وقــد قام املقاول باإعادتها الــى الإدارة
عام  ،1995ومن تاريخه حتى الآن يقوم املقاول بتوريد وجتهيز
�ساعة ت�ساء وبدون اأي تعوي�ش.
ال�ساحنات والآليات على نفقته اخلا�سة.
 -3اإن اإ�سطرار جمل�ش الوزراء للجوؤ اىل متديد العقود يرتافق
و�سعيه والوزارات املعنية من اأجل تقرير خطة لإدارة قطاع النظافة  -8بالن�سبة ملا ي�ساع دائم ًا عن اأن اأ�ســعار املجموعة هي الأغ ـلــى

فـي العــالــم ،ن�سري فقط اىل اأن مقام جمل�ش الوزراء ،ولإزالة هذا
اللغط ،قام بتكليف جلنة وزارية ملقارنة هذه الأ�سعار .وقد تبني اأن
اأ�سعار خدمات �سركتي �سوكلــني و�سوكومي هي من اأف�سـل الأ�سعــار
الرائ ـجــة فـي لبن ــان ،فعلــى �سبيــل املثــال فاإن اأ�سعارنا للطــن تب ـلــغ
 /40/د.اأ .بالن�سبة للمعاجلة ،فـي حــني اأن ال�سعــر املحلــي الآخــر
يبــلغ  /80/د.اأ .اأما الع ـمــليــات الأخــرى التــي تقــوم بهــا املجموعـ ــة
حمليـ ـ ًا دون �ســواها مــن امللتزمــني ،ف ـ ـاإن الأ�سع ــار العــامل ـيــة لهــا
هـ ــي اأعلـى بكـثي ــر مم ــا تتقا�ســاه �سرك ــات املجمـوع ــة .وجميــع
ه ــذه الأ�سعــار موث ـق ــة لــدى جملـ�ش الإمناء والإعمار.
 -9بالن�سبة ملا قد يح�سم على البلديات امل�ستفيدة من خدمات
املجموعة من م�ستحقاتها من ال�سندوق البلدي امل�ستقل ،وذلك
تنفيذ ًا ملا ورد فـي قانون املوازنة العامة ،فاإن املجموعة لي�ست
هي الطرف امل�سوؤول الذي يق ّرر م�سدر وطريقة دفع امل�ستحقات
التي قد ترتتب على اأية بلدية .وبالتايل ل عالقة للمجموعة بهذا
القرار ،ل من قريب ول من بعيد ،والذي يعود اأمر البت به اىل
جمل�ش الوزراء.
 -10اإن الت�ســاوؤل عن م�ســدر قــوة املجموعــة وا�ستمــرارهــا
ف ـاإن مــرده يعود اىل حرفية اأعمــالها وجــودة خدماتها فـي لبنان
بوا�سطة جهــازهــا الب�ســري املتخ�س�ش واملـكون من مهند�ســني
واأخ�سائــيني وفن ـيــني واإداريــني وعمــال ،وقــد ت�س ـنـى للمجموعــة
بفع ــل هــذه احلــرفيــة واجلهــاز املتخ�س�ش لديها من التو�سع
باإجتاه معظم مناطق ال�سرق الأو�سط واأوروبــا.
 -11وفـي مطلق الأحوال ،ومن اأجل و�سع الأمور فـي ن�سابها
ال�سحيح ،فاإن جمموعة اأفريدا �ستقوم لحق ًا وبكل �سفافية،
بتنظيم برامج تبني فيها الأعمال التي تقوم بها ف ــي هذا املرفق
العام واحليوي وذلك لك ــي يت�سنــى جلمــيع املواطنــني التعــرف
علــى حجــم هــذه اخلدمــات ال�سخمة واملعقدة التي تواكب
عمليات النظافة واملعاجلة والطمر ال�سحي.
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ـت حكومة وحدة وطنية فورًا

يدافع ّبري عن
معادلة  9ـــ 9
ـــ  6لتأليف
الحكومة،
ويأمل من
الفريق اآلخر
مجاراتها
(مروان
طحطح)

ابسط مظاهره.
يدافع ّ
بري عن معادلة  9ـــ  9ـــ  6لتأليف
الحكومة ،ويأمل من الفريق اآلخر ـــ اذا
لم يكن يسعى فعال الى دفع البالد الى
مزيد من ال�ف��راغ ـــ مجاراتها فسحا في
املجال امام ابصار حكومة سالم النور.
ي �ق��ول« :ل��و ك�ن��ت م�ك��ان ف�خ��ام��ة الرئيس
ودولة الرئيس املكلف ألصدرت مراسيم
ح � �ك� ��وم� ��ة وح � � � ��دة وط � �ن � �ي� ��ة ،ووض � �ع� ��ت
الجميع ام ��ام م�س��ؤول�ي��ات�ه��م .بالتأكيد
رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ل�ي��س م �س��ؤوال عن
تعثر التأليف ،وال دور ل��ه ف��ي التأليف
في الوقت الحاضر ،الى ان يعرض عليه
ال��رئ �ي��س امل�ك�ل��ف ت�ش�ك�ي�ل��ة م�ق�ت��رح��ة .لو
ك �ن� ُ�ت م�ك��ان�ه�م��ا وش �ع��رت ب��أن استنفاد
الوقت مع االفرقاء لم يعد يطاق ،لعمدت
ال� ��ى ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة وح � ��دة وط �ن �ي��ة ال
أح��د يستطيع أن ي�ك��ون ض��ده��ا .طبعا
ل�ي�س��ت ح�ك��وم��ة ام ��ر واق� ��ع ،وال تتوخى
ف��رض �ه��ا ع �ل��ى اح � ��د ،ل �ك �ن �ه��ا ،م ��ن ح�ي��ث
جمعها االط��راف جميعا ،تضعهم امام
م�س��ؤول�ي��ات�ه��م ،وي��ذه��ب ال��رئ�ي�س��ان بها
ال��ى مجلس ال�ن��واب ،ال��ذي ّ
يقرر منحها
الثقة او حجبها عنها .نكون عندئذ قد
خرجنا من املأزق القائم».
يضيف« :حكومة  9ـــ  9ـــ  6هي االفضل
للجميع ،النها تعطي كال من  8و 14آذار
ال�ث�ل��ث  ،1+وه ��و س�ب��ب ك ��اف ك��ي ينشأ
داخ��ل الحكومة ت��وازن متكافئ .عندما
ت��رف��ض ق ��وى  14آذار ق � ��رارا او م��وق�ف��ا
ت �ص��ر ع �ل �ي��ه ق� ��وى  8آذار ،ف ��ي وس�ع�ه��ا
ع��رق �ل��ة ان� �ع� �ق ��اد م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع�ب��ر
اس �ت �خ��دام ن �ص��اب ال�ث�ل��ث  1+م��ا يحمل
ال �ف ��ري ��ق اآلخ � ��ر ع �ل��ى ال� �ت� �ف ��اوض م�ع�ه��ا

والتحاور في املوضوع املختلف عليه،
والوصول الى مخارج مالئمة للطرفني.
ال�ع�ك��س ص�ح�ي��ح اي �ض��ا .ال ت� ّ
�رج��ح ه��ذه
املعادلة فريقا على آخ��ر ،وال تتيح الي
م �ن �ه �م��ا ف� ��رض ارادت � � ��ه دون االخ � ��ذ ف��ي
االعتبار موقف اآلخر .ليس االمر كذلك
ف ��ي ح �ك��وم��ة ال��رئ �ي��س ن �ج �ي��ب م�ي�ق��ات��ي
اليوم ،حيث الغالبية لقوى  8آذار التي
يسمونها حكومة حزب الله ،وال يتمثل
فيها فريق  14آذار».
ي� �ق ��ول ب � � � ّ�ري اي � �ض� ��ا« :أل � �ي� ��س الف� �ت ��ا أال
تنتبه ق��وى  14آذار ال��ى ان فريقنا مع
ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ص��ار ي�م�ل��ك ال�ث�ل�ث�ين في
الحكومة الحالية ،واالكثرية املطلقة في
مجلس النواب؟».
ال ي�خ�ف��ي «أس �ب��اب��ًا خ��ارج�ي��ة ت�س�ه��م في
عرقلة التأليف» ال��ى الشروط الداخلية
التي تمنعه ،مبديا استعداده لتحريك
امل �ي��اه ال��راك��دة ف��ي االس�ت�ح�ق��اق امل��ؤج��ل.
ّ
ي ��ذك ��ر رئ �ي��س امل �ج �ل��س ب �م �ب��ادرت��ه ل��دى
سالم في االسابيع االول��ى من التكليف
ّ
ـــ وك��ان ال ي��زال ف��ي ظ��ل شبه االج �م��اع ـــ
ع �ن��دم��ا اق �ت ��رح ت ��زوي ��ده ب�ض�ع��ة اس �م��اء
ي �خ �ت��ار م��ن ب�ي�ن�ه��ا وزراء ق ��وى  8آذار،
وك ��ان رئ �ي��س امل�ج�ل��س ي�م�ت�ل��ك تفويض
ح�ل�ف��ائ��ه م��ن اج ��ل اس �ت �ع �ج��ال ال�ت��أل�ي��ف،
وتفادي تعريضه للمماطلة لئال يمسي
في ما بعد متعذرًا .السباب جهلها في
ذل��ك ال��وق��ت ،لم يلمس حماسة الرئيس
املكلف الق�ت��راح��ه .ي��درك اآلن ان الفريق
اآلخ � ��ر ي �ت �ع� ّ�م��د ال �ت �ع �ط �ي��ل ب ��رف ��ع س�ق��ف
شروطه يوما تلو اآلخر كي يحول ،في
آن واح ��د ،دون ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة ودون
التئام مجلس النواب.

تقـرير

إسرائيل غاضبة من أميركا القلقة من «مغامرة الالذقية»
يحيى دبوق
تأكيد اإلدارة األميركية أن إسرائيل هي
املسؤولة ع��ن الهجوم على س��وري��ا ،أث��ار
غ�ض�ب��ًا ك �ب �ي �رًا ف ��ي ت ��ل أب �ي ��ب .ف �ه��ي ق ��رأت
م��وق��ف أم �ي��رك��ا ك �ـ«ن ��ذال ��ة» ،وق � � ّ�درت أن�ه��ا
ت�خ�ش��ى م��ن ت��داع �ي��ات ه �ج��وم ك �ه��ذا وم��ن
ت��وق �ي �ت��ه ،ورب� �م ��ا ت�س�ب�ب��ه ب �م��واج �ه��ة في
املنطقة ،قد ال تستثني حزب الله وإيران.
م �ح��اف��ل س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ت ��ل أب� �ي ��ب أك ��دت
لصحيفة يديعوت أحرونوت ،أن اإلعالن
األميركي أن إسرائيل هي التي هاجمت
في منطقة الالذقية يوم األربعاء املاضي،
ي �ش �ي��ر إل � ��ى وج � ��ود اس �ت �ي ��اء ل � ��دى إدارة
ال��رئ �ي��س األم� �ي ��رك ��ي ب� � ��اراك أوب� ��ام� ��ا ،م��ن
ال �ه �ج��وم ن �ف �س��ه .وب �ح �س��ب ه ��ذه امل�ح��اف��ل
ّ
«يدعون في واشنطن أن توقيت الهجوم
لم يكن موفقًا ،وعلى أق��ل تقدير ج��اء في
وق��ت وف��ى فيه (الرئيس ال�س��وري بشار)
األسد بالتزاماته ،وسمح بتفكيك منشآت
السالح الكيميائي» .ورأت أن «تسريبات
اإلدارة هي إش��ارة إل��ى وج��ود خشية من
ت��داع�ي��ات سلبية للهجوم ،رغ��م أن�ه��م في
واش�ن�ط��ن ام�ت�ن�ع��وا ع��ن ان�ت�ق��اد إس��رائ�ي��ل
علنًا».
وي � � � ��رى م� � �س � ��ؤول � ��ون ف� � ��ي ت� � ��ل أب� � �ي � ��ب أن
ال�ت�س��ري�ب��ات األم�ي��رك�ي��ة ت�ع� ّ�ب��ر ع��ن خشية
إمكان تدهور الوضع األمني في املنطقة،
و«ه��م ف��ي واشنطن قلقون م��ن أن يشعر
األس� ��د ب��أن��ه ل ��م ي �ع��د ق � ��ادرًا ع �ل��ى ال�ص�ب��ر
أكثر من ذل��ك ،فيقرر ال��رد على إسرائيل،
وف��ي م��رح�ل��ة م��ا ،ينضم إل�ي��ه ح��زب ال�ل��ه،
وربما إي��ران أيضًا» .وبحسب املسؤولني
اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ،إن م ��دل ��والت ال �ت �س��ري��ب
األم �ي��رك��ي خ�ط�ي��رة ج� �دًا ،وال س�ي�م��ا أنها
تأتي من جانب حليف استراتيجي.
وأش� � � � ��ارت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل� � ��ى أن ت �س��ري��ب
اإلدارة األميركية للمعلومات ،يعني أنهم

«يبيعون أسرارنا بثمن بخس» ،موضحة
أن م��ا ج��رى يكشف ع��ن ش��رخ عميق بني
واش �ن �ط��ن وت� ��ل أب� �ي ��ب« ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
ال �ت �س��ري��ب ه ��و ال �ث��ال��ث ه� ��ذا ال� �ع ��ام ،رغ��م
أن األم �ي��رك �ي�ين وع � ��دوا ف��ي ال �س��اب��ق ب��أن
سيناريو كهذا لن يتكرر في املستقبل».
وأش� � ��ارت إل ��ى أن ��ه «ف ��ي امل � ��رات ال�س��اب�ق��ة
ق��دم��ت اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة اع�ت��ذارات�ه��ا ،إال
أن م��ا ج��رى اآلن ّ
يعبر ع��ن ن��ذال��ة خطيرة
صادرة عن اإلدارة عن قصد ،وتهدف إلى
اإلضرار بالسياسة األمنية اإلسرائيلية».
وفي املواقف ،أكد رئيس الهيئة السياسية
األم �ن �ي��ة ف��ي وزارة ال ��دف ��اع اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
عاموس غلعاد ،أن إسرائيل معنية بمنع
ح ��زب ال �ل��ه م��ن ام �ت�ل�اك ق� ��درات ق��د تلحق
أض� � ��رارًا ف��ادح��ة ب��إس��رائ �ي��ل ،م �ش �ي �رًا إل��ى
أن ح��زب ال �ل��ه ي �ح��اول ال�ت�ع��اظ��م وال �ت��زود
باألسلحة ،و«ليس لدى الرئيس اللبناني
(ميشال سليمان) أي علم ،وبشكل مطلق،
في ما يدخل إل��ى االراض��ي اللبنانية من
معدات ووسائل قتالية».
وفيما رف��ض غلعاد التعقيب على أنباء
ال �ه �ج��وم ف ��ي س ��وري ��ا ،ش� ��دد ع �ل��ى أن ما
نشر في الواليات املتحدة عن مسؤولية
إس � ��رائ� � �ي � ��ل ع � �ن� ��ه «ه� � � ��و م � �س� ��أل� ��ة ي �ت �ع�ين
م �ن��اق �ش��ات �ه��ا م ��ع األم �ي��رك �ي�ي�ن م ��ن خ�ل�ال
حوار هادئ ،بعيدًا من األضواء».
ب � � � ��دوره ،رف � ��ض وزي � � ��ر ح �م ��اي ��ة ال �ج �ب �ه��ة
الداخلية وعضو املجلس الوزاري املصغر
للشؤون األمنية والسياسية غلعاد اردان،
التعقيب على الهجوم في سوريا ،إال أنه
أكد في موازاة ذلك ،أن «إلسرائيل سياسة
واض �ح ��ة ب �ش��أن ن �ق��ل س �ل�اح إل ��ى ل�ب�ن��ان،
وهي لن تسمح بنقل أسلحة نوعية إلى
ح��زب الله ،وال سيما أسلحة دف��اع جوي
م �ت �ط��ورة» .وق� ��ال« :ن �ح��ن م�ل�ت��زم��ون ه��ذه
السياسية ،وأقول هذا من غير أن أنفي أو
أن أؤكد» مسؤولية إسرائيل عن الهجوم.

وقال مدير مركز موشيه دايان للدراسات
ال �ش ��رق أوس �ط �ي��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة ت ��ل أب �ي��ب،
الخبير في الشؤون السورية عوزي رابي،
إن «إس��رائ �ي��ل ت�ح�س��ب ح �س��اب��ات ك�ث�ي��رة

يعبر عن
ما جرى اآلن ّ
نذالة خطيرة صادرة
عمدًا عن اإلدارة
األميركية

قبل أن ت��واف��ق على توجيه هجمات في
سوريا» .وأوضح أن «ما جرى هو رسالة
إسرائيلية موجهة إلى األسد ،مفادها أن
ال تلعب معنا» ،لكنه استدرك بالقول إن
«على إسرائيل أيضًا أن ت��درك أن املوقف
أص�ب��ح أك�ث��ر حساسية م��ن ذي ق�ب��ل ،ألن
هذا يتعارض مع األجندة الديبلوماسية
األميركية».
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،رأت ص�ح�ي�ف��ة ه ��آرت ��س أن
ن�ق��ل ال �س�لاح إل��ى ح��زب ال�ل��ه سيتواصل،
وف��ي م ��وازاة ذل��ك ،ف��إن هجمات إسرائيل
س�ت�ت��واص��ل أي �ض��ًا .م��ع ذل ��ك ،ك�ت��ب معلق
ال� � �ش � ��ؤون ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ف � ��ي ال �ص �ح �ي �ف��ة،
عاموس هرئيل ،الفتًا إلى أن املكان الذي
ُ
استهدف في الهجوم بالقرب من الالذقية
ي �ح��وي م�ن�ظ��وم��ة ص ��واري ��خ دف� ��اع ج��وي
«ث��اب�ت��ة وك�ب�ي��رة نسبيًا وق��دي�م��ة ال �ط��راز،

وهي ليست من النوع ال��ذي يثير الرغبة
لدى حزب الله بامتالكه».
وأش � ��ار ه��رئ �ي��ل إل ��ى أن ت��وق �ي��ت ال�ض��رب��ة
ف ��ي س ��وري ��ا ك � ��ان «م ��ري� �ح ��ًا» م ��ن ن��اح�ي��ة
س� �ي ��اس� �ي ��ة؛ إذ إن � ��ه ي ��أت ��ي ب� �ع ��د ت� �ج ��اوز
الهجوم األميركي على سوريا ،وفي ظل
ت�ف�ك�ي��ك ال� �س�ل�اح ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي ،وم ��ن دون
إث ��ارة أح��د م��ن األط� ��راف ال��دول �ي��ة ،إال أن��ه
أك��د أن «تهريب ال�س�لاح سيتواصل رغم
ال�ه�ج�م��ات ال �ك �ث �ي��رة»؛ إذ ي �ب��دو أن األس��د
سيواصل عمليات تهريب السالح لحزب
ال�ل��ه ،و«ي�ع��ود ذل��ك إل��ى توطيد التحالف
بينهما ،وال سيما بعد أن نجح النظام
ف��ي ص��د ه �ج �م��ات امل �ع��ارض��ة ،وج� ��زء من
ذل��ك يعود إل��ى ال��دع��م م��ن قبل اإليرانيني
وال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ،أي إن م��دي��ون �ي��ة األس ��د
ت�ص�ع��ب ع�ل�ي��ه رف ��ض ط �ل �ب��ات ح ��زب ال�ل��ه
بالتزود بالسالح املتطور».
وف� ��ي ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ،أش� � ��ارت ص�ح�ي�ف��ة
ج�ي��روزال�ي��م ب��وس��ت إل��ى أن��ه «م��ع ام�ت�لاك
حزب الله  80000صاروخ ،جزء منها قادر
ع�ل��ى إص��اب��ة أه��داف��ه ب��دق��ة ف��ي إس��رائ�ي��ل،
تواجه تل أبيب معضلة يومية حول متى
ي �ج��ب أن ت �ت��دخ��ل مل �ن��ع ب��رن��ام��ج التسلح
للحزب ،وهي خطوة من شأنها أن تشعل
حربًا أوسع ،أو أن تتراجع لتسمح بذلك،
األمر الذي يعني استمرار بناء القوة لدى
حزب الله».
وقالت الصحيفة إن الهجوم في سوريا،
الذي استهدف قاعة صواريخ دفاع جوي،
هي الفصل األخير في حملة إسرائيلية
ط��وي�ل��ة وس��ري��ة ،لتعطيل ب��رن��ام��ج إي��ران
الهائل ،في تزويد حزب الله بالسالح عبر
سوريا ،مشيرة إل��ى أن «النظام السوري
لم يكن أكثر تعاونًا مع هذا البرنامج ّ
عما
ه��و عليه اآلن ،وه��و على أت��م االستعداد
لتلبية املطالب اإليرانية ولتزويد السالح
ونقله إلى حزب الله».
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تقــرير
رسائل إلى المحرر
وقائع فساد
تعقيبًا على مقالة زينب حاوي
ف��ي «األخ �ب��ار» ع��ن التقرير ال��ذي
ّ
هز أركان نقابة املحررين ،أرسل
نقيب محرري الصحافة إلياس
عون ّ
الرد اآلتي:
ّ
«ورد ف � ��ي ج ��ري ��دت� �ك ��م ال� � �غ � ��راء
ال �ص��ادرة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠
(ال� �ص� �ف� �ح ��ة  )١٤ت� �ح ��ت ع� �ن ��وان
«ن � �ق � ��اب � ��ة م � � �ح� � ��رري ال� �ص� �ح ��اف ��ة
ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة :وق��ائ��ع ف�س��اد معلن»
ك �ل�ام ن �س��ب إل � � ّ�ي ،وف �ي��ه ت �ع� ّ�رض
ل � � �ع � � �ض � � َ�وي م � �ج � �ل� ��س ال � �ن � �ق ��اب ��ة
ال��زم�ي�ل�ين ح�ب�ي��ب ش �ل��وق ومنير
ن� � ّ�ج� ��ار .إن ه � ��ذا ال � �ك �ل�ام ّل ��م ي��رد
ع�ل��ى ل�س��ان��ي اط�ل�اق��ًا ،وإن� ��ي أك��ن
ل�ل��زم�ي�ل�ين ش �ل��وق ون � ّ�ج ��ار وك�م��ا
س��ائ��ر ال ��زم�ل�اء أع� �ض ��اء مجلس
ّ
ال� �ن� �ق ��اب ��ة ك� � ��ل م� �ح � ّ�ب ��ة واح � �ت� ��رام
وت �ق��دي��ر ،وان ك��ل م��ا ي�ح�ك��ى عن
الوضع الحالي للنقابة وعالقات
ال ��زم�ل�اء ب�ع�ض�ه��م ب �ب �ع��ض ،فيه
الكثير م��ن املبالغة ،ويستهدف
نقابة عريقة».
***
ّ
ّ
ت ��ؤك ��د «األخ � �ب � ��ار» دق � ��ة م ��ا ّ ورد
ف��ي م�ق��ال��ة زم�ي�ل�ت�ن��ا ال �ت��ي وث�ق��ت
الحديث الهاتفي .ونستغرب أن
ي�ك��ون ال � ّ
�رد ع�ل��ى ه��ام��ش امل�ق��ال��ة،
ً
ب� ��دال م ��ن دح ��ض ال �ت �ق��ري��ر ال ��ذي
ّ
ي�س��ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى م�م��ارس��ات
م��ؤس�ف��ة ،وح��ده��ا م��ن ش��أن�ه��ا أن
«تستهدف» النقابة العريقة
(التحرير)

♦♦♦

ميناء الدالية
ت� �ف� �ي ��د ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة
ل �ص �ي ��ادي األس � �م� ��اك ف ��ي م�ي�ن��اء
ال ��دال� �ي ��ة ب��أن �ه��ا ع �ل��ى ات� �ف ��اق م��ع
وزارة ال �ن �ق��ل ع �ل��ى ب �ن��اء م�ي�ن��اء
مستحدث مقابل ميناء الدالية
وبنفس االس��م (م�ي�ن��اء ال��دال�ي��ة)،
ونطالب وزارة النقل كما وعدتنا
م��رارًا منذ توقف العمل من قبل
امل �ت �ع �ه��د ف ��ي امل �ي �ن��اء ع �ل��ى إزال ��ة
ردم م ��ن داخ � ��ل امل �ي �ن��اء امل��ذك��ور
ري� �ث� �م ��ا ي� ��وج� ��د ال � �ب� ��دي� ��ل .وه �ن��ا
ن� �ق ��ول ل �ل �م �ع �ن �ي�ين إن أك� �ث ��ر م��ن
م�ئ��ة ص �ي��اد ع��اط�ل��ون م��ن العمل
م�ن��ذ ع �ش��رة أش �ه��ر ب�س�ب��ب ال��ردم
ال� � ��ذي وض � �ع ��وه داخ� � ��ل امل �ي �ن��اء،
ونطالب وزارة النقل واملتعهدين
ونحملهم املسؤولية قبل دخول
ف� �ص ��ل ال � �ش � �ت ��اء ،وب��ال �ت �ع��وي��ض
ع �ل �ي �ه��م ب� �ع ��د ت ��وق ��ف أع �م��ال �ه��م
وقطع أرزاقهم.
توضح الجمعية التعاونية عن
البيان ال��ذي أدرج من قبلها في
ال �ص �ح��ف ،أن أص� �ح ��اب امل �ن ��ازل
في منطقة الروشة هم صيادون
ومنتمون إلى التعاونية ونحن
م ��ن واج �ب �ن ��ا ال� ��دف� ��اع ع ��ن ك��ام��ل
حقوقهم.
الجمعية التعاونية لصيادي
األسماك في ميناء الدالية

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

 14آذار :نقاش النصف  1+واالنتخابــا
تستمر النقاشات داخل قوى
 14آذار حول شكل الحكومة
وعناوين املرحلة ،لكن
االنتخابات الرئاسية فرضت
نفسها كملف رئيسي في
ضوء تأكيد شخصيات
مسيحية ان العمل يجب ان
يتمحور حول احترام املهل
وليس تحديد االسم
هيام القصيفي
تجزم اح��دى شخصيات قوى  14آذار ان
االنتخابات حاصلة حتمًا ،ولو بتأخير
تقني طفيف ليس اك�ث��ر .وي�ج��زم قيادي
مسيحي ب ��أن ال�ح�ك��وم��ة ستشكل حكمًا
ق �ب��ل ان �ت �ه��اء والي � ��ة رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
الحالية.
ال� �ح � �ك ��وم ��ة واالن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات ،ع� �ن ��وان ��ان
اس��اس �ي��ان ف��ي ص�ي��اغ��ة ع�ن��اوي��ن املرحلة
ال� ��راه � �ن� ��ة ل � � ��دى ق � � ��وى  14آذار .ون� �ب ��دأ
بالحكومة ،ال�ت��ي ل��م تتوقف شخصيات
 14آذار ع ��ن ال �ض �غ��ط وم �ط��ال �ب��ة رئ�ي��س
الجمهورية وال�ح�ك��وم��ة املكلف ب��اص��دار
تشكيلة حكومية حيادية .يعرف ارك��ان
 14آذار ان ثمة ما يعيق قبول الرئيسني
بتأليف الحكومة ،الحريصني على تفادي
اي ردود ف�ع��ل غ�ي��ر م�ح�س��وب��ة وم��أم��ون��ة
ال�ن�ت��ائ��ج ع�ل��ى خ �ط��وة ال�ت��أل�ي��ف .وت�ع��رف
ه � ��ذه ال � �ق� ��وى اي� �ض ��ا ان ال ش � ��يء ي�م�ك��ن
ان ت �ق��وم ب��ه اك �ث��ر م�م��ا ف�ع�ل��ت ح�ت��ى االن
الصدار مرسوم التأليف ،لكنها على ثقة
ان الحكومة ستتألف حكما قبل انتهاء
والي��ة رئيس الجمهورية ،وال يعني ذلك
ق�ب��ل امل��وع��د ب��أي��ام ،ب��ل يمكن ال �ق��ول انها
ستتألف «الع�ت�ب��ارات م��دروس��ة» م��ع بدء
سريان مهلة الدعوة الى االنتخابات اي
قبل  25آذار.
ال تمثل التركيبة العددية الهم الرئيسي
لقوى  14آذار ،ال  8-8-8وال  6-9-9موضع

بحث او تفضيل ،رغم ان الصيغة الثانية
ت �ع �ط��ي ل �ق ��وى  14آذار ق � ��درة ال�ت�ع�ط�ي��ل
نفسها ال�ت��ي ستكون ل�ح��زب ل�ل��ه« .ولكن
م��ا نفع الحكومة اذا كنا سندخل اليها
والحزب من اجل تعطيلها فحسب» .الهم
الرئيسي عنوان الحكومة تبعا لعنوان
امل��رح �ل��ة ،اي ال �ب �ي��ان ال �ح �ك��وم��ي وم��وق��ع
حزب الله في املعادلة الداخلية وتورطه
في سوريا .ولقاءات باريس مع الرئيس
سعد الحريري او النقاشات التي يقودها
االط � � ��راف امل �س �ي �ح �ي��ون داخ � ��ل ل �ب �ن��ان ،ال
ت �ق��ارب ه ��ذه ال �ع �ن��اوي��ن م��ن ب ��اب ال �ت��رف
السياسي .ثمة تشديد على اهمية البيان
ال��وزاري ورفض مطلق لثالثية «الجيش
والشعب وامل�ق��اوم��ة» ،بعد ب��روز معادلة
قانونية جديدة :املقاومة تعني حزب الله
مسلحا ،وهذا الجناح املسلح اصبح على
الئحة ال��دول االوروب �ي��ة جناحًا ارهابيًا
(بعد التصنيف االميركي) ،فأي من الدول
ستتعامل مع حكومة يرتكز بيانها على
«الجناح االرهابي لحزب الله».
ال تدير قوى  14آذار مفاوضاتها لتشكيل
ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ق��اع��دة ال �ت��وزع ال �ع��ددي،
ان�ت�ق��ل ال�ب�ح��ث ال ��ى م �ك��ان آخ ��ر« ،ن �ح��ن ال
ن��ري��د امل �ش��ارك��ة ف��ي ح�ك��وم��ة ال ن�ت�ف��ق مع
حزب الله على اي من عناوينها ،ال سوريا
وال االمن وال السالح وال البيان الوزاري،
فلتشكلها قوى  8آذار وحدها ،او ليذهب
ال �ج �م �ي��ع ال� ��ى ح �ك��وم��ة خ � ��ارج ال �ط��رف�ين،
لتسيير ام��ور الناس في االشهر القليلة
املتبقية قبل االنتخابات الرئاسية».
ت � ��درك ه� ��ذه ال� �ق ��وى ن �ت �ي �ج��ة ات �ص��االت �ه��ا
امل �س �ت �م��رة ب��رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة (ال� ��ذي
يشكو من كثرة الضغط عليه) ان اقصى
ما يمكن ان تقوم به هو املطالبة املستمرة
بتشكيل ال�ح�ك��وم��ة ،لكنها ت�ع��رف ايضا
انها ال تستطيع ان تفعل اكثر من الضغط
ال�س�ي��اس��ي ،وال ن�ي��ة ل�ه��ا بالتصعيد في
ال �ش��ارع م��ن اج��ل ذل ��ك .ف��ال�ك��رة ال �ي��وم في
ملعب رئيس الجمهورية ومن ثم الرئيس
املكلف ،وكالهما اليوم حذران من الدخول
في مغامرة التأليف بسبب الخشية من
اي ردة ف�ع��ل محتملة م��ن ج��ان��ب ق��وى 8
آذار .اال ان هناك رهانا قويا يقارب الثقة
امل�ط�ل�ق��ة ب ��ان رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ذاه��ب

حكما ال��ى تأليف الحكومة قبل انتهاء
واليته بأسابيع وليس بأيام.
ام��ا عن موقف النائب وليد جنبالط من
تأليف الحكومة فهو مجرد «رفع الثمن»
ل��دى اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة .وح�ين
يحني وقت االستدارة مجددا مع تحديد
الرياض موعدا له فسيتخلى عن معادلة
 6-9-9ويجد لذلك «الف تبرير وتبرير».
ثمة محاولة فاشلة القناع ق��وى  14آذار
ب��أن ح��زب ال�ل��ه بمثابة املنتصر الوحيد
ال �ي��وم ب�س�ب��ب وج ��ود ح�ك��وم��ة مستقيلة
وان� ��ه س �ي��رب��ح ع �ن��د ت��أل �ي��ف اي ن ��وع من
ال �ح �ك��وم��ات ،وان ق ��وى  14آذار خ��اس��رة
ال� �ي ��وم ب �س �ب��ب ح �ك��وم��ة م �ي �ق��ات��ي وان �ه��ا
ستخسر اكثر اذا لم تشارك في حكومة
 .6 -9-9ال تعير قوى  14آذار هذه املعادلة
اهتماما كبيرا ،ما دام الحزب ال يقدر ان

يفعل ف��ي ظ��ل ال �ت��وازن��ات ال��دول �ي��ة ،اكثر
مما ق��ام به حتى االن ،وم��ا دام��ت االم��ور
في سوريا ذاهبة الى منحى يختلف عما
ت ��روج ل��ه م��اك�ي�ن��ة  8آذار ،وااله ��م م��ا دام
لديها استحقاق داهم يتعلق بانتخابات
رئاسة الجمهورية بدأت تضع ثقلها فيه.
ي �ق��ول س �ي��اس��ي ب � ��ارز ف ��ي ق ��وى  14آذار
«ف��ي ع��ام  2005ك��ان��ت املفاضلة الدولية
بني موعد االنتخابات النيابية وقانون
االن �ت �خ��اب .ارت�ض�ي�ن��ا ق��ان��ون ع ��ام 2000
(رغ � � ��م ت �خ��وي �ن �ن��ا ح �ي �ن �ه��ا ف� ��ي ال � �ش ��ارع
امل�س�ي�ح��ي) م��ن اج��ل تثبيت االن�ت�خ��اب��ات
في موعدها .اليوم االنتخابات الرئاسية
واح �ت��رام امل�ه��ل ال��دس�ت��وري��ة اه��م م��ن اسم
ال��رئ �ي��س ال �ع �ت �ي��د» .ووف� ��ق ه ��ذه ال�ق��اع��دة
س�ت�ح�ص��ل االن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة ،وال
س �ي �م��ا ف ��ي ظ ��ل ت��أك �ي��د ام� �ي ��رك ��ي ب��ان �ه��ا

تدرك قوى  14آذار أن أقصى ما يمكن أن تقوم به هو املطالبة بتشكيل حكومة (مروان طحطح)

المشهد السياسي

لبنان بال انترنت غدًا :ابحثوا عن عبد المـ
يواجه لبنان بدءًا من
مطلع االسبوع املقبل أزمة
انترنت بعد تلكئه عن
سداد املستحقات عليه
للكونسورتيوم املالك
وحملت مصادر في
للكابلّ .
وزارة االتصاالت رئيس هيئة
«اوجيرو» عبد املنعم يوسف
املسؤولية في تأخير الدفع
غ� ��دا األح � ��د ق ��د ال ي �ع ��ود ل �ب �ن��ان م�ت�ص�لا
بالكابل الدولي  .IMEWEبمعنى اوضح،
قد يخسر نحو  %60من السعات الدولية
ال �ت��ي ت�س�م��ح ل�ل�ب�ن��ان�ي�ين ب��االت �ص��ال عبر
االن � �ت� ��رن� ��ت .ف �ق ��د ع �ل �م��ت «االخ � � �ب� � ��ار» م��ن
م �ص��ادر ف��ي وزارة االت� �ص ��االت ان ادارة
الكونسورتيوم املالك لهذا الكابل انذرت
ل�ب�ن��ان ب��وج��وب س ��داد ن�ح��و  1.6مليون
دوالر مستحقة عليه ف��ي مهلة اقصاها
 3ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ال� �ج ��اري (غ � � ��دا) ،واال
ف�س�ي�ق��وم م�ج�ل��س ادارة ال�ك��ون�س��ورت�ي��وم
بالتصويت على م �ص��ادرة حصة لبنان

م��ن ال�ك��اب��ل امل��ذك��ور ،وف��ق م��ا ينص عليه
العقد.
وقالت املصادر إن رئيس مجلس االدارة
ك .ب .ت � �ي ��واري وج� ��ه االن � � ��ذار م �ن��ذ م � ّ�دة
ال��ى رئ�ي��س هيئة «اوج �ي��رو» عبد املنعم
ي��وس��ف ،اال ان األخ�ي��ر انتظر حتى امس
ال�ج�م�ع��ة ،ع�ش�ي��ة ع�ط�ل��ة ن�ه��اي��ة االس �ب��وع،
ليوجه كتابا الى وزي��ر االتصاالت نقوال
ص �ح �ن��اوي ي �ع �ل �م��ه ف �ي��ه ب ��أن ��ه ل ��ن ي �ك��ون
م� �س ��ؤوال ع� ّ�م��ا ق ��د ي �ح��دث ب �ع��د ان �ق �ض��اء
امل �ه �ل ��ة .م ��ا ع � ّ�دت ��ه دوائ � � ��ر ال � � � ��وزارة ع�م�لا
مقصودا يرمي الى افتعال ازمة في قطاع
االتصاالت على خلفية الصراعات الدائرة
في شأنه.
وك��ان��ت وزارة االت �ص��االت ق��د استنفدت
االعتمادات املخصصة لسداد ما يستحق
على لبنان ف��ي الكابل ل�ع��ام  .2013وهي
تحتاج الى سلفة يقررها مجلس الوزراء
لدفع اي مبلغ يتجاوز ه��ذه االعتمادات،
وه ��و م��ا أع��اق �ت��ه ظ ��روف ت�ع�ط�ي��ل تأليف
الحكومة الجديدة.
واوض �ح��ت امل �ص��ادر ان امل�ب�ل��غ املستحق
ع �ل��ى ل �ب �ن��ان ي �ع��ود ال� ��ى ب � ��دالت اض��اف �ي��ة
ناتجة ع��ن صيانة واستثمار الكابل ،اذ
يمتلك لبنان ح� ّ�ص��ة م��ن الكونسورتيوم
ت �ب �ل��غ ( %12ق �ي �م�ت �ه��ا  60م �ل �ي��ون دوالر
س�ي�خ�س��ره��ا ل�ب�ن��ان أي �ض��ًا) ال ��ى ج��ان��ب 9

دول اخرى تسهم فيه.
ّ
وك��ان��ت هيئة « اوج �ي��رو» مكلفة تمثيل
حصة لبنان ،اال ان مجلس ال ��وزراء اعاد
هذه الصالحية الى وزارة االتصاالت في
نيسان  .2012ومنذ ذل��ك التاريخ يواجه
لبنان تشددا من قبل ادارة الكونسورتيوم
ف��ي مجال س��داد املبالغ املستحقة عليه،
ع �ل ��ى ع �ك ��س م� ��ا ك ��ان ��ت ع �ل �ي��ه االوض � � ��اع
س��اب �ق��ا ،اذ ت��أخ��ر ل �ب �ن��ان ف��ي س �ن��ة 2011
نحو سنة في تسديد املستحقات من دون
ّ
يتعرض الي اج��راء ،ول��م تترتب عليه
ان
الغرامات.
وسارع صحناوي امس الى ابالغ رئيس
ال �ح �ك��وم��ة ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي ب��ال��وق��ائ��ع،
وخارجية
فأجرى االخير اتصاالت محلية
ّ
لتفادي ازمة االنترنت املحدقة ،كما كثف
ص �ح �ن��اوي ات �ص��االت��ه ب��ال�ك��ون�س��ورت�ي��وم
لتوضيح الظروف التي حالت حتى اآلن
دون دف��ع املستحقات على ل�ب�ن��ان ،اال ان
االجواء ال تزال تدفع الى القلق.
خرق في طرابلس
أمنيًا ،استعادت طرابلس ه��دوء ه��ا بعد
خرق أمني امس ،وبعض رصاص القنص
ف��ي ش ��ارع س�ت��ارك��و ف��ي منطقة التبانة،
واط �ل ��اق ن� ��ار ع �ل��ى ج �ن��دي ف ��ي ال �ج �ي��ش،
ال� ��ذي اك �م��ل ان �ت �ش��اره ف��ي ش� ��ارع س��وري��ا
وعلى تخوم جبل محسن والتبانة .وكان

ملثمان على منت دراج��ة نارية قد أطلقا
ال�ن��ار صباحا على الجندي ف��ي الجيش
ال �ل �ب �ن��ان��ي ع �ي �س��ى ط ��ه ف ��ي ش � ��ارع ال �ت��ل،
فأصاباه ونقل الى املستشفى االسالمي
للمعالجة.
وف �ي �م��ا ال ي� � ��زال ال� �ت ��رق ��ب ي� �س ��ود ق�ض�ي��ة
اس �ت��دع��اء ف ��رع امل �ع �ل��وم��ات األم�ي��ن ال �ع��ام
ل�ل�ح��زب ال �ع��رب��ي ال��دي �م �ق��راط��ي ع�ل��ي عيد
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه ف ��ي ت�ف�ج�ي��ري ط��راب �ل��س،
أص � � ��درت امل ��دي ��ري ��ة ال �ع��ام��ة ل �ق ��وى االم ��ن
ال��داخ �ل��ي ب�لاغ��ا ع�ل�ق��ت ف�ي��ه ع�ل��ى م��ا نقل
عن عيد «لجهة رفضه الحضور الى فرع
املعلومات واستعداده للمثول امام اي جهة
قانونية اخ ��رى ،وإي ��راده جملة معطيات
منها ان شخصا يدعى بسام الحلبي من
مكتب العميد رئيس الفرع (عماد عثمان)
ط�ل��ب ،قبل حملة ال�ت��وق�ي�ف��ات ،م��ن املدعو
خضر ش��دود وذوي��ه م�غ��ادرة املنطقة ألن
ام ��را ب��اس�ت��دع��ائ�ه��م م��ع آخ��ري��ن سيجري
ق��ري�ب��ا ،وص ��وال ال ��ى امل�ط��ال�ب��ة بالتحقيق
مع الحلبي ومع العميد عثمان ،وما ورد
ف��ي ب�ي��ان ال �ح��زب ال�ع��رب��ي ال��دي�م��وق��راط��ي
لجهة تحويل امللف ال��ى جهاز أمني آخر
ومطالبته القضاء املختص بعرض األدلة
واالعترافات امام الجميع» .ونفت املديرية
«وج� ��ود اي ض��اب��ط او رت �ي��ب او ف ��رد في
شعبة املعلومات سابقا او حاليا باسم
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كالم في السياسة

ات قبل االسم []2
ح��اص �ل��ة ح �ت �م��ا وان ال ت �م��دي��د ل��رئ�ي��س
الجمهورية الحالي.
اربعة اشهر ونيف تفصل لبنان عن بدء
املهلة القانونية لالنتخابات الرئاسية،
لكن املعادالت بدأت تطرح على الطاولة
ارتباطا بالوضع االقليمي والتوازنات
الداخلية .وامل�ع��ادل��ة الخارجية بسيطة:
اذا رب��ح االت�ج��اه االم�ي��رك��ي ـ�ـ الغربي في
املنطقة ف��ي وج��ه س��وري��ا واي ��ران وح��زب
ال �ل��ه ،ف�ث�م��ة الئ �ح��ة م��رش�ح�ين م�ع��روف�ين،
واذا رب��ح املحور االي��ران��ي فهناك الئحة
م �ض��ادة اي �ض��ا م �ع��روف��ة ،واذا اس�ت�م��رت
امل ��راوح ��ة ف �ه �ن��اك الئ �ح��ة ث��ال �ث��ة .اس �م��اء
امل ��رش� �ح�ي�ن ب ��ات ��ت ض �ي �ق��ة ل � ��دى ج�م�ي��ع
االط � � � ��راف .ل �ك��ن ال �ل �ع �ب��ة ب �ح �س��ب ب�ع��ض
ق�ي��ادات  14آذار يمكن ان تتفلت احيانا
من الشبكة االقليمية ،لتدار محليا «الن

االنتخابات الرئاسية اليوم هي املفصل
االساسي الذي يحتاج إليه لبنان ،ليأتي
رئيس قوي متفلت من قيود التفاهمات
التي تعيق حركته».
وع ��دة ال�ش�غ��ل ال��داخ�ل�ي��ة يمكن ان تكون
نصاب جلسة االنتخاب.
ففي م��وازاة االتصاالت الناشطة لوضع
م�ع��اي�ي��ر ال�ش�خ�ص�ي��ات ال��رئ��اس�ي��ة ،هناك
نقاش قانوني ودس�ت��وري ح��ول نصاب
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية .وفي
مقابل تمسك مجموعة من الشخصيات
اآلذاري ��ة بنصاب الثلثني بحسب امل��ادة
 49م��ن ال��دس �ت��ور ،ت �ق��ول امل �ع �ل��وم��ات ان
رئيس ح��زب ال�ق��وات اللبنانية الدكتور
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ط ��رح ل �ل �ن �ق��اش ض ��رورة
البحث املعمق في نصاب النصف زائدا
واح � ��دا م�س�ت�ش�ه��دا ب ��امل ��واد ال��دس �ت��وري��ة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ن�ص��اب ال�ج�ل�س��ات وان�ت�خ��اب
رئيس الجمهورية .ويعيد النقاش حول
ال�ن�ص��ف زائ ��دا واح ��دا ال�ت��ذك�ي��ر بمرحلة
النقاشات التي سبقت ال�ف��راغ الرئاسي
ب �ع��د خ � ��روج ال��رئ �ي��س ام �ي ��ل ل �ح ��ود م��ن
قصر بعبدا .لكن املفارقة اليوم انه يأخذ
اب � �ع� ��ادا اخ� � ��رى ،وخ �ص��وص��ا ان رئ �ي��س
ت �ي��ار امل � ��ردة س �ل �ي �م��ان ف��رن �ج �ي��ة ك ��ان قد
اي ��د ه ��ذا ال �ط��رح ف��ي ح�ين خ��ال�ف��ه رئيس
تكتل التغيير واالص�لاح العماد ميشال
ع��ون .واالب�ع��اد االخ��رى تتمثل ف��ي رسم
السيناريوهات املحتملة لجلسة مجلس
النواب في ضوء ما يمكن ان يكون عليه
وض��ع االنتخابات الرئاسية واملواجهة
املحتملة ب�ين ف��ري�ق��ي  8و 14آذار اذا لم
ت �ن �ج��ح اي ت �س��وي��ة م �ب �ك��رة ف ��ي ت�ح��دي��د
م �ع��ال��م ال ��رئ �ي ��س ال �ج ��دي ��د ق �ب��ل ان �ت �ه��اء
عهد ال��رئ�ي��س ميشال سليمان .ونقاش
ال �ن �ص��ف زائ� � ��دا واح� � ��دا ن �ق ��اش س�ي��أخ��ذ
م� � ��داه م ��ن االن وص � ��اع � ��دا ،وخ �ص��وص��ا
ف��ي ض��وء ق��ول اح��د م��ؤي��دي ه��ذا ال�ط��رح
«املشكلة ليست في قانونيته بل املشكلة
م� ��زدوج� ��ة ،اوال ع�ل�ي�ن��ا ت �س��وي��ق ال �ف �ك��رة
س �ي��اس �ي��ا واع�ل�ام �ي��ا وش �ع �ب �ي��ا ،وث��ان �ي��ا
ضرورة التحوط من ان يستغل حزب لله
م��وض��وع ال�ن�ص��اب لتطيير االنتخابات
الرئاسية ،فنكون قد قدمنا له ما يطمح
اليه على طبق من فضة».

في كرسي اعتراف البطريرك...
جان عزيز
قبل فترة وجيزة ،وفي خضم انقسام البلد حول شعارات
ك� �ب ��رى ،ت �ب��دأ م ��ن ال� �ح ��رب ل��دح��ر االس �ت �ك �ب��ار ال �ع��امل��ي في
بيروت ،وال تنتهي بالحرب املقابلة لنشر الديموقراطية
املثالية في دمشق ،وفيما الكل مدرك أن تلك اللغة الكونية
م�ج��رد واج�ه��ة مكشوفة لتفاقم الفتنة الشيعية السنية،
في تلك املناخات ب��ال��ذات ،ذه��ب أح��د عقالء املسلمني إلى
البطريرك املاروني .كانت بكركي ال تزال منهمكة بلقاءات
أق�ط��اب املسيحيني للبحث ع��ن ق��ان��ون انتخابات نيابية.
ف � ��دار ال �ح��دي��ث ب�ي�ن ص��اح��ب ال �غ �ب �ط��ة وص ��اح ��ب ال�ح�ك�م��ة
حول تلك املسائل وتفاصيلها ،إلى أن بلغ الحوار لحظة
صفاء ومصارحة وشبه اع�ت��راف .فقال السياسي املسلم
للبطريرك امل��ارون��ي :غ�دًا ح�ين تجمعون أق�ط��اب طائفتكم
من السياسيني ،أرجوكم أن تبلغوهم هذه الرسالة .نحن
املسلمني س�ن��ة وش�ي�ع��ة ،نعيش ف��ي ص ��راع ع�ل��ى السلطة
عمره  14قرنًا .ثم نحن منخرطون اليوم في ه��ذه الحرب
الفتنوية ،بأكثر م��ن مليار نسمة منتشرين ف��ي مختلف
أرجاء األرض .لذلك ،رجاؤنا أن يدرك املسيحيون في لبنان
خصوصًا ،أن اعتقاد أي منهم أنه بوقوفه إلى جانب هذا
ال�ط��رف أو ذاك سيحسم ص��راع تلك ال�ق��رون ،وه� ٌ�م مطلق.
كذلك إن اعتبار أي زعيم مسيحي أن اصطفافه إلى جانب
ف��ري��ق ُس �ن��ي أو ف��ري��ق ش�ي�ع��ي س�ي��رج��ح ال�ك�ف��ة ف��ي م�ي��زان
معركة امل�ل�ي��ار ،إن�م��ا ه��و أك�ث��ر م��ن وه��م .ص��اح��ب الغبطة،
ق��ول��وا ل��زع�م��اء املسيحيني ،إن املسلمني ف��ي ل�ب�ن��ان ،سنة
وشيعة ،ينتظرون منهم دورًا آخر ،ال عالقة له باصطفاف
مذهبي ،بل بتأليف وحدة صف وطني ...ألكثر من سبب
وحجة ،يبدو ه��ذا الكالم عني ال�ص��واب .لكنه فيما يعطي
للمسيحيني قيمة ال ي�ق��درون�ه��ا غ��ال�ب��ًا ح��ق ق��دره��ا ،فهو
كذلك يلقي على عاتقهم جميعًا مسؤولية تخلفوا عنها
ً
ط��وي�لا ،وظ�ه��روا غالبًا وكأنهم أعجز م��ن تحملها .فمنذ
قيام لبنان كوطن ،كان املسيحيون حرصاء على توازنه.
منذ اللحظة التأسيسية سنة  ،1920كان العقل هو الغالب
على العاطفة ،واملنطق هو املتغلب على األه��واء .شهيرة
مقولة ذلك املنتدب الفرنسي لسيد بكركي يومها« :كنت
كبيرًا ف��ي لبنان الصغير ،أخ�ش��ى أن تتحول صغيرًا في
لبنان ال�ك�ب�ي��ر» ...ول��م ي�ت��راج��ع ال �ص��رح .أص� ّ�ر على خياره
الوطني أكثر ،وتأكد من صحة تضحياته من أجله أكثر
فأكثر .حتى نقيصة الطائفية السياسية ،تلك «ال�ع��ورة»
التي وسمت نظامنا منذ إنشائه ،والزمت حياتنا الوطنية
وال�س�ي��اس�ي��ة وخ�ل�ف��ت ك��ل ن�ك�ب��ات�ه��ا ح�ن��ى ال�ل�ح�ظ��ة ،حتى
الطائفية السياسية نفسها كانت ف��ي األس��اس مشروعًا
مسيحيًا لعدالة وطنية ،ال الحتكار أو استئثار أو هيمنة
أقلية أو طغيان عددية .فيوم وضعت املادة  95السابقة من
دستور عام  ،1926كان املسيحيون أرجحية ديموغرافية
ف ��ي ال �ب �ل��د ،وب��ال �ت��ال��ي ك��ان��ت ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة

ال �ع��ادي��ة مل�ص�ل�ح�ت�ه��م ك�ق�ب�ي�ل��ة س �ل �ط��وي��ة .وك ��ان ��ت ال��دول��ة
البسيطة في قوانينها االنتخابية والتمثيلية ،ستعطيهم
ك��ل ال�ح�ك��م وك��ل ال�س�ل�ط��ة .ل�ك��ن ع�ق�لاء املسيحيني ف��ي ذل��ك
الوقت ،أقروا مبدأ امليثاق على قاعدة الطائفية السياسية،
م��ن أج ��ل ش��رك��ائ�ه��م ف��ي ال��وط��ن ب ��ال ��ذات ،وم ��ن أج ��ل حفظ
مشاركتهم معهم فيه .حتى ق��اع��دة الطائفية ف��ي اإلدارة،
م��ا ك��ان��ت ل�ت�ت�ب�ل��ور ي��وم�ه��ا إال ب�ت�ل��ك ال�خ�ل�ف�ي��ة ال�ت�ش��ارك�ي��ة
ذاتها .كان لبنان إذذاك بكل حياته التربوية والتعليمية
والثقافية متمحورًا حول مثلث ثابت :مدارس اإلرساليات
وج��ام�ع�ت��ان اث �ن �ت��ان ،واح� ��دة ي�س��وع�ي��ة وأخ� ��رى إنجيلية.
وبالتالي كان املسيحيون ،باملصادفة وبتلقائية التطور
التاريخي وحسب ومن دون استحقاق ذاتي حتى ،كانوا
يومها أصحاب فرصة متقدمة وميزة تفاضلية واضحة
لدخول اإلدارة العامة .غير أن إق��رار التوازن الطائفي في
جسم الدولة حفظ شراكة الوطن وتوازن جماعاته ...ورغم
كل ما قد يقال اليوم عن تلك الخطوات من انتقاد وتجريح
وتحامل ،يجب االستذكار أن هذا الخط املسيحي لم يكن
يومها صاحب أكثرية شعبية وال شعبوية ،بل كان خط
العقالء ،وسياسة الحكماء ،من بكركي إلى كل امليثاقيني،
فاقتنص الوطن في لحظة تقاطع.
وامل�ن�ط��ق امليثاقي العقالني نفسه ،راف��ق املسيحيني في
ك��ل مراحلهم .سنة  ،1958كانت الشعبوية املسيحية مع
أيزنهاور ،لكن العقالنية املسيحية التي أنقذتهم وأنقذت
ل �ب �ن��ان ،ك��ان��ت م ��ع ع � ُب��د ال �ن��اص��ر .وف ��ي ع ��ام  1975ك��ان��ت
األهواء املسيحية مع أحادية شعار السيادة واملعركة ضد
الفلسطينيني ،فيما كانت املسؤولية املسيحية ،في مفارقة
ت��وزع�ه��ا م��ن الكنيسة إل��ى ال�ي�س��ار امل�س�ي�ح��ي ،م��ع تغليب
ض ��رورة اإلص�ل�اح وال�ش��راك��ة وال �ح��ل م��ع اللبناني اآلخ��ر،
قبل االنفجار مع غير اللبناني ...واألمر نفسه تكرر طوال
ال�ح��رب وجنونها ،وط��وال وص��اي��ة م��ا بعد نهاية الحرب
ومجونها .حتى بدا الوجدان املسيحي الوطني املسؤول،
واحدًا من حراس الهيكل ومن آخر كهنته.
ما املطلوب من هذا الوجدان املسيحي املسؤول اليوم؟ أن
ً
يقدر على تحديد الثوابت أوال ،وعلى تجسيد تعاونها
وان�س�ج��ام�ه��ا ف��ي دول ��ة واح� ��دة ث��ان �ي��ًا .وق ��د ي �ط��ول ال�ك�لام
وال�ت�ف�ص�ي��ل وال �ت �ب��وي��ب .وه ��و ف��ي ك��ل ح ��ال ض � ��رورة .لكن
باختصار ،من يقدر على إعادة سعد الحريري ،اللبناني
ال ال�س�ع��ودي ،سليمًا كريمًا إل��ى ال��وط��ن ،وم��ن ي�ق��در على
حفظ سالح حسن نصر الله ،اللبناني ال اإليراني ،عنصر
ق��وة لحدود ال��وط��ن ،ال لخارجها وال لداخلها ،وم��ن يقدر
على طمأنة وليد جنبالط ،بحيث يعود باب قلعته وسط
الجبل ،إلى أداء دوره الطبيعي والتاريخي ،جسر وصل ال
جسر فصل ،ومن يؤمن كل ذلك من دون أن يقفل نظامنا
السياسي على نهائية م��أزوم��ة ،ب��ل يفتحه على التطور
صوب الدولة املدنية الكاملة ...من يقدر على كل ذلك يجسد
هذا الوجدان ،ويستحق قيادة كل مسؤولياته.

تقــرير

ــنعم يوسف
مالك الكابل أنذر لبنان
بوجوب سداد نحو 1.6
مليون دوالر في مهلة
اقصاها يوم غد

بسام الحلبي» ،مشيرة الى ان «استدعاء
السيد علي عيد ال��ى التحقيق في قضية
ت �ه ��ري ��ب امل� �ط� �ل ��وب أح� �م ��د امل� ��رع� ��ي ج ��رى
ب�ن� ً
�اء على إش ��ارة القضاء املختص ال��ذي
أش ��رف ع�ل��ى ك��اف��ة م��راح��ل التحقيق منذ
بدايته ،واذا كان لديه اية معطيات تتعلق
بالتحقيق فإن من األجدى اإلدالء بها في
التحقيق الجاري لدى القضاء العسكري
ال عبر وسائل اإلعالم».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،رف � ��ض ن ��ائ ��ب االم �ي ��ن ال �ع ��ام
ل �ل �ح��زب رف� �ع ��ت ع �ل��ي ع �ي��د ات� �ه ��ام وال � ��ده
بالضلوع في تفجيري طرابلس ،واضعًا
االتهام في السياسة «ألننا منذ شهرين
ق�ل�ن��ا إن االوض � ��اع ف��ي ال �ش �م��ال ستذهب

إل ��ى ال � �ت ��أزم ،وخ �ص��وص��ًا أن ال �س �ع��ودي��ة
كالثور املذبوح نصف ذبحة ،وباالساس
م��ن وق��ت توقيف املتهم ي��وس��ف دي��اب لم
نقترب من املوضوع» .وأشار الى ان دياب
«اع�ت��رف ام��ام القاضي بانه ض��رب كثيرا
ليذكر اسم رفعت عيد او علي عيد» ،الفتًا
ال��ى ان «ب �س��ام الحلبي ه��و ق��ري��ب خضر
ش ��دود ول��و ال�ق�ص��ة ق�ص��ة ق��راب��ة ل�ك��ان قد
ّنبهه وحده ،لكنه ذكر اسمي احمد مرعي
وح �ي��ان رم �ض��ان ،وه ��ذا ب�م�ث��اب��ة ت��وج�ي��ه،
وعماد عثمان هو املتهم بهذا املوضوع».
ودع� ��ا ال ��ى «ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة م�ش�ت��رك��ة بني
استخبارات الجيش واملحكمة العسكرية
وف��رع املعلومات واالم ��ن ال�ع��ام ل�لاش��راف
على التحقيقات».
في غضون ذل��ك ،اك��د ميقاتي ان الجيش
وال � �ق� ��وى االم �ن �ي ��ة م ��اض �ي ��ان ف ��ي ات �خ��اذ
االج � � ��راءات ال�ك�ف�ي�ل��ة ب��وق��ف االح � ��داث في
املدينة ،واعادة الهدوء اليها ،مؤكدا امام
ن��واب طرابلس ال��ذي��ن ج��ال��وا على بعبدا
والسرايا ،ان ال تساهل في ملف تفجيري
ط��راب �ل��س ،وال ص ��وت ي�ع�ل��و ف ��وق سلطة
القانون».
م��ن جهته ،اتهم عضو املكتب السياسي
ف� ��ي ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل م �ص �ط �ف��ى ع �ل��وش
ال��رئ �ي��س م �ي �ق��ات��ي ب��دع��م اه� ��م م�ج�م��وع��ة
مسلحة في باب التبانة.

وفاة جندي متأثرًا بجراح عبرا
آمال خليل
خ�ل�ال زي� ��ارة رئ �ي��س ك�ت�ل��ة املستقبل
ف � � ��ؤاد ال� �س� �ن� �ي ��ورة وال� �ن ��ائ� �ب ��ة ب�ه�ي��ة
الحريري رئيس الجمهورية ميشال
سليمان أول من أم��س ،طالباه بحل
قضيتي املوقوفني الـ  48وجاهيًا من
جماعة الشيخ أحمد األسير من جهة،
و«ت� � �ج � ��اوزات» س ��راي ��ا امل �ق��اوم��ة في
صيدا م��ن جهة أخ��رى ،لكن ه��ل أتى
قطبا «املستقبل» على ذك��ر شهداء
الجيش وج��رح��اه ف��ي معركة عبرا؟
ال�ب�ي��ان اإلع�ل�ام��ي ال ��ذي وزع ��ه نائبا
ص�ي��دا ع��ن ال��زي��ارة ل��م يتضمن ذل��ك.
فهل ب��ادر قائد الجيش السابق إلى
لفت نظرهما إلى الواحد والعشرين
شهيدًا الذين سقطوا على يد جماعة
األس�ي��ر ،من بينهم بعض املوقوفني
الذين يدافعان عنهم؟
م �ن��ذ أي� � ��ام ،ق � ��ررت ال� �ح ��ري ��ري إع� ��ادة
امل��دي�ن��ة إل ��ى م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د معركة
ع�ب��را واس�ت�ث�م��ار تداعياتها شعبيًا
وس�ي��اس�ي��ًا .ف��ي «ال�ل�ق��اء ال�ت�ش��اوري»
ال� � �ص� � �ي � ��داوي األخ � � �ي� � ��ر ،اس� �ت� �ع ��ادت
خطابها ال��ذي صوبته ضد الجيش
وح � � � ��زب ال � �ل� ��ه وس� � ��راي� � ��ا امل � �ق� ��اوم� ��ة،
وح� �م� �ل ��ت ل � � ��واء م� �ن ��اص ��ري األس� �ي ��ر

وامل ��وق ��وف�ي�ن وع��ائ�ل�ات �ه��م .وط��ال �ب��ت
ب� � � � �ـ«اإلس � � � ��راع ب � �ب ��ت م � �ل � �ف ��ات م � ��ن ال
ي �ث �ب��ت ت ��ورط ��ه ،وإح ��ال ��ة امل �ت��ورط�ين
ع �ل��ى امل �ح ��اك �م ��ة ،وت ��أم�ي�ن ال� �ظ ��روف
اإلن�س��ان�ي��ة والصحية للموقوفني»،
واتهمت عناصر السرايا باالعتداء
على املواطنني .وقالت« :بعدما كانت
القضية شقتني ف��ي ع�ب��را ،أصبحت
كل صيدا فيها شقق» .وأعلنت إعداد
مذكرة جديدة رفعتها مع السنيورة
ورئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة م�ح�م��د ال�س�ع��ودي
واملفتي سليم سوسان إلى سليمان،
بهذا الشأن.
أم� ��ا ال �س �ن �ي ��ورة ،ف �ق��د رأى أم� ��س أن
زيارة سليمان كانت من أجل قضية
امل ��وق ��وف�ي�ن ل �ك��ي «ت �س �ه��م ف ��ي ع ��ودة
الهدوء واالعتدال إلى صيدا ،ويجب
أن ن �س �ع��ى ج �م �ي �ع��ًا ل �ي �ع��م ال�ت�ف�ك�ي��ر
امل �ع �ت��دل وامل�ن�ف�ت��ح م�ع��ال�ج��ة ال��ذي��ول
ال� �ت ��ي ت ��راك� �م ��ت ع �ل��ى م � ��دى األش �ه��ر
املاضية» .ولفت إلى أن «ع��ددًا كبيرًا
م��ن املعتقلني ممن غ��رر بهم األسير
معتقلون في أماكن ليست مالئمة»،
مشددًا على أن هذا التحرك «ال يعني
أننا نريد أن نتدخل ملصلحة من ثبت
تورطه في مواجهة مع الجيش».
ح� �م� �ل ��ة ت� � �ي � ��ار امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ل �ن �ص ��رة

املوقوفني خرقها صباح أم��س خبر
اس�ت�ش�ه��اد آخ ��ر ج��ري��ح ف��ي الجيش
م ��ن م �ع��رك��ة ع �ب ��را .ال �ج �ن��دي امل �غ��وار
اب ��راه �ي ��م ال �ع �ت �ل��ة ( 27ع ��ام ��ًا) ت��وف��ي
م �ت��أث �رًا ب��إص��اب��ة ب��ال �غ��ة ف ��ي ال� ��رأس
ت� � �ع � ��رض ل � �ه� ��ا ب� � ��رص� � ��اص ال �ق �ن ��ص
خ�لال مواجهة جماعة األس�ي��ر .منذ
إص��اب �ت��ه ق �ب��ل خ �م �س��ة أش� �ه ��ر ،دخ��ل
العتلة في غيبوبة تامة ،ورغ��م نقله
م��ن مستشفى إل ��ى آخ ��ر ل�ل�ع�لاج ،لم
ت�ت�ح�س��ن ح��ال �ت��ه إل� ��ى أن ت��وف��ي في
م�س�ت�ش�ف��ى ب �ح �ن��س .ق �ي��ادة ال�ج�ي��ش
ن �ع��ت ال �ش �ه �ي��د ال� � ��ذي «أص � �ي ��ب ب�ه��ا
أثناء تنفيذ الجيش مهمة حفظ أمن
واستقرار في منطقة عبرا» بحسب
بيان مديرية التوجيه.
ج� �ث� �م ��ان ال �ع �ت �ل��ة وص � ��ل ب� �ع ��د ظ�ه��ر
أم ��س إل ��ى م �ن��زل ع��ائ�ل�ت��ه ف��ي ي��اري��ن
الجديدة في بلدة البيسارية (قضاء
ال��زه��ران��ي) قبل أن يتابع سيره إلى
م�س�ق��ط رأس ��ه ف��ي ي��اري��ن ال�ح��دودي��ة
(ق �ض��اء ص � ��ور) .ه �ن��اك ع �ص �رًا ،س��ار
العشرات من أبناء البلدة ومحيطها
ف ��ي م ��وك ��ب ال �ت �ش �ي �ي��ع ،م ��ن دون أن
تسجل مشاركة للجماعة اإلسالمية
وت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،ال �ل��ذي��ن يحظيان
بتأييد واسع بني أبناء البلدة.

6

سوريا

السبت  2تشرين الثاني  2013العدد 2143

تحرير السفيرة
يربك مسلحي حلب
تنته تداعيات سيطرة الجيش السوري على كامل مدينة السفيرة (شرق
لم ِ
حلب) أول من أمس ،وسط استياء جمهور املعارضة من الجماعات املسلحة،
في وقت يكمل فيه الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف دمشق.
ل� ��م ت �ن �ت��ه ت ��داع� �ي ��ات س �ي �ط ��رة ال �ج �ي��ش
ال �س��وري ع�ل��ى م��دي�ن��ة ال�س�ف�ي��رة (ش��رق
ح � �ل� ��ب) أول م � ��ن أم� � � ��س ،ب� �ع ��د م� �ع ��ارك
ع�ن�ي�ف��ة وص �ل��ت ال��ى ذروت �ه��ا ف��ي االي��ام
ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة .وس ��اد اس�ت�ي��اء كبير
ل��دى ج�م�ه��ور امل�ع��ارض��ة ،ب�ع��دم��ا أص��در
«م��رك��ز حلب االع�لام��ي» ،الناطق باسم
امل�س�ل�ح�ين ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ،ب�ي��ان��ًا ق ��ال فيه
ان «الثوار في مدينة السفيرة في ريف
حلب ال�ش��رق��ي يعلنون انسحابهم من
ك ��ام ��ل امل ��دي� �ن ��ة» .وأض� � ��اف ال �ب �ي��ان «إن
غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات ال �س �ف �ي��رة وج� �ه ��ت ف��ي
وق� ��ت س ��اب ��ق ن � ��داء إل� ��ى ج �م �ي��ع ك�ت��ائ��ب
الثوار بضرورة التوجه السريع للريف
الجنوبي واي �ق��اف ت�ق��دم ق��وات النظام،
إال أن ال�ق�ل�ي��ل م��ن ال�ك�ت��ائ��ب اس�ت�ج��اب��ت
للنداء».
تحرير الجيش السوري للسفيرة أدى
إلى تبادل اتهامات بني قوى املعارضة
ب�خ��ذالن املدينة ،وبالخيانة ،وبالعمل
مل �ص �ل �ح��ة ال� �ن� �ظ ��ام .وب �ح �س ��ب م �ص ��ادر
ميدانية معارضة ،أدى دخول السفيرة
إلى تدني معنويات املقاتلني في حلب،
وخ��اص��ة اول �ئ��ك ال��ذي��ن ب��ات��وا يخشون
تقدم الجيش السوري من جهة ،وبطش
«داع � ��ش» داخ ��ل أح �ي��اء ح�ل��ب م��ن جهة
اخرى.
كذلك ظهر االستياء عارمًا بني جمهور
امل � � �ع � ��ارض � ��ة ،إذ اش� �ت� �ع� �ل ��ت ص �ف �ح ��ات
«ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ات» امل�ع��ارض��ة ع�ل��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي ،وان�ه��ال الهجوم
ب��ال��درج��ة االول� ��ى ع �ل��ى «دول� ��ة االس�ل�ام

في العراق والشام» (داعش) التي كانت
تسيطر على املدينة ،إضافة الى «حركة
أحرار الشام االسالمية» وقائد «جيش
االس � �ل � ��ام» زه � � � ��ران ع � �ل � ��وشّ .
ووج � �ه� ��ت
اتهامات «بالخيانة» والعمل الجندات
خارجية ،ووصفت التنظيمات الثالثة
ب �ـ «ال �ج �ب��ان��ة وال � �ك� ��اذب� ��ة» .ك ��ذل ��ك ق��ال��ت
م� �ص ��ادر م �ع��ارض��ة إن ال �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
السفيرة ستمنع املجموعات املسلحة
ال� �ت ��ي ت �م �ت �ه��ن ال �ت �ه ��ري ��ب ب �ي�ن ش �ط��ري
املدينة من تحقيق أرباح طائلة ،مقابل
تهريب البضائع من احياء حلب التي
يسيطر عليها املعارضون ،إلى األحياء
التي يسيطر عليها الجيش.
وس � �ي � �ك � ��ون ل� �س� �ي� �ط ��رة ال � �ج � �ي� ��ش ع �ل��ى
ال�س�ف�ي��رة ،ت�ب�ع��ات ع�س�ك��ري��ة ع��دي��دة في
امل�س�ت�ق�ب��ل ،وخ�ص��وص��ًا ان امل��دي�ن��ة تقع
الى جانب طريق سلمية ـــ في محافظة
حماة في وسط البالد ـــ حلب التي تعد
طريق االم��داد الرئيسي ل�ق��وات النظام
ال��ى مدينة حلب املتنازع عليها .حيث
تشير مصادر ميدانية الى ان املعارضة
تسيطر ع�ل��ى ك��ام��ل ق��رى وب �ل��دات ري��ف
حلب ،فيما تسيطر على  50في املئة من
مدينة حلب فقط .وتبعد السفيرة عن
مدينة حلب نحو  25كلم ،وع��ن معامل
الدفاع االستراتيجية خمسة كلم ،وعن
املحطة الحرارية لتوليد الكهرباء التي
تغذي حلب  15كلم ،وعن مطار كويرس
الحربي نحو  20كلم ،وعن مطار حلب
الدولي  18كلم.
وف � ��ي ه � ��ذا ال � �س � �ي ��اق ،أع� �ل� �ن ��ت ال� �ق� �ي ��ادة

ال�ع��ام��ة للجيش وال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة في
بيان لها أمس« ،أن أهمية هذا االنجاز
الجديد لقواتنا املسلحة يأتي من كون
ه ��ذه امل �ن �ط �ق��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ب��واب��ة
ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ال� �ش ��رق� �ي ��ة مل ��دي� �ن ��ة ح �ل��ب،
وال �س �ي �ط��رة ع�ل�ي�ه��ا ت �ع��زز ت��أم�ي�ن ط��رق
اإلم ��داد ب��امل��واد ال�غ��ذائ�ي��ة والطبية إلى
أهلنا ف��ي حلب وريفها ،وتمثل قاعدة
ان � �ط�ل��اق ل�ل�إج� �ه ��از ع� �ل ��ى ال� �ع� �ص ��اب ��ات
اإلره��اب�ي��ة املسلحة ف��ي ال��ري��ف الشرقي
ملدينة حلب».
وق � ��ال ق ��ائ ��د م �ي��دان��ي ل��وك��ال��ة «س ��ان ��ا»
اإلخ� � �ب � ��اري � ��ة أم� � � ��س ،إن ال� �ج� �ي ��ش ّ
دم � ��ر
ك��اف��ة امل�ع��اق��ل ال �ت��ي ك��ان��ت تً�خ�ت�ب��أ فيها
ّ
امل�ع��ارض��ة امل�س��ل�ح��ة ،إض��اف��ة ال��ى معمل
ل�ت�ص�ن�ي��ع ال �ع �ب��وات ال�ن��اس�ف��ة وب��داخ�ل��ه
كميات كبيرة من املتفجرات.
ف ��ي م� � ��وازاة ذل� ��ك ،س�ق�ط��ت ع ��دة ق��ذائ��ف
مدفعية وصاروخية في األحياء اآلمنة،

«داعش» تتلف وثائق
وسجالت نفوس السكان
في منطقة الباب في
حلب

«مهرب جرحى» إلى المستشفيات اإلسرائيلية
توقيف
ّ
أوقفت املديرية العامة
لألمن العام اللبناني مواطنًا
سوريًا بتهمة تهريب جرحى
«الجيش الحر» من لبنان إلى
مستشفيات إسرائيلية
لتلقي العالج
رضوان مرتضى
أوق � ��ف «األم � ��ن ال� �ع ��ام» ش��اب��ًا س��وري��ًا
ل �ل��اش� � �ت� � �ب � ��اه ف� � �ي � ��ه ب � � �ج � � ��رم ت � �ه ��ري ��ب
ّ
ال� �ب� �ض ��ائ ��ع .ل � �ك� ��ن امل � ��وق � ��وف اع� �ت ��رف
ب�ت�ه��ري��ب ج��رح��ى «ال �ج �ي��ش ال �س��وري
ال �ح��ر» إل ��ى م�س�ت�ش�ف�ي��ات إس��رائ�ي�ل�ي��ة
ٌ
داخ � ��ل ف�ل�س�ط�ين امل �ح �ت �ل��ة .ه �ن��ا دل �ي��ل
ج��دي��د على ت � ّ
�ورط بعض مجموعات
امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة ّف��ي التنسيق مع
إسرائيليني ،علمًا بأنها امل��رة األول��ى
التي يوقف فيها جهاز أمني لبناني
أح��د الضالعني ف��ي تهريب الجرحى
من لبنان إلى إسرائيل.
ّ
وت �م��ك��ن ع �ن��اص��ر م��رك��ز األم � ��ن ال �ع��ام
اإلق �ل �ي �م��ي ف ��ي ح��اص �ب �ي��ا م ��ن ت��وق�ي��ف
أحمد ع .م( .سوري الجنسية) الشهر

ال �ح��ال��ي ،ب �ع��دم��ا ت ��واف ��رت م�ع�ل��وم��ات
ع ��ن ن �ش��اط��ه ف ��ي ت �ه��ري��ب ال �ب �ض��ائ��ع.
ً
وبناء على إشارة النائب العام املالي
القاضي علي ابراهيم ،أحيل املوقوف
ع �ل��ى م �ك �ت��ب ش � ��ؤون امل �ع �ل��وم ��ات ف��ي
األم� ��ن ال �ع ��ام ل �ل �ت��وس��ع ف ��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق
معه.
وب� �ح� �س ��ب ن �ت �ي �ج��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ،أف� ��اد
املوقوف بأنه دخ��ل إل��ى لبنان خلسة
عبر منطقة شبعا الحدودية ،كاشفًا
أن��ه اس�ت�ق��ر فيها وأق ��ام ه�ن��اك لتكون
منطلقًا لنشاطه.
وب �ح �س��ب امل �ع �ل��وم��ات األم� �ن� �ي ��ة ،ن�ف��ى
املوقوف إقدامه على تهريب األسلحة
إل��ى س��وري��ا ،موضحًا أن نشاطه كان
ي �ق �ت �ص��ر ع �ل��ى ت ��أم�ي�ن م� � ��واد غ��ذائ �ي��ة
وأدوي� � � ��ة وال �ت �ن �س �ي��ق ب��ال �ن �س �ب��ة إل ��ى
إدخ� ��ال ج��رح��ى «ال �ج �ي��ش ال �ح� ّ�ر» إل��ى
لبنان.
ل��م يقتصر األم��ر ع�ل��ى ذل��ك ،فبحسب
امل � �ص� ��ادر ن �ف �س �ه��ا ،اع� �ت ��رف امل ��وق ��وف
بالتعاون م��ع أح��د عناصر «الجيش
ال� �س ��وري ال� �ح � ّ�ر» أي �م��ن ق ،ع �ل��ى ن�ق��ل
جريح ُيدعى معتز ع .ع .إلى فلسطني
امل �ح �ت �ل��ة ل �ت �ل �ق��ي امل �ع ��ال �ج ��ة ف� ��ي أح ��د
املستشفيات االس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ن�ظ��را إلى
ع��دم ت��واف��ر اإلم�ك��ان��ات ل��ذل��ك ف��ي بلدة
شبعا اللبنانية في حينه.

ول � � � ��دى م� ��راج � �ع� ��ة ال � �ن � �ي� ��اب� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة امل�م�ث�ل��ة ب �م �ع��اون م�ف��وض
ال �ح �ك��وم��ة ل� ��دى امل �ح �ك �م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
القاضي كمال ّ
نصار ،أش��ار بتوقيفه
وإح��ال �ت��ه ع �ل��ى ج��ان��ب ن�ي��اب�ت��ه ب�ج��رم
تجارة أسلحة وتهريبها إلى الداخل
ال � � � �س� � � ��وري وت � � �ح � ��ري � ��ض م � �س� ��ؤول� ��ي

أفاد الموقوف
بأنه دخل إلى لبنان
خلسة عبر منطقة
شبعا الحدودية

ّ
امل� �ع ��ارض ��ة امل �س��ل �ح��ة ال� �س ��وري ��ة ع�ل��ى
إدخال جرحاهم إلى فلسطني املحتلة
لتلقي العالج».
في م��وازاة ذلك ،كانت وسائل اإلعالم
العبرية قد تداولت أكثر من مرة أخبارًا
ب� �ش ��أن «ان � �ت � �ق � ّ�ال ج ��رح ��ى امل� �ع ��ارض ��ة
ال �س ��وري ��ة امل �س��ل �ح��ة إل� ��ى إس ��رائ �ي ��ل»،

وأوردت اإلذاع � ��ة االس��رائ �ي �ل �ي��ة خ�ب�رًا
ع��ن ن�ق��ل ث�لاث��ة ج��رح��ى س��وري�ي�ن إل��ى
امل��رك��ز ال�ط�ب��ي ف��ي ن�ه��اري��ا ص �ب��اح ٢٢
تشرين األول أصيبوا في املعارك ّ
ضد
الجيش ال �س��وري ،كما ذك��رت اإلذاع��ة
ن�ف�س�ه��ا خ �ب �رًا ع��ن إح �ض��ار  3ج��رح��ى
س� ��وري�ي��ن ال � ��ى م �س �ت �ش �ف��ى زي � ��ف ف��ي
ص �ف��د ،وص �ف��ت ح��ال�ت�ه��م ب��امل�ت��وس�ط��ة،
ك� ��اش � �ف� ��ة ع� � ��ن ن � �ق� ��ل س � �ب � �ع ��ة ج ��رح ��ى
سوريني إلى هذا املستشفى في اليوم
نفسه.
وت��زام �ن��ت ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات م��ع إع�ل�ان
املتحدث الرسمي باسم جيش العدو
اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ف ��ي أواخ � � ��ر ش �ه��ر آذار
ً
رسميا أن رئيس هيئة األركان
املاضي
العامة ،الجنرال بيني غانتس ،وافق
على نقل جرحى ومصابني سوريني
ف��ي اش�ت�ب��اك��ات م��ع ال�ج�ي��ش ال �س��وري
اإلسرائيلية،
للعالج في املستشفيات
ُ
ع�ل�م��ًا أن ��ه ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ن�ش��رت
ّ
ت �ق ��اري ��ر إع�ل�ام �ي ��ة ع �ب��ري��ة ت �ف �ي��د ب ��أن
م� ��دراء م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ش �م��ال «زي ��ف»
ف ��ي ص �ف ��د ،و«ال �ج �ل �ي��ل ال� �غ ��رب ��ي» ف��ي
م �س �ت��وط �ن��ة ن� �ه ��اري ��ا ،و«ب � ��وري � ��ا» ف��ي
ط �ب��ري��ا و«رم � �ب ��ام» ف��ي ح�ي�ف��ا أع�ل�ن��وا
ح �ي �ن �ه��ا أن� �ه ��م ل� ��ن ي� �ك ��ون ��وا ق ��ادري ��ن
ع�ل��ى «اس�ت�ق�ب��ال امل��زي��د م��ن امل�ص��اب�ين
ال� �س ��وري�ي�ن ،ب �ع��دم��ا ت �ن �ص �ل��ت وزارة

األمن اإلسرائيلية من توفير تكاليف
ّ
ع�لاج�ه��م ،بحسب م��ا ك��ان متفقًا منذ
البداية».
ُ
وق��د نقل عن م��دراء املستشفيات ،في
ن �ه��اري��ا وص �ف ��د وح �ي �ف��ا ،أن «وزارة
األم� � ��ن ال ت� �ت� �ج ��اوب م� ��ع م �ط �ل��ب دف ��ع
م �س �ت �ح �ق ��ات امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ،ف � ��ي وق ��ت
ي �ح �ت ��اج ف �ي ��ه ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل �ق��ات �ل�ي�ن
ال � �س ��وري �ي�ن ل �ل �م��زي��د م� ��ن ال �ع �م �ل �ي��ات
حالته
والعالج ،وال سيما أن بعضهم
ً
غير مستقرة ويحتاج عالجا مكثفا،
وإقامة في غرف خاصة».
وذك� � � ��رت إح � � ��دى ال� �ص� �ح ��ف ال �ع �ب��ري��ة
أن األط � �ب ��اء ف ��ي غ ��رف ��ة ال � �ط� ��وارئ ف��ي
مستشفى صفد ف��ي إسرائيل أعلنوا
ح� ��ال� ��ة ط � � � ��وارئ ف � ��ي إح� � � ��دى امل � � � � ّ�رات،
ألق � ��ل م� ��ن س� ��اع� ��ة ،ب� �ع ��دم ��ا اك �ت �ش �ف��وا
ق�ن��اب��ل ي��دوي��ة ب �ح� ُ�وزة أح��د امل�ص��اب�ين
السوريني ،الذين نقل إلى املستشفى
للعالج في حالة ُوصفت بـ «الخطيرة
ً
جدا».
ّ
وتحدثت الصحيفة أيضًا عن وصول
«مجموعة من املقاتلني ضمن الجيش
ال� �س ��وري ال �ح��ر إل ��ى م�ن�ط�ق��ة ال�س�ي��اج
ال� �ح ��دودي ط�ل�ب��ت م ��ن ج �ي��ش ال��دف��اع
اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي اس � �ت� ��دع� ��اء ال� � �ط � ��وارئ
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة إلس � � �ع � ��اف م �ص ��اب�ي�ن
بينهم».

سوريا
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أخبار

(داالتي ونهرا)

مفتي «جيش اإلسالم» يهاجم «النصرة»:
أميرهم مجهول بال لحية وال شاربني!
أوق �ع��ت م��ا ال ي�ق��ل ع��ن س�ت��ة أش �خ��اص،
وج��رح��ت أك�ث��ر م��ن عشرين آخ��ري��ن ،في
االس�م��اع�ي�ل�ي��ة وامل �ش��ارق��ة وال�ح�م��دان�ي��ة
وامليريدان.
وف ��ي م �ن �ب��ج ،ت �ت��اب��ع «داع � ��ش» م�لاح�ق��ة
م �س �ل �ح��ي ج� �م ��اع ��ة «ج� �ن ��د ال� �ح ��رم�ي�ن».
ون�ق��ل م�ص��در م �ع��ارض ل �ـ «األخ �ب��ار» أن
م�ج�م��وع��ة م��ن «داع � ��ش» داه �م��ت م�ن��زل
علي تير من عناصر الكتيبة املذكورة،
على ط��ري��ق ال�ج��زي��رة ،وت�ب��ادل��ت إط�لاق
ال� �ن ��ار م ��ع م �س �ل �ح �ي��ه ،ث ��م أع��دم �ت��ه ب�ع��د
استسالمه .وف��ي مدينة حلب ،اندلعت
اش� �ت� �ب ��اك ��ات ع �ل ��ى م� �ح ��ور ال� �ع ��رق ��وب ـ�ـ�ـ
الصاخور وسليمان الحلبي ــــ الشيخ
خضر.
وف � ��ي م � � � ��وازاة ذل� � ��ك ،أع �ل �ن ��ت «داع� � ��ش»
م �ص��ادرة ح�ل��ي ذه�ب�ي��ة وأس�ل�ح��ة ثقيلة
ورش� � � ��اش أم� �ي ��رك ��ي ال� �ص� �ن ��ع ،وم �ب��ال��غ
ن �ق��دي��ة ك �ب �ي��رة ،إض ��اف ��ة إل� ��ى ك �م �ي��ة م��ن
األح � �ج ��ار ال �ك��ري �م��ة ،وح� �ب ��وب م �خ � ّ�درة
وح�ش�ي��ش وع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن أس�ط��وان��ات
ّ
مقار لواء «شهداء بدر» الذي
الغاز من
ي �ت ��رأس ��ه خ ��ال ��د ح �ي ��ان ��ي .م ��ن ج�ه�ت�ه��ا،
أعلنت «الفرقة  »16في «السوري الحر»
وقوفها إلى جانب ل��واء «شهداء بدر»،
محذرة «داعش» من تفاقم األوضاع في
حلب.
ال ��ى ذل� ��ك ،ذك ��ر م �ع��ارض��ون ف��ي منطقة
الباب (شمال شرقي حلب) ،أن مسلحي
«داع� � � � ��ش» أت � �ل � �ف ��وا وث� ��ائ � ��ق وس� �ج�ل�ات
النفوس املدنية في املدينة ورموها في

القليل من الكتائب
المسلحة استجابت
للنداء بالتوجه الى
السفيرة

مكب النفايات ،رغم مناشدات «املجلس
املحلي املنتخب» بعدم القيام بذلك.
ع � �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د آخ � � � ��ر ،اس � �ت � �م� ��رت أم ��س
االش �ت �ب��اك��ات ف��ي ب �ي��ت س �ح��م وس�ب�ي�ن��ة
وح �ج �ي��رة ف��ي ري ��ف دم �ش��ق ،ب��ال�ت��زام��ن
م��ع قصف ط��اول ه��ذه ال�ب�ل��دات .ونقلت
ص�ف�ح��ات ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ات ،أن اش�ت�ب��اك��ات
ع� �ن� �ي� �ف ��ة ب �ي ��ن ال � �ج � �ي� ��ش وم � �ع� ��ارض�ي��ن
م �س �ل �ح�ين دارت ف ��ي ب �ل ��دة ب �ي��ت س�ح��م
بريف دمشق القريبة م��ن طريق مطار
دمشق الدولي.
ك � ��ذل � ��ك ش� � �ه � ��دت ال� �ج� �ب� �ه ��ة ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة
وال � �ش� ��رق � �ي� ��ة م� � ��ن م� ��دي � �ن� ��ة امل �ع �ض �م �ي��ة
اش �ت �ب��اك��ات ال ��ى ج��ان��ب ق �ص��ف م��دف�ع��ي
ع�ن�ي��ف ،ط��اول ب�ل��دة ي �ل��دا .وق��ال مصدر
ع� �س� �ك ��ري ل � �ـ «س � ��ان � ��ا» إن وح � � � ��دات م��ن
الجيش الحقت املجموعات املسلحة في
ريف دمشق وقضت في عملية ناجحة
ف ��ي ب� �ل ��دات غ ��زال ��ة وس �ب �ي �ن��ة ال �ص �غ��رى
وس �ب �ي �ن��ة ال �ك �ب��رى ع �ل��ى اع� � ��داد ك�ب�ي��رة
منهم.
وق ��ال م�ص��در ع�س�ك��ري ل �ـ «األخ �ب��ار» ،إن
الجيش استهدف تجمعات للمسلحني
ف� ��ي ج ��وب ��ر ودي � � ��ر ال �ع �ص ��اف �ي ��ر وم� ��رج
السلطان واملليحة وزبدين ويبرود في
ّ
ريف دمشق ،أدت الى مقتل  30مسلحًا.
وف� ��ي ري� ��ف إدل � � ��ب ،ن �ف��ذ ال �ج �ي��ش ب �ن��اءً
ع �ل ��ى م �ع �ل ��وم ��ات م� ��ن األه� ��ال� ��ي ك�م�ي�ن��ا
ملجموعة من «ألوية صقور الشام» في
امل�ن�ط�ق��ة ال��واق �ع��ة ب�ين ق��ري�ت��ي قميناس
وامل �س �ط��وم��ة .وأش � ��ار م �ص��در ع�س�ك��ري
ل �ـ «س��ان��ا» إل��ى أن��ه ج��رى خ�ل�ال الكمني
إي � �ق� ��اع ك ��ام ��ل أف � � ��راد امل �ج �م ��وع ��ة ق�ت�ل��ى
ومصابني ،ومصادرة أسلحتهم.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ت�م�ك��ن م�ق��ات�ل��ون من
«وحدات حماية الشعب» الكردية أمس
م��ن اس �ت �ه��داف س �ي��ارة ت��اب�ع��ة ملسلحي
«داع��ش» بالقرب من قرية خريبكة في
عفرين (شمال حلب).
وق ��ال ��ت ص �ف �ح��ات «وح� � ��دات ال �ح �م��اي��ة»
إن ال �ه �ج��وم أدى ال ��ى ت��دم �ي��ر ال �س �ي��ارة
ّ
ب��ال�ك��ام��ل ،وإل ��ى م�ق�ت��ل ارب �ع��ة مسلحني
من «داعش».
(االخبار)

اإلبراهيمي :غياب السعودية
ال يعطل «جنيف »2
كسر امل��وف��د ال��دول��ي وال�ع��رب��ي األخضر
اإلب��راه�ي�م��ي «ال �ج� ّ�رة» م��ع دم�ش��ق قبيل
دق��ائ��ق م��ن مغادرتها .ل��م يطل ّ«ال�غ��زل»
االع�لام� ّ�ي ب��ال��دب�ل��وم��اس��ي امل�ح��ن��ك حتى
ّ
اتهم بأنه يتكلم «أكثر من لغة».
ّ
وأع�ل��ن اإلب��راه�ي�م��ي أن مؤتمر «جنيف
 »2ل� ��ن ي �ع �ق��د إذا رف � �ض ��ت امل� �ع ��ارض ��ة
امل �ش��ارك��ة ف �ي��ه ،وذل ��ك ف��ي خ �ت��ام زي��ارت��ه
لدمشق ،الفتًا إلى أن الوضع اإلنساني
ف��ي س��وري��ا «غ�ي��ر م�ق�ب��ول ،إذ إن بعض
االط �ف��ال ف��ي املعضمية ل��م ي ��روا الخبز
م �ن��ذ ت �س �ع��ة أش� �ه ��ر» .ووج � ��ه ان �ت �ق��ادات
إل � ��ى ال � �ق � ��وات ال �ح �ك��وم �ي��ة وامل �س �ل �ح�ي�ن
املعارضني على السواء.
وبعد مغادرته العاصمة السورية إلى
ب�ي��روت أم��س ،وجهت دمشق انتقادات
إل �ي��ه ،م�ش�ي��رة ع�ل��ى ل� ّس��ان وزي ��ر االع�ل�ام
عمران الزعبي إل��ى أن��ه «يملك أكثر من
لغة».
وقال اإلبراهيمي ،في مؤتمر صحافي،
«ل �ن �ب ��ق م �ت �ف��ائ �ل�ي�ن ون� �ق ��ل إن ال �ج �م �ي��ع
س �ي �ح �ض ��ر .ت� �ق ��دي ��ري ال �ش �خ �ص ��ي أن ��ه
إذا ل��م ي �ك��ن ث �م��ة م �ع��ارض��ة اط�ل�اق��ًا فلن
ي �ك��ون ه�ن��ال��ك م��ؤت �م��ر .امل��ؤت �م��ر معقود
ل� �ل� �س ��وري�ي�ن ،ل� �ي ��س ل � �ل� ��دول وال ل�ل�أم��م
املتحدة».
وف��ي ات �ص��ال م��ع ق�ن��اة «امل �ي��ادي��ن» ،ق��ال
ّ
وزي ��ر االع�ل�ام ال �س��وري إن اإلب��راه�ي�م��ي

ّ
«ق� ��ال إن م��ؤت �م��ر ج�ن�ي��ف ل �ل �س��وري�ين ال
ل �ل��دول ( ،)...إذا ل��م ي�ك��ن م��ؤت�م�رًا ل�ل��دول
ف �م��ا ف ��ائ ��دة ال �ج��ول��ة ع �ل��ى ت �ل��ك ال � ��دول،
ومل ��اذا ت��وج��ه ال��دع��وات إل��ى ت�ل��ك ال��دول،
وال س�ي�م��ا ال �س �ع��ودي��ة وت��رك �ي��ا ،ال�ل�ت�ين
تسهمان على نحو مباشر في العدوان
على سوريا».
وف � � � ��ي ب � � � �ي � � ��روت ،زار ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس� ��ي
ال �ج��زائ��ري ،رئ�ي��س الجمهورية ميشال
سليمان ،ورئيس مجلس ال�ن��واب نبيه
بري ،ورئيس حكومة تصريف األعمال
نجيب ميقاتيّ ،ووزير الخارجية عدنان
منصور .وقال إنه لم يجد ّ
أي معارضة
ّ
لفكرة مؤتمر جنيف في ّ
أي دول��ة ،وإن
ال�ج�م�ي��ع م �س �ت �ع��دون ل �ل �م �س��اع��دة .وردًا
ع �ل��ى س� ��ؤال ع ��ن إم �ك ��ان ق �ي��ام��ه ب� ّ�زي��ارة
ال �س �ع ��ودي ��ة ،أك� ��د اإلب ��راه �ي �م ��ي أن � ��ه ل��ن
ي ��زوره ��ا .وق��ال��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة على
م�ب��اح�ث��ات االب��راه�ي�م��ي ف��ي ب �ي��روت إن��ه
ً
ّ
أك� ��د أن «ج �ن �ي��ف  »2ل �ي��س ح�ل�ا ل�لأزم��ة
ّ
السورية ،بل سيكون بداية حل .وشدد
على أن غياب دول عن مؤتمر «جنيف
 ،»2كالسعودية او إيران لن يعرقل عقد
املؤتمر.
رحيل األسد شرط غير مقبول
�وزراء
ف ��ي م � � ��وازاة ذل � ��ك ،ق� ��ال رئ �ي ��س ال� � � ّ
ال� ��روس� ��ي ،دي �م �ت ��ري م �ي��دف �ي��دي��ف ،إن ��ه
م��ن غ�ي��ر امل�م�ك��ن وض ��ع رح �ي��ل ال��رئ�ي��س

ال� �س ��وري ب �ش��ار األس � ��د ش��رط��ًا م�س�ب�ق��ًا
للمحادثات.
وناشد في مقابلة مع وكالة «رويترز»
ط� ��رف� ��ي ال� � �ص � ��راع ف � ��ي س � ��وري � ��ا ت �ق��دي��م
تنازالت ،معربًا عن أمله في عقد مؤتمر
جنيف قبل نهاية هذا العام.
وأض��اف« :أعتقد أن األهم هو أال يختل
ت ��وازن امل��وق��ف اآلن .وم��ن امل�ه��م ج �دًا أن
ن �ض��ع ج �م �ي��ع ال �ج �م��اع��ات إل� ��ى ط��اول��ة
واحدة .الجميع .ليتحدثوا.»...
إل��ى ذل ��ك ،أع �ل��ن ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ّ
ال � � ��روس � � ��ي ،س � �ي� ��رغ� ��ي ري � ��اب� � �ك � ��وف ،أن
م�ج�م��وع��ة م ��ن  13خ �ب �ي �رًا روس �ي ��ًا على
استعداد لالنضمام إلى البعثة املكلفة
إت�ل�اف األس�ل�ح��ة الكيميائية ال�س��وري��ة.
وق� � ��ال ،ف ��ي أع� �ق ��اب ل �ق��ائ��ه م ��ع امل�ن�س�ق��ة
ّ
ال �خ ��اص ��ة ل �ل �ب �ع �ث��ة ،س �ي �غ��ري��د ك � ��اغ ،إن
معظم امل��واد السامة ستنقل إلى خارج
سوريا إلتالفها.
ف � � � ��ي ال � � � �س � � � �ي� � � ��اق ،أع � � �ل � � �ن� � ��ت ص� �ح� �ي� �ف ��ة
ً
«ك ��وم� �ي ��رس ��ان ��ت» ال ��روس� �ي ��ة ،ن� � ّق�ل�ا ع��ن
م �ص��در دب �ل��وم��اس��ي روس � ��ي ،أن � ��ه «م��ن
املتوقع أن توافق ألبانيا على استقبال
قسم من الترسانة الكيميائية السورية
لتصفيته في أراضيها ،على أن تسهم
روسيا في تمويل ه��ذه العملية بمبلغ
يقارب مليوني دوالر».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

ّ
شن مفتي «جيش اإلسالم» ،أبو عبد الرحمن كعكي،
ّ
هجومًا على «جبهة النصرة» ،مشيرًا إلى أنها تضم
«مخترقني» من قبل النظام السوري.
كالم الكعكي ،جاء في تسجيل منشور على «يوتيوب»
خالل جلسة مع أعضاء في «جيش االسالم».
ّ
حذر من القتال تحت «راية مجهولة» ،مضيفًا إنّ
كعكي
«أبو محمد الجوالني (قائد «جبهة النصرة») رآه الشيخ
زهران علوش (قائد جيش االسالم) ،الذي قال إنه رجل
حليق اللحية والشوارب» .ورأى أن «من يقاتل تحت راية
الجوالني يقاتل تحت راية عميلة ،ألنه مجهول وال يجوز
القتال تحت راية رجل مجهول».
ورأى كعكي ّأن أتباع «النصرة» ال يقبلون «اآلخر» ،وال
يقبلون حتى «مناظرة» ،أو الجلوس مع فصائل أخرى.
(رابط الفيديو منشور على نسخة «األخبار» اإللكترونية)
(األخبار)

تركيا :تظاهرة ضد الجدار الحدودي
الشرطة التركية الغاز املسيل للدموع لتفريق
أطلقت ّ
تظاهرة نظمها محتجون على بناء جدار على الحدود
مع سوريا في مدينة نصيبني جنوب شرق البالد .وبدأت
رئيسة بلدية مدينة نصيبني إضرابا عن الطعام منذ
أول من أمس ،في مسعى منها لوقف إنشاء الجدار،
وسط دعم من مئات األهالي ،الذين تجمعوا عند املوقع
لالحتجاج على الجدار بني نصيبني والقامشلي شمالي
سوريا .وتدخلت قوات مكافحة الشغب بقنابل الغاز
لتفريق املحتجني .وكان وزير الداخلية التركي ،قد أعلن
أن إقامة الجدار ترمي إلى حماية املواطنني لوجود ألغام
فى املنطقة ،ويمثل األكراد غالبية سكان املنطقة على
جانبي الحدود.
(األخبار)

ّ
تحذر من ّ
تعرض النازحات
العفو الدولية:
للتحرش الجنسي
ّ
حذرت منظمة العفو الدولية ،من أن الالجئات السوريات
في مخيم الزعتري في األردن ،يعشن في ظل الخوف
ّ
التحرش الجنسي ،ويخشني الذهاب إلى املراحيض
من
وحدهن في الليل خوفًا من ذلك.
ً
كذلك نقلت املنظمة عن الجئات سوريات «أن رجاال
أردنيني يأتون إليهن باحثني عن عرائس ،وعندما
تكون العرائس املحتمالت صغيرات السن يكون هناك
تصور بأنهن يتمتعن بمنزلة اجتماعية أدنى لكونهن
الجئات ،كما أن الزيجات املترتبة على ذلك ،التي ربما
يكون بعضها مؤقتًا ،يمكن أن ِّ
تعرض النساء لخطر
االستغالل».
وفي تقرير أصدرته تحت عنوان «قيود متزايدة وظروف
قاسية :محنة الفارين من سوريا إلى األردن» ،دعت
«منظمة العفو الدولية» إلى تقديم دعم دولي إلى األردن
ملساعدته على وضع حد للقيود الحدودية املفروضة على
الالجئني الفارين من النزاع املسلح في سوريا.
(األخبار)

إيصال حصص غذائية إلى  3.3ماليني شخص
استطاع برنامج األغذية العاملي التابع لالمم املتحدة
إيصال حصص غذائية إلى عدد قياسي من االشخاص
في سوريا ،بلغ  3.3ماليني شخص في تشرين األول،
مقابل  2.7مليون في الشهر السابق ،في ظل استمرار
القلق الشديد على مدنيني يعيشون في مناطق محاصرة
ال يمكن الوصول إليها .وقالت املتحدثة باسم البرنامج
اليزابيث بيرس ،أمس« ،إنه مستوى قياسي في عمليات
البرنامج منذ بداية عام  ،2011لكنه ال يزال أقل من
املستوى املستهدف البالغ اربعة ماليني» .وتابعت بيرس:
«في مناطق أخرى ،وبخاصة في دمشق وريفها ،لم
يعد يمكن الوصول إلى مزيد من املناطق بسبب احتدام
الصراع».
(رويترز)
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على الغالف

«عاصمة السريان» تعود

ّ
حمص أسبوعًا داميًا خلف
عاشت بلدة صدد في ريف ً
شهداء ومفقودين ودمارًا هائال .أكبر حاضرة سريانية
أرثوذكسية في الشرق احتلتها املعارضة السورية
املسلحة قبل عشرة أيام ،وحررها الجيش بعد أسبوع.
بعد أسبوع من املوت والتهجير ،عاد ثلثا أهل صدد إلى
بيوتهم ،وكذلك الكهرباء والهاتف
فراس الشوفي
ْ
َ«ال�ح�م��د ل�ل��هِ ،ي��ظ� َ�ه��ر ال �ب��راد م��ا صايرلو
ش ْيَ ...ع َج َبك؟!» ،تقف أم الياس مدهوشة
أم ��ام م��ا بقي م��ن ال ��دار .شظايا أوانيها
امل �ن��زل �ي��ة ال� �ت ��ي ط �ه��ت ل �ع��ائ �ل �ت �ه��ا ف�ي�ه��ا
ّ
سنوات طويلة ،تتدلى من فجوة أحدثها
ّ
انفجار ص��اروخ في حائط املطبخ املطل
على «شارع نجيب محفوظ» .باملناسبة،
في بلدة صدد الواقعة في بادية حمص
السورية ،تسمى أسماء ال�ش��وارع باسم
زن��وب �ي��ا ،وامل�ت �ن �ب��ي وس �ل �ي �م��ان العيسى
وش � �ه� ��داء ال� �ب� �ل ��دة وق��دي �س �ي �ه��ا .م� ��ن ي� َ�ر
م�ص�ي�ب��ة غ �ي��ره م ��ن أه �ل �ه��ا ،ت �ه��ون عليه
م �ص �ي �ب �ت��ه ،وه � ��ذا م ��ا ح� ��دث ألم ال �ي��اس
ت� �م ��ام ��ًا .ع �ل ��ى ب �ع ��د أم� � �ت � ��ار ،دار ع��ائ �ل��ة
سلمى وزوج�ه��ا وأوالده��ا الثالثة ،التي
 70عامًا واملبنية من
يزيد عمرها على َ
التراب والتنب ،لم يبق منها شيء سوى
ال��رك��ام« ،يبقى ال��دع��اء ،للسيدة ال�ع��ذراء،
وب�ج��اه املسيح ،نرجع ّ
نعمر بيتنا متل
م��ا ت� �ه ��دم .»...ال��دم��ار وال�خ�س��ائ��ر امل��ادي��ة
ال ي�ه�م��ان .م��ا إن أع�ل��ن الجيش ال�س��وري
صدد بلدة ّ
محررة قبل ثالثة أي��ام ،حتى
بدأ أهلها بالعودة إليها .منهم من ركض
ً
ف��ي األزق ��ة س��ائ�لا ع��ن أح�ب��ائ��ه وج�ي��ران��ه
امل�ف�ق��ودي��ن ،وم�ن�ه��م م��ن دف��ن ج��راح��ه في

ّ
ال �ت��راب وذه ��ب ي�ب�ح��ث ع��ن إط ��ار ليعلق
صور شهدائه .واملفارقة أن ثلثي سكان
البلدة ،كانوا قد ع��ادوا حتى ظهر أمس
من أماكن نزوحهم في دمشق وحمص.
ورغ� ��م أن �ه��ا اآلن ث�ك�ن��ة م�خ�ي�ف��ة للجيش
السوري وقوات الدفاع الوطني ومقاتلي
الحزب السوري القومي االجتماعي ،فإن
شركة الكهرباء بدأت أعمالها لوصل ما
ان �ق �ط��ع ،وك��ذل��ك ش��رك��ة ال �ه��ات��ف ومكتب
البريد ومخفر الشرطة .البلدة التي يعود
عمرها إلى  1800عام قبل امليالد ،ومعظم
بيوتها ما زالت تبنى من التراب والتنب
على الطراز الحديث ،لم تكن على خارطة
امل�ع��ارك العسكرية حتى قبل أسبوعني.
ّ
ّ
وتجمع
تعد صدد أكبر حاضرة سكانية
لطائفة السريان األرث��وذك��س في الهالل
ال �خ �ص �ي��ب( ،ت� �ض � ّ�م س �ب��ع ك �ن��ائ��س :م��ار
تيوادروس ،مار ميخائيل ،مار مطانوس،
مار برصون ،مار سركيس ،وما جرجس،
وكنيسة السيدة العذراء) ،وبقيت ّ
محيدة
عن املعارك منذ بداية الحرب ّ في سوريا.
ولوال أن ّقررت املعارضة املسلحة احتالل
البلدة ،لبقيت كذلك.

موقع صدد
ل � ��م ي� �ع ��د خ ��اف� �ي ��ًا أن ال� �ق� �ص ��د م � ��ن وراء
هجوم «مغاوير درع االس�لام» و«كتيبة

هجوم على مهين
لم تنته الحرب على محاور ص��دد ،بل
لربما بدأت .أصوات القصف والقذائف
ي �ت��ردد ص��داه��ا ال�ع�ن�ي��ف داخ ��ل ب�ي��وت
البلدة ،إذ بدأ الجيش السوري هجومًا
ضخمًا على بلدة مهني املجاورة ،التي
ي �ف��رض امل�س�ل�ح��ون ال��ذي��ن يسيطرون
عليها ح �ص��ارًا محكمًا ع�ل��ى م�خ��ازن
ال �ج �ي��ش ف �ي �ه��ا ،وي� �ح ��اول ��ون ج��اه��دي��ن
دخولها ،لوال مقاومة حامية املخازن.
وعمد الجيش منذ ما بعد ظهر أمس
إلى قصف أهداف املسلحني في مهني
بالدبابات واملدفعية الثقيلة والطائرات
م ��ن دون ت ��وق ��ف ،واس �ت �م��ر ال�ق�ص��ف
ح �ت��ى ك �ت��اب��ة ه� ��ذه ال� �س� �ط ��ور ،ت�م�ه�ي�دًا

ل ��دخ ��ول م �ه�ي�ن ف ��ي ال� �س ��اع ��ات امل�ق�ب�ل��ة
وف ��ك ال �ح �ص��ار ع ��ن امل� �خ ��ازن .وت �ق��ول
امل� �ص ��ادر ال �ع �س �ك��ري��ة إن «امل �ع��ارض��ة
املسلحة حشدت قوات أيضًا في مهني
من أكثر من منطقة محيطة بالقلمون
وريف دمشق الشمالي الغربي بهدف
ال� �س� �ي� �ط ��رة ع� �ل ��ى امل � � �خ� � ��ازن» ،وك ��ذل ��ك
«أصبحت البلدة تجمعًا كبيرًا ملن ّ
فر
م��ن ص��دد» .ورم��ى الجيش على مدى
األيام املاضية مناشير يطلب فيها من
املسلحني االستسالم .وتقول مصادر
أخرى من داخل بلدة مهني ،إن «القسم
األكبر من األهالي ّ
فر إلى بلدة القريتني
املجاورة ،بعد األنباء عن معركة».

الفاروق» و«أح��رار الشام» و«كتيبة نور
ال �ح��ق» و«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» ال �ت��ي ت�ق��ود
الهجوم على ص��دد ،ه��و محاصرة أحد
أك�ب��ر م�خ��ازن األسلحة التابعة للجيش
في سوريا ،والواقع في خراج بلدة مهني
القريبة .ث� ّ�م استعمال ص��دد ،ذات املوقع
االس�ت��رات�ي�ج��ي ج �دًا ط��ري��ق إم ��داد لقوات
امل� �ع ��ارض ��ة ،إذ ت �ع��د م ��ن ج �ه��ة ال �ج �ن��وب
امتدادًا لبلدة يبرود الخاضعة لسيطرة
امل� �ع ��ارض ��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ق �ل �م��ون ،وم��ن
ال �غ ��رب م�ن�ط�ق��ة ال �ح �س �ي��اء وال �ج �ن��در ث� ّ�م
السلسلة ال�ش��رق�ي��ة ل�ج�ب��ال ل�ب�ن��ان ،وم��ن
ال �ش �م��ال ب �ل��دة ال�ش�ع�ي��رات ال �ت��ي ي�ق��ع في
خراجها م�ط��ار ال�ش�ع�ي��رات ،وم��ن الشرق
ب �ل��دت ��ا م �ه�ي�ن وال� �ق ��ري� �ت�ي�ن ،ث� ��م ال �ب ��ادي ��ة
السورية امتدادًا إلى محيط تدمر ومثلث
ال�ح��دود ال�س��وري��ة ـــ العراقية ـــ األردن�ي��ة.
م�س��اح��ة ص ��دد ،ب�ح�س��ب رئ �ي��س البلدية
س�ل�ي�م��ان ال�خ�ل�ي��ل ت��زي��د ع �ل��ى  179أل��ف
دونم ،وتعداد أبنائها في السجالت يبلغ
 13ألف نسمة ،بينما يبلغ عدد سكانها
الحاليني  5آالف نسمة ،إض��اف��ة إل��ى 80
عائلة نازحة من القصير ،و 40عائلة من
القلمون .مصدر الرزق األساسي هنا هو
الوظيفة العامة وتربية ال��دواج��ن ،إذ إن
املناخ القاري في بادية الشام الذي يحكم
صدد ،ال يسمح بقيام زراعات.

هجوم املعارضة
ف �ج��ر اإلث� �ن�ي�ن  21ت �ش��ري��ن األول ،ب ��دأت
امل �ع ��ارض ��ة ه �ج��وم��ًا ض �خ �م��ًا ب��أك �ث��ر من
ألفي مقاتل ،مدعومني بسيارات رباعية
ال � ��دف � ��ع ت� �ح� �م ��ل رش � � ��اش � � ��ات م �ت��وس �ط��ة
وص��واري��خ ح��راري��ة .ق�ب��ل ط�ل��وع ال�ض��وء
ب�ق�ل�ي��ل ،ك�م��ن امل�س�ل�ح��ون ل ��دوري ��ة ت��أم�ين
الطريق التابعة للحاجز الشرقي للبلدة
م ��ن ج �ه��ة م �ه�ين وق �ت �ل��وا ع �ن��اص��ره��ا ث� ّ�م
اق �ت �ح �م��وا ال� �ح ��اج ��ز .وب ��ال� �ت ��زام ��ن ،ع�م��د
انتحاري إل��ى تفجير نفسه في الحاجز
ال �غ��رب��ي (ظ �ه��ر الح �ق��ًا ف ��ي ش��ري��ط على
م��وق��ع ي��وت �ي��وب ،س �ع ��ودي ال�ج�ن�س�ي��ة)،
وجرى تفجير حفارة الغاز عند الحاجز،
ليتقدم املسلحون من الجهات الشرقية
والجنوبية والغربية« .يا ريت كان معنا
س�ل�اح» ،ي�ق��ول أح��د ش�ب��اب ال�ب�ل��دة ال��ذي
ّ
«ت �ع �س �ك��ر» ف��ي ال �ي��وم�ين امل��اض �ي�ي�ن .ظ��ن
األه��ال��ي أن ب �ق��اء ه��م م��ن دون س�ل�اح قد
ي�ب�ع��د ع�ن�ه��م ش � ّ�ر امل�ج�م��وع��ات املسلحة،
فتبقى البلدة محايدة .ربما لم يكن ذاك
سقطت البلدة سريعًا من
قرارًا صائبًا ،إذ ُ
دون مقاومة أهلية تذكر سوى من مفرزة
األم� ّ�ن السياسي ومخفر ال�ش��رط��ة ،ال��ذي
«ص��ف��ى» املسلحون أرب�ع��ة م��ن عناصره
أثناء تنظيمهم عمل «سرافيس حمص»،
وص �م ��د ع �ن �ص��ران ورئ� �ي ��س امل �خ �ف��ر مع
ع��ائ�ل�ت��ه م ��دة س��اع��ة ،ق�ب��ل أن ينسحبوا
إلى مفرزة األمن السياسي ،التي قاومت
ب��دوره��ا م�ق��اوم��ة ش��رس��ة ع�ل��ى م��ا يقول
األهالي لحني وصول مقاتلني من الدفاع

دفعت البلدة  45شهيدًا معظمهم من املدنيني و 10مفقودين (األخبار)

يا شباب الكفر هيا… واذبحوا في موطني!
وسام كنعان
ف��ي س��وري��ا ك��ان��ت ال� ��دروب ت�ط��ول حتى
ي �ص��ل األط �ف ��ال إل ��ى م��دارس �ه��م ،وه �ن��اك
ك ��ان ع�ل�ي�ه��م أن ي��راق �ب��وا ب��وج��ل يشوبه
الحذر صورة قائدهم الرمز مثبتة على
الجدران ،بإطارات فاخرة وعناية فائقة،
قبل أن ي ��رددوا معًا الشعار الصباحي
ال ��ذي ي�ع��د «ع�ص��اب��ة اإلخ� ��وان املسلمني
العميلة» بالسحق ،قبل أن يفصح عن
تأهبهم ال��دائ��م ل�ب�ن��اء املجتمع العربي

االش �ت��راك��ي امل��وح��د وال��دف��اع ع�ن��ه .وم��ن
ثم تمتزج تلك الشعارات الطنانة التي
ترهق مخيالتهم الغضة بكلمات نشيد
«البعث» (يا شباب العرب هيا وانطلق
يا موكبي) التي رددوه��ا بفرح ممزوج
ب�ح�م��اس��ة ت �ع��رف امل��ؤس �س��ات ال�ت��رب��وي��ة
ال� �س ��وري ��ة ك �ي ��ف ت �ك��رس �ه��ا ف� ��ي ن �ف��وس
روادها ،ولو بشكل مفتعل .مرت السنني
ول ��م تختلف ص ��ورة م� ��دارس ال �ش��ام إال
ً
ق�ل�ي�لا .ت�غ�ي��رت فيها أل ��وان امل�لاب��س من
ال� �ل ��ون «ال� �ع� �س� �ك ��ري» وال� �ك ��اك ��ي ال ��داك ��ن

ينشد مقاتل
وسط الرمال فيكرر
إنشاده «كورال» أبي بكر
البغدادي

إل � ��ى األزرق أو ال � ��زه � ��ري .ل �ك��ن ال ��واق ��ع
اخ �ت �ل ��ف ع� ��ن ال � �ش � �ع� ��ارات ول � ��م ُي �س� َ�ح��ق
«اإلخ� ��وان امل�س�ل�م��ون» ،ب��ل ظ�ه��ر م��ن هو
أك �ث��ر م�ن�ه��م خ �ط �رًا ،راف �ع��ًا وع ��ده األك�ي��د
ب��ذب��ح ال�ن�ص�ي��ري��ة وال�ص�ل�ي�ب�ي�ين ،وقطع
رؤوس املرتدين علنًا ،طمعًا بحوريات
أك �ث��ر ت�لاق�ي�ه��م ف��ي ج �ن��ان ال�خ�ل��د .ه�ك��ذا،
م�ه��دت «جبهة ال�ن�ص��رة» لظهور «دول��ة
اإلس�ل��ام ف��ي ال �ع��راق وال� �ش ��ام» (داع ��ش)
ال �ت��ي وق �ع��ت ف ��ي م �ص �ي��دة رواد م��واق��ع
ال� � �ت � ��واص � ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي .ف� �ف� �ي� �م ��ا ه��م

يتابعون نشيد «داع��ش» ال�خ��اص على
«يوتيوب» ،كشفوا سرقتها لحن نشيد
«حزب البعث العربي االشتراكي» الذي
ال ي ��زال ح��اض �رًا ف��ي امل �ن��اه��ج امل��درس�ي��ة
ال �س��وري��ة ح�ت��ى ال �ي��وم .ورغ ��م أن ت��اري��خ
نشر الفيديو على «يوتيوب» يعود إلى
 30كانون األول (ديسمبر)  ،2011أي قبل
أن تتمدد «س�ي��ادة» «ال��دول��ة اإلسالمية
ف ��ي ال � �ع ��راق» ن �ح��و ال� �ش ��ام ،إال أن ��ه ع��اد
ل�ل�ت��داول ع�ل��ى ن�ط��اق واس ��ع ع�ب��ر م��واق��ع
التواصل االجتماعي ،وحقق في األي��ام

سوريا
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إلى الحياة
عادت صدد ولم يعد عالء نون
ص� ��ور ش� �ه ��داء ب �ل ��دة ص� ��دد وال �ش �ه��داء
القوميني تمأل جدران البلدة ،وكذلك قرى
بلوزة وزيتا وحاويك في ريف القصير.
قد يكون الشهداء واملفقودون والجرحى
أرقامًا في سياق الحرب السورية املتعبة
ل�ل�ن��اس ال��ذي��ن ي�س�م�ع��ون أخ �ب��اره��م عبر
ش��اش��ة ،لكنهم ليسوا ك��ذل��ك عند أهلهم
وأح �ب �ت �ه��م .وه �ك��ذا ه��و ح ��ال ع�ل�اء ن��ون،
ف�ق��د ت �ح� ّ�ررت ص ��دد ،ال �ب �ل��دة ال �ت��ي حمل
ألج �ل �ه��ا ب �ن��دق �ي �ت��ه ،وه ��و ل ��م ي �ع��د .سقط
ع�ل�اء وامل �ج �م��وع��ة ال �ت��ي ك��ان��ت م �ع��ه بني
شهيد وجريح خ�لال ال��دف��اع عن الحارة
الشمالية ،بعدما سيطر املسلحون على
باقي البلدة وبقيت الحارة الشمالية ،إثر

ظن األهالي أن بقاءهم
ّ
من دون سالح قد يبعد
شر المجموعات
عنهم ّ
المسلحة

الوطني والقومي السوري .دفعت البلدة
 45شهيدًا معظمهم من املدنيني ،بينهم
ثالثة مقاتلني هم ع�لاء خشوف ،أندريه
ك��رم��ة وج� ��ورج ال�س�ب�ع��ة ،و 10مفقودين
بينهم أبو وجيه الشيخ وزوجته وابنته
وزوج �ه��ا وول��داه �م��ا وس �ع��دو ال �خ��وري.
ُ
وب�ع��د ظ�ه��ر أم ��س ،اك��ت�ش�ف��ت ب�ئ��ر قديمة
�وي ج�ث�ث��ًا م�ج�ه��ول��ة ال �ه��وي��ة بسبب
ت �ح� ّ
ال �ت �ح��ل��ل ال� ��ذي أص��اب �ه��ا ف ��ي امل � ��اء ،وب ��دأ
الدفاع املدني العمل على انتشالها .يقول
امل�ط��ران م��ار سلوانوس بطرس النعمة،
الذي انتقل إلى كنيسة مار ميخائيل في
صدد بعدما انتقلت املطرانية إلى البلدة
إث��ر امل �ع��ارك ف��ي منطقة الحميدية وف��ي
ب�س�ت��ان ال ��دي ��وان ف��ي ح �م��ص ،إن «ص��دد
بلدة مساملة ،واملطرانية كانت دائمًا تقوم
بواجبها بالدعوة إلى املحبة وعدم حمل
السالح ،لكن هكذا تكافأ صدد؟ يحتلون
بيوتها ويدمرونها ويقتلون أهلها؟» .لم
يسمح املسلحون لعدد من أهالي البلدة
ب��امل �غ��ادرة« ،زرب��ون��ا بالبيت ،ق��ال واح��د
م �ن��ون إذا ب�ت�ط�ل�ع��وا م�ن�ق�ت�ل�ك��م ،ق�ل�ن��ال��و
ليش بدك تقتلنا ،خلص منضل بالبيت
ي ��ا أخ � ��ي» ،ي �ق��ول ج � ��وزف .وا ّج� ��ه ال��رج��ل
وعائلته املوت حني طرق املسلحون على

األخيرة تقدمًا كبيرًا في عدد املشاهدات
التي قاربت  18ألفًا .في شريط النشيد،
ال� �ك ��ام� �ي ��را م �ث �ب �ت��ة ع �ل ��ى م �ج �م��وع��ة م��ن
مسلحي «الدولة اإلسالمية» بأقنعتهم
السوداء ولباسهم امليداني «الشرعي»،
وهم وسط الرمال ،لينشد أحدهم ،ويرد
«كورال» أبي بكر البغدادي :قام لإلسالم
ص� ٌ
�رح في ب�لاد الرافدين /دول��ة اإلس�لام
تبقى رغم أنف الحاقدين/مرت األع��وام
خمسًا ف��ي ت�ح� ٍّ�د وص �م��ود/ك��م تخطينا
صعابًا كم كسرنا من قيود/كم قطعنا

رؤوس كم فللنا من حديد/كم بذلنا
من
ٍ
نفوس كم فقدنا من شهيد/نحن إن
من
ٍ
�اح س��اء صبح املنذرين/نحن
ننزل ب�س� ٍ
ب��ال��ذب��ح أت �ي �ن��ا ن �س �ح��ق ال �ك �ف��ر ال �ل �ع�ين/
ن�ح�م��ل ال� �ق ��رآن ج�ئ�ن��ا ن �ف��رض ال�ت��وح�ي��د
دي��ن/ن�ق�ت�ف��ي ن�ه��ج ال��رس��ول وال�ص�ح��اب
األكرمني.
ينتهي النشيد بالعادة املعروفة وهي
التكبير ،ثم ابتهاج ال يكتمل إال بإطالق
األع�ي��رة النارية ف��ي ال�ه��واء .وبعيدًا عن
بؤس الشريط وافتقاره إلى أي إيجابية،

ً
ف � �ض�ل��ا ع � ��ن رداءة ص� � ��وت امل �ن �ش��دي��ن
وال��دم��وي��ة ال �ت��ي ت�ع� ّ�ب��ر ع�ن�ه��ا ال�ك�ل�م��ات،
انهالت التعليقات لتشتم م�ب��ادئ هذه
«الدولة» املفترضة ،ومن ثم لتسخر من
مخيلة التكفيريني التي اعتراها العجز
ال �ك��ام��ل ،ف�ل��م ت�ت�م�ك��ن م��ن ت �ج��اوز نشيد
ال �ب �ع��ث ،ول ��م ت�س�ت�ط��ع ت�خ�ط�ي��ه أو حتى
تقليده دون استنساخه بشكل مفضوح.
األحرى بأمراء داعش أن يتفرغوا لجهاد
الذبح وقطاف الرؤوس ومن ثم إحصاء
عدد الحوريات املوعودات.

إطالق صاروخ على آليتهم .وجدت جثث
ال�ب��اق�ين م��ن امل�ج�م��وع��ة ،وبينهم الشهيد
ّ
ف �ض��ل ال �ل��ه ف � ��ارس ،ال� ��ذي وج� ��دت ج��ث�ت��ه
م��ع ج�ث��ث ع�ن��اص��ر ال�ش��رط��ة ب�ع��د د ّخ��ول
ّ
ال �ج �ي��ش ،ول ��م ت�ظ�ه��ر ج��ث��ة ع �ل�اءُ .ع��ل�ق��ت
صور عالء ،مع أقوال لزعيم حزبه أنطون
ّ
سعاده عن الشهداء واألبطال ،لكنه ليس
شهيدًا بعد ،بل في عداد املفقودينّ .أمه
تنتظره ،وإخوته ،ورفقاؤه بحثوا صدد
شبرًا شبرًا ولم يجدوا أثرًا له.
يقول شقيقه« :إذا عالء منصاب وبعدو
عايش ،ما بينخاف عليهّ ،
جبار ،بيتحمل
ج��رح��ه وب �ي �ط �ي��ب ،وإذا اس �ت �ش �ه��د ،ال�ل��ه
يرحمو ،بس بدنا نعرف مصيره».

الباب طالبني مفتاح السيارة« ،قالولي
عيرنا إياها ش��ويّ ،
ولسا ما رج�ع��وا.»...
يضحك ج��وزف ح�ين يخبر كيف أطلت
ابنته الصغيرة جورجينا ذات الخمسة
أع ��وام ،برأسها م��ن زاوي��ة ال�ب��اب ،لتسأل
أحد املسلحني «ليش البس فستان؟» ،في
إش��ارة إل��ى أح��د عناصر جبهة النصرة
ب�ع�ب��اء ت��ه ال�ط��وي�ل��ة« ،ال�ح�م��د ل�ل��ه م��ا أخ��ذ
ع�ل��ى ح�ك�ي�ه��ا» .ل��م ي�ك��ن امل�س�ل�ح��ون بهذا
ّ
اللطف مع كل األهالي« ،تعا تعا يا ابني
لفرجيك شو عملوا .كانوا شاحطني ابن
ع� ّ�م��ي ع �ل��ى ال� � ��درجّ ،
ودم � ��و ع��م ي�ش��رش��ر،
ّ
ّ
يصرخ ،ليك دمو هون ،وهون
وهوي عم
ّ
على السلم ،ما استرجيت اطلع ...يا حرام،
شب» ،يقول أبو الياس ،الذي فوجئ بعد
ساعة بأن املسلحني استطاعوا الدخول
إلى داره من فجوة في بيت جاره ،وعاثوا
هنا،
فيه تخريبًا وسرقة .يسخر األهالي ّ
«يعطيهن العافية تعبوا ،ما تركوا قشة
ب��ال �ب �ي��وت ،الزم ي �ك��ون اس �م �ه��م «ج�ي��ش
ال �ج��راد» م��و الجيش ال�ح��ر» .باملناسبة،
«ال � �ج� ��راد» ل �ي��س ح �ك �رًا ع �ل��ى امل �ع��ارض��ة
املسلحة .فعندما ط��رد الجيش السوري
امل�س�ل�ح�ين م��ن ال �ب �ل��دة ،ه��اج��م س��ارق��ون
بيوتًا بال سكان ،وسرقوا ما بقي فيها،
ّ
ويؤكد األهالي أن الجيش اعتقل بعضهم
وأعاد املسروقات إلى أصحابها.

السرعة في الحسم
لم تتأخر القوات السورية في الوصول
إلى صدد .تقول املصادر العسكرية هنا
إن «م ��وض ��وع ص ��دد م �ح �س��وم ،م�م�ن��وع
ال �س �ي �ط��رة ع �ل �ي �ه��ا ،وك ��ذل ��ك م �ه�ي�ن ،ال�ت��ي
ستتحرر خالل أيام ،إن لم يكن ساعات».
في اليوم التالي لهجوم املعارضة ،دخلت
س ��راي ��ا امل �ه �م ��ات ال �خ ��اص ��ة ف ��ي ال� �ق ��وات
ال�س��وري��ة وع�ن��اص��ر م��ن ال��دف��اع الوطني

طفلتان
سوريتان
في مدينة
صوفيا في
بلغاريا
(أ ف ب)

وال�ق��وم��ي ال �س��وري م��دع��وم��ة بالدبابات
وب ��دأت عملية تحرير ال�ب�ل��دة .ب��دأ تقدم
ال �ج �ي��ش م ��ن ال �ج �ه��ة ال �ش �م��ال �ي��ة ،وب �ع��د
حدوث االختراق ،بدأ الهجوم من املحور
الغربي أيضًا .وحتى مساء أول من أمس،
ك ��ان أه ��ال ��ي ال �ب �ل��دة ال ي ��زال ��ون ي�ب�ل�غ��ون
ال�ق��وات عن وج��ود جثث تعود ملسلحني
تنتشر بني البيوت ،وفي البراري القريبة.
ت�ق��ول امل �ص��ادر العسكرية إن املسلحني
فوجئوا بالقوة ال�ن��اري��ة وال�س��رع��ة التي
ت �ق��دم ب�ه��ا ال �ج �ي��ش ،إذ ل��م ي�ت�م�ك�ن��وا من
بناء التحصينات الالزمة وزرع العبوات
ال�ن��اس�ف��ة واألش� ��راك ل��وق��ف ت�ق��دم ال�ق��وات
ال �خ��اص��ة وال� ��دب� ��اب� ��ات ،ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
ح �ي��ازت �ه��م أس �ل �ح��ة ص��اروخ �ي��ة ح��دي�ث��ة،
وق ��ذائ ��ف ح ��راري ��ة .ب �ع��د ت �ح��ري��ر ال �ب �ل��دة،
قدم وساق.
تجري أعمال تحصينها على ٍ
لم يعد هناك ممرات عشوائية في محيط
ال�ب�ل��دة تسمح ب��ال��وص��ول إل��ى أحيائها
الكبيرة (حارة التل أو الحارة الوسطى،
ح��ارة العني أو ال�ح��ارة الجنوبية ،ح��ارة
ال �ف ��رادي ��س أو ال� �ح ��ارة ال �ش��رق �ي��ة ،ح ��ارة
السقي الشمالي ،الحارة الغربية أو حارة
الدلة ،ومنطقة الناحية التي تضم البريد
ومركز الشرطة) .حصرت حامية البلدة
ال ��دخ ��ول إل�ي�ه��ا م��ن م��داخ��ل إل��زام �ي��ة مع
انتشار كثيف للحواجز والكمائن الليلية
وال �ن �ه��اري��ة ،تحسبًا ألي ه �ج��وم مضاد
ق��د ت�ق��وم ب��ه امل�ع��ارض��ة املسلحة ،ال�ت��ي ال
ت�س�ت�خ��دم ال �ط��رق��ات امل �ع �ب��دة ،ب��ل تسير
س�ي��ارات�ه��ا ال��رب��اع�ي��ة ال��دف��ع ف��ي ال�ب��ادي��ة
املنبسطة.

املستشفى و«لواء األصالة والتنمية»!
ات �خ��ذ امل �س �ل �ح��ون م ��ن م�س�ت�ش�ف��ى ص��دد
م��رك�زًا عسكريًا .يقول أح��د العاملني في
ّ
املستشفى إن املسلحني «شحنوا» كل ما
ال يلزمهم من أجهزة األشعة وماكينات
غ�س��ل ال�ك�ل��ى وآالت أخ ��رى ف��ي ال�س��اع��ات
األول� ��ى ل��دخ��ول ال �ب �ل��دة ،ث � ّ�م ن�ق�ل��وا أس��رة
وأج �ه��زة ت�ل��زم ف��ي اإلس �ع��اف األول ��ي إلى
منزل حولوه إلى مشفى ميداني« ،هون
بس بيسعفوا جريح ،والحاالت الحرجة
ب � �ت� ��روح ع �ل ��ى ال� �ن� �ب ��ك» ،ي� �ق ��ول ال �ع ��ام ��ل.
وي �ق��ول أح ��د ال�ع��ام�ل�ين أي �ض��ًا إن ��ه سمع
«األمير» يصرخ على جهاز الالسلكي أن
الطائرات السورية قصفت قافلة الطاقم
الطبي التابعة ل �ـ«درع اإلس�ل�ام» ،وأنهم
ي�ح�ت��اج��ون ط��اق�م��ًا ج��دي �دًا« .ف ��ات علينا
امل�س�ل�ح�ين وق��ال��ول��ي خ� ّ�ب��وا امل �م��رض��ات،
جماعة النصرة ما بيحبوا يشوفوهن،
وغ � �م ��زون ��ي» ،ف ��ي ج �ع �ب��ة ال �ع��ام��ل ن�ك�ت��ة
«ق ِريت على صدر كم مقاتل «لواء
أيضًاِ ،
األص ��ال ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة!» ،وت�ن�م�ي��ة وال �ل��ه».
صدد تعود إلى الحياة شيئًا فشيئًا ،لكن
ما قبل غزوة «أب��واب الله التي ال تغلق»
كما سمتها املعارضة املسلحة لن يكون
كما بعدها ،املساملون هنا لن يألوا جهدًا
في حمل السالح من اآلن فصاعدًا.
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جامعات

انتخابات AUB

الحكومة الطالبية
أداة لدى االدارة
الحكومات الطالبية املتعاقبة
في الجامعة األميركية في بيروت
فشلت في تمثيل الطالب والدفاع عن
حقوقهم .انعكس ذلك تراجعا في
الثقة بالعمل الطالبي الجامعي .هذا
الواقع يبدو جليا عشية االنتخابات
املقررة الثالثاء ،اذ يتعامل الطالب
بفتور شديد مع الحمالت االنتخابية
حسين مهدي
ل� ��م ت �س �ت �ط��ع ال� �ح� �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة
الصاخبة هذا األسبوع في باحة وست
ه��ول ومعظم املباني خ��رق الهدوء في
ح��رم ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت.
الطالب غير الحزبيني ليسوا مكترثني
ب ��امل� �ش ��ارك ��ة ت��رش �ي �ح��ًا واق � �ت� ��راع� ��ًا ف��ي
االنتخابات التي تجري الثالثاء املقبل.
ّ
ح�ت��ى أن ق ��رار اإلدارة بتغيير النظام
االنتخابي هذا العام والسماح للطالب
مباشرة
بانتخاب الحكومة الطالبية
ّ
ل ��م ي �ح� ّ�م��س ال �ن ��اخ �ب�ي�ن ،ع �ل �م��ًا ب��أن �ه��م
كانوا في السابق ينتخبون ممثليهم
ف��ي ال �ب��رمل��ان ال �ط�لاب��ي ،ل�ي�ق��وم أع�ض��اء
البرملان بانتخاب الحكومة الطالبية
ال �ت��ي ت �خ �ت��ار ب ��دوره ��ا ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س
وهو أعلى منصب طالبي في الجامعة.
ال�لاف��ت ه��ذا ال�ع��ام ه��و مقاطعة إح��دى
امل� �ج� �م ��وع ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ن �خ��رط��ة
ت ��اري �خ �ي ��ًا ف� ��ي ال � �ح � ��راك ال� �ط�ل�اب ��ي ف��ي
الجامعة ،وهي مجموعة «بال حدود».
ّ
وق ��د رأت امل�ج�م��وع��ة ف��ي ب �ي��ان ل�ه��ا أن

«ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ط�ل�اب �ي��ة ل �ي �س��ت امل�م�ث��ل
الحقيقي للديموقراطية ب��ل أداة بيد
اإلدارة ل �ق �م��ع ال � �ط �ل�اب» ،م �ش �ي��رة إل��ى
ّ
أن «ع �م �ي��د ال � �ط �ل�اب ي �س �م��ح ل �ل �ط�لاب
املنتمني إل��ى األح ��زاب غير املنتخبني
بأخذ ال�ق��رارات االنتخابية األساسية.
ّ
وف�ي�م��ا أك ��دت امل�ج�م��وع��ة أن ال��دورت�ي�ن
االن �ت �خ��اب �ي �ت�ين األخ �ي ��رت�ي�ن ل ��م ت�ك��ون��ا
قانونيتني ،انتقدت مهادنة الحكومة
ال�ط�لاب�ي��ة ل �ل�إدارة ف��ي م��وض��وع زي��ادة
األقساط.
ّ
ه� �ك ��ذا أج� �م ��ع ال� �ط�ل�اب ع �ل��ى أن ال�ث�ق��ة
بالعمل السياسي الجامعي تتراجع
ع��ام��ًا ب�ع��د آخ��ر نتيجة ف�ش��ل املجالس
الطالبية املتعاقبة في تمثيل الطالب
كريستال،
وتحقيق مطالبهم .وت�ق��ول
ّ
الطالبة ف��ي كلية إدارة األع �م��ال ،إنها
ش��ارك��ت ف��ي االنتخابات ف��ي السنتني
الجامعيتني األول��ى والثانية وندمت
ع �ل��ى ذل � ��ك ف ��ي م ��ا ب� �ع ��د« ،ف��ال �ح �ك��وم��ة
الطالبية ل��م تقم ب��أي ش��يء للطالب».
وقد وافقها ال��رأي طالب كانوا يمرون
ب ��ال �ق ��رب م ��ن م� �ك ��ان ت �ج �م��ع ال �ح �م�لات
م��ن دون إب ��داء أي اه�ت�م��ام ل�ل�ش�ع��ارات
امل�ك�ت��وب��ة أو ال�ق�ب�ع� َ�ات وك ��رات الضغط
( )stress ballال�ت��ي ن�ش��ط فريقا  8آذار
و 14آذار في توزيعها.
ف ��ي ال �س �ي��اس��ة ال ش� ��يء م�خ�ت�ل�ف��ًا ه��ذا
ال �ع ��ام ،االن �ق �س��ام ال �ع �م��ودي ف��ي ال�ب�ل��د
ت��رج��م ف��ي ت�ح��ال�ف��ات ال �ق��وى امل�س�ت�ت��رة
وراء األن��دي��ة ال�ج��ام�ع�ي��ة ،وه��ي طريقة
تعتمدها األح ��زاب بسبب منع العمل
ال�س�ي��اس��ي امل�ب��اش��ر .أم��ا ال�ج��دي��د ،فهو
ّ
تغير نظام الترشيح واالنتخاب.
ق ��وى  14آذار ك ��ررت ش �ع��اره��ا ال�ق��دي��م
« »student at workأو طالب في العمل،
ف� ��ي ح �ي�ن غ� � ّ�ي� ��رت ق � ��وى  8آذار ،ال �ت��ي

يشارك النادي العلماني باسم الطالب املستقلني (األخبار)

تقاطع «بال حدود»
االنتخابات بسبب
المهادنة حيال رفع
األقساط

نجحت ف��ي استمالة ال�ح��زب التقدمي
االشتراكي إلى تحالفها ،اسم حملتها
فبات شعارها « »student for changeأو
ط�لاب م��ن أج��ل التغيير ،وه��ي تتوقع

أن تتعزز فرص فوزها في االستحقاق
ل �ك��ون االش �ت��راك��ي ي �ك��ون ع ��ادة بيضة
القبان.
وي�ك��اد البرنامج االنتخابي أن يكون
م��وح �دًا ب�ي�ن ال �ط��رف�ين ال �ل��ذي��ن ي��ؤك��دان
أن �ه �م��ا ي �س �ع �ي��ان إل � ��ى ال �ت �غ �ي �ي��ر ،ول��م
يختلف كثيرًا عن العام السابق سوى
بإدراج بند رفض زيادة األقساط.
أم � ��ا ال � � �ن � ��وادي غ� �ي ��ر امل� �ح� �س ��وب ��ة ع�ل��ى
األحزاب فتعد نفسها غير معنية بتاتًا
باالنتخابات ،فهي ال ترشح أح�دًا وال
ت �ش��ارك ف��ي ال�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة وال
تبدي رأيها بشيء بل ينحصر دورها
األقصى
ف��ي ترفيه ال�ط�لاب ،أو بالحد
ّ
تنظيم نشاطات ثقافية .وقد بدا أنها
تستقطب قسمًا كبيرًا من الطالب.
ف��ي املقابل ،ينخرط ال�ن��ادي العلماني
ف � ��ي االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات م �ت �ب �ن �ي��ًا ال� �ط�ل�اب

امل�س�ت�ق�ل�ين وق ��د ش� � ّ�دد رئ �ي��س ال �ن��ادي
ج ��ون ق�ص�ي��ر ع �ل��ى «أن �ن ��ا ن�س�ع��ى إل��ى
ت �م �ث �ي��ل ح �ق �ي �ق��ي ل �ل �ط�ل�اب وم �ح��اس �ب��ة
ح �ق �ي �ق �ي��ة ل � �ل � ��إدارة .وه � � ��ذا م� ��ا ت ��ؤك ��ده
املرشحة باسم النادي بولينيا جحة،
التي لم تقترع العام املاضي ألنها لم
تنتبه ل��وج��ود أي الئ�ح��ة دون خلفية
حزبية ،مشيرة إلى أننا نمثل «الطالب
غير الراضني عن واقعهم».
وق � ��د ب � ��رز ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ل �ل �م ��رة األول � ��ى
ن ��ادي «ال �ق �ي��ادة» ال ��ذي ي �ق��ول أن �ص��اره
إن�ه��م ي�ش��ارك��ون بشكل مستقل باسم
ّ
ال �ن ��ادي ف �ق��ط ،ف��ي ح�ي�ن ق ��ال ط�ل�اب إن
ح � �ض � ��ور رئ � �ي� ��س ح � �ك ��وم ��ة ت �ص��ري��ف
ميقاتي النشاط األول
األع�م��ال نجيب
ّ
للنادي ،ي��دل على أن��ه محسوب عليه،
وقد اعتبر أحد مرشحيه محمد بلوط
أن ب��رن��ام�ج�ه��م االن�ت�خ��اب��ي ي �ق��وم على

قضاء

مكتب إعالمي للقضاء بال عنوان
ظهرت أخيرًا بيانات
موقعة باسم «املكتب
اإلعالمي» لدى مجلس
القضاء األعلى .األمر جديد
ومفاجئ .يبدو أن السلطة
التي يصفها البعض
بـ«الخرساء» قررت أن تنطق
أخيرًاّ .ثمة من يتمنى
اليوم ،من داخل البيئة
القضائية ،الخروج نهائيًا
من «العجرفة» التقليدية
واالقتراب من الناس .لكن
كيف يمكن التواصل مع
املكتب املذكور ،من دون
هاتف أو بريد الكتروني،
أسوة ببعض املؤسسات
وحتى «السوبر ماركت»؟

محمد نزال
ق �ب��ل ن �ح��و ع ��ام�ي�ن ،ن �ق �ل��ت «األخ � �ب� ��ار»
شكاوى قضاة إلى وزير العدل شكيب
عما ُي ّ
قرطباويّ ،
سمونه «ك� ّ�م افواهم»
ت�ج��اه وس��ائ��ل اإلع�ل��ام .ك��ان��وا يأملون
م ��ن ال ��وزي ��ر ال �ع �ت �ي��د ،اآلت� ��ي م ��ن ن�ق��اب��ة
املحامني ،أن يجد لهم الحل .القضاة،
بحسب قانون القضاء العدليُ ،ت ّ
طبق
عليهم أن�ظ�م��ة امل��وظ�ف�ين (امل ��ادة .)133
م ��ن ب �ي�ن ه � ��ذه األن� �ظ� �م ��ة ،ت ��أت ��ي امل � ��ادة
ّ
 15م��ن ق��ان��ون امل��وظ �ف�ين ،ال�ت��ي تحظر
على امل��وظ��ف «ان يلقي او ينشر دون
اذن خطي من رئيس ادارت��ه ،خطبا او
مقاالت او تصريحات او مؤلفات في اي
شأن كان» .يستفز ذلك بعض القضاة،
فأن يكونوا أشخاص سلطة ،يحكمون
ب��اس��م ال�ش�ع��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي ،ف �ه��ذا يعني
«عدم التعامل معهم كسائر املوظفني».
أكثر من ذل��ك ،ك��رس العرف القضائي،
ً
بناء على النص املذكور ،أن القاضي ال
يحق ل��ه ال��دف��اع ع��ن نفسه ف��ي وسائل
اإلعالم ،حتى إذا ّ
تعرضت له مباشرة،
وعليه ان يلجأ الى الشكوى القضائية
فحسب .اعتقد البعض ان الحل يكمن
ف��ي إن ي �ك��ون ل ��دى ال�ق�ض��اء (ال�س�ل�ط��ة)
م�ك�ت��ب إع�ل�ام ��ي ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع وس��ائ��ل
االع�ل�ام والصحافة .لكن القضاء بقي

ب�لا دائ ��رة أم��ان��ة س��ر إداري � ��ة ،أو حتى
مكتب إعالمي بسيط!
ال �ق �ض��اة ،أص �ح��اب ال �ش �ك��وى ،ي��درك��ون
أن «م� �ج� �ل ��س ال � �ق � �ض ��اء األع� � �ل � ��ى» ه��و
م��رج �ع �ي �ت �ه��م ،ال وزي � ��ر ال� �ع ��دل .لكنهم
كانوا يرون كيف أن ذاك املجلس نفسه
ّ
يتعرض للكثير من الحمالت ،الظاملة
ُ
أو امل�ح�ق��ة ،وم��ع ذل��ك يظل على صمته
إل��ى ح��د وص�ف��ه بـ«املجلس األخ��رس».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ك��ان إذا ق��رر أح��د القضاة
ك �س��ر ح��اج��ز ال �ص �م��ت ،ي �ت �ح� ّ�رك ف�ج��أة
«ال�ت�ف�ت�ي��ش ال�ق�ض��ائ��ي» ض ��دهُ .يصبح
م �ت �ه �م��ًا ب � �ـ«ال � �ك �ل�ام»! (ح �ص ��ل ه� ��ذا م��ع
أحد قضاة املحكمة العسكرية) .آنذاك،
وبعد ت��وارد الشكاوى ،وتواصل وزير

طرحت القاضية ماري
دنيز المعوشي األمر
قبل  13عامًا ،لكن بقي
الطرح مجرد طرح

العدل مع مجلس القضاء األعلى ،وعد
ق��رط �ب��اوي ف��ي ح��دي��ث م��ع «األخ� �ب ��ار»
ب��درس موضوع إنشاء مكتب إعالمي
لدى القضاء.

مكتب بال عنوان
ق�ب��ل ن�ح��و ش�ه��ري��ن ،ف �ج��أة ،ص��در بيان
ع��ن امل�ك�ت��ب اإلع�ل�ام��ي ملجلس القضاء
األعلى .أخيرًا حصلت املعجزة .مرحى
مرحى ،قال املتابعون ،لقد دخل قضاء
لبنان عصر ال�ن�ط��ق .أن ت��أت��ي متأخرًا
ّ
خير من أال تأتي أب �دًا .هكذا علق أحد
القضاة .لم يكن البيان يتحدث ،بداية،
ع��ن والدة امل �ك �ت��ب اإلع�ل�ام ��ي ،ب��ل ج��اء
لينفي خ �ب �رًا ق�ض��ائ�ي��ًا ورد ف��ي إح��دى
ُالصحف «ال يمت إلى الحقيقة بصلة».
ذ ّي� ��ل ال �ب �ي��ان ب ��إش ��ارة إل ��ى أن املجلس
«ح��رص��ًا م�ن��ه ع�ل��ى ال�ش�ف��اف�ي��ة املطلقة،
ف� �ق ��د أن � �ش ��أ م �ك �ت �ب��ًا إع�ل�ام� �ي ��ًا أض �ح��ى
ب��امل�س�ت�ط��اع ال �ت��واص��ل م �ع��ه ،م��ن أج��ل
الحصول على األخبار املتعلقة بالعمل
القضائي ،أو الوقوف على مدى صحة
األخ �ب��ار ال�ت��ي ق��د ت�ص��ل ال��ى ال��وس��ائ��ل
اإلعالمية من مصادر أخرى».
ط � ّ�ي ��ب ،ك �ي��ف ي �م �ك��ن ال �ت ��واص ��ل م ��ع ه��ذا
امل �ك �ت��ب م ��ن ق �ب��ل اإلع�ل�ام� �ي�ي�ن؟ اف �ت��رض
املتابعون أن ُيلحق البيان ببيان آخ��ر،
ف��ي ال�ي��وم التالي أو بعد أس�ب��وعُ ،يعمم

فيه رق��م ه��ات��ف املكتب م��ع ع�ن��وان بريد
ال�ك�ت��رون��ي .ل��م يحصل ه ��ذا .م� ّ�ر شهران
وامل�ك�ت��ب العتيد ب�لا ع �ن��وان .ك��أن��ه شيء
خيالي .تتالت بيانات مجلس القضاء
األع �ل��ى ،خ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ة ،ك��ان
ً
بعضها مذيال باسم إح��دى القاضيات
م��ع صفة «أمينة ال�س��ر» .ه��ذا ك��ل م��ا في
األمر.

ّ
مع من نتكلم؟

األسبوع الفائت ،اختلف صيادو ميناء
الدالية في ال��روش��ة مع موظف قضائي
(م �ب��اش��ر) .األخ �ي��ر ج��اء ليبلغهم موعد
جلسة أم��ام القاضية زلفا الحسن ،لكنه
حاول أن يأخذ توقيعات أشخاص غير
موجودين ،عبر توقيع آخرين ،بحسب
م��ا أف��اد ال�ص�ي��ادون أم��ام ال�ق��وى األمنية
الح� �ق ��ًا .ح ��اول ��ت «األخ� � �ب � ��ار» ال �ت��واص��ل
م��ع م��ا ُيسمى املكتب اإلع�لام��ي ملجلس
ال�ق�ض��اء األع �ل��ى ،ل�ل�م��رة األول� ��ى ،وب��دأت
رحلة البحث عن رقم هاتف هذا املكتب.
س ��اع ��ات م ��ن ال �ب �ح��ث دون ج � ��دوى .ب��دا
ك��أن ال�ب�ح��ث ي ��دور ع��ن رق��م ه��ات��ف جهة
اس �ت �خ �ب��ارات �ي��ة ،أو م�ك�ت��ب س ��ري ُيعنى
ب � �ش� ��ؤون األم � � ��ن ال � �ق� ��وم� ��ي ،إل� � ��ى أن ت��م
االتصال أخيرًا بالقاضية الحسن .قالت
«ال أريد أن أتحدث مع اإلع�لام» .من حق
القاضية أن ي�ك��ون ه��ذا ج��واب�ه��ا .أخيرًا
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«ال �ح��رص ع�ل��ى ت��أم�ين راح ��ة ال �ط�لاب».
ي� �غ � ّ�رد ع��ام��ر ري �ش��ان��ي خ � ��ارج ال �س��رب
وي� �ت ��رش ��ح م� �ن� �ف ��ردًا مل �ق �ع��د ال �ح �ك��وم��ة
ال�ط�لاب�ي��ة ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم وال �ف �ن��ون.
ال � �ش� ��اب ب � ��دا واث � �ق� ��ا م� ��ن ق� ��درت� ��ه ع�ل��ى
ال � �ف ��وز ،وق� ��د ات �خ ��ذ زاوي� � ��ة خ ��اص ��ة ب��ه
رف��ع فيها ش�ع��ار «م�ط�ل��وب  ..م��ن أجل
تغيير أف �ض��ل» .ه��و ي��راه��ن ك�م��ا يقول
على الطالب الذين يريدون التصويت
للكفاءة وليس للطائفة أو الحزب.
الطالب وال�ق��وى الحزبية واملستقلون
ي� �ت� �ن ��اف� �س ��ون ع� �ل ��ى  109م� �ق ��اع ��د ف��ي
ال� �ب ��رمل ��ان ال �ج��ام �ع��ي و 18م �ق �ع �دًا ف��ي
الحكومة الطالبية اضافة الى ميزانية
ت� �ق ��در ب �م �ئ �ت�ين وخ �م �س�ي�ن أل� ��ف دوالر
س �ن��وي��ا ت �ن �ف��ق ع �ل��ى ت �م��وي��ل األن ��دي ��ة
وبعض النشاطات الجامعية .لكن ما
ي�م� ّ�ي��ز ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة أن ال�ع��دي��د

توفر رق��م هاتف القاضية «أم�ين السر»
ف ��ي م �ج �ل��س ال �ق �ض��اء األع � �ل ��ى .ال �ه��ات��ف
مغلق .ال م��ان��ع م��ن إع ��ادة م��ع امل�ح��اول��ة.
الهاتف مقفل دائمًا .اإلعالم هنا ال يريد
خرق سرية التحقيق ،وال معرفة األسرار،
بل أخذ توضيح عن العموميات العلنية
للقضية .ك��ان ال ب��د أخ�ي�رًا م��ن االت�ص��ال
ب ��وزي ��ر ال� �ع ��دل .ق ��ال ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» إن ��ه ال
يعلم شيئًا ع��ن القضية .ه��ذا املسلسل
اململ يتكرر باستمرار ،ومع ذلك يخرج
ق �ض��اة م�ج�ل��س ال�ق�ض��اء األع �ل��ى ،دائ �م��ًا،
للتذمر من األخبار الواردة في الصحف
«دون الرجوع إليهم» .هؤالء ،في الواقع،
يودون لو يكون اإلعالم «أخرس» تمامًا.
ربما ال يريدونه أن يتطرق إلى أخبارهم
إط�لاق��ًا ،وذل ��ك «لقناعة تقليدية قديمة
بينهم ،تجعلهم يظنون أنفسهم فوق
النقد ،كأنهم يجلسون في ب��رج عاجي.
يصرون على التمظهر بهيبة افتراضية،
يعتقدون أنها كافية ليخشاهم اإلعالم،
واض�ع�ين أنفسهم بذلك ف��وق الجميع».
هكذا ُيصف أحد القضاة ،وهو من جيل
ال�ش�ب��اب ،عقلية ال�ق�ض��اة ال�ك�ب��ار «ال��ذي��ن
ورث� � ��وا ت �ق��ال �ي��د وأدب � �ي� ��ات ع �ف��ى عليها
الزمن».

وعد بالحل
ي�ق��ول وزي��ر ال�ع��دل إن إن�ش��اء أم��ان��ة سر

ّ
م��ن ال �ط�لاب امل��رش �ح�ين ،ي ��رون أن دع��م
األح� ��زاب ه��ي ال�ط��ري�ق��ة ال��وح �ي��دة التي
ت��وص �ل �ه��م إل ��ى ال �ب��رمل��ان أو ال�ح�ك��وم��ة
ال�ط�لاب�ي��ة وخ �ص��وص��ًا أن �ه��ا ت �م��ول كل
ال�ح�م�ل��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ،أي أن ال �ن��وادي
الطالبية وخلفياتها الحزبية وسيلة
ب� �ي ��د ال� �ب� �ع ��ض ل� �ل� �ف ��وز ،وي� �ج ��د ه� ��ؤالء
صعوبة ف��ي ال�ت��رش��ح منفردين أو مع
ال�ن��ادي العلماني لغياب الدعم امل��ادي
لهم.
امل �ط��ال��ب ش�ب��ه امل ��وح ��دة ب��ال�ن�س�ب��ة إل��ى
ال �ج �م �ي��ع ت �م �ث �ل��ت ف ��ي ت �ح �س�ين ب�ع��ض
املباني لوجيستيًا وإض��اف��ة ماكينات
بيع ال�ط�ع��ام ،تحسني شبكة االنترنت
ف � ��ي ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة ،م� �ط ��ال� �ب ��ة ال �ج ��ام �ع ��ة
ب��اس �ت �ح��داث ب �ع��ض االخ �ت �ص��اص��ات،
ت�ط��وي��ر ال�ت��وج�ي��ه ال�ط�لاب��ي وتوسيعه
وت��أم�ي�ن ف ��رص ت��دري��ب أك �ث��ر ل�ل�ط�لاب،
إضافة إلى تطوير العديد من البرامج
وت �ح �س �ي �ن �ه��ا م� �ث ��ل ب� ��رن� ��ام� ��ج ت� �ب ��ادل
ال �ط�ل�اب م ��ع ال �ج��ام �ع��ات ف ��ي ال �خ ��ارج،
أو ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال �ط�ل�اب ،اس�ت �ح��داث
موقف للسيارات وغيرها من املطالب.
تقاطعت املطالب بني الحمالت الثالث
األس��اس �ي��ة ،م��ع ت�م��اي��ز يسجل للنادي
العلماني يتمثل باملطالبة بأن تصبح
نتيجة ال�ت�ق��ري��ر ال�س�ن��وي ال ��ذي يمأله
ك ��ل ط ��ال ��ب ك�ت�ق�ي�ي��م ل ��وض ��ع ال �ج��ام �ع��ة
واألساتذة علنية وبمتناول الجميع.
عند الثانية من بعد ظهر أمس ،توقفت
ال �ح �م�ل�ات االن �ت �خ��اب �ي��ة ،وش� �ه ��د ح��رم
ال �ج��ام �ع��ة «م �ع��رك��ة» س�ل�م�ي��ة ف��رش�ق��ت
ك��ل ح�م�ل��ة ال�ح�م�لات األخ� ��رى ب��ال�ك��رات
ال �ح �م��راء وال ��زرق ��اء ال �ت��ي ك��ان��ت ت ��وزع،
وه � ��و ت �ق �ل �ي��د ق � ��ام ب� ��ه ال � �ط�ل��اب ال� �ع ��ام
املاضي أيضًا في حني تمت املحافظة
على ال�ه��دوء دون أي احتكاك أو توتر
ي��ذك��ر .وككل ع��ام يسعى ك��ل ط��رف إلى
اب �ت �ك��ار ط��ري �ق��ة م��ادي��ة ج��دي��دة ل�ج��ذب
الطالب ودفعهم إلى انتخابهم .وتركز
كل من الحمالت على اختيار املرشحني
األك �ث��ر شعبية ف��ي ص�ف��وف�ه��م .وتشير
ّ
التوقعات إلى أن اآلذاريني سيتمكنون
م ��ن ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى م �ق��اع��د ال �س �ن��وات
األول��ى ،فيما يحظى النادي العلماني
بمقاعد سنوات التخرج ،لكن هذا كله
ي �ت��وق��ف ع �ل��ى م� ��دى م �ش��ارك��ة ال �ط�لاب
ف ��ي االن �ت �خ ��اب ��ات ون �س �ب��ة ال �ت �ص��وي��ت
ونتائجه.

وزارة األشغال ترمّم الفساد؟
فاتن الحاج
ث�م��ة م ��دارس رس�م�ي��ة ل��م ي�م��ض على
ب �ن��ائ �ه��ا وت �س �ل �ي �م �ه��ا ف �ت��رة ق �ص �ي��رة،
تحتاج اليوم إلى إعادة ترميم .كيف
ُبنيت هذه امل��دارس ومن هو املتعهد
امل� �س ��ؤول؟ ال ي�ج�ي��ب وزي� ��ر األش �غ��ال
ال�ع��ام��ة وال�ن�ق��ل غ��ازي العريضي عن
هذه األسئلة وال يسمي امل��دارس ،بل
ي�ك�ت�ف��ي ب��وض��ع ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ة أم��ام
ّ
الرأي العام ليقول إن وزارة األشغال
غير مسؤولة عن ه��ذا امللف ال خالل
امل � � ��دة ال� �ت ��ي ت ��ول ��ى ف �ي �ه��ا ش�خ�ص�ي��ًا
ال��وزارة وال حتى قبل ذل��ك ،وال��وزارة
ك��ان��ت وال ت � ��زال ت �ت �ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ة
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل� ��ال ال� �ع ��ام .وب ��رأي ��ه،
ك� ��ل م� ��ا ي� �ث ��ار م� ��ن ك �ل��ام خ� � ��ارج ه ��ذه
امل �س��ؤول �ي��ة ي �ص��ب ف��ي خ��ان��ة ال�ل�ع�ب��ة
السياسية الضيقة وال يستند إل��ى
امل ��ؤس � �س ��ات وامل� �ع� �ل ��وم ��ات ال��دق �ي �ق��ة
والكافية.
الجهة التي نفذت
عن
السؤال
ول��دى
ّ
امل � ��دارس ،ي�ش�ي��ر إل��ى أن �ه��ا ك��ان��ت في
ع� �ه ��دة م �ج �ل��س اإلن � �م � ��اء واإلع � �م � ��ار.
يرفض وزير التربية والتعليم العالي
حسان دياب هو اآلخر اإلفصاح عن
أسماء املدارس ،مكتفيًا بالقول« :هي
في الواقع مدرسة واح��دة وقد نعلن
عن تفاصيل امللف في األي��ام القليلة
ّ
املقبلة» .وعلمت «األخبار» أن وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ب� � ��دأت ت �س �ت �خ��دم امل ��درس ��ة
لكنها ال تزال على مسؤولية املتعهد
ولم تتسلمها بصورة نهائية.
ي � �ن� ��درج اس � ��م ه � ��ذه امل � ��درس � ��ة ض�م��ن
الئحة تضم  43م��درس��ة ق��رر مجلس
الوزراء تخصيص اعتماد لها بقيمة
خمسة ماليني دوالر ،أي ما يساوي
نحو سبعة م�ل�ي��ارات ون�ص��ف مليار
ل� �ي ��رة ،ل �ل �م �ب��اش��رة ب �ت��رم �ي��م امل � ��دارس
ّ
املعرضة لالنهيار منذ ما يزيد على
ال �س �ن��ة ،ن�ت�ي�ج��ة ض �ع��ف ف ��ي ب�ن�ي�ت�ه��ا
أو ح��اج�ت�ه��ا امل�ل�ح��ة إل��ى ال�ت��دع�ي��م أو
الترميم الضروري.
وق� � ��د أع � �ل� ��ن ال � � ��وزي � � ��ران ف � ��ي م��ؤت �م��ر
صحافي مشترك تبلغهما بتحويل
دف � �ع � �ت �ي�ن م � ��ن امل � �ب� ��ال� ��غ إل � � ��ى وزارة

هنك قناعة تقليدية بني القضاة تجعلهم يظنون أنفسهم فوق النقد (أرشيف)
ل� ��دى م �ج �ل��س ال �ق �ض��اء األع � �ل ��ى ،ي �ك��ون
املكتب اإلع�لام��ي ضمنها ،يحتاج إلى
ق � ��رار م ��ن ال �ح �ك��وم��ة .األوراق ال�ل�ازم ��ة
ك �ل �ه��ا اآلن ل� ��دى ال �ح �ك��وم��ة ،واألخ� �ي ��رة
ف��ي مرحلة تصريف أع �م��ال ،وبالتالي

«ب� ��دأ ال�ع�م��ل ح��ال �ي��ًا ع�ل��ى ن�ح��و مصغر
باملكتب اإلعالمي ،لنشهد الحقًا والدة
دائ ��رة أم��ان��ة س��ر ش��ام�ل��ة ،علمًا أن ه��ذا
ك��ان يجب أن يحصل قبل اآلن بكثير».
الدائرة العتيدة ستكون برئاسة عضوة

األشغال لترميم وتدعيم  13مدرسة
في هذه املرحلة ،األولى بقيمة مليار
وثمانني مليون ليرة تكفي لتغطية
امل � � ��دارس ال��رس �م �ي��ة اآلت � �ي ��ة :ب �ت �ل��ون،
كفرفاقود ،عرمون وح��وض الوالية،
وال��دف�ع��ة الثانية تبلغ ملياري ليرة
وتشمل امل��دارس اآلتية :مدرسة عبد
الكريم الخليل ،متوسطة الياس أبو
شبكة ،املدرسة التهذيبية للصبيان،
م � ��درس � ��ة ال� �ش� �ه� �ي ��د م �ح �م ��د زع � � ��رور،
م��درس��ة ح�س��ن غ �ن��دور ،م��درس��ة أب��ي
ف� ��راس ال �ح �م��دان��ي ،م ��درس ��ة ال��رم �ي��ل
ومدرسة فرن الشباك الرسمية .يذكر

تم تحويل  3مليارات
و 80مليونًا لترميم
المدارس الرسمية
ّ
أن الئ�ح��ة امل ��دارس متنوعة ب�ين ملك
للدولة ومستأجرة.
ال�ع��ري�ض��ي ي �ش��رح امل �ع��ان��اة ال�ط��وي�ل��ة
للحصول على املبالغ لرفع أي خطر
يهدد السالمة العامة ،بسبب الوضع
ال� �ح ��ال ��ي ل �ل �ح �ك��وم��ة وط ��ري� �ق ��ة إدارة
األمور «وكنا نتمنى أن نبدأ بعملية
ال�ت��رم�ي��م خ�ل�ال ال�ص�ي��ف وق �ب��ل ال�ب��دء
ّ
بالعام الدراسي» .ويلفت هنا إلى أن
«الحاالت التي نتحدث عنها تتعلق
ب �م��دارس أخ�ل�ي��ت ألن�ه��ا ب��ات��ت تشكل
خ� �ط� �رًا ع �ل ��ى ال� �س�ل�ام ��ة ال� �ع ��ام ��ة وق��د
أص �ب��ح ت�ل�ام ��ذة ع ��دد م�ن�ه��ا م��وزع�ين
ع�ل��ى ش�ق��ق س�ك�ن�ي��ة ،ك�م��ا ه��و ال�ح��ال
في كفرمتى على سبيل املثال».
ّ
ويستدرك بالقول إن «ما نتحدث عنه
ينحصر في الترميم فقط وليس كل
م��ا ت�ح�ت��اج إل�ي��ه امل ��دارس املعنية من
ترميم ك��ام��ل وتجميل ،وإن كنا نقر
ّ
ب��أن ع��ددًا كبيرًا م��ن امل ��دارس يتطلب
إض ��اف ��ات وت�ح�س�ي�ن��ات وت �ج �ه �ي��زات،

مجلس القضاء األعلى ،القاضية ميرنا
بيضا ،وعضوية جان طنوس ورودني
ض � ��و .أح � ��د ال� �ق� �ض ��اة ت �م �ن��ى أن ي �ك��ون
أعضاء هذه الدائرة «من بني املتنورين
إع�لام �ي��ًا ،أي ل�ي�س��وا م�م��ن ل��دي�ه��م رغبة
ضمنية بقمع األص��وات .كما أتمنى أن
ً
يكونوا هم أصال ممن يقرأون الصحف
ويتابعون وسائل اإلعالم عادة ،حتى ال
ُيشكل لهم االنتقاد املوضوعي صدمات
ن�ف�س�ي��ة» .ال ي ��زال ال �ق��اض��ي ي��ذك��ر كيف
أن أح��د زم�ل�ائ��ه ،ق�ب��ل س �ن��وات ،ت�ع� ّ�رض
إله��ان��ات وش�ت��ائ��م م��ن ق�ب��ل سياسيني،
وم ��ع ذل ��ك «ل�ل�أس��ف ل��م ي �خ��رج أي ممن
يتربعون على رأس السلطة القضائية
ليدافع عنه ،ولم يكتفوا بذلك بل منعوه
ه��و أي�ض��ًا م��ن ال��دف��اع ع��ن نفسه ،وبقي
األمر ّ
غصة في قلبه».
ُي��ذك��ر أن ف �ك��رة إن �ش��اء م�ك�ت��ب إع�لام��ي
مل � �ج � �ل� ��س ال� � �ق� � �ض � ��اء األع� � � �ل � � ��ى ل �ي �س��ت
جديدة ،إذ كانت القاضية م��اري دنيز
امل�ع��وش��ي ق��د ط��رح��ت األم ��ر ،ق�ب��ل نحو
 13عامًا ،لكن بقي الطرح مجرد طرح
ول��م يتلقفه امل�ع�ن�ي��ون .ال �ي��وم ي�ب��دو أن
األم� ��ر ف ��ي ط��ري �ق��ه إل ��ى ال �ح ��ل ،لينضم
القضاء (السلطة الثالثة) إل��ى الكثير
م��ن امل��ؤس �س��ات ال �ت��ي ل��دي�ه��ا م��وظ�ف��ون
ي�ج�ي�ب��ون ع�ن�ه��ا وي �ت �ح��دث��ون باسمها
إعالميًا.

وهذا حق الناس على الدولة ،لكن ما
كلفنا به بموجب قرار مجلس الوزراء
وم��ا رص��د م��ن مبالغ مخصص فقط
ملعالجة ما هو داهم ويهدد السالمة
العامة» .وبعد موافقة استثنائية من
رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء
على تحويل املبالغ ،يؤكد العريضي
أن «هناك قسمًا أساسيًا من امللفات
ت� ��م إرس� ��ال� ��ه إل � ��ى دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بعدما تم تحويل األم��وال إل��ى وزارة
األش � �غ ��ال ب �م��واف �ق��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة م��ن
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،
ّ
وإن مديرية املباني في الوزارة تولت
األم ��ر وس ��وف ت �ش��رف ب�ك��ل دق ��ة ،وم��ا
ع �ل��ى االس� �ت� �ش ��اري وامل �ت �ع �ه��د س��وى
االل� �ت ��زام ب��دف �ت��ر ال� �ش ��روط» .ي�ض�ي��ف:
«س �ن �ب ��دأ ب��ال �ع �م��ل ف � ��ورًا وس �ن �ح��اول
االس � �ت � �ف ��ادة م ��ن ال ��وق ��ت إل � ��ى ح ��دود
قصوى وبشكل ال يستغرق الترميم
أك �ث��ر م��ن  6أش �ه��ر ،ب�ح�س��ب واق ��ع كل
مدرسة .أما املدارس الثالثون الباقية
الثالثة من االعتماد».
فتنتظر الدفعة ّ
دي��اب يشير إلى أننا «قرعنا ناقوس
الخطر م��رات ع��دة وعقدنا مؤتمرات
ص�ح��اف�ي��ة وم �ق��اب�ل�ات إع�ل�ام �ي��ة ،وم��ا
توصلنا إليه هو فقط  5ماليني دوالر
من أصل  20مليون دوالر كنا طلبناها
لترميم  76مدرسة ،لكن استقر الرأي
على إع�ط��اء األول��وي��ة ل�ل�م��دارس التي
تعاني وضعًا خطيرًا».
ف��ي م�ج��ال آخ��ر ،وردًا على س��ؤال عن
وض ��ع امل� ��دارس ف��ي ط��راب�ل��س نتيجة
ّ
األحداث األمنية ،يشير إلى أن الوزارة
تعالج املسألة ضمن كل منطقة وكل
مدرسة ،وهو تدبير نجح في السنوات
ال�س��اب�ق��ة .وإذ ي��ؤك��د تحييد التربية
عن النزاعات والتجاذبات السياسية
واألم� �ن� �ي ��ة ،ي ��دع ��و إل � ��ى وض �ع �ه��ا ف��ي
أولوية القضايا الوطنية لجهة عدم
التقتير والتأجيل في تأمني مطالب
ه ��ذا ال �ق �ط��اع وخ �ص��وص��ًا م��ا يتعلق
ب �س�لام��ة امل �ب��ان��ي امل��درس �ي��ة وأخ �ط��ار
انهيارها .ويشدد على ضرورة صرف
االع� �ت� �م ��ادات ال �ب��اق �ي��ة وع � ��دم ال �ت��أخ��ر
ّ
ال س�ي�م��ا أن االس �ت �ح �ق��اق��ات امل�ح�ل�ي��ة
واإلقليمية باتت داهمة جدًا.

86100
ليرة

هو ّ
الحد األقصى لتعرفة
ّ
االشتراك في املولدات الكهربائية
بقدرة  5أمبير ،وفق البيان
الصادر عن وزارة الطاقة
واملياه .هذا البيان يحتسب هذه
التعرفة على أساس أن كلفة كل
ساعة تقنني تبلغ  410ليرات
للمشتـركني بقدرة  5أمبير؛
و 820ليرة بقدرة  10أمبير .هذا
السعر مبني على أساس سعر
وسطي لصفيحة املازوت األحمر
بقيمة  26994ليرة ،ويشمل
أيضًا كافة مصاريف وفوائد
وأكالف املولدات باإلضافة إلى
هامش ربح جيد ألصحابها،
باإلضافة إلى ّ
املعدل الوسطي
لعدد ساعات قطع الكهرباء في
املناطق اللبنانية والبالغ 210
ساعات في شهر تشرين األول
خارج مدينة بيروت.
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جولة

باسيل من ضهر البيدر

النفط البري واعد
من البترون الى عاليه
وقريبًا في زحلة يالحق جبران
باسيل املسح البري الثنائي
االبعاد للنفط والغاز الذي
سيشمل  ٥٠٠كلم طولي من
االراضي اللبنانية ،االرقام
ستظهر قبل نهاية العام
الحالي .باسيل متفائل
كالعادة وحانق على
املشككني

بسام القنطار
ج ��ال وزي � ��ر ال �ط��اق��ة وامل� �ي ��اه ف ��ي ح�ك��وم��ة
تصريف االعمال جبران باسيل في منطقة
ضهر البيدر لالطالع على املسح الزلزالي
الثنائي االب�ع��اد للنفط وال�غ��از الطبيعي
في الخط الثاني من البر اللبناني ،الذي
تقوم به شركة «سبكتروم» بالتعاون مع
مركز الخدمات الجيوفيزيائية االردني.
ويمتد هذا الخط من مدينة عاليه صعودًا
ً
نحو ضهر البيدر وص��وال الى بر الياس
وزحلة حيث يخترق العديد من البلدات
في محافظتي جبل لبنان والبقاع.
وي �ش �ك��ل ه� ��ذه ال �خ ��ط ج � ��زءًا م ��ن م �ش��روع
يشمل مسحًا زل��زال�ي��ًا يمتد على حوالي
 ٥٠٠ك�ل��م ط��ول��ي .واظ �ه��رت االب ��ار السبع
املحفورة في عدة مناطق لبنانية بعض
امل ��ؤش ��رات ال �ه �ي��دروك��رب��ون �ي��ة ف��ي اق�س��ام
العصر الكريتاسي وال�ج��وراس��ي والتي
ي �م �ك��ن م �ق��ارن �ت �ه��ا م� ��ع م �ن �خ �ف��ض ت��دم��ر
ال �ج �ي��ول��وج��ي ف ��ي س ��وري ��ا ح �ي��ث ي�ج��ري
استخراج النفط والغاز.
ف ��ي س �ف��ح ض �ه��ر ال �ب �ي��در وض �ع��ت ش��رك��ة
«س�ب�ك�ت��روم» غ��رف��ة نقالة مجهزة ل�ق��راءة
ال��ذب��ذب��ات ال�ن��ات�ج��ة م��ن ش��اح�ن��ات كبيرة
تعمل على طريقة الدفع امليكانيكية عند
األوتستراد العربي الجديد ال��ذي يجري
ان � �ش� ��اؤه ع �ن��د ن �ق �ط��ة ت��رت �ف��ع ق ��راب ��ة م�ئ��ة
م�ت��ر م��ن ط��ري��ق ال �ش��ام .وي�م�ك��ن م��ن خ�لال
ال�ش��اش��ات امل��وج��ودة ف��ي ال�غ��رف��ة االط�لاع
على ص��ور تمثل التراكيب الجيولوجية

باسيل :هناك أشخاص في البلد ال يريدوننا أن نستخرج ال نفطا وال غازا (مروان بوحيدر)

عدل

«الهالوين العنصري» :من يعيد للعامالت كرامتهن؟
أحمد محسن
أي��ن األم ��ن ال �ع��ام اآلن .ه��ذا ه��و ال �س��ؤال.
أي��ن ه��و ال�ج�ه��از ال�ن�ش�ي��ط ،ال ��ذي ص��ادر
ب �ب �ط��ول��ة ،ق �ب��ل ب �ض �ع��ة أي � ��ام ،م�ج�م��وع��ة
مالبس ،ألنه رأى في ذلك إهانة إلى فئة
ّ
دينية ،وصفقت له الجماعات الحريصة
على أن يكون لبنان متأخرًا عن الكوكب.
فاتته ّ
بقية الحفلة ،ي�ب��دو ذل��ك .الحفلة
ن�ف�س�ه��ا ،حفلة ال�ه��ال��وي��ن ال�ب��ائ�س��ة .أي��ن
القضاء الذي ترك مجموعة من التافهني
ي� �ه� �ي� �ن ��ون آالف ال� � �ع � ��ام �ل��ات ال � �ل ��وات ��ي
ي��زي�ن��ن ه ��ذه ال �ب�لاد بتعبهن وشغفهن
بالحياة .أي��ن الجميع ال��ذي يسكت عن
املهزلة التي انتشرت من وسط املدينة،
ً
امل �ش��وه��ة أص �ل��ا ،إل ��ى م��واق��ع ال �ت��واص��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي ،وك� ��ال � �ع� ��ادة ،وج � ��دت ف�ئ��ة
واس �ع��ة م��ن امل�ص�ف�ق�ين .ت�ص�ف�ي��ق يبعث
على الغثيان .والحال أن هذا التصرف ال
يفضح تقاعس هذا األم��ن العام وحده،
ف� ��ال� ��ذي ي� �ع ��رف ك� �ي ��ف ي ��وض ��ع ال �ع �م��ال
وتوضع العامالت في سجنه ،يفهم أن
األزم ��ة ليست أزم��ة ج�ه��از أم�ن��ي ل��م يؤد
واج �ب��ات��ه وي �ح �ق��ق م ��ع ال �ف��اع �ل�ين حتى
هذه اللحظة ،بل إنها في األساس ،أزمة
مجتمع متأخر كثيرًا عن العالم .األمن
العام ،لم يتحرك ،ألنه ال يشعر بوجود
ً
ش ��يء ي�ج�ب��ره ع�ل��ى ال �ت �ح��رك أص�ل��ا .هل
ي�خ�ف��ى ه ��ذا ع �ل��ى أح� ��د؟ ه ��ل س �م��ع اح��د
بموقوف واحد أو معاقب واحد بتهمة
ال� �ع� �ن� �ص � ّ
�ري ��ة ،رغ� � ��م ع � �ش� ��رات ال � �ح� ��االت
ّ
العنصرية التي يفضحها اإلع�ل�ام؟ لن
ّ
ت �ت��دخ��ل امل��ؤس �س��ة األم �ن��ي��ة ف��ي أي بلد
م��ن ال�ع��ال��م ،بلد ي�ع��رف معنى اإلن�س��ان،
م��ن أج��ل سحب رداء ،لكنها على األق��ل،
تعرف معنى كرامة اإلنسان .لقد منعت

مثل هذه التصرفات القميئة في مالعب
ك��رة القدم ،وشجبت في الحانات ،وفي
ك��ل م�ك��ان ،لكنها تبقى متاحة هنا ،في
ج �م �ه� ّ
�وري��ة «ال� � ��داون ت � ��اون» ،وف ��ي ب�لاد
ال�ع�ن�ص��ري�ين إل ��ى ح��د ال ي�ح�ت�م��ل .ت�ق��وم
القيامة من أجل رداء وحسب .يبدو هذا
محبطًا ،قبل أن يحضر سؤال جدي آخر
إل ��ى ه ��ذا ال �س �ج��ال امل �ض �ن��ي :أال يشاهد
األم��ن العام السينما؟ في املشاهد التي

ي�خ�ط��ف م�ن�ه��ا ل �ح �ظ��ات ه��ام��ة أح �ي��ان��ًا،
وي �ت �ل �ص �ل��ص ع �ل �ي �ه��ا ب��ذه �ن �ي��ة ال��رق �ي��ب
ـ � �ـ ح� � ��ارس امل� � � � ��وروث ،أال ي �ش��اه��د ك�ي��ف
ّ
الحريات
ص��ار العالم أكثر انفتاحًا مع
ّ
ال �ش �خ �ص� ّ�ي��ة وأول ��وي� �ت� �ه ��ا ع �ل ��ى ح ��ري ��ة
ال�ج�م��اع��ة؟ ل�ق��د أع ��اد ال ��رداء إل��ى مكانه،
وت � ��رك ال �ع �ن �ص� ّ
�ري��ون ب�ل�ا ح� �س ��اب .ه��ذا
رائ� ��ع .ي�ع�ط�ي�ك��م ال �ع��اف �ي��ة .ح�س�ن��ًا ،ي�ب��دو
هذا بمنتهى القسوة مع «األمن العام».

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻄﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﹼﺔ

ول �ك��ن ،ال ب��د م��ن وج� ��ود أح ��د ي�ح��اس��ب
هؤالء ،الذين أهانوا العامالت ،وأهانوا
جميع اللبنانيني بفعلتهم ه��ذه ،حتى
لو لم يشعر أحد بذلك .يجب أن يتحرك
أح��د م��ا .االم��ن ال�ع��ام ،القضاء ،أي شيء
يمت إل��ى هيكل الدولة العظمي بصلة،
ي �ج��ب أن ي �ب��دأ ت�ص�ح�ي��ح األخ� �ط ��اء من
م �ك��ان م ��ا .ي�ج��ب أن ي �ع��رف ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ون
أن ح�ي��وات اآلخ��ري��ن ،ال يمكن أن تكون
عرضة للتهريج ف��ي حفلة ،فيبدأ األم��ر
ه � �ن ��اك ،وي �ن �ت �ه��ي ب �ب �ع��ض امل � � ��زاح ع�ل��ى
«الفايسبوك» .يجب أن يعاقب الفاعلون،
أن ت �ك��ون ه �ن��اك آل � ّ�ي ��ة واض� �ح ��ة إلف �ه��ام
ّ
العنصرية ليست ترفًا،
اللبنانيني ،أن
ب��ل إن األذى ال ��ذي ت�س�ب�ب��ه ي �ف��وق غ�ب��اء
السكوت عنها ،خاصة إذا كان السكوت
ّ
اللبنانية.
يبدو أبديًا ،على الطريقة
وال� �ح ��دي ��ث ع ��ن ط��ري �ق��ة ل �ب �ن��ان� ّ�ي��ة ل�ي��س
ّ
ّ
للعنصرية فمًا
مجانية .فلو ان
اضافة
ب �غ �ي �ض��ًا ي �ش �ب��ه م ��ا ه ��ي ع �ل �ي��ه ،ل�ن�ط�ق��ت
س��أم��ًا ض� ّ�د استنفادها م��ن اللبنانيني.
ت �ت �ش��ارك ال �ع��ام�لات ع�ن�ص� ّ
�ري��ة ج ��زء من
اللبنانيني مع الكثيرين .والحديث هنا،
عن السوريني والفلسطينيني واألك��راد،
وك��ل ما هو ليس لبنانيًا .وه��ذا مقرون
ب��األح��داث .على األرج ��ح ،نسي الجميع
ت� �ج ��اوزات ال�ج�ي��ش ف��ي ب ��رج ح �م��ود مع
«األج��ان��ب» .انتهى األم��ر بصيغة «األمر
ل ��ك» ال�ن�ق�ي�ض��ة ل �ك��رام��ة ال �ف��رد وح� ّ
�ري �ت��ه.
وع �ل��ى األرج � ��ح ،ل��ن ي�ث�ي��ر ت �ح��رش رج��ل
أمن قرب مجلس النواب بعاملة آسيوية
ح �ف �ي �ظ��ة أح� � ��د م � ��ن ال � �ع� ��اب� ��ري� ��ن ،ال ��ذي ��ن
يتعاملون مع األمر بوصفه أمرًا واقعًا.
ً
ً
وه � ��ذا ح� ��دث ف� �ع�ل�ا ق �ب��ل أس� �ب ��وع م �ث�ل�ا،
وضحك امل��ارة على العاملة ،بينما كان
يفترض بهم الرغبة باالختفاء .والقصد

ه�ن��ا ،أن رج��ل االم��ن ،ال��ذي يمثل ال��دول��ة
ف��ي لحظة ال�خ�ط��أ ،ه��و ال��ذي ي�ب��ادر إل��ى
الخطأ .وتنسحب تجاوزاته على الدولة
ال �س��اك �ت��ة ب ��دوره ��ا ،اس �ت �ج��اب��ة لللنسق
ً
الذي ُركبت على أساسه أصال ،وهو من
مكونات الشعب.
في أية حال ،الصورة ليست بحاجة إلى
ش��رح ،وعرضها قد يسهم في رواجها.
ن�ت�ح��دث ع��ن بيئة ال تتعب م��ن اخ�ت��راع
ّ
والعنصرية .نتحدث عن ثالثة
الكراهية
تافهني ،صبغوا وجوههم بلون أس��ود
ق ��ات ��م ،ول �ب �س��وا ث �ي��اب ال �ع �م��ل ال��رق �ي �ق��ة،
وعنونوا الصورة «التقوا بالكوماريز»،
ّ
السخرية من العامالت .كأنهم
في غرض
ي �ع��رف��ون أن أح� �دًا ل��ن ي�س��أل�ه��م .أرس �ل��وا
اب �ت �س��ام��ات دن �ي �ئ��ة إل ��ى ال �ك��ام �ي��را ،غير
آبهني بالتمييز ،الذي لو لم يكن بالشكل
ال� ��ذي وق ��ع ف �ي��ه ،وف ��ي ب�ل�اد أخ� ��رى غير
لبنان الذي وصلت نسبة املنتحرات فيه
إل��ى ع��ام�ل��ة ك��ل أس �ب��وع ،ل�ك��ان السجال
أق ��ل ح� ��دة .ب �ي��د أن ه ��ذه ال� �ص ��ورة ،وف��ي
وسط بيروت تحديدًا ،تعني أن شيئًا لم
ّ
يتغير ،وأن اللبنانيني لم يعرفوا معنى
ّ
العنصرية بعد .واألم��ر ليس شخصيًا،
ّ
بالعنصرية يستحق
لكن م��ن يتباهى
عقابًا قانونيًا قاسيًا .عقابًا يكون على
ق� �ي ��اس اآلالم ال� �ت ��ي ت �س �ب �ب �ه��ا أم ��راض ��ه
ل�ل�آخ��ري��ن .وب �م��ا أن ال �ع �ق��اب ال�ق��ان��ون��ي
مختف ت�م��ام��ًا ،وك ��أن ال�ع�ن�ص� ّ
�ري��ة باتت
ً
عرفًا لبنانيًا مقبوال ،ال يستدعي سوى
شجب هنا واستنكار هناك ،فمن الجائز
ّ
لبنانية أي�ض��ًا ،إن كرامة
ال�ق��ول ،وبلغة
ال �ع��ام�ل�ات ال �ل��وات��ي ت�ع��رض��ن ل�ل�إس��اءة،
ب�لا ش ��ك ،ت �س��اوي أض �ع��اف امل � ��رات ،تلك
الوجوه الدميمة ،التي صبغت على ذلك
النحو الكريه.
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متفرقات
التي يجري تسجيلها والتي ستستخدم
ف ��ي م��رح �ل��ة الح �ق��ة الس �ت �ح ��داث خ��رائ��ط
ث �ن ��ائ� �ي ��ة االب� � �ع � ��اد ل� �ت� �ك ��اوي ��ن ال �ص �خ ��ور
امل ��وج ��ودة ف��ي ب��اط��ن االرض ل�ت�ح�ل��ل من
قبل خبراء جيولوجيني ،والتي ستمكن
م��ن التحديد بشكل دقيق كميات النفط
وال �غ��از ال�ت��ي تختزنها ال�ت��رب��ة اللبنانية
واعماقها.
وكيل شركة سبكتروم ف��ي لبنان ج��ورج
قمر أك��د ل�ـ«األخ�ب��ار» ان نتائج املسح في
منطقة البترون تظهر ف��ي اواخ��ر الشهر
ال�ج��اري ،على ان تظهر نتائج املسح في
منطقة عاليه ف��ي منتصف شهر كانون
االول املقبل.
«امل�ه��م ان ال تتوقف اع�م��ال امل�س��ح البري
الن � ��ه س �ب��ق ل �ل �ش��رك��ة ان اوق � �ف ��ت ع�م�ل�ه��ا
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ،ل��ن اس�م�ي�ه��ا ،ب�ع��د تعرضها
مل�ض��اي�ق��ات» بحسب باسيل ال��ذي توجه
ال � ��ى م �م �ث��ل ش ��رك ��ة س� �ب� �ك� �ت ��روم ب��ال �ق��ول
«س�ت�ع�م�ل��ون ف��ي ال�ث�ل��ج وال �ب��رد ال �ق��ارس،
املهم ان ال يتوقف العمل».
ت �ع��رض ب��اس�ي��ل لحملة منظمة م��ن قبل
خ�ص��وم��ه ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ال �ب��دء ف��ي عملية
امل� �س ��ح ال � �ب ��ري م ��ن دائ� ��رت� ��ه االن �ت �خ��اب �ي��ة
ف��ي ال �ب �ت��رون ،ع�ل�م��ًا ان ش��رك��ة بريطانية
قامت بحفر بئر في منطقة عبرين شرق
البترون عام « .١٩٦٣اذا كان منطق هؤالء
«ع�ن��زة ول��و ط ��ارت» ف�لا مشكلة ،ن�ع��م ان��ا
ب��دأت من منطقتي وال مشكلة عندي في
ذلك على االط�لاق ،وعندما ينتهي املسح
س�ي�ت�ب�ين ان ج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
مشمولة» يقول باسيل.
ح�م�ل��ة ال �خ �ص��وم ل��ن ت �ت��وق��ف ع �ن��د مسح
ال� �ب� �ت ��رون ،س� �ي ��زار اب� ��ي خ �ل �ي��ل م�س�ت�ش��ار
ال ��وزي ��ر ب��اس �ي��ل ه ��و اب� ��ن م�ن�ط�ق��ة ع��ال�ي��ه
وم��رش��ح ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ع��ن ه��ذه
الدائرة .ففي فندق الصخرة في بحمدون
دع��ا اب��ي خليل ع��ددًا م��ن رؤس��اء بلديات
م �ن �ط �ق��ة ج � ��رد ع ��ال �ي ��ه ال� ��ذي� ��ن ك� ��ان� ��وا ف��ي
استقبال باسيل عارضني قضايا تتعلق
ببلداتهم ،من بئر املياه في املشرفة الى

ان� ��ارة ع�ين ال �ف��ردي��س ال ��ى س��د ع�ين داره.
جميع رؤس ��اء ال�ب�ل��دي��ات ال��ذي��ن ح�ض��روا
االج �ت �م��اع اث �ن��وا ع�ل��ى ال� ��دور ال ��ذي يقوم
به اب��ي خليل النماء املنطقة ،لكن الئحة
امل�ط��ال��ب ت �ط��ول .رد ب��اس�ي��ل ب��ال�ت��أك�ي��د ان
منطقة عاليه هي من اكثر املناطق التي
ح� ��ازت اه �ت �م��ام وزارة ال �ط��اق��ة ل �ك��ن ع��دم
وج��ود م��وازن��ة ه��و السبب ف��ي ع��دم اق��رار
العديد من املشاريع ،او تأخر تنفيذ عدد
آخ � ��ر ،ألن ف �س��خ ال �ع �ق��ود م ��ع امل�ت�ع�ه��دي��ن
يعني «تبخر» املشروع الستحالة اجراء
م�ن��اق�ص��ة ج��دي��دة ب ��دون وج ��ود م��وازن��ة.
موضوع السدود أخذ الحيز االوس��ع من
ال�ن�ق��اش ح�ي��ث ط��ال��ب ب��اس�ي��ل ب�ل��دي��ة عني
دارة ب ��أن ت �ص��در م��وق�ف��ًا واض �ح��ًا م��ؤي�دًا
الق ��ام ��ة ال �س��د ألن ه �ن��اك اع� �ت ��راض ��ًا ،ف��رد
رئيس البلدية م��ؤك�دًا ان املعترضني هم
ق�ل��ة وان اه��ال��ي ع�ين دارة ي��ري��دون اق��ام��ة

تظهر نتائج المسح
في منطقة عاليه في
منتصف شهر كانون
االول المقبل

ال �س��د ب��اس��رع وق� ��ت .رد ب��اس �ي��ل ب��ال�ق��ول
«س��وف اص��در بيانًا ح��ول س��د ع�ين دارة
وأنتظر ردود الفعل ،واذا كانت االصوات
امل��ؤي��دة للمشروع منخفضة ،فاعذروني
ل� ��ن اغ� ��ام� ��ر ب ��ال� �ب ��دء ب� ��امل � �ش� ��روع الواج � ��ه
اع �ت��راض��ات الح �ق��ًا ،واالم �ث �ل��ة ك�ث�ي��رة من
محطة الصرف الصحي في كفرحلدا الى
خط التوتر العالي في املنصورية الى سد
القيسماني وغيرها من املشاريع».

عودة الى الغاز والنفط ،لم ينس باسيل
شكر رؤساء البلديات الذين وافقوا على
اج��راء املسح البري في نطاقهم العقاري.
واض� ��اف« :ان �ن��ا ال �ي��وم ف��ي ال �خ��ط ال�ث��ان��ي
للنفط ،حيث يتم االنتقال من خط الى آخر
لنغطي معظم امل�ن��اط��ق اللبنانية حيث
نستكشف ع�ب��ر امل�س��ح ال �ب��ري إم�ك��ان�ي��ات
وج ��ود ال�ن�ف��ط وال �غ ��از ،وان �ن��ا م��وع��ودون
بظهور النتائج األولية قريبا لننظر الى
املؤشرات للتعمق أكثر بالدرس في حال
كانت ج�ي��دة ،وإذا ل��م تكن جيدة سنعلن
حقيقة املوضوع للرأي العام» ،الفتا الى
ان «املؤشرات جميعا تدعو الى التفاؤل».
وق��ال« :نتكلم اليوم عن البر ،بعد أن كنا
منذ ثالث سنوات تحدثنا عن البحر ،وفي
نفس اإلطار تريثنا ولم نعد املواطنني اال
بعد ان حصلنا على النتائج اإليجابية،
وف ��ي ك��ل ي ��وم ت� ��زداد ال�ن�ت��ائ��ج اإلي�ج��اب�ي��ة
أكثر فأكثر لكن هناك أشخاصا في البلد،
ال يريدوننا أن نستخرج ال نفطا وال غازا،
وب� � ��دأوا ب��ال�ت�ش�ك�ي��ك وس �ت �س �م �ع��ون ذل ��ك،
وان�ن��ي اق��ول ذل��ك حتى ي��رت��دع ه��ؤالء وال
يتكلموا ،لكنهم لن يسمعوا وسيتكلمون
وس �ت �س �م �ع ��ون أص � ��وات � ��ا م� ��ن ل �ب �ن��ان �ي�ين
يقولون مثال ان لبنان غير مؤهل وغير
جاهز كي يستخرج نفطا أو غازا ،وليس
لديه ال إدارة وال خبرة وال معرفة .وحول
الوساطة التي تقودها الواليات املتحدة
االميركية لالتفاق على الحدود البحرية
م��ع اس��رائ �ي��ل ،رد ب��اس�ي��ل ب��ال�ق��ول «ليس
خفيًا على احد ان هناك وساطة اميركية
وهناك تقارير ح��ول ع��دم قبول اسرائيل
ب� �ه ��ا ،االس� � � ��اس ان ن �ق �ب��ل ن� �ح ��ن ول �ي��س
اسرائيل».
وأك � ��د ب��اس �ي��ل ان� ��ه «ف� ��ي امل��رح �ل��ة األول� ��ى
تقوم شركات اجنبية بالتنقيب بإشراف
وإدارة ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ل�ك��ن ب�خ�ب��رات
ه � � ��ذه ال� � �ش � ��رك � ��ات ،وم � � ��ع ال � ��وق � ��ت س �ي �ت��م
انشاء الشركة الوطنية اللبنانية لتقوم
بعمليات االس�ت�خ��راج وتعمل ف��ي لبنان
وفي الخارج».

مصارف

مبررات لخفض « »S&Pتصنيف لبنان؟
أي ّ
محمد وهبة
ل��م ي�ك��ن مفاجئًا خ�ف��ض وك��ال��ة «س�ت��ان��در
أند بورز» تصنيف لبنان للدين السيادي
بالعملة املحلية وب��ال��دوالر م��ن ( )Bإلى
( )B-ب �م �ق��دار م��ا ك��ان��ت م �ب� ّ�ررات��ه غ��ري�ب��ة.
ه��ذه النتيجة ال�ت��ي خ��رج��ت بها الوكالة
ال ت�ش�ب��ه ك�ث�ي�رًا ال��واق��ع ال ��ذي س��ردت��ه في
ّ
مبرراتها ب��ل لعلها مختلفة عنه بعدما
اس�ت�ب�ع��دت م�خ��اط��ر ع��دي��دة ق��د تستدعي
ّ
مثل هذا اإلج��راء .فهي قللت من املخاطر
السياسية واألم�ن�ي��ة ،ولهجتها مطمئنة
ل �ج �ه��ة امل �خ��اط��ر امل ��ال �ي ��ة .ك ��ل م ��ا ت�خ�ش��اه
الوكالة هو ارتفاع الدين العام إلى %126
م��ن الناتج املحلي اإلج�م��ال��ي ،فهل يكفي
قلقها هذا لخفض التصنيف؟
ف ��ي األول م ��ن ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ،أص ��درت
وك��ال��ة «س �ت��ان��در أن ��د ب� ��ورز» ت �ق��ري �رًا عن
«الدين السيادي اللبناني الطويل األمد
بالعمالت األجنبية واملحلية» .وخلصت

الوكالة إلى خفض تصنيف لبنان وإبقاء
رؤيتها ملستقبل التصنيف «سلبية».
مل � ��اذا اآلن؟ مل � ��اذا ه� ��ذا ال �ت��وق �ي��ت؟ م ��ا هو
موقف باقي وك��االت التصنيف؟ م��ا ورد
ف��ي تقرير «س�ت��ان��در أن��د ب��ورز» ال يحمل
إجابات مقنعة ،على الصعيد االقتصادي
أو ال �س�ي��اس��ي؛ ف�ه��ي ت �ق��ول إن االق�ت�ص��اد
ال�ك�ل��ي ف��ي ل�ب�ن��ان ي�ش�ه��د ت��راج �ع��ًا بطيئًا
بوتيرة ثابتة .األزمة السورية هي مصدر
ال�ت��راج��ع م�ن��ذ مطلع ع��ام « 2011م��ا ّأدى
ّ
تضرر نسبة الدين إلى الناتج املحلي
إلى
اإلج �م��ال��ي ،وه� ��ذه ال�ن�س�ب��ة س�ت��رت�ف��ع من
 %116إلى .»%126
سياسيًا ،ت� ّ
�ذرع� ّ�ت ال��وك��ال��ة بما ق��ام حزب
�دخ�ل��ه امل�ب��اش��ر ف��ي س��وري��ا
ال �ل��ه «ل�ج�ه��ة ت� ّ
ودعمه لنظام بشار األسد»  ،وذكرت أيضًا
«اس �ت �م��رار ال�ع�ن��ف ع�ل��ى ج��ان�ب��ي ال�ح��دود
بني لبنان وسورياّ ،وتداعيات النازحني
ال �س��وري�ين ال ��ذي ي�م��ث�ل��ون رب ��ع املقيمني،
ّ
وأصبحوا يشكلون خطرًا ديموغرافيًا...

تصنيفات الدين العام في لبنان
وكالة التصنيف

موديز
فيتش
ستاندر أند
بورز
كابيتال
أنتليجنس

العملة األجنبية
دين
دين
قصير
طويل
األمد
االمد
NP
B1
B
B
B
BB

B

سلبي
مستقرّ
سلبي
ّ
مستقر

العملة املحلية
دين
دين
طويل قصير
األمد
األمد
B2
B
B
B
B

B

ّ
مستقر
ّ
مستقر
سلبي
ّ
مستقر

ب��اإلض��اف��ة إل��ى استقالة حكومة ميقاتي
وعدم تأليف حكومة جديدة بعد».
هذا الكالم «السلبي» عن لبنان لم يترجم
الحقًا في باقي تقرير الوكالة .فهي ترى
أن وت�ي��رة األح ��داث ف��ي س��وري��ا «ل��م تدفع
ل �ب �ن��ان ن �ح��و ح� ��رب أه �ل �ي��ة» وت �ع �ت �ق��د أن
«نتيجة مثل الحرب األهلية غير مرغوبة
في لبنان بسبب ّ
قوة ميليشيا حزب الله
واه � ��داف ال�س�ي��اس�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة ،واح �ت��راف
الجيش اللبناني ،والجهود التي تقودها
ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي امل �ن��اط��ق لضمان
نسبة من االستقرار».
في املقابل ،تشير الوكالة إلى أن االقتصاد
ل��ن ي�ش�ه��د ت�ق�ل�ص��ًا ،ب��ل ت �ت��وق��ع أن ي�ك��ون
ال �ن �م��و ع �ن��د ح � ّ�د أق �ص��ى ن�س�ب�ت��ه  %2في
 ،2015وتلفت إلى أن «االقتصاد اللبناني
أبدى مقاومة لألزمات في الفترة املاضية
ونتوقع استمرار هذا األمر».
ماليًا ،ت��رى الوكالة أن التركيبة الحالية
ب�ي�ن ال ��دول ��ة ا ّل �ل �ب �ن��ان �ي��ة وم� �ص ��رف ل�ب�ن��ان
واملصارف توفر «حاجات الدولة اللبنانية
مل� ّ�دة سنتني ...ال��ودائ��ع مستمرة بالتدفق
إلى القطاع املصرفي وقياسًا إلى ضعف
االقتصاد فإن نمو الودائع يكفي لتمويل
حاجات الدولة والقطاع الخاص أيضًا».
وت �ش �ي��ر إل� ��ى أن امل� �ص ��ارف ت �ش �ت��ري دي��ن
ال��دول��ة مباشرة ،وف��ي  31آب  2013بلغت
ن�س�ب��ة ال��دي��ن ال�ح�ك��وم��ي  %21م��ن أص��ول
ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ،م��ا يعني أن امل�ص��ارف
ت�ح�م��ل  %55م��ن ال��دي��ن ال �ع��ام ال�ح�ك��وم��ي.
كذلك ،تشتري املصارف شهادات اإلي��داع
ال � �ت ��ي ي� �ص ��دره ��ا م � �ص ��رف ل� �ب� �ن ��ان ال� ��ذي
يشتري ب��دوره سندات الدين الحكومية.
وقد بلغت نسبة شهادات اإليداع  %32من
األص ��ول امل�ص��رف�ي��ة ،فيما يحمل مصرف
لبنان  %32من الدين بالعملة اللبنانية.

األمم املتحدة :قلق بالغ من النزوح
نزار عبود
لبنان األخطر وضعًا في دائرة الدول املحيطة باألزمة السورية ،وهو يأتي على
رأس األولويات الدولية لجهة املحافظة على سالمه واستقراره ،حسب األمني
العام لألمم املتحدة ،بان كي مون ،الذي أعرب عن قلقه البالغ من تداعيات
النزوح املكثف من سوريا إلى لبنان والتوتر القائم داخله بسبب االنقسام
الحاصل.
بان كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البنك الدولي جيم
يونغ كيم .األخير أعرب عن أسفه لعدم حدوث استجابة سريعة للنداءات
تواكب حجم الكارثة السورية .وقال كيم إن البنك الدولي قدم أقصى ما يمكنه
من قروض للبنان الذي دفع غاليًا ثمن األزمة السورية ،وينتظر أن يدفع أكثر
على شكل تضاعف نسبة البطالة خالل عام .وقال« :نراقب الوضع عن كثب.
طلب األردنيون مساعدة وتمكنا من تقديمها بسرعة؛ ألن املجال كان يسمح
ماليًا بتقديم القرض .ولسوء الحظ ،لبنان بلغ أقصى حدود االستدانة معنا.
فنحن نشارك في الكثير من املشاريع هناك ،لكننا نشاطر قلق األمني العام
بأن املخصصات ال تتحرك بالسرعة املطلوبة».
وتطرق كيم إلى تقارير البنك األخيرة عن الحالة في لبنان ،وقال« :في
املعلومات التي كشفناها في تقريرنا أن اقتصاد لبنان مني بضربة بقيمة
 7.5مليارات دوالر من الخسائر جراء كرمهم في استقبال الالجئني.
وللمقارنة ،تدفق الالجئني إلى لبنان يعادل قدوم خمسني مليون الجئ إلى
الواليات املتحدة خالل وقت قصير .إنه عبء كبير يتحمله لبنان ...لذا نضم
صوتنا إلى األمني العام في الدعوة إلى عمل عاجل وتقديم دعم سخي ،وال
سيما إلى لبنان».
وقال كيم« :إننا نبذل ما بوسعنا ونمارس أقصى مجال من املرونة،
ومستعدون لتوسيع برامجنا بالتعاون مع الحكومات املانحة في مجاالت
التقديمات االجتماعية والصحة واالحتياجات اإلسكانية .لكننا نبقى قلقني
للغاية ونناشد االستجابة لنداء األمني العام بتقديم دعم سخي».
بدوره وجه األمني العام تحذيرات قوية من خطورة الوضع اللبناني ،مؤكدًا دعم
األمم املتحدة ملساعدة لبنان في املجالني االقتصادي والسياسي ،ومشددًا على
ضرورة تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن .وقال« :إن مؤتمر مجموعة الدعم
الذي عقده في أيلول بحضور الرئيس ميشال سليمان كان من أهم املؤتمرات
للدول املانحة .فلبنان هو من أكثر الدول تضررًا من األزمة السورية» .وأشار
إلى أن «الحكومة اللبنانية ال تستطيع تحمل ذلك؛ ألنه ال يخلق مشاكل
اقتصادية وحسب ،بل يشكل خطرًا أمنيًا أيضًا .ليس هناك حكومة رسمية
في لبنان ،هناك حكومة تصريف أعمال .لذا نأمل تشكيل الحكومة في أسرع
وقت ممكن».
وشدد بان على واجب املجتمع الدولي لكي يدعم الحكومة اللبنانية التي
تتحمل وجود ثلث الالجئني السوريني وحدها ،فيما الوضع األمني الداخلي
هش .وقال« :هناك توتر إثني داخل لبنان يبعث حاليًا على القلق إلى حد كبير.
لذلك نبذل جهدنا لحل هذه املسألة بالحوار السياسي الذي نرمي من خالله
إلى عقد مؤتمر جنيف خالل تشرين الثاني الحالي .والسالم واالستقرار في
لبنان هما على رأس األولويات ،لذلك نبحث الوضع بشكل مستمر ليس فقط
مع الحكومة اللبنانية ،بل أيضًا مع الفاعلني الرئيسيني في املنطقة».
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بمئويته رئيـ
تحتفي
بيروت
ّ
المناضل الطبقي آمن بمسؤولية األدب وعارض تقسيم فلسطين
حسين بن حمزة
جمع رئيف خوري ( 1913ــ  )1967بني
النضال السياسي والفكر التنويري
وال �ك �ت��اب��ة ال �ن �ق��دي��ة .ال �ك �ت��اب��ة نفسها
ك��ان��ت ج� ��زءًا م ��ن ال �ن �ض��ال وال �ت �ن��وي��ر
س�ب�ب��ًا ل�ل�ك�ت��اب��ة ،وك��ان��ت
ال�ل��ذي��ن ك��ان��ا ً
الكتابة وس�ي�ل��ة ل��ه .ل��م تكن ممارسة
ت�ع�ب�ي��ري��ة وأدب �ي��ة ص��اف�ي��ة أو سابقة
ل�لأف�ك��ار وال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي داف��ع عنها.
ليس املقصود هنا أن تكون الكتابة
ً
ف �ن��ًا م �س �ت �ق�لا أو ت��رف��ًا أدب� �ي ��ًا ،لكنها
ت�ف�ق��د ش�ي�ئ��ًا م��ن ال �ف��ن واالس�ت�ق�لال�ي��ة
و«ال � � � � � �ت� � � � � ��رف» ح � �ي ��ن ت � � �ك � � ��ون وع � � � � � ً
�اء
ملوضوعاتها ،وال يختلف ذلك كثيرًا
إذا كانت ه��ذه املوضوعات سياسية
ون �ض��ال �ي��ة أم ك ��ان ��ت روم ��ان� �س� �ي ��ات.
ول ��ذل ��ك ي �ص �ع��ب أخ � ��ذ ت �ج��رب �ت��ه إل��ى
زم � � ��ن أح� � � � ��دث ،وق � � ��راء ت � � ��ه ب �م �ع��اي �ي��ر
ً
أح� ��دث أي �ض ��ًا .ك ��ان خ� ��وري م�ش�غ��وال
ب��ال�ت�غ�ي�ي��ر االج �ت �م��اع��ي وال �س �ي��اس��ي
وإي� �ق ��اظ ال��وع��ي ال��وط �ن��ي وال �ق��وم��ي.
ق��اده ذلك إلى املشاركة الحقيقية في
تحقيق ه��ذه الطموحات ،فشارك في
ث ��ورة  1936ف��ي ف�ل�س�ط�ين ،ون�ش��ر في
السنة ذاتها كتابه «جهاد فلسطني»
بتوقيع «ال�ف�ت��ى ال �ع��رب��ي» .ك��ان ركنًا
أساسيًا في «عصبة مكافحة النازية
وال� �ف ��اش� �س� �ت� �ي ��ة» ،وأص� � � � ��در ج ��ري ��دة
«ال� ��دف� ��اع» ف ��ي دم �ش��ق ل �ت �ك��ون ل�س��ان
حال العصبة لفترة قصيرة ،ثم أسس
م ��ع أن � �ط ��ون ت ��اب ��ت وع� �م ��ر ف ��اخ ��وري
م�ج�ل��ة «ال �ط ��ري ��ق» ( ،)1941وواص ��ل
فيها م��ا ك��ان ي�ن�ش��ره م��ن م�ق��االت في
ال �س �ي��اس��ة وال �ن �ق��د األدب� � ��ي وال� �ت ��راث
وال �ف �ل �س �ف��ة .ول� �ع ��ل ع �م �ل��ه األ ّس ��اس ��ي
أس� �ت ��اذًا ل�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ،وت �ن��ق �ل��ه بني
م� �ن ��اط ��ق ع � ��دة ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان وس ��وري ��ا
وف � �ل� �س � �ط �ي�ن ،س ��اه � �م ��ا ف � ��ي ت��رس �ي��خ
ع�لاق �ت��ه م ��ع أح � ��وال ال �ن ��اس وال ��واق ��ع
ف��ي ت�ل��ك ال�ح�ق�ب��ة ال �ت��ي ش �ه��دت ح��رب��ًا
ع��امل�ي��ة ًث��ان�ي��ة ،وان �ت��داب��ًا استعماريًا،
ون� �ك� �ب ��ة ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،واس� �ت� �ق�ل�االت

رئيف خوري في األربعينيات (الصور من ارشيف عائلته الذي فتحته مشكورة لـ «األخبار»)

وطنية ،وصراعات سياسية وحزبية
وف �ك��ري��ة .رئ�ي��ف خ ��وري ه��و اب��ن تلك
الحقبة ال�ت��ي ض��اع��ت فيها فلسطني
وكان شاهدًا على النكسة قبل عام من
ً
رحيله ع��ام  .1968ك��ان مثاال ساطعًا
ع �ل��ى م ��زج ال� �ق ��ول ب��ال �ف �ع��ل ،وال�ك�ل�م��ة
ٌ
مزيج
املكتوبة بالكفاح على األرض.
ّ
تسرب إلى أغلب كتاباته سواء كانت
سياسية أو فكرية أو ت��راث�ي��ة .ت�ع� ُّ�ددُ
االهتمامات واألجناس الكتابية كان
ً
ي�ج��د وح ��دة م��ا ف��ي ح�م��اس��ة صاحب
«معالم الوعي القومي» ،وفي ضبطه
ّ
�اق ت �ن��وي��ري
ل� �ه ��ذا ال� �ت� �ع ��دد ف ��ي س � �ي � ٍ
ون �ه �ض��وي وم ��ارك� �س ��ي ،م �م��ا يجعل
قوة نتاجه موجودة في مجموع هذا
النتاج وليس في كل كتاب منها على
حدة .كأن خوري هو حزمة من األفكار
التنويرية واملمارسات النضالية ،أو
ٌ
كأنه مختزل ف��ي اسمه وزم�ن��ه وزم��ن
أف�ك��اره أي�ض��ًا .يليق بصاحب «الفكر
العربي الحديث» ( )1943أن نقول إنه
كان موسوعيًا في ثقافته وكتاباته،
أن ��زل ت�ل��ك ال �ك �ت��اب��ات إل ��ى ال�ج�م��اه�ي��ر
وال� �ن ��اس ،وق ��ف ع�ل��ى امل �ن��اب��ر يخطب
فيها باألفكار والقناعات ذاتها ،وكان
لبنانيًا وسوريًا وفلسطينيًا ،وواحدًا
م� ��ن «رج� � � � � ��االت» ت� �ل ��ك ال �ح �ق �ب ��ة ح�ين
ُ
ك��ان��ت ه ��ذه ال�ص�ف��ة ت �ق��ال ع��ن أم�ث��ال��ه
ف �ق��ط م �م��ن ن � ��ذروا أن �ف �س �ه��م ل�ق�ض��اي��ا
ش �ع��وب �ه��م وم �ج �ت �م �ع��ات �ه��م .امل �ن��اض��ل
ّ
وتخرج
الطليعي الذي ولد في نابيه،
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي ب�ي��روت
( ،)1932ع�م��ل م� ّ
�درس��ًا ف��ي ط��رط��وس
وال � �ق� ��دس ،وأص� � ��در ب ��اك ��ورت ��ه «ام� ��رؤ
القيس ،نقد وتحليل» ( .)1934األدب
وال �ت��راث ظ�لا حاضرين ف��ي مؤلفاته
التي وصلت إلى العشرين ،لكن سيرته
ال �ك �ف��اح �ي��ة وم��واق �ف��ه ال �ف �ك��ري��ة طغت
ع�ل��ى اخ�ت�ص��اص��ه األدب� ��ي ،ب��ل دفعته
إلى تحليالت غير دقيقة أحيانًا كما
ف��ي م�ق��ارن�ت��ه مل��رث�ي��ة م��ال��ك اب��ن ال��ري��ب
الشهيرة مع قصيدة للشاعر الروسي
ال �ك �س �ن��در ت �ف��اردوف �س �ك��ي ع ��ن م��وت

جندي سوفياتي ،منحازًا إلى معاني
امل � �ق ��اوم ��ة وال � �ن � �ض ��ال ل � ��دى ال� �ث ��ان ��ي،
ومنتقدًا «ف��ردي��ة» اب��ن ال��ري��ب وآالم��ه
ٌ
ال �ش �خ �ص �ي��ة .م �ث ��ال ي�م�ك�ن��ه أن ي��دل�ن��ا
إل��ى م��واق��ف أخ ��رى م��ن ال �ن��وع نفسه،
لكنها تفاصيل صغيرة ف��ي مسيرة
والثوري،
غلب عليها النضال الفكري
ً
حيث كان النقد األدب��ي عنده «لحظة
من لحظات التنوير الشامل» بحسب
تعبير الناقد فيصل دراج.
هكذا ،تبدو أبحاثه التراثية واألدبية،
ع��ن اب��ن امل�ق� ًف��ع وع�م��ر ب��ن أب��ي ربيعة
ً
مثال ،مصابة بعدوى فكرة مسؤولية
األدب وال �ك �ل �م��ة ف ��ي م �ع��رك��ة ال ��واق ��ع
واالنحياز الطبقي .الفكرة التي راجت
نقديًا تحت اس��م «البطل اإليجابي»،
ودارت في سبيلها معارك ثقافية ال
ت ��زال ممكنة ح�ت��ى ال �ي��وم .ه��ل األدب
مسألة فنية أم مسؤولية اجتماعية
وثقافية؟ ه��ذا هو ال�س��ؤال الجوهري
ال � ��ذي ظ �ل��ت ن �ت��اج��ات رئ �ي��ف خ ��وري
ُ
خف املتنور الكبير
محكومة به .لم ي ِ
ان �ح �ي��ازات��ه وق �ن��اع��ات��ه .ك ��ان ص��ادق��ًا
وش �ج��اع��ًا م��ع أف �ك��اره إل ��ى درج ��ة أن��ه
ع ��وق ��ب م ��ن ق �ب��ل ال� �ح ��زب ال �ش �ي��وع��ي
ال �ل �ب �ن��ان��ي (رغ � ��م أن ��ه ل ��م ي �ك��ن ع�ض�وًا
رس�م�ي��ًا ف �ي��ه)ُ ،
وم �ن��ع م��ن ال�ك�ت��اب��ة في
مجلته «ال �ط��ري��ق» ،وت��م التشهير به
على صفحاتها ألن��ه وق��ف ض��د ق��رار
ت�ق�س�ي��م ف�ل�س�ط�ين ال � ��ذي واف � ��ق ع�ل�ي��ه
السوفياتي في مجلس األمن
االتحاد
ٌ
وقتذاك .موقف من مواقف عدة يمكن
وضعها ال�ي��وم ـ�ـ وه�ن��ا ب��رس��م مثقفي
املقاوالت في منابر زمننا الراهن.
ف��ي م�ئ��وي��ة رئ �ي��ف خ� ��وري ،ي�ق�ي��م «امل�ج�ل��س
ال �ث �ق��اف��ي ال �ج �ن��وب��ي» و«ال �ح��رك��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ـ
ان �ط �ل �ي��اس» م ��ؤت �م �رًا م ��ن ال� �ع ��اش ��رة حتى
ال� �س ��ادس ��ة م ��ن م� �س ��اء ال� �ي ��وم ف ��ي «ق �ص��ر
األون �ي �س �ك��و» ب �م �ش��ارك��ة :ح�ب�ي��ب ص ��ادق،
ان �ط��وان س�ي��ف ،يمنى ال�ع�ي��د ،فيصل دراج،
ربيعة أبي فاضل ،سماح ادري��س ،نصري
الصايغ ،عصام خليفة ،ملكة رئيف خوري...

مثقفًا وطنيًا وقوميًا عربيًا
سماح إدريس*
م ��ارس رئ �ي��ف ن�ض��ال��ه ال��وط �ن��ي ـ ال�ق��وم��ي
العربي على جبهات كثيرة.
 1ـ ج �ب �ه��ة ال �ن �ض��ال ال �س �ي��اس��ي امل �ب��اش��ر:
ف��ي ع ��ام  ،1935ان�ت�ق��ل إل ��ى ال �ت��دري��س في
ف�ل�س�ط�ين ،ف �ش��ارك ف��ي تنظيم امل�ظ��اه��رات
َ
ْ
سبقت ثورة  ،1936وصاغ باالشتراك
التي
مع آخرين مطالب «اإلضراب الكبير» (وقف
الهجرة اليهودية وبيع األراض��ي ،تجريد
الصهاينة م��ن األس�ل�ح��ة .)...ث��م خطب في
مدن فلسطينية ضد بريطانيا .عام ،1938
ّ
مثل الشباب العربي في «مؤتمر الشبيبة
ال� �ع ��امل ��ي ال� �ث ��ان ��ي» ف� ��ي إح� � ��دى ض��واح ��ي
ن �ي��وي��ورك ،ف�ه��اج��م االن �ت��داب البريطاني،
وداف��ع ع��ن الفلسطينيني .نتيجة ملوقفه،
م�ن�ع��ه امل �ن ��دوب ال �س��ام��ي ال �ب��ري �ط��ان��ي من
ّ
دخ ��ول ف�ل�س�ط�ين ،ف�ع��اد إل��ى ب �ي��روت .لكن
األوام ��ر البريطانية الحقته ،فصدر ق��رار
سنة  1940بفصله من مدرسة «اآلي .سي»
التي كان ّ
يدرس فيها.
 2ـ ج�ب�ه��ة ال�ت��أل�ي��ف ال�س�ي��اس��ي ـ ال�ش�ع��ري
ّ
م��ن وح��ي فلسطني :أل ��ف ك�ت��اب�ين« :ج�ه��اد
فلسطني» ( )1936حيث ّ
يفصل وحشية
ّ
اإلنكليز ضد الشعب الفلسطيني ،وينبه
ال� �ع ��رب إل� ��ى خ �ط��ر ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي.
«ث � ��ورة ب �ي��دب��ا» ( ،)1936وه ��ي مسرحية
شعرية تتخذ من قصة في «كليلة ودمنة»
إطارًا لثورة يدعو إليها رئيف ضد الظلم
والنزوح.

 3ـ ج� �ب� �ه ��ة ال � �ع � �م ��ل ال� � �ت � ��رب � ��وي :ص ��رف
س�ن��وات ف��ي ت��دري��س الناشئة ف��ي لبنان،
ّ
وط��رط ��وس ( )1933وف�ل�س�ط�ين .غ�ي��ر أن
البعد الوطني ـ القومي في عمله التربوي
ّ
تجلى في إع��ادة صياغته لصفحات من
ال� �ت ��راث ال �ع��رب��ي ك ��ي ت �ك��ون ف��ي م�ت�ن��اول
الناشة ،فتسهم في جعلها أكثر التصاقًا
بالتاريخ العربي وباملعاني اإلنسانية
فيه.
 4ـ جبهة النقد األدبي :نشد «نقدًا ّ
معبرًا
ّ
ح��ق��ًا ع��ن ال �ق��وم �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �ت �ح��رري��ة»
ّ
(األدب امل�س��ؤول ،ص  .)174ل��ذا رك��ز على
ال�ن��واح��ي الوطنية وال�ق��وم�ي��ة ف��ي النص
األدبي .األدب «الصحيح» ،برأيه ،ينبغي
أن يضم  4عناصر :الجرأة على مجابهة
الواقع ،وفهم أسبابه ،وتخطيط الطريق
لتبديله بأحسن م�ن��ه ،وامل�ض��ي ف��ي هذه
الطريق (مجلة الطليعة 6 ،و .)1936 ،7بعد
الهبة الناصرية ،أضاف إلى مستلزمات
األدب الصحيح عناصر «قومية» ّ
أهمها:
قلع االستعمار من أي بلد عربي ،محاربة
التفريق واالستغالل الطائفي ،وتحقيق
ال�س�ي��ادة الوطنية ،وإق��ام��ة ال�ت�ع��اون بني
الدول العربية (مجلة «اآلداب».)1957 ،5 ،
 5ـ جبهة ال�ن�ض��ال ال�ف�ك��ري والتنظيري:
أت� � � ً�اح وج � � ��وده ال� �ف ��اع ��ل ع �ل��ى ال �ج �ب �ه��ات
ً
كافة أن ّ
يطور مفهومًا متكامال للنضال
ال ��وط� �ن ��ي ـ ال � �ق� ��وم� ��ي .ل� �ك ��ن ب �ق �ي��ت ل��دي��ه
ب��وص�ل��ة ت� ّ
�وج �ه��ه :ب��وص�ل��ة ال �خ�ل�اص من
الصهيونية واالستعمار ،وبناء مجتمع

ماركسي شيوعي
تبنيه نظرة مادية
في ّ
ديالكتيكية إلى
تطور التاريخ
عربي ّ
حر وعادل وواحد.
ه ��و ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال �ه ��وى ب �ت��أث �ي��ر ع��وام��ل
كثيرة ،أهمها معايشته املباشرة للظلم
ال�ب��ري�ط��ان��ي ـ ال�ص�ه�ي��ون��ي ف��ي فلسطني
أث� �ن ��اء وج � � ��وده ف �ي �ه��ا ع� ��ام  .1936وه��و
دي� �م� �ق ��راط ��ي ع �ل �م��ان��ي م ��ؤم ��ن ب �ح �ق��وق
اإلن� ّس��ان بسبب ق��راءات��ه اآلداب العاملية
الفرنسية .وهو
وت��أث��ره ب��أف�ك��ار ال �ث��ورة
ّ
ً
م ��ارك� � ًس ��ي ش �ي ��وع ��ي ف� ��ي ت �ب��ن �ي��ه ن �ظ ��رة
م��ادي��ة ديالكتيكية إل��ى ت�ط��ور ال�ت��اري��خ،
ّ
وف��ي اع �ت �ب��اره أن ذروة ح�ق��وق اإلن�س��ان
ه� ��ي ف� ��ي إن � �ه� ��اء امل �ل �ك �ي ��ة ال� �خ ��اص ��ة ف��ي
وس� ��ائ� ��ل اإلن� � �ت � ��اج وأدوات � � � � ��ه ووض �ع �ه��ا
«م� �ل� �ك ��ًا ل� �ل� �ش� �ع ��ب» (ح� � �ق � ��وق اإلن� � �س � ��ان،
ص  .)12وه ��و ع��اش��ق ل �ع��روب �ت��ه ،ت��راث��ًا
وح �ض��ارة .ك��ان ي ��زداد تشبثًا ب�ه��ا كلما
ّ
استعماريًا عليها .وه��و ذو
آن��س خطرًا
نزعة استقاللية قوية بتأثير من إيمانه

ّ
ب� �ح ��ق ال �ش �ع ��وب ف ��ي ت �ق��ري��ر م �ص �ي��ره��ا.
ك��ان ي��رب��ط ه��ذه امل �ب��ادئ ،بحيث يرفض
أح � ��ده � ��ا إذا ان � �ع ��دم ��ت األخ � � ��ري � � ��ات .ف��ي
«حقوق اإلنسان» ( )1938آثر ديمقراطية
االت� �ح ��اد ال �س��وف �ي��ات��ي ع �ل��ى دي�م�ق��راط�ي��ة
ّ
ألن هذه «ال ّ
تؤمن
«ال��دول البورجوازية»
ال �ج��ان��ب االق� �ت� �ص ��ادي مل �م��ارس��ة ّح �ق��وق
هذه الديمقراطية» .وهذا يعني أنه ضد
الديمقراطية ما لم ترتبط باالشتراكية.
ل �ك��ن ف ��ي ع ��ز ت �م �ج �ي��ده ل� �ـ «ب �ل ��د ل �ي �ن�ين»،
انتقد موافقة موسكو وبعض األح��زاب
ال �ش �ي��وع �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى ق� ��رار ّتقسيم
فلسطني عام 1947؛ وهذا يعني أنه ضد
ّ
الشيوعية إن ت�ن��ك��رت لفلسطني .وداف��ع
عن قبول تيتو معونة أميركية إلنعاش
بعدما حرمها
االقتصاد اليوغوسالفي ّ
ّإياها ستالني؛ وهذا يعني أنه مع القرار
السيادي املستقل إذا اص�ط��دم بمصالح
دول أخ� � ��رى ول � ��و ك ��ان ��ت «اش� �ت ��راك� �ي ��ة».
وه��و م��ؤم��ن بالقومية العربية ش��رط أن
ت�ك��ون دي�م�ق��راط�ي��ة ت �ح� ّ�رري��ة ،تمييزًا لها
م ��ن ق��وم �ي��ة «ذات ات� �ج ��اه رج �ع��ي ج��ام��د
ومتحجر» («األدب املسؤول» ،ص .)175
هذا املوقف «الترابطي» جاء على مراحل.
ح�ي�ن أص� � ��در «ال � �ث � ��ورة ال ��روس� �ي ��ة :ق�ص��ة
م��ول��د ح� �ض ��ارة ج ��دي ��دة» ( )1948داف ��ع
ع��ن ديكتاتورية البروليتاريا بوصفها
ديكتاتورية الشعب ،وعن سلطة الحزب
الشيوعي بوصفها سلطة الشعب .ولم
يصل إلى املوقف الترابطي املتكامل إال في

مرحلة النهوض القومي العربي .وه��ذا
ما ّ
عبر عنه في مقال نشره في «اآلداب»
ّ
عام  ،1953إذ أي��د الصداقة بني الشعوب
ال �ع��رب �ي��ة وب� �ل ��د ل �ي �ن�ين ش � ��رط أن ت �ك��ون
«ص ��داق ��ة وط ��ن م�س�ت�ق��ل ل��وط��ن م�س�ت�ق��ل،
وشعب حر لشعب حرً ،وجماهير عاملة
لجماهير عاملة ...صداقة ال تعني تبعية
م� ّ�ن��ا ألح� ��د...أو م��أم� ّ
�وري��ة [ألح��د علينا]».
وح� �ي ��ن ص � �م� ��دت ب ��ورس� �ع� �ي ��د ف � ��ي وج ��ه
ال �ع��دوان ال�ث�لاث��ي ع��ام  ،1956اعتبر ذلك
ّ
«برهانًا على أن األمة العربية والقومية
العربية اليوم كائن يحيا وينمو وتثبت
خ�ط��اه» (اآلداب .)1957 ،12 ،وف��ي ،1957
زار م � �ص� ��ر ،ف ��أع� �ج ��ب ب ��اب� �ت� �ع ��اده ��ا ع��ن
ال�ت�م�ي�ي��ز ال��دي �ن��ي ،وب�ت�م�س�ك�ه��ا ب�ص��داق��ة
الدول االشتراكية من دون «االنجراف في
تيار الشيوعية» .عند هذه النقطة صار
يجاهر «بأننا ،كعرب ،ال نريد أن نكون
ُ
ترتع فيه ،ولكننا
مرتعًا للقوة الشيوعية
في اآلن نفسه نأبى أن نكون مرتعًا ترتع
ف�ي��ه دول االس�ت�ع�م��ار ال �غ��رب��ي» (اآلداب،
ّ
 .)1957 ،2في الختام ،ف��إن رئيف خوري
ك��ات��ب وم�ن��اض��ل وط�ن��ي منفتح ،وقومي
ّ
متحرر ،واشتراكي حر ومستقل.
عربي
ل��م ي �ت��رك ب��اب��ًا ل �خ��دم��ة ش�ع�ب��ه وأم �ت��ه إال
طرقه بثقة وإيمان وحب نادر.
* م�ق�ت�ط�ف��ات م��ن ك�ل�م��ة رئ �ي��س ت �ح��ري��ر مجلة
ً
«اآلداب» في مئوية رئيف خوري ـ ّ
النص كامال
على املوقع
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ـف خوري البطل اإليجابي
محمد دكروب شاهدًا على مناظرة رئيف خوري وطه حسين
في خريف  ،1995عهد سماح ادريس إلى محمد دكروب
بتقديم الحلقة التاسعة من «ذاكرة اآلداب» التي
ّ
تخص مناظرة شهيرة أقامها سهيل ادريس في «قصر
األونيسكو» في بيروت في أيار (مايو)  1955بني طه
ّ
حسني ّورئيف خوري بعنوان «ملن يكتب األديب :للخاصة
ْأم للكافة؟» .هذا التقديم الذي تخصنا به «اآلداب» في
عمالقة أربعة
مئوية رئيف خوري ،بمثابة تحية إلى ً
جعلوا حياتنا أكثر عمقًا وتحديًا وجماال
ً
ف� ��ي ذل� � ��ك ال� � �ع � ��ام ،ك � �ن � ُ�ت م� �ع � ّ�ب ��أ ض��د
ً
رئ�ي��ف خ ��وري ،م�ي��اال ،ول��و ب�ح��ذر ،ملا
سيقوله طه حسني .كنا ،حسني مروة
وأن� ��ا ،ن �ت �ع��اون ف��ي ت�ح��ري��ر «مجلس
ال �ث �ق��اف��ة ال��وط �ن �ي��ة» (ث �ق��اف �ي��ة ف�ك��ري��ة
ش �ه��ري��ة ي �ص��دره��ا ال �ش �ي��وع �ي��ون في
لبنان) .وكانت «ال�ح��رب» معلنة ،في
ص �ح��اف��ة ال �ش �ي��وع �ي�ي�ن ،ع �ل��ى رئ �ي��ف
خ� ��وري وآخ ��ري ��ن ،ب�ت�ه��م ال�ت�ح��ري�ف�ي��ة
والخروج على الخط األممي ،والعداء
لالتحاد السوفياتي ...وك��ان األدب��اء
ال�ت�ق��دم�ي��ون وامل��ارك�س�ي��ون ف��ي مصر
ي �خ��وض��ون (ب ��اس ��م األدب ال �ج��دي��د)
م� �ع ��رك ��ة ض� ��د ط� ��ه ح� � ّس�ي�ن وال� �ع� �ق ��اد
وال �ح �ك �ي ��م ،ب ��دع ��وى أن � �ه ��م ي�م�ث�ل� ُ�ون
األدب القديم املحافظّ .
وأدت صحفنا
ال�ش�ي��وع�ي��ة ه � ّن��ا «ق �س �ط �ه��ا» ف��ي ه��ذا
االت � �ج � ��اه .وك ��ن ��ا ق ��د ع �م �ل �ن��ا ،ح�س�ين
مروة وأن��ا ،على جمع كتابات نقدية
مل�ح�م��ود أم�ي�ن ال�ع��ال��م وع �ب��د العظيم
أنيس ،وإص��داره��ا ( )1954في كتاب
ُ
«ف��ي ال�ث�ق��اف��ة امل �ص��ري��ة» ال ��ذي اعتبر
ب�م�ث��اب��ة «ال �ب �ي��ان ال �ث �ق��اف��ي» لل��أدب��اء
الشباب املاركسيني في تلك املعركة.
ُ
ذهبت إذن متوقعًا أن أشهد انفجار
م�ع��ارك كالمية ف��ي ك��ل ات�ج��اه :رئيف
خوري «الخارج على املاركسية» في
م�ع��رك��ة ض��د ال�ش�ي��وع�ي�ين ،وض ��د طه
ح �س�ين «ال � �خ� ��ارج» ،ه��و أي �ض��ًا ،على

نفسه
طليعية وتجديدية طه حسني ّ
وامل�ش�ت�ب��ك ـ �ـ ك��ذل��ك ـ �ـ م��ع أدب ��اء ون��ق��اد
ماركسيني! كانت تلك ّأول ّ
مرة أسمع
فيها رئ�ي��ف خ ��وري ،خطيبًا :ص��وت
هادر ،وهامة هادرة ،يخطب بجسمه
ّ
كله ،بحركة جسمه وإيقاعات يديه،
ّ
وان�ف�ع��االت��ه الحماسية ف��ي ك��ل كلمة
ّ
أو ج �م �ل��ة ت �ت �ط��ل��ب ه� ��ذه ال �ح �م��اس��ة.
وك��ان��ت اب�ت�س��ام�ت��ه ال �س��اخ��رة تعطي
ك�لام��ه ّواق �ع��ًا م�ح�ب�ب��ًا .و ًك ��ان ص��ادق��ًا،
ف��رغ��م أن �ن ��ي ك �ن ُ��ت م �ع� ّ�ب��أ ض� ��ده ،فقد
وص��ل إل� ّ�ي ص��دق��ه .وص��دق��ه ه��ذا ،إلى
ت �م��اس��ك م�ن�ط�ق��ه ،ك ��ان ي�ع�ط��ي ك�لام��ه
قدرة اإلقناع.
وف� � � ��ي ح� � � � ��دود م � �ع� ��رف � �ت� ��ي ،ي ��وم� �ه ��ا،
ب��امل �ف��اه �ي��م امل ��ارك �س �ي ��ة ح� ��ول األدب
والفن والواقعية و«األدب الهادف»...
ل��م أج��د ف��ي ك�لام رئ�ي��ف م��ا يتناقض
م � ��ع ت� �ل ��ك امل � �ف� ��اه � �ي� ��م .ش� � �ع � � ُ
�رت ب��أن��ه
ي �ع �ط �ي �ه��ا روح� � ��ًا وت�ل��اوي� ��ن م�ح�ل�ي��ة،
عربية ،تبعدها عن عمومية التجريد
وتقربها إل��ى نبض الحياة الراهنة.
على انني وجدت في كالمه االنتقادي
ل��وض��ع األدب واألدب � ��اء ف��ي االت �ح��اد
السوفياتي ،وافتقارهم الى الحرية،
ُ
حسبت أنه يتناقض مع املضمون
ما
ينّ
العام لخطابه! (سيتب بعد سنوات
وت � �ج� ��ارب م� ��ري� ��رة ،واخ� �ت� �ب ��ار ع�ي�ن��ي
لواقع األدباء في االتحاد السوفياتي

«مناضل» حرفته األدب
يمنى العيد *
عند الكالم على رئيف خ��وري الناقد
األدب � � ��ي ،ع�ل�ي�ن��ا األخ � ��ذ ف ��ي االع �ت �ب��ار
ً
ّ
كونه مفكرًا مناضال ،سعى إلى إقامة
ّ
م�ج�ت�م��ع ال �ع��دال��ة وال �ح ��ري ��ة .م��ن ه��ذا
املنطلق ،رب��ط ب�ين األدب كنتاج فني
وبني قضايا املجتمع .األدب في نظره
ل�ي��س ت��رف��ًا ،ب��ل ه��و ن�ت��اج م �ن��درج في
سياق الحياة بما هي حياة الشعوب،
واألدب م �ع �ن� ّ�ي ب �ت �ق� ّ�دم �ه��ا ورق � ّ�ي �ه ��ا.
وهو أي األدب ،وحسب تعبير رئيف
ٌ
خ� � � ��وري ،م � �س � ��ؤول ع� ��ن ه � ��ذا ال �ت �ق��دم
وال��رق��ي .ت �ن��اول رئ �ي��ف خ� ��وري ،ش��أن
نقاد زمنه ،مسألة العالقة بني الشكل
ّ
وامل� �ض� �م ��ون ،ل �ي��وض��ح أن اه �ت �م��ام��ه
ّ
االجتماعية لألدب لم يكن
بالوظيفة
على حساب الشكل .الشكل ،في ّ نظره،
ج�م��ال� ّ�ي��ة ال تنفصل ع� ّ�م��ا يتمثل فيه
معان وأحاسيس .وبمعنى آخر،
من
ّ
الجمالي ٍة ليست ّ
مجرد شكل ،بل هي
�ان
ره�ي�ن��ة م��ا ي��زخ��ر ب��ه األدب م��ن م�ع� ٍ
إن�س��ان� ّ�ي��ة ،وم��ا ي��ول��ده م��ن أحاسيس
ويتركه من أث��ر .في هذا السياق ،أكد
ّ
جمالية اللغة ،أو
رئيف خ��وري على
املوسيقى
أو
الصوتي،
على الجمال
ّ
ف� ��ي ع� �ب ��ور ال � �ك �ل�ام م� ��ن ال �ت �ل��ف ��ظ إل��ى
ً
ال� ّ�س �م��اع ،ج��اع�لا م��ن ه��ذه املوسيقى
ّ
ال �ل �ف �ظ� ّ�ي��ة ع �ن �ص �رًا ي� �ص ��ب ف ��ي ق�ي�م��ة
األدب .ي�ق��ول« :إن ال�ج��رس املوسيقي

ال � �ج � �م � �ي ��ل ض � � � � � ��روري ف� � ��ي م� � �ف � ��ردات
ال �ك��ات��ب» .ك �م��ا أوض� ��ح أن ال�ج�م��ال� ّ�ي��ة
هي في «استاطيق العبارة» .وعليه،
ّ
ف ��إن ال�ن�ق��د األدب � ��ي ،ف��ي ن �ظ��ره ،يبقى
ناقصًا إذا أهمل االستاطيق واقتصر
على ال�ت��اري��خ والتحقيق التاريخي،
والتحليل النفسي« .فهذا كله ّ
يفسر
ً
ً
األدب ...وي� �ص ��وره ف �ع�ل�ا ال ف ��اع�ل�ا».
ي �ت � ّ
�وس ��ع رئ� �ي ��ف خ� � ��وري ف ��ي دراس � ��ة
ّ
ّ
املسألة اللفظية ـــ الصوتية ـــ مقتربًا،
من جهة ،من علم األص��وات الحديث،
ً
ومقدمًا من جهة ثانية إضاءة جديدة
ّ
لوظيفة التعبير اللغوي في جمالية
ّ
األدب .ه�ك��ذا يمكن ال�ق��ول ب��أن رئيف
خوري كان ناقدًا أدبيًا واسع الثقافة،
ع�م�ي��ق ال ��رؤي ��ة ،ل ��م ي�م�ن�ع��ه اه�ت�م��ام��ه
ب �ق �ض��اي��ا امل �ج �ت �م��ع م ��ن ال �ت �ع �م��ق ف��ي
ّ
جماليته،
معنى األدب والحرص على
ّ
وب��ال�ت��ال��ي ب �ل��ورة م�ن�ظ��ور ن �ق��دي أك��د
ّ
العضوية بني
فيه على ه��ذه العالقة
الشكل واملضمون.
ن��اق��دة لبنانية ت �ش��ارك ف��ي امل�ئ��وي��ة ضمن
م �ح��اض��رة ت�ح�م��ل ع �ن��وان «رئ �ي��ف خ��وري
ناقد ًّا»
يتخلل االحتفالية عرض فيلم وثائقي عن
رئ�ي��ف خ ��وري م��ن إخ ��راج سمير يوسف
ّ
وربيع قصيباتي ،فيما تغني أميمة الخليل
م ��ن ش �ع��ر رئ �ي��ف خ � ��وري وأل� �ح ��ان ه��ان��ي
سبليني

بني تالمذته
ّ
ح �ت��ى ق �ب��ل ان �ه �ي��اره أن ك �ل�ام رئ�ي��ف
ك� ��ان ه ��و ال �ص �ح �ي��ح ،وامل �ن �س �ج��م مع
منطق فهمه املاركسي) .وعندما جاء
ُ
دور ط��ه ح �س�ين ،ك �ن� ُ�ت أت� �س ��اءل :هل
سيدخل ف��ي ع��راك م��ع رئ�ي��ف خ��وري
وم� ��ع ط ��ه ح �س�ي�ن اآلخ � ��ر ال � ��ذي «ك ��ان
ط� �ل� �ي� �ع � ّ�ي ��ًا م� � �ج � � ّ�ددًا؟
وس��ط أم ��واج ه��ادرة
م� � � � ��ن ال� � �ت� � �ص� � �ف� � �ي � ��ق،
أوص �ل��وا ط��ه حسني
إل ��ى امل �ن �ب��ر .ال أذك ��ر
(ب� �ع ��د  40ع ��ام ��ًا م��ن
ه� � � ��ذا ال� � � �ح � � ��دث) ه��ل
أل �ق��ى خ �ط��اب��ه واق �ف��ًا
أم ج��ال�س��ًا ع�ل��ى ك��رس��ي خ�ل��ف املنبر.
لكنني أتذكر أنه كان منتصب الظهر،
واضعًا يديه أمامه ،على حافة املنبر
أو ع�ل��ى رك�ب�ت�ي��ه ،دون أن يحركهما.
ج�س�م��ه ه� ��ادئ ي �ك��اد ال ي �ت �ح��رك فيه
س��وى الشفتني .وال�ك�لام ي�ص��در عنه
ً
منغومًا م��وق�ع��ًا ك��أن��ه ي��رت�ل��ه ت��رت�ي�لا.

كانت «الحرب»
معلنة في صحافة
الشيوعيين ضده
بتهم التحريفية

ي�ل�ق��ي ك�لام��ه (وه ��و األع �م��ى) بتدفق
ُ
وي�س� ٍ�ر كأنه يقرأ في لوحةٍ ما أمامه
كالمًا مكتوبًا بخط واضح.
ُ
لم يقل ما ُ
كنت قد توقعته منه .كان
ً
في كالمه ،أوال ،ما ينقض تصوراتي
املسبقة ،اآلتية من غبار تلك املعركة
ال � �ت � ��ي ث � � � ��ارت ب� �ي� �ن ��ه وب� �ي ��ن األدب � � � ��اء
التقدميني واملاركسيني املصريني في
تلك الفترة .وكان في كالمه ،ثانيًا ،ما
ينسجم مع طه حسني األصيل الذي
ع��رف �ن��اه ،وم ��ع ت ��راث ��ه ه ��و ن�ف�س��ه في
فهمه ل�ل�أدب ودوره .ف��اج��أن��ا وفاجأ
ب ��األخ ��ص ال �ص��دي��ق س�ه�ي��ل إدري ��س
منظم تلك املناظرة ب��أن ب��دأ حديثه:
«يجب أن أقول لكم الحق قبل أن آخذ
معكم في هذا الحديث ،فأنا لم ألتزم
بالدفاع عن الخاصة وال عن العامة».
بل هو إنما واف��ق ــ كما ق��ال في نوع
م��ن امل ��راوغ ��ة امل�ح�ب�ب��ة ـ �ـ ع�ل��ى اق �ت��راح
إدري � � ��س ألن � ��ه أراد أن ي� � ��زور ل �ب �ن��ان
ويلقى اللبنانيني .ث��م ق��ال ،صراحة:

«ه� ��ذه امل �ن��اظ��رة أو ه ��ذه امل��وق �ع��ة أو
امل �ع ��رك ��ة أو ه � ��ذه ال �خ �ص ��وم ��ة ،إن �م��ا
ٌ
مصطنع ال
ه��ي ،فيما أع�ت�ق��د ،ش��يء
ً
أعرف له أساسًا وال أعرف له أصال».
وواص � ��ل ح��دي �ث��ه ف ��ي ال �ب��ره �ن��ة على
دعواه هذه .فاألدب إنما ُيكتب ُليقرأ.
واألدي � � ��ب إذ ي �ك �ت��ب «ف� �ه ��و ال ي�ك�ت��ب
ّ
للخاصة ،وال يفكر في الخاصة ،وهو
ال يكتب للعامة وال يفكر في العامة،
وإن �م��ا ي�ك�ت��ب ل�غ�ي��ره ،ي�ك�ت��ب ل�ك��ل َم��ن
يتاح له أن يقرأ».
إذا ع� ��اد ال � �ق� ��ارئ اآلن إل� ��ى امل �ق��ارن��ة
امل�ت��أن�ي��ة ب�ي�ن م��ا ق��ال��ه رئ �ي��ف خ��وري
وما قاله طه حسني ،في تلك املناظرة،
سيجد أنهما اختلفا بتفصيل هنا
وتفصيل ه�ن��اك .لكنه سيجد أنهما
ي�ت�ف�ق��ان ف��ي األس � ��اس :ف��ي موقفهما
امل �ب��دئ��ي م��ن األدب ،ك�ن�ت��اج ج�م��ال��ي،
�ردي ل� �ك ��ن ب � �م � ّ
وك� �ف� �ع ��ل خ � �ل ��ق ف � � � � ّ
�ادة
ِ
ٍ
اج�ت�م��اع�ي��ة .وف��ي ال ��دور ال ��ذي ي��ؤدي��ه
األدب ال في تنمية ال�ت� ّ
ُ
�ذوق الجمالي
اإلن � �س ��ان ��ي ف �ح �س ��ب ،ب� ��ل ف� ��ي إن � ��ارة
الوعي والطريق إلى الحرية والتقدم.
وات � �ف ��ق االث � �ن� ��ان أي� �ض ��ًا ف ��ي ت��وج �ي��ه
االنتقاد الى حال األدب واالدب��اء في
االت� �ح ��اد ال �س��وف �ي��ات��ي واف �ت �ق��اره �م��ا
ال��ى ال�ح��ري��ة .وق��د وج�ه��ت صحافتنا
الشيوعية النقد الشديد واالنفعالي،
ال� � ��ى امل� �ت� �ن ��اظ ��ري ��ن م � �ع� ��ًا ،ع� �ل ��ى ه ��ذه
ال�ن��اح�ي��ة ب��ال��ذات ،دون دخ ��ول ج��دي
في املوضوع!
وس� �ن ��رى ،ب �ع��د ع� ��ام واح � ��د م ��ن ه��ذه
امل � �ن � ��اظ � ��رة أن ه � � � ��ؤالء امل� �ت� �ن ��اظ ��ري ��ن
«امل�ت�خ��اص�م�ين» جميعًا :ط��ه حسني،
ورئ� �ي ��ف خ � � ��وري ،وس �ه �ي��ل ادري � ��س،
وعدد من األدباء الشيوعيني العرب،
سيلتقون في «مؤتمر األدب��اء العرب
الثاني» في بلودان  ،1955ويعلنون
ف��ي األدب والفكر والسياسة ،موقفًا
متقدمًا ّ
تحرريًا ،وعلى درج��ة رفيعةٍ
من االنسجام.
* محمد دكروب
ً
* ّ
النص كامال على موقعنا

العائلة تحيي إرثه العريق
روان عز الدين
مناظرة «ملن يكتب األديب:
انطالقًا من
ّ
ّ
للخاصة أم للكافة» ،تنجلي الصورة
ع��ن م �ش��روع رئ �ي��ف خ � ��وري .ي��وم�ه��ا،
دافع عن ّ
الجماهير
توجه الكاتب إلى
ّ
ال إلى النخب .هذا الفكر املتجذر في
ك�ت�ب��ه م �ط��اب��ق مل �م��ارس��ات��ه ال �ي��وم �ي��ة،
فهو «لطاملا اهتم بتثقيف مجتمعه
وباآلخرين» تقول ابنته ملكة خوري
خ �ي ��اط ل �ن ��ا .وإن ل ��م ت �ك��ن ال �س �ن��وات
القليلة التي عاشتها ملكة وإخوتها
ال�خ�م�س��ة ب��رف�ق��ة وال��ده��م ق�ب��ل وف��ات��ه
تشرين الثاني (نوفمبر) ،1967
في 8
ّ
كافية لتبني صورة واضحة عنه ،إال
أنها تذكر تواضعه وامل�ن��زل املفتوح
أم��ام الجميع «املتعلم وغير املتعلم،
الفقراء واألغنياء» .تشير أقوال ابنته
إلى السمعة «الطيبة» التي يتناقلها
ع �ن��ه أص � ��دق � ��اؤه ،وال� �ح ��س ال �ف �ك��اه��ي
ال��ذي طاملا أش��ار إليه ال��راح��ل سهيل
إدري��س .لكن أولوية ه��ذه األكاديمية
في «الجامعة األميركية في بيروت»
اليوم ،هي االهتمام بإرثه .الروايات
وكتب النقد األدبي والقصة القصيرة
وامل� � � �ق � � ��االت وال � � � ��دراس � � � ��ات وال� �ش� �ع ��ر
ال� �ت ��ي ص� � ��درت ب �م �ع �ظ �م �ه��ا ع ��ن «دار
امل �ك �ش��وف» ق�ب��ل ع �ق��ود ،ب ��دأت تخرج
إلى الضوء مجددًا .أع��اد أبناء رئيف
إص � ��دار م��ؤل �ف��ات��ه ،وت�ج�م�ي��ع امل�ف�ق��ود

نصبه في بلدة نابيه
م �ن �ه��ا .وه ��م ب��ذل��ك اخ� �ت ��اروا ال�ج��ان��ب
ال � �ج� ��وه� ��ري ل �ل �ح �ف ��اظ ع� �ل ��ى ت �ج��رب��ة
والدهم وإحيائها بعد حوالى أربعة
ع�ق��ود على رحيله .ب��دأت الرحلة مع
إص� ��دار ال�ع��ائ�ل��ة أرب �ع��ة م��ن ك�ت�ب��ه عن
«دار ال�س��اق��ي» ه��ذا ال �ع��ام ،ه��ي رواي��ة
«ال �ح��ب أق� ��وى» ( ،)1950و«ال ��دراس ��ة
األدب �ي��ة» ( )1939ال�ت��ي ي�ت�ن��اول فيها
أسس النقد األدب��ي ،و«م��ع العرب في
ال�ت��اري��خ واألس� �ط ��ورة» ( )1942ال��ذي
ينهل فيه بعض القصص والحوادث
من التاريخ العربي ،و«الفكر العربي
ال �ح��دي��ث ،أث ��ر ال �ث ��ورة ال�ف��رن�س�ي��ة في
ت��وج�ي�ه��ه ال �س �ي��اس��ي واالج �ت �م��اع��ي»
ّ
ّ
( .)1943كذلك يقبع مؤلفه «ديك الجن،
ّ
)1948
ال �ح��ب امل�ف�ت��رس» (امل�ك�ش��وف ـ �ـ ّ
ت �ح��ت ال �ط �ب ��ع ح ��ال� �ي ��ًا ،ك �م ��ا ت �ح��ض��ر

ّ
العائلة لثالثة مؤلفات أخرى ُيتوقع
إع��ادة إص��داره��ا :تجميع أشعاره في
كتاب ،وإصدار كتاب آخر حول نظرته
إل ��ى ال �ق��وم �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى كتابه
الشهير «حقوق اإلنسان من أين وإلى
أي��ن امل �ص �ي��ر؟» .ت�ق��وم ال�ع��ائ�ل��ة بجهد
ش�ب��ه ف ��ردي .ب�م�س��اع��دة أب �ن��اء رئ�ي��ف،
وب �ل��دي��ة ن��اب �ي��ه ،و«امل �ج �ل��س ال�ث�ق��اف��ي
للبنان الجنوبي» و«الحركة الثقافية
_ أن� �ط� �ل� �ي ��اس» ،وب� �ع ��ض األص� ��دق� ��اء
وال ��زم�ل�اء .وق �ب��ل أي� ��ام ،أزاح� ��ت نابيه
الستار عن نصب تذكاري البنها عند
م��دخ��ل ال�ب�ل��دة ،فيما ت �ش��ارك العائلة
ال �ي��وم ف��ي االح�ت�ف��ال�ي��ة املخصصة له
م��ن خ�لال كلمة تلقيها ملكة خ��وري،
إض��اف��ة إل��ى ب�ع��ض اس �ت �ع��ادة أش�ع��ار
والدها النادرة والقديمة.
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حريات

السيسي أطفأ «برنامج» باسم يوسف
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
ت�ل�ق��ى م�ح� ّ�ب��و ب��اس��م ي��وس��ف ص��دم��ة أم��س
قبل دقائق من موعد عرض الحلقة الثانية
من برنامج «البرنامج» الذي يبث حصريًا
على قناة «سي .بي .سي» في تمام العاشرة
م��ن ليل ك��ل جمعة بتوقيت ب �ي��روت .فاجأ
اإلع�ل�ام ��ي خ �ي��ري رم �ض��ان م �ق��دم ب��رن��ام��ج
«ممكن» على القناة نفسها ،ب�ت�لاوة بيان
ّ
من إدارة املحطة .وجاء فيه أن القناة أعلنت
منع عرض «البرنامج» لغاية الوصول إلى
ّ
حل ملا أسمته باملشكالت الحالية مع منتج
ّ
البرنامج .ورأت أن مضمون الحلقة يخالف
م��ا ج ��اء ف��ي ال �ب �ي��ان ال� ��ذي أص ��درت ��ه م�س��اء
ال�س�ب��ت امل��اض��ي ب�ع��د ه �ج��وم َم ��ن يصفون
أنفسهم بـ «أنصار الجيش املصري» على
ّ
باسم يوسف وفريقه ف��ي مستهل عودته
إل��ى الشاشة من جديد .وك��ان البيان أورد
ّ
أن منتج البرنامج ومقدمه رفضا االلتزام
بالسياسة التحريرية لشبكة قنوات «سي.
ب� ��ي .س� ��ي» وأوردا ب �ع��ض «األل � �ف � ��اظ» في
الحلقة األول� ��ى .وأم ��س ،كشفت ال�ق�ن��اة في
بيانها الثاني عن وجود خالفات مادية بني
الطرفني بسبب اصرار فريق باسم يوسف
ع �ل��ى ت�غ�ي�ي��ر ب �ع��ض ب �ن��ود ال �ت �ع��اق��د .وه��و
أم��ر اعتبره جمهور باسم بمثابة تشتيت
االنتباه عن األزمة الحقيقية ،أي منع حلقة
من برنامج ساخر هو األشهر عربيًا ّبعد
«ثورة  30يونيو» التي قال أصحابها بأنها
جاءت لضمان الحريات التي ّ
هددها نظام
اإلخ��وان املسلمني ...وتساءل البعض على
م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي« :اإلخ � ��وان
ً
ّ
تحملوا ب��اس��م ي��وس��ف موسمًا ك��ام�لا من
ال�ب��رن��ام��ج ،فيما ع�ب��د ال�ف�ت��اح السيسي لم
ّ
يتحمل حلقة واحدة».
ج��اء م�ن��ع الحلقة ال�ث��ان�ي��ة ق�ب��ل ث�لاث��ة أي��ام
ف �ق��ط م��ن ب ��دء م�ح��اك�م��ة ال��رئ �ي��س امل �ص��ري
املعزول محمد مرسي ال��ذي ينسب لفريق
«البرنامج» الدور الرئيس في تعبئة الرأي
العام ضد املخالفات التي شابتها سياسته
طوال عام حكم فيه مصرّ .
أم ��ا ال�ح�ل�ق��ة امل �م �ن��وع��ة ،ف�ك��ن��ا ق��د ش��اه��دن��ا
تصويرها ف��ي االستديو قبل أي��ام .وفيها
ي� ��رد ب ��اس ��م ع �ل��ى ب �ي ��ان «س � ��ي .ب� ��ي .س��ي»
األول ال� ��ذي ات �ه �م��ه ب��اس �ت �خ��دام اي �ح ��اءات
ّ
ج�ن�س�ي��ة رغ� ��م أن ال �ب��رن��ام��ج ل �ل �ك �ب��ار فقط
ّ
منذ البداية .وق��ال باسم إن القناة نفسها
عرضت مسلسل «حكاية حياة» لغادة عبد

ال � ��رازق ف��ي رم �ض��ان امل��اض��ي ،وك ��ان مليئًا
ب ��اإلي �ح ��اءات ال �ت��ي ت �ح��دث ع�ن�ه��ا الجميع
وقتها ،ولم تقم القناة بمنع أي حلقة .كما
ّ
ل�ف��ت اإلن �ت �ب��اه إل ��ى أن ال �ق �ن��اة ال �ت��ي منعت
ع��رض املسلسالت التركية بسبب املوقف
التركي امل�ع��ادي ملا ج��رى في « 30يونيو»،
ّ
ع��ادت وق��ررت ب��ث تلك املسلسالت رغ��م أن
ً
تركيا نفسها ل��م ّ
تغير موقفها ،متسائال
ع��ن م��وق��ف «س��ي .ب��ي .س��ي» م��ن «ال�ث��واب��ت
ّ
الوطنية» التي ت� ّ�دع��ي ب��أن باسم ق��د تجرأ
عليها بينما القناة نفسها لم تستمر في
ً
مقاطعة الدراما التركية طويال.
إلى جانب ما سبق ،شهدت الحلقة تركيز
باسم يوسف على غياب املهنية في اإلعالم
امل � �ص ��ري وال � �ع ��رب ��ي ،ورص� � ��د ال� �ع ��دي ��د م��ن
التصريحات غير املنطقية ال�ت��ي ي��ردده��ا
ص �ح��اف �ي��ون ك �م �ص �ط �ف��ى ب � �ك� ��ري ،وأح �م��د

لم تبلغ «سي .بي .سي»
اإلعالمي المصري بالقرار
من قبل

م ��وس ��ى ،وم �ح �م��د ال �غ �ي �ط��ي ح� ��ول ش��راه��ة
ً
ال��رئ �ي��س امل �ع ��زول ن�ح��و ال �ط �ع��ام م�ت�س��ائ�لا
ـ�ـ أي باسم ـــــ ع��ن م��دى صدقية ه��ذا الكالم،
ّ
منه.وخصص
واألهم مدى افادة الجمهور
ال�ف�ق��رة ال�ث��ان�ي��ة ل�لاح�ت�ف��ال ـــــ ع�ل��ى طريقته
طبعًا ـــ بعيد امليالد الـ  17لقناة «الجزيرة»،
ورص��د ف��ري��ق اإلع ��داد الكثير م��ن األخ�ط��اء
وامل�غ��ال�ط��ات امل �ق �ص��ودة ال�ت��ي وق�ع��ت فيها
القناة القطرية ،م��ع انتقاد م��واز للقنوات
املصرية التي تحرص على نقد «الجزيرة»،
بينما ظهرها مكشوف هي األخرى مهنيًا.
وك��ال يوسف النكات للضيوف املصريني
على «الجزيرة» بسبب طبيعة تصريحاتهم
خصوصًا محمد الجوادي املتخصص في
تاريخ مصر الحديث.
وف��ي الفقرة الثالثة التي ل��م تشهد وج��ود
ضيف ،قال باسم يوسف للجمهور بجدية

ّ
واضحة إنه مستعد لوقف البرنامج إذا قيل
ّ
ّ
له ّإن حلقاته «تهدد األمن القومي ملصر»،
ّ
لكنه ال يعتقد أن مصر بهذا الضعف حتى
يهددها برنامج ساخر ،مؤكدًا أنه ال يصنع
برنامجه حتى يهاجم أح �دًا لصالح أح��د،
ويشفي غليل ط��رف ضد الطرف املعارض
ل��ه ،لكنه يقدم وجهة نظره إزاء م��ا يحدث
على أرض مصر من خالل السخرية.
ّ
وعلمت «األخبار» أن باسم يوسف املتواجد
حاليًا في اإلم��ارات لم يكن يتوقع بتاتًا ما
جرى ،ولم تبلغه القناة بالقرار من قبل .لكن
معلومات كثيرة بدأ املتابعون في نسجها
ل �ل ��وص ��ول إل � ��ى ال �ح �ق �ي �ق��ة ك ��ام �ل ��ة .إذ ك��ان
الصحافي ف��ي ج��ري��دة ال��وط��ن س��ام��ي عبد
ال��راض��ي ق��د كتب عبر حسابه الشخصي
على فايسبوك يوم اإلثنني  28ت( 1أكتوبر)
ّ
امل ��اض ��ي أن امل �ح ��ام ��ي م��رت �ض��ى م�ن�ص��ور
(عضو ب��رمل��ان سابق محسوب على نظام
ّ
مبارك) قد أخبره هاتفيًا أن الحلقة الثانية
ل��ن تبصر ال�ن��ور قبل تصويرها بيومني،
مما ّ
فسر الحقًا أهمية املظاهرة املحدودة
ال�ت��ي ج��رت خ ��ارج امل �س��رح م�س��اء األرب �ع��اء
امل ��اض ��ي ب��اع �ت �ب��اره��ا ت�غ�ط�ي��ة ع �ل��ى ال �ق��رار
ّ
املرتقب كأن هناك تيارًا شعبيًا حقيقيًا ضد
البرنامج .كذلك ،كتب الصحافي مصطفى
ب �ك��ري أح ��د ال��ذي��ن ط��ال�ه��م ال �ه �ج��وم م�س��اء
ّ
ال�خ�م�ي��س ع �ب��ر ف��اي �س �ب��وك أن ق � ��رارًا ص��در
ب��وق��ف «ال �ب��رن��ام��ج» م��ن وزارة اإلس�ت�ث�م��ار
ّ
ال�ت��ي ت��دي��ر مدينة اإلن �ت��اج اإلع�ل�ام��ي ،لكن
رئيس مجلس الوزراء حازم الببالوي حال
ّ
دون تنفيذه ،وهو األمر الذي لم يتم التأكد
منه على اإلطالق .غير أن اللوبي املعارض
لباسم يوسف ولحرية اإلعالم عمومًا أراد
ّ
على م��ا يبدو اإلي�ح��اء ب��أن هناك ضغوطًا
رسمية وشعبية ملنع البرنامج.
وفيما حمل ّ
محبو ب��اس��م ي��وس��ف الفريق
عبد وزي��ر ال��دف��اع الفريق الفتاح السيسي
مسؤولية ما جرى ،ووقف البرنامج بشكل
ل��م ي �ح��دث ح�ت��ى ف��ي ع�ه��د م�ح�م��د م��رس��ي،
ً
أطلقت ال �ق��وات املسلحة تصريحًا عاجال
مساء الجمعة تؤكد عدم عالقتها بما جرى
ّ
وأنها لن تقف أمام حرية التعبير.
ُ
ويفترض أن يعود باسم إلى القاهرة مساء
األح ��د ح�ي��ث ت�ل�ق��ى دع ��وة ل�ح�ض��ور ّ سباق
«فورموال» في اإلم��ارات .يذكر هنا أنه بعد
ت�س��ري��ب ال�ح�ل�ق��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن «ال�ب��رن��ام��ج»
املمنوعة عبر يوتيوبُ ،سرعان ما ُسحبت
حتى لحظة كتابة هذه السطور.

تضامن حقوقي
وإعالمي
أع��ل��ن ع���دد م��ن اإلع�لام��ي�ين والحقوقيني
تضامنهم مع باسم يوسف بعد إعالن وقف
برنامجه ،فيما انتشرت دع��وات ملقاطعة
قنوات «سي .بي .سي» على صفحات التواصل
االجتماعي.
وضمن برنامجه «آخر النهار» ،قال اإلعالمي
م��ح��م��ود س��ع��د« :ح��زي��ن إلي��ق��اف برنامج
«البرنامج» .ونريد أن نعلم ما هي سياسة
القناة التي قالت إن باسم يوسف خرج عنها؟».
ّ
وغردت صفحة «شباب  6أبريل» على تويتر« :
إلغاء الحلقة يعني تراجع حرية اإلعالم في
ّ
مصر بعد « 30يونيو» وأن القنوات تدار بأوامر
أمنية ومخابراتية» .في حني قال املؤلف خالد
دياب« :وقف برنامج باسم يوسف نقطة تحول
كبيرة في املرحلة االنتقالية».
في اإلطار نفسه ،انتشرت دعوات على صفحات
الفايسبوك تطالب بمقاطعة قنوات «سي .بي.
سي».
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ألبوم
ٍ

عمرو دياب« ...ما فيش منك» ولكن!
ثالثية الصوت ،واملوسيقى،
و«الستايل» كانت الخلطة
التي جعلت النجم املصري
يصمد في وجه ّ
التحوالت،
ّ
بل ّيحقق نقلة كل فترة.
ألبومه الجديد «الليلة»
لكن
ّ
ً
شكل فشال ذريعًا يعود
في املقام األول إلى «غياب
الكلمات»
القاهرة ــ محمد خير
يحتفظ موقع يوتيوب بتسجيل حفلة
ت �ع��ود إل ��ى ن�ه��اي��ة ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات ،حيث
يغني ع�م��رو دي��اب أغ�ن�ي��ة ع�ب��د الحليم
حافظ «التوبة» (عبد الرحمن األبنودي
وبليغ حمدي) .ال يكشف التسجيل عن
ان�ف�ع��ال جمهور الحفلة ـــ معظمها من
ال�ف�ن��ان�ين ـ�ـ�ـ ب ��أداء دي ��اب ف�ح�س��ب ،وإن�م��ا
يكشف أيضًا عن عدد مشاهدات يصل
إلى ربع مليون مشاهدة ،ويقل بعشرين
ألف مشاهدة فقط عن األغنية األصلية
لـ«العندليب األسمر».
ال �ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ل� ��م ت� �ك ��ن ف� �ق ��ط م��رح �ل��ة
ت �ح� ّ�ول م��ن األل �ح��ان ال�ش��رق�ي��ة ال�ط��وي�ل��ة
إلى التوزيعات الغربية القصيرة التي
عرفت «باألغنية الشبابية» .لكن دياب
أحد أبرز نجوم تلك الحقبة وما بعدها،
كان كذلك حلقة وصل بني أجيال الجمال
األص �ل��ي ل �ل �ص��وت ،ال�ح�ن�ج��رة ال�ط� ّ�ي�ع��ة،
وب�ين ال�ق��درة على التقاط ذوق األجيال
الجديدة ثم توجيهها موسيقيًا في ما
بعد .لقد واظ��ب على ذلك لثالثة عقود،
وهو مدى زمني مدهش قياسًا إلى فن
«شبابي» .تخطى دياب مرحلة الشباب
منذ أم��د ،لكنه ظل يعكسها موسيقيًا،
وإن سقط من حني إلى آخر في كبوات،
كما ج��رى ف��ي ألبومه الجديد «الليلة»
ّ
(روت��ان��ا) .وب��ال�ط�ب��ع ،ف��إن ك�ب��وات دي��اب
ليست كغيره ،فهي ال تعني عادة الفشل
ال� ��ذري� ��ع ،ب ��ل ت �ع �ن��ي أال ي �ك ��ون األل �ب ��وم
الجديد «حدثًا» أو نقلة فنية.
ف��ي منتصف التسعينيات ،ع��اد دي��اب
من كبوة مثيلة ،إذ تفوقت عليه مؤقتًا
ـ�ـ�ـ ن�ج��اح��ًا وت��وزي�ع��ًا ـ�ـ�ـ أص ��وات منافسة؛
أب ��رزه ��ا م�ح�م��د ف � ��ؤاد .ل�ك��ن دي� ��اب ّ
وج��ه
ض��رب �ت��ه ع ��ائ �دًا ب �ق ��وة ،م ��ع ق ��وة ث�لاث�ي��ة
ه��ي ح�م�ي��د ال �ش��اع��ري م��وزع��ًا ،ون��اص��ر
امل � � � � ��زداوي م �ل �ح �ن��ًا ،وط� � � ��ارق ال� �ع ��ري ��ان
م �خ��رج��ًا ل�لأغ �ن �ي��ة وال �ك �ل �ي��ب «ح�ب�ي�ب��ي
ي��ا ن��ور ال �ع�ين» .ق�ف��زت ت�ل��ك األغ�ن�ي��ة من
ّ
ال��ذاك��رة اآلن ألن كليب األل�ب��وم الجديد
ألغ �ن �ي��ة «ال �ل �ي �ل��ة» دف ��ع امل �ش��اه��دي��ن من
لقطاته األول��ى إل��ى ت��ذك��ر الكليب ال��ذي
أخ ��رج ��ه ال� �ع ��ري ��ان ق �ب��ل ع �ش��ري��ن ع��ام��ًا.
ال �ك �ل �ي��ب ال� �ج ��دي ��د (أخ� ��رج� ��ه األم �ي��رك��ي

م��اي�ك��ل ب��رن��ارد) استنسخ روح القديم
ول��و ّ
تغير الشاطئ ،والفتيات بالطبع.
وب�م��ا ّأن��ه ليس ه�ن��اك م��ا ّ
يميز األغنية
ن�ف�س�ه��ا (ك �ل �م��ات ت��ام��ر ح�س�ين وأل �ح��ان
عمرو دي��اب) ،فقد انحصر النقاش في
استعادة املاضي من جهة ،و«الصندل»
الذي انتعله دياب مع البذلة.
ّ
بتميز كلمات
ل��م ُي �ع��رف دي ��اب ع�م��وم��ًا
أغانيه .معظمها متشابه ،وبعضها ال
يمكن حتى تمييزه عن بعضه اآلخر .لم
تكن تلك مشكلة للمطرب ال��ذي اعتمد

كليب «الليلة» دفع
تذكر
المشاهدين إلى ّ
«حبيبي يا نور العين»

ع �ل ��ى ث�ل�اث� �ي ��ة ال� � �ص � ��وت ،وامل ��وس� �ي� �ق ��ى،
و«ال� �س� �ت ��اي ��ل» .ل �ك��ن «غ� �ي ��اب ال �ك �ل �م��ات»
ف ��ي «ال �ل �ي �ل ��ة» ك � ��ان رب� �م ��ا األس� � � ��وأ ،ف��ي
ظ��ل اع �ت �م��اد دي� ��اب ع �ل��ى ال �ش��اع��ر ت��ام��ر
حسني ف��ي كتابة  7م��ن أص��ل  12أغنية
يضمها األل �ب��وم .إض��اف��ة إل��ى «الليلة»،
ك �ت��ب ح �س�ين «ع� �ن ��دي س � � ��ؤال» ،و«أه ��ي
ذك��ري��ات» ،و«حبيب قلبي» و«ف��وق من
اللي انت فيه» ،و«جرالي إيه» ،و«حبيت
يا قلبي».
ي �م �ك��ن م �ق��ارن��ة ال� �ك � ّ�م ال �س��اب��ق ف �ن �ي��ًا أو
جماهيريًا ،بأغنية واحدة استعان فيها
دي ��اب ب��امل�خ�ض��رم ب �ه��اء ال��دي��ن محمد،
وه ��ي «أي � ��وه م ��ا ف �ي��ش م� �ن ��ك» .ت�س��رب��ت
األغ�ن�ي��ة إل��ى الجمهور قبل أش�ه��ر حني
ّأداه � � � � ��ا ع � �م� ��رو ف � ��ي ب� �ع ��ض ال� �ح� �ف�ل�ات،
وح �ق �ق��ت ن �ج��اح��ًا ك��اس �ح��ًا ،س��اه��م فيه
اللحن الذي وضعه عمرو بنفسه .ومرة
أخ ��رى ي�ت�ف��وق ل�ح�ن��ه م��ع ب �ه��اء محمد،
على أربع أغنيات أخرى ّ
لحنها بنفسه
في األلبوم ،ثالثة منها من كلمات تامر
حسني («ع�ن��دي س��ؤال» و«ج��رال��ي إي��ه»
و«أه � ��ي ذك � ��ري � ��ات») .أم� ��ا ال ��راب �ع ��ة فمن
كلمات خالد تاج الدين «لفيتها بالد».
وكان ُيفترض بالنجاح املسبق لـ«أيوه
ما فيش منك» أن يحقق دفعة لأللبوم
ّ
ع�ن��د إص� ��داره .ل�ك��ن ح�ص��ل ال�ع�ك��س ،ألن
ّ
األغ �ن �ي��ة ظ��ل��ت األن �ج��ح ب�ع��د االس�ت�م��اع
ُ
ل�لأغ�ن�ي��ات ال �ـ  11األخ� ��رى ،ول��م تسعف
األلبوم استعانة دياب املحدودة برفاق
قدامى ،كعادل عمر في «يا قلبها» التي
لحنها رفيق نجاح قديم آخر هو خليل
مصطفى ،ال��ذي ّ
لحن أيضًا في األلبوم
«س� �ب ��ت ف � ��راغ ك �ب �ي��ر» و«ع � � ��دت األي � ��ام»
وكل��اه �م��ا م ��ن ك �ل �م��ات رف �ي��ق ث��ال��ث هو
م�ج��دي ال�ن�ج��ار .وي�م�ك��ن مل�ق��ارن��ة ع��اب��رة
مع إسهامات تلك األسماء مع عمرو في
امل��اض��ي أن ت��وض��ح ال �ف��ارق .م��ن كلمات
ع � ��ادل ع �م��ر ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ك��ان��ت
أغ�ن�ي��ات مثل «ح��اول��ت» و«ي�ل��وم��ون��ي».
وم��ن أشهر ألحان خليل مصطفى كان
«ش� ّ�وق�ن��ا» .أم��ا مجدي النجار فتعددت
نجاحاته مع دي��اب منذ بداية املشوار،
وم � ��ن أب� ��رزه� ��ا «خ ��ال� �ص�ي�ن و«مل� � ��ا ك ��ان»
و«غيرت خالص عنواني».
ص� ��اح� ��ب امل � � �ش � ��وار ُي � � �ق � ��ارن ب �ن �ف �س��ه ال
بغيره .وهنا يبقى أكثر ما يعيب ألبوم
«الليلة» ،غياب النقلة املوسيقية (رغم
ت ��وزي ��ع أس ��ام ��ة ال� �ه� �ن ��دي) ال �ت ��ي اع �ت��اد
دي � ��اب ص �ن �ع �ه��ا ك ��ل ع� ��دة س � �ن ��وات ،ف��ي
الثمانينيات م��ع «م�ي��ال» أو «شوقنا»،
ف � ��ي ت �س �ع �ي �ن �ي��ات��ه ال ��ذه� �ب� �ي ��ة م � ��ع «م ��ا
ت �خ��اف �ي��ش»و«ن��ور ال� �ع�ي�ن» و«أي ��ام �ن ��ا»
و«ق �م��ري��ن» ،أو ب��داي �ت��ه األل �ف �ي��ة ال�ق��وي��ة
في «تملي معاك» و«أك�ت��ر واح��د» الذي
حققت إحدى أغنياته «حبيبي وال على
ً
باله» (ألحان محمد رحيم) تحوال أعاد
امل��وس �ي �ق��ى ل �س �ن��وات إل� ��ى خ ��ط ش��رق��ي
ً
اف �ت �ق��دت��ه ط� ��وي�ل��ا .ك ��ل ت �ل��ك ال �ع �ن��اوي��ن
ّ
السابقة مجرد أمثلة ،ولسوء الحظ أن
«الليلة» ال يمكن أن يضاف إليها.

رادار

نجوم الغناء ينقلبون على «روتانا»
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
م � ��ع االن � �س � �ح � ��اب ال � �ت� ��دري � �ج� ��ي ل �ش��رك��ة
«روت��ان��ا» من س��وق الكاسيت املصرية،
ع��ادت «مزيكا» لتتصدر السوق مجددًا
ب�ع��د م�ع��ان��اة اس�ت�م��رت س �ن��وات .ب�ع��ودة
املغنية التونسية لطيفة إل��ى «مزيكا»
(ي�م�ل�ك�ه��ا امل �ن �ت��ج م �ح �س��ن ج ��اب ��ر) ال�ت��ي
س �ت �ت ��ول ��ى ت� ��وزي� ��ع ال� �ب ��وم� �ه ��ا ال �ج��دي��د
«أحلى حاجة فيا» ،تخطو الشركة نحو
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى س� ��وق ال �ك��اس �ي��ت ب�ع��د
فترة عانت فيها م��ن احتكار «روت��ان��ا»
للمغنني ال �ع��رب .ك ��ان آخ ��ر ت �ع��اون بني
لطيفة و«مزيكا» قبل عشر سنوات من
خالل ألبوم «ما تروحش بعيد» (.)2003
«مزيكا» التي خطفت لطيفة من «روتانا»
ب �ع��د ال �خ�ل�اف ��ات ال �ت��ي ن �ش��أت ب�ي�ن�ه�م��ا،
ونتج منها عدم تجديد التعاقد ،تحاول

اس�ت�ع��ادة مكانتها باستقبال الفنانني
املنفصلني عن «روتانا» ،بعدما ّ
هددتها
األخ �ي ��رة ق�ب��ل أع� ��وام ب ��اإلغ�ل�اق ،نتيجة
تعاقدها م��ع امل�ط��رب�ين بعقود مرتفعة.
كما حصلت «مزيكا» على توقيع املغني
ت��ام��ر ع ��اش ��ور ال � ��ذي ق� ّ�دم �ت��ه «روت ��ان ��ا»
ك�م�ط��رب ف��ي ع��ام  ،2009ل�ك��ن خالفاتها
معه وتباطؤ الشركة الخليجية في طرح
البومه دفعاه إلى تركها .تطرح «مزيكا»
ألبومًا كل شهرين تقريبًا ،بعدما جمعت
ع ��ددًا م��ن ال�ف�ن��ان�ين امل �ص��ري�ين وال �ع��رب،
م �ن �ه��م :م�ص�ط�ف��ى ق �م��ر ،وخ ��ال ��د س�ل�ي��م،
وام � ��ال م ��اه ��ر ،ول �ي �ل��ى غ� �ف ��ران ،وس��ام��و
زي� ��ن ،ووع� ��د ال �ب �ح��ري ،ورام � ��ي ص �ب��ري،
ول� ��ؤي ،وغ� ��ادة رج� ��ب ..ف�ي�م��ا دخ �ل��ت في
م �ف ّ��اوض��ات ج��دي��ة م��ع م�ط��رب�ين آخ��ري��ن،
لكنها لم تصل إل��ى اتفاق معهم منهم:
تامر حسني الذي قدم مع الشركة ثالثة

البومات من قبل ،وشيرين عبد الوهاب،
وأن �غ��ام رغ��م ال �خ�لاف ال�ق�ض��ائ��ي معها.
ي�ح��اول محسن ج��اب��ر استغالل عالقته
ال �ق��دي �م��ة ب��امل �غ �ن �ي��ة امل �غ��رب �ي��ة س �م �ي��رة
س�ع�ي��د الق�ن��اع�ه��ا ب�ت�ج��دي��د ال�ت�ع��اق��د مع
الشركة ،السيما بعد الحملة الدعائية
الضخمة التي صاحبت البومها األخير
«أي ��ام ح�ي��ات��ي» ( .)2008فيما ل��م تتخذ
سميرة قرارها في انتظار انتهائها من
تسجيل األل �ب��وم .ورغ��م وج��ود شركات
ع � ّ�دة ل�لإن �ت��اج امل��وس�ي�ق��ي ف��ي م �ص��ر ،إال
أن «مزيكا» عادت لتصبح الشركة التي
ت�م�ت�ل��ك ال �ح� ّ�ص��ة األك �ب��ر م��ن امل�غ�ن�ين في
«روتانا» بالفنان عمرو
وقت اكتفت فيه ّ
دياب ،واملغربية جنات ،وانتقلت شيرين
عبد الوهاب من الشركة الخليجية إلى
«ن� �ج ��وم ري � �ك � ��وردز» .رغ ��م إع �ل��ان ج��اب��ر
ّ
املوسيقي ،وإسناد إدارة
إعتزال اإلنتاج

ال �ش��رك��ة مل�ج�م��وع��ة م��ن ال �ش �ب��اب ،إال أن��ه
متواجد في جميع تعاقدات واحتفاالت
ّ
ال �ش��رك��ة .ي��ؤك��د ج��اب��ر أن��ه يكتفي ب��دور
امل� ��راق� ��ب ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ك� �ي ��ان ال �ش��رك��ة
ال�ت��ي تمتلك أك�ب��ر مكتبة موسيقية في
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،وي �ق �ص��د ه �ن��ا ال�ش��رك��ة
األم ل �ـ«م��زي �ك��ا» أي «ع��ال��م ال �ف��ن» .ت��أت��ي
«نجوم ريكوردز» كثالث أكبر الكيانات
املوسيقية (تابعة إلذاعة «نجوم إف إم»)
ّ
وتضم
رغم انطالقها قبل أكثر من عام،
املغنيني محمد حماقي ،وشيرين عبد
الوهاب .ويحاول املنتج نصر محروس
ال �ع ��ودة إل ��ى ال �س��وق م��ن خ�ل�ال ش��رك�ت��ه
«ف� ��ري م� �ي ��وزك» ،إذ ح �ص��ل أخ �ي �رًا على
ّ
ت��وق�ي��ع م�ح�م��د م�ح�ي��ي ل�ي�ت��ول��ى ب��إن�ت��اج
وتوزيع ألبومه الذي سيطرح في نهاية
ال�ع��ام ال�ح��ال��ي فيما حصل على توقيع
تامر حسني إلنتاج البومه املقبل.

◄ أعلنت قناة «العالم» في بيان ّ
وزعته
أن بثها ع��اد كاملعتاد على م��دار «قمر
نايل س��ات» بعد ّ
تعرضه للقطع ألكثر
م��ن شهرين .وأشارت امل�ح�ط��ة إل ��ى أن
«الحجب غير القانوني ّ
لبث «العالم» على
األق �م��ار األوروب �ي��ة وال�ع��رب�ي��ة ت��م بإيعاز
أميركي صهيوني ،بهدف إخماد صوت
امل �ق ��اوم ��ة ،وب �م��ا ي�ك�ش��ف زي ��ف امل��زاع��م
واالدعاءات التي يرفع عقيرتها الغرب».
◄ ّ
تعرض منزل املخرج السوري تامر
إس�ح��اق ألض��رار كبيرة ج��راء سقوط
ّ
يضم منزله في
قذيفة على البناء ال��ذي
ش��ارع بغداد في دمشق ّأول من أمس.
وتزامنت الحادثة مع وج��وده في موقع
تصوير «زن��ود الست  ،»3وف��وج��ئ بما
ح ��دث أث �ن��اء ع��ودت��ه إل ��ى امل� �ن ��زل .وك��ان
إس� �ح ��اق ق ��د ت� �ع ��رض ل��وع �ك��ة ص �ح� ّ�ي��ة
ال �ث�لاث��اء امل��اض��ي ،ن�ق��ل ع�ل��ى أث��ره��ا إل��ى
املستشفى حيث بقي ليوم واحد.
◄ ي �ن �ف �ص��ل دي� �م ��ي م� ��ور وآش� �ت ��ون
كاتشر رسميًا خ�لال األس�ب��وع املقبل،
بعجما انتهت إج ��راءات ال�ط�لاق خاتمة
سلسلة م��ن ال �ن��زاع��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة التي
اس � �ت � �م ��رت أش � �ه � �رًا ع� � � ��دة .وق� � ��د ج ��رت
مفاوضات طويلة بني محاميي الزوجني
للوصول الى اتفاق نهائي في ما يخص
التعويضات املالية.
◄ ان� �ت� �ش ��رت أم � ��س ص � � ��ورة ل�ل�م�م�ث�ل��ة
املصرية حنان الترك (الصورة) وهي
حامل ،وهو الظهور األول لها بعد خبر
ّ
ح�م�ل�ه��ا .وج � ��اءت ت �ل��ك ال� �ص ��ورة ل�ت��ؤك��د

ارتباطها برجل األعمال محمود مالك،
شقيق رج��ل األعمال حسن مالك الذي
ينتمي إلى جماعة «اإلخ��وان املسلمني».
ي��ذك��ر أن ه��ذا ال ��زواج ال��راب��ع ل�ل�ت��رك ،بعد
زواجها األول بخالد خطاب ،ثم زواجها
ب��ال��داع �ي��ة ع �م��رو خ ��ال ��د ،ق �ب��ل أن ت�ع��ود
ّ
وتتزوج محمد يحيى.
◄ ن �ف��ت امل �م �ث �ل��ة ال �س ��وري ��ة ه �ب��ة ن��ور
الشائعة التي ّ
روج��ت أخيرًا حول نيتها
االبتعاد عن الفن بسبب زواجها ،وقالت
ُ
إنها لم تتزوج ،وإذا ّ
تزوجت فلن تخفي
ّ
هذا الخبر .وعلقت على الشائعات التي
ّ
تطالها بالقول «كل فنان يتعرض لذلك،
لكن بالنسبة لي زاد املوضوع عن ّ
حده».
وكانت هبة قد أنهت منذ فترة تصوير
دورها بمسلسل «نساء من هذا الزمان»
ب� � ��إدارة امل �خ��رج أح �م��د إب��راه �ي��م أح �م��د،
وت� ��ؤدي ف�ي��ه ش�خ�ص�ي��ة ل �ي��ال وه ��ي من
الشخصيات األساسية في العمل الذي
يوصف بـ«الجريء جدًا».
ّ
◄ رشح املخرج املصري أحمد صقر
املمثلة دالل عبد العزيز لبطولة مسلسل
«ك �ي��د ال �ح �م ��وات» ال� ��ذي ي �ق��وم ب�ك�ت��اب�ت��ه
السيناريست حسني مصطفى محرم،
على أن تشاركها في بطولته زميلتها
م��اج��دة زك��ي .املسلسل ينتجه ممدوح
ّ
شاهني ومرشح للعرض خالل رمضان
املقبل ،على أن يبدأ تصويره بداية في
شهر كانون الثاني (يناير) بعد اختيار
باقي فريق العمل.
◄ رش�ح��ت امل�خ��رج��ة كاملة أب��و ذك��رى
املمثلة نيللي ك��ري��م لبطولة مسلسل
«س� �ج ��ن ال �ن �س ��ا» ال � ��ذي س �ي �ع��رض ف��ي
رمضان املقبل .ت��دور أح��داث املسلسل
داخل سجن السيدات ،فيما ّ
أجلت نيللي
م��واف�ق�ت�ه��ا ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ح�ين االن �ت �ه��اء من
تصوير فيلمها الجديد «ي��وم للستات»
مع إلهام شاهني.
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الحزب الشيوعي عشية الـ90

ابعد من القصور والخطأ
سعداهلل مزرعاني *
ب � �ع ��د ع � �ق � ��ود ات � �س � �م ��ت ب ��ال� �ن� �س ��خ وال �ت �ب �ع �ي ��ة
وامل �م��ارس��ات ال�ت�ع�س�ف�ي��ة (راف �ق �ت �ه��ا ،رغ ��م ذل��ك،
نضاالت وتضحيات جمة وقمع وم�ن��ع )...كان
امل��ؤت �م��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي
عام  .1968لقد شكل املؤتمر املذكور انتفاضة
على تغييب ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ومعها الشرعية
ال �ح ��زب �ي ��ة امل �ن �ب �ث �ق��ة م� ��ن ص� �ف ��وف ال � �ح � ��زب ،ال
ً
املفروضة من «املركز» الوكيل في دمشق ممثال
آن��ذاك بالقيادة البكداشية ـ الستالينية .كانت
املؤتمرات في إجازة مفتوحة استمرت  25عامًا!
كان من أهداف املؤتمر النهوض بالحزب عبر:
اج ��راء م��راج�ع��ة نقدية لتوجهاته وسياساته
وم��واق �ف��ه .اج ��راء تحليل ك�ل��ي وش��ام��ل للواقع
اللبناني وصياغة برنامج لتغييره .اقرار نظام
داخلي يحدد قواعد عمل الهيئات مع توسيع
ه ��ام ��ش االن� �ت� �خ ��اب ب � ��دل ال �ت �ع �ي�ي�ن .ت�ص�ح�ي��ح
ال �ت��وج��ه ح �ي��ال ال �ق �ض��اي��ا ال �ق��وم �ي��ة (ال �ع��روب��ة
والوحدة وقضية فلسطني  )...والربط الجدلي
ما بني القومي واالجتماعي على نحو يخرج
ال �ح��زب م��ن امل�ف�ه��وم ال�ض�ي��ق ال ��ذي ق��ام��ت عليه
أول��وي�ت��ه ،وأدت ب��ه إل��ى ارت �ك��اب أخ�ط��اء وعزلة
وتهميش.
ّ
ت �ج �س��د ك� ��ل ذل � ��ك ،ت �ق��ري �ب��ًا ،ف ��ي اق � ��رار ب��رن��ام��ج
م��رح �ل��ي ي �ن �ط �ل��ق م ��ن واق � ��ع ل �ب �ن��ان وح ��اج ��ات
التغيير فيه« :حكم وطني ديموقراطي» يمهد
لالشتراكية .أي تم تجسيد االيديولوجية في
ّ
برنامج ذي مراحل ومحطات ،وليس تكرار أن
الشيوعية هي الحل على طريقة «االس�لام هو
الحل»!
شكل املؤتمر قفزة هائلة في مسار الحزب وفي
تحالفاته وفي تفعيل منظماته وقطاعاته وفي
عمله الفكري واالع�لام��ي والشبابي والنقابي
والجبهوي.
أع��اق��ت ال �ح��رب األه�ل�ي��ة ه��ذا امل �س��ار ،وأض��اف��ت
مجرياتها ونتائجها مشاكل جديدة :لقد ازداد
«التطييف» والتبعية ل�ل�خ��ارج .خضع لبنان
للوصاية فترة مماثلة لفترة ال�ح��رب االهلية.
سريعًا ،بعيد ذل��ك ،حصل ال��زل��زال السوفياتي
وان �ه��ار املعسكر االش �ت��راك��ي وم�ن�ظ��وم��ات��ه في
غضون أيام أو أشهر.
ّ
ش��ك��ل ذل ��ك وس � ��واه أس� ��اس أزم� ��ة ج ��دي��دة ذات
أبعاد فكرية وسياسية تنظيمية واجتماعية
وبنيوية.
ان�ط�ل�ق��ت ف��ي ال �ح��زب آن � ��ذاك (ُ )92 - 91ورش��ة
ت �ح �ل �ي��ل ون � �ق� ��اش وت �ف �ك �ي ��ر وت� ��دب � �ي� ��ر .ق ��دم ��ت
مساهمات ممتازة وم��راج�ع��ات واستنتاجات
جديدة .لكن ذلك لم يكن موضع اجماع.
ت�ب�ل��ورت ،م��ذ ذاك ،ث�لاث��ة ت �ي��ارات .ت�ي��ار ال�ي��أس
وال�ت�خ�ل��ي ،وت�ي��ار العاطفة والعصبية ،وتيار
التجديد ،ولو التدريجي ،بعد أن تعذر إحداث
التغيير املنشود دفعة واحدة.
ت �ع��اي��ش م �ن��ذ امل��ؤت �م��ر ال �ث��ام��ن ( )1999ت �ي��ارا
التجديد وامل�ح��اف�ظ��ة .اس�ت�ط��اع ت�ي��ار التجديد
إدخ� ��ال ت�غ�ي�ي��رات ذات ط��اب��ع أس��اس��ي بغرض
ب �ن��اء ال �ح��زب ـ �ـ امل��ؤس �س��ة :اس �ت �ح��داث مجلس
وط �ن ��ي ي ��رس ��م ال �س �ي��اس��ات وال ��رق ��اب ��ة ب � ��إدارة
مستقلة ،تعزيز دور املنظمات والقطاعات في
ن �ط��اق ع�م�ل�ه��ا وان �ت �خ��اب م�س��وؤل�ي�ه��ا م��ن قبل
اعضائها انفسهم ،جعل االنتداب للمؤتمر من
القاعدة مباشرة ،تحديد مهل تولي املسوؤلية،
تعزيز الرقابة املالية على املؤسسات واالنفاق
ض �م ��ن اط � ��ر وق � ��واع � ��د .ول� �ق ��د ك � ��ان األه� � � ��م ،ف��ي
امل� �ج ��ال ال �ب��رن��ام �ج��ي ،ت �ط��وي��ر ش �ع��ار «ال �ح �ك��م
ال��وط �ن��ي ال��دي �م��وق��راط��ي» إل ��ى ش �ع��ار «ال�ب��دي��ل
الديموقراطي للنظام الطائفي» (وهو ما تبناه
ال �ح��راك ال�ش�ب��اب��ي الشهير وال��واس��ع ف��ي ربيع
ع ��ام  .)2011وه ��و ب��دي��ل م�ت�ك��ام��ل ب�م��رت�ك��زات��ه
الوطنية والسياسية واالقتصادية والتربوية.
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وقد جرى تحديد قواه االجتماعية والسياسية
وضرورة إقامة الجبهة الضرورية للنضال من
ّ
أج �ل��ه .وح�ي��ث إن م�ع��رك��ة ال�ت�ح��رر ذات ج��وان��ب
متكاملة ف��ي حقولها ال��وط�ن�ي��ة واالجتماعية
والقومية ،فقد بذلت جهود في املجال العربي
وال��داخ �ل��ي إلق��ام��ة أط��ر ت �ع��اون وت�ن�س�ي��ق ،كما
ج��رى سعي الستئناف امل�ش��ارك��ة ف��ي املقاومة
ُ
ضد العدو وت��رج��م ذل��ك بخطوات وتضحيات
ومحاوالت.
أم�ا التيار «املحافظ» فقد ك�ان يعد ،عبر تكتل
غير ش��رع��ي ،لالنقالب على ك��ل ذل��ك« .تمسكن
كي يتمكن» .نظم حمالت مثابرة ضد التجديد
واالش��اع��ات ض��د رم ��وزه .أق��ام ع�لاق��ات داخلية
وخ ��ارج �ي ��ة س��ري��ة ل �ه��ذا ال� �غ ��رض .وه � ��و ،على
سبيل املثال ،تبنى نظرية أن انهيار املنظومة
السوفياتية إنما كان بفعل املؤامرة الخارجية
وليس ُ أيضًا بسبب الخلل الداخلي.
م��ا ان ن�ف��ذ االن �ق�لاب (س�م��اه ك��ذل��ك أح��د ال��رف��اق
الذين شاركوا فيه سابقًا) بعد املؤتمر التاسع
أواخ��ر ع��ام  ،2003حتى ب��دأت عملية متكاملة
لالرتداد على كل ما تقدم .جرى إلغاء املجلس
ال ��وط� �ن ��ي ،ودور ال �ه �ي �ئ��ات ول � �ج ��ان ال ��رق ��اب ��ة،
وال�خ�ط��ط وال �ب��رام��ج ال�س�ي��اس�ي��ة ،وال�ت�ح��ال�ف��ات
والصيغ الجبهوية.
ُ
واستعيض عن كل ذلك بخطابات األمني العام
وبمفردات وشعارات وممارسات ال تنطلق إال
م��ن العصبية ،وال تستهدف إال تعزيز موقع
ال �ت �ك �ت��ل امل �ه �ي �م��ن ف ��ي م ��ؤس� �س ��ات وم �ن �ظ �م��ات
الحزب.
ولقد تفاقم ه��ذا النهج بتداعيات «منطقية»:
تعطيل آل�ي��ات عمل ال�ح��زب .تقديم ال��والء على
ال �ك �ف��اءة وال �ك �ف��اح �ي��ة .ح �م��اي��ة ،ب ��ل وت�ش�ج�ي��ع،
االرت � �ك� ��اب� ��ات وال� �ت� �ف� �ل ��ت واالن � �ت � �ه� ��ازي� ��ة .ب� ��روز
م �م��ارس��ات وق �ح��ة ف��ي م �ج��ال االخ �ل��اق وس ��وء
االتمان وحماية ذلك من قبل القيادة .ممارسة
اره� ��اب م�ع�ن��وي ع�ب��ر االت �ه��ام��ات واالف� �ت ��راءات
وق � ��رارات ال�ف�ص��ل وال�ت�ه��دي��د ب�ه��ا ب�ع��د تعطيل
هيئات الرقابة.
أكثر من عانى من ذلك املنظمات الجماهيرية
وال �ن �ق��اب �ي��ة ،وال �ش �ب��اب �ي��ة خ �ص��وص��ًا .ف �ه��ذه قد
ت�ش�ت�ت��ت وت �ش ��رذم ��ت ،أو ض �م��رت إل ��ى ه�ي��اك��ل
خاوية وشكلية.
«ت � ��وج � ��ت» ال� �ك� �ت� �ل ��ة امل �ه �ي �م �ن��ة ع� �ل ��ى ال� �ق� �ي ��ادة
«انجازاتها» بالتمديد لنفسها وبتجاهل بنود
ال�ن�ظ��ام ال��داخ�ل��ي ل�ل�ح��زب ف��ي اح �ت��رام امل��واع�ي��د
وامل��وج �ب��ات وبتعطيل «ال�ه�ي�ئ��ة ال��دس�ت��وري��ة»،
وه��ي املرجعية القضائية الشرعية الوحيدة
في الحزب.
ل�ق��د خ��رج ال �ح��زب ،بسبب ك��ل ذل��ك م��ن الحياة
ال �س �ي��اس �ي��ة .وي� �غ ��ادر ص �ف��وف��ه ،ق��رف��ًا أو ي��أس��ًا
املئات سنويًا .وتسود حياته الداخلية اشكال
من التعطيل واالنكفاء والترهل وع��دم املباالة
والصراخ والتوتر ،وال تجتمع اللجنة املركزية
بنصاب شرعي (؟) إال من أج��ل اتخاذ ق��رارات
الفصل.
ال ي ��ذك ��ر ال � �ح� ��زب ،اآلن ،إال ارت� �ب ��اط ��ًا ب��أزم �ت��ه
وتوتراته .وهو غائب إلى حد الشلل عن مهمته
ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ب �ن��اء ب��دي��ل ان� �ق ��اذي ب �ع��د عجز
وتراجع طرفي الصراع التقليديني من ممثلي
البورجوازية الكبرى التابعة.
أزمة الحزب وكل حزب مشابه ،هي في املراوحة
ف��ي ال �ق��دي��م وش �ع��ارات��ه ال �ت��ي ل��م ي�ك��ن بعضها
مناسبًا للبنان حتى في مراحل التأسيس!
ال خ � ��روج م ��ن األزم� � ��ة إال م ��ن خ�ل��ال «ن �ف �ض��ة»
وان �ت �ف ��اض ��ة ،ي �ف �ض �ي��ان إل� ��ى إع� � ��ادة ت��أس �ي��س،
تطلق مشروعًا ث��وري��ًا ق��ادرًا على تقديم بديل
انقاذي للبنان :بديل يواصل ريادات وإنجازات
الشيوعيني والتقدميني اللبنانيني ويدفع بها
مجددًا نحو العمل واألمل!
* كاتب وسياسي لبناني
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ورأسمالية عـص
ستيف جوبز
ّ
أسعد أبو خليل *
ّ
سوريني (وم��ن الفريقني
ت��رى على «فايسبوك»
امل �ت �ع��ارض�ين) وع� ��رب ي �ض �ع��ون ص� ��ورة ستيف
ج ��وب ��ز ك �ص ��ورت �ه ��م األس� ��اس� � ّ�ي� ��ة .وف � � ��اة ج��وب��ز
أط�ل�ق��ت حملة م��ن ال��زه��و ب��ه وب��أص�ل��ه ال�س��وري
ّ
ّ
ّ
الشوفينية _
السورية
الوطنية
(البيولوجي).
ُ
ّ
وطنية جريدة «النهار» املحتضرة
على طريقة
ّ
العربية.
_ انتشت بخبر أص��ول ستيف جوبز
ل�ك��ن ه��ذا ال��زه��و ل�ي��س ل��ه م��ا ي �ب� ّ�ررهُ .ول ��د جوبز
ألب سوري اسمه عبد الفتاح الجندلي ،ودرس
ّ
ّ
انضم
األميركية في بيروت (حيث
في الجامعة
ّ
إل��ى ن��ادي «ال�ع��روة الوثقى» بعد تخرج جورج
حبش مباشرة) .أتى إلى أميركا إلكمال دراسته
ف��ي ال �ع �ل��وم ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة ب�ج��ام�ع��ة وس�ك�ن�س��ون،
ل�ك�ن��ه ألس �ب��اب م�ج�ه��ول��ة ل��م ي�س�ت�م� ّ�ر ف��ي العمل
لاّ
األك��ادي�م��ي ،وان�ص��رف إل��ى إدارة املطاعم .إ أن
ّ
ّ
الجندلي تخلى عن ابن (ستيف) وابنة له .السيد
ً
ال�ج�ن��دل��ي ل�ي��س م �ث�لا أع �ل��ى ف��ي األب � � ّ�و ّة .ت��رع��رع
س�ت�ي��ف ف��ي ك �ن��ف ع��ائ �ل��ة أم �ي��رك� ّ�ي��ة ت �ب��ن �ت��ه ،ول��م
ّ
األميركية (التي
يعلم عن أبيه شيئًا ،وال عن ّأمه
ّ
تخلى عنها الجندلي بعدما حاربت عائلتها كي
تبقى معه) إال بعد سنوات طويلة عندما عرف
�وي��ة أب�ي��ه ّ
ه� ّ
وأم ��ه ال�ب�ي��ول��وج� ّ�ي��ة .ل��م ي�ع� ِ�ن األص��ل
العربي لـ«ستيف جوبز» شيئًا له ،على ما روى
ّ
الرسمية عن الرجل
ولتر أيزكسون في سيرته
ُ
ّ
للعربية) .وحتى بعدما
(والكتاب ترجم طبعًا
توصل إلى معرفة ّ
ّ
هوية والده ،رفض ستيف أن
ّ
يلتقي ّ به ،ولم يجب عن كل رسائله اإللكترونية.
ل��م يمثل الجندلي م�ث��ال األب ال�ص��ال��ح لولديه.
فعلى أي أس��اس يزهو البعض بأصول ستيف
ّ
تعن له شيئًا؟
جوبز العربية وهي ّلم ِ
لكن ه��ذه ع��ادة لبنانية مقيتة أدرجتها تقليدًا
«النهار» حيث زهت لعقود (وال تزال في
جريدة ُ
سنواتها املحتضرة) بكل لبناني يرد اسمه في
ّ
لبنانيًا ،كما
اإلع�لام الغربي ّ(وأحيانًا ال ّ يكون ّ
اللبنانية» املنشقة« ،إل بي
زهت محطة «القوات ّ
سي» بإيليا قازان ،ظنًا منها أن الرجل من عائلة
ّ
ّ
النصابون واملحتالون
البيروتية .حتى
ق��ازان
ّ
وامل �ش �ع��وذون ال�ل�ب�ن��ان��ي��ون ف��ي ال �ع��ال��م ،ي�ن��ال��ون
ً
ّ
ّ
اللبنانية .لكن
القومية
وثناء في إع�لام
تقديرًا
لنرجع إلى جوبز.
إن عصر التكنولوجيا والكومبيوتر رفع مرتبة
األث��ري��اء إل��ى أنصاف اآللهة ألن امل��ال هو الدين
ال �ج��دي��د ف ��ي ال �ع �ص��ر م ��ا ب �ع��د ال �ح ��دي ��ث .ه�ن��اك
جيل من الشباب اليوم نشأ على تعظيم أثرياء
عالم اإلنترنت ،وخصوصًا ستيف جوبز وبيل
غ�ي�ت��س .ل�ك��ن م ��اذا ي �ع��رف ال� �ق � ّ�راء ع��ن ال��رج�ل�ين،
وع��ن غيرهما م��ن أص �ح��اب امل �ل �ي��ارات ف��ي عالم
الكومبيوتر؟ هناك كتاب اسمه «قراصنة وادي
السيليكون» ويحكي ّ
قصة صعود بيل غيتس
وستيف جوبز .ال��رج�لان ،خالفًا للشائع ،ليسا
م �خ �ت��رع�ي�ن .إذا ك� ��ان ل �ل��رج �ل�ين ع �ب �ق� ّ
�ري��ة ،ف�ه��ي
ت�ك�م��ن ف ��ي م �ج��ال األع� �م ��ال وال �ع�ل�اق ��ات ال �ع� ّ
�ام��ة
وق � �ّ�راءة ن��زع��ات ال �س��وق وال�ت�ص�م�ي��م ال �ت �ج��اري
الفني (في حالة جوبز فقط) .شركة «آبل» التي
ّأس �س �ه��ا س�ت�ي��ف ج��وب��ز س��رق��ت ط��رُي�ق��ة حديثة
الس�ت�ع�م��ال ال�ك��وم�ب�ي��وت��ر ب��ال �ف��أرة امل� ّ
�وج �ه��ة من
ّ
شركة «زي��روك��س» التي احتفظت بالتقنية من
دون أن تعرف ّ
كيفية استعمالها وتسويقها ألن
ّ
الشركة كانت محدودة ج��دًا في مجال أعمالها
وإنتاجها.
ّ
وقصة صعود جوبز ّ
ّ
الرأسمالية الحديثة
قصة
ّ
ّ
ّ
التي لم تتحول إلى رأسمالية أكثر إنسانية عبر
ال�س�ن��وات .على العكس ،فقد ازدادت الفروقات
ّ
االج�ت�م��اع� ّ�ي��ة ب�ين ال�ط�ب�ق��ات ،وت�ق��ل�ص��ت الطبقة
ال��وس�ط��ى ،فيما ارت�ف��ع ع��دد أص�ح��اب امل�ل�ي��ارات
ال��ذي��ن ي�س�ي�ط��رون ع�ل��ى نسبة أك�ث��ر م��ن ال�ث��روة
ّ
ال��وط�ن� ّ�ي��ة .واالق�ت�ص��اد األم�ي��رك��ي ال�ف��ظ والظالم
(وال��ذي جلبه رفيق الحريري وف��ؤاد السنيورة
إلى لبنان) يعتمد على تقليص نسب الضرائب
ع�ل��ى أص �ح��اب ال� �ث ��روات ،ع�ل��ى ح �س��اب النفقات
ً
االج �ت �م��اع� ّ�ي��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ،وه ��ي أك �ث��ر ب �خ�ل�ا من
معظم ال��دول األوروب� ّ�ي��ة ،حتى الصغيرة منها
ّ
الخارجية،
(وهذا ينطبق أيضًا على املساعدات
حيث تمنح أميركا أقل نسبة من دخلها القومي
ّ
األوروبية).
ملساعدة الغير ،مقارنة بكندا والدول
االقتصاد األميركي مبني على خدمة أصحاب
املليارات الذين يسيطرون من خالل ّ
تبرعاتهم
نظام انتخابي يعطي سلطة ونفوذًا وقربًا
في ُ
م ��ن امل �ن �ت �خ��ب ل �ل �م �م� ّ�ول�ي�ن .وال ��دي �م ��وق ��راط � ّ�ي ��ات
امل� �ت� �ط � ّ�ورة ف ��ي ب �ع��ض دول أوروب� � � ��ا ال ت�س�م��ح
ب��األف�ض�ل� ّ�ي��ة ال �ت��ي يعطيها ال �ن �ظ��ام االن�ت�خ��اب��ي
األميركي لألثرياء ،فهي تعمل بنظام التمويل
ّ
ّ
االنتخابية،
اإلعالنية
العام ال الخاص للحمالت
ّ
ً
حيث يتساوى ال�ث� ّ
�ري م��ع األق ��ل ث ��راء (ال مكان،
ّ
ّ
طبعًا ،للفقراء في الديموقراطيات الغربية.

ف�ل�ي�ق�ل��ع ع�ل�اء األس ��وان ��ي _ داع� ��ي دي�ك�ت��ات� ّ
�وري��ة
ال�س�ي�س��ي _ ع��ن إط �ل�اق ال �ش �ع��ار ال �ف ��ارغ ع��ن أن
ّ
ّ
«الديموقراطية ه��ي ال�ح��ل» ،وال��ذي ال يزيد في
ّ
الحكمة ع��ن ش�ع��ار «اإلس �ل�ام ه��و ال �ح��ل» ألن ال
ّ
الديموقراطية وال الدين يحالن معظم املشاكل
ّ
ّ
االق �ت �ص� ّ
�ادي��ة واالج �ت �م��اع��ي��ة وال�س�ي��اس��ي��ة التي
ّ
تنوء تحتها معظم املجتمعات اإلنسانية) .لو
ّ
اإلغريقي «بيريكليس»
طبقنا تعريف السياسي ُ
في خطبة ال��رث��اء الشهيرة امل��درج��ة في «تاريخ
ال� �ح ��روب ال�ب�ي�ل��وب��ون�ي�س� ّ�ي��ة» ل �ث��وك �ي��دي��دس ،ملا
ّ
َ
ديموقراطيًا ،ول��م تكن
اعتبر النظام األميركي
ّ
ّ
الديموقراطية أبدًا من نوايا اآلباء املؤسسني.
إن قصص ث��راء أصحاب شركات التكنولوجيا
ال �ح��دي �ث��ة ت �ب �ه��ر ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي
وت�س� ّ�وق للنظام االق�ت�ص��ادي األميركي ال��ذي ال
يسمح ب��ال�ت��روي��ج إال ل�لاس�ت�ث�ن��اءات ف��ي ح��االت
ال �ث��راء ال�ف��اح��ش ال�ح��دي��ث ،ال ل�ل�ح��االت ال�س��ائ��دة
م� ��ن ال� �ف� �ق ��ر وم � ��ن ال� �ن� �ض ��ال ال� �ي ��وم ��ي ف� ��ي دخ ��ل
محدود .النظام االقتصادي األميركي من أكثر
ّ
االقتصادية الحديثة ج��ورًا ،وهو يعتمد
النظم
ّ
ع�ل��ى أق ��ل نسبة م��ن اإلن �ف��اق ال �ع��ام ف��ي ال�ب��رام��ج
ّ
ّ
تفيد املجموع.
االقتصادية _
االجتماعية التيّ ُ
ّ
ّ
إن األنظمة االقتصادية األوروبية املتقدمة على
ً
النموذج األميركي (مثل فرنسا أو أسوج مثال)
ّ
تنتج ع ��ددًا أق ��ل بكثير م��ن أص �ح��اب امل�ل�ي��ارات،
ّ
ّ
لكنها تتمتع بمستوى من العدالة االجتماعية
لم يتوافر يومًا هنا .إن نجاح الجشع األميركي
يكمن ف��ي زرع فكرة خطيرة ف��ي أذه��ان الشعب
�ري ��ة ه ��ي ف ��ي ح�ق�ي�ق�ت�ه��ا ح� ّ
األم� �ي ��رك ��ي :ال �ح � ّ
�ري��ة
تراكم الثروات ،وعندما تقرن هذه الفكرة بفكرة
ّ
يخيل للمواطن (واملواطنة)
«الحلم األميركي»
أن العمل ال��دؤوب ال ب� ّ�د أن ي� ّ
�ؤدي إل��ى «النجاح
االق � �ت � �ص ��ادي» _ أو م ��ا ي �س� ّ�م��ى ه �ن��ا «ق �ص��ص
النجاح» املحض .ويجهد املاليني هنا لسنوات
وع �ق��ود م��ن دون ت�ح�ق�ي��ق ال �ح �ل��م ،ل�ك��ن ال�ث�ق��اف��ة
ال �س��ائ��دة ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي ال�ف��ن السينمائي ،ال
ّ
االستثنائية ،عن رجل كافح
تهتف إال للحاالت

رأي
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صر التكنولوجيا

إن عصر التكنولوجيا والكومبيوتر رفع مرتبة األثرياء إلى أنصاف اآللهة (أ ف ب)
ث��م ب �ق��درة ال��رأس �م��ال� ّ�ي��ة وص ��ل إل ��ى ح�ل��م ال �ث��راء،
م�ث��ل ف�ي�ل��م وي��ل س�م�ي��ث ب�ع�ن��وان «ال�س�ع��ي نحو
ال�س�ع��ادة» ،وغ�ي��ره م��ن األف�ل�ام املشابهةّ .
وقصة
ث��راء ستيف جوبز ال تختلف :ع��ن ّ رج��ل ق� ّ�رر أن
ّ
الجامعية ،وأن «يحقق حلمه» في
يترك الدراسة
تأسيس واح��دة من أول��ى شركات الكومبيوتر،
ّ
األميركيون.
والباقي «دخل التاريخ» ،كما يقول
ع �ن��دم��ا أن �ش��أ س�ت�ي��ف ج��وب��ز ش��رك��ة «أب � ��ل» مع
اث �ن�ي�ن م ��ن أص ��دق ��ائ ��ه ،ب� ��دأ ف ��ي م �س ��ار ل ��م ي�ح��د
ع �ن��ه :وه ��و االس �ت �غ�لال امل � � ّ
�ادي ح�ت��ى ل�لأق��رب�ين،
ّ
واحتكار الرصيد الفكري وامل ��ادي للمنتجات.
ح�ت��ى ش��ري�ك��ه ّ
األول ،امل�ه�ن��دس ستيف وزن�ي��اك
(امل� �ع ��روف ف��ي ع��ال��م ال�ك��وم�ب�ي��وت��ر االج�ت�م��اع��ي
ّ
باسم «ووز» ّ
تحببًا) ،استغله ول��م يلق قسطه
�ف ه��ذا
ص�ي��د لعمله واب �ت �ك��ارات��ه .ل��م ي �خ� ِ
م��ن ّال��ر ُ
الهيبي املتقاعد خيبته من شريكه السابق .لم
يكن جوبز يستطيع أن يكتب برامج كومبيوتر:
كل العمل العلمي الذي ّأسس لشركة «آبل» كان
م��ن ج�ه��د «ووز» .ول�ق��د ش��رح «ووز» ف��ي كتاب
إيزكسون سبب ال�ف��راق بني االث�ن�ين :ك��ان جوبز
ي�س�ع��ى وراء ال��رب��ح امل� � ّ
�ادي ال��وف �ي��ر ،أم ��ا «ووز»
ّ
فكان ي��وزع أسهمه على سائر العاملني الذين
أس�ق�ط�ه��م ج��وب��ز م��ن ح�س��اب��ه .ال�ع�م��ل ف��ي مجال
الكومبيوتر بالنسبة ل �ـ«ووز» ك��ان في تسهيل
ح �ي��اة ال� �ن ��اس وال �ت �س �ل �ي��ة واإلب � � ��داع واالب �ت �ك��ار
ّ
اإلنسانية على الطريقة ّ
ّ
الهبية ،بينما
واألخوة
ّ
ك��ان ل�ج��وب��ز ال��رب��ح وال�ط�م��ع وامل�ن��اف�س��ة ال �ح��ادة
واالقتناص واالحتكار.
وال� ��ذي� ��ن وال � �ل� ��وات� ��ي ي �ض �ع ��ون ص� � ��ورة س�ت�ي��ف
كصورتهم على «فايسبوك»
ج��وب��ز م��ن ال�ع��رب
ّ
ً
ي�ح�ت��اج��ون إل��ى أن ي��دق �ق��وا ق�ل�ي�لا أو ك�ث�ي�رًا في
ّ
احتكاريي جشع عصر
تاريخ الرجل ،وفي تاريخ
الكومبيوتر .هذا هو الجانب املخفي في صناعة
الكومبيوتر وأجهزة التكنولوجيا الحديثة :كما
ّ
التقليدية تخفي ع��رق ّ
العمال
ك��ان��ت الصناعة
ودم��اء ه��م وج �ه��وده��م ،وت�خ�ف��ي ش�ظ��ف العيش
ال��ذي ي��رزح��ون تحته ،ف��إن أج�ه��زة الكومبيوتر

ُ
ّ
والعمال املفتقرين
تخفي عرق األطفال والنساء
ّ
إلى أدن��ى حقوق ّ
األساسية في مصانع
العمال
ال رق��اب��ة عليها ف��ي مناطق نائية م��ن العالم ال
ت��زوره��ا ك��ام �ي��رات ال �ب��رام��ج ال�ت�ل�ف��زي��ون� ّ�ي��ة .كما
أن األج�ه��زة تلك تخفي السرقة املوصوفة التي
تلجأ إليها ال�ش��رك��ات العمالقة م��ن أج��ل زي��ادة
ّ
ّ
الشخصية لجوبز،
دوريًا .وفي الحياة
أرباحها
وه��ي ي�ج��ب أن ت�ك��ون ملكًا ل��ه وح ��ده ،لكنه هو
أخ��رج�ه��ا للعلن عندما ق��ذف ّأم ابنته ّ
وعيرها
في وسائل اإلعالم حني أعلمته بلطف أن ابنتها
ه��ي اب�ن�ت��ه (وك� ��ان م��رت�ب�ط��ًا ب�ه��ا ل �س �ن��وات) .ق��ال
الرجل لوسائل اإلع�لام إن احتمال أب� ّ�وة الطفلة
يتشارك فيها اآلالف من الرجال في كاليفورنيا.
فقط عندما خضعت الطفلة لفحص الحمض
ال�ن��ووي ،قبل جوبز ب��األب� ّ�وة ُمرغمًا (ول��م تقطن
في منزله إال بعد سن الرابعة ع�ش��رة) .هل هذا
هو املثال ال��ذي ي� ّ
�ود البعض ،عن معرفة أو عن
ّ
جهل ،بثه للعلن؟
ّ
وخالفًا لبيل غيتس الذي أنشأ ّ
خيرية
مؤسسة
عمالقة وبمليارات ال ��دوالرات لم يكترث جوبز
ّ
يومًا للعمل الخيري ،وال حتى بعدما علم أنه
يعيش سنواته األخ�ي��رة (م��ع أن غيتس ه��ذا لم
يستفق للعمل الخيري إال بعدما رفعت وزارة
ال �ع��دل األم �ي��رك� ّ�ي��ة دع ��وى ش�ه�ي��رة ض � ّ�ده وض� ّ�د
ّ
االحتكارية التي كانت
شركته بسبب اإلجراءات
ت�ف��رض�ه��ا ل�ن�ش��ر ب��رام��ج «وي� �ن ��دوز» ف��ي أج�ه��زة
الكومبيوتر) .العمل الخيري بالنسبة ألصحاب
املليارات ّ
مطية للعمل السياسي أو عمل عالقات
ّ
ّ
عامة لتحسني صورة أو ألسباب ضرائبية (كما
ُ
في أميركا) أو ال��دخ��ول إل��ى س��وق كانت مغلقة
في دولة ما.
ّ
وف��ي تبجيل ستيف ج��وب��ز وب�ي��ل غيتس يظن
ال� �ش ��اب ال �ع��رب��ي أن ال��رج �ل�ي�ن ه �م��ا م �خ �ت��رع��ان
ُ
ّ
رأسمالية أكثر مما هي
ومبتكران ،لكن قدراتهما
ّ
علمية .إن الرجلني سبقا غيرهما في استشراف
املستقبل ع��ن ش�ي��وع ج�ه��از ال�ك��وم�ب�ي��وت��ر وع��ن
دخ��ول��ه إل��ى امل�ك��ات��ب وال �ش��رك��ات ،وع��ن تسهيله

ل�لأع�م��ال ول�ل�م�ع��ام�لات ب�ين ال�ب�ش��ر .ه��ي ال�ق��درة
ل�ي��س ف�ق��ط ع�ل��ى ق ��راءة ال �س��وق ،ب��ل ع�ل��ى تقرير
م�س��ار ال �س��وق .ع�ن��دم��ا ك��ان ج��وب��ز ي�ش� ُ�رف على
ّ
إنتاج جهاز ما كان يقول ملستشاريه املشككني
إن الناس سيشترون الجهاز «ألننا سنجعلهم»
يشعرون بأنهم يحتاجون إلى الجهاز .وبراعة

النصابون
حتى ّ
ّ
اللبنانيون
والمشعوذون
ّ
في العالم ينالون التقدير
اللبنانية
القومية
في إعالم
ّ
ّ
مارس جوبز االستغالل
المادي على األقربين
واحتكار الرصيد الفكري
والمادي للمنتجات
جوبز تكمن في التسويق والدعاية والترويج
وال �ت �ص �م �ي��م .ح �ت��ى ص �نّ��دوق ال� � �ـ«آي ف� ��ون» ك��ان
يخضع لتصميم من فن ّانني كي يكون الجهاز
ج ��زءًا م��ن رزم ��ة ف�ن� ّ�ي��ة ج��ذاب��ة .وح �م�لات اإلع�ل�ان
ال�ت��ي راف �ق��ت إط�ل�اق امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن شركة
ّ
«آب � ��ل» ب �ع��د ع� ��ودة ج��وب��ز إل �ي �ه��ا ك��ل �ف��ت م�لاي�ين
ال � � ��دوالرات ،م�ث��ل دخ ��ل ت�ص�م�ي��م دك��اك�ي�ن ش��رك��ة
«آب � � ��ل» ف ��ي امل �ج � ّ�م �ع ��ات ال� �ت� �ج � ّ
�اري ��ة ف ��ي ص�م�ي��م
ّ
ع �م ��ل ج ��وب ��ز ن �ف �س ��ه .ل �ي ��س ه� �ن ��اك ع� �ف ��وي ��ة ف��ي
ّ
عفوية في
االقتصاد الرأسمالي ،وليس هناك
ّ
ّ
األميركية.
الديموقراطية

ت �ح� ّ�دث ك� ��ارل م��ارك��س (رض� ��ي إن �غ �ل��ز ع �ن��ه) في
الفصل ّ
األول من كتاب «رأس امل��ال» عن مفهوم
«الولع بالسلع» ،كأن الرجل كان يستشرف لقرن
أو أك�ث��ر ب�ع��د زم �ن��ه .إن أج �ه��زة ال�ه��ات��ف وأل ��واح
ال �ك��وم �ب �ي��وت��ر امل �ح �م ��ول ،ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى كمية
ّ
اإللكترونية أصبحت لصيقة
هائلة من األلعاب
ّ
ّ
الرأسمالية تنتفع من سد حاجات
بالفرد .كانت
ّ
ّ
البشر إلى منتجات ّ
صناعية
غذائية أو
معينة،
ّ
ّ
اإللكترونية
الرأسمالية في عصر
أو غيرها .لكن
ال تأبه ّ
لسد الحاجات ،بل هل بلغت درج��ة من
ّ
الوقاحة والقدرة العجائبية تجعلها مستغرقة
في خلق حاجات لم تكن في بالنا قط ،من أجل
تراكم الثروة من ّ
سدها على نطاق واس��ع .كان
ال �ع��رب ي �ش��رب��ون ال �ق �ه��وة ق �ب��ل ال �ق��رن ال �س��ادس
عشر (وق��د ح��اول العلماء منعها آن��ذاك ،لكنهم
فشلوا) وب�ع��ض مصطلحات صنع القهوة في
ال �غ��رب م��أخ��وذة م��ن ال�ل�غ��ة ال�ع��رب� ّ�ي��ة (م�ث��ل كلمة
م��وك��ا امل� ��أخ� ��وذة م ��ن م��رف��أ «م� �خ ��ا» ف ��ي ال �ي �م��ن،
حيث نشأ تصدير ال�ق�ه��وة) ،ول��م يحتاجوا في
ّ
ّ
ّ
للذين يتمتعون ويتمتعن
التمتع
بالقهوة (ذلك ّ
ّ
ً
ب��ال�ق�ه��وة ف �ع�لا ،وه��ي ل ��ذة ل��م تصلني ق ��ط) إل��ى
مختلف أن��واع ُالقهوة ومشتقاتها م��ن مقاهي
ّ
العدو
«ستاربكس» (املدرجة على قوائم مقاطعة
�ارب �ك��س» خ�ل�ق��ت ودغ��دغ��ت
اإلس��رائ �ي ُ�ل��ي)« .س �ت� ُ
وش� � ّ�دت امل�س�ت�ه�ل��ك وامل�س�ت�ه�ل�ك��ة وأب�ق�ت�ه�م��ا في
شباكها عبر زي��ادة مفرطة ف��ي نسبة الكافيني
لضمان اإلدمان (وهذا ُمثبت في دراسات ّ
طبية
أجريت على قهوة «ستاربكس») .وقياسًا ،فإن
شركة «آبل» تقنعنا ،ال بل توهمنا بأننا نحتاج
إل��ى منتجاتها ،وه��ي تبقينا في حبائلها عبر
ّ
ّ
ثانوية
الثانوية واألقل
التجديدات والتحديثات
التي تدخلها على األجهزة من موسم إلى آخر،
ّ
الضرورية بدافع الربح والجشع.
أو التحديثات
ّ
ي�ت�ع��ل��م ال�ج�ي��ل ال �ع��رب��ي ال �ج��دي��د ع �ب��ادة ن�م��اذج
ّ
ّ
ّ
ُمستوردة من الرأسمالية األميركية املتوحشة.
وت �ت �ح� ّ�ول ال ��رم ��وز ال �ث� ّ
�وري��ة م �ث��ل ت �ش��ي غ�ي�ف��ارا
ُ
ّ
أو م��او تسي تونغ برسم آن��دي وره��ل ،مصمم
ع �ل �ب��ة ح� �س ��اء «ك ��ام� �ب ��ل» وم �ن �ت �ج��ات أم �ي��رك� ّ�ي��ة
أخ ��رى إل ��ى خ ��واء ت �ج��اري ُم �ف� ّ�رغ م��ن امل�ض�م��ون
ّ
ماركسيًا على يد
السياسي .لم يعد تشي غيفارا
ّ
العاملية للقمصان وامللصقات (جبران
التجارة
تويني ك��ان يضع ص��ورت��ه ف��ي مكتبه ،لكن من
امل �ش �ك��وك أن ��ه ك ��ان ي �ع��رف ع��ن ك �ت��اب��ات غ�ي�ف��ارا،
أو ك ��ان ي�ف�ق�ه�ه��ا ل��و أن ��ه ق ��رأه ��ا) .ت��رف��ع ال�ع��ومل��ة
ّ
ّ
االقتصادية،
الثقافية (ال��ذراع الضاربة للعوملة
ُ ّ
ّ
واملحضرة للعوملة الحربية املترافقة مع األنواع
األخرى) أصحاب املليارات إلى نماذج معبودة
ّ
اليسارية (أل��وي��ة الخبز
ح��ول العالم .واملنظمة
اإلح�ي��ائ� ّ�ي��ة) التي ترمي بكعكة ال�ـ«ت��ورت��ة» (من
ّ
ّ
ي��ذك��ر «ت��ورت��ة ال �ج� ّ�دة ب��ط��ة ف��ي «م �ج��ل��ة ميكي»
امل � �ص� � ّ
�ري� ��ة؟) ف� ��ي وج� � ��وه األث � ��ري � ��اء وامل �ش��اه �ي��ر
ك��ي ت�ن��زل�ه��م م��ن ع�ل�ي��ائ�ه��م (م ��ع أن ن �ض��ال رم��ي
يغير أو يصنع التاريخ) وكي ّ
الـ«تورتة» ال ّ
تغير
ّ
ّ
ص��وره��م امل�ن�ت�ش��رة ب � ��إرادة ت �ج��اري��ة ت�س��وي�ق��ي��ة
ُ
(سألت واحدة ناشطة في املنظمة املذكورة عن
طريقة إع��داد الكعكة .سألتها هل تكون قديمة
أو عفنة؟ أجابت منفعلة :على العكس من ذلك.
ن �ح��ن ن�خ�ب��زه��ا ف��ي ال �ي��وم ن �ف �س��ه ،مستخدمني
أف�ض��ل م��ا ل��دي�ن��ا م��ن ع�ن��اص��ر ،وال نستعمل إال
الفواكه الطازجة).
إن شركات التكنولوجيا الحديثة شركات ظاملة
ُ ّ
ومتسلطة .هي أيضًا ،كما علمنا أخيرًا،
وقامعة
ّ
ّ
س على
للتجس
�ة
�
�ي
�
ك
�ر
�
ي
�
م
األ
�ة
�
م
�و
�
ك
�
ح
�
ل
ا
�د
أداة ب�ي�
ّ
ّ
سكان املعمورة .كان بوب رايت ُيعتبر فذًا ألنه
أدخ��ل أس�ل��وب ال�ط��رد القسري ألكثر م��ن  10في
ّ
املئة من موظفي شركة «جنرال إلكتريك» فقط
«للترشيق» .وستيف جوبز كان يرفض مواجهة
من يطرد من الشركة أو حتى تعويضهمّ .
مرة
ّ
قرر طرد نحو  3000من موظفي الشركة من دون
ّ
(القصة واردة في كتاب
سبب ومن دون تعويض
إيزكسون) .رف��ض أن يمنحهم مهلة أسبوعني.
وع�ن��دم��ا واج�ه��ه م�س�ت�ش��اروه بالنسبة للمهلة،
ّ
(بجدية) :اصدروا القرار بمفعول رجعي
قال لهم
قبل أس�ب��وع�ين .وش��رك��ة «أم� ��ازون» (وصاحبها
ابتاع أخيرًا شركة الـ«واشنطن بوست») تفرض
ّ
للتفوق
ط��ردًا مل��ن ال يقع ف��ي داخ��ل رس��م بياني
ّ
ً
ُي ّ
عد من قبل كل مدير لخمسني موظفًا وعامال
أو أكثر .هذه الجوانب ملاذا ال تظهر في التقارير
ّ
التبجيلية للشركات تلك؟
م�لاح �ظ��ة :ي �ع �ت��رف ال �ك��ات��ب ب��أن��ه م �ث��ل ك�ث�ي��ري��ن
وك �ث �ي��رات وق ��ع ض �ح� ّ�ي��ة ل �ل �ت��روي��ج ال��رأس �م��ال��ي
الصفيق ،ويعترف بأنه مثل كثيرين وكثيرات
ّ
بات شديد التعلق بجهاز ال �ـ«آي ف��ون» وال� ّـ«آي
ّ
اإللكترونية الجذابة.
باد» وغيرهما من األجهزة
ّ
تبًا ليّ ،
ّ
وتبًا لكم ولكن.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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بعد توالي التقارير واملؤشرات حول الصعوبات التي تواجه
املفاوضات االسرائيلية الفلسطينية ،وتحول دون امكان
التوصل الى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي ،تعمل االدارة
االميركية على بلورة تسوية مرحلية جديدة

االجهزة االمنية
االسرائيلية برغم وعيها
ملا يجري في الحرم
القدسي ال تحرك ساكنا
(أحمد غرابلي ــ أ ف ب)

تسوية مرحلية جديدة؟
اإلدارة األميركية تعمل سرًا على إعداد وثيقة تحاول من خاللها
التقريب بني مواقف الفلسطينيني واإلسرائيليني
علي حيدر
دف �ع��ت ال �ه��وة ال�ع�م�ي�ق��ة ال �ت��ي ت�ف�ص��ل بني
مواقف الطرفني االسرائيلي والفلسطيني،
اإلدارة األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ال � � ��ى ال � �ع � �م� ��ل س � �رًا
ع �ل��ى إع� � ��داد وث �ي �ق��ة ت� �ح ��اول م ��ن خ�لال�ه��ا
ال�ت�ق��ري��ب ب�ين م��واق��ف ال �ط��رف�ين .وب��ال��رغ��م
م ��ن ان ال��وث �ي �ق��ة ال �ج��دي��دة م ��ا زال يلفها
ال �غ �م��وض ،اال ان امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي نقلها
املعلق العسكري ف��ي صحيفة «يديعوت
اح ��رون ��وت» ،ال�ي�ك��س ف�ي�ش�م��ان ،ع��ن أروق��ة
وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة االم �ي ��رك �ي ��ة أك� � ��دت أن
الحديث يدور عن صيغة تمثل جسرًا بني
اإلصرار االسرائيلي على تسوية مرحلية
ومطالبة الفلسطينيني بتسوية دائمة .أي
بعبارة اخرى ،السعي للتوصل الى تسوية
مرحلية جديدة ،مقرونة باعتراف الطرفني
بعناصر التسوية الدائمة في املستقبل.
ويشير فيشمان ال��ى ان وزي��ر الخارجية
االم �ي��رك��ي ج ��ون ك �ي��ري ،ورئ �ي��س ال� ��وزراء
االسرائيلي بنيامني نتنياهو ،لم يحتاجا
ال � ��ى ج �ل �س��ة م ��ن س �ب��ع س ��اع ��ات م ��ن اج��ل
ال�ت��وص��ل ال��ى ان امل �ف��اوض��ات ال�ح��ال�ي��ة لن
ت � ��ؤدي خ�ل��ال ت �س �ع��ة اش� �ه ��ر ال� ��ى ت�س��وي��ة
دائمة.
وي� �ش� �ي ��ر ال� � ��ى أن ال� � � ��ذي أب � �ق� ��ى ال �ط ��رف�ي�ن
ً
االس��رائ �ي �ل��ي وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وق �ت��ًا ط��وي�لا
ف��ي م �ن��زل ال�س�ف�ي��ر األم �ي��رك��ي ل ��دى روم ��ا،
هو االق��رار املشترك ب��أن فشل املفاوضات
س �ت �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه ت ��داع� �ي ��ات ق��اس �ي��ة ع�ل��ى
األط��راف جميعًا .ومن هنا تبلور التوافق
بني كيري ونتنياهو ،حول ضرورة وجود
أس ��اس م��ا ي�ح��ول دون القطيعة ويسمح
باستمرار الحوار.
ام��ا ب�خ�ص��وص م��ا يمكن أن ي�ت��رت��ب على
ف� �ش ��ل امل� � �ف � ��اوض � ��ات ،ف� �ق ��د م � � ��ارس ك �ي��ري
ال �ض �غ��وط ع�ل��ى ن�ت�ن�ي��اه��و خ�ل�ال لقائهما
ف��ي روم��ا عبر الحديث ع��ن سيناريوهني
ق��اس �ي�ين اث �ن�ي�ن ع �ل��ى االق � ��ل؛ ي �ف �ي��د االول،
كما نقل ك�ي��ري عما سمعه م��ن اصدقائه
االوروبيني ،أنه في حال فشل املفاوضات
فإن اسرائيل يمكنها ان تنسى مشاركتها
في برنامج البحث والتطوير مع اوروب��ا
«أف��ق  »2020وسيكون ذل��ك نقطة البداية
فقط.
وبعد ذلك ستأتي خطوات قطيعة باهظة
ُي� �ع ��دون� �ه ��ا ،وب ��ال �ت ��ال ��ي ال ي �م �ك��ن ت�خ�م�ين
األض��رار التي يمكن ان تلحق باالقتصاد
االسرائيلي من جراء ذلك.
وتناول السيناريو الثاني تطورات شديدة
في االرض الفلسطينية ،وان الحديث عن
عدم وجود مؤشرات على انتفاضة ثالثة،
ال ّ
يعبر ف��ي الحقيقة ع��ن امل�خ��اوف ف��ي تل
أب �ي��ب .وال أح��د ي�ع�ل��م ك�ي��ف س�ي�ك��ون وج��ه
االنتفاضة التالية ،وهو أمر مقلق ،لكن من
املؤكد أنها لن تكون مشابهة لالنتفاضة
الثانية أو ل�لأول��ى .ف��األرض الفلسطينية
تغلي ويحدث هناك شيء ما.
أم� ��ا ب �خ �ص��وص م ��وق ��ف رئ� �ي ��س ال�س�ل�ط��ة
محمود عباس ،ال��ذي ع��ارض في املاضي
اي تسوية تنبعث منها رائ�ح��ة مرحلية،
فينقل فيشمان ع��ن ال �ط��رف األم�ي��رك��ي أن
ً
ضوء ا اخضر لالستمرار
ابو مازن اعطى
ف��ي امل �ف��اوض��ات ،ب�ش��رط أن يتمكن م��ن أن
ي �ع��رض ع �ل��ى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ف ��ي ال �ع��ال��م
العربي التسوية املفترضة على انها انجاز
تستطيع التأثير في التسوية الدائمة.
وم �ع �ن ��ى ه � ��ذا االن� � �ج � ��از ،ب �ح �س��ب رئ �ي��س
ال �س �ل �ط��ة ،م �ن��اط��ق س �خ �ي��ة ف ��ي ال �ت �س��وي��ة
امل ��رح� �ل� �ي ��ة ،األم � � ��ر ال � � ��ذي ي �ع �ن��ي أن ع�ل��ى
اس��رائ�ي��ل أن تتخلى ع��ن أج ��زاء كبيرة من
املنطقة (ج) ،وان األميركيني يعملون االن
ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ب�ت�ع��اون م��ع رئ �ي��س اللجنة

الرباعية طوني بلير لتجنيد اموال بمقدار
 4م�ل�ي��ارات دوالر ،للسلطة الفلسطينية،
ال�ت��ي تطالب بتوجيه ج��زء كبير م��ن هذا
املبلغ ال��ى استثمارات في البنى التحتية
في املنطقة (ج) التي ستخليها اسرائيل
في اطار التسوية املرحلية.
ورأى ف� �ي� �ش� �م ��ان ان اط � �ل� ��اق امل �ع �ت �ق �ل�ي�ن
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ،ل��م ي�ك��ن ت�ف�ض�لا ول ��م يكن
ي ��رم ��ي ال � ��ى دف � ��ع امل � �ف ��اوض ��ات او ت �ع��زي��ز
م�ك��ان��ة اب ��و م� ��ازن ،ب��ل ل��ه ه ��دف واح ��د هو
إب�ق��اء امل�ح��ادث��ات ب�ين ال�ط��رف�ين ح�ي��ة .وان��ه
في مقابل ال��ري��اح ال�ب��اردة ،ينبغي اضافة
خشبة صغيرة الى املوقد.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،رأى ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق لحزب
ميرتس ،يوسي بيلني ،ان��ه ليس انقضاء
ث �ل��ث امل� ��دة ال �ت��ي خ�ص�ص��ت ل�ل�م�ف��اوض��ات
االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،ه� ��و ال� ��ذي
ي�ح��ول دون ال�ت��وص��ل ال��ى ت�س��وي��ة دائ�م��ة،
ب��ل املسافة الكبيرة ب�ين م��واق��ف الطرفني،
والصعوبات التي تواجههما .واش��ار الى
ان ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ع��رض��وا م��واق �ف �ه��م من
جميع القضايا املطروحة ،لكن اسرائيل لم
تفعل ذلك ألن مواقفها لن تحظى بتأييد
ال� �ع ��ال ��م ،س � ��واء ل �ج �ه��ة م �ع ��ارض ��ة ت�ق�س�ي��م
ال� �ق ��دس ال �ش��رق �ي��ة ،او اي م �ص��ال �ح��ة ول��و
رمزية تتعلق بالالجئني الفلسطينيني ،او

ال أحد
يعلم كيف سيكون
وجه االنتفاضة
التالية وهو أمر
مقلق

معارضة وضع قوات متعددة الجنسيات
ف��ي ال��دول��ة الفلسطينية ورس ��م ال �ح��دود
بعيدًا ع��ن ال�خ��ط األخ �ض��ر ،مشيرًا إل��ى ان
ه��ذا ال��واق��ع ي�ح��ول دون ت�ق��دي��م االم�ي��رك��ي
اق � �ت � ��راح � ��ات ت� �ق ��ري ��ب ب �ي��ن وج � �ه � ��ات ن �ظ��ر
الطرفني ألن التقريب ع��ادة م��ا ي�ك��ون بني
موقفني معروفني بينما لدينا هنا مواقف
الطرف الفلسطيني فقط.

هذا وفي سياق متصل ،يعكس الهوة التي
تفصل ب�ين م��واق��ف ال�ط��رف�ين االس��رائ�ي�ل��ي
وال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،اك��د نتنياهو أن ال�ح��دود
االمنية السرائيل ستبقى دائمًا في االردن،
ف ��ي اش� � ��ارة واض� �ح ��ة ال� ��ى ع� ��دم اس �ت �ع��داد
اسرائيل للتنازل عن غ��ور األردن ،مشيرًا
إلى ان التهديدات التي تواجهها اسرائيل
لم تنتهِ بل تغيرت.

من جهة أخرى ،حذرت صحيفة «هآرتس»
من محاولة مجموعات يمينية اسرائيلية
تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي،
م ��ذك ��رة ب� ��أن ت��أج �ي��ج ال �ت��وت��ر ف ��ي ال �ح��رم
القدسي الشريف انتهى في املرة السابقة
بانتفاضة .وأشارت الصحيفة الى ان هذه
امل �ح��اوالت ت�ع��اظ�م��ت ع�ل��ى ن�ح��و ملحوظ
بتأثير زي ��ادة ق��وة كتلة البيت اليهودي

ً
ّ
حماس تصد توغال إسرائيليًا في غزة 7 :شهداء
ٌ
اشتباك على حدود قطاع
غزة بني حماس وجيش
االحتالل أول من أمس،
يؤكد جاهزية األولى
للوقوف في وجه االحتالل
بعد تنفيذها لكمني
«على طريقة حزب الله»
يجرح خمسة جنود
إسرائيليني
مقاتلو القسام في غزة (محمد عابد ـ أ ف ب)

وصل عدد الشهداء الفلسطينيني أمس إلى
سبعة ،غداة توغل إسرائيلي في قطاع غزة،
أدى إلى استشهاد أربعة مقاتلني من حركة
حماس وج��رح خمسة جنود إسرائيليني
في اشتباك عنيف على الحدود بني القطاع
واألراض � � ��ي امل�ح�ت�ل��ة ه��و األخ �ط��ر ف��ي ه��ذه
املنطقة منذ العملية اإلسرائيلية التي جرت
قبل عام.
واستشهد أم��س ،ثالثة مواطنني في غارة
ن�ف��ذت�ه��ا ط��ائ��رة ح��رب�ي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ش��رق
ب�ل��دة ال� �ق ��رارة ،ش�م��ال م��دي�ن��ة خ��ان ي��ون��س،
ج �ن��وب ق �ط��اع غ ��زة ،ب�ع��دم��ا ت��وغ�ل��ت آل�ي��ات
االحتالل ،وسط تحليق طائرات «أباتشي»
إس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ،وق� ��ام� ��ت ب ��أع� �م ��ال ت �ج��ري��ف
وإط�ل�اق ن��ار منذ م�س��اء الخميس ،وحتى
ص �ب ��اح أم � ��س .وق ��ال ��ت ك �ت��ائ��ب ع ��ز ال��دي��ن

ال�ق�س��ام (ال�ج�ن��اح ال�ع�س�ك��ري ل�ح�م��اس) ،إن
«القادة القساميني خالد أبو بكرة ،ومحمد
ال� �ق� �ص ��اف ،وم �ح �م��د داوود ،اس �ت �ش �ه��دوا
أم��س (الخميس) ف��ي اشتباكات م��ع ق��وات
صهيونية توغلت في خان يونس».
وك� � ��ان ق ��د اس �ت �ش �ه��د ال � �ش ��اب رب� �ي ��ع ب��رك��ة
(23ع��ام��ًا) ف��ي غ��ارة إسرائيلية ش��رق خان
يونس .وأفاد الشهود ،بأن قوات االحتالل
املتوغلة ت��راج�ع��ت إل��ى املنطقة ال�ح��دودي��ة
ب �ع��د م �ن �ت �ص��ف ال �ل �ي ��ل .وذك � � ��رت ص�ح�ي�ف��ة
«معاريف» العبرية ،أن قوة راجلة من جنود
االحتالل دخلت ملسافة  100متر داخل غرب
السياج الفاصل بني قطاع غزة واألراض��ي
املحتلة ،ففوجئت بانفجار وإط�لاق كثيف
للنار من مقاومني فلسطينيني.
وقال املتحدث باسم حركة حماس ،سامي
أب � ��و زه � � ��ري ،إن ح��رك �ت��ه «ت � �ب� ��ارك ع�م�ل�ي��ة
ال�ت�ص��دي ال�ب�ط��ول�ي��ة ال �ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا كتائب
ال �ق �س��ام ف ��ي ش� ��رق خ� ��ان ي ��ون ��س» ت�ص��دي��ًا
لعملية التوغل ،مشيرًا إل��ى «سقوط قتلى
وج��رح��ى م��ن ال �ع��دو» .وأض ��اف أن «ح��رك��ة
حماس تؤكد أن غ��زة لن تكون إال جحيمًا
لالحتالل».
من جهته ،أعلن جيش االحتالل أن العملية
كانت تستهدف ف��ي البداية ج��زءًا م��ن نفق
كبير حفر في األراضي املحتلة انطالقًا من
ال�ق�ط��اع واك�ت�ش��ف ف��ي ال�س��اب��ع م��ن تشرين
األول امل ��اض ��ي .وأك� ��د أن ال�ن�ف��ق مخصص
«لنشاطات إرهابية».
وق ��د أع�ل�ن��ت ك�ت��ائ��ب ال �ق �س��ام مسؤوليتها
ع� ��ن ح �ف��ر ال� �ن� �ف ��ق .وق� � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ب��اس��م
ال�ك�ت��ائ��ب أب ��و ع�ب�ي��دة ،ف��ي ت�ص��ري��ح إلذاع ��ة
«األق � �ص� ��ى» ال �ت��اب �ع��ة ل �ح �م��اس ،إن ال�ن�ف��ق
«ح�ف��ر ب��أي��دي م�ج��اه��دي ال�ق�س��ام» ،مضيفًا
أن «ك �ت��ائ��ب ال �ق �س��ام ت �ع �م��ل ب �ك��ل ج�ه��ده��ا
ف��وق وت�ح��ت األرض ،وتنحت ف��ي الصخر
لتحرير األس��رى» ،مؤكدًا أن «أس��ر الجنود
ه��و ال�ط��ري��ق ال��وح�ي��د ال ��ذي أث�ب��ت نجاعته

مع االح�ت�لال» .في الوقت نفسه ،ق��ال بيان
ع �س �ك��ري أم� ��س ،إن «ال�ع�م�ل�ي��ة ت �ه��دف إل��ى
م�ن��ع وق ��وع ه�ج�م��ات إره��اب �ي��ة ب��اس�ت�خ��دام
ه ��ذا ال �ن �ف��ق» ،م��وض�ح��ًا أن «ح �م��اس قامت
خ �ل��ال ال �ع �م �ل �ي��ة ب �ت �ف �ج �ي��ر ع� �ب ��وة ن��اس �ف��ة
اس�ت�ه��دف��ت ال�ج�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي وج��رح��ت
خمسة ج�ن��ود» .ورأت صحيفة «يديعوت
أح��رون��وت» اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،أن الكمني ال��ذي
مشابه لعمليات ح��زب الله
نفذته حماس
ً
إلى ٍّ
حد كبير ،مضيفة أن حزب الله استخدم
تكتيكات مماثلة على ال�ح��دود م��ع لبنان.
وأشارت إلى أن «هناك استخالص عبر من
قبل حماس وحزب الله ،ظهرت نتائجه يوم
الخميس في قطاع غزة».
إل��ى ذل��ك ،أعلنت سلطة الطاقة في حكومة
حماس املقالة ،التي تسيطر على القطاع،
ت��وق��ف م�ح�ط��ة ت��ول �ي��د ال �ك �ه��رب��اء ف ��ي غ��زة
كليًا ع��ن ال�ع�م��ل بسبب ع��دم وج ��ود وق��ود
صناعي ،ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن
معظم مناطق القطاع.
ف ��ي ه ��ذه األث � �ن ��اء ،ق��ال��ت ق �ن��اة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
إسرائيلية ،إن الدولة العبرية نشرت صباح
أم��س بطارية للدفاع الجوي من منظومة
«ال �ق �ب��ة ال �ح��دي��دي��ة» ب��ال �ق��رب م ��ن ال �ح��دود
حماس
م��ع ق�ط��اع غ��زة .وات�ه�م��ت إس��رائ�ي��ل ُ
«ب��ان�ت�ه��اك» وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار ال ��ذي أب � ِ�رم
برعاية مصرية قبل نحو ع��ام ،إث��ر عملية
إسرائيلية واسعة .ويأتي ذلك بينما أعلن
مسؤول فلسطيني أمس ،أن وزير الخارجية
األم�ي��رك��ي ج��ون ك �ي��ري ،سيلتقي الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ،في بيت لحم
الثالثاء املقبل في محاولة الحتواء األزمة
ف��ي امل�ف��اوض��ات الفلسطينية اإلسرائيلية
الناتجة م��ن االستيطان .وأعلنت القيادة
الفلسطينية أنها ستتخذ «خ �ط��وات» في
األي ��ام املقبلة ردًا على ت��وس��ع االستيطان
اإلسرائيلي في األراضي املحتلة.
(األخبار ،أ ف ب)
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مصر

كيري إلى القاهرة عشية محاكمة مرسي

في االئتالف الحكومي ،الفتة الى مبادرات
متنوعة بعضها مغامر وخطير ال تجري
تغطيته في االعالم الرسمي االسرائيلي.
ورأت الصحيفة ان االشتعال في الحرم قد
ينفجر نتيجة ص��دام موضعي من شأنه
أن ي �ج��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين واالس��رائ �ي �ل �ي�ين
ال � ��ى ص � � ��دام اوس � � ��ع ي �ح �ب��ط امل� �ف ��اوض ��ات
ال �س �ي��اس �ي��ة ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن ،ال� �ت ��ي ت �ب��دو

اح � �ت � �م� ��االت ن� �ج ��اح� �ه ��ا ض �ع �ي �ف��ة اص �ل��ا.
وحذرت الصحيفة من أن االجهزة االمنية
االس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ب��رغ��م وعيها مل��ا ي�ج��ري في
الحرم القدسي ،إال أنها في هذه املرحلة،
ال ت�ح��رك ساكنا لتهدئة االوض ��اع ،علما
ان ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ت�س�ع��ى إل ��ى منع
االح ��داث ال�ت��ي م��ن شأنها ان تفضي الى
الصدام.

أح��د أب��رز ال �ق��ادة اإلره��اب�ي�ين ف��ي سيناء
أصبح في قبضة الجيش املصري ،الذي
استطاع مع قوات الشرطة السيطرة على
ال��وض��ع األم�ن��ي ف��ي أول أي��ام امل�ظ��اه��رات
ال� �ت ��ي دع � ��ا إل� �ي� �ه ��ا «اإلخ � � � � � ��وان» ت �ن��دي �دًا
بمحاكمة الرئيس املعزول محمد مرسي.
فقد تمكنت القوات املسلحة املصرية من
إل�ق��اء القبض على أم�ين تنظيم جماعة
التكفير والهجرة في شمال سيناء ،عبد
ال �ف �ت��اح س��ال��م ،وأح� ��د م �س��اع��دي��ه ،وس��ط
أنباء عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة ،ج ��ون ك �ي��ري ،ق �ب��ل م�ح��اك�م��ة
م��رس��ي ،ال ��ذي ينظم أن �ص��اره ت�ظ��اه��رات
ً
يومية وص ��وال إل��ى «امل��واج�ه��ة الكبرى»
يوم محاكمته.
َّ
ون��ف��ذ ً ع�ن��اص� ً�ر ال�ج�ي��ش ال�ث��ان��ي امل�ي��دان��ي
عملية ناجحة في منطقة الخروبة شمال
سيناء ،أدت إلى اعتقال  25من العناصر
ال �ت �ك �ف �ي��ري�ين امل �ت �ه �م�ين ب��ال �ه �ج��وم ع�ل��ى
كمائن القوات املسلحة والشرطة املدنية
ف��ي س�ي�ن��اء ،وال�ق�ب��ض على  8آخ��ري��ن من
املشتبه في تورطهم في تنفيذ ع��دد من
العمليات ،إضافة إلى اكتشاف وتدمير 3
أنفاق لتهريب األفراد والبضائع ،وضبط
 8ع��رب��ات و 11دراج��ة ن��اري��ة وتدمير 15
وكرًا.
على الصعيد الديبلوماسي ،يزور كيري
م�ص��ر غ �دًا ق�ب��ل ي ��وم واح ��د م��ن محاكمة
ال ��رئ� �ي ��س م ��رس ��ي ال� �ت ��ي م ��ن امل ��رج ��ح أن
تصبح املواجهة التالية في الصراع بني
ج�م��اع��ة اإلخ ��وان املسلمني ال�ت��ي ينتمي
إليها مرسي والحكومة االنتقالية التي
يدعمها الجيش.
وق��ال��ت وك��ال��ة أن �ب��اء «ال �ش ��رق األوس ��ط»
املصرية الحكومية إن زيارة كيري ،وهي
األول � ��ى م �ن��ذ ع ��زل م��رس��ي ،ل��ن تستغرق
سوى بضع ساعات.
وت � �ظ� ��اه� ��ر ع � � ��دة م � �ئ� ��ات م � ��ن م� �ن ��اص ��ري
م��رس��ي ف��ي ب�ض��ع م ��دن أم ��س اس�ت�ج��اب��ة
ل��دع��وة ت�ح��ال��ف دع��م ال�ش��رع�ي��ة ،بتنظيم

احتجاجات يومية حتى موعد محاكمة
م ��رس ��ي االث � �ن �ي�ن امل� �ق� �ب ��ل ،ح �ي��ث ُي �ت��وق��ع
االح �ت �ش��اد خ ��ارج م�ع�ه��د أم �ن��اء ال�ش��رط��ة
ال� �ق ��ري ��ب م� ��ن س� �ج ��ن ط � � ��رة ،وه � ��و م �ك��ان
املحاكمة على األرجح.
وقال أحد قادة التظاهرات التي ينظمها
ال �ت �ح��ال��ف ،إم� ��ام ي ��وس ��ف« :إن �ه ��ا ليست
فقط محاكمة لرئيس منتخب ،ولكنها
محاكمة إلرادة الشعب».
ب� ��دوره ات �ه��م م�س�ت�ش��ار م��رس��ي ال�س��اب��ق،
وائ��ل ه��دارة ،الحكومة املصرية بتنظيم
م�ح��اك�م��ة ه��زل �ي��ة ،م �ح��ذرًا م��ن أن ظ�ه��ور

القبض
على أمين تنظيم
جماعة التكفير والهجرة
في شمال
سيناء

م� ��رس� ��ي ف � ��ي ق � �ف ��ص االت � � �ه� � ��ام س �ي �ح �ف��ز
أن �ص��اره ،وس�ي��ؤدي إل��ى تعبئة ج��زء من
املجتمع املصري.
وف��ي اإلسكندرية ،ق��ال مسؤول أمني إن
سبعة أشخاص أصيبوا بعدما اشتبك
أنصار مرسي قبل أن تتدخل
السكان مع
ُ
ق � ��وات األم � � ��ن .وأل � �ق� ��ي ال �ق �ب��ض ع �ل��ى 28
م��ن م��ؤي��دي ال��رئ �ي��س امل� �ع ��زول .ووق �ع��ت
م��واج �ه��ات ف��ي م�ن�ط�ق��ة ج �س��ر ال�س��وي��س
بالقاهرة.
وأف� ��اد م �س��ؤول أم �ن��ي آخ ��ر ب ��أن م��رس��ي،
ال��ذي يحتجزه الجيش ف��ي مكان س��ري،

سينقل إلى املحكمة بمروحية .موضحًا
أن  20ألف شرطي ُ
سينشرون في القاهرة
بمناسبة املحاكمة ،وسيكونون في حالة
تأهب قصوى.
وف ��ي ال �س �ي��اق ،أم ��ر رئ �ي��س ن �ي��اب��ة ش��رق
اإلس �ك �ن��دري��ة ال �ك �ل �ي��ة ،امل �س �ت �ش��ار محمد
ص�ل�اح ع �ب��د امل �ج �ي��د ،أم� ��س ،ب�ح�ب��س 21
م ��ن ف �ت �ي��ات وس� �ي ��دات ج �م��اع��ة اإلخ � ��وان
امل�س�ل�م�ين  4أي ��ام ع�ل��ى ذم��ة التحقيقات،
بعد إلقاء القبض عليهن بمنطقة رشدي،
التهامهن بقطع الطريق وتحطيم عدد
من املحالت بالشارع.
وك��ان��ت ال �ش��رط��ة ق��د أل �ق��ت ال�ق�ب��ض على
شخص آخ��ر معهن ك��ان بحوزته مبالغ
مالية ،وأمرت النيابة باإلفراج عنه لعدم
وجود صلة له بتنظيم اإلخوان.
وق� � � � � � ��ال أح � � � � ��د م � � �س � � ��ؤول � � ��ي األم� � � � � � ��ن ف ��ي
اإلسكندرية ،ناصر العبد ،إن االتهامات
امل� ��وج � �ه� ��ة ل� �ل� �ن� �س ��اء ت� �ش� �م ��ل ال �ت �ج �م �ه��ر
وق�ط��ع ال�ط��ري��ق وم�ح��اول��ة االع �ت��داء على
املمتلكات أثناء املظاهرات ،واالنتماء إلى
جماعة محظورة وتوزيع منشورات.
ون�ف��ى العبد م��ا أش�ي��ع ع��ن أن املعتقالت
تعرضن ل�س��وء معاملة ،وق ��ال« :قبضنا
ع �ل �ي �ه��ن ب �م �ن �ت �ه��ى االح� � �ت � ��رام وب �ط��ري �ق��ة
قانونية ،ونعاملهن مثل بناتنا ،ونسمح
ألبائهن وأمهاتهن بزيارتهن».
إل��ى ذل��ك ،ف�ت��ح مسلحون ملثمون ال�ن��ار
أم� ��س ع �ل��ى ف� �ن ��دق ق ��ري ��ب م ��ن أه ��رام ��ات
القاهرة.
وأوضح املتحدث باسم وزارة الداخلية،
ال �ل��واء ه��ان��ي ع�ب��د ال�ل�ط�ي��ف ،أن ال�ه�ج��وم
ش �ن��ه م��وظ �ف��ون م �س � َّ�رح ��ون ول� ��م يسبب
أضرارًا.
وأضاف أن املهاجمني فروا بعدما أطلقوا
ال �ن��ار ب��ال �خ��رط��وش وال� �س�ل�اح ال��رش��اش
ف� �ج� �رًا ع �ل��ى واج � �ه ��ة ف� �ن ��دق «ام ��اران� �ت ��ي
بيراميدز» الفخم ق��رب أه��رام��ات الجيزة
في أحد أحياء أطراف العاصمة.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

مصر ــ ليبيا :خالفات في السر وابتسامات في العلن
ما قل
ودل
بحث ملك األردن عبدالله الثاني
(الصورة) في اتصال هاتفي تلقاه
من وزير الخارجية األميركي جون
كيري ،تطورات األوضاع في الشرق
األوسط.
ونقلت وكالة «بترا» عن الديوان
امللكي قوله في بيان ،إن «الجانبني

بحثا ،خالل االتصال ،جهود
تحقيق السالم ومستجدات األزمة
السورية باإلضافة إلى عالقات
التعاون الثنائي وسبل تطويرها».
في السياق ،قالت صحيفة
ّ
«واشنطن بوست» األميركية إن
«من املقرر أن يقوم وزير الخارجية
األميركي بزيارة القدس املحتلة
والضفة الغربية في األسبوع املقبل
ّ
لحث الجانبني على استئناف
اللقاءات املباشرة بني املفاوضني
املتوقفة منذ ثالثة أشهر».
(أ ف ب)

عبد الرحمن يوسف،
آية أمان

		

دخ �ل��ت ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن م �ص��ر ول�ي�ب�ي��ا في
ن� �ف ��ق م �ظ �ل ��م م � ��ع ت� �ص ��اع ��د ال� �خ�ل�اف ��ات
ب�ين ال��دول �ت�ين ف��ي ال �ك��وال �ي��س وال �غ��رف
املغلقة ،بسبب القضايا األم�ن�ي��ة التي
فشلت حكومتا القاهرة وطرابلس في
احتوائها ،وعدم القدرة على السيطرة
ع�ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ات اإلره��اب �ي��ة ،إال أن ذل��ك
ل��م ي��وق��ف امل�س��اع��ي ال��رس�م�ي��ة لتحسني
ال �ع�ل�اق��ات وإع � ��ادة س �ب��ل ال �ت �ع��اون بني
البلدين.
ف�ع�ق��ب زي� ��ارة رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال�ل�ي�ب��ي،
علي زيدان ،املفاجئة للقاهرة قبل نحو
شهرين ،ب��دأت سلسلة من املفاوضات
ف � ��ي ص � � � ��ورة ل � �ج � ��ان أم � �ن � �ي� ��ة مل� �ح ��اول ��ة
ال��وص��ول إل��ى ات�ف��اق لتحسني العالقة،
وإي�ج��اد مناخ جيد يمكن التعامل من
خالله بني حكومتي مصر وليبيا.
وعلمت «األخبار» من مصادر مصرية
والعالقات
مطلعة على ملف التفاوض
ً
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،أن ل�ي�ب�ي��ا ع��رض��ت ورق ��ة
ً
ج ��دي ��دة ل�ل�ت�ص��ال��ح ،وإع � ��ادة ال �ع�لاق��ات
ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن إل ��ى م �س��اره��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي،
ب�ع��د ن��وع م��ن ال�ت��وت��ر ب�س�ب��ب م�س��اع��دة
ال�ق��اه��رة لبقايا ن�ظ��ام ال��رئ�ي��س الليبي
السابق معمر القذافي في اللجوء إلى
أراض �ي �ه��ا ،وإج � ��راء م �خ �ط �ط��ات تعتقد
ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة أن� �ه ��ا ت� �ه ��دف إل ��ى
إضعاف الدولة الليبية والقضاء على
ثورة « 17فبراير».
ويتضمن االت �ف��اق خ�ط��ة دف��اع وت��أم�ين
م �ش �ت��رك ل� �ل� �ح ��دود امل� �ص ��ري ��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة،
ومنع عمليات تهريب األسلحة وبعض
امل � ��واد امل � �خ ��درة ،م ��ع ال� �ت ��زام ال�ج��ان�ب�ين
ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون
بني وزارتي الدفاع.
وأبدى الجانب الليبي خالل املباحثات
ترحيبه بإعادة كامل العمالة املصرية

إل��ى س��اب��ق ع�ه��ده��ا خ�ل�ال ن �ظ��ام معمر
ال �ق��ذاف��ي ،وض �م��ان ح�ق��وق�ه��ا ف��ي ح��ال��ة
م�س��ان��دة ال�ح�ك��وم��ة امل�ص��ري��ة للمطالب
ً
ال �ل �ي �ب �ي��ة ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن ال� �ت ��زام ��ه ت��زوي��د
مصر بالنفط طبقًا لالتفاق ال��ذي وقع
خ�ل��ال ح �ك��م ال ��رئ �ي ��س امل � �ع� ��زول م�ح�م��د
مرسي.
ول� � � ��م ت� � ��واف� � ��ق ال� � ��دول � � �ت� � ��ان ع � �ل� ��ى ف �ت��ح
ُّ
ال�ت��أش�ي��رة بينهما ،وات �ف��ق على إرج��اء
ه ��ذه ال �خ �ط��وة ل �ح�ين ض �ب��ط األوض� ��اع
واس� �ت� �ق ��راره ��ا ل �ل �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ح��رك��ة
السفر والحدود بينها.
وأك��دت امل�ص��ادر أن الحكومة املصرية،
ال � � �ت � � ��ي ت� � �ع � ��رض � ��ت ق � �ن� �ص� �ل� �ي� �ت� �ه ��ا ف ��ي
ب �ن �غ��ازي ل�ل�ت�ف�ج�ي��ر م �ن��ذ ث�ل�اث��ة أش �ه��ر،
ال ت � � ��زال ت� �ط ��ال ��ب وت � ��ؤك � ��د ف � ��ي ج �م �ي��ع
مراسالتها على ض��رورة حماية املقار
ال ��دي �ب �ل ��وم ��اس �ي ��ة امل � �ص ��ري ��ة ،وح �م��اي��ة
العمالة املصرية.
وأك ��دت م�ص��ادر ديبلوماسية أن ملف
تصدير البترول من ليبيا إلى القاهرة
أص�ب��ح معلقًا ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،رغم
اتفاق الحكومة السابقة برئاسة هشام
ق�ن��دي��ل ع�ل��ى ش ��راء  30أل ��ف ب��رم�ي��ل من
النفط الخام الليبي يوميًا ملدة عام.
م � � ��ن ج� � ��ان � � �ب� � ��ه ،ق� � � � ��ال خ � �ب � �ي� ��ر َّم � �ص� ��ري
متخصص في الشأن الليبي ،فضل عدم
ذك ��ر اس �م��ه ألس �ب��اب ت�ت�ع�ل��ق ب�س�لام�ت��ه
ال�ش�خ�ص�ي��ة ،ف��ي ح��دي��ث ل �ـ «ل�لأخ �ب��ار»،
إن ال�ع�لاق��ة ب�ين مصر وليبيا خاضعة
ل�ل�م��زاج الشخصي وامل�ص��ال��ح الضيقة
ل�ل�س�ي��اس�ي�ين ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ال�ج��ان��ب
الليبي ينظر إل��ى عالقته بمصر على
ن �ح��و اس �ت��رات �ي �ج��ي ط��وي��ل امل� ��دى ع�ل��ى
عكس الجانب املصري.
وأوضح الخبير املقيم في ليبيا ،الذي
ش�ه��د ث ��ورة « 17ف �ب��راي��ر» ،أن ال�ق��ذاف��ي
ك ��ان ي�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وت�ي��ر ال �ع�لاق��ات بني
ال �ش �ع �ب�ي�ن ح �ي�ن ي �خ �ت �ل��ف م� ��ع ال �ق �ي ��ادة
امل �ص��ري��ة ،وه� ��ذا أي �ض��ًا م��ا ي�ف�ع�ل��ه اآلن

س �ي��اس �ي��ون ل �ي �ب �ي��ون ي �خ �ش��ون م ��ن أن
ي �س �ب��ب ال� �ت� �ع ��اون امل � �ص� ��ري – ال �ل �ي �ب��ي
تهديدًا ملصالحهم الحزبية الضيقة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أك� ��د ال �س �ف �ي��ر ال �ل �ي �ب��ي ف��ي
ال� �ق ��اه ��رة ،م �ح �م��د ج �ب��ري��ل ،ف ��ي ح��دي��ث
ل � �ـ «األخ � �ب� ��ار» أن ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن م�ص��ر
ول�ي�ب�ي��ا ل�ي�س��ت اخ �ت �ي��اري��ة ،إذ ال يمكن
تجاهل ما تحتمه الجغرافيا.
وأض��اف معلقًا على اإلدارة السياسية
ال�ج��دي��دة ف��ي م�ص��ر ب�ع��د ع��زل ال��رئ�ي��س
م� �ح� �م ��د م � ��رس � ��ي ،إن ال � �ح � �ك� ��ام ي ��أت ��ون
وي ��ذه� �ب ��ون ،وه� ��م م ��وظ �ف ��ون ل�ت�ح�ق�ي��ق
م�ص��ال��ح ش�ع��وب�ه��م ،أم��ا ال�ش�ع��وب فهي
باقية.
ورأى ج�ب��ري��ل أن ه�ن��اك تنسيقًا أمنيًا
بني البلدين لحماية الحدود وضبطها،
واتصاالت يومية على كافة املستويات
للتعاون في جميع املجاالت ،الفتًا إلى
علي زيدان (أ ف ب)

وج��ود لجنة م�ص��ري��ة أم�ن�ي��ة ف��ي ليبيا
ُّ
ح��ال �ي��ًا ل�ت�ف�ع�ي��ل م ��ا ات� �ف ��ق ع �ل �ي��ه ب�ش��أن
ض� �ب ��ط ال � �ح � ��دود خ �ل��ال زي� � � ��ارة زي � ��دان
للقاهرة أخيرًا.
وف��ي م��ا يتعلق بضبط ال �ح��دود ،وهو
أح� ��د امل �ط��ال��ب امل� �ص ��ري ��ة ،ق� ��ال ال�س�ف�ي��ر
الليبي إن ضبط الحدود هو ٍّ
تحد كبير
أم ��ام ال �ق �ي��ادة األم �ن �ي��ة ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،وه��مٌّ
ليبي قبل أن يكون ّ
همًا ألي دول أخرى،
وإن ب�لاده ملتزمة االتفاقيات الدولية
لضبط الحدود ،حيث عقدت اتفاقيات
أمنية م��ع ك��ل دول ال�ج��وار واستعانت
ب�خ�ب��رات أوروب �ي��ة ل�ه��ذا ال �غ��رض ،مقرًا
ب� �ص� �ع ��وب ��ة ال� �س� �ي� �ط ��رة ع� �ل ��ى ال � �ح� ��دود
بسبب ع��دم وج��ود ق��وات أمنية مدربة
ومتخصصة في هذا األمر بعد الثورة.
وأف ��اد ج�ب��ري��ل ب��أن م�ل��ف «أذن ��اب نظام
القذافي» كان في مقدمة أجندة رئيس
امل �ج �ل��س االن �ت �ق��ال��ي ال �ل �ي �ب��ي ،مصطفي
ع �ب��د ال �ج �ل �ي��ل ،خ�ل�ال زي��ارت��ه ل�ل�ق��اه��رة،
وك � ��ذل � ��ك ف � ��ي ال � ��زي � ��ارت �ي��ن األخ � �ي� ��رت �ي�ن
ل ��زي ��دان ،وذل� ��ك ل �ش��دة اق �ت �ن��اع ال �ق �ي��ادة
ال �ل �ي �ب �ي��ة ب� �خ� �ط ��ورة ه� � ��ؤالء ال �ع �ن��اص��ر
ع� �ل ��ى األم� � ��ن ال �ل �ي �ب��ي وال � �ع �ل�اق� ��ات ب�ين
البلدين.
وك � �ش ��ف ج� �ب ��ري ��ل أن «ل � � ��دى ح �ك��وم �ت��ه
معلومات تؤكد تورط أولئك العناصر
ف � ��ي أع � �م � ��ال ع� �ن ��ف ف � ��ي ل �ي �ب �ي��ا وأن� �ه ��م
يتنقلون بني مصر وأوغندا واإلمارات،
وه��ي ت�ع�ت�ق��د أن �ه��ا تستطيع م��ن خ�لال
األموال إعادة السيطرة على البالد مرة
أخ��رى ،وأن الثورات في العالم العربي
ستنتكس».
وق� � ��ال ال �س �ف �ي��ر ال �ل �ي �ب��ي إن ال �ح �ك��وم��ة
املصرية وعدت بالتعامل مع هذا امللف
ب�ج��دي��ة ف��ي إط ��ار ال �ق��ان��ون ،م�ض�ي�ف��ًا أن
م�ص��ر وع ��دت ب��أن�ه��ا ل��ن ت�س�م��ح ل�ه��ؤالء
بتعكير العالقات أو استخدام األراضي
املصرية كنقطة انطالق لزعزعة األمن
في ليبيا.
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طهران :سنهتف ضد أميركا ونفاوضها في آن واحد
رأت أنها غير ملزمة بالرد على كل اسئلة «وكالة الطاقة»
فيما تتسارع خطوات
التفاهم اإليراني الغربي
حول حل األزمة النووية بني
طهران ومجموعة «،»1+5
أكد خطيب جمعة طهران
املؤقت أمس أن أميركا ال
تفهم غير لغة املقاومة،
ً
قائال« :سنطلق شعار املوت
ألميركا ونتفاوض في نفس
الوقت»
أك ��دت ط �ه��ران أم��س أن�ه��ا ليست ملزمة،
وفقًا التفاقیة إج ��راءات األم��ان الخاصة
بالوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،بالرد
علی كافة أسئلة الوكالة ،في وقت شددت
ف �ي��ه ع �ل��ى ع �م��ق ال �ع�لاق��ة ال �ت��ي تجمعها
ببكني.
ورأى مساعد وزي��ر الخارجیة اإلیرانیة
عضو الفریق ال�ن��ووي امل�ف��اوض عباس
ع��راق�ج��ي« ،ح�ق��وق الشعب اإلي��ران��ي هي
الخطوط الحمراء للمفاوضني النووين
االيرانيني» ،مشددًا على عدم التنازل عن
ه��ذه ال�ح�ق��وق مطلقًا .وق ��ال ،ف��ي مقابلة
خاصة مع القناة الثانية مع التلفزيون
االي� � ��ران� � ��ي ،ال �ت �خ �ص �ي��ب «خ � ��ط اح� �م ��ر»،
ولكنه اوضح بانه يمكن التفاوض حول
حجمه ونسبته .مؤكدًا في نفس الوقت
رفض طهران األكيد لنقل الوقود النووي
املخصب ال��ى ال�خ��ارج .وأوض��ح أن «هذا
ال��وق��ود ه��و م�ل��ك للشعب االي ��ران ��ي وان
م �ك��اس��ب ال �ع �ل �م��اء اإلي ��ران� �ي�ي�ن ه ��ي ملك
لشعب هذا البلد».
وق��ال عراقجي« :ان طرح بعض االسئلة
م��ن قبل ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة الذرية
ي �ت �ج��اوز ال� �ت ��زام ��ات ات �ف��اق �ي��ة اج� � ��راءات
االم ��ان .وف�ق��ا ل�ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة فاننا غير
ملزمني باالجابة على كافة االسئلة ،اال
اننا من منطلق اعتقادنا بسلمية ملفنا
النووي ن��رد على االسئلة من اج��ل ازال��ة
قلق وغموض الوكالة».
واض � ��اف« :ل �ق��د ال�ت��زم�ن��ا ب��االج��اب��ة على
 6اس �ئ �ل��ة رئ �ي �س �ي��ة ط��رح �ت �ه��ا ال��وك��ال��ة
وب �ع��د ال� ��رد ع�ل�ي�ه��ا أب� ��دت ال��وك��ال��ة ان�ه��ا
تلقت االج��اب��ة املنشودة وان��ه قد تم حل
املوضوع».
وف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ب �ك�ي�ن ،أع�ل��ن
رئ � �ی� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � �ش� � ��وری اإلس�ل��ام� ��ي
(ال � � �ب� � ��رمل� � ��ان) ع � �ل ��ي الری� � �ج � ��ان � ��ي ،أم � ��س،
ل ��دی ل�ق��ائ��ه رئ �ی��س امل�ج�ل��س امل�ح�ل��ي في
م�ح��اف�ظ��ة ش��ا آن �ش��ي ،ج��ای��وج�ن��غ ی��ون��غ،
ان العالقات االیرانیة الصینیة هي في
أع �ل��ی م�س�ت��وی��ات�ه��ا .ووص ��ف الری�ج��ان��ي
مباحثاته مع املسؤولنی الصیننی بانها
کانت جیدة وبناءة.

وف� ��ي ط � �ه ��ران ،ت� �ط � ّ�رق خ �ط �ي��ب ال�ج�م�ع��ة
امل� ��ؤق� ��ت ال � ��ى ذك� � ��رى س �ي �ط��رة «ال� �ط�ل�اب
ال �س��ائ��رون ع�ل��ى ن�ه��ج االم� ��ام» الخميني
ع� �ل ��ى وك � � ��ر ال� �ت� �ج� �س ��س األم � �ي� ��رك� ��ي ف��ي
4تشرين الثاني  ،1979حيث اطلق على
هذه العملية «الثورة الثانية».
واعتبر خاتمي أن «بث الفرقة هي إحدى
ً
صفات فراعنة ال��وق��ت ال�ح��اض��ر» ،قائال:
«من هم الذين ّ
يحرضون التكفيريني على
ُ َ
قتل املسلمني ،ففي كل يوم يقتل األبرياء
في العراق وسوريا وباكستان ،وجميع
ال�ق��رائ��ن ت��دل على أن أميركا وحلفاءها
مثل السعودية ّ
تمول هؤالء التكفيريني
لتعميق الشرخ بني املسلمني».
وفي تلميح الى ما أعلن االسبوع املاضي
ع��ن ازال� ��ة ش �ع��ارات م�ن��اه�ض��ة ل�ل��والي��ات
امل � �ت � �ح� ��دة ف � ��ي ط� � �ه � ��ران ب� �ع ��د االن� �ف� �ت ��اح
االي��ران��ي على واشنطن ،أوض��ح خاتمي
أن «أميركا اثبتت من خالل التجربة انها
ال ت�ق��دم أي ام�ت�ي��از ف��ي امل �ف��اوض��ات ال��ى
ال �ط��رف اآلخ ��ر ،ف�ه��ي تفهم ل�غ��ة امل�ق��اوم��ة
ف�ق��ط ،ف�ع�ن��دم��ا ت�ق��ول م �س��ؤول السياسة
ال�خ��ارج�ي��ة ل�لات�ح��اد االوروب� ��ي (كاثرين
اش �ت��ون) ن �م��ارس ال�ض�غ��وط ون�ت�ف��اوض

ف��ي وق��ت م�ت��زام��ن للمضي ق��دم��ًا ،فنحن
أي� �ض ��ًا ن� �ق ��ول ل �ه��م ن �ط �ل��ق ش� �ع ��ار امل ��وت
ألميركا تزامنًا مع التفاوض».
ف��ي ال �س �ي��اق ،أش� ��ار ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د ال �ع��ام
لقوات «تعبئة املستضعفنی» في اي��ران،
العمید علي فضلي ،الی اجراء «مناورات
ً
محرم  ،»2قائال« :إن اجراء هذه املناورات
تستعرض قدرات األمة االسالمیة وذلك
ع�ل��ی اع �ت��اب ال��ذك��ری ال�س�ن��وی��ة لسیطرة
وك��ر التجسس (ال�س�ف��ارة األميركیة في
طهران) باعتباره أكبر حدث في التاریخ
املعاصر».
واع� �ت� �ب ��ر إج � � ��راء «م � � �ن� � ��اورات م� �ح ��رم »2
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة أص � �ف � �ه� ��ان ،ب ��أن� �ه ��ا ت�ش�ك��ل
اس �ت �م��رارًا لسلسلة م �ن��اورات «ال ��ی بیت
املقدس» ،وتنفیذًا ألوام��ر املرشد األعلى
للجمهورية االس�لام �ی��ة ع�ل��ي خامنئي،
لتعزیز القدرات الدفاعیة لقوات التعبئة.
وأك� � � ��د م � �ش ��ارك ��ة  38ال� � ��ف ت� �ع� �ب ��وي م��ن
م� �ح ��اف� �ظ ��ات اص � �ف � �ه� ��ان وج� �ه ��ارم� �ح ��ال
وب � �خ � �ت � �ی� ��اري واردب� � � �ی � � ��ل وأذرب� � �ی� � �ج � ��ان
الشرقیة وكهكیلویه وبویر احمد ،الفتًا
الی اجراء  32مناورة خالل العام املاضي
في مختلف املحافظات اإلیرانیة.

ف � ��ي امل � �ق � ��اب � ��ل ،ال� �ت� �ق ��ى ن� ��ائ� ��ب ال ��رئ� �ي ��س
األميركي جو بايدن ،وفدًا رفيع املستوى
الى كابيتول هيل (مقر الكونغرس) في
م�س�ع��ى ت �ق��وم ب ��ه ادارة ال��رئ �ي��س ب ��اراك
أوب� ��ام� ��ا إلث � �ن ��اء امل� �ش ��رع�ي�ن األم �ي��رك �ي�ي�ن
ع��ن ف ��رض ع �ق��وب��ات ج��دي��دة ع�ل��ى إي ��ران
واعطاء فرصة للمحادثات الدبلوماسية
ال �ح �س��اس��ة ال �ج��اري��ة ب �ش��أن ب��رن��ام�ج�ه��ا
ال� �ن ��ووي .وي� ��رى ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي أن
ه�ن��اك ف��رص��ة للتوصل ال��ى ات�ف��اق دول��ي
ي�م�ن��ع اي � ��ران م��ن ت �ط��وي��ر س�ل�اح ن ��ووي،
وه��و يشعر بالقلق من ان ي��ؤدي ضغط

نقاش داخل الكونغرس
حول جدوى فرض
عقوبات جديدة

ظريف يلتقي نظيره الفرنسي االسبوع املقبل في باريس (أ ف ب)

الكونغرس إلى فرض مزيد من العقوبات
على طهران الى تعقيد املفاوضات.
والتقى كل من بايدن ووزي��ر الخارجية
األم�ي��رك��ي ج��ون ك �ي��ري ،ووزي ��ر ال�خ��زان��ة
ج��اك ل��و ،في اجتماع مغلق مع الزعماء
ال��دي �م��وق��راط �ي�ي�ن ف ��ي م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ
واألعضاء الجمهوريني والديموقراطيني
ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة امل �ص��رف �ي��ة الح��اط �ت �ه��م بما
توصلت اليه املحادثات مع ايران.
وم � ��ن امل� �ق ��رر إج � � ��راء ج ��ول ��ة ج ��دي ��دة م��ن
امل �ح ��ادث ��ات ب�ي�ن ال �ق ��وى ال �ع��امل �ي��ة ال�س��ت
وايران في جنيف االسبوع املقبل.
وأف� � ��اد م� �س ��ؤول ف ��ي م �ك �ت��ب ب ��اي ��دن ب��أن
ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ن�ق�ل�ت�ه��ا اإلدارة م�ف��اده��ا
ب��أن��ه ق��د ي �ج��يء وق ��ت ت �ك��ون ف�ي��ه ح��اج��ة
لفرض مزيد م��ن العقوبات ،لكن الوقت
ال��راه��ن ل�ي��س ب��ال��وق��ت امل�ن��اس��ب لتحرك
الكونغرس.
ل� �ك ��ن م �ه �م��ة اق � �ن� ��اع ال� �ك ��ون� �غ ��رس ب �ه��ذه
ال � ��رس � ��ال � ��ة ل� �ي� �س ��ت س � �ه � �ل� ��ة ،ف��امل �ج �ل��س
التشريعي يميل الى اتخاذ موقف أكثر
تشددًا من إدارة أوباما إزاء اي��رانُ .وقال
َ
عدد من املشرعني بعد االجتماع املغلق
إن�ه��م ل��م يقتنعوا ب ��رأي امل�س��ؤول�ين وان
ه �ن��اك ح��اج��ة ل �ف��رض ع �ق��وب��ات ج��دي��دة
الثناء طهران عن طموحاتها النووية.
وق��ال رئ�ي��س لجنة ال�ع�لاق��ات الخارجية
ف� ��ي م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ ،ع �ض ��و ال �ل �ج �ن��ة
املصرفية للصحافيني ،روبرت منينديز:
«ل �س��ت م�س�ت�ع�دًا ل�ل�ال �ت��زام» ب ��أي تأخير
جديد.
وق��ال السناتور الجمهوري م��ارك كيرك،
امل�ع��ارض بشدة لتأجيل العقوبات ،إنه
اذا أخ ��رت اللجنة امل�ص��رف�ي��ة التصويت
ع �ل��ى ف� ��رض م��زي��د م ��ن ال �ع �ق��وب��ات على
اي��ران سيعمل على ض��م ق��رار العقوبات
اإلض ��اف� �ي ��ة ال � ��ى م � �ش� ��روع ق� � ��رار م�ت�ع�ل��ق
بالدفاع سيعرض على مجلس الشيوخ
في نوفمبر تشرين الثاني.
وق��ال آخ��رون إنهم أكثر انفتاحًا لدعوة
التأجيل.
وق� � � ��ال ال � �س � �ن ��ات ��ور ال � �ج � �م � �ه ��وري م��اي��ك
ج� ��وه ��ان� ��ز «أع� � �ط � ��ي اع � �ت � �ب� ��ارًا ألن ه ��ذه
املفاوضات قد تثمر ولذلك سنرى» .لكنه
اضاف ان اي تأخير لن يكون طويال.
واش� � ��ار ال �س �ن��ات��ور ال��دي �م��وق��راط��ي تيم
جونسون ،رئيس اللجنة املصرفية التي
ت��درس العقوبات ،إل��ى أن��ه ل��م يقرر بعد
م ��ا اذا ك ��ان س �ي��رج��يء ال �ت �ص��وي��ت على
العقوبات الجديدة مرة أخرى.
وك � � ��ان م� ��ن امل � �ق� ��رر أن ت � �ص� � ّ�وت ال �ل �ج �ن��ة
املصرفية على العقوبات الجديدة على
إي � ��ران ف��ي أي� �ل ��ول ،ل�ك�ن�ه��ا ام�ت�ن�ع��ت بعد
ان ط �ل��ب أوب ��ام ��ا م�ه�ل��ة ل ��دى اس�ت�ئ�ن��اف
املحادثات مع طهران.
واس �ت��ؤن �ف��ت امل �ح ��ادث ��ات ال��دول �ي��ة ح��ول
برنامج إيران النووي بعد تولي الرئيس
اإليراني املعتدل حسن روحاني ،السلطة
في آب.
(رويترز ،إرنا ،فارس ،مهر)

تقرير

غول يوجه دعوة الى روحاني لزيارة تركيا
ّ
وج��ه الرئيس التركي عبدالله غ��ول ،خالل
اس �ت �ق �ب��ال��ه وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة االي ��ران� �ي ��ة
محمد ج��واد ظريف ،أم��س في اسطنبول،
دع��وة رسمية الى الرئيس اإليراني حسن
روحاني ،للقيام بزيارة الى تركيا.
وأفادت وكالة «مهر» اإليرانية لألنباء ،بأن
ظريف شارك في مؤتمر «باغواش» للعلوم
والقضايا الدولية ،بعنوان« :الحوار ونزع
ال �س�ل�اح واألم � ��ن اإلق �ل �ي �م��ي وال ��دول ��ي» في
اسطنبول ،والتقى على هامش هذا املؤتمر
م� ��ع ال ��رئ� �ي ��س ال � �ت� ��رك� ��ي .ووص � � ��ف ظ��ري��ف
العالقات بني إي��ران وتركيا بأنها راسخة
وودي ��ة وأخ��وي��ة ،م��ؤك �دًا امل�ت��اب�ع��ة ال�ج��دي��ة

لألهداف املشتركة للبلدين.
وشرح وزير الخارجية االيرانية األوضاع
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وب �ع��ض ال �ه��واج��س وح ��االت
انعدام األمن ،مؤكدًا ضرورة االستفادة من
امكانات دول املنطقة للمساعدة على حل
املشاكل واألزمات الراهنة.
من جانبه ،أع��رب الرئيس التركي في هذا
اللقاء عن ارتياح بالده إلجراء االنتخابات
الرئاسية ف��ي اي ��ران ب�ن�ج��اح .ووج��ه دع��وة
الى الرئيس روحاني للقيام بزيارة رسمية
الى تركيا.
وش��دد غ��ول على ض ��رورة توظيف جميع
االم � �ك � ��ان � ��ات امل � �ت ��اح ��ة ل �ت �ط ��وي ��ر وت �ن �م �ي��ة

العالقات بني البلدين .كما اكد على اهمية
سعي البلدين لتحقيق األهداف السياسية
املشاركة وخاصة في املنطقة.
ك��ذل��ك ،ال �ت �ق��ی وزی� ��ر ال �خ��ارج �ی��ة االي��ران��ي
نظيره ال�ت��رك��ي ،أح�م��د داوود أوغ�ل��و .قبل
ب � ��دء م��ؤت �م��ر «ب � ��اغ � ��واش» ل� �ن ��زع ال �س�ل�اح
واألمن الدولي .وبحث الوزیران العالقات
الثنائیة والقضایا اإلقلیمیة والدولیة.
ول��دی وصوله ال��ی اسطنبول ،ق��ال ظریف
ف��ي ت�ص��ری��ح ادل ��ی ب��ه ل��وك��ال��ة «إرن � ��ا» ،إن
ایران وتركیا بلدان مؤثران في املنطقة.
إل��ى ذل��ك ،يلتقي ظريف نظيره الفرنسي،
ل� � � ��وران ف ��اب � �ي ��وس ،األس � �ب � ��وع امل �ق �ب ��ل ف��ي

العاصمة الفرنسية باريس ،حسبما أعلن
املتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية
ف�ي�ل�ي��ب الل� �ي ��و .وق � ��ال الل �ي��و ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي« :م � ��ن امل � �ق ��رر أن ي �ل �ت �ق��ي وزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة االي ��ران ��ي ي ��وم ال �ث�لاث��اء املقبل
ل� ��وران ف��اب �ي��وس ،ف��ي ب��اري��س» ،الف �ت��ًا ال��ى
أن زي ��ارة ظ��ري��ف ت��أت��ي ف��ي اط��ار املشاركة
في مؤتمر منظمة األم��م املتحدة للتربية
والعلوم والثقافة (يونسكو).
وم � ��ن امل � �ق ��رر ان ي� � ��زور وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
االيراني جنيف بعد مشاركته في مؤتمر
اليونسكو وذلك للمشاركة في املفاوضات
امل �ق �ب �ل��ة ب�ي�ن اي � ��ران وم �ج �م��وع��ة دول 1+5

والتي تعقد يومي  7و  8تشرين الثاني.
وتعتبر زيارة ظريف الى فرنسا أول زياره
لوزير خارجية إيراني الى البلد األوروبي
خالل األعوام األخيرة.
وك ��ان ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي ح�س��ن روح��ان��ي
ق� ��د ال �ت �ق ��ى ن �ظ �ي ��ره ال �ف ��رن �س ��ي ف ��ران �س ��وا
ه � � ��والن � � ��د ،ع � �ل� ��ى ه � ��ام � ��ش االج � �ت � �م� ��اع� ��ات
السنوية للجمعية العامة لالمم املتحدة
ف��ي ن�ي��وي��ورك .وأج ��رى ظ��ري��ف أي�ض��ًا ً
لقاء
ثنائيًا م��ع نظيره الفرنسي على هامش
ه��ذه االج�ت�م��اع��ات ف��ي ن�ه��اي��ة ش�ه��ر أي�ل��ول
املاضي.
(مهر)
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أميركا تدعم العراق عسكريًا ...وتساومه سياسيًا
على وقع أكثر األشهر دموية
في العراق منذ نيسان
 ،2008تلجأ بغداد مرة
أخرى إلى الواليات املتحدة
التي خرج آخر جنودها من
البالد منذ عامني ،من أجل
مساعدتها على التصدي
لهجمات «القاعدة» الذي
نشط إثر تطور األحداث
في سوريا ،فيما تعلن
واشنطن موافقتها شرط
التزام الحكومة بإقرار قانون
انتخابات ال يقصي أحدًا
اعلن الرئيس األميركي ب��اراك اوباما انه
بحث م��ع رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ع��راق��ي ن��وري
امل��ال �ك��ي ،خ�ل�ال ل�ق��ائ�ه�م��ا م �س��اء أم ��س في
البيت االب�ي��ض ،كيفية التصدي لتنظيم
«القاعدة» في العراق الذي يشهد موجات
من أعمال العنف الدامية.
وق � � ��ال أوب� � ��ام� � ��ا ،ف � ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص �ح��اف��ي
م�ش�ت��رك م��ع امل��ال�ك��ي ،ب�ع��د اج�ت�م��اع امتد
أكثر من ساعة ونصف ساعة ،إنه بحث
وضيفه ف��ي «كيفية التنسيق للتصدي
لهذه املنظمة االرهابية (القاعدة)» ،الفتًا
إل ��ى ت �ج��دد ال �ه �ج �م��ات ال �ت��ي ت�ش�ن�ه��ا في
العراق.
وأضاف اوباما أن الواليات املتحدة تؤيد
فكرة ارس��اء «ع��راق جامع وديموقراطي
وم � ��زده � ��ر» ،م ��ؤك� �دًا أن واش �ن �ط ��ن ت��ري��د
عراقًا ال يقصي أحدًا ،وخاليًا من العنف.
وأوض��ح أن ب�لاده تريد من العراق إقرار
ق� ��ان� ��ون ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات ح� �ت ��ى ي�س�ت�ط�ي��ع
العراقيون مناقشة خالفاتهم سياسيًا
ً
بدال من اللجوء للعنف.
وسارع املالكي إلى التأكيد على أنه يريد
إجراء االنتخابات املقررة العام املقبل في
م��وع��ده��ا ،وأن ��ه ي�ت�ف��ق ت�م��ام��ًا م��ع أوب��ام��ا
بشأن الحاجة الى حل سلمي في العراق.
وت� ��وج ال �ل �ق��اء ب�ي�ن اوب ��ام ��ا وامل��ال �ك��ي في
املكتب البيضاوي زي��ارة رئيس ال��وزراء
العراقي لواشنطن التي استمرت ثالثة
أيام ،سعى املسؤول العراقي من خاللها
إلى تلقي مساعدة من الواليات املتحدة
ل��وض��ع ح��د مل��وج��ة ال�ع�ن��ف امل�ت�ن��ام�ي��ة في
بالده ،األكثر دموية منذ خمسة أعوام.
لكن املالكي لم يتطرق مباشرة ال��ى هذا
امل��وض��وع ال�ج�م�ع��ة ف��ي ال�ب�ي��ت االب �ي��ض،
مشيرًا إل��ى أن ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ف��ي ب�لاده
«ه�ش��ة لكنها ب��ال�غ��ة االه �م �ي��ة» ،ومشيرًا
ال � ��ى م� �س ��اع ��دة م� ��ن ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
لـ«تنمية العراق واعادة اعماره».
وك ��ان ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي ال ��ذي ان�ت�خ��ب
بناء على وعد بانهاء التورط العسكري
في العراق ،قد قال عندما استقبل املالكي
في البيت االبيض في امل��رة السابقة في
 12ك ��ان ��ون االول « 2011ت��وص �ل �ن��ا ال��ى
ع� ��راق ي�ح�ك��م ن�ف�س��ه ب�ن�ف�س��ه ( )...ول��دي��ه
امكانات هائلة».
وم �ن��ذ وص��ول��ه ال ��ى واش �ن �ط��ن االرب �ع��اء،
ض��اع��ف امل��ال �ك��ي ل �ق��اءات��ه م��ع م�س��ؤول��ي
ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ،وب�ي�ن�ه��م م�س��ؤول��و
وزارة ال ��دف ��اع االم �ي��رك �ي��ة (ال �ب �ن �ت��اغ��ون)
واعضاء الكونغرس .وقد دعا الخميس
االسرة الدولية الى «حرب عاملية ثالثة»
ضد «فيروس القاعدة».
وت�ج�م��ع ن�ح��و  150ش�خ�ص��ا ام ��ام البيت
االب�ي��ض لالحتجاج على زي ��ارة املالكي
معظمهم م��ن اع �ض��اء منظمة مجاهدي
خلق االيرانية املعارضة .ويطالب هؤالء
ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ال �ه �ج��وم ع �ل��ى م�ع�س�ك��ر
اشرف (شمال بغداد) الذي شنه الجيش
العراقي في اول ايلول املاضي واوقع 52
ً
قتيال حسب االمم املتحدة.
وكان الناطق باسم البيت االبيض جاي
كارني قد اعترف أول من أم��س «بتزايد
العنف» ف��ي ال�ع��راق ،م��ؤك��دا ان ال��والي��ات
املتحدة «تدينه ب��أش��د ال�ع�ب��ارات» ،لكنه
اك��د ان ال�ق��اع��دة ستفشل ف��ي محاوالتها
«اث � � ��ارة ح �ل �ق��ات م ��ن ع �م �ل �ي��ات االن �ت �ق��ام
الطائفية».

املالكي وأوباما خالل لقائهما في البيت األبيض أمس (مادل نغان ــ أ ف ب)
من جهته ،وصف علي املوسوي ،الناطق
ب��اس��م امل��ال�ك��ي ،امل �ح��ادث��ات ال�ت��ي اج��راه��ا
رئيس ال��وزراء العراقي في واشنطن مع
نائب الرئيس االميركي جو بايدن مساء
أول من أمس «بالجدية واملثمرة».
وقال البيت االبيض ان بايدن الذي كلفه
اوباما منذ  2009ملف العراق «أكد مجددا
التزام الواليات املتحدة تجهيز العراقيني
(عسكريا) ملحاربة القاعدة».
وق � ��ال امل ��وس ��وي إن ك ��ل ال ��ذي ��ن ال �ت �ق��اه��م
املالكي اكدوا انهم متضامنون مع العراق
مل �س��اع��دت��ه ع �ل��ى م �ك��اف �ح��ة االره� � � ��اب ف��ي
العراق واملنطقة.
وات�خ��ذ ل�ق��اء امل��ال�ك��ي بالرئيس األميركي
أم��س ح�ي�زًا ك�ب�ي�رًا ف��ي اإلع�ل�ام األم�ي��رك��ي،
إذ إن زي ��ارة رئ�ي��س ال ��وزراء ال�ع��راق��ي الى
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت��أت��ي ف��ي وق��ت صعب
على العراق ،في ظل تنامي أعمال العنف
وعودة تنظيم القاعدة إلى الواجهة.
وت�ض�م�ن��ت ال ��زي ��ارة ال�ب�ح��ث ف��ي ال�ت�ع��اون
األمني ملحاربة اإلره��اب ،وصفقة أسلحة

تشرين األول الشهر األكثر
دموية في العراق منذ
2008

أم�ي��رك�ي��ة ال��ى ال �ع��راق ،اض��اف��ة ال��ى األزم��ة
السورية.
ويجمع األميركيون على توجيه أصابع
اللوم إلى املالكي في ما يخص التدهور
عام له منذ
األمني ،فالعراق يشهد أعنف ٍ
ع ��ام  .2007وي �ع ��زون س �ب��ب ه ��ذا التفلت
األم �ن��ي إل��ى س�ي��اس��ة امل��ال�ك��ي اإلق�ص��ائ�ي��ة
ال�ت��ي ت��رم��ي إل��ى إب �ع��اد ال�س�ن��ة ع��ن م��راك��ز
اتخاذ ال�ق��رارات ،معززًا بذلك من الشعور

تركي الفيصل والموساد
شارك املدير السابق للمخابرات السعودية تركي الفيصل قبل أسابيع للمرة األولى ،في مؤتمر
نظمه «املجلس الوطني اإليراني األميركي» في واشنطن إلى جانب ضباط في جهاز الـ«موساد»
ودبلوماسيني إسرائيليني وأميركيني ومعارضني إيرانيني .وف��ي الجلسة املخصصة لبحث
تحدث كل من الفيصل
القضايا الجيوسياسية في العالم العربي ومنطقة الشرق األوس���طّ ،
والضابط السابق في الـ«موساد» مستشار رئيس ال���وزراء اإلسرائيلي السابق يوسي ألفر،
والديبلوماسية السابقة خ�لال عهد ال��ش��اه شيرين ه��ان��ت��ر .الفيصل ق ّ���دم ف��ي مداخلته ملحة
عن تاريخ الفرس و«مساهمتهم في إغناء العالم اإلس�لام��ي فنيًا وثقافيًا» ،وأثنى على عهد
الشاه رضى بهلوي ،لكنه انتقد «ديكتاتوريته وعلمانيته وتبذيره وبذخ األم��وال في الحفالت
واملناسبات الوطنية» .الفيصل اتفق مع ألفر على التحذير من «تنامي الهيمنة اإليرانية في
تفاؤال بوصول
املنطقة» ،وأشارا إلى حزب الله كـ«دليل على تلك الهيمنة» .الفيصل الذي أبدى
ً
حسن روحاني إلى سدة الرئاسة في إيران ّ
عبر عن خشيته من املفاوضات األميركية ـ اإليرانية
ّ
ترحب باعتماد الدبلوماسية مع
بشأن البرنامج النووي اإليراني .لكنه قال إن «اململكة السعودية ّ
إيران رغم تشكيكنا بنياتها» ،ودعا إلى أن «ال تقتصر املحادثات بشأن النووي اإليراني على
دول مجلس األمن ،بل أن تشارك دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا فيها».
تفضله السعودية هو إص��دار ق��رار من مجلس األم��ن يعلن
ّ
وذك��ر الفيصل بأن «الخيار ال��ذي ّ
أسلحة الدمار الشامل» ّ
وعبر عن قلقه من أن «تدفع أفعال
منطقة الشرق األوسط منزوعة من
ّ
الرئيس األميركي باراك أوباما األخيرة حيال سوريا بإسرائيل إلى شن حرب استباقية على
إي��ران» .وهنا« ،طمأن» ألفر الفيصل إلى أن لدى إسرائيل «حساباتها الخاصة التي تردعها
عن القيام بهجمة عسكرية أحادية ،وأن رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو سيضطر إلى اإلذعان
لقرارات مؤتمر جنيف».
(األخبار)

باملظلومية لديهم ،مما أسهم ف��ي ع��ودة
تنظيم القاعدة إلى الساحة العراقية.
وي �ع��ول امل��ال �ك��ي ع�ل��ى ال��دع��م ال�ع�س�ك��ري
األميركي لحكومته من أج��ل مساعدته
على محاربة اإلره��اب ،لكن مساعيه قد
تصطدم برفض العديد من أفراد مجلس
الشيوخ األميركي ،الذين وجهوا رسالة
إلى أوباما يوم الثالثاء املاضي ،دعوه
فيها إل��ى ال�ت��روي قبل مساعدة املالكي
ع�س�ك��ري��ًا ،ل�ك��ون األخ �ي��ر أس�ه��م ف��ي دف��ع
ب�لاده إل��ى ال�ه��اوي��ة م��ن خ�لال «أساليبه
الدكتاتورية» ،و«رف�ض��ه ت�ش� ُ
�ارك الحكم
مع األقلية السنية» ،لذا «فتلك األسلحة
ال �ت��ي ي�س�ع��ى رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ع��راق��ي
للحصول عليها ق��د تستعمل ف��ي قمع
االح �ت �ج ��اج ��ات ال �س �ل �م �ي��ة» ك �ت �ل��ك ال �ت��ي
حصلت في نيسان من هذا العام.
ب�ع��ض امل �خ��اوف األخ ��رى ال�ت��ي طرحها
أع�ض��اء م��ن مجلس الشيوخ األميركي،
وعلى رأس�ه��م السيناتور ج��ون ماكني،
ه� ��ي ف� ��ي اس � �ت � �م� ��رار م� �س ��اع ��دة ال � �ع ��راق
إلي ��ران ،و«ال�س�م��اح للطائرات اإليرانية
ب��ال �ت �ح �ل �ي��ق ف � ��وق األراض� � � ��ي ال �ع��راق �ي��ة
إلي�ص��ال امل�س��اع��دات العسكرية للنظام
السوري».
هذه االتهامات استدعت ردًا من املالكي،
م��ؤك �دًا س �ي��اس��ة ب �ل�اده امل �ح��اي��دة ت�ج��اه
ك ��ل م ��ا ي �ج��ري ف ��ي س ��وري ��ا ،ك �م��ا أب ��دوا
ف ��ي رس��ال �ت �ه��م امل ��وج �ه ��ة ألوب� ��ام� ��ا ع��دم
رض��اه��م ع��ن ال�ت��أث�ي��ر الكبير إلي ��ران في
قرارات الحكومة العراقية ،مطالبني إياه
بإيضاح هذا األمر للمالكي.
أم� ��ا امل ��ال� �ك ��ي ،ف �ي �س �ع��ى م ��ن خ�ل��ال ه��ذه
ال� ��زي� ��ارة إل� ��ى ت �ص��وي��ر ن �ف �س��ه ع �ل��ى أن��ه
حليف الواليات املتحدة األول في وجه
اإلرهاب ،ويدها اليمنى في العراق .ظهر
ذل��ك م��ن خ�لال ت ��رداده ال��دائ��م ف��ي األي��ام
األخ �ي��رة ال�ت��ي سبقت زي��ارت��ه ل�ع�ب��ارات
ك� �ـ «ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة»
و«محاربة اإلرهاب».
ت� �ع ��زي ��ز امل ��ال� �ك ��ي ل� �ص ��ورت ��ه ه� � ��ذه ل ��دى
األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن ق� ��د ي �م �ن �ح��ه دع� �م� �ه ��م م��ن
أج � � ��ل ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى والي � � � ��ة ث ��ال� �ث ��ة،
واالس �ت �م ��رار ف��ي م�ن�ص�ب��ه؛ ه ��دف ليس
بخفي ،فاالنتخابات البرملانية العراقية
ستجرى في العام املقبل ،وعليه تأكيد
تحالفاته قبل دخولها.
لكن الدعم األميركي لن يكون مجانيًا،
فاملقابل قد يكون قطع الطريق الجوي
ب�ي�ن إي� � ��ران وس ��وري ��ا ال � ��ذي ي �س �ه��م ف��ي
صمود نظام الرئيس بشار األس��د في
سوريا ،كما من غير املستبعد أن تطلب
إض �ع��اف ال �ن �ف��وذ اإلي ��ران ��ي ف��ي ال��داخ��ل
ال �ع ��راق ��ي ،أو ح �ت��ى ي�م�ك��ن ل�ل�م�ق��اب��ل أن
يكون مزيدًا من االمتيازات النفطية.
م �ي ��دان �ي ��ًا ،ارت� �ف� �ع ��ت ح �ص �ي �ل��ة ض �ح��اي��ا
العنف ف��ي ال �ع��راق خ�لال تشرين االول
ً
امل �ن �ص��رم ال ��ى  964ق �ت �ي�ل�ا ،وه ��و اع�ل��ى
م �س �ت��وى ي �س �ج��ل م �ن��ذ ن �ي �س��ان ،2008
بعد تصاعد الهجمات في عموم البالد
خ�ل�ال االس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ة ،ل�ي�ص��ل ع��دد
ال��ذي��ن ق�ت�ل��وا م�ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��ام الحالي
إلى اكثر من  5400شخص.
وأك� ��دت األرق� ��ام ال �ت��ي أع�ل�ن�ت�ه��ا وزارات
ال� �ص� �ح ��ة وال � ��دف � ��اع وال ��داخ � �ل � �ي ��ة أم ��س
«مقتل  964شخصًا ،وه��م  855مدنيًا،
و 65شرطيًا و 44عسكريًا في هجمات
متفرقة خالل شهر تشرين االول».
ك��ذل��ك أف ��ادت الحصيلة ب��إص��اب��ة 1600
شخص خالل الشهر املاضي ،هم 1445
مدنيًا و 88شرطيًا و 67عسكريًا.
ك��ذل��ك اش ��ارت حصيلة ال�ش�ه��ر امل��اض��ي
ال��ى مقتل « 33اره��اب�ي��ا» واع�ت�ق��ال 167
اخرين.
إل��ى ذل��ك ،ب��ث تنظيم ال��دول��ة االسالمية
ف ��ي ال � �ع� ��راق وال � �ش� ��ام ،ال� �ف ��رع ال �ع��راق��ي
لتنظيم ال�ق��اع��دة ،ش��ري��ط فيديو يظهر
ف �ي ��ه س �ج �ن ��اء اث � ��ر ف� ��راره� ��م م� ��ن س�ج��ن
اب��و غ��ري��ب وه��م يقومون ب��اع��دام ثالثة
اش � � �خ� � ��اص ،ك � �م ��ا اف � � � ��اد م� ��رك� ��ز س ��اي ��ت
االميركي املتخصص في مراقبة املواقع
االسالمية املتطرفة.
وق � ��ال امل ��رك ��ز ان ال �ف �ي��دي��و ي �ظ �ه��ر ق �ي��ام
س� �ج� �ن ��اء ف� ��اري� ��ن ب � ��اع � ��دام ض� ��اب� ��ط ف��ي
ال� �ج� �ي ��ش ال � �ع� ��راق� ��ي ورج� � �ل �ي��ن آخ ��ري ��ن
ب ��اط�ل�اق ال� �ن ��ار ع �ل �ي �ه��م ف ��ي ال� � ��رأس م��ن
الخلف بعد تقييدهم وعصب اعينهم.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

عربيات
دوليات
املجالي :عانينا من اإلرهاب
ولن نسمح بتكراره

أشار وزير الداخلية األردني
حسني املجالي ،في حديث
تلفزيوني أمس ،إلى «أننا نجلس
مع األحزاب السياسية األردنية
باستمرار» .ولفت املجالي إلى
أن «األردنيني اللذين طلبا اللجوء
السياسي إلى الخارج لم يكونا
ً
مالحقني» .وأكد املجالي قائال:
«إننا نمنع املتشددين بقوة من
العبور إلى سوريا» ،الفتًا إلى أن
«األردن عانى من اإلرهاب ولن
يسمح بتكراره» .وشدد على
أن «أي دولة ال تستطيع أن تدير
جهازها بمعزل عن التعاون
اإلقليمي والدولي» ،كاشفًا عن
وجود مليون و  300ألف سوري
في األردن ،موضحًا أن األردن
مالذ آمن لجميع العرب.
(األخبار)

إنزال العلم عن القنصلية
الجزائرية في املغرب
اعتقلت الشرطة املغربية أمس
شابًا اقتحم مقر القنصلية
الجزائرية في مدينة الدار البيضاء
وعمد إلى إنزال العلم الجزائري
عن املبنى ،وذلك خالل وقفة
احتجاجية على تصريحات
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة
بخصوص الصحراء الغربية.
وانتشر عشية الجمعة ،على
مختلف املواقع اإلخبارية املغربية،
فيديو لعملية نزع العلم الجزائري
عن مبنى القنصلية .وأكد مسؤول
في والية أمن الدار البيضاء صحة
الفيديو ووقوع الحادثة ،موضحًا
أن هذا الشاب املنتمي إلى جمعية
ُتسمي ُنفسها «الشباب امللكي»،
«أوقف وق ِّدم أمام القاضي في حالة
اعتقال» .وحسب موقع «كود»
اإلخباري ،فإن هذا الشاب «باغت
الشرطة» التي كانت حاضرة خالل
هذا التظاهرة االحتجاجية على
تصريحات للرئيس الجزائري
وصفتها الرباط بـ«االستفزازية
والعدائية» .وكانت اململكة قد أعلنت
األربعاء استدعاء سفيرها في
الجزائر «للتشاور» ،وذلك بسبب
ُ
ما جاء في خطاب تلي االثنني
باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
في قمة بأبوجا بشان الصحراء
الغربية.
(أ ف ب)

السجن مدى الحياة
ملتهمني بتفجير إسطنبول
حكمت املحكمة الجنائية العليا
الثانية عشرة في إسطنبول أمس
على شخصني بالسجن مدى
الحياة وعلى  6آخرين بالسجن
عدة أعوام إلدانتهم بتفجير وقع
في إسطنبول عام  ،2008مخلفًا
ً
 17قتيال و 90جريحًا.
(األخبار)
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قضية

التحوالت التي يشهدها العالم العربي كانت وال تزال محل اهتمام املراقبني والباحثني
األملان ،مثل أقرانهم األوروبيني ،وال سيما بعد توافد العديد من «جهاديي» القارة العجوز إلى
سوريا لقتال نظام الرئيس بشار األسد ،حيث باتت معضلة سيطرة العنف الديني مقلقة
بالنسبة إلى األملان الذين يقاتل من مواطنيهم نحو  90عنصرًا في بالد الشام

أزمة العالم العربي بعيون أملانية

برميل بارود لم يحدث من قبل
معمر عطوي

«الس ّنة ضد الشيعة»

ّ
ف��ي بحثه ب�ع�ن��وان «ال �س��ن��ة ض��د ال�ش�ي�ع��ة .س�ي��اس��ة ال�س�ل�ط��ة ت�غ��ذي امل�ع��ارض��ة
الطائفية» ،يرى الخبير األملاني غيدو شتاينبرغ (ال�ص��ورة) ،أن الصراع بني
ّ
ال�س��ن��ة والشيعة ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ينطلق على أس��اس ال �ع��داوات الدينية
بحثه الذي نشرته صحيفة «دي تسايت» ،إن هذه الصراع
القديمة .ويقول في ّ
ّ
يغذيه اإلسالميون السنة بدوافع سياسية مناهضة إليران من السعودية.
وي�ق��ول الباحث الزميل ل��دى «املعهد األمل��ان��ي للسياسة ال��دول�ي��ة واألم ��ن» في
برلني ،إن تزايد األعمال العدائية الطائفية لها سبب آخ��ر يكمن في سياسة
ُ
ّ
السني.
السعودية ،التي تعتبر اليوم القوة الرائدة في املعسكر
ويشير إلى أن حكومة اململكة منذ قيام الثورة اإلسالمية في إيران عام ،1979
ّ
التشيع» قضية سياستها اإلقليمية.
جعلت سياسة «مناهضة
(األخبار)

تونس

اه� �ت� �م ��ت م � ��راك � ��ز األب � � �ح � ��اث وم ��ؤس� �س ��ات
املجتمع املدني في أملانيا بالحراك الشعبي
ال �ع��رب��ي ،وامل �خ��اط��ر ال�ت��ي نجمت ع�ن��ه ،ما
جعل األم��ور تخرج ع��ن عقالها ،فصدرت
العديد من الدراسات واألبحاث واملقاالت
والتحقيقات ال�ت��ي ت�ت�ن��اول األزم ��ات التي
تعانيها بلدان عربية مثل سوريا ومصر
وت��ون��س وليبيا وال�ي�م��ن وال�ب�ح��ري��ن إل��خ،
وأظ� �ه ��رت ال �ق �ل��ق ال �ب��ال��غ م��ن ت �ح��ول إرادة
الجماهير لتحقيق ال��دي�م��وق��راط�ي��ة نحو
معضلة سيطرة العنف الديني.
ف� ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق ب � � ��دأت إح � � ��دى رواف � ��د
م��ؤس �س��ة ال �ع �ل ��وم وال �س �ي��اس��ة األمل��ان �ي��ة
(امل� �ع� �ه ��د األمل � ��ان � ��ي ل �ل �س �ي��اس��ة ال ��دول� �ي ��ة
واألم � � ��ن) ،ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى م �ش ��روع بحثي
كبير بعنوان «تغيير النخبة والتعبئة
االجتماعية الجديدة في العالم العربي»،
على أن ُينجز بني عامي  2012و.2015
امل �ش��روع ال ��ذي ي �ق��وده ال��دك �ت��ور م��وري�ي��ل
أيسبورغ ،ويقوم بتنسيقه هايكو فيمن،
ت�م� ّ�ول��ه وزارة ال�خ��ارج�ي��ة األمل��ان�ي��ة كجزء
م��ن ت�ح��ول ال�ش��راك��ات م��ع العالم العربي.
وت �ش��ارك ف�ي��ه م��ؤس�س��ة «روب� ��رت ب��وش»،
بالتعاون مع مؤسسة «هاينريش بول»،
وم �ع �ه��د رع��اي��ة امل��وه��وب�ي�ن م��ن م��ؤس�س��ة
«هانس زايدل».
يشير امل �ش��روع إل��ى أن��ه ألول م��رة تنجح

مصر تشهد صراعًا بني طرفني ال يمكن التوفيق بينهما (محمد عبد املنعم ــ أ ف ب)
ال �ت �ع �ب �ئ��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ف ��ي ت� �ح ��دي م��واق��ف
السلطة ف��ي ع��دة أنظمة عربية ك��ان��ت قد
ّأس�س��ت أج�ه��زة أمنية موالية وتحالفات
نخبوية تميزت باالستقرار .بذلك ،تظل
األم ��ور مفتوحة ع�ل��ى م��ا إذا ك��ان تغيير
ّ
ال�ق�ي��ادة ال�ن��اج��ح ف��ي بعض ال ��دول يشكل
في الواقع تغييرًا للنظام ،وإل��ى أي مدى
هناك تغيير شامل على مستوى النخب؟
وي� �ط ��رح ال �ب �ح��ث ت� �س ��اؤالت واق �ع �ي��ة عن
ال ��واق ��ع ال �ع��رب��ي ال �ح��ال��ي ف��ي ظ��ل تغيير
ق �ي��ادات ت��ون��س وم�ص��ر ول�ي�ب�ي��ا وال�ي�م��ن،
ط��ارح��ًا ب�ع��ض األس�ئ�ل��ة ال�ج��وه��ري��ة مثل:
«ه� ��ل ه ��و م� �ج ��رد ت� �ن ��اوب داخ � ��ل ال�ن�خ��ب
السياسية القائمة أم هناك إشراك لفاعلني
جدد؟ ومن هم بالضبط هؤالء الفاعلون

مواجهات في سيدي بو زيد ...واملستيري  VSالناصر

تونس ــ نور الدين بالطيب
ه��ل ت �ن �ف��رج ال �ي��وم األزم � ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة في
ت��ون��س ،أم ت� ��زداد ت�ع�ق�ي�دًا؟ ك��ل امل��ؤش��رات
كانت تتجه نحو ان�ف��راج األزم��ة باإلعالن
ال�ي��وم ع��ن رئ�ي��س الحكومة ال�ج��دي��د ال��ذي
جرى التوافق عليه بني األح��زاب املشاركة
في الحوار الوطني ،لكن ما ج� ّ�د أم��س في
اجتماع رؤساء األحزاب يبدو أنه سيؤجل
التوصل إل��ى وف��اق أو قد يتطور الخالف
لينسف الحوار من جديد.
فبعد أن بقي م��رش�ح��ان فقط م��ن القائمة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال �ت��ي ض� ّ�م��ت ث�م��ان�ي��ة مرشحني
ُ
ل��رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،ل��م ّت �ب� ِ�ق ل�ج�ن��ة امل�س��ار
ال�ح�ك��وم��ي إال ع�ل��ى م��رش�ح�ين ه�م��ا أحمد
امل �س �ت �ي ��ري وم �ح �م ��د ال� �ن ��اص ��ر .وي �ح �ظ��ى
املستيري ب��دع��م ح��رك��ة النهضة وال�ح��زب
ال� �ج� �م� �ه ��وري وال �ت �ك �ت ��ل م� ��ن أج � ��ل ال �ع �م��ل
وال �ح��ري��ات ،فيما يحظى محمد الناصر
بدعم حزب نداء تونس والجبهة الشعبية
وحزب املسار الديموقراطي االجتماعي.
وف ��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي ي�ت�م�س��ك ف �ي��ه ش ��ق من
املشاركني في الحوار باملستيري ،يرفض
الشق الثاني هذا املرشح ،وذلك ملجموعة

م ��ن األس � �ب� ��اب م ��ن ب �ي �ن �ه��ا ك �ب��ر س �ن��ه (٨٨
س �ن��ة) وع � ��دم ت�م�ت�ع��ه ب��اإلش �ع��اع ال��دول��ي
الذي قد يمكنه من الحصول على قروض
واستثمارات خارجية إلنعاش االقتصاد
املريض.
أم��ا س�ي��اس�ي��ًا ،فاملستيري م�ح�س��وب على
«ال�ن�ه�ض��ة» ال �ت��ي ت�ح��ال��ف م�ع�ه��ا م�ن��ذ أول
ان �ت �خ��اب��ات ت �ع��ددي��ة ع��رف�ت�ه��ا س�ن��ة ،١٩٨١
وحاز عددًا كبيرًا من األصوات ،لكن وزارة
الداخلية ّ
زي�ف��ت النتائج ملصلحة الحزب
ال��دس �ت��وري ال�ح��اك��م .وح��اف��ظ ال��رج��ل على
ع�لاق �ت��ه ال��وط �ي��دة م ��ع اإلس�ل�ام �ي�ي�ن حتى
زم��ن ال��رئ�ي��س زي��ن ال�ع��اب��دي��ن ب��ن ع�ل��ي .بل
ك��ان املهندس الفعلي للتحالف بني حزب
«التكتل» املنشق عن حركة الديموقراطيني
االش � �ت� ��راك � �ي�ي��ن و«ال � �ن � �ه � �ض� ��ة»ُ .
وي �ع �ت �ب��ر
األب ال ��روح ��ي ل��رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال��وط�ن��ي
الدستوري مصطفى بن جعفر.
ف��ي ه��ذه األث�ن��اء ،ه� ّ�ددت الجبهة الشعبية
ونداء تونس وحزب املسار الديموقراطي
االج� �ت� �م ��اع ��ي ب ��االن� �س� �ح ��اب م� ��ن ال � �ح ��وار
ال��وط �ن��ي إذا م��ا ُم � � ِّ�رر م �ق �ت��رح «ال�ن�ه�ض��ة»
بالتصويت على رئيس الحكومة الجديد
ف��ي امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي ،وذل� ��ك ألن ه��ذا

امل �ق �ت��رح س�ي�م�ك��ن امل�س�ت�ي��ري م��ن ال�ت��رش��ح
ب �س �ه��ول��ة ،ب��اع �ت �ب��ار أن ال �ت��روي �ك��ا ت�م�ل��ك
األغلبية املريحة.
وكان املستيري قد أعلن انسحابه األربعاء
امل ��اض ��ي م ��ن س� �ب ��اق امل ��رش �ح�ي�ن ل��رئ��اس��ة
والحزب
الحكومة ،لكن يبدو أن الترويكا ّ
ال�ج�م�ه��وري ق��د ضغطا م��ن أج��ل ترشحه.
وهناك من يعتقد أن عودة املستيري ليست
إال مناورة من «النهضة» لتحسني شروط
التفاوض في الحصول على ضمانات من
امل�ع��ارض��ة بعد مغادرتها الحكم ،إذ إنها
تعلم قبل غيرها أن املستيري رجل متقدم
ف ��ي ال �س��ن وال ي�م�ل��ك امل ��ؤه�ل�ات ال�ص�ح�ي��ة
الدنيا للحكم.
وع �ل��ى ع�ك��س امل �س �ت �ي��ري ،ي�ت�م�ت��ع ال�ن��اص��ر
ب�س�م�ع��ة دول �ي ��ة ك �ب �ي��رة؛ ف �ه��و خ�ب�ي��ر ل��دى
امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول� �ي ��ة ،وت �ح� ّ�م��ل م�س��ؤول�ي��ة
أم� �م� �ي ��ة ف � ��ي م � �ج� ��ال ال� �ع� �م ��ل االج �ت �م ��اع ��ي
والتنمية املحلية في جنيفُ .
وعرف أيضًا
بالنزاهة ونظافة اليد عندما تولى وزارة
الشؤون االجتماعية في الثمانينيات زمن
الحبيب بورقيبة.
ك��ان وراء ع��دد كبير م��ن االم�ت�ي��ازات التي
ت �ح �ق �ق��ت ل� �ل� �ع �م ��ال ،م� ��ا ج �ع �ل��ه ش�خ�ص�ي��ة

م �ح �ب��وب��ة م ��ن ال �ن �ق��اب �ي�ين .وع � ��رف ب��ول�ع��ه
باملوسيقى السمفونية وت��أس�ي�س��ه أله��م
م� �ه ��رج ��ان ل �ل �م��وس �ي �ق��ى ال �س �م �ف��ون �ي��ة ف��ي
مدينة اللجم األثرية وسط البالد.
وف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ت�ت��واص��ل ف�ي��ه جلسات
ال�ح��وار ال��وط�ن��ي ،ت�ج��ددت امل��واج�ه��ات بني
ق � ��وات ال� �ح ��رس وال �ج �ي ��ش م ��ع م�ج�م��وع��ة
إره��اب �ي��ة ج ��دي ��دة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة أم ال�ع�ظ��ام
في سيدي ب��وزي��د ،يعتقد أنها على صلة
ب �م �ج �م��وع��ة س �ي��دي ع �ل��ي ب ��ن ع � ��ون ،ال�ت��ي
اغتالت سبعة من عناصر الحرس الوطني
يوم  ٢٣تشرين األول املاضي.
وتمكنت قوات الحرس مدعومة بالجيش
والشرطة من القبض على سبعة عناصر
من هذه املجموعات ،بينما ال تزال عمليات
التمشيط متواصلة.
إل��ى ذل ��ك ،ت�ت��وق��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،حسب
ما أصدرته من بيانات ،لجوء املجموعات
اإلره��اب�ي��ة التي لها صلة بتنظيم أنصار
الشريعة إلى تنفيذ عمليات جديدة بقصد
إرب��اك األم��ن وتخويف املواطنني الذين لم
يعرفوا ط��وال تاريخ تونس ما يعيشونه
ّ
اليوم من خوف من املجهول الذي يذكرهم
بسيناريو الجزائر.

ال�ج��دد؟ وه��ل يمكن أن يستمر تأثيرهم؟
وكيف يتعاملون م��ع السابقني ال��ذي��ن ال
ي��زال��ون ف��ي هياكل السلطة؟ وه��ل تخلق
التعبئة السياسية هوية وطنية شاملة،
أم ُت ّ
ّ
والتطرف
مهد األرض�ي��ة للشعوبية،
وتصاعد الصراعات املوجودة؟».
ووفق خطة الدراسة هذه ،فإن «هذا األمر
ي ��ؤدي إل ��ى ت�ن�ف�ي��ذ ت�غ�ي�ي��رات ف��ي األف �ك��ار
السياسية ف��ي مفاهيم ال�ن�ظ��ام» ،طارحة
ال �س��ؤال :ه��ل ي��وج��د ب��دائ��ل مل��ا ت�م�ي��زت به
األن �ظ �م��ة ال �ح��اك �م��ة م ��ن اس �ت �ق ��رار ل�ف�ت��رة
طويلة؟ وأخيرًا في أي شكل يمكن الجهات
الخارجية مثل أملانيا واالتحاد األوروبي
أن تتعاطى مع األنماط الجديدة؟
ي �ت �ض �م��ن امل� � �ش � ��روع ال � � ��ذي ت� �س ��اه ��م ف�ي��ه

ما قل
ودل
قد يدلي ّ
مسرب وثائق «وكالة
األمن القومي» إدوارد سنودن
بشهادته أمام ّ
مدعني أملان
في قضية التجسس األميركي
على هاتف املستشارة أنجيال
ميركل .واستبعدت مصادر
ّ
روسية أن يتمكن سنودن من
السفر الى الخارج إذ يمكن أن
ّ
يسلمه أحد البلدان الحليفة
الى الواليات املتحدة .لكن،
حسب املصادر ،يمكن أن
ترسل النيابة العامة األملانية
الى روسيا مندوبيها للقاء
سنودن أو أن تنقل اليه
أسئلتها خطيًا.
(األخبار ،أ ف ب)
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م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ب��اح �ث�ين وال �ع��ام �ل�ين في
م� ��راك� ��ز أب � �ح� ��اث وم ��ؤس � �س ��ات س �ي��اس �ي��ة
أمل��ان�ي��ة ،املحطات األس��اس�ي��ة الحالية في
العالم العربي .محطات مفصلية «تؤسس
ل �ق �ط �ي �ع��ة ت ��اري �خ �ي ��ة ف� ��ي ال� �ع�ل�اق ��ات ب�ين
املجتمعات العربية والنظم االستبدادية،
ّ
التي شكلت ،في أجزاء عديدة من املنطقة،
ثقافة سياسية خ�لال العقود املاضية»،
حسبما جاء في خطة الدراسة.

حريق إقليمي

ُ
ن �ش��رت دراس ��ة للباحث األمل��ان��ي شتيفن
روزي � � � �ن � � ��ي ،امل � �ه � �ت� ��م ب� ��ال � �ش� ��رق األوس � � ��ط
وال� �ش ��ؤون ال �ع��رب �ي��ة وي �ع �م��ل ل ��دى معهد
«غيغا» لألبحاث السياسية (مقره مدينة

تجسس

ه��ام �ب��ورغ األمل ��ان� �ي ��ة) ،وذل� ��ك ع �ل��ى م��وق��ع
املركز اإللكتروني ،تحت عنوان «سوريا:
من حرب أهلية إلى حريق إقليمي هائل».
ينظر روزيني في بداية دراسته بتشاؤم
ً
إل��ى ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا ،ق��ائ�لا إن��ه «ف��ي
السنة الثالثة لالنتفاضة السورية ليس
هناك نمط واضح».
وبشأن التوصل إلى حل لألزمة القائمة،
ي��وض��ح روزي� �ن ��ي ،ال� ��ذي أن �ج��ز أط��روح��ة
دك � �ت� ��وراه ع ��ن ح� ��زب ال �ل ��ه ال �ل �ب �ن��ان��ي ،أن
«ال ال�ن�ظ��ام وال ال�ط�ي��ف ال��واس��ع م��ن ق��وى
امل �ع ��ارض � ُ�ة ،ي �ب��دو ق � ��ادرًا ع �ل��ى ال �ف ��وز في
ال �ص��راع امل � ّ
�دم ��ر ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة .ك�ث�ي��ر من
ينّ
امل��ؤش��رات تب أن��ه في النهاية لن يكون
هناك سوى خاسر .في الصراع السوري
ث�م��ة ت ��ورط واض ��ح ل�ل�ع��دي��د م��ن ال�ج�ه��ات
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ،ال � �ت� ��ي إم� � ��ا ت� ��دع� ��م ال �ن �ظ ��ام
أو األط � �ي� ��اف امل �خ �ت �ل �ف��ة م� ��ن امل� �ع ��ارض ��ة،
ديبلوماسيًا وعسكريًا وماليًا .وبالتالي
من العصيان املدني إل��ى الحرب األهلية
أصبحت سوريا في حالة حرب بالوكالة».
ويستنتج ال��دك �ت��ور روزي �ن��ي أن س��وري��ا
ه��ي ال �ي��وم امل �س��رح امل��رك��زي ل�ل�ص��راع من
أج� ��ل ب �ن ��اء ال �ن �ظ��ام ال �ج��دي��د ف ��ي ال �ش��رق
األوسط بعد «الربيع العربي» ،مشيرًا إلى
أن «معاناة السكان والتدمير الكبير الذي
يحصل ال يمكن تصوره».
ل �ك �ن��ه م ��ع ذل � ��ك ي � ��رى أن � ��ه ي �ن �ب �غ��ي وض��ع
ح��د ل�ج��رائ��م القتل ال�ت��ي ي�ق��وم بها أن��اس
ّ
م��ن ال� �خ ��ارج ،وال �ع �ن��ف امل �س��ل��ح وم�ع��اق�ب��ة
مرتكبي الجرائم قانونيًا وعسكريًا.
ويقول إن «الشك في األسباب السياسية
ّ
والنتائج العكسيةُ ،يحتم أن يكون البديل
ه��و التدخل سياسيًا على ن�ط��اق واس��ع،
وأن ي��دف��ع أص� �ح ��اب ال� �ش ��أن إل ��ى تجنب
ال��وس��ائ��ل ال�ع�س�ك��ري��ة وال �ت��وس��ط للعمل
على إيجاد مفاوضات سياسية لتقاسم
السلطة».

اإلسالم املتشدد
في صحيفة «دراديو» اإللكترونية ،أجرى
ال �ص �ح��اف��ي آن � ��دري ه��ات �ي �ن��غ ،ح � ��وارًا مع
الخبير األملاني في شؤون املنطقة رئيس
مركز البحوث حول العالم العربي ،غونتر
ماير ،تحت عنوان «الجهاديون مجهزون
بأسلحة جيدة للغاية».
ّ
يحذر الخبير األملاني من تصاعد التسلح
ف � ��ي أوس � � � ��اط اإلس�ل��ام � �ي�ي��ن امل� �ت� �ش ��ددي ��ن
ف � ��ي س � ��وري � ��ا ،م� �ش� �ي� �رًا إل� � ��ى أن ت �ح �ق �ي��ق

سوريا هي اليوم المسرح
المركزي للصراع من أجل
بناء النظام الجديد في
الشرق األوسط
الصراع بين اإلسالميين
والعلمانيين يتشابك
مع تشكيالت أخرى تضر
بالتطور السلمي

أن �ه ��ا ت � �ح � ّ�ررت ال ت � ��زال ت �ش �ه��د م �م��ارس��ة
االستبداد الوحشي والتعذيب والفوضى
وان � �ع� ��دام ال� �ك� �ف ��اءة وال �ت �ع �ص��ب ال��دي �ن��ي،
ول �ي��س ه �ن��اك س �ل �ط��ة م ��رك ��زي ��ة» .وي�ل�ف��ت
إل ��ى ال ��وض ��ع االق �ت �ص��ادي ح �ي��ث ش�ه��دت
ل �ي �ب �ي��ا ،ال ��دول ��ة ال �غ�ن �ي��ة ب��ال �ن �ف��ط ،ت��راج��ع
صادرات النفط بنسبة  90في املئة .وساد
البؤس والسرقة وعمليات القتل اليومية
وال �خ �ط��ف .ويستنتج ال�ك��ات��ب أن نتائج
ال� �ت ��دخ�ل�ات ال �غ��رب �ي��ة ل ��م ت �ح �ق��ق ال �ح��ري��ة
وح �ق��وق اإلن �س��ان واالزده� � ��ار ،ب��ل يجري
إخفاء ذلك بحكمة.

تغيير دموي

األم � ��م امل �ت �ح��دة ف ��ي اس �ت �خ ��دام األس �ل �ح��ة
الكيميائية في خان العسل في ضواحي
ال�ع��اص�م��ة ال�س��وري��ة دم �ش��ق ،ل��م ي��ؤك��د أن
نظام األسد هو الذي ارتكبها ،مشيرًا إلى
أن ال �ق��رار ال�ص��ائ��ب ي �ك��ون ب��وق��ف إرس ��ال
األسلحة الغربية إلى سوريا.
ي �ق��ول م��اي��ر ف��ي امل �ق��اب �ل��ة« :م �ن��ذ ش�ه��ري��ن،
أوض��ح (رئيس فرنسا فرنسوا) هوالند،
أن�ن��ا ن��رس��ل أس�ل�ح��ة إل��ى ث ��وار علمانيني
أو م �ع �ت��دل�ي�ن ،ل �ك��ن م� ��ع ذل � ��ك ع �ل �ي �ه��م أن
يكونوا حذرين ،إزاء الجماعات املتشددة
اإلس�لام �ي��ة ال�ج�ه��ادي��ة ،ال�ت��ي تختفي في
امل �ن��اط��ق ذات ال �ص �ل��ة .وه� ��ذا وه� � ٌ�م ت ��ام»،
�وى األب� � ��رز ف ��ي إط ��ار
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ال� �ق � ُ
التنظيمات الجهادية املسلحة في سوريا
ه��ي تنظيم ال�ن�ص��رة ال�ق��ري��ب م��ن تنظيم
القاعدة.
وي�ل�ف��ت الخبير األمل��ان��ي إل��ى ال�ع��دي��د من
«ال �ج �م��اع��ات امل�ت�ط��رف��ة ل�ل�غ��اي��ة» األخ ��رى
التي قد تأتي معظمها من الدول العربية
«ال �س �ن �ي��ة» ،م �ث��ل أول �ئ��ك ال��ذي��ن اك�ت�س�ب��وا
خبرة من القتال في العراق وليبيا ،مؤكدًا
مشاركة ما بني  70و« 90جهاديًا» أملانيًا
يقاتلون إلى جانب املتمردين اإلسالميني
ضد النظام في سوريا.

نتيجة تدخالت الغرب
وف � � ��ي ص� �ح� �ي� �ف ��ة «ب� ��رل � �ي � �ن� ��ر» ال� ��واس � �ع� ��ة
االنتشار ،بدا املؤرخ غوتز آلي ،متشائمًا
خ�لال ع��رض��ه لنتائج الربيع ال�ع��رب��ي؛ إذ
«مفاوضات شرق
يقول في مقالة بعنوان
ُ
أوس�ط�ي��ة» ،إن «ليبيا ال�ت��ي م��ن املفترض

امل� � � � �ح � � � ��رر ال � � �س � � �ي� � ��اس� � ��ي ف � � � ��ي ص� �ح� �ي� �ف ��ة
«فرانكفورتر ألغيماينة» رينر هيرمان،
ك�ت��ب ال �ع��دي��د م��ن امل �ق ��االت ال �ت��ي ت�ت�ن��اول
ُما ي��دور في البلدان العربية ،منها مقال
نشر ف��ي  16آب امل��اض��ي بعنوان «تغيير
دم��وي» ،يرى فيه أن مصر تشهد صراعًا
ب�ي�ن ط��رف�ي�ن ال ي�م�ك��ن ال �ت��وف �ي��ق بينهما:
الديموقراطية العلمانية باملعنى الغربي،
واإلسالميني الذين يتجذرون في املجتمع
ويحولون سلطتهم من حكم ديموقراطي
إل��ى حكم الغالبية لألقلية ،حيث يخسر
املسيحيون ،مشيرًا إلى أن الطرفني بعد 3
سنوات من إطاحة الرئيس حسني مبارك
لم يتوصلوا إلى صياغة لغة مشتركة.
يختصر ال�ك��ات��ب امل�ه�ت��م ب �ش��ؤون ال�ش��رق
األوس � � � ��ط ،وص � ��ف ال� ��وض� ��ع ف� ��ي ال �ع��دي��د
م ��ن ال �ب �ل��دان ال �ع��رب �ي��ة ب ��أن ال� �ص ��راع بني
اإلس�ل�ام �ي�ي�ن وال �ع �ل �م��ان �ي�ين ي �ت �ش��اب��ك مع
تشكيالت أخرى تضر بالتطور السلمي.
ف�ف��ي ليبيا ت��رس��ان��ة ه��ائ�ل��ة م��ن األسلحة
تملكها ميليشيات في ظل غياب سيطرة
سلطة م��رك��زي��ة ق��وي��ة ،وف��ي اليمن تشكل
ح��رب تخوضها ط��ائ��رات م��ن دون طيار
(أميركية) ضد تنظيم القاعدة ،خطرًا على
إمكانية ح�ص��ول إج�م��اع ب�ش��أن «ال�ح��وار
ال��وط �ن��ي» .وف ��ي س��وري��ا وال� �ع ��راق ت�ق��وم
«ال �ق��اع��دة ب�ت��وس�ي��ع ن �ف��وذه��ا ع �ل��ى نحو
درام��ات �ي �ك��ي .وف��ي ت��ون��س ي �س��ود ال�ت��وت��ر
بعد اغتيال اثنني من املثقفني العلمانيني
(شكري بلعيد ومحمد البراهمي).
ولعل العبارة األه��م التي تختصر وضع
األم ��ة ال�ع��رب�ي��ة ف��ي م�ق��ال��ة ه�ي��رم��ان ق��ول��ه:
«ف��ي ال�س�ن��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي،
أصبح العالم العربي برميل ب��ارود كما
لم يحدث من قبل في التاريخ الحديث».

واشنطن تعترف« :ذهبنا بعيدًا جدًا» بالتجسس!

في أول اعتراف من واشنطن حول قضية
التجسس أق� ّ�ر وزي��ر الخارجية األميركي
ج � � ��ون ك � �ي� ��ري ب � � ��أن ال � � ��والي � � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
«ذهبت بعيدًا جدًا» في مجال التجسس.
وه� ��ي امل� � � ّ�رة األول� � ��ى ال �ت ��ي ي �ع �ت��رف ف�ي�ه��ا
م �س��ؤول ح�ك��وم��ي ب��وض��وح ب�م�م��ارس��ات
م �ث �ي��رة ل �ل �ج��دل ت�ت�م�ث��ل ب�ت�ن�ص��ت «وك��ال��ة
األم��ن ال�ق��وم��ي» على ات �ص��االت مواطنني
وم �س��ؤول�ي�ن ف��ي أوروب� � ��ا .وج� ��اء اع �ت��راف
كيري بعد ح��وال��ي عشرة أي��ام على نشر
سلسلة من الفضائح تخللتها تسريبات
ون�ف��ي ب�ين ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وحلفائها
االوروب �ي�ين .وق��ال كيري خ�لال مشاركته
في مؤتمر من واشنطنّ ،
«أقر لكم ،كما فعل
الرئيس (ب ��اراك أوب��ام��ا) ،ب��أن بعض تلك
ال�ع�م�ل�ي��ات ذه��ب ب�ع�ي�دًا ج �دًا وسنحرص
ع �ل��ى أن ال ي �ت �ك��رر ذل� ��ك ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل».
وأكد الوزير االميركي أن الرئيس أوباما
«م�ص�م��م ع�ل��ى م �ح��اول��ة ت��وض�ي��ح األم ��ور
وأنه يقوم بمراجعة تلك املمارسات كي ال
يشعر أحد بأنه قد خدع».
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،أق ��رت ل�ج�ن��ة االس �ت �خ �ب��ارات
ف� ��ي م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ م � �ش� ��روع ق ��ان ��ون
ً
خ� � �ج � ��وال إلص � �ل� ��اح ال� � �ق � ��وان �ي��ن امل �ن �ظ �م��ة

ألنشطة التجسس التي تمارسها وكاالت
االس �ت �خ �ب��ارات .وم �ش��روع ال �ق��ان��ون ال��ذي
ّ
أقرته اللجنة بأغلبية  11صوتًا مقابل ،4
يواجه عقبات عدة قبل أن يصبح قانونا
وي ��دخ ��ل ح �ي��ز ال �ت �ن �ف �ي��ذ ،وم� ��ن أب � ��رز تلك
العقبات إق ��راره ف��ي جلسة عامة ملجلس
الشيوخ وكذلك إقراره في مجلس النواب،

علمًا أن البرملانيني اإلصالحيني عازمون
على أن يكون االصالح جذريا وأن يحظر
بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات
الشخصية التي تقوم بها حاليا «وكالة
االمن القومي».
ّ
وينص املشروع الذي تقدمت به السناتورة
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة داي ��ان فاينشتاين ،التي

أقرت لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ مشروع قانون إلصالح القوانني املنظمة للتجسس (أ ف ب)

دافعت حتى االن عن أنشطة وكالة االمن
ال� �ق ��وم ��ي ،ع �ل��ى اس� �ت� �ح ��داث م �ن �ص��ب ف��ي
«م�ح�ك�م��ة م��راق�ب��ة وك ��االت االس�ت�خ�ب��ارات
ال�خ��ارج�ي��ة» ،وه��ي محكمة خاصة تعود
اليها مسؤولية إج��ازة اس�ت�خ��دام برامج
امل��راق �ب��ة االس �ت �خ �ب��اري��ة او م �ن �ع �ه��ا .كما
سيرغم القانون املسؤولني في الوكاالت
االس�ت�خ�ب��ارات�ي��ة ع�ل��ى إب�ل�اغ ال�ك��ون�غ��رس
بأي انتهاك للقوانني من قبل موظفيهم.
غير ان التعديل ال ينص على وقف عملية
جمع البيانات الهاتفية لكل االتصاالت
ال� � �ت � ��ي ت � �م� ��ر ب � ��أح � ��د م � � � � � ��زودي ال � �خ ��دم ��ة
االميركيني.
وفي حني يستمر السجال بني األميركيني
واألوروبيني حول التجسس ،انتقل الجدل
أم��س ال��ى آسيا .إذ استدعت إندونيسيا
س �ف �ي��ر اس �ت��رال �ي��ا غ��ري��غ م ��وري ��ات ��ي ب�ع��د
أن أف ��ادت مجلة «دي��ر شبيغل» االملانية
وصحيفة «ذي سيدني مورنينغ هيرالد»
االسترالية ب��أن االستخبارات االميركية
استعملت س �ف��ارات أس�ت��رال�ي��ة ف��ي آسيا
ل��رص��د ت� �ب ��ادل م �ع �ل��وم��ات .وع �ل��ى اإلث� ��ر،
أعربت بكني عن «قلقها الشديد» وطالبت
«بتوضيحات وتفسيرات».

مقتل زعيم طالبان باكستان

قالت مصادر أمنية إن زعيم
طالبان الباكستانيةُ ،حكيم الله
محسود (الصورة) ،قتل في
هجوم بطائرة أميركية بال طيار
أمس ،في أحدث ضربة للجماعة
املتشددة واألكثر خطورة في
باكستان .وكانت تقارير قد
أعلنت مقتل محسود عدة مرات
من قبل ،لكن عدة مصادر
من االستخبارات والجيش
واملتشددين في باكستان ،أكدت
في وقت متأخر أمس أنه قتل
في غارة على منطقة وزيرستان
الشمالية .وقال مسؤول أمني
رفيع «يمكننا أن نؤكد أن حكيم
الله محسود قتل في غارة بطائرة
بال طيار».
(رويترز)

إطالق نار في مطار
لوس أنجليس
ُ
أخلي مبنى واحد على األقل
في مطار لوس أنجليس الدولي،
أمس ،إثر حادث إطالق نار أدى
إلى إصابة شخصني على األقل
بجروح ،كما أفاد مسؤولون
وتقارير إعالمية .وقال مسؤول
في املطار على «تويتر» ،إن «هناك
حادثًا جاريًا في مطار لوس
انجليس الدولي» ،فيما أظهرت
املشاهد التي بثتها محطات
التلفزة شخصًا ينقل إلى سيارة
إسعاف .ولم يتضح ما إذا كان قد
ألقي القبض على مطلق أو مطلقي
النار .وأفادت صحيفة «لوس
أنجليس تايمز» بأن مشتبهًا فيه
أصيب بجراح إلى جانب عامل
في مصلحة سالمة النقل ،مشيرة
إلى أنه أخلي املبنيان الرقم  2و3
في املطار .وكان يمكن رؤية مئات
املسافرين يغادرون احد املباني.
(أ ف ب)

ً
 40قتيال بني الحوثيني
والسلفيني في اليمن
قال قيادي سلفي في اليمن إن
املتمردين الحوثيني هاجموا
أمس بلدة في شمال البالد
يسيطر عليها خصومهم من
السلفيني ،وإن عدد القتلى نتيجة
االشتباكات الطائفية املستمرة
منذ ثالثة أيام ارتفع إلى 40
قتيالّ .
وتفجر القتال يوم األربعاء
املاضي رغم جهود الوساطة التي
تبذلها الحكومة للحفاظ على هدنة
بدأت منذ أواخر العام املاضي
في محافظة صعدة الخارجة
عن سيطرة السلطة املركزية في
صنعاء منذ فترة طويلة .وقال
املتحدث أبو اسماعيل الحجوري،
إن جميع القتلى من السلفيني ،وإن
ما ال يقل عن  200شخص آخر
أصيبوا خالل هجوم الحوثيني
على بلدة دماج.
(رويترز)
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مبوب
◄ وفيات ►

رقدت على رجاء القيامة املأسوف عليها
سلمى اسكندر الحوراني
زوج الفقيدة السفير جوزف شديد
بناتها ليلى زوجة املهندس زيكار جورج
مصروعة وعائلتهما
ريما
ّ
م����ن����ى زوج���������ة ال�����دك�����ت�����ور ع�����ص�����ام زخ�������ور
وعائلتهما
نادية زوجة املهندس انطوان حصروني
وعائلتهما
شقيقاها املرحوم حنا ،ابنته غادة زوجة
رجا قعوار وعائلتهما
الدكتور فريد الحوراني (في املهجر)
شقيقتها عايدة الحوراني
عائالت شديد ،الحوراني ،نجيم،
وعموم ّ
رح�������ال ،زخ��������ور ،م���ص���روع���ة ،ح���ص���رون���ي،
ق ّ��ي��ال��ي ،س�لام��ة وان��س��ب��اؤه��م ف���ي ال��وط��ن
واملهجر ينعونها اليكم
يحتفل ب��ال��ص�لاة ل��راح��ة نفسها الساعة
الثانية عشرة من قبل ظهر اليوم السبت
 2تشرين الثاني  2013ف��ي كنيسة نياح
ال��س��ي��دة االرث��وذك��س��ي��ة ،ش����ارع امل��ك��ح��ول،
رأس بيروت.
ت��ق��ب��ل ال���ت���ع���ازي ق��ب��ل ال���ج���ن���ازة وب��ع��ده��ا
ف��ي ص��ال��ون الكنيسة اب��ت ً
��داء م��ن الساعة
ال�����ع�����اش�����رة ص����ب����اح����ًا ول�����غ�����اي�����ة ال���س���اع���ة
ال��س��ادس��ة م���س ً
���اء وي����وم االح����د  3تشرين
ال��ث��ان��ي  2013ف��ي ص��ال��ون كنيسة نياح
السيدة االرثوذكسية ـ ـ ـ ش��ارع املكحول،
رأس بيروت اب��ت ً
��داء من الساعة الواحدة
ولغاية السادسة مساءً.

في
املكتبات

ذكرى
تصادف األحد في  3تشرين الثاني ذكرى
مرور أسبوع على وفاة املرحوم
الدكتور الحاج كمال حسني صباح
(أبو عباس)
شقيقاه :الحاج سهيل واملهندس علي
أص���ه���اره :امل��ح��ام��ي نعيم ن��ع��م��ة ،امل��رح��وم
بهيج أبو خدود واملرحوم ماجد قديح
ف��ت��ت��ل��ى آي م����ن ال����ذك����رى ال��ح��ك��ي��م وي���ق���ام
مجلس عزاء على روحه الطاهرة ،الساعة
ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ًا ف���ي ح��س��ي��ن��ي��ة م��دي��ن��ة
ال��ن��ب��ط��ي��ة ل���ل���رج���ال ،ول���ل���ن���س���اء ف����ي م��ن��زل
ال��ف��ق��ي��د ق����رب ب��ن��ك م��ص��ر ل���ب���ن���ان .وت��ق��ب��ل
التعازي بعد الذكرى في منزل الفقيد.
ُ
تصادف غدًا األحد املوافق فيه  3تشرين
األول  2013ذك���رى م���رور ث�لاث��ة أي���ام على
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
عبد الرؤوف أحمد عاصي
(أبو عاصي)
أشقاؤه :األستاذ علي أحمد عاصي (أبو
ع���م���ار) ،وامل����رح����وم����ون :ف���ري���د ،اس��م��اع��ي��ل
وإبراهيم عاصي.
أوالده :األس���ت���اذ ع���اص���يُ ،م��ط��ي��ع ،أح��م��د
وعلي عاصي.
أص��ه��رت��ه :س��ال��م م��ح��م��ود ح��س�ين ،محمد
محسن جوني واألستاذ عامر طفيلي.
وبهذه املناسبة ،ستتلى آي��ات من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني عن روحه
ال��ط��اه��رة ف���ي ال���ن���ادي ال��ح��س��ي��ن��ي لبلدته
ال���دوي���ر – ق��ض��اء ال��ن��ب��ط��ي��ة ،ع��ن��د ال��س��اع��ة
العاشرة صباحًا.
ُ
ت��ق��ب��ل ال��ت��ع��ازي ال���ي���وم ال��س��ب��ت  2تشرين
األول  2013ف����ي ال�����ن�����ادي ال��ح��س��ي��ن��ي –
ال����دوي����ر ،م���ن ال���س���اع���ة ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ًا
حتى الواحدة ظهرًا ،ومن الساعة الثانية
م���ن ب��ع��د ال��ظ��ه��ر ح��ت��ى ال��خ��ام��س��ة ع��ص��رًا
(للرجال) ،وفي منزل الفقيد – قرب بلدية
الدوير (للنساء).
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسفون :عموم أهالي بلدة الدوير.

◄ مبوب ►

للبيع

خط
أحمر

ّ
ل��ل��ب��ي��ع ش��ق��ة ق����رب ال���س���ف���ارة ال��ك��وي��ت��ي��ة ـ ـ ـ
ب���ي���روت 6 ،غ����رف :ص���ال���ون ،غ��رف��ة ط��ع��ام،
غ���رف���ة ج����ل����وس 3 ،غ�����رف م���اس���ت���ر وغ���رف���ة
خ����ادم����ة م����ع ح���م���ام ـ���ـ���ـ ب���ن���اء ج����دي����د ،س��ن��د
أخضر  2013ـ ـ 03/598818
للبيع ّ
ّ
مجهزة
خلو مكتب محاماة  7غرف
تجاه قصر العدل.
 03/615789ـ ـ  01/680804ـ ـ 01/425745

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

إعالن بيع باملزاد العلني للمرة األولى
صادر عن دائرة تنفيذ عاليه
(برئاسة القاضي كارين أبو عبد الله)
باملعاملة التنفيذية رقم 2006/302
ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ :ب��ن��ك االع��ت��م��اد اللبناني
ش.م.ل .وكيله املحامي عادل معكرون
ّ
املنفذ عليه :السيد بسام سعيد نصار
السند التنفيذي :ق��رار ص��ادر عن اللجنة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
عن تطبيق قوانني اإلسكان برقم /518ل
ق 2005/تاريخ .2006/6/5
تاريخ تسجيله على الصحيفة العينية:
.2006/11/14
تاريخ محضر الوصف.2007/3/16 :
تاريخ تسجيله2007 /3/24 :
ت��اري��خ وض��ع دف��ت��ر ال��ش��روط2007/6/8 :
واملعدل بتاريخ.2013/1/16 :
العقار املطروح للبيع :القسم  16بلوك H
من العقار  866األمراء مساحته  130م.2
تخمني ال��ع��ق��ار وب���دل ال��ط��رح :ـ التخمني:
 /123.500/د.أ .مئة وثالثة وعشرون ألفًا
وخمسمئة دوالر أم��ي��رك��ي أو م��ا يعادله
بالعملة الوطنية.
ـ ب������دل ال�����ط�����رح /74.100/ :د.أ .أرب���ع���ة
وسبعون ألفًا ومئة دوالر أميركي أو ما
يعادله بالعملة الوطنية.
موعد ومكان بدل الطرح :تجري املزايدة
ن��ه��ار ال��ث�لاث��اء ال��واق��ع ف��ي��ه 2013/11/26
ال��س��اع��ة  12:30ظ��ه��رًا أم���ام رئ��ي��س��ة دائ���رة
تنفيذ عاليه في قاعة املحكمة.
ش����روط ال��ب��ي��ع :ع��ل��ى ال���راغ���ب ف���ي ال��ش��راء
ات�����خ�����اذ م����ح����ل إق�����ام�����ة ل�����ه ض����م����ن ن���ط���اق
دائ���رة تنفيذ عاليه واالط�ل�اع على قيود
ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ع��ي��ن��ي��ة ل���ل���ع���ق���ار وب���ي���ان���ات
امل����س����اح����ة وم����ع����اي����ن����ة ال����ق����س����م م����وض����وع
امل���زاي���دة ،وع��ل��ي��ه ت��أم�ين ب���دل ق��ي��م��ة امل��ق��رر
ب���م���وج���ب ش���ي���ك م���ص���رف���ي ب���اس���م رئ��ي��س
دائ���رة تنفيذ ع��ال��ي��ه .وخ�ل�ال ال��ث�لاث��ة أي��ام
التالية لإلحالة عليه إي���داع كامل الثمن
تحت طائلة إع��ادة املزايدة حكمًا بزيادة
ال��ع��ش��ر ع��ل��ى ع��ه��دة امل���زاي���د ال��ن��اك��ل ال���ذي
يضمن النقص وال يستفيد من الزيادة،
وعليه خالل العشرين يومًا تسديد كامل
الثمن ورسم الداللة  %5ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ عاليه
حسام أبو حسن
إعالن
صادر عن محكمة مرجعيون املدنية
غرفة األحوال الشخصية
ب����االس����ت����دع����اء امل����ق����دم ب����رق����م 2013/183
م���ن ج��م��ال ع��ل��ي ي��اس�ين م���ن دب�ي�ن يطلب
بموجبه حصر إرث كل من محمد أحمد
ي��اس�ين وزوج���ت���ه ف��ط��وم وول��ده��م��ا أحمد
ي��اس�ين امل��ت��وف�ين ق��ب��ل اإلح���ص���اء ب��االب��ن��ة
زينب محمد ياسنيَ .
فمن لديه معلومات
مغايرة أو اع��ت��راض التقدم إل��ى قلم هذه
امل��ح��ك��م��ة خ��ل�ال م��ه��ل��ة ع��ش��ري��ن ي���وم���ًا من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
ذيب لزيق
تبليغ إنذار
ص��ادر عن دائ��رة تنفيذ زحلة _ الرئيسة
سينتيا قصارجي
إل���ى ع��ل��ي وم��ح��م��د وخ��ال��د وم��ح��ي ال��دي��ن
أيوب سلوم املجهولي محل اإلقامة.
ّ
ي���ن���ف���ذ ك����م����ال زك������ي أب������و ح����م����دان ض��دك��م
باملعاملة رق��م  2012/231حكم املحكمة
االب���ت���دائ���ي���ة ف����ي ال���ب���ق���اع ال���غ���رف���ة األول�����ى
أساس  2001/184قرار  2001/105تاريخ
 2001/6/11ال��ق��اض��ي ب��اع��ت��ب��ار ال��ع��ق��ار
 1024ت��ع��ل��ب��اي��ا غ��ي��ر ق��اب��ل للقسمة عينًا
وح��ص��ر طلب إزال���ة ال��ش��ي��وع باملستدعى
ب��وج��ه��ه��م ع��ل��ي وم��ح��م��د وخ���ال���د وم��ح��ي
الدين أيوب سلوم في العقار املشار إليه
وتقرير بيعه باملزاد العلني بني العموم
وعلى أن يعتمد الثمن ال���وارد في تقرير
الخبير في املزايدة األولى ،وعلى أن يوزع
الثمن بالنتيجة على الشركاء بنسبة ما
يملكون تبعًا مل��ا ورد ف��ي تقرير الخبير
وت��ض��م�ين امل��س��ت��دع��ي ال���رس���وم وال��ن��ف��ق��ات
القانونية كافة وشطب إشارة االستدعاء
ع�����ن ال���ص���ح���ي���ف���ة ال���ع���ي���ن���ي���ة ل���ل���ع���ق���ار رق���م
 /1024/تعلبايا.
ّ
وعليه ،تدعو ه��ذه ال��دائ��رة املنفذ عليهم
أو َم���ن يمثلهم ق��ان��ون��ًا ل��ل��ح��ض��ور إليها

ّ
لتبلغ اإلنذار وطلب التنفيذ ومرفقاته من
املستندات ،علمًا بأن التبليغ يتم قانونًا
بانقضاء مهلة عشرين يومًا من نشر هذا
اإلع�لان ،ويصار بعد انقضاء هذه املهلة
وم��ه��ل��ة اإلن�����ذار ال��ب��ال��غ��ة خمسة أي���ام إل��ى
ً
متابعة التنفيذ بحقهم أص���وال ،وإذا لم
ي��ت��خ��ذوا محل اإلق��ام��ة ضمن ن��ط��اق هذه
ال��دائ��رة فيتم إبالغهم جميع األوراق في
ً
قلم الدائرة عمال باملواد  402و 449و837
أصول مدنية.
رئيس الكتبة
محمد البرجي
تصحيح إعالن
مل���ا ك����ان ق���د ن��ش��ر ب��ت��اري��خ 2013/10/18
إع���ل��ان ع����ن م��ح��ك��م��ة إي�����ج�����ارات ك���س���روان
م ّ
��وج��ه لجوني أب��و دي���وان بالدعوى رقم
 2013/418ق��د ورد خطأ ،غرفة القاضي
غ���ري���س ن���اض���ر ،ب��ي��ن��م��ا ال��ص��ح��ي��ح غ��رف��ة
القاضي طارق طربيه.
فاقتضى التصحيح.
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
(القاضي طارق طربيه)
ّ
تنفذ نورما عويضة باملعاملة التنفيذية
رق������م  2012/838ب����وج����ه ف�������ادي وم������اري
وتيلدا ولورت وجوزفني وسيدة عويضة
قرار املحكمة االبتدائية التاسعة في جبل
ل��ب��ن��ان امل��ت�ن رق����م  2012/200وال��ق��اض��ي
بإزالة الشيوع في العقار رقم  /471غزير
مساحته  332م.م .وه��و بموجب اإلف��ادة
ال���ع���ق���اري���ة ق���ط���ع���ة أرض م��ش��ت��م��ل��ة ع��ل��ى
ش���ج���رة زي���ت���ون وش���ج���رة ب��ل��ح وم��ش��م��ش
ومختلف ومبني فيه بيت م��ن حجر ذو
ط���اب���ق�ي�ن ،ال��س��ف��ل��ي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى أرب��ع��ة
أق��ب��ي��ة ودرج ح��ج��ري ي���ؤدي إل���ى الطابق
العلوي الحاوي على أرب��ع ودار ومطبخ
وبيت قرار للسكن وخالء ورواق.
وبالكشف تبينّ أن الواقع مطابق لإلفادة
العقارية وأن البناء قديم العهد من حجر
س��ق��ف��ه ق��رم��ي��د م���ؤل���ف م���ن ط��اب��ق�ين وي��ق��ع
ضمن منطقة سكنية في حي القبة عبر
م��ف��رق م��ن ال��س��اح��ة على اليمني ال طريق
له للوصول إليه عبر درج حجر وباطون
ل��ه ب��واب��ة ح��دي��د وأم���ام���ه ف��س��ح��ة بالطها
موزاييك وفسحة أخ��رى بمستوى أعلى
باطون محاطة بحوض زهور.
ـ ال��ط��اب��ق ال��س��ف��ل��ي ل��ه م��دخ�لان خشبيان
س��ق��ف��ه خ��ش��ب ف��ي��ه ق��ن��اط��ر م��ط��ل��ي��ة أرض���ه
ب���اط���ون م���ؤل���ف م���ن غ���رف���ة ودرج داخ��ل��ي
ح���ج���ر ي�������ؤدي إل������ى غ����رف����ة أرض����ه����ا ب�ل�اط
موزاييك لها باب خارجي حديد وزجاج
متصل بطريق رج��ل ،كما توجد غرفتان
أرض��ه��م��ا م��وزاي��ي��ك وح���م���ام ق��دي��م أرض���ه
م��وزاي��ي��ك وم��ط��ب��خ ص��غ��ي��ر م��ه��م��ل مجاله
م��ح��ط��م م���ن ال���رخ���ام ال���ق���دي���م ،ك��م��ا ت��وج��د
غ��رف��ة منفصلة ل��ه��ا ب���اب خشبي سقفها
كرتون وأرضها باطون.
ـ الطابق األرضي مأهول من السيدة تيلدا
عويضة .املنور الخارجي خشب وللمنزل
ثالثة أبواب ،أما الشبابيك فهي من خشب
وزج�����اج ول���ه���ا دف���اع���ات ح���دي���د .امل��ن��ج��ور
الداخلي خشب علو املنزل  5أمتار سقفه
خشب مدهون .األرض بالط صخر قديم
وك��ذل��ك األم���ر بالنسبة للغرفة الشمالية
ال��غ��رب��ي��ة .أم���ا ال��غ��رف��ة الجنوبية الغربية
ف��أرض��ه��ا ح��ج��ر ص��خ��ري أب��ي��ض وأس���ود،

وال��غ��رف��ت��ان األخ��ري��ان بالطهما موزاييك
وكذلك أرض املطبخ والحمام ،أما حيطان
ال��ح��م��ام فمن السيراميك ال��ق��دي��م ،بياض
ال���ح���م���ام وط���ن���ي ق���دي���م ،ق��س��م م���ن ج����دران
امل��ط��ب��خ س���ي���رام���ي���ك .ك��م��ا ت���وج���د مغسلة
خارجية على حائط املطبخ ،واجهة الدار
خ��ش��ب وزج����اج ك��ب��ي��رة ت����ؤدي إل���ى شرفة
صغيرة أرضها باطون ودراب��زي��ن حديد
مشغول.
ـ ت��اري��خ م��ح��ض��ر ال��وص��ف 2012/11/12
وتاريخ تسجيله .2012/11/24
ب��دل تخمني العقار  /471غ��زي��ر 177000
د.أ .وبدل طرحه  215000د.أ .قيمة الثمن
الذي تم به اإلحالة لصالح فادي ونورما
ع���وي���ض���ة ب���ت���اري���خ  2013/7/18وت���ق���رر
سقوط حقهما ،وبالتالي سقوط مفاعيل
ّ
ق���رار اإلح��ال��ة وذل���ك لتخلفهما ع��ن إي��داع
ت��ك��م��ل��ة ال��ث��م��ن ض��م��ن امل��ه��ل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة.
ي��ج��ري ال��ب��ي��ع ي���وم ال��خ��م��ي��س ال���واق���ع فيه
 2013/11/28ال���س���اع���ة ال���ث���ان���ي���ة ع��ش��رة
والنصف موعدًا للبيع في قاعة محكمة
كسروان .للراغب بالشراء دفع بدل الطرح
ّ
بموجب شيك منظم ألمر حضرة رئيس
دائ�����رة ت��ن��ف��ي��ذ ك���س���روان أو ت��ق��دي��م ك��ف��ال��ة
وافية من أحد املصارف املقبولة ويتحمل
رسوم الداللة والتسجيل ،وعليه االطالع
ع��ل��ى ق���ي���ود ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ع��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��ق��ار
م��وض��وع امل��زاي��دة وعليه أن يتخذ محل
إقامة ضمن نطاق الدائرة وإال ّ
عد قلمها
مقامًا مختارًا له.
رئيس القلم
ناديا صليبي
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
غرفة القاضي طارق طربيه
ّ
ي����ن����ف����ذ ب����ن����ك ل����ب����ن����ان وال����خ����ل����ي����ج ش.م.ل.
ب��امل��ع��ام��ل��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة رق�����م 2012/824
بوجه ال��ي��اس ضاهر ال��ح��اج ق��رار الغرفة
االبتدائية التاسعة في جبل لبنان املنت
رقم  2011/336تاريخ  2011/6/20وذلك
بإزالة الشيوع في العقار رقم  49معراب
مساحته  1130م.م .وهو بموجب اإلفادة
ال��ع��ق��اري��ة ق��ط��ع��ة أرض ب��ع��ل ق��س��م منها
مغروس ك��رم عنب مهمل وقسم حرجي،
وبالكشف تبينّ أن الواقع مطابق لإلفادة
العقارية وأن العقار يحتوي على أشجار
سنديان طبيعية منحدرة وحرجية ويقع
على ط��ري��ق داخ��ل��ي ق��رب محطة البنزين
 unitedوهي طريق غير ّ
معبدة.
ت����اري����خ م��ح��ض��ر ال����وص����ف 2012/11/1
وتاريخ تسجيله .2012/11/7
ب����دل ت��خ��م�ين وط�����رح ال���ع���ق���ار  49م��ع��راب
 /90400/دوالر أميركي.
ي��ج��ري ال��ب��ي��ع ي���وم ال��خ��م��ي��س ال���واق���ع فيه
 2013/11/28ال��س��اع��ة  12.30ظ��ه��رًا في
قاعة محكمة كسروان .للراغب في الشراء
دف��ع ب��دل ال��ط��رح بموجب شيك مصرفي
ّ
م��ن��ظ��م ألم���ر ح��ض��رة رئ��ي��س دائ����رة تنفيذ
ك��س��روان أو تقديم كفالة واف��ي��ة م��ن أحد
امل���ص���ارف امل��ق��ب��ول��ة م��ن ال���دول���ة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة ،وعليه االطالع
ع��ل��ى ق��ي��ود ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ع��ي��ن��ي��ة ال��ع��ائ��دة
للعقار موضوع املزايدة ،كما عليه اتخاذ
محل إقامة ضمن نطاق ال��دائ��رة وإال ّ
عد
قلمها مقامًا مختارًا له.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن صادر
عن املديرية العامة لألمن العام
ً
أوالُ :ي �ع ��دل اإلع �ل��ان امل�ت�ع�ل��ق ب�ت�ط��وي��ع
مفتشني درج��ة ثانية متمرنني لصالح
املديرية العامة لألمن العام بحيث تمدد
مهلة قبول الطلبات اعتبارًا من تاريخ
 2013/10/31ول �غ��اي��ة 2013/11/30
ضمنًا ،والباقي دون تعديل.
ثانيًا :ملزيد من املعلومات ،يمكن مراجعة
دوائ��ر وم��راك��ز األم��ن العام اإلقليمية أو
زيارة موقع املديرية العامة لألمن العام
على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
اعالن
ت �ع �ل��ن ك �ه��رب��اء ل �ب �ن��ان ع ��ن رغ �ب �ت �ه��ا في
اجراء استدراج عروض لتوريد اشارات
ضوئية لزوم خط التوتر العالي بكفيا ـــــ
فيطرون ــــ حاالت  66ك.ف..
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال�ع��روض امل��ذك��ور أع�ل�اه الحصول على
ن �س �خ��ة م �ج��ان��ًا م ��ن دف �ت��ر ال� �ش ��روط من
مصلحة الديوان ـــــ أمانة السر ـــــ الطابق
( 12غرفة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـــــ
طريق النهر.
ت�س�ل��م ال� �ع ��روض ب��ال �ي��د إل ��ى أم��ان��ة سر
كهرباء لبنان ـــــ طريق النهر ـــــ الطابق
« »12ـــــ املبنى املركزي.
علمًا بأن اخر موعد لتقديم العروض هو
ن�ه��ار الجمعة ال��واق��ع ف��ي 2013/11/22
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2013/10/28
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 1947
دعوة إلى مناقصة عمومية
ت��دع��و إدارة مستشفى رف�ي��ق الحريري
ال � �ج� ��ام � �ع� ��ي ال� � �ش � ��رك � ��ات امل �ت �خ �ص �ص��ة
لالشتراك بمناقصة رقم  6مكرر2013 /
«توريد مواد مخبرية ملختبر األنسجة».
آخر موعد لتسليم العروض يوم االثنني
الواقع فيه  18تشرين الثاني  2013في
تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا تفض
العروض مباشرة.
ي�م�ك��ن ل �ل �ش��رك��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة االط�ل�اع
وال � �ح � �ص ��ول ع �ل ��ى دف� �ت ��ر ال � �ش � ��روط م��ن
مصلحة إدارة امل ��واد وامل�ش�ت��ري��ات .رقم
الهاتف 01/830000 :مقسم ./2100/
إعالن
اس �ت��دراج ع ��روض أس �ع��ار لتلزيم تقديم
مفروشات لزوم بعض املعاهد واملدارس
الفنية الرسمية
ف��ي ت�م��ام ال�س��اع��ة التاسعة م��ن قبل ظهر
ي��وم ال�ج�م�ع��ة ال��واق��ع ف�ي��ه ،2013/11/15
ي�ج��ري ال�ص�ن��دوق ال��داخ�ل��ي ف��ي امل��دي��ري��ة
العامة للتعليم املهني والتقني استدراج
ع��روض أسعار لتلزيم تقديم مفروشات
ل � ��زوم ب �ع��ض امل �ع��اه��د وامل � � ��دارس ال�ف�ن�ي��ة
الرسمية.
ت � �ق� ��دم ال � � �ع � ��روض إل� � ��ى ق� �ل ��م ال� �ص� �ن ��دوق
ال��داخ �ل��ي ل�ل�ت�ع�ل�ي��م امل �ه �ن��ي وال �ت �ق �ن��ي في
ال��دك��وان��ة وف �ق��ًا ل��دف�ت��ر ال �ش��روط ال�خ��اص
ّ
املعد لهذه الغاية وال��ذي يمكن الحصول
ع�ل�ي��ه م��ن ق�ل��م ال �ص �ن��دوق ،ع�ل��ى أن تصل
هذه العروض قبل الساعة الثانية عشرة
م ��ن دوام آخ� ��ر ي� ��وم ع �م��ل ي �س �ب��ق ال �ي��وم
امل �ح��دد إلج ��راء االس� �ت ��دراج ،وي��رف��ض كل
عرض يصل بعد هذا التاريخ.
الدكوانة في 31 :تشرين األول 2013
رئيس مجلس إدارة الصندوق الداخلي
مدير عام التعليم املهني والتقني
أحمد دياب
التكليف 1953
إعالن
ت� �ع� �ل ��ن وزارة ال � �ش � �ب� ��اب وال � ��ري � ��اض � ��ة _
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة للشباب وال��ري��اض��ة عن
ح��اج�ت�ه��ا الس�ت�ئ�ج��ار ش�ق��ة أو م�ب�ن��ى في
كل من مدينتي طرابلس والنبطية لزوم
اس�ت�ع�م��ال��ه ك�م�ك��ات��ب ل �ل��دائ��رة اإلق�ل�ي�م�ي��ة
للشباب والرياضة في كل من محافظتي

الشمال والنبطية وفقًا للشروط التالية:
 1ـ أن ي�ك��ون ال�ب�ن��اء م��ؤل�ف��ًا م��ن  /4/أرب��ع
غرف مع منتفعاتها.
 2ـ أن تتراوح املساحة ما بني  /100/م2
و /125/م.2
 3ـ أن يتوفر أمامه موقف لسيارتني على
األقل.
على الراغبني ف��ي اإلي�ج��ار مل��ا ذك��ر أع�لاه،
أن يتقدموا بعروضهم لدى قلم الديوان
في املديرية العامة للشباب والرياضة _
وزارة الشباب والرياضة _ الطابق الثالث
م��ن م�ب�ن��ى ال� � ��وزارة _ م�ن�ط�ق��ة ال �ع��دل �ي��ة _
شارع سامي الصلح _ مقابل قصر العدل.
وذل ��ك خ�ل�ال  /20/ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ نشر
هذا اإلعالن.
ع�ل��ى ك��ل م��ن ال �ع��ارض�ين ت�ض�م�ين عرضه
املستندات التالية:
 1ـ صورة عن هويته.
 2ـ ك �ت��اب ي�ع�ل��ن ب�م��وج�ب��ه ع��ن رغ�ب�ت��ه في
التأجير وبدل اإليجار املقترح من قبله.
 3ـ رخصة اإلسكان أو اإلشغال.
 4ـ إفادة عقارية حديثة ال يعود تاريخها
ألكثر من ثالثة أشهر.
 5ـ إفادة ارتفاق وتخطيط.
 6ـ إف ��ادة م��ن م�ه�ن��دس م�ع�ت��رف ب��ه تثبت
م �ت��ان��ة ال �ب �ن��اء وص�لاح �ي �ت��ه ل�لاس�ت�ع�م��ال
(على مسؤوليته).
 7ـ خرائط للمبنى املعروض (تفصيلية).
 8ـ املستند الذي يبينّ حصول اإلعالن.
بيروت في  29تشرين األول 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي
التكليف 1959
إعالن
ت �ل��زي��م ت �ن �ظ �ي��ف م �ب �ن��ى إدارة اإلح �ص ��اء
املركزي
بطريقة استدراج العروض
الساعة التاسعة م��ن ي��وم االث�ن�ين الواقع
فيه الخامس والعشرون من شهر تشرين
ال �ث��ان��ي  ،2013ت �ج ��ري إدارة اإلح �ص ��اء
امل� ��رك� ��زي ف ��ي م �ق��ره��ا ال �ك ��ائ ��ن ف ��ي ب�ن��اي��ة
ال� �ت� �ج ��ارة وامل � � ��ال _ ش � ��ارع ال �ق �ن �ط��اري _
ب�ي��روت _ مقابل مبنى دي ��وان املحاسبة
اس �ت��دراج ع��روض لتلزيم تنظيف مبنى
إدارة اإلحصاء املركزي.
ـ التأمني املؤقت 250 :ألف ليرة لبنانية.
ـ التأمني النهائي :عشرة في املئة من قيمة
ما يرسو على امللتزم.
ت � �ق ��دم ال� � �ع � ��روض وف� � ��ق ن � �ص ��وص دف �ت��ر
ال � �ش� ��روط ال � �خ ��اص امل � �ع � ّ�د ل� �ه ��ذه ال �غ��اي��ة
وال� ��ذي ي�م�ك��ن ال �ح �ص��ول واالط �ل��اع عليه
م��ن مصلحة ال��دي��وان ف��ي إدارة اإلحصاء
املركزي.
يجب أن تصل العروض باليد إلى إدارة
اإلح �ص��اء امل��رك��زي ق�ب��ل ال �س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة
ع�ش��رة م��ن ظ�ه��ر ي��وم ال�س�ب��ت ال��واق��ع فيه
ال� �ث ��ال ��ث وال � �ع � �ش ��رون م ��ن ش �ه��ر ت �ش��ري��ن
الثاني .2013
بيروت في 2013/10/30
مدير عام إدارة اإلحصاء املركزي
مرال توتليان
التكليف 1950
إعالن بيع باملعاملة 2012/413
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب ��امل ��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار ال�ج�م�ع��ة في
الساعة الواحدة والنصف
2013/11/15
ّ
ظ�ه�رًا س�ي��ارة املنفذ عليه مصطفى علي

نكد ماركة نيسان  MICRAموديل 2005
ً
رقم /429935/ج الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $/11466/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/2500/واملطروحة بسعر  $/2500/أو
ما يعادله بالعملة الوطنية ،وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت  /300.000/ل.ل.
على ال��راغ��ب ب��ال�ش��راء ال�ح�ض��ور باملوعد
املحدد إلى مرأب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2012/1275
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب ��امل ��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار ال�ج�م�ع��ة في
الساعة الواحدة والنصف
ّ 2013/11/15
ظهرًا سيارة املنفذ عليه رودري��ك عفيف
عفيف ماركة ب ام ف  325CIموديل 2002
ً
رقم /237006/ج الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $/17967/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/9686/واملطروحة بسعر  $/7200/أو
ما يعادله بالعملة الوطنية ،وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت  /576.000/ل.ل.
على ال��راغ��ب ب��ال�ش��راء ال�ح�ض��ور باملوعد
املحدد إلى مرأب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2011/1060
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب ��امل ��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار ال�ج�م�ع��ة في
 2013/11/15ال �س��اع��ة ال � ّث��ان �ي��ة ع �ش��رة
والنصف ظهرًا سيارة املنفذ عليه محمد
سعيد القزاز ماركة هيونداي  i10موديل
 2009رق� ��م /232285/ب ال�خ�ص��وص�ي��ة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل �ه �ج��ر ش.م.ل .وك �ي �ل��ه امل �ح��ام��ي رام��ي
ب��اس�ي��ل ال�ب��ال��غ  $/13080/ع��دا ال�ل��واح��ق
وامل�خ�م�ن��ة بمبلغ  $/2575/وامل �ط��روح��ة
بسعر  $/1800/أو م��ا ي�ع��ادل��ه بالعملة
الوطنية ،وإن رس��وم امليكانيك قد بلغت
 /490.000/ل.ل.
على ال��راغ��ب ب��ال�ش��راء ال�ح�ض��ور باملوعد
املحدد إلى مرأب مشيلح في بيروت جسر
ال��واط��ي مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2013/180
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب ��امل ��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار ال�ج�م�ع��ة في
 2013/11/15ال �س��اع��ة ال � ّح��ادي��ة ع�ش��رة
والنصف ظهرًا سيارة املنفذ عليه عبدو
نعيم لحود ماركة انفنتي  FX45موديل
 2005رق� ��م /249305/ج ال�خ�ص��وص�ي��ة
ً
ت �ح �ص �ي�ل�ا ل ��دي ��ن ط ��ال ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ ب�ن��ك
س��وس �ي �ت��ه ج � �ن� ��رال ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ش.م.ل.
وك�ي �ل�ت��ه امل �ح��ام �ي��ة ت��ري �س��ي م �ط��ر ال�ب��ال��غ
 $/29686.08/ع ��دا ال �ل��واح��ق وامل�خ�م�ن��ة

ب �م �ب �ل��غ  $/15567/وامل� �ط ��روح ��ة ل�ل�م��رة
ال�ث��ال�ث��ة بسعر  $/10000/أو م��ا يعادله
بالعملة الوطنية ،وإن رسوم امليكانيك قد
بلغت  /1.400.000/ل.ل.
على ال��راغ��ب ب��ال�ش��راء ال�ح�ض��ور باملوعد
املحدد إلى مرأب الصحناوي في بيروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا أو شيكًا
مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2013/178
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت �ب��اع ب ��امل ��زاد ال�ع�ل�ن��ي ن �ه��ار ال�ج�م�ع��ة في
 2013/11/15ال � ّس��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة
ظهرًا سيارة املنفذ عليه حسن مصطفى
شمص ماركة هيونداي  i10موديل 2012
ً
رقم /493152/ج الخصوصية تحصيال
لدين طالب التنفيذ بنك سوسيته جنرال
في لبنان ش.م.ل .وكيلته املحامية تريسي
مطر البالغ  $/15445.03/ع��دا اللواحق
وامل�خ�م�ن��ة بمبلغ  $/5850/وامل �ط��روح��ة
بسعر  $/5750/أو م��ا ي�ع��ادل��ه بالعملة
الوطنية ،وإن رس��وم امليكانيك قد بلغت
 /1.470.000/ل.ل.
على ال��راغ��ب ب��ال�ش��راء ال�ح�ض��ور باملوعد
املحدد إلى مرأب الصحناوي في بيروت
ال �ك��رن �ت �ي �ن��ا ،م �ص �ح��وب��ًا ب��ال �ث �م��ن ن �ق �دًا أو
شيكًا مصرفيًا و %5رسمًا بلديًا.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن تبليغ حكم
ص � ��ادر ع ��ن ال �ق��اض��ي امل �ن �ف ��رد ف ��ي ح�ل�ب��ا
الناظر في القضايا العقارية
(غرفة الرئيس باسم نصر)
رقم أساس 2009/5
امل �ط �ل��وب إب�ل�اغ �ه��م :ش�ف�ي��ق خ�ل�ي��ل خليل
العجيمي/ /و /إبراهيم /و /الياس /و/
ج��ورج �ي��ت /و /ش�ف�ي�ق��ة خ�ل�ي��ل ج��رج��س
العجيمي وس��اب��ا م�ط��ان�ي��وس ال�ح�م��وي،
بالدعوى املقامة ضدكم من املدعي حبيب
جرجس العجيمي.
ب� �ت ��اري ��خ  2009/5/28ص � ��در ح �ك ��م ع��ن
ال � �ق� ��اض� ��ي امل � �ن � �ف� ��رد امل� � ��دن� � ��ي ف� � ��ي ح �ل �ب��ا
 2009/102ق �ض��ى ب��إل��زام �ك��م ب�ت�س�ج�ي��ل
ك ��ام ��ل ال� �ح� �ص ��ة ال � �ع ��ائ ��دة ل� �ك ��م إرث � � ��ًا م��ن
وال��دت�ك��م رض��ا ال �ي��اس ف��اض��ل ف��ي العقار
رقم  /103منطقة الحاكور العقارية على
اس��م امل��دع��ي وش�ط��ب إش ��ارة ال��دع��وى عن
العقار  /103الحاكور بعد إنفاذ ما تقدم
وتضمينكم النفقات القانونية كافة.
وب��ان �ق �ض��اء م�ه�ل��ة االس �ت �ئ �ن��اف ال�ث�لاث�ين
ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ ال �ن �ش��ر ،ي�ص�ب��ح ال�ح�ك��م
م�ب��رم��ًا وغ �ي��ر ق��اب��ل ألي ط��ري�ق��ة م��ن ط��رق
الطعن.
رئيس القلم
إبراهيم شلهوب
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
في املعاملة رقم 2013/406
استنابة دائرة تنفيذ املنت
رقم ّ2010/424
امل�ن��ف��ذ :زغ�ب��ي ال��زغ�ب��ي _ وك�ي�ل��ه املحامي
روكس حبيقة
ّ
امل �ن��ف��ذ ع�ل�ي�ه�م��ا :ك��ام��ل ق��ان�ص��و _ وكيله
األستاذ جميل السباعي
شوقي أبو حيدر _ وكيله األستاذ سامي

تبليغ قرارات استمالك
إن مؤسسة كهرباء لبنان تبلغ املالكني الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه قرار وضع اليد رقم  18تاريخ  2013/9/6املصحح للقرار
رقم  70تاريخ  2000/6/5العائد للمرسوم رقم  8277تاريخ  1996/4/19القاضي باعتبار األشغال العائدة ملشروع إنشاء خط توتر
عالي  200ك.ف .صور _ الزهراني من املنافع العامة.
كما تعلمهم بأنها قد أودعت التعويضات املقررة لهم بموجب قرار وضع اليد رقم  70تاريخ  2000/6/5لذلك يرجى أن يتقدموا إلى
املؤسسة مصطحبني باملستندات املطلوبة لقبض التعويضات املقررة لهم.
أرقام قرارات التخمني

املنطقة

رقم العقار

أسماء املالكني

قيمة التعويض املقرر ل.ل.

( 62/1998املطعون به استئنافًا)

العباسية

1790

( 608/1998املطعون به استئنافًا)

العباسية

1791

علي عبد اللطيف مروة
يحي عبد اللطيف مروة
علي عبد اللطيف مروة
يحي عبد اللطيف مروة
مريم علي صالح

5.766.000
823.000
6.904.000
985.000
656.500

عطية
السند التنفيذي :شيك بمبلغ /235.000/
د.أ .عدا اللواحق والفوائد.
تاريخ قرار الحجز.2011/9/20 :
ت� ��اري� ��خ ت �س �ج �ي �ل��ه ل � ��دى أم� ��ان� ��ة ال �س �ج��ل
العقاري.2011/9/29 :
العقارات املطروحة:
*  /600/س �ه��م م��ن ال �ع �ق��ار  /130ح��ارة
ح ��ري ��ك ،أف � ��رز ع ��ن ه� ��ذا ال �ع �ق��ار ق�ط�ع�ت��ان
أعطيتا الرقمني  2496و 2497وأصبحت
محتوياته قطعة أرض مساحتها 1180
م .2ول ��دى ال�ك�ش��ف ت �ب�ّي�نّ أن ع�ل��ى ال�ع�ق��ار
بناء قيد اإلنشاء مؤلفًا من ع��دة طوابق.
إن ه� ��ذا ال �ع �ق��ار م �ن �ت �ف��ع ب �ح��ق ال � ��ري م��ن
ن�ه��ر ب �ي��روت ب��واس�ط��ة ق�ن��اة ح ��ارة حريك
_ ارت� � �ف � ��اق ت �خ �ط �ي��ط مل �ص �ل �ح��ة األم� �ل��اك
العامة _ قيد احتياطي بوضع اليد على
القسم املستملك من ه��ذا العقار بموجب
ق ��رار وزارة ال��داخ�ل�ي��ة _ ت�ع��دي��ل تخطيط
ب ��امل ��رس ��وم  6350ت ��اري ��خ _ 73/10/31
استحضار دعوى مقدم للقاضي املنفرد
امل ��دن ��ي ف ��ي ب �ع �ب��دا  96/3امل ��دع ��ي حسني
ي��وس��ف ح�ي��در ض��د ك��ام��ل ح�ي��در ومحمد
ال� �ش ��ري ��ف _ ق �ي ��د اح �ت �ي ��اط ��ي مل � ��دة ش�ه��ر
ببيع املحل ف��ي الطابق األرض��ي ال��زاوي��ة
ال�ش��رق�ي��ة ملصلحة إي�ل�ا ع�ل��ي ن�ج��م ال��دي��ن
ّ
ً
بموجب عقد اتفاق بيع منظم أصوال.
حدوده :غربًا :العقار 2496
شرقًا :العقار 2496
ً
شماال :أمالك عامة
جنوبًا :العقار 2496
*  /2400/سهم في العقار  48/15حارة
ح� ��ري� ��ك ،م �ك �ت��ب وح � �م� ��ام ط ��اب ��ق  ،3ح��ق
مختلف خ��اض��ع لنظام ملكية ال�ط��واب��ق.
ول��دى الكشف تبينّ أن��ه مؤلف من مدخل
ّ
وغرفتني وحمام صغير غير مبلط أرضه
تراب ،يشترك في ملكية األقسام  Iو IIIو
 IVوما ورد عليهم ،مساحته  63م.2
التخمني:
ـ  600سهم م��ن العقار  /30ح��ارة حريك:
 /796.500/د.أ .الطرح /477.900/ :د.أ.
ـ  2400سهم من العقار  48/15حارة حريك:
 /88.200/د.أ .الطرح /52.920/ :د.أ.
تجري امل��زاي��دة نهار األرب�ع��اء الواقع فيه
 2013/11/20الساعة  11في دائرة تنفيذ
بعبدا.
ش ��روط ال�ب�ي��ع :ع�ل��ى راغ ��ب ال �ش��راء وقبل
املباشرة باملزايدة أن يودع باسم رئيس
دائرة تنفيذ بعبدا لدى صندوق الخزينة
أو أحد املصارف املقبولة قيمة الطرح أو
أن يقدم كفالة مصرفية بقيمة الطرح أو
أن يقدم كفالة مصرفية معادلة واتخاذ
م �ح��ل إق ��ام ��ة ض �م��ن ن �ط��اق دائ � ��رة تنفيذ
بعبدا إذا لم يكن له مقام فيه ،وإال اعتبر
قلمها مقامًا مختارًا ل��ه .وعلى املشتري
خالل ثالثة أيام تلي اإلحالة إي��داع كامل
ً
الثمن وإال ّ
يعد ناكال وتعاد املزايدة حكمًا
بزيادة العشر .وإذا لم يتقدم أحد للشراء
وج ��ب إع� ��ادة امل ��زاي ��دة ف ��ورًا ع�ل��ى عهدته
فيضمن النقص وال يستفيد من الزيادة.
وعليه خالل عشرين يومًا تسديد الثمن
ويتوجب على ال�ش��اري رس��م ال��دالل��ة %5
ورسم التسجيل.
رئيس القلم
أنطوان الحلو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب باروناك مكرديج أستوريان ملوكله
أوس� ��ب ك��رك��ور ك��ان �م �ي��ان ب�ص�ف�ت��ه وري��ث
كركور أوس��ب كاتميان هو نفسه كركور
أوس��ب كانجيان سند تمليك بدل ضائع
ب �ح �ص��ة امل� � ��ورث ب��ال �ع �ق��ار  /2781/ب��رج
حمود.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
ط �ل ��ب امل� �ح ��ام ��ي أش� �ي ��ر رش� �ي ��د امل �ع �ل��وف
ملوكلته جاكلني ملحم إب��راه�ي��م سماحة
سند تمليك بدل ضائع بالعقار /2324/
نابيه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا.
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
جورج صايغ
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الرياضة اللبنانية

الليبي أسامة
الفزاني
يسجل
في مرمى
الصفاء
في ذهاب
املوسم
املاضي
(أرشيف ــ
عدنان الحاج
علي)

أربع مباريات نارية في األسبوع السادس من الدوري
تقام الجولة السادسة من الدوري اللبناني
لكرة القدم قبل دخول الفرق في فترة راحة
لعشرين يومًا بسبب استحقاقي منتخب
لبنان أمام الكويت وإيران .وقد تحتاج
األندية الى هذه الراحة اللتقاط أنفاسها
خصوصًا أن األسبوع السادس سيشهد أكثر
من «موقعة» مشتعلة
عبد القادر سعد
ت�ق��ام ض�م��ن األس �ب��وع ال �س��ادس من
ال ��دوري ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ست
م�ب��اري��ات يمكن اع�ت�ب��ار أرب��ع منها
ن ��اري ��ة وإث �ن �ت�ي�ن ص �ع �ب �ت�ين .وت��أت��ي
أهمية املباريات نظرًا لتقارب الفرق
على صعيد الترتيب .املباراة األقوى
ستكون بني النجمة والصفاء التي
أصبحت على ملعب صيدا البلدي
يوم األحد عند الساعة  ،15.30بعد
نقلها م��ن ملعب املدينة الرياضية
بسبب عطل كهربائي في اإلنارة.
النجمة يتصدر التريب برصيد 11
نقطة وبفارق نقطتني عن الوصيف
ال� �ص� �ف ��اوي ،م ��ا ي �ع �ن��ي أن امل� �ب ��اراة
تحمل ع�ن��وان��ًا أول وه��و ال �ص��دارة.
ف� �ف ��وز ال� �ص� �ف ��اء س �ي �ع �ن��ي ان �ت ��زاع ��ه
ال �ص��دارة م��ن النجمة ،أم��ا التعادل
ف �س �ي �م��دد اإلق ��ام ��ة ال �ن �ج �م��اوي��ة ف��ي
رأس الترتيب .وتتفاوت معنويات
ال �ف��ري �ق�ي�ن ق �ب��ل دخ��ول �ه �م��ا ال �ل �ق��اء،
فالنجمة حصل على جرعة كبيرة
بفوزه العريض على العهد بثالثية
نظيفة ،ف��ي ح�ين أن الصفاء تعادل
ل�ل�اس� �ب ��وع ال� �ث ��ان ��ي ع� �ل ��ى ال �ت ��وال ��ي
م ��ا ي �ع �ن��ي أن� ��ه ت �ح��ت ض �غ��ط ك�ب�ي��ر
لتحقيق الفوز.
ل�ك��ن ال�ن�ج�م��ة ل��ن ي�ت�س�ل��ح ب��ال�ج��رع��ة
امل� �ع� �ن ��وي ��ة ف � �ق� ��ط ،ب� ��ل ه� ��و س �ي �م �ل��ك
س �ل��اح � ��ه األه � � � � ��م وه � � � ��و ج � �م � �ه� ��وره

ال� � ��ذي س �ي �ع ��ود ال � ��ى امل� � �ب � ��اراة ب�ع��د
انتهاء ف�ت��رة العقوبة .ودع��ا مكتب
ج �م �ه��ور ن � ��ادي ال �ن �ج �م��ة ف ��ي ب �ي��ان
ل��ه «ج�م��اه�ي��ره ال��وف�ي��ة إل��ى املواكبة
ال�ك�ث�ي�ف��ة مل �ب��اري��ات ف��ري�ق��ه تشجيعًا
لالعبني ودعمًا لهم ،تمامًا كما هي
عادة شعب النجمة املخلص ،وكما
ه ��و ت��اري �خ��ه ال �ح��اف��ل ف ��ي امل�ل�اع��ب.
وب�م�ن��اس�ب��ة ع ��ودة ج�م�ه��ور ال �ن��ادي
إلى املالعب ،دعا املكتب الجماهير
إل � � � ��ى ال � �ت � �ح � �ل� ��ي ب � ��أع � �ل � ��ى درج � � � ��ات
االن� �ض� �ب ��اط وم ��واص� �ل ��ة ال�ت�ش�ج�ي��ع
ال� �ح� �ض ��اري ط� � ��وال امل� � �ب � ��اراة م�ن�ع��ا
ل �ل �م �ص �ط��ادي��ن ف ��ي امل � ��اء ال �ع �ك��ر م��ن
النيل من النادي والفريق وتشويه
صورة الجمهور الوفي.
كما دع��ا إل��ى التشجيع البعيد عن
أي هتافات ال تليق بنادي النجمة
العريق ،بما يساعد العبي الفريق
ع�ل��ى تحقيق اإلن �ج��از ب��إح��راز لقب
ال � � ��دوري ه� ��ذا امل� ��وس� ��م ،وال ي�ش�ت��ت

تركيزهم ع��ن ه��ذا ال�ه��دف ،م��ن أجل
ي� �ق ��دم ��وا أف� �ض ��ل ه ��دي ��ة ل �ج �م��اه �ي��ر
النادي العظيمة في ختام املوسم».
وق� � ��د ت� �ت� �ص ��در م � � �ب� � ��اراة ال �ف ��ري �ق�ي�ن
واج �ه��ة األس �ب ��وع ال� �س ��ادس ،إال أن
افتتاح املرحلة يشهد مباراة هامة
ج � �دًا ع �ل��ى ص �ع �ي��د وس ��ط ال�ت��رت�ي��ب
وت � �ج � �م� ��ع ال� ��راس � �ي � �ن� ��غ م� � ��ع ض �ي �ف��ه
ال �س�ل�ام زغ��رت��ا ال �ي��وم ع�ن��د ال�س��اع��ة
 14.15على ملعب ب�ي��روت البلدي.
وس �ي �ف �ت �ق��د ال� �س�ل�ام ل�لاع �ب��ه ع�ب��اس
فضل الله بسبب اإلي�ق��اف .ويحتل
ال� ��راس � �ي � �ن� ��غ ،ال� � � ��ذي س �ي �غ �ي��ب ع �ن��ه
محمد مطر املوقوف ،املركز التاسع
برصيد س��ت ن�ق��اط ف��ي ح�ين يحتل
السالم املركز الحادي عشر بخمس
ن� �ق ��اط .وب��ال �ت��ال��ي ف� ��إن أي ن�ت�ي�ج��ة
ليست لصالح الراسينغ ستؤخره
في الترتيب لصالح السالم وحتى
ستريح طرابلس الذي يحتل املركز
الثامن برصيد  7ن�ق��اط وسيواجه

املبرة في التوقيت عينه على ملعب
ط ��راب� �ل ��س األومل� � �ب � ��ي ،ح �ي ��ث م � ��ازال
ض�ي�ف��ه ي�ب�ح��ث ع ��ن ال �ن �ق �ط��ة األول ��ى
في البطولة وهو في املركز األخير.
وي �غ �ي��ب ع��ن ط��راب �ل��س الع �ب��ه سعد
يوسف املوقوف ملباراتني.
وتختتم مباريات يوم السبت بلقاء
ال �ع �ه��د م��ع ض�ي�ف��ه ال �ت �ض��ام��ن ص��ور
ع� �ل ��ى م �ل �ع��ب ص � �ي ��دا ال� �ب� �ل ��دي ع�ن��د
الساعة  ،15.30حيث يسعى العهد

سيكون جمهور
النجمة حاضرًا للمرة
األولى هذا الموسم

سوني سعد مع المنتخب
تلقى الجمهور اللبناني خبرًا سارًا مع اإلعالن عن
وصول قضية الالعب سوني سعد (الصورة) الى
نهايتها السعيدة حيث أصبح بإمكان الالعب
املشاركة مع منتخب لبنان أمام الكويت في
 15الجاري .وقد ورد اسم سعد في التشكيلة
التي ستتوجه الى الكويت حيث يترأس البعثة
عضو االتحاد وائل شهيب .وكان رئيس االتحاد
هاشم حيدر قد أشاد بأداء املنتخب في جلسة
اللجنة التنفيذية أول من أمس وأعلن عن تأمني
مبلغ  75مليون ليرة من أجل دفع رواتب الجهاز
الفني وذلك ضمن سياسة دعم املنتخب التي تم
الحديث عنها سابقًا.

الى استعادة توازنه بمغادرة املركز
السابع الذي يقبع فيه برصيد سبع
ن� �ق ��اط ،ف ��ي ح�ي�ن ي �ح �ت��ل ال �ت �ض��ام��ن
املركز العاشر برصيد خمس نقاط.
وي� ��دخ� ��ل ال �ع �ه ��د ل �ن �س �ي��ان خ �س ��ارة
ال �ف��ري��ق أم ��ام ال�ن�ج�م��ة ف��ي األس �ب��وع
املاضي وتحقيق الفوز لالقتراب من
املراكز املتقدمة.
وت �س �ت �ك �م��ل امل� �ب ��اري ��ات غ � �دًا األح� ��د،
ف �ي �ل �ع��ب اإلخ� � ��اء األه� �ل ��ي ع��ال �ي��ه م��ع
شباب الساحل عند الساعة 14.15
ع� �ل ��ى م �ل �ع��ب ال� �ص� �ف ��اء ف� ��ي م � �ب ��اراة
بالغة األهمية على أكثر من صعيد.
ف ��اإلخ ��اء ي �ح �ت��ل ال� �س ��ادس ب��رص�ي��د
سبع نقاط وبفارق نقطة عن الساحل
صاحب املركز الثالث .وبالتالي فإن
ن�ت�ي�ج��ة امل �ب ��اراة س�ت��ؤث��ر ع�ل��ى شكل
ال�ت��رت�ي��ب .كما أن اإلخ ��اء سيلعبون
ب �ق �ي��ادة م��درب �ه��م ال �ج��دي��د م�ح�م��ود
حمود الذي سبق ودرب الساحل في
املواسم املاضية ،وبالتالي ستكون
للمواجهة نكهة خاصة.
ام��ا ال�س��اح��ل ف��إن م��درب��ه ج�م��ال طه
س �ي �س �ع��ى ل�ت�ث�ب �ي��ت ب �ص �م��ات��ه ع�ل��ى
ال �ف��ري��ق وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال�ن�ت��ائ��ج
اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي ي�ح�ق�ق�ه��ا .وي�غ�ي��ب
عن اإلخاء العباه البرازيلي دييغو
امل��وق��وف ل�ث�لاث م �ب��اري��ات ،وزم�ي�ل��ه
ق��اس��م م�ح�م��ود مل �ب��اراة واح ��دة .لكن
ال �ف ��ري ��ق س �ي �س �ت �ع �ي��د الع� �ب ��ه ط ��ارق
ال �ع �م��رات��ي ب�ع��د غ�ي��اب��ه ع��ن امل �ب��اراة
املاضية.
وي � � �ح� � ��ل األن� � � � �ص � � � ��ار ض � �ي � �ف� ��ًا ع �ل ��ى
االج �ت �م ��اع ��ي ع �ن��د ال �س ��اع ��ة 14.15
ع �ل ��ى م �ل �ع��ب ب �ل ��دي ��ة ط ��راب� �ل ��س ف��ي
لقاء جماهيري بامتياز .فاألنصار
يملك ق��اع��دة جماهيرية كبيرة في
ال �ش �م ��ال ،أم� ��ا م �ض �ي �ف��ه ف �ه��و س�ج��ل
اع� �ل ��ى ن �س �ب��ة ح� �ض ��ور ج �م��اه �ي��ري
هذا املوسم .ويحتل األنصار املركز
ال� �خ ��ام ��س ب��رص �ي��د  8ن� �ق ��اط خ�ل��ف
االج �ت �م ��اع ��ي ال� ��راب� ��ع ب� �ف ��ارق ه��دف
واح ��د .وي�غ�ي��ب ع��ن األن �ص��ار قاسم
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تصفيات آسيا

دوري أبطال أفريقيا

منتخب سوريا من دون مدرب

مشوار صعب لألهلي الى جنوب أفريقيا
ي�ن�ط�ل��ق األه �ل��ي امل �ص��ري ف��ي رح�ل��ة
حسم اللقب الثامن في دوري أبطال
افريقيا لكرة القدم عندما يحل على
اورالن��دو بايرتس الجنوب افريقي
ف��ي ذه� ��اب ال �ن �ه��ائ��ي ال �ي��وم ال�س�ب��ت
عند الساعة  20.30بتوقيت بيروت
في سويتو.
وج� � � ��اء ان� � �ج � ��از األه� � �ل � ��ي ب ��وص ��ول ��ه
ل� �ل� �ن� �ه ��ائ ��ي ل� �ل� �م ��رة ال� �خ ��ام� �س ��ة ف��ي
ث �م��ان��ي س �ن��وات خ�ل�اف��ا ل�ل�ت��وق�ع��ات
ف��ي ظ��ل ت��وق��ف امل �ن��اف �س��ات املحلية
لعدم استقرار االوض��اع السياسية
واالمنية في البالد ،ما حرمه فرصة
ال �ل �ع��ب ب��ان �ت �ظ��ام .وت� �ج ��اوز االه �ل��ي
ع ��دة ع�ق�ب��ات ل�ي�ح��رز ال�ل�ق��ب االخ�ي��ر
بعد مجزرة بورسعيد.
وس� � �ب � ��ق ل �ل�اه � �ل� ��ي ان واج� � � � ��ه ص��ن
داون ��ز ال�ج�ن��وب اف��ري�ق��ي ف��ي نهائي
 2001عندما اح��رز لقبه الثالث في
املسابقة.
ام ��ا اورالن � ��دو ب��اي��رت��س ب�ط��ل 1995
على حساب اسيك ميموزا العاجي،
ف�ي�ع�ت�ب��ر االق � ��ل ح �ظ��ا ف ��ي ال �ن �ه��ائ��ي
ع �ل ��ى ح� ��د ق � ��ول م� ��درب� ��ه روج � � ��ر دو
س��ا ،وذل��ك بعد تأهله على حساب
الترجي التونسي «ستكون مباراة
صعبة ،الن�ه��م م��ن ب�ين اق��وى الفرق
ف��ي اف��ري�ق�ي��ا وه ��و ن ��ادي ال �ق��رن في
ال� � �ق � ��ارة .ل �ق ��د ف� � � ��ازوا ب �ك ��ل االل� �ق ��اب

ل�ك��ن علينا ان نتخطى ال�ح��واج��ز».
ورأى م��درب االه�ل��ي محمد يوسف
ال� ��ذي ح��ل ب ��دال م��ن ح �س��ام ال �ب��دري
هذا املوسم ان «مباراة اورالندو هي
االهم في مسيرتي وفي عامي االول
كمدير فني لالهلي .نمتلك عناصر
خبرة امثال محمد ابو تريكة ووائل
جمعة واحمد فتحي وعماد متعب

وس �ي��د م �ع��وض مل��واج�ه��ة اورالن� ��دو
القوي».
وس �ي �ك��ون ح � ��ارس االه� �ل ��ي ش��ري��ف
اكرامي جاهزا لخوض امل�ب��اراة الى
ج��ان��ب م�ح�م��د اب ��و ت��ري �ك��ة وح �س��ام
عاشور ورامي ربيعة.
ول � ��دى ب��اي��رت��س ،ي �ت��وق��ع ان ي�ك��ون
الع � ��ب ال� ��وس� ��ط س �ي �ف �ي �س��و م�ي�ي�ن��ي

العب األهلي محمد أبو تريكة خالل اللقاء مع كوتون سبور في نصف النهائي (أ ف ب)

أخبار رياضية
اليوم األول من فروسية
قفز الحواجز

ب��ات منتخب سوريا االول لكرة القدم دون مدرب
بعد استقالة مدربه انس مخلوف وعدم الوصول
الى اتفاق رسمي مع ن��ادي القوة الجوية العراقي
على اع ��ارة م��درب��ه ال �س��وري ح�س��ام السيد لقيادة
منتخب سوريا في مبارياته املتبقية في تصفيات
كأس االمم االسيوية.
وك ��ان م�خ�ل��وف ق��د اس�ت�ق��ال ب�ع��د خ �س��ارة منتخب
س��وري��ا ام ��ام س�ن�غ��اف��ورة  2-1ف��ي ال�ج��ول��ة الثالثة
من منافسات املجموعة االولى من تصفيات كأس
آسيا املقررة نهائياتها في استراليا  ،2015فكان
أن أعلن اتحاد الكرة السوري على موافقة حسام
ال�س�ي��د م ��درب ف��ري��ق ال �ق��وة ال�ج��وي��ة ال �ع��راق��ي على
ق�ي��ادة املنتخب ف��ي مبارياته ال�ث�لاث املتبقية في
التصفيات على سبيل االعارة.
وك��ان��ت م �ص��ادر مطلعة اش ��ارت ال��ى ع��دم موافقة
ال � �ن ��ادي ال� �ع ��راق ��ي ع �ل��ى اع� � ��ارة م ��درب ��ه م �م��ا أوق ��ع
ات�ح��اد ال�ك��رة ال �س��وري ف��ي ح��رج كبير واع ��اده الى
نقطة ال�ص�ف��ر ف��ي عملية اخ�ت�ي��ار امل ��درب املناسب
خصوصا ان معظم املدربني املعروفني مرتبطون
مع اندية خارج سوريا.
وي��ذك��ر ان منتخب س��وري��ا سيلتقي م��ع نظيريه
السنغافوري والعماني على التوالي يومي  15و19
تشرين الثاني ال�ج��اري ف��ي ط�ه��ران ف��ي الجولتني
الرابعة والخامسة من تصفيات املجموعة على ان
يختتم مبارياته بقاء االردن في عمان في الخامس
من شهر اذار .2014
ويحتل منتخب س��وري��ا امل��رك��ز ال��راب��ع االخ�ي��ر في
مجموعته برصيد نقطة واح ��دة ،مقابل  7نقاط
لعمان املتصدرة و 5نقاط لسنغافورة.
(أ ف ب)

ج ��اه ��زا ب �ع��د اص��اب �ت��ه ،ل �ك��ن ال�ق��ائ��د
الك ��ي ل �ي �ك �غ��واث��ي س�ي�غ�ي��ب م �ج��ددا
بعد افتقاده في املباريات االخيرة
لالصابة.
وانتهى دور االربعة دون ان يتمكن
اط� ��راف� ��ه االرب � �ع� ��ة م ��ن ت �ح �ق �ي��ق ف��وز
واح��د وذل��ك الن اورالن ��دو بايرتس
ت��أه��ل ال ��ى ال �ن �ه��ائ��ي ب��ال �ت �ع��ادل مع
ال�ت��رج��ي  1-1ف��ي ارض االخ�ي��ر بعد
ان ان�ت�ه��ى ل �ق��اء ال ��ذه ��اب ب��ال�ت�ع��ادل
 0 - 0ف��ي ملعبه ،فيما بلغ االهلي
النهائي بفوزه على كوتون سبور
الكاميروني بركالت الترجيح.
ويقام اياب النهائي في  10تشرين
الثاني الحالي ف��ي ال�ق��اه��رة بعدما
خاض االهلي مبارياته االخيرة في
الجونة التي تبعد  470كلم جنوب
شرق القاهرة.
وسيتأهل الفائز الى بطولة العالم
لالندية املقررة نهاية العام الحالي
في املغرب ( 11الى  21كانون االول).
وال �ل�اف ��ت ان ال �ف��ري �ق�ي�ن ف ��ي ن�ه��ائ��ي
ال �ب �ط��ول��ة ي �م �ث�لان ج �ن��وب اف��ري�ق�ي��ا
مضيفة مونديال  2010التي عجزت
عن تكملة مشوار تصفيات مونديال
 ،2014فيما منيت بخسارة ساحقة
ام� � ��ام غ ��ان ��ا  1-6ف ��ي ذه� � ��اب ال � ��دور
ال �ح ��اس ��م وب ��ال �ت ��ي س �ي �ك��ون ام�ل �ه��ا
ضعيفا جدا في بلوغ املونديال.
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ح��ل ط��ون��ي ع�س��اف ع�ل��ى «ف��وي�ب��ي»
م��ن ن ��ادي ض�ب�ي��ه ك��اون �ت��ري ك�ل��وب
اول في فئة الكبار «أ» البالغ ارتفاع
حواجزها  ١٤٠سنتمترًا ،في اليوم
االول م ��ن م �س��اب �ق��ة ب �ط��ول��ة ل�ب�ن��ان
ال �ع ��ام ��ة ل �ف��روس �ي��ة ق �ف��ز ال �ح��واج��ز
ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا االت� �ح ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي
للفروسية على مرمح ن��ادي فاليه
كلوب عينطورة وتختتم غدًا االحد.
وفي فئة الكبار «ب» البالغ ارتفاع
ح� ��واج� ��زه� ��ا  ١٢٥س �ن �ت �م �ت �رًا ،ح��ل
ج ��اد ال��دن��ا ع�ل��ى «ف�ي�ت��ا ن��وف��ا» من
ن� ��ادي امل �ش��رف اول ،وح �ل��ت يسما
ح� ��داد ع �ل��ى «ف��وت��ان �ي��ا» م ��ن ن ��ادي
ف��ال �ي��ه ك �ل��وب ع �ي �ن �ط��ورة اول� ��ى في
فئة الناشئني دون  ١٧عامًا البالغ
ارت �ف��اع ح��واج��زه��ا  ١٢٠سنتمترًا،
فيما حلت ميكايال م �ع��راوي على
«ك��وب��ر» م��ن ن ��ادي ك��اون �ت��ري ف��ارم
اول��ى في فئة االوالد دون  ١٤عامًا
ال� �ب ��ال ��غ ارت� � �ف � ��اع ح� ��واج� ��زه� ��ا ١١٠
سنتمترات.

القادسية والكويت على
كأس االتحاد اآلسيوي
س �ي �ك��ون ل �ق��ب ال �ن �س �خ��ة ال �ع��اش��رة
من بطولة كأس االتحاد االسيوي
لكرة القدم كويتيا بوصول فريقي
ال�ق��ادس�ي��ة وال �ك��وي��ت ح��ام��ل اللقب
ال��ى امل�ب��اراة النهائية املقررة اليوم
السبت عند الساعة  18.00بتوقيت
بيروت .وسيقام النهائي في استاد
ال�ص��داق��ة وال�س�لام ال�خ��اص بنادي
كاظمة الكويتي نظرا لعدم مطابقة
اس � � �ت� � ��اد م� �ح� �م ��د ال � �ح � �م� ��د ب � �ن� ��ادي
ال�ق��ادس�ي��ة ل�ل�ش��روط امل�ف��روض��ة من
قبل االتحاد االسيوي للعبة الذي
قرر سلفا اقامة النهائي في ملعب
الفريق املتأهل من مواجهة ال��دور
ن� �ص ��ف ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ب�ي��ن ال �ق��ادس �ي��ة
والفيصلي االردني.
وسيحضر ال�ل�ق��اء رئ�ي��س االت�ح��اد
االس�ي��وي للعبة البحريني الشيخ
سلمان بن ابراهيم الى جانب عدد
م��ن ك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن ف��ي ات �ح��اده،
ويقوده طاقم تحكيم سنغافوري.

أفقيا

ّ
العاملية
 -1بئر عميقة – أكبر مدن أالسكا فيها مطار دولي ُيعتبر ملتقى الخطوط القطبية
–  -2م��ارك��ة س �ي��ارات – سفيرتنا ال��ى ال�ن�ج��وم –  -3بطل وط�ن��ي س��وي�س��ري وه��و ج��زء من
حكايات إستقالل سويسرا من األمبراطورية النمساوية شطر تفاحة بسهم الى شطرين
وهي على رأس إبنه ً
بناء على طلب حاكم نمساوي ُيدعى جسلر – نوتة موسيقية –  -4هدم
ُ
املنزل – ُحقة لحفظ الدراهم – مقياس طول –  -5يأخذ بالقوة والقهر – أرض يابسة تشكل
ج��زء من خمسة في التقسيم العاملي –  -6ظل أو جانب الشيء – خصب – بشر –  -7نعم
باألجنبية – بلدة ف��ي ال�ع��راق مركز قضاء بمحافظة دي��ال��ى –  -8يتحرك القلب – مدينة
فرنسية –  -9يبسط قدميه – إسم موصول –  -10اإلغريقيون أو الهيلينيون

عموديًا

حل الشبكة 1551

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.

ّ
مقسمة – ّ -2
رسام ايطالي عاش في
أندونيسيا وأكثرها سكانًا – دولة آسيوية
 -1إحدى جزر
ّ
املفضل عند املجتمع الباريسي – سئم وضجر –  -3بواسطتي – ّ
حية زعم
باريس وكان الفنان
العرب أنها تطير – من أعضاء جسدي –  -4ضد األكثر – حرف ّنصب – ُ -5ملزم بالقيام بأعمال
ضرورية وملحة – عاصمة أملانيا اإلتحادية سابقًا –  -6لحم ُيدق أو ُيهرم صرفًا دقيقًا ُ
ويجعل
ُ
ُ
منه أصابع تشوى وتؤكل – ملع البرق –  -7مصيبة وحلول الشر – حرف جر –  -8متشابهان
ّ
– عاصمة بورما قديمًا –  -9نسبة ملواطن من القارة األوقيانية –  -10إسم سريلنكا السابق

مشاهير

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

1

 -1األسد – شامخ –  -2ماجالن – سرو –  -3نحسدهم –  -4شاي – بر – آر –  -5دنوت – سل – -6
مري – سباق –  -7جان دارك – وا –  -8من – أبد –  -9أشم – سماسرة –  -10ليلى كرم

عموديًا

أمي – جمجمال –  -2ال – رانشي –  -3أجنادين – مل –  -4سلحني – دم –  -5داس – وفا ّ
ّ -1
–سك
ُ
ّ
–  -6ندبت – ريمر –  -7هر – سك – ام –  -8إسم – سب – اس –  -9مر – األوبرا –  -10خوار – قادة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1552
7

8

9

10

11

ّ
دور
بمراسالته مع
إشتهرقام بتمثيل
المسرحية.
للفنون.)1949
العالي(-1862
المعهد مصر
بريطانيا في
لملكخريج
األعلىشاب
الممثلسوري
ممثل
رمضان  2012من إخراج
العالميةفياألولى
�ذي عرض
الحرب
عمر ال�
خالل
مسلسل
حسينفيبن علي
الخطاب
بنمكة
شريف
عمر
علي= طائر حسن الصوت ■  = 7+10+5+1أحزان ■  = 11+4+9سهل
3+8+2+6
حاتم
 = 4+3+9+11+8السن ■  = 6+2+1+5أصل البناء ■  = 7+10بحر
الفهم

حل الشبكة الماضية :ماكسيم غوركي
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َ
حلم ...ففقد وطنًا!
دييغو كوستا :بحث عن ٍ

الرياضة الدولية

رمى دييغو كوستا خلف ظهره كل ماضي طفولته ومطلع شبابه
في مدينته الغارتو في البرازيل بمجرد أن بدأ اسمه يلمع في مدريد مع
اتلتيكو ،حيث اختار ان يرتدي قميص اسبانيا التي حصل لتوه على
جنسيتها في املونديال ،غير آبه بنداءات بلده األصلي
حسن زين الدين
ل��م ُي�ب�ص��ر دي�ي�غ��و دا س�ي�ل�ف��ا كوستا
ال �ن��ور ف��ي م��دري��د ع��ام  .1988ل��م تكن
ن��اف��ورة ساحة «سيبليس» الشهيرة
ف��ي العاصمة اإلسبانية أول
م��ا وق ��ع ع�ل�ي��ه ن��اظ��را دي�ي�غ��و
عند ق��دوم��ه إل��ى ال�ح�ي��اة .ولم
ت �ك ��ن ن ��زه ��ة دي �ي �غ��و األول� � ��ى،
عندما بدأ يمشي ،في حديقة
«كامبو دي��ل م��ورو» الخالبة.
أنفاس دييغو كوستا االولى
على هذه األرض كانت بعيدًا
ب� � ��آالف االم � �ي� ��ال ع ��ن م ��دري ��د.
هناك ف��ي مدينة الغ��ارت��و في
البرازيل ،ولد هذا الشاب.
ف��ي أزق��ة ه��ذه املدينة الفقيرة
ك ��ان ��ت رك� �ل ��ة ك��وس �ت��ا األول� ��ى
للكرة ال�ت��ي أح�ب�ه��اُ .ي ��روى ان
كوستا كان شديد البأس في
ص�غ��ره وك��ان ب��ارع��ًا ف��ي لعبة
«كرة الشوارع» ومنها استمد
قوته وتدخالته العنيفة التي
طوت البرازيل صفحة
ط�ب�ع��ت أس �ل��وب ل�ع�ب��ه ف��ي ما
بعد ...لكنه كان موهوبًا.
دييغو كوستا نهائيًا
وك��أت��راب��ه ف��ي ال �ب ��رازي ��ل ،شد
بعد ان ساد الغضب
ك��وس�ت��ا ال ��رح ��ال ع��ن مدينته
البالد عقب قرار العب
وع ��ن ب�ل��اده ب��رم �ت �ه��ا ،ع�ن��دم��ا
أتلتيكو مدريد تمثيل
«اش�ت��د ع��وده» ،ق��اص�دًا الحلم
اسبانيا في مونديال
ال �ك �ب �ي��ر ،خ �ل��ف امل� �ح� �ي ��ط ،ف��ي
استغراب
 ،2014وسط
ليالي أوروبا الساحرة.
مدرب «السيليساو»،
ف � ��ي ب � ��راغ � ��ا ،ك� ��ان� ��ت م �ح �ط �ت��ه
لويز فيليبي سكوالري.
األول� � ��ى م ��ع ك� ��رة أوروب � � ��ا ف��ي
ن� � ��ادي ّامل ��دي� �ن ��ة ال �ب��رت �غ��ال �ي��ة،
بيد ان األخير اكد،
ّ ُّ
وك��ان مل��ا يبلغ الثامنة عشرة
امس ،أن تمنع كوستا
م��ن ع �م��ره ب �ع��د ،ام ��ا الغ��ارت��و
عن اللعب لبالده فتح
فكانت ال تزال ُ
بعد في القلب.
الباب امام ويليان،
ال �ط �ف��ول��ة وال� ��رف� ��اق ك ��ان ��وا ال
ّ
العب تشلسي ،لاللتحاق
ي � ��زال � ��ون ي �س �ت �ح ��ل ��ون م �ك��ان��ًا
بـ«راقصي الساميا».
كبيرًا في أحالم دييغو عندما
ك� � ��ان ي �خ �ل ��د إل� � ��ى ال � �ن � ��وم ف��ي
مسكنه ف��ي ب��راغ��ا ...وك��ذا في
دموعه عندما ك��ان يقف على
الشرفة في أمسيات الغربة املوحشة.
م � ��رت ال � �س � �ن ��وات س ��ري� �ع ��ة ،وه � ��ا ه��و
دييغو يعود إلى مدريد في اسبانيا
بعد ان حط فيها الرحال للمرة االولى

ع ��ام  2007م��ع أت�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د وم��ن
ث��م تنقل م�ع��ارًا ف��ي العديد م��ن الفرق
اإلسبانية.
ف��ي ملعب «فيسنتي ك��ال��دي��رون» راح
اس ��م دي�ي�غ��و ك��وس�ت��ا ي�ك�ب��ر ي��وم��ًا إث��ر

يوم حتى بات النجم االول في الفريق
حاليًا .أح�ل�ام ال�ش��اب البالغ  25عامًا
ب��ات ال يحدها أف��ق بعد ان ملس طعم
الشهرة في مدريد.
كثيرة ه��ي األش �ي��اء ال�ت��ي تغيرت في
حياة كوستا في السنوات السبع في
اوروبا منذ قدومه اليها في  .2006بات
اسم الشاب البرازيلي حديث الصحف
االسبانية واألوروبية والعاملية بفعل
تألقه الكبير مع اتلتيكو مدريد .بات
حساب دييغو في مصارف اسبانيا
واوروبا اكبر .بات مسكنه في مدريد

أوس ��ع ،وس �ي��ارات��ه أف �خ��م .ب��ات��ت لكنة
دييغو االسبانية أفضل ،وف��ي جيبه
جواز سفر اسباني.
بات دييغو يمشي مزهوًا في شوارع
س �ي �ب �ل �ي��س وال ي �ن �ت �ه��ي م� ��ن ت��وق �ي��ع
ً
«االوت ��وغ ��راف ��ات» ل�ل�ع�ش��اق ،وم�خ�ت��اال
ب��رف�ق��ة كلبه ف��ي ح��دي�ق��ة «ك��ام�ب��و دي��ل
مورو».
ب� � � ��ات دي � �ي � �غ� ��و ي � �غ � �ف ��و ع � �ل� ��ى ص� ��وت
موسيقى «خوليو ايغليزياس» ملء
ج� �ف ��ون ��ه ،وي� �ح� �ل ��م .ي �ح �ل��م ب��إس �ب��ان �ي��ا
ولذيذ العيش فيها .يحلم بأن يحمل

ف� ��ي ال �ص �ي ��ف ك � ��أس ال� �ع ��ال ��م م��رت��دي��ًا
قميص منتخب اسبانيا الذي فضله
على بلده األم رغ��م ال�ن��داءات العديدة
ال�ت��ي وج�ه��ت ال�ي��ه م��ن خ�ل��ف املحيط،
لكن ،عبثًا ،فقد ّ
صمت أذناه عنها في
مدريد .ام��ا الغ��ارت��و ،مدينة الطفولة،
�رى م��ن امل��اض��ي.
فأصبحت م�ج��رد ذك� ّ
زق��اق ال�ح��ي وال��رف��اق مل��ا يعد لهم من
مكان في أحالم دييغو.
غ � �دًا (ف� ��ي ال �ص �ي��ف) س �ي �ع��ود دي�ي�غ��و
ك��وس �ت��ا ال� ��ى ال� �ب ��رازي ��ل ،ل� �ك ��ن ...زائ � �رًا
ه� � ��ذه امل � � � ��رة .س �ي �ل �ع��ب ب� �ط ��ول ��ة ك ��أس

اختار كوستا أن يلعب السبانيا في مونديال  2014على البرازيل بلده األم والذي ولد فيه (ألكسندر كالين ــ أ ف ب)

البرازيل
تطوي
صفحته

سوق االنتقاالت

موناكو يسعى وراء والكوت بـ  34مليون يورو
ي�س�ع��ى م��ون��اك��و ال�ف��رن�س��ي للتعاقد
م ��ع ن �ج��م أرس� �ن ��ال االن �ك �ل �ي��زي ،ث�ي��و
وال � � � �ك � � ��وت ،ف � ��ي س � � ��وق االن � �ت � �ق� ��االت
ال �ش �ت��وي��ة ف��ي ك��ان��ون ال �ث��ان��ي امل�ق�ب��ل
مقابل  34مليون جنيه إسترليني،
بحسب ما ذكرت صحيفة «ذا دايلي
مايل» البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن إدارة موناكو
ت� �ح ��اول ض ��م وال � �ك ��وت إل� ��ى س�ل�س�ل��ة
الصفقات القوية التي عقدها النادي
في فترة االنتقاالت الصيفية األخيرة
ملواصلة مشوار املنافسة مع باريس
س � ��ان ج� �ي ��رم ��ان ع �ل��ى ل �ق��ب ال� � ��دوري
الفرنسي هذا املوسم.
من جهته ،رفع ريال مدريد عقده مع
حارسه االساسي دييغو لوبيز إلى
 4.5ماليني ي��ورو سنويًا وذل��ك بعد
املجهود الكبير الذي بذله مع الفريق
طوال الفترة املاضية.
وح � �ج ��ز ل ��وب� �ي ��ز م� �ق� �ع ��ده األس ��اس ��ي

رفع ريال مدريد عقده مع حارسه االساسي دييغو لوبيز إلى  4.5ماليني يورو سنويًا (أ ف ب)

على حساب إيكر كاسياس .وأك��دت
ص�ح�ي�ف��ة «م� ��ارك� ��ا» أن ل��وب �ي��ز أب ��دى
سعادته بالتقدير ال��ذي منحته إياه
إدارة ال � �ن ��ادي وت �م �س �ك �ه��ا ب ��ه ح�ت��ى
نهاية عقده عام  .2017ولعب لوبيز
دورًا اساسيًا في انقاذ مرمى الفريق
من الكثير من الفرص خالل مباريات
امل��وس��م ال�ح��ال��ي خ��اص��ة ف��ي ال ��دوري
اإلسباني وهو ما دفع إدارة النادي
للبحث ع��ن ط��ري�ق��ة مل�ك��اف��أت��ه .وت��أت��ي
ه��ذه الخطوة وس��ط تكهنات برحيل
ك��اس �ي��اس ع ��ن ال �ف��ري��ق ب �س �ب��ب ع��دم
لعبه اساسيًا في مباريات امللكي في
«الليغا» ال سيما أنه الحارس األول
للمنتخب اإلسباني.
ال��ى ذل ��ك ،أوردت صحيفة «آس» أن
الع��ب ري��ال م��دري��د ،تشابي ألونسو،
أع��اد فتح إمكانية تجديد عقده مع
ال� �ن ��ادي امل �ل �ك��ي ،وال � ��ذي ي�ن�ت�ه��ي في
حزيران املقبل.
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ال �ع��ال��م ب�ق�م�ي��ص م�ن�ت�خ��ب اس �ب��ان �ي��ا.
س�ي�ت�ن�ق��ل ب�ي�ن م ��دن ب��رازي �ل �ي��ا وس ��او
باولو وفورتاليزا وبورتو ألليغري،
ورب�م��ا ي��رف��ع ال�ك��أس عاليًا ف��ي ملعب
«م� � ��اراك� � ��ان� � ��ا» ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة ري � � ��و دي
جانيرو ،لكن دييغو لن يجرؤ على أن
يمر على الغارتو ،ان يزور البيت الذي
خ��رج منه ال��ى ال�ح�ي��اة وال��زق��اق ال��ذي
ركل فيه الكرة للمرة االول��ى ،أن يلقي
التحية على جيران األمس ويحتضن
رف��اق الطفولة .لن يجرؤ دييغو على
فعل ذلك ،حتمًا ،لن يجرؤ.

• كرة المضرب •

الفورموال 1

دروة باريس بيرسي :نصف نهائي ناري بني ديوكوفيتش وفيديرر

غروجان وفيتيل األسرع
في التجارب الحرة في أبو ظبي

حجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف ثانيًا،
بطاقته الى الدور نصف النهائي في دورة باريس
ال��دول �ي��ة ف��ي ك ��رة امل� �ض ��رب ،آخ ��ر ال� � ��دورات ال�ت�س��ع
ال �ك �ب��رى وال �ب��ال �غ��ة ج��وائ��زه��ا  3,204,745م�لاي�ين
يورو ،بفوزه السهل على السويسري
ستانيسالس فافرينكا  1-6و.4-6
واس � �ت � �ه� ��ل دي ��وك ��وف� �ي� �ت ��ش امل� � �ب � ��اراة
بطريقة مثالية فتقدم على منافسه
 0-3قبل ان يحسم املجموعة االول��ى
 ،1-6في مدى  26دقيقة فقط.
وسنحت بعض الفرص للسويسري
ف ��ي م�ط�ل��ع امل �ج �م��وع��ة ال �ث��ان �ي��ة لكنه

ل��م ي�ن�ج��ح ف��ي اس�ت�غ�لال ارب ��ع ف��رص ل�ك�س��ر ارس��ال
منافسه .وك��ان��ت النقطة الحاسمة ف��ي املجموعة
الثانية ف��ي ال�ش��وط السابع عندما نجح الصربي
في كسر ارسال منافسه ليتقدم عليه ويحافظ على
تقدمه وي�ف��وز ب��امل �ب��اراة .ويبقى ع��زاء
ف��اف��ري�ن�ك��ا ال��وح �ي��د ض�م��ان��ه امل�ش��ارك��ة
في بطولة املاسترز الشهر املقبل في
ل �ن��دن .وض� ��رب دي��وك��وف �ي �ت��ش م��وع �دًا
ناريًا في دور األربعة مع السويسري
روج�ي��ه فيديرر الخامس ال��ذي تغلب
ع �ل��ى االرج �ن �ت �ي �ن��ي خ � ��وان م ��ارت ��ن دل
بوترو الرابع  3-6و 6-4و.3-6

الدوري االميركي للمحترفين

بول وغريفن يقودان كليبرز للفوز على ووريرز
قاد كريس بول فريقه لوس انجلس
كليبرز الى الفوز على ضيفه غولدن
ستايت ووري��رز  115-126في دوري
ك� � ��رة ال� �س� �ل ��ة االم � �ي� ��رك� ��ي ال �ش �م��ال��ي
للمحترفني بتسجيله  42نقطة.
ك�م��ا ت��أل��ق ب�لاي��ك غ��ري�ف�ين ف��ي اللقاء
ً
مسجال  23نقطة ثم خرج باالخطاء
الستة قبل  3،53دقائق ،واض��اف كل
من جاي جاي ريديك والبديل جمال
كروفورد  17نقطة.
وف� ��ي ال� �ط ��رف امل� �ق ��اب ��ل ،دك س�ت�ي�ف��ن
ك��وري س�ل��ة كليبرز بتسع ثالثيات
ل �ي �س �ج��ل  38ن �ق �ط��ة و 9ت� �م ��ري ��رات
حاسمة لكنه خسر الكرة  11مرة.
وك � � ��ان ك� �ل� �ي� �ب ��رز ،ال � � ��ذي ح� �ق ��ق رق �م��ًا
ق�ي��اس�ي��ًا ب�ع��دد االن �ت �ص��ارات امل��وس��م
امل ��اض ��ي ( ،)56ق ��د اس �ت �ه��ل م��وس�م��ه
ال�ث�لاث�ين ف��ي ال ��دوري ب�خ�س��ارة ام��ام
جاره اليكرز على امللعب عينه.
وه��ذا امل��وس��م االول ال��ذي ستتم فيه
ازال� ��ة راي� ��ات الي �ك��رز وارق � ��ام العبيه
املعتزلني م��ن امللعب امل�ش�ت��رك خالل
م� �ب ��اري ��ات ك �ل �ي �ب��رز وب � �م � �ب� ��ادرة م��ن
املدرب دوك ريفرز.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ف ��از ش�ي�ك��اغ��و ب��ول��ز على
ضيفه نيويورك نيكس  .81-82ويعود
ف �ض��ل ال� �ف ��وز ال� ��ى دي ��ري ��ك روز ال ��ذي
سجل سلة الفوز في اللحظات القاتلة.

منح روز شيكاغو
الفوز على نيكس
سلة في
بتسجيله ً
اللحظات القاتلة

ًَ
وكان معدل روز ضعيفا ( 18نقطة)،
واضاف لبولز البريطاني لوول دنغ
 17نقطة وكارلوس بوزر  14نقطة و7
متابعات والتقط الفرنسي يواكيم
ن��واه العائد م��ن اص��اب��ة  15متابعة،
فيما ك��ان ك��ارم�ي�ل�ل��و ان�ط��ون��ي ال��ذي
اه ��در س�ل��ة ال �ف��وز ق�ب��ل  5ث ��وان على
النهاية ،االف�ض��ل ل��دى الضيوف مع
 22نقطة و 6متابعات و 6تمريرات
ح ��اس� �م ��ة ،وال� �ت� �ق ��ط الع � ��ب االرت � �ك ��از
تايسون تشاندلر  19متابعة.
وه�ن��ا برنامج امل�ب��اري��ات :تشارلوت
ب��وب��اك �ت��س  -ك�ل�ي�ف�لان��د ك��اف��ال�ي�ي��رز،
اورالن � � ��دو م��اج �ي��ك  -ن �ي��و اورل �ي��ان��ز
ب �ي �ل �ي �ك��ان��ز ،واش� �ن� �ط ��ن وي� � � � � ��زاردز -
ف � �ي �ل�ادل � �ف � �ي ��ا س� �ف� �ن� �ت ��ي س� �ي� �ك� �س ��رز،
اتالنتا هوكس  -تورونتو رابتورز،
ب ��وس� �ط ��ن س �ل �ت �ي �ك��س  -م �ي �ل��ووك��ي
ب��اك��س ،ه�ي��وس�تن روك �ت��س  -داالس
م ��اف ��ري �ك ��س ،م �م �ف �ي��س غ��ري��زل �ي��س -
دي� �ت ��روي ��ت ب �ي �س �ت��ون��ز ،م�ي�ن�ي�س��وت��ا
ت �م �ب��روول �ف��ز  -اوك�ل�اه ��وم ��ا س�ي�ت��ي،
ب� ��روك � �ل �ي�ن ن� �ت ��س  -م� �ي ��ام ��ي ه �ي ��ت،
دن� �ف ��ر ن��اغ �ت��س  -ب ��ورت�ل�ان ��د ت��راي��ل
باليزرز ،فينيكس صنز  -يوتا جاز،
ساكرامنتو كينغز  -ل��وس انجلس
كليبرز ،لوس انجلس اليكرز  -سان
انطونيو سبرز.
كريس بول
متجهًا نحو
السلة (أ ف ب)

البطوالت األوروبية الوطنية

مواجهة مرتقبة بني أرسنال وليفربول في لندن
ي�ت�ح�ض��ر أرس �ن ��ال امل �ت �ص��در مل��واج�ه��ة
قويه باستضافته ليفربول الثالث في
ال�ج��ول��ة ال�ع��اش��رة م��ن ب�ط��ول��ة انكلترا
لكرة القدم اليوم السبت.
وي� � � �خ � � ��وض ارس � � � �ن� � � ��ال س� �ل� �س� �ل ��ة م��ن
امل��واج�ه��ات ال�ه��ام��ة ف��ي االي ��ام العشرة
امل �ق �ب �ل��ة ،ف�ب�ع��د م��واج �ه �ت��ه ل�ل�ي�ف��رب��ول،
يحل ضيفًا على بوروسيا دورتموند
االمل��ان��ي منتصف االس�ب��وع املقبل ،ثم
ي �ت��وج��ه ال ��ى م�ل�ع��ب «اول � ��د ت ��راف ��ورد»
مل � ��واج� � �ه � ��ة م ��ان � �ش � �س � �ت ��ر ي� ��ون� ��اي � �ت� ��د.
ويسعى «املدفعجية» بقيادة امل��درب
ال �ف��رن �س��ي ارس �ي��ن ف�ي�ن�غ��ر ال� ��ى وض��ع
ح ��د ل �ص �ي��ام دام ث �م��ان��ي س �ن ��وات عن
االل �ق��اب وت �ح��دي �دًا م�ن��ذ ان ت��وج بطال
لكأس انكلترا ع��ام  2005على حساب
مانشستر يونايتد بركالت الترجيح.
ب � � � � � ��دوره ،ي� �س� �ع ��ى ت �ش �ل �س ��ي ال� �ث ��ان ��ي
بفارق نقطتني الى مواصلة صحوته
وال�ض�غ��ط ع�ل��ى ارس �ن��ال ع�ن��دم��ا يحل

ض�ي�ف��ًا ع �ل��ى ن �ي��وك��اس��ل .ك ��ذل��ك ،ي��أم��ل
م��ان �ش �س �ن��ر ي ��ون ��اي �ت ��د ف� ��ي م��واص �ل��ة
س �ل �س �ل��ة ان � �ت � �ص� ��ارات� ��ه ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
املسابقات باستضافته لفوالم .وهنا
برنامج املباريات (بتوقيت بيروت):
 ال � �س � �ب� ��ت :ن� �ي ��وك ��اس ��ل ي ��ون ��اي� �ت ��د -تشلسي ( ،)14,45ف��والم  -مانشستر
ي ��ون ��اي� �ت ��د ( ،)17,00ه� � ��ال س �ي �ت��ي -
سندرالند ( ،)17,00مانشستر سيتي
 ن��وري �ت��ش س�ي�ت��ي ( ،)17,00س�ت��وكسيتي  -ساوثمبتون ( ،)17,00وست
بروميتش البيون  -كريستال باالس
( ،)17,00وس ��ت ه ��ام  -اس �ت��ون فيال
( ،)17,00ارسنال  -ليفربول (.)19,30
 االح ��د :اف��رت��ون  -توتنهام (،)15,30كارديف  -سوانسي (.)18,00
¶ ايطاليا :ينتظر الجميع استكمال
روما لسلسلة انتصاراته بعدما حقق
رقمًا قياسيًا بفوزه في عشر مباريات
متتالية .ويحزم اوالد املدرب الفرنسي

رودي غ��ارس �ي��ا ح �ق��ائ �ب �ه��م مل��واج �ه��ة
تورينو غدًا االحد في املرحلة الحادية
عشرة من ال��دوري اإليطالي .ويبحث
الوصيفان نابولي ويوفنتوس بفارق
 5نقاط عن «جالوروسي» عن زلة قدم
م��ن االخ �ي��ر ل�ت�ق�ل�ي��ص ال� �ف ��ارق ع�ن��دم��ا

يتطلع روما الى
تعزيز رقمه القياسي
في عدد االنتصارات
المتتالية منذ بداية
الموسم

ي�س�ت�ق�ب��ل ال �ف��ري��ق ال �ج �ن��وب��ي ك��ات��ان�ي��ا
ف �ي �م��ا ي� �ح ��ل ح ��ام ��ل ال� �ل� �ق ��ب ف� ��ي اخ ��ر
موسمني ضيفًا على بارما.
وتشهد املرحلة مباراة قوية بني ميالن
ال�ع��اش��ر امل�ت�ع�ث��ر وض�ي�ف��ه فيورنتينا
ال�خ��ام��س امل�ت��أل��م م��ن س�ق��وط��ه االخ�ي��ر
ام� � ��ام ن ��اب ��ول ��ي ب �ع��د  4م� �ب ��اري ��ات م��ن
دون خ �س��ارة .وي�س�ع��ى الع�ب��و امل��درب
ف�ي�ن�ت�ش�ن��زو م��ون�ت�ي�لا االس �ت �ف��ادة من
هفوات ميالن املتالحقة.
وهنا برنامج املباريات:
السبت :بارما  -يوفنتوس (،)19,00ميالن  -فيورنتينا ( ،)21,45نابولي -
كاتانيا (.)21,45
 االح��د :ليفورنو  -ات��االن�ت��ا (،)13,30التسيو  -جنوى ( ،)16,00اودينيزي
 ان�ت��ر ميالنو ( ،)16,00سمبدوريا -ساسوولو ( ،)16,00فيرونا  -كالياري
( ،)16,00تورينو  -روما (.)21,45
 -االثنني :بولونيا  -كييفو (.)21,45

ح �ق ��ق ال �ف ��رن �س ��ي روم � � ��ان غ � ��روج � ��ان ،س��ائ��ق
ل ��وت ��وس ري� �ن ��و ،امل ��رك ��ز االول ف ��ي ال �ت �ج��ارب
الحرة األولى لسباق جائزة أبو ظبي الكبرى،
امل��رح �ل��ة ال �س��اب �ع��ة ع �ش��رة م��ن ب �ط��ول��ة ال�ع��ال��م
لسباقات سيارات الفورموال .1
وقطع غروجان حلبة «مرسى ياس» في زمن
قدره  1,44,241دقيقة ،متفوقًا بـ  0,192ثانية
ع�ل��ى ال�ب��ري�ط��ان��ي ل��وي��س ه��ام�ي�ل�ت��ون ،س��ائ��ق
«مرسيدس جي بي».
واح �ت��ل األمل��ان��ي سيباستيان فيتيل ،سائق
ً
«ريد ُبل رينو» الذي توج بطال للعالم للمرة
الرابعة على التوالي في سباق جائزة الهند
الكبرى ،املركز الثالث بفارق  0,258ث .واكمل
زميله األوسترالي مارك ويبر ومواطنه نيكو
روزب� � � ��رغ ،س��ائ��ق م ��رس �ي ��دس ،ع �ل��ى ال �ت��وال��ي
املراكز الخمسة االولى.
وف ��ي ال �ت �ج��ارب ال�ث��ان�ي��ة ،ك ��ان فيتيل األس ��رع
ب��زم��ن  1,41,335م�ت�ق��دم��ًا ع �ل��ى وي �ب��ر ب �ف��ارق
 0,155ثانية ،فيما جاء هاميلتون ثالثًا بفارق
 0,355ث .واك �م��ل الفنلندي كيمي راي�ك��ون��ن،
سائق لوتوس ،وروزبرغ ،على التوالي املراكز
الخمسة االولى.
وت� �ق ��ام ال �ت �ج ��ارب ال��رس �م �ي��ة ل �ل �س �ب��اق ال �ي��وم
الساعة  15,00بتوقيت بيروت ،والسباق غدًا
في التوقيت عينه.

أصداء عالمية
فان بوميل ّ
يسمي كلبه «إيبرا» إعجابًا
بإبراهيموفيتش!
وصل إعجاب الالعب الهولندي املعتزل،
مارك فان بوميل ،بزميله السابق في
ميالن االيطالي ،النجم السويدي زالتان
إبراهيموفيتش ،مهاجم باريس سان
جيرمان الفرنسي ،الى ان يطلق لقب
األخير «إيبرا» على كلبه ،بحسب ما ذكرت
صحيفة «توتو سبورت» اإليطاليةّ .
وغرد
فان بوميل على حسابه الشخصي في
موقع «تويتر»« :نزهة جميلة في العاصفة
مع كلبي إيبرا» ،مستعرضًا صور الكلب!
وكان فان بوميل قد أشاد بإبراهيموفيتش
بعد رباعية األخير في مرمى أندرلخت
البلجيكي في دوري أبطال أوروبا مغردًا
«زالتان هو أفضل العب في العالم».

السويد الى نصف نهائي مونديال
الناشئني
تأهلت السويد الى نصف نهائي مونديال
الناشئني ( تحت  17سنة ) لكرة القدم
بعد فوزها على هندوراس  1-2في افتتاح
منافسات الدور ربع النهائي.
وكانت السويد التي تشارك في البطولة
للمرة االولى في تاريخها متأخرة بهدف
برايان فيالسكويز ( ،)37قبل ان تستعيد
املبادرة عبر ارادل ركيب ( )68وفاملير
بيريشا (.)74

إيقاف حارس روسيا للهوكي في أميركا
تعرض نجم الهوكي الروسي ،سميون
فارالموف ،لإليقاف في دنفر بعد اعتدائه
على صديقته عارضة االزياء يفغينيا
فافرينيوك .وخلق توقيف الواليات املتحدة
لفارالموف حالة من الصدمة في روسيا
كونه احد ابرز افراد املنتخب الوطني في
العاب سوتشي االوملبية املقبلة ،واصبحت
مشاركته في االوملبياد في شباط املقبل
محل شك حيث تأمل روسيا تحقيق
الذهبية بفريق مؤلف بمعظمه من نجوم
الدوري االميركي للهوكي.
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خواتم 3
أنسي الحاج

ّ ّ ُ
ْ
تتبسم»ْ
البرتقاله َّ
«كلما جرحت هذي
■ «مريم
ّ
ْ
جر ُ
كلما ّ
البرتقاله
حت هذي
ّ
تتبس ْم
ّ
ّ
علمها ّ
الحب وأعطاها جماله
ربما
ُ
ُّ
طفل ْ
مريم
ربها أو
ّ
ّ
ُ
أوغلت في البحر نأى الشاطئ عني
كلما
ّ
َ
أسترجع الشاطئ في البحر أغني
ولكي
ّ
كلما ّ
امتدت إلى النجم يميني
ٌ
ٌ
ّ
كان برق خاطف أسرع مني
ّ
ُ
أوضحت ما كانت تقول الشجره
كلما
ٌ
ٌ
َ َ
خذلتني سوسة نائمة في الثمره
هكذا نبدأ من حيث انتهينا
ٌ
ٌ
شيء علينا».
شيء وال
ال لنا
بمثل هذه السالسة يأتي الديوان الجديد ملحمد علي
شمس الدين «النازلون على الريح» (دار اآلداب).
وفي قصيدة عنوانها« :محمد املاغوط» نقرأ:
«هل تدور ُ
األرض
أم ّأن الذي كان ْ
يدور
ُ
الوقت
َح َجل
ِ
ّ
و«سياف الزهور»؟
عشبة
باحثًا عن
ٍ
ْ
َ
يود ُعها جوف الفالة
ِ
عشبة
ٍ
ْ
ّ
كنا ّ
نسميها الحياة».
ّ
ُ
ملضيت في االستشهاد حتى امتالء
لو انفسح املجال
ال�ص�ف�ح��ة وال�ص�ف�ح�ت�ين .ش�ع� ُ�ر ال�ن�ض��ج ال ��ذي أينعت
حكمته وفي الوقت نفسه حافظ على نضارة املهارة.
ّ
ّ
بغنائي ٍة ّ
ّ
ٌ
إنسانية
وتجربة
غني ِة اإليقاع
شعر يتدفق
ٍ
مثخنة ب��ال�ج��روح ومثقلة ب��أن��وار ال�ف�ج��ر .وم��ن أش� ّ�د
م��ا ي�غ��ري ف��ي ه��ذه املجموعة ال�س��رد ونغمة الحنني
وص�ف��اء ال��وزن اللذين ي��دغ��دغ بهما ال��ذاك��رة والسمع
وسائر الحواس:
«في املنزل الذي ُ
ولدت فيه كان طائر،
يعيش مثلما نعيش في ْ
أمان
ورثه أبي عن ّ
جده
ْ
جد ّ
عن ّ
جده عن «الحبيب» مثلما يقول
وحينما سألته عن ّ
الغريب
سر هذا الطائر
ِ

ْ
القرون؟
كيف عاش هذه
أجاب ّأن ّ
صمت ِه»...
سر ُه في
ِ
محمد علي شمس الدين في طليعة الشعراء الذين
ٍّ
مضي في األصالة .وأكبر مفاجآته
يفاجئون ،على
لقارئ مثلي لم يعد يجد ضالته من الشعر الغنائي
لاّ
ال�ع�م��ودي إ ف��ي بطون ال��دواوي��ن العتيقة ،قصيدته
اآلتية «طلل»:
ٌ
غرابهُ
«طلل على جبل ،وكان ُ
ٍ
ُ
ُ
وتراب ُه
يبكي فيضحك سقف ُه
عزفت عليه ّ
ْ
الجن بعض غنائها
ُ
ُ
وخراب ُه
أعراس ُه
فتمازجت
َ
خائف
ومشت عليه الريح مشية
ٍ
ّ
فتخلعت من حسر ٍة ُ
أبواب ُه
َ
ّ
سئم املغني «دار عبلة والجوا»
ّ
وتقط ْ
ُ
أسباب ُه
عت في صوته
َ
ُّ
حزن ِه
ولعله ألقى ربابة ِ
ُ
ُ
سحاب ُه».
الناطحات
ورماه فوق
ِ
ّ
ّ
الشعرية ال
العطية
الشاعر شاعر في ّأي شكل أراد.
ُُ
تضيع بتنويع األداء .بالعكس .الشعر أصواته جميع
ما يرتئي ،وما الرداء سوى حيلة.
النازلون على شعر محمد علي شمس الدين ضيوف
محسودون.

ّ
مستمر
■ اعتذار
ّ
الشاعر اليمني الشاب محمد عبده العبسي يذكرني
في ّ
ُ
مقدمة مجموعته «بل» بالعديد ّ
جزمت به في
مما
ّ
مقدمة «لن» ونقضته في قصائد «لن» نفسها .يؤلم
هذا التذكير وينعش اليقني بأن ال دائم في التنظير.
ال ما يتناول الشكل فحسب ،بل الجوهر ،وهل نعرف
ٍّ
ّ
لنحجمه؟ وأليس لكل جواهره؟
الجوهر
ّ
ّ
ل��م أت��وق��ف ع��ن االع �ت��ذار ع��م��ا اقترفته م��ن تنظيرات
لاّ
ّ
شأن ال يحتمل إ التواضع .وما جاء
اعتباطية في
ٍ
استنادنا أنا وأدونيس إلى كتاب س��وزان برنار عن
لاّ
جملة أخطاء .ومهما
قصيدة النثر إ إغراقًا لنا في
ِ
ُ
ُ
ّ
داومت على ّ
أقسمت أن ال أعود إلى ّ
ذرها
النظريات
ذر
ّ
نوع آخر .كل هذا
بني الحني والحني مرتكبًا أخطاء من ٍ
من باب التبرير .ال تزال قصائد «لن» وما تبعه هي

ّ
املقدمة األصلح ملوضوعي وال ي��زال موضوعي هو
ّ
كل شيء إلاّ عن نواة الحلم الذي ّ
في
حيث أغيب عن
ال يخطئ معي.

صدق أو ال ّ
■ ّ
تصدق
تحم ُ
أحيانًا أع��اود مطالعة الشعر ال��ذي ّ
ست ل��ه من
زم��ان فال أص� ّ�دق متى أغلق الكتاب وأرت��اح من هذا
ّ
تبخ ْ
رت تلك السكرات؟ أين
الصدى! إيقاع املوت! أين
عيناي؟ أين سحر الحروف؟
ٌ
ملل يقتل .ما كان يلمع كالوعد بات ركامًا .هذا بودلير
ّ
ال ُيحتمل وهذا رمبو ّ
دعي املطلق .هذا امللك الضليل ال
ّ
ينفتح له باب وذاك أبو نواس يتعثر بالتمسخر ويقع
في الطشط الجنسي اللزج وذلك ّ
املتنبي ال يشبع من
لحس دمه!
وشوقي ،أحمد ،امليزان الذي لم يحسم أين يميل!
ونحن معشر ديوك الحداثة أجهز أوالدنا على الباقي
بعدما فتحنا صندوق ب��ان��دورا واندلقت منه أفاعي
ّ
ال�ك��اوت�ش��وك وع �ق��ارب ال �ق��ش .أع��رن��ا أنفسنا لنكون
َ َ َ
إشارات املرور الذي
جنود الهدم وبيادق الق َدر .أط ْعنا
ِ
كان ممنوعًا وانتزعنا السدود وانتشينا بما تراءى
لنا انتصارًا .ما كان أضعف خصمنا! َ
ليت نستطيع
ّ
�ام ن �س �ت��أن��ف خ�لال�ه��ا
إرج ��اع ��ه م ��ن ال �ق � ُب��ر! و َل ��و َألي� � � ٍ
صراعنا ّ
وإي ��اه .نطيل أ َج��ل��ه لتكون املهلة لتراجعنا
أط��ول! لننتبه ّأن ما نفعله عقاب لنا ما بعده عقاب!
لاّ
ّ
ّ
نصر إ وراءه
تجنبوا النصر! تجنبوا النصر! ما من
ٍ
القبر! سلوا اإلسكندر! سلوا يوليوس قيصر! سلوا
ص�لاح ال��دي��ن! سلوا فخر ال��دي��ن! سلوا دون ج��وان!
سلوا نابوليون! سلوا فكتور هوغو وبودلير ورمبو!
سلوا دوستيوفسكي وشوبنهاور ونيتشه ،سلوا
س�ق��راط وأف�لاط��ون ،س�ل��وا م��وس��ى وي�س��وع ومحمد،
سلوا أعواد املشانق ومقاصل الثورات ،اسأل الكتب،
اس��أل شكسبير وسوفوكل وأوريبيد وأسخيلوس،
اس��أل دان�ت��ي وه��وم�ي��روس ،اس��أل راس�ي�ن والفونتني
وج�ب��ران ،وماركس ولينني وامل��ارك��ي دو س��اد ،اسأل
روحك ،اسأل لياليك وأوهامك،
ّ
ّ
تصدقِ ،س ّيان!
وصدق أو ال

