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المشهد السياسي

ال تعويم للحكومة الميقاتية
ال تعويم للحكومة امليقاتية بتوافق قوى  8و 14آذار
على ذلك .لكن الفريق األول أكد حضوره جلسة ملجلس الوزراء
لبحث امللف النفطي ال غير ،مع استبعاده موافقة تيار
املستقبل على ذلك ،األمر الذي دفع وزير الطاقة واملياه مناشدة
«ضمير املستقبل الوطني» لتسهيل هذا املوضوع

عون :ربما يخطط
الجيش الحر لعمل ضدي!
اس �ت �غ��رب رئ �ي��س ت �ك �ت��ل «ال�ت�غ�ي�ي��ر
واالصالح النائب ميشال عون اتهام
«الجيش السوري الحر» له بإرسال
مقاتلني إلى سوريا .ولفت الى «أنه
لو أراد القيام بذلك لفعله في العلن،
وأنه ليس لديه ميليشيا وال نية لديه
ً
ب ��ذل ��ك» ،م �ت �س��ائ�لا« :ه ��ل يخططون
لعمل ع��دوان��ي ض� ��دي؟» .ورأى أن��ه
«قد يكون فيه شيء من هذا األمر»،
الفتًا الى أنه قرأ هذا الكالم بحذر.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،أع �ل ��ن ع� ��ون ف��ي
حديث إلى قناة «أم تي في» ،ضمن
ب��رن��ام��ج «ب �م��وض��وع �ي��ة» ،أن ��ه ليس
مرشحًا لرئاسة الجمهورية «إال إذا
أراد من لديهم االمر ذلك ،ووالة االمر
هم ال�ن��واب واالح ��زاب .وإذا أرادون��ي
يقولوا لي فأترشح» ،وأوضح «أنه لم
يترفع عن القيام بالواجب ،ولكن لن
يكون رئيسًا إلدارة االزمة».
وأش ��ار ال��ى «أن االم�ي�ن ال�ع��ام لحزب
الله السيد حسن نصرالله ق��ال إنه
يجب أن نتشاور مع بعض كحلفاء
لنختار مرشحًا وهو محق ،وال أحد
أبلغني أني مرشح بالنسبة إليه».
وأكد أن «موقفنا ال تمديد ،ال تجديد
وال ف ��راغ ،م��ا يعني ان�ت�خ��اب رئيس
للجمهورية في املوعد املحدد» .وقال:
«اليوم نعيش بالفراغ ،والتمديد هو
تمديد للفراغ ،فال اجتماع للحكومة
وال أحد يأخذ قرارًا».
وأوض� ��ح أن ��ه ل��م ي��رس��ل رس��ال��ة ال��ى
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير
ّ
ج �ع �ج��ع ب ��أن ��ه س �ي �ت �ب��ن��ى ت��رش�ي�ح��ه
لرئاسة الجمهورية.
وع � ��ن م ��وق� �ف ��ه م� ��ن ت ��رش� �ي ��ح ق��ائ��د
ال� �ج� �ي ��ش ال � �ع � �م� ��اد ج � � ��ان ق �ه��وج��ي
ل �ل��رئ��اس��ة ،أوض � ��ح ع� ��ون أن� ��ه يعلن
هذا االمر في حينه ،مشيرًا إلى أنه
«إذا كانت االس�ب��اب القانونية غير
م�ت��واف��رة ف��أن��ا ض��د ترشيحه ،وهو
في موقعه ويقوم بواجبه وال يجوز
اليوم إضعافه».
وع� ��ن م ��وق ��ف رئ �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان أن ال ح��اج��ة إل��ى
ع �ق��د ج�ل�س��ة ح �ك��وم �ي��ة ،رأى ع��ون
أن��ه «تكملة ل�ل�ف��راغ ،ول�ك��ن ه��ذا رأي
وه � �ن � ��اك رأي م � ��ن ج �ب �ه��ة ح �م��اي��ة
ال ��دس� �ت ��ور وال� �ق ��ان ��ون ال� �ت ��ي ق��دم��ت
دراسة تضمنت أن الحكومة تجتمع
ف ��ي االس �ت �ح �ق��اق��ات ال� �ض ��روري ��ة»،
ً
م� � �ت� � �س � ��ائ �ل��ا« :م� � � ��وض� � � ��وع ال� �ن� �ف ��ط
والنازحني أال يحتاجان إلى اجتماع
حكومي؟».
ول�ف��ت إل��ى أن «لدينا خيبة أم��ل من
رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي».
ورأى أن «ال��وض��ع األم�ن��ي ال يسمح
بأن تكون في لبنان حكومتان».

لم يكد رئيس الحكومة املستقيلة نجيب
م �ي �ق��ات��ي ي �ط �ل��ق ف � �ك ��رة اس� �ت� �ئ� �ن ��اف ع�ق��د
ج�ل�س��ات مجلس ال� ��وزراء ح�ت��ى أجهضت
ال �ف �ك��رة ف ��ي م �ه��ده��ا .وال ��واق ��ع أن أي ��ًا من
املعنيني املباشرين بعقد جلسة للمجلس
ل��م ي�ت�ع��ام��ل ب�ج��دي��ة م��ع اق �ت��راح م�ي�ق��ات��ي،
ال � ��ذي أط � ��اح ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي آذار ال �ف��ائ��ت
ورف � ��ض م � ��رات ع ��دة ع �ق��د ج �ل �س��ة ملجلس
ال� ��وزراء ،س��واء ملناقشة امل�ل��ف النفطي أو
ح�ت��ى ل�ل�ب�ح��ث ف��ي األوض � ��اع االم �ن �ي��ة ،ما
استعيض عنه م��رات ع��دة بعقد املجلس
االعلى للدفاع.
وإذا كان الرد االول على ميقاتي جاء من
جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان
الذي لم ير أي موجب لعقد جلسة ملجلس
ال ��وزراء ،ف��إن وزي��ر الطاقة ج�ب��ران باسيل
س��أل أي�ض��ًا «م��ن اخ �ت��رع قضية تصريف
ّ
االع� �م ��ال وأص � ��در ت�ع�م�ي�م��ًا وش� ��ل ال��دول��ة
بكاملها؟».
وامل� �ف ��ارق ��ة أن م �ح��اول��ة م �ي �ق��ات��ي ت�ع��وي��م
ً
حكومته ل��م ت�ج��د ص��دى م�ق�ب��وال ،ال عند
ق��وى  8آذار وال عند ق��وى  14آذار .ففيما
شنت األخ�ي��رة حملة على ميقاتي لنيته
ت�ف�ع�ي��ل ال �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ي ،ب� ��دا واض �ح��ًا
أن أي ات �ج��اه ل�ل��دع��وة ال��رس�م�ي��ة سيقابل
باالمتناع عن حضور الجلسة.
من جهتها ،أك��دت مصادر وزاري��ة رفيعة
ل� �ـ«األخ� �ب ��ار» أن ال� �ق ��وى امل �ك� ّ�ون��ة ملجلس
الوزراء لم تفهم بعد سبب اقتراح ميقاتي
ع �ق��د ج �ل �س��ات مل �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء .وق��ال��ت
املصادر إن ميقاتي استشار رئيس كتلة
املستقبل النائب ف��ؤاد السنيورة في هذا
االق �ت��راح ،ف��أت��ى ال ��رد سلبيًا .وب �ن� ً
�اء على
ذل ��ك ،أج �ه��ض م �ش��روع رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة.
وأك ��دت امل �ص��ادر أن ق��وى  8آذار وال�ت�ي��ار
الوطني الحر يؤيدان عقد جلسة ملجلس
ال ��وزراء ،ش��رط أن يكون ملف النفط على
رأس ج ��دول أع�م��ال�ه��ا .أم��ا امل�ل��ف األم�ن��ي،
فال مانع لدى هذه القوى من طرحه على
مجلس ال��وزراء ،لكنها تشك في أن يكون
بمقدور ميقاتي طرح الوضع األمني في
ط��راب �ل��س ع �ل��ى ط ��اول ��ة م�ج�ل��س ال� � ��وزراء،
ألن نقاشًا كهذا لن يكون ذا معنى إال إذا
اختتم بإعالن طرابلس منطقة عسكرية،
وهو القرار الذي ال يحتمله ميقاتي.
م��ن جهته ،أك��د ال��وزي��ر باسيل بعد لقائه
رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي ن �ب �ي��ه ب� ��ري أن
ح� �ض ��ور ج �ل �س��ة م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ره ��ن
ب �ج��دول أع �م��ال .ورأى أن ��ه «ك �م��ا م��ن حق
رئ�ي��س الجمهورية ورئ�ي��س الحكومة أن
ي��دع��وا ال ��ى ج�ل�س��ة ،ف�م��ن ح��ق ال � ��وزراء أن
يحضروا أو ال ،فهذا حق معطى لهم في
ال��دس�ت��ور ح��ول ن�ص��اب الجلسة ،بحسب
جدول األعمال واملواضيع الطارئة وليس
على مزاج أشخاص ووفق مصلحتهم».
وأش ��ار إل��ى أن الحكومة أخ��ذت ق ��رارًا في
مرسومي النفط «وما يجب عمله هو أمر
إجرائي الستصدارهما» .وقال إن «القرار
في األساس هو عند فريق  14آذار» ،الفتًا
إل��ى أن «الرئيس ميقاتي مع كل محبتنا
ً
واح� �ت ��رام� �ن ��ا ل ��ه ه ��و أوال وأخ � �ي � �رًا ي�ه�ت��م
بمصالح ت�ي��ار املستقبل وي�ن�ف��ذ طلباته
ورغباته بالكامل ويحافظ على موظفيه
ف��ي اإلدارة وي�ع�ّي�نّ أش�خ��اص��ه ف��ي اإلدارة،
يعني يحافظ على ال�ق��دي��م وي��أت��ي أيضًا
ل��ه ب��ال�ج��دي��د .وه ��ذه ال�س�ي��اس��ة اخ�ت��اره��ا،
ونحن كنا مرتاحني لها ألننا كنا نعتبر
أن الجميع تقريبًا ممثلون في الحكومة».
ورأى باسيل أن «الحكومة لن تتناول ملف
النفط داخليًا إال إذا سمح فريق  14آذار
بهذا األم��ر ،وتحديدًا وعلى رأس��ه الفريق
املقرر أي تيار املستقبل» .وقال« :لذلك لن
نطالب بعد اآلن ،ال رئيس الجمهورية وال
رئيس الحكومة ،بإدراج ملف النفط (على
ج�ل�س��ة م�ج�ل��س ال� � ��وزراء) ب��ل ن�ت��وج��ه ال��ى

رئيس الحكومة استشار السنيورة في اقتراحه فأتى ّ
الرد سلبيًا ً
وبناء على ذلك أجهض املشروع (هيثم املوسوي)
ت�ي��ار املستقبل وال ��ى ض�م�ي��ره��م ال��وط�ن��ي
ّ
وتحسسهم مع مشاكل الناس».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،ح �س ��م رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
ال�ع�م��اد ميشال سليمان موقفه ال��راف��ض
ل �ب �ح��ث امل� �ل ��ف ال �ن �ف �ط��ي ،م� �ت ��ذرع ��ًا ب �ق��رار
مجلس الشورى الذي «يقول إنه ال يجوز
لهذه الحكومة أن تقرر في ملف النفط».
ّ
وس� � � ��أل« :إذا ت� ��م ت� �خ ��ط ��ي ق � � ��رار م�ج�ل��س

ال� �ش ��ورى وت �ق��دم��ت ال �ش��رك��ات وج � ��اء من
يطعن في القرار ،فماذا يحصل حينها؟ إن
الرئيس ميقاتي لم يطرح األمر ،وقد نشر
في الصحف فقط ،فلماذا االستعجال؟».
وقال أمام وفد من نقابة الصحافة إذا كان
هناك سبب ط��ارئ لعقد اجتماع ملجلس
الوزراء «فأوافق ،أما بالنسبة الى الوضع
األمني في طرابلس فمهمة االمن أعطيت

«يتقزم»!
الحوت لن
ّ

لم يسمع نائب تنظيم اإلخ��وان املسلمني ــ فرع لبنان ،عماد الحوت ،على ما
يبدو ،بمصير جماعته األم في مصر .تلك الجماعة التي فشلت في حكم
«أرض ال�ك�ن��ان��ة» ألس�ب��اب ش�ت��ى ،بينها نزعتها اإلق�ص��ائ�ي��ة واالستعالئية
وادعاؤها احتكار تمثيل الناس في «أم الدنيا» والعاملني العربي واإلسالمي،
فإذا به أمس ُيطلق موقفًا أقل ما ُيقال فيه إنه يشبه مواقف الرئيس املصري
املخلوع محمد مرسي ،في استعالئيته وإقصائيتهّ ،
وادعائه حجمًا يدرك
الحوت نفسه أنه أكبر منه بكثير .فخالل غ��داء أقامته الجماعة االسالمية
ّ
في البقاع ،قال النائب اللبناني« :نحن أهل السنة والجماعة أكثر املسلمني ،لن
نتقزم لنتواجه مع أقليات ،فمن أراد أن يعيش معنا فهو ّ
مرحب به ومن لم
يرد فهذا هو شأنه» .والالفت أن هذا الكالم أتى في سياق الدعوة إلى «تحكيم
العقل ال املشاعر».

ل�ل�ج�ي��ش ،وك��ل االس �ب��اب امل��وج�ب��ة للقيام
بمهامه ،وال حاجة الى عقد جلسة ملجلس
الوزراء إال في حال طلب قائد الجيش أو
وزير الدفاع أمرًا يستلزم عقد جلسة ،مثل
إعالن حالة الطوارئ ،وهذا االمر يحتاج
أيضًا الى جلسة ملجلس النواب».
وأك ��د أن ه �ن��اك ف��رص��ة لتشكيل حكومة
قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد،
مشيرًا إلى أن «املسعى القائم هو أن تنال
ال�ح�ك��وم��ة ث�ق��ة م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ،ول �ك��ن ال
نتركها ب�ئ�رًا دون ق�ع��ر» .وق��ال:
يمكن أن ّ
«عندما أوق ��ع امل��رس��وم تصبح الحكومة
قائمة .ويبقى السؤال :بماذا ينوبون عن
الرئيس ،هل في تصريف االع�م��ال أم في
ك��ل ش � ��يء؟» .وج ��دد ال�ت��أك�ي��د أن ��ه «خ�لاف��ًا
لكل ما يحكى ،هناك انتخابات رئاسية
ورئيس جديد».
من جهته ،أعلن رئيس الحزب الديمقراطي
ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ن ��ائ ��ب ط�ل��ال أرس � �ل ��ان ،ب�ع��د
لقائه بري ،أنه فوجئ « بتصريح رئيس
الجمهورية بأنه ال يرى ضرورة النعقاد
جلسة ملجلس ال� ��وزراء» ،مستغربًا «ه��ذا
املوقف الذي يجمد البلد أكثر فأكثر».
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،أك ��د ع �ض��و ك�ت�ل��ة امل�س�ت�ق�ب��ل
ال �ن��ائ��ب أح �م��د ف�ت�ف��ت أن ت�ع��وي��م حكومة
م�ي�ق��ات��ي «أم� ��ر غ �ي��ر دس� �ت ��وري ي�ت�ن��اق��ض
م ��ع ك ��ل االع � � ��راف ال ��دس �ت ��وري ��ة ،ألن ه��ذه
الحكومة فقدت ثقة مجلس النواب وهي
غير مسؤولة أمامه وال تخضع لرقابته،
لذلك هي غير مؤهلة كي تأخذ التزامات
كمسألة تلزيم البلوكات النفطية».
ورأى ف� ��ي ح ��دي ��ث إل � ��ى «امل � ��رك � ��زي � ��ة» أن
«ت �ش �ك �ي ��ل ح� �ك ��وم ��ة ج � ��دي � ��دة وان� �ت� �خ ��اب
رئيس جديد للجمهورية ّ
أهم من مسألة
ب� ّ�ت م��رس��وم التنقيب ع��ن النفط وتلزيم
البلوكات النفطية .أما من ُيريد سمسرات
فهذا موضوع آخر».
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،أع �ل��ن م �ف � ّ�وض االع �ل��ام في
الحزب التقدمي االشتراكي رامي ّ
الريس
ّ
أن ال �ح��زب ال�ت�ق��دم��ي االش �ت��راك��ي ي�ت��ري��ث
في إبداء رأيه في مسألة تعويم الحكومة
«بانتظار تبلور مواقف مختلف األطراف
السياسية».
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في الواجهة

ميقاتي لسليمان:

أوقع مرة ثانية ضد السعودية
لن ّ

فجأة انتقل السجال من تأليف حكومة الى إحياء
حكومة مستقيلة .بالقول تارة بتعويمها ،والقول طورًا
باستئناف اجتماعات مجلس الوزراء .مظهر إضافي
من الشغف السياسي باستحقاقات ال يراد إيجاد حلول
لها .لكن الوجه اآلخر لهذا الجدل أن ساعة الخالف على
االستحقاق الرئاسي أزفت
نقوال ناصيف

ملف عيد
قضائيًا ،تسلم قاضي التحقيق العسكري
االول رياض أبو غيدا أمس ّادعاء ّ
مفوض
الحكومة لدى املحكمة العسكرية القاضي
صقر صقر على امل�س��ؤول السياسي في
ال�ح��زب ال�ع��رب��ي الديمقراطي رف�ع��ت عيد
ف ��ي ج� ��رم ت �ه��دي��د ش �ع �ب��ة امل �ع �ل��وم��ات في
قوى االمن الداخلي ،ويعكف على دراسته
تمهيدًا مل�ب��اش��رة التحقيقات وال �ق��رارات
ال �ت��ي يقتضيها ال�ت�ح�ق�ي��ق .م��ن ناحيته،
أش��ار عيد إل��ى «أن هناك فريقًا سياسيًا
ع�ل��ى رأس ��ه رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة يضغط
على القضاء في موضوع استدعائي إلى
القضاء».

بني ما شاع عن تعويم حكومة الرئيس
ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي وب�ي��ن ع ��ودت �ه ��ا ال��ى
اجتماعات مجلس الوزراء بون شاسع
ً
ف � �ع �ل�ا .أح ��ده� �م ��ا ع �ل ��ى ط � ��رف ن�ق�ي��ض
م��ن اآلخ� ��ر .ال آل �ي��ة واض �ح��ة وم�ج� ّ�رب��ة
ل �ت �ع��وي��م ح �ك��وم��ة م�س�ت�ق�ي�ل��ة ف ��ي ظ��ل
األح �ك��ام ال��دس�ت��وري��ة املعنية بتأليف
الحكومة واستمرارها واستقالتها .إال
أن رجوعها الى االجتماعات الدورية
شأن مختلف .يسبق التعويم شرطان
ملزمان :أولهما اعتذار الرئيس املكلف
ع��ن ع ��دم ت��أل �ي��ف ال �ح �ك��وم��ة أو سحب
مجلس النواب ـــ وال دور هنا لرئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ـ�ـ�ـ تكليفه إي ��اه ال�ت��أل�ي��ف،
وث��ان �ي �ه �م��ا ع� � ��ودة رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة
املستقيلة عن استقالته .كال الشرطني
غ �ي��ر م� �ت ��واف ��ر ح �ت��ى إش � �ع� ��ار آخ� � ��ر :ال
الرئيس تمام سالم في وارد االعتذار
او إرغامه من الداخل عليه ،وال ميقاتي
في صدد التخلي عن استقالته.
ال ي �م �ن��ح ال� ��دس � �ت� ��ور ،ك� ��ذل� ��ك ،رئ �ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة دورًا ف��ي إي �ج��اد م�خ��رج
مل� �ش� �ك� �ل ��ة ل� � ��م ي � �س � �ب ��ق أن اخ� �ت� �ب ��ره ��ا
اللبنانيون منذ ات�ف��اق ال�ط��ائ��ف :على
أب ��واب املهلة ال��دس�ت��وري��ة النتخابات
رئ ��اس ��ة ال �ج �م �ه��وري��ة ،رئ� �ي ��س م�ك�ل��ف
يتعثر في التأليف ،وحكومة مستقيلة
م�ك�ب�ل��ة ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف واالس �ت �ق��ال��ة م�ع��ًا.
ب��إزائ �ه �م��ا ي �ج��د رئ �ي��س ال ��دول ��ة نفسه
مربكًا وهو يوشك على نهاية واليته.
م��ن ح ��ول ه ��ذا امل � ��أزق ب�ض�ع��ة س��واب��ق
م�ت�ف��رق��ة م�ن��ذ تطبيق ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف:
اع�ت��ذر ث�لاث��ة رؤس ��اء مكلفني ع��ن عدم
ت��أل�ي��ف ال�ح�ك��وم��ة ه��م رف�ي��ق ال�ح��ري��ري
ع� ��ام  1998وع �م��ر ك ��رام ��ي ع� ��ام 2005
وس �ع��د ال �ح��ري��ري ع ��ام  2009ق �ب��ل أن
يعاد تكليفه فيؤلف .استقالت حكومة
ال�ح��ري��ري األب ع��ام  1995على أب��واب
االس�ت�ح�ق��اق ال��رئ��اس��ي توطئة ألخ��رى
تخلفها لتمديد والية الرئيس الياس
ال � �ه� ��راوي .ت�س�ل�م��ت ح �ك��وم��ة ال��رئ �ي��س
ف ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة ع ��ام  2007ـ�ـ�ـ وك��ان��ت
أض �ح��ت م�م�ث�ل��ة ال �ف��ري��ق ال ��واح ��د بعد

استقالة ال��وزراء الشيعة ـــ صالحيات
رئ�ي��س الجمهورية بانقضاء والي�ت��ه.
وه��ي ال �ح��ال امل��رش�ح��ة رب �م��ا لحكومة
َّ
م �ي �ق��ا ّت��ي ال� �ت ��ي ُي �ش ��ك ��ك ف ��ي ت�م�ث�ي�ل�ه��ا
ال � �س� ��ن� ��ي ف � ��ي ح � � ��ال أخ � �ف� ��ق ان� �ت� �خ ��اب
الرئيس املقبل .بيد أنها امل��رة االول��ى
التي تتجمع السوابق تلك كلها ،دفعة
واح��دة ،في واح��دة على مسافة قريبة
من انتخابات .2014
وألن دون ت�ع��وي��م ح�ك��وم��ة مستقيلة
ع �ق �ب ��ات دس� �ت ��وري ��ة ش ��ائ �ك ��ة ي �ش �ت��رك
ف ��ي ت��ذل�ي�ل�ه��ا ت �ب��اع��ًا ال��رئ �ي��س امل�ك�ل��ف
وال� � ��رئ � � �ي� � ��س امل � �س � �ت � �ق � �ي� ��ل ،ل ��رئ� �ي� �س ��ي
ال � �ج � �م � �ه� ��وري� ��ة وال � �ح � �ك � ��وم � ��ة ت� �ق ��دي ��ر
اج�ت�م��اع��ات مجلس ال � ��وزراء لحكومة
مستقيلة ودعوته إليها تبعًا لجدول
االع �م��ال امل �ط��روح أم��ام�ه�م��ا ،وتحديد
بنوده امللحة وامل��وص��وف��ة .يدخل هذا
االختصاص في صلب صالحياتهما
ً
عمال بأكثر من اجتهاد ملجلس شورى
الدولة.
ب�ي��د أن ت�م�ي�ي��ز ال�ت�ع��وي��م ع��ن م �ع��اودة
االج � �ت � �م� ��اع� ��ات س� �ي ��اس ��ي م� � �ق � ��دار م��ا
ه ��و دس � �ت � ��وري .وق � ��د ي� �ك ��ون ال �ج��ان��ب
ال �س �ي ��اس ��ي أك� �ث ��ر ت �ع �ق �ي �دًا ل�ك�ل�ي�ه�م��ا.
ف��ي ح�ص�ي�ل��ة ش�ب��ه م �ع��روف��ة ي�ت�س��اوى
ال � �خ� �ي ��اران :ال ال �ت �ع��وي��م ح ��اص ��ل ،وال
العودة الى اجتماعات مجلس الوزراء
مؤكدة.
أما االسباب فشتى ،منها:
 1ـــ وفق ما ينسب الى رئيس الحكومة
ق��ول��ه ل�ل��رئ�ي��س م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان قبل
ث�لاث��ة أس��اب�ي��ع ،وأع ��اد االخ�ي��ر ت��رداده
أخ �ي �رًا أم� ��ام زواره ،ال ي �ب��دو م�ي�ق��اتّ��ي
م �ت �ح �م �س��ًا الت � �خ ��اذ أي خ� �ط ��وة ت �ن��ف��ر
س�ع��ودي��ة .م��ا ق��ال��ه لسليمان إن��ه لن
ال� ّ
ي ��وق ��ع م ��رة ث��ان �ي��ة ض ��د ال ��ري ��اض ،في
إشارة الى عدم رغبته في تكرار سابقة
ت��أل�ي��ف ح�ك��وم�ت��ه ال�ح� َ�ال�ي��ة ع ��ام 2011
وت��داع�ي��ات�ه��ا ،ف�ل��م ت �ل��ق رض��ى اململكة
وق��اط �ع �ت �ه��ا .ل��ن ي�خ�ط��و ت��ال �ي��ًا ف��ي أي
إج��راء ـــ بما في ذلك إع��ادة تكليفه في
ح ��ال اع �ت ��ذر ال��رئ �ي��س امل �ك �ل��ف ـ �ـ �ـ يثير
حفيظة ال�س�ع��ودي��ة أو ي�ج��ده تصرفًا
ضدها .وفي معزل عن اعتذار سالم ،ال

يبدو رئيس الحكومة في وارد العودة
ع � ��ن اس� �ت� �ق ��ال� �ت ��ه ألس� � �ب � ��اب س �ي��اس �ي��ة
ودستورية في آن واحد.
 2ـــ بدوره رئيس الجمهورية ،وفق ما
ي��ورده مطلعون على موقفه ،يعارض
ت�ع��وي��م ال�ح�ك��وم��ة امل�س�ت�ق�ي�ل��ة ،وينظر
إلى خطوة كهذه ـــ ال يجيزها الدستور
في أي حال ـــ على أنها خطيرة .تبدو
ال� ��دواف� ��ع ال �س �ي��اس �ي��ة أك �ث��ر وط � ��أة من
الحجج ال��دس�ت��وري��ة ال�ت��ي تمنع ،لدى
ال��رئ �ي��س ،ال �ت �ع��وي��م .ب� ��ات ع �ل��ى ط��رف
نقيض من حكومة تمسك قوى  8آذار
ب��أك�ث��ري�ت�ه��ا امل �ط �ل �ق��ة ،وه ��و ف ��ي أس ��وأ
مرحلة تمر فيها عالقته بـ«حزب الله».
أضحى الرئيس متيقنًا من أن الغالبية
الحكومية ّ
تعده في صف الفريق اآلخر
مذ وجه انتقادات صارمة وح��ادة الى

العودة الى
حكومة انتقالية
سني وهم
يرأسها غير ّ
ت� � ّ
�ورط ال �ح��زب ف��ي ال �ح��رب ال �س��وري��ة،
وتتعاطى معه بعدائية مكشوفة.
منذ خطاب عيد الجيش في آب الفائت،
ارتفعت تدريجًا نبرة مخاطبته «حزب
ال�ل��ه» وتوجيهه م��ا يتعدى االش��ارات
ال �س �ل �ب �ي��ة ال� ��ى االت� �ه ��ام ��ات امل �ب��اش��رة.
بعض ما ورد في إدانته املتكررة إياه
االن�خ��راط في تلك الحرب ـــ وق��د يكون
معظمه ـــ ورد عفويًا في خطبه من غير
أن يكون م� ّ
�دون��ًا فيه على نحو خطبه
امل�ع� ّ�دة بعناية ودراي ��ة وبعد أكثر من
مراجعة متأنية .ذاك ما ورد في خطاب
الرئيس قبل أي��ام عندما رف��ض اتهام
السعودية بأعمال التفجير ب�لا أدل��ة،

ف�خ��رج على ال�ن��ص امل�ك�ت��وب بعبارات
امل�م�ت�ع��ض .وورد ف��ي خ�ط��اب��ه االخ�ي��ر
ال�س�ب��ت ب�خ��روج��ه ع�ل��ى ال�ن��ص م�ج��ددًا
وتحدثه بلهجة غير م��أل��وف��ة ،حينما
وج��د في استمرار ت��ورط «ح��زب الله»
ف��ي س��وري��ا تقويضًا م�ب��اش�رًا للدولة
والهوية والوطن.
ّ
ت�ع��زز امل��واق��ف املتتالية تلك االعتقاد
ال�ش��ائ��ع ب��أن ال��رئ�ي��س ل��ن ي�ت��رك ال�ب�لاد
ـ �ـ �ـ ق �ب��ل أن ي �غ��ادر م�ن�ص�ب��ه ـ �ـ �ـ ب�ي�ن ي��دي
ح �ك ��وم ��ة ت �س �ي �ط��ر ق � ��وى  8آذار ع�ل��ى
غالبيتها وقراراتها .بيد أن البديل ال
يبدو بالضرورة بالسهولة املتوخاة.
ب ��ذل ��ك ي� �ب ��دو امل ��وق ��ف امل �ع �ل��ن ل��رئ�ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة ع ��دم ح�م��اس�ت��ه الن�ع�ق��اد
م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � � � � ��وزراء خ � � � � � ��ارج ن � �ط� ��اق
الضرورة القصوى .يالقيه فيه رئيس
ال �ح �ك��وم��ة رغ� ��م إي � �ح� ��اءات ال �س��اع��ات
االخ �ي��رة ب��رغ�ب�ت��ه ف��ي ب�ع��ث ال ��روح في
اجتماعاتها.
 3ـــ مع تأكيد أفرقاء الغالبية الحكومية
أن ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل �س �ت �ق �ي �ل��ة س �ت �ت��ول��ى
مجتمعة صالحيات ال��رئ��اس��ة االول��ى
ّ
عند تعذر انتخاب الرئيس الخلف ،ال
يجد سليمان في املقابل في املخارج
امل�ت��واف��رة ل�ت�ف��ادي ش�غ��ور ال��رئ��اس��ة ما
ي�م�ك�ن��ه م ��ن اس �ت �ع��ادة ت �ج��رب��ة ت��أل�ي��ف
حكومة موقتة تنتقل إليها صالحيات
رئ� �ي ��س ال� ��دول� ��ة وي� �ن ��اط ب �ه��ا اإلع � ��داد
الن� �ت� �خ ��اب ال� �خ� �ل ��ف .أوص � � ��د دس� �ت ��ور
ال�ط��ائ��ف دون �ه��ا أب��واب��ًا ك��ان��ت ال ت��زال
ّ
الجميل
متاحة مع سلفه الرئيس أمني
عام  ،1988ومن قبل مع الرئيس بشارة
ال � �خ� ��وري ـ �ـ �ـ ص ��اح ��ب ال �س��اب �ق��ة ـ �ـ �ـ ع��ام
 .1952فقد رئيس الجمهورية نهائيًا
اختصاص التكليف م��ن دون العودة
الى مجلس النواب صاحب القرار ،ولم
يعد يسعه التسليم س��وى بالحكومة
القائمة ـــ أو أخرى جديدة ـــ للحلول في
صالحيات الرئيس املغادر.
ً
وم�ق��دار م��ا ي�ب��دو التعويم مستحيال،
ف � ��إن ال � �ع� ��ودة ال � � ّ�ى ح �ك��وم��ة ان �ت �ق��ال �ي��ة
ي��رأس�ه��ا غير س��ن��ي ض��رب م��ن ال��وه��م.
وه ��ي امل�ش�ك�ل��ة ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ف��ي آن
واح ��د رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة وال��رئ�ي��س
املكلف في هذا الوقت ،وحتى بدء املهلة
الدستورية لالستحقاق الرئاسي في
 25آذار ،في عدم مقدرتهما على فرض
حكومة أم��ر واق��ع .وكانا ق��اال أكثر من
مرة إنهما ليسا في وارد حكومة كهذه
وصفها سالم بأنها تولد ميتة حينما
ي �خ��رج م�ن�ه��ا وزراء ط��ائ �ف��ة ب��رم�ت�ه��ا.
األص��ح أن��ه يعصى عليها املثول أمام
م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ل�ن�ي��ل ال �ث �ق��ة ،وك��ذل��ك
ان �ت �ق��ال ص�ل�اح �ي��ات ال��رئ��اس��ة االول ��ى
اليها من دون حيازتها تلك الثقة.
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تقـرير
رسائل إلى المحرر
بيان صادر
عن بلدية الهبارية
لقد طالعتنا جريدة األخبار في
ال�ع��دد  2168الصفحة الخامسة
ب��زاوي��ة علم وخبر تحت عنوان:
«س �ل �ف � ّ�ي ��و ال � �ه � ّ�ب ��اري ��ة» ب �ت��اري��خ
 2013/12/5ب �خ �ب��ر ع ��ن ت�ح��رك
ال �ج �م��اع��ات ال �س �ل �ف �ي��ة ف ��ي ب �ل��دة
ً
الهبارية مستفيدة من النازحني
ف��ي ال�ب�ل��دة ،مشيرة إل��ى أن ع��ددًا
م��ن ال�ن��ازح�ين ق��د س�ب��ق ّأن حمل
ال� �س�ل�اح وب �ع �ض �ه��م ي �ت �ن��ق��ل بني
س� ��وري� ��ا وال� �ه � �ب ��اري ��ة ،وإن ه ��ذا
الخبر يستدعي اإلحاطة بالعلم
كافة الوسائل اإلعالمية .إن بلدة
ال�ه�ب��اري��ة م�ن��ذ دخ��ل ال�س��وري��ون
إليها قامت البلدية بمساعدتهم
ب ��اإلم� �ك ��ان ��ات امل � �ت� ��واف� ��رة ل��دي �ه��ا
ّ
ون ��ظ �م ��ت وج� ��وده� ��م وم �ل �ف��ات�ه��م
العائلية ،وأف ��ادت جميع القوى
األم�ن�ي��ة ف��ي ال�ق�ض��اء ،ول��م يظهر
لهم أي ت�ح��رك غير ع ��ادي ،علمًا
ب� ��أن� ��ه ت� ��وج� ��د م � ��راك � ��ز ل �ل �ج �ي��ش
ال�ل�ب�ن��ان��ي وق ��وات األم ��م املتحدة
واألم� � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي ض �م��ن خ ��راج
ُ
ب�ل��دة ال�ه�ب��اري��ة وت�س� ّ�ي��ر دوري��ات
ّ
منظمة ملراقبة الحدود اللبنانية
وت � �ح� ��رك� ��ات ال � �ن � ��ازح �ي��ن .وإن� �ن ��ا
نفيد بأن بلدة الهبارية الواقعة
ضمن ق��رى العرقوب وحاصبيا
ت � �ت � �ع� ��اي� ��ش م� � ��ع ق � � � ��رى ال� � �ج � ��وار
والبلدات من كل الطوائف بحالة
ج� �ي ��دة ال ي �ش��وب �ه��ا أي إش �ك ��ال
وب �خ��اص��ة ال �ق��رى ال ��درزي ��ة ال�ت��ي
طاملا كانوا سندًا لنا وكنا سندًا
لهم في الحروب التي ّ
مرت.
لذلك،
لن نسمح بأن تتعرض أي بلدة
ف��ي ال �ج��وار ب�س�ب��ب ال �ن��زوح ألي
ّ
تشوه نموذج التعايش
مخاطر
امل��وج��ود ب�ي�ن ك��اف��ة ال �ب �ل��دات في
م �ن �ط �ق �ت �ن��ا ،م� ��ع ال �ع �ل ��م ب ��أن ��ه ل��م
ي�ح�ص��ل أي إش �ك��ال أم �ن��ي ُي��ذك��ر
منذ بداية حركة النزوح.
رئيس بلدية ّ
الهبارية
علي ياسني بركات

تهدد :سنضرب الجيش اللبنانــي
تل أبيب ّ
في أي عدوان إسرائيلي
مقبل على لبنان سيكون
الجيش اللبناني هدفًا لجيش
االحتالل .جنراالت العدو
يراقبون املقاومة عن كثب،
مؤكدين أن حزب الله أصبح
حاليًا  10مرات أقوى من حزب
الله 2006

س�ي�ك��ون ل�ه��ا ت��رج�م��ة ع�ل��ى األرض ،في
ح��ال ن �ش��وب امل��واج �ه��ة م �ع��ه» ،مضيفًا
أن «التدريبات الجارية تلحظ وجوب
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ع ��وام ��ل ع ��دة ف ��ي س��اح��ة
القتال املستقبلية في لبنان ،من بينها
وج��ود ق��وات ل�لأم��م امل�ت�ح��دة والجيش

اللبناني ،إضافة إلى قوات حزب الله».
ووفقًا ألحد السيناريوات التي ُي َ
ستع ّد
لها ،يؤكد املصدر أن «الوحدات تتدرب
على االنتقال بسرعة بني الوضعيات
املختلفة ،وإذا ك��ان ال�ج�ي��ش اللبناني
ُي� َ�ع� ّ�د عنصرًا م�ح��اي�دًا ف��ي ب��داي��ة األم��ر،

ف�م��ن امل�ح�ت�م��ل أن ي�ت�ح��ول إل ��ى عنصر
م �ه��اج��م خ �ل�ال ال �ق �ت ��ال .وم� ��ن ال�ل�ح�ظ��ة
ال�ت��ي س�ي�ح��اول��ون ال �ح��اق ال �ض��رر بنا،
سنهاجمهم بكل ما لدينا من قوة».
مصدر رفيع آخ��ر ف��ي «عصبة برعام»
(ال � �ل� ��واء  )300امل ��راب ��ط ع �ل��ى ال �ح ��دود

ازدادت ترسانة حزب الله الصاروخية عشرة أضعاف على ما كانت عليه عشية حرب عام ( 2006أرشيف)

يحيى دبوق
ارتفاع مستوى قلق إسرائيل من حزب
الله ،يترجم في العادة املتبعة ،حديثًا
م �ف��رط��ًا ع ��ن ال �ت ��دري �ب ��ات وامل � �ن � ��اورات،
مصحوبًا بتأكيد النجاح واالنتصار
ف��ي م �ح��اك��اة ال �ح��رب امل �ق �ب �ل��ة ،وه ��و ما
ح ��رص ��ت ع �ل �ي��ه إس ��رائ � �ي ��ل ف� ��ي األي � ��ام
ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة ،ف��ي أع �ق��اب اغ�ت�ي��ال
ال�ق�ي��ادي ف��ي امل�ق��اوم��ة ال�ش�ه�ي��د حسان
اللقيس.
نفي إسرائيل مسؤوليتها ع��ن عملية
االغ �ت �ي��ال ،ال ي�ل�غ��ي ال �ج �ه��ود ال �ج��اري��ة
ل�ل�اس� �ت� �ع ��داد وال � �ج ��اه ��زي ��ة ال �ق �ص��وى
ً
ل �ل �ح��رب امل �ق �ب �ل��ة ،ف �ض�ل�ا ع ��ن إع�لان �ه��ا
وال �ح��رص ع�ل��ى إي�ص��ال�ه��ا إل��ى ال �ع��دو،
وتحديدًا إلى األذن اللبنانية .الناطق
ب� ��اس� ��م ال� �ج� �ي ��ش اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي أع �ل ��ن
سلسلة تدريبات نفذتها ألوية النخبة
ف� ��ي ال� �ج� �ي ��ش ،ت� �ح ��اك ��ي م ��واج � �ه ��ات ال
تقتصر فقط على حزب الله ،بل تشمل
ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي أي � �ض ��ًا .وب �ح �س��ب
م � �ص� ��در ع� �س� �ك ��ري إس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي رف �ي ��ع
امل �س �ت��وى ،ي �م �ك��ن أن ي �ت �ح��ول ال�ج�ي��ش
النظامي للبنان م��ن محايد إل��ى عدو
في أي لحظة ،وه��و ما يدفع الوحدات
ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ل�ت��درب ع�ل��ى س�ي�ن��اري��وات
وأوضاع متغيرة كهذه.
بحسب امل�ص��در ،إن «وج��ود ح��زب الله
ف��ي س��وري��ا ي��ؤدي إل��ى ت�ط��وي��ر ق��درات��ه
امل �ي��دان �ي��ة واك �ت �س��اب خ �ب��رة م �ي��دان �ي��ة،

تقـرير

التيار لم يربح ...ربح رئاسة مجمعات «اليسوعية»

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.

ّ
لم يمل التيار الوطني
الحر والقوات اللبنانية
من الحديث عن الجامعة
اليسوعية بعد .فبعدما
تصدرت الشاشات أليام،
تعود الجامعة الى الواجهة،
واملفارقة أن «الحق ليس
على حزب الله» .السبب هو
انتخابات رؤساء املجمعات
السبت املاضي ،وفوز التيار
باملقاعد االربعة .لم تبلعها
القوات التي تعتبر أن هؤالء ال
ينتخبون على أساس سياسي بل
أكاديمي ،فيما التيار يعيش
نشوة النصر غير آبه ملا يقال

ليا القزي
االت �ف��اق ال �ن��ووي ب�ين ال��والي��ات املتحدة
واي��ران سيطر على ال�ص��ورة السياسية
اللبنانية .األح��داث في سوريا لم تفقد
أه�م�ي�ت�ه��ا أي �ض��ًا .ك��ان ه��ذا ع�ل��ى حساب
السياسة اليومية التي تراجعت درجة
م�ت��اب�ع�ت�ه��ا .ش �غ��ل ال �ن��اس ال �ش��اغ��ل ك��ان
ك�ي�ف�ي��ة ح �ف��ظ رؤوس� �ه ��م م ��ن ال �س �ي��ارات
املفخخة وظ��اه��رة االن�ت�ح��اري�ين .أصبح
«سخيفًا» سؤال أي كان عن أمور محلية.
ً
سيأتيك الجواب حاال بأن األمور اليوم
ف��ي م�ك��ان آخ��ر ،وال أح��د يشغل ب��ال��ه في
تفاصيل مناطقية ف��ي ظ��ل ت�ط��ورات قد
تغير وج��ه امل�ن�ط�ق��ة .االك �ث��ري��ة تتعاطى
ان �ط�ل�اق��ًا م ��ن ه ��ذا امل �ن �ط��ق ،اال االح� ��زاب
املسيحية في جامعة القديس يوسف ــــ
بيروت .تسقط كل التطورات أمام بوابة
الجامعة اليسوعية ،لتحل داخل أسوار
ال�ص��رح التعليمي مناكفات وسجاالت
ل ��م ي �م��ل أص �ح��اب �ه��ا م ��ن اث ��ارت �ه ��ا ،ح��ول
م��ن ف��از باالنتخابات الطالبية :القوات
اللبنانية أو التيار الوطني الحر؟
قيل الكثير في امل��وض��وع .البروباغاندا
اإلع�لام �ي��ة ل�ل�ق��وات أدت دوره� ��ا .جندت
منابر الحزب اإلعالمية لتكذيب التيار
وتسويق أن هيئة اليسوعية الطالبية
ان�ج��از جديد يضاف ال��ى سلة املكاسب
«ال��زي �ت �ي��ة» .ال�ت�ي��ار ل��م ي�ق� ّ�ص��ر أي �ض��ًا .ما

خ �ف��ت ص ��وت م �س��ؤول �ي��ه وه ��م ي��ؤك��دون
ف� ��وزه� ��م ب � � �ـ ١٦ك �ل �ي��ة م �ق ��اب ��ل  ٤ل �ل �ق��وات
واثنتني للمستقلني .فجأة ح��دث م��ا لم
يكن في الحسبان .اسم السوري القومي
حبيب الشرتوني ،املتهم باغتيال رئيس
ّ
الجميل استفز طالب
الجمهورية بشير
«جامعة بشير» في عقر داره��م .إشكال،
فصل للطالب بني «جبهتني» ،اتهامات
م�ت�ب��ادل��ة ،وم��ؤت �م��رات صحافية ملمثلي
األح � � ��زاب «امل� �ت� �ص ��ارع ��ة» ،ك ��ان ��ت ك��اف�ي��ة
ل�ت�ت�ص��در ال�ي�س��وع�ي��ة ع �ن��اوي��ن األخ �ب��ار
والصحف .اعتبر القواتيون أن هذا االمر
ي��ؤك��د اف�ل��اس ال �ت �ي��ار وح �ل �ف��ائ��ه ،وب �ق��اء
ال�ي�س��وع�ي��ة ح�ص�ن��ًا م�ن�ي�ع��ًا ل �ـ«امل �ق��اوم��ة
امل� �س� �ي� �ح� �ي ��ة» .ك ��ال �ن �ع ��ام ��ة دف� � ��ن ال �ت �ي��ار
(مروان بوحيدر)

رأس� ��ه ف ��ي ال ��رم ��ال ،ل ��م ي�ت�ن�ف��س إال ي��وم
السبت ،ل��دى انتخاب رؤس��اء مجمعات
ال �ي �س��وع �ي��ة ،م�ع�ل�ن��ًا ف � ��وزه ب��امل�ج�م�ع��ات
األرب � �ع � ��ة :م �ج �م��ع امل� �ن� �ص ��وري ��ة :ج ��وزف
نادر ،مجمع  : Huvelinجاد جريصاتي،
م �ج �م��ع ال� �ط ��ب :اي� �ل ��ي ك ��رك �ج ��ي ،م�ج�م��ع
ال�ع�ل��وم اإلن�س��ان�ي��ة امل�ت�ح��ف :ل�ي��ال عزيز.
ل��م ت�ت��أخ��ر مصلحة ال �ط�لاب ف��ي ال�ق��وات
ف��ي ن�ف��ي ف��وز «ال�ب��رت�ق��ال��ي» ،داع �ي��ة اي��اه
إلى «التوقف عن لعبته هذه وعن كذبه
ال ��ذي ي�ه��دف إل��ى ت�ش��وي��ش ال ��رأي ال�ع��ام
وتشويه الخيارات الطالبية» .رد القوات
لم يكن واضحًا ،كذلك فإنه لم يسهم في
دح��ض «اف �ت��راءات» التيار إذا ما ثبتت.
ال �س �ب��ب ف ��ي ذل� ��ك أن �ه��م «ف ��وج� �ئ ��وا» ،ما
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كالم في السياسة

ي

عن جريمة التكفيريني ومسؤولية أسيادهم والعبيد
م��ع ل �ب �ن��ان ف��ي ال�ج�ل�ي��ل ال �غ��رب��ي ،ح��ذر
م� ��ن أن امل� ��واج � �ه� ��ة امل �ق �ب �ل ��ة م� ��ع ح ��زب
ال �ل��ه س�ت�ش�ه��د ت�غ�ي�ي��رات م�ل�ح��وظ��ة في
امل �ي ��دان وف ��ي س��اح��ة ال �ق �ت��ال .وق ��ال إن
«ح� � ��زب ال� �ل ��ه ي� �ب ��ذل ج � �ه ��ودًا ل�ت�ح�س�ين
ق��درات��ه ال�ق�ت��ال�ي��ة ال�ل�ي�ل�ي��ة ،وه��ي فجوة

ك ��ان ��ت م � ��وج � ��ودة ل ��دي ��ه ح� �ت ��ى اآلن»،
موضحًا أن «التدريبات التي يجريها
الجيش اإلسرائيلي تختلف كثيرًا عن
ال �ت��دري �ب��ات ال��روت�ي�ن�ي��ة ال �ت��ي اع�ت��اده��ا
في السابق؛ فهي تحاكي اآلن أوضاعًا
ً
وس�ي�ن��اري��وات تشمل ان�ت�ق��اال م��ن عمل
روت�ي�ن��ي يتعلق ب��األم��ن ال �ج��اري على
ال �ح ��دود ،إل ��ى وض�ع�ي��ة ال �ح��رب بنحو
طارئ وسريع».
إل� � ��ى ذل � � ��ك ،ح� � ��ذر ض� ��اب� ��ط إس ��رائ �ي �ل ��ي
رف�ي��ع امل�س�ت��وى ف��ي «إي �ج��از صحافي»
أم� � � ��ام ع � � ��دد م � ��ن م� ��راس � �ل� ��ي ال ��وس ��ائ ��ل
اإلعالمية العبرية ،من أن خطر السالح
الكيميائي السوري ،ال يزال قائمًا ،رغم
ك��ل الجهود املبذولة لتفكيكه ،محذرًا
م��ن اح�ت�م��ال ال يمكن نفيه أو تأكيده،
أن حزب الله قد استولى بالفعل على
جزء من هذا السالح .وأشار ،حسب ما
ورد ف��ي صحيفة م�ع��اري��ف أم��س ،إل��ى
أن «ه��ذا التحدي يتطلب اإلب�ق��اء على
االس�ت�ع��داد قائمًا ،بما يرتبط بإمكان
مواجهة هجمات من سالح كيميائي».
ول �ف��ت إل ��ى أن «س��وري��ا ت�م�ت�ل��ك بعض
املواد التي ال يندرج إتالفها في االتفاق
ب�ين ال�ن�ظ��ام ال �س��وري واألم ��م امل�ت�ح��دة،
وأن ه� ��ذه امل � � ��واد ت �م �ك �ن �ه��ا م ��ن إن �ت��اج
أسلحة كيميائية .كذلك إن االت�ف��اق ال
يشمل السالح البيولوجي ،وهذا ٍّ
تحد
يتطلب اإلبقاء على االستعداد القائم،
وإمكان مواجهة هجمات».
ب ��دوره ��ا ،ن�ق�ل��ت ص�ح�ي�ف��ة «م �ع��اري��ف»
عن ضابط آخر ،تأكيده تنامي قدرات
حزب الله القتالية ،وتحديدًا الترسانة
الصاروخية الكبيرة ،التي زادت عشرة
أض� �ع ��اف ع �ل��ى م ��ا ك��ان��ت ع �ل �ي��ه ع�ش�ي��ة
حرب عام  ،2006مضيفًا أن «تقديرات
الجيش اإلسرائيلي تشير إلى أن حزب
الله ك��ان يملك ع��ام  2006ما يقرب من
 500ص � ��اروخ ب �ع �ي��د امل� ��دى ب��زن��ة 350
ك �ي �ل��وغ��رام��ًا م ��ن امل � ��واد امل �ت �ف �ج��رة ،ف��ي
م �ق��اب��ل م ��ا ب ��ات ي�م�ل�ك��ه اآلن ،وه ��و م��ا
ي�ق��رب م��ن  5000ص ��اروخ بعيد امل��دى،
وت � ��راوح زن ��ة ك��ل ص� ��اروخ ب�ي�ن  750و
 1000ك�ي�ل��وغ��رام ،وذل ��ك ب��ال �ت��وازي مع
منظومات نارية وقتالية أخ��رى ،أكثر
تطورًا بكثير».

جان عزيز
تعتمل في الشارع املسيحي مروحة من املشاعر حيال
ما يستهدف املسيحيني ـــ واإلنسان ـــ في سوريا .فيها
الغضب والثورة والحزن واألسى والتعاطف والتضامن
وال� �خ ��وف وال �ق �ل��ق وال ��رع ��ب وال ��ذع ��ر م ��ن م �ش��اه��د ال ��دم
ومستقبل العدم وتجارب القريب في الجغرافيا والبعيد
ف��ي ال �ت��اري��خ .وف�ي�ه��ا خ�ص��وص��ًا خ �ص��وص��ًا ،اإلح �س��اس
بالعجز.
ً
والعجز املسيحي هنا مثلث .فهو أوال عجز من يصرخ
م��ن بينهم ،وينتفض وي��رف��ع ال�ص��وت ويطالب ويدعو
ويتوجه بالكالم ويناشد شرعية دول�ي��ة ...وال نتيجة.
وه ��و ث��ان �ي��ًا ـ �ـ �ـ واألس � ��وأ ـ �ـ �ـ ع �ج��ز م��ن ي�س�ك��ت أو ي �ب��رر أو
يستمتع بذميته السياسية املستجدة ،التي بات أجيرها
وأسيرها وعبد رواتبها ورتبها الذليلة ،يعيشها عبر
حالة من اإلن�ك��ار :ال تكفيريني هناك ،وال استهداف وال
قتل وال خطف وال أسر ...وال جديد تحت شمس الحقيقة
ول��و مقلوبة مثل وج��وه�ه��م ،إال بما تقتضيه ض��رورة
ال�ف�ج��ور وال�ح�ق��د وال�ع�ه��ر ال�س�ي��اس��ي .ح�ت��ى إن شريطًا
ً
م��ذال مهينًا معيبًا ،يظهر تكفيريًا وهو يخاطب راهبة
أس �ي��رة ل��دي��ه ب�م�ف��ردة «ي ��ا ح �ج��ة» .ال ألن ك�ل�م��ة «ح�ج��ة»
إس ��اءة ،ب��ل ألن التكفيري ال�خ��اط��ف اإلره��اب��ي ال�ج�ب��ان،
ي��رف��ض االع �ت��راف ل�ل��راه�ب��ة األس �ي��رة امل�خ�ط��وف��ة بدينها
وال بإيمانها وال بكنيستها وال بإلهها وال بصليبها...
وال بالتالي بكونها راه �ب��ة ،خطيبة ي�س��وع كما يقول
عنها التقليد الكنسي ...يصير شريط كهذا مادة تبرير
ّ
وتنصل على مواقع الذميني الجدد...
وتفسير وتبرئة
ويبقى العجز الثالث هو عجز العالم .والعالم هنا ليس
كلمة مجازية ،وليس تعميمًا وال تعمية .بل هو عجز
والغربية خصوصًا،
الجهات اإلقليمية وال��دول�ي��ة
تلك
ّ
ّ
التي تبنت أولئك املسلحني ورعتهم وبشرت بثورتهم
وديمقراطيتهم وحداثتهم وعصرنتهم ،وجعلت سوريا
وال�س��وري�ين وجيرانهم وال�ع��ال��م يسكتون ع��ن مئة ألف
ً
قتيل ،أم�ل�ا ـــ ق��ال ـــ ب��ال�ح��ري��ات املطلقة اآلت�ي��ة على أكف
«غاندييهم» ،والواصلة حتى على ِمدى خناجر ذبحهم
وف��ؤوس حزهم ون�ص��ال ضربهم لألعناق وال ��رؤوس...
إن�ه��ا مسؤولية ك��ل عضو ف��ي م��ا يسمى جامعة ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة ،تلك الهيئة امل�س�خ��رة ال�ت��ي أق � ّ�رت التخلي عن
فلسطني ،تحت عنوان تبادل األراضي ،وبذريعة السالم
م��ع أب �ط��ال دي ��ر ي��اس�ي�ن ،وم ��ن ث��م أع �ط��ت م�ق�ع��د س��وري��ا
وم ��وق ��ع س ��وري ��ا ل �س �ف��اح��ي ال �ب �ش��ر ف ��ي ال ��رق ��ة وم�ع�ل��وال
وصيدنايا وحلب وإدلب .إنها مسؤولية كل من أوصل
مسلحًا إره��اب�ي��ًا م��ن تلك اآلالف ال�ت��ي ذه��ب ذل��ك األمير
الصغير ليبيع ورقة إبادتهم ـــ نعم إبادتهم ـــ في موسكو
ّ
لقاء تمديد حياته السياسية ،عله يستمر في التلذذ في

ما قل
ودل
يؤكد القواتيون
بقاء اليسوعية حصنًا
منيعًا لـ«المقاومة
المسيحية»

دف�ع�ه��م ال ��ى ال ��رد س��ري �ع��ًا ،اس �ت �ن��ادًا ال��ى
م�س��ؤول ال�ط�لاب القواتيني ن��دي��م يزبك.
ي �ش��رح ك �ي��ف أن� ��ه «م �ن��ذ ت��أس �ي �س �ه��ا ،لم
تأخذ رئاسة املجمعات طابعًا سياسيًا،
هو مركز فخري وبحت أكاديمي» .يقول
إن «رئ �ي��س ك��ل م�ج�م��ع ال ي�م�ل��ك سلطة
أو ت��أث �ي �رًا ع �ل��ى ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ات ،ه��دف��ه
م�ت��اب�ع��ة ال�ع�م��ل ال�ط�لاب��ي م��ع االدارة ،ال
أكثر وال أق��ل» .فوجئ يزبك من تصرف
التيار «خاصة أننا كنا قد اتفقنا على
أن االنتخابات ل��ن تخاض على أس��اس
س �ي��اس��ي ،وال ��دل� �ي ��ل ع �ل��ى ذل� ��ك أن أح��د
ال �ح��زب �ي�ين م�ع�ن��ا ص ��وت مل��رش��ح ال�ت�ي��ار
ً
وفاء لرابط الصداقة
في احد املجمعات
ال��ذي يجمعهما» .لكن يبدو أن «التيار،
امل�ت�ع�ط��ش ليظهر نفسه راب �ح��ًا ب�ع��د أن
س�ق��ط ف��ي معظم ال�ج��ام�ع��ات وال�ك�ل�ي��ات،
أراد خلق انتصار وهمي» .القوات سترد
على هذا السجال عبر مؤتمر صحافي

سيعقده يزبك الخميس املقبل «لنوضح
م�ل�اب� �س ��ات االم� � � � ��ور» .و«س � �ي � �ش� ��ارك ف��ي
املؤتمر  ١٢رئيس هيئة في اليسوعية،
لنبرهن للتيار أننا لم نفز فقط بـ .»٤
ال�ه��دوء ال��ذي يسيطر على تعابير يزبك
ت�ق��اب�ل��ه ح �م��اس��ة م �م��زوج��ة ب��ال �ف��رح عند
مسؤول الطالب في التيار أنطون سعيد.
ان �ت �خ��اب��ات ال��راب �ط��ة امل �س �م��اة Amicale
ت �ج��ري م��ن خ�ل�ال م �ش��ارك��ة ال� � �ـ ٢٢رئ�ي��س
هيئة« ،فوزنا برئاسة املجمعات االربعة
يؤكد االرقام التي أعلناها عن فوزنا بـ١٦
ك�ل�ي��ة ،م��ا ي�ع�ن��ي ب��ال�ت��ال��ي ك��ذب ادع� ��اءات
القوات السابقة ،القصة انفضحت اآلن».
ي�ه��زأ سعيد ب�ق��ول ال �ق��وات إن انتخابات
ً
املجمعات أكاديمية ،متسائال« :أمعقول
في ظل االنقسام السياسي في اليسوعية
أن ت��أت��ي ال �ف��رص��ة ل �ف��ري��ق ب ��أن ي �ب�ين أن��ه
ه��و ص��اح��ب االك �ث��ري��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ة وال
ي�س�ت�غ�ل�ه��ا؟ م�ع�ق��ول ال �ق��وات ال �ت��ي ت��دع��ي
ف��وزه��ا ف��ي معظم الكليات تنتخب على
قاعدة الصداقة في املجمعات؟» ،اضافة
الى أن القوات «ال يمكنها عندما تريد أن
ت�ق��ول إن االن�ت�خ��اب��ات سياسية وعندما
تخسر تصبح ذا طابع أكاديمي» .القصة
عند سعيد انتهت هنا .ولكن أي رد من
القوات «سيقابله رد من رؤساء الهيئات
ف ��ي ال �ي �س��وع �ي��ة» ،م ��ا ي �ع �ن��ي أن ل�ل�ق�ص��ة
ً
فصوال أخرى ،وخالص طالب اليسوعية
لم يشع نوره بعد.

أقيم عشاء في أحد
بيوت الشخصيات
السياسية في بيروت ،على
شرف السفير األميركي
ديفيد هيل ،حضره رئيس
كتلة املستقبل النيابية
الرئيس فؤاد السنيورة.
وخالل العشاء سأل هيل
السنيورة عن سبب عرقلة

تشكيل الحكومة ،فأجاب
أحد الحاضرين بأن اململكة
العربية السعودية تعارض
ّ
تشكيل الحكومة ،فعلق
ً
هيل قائال« :ال أحد في
الرياض يمكن الحديث معه
هذه االيام ،فبعضهم غائب
عن الوعي والبعض اآلخر
فاتح على حسابه».

إنفاق ملياراته وسط جوع ناسه ووجع «رعايا» عائلته
املسماة زورًا دولة .إنها مسؤولية كل من ّ
هرب رصاصة
ألسلحة التكفيريني ،من األردن ومن العراق ومن تركيا،
وخصوصًا من لبنان ،من لطف الله  2ــ أين أصبح ملفها
ي��ا ح�م��اة ل�ب�ن��ان وي��ا ق�ض��ات��ه وي��ا م�س��ؤول�ي��ه وطامحيه
وطامعيه؟
وهي مسؤولية ،بل جريمة سياسيي هذا الغرب القاييني
الغبي امل�ت�خ��اذل ال�ج�ب��ان ،ال �ه��ارب م��ن مسؤوليته ومن
صراخ ضحاياه الهابيليني .جريمة هوالند وفابيوس،
وكاميرون وهيغ ،وأوباما وكيري .يجب ،وآن األوان ألن
يخرج إليهم م��ن يقول لهم :أنتم مسؤولون ع��ن خطف
راه �ب��ات م�ع�ل��وال ،أن�ت��م م �س��ؤول��ون ع��ن ذب��ح األب ف��ادي
حداد ،أنتم مسؤولون عن قطع رأس األب فرانسوا مراد،
أنتم مسؤولون عن اختفاء األب باولو ،الذي كان مؤيدًا
لقاتليه ،تمامًا كما أنتم مؤيدون لهم! تمامًا كما كنتم
قبل سوريا مسؤولني عن ذبح املطران بولس فرج رحو
ف��ي امل��وص��ل ،وع��ن ه��دم كنائس ال�ع��راق وتهجير شعبه
األصيل ،وكما كنتم قبل العراق مسؤولني عن محاولة
تهجير مسيحيي لبنان ،من أجل وهم فلسطني البديلة.
البديلة من جريمة عصركم الكبرى في كيان االغتصاب
ونموذج العنصرية الدولتية األكثر امتيازًا في تاريخ
اإلنسانية .أنتم مسؤولون ،بالتكافل والتضامن ،مع ذاك
البندري وذاك الهمجي وذاك البربري وذاك التيوقراطي
ِامل � ��ن ق � ��رون وس� �ط ��ى ،ال � ��ذي ي��أت �ي �ن��ا ال� �ي ��وم ع �ل��ى وس��ع
اب�ت�س��ام��ات�ك��م الخبيثة ،ل�ي� ّ�دع��ي تعليمنا الديمقراطية
والحداثة والعصرنة ،ملجرد أنه يملك ذهبًا أس��ود مثل
قلوبكم ،مثل عقولكم ،مثل ضمائركم ،مثل ثمار أيديكم،
مثل وجوهكم أمام الحق والتاريخ والبشرية.
آن األوان ألن يخرج م��ن ي� ّ�دع��ي عليهم بتهم املسؤولية
عن كل ما ارتكب بحق إنساننا ،أي إن�س��ان ،تمامًا كما
خ��رج ف��ي ب��اري��س أب�ط��ال مناضلون يقاضون فابيوس
في مسؤوليته عن مقتل سوريني .ملاذا ال ّ
تدعي الكنيسة
ع�ل��ى ب�ع��ض ه� ��ؤالء؟ ول �ت� ّ�دع��ي أي �ض��ًا ع�ل��ى ب �ش��ار األس��د
وعلى نظامه ،وليظهر تحقيق دولي ـــ ولو بعد حني ،ولو
للتاريخ ـــ من املسؤول ومن املرتكب.
ً
ً
لم يعد الصمت ممكنًا وال مقبوال وال معقوال مع البقاء
أح�ي��اء ،فكيف ب��ه م��ع حفظ ال�ك��رام��ة وال�ح��ري��ة؟ قبل أي��ام
كان سفير دولة عظمى ضيفًا لدى مرجع كنسي لبناني
كبير ،فسمع الكثير مما سبق .قيل له بوضوح صارخ:
قلنا ونكرر إننا ضد أي نظام ديكتاتوري وضد أي قمع
لشعب أو سحق لثورة .لكن هل فكرتم بما فعلتم هناك؟
هل ّ
قومتم النتائج واستخلصتم العبر؟
سؤال يبدو أن جوابه يقتضي الكثير من دماء األبرياء،
لكتابته حفرًا على أج�س��اد ك��ل إن�س��ان مختلف ع��ن ذاك
التكفيري وسيده.

علم
وخبر
شبكة تهريب مخدرات إلى رومية
ي�ت��اب��ع م �ع��اون م�ف��وض ال�ح�ك��وم��ة ل��دى املحكمة العسكرية ال�ق��اض��ي دان��ي
الزعني تحقيقاته مع العناصر األمنيني في مبنيي األح��داث واملحكومني
في سجن رومية بشأن إنشاء شبكة لتهريب املخدرات إلى داخل السجن.
التحقيقات ال�ت��ي ت�ج��رى بالتنسيق م��ع مكتب م�ك��اف�ح��ة امل �خ��درات وف��رع
امل �ع �ل��وم��ات ،ك�ش�ف��ت أن ال�ع�ن��اص��ر ك��ان��وا ي�ه��رب��ون امل ��واد امل �خ��درة ملصلحة
سجناء ينتمون إلى نافذين في سجن رومية .حتى اآلن ،تم توقيف حوالى
 30عنصرًا وإحالتهم على القضاء العسكري .التوقيفات لم تفضح فساد
بعض األمنيني في السجن فحسب ،بل عززت أزمة نقص عديد الحراس.

األسمر مقابل ميقاتي والحريري
طفا على ال��واج�ه��ة ح��دي��ث ع��ن ب��دء إع ��داد ل��وائ��ح مرشحني للمشاركة في
انتخابات بلدية امليناء الشمالية ،بعد ت��ردد معلومات عن وج��ود ّ
توجه
لتحديد موعدها بداية العام املقبل .وب��رز الفتًا إلى جانب لوائح معتادة
يدعمها ك��ل م��ن ال��رئ�ي��س نجيب ميقاتي وت�ي��ار املستقبل ،دخ��ول «مكتب
ً
مسؤوال أمنيًا ل��دى النائب محمد ّ
كبارة
شباب أحمد األس�م��ر» ،ال��ذي ك��ان
وممثل أب��رز ال�ع��ائ�لات ف��ي منطقة امل�ي�ن��اء ،على ال�خ��ط ل�لإع�لان ع��ن ّالئحة
مكتملة لتنافس الئحتي املستقبل وميقاتي .وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن��ه لم
ُي �ح� ّ�دد م��وع��د ان�ت�خ��اب��ات بلدية امل�ي�ن��اء منذ استقالة ع�ش��رة م��ن أعضائها
ق�ب��ل أك�ث��ر م��ن ش�ه��ري��ن ،وت�لاه��ا إص ��دار وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة وال�ب�ل��دي��ات م��روان
ّ
شربل قرارًا يقضي بحلها وتكليف محافظ الشمال ناصيف قالوش إدارة
شؤونها ،إلى حني إجراء انتخابات بلدية جديدة.

رصاصة على مدرسة الحريري
صباح أمس ،وخالل الدوام املدرسي ،سمع إطالق رصاص في محيط مدرسة
حسام الدين الحريري في شرحبيل في منطقة صيدا .حضرت القوى األمنية
إلج��راء التحقيقات ،عثرت على آث��ار رص��اص��ة ف��ي حائط املبنى املطل على
وادي بقسطاّ .
ورجحت املعلومات أن تكون رصاصة طائشة أطلقت من سالح
أحد الصيادين الذين ينشطون في الوادي في صيد الخنازير.
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تقــرير

معيشية واضطهاد
جبل محسن :حصار وضائقة
ّ

ال شيء يطمئن إلى
أن الجولة الثامنة عشرة من
االشتباكات بني جبل محسن
والجوار قد انتهت .وفي أحسن
األحوال ،ال شيء يؤكد أن ال
جوالت جديدة ستندلع في
األيام املقبلة .ووسط هذه
األجواء يعيش جبل محسن
داخل الحصار ،وأهله يعانون
ضائقة معيشية آخذة في
التفاقم بعد اضطهاد تاريخي
بدأ مع العثمانيني
روبير عبد اهلل
ل� � � ��م ت� � �ح � ��ظ أي� � � � ��ة ج� � ��ول� � ��ة م� � � ��ن ج� � � ��والت
االش �ت �ب��اك��ات ف��ي ط��راب�ل��س ب�م��ا حظيت
به الجولة األخيرة من خوف وهلع لدى
سكان طرابلس وزائريها على حد سواء.
تفجيرا م�س�ج��دي ال�س�لام وال�ت�ق��وى في
املدينة وبدء معارك القلمون في سوريا
واالعتداءات على أبناء جبل محسن في
ط��راب�ل��س ك��ان��ت ت�ش��ي ب�م�ع��رك��ة وشيكة
مقبلة .لذلك ما إن عال صوت الرصاص
حتى فرغت ش��وارع طرابلس من امل��ارة،
وت ��راك� �م ��ت ال � �س � �ي� ��ارات ع �ل ��ى ال �ط ��رق ��ات
ال� �ف ��رع� �ي ��ة ،ف ��أح ��دث ��ت اخ� �ت� �ن ��اق ��ات غ�ي��ر
مألوفة ،استدعت مناشدة القوى األمنية
تخفيفها ،وجرى التعبير عنها في كثير

من مواقع التواصل االجتماعي بعبارات
بلغت حد توصيفها بـ«التاريخية».
كل التصريحات عن توسيع صالحيات
ال �ج �ي��ش ـ �ـ �ـ ب �م��ا ف ��ي ذل � ��ك اإلش� � � ��ارة إل��ى
وض ��ع م �ئ��ات ال�ع�ن��اص��ر م��ن ق ��وى األم��ن
ال��داخ�ل��ي م��ع عرباتهم امل��درع��ة بإمرته ـــ
لم تكن كافية لطمأنة السكان .ومن شدة
ال �ق �ل��ق ،اف �ت��رض ال �ن��اس أص � ��وات ال��رع��د
األول ��ى إي��ذان��ًا ب��اس�ت�خ��دام س�لاح نوعي
ف ��ي ال �ج��ول��ة امل� ��وع� ��ودة .ك� ��ان االح �ت �ق��ان
وال ي��زال ف��ي ذروت��ه على ضفتي النزاع
الطرابلسي .ما اصطلح على تسميتهم
أولياء الدم ،ال يحول بينهم وبني املعركة
سوى حل الحزب العربي الديموقراطي
ومعاقبة مسؤوليه.
وب� ��دوره� ��م ،أه ��ال ��ي ج �ب��ل م �ح �س��ن ص��ار
ب�ي�ن�ه��م أي �ض��ًا أول� �ي ��اء دم ،ب �ع��د ح��ادث��ة
ّ
ً
االعتداء على الباص الذي كان يقل عماال
م ��ن ج �ب��ل م �ح �س��ن وإط �ل ��اق ال� �ن ��ار ع�ل��ى
أرجلهم ،وحوادث أخرى الحقة وسابقة،
ّ
علويون
طالت أشخاصًا ومحال يملكها
ف� ��ي ط� ��راب � �ل� ��س .ص �ب �ي �ح��ة ال � �ي� ��وم ال� ��ذي
ح�ص�ل��ت ف�ي��ه ح��ادث��ة ال �ب��اص ف��ي مطلع
الشهر املاضي ،كما األيام السابقة ،منذ
بدء خطة طرابلس األمنية األخيرة ،كان
جبل محسن أق��رب إل��ى ثكنة عسكرية.
حواجز الجيش وآلياته منتشرة في كل
م�ك��ان ،وم��ع ذل��ك ،ك��ان أه��ال��ي الجبل في
حال ارتياب شاملة .ال يخرج أحدهم إال
لقضاء أمر ضروري.
ي �ع��رف س �ك��ان ال �ج �ب��ل وال �ت �ب��ان��ة وج ��وه
بعضهم بعضًا .لذلك ،يختار العامل في
تنظيف البيوت ع .م .الطريق الرئيسية
ب�ين امل�ل��ول��ة وس��اح��ة ال�ت��ل .ال�ط��ري��ق التي
يتجنبها أغ �ل��ب امل � ��ارة ،ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى ما
تتعرض ل��ه م��ن قنص ،ه��ي امل�لاذ األكثر

أمنًا بالنسبة إلى ابن الجبل ،شرط عدم
خروجه بواسطة أي سيارة من سيارات
ال�ج�ب��ل ،ف�ه��ي م�ع��روف��ة ب��دوره��ا .يتحرك
ع .م .على منت دراج��ة نارية ،يلتف حول
ب �ع��ض ال �ب �ن��اي��ات ،وي��دل��ف إل ��ى ال�ط��ري��ق
ال��رئ �ي �س �ي��ة ،ح �ت��ى ي �ب��دو ك��أن��ه ق� ��ادم من
ش�م��ال امل��دي �ن��ة .ال ي ��زال ع��ام��ل التنظيف
يتردد إلى البيوت واملكاتب نفسها التي
اع �ت��اد ت�ن�ظ�ي�ف�ه��ا .ل��م ي �ب��دل أح ��د ط��ري�ق��ة
معاملته« ،بيعرفوا إني علوي ،بس أنا

«قصة االضطهاد
ّبلشت مع
وكملها
العثماني ّ
الفرنساوي»

م��ا خ�ص�ن��ي ب��االن �ف �ج��ارات» ،ي �ق��ول ذل��ك،
رغ��م ع��دم س��ؤال��ه ع��ن تفجيري مسجدي
السالم والتقوى ،وكأنه يدفع عنه ضمنًا
تهمة التفجير ال�ت��ي ب��ات��ت لصيقة بكل
ع �ل ��وي ف ��ي ط ��راب� �ل ��س .ف��األخ �ي��ر أص �ب��ح
مدانًا ،ليس حتى يثبت العكس ،إنما لو
ثبت العكس.
ال تقتصر ال�ض��ائ�ق��ة ع�ل��ى ال�ع�م��ال ال��ذي��ن
باتوا يخشون ارتياد طرابلس ،بل طاولت
أص �ح ��اب امل �ح ��ال وامل �ص��ان��ع ف ��ي ب �ي��روت
وجبل لبنان الذين استغنوا عن كثير من
ع�م��ال ال�ج�ب��ل بسبب تغيبهم ع��ن العمل

أصوات االنفجارات ترفع منسوب القلق من دون أن ّ
تغير في مسار حياتهم (هيثم املوسوي)

ينغص
علويو السهل ّ
عيشهم حصار الجبل
ل ��م ي �ح��دث أن ش �ع��رت ال �ط��ائ �ف��ة ال�ع�ل��وي��ة
ف ��ي س �ه��ل ع �ك ��ار ب �ث �ق��ل ال� �ح ��دث ال �س ��وري
وانعكاساته اللبنانية كما يحصل اليوم.
ل �ط��امل��ا ك ��ان أب �ن ��اء ال �ط��ائ �ف��ة ي �ت��رق �ب��ون ما
ي �ح ��دث ف ��ي ط ��راب �ل ��س ،ب�ي�ن ب� ��اب ال �ت �ب��ان��ة
وج�ب��ل م�ح�س��ن .أم��ا م��ن ال�ج�ه��ة ال�س��وري��ة،
فكانت أصوات القذائف ودوي االنفجارات
ترفع منسوب القلق من دون أن ّ
تغير كثيرًا
في مسار حياتهم اليومية .وفي الحالتني،
كانوا يمارسون ضبطًا ذاتيًا لتحركاتهم،
ف�ي�خ�ف�ف��ون م��ن ت��وج�ه�ه��م ن�ح��و ط��راب�ل��س،
تمامًا كما يفعل املقيمون في جبل محسن
من أصول عكارية إذا ما أرادوا تفقد أهلهم
أو ق �ض��اء م�ص�ل�ح��ة ل �ه��م ف��ي س �ه��ل ع �ك��ار.
ّ
وب��درج��ة أق��ل ،كانوا يقللون من تجوالهم
ف� ��ي ب �ع ��ض امل� �ن ��اط ��ق ال� �ع� �ك ��اري ��ة ،خ�ش�ي��ة
ً
التورط في حادث مفتعل ،فيؤجلون عمال،
ريثما تنتهي جولة اقتتال في طرابلس،
وفي انتظار جالء غبار معركة بني الجيش
ال �س��وري وامل �ع��ارض��ة ف��ي إح ��دى امل�ن��اط��ق
القريبة من الحدود.
ح ��ادث ��ة خ �ط��ف وح � �ي ��دة ل �ع �ل��وي�ي�ن ج��رت
ف��ي وادي خ��ال��د على خلفية تسليم أحد
س ��وري ان�ط�لاق��ًا
أب �ن��اء ال � ��وادي ل�ل�ن�ظ��ام ال � ّ
م ��ن س �ه��ل ع� �ك ��ار .وق� ��د ت �ك��ف �ل��ت ف�ع��ال�ي��ات
امل �ن �ط �ق��ة م ��ن م�خ�ت�ل��ف ال �ط��وائ��ف ب�ح�ل�ه��ا،
فحالت دون تطورها إل��ى حالة استنفار
ش� ��ام � �ل� ��ة .وع � �ل� ��ى امل � � �ن � ��وال ن� �ف� �س ��ه ،ج ��رى
ت�ط��وي��ق ذي ��ول خ �ط��اب��ات م��ذه�ب�ي��ة ح��اول
إشعالها أحمد األسير إثر تشييع الفتى
ماهر حمد في قرية العريضة الحدودية
ال�ت��ي ت�ش�ه��د ت�ن� ّ�وع��ًا م��ذه�ب�ي��ًا .ل�ك��ن أه��ال��ي
القرية ،وبخاصة أولياء ال��دم ،كانوا أشد
حرصًا في درء الفتنة عن قريتهم .فجأة
قفز ال�ح��دث إل��ى أب�ع��د املناطق ف��ي القسم
ال �ع �ل��وي م��ن س �ه��ل ع �ك��ار ،ف��ي ق��ري��ة حكر
ال�ض��اه��ري ع�ل��ى ال �ح��دود ال �س��وري��ة .رأس
ال�ط��ائ�ف��ة ص ��ار م�ط�ل��وب��ًا .م��ؤس��س ال�ح��زب
ال �ع��رب��ي ال��دي �م �ق��راط��ي ع �ل��ي ع �ي��د ،زع�ي��م

الطائفة ،بعرف مؤيديه ومعارضيه ،يقيم
ف��ي ق��ري��ة ص �غ �ي��رة ت �ت��وس��ط س �ه��ل ع �ك��ار،
ب�م�ع�ن��ى ال �ج �غ��راف �ي��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ع �م��وم��ًا،
وب� ��امل� ��دل� ��ول ال� �ع� �ل ��وي خ� �ص ��وص ��ًا .ي �ق��ول
رئيس بلدية تلبيرة عبد الحميد صقر،
وه��و البعثي ال��ذي ط��امل��ا اتسمت عالقته
بالحزب العربي الديمقراطي ب��ال�ب��رودة،
إن استهداف علي عيد استهداف للطائفة
ب��رم�ت�ه��ا ،ول��رم��ز وط �ن��ي .وإذ ي��ؤك��د صقر
أول ��وي ��ة ال �ب �ع��د االج �ت �م��اع��ي ف ��ي ال �ع�لاق��ة
ب�ين م�ك��ون��ات ال�س�ه��ل بمختلف ت�لاوي�ن��ه،
يستبعد ان ��زالق ال��وض��ع ف��ي ع �ك��ار ،وف��ي
ال �س �ه��ل خ �ص��وص��ًا ،إل� ��ى م ��ا ي �ش �ب �ه��ه ف��ي
ط��راب �ل��س ،ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى ت��داخ��ل امل�ص��ال��ح
بني أبناء املنطقة ووعي أبنائها لضرورة
املحافظة على العيش ال��واح��د .ثم ينتقل
إلى وصف جغرافية السهل« :سهل عكار
ه��و السهل امل�ع��روف ف��ي ع�ك��ار ،باإلضافة
ً
إل��ى ال�س�ه��ل ال �س��وري وص ��وال إل��ى مدينة
ط ��رط ��وس ،وال � ��ذي ي �ح �م��ل ت�س�م�ي��ة سهل
ع�ك��ار نفسها» .وباملعنى ال�ع�ل��وي ،يعدد
ص�ق��ر ب�ع��ض ال �ق��رى ال�ع�ل��وي��ة ف��ي الجانب
السوري مثل خرب ة األك��راد ،الدقار ،بني
نعيم ،الحسنة ،كرتو العزيزية ،متحدثًا
عن رواب��ط القرابة واملصاهرة والعائالت
ال ��واح ��دة امل�ق�ي�م��ة ع�ل��ى ج��ان�ب��ي ال �ح��دود،
مستهزئًا بما أشيع ع��ن مرابطة دبابات
سورية على الحدود.
ق��ري��ة حكر ال�ض��اه��ري الصغيرة تسبقها
من الجانب اللبناني بلدة الحيصا حيث
ت��رف��ع ص ��ورت ��ا ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب�ش��ار
األس ��د واألم�ي��ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه السيد
ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه ،ب�ع�ل��و ط��اب��ق ف��ي إح��دى
البنايات على الطريق املؤدية إلى الحدود
م ��ن ن��اح �ي��ة م�ع�ب��ر ال �ع �ب��ودي��ة ،وت�س�ب�ق�ه��ا
أي� �ض ��ًا ب� �ل ��دة امل �س �ع ��ودي ��ة ال� �ت ��ي ت�ت��وس��ط
ساحتها الرئيسة لوحة حجرية ،تجمع
م��ن ناحيتيها ص��ور :القيادي التاريخي
ف ��ي ال � �ث� ��ورة ال� �س ��وري ��ة ض ��د االس �ت �ع �م��ار

خالل جوالت القتال املتتالية .هكذا يصف
أحد تجار الجملة أبو محمد فضة حجم
ال�ض��ائ�ق��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت�خ�ي��م على
جبل محسن ،ويضيف« :إن تراجع نشاط
تجار الجملة أيضًا أدى إلى صرف الكثير
من العمال» .فهو بدوره أقفل صالة عرض
لتجارة األلبسة بالجملة .تقع الصالة في
ش ��ارع س�ك��ة ال �ش �م��ال ،ال�ق��ري��ب م��ن محور
ب ��اب ال �ت �ب��ان��ة .امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر «م��ن
أقوى املناطق التجارية» ،لم تخسر زبائن
الجملة ف�ح�س��ب ،ب��ل ح�ت��ى س�ك��ان الجبل
باتوا يترددون في الذهاب إليها بسبب
رص � ��اص ال �ق �ن��ص .أم ��ا ال �ت �ج��ار ،يضيف
أب��و م�ح�م��د ،ف�ق��د خ �س��روا أك�ث��ر م��ن ثالثة
أرباع رساميلهم ،وخصوصًا أن التجارة
ب��رأي��ه «رأس� �م ��ال ودي� ��ن وم ��دي ��ن» .يصف
عالقته بتجار طرابلس بالجيدة ،وهي
ل��م تنقطع رغ��م ج ��والت ال�ق�ت��ال امل�ت�ك��ررة،
لكن يحدث خالل املطالبة بسداد الديون
أن بعضهم «يقلب ف �ج��أة» .وع�م��ا يحكى
عن دعم يتلقاه أهالي الجبل باعتبارهم
ج��زءًا من فريق سياسي ،ق��ال أب��و محمد:
«قديمًا كنا نقول صيت غنى وال صيت
فقر ،لكن اليوم صارت الحقيقة إنو صيت
فقر أحلى من  600صيت غني» .في جبل
محسن ،يحدق السكان ب��أي واف��د جديد.
ومع ذلك يتجنبون مضايقته ،رغبة منهم
ب�ت�ح��ري��ك ع�ج�ل��ة ال �س ��وق .ف��ي واح� ��دة من
ساعات الهدنة ،كان بضعة رجال في أحد
م�ق��اه��ي ج�ب��ل م�ح�س��ن ،أم ��ام مستوصف
ح��رك��ة ال�ش�ب��اب .ال ب��د م��ن جهد إلقناعهم
ب��ال �ت �ح��دث ع ��ن ت�ف��اص�ي��ل ال� �ح ��ال ،ف�ي�ق��ول
أحدهم« :الجبل ّ
مطوق ،والحالة ّ
مبينة».
ويضيف« :مبارح ضرب فالن وقبله طعن
غ �ي��ره ب �س �ك�ين» وع �ل��ى أي ��ة ح ��ال «ب�ت�ق��در
تشوف محسن عابد» (أحد املسؤولني في

ال�ح��زب العربي ال��دي�م��وق��راط��ي) للحديث
عن مجمل الوضع .يقيم عابد في إحدى
البنايات املواجهة ملحور املنكوبني .يقع
امل� �ن ��زل خ � ��ارج امل �ن �ط �ق��ة اآلم� �ن ��ة (ن�س�ب�ي��ًا)
م��ن الجبل ،أي بعد ب��واب��ة ك�ب��رى تحجب
ال � �ش ��ارع ال��رئ �ي �س��ي ،وت �ح �م��ي امل� � ��ارة م��ن
رصاص القنص .البوابة عبارة عن ألواح
معدنية مغطاة بألواح كاوتشوك تدخلها
أسالك معدنية ،وهي مركبة على دواليب،
تسمح ل�ه��ا ب��إق�ف��ال ال �ش��ارع ك�ل�ي��ًا ،عندما
يشتد القنص.
بسؤال عابد عن الوضع املعيشي ،يقول:
«ع �ن ��ا ض �ي �ق��ة؟ ن �ع ��م ،م��زع��وج�ي�ن ك �ت �ي��ر»،
وي�س�ت�ط��رد ف��ي ش��رح م��ا ل�ح��ق بالطائفة
ال �ع �ل��وي��ة م ��ن ح� ��رم� ��ان ،ب �ق��ول��ه «ال �ق �ص��ة
م��ش ع�ل��وي وس �ن��ي ،ه��ي ق�ص��ة اضطهاد
بلشت مع العثماني وكملها الفرنساوي،
وال��دول��ة اللبنانية عملت سقف الوظيفة
ل�ل�ع�ل��وي ع��ام��ل ت�ن�ظ�ي�ف��ات ول ��و ك ��ان معه
إج � � ��ازة ج ��ام� �ع� �ي ��ة» .ث ��م ي� �ش ��رح م ��ا ل�ح��ق
بعلويي ط��راب�ل��س م��ن تهجير م��ع ب��داي��ة
الحرب األهلية ،ليعودوا إلى طرابلس مع
دخول قوات الردع العربية إلى لبنان ،وأن
بداية إنصاف العلويني حدثت مع اتفاق
الطائف ال��ذي منحهم مقعدين نيابيني،
وم � ��ع ذل � ��ك ل� ��م ي �ح �ص �ل��وا ع� �ل ��ى وظ ��ائ ��ف
مرموقة في الدولة.
وعن الوضع امليداني يقول« :سقوط جبل
محسن يعني حربًا أهلية ،هيدا باملبدأ،
وم��ن ناحية ثانية :م��ا ح��دا بيقدر يفوت
ع ال �ج �ب��ل» .وب ��رأي ��ه م ��ا ي �ج��ري م �ح��اول��ة
دول�ي��ة إلق��ام��ة ح��زام معاد لسوريا ،يمتد
من بلدة القلمون جنوبي طرابلس حتى
منطقة القلمون في ريف دمشق ،كمعادل
ل�ل�م�ق��اوم��ة ب��وج��ه إس��رائ �ي��ل ف��ي ال�ج�ن��وب
اللبناني.

يربط الجانبان
اللبناني والسوري
من سهل عكار عالقات
قربة ومصاهرة

ال �ف��رن �س��ي ص ��ال ��ح ال �ع �ل��ي رم � ��ز ال �ط��ائ �ف��ة
العلوية ،والراحل حافظ األسد مع أبنائه
ومن بينهم الرئيس الحالي بشار األسد.
وبهذا املعنى تصبح قرية زعيم الطائفة
علي عيد املقر ال��ذي يمد البلدات والقرى
امل �ح �ي �ط��ة ب� �ه ��ا ب � �ق ��وة م �ع �ن��وي��ة س �ن��ده��ا
امل � ��ادي ال �ع �م��ق ال � �س ��وري ،ب� ��دءًا م ��ن سهل
عكار ال�س��وري ،ال سيما البلدات العلوية
امل� �ن� �ت� �ش ��رة ع� �ل ��ى ال� � �ح � ��دود م � ��ن ال �ج ��ان ��ب
ً
ال�س��وري ،وص��وال إل��ى االرت�ب��اط املصيري
بالدولة السورية.
ف � ��ي ب � �ل� ��دة امل � �س � �ع ��ودي ��ة ي �ج �ل ��س ال ��رج ��ل
السبعيني أبو حاتم محمد علي في منزله

ف��ي س��اح��ة ال �ب �ل��دة .ي�ع�ل��ق ع�ل��ى اس�ت��دع��اء
النائب األس�ب��ق علي عيد للتحقيق معه
بتفجيري طرابلس بقوله «عملية األستاذ
ّ
علي مركبة باملية مليون».
يتذكر «الفقر األسود» يوم كان املزارعون
ال ي�م�ل�ك��ون ش�ي�ئ��ًا ،و«إذا زع��ل ال�ب�ي��ك ك��ان
ب��إي��ام ال �ش �ت��اء ي�ق�ل�ع�ن��ا م��ن ب �ي��ت ال �ت��راب،
ّ
مشمعات على خيمة القصب
وكنا نحط
ون �س �ك��ن ف �ي �ه��ا» ،وك � ��ان وك �ي��ل ال �ب �ي��ك إذا
«شاف شاب مع صبية» ،يسطو على ثور
وعجل كـ«شرفية لبستان ال�ب�ي��ك» .اليوم
ب �ع��د أن ه��اج��ر أب �ن ��اء م�ح�م��د ع �ل��ي «ل ��وال
عفو الله واألوالد بهلك من الجوع» .ومع
ذل��ك «ي��ا محال أي��ام البيك ،وقتها م��ا كنا
نسمع هيدا سني وهيدا علوي» .شحادة
ال�ع�ل��ي ،شقيق رئ�ي��س ب�ل��دي��ة امل�س�ع��ودي��ة،
يرى أن الدولة اللبنانية طاملا كانت تستر
تقصيرها تجاه أهالي السهل عبر افتعال
االنقسامات املذهبية وتعزيزها ،مستذكرًا
عنوان مقالة في مجلة «ال�ح��وادث» تعود
ل�ل�ع��ام « 1969ث� ��ورة ال �ف�لاح�ين أم غضبة
ال�ع�ل��وي�ين» ،علمًا ــــ يضيف ال�ع�ل��ي ــــ ب��أن
يوسف عويد من بلدة الشيخ عياش كان
مالحقًا من قبل أجهزة الدولة ،واليوم ابنه
ناشط في تيار املستقبل.
خارج السهل ،تقيم قلة من أبناء الطائفة

العلوية ف��ي بعض ق��رى ال��دري��ب األوس��ط
واألدن � ��ى .ي �ق��ول ع�ب��د ال �ل��ه م��وس��ى «نحنا
ج �م��اع��ة ف �ق��را ل �ي��ش ت �ن �ف��وت ب �م �ت��اه��ات».
ي�ن�ش��ط م��وس��ى ف��ي ق��ري��ة ال �ح��وش��ب ال�ت��ي
ت �ق �ي��م ف �ي �ه��ا م ّ�ئ �ت��ا أس� � ��رة ع �ل��وي��ة م �ق��اب��ل
 500أس��رة س��ن�ي��ة .يهتم م��وس��ى بقضايا
النازحني السوريني ،لديه بعض الحظوة
ف��ي وزارة ال �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة ،بحكم
انتمائه إل��ى الحزب التقدمي االشتراكي.
يقول «أنا عايش بني الجماهير» ،ويعيب
على كوادر حزب البعث العربي االشتراكي
«بعدهم عن الناس» ،ويذكر أنه يوم كان
ً
العقيد نبيل حميشي مسؤوال في مفرزة
ّ
األمن في عكار ،ذكره بقول الرئيس الراحل
حافظ األسد في خطاب له في العام 1976
«لو أن كل عسكري سوري وكل بعثي في
لبنان ص��ادق لبنانيًا ألصبح لبنان كله
ب �ع �ث �ي��ًا» ،وال� �ك�ل�ام ،ي�ض�ي��ف م��وس��ى ،ق��ال��ه
ف��ي ح�ض��ور م�س��ؤول�ين م��ن ح��زب ال�ب�ع��ث،
كانوا يتحضرون في مفرزة األمن إلحياء
م �ه��رج��ان ض��د ال �ق ��رار  ،1959وف ��ي حينه
س��أل�ه��م إذا ك��ان ع�ن��اص��ر ال �ح��زب املكلفني
بتأمني الحشد يعرفون مضمون ال�ق��رار،
ّ
محذرًا إياهم ،بحسب قوله« :إذا راح تبقوا
هيك بدكن تاكلو قتل كتير».
ر .ع.
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ثنائي األشرفية يسحب البساط من تحت فرعونها
نجح ميشال فرعون،
لسنوات ،في القبض على
دائرة األشرفية من ألفها الى
يائها عبر مفصلني أساسيني:
املال والخدمات ،لكن ،منذ
عامني ،تاريخ تولي نقوال
الصحناوي وزارة االتصاالت،
وافتتاح املرشح العوني الثاني
زياد عبس مكتبه االنتخابي
في هذه الدائرة ،لم تعد
األمور على ما كانت عليه
روال إبراهيم
ل��م ي�ك��د ي�ت��أك��د ن �ق��وال ال �ص �ح �ن��اوي أن نبأ
تربعه على وزارة االتصاالت أصبح واقعًا
ح �ت��ى ف��اق��ت س��رع��ة ال �ت��وت��ر ف ��ي ش��راي�ي�ن��ه
ال�ث�م��ان�ي��ة م�ي�غ��اب�ي��ت .ك ��ان م��ن ال �ض ��روري،
مل ��ن ال ي �ع ��رف ع ��ن ت �ل��ك ال � � � ��وزارة أك �ث ��ر من
أي م ��واط ��ن ،أن ي�م�س��ك ط ��رف خ�ي�ط�ه��ا من
م �ك��ان م� ��ا .اق �ت �ص��رت خ �ط �ت��ه ي��وم �ه��ا على
ّ
بندين« :تأجيل مسألة التسليم والتسلم
واالس �ت �ف ��ادة م��ن خ �ب��رات زم �ي �ل��ي وش��اغ��ل
ال ��وزارة قبلي ال��وزي��ر شربل ن�ح��اس» .عاد
الصحناوي ال��ى مقاعد ال��دراس��ة ليتتلمذ
نحاس ،ا َل��ذي ك��ان يمضي أياما
على ي��دي
ََ
بأكملها يشرح لخلفه ملفات الوزارة .ضاق
الوقت وضاقت ساعات الدراسة حتى باتت
ت�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى خ �م��س س ��اع ��ات ي��وم �ي��ًا ،ثم
ساعتني .حرص نحاس على العودة بابن
األش��رف�ي��ة ال��ى ت��اري��خ ال ��وزارة ومشكالتها
منذ إعالن لبنان الكبير .وبعد عشرة أيام،
ي �ق��ول ص �ح �ن��اوي م�ب�ت�س�م��ًا« ،ك �ن��ا ب�ع��دن��ا
باألربعينات عندما مازحت زميلي طالبًا
منه ال �ع��ودة ال��ى وزارت ��ه (أي وزارة العمل
يومها) ،وأنا بشوف شو بدي أعمل.»...
ت�م�ك��ن ال �ص �ح �ن��اوي ،ب�ع��ده��ا ،ع�ب��ر ق��راء ت��ه
ل �ل �م �ل �ف��ات وال� �ت� �ق ��اري ��ر م� ��ن ال � ��دخ � ��ول ال ��ى
«امل� � �ه� � �ن � ��ة» ،وس � ��اع � ��ده ع� �ل ��ى ذل� � ��ك ف��ري �ق��ه
ال�ش�خ�ص��ي ال� ��ذي ي �ض� ّ�م أص ��دق ��اء م�ق��رب�ين
ورف ��اق ن�ض��ال م�م��ن يعملون ف��ي وظ��ائ��ف
تعنى جميعها بالقطاع ومتفرعاته.
ت� �م� �ك ��ن ال � � ��وزي � � ��ر وامل � � ��رش � � ��ح ع� � ��ن امل �ق �ع ��د
ال �ك��اث��ول �ي �ك��ي ف ��ي دائ � � ��رة ب� �ي ��روت األول� ��ى
وزم�ي�ل��ه امل��رش��ح ع��ن امل�ق�ع��د األرث��وذك �س��ي
ف ��ي ال� ��دائ� ��رة ع�ي�ن�ه��ا زي � ��اد ع �ب��س ،بفضل
وزارة االت �ص��االت ،م��ن اح�ك��ام سيطرتهما
على األرض التي ك��ان يمسك بها النائب
ميشال ف��رع��ون ب��دع��م م��ن ت�ي��ار املستقبل.
لعب الثنائي في ملعب فرعون التوظيفي
وال� �خ ��دم ��ات ��ي ،ف �ت �م �ك �ن��ا م ��ن ل �ج��م ن �ف��وذه
ومزاحمته على الطبق نفسه .يفتح عبس
ح��اس��وب��ه ل�ي�ق��رن أق��وال��ه ب��ال��دالئ��ل .يشير
الى الئحة من األسماء قائال« :هنا الئحة
ال�ب��ري��د االل�ك�ت��رون��ي ل�ك��ل ش��رك��ات القطاع
ال� �خ ��اص ال� ��دائ� ��رة ف ��ي ف �ل��ك االت � �ص� ��االت».
ي �س �ت��دي��ر م � �ج ��ددا ن �ح��و امل �ك �ت��ب ل�ي�م�س��ك
رزم � ��ة م ��ن األوراق« :وه � � ��ذه س �ي��ر ذات �ي��ة

عبس وصحناوي يلعبان وحدهما في ملعب فرعون التوظيفي والخدماتي (مروان طحطح)
ل �ك��ل ال��ذي��ن ي��رغ �ب��ون ب��وظ�ي�ف��ة م��ن س�ك��ان
األش��رف�ي��ة أو خ��ارج�ه��ا ب�م��ن فيهم أن�ص��ار
ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال�ح��ر طبعا .بعد جمعها
وادخالها الى الحاسوب ،نقوم بارسالها
ال��ى شبكة معارفنا ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص،
التي ترسل الينا بعد االطالع على بريدنا
ح��اج�ت�ه��ا م �ن��ه .ه ��ذه ل�ي�س��ت خ��دم��ة مقابل
خ��دم��ة ب��ل ن �ف��وذ ق ��وي ل �ن��ا ل ��دى أص �ح��اب
ش��رك��ات يتعاملون م��ع ال ��وزارة على نحو
شبه يومي ويحتاجون إل��ى مساندتنا»،
لكن من هي شبكة امل�ع��ارف تلك؟ الالئحة
ت � �ط� ��ول ،م� ��ن م� ��وزع� ��ي ب� �ط ��اق ��ات ت �ش��ري��ج
الخلوي ال��ى وسائل االع�لام من تلفزيون
وغيرها ،وص��وال ال��ى سنتراالت االتصال
وم ��زودي االن�ت��رن��ت وأص�ح��اب الستااليت
وغيرهم الكثير .ويهم عبس أن يلفت هنا
الى أن تلك الوظائف محصورة في القطاع

ال �خ��اص وال ش ��أن ل�ه��ا ب� � ��االدارات ال�ع��ام��ة
ووظ��ائ��ف ال��دول��ة« :وظائفنا ليست داخ��ل
ال��دول��ة وال ف��ي أم��اك��ن ال تناسب طالبيها
وال ب��ال�ق��وة أو ع�ب��ر وض��ع أش �خ��اص غير
م�ن��اس�ب�ين أو أك �ف��اء ،ب��ل وف �ق��ا ل �ق��درات كل
ف��رد وف��رص عمل ال�ش��رك��ات امل�ت��اح��ة» .في
ال�ن�ت�ي�ج��ة م ��ن ي �ب �ح��ث ع ��ن وظ �ي �ف��ة ال �ي��وم،
وخ �ص��وص��ًا م��ن أب �ن��اء األش��رف �ي��ة ،يقصد
مكتب عبس قبل أي مكتب آخر.
ف ��ي م �ق��اب��ل ت �ل��ك ال� �خ ��دم ��ات ال �ت��وظ �ي �ف �ي��ة،
تأتي تسهيالت ال��وزارة .معروف أن وزارة
االتصاالت هي احدى أكثر الوزارات أهمية
وسيادية في الحكومة .لكن ال أحد يمكنه
تخيل نفوذها وأخطبوطيتها ،ففضال عن
تعاون الصحناوي وعبس مع زمالئهما
ال �ع��ون �ي�ين ف ��ي وزارات ال �ط��اق��ة وال�ث�ق��اف��ة
وال �ع �م��ل ،إلض ��اف ��ة امل ��زي ��د م ��ن اإلن� �ج ��ازات

الحريريون ينتظرون ونديم يحب «ميكي ماوس»
منذ تأجيل االنتخابات النيابية وشح
الدفق املالي ،باتت مواعيد فتح مكتب
النائب ميشال فرعون واغالقه ّ
تضيع
قاصديه .ال ّ
هم اآلن ،سيعيد فتح أبوابه
بانتظام عند اقتراب االستحقاق .ما
سبق ليس بجديد ،هذا فرعون وهكذا
يضمن اعادة انتخابه دائما .يجبره
عيد امليالد على تنظيم حفل لألطفال،
فيظهر مجددا موزعا الهدايا في «بيال»
تيار املستقبل .النائبة نايلة جبران
تويني ،بعكس فرعون ،لم تفسد
يوما ناخبيها بالخدمات والهدايا ،ال

في امليالد أو غيره .هي فقط تترشح
كل أربع سنوات .حريريا األشرفية،
النائبان سيرج طورسركيسيان
وجان أوغسبيان ،ال يسعهما نشر
بهجة امليالد أو أي بهجة أخرى .سعد
الحريري واضح في ما يقول لهم ،ال
فرحة اال بعودته عبر مطار دمشق
الدولي .االثنان في االنتظار ،ثم إن
الوضع املادي ال يسمح بـ «البهورة».
وحده نديم الجميل يتمايز عن أصحاب
املعالي بوقوفه الى جانب أهالي
األشرفية ،فيحرص على السهر في

الجميزة ال جونية أو جبيل .وللجميل
عرف تقليدي في أعياد امليالد
يسمى الـ  .paradeفي كل عام ،تقوم
مؤسسة بشير الجميل بإلباس بعض
موظفيها ،اضافة الى فريق مكتب
نديم ،شخصيات كاريكاتورية للتجول
في شوارع األشرفية وتسلية األطفال
وتوزيع الهدايا .غالبا ما ال يظهر نديم
علنا خالل هذه املناسبة .هناك من
يقول إن سعادته معجب بشخصية
ميكي ماوس ،وميكي يتجول في
األشرفية ،لذلك ال تطالبوا برؤية نديم...

اليوم تقابل
خدماتنا خدماتهم
و«تشادور حزب اهلل»
دحضته «عباءة
داعش»

الخدماتية اإلنمائية ،يطلب وزير الشؤون
االجتماعية وائ��ل أب��و ف��اع��ور ،على سبيل
املثال ،تسهيال ألحد األشخاص في وضع
ع �م��ود ارس � ��ال ف ��وق م �ن��زل��ه ،ف�ي�ل�ب��ى طلبه
ف� ��ورًا ،وط �ل��ب آخ ��ر ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة حسان
دي��اب وطلب ثالث لوزير ثالث ،ما يسهل
للصحناوي ت��وف�ي��ر ط�ل�ب��ات ق��اص��دي��ه في
ه��ذه ال� ��وزارات أي�ض��ًا .زد على ذل��ك أن ابن
األشرفية ،بخالف ابن كسروان أو األقضية
الباقية ،يشعر اليوم ب��أن مشكالته باتت
سهلة الحل ،أكانت تدور في فلك االتصاالت
أو غ� �ي ��ره ،وم ��ا ع �ل �ي��ه س ��وى ال �ت��وج��ه ال��ى
مكتب عبس ق��رب كنيسة السيدة اليجاد
ال �ح��ل امل �ن��اس��ب .ي�ش�م��ل ذل��ك ك��ل م��ا يعنى
ب��أم��ور بلدية ب�ي��روت ،التي ي��رت��دي معظم
أعضاء مجلسها البزة ال��زرق��اء ،وبالتالي
يفترض أن تكون أقرب الى فرعون منه الى
ثنائي األشرفية ،لكن تمكن األخ�ي��ران من
اللعب على خالف محافظ بيروت ورئيس
البلدية لنيل مبتغاهما من املجلس ولو
كره أعضاؤه ورئيسه.
ه �ك ��ذا س �ح��ب ص �ح �ن��اوي وع� �ب ��س ،خ�ل�ال
ال �ع ��ام�ي�ن امل �ن �ص��رم�ي�ن ،ب �س ��اط األش��رف �ي��ة
م��ن ت�ح��ت رج�ل��ي ف��رع��ون ،ال ��ذي ك��ان يفوز
سابقا وفقا لوسيلتني :امل��ال والخدمات.
فرغم أنه حمل لقب «وزي��ر دول��ة» من دون
حقيبة ،إال أنه كان يقضي نهاراته حامال
ح �ق �ي �ب��ة ط �ل �ب��ات ن��اخ �ب �ي��ه م ��ن وزارة ال��ى
أخرى ببطاقة مرور حريرية غير محدودة
ال �ص�لاح �ي��ة .ي��وم �ه��ا ك ��ان ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
ّ
في ع��ز قوته وامل��ال السياسي يغدق على
الحلفاء من كل حدب وصوب ،لكن بعد عام
 ،2005بدأ نفوذ فرعون يتضاءل حتى بات
في  2013مجردًا من لقب الوزير والحقيبة.
ً
فضال ع��ن ب��دء التيار الوطني ال�ح��ر ،منذ
عامني ،بالعمل جديا للسيطرة على دائرة
بيروت األولى مستفيدًا من انحسار شبكة
عالقات فرعون في الوزارات وكسل مجلس
ب�ل��دي��ة ب �ي��روت وأي �ض��ا ت��رب��ع ال�ت �ي��ار على
سقف وزارات خدماتية بامتياز« .ال�ي��وم
ه�ن��اك س��وب��ر وزي ��ر ف��ي وزارة االت �ص��االت
ال�ت��ي تمر بها تقريبا ك��ل مفاصل ال��دول��ة
اللبنانية وال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وه��و ي��ؤدي
دوري��ن ب��ال�ت��وازي :ش��اب يحاكي الشباب،
وم� ��رش� ��ح ي �ل �ب��ي ك� ��ل ال� � �خ � ��دم � ��ات» ،ي �ق��ول
امل��رش��ح زي ��اد ع�ب��س .وال�ش��ري�ح��ة الكبيرة
م��ن أب �ن��اء األش��رف �ي��ة ذات ال � ��رأي املستقل
ال� �ت ��ي ص ��وت ��ت س��اب �ق��ا مل �ص �ل �ح��ة ف��رع��ون
ون��اي�ل��ة تويني ون��دي��م الجميل خ��وف��ا من
«ت � �ش � ��ادور» ح� ��زب ال� �ل ��ه ،ك��ان��ت غ��ال �ب��ا م��ا
تتأثر بالخدمات والعاطفة« .اليوم تقابل
خدماتنا خدماتهم ،وت�ش��ادور ح��زب الله
دحضته عباءة داع��ش» .أما الصحناوي،
فيشير ال��ى أن «تعبئة زي��اد ل�ف��راغ التيار
االن �ت �خ��اب��ي األس ��اس ��ي م ��ن خ�ل��ال م�ك�ت��ب
خ��دم��ات��ه ووج � � ��وده ال ��دائ ��م ع �ل��ى األرض،
اض ��اف ��ة ال� ��ى ع �م��ل م��دي��ر م�ك�ت�ب��ي روج �ي��ه
ح��داد ،أسهما ف��ي حصولنا على ماكينة
انتخابية هائلة ...وتلك املاكينة ال تقاس
قيمتها اليوم بل نهار االنتخابات».
ال يشبه الصحناوي وطريقة عمله في
وزارة االتصاالت زميليه جبران باسيل
وشربل نحاس في شيء .ال هو مهندس
وال خبير اقتصادي أو ما شابه .يعمل
وف��ق ق��درات��ه الخاصة وميزاته« :أفهمت
أعضاء فريقي بأنهم هم ال��وزراء ال أنا».
ف��ي ع �ه��د ب��اس �ي��ل وش ��رب ��ل ،ك ��ان ال�س�ع��ي
الف��ادة التيار عبر اصالحات جذرية في
القطاع ،يستفيد منها كل املواطنني على
اع�ت�ب��ار أن خ�ف��ض تكلفة االت �ص��االت أو
غيرها ستنعكس ربحًا انتخابيًا صافيًا.
أما الصحناوي ،وبدعم من عبس ،فجاء
ليقول ان ه��ذه االص�لاح��ات «ال ب��د منها
للمنادين باالصالح والتغيير ،لكنها ال
تكفي لكسر منافسينا اذا ما واجهناهم
بسالحهم وألحقنا عملنا الوزاري بعمل
انتخابي وخدماتي مباشر على األرض
وب�ين الناخبني» .لذلك ،خالفًا لألقضية
ال �ب ��اق �ي ��ة ،ت �م �ك��ن ث �ن��ائ��ي األش ��رف� �ي ��ة م��ن
ح �م��اي��ة رب �ح��ه ال �س �ي��اس��ي ب�ش�ب�ك��ة أم��ان
تضمن وص��ول هذا الربح الى صناديق
االنتخاب .وربما ذلك يفسر نقمة فريق
 14آذار على وزارة االت �ص��االت وانتقال
القضية م��ن املطالبة باقالة باسيل الى
املطالبة بإقالة الصحناوي.
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حوار «النصرة» و«الدولة» مع «جيش اإلسالم» :اتفــاق
ّ
تتحكم الهواجس
والشكوك بعالقة
تنظيمي «جبهة
النصرة» و«الدولة
اإلسالمية في العراق
والشام» بـ«لواء جيش
اإلسالم»ُ .يطلق عليه
عناصر من التنظيمني
اإلسالميني لقب ّ
«جيش األفالم» تهكمًا.
ّ
ويردون التسمية
إلى «خذالنه» لهم
في أكثر من واقعة.
فيما يكشف قياديون
في «النصرة» عن
قائد
اجتماعات مع ّ
«اللواء» زهران علوش
معالم
«لالتفاق على ّ
مرحلة ما بعد بشار
األسد»

رضوان مرتضى
ال ي �ش �ب��ه م �ق��ات �ل��و «ج� �ب� �ه ��ة ال� �ن� �ص ��رة»
و«ال � � ��دول � � ��ة اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة» غ� �ي ��ره ��م م��ن
ّ
م �س��ل �ح��ي امل �ع��ارض��ة ال �س ��وري ��ةُ .ي �ع��رف
ه � ��ؤالء م ��ن ه�ي�ئ�ت�ه��م ال �خ��ارج �ي��ة :ل�ح��ىً
ٌ
وشعر طويل
مرخية وشوارب محفوفة
ي�لام��س ال�ك�ت�ف�ين .أش�ك��ال�ه��م ال�خ��ارج�ي��ة
ُ
�ام
ت�ظ�ه��ره��م أق ��رب إل ��ى م�م�ث�ل�ين ف��ي أف�ل ٍ
ت ��اري �خ �ي ��ة .ع �ن��اص��ر ال �ت �ن �ظ �ي �م�ين أك �ث��ر
ً
ال� �ت ��زام ��ًا دي �ن �ي��ًا وان� � �ع � ��زاال ع ��ن غ �ي��ره��م
م��ن ع �ن��اص��ر ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات األخ � ��رى ،وال
ي � ّح� ّ�ب��ون وس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام ،وم �ع��روف��ون
بأنهم ً«األكثر إقدامًا في مواجهة املوت»
ّ
مقارنة بباقي كتائب املعارضة املسلحة.
ّ
يتميز «الدولة» عن «النصرة» بحرص
مسلحي التنظيم على اللباس األس��ود
ُ
امل� ّ
�وح��د واألق�ن�ع��ة ال�ت��ي تخفي ال��وج��وه.
ُع� ��دا ذل � ��ك ،ف� ��إن م ��ا ي �ج �م��ع ال�ت�ن�ظ�ي�م�ين
املتشددين أكثر مما ُي ّ
فرقهما .قيادات
التنظيمني نجحت ف��ي حصر الخالف
بني أميريهما ،أب��و بكر البغدادي وأبو
محمد الجوالني ،على مستوى القيادة
وال �ح��ؤول دون وص��ول��ه ال��ى العناصر.
ل � ��ذل � ��ك ي� �ن� �ش ��ط ع � �ن� ��اص� ��ر «ال� � �ن� � �ص � ��رة»
و«ال��دول ��ة» جنبًا ال��ى ج�ن��ب ف��ي منطقة
ج�ب��ال ال�ق�ل�م��ون .وت �ق��ول م �ص��ادر قريبة
من التنظيمني ل�ـ«األخ�ب��ار»« :ال ُت ّ
صدق
ّ
أن ال�خ�لاف ب�ين ال��دول��ة والجبهة كبير.
ليست سوى خالفات بسيطة ال تستحق
أن ُيخاض فيها» .فيما يشير مقاتلون
ّ
«الدولة أكثر تشددًا
من النصرة الى أن ً
ّ
منا .لكن ذلك ليس خطأ أيضًا».
ٌ
ّ
ملاذا ال يتوحد التنظيمان إذًا؟ سؤال ال
إجابة شافية عنه.
هذا ما بني «تنظيم القاعدة» وشقيقته
«الدولة اإلسالمية في العراق والشام».
ول� �ك ��ن م� ��ا ب �ي �ن �ه �م��ا ،ال ي �ن �س �ح��ب ع�ل��ى

عالقتهما م��ع بقية الكتائب ،وال سيما
تلك التي تدور في فلك «الجيش السوري
ال � �ح � � ّ�ر»« .ص� ��وف� ��ة» األخ � �ي� ��ر ،ف ��ي ع �ي��ون
ع�ن��اص��ر التنظيمني اإلس�لام �ي�ين ،أكثر
ُ
م��ن ح�م��راء .يعتبرون «ع�ن��اص��ره ت� ّ�ج��ارًا
لاّ
وع �م�ل�اء ول �ص��وص��ًا ...إ م��ا ن� ��در» .أم��ا
التنظيمات اإلسالمية األخ��رى ،كـ«لواء
جيش اإلس�ل�ام» و«ح��رك��ة أح��رار الشام»
و«ص � �ق � ��ور ال � �ع� ��ز» و«ب� �ش ��ائ ��ر ال �ن �ص��ر»
وغ � �ي� ��ره� ��ا ،ف�ل��ا ن � �ظ ��رة م� ��وح� ��دة إل �ي �ه��ا.
ينطلق عناصر التنظيمني الجهاديني
م��ن ُح�ك��م أن ُ
«ح �س��ن ال�ظ��ن ال ُي�ج�ي��ز لنا
ّ
ال� �ق ��ول س� ��وى أن �ه��م م �ج ��اه ��دون ث��ب�ت�ه��م
ال �ل��ه» .ي�ح��رص التنظيمان ع�ل��ى إ ّظ�ه��ار
ه��ذه ال �ص��ورة وتسويقها .ورغ��م أنهما
أح �ي��ان��ًا ي �خ��وض��ان ع �م �ل �ي��ات م�ش�ت��رك��ة
م��ع «أح� � ��رار ال� �ش ��ام» ال �ت��ي ان �ض��وت في
لاّ
ائتالف «الجبهة اإلسالمية» ،إ أنهما
يمتنعان نهائيًا ع��ن خ��وض أي عملية
مشتركة مع «جيش اإلسالم» الذي ُي ّ
عد
أس��اس «الجبهة اإلس�لام�ي��ة» .ه��ذا على
مستوى القيادة .أم��ا في امل�ي��دان ،وسط
ال �ع �ن��ا ّص��ر امل �ق��ات �ل��ة ،ف �ي �ت�لاش��ى م��وج��ب
ال �ت �ح��ف��ظُ .ي �ع � ّ�دد ه ��ؤالء «خ �ي��ان��ة جيش
األف�ل��ام» ،وي�س�ت�ن�ك��رون إط�ل�اق «تسمية

يقول المقاتلون ّإن
«الكل يعلم أن جيش
علوش ال ُيشارك بطلقة»
ّ

مقدسة على فصيل بعيد كل البعد عن
صفاتها».
ّ
�ون إن ع�ن��اص��ر «ال��دول��ة»
�
ل
�
ت
�ا
�
ق
وي �ق��ول امل�
ّ
و«ال �ن �ص��رة» ي�ن��ف��ذون معظم العمليات
ف � ��ي ال � �ق � �ل � �م ��ون وال� � �غ � ��وط � ��ة ب �م �س ��اع ��دة
بعض الكتائب «املخلصة» كـ«الكتيبة
ال �خ �ض��راء» و«أح � ��رار ال �ش��ام» ،مشيرين
ّ
ال� ��ى أن «ال� �ك ��ل ي �ع �ل��م أن ج �ي��ش ع��ل��وش
ال ُي� �ش ��ارك ب �ط �ل �ق��ة» .وي �ض �ي �ف��ون« :ه ��ذا

ال�ت�ن�ظ�ي��م ت �ق��وده امل �خ��اب��رات ال�س�ع��ودي��ة
ب ��إم ��رة ب �ن��در ب ��ن س �ل �ط��ان» .وب��ال �ت��ال��ي،
«ل ��ن ي �ت �ح� ّ�رك ع �ن��اص��ره م��ن دون إش ��ارة
ّ
من هناك .وطبعًا ال يخفى على أحد أن
ألميركا ي�دًا ف��ي امل�خ��اب��رات السعودية».
ُ
تهم العمالة تقذف في اتجاه «الجيش».
ّ
ي �ن �ق��ل امل �ق ��ات �ل ��ون أن «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة
ت�لاح��ق اث �ن�ين م��ن ق ��ادة ج�ي��ش اإلس�ل�ام
ب�س�ب��ب ان�س�ح��اب�ه�م��ا م��ن ب �ل��دة ق ��ارة من

يحرر النبك :طريــ
الجيش ّ

في ظل ّ
التقدم الذي
يحرزه على جبهات عدة في
ريف دمشق ،أحكم الجيش
السوري أمس سيطرته
الكاملة على بلدة النبك
في القلمون ،فيما ّ
تقدم
في الغوطة الشرقية بعد
سيطرته على كل من بلدات
قيسا والعبادة وتل غريف

س�ي�ط��ر ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ب�ن�ح��و ك��ام��ل
على مدينة النبك في القلمون في ريف
دم�ش��ق ،بعد اشتباكات استمرت ألكثر
من  15يومًا ،في الوقت الذي أصبح فيه
طريق حمص ــ دمشق الدولية آمنًا.
ون� �ق ��ل ال �ت �ل �ف��زي��ون ال ��رس� �م ��ي ال� �س ��وري
ّ
ع� ��ن م� �ص ��در ع� �س� �ك ��ري ق ��ول ��ه إن ق� ��وات
الجيش «بسطت سيطرتها على كامل
م��دي �ن��ة ال �ن �ب��ك ( )...وم� ��ا زال � ��ت ت�لاح��ق
فلول التنظيمات اإلره��اب�ي��ة ف��ي امل��زارع
امل �ح �ي �ط��ة» .م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ن �ق �ل��ت وك��ال��ة
«ف��ران��س ب��رس» ع��ن م�ص��در عسكري أن
«ق��راب��ة مئتي إره��اب��ي ب�ق��وا متحصنني
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة واح� � ��دة غ� ��رب ال �ن �ب��ك وق�ت��ل
أغ�ل�ب�ه��م ب �ع��د ث�ل�اث��ة أي� ��ام م ��ن امل��واج �ه��ة
مع الجيش ال�س��وري ،في حني استسلم
اآلخ � � � ��رون .وب� �ع ��د دخ� � ��ول ال �ج �ي��ش إل��ى
تلك املنطقة ت�ب�ّي�نّ أن اإلره��اب�ي�ين كانوا
ي� �ح� �م ��ون أح� � ��د أك � �ب ��ر م � �خ� ��ازن ال� �س�ل�اح
والذخيرة في القلمون ومشفى ميدانيًا،
وك ��ام ��ل م �ح �ت��وي��ات امل� �خ ��زن ب��ات ��ت ب�ي��د
الجيش».
ك ��ذل ��ك واص � � ��ل ال� �ج� �ي ��ش ه� �ج ��وم ��ه ع�ل��ى

ي�ب��رود ،كبرى ق��رى القلمون ،ال��ذي ب��دأه
منذ يومني.
ف��ي م � ��وازاة ذل ��ك ،وب �ع��د م ��رور أك �ث��ر من
 20ي��وم��ًا على م�ع��ارك ال�غ��وط��ة الشرقية
ف��ي ري��ف دم �ش��ق ،أح ��رز ال�ج�ي��ش ت�ق� ّ�دم��ًا
ميدانيًا أم��س ،حيث اس�ت�ع��اد سيطرته
على بلدات قيسا والعبادة وت��ل غريف
ال�ت��ي خ�س��ر ال�س�ي�ط��رة عليها ف��ي ب��داي��ة
امل�ع��ارك االخ �ي��رة .واستمر ف��ي مهاجمة
ّ
امل �س �ل �ح�ي�ن ف� ��ي ك � ��ل م� ��ن دي � ��ر ال �س �ل �م��ان
واملليحة.
على صعيد آخر ،أفاد مصدر عسكري في
ّ
قيادة الشرطة لوكالة «سانا» ،أن قذيفة
ه��اون سقطت وس��ط س��وق الصالحية،
م��ا أدى إل��ى إص��اب��ة  7م��واط�ن�ين ،بينهم
ام� ��رأة .ك��ذل��ك سقطت ق��ذي�ف�ت��ا ه ��اون في
ح� ّ�ي امل��ال�ك��ي ،وأخ��رى على ح� ّ�ي امل��زة 86
من دون وقوع إصابات.
وفي حلب (شمال سوريا) ،أعلن تنظيم
«ال��دول��ة االسالمية في ال�ع��راق والشام»
بدء «عملية الفاتح» بقيادة «األمير» عمر
ال�ش�ي�ش��ان��ي ،ال �ق��ائ��د ال�ع�س�ك��ري ال�ح��ال��ي
لـ«الدولة» في املنطقة الشمالية و«أمير
جيش املهاجرين واألنصار» سابقًا .في
امل�ق��اب��ل ،ارت�ف�ع��ت ح��دة االش�ت�ب��اك��ات بني
الجماعات املسلحة ف��ي حلب ،إذ قتلت
ح��رك��ة «أح� ��رار ال �ش��ام اإلس�لام �ي��ة» ستة
عناصر من «الدولة االسالمية» في ريف
حلب ،ونشرت مواقع تابعة للمعارضة
ص��ور القتلى .وأف ��ادت ق�ن��اة «امل�ي��ادي��ن»
ّ
أم� ��س أن «ج �ب �ه��ة ال� �ن� �ص ��رة» أع ��دم ��ت 6
م��ن قياديي «ل��واء ع�ن��دان» (ري��ف حلب)
ب�ت�ه�م��ة ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال �ن �ظ��ام ال �س��وري.
ك��ذل��ك ش �ه��دت م��دي�ن��ة م�س�ك�ن��ة ف��ي ري��ف
ح�ل��ب اس �ت �ن �ف��ارًا أم�ن�ي��ًا ب�ع��د اش�ت�ب��اك��ات
جرت بني «الدولة االسالمية» و«الجبهة
االسالمية».
من جهة ثانية ،لم تتوقف االشتباكات

سوريا
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ق على «ما بعد األسد»

عناصر
«الدولة»
و«النصرة»
ّ
ينفذون
معظم
العمليات
في القلمون
والغوطة
(أ ف ب)
دون إعالم القائد العسكري للجبهة ،ما
تسبب بسقوط ش �ه��داء» .ويكشفون أن
أحدهماُ ،
وي�ع��رف ب�ـ«أب��و خالد الجبل»،
ّ
رفض تزويد الجبهة بصواريخ مكدسة
لديه في املستودعات« ،ما دفع مقاتلينا
إلى انتزاعها بالقوة».
ه��ل ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون «ج �ي��ش اإلس �ل�ام»
ٌ
م� �ش ��روع «ص � �ح� ��وات» م �ق �ب �ل��ة؟ ت �س��اؤل
ُيجيب عنه ج�ه� ٌ
�ادي ف��ي «ال�ن�ص��رة» من

ّمنطقة ال�غ��وط��ة إج��اب��ة مبهمة ،بحجة
أن��ه «ال يمكنك أن تشك بالجميع ،لكن
ج�ي��ش اإلس�ل�ام ي�ج�م��ع ال�ك�ت��ائ��ب بلعبة
خ� ��ارج � �ي� ��ة ،وال� � �ه � ��دف م� ��ن ذل � ��ك ق �ل �ب �ه��م
ً
مستقبال ضد ال�ق��اع��دة» .وتعليقًا على
ّ
ان��دم��اج مجموعة كتائب تحت مسمى
«ال �ج �ب �ه��ة اإلس �ل�ام � �ي� ��ة» ،ي � � ّ
�رد ع �ن��اص��ر
ف� ��ي «ال� � ��دول� � ��ة» و«ال� � �ن� � �ص � ��رة» ق��ائ �ل�ي�ن:
«ج � ّ�م� �ع ��وا أن �ف �س �ه��م ع �ل��ى أس � ��اس أن �ه��م

ّ
جبهة م� ّ
�وح��دة ،ل�ك��ن قلوبهم مبعثرة».
وب��ال �س��ؤال ع��ن موقفهم م��ن حليفتهم،
حركة «أح��رار ال�ش��ام» ،يجيبون« :ب��ارك
ال �ل��ه ف�ي�ه��م .ص��ادق�ي�ن ث� ّ�ب�ت�ه��م ال �ل��ه ،لكن
اخ�ت��راق�ه��م س�ه��ل ألن �ه��م ح��رك��ة ول�ي�س��وا
تنظيمًا كالجبهة».
مصادر قيادية في التنظيمني املتشددين
تقول إن «مضمون أحاديث املجاهدين
كانت صحيحة سابقًا ،لكن الوضع ّ
تغير
اآلن» .يؤكد أحد القياديني في «النصرة»
لـ«األخبار» «حصول ح��االت خ��ذالن من
قبل جيش اإلسالم في بعض املواضع»،
ّ
لكنه يلفت إل��ى «ع��دم ج��واز تعميم ذلك
ّ
على أصل العالقة» .وينقل أن «الشكوك
ّ
ُوضعت في امليزان» ،كاشفًا بأن ممثلني
عن «النصرة» و«ال��دول��ة» اجتمعوا إلى
ق ��ائ ��د «ل� � ��واء ج �ي��ش اإلس� �ل ��ام» ال �س��اب��ق
ّ
الشيخ زهران علوش في يبرود لتحديد
طبيعة ال�ع�لاق��ة ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��م .وتشير
املصادر إلى هواجس كانت تشغل قادة
الجهاد في كل من «الجبهة» و«الدولة»،
ّ
وال سيما ح��ول عالقة ع��ل��وش املعروفة
ب��ال �ن �ظ��ام ال� �س� �ع ��ودي ب �س �ب��ب ال �ت �م��و ّي��ل
الضخم الذي ُي ّ
زودونه به والثمن املتوقع
مقابل ه��ذا التمويل .وتكشف امل�ص��ادر
ّ
أن ه ��دف االج �ت �م��اع ك ��ان وض ��ع ال�ن�ق��اط
ّ
ع �ل��ى ال � �ح� ��روف ،و«ات �ف �ق �ن ��ا م ��ع ال�ش�ي��خ
زه� ��ران ع�ل��ى أن ي �ك��ون ّال� ُ�ح �ك��م إس�لام�ي��ًا
دس�ت��وره ال�ق��رآن واُل�س��ن��ة النبوية» بعد
ّ
س �ق��وط ال �ن �ظ ��ام .وأب� �ل ��غ ع ��ل ��وش رف��ض
التنظيمني «أي إمالء أو قرار ال يتوافق
مع جوهر ُ
الحكم اإلسالمي في دولة ما
ُ
ب�ع��د األس� ��د» .ت�ض�ي��ف امل �ص��ادر« ،وذل��ك
ي�ن�س�ح��ب ع �ل��ى م �ع �ظ��م ق � ��ادة امل �ع��ارض��ة
ال �س��وري��ة امل��رت�ب�ط�ين ب �ع�لاق��ات م��ع دول
خارجية ّ( )...فليحتفظوا بصداقاتهم إن
أرادوا ،لكنهم بالتأكيد لن يستثمروها
على دماء املجاهدين».

ـق دمشق ـ حمص آمن
فابيوس :عودة األسد غير منطقية
رأى وزير الخارجية الفرنسي ،لوران
ف ��اب� �ي ��وسّ ،أن م��ؤت �م��ر «ج �ن �ي��ف »2
ً
سيعقد فعال في  22كانون الثاني،
لكنه ع� ّ�ب��ر ع��ن ش�ك��وك ف��ي أن ي��ؤدي
سريعًا إلى نتائج.
وقال إلذاع��ة «فرانس انتر» ّإن هدف
هذا االجتماع «هو التوصل إلى اتفاق
ب�ي�ن ال �ن �ظ ��ام ال � �س� ��وري وامل �ع ��ارض ��ة
لتشكيل حكومية انتقالية تملك كل
ّ
السلطات التنفيذية» .ورأى أنه «بعد
سقوط  125ألف قتيل وفي الوضع الكارثي الذي وصلت اليه سوريا ،ال يمكن
ً
شخصًا عاقال أن يتصور أن نتيجة كل ذلك إعادة (الرئيس السوري) بشار
األسد» إلى السلطة.
في سياق آخر ،طلبت دمشق ،أمس ،من مجلس األمن الدولي اتخاذ إجراءات
«ف��وري��ة» ض��د ال�س�ع��ودي��ة لدعمها «ال�ف�ك��ر التكفيري واالره� ��اب» ف��ي س��وري��ا،
بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية السورية.
وقالت الوزارة ،في رسالتني متطابقتني وجهتهما إلى األمني العام لألمم املتحدة
ب��ان كي م��ون ومجلس األم��ن ال��دول��يّ ،إن «االستخبارات السعودية تنسق مع
نظرائها في دول مجاورة لدعم اإلرهاب التكفيري في سوريا ،وهو ما قاد أخيرًا
إلى فتح الحدود مع بعض دول الجوار لعبور مقاتلني تدربوا في تلك الدول للقتال
في سوريا» .وأضافت ّأن ّ
«تبجح وزير الخارجية السعودي (سعود الفيصل)
ب��إرس��ال ال�س�لاح واالره��اب�ي�ين إل��ى س��وري��ا أم��ر ف��ي غ��اي��ة ال�خ�ط��ورة يستوجب
التوقف عنده ويتطلب م��ن مجلس األم��ن ات�خ��اذ إج��راء ف��وري ،خصوصًا أن
معظم املجموعات االرهابية مدرجة على قائمة لجنة العقوبات التابعة ملجلس
األم��ن» .إلى ذلك ،قال نائب وزير الخارجية الروسي ،ميخائيل بوغدانوفّ ،إن
بالده قد تساعد في توفير وسائل لنقل أسلحة كيميائية سورية إلى ميناء
الالذقية لتدميرها في البحر .وأض��اف« :ستوفر السلطات السورية على ّ
حد
علمي الحماية» لشحنات السالح.
(األخبار ،أ ف ب)

ف ��ي م �ح �ي��ط م�س�ت�ش�ف��ى ال �ك �ن��دي ل�ل�ي��وم
ال� � �خ � ��ام � ��س ع � �ل � ��ى ال� � � �ت � � ��وال � � ��ي .وي� �ت� �ب ��ع
املستشفى لجامعة حلب ،وهو من أكبر
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي س��وري��ا،
وتعرضت تجهيزاته ومخزونه الدوائي
للنهب من قبل املسلحني ،وبينهم أطباء
ك ��ان ��وا ي �ع �م �ل��ون ف ��ي امل �س �ت �ش �ف��ى ،خ�لال
س�ي�ط��رت�ه��م ع�ل�ي��ه ل�ف�ت��رة ق�ص�ي��رة ال�ع��ام
املاضي.
وق � � ��ال م � �ص� ��در ع� �س� �ك ��ري ل � �ـ«األخ � �ب � ��ار»
ّ
إن وح� � � ��دات م� ��ن ال �ج �ي ��ش ق �ض ��ت ع�ل��ى
«مجموعات إرهابية ف��ي ح� ّ�ي بني زيد
ش�م��ال م��دي�ن��ة ح�ل��ب ،وف��ي م�ح�ي��ط قرية
ح �ن��درات ،وف��ي ق��رى ع�ن��دان وال�ل�ي��رم��ون
وكفر حمرا وم�ع��ارة االرت�ي��ق ف��ي الريف
ال � �غ� ��رب� ��ي ،وف � ��ي ال� �ن� �ق ��اري ��ن ف� ��ي ال ��ري ��ف
الشمالي».
إل� ��ى ذل � ��كّ ،
دم � ��ر س�ل��اح ال� �ج � ّ�و ال �س ��وري
شحنة س�لاح وذخ��ائ��ر كانت ق��ادم��ة من
األتارب على الحدود مع لواء إسكندرون
الخاضع لتركيا باتجاه حلب.
وفي ريف حلب الشرقي ،نفذت وحدات
ال �ج �ي��ش س�ل�س�ل��ة م ��ن ال �ع �م �ل �ي��ات ،وف��ق
مصدر عسكري لـ«األخبار» ،استهدفت
تجمعات للمسلحني وم�ن�ص��ات إط�لاق
ص ��واري ��خ ف��ي ق ��رى ع��رب �ي��د ،وك��وي��رس،
والجديدة.
ك��ذل��ك اس�ت�ه��دف��ت ن �ي��ران ال�ج�ي��ش غ��رف��ة
عمليات للمسلحني في ح� ّ�ي األنصاري
الشرقي ومقرًا لهم في ّ
حي الزبدية ،قتل
فيهما ع��دد من املسلحني من جنسيات
مختلفة ،وفق مصدر عسكري.
م � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ق � � � ��ال م � � �ص � ��در م � �ع� ��ارض
لـ«األخبار» في ناحية الشيوخ التابعة
ملنطقة ع�ين ال �ع��رب ( 140ك�ل��م ـ �ـ شمالي
ّ
ش��رق��ي ح�ل��ب) «إن مسلحني إسالميني
اع �ت �ق �ل��وا ع � ��ددًا م ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن األك � ��راد
ونهبوا ممتلكاتهم».

أخبار

ُ
«الدولة» تعدم سوريًا بتهمة
ّ
«سب الذات اإللهية»

أقدم عناصر من «الدولة اإلسالمية في العراق والشام» على
ّ
«بسب الذات
إعدام بائع مازوت في محافظة إدلب بعد اتهامه
اإللهية» ،بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن «املرصد
السوري لحقوق اإلنسان» املعارض .وقال «املرصد» ّإن البائع
إبراهيم قسوم رجل غير متزن عقليًا ،وعناصر من «الدولة»
كانوا قد «اشتروا منه املازوت في سراقب ،وعادوا في وقت
الحق وقالوا له ّإن ( )...املازوت مغشوش ،فأجابهم باللهجة
العامية :شو عرفني؟ شو أنا رب املازوت؟ ...فاعتقلوه» ،ثم
أعدموه رميًا بالرصاص .كذلك نشرت مواقع «جهادية» شريط
فيديو ُيظهر «تطبيق ّ
حد الزنا» في مدينة اعزاز في حلب،
حيث يظهر عناصر من «الدولة» يجلدون شابًا مئة جلدة أمام
حشد من الناس.
(أ ف ب)

بلجيكا :توقيف داعية إسالمي
ّ
يجند متطوعني للقتال في سوريا
أعلن القضاء البلجيكي توقيف داعية إسالمي وأربعة من
أقاربه في بروكسل لالشتباه في تجنيدهم متطوعني للقتال
في سوريا .وأوقف جان لوي دوني البالغ  39عامًا ،الذي
اعتنق اإلسالم وبات يعرف باسم جان لوي لو سومي ،إضافة
إلى زوجته ورجلني ومراهق ،لم تكشف هوياتهم .ودوني،
الذي أسس مطعم «التوحيد» ،هو قيادي سابق ملجموعة
«الشريعة لبلجيكا» ،التي تطالب
بتطبيق الشريعة اإلسالمية في
ُ
بلجيكا .وفتح التحقيق الذي
أدى إلى توقيفه في نيسان ،بعد
مغادرة تلميذين من بروكسل
إلى سوريا بغير علم أقاربهما.
وأشار التحقيق إلى ّأن الشابني
كانا يرتادان مطعم «التوحيد»،
ّ
وأن دوني أدى «دورًا بارزًا» في «تجنيد عدد كبير من الشباب،
وبينهم قاصرون ،وفي تشجيعهم على املغادرة إلى سوريا
للجهاد املسلح» ،بحسب النيابة الفدرالية .لكن دوني نفى
تجنيد متطوعني ،وصرح أخيرًا لتلفزيون «ار تي بي اف»:
«ليس مطلوبًا مني تشجيعهم ،فالله هو الذي اختارهم».
وصرحت وزيرة الداخلية ،جويل ميلكيه (الصورة)ّ ،
بأن
ً
«التجنيد ُي َع ّد عمال إرهابيًا» في بلجيكا.
(أ ف ب)

عودة اإلنترنت واالتصاالت بعد انقطاعها
عادت خدمات االتصاالت واإلنترنت تدريجيًا ،أمس ،إلى
سوريا بعد ساعات من انقطاعها نتيجة عطل في الكابل
الضوئي ،بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي .وكان التلفزيون
قد نقل ،في وقت سابق ،عن وزارة االتصاالت ّأن «االتصاالت
القطرية والدولية واإلنترنت» توقفت نتيجة العطل.
(أ ف ب)

سجن سلفي أردني قاتل مع «النصرة»
أصدرت محكمة أمن الدولة األردنية ،أمس ،حكمًا بالسجن
لخمس سنوات بحق سلفي أردني قاتل في صفوف ً«جبهة
النصرة» في سوريا ،قبل أن يعود إلى اململكة منتحال صفة
الجئ سوري ليتلقى العالج.
(أ ف ب)

أكبر حملة للتلقيح ضد شلل األطفال
دعت منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
(يونيسف) ،أمس ،إلى تسهيل الوصول ألكثر من مليوني
طفل في سوريا ضمن حملة تلقيح كبرى تجري حاليًا في
الشرق األوسط «لتحصني أكثر من  23مليون طفل ضد شلل
األطفال» .وجاء ذلك بعد الكشف عن عدد من اإلصابات بشلل
األطفال في سوريا .وتسعى «يونيسف» إلى تقديم عشرة
ماليني جرعة من لقاح شلل األطفال خالل األشهر املقبلة ،وقد
وصلت أول شحنة ،وهي تضم مليوني لقاح ،إلى دمشق يوم
الجمعة  29تشرين الثاني املاضي.
(أ ف ب)
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يوم  23آب  ،2013استيقظ العالم على
موجة من أشرطة الفيديو والصور التي
نشرت على مواقع التواصل االجتماعي،
ظهر فيها عدد كبير من األطفال
الذين ماتوا نتيجة تعرضهم لهجوم

بغازات سامة ،بحسب ناشري الصور،
في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
اتهمت املعارضة النظام السوري
وكالعادة،
بهذا الهجوم .من جهتها،
ّ
ّ
تبنت واشنطن هذه القضية ،موجهة

سيمور هيرش
واشنطن تالعبت
باألدلة الكيميائية
التهام األسد
ل��م ي�خ�ب��ر ب � ��اراك أوب ��ام ��ا ال �ق �ص��ة ال�ك��ام�ل��ة
عندما ّ
حمل بشار االسد مسؤولية الهجوم
الكيميائي الذي حصل قرب مدينة دمشق
ف ��ي 21آب امل��اض��ي .ف�ف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت،
أغ�ف��ل معلومات استخبارية مهمة ،فيما
ّقدم في حاالت أخرى افتراضات على أنها
ح �ق��ائ��ق .وااله � ��م ،أن ��ه ف�ش��ل ف��ي االع �ت��راف
بشيء معروف لدى أجهزة االستخبارات
االميركية وهو اآلتي :ان الجيش السوري
ليس ال�ط��رف ال��وح�ي��د ف��ي ال�ح��رب االهلية
الذي لديه إمكانية في الوصول الى إنتاج
السارين واستخدامه.
ق �ب��ل أش� �ه ��ر م ��ن ال� �ه� �ج ��وم ،ق � ّ�دم ��ت وك��ال��ة
االس � �ت� �خ� �ب ��ارات االم� �ي ��رك� �ي ��ة س �ل �س �ل��ة م��ن
التقارير بالغة السرية ،تحتوي أدلة على
أن «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» امل��رت �ب �ط��ة بتنظيم
«ال �ق��اع��دة» أت�ق�ن��ت آل �ي��ات إن �ت��اج ال�س��اري��ن
وتمكنت م��ن تصنيعه بكميات .وعندما
وق��ع الهجوم ،ك��ان على تنظيم «النصرة»
أن يكون مشتبهًا فيه ،لكن االدارة راوغت
لتبرير توجيه ضربة ضد االسد.
في خطابه الشهير عن سوريا في  1ايلول
املاضيّ ،
حمل أوباما بحزم حكومة االسد
امل�س��ؤول�ي��ة ع��ن ه�ج��وم غ��از ال�س��اري��ن على
م�ح�ي��ط ال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة ال �ت��ي يسيطر
ع�ل�ي�ه��ا امل �ت �م ��ردون .وك� ��ان واض �ح��ًا أن أي
ٍّ
استخدام لالسلحة الكيميائية هو تخط
لـ«الخط االح�م��ر» .ك��ان أوب��ام��ا على وشك

ّ
شن الحرب ،لكنه كان سيفعل ذلك من دون
أي يقني أو تأكيد عن الجهة التي ارتكبت
الهجوم صباح الحادي والعشرين من آب.
وف�ي�م��ا ك ��ان أوب ��ام ��ا ح��ازم��ًا وح��اس �م��ًا في
ّ
خ �ط��اب��ه ب � ��أن ن� �ظ ��ام االس� � ��د ه ��و م ��ن ش��ن
الهجوم الكيميائي ،تكشف مقابالت عدة
(أجراها سيمور هيرش) أخيرًا مع ضباط
في الجيش واالستخبارات ومستشارين،
وج � ��ود «ق �ل��ق ش��دي��د وغ �ض��ب ف ��ي بعض
األوقات ،بسبب ما اعتبر مرارًا وتكرارًا أنه
تالعب متعمد باالستخبارات .أحد ضباط
االس �ت �خ �ب��ارات ال��رف �ي �ع��ي امل �س �ت��وى بعث
برسالة عبر البريد االلكتروني الى زميله،
ق��ال ف�ي�ه��ا إن ادع � ��اءات االدارة االم�ي��رك�ي��ة
ع��ن مسؤولية ن�ظ��ام االس��د ه��ي «خ��دع��ة».
وك�ت��ب ف��ي ال��رس��ال��ة ،ان ال�ه�ج��وم «ل��م يكن
ص�ن�ي�ع��ة ال �ن �ظ ��ام» .م �س ��ؤول اس �ت �خ �ب��اري
ب � ��ارز ق � ��ال (ل� �ه� �ي ��رش) إن «ادارة أوب ��ام ��ا
غ �ي��رت امل �ع �ل��وم��ات امل �ت��واف��رة ـ �ـ م��ن ناحية
التوقيت والتسلسل ــ وذلك ليبينّ الرئيس
وم�س�ت�ش��اروه ل�لاس�ت�خ�ب��ارات أن الهجوم
حصل في وقته».
غادر اوباما واشنطن في  21آب في جولة
مل��دة ي��وم�ين ف��ي ن �ي��وي��ورك وبنسيلفانيا.
وبحسب املكتب االعالمي للبيت االبيض،
ّ
تم إخباره الحقًا في هذا اليوم عن الهجوم
وت �ع ��ام ��ل االع� �ل ��ام م �ع��ه وغ� �ض ��ب ال� �ن ��اس.
وبحسب ه�ي��رش ،ف��إن «ع��دم وج��ود إن��ذار

ف � ��وري داخ � ��ل االس �ت �خ �ب ��ارات األم �ي��رك �ي��ة،
ي ��وض ��ح أن � ��ه ل� ��م ي �ك ��ن ي ��وج ��د م �ع �ل��وم��ات
اس �ت �خ �ب��اري��ة ح ��ول ال �ن �ي��ات ال �س��وري��ة في
األي � ��ام ال �ت��ي س�ب�ق��ت ال �ه �ج��وم» .وي�ض�ي��ف
ه � �ي� ��رش« ،ه � �ن� ��اك ع� �ل ��ى االق � � ��ل ط��ري �ق �ت��ان
ب��إم �ك��ان أم �ي��رك��ا أن ت �ع��رف م ��ن خ�لال�ه�م��ا
م�س�ب�ق��ًا ب��ال �ه �ج��وم :االث �ن �ت��ان م��رت�ب�ط�ت��ان
بأحد التقارير االستخبارية السرية التي
ّ
سربها ادوارد سنودن منذ أشهر».
ف��ي  29آب ،ن �ش��رت «ال��واش �ن �ط��ن ب��وس��ت»
االميركية مقتطفات من امليزانية السنوية
ل�ج�م�ي��ع ب��رام��ج االس �ت �خ �ب��ارات ال��وط�ن�ي��ة.
وب ��ال� �ت� �ش ��اور م ��ع إدارة أوب � ��ام � ��ا ،اك �ت �ف��ت
الصحيفة بنشر مقتطف صغير من تقرير
ي �ت��أل��ف م ��ن  178ص �ف �ح��ة ،ف��ائ��ق ال �س��ري��ة،
ل�ك��ن ت��م تلخيصه ون�ش��ر م�ن��ه ق�س��م ،وه��و
ّ
امل �ت �ع��ل��ق ب��ال �ت �ع��ام��ل م ��ع م �ن��اط��ق ال� �ن ��زاع.
وبحسب التقرير« ،ك��ان هناك مشكلة في
إح��دى امل�ن��اط��ق ،وه��ي الفجوة ف��ي تغطية
مكتب االس ��د» .بمعنى آخ��ر ،ل��م يكن لدى
«وك��ال��ة االم ��ن ال�ق��وم��ي إم�ك��ان�ي��ة ال��وص��ول
ال��ى م�ح��ادث��ات ال�ق�ي��ادة العسكرية العليا
في سوريا ،والتي من شأنها أن تتضمن
ات �ص��االت م��ع االس ��د وأوام � ��ر م�ث��ل ه�ج��وم
ال � �غ � ��از( .م� �ن ��ذ  21آب ،وف � ��ي ال �خ �ط��اب��ات
ال�ع�ل�ن�ي��ة ،ل��م ت�ع�ل��ن إدارة أوب ��ام ��ا أب � �دًا أن
ل��دي �ه��ا م �ع �ل��وم��ات م� �ح ��ددة ت ��رب ��ط األس ��د
نفسه بالهجوم).
وض � � ّ�م ت �ق��ري��ر «ال� �ب ��وس ��ت» إش� � ��ارة أول �ي��ة
إل��ى نظام استشعار س��ري داخ��ل سوريا،
ي �ه��دف ال��ى ت��وف�ي��ر اإلن� ��ذار امل�ب�ك��ر ألي من
ال �ت �غ �ي��رات ع �ل��ى ح��ال��ة ت��رس��ان��ة االس�ل�ح��ة
الكيميائية .ولإلشارة ،يجري رصد أجهزة
االس �ت �ش �ع��ار م ��ن ق �ب��ل م�ك�ت��ب االس �ت �ط�لاع
ال �ق��وم��ي ،ال��وك��ال��ة ال �ت��ي ت�س�ي�ط��ر ع�ل��ى كل
األقمار الصناعية العائدة لالستخبارات
ً
االم �ي��رك �ي��ة .وي�ك�ش��ف ه �ي��رش أن م �س��ؤوال
كبيرًا في االستخبارات قال له إن «أجهزة
اس�ت�ش�ع��ار مكتب االس�ت�ط�لاع ال�ق��وم��ي قد
زرع��ت بالقرب من امل��واق��ع الكيميائية في
س ��وري ��ا .وه ��ي م�ص�م�م��ة ل �ت��وف �ي��ر م��راق�ب��ة
مستمرة لحركة رؤوس حربية كيميائية
م �خ��زن��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ج �ي��ش .ول �ك ��ن األك �ث��ر
أهمية بكثير ،من حيث اإلن��ذار املبكر ،هو
ق ��درة االس�ت�ش�ع��ار لتنبيه االس�ت�خ�ب��ارات
االم �ي��رك �ي��ة واالس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ن��دم��ا ي�ج��ري
تحميل الرؤوس الحربية بغاز السارين»،
ب �ح �س��ب امل � �س� ��ؤول االس� �ت� �خ� �ب ��اري .وق ��ال

االتهام بشكل فوري إلى نظام
أصابع ّ
الرئيس بشار األسد ،مهددة بشن عدوان
على سوريا .تلك التهديدات انتهت
بتسوية اقترحها الرئيس الروسي
فالديمير بوتني أفضت إلى تخلي دمشق

ضابط في
االستخبارات:
ادعاءات
واشنطن عن
مسؤولية نظام
االسد «خدعة»
(أ ف ب)

حفرة تبتلع بلدة :الثابتية كانت هنا!
أول ما يمكن الحصول
عليه عند محاولة البحث عن
قرية الثابتية عبر اإلنترنت
هو تهديدات مناصري
«الثورة» بـ«محوها عن وجه
األرض» .هذا تمامًا ما حصل
للقرية الصغيرة الواقعة
جنوبي حمص
ريف حمص ــ مرح ماشي
م��وج��ة االه� �ت ��زاز ال �ت��ي س� ّ�ب�ب�ه��ا االن�ف�ج��ار
الذي استهدف قرية الثابتية ،في الخامس
م ��ن ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ،ش �ع��ر ب �ه��ا س �ك��ان
وسط حمص .حني تدخل القرية املنكوبة
ال��واق�ع��ة جنوبي امل��دي�ن��ة ،ينتابك شعور
بأن االنتحاري القادم من الصحراء قصد
أن ي� ّ
�دم��ر القرية ويمسحها م��ن ال��وج��ود.
ك� ��ل ب � �ي ��وت ال� �ق ��ري ��ة م � �ت � �ض� ��ررة ،ب�ح�س��ب

قربها من موقع التفجير .البيوت األقرب
ت�ح� ّ�ول��ت إل��ى رك ��ام .أم��ا تلك األب �ع��د ،فأقل
أض��راره��ا ت�ه� ّ�دم ج ��دران .ال زج��اج سليمًا
في نوافذ أي من بيوت القرية كلها .وفي
م��وق��ع االن�ف�ج��ار ح�ف��رة ضخمة عمقها 3
أمتار وقطرها  10أمتار ،محاصرة بتالل
من الركام.
في ذلك اليوم املشؤوم ،اقتحم االنتحاري
ال �س �ع��ودي «أب� ��و م�ص�ع��ب ال �س �ع �ي��د» ،من
ت�ن�ظ�ي��م «ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ف ��ي ال �ع��راق
وال� �ش ��ام» ،ال �ق��ري��ة ب�ش��اح�ن��ة م�ح� ّ�م�ل��ة ب �ـ 7
أط� �ن ��ان م ��ن امل � � ��واد امل� �ت �ف � ّ�ج ��رة ،وف� ّ�ج��ره��ا
ب��ال �ق��رب م ��ن ح�س�ي�ن�ي��ة ال �س �ي��دة خ��دي�ج��ة
ال �ك �ب��رى .ل ��م ي �ص��ل ط ��ول أك �ب��ر ق�ط�ع��ة تم
ال �ع �ث��ور ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ال �ش��اح �ن��ة إل ��ى أك�ث��ر
م��ن ن�ص��ف م �ت��ر .ص��دم��ة االن �ف �ج��ار ك��ان��ت
قاضية .ت��روي مريم« :أول شي صار انو
كل واح��د ص��ار يتفقد حالو وم��ا مصدق
اذا ب�ع��دو ع��اي��ش .ب�لا وع��ي ركضنا كلنا
لنتطمن على اوالدن��ا يلي عم يلعبو برا.
وبعد شوي كل واحد بلش يتفقد جارو».
ح �ص �ي �ل��ة امل � �ج � ��زرة  12ش� �ه� �ي� �دًا؛ ب�ي�ن�ه��م
أرب �ع��ة أط �ف��ال م��ن ع��ائ�ل��ة واح� ��دة ،إض��اف��ة
إل ��ى ع �ش ��رات ال �ج��رح��ى .ل �ك��ن ال�ش��ائ�ع��ات

أبناء القرية الصغيرة
ال يزيد عددهم على
ينجر أحد منهم
 ،4000لم ّ
إلى أي استفزاز طائفي

ال� �ت ��ي ت � � ��رددت ف ��ي ال �ق ��ري ��ة ف� ��ور ح �ص��ول
االنفجار كانت أخطر من املأساة .يشرح
ح�س��ن ،وه��و ط��ال��ب ف��ي امل��درس��ة ،بشاعة
الشائعات« :كل واحد سمع معلومة صار
ي�ب� ّ�ه��ره��ا .ش��ي نسمع أن��و ال�س�ي��ارة جاية
ّ
من عند الجيران في (بلدة) سكرة ،وشي
ّ
نسمع أنها جاية من (بلدة) ّ
الريان .وبلش
االستفزاز يبينّ على وجوه العالم».
م�ن��زل حسن س� ّ�وي ب ��األرض ،وم��ن حسن
ح �ظ��ه أن ع��ائ�ل�ت��ه ك��ان��ت ف��ي م �ن��زل ال �ج� ّ�د

ع�ل��ى ط��رف ال �ق��ري��ة .معظم أه��ال��ي القرية
باتوا بال مأوى ينتظرون التعويض من
الدولة لترميم بيوتهم أو إع��ادة بنائها.
ّ
ج� � ��ل م � ��ا اس� �ت� �ط ��اع ��ت م �ح ��اف �ظ ��ة ح �م��ص
تقديمه بعدما هرع املحافظ إلى املنطقة،
هو مساعدات فورية للمتضررين بما ال
يتجاوز  50أل��ف ليرة لكل عائلة ،إضافة
إل��ى االه�ت�م��ام بالخدمات ال�ط��ارئ��ة ضمن
ال �ق��ري��ة وامل �س��اه �م��ة ف��ي إي� ��واء م��ن ف�ق��دوا
م �ن��ازل �ه��م .ي �ش �ي��ر خ �ل �ي��ل ال� ��ى أن أول ّ
رد
فعل بعد إسعاف الجرحى ،ك��ان من قبل
الشيخ محسن الخضر ،إمام القرية ،الذي
دع ��ا إل ��ى ش ��رب ف�ن�ج��ان ق �ه��وة ف��ي م��وق��ع
االنفجار ،في محاولة المتصاص غضب
الناس.
ح �ف��ل ال �ت ��أب�ي�ن ل�ل�أط �ف ��ال األرب � �ع� ��ة :ع �ل��ي،
ّ
حوراء ،زينب وبتول ،شكل فرصة لتأكيد
ق��وة ع�لاق��ة الثابتيني م��ع ج�ي��ران�ه��م .وفد
م��ن قريتي ال��ري��ان وال�خ�ض��راء الواقعتني
ج�ن��وب��ي ال�ث��اب�ت�ي��ة ،يعقبه وف ��د م��ن بلدة
ّ
سكرة بهدف العزاء .صور األطفال األربعة
ّ
الذين لم تتجاوز أعمارهم  12عامًا معلقة
ّ
ع�ل��ى ال�ح��ائ��ط امل�ق��اب��ل ل�ل�م�ع��زي��ن .وال��ده��م
ّ
مصدق
يتأمل ص��ور أطفاله ،وك��أن��ه غير

أن ه ��ذه ال �ع �ي��ون ال �ب��ري �ئ��ة ال �ص �غ �ي��رة قد
اختفت من بيته إلى األبد.
ي��روي خليل كيف انقلب موقع التفجير،
في اليوم التالي ،إلى مهرجان تضامني
وطني بني الثابتية ومحيطها من القرى
امل�خ�ت�ل�ف��ة ط��ائ�ف�ي��ًا .ل��م ت� ِ�غ��ب م�لام��ح األب
ال �ح��زي �ن��ة ع ��ن أب �ن ��اء ال ��ري ��ان وال �خ �ض��راء
ّ
وس��ك��رة الذين تعاطفوا مع نكبة القرية،
ف �ع��ادوا ف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي لتحية ال ��روح
ال��وط�ن�ي��ة ألب �ن��اء ال�ق��ري��ة ال�ص�غ�ي��رة ال��ذي��ن
ّ
ينجر أحد
ال يزيد عددهم على  ،4000لم
منهم إلى أي استفزاز طائفي.
ال �ب �ح ��ث ع� ��ن م �ع �ل ��وم ��ات ت �خ ��ص ال �ق��ري��ة
ال �ج��ري �ح��ة ع �ب��ر اإلن� �ت ��رن ��ت ي �ف �ض��ي إل��ى
ت �ع �ل �ي �ق��ات ت �ت �ض �م��ن ت� �ه ��دي ��دات ت �ت� ّ
�وع��د
ب� ��اإلب� ��ادة ال �ط��ائ �ف �ي��ة وم �ح ��و ال �ق��ري��ة ع��ن
الوجود .ذنب الثابتية الوحيد انتماؤها
الطائفي ،وانضمام عدد كبير من أبنائها
إل��ى ق��وات الجيش .وه��و موقف لم ينسه
أن � �ص� ��ار «ال� � � �ث � � ��ورة» .ع �م �ل �ي��ات ال �ت��رم �ي��م
وإص�ل�اح امل�ن��ازل ال ت��زال ج��اري��ة ف��ي قرية
لطاملا افتقدت اهتمام الدولة ،ولم تظهر
ّ
ع �ل��ى واج� �ه ��ة ال� �ح ��دث إال ح�ي�ن ت��ذك��ره��ا
اإلرهاب.
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أربعة
عن ترسانتها الكيميائية .بعد
ّ
اشهر على الهجوم ،وفي تحقيق مطول،
كشف الصحافي األميركي سيمور هيرش،
املعروف بعمله االستقصائي منذ أن
ّ
غطى مجزرة «ماي الي» خالل حرب فيتنام

تملك الوسائل التقنية واالمكانيات
وفضيحة سجن أبو غريب في العراق ،أن
إلنتاج كميات كبيرة من غاز السارين .ما
«تالعبت
إدارة الرئيس باراك أوباما قد
ّ
يأتي ،ترجمة «غير رسمية» ألبرز ما ورد في
بمعلومات استخبارية» في ما يتعلق
تحقيق هيرش ،الذي نشرته مجلة «لندن
باألسلحة الكيميائيةّ ،إذ تجاهلت
املعلومات التي تؤكد أن «جبهة النصرة» ريفيو أوف بوكس» ،أول من أمس
امل� � �س � ��ؤول االس � �ت � �خ � �ب ��اري ل� �ه� �ي ��رش« ،إن
الجيش ال �س��وري ال يملك  3أي��ام ل�لإع��داد
ل� �ه� �ج ��وم ك� �ي� �م� �ي ��ائ ��ي ،س � ّ�ي� �م ��ا أن ال� � ��رأس
ً
ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ال �ح��رب��ي ،م�ح� ّ�م�لا ب��ال�س��اري��ن،
ص ��ال ��ح ل�ل�اس �ت �خ ��دام خ �ل��ال ب �ض �ع��ة أي ��ام
فقط ،إم��ا يستخدم على ال�ف��ور أو تنتهي
صالحيته .ويتابع املسؤول :أنشأنا نظام
استشعار لرد فعل فوري ،مثل التحذير من
الغارات الجوية .ال يمكن أن يكون تحذيرًا
أيام ألن جميع املتورطني
على مدى ثالثة ّ
ي �ق �ت �ل��ون .إم ��ا ت �ن��ف��ذه اآلن أو ت�ص�ب��ح في
ال �ت��اري��خ .ال ت�ن�ف��ق ث�ل�اث��ة أي� ��ام اس �ت �ع��دادًا
إلطالق غاز االعصاب» .تجدر االشارة الى
ّ
تسجل أي حركة
أن أجهزة االستشعار لم
ف��ي ال�ش�ه��ور واألي� ��ام ق�ب��ل  21آب ،بحسب
املسؤول الرسمي .وإن عدم وجود تحذير
يعني أن واشنطن كانت غير ق��ادرة على
رص��د األح��داث في الغوطة الشرقية أثناء
وقوعها ،برأي هيرش.
رص � ��دت أج� �ه ��زة االس �ت �ش �ع��ار ف ��ي ك��ان��ون
االول  2012ع�ل�ام ��ات ع �ل��ى أن �ه ��ا إلن �ت��اج

لم يكن لدى
واشنطن إمكانية
الوصول الى محادثات
القيادة العسكرية العليا
في سوريا
أغفلت التقارير
ِ
التي تؤكد قدرة «النصرة»
على إنتاج السارين
أجهزة االستشعار
تسجل
األميركية لم ّ
أي تحريك للترسانة
الكيميائية قبل  21آب

السارين في مستودع (س��وري) لألسلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة .ل��م ي�ك��ن واض �ح��ًا م��ا إذا ك��ان
ال �ج �ي��ش ال � �س� ��وري ُي � �ع � ّ�د ل �ه �ج��وم أو أن��ه
ينفذ سلسلة م��ن االخ�ت�ب��ارات على إنتاج
السارين .وبحسب املسؤول االستخباري
ال��رس �م��ي ،ف�ق��د ق��ال إن��ه «ت �ب�ّي�نّ أن�ه��ا كانت
ج � ��زءًا م ��ن االخ � �ت � �ب� ��ارات» .وأض � � ��اف« :إذا
كشفت أج �ه��زة االس�ت�ش�ع��ار مجموعة من
االختبارات في كانون االول املاضي دفعت
أوباما إلى االتصال والقول :أوقفها! ملاذا
إذًا لم يصدر الرئيس التحذير نفسه قبل
ث�لاث��ة أي��ام م��ن ه�ج��وم ال�غ��از (ف��ي الغوطة
الشرقية) في شهر آب؟».
ف��ي م ��وازاة ذل��ك ،راج��ع ث �ي��ودور باستول،
وه� ��و ب ��روف� �س ��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا واألم� ��ن
ال� �ق ��وم ��ي ف� ��ي «م �ع �ه ��د م��اس��ات �ش��وس �ت��س
للتكنولوجيا» ،الصور التي التقطت من
قبل االمم املتحدة ،وخلص الى أن الذخيرة
ال�ص��اروخ�ي��ة الكبيرة ّم��ن املحتمل بنحو
ك �ب �ي��ر أن ت� �ك ��ون م �ص��ن �ع��ة م �ح �ل �ي��ًا .وق ��ال
ل �ه �ي��رش« :ه� ��و ش� ��يء ي �م �ك��ن إن �ت��اج��ه ف��ي
متجر متواضع» .ويضيف« :الصاروخ في
الصور لم تتطابق صفاته مع مواصفات
أص �غ��ر ص� � ��اروخ م� �ع ��روف ف ��ي ال �ت��رس��ان��ة
السورية».
حصلت سلسلة م��ن الهجمات باالسلحة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ع�ل��ى ن �ط��اق ص�غ�ي��ر ف��ي آذار
ون �ي �س��ان امل��اض��ي ،وه ��ذا م��ا أث ��ار اه�ت�م��ام
أميركا بمادة السارين و«جبهة النصرة».
ففي ذلك الوقتّ ،
أصرت الحكومة السورية
ع�ل��ى أن امل�ت�م��ردي��ن ي�ت�ح� ّ�م�ل��ون مسؤولية
هذه الهجمات ،فيما اتهم اآلخرون النظام
بذلك .وبحسب االمم املتحدة ،تم تسجيل
 4هجمات كيميائية لكن من دون تحديد
املسؤولية.
ب�ع��د ش�ه��ري��ن ،أع�ل��ن ب�ي��ان ال�ب�ي��ت االب�ي��ض
أن االس�ت�خ�ب��ارات لديها «ثقة عالية» بأن
ح �ك��وم��ة االس � ��د م �س��ؤول��ة ع ��ن م�ق�ت��ل 150
شخصًا في هجوم غاز السارين .لكن مرة
جديدة ،لم يكن هناك تفاصيل.
وف��ي أواخ ��ر ش�ه��ر أي ��ار امل��اض��ي ،أخبرني
امل � �س � �ت � �ش ��ار االس � �ت � �خ � �ب� ��اري أن «وك� ��ال� ��ة
االس� �ت� �خ� �ب ��ارات امل ��رك ��زي ��ة أط �ل �ع��ت إدارة
أوب ��ام ��ا ع �ل��ى «ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» وع�م�ل�ه��ا
م��ع ال�س��اري��ن ،وأن الوكالة أرس�ل��ت تقارير
مثيرة للقلق عن جماعات أصولية تنشط
ف ��ي س� ��وري� ��ا ،ك �ت �ن �ظ �ي��م «ال � �ق ��اع� ��دة» ال ��ذي
ّ
تمكن من فهم كيفية إنتاج السارين» .في

ذل��ك ال��وق��ت ،ك��ان��ت «ال �ن �ص��رة» تنشط في
امل�ن��اط��ق القريبة م��ن دم�ش��ق ،بما ف��ي ذلك
الغوطة الشرقية .وفي منتصف الصيف،
أش��ار تقرير اس�ت�خ�ب��اري ال��ى ت��وج��ه زي��اد
ط � ��ارق أح� �م ��د ،وه� ��و خ �ب �ي��ر ف ��ي االس �ل �ح��ة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،ك � ��ان س ��اب �ق ��ًا ف� ��ي ال �ج �ي��ش
العراقي ،أشير الى أنه انتقل الى سوريا،
وت �ح��دي �دًا ال ��ى ال �غ��وط��ة ال �ش��رق �ي��ة .وي�ق��ول
ه�ي��رش ب��أن املستشار أخ�ب��ره ب��أن «ط��ارق
معروف بأنه عنصر من عناصر النصرة،
وله سجل حافل في صنع غاز الخردل في
واستخدامه».
العراق وصنع السارين ّ
ف��ي  20ح��زي��ران ،أرس ��ل م�ل��خ��ص م��ن أرب��ع
صفحات ع��ن ت��ورط «جبهة ال�ن�ص��رة» في
تصنيع ال�س��اري��ن ال��ى ن��ائ��ب م��دي��ر وك��ال��ة
استخبارات الدفاع ديفيد شيد.
وف ��ي ال �ص �ي��ف امل ��اض ��ي ،أرس� �ل ��ت سلسلة
م��ن ال �ب��رق �ي��ات ال �س��ري��ة م��ن س��وري��ا ت��ردد
أن ع�ن��اص��ر ف��ي «ال�ج�ي��ش ال �س��وري ال�ح��ر»
اش�ت�ك��وا لعمالء االس�ت�خ�ب��ارات األميركية
م��ن اع � �ت ��داءات م �ت �ك��ررة ع �ل��ى ق��وات �ه��م من
قبل «جبهة النصرة» و«ال�ق��اع��دة» .ووفقًا
ل�ل�م�س�ت�ش��ار االس �ت �خ �ب��اري ال ��ذي ق ��رأ ه��ذه
التقارير ،فقد تبينّ أن «الحر يشعر بالقلق
من هؤالء املجانني أكثر من االسد».
يثير تشويه اإلدارة االميركية للحقائق
ً
امل�ح�ي�ط��ة ب�ه�ج��وم ال �س��اري��ن س ��ؤاال ال مفر
م �ن ��ه :ه ��ل ل��دي �ن��ا ال �ق �ص��ة ال �ك��ام �ل��ة ل��رغ�ب��ة
أوباما في السير بعيدًا عن تهديده بضرب
س ��روري ��ا ب �ح �س��ب «خ �ط��وط��ه ال �ح �م ��راء»؟
يبدو أن ه��ذا ممكن ،فقد واج��ه معلومات
متناقضة :أدل��ة ق��وي��ة ب�م��ا يكفي إلقناعه
بإلغاء خطة هجمته العسكرية.
قرار االمم املتحدة الذي أعلن في  27ايلول
م ��ن ق �ب��ل م �ج �ل��س االم � ��ن ،أق � � ّ�ر ب �ن �ح��و غير
مباشر ب��أن ق��وى متمردة مثل «النصرة»
س�ت�ك��ون م�ل��زم��ة ب�ن��زع ال �س�ل�اح« :ال يجوز
ألي جهة في سوريا أن تستخدم أو ّ
تطور
أو ت�ن�ت��ج أو ت�ح�ت�ف��ظ أو ت �خ��زن أو تنقل
أسلحة كيميائية» .لم ّ
يسم القرار أي جهة.
في الوقت الذي يستمر فيه النظام بالحد
من ترسانته الكيميائية.
بعد تدمير ترسانة النظام ،من السخرية
أن ي �ن �ت �ه��ي االم � ��ر ب��ال �ن �ص��رة وح �ل �ف��ائ �ه��ا
اإلس�لام �ي�ين ع�ل��ى أن �ه��م ال�ف�ص�ي��ل ال��وح�ي��د
داخ��ل سوريا ال��ذي بإمكانه ال��وص��ول الى
ّ
مكونات إنتاج السارين.
(ترجمة رشا أبي حيدر)

الغذاء مقابل األموال المجمدة :سال لعاب تجار األزمة
عادت قضية األموال
السورية املجمدة في الخارج
ّ
لتتصدر اهتمامات املشهد
االقتصادي املحلي ،وذلك
مع توجه الحكومة السورية
لالستفادة منها في تمويل
مستورداتها من السلع
الغذائية وفق ما نصت
عليه قرارات التجميد ،التي
أصدرتها دول كثيرة مع
بداية األزمة

دمشق ــ زياد غصن
رغ��م نجاح سوريا باكرًا في نقل الجزء
األك � �ب� ��ر م� ��ن اح �ت �ي��اط �ي��ات �ه��ا األج �ن �ب �ي��ة
امل� �س� �ت� �ث� �م ��رة ف � ��ي ال � � �خ� � ��ارج وش �ح �ن �ه��ا
ب � ��ال � � �ط � ��ائ � ��رات إل � � � ��ى ال� � � �ب� �ل ��اد وم � � � ��ن ث��م
استثمارها في بنوك بعض الحلفاء ،إال
أن تلك «ال�ي�ق�ظ��ة» ل��م تحل دون تجميد
ج��زء من االحتياطيات بموجب ق��رارات
تجميد األص ��ول امل��ال�ي��ة ل�ل�ب�لاد ،وال�ت��ي
ص��درت تباعًا خالل النصف الثاني من
العام  ،2011دون أن يصار إلى إصدار أي
تقديرات وبيانات مالية حول حجم تلك
األم ��وال املجمدة وت��وزع�ه��ا تبعًا للدول
املوجودة فيها.
لكن وم��ع ال�ت��وس��ع الكبير ف��ي استيراد
ال �س �ل��ع ال �غ��ذائ �ي��ة ل �ت��وف �ي��ر اح �ت �ي��اج��ات
ال� �س ��وق ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ض� ��وء ال �ت��راج��ع
ال� �ح ��اد ف ��ي اإلن � �ت ��اج امل �ح �ل��ي ،وال��رغ �ب��ة
الحكومية بترشيد استهالك م��ا تبقى
ل��دي�ه��ا م��ن اح�ت�ي��اط�ي��ات م��ال�ي��ة بالقطع
األجنبي ،ك��ان القرار الرسمي بالتوجه
ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م� ��ن ب� �ع ��ض ح �ي �ث �ي ��ات م��ا
ت �ض �م �ن �ت��ه خ � �ط� ��وة ت �ج �م �ي ��د األص � � ��ول

وصل إجمالي
األموال المجمدة في
الخارج بداية األزمة إلى
ملياري دوالر

ال�س��وري��ة ف��ي ال �خ��ارج ،وت�ح��دي�دًا لجهة
ع��دم معارضتها ام�ك��ان�ي��ة ت�ح��ري��ك ه��ذه
األم��وال لتمويل مستوردات سوريا من
السلع وامل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة واالح�ت�ي��اج��ات
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ،األم � � ��ر ال � � ��ذي أث � � ��ار ش�ه�ي��ة
«أم� � ��راء» االس �ت �ي��راد ال �ك �ب��ار ال��ذي��ن ذاع
صيتهم خ�لال ه��ذه األزم��ة .وه��ي شهية
ب� � ّ�رره� ��ا اق� �ت� �ص ��ادي ك �ب �ي��ر ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»
بالقول« :بسبب تداعيات األزمة وتراجع
م �ع��دالت ال �ت �ج��ارة وإغ � ��راء ال �ت �ج��ارة مع

ال �ق �ط ��اع ال� �ع ��ام ف ��ي ه� ��ذه ال� �ف� �ت ��رة ،ف�م��ن
الطبيعي أن ي�ح��دث ه��ذا التهافت على
االستفادة من األموال املجمدة».
ّ
ب � ��دوره � ��ا ،ت ��ؤك ��د م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة أن
ّ
التقديرات تشير إلى أن إجمالي األموال
ال �س��وري��ة امل �ج �م��دة ف ��ي ال� �خ ��ارج ب��داي��ة
األزم � ��ة ك��ان��ت ت �ص��ل إل ��ى ن �ح��و م�ل�ي��اري
دوالر موزعة على دول عدة ،منها مبلغ
ك �ب �ي��ر ي �ص��ل ل �ن �ح��و  700م �ل �ي��ون دوالر
موجود في إحدى ال��دول .وأضافت تلك
ّ
امل� �ص ��ادر أن ال �ح �ك��وم��ة ن��اق �ش��ت س��اب�ق��ًا
إم �ك ��ان �ي ��ة إج� � � ��راء ت� �ق ��اص ب �ي�ن األم� � ��وال
املجمدة وال��دي��ون املترتبة على سوريا
(املقاصة هي استبدال الديون باألموال
امل � �ج � �م� ��دة ف � ��ي ال � �ح � �س � ��اب � ��ات) ل �ص��ال��ح
ب�ع��ض امل�ن�ظ�م��ات وامل��ؤس �س��ات العربية
والدولية ،إنما تم التريث لحني توضح
فرص استعادة البالد لتلك األموال.
وأي� ��ًا ت �ك��ن ال �ت �ق��دي��رات امل�ت�ع�ل�ق��ة بحجم
األم� ��وال امل�ج�م��دة ح��ال�ي��ًا ،ف��إن الغموض
ال � ��ذي ي �ل��ف ط��ري �ق��ة ت �ع��اط��ي ال �ح �ك��وم��ة
م ��ع م �ل��ف اس �ت �ث �م��ار األم� � � ��وال امل �ج �م��دة
ف ��ي ت �م��وي��ل م �س �ت��وردات �ه��ا م ��ن ال �س�ل��ع
ال �غ��ذائ �ي��ة أخ ��ذ ي�ث�ي��ر ن�ق�م��ة ال �ع��دي��د من

ال�ت�ج��ار وامل �س �ت��وردي��ن ،ال��ذي��ن ي��ؤك��دون
أن الحكومة تفاضل فيما بينهم لجهة
إعالمهم بالدول التي تتواجد فيها هذه
األموال من جهة ،أو باستبعادهم نهائيًا
دون م�ب��ررات موضوعية وقانونية من
جهة ثانية .وهذا الغموض يتمثل كذلك،
كما ي�ش��رح مصرفي ،ف��ي حجم األرب��اح
التي يجنيها التجار واملرتبطة بطبيعة
شروط تعاقد املؤسسات الحكومية مع
ه ��ؤالء ،وال�س�ع��ر ال��ذي يتم على أساسه
بيع الدوالر أو اليورو لهم ،وأيضًا قيمة
العمولة التي يتقاضاها التجار ،سواء
تلك الناجمة عن عمولة مباشرة أو عن
فرق سعر بيع القطع.
على غرار املقايضة الشهيرة بني العراق
واألم� ��م امل �ت �ح��دة ق�ب��ل ال �غ��زو األم �ي��رك��ي،
وال� �ت ��ي ح �م �ل��ت ع� �ن ��وان «ال �ن �ف��ط م�ق��اب��ل
ال � � �غ� � ��ذاء» ،ي � �ت � ��داول ال � �س� ��وري� ��ون ال �ي ��وم
ش� �ع ��ارًا ج ��دي� �دًا م� �ف ��اده «ال � �غ� ��ذاء م�ق��اب��ل
األم� ��وال امل �ج �م��دة» ،ف��ي إش ��ارة ال تخلو
من «سخرية مؤملة» للحالة االقتصادية
ال � �ت� ��ي وص � �ل� ��ت إل� �ي� �ه ��ا ب �ل��اده � ��م ب �ف �ع��ل
االستغالل املمنهج لتجار األزمة وغياب
اإلدارة االقتصادية الرشيدة.
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على الغالف

العريضي  VSالصفدي انفتح مجرور الفساد  ...ف
تبادل الوزيران في
حكومة تصريف األعمال
غازي العريضي ومحمد
الصفدي االتهامات بالفساد
على خلفية «الطوفان».
فأعلن العريضي أن وزارة
املال لم تستجب لتنظيف
املجاري ألنه لم ّ
يغط
ّ
تعديات الصفدي على
القوانني واالمالك ّ
العامة
البحرية ،في حني رأى
الصفدي أن هجوم ّوزير
االشغال سياسي ،متهمًا
العريضي بأنه يظهر نفسه
كأنه وزير مثالي
بسام القنطار
ك� � ��ان ي �م �ك��ن وزي � � ��ر األش� � �غ � ��ال ال �ع��ام��ة
وال� �ن� �ق ��ل غ� � ��ازي ال �ع ��ري �ض ��ي أن ي�خ�ت��م
م ��ؤت� �م ��ره ال� �ص� �ح ��اف ��ي ،أم� � ��س ،ب�ج�م�ل��ة
واح � ��دة «ب�ص�ف�ت��ي وزي� ��ر م��ؤت �م��ن على
األم�ل��اك ال �ع��ام��ة ف �س��وف أح �ي��ل امل�ل�ف��ات
التي ذكرتها وتنطوي على فساد أكيد
على القضاء املختص» .لكن العريضي
ل ��م ي�ف�ع�ل�ه��ا س��اب �ق��ًا ول ��م ي�ف�ع�ل�ه��ا اآلن.
اكتفى بتوجيه سهامه يمينًا ويسارًا،
م�س��ددًا بشكل رئيسي على وزي��ر امل��ال
محمد الصفدي .وقبل دقائق من إنهاء
مؤتمره الصحافي ،ق��ال العريضي ما
ي�خ�ت��زل ك��ل األم ��ر« :ل�ي��س م�ج��ال عملي
ومسؤوليتي فضح شبكات املصالح
وت��رك �ي �ب �ت �ه��ا!» .وردًا ع �ل��ى س� ��ؤال عما
إذا ك��ان ف��ي ص��دد طلب رف��ع الحصانة
ع ��ن ال �ص �ف��دي ،ق � ��ال« :ل �س��ت ف ��ي وارد
السجال والخالف مع أح��د ،وقيل كالم
ك �ث �ي��ر ،وه � ��ذه ه ��ي أج ��وب �ت��ي ع �ل �ي �ه��ا»،
مضيفًا« :كل ما قلته يعرفه املسؤولون

وت� �ص ��رف ��ت ح� �ي ��ث ي� �ج ��ب أن أت� �ص ��رف
ب �م��ا ت �ق �ت �ض �ي��ه امل �س ��ؤول �ي ��ة واألم� ��ان� ��ة،
واض� �ط ��ررت إل ��ى ق ��ول م��ا ق�ل�ت��ه ب�ع��دم��ا
خرجت األمور إلى العلن».
ك �ي��ف ت �ف �س��ر ع� �ب ��ارة «خ ��رج ��ت االم� ��ور
ال ��ى ال �ع �ل��ن»؟ ال �ج��واب ب�س�ي��ط .الطبقة
ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ال � �ل � �ب � �ن ��ان � �ي ��ة م �ت �ك ��ات �ف ��ة
ومتضامنة في ما بينها ،إال في حاالت
ن � ��ادرة ي �ج��ري ف�ي�ه��ا اس �ت �خ��دام م�ل�ف��ات
«ال �ف �س��اد» ف��ي م �ع��ارك رف ��ع امل�س��ؤول�ي��ة
واملناكفات.
ق��دم العريضي خ�لال املؤتمر «اعتذاره
الشخصي والرسمي في موقع ّ
تحمل
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة إل � ��ى ج �م �ي��ع ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين
ع� ّ�م��ا ح�ص��ل ي��وم األرب �ع��اء امل��اض��ي من
ف �ي �ض��ان��ات وس� �ي ��ول ج � ��راء االم� �ط ��ار»،
ّ
«تحمل املسؤولية التي تقع على
مؤكدًا
وزارة األشغال».
وش ��رح ال�ع��ري�ض��ي ب��داي��ة اإلش �ك��ال مع
الوزير الصفدي ،وق��ال إن��ه« :في  3أيار
طلب م��ن ال�ص�ف��دي تسهيل االم ��ور في
امللفات امل�ق� ّ�رة م��ن مجلس ال ��وزراء منذ
عام  ،2012وامل��ال موجود ،وليس لهذه
امل �ل �ف ��ات ع�ل�اق ��ة ب �ت �ص��ري��ف االع � �م� ��ال»،
م��وض �ح��ًا «ف ��ي ع ��ام  2013ل��دي �ن��ا 122
مليار ل�ي��رة للصيانة ف��ي ق��رار ملجلس
ال� ��وزراء ( ،)...وق�ل��ت إن��ي ل��ن أذه��ب إلى
ت�ن�ف�ي��ذ أي م �ش��روع ج��دي��د خ ��ارج ق��رار
مجلس ال��وزراء ،وكان الوزير الصفدي
م� �ت� �ج ��اوب ��ًا ،وع� �ن ��د م � �غ ��ادرت ��ي ج�ل�س��ة
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ق ��ال ل ��ي :س��أرس��ل لك
معاملة أرج��و االه�ت�م��ام بها .فقلت له:
أن��ا ح��اض��ر .وف��ي  7أي ��ار حصلت على
توقيع الصفدي بخصوص م��ا طلبته
لجهة السير باملعاملة الرقم  66الصادر
في  .»2012/9/5أضاف «إال أنه جاءني
كتاب من وزير املال في  2أيلول مع عدم
املوافقة ،علمًا بأننا كنا قد استدعينا
املعنيني بهذه امللفات وبدأنا العمل قبل
أن تأتي ع��دم املوافقة .مل��اذا املوافقة ثم
العريضي
الرفض فجأة؟» .هنا يكشف ّ
قصته« :الصفدي قال إنه لن ّيوقع على
أي معاملة ل�ل��وزارة إال إذا وق�ع��ت على
مخالفاته في البربارة والزيتونة باي».
إذًا ،بحسب العريضي ،رفض الصفدي
اإلفراج عن االموال ألن العريضي رفض
ط �ل �ب��ات��ه ال� �خ ��اص ��ة ،وق � ��ال ال �ع��ري �ض��ي:

«ل�ه��ذه االس �ب��اب ك��ل االم ��وال امل��وج��ودة
ف ��ي وزارة االش� �غ ��ال ف ��ي  2013ه ��ي 3
م�ل�ي��ارات و 775مليونًا ،وك��ل م��ا وصل
م ��وث ��ق» .وأش � ��ار ال ��ى أن �ن��ا «ط�ل�ب�ن��ا من
ال�ش��رك��ات ال��ذه��اب ال��ى العمل م��ن دون
قرار املالية وأتحمل هذه املسؤولية».
وأوضح العريضي أنه طلب من مجلس
ال ��وزراء تجديد العقد ال��رض��ائ��ي ال��ذي
وض� ��ع ع� ��ام  ،2007وأن � ��ه أرس � ��ل ك�ت��اب
تجديد العقود .لكن وزير املال اعترض
على ذلك ،علمًا بأنه كان وزيرًا لألشغال
عندما أبرمت هذه العقود ،ولم يتغير
شيء في هذا امللف خالل عهده وبعده
إال ال�ت��وق�ي��ع .وب��رر ال�ص�ف��دي اعتراضه
بالقول إن هذا امللف «يوجد فيه سرقة
ب�ـ 2م�ل�ي��ار» .فسأل العريضي الصفدي
ّ
«أنت سرقت أم غطيت السارقني؟ وماذا
فعلت م �ع �ه��م )...(،وأن ��ت ال ��ذي ق�ل��ت لي
عندما سلمتني ال��وزارة انتبه السرقة

من الباب حتى آخر املبنى؟».
وكشف العريضي أن��ه أرس��ل كتابًا عن
م��وض��وع م��اري �ن��ا ض�ب�ي��ة ال �ت��ي تشهد
ف �ي��اض��ان��ات ،ف �ك��ان ال� ��رد ب��ال��رف��ض من

العريضي ّيتهم
الصفدي بأنه عرقل
صرف األموال ألن وزارة
األشغال لم توافق
على مخالفات ارتكبها

وزارة امل � � � ��ال« ،وف � � ��ي أي � �ل� ��ول امل ��اض ��ي
ً
ن�ب�ه��ت م��ن أن ال�ب�ل��د س �ي �غ��رق» ،س��ائ�لا
«مل ��اذا ح�ص��ل م��ا ح�ص��ل ف��ي  7أي ��ار و2
أيلول ،وما هي املعاملة التي قال وزير
املالية أنه سيرسلها إل� ّ�ي ويرجو مني
االهتمام بها؟».
وأع�ل��ن العريضي أن الصفدي «ارتكب
مخالفة ف��ي ال�ب��رب��ارة وب�ن��ى م�ي�ن� ً
�اء من
دون ترخيص وم��ن دون إج ��ازة ،وهو
الوزير املسؤول عن هذا األم��ر» ،كاشفًا
أن��ه «ف��ي  24أي ��ار تسلمت م�ع��ام�ل��ة من
الصفدي مع الخرائط الكاملة للميناء،
ّ
وم��وق�ع��ة م��ن ال�ص�ف��دي ،وك��ان املطلوب
إس�ن��اد امل�ي�ن��اء بمكعبات رم��ادي��ة ،وأي
موافقة تصدر من جهتي يعني املوافقة
على املخالفة ،وطبعا أنا لم أوافق».
ّ
وأش � ��ار ال ��ى أن ��ه «م �ن��ذ ت�س��ل�م��ي وزارة
االش �غ��ال ج��اء ن��ي أش �خ��اص طالبوني
ب �ت ��وق �ي ��ع م � �ش� ��روع ف� ��ي زي� �ت ��ون ��ة ب ��اي

ّ
نفق الكوكودي مرشح للطوفان مجددًا؟ (أرشيف ــ مروان طحطح)

أوساخ طوفان «الكوكودي» :روايات غير مكتملة
بعد أقل من  24ساعة
تصل عاصفة جديدة إلى
لبنان .األمر لن يكون عاديًا
في نفق الكوكودي (نفق
املطار) .هناك ،األتربة
واألوساخ ال تزال ّ
تسد مسالك
تصريف املياه ومجاريه .قد
يطوف مجددًا؟ السجال بني
مختلف الجهات ّاملعنية
بهذا امللف لم ينظف
األوساخ ،بل زادها .تعقيدات
هذا امللف ّ
فجرها أمس وزير
األشغال غازي العريضي،
بوجه مجلس اإلنماء واإلعمار
وشركة MEAS

محمد وهبة
ق �ب��ل  24س ��اع ��ة ع �ل��ى ان �ع �ق��اد جلسة
لجنة األشغال النيابية العامة بشأن
قضية «طوفان» الشوارع يوم األربعاء
امل ��اض ��ي ،ق � � ّ�رر وزي � ��ر األش� �غ ��ال غ ��ازي
العريضي أن يكشف عن بعض حقائق
«الطوفان العظيم» وخفاياه في نفق
«ال� �ك ��وك ��ودي» .ال �ع��ري �ض��ي ك �ش��ف عن
الكثير مما ك��ان يخفيه .خطوته هي
ً
محاولة قلب الطاولة على الجميع بدال
من أن يصبح «املشتبه فيه» رقم واحد
في هذه القضية ،ودفعًا لتحميله كامل
املسؤولية.
رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة األش� � �غ � ��ال ال �ن �ي��اب �ي��ة
محمد قباني ،يعتقد أن العريضي
استبق جلسة ّاللجنة «وأض��اء على
القضية بما يؤثر على الجلسة ،لكن
إذا كانت هناك اعتمادات للصيانة،
ي �ج��ب أن ت �ك��ون ل �ه��ا األول� ��وي� ��ة ق�ب��ل
ال� ��زف� ��ت» .أم� ��ا وزي � ��ر األش � �غ� ��ال ،ف�ق��د
اخ �ت �ص��ر م �ش �ه��د ال� �ط ��وف ��ان ب�ج�م�ل��ة
واح � � � ��دة ف � ��ي م� ��ؤت � �م� ��ره ال �ص �ح ��اف ��ي
أم� � ��س« :ت� �ق ��ري ��ر ش ��رك ��ة  MEASع��ن
إج � ��راء ال �ص �ي��ان��ة ك � ��ذب» .ه ��ل رواي ��ة
العريضي هي الحقيقة الكاملة؟ هل
ان�ق�ل�ب��ت ال �ط��اول��ة ع �ل��ى «ال�ل�ائ �م�ي�ن»،
أم أن امل �ش �ه��د ي�خ�ف��ي م��ا ه��و أب �ع��د؟
ه ��ل س �ت �ط��وف م � � ّ�رة ث��ان �ي��ة ف ��ي ن�ف��ق

ال� �ك ��وك ��ودي م ��ع اق � �ت� ��راب ال �ع��اص �ف��ة
«الكسا»؟

رواية العريضي
رف � ��ض ال� �ع ��ري� �ض ��ي ن� �ش ��ر أي وث �ي �ق��ة
م� ��ن ت� �ل ��ك ال� �ت ��ي ل � � � ّ�وح ب� �ه ��ا أم � ��س ف��ي
مؤتمره الصحافي عن قضية صيانة
م � �ج� ��اري ت� �ص ��ري ��ف م � �ي� ��اه األم � �ط� ��ار،
وبينها «ال�ط��وف��ان العظيم» ف��ي نفق
الكوكودي .هذا األخير استحوذ على
ّ
حصة كبيرة من كالم العريضي الذي
قال« :ال عالقة ل��وزارة األشغال في ما
حصل في نفق املطار» ،مشيرًا إلى أن
تلزيم صيانة املطار يقوم به مجلس
اإلنماء واإلعمار «الذي يقتطع مبلغًا
م��ن م��وازن��ة وزارة األش�غ��ال ،لكنه هو
ّ
م��ن ي �ل��زم ال�ع�ق��د وي��وق�ع��ه م��ع امل�ل�ت��زم.
وه ��ذا م��ا ح�ص��ل م��ا ش��رك��ة .»MEAS
تضيف رواي��ة العريضي أنه اعترض
ّ
«فليتحمل املسؤولية
على هذا األم��ر
من يقوم بالتلزيم ال وزارة األشغال،
ال� �ت ��ي ال ي �ت �ب��ع ل �ه��ا م �ج �ل��س اإلن� �م ��اء
واإلع� � �م � ��ار ...ل �ق��د ط �ل �ب��ت ف ��ي مجلس
ال� ��وزراء إج ��راء مناقصة دول �ي��ة ،وق��د
رف��ض الجميع .طلبت ه��ذا األم��ر م� ّ�رة
ثانية ولم ّ
يحرك أحد ساكنًا».
وي� � ��روي ال �ع��ري �ض��ي أن� ��ه ط �ل��ب ت �ق��اري��ر
ب�م��ا ح�ص��ل ل�ج�ه��ة ط��وف��ان ن�ف��ق امل�ط��ار
م��ن :ال �ط �ي��ران امل��دن��ي ،ال�ش��رك��ة امللتزمة

رياض األسعد:
حتى ظهر أمس لم
تجر أي صيانة لمسالك
ِ
الكوكودي ومجاريه

 ،MEASواملتعهد (ال�ج�ن��وب لإلعمار)،
ف�ي�م��ا ه �ن��اك ف��ري��ق ل �ل��وزارة ي�ع�م��ل على
األرض» .لكن تبينّ للعريضي أن «كتاب
 MEASع ��ن ص �ي��ان��ة ن �ف��ق ال �ك��وك��ودي
ه ��و ك� ��ذب .ف��امل�ت�ع�ه��د أب �ل �غ �ن��ي أن ��ه ق � ّ�دم
عرضًا ألعمال الصيانة ،لكن الشركة لم
توافق عليه ،وعندما تكشفت املصيبة
ط �ل �ب��ت  MEASم ��ن ال �ج �ن��وب ل�لإع �م��ار
أن يغطيها ،لكنه رف ��ض» .وف��ي ال��واق��ع
«خ�ل�ال  5س�ن��وات و 3أش�ه��ر ل��م تحصل
أي مناقصة مع الشركة».

صراع التلزيم
ه ��ذه ه��ي ب��اخ�ت�ص��ار رواي� ��ة ال�ع��ري�ض��ي
ملا حصل في نفق الكوكودي .رواي��ة لم
تشر ب��أي كلمة إل��ى الشركة التي تدير

 MEASوه � ��ي ش ��رك ��ة ط � �ي� ��ران ال �ش ��رق
األوس� ��ط «م �ي��دل إي �س��ت» ،ب��ل ذه ��ب في
اتجاه تحميل مجلس اإلنماء مسؤولية
ما حصل .لكن الواقع أن ملجلس اإلنماء
واإلعمار رواي��ة مختلفة تضيف بعض
ال �ت �ف��اص �ي��ل إل � ��ى م� ��ا ق ��ال ��ه ال �ع��ري �ض��ي
ّ
وتقدمه بطريقة ثانية .فبحسب مصادر
ف��ي املجلس ،إن موازنته تتضمن بندًا
خاصًا اسمه «صيانة املطار» وموازنته
ت��اب�ع��ة ل��رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،وق ��د ربحت
ش� ��رك� ��ة  MEASع� �ق ��د ص� �ي ��ان ��ة امل� �ط ��ار
ب �م �ن��اق �ص��ة ،ل �ك��ن اع� �ت ��راض ال�ع��ري�ض��ي
ومطالبته بإجراء مناقصة دولية دفعا
األم ��ور إل��ى ن�ق��اش ف��ي مجلس ال ��وزراء
الذي لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن ،فيما
ّ
ك ��ان رأي امل�ج�ل��س «أن ال ت �ل��زم صيانة
محاذير
املطار لشركة أجنبية؛ ألن هناك
ّ
لهذا األم��ر .فعند أي حدث ما أو خضة
أو حرب ،تهرب الشركات األجنبية فورًا،
وهو ما حصل مع أكثر من مؤسسة في
ل�ب�ن��ان خ�ل�ال ح��رب ت �م��وز ،وب��ال�ت��ال��ي ال
يمكن تسليم مرفق عام وحيوي لشركة
أج�ن�ب�ي��ة ،وه��و أم��ر ل��م ت�ق��م ب��ه أي دول��ة
ف��ي ال �ع��ال��م» .وب �م��ا أن م�ج�ل��س ال� ��وزراء
«ل ��م ي�ب�ل�غ�ن��ا ب ��أي ت �غ �ي �ي��رات ف�ي�م��ا ك��ان
ال �ن �ق��اش دائ � �رًا ب �ش��أن ص�لاح �ي��ة ت�ل��زي��م
ص�ي��ان��ة امل �ط ��ار ،ل��م ي �ك��ن أم��ام �ن��ا س��وى
خيار تجديد العقد مع الشركة امللتزمة
حفاظًا على تسيير املرفق العام».
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فــأين القضاء؟
(يمتلكه الصفدي مع شركة سوليدير)
ول � ��م أواف� � � ��ق ،وك � ��ان امل �ط �ل ��وب ارت� �ك ��اب
م �خ ��ال �ف ��ة .ذات ي � ��وم ج� ��اء ن� ��ي ات �ص ��ال
يقول إن شخصًا يقوم بصب عواميد
م��ن الباطون ف��ي امل�ك��ان بشكل مخالف
للقانون ل��رب��ط املبنى بمنطقة أخ��رى،
وه � ��و م �خ ��ال �ف ��ة ،وم��رت �ك �ب �ه��ا م �س ��ؤول
ب� ��ارز ع��ن امل� ��ال ال� �ع ��ام» .وه ��ي م�خ��ال�ف��ة
للمرسوم ال��ذي يحدد نسبة البناء في
هذه املنطقة ،إضافة إلى مسألة متعلقة
ب��أش�غ��ال األم�ل�اك ال�ب�ح��ري��ة .ل��م أص��دق،
ات �ص �ل��ت ب �م��دي��ر ع ��ام ال�ت�ن�ظ�ي��م امل��دن��ي
وأرسلت وفدًا وأكدوا لي ذلك».
وعن الفيضانات في منطقة الشويفات،
أوض� ��ح ال �ع��ري �ض��ي أن امل�ن�ط�ق��ة حصل
فيها فيضان بسبب أعمال الضخ التي
يقوم بها معمل «تايد» في الشويفات،
وانسداد األقنية بسبب معامل الباطون
ون� � �ش � ��ر ال � �ص � �خ � ��ور ب� �ي��ن ال� �ش ��وي� �ف ��ات

وبشامون ،كاشفًا أن بلديات املنطقة لم
تحرك ساكنًا.
ول �ف��ت ال�ع��ري�ض��ي ال ��ى أن ط��وف��ان نهر
الغدير ليس مسؤولية وزارة األشغال
ب��ل ال �ط��اق��ة .م��ع ذل ��ك ،م�ن��ذ  2008حتى
اآلن أعطيت التوجيهات ال�لازم��ة بهذا
ال � �ش� ��أن ،وم � ��ا ح �ص��ل ال �س �ن��ة امل��اض �ي��ة
سيتكرر اآلن.
وب� � �ش � ��أن م � �ل ��ف س � �ج ��ن روم � � �ي� � ��ة ،ل �ف��ت
العريضي إل��ى أن��ه حصل اجتماع في
ال � ��وزارة م��ع م��دي��ر ع��ام األم ��ن ال��داخ�ل��ي
وستة ضباط معنيني بذلك ،قيل وقتها
إن املشكلة ليست ب��األش�غ��ال .وعندما
ج � ��اؤوا ك�ش�ف��ت ك��ل األوراق ال �ت��ي ل��دي
م��ن م �ص��ادره��م وأظ �ه��رت أن��ه ال يوجد
مسؤولية على ال��وزارة .كذلك فإن فرق
وزارة األش �غ ��ال ل��م ت�ت�م�ك��ن م��ن تنفيذ
عملها في بعض املباني ألسباب أمنية،
ع��ارض��ًا ت �ق��ري �رًا م��ن دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
حول كل ما ورد في التقارير السابقة.
وسارع الصفدي الى الرد ،مشددًا على
أن� ��ه ال أس � ��اس ل �ك��ل االت� �ه ��ام ��ات ض ��ده،
ومعتبرًا في حديث تلفزيوني أن حملة
ال �ع��ري �ض��ي ض ��ده س �ي��اس �ي��ة ب��ام �ت �ي��از.
ورأى أن� ��ه ش �خ �ص �ي��ة س �ن� ّ�ي��ة م��رش�ح��ة
ألن ت�ك��ون رئ�ي��س ح�ك��وم��ة ،وه �ن��اك من
ال ي��ري��د ل ��ه أن ي �ك��ون ش�خ�ص�ي��ة ق��وي��ة
ورئيس حكومة في هذه املرحلة.
وعن موضوع عدم صرف األموال ،قال:
«األم ��وال ك��ان��ت ت�ص��رف على عكس ما
يقول العريضي» ،مشيرًا الى أنه يريد
ك��ل األم��وال لكل امل�ش��اري��ع ،وك��ان يعمل
ض �م��ن إط� ��ار ت �ص��ري��ف األع� �م ��ال ،األم ��ر
ال��ذي ل��م ي��رق العريضي ال��ذي يريد أن
ّ
يسير أم��وره وليس أم��ور ال�ب�لاد ،الفتًا
ال�ن�ظ��ر إل ��ى أن «ج� ��زءًا ك�ب�ي�رًا م��ن مبلغ
ال� � � �ـ 124م �ل �ي��ار ل �ي ��رة ل �ل �ص �ي��ان��ة ص��رف
ل �ل �ح��اج��ات ال� �ض ��روري ��ة» .وف ��ي ح��دي��ث
ت�ل�ف��زي��ون��ي آخ ��ر ،اس �ت �غ��رب «أن ّ
يحمل
ال �ع��ري �ض��ي ال �ج �م �ي��ع م �س��ؤول �ي��ة ع��دم
القيام بواجبه ،وأن يظهر نفسه كأنه
وزير مثالي».
وقال« :وزارة األشغال ليست أهم وزارة
في البلد ولن تكون كذلك ،والعريضي
ليس أهم وزير في البلد» ،مشددًا على
أنه «ال وزير وال غيره سيأخذ «قرش»
من دون حق».

ه � ��ذا ال� � �ص � ��راع ع �ل ��ى ص�ل�اح �ي ��ة ت �ل��زي��م
صيانة املطار هو ص��راع على مشروع
تصل قيمته إلى  20مليون دوالر ،وفق
مصادر مطلعة .لكن يبقى هناك الكثير
م��ن األس �ئ �ل��ة :مل ��اذا ل��م ي �ق� ّ�دم العريضي
ال �ق �ص��ة ك��ام �ل��ة؟ ومل � ��اذا ل ��م ي �ق � ّ�دم ق� ّ�ص��ة
أس �ب��اب وق ��وع ال �ط��وف��ان ق�ب��ل أن يلقي
باملسؤوليات يمينًا ويسارًا؟

م ��ن ت �ح��ت ال �ن �ف��ق وي �س �ي��ر ف ��ي ع �ب��ارات
وم �س ��ال ��ك ت �ح��ت م � ��درج م �ط ��ار ب �ي��روت
ّ
ويمتد األمر على األوتوستراد الشرقي
ليصب في البحر.
إذًا ،بعض م��ا ق��ال��ه العريضي صحيح،
وب �ع��ض ق�ص��ة ال �ط��وف��ان م �غ� ّ�ي��ب .ف�م��اذا
في جعبة املتعهد؟ يقول رئيس مجلس
إدارة ش��رك��ة ال �ج �ن��وب ل�لإع �م��ار ري� ّ�اض
األس � �ع� ��د ،إن ن �ف��ق ال � �ك ��وك ��ودي م��رش��ح
للطوفان مجددًا بعدما م� ّ�رت أكثر من 5
أيام على الطوفان ولم يجر (حتى ظهر
أم� ��س) تنظيفه م��ن األوس � ��اخ واألت��رب��ة
التي انجرفت وس� ّ�دت مجاري تصريف
ً
املياه ومسالكه .ويؤكد األسعد قائال« :لم
نلتزم صيانة نفق الكوكودي ،بل قدمنا
عرضًا في  25أيلول وال نزال في مرحلة
ال �ت �ف��اوض ع �ل��ى األس� �ع ��ار وال�ت�ف��اص�ي��ل
الباقية .لقد التزمنا مع الشركة تنظيف
ّ
م �ض��خ��ة األوزاع� � � ��ي ف �ق��ط ،ول� ��م نحصل
ع �ل��ى ت �ل��زي��م م �ض �خ��ات ال� �ك ��وك ��ودي وال
ع�ل��ى ت�ن�ظ�ي��ف امل �س��ال��ك وامل� �ج ��اري ال�ت��ي
ت� �ج � ّ�ر ن �ه��ر ال �غ ��دي ��ر إل � ��ى ال �ب �ح��ر م � ��رورًا
بنفق املطار ومدرجات املطار» .ويعتقد
األس� �ع ��د أن س �ب��ب ال �ط��وف ��ان ه ��و «ع ��دم
ت�ن�ظ�ي��ف امل �س��ال��ك وامل � �ج� ��اري ،ول ��م يكن
أحد جاهزًا لتنظيفها أيضًا ،ما ّأدى إلى
ت��راك��م األوس� ��اخ واألت��رب��ة ع�ل��ى م�س��ارب
النفق وارت �ف��ع منسوب امل�ي��اه ف��ي غرف
ّ
املضخات وتعطلت الكهرباء.»...

صيادو الدالية مجددًا
ّ
البحر ليس للحريري ولن نتركه
محمد نزال
ص� ّ�ي��ادو ال��دال �ي��ة م �ج��ددًا أم ��ام ال�ق�ض��اء.
ه� � ��ذه امل � � � � ّ�رة م� �ض ��ت ج �ل �س ��ة امل �ح��اك �م��ة
على خ�ي��ر .الجهة امل� ّ�دع�ي��ة ،أي شركات
ُ ّ
األجوبة
عائلة رفيق الحريري ،لم تعد ُ
ّ
امل�ط�ل��وب��ة ،فطلبت االس�ت�م�ه��ال وأج �ل��ت
ال�ج�ل�س��ة! ل�ك��ن ف��ي امل �ق��اب��ل ،ال �ص� ّ�ي��ادون
ي�ق��ول��ون إن�ه��م واث �ق��ون م��ن حقهم ،ومن
ناحية ثانية ال يفهمون سبب امتناع
ال��وزي��ر غ��ازي العريضي ع��ن استئناف
العمل في توسعة امليناء .هل يجيبهم
الوزير؟
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ك ��ان ف�ي��ه وزي ��ر النقل
واألش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة غ � ��ازي ال �ع��ري �ض��ي،
أم � � � ��س ،ي � �ت � �ح ��دث ع � ��ن «س � � ��رق � � ��ات» ف��ي
ال � ��وزارات وت �ع� ّ�دي��ات سلفه (وزي ��ر امل��ال
ال�ح��ال��ي) محمد الصفدي على االم�لاك
ال �ع ��ام ��ة ال �ب �ح ��ري ��ة ،وي �ك �ث��ر م ��ن ال �ك�ل�ام
«امل �ض �غ��وط» غ�ي��ر امل�ف �ه��وم ،وف�ي�م��ا ك��ان
ُي� � �ب � � ّ�رئ ن �ف �س��ه م� ��ن «ال � �ط � ��وف � ��ان» ال� ��ذي
شهدته املناطق األسبوع املاضي ،راميًا
التهم على س��واه ،ك��ان ص� ّ�ي��ادو الدالية
ي�ص��رخ��ون ع�ن��د م��دخ��ل ع��دل�ي��ة ب�ي��روت،
ب �ع��د خ��روج �ه��م م ��ن ج �ل �س��ة امل �ح��اك �م��ة،
ض��د ع��ائ�ل��ة ال �ح��ري��ري وك ��ل امل�س��ؤول�ين
في الدولة ،من دون استثناء العريضي
طبعًا.
ّ
الصياد عامر محفوظ ،وهو واق��ف في
وسط الشارع ،سأل بصوت عال« :ملاذا
ل ��م ي �ك �م��ل ال ��وزي ��ر ال �ع��ري �ض��ي م �ش��روع
توسعة امليناء في الدالية؟ ألم يتحدث
أخ �ي �رًا ع��ن م�س��ؤول�ي��ة ع��ائ�ل��ة ال�ح��ري��ري،
ب ��ل ه��اج�م�ه��م أي �ض ��ًا ،وات �ه �م �ه��م ب��أن�ه��م
ي �ض �ع��ون «ع �ي �ن �ه��م» ع �ل��ى امل �ل ��ك ال �ع��ام
البحري؟ لكن ملاذا ال يقوم هو بما عليه؟
مل��اذا ال يقف ضد االستيالء على املينا
وال �ش ��ط وال �ب �ح��ر وب �ي ��وت ال �ص �ي��ادي��ن؟
ن ��ري��د ج ��واب ��ًا واض� �ح ��ًا وي �ك �ف��ي ض�ح��ك
علينا ...مللنا هذه املسرحيات» .ما قاله
محفوظ ،حقيقة ،يستدعي من القضاء
ّ
الصياد يلفت
أخ��ذه على محمل الجد.
إل��ى أن ث� ّ�م��ة وزي �رًا ف��ي ال��دول��ة ق��ال علنًا
قبل أسابيع إن هناك «صفقات» كانت
ُ ّ
ت ��رك ��ب ف��ي ق�ض�ي��ة ذات ص�ل��ة ب��األم�لاك

ال �ع��ام��ة .ق��ال �ه��ا ص ��راح ��ة ،وم ��ع ذل ��ك لم
تتحرك أي من النيابات العامة .أكثر من
ذلك ،وعد العريضي باستئناف العمل
ف��ي ت��وس�ع��ة م�ي�ن��اء ال��دال �ي��ة ،معلنًا أن��ه
ّ
الصيادين ،لكنه في الواقع
إل��ى جانب
ال يفعل لهم شيئًا ،ب��ل تستمر وزارت��ه
في االستقالة من أشغالها من دون أي
تبرير .بعض املتابعني لسير املحاكمة
ُ
س��أل��وا« :ت ��رى أال يفترض بالقضاء أن
ي �س �ت��دع��ي ال �ع��ري �ض��ي ل�لاس �ت �م��اع إل��ى
إفادته؟».
إن�ه��ا قضية ال��دال�ي��ة م �ج��ددًا .ي��وم أم��س
ك��ان ال �ص� ّ�ي��ادون ع�ل��ى م��وع��د ج��دي��د في
امل �ح �ك �م��ة ،أم � ��ام ق� ��وس ق��اض �ي��ة األم� ��ور
امل�س�ت�ع�ج�ل��ة زل �ف��ى ال �ح �س��ن ،ف��ي قضية
ط�ل��ب «ط��رده��م» م��ن ال��دال�ي��ة م��ن جانب
عائلة رفيق ال�ح��ري��ري .كانت القاضية
أك�ث��ر لطافة م��ع ال�ح��اض��ري��ن ه��ذه امل� ّ�رة.
ّ
يتعرض أحد للعنف أمامها من قبل
لم
قوى األمن ،ولم تطرد أحدًا من قاعتها.
اس �ت �م �ع��ت إل ��ى ال �ص �ي��ادي��ن ،وأع�ط�ت�ه��م
وق� �ت ��ًا ل �ي �ق��ول��وا م ��ا ع �ن ��ده ��م ،ف �خ��رج��وا
ّ
ليعبروا عن ارتياحهم للقاضية ،وعن
ّ
ثقتهم بعدالتها .لكن الالفت هذه املرة
أن ال�ج�ه��ة امل� ّ�دع �ي��ة ،أي ال �ش��رك��ات التي
ت�م�ل��ك ع��ائ�ل��ة ال �ح��ري��ري أك �ث��ر أسهمها،
ط�ل�ب��ت وك�ي�ل�ت�ه��ا امل�ح��ام�ي��ة االس�ت�م�ه��ال
ّ
الصيادين،
لـ«تحضير األجوبة» .وكيل
امل � �ح� ��ام� ��ي ع� �ل ��ي خ� �ل� �ي ��ل ،ك � � ��ان ي �ت��وق��ع
م ��ن امل� � ّ�دع �ي�ن أن ي �ك ��ون ل��دي �ه��م أج��وب��ة
ح��اض��رة ،إذا ب��ه ُيفاجأ بأنهم يطلبون
�ال» ،م��ع أن �ه��م ه��م أص �ح��اب
«االس �ت �م �ه� ُ
الدعوى! هكذا أ ّجلت الجلسة.
ق �ب��ل ذل � ��ك ،أذن � ��ت ال �ق��اض �ي��ة ل �ل �ص� ّ�ي��ادة
ع ��اي ��دة ال �ع��دش �ي �ت��ي ص��ال��ح أن ت�ت�ك�ل��م،
فقالت« :يا حضرة القاضية ،نحن نعلم
أننا لسنا بحجم الجهة ّ
املدعية وقوتها
ونفوذها .هم يدهم طايلة ،ولكن لنا ثقة
بك وبعدالتك ...يا ريت لو بتنزلوا على
ال��دال �ي��ة وب�ت�ش��وف��وا ب�ي��وت�ن��ا وح�ي��ات�ن��ا،
املهم نحن لن نهجر املنطقة لنموت في
عبارة مثل ّ
ّ
عبارة إندونيسيا .نريد أن
ّ
نموت عند بحر بيروت» .أخذ الصياد
حسن نبهة ال�ك�لام« :ح�ض��رة القاضية.
املباشر (املوظف القضائي) ال��ذي يقف

معنا ف��ي املحكمة اآلن ،ه��ددن��ا سابقًا،
وقال لنا القصة أكبر منكم .أما الخبير
ال��ذي أرس�ل�ت��ه محكمتكم إل�ي�ن��ا ،سعيد
ف �ت �ح��ة ،ف �ق��ال ل �ن��ا إن ال �ب �ح��ر وامل � ��اء كله
لعائلة ال�ح��ري��ري» .استمعت القاضية
إل ��ى ك ��ل ه � ��ذا ،وط �ل �ب��ت م ��ن ال �ص �ي��ادي��ن
ُ
أن ت �ن �ق��ل ه ��ذه ال �ش �ك��اوى إل ��ى وك�ي�ل�ه��م
امل � �ح� ��ام� ��ي ،وذل � � ��ك ل �ل �ن �ظ��ر ف �ي �ه ��ا وف ��ق
األصول القانونية.
امل �ح��ام��ي خ�ل�ي��ل ق ��ال ل �ـ«األخ �ب ��ار» إن��ه
ي �س �ع��ى إلب� �ع ��اد ال �ق �ض �ي��ة ع ��ن ال �ق �ض��اء
املستعجل ،وذل��ك ل�ع��دم االخ�ت�ص��اص،
إذ «إن ه��ذه املحكمة تنظر ف��ي ظاهر
ال� �ق� �ض ��اي ��ا ،ول � �ك� ��ن ق �ض �ي �ت �ن��ا ع �م��ره��ا
سنوات طويلة .الصيادون في الدالية
منذ أكثر من  50عامًا ،واألرض هناك
استملكها امل� ّ�دع��ون م�ن��ذ ع��ام ...1995
(وهناك مالك آخ��رون أيضًا) وبالتالي
ال مكان للعجلة هنا ،ألن النزاع جدي
وع �م �ي��ق وم �ع �ق��د» .وأوض � ��ح امل �ح��ام��ي
أن ال�ص� ّ�ي��ادي��ن لديهم محاضر تتعلق
ب �م �ن��ازل �ه��م ف� ��ي ال� ��دال � �ي� ��ة ،ت� �ع ��ود إل ��ى
ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ال � �ق� ��رن امل � ��اض � ��ي ،وه� ��ذه
«ق��دم�ن��اه��ا إل��ى املحكمة أي�ض��ًا ،وال بد
م��ن ل�ف��ت ن�ظ��ر ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات إل ��ى أن
منطقة الدالية هي معلم تراثي وأثري،
وي� �ف� �ت ��رض أن ي� �ك ��ون ل� � � ��وزارة ال�ب�ي�ئ��ة
اه �ت �م��ام ب�م��ا ي�ح�ص��ل ه �ن��اك ،ف��امل�س��أل��ة
أب � �ع� ��د م � ��ن م � �ج� ��رد خ �ل ��اف ش �خ �ص��ي.
عمومًا ،نحن واثقون من أننا سنكسب
القضية ،إن أبعدنا التسييس ،ولنا كل
الثقة بالقضاء وبالقاضية التي تنظر
في القضية ولها القرار والحكم».
بعض الناشطني ك��ان��وا ي��وزع��ون نص
عريضة أطلقوها على االنترنت ،وذلك
للحفاظ على طبيعة ال��دال�ي��ة كما هي،
ورفضًا البتالع األمالك العامة من جهة
ث��ان�ي��ة .وم�م��ا ج��اء ف��ي األوراق امل��وزع��ة:
«ندعو سكان بيروت إلى تعزيز ارتياد
منطقة ال��دال�ي��ة ف��ي ال��روش��ة ،وممارسة
ح�ق�ه��م ف��ي ال��وص��ول ال �ح��ر إل ��ى ال�ب�ح��ر،
ف��ال �ح� ّ�ي��ز ال �ع��ام ي �ت �ك��ون م��ن م �م��ارس��ات
م �س �ت �خ��دم �ي��ه وه� � ��و ف � �ض� ��اء ل �ل �ت �ج �م��ع
وال � �ت �ل�اق� ��ي ،واك �ت �س��اب �ن��ا ل� ��ه ن ��اب ��ع م��ن
ممارستنا لحقنا بالتواجد فيه».

زراعة

آت
الطوفان ٍ

ف��ي ال��واق��ع ،ت��أت��ي رواي ��ة ش��رك��ة MEAS
لتزيد رواية العريضي غموضًا إضافيًا
وتوسيعًا أكبر للمسؤوليات .فالشركة
أب �ل �غ��ت م �ج �ل��س اإلن � �م ��اء واإلع � �م� ��ار أن
م �ث��ل ه � ��ذا ال� �ط ��وف ��ان ل ��م ي �ك��ن م��رت �ق �ب��ًا.
فعلى سبيل امل �ث��ال ،مل ��اذا دخ�ل��ت امل�ي��اه
إل��ى الجامعة اللبنانية ،علمًا ب��أن هذا
األم��ر ل��م يحصل س��اب�ق��ًا؟ لكنها تطرح
ً
سؤاال يستحق اللبنانيون أين يعلموا
إجابته :هل أجريت أي تحسينات على
نهر الغدير الذي ّ
يعد املشكلة الرئيسية
ل �ل �ط��وف��ان ّ
وأدت إل � ��ى ح �م��اي��ة م��واق��ع
وت �ج �م �ي��ع امل� �ي ��اه ف ��ي امل ��واق ��ع امل�ح�م�ي��ة
وط��وف��ان�ه��ا ف��ي م��واق��ع ل��م ي�ك��ن مرتقبًا
فيها حدوث الطوفان؟
ه��ذا ال�س��ؤال ال يمكن اإلج��اب��ة عنه قبل
ّ
ومفصل ملا جرى.
إج��راء تحقيق تقني
فالقصة املتفق عليها حتى اآلن هي أن
نهر الغدير ط��اف ف��ي امل��وق��ع ال��ذي ّ
يمر

الكهرباء ضحية أيضًا :تقنين إضافي
راجانا حمية
س� �ب ��ق ال �ت �ق �ن�ي�ن ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي ال� �ح ��اد
ال�ع��اص�ف��ة القطبية .فقبل ي��وم�ين من
«أل� �ك� �س ��ا» ،أع �ل �ن��ت م��ؤس �س��ة ك �ه��رب��اء
ل �ب �ن��ان أن س��اع��ات ال �ت �غ��ذي��ة ب��ال�ت�ي��ار
ال� �ك� �ه ��رب ��ائ ��ي «س� �ت� �ن� �خ� �ف ��ض ب �ش �ك� ٍ�ل
ح � � ��اد» ،ب �س �ب��ب ال� �ن� �ق ��ص ،ال� �ح ��اد ه��و
اآلخ� � ��ر ،ف ��ي م ��ادت ��ي «ال� �ف� �ي ��ول أوي� ��ل»
و«الغاز أويل» اللتني ّ
تسيران معامل
اإلن� �ت ��اج ،ال �ت��ي م ��ن ش��أن �ه��ا «ت��وق�ي��ف
عدد من املجموعات الحرارية املنتجة
�دد م ��ن امل �ع ��ام ��ل» .أم ��ا ال�س�ب��ب،
ف ��ي ع� � ٍ
ب �ح �س��ب م ��ا أش� � � ّ�ارت إل �ي��ه امل��ؤس �س��ة،
ف�ي�ع��ود إل��ى «ت��أخ��ر وزارة امل��ال�ي��ة في
ف�ت��ح االع �ت �م��ادات ال�ل�ازم ��ة الس�ت�ي��راد
ه� ��ذه امل� � ��واد ،ب �ح �س��ب االت� �ف ��اق امل �ب��رم
م� ��ع ال � �ش� ��رك� ��ات ال� �ت ��ي ت � � ��زود م �ع��ام��ل
اإلنتاج».
وه �ن��ا ،ال �س��ؤال ع��ن ال�س�ب��ب ال ��ذي أدى
إل ��ى ه ��ذا ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي وزارة امل��ال�ي��ة،
وخ � �ص� ��وص� ��ًا أن ال� � �ب � ��واخ � ��ر ال � �ث �ل�اث
ال � �ت� ��ي ت� �ح� �م ��ل امل� � ��ادت� �ي��ن ق � ��د وص �ل ��ت
ق �ب��ل أس �ب��وع�ي�ن؟ وم ��ا ال� ��ذي سيفعله
ه ��ذا ال�ت��دب�ي��ر ال �ق �س��ري ال ��ذي ات�خ��ذت��ه
ّ
امل��ؤس �س��ة ،ف ��ي ع ��ز ت��وق��ف امل�ج�م��وع��ة
البخارية واملجموعة الغازية الثانية

معمل الذوق
أول المعرضين للتوقف
إذا لم تفرغ حمولة
باخرة الفيول

في معمل دير عمار عن العمل بسبب
الصيانة؟
في ظل انشغال وزارة املالية «بتداعيات
مؤتمر وزي��ر األش�غ��ال العامة والنقل،
ح�ي��ث يغيب ال�ك��ل ع��ن ال�س�م��ع» ،تشير
امل��ؤس�س��ة إل��ى أن «اع�ت�م��ادات باخرتي
الفيول أويل قد وقعتها املالية السبت
املاضي ،فيما وقعت اعتمادات باخرة
ال�غ��از أوي��ل أم��س ،وي�ج��ري العمل منذ
أم��س ع�ل��ى رب��ط ت�ل��ك ال�ب��واخ��ر تمهيدًا
ل�ت�ف��ري��غ ح�م��ول�ت�ه��ا ،وه ��و أم ��ر م �ت��روك
لحال البحر» .أم��ا إن لم يسمح البحر
ب �ه��ذا ال ��رب ��ط ،وه ��و االح �ت �م��ال األق ��رب

ل � �ل� �ح ��دوث ،ف �م ��ن امل� �ف� �ت ��رض أن ت�ب�ق��ى
ال�ب��اخ��رت��ان ف��ي ع��رض ال�ب�ح��ر «بحيث
ال ي� �م� �ك ��ن إف� � � � ��راغ ح �م ��ول �ت �ه ��ا ب �س �ب��ب
األمواج العاتية» .وهنا ،تبدأ املؤسسة
بتنفيذ بندها القسري ال��ذي يفترض
ب� ��ال� ��درج� ��ة األول � � � ��ى «خ � �ف� ��ض ح �م��ول��ة
ال�ط��اق��ة ف��ي امل �ع��ام��ل ،ع�ل��ى أن ي�ب��دأ في
ه ��ذه ال �ح��ال َ ال �ي��وم ف��ي م�ع�م��ل ال� ��ذوق،
ُ
حيث ستخفض حمولة مجموعتني،
ألن��ه يعمل على الفيول أوي��ل والكمية
امل�ت��واف��رة ليست كافية» .وم��ن املتوقع
أن ي �س �ت �م��ر ال �ت��وق �ي��ف ح �ت��ى «ان �ت �ه��اء
ال�ع��اص�ف��ة األس �ب��وع امل�ق�ب��ل» .وي�ت��راف��ق
ه ��ذا األم ��ر م��ع ت��وق��ف م�ج�م��وع�ت�ين في
ً
معمل دير عمار أصال عن العمل بسبب
الصيانة ،وال يتوقع عودتهما للعمل
قبل عشرة أيام .ولن ينتهي األمر عند
ه��ذا ال�ح��د؛ فاملجموعات العاملة على
ال�غ��از أوي��ل ّ
معرضة للخفض وم��ن ثم
التوقف ،ومنها مجموعة في دير عمار
أيضًا ،قد يتوقف على أثرها املعمل عن
العمل كليًا ،فيما لو ساء الوضع ،وهذا
ي �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى م �ج �م��وع��ات ف ��ي م�ع�م��ل
الزهراني .وبما أن «ألكسا» آتية بقوة،
فاألكيد أن العتمة ستكون «حادة» في
معظم املناطق اللبنانية ،تبعًا لساعات
التقنني الحادة هي األخرى.
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مناسبة
يحيي الكثير من املنظمات الدولية
واملنظمات َّغير الحكومية الى جانب «الحكومات» ّ
ُ
اليوم العاملي ملكافحة الفساد .في هذا اليوم تسوق «أدبيات» تعزز الفساد أكثر مما تحفز على
مكافحته وتجريمه .لذلك قصد األكاديمي ،وزير املال األسبق ،جورج قرم ،أن تكون محاضرته في
هذا اليوم في الجامعة األنطونية بمثابة دعوة إلى نبذ كل «األدبيات» الهادفة للنيل من الدولة
باعتبارها شر مطلق ،في مقابل اعتبار أن الخير املطلق يمكن في القطاع الخاص

جورج قرم :عدنا إلى عصر
ما قبل الثورة الفرنسية
فراس أبو مصلح
تحيي ك��رن�ف��ال «ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ملكافحة
الفساد» منظمات من املحترفني ،ممولة
م � ��ن ح � �ك ��وم ��ات أج� �ن� �ب� �ي ��ة ،ت �ط �ل ��ق ع�ل��ى
نفسها اس��م «منظمات غير حكومية»،
أو «منظمات املجتمع امل��دن��ي» .يختص
ب� �ع ��ض ه � � ��ذه امل� �ن� �ظ� �م ��ات ب� �ـ«م� �ك ��اف� �ح ��ة
ال� �ف� �س ��اد» ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال � �ع� ��ام ،ف�ت�ج�ت��ر
«األدبيات الدولية» التي تشيطن الدولة،
«مؤسسة الشعب الكبرى» ،وتدعو إلى
ت �ق �ل �ي��ص دوره � � ��ا ف� ��ي إدارة امل �ج �ت �م��ع،
مل� �ص� �ل� �ح ��ة ال� � �ق� � �ط � ��اع ال� � � �خ � � ��اص .وس� ��ط
م�ه��رج��ان االت �ج��ار ب��ال�ش�ع��ارات وتمثيل
امل�ص��ال��ح األج�ن�ب�ي��ة ،أم�ك��ن إي �ج��اد واح��ة
ذات مناخ مختلف ،في محاضرة ألقاها
األكاديمي والوزير السابق ،جورج قرم،
في الجامعة األنطونية في بعبدا ،تناول
فيها موضوع الفساد :الثورة الفرنسية
«خ� ��ط ف ��اص ��ل» ،ج �ع��ل ال �ش �ع��ب ص��اح��ب
ال �س �ل �ط��ات ،وأج� �ه ��زة ال ��دول ��ة ف��ي خ��دم��ة
امل��واط��ن ال��ذي عليه واج��ب محاسبتها،
بحسب ق��رم .الرهان إذًا على مؤسسات
عامة تمثل املصلحة العامة ،ال مصالح
األفراد والحكومات األجنبية والشركات
العابرة للحدود الوطنية.
م�ج�ت�م�ع��ات�ن��ا ف �ق��دت امل �ع �ي��ار األخ�ل�اق��ي،
ف��أص �ب �ح��ت أخ � �ب� ��ار ال� �ف� �س ��اد م ��وض ��وع
تسلية عند الجمهور ال��ذي ب��ات يعاني
من «ثقافة متناقضة» تجمع «اإلعجاب
والشجب» لهذه الظاهرة .فالفساد ليس
«مرضًا» أو «ثقافة» مجردة ،بل هو جزء
ع�ض��وي م��ن بنية اجتماعية ،سياسية

«مشكلة أصحاب المليارات عالمية»
«إن �ش��اء ال�ش��رك��ات املساهمة ك��ان أكبر
ب ��دع ��ة غ� �ي ��رت امل �ج �ت �م �ع��ات األوروب � �ي � ��ة،
وقلبت عالقاتها االجتماعية» ،يقتبس
ق� ��رم ق� ��ول أح� ��د امل ��ؤرخ�ي�ن األوروب � �ي �ي�ن.
امل��واط��ن ض�ع�ي��ف أم ��ام ه ��ذه ال �ش��رك��ات.
حاول قضاة أوروبيون مقارعة الفساد
املستشري ،ف��أس�س��وا جمعية سموها
ُ«األيادي النظيفة».
أب � �ع� ��د ه � � ��ؤالء ال� �ق� �ض ��اة «امل� ��زع � �ج� ��ون»،
ُ
وك �ف��ت أي��دي �ه��م ع��ن ك�ث�ي��ر م��ن امل �ل �ف��ات.
ق ��رم «م�ت�م�س��ك ب��امل��ادة 15ح� ��ول حقوق
امل� � � ��واط� � � ��ن» ،ال � �ت� ��ي ت � �ن ��ص ع � �ل ��ى ال �ح ��ق
بمحاسبة الفاسدين م��ن امل��وظ�ف�ين ،مع
إض��اف��ة التكملة ال �ض��روري��ة« :محاسبة

امل � �ف� �س ��دي ��ن» ،وال س �ي �م��ا «ال� �ش ��رك ��ات
ال� �ع� �م�ل�اق ��ة» ص��اح �ب��ة ال� �ن� �ف ��وذ ال �ك �ب �ي��ر.
وعلى «مكافحة الفساد» أن تستند إلى
م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ،كالتفتيش امل��رك��زي
ودي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وم �ج �ل��س ش ��ورى
الدولة.

واق �ت �ص��ادي��ة ،ف�لا يستقيم ال �ك�لام عليه
دون الحديث عن «اإلفساد» ،يشرح قرم،
ويغوص في تاريخ أوروب��ا قبل الثورة
الفرنسية ،حني كان امللك يعني املوظفني
ال �ع��ام�ين ع�ل��ى أس ��اس ال� ��والء لشخصه،
وي��وزع املنافع واألرض ،أس��اس الثروة،
لإلقطاعيني ،فيشتري والءهم ،ويمارس

«سلطة اقتصادية وإدارية» مطلقة .كان
شائعًا «بيع الوظيفة العامة» ،أي دفع
مبلغ كبير للملك مقابل الحصول على
إق� �ط ��اع ،ف �ي �ف��رض ال� � �ـ«ش � ��اري» ض��رائ��ب
«عشوائية» على الرعية ليسترد املبلغ
ال��ذي دفعه للملك .ف�ج��اءت ال�ث��ورة على
امللك رفضًا لهذه الضرائب العشوائية.

وك � ��ان ف ��ي ال �س �ل �ط �ن��ة ال �ع �ث �م��ان �ي��ة ن�ظ��ام
مماثل ،ودائ�م��ًا بحسب ق��رم .فالسلطان
«ظ��ل ال�ل��ه ع�ل��ى األرض ،وال�ن�ظ��ام مبني
على تحصيل الضريبة األم�ي��ري��ة» .كان
الوالة مسؤولني عن التحصيل ،يوكلون
ل �ه��ذا ال� �غ ��رض ال �ع ��ائ�ل�ات ذات ال �ن �ف��وذ.
وك��ان��ت ال�ع�ش��وائ�ي��ة نفسها ف��ي النظام

ال �ض��ري �ب��ي ال �ع �ث �م��ان��ي س �ب �ب��ًا أس��اس �ي��ًا
الن�ح�ط��اط السلطنة .وع��ن ال �ح��روب في
جبل لبنان في ظل السلطنة العثمانية،
ي �ق ��ول ق� ��رم إن األس � �ب ��اب ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ل��م
ت�ك��ن ق��ط ط��ائ�ف�ي��ة ،ب��ل ص ��راع ال�ع��ائ�لات
اإلق� �ط ��اع� �ي ��ة ع �ل��ى ال �ح �ص��ص وال �ن �ف��وذ
(الذي غذته القوى االستعمارية).

تقرير

استنفار «بيانات» يسبق العاصفة
فاتن الحاج
ع �ش �ي��ة ال �ع��اص �ف��ة امل��رت �ق��ب أن ت �ض��رب
ل �ب �ن��ان ف��ي ال �س��اع��ات امل�ق�ب�ل��ة وامل �ت��وق��ع
اس � �ت � �م� ��راره� ��ا  4أو 5أي � � � ��ام ،ت �س��اب �ق��ت
األجهزة املعنية على إع�لان االستنفار
ال�ع��ام ،واع��دة ب��رف��ع جاهزيتها ووض��ع
ك ��ل إم �ك��ان��ات �ه��ا ف ��ي خ ��دم ��ة امل��واط �ن�ي�ن
وس�لام�ت�ه��م ال �ع��ام��ة .امل �س��ؤول��ون دع��وا
ال �ن��اس إل ��ى ال�ت�ق� ّ�ي��د ب�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ق��وى
األمنية ورج� ّ�ال الدفاع املدني واإلطفاء
الذين أكدوا أنهم سيكونون على الطرق
مع بدء العاصفة.
ما عدا ذلك لم يفعلوا شيئًا .بمعنى ما،
بدا االستنفار «كالميًا» ال أكثر وال أقل،
وكشف عن حجم العجز الذي قد ّ
يكبد
املواطنني حياتهم وسالمتهم.
أم��س ،ع�ق��دت لجنة التنسيق الوطنية
مل��واج �ه��ة ال �ك ��وارث واألزم � ��ات اج�ت�م��اع��ًا
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ًا ط��ال�ب��ت ف�ي��ه ال �ب �ل��دي��ات في
املناطق كافة بتفعيل إجراء ات الحيطة
والحذر والسالمة العامة .كذلك طلبت
م� ��ن أه� ��ال� ��ي ال � �ط �ل�اب م �ت��اب �ع��ة وس ��ائ ��ل
اإلع �ل�ام مل�ع��رف��ة م��ا س�ي�ص��در ع��ن وزارة
التربية بهذا الخصوص .وهنا علمت
ّ
«األخ � � �ب � ��ار» أن ال� � � � ��وزارة س �ت �ع �ل��ن ب�ين
ال�س��ادس��ة وال�ث��ام�ن��ة م��ن م�س��اء ك��ل ي��وم

ال�ت��داب�ي��ر امل�ن��اس�ب��ة ال�خ��اص��ة ب��امل��دارس
ف ��ي ك ��ل م �ن �ط �ق��ة ،ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى م�ع�ط�ي��ات
األرصاد الجوية.
اج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة ال� �ك ��وارث ع�ق��د ب��رئ��اس��ة
األم�ي�ن ال �ع��ام للمجلس األع �ل��ى ل�ل��دف��اع
ال �ل��واء محمد خ�ي��ر ،وح�ض��ور املديرين
ال�ع��ام�ين ل �ل��وزارات امل�ع�ن�ي��ة .وق��د وض��ع
امل �ج �ت �م �ع��ون ،ب�ح�س��ب ب �ي��ان ص ��ادر عن
االج �ت �م��اع ،خ�ط��ة ل�ت�ع��زي��ز آل�ي��ة التبليغ
وتحذير املواطنني ومواجهة العاصفة
ل �ل �ح��ؤول دون ت �ك �ب��د خ �س��ائ��ر ووق� ��وع
أضرار.
وت �ح �س �ب��ًا ل �ل �ع��اص �ف��ة امل �ن �ت �ظ ��رة ،ط�ل��ب
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ه �ي �ئ��ة «أوج� � �ي � ��رو» ع�ب��د
امل�ن�ع��م ي��وس��ف ،ف��ي م��ذك��رة إداري� ��ة إل��ى
الوحدات املعنية في الهيئة ،اتخاذ كل
اإلج��راء ات لضمان استمرارية خدمات
ال � �ه� ��ات� ��ف واإلن� � �ت � ��رن � ��ت ع � �ل ��ى ال �ش �ب �ك��ة
الهاتفية الثابتة ،بغية توفير التخابر
ال�ه��ات�ف��ي ع�ل��ى ك��ل األراض ��ي اللبنانية،
والقيام باإلصالحات الالزمة لألعطال
ً
التي ق��د ت�ط��رأ ،فضال ع��ن التنسيق مع
شركات الخلوي في هذا اإلطار.
امل �ح��اف �ظ��ون ف ��ي امل �ن ��اط ��ق ت ��اب �ع ��وا ه��م
أي � �ض� ��ًا امل � � ��وض � � ��وع ،ف� � �ت � ��رأس م �ح��اف��ظ
الشمال لجنة إدارة الكوارث في سرايا
ط ��راب� �ل ��س ،ح �ي��ث دع� ��ا ال� �ق ��وى األم �ن �ي��ة

االستنفار «كالميًا»
وكشف عن حجم
العجز الذي يهدد
المواطنين

ورؤس��اء املصالح واإلدارات إلى تحمل
ك ��ام ��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ،م �ط��ال �ب��ًا ال��رئ �ي��س
اإلق�ل�ي�م��ي ل ��وزارة األش �غ��ال ف��ي الشمال
ب�ت��وف�ي��ر آل �ي��ات ك�ب�ي��رة وص �غ �ي��رة لفتح
الطرقات الرئيسية والفرعية في القرى
ال�ج�ب�ل�ي��ة ب�ع��د ت�س��اق��ط ال�ث�ل��وج وتمنى
على رئيسة دائ��رة التربية في الشمال
«ال �ط �ل��ب م ��ن م ��دي ��ري امل� � ��دارس ات �خ��اذ
القرار املناسب بشأن إقفال املدارس في
امل�ن��اط��ق ،حيث ت�ه��دد العاصفة سالمة
الطالب».
وف ��ي م�ك�ت��ب ق��ائ�م�ق��ام ك �س��روان ج��وزف
منصور ،عقد اجتماع لتنسيق التعاون

ب�ين ال�ب�ل��دي��ات وال �ق��وى األم�ن�ي��ة ب�ه��دف
م �س��اع��دة امل��واط �ن�ي�ن أث �ن ��اء ال �ع��واص��ف
ال� �ث� �ل� �ج� �ي ��ة واالس� � �ت� � �ع � ��ان � ��ة ب ��أص� �ح ��اب
ال � �ج� ��راف� ��ات ال� �خ ��اص ��ة ل� �ج ��رف ال �ث �ل��وج
وتنظيف ال�ق�ن��وات ف��ي ال�ب�ل��دي��ات منعًا
للفيضانات.
م� ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،أع � �ل ��ن م� �ح ��اف ��ظ ال �ن �ب �ط �ي��ة
القاضي محمود املولى حال االستنفار
العام في القرى والبلدات في محافظة
النبطية استعدادًا ملواجهة التطورات،
داع � �ي � ��ًا رؤس � � � ��اء االت� � � �ح � � ��ادات ال �ب �ل��دي��ة
وال� � �ب� � �ل � ��دي � ��ات وامل � �خ� ��ات � �ي� ��ر وال� � ��دوائ� � ��ر
الرسمية والقطاعات الصحية والطبية
وم�ص��ال��ح األش �غ��ال وال�ك�ه��رب��اء وامل�ي��اه
ووح � � ��دات وم ��راك ��ز ال ��دف ��اع امل ��دن ��ي ف��ي
امل �ح��اف �ظ��ة ،إل ��ى وض ��ع ك ��ل إم �ك��ان��ات �ه��م
وقدراتهم ملساعدة األهالي واملواطنني.
وش � ��دد ع �ل��ى ض� � ��رورة ال �ف �ت��ح ال �س��ري��ع
ل �ل �ط��رق ال �ت��ي ق ��د ت�ق�ف��ل ب�ف�ع��ل ال�س�ي��ول
أو ال��ردم�ي��ات أو الثلوج وتوفير امل��واد
األول � � �ي � ��ة وم � � � ��ادة امل � � � � ��ازوت ل �ل �م �ن��اط��ق
املرتفعة بصورة خاصة.
مساعدة ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين ملواجهة
ال�ع��اص�ف��ة ،ت�ح��دث عنها وزي��ر ال�ش��ؤون
االجتماعية وائل أبو فاعور ،في مؤتمر
صحافي أمس أشار فيه إلى االتفاق مع
الجهات املانحة على القيام بإجراء ات

س� ��ري � �ع� ��ة ،وإع � �ل� ��ان ح� ��ال� ��ة االس� �ت� �ن� �ف ��ار
ل � �ت� ��وف � �ي� ��ر ك � � ��ل م � �س � �ت � �ل� ��زم� ��ات ح� �م ��اي ��ة
ال � �ن� ��ازح �ي�ن وامل� ��واط � �ن�ي��ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن.
وأع� �ل ��ن ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي اس �ت �ع��داده
للمساعدة ف��ي تغليف ال�خ�ي��م وتوفير
ال�ت��دف�ئ��ة وح��اج��ات إض��اف�ي��ة للتخفيف
من املعاناة في الطقس العاصف.
ّ
الجميل
إل��ى ذل��ك ،وج��ه ال�ن��ائ��ب س��ام��ي
ً
نداء إلى الوزارات واألجهزة املنوطة بها
ح�م��اي��ة ال �ن��اس م��ن ت��داع�ي��ات العاصفة
امل�ق�ب�ل��ة ع�ل��ى ل �ب �ن��ان ،وت �ح��دي �دًا وزارات
ال��داخ �ل �ي��ة ،األش� �غ ��ال ال �ع ��ام ��ة ،ال ��دف ��اع،
ال�ط��اق��ة وامل �ي��اه ،االت �ص��االت وال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ص �ح��ة ،م�ن��اش�دًا إي��اه��ا
التحرك بأقصى سرعة ممكنة لتشكيل
خلية أزمة وغرفة طوارئ يخصص لها
خط ساخن يعمم على مختلف وسائل
لنداء ات الناس.
اإلعالم لالستجابة ّ
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ح ��ذر ت�ج�م��ع مالكي
األب� �ن� �ي ��ة امل� ��ؤج� ��رة م ��ن ح� �ص ��ول ك��ارث��ة
ج��دي��دة شبيهة ب�ك��ارث��ة ف�س��وح بسبب
ال �ع��واص��ف ال�ق��وي��ة امل�ت��وق�ع��ة .وق ��ال في
ّ
ب� �ي ��ان إن «امل �ع �ط �ي ��ات ال� �ت ��ي ن�ج�م�ع�ه��ا
ّ
�ان م � �ه� ��ددة ب��االن �ه �ي��ار
ي��وم �ي��ًا ع ��نّ م � �ب � ٍ
ّ
التخوف من احتمال
مجددًا إلى
تدفعنا
ّ
�ان قديمة
�
ب
�
مل
ة
جزئي
�ارات
�
ي
�
ه
�
ن
ا
حصول
ٍ
في بعض املدن والبلدات».
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اخبار

الفساد ليس «مرضًا» أو «ثقافة» مجردة ،بل
هو جزء عضوي من بنية اجتماعية ،سياسية
واقتصادية (أرشيف ــ مروان بو حيدر)
اعتراضًا شديدًا على «األدبيات الدولية»
التي غيبت مبدأ املحاسبة واستبدلت
ب ��ه ع �ب ��ارة ض �ب��اب �ي��ة «م �ط��اط��ة» اس�م�ه��ا
«ال� �ح ��وك� �م ��ة» « ،Governanceف��أص �ب��ح
ت �ح��دي��د امل �س��ؤول �ي��ة ب �ح��اج��ة ل ��دراس ��ات
تستغرق سنوات»!
الفساد يتطلب «مفسدين» ،ك��أي عالقة
ث�ن��ائ�ي��ة ،ي��ؤك��د ق ��رم ،وينتقد «األدب �ي��ات
ال��دول�ي��ة» ال�ت��ي ت�ص� ّ�ور ال��دول��ة والقطاع
ال �ع��ام ك�ش��ر م�ط�ل��ق ،ي�ق��اب�ل��ه خ�ي��ر مطلق
يتمثل بالقطاع الخاص .من هنا تأتي
الدعوة املتكررة لتقليص دور الدولة في
إدارة املجتمع ،و«الزمة» إعطاء األولوية
املطلقة لتأمني «مناخ االستثمار» عبر
إعطاء القطاع الخاص الحرية املطلقة:
ّ
«م� ��ؤش� ��ر م � �ن ��اخ االس � �ت � �ث � �م ��ار» م ��رك� ��ب،
وم��ن عناصره سهولة توظيف العمال

ينتقد قرم «األدبيات
تصور
الدولية» التي ّ
الدولة كشر مطلق

ً
ج��اءت الثورة الفرنسية «خطًا فاصال»
غ� ّ�ي��ر ه ��ذا ال �ن �م��ط م ��ن ال �ف �س��اد امل�ت��أص��ل
ف ��ي ب �ن �ي��ة ال� �ن� �ظ ��ام ،ق � ��ال ق� � ��رم .ف��أص �ب��ح
ال�ش�ع��ب ص��اح��ب ال�س�ل�ط��ات ،وأص�ب�ح��ت
أج � �ه� ��زة ال � ��دول � ��ة ف� ��ي خ� ��دم� ��ة امل� ��واط� ��ن،
وأت ��ت ال �ث��ورة ب�م�ب��دأ م�ح��اس�ب��ة موظفي
الدولة  .Accountabilityيسجل قرم هنا

وت�س��ري�ح�ه��م ،و«ل �ي��ون��ة األج � ��ور» ،ال�ت��ي
يعجب منها ق��رم ،ف��ي ظ��ل ت��دن��ي املعدل
العام للمداخيل واألجور.
امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة ،ب�ح�س��ب ق� ��رم ،ت��رى
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام «ج �س �م��ًا غ��ري �ب��ًا عن
امل �ج �ت �م ��ع ،ي �ج ��ب اح� � �ت � ��واؤه وت �ق �ل �ي��ص
أج �ن �ح �ت��ه»! وال ُي �ن �ظ��ر ل� ��دور امل�ف�س��دي��ن
م��ن ال�ق�ط��اع ال �خ��اص« ،ن�ت�ي�ج��ة سيطرة
أيديولوجيا الليبرالية الجديدة» (التي
تنفي كونها أيديولوجيا ،وتهاجم فكرة
األي��دي��ول��وج �ي��ا ،أو ال �ع �ق �ي��دة ،ن�ف�س�ه��ا).
واألخيرة ،يقول قرم ،هي «رد فعل» على
املاركسية التي كانت ترى الشر الخالص
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،وال �خ �ي��ر امل�ط�ل��ق
في «البروليتاريا» ،أي الطبقة العاملة
امل��درك��ة لهويتها ومصالحها الطبقية.
يرى النظرتني ضعيفتي الصلة بالواقع
امل�ع�ي��ش ،وه��دف االث�ن�ت�ين ال�ق�ض��اء على
ال��دول��ة ،بحسب ق��رم! «الحملة الدولية»
ذات «التطرف العقائدي الغريب» تتركز

اليوم على الدولة ،والهدف الخصخصة.
يورد قرم أمثلة على شركات قطاع عام
«ن��اج�ح��ة ل�ل�غ��اي��ة» ،ك�ش��رك��ة «إي��رب��اص»
األوروب� �ي ��ة ،ع �م�لاق ص�ن��اع��ة ال �ط��ائ��رات،
وال� � � �ق� � � �ط � � ��ارات ال � �س� ��ري � �ع� ��ة ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة
 ،TGVوش� � ��رك� � ��ة ال � �خ � �ط � ��وط ال� �ج ��وي ��ة
السويسرية  ،SwissAirالتي أفلست بعد
خصخصتها .ي��دع��و ق��رم لالبتعاد عن
«الكليشيهات» ،واعتماد الواقعية« ،فال
يمكن تطبيق وصفات سحرية جاهزة»
ع�ل��ى ال��واق��ع امل �ع �ق��د .األدب� �ي ��ات ال��دول�ي��ة
ال تلتفت إل��ى س��وء اإلدارة ف��ي القطاع
ال �خ��اص ،وال ل �ـ«االس �ت �غ�لال ال��وح�ش��ي»
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ،ي �ق��ول ق� ��رم« .اق �ت �ص��ادن��ا ليس
ح �رًا ب��أي ش�ك��ل م��ن األش� �ك ��ال» ،فشاطئ
البحر تحتكره شركات خاصة« ،خالفًا
ل �ل ��دس �ت ��ور» ال � ��ذي ي �ع �ط��ي ال� �ن ��اس ح��ق
ال��وص��ول إل��ى الشاطئ ،والكارتيالت أو
االحتكارات  Oligopoliesتفرض األسعار
ع �ل��ى امل�س�ت�ه�ل��ك ،وت��زي��ده��ا ب�ش�ك��ل غير
ّ
وتسوق السلع الفاسدة.
مبرر،
اإلدارة اللبنانية كانت سليمة قبل الحرب
«األهلية» ،يؤكد قرم ،لكن انهيار الرواتب
ّ
وت �ب��خ��ر امل� ��دخ� ��رات ب��ال �ل �ي��رة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
مطلع التسعينيات كانا «سببًا لتفشي
ً
الفساد الصغير» ،ممثال بالرشى إلمرار
امل�ع��ام�لات« .امل�ف��ارق��ة» تكمن ف��ي أن��ه بعد
استتباب األمن ونزع سالح امليليشيات،
ص ��ار س �ع��ر ص ��رف ال� � ��دوالر  2800ل�ي��رة
ص� �ي ��ف ع � ��ام  .1992ك � ��ان ذل � ��ك «ض ��رب ��ة
ق��اض�ي��ة» للطبقة امل�ت��وس�ط��ة وامل��وظ�ف�ين
ال� � ��ذي� � ��ن ي � �ت � �ق� ��اض� ��ون روات � � � � ��ب ب ��ال� �ل� �ي ��رة
وامل� ��دخ� ��ري� ��ن ب ��ال� �ل� �ي ��رة ،ف� �ص ��ار ال �ج �ه��از
اإلداري «م �ك �ش��وف��ًا» وع��رض��ة ل�لإف �س��اد.
أما «الفساد الكبير» ،فيتمثل في العالقة
«ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال� �ع ��ام وال � �خ� ��اص» ،في
«ن �ظ��ام امل�ن��اق�ص��ات امل �ف �خ��وت» ،وخ��اص��ة
خ�ل��ال ه � ّ�ب ��ة «اإلع � �م � ��ار» واالس �ت �م�ل�اك��ات
الحافلة بـ«الفضائح».
دف ��ع ه ��ذا ال��واق��ع ال�ك�ث�ي��ر م��ن اللبنانيني
إل��ى ال�ه�ج��رة إل��ى دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي،
حيث خ�ب��روا «إدارة ال��دول��ة اإلقطاعية»،
ال دولة القانون واملحاسبة« .من خبرتي
كاقتصادي ،يحتاج جمع ملياري دوالر
إل � ��ى أج� � �ي � ��ال» ،ي� �ق ��ول ق � � ��رم .ل �ك ��ن ب�ع��ض
ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،ع�ب��ر ع�ل�اق��ات «خ��اص��ة» مع
امل �ل��وك واألم � ��راء ،ج�م�ع��وا ث ��روات طائلة،
وجلبوا معهم إل��ى لبنان نظام «امل�ك��ارم
امللكية ملن يقدم الوالء» ،فعدنا إلى عصر
م��ا ق �ب��ل ال� �ث ��ورة ال �ف��رن �س �ي��ة ،إل ��ى ال��دول��ة
الزبائنية.

عدل

«المؤامرة» تتقدم على «واقعة» االغتصاب
نقوال أبو رجيلي
ال ت � � � ��زال ال� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات ج � ��اري � ��ة ل �ك �ش��ف
مالبسات جريمة اغتصاب فتى لبناني
ُّ
م ��ن ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ،ات �ه��م
بارتكابها ع�م��ال س��وري��ون يقطنون بني
بلدتي قصرنبا وتمنني التحتا (غربي
بعلبك) ،ف��ي ظ��ل ك�لام متزايد على أن ما
ج��رى ليس س��وى قصة مفبركة ،الهدف
م��ن ورائ�ه��ا إزال��ة خيم العمال السوريني
أراض
م ��ن ع � �ق ��ارات خ ��اص ��ة ت �ق��ع ض �م��ن
ٍ
تابعة عقاريًا للبلدتني املذكورتني.
ق �ب��ل ن �ح��و أس �ب��وع�ي�ن ،ان �ت �ف��ض ع ��دد من
س �ك��ان ب�ل��دت��ي ق�ص��رن�ب��ا وت�م�ن�ين التحتا
وع� �م ��دوا إل ��ى ق �ط��ع ال �ط��ري��ق ال �ع��ام ال�ت��ي
ت ��رب ��ط ال� �ب� �ق ��اع األوس� � � ��ط ب� �ب� �ل ��دات غ ��رب
بعلبك .م��وج��ة الغضب ه��ذه ج��اءت على
أث��ر ش�ي��وع خ�ب��ر ت �ع� ّ�رض ال�ف�ت��ى لجريمة
اغتصاب ،وطالب املحتجون بإزالة خيم
يقيم فيها عمال زراع�ي��ون سوريون ّمنذ
ع� �ش ��رات ال �س �ن�ي�ن .ت ��راف ��ق ذل� ��ك م ��ع ف��ض
األج�ه��زة األمنية االع�ت�ص��ام بعد توقيف
ث�لاث��ة ع �م��ال س��وري�ي�ن اش�ت�ب��ه ب�ت��ورط�ه��م
بهذه الجريمة .نال الغاضبون مطلبهم،
بعدما سارع أصحاب الخيم إلى تفكيكها
على عجل ،واالن�ت�ق��ال إل��ى مناطق أخ��رى
ف� ��ي ال� �ب� �ق ��اع األوس � � � ��ط .ل� ��م ت �ن �ت��ه ف �ص��ول

مسؤول أمني:
التحقيقات لم
تثبت بعد حصول
االغتصاب

ّ
الحد؛ فبعد أي��ام سرت
القضية عند ه��ذا
تتحدث ع��ن أن ك��ل م��ا ج��رى ما
شائعات
ّ
هو إال قصة ملفقة اختلقها مالكو العقار
ال �ج��دد ال��ذي��ن ب ��اش ��روا ،ب �ع��د ي��وم�ي�ن من
إزالة الخيم ،بإنشاء مبنى يرجح أن يكون
مخصصًا لتوضيب الكبيس على أنواعه.
ي �ل� ّ�م��ح م� �س ��ؤول أم �ن��ي ل � �ـ«األخ � �ب ��ار» إل��ى
أن ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات «ل ��م ت�ث�ب��ت ب�ع��د ح�ص��ول
االغ �ت �ص��اب ،وأن م��ا ي�ص��ل إل ��ى األج �ه��زة
األمنية من معلومات حتى تاريخه يرجح
ف��رض� ّ�ي��ة امل ��ؤام ��رة امل ��دب � ّ�رة ،وأن م��ا يعقد
ّ
العقلية غير السليمة
األم��ور هو الحالة
ال �ت��ي ي �ع��ان �ي �ه��ا امل �ع �ت��دى ع �ل �ي��ه ال � ��ذي لم

ي �ت �ع� ّ�رف إل ��ى امل �ش�ت �ب��ه ف �ي �ه��م» .وي�ض�ي��ف
امل �س��ؤول أن «ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ت�ت��رك��ز حاليًا
ع�ل��ى م��ا ورد ف��ي ال�ت�ق��ري��ر ال�ط�ب��ي ب ��أن ال
وج��ود لعالمات تثبت عملية االغتصاب
بسبب استحمام الشاب املعتدى عليه»،
الف �ت ��ًا إل� ��ى أن� ��ه ف ��ي ح� ��ال ث �ب ��وت ف��رض�ي��ة
امل��ؤام��رة امل��دب��رة س�ت�ق��وم ال �ق��وى األم�ن� ّ�ي��ة
ب� ��اإلج� ��راءات ال �ق��ان��وي��ة ال�ل�ازم ��ة وف �ق��ًا ملا
سيقرره القضاء املختص.
وأوض� � ��ح رئ �ي ��س ب �ل��دي��ة ت �م �ن�ين ال�ت�ح�ت��ا
م� �ه ��دي م ��رت� �ض ��ى «أن ال� �خ� �ي ��م ت� �ق ��ع ب�ين
بلدتي قصرنبا وتمنني التحتا ،وال دخل
ّ
بالقضية ،ال من قريب وال
ألهالي بلدته
م��ن ب�ع�ي��د» ،مستغربًا تضخيم م��ا جرى
إع�ل�ام �ي��ًا ،إذ «ال ي �ج��وز أن ي�ت�ه��م أه��ال��ي
البلدة بحرق الخيم؛ ألن ذل��ك حصل في
س �ه��ل م�ح�ل��ة ح ��وش ال �غ �ن��م ال �ب �ع �ي��دة عن
�ف مرتضى
بلدتنا اآلف األم �ت��ار» .ل��م ي�ن� ِ
أو ي��ؤك��د م��ا ي �ث��ار م��ن ش��ائ �ع��ات تتحدث
ع��ن ق�ص��ة اغ�ت�ص��اب وه �م� ّ�ي��ة ،ف� �ـ«ال يمكن
ال �ب �ن��اء ع �ل��ى ش��ائ �ع��ات ،ون �ح��ن ب��ان�ت�ظ��ار
م��ا تكشفه التحقيقات ف��ي ه��ذا اإلط ��ار».
م ��ا ق��ال��ه م��رت �ض��ى ي ��ؤك ��ده رئ �ي��س ب�ل��دي��ة
ق �ص��رن �ب��ا ع �ب��د ال �ك��ري��م ال ��دي ��ران ��ي ،ال ��ذي
ت �م �ن��ى ع �ل��ى األج � �ه ��زة األم �ن �ي��ة اإلس � ��راع
بإنهاء التحقيقات لجالء الحقيقة ووضع
األمور في نصابها الصحيح.

غزل متبادل بني كنعان وهيئة التنسيق
يعقد رئيس اللجنة الفرعية املنبثقة من اللجان النيابية املشتركة املكلفة
درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ،النائب ابراهيم كنعان
(الصورة) ،مؤتمرًا صحافيًا عند الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم
الثالثاء في مكتبه باملجلس النيابي ،يتحدث فيه ّ
عما أنجزته اللجنة في
إعداد التقرير النهائي وتسليمه لألمانة العامة للمجلس النيابي إلقراره
في اللجان املشتركة تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة .وسيتناول كنعان
املراحل التي قطعتها اللجنة وما توصلت إليه من توفير موارد لتغطية
نفقات السلسلة.
في هذا الوقت ،ثمنت «هيئة التنسيق النقابية»
في بيان إثر اجتماعها في مقر نقابة املعلمني
في لبنان« ،جهود اللجنة النيابية ورئيسها في
إنهاء التقرير الخاص بسلسلة الرتب والرواتب
وتسجيله في قلم مجلس النواب إلحالته على
اللجان املشتركة والهيئة العامة» ،آملة أن «يكون
هذا التقرير قد أخذ بكامل بنود مذكرة الهيئة،
علمًا بأنها لم تتسلم حتى اآلن نسخة منه».
ً
وبناء عليه ،علقت الهيئة «تحديد موعد اإلضراب والبحث في أي خطوات
الحقة إلى حني دراسة التقرير املذكور» ،مع تأكيدها «تمسكها ُبالحقوق
املكتسبة لجميع الفئات ودفع حقوق املتقاعدين واملتعاقدين واألجراء
واملياومني كاملة» .وأكدت «وجوب تفعيل املؤسسات الدستورية من
مجلس نيابي وحكومة ومجالس رقابية» ،داعية «جميع القوى والهيئات
إلى الضغط بهذا االتجاه» ،معلنة «تشكيل لجنة لدراسة التقرير حني
تسلمه» .ولفتت إلى أن اجتماعها املقبل «سيعقد في الرابعة من بعد ظهر
االثنني في  16الحالي في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في
األونيسكو».

إضراب واعتصام في مدرسة LTS
أعلنت الهيئة التعليمية في مدرسة  - LTSالجناح تنظيم إضراب
واعتصام مشترك ينفذه املدرسون مع أهالي الطالب أمام مبنى املدرسة
عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الثالثاء ،ملطالبة إدارة املدرسة بدفع
رواتب األساتذة املتأخرة منذ ثالثة أشهر بسبب الخالف الناشب بني
الشركاء في املدرسة.

مهلة لتسوية أوضاع مؤسسات السوريني واألجانب
عقد اجتماع في محافظة جبل لبنان للبحث في موضوع معالجة وضع
املؤسسات التي يستثمرها رعايا سوريون وأجانب دون أي مسوغ
قانوني ،والتي أحصتها مديرية حماية املستهلك ومديرية أمن الدولة
في نطاق املحافظة ضمن جدول مفصل بأسماء هذه املؤسسات
ومركزها .وقرر املجتمعون إيداع قيادة درك منطقة جبل لبنان الئحة
بهذه املؤسسات إلبالغها بوجوب تسوية أوضاعها القانونية في مهلة
أقصاها  2013/12/20تحت طائلة اإلقفال والختم بالشمع األحمر.
وطلب املحافظ من القائمقامني وجوب إبالغ البلديات ضمن نطاقهم
تقديم كل التسهيالت الالزمة للقوى األمنية للحصول على املعلومات
املطلوبة بشأن هذه املؤسسات.

إلقرار قانون تجريم العنف األسري
نظم «نادي حقوق اإلنسان» في الجامعة اللبنانية ،ندوة في كلية
الحقوق  -الفرع الخامس في صيدا ،بعنوان «تعزيز حق النساء في
التمكني على املدافعة من أجل إقرار قانون تجريم العنف األسري»،
وقالت حليمة القعقور ،املشرفة على النادي «إن العنف ضد النساء
هو من أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان شيوعًا كما أقر مؤتمر فيينا
لحقوق اإلنسانّ ،
ويعد أكبر تمييز ممارس ضد النساء وفق تقارير
لجنة السيداو ،وإن االتفاقيات الدولية تؤكد وجود ظاهرة العنف
األسري ضد املرأة وتطالب الدول بالتصدي لهذه الظاهرة من طريق
منح النساء حقهن بالتعليم ،نظرًا إلى العالقة الوطيدة بني األمية
والعنف ،وتدعو أيضًا لسن تشريعات تدين العنف األسري ضد املرأة
وتؤمن الحماية لها ،وال سيما في إطار األسرة ،وباملساواة القانونية
االقتصادية والسياسية».

النائب العام املالي وديوان املحاسبة
ُ
توضيحًا ملا ورد في التقرير الذي نشر في عدد أمس بعنوان «النائب
ُ
العام املالي «العالق» في النفق :لن أسكت» ،يهم «األخبار» أن تشير إلى أن
القاضي علي إبراهيم لم يكن في نفق طريق املطار  -خلدة عند طوفانه،
ولكنه يعبر من هناك عادة ،وقد شاهد معاناة الناس ،وبالتالي لم يكن
املقصود بهذه اإلشارة أن النيابة العامة ما كانت ستتحرك قضائيًا لو لم
يكن القاضي من ضحايا تلك الفضيحة.
إلى ذلك ،أوضح مصدر في ديوان املحاسبة ،أن النائب العام لدى الديوان
القاضي فوزي خميس ّ
تحرك مباشرة ووضع يده على ملف القضية،
وطلب من الجهات املعنية تقارير تفصيلية ،وهو يتابع تحقيقاته
وسيصدر قراره في وقت قريب.
(األخبار ،وطنية)
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محمد خان في «دبي»
السندريال تواجه اإلسالمويين

ُ
مساء الجمعة ،افتتحت الدورة العاشرة
من «مهرجان دبي السينمائي الدولي» بفيلم
«عمر» لهاني أبو أسعد .هذه السنة تشارك
أسماء ّ
مكرسة في مسابقة «املهر العربي
لألفالم الروائية الطويلة» ،أبرزها محمد
ملص (سلم إلى دمشق) ،ومحمد خان (فتاة
املصنع) وجياللي فرحاتي (سرير األسماء)
دبي ــ بانة بيضون
م �س��اء ال �ج �م �ع��ة امل ��اض ��ي ،ان�ط�ل�ق��ت
الدورة العاشرة من «مهرجان دبي
السينمائي الدولي» بتكريم عشرة
م��ن رواد ال�س�ي�ن�م��ا ال�ع��رب�ي��ة ال��ذي��ن
اختيروا إثر مشاركتهم في األفالم
التي أوردتها قائمة املهرجان حول
أف �ض��ل  100ف�ي�ل��م ع��رب��ي (األخ �ب ��ار
 .)2013/11/11م ��ن ل� �ب� �ن ��ان ،وق��ع
االخ �ت �ي��ار ع �ل��ى ك ��ارم ��ن ل �ب��س ال�ت��ي
ِّ
كرمت لدورها في فيلم زياد دويري
«ب� � �ي � ��روت ال � �غ ��رب � �ي ��ة» ،إل � ��ى ج��ان��ب
ع ��زت ال �ع�لاي �ل��ي (األرض) وي �س��را.
م��ن ب�ي�ن امل �خ��رج�ي�ن ،ك ��رم امل �ه��رج��ان
محمد ملص ومحمد خان ومفيدة
التالتلي.
ُ
افتتح املهرجان بفيلم «عمر» لهاني
ّ
أب � ��و أس� �ع ��د ال� � ��ذي ي � � ّص� ��ور ال �ح��رب
ال �ن �ف �س �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ش��ن �ه��ا االح� �ت�ل�ال
اإلسرائيلي على الفلسطيني ،حيث
يحاول تقليبه ضد نفسه وتشكيكه
بهويته وقضيته .يعتمد صاحب
سينمائية
«ال�ج�ن��ة اآلن» ع�ل��ى ل�غ��ة
ّ
ت �ت �م �ي��ز ب��ال �ت �ق �ط �ي��ع ال � �ح� ��اد ،ك��أن �م��ا

ل �ي �ح��اك��ي ك ��ل ال �ح��واج��ز امل ��ادي ��ة أو
ال�ن�ف�س�ي��ة ال �ت��ي ي�ض�ع�ه��ا االح �ت�ل�ال
ب�ي��ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ف� ��ي م �ح��اول��ة
لتفكيك وحدتهم .في اليوم الثاني
للمهرجان ،عرض فيلم «أغسطس:
م �ق��اط �ع��ة أوس� � ��اج» ل �ل �م �خ��رج ج��ون
ُ
ويلز .اقتبس الشريط من مسرحية
ت��راي�س��ي ليتس ال�ش�ه�ي��رة ال�ح��ائ��زة
ج � ��ائ � ��زة «ب� ��ول � �ي � �ت� ��زر» م � ��ن ب �ط��ول��ة
م �ي��ري��ل س �ت��ري��ب ال �ت ��ي ت �ق ��دم دورًا
رائ �ع��ًا إل��ى ج��ان��ب ج��ول�ي��ا روب��رت��س
ال �ت��ي ت �م �ث��ل ب �ب��راع��ة غ �ي��ر م�ت��وق�ع��ة
وت �ث �ب��ت ج ��دارت� �ه ��ا ب ��ال ��وق ��وف إل��ى
جانب ستريب .الفيلم الذي يتناول
صراعًا بني األم املصابة بالسرطان
وامل ��دم� �ن ��ة ع �ل��ى ال� �ح� �ب ��وب (م �ي��ري��ل
ستريب) وابنتها (جوليا روبرتس)
بعد انتحار األب واجتماع العائلة
ب� �ع ��د غ � �ي� ��اب ط � ��وي � ��ل ،ي� �ت ��وغ ��ل ف��ي
ال� � ��رواب� � ��ط ال� �ع ��ائ� �ل� �ي ��ة م� � �ص � � ّ�ورًا ك��ل
ال�ع�ن��ف ال��ذي يكمن داخ�ل�ه��ا وال��ذي
ال ي�ت�ج��زأ ع��ن ال �ح��ب .أه�م�ي��ة الفيلم
تكمن في حواراته املشغولة بعناية
وب �ن ��اء ش�خ�ص�ي��ات��ه ال �ع �م �ي��ق ال ��ذي
ي�ص� ّ�ور ت�ن��اق�ض��ات ال�ك��ائ��ن البشري
ب �ه �ش��اش �ت��ه وق� �س ��وت ��ه .ج� ��ون وي �ل��ز
ي ��وظ ��ف ه� ��ذا ال �ع �م��ل امل �س��رح��ي ف��ي
رؤية سينمائية تستغل نقطة قوته
الكامنة في حواراته وأداء ممثليه،
ف �ي��ري �ن��ا ال �ش �خ �ص �ي��ات امل �س �ج��ون��ة
ضمن ال �ك��ادرات الثابتة التي تبرز
س�ج�ن�ه��ا ال��داخ �ل��ي ،ل�ك�ن��ه ال ينجح
في بناء مشهدية تحاكي ق��وة هذا
العمل الدرامي.
وم� ��ن ال� �ع ��روض االف �ت �ت��اح �ي��ة ف�ي�ل��م
م�ح�م��د خ ��ان «ف �ت��اة امل �ص �ن��ع» .عمل
م �ح� ّ�ي ��ر إل � ��ى ح� ��د م � ��ا .رغ � ��م ح�ب�ك�ت��ه
ال��روائ�ي��ة البسيطة ظاهريًا ،إال أنه

ياسمني
رئيس في
مشهد
من «فتاة
املصنع»

تكريمات
انضم إلى الئحة املكرمني في «مهرجان دبي»
املخرج الكويتي خالد الصديق لدوره الرائد
في السينما الخليجية .ومنحت أيضًا جائزتا
تكريم ملديري التصوير رمسيس مرزوق وطارق
التلسماني لعملهما ضمن عدد من األفالم التي
وردت في قائمة أفضل مئة فيلم عربي .كما
منحت جائزة «تكريم إنجازات الفنانني» العربية
للناقد سمير فريد ،وأخرى دولية للممثل مارتن
شني (الصورة).

شري يقيس زالزل لبنان ...اآلتية
علي ّ

روي ديب

يشارك علي ش��ري بفيلم قصير هو
«ال �ق �ل ��ق» (ُ )The Disquietي �ع��رض
اليوم ضمن فعاليات «مهرجان دبي
ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ال ��دول� ��ي» .ف�ي�ل��م ج��دي��د
م ��دع ��وم إن �ت��اج �ي��ًا م ��ن «ال� �ص� �ن ��دوق
ال �ع��رب��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون  -آف ��اق»
ك ��ان ق��د ق��دم��ه ال �ف �ن��ان ال�ل�ب�ن��ان��ي في
«م � �ه ��رج ��ان ت� ��ورون � �ت� ��و» ف� ��ي أي �ل ��ول
(س�ب�ت�م�ب��ر) امل��اض��ي .إن��ه ش��ري��ط عن
ال� �ك ��ارث ��ة ،ح �ي��ث ي �ق ��ودن ��ا ش � � ّ�ري ف��ي
ال� �ب ��داي ��ة إل � ��ى ت ��اري ��خ ل �ب �ن��ان امل �ل��يء
ب ��ال ��زالزل وال� �ه ��زات األرض� �ي ��ة .يعيد
سرد تاريخ بلد شهد دمار عدد كبير
من مناطقه ومدنه إثر زالزل ضخمة
مر السنني .زالزل ّ
ضربته على ّ
سببت
ك� ��وارث ف��ي امل��اض��ي ،وت �ع��د ب �ك��وارث

أخ ��رى ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ،ف�م��وق��ع لبنان
ال �ج �غ��راف��ي ي�ب�ق�ي��ه م �ع� ّ�رض��ًا ل� ��زالزل
ج ��دي ��دة ورب� �م ��ا ل �ت �س��ون��ام��ي ي�ط�م��ر
مدنه الساحلية بأسرها يومًا .أمام
كوارث ال يمكن وصفها أو حصرها،
ق� � ��رر ع� �ل ��ي ش� � � � ّ�ري أن ي� � ��دع ل �ج �ه��از
ق �ي��اس ال � � ��زالزل م �س��اح��ة ك �ب �ي��رة في
فيلمه ،مساحة لكتابة نص الكارثة.
ب�ي�ن م �ش��اه��د ال ��دم ��ار م ��ن األرش �ي��ف
وم �ش ��اه ��د ل �ل �م �خ��رج (م �خ �ف��ي خ�ل��ف
الكاميرا) يهيم في األرض بحثًا عن
آث� ��ار ال �ك��ارث��ة ،ت �ت��راف��ق ال �ص ��ورة في
الفيلم مع نصوص يرويها ّ
شري من
كتابته وس�ح��ر م �ن��دور ،إض��اف� ً�ة إل��ى
نصوص ملاثيو غومبيرت ،وموريس
بالنشو.
ي �ق��دم «ال �ق �ل��ق» ال �ك��ارث��ة ض�م��ن ق��ال��ب
ع �ل �م��ي ي� �ح ��اول أن ي �ح �ص��ره��ا ل�ع�ل��ه

من فيلم «القلق»

يتمكن م��ن فهمها .أم ��ام ع�ج��ز اللغة
ع ��ن وص � ��ف ه � ��ول ال � �ك ��ارث ��ة ،ت�ص�ب��ح
الخطوط التي يرسمها جهاز قياس
ال � � ��زالزل األب� �ل ��غ ف ��ي ال �ت �ع �ب �ي��ر ع�ن�ه��ا،
أو ع�ل��ى األق ��ل ف��ي رس�م�ه��ا وه ��ي في
ط��ور ال �ح��دوث .يفتتح «ال�ق�ل��ق» على
مشهد نهر ذي مياه حمراء .يعيدنا
ذل ��ك امل�ش�ه��د إل ��ى ل�ح�ظ��ة ت��ول��ى فيها
أف��راد تلوين مياه نهر بيروت بمادة
ح�م��راء كتنبيه لكمية ال��دم��اء امل��راق��ة
ف��ي س��وري��ا ف��ي ك��ل ي��وم ،لكن ف��ي ظل
ال �ح ��روب وامل �ص��ائ��ب ال �ت��ي تعيشها
امل �ن �ط �ق��ة خ�ل��ال ال� �س� �ن ��وات األخ� �ي ��رة،
ي �خ �ت��ار ع �ل��ي ش� � ّ�ري أن ال ي�ت�ك�ل��م في
ال �س �ي��اس��ة ،ب��ل أن ي��ذك��رن��ا ب��أن�ن��ا في
ل �ب �ن��ان ن �ع �ي��ش ع �ل��ى خ ��ط زالزل ق��د
ي �ت �ح ��رك ف� ��ي أي ل �ح �ظ��ة وي �ب �ت �ل �ع �ن��ا
جميعًا .ال يتحدث عن الكوارث التي

تسببها ال �ح��روب وامل �ج��ازر والقتل،
ب��ل يتحدث ع��ن ك��ارث��ة أك�ب��ر ،ال تميز
بني ط��رف سياسي أو قضية أو حق
أو باطل .فعل ال يلغي كارثة الحروب،
ب��ل يدفعنا إل��ى مقاربتها م��ن زاوي��ة
م�خ�ت�ل�ف��ة .ع�ل��ي ش � ّ�ري ك ��ان ق��د ش��ارك
أخ �ي �رًا ف��ي ب�ي�ن��ال��ي  Videobrasilفي
س ��او ب ��اول ��و ،ح �ي��ث ع ��رض تجهيزه
الفني «أنابيب األحالم» ،وحاز إحدى
جوائز املهرجان .أما «فيديو برازيل»
املخصص لعرض أعمال فنانني من
البلدان الجنوبية في الكرة األرضية،
فقد انطلق في أوائ��ل تشرين الثاني
(ن ��وف �م �ب ��ر) ،وي �س �ت �م��ر ح �ت��ى ش �ب��اط
(فبراير)  .٢٠١٤إلى جانب علي ّ
شري،
ي�ش��ارك ك��ل م��ن أك��رم زع �ت��ري ،وهايغ
أي �ف��ازي��ان ،وك��ات��ب ه��ذه ال�س�ط��ور من
لبنان ،ومحمود خالد من مصر.
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في الصاالت

«ديانا» ...سقوط األيقونة
األميرة خائنة طائشة وعاشقة متهورة
أش �ب��ه ب�ض�ف��ة وص ��ل ب�ي�ن ال�س�ي�ن�م��ا
امل�ص��ري��ة ق��دي�م��ًا وح��اض �رًا ويجسد
رؤي ��ة ن�ق��دي��ة للمجتمع وال�س�ي�ن�م��ا
ف��ي آن .سعاد حسني التي أهداها
م�ح�م��د خ��ان ع�م�ل��ه ،ح��اض��رة ب��روح
ال �ح �ق �ب��ة ال �ت ��ي ت�م�ث�ل�ه��ا ف ��ي ت��اري��خ
مصر .تعود السينما املصرية من
خالل أفالم سعاد حسني وأغانيها
التي تحلم بها بطلة الفيلم كأنها
الشاهد الوحيد على ذل��ك العصر.
في «فتاة املصنع» ،يقدم خان نسخة
معاصرة لسندريال مصرية تعيش
ف� ��ي إح � � ��دى ع� �ش ��وائ� �ي ��ات ال� �ق ��اه ��رة
وتعمل في مصنع للنسيج وتنتظر
األم � �ي ��ر ال� � ��ذي ي ��أت ��ي م �ت �ج �س �دًا ف��ي
شخصية مهندس مصنع النسيج.
لكن سندريال ال تتحول إل��ى أميرة
ع �ن��دم��ا ي�ق� ّ�ب�ل�ه��ا األم� �ي ��ر ،ب��ل تحمل
م �ن��ه وال ي �ت��زوج �ه��ا ب ��ل ي�ح��اك�م�ه��ا
ك� �م ��ا امل� �ج� �ت� �م ��ع .ي �س �ت �ك �ش��ف خ ��ان
مشهدية سينمائية خ��اص��ة تشبه
العشوائيات والواقع املصري الذي
ال يبحث ع��ن تجميله ،ب��ل يتماهى
معه :ك��ادرات ضيقة ومحكمة تبان
فيها الشخصيات مسجونة ضمن
األم �ك �ن��ة وال �ع �ش��وائ �ي��ات وامل �ب��ان��ي،
تقطيع س��ري��ع وح��ي يحاكي إيقاع
األح��داث ،وال�ح��وار ال��ذي ال ينضب،
وت � ��أت � ��ي أغ � �ن � �ي� ��ات س � �ع� ��اد ح �س �ن��ي
ومشاهد من أفالمها لتتناقض مع
ّ
يصوره الفيلم وتجسد
الواقع الذي
الحنني إلى حقبة غابرة أو مساحة
للحلم باتت منسية ،أجهضها الفقر
وال�ت�ش��دد ال��دي�ن��ي ك�م��ا ج�ن�ين هيام
(ي��اس�م�ين رئ �ي��س) ال ��ذي ت�ف�ق��ده في
آخر الفيلم .العالم النسائي الحميم
الذي يصوره خان يتميز بحواراته
املشغولة بعناية التي تبحث أيضًا
في وضع املرأة املصرية وتقارن بني
املاضي والحاضر والحريات التي
سلبت منها ضمن موجة الحركات
اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي س� �ي� �ط ��رت ع �ل��ى
املجتمع املصري.
ل �ك��ن م ��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ال ي �ك� ّ�رس
ّ
ال �ف �ي �ل��م ال �ك �ل �ي �ش �ي��ه .رغ� ��م أن ه �ي��ام
م� �ح � ّ�ج� �ب ��ة ك� �ب� �ق� �ي ��ة زم � �ي �ل�ات � �ه ��ا ف��ي
ّ
امل� � �ص� � �ن � ��ع ،إال أن ذل � � � ��ك ال ي �ق �ي��د
حريتهن .شخصية هيام تبتعد عن
التقليدية ،فهي التي تبادر وتتقرب
م��ن امل �ه �ن��دس وت��ذه��ب إل ��ى م�ن��زل��ه.
وحني تحمل منه ،ال تخبره وترفض
ف� �ك ��رة إرغ� ��ام� ��ه ع �ل ��ى ال � � � ��زواج ب �ه��ا.
يشارك «فتاة املصنع» في «مسابقة
امل� �ه ��ر ال� �ع ��رب ��ي ل�ل��أف�ل��ام ال ��روائ� �ي ��ة
ال�ط��وي�ل��ة» إل��ى ج��ان��ب أف�ل�ام عربية
أخرى كـ«سلم إلى دمشق» للسوري
م�ح�م��د م �ل��ص ،و«س ��ري ��ر األس � ��رار»
ل � �ل � �م � �غ ��رب ��ي ج � �ي �ل��ال � ��ي ف � ��رح � ��ات � ��ي،
و«م ��ي ف��ي ال �ص �ي��ف» للفلسطينية
األم�ي��رك�ي��ة ش�ي��ري��ن دع�ي�ب��س ،و«ه��م
ال�ك�لاب» للمغربي هشام العسري،
و«س�م�ك��ة وق �ط��ة» ل�لإي��ران��ي ش�ه��رام
موكري ،و«املعدية» للمصري عطية
أمني ،إضافة إلى «عمر».
ك�م��ا ي �ش��ارك ف�ي�ل�م��ان ل�ب�ن��ان�ي��ان في
امل �س��اب �ق��ة ،ه �م��ا« :وي �ن ��ن» ل�ل�م�خ��رج
�ع ن � ��ازل»
ط � � ��ارق ق� ��رق � �م� ��از و«ط � ��ال � � ّ
مل �ح �م ��ود ح� �ج� �ي ��ج .وي �ت �م ��ث ��ل ع ��دد
م ��ن األف �ل��ام ال��وث��ائ �ق �ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
في «مسابقة املهر العربي لألفالم
الوثائقية» كالوثائقي التجريبي
«ط �ي��ور أي �ل��ول» ل �س��ارة ف��رن�س�ي��س،
و«أرق» ل � ��دي � ��اال ق� �ش� �م ��ر و«ب� �ط ��ل
املخيم» ملحمود قعبور ،و«ميراث»
ل �ف �ي �ل �ي��ب ع��رق �ت �ن �ج��ي و«ي ��وم� �ي ��ات
ش� �ه ��رزاد» ل��زي �ن��ة دك � ��اش .وت�ن�ض��م
ه � � ��ذه األع � � �م� � ��ال إل � � ��ى  174ف �ي �ل �م��ًا
ّ
يستمر
سيقدمها امل�ه��رج��ان ال��ذي
ح �ت��ى  14م��ن ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري؛ من
ُ
بينها  70تعرض للمرة األول��ى في
العالم.
* مقال عن فيلم «عمر» على موقعنا

فريد قمر
عندما قرر املخرج األملاني اويفر
هيرشبيغل تنفيذ «دي��ان��ا» ،كان
ً
ّ
ي �ع��رف أن ال �ت �ح��دي ل�ي��س س�ه�لا،
ف � �ه� ��و ي � �ت � �ع ��ام ��ل م� � ��ع ش �خ �ص �ي��ة
أي �ق��ون �ي��ة ف ��ي ال� ��ذاك� ��رة ال�ش�ع�ب�ي��ة
اإلنكليزية ،ب��ل ف��ي ذاك��رة العالم،
ال� ��ذي ن�ص�ب�ه��ا م�ل�ك��ة ع �ل��ى ق�ل��وب
الناس ،بعدما قضى طالقها على
أمل أن تصبح ملكة القصرٍّ .
تحد
دف��ع بطلة العمل نعومي وات��س
ال ��ى رف ��ض ال� ��دور م��رت�ين ق�ب��ل أن
ترضخ إللحاح املخرج ،وه��ا هي
اليوم تدفع ثمن قبولها.
لم يكره البريطانيون فيلمًا كما
كرهوا شريط «ديانا» املبني على
قصة كايت سنيل «دي��ان��ا :حبها
األخ� � �ي � ��ر» .ف �ق ��د وج � ��د ال �ج �م �ه��ور
ف��ي العمل إه��ان��ة لألميرة (1961
ـ� �ـ  )1997ال �ت��ي م�ث �ل��ت ع �ل��ى م��دى
س �ن��وات ال�ن�ج�م��ة ال��وح �ي��دة ال�ت��ي
أحبتها الجماهير ،وه��زت عرش
اململكة األقدم في التاريخ بسبب
نزعتها إل��ى ال�ت�ح��رر م��ن القفص
املاسي.
مشكلة العمل ت�ب��دأ م��ن عنوانه،
ال � ��ذي ي��وح��ي ب��أن��ه ي �ق��دم س�ي��رة
األم� �ي ��رة ال �ت��ي ق �ت �ل��ت ف ��ي ح ��ادث
سير حامت حوله شكوك كثيرة.
ال � �ش� ��ري� ��ط ي � �ت � �ح ��دث ع � ��ن ع�ل�اق ��ة
األم � � �ي � ��رة ال � �غ ��رام � �ي ��ة ب��ال �ط �ب �ي��ب
ال� �ب ��اك� �س� �ت ��ان ��ي ح� �س� �ن ��ات خ � ��ان،
ال� ��ذي ج� ّ�س��د دوره امل�م �ث��ل ن��اف�ين
ان� ��دروز .م��ن ه�ن��ا ،تظهر األم�ي��رة
خ ��ائ� �ن ��ة ط ��ائ� �ش ��ة وض �ع �ي �ف��ة ف��ي
ّ
آون � ��ة واح� � ��دة .ت �ت �ع��ل��ق ب��رج��ل لم
يكن يبادلها الشغف نفسه وكان
أنانيًا يريدها أن تتخلى عن كل
ما لديها ،ويرفض التنازل عن أي
ّ
التكيف
شيء في حياته أو حتى

م ��ع ح�ب�ي�ب�ت��ه ال �ت ��ي ك ��ان ��ت امل� ��رأة
األشهر في عصرها.
في املقابل ،نرى تهميشًا وتعاطيًا
سطحيًا مع مسيرتها اإلنسانية.
بدت الليدي دي كأنها كانت تقوم
بكل م��ا تقوم ب��ه م��ن أج��ل توجيه
رس ��ائ ��ل إل ��ى زوج �ه ��ا وح�ب�ي�ب�ه��ا،
كأنها كانت تصطنع اإلنسانية،
وه��و م��ا أث��ار حفيظة النقاد ،وال
ّ
سيما أن كل العالقة بينها وبني
خان كانت مجرد نظرية ال يمكن
إث �ب ��ات �ه ��ا ،ع �ل��ى ع �ك��س ع�لاق�ت�ه��ا

جهد جبار
بذلته نعومي
واتس لتجسيد
الشخصية
ب� � � � ��دودي ال � �ف � ��اي � ��د ،ال � � � ��ذي ي� �ع � ّ�ده
ال�ش��ري��ط شخصية ث��ان��وي��ة ،ول��م
ي �ع��ره أي اه �ت �م��ام وك��ذل��ك ال�ح��ال
م��ع قضية مقتلها .ك��ان التركيز
على يوميات األم�ي��رة وتفاصيل
ح �ي ��ات �ه ��ا وم ��آس� �ي� �ه ��ا ال �غ ��رام �ي ��ة
وعالقتها مع الباباراتزي ،الذين
اس�ت�غ�ل�ت�ه��م ب �ق��در م��ا استغلوها
ب �ح �س��ب ال �ع �م��ل ،م �م��ا أس �ه ��م ف��ي
إس �ق��اط ق��دس �ي��ة راك �م �ت �ه��ا أم �ي��رة
ويلز عبر السنوات.
لكن من ناحية األخ��رى ،ال يمكن
ج �ل��د ال �ع �م��ل ك �ل �ي��ًا ،ف� ��إذا ح� ّ�ي��دن��ا
م�س��أل��ة تهشيم ص ��ورة األم �ي��رة،
ن�ج��د ف��ي ال �ش��ري��ط ج �ه �دًا ج�ب��ارًا
ف � ��ي ب� � �ن � ��اء ش� �خ� �ص� �ي ��ة األم� � �ي � ��رة

والطبيب في آون��ة واح��دة ،وهو
ج�ه��د ب�ن��ي ع�ل��ى أك �ت��اف املمثلني
ال� �ب� �ط� �ل�ي�ن ،وال س �ي �م ��ا ن �ع��وم��ي
وات ��س ،ال�ت��ي ك��ان��ت ك��ل األض ��واء
م�س�ل�ط��ة ع�ل�ي�ه��ا ،واض �ط ��رت ال��ى
م�ش��اه��دة آالف امل�ق��اط��ع املسجلة
ع ��ن م� �ق ��اب�ل�ات األم � �ي� ��رة وق� � ��راءة
أرش �ي��ف ض�خ��م م��ن التسجيالت
واملقاالت التي نقلت من مقربني
منها ،لتقدم أداء ه��ا االستثنائي
ال��ذي ل��م يسلم م��ن االن�ت�ق��اد رغم
كل هذا .أحيانًا ،يرفض الناس أن
يستبدلوا صورة ما في خيالهم
بصورة أخرى أكثر واقعية .األمر
ال� ��ذي ل��م ي��واج �ه��ه ان � ��دروز ال��ذي
ك ��ان ش�خ�ص�ي��ة م�ج�ه��ول��ة ،ورغ��م
ذل��ك ق��دم اداء مقنعًا ج�دًا جعلنا
نكرهه ،تعاطفًا مع ديانا.
لكن البراعة في التمثيل أضعفها
ً
ال� �ن ��ص ،ال � ��ذي ل ��م ي �ك��ن م �ش �غ��وال
ب ��ال� �ح ��رف� �ي ��ة امل � �ت� ��وق � �ع� ��ة .ك ��ان ��ت
ال � � �ح � � ��وارات ف �ض �ف ��اض ��ة ت �ح��وي
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ل �غ��و غ �ي��ر امل� �ب ��رر.
ح��اول املخرج أن يعوض ضعفه
ع �ب��ر خ � �ي� ��ارات ال �ت �ص��وي��ر ال �ت��ي
ً
ج�ع�ل��ت ال�ف�ي�ل��م ع �م�لا روم��ان�س�ي��ًا
أك �ث��ر م�ن��ه ت��وث�ي�ق�ي��ًا .وه ��و أي�ض��ًا
ما لم يتوقعه الجمهور من عمل
ُيفترض أن يركز على حياة ديانا
من خالل زاوية أكثر شمولية.
ل�ي��س «دي ��ان ��ا» ال �ش��ري��ط امل�ث��ال��ي
عمل
امل�ن�ت�ظ��ر ع��ن األم �ي��رة ،لكنه ّ
يستحق املشاهدة ،وال سيما أنه
يلقي الضوء على مرحلة داكنة
في السنتني األخيرتني من حياة
إنسانة ن��ذرت حياتها ملساعدة
الناس ،وأرادها املخرج أن تكون
عاشقة متهورة فقط.
«دي ��ان ��ا» :ص� ��االت «أم �ب �ي��ر» (،)1269
«غراند سينما» ()01/343143

نادي لكل الناس
«مسيرة» مارون بغدادي
روان عزالدين
سقط م ��ارون ب �غ��دادي ( 1950ـ�ـ  )1993ف��ي منور
درج بناية سماحة في التباريس .ك��ان ذل��ك قبل
ُ
 20ع��ام��ًا .ك �ت��ب س�ي�ن��اري��و ال�س�ق��وط ك�ث�ي�رًا ،لكنه
ً
ب�ق��ي م�ت�خ�ي�لا .ه ��ذه ال ��ذك ��رى سيحييها م�ج��ددًا
ّ
«ن ��ادي لكل ال �ن��اس» بعدما ك��ان ق��د ن��ظ��م قبل أش�ه��ر «أي��ام
مارون بغدادي السينمائية» في «مسرح املدينة» (األخبار
.)2013/6/10
عند السادسة من مساء ال�ي��وم ،يفتح «قصر األونيسكو»
أب��واب��ه ملحبي السينمائي اللبناني ب��ال�ت�ع��اون م��ع عائلة
ب �غ��دادي .ع�ل��ى م��دى ث�لاث��ة أي ��ام ،س�ي�ع��رض ال �ن��ادي ص��ورًا
مل � � ��ارون ب � �غ� ��دادي ت ��زي ��د ع�ل��ى
تلك التي عرضت في «مسرح
امل � � ��دي � � �ن � � ��ة» ،ألن «امل � �س� ��اح� ��ة
ه �ن��ا أك �ب ��ر» ك �م��ا ي �ق��ول م��دي��ر
ال� � �ن � ��ادي ن� �ج ��ا األش� � �ق � ��ر .ه ��ذه
ال� �ص ��ور ج�م�ع�ه��ا ال� �ن ��ادي مع
ال �ع��ائ �ل��ة ،وت ��رس ��م ب� ً�ورت��ري �ه��ًا
ل� � �ب� � �غ � ��دادي ،م� ��وث � �ق� ��ة ح �ي��ات��ه
وأب��رز محطاتها ،إضافة إلى
ص��ور م��ن أف�لام��ه .إل��ى جانب
امل � � �ع� � ��رض ،س �ي �ش �ه��د «ق �ص��ر
األون �ي �س �ك��و» ع ��رض م�ش��اه��د
م� ��ن أف �ل ��ام ب� � �غ � ��دادي ،أه� ّ�م �ه��ا
«بيروت يا بيروت» ،و«حروب
ص�غ�ي��رة» ،و«خ ��ارج الحياة»،
وغيرها .أما املفاجأة السارة،
ف �ه��ي ع � ��رض ف �ي �ل �م��ه «ن �ت��اب��ع
امل � �س � �ي� ��رة» ( ،)1982ل �ل �م � ّ�رة
األول � � ��ى ف ��ي ب � �ي� ��روت ،ب �ع��دم��ا
«أم�ض��ى ال�ن��ادي ف�ت��رة طويلة
ف��ي ت��رم�ي�م��ه ل�ي�ص�ب��ح ج��اه �زًا
عرض
للعرض» كما يقول األشقر.
فيلمه «نتابع
«نتابع امل�س�ي��رة» ال��ذي يمزج
ب �ي��ن ال ��وث ��ائ� �ق ��ي وال� � ��روائ� � ��ي،
المسيرة»
ِّ
صور خالل فترة حكم الياس
للمرة األولى
ّ
س� ��رك � �ي� ��س (.)1982_1976
غدا في بيروت
وي �س �ت �م� ّ�د اس �م ��ه م ��ن خ �ط��اب
ال � � �ي� � ��اس س� ��رك � �ي� ��س «ن� �ت ��اب ��ع
املسيرة» ،ليحكي عن بيروت
خ�لال ال�ح��رب .لكن ه��ذه امل��رة،
ّ
يسلط الضوء على العاصمة
ق �ب��ل االج �ت �ي��اح ،ف�ي�م��ا ت�ج��ول
كاميرته في شوارع املدينة بني غربية وشرقية ،لتقف على
تفاصيل الحياة اليومية ألبنائها .كذلك ،سيعرض «مخرج
ع�ن��د ح ��دود ال ��واق ��ع» ال ��ذي ش��اه��دن��اه خ�ل�ال «أي� ��ام م ��ارون
ّ
بغدادي» .تظاهرة اليوم ّ
تعد محطة ضمن برنامج طويل
ّ
ن��ظ�م��ه ال �ن��ادي إلح �ي��اء ال��ذك��رى ال�ع�ش��ري��ن ل��رح�ي��ل ب�غ��دادي
ّ
بصورة مثالية بدءًا من التحية التي وجهها إليه الجناح
ال�ل�ب�ن��ان��ي خ�ل�ال م�ه��رج��ان «ك� ��ان» ،و«أي� ��ام م ��ارون ب�غ��دادي
ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة» ،وال �ت �ح �ي��ة ف��ي «م �ه��رج��ان��ات ب �ي��ت ال��دي��ن»،
وع� ��رض ف�ي�ل�م��ه «ح � ��روب ص �غ �ي��رة» ف��ي «م �ه��رج��ان ال�ف�ي�ل��م
ً
ال�ع��رب��ي» ف��ي ك��ات��ال��ون�ي��ا (اس�ب��ان�ي��ا) وص ��وال إل��ى تظاهرة
«األونيسكو» .أما املواعيد املقبلة ،فهي تكريمه في «مدرسة
الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى» في  16الحالي ،ليليها
تكريم أيضًا في «الجامعة األميركية في بيروت» ،وأيضًا
خالل «مهرجان دبي السينمائي» العام املقبل.
«معرض ملارون بغدادي» 18:00 :مساء اليوم حتى  12ك 1ــ «قصر
األونيسكو» (بيروت)_ لإلستعالم03/888763 :

فيلم وثائقي

سارة اسحاق تعود إلى «البيت» اليمني
دبي ـــ جمال جبران
ُي� �ك� �م ��ل «م � �ه� ��رج� ��ان دب� � ��ي ال �س �ي �ن �م��ائ��ي»
ع��ام��ه ال�ع��اش��ر ،لكن ت�ب��دو ه��ذه السنوات
قليلة في حساب مهرجان يحمل عنوان
السينما ،وي��ري��د جعل شخصية وهوية
م �س �ت �ق �ل��ة ل �ك �ي��ان��ه .ال ت �ك �ف��ي امل �ي��زان �ي��ات
الضخمة والدعوات املفتوحة لكبار نجوم
ال �ف��ن ال�س��اب��ع ل�ص�ن��ع ف�ع��ال�ي��ة سينمائية
مشهودة .املال وحده ال يصنع مهرجانًا
عريقًا ورائدًا يمتلك سمعة وصورة .ال بد
م��ن فكرة يعمل امل��ال على رفعها ّ
ومدها
ّ
تصب في
بأسباب تحولها إل��ى م�ب��ادرة
مصلحة املهرجان نفسه .من هنا ،يمكن
النظر إلى مسابقة «املهر العربي» لألفالم
الوثائقية القصيرة ،التي تبدو في سياق
«مهرجان دبي» وق��ودًا ضروريًا من أجل
منحه سمة وهوية مرتبطة بدفع ماكينة

االن� �ت ��اج ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ال �ع��رب��ي .وه� ��ذا ما
يمنح املهرجان نقطة ّ
جيدة في رصيده
ّ
ّ
تتمثل في دعم السينما العربية الشابة
من خ�لال صندوق «إن�ج��از» .هنا يصبح
ل �ل �م �ه��رج��ان خ �ط ��وة ع��اق �ل��ة ع �ل��ى ط��ري��ق
طويل ،لكن يبدو أن هناك نظرة خاصة أو
ّ
محددة مسبقة لهوية األط��راف
اعتبارت
ال�ت��ي ي��ذه��ب إليها دع��م ال�ص�ن��دوق ،على
اعتبار شهرة البلد الذي تنتمي إليه في

امل�ج��ال السينمائي ،مما سيحرم أطرافًا
إخراجية تنتمي إلى دول ال ُيعرف عنها
�ال ف��ي ال�س�ي�ن�م��ا .م��ع ه��ذا،
ص�ف��ة االش �ت �غ� ّ
ي�ب��دو ال�ي�م��ن ك��أن��ه أف�ل��ت م��ن ت�ل��ك النظرة
عبر املخرجة سارة اسحاق ،التي نجحت
ف ��ي ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى دع � ��م م ��ن ص �ن��دوق
«إن �ج ��از» لفيلمها «ب �ي��ت ال �ت ��وت» ،ال��ذي
ُع��رض أخيرًا في «دب��ي» .تسجل اسحاق
في هذا العمل سيرتها بعد غياب عشرة
أع � ��وام ع��ن ال �ي �م��ن ،ف �ه��ي اب �ن��ة ألب يمني
وأم اسكتلندية تعود ف��ي محاولة منها
إلعادة خلق روابط بينها وبني جذورها
ّ
األص�ل�ي��ة .ت�ق��ول اس�ح��اق ل�ـ «األخ �ب��ار» إن
«ب �ي��ت ال� �ت ��وت» ف ��ي االس� � ��اس ه ��و س�ي��رة
ذات� �ي ��ة ب �ن �س �ب��ة خ �م �س�ين ف ��ي امل �ئ ��ة «ل �ك��ن
ّ
م ��ن خ�ل�ال��ه أس ��ل ��ط ال �ض ��وء ع �ل��ى ال��وض��ع
االج�ت�م��اع��ي وال�س �ي��اس��ي ف��ي ال �ي �م��ن ،من
خ�ل�ال ت �ج��رب��ة األس � ��رة ك �ك��ل ،وم �ن �ه��ا اب��ن

عمي ال��ذي ك��ان سجينًا في فترة الثورة.
ّ
ت ��رك ��ز ه � ��ذه ال� �س� �ي ��رة ع �ل��ى ع ��ودت ��ي إل��ى
أصولي وانتمائي إل��ى اليمن بعد غياب
طويل وتطور عالقتي مع أبي» .وواجهت
سارة صعوبة كادت أن تقضي على فكرة
ال �ف �ي �ل��م ،ب �ع��دم��ا رف �ض ��ت ن �س ��اء ال �ع��ائ �ل��ة
الظهور أم��ام الكاميرا باعتبار الصورة
من املحرمات الكبيرة ل��دى نساء
واح��دة ّ
اليمن ،لكنها نجحت في اقناعهن ليخرج
ال�ف �ي �ل��م إ ّل ��ى ال� �ن ��ور .رغ ��م اع�ل��ان م�خ��رج��ة
ال�ع�م��ل أن �ه��ا ل��م تتعمد تضمينه رس��ال��ة
ّ
سياسية ،إال أن الشريط ي��رى على نحو
طبيعي أن ثورة الربيع اليمني ضد علي
عبد الله صالح لم تنجح في إزالة الفساد
ال ��ذي م��ا زال ي��أك��ل ال�ي�م��ن .وك��ان��ت س��ارة
وثائقيًا
اس�ح��اق ق��د أن�ج��زت أيضًا فيلمًا ُ ّ
آخر هو «ليس للكرامة ج��دران» ،املرشح
ألوسكار األفالم الوثائقية القصيرة.
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المشهد الفضائي

سوريا تشهر سيف الـ «عروبة»
وق��د أعلن وزي��ر اإلع�لام السوري عمران
ال��زع �ب��ي ع ��ن ن �ي��ة ت�خ�ص��ص ال�ف�ض��ائ�ي��ة
ال � �ج� ��دي� ��دة ف� ��ي ن� �ش ��ر «ال� �ف� �ك ��ر ال �ق��وم ��ي
العربي» ،فيما ّ
تعرف املحطة عن نفسها
ّ
ب ��أن� �ه ��ا «اج �ت �م��اع �ي��ة ث �ق��اف �ي��ة ت��رب��وي��ة،
موجهة إلى األسرة ذات توجه عربي».
امل� �ش ��روع ال� ��ذي ب ��دأ ال�ت�ح�ض�ي��ر ل ��ه قبل
أكثر من عامّ ،
جهز لوغو وهوية بصرية
ل�ن�ش��رات األخ �ب��ار ال��رئ�ي�س�ي��ة وامل��وج��زة،
إض ��اف ��ة إل� ��ى إع� � ��داد ن �ه��ائ��ي ل�ل�ب��رن��ام��ج
الصباحي ال��ذي سيحمل اس��م «صباح
ال� � �ع � ��روب � ��ة» ،ع� �ل ��ى أن ت � �ك� ��ون ال �خ �ط��وة
األول ��ى خ�لال األي ��ام القليلة املقبلة هي
بث ش�ه��ادات ومباركات للقناة من قبل
الفنانني السوريني وبعض الشخصيات
املعروفة.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،أخ ��ذت امل�ح�ط��ة فرصة

وسام كنعان
ق�ب��ل أي� ��ام ،ت�ق��اض��ى ال �ع��ام �ل��ون ف��ي ق�ن��اة
«ت�ل�اق ��ي» ال �س��وري��ة ال��دف �ع��ة األول � ��ى من
مستحقاتهم املالية بعد مرور ما يقارب
ع��ام ع�ل��ى ب��دء عملهم ف��ي امل�ح�ط��ة التي
أثبتت فشلها على مختلف املستويات
(األخ� �ب ��ار  .)2013/6/15ورغ ��م التعثر
الواضح في الخطة اإلعالمية املرسومة،
ّ
ّ
مصرة على املضي
إال أن وزارة اإلع�لام
قدمًا في مشاريعها .هكذا ،صرح أخيرًا
م �ص��در ف��ي ال � ��وزارة مل��واق��ع س��وري��ة عن
قرب االنطالقة الحقيقية لقناة «عروبة»
التي باشرت أخيرًا بثها التجريبي عبر
ال�ق�م��ر ال�ص�ن��اع��ي ال��روس��ي لتحل مكان
الفضائية السورية على هذا القمر ،من
دون أن ت �ب��ث ع �ل��ى ق �م��ر «ن��اي ��ل س ��ات».

ّ
ووق � �ت ��ًا ك��اف �ي�ي�ن ل �ت �ج��ن��ب أي ت��أث �ي��رات
سلبية على القرار االرتجالي الذي اتخذ
إلط�لاق�ه��ا ف��ي ال �ب��دء ،وك ��ان ي�ق�ض��ي ب��أن
ّ
تكون القناة إنقاذية وتحل سريعًا مكان
الفضائيات السورية في حال أنزلت عن
األق �م��ار ال�ص�ن��اع�ي��ة .ل�ك��ن ب�س�ب��ب ع�ق��ود

األيام المقبلة
لبث شهادات
مخصصة ّ
ومباركات من قبل
الفنانين السوريين

ال�ف�ض��ائ�ي��ات ال�س��وري��ة امل�ب��رم��ة وامل�ل��زم��ة
مع شركة «نايل سات» الخاصة ،تمكنت
ه��ذه امل�ح�ط��ات م��ن االس�ت�م��رار ف��ي البث.
م ��ن ه �ن��ا ،ص� ��ار إط �ل��اق ق �ن��اة «ع ��روب ��ة»
مختلفًا ع��ن ال �ص��ورة اإلس�ع��اف�ي��ة ال�ت��ي
كانت ّ
تهيأ لها ،وصار واجبًا إعطاؤها
هوية بصرية.
وبالفعل ،أخذ مديرها معن صالح وقته
ل�ي�ع�م��ل ب �ه��دوء ع�ل��ى ب��رم�ج��ة فضائيته
الجديدة ضمن ال�ظ��روف الصعبة التي
ت�ع�ي�ش�ه��ا ال �ب�ل�اد .ه �ك��ذا ،ق ��رر أن يبتعد
ع� ��ن ك � � ��ادر ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون ال� � �س � ��وري ق ��در
اإلم �ك��ان ،واالس�ت�ع��ان��ة بجيل م��ؤه��ل من
ُ َ
األك��ادي �م �ي��ات ال �س��وري��ة ال� ��ذي ل��م ت �ع��ط
ل��ه س��اب�ق��ًا ف��رص��ة ال�ظ�ه��ور التلفزيوني،
واشترط أن تكون كل األفكار املطروحة
ف ��ي ال �ب��رام��ج ت�ح�م��ل ال �ع �م��ق وال��رش��اق��ة

ف ��ي آن واح� � ��د ،ع �ل��ى أن ت �ك��ون م��وج�ه��ة
إل ��ى ال�ج�م�ه��ور ال�ع��رب��ي م��ن دون ال�غ��رق
في املحلية ،وبشرط أن تحافظ املحطة
ع �ل��ى ت �ن��وع �ه��ا م ��ن دون ال� ��وق� ��وف ع�ن��د
ّ
ع�ت�ب��ة ال �س �ي��اس��ة وح ��ده ��ا .ل �ك��ن ف��ي ظ��ل
ال �ف �ك��ر امل �ت �خ �ش��ب ال� � ��ذي ي �ح �ك��م ع�ق�ل�ي��ة
اإلعالم السوري ومؤسساته ،والظروف
ال ��دام �ي ��ة ال �ت��ي ت�ع�ي�ش�ه��ا ال� �ب�ل�اد ،ت�ب��دو
م�ه�م��ة م�ع��ن ص��ال��ح وف��ري �ق��ه ال �ش��اب في
غاية الصعوبة .على أي حال ،األسابيع
القليلة امل�ق�ب�ل��ة كفيلة بتشكيل ص��ورة
واضحة عن القناة الجديدة.
تردد «عروبة» على القمر الروسي الجديد
:Express Am44
املوقع املداري 11 :درجة غربًا ـ ـ التردد 10983
عمودي ـ ـ معدل الترميز 12110 :

حريات
ّ

«معكم في كل مكان»
الوهابية تكافح البورنو
ال� � ��وزراء ال �س �ع��ودي ط��ال��ب ف �ي��ه «ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لإلعالم املرئي واملسموع» بتنظيم
امل�ح�ت��وى اإلع�لام��ي .ستوكل إل��ى الهيئة
ال �ج��دي��دة م�س��أل��ة ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة وطنية
م �ه� ّ�م �ت �ه��ا «ت �ن �ظ �ي��م امل �ح �ت��وى األخ�ل�اق ��ي
واإلع�ل�ام ��ي (ال �ت �ق �ل �ي��دي واإلل �ك �ت��رون��ي)،
واإلسهام في حماية املجتمع من تفشي
اإلب ��اح� �ي ��ة ،وال �ع �م ��ل ع �ل��ى ت �ك��وي��ن وع��ي
اجتماعي وث�ق��اف��ي باملحتوى األخ�لاق��ي
لتقنية املعلومات».
ك��ال �ع��ادة ،ان�ت�ش��ر ه��ذا ال�خ�ب��ر ك��ال�ن��ار في
الهشيم على مواقع التواصل االجتماعي،
وك � � ��ان ل � ��ه ح� �ص ��ة األس � � ��د ع� �ل ��ى ت ��وي �ت ��ر.
ّ
املغردون بحالة املنع الحكومية،
انشغل
إذ س �خ��ر أح��ده��م م��ن ال� �ق ��رار ال �س �ع��ودي
ً
قائال« :ص��ح ،ممكن تكون البنت جالسة
تسمع ل��وح��ده��ا وال �ه��وا ي�ق��ول «م�ع��ك في
ك��ل م �ك��ان» ،األم ��ر ال ��ذي ي�ت�س� ّ�ب��ب بخلوة
شرعية عبر األقمار الصناعية» .واعتبر
ّ
آخر أنه «في آخر أيام الدولة العثمانية،
ك��ان موضوع الساحة وحديث املجالس

مريم عبد اهلل
ب�ي�ن ف �ت ��اوى ال �ح�ل�ال وال � �ح ��رام ال��دي �ن �ي��ة،
وس� �ب ��اق األخ األك� �ب ��ر ال �س �ي��اس �ي��ة ،وف��ي
محاولة جديدة للسيطرة على الفضاء،
سجلت ف��ي السعودية أخ�ي�رًا ح��ال��ة منع
ج ��دي ��دة .ب �ع��د ق � ��رار م �ن��ع ال �ت �ص��وي��ر ف��ي
األماكن العامة (األخ�ب��ار ،)2013/11/20
وم�ح��اول��ة تنظيم ال�ن�ش��ر ع�ل��ى ي��وت�ي��وب،
ح��ان دور منع اس�ت�خ��دام كلمة أو عبارة
«معكم في كل مكان» و«أينما كنتم» من
ج�م�ي��ع ال �ق �ن��وات واإلذاع� � ��ات ال�س�ع��ودي��ة.
ق ��رار أص ��درت ��ه «ه�ي�ئ��ة ش ��ؤون اإلذاع � ��ة»،
بسبب وج ��ود م��ا وص�ف�ت��ه ب�ـ«م�لاح�ظ��ات
ع �ل ��ى ص �ل ��ة ب��ال �ت �ع��ال �ي��م ال ��دي� �ن� �ي ��ة» .ف��ي
ُع ��رف ال��وه��اب�ي��ة امل�ت �ش��ددة ،تقتصر ه��ذه
ال�ع�ب��ارات ع�ل��ى ال�ل��ه وح ��ده .ك�م��ا ت� ّ
�وع��دت
ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي ت�ع�م�ي�م�ه��ا ب �ـ«م �ح��اس �ب��ة من
ّ
يتسبب بمخالفة القرار».
التعميم ال�ع��اج��ل ال ��ذي أص��درت��ه «هيئة
شؤون اإلذاع��ة» ،لحقه أمس قرار ملجلس

(كارلوس لطوف
ــ البرازيل)

الدينية والعلمية «حكم لبس البنطلون
والنظارات للرجل»» ،فيما كتبت مغردة
ث��ال �ث��ة« :ب� �ك ��را ي �م �ن �ع��ون ع� �ب ��ارة أع��زائ��ي
امل �س �ت �م �ع�ي�ن وامل� �س� �ت� �م� �ع ��ات ،ألن ف �ي �ه��ا
اخ �ت�ل�اط ��ًا ب�ي�ن ال �ج �ن �س�ي�ن» ،م�س�ت�خ��دم��ة
الهاشتاغني الخاصني بالحملة الساخرة
م��ن ال �ق��رار ال�ح�ك��وم��ي (#م�ع�ك��م_ف��ي_ك��ل_
مكان و#أينما_كنتم).
هنا وف��ي ك��ل م�ك��ان ،يتآمر على الشعب
الغباء الديني السياسي ،في محاولة ّ
لكم
أفواه ّ
املدونني االفتراضية .اآلن في إمكان
ال �ج �م �ي��ع االس �ت �م��اع إل ��ى اإلذاع � � ��ات بكل
ارت�ي��اح ،ف�لا خ��وف بعد ال�ي��وم على ّ
حس
امل��واط�ن�ين ال��دي�ن��ي ّ وال�ع��اط�ف��ي .كوميديا
املوقف الشعبي لخصه أحدهم بتعليق
ع �ل��ى ت��وي �ت��ر ع �ل��ى ك ��ل م ��ا ي� �ج ��ري ع�ل��ى
ال �س��اح��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،إذ ق ��ال« :ت��ذك��رت
ع �ب��ارة ن ��زار (ق �ب��ان��ي) :ال�ح��ب ف��ي ب�ي��روت
مثل الله في كل مكان» .قد يكون هذه املرة
ال�ح��ب وال�ل��ه امل �ف�ق��ودان ف��ي مملكة القهر
هما سبب املنع الحقيقي!
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السعوديون
يحبون تويتر
كشفت دراسة أجريت قبل فترة
في «جامعة امللك سعود البندري السهلي»
ّ
أن  53في املئة من مستخدمي تويتر في
السعودية ال يستطيعون االستغناء عنه
بأي شكل ،في حني أكد  47في املئة منهم
أنهم قد يستغنون عن استخدامه .وأشارت
الدراسة إلى أن  29في املئة من السعوديني
يستخدمون املوقع للتعبير عن آرائهم
بحرية تامة ،بينما يستخدمه اآلخرون
لسهولة التواصل مع األصدقاء والعالم
حولهم .وبلغت نسبة مستخدمي تويتر
املشاهير في الدين والفن 20
ملتابعة أخبار ّ
في املئة ،فيما مثل مستخدموه لتسويق
مشاريعهم أو للبحث عن وظيفة نسبًا
متدنية راوحت بني واحد واثنني في املئة،
ّ
علمًا بأنها شملت  1190شابًا وشابة راوحت
أعمارهم بني  16و 35عامًا.
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سوريا الدامية ...أفضل صور العام

◄ كشفت املمثلة السورية سوزان ُنجم
ال��دي��ن أن�ه��ا ت�ع� ّ�رض��ت ل�ل�ت�ه��دي��دات وأه ��در
دم �ه��ا .وق��ال��ت ن�ج��م ال��دي��ن ف��ي ح��دي��ث إل��ى
م�ج�ل��ة «زه� ��رة ال�خ�ل�ي��ج» اإلم��ارات �ي��ة «ل��م
يهزني يومًا الخوف من امل��وت ،بل ّ
ّ
هزني
ّ
الكم من الحقد والتفكير ّ
ملجرد أني أنتمي
إلى وطني سوريا ،بعيدًا عن االصطفاف
مع طرف ضد آخر».

أفرجت وكاالت
ومجالت أجنبية أخيرًا عن
أفضل لقطات ّ
سجلتها
عدسات مراسليها
املنتشرين حول العالم في
 .2013كانت لألوضاع في
دمشق والقاهرة واسطنبول
حصتها في «رويتزر»
والـ«تايم» ،فيما الذت
الوكالة الفرنسية» بأحضان
الطبيعة و ...كوارثها

◄ ضمن برنامج «كالم الناس» (21:30
ّ
ّ
الجميل من واشنطن
_  ،)lbciيطل أمني
الليلة في حوار مع مارسيل غانم .ويسأل
األخير نائب «الجماعة اإلسالمية» عماد
ال �ح��وت ،وامل��ون�س�ن�ي��ور ك�م�ي��ل م �ب��ارك عن
دور ال �ج �م��اع��ات اإلس�ل�ام �ي��ة وم�س�ت�ق�ب��ل
املسيحيني في لبنان والشرق.
◄ ه ��ل ص �ح �ي��ح ّأن ك�ل��ام األم �ي��ن ال �ع��ام
ل�ـ«ح��زب ال�ل��ه» السيد حسن نصر الله
فتح مرحلة جديدة للبنان واملنطقة؟ كيف
ُ
ُ
تفهم رسائله ،وكيف تقرأ ال��ردود عليه؟
الكاتب السياسي حسن حمادة و«رئيس
م��رك��ز ب �ي ��روت ل �ل ��دراس ��ات وامل �ع �ل��وم��ات»
ّل�اّ
حسن خليل ي�ح� ن الليلة على برنامج
«ب�ل�ا ح �ص��ان��ة» ال� ��ذي ي�ق��دم��ه ج ��ان ع��زي��ز
(.)otv _ 20:30

زينب حاوي
كثيرة ه��ي األح ��داث ال�ت��ي طبعت عام
 ،2013س�ي��اس�ي��ة ك��ان��ت أو إن�س��ان�ي��ة.
العام الذي شارف على االنتهاء ،حمل
م �ع��ه ت �ن��اق �ض��ات ع��اش �ت �ه��ا ال �ب �ش��ري��ة،
راوح � ��ت ب�ي�ن امل��آس��ي وال� �ف ��رح ،وك�ل�ه��ا
ّأرخ �ت �ه��ا ع��دس��ات ال �ك��ام �ي��رات لتشكل
شريطًا زمنيًا يقيم في الذاكرة.
وج��ري��ًا ع�ل��ى ع��ادت�ه��ا ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة،
ت �ح �ت �ف��ي وك � � ��االت األن � �ب� ��اء وال �ص �ح��ف
ال�ع��امل�ي��ة ب�ـ«أف�ض��ل ص��ور ل�ع��ام »2013
ال �ت��ي س� ّ�ج�ل�ت�ه��ا ع ��دس ��ات م �ص� ّ�وري �ه��ا
املنتشرين في أصقاع العالم .الصورة
ال �ف��وت��وغ��راف �ي��ة ال �ت��ي ت� ��ؤرخ ال�ل�ح�ظ��ة،
أضحت مع االحترافية وانتقاء توقيت
ال�ح��دث وزاوي �ت��ه ،أشبه بصور ناطقة
أزالت عنها الجمود.
«الوكالة الفرنسية» ووكالة «رويترز»
وم�ج�ل��ة ال �ـ«ت��اي��م» األم�ي��رك�ي��ة ،أف��رج��ت
أخيرًا عن أفضل صور التقطت ّفي عام
 .2013م��ا يجمع ه��ذه ال�ص��ور أن��ه كان
لها وقع قوي وأثر كبير في نفوس من
شاهدوها نظرًا إلى رسائلها املباشرة
ّ
وقوتها التعبيرية عن املوضوع الذي
ت�ت�ن��اول��ه ،وتمتعها بعناصر بصرية
ع ��ال� �ي ��ة ال � � �ج� � ��ودة .وك� ��ال� ��ة «روي� � �ت � ��رز»
ال�ت��ي ن�ش��رت  93ص��ورة على موقعها
ّ
وتداولتها مواقع عاملية أخرى ،ركزت
ع�ل��ى األزم ��ة ال�س��وري��ة وم��ا ي�ح��دث في
ه��ذا ّ ال�ب�ل��د م��ن م ��آس ووي�ل��ات .ص��ورة
مل �ظ��ف��ر س �ل �م��ان (روي � �ت� ��رز) ت��رك��ت أث �رًا
بالغًا في النفوس ،عبر تصوير رجل

◄ بعد ابتعاده عن التمثيل لفترة طويلة
وت� �ف � ّ�رغ ��ه ل �ل��إخ � ��راج ،ي� �ع ��ود رام� � ��ي ح�ن��ا
(الصورة) إلى التمثيل في مسلسل «قلم

صورة ميدانية في قلب املعمعة السورية (مظفر سلمان ــ رويترز)
سوري يصرخ من هول ما حدث أمامه
وسط الركام والدهشة .وهناك صورة
أخ��رى لبسام خابيه (روي�ت��رز) تحكي
م �ج ��زرة ال �غ��وط��ة (ض ��واح ��ي دم �ش��ق)،
ح�ي��ث األك �ف��ان امل �ت �ج��اورة .وم��ن أشهر
ال �ص��ور امل �ت��داول��ة أي �ض��ًا ،ل�ق�ط��ة لطفل
يحمل ق��ذي�ف��ة ب�ي��دي��ه ف��ي م��دي�ن��ة حلب
وخ�ل�ف��ه م��دف��ع ص�غ�ي��ر .ت�ت��وال��ى قائمة
ال�ص��ور امل�ن�ش��ورة ال�ت��ي ت��رص��د ح��االت
إنسانية صعبة في أماكن منسية على
ال �خ��ري �ط��ة ،م�ث��ل ج�م�ه��وري��ة م�ي��ان�م��ار،
أو ت � � ّ
�ؤرخ ل �ح �ظ��ات م ��ن ح� ��راك شعبي
غ ��اض ��ب ك �م��ا ف ��ي م �ص��ر وت ��رك� �ي ��ا ،م��ع
إطاللة على صور أخرى تحتوي على
ال�غ��راب��ة والتناقض الجميل ،كصورة
من روسيا تجمع بني الصقيع والعري
في اللقطة عينها.
«ال� ��وك� ��ال� ��ة ال �ف ��رن �س �ي ��ة» وض� �ع ��ت ب�ين
أي� � � ��دي م �ت��اب �ع �ي �ه��ا ب� ��اق� ��ة م � ��ن أف �ض��ل
ال�ص��ور التي ناهز ع��دده��ا ال�ـ  .23هذه
امل��رة ،ابتعدت عن األح��داث السياسية
واألم �ن �ي��ة ال��دام �ي��ة ،والذت ب��أح�ض��ان
ال �ط �ب �ي �ع��ة وك� ��وارث � �ه� ��ا وم �غ��ام��رات �ه��ا.

ج � ��ال � ��ت ع � �ل� ��ى م� �خ� �ت� �ل ��ف ال� ��ري� ��اض� ��ات
ع �ب��ر ل �ق �ط��ات م �م �ت �ع��ة ،ف �ك��ان��ت ل��وح��ة
م��وزاي �ي��ك ج�م��ال�ي��ة وم��رص �ع��ة ب��أل��وان
الطبيعة .لجوء  AFPإل��ى الطبيعة لم
ّ
يخفف م��ن قسوة م��ا قدمته ال�ـ«ت��اي��م»
ّ
ع�ب��ر اخ �ت �ي��اره��ا  10ص ��ور مل�ص��وري�ه��ا
املخضرمني والجدد .املجلة األميركية
ّ
التي تعتبر أن التصوير الفوتوغرافي
أصبح الوسيلة األنجح في التواصل،
ت � �ص� � ّ�درت ق��ائ �م �ت �ه��ا ص� � ��ورة ل�ع�م�ل�ي��ة

معبر
مشهد ّ
لزوجين يتعانقان تحت
األنقاض في بنغالدش

إع � ��دام وح �ش �ي��ة ل �ج �ن��دي س� ��وري على
يد تنظيم «داع��ش» والتقطتها عدسة
امل �ص� ّ�ور ال �ت��رك��ي أم�ي�ن أوزم�ي��ن امل�ف��رج
عن هويته أخيرًا ،بعدما حجب اسمه
بداية خوفًا من مالحقته أمنيًا .بعدها،
توالت الصور من أح��داث ّ
معينة مثل
ت�ف�ج�ي��ري م��اراث��ون ب��وس�ط��ن وح��رائ��ق
أوس�ت��رال�ي��ا .وم��ن أب ��رز ال �ص��ور أي�ض��ًا،
لقطة لزوجني قضيا في حريق مصنع
للمالبس ذهب ضحيته أكثر من ألف
شخص في بنغالدش .ص��ورة ّ
معبرة
ّ
ّ
ه��زت وج ��دان العالم ألن ه��ذا الثنائي
ك� ��ان م �ت �ع��ان �ق��ًا ت �ح��ت األن � �ق� ��اض .ك�م��ا
ّ
ّ
املصور
شكلت الصورة التي التقطها
ال�ت��رك��ي دان �ي��ال إي�ت��ر ( )TIMEأيقونة
ل�لان�ت�ف��اض��ة ف��ي تقسيم (اس�ط�ن�ب��ول)،
لشاب يرفع العلم التركي وسط الدمار
وض� �ب ��اب ال � �غ� ��ازات امل �س �ي �ل��ة ل �ل��دم��وع.
ومل�ص��ر أي�ض��ًا ّ
حصتها م��ع ال �ـ«ت��اي��م»،
وهذه املرة من ميدان «رابعة العدوية»،
ُ
دم لشاب مصاب محمول على
ملشهد م ٍ
أي��دي رف��اق��ه ،وس��ط صيحات الغضب
واألسى.

تغريدة

يهمه األمر :الحاج فضل خرج من جحره
إلى من ّ
زكية الديراني
رغم غيابه عن اإلعالم منذ أحداث عبرا
ال �ش �ه �ي��رة (األخ� �ب ��ار  ،)2013/6/26إال
ّ
ّ
تتصدر
أن أخ�ب��ار فضل ش��اك��ر ال ت��زال
ّ
اه �ت �م��ام��ات م�ت��اب�ع�ي��ه ،وال ي ��زال يشكل
م��ادة دس�م��ة ل�لإع�لام« .ال �ح��اج» ال�ه��ارب
من وجه العدالة اللبنانية ،ألنه مطلوب
ٍّ
وتحر بتهمة قتل عناصر
بمذكرة بحث
من الجيش اللبناني ،ع��اد إل��ى نشاطه
ع �ل��ى ت��وي �ت��ر ق �ب��ل ف �ت ��رة .أرش� ��د امل�غ�ن��ي
املعتزل املثير للجدل محبيه إلى عنوانه
الرسمي على م��واق��ع ال�ت��واص��ل ،كاشفًا
ّ
عبر تغريدة له أن الصفحات األخرى هي
ّ
مزورة وحسابه الصحيح هو @_fadel
أرفق تغريدته تلك بفيديو
.chaker
وقد ّ
ّ
قصير ،مؤكدًا أن��ه ال يملك إال الحساب
األخ� �ي ��ر ،والف �ت��ًا إل ��ى أن ��ه غ �ي��ر م �س��ؤول
عن تصريحات تنتحل اسمه .كما دعا
م�ت��اب�ع�ي��ه إل ��ى االن �ض �م��ام إل ��ى صفحته
ومشاركته نشاطاته ،طالبًا من وسائل
اإلع �ل ��ام ال �ت��ري��ث ف ��ي ن �ق��ل ال� �ك�ل�ام ع�ل��ى
لسانه .ال يكثر صاحب «حياة الروح»
من تغريداته على حسابه الحقيقي ،بل
ّ
ويطل ّ
مرة يوميًا
يدرس عباراته جيدًا،
تقريبًا ل�لإع�لان ع��ن ن�ش��اط��ات��ه ،ويكتب
ّ
أدعية دينية في معظم األحيان .لعل ما

أع��اد إح�ي��اء ش��اك��ر على تويتر م�ج��ددًا،
هي األخ�ب��ار التي انتشرت سابقًا على
إح� ��دى ال �ص �ف �ح��ات ال �ت��ي ت�ح�م��ل اس�م��ه
وت� �ه ��اج ��م زم �ي �ل �ي��ه ال �س ��اب �ق�ي�ن ع��اص��ي
ال � ّح�ل�ان��ي وراغ� � ��ب ع�ل�ام ��ة ،وت�ت�ه�م�ه�م��ا
بأنهما يدعمان «حزب الله».
رب �م��ا ل �ه��ذه األس �ب ��اب خ ��رج ش��اك��ر إل��ى
املعلومات
األض ��واء م�ج��ددًا ،نافيًا تلك ّ
ع�ب��ر ت��وي�ت��ر ،وداع �ي��ًا إل��ى «ال �ت��وق��ف عن
ال��دج��ل» وف ��ق م��ا غ� � ّ�رد .وي �ت��اب��ع محمد
ف�ض��ل ش��اك��ر ح �س��اب وال� ��ده ّأول ب � ّ
�أول،

ّ
ّ
سيغرد قريبًا،
ويعد متابعيه بأن والده
الف�ت��ًا إل��ى أن «ال�ح�س��اب ي��دي��ره شخص
ق��ري��ب منه (ف�ض��ل) لغاية ع��ودة ال��وال��د
إليه».
ّ
من الالفت أن ذلك الحساب على تويتر
لم ينطلق حديثًا ،بل أنشئ في املاضي،
وجيزة،
لكن التغريدات غابت عنه لفترة ّ
وم ��ن ث��م ع ��ادت ب�ش�ك��ل س��ري��ع وم�ك��ث��ف.
ّ
وي � �ب ��دو أن م �ه �م��ة ه � ��ذا ال� �ح� �س ��اب ه��ي
ّ
ال�ت�ح��ري��ض ال�ط��ائ�ف��ي ،م��وج �ه��ًا سهامه
إل ��ى «ح� ��زب ال �ل��ه» ب��ال�ت�ح��دي��د ،وف ��ي ما

عدا ذلك نقرأ الكثير من اآليات القرآنية.
كما ينشر الحساب بعض التسجيالت
ب �ص��وت ش��اك��ر ،وم��ن ضمنها أن �ش��ودة
ق ��دي �م ��ة ي� �ق ��ول ف �ي �ه��ا ّ
«أم � � � ��اه دي� �ن ��ي ق��د
ّ
دعانيّ ،أماه إني ذاهب للخلد لن أتردد،
مناي أن أستشهد».
لكن التسجيل ال�ج��دي��د ال��ذي نشر قبل
ثالثة أيام على الحساب حمل في طياته
أن �ش��ودة دي�ن�ي��ة ج��دي��دة ل�ش��اك��ر تحمل
ُ
اس��م «ستسألون» .لم يفصح فضل عن
كاتب النشيد أو مناسبته أو املكان الذي
ُ
ّ
سجل فيه .تقول األنشودة «ستسألون
ي��ا م�س�ل�م��ون ع��ن ك��ل ق �ط��رة دم ،ع��ن كل
دمعة أم ...لله قد بعنا النفوس ونرجو
البرية أن ّ
ّ
يدمر حزبكم»ّ .
منهّ ،
يكرر
رب
امل�غ�ن��ي امل�ع�ت��زل ال �ع �ب��ارة األخ �ي��رة أكثر
ّ
من ثالث م��رات ،وال يخفى على أحد أن
ّ
موجه إلى «حزب الله» .الفنان
هجومه
واملختبئ في
العدالة،
وجه
من
الهارب
ّ
مكان ال يعلمه أحد ،ال يبدو أنه سيعود
إل��ى رش ��ده ق��ري�ب��ًا ،ب��ل ي��واص��ل التعبير
وال�ت�ح��ري��ض وص � ّ�ب ال��زي��ت ع�ل��ى ال�ن��ار.
ومهما ح��اول أن ينكر االت�ه��ام��ات التي
ّ
وجهها لزميليه الفنانني ،يبقى فضل
ّ
الحقد عاليًا ،بعدما
أكثر مغن ّرفع لواء
ّ
اشتهر ب��أن��ه أط��رب ال�ع��ش��اق ف��ي ليالي
ّ
والحب لسنوات طوال.
السهر

حمرة» حيث سيجسد دورًا رئيسيًا في
العمل ال��ذي كتبته ي��م مشهدي ويخرجه
حاتم علي.
◄ أخلت السلطات املصرية أم��س سبيل
الصحافي التركي متني توران الذي كان
موقوفًا في قسم شرطة األزبكية (وسط
القاهرة) ،تنفيذًا لحكم قضائي باإلفراج
ع��ن السجناء ف��ي أح��داث «مسجد الفتح»
التي جرت في آب (أغسطس) املاضي.
◄ يتطرق عادل كرم في برنامجه «هيدا
حكي» ( )mtv _ 21:30الليلة إلى قضايا
سياسية واجتماعية بأسلوبه الكوميدي،
كما يستضيف النائب السابق مصباح
األحدب.
◄ م �س��اب �ق��ات ال ��رق ��ص وص� �ل ��ت أخ �ي �رًا
إل��ى م�ص��ر ،إذ كشف اإلع�لام��ي املصري
علي الكشوطي عن اختياره ضمن لجنة
تحكيم م�س��اب�ق��ة  you can danceالتي
س �ت �ق��ام ف ��ي س ��اح ��ة «رواب � � ��ط ل�ل�ف�ن��ون
االس� �ت� �ع ��راض� �ي ��ة» (وس � � ��ط ال � �ق ��اه ��رة).
وستكون هذه املسابقة بمثابة «كاستينغ»
الختيار أفضل العناصر للمشاركة في
ب��رن��ام��ج رق��ص تلفزيوني سيتم اإلع�لان
عنه الحقًا.
◄ ب � � �ع� � ��د ح � � �ص� � ��ول� � ��ه ع � � �ل� � ��ى ج� � ��ائ� � ��زة
«االس� �ت� �ح� �ق ��اق» ف ��ي م �س��اب �ق��ة «أف �ض��ل
األف�لام القصيرة» الـ«بيست شورتس»
في كاليفورنيا في آب (أغسطس) املاضي،
يشارك الفيلم السوري القصير «دوران»
(إخراج وسيم السيد) في مسابقة األفالم
القصيرة ضمن «جوائز ألوان  »2013التي
ت �ق��ام ف��ي ن �ي��وي��ورك ه ��ذا ال �ش �ه��ر .ينافس
الفيلم ال��ذي كتب نصه علي وج�ي��ه ،على
إح��دى ج��وائ��ز املسابقة بعد عرضه أم��ام
الجمهور ف��ي «م��رك��ز أل ��وان» (ن�ي��وي��ورك).
«دوران» م��ن تمثيل :م ��روان أب��و شاهني،
رن��ا ريشة ،ناصر مرقبي ،نجاح مختار،
وئام إسماعيل ،عوض القدرو ،رداح رجب،
يامن شقير وتيم ّ
السيد.
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فرص التحالف الشيعي الخليفي في البحرين
عباس بوصفوان *
ال ي�م�ك��ن ال �ح��دي��ث ع��ن م��واق��ف ال�ش�ي�ع��ة ف��ي دول
الخليج العربية في إط��ار واح��د تجاه عالقاتهم
ب� �ح� �ك ��وم ��ات ب � �ل ��دان � �ه ��م ،ون � �ف� ��وذه� ��م ال �س �ي��اس��ي
واالق�ت�ص��ادي وال�ع�س�ك��ري ،وتوجهاتهم الدينية
والسياسية ،وتمثيلهم في املؤسسة الرسمية.
ف��ي ال �ك��وي��ت ،ت�س�ج��ل امل ��ؤش ��رات ع�لاق��ة إي�ج��اب�ي��ة
ب�ين عائلة الصباح الحاكمة واألق�ل�ي��ة الشيعية،
ال �ت��ي ت �ق��در ن�س�ب�ت�ه��ا ب�ن�ح��و  %30م��ن امل��واط�ن�ين
البالغ عددهم نحو  1.3مليون نسمة .وقد انحاز
امل��واط �ن��ون ال�ش�ي�ع��ة ل�ل��وض��ع ال �ق��ائ��م ح�ي�ن مضت
املعارضة في مطالبة صاخبة بانتخاب حكومة
ً
ش�ع�ب�ي��ة ب��دي�ل�ا ل�ل�ح�ك��وم��ة امل�ع�ي�ن��ة م��ن ق�ب��ل أم�ي��ر
البالد ،في وضع معاكس للبحرين ،حني طالبت
األغ �ل �ب �ي��ة ال�ش�ي�ع�ي��ة ف�ي�ه��ا ب��ان �ت �خ��اب ال �ح �ك��وم��ة،
ورف �ض��ت األق�ل�ي��ة السنية ذل ��ك ،وإن ك��ان ال��وض��ع
م �خ �ت �ل �ف��ًا ب�ي�ن ال �ك ��وي ��ت ال� �ت ��ي ي �ح �ك �م �ه��ا دس �ت��ور
م�ت��واف��ق ع�ل�ي��ه ،وب��رمل��ان ُم�ن�ت�خ��ب ث�ل�ث��ا أع�ض��ائ��ه،
ويعيش أبناؤها وضعًا اقتصاديًا مريحًا ،فيما
أل �غ��ى ح��اك��م ال�ب�ح��ري��ن دس �ت��ور  ،1973ال ��ذي ك��ان
نسخة طبق األص��ل تقريبًا م��ن دس�ت��ور الكويت،
وأحال البحرين الى ديكتاتورية بديكور ليبرالي.
وقد انتقلت العالقة بني الحاكمني من آل الصباح
وتيارات شيعية رئيسية من التوتر إلى التحالف
بعد  ،2008وذل��ك على خلفية الهجمة الرسمية
ض��د ج �م��اع��ات ش�ي�ع�ي��ة ع �ب��رت ع��ن ح��زن �ه��ا على
مقتل القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية،
ال��ذي تتهمه السلطات الكويتية بتفجير طائرة
الجابرية ( ،)1986وانتهى هذا اإلشكال بانتقال
الكويتيني الشيعة امل�ع��ارض�ين تقليديًا للنظام
إلى التحالف معه ،األمر الذي تجلى في الوقوف
مع رئيس الوزراء السابق ناصر املحمد الصباح
ط��وال خمس س�ن��وات م��ن الهجوم املمنهج ضده
م��ن ق�ب��ل امل�ع��ارض��ة القبلية _ اإلس�لام�ي��ة بقيادة
مسلم البراك .ثم مضى الشيعة في تحالف أكثر
وضوحًا مع السلطة إبان التظاهرات التي ّ
عمت
م �ن��اط��ق ك��وي�ت�ي��ة ف ��ي  ،2011ول ��م ت�ن�ت��ه ب��إط��اح��ة
املحمد الصباح من رئاسة الحكومة في نوفمبر
.2011
وف��ي ُع �م��ان ،ت�ق��در نسبة الشيعة ف��ي ح ��دود %5
م��ن امل��واط�ن�ين ال�ب��ال��غ ع��دده��م  2.1مليون نسمة.
وت�ت�م�ت��ع األق�ل�ي��ة الشيعية ب��وض��ع م�ث��ال��ي لجهة
ع�ل�اق �ت �ه��م ب��ال �س �ل �ط��ة وت �م �ث �ي �ل �ه��م ف ��ي امل��ؤس �س��ة
ال��رس�م�ي��ة .وعشية االح�ت�ج��اج��ات ف��ي  ،2011كان
واض �ح��ًا االن �ح �ي��از ال�ش�ي�ع��ي ل �خ �ي��ارات السلطان
قابوس بن سعيد الذي يحكم السلطنة املحافظة
منذ مطلع سبعينيات القرن املاضي ،في الوقت
الذي كان فيه (شيعة عمان) يتظاهرون منددين

ج��ائ�رًا بائنًا على النحو ال��ذي أش��اع��ه نهج امللك
حمد ،بيد أن خليفة كان قد اختار التمييز الفاعل
ّ
ضد الشيعة في القطاع املالي حني مكن السنة من
التحكم الكامل بقطاع البنوك ال��ذي ب��دأ ينتعش
مع انطالق رص��اص��ات الحرب األهلية في لبنان
صيف  ،1975وت��واك��ب ذل��ك م��ع تمييز ف��اق��ع آخر
ّ
خطه امللك في املؤسسة العسكرية ،التي بدأ العمل
على تأسيسها بمساعدة البريطانيني منتصف
الستينيات من القرن املاضي.
وأخشى بعد ال��ذي ج��رى من ت� ّ
�رد ،أن الحديث قد
ال يكون منطقيًا عن فرص التحالف الشيعي مع
الشيخ حمد الذي شكل عهده مرحلة حاسمة في
تدهور العالقات بني الشيعة والعائلة الحاكمة
م��ن ج�ه��ة ،وال�ع�لاق��ات السنية الشيعية م��ن جهة
أخ � ��رى ،ع �ل��ى ن �ح��و ل ��م ت �ش �ه��ده��ا م ��راح ��ل س��اب�ق��ة
ف��ي العهد الحديث .ول��ذا ،سنقارب هنا إمكانية
ال�ت�ح��ال��ف ب�ين ول��ي ال�ع�ه��د س�ل�م��ان واإلس�لام�ي�ين
الشيعة في جمعية «الوفاق» بقيادة رجل الدين

ب��ال �ع �ن��ف ال �خ �ل �ي �ف��ي غ �ي��ر امل �س �ب ��وق ض ��د ش�ي�ع��ة
البحرين املعارضني ،كما فعل شيعة الكويت.
وف��ي اإلم ��ارات وق�ط��ر ،حيث ت�ق��در نسبة الشيعة
فيهما بـ  %15و %10على التوالي ،فإن التوجس
الرسمي لم يتحول إلى تغول واضطهاد سافر ضد
األقلية الشيعية التي تعيش أوضاعًا اقتصادية
واجتماعية مريحة ،بيد أن عصا التضييق غير
امل �ب��اش��ر ض��د امل��ؤس �س��ات وامل �ن��اس �ب��ات ال��دي�ن�ي��ة
الشيعية ظلت على ال ��دوام ح��اض��رة .أم��ا األقلية
ال�ش�ي�ع�ي��ة ف��ي ال �س �ع��ودي��ة امل �ت �م��رك��زة ف��ي مناطق
إن �ت��اج ال�ن�ف��ط ف��ي ش��رق ش�ب��ه ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة،
واملقدر نسبتها بحدود  %15من املواطنني ،فإن
احتجاجاتها املتصاعدة ضد التمييز واالزدراء،
ومطالبتها باملساواة وتمثيل عادل في املؤسسة
الرسمية ،فيما تمضي جماعات محدودة مطالبة
ب��االن�ف�ص��ال ،أو ح�ك��م ذات ��ي واس ��ع ال �ن �ط��اق ،على
غ ��رار األك ��راد ف��ي ال �ع��راق ،وي ��رون ف��ي ذل��ك خ�ي��ارًا
محقًا ،ولعله أكثر قدرة على تحقيق العدالة التي
ستظل بعيدة عن أقاليم اململكة ما ظلت املركزية
والديكتاتورية س��ائ��دة ف��ي ال��ري��اض .إذًا ،تعميم
ال�ح��دي��ث ع��ن م��وق��ف م��وح��د للشيعة ف��ي املنطقة
ي�ب��دو تسطيحًا ل�ل�ح��االت امل�ت�ع��ددة ف��ي عمومها
وامل�ت�ب��اي�ن��ة ف��ي ب�ع��ض ت�ف��اص�ي�ل�ه��ا ،ف��ال�ج�م��اع��ات
ال�ش�ي�ع�ي��ة ت �ت �ح��رك ض �م��ن ن �ط��اق م ��ا ت��ؤم��ن ب��أن��ه
حقها ب��امل��واط�ن��ة ،بما ف��ي ذل��ك شيعة السعودية
ال��ذي��ن اخ�ت��ارت قياداتهم ال�ع��ودة إل��ى ال��داخ��ل في
 ،1993لكن التقديرات اآلن ه��ي أن الطموح ال��ذي
كان ي��راود الشيخ حسن الصفار ،أب��رز الزعامات
الشيعية في القطيف ،والقيادات الشيعية األخرى،
واإلص�ل�اح �ي�ي�ن م��ن ال�س�ن��ة وع �م��وم ال��راغ �ب�ين في
التغيير قد ّ
تبدد منذ زمن ،وخصوصًا أن وعود
امللك عبد الله ال��ذي رف��ع شعارات إصالحية قبل
ً
نحو ثالث سنوات ،لم تكن أفضل حاال من دعوات
اإلص�ل�اح ال�ت��ي أطلقها امل�ل��ك حمد ف��ي البحرين،
وإن كان األخير تميز عن غيره بصبغة ليبرالية
شكالنية ،سرعان ما ّ
تعرت ديكتاتورية متأصلة.

الشيخ علي سلمان ،ف��ي بلد طاملا نظر فيه إلى
امل �ع��ارض��ة وال�ش�ي�ع��ة ع�ل��ى أن�ه�م��ا وج �ه��ان لعملة
واحدة .وال يبدو ذلك دقيقًا تاريخيًا ،بيد أنه وال
شك يحمل الكثير من عالمات الصحة في الوضع
ال ��راه ��ن .وي�ق�ت�ض��ي اخ �ت �ب��ار ال �ف��رض �ي��ة امل��ذك��ورة
م�ن��اق�ش��ة م��ا ي�م�ك��ن ل�ل�م�ع��ارض�ين وع �م��وم النخبة
الشيعية م��ن جهة ،وول��ي العهد م��ن جهة أخ��رى
أن يقدماه لبعضهما البعض ،في سبيل اختراق
ال��وض��ع ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ت�ح��ال��ف امل �ك��ون ال�س�ن��ي مع
العائلة الحاكمة التي تحتكر القرار الفعلي.
ن �ق �ت��رح ه �ن��ا م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ع �ن��اوي��ن ل ��دراس ��ة
تموضع ولي العهد ،بما يمكن من رسم خريطة
ال�ت�ح��ال�ف��ات امل��اث �ل��ة ،أذك ��ره ��ا ع�ل��ى ال�ن�ح��و اآلت ��ي:
تموضعه ف��ي ال�ع��ائ�ل��ة ال�ح��اك�م��ة ،م��وق��ف امل��وال�ين
ال �س �ن��ة ت �ج ��اه ��ه ،م ��وق ��ف ال �س �ع ��ودي ��ة وال �ع ��وائ ��ل
ال �ح��اك �م��ة ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج ت �ج ��اه ��ه ،م ��وق ��ف ال �غ��رب
وتقييمهم لبرنامجه وأدائ ��ه ،وخ�ي��ارات��ه املتاحة
إب��ان توليه منصبه ول�ي��ًا للعهد م��ن  1999حتى

مبررات التحالف الشيعي الخليفي
إذًا ،في ظل عدم وجود قاعدة ثابتة لتعامل الشيعة
م ��ع ح �ك��ام �ه��م غ �ي��ر م ��ا ت�م�ل�ي��ه ع�ل�ي�ه��م ق�ن��اع��ات�ه��م
وم �ص �ل �ح��ة وط� �ن� �ه ��م ...وف� ��ي ظ ��ل ت� �ح ��والت مهمة
وت ��وازن ق��وى ج��دي��د تشهده ال�س��اح��ة اإلقليمية،
بما في ذل��ك الحديث عن اس�ت��دارة أميركية نحو
إي��ران ،حيث املصالح دائمة والعالقات متحركة،
ه��ل ي�م�ك��ن ال �ح��دي��ث ع��ن ف ��رص ل�ت�ح��ال��ف شيعي
خليفي في البحرين؟
ه�ن��ا ل��ن أت �ح��دث ع��ن ف ��رص ال�ت�ح��ال��ف م��ع رئيس
ال � � ��وزراء خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن س �ل �م��ان ال� ��ذي ه ��و ف ��ي ط��ور
ال��رح�ي��ل ،وإن ك��ان ع�ه��ده اآلف ��ل ل��م يشهد تمييزًا
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وزير الدفاع
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السيد والرئيس وبينهما السعودية
ّ
عالء المولى *
حملت إط�لال��ة السيد حسن نصر ال�ل��ه األخ�ي��رة،
ع �ب��ر م �ق��اب �ل��ة ه��ام��ة وراق� �ي ��ة م ��ع اإلع�ل�ام ��ي ج��ان
عزيز ،العديد من الرسائل التي تستدعي التوقف
والتأمل .وم��ع أن تسميته للسعودية كمسؤولة
عن اإلره��اب ،في لبنان واملنطقة ،ومعطلة للحل
ّ
السياسي في سوريا ،شكلت سابقة طغت على
ما عداها في النقاش الالحق ،فإن نصر الله بدا،
في مقاربته اللبنانية« ،س�ي�دًا» للبالد التي بدا
ّ
رد «رئيسها» ،في اليوم التالي ،أقرب إلى موقف
زعيم لحزب فئوي فيها ،وهو يستنكر اإلس��اءة
إلى السعودية .ال شك أن قرار تحميل السعودية

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
رئيس التحرير المؤسس
جوزف سماحة
()2007-2006
مستشار مجلس التحرير
انسي الحاج
رئيس التحرير ـ المدير المسؤول
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م�س��ؤول�ي��ة دع��م اإلره� ��اب ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ،محاولة
تفجير السفارة اإليرانية في بيروت ،كان مفاجئًا
للبعض بسبب فهمهم الخاص لطبيعة املناخات
الجديدة ف��ي املنطقة .وه��و لقي م��ن ردود الفعل
ّ
م��ا ه��و منسق ومتوقع ف��ي آن ،ذل��ك أن فريق 14
آذار ب��ات متفرغًا بشكل ش�ب��ه ح �ص��ري ،لتبرير
ً
اإلره � ��اب ال �س �ع��ودي ودع �م��ه ،أم�ل�ا ف��ي ال��وص��ول
إلى أهدافه في سوريا ،ومن ثم لبنان .وسطحية
«الفكر» اآلذاري تعبر عن نفسها أحيانًا بمواقف
ّ
يراد لها أن تحمل نفسًا عبقريًا ،كمثل القول إن
اتهام السيد نصر الله للسعودية يندرج في إطار
خالفه مع سياسة الرئيس اإليراني االنفتاحية،
علمًا بأنها تحظى برعاية ودعم املرشد األعلى.
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ول �ي��س م�ع�ل��وم��ًا ب �ع��د ،ك�ي��ف سيستقيم ذل ��ك مع
ت�ه�م��ة ال � ��والء إلي � ��ران ول �ي��س ل �ل �ب �ن��ان .ه ��ل ت �م� ّ�رد
ً
«الجندي» على الولي الفقيه مثال؟
ال ي �ش��ذ م��وق��ف ال��رئ �ي��س م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان عن
ه��ذا ال�ت�م��وض��ع اآلذاري ،وخ�ص��وص��ًا أن زي��ارت��ه
األخيرة ململكة الصمت والقهر ب��دت ،في الشكل
وامل �ض �م ��ون ،إع�ل�ان ��ًا ع ��ن االس �ت �ق ��رار ف ��ي امل �ح��ور
امل � �ع� ��ادي ل� �س ��وري ��ا وح �ل �ف��ائ �ه��ا ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان .ك��ل
أرك��ان السلطة اللبنانية يعرفون م��دى ال�ت��ورط
ال�س�ع��ودي ،وال�ج��دي��د الوحيد ف��ي ه��ذا املوضوع
ه��و ق �ي��ام ح ��زب ال �ل��ه ،ع �ل��ى ل �س��ان أم �ي �ن��ه ال �ع��ام،
ب�ك�ش��ف األم� ��ر أم� ��ام ال �ع �م��وم .وع�ل�ي��ه ف ��إن م��وق��ف
الرئيس سليمان من ذلك ال يمكن حصره بمجرد
الحرص على العالقة مع دولة شقيقة ،حيث بدا
أقرب إلى تغطية على هذا الدور السعودي الذي
يساهم في تخريب الجمهورية التي يرأسها وفي
تعطيل تشكيل آخ��ر ح�ك��وم��ة ف��ي ع �ه��ده .فلماذا
ب��اح ن�ص��ر ال�ل��ه واس�ت�ن�ك��ر س�ل�ي�م��ان؟ ي�ب��دو األم��ر
تكثيفًا شديد الصفاء ملآالت الحرب الكونية على
ً
م�ح��ور املمانعة وامل �ق��اوم��ة .فلم يعد م�ق�ب��وال من
وجهة نظر هذا املحور أن ينأى لبنان بنفسه عن
تبعات التفاهم الروسي _ األميركي وما تاله من
إحباط للعدوان اإلمبريالي املباشر على سوريا،
واعتراف بحق إيران بالتخصيب على أراضيها
وال�ب��دء ب��رف��ع العقوبات االق�ت�ص��ادي��ة عنها .ولم
يعد مسموحًا ،على وج��ه ال�خ�ص��وص ،أن ينأى
ل �ب �ن��ان ب �ن �ف �س��ه ع ��ن ال� �ت� �ع ��اون ال ��دول ��ي مل�ك��اف�ح��ة
اإلره � ��اب ،ال ��ذي ب��ات جميع املعنيني ي�ج��اه��رون

بكونه خالصة للفكر الوهابي وأدواته اإلجرامية.
وم �ع �ن��ى ذل� ��ك أن ت �ن �ع �ك��س ه� ��ذه ال� �ت� �ط ��ورات ف��ي
الداخل اللبناني أيضًا .إنه ،بعبارة أخرى ،تعبير
ع��ن ال �ض��رورة امل��وض��وع�ي��ة للقطيعة م��ع نظرية
«الشطارة» اللبنانية والدخول في عالم السياسة
الجدية ،حيث املساءلة قرينة املسؤولية .ويبدو
هذا شرطًا لعملية بناء الدولة نفسها ،بعد عقود
من سقوطها بني مخالب تجار السياسة وأمراء
الحرب ومافيات النهب املنظم ،في إطار التبعية
ال��دائ�م��ة للمركز ال��رأس�م��ال��ي وأدوات� ��ه اإلقليمية
التي تتصدرها مملكة آل سعود .هذا هو املنطق
ّ
ال��ذي ح�ك��م مجمل كل��ام ن�ص��ر ال�ل��ه ،ول�ع��ل��ه ،لهذا
السبب ،استنفر أركان النظام الذي ينازع سكرات
املوت .لبنان وطن «نهائي» ،أعلن زعيم حزب الله
ال��ذي يصفه خصومه ب��أن��ه إي��ران��ي وي��ري��د بناء
ّ
دول��ة إسالمية ،وه��و ذك��ر ب��أن الحزب توقف عن
الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي للبنان بعدما لحظ
غ�ي��اب «اإلج �م��اع» ح��ول��ه .ك��ذل��ك كشف أن الفريق
«اآلخر» هو الذي يعطل الحلول في البالد ،تلبية
لرغبة س�ع��ودي��ة أي�ض��ًا .وم��ع ذل��ك ،م� ّ�د نصر الله
اليد ،مجددًا ،من أجل تشكيل حكومة جامعة «ألن
هذا البلد ال يقوم على إلغاء أح��د».ال يريد نصر
الله ،القائد امليداني للمحور املنتصر ،أن «يلغي»
الفريق اللبناني في املحور املهزوم.
ت�ك��ري��س ه��زي�م��ة ه ��ذا امل �ح��ور ي�ج��ب أن ينعكس
ت�غ�ي�ي�رًا ف ��ي ال �خ �ي ��ارات ال �ك �ب��رى ،ال ف ��ي تصفية
الحسابات م��ع م��ن تآمر على املقاومة وال ي��زال.
وف��ي ه��ذا السياق ت�ح��دي�دًا ،ص��ارت امل��واج�ه��ة مع

رأي
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 ،2013وخصوصًا منذ تعيينه نائبًا أول لرئيس
الوزراء في مارس  2012حتى اآلن ،وهي مدة تبدو
كافية لرصد إمكاناته وف��رص نجاح طروحاته
التي توصف بأنها معتدلة.
ويبدو أن��ي أش��رت إل��ى بعض تموضعات الرجل
في ورقة« :الصراع املكتوم :مستقبل والية العهد
ف��ي ال�ب�ح��ري��ن» ،وف��ي ك�ت��اب «بنية االس�ت�ب��داد في
البحرين :دراس��ة في توازنات النفوذ في العائلة
ً
الحاكمة» ،ما يعفيني من التفصيل هنا ،آمال من
القارئ العودة ال��ى الكتابات السابقة ،وبعضها
منشور في هذه الصفحة.
بعض العناوين أعاله ،قد تصلح ملقاربة تموضع
ال�ش�ي�ع��ة ،إض��اف��ة إل��ى ع�ن��اوي��ن أخ ��رى م�ث��ل الثقل
ال��دي �م��وغ��راف��ي ،وال �ن �ف��وذ االق �ت �ص ��ادي ،وم��وق��ف
إي� � � ��ران ،وال� � � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ،وخ ��اص ��ة ب��ري �ط��ان �ي��ا
وأم�ي��رك��ا وم��راك��ز ال�ن�ف��وذ الشيعية ف��ي البحرين
وخارجها.
الفرضية التي تقوم عليها ه��ذه املقاربة تستند

ال �س �ع��ودي��ة واج� �ب ��ة ك� �ض ��رورة إلع � ��ادة ت��أس�ي��س
املجال السياسي في البالد وف��ق قواعد جديدة.
ليس في األمر استدعاء لفتنة صارت في صحن
ال � ��دار ،ب��ل ه��ي ح ��رب ل ��وأده ��ا م��ن خ�ل�ال ت�ح��دي��د
املسؤولني عنها ،بعد ضبطهم بالجرم املشهود،
تمهيدًا لعزلهم إقليميًا بعد انزالقهم إلى مشارف
ال�ع��زل��ة ال��دول �ي��ة .ف�ف��ي لحظة ال�ت�ح��والت الكبرى
ال�ت��ي يشهدها ال�ع��ال��م وامل�ن�ط�ق��ة ،ال ب� ّ�د م��ن رؤي��ة
استراتيجية ،مختلفة عما كان سائدًا ،تقود إلى
تحقيق امل�ص��ال��ح الفعلية للبنان واللبنانيني.
وامل �ج��ال ال�ح�ي��وي ل�ل�ب�ن��ان ،ت��اري�خ�ي��ًا ،ه��و ب�ل��دان
امل�ش��رق العربي امل �ج��اورة واملتشابهة وال��زاخ��رة
بالعناصر ال�ض��روري��ة لتحقيق التكامل ف��ي ما
بينها .ك��ل السياسات التي ع� ّ�ول��ت على البعيد،
الفرنسي أو السعودي ،ملواجهة القريب ،السوري
خ �ص��وص��ًا ،ق � ��ادت ال� �ب�ل�اد إل ��ى م �ع �ظ��م أزم��ات �ه��ا.
ف�ك��ر ه ��ذه ال �س �ي��اس��ات ي�ن�ك�ش��ف ،ال �ي ��وم ،م��أزوم��ًا
ّ
سليمان ع��ن ذلك
وب��ائ�س��ًا .ع��ب��ر خ�ط��اب الرئيس ّ
بصورة مثيرة للشفقة .كيف تسنى ملستشاريه
«إب � � ��داع» ع�ل�اق ��ات «ت��اري �خ �ي��ة» م ��ع ال �س �ع��ودي��ة؟
ّ
ه��ل يستطيع ه��ؤالء أن يقولوا لنا إل��ى ك��م سنة
ت �ع��ود ه� ��ذه ال �ع�ل�اق ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة؟ ب ��ل ك ��م ه��و
ع�م��ر ه��ذه اململكة ال�ع��ائ�ل�ي��ة ال�ت��ي اس�ت��ول��ت على
كعبة املسلمني؟ بالنسبة إل��ى ه ��ؤالء ،يتساوى
التاريخ مع حيواتهم على ما يبدو ،أو ربما مع
م�ص��ال�ح�ه��م .ه��م ي�ص�ف��ون ال �ع�ل�اق��ات م��ع ف��رن�س��ا
االس�ت�ع�م��اري��ة ب��أن�ه��ا ،أي �ض��ًا ،ت��اري�خ�ي��ة وه ��و ما
ينبئ ع��ن استمرار تأثرهم بالفلسفة اللبنانية

إل��ى عناصر ث�لاث��ة )1( :هشاشة تموضع ك��ل من
ولي العهد والشيعة في مراكز القرار واملؤسسة
العسكرية )2( ،ضعف عالقة الطرفني بالسعودية،
( )3االنفتاح الغربي عليهما يستند إلى فرضية
وصول ولي العهد إلى السلطة ،ومشاركة الوفاق
فيها.

تموضع ولي العهد في منظومة الحكم
ح�ي�ن ن ��درس ت�م��وض��ع ول ��ي ال�ع�ه��د وال�ش�ي�ع��ة في
منظومة السلطة ،قد ن��درك أن كليهما في موقع
ضعيف داخل منظومة الحكم .بالنسبة إلى ولي
العهد ،يمكن اإلشارة إلى ثالث نقاط:
1ـ �ـ وض�ع��ه ال��دس�ت��وري :ع��دا ع��ن النيابة ع��ن امللك
ف��ي ح��ال غيابه أو ف��ي اف�ت�ت��اح ال�ب��رمل��ان ،ال يمنح
ال��دس �ت��ور ول ��ي ال�ع�ه��د ص�لاح �ي��ات ،إال ت�ل��ك التي
يكلفه بها امللك ،وهذا ما تكشفه املواد الدستورية
الثالث ( )74 ،34 ،1ذات الصلة بولي العهد.
2ــ تاريخيًا في التقاليد الخليفية ،ال يمارس ولي
العهد تسيير الشؤون العامة ،وال يعتبر العضد
األيمن ل��رأس الدولة ،بل هنالك حرص بالغ على
إب�ع��اده ع��ن محيط دائ��رة تحرك الحاكم العلني،
وي �ن �ط �ب��ق ذل� ��ك ع �ل��ى امل �ل��ك ح �م��د ح�ي�ن ك� ��ان ول�ي��ًا
للعهد ،كما ينطبق على نحو واض��ح على ولي
العهد الحالي سلمان.
3ــ في األداء العملي ،يمكن مالحظة أرب��ع مراحل
لولي العهد :األول��ى من م��ارس  1999إل��ى صدور
الدستور في  ،2002والتي تتضمن رئاسته لجنة
تفعيل امليثاق الفاشلة واملحبطة لإلصالحيني في
البلد ،واملرحلة الثانية من  2002حتى انتفاضة
 2011وهي أكبر مرحلة خاض فيها غمار التجارب
االقتصادية غير الناجحة ،واملرحلة الثالثة من
فبراير  2011إلى فبراير  2012التي قدمته كحلقة
وصل تحت الطلب ،وكبير مدير العالقات العامة
للنظام ،وأخيرًا املرحلة الرابعة منذ تعيينه نائبًا
لرئيس الوزراء في مارس  2012حتى اآلن ،والتي
أك��دت غ�ي��اب تمايز برنامجه السياسي البديل،
وأخ �ط��ره��ا ع�ل�ي��ه امل �غ��ام��رة ب�خ�س��ارة ال �غ��رب ،كما
تجلى في زيارته األخيرة لبريطانيا ومشاركته
في اجتماع املنبر اإلسالمي االقتصادي العاملي
التاسع بني  28أكتوبر و 1نوفمبر .2013
وم ��ع أن ��ي س��أخ �ص��ص دراس � ��ة ع ��ن ت �ل��ك امل��راح��ل
ال�ت��ي م��ر بها ول��ي ال�ع�ه��د ،وخ�ص��وص��ًا م��ا أنجزه
في األشهر الثمانية املاضية منذ توليه منصبه
ن��ائ �ب��ًا ل��رئ �ي��س ال � � ��وزراء ف��ي م� ��ارس  ،2012ف��إن��ي
أسجل املالحظتني اآلتيتني:
امل�ل�اح �ظ��ة األول� � ��ى :ف �ش��ل ب��رن��ام �ج��ه االق �ت �ص��ادي
وت��ردي أداء املؤسسات التي أنشأها ،وتلك التي
ي�ش��رف عليها ،وان�ت�ش��ار ال�ف�س��اد ف�ي�ه��ا .وأكسبه
ذل ��ك اب �ت �ع��اد ال�ط�ب�ق��ة ال�خ�ل�ي�ف�ي��ة وازدراء ال�ف�ئ��ات

التي ال تلحظ تاريخًا للبنان إال من زاوية تجار
وإق�ط��اع جبله ،امل�ع��زول عن محيطه .وه��ذا الفكر
هو ،بالتحديد ،الذي يسقط اليوم تحت ضربات
امل �ح��ور امل�ن�ت�ص��ر وال� ��ذي ي�ت�ش�ك��ل خ�ص��وص��ًا من
بلدان وقوى مشرقية .ومما ال شك فيه ،أن ّ
تغير
معادلة الغاز والنفط في املنطقة ،لصالح لبنان
وس��وري��ا وال� �ع ��راق ،ي�ش�ك��ل أس��اس��ًا م��ادي��ًا صلبًا
إلن� �ت ��اج رؤي � ��ة اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة ال ت�ن�ظ��ر
إل��ى «ال��دع��م» الخليجي ،االستعالئي واملتخلف
ّ
وال� �ك ��ري ��ه ،ك� �ض ��رورة ح �ي��اة ت �ط��ل �ب��ت ،م ��ن أرك� ��ان
ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق ،ت�ح��وي��ل ال�ب�ل��د إل ��ى «ك��اب��اري��ه»
مفتوح .من الطبيعي أن يقلق هؤالء من إغضاب
السعودية التي ال تكتفي فقط بمنحهم عطاءات
لديها أو تمويل مؤسساتهم التي تخدمها ،بل
تقوم بإرسال سياحها _ قبل إرسال اإلرهابيني _
الذين ال تستفيد منهم إال شبكة الفنادق واملالهي
والقواد ،التي تشكل عماد اقتصادهم الخدماتي.
هذا هو املاضي الذي ينهار اليوم لصالح حاضر
مختلف مفتوح على مستقبل أف�ض��ل .وش��روط
هذا املستقبل إقامة نظام سياسي _ اقتصادي _
اجتماعي مختلف ،أشار إلى بعض معامله زعيم
حزب الله ،بلبنانية طفحت في مقابلته ،نختلف
معها لكونها ال تزال تستبطن بحثًا عن اعتراف،
بينما هي في ال��واق��ع املوضوعي ق��ادرة على أن
تكون خشبة خالص للبنان وانتشال له من حالة
االس�ت�ت�ب��اع .ف��ي مطلق األح ��وال ،نطق نصر الله
باسم مصالح لبنان واللبنانيني معلنًا أن زمانًا
ج��دي�دًا ق��د ب��دأ ،تحميه ال�ق��وة الذاتية ويتأسس،

املالية والتجارية النافذة .كما ّ
خيب ول��ي العهد
آم��ال املعارضني ،وأولئك الليبراليني من املوالني
ال��ذي��ن يتعشمون ف��ي ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ح�ص��ة في
كعكة املصالح املالية التي توزعها السلطة على
مريديها ،ويتطلعون إلى برنامج إصالحي جاد،
وإن على الطريقة الصينية ،إن صح القول ،حيث
نجاح اقتصادي دون انفتاح سياسي.
امل�ل�اح �ظ��ة ال �ث��ان �ي��ة :ال أري � ��د ال �ح��دي��ث ع ��ن ف�ش��ل
ب��رن��ام�ج��ه ال�س�ي��اس��ي ،ف�لا أظ��ن أن ه��ذا البرنامج
ح�ت��ى ه��و ق�ي��د ال �ب��روز ،م��ع وج ��ود ب��رن��ام��ج امللك
امل �ح��دد امل�ع��ال��م واألب� �ع ��اد ،ل�ك��ن ي�م�ك��ن أن أت�ح��دث
عن نجاحه الباهر في خسارة ثقة التيار النافذ
وامل�ت�ش��دد ف��ي السلطة ،ونعني ال�خ��وال��د ،وكذلك
نجاحه ال�ب��اه��ر ف��ي خ�س��ارة ثقة ت�ي��ار املحافظني
بزعامة رئيس الوزراء ،باإلضافة إلى نجاحه في
خسارة ثقة املوالني السنة ،وإلى تصاعد شكوك
املعارضني الشيعة في قدرته على تغيير ميزان
ال �ق��وى داخ ��ل ال�ع��ائ�ل��ة ال�ح��اك�م��ة أو ف��ي املجتمع،
ً
والذين ال يجدونه بديال قويًا للتعلق به.

تموضع الوفاق /الشيعة في منظومة الحكم

ولي العهد والشيعة
ّ
هش داخل
في وضع ّ
منظومة مفاصل الحكم
ذلك عن ولي العهد ،أما الطرف اآلخر في معادلة
التحالف ال�ت��ي تتحدث عنها ه��ذه ال��ورق��ة ،فهي
امل�ع��ارض��ة الشيعية ،املستبعدة كليًا م��ن هياكل
ال �س �ل �ط��ة وإدارة م� �ص ��ادر ال� �ث ��روة ج�م�ي�ع�ه��ا من
دون استثناء .وف��ي ال��واق��ع ،ف��إن السلطة تعتمد
استراتيجية إق�ص��ائ�ي��ة ب��ام�ت�ي��از م��ع امل�ع��ارض�ين
ت�ع�ت�م��د أس �ل��وب م�ع��ال�ج��ة امل �ص��اب�ين ب��ال�ط��اع��ون،
وإبعادهم الكامل عن دائ��رة التفاعل مع املجتمع
وح� � ��رق م �م �ت �ل �ك��ات �ه��م وت �ص �ف �ي �ت �ه��م ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة
معنويًا وم��ادي��ًا .بينما تعتمد درج��ة أخ��رى من
التعامل االستبعادي حتى مع امل��وال�ين الشيعة،
وتعاملهم كمصابني ب��ال�ج��ذام يجب عزلهم من
م �ح��اور ال �ت��أث �ي��ر االق �ت �ص��ادي وم �ف��اص��ل ال��دول��ة
وح �ص��اره��م وم�ع��ال�ج�ت�ه��م ب��امل �ض��ادات املختلفة
ح �ت ��ى امل� � ��وت ال� �ب� �ط ��يء .وذل� � ��ك واض� � ��ح ل �ل �ع �ي��ان،
وخصوصًا بعد استقالة غالبية الوجوه الشيعية
الرئيسية ف��ي م��ارس  2011على خلفية الهجوم
الدامي على دوار اللؤلؤة بعيد التدخل السعودي
العسكري في املنامة (راج��ع مقالي :إع��ادة هيكلة

لم يعرف عن رئيس
الجمهورية أنه أدان اإلساءة
إلى العالقات مع سوريا
خصوصًا ،على عالقات خارجية من نوع جديد.
وهو بذلك بدا كأنه «سيد البالد» الفعلي.
باملقابل ،كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يلتقط
«كنه» الحديث ،ويدفع به إلى رحاب أوسع لو لم
ي�ك��ن ،ب��اع�ت�ق��ادن��ا ،أس�ي��ر أم��ل ب��والي��ة إض��اف�ي��ة ،ال
يزال مستشاروه يتوهمون بأنها تتطلب إرضاء
آل سعود والهواة الفرنسيني .لكنه ،آثر استرضاء
ال �خ��ارج على م�لاق��اة ال��داخ��ل .إن رف��ض الرئيس
إدان � ��ة ال �س �ع��ودي��ة «ج ��زاف ��ًا» ،ووص �ف��ه ال �ع�لاق��ات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ب��ال �ـ«ت��اري �خ �ي��ة» ،ان�ط�ل��ق،
واق�ع�ي��ًا ،م��ن م �ب��ررات ضعيفة وم��ن م��وق��ع شديد
الفئوية .ال يعود ضعف املبررات إلى شكليتها،
ّ
بالتلبس ال �س �ع��ودي ،ولكن
ف�ق��ط ،وه��و ال �ع��ارف
خصوصًا ،إلى اعتمادها ازدواجية في املعايير
تجعلها فاقدة للقيمة األخالقية املتوخاة منها.
ف �ل��م ي �ع��رف ع��ن ال��رئ �ي��س أن ��ه أدان اإلس � ��اءة إل��ى
العالقات مع س��وري��ا ،بل على العكس ذه��ب الى
ح � ّ�د ت �ق��د ّي��م ش �ك��وى ض��ده��ا إل ��ى األم� ��م امل�ت�ح��دة
بعدما غ��ض البصر ع��ن ت��وري��د «ب�ل�اده» أسلحة
ومقاتلني ملحاربة جيشها وقتل شعبها .كذلك
ف ��إن واج �ب ��ات رئ �ي��س ال �ج�م �ه��وري��ة ف��ي تحصني
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النخبة الشيعية امل��وال�ي��ة) .ودون�ك��م اإلح�ص��اءات
التي نشرتها جمعية الوفاق أخيرًا ،حيث السلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة م�م�ث�ل��ة ف ��ي م�ج�ل��س ال � � ��وزراء؛ وف�ي�ه��ا
ي�ش�ك��ل ال�ش�ي�ع��ة ن�س�ب��ة  ،%15ف�م��ن ب�ين  20وزي �رًا
سنيًا (يشمل آل خليفة) هنالك  6وزراء شيعة،
ومن بني  28وكيل وزارة هناك اثنان من الشيعة
ف�ق��ط ،وغيابهم شبه ال�ك��ام��ل ف��ي م�ج��ال التمثيل
ال��دب �ل��وم��اس��ي .أم ��ا ن�س�ب��ة ال�ش�ي�ع��ة ف��ي ال�ه�ي�ئ��ات
وال�ش��رك��ات الحكومية الكبرى فتبلغ  %10فقط،
مقابل  %90يسيطر عليها آل خليفة والطائفة
السنية؛ وفي السلطة القضائية ،هناك  28قاضيًا
شيعيًا بنسبة  ،%12من مجموع القضاة البالغ
 230قاضيًا.
كما أن الوجود الشيعي في املؤسسة العسكرية
واألم� �ن� �ي ��ة ي �ق �ت��رب م ��ن ال �ص �ف ��ر ،ف �ي �م��ا ح �ض� ّ�ور
ول ��ي ال �ع �ه��د ف��ي ه ��ذه امل��ؤس �س��ة ش�ك�ل��ي وه ��ش،
كما أوضحت ذل��ك في مقال «عالقة املتشددين
ال �خ �ل �ي �ف �ي�ي�ن ف� ��ي ال� � �غ � ��رب» امل� �ن� �ش ��ور ف� ��ي ه ��ذه
ال�ص�ف�ح��ة ،وال� ��ذي أوض �ح��ت ف�ي��ه أي �ض��ًا أن ق��وة
املتشددين من آل خليفة في املؤسسة العسكرية
واألمنية يجعل ولي العهد ورقة غير مضمونة
في نظر الغرب.
إذًا ،ف��إن ول��ي العهد والشيعة ( )1ف��ي وض��ع هش
داخ��ل منظومة مفاصل الحكم وم�ص��ادر ال�ث��روة،
ف �ي �م��ا ( )2ت �ح��ال �ف��ات �ه �م��ا م ��ع ال �ن �خ �ب��ة ال�خ�ل�ي�ف�ي��ة
وال�ت�ج��اري��ة والسنية هشة وغ�ي��ر م�ح��ددة املعالم.
( )3وترتكز عالقة ولي العهد بالغرب على فرضية
أنه ملك محتمل ،أكثر من تعبيرها عن ثقة بقدرته
على تطوير ق��اع��دة ن�ف��وذه داخليًا ( .)4أم��ا عالقة
الغرب بالوفاق فتقوم على نهج االحتواء املزدوج
ل �ن �ف��وذه��ا وي �س �ت �ن��د ع �ل��ى م �ح ��وري ��ن ،األول فتح
خطوط التواصل كنوع من االستعداد الحتماالت
تغير الوضع بطريقة غير متوقعة ودراماتيكية
(كما حدث لحسني مبارك ،أو شاه إيران) ،واملحور
اآلخ ��ر ه��و ال�ت��أث�ي��ر األن�ك�ل��وس�ك�س��ون��ي ال�ف�ع��ال في
ت�ش�ك�ي��ل أب �ع��اد وم �س �ت��وي��ات ال� �ق ��رار ال��وف��اق��ي في
إض �ع��اف ض�غ�ط�ه��ا ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ،وإخ � ��راج ق��وى
إسقاط النظام من دائرة الفعل السياسي ،وتحييد
موقفها إزاء معادلة موازين القوى اإلقليمية .أما
حصيلة التواصل الدبلوماسي الجيد الذي حققته
الوفاق مع الغرب ،فال يزال بحاجة إلى فعالية أكبر
بمقاييس النزاع الداخلي ،وهو يتحرك في حدود
دائ��رة تبادل وجهات النظر ول��م يتحول بعد إلى
جدول أعمال لرسم خريطة طريق محددة للخروج
باملأزق البحريني وتعقيداته الى بر األمان.
في ظل هذا الوضع ،ما هي فرص نجاح التحالف
الخليفي (ول��ي العهد) م��ع الشيعة؟ اإلج��اب��ة عن
ذلك في املقال املقبل.
* كاتب وصحافي بحريني ـ ـ ـ لندن

عالقات لبنان الخارجية ،ال يجوز أن تتقدم على
واج�ب��ات تحصني العالقات اللبنانية الداخلية،
ذل ��ك أن م�ص�ل�ح��ة ل�ب�ن��ان وال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ه��ي ال�ت��ي
ي�ج��ب أن ت�ت�ق��دم .وم��ا ل��م ي�ق��دم ال��رئ�ي��س مطالعة
شافية وواف �ي��ة تظهر للبنانيني أن مصلحتهم
ه��ي م��ع الوهابية التكفيرية ،امل�ه��ووس��ة بالقتل
والجنس ،فإن موقفه في التغطية على الجرائم
ال�س�ع��ودي��ة ب�ح��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،س�ي�ب��دو ج ��زءًا من
ره��ان ف��ري��ق ش��دي��د التبعية ل�ل�خ��ارج .فببساطة
ش��دي��دة ،وب�ل�غ��ة أه ��ل ال ��دول ��ة ،ف�ش��ل ال��رئ�ي��س في
اح �ت ��رام االت �ف��اق �ي��ات وامل �ع ��اه ��دات امل �ع �ق��ودة بني
لبنان وس��وري��ا ،ال ب��ل عمل ض��ده��ا ف��ي مواضع
كثيرة ،مهددًا مصلحة لبنان واستقراره ،بينما
يعمل ف��ي ع�لاق��ات��ه م��ع ال�س�ع��ودي��ة وغ�ي��ره��ا كمن
تجمعه بهم عقود واتفاقيات أو مصالح سرية.
ول��ذل��ك ك �ل��ه ت �ف��وح ال �ف �ئ��وي��ة ال�ض�ي�ق��ة م��ن بعض
سلوكه ال�س�ي��اس��ي .وب�ه��ذا امل�ع�ن��ى ،ف��إن سليمان
أساء استخدام موقعه الرئاسي الجامع ليتحدث
بلسان ح��زب ،ه��و ح��زب  14آذار ،راب�ط��ًا استقرار
ل�ب�ن��ان ب��ال�خ�ي��ار ال �س �ع��ودي ،ف��ي ل�ح�ظ��ة هزيمته
ونزعاته االنتحارية.
األس �ب ��وع امل �ن �ص��رم ل��م ي �ك��ن اس �ت �م��رارًا روت�ي�ن�ي��ًا
بليدًا للسجال السياسي امل�ع�ه��ود .ففيه ظهرت
بوضوح عناصر املشهد ،من دون تجميل ونفاق:
«سقط» رئيس البالد التوافقي إلى املوقع الفئوي
لفريق  14آذار ،و«ارتفع» زعيم الحزب «الطائفي»
إلى موقع «السيد» في البالد.
* قيادي يساري ـ لبنان
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ال تزال تظاهرات طالب «اإلخ��وان» تشكل التحدي الداخلي
األكبر للسلطات املصرية التي شكلت لجنة ملراجعة قرارات
العفو التي اتخذها مرسي ،في وقت راوحت فيه مفاوضاتها
مع إثيوبيا بشأن سد النهضة مكانها

اشتباكات خارج
حرم جامعة األزهر
أمس (طارق وجيه
ــ أ ف ب)

القضاء املصري يبرئ قذاف الدم
ومحاكمة ثانية ملرشد «االخوان»
قتيل وعشرات الجرحى في صدامات جامعة األزهر
ب��رأ القضاء امل�ص��ري أم��س اب��ن ع��م الزعيم
الليبي الراحل معمر القذافي ،أحمد قذاف
ال � ��دم ،م��ن ت �ه��م «م �ح��اول��ة ق �ت��ل» ش��رط�ي�ين
م �ص��ري�ي�ن وح � �ي� ��ازة أس �ل �ح��ة ن ��اري ��ة دون
ترخيص ،فيما أرجئت إلى  11شباط املقبل
ث��ان��ي م�ح��اك�م��ة مل��رش��د «اإلخ� � ��وان» محمد
ب��دي��ع و 14م��ن ق�ي��ادات الجماعة املتهمني
بالتحريض على العنف الذي تأجج أمس
ً
في جامعة األزه��ر ،موقعًا قتيال وعشرات
الجرحى في صفوف الطالب.
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ك�ش��ف امل�ت�ح��دث الرسمي
ب��اس��م وزارة امل ��وارد امل��ائ�ي��ة وال ��ري ،خالد
وصيف ،عضو الوفد املصري املشارك في
االجتماع الثالثي لوزراء مياه دول حوض
النيل في السودان أمس ،عن أن الخالفات
ال ت� ��زال م �س �ت �م��رة ،ب�ي�ن م �ص��ر وال� �س ��ودان
وإث�ي��وب�ي��ا ،ح��ول س��د ال�ن�ه�ض��ة اإلث�ي��وب��ي.
ُّ
وأوض� � � ��ح أن � ��ه «ات� � �ف � ��ق ف� �ق ��ط ع� �ل ��ى ب�ع��ض
األه��داف املتعلقة بتشكيل اللجنة ملتابعة
ال � ��دراس � ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة
وال�ه�ي��درول��وج�ي��ة ل�ل�س��د ،وس�ي� َّ
�ؤج��ل باقي
النقاط الخالفية والعالقة لحسمها خالل
االجتماع املقبل لوزراء الدول الثالث».
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،أص � ��در رئ �ي ��س ال� � ��وزراء
امل �ص��ري ح ��ازم ال �ب �ب�لاوى ق� ��رارًا بتشكيل
لجنة وزاري��ة ملراجعة ق��رارات العفو التى
ص��درت ف��ي عهد ال��رئ�ي��س امل �ع��زول محمد
مرسي ،في الفترة منذ  30حزيران ،2012
وحتى  3تموز املاضي.
ون� ��ص ال� �ق ��رار ع �ل��ى أن «ت �ت �ش �ك��ل ال�ل�ج�ن��ة
ب ��رئ ��اس ��ة ال � �ب � �ب �ل�اوي ،وع� �ض ��وي ��ة ك� ��ل م��ن
وزي � � ��ر ال � ��دف � ��اع ع� �ب ��د ال� �ف� �ت ��اح ال �س �ي �س��ي،
ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة محمد إب��راه�ي��م ،ووزي��ر
ال�ع��دل ع��ادل عبد الحميد ،ووزي��ر العدالة
االن �ت �ق��ال �ي��ة م�ح�م��د أم �ي�ن امل� �ه ��دي ،ووزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ن�ب�ي��ل ف �ه �م��ي ،وال �ن��ائ��ب ال�ع��ام
ه� �ش ��ام ب� ��رك� ��ات ،ورئ� �ي ��س االس �ت �خ �ب ��ارات
العامة محمد فريد التهامي.
وبحسب القرار ،ستحصر اللجنة الحاالت
التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت
بهدف مناصرة ثورة كانون الثاني ،2011
وتحقيق أه��داف�ه��ا ،وك��ذل��ك ال �ح��االت التي
ل��م ي�ك��ن ال�ع�ف��و ع�ن�ه��ا م�س�ت�ه��دف��ًا ال�ص��ال��ح
ال �ع��ام ،وال �ح ��االت ال �ت��ي أدى ال�ع�ف��و عنها
إل ��ى اإلض � ��رار ب�م�ص��ال��ح ال �ب�ل�اد ال��داخ�ل�ي��ة
والخارجية ،أو يهدد بوقوع هذه األضرار.
وأص � � ��در م ��رس ��ي خ �ل��ال ع� �ه ��ده  8ق � ��رارات
بالعفو شملت أسماء نحو  2500محكوم
بقضايا إره��اب متنوعة وتهريب أسلحة
ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة
ذخائر وأسلحة واغتياالت لقيادات أمنية
وغ�س��ل أم ��وال وت��آم��ر ،بجانب م��دان�ين في
قضايا تتعلق بالتنظيم الدولي لجماعة
اإلخوان.
ق� �ض ��ائ� �ي ��ًا ،ق� ��ال� ��ت م � �ص � ��ادر ق �ض ��ائ �ي ��ة إن
«م �ح �ك �م ��ة ج� �ن ��اي ��ات ال � �ق� ��اه� ��رة امل �ن �ع �ق��دة
ب��ال�ت�ج�م��ع ال�خ��ام��س ق�ض��ت ب �ب��راءة أحمد
ق� � ��ذاف ال� � ��دم م �ن �س��ق ال� �ع�ل�اق ��ات امل �ص��ري��ة
الليبية السابق م��ن اتهامه بالشروع في
قتل ضابطي شرطة ،ومقاومة السلطات
وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص».
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،ق��ال رئ�ي��س هيئة ال��دف��اع
عن محمد بديع وقيادات «اإلخ��وان» الـ14
املتهمني ،محمد الدماطي« :هذه محاكمة
سياسية .ليس ه�ن��اك دل�ي��ل على ارت�ك��اب
املتهمني للجرائم التي يحاكمون عليها.
طالبنا باإلفراج عنهم لكن املحكمة قررت
تأجيل الجلسة».
ميدانيًا ،تحولت تظاهرة لطالب جامعة
األزه ��ر امل��ؤي��دي��ن مل��رس��ي إل��ى أع�م��ال عنف
أدت إل � � ��ى س � �ق� ��وط ع� � �ش � ��رات اإلص � ��اب � ��ات
وت �ح �ط �ي��م ع � ��دد م� ��ن س � �ي � ��ارات ال �ش ��رط ��ة،
وإت�ل�اف منشآت ع��ام��ة وخ��اص��ة ،واع�ت��داء

على ق��وات األم ��ن ،ب��ال�ح�ج��ارة ،وزج��اج��ات
«امل��ول��وت��وف» .وق��ال املتحدث باسم حركة
«ط�لاب أزه��ري��ون ضد االن�ق�لاب» ،محمود
األزه��ري ،إن «طالبًا في السنة الرابعة من
كلية التربية قسم اللغة الفرنسية توفي
ج ��راء إص��اب�ت��ه ب�ط�ل��ق ن ��اري ف��ي ال �ص��در»،
ّ
فيما لم يتسن التأكد من الخبر من مصادر
مستقلة .لكن مصادر قضائية أشارت إلى
أن النيابة ب��دأت التحقيق مع  144متهمًا
في اشتباكات جامعة األزهر.
وعلى أث��ر امل��واج�ه��ات ،ق��ال رئيس جامعة
األزهر أسامة العبد إن «الجامعة لن ترضخ
م�ط�ل�ق��ًا مل� �ح ��اوالت ط �ل�اب اإلخ � � ��وان لنشر
ال�ف��وض��ى وتعطيل ال��دراس��ة بالجامعة»،
ُ َّ
ّ
مؤكدًا أن «الدراسة في الجامعة لن ت َعطل
بسبب ال�ت�ظ��اه��رات ال�ت��ي ي�ق��وم بها طالب
اإلخ ��وان ،وأن��ه ل��ن يتوانى ف��ي معاقبة كل
من يثبت تورطه في أعمال العنف».
وت ��اب ��ع« :س� ُ�ي �ح��ال ط�ل�اب اإلخ� � ��وان ال��ذي��ن
ش��ارك��وا ف��ي ن�ش��ر ال�ع�ن��ف وال �ف��وض��ى في
ج��ام �ع��ة األزه� � ��ر ع �ل��ى م �ج��ال��س ال �ت��أدي��ب
ب��ال �ج��ام �ع��ة ت �م �ه �ي �دًا ل �ف �ص �ل �ه��م وات� �خ ��اذ
اإلجراءات القانونية الالزمة ضدهم».
وفي سيناء ،أعلن الجيش مقتل «تكفيري
خطير» أثناء إحدى عمليات الدهم أمس.
وق � ��ال امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ب��اس��م ال�ج�ي��ش

الدعوة السلفية
مع التصويت بنعم على
الدستور

امل� �ص ��ري ال �ع �ق �ي��د م �ح �م��د أح� �م ��د ع �ل��ي إن
«إبراهيم محمد فريج سالمة حمدان أبو
عيطة الشهير ب��أب��و ص�ه�ي��ب ،أح��د أخطر
القيادات التكفيرية قتل خالل عملية دهم
نفذتها قوات الجيش والشرطة في شمال
سيناء».
وق� ��ال� ��ت م � �ص� ��ادر أم� �ن� �ي ��ة إن أب� � ��و ع�ي�ط��ة
«ه� ��و أح� ��د ال � �ق� ��ادة ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي�ين امل�ه�م�ين

ف� � ��ي ت� �ن� �ظ� �ي ��م أن � � �ص� � ��ار ب � �ي� ��ت امل � � �ق� � ��دس».
وفي ما يتعلق بالدستور ،أعلن عبد املنعم
أب��و الفتوح ،رئيس ح��زب «مصر القوية»
أن الحزب سيصوت ب �ـ«ال» في االستفتاء
امل��رت�ق��ب ،م�ش�ي�رًا ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح�ف��ي ،في
القاهرة أم��س ،إلى أن االنقسام السياسي
الحالي «ال يجوز فيه إتمام أي دساتير»
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى أن ال �ل �ج �ن��ة ال �ت��ي أن �ش��أت

ه ��ذا ال��دس �ت��ور «م�ع�ي�ن��ة وغ �ي��ر منتخبة».
وقال أبو الفتوح« :نجتهد أن يكون الدافع
ه��و م�ص�ل�ح��ة م �ص��ر ،ب �ع �ي �دًا ع��ن اإلره� ��اب
ال ��دي �ن ��ي وال �ع� �س �ك ��ري ،ول� ��ن ت� �ك ��ون ه �ن��اك
دي �م ��وق ��راط �ي ��ة م ��ا دام ه� �ن ��اك ت�ن�ظ�ي�م��ات
إره��اب �ي��ة ،ووج� ��ود تنظيم ع�س�ك��ري يريد
الهيمنة على البالد ،وال بد من التخلص
من االثنني».

القمة الخليجية اليوم :االتحاد وهم أم حقيقة؟
لم ينجح مجلس
التعاون الخليجي في
تحقيق اتحاد جمركي أو
إصدار عملة موحدة بسبب
الخالف بشأن مقر املصرف
املركزي الخليجي! فهل
بحث مشروع اتحاد بني
دوله أمر واقعي؟

في ظل تفاقم االنقسامات الداخلية بني
أعضاء مجلس التعاون الخليجي بشأن
امل �ل �ف��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة ،وال س �ي �م��ا امل �ل �ف��ان
السوري واملصري ،واألزمة في العالقات
ً
مع الحليف التاريخي واشنطن ،فضال
ع� ��ن االرت� � �ب � ��اك إزاء إي� � � ��ران ال� �ت ��ي ت �ع��زز
موقعها ،تفتتح اليوم القمة الخليجية
التي تستضيفها الكويت بعد أسابيع
على قمة سعودية قطرية كويتية الشهر
املاضي في الرياض لتوفير الحد األدنى
م��ن األج��واء املالئمة النعقاد ه��ذه القمة
في أعقاب طلب سعودي من دول مجلس
ال �ت �ع��اون ب � �ـ«إدان ��ة ت �ص��رف��ات» ق �ط��ر في
مصر واليمن.

الكويت :االتحاد يحتاج إلى ّ
روية ومزيد من البحث (أ ف ب)

وم� � �ش � ��روع االت� � �ح � ��اد ال �خ �ل �ي �ج��ي ال � ��ذي
طرحته السعودية ليبحثه قادة مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ف � ��ي ق �م �ت �ه��م ال� � �ي � ��وم ،ي �ه��دف
إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق خ �ط��وة ن��وع �ي��ة ف��ي م�ق��اب��ل
االن�ت�ك��اس��ات ال�ك�ث�ي��رة ال�ح��اص�ل��ة أخ�ي�رًا،
وخاصة في امللفني اإلي��ران��ي وال�س��وري.
إال أن ه��ذا امل�ش��روع ق��د ي��زي��د م��ن الشرخ
مع تهديد سلطنة عمان باالنسحاب في
حال إعالنه.
وترحب البحرين وقطر باالتحاد الذي
اق�ت��رح��ت ال�س�ع��ودي��ة إق��ام�ت��ه ع��ام ،2011
ً
بينما ترحب كال من اإلم��ارات والكويت
ب� ��االت � �ح� ��اد م� ��ن ح� �ي ��ث امل� � �ب � ��دأ ،ل�ك�ن�ه�م��ا
ت �ف �ض�لان ع ��دم ال �ت �س��رع ف��ي ذل� ��ك .إال أن
م��دي��ر م��رص��د ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة أن �ط��وان
ً
ب �ص �ب ��وص ،ي� ��رى أن «دوال م �ث��ل ق �ط��ر،
وإن رح �ب��ت ب��االت �ح��اد ،إال أن �ه��ا تخشى
أن يضعها االت �ح��اد كليًا ت�ح��ت النفوذ
السعودي ،وهو األمر الذي سعت جاهدة
طوال سنوات لتجنبه».
وق� ��ال ب �ص �ب��وص إن «م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ي�ع�ي��ش ع ��دة أزم � ��ات داخ�ل�ي��ة
وج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ،م ��ن االن �ق �س��ام��ات بني
ال � ��دول ،إل ��ى ال�غ�ض��ب ال �س �ع��ودي الكبير
إزاء ال�س�ي��اس��ة األم �ي��رك �ي��ة ب�ع��د تحالف
ً
استمر  68عامًا ،وصوال إلى التفاوت في
املوقف من إي��ران» ،بعد االتفاق النووي
مع الدول الكبرى ،مضيفًا أن «السعودية
وق �ط��ر ع �ل��ى ط��رف��ي ن �ق �ي��ض ف ��ي امل�ل�ف�ين
املصري والسوري» ،فيما «اإلم��ارات إلى
جانب السعودية».
وف� � � ��ي خ� � �ط � ��وة م� �ف ��اج� �ئ ��ة ال ت �ت �م��اش��ى
م� � ��ع ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة ال� � �ه � ��ادئ � ��ة وامل� �ت� �ك� �ت� �م ��ة
ل�ل��دي�ب�ل��وم��اس�ي��ة ال �ع �م��ان �ي��ة ،أع �ل��ن وزي��ر
الشؤون الخارجية العماني يوسف بن
علوي السبت املاضي أن بالده ضد قيام
االت �ح��اد الخليجي ،م�ه��ددًا باالنسحاب
من املجموعة في حال قيام االتحاد.

وردًا ع �ل��ى امل ��وق ��ف ال �ع �م��ان��ي امل �ف��اج��ئ،
ق� ��ال ال ��رئ �ي ��س ال �س ��اب��ق ل�لاس �ت �خ �ب��ارات
ال �س �ع��ودي��ة األم� �ي ��ر ت ��رك ��ي ال �ف �ي �ص��ل إن
م� ��وق� ��ف ُع� � �م � ��ان م � ��ن ت �ش �ك �ي ��ل االت � �ح� ��اد
ال�خ�ل�ي�ج��ي ل��ن ي �ح��ول م��ن دون ح��دوث��ه،
مضيفًا« :ل� ُ�ع�م��ان ك��ل ال�ح��ق ف��ي التعبير
ع��ن رأي �ه��ا ،وال أع�ت�ق��د أن ذل ��ك سيحول
دون حدوث االتحاد الخليجي» .وتابع:
«دول مجلس ال�ت�ع��اون وشعوبها ترى
ض ��رورة ح ��دوث االت �ح��اد ،ف��ال��وح��دة أم��ر
ح�ت�م��ي ،وس ��واء أرادت ع�م��ان االن�ض�م��ام
الحقًا لالتحاد أو لم ترد ،فذلك شأنها».
وت � �س ��ان ��د ال� �ب� �ح ��ري ��ن ب �ط �ب �ي �ع��ة ال� �ح ��ال
املوقف السعودي ،وق��ال مجلس ال��وزراء
البحريني ،خ�لال جلسته أول من أمس،
إن التحديات التي تحيط ب��دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي «ت��ؤك��د أن االت �ح��اد
ال�خ�ل�ي�ج��ي ب ��ات ض� ��رورة م�ل� ّ�ح��ة وخ �ي��ارًا
استراتيجيًا ال مناص منه».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ت��رى الكويت أن��ه يجب عدم
ال �ت �س��رع ف��ي األم� ��ر .وق ��ال وزي ��ر الصحة
الكويتي ،الشيخ محمد عبد الله مبارك
الصباح ،إن «االتحاد الخليجي يحتاج
إل��ى ّ
س��ة
روي ��ة وم��زي��د م��ن البحث وال��درا
وأخ��ذ آراء الجميع» .واستبعد أن ُي� َ�ق��رّ
االتحاد في القمة الخليجية الحالية.
وأض ��اف ال�ص�ب��اح ،ل��دى اف�ت�ت��اح��ه امل��رك��ز
اإلع�لام��ي ل�ل��دورة ال �ـ 34ملجلس التعاون
أول م��ن أم��س ،أن «امل�س��أل��ة ف��ي مراحلها
األولى ،ومتى ما تم االتفاق املبدئي على
االتحاد سيتم رفعه» للقادة ،مستدركًا:
«لكن هذا لن يحصل في قمة الكويت ،بل
ف��ي القمم املقبلة ،ل�ل��وص��ول إل��ى مفهوم
الوحدة الخليجية سياسيًا واقتصاديًا
واجتماعيًا» ،فيما لم تعلن كل من قطر
واإلم��ارات موقفهما رسميًا من االتحاد
الخليجي حتى اآلن.
(أ ف ب ،األناضول)
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فلسطين

ّ
السلطة تتعرض لخدعة االستدراج
علي حيدر

م ��ن ج �ه �ت��ه ،دع� � ��ا ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال ��دع ��وة
ال�س�ل�ف�ي��ة ي��اس��ر ب��ره��ام��ي إل ��ى ال�ت�ص��وي��ت
بـ«نعم» على الدستور ،ورأى أن «مستقبل
ال �ع �م��ل اإلس�ل�ام ��ي ف��ي خ �ط��ر إذا م��ا شعر
الناس بأنه في مواجهة مع املجتمع كله».
إل � ��ى ذل � � ��ك ،أع �ل �ن ��ت ح �م �ل��ة «ت � �م � ��رد» أن �ه��ا
س �ت �ش��ارك ف ��ي امل ��راق� �ب ��ة وت �ن �ظ �ي��م ع�م�ل�ي��ة
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ال��دس �ت��ور ف��ي ك��ل ل�ج��ان

ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ج �م �ه��وري��ة
وال�ب��ال��غ ع��دده��ا  13أل��ف ل�ج�ن��ة ،م��ن خ�لال
م� �ش ��ارك ��ة  130أل � ��ف ع �ض ��و م� ��ن ال �ح��رك��ة
ي��رت��دون زي��ًا م��وح�دًا عليه ش�ع��ار الحملة،
لـ«تنظيم دخول املواطنني ،والتصدي ألي
مخطط س�ي�ق��وم ب��ه اإلخ� ��وان إلف �س��اد ه��ذا
الحدث التاريخي».
(أ ف ب ،األناضول)

الوجه اآلخ��ر إلع�لان الرئيس األميركي
ب��اراك أوب��ام��ا ،السعي الت�ف��اق إط��ار بني
إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،خالل
األشهر املقبلة ،هو تأكيد إضافي على
تعذر إمكانية التوصل الى اتفاق نهائي
يشمل كافة القضايا الجوهرية املعلقة،
بفعل تصلب حكومة بنيامني نتنياهو،
وشروطه التعجيزية.
لكن قد ي��دور الحديث أيضًا عن خدعة
ت �ع��رض��ت ل �ه��ا ال �س �ل �ط��ة ،الس �ت��دراج �ه��ا
ال� ��ى م� �ف ��اوض ��ات ح� ��ول ات� �ف ��اق م��رح�ل��ي
ج��دي��د ب�ع��د  20س�ن��ة م��ن ات �ف��اق أوس�ل��و
ال��ذي ك��ان م��ن املفترض أن يكون سقفه
الزمني  5سنوات ،خصوصًا أن الرئيس
الفلسطيني محمود عباس التزم أكثر
من مرة برفض أي اتفاق يتضمن إقامة
دولة فلسطينية بحدود مؤقتة ،مشددًا
على ض��رورة بحث كافة ــ ما يسمونه ــ
كافة القضايا النهائية.
ل �ك��ن وص � ��ول امل� �ف ��اوض ��ات ال� ��ى م��رح�ل��ة
م�ف�ص�ل�ي��ة وض �ع �ت �ه��ا ب�ي�ن خ �ي��ار إع�ل�ان
ال �ف �ش ��ل أو م� �م ��ارس ��ة ض� �غ ��وط ج ��دي ��ة،
اخ�ت��ارت اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ،كما ف��ي كل
م �ح �ط��ة ،أن ي �ك ��ون ال �ث �م��ن ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ًا.
وب ��ال ��رغ ��م م ��ن ع � ��دم ال �ك �ش��ف ع ��ن ك��اف��ة
مالمح اتفاق اإلطار الذي أعلنه أوباما،
لكنه يبدو أنه يهدف ــ في ما يهدف ــ الى
تقديم املزيد من التنازالت الفلسطينية
ع �ب��ر إض� �ف ��اء ال �ش��رع �ي��ة ع �ل��ى االح �ت�ل�ال
االس��رائ �ي �ل��ي ت �ح��ت ع �ن ��وان ال�ت��رت�ي�ب��ات
األمنية ،وفي املقابل اإلبقاء على القدس
وال�ل�اج� �ئ�ي�ن وامل �س �ت ��وط �ن ��ات ،وال �س �ب��ب
ب� �ح� �س ��ب أوب� � ��ام� � ��ا ط � �م ��أن ��ة ال �ج �م �ه ��ور
االسرائيلي.
ً
وه�ك��ذا ،ب��دال م��ن أن توجه إدارة أوباما
ض �غ��وط �ه��ا ن �ح��و ال �ح �ك��وم��ة ال�ي�م�ي�ن�ي��ة
االسرائيلية ،دف��ع الرفض الفلسطيني،
حتى اآلن ،لصيغة الترتيبات األمنية،

وزي��ر الخارجية األم�ي��رك��ي ج��ون كيري
الى استخدام إحدى أكثر الوسائل حدة
ك��ي يضغط ع�ل��ى الفلسطينيني إلب��داء
امل��رون��ة« :تأخير عملية تحرير سجناء
أوس � �ل � ��و ال � ��ذي � ��ن ت� �ب� �ق ��وا ف � ��ي ال �س �ج ��ون
االس��رائ�ي�ل�ي��ة» ،حسبما ذك��رت صحيفة
«معاريف».
ون� � �ق� � �ل � ��ت ال � �ص � �ح � �ي � �ف� ��ة ّأن «ال� � �ف � ��ري � ��ق
الفلسطيني امل�ف��اوض تلقى ب�لاغ��ًا من
مكتب كيري عن تأجيل الدفعة الثالثة
م��ن املعتقلني الفلسطينيني ال�ت��ي كان
م ��ن امل� �ق ��رر أن ت �ت��م ف ��ي ن �ه��اي��ة ال�ش�ه��ر

الفلسطينية:
الرئاسة
ّ
لن يكون هناك
أي اتفاق من دون
ّ
األسرى والقدس
ً
الجاري ،ملدة شهر ،موضحة أن الطرف
الفلسطيني وج��د صعوبة ف��ي فهم ما
ال��ذي يقف خلف ال�خ�ط��وة ،س��وى أنها
ورق ��ة ض�غ��ط م��ن واش�ن�ط��ن ب�ع��د رف��ض
أب � ��و م� � ��ازن ق� �ب ��ول ص �ي �غ��ة ال �ت��رت �ي �ب��ات
األمنية».
ولفتت «معاريف» الى أن الفلسطينيني
انتظروا بشغف االقتراح األميركي الذي
يؤدي الى التقدم في املفاوضات ،سيما
عندما وضع كيري ،في زيارته العاشرة
للمنطقة ،على طاولة أبو مازن اقتراحًا
ي�س�ت�ن��د ال ��ى م�ع�ب��ر م �ش �ت��رك إس��رائ�ي�ل��ي
فلسطيني على ال�ح��دود األردن�ي��ة وال��ى
اس�ت�م��رار ال��وج��ود االس��رائ�ي�ل��ي ف��ي نهر

األردن .غ�ي��ر أن ال �ج �ه��ات الفلسطينية
أوضحت أن ما دفع أبو مازن ّالى رفض
االقتراح ،هو أن هذا الطرح يمثل تخليدًا
لالحتالل االسرائيلي.
ون�ق�ل��ت «م �ع��اري��ف» أي�ض��ًا ع��ن امل�ص��ادر
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ق��ول �ه��ا إن ك �ي��ري مصمم
على ب�ل��ورة بيان إسرائيلي فلسطيني
م �ش �ت��رك ي �ن��ص ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ت �ق��دم في
املفاوضات ،على أن يصدر الشهر املقبل،
وضمن هذا اإلط��ار يأتي تأجيل الدفعة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن امل�ع�ت�ق�ل�ين ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين،
ب �ه��دف «إق� �ن ��اع» ال �ق �ي��ادة الفلسطينية
باملوافقة على خطة الترتيبات األمنية
التي اقترحها.
وكجزء من «عملية تجميل» قرار تأجيل
ت�ح��ري��ره��م ،ذك ��رت «م �ع��اري��ف» أن هناك
ً
اح� �ت� �م ��اال ب � ��أن ي �ت��م ت��وح �ي��د ال��دف �ع �ت�ين
الثالثة والرابعة ،على أن يتم تحريرهم
في كانون الثاني.
لكن ف��ي امل�ق��اب��ل ،ت�ج��در اإلش ��ارة ال��ى أن
م�ع�ن��ى ه ��ذا ال �ت��وح �ي��د ه��و أن ��ه س�ي�ك��ون
مطلوبًا من السلطة الفلسطينية حسم
موقفها من الصيغة األميركية قبل هذا
التاريخ.
إل��ى ذل ��ك ،أك��د امل�ت�ح��دث ب��اس��م ال��رئ��اس��ة
الفلسطينية ،نبيل أبو ردينة ،ردًا على
م ��ا أوردت� � � ��ه ص �ح �ي �ف��ة «م � �ع ��اري ��ف» ع��ن
ت��أج�ي��ل ك �ي��ري ل�ت�ح��ري��ر ال��دف�ع��ة الثالثة
م ��ن امل �ع �ت �ق �ل�ين ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ،أن� ��ه ل��ن
يكون هناك أي ات�ف��اق م��ن دون األس��رى
والقدس وكافة قضايا الحل النهائي.
ب��دوره ،أك��د رئيس ن��ادي األسير ق��دورة
ف��ارس في حديثه إل��ى  PNNأن «موقف
ال � �ن� ��ادي وع� ��ائ�ل��ات األس � � ��رى وال �ح��رك��ة
األسيرة هو رفض هذا املقترح الجديد
الذي ينطوي على الكثير من التالعب»،
م�ض�ي�ف��ًا أن «اس �ت �خ��دام أس� ��رى م��ا قبل
أوسلو لتغذية كل املحطات التفاوضية
أم ��ر م ��رف ��وض ك�ل�ي��ًا ول ��ن ن�ق�ب��ل ب ��ه ول��ن
نسمح به».

إسرائيل والسلطة واألردن توقع على «قناة البحار»
ما قل
ودل
أكدت مصادر أمنية تركية أنه
تم اإلفراج عن أربعة جنود أتراك
خطفهم مقاتلو حزب العمال
الكردستاني بقيادة عبد الله
أوجالن (الصورة) بعد تدخل
سياسيني من حزب كردي
لصالحهم أمس .وكان مقاتلون

من حزب العمال الكردستاني
قد خطفوا الجنود األتراك أثناء
قيامهم بدورية في إقليم ديار بكر
جنوب شرق تركيا ،أول من أمس.
ولم يتضح سبب خطف الجنود،
لكن التوترات تزايدت في املنطقة
منذ مقتل شخصني يوم الجمعة
خالل مصادمات بني الشرطة
ومحتجني في بلدة يوكسيكوفا
القريبة .وذكرت املصادر أن أعضاء
في حزب السالم والديموقراطية
التركي املوالي لألكراد ،تدخلوا
لتأمني اإلفراج عن الجنود وأنه تم
تسليمهم إلى موقع للجيش
التركي في املنطقة.
(رويترز)

بالتزامن مع التوقيع على اتفاق «قناة
البحار» ،بهدف ضخ املياه من البحر الى
بحر امليت ،بني كل من إسرائيل واألردن
وال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف��ي م�ق��ر البنك
ال ��دول ��ي ف��ي واش �ن �ط��ن ،ذك� ��رت صحيفة
«ي� ��دي � �ع� ��وت أح � � ��رون � � ��وت» ،أن امل �خ �ط��ط
يشتمل على نقل نحو  100مليون متر
مكعب من املياه سنويًا من البحر األحمر
ال ��ى ال �ب �ح��ر امل �ي��ت ب �ه��دف إب �ط��اء عملية
جفافه.
وبحسب االتفاق ،من املقرر إقامة منشأة
لتحلية املياه في العقبة ،بينما تتقاسم
إس ��رائ� �ي ��ل واألردن وال �س �ل �ط ��ة م�لاي�ين
األك� � � ��واب م ��ن ه � ��ذه امل� �ن �ش ��أة وم � ��ن م �ي��اه
ال �ش �م��ال ،ع�ل��ى أن ي�ت��م ض��خ  200مليون
م �ت��ر م �ك �ع��ب س �ن ��وي ��ًا ،ي� �ح � ّ�ول م �ن �ه��ا 80

مليون متر مكعب إل��ى منشأة التحلية
ف ��ي ال �ع �ق �ب��ة ،وت �ح �ص��ل إس ��رائ �ي ��ل منها
على  50 - 30مليون متر مكعب ملنطقة
إي�ل�ات .ويحصل األردن على  30مليون
م�ت��ر م�ك�ع��ب الح�ت�ي��اج��ات��ه ف��ي ال�ج�ن��وب،
إض��اف��ة إل ��ى  50م�ل�ي��ون م�ت��ر م�ك�ع��ب من
مياه بحيرة طبرية.
وأض � � ��اف � � ��ت «ي� � ��دي � � �ع� � ��وت» إن ال �س �ل �ط��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ط�ل�ب��ت ف��ي إط� ��ار امل�خ�ط��ط
الحصول على موقع شمال البحر امليت،
ف��ي منطقة ع�ين فشخة ،إال أن إسرائيل
رف � �ض� ��ت .وت ��اب� �ع ��ت أي� �ض ��ًا أن ال �س �ل �ط��ة
الفلسطينية ستحصل بحسب االتفاق
ع �ل��ى  30م �ل �ي��ون م �ت��ر م �ك �ع��ب م ��ن م�ي��اه
بحيرة طبرية وم�ي��اه التحلية أو املياه
العذبة بثمن اإلنتاج .وتوقعت الصحيفة

أن ينجز املشروع خالل  5 - 4سنوات.
ومن أجل تجنب االعتراضات القانونية
للمحافل الخضراء في إسرائيل ،سيتم
تمديد كل األنبوب من البحر األحمر في
ُ َ
وي�ح��ت�م��ل أن ي�ك��ون
األراض � ��ي األردن� �ي ��ة،
م�خ��رج��ه ال��ى ال�ب�ح��ر امل�ي��ت ف��ي األراض ��ي
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة .وإح� ��دى اإلم �ك��ان �ي��ات هي
إيجاد بحيرات للسياح حول الفتحتني،
في ّ العقبة وفي البحر امليت.
ووق � ��ع ال �ج��ان��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي واألردن � ��ي
واإلسرائيلي أمس ،في واشنطن ،وبدعم
م��ن ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ،امل��رح �ل��ة األول � ��ى من
اتفاقية م�ش��روع م��د قناة لنقل مياه من
البحر األحمر إلى البحر امليت ،حسبما
ذكرت وكالة «األناضول».
ونقلت الوكالة التركية عن رئيس سلطة

تقــرير

بغداد تطارد اإلرهابيني إلى حدود سوريا
ان� �ط� �ل� �ق ��ت غ� � ��رب ال � � �ع � ��راق أم� � ��س ع �م �ل �ي��ة
عسكرية واسعة لتأمني الطريق الدولي
ال ��راب ��ط ب�ي�ن ب �غ��داد وس ��وري ��ا .وب��اش��رت
ق�ي��ادة عمليات ال�ج��زي��رة وال�ب��ادي��ة أمس
تنفيذ عملية عسكرية ف��ي مناطق غرب
مدينة ال��رم��ادي لتأمني الطريق ال��دول��ي
بمشاركة الشرطة االت�ح��ادي��ة واألج�ه��زة
املساندة لها.
ي��ذك��ر أن الطريق ال��دول��ي ال��ذي يمر عبر
محافظة األن�ب��ار ويبلغ طوله نحو 600
ك �ل��م ش �ه��د ف��ي اآلون � ��ة األخ� �ي ��رة ه�ج�م��ات
نفذها مسلحون استهدفت ق��وات األم��ن
املرابطة على الطريق أو املنشآت املقامة
عليه ،كما شهدت محافظة األنبار خالل
األيام املاضية فرض حظر للتجوال على
عدة مدن ،بينها الرمادي والفلوجة.

في غضون ذلك ،كشفت كتلة الحل ،أمس،
ع��ن ع��زم �ه��ا ت�ش�ك�ي��ل ائ �ت�ل�اف م��ع كتلتي
متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب
أسامة النجيفي ،والحوار الوطني التي
يتزعمها حامد املطلك وكيانات أخ��رى،
ل �خ��وض االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة املقبلة
بقائمة موحدة.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع��ن ال�ك�ت�ل��ة ق �ي��س ال �ش��ذر،
إن «ال �ح��ل وم�ت�ح��دون وال �ح��وار الوطني
وك �ي��ان��ات أخ� ��رى س �ت��دخ��ل االن �ت �خ��اب��ات
املقبلة ف��ي كتلة ك�ب�ي��رة» ،مشيرًا إل��ى أنه
«لم يتفق بعد على تسميتها» .وأضاف
إن «االسم املطروح حاليًا هو «االتحاد»،
لكن لم يتفق عليه حتى اآلن».
وال �ك �ت��ل ال� �ث�ل�اث م �ن �ض��وي��ة ف ��ي ال�ق��ائ�م��ة
ال�ع��راق�ي��ة ال�ت��ي يتزعمها رئ�ي��س ال ��وزراء

ال� � �س � ��اب � ��ق إي � � � � ��اد ع � �ل � ��اوي (ال � � � �ص� � � ��ورة).
وت�ع��رف القائمة العراقية نفسها بأنها
تحالف سياسي ع��راق��ي ل�ي�ب��رال��ي ،يضم
أحزابًا من مختلف مكونات البالد بقيادة
رئيس الوزراء السابق إياد عالوي.
م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،ق �ت��ل  19ش�خ�ص��ًا على
األق� ��ل ف��ي ه�ج�م��ات م�ت�ف��رق��ة ف��ي ال �ع��راق،
ب�ي�ن�ه��م  11ف��ي ان �ف �ج��ار س �ي��ارة مفخخة
ً
مقهى شعبيًا ف��ي ب�ل��دة بهرز،
استهدف
ش�م��ال��ي ب �غ��داد ،حسبما أف ��ادت م�ص��ادر
أمنية وطبية أمس.
وي �ش �ه ��د ال� � �ع � ��راق ت� �ص ��اع� �دًا ف� ��ي أع �م ��ال
العنف اليومية ،حيث قتل أكثر من 6250
شخصًا منذ ب��داي��ة ال�ع��ام  2013بحسب
مصادر أمنية وطبية وعسكرية.
(األخبار ،أ ف ب)

امل �ي��اه الفلسطيني ،ش ��داد ال�ع�ت�ي�ل��ي ،أن
م �ش��روع تحلية امل �ي��اه ال ي�م�ث��ل م�ش��روع
ق�ن��اة البحرين ب��ال�ك��ام��ل ،ب��ل ه��و مرحلة
أول� �ي ��ة م� �ن ��ه ،ألن ت �ك �ل �ف��ة امل � �ش� ��روع ك�ك��ل
تتعدى  11مليار دوالر.
وق� � ��ال ال �ع �ت �ي �ل��ي إن ك �م �ي��ة امل � �ي� ��اه ال �ت��ي
سيحصل عليها ال�ج��ان��ب الفلسطيني
ت��أت��ي إض��اف��ة إل��ى ال�ك�م�ي��ات االع�ت�ي��ادي��ة
التي تحصل عليها السلطة من إسرائيل،
والبالغة  110ماليني متر مكعب سنويًا.
وتعليقًا على االتفاق ،رأى وزير التعاون
اإلق �ل �ي �م ��ي ،وزي� � ��ر ال �ب �ن��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة ف��ي
الحكومة اإلسرائيلية ،سيلفان شالوم،
أن «الحديث عن عملية تاريخية تحقق
حلم سنوات طويلة».
(األخبار)
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روحاني :الغرب اعترف بعجزه إزاء برنامجنا النـ
خبراء « »1+5وإيران يجتمعون في فيينا والفروف في طهران اليوم

تتواصل االجتماعات النووية اليوم في فيينا بني الدول
الكبرى وإيران في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الستكمال البحث في املسائل املتعلقة باتفاق جنيف بشأن
االزمة النووية بني طهران والغرب
ب� ��دأ خ� �ب ��راء م ��ن إي � � ��ران وال� � � ��دول ال �س��ت
املعنية بالتفاوض ح��ول امللف النووي
االي��ران��ي ،إض��اف��ة ال��ى ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة
ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة أم ��س ف��ي ف�ي�ي�ن��ا ،بحث
تفاصيل تطبيق اتفاق جنيف املبرم في
أواخ ��ر ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ح��ول ال�ب��رن��ام��ج
ال �ن��ووي االي��ران��ي ،بينما رأى الرئیس
اإلي� ��ران� ��ي ،ح �س��ن روح� ��ان� ��ي ،أن ال �ق��وی
الكبری اعترفت بعجزها عن وقف تقدم
إیران في املجال النووي السلمي.
وف � � � ��ي غ � � �ض� � ��ون ذل � � � � ��ك ،ي � � �ج� � ��ري وزي � � ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس��ي س�ي��رغ��ي الف ��روف،
ف��ي العاصمة االي��ران�ي��ة ط �ه��ران ،ال�ي��وم،
مباحثات مع كبار املسؤولني االيرانيني
ح��ول املواضيع ذات االهتمام املشترك،
ال��ى جانب مستجدات املنطقة والعالم
وعلى رأسها االزمة السورية.
وق� ��ال رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة االسل��ام �ي��ة،
خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه م�م�ث�ل��ي م�ح��اف�ظ��ة بوشهر
ف� ��ي م �ج �ل��س ال � �ش � ��وری االس �ل��ام � ��ي ،إن
«ال �ق��وی ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ف�ك��ر ف��ي ال�ق�ض��اء
علی قدرة إیران في التخصیب ،اعترفت
ح��ال�ی��ًا ب�ع��دم إم�ك��ان�ی��ة ال�ح��د م��ن التقدم
الصناعي ومنع التخصیب ف��ي إی��ران،
ألنهما تم توطینهما وتوسعیهما».
وف��ي فيينا ،ب��دأت ال��دول الست الكبرى
(ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وروس� �ي ��ا وال �ص�ين
وف��رن�س��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا وامل��ان �ي��ا) وإي ��ران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،أمس،
اجتماعات على مستوى الخبراء لبحث
تفاصيل تطبيق اتفاق جنيف املبرم في
أواخ ��ر ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ح��ول ال�ب��رن��ام��ج
النووي االيراني املثير للجدل.
وك� ��ان ال �س �ف �ي��ر االي ��ران ��ي ل ��دى ال��وك��ال��ة
ال ��دول � �ي ��ة ،رض � ��ا ن �ج �ف��ي ،أع� �ل ��ن ف ��ي 29
تشرين الثاني امل��اض��ي أن��ه يتوقع بدء
ت �ط �ب �ي��ق االت � �ف� ��اق ال � �ن� ��ووي م ��ع ال �غ��رب
ف��ي آخ��ر ك��ان��ون االول أو مطلع ك��ان��ون
الثاني.

وي ��وم غ��د األرب �ع��اء س�ي�ن��اق��ش األط ��راف
نقطة أخرى تشملها «خارطة الطريق»
وه� ��ي زي� � ��ارة م �ن �ج��م ق��اش�ي�ن (ج� �ن ��وب)،
حسبما أع�ل��ن امل�ت�ح��دث ب��اس��م املنظمة
االي � ��ران � � �ي � ��ة ل� �ل� �ط ��اق ��ة ال � � ��ذري� � ��ة ب � �ه� ��روز
كمالواندي أول من أمس.
من جهة أخرى ،رأى نائب رئيس لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية في
م�ج�ل��س ال� �ش ��ورى االس�ل�ام ��ي ،م�ن�ص��ور
حقيقت بور ،أن الدول العربية ليس لها
وزن كي تطلب املشاركة في املفاوضات
النووية بني إيران ومجموعة «.»1+5
وقال حقيقت بور لوكالة «مهر» لألنباء
ح� �ي ��ال ت �ص��ري �ح��ات ب �ع��ض امل �س��ؤول�ي�ن
ف��ي ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ب �ش��أن م�ش��ارك�ت�ه��م
ف� ��ي امل � �ف� ��اوض� ��ات ال� �ن ��ووي ��ة ب �ي�ن إي � ��ران
وم �ج �م��وع��ة « :1+5إن ه ��ذا االدع � ��اء في
غ �ي��ر م �ح �ل��ه .ط�ب�ع��ًا االع� �ت ��راف ب ��أن أم��ن
الدول العربية مرتبط بأمن الجمهورية
االس�ل�ام �ي��ة االي��ران �ي��ة ه��و ك�ل�ام ص��ائ��ب
وحقيقة».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ح��ذر وزي��ر ال��دف��اع ،العميد
حسني دهقان ،دول الخليج العربية من
الوقوع في الفخ األميركي.
ورد ده �ق��ان ع �ل��ى ال �ت �ه��دي��دات امل�ب�ط�ن��ة
ل��وزي��ر ال��دف��اع األم �ي��رك��ي ت �ش��اك ه��اغ��ل،
ال�ت��ي ّادع ��ى فيها أن ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة مع
إي��ران يجب أن تدعم بالقوة العسكرية،
ً
قائال« :إن الدبلوماسية تتكلل بالنجاح
ع �ن��دم��ا ت��رت �ك��ز ع �ل��ى أس� ��اس ال�ع�ق�لان�ي��ة
وامل �ن �ط��ق ،ال ع �ل��ى أس� ��اس ال �ل �ج��وء ال��ى
ال�ق��وة وإش�ع��ال ال�ح��روب وس�ل��ب حقوق
الشعوب».
ً
وت��اب��ع وزي��ر ال��دف��اع ق��ائ�لا «إن اع�ت��راف
وزي� ��ر ال ��دف ��اع االم �ي��رك��ي ال �ص��ري��ح ب��أن
ب�ل�اده ت�ب�ي��ع م��زي �دًا م��ن االس �ل �ح��ة ل��دول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ف��ارس��ي ق��د أم ��اط ال �ل �ث��ام عن
أهدافهم في الترويج لظاهرة التخويف
م��ن إي� ��ران ،وي ��دل ع�ل��ى أن�ه��م ال يفكرون

وزراء خارجية الـ  1+5مع نظيرهم اإليراني في مؤتمر جينيف األخير (فابريس كوفريني ـ أ ف ب)
في أمن املنطقة ،بل يسعون الى ضمان
مصالحهم وإنقاذ اقتصادهم املتأزم».
وقال «ننصح الدول الصديقة والشقيقة
ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ال �ف��ارس��ي ب �ت��وخ��ي ال �ح��ذر
وع��دم السقوط في فخ الحرب النفسية
للعسكريني االميركيني».
ال��ى ذل��ك ،أك��د وزي��ر ال��دف��اع اإلي��ران��ي أن

ال�ص��واري��خ البالستية وال�ب�ع�ي��دة امل��دى
امل �ن �ت �ج��ة م�ح�ل�ي��ًا ت ��م ت �ط��وي��ره��ا ب�ح�ي��ث
أصبحت عالية الدقة وقليلة الخطأ في
االصابة ،حتى بلغ مدى خطئها مترين
ف �ق��ط ،وم ��ن امل��ؤم��ل ت �ط��وي��ره��ا إلي �ص��ال
الخطأ فيها الى الصفر.
وأش � ��ار ده� �ق ��ان ف ��ي ح � ��وار م�ت�ل�ف��ز ال��ى

ت�ط��ور ال�ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة ف��ي ال�ب�لاد
وامل �ش��اري��ع امل �ن �ج��زة ،وق ��ال إن��ه «ي�ج��ري
ح��ال�ي��ًا ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وج�ي��ه ال�ص��واري��خ
ب��أش �ع��ة ال �ل �ي��زر ،ح �ي��ث أن �ج��ز ذل ��ك على
ص� ��واري� ��خ م ��ن ط� � ��راز ت � ��او ال� �ت ��ي ي�م�ك��ن
إطالقها أيضًا من املروحيات».
وأضاف أنه «تم تطوير صناعة القذائف

تل أبيب :سفارات إيران قواعد لإلرهاب
قبل ساعات من زيارة
وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف لطهران ،زار نظيره
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان
موسكو ،حيث يبحث ملفات
إيران وسوريا والتسوية
بحث وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الف��روف مع نظيره اإلسرائيلي أفيغدور
ل�ي�ب�ي��رم��ان ف��ي م��وس �ك��و أم ��س األوض� ��اع
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ش��أن�ين ال �س��وري واإلي��ران��ي
وم � �ف� ��اوض� ��ات ال� �ت� �س ��وي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،حسبما ذك��ر م��وق��ع «أن�ب��اء
موسكو».
في هذا الوقت ،قال الرئيس اإلسرائيلي
ش �م �ع��ون ب �ي��ري��ز إن «إس ��رائ� �ي ��ل ت�ن�ت�ظ��ر
لترى ه��ل ستترجم تصريحات الرئيس
االي ��ران ��ي ح �س��ن روح ��ان ��ي ال ��ى أف �ع��ال أم
ستبقى مجرد كالم ال رصيد له» ،مؤكدًا
أن «إي ��ران تشكل ت�ه��دي�دًا ألم��ن إسرائيل
وال � �ع� ��ال ��م ب � ّ
�رم � �ت ��ه ،ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي ال
تتعرض فيه طهران ألي تهديد».
أم��ا وزي��ر ال��دف��اع م��وش��ي ي�ع��ال��ون فاتهم

إيران باستخدام سفاراتها لنقل «أسلحة
وقنابل» يمكن استخدامها في هجمات
ضد إسرائيل .وقال ،أثناء لقاء مع رئيس
غ��وات �ي �م��اال اوت � ��و ب �ي��ري��ز م��ول �ي �ن��ا ال ��ذي
ي��زور إس��رائ�ي��ل« ،حيثما ت��وج��د س�ف��ارات
إي ��ران �ي ��ة ف��إن �ه��ا ت �س �ت �خ��دم ك ��ذل ��ك ق��واع��د
ل�ل�اس �ت �خ �ب��ارات واالره� � � � ��اب .وي �س �ت �خ��دم
اإلي��ران �ي��ون ب��ري��ده��م ال��دب�ل��وم��اس��ي لنقل
قنابل وأسلحة».
وأض � � � � ��اف «ن � �ع � �ل� ��م أن� � � ��ه ف� � ��ي ب � � �ل� � ��دان ف��ي
أم�ي��رك��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ،م�ث��ل ك��وب��ا وف�ن��زوي�لا
ونيكاراغوا وبوليفيا ،يملك اإليرانيون
قواعد إرهابية في إطار سفاراتهم أو في
أوس� ��اط ال �س �ك��ان امل�ح�ل�ي�ين م��ن املسلمني
الشيعة» .وت��اب��ع يعالون «إن اإليرانيني
أقاموا هيكليات للتمكن من التحرك ضد
ي�ه��ود ،إس��رائ�ي�ل�ي�ين ،لكن يمكن أي�ض��ًا أن
ي�س�ت�خ��دم��وه��ا ،ف��ي ح��ال ق� ��رروا ال�ت�ح��رك،
ضد الواليات املتحدة».
وأش��ار بيان ص��ادر عن وزارة الخارجية
ال��روس �ي��ة إل ��ى أن الف � ��روف ج ��دد ال��دع��وة
إل��ى عقد مؤتمر جنيف « 2-لنقل النزاع
امل �س �ل��ح ف ��ي س ��وري ��ا ب �س��رع��ة إل� ��ى م�س��ار
ال� �ت� �س ��وي ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ع� �ب ��ر ح � � ��وار ب�ين
املعارضة والسلطة في سوريا».
وأكد الفروف استعداد موسكو للعمل مع
شركائها في الرباعية الدولية لدفع مسار

املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية.
وأش � ��ار ال �ب �ي��ان ك��ذل��ك إل ��ى أن ال�ج��ان�ب�ين
ناقشا مسائل عملية تتعلق بالعالقات
الثنائية ال��روس�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وأع��رب��ا
ع � ��ن رغ �ب �ت �ه �م ��ا ف � ��ي م� ��واص � �ل� ��ة ال � �ح� ��وار
السياسي املكثف حول املسائل اإلقليمية
والدولية».
وي �ت��رأس ليبرمان وف��د اللجنة ال��وزاري��ة
اإلسرائيلية الزائر ملوسكو ،لعقد اجتماع
م��ع امل �س��ؤول�ين ال ��روس لبحث جملة من
القضايا الثنائية ،أهمها إق��ام��ة منطقة
ت � �ج� ��ارة ح� � ��رة ب�ي��ن االت� � �ح � ��اد ال �ج �م��رك��ي
(روس� � �ي � ��ا ،ك� ��ازاخ � �س � �ت� ��ان ،ب� �ي�ل�اروس� �ي ��ا)
وإسرائيل.
وك ��ان ��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ق� � ��د ق � ��ال � ��ت ف� � ��ي وق� � � ��ت س � ��اب � ��ق إن ل� �ق ��اء
ال��وف��دي��ن اإلس��رائ �ي �ل��ي ب��رئ��اس��ة ليبرمان
وال��روس��ي ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء
أرك ��ادي دف��ورك��وف�ي�ت��ش ،سيتناول خالل
اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة ال � ��وزاري � ��ة امل �ش �ت��رك��ة،
م�ن��اق�ش��ة امل��واض �ي��ع امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت�ع��اون
االق� �ت� �ص ��ادي وال� �ت� �ب ��ادل ال �ت �ج ��اري «ب�م��ا
فيها ات�ف��اق�ي��ة إق��ام��ة منطقة ت�ج��ارة ح��رة
ب�ي�ن إس��رائ �ي��ل ودول االت �ح ��اد ال�ج�م��رك��ي
(روس� �ي ��ا وك��ازاخ �س �ت��ان وب �ي�لاروس �ي��ا)»
وأيضًا «مسألة توقيع اتفاقية معاشات
تقاعدية» ،وه��ي اتفاقية ستدفع روسيا
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ــووي

أوكرانيا

املعارضة تهدد بحصار الرئاسة
ت� � � � ��زور وزي� � � � � ��رة خ � ��ارج� � �ي � ��ة االت� � �ح � ��اد
األوروب��ي كاثرين آشتون اليوم وغدًا
كييف ،في مهمة مصالحة للمساعدة
ع �ل��ى ت �س��وي��ة األزم� � ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي
أوك��ران �ي��ا ،وف ��ق م��ا أع�ل�ن��ت امل�ف��وض�ي��ة
األوروب �ي��ة ال�ت��ي أوض �ح��ت أن آش�ت��ون
«س� �ت� �ل� �ت� �ق ��ي ك � ��ل األط � � � � ��راف امل �ع �ن �ي ��ة»
ب �ي��ن ح� �ك ��وم ��ة وم � �ع� ��ارض� ��ة وم �م �ث �ل��ي
املجتمع املدني «لدعم البحث عن حل
سياسي».
وستؤكد آشتون التي ستترأس «وفدًا
ص�غ�ي�رًا» م��ن دائ��رت �ه��ا ،ط�ل��ب االت �ح��اد
األوروب � � � � � ��ي «ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � ��ي أع � �م ��ال
العنف التي ارتكبت ًبحق متظاهرين
م � �س� ��امل�ي��ن» ،م� �ض� �ي� �ف ��ة «أن � �ه � ��ا ل �ي �س��ت
وس��اط��ة رسمية» واالت�ح��اد األوروب��ي
ال يزعم تسوية األزم��ة ،ب��ل ه��ي مهمة
«القوى السياسية األوكرانية».
وك � ��ان رئ� �ي ��س امل �ف��وض �ي��ة األوروب � �ي� ��ة
ج ��وزي ��ه م��ان��وي��ل ب � � ��اروزو وال��رئ �ي��س
االوك ��ران ��ي ف�ي�ك�ت��ور ي��ان��وك��وف �ت��ش قد
ات �ف �ق��ا أول م ��ن أم ��س ع �ل��ى م �ب��دأ ه��ذه
الزيارة ،لكن من دون تحديد موعدها.
ورأى باروزو في خطاب ألقاه أمس في
ميالنو أن «من حق االتحاد األوروبي
ومن واجبه الوقوف إلى جانب شعب
أوك��ران �ي��ا ف��ي ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ال�ص�ع�ب��ة
ج�دًا ألنهم يقدمون ألوروب��ا مساهمة
من أكبر ما يمكن تقديمه».
وأف ��اد م�ص��در أوروب ��ي ب��أن «اس�ت�ق��رار
ال�ب�لاد» على امل�ح��ك ،إذا ل��م ي��وج��د حل
ل�ل�أزم��ة ال �ح��ال �ي��ة غ �ي��ر امل �س �ب��وق��ة منذ
الثورة البرتقالية.

ف��ي غضون ذل��ك ،تستمر احتجاجات
امل�ع��ارض��ة ف��ي أوك��ران �ي��ا ،ب�ع��د تظاهر
م� �ئ ��ات اآلالف ف� ��ي ال �ع ��ا ًص �م ��ة ك�ي�ي��ف
أول م��ن أم��س ،اس�ت�ج��اب��ة ل��دع��وة ق��ادة
امل�ع��ارض��ة ل�ت�ظ��اه��رات مليونية .وب��دأ
امل � �ت � �ظ� ��اه� ��رون م� �ن ��ذ األح � � ��د ب �ح �ص��ار
امل� �ب ��ان ��ي ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ،وغ� �ل ��ق ال �ط ��رق
املؤدية إليها.
وق� ��ال رئ �ي��س ح ��زب ال��وط��ن امل �ع��ارض

بلغ عدد
المعتصمين في ميدان
االستقالل أكثر من 500
ألف بحسب المعارضة

أرس� � �ن � ��ي ي ��ات� �س� �ي� �ن ��وي ��ك ،إن «ال � �ي� ��وم
س �ي �ك��ون ح��اس �م��ًا ف��ي ت �ح��دي��د مصير
ال � �ب�ل��اد» .وب � � ��دوره أع� �ل ��ن ال �ن ��ائ ��ب ف��ي
ن �ف��س ال �ح��زب س �ي��رغ��ي ب��اش�ي�ن�س�ك��ي،
إم� �ه ��ال ال��رئ �ي��س األوك� ��ران� ��ي ف�ي�ك�ت��ور
ي ��ان ��وك ��وف� �ي� �ت ��ش  48س � ��اع � ��ة ،إلل� �ق ��اء
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة فيتالي
زاه��ارت�ش�ن�ك��و ،وإق��ال��ة رئ�ي��س ال ��وزراء

ن � �ي � �ك� ��والي أزاروف ،وإال ف �س �ي �ق��وم
املتظاهرون بمحاصرة مقر الرئاسة.
وق��ام ح��زب «أودار» امل�ع��ارض بنصب
خيمة كبيرة ف��ي ال�ط��ري��ق امل��ؤدي إلى
مقر رئاسة الحكومة ،وتبع ذلك قيام
ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن امل �ت �ظ��اه��ري��ن ب�ن�ص��ب
خيامهم في الطرق املؤدية إلى املقر.
ودع��ت وزارة الداخلية األوكرانية في
ب �ي��ان ص ��ادر ع�ن�ه��ا ،ن ��واب امل �ع��ارض��ة،
إل ��ى ع ��دم ت�ح��ري��ض امل�ت�ظ��اه��ري��ن ضد
م�س��ؤول��ي ال��دول��ة ،فيما ب ��دأت أج�ه��زة
�ران � � �ي� � ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف��ي
األم � � � ��ن األوك� � � ُ
األحداث ،حيث أنشئت لجنة للتحقيق
في الفعاليات املخالفة للقانون.
ويقول معارضون إن أعداد املعتصمني
امل �ع��ارض�ين ف��ي م �ي��دان االس �ت �ق�لال في
ك�ي�ي��ف ي � ��راوح ب�ي�ن  500أل ��ف وم�ل�ي��ون
معتصم ،فيما ت�ق��ول وزارة الداخلية
إن نحو  100أل��ف شخص شاركوا في
الفعاليات الداعية للتكامل مع أوروبا.
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،أج��رى يانوكوفيتش
ً
ات�ص��اال هاتفيًا مع األم�ين العام لألمم
امل�ت�ح��دة «ب ��ان ك��ي م ��ون» ،ق��ال ف�ي��ه إن��ه
سيبدأ م �ش��اورات لتهدئة ال��وض��ع في
البالد.
وت � � �ش � � �ه� � ��د أوك � � � ��ران � � � �ي � � � ��ا ت � � �ظ� � ��اه� � ��رات
واح �ت �ج��اج��ات ،ع�ق��ب ت�ع�ل�ي��ق ال��رئ�ي��س
األوك � ��ران � ��ي ف �ي �ك �ت��ور ي��ان��وك��وف �ي �ت��ش
ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ج��ارة ال� �ح ��رة م��ع
االتحاد األورب��ي في  21تشرين ثاني
امل��اض��ي ،ب��دع��وى أن �ه��ا ت�ل�ح��ق ال�ض��رر
بالعالقات األوكرانية الروسية.
(أ ف ب ،األناضول)

رصاص على القوات الفرنسية في بانغي
ّ
توجه باستخدام أشعة
التي أصبحت
الليزر أيضًا» .وحول إنتاج الغواصات
في البالد قال إن إيران قادرة اليوم على
إنتاج غ��واص��ات ثقيلة ،حيث تم إنتاج
غواصة فاتح التي ستدشن وتنضم الى
سالح البحرية قريبًا.
(إرنا ،أ ف ب ،مهر)

بموجبها ،ف��ي ح��ال توقيعها ،املعاشات
ال� �ت� �ق ��اع ��دي ��ة «ال � �س� ��وف � �ي� ��ات � �ي� ��ة» ل �ج �م �ي��ع
اإلسرائيليني الذين هاجروا من روسيا،
بمن فيهم الذين فقدوا الجنسية الروسية.
وق��ال ليبرمان ف��ي حديث ل��وك��االت أنباء
ّ
روسية إنه يرى أن من الضروري أن تضع
ال�ل�ج�ن��ة امل �ش �ت��رك��ة ف��ي أول اه�ت�م��ام��ات�ه��ا
«ت �ح��ري��ر ت� �ج ��ارة امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع� �ي ��ة»،
م�ب�ي�ن��ًا أن ه �ن��اك «ق� �ي ��ودًا ب �ي��روق��راط �ي��ة»
ت�ع��رق��ل ت�ص��دي��ر امل�ن�ت�ج��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
إل ��ى روس �ي��ا وت �ص��دي��ر امل��زي��د م��ن القمح
الروسي إلى إسرائيل ،ويجب إزالتها.
وت ��ول ��ى وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة رئ �ي ��س ح��زب
«إسرائيل بيتنا» ،القيام بمهمات أعمال
رئيس ال ��وزراء بنيامني نتنياهو ،خالل
فترة زيارة قام بها األخير الى روسيا في
 21تشرين الثاني املاضي.
وش � � � ��دد ن� �ت� �ن� �ي ��اه ��و ف � ��ي م ��وس � �ك ��و ع �ل��ى
إي �ج��اد «ح��ل ح�ق�ي�ق��ي» ملشكلة ال�ب��رن��ام��ج
النووي اإليراني .وقال إثر لقائه الرئيس
فالديمير بوتن ،في مؤتمر صحافي في
الكرملن« :نأمل جميعًا بحل دبلوماسي،
ً
ل �ك��ن ي �ن �ب �غ��ي أن ي� �ك ��ون ح �ل��ا ح �ق �ي �ق �ي��ًا»،
موضحًا أن هذا األمر يعني بالنسبة إلى
إيران وقف تخصيب اليورانيوم وتشغيل
أجهزة الطرد املركزي.
(األخبار)

اندلعت مواجهات في بانغي بني جنود
ف��رن �س �ي�ين وم �س �ل �ح�ين أم � ��س ،ف ��ي ال �ي��وم
األول م��ن عملية ن��زع س�لاح امليليشيات
ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ه��ا ب ��اري ��س ف ��ي أف��ري �ق �ي��ا
الوسطى ،حسبما أعلنت رئاسة األركان
ً
ال�ف��رن�س�ي��ة ف��ي ب ��اري ��س ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن
«األمور تجري على ما يرام».
وقد دارت هذه املواجهات عند الظهر بني
ج�ن��ود ي�ش��ارك��ون ف��ي عملية سنغاريس
ال�ف��رن�س�ي��ة وم�س�ل�ح�ين ق��رب امل �ط��ار ال��ذي
ي�ت�م��رك��ز ف �ي��ه ال �ق �س��م األك �ب��ر م��ن ال �ق��وات
ال �ف��رن �س �ي��ة ف ��ي ش �م��ال ال �ع��اص �م��ة .وق ��ال
م� � �س � ��ؤول االت� � � �ص � � ��االت ف � ��ي ق � � ��وة ح �ف��ظ
السالم املتعددة الجنسيات في أفريقيا
الوسطى ،سيلستني كرايست ليون« ،لم
ترغب جماعة سيليكا في ن��زع السالح،
ف �ك��ان ه �ن��اك ت �ب��ادل إلط�ل�اق ال �ن��ار لفترة
ق �ص�ي��رة ث��م ف � ��روا» .ون �ف��ى ش �ه��ود ع�ي��ان
أن ي�ك��ون أي م��ن ال�ج�ن��ود الفرنسيني قد
أصيب خالل هذه االشتباكات.
وك � ��ان � ��ت ق ��اف� �ل ��ة ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن امل � ��درع � ��ات
ال�ف��رن�س�ي��ة ق��د وص�ل��ت أول م��ن أم��س ب�رًا
من الكاميرون لتعزيز القوات الفرنسية،

ف �ي �م��ا ح �ل �ق��ت ط� � ��وال ال �ل �ي��ل امل ��روح �ي ��ات
القتالية الفرنسية ال�ت��ي ل��م ت�ك��ن مرئية
فوق بانغي.
وت �س �ت �ه��دف ال�ع�م�ل�ي��ة ب��ال��درج��ة األول� ��ى،
ح� �ت ��ى ل� ��و ل� ��م ت �ع �ل��ن ب� ��اري� ��س ع� ��ن ذل� ��ك،
ع��ودة لفرنسا إل��ى قلب ال�ق��ارة السمراء،
بحجة القضاء على املقاتلني املتمردين
ال� �س ��اب� �ق�ي�ن ف� ��ي ت � �م ��رد س �ي �ل �ي �ك��ا ال ��ذي ��ن
ارتكبوا ع��ددًا كبيرًا من التجاوزات ضد
ال �س �ك��ان ف ��ي األش� �ه ��ر األخ� �ي ��رة ك��ال�ن�ه��ب
والسلب واإلعدامات امليدانية.
وت� ��واج� ��ه أف��ري �ق �ي��ا ال ��وس� �ط ��ى ال �ف��وض��ى
ودوام��ة أعمال العنف الطائفية والدينية
ب�ي�ن املسيحيني وامل�س�ل�م�ين م�ن��ذ إط��اح��ة
الرئيس فرنسوا بوزيزيه في آذار املاضي.
وق � � � ��د ان � � �ض � ��م ق � �س � ��م م � � ��ن م �ي �ل �ي �ش �ي ��ات
س �ي �ل �ي �ك��ا ،ال� �ت ��ي أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س أف��ري �ق �ي��ا
ال ��وس� �ط ��ى وال ��زع � �ي ��م امل� �ت� �م ��رد ال �س��اب��ق
م�ي�ش��ال دج��وت��ودي��ا رس�م�ي��ًا ح�ل�ه��ا ،إل��ى
ال �ق��وات األم�ن�ي��ة ال�ج��دي��دة ،لكن ح��ل هذه
امليليشيات بقي رمزيًا ولم يتغير شيء
في الواقع.
من جهته ،راى وزير الخارجية الفرنسي

ل� � ��وران ف��اب �ي��وس أن «ال �ص �ع��وب��ة تكمن
ف��ي أن ع ��ددًا ك�ب�ي�رًا م��ن ع�ن��اص��ر سيليكا
السابقة قد تخلوا عن ثيابهم العسكرية
وارت ��دوا الثياب املدنية ،وم��ن الصعوبة
بمكان التعرف إليهم».
وأض ��اف «ش��رح�ن��ا للجميع عبر اإلذاع��ة
وم �خ �ت �ل��ف وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل� ��ام امل� �ت ��واف ��رة
أن م��ن ال� �ض ��روري ج �م��ع ال� �س�ل�اح ،وق��ال
الرئيس دج��وت��ودي��ا ال�ش��يء نفسه ،لذلك
سنبدأ االتصاالت وإذا لم يكن ذلك كافيًا
فسنستخدم القوة».
وبعد تصويت األم��م املتحدة الخميس،
نشرت فرنسا  1600عنصر في جمهورية
أف ��ري� �ق� �ي ��ا ال ��وس � �ط ��ى ف � ��ي إط � � ��ار ع�م�ل�ي��ة
سانغاريس لدعم ق��وة أفريقية منتشرة
في البالد وقوامها  2500جندي.
وي� ��ذك� ��ر أن ال �ق �س ��م األك � �ب� ��ر م� ��ن ال� �ق ��وات
ال �ف��رن �س�ي��ة ي �ت��رك��ز ف ��ي ب��ان �غ��ي .وي�ع�ت��زم
االت �ح��اد األف��ري�ق��ي رف��ع ع��دد ق��وات حفظ
ال �س�ل�ام األف��ري �ق �ي��ة امل ��وج ��ودة ف��ي ال�ب�لاد
من  3600إلى  6000عسكري ،بعد ارتفاع
وتيرة املواجهات املسلحة.
(أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

هاغل في إسالم آباد
ب�ح��ث وزي ��ر ال��دف��اع األم �ي��رك��ي ،ت�ش��اك
هاغل ،استخدام الطائرات األميركية
ب �ل��ا ط � �ي� ��ار ف � ��ي م � �ن ��اط ��ق ن ��ائ � �ي ��ة م��ن
باكستان ،أمس ،وذلك خالل أول زيارة
ي�ق��وم بها وزي��ر دف��اع أم�ي��رك��ي للبالد
منذ نحو أربع سنوات.
والتقى وزير الدفاع األميركي في إسالم
آب ��اد م��ع رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ب��اك�س�ت��ان��ي
ن� ��واز ش��ري��ف وك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن؛ وم��ن
ب �ي �ن �ه��م ق ��ائ ��د ال� �ج� �ي ��ش ال �ب��اك �س �ت��ان��ي
الجديد رحيل شريف .والتزم الجانبان
الصمت إزاء تفاصيل املحادثات.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية
ف��ي ب �ي��ان ،إن «رئ �ي��س ال � � ��وزراء ...نقل
ق�ل��ق ب��اك�س�ت��ان ال�ش��دي��د م��ن اس�ت�م��رار
ض� ��رب� ��ات ال � �ط� ��ائ� ��رات األم� �ي ��رك� �ي ��ة ب�لا
ط � � �ي� � ��ار ،وأك � � � ��د أن ه� � � ��ذه ال � �ض� ��رب� ��ات
غ� �ي ��ر إي� �ج ��اب� �ي ��ة ل� �ج� �ه ��ودن ��ا مل �ك��اف �ح��ة
اإلره� � � � � ��اب وال� � �ت� � �ط � ��رف ع � �ل ��ى أس � ��اس
ُمستدام».
وأف � � � ��اد م � �س� ��ؤول ف� ��ي وزارة ال� ��دف� ��اع
األم �ي ��رك �ي ��ة ب � ��أن ب��اك �س �ت��ان م ��ن أك �ب��ر
ال � ��دول امل �ت �ل �ق �ي��ة مل �س��اع��دات خ��ارج �ي��ة
أم�ي��رك�ي��ة وح�ص�ل��ت ع�ل��ى أك �ث��ر م��ن 16

م�ل�ي��ار دوالر ك �م �س��اع��دات أم�ن�ي��ة منذ
ع� ��ام  .2002وط �ل �ب��ت إدارة ال��رئ �ي��س
األم� �ي ��رك ��ي ب� � ��اراك أوب ��ام ��ا م �س��اع��دات
ع �س �ك��ري��ة ل �ب��اك �س �ت��ان ق �ي �م �ت �ه��ا 305
م�لاي�ين دوالر ل �ع��ام  ،2014ب��اإلض��اف��ة
ال� ��ى  858م �ل �ي��ون دوالر ك �م �س��اع��دات
مدنية.
وهاغل أول وزي��ر دف��اع أميركي يزور
باكستان منذ الغارة التي قتلت زعيم
تنظيم «القاعدة» أسامة بن الدن ،في
أبوت آباد عام .2011
(رويترز)

عربيات
دوليات
تونس :تفكيك خلية إرهابية
أكد املتحدث باسم وزارة الداخلية
التونسية محمد علي العروي،
أمس ،أن قوات األمن فككت
«خلية إرهابية» كانت تعتزم
تنفيذ هجمات ،بينما كثفت
قوات األمن إجراءاتها األمنية مع
اقتراب أعياد نهاية العام.
وقال العروي إن «قوات األمن
تمكنت من القبض على خلية
من ستة أفراد كانت تنوي القيام
بعملية مماثلة لعملية سوسة»،
مضيفًا أن املجموعة عرضت
الخميس
على القضاء يوم ُ
املاضي .وتابع بأنه ألقي القبض
على شخص آخر كان يراقب
شخصية سياسية في العاصمة
تونس.
وكان وزير الداخلية لطفي بن
جدو ،قد كشف األسبوع املاضي
عن تهديدات جدية «بعمليات
إرهابية» مع احتفاالت نهاية
العام ،مؤكدًا أن األمن جاهز
إلحباط أي محاولة.
(رويترز)

الفروف :دور األردن موزون
أعلن وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف (الصورة)
أمس أن «روسيا ّ
تقيم الدور
الذي يلعبه األردن في الشرق
األوسط ،وتهدف إلى التعاون معه
بعد انتخابه عضوًا في مجلس
األمن» .كذلك نقل عن الفروف،
أثناء مباحثاته مع نظيره األردني
ناصر جودة في موسكو،
تأكيده أن «روسيا ّ
تقيم املوقف

املوزون الذي يلعبه األردن في
املنطقة ،وسنبحث الوضع في
سوريا والتسوية الفلسطينية
اإلسرائيلية».
(األخبار)

الكويت :تبرئة
 70ناشطًا معارضًا
برأت محكمة بداية كويتية ،أمس،
 70ناشطًا معارضًا بينهم
تسعة نواب سابقني من تهمة
اقتحام مبنى مجلس األمة قبل
سنتني .وأعلن القاضي هشام
عبد الله الحكم ،مؤكدًا «براءة
جميع املتهمني» من تهم اقتحام
مبنى عام واالعتداء على الشرطة
ومقاومة السلطات وإلحاق
أضرار بممتلكات عامة.
وقد جذبت القضية الكثير من
االهتمام اإلعالمي والشعبي في
الكويت ،نظرًا إلى وجود عدد من
النواب السابقني والشخصيات
السياسية املؤثرة بني املتهمني،
على رأسهم مسلم البراك ووليد
طبطبائي وخالد طاحوس
وفيصل املسلم وجمعان
الحربش ومبارك الوعالن وسالم
النمالن.
(أ ف ب)
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تايالند

انتخابات مبكرة ال توقف االحتجاجات
رغم إعالن رئيسة الوزراء
التايلنديةّ ،ينغلوك
شيناواترا ،حل البرملان وإجراء
مشاورات لتحديد موعد قريب
لالنتخابات بغية حل األزمة
السياسية في البالد ،واصلت
املعارضة تظاهراتها في
العاصمة بانكوك للمطالبة
بإسقاط الحكومة

في ثالث أسبوع من االحتجاجات ،حددت
ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��اي�لان��دي��ة أم ��س ،ال�ث��ان��ي من
شباط  ،2014موعدًا إلج��راء االنتخابات
امل �ب �ك ��رة ف ��ي ال � �ب �ل�اد .غ �ي��ر ان امل �ع��ارض��ة
أعلنت استمرارها في االحتجاجات إلى
ح�ي�ن م� �غ ��ادرة رئ �ي �س��ة ال � � ��وزراء ي�ن�غ�ل��وك
شيناواترا ،وعائلتها البالد.
وأع� � � �ل � � ��ن امل� � �ت� � �ح � ��دث ب � ��اس � ��م ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ال� �ت ��اي�ل�ان ��دي ��ة ،ت � �ي ��رات رت ��ان ��اس �ي �ف ��ي ،أن
مجلس ال��وزراء حدد موعد االنتخابات،
ف��ي اج�ت�م��اع��ه أم ��س ،ع�ق��ب إع�ل�ان رئيسة
ال��وزراء ،اعتزامها حل البرملان ،والدعوة
إلج� ��راء ان �ت �خ��اب��ات م �ب �ك��رة ،ل �ل �خ��روج من
األزمة الحالية التي تشهدها البالد.
وق � ��ال � ��ت ش � �ي � �ن� ��اوات� ��را ،ف � ��ي ك �ل �م ��ة ب �ث �ه��ا
التلفزيون إن معارضة الحكومة من قبل
م �ج �م��وع��ات ك �ث �ي��رة ت �ج �ع��ل م ��ن األف �ض��ل
إع��ادة السلطة للشعب التايلندي ليكون
ل� ��ه ال� � �ق � ��رار ،ف� ��ي وق � ��ت ق � ��ال ف� �ي ��ه ح��زب �ه��ا
«م ��ن أج ��ل ت��اي �ل �ن��د» إن �ه��ا س �ت �ت��رش��ح في
االنتخابات املرتقبة.
وأعلنت رئيسة الوزراء في خطاب متلفز،
أن �ه��ا ق � ��ررت أن ت �ط �ل��ب م ��ن امل �ل��ك إص� ��دار

ق� � ��رار ب �ح ��ل ال � �ب� ��رمل� ��ان ،وم � ��ن ث� ��م ال ��دع ��وة
إل � ��ى ان� �ت� �خ ��اب ��ات م� �ب �ك ��رة وف� �ق ��ًا ل �ل �ن �ظ��ام
الديموقراطي ،وذلك بعد أن استمعت إلى
آراء جميع األط��راف ،وأنها ستستمر في
رئاسة الوزراء لحني اختيار رئيس وزراء
جديد .وكانت رئيسة الوزراء قد اقترحت
إجراء استفتاء على مستقبلها ،وتعهدت
االستقالة إذا كان ذلك ما يريده الشعب.
وأب� ��دت اس �ت �ع��داد ال�ح�ك��وم��ة ل �ل �ح��وار مع
املعارضة ،من أجل تجاوز األزم� ��ة التي
ت�ع�ص��ف ب��ال �ب�ل�اد .وق ��ال ��ت ،مل�ج�م��وع��ة من
الصحافيني ،إن أب ��واب ال�ح��وار مفتوحة
ً
أم��ام امل�ع��ارض��ة ،م��ؤك��دة أنها ل��ن تعارض
االستقالة وحل البرملان ،إذا وافقت جميع
األحزاب على إجراء انتخابات مبكرة.
غ �ي��ر أن امل� �ع ��ارض ��ة أع �ل �ن��ت اس �ت �م��راره��ا
ف��ي االح�ت�ج��اج��ات ل�ح�ين م �غ��ادرة رئيسة
الوزراء وعائلتها البالد.
وأف ��ادت ق�ن��اة «ال �ج��زي��رة» الفضائية بأن
أعدادًا كبيرة من املتظاهرين من مختلف
أنحاء تايلند توجهوا في مسيرة إلى مقر
الحكومة ،وصفتها املعارضة بالحاسمة.
وك��ان��ت امل�ع��ارض��ة ق��د طالبت شيناواترا

بحل البرملان ،معتبرة ذلك الخطوة األولى
نحو حل األزمة السياسية بالبالد.
ويتطلب موعد االنتخابات امل��واف�ق��ة من
ق �ب��ل ل�ج�ن��ة االن �ت �خ��اب��ات امل��رك��زي��ة ،حيث
أف ��اد امل �ت �ح��دث ب��اس��م ل�ج�ن��ة االن�ت�خ��اب��ات
جينثون إنتراسري ،بأن مسؤولي اللجنة
سيناقشون امل��وض��وع م��ع ال�ح�ك��وم��ة في
غضون األيام القليلة املقبلة.
م� � � ��ن ن � ��اح� � �ي� � �ت � ��ه ،ق � � � � ��ال زع � � �ي � � ��م ال� � �ح � ��زب
الديموقراطي امل�ع��ارض أبيسيت ويتشا
تشيوا ،إن حل البرملان يمهد الطريق أمام
إج ��راء ان�ت�خ��اب��ات ع��ام��ة ،وم��ن ش��أن��ه حل
ال��وض��ع امل �ت��أزم .وك��ان جميع ال �ن��واب في
حزبه قد أعلنوا استقاالتهم من البرملان
احتجاجًا على حكومة شيناواترا التي
قالوا إنها فقدت شرعيتها.
ومن جهته ،قال زعيم املحتجني سوتيب
س��وب��ان ،إن��ه ال يهتم ب��إج��راء ان�ت�خ��اب��ات
ع��ام��ة ،وي��ري��د تولي مجلس للشعب غير
منتخب من دون أن يحدد مالمحه بشكل
واضح إلدارة البالد.
وك��ان س��وب��ان ،وه��و نائب سابق لرئيس
ال ��وزراء م��ن ال�ح��زب الديموقراطي املؤيد

ل�ل�م��ؤس�س��ة امل��ال �ك��ة ،ق��د ق ��ال ألن �ص��اره إن
ع �ل �ي �ه��م اس� �ت� �ع ��ادة ال �س �ل �ط��ة م ��ن «ن �ظ��ام
ثاكسني غير الشرعي» ،أي شقيق رئيسة
ال��وزراء املنفي الذي يرى فيه املعارضون
أنه ما زال الحاكم الفعلي للبالد.
ويطالب املتظاهرون ،الذين احتلوا عدة
م��ؤس �س��ات ح �ك��وم �ي��ة ،ب �س �ق��وط ح�ك��وم��ة
شيناواترا ،التي يتهمونها بأنها دمية
بيد شقيقها األكبر رئيس الوزراء السابق
ث��اك�س�ين ،ال ��ذي أط �ي��ح ف��ي ان �ق�لاب ،2006
لكنه بقي في قلب الحياة السياسية في
اململكة ،مع أنه يعيش في املنفى.
وك��ان��ت ش��رارة االحتجاجات ق��د اندلعت
ف ��ي  24ت �ش��ري��ن ال� �ث ��ان ��ي امل� ��اض� ��ي ،ع�ل��ى
خ �ل �ف �ي��ة م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ع �ف��و س �ي��اس��ي
مثير للجدل ،من شأنه السماح لتاسكني
ش�ي�ن��اوات��را ،ب��ال�ع��ودة م��ن منفاه م��ن دون
ق �ض��اء ال �ع �ق��وب��ة ال � �ص� ��ادرة ب �ح �ق��ه ،ع�ل��ى
خلفية قضايا فساد.
وت� �ط ��ال ��ب ال� �ت� �ظ ��اه ��رات ب��رح �ي��ل رئ �ي �س��ة
الوزراء ،وتتهمها بأنها أصبحت ألعوبة
بيد شقيقها األكبر.
(األخبار ،األناضول)

مانديال ودروس التجربة اإلصالحية في جنوب أفريقيا
وأصر على اإلبقاء على نموذج الدولة الوطنية وتجديده
وحده مشى عكس التيار ّ
لم يكن رئيس جنوب
أفريقيا الراحل حديثًا مجرد
رجل سياسي يمر في مشهد
الحكم ،بل كان صاحب تجربة
فريدة في اإلصالح مشى عكس
التيارّ ،
وأصر على اإلبقاء
على نموذج الدولة الوطنية
وتجديده

ورفاقه في السجن ،كان هو في الخارج،
ي�ق��ود ال�ج�م��اه�ي��ر وي�خ�ط��ب ف�ي�ه��ا ،وي�ق��دم
لها األسس واملبادئ التي تقود نضالها.
ليس ثمة أقرب إلى القلب من ذلك الرجل
الضئيل ال�ح�ج��م ،ال��ذي ك��ان ي�ص��رخ على
ّ
امل�ن��اب��ر .أت��اه ك��ل ذل��ك مما تعلمه وعاشه
كرجل دين.

دروس التجربة
كانت ذروة االنتصار للمسار الذي أرساه
م��ان��دي�ل�ا ،ان �ت �خ��اب��ه رئ �ي �س��ًا ل�ل�ج�م�ه��وري��ة
ب �ـ %60من األص��وات ،على أس��اس النظام
األك�ث��ري التقليدي ،حيث ت� َ
�واج��ه حزبان
ك �ب �ي��ران .ف��ي م��واج �ه��ة األق �ل �ي��ة ال�ب�ي�ض��اء

ألبير داغر
ال ينبغي أن ّ
تمر وفاة نلسون مانديال من
دون إث��ارة نقاش في لبنان ،ملا لتجربته
م ��ن أه �م �ي��ة ف ��ي ال� � ��دروس ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا،
وذل��ك ف��ي م�ي��دان ح��ل «ال�ن��زاع��ات اإلثنية»
وإع ��ادة ال�ب�ن��اء ال��وط�ن��ي .تكتسب تجربة
م��ان��دي�ل�ا ف ��ي ج �ن��وب أف��ري �ق �ي��ا أه�م�ي�ت�ه��ا
ال �ك �ب��رى م ��ن أن �ه��ا ُّ ج� ��اءت ع �ك��س ال �ت �ي��ار،
وأرس��ت وق��ت تحققها ف��ي التسعينيات،
نقيضًا ملا كان يحصل ،من ضرب لوحدة
امل �ج �ت �م �ع ��ات ع� �ل ��ى ق � ��اع� ��دة «ال� �ت� �ع ��ددي ��ة
الثقافية الليبرالية» ،وف��رط للعديد من
بلدان العالم إلى مكوناتها «اإلثنية».
وح ��ده م��ان��دي�لا ،ف��ي ق �ي��ادة دول ��ة جنوب
أفريقيا ،مشى عكس التيار ،وأص� ّ�ر على
اإلب � �ق ��اء ع �ل��ى ن� �م ��وذج ال ��دول ��ة ال��وط �ن �ي��ة
وت� � �ج � ��دي � ��ده .وف � � ��ي ه � � ��ذا درس ل �ج �م �ي��ع
ب�ل��دان ال�ع��ال��م ونخبها ،وأم��ل لإلنسانية
بمستقبل أفضل.

الشخصية
األخرى المذهلة
واالستثنائية هو
األسقف ديزموند توتو

مانديال وديزموند توتو

ت� ّ
�رب��ى م��ان��دي�لا ف��ي ب�ي�ئ��ة ت�ق�ل�ي��دي��ة ،ك��ان
ي�ح�ت��ل ف�ي�ه��ا م��وق�ع��ًا ي �ب��رر إع � ��داده مل��وق��ع
ال �ق �ي ��ادة .وت � ّ
�رب ��ى ع �ل��ى ق ��اع ��دة االح �ت ��رام
ل �ش �خ �ص��ه .وك� ��ان� ��ت ال �ن �ت �ي �ج��ة م �م �ت ��ازة،
ل�ج�ه��ة ن �ش��وئ��ه ع �ل��ى االح� �ت ��رام ل�لآخ��ري��ن
وامل�س��ؤول�ي��ة ت�ج��اه ق��وم��ه .خ�ل�ال س� ُن��وات
س�ج�ن��ه امل �م�ت��دة ع�ل��ى ث�لاث��ة ع �ق��ود ،أت�ي��ح
ً
له االخ�ت�لاء طويال بنفسه ،ما أعطاه كل
ذلك السالم الداخلي الذي كان يشع منه،
ويلمسه م��ن يلتقي ب��ه .ل�ي��س أف�ض��ل من
األدي��ب ال��روس��ي ألكسندر سولجنتسني
في مدح فضائل السجن.
أعطته تجربته أيضًا تلك القوة النفسية
التي جعلته يخوض معركة تغيير نظام

نائب الرئيس األميركي جو بايدن أمام تمثال مانديال في سفارة جنوب افريقيا في واشنطن أمس (أ ف ب)
الحكم ،وس��ط ش��روط فظيعة م��ن العنف
ال�س�ي��اس��ي واأله �ل ��ي .ح�ين واف ��ق البيض
ع �ل��ى ال �ت �ف��اوض م �ع��ه ل�ل�ت�غ�ي�ي��ر ،ل ��م يكن
شيء ّقد انتهى ،بل كانت البداية ،وكانت
م �ت �ع��ث��رة .وق� ��د رف� ��ض ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ات
وه ��و س �ج�ين .وح�ي�ن خ ��رج إل ��ى ال �ح� ّ
�ري��ة،
ك��ان ينبغي خ��وض جولة طويلة أخيرة

م��ن امل �ف ��اوض ��ات م�ل�ي�ئ��ة ب ��ال ��دم ،إلس �ّك��ات
راف �ض��ي التغيير م��ن ال�ب�ي��ض املتعنتني.
وهو ّ
توج سنوات النضال خارج السجن،
بفرض انتخابات تقليدية أتت به رئيسًا
للجمهورية ،باألكثرية العددية البسيطة،
وذلك في عمر الستة وسبعني عامًا .وحني
ج �م��ع ك��ل امل �س��ؤول�ي�ن ال �س��اب �ق�ين ف��ي أول

ّ
ّ
مجلس وزاري بعد انتخابه ،تحقق الكل
من استثنائية ذلك الرجل ذي الشخصية
اآلسرة.
الشخصية األخرى املذهلة واالستثنائية،
التي بقيت أحيانًا في الظل إزاء نجومية
مانديال ،هو األسقف ديزموند توتو .على
مدى السنوات الطويلة ،حني كان مانديال

وج �ن��ون �ه��ا وع �ن �ص��ري �ت �ه��ا ورف� �ع� �ه ��ا ك��ل
ال �ح��واج��ز ،وإق��ام�ت�ه��ا ك��ل أن ��واع التمييز
ّ
بني املواطنني ،أصر مانديال على أن الكل
متساوون ،ولم يشأ إدخال أي تمييز على
أسس عرقية أو ثقافية في نظامه .أرسل
م�ش��اري��ع اآلب�ه��ارت�ه��اي��د ل�ج�ن��وب أفريقيا
ّ
إلى سلة املهمالت.
إن �ج��ازه اآلخ ��ر ال�ه��ائ��ل ه��و إق��ام��ة «لجنة
الحقيقة وامل�ص��ال�ح��ة» ،التي كانت لجنة
قضائية تستمع إلى اعترافات املنخرطني
ف� ��ي أع � �م� ��ال ال �ع �ن ��ف ال� �س ��اب� �ق ��ة ،وب �ي �ن �ه��م
مجرمون عتاة وأعداء لإلنسانية .لم تكن
اللجنة تحاكمهم ،بل تفسح املجال لكي
يتواجهوا مع ضحاياهم السابقني .كانت
االع �ت��راف��ات ب��ال �ج��رائ��م امل��رت�ك�ب��ة تحصل
أمام املجتمع بأسره .والقاعدة أن املجرم
السابق ،كان يبكي أمام الجمهورُ ،
ويعلن
التوبة ويطلب الصفح.
ليس أفضل من تجربة جنوب أفريقيا في
اإلصالح ،إلعطاء قوة للمؤمنني بنموذج
الدولة الوطنية الكالسيكي ومزاياه.
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مبوب
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
ّبسم الله ّالرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى ،ننعى
إليكم املرحومة
الشيخة:
ليندا العريان الداوود
(أم فيصل)
أرملة املرحوم النائب الراحل
سليم بك الداوود
تقبل التعازي اليوم الثالثاء 2013/12/10
ف��ي ح�ل��وى _ ق�ض��اء راش �ي��ا ،وط ��وال أي��ام
األسبوع في دارة ولدها النائب السابق
فيصل الداوود في راشيا.
وت � �ق � �ب� ��ل ال� � �ت� � �ع � ��ازي ي � � ��وم ال� � �ث �ل��اث � ��اء ف��ي
 2013/12/17ف��ي دار الطائفة ال��درزي��ة _
بيروت من الساعة العاشرة صباحًا حتى
ً
مساء.
الرابعة
اآلسفون :آل الداوود وآل العريان.

◄ مبوب ►

مطلوب
م �ط �ل ��وب م� �م ��رض ش � ��اب مل ��ري ��ض م�ق�ع��د
باألعصاب منطقة بئر حسن ،ال��دوام من
 7صباحًا حتى  3بعد الظهر لالتصال:
 01/376281ـــــ 01/376280

مفقود
فقدت إجازة عمل باسم
Rehina Piligan Dugay
م��ن التابعية الفيليبينية .ال��رج��اء ممن
يجدها االتصال على الرقم 03/787970-
01/687010

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

تبليغ فقرة حكمية
ق � � � � ��ررت م� �ح� �ك� �م ��ة اي� � � � �ج � � � ��ارات ب � �ي� ��روت
برئاسة القاضي ام�ي��رة ص�ب��ره بتاريخ
 2013/6/29ب��ال �ق��رار رق ��م 2013/910
ب��ال��دع��وى رق ��م  2010/931امل �ق��ام��ة من
أس�ع��د ع�ب��ده ،فسخ عقد االي�ج��ار املوقع
بني فريقي ال�ن��زاع وال��زام املدعى عليها
ج��اك �ل�ين س �ي �م��ون �ي��ان ب ��اخ�ل�اء امل��أج��ور
ال�ك��ائ��ن ف��ي ال�ط��اب��ق االرض ��ي م��ن البناء
القائم على العقار رقم /29االشرفية.
وال ��زام � �ه ��ا ب � ��أن ت ��دف ��ع ل �ل �ج �ه��ة امل��دع �ي��ة
ال�ب��دالت البالغة /2700/د.أ .ع��ن الفترة
املمتدة من  2008/12/1لغاية 2010/5/1
والبدالت البالغة /5700/د.أ .واملستحقة
م�ن��ذ م��ا ب�ع��د  2010/5/1ل�غ��اي��ة ت��اري��خ
صدور الحكم.
م�ه�ل��ة االس �ت �ئ �ن��اف  15ي��وم��ًا ت �ل��ي مهلة
النشر
رئيس القلم
سامر طه
اعالن
ص ��ادر ع��ن ال�ق��اض��ي ال�ع�ق��اري االض��اف��ي
في النبطية
ب�ت��اري��خ  2013/10/24ت�ق��دم املستدعي
علي عبدو رشيدي من الخيام تقدم من
ه��ذه املحكمة ب��اس�ت��دع��اء س�ج��ل بالرقم
 2012/61طلب بموجبه تصحيح اسم
م��ورث��ه مالك العقار رق��م  /2399الخيام
ً
واعتباره عبدو خليل رشيدي ب��دال من
ع �ب��د ال �ح �س�ي�ن خ �ل �ي��ل م ��وس ��ى رش �ي��دي
امل��دون به خطأ اثناء عمليات التحديد
والتحرير للمنطقة .فمن له اعتراض او
لديه معلومات عليه تقديمها للمحكمة
ض �م��ن م�ه�ل��ة ع �ش��ري��ن ي��وم��ًا م ��ن ت��اري��خ
النشر.
رئيس القلم
أحمد عاصي
اعالن
ال� �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة ص �ب��اح��ًا م ��ن ن �ه��ار
االرب � � � �ع � � � ��اء ال � � ��واق � � ��ع ف � �ي� ��ه  /8ك� ��ان� ��ون
الثاني ،2014/تجري وزارة الصناعة في
مركزها الكائن في :مبنى االدارة املركزية
لوزارة الصناعة ــــــ شارع سامي الصلح
ــــــ بيروت ،استدراج عروض تلزيم اعمال
التنظيفات في وزارة الصناعة،
ت� �ق ��دم ال � �ع� ��روض وف � ��ق ن� �ص ��وص دف �ت��ر
ال� �ش ��روط ال �خ ��اص رق ��م  2899ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ /398
ص ت��اري��خ  /25ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي،2013/
ال��ذي يمكن االط�ل�اع وال�ح�ص��ول مجانًا
على نسخة منه مع املالحق اضافة الى
الغالف االول املوحد من :دائرة املحاسبة
وال� �ل ��وازم ف��ي وزارة ال�ص�ن��اع��ة ال�ك��ائ�ن��ة
ف��ي :ال�ط��اب��ق ال�خ��ام��س ــــــ م�ب�ن��ى االدارة
امل��رك��زي��ة ل � ��وزارة ال�ص�ن��اع��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ امل��دي��ري��ة
العامة للصناعة ــــــ شارع سامي الصلح
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ب �ي ��روت ،وذل� ��ك ض�م��ن اوق� ��ات ال� ��دوام
الرسمي.
تسلم ال�ع��روض باليد ال��ى قلم املديرية
ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ال �ك��ائ��ن ف ��ي :ال�ط��اب��ق
االول ــــــ مبنى االدارة امل��رك��زي��ة ل ��وزارة
الصناعة ــــــ املديرية العامة للصناعة ــــــ
شارع سامي الصلح ــــــ بيروت.
ي �ج��ب ان ت �ص��ل ال� �ع ��روض ك �ح��د اق�ص��ى
ال��ى قلم امل��دي��ري��ة العامة للصناعة قبل
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة ظ �ه �رًا م��ن ي��وم
الثالثاء ال��واق��ع فيه  /7ك��ان��ون الثاني/
.2014
قيمة التأمني املؤقت :اربعة ماليني ليرة
لبنانية.
 25كانون االول 2013
وزير الصناعة
فريج صابونجيان
التكليف 2209
إعالن رقم 2/105
تعلن وزارة ال��زراع��ة ـــــ امل��دي��ري��ة العامة
ل�ل��زراع��ة ـــــ ع��ن اج ��راء اس �ت��دراج ع��روض
ل� �ت� �ل ��زي ��م ت �ن� �ظ� �ي ��ف وت� �ش� �ح� �ي ��ل أح � � ��راج
س�ن��دي��ان ف��ي ب�ل��دة دي��ر س��ري��ان ـــــ قضاء
مرجعيون لعام  ،2014وذلك في مبناها
الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة هنري
ش �ه��اب ،ب�ت��اري��خ  2013/12/20الساعة
التاسعة.
ي� �م� �ك ��ن ل� �ل ��راغ� �ب�ي�ن ف � ��ي االش� � � �ت � � ��راك ف��ي
اس �ت��دراج ال �ع��روض ه ��ذا ،االط �ل�اع على

دف �ت ��ر ال � �ش� ��روط ال� �خ ��اص ال �ع��ائ��د ل �ه��ذا
ال �ت �ل��زي��م وال �ح �ص��ول ع �ل��ى ن �س �خ��ة عنه
م��ن مصلحة ال��دي��وان ـــــ املديرية العامة
ل� �ل ��زراع ��ة ،ال �ك��ائ �ن��ة ف ��ي م �ب �ن��ى ال � � ��وزارة،
الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو ب��ال �ي��د م �ب��اش��رة ،ع �ل��ى أن ت �ص��ل ال��ى
قلم مصلحة ال��دي��وان ـــــ املديرية العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـــــ يخفض اإلعالن الى خمسة أيام (القرار
رقم  1/1141تاريخ .2013/12/4
بيروت في 2013/12/4
مدير عام الزراعة باالنابة
حنا الحاج
التكليف 2203
اعالن
ت�ع�ل��ن ك �ه��رب��اء ل�ب�ن��ان ب ��أن م�ه�ل��ة تقديم
ال � � �ع � ��روض ال � �ع� ��ائ� ��د ل � �ت� ��وري� ��د اش� � � ��ارات
ضوئية ل��زوم خط التوتر العالي بكفيا
ـــــ ف�ي�ط��رون ـــــ ح��االت 66ك.ف ،.موضوع
اس� �ت ��دراج ال� �ع ��روض رق ��م ث4د11175/
ت��اري��خ  ،2013/11/26ق��د م ��ددت لغاية
ي��وم الجمعة  2013/12/27عند نهاية
الدوام الرسمي الساعة .11.00
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.
ع�ل�م��ًا ب��أن ال �ع��روض ال �ت��ي س�ب��ق وت�ق��دم
ب �ه��ا ب �ع��ض امل � ��وردي � ��ن ال ت� � ��زال س��اري��ة
املفعول وم��ن املمكن في مطلق األح��وال

تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
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.
بيروت في 2013/12/7
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 2211

الرياضية للتطوع برتبة مفتش درجة
ثانية متمرن ،في مدينة الرئيس كميل
شمعون الرياضية.
ثانيًا :ملزيد من املعلومات ،يمكن مراجعة
دوائ � ��ر وم ��راك ��ز األم� ��ن ال �ع��ام االق�ل�ي�م�ي��ة
اعتبارًا من تاريخ  2013/12/07او زيارة
موقع املديرية العامة لألمن العام على
شبكة االنترنت.
www.general-security.gov.lb

اعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
م��وج��ه ال��ى امل�ن�ف��ذ عليهما 1 :ـــــ الشركة
العاملية لاللكترونيات ش.م.م.
 2ـــــ أيمن محمد علي درويش الخليلي
املجهولي محل املقام
ت�ن��ذرك�م��ا ه��ذه ال��دائ��رة س �ن �دًا للمادتني
 408و 409محاكمات مدنية ـــــ بالحضور
اليها لتسلم االن��ذار التنفيذي وص��ورة
قرار الحجز االحتياطي رقم 2013/164
ومرفقاتهما في املعاملة التنفيذية رقم
 2013/737واملتكونة بينكما وبني املنفذ
االعتماد اللبناني ش.م.ل .وذل��ك بخالل
ث�لاث�ين ي��وم��ًا م��ن ت��اري��خ النشر وات�خ��اذ
محل اقامة مختار ضمن نطاق الدائرة
واال ع ��د ق �ل �م �ه��ا م �ق��ام��ًا م� �خ� �ت ��ارًا ل�ك�م��ا
تتبلغان بواسطته كل االوراق املوجهة
اليكما في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
ماريو القزي

اعالن
من امانة السجل العقاري في بيروت
طلبت ش��ادي��ا ط�لال مطر بوكالتها عن
املحامي وس��ام حسن خليل وكيل رضا
محمد رياض كيوان وكيل فاطمة محمد
رش�ي��د ال�خ��ال��دي امل�ع��روف��ة ب��اح�لام سند
ت�م�ل�ي��ك ب ��دل ع��ن ض��ائ��ع ب��اس��م /فاطمة
محمد رشيد الخالدي املعروفة باحالم
للقسم  26من العقار  1866مزرعة
للمعترض مراجعة االمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
طاني عنتر

اعالن صادر
عن املديرية العامة لألمن العام
ً
أوال :ت �ع �ل��ن امل� ��دي� ��ري� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�أم��ن
ال�ع��ام أنها ستباشر اعتبارًا م��ن تاريخ
 2013/12/10اج � � � � ��راء االخ� � �ت� � �ب � ��ارات

إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
ط�ل��ب امل �ح��ام��ي ض �ي��اء ال �ي��وس��ف ملوكله
م�ح�م��ود م�ح�م��د ال �ي��وس��ف وع ��ن ن�ج��وى
العلي مرعب وملورثيه أحمد عماد الدين
ال �ي��وس��ف وع��ائ �ش��ة األس� �ع ��د وم �ح �م��ود
ي ��وس ��ف امل �ح �م ��د س � �ن� ��دات ت �م �ل �ي��ك ب ��دل
ضائع للعقارات  24الشيخ طابا الجبل
و 80و 158و 169و 176و 185و 189و203
املسعودية
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

ضمن  برنامج "ألفا من أجل الحياة" للمسؤول ّية املجتمع ّية
الخاصة يف مجال العمل
ألفا تطلق مبادرة دمج األشخاص ذوي اإلحتياجات ّ

للص ّم
مع مؤسسة األب أندويغ ّ

الخاصة ،أطلقت رشكة ألفا ،بإدارة أوراسكوم
ضمن برنامج "ألفا من أجل الحياة" للمسؤول ّية املجتمع ّية ،ومبناسبة اليوم العاملي لألشخاص ذوي اإلحتياجات ّ
الخاصة يف مجال العمل حيث أقيم نهار األربعاء يف يف 4ك 1حفل غداء فريد من نوعه يف فندق لو
لإلتصاالت ،مبادرة دمج األشخاص ذوي اإلحتياجات ّ
تول اّ
غراي-بريوت ،ىّ
للصم ّإعداده وتقدميه.
طلب مؤسسة األب أندويغ ّ
  

املؤسسة مجهودا رائعا وبرهنوا عن قدرات متم ّيزة يف مجال الخدمات الفندق ّية وعن عزمية
وقدّ م تالمذة ّ
الحايك

املؤسسة عىل مجهودهم وآدائهم ال ّرائعني مشريا إىل أنّ أهم ّية
وقد ه ّنأ رئيس مجلس إدارة رشكة ألفا ومديرها العام املهندس مروان الحايك ،تالمذة ّ
هذه املبادرة تكمن يف "أنّها فتحت الطّريق أمام ال ّتالمذة بأن يكون لهم مهنة تسمح لهم باإلعتامد عىل ال ّنفس واإلستقالل ّية املاديّة ".وقال الحايك إنّ
هذه املبادرة "تصادف بعد يوم من  3ك -1ديسمرب وهو اليوم العاملي لذوي االحتياجات الخاصة والّذي يُحتفل به  كل عام والّذي دعا هذا العام  لكرس
الحواجز وفتح األبواب نحو مجتمع دامج  "،وهو ما "يتقاطع مع ال ّرسالة الّتي نو ّد أن نوج ّهها اليوم من خالل هذا اللّقاء وهي أنّ األشخاص ذوي اإلحتياجات
الخاصة ميكن أن يبدعوا يف كافة املجاالت متى حصلوا عىل الدّ عم الالزم".
ّ

الخوري

ث ّم كانت كلمة املدير العام لفندق لو غراي السيدة رنا الخوري الّتي قالت" :تأيت هذه املبادرة لتجمع فلسفتني ميتاز بهام فندق لو غراي :ف ّن الضّ يافة
للص ّم فرصة يك يتعلّموا ف ّن الضّ يافة الّذي برعوا فيه ،ونتم ّنى أن يفخروا أيضا
مؤسسة األب أندويغ ّ
واملسؤول ّية املجتمع ّية وبذلك نكون قد أ ّمنا لتالمذة ّ
بأنّ أ ّول فرصة مهن ّية وأ ّول شهادة تقدير لهم كانت من قبل فندق لو غراي  ".ومت ّنت السيدة الخوري أال تكون "هذه املبادرة يتيمة ال بل أن تتك ّرر سنويّا
وبال ّتعاون مع ألفا أيضا".

خاصة لل ّتالمذة تكرميا لهم عىل عملهم وأدائهم املتم ّيزين.
وقد قدّ م الحايك والخوري شهادات ّ
يف مرص وكوريا الشاملية ولبنان .تتضمن وسائل اإلعالم والتكنولوجيا رشكة أوراسكوم تيلكوم فنترشز  /إن تاتش لخدمة االتصاالت وبوابات أوراسكوم تيلكوم
فنترشز لإلنرتنت وغريها من املرشوعات يف مرص ،مبا يف ذلك رشكة لينك ديفلومبنت ،و رشكة أربو  ،+ورشكة لينك أون الين .تركز أعامل رشكات الكابالت
عىل إدارة شبكات الكابالت.
(بيان)
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الرياضة اللبنانية

تميل الكفة
ملصلحة
التوافق في
انتخابات
السلة...
حتى اآلن
(أرشيف)

انتخابات السلة ساحة جديدة لتصفية الحسابات
ال يعلو كالم في الوقت الحاضر على
حديث انتخابات االتحاد اللبناني لكرة
السلة .فمن املفترض ،وليس مؤكدًا أن
تقام االنتخابات يوم السبت املقبل ،وسط
تنافس حاد نظريًا مع وجود  55مرشحًا،
بانتظار الوصول إلى توافق على  15اسمًا
ّ
يجنبون اللعبة معركة قاسية
عبد القادر سعد
ص �ح �ي��ح أن ع � ��دد امل ��رش� �ح�ي�ن ض��رب
رق �م��ًا ق�ي��اس�ي��ًا ،ل�ك��ن ق�ل��ة ق�ل�ي�ل��ة تملك
ال � �ح � �ظ� ��وظ ب� ��ال� ��دخ� ��ول إل� � ��ى «ج� �ن ��ة»
ال�ل�ج�ن��ة اإلداري � ��ة ل�لات �ح��اد اللبناني
لكرة السلة .ومن القلة تلك ،ال يتجاوز
عدد املرشحني للرئاسة ثالثة ،إذا لم
ي�ك��ن أق��ل م�ن��ذ ذل��ك ح�ت��ى .أح��د ه��ؤالء
هو الرئيس األسبق بيار كاخيا الذي
يبدو مرتاحًا لحظوظه بالعودة إلى
ّ
الرئاسة ،حيث يغلب كاخيا احتمال
التوافق بنسبة  %60على املعركة مع
نسبة  .%40وي�ع�ل��م ك��اخ�ي��ا أن هناك
ع �ق �ب��ة رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي ط ��ري ��ق وص��ول��ه
إل��ى االت �ح��اد ،وه��ي الفيتو املوضوع
م ��ن أح� ��د ال�ل�اع �ب�ي�ن األس ��اس� �ي�ي�ن ف��ي
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،وه � ��و م � �س ��ؤول ه�ي�ئ��ة
ال��ري��اض��ة ف��ي ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر
ج� �ه ��اد س�ل�ام ��ة ،م ��ا ق ��د ي �ط �ي��ح م �ب��دأ
ال �ت��واف��ق مل�ص�ل�ح��ة ك��اخ �ي��ا« .ح�ي�ن�ه��ا
ن ��ذه ��ب إل� � ��ى م� �ع ��رك ��ة دي �م ��وق ��راط �ي ��ة
اس �ت �ن��ادًا إل ��ى ح �ل �ف��اء وك ��ل م��ن ي��ري��د
إبعاد الرياضة عن السياسة» ،يقول
كاخيا لـ«األخبار».
ل �ك��ن مل � ��اذا ي �ض��ع س�ل�ام��ة ف �ي �ت��و على
كاخيا؟
سؤال لديه إجابات عدة لدى املسؤول
الرياضي ال��ذي يبدأ من التركة التي
خلفها كاخيا من ديون بلغت قيمتها
 700أل��ف دوالر ،إض��اف��ة إل��ى طريقة

إدراته لالتحاد ،وهو أمر اشتكت منه
أطراف عديدة في الجمعية العمومية،
وب��ال �ت��ال��ي ال ي �م �ك��ن ف ��رض ��ه ع�ل�ي�ه��ا.
أبعد من ذلك
لكن سالمة يذهب إل��ى ّ
حني يعتبر كاخيا أنه مرشح رئيس
االت �ح��اد اللبناني ل�ك��رة ال�ق��دم هاشم
حيدر ،انطالقًا من التحالف بينهما.
وي � � ��رى س�ل�ام ��ة أن ح� �ي ��در ل� ��م ي�ع�م��ل
ك�ح�ل�ي��ف ف ��ي ال �ع��دي��د م ��ن امل �ح �ط��ات،
ب� � � ��دءًا م� � ّ�م� ��ا ح� �ص ��ل ف � ��ي ان� �ت� �خ ��اب ��ات
امل �ج �ل��س األومل� �ب ��ي اآلس� �ي ��وي س��اب�ق��ًا
م��رورًا بانتخابات االت�ح��اد اللبناني
ً
ل �ل �س �ب��اح��ة ،وص � ��وال إل� ��ى ان �ت �خ��اب��ات
اللجنة األومل�ب�ي��ة والتسويق لسهيل
خ��وري كرئيس للجنة في وج��ه جان
ه�م��ام وان �ت �ه� ً
�اء ب��ان�ت�خ��اب��ات االت�ح��اد
�رة ال� �ق ��دم ع �ب��ر ط��ري�ق��ة
ال �ل �ب �ن��ان��ي ل� �ك � ّ
التعاطي مع مرشح التيار جو كوبلي
ّ
ومرشح الراسينغ جورج حنا.
و ّي�س�ت�ش�ه��د س�ل�ام��ة ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
ف��ض النزاعات في االت�ح��اد اللبناني

لكرة القدم واملؤلفة من اللواء سهيل
خ��وري والعميد حسان رستم وبيار
كاخيا ،مع عدم وجود عضو شيعي،
ما يعني أن كاخيا وخ��وري يمثالنه
في اللجنة .ف��إذا ك��ان كاخيا ال يمكن
حيدر
أن يأخذ قرارًا بعكس مصلحة ّ
ف��ي أي ن � ��زاع ،ف �م��ن امل �م �ك��ن أن ي�ت��أث��ر
ك��اخ�ي��ا ب �ق��رارت تتعلق ب��ات�ح��اد ك��رة
السلة.
وي �ش �ي��ر امل �ح��اض��ر األومل � �ب ��ي إل� ��ى أن
ال� �ف ��ري ��ق اآلخ� � � ��ر ،وت� �ح ��دي� �دًا ك��اخ �ي��ا،
م� ��دع� ��وم� ��ًا م � ��ن ح � �ي� ��در ب � � ��دأ ب��ال �ع �م��ل
لالنتخابات «في وقت كنا نعمل فيه
ل�ح��ل أزم ��ة ك ��رة ال �س �ل��ة .ف�ك��اخ�ي��ا عقد
اج�ت�م��اع��ات م��ع أن��دي��ة ك��رة السلة في
ج�م�ي��ع ال ��درج ��ات وم ��ع اإلع �ل��ام دون
ال�ت�ن�س�ي��ق م�ع�ن��ا ،م��ا ي�ع�ن��ي أن ه�ن��اك
ت��وج�ه��ًا ل �خ��وض االن �ت �خ��اب��ات بعيدًا
عن التوافق معنا».
وال �ل�اف� ��ت ،ال �ح � ّ�دي ��ة ف ��ي ك �ل�ام س�لام��ة
ال� ��ذي ي �ط��اول ال �ع �ض��وي��ن الشيعيني

في اللجنة اإلدارية التي من املعروف
أن ت�س�م�ي�ه�م��ا ّح��رك��ة أم� ��ل .ل �ك��ن ه��ذه
امل��رة هناك م��رش��ح للتيار ه��و محمد
ال�خ�ل�ي��ل ال ��ذي ي�ع�ل��ن س�لام��ة ص��راح��ة
أن��ه ي��دع�م��ه ل��دخ��ول اللجنة اإلداري ��ة.
«فكما أن غيرنا غير ملزم بالوقوف
ّ
على رأينا في ما يتعلق باملرشحني
امل �س �ي �ح �ي�ين ف ��ي االت � �ح� ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي

تبدو لهجة
سالمة حادة أكثر من
أي وقت مضى

الفهد يدعم كاخيا
ّ
ال يخفي املرشح لرئاسة االتحاد اللبناني لكرة
السلة ،بيار كاخيا (الصورة) ،وجود دعم
آسيوي له للوصول إلى الرئاسة ،وتحديدًا من
الشخصية القوية ورئيس املجلس األوملبي
اآلسيوي أحمد الفهد .أما سبب هذا الدعم ،فهو
اقتناع الفهد بإمكان كاخيا مساعدة الرياضة
اآلسيوية كثيرًا .فهو يرى الفهد شخصية
عاملية لها حضورها القاري والدولي «ونحن
ّ
بحاجة له أكثر مما هو بحاجة لنا» .وقد يشكل
هذ الدعم عنصر ضغط على رئيس اللجنة
األوملبية اللبناني جان همام الذي له دور كبير
في االنتخابات السلوية.

ل�ك��رة ال�ق��دم ،نحن ف��ي ال��وق��ت عينه ال
َّ
نكون ملزمني .فلماذًا ال ُيشكل اتحاد
م �ت �ج��ان��س ،ح �ت��ى ل ��و ك� ��ان م ��ن ط��رف
واحد ،ما دام هذا مسموحًا في اتحاد
كرة القدم؟».
ويعود سالمة للحديث عن مرشحه
ك��وب�ل��ي ل �ي �ت �س��اءل« :ه ��ل ث�ق��ل كوبلي
وت��اري�خ��ه ف��ي ك��رة ال�ق��دم أق��ل م��ن ثقل
وتاريخ املرشحني نادر بسمة ورامي
فواز رغم صداقتي القوية بهما؟ لكن
هنا أت�ح��دث ك�م�س��ؤول يمسك بملف
م� �ه ��م .ف �ك��وب �ل��ي ك � ��ان رئ �ي �س��ًا ل �ن��ادي
ال ��راس� �ي� �ن ��غ ،ووال � � � ��ده م� ��ن م��ؤس �س��ي
ات �ح��اد ك��رة ال �ق��دم .ون ��ادي الراسينغ
ومرشحه ج��ورج حنا ج��رى تجاهله
ول ��م ي�ق��ف أح ��د ع�ل��ى خ��اط��ره .ف�ل�م��اذا
ن �ح��ن م �ج �ب��رون ع �ل��ى ال ��وق ��وف على
خاطر أحد؟».
ك�لام خطير يطيح أع��راف��ًا تحترمها
األط ��راف ف��ي أي انتخابات رياضية،
فهل يستطيع سالمة ّ
تحمل كسرها؟
وه��ل يدعمه حلفاؤه ،وتحديدًا جان
ّ
التوجه؟
همام في هذا
ي�ج�ي��ب س�ل�ام��ة« :أس�ت�ط�ي��ع تحملها
ح� �ت ��ى ال � �ن � �ه� ��اي� ��ة .ول � �س� ��ت م �س �ت �ع �دًا
للتضحية ب�ع��د اآلن .ف��أن��ا س��اع��دت
كثيرين حتى وصلوا إلى ما وصلوا
إل � �ي� ��ه ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ن �ح ��ن ح �ل �ف ��اء ف��ي
السراء والضراء .وإذا أرادوا التخلي
ع �ن��ي ف ��ي ه � ��ذه االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ف �ه��ذا
قرارهم ،لكن سيكون هناك تداعيات.
والكالم يعني بعض األشخاص في
ات�ح��ادات ك��ان لنا دور ف��ي وصولهم
إل ��ى رئ��اس �ت �ه��ا .ف �ه��م ي��ري��دون �ن��ي أن
أس ��اع ��ده ��م ل� �ل ��وص ��ول ،ث ��م ي�ت�خ�ل��ون
ع� �ن ��ي .وإذا ك � ��ان ه� �ن ��اك م ��ن ي�خ�ج��ل
م��ن ت�ح��ال�ف��ه م �ع��ي ،ف �م��ن األف �ض��ل له
أن ال يتعاطي م�ع��ي .ف��أن��ا ل��ن أساير
أح �دًا حتى لو خسرت املعركة ،علمًا
بأنني ال أري��د معركة ف��ي انتخابات
كرة السلة .لكن الفريق اآلخر ال يريد
أن يفهم ذل��ك ،وإذا فرضت ّ
علي فأنا
مستعد لها».
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أخبار رياضية

الكرة اآلسيوية

الصفاء والنجمة ينتظران قرعة كأس االتحاد اآلسيوي
ي �ت��رق��ب ال �ج �م �ه��ور ال �ل �ب �ن��ان��ي ب�ش�ك��ل
ع ��ام وج �م �ه��ورا ال�ص�ف��اء وال�ن�ج�م��ة ما
س � �ت� ��ؤول إل� �ي ��ه ق ��رع ��ة ك � ��أس االت� �ح ��اد
اآلس � � �ي� � ��وي ل � �ك� ��رة ال� � �ق � ��دم ال� � �ي � ��وم ف��ي
العاصمة املاليزية كواالملبور ،ملعرفة
ال�ف��رق التي سيواجهها ممثال لبنان
في املسابقة.
وت�س�ح��ب ال �ي��وم أي�ض��ًا ق��رع��ة مسابقة
دوري أب �ط��ال آس �ي��ا ل �ك��رة ال �ق��دم لعام
 2014وال � �ت ��ي س �ت �ش �ه��د دخ� � ��ول ف��رق
ج��دي��دة ال��ى برنامجها .وك��ان املكتب
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل�ل�ات� �ح ��اد اآلس� � �ي � ��وي ق��د
اعتمد توزيعًا جديدًا ملقاعد البطولة،
حيث حصلت كل من اليابان وكوريا
ال�ج�ن��وب�ي��ة وإي � ��ران وال �س �ع��ودي��ة على
أربعة مقاعد مباشرة في الدور األول،
في حني دخلت دول أخرى مثل الكويت
وع �م��ان وال�ب�ح��ري��ن وال �ع��راق واألردن
ال ��ى م�ن��اف�س��ات�ه��ا وس �ت �خ��وض ف��رق�ه��ا
امللحق املؤهل الى دور املجموعات.
وي�س�ت�م��ر إق��ام��ة ن�ه��ائ��ي ال�ب�ط��ول��ة من
مباراتي ذهاب وإياب خالل السنوات
الثالث املقبلة ،واعتماد نظام املناطق
حتى الدور قبل النهائي ،أي أن املباراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ستجمع ف��ري�ق��ًا م��ن ال�ش��رق
وآخر من الغرب.
وك��ان غ��وان�غ��زو إي�ف��رغ��ران��دي ق��د ت� ّ�وج
ً
ب�ط�لا للنسخة األخ �ي��رة ع�ل��ى حساب
اف س ��ي س� �ي ��ول ال � �ك� ��وري ال �ج �ن��وب��ي

ب�ت�ع��ادل��ه م�ع��ه  2-2ذه��اب��ًا ف��ي س�ي��ول
و 1-1إي ��اب ��ًا ف ��ي غ ��وان� �غ ��زو ،ل�ي�ص�ب��ح
أول ف��ري��ق ص�ي�ن��ي ي �ت� ّ�وج ع�ل��ى ع��رش
ال �ك ��رة اآلس �ي��وي��ة م �ن��ذ  23ع��ام��ًا حني
أح � ��رز ل �ي��اون �ي �ن��غ ل �ق��ب ك� ��أس األن��دي��ة
األبطال عام  1990على حساب نيسان
الياباني.
وي �م �ث��ل غ ��وان� �غ ��زو آس �ي ��ا ف ��ي ب�ط��ول��ة
ال� �ع ��ال ��م ل�ل�أن ��دي ��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ط �ل��ق غ �دًا
األربعاء في املغرب.

ومن أبرز الفرق التي ستخوض غمار
امل�ل�ح��ق امل��ؤه��ل ال��ى دور امل�ج�م��وع��ات:
الكويت والقادسية الكويتيان.
ً
فقد توج الكويت بطال لكأس االتحاد
اآلس � �ي� ��وي ف ��ي امل ��وس �م�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن،
وفاز بالنسخة األخيرة على القادسية
بالذات.
وم��ن املنتظر أن يلتقي القادسية مع
مضيفه السويق العماني في الجولة
األول� ��ى م��ن امل�ل�ح��ق ال �خ��اص بمنطقة

ّ
يمثل الصفاء والنجمة لبنان في البطولة اآلسيوية (أرشيف)

نتائج اللوتو اللبناني
2 38 26 25 12 8 3
ج��رى مساء أم��س سحب اللوتو اللبناني
لإلصدار الرقم  1151وجاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق��ام الرابحة38 - 26 - 25 - 12 - 8 - 3 :
الرقم اإلضافي2 :
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة :ال شيء. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء.¶ املرتبة الثانية (خمسة أرق ��ام م��ع الرقم
اإلضافي):
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلجمالية حسب املرتبة: 73.350.450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 29 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة: 2.529.326ل.ل.
¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلجمالية حسب املرتبة: 73.350.450ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.388 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 52.846 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قيمة ال�ج��وائ��ز اإلجمالية حسب املرتبة: 182.928.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 22.866 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األولى واملنقولةللسحب املقبل 3.485.296.866 :ل.ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل 165.872.926 :ل.ل.
نتائج زيد
ج ��رى م �س��اء أم ��س س �ح��ب زي ��د رق ��م 1151
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح.61722 :
* الجائزة االولى 35.141.811 :ل.ل.
 قيمة الجوائز اإلجمالية 35.141.811 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:* األوراق التي تنتهي بالرقم.1722 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.* األوراق التي تنتهي بالرقم.722 :
* الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
* األوراق التي تنتهي بالرقم.22 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.امل� � �ب � ��ال � ��غ امل� � �ت � ��راك� � �م � ��ة ل� �ل� �س� �ح ��ب امل � �ق � �ب ��ل:
 25.000.000ل.ل.

تابت في املتحد ومارينيه مع الحكمة
ّ
ّ
وق��ع الع��ب االرت�ك��از اللبناني ش��ارل تابت عقدًا
ّ
ّ
ّ
مع ن��ادي املتحد السلوي وان�ض��م إل��ى تمارين
ّ
الفني جو مجاعص.
الفريق تحت إشراف املدير
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ت �ع��اق��د ال �ح �ك �م��ة م ��ع ال�لاع��ب
األميركي بول مارينيه الذي يلعب على املركزين
 1و .2وسبق أن لعب مارينيه في دوري الدرجة
ّ
اإليطالي وفي الدوري الفنزويلي.
الثانية

غرب آسيا في  2شباط املقبل ،ويتأهل
ال�ف��ائ��ز مل��واج�ه��ة ب�ن��ي ي��اس اإلم��ارات��ي
على أرض��ه ف��ي ال�ج��ول��ة الثانية ف��ي 8
منه.
وي �ل �ت �ق��ي امل �ت��أه��ل م�ن�ه�م��ا ف ��ي  15من
الشهر ذات��ه املتأهل م��ن املواجهة بني
ال �ج �ي��ش ال �ق �ط��ري ون ��اس ��اف ك��ارش��ي
األوزبكستاني ،على أن يتأهل الفائز
الى دوري األبطال.
أم��ا ال�ك��وي��ت ف�ي��واج��ه ض�ي�ف��ه ال�ش��رط��ة
ال �ع��راق��ي ف��ي  2ش �ب��اط ض�م��ن ال�ج��ول��ة
األول� � ��ى م ��ن امل �ل �ح��ق وال� �ف ��ائ ��ز م�ن�ه�م��ا
يحل ضيفًا على لوكوموتيف طشقند
األوزب �ك �س �ت��ان��ي ف ��ي  8م �ن ��ه ،والح �ق��ًا
يلتقي ال�خ��ور القطري أو املتأهل من
الحد البحريني وشباب األردن.
ي��ذك��ر أن م �ل �ح��ق دوري األب� �ط ��ال عن
م �ن �ط �ق ��ة ش � � ��رق آس � �ي � ��ا ي � �ض ��م أن ��دي ��ة
ب�ك�ين غ��وان الصيني وب�ي��ون الهندي
وم � �ل � �ب� ��ورن ف� �ي� �ك� �ت ��وري األوس � �ت� ��رال� ��ي
وم� � � � ��وان� � � � ��غ ت � � ��ون � � ��غ وت � � �ش � ��ون � � �ب � ��وري
ال� � �ت � ��اي �ل��ان � ��دي �ي��ن وت � ��ام� � �ب �ي��ن روف � � � ��رز
ال �س �ن �غ��اف��وري وه ��ان ��وي ت ��ي ان� ��د تي
الفيتنامي وساوث تشاينا من هونغ
كونغ.
وس �ت �ض��م ك ��ل م ��ن امل �ن �ط �ق �ت�ين (ش ��رق
وغرب)  16فريقًا تشكل  4مجموعات،
ً
منها  14متأهال بشكل مباشر ،واثنان
يصعدان من امللحق.

بطولة لبنان لطاولة اإلعاقة الحركية
أق��ام��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ب��ارامل�ب�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة بطولة
لبنان لكرة الطاولة لإلعاقة الحركية ()10-1
للرجال والسيدات السبت املاضي على مالعب
امل ��ون ال س��ال ت�ح�ض�ي�رًا ل�ل�م�ن��اس�ب��ات ال�ق��اري��ة
والدولية .وشارك في البطولة كل من :الجمعية
الرياضية ألصدقاء املعاقني _ طرابلس ،نادي
غ��وودوي��ل ال��ري��اض��ي ،ن ��ادي ل��وى ال��ري��اض��ي،
ّ
ون ��ادي ال�ج��ري��ح ال��ري��اض��ي .وح ��ل ف��ي امل��راك��ز
األول��ى :سهيب جعلوك (الجمعية الرياضية
ألص ��دق ��اء امل �ع��اق�ي�ن _ ط ��راب� �ل ��س) ،ب � ��راق ب�ك��ر
(جمعية املعاقني _ طرابلس) ،إيلي الرحباني
(ال �ج �م �ع �ي��ة ال��ري��اض �ي��ة ألص ��دق ��اء امل �ع��اق�ي�ن _
ط��راب �ل��س) ،ح�س�ين ال�ش��ام��ي (ن ��ادي ال�ج��ري��ح)،
أحمد أب��و هاشم (ن��ادي ل��وى) ،دان��ي ناصيف
(ن � ��ادي غ� ��وودوي� ��ل) ،س��ام��ي ال �ص��اي��غ (ن ��ادي
غوودويل) ،مصطفى الحركة (نادي الجريح)،
م��اي��ا ح ��رب (ال�ج�م �ع �ي��ة ال��ري��اض �ي��ة ألص��دق��اء
املعاقني _ طرابلس) ومحاسن اللون (الجمعية
الرياضية ألصدقاء املعاقني _ طرابلس).
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كلمات متقاطعة 1 5 8 1

أفقيا

 -1ع� ّ�داء فنلندي راح��ل م��ن أشهر ع� ّ�دائ��ي العالم ّ
لقب بالفنلندي الطائر وذل��ك لتحطيمه
ال�ع��دي��د م��ن األرق ��ام القياسية ف��ي س�ب��اق��ات ال�ج��ري –  -2إس��م أطلقه ال�ع��رب على إسبانيا
والبرتغال بعد أن فتحهما موسى بن نصير وط��ارق بن زي��اد – من الطيور –  -3أق��ام في
البيت – سرب من الطيور – شجر كثيف ملتف –  -4كبير آلهة بابل ّ
عمت عبادته في عهد
حمورابي – عنصر كيميائي ُيستعمل في تنقية املياه –  -5حاذق في كل عمل – اختلس أو
ُ
انتزع من غيره قهرًا –  -6شاب ال خبرة له – دولة أوروبية –  -7شعلة ترى كالرمح تسقط
ُ
من الفضاء على األرض – رجل أسطوري تنسب إليه نوادر وفكاهات –  -8غنى – سعل – -9
ّ
ّ
ّ
ّ
يتسع لخمسني ألف متفرج –  -10شاعر عباسي أعمى من شعراء
مدرج عظيم في روما كان
الهجاء الكبار هجا املهدي فسخط عليه

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1ممثل وفنان لبناني –  -2املجموعات الصغيرة دون الكتاب –  -3حرب قام بها رجال الدين
ّ
وامللكية – ّ
طرز على القماش – -4
والفالحون ضد الثورة الفرنسية عام  1793دفاعًا عن الدين
واحد باألجنبية – خلفك بالعامية – للندبة –  -5نبلغ سن الرشد – فول ّ
مدمس –  -6صاحب
وصديق – أسد – ّ
تهيأ للحملة في الحرب –  -7حفر البئر – جواب الرفض – حبل الدابة – -8
املخدر الذي ُيستعمل في املستشفيات – عكسها بواسطتي –  -9لعبة قوامها اسطوانة ّ
ّ
مفرغة
ّ
ملتفة حول خيط – يحادث ُ
ويكالم ويتبادل اآلراء –  -10موسيقي مصري راحل
تصعد وتنزل
وأحد عمالقة املوسيقى العربية لحن ألم كلثوم أغنية «أنا في إنتظارك»

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1جبل املكمل –  -2باليسترينا –  -3آر – تدل –  -4بيع – نا –  -5رس – كرتون –  -6اسم – لوار
–  -7الهور –  -8طرش – ترز – فو –  -9مواد – محا –  -10نهر العاصي

عموديًا

 -1جبابرة – طم –  -2باريس – قرون –  -3ل ل – شاه –  -4ايا – كسل – در –  -5لس – زرمات – -6
متر – هرول –  -7كر – تولوز –  -8ميت – نور – ما –  -9لندن – فحص –  -10األورغواي
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الرياضة الدولية
قبل أيام ،شن النجم السابق جينارو غاتوزو هجومًا الذعًا على باربرا برلوسكوني وعلى دور
النساء برمته في كرة القدم .لكن غاتوزو لم يتنبه الى أن ثمة نماذج ناجحة جدًا لسيدات في إدارة
اللعبة وأخريات فاعالت فيها ،وهن قادرات للوصول الى أعلى املراتب

ّ
مشككون ومنتقدون بشدة لدورها

املرأة «نصف كرة القدم»
حسن زين الدين
«ب� ��ال � �ن � �س � �ب� ��ة إل � � � ��ى ش � �خ � ��ص م �ث��ل
غ ��ال �ي ��ان ��ي ،ي �ج��ب أن ي� �ك ��ون ه �ن��اك
بعض االح �ت��رام ل��ه ،ال أستطيع أن
أرى م�ك��ان��ًا للنساء ف��ي ك��رة ال�ق��دم،
ال أود أن أق � ��ول ذل � ��ك ،ول� �ك ��ن ه��ذه
ه��ي الحقيقة» .ه��ذه الجملة قالها
األسبوع املاضي ،النجم
اإلي � � �ط� � ��ال� � ��ي ال� � �س � ��اب � ��ق،
ج� � � �ي� � � �ن � � ��ارو غ � � � ��ات � � � ��وزو.
وبالرغم من أن غاتوزو
يرى جينارو
اش � �ت � �ه� ��ر ب �ش �خ �ص �ي �ت��ه
غاتوزو أن ال مكان ال�ح��ادة وال�ص��ارم��ة ،فإن
ه ��ذا ال �ق��ول غ�ي��ر مقبول
للنساء في كرة
ال �ب �ت��ة م ��ن ن �ج��م م �ي�لان
القدم!
ال� � �س � ��اب � ��ق .ك� � � ��ان ح ��ري ��ًا
ب � � �غ � ��ات � ��وزو أن ي� ��داف� ��ع
ب�ط��ري�ق��ة أخ ��رى أو على
األق� ��ل ع�ل��ى ن�ح��و أل �ط��ف ع��ن امل��دي��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ن��ادي ال �ل��وم �ب��اردي،
أدري��ان��و غالياني ،ف��ي معركته مع
باربرا ،نجلة مالك الـ«روسونيري»،
س �ي �ل �ف �ي��و ب ��رل ��وس� �ك ��ون ��ي ،امل��وك �ل��ة
بالشؤون االقتصادية والتسويقية
ف � ��ي م� � �ي �ل��ان .غ� �ي ��ر م� �س� �م ��وح ع �ل��ى
اإلط�ل�اق إن ك��ان غ��ات��وزو ال يشارك
ب� � ��ارب� � ��را رؤي � �ت � �ه� ��ا أو أن � � ��ه ي �ط �م��ح
إل ��ى م��رك��ز ف ��ي ن ��ادي ��ه أو أن ��ه على
خ �ل��اف م ��ع زوج� �ت ��ه ف ��ي امل� �ن ��زل أن
يشن هجومًا قاسيًا على الوجود
النسائي برمته في كرة القدم.

روما
ِملكهن
يشكل روما اإليطالي
نموذجًا للدور الفاعل للمرأة
في مجال اإلدارة في كرة
القدم ،فهو أكثر ناد عريق
تسلمت رئاسته سيدات .فقد
خلفت فلورا زوجها دينو
فيوال في هذا املنصب عند
وفاته مطلع التسعينيات.
لكن األكثر شهرة منها هي
روزيال (الصورة) التي خلفت
والدها فرانكو سينسي عند
وفاته من عام 2008
حتى .2011

من قال إنه ال مكان للنساء في كرة
ال �ق��دم؟ م��ن ق ��ال إن ص ��ورة ال�ن�س��اء
ف��ي ع��ال��م ه��ذه ال�ل�ع�ب��ة ت��رت�ب��ط فقط
ب��اه�ت�م��ام وس��ائ��ل اإلع �ل�ام العاملية
باإلضاءة على صديقة هذا النجم
أو ذاك ،وما مدى تأثيرها عليه ،أو
ب��اخ�ت�ي��ار أج �م��ل ص��دي�ق��ة أو زوج��ة
نجم ف��ي ه��ذا ال ��دوري األوروب ��ي أو
ذاك ،أو أجمل مشجعة لهذا الفريق
وذاك املنتخب؟ من قال إن «ضعف»
ش�ع�ب�ي��ة ب� �ط ��والت ك� ��رة ال� �ق ��دم ل��دى
السيدات بنظر كثيرين (وه��و أمر
غير صحيح ،ب��ل إن ه��ذه النتيجة
تبدو طبيعية ملن يريد أن يضع كرة
النساء في مقارنة مع كرة الرجال)
يعني حتمًا أن امل ��رأة ستفشل في
عالم اإلدارة في ه��ذه اللعبة إن في
املكاتب أو في امللعب (كمدربة).
ب��ارب��را برلوسكوني نفسها تبدو
ً
م�ث��اال ساطعًا ل�ق��وة امل ��رأة ف��ي عالم
ك ��رة ال� �ق ��دم .ف �م��ا ي �ب��دو واض �ح��ًا أن
ه� ��ذه ال �ص �ب �ي��ة ت �ت �م �ت��ع ب�ش�خ�ص�ي��ة
ق ��وي ��ة وق � � ��درة ع �ل��ى ال �ت��أث �ي��ر ع�ل��ى
م��ن ه��م ح��ول �ه��ا .ف ��أن ت�ض��ع ب��ارب��را
«رأسها ب��رأس» شخص كغالياني
ال��ذي ي�ع� ّ�د ج��زءًا م��ن ت��اري��خ ميالن،
وتجبره على التنحي ،فهذا ما هو
غ�ي��ر ق�ل�ي��ل أو ع��اب��ر ع�ل��ى اإلط �ل�اق.
أثبتت هذه الشابة أنها قادرة على
ال �س �ي��ر ف ��ي ده ��ال �ي ��ز ع ��ال ��م اإلدارة
الشائك في هذه اللعبة .قبل حوالى
عامني ،كانت باربرا تلتقط الصور

ال� �ت ��ذك ��اري ��ة ال � ��ى ج ��ان ��ب غ��ال �ي��ان��ي
ف ��ي ح��دي �ق��ة م��رك��ز ال� �ن ��ادي ع�ن��دم��ا
أصبحت عضوًا في مجلس إدارته،
وإذا ب �ه��ا اآلن ت �غ��دو وح ��ده ��ا في
ال�ص��ورة .برنامجها واض��ح :إع��ادة
فريق ميالن ال��ى شبابه ونضارته
ب �ع��دم��ا ب ��دا ك �ـ«ك �ه��ل» ف ��ي ال�ع��ام�ين
األخيرين ،وهذا ما ال يتم ،برؤيتها،
اال بإطاحة الطاقم اإلداري القديم
وض� � ��خ ح� �ي ��وي ��ة ال � �ش � �ب ��اب وف� �ك ��ره
ال�ج��دي��د ف�ي��ه .ب��ارب��را م��اض�ي��ة قدمًا

لخالفة والدها في ميالن .باتت اآلن
األم ��ل ال ��ذي ي�ت�ع�ل��ق ب��ه امل�ي�لان�ي��ون
ل��رؤي��ة فريقهم م�ج��ددًا ف��ي ال��ري��ادة
املحلية واألوروبية.
لكن ب��ارب��را ليست األنثى الوحيدة
ال �ت��ي ت �ق��دم ن�م��وذج��ًا ل��وج��ود امل ��رأة
الفاعل في عالم اإلدارة في اللعبة.
فالروسية مارغاريتا (بوغدونوف)
لويس _ دريفوس ،تمتلك اآلن فريق
مرسيليا الفرنسي منذ ع��ام .2009
املرأة التي تتقن خمس لغات والتي

الكرة الذهبية
ال تساهل مع
العنف في البرازيل

رونالدو وريبيري وميسي املرشحون الثالثة للكرة الذهبية
أع �ل��ن االت �ح��اد ال��دول��ي ل �ك��رة ال�ق��دم
«ال �ف �ي �ف��ا» أن ال �س �ب��اق ع �ل��ى ج��ائ��زة
ال� �ك ��رة ال��ذه �ب �ي��ة ألف �ض��ل الع ��ب في
ال� �ع ��ال ��م ل� �ع ��ام  2013ان �ح �ص��ر ب�ين
نجم برشلونة األرجنتيني ليونيل
م� �ي� �س ��ي ،ون � �ج ��م ب� ��اي� ��رن م �ي��ون �ي��خ
ال �ف��رن �س��ي ف ��ران ��ك ري �ب �ي��ري ،ون�ج��م
ال �ب��رت � َغ��ال ك��ري �س�ت �ي��ان��و رون ��ال ��دو.
ُ
وسيعلن اسم الفائز بهذه الجائزة
ال � �ت� ��ي ت �م �ن �ح �ه��ا م �ج �ل ��ة «ف� ��ران� ��س
ف��وت �ب��ول» ال�ف��رن�س�ي��ة و«ف �ي �ف��ا» في
 13ك��ان��ون ال�ث��ان��ي املقبل ف��ي قصر
امل ��ؤت� �م ��رات ف ��ي زي � ��وري � ��خ .وك��ان��ت
ال�لائ �ح��ة االول �ي��ة امل�خ�ت�ص��رة تضم
 23الع �ب��ًا ،بينهم ال��وي�ل��زي غ��اري��ث
ب� ��اي� ��ل امل� �ن� �ت� �ق ��ل ه� � ��ذا امل � ��وس � ��م إل ��ى
ص � �ف� ��وف ري � � ��ال م � ��دري � ��د ،آت � �ي� ��ًا م��ن
توتنهام مقابل  100مليون ي��ورو،
واألوروغواياني ادينسون كافاني
امل �ن �ض��م ب � ��دوره ال ��ى ب ��اري ��س س��ان
ج� �ي ��رم ��ان ال �ف��رن �س��ي وال �ه��ول �ن��دي
اري�ي�ن روب��ن امل�ت��وج برفقة ريبيري
م ��ع ب ��اي ��رن م �ي��ون �ي��خ ب �ل �ق��ب دوري
ابطال اوروب��ا .وكانت حصة االسد
م��ن امل��رش�ح�ين ف��ي ال�لائ�ح��ة االول�ي��ة
من الفريق البافاري حيث بلغ عدد

المرشحون ألفضل مدرب
ان �ح �ص��رت امل �ن��اف �س��ة ع �ل��ى ج ��ائ ��زة أف�ض��ل
مدرب بني مدرب مانشستر يونايتد السابق
االسكوتلندي اليكس فيرغيسون ،وم��درب
بايرن ميونيخ يوب هاينكس الذي قاد بايرن
إل��ى الثالثية ال�ت��اري�خ�ي��ة ،قبل ان
يترك مكانه لالسباني جوسيب
غ� ��ورادي� ��وال ،وم � ��درب ب��وروس �ي��ا
دورت�م��ون��د ي��ورغ��ن ك�ل��وب .وك��ان
م� � � � ��درب امل � �ن � �ت � �خ ��ب االس � �ب� ��ان� ��ي
فيسنتي دل ب��وس�ك��ي ،ق��د ت��وج

ً
الالعبني  6ه��م ،فضال ع��ن ريبيري
وروب� ��ن ،ب��اس�ت�ي��ان شفاينشتايغر
وت��وم��اس مولر والقائد فيليب الم
وال �ح��ارس م��ان��وي��ل ن��وي��ر .وشملت
ال �ل�ائ � �ح ��ة أي � �ض� ��ًا ن� �ج ��م ب��رش �ل��ون��ة
ال �ج��دي��د ال �ب��رازي �ل��ي ن �ي �م��ار ال �ق��ادم
م��ن س��ان�ت��وس ال �ب��رازي �ل��ي ،وه��داف
اتلتيكو م��دري��د االس�ب��ان��ي امل��وس��م
امل � � ��اض � � ��ي وم� � ��ون� � ��اك� � ��و ال� �ف ��رن� �س ��ي

بالجائزة العام املاضي بعد ان قاد منتخب
ب�لاده ألن يكون اول منتخب يحرز ثالثية
ك��أس اوروب� ��ا ،ك��أس ال�ع��ال��م ،وك ��أس اوروب ��ا
م��رة أخ ��رى .ام��ا بالنسبة إل��ى امل��درب�ي�ن في
كرة القدم النسائية ،فانحصرت
املنافسة بني مدرب فولفسبورغ
االملاني رالف كيليرمان ،ومدربة
امل�ن�ت�خ��ب االمل��ان��ي سيلفيا ن�ي��د،
وم��درب��ة املنتخب ال�س��وي��دي بيا
سوندهاج.

قاد هاينكس
بايرن إلى
ثالثية تاريخية
(أرشيف)

حاليًا الكولومبي رادام�ي��ل فالكاو
غارسيا .ويبدو التنافس مفتوحًا
بني ريبيري ورونالدو على حساب
م �ي �س��ي ،وذل � ��ك ب �ع��د ت �ت��وي��ج االول
بثالثية ال��دوري والكأس االملانيني
ودوري ابطال اوروبا ونيله جائزة
االتحاد االوروبي الفضل العب في
ال �ق��ارة ال�ع�ج��وز .وتشير املعطيات
ال� � ��ى ان االخ � �ت � �ي� ��ار ق � ��د ي� �ق ��ع ع �ل��ى

رون ��ال ��دو ،وذل� ��ك ب �ع��د ق� ��رار ال�ف�ي�ف��ا
ب�ت�م��دي��د ب ��اب ال�ت�ص��وي��ت ح�ت��ى 29
ال �ش �ه��ر امل ��اض ��ي ،م ��ا س �م��ح بشكل
أو ب ��آخ ��ر ب ��أخ ��ذ ثل��اث �ي��ة رون ��ال ��دو
ف � ��ي م� ��رم� ��ى ال � �س ��وي ��د ف � ��ي امل �ل �ح��ق
املؤهل إلى مونديال  2014في عني
االع �ت�ب��ار .وك ��ان رون��ال��دو ق��د أح��رز
ال� �ك ��رة ال��ذه �ب �ي��ة م� ��رة واح� � ��دة حني
ك ��ان الع �ب��ًا ف��ي ص �ف��وف مانشستر
ي��ون��اي �ت��د ع � ��ام  ،2008ف �ي �م��ا دون
م �ي �س��ي اس� �م ��ه ف� ��ي ال � �ت ��اري ��خ ب�ع��د
تتويجه املوسم املاضي بالجائزة
للمرة الرابعة على التوالي .واصبح
م� �ي� �س ��ي اول الع � � ��ب ي � �ت� ��وج ب �ه ��ذه
الجائزة التي تغير اسمها واصبح
ال �ك��رة ال��ذه�ب�ي��ة «ف �ي �ف��ا» ،ب�ع��د دم��ج
ج��ائ��زة ال �ك��رة ال��ذه�ب�ي��ة ال�ت��ي كانت
تقدمها «فرانس فوتبول» وجائزة
أف �ض��ل الع ��ب ف��ي ال �ع��ال��م ال �ت��ي ك��ان
يقدمها االت �ح��اد ال��دول��ي ،ف��ي ارب��ع
مناسبات متفوقًا على الهولنديني
ي� ��وه� ��ان ك� ��روي� ��ف ( 1971و1973
و )1974وماركو فان باسنت (1988
و 1989و )1992ورئ �ي��س االت �ح��اد
االوروب��ي الحالي الفرنسي ميشال
بالتيني ( 1983و 1984و.)1985

أدانت الرئيسة البرازيلية
ديلما روسيف االشتباكات
الدامية بني مشجعي اتلتيكو
بارانا وفاسكو دا غاما في
جنوب البالد .ودعت روسيف
الى أن تحضر الشرطة في
املالعب قل ستة اشهر
من تنظيم كأس العالم
 .2014وكتبت في صفحتها
الشخصية على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر»« :بلد كرة
القدم ال يمكنه التساهل
مع العنف في املالعب».
وطالبت بحضور الشرطة في
املالعب وإلقاء القبض فورًا
على املشجعني املشاغبني».
وشددت روسيف على أن
مشاهد العنف تتعارض
مع كل ما نعتقد أنه كرة
قدم» .وأوضحت رئيسة البالد
أنها طالبت وزير الرياضة
الدو ريبيلو باتخاذ إجراءات
ملواجهة العنف كي ال تتكرر
املشاهد في كأس العالم.

رياضة 31
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الدوري األميركي

جيمس يثأر مليامي من ديترويت

باربرا
برلوسكوني
(أرشيف)

تحمل ش�ه��ادة ف��ي االق�ت�ص��اد تدير
أحد أشهر الفرق في فرنسا وأوروبا
م� �ن ��ذ وف � � ��اة زوج � �ه � ��ا ال �س ��وي �س ��ري
روب� ��رت ل��وي��س _ دري� �ف ��وس .ورغ��م
ه��دوئ �ه��ا واب �ت �ع ��اده ��ا ع ��ن اإلع�ل��ام
(ع�ل��ى ع�ك��س ب��ارب��را ت �م��ام��ًا) ،إال أن
مارغاريتا ،التي قدمت من روسيا
الى سويسرا عام  1989حيث عملت
م � �س� ��اع� ��دة مل� ��دي� ��ر إح� � � ��دى ش ��رك ��ات
االستيراد والتصدير ،تلقى إشادة
ف ��ي ف��رن �س��ا ،ل �ي��س أق �ل ��ه ل�ق�ي��ادت�ه��ا

ف��ري�ق��ًا ك ��ان ي��وم��ًا م�ل�ك��ًا ل ��ذاك املثير
ل �ل �ج��دل ف ��ي ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ب �ي��رن��ار
تابي.
ال �ج��ان��ب امل �ض��يء أك �ث��ر ل �ل �م��رأة في
إدارة ك��رة ال�ق��دم ،يمكن تلمسه من
خ�لال البوروندية ليديا نسيكارا،
ال �ت��ي ت ��رأس ات �ح��اد ك ��رة ال �ق��دم في
بالدها وهي إحدى أعضاء اللجنة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف ��ي االت � �ح� ��اد ال ��دول ��ي
ل�ل�ع�ب��ة وم �س��ؤول��ة ع��ن ت�ط��وي��ر ك��رة
ال�ق��دم ل��دى ال�س�ي��دات ف�ي��ه ،ويتوقع

ً
ل �ه��ا ك �ث �ي��رون م�س�ت�ق�ب�لا ب��اه �رًا في
أروقة «الفيفا».
وبني هذه وتلك ،هل يعلم غاتوزو أن
فريقًا للرجال في الدرجة الخامسة
ف��ي ك��روات �ي��ا ت �ق��وده م��درب��ة؟ ه�ك��ذا
صممت تيهانا نيمسيتش أن تصل
الى ما لم يسبقها أحد إليه ،فنالت
شهادة في التربية البدنية ومضت
قدمًا نحو تحدي امل� ّ�درب�ين الرجال
ف� ��ي م �ي ��دان �ه ��م ب �ت �س��ل �م �ه��ا ت ��دري ��ب
فريق فيكتوريا فوياكوفاتش في

شهر تشرين األول املاضي وهي ملا
تتجاوز بعد الرابعة والعشرين من
عمرها؟ هل يعلم غاتوزو أن النساء
قدن تحكيم بعض مباريات الرجال
في الدوريات الكبرى؟
ً
ق�ل�ن��ا «ف �ي �ف��ا» ق �ب�ل�ا .م��ن ي �ع �ل��م ،فقد
تتسلم يومًا ما نسيكارا أو لويس ــ
دريفوس أو باربرا برلوسكوني أو
غيرهن رئاسة أعلى سلطة كروية
في العالم؟ وعندها لننصت الى ما
سيقوله غاتوزو!

دوري أبطال أوروبا

موقعة حامية الوطيس بني يوفنتوس وغلطة سراي في اسطنبول
س�ت�ش�ه��د م��دي�ن��ة اس�ط�ن�ب��ول ال�ت��رك�ي��ة،
ال� �ل� �ي� �ل ��ة ،م ��وق� �ع ��ة ن� ��اري� ��ة ي� �ح ��ل ف�ي�ه��ا
يوفنتوس اإليطالي ضيفًا على غلطة
س��راي وه��و يبحث عن نقطة ستكون
كافية ملنحه بطاقة العبور الى دور الـ
 16م��ن مسابقة دوري أب�ط��ال أوروب��ا
ل �ك��رة ال �ق ��دم .وف ��ي امل�ج�م��وع��ة األول ��ى،
ال ت��زال املنافسة قائمة على البطاقة
ال �ث ��ان �ي ��ة ب�ي��ن ش��اخ �ت��ار
دون� �ي� �ت� �س ��ك األوك � ��ران � ��ي
وب� � � � ��اي� � � � ��ر ل � � �ي � � �ف � ��رك � ��وزن
األملاني.
وض � � � �م � � ��ن م ��ان � �ش � �س � �ت ��ر
ي� ��ون� ��اي � �ت� ��د اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي
ت ��أه� �ل ��ه ع � ��ن امل �ج �م��وع��ة
وه � � � � � � � ��و ي� � � �ن� � � �ه � � ��ي دور
امل�ج�م��وع��ات ع�ل��ى أرض��ه
أم � ��ام ش ��اخ� �ت ��ار .وس �ي �ض �م��ن ال �ف��ري��ق
األوك� ��ران� ��ي ت��أه �ل��ه ف ��ي ح ��ال تسجيل
نتيجة مماثلة لليفركوزن ال��ذي يحل
ب ��دوره ضيفًا ع�ل��ى ري ��ال سوسييداد
اإلسباني.
وف � ��ي امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ،ي �خ��وض
بنفيكا البرتغالي مواجهة مصيرية
مع ضيفه باريس سان جيرمان ،حيث
س �ي �ك��ون ب �ح��اج��ة ال ��ى ال �ف��وز ل�ض�م��ان

نقطة
واحدة تكفي
يوفنتوس
للتأهل إلى دور
الـ 16

فرحة أم خيبة ليوفنتوس الليلة؟ (أوليفييه مورين ــ أ ف ب)

اللحاق ببطل فرنسا الى الدور املقبل،
وذلك شرط تعادل أو خسارة منافسه
أومل �ب �ي��اك��وس ال �ي��ون��ان��ي أم� ��ام ضيفه
أندرلخت البلجيكي.
وهنا برنامج مباريات اليوم (بتوقيت
بيروت):
 املجموعة األولى:م��ان �ش �س �ت��ر ي ��ون ��اي� �ت ��د اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي -
شاختار دونيتسك األوكراني ()21,45
ري� ��ال س��وس �ي �ي��داد اإلس �ب��ان��ي  -ب��اي��ر
ليفركوزن األملاني ()21,45
 املجموعة الثانية:غ �ل �ط��ة س� � ��راي ال �ت ��رك ��ي  -ي��وف �ن �ت��وس
اإليطالي ()21,45
كوبنهاغن ال��دن�م��ارك��ي  -ري��ال مدريد
اإلسباني ()21,45
 املجموعة الثالثة:ب�ن�ف�ي�ك��ا ال �ب��رت �غ��ال��ي  -ب ��اري ��س س��ان
جيرمان الفرنسي ()21,45
أومل �ب �ي��اك��وس ال �ي��ون��ان��ي  -أن��درل �خ��ت
البلجيكي ()21,45
 املجموعة الرابعة:ب��اي��رن ميونيخ األمل��ان��ي  -مانشستر
سيتي اإلنكليزي ()21,45
ف �ي �ك �ت��وري��ا ب �ل��زن ال�ت�ش�ي�ك��ي  -سسكا
موسكو الروسي (.)21,45

تغلب ميامي هيت حامل اللقب على ديترويت
ب �ي �س �ت��ون��ز  95-110ف� ��ي دوري ك � ��رة ال �س �ل��ة
االم �ي��رك��ي ال �ش �م��ال��ي ل�ل�م�ح�ت��رف�ين ،واس �ت �ع��اد
م�ي��ام��ي اع �ت �ب��اره م��ن دي �ت��روي��ت ال ��ذي اسقطه
على ارضه قبل اقل من اسبوع .وسجل للفائز
«امللك» ليبرون جيمس  24نقطة واضاف راي
ال��ن  18ن�ق�ط��ة .ام��ا م��ن ج�ه��ة دي �ت��روي��ت ،فكان
اندري دروموند وبراندون جينينغز األفضل
ب�ـ  19نقطة .ك��ذل��ك ،واص��ل اوك�لاه��وم��ا سيتي
تألقه وفاز على انديانا بايسرز  ،94-118وذلك
بفضل جهود كيفن دورانت وراسل وستبروك
ال�ل��ذي��ن س�ج�لا  36و 26نقطة ت��وال �ي��ًا .ام��ا في
صفوف ان��دي��ان��ا ،فبرز ب��ول ج��ورج بتسجيله
 32ن �ق �ط��ة .ب� � � ��دوره ،اس �ت �ع ��اد ل � ��وس أن �ج �ل��س
الي �ك��رز خ��دم��ات ن�ج�م��ه ك��وب��ي ب��راي �ن��ت للمرة
االولى منذ تعرضه قبل ثمانية اشهر لتمزق
ف ��ي وت ��ر اخ �ي ��ل ،ل �ك��ن ف��رح �ت��ه ل ��م ت �ك��ن ك��ام�ل��ة،
النه سقط على ارض��ه ام��ام تورونتو رابتورز
 .106-94وت��أل��ق للفائز ام�ي��ر ج��ون�س��ون ب�ـ 32
ن�ق�ط��ة ،ول�ل�خ��اس��ر ت �ج��اوز جميعهم الالعبني
االحتياط حاجز العشر نقاط ،خالفًا للخمسة
االس��اس�ي�ين ال��ذي��ن ك��ان ب��راي�ن��ت افضلهم ب �ـ 9
نقاط.
واص� �ب ��ح ب��وس �ط��ن س�ل�ت�ي�ك��س ص ��اح ��ب اك �ب��ر
انتصار لهذا املوسم بعد ان اكتسح مضيفه
نيويورك نيكس وفاز عليه  .73-114وبرز في
صفوف بوسطون جمال كراوفورد ( 23نقطة)،
واضاف جاريد سالينغر  21نقطة
وف��ي ب��اق��ي امل �ب��اري��ات ،ف��از ه�ي��وس�تن روك�ت��س
على اورالندو ماجيك .88-98
وه�ن��ا ب��رن��ام��ج امل �ب��اري��ات :فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز × ل��وس أنجلس كليبرز ،واشنطن
وي��زاردز × دنفر ناغتس ،شارلوت بوبكاتس
× غولدن ستيت واري��ورز ،ممفيس غريزليس
× أورالن � ��دو م��اج �ي��ك ،ي��وت��ا ج ��از × ب��ورت�لان��د
باليزرز ،ساكرامنتو كنغز × داالس مافريكس

أصداء عالمية
كني يتهجم على فيرغيسون
تهجم قائد مانشستر يونايتد السابق
اإليرلندي روي كني على «السير» أليكس
فيرغيسون الذي اعتزل التدريب العام
املاضي بعد  26عامًا قاد خاللها «الشياطني
الحمر» ،واصفًا إياه بأن «األنا» لديه عالية.
وقال كني« :فيرغيسون إنسان متسلط،
نبرة «األنا» لديه عالية ،وال يزال يريد التحكم
والسيطرة ،رغم أنه لم يعد مدربًا للفريق».
ولعب كني تحت قيادة فيرغيسون ملدة
 12عامًا خالل الفترة من عام  1993حتى
رحيله عن قلعة «أولد ترافورد» في .2005

مورينيو يسعى للتعاقد مع زوما
ذكرت صحيفة «امليرور» البريطانية أن
مدرب تشلسي البرتغالي جوزيه مورينيو
مهتم بالتعاقد مع مدافع سان ايتيان
كيرت زوما في سوق االنتقاالت الشتوية.
وأوضحت الصحيفة أن تشلسي مستعد
لدفع  10ماليني جنيه استرليني مقابل
الالعب؛ إذ يسعى مورينيو لتعزيز خط
الدفاع والحد من األخطاء التي تؤدي إلى
خسارته للنقاط .وكان قد تلقى تشلسي في
مبارياته الثالث األخيرة  7أهداف.

سيلتيك يمنع  128مشجعًا
من حضور مباريات الفريق
منع نادي سيلتيك االسكوتلندي 128
مشجعًا من حضور مباريات الفريق داخل
وخارج أرضه بعدما قاموا بأعمال شغب في
مباراة الفريق األخيرة .وذكرت الشرطة أن
مشجعني قاموا بخلع مقاعد ورمي قنابل
دخان أثناء اللقاء ضد ماثرويل الذي انتهى
بفوز سيلتيك  .0-5وذكر سيلتيك في بيان
له« :لن يتهاون النادي مع هذا األمر وبالتالي
ليس لديه خيار سوى اتخاذ هذا االجراء».
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صورة
وخبر

الئحة الـ«تايم»

من َتكون شخصية العام؟
قبيل ي��وم�ين م��ن م��وع��د ك��ش��ف االس��م
ال����ن����ه����ائ����ي ،ك���ش���ف���ت رئ����ي����س����ة ت���ح���ري���ر
م��ج��ل��ة ال���ـ«ت���اي���م» األم��ي��رك��ي��ة ،نانسي
غ��ي��ب��ز ،أم����س ،ع���ن ال�لائ��ح��ة ال��ق��ص��ي��رة
الكاملة ألسماء املرشحني للفوز بلقب
«شخصية ال��ع��ام» ،خ�لال مقابلة في
برنامج  TODAYعلى.4 BBC Radio
وشملت القائمة التي تناولتها غيبز:
الرئيس السوري بشار األسد ،مؤسس
م����وق����ع «أم���������������ازون» ج����ي����ف ب����ي����وزس،
س��ي��ن��ات��ور والي����ة ت��ك��س��اس األم��ي��رك��ي��ة
ت����ي����د ك����������روز وامل����غ����ن����ي����ة األم����ي����رك����ي����ة
مايلي س��اي��روس ،إض��اف��ة إل��ى البابا
فرنسيس ،والرئيسني األميركي باراك
أوب����ام����ا واإلي�����ران�����ي ح��س��ن روح���ان���ي،
ووزيرة الصحة والخدمات اإلنسانية
األم����ي����رك����ي����ة ك����اث����ل��ي�ن س���ي���ب���ي���ل���ي���وس،
وال��ن��اش��ط��ة ف��ي ح��ق��وق املثليني إدي��ث

ّ
ومسرب وثائق «وكالة األمن
ون��زور،
ال��ق��وم��ي» األم��ي��رك��ي��ة إدوارد س��ن��ودن.
وأك���ث���ر م���ا ل��ف��ت ان��ت��ب��اه امل��ت��اب��ع�ين هو
غ����ي����اب اس������م وزي�������ر ال�����دف�����اع امل���ص���ري
ال���ف���ري���ق ّأول ع���ب���د ال���ف���ت���اح ال��س��ي��س��ي
ال��ذي ف��از بلقب شخصية العام ،وفق
استفتاء القراء الذي أجرته الـ«تايم»،
وأعلنت نتائجه أمس الجمعة.
ّ
ع����دد «ش��خ��ص��ي��ة ال���ع���ام» م���ن امل��ج��ل��ة،
ه���و إص������دار س���ن���وي م��ن��ذ ع����ام ،1927
يختار بموجبه محرروها إحدى أبرز
الشخصيات ممن ك��ان لها أث��ر كبير،
سيئ أو ّ
ّ
جيد ،خالل السنة املنصرمة.
وق��د أث��ارت بعض ه��ذه «االختيارات»
ً
جدال كبيرًا في الداخل األميركي (مثل
اختيار آية الله الخميني عام ،)1979
ك���م���ا ت���ع���رض���ت ل��ل��ن��ق��د م��������رارًا ب��س��ب��ب
تركيزها غالبًا على األميركيني.

الهم واألبناء يسمنون
اآلباء يأكلون ّ

الراقصة الكندية على الجليد تيسا فيرتو ( )1989وشريكها الكندي سكوت ميور ( )1987أثناء العرض اللذين قدماه
خالل سباق الجائزة الكبرى الختامي لـ«االتحاد الدولي للتزلج» ( )ISUالذي شهدته مدينة فوكوكا اليابانية األحد
املاضي( .تورو ياماناكا ــ أ ف ب)

«اآلب������اء ي��أك��ل��ون ال��ح��ص��رم واألوالد
ي��ض��رس��ون» .مقولة أثبتتها دراس��ة
ّ
كندية جديدة تفيد بأن إجهاد األهل
الشديد ينعكس سلبًا على أوالدهم
ال����ذي����ن ي����ع����ان����ون م����ن ال����ب����دان����ة .ف��ق��د
اكتشف باحثون في جامعة «سانت
ّ
م���اي���ك���ل» ف����ي ت����ورون����ت����و أن م��ؤش��ر
كتلة الجسم عند أوالد األه��ل الذين
يعانون من اإلجهاد الشديد هو %2
ّ
أكثر من األوالد اآلخرين .صحيح أن

النسبة ق��د ال ت��ب��دو م��رت��ف��ع��ة ،لكنها
ّ
ف���ي ال����واق����ع خ��ط��ي��رة ألن���ه���ا تحصل
عند األوالد الذين ما زالت أجسامهم
وع���ادات التمارين الرياضية لديهم
قيد التطور.
وأضاف كيتان سانكارداس ،املشرف
ّ
ع���ل���ى ال������دراس������ة ،إن�������ه إذا اس���ت���م���رت
زي��������ادة ال��������وزن ع���ل���ى م������دى ال���ح���ي���اة،
فستؤدي إلى بدانة ومشاكل صحية
خطيرة.

جنازة كونية في بريتوريا
يودع ماديبا
العالم ّ
ّ
اليوم ،يجتمع العالم كله في جنوب أفريقيا
ل��ت��أب�ين ن��ي��ل��س��ون م��ان��دي�لا ( 1918ـ���ـ )2013
خ��ل��ال ق������داس س���ي���ق���ام ف����ي اس����ت����اد «س���وك���ر
سيتي» الذي استضاف مباراة نهائي كأس
العالم لكرة القدم عام  .2010خالل الساعات
ُ
املاضية ،اعلن عن مشاركة حوالى  60رئيس
دول�����ة م���ن ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال���ك���رة األرض���ي���ة،
ً
ف��ض�لا ع��ن شخصيات شهيرة ت��ت��ن ّ��وع بني
ال��س��ي��اس��ة ،وال���ف���ن ،واإلع��ل��ام ،وال��ث��ق��اف��ة في
م��س��ت��ه��ل م����راس����م ال���ت���أب�ي�ن ال���رس���م���ي���ة ال��ت��ي
تستمر أس��ب��وع��ًا .أب���رز امل��ش��ارك�ين :الرئيس
األم��ي��رك��ي ب����اراك أوب���ام���ا وزوج���ت���ه ،إض��اف��ة
إلى الرؤساء السابقني :جورج بوش االبن،
بيل كلينتون وجيمي كارتر .وينضم إليهم
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ،وسلفه
ن���ي���ك���وال س�����ارك�����وزي ،وال���رئ���ي���س اإلي����ران����ي
حسن روحاني ،إضافة إلى رئيس ال��وزراء
ال���ب���ري���ط���ان���ي دي����ف����د ك����ام����ي����رون ،ال��رئ��ي��س��ة
ّ
البرازيلية ديلما روسيف ،علمًا بأن األمني
العام لألمم املتحدة بان كي مون سيحضر
أي��ض��ًا .ع��رب��ي��ًا ،غ���ادر ال��رئ��ي��س الفلسطيني
محمود عباس إلى عاصمة جنوب أفريقيا
ل��وداع مانديال ،فيما كلف ملك األردن عبد

الله الثاني زوج��ت��ه امللكة ران��ي��ا (ال��ص��ورة)
ورئيس وزرائه عبد الله النسور باملشاركة
في الحفل الضخم .أم��ا الرئيس الجزائري
ع��ب��د ال��ع��زي��ز بوتفليقة ،ف��ق��د اخ��ت��ار رئيس
مجلس األمة عبد القادر بن صالح لتمثيله.
وال�ل�اف���ت ك���ان اع���ت���ذار رئ��ي��س وزراء ال��ع��دو
بنيامني نتنياهو عن عدم حضور التأبني
ب���ع���دم���ا ك������ان ق�����د أك������د م����ش����ارك����ت����ه ،ب��س��ب��ب
«مصاريف الرحلة» التي تصل إلى حوالى
مليوني دوالر أميركي لناحية سفره ونقل
طاقمه األمني ،وفق ما ذكرت اإلذاعة العامة
اإلسرائيلية وصحيفة «هآرتس».
وك���ان نتنياهو ق��د واج���ه أخ��ي��رًا ان��ت��ق��ادات
الذع��ة من قبل وسائل اإلع�لام اإلسرائيلية
التي كشفت عن دفعه مليون دوالر تقريبًا
لتمويل صيانة ثالثة منازل تابعة له العام
املاضي ،إضافة إلى فاتورة مياه بقيمة 24
أل��ف دوالر للفيال ال��ت��ي يقطنها واملجهزة
ببركة سباحة في شمال األراضي املحتلة.
ب��ع��ي��دًا ع���ن ال���س���ي���اس���ة ،ت��س��ت��ع��د اإلع�لام��ي��ة
األميركية الشهيرة أوبرا ونفري للمشاركة
ف��ي ت��أب�ين ب��ط��ل ال��ك��ف��اح ض��د ن��ظ��ام الفصل
ال���ع���ن���ص���ري ال������ذي ي��س��ت��م��ر أرب������ع س���اع���ات.
وس��ي��ك��ون ض��م��ن ال��ح��ض��ور أي��ض��ًا أع��ض��اء
ف���رق���ة «س���ب���اي���س غ���ي���رل���ز» ،ون��ج��م��ا ال��ب��وب
اإلي����رل����ن����دي «ب�����ون�����و» ،وال���ب���ري���ط���ان���ي ب��ي��ت��ر
ً
غبريال ،فضال عن املغنية االسكتلندية آني
لينوكس ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد
ب��ي��ك��ه��ام .وم���ن امل��ت��وق��ع أن ي��س��ج��ى جثمان
مانديال في مقر الحكومة في بريتوريا من
األربعاء إلى الجمعة ،يليه احتفال وداعي
ال��س��ب��ت ف��ي ق��اع��دة ع��س��ك��ري��ة ع��ل��ى م��ش��ارف
ب��ري��ت��وري��ا ،قبل أن ت��ق��ام ال��ج��ن��ازة الرسمية
األح���د املقبل ف��ي ك��ون��و (مسقط رأس���ه) في
إق��ل��ي��م ال��ك��اب ال��ش��رق��ي .ه��ك��ذا ،ن��ك��ون ال��ي��وم
على موعد مع واحدة من أضخم الجنازات
في العالم.
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